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 اقتصاد 
و مختصات واقعي

 بورس 
در آستانه تغيير وضعيت

 چرا تدوين راهبرد 
توسعه صنعتي مهم است؟ 

 ديپلماسي اقتصادي 
FATF فرع بر

  برجام 
و دالر 40 هزار توماني

 راه حل كوتاه مدت 
و پياز 40هزار توماني 

يكي از اصلي ترين چالش هايي 
كه اقتصاد ما در سال هاي گذشته 
همواره ب��ا آن مواجه بوده، نحوه 
برنامه ريزي براي آينده اقتصاد و 
درس گرفتن از تجربيات گذشته 
ب��وده اس��ت. در اي��ن ترديدي 
وجود ندارد كه تحريم ها براي ما 
مشكالت و محدوديت هايي به 
وجود آورده و قطعا بايد تالش شود در كوتاه ترين زمان ممكن، 
راهي براي كنار زدن تحريم ها پيدا شود و اقتصاد ما بتواند در 
اين چارچوب اقدامات الزم را براي حضور در عرصه جهاني 
انجام دهد اما در عين حال سوال اينجاست كه آيا ما توانسته ايم 
در داخل مش��كالت را حل كنيم؟ در واقع بايد اين مساله را 
مطرح كرد كه آيا ما توان داخلي را به حداكثر رسانده ايم يا در 
كنار تحريم، مشكالت داخلي نيز بر جاي خود باقي هستند؟ 
استفاده از حداكثر ظرفيت داخلي در اقتصاد نياز به آن دارد 
كه ما يك برنامه ريزي دقيق برمبناي واقعيت ها را در دستور 
كار قرار بدهيم. در واقع ما بايد تالش كنيم كه در برنامه ريزي 
طوري نگاه كنيم كه انگار بناست تحريم ها براي مدت طوالني 
باقي بماند و بايد اقتصاد ايران در دل محدوديت ها براي خود 
برنامه ريزي كند. در چنين شرايطي مي توان انتطار داشت كه 
رسيدن به برخي از اهداف اقتصادي كشور در زماني كوتاه تر 
ممكن ش��ود و در صورتي كه تحريم ها كنار بروند نيز بستر 
مناس��ب تري براي فعاليت اقتصادي وجود خواهد داشت. 
يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه ما بايد به آن توجه داشته 
باشيم، هزينه هاي فراوان دولتي در اقتصاد ايران است. دولت 
ايران در حوزه هاي مختلفي براي خود هزينه تعريف كرده 
كه امروز در بس��ياري از كشورها ديگر اجرايي نمي شود. با 
اين وجود اما موضوعاتي مانند حمايت از اقشار كم درآمد به 
خصوص در شرايط فعلي را نمي توان از برنامه ها حذف كرد 
اما نحوه اجراي اين سياست هاي حمايتي نيز اهميت فراواني 
دارد. به اين ترتيب اگر مشكالت داخلي چه در برنامه ريزي 
و چه در به عقب انداختن اصالحات اقتصادي باقي بماند و 
م��ا از واقعيت ها دور بمانيم، حتي اگر تحريم ها كنار بروند 
نيز امكان استفاده از فرصت ها به وجود نمي آيد اما در مقابل 
اگر ما بتوانيم با اس��تفاده از آنچه در اختيار داريم، بهترين 
برنامه ريزي را كنيم، چه در زمان تحريم امكان استفاده از 
فرصت ها به وج��ود خواهد آمد و چه در صورت كنار رفتن 
تحريم ها، اقتصاد ما توان رقابت در عرصه بين المللي و حضور 
در بازارهاي مختلف  را خواهد داشت كه قطعا در آينده به نفع 

كشور تمام خواهد شد. 

در وهل��ه اي از بازار ق��رار داريم 
كه بازار ارز با رشد قابل توجهي 
مواجه ش��ده و وارد كانال چهل 
هزار تومان گرديده است، در اين 
زمان كم كم انتظار اصالح قيمتي 
از اين بازار و وارد شدن نقدينگي 
از اين بازار به سمت ديگر بازارها 
مي رود تا بقي��ه بازارها بتوانند 
عقب ماندگي اين مدت خود را از بازار ارز، جبران نمايند كه 
البته اين حركت به احتمال زياد بازار ارز را با عقب نشيني 
قيمتي همراه و ديگر بازارها را به سمت باال هدايت خواهد 
كرد تا بتوانند به خوبي خود را با همديگر هماهنگ نمايند. 
چنانچه دقت كنيم شاخص كل بار ديگر در حال هجوم به 
محدوده يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد است كه اين بار داليل 
محكم تري از لحاظ اقتصادي و بنيادي براي شكست اين 
سقف و حركت به سمت باال را خواهد داشت. برخي صنايع 
با تعدادي از ريسك هاي سيستماتيك خصوصاً در دو فصل 
آخر بازار مواجه هستند؛ امكان اينكه اقبال بازار به اين صنايع 
كمتر باشد مشهود خواهد بود ولي مسير حركتي بازار در اين 
حالت، باز هم خواهد توانست اين صنايع را هرچند كمتر ولي 
با رشد و افزايش تقاضا مواجه نمايد. هرچند عماًل حركت 
بازار صرفاً به دليل بهبود شرايط اصلي و كاري صنايع نيست و 
با مشكالت بسيار در صنايع مواجه هستيم ولي به دليل رشد 
ديگر بازارهاي موازي و تورم موجود و ناگزير در اقتصاد، خواه 
ناخواه انتظار رشد قيمتي از بازار سرمايه وجود دارد. با توجه 
به رشد بازارهاي موازي، جامانده ترين و نيز كم ريسك ترين 
بازار در حال حاضر را مي توان بازار سرمايه نام برد كه البته بايد 
اين مورد مهم را مدنظر داشت كه سرمايه گذاران و فعاالن 
بهتر است جهت كاهش ريسك در بازار، منتظر شكسته 
شدن محدوده مهم يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحدي شاخص 
كل باشند تا باز هم با يك پله ريسك كمتر وارد بازار شوند.

جذابيت هاي كوتاه مدتي را به بازارهاي موازي بست داد 
زيرا قبل از شروع گام رو به جلو بازار، با استقبال سنگيني 
مواجه شده بودند و با اندكي جذاب ساختن بازار سرمايه 
توسط معامالت شاداب تر مانع از ورود بيشتر نقدينگي 
به سمت اين بازارها شدند كه به خوبي مي توان آن را در 
معامالت بازارهايي همچون دالر، طال و...مشاهده نمود كه 
مقداري از مسير رفته را باز پس گرفتند. اگر عزمي براي 
انجام كاري باشد دولت به خوبي مي تواند سريعاً آن را انجام 
دهد و به خوبي نيز مقداري از نقدينگي را به سمت خود 
ادامه در صفحه 6 جذب خواهد نمود. 

اينك كه برنامه هفتم توسعه در 
دستور كار دولت و مجلس قرار 
گرفته، چه بسيار الزم و ضروري 
است كه موضوع تدوين راهبرد 
توسعه صنعتي به عنوان نقشه يا 
قطب نماي صنعت كشور و يك 
تكليف قانوني بار ديگر )مندرج 
در م��واد 21 و 15۰ برنامه هاي 
چهارم و پنجم توسعه( در اين برنامه مورد تاكيد قرار بگيرد. 
اين خدمتگزار اقتصاد ملي چنانكه در گفتارهاي مختلف 
عنوان كرده ام مهم ترين ضرورت جامعه ايران تس��ريع و 
تعميق فرآيند توس��عه صنعتي است؛ فرآيندي سخت و 
دشوار و درآميخته با انجام اصالحات اقتصادي، سياسي و 
اجتماعي و در قالب سندي راهبردي و مورد وفاق ملي. اين 
سند راهبردي كه از آن به »استراتژي توسعه صنعتي« ياد 
مي شود به عنوان قطب نما يا نقشه راه تكليف مسير توسعه 
اقتصادي كشور را تعيين مي كند. سندي كه الزم است در 
آن نقش دولت در تعيين مولفه هايي همچون: جهت گيري 
در سياست خارجي، سياست هاي اقتصاد كالن )نرخ ارز، 
نرخ تعرفه، سرمايه گذاري داخلي وخارجي و...( ساختار و 
تشكيالت دولت و وضعيت شركت ها سازمان هاي دولتي، 
حقوق مالكيت، نظام قضايي عادالنه در رسيدگي به دعاوي، 
محيط كسب و كار )قوانين و مقررات و مجوزها و...( وضعيت 
نيروي انس��اني و آموزش نيروهاي ماهر م��ورد نياز براي 
صنعت و توس��عه صنعتي و حقوق فردي و شهروندي و... 
تعريف و تبيين شود.  بر اين اساس اين اقدام پروژه اي ملي 
اس��ت با حضور تمامي ذي نفعان در تدوين، اجرا و نظارت 
بر آن، به قدر وزن و س��هم هريك از بازيگ��ران در اقتصاد 
ملي. بر همين اساس وجود اين سند مي تواند به بسياري 
از س��ردرگمي ها در حوزه اقتصاد و صنعت خاتمه بدهد 
و امكان توس��عه اقتصادي را در ابعاد مورد نياز جامعه 85 
ميليوني عمدتا جوان و تحصيلكرده ميهن مان فراهم آورد.  
به عنوان نمونه يكي از اين معضالت عمده و موانع بهبود 
و ارتقاي كميت و كيفيت محصوالت و خدمات صنعتي 
ميهن مان، قيمت گذاري دستوري و اخالل در روند طبيعي 
عرضه و تقاضا بوده است؛ روندي معمول و مالوف چنددهه 
سياست گذاري اقتصادي قبل و بعد از انقالب. دولت ها از 
يك سو با تثبيت و كنترل قيمت ها و از سوي ديگر با تعريف 
انواع حمايت ها و اعطاي تسهيالت كم بهره ارزي و ريالي و 
سقف گذاري هاي تعرفه اي سعي در كاهش قيمت كاالها و 
ادامه در صفحه 6 خدمات داشته اند كه...  

اين روزها كش��ور در وضعيت 
نابسامان و آشفته اقتصادي قرار 

گرفته است.
س��قوط ارزش ري��ال، ت��ورم 
فض��اي  و  افسارگس��يخته 
نااميد كننده حاك��م بر اقتصاد 
تنها و تنها بخشي از مشكالتي 
است كه حاكميت و مردم با آن 

دست و پنجه نرم مي كنند.
در خصوص علل ايجاد اين وضعيت تحليل هاي مختلفي 
ارايه ش��ده است. آنچه كه واضح است اين است كه شرايط 
فعلي معلول علت هاي مختلفي است و نمي توان علت خاصي 
را به عنوان مقصر تامه معرفي كرد. در يك عقبگرد تاريخي و 
بررسي شرايط اين چند سال كه وضعيت اقتصادي كشور را 
در مرز فروپاشي قرار داده است و شنيدن تجارب تجار برخي 
از مهم ترين علل اين وضع را محصور به ديپلماسي ناپايدار و 
غلط سياسي و اقتصادي، عدم تعامل بين المللي، حاكميت 
تفكر خاص در حوزه ديپلماسي، بالتكليف ماندن موضوع 
احياي برجام، عدم پيوستن جمهوري اسالمي به قوانين 
كارگ��روه ويژه اقدام مال��ي )FATF( و ناكارآمدي مديران 
اقتصادي مي كند. به اعتقاد نگارنده، اولين اقدامي كه مسبب 
ش��رايط حاضر بود، مواضع منفي نسبت به تصويب لوايح 
FATF و پيوستن به اين كارگروه بود. شرايط فعلي جامعه 
بين الملل، قطعا سهم بسزايي در تحوالت و رونق اقتصادي 
و مباحث سياسي داخلي كشور ها دارد، به نوعي كه پيوند 
شرايط داخلي كشور ها با اوضاع بين المللي غير قابل انكار 
است. عالوه بر اينكه شايد به ديد بسياري از تحليلگران عدم 
احياي برجام عامل اصلي تنگناي اقتصادي كشور است، 
به نظر مي رسد سهم عدم پيوستن به FATF نيز دست 
كمي از اين علت ندارد. شرايط تحريمي قطعا عامل اين 
وضعيت اس��ت اما مديران جمهوري اس��المي بارها در 
خصوص عدم تمايل به احياي برجام به روش غرب سخن 
گفته و تاكيد بر گزينه دوم خود يعني ديپلماسي با شرق 
تاكيد داشته اند. تعامل با روسيه در خصوص مباحث نفتي 
به نوعي كه س��خنگوي دولت خبر از امضاي تفاهم نامه 
۴۰ ميليارد دالري ميان ايران و روسيه در صنعت نفت و 
 FATF گاز داد و عنوان داشت سرمايه گذاري وابسته به
نيست و از مسيرهاي غيربرجامي هم دست يافتني است. 
يا پيوستن به سازمان شانگهاي را دولت از دستاوردهاي 
غير برجامي خود در حوزه تحوالت و ديپلماسي اقتصادي 
ادامه در صفحه 3 معرفي كرد.  

در روزهاي��ي كه ن��رخ دالر به 
باالي ۴۰ هزار تومان رسيده و 
قيمت سكه ركورد 2۰ ميليون 
توماني را پش��ت سر گذاشته، 
افكار عمومي ايرانيان به دنبال 
يافتن تصويري براي چشم انداز 
مذاك��رات برجامي ميان ايران 
و غرب هستند. هرچند دولت 
سيزدهم همواره تالش كرده تا نشان دهد، ارتباط معناداري 
ميان برجام و اقتصاد وجود ندارد، اما واقع آن است كه هر 
خبر مثبت يا منفي در مورد برجام، ناگهان باعث نوسانات 
گسترده ارزي و اقتصادي در كشور مي شود. بنابراين كافي 
است كه خبر تداوم مذاكرات به بيرون درز كند تا نرخ دالر 
حداقل به محدوده زير 3۰ هزار تومان برسد. طي روزها و 
هفته هاي اخير هم نشانه هاي تازه اي از تمايل دو طرف به 
تداوم گفت وگوها نمايان شده، صحبت هاي هفته قبل بايدن 
درباره برجام، توييت جوزف بورل و نهايتا اظهارنظرهاي 
رييس جمهور و وزير امورخارجه ايران درباره پيام هاي طرف 
مقابل درباره مذاكرات، فضاي تازه اي را در خصوص احياي 
برجام شكل داده است. در حال حاضر به نظر مي رسد، ايران 
مايل است با خوش بيني بيشتري در خصوص برجام سخن 
مي گويد. ايران به دليل اينكه مشكالت داخلي اقتصادش 
را حل كند و از سوي ديگر به طرف مقابل هم اين پالس را 
ارسال كند كه اوضاع را تحت كنترل دارد به دنبال احياي 
روند مذاكرات است. از س��وي ديگر مشكالت اقتصادي 
داخل��ي و باال رفتن نرخ ارز به گونه اي اس��ت كه التهابات 
اقتصادي بازارها و جامعه را تا حد زيادي پوشش مي دهد. 
البته در پس اين ديپلماسي ظاهري، يك ديپلماسي پنهاني 
و محرمانه هم بين ايران و مقامات امريكايي جريان دارد و 
هر دو طرف تمايل دارند كه مذاكرات را آغاز كنند. امريكا 
براي حفظ و آرامش بيشتر منطقه اي و از طرف ديگر ايجاد 
دستاورد در حوزه ساست خارجي براي بايدن به مذاكرات 
نياز دارد. ايران هم با توجه مشكالت اقتصادي اش و افزايش 
نرخ ارز به دنبال احياي مذاكرات اس��ت. در اين ميان يك 
متغير تازه منفي ظهور كرده كه در حكم مانع براي مذاكرات 
عمل مي كند. اتحاديه اروپا در اين ميان با جبهه گيري هاي 
خصمانه عليه ايران، حركت رو به رشد مذاكرات را كند كرده 
است. من خودم بارها تاكيد كرده ام كه نبايد اتحاديه اروپا 
را از دست بدهيم، اما غضبي كه اروپايي ها عليه ايران ابراز 
مي كند، مشكل ساز شده است. به خصوص رفتارهاي آلمان 
ادامه در صفحه 6 كه...  

اين يادداش��ت در شرايطي در 
حال تهيه اس��ت كه پياز نرخ 
۴۰ه��زار توماني را پشت س��ر 
گذاش��ته و به قيمت هر كيلو 
يك دالر به فروش مي رس��د. 
در واق��ع ايراني��ان ك��ه ريالي 
حقوق مي گيرن��د، بايد دالري 
و گران ت��ر از بس��ياري از نقاط 
جهان مايحتاج خود را تهيه كنند. پس از حذف بسياري 
از اقالم مانند گوشت، مرغ، ماهي، مواد لبني، ماكاروني و... 
از سفره هاي خانواده ها، مردم براي تهيه مايحتاج حداقلي 
خود هم بايد معضالت عديده اي را تحمل كنند. علي رغم 
اين گراني ها، اما پيگيري اظهارنظرهاي مقامات دولتي به 
گونه اي است كه انگار هيچ مشكلي در اقتصاد وجود ندارد و 
تنها برخي نوسانات مقطعي در اقتصاد ظهور كرده است. به 
عنوان مثال، سخنگوي دولت با خونسردي هرچه تمام تر 
اعالم مي كند كه گراني ها مانند ناآرامي ها مقطعي خواهد 
بود! مفروضات اش��تباهي كه بي شك در آينده كشور را با 
مشكالت بيشتري مواجه خواهد ساخت. نه نرخ تورم در 
اقتصاد ايران مقطعي اس��ت نه گسترش نارضايتي هاي 
عمومي مربوط به يك دوره خاص اس��ت. متاسفانه همه 
پيش بيني هاي قبلي كه درباره نزول شاخص ها داشتيم 
در حال تحقق هستند. ضمن اينكه بي تدبيري هاي تيم 
اقتصادي دولت باعث ش��ده تا مش��كالت، حجم و دامنه 
وسيع تري پيدا كنند. اين بي تدبيري ها در شرايط سياسي 
فعلي كه كشور با تحريم ها، ناآرامي ها و... روبه رو است، باعث 
وخيم تر شدن مشكالت شده است. همه ابزارهايي كه دولت 
مي توانس��ت براي مهار تورم، كنترل نقدينگي، مديريت 
قيمت ها و... به كار بگيرد، از دس��ترس خارج شده و امروز 
مردم ايران بدون هيچ سپر و حفاظتي در ميدان تورم باال 
رها شده اند. با توجه به اينكه ساختارها در ايران ضد توليد و 
ضد توسعه هستند، قوه مجريه مي توانست برنامه هايي را به 
صورت مقطعي اجرا كند تا از حجم مشكالت حداقل بكاهد. 
اما اين دولت نه تنها ميلي به بهبود وضعيت اقتصادي ندارد، 
بلكه خودش به گونه اي رفتار مي كند كه بر آتش مشكالت 
افزوده ش��ود. البته اين ناكارآمدي ها مربوط به اين دولت 
نيست و بس��ياري از دولت ها در دهه هاي گذشته همين 
وضعيت را داش��ته اند. اگر در دهه هاي قبل اين مشكالت 
كمتر ديده مي شد، به دليل درآمدهاي نفتي بود كه باعث 
پنهان ماندن اين زخم مي شد. به عنوان نمونه طي سال هاي 
ادامه در صفحه 8 8۴ تا 92 اين...   

جمشيد عدالتيان علي فراقي محسن خليلي عرقي  شيما  رستمي علي بيگدلي مرتضي افقه

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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گراني بي ضابطه خودرو، رييسي را روانه وزارت صمت كرد 
آخرين هشدار به فاطمي امين

بازخواست حضوري  
رييس از  وزير

 »تعادل« روند رشد بازار سرمايه را 
در روزهاي گذشته بررسي مي كند 

موج سواري 
بورس با دالر

روز دوشنبه شاخص كل بورس روند مثبتي را تجربه 
كرد و توانس��ت با سبزپوشي كام س��هامداران را سبز 
كند و در س��وي ديگر بازار نيز دالر بازار آزاد باز ركورد 
شكست و به محدوده هاي جديد قيمتي رسيد. به باور 
بسياري از تحليلگران همين افزايش قيمت ارز باعث 
ش��ده كه بورس نيز وضعيتي مثبت را تجربه كند. از 
سوي ديگر رابطه مستقيم يا همبستگي بين قيمت 
دالر و بازار س��رمايه وجود دارد؛ البته بخش عمده اي 
از اين همبستگي به افزايش صنايع دالري در بورس 
تهران باز مي گ��ردد. براي نمون��ه صنايعي همچون 
محصوالت ش��يميايي، فلزات اساس��ي، فرآوردهاي 
نفتي و كاني ها از نرخ دالر تاثير مستقيمي مي گيرند و 
افزايش يا كاهش قيمت مي تواند وضعيت بورس تهران 
را تغيير دهد.درآمارها آمده است؛ با توجه به ماهيت 
صادراتي اين صنايع افزايش نرخ ارز، مزيت صادراتي 
را باال برده و با ثبات قيمت هاي جهاني سودآوري اين 
ش��ركت ها بيشتر مي ش��ود و به دنبال آن ارزش بازار 
باالتري كسب مي كنند.با وجود اين برخي از شركت ها 
نيز به دليل هزينه هاي ارزي باال و ارزبر بودن صنعتي 

كه در آن مش��غول فعاليت هستند با افت ارزش پس 
از جهش ارزي مواجه مي ش��وند كه گاه ارزش آنها تا 
يك چهارم قبل از جهش هاي ارزي نيز كاهش مي يابد. 
همچنين سهم بيش از ۶۰درصدي صنايع كاالمحور 
ِ )commodity base( ب��ازار س��رمايه در حال��ي 
است كه قيمت گذاري داخلي محصوالت اين صنايع، 
براساس نرخ دالر و فروش صادراتي آنها نيز ارزي است. 
هر چند بخشي از هزينه هاي شركت هاي صادرات محور 
نيز دالري اس��ت اما به دليل حاشيه سود باال و نسبت 
هزينه به درآمد پايين در مجموع برآيند مثبت تري دارد. 
بررسي ها نشان مي دهد به ازاي هر 1۰ درصد افزايش 
نرخ دالر، س��ودآوري يك شركت پتروشيمي بيش از 
15 درصد رشد مي يابد و با در نظر گرفتن نسبت قيمت 
به درآمد )P/ E( اين سهم قيمت نيز افزايش بيشتري 
پيدا مي كند. گروه دوم منتفع ش��ونده از افزايش نرخ 
دالر، شركت هايي هستند كه تراز ارزي مثبت دارند لذا 
پس از جهش هاي ارزي درآمد تسعير )به عنوان درآمد 
غيرعملياتي( را شناسايي مي كنند. موضوع افزايش نرخ 
صفحه 4 را بخوانيد ارز از...  

 ادامه نهضت 
ارسال جوابيه در سازمان برنامه

 تمرکز برنامه هفتم و اليحه بودجه 1402 
بر حمايت از معيشت مردم

 دير رسيدن بودجه 
تقصير دولت قبل است؟

بازوي پژوهشي مجلس ارايه داد

 چهار پيشنهاد 
براي بهبود 

سياست گذاري صنعتي

 واكنش سازمان برنامه 
به گزارش هاي »تعادل«

بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي، تعدد سازمان ها و نهادهاي درگير اعمال سياست هاي صنعتي 
را از موانع انسجام سياست گذاري صنعتي معرفي كرده و نبود انسجام سياستي را مهم ترين مانع 
تدوين استراتژي توسعه صنعتي دانسته است. پژوهشگران مركز پژوهش هاي مجلس در ادامه، 
پيشنهادهايي را براي بهبود و ارتقاي انسجام سياست گذاري صنعتي ارايه كرده اند كه افزايش 
هماهنگي ميان سازمان هاي توسعه اي و نهادهاي پشتيبان مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
صفحه 7 را بخوانيد ارتقاي هماهنگي سياست گذاري بين وزارت صمت و...  

 وزير اقتصاد: بانك مركزي 
نوسانات قيمت ارز را تحت كنترل دارد

با 10 هزار ميليارد تومان چند فقره وام 450 ميليون توماني 
نهضت ملي مسكن مي توان پرداخت كرد؟

 تمام مدل هاي اقتصادي كاهش 
نرخ تورم را گزارش مي دهند

صفحه 3    

صفحه 2    

صفحه 5    

 مسكن  دولتي  
زير  سايه تنگناي مالي
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در ش��رايطي كه اقتصاد ايران با تالطم هاي تازه اقتصادي 
مواجه ش��ده و در هفته هاي گذش��ته، نه تنها نشانه اي از 
بهبود ش��رايط وجود ندارد كه حتي دولت برنامه دقيقي 
نيز براي برون رفت از اين بحران ها ارايه نمي كند، سازمان 
برنامه و بودجه همچنان اصرار دارد كه پس از مطرح شدن 
هر سوال و ابهامي، با ارسال جوابيه از دادن پاسخ رسمي به 
سوال ها فرار كند و اين بار نيز دو گزارش اخير روزنامه تعادل 
با جوابيه اين سازمان مواجه شده است. يكي از جوابيه هاي 
ارسال شده از س��وي اين سازمان به گزارش اخير روزنامه 
تعادل بازمي گردد كه در آن يك سوال اصلي مطرح شده 
بود: با توجه به اصرار دولت بر كاهش سرعت رشد نقدينگي 
براي پايين آوردن تورم، آيا بناست در بودجه 1402، ميزان 
افزايش حقوق محدود شود و قشر حقوق بگير ثابت كه در 
سال هاي اخير بيشترين آسيب را از تورم ديده، اين بار نيز 
قرباني سياست هاي تازه شود؟ متن جوابيه سازمان برنامه 
و بودجه كه به دفتر روزنامه ارسال شده به شرح زير است: 

مسلمًا بهبود وضع معيشت مردم در گرو دستيابي به رشد 
پايدار اقتصادي است كه متضمن كاهش نرخ تورم و افزايش 
سرمايه گذاري است. اما كساني كه در طول مديريت 8 ساله 
خود با رشد اقتصادي نزديك به صفر، نرخ سرمايه گذاري 
منفي 6/4 درصدي، تورم 60 درصدي، كسري بودجه 480 
هزار ميلياردتوماني و استقراض 160 هزار ميليارد توماني از 
بانك مركزي فرش قرمز نارضايتي اقتصادي را در كشور پهن 
كرده اند، حاال تنها به دنبال تخريب تصميمات دولت  هستند؛ 
وقتي دولت اليحه ترميمي ارايه مي كند مي گويند تورم زا 
است وقتي در اليحه بودجه براساس شرايط موجود رقمي 

را در نظر مي گيرند مي گويند چرا پايين تر از تورم است.
دولت سيزدهم از يك سو بهبود وضعيت شاخص هاي كالن 
اقتصادي را دنبال مي كند كه در نتيجه آن در فصل تابستان 
شاهد رشد باالي سه درصدي هستيم؛  از طرف ديگر دولت 
با تمركز بر ريشه هاي رشد پايه پولي و نقدينگي، توانست 
نرخ تورم را 19.7 درصد كاهش دهد؛ به عبارت ديگر بهبود 
ش��اخص هاي كالن در كنار ادامه روند كاهشي نرخ تورم 
افزايش حقيقي قدرت خريد مردم را در پي خواهد داشت.

در هر حال معيش��ت اقش��ار كم درآمد و موضوع افزايش 
حقوق كاركنان از مهم ترين دغدغه هاي دولت است و بدون 
كم كاري و مجدانه به رفع موانع موجود و شرايط مساعدتر 
تالش مي كند. در همين راستا طرح افزايش حقوق كاركنان 
دولت براي دومين بار در نيمه دوم سال 1401 اجرا شد و در 
برنامه هفتم و بودجه 1402 نيز موضوع معيشت و حقوق از 
اهميت و حساسيت ويژه اي برخوردار است. لذا دولت با در 
نظر گرفتن محدوديت هاي موجود در سال 1402 حقوق 
كارمندان را به ميزان قابل قبولي افزايش خواهد داد. البته 
قطعاً مانند ادوار گذشته در مورد افزايش حقوق تصميماتي 
نخواهد گرفت كه بر اساس منابع غير قابل تحقق باشد و 

تورم سنگيني را به آحاد مردم تحميل كند.
آنچه كه در بسياري از جوابيه هاي سازمان برنامه و بودجه 
ديده مي شود، تاكيد بر مشكالت اقتصادي است كه در دولت 
گذشته وجود داشته و سواالت مطرح شده در رسانه ها را به 
گذشته مرتبط مي كند. در مناظره هاي انتخاباتي سال 96، 
ابراهيم رييسي - رييس دولت سيزدهم و نامزد انتخابات در 
آن سال -  در پاسخ به برخي صحبت هاي حسن روحاني، 

رييس جمهور وق��ت گفت: صداوس��يما مناظره اي بين 
روحاني و احمدي نژاد برگزار كند. مردم را معطل نكنيد! تا 
كي مردم بايد در پاس��خ به انتقادات خود از وضع كشور به 

عملكرد دولت قبل ارجاع داده شوند.
حاال با گذشت نزديك به يك سال و نيم از آغاز به كار دولت 
جديد، هر سوالي درباره عملكرد تيم فعلي، با مطرح كردن 
شرايط در دولت قبل پاسخ داده مي شود و مشخص نيست 
كه اين رويه چه زماني متوقف خواهد شد. سوال مطرح شده 
در گزارش »تعادل« بسيار واضح بود. با توجه به اينكه طبق 
اعالم مركز آمار به عنوان يك نهاد دولتي، نرخ تورم ساالنه 
در اقتص��اد ايران به 45 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 
48.5 درصد رسيده، آيا بناست دولت تنها 20 درصد افزايش 
حقوق را براي حقوق بگيران ثابت در نظر بگيرد؟ اگر پاسخ 
به اين سوال مثبت است، چه راهكارهاي جايگزيني براي 
حمايت از اين اقشار براي جلوگيري از كاهش قدرت خريد 
آنها پيش بيني شده يا قرار است پيش بيني شود؟ در اين 
ترديدي نيست كه دولت بايد در برابر افزايش نقدينگي و باال 
رفتن دوباره تورم مقاومت كند اما آيا تنها اين حقوق بگيران 

هستند كه بايد هزينه اين فرآيند را بپردازند؟
پاسخ به اين س��وال ها زماني كه روشن مي شد كه دولت 
اليحه بودج��ه 1402 را به مجلس تحويل م��ي داد اما با 
گذشت حدود س��ه هفته از 15 آذر به عنوان زمان نهايي 
تحويل اليحه به مجلس، هنوز خبري از بودجه نيست و در 
صورتي كه امروز )چهارشنبه( نيز خبري از اليحه بودجه 
نشود، كار بايد در هفته آينده دنبال شود. اين موضوع نيز 
در يكي ديگر از گزارش هاي تعادل مورد بررسي قرار گرفته 
بود. در شرايطي كه مجلس اعالم كرد كه بنا دارد ابتدا برنامه 
هفتم توسعه را بررسي كرده و سپس بر مبناي آن به سراغ 
تصويب بودجه سال آينده برود، دولت اعالم كرد كه براي 
نهايي كردن برنامه توسعه به زمان بيشتري نياز دارد و همين 
موضوع چالش هايي را در ارتباط با برنامه ريزي ميان دو قوه 
به وجود آورد تا جايي كه برخي نمايندگان مجلس اعالم 
كردند حتي اگر بودجه زودتر تحويل شود نيز مجلس آن را 
مسكوت خواهد گذاشت تا ابتدا برنامه توسعه را بررسي كند 
اما صرف انتشار گزارشي بر مبناي صحبت هاي نمايندگان 

مجلس، به ارسال جوابيه ديگري از سوي سازمان برنامه و 
بودجه منجر شده است. اين سازمان در جوابيه خود آورده: 
با همكاري نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و 
پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه مناسب ترين مسير براي 
تدوين اليحه بودجه 1402 اين ب��ود كه در هماهنگي و 
تطابق كامل با برنامه هفتم توسعه تدوين شود و موضوعات 
كليدي امروز كشور و ارايه احكام مربوط به آنها به صورت 
هم زمان در برنامه هفتم توسعه و بودجه ساالنه ديده شود. 
همين موضوع باعث »تغيير« در زمان بندي هاي قانوني 
در جهت تكميل فرآيند كارشناسي برنامه هفتم توسعه و 

بودجه 1402 مي باشد.
در مورد تأخير در تدوين و ارايه برنامه هفتم توسعه، الزم به 
توضيح است كه در چنين شرايطي سازمان برنامه و بودجه 
مي توانست، بودجه 1402 را به صورت چند دوازدهم و در 
تاريخ مقرر به مجلس ببرد تا اينكه برنامه هفتم آماده تصويب 
شود و روش ديگر آن بود كه بودجه 1402 بر اساس احكام 
و مواد برنامه شش��م تصويب شود و تطابق بودجه و برنامه 
هفتم از سال 1403 آغاز شود كه اين موضوع نيز با توجه 
به تغيير اولويت ها و لزوم توجه جدي به موضوعات كليدي 
امروز كشور نمي توانست در دستور كار قرار گيرد؛ بنابراين 
با همكاري نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و 
پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه مناسب ترين مسير همين 
بوده كه بودجه 1402 در هماهنگي و تطابق كامل با برنامه 
هفتم توسعه تدوين شده و موضوعات كليدي امروز كشور 
و ارايه احكام مربوط به آنها به صورت هم زمان در برنامه هفتم 
توسعه و بودجه س��االنه ديده شود. همين موضوع باعث 
»تغيير« در زمان بندي هاي قانوني در جهت تكميل فرآيند 

كارشناسي برنامه هفتم توسعه و بودجه 402 مي باشد.
الزم به ذكر است كه سازمان برنامه و بودجه كشور ناگزير 
به برخي از تغييرات در زمان بندي هاي مرسوم نيز بوده چرا 
كه به عنوان مثال سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه 
نيز در سال جاري به دليل زمان بر شدن مراحل تدوين در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در اواخر شهريورماه 1401 

به سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد.
سازمان برنامه و بودجه كشور مطالعات تدوين برنامه هفتم 

توسعه را از آبان ماه سال 1400 از طريق برگزاري جلسات 
با موسسات تحقيقاتي و صاحب نظران بخش خصوصي و 
دانشگاهي آغاز نموده و به طور هم زمان بازو هاي پژوهشي 
خود را يعني »مركز پژوهش هاي توس��عه و آينده نگر« و 
»موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي« 
ملزم به انجام مطالعات و محاس��باتي در س��طوح كالن 
نم��وده كه خروجي آن را مي ت��وان در تهيه »29 مطالعه 
آسيب شناس��انه و كاربردي« و »تهيه و طراحي مدل ها و 
تخمين هاي اقتصادي« مشاهده كرد؛ لذا مطالعات مفصلي 
كه در راستاي تدوين هر چه بهتر برنامه هفتم توسعه انجام 
شده منجر به تغيير رويكرد در تدوين برنامه و بودجه شده و 
به جرئت مي توان گفت كه دولت و سازمان برنامه و بودجه 
در شرايط خاص كنوني با توجه به كمبود منابع مالي و تعدد 
موضوعات و مسائل كليدي امروز كشور به دنبال طراحي و 
تخصيص بهينه، هدفمند و كارآمد »منابع موجود« براي 
رفع »مسائل كليدي« مي باشند.  در مورد موضوع حقوق و 
افزايش دستمزد نيز بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه دولت 
همواره دستمزدهاي حقيقي را با وجود مخالفت هاي بسيار 
مدنظر قرار داده اس��ت. اما شرايط اقتصادي و بين المللي 
موجود، شرايطي را به كشور تحميل مي كنند كه تمامي 
تصميم گيري ها را با ابع��اد اقتصادي اجتماعي متعددي 
مواجه مي س��ازد؛ بنابراين افزايش ق��درت خريد مردم و 
يافتن منابع پايدار براي افزايش حقوق از اولويت بيشتري 
برخوردار است. البته دولت به اهميت موضوع افزايش حقوق 
كارمندان واقف است و در اين شرايط دستيابي به رفاه نسبي 
و برخورداري از سطح حداقل معيشت يكي از دغدغه هاي 
اصلي دولت است. اما افزايش حقوق براي حداقل بگيران 
بايد طوري لحاظ شود كه سطح رفاه آنها كمتر تحت تأثير 
تورم و افزايش قيمت ها باش��د. لذا دولت با در نظر گرفتن 
محدوديت هاي موجود در سال 1402 حقوق كارمندان 
را به ميزان قابل قبولي افزايش خواهد داد و همانند سال 
1401 در هر فرصتي كه بتواند شكاف دستمزد و تورم را 
به شرط استفاده از منابع پايدار و مهار تورم پر خواهد نمود.

به اين ترتيب اين س��ازمان درتوضيح��ات خود باز هم به 
محدوديت زماني در تدوين برنامه هفتم توسعه اشاره كرده 
و مشخص نيست چرا به جاي مطرح كردن اين توضيحات 
در قالب جوابيه، صرفا به هماهنگي با مجلس براي بررسي 
اين دو اليحه اقدام نكرده است. به اين ترتيب در شرايطي به 
نيمه دي ماه نزديك مي شويم كه نه تنها زمان دقيقي براي 
ارايه برنامه هفتم توسعه به مجلس اعالم نشده كه حتي 
اليحه بودجه نيز هنوز رسما در اختيار نمايندگان قرار نگرفته 
است و اگر در چهارشنبه نيز اليحه به مجلس نرسد، يكي 
ديگر از وعده هاي دولت كه اعالم كرده بود در هفته جاري 
كار را تمام خواهد كرد نيز بي نتيجه رها خواهد شد و بايد ديد 
واكنش سازمان برنامه و بودجه به اين موضوع چيست، زيرا 
احسان خاندوزي -  وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت 
-  نيز در آخرين صحبت، توضيح نهايي درباره آينده بودجه را 
به عهده اين سازمان گذاشته است. او گفته: هنوز هفته تمام 
نشده است. روز دقيق را بايد از سازمان برنامه پرسيد. اليحه 
آماده و همه تبصره ها و جداول كلي در دولت مصوب شده 
است. جداول جزيي مانده بود كه قرار است سازمان برنامه 

اين هفته الحاق كند.
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تكريم زن در اسالم 
فضيلت است

حسن روحاني با اشاره به جايگاه زن از ديدگاه اسالم، 
يادآور ش��د كه اسالم تكريم زن را فضيلت مي داند. 
رييس جمهور سابق ايران در ديدار با مسووالن دولت  
سابق كه در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
انجام شد، به نقش برجسته سه زن در تاريخ اسالم 
اش��اره كرد و گفت: خديجه كبري)س( در مقطع 
بنيانگذاري اس��الم، حضرت فاطم��ه زهرا)س( در 
دف��اع از امامت و به عنوان واس��طه نبوت و امامت و 
زينب كبري)س( بعد از واقعه عظيم كربال در تبيين 
شهادت حضرت امام حس��ين)ع( و ياران باوفايش 
نقش بس��يار ارزش��مندي ايفا كردند. اين نش��ان 
مي دهد كه زن از ديدگاه اس��الم چه جايگاه مهمي 
دارد. وي افزود: ما اس��المي را قبول داريم كه در آن 
زن مايه مباهات جامعه است و مي تواند براي زنان و 
 مردان الگو باشد؛ چنانكه حضرت فاطمه اطهر )س( 
الگوي همه ما مسلمان هاس��ت. ما اسالم رحمت و 
رحماني را قبول داريم كه مورد نظر پيامبر اس��الم 
و ائمه هدي بود. اس��المي ك��ه در آن پيامبر )ص(، 
دختركشي را رذيلت و تكريم زن را فضيلت مي داند.

حس��ن روحاني، در ادامه جلس��ات دوره اي خود با 
مسووالن دولت  س��ابق، روز گذش��ته با جمعي از 
استانداران كابينه هاي يازدهم و دوازدهم ديدار كرد.

توييت رابرت مالي درخصوص 
ناآرامي هاي اخير در ايران

نماينده ويژه امريكا در امور اي��ران توييتي در رابطه با 
اشخاصي كه در ناآرامي هاي اخير ايران بازداشت شده اند، 
منتشر كرد. به گزارش ايسنا، رابرت مالي، نماينده ويژه 
امريكا در امور ايران روز دوشنبه در توييتي نوشت: از ماه 
سپتامبر ايران صدها معترض مسالمت آميز را  به حبس 
در زندان تا سقف يك دهه محكوم كرده است. تاكنون 
دو نفر اعدام شده اند و جان بسياري در خطر است. مطابق 
با گزارشات هزاران نفر به دليل اعتراضات مسالمت آميز 
حبس ش��ده اند. وي در انتهاي توييت خود از هشتگ 
»براي حقوق بشر بلند شويد« استفاده كرده است. ناصر 
كنعاني، س��خنگوي وزارت امور خارجه ايران، در يكي 
از نشست هاي خبري اخيرش درباره اظهارات مقامات 
خارجي درباره امور داخلي ايران گفته بود: متاسفانه در 
طول تحوالت داخلي ايران شاهد اظهارات مداخله جويانه 
و اقدامات غير سازنده و غيرمسووالنه برخي از كشورها 
بوديم كه عمال درخواست هاي مسالمت جويانه برخي از 
اقشار جامعه ايران را با اقدامات نسنجيده و تحريك آميز 
خود به اغتشاش و آشوب كشاندند و شرايط نامناسبي 
را ايجاد كردند كه حتي زمينه را براي ش��نيدن صداي 
افرادي كه داراي ديدگاه هاي انتقادي مس��المت آميز 
بودند تغيير دادند و زمينه را براي نقش آفريني خشونت 
طلبان فراهم كردند و آنها مبناي اين مداخالت را حمايت 
از حقوق زنان و حقوق اقليت ها قرار دادند؛ در حالي كه در 
ايران اقليت ها موضوعيت ندارند بلكه اقوام ايراني حضور 
دارند كه همه بخش��ي از جامعه بزرگ ايران تاريخي و 
تمدني هس��تند و اجزاي اصلي جامعه بزرگ ايراني به 
شمار مي روند. او در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
در اين زمينه ادامه داد: آنهايي كه از حقوق زنان در ايران 
صحبت مي كنند چرا در ارتباط با تحريم هاي يكجانبه 
دولت امريكا و همراهي اطاعت پذير اروپا از اين تحريم ها 
صحبت نكردند و به اين موضوع توجه نداشتند كه زنان 
و كودكان ايراني نيز در معرض همين تحريم ها و اثرات 
آن هس��تند. كنعاني افزود: ادعاهاي ام��روز آنها توام با 
نفاق اس��ت و اظهارات آنها در مورد زنان و اقوام ايراني 
غيرواقع بينانه و متناسب با واقعيت ها در ايران نيست. 
جايگاه و حقوق زنان در ايران نه فقط برخاسته از قوانين 
بلكه منبعث از تاريخ و فرهنگي ايراني است. در فرهنگ 
ايراني و اس��المي زنان جايگاه متمايز و برجس��ته اي 
دارند و همانطور كه گفتم اين جايگاه لزوما برخاسته از 
قوانين نيست. سخنگوي وزارت امور خارجه در بخش 
 ديگري گفت: متاسفانه آنهايي كه خودشان را مدعي

 باغ نشيني و ديگران را جنگل نشين توصيف مي كنند در 
اين روزها زبان به كام گرفته و سخن نمي گويند و حمايت 
از حقوق زنان، حقوق بشر و كودكان را كه همواره مدعي 
آن هستند را به فراموشي سپرده اند و با واژه هاي دوگانه 
و مزورانه مطالبي را اظهار و از اين حادثه تروريستي 
به سادگي عبور مي كنند و نقش خودشان را در دامن 
زدن به خشونت، اغتشاش، تحريم و ايجاد زمينه براي 
اينگونه اقدامات تروريستي به فراموشي مي سپارند 

و مسووليت خود را در اين زمينه ناديده مي گيرند.

در جنگ قرار داريم
نشست هم انديشي امير سرلشكر سيدعبدالرحيم 
موسوي، فرمانده كل ارتش با دانشجويان دوره 33 
دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتش برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومي ارتش، امير سرلشكر سيدعبدالرحيم 
موس��وي، فرمانده كل ارتش جمهوري اس��المي 
ايران، در نشست هم انديش��ي با دانشجويان دوره 
33 دانشگاه فرماندهي و س��تاد ارتش )دافوس(، با 
تسليت ايام شهادت حضرت زهرا)س(، با بيان اينكه 
ما االن در جنگ قرار داريم، گفت: در جنگ هر كس 
كه به واس��طه گفتن يا نگفتن مطلبي و همچنين 
انجام كار يا عدم انجام فعلي به دش��من كمك كند 
يا موجب سوءاستفاده دشمن شود در جايگاه خادم 
نيست. وي افزود: اين گفتن و نگفتن ها، فعل و ترك 
فعل ها، جايگاه افراد را در برابر خداوند، تاريخ و مردم 
مشخص مي كند، اينكه براي كشور و ملت فداكاري 
كرده  يا خوراك براي دش��من تهيه كرده اند. در اين 
نشست دانشجويان حاضر نيز ضمن بيان ديدگاه ها 
و راهكارهاي مد نظر، سواالت خود را با فرمانده كل 
ارتش مطرح و پاسخ را دريافت كردند. امير سرلشكر 
موسوي نيز با استقبال از ديدگاه هاي مطرح شده در 
اين ديدار، ضمن تبيين اهداف و راهبرد هاي ارتش در 
حوزه هاي گوناگون، در مورد موضوعات مطرح شده 
از سوي دانشجويان با آنها تبادل نظر و گفت وگو كرد.

چقدر از اموال مازاد بانک های 
دولتی به فروش رفته است؟

فروش ام��وال و امالک م��ازاد دس��تگاه های دولتی و 
شبکه بانکی و مولدس��ازی اين دارايی ها، در حالی در 
دستور کار قرار دارد که بر اس��اس آخرين آمار، از سال 
1394 تا نيمه آبان امس��ال، مع��ادل 67 هزار ميليارد 
تومان اموال مازاد و س��هام غيربانکی بانک های دولتی 
و خصوصی شده به فروش رسيده که 33 هزار ميليارد 
تومان از آن متعلق به فروش امالک مازاد است. مطابق 
جزء های 1 و 2 بند )د( تبصره 13 قانون بودجه، به وزارت 
امور اقتصادی و دارايی اجازه داده شده نسبت به مولد 
سازی دارايی های دولت در اختيار دستگاه های اجرای 
موضوع ماده 2 قانون مديريت خدمات کشوری تا سقف 
2000 ميليارد تومان با استفاده از انتش��ار انواع اوراق 
مالی اسالمی خارج از سقف اوراق مالی اسالمی دولت، 
اجاره بلند مدت حداکثر 10 ساله و توثيق با تشخيص و 
محور وزير امور اقتصادی و دارايی اقدام و وجوه حاصله را 
به رديف درآمدی 310240 نزد خزانه داری کل کشور 
واريز کند. همچنين ب��ه وزارت امور اقتصادی و دارايی 
اجازه داده شده تا سقف 17 هزار و 600 ميليارد تومان 
از اموال و دارايی های منقول و غيرمنقول و حقوق مالی 
مازاد دولت جمهوری اسالمی ايران به استثنای انفال و 
موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم )83( قانون اساسی را 
بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيات وزيران با 
رعايت قوانين و مقررات از طريق حراج عمومی در بورس 
امالک و مسکن و يا از طريق مزايده عمومی به فروش 
برساند. ضمن اينکه طبق جداول پيوست قانون بودجه و 
آيين نامه اجرايی جزء 2 بند و تبصره 2 و بند د تبصره 12 
قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصويب نامه 
شماره 127971/58795 ه مورخ 1400.3.12 هيات 
وزي��ران، در اجرای جزء 2 بند و تبصره 2 قانون با توجه 
به نوع مصارف، پيش بينی شده معادل 20 هزار ميليارد 
تومان در اين چارچوب بايد اموال مازاد شناس��ايی و با 
ساز و کار بند د تبصره 12 قانون بودجه به فروش برسد. 
بر اين اس��اس فروش اموال مازاد بانکی يکی از مواردی 
محسوب می شود که طی ماه های گذشته مورد توجه 
پاستورنشينان قرار گرفته است؛ به طوری که در بهمن 
سال گذشته اعالم شد که بانک هايی که از نظر نقدينگی با 
ناترازی مواجه هستند بايد تالش کنند تا با واگذاری اموال 
مازاد خود، نقدينگی مورد نياز برای اعطای تسهيالت را 
تامين کنند. پس از آن و در نيمه تابس��تان سال جاری 
بود که سيد عباس حسينی - معاون امور بانکی، بيمه و 
شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در مورد فروش اموال 
مازاد بانک ها توضيح داد: از نيمه دوم سال گذشته حدود 
3300 ميليارد تومان سهام و 3400 ميليارد تومان اموال 
مازاد و در مجموع 6700 ميليارد تومان از اموال بانک ها 
واگذار شده است. در هفت ماهه نخست دولت سيزدهم 
اين عدد به 7300 ميليارد تومان افزايش پيدا کرده که 
با تثبيت مديريت ها و مصوبات مجامع بانک ها می توان 
انتظار داشت تا پايان امسال حجم واگذاری اموال مازاد 
بانک ها افزايش يابد. حسينی همچنين، پس از اينکه 
صورت های مالی بانک های دولتی منتشر شد، در مورد 
راهکار دولت برای جبران زيان آنها با تاکيد بر اينکه از 
ابتدای شروع کار دولت سيزدهم بحث اصالح ساختار 
مالی بانک ها، چه بانک های دولتی و چه ساير بانک ها، به 
همراه بانک مرکزی درحال پيگيری است، گفت: از جمله 
کارهايی که در اين راستا درحال انجام است، پيگيری های 
مکرری است که در خصوص اموال مازاد صورت گرفته 
است تا بانک ها دارايی های مازاد خود را به فروش برسانند. 
همچنين سيد احسان خاندوزی - وزير امور اقتصاد و 
دارايی بر اين باور است که فروش اموال مازاد بانک ها سه 
تاثير مهم دارد که شامل کنترل رشد نقدينگی در کشور، 
افزايش توان تسهيالت دهی بانک ها و رفع کسری ها و 
ناترازی های شبکه بانکی می شود. به گفته وی به جهت 
کوتاهی از سال 1395 تا سال 1400 ميزان عملکرد اين 
حکم تنها 13 درصد بود اما از زمان آغاز دولت سيزدهم 
اين رقم به 18 درصد افزايش يافته اس��ت. با مجموعه 
اقداماتی که در سال 1401 انجام می شود، برگ زرينی 
بر فراز تمام سال های گذشته پيرامون عملکرد فروش 
اموال مازاد شبکه بانک ها رقم می خورد. طبق گفته وزير 
اقتصاد، بر اساس گزارش ها از سال 1394 تا به امروز 67 
هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانک های دولتی به فروش 
رفته است که 33 هزار ميليارد تومان سهام غيربانکی و 
33 هزار ميليارد تومان امالک مازاد بانک ها بوده است. 
سهم بانک صادرات 14.5 همت، بانک ملت 14.3 همت، 
بانک تجارت 11 همت، بانک ملت 9.6 همت، بانک رفاه 
پنج همت، بانک سپه پنج همت و بانک کشاورزی چهار 
همت است. اما از کل 7.5 همت اموال مازادی که در سال 
گذشته نيز به فروش رفته،90 درصد آن مربوط به شش 
ماهه دوم س��ال و بعد از استقرار دولت سيزدهم است. 
اکنون ش��اهد ثبت رکوردهايی در شناسايی و فروش 
اموال مازاد نظام بانکی هس��تيم که نشان از پيشرفت 
مطلوب قانون دارد. وزير اقتصاد بر اين نکته نيز تاکيد کرده 
است که در دولت سيزدهم به خروج از بنگاهداری سابق 
بانک ها و همزمان ايجاد سرمايه گذاری های جديد باور 
داريم و درباره محدوديت های قانونی نيز در اليحه برنامه 

هفتم توسعه به سمت تغيير خواهيم رفت.

از الگوی کشورهای موفق
برای مديريت ارز استفاده کنيم

يک عضو کميس��يون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اسالمی تاکيد کرد: برای مديريت بازار ارز در وهله 
اول بايد سياست های اقتصادی درستی پيش گرفته 
شود که در اين مسير می توان از الگوی کشورهای 
موفق در مديريت بازار ارز استفاده کرد. اصغر سليمی 
در پاسخ به اين پرسش که چرا علی رغم رشد فروش 
نفت در دولت س��يزدهم و بازگش��ت ارز به کشور، 
نوس��انات در بازار ارز ادامه دارد، بيان کرد: افزايش 
نرخ ارز دارای منشا خارجی است. صرفا به تامين ارز 
باز نمی گردد. تعيين نرخ ارز در دست دولت نيست 
بلکه کش��ورهای منطقه نظير هرات و س��ليمانيه 
 در تعيين نرخ ارز نقش دارند.  اين وضعيت س��بب 
می شود قيمت ارز از دست بانک مرکزی خارج شود.

ادامه نهضت ارسال جوابيه در سازمان برنامه

دير رسيدن بودجه تقصير دولت قبل است؟

رييس جمهور: آغوش ملت براي فريب خوردگان باز است
رييس جمهور با اعالم اينكه آغوش ملت براي همه آنهايي كه 
دچار فريب شدند باز است، گفت به معاندين رحم نخواهيم 
كرد. سيد ابراهيم رييسي در مراسم تشييع شهداي گمنام 
در تهران در جمع تشييع كنندگان پيكر شهدا با بيان اينكه 
پيامبر)ص( مردم را به علم، تعقل، انديشه، دوست داشتن 
يكديگر و كنار گذاش��تن فكر جاهلي دعوت كرد، اظهار 
كرد: با اين حال كس��اني دنبال قوميت گرايي و نفسانيت 
بوده و قصد به انحراف كشاندن جامعه اسالمي را داشتند، 
اما فاطمه اطهر)س( به ميدان آمد تا نقاب را از چهره نفاق 
كنار بزند. فاطمه)س( با خطبه هاي آتشينش، روشنگري 
كرد. خيلي ها گفتند خانم شما خودتان را ناراحت نكنيد، 
مگر اتفاقي افتاده است؟ اما او مي ديد چه اتفاقي براي بشر 
در حال رخ دادن است. وي ادامه داد: بسياري هستند كه 
جامعه را درست نمي شناسند و نمي توانند فتنه ها را درست 
ارزيابي كنند، اما فاطمه)س( 25 سال خانه نشيني حضرت 
علي)ع(، پاره هاي جگر امام حسن)ع(، گودال قتلگاه، كاخ 
ستم يزيديان و انحراف عالم اسالم را مي ديد. او با اشك ها و 
خطبه هاي آتشينش روشنگري كرد و نقاب از چهره نفاق 
كنار زد. او براي دفاع از حريم واليت ايستاد و اولين شهيده 
در راه خدا و مبارزه با نفاق بود. اگر اين صداقت و روشنگري 

فاطمه نبود، چگونه مي توانستيم راه را تشخيص دهيم؟
رييسي خاطرنشان كرد: شعارها در آن زمان زيبا و دل فريب 
بود. كساني كه غدير را ديدند و صراحت كالم خدا را شنيدند، 
به گونه ديگري عمل كردند و س��خن از اراده مردم زدند و 
گفتند ببينيم راي مردم چيست؟ اما پشت اين سخن چه 
بود؟ چه مي خواستند سر مردم بياورند؟ سخن از آزادي بود 
اما كجا ديديد كه فرعون ها و استعمارگران و قدرت هاي 
بزرگ به يك جامعه بگويند مي خواهيم داشته هاي شما را 
از بين ببريم؟ آنها مي گويند مي خواهيم شما را آزاد و مستقل 

كنيم تا آن ملت را فريب بدهند.
رييس جمهور با بيان اينكه اس��تعمارگران ش��عار خوب 
مي دهند، اما ملت ها را به بدبخت��ي و فالكت مي اندازند، 
تصريح ك��رد: آنها كجا رفته اند كه ش��عار آزادي و حقوق 
انس��ان ها نداده اند؟ در اين بين فاطم��ه)س( مي خواهد 
انسان ها با بصيرت زندگي كنند.به كسي كه دوست را از 
دشمن نشناسد، بي بصيرت گفته مي شود. پيامبر)ص(، 
اميرمومنان علي)ع( و فاطمه)س( از ما خواسته اند كه چشم 
خود را باز كرده و با بصيرت باشيم. اينكه چشم سر نداشته 
باشيم، آسان تر از اين است كه چشم دل نداشته باشيم، چون 
در اين صورت دوست و دشمن و راه و بي راه تشخيص داده 

نمي شود. او فكر مي كند در سپاه دوست است، اما در سپاه 
دشمن است و سخن دشمن را مي گويد.

رييسي در ادامه با اش��اره به اينكه فاطمه دنبال مقابله با 
بازگشت جاهليت بود، گفت: امام خميني)ره( هم پرچم 
تحول خواهي را مانند مادر خود بلند و براي اجراي دين، 
اخالق، عدالت و مبارزه با طاغوت قيام كرد. اين ش��هدا به 
دنبال امام)ره( و براي حاكميت اس��الم و اراده مردم، براي 
دفاع از قرآن، وطن و ظرفيت هاي بزرگ اسالمي جان خود 
را فدا كردند. وي همچنين با تشبيه اغتشاشات اخير كشور 
با جنگ احزاب، تصريح كرد: استكبار با تمام توان به ميدان 
آمد. جريان نفاق، سلطنت طلبان و همه ضدانقالب به ميدان 
آمدند. كساني هم كه رسما در ميدان نبودند، شايعه سازي 
و شايعه پراكني كردند. قرآن به ما هشدار مي دهد كه مراقب 
فضاسازان باشيد. دشمن مي خواهد جامعه اسالمي را از 
اهداف بلند خود دور كند. امام)ره( و رهبر انقالب به وظيفه 
خود در رهبري جامعه، سياس��ت گذار ي و ريل گذاري و 
هشدار به موقع نسبت به خطرات عمل كردند و اگر كاستي 
وجود دارد مربوط به دس��تگاه ها و قوا است. رهبري امت 
بسيار خوب عمل كردند و كاستي ها مربوط به قوا و نظام 
اداري و مربوط به كساني است كه اعتقادي به ارزش هاي 
انقالب ندارند، اما مس��ووليت به عهده گرفته و مشكالت 
درست كرده اند. رييس جمهور با بيان اينكه دشمن چون 
مي خواهد نظام را بزند، به سراغ عمود خيمه نظام رفته است، 

گفت: خيمه نظام به وجود رهبري است و ما همه سربازان 
او هستيم. هر جا در كشور موفقيت به دست آمده است به 
خاطر عمل و توجه به سخنان امام و رهبري بوده و كاستي ها 
هم به خاطر كساني است كه يا اعتقادي نداشته اند يا در عمل 
موفق نبوده اند. اكن��ون هم بايد به عملكرد افراد و قوا نگاه 
شود كه در هر مقطعي چه كساني در نهادها و قوا مسووليت 

داشته و عملكرد آنها ارزيابي شود، اين نگاه منصفانه است.
رييس جمهور با يادآوري اينكه بچه هاي اين كشور به وظيفه 
خود عمل كردند گفت: امروز پيكرهاي آنها را مي بينيم، 
هدايت ها نيز انجام شد، اگر كاستي هست به عملكردها در 

دوره هاي مختلف مربوط مي شود.
وي در ادامه با بيان اينكه در بسياري از حوزه ها در جايگاه 
افتخار و اقت��دار قرار داري��م، گفت: با وج��ود تهديدها و 
تحريم هاي دش��من، مردم اين سرزمين افتخار آفريدند. 
كشور پيشرفت هاي زيادي كرده و دليل عصبانيت دشمن 
هم همين پيشرفت هاست. آنها مي بينند كه ما را تحريم 
كردند، اما ما توليد و صادرات داشته و قله هاي علم و فناوري 

را فتح كرده ايم، لذا عصباني مي شوند.
رييس��ي اضافه كرد: آنها مي گويند باالترين فشارها را در 
تاريخ به كشوري وارد كرديم، اما مجبوريم اعالم كنيم كه  
دراين فشارها شكست خورده است. دشمن امروز با ملتي 
مواجه است كه قصد پيشرفت دارد. ما نه مي توانيم به عقب 
برگرديم و نه مي توانيم در جا بزنيم. ما يك راه بيشتر نداريم 

و آن راه پيش��رفت است. ملت ما به رهبري امام خامنه اي 
تصميم گرفته كه پيشرفت كند. ما حق عقب گرد نداريم. 

رمز پيروزي ما در مقاومت و ايستادگي است.
رييس جمهور با خاطرنشان كردن اين مساله كه دشمن 
بارها تجربه كرده كه با شايعه سازي و بلواكردن نمي تواند 
موفق شود، خطاب به دشمنان گفت: شما اين را چندبار 
تجربه كرده ايد پس چرا دوباره تك��رار كرديد؟ چرا بعد از 
پايان يافتن ناآرامي ها با كمك مردم و نيروهاي جان بر كف 
به ما پيام داديد كه آماده صحبت هستيد؟ چه كسي گفته 
ما دنبال براندازي هستيم؟ اما ما شما را مي شناسيم. شما 
مي خواهيد ما را گول بزنيد؟ برو آن دام بر مرغ دگر نِه كه عنقا 
را بلند است آشيانه. ما شما را مي شناسيم. آغوش ملت به 
روي كساني كه فريب خورده اند باز است اما ما به معاندين 

رحم نخواهيم كرد.
رييس جمه��ور همچنين ب��ا بيان اينكه بايد نس��بت به 
كم كاري ها و تنبلي ها حساس بود، تصريح كرد: صداقت 
در كار، كار جه��ادي، اج��راي عدال��ت، امي��دوار بودن، 

دشمن شناسي و دشمن ستيزي وظيفه همه است، 
وي يادآورشد: همه بايد نسبت به منكر حساس باشند. بايد 
نسبت به كم كاري، ياس و نااميدي، رشوه، فساد، تبعيض، 
بي عدالتي، تسليم در برابر دش��من، وادادگي اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي حس��اس باش��يم. مبادا ارزش هاي 
اسالمي كمرنگ شود. مبادا از واليت پشتيباني نكنيم. واليت 
است كه مي تواند اين حرم را حفظ كند. كسي هم دوگانه 
غلط براي ما درست نكند. دوگانه ما استقالل و وابستگي 
است. امروز هركسي بخواهد انسجام ملي ما را بر هم بزند، در 

جهت راهبرد دشمن حركت كرده است.
رييسي خاطرنشان كرد: اطمينان دارم با مشاركت مردم، 
نرخ تورم و ارز متحول مي ش��ود و ش��رايط كاهشي پيدا 
مي كند. ترديد ندارم با كمك مردم، مشكالت قابل حل است. 

آينده بسيار روشني در انتظار كشور است.
رييس جمهور در پايان با اش��اره به تغيير موقعيت مردم 
فلسطين نسبت به گذش��ته، گفت: امروز ابتكار عمل در 
اختيار مجاهدين فلسطيني است. شرايط منطقه را ببينيد. 
همه مي گويند جمهوري اسالمي حرف اول را در منطقه 
مي زند. شهدا براي ما افتخار و عزت آفريدند. به خانواده شهدا 
مي گويم فرزندان شما در ابتال به رژيم بعثي موفق شدند. 
شما خانواده شهدا با صبر و ُشكر در اين ابتال موفق شديد و 
مسووالن هم ابتال به مبتالي پاسداري از خون و اهداف شهدا 

و انقالب اسالمي در برابر دشمنان هستند.



اكونوميست گزارش مي دهد 
فدرال رزرو از نرخ بهره باالي 
۵ درصد مي گويد، اما داده ها 

چيز ديگري نشان مي دهند!
آمارهاي اخير تقريبًا نشان دهنده اين است كه تورم در 
امريكا درحال كنترل است ولي نبايد به صورت قطعي 
اميدوار شد. از سوي ديگر برخي اعتقاد دارند كه سرعت 
افزايش نرخ بايد كاهش يافته و بر اين باور هس��تند كه 
برخالف پيش بيني ها كاهش نرخ زودتر از موعد دنبال 
خواهد ش��د و فدرال رزرو درنهايت به سياس��ت پولي 
انبساطي روي خواهدآورد. با تمام اين احتمال ها فدرال 
رزرو هنوز به هدف خود دس��ت نيافته و جش��ن را برپا 
نكرده است. به گزارش اقتصاد آنالين، جروم پاول، رييس 
فدرال رزرو، ۱۴ دس��امبر، اندكي پس از آخرين افزايش 
نرخ بهره بانك مركزي، گفت: »ما تا زماني كه كار به نتيجه 
برس��د، ادامه خواهيم داد. به عنوان بياني��ه ارايه هدف، 
سخنان او هم صريح و هم كاماًل معقول بود. اما اينكه انجام 
كار به چه معناست در حال تبديل شدن به يك موضوع 
بحث برانگيز است. تورم به طرز ناراحت كننده اي باال است. 
در همين حال، انقباض تهاجمي پول در سال گذشته تنها 
در حال عبور از اقتصاد است و ارزيابي ها را در مورد اينكه آيا 
فدرال رزرو در واقعيت به اندازه كافي براي مهار قيمت ها 
كاري انجام داده يا خير، پيچيده مي كند. اميدوار كننده 
اس��ت كه پس از دو سال دش��وار، به نظر مي رسد تورم 
كنترل خود را بر اقتص��اد امريكا كاهش مي دهد. طبق 
داده هاي منتشرش��ده در ۱۳ دسامبر، قيمت ها در ماه 
نوامبر تنها ۰.۱ درصد نس��بت به ماه قبل افزايش يافت 
كه نادرترين اتفاقات اخير را به وجود آورد: يك شگفتي 
رو به پايين. دلگرم كننده تر، سقوط ناگهاني بود كه نشان 
مي داد ت��ورم اصلي، كه هزينه هاي بي ثبات غذا و انرژي 
را لحاظ نمي كند ، براي دومين ماه متوالي كاهش يافته 
اس��ت. )نمودار را ببينيد(  سرمايه گذاران و تحليلگران، 
كه از تورم بي امان امريكا آس��يب ديده اند، ياد گرفته اند 
كه پس از يك ماه انتشار آمارهاي خوب، اميدواري خود 
را مهار و محدود كنند. نرخ تورم س��ال به سال در سطح 
۷.۱ درصد باقي مي ماند. اما كاهش تورم در ماه نوامبر به 
دنبال مجموعه اي مشابه از داده هاي منبسط براي اكتبر 
است. خوش بيني در حال افزايش است، البته هنوز هم 
بيشتر از نوع محتاطانه تا افسارگسيخته. از اواسط اكتبر، 
شاخص اس اند پي ۵۰۰ شركت هاي پيشرو امريكايي 
كه در اوايل س��ال جاري تضعيف شده بود، بهبود يافته 
است. نگراني ها به سمت چشم انداز رشد ضعيف تر تغيير 
مي كند. بس��ياري از اقتصاددانان ركود اقتصادي را در 
اوايل سال آينده پيش بيني مي كنند . براي فدرال رزرو، 
اين نيروهاي متقابل تعادل پيچيده اي ايجاد مي كنند. از 
يك سو، اين كشور به تازگي شديدترين سياست پولي را 
در چهار دهه اخير اعمال كرده و نرخ بهره را از كف صفر 
درصد در ماه مارس به بيش از چهار درصد در حال حاضر 
رسانده است. با كاهش تورم، عاقالنه اين است كه سرعت 
افزايش نرخ را كاهش دهيم. از سوي ديگر، تصوري از نرم 
شدن فدرال رزرو ريسك تقويت رالي بازارها را در پي دارد. 
اين به سهم خود باعث تسهيل شرايط مالي و در نتيجه 
فشار صعودي بر تورم مي شود. فدرال رزرو تالش كرده 
تا با حفظ سياست پولي انقباضي خود همزمان با تغيير 
سياست هاي خود، اين معما را حل كند. در ۱۴ دسامبر، 
ف��درال رزرو نرخ بهره را نيم واحد درصد افزايش داد و به 
يك مجموعه دنباله وار افزايش سه چهارم واحدي پايان 
داد. طبق آخرين پيش بيني ه��اي بانك مركزي، اكثر 
مقامات فدرال رزرو معتقدند كه در سال آينده نرخ بهره 
را به بيش از ۵ درصد افزايش خواهند داد و تا سال ۲۰۲۴ 
از كاه��ش نرخ ها خ��ودداري خواهندك��رد. آقاي پاول 
گفت: »تجربه تاريخي به شدت نسبت به كاهش پيش از 
موعد هشدار مي دهد.« به طور قابل توجهي، بسياري از 
سرمايه گذاران فكر مي كنند كه فدرال رزرو در نهايت به 
سياست پولي انبساطي روي خواهد آورد. قيمت اوراق 
قرضه نش��ان مي دهد كه نرخ ها در كمتر از ۵ درصد به 
اوج خود خواهند رسيد و بانك مركزي كاهش آن را قبل 
از پايان سال ۲۰۲۳ آغاز خواهد كرد. درنهايت، تصميم 
عمدتًا به داده ها بس��تگي خواهد داشت. با از بين رفتن 
كمبودهاي دوران پاندمي، قيمت كاالهاي مصرفي شروع 
به كاهش كرده است. قيمت مسكن نيز در حال كاهش 
است. نگراني بزرگ اين است كه آيا بازار كار با رقابت شديد 
باعث افزايش درآمد و در نتيجه افزايش قيمت ها مي شود 
يا خير. سرمايه گذاران شرط بندي مي كنند كه افزايش 
دستمزدها با تضعيف اقتصاد كند مي شود. قابل درك 
است كه فدرال رزرو هنوز به مراد نهايي خود نرسيده است.

FATF ديپلماسي اقتصادي فرع بر
اما واقعيت اين است كه مادامي كه ايران لوايح FATF را 
نپذيرد، حتي اگر تحريم ها هم برطرف شود و صادرات مانع 
تحريمي نداشته باشد براي نقل و انتقاالت مالي مشكل 
خواهيم داشت.  گره مطابقت نداشتن قوانين مالي و بانكي 
كشور با مقررات كارگروه ويژه اقدام مالي )FATF( وقتي 
حادتر مي شود كه بدانيم اگر كشور يا شركتي هم با ايران 
وارد تعامل مالي شود، به دليل حضور ايران در ليست سياه 
اين سازمان، كشور مذكور نيز وارد اين ليست و مشمول 
تحريم ثانويه مي ش��ود و بنابراين هيچ كشوري چنين 
ريس��كي را نمي پذيرد. از طرفي تجربه اين مدت نيز در 
خصوص پايبندي كشور هاي بلوك شرق نسبت به ايفاي 
تعهدات بجا و درست اقتصادي خود و تجربيات گذشته در 
خصوص اقداماتي موسوم به دور زدن تحريم ها ]موضوع 
بابك زنجاني[ ثابت كرده است كه تعامالت مالي خارج 
از سيستم رسمي بانكي مشكالت مضاعف و عديده اي 
را براي كشور و نظام اقتصادي ايجاد مي كند. لذا به نظر 
مي رسد گام اول در خروج از انزواي اقتصادي بين المللي 
كه اثرات سوء آن هر روز بيشتر از قبل در كشور مشاهده 
مي شود، حل موضوع FATF است. خروج از اين بحران 
به هيچ حالت ديگري ممكن نيست. تا زماني كه بستر امن 
براي سرمايه گذاري و مبادالت بازرگاني از حيث عبور و 
مرور مالي فراهم نباشد، سرمايه گذاري مطمئني هم در 

كار نخواهد بود.

تعادل|
دكتر فرش��اد مومني، اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي با اش��اره به فصل بودجه نويس��ي س��االنه 
براي كش��ور، عدم ش��فافيت را همزاد فساد دانست و 
گفت: زمزمه هايي به صورت غير رس��مي شروع شده 
كه كساني به اسم دلسوزي مي خواهند دولت بودجه 
را بدون جداول اطالعاتي اراي��ه دهد كه دعا مي كنم 
صحت نداشته باشد و فقط يك شيادي رسانه اي باشد. 
اگر كساني فكر مي كنند عدم شفافيت به دولت كمك 
مي كند تجربه احمدي نژاد در زمينه شفافيت گريزي 

چه كارنامه اي براي كشور رقم زد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: احمدي نژاد باعث ش��ده 
بود در يك فاصله ۲ ساله ايران 8۰ رتبه در زمينه فساد 
سقوط كند. دولت محترم حواسش باشد آنهايي كه اين 
پوست خربزه را زير پايش مي اندازند، خيرخواه دولت و 
ملت ايران نيستند. به غير از زير ذره بين گذاشتن بودجه 
عمومي دولت و سياست هاي اقتصادي-اجتماعي دولت 
و تخصيص ها، ماجراي بودجه شركت هاي دولتي هم 

بايد بررسي شود. 
مومني در نشست مجازي موسس��ه دين و اقتصاد با 
موضوع سياس��ت گذاري در بحران، گفت: طرز رفتار 
مالي دولت آيينه شناسايي ماهيت حكومت ها است و از 
نظر ماهوي ماليه حكومت به معني خود حكومت است. 
اين تصوري كه رايج است كه گويي مساله بودجه فقط 
مربوط به اقتصاددان ها است، بايد كنار گذاشته شود. از 
ديدگاه اقتصادي مي توان از سه زاويه به بودجه نگاه كرد. 
در سطح خرد ما مي توانيم دولت را به مثابه يك سازمان 
بزرگ نگاه كنيم و بگوييم از نظر كارايي و بهينگي در چه 
سطح خردمندانه اي اداره مي شود. در سطح كالن نيز 
بودجه براي دولت به عنوان متولي سطح كالن اقتصاد، 
به عنوان حياتي ترين ابزار براي تحقق آن محس��وب 
مي شود. رشد مستمر اقتصادي، اشتغال كامل عوامل 
توليد، ثبات، توزيع عادالنه درآمد و تسهيل توسعه از 
اهداف اين زاويه نگرش اس��ت. از ديدگاه تحليل هاي 
اقتصادي، ما با تقدم مس��ائل سطح توسعه نسبت به 
سطح كالن روبرو هستيم. اساسي ترين كانون ارزيابي 
بودجه، از زاويه سطح توسعه است يعني دولت متولي 
اجراي برنامه توسعه مي شود كه بودجه ُبرش يك ساله 

آن برنامه ها است.
 

   سه نقطه عطف ايران در قرن بيستم
به گزارش پايگاه اطالع رساني جماران، وي افزود: وقتي 
مي خواهيم يك سندي را از دريچه تحليل هاي سطح 
توسعه بررس��ي كنيم، بايد با ۷ متغير كنترلي اين كار 
را انجام بدهيم. مهم ترين متغير رابطه مردم با حكومت 
اس��ت. يعني هر كش��وري وقتي مي خواهد منابعي را 
تخصيص دهد و تصميمي بگيرد، بايد ببيند آن تصميم 
چه تاثيري بر رابطه خود با مردم مي گذارد؟ آيا همدلي 
ايجاد مي كند يا ستيز به بار مي آورد؟ 6 متغير ديگر هم 
همتراز با متغير اول محسوب مي شوند. در قرن بيستم 
سه نقطه عطف وجود دارد كه افتخارآميزترين تحوالت 
اقتصادي ما را نشان مي دهد. يكي از اين سه برهه ربع 
اول قرن بيس��تم يعني ماجراي مشروطه است، دومي 
در سال هاي مياني قرن بيستم يعني دوره ملي شدن 
صنعت نفت و ديگري در دهه اول انقالب اسالمي بوده 
است. در هر س��ه مورد علي رغم وجود بي سابقه ترين 
فشارهاي خارجي، درخشان ترين عملكرد اقتصادي 
رخ داده است. در ۵۰ سال گذشته اقتصاد ايران ۱۷ قله 
عملكرد اقتصادي دارد كه ۱۴ مورد آن در ۱۰ ساله اول 
انقالب رخ داده يعني زماني كه به طور نسبي رابطه دولت 
و حكومت نسبت به قبل و بعد آن دوره، بهتر بوده است. 
براي اولين بار در تاريخ بودجه ريزي مبتني بر تصويب 
پارلمان، در دوره دكتر مصدق است كه ما با بودجه داراي 
مازاد روبرو هستيم. در آن دوره بوده كه ما شاهد آن بوديم 
تراز تجاري كشور مثبت بوده يعني ايران بيش از واردات 

صادرات داشته است. براي همين است كه مي گوييم با 
كمترين امكانات و تحت غيرعادي ترين فشار ها مي توان 
كارهاي بزرگي انجام داد. جامعه اي كه رابطه مبتني بر 
حس��ن تفاهم با حكومت خود ندارد، بسيار ناكارآمد و 

گران اداره خواهد شد.

   شرط بندي سر مشروعيت
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه خاطرنشان كرد: ما 
بايد مردم و حكومتگران را به علم دعوت كنيم چون 
نهاد علم در طول تاريخ و تمدن بشر كم هزينه ترين و 
پردستاوردترين ابزار وفاق بوده است. اگر حكومت ما 
پشت به علم كرده باشد، سرمشروعيت خود شرط بندي 
مي كند. آن چيزي كه من از حكومت گران خواس��تم 
اين است كه به طرز رفتار چين و روسيه دقت كنند. ما 
مي خواستيم روي آنها به عنوان متحدان استراتژيك 
حس��اب كنيم اما رذيالنه ترين و فرصت طلبانه ترين 
رفتار را از سوي آنها مشاهده كرديم. روسيه كه چندين 
برابر چين از ما بهره كش��ي كرده اس��ت، بيشتر از اين 
چين پيش رفت. اينكه من از رذيلت هاي چين و روسيه 
گفتم به اين معني نيست كه انگار اسراييل و انگلستان 
و... در حال استراحت هستند. آن چيزي كه ما مشاهده 
مي كنيم اين اس��ت كه اين كش��ورها جريان هايي را 
راه اندازي مي كنند كه آگاهي ه��اي دروغ و غلط را به 

ايدئولوژي تبديل مي كنند. 
حكومت گرامي حاال كه روي مس��اله نفوذ حس��اس 
اس��ت، رد نفوذي ها را كس��اني بجويد كه مي گويند با 
مردم گالويز ش��ويد. با اين اوصاف اگر اراده و اهتمامي 
در س��اختار قدرت در توجه به علم وجود مي داش��ت، 
مي توانست در جريان اتفاقات آبان ۱۳98 به نكات كتاب 
كسي چون سعيد مدني كتابي توجه كند. در آن كتاب 
)آتش خاموش( يك نكته كليدي مطرح شد مبني بر 
اينكه گستره و عمق نارضايتي ها در سال ۱۳98، مطلقا 
قابل مقايسه با سال ۱۳96 نيست و اگر ماجرا ديده نشود، 
نارضايتي ها با انعكاس هاي طوالني مدت تر و گسترده تر 
تكرار خواهد شد. تلخ و تاسف بار است كساني كه چنين 
كارهايي مي كنند، ن��ه تنها پاداش نمي گيرند بلكه در 

معرض تنبيه هم قرار مي گيرند. 
به گزارش جماران،  وي در بخش ديگري از س��خنان 
خود با اش��اره به نگراني ها در خصوص بودجه س��ال 
۱۴۰۲، خاطرنش��ان ك��رد: بي��ش از دو دهه پيش بر 
اساس تجربه تعديل ساختاري در امريكاي التين، بانك 
جهاني يك پژوهش��ي انجام داد كه در آن گفته شده 
بود كشورهاي امريكاي التين به جاي همدلي با مردم 
خود سركوب را انتخاب كرده اند. نويسنده اين پژوهش 
محاسبه اي كرده بود مبني بر اينكه اگر حكومت هاي 
مورد بررس��ي، تنها يك درصد اضافه تر )از كل توليد 
ناخالص داخل��ي( صرف تغذيه، س��المت، آموزش و 
مسكن مردم خود مي كردند، زندگي شهروندان بهتر 

مي شد اما اين دولت ها به  طور متوسط ساالنه معادل 
۷ درص��د توليد ناخالص داخلي مردم ش��ان را صرف 
سركوب كردند. مساله مهم تر در اين خصوص اين است 
كه در آن سال ها عالوه بر بهتر نشدن وضع زندگي مردم، 
بي ثبات ترين وضعيت سياسي براي همان دولت ها رقم 
خورده است. كسان ديگري عين همين پژوهش را در 
كشورهاي آفريقايي كه برنامه تعديل ساختاري را اجرا 
كرده بودند، انجام دادند و ديدند عين همان باليي كه 
بر سر دولت و ملت كشورهاي امريكاي التين آمده بود، 
بر سر اين كش��ورها هم آمده است. ما از اين ظرفيت و 
فرصت استفاده كرده و از اهل خرد استمداد مي كنيم 
به جاي تقابل و ستيز علم را فصل الخطاب قرار بدهند. 

مومن��ي افزود: بايد از خطاهاي فاحش��ي كه از تجربه 
بودج��ه ۱۴۰۱ حاصل ش��د، اجتناب ش��ود. چقدر 
كارشناس��ان تالش كردن��د بگويند بودج��ه ۱۴۰۱ 
اش��تغال زدا و فاجعه آفرين است و توان مالي حكومت 
را مستهلك مي كند اما گوش ش��نوايي پيدا نشد. به 
محض اينكه ارز پايه مايحتاج مردم جهش پيدا كرد، 
اولين واكن��ش دولت محترم اين ب��ود كه فعال ماهي 
۳۰۰ هزار تومان بگيريد. يعني آن شيطان هايي كه در 
جلد دولت و مجلس رفته بودند و مي گفتند براي رفع 
تنگناي مالي شوك نرخ ارز ايجاد كنيد، بالفاصله آثارش 
را ديدند و كاري كردند هزينه هاي دولت به طرز خيلي 
فزاينده اي افزايش پيدا كند. بعد از دو، سه ماه به فوريت 
مصوباتي اتخاذ شد كه حقوق بازنشسته ها و كارمندان 
را افزايش بدهند. جالب است اين كارها را مي كنند و باز 

نارضايتي ها بيشتر مي شود.

   اثر هر واحد شوك قيمتي روي دولت؟
 اين استاد دانش��گاه افزود: بر اساس پژوهش هايي كه 
در درون سازمان برنامه، بانك مركزي و وزارت اقتصاد 
صورت گرفته، گفته مي ش��ود هزينه ه��اي دولت، با 
ضريب ۳.۵ برابر هر واحد ش��وك قيمتي افزايش پيدا 
مي كند. خدا كند بعد از ۳۰ سال تكرار اين سياست ها، 
مس��ووالن به خودش بيايند. تقريبا تمام مطالعات در 
زمينه اقتصاد سياسي بودجه ريزي شده است مي گويد 
وقت��ي بحران مالي دولت تش��ديد مي ش��ود، يكي از 
كارهايي كه انجام مي دهد طفره رفتن از مسووليت هاي 
حاكميتي اس��ت. ش��رم باد بر كس��اني پروژه تعديل 
س��اختاري را بر ايران تحميل كردند. نسبت تعهدات 
حكومت كش��ور ما در سالمت و آموزش در سال هايي 
كه نفت بيش از ۱۰۰ دالري را مي فروخته حدودا نصف 
ميانگين جهاني بوده است. حكومت گرامي نگاه كند 
تا ببيند پس از اجراي تعديل ساختاري، تعهداتش در 
امور حاكميتي مانند تغذيه، مسكن، سالمت، آموزش 
و. ..به حدود يك چهارم زمان جنگ رسيده است. اين 
مساله به امنيت ملي ما گره مي خورد چون ما بيش از 
۱۵ استان مرزي داريم. آنها كه دل شان براي امنيت ملي 

مي تپد بايد بفهمند كه شكننده ترين آثار اين وضعيت 
در استان هاي مرزي ما رخ داده است.

 
    دولت تجربه يك سال اخير خود را ببيند

اس��تاد دانش��گاه عالمه با بيان اينكه چطور عده اي با 
اين ش��رايط ش��ب مي توانند راح��ت بخوابند، گفت: 
در دو دهه گذش��ته مطالعاتي رخ داده كه متغيرهاي 
سنتي ش��دت بخش��نده به نابرابري هاي ناموجه در 
برابر سياس��ت هاي اقتصادي رنگ باخته اند. وقتي در 
دوران ش��وك درماني ابعاد نگران كنن��ده اي از هزينه 
براي دولت پيش آم��ده، توليد را رها مي كند. ببينيد، 
در همين دوراني ك��ه وزير جديد صمت آمده چندبار 
درباره دغدغه واردات خودرو حرف زده و چندبار درباره 
رفع موانع توليد سخن گفته است. تكان دهنده تر اين 
است كه ارز ترجيحي توليد كننده دارو را حذف كردند 
اما به واردكنندگاني كه قبال ارز ترجيحي نمي دادند، 
ارز مي دهند. جامعه شناسان توسعه مي گويند وقتي 
حكومت به سمت ش��وك درماني مي رود اولين ضربه 
هولناك را به مغز خ��ود وارد مي كند. دولت فعلي اگر 
تجربه ۳۰ س��ال گذش��ته را نمي تواند بررس��ي كند، 
الاقل تجربه يك سال اخير خود را ببيند. الگوي حاكم 
بر تخصيص ها يك موضوع مهم ديگر است چون اگر 
تخصيص ها به سمتي باشد كه مطالبات مردم در آن 
سمت نيست، آشوبناكي را ريشه دار خواهد كرد. برخي 
فكر مي كنند با ادعاهاي خالف واقع به آبرو و حيثيت 
دولت اضافه مي كنند. همين گ��زارش ۵ ماهه تفريغ 
بودجه را ببينيد؛ كساني فكر مي كردند از حيث دفاع از 
دولت مي توانند آمارهايي درباره فروش نفت بدهند. آيا 
آنها فكر نمي كنند ديوان محاسبات برحسب وظيفه 
خودش گزارش مي دهد و معلوم مي شود اين حرف ها 
خالف واقع است؟ چه كس��ي از اين گونه دفاعيات از 

دولت سود مي برد؟ 

   رتبه ايران در زمينه فساد ۸۰ پله سقوط كرد
دكتر فرش��اد مومني در پايان سخنان خود گفت: يك 
مساله بسيار مهم ديگر اين است كه بايد خيلي صميمانه 
و مش��فقانه با دولت در ميان بگذاري��م. زمزمه هايي به 
صورت غيررس��مي ش��روع شده كه كس��اني به اسم 
دلس��وزي مي خواهند دولت بودج��ه را بدون جداول 
اطالعاتي ارايه بدهد كه دعا مي كنم صحت نداش��ته 
باشد و فقط يك شيادي رسانه اي باشد. اگر كساني فكر 
مي كنند عدم شفافيت به دولت كمك مي كنند تجربه 
احمدي نژاد در زمينه شفافيت گريزي چه كارنامه اي 
براي كش��ور رقم زد؟ يادمان نرفته ك��ه او با آن اداهاي 
خاص خ��ود مي گفت مي خواهم بودجه اي بنويس��م 
كه در جيب جا مي شود. با همه آن هارت و پورت هاي 
ضدامپرياليس��تي و ضدصهيونيس��تي كه او داشت، 
بي سابقه ترين شدت بخشي به وابستگي هاي ذلت آور 
به دنياي خارج را رقم زد كه در تاريخ ۵۰ سال گذشته 
بي سابقه بود! اينها در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
ثبت شده است. عدم شفافيت همزاد فساد است؛ هرگز 
نشده كه به اندازه دولت احمدي نژاد فساد مشاهده كرده 
باشيم. او باعث شده بود در يك فاصله دو ساله، ايران 8۰ 
رتبه در زمينه فساد سقوط كند. اين گونه مي خواهيد 
آبروي دين خدا را حفظ كنيد؟ ما ش��رايطي را تجربه 
كرديم كه فقط ۷ كشور در دنيا از نظر فساد، پايين تر از 
ايران بودند. دولت محترم حواسش باشد آنهايي كه اين 
پوست خربزه را زير پايش مي اندازند، خيرخواه دولت و 
ملت ايران نيستند. به غير از زير ذره بين گذاشتن بودجه 
عمومي دولت و سياس��ت هاي اقتص��ادي -اجتماعي 
دولت و تخصيص ه��ا، ماجراي بودجه ش��ركت هاي 
دولتي هم بايد بررسي شود. متاسفانه در دو سال اخير، 
مجلس اجازه نداده است گزارش ديوان محاسبات در اين 
خصوص در صحن علني مجلس قرائت شود. اميدوارم 

مجلس گزارش ديوان را منتشر كند. 

رويداد
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صدور مجوز انتشار اوراق سپرده 
۲۳ درصدي براي ۱۷ بانك

تاكنون ۱۷ بانك و موسسه اعتباري مجوز انتشار اوراق 
گواهي سپرده مدت دار با نرخ سود ۲۳ درصدي را دريافت 
كرده اند. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، معاون 
اداره اعتبارات اين بانك با بيان اينكه مجوز انتشار اوراق 
گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام در نشست 
روز س��وم دي ماه سال جاري هيات عامل بانك مركزي 
تصويب و در همان روز به شبكه بانكي كشور ابالغ شد، 
گفت: همانطور كه پيش از اين اطالع رساني شده است، 
اين اوراق با نرخ س��ود علي الحس��اب ۲۳ درصد منتشر 
مي شود. توحيد عمراني افزود: فروش اين اوراق صرفاً براي 
افراد حقيقي ايراني باالي ۱8 سال مجاز است و مدت اين 
اوراق حداكثر يكساله است. اما بانك مركزي به بانك ها 
اين اجازه را داده اس��ت كه اين اوراق را با سررسيد هاي 
زير يك سال نيز منتش��ر كنند. اين مقام مسوول بانك 
مركزي با اشاره به اينكه يكي از الزامات انتشار اين اوراق، 
ارايه درخواست از س��وي بانك ها و موسسات اعتباري 
است، تصريح كرد: از زمان ابالغ شرايط انتشار اين اوراق 
تا اين لحظه، مجموعاً ۱۷ بانك درخواست هاي خود را به 
بانك مركزي ارايه كرده اند و بانك مركزي نيز متناسب 
با سياس��ت هايي كه براي هر بانك مدنظرش اس��ت، 
مجوز انتش��ار اوراق را به اين بانك ها اعطا كرده اس��ت و 
تقاضاي مابقي بانك ها نيز در حال ارسال به بانك مركزي 
اس��ت. وي ادامه داد: بانك هاي ملي ايران، مسكن، رفاه 
كارگران، توسعه تعاون، خاورميانه، پاسارگاد، پارسيان، 
سينا، سامان، اقتصاد نوين، شهر، ايران زمين، سرمايه، 
گردشگري، ايران و ونزوئال و همچنين موسسات اعتباري 
نور و ملل، بانك ها و موسسات اعتباري هستند كه تاكنون 
از بانك مركزي مجوز انتشار اين اوراق را دريافت كرده اند 
و از امروز مي توانند پس از تجهيز شعب نسبت به انتشار 

اوراق نامبرده اقدام كنند

آيت اهلل العظمي مكارم شيرازي:
  مسائل اقتصادي 

به معما تبديل شده است
آي��ت اهلل العظمي مكارم ش��يرازي يادآور ش��د: امروز 
جامعه ما دچار گرفتاريها و مشكالت فراواني از جمله 
مشكل اقتصادي و فرهنگي است. در مسائل اقتصادي 
گرفتار اموري هس��تيم كه تبديل به معما شده است. 
وقتي مي ش��نويم كه مثال دالر فالن مقدار شده، هيچ 
عكس العمل��ي از مس��ووالن نمي بينيم و حت��ي ابراز 
ه��م نمي كنند كه م��ا وضعيت را درس��ت مي كنيم و 
نمي گذاريم به اين صورت باقي بماند و به سادگي از كنار 
قضايا عبور مي كنند. مردم در مقابل مشكالت تحمل و 
حوصله دارند، اما بايد به وفا و حوصله مردم توجه شود. 
به گزارش جماران؛ به نقل از ق��م نيوز، آيت اهلل مكارم 
شيرازي گفت: در مسائل اقتصادي گرفتار اموري هستيم 
كه تبديل به معما شده است. وقتي مي شنويم كه مثال 
دالر فالن مقدار شده، هيچ عكس العملي از مسووالن 
نمي بينيم و حتي ابراز ه��م نمي كنند كه ما وضعيت 
را درس��ت مي كنيم و نمي گذاريم به اين صورت باقي 
بماند و به سادگي از كنار قضايا عبور مي كنند. آيت اهلل 
العظمي مكارم شيرازي در س��الروز شهادت حضرت 
فاطمه زه��را)س( در مجلس س��وگواري كه با حضور 
اقش��ار مختلف مردم، علما و روحانيون در مدرسه امام 
اميرالمومنين)ع( برگزار شد، به تبيين فضائل و مناقب 
حضرت صديقه طاهره)س( پرداخت. وي با بيان اينكه 
حضرت زهرا)س( فضائل بسياري دارند، يادآور شد: ما 
در كتاب »فاطمه برترين بانوي جهان« چهل حديث 
درباره فضائل فاطمه زهرا)س( بر اس��اس منابع معتبر 
عامه آورده ايم. آيت اهلل مكارم شيرازي با اشاره به روايت 
»فاطمه بضعه مني«، تعبير »بضعه« را به معناي پاره 
جسم و روح پيامبر گرامي اسالم)ص( دانست و افزود: 
اينكه برخي آن را تنها به معناي پاره بدن معنا كرده اند، 
مناسب نيست زيرا هر فرزندي پاره بدن پدر خود است. 
آيت اهلل العظمي مكارم ش��يرازي با برشمردن بعضي 
اس��تثنائات فاطمه زهرا )س( نس��بت به ديگران، اين 
اس��تثنائات را وجه تمايز آن بانوي بزرگوار از ديگران و 
ايش��ان تنها مصداق تعبير »بضعه مني« دانست. وي 
اختالف در تاريخ ش��هادت آن بانو را نيز از وجوه تمايز 
برشمرده كه سبب مي شود تا فضائل و مناقب آن حضرت 
بيش��تر مورد توجه قرار گيرد. آيت اهلل مكارم شيرازي 
با اشاره به برپايي گس��ترده مجالس عزاداري حضرت 
فاطمه زهرا )س( فرمودند: تشكيل جلسات تنها براي 
بيان فضائل آن حضرت نباشد، بلكه بايد افزون بر ذكر 
فضائل و مناقب، به گونه اي باش��د كه همگي از سيره و 
روش زندگي آن حضرت، درس و عبرت گرفته و پرتوي 
از آن فضائل نيز در زندگي ما باش��د. آيت اهلل العظمي 
مكارم شيرازي در ادامه به ازدواج ساده و ساده زيستي 
آن حضرت اشاره كرد و گفت: امروز مشاهده مي كنيم 
برخي مدعيان اسالم كه مراس��م ازدواج و زندگي آنها 
به ش��دت تشريفاتي و مجلل اس��ت، آن را تابلو كرده و 
در معرض دي��د همگان قرار مي دهد. آيت اهلل العظمي 
مكارم شيرازي افزود: امروز جامعه ما دچار گرفتاري ها 
و مشكالت فراواني از جمله مشكل اقتصادي و فرهنگي 
است. در مس��ائل اقتصادي گرفتار اموري هستيم كه 
تبديل به معما شده اس��ت. وقتي مي شنويم كه مثال 
دالر فالن مقدار شده، هيچ عكس العملي از مسووالن 
نمي بينيم و حتي ابراز هم نمي كنند كه ما وضعيت را 
درست مي كنيم و نمي گذاريم به اين صورت باقي بماند 
و به سادگي از كنار قضايا عبور مي كنند. وي تأكيد كرد: 
ما همانطور كه معتقد به تقويت نظام و مسووالن نظام 
هس��تيم، معتقديم بايد به مش��كالت مردم هم توجه 
جدي داشته باشيم. آيت اهلل العظمي مكارم شيرازي در 
مورد مشكالت فرهنگي نيز گفت: برخي مي خواهند 
مسأله حجاب را به ابتذال بكشانند. كار به جايي رسيده 
كه به بي حجابي افتخ��ار مي كنند و در ميان جمعيت 
ظاهر مي شوند. وي مردم را عالقه مند و وفادار به نظام و 
كشور دانست و افزود: مردم در مقابل مشكالت تحمل 
و حوصله دارند، اما بايد به وفا و حوصله مردم توجه شود. 
مسووالن اين مسائل و مشكالت را جدي بشمارند و به 

گرفتاري هاي مردم رسيدگي كنند.

فرشاد مومني نسبت به ارايه بودجه سال 1402 بدون جداول اطالعاتي هشدار داد

وزير اقتصاد: بانك مركزي نوسانات قيمت ارز را تحت كنترل دارد

FATF اولويت شفافيت اقتصاد داخلي است نه 

همزاد فساد

 تمام مدل هاي اقتصادي كاهش نرخ تورم را گزارش مي دهند
وزير اقتصاد با بيان اينكه دول��ت دو راهبرد داخلي و 
خارجي را در حوزه مبارزه با پولشويي پيگيري كرده 
است، گفت: ظرف يك س��ال اخير معادل چهار سال 
پيش از آن جلسات ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي 

برگزار شده است.
وزير اقتصاد با بيان اينكه دول��ت دو راهبرد داخلي و 
خارجي را در حوزه مبارزه با پولشويي پيگيري كرده 
است، گفت: ظرف يك س��ال اخير معادل چهار سال 
پيش از آن جلسات ش��وراي عالي مبارزه با پولشويي 

برگزار شده است.
سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه 
در طول يك سال گذشته اعضاي شوراي عالي مبارزه با 
پولشويي و تامين مالي تروريسم همكاري بسيار جدي با 
مركز اطالعات مالي داشتند، گفت: راهبرد دولت سيزدهم 
در حوزه مبارزه با تامين مالي جرايم ش��امل دو دس��ته 

راهبرد داخلي و خارجي مي شود.
وي اف��زود: در حوزه داخلي فعال كردن كليه ظرفيت 
دستگاه ها براي استفاده حداكثري از امكانات نظارتي 
و جلوگيري از تامين مالي تروريس��م مورد توجه قرار 
گرفته است. تفاهمنامه اي كه امروز امضا مي شود نيز 
بخشي از اقدامات انجام شده در جهت تسريع برخورد 

با موارد پولشويي و اخالل در نظام اقتصادي است.
وزير اقتصاد با اش��اره به اينكه در حوزه خارجي راهبرد 
دولت فعال كردن ظرفيت فعاليت منطقه اي است، گفت: 

در اين زمينه نشست ها و توافقات خوبي از سوي مركز 
اطالعات مالي با كشورهايي كه طرف تجاري ما هستند 

مانند روسيه و كشورهاي اوراسيا در حال انجام است.
وي ادامه داد: اين پيگيري ها نش��ان از مس��ير روشن 
مبارزه با پولش��ويي اس��ت. ش��وراي عالي مبارزه با 
پولشويي طي يك س��ال اخير معادل چهار سال قبل 
جلسه تشكيل داده است و حجم بسيار زيادي از پيش 
جلسات برگزار شده است. به غير از مباحث برخورد با 
پولشويي الزم بود تا نظارت را نيز پيگيري كنيم. در اين 
زمينه دستگاه هاي مختلف به شورا آمدند و زمان براي 

تكميل اقدامات آنها تكميل شد.
همچنين اقداماتي ك��ه الزم بود در زمينه رصد وجوه 
انجام شود با همكاري بانك مركزي و بورس انجام شده 
و دسترسي بسيار خوبي وجود دارد. همچنين تعامل 
خوبي با سازمان امور مالياتي براي مقابله با فرار مالياتي 

در حال انجام است.
خاندوزي با تاكيد بر اينكه سالمت جريان وجه كشور 
يك اولويت عملي است، گفت: پس از اين تفاهمنامه 
كميته هاي واكنش سريع برگزار خواهد شد و با بستر 
تخلفات مالي نيز مقابله مي شود. اميدوار هستيم اين 
اقدامات در نهايت به ايجاد يك فضاي امن براي تجار 
و توليدكنندگان منجر شود و در عين حال با عملكرد 
افرادي كه س��بب اخالل در اقتصاد مي شوند مقابله 

خواهد شد.

   از تمام ظرفيت ها براي مبارزه با پولشويي 
استفاده مي كنيم

وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: جلسات شوراي 
عالي مبارزه با پولشويي با پويايي بسيار بيشتري برگزار 
شده است تا امكان پولشويي شامل قاچاق مواد مخدر، 
كاال و ارز و اخت��الالت ارزي را ب��ه حداقل برس��انيم. 
تفاهمنامه اي ك��ه امروز با پلي��س امنيت اقتصادي 
فراجا، وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه، مركز 
اطالعات مالي و قوه قضاييه در اين راس��تا اس��ت كه 
بتوانيم از تمام��ي ظرفيت هاي اقتصادي براي مقابله 

با نوسانات نرخ ارز و موارد اينچنيني استفاده كنيم.
در حوزه خارجي نيز تفاهمنامه هاي خوبي به ويژه با 
كشور هاي اوراسيا انجام شده است كه اميدوار هستيم 

نتايج آن را در آينده نزديك شاهد باشيم.
وي در خصوص معافيت مالياتي رمز ارزها و مزارع رمز 
ارز گفت: در حوزه رمز ارزها دستورالعمل مفصلي در 
حوزه هاي مختلف از استخراج تا مبادله در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. به جهت اينكه محوريت اين موضوع با 
نظام پرداخت است، بنا ش��د بخش دوم توسط بانك 

مركزي نهايي شود.

   اولويت شفافيت اقتصاد داخلي است 
FATF نه

وي در پاسخ به سوالي در مورد ارتباط اين تفاهمنامه با 

FATF گفت: واقعيت اين است كه هدف ما در شوراي 
عالي مبارزه با پولشويي دشوار كردن جريان هاي فاسد 
و ش��فاف كردن اقتصاد داخلي است، بنابراين هدف 
راضي كردن خارجي ها نيست و شفاف كردن اقتصاد 

داخلي اولويت دارد.
با توجه به تقس��يم كاري در مورد FATF وجود دارد 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام در خصوص موارد 
اختالفي كنوانسيون هاي بين المللي تصميم گيري 

خواهد كرد.
خاندوزي در جمع خبرنگاران درمورد احتمال افزايش 
نرخ س��ود بانكي توضيح داد: در مصوبه شوراي پول و 
اعتبار جزييات و ترتيباتي براي افزايش نرخ سود، بيشتر 
در قالب اوراق گواهي س��پرده در نظر گرفته و مصوب 
ش��ده كه بانك مركزي در اين باره اطالع رساني كند. 
در اين مصوبه نرخ س��ود براي هر كدام از سپرده هاي 
كوتاه مدت، بلندمدت و تسهيالت به طور جداگانه در 

نظر گرفته شده  است كه امسال به اجرا مي رسد.
وزير اقتصاد درمورد آماري ك��ه درمورد كاهش نرخ 
تورم اعالم شده است گفت: بانك مركزي درباره بازار 
ارز نوسانات قيمتي را تحت كنترل دارد اما اتفاقا با توجه 
به ماهيت شاخص هاي اقتصادي كه پس از ١٢ ماه در 
شاخص تورم شاهد برگشت اين شاخص به سطوحي 
كه وجود داشت هس��تيم و تمام مدل هاي اقتصادي 

كاهش نرخ تورم را گزارش مي دهند.



روز دوش��نبه ش��اخص كل بورس روند مثبتي را تجربه 
كرد و توانست با سبزپوش��ي كام سهامداران را سبز كند 
و در س��وي ديگر بازار نيز دالر بازار آزاد باز ركورد شكست 
و به محدوده هاي جديد قيمتي رسيد. به باور بسياري از 
تحليلگران همين افزايش قيمت ارز باعث شده كه بورس نيز 
وضعيتي مثبت را تجربه كند. از سوي ديگر رابطه مستقيم يا 
همبستگي بين قيمت دالر و بازار سرمايه وجود دارد؛ البته 
بخش عمده اي از اين همبستگي به افزايش صنايع دالري 
در بورس تهران باز مي گردد. براي نمونه صنايعي همچون 
محصوالت ش��يميايي، فلزات اساسي، فرآوردهاي نفتي 
و كاني ها از نرخ دالر تاثير مستقيمي مي گيرند و افزايش 
يا كاهش قيم��ت مي تواند وضعيت بورس تهران را تغيير 
دهد.درآمارها آمده است؛ با توجه به ماهيت صادراتي اين 
صنايع افزايش نرخ ارز، مزيت صادراتي را باال برده و با ثبات 
قيمت هاي جهاني سودآوري اين شركت ها بيشتر مي شود 
و به دنبال آن ارزش بازار باالتري كسب مي كنند.با وجود 
اين برخي از شركت ها نيز به دليل هزينه هاي ارزي باال و 
ارزبر بودن صنعتي كه در آن مشغول فعاليت هستند با افت 
ارزش پس از جهش ارزي مواجه مي شوند كه گاه ارزش آنها 
تا يك چهارم قبل از جهش هاي ارزي نيز كاهش مي يابد. 
همچنين س��هم بيش از ۶۰درص��دي صنايع كاالمحور ِ 
)commodity base( بازار سرمايه در حالي است كه 
قيمت گذاري داخلي محصوالت اين صنايع، براساس نرخ 
دالر و فروش صادراتي آنها نيز ارزي است. هر چند بخشي 
از هزينه هاي شركت هاي صادرات محور نيز دالري است اما 
به دليل حاشيه سود باال و نسبت هزينه به درآمد پايين در 
مجموع برآيند مثبت تري دارد. بررسي ها نشان مي دهد به 
ازاي هر ۱۰ درصد افزايش نرخ دالر، سودآوري يك شركت 
پتروش��يمي بيش از ۱۵ درصد رش��د مي يابد و با در نظر 
گرفتن نس��بت قيمت به درآمد P/ E اين سهم قيمت نيز 
افزايش بيشتري پيدا مي كند. گروه دوم منتفع شونده از 
افزايش نرخ دالر، شركت هايي هستند كه تراز ارزي مثبت 
دارند لذا پس از جهش هاي ارزي درآمد تسعير )به عنوان 
درآمد غيرعملياتي( را شناسايي مي كنند. موضوع افزايش 
نرخ ارز از اين جهت ب��راي بنگاه هاي توليدي قابل توجه 
است كه هزينه توليد را در شركت هايي كه فروش داخلي 
دارند، افزايش مي دهد و اين شركت ها نمي توانند متناسب 
با افزايش هزينه ها، در محصوالت توليدي خود، افزايش 
نرخ بدهند. به طور كلي پس از افزايش قيمت دالر يك موج 
تورمي گريبان گير اقتصاد خواهد شد. حال اكثر شركت هاي 
بورسي دارايي هايي دارند كه با موج تورم همراه خواهند شد 
و قيمت آنها افزايش پيدا خواهد كرد. پس اگر سهام شركتي 
خريداري شود كه دارايي هاي ارزشمندي داشته باشد، آنگاه 

با يك موج تورمي مي توان ارزش پول خود را حفظ كرد.

  وضعيت دالر در بازار
به عقيده برخي تحليلگران، روند افزايش��ي اس��كناس 
امريكايي در ماه هاي اخير و كاهش ارزش ريال در برابر دالر 
موجب شده برخي از سرمايه داران نسبت به حفظ ارزش 
دارايي هاي ريالي خود نگران شوند و به صورت احتياطي در 
موقعيت خريد دالر يا سكه قرار بگيرند. نااطميناني نسبت 
به ارزش ريال، به ساير بازارها نيز سرايت كرده؛ به طوري كه 
قيمت ها در بازار خودرو نيز روند صعودي داشته است.روند 
افزايش��ي مجموع بازارها نشان مي دهد كه سياست گذار 
به جاي سياست هاي موقت و تسكين دهنده بهتر است به 

فكر تغيير كلي انتظارات تورمي و تعديل آنها باشد.برخي 
معامله گران باور دارند زماني ك��ه انتظارات بازار صعودي 
است، ماليات گيري يا سخت كردن شرايط خريد و فروش 
دالر تنها هزينه اضافه اي را به قيمت اسكناس امريكايي 
تحميل مي كند. شايد اگر ديروز در صحن مجلس كه وزير 
اقتصاد و رييس كل بانك مركزي براي گزارش اقدامات ارزي 
دولت حضور يافته بودند معامله گران مشاهده مي كردند 
كه سياست گذار طرح هاي بنيادي براي مديريت نوسانات 
دارد، با احتياط بيشتري باالي مرز 4۰ هزار تومان اقدام به 
خريد و فروش مي كردند.زماني كه قيمت نفت در سطوح 
نسبتاً بااليي قرار دارد، افزايش قيمت دالر در بازار داخلي در 
سقف هاي تاريخي، هشداردهنده است. در اين ميان، برخي 
فعاالن باور دارند كه بازارساز با فروش دالر در نرخ هاي باال 
بزودي نوسان گيران را دچار ضرر سنگين خواهد كرد.بازار 
ارز سليمانيه هم امروز شاهد يكه تازي نرخ دالر بود. قيمت 
الر در بازار ارز سليمانيه امروز وارد كانال جديد شد و از نيمه 
كانال جديد هم عبور كرد. نرخ حواله درهم نيز امروز مسير 
رشد را طي كرد و توانست خود را به نيمه كانال برساند. با 
اين حال در تهران اعالم شد كه نرخ دالر در مقايسه با روز 
گذشته ثابت مانده است. البته نرخ دالر رسمي روز دوشنبه 
باالتر از روز قبل به فروش رسيد. قيمت دالر روز دوشنبه در 
صرافي بانك ملي ايران براي خريد 3۶ هزار و 422 تومان و 
قيمت فروش دالر امريكا 3۶ هزار و 79۰ )سي و شش هزار 
وهفتصد و نود تومان( اعالم شد. قيمت دالر توافقي دوشنبه 
در محدوده 3۶ هزار و 732 تومان معامله شد. اين قيمت در 
مقايسه با قيمت ديروز 4۰3 تومان باالتر بود. در بازار متشكل 
ارزي هم قيمت دالر امروز به سمت جلو حركت كرد و به 3۶ 
هزارو 7۰۰ تومان رسيد. روز گذشته قيمت دالر متشكل 
در محدوده 3۶ هزار و ۱۵2 تومان بود. نااطميناني نسبت به 
ارزش ريال به ساير بازارها نيز سرايت كرده است، به طوري 

كه قيمت ها در بازار خودرو نيز روند صعودي داشته است. 
روند افزايشي مجموع بازارها نشان مي دهد كه سياست گذار 
به جاي سياس��ت هاي موقت و تسكين دهنده بهتر است 
به فكر تغيي��ر كلي انتظارات تورمي و تعديل آنها باش��د. 
كارشناسان ارزي شكاف قابل توجه نرخ رسمي و آزاد را عامل 
ايجاد تقاضاي كاذب در بازار مي دانند. چرا كه سودجويان 
مي توانند با اجاره كارت ملي و خريد سهميه ارز ساالنه ديگر 
افراد و فروش آن در معامالت غير رسمي از اين عمل سود 
كسب كنند. از سر گيري مذاكرات احياي برجام همچنان 
در هاله اي از ابهام اس��ت. معامله گ��ران يكي از داليل 
صعودي ش��دن نرخ دالر را ناامي��دي از احياي برجام 
مي دانند. كنعاني سخنگوي وزارت خارجه در نشست 
خبري امروز خود درباره برجام گفت: »اساسا متن توافق 
بر اساس مذاكراتي كه ميان طرفين صورت گرفته است، 
آماده جمع بندي است و تعلل طرف امريكايي باعث اين 
شده كه توافق جمع بندي نشود. اقدامات غير سازند 

امريكا منجر به تأخير در توافق شده است.«

  بازار از دريچه معامالت
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت روز دوشنبه، 
پنجم دي ماه با ۱2 ه��زار و ۸29 واحد افزايش در ارتفاع 
يك ميليون و ۵7۶ هزار واحدي ايستاد. شاخص هم وزن 
با چهار هزار و 3۰۰ واحد افزايش به 4۶7 هزار و ۵4 واحد 
و شاخص قيمت با 2 هزار و ۵۶۰ واحد رشد به 27۸ هزار 
و هفت واحد رسيد. شاخص بازار اول، هفت هزار و ۶43 
واحد و شاخص بازار دوم، 3۱ هزار و 2۵7 واحد افزايش را 
ثبت كردند.روز دوشنبه در معامالت بورس تهران، بيش از 
۱۱ ميليارد و 73 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۵9 هزار و ۵99 ميليارد ريال معامله شد. همچنين 
معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با 2 هزار و ۱۶۱ واحد، 

توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( با يك 
هزار و 777 واحد، پتروش��يمي نوري )نوري( با يك هزار 
و 2۰۱ واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با ۸2۱ 
واحد ۸2۱ واحد و ايران خ��ودرو )خودرو( با 7۰۰ واحد 
تاثير مثبت بر ش��اخص بورس داش��ت.در مقابل فوالد 
مباركه اصفه��ان )فوالد( با 7۱۵ واحد، ملي صنايع مس 
ايران )فملي( با ۶4۸ واحد، بانك پاس��ارگاد )وپاسار( با 
247 واحد، سرمايه گذاري گروه توسعه ملي )وبانك( با 
22۰ واحد و پااليش نفت تبريز )شبريز( با ۱4۵ واحد تاثير 
منفي بر شاخص بورس به همراه داشت.بر پايه اين گزارش، 
ديروز نماد ايران خودرو )خودرو(، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو )خگستر(، معدني وصنعتي گل گهر )كگل(، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، پااليش 
نفت تهران )شتران(، سايپا )خساپا( و پااليش نفت اصفهان 
)شپنا( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو 
هم در معامالت روز دوشنبه صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه 2 ميليارد و ۸42 ميليون برگه 
س��هم به ارزش ۱۰ هزار و ۵۵۸ ميليارد ريال دادوستد 
شد.شاخص فرابورس نيز روز دوشنبه بيش از ۶۱ واحد 
افزايش داش��ت و به ۱9 هزار و ۸29 واحد رسيد. در اين 
بازار بيش از هفت ميليارد و ۵39 ميليون برگه س��هم و 
اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت ديروز 
فرابورس بيش از 32۱ هزار و 3۶ نوبت بود. س��نگ آهن 
گهرزمين )كگهر(، مديريت انرژي تابان هور )وهور(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، بيم��ه كوثر )كوثر( و پااليش 
نفت شيراز )شراز( تاثير مثبت بر اين شاخص داشتند. در 
ادامه پليمر آرياساسول )آريا(، بيمه پاسارگاد )بپاس(، 
صنعتي مينو )غصينو(، فراب��ورس ايران )فرابورس(، 
تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك )گدنا( و پتروشيمي 

زاگرس )زاگرس( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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 S۸ رونمايي از هايما
در تاالر بورس كاال

كاالخبر| گ��روه صنعتي ايران خودرو قرار اس��ت 
يكشنبه هفته آينده ۱۱ دي در مجموع 4۵۰۰ دستگاه 
خودرو را در بورس كاال عرضه كند؛ از اين تعداد 4۰۰۰ 
 S۸ دستگاه پژو 2۰7 دس��تي و ۵۰۰ دستگاه هايما
است كه اين محصول براي نخس��تين بار روي تابلو 
معامالت مي رود. قيمت پايه پژو 2۰7 از س��وي اين 
خودروساز ۱۸۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و قيمت 
پايه هايما S۸ معادل 934 ميليون تومان اعالم شده 
است. اين خودروها 2۵ فروردين سال آينده تحويل 
خريداران خواهد شد. درصد پيش پرداخت سفارش 
خريد پژو 2۰7 ص��د درصد و هايما S۸ پنجاه درصد 
اعالم شده است. در مشخصات عرضه اين دو خودرو 
آمده است: هر كد ملي )خريداران حقيقي( صرفا مجاز 
به ثبت س��فارش بر روي يكي از كدهاي عرضه شده 
در تاريخ عرضه و صرفا براي يك دستگاه خودرو بوده 
و خريداران بايد شرايط سني ۱۸ سال تمام را داشته 
باشند. همچنين اش��خاصي كه در عرضه هاي قبلي 
موفق به خريد خودرو ش��دند امكان ثبت س��فارش 
ندارند. خري��داران جهت ادامه مراح��ل خريد بايد 
همزمان با تس��ويه در ب��ورس كاال )حداكثر تا پايان 
مهلت مجاز تسويه در بورس( با مراجعه سايت فروش 
اينترنت��ي محصوالت ايران خودرو ب��ه آدرس اينجا 
)esale.ikco.ir( اق��دام به ايجاد و تكميل پروفايل 
شخصي كرده و در زمان مقرر كه طي پيامك )تكميل 
وجه هزينه هاي متعلقات قانوني( اطالع رساني مي شود 
عالوه بر انتخاب يكي از نمايندگي هاي مجاز، بيمه گر 
مورد نظر خود را در سايت انتخاب و نسبت به واريز وجه 
هزينه هاي جانبي اقدام كنند. هزينه هاي جانبي در 
خودرو پژو 2۰7 شامل بيمه و شماره گذاري و هزينه 
ثابت جمعا به مبلغ 4 ميليون و 37۱ هزار و 3۱۰ تومان 
به عالوه ۱3 درصد بابت ماليات و عوارض قانوني است 
كه براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خريدار بايد 
پرداخت شود. اين هزينه در هايما S۸ نيز شامل بيمه 
و شماره گذاري و هزينه ثابت جمعا به مبلغ 4 ميليون 
و 37۱ ه��زار و 3۱۰ تومان به ع��الوه ۱2 درصد بابت 
ماليات و عوارض قانوني است كه براساس مبلغ معامله 
محاسبه و توسط خريدار بايد پرداخت شود. بديهي 
است در صورت عدم واريز هزينه هاي فوق حداكثر 
تا ۵ روز تقويمي پس از ارسال پيامك تكميل وجه 
متعلقات قانوني به نس��بت زمان تاخير خريدار در 
واريز وجوه تكميلي، زم��ان تحويل خودرو تغيير 
خواهد كرد. مكان تحويل پ��ژو 2۰7 انبار كارخانه 
تهران و هايما S۸ انبار كارخانه خراسان رضوي است. 

اختالف نرخ ارز نيمايي و آزاد 
فسادزاست

سنا| مهدي س��وري، كارش��ناس بازار سهام اظهار 
كرد: بر كسي پوشيده نيست كه وجود دو نرخ مجزا در 
كاال يا خدماتي باعث بروز رانت و فساد مي شود و دالر 
دونرخي نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ اختالف نرخ 
دالر نيمايي و آزاد نمي تواند فوايدي براي عموم مردم 
داش��ته باشد و در اين بين تنها عده اي صاحب نفوذ از 
رانت كالني برخوردار مي شوند. كارشناس بازار سرمايه 
اضافه كرد: عده اي به واس��طه اس��تفاده از اين رانت 
ايجاد ش��ده، دارايي هاي نامشروع چندين ميلياردي 
به دس��ت مي آورند و از آنجايي كه اين افراد قدرتمند 
هستند، نسبت به اخذ تصميمات صحيحي كه به نفع 
كشور و جامعه است، مقابله مي كنند. سوري بيان كرد: 
دولت و مجلس نس��بت به خطرات و آفات دونرخي 
بودن ارز آگاه اس��ت اما به منظور كاهش قيمت تمام 
شده كاالهاي اساسي، اين سياست پيش گرفته شده و 
عمال با اين اقدام آنها سوبسيدي از جيب توليدكننده 
به مصرف كننده پرداخت مي شود؛ هر نوع حمايت غير 
نقدي همچون ارز ترجيحي، ارز نيمايي و ... كه ارزان تر 
عرضه مي شود باعث ايجاد فساد و رانت مي شود. وي 
بيان كرد: اگر دولت قصد حمايت از مصرف كنندگان 
را دارد بايد حمايت هاي نقدي به آنها پرداخت كند تا 
ضمن حفظ قدرت خريد آنها، توليدكنندگان با چالش 
و خطر ورشكستگي مواجه نشوند. با چنين سازوكاري 
عالوه بر ايجاد تعادل مابين مكانيزم توليد و مصرف، 
اقتصاد كالن نيز از چرخه و فرآيند مطلوبي بهره مند 
مي شود. كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: دولت به 
منظور حمايت از اقش��ار مختلف مردم و البته لحاظ 
مباحث كالن اقتص��ادي، دالر نيماي��ي را به واردات 
كاالهاي اساس��ي تخصيص مي دهد اما اين رويكرد 
قابل اتكا نيست و در زماني كه با كسري ارزي مواجه 
هس��تيم، تمامي بخش هاي اقتصاد با ريسك مواجه 
مي شوند؛ ضمن اينكه دولت  براي پايين نگه داشتن 
نرخ دالر نيمايي متحمل هزينه مي ش��ود. سوري با 
تاكيد بر اينكه دونرخي بودن ارز مشكالت عديده اي 
را به وجود آورده است، گفت: ارز نيمايي حاصل فروش 
شركت هاي توليدي بوده كه با نرخ پايين تري نسبت 
به بازار آزاد، توزيع مي ش��ود و اختالف معنادار اين دو 
به مثابه پرداخت يارانه و حمايت از توليدكننده خارجي 
است و در نهايت قدرت رقابت توليدكنندگان داخلي 
كه ناچار به تهيه مواد اوليه با دالر گران هستند، كاهش 
مي ياب��د. در حقيقت سياس��ت ارز دو نرخي عالوه بر 
ايجاد بستري فسادزا، صرفه و مطلوبيت توليد را پايين 
مي آورد. س��اختار ارز اقتصاد جهان در سه نوع )تك 
نرخي، دو نرخي و چندنرخي( تقسيم بندي مي شود. 
بر اساس آخرين اطالعات صندوق بين المللي پول در 
ميان ۱۸9 اقتصاد جهان، فقط ۱2 كشور داراي نرخ 
ارز دوگانه هستند كه شامل كشورهاي ارمنستان، 
باهام��ا، بروندي، اريت��ره، غنا، عراق، قرقيزس��تان، 
مالديو، سائوتومه و پرنسيپ، سودان جنوبي، سوريه 
و ايران مي شود. همچنين ۱۱ كشور دنيا كه عبارتند 
از آنگوال، گينه، ميانمار، نيجر، گينه پاپائو، سودان، 
تاجيكس��تان، باگو، اوكراين، ونزوئال و مغولستان، 
داراي نظام نرخ چندگانه هستند. به بيان ديگر ۱۶۶ 
اقتصاد جهان داراي س��اختار ن��رخ ارز تك نرخي و 
مابقي سازوكار دونرخي يا چندنرخي را پيش گرفتند.

حمايت از حقوق سهامداران 
خرد؛ هدف مهم حاكميت شركتي

نشس��ت خبري حاكميت ش��ركتي با حض��ور رضا 
عيوض لو معاون نظارت بر بورس ها و ناشران، ولي اله 
جعف��ري سرپرس��ت مديريت نظارت ب��ر بورس ها، 
مصطفي عل��وي رييس اداره نظارت بر حسابرس��ان 
معتمد و گزارشگري مالي و جمعي از اصحاب رسانه، 
روز دوشنبه ۵ دي ماه، در محل سازمان بورس و اوراق 
بهادار برگزار شد. در ابتداي اين نشست، رضا عيوضلو، 
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به اينكه دستورالعمل حاكميت شركتي به تازگي مورد 
بازنگري قرار گرفته، اظهار كرد: هدف از دستورالعمل 
حاكميت شركتي، حمايت از حقوق سرمايه گذاران 
به ويژه سرمايه گذاران اقليت است. همچنين، حمايت 
از اثربخشي، كارايي و رش��د پايدار شركت ها از ديگر 
اهداف مهم اين دس��تورالعمل اس��ت.او با اش��اره به 
فصول شش��گانه اين دستورالعمل ابراز كرد: تعاريف، 
اصول حاكميت ش��ركتي، تركيب��ات هيات مديره و 
برگزاري جلس��ات و نحوه تصميم گيري ها، برگزاري 
مجامع عمومي و تركيب برگزاري و الزامات مجامع، 
پاسخگويي و افشاي اطالعات و گزارشگري پايداري 
و نظام مند كردن آن، ۶ فصل دستورالعمل حاكميت 
شركتي هس��تند.معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
سازمان بورس با اش��اره به سرفصل اصول حاكميت 
ش��ركتي تصريح كرد: حاكميت شركتي اثربخش و 
ايجاد چهارچوبي كه از بازارهاي ش��فاف و منصفانه و 
تخصيص كاراي منابع استقبال مي كند، يكي از اين 
اصول است.او ادامه داد: محافظت از حقوق سهامداران 
و برخورد يكسان با آنها از اصول ديگر است، به گونه اي 
كه حفاظت از حقوق سهامداران تسهيل شود تا آنان از 
اينكه برخورد يكسان با آنها مي شود، اطمينان يابند.او 
رعايت حقوق ذينفعان به گونه اي كه حاكميت شركتي 
در راستاي رشد پايدار و احقاق حقوق همه ذينفعان 
فراهم شود را اصل سوم حاكميت شركتي برشمرد و 
عنوان كرد: در اصل چهارم به سرمايه گذاران نهادي و 
واسطه هاي مالي پرداخته شده است؛ براساس اين اصل، 
سهامداران مطمئن خواهند شد كه حاكميت شركتي 
خوبي در مجموعه حاكم است و با خيال راحت در آن 
شركت سرمايه گذاري خواهند كرد.به گفته عيوض لو، 
نظام حاكميت ش��ركتي كه هيات مديره در شركت 
مس��تقر مي كند بايد به گونه اي باشد كه سهامداران 
اطمينان يابند كه به اطالعات مهم، به موقع دسترسي 
خواهند داشت و اين اطالعات به موقع افشا مي شوند.

عضو هيات مديره سازمان بورس، از مسووليت پذيري 
هيات مديره به عنوان اصل ششم ياد كرد و اذعان كرد: 
هيات مدي��ره بايد بر راهبري ش��ركت و نظارت بر آن 
مسووليت پذيرتر باشد و اطمينان معقولي را براي همه 
سهامداران فراهم كنند كه حداكثر حسن نيت براي 
منافع آنها به صورت يكساني در نظر گرفته مي شود.

او با بيان اينكه در راستاي اثربخش و پاسخگوتر كردن 
اعضاي هيات مدي��ره ش��ركت، محدوديت هايي در 
دستورالعمل حاكميت شركتي لحاظ شده است، گفت: 
در شركت هاي ثبت ش��ده نزد سازمان، يك شخص 
نمي تواند در بيش از س��ه شركت يا سه كميته عضو 
هيات مديره يا عضو كميته باش��د.عيوضلو در ارتباط 
با اعضاي مس��تقل در هيات مديره شركت ها عنوان 
كرد: در ساختار كميته ها تصريح شده كه هيات مديره 
حتما بايد از سه كميته حسابرسي، انتصابات و ريسك 
برخوردار باشد و اكثريت اعضاي اين كميته ها بايد با 
اشخاص مستقل باش��د.او در همين راستا، ادامه داد: 
كميته ها حتما بايد از منش��ور مص��وب هيات مديره 
برخوردار باش��ند به طوري كه وظاي��ف و نحوه اتخاذ 
تصميم ها در منش��ور كميته هاي مذكور مشخص و 
روشن شده باشد.معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
سازمان بورس، بحث معامالت با اشخاص وابسته را از 
مباحث مهم در اين دستورالعمل برشمرد و ابراز كرد: 
اينكه يك شركتي منافع سهامداران عمده را در يك 
معامله اي بر سهامداران اقليت ترجيح دهد، اساسا با 
حاكميت شركتي سازگار نيست و در اين دستورالعمل 
تاكيد شده كه معامالت بايد به گونه اي باشد كه تضاد 
منافع به ش��دت كنترل ش��ود و همه س��هامداران از 
منصفانه بودن معامالت اطمينان يابند.او الزام به افشاي 
عمومي معامالت با اهميت با اشخاص وابسته، همچون 
موضوع معامله، قيمت معامله، فرآيند تعيين قيمت و 
داليل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته را از ديگر 
موارد مرتبط با اشخاص وابسته برشمرد و گفت: انعكاس 
رئوس بررسي معامالت بررسي ش��ده و آوردن آن در 
گزارش هيات مديره و به اطالع سهامداران رساندن، از 
ديگر موارد در ارتباط با اشخاص وابسته است.اين مقام 
ارشد در سازمان بورس، فراهم كردن بستر مطالبه گري 
براي س��هامداران اقليت را از ديگر سرفصل هاي مهم 
در اين دس��تورالعمل دانست و خاطرنش��ان كرد: در 
راستاي اين اصل، الزم است بستري براي سهامداران 
اقليت فراهم ش��ود تا از موضوعات مهم ش��ركت به 
موقع باخبر ش��وند و اين موضوعات در مجمع به آنها 
اطالع داده ش��ود.او ادامه داد: هيات مديره ش��ركت 
بايد در راس��تاي اصول حاكميت ش��ركتي، اقدامات 
و س��ازوكارهاي اثربخش خود را براي سهامداران در 
مجمع تشريح كند و همچنين در مجامع، اظهارنظر 
كميته حسابرس��ي در خصوص معامالت با اشخاص 
وابسته ارايه شود.عيوض لو با اشاره به اينكه هيات مديره 
شركت بايد تعداد جلسات برگزار شده طي سال مالي، 
رئوس مطالب و پيگيري ها و اقدامات خود را در مجمع 
به اطالع سهامداران برس��اند، عنوان كرد: همچنين 
الزم اس��ت تعداد جلس��ات كميته هاي تخصصي به 
همراه رئوس مطالب و نتايج به سمع سهامداران برسد. 
او در ارتباط با اصل تحقق برنامه هاي راهبردي در اين 
دستورالعمل تصريح كرد: هيات مديره شركت ها بايد 
برنامه هاي راهبردي خود را در مجامع تشريح كنند و 
اعالم كنند تا چه ميزان موفق به تحقق اين برنامه ها 
شده اند. عضو هيات مديره سازمان بورس در ارتباط 
با افشاي صورت هاي كمك هاي عام المنفعه مطرح 
كرد: در فصل گزارشگري پايداري بايد مشخص شود 

درباره چه سرفصلي، چه ميزاني هزينه شده است.

»تعادل«گزارشميدهد

موج سواري بورس با دالر

 تغيير نرخ ارز محاسباتي بورس كاال از دالر نيمايي تا دالر توافقي
در روزهاي گذش��ته ابالغيه اي از س��وي ب��ورس كاال به 
شركت هاي عرضه كننده محصوالت در اين بورس ارسال 
شد كه در آن نرخ محاسبه ارز براي قيمت پايه محصوالت 
عرضه از ارز نيمايي ت��ا ارز توافقي متغير خواهد بود. اين 
مساله در ميان اهالي بازار سرمايه با استقبال چشمگيري 
مواجه شد، افزايش نرخ ارز در محاسبه قيمت پايه مي تواند 
شركت هايي كه محصوالت خود را در بورس كاال عرضه 
مي كنند با افزايش درآمد مواجه كند، افزايش درآمد اين 
ش��ركت ها مي تواند به افزايش سودسازي اين شركت ها 
منجر شده و همين موضوع مي تواند وارد بورس اوراق بهادار 
شود.  اغلب شركت هايي كه در بورس كاال محصوالت خود را 
عرضه مي كنند، در بازار سهام نيز فعال هستند و اين مساله 
در نهايت منجر به رش��د قيمت اين شركت ها در بورس 
خواهد ش��د. در ابالغيه بورس كاال آمده اس��ت: به اطالع 
مي رساند از روز دوشنبه ۱2 دي براي محصوالتي كه نرخ 
ارز در قيمت پايه آنها محاسبه مي گردد مانند آلومينيوم، 
مس، روي، س��رب، گروه محصوالت پتروشيمي و غيره، 
عرضه كنندگان مي توانند قيمت پايه خود را بر اس��اس 
نرخ دالر نيما )دالر حواله سامانه سنا( تا دالر توافقي )بازار 
متشكل ارز ايران( محاسبه و اعمال  كنند. اما شركت ملي 
صنايع پتروشيمي ايران در نامه اي ديگر به عرضه كنندگان 
محصوالت پتروش��يمي در بورس كاال عنوان كرده است 
كه قيمت گذاري محصوالت پتروشيمي كمافي السابق 
در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و دس��تورالعمل 
تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي انجام خواهد شد. اما 
شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در نامه اي ديگر به 
عرضه كنندگان محصوالت پتروش��يمي در بورس كاال 
عنوان كرده است كه قيمت گذاري محصوالت پتروشيمي 
كمافي الس��ابق در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و 
دس��تورالعمل تنظيم بازار محصوالت پتروشيمي انجام 
خواهد شد. وحيد جعفري، كارش��ناس بازار سرمايه، در 
گفت وگو با فارس در تحليل اين دو ابالغيه مي گويد: بورس 
كاال به دنبال افزايش قيمت پايه محصوالت اس��ت و اين 
امر مي تواند منجر به رشد سودآوري شركت ها شود. وي 
ادامه داد: اين افزايش قيمت پايه بر روي قيمت رقابتي اثر 
چنداني نداشته و موجب واقعي شدن قيمت ها در بورس 
خواهد شد، در صورتي كه افزايش نرخ محاسبه قيمت ها 

در بورس كاال از دالر نيمايي به دالر توافقي صورت بگيرد، 
تقريبا تفاوت ۶ هزار توماني در قيمت محصوالت رخ خواهد 
داد كه در قيمت نهايي آن كاال تاثير نخواهد داش��ت. اين 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به ابالغيه شركت صنايع 
پتروشيمي تاكيد كرد: بايد ديد چه ابهامي در اين زمينه 
وجود داشته است كه شركت پتروشيمي چنين ابالغيه اي 
را صادر كرده است، ابالغيه بورس كاال كامال شفاف است .

روزبه شريعتي، كارشناس بازار سرمايه در اين باره اظهار 
كرد: گپ قيمت دالر آزاد و دالر نيما يكي از عوامل تاثيرگذار 
روي اين تصميم گيري هاس��ت؛ در حال حاضر گپ دالر 
آزاد و نيما به بيش از 3۰ درصد رسيده است. هر زمان اين 
گپ زياد مي شود طبيعتا تمايل شركت ها براي اينكه ارز 
صادراتي خود را به نرخ نيما تسعير كنند كم مي شود؛ اين 
شرايط در مورد مرجعيت نرخ نيما براي محاسبه قيمت پايه 
محصوالت آنها هم صادق است.اين تحليلگر بازار سرمايه 
افزود: طبيعتا ش��ركت ترجيح مي دهد ارز را در آن سوي 
مرزها نگاه دارد و به جاي آن بتواند كاالي واسطه اي مانند 
قطعه، دس��تگاه، مواد اوليه يا مواردي از اين دست را وارد 
كند تا اينكه ارز را وارد ايران كند و در سامانه نيما بفروشد. 
در چنين شرايطي براي اينكه عرضه ارز در سامانه نيما كم 
نشود يا كم فروش��ي شركت ها در بورس كاال اتفاق نيفتد 
دولت چاره اي جز اين ندارد كه دست كم به نرخ توافقي تن 

دهد.شريعتي اما معتقد است كه اثر تغيير نرخ ارز موثر در 
قيمت محصوالت از شركتي به شركت ديگر متفاوت است 
و به دليل ابهامات زياد اين بخشنامه هنوز نمي توان حكم 
مش��خصي براي آن داد.او در اين باره اظهار كرد: داستان 
تغيير نرخ ارز مس��بوق به سابقه اس��ت؛ زماني ارز 42۰۰ 
توماني داشتيم بعد شد ارز حدودا هشت هزار توماني؛ بعد 
ديدند نمي شود براي يك سري از شركت ها در بورس كاال 
محصول با قيمت هشت هزار تومان باشد اما خوراك بين 
مجتمعي و خ��وراك گاز يا خوراك مايعي كه خود دولت 
مي فروش��د مانند متان يا اتان، با دالر چهار هزار توماني 
حساب شود!اين تحليلگر بازار س��رمايه ادامه داد: به نظر 
من همين اتفاق دارد در اين مورد هم كم كم رخ مي دهد؛ 
بعني به طور مثال پتروشيمي جم محصولي كه در بورس 
كاال با دالر پايه نيمايي براي فروش عرضه مي كند را روي 
ارز توافقي بفروشد اما از سمت ديگر ماده اوليه را بر اساس 
دالر نيمايي بگيرد. يعني حتي ممكن است اين مورد هم 
تغيير كند. در واقع ابعاد اين دستورالعمل اصال روشن نيست.
شريعتي تاكيد كرد: در حال حاضر بايد ببينيم واكنش بازار 
چيست. آنچه اكنون مشخص است اين است كه در حال 
حاضر روي محصول برخي شركت ها در بورس كاال رقابت 
مي شود؛ اين روند به معناي آن است كه اين تغييرات براي 
محصول نهايي به نفع آنها نخواهد بود يعني نرخ فروش آنها 

را احتماال افزايش نخواهد داد.اين تحليلگر بازار سرمايه 
افزود: ش��ايد همين اتفاق را در شركت هاي پايين دستي 
بيشتر ببينيم؛ مثال در محصوالت س��رب و روي يا روي 
محصوالت فلزي نهايي رقابت مي ش��ود. در محصوالت 
پتروشيمي روي شغدير كه PVC مي فروشد يا جم پيلن، 
يا موردي مثل شبصير كه ABS مي فروشد رقابت مي شود 
و اصطالحا قرار نيست از سمت نرخ فروش به نفعشان باشد. 
همين اآلن هم سهام اين شركت ها جزو پرتقاضاترين ها بوده 
چرا كه حاشيه سود آنها افزايش پيدا كرده است.وي تصريح 
كرد: ولي در اين مورد اختالفي پيش آمده بود؛ مثال جم پيلن 
محصول نهايي را با رقابت مي فروخت ولي پتروشيمي جم 
كه تامين كننده ماده اوليه بود داشت با دالر نيما و قيمت پايه 
مي فروخت. زيرا محصول پتروشيمي جم مي شود ماده اوليه 
جم پيلن و محصول بين مجتمعي است و خريدار آزاد ندارد؛ 
اما طبيعتا ABS شبصير و پلي پروپيلن جم پيلن محصوالت 
نهايي هستند كه تقاضا براي آنها خيلي زياد است و روي آنها 
رقابت انجام مي شود. اما روي محصوالت بين مجتمعي يا 
محصوالتي كه ماده اوليه شركت ديگري هستند عمال تقاضا 
به صورت انحصاري بوده و تقاضا و رقابت آزاد روي آن وجود 
نداشته و به قيمت پايه معامله مي شود. اينها مواردي است 
كه بايد تحليلگرها به دقت بررسي كنند تا مشخص شود كه 
روي هر كدام از شركت ها چقدر تاثير مي گذارد.شريعتي در 
ادامه عنوان كرد: بر اثر اين بخشنامه احتماال پتروشيمي 
جم سود كند چرا كه دارد محصول خود را به قيمت پايه 
با دالر نيمايي مي فروشد. پتروشيمي پارس دارد برخي 
محصوالت از جمله مونومر را با قيمت پايه مي فروشد 
كه مي توانند افزايش قيمت داشته باشند. ماده اوليه آنها 
معموال محصوالت شركت هاي ديگر است.اين تحليلگر 
بازار سرمايه تاكيد كرد: با اين حال هنوز نمي شود با دقت 
اين اثر را بررسي كرد؛ اگر قرار باشد پتروشيمي جم قيمت 
محصول خود را افزايش دهد، از سمت ديگر ممكن است 
حاشيه سود جم پيلن كم شود و اين در حالي است كه 
حاشيه سود پتروشيمي جم زياد مي شود! در اين موقع 
ماده اوليه اي كه دارد از خ��ارج از بورس كاال يا از دولت 
مي گيرد قرار است چگونه حساب شود؟ آيا قرار است با 
دالر نيما محاسبه شود يا دولت هم بعد از آن خوراك هاي 

گازي يعني اتان و متان را هم تغيير مي دهد؟



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه به گفته مسووالن وزارت راه و شهرسازي 
ساخت مسكن دولتي در مقياس ساالنه يك ميليون 
آپارتمان نيازمند 2800 ه��زار ميليارد تومان اعتبار 
است، وزير اقتصاد و دارايي از تزريق 10 هزار ميليارد 
تومان اعتبار )يك دويست و هشتادم مبلغ مورد نياز( 
به اين پروژه دولتي خبر داد.   سيد احسان خاندوزي، 
وزير امور اقتصادي و دارايي در حس��اب كاربري خود 
در توييتر نوشت: پيشنهاد وزارت اقتصاد براي تامين 
مالي نهضت ملي مس��كن به تصويب دولت رس��يد؛ 
10 هزار ميليارد تومان به سرمايه بانك مسكن براي 
افزايش توان تسهيالت دهي اين بانك اختصاص يافت. 
به گزارش »تعادل«، اين اظهارات در حالي منتش��ر 
شده است كه انتقادات متعددي درباره عدم پرداخت 
تسهيالت از سوي نظام بانكي و به ويژه بانك مسكن 
گزارش شده اس��ت. در همين حال، محاسبات ساده 
رياضي نشان مي دهد كه 10 هزار ميليارد تومان فقط 
كفاف پرداخت وام حدود 22 هزار واحد مسكوني در 
طرح نهضت ملي را مي دهد. بر اساس مصوبات پيشين 
دولت و مجلس، قرار است، با تخصيص 450 ميليون 
تومان وام بخشي از هزينه ساخت مسكن دولتي تامين 
شود. از اين رو، منابع مالي الزم براي تخصيص اين وام 
به يك ميليون واحد مسكوني در سال نخست، 450 
هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. اين رقم در س��ال 
دوم طرح مس��كن دولتي به 90 هزار ميليارد تومان 
مي رسد. رقمي كه ظاهرا تاكنون تامين نشده است. 
البته از آنجا كه هزينه هاي ساخت 4 ميليون مسكن 
در 4 سال محدود به تخصيص اين تسهيالت نيست، 
مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي در جلسه راي 
اعتماد خود در مجلس به تاريخ 16 آذر س��ال جاري 
گفت: »نزديك به دو برابر بودجه عمراني كشور يعني 
2800 هزار ميليارد تومان براي ساخت چهار ميليون 
مسكن نياز داريم، پس فكر نكنيد اگر از ساخت مسكن 
كوتاه آييم مقصر دولت است يا برعكس مقصر مجلس 
اس��ت، ما همه در يك كشتي نشسته ايم و همه براي 
ايران و نظام تالش مي كنيم مگر مي توان براي مردم 
كاري نكرد.« محمود محمود زاده، معاون مس��كن و 
ساختمان سابق وزير راه و شهرس��ازي نيز در ميانه 
تابستان سال جاري در اين باره گفته بود: »4 ميليون 
واحد مسكوني مورد هدف دولت است از نظر اقتصادي 

بيش از 4هزار هزار ميليارد تومان فقط در حوزه ساخت 
بدون لحاظ خدمات و زمين بايد براي آن هزينه شود.«

گاليهانبوهسازان
در همين ح��ال، ايرج رهب��ر، نايب ريي��س انجمن 
انبوه سازان با انتقاد از عملكرد بانك مسكن در پرداخت 
تسهيالت نهضت ملي مسكن، گفت: اين بانك وام 450 
ميليون توماني اين طرح را پرداخت نمي كند. رهبر با 
يادآوري اينكه وام نهضت ملي مسكن در تهران 450 
ميليون تومان است، اظهار كرد: با وجود مصوب شدن 
پرداخت وام مذكور در كالنشهر تهران، اما پروژه هاي 
در دست ساخت نهضت ملي مسكن انبوه سازان از اين 
وام استفاده نمي كنند. وي در گفت وگو با تسنيم توضيح 
داد: در زمان حاضر انبوه س��ازان پروژه هاي مسكن را 
در شهريار، اسالمشهر، قرچك و رباط كريم در دست 
ساخت دارد كه بانك مسكن وام 450 ميليون توماني 
را براي آنها پرداخت نمي كند. وي افزود: بانك مي گويد 
به اين پروژه 300 ميليون تومان وام تعلق مي گيرد؛ با 
وجود پيگيري هاي ف��راوان هنوز به نتيجه اي در اين 
رابطه نرسيده ايم. بانك مسكن مي گويد اعتبار ندارم 
و برنامه خاصي هم براي حل اين مشكل از سوي اين 
بانك ديده نمي شود. نايب رييس انجمن انبوه سازان 
تهران همچنين با بيان اينكه بر اساس مصوبه شوراي 
عالي مسكن بايد 20 درصد وام بيشتر نسبت به سقف 

معمول براي پروژه هاي صنعتي س��از پرداخت شود، 
گفت: تعلل بانك مسكن در پرداخت تسهيالت قطعًا 
باعث افزايش قيمت تمام ش��ده و تحمل هزينه هاي 
ناشي از آن به متقاضيان نهضت ملي مسكن مي شود.

امكانساختساالنه۱ميليونمسكن
باصنعتيسازي

اگر چه ديروز سرپرست بانك مس��كن در واكنش به 
خبر وزي��ر اقتصاد گفت، با افزاي��ش 10 هزار ميليارد 
توماني س��رمايه بانك مس��كن، پرداخت تسهيالت 
نهضت ملي مسكن سرعت مي گيرد، اما مشخص است 
كه مسووالن اين بانك يا ساير مسووالن دولتي آينده 
مثبتي را براي تامين مالي مس��كن دولتي پيش روي 
خود ندارند. چه آنكه تغيير شيوه ساخت از سوي آنها 
دنبال مي شود. طي دو ماهه اخير، ترويج شيوه ساخت 
مسكن خودمالكي در دستور كار دولت قرار گرفته است. 
در اين شيوه زمين از مردم و تسهيالت 450 ميليوني از 
دولت است. مسووالن وزارت راه اميدوارند با ترويج اين 
شيوه كه منجر به احداث خانه هاي يك طبقه خواهد 
شد، سرعت كار و همچنين آمار ساخت مسكن دولتي 
را افزايش دهند. صنعتي س��ازي رويكرد ديگري بوده 
است كه از ابتداي آغاز به كار دولت سيزدهم مورد توجه 
وزير سابق راه و شهرسازي بود. مرحوم رستم قاسمي از 
همان ابتداي كار بحث تهاتر نفت با پيمانكاران چيني، 

روسي يا تركيه اي را مطرح مي كرد. اما اين طرح نيز به 
سرانجامي نرسيد. در روش صنعتي سازي نيز سرعت 
كار به شدت افزايش مي يابد و مي تواند عقب ماندگي 
در تحقق وعده دولت را ترمي��م كند. در همين حال، 
محمد رضا جاهري، ريي��س هيات مديره گروه مالي 
بانك مس��كن نيز ب��ا بيان »س��اخت 4 ميليون واحد 
نهضت ملي مسكن به دليل تامين مالي« امكان پذير 
نيست، گفت: با صنعتي س��ازي مي توانيم به ساخت 
يك ميليون واحد در سال برسيم. به گزارش تسنيم، 
جواهري در همايش صنعتي سازي ساختمان با بيان 
اينكه امكان عملياتي كردن س��اخت 4 ميليون واحد 
مس��كوني طي 4 س��ال كه 1.5 آن گذشته، به داليل 
مختلف از جمله تأمين مالي وج��ود ندارد، افزود: بايد 
عوامل اجرايي س��اخت 4 ميليون مسكن را در اختيار 
داشته باشيم؛ اگر قرار باشد به سمت ساخت ساالنه يك 
ميليون مسكن برويم، بايد صنعتي سازي ساختمان را 
به طور جدي ش��روع و پيگيري كنيم. وي تأكيد كرد: 
اگر دولت يك س��ال در حوزه صنعتي س��ازي مسكن 
سرمايه گذاري كند و اصالح قوانين و مشوق هاي الزم 
در زمينه خصوصي سازي ارايه شود، بخش خصوصي 
هم به اين موضوع ورود خواهد كرد كه در نتيجه امكان 
ساخت يك ميليون مس��كن در سال فراهم مي شود. 
جواهري با اش��اره به آغاز فعالي��ت و ورود جدي گروه 
مالي بانك مس��كن به حوزه صنعتي سازي و تأسيس 
مرك��ز ن��وآوري و فناوري هاي نوين، بي��ان كرد: ايده 
تأسيس مركز صنعتي سازي ساختمان با كمك بانك 
مس��كن را ارايه كرده ايم كه اميدواريم مورد موافقت 
هيات مديره بانك مس��كن قرار گي��رد البته عالوه بر 
بانك مسكن، ساير دستگاه ها از جمله دولت و مجلس 
هم بايد حمايت هاي جدي از اين مركز صنعتي سازي 
ساختمان داشته باشند. سعيد شيرزادي نايب رييس 
گروه مالي بانك مسكن نيز با بيان اينكه در كشور چين 
پ��روژه 28 طبقه ظرف 7 ماه احداث مي ش��ود، گفت: 
به دنبال يك صنعتي سازي مس��كن مي رويم كه هم 
الگوي ايراني-اسالمي و هم ايمني آن رعايت شده باشد. 
وي با بيان اينكه شعار ما حركت به سمت صنعتي سازي 
ايمن با رويكرد الگوي ايراني-اس��المي اس��ت، افزود: 
زندگي و سكونت در ايران با كشورهايي كه با ما قرابتي 
ندارند، ايجاب مي كند در زمان ساخت و ساز مسكن و 
صنعتي سازي از الگوهاي سنتي ايراني استفاده كنيم.
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دود۱7ميليونوسيلهنقليه
فرسودهمعلقدرهوا

سرپرس��ت مركز ملي ه��وا و تغيي��ر اقليم گفت: 
در ح��ال حاض��ر 7 ميليون خ��ودرو و 10 ميليون 
موتورسيكلت فرسوده در كش��ور داريم كه بخش 
عظيمي از آاليندگي منابع متحرك به واسطه آنها 
ايجاد مي شود. داريوش گل عليزاده در گفت وگو با 
تسنيم درباره تأثير بارگذاري بيش از حد در شهرها 
بر افزايش آلودگي هوا اظهار كرد: ما در تهران و ساير 
كالنشهرهاي كشور بيش از حد ظرفيت بارگزاري 
كرديم و به همين دليل اين شهرها پذيراي جمعيتي 
بيشتر از توان خود هستند. وي افزود: در همه جاي 
دنيا توسعه ش��هرها بر اس��اس توان اكولوژيكي و 
شرايط توپوگرافي منطقه است اما در كشور ما در 
كالنشهرها به قدري بارگذاري كرده ايم كه از توان 
آنها خارج است و اثر اين بارگذاري غلط را در افزايش 
مصرف انرژي، مصرف سوخت و در نتيجه آلودگي 
هوا مي بينيم. اگر توس��عه صنايع و ايجاد شغل در 
نقاط ديگر انجام شود ديگر كسي براي پيدا كردن 
كار بهتر به تهران نمي آيد و الزم است كه اين كار در 
كشور ما انجام شود. سرپرست مركز ملي هوا و تغيير 
اقليم گفت: درحال حاضر مهاجرت به شمال كشور 
نيز زياد شده و حتي در شيب هاي تند نيز كوه خواري 
انجام گرفته و ويالس��ازي شده اس��ت، با ادامه اين 
روند استان هاي شمالي كشور نيز با مشكل مواجه 
خواهند شد. گل عليزاده با اشاره به نقش خودرو در 
افزاي��ش آلودگي هوا تصريح كرد: در حال حاضر 7 
ميليون خودرو و 10 ميليون موتورسيكلت فرسوده 
در كشور داريم كه بخش عظيمي از آاليندگي منابع 
متحرك به واسطه آنها ايجاد مي شود. اين در حالي 
اس��ت كه هر روز بدون اينكه خودرويي اسقاط و از 
رده خارج شود، خودرو يا موتورسيكلت ديگري به 
خيابان هاي كشور اضافه شده و آلودگي هوا را افزايش 
مي دهد.وي خاطرنشان كرد: مشكل ما خودروهاي 
در حال ترددي اس��ت كه كارآيي خود را از دس��ت 
داده اند و تجهيزات ش��ان به روز نشده است. وقتي 
70 درصد خودرو ها در سن فرسودگي هستند، اگر 
1000 دستگاه خودرو جديد هم وارد كنيم مشكل 
حل نشده و فقط بر آاليندگي قبلي اضافه مي كنيم. 
مگر اينكه خودروهاي فرسوده قبلي را حذف و آنها 

را با خودروهاي برقي و جديد جايگزين كنيم.

راهاندازيپاركينگ
باعثتشديدترافيكميشود!

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: 
بايد ميان حمل و نقل شهري، ترافيك، تقاضاي سفر و 
احداث پاركينگ تناسب وجود داشته باشد. به گزارش 
مهر، جالل بهرامي درباره تأثير توسعه پاركينگ هاي 
شهري بر حل مشكل ترافيكي سطح شهر افزود: اگر 
قرار است در شهر تهران پاركينگي احداث شود، بايد 
به ديگر اضالع اين تناسب هم توجه كنيم، زيرا ممكن 
اس��ت در مواردي با راه اندازي پاركينگ به جاي 
حل مشكل باعث تشديد ترافيك شهري شويم.

وجود206هزارپالكفرسوده
درتهران

مهدي هدايت، مديرعامل س��ازمان نوس��ازي شهر 
تهران همزمان با سال روز زلزله بم، ضمن گراميداشت 
ياد و خاطره جانباختگان اي��ن حادثه با بيان اينكه 
در ش��هر تهران 206 هزار پالك فرسوده وجود دارد 
كه يك ميليون نفر از جمعيت ش��هر را در بر گرفته 
است، عنوان كرد: پيش از زلزله بم بيشتر نوسازي و 
مقاوم سازي لبه هاي معابر اصلي مدنظر بود ولي بعد 
از حادثه بم ديديم كه زلزله موضوع فراگيري است كه 
هم مي تواند بافت مياني و هم بافت ناكارآمد را تحت 
تأثير قرار دهد. علي خاني، معاون برنامه ريزي و توسعه 
شهري سازمان نوسازي شهر تهران نيز در اين نشست 
عنوان كرد: پس از وقوع زلزله بم اتفاقات مش��هودي 
در فعاليت هاي سازمان نوسازي صورت گرفت و شهر 
تهران با فاصله زياد نسبت به ساير شهرها توانسته 44 
درصد از بافت هاي فرس��وده را با استفاده از ظرفيت 
دفاتر تسهيلگري، ارايه بسته هاي تشويقي نوسازي 
و... نوسازي كند. معاون برنامه ريزي و توسعه شهري 
سازمان نوسازي شهر تهران گفت: شهرداري تهران 
ساالنه 500 ميليارد تومان در حوزه تأمين خدمات 
در بافت هاي فرس��وده هزينه مي كند و امسال به 
دليل قانون جهش توليد مسكن به حوزه ساخت 
و توليد مسكن با تش��كيل قرارگاه جهادي تأمين 
مس��كن ورود پيدا كرده است. خاني با بيان اينكه 
سازمان نوسازي در راستاي تحقق ماموريت هاي 
ق��رارگاه جهادي مس��كن، 115 پ��روژه بزرگ 
مقياس معادل 88 هزار واحد را وارد صدور پروانه 
كرده است، خاطرنشان كرد: تاكنون فعاليت هاي 
قرارگاه جهادي مسكن باعث رشد 68 درصد در 

صدور پروانه مسكن در شهر تهران شده است.

جابهجاييروزانهيكميليون
نفربااتوبوسدرتهران

معاون فني شركت حمل  و نقل اتوبوسراني تهران 
گفت: از ش��هريور تا مهر امس��ال در 2 ماه، 243 
دس��تگاه اتوبوس دولتي و 550 دستگاه اتوبوس 
بخش خصوصي، بازسازي و بهسازي شده است. 
بهنام س��عادت خاني درگفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه در حال حاضر ش��ركت واحد اتوبوس��راني 
تهران داراي 4868 ايس��تگاه و 57 پايانه شهري 
اس��ت، اظهار كرد: تعداد خطوط اتوبوس��راني در 
پايتخت، 203 خط اس��ت ك��ه مجموع طول اين 
خطوط 2666 كيلومتر است و در دسترس مردم 
ق��رار دارد. ميانگي��ن جابه جايي مس��افران اين 

اتوبوس ها، روزانه حدود يك ميليون نفر است.

پاتكبهانحصارگرايي
تاكسيهايفرودگاهامام)ره(

بازرس كل امور راه و شهرسازي از ورود سازمان بازرسي 
كل كش��ور به افزايش قيمت نامتعارف تاكسي هاي 
فرودگاه امام خميني)ره( خبر داد. به گزارش تسنيم، 
س��يد اكبر حس��يني موخر، ب��ازرس كل ام��ور راه و 
شهرسازي سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به نامه 
اين س��ازمان به سرپرست شركت ش��هر فرودگاهي 
ام��ام خميني)ره( مبن��ي بر گله مندي مس��افران از 
افزايش سرس��ام آور كرايه حمل و نقل عمومي بيان 
كرد: جابه جايي مسافران فرودگاه امام خميني)ره( از 
طريق شركت هايي نظير سير و سفر، رويال سفر و... و 
با استفاده از ظرفيت تاكسي هاي اينترنتي و مسافربران 
شخصي صورت مي پذيرد كه اخيراً بر اساس تصميم 
اتخاذ شده در آن شركت، ورود تاكسي هاي اينترنتي 
به بهانه حفظ امنيت و ايمني مس��افران به محدوده 
فرودگاه ممنوع شده است. وي گفت: اتخاذ اين تصميم 
باعث ايجاد انحصار، كاهش ظرفيت حمل مسافران از 
فرودگاه و به تبع آن افزايش شديد كرايه حمل و نقل 
توسط ش��ركت هاي مزبور و نارضايتي مسافران شده 
است. بازرس كل امور راه و شهرسازي سازمان بازرسي 
كل كشور از ورود اين سازمان به ماجراي افزايش قيمت 
تاكسي ها خبرداد و افزود: به منظور رعايت حقوق عامه 
و جلوگيري از نارضايتي عمومي و در اجراي بند )ج( 
ماده )11( قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، 
اين س��ازمان به موضوع ورود و طي نامه اي خطاب به 
سرپرست شركت ش��هر فرودگاهي امام)ره( بر لزوم 
اتخاذ تدابير الزم تاكيد كرده اس��ت. حسيني موخر 
تاكيد كرد: در نامه فوق تاكيد شده كه ضمن حفظ 
امنيت و سالمت مسافران، خدمت رساني مناسب 
به مس��افران ارايه و از افزاي��ش قيمت نامتعارف 
هزينه كرايه هاي اخذ شده از مسافران جلوگيري 
ش��ود. به گفته وي در اين نامه ب��ر لزوم برخورد با 
هرگونه اخالل تاكيد و مقرر شده كه نتايج اقدامات 

با قيد فوريت به سازمان بازرسي منعكس شود.

قيمتاتوبوسبينشهري
۱2ميلياردتومان

داريوش اماني، رييس س��ازمان راه��داري و حمل 
ونقل ج��اده اي با حضور در يك برنامه تلويزيوني در 
پاسخ به اينكه چرا كار نوس��ازي ناوگان كند پيش 
مي رود، اظهار ك��رد: بحث تورم و مباحث اقتصادي 
مطرح اس��ت. قيمت تحويل اتوب��وس 12 ميليارد 
تومان است در اين شرايط ما چقدر وام بايد به بخش 
خصوصي دهيم تا صرفه اقتصادي براي آنها داشته 
باشد؟ به گزارش ايس��نا، او بيان كرد: سال گذشته 
آمار جابه جايي مس��افر 103 ميلي��ون نفر بود كه 
امسال تاكنون به 84 ميليون و 500 نفر رسيده است 
و پيش بيني مي كنيم اين آمار امس��ال در مجموع 
10 درصد بيش��تر از سال قبل باشد. معاون وزير راه 
و شهرس��ازي با بيان اينكه 26 هزار و 300 دستگاه 
ناوگان باري ثبت سفارش شده كه 10 هزار دستگاه 
از گمرك ترخيص شده و 4000 دستگاه به چرخه 
حمل ونقل آمده است، گفت: به دليل افزايش قيمت 
كاميون اسقاطي كار نوسازي سخت شد، به همين 
دليل در مجلس مصوب شده به ازاي كاميون وارداتي 
5 درصد قيمت واريز شود كه اگر اجرا شود حداقل تا 
دو ماه آينده 26 هزار ناوگان وارد چرخه حمل ونقل 
كشور خواهند شد. وي با تاكيد بر اينكه بيش از 90 
درصد حمل و نقل جاده اي كش��ور توس��ط بخش 
خصوصي سرمايه گذاري ش��ده است.تصريح كرد: 
طبق آيين نامه اي كه بايد در دولت مصوب شود، 10 
هزار دستگاه اتوبوس از خارج وارد مي شود همچنين 
قرار اس��ت 1000 دس��تگاه اتوبوس هم از ظرفيت 
توليد داخل تامين ش��ود. رييس سازمان راهداري 
و حمل ونقل ج��اده اي درباره عل��ت تاخير ناوگان 
جاده اي در پايانه هاي مسافري، اظهار كرد: ابتدا بابت 
اين تاخيرها عذرخواه��ي مي كنم. بعضي تاخيرها 
موجه بوده كه به دليل مش��كل ن��اوگان يا اينترنت 
است. يك س��ري تاخيرها هم به داليل غيرموجه 
مثل مسافرگيري در مس��ير بوده كه با رانندگان و 
شركت هاي حمل ونقلي متخلف برخورد مي كنيم. 
مس��افران اگر شكايتي در اين زمينه دارند با سامانه 
141 سازمان راهداري تماس بگيرند. اماني با اشاره 
به آمار ترانزيت بين المللي، بيان كرد: از ابتداي امسال 
تاكنون ش��ش ميليون و 400 هزار تن بار ترانزيت 
عبوري در كشور داشته ايم. سال گذشته اين رقم 9.2 
ميليون تن بود كه پيش بيني مي كنيم تا پايان سال 
اين عدد به 10 تا 1.5 ميليون تن برسد. وي همچنين 
خاطرنشان كرد: با 15 كشور همسايه هستيم و 26 
پايانه مرزي داريم و بايد ظرفيت ترانزيت بار كشور 
افزايش يابد. ظرفيت ترانزيت بار در راهگذر شمال به 
جنوب 20 ميليون تن است كه بايد بتوانيم با اقداماتي 
كه انجام مي دهيم در سال 1402 به اين رقم برسيم.

با 10 هزار ميليارد تومان چند فقره وام 450 ميليون توماني نهضت ملي مسكن مي توان پرداخت كرد؟

تعطيلي هاي اجباري چگونه به كيفيت ساخت و ساز آسيب مي زند؟

مسكن  دولتي  زير  سايه تنگناي مالي

آلودگيهواوزيان۱00ميليارديبتنسازان

افت  دسته جمعي شاخص هاي سفر  هوايي

گروه راه و شهرسازي|
پژوهش هاي متعددي درباره ميزان خسارت آلودگي هوا 
به اقتصاد و سالمت شهروندان انجام شده و نتايج آنها در 
رسانه ها منتشر شده است. يكي از نتايج انتشار يافته در 
رسانه ها، زيان 46 ميليون توماني هر شهروند تهراني بوده 
است. اما با كنكاش بيشتر درباره زيان هاي آلودگي مي توان 
تصوير تازه ت��ري از پيامدهاي منفي و البته ناخواس��ته 
آلودگي هوا به دست آورد. آنگونه كه دبير انجمن بتن آماده 
اعالم كرده، تعطيلي 10 روزه كارخانه هاي توليد بتن آماده 
در تهران 100 ميليارد تومان به اين صنعت ضرر وارد كرد. 
البته اين ظاهر قضيه است، چون با توضيحات بيشتر او 
متوجه مي شويم كه پيامدهاي احصا شده در اين بخش 
از اقتصاد محدود به اين مبالغ نيست و توقف فعاليت اين 
صنف، منجر به توقف فعاليت هاي ساختماني نيز مي شود 
و از آن مهم تر، احتمال افت كيفيت بتن كه يكي از اركان 
ساختمان هاي مقاوم در برابر زلزله است، نيز در اين شرايط 
افزايش مي يابد و در شهري همچون تهران كه با ريسك 

زلزله مواجه است، يك دوره تعطيلي اجباري، پتانسيل اين 
را دارد كه تا سال ها بعد، باعث از بين رفتن جان شهروندان 
شود. به گزارش مهر، محمد حسين رييسي، دبير انجمن 
بتن در يك نشست خبري با بيان اينكه صنعت بتن هر 
ساله تست آاليندگي مي دهد و اگر آاليندگي از حد مجاز 
باالتر باشد، واحدها جريمه مي شوند، اظهار كرد: هر زمان 
كه هوا آلوده مي شود كارگروه اضطرار هواي شهر تهران، 
كارخانه هاي بتن آماده را تعطيل مي كند و اين در حالي 
است كه به گواه كارشناسان، صنعت بتن آماده آلودگي 
ندارد و در شهر تهران سهم حدود نيم درصدي از آلودگي 
دارد. دبير انجمن بتن آماده افزود: كارخانجات بتن آماده 
را به دليل كاميون ه��اي حمل بتن تعطيل مي كنند در 
حالي كه روزانه حدود 500 دستگاه تراك ميكسر در شهر 
تهران فعاليت مي كنند. رييسي اضافه كرد: ناوگان حمل 
بتن داراي اس��تاندارد يورو 4 است و براي ترددها تمامي 
تست هاي معاينه فني را انجام داده اند، از سوي ديگر توسط 
سازمان ترافيك و پليس راهور اين خودروها رصد مي شود. 

دبير انجمن بتن آماده ادامه داد: كارخانه هاي بتن با هر 
روز تعطيلي متحمل زيان 10 ميليارد توماني مي شوند؛ 
ط��ي 10 روز تعطيلي اخير به دليل آلودگي هوا، صنعت 
بتن آماده حدود 100 ميليارد تومان ضرر كرد. وي با بيان 
اينكه به خاطر اهميت بتن در صنعت ساختمان، توليد 
اين محصول بايد بر اساس ضوابط باشد، اظهار كرد: بعد 
از اتمام تعطيالت، كارخانجات مجبور هستند به صورت 
شبانه روزي كار كنند تا تقاضاها را پاسخ دهند اما همين 
كار ش��بانه روزي منجر به افت كيفيت محصول خواهد 
شد. بايد توجه ش��ود كه 90 درصد صنعت ساختمان با 
تعطيلي نصف بتن، تعطيل مي شود. به گفته رييسي، بتن 
مانند ساير محصوالت نيس��ت و مانند يك موجود زنده 
است و يك ساعت بعد از توليد بايد استفاده شود؛ بنابراين 
نمي توان بتن توليد كرد و در كارخانه ها انبار و در روزهاي 
آينده استفاده كرد. دبير انجمن بتن آماده با اشاره به اينكه 
صنعت بتن ش��هر تهران حدود 10 هزار پرس��نل دارد، 
گفت: كاركرد اين افراد روزانه و ماهانه است اگر كار نكنند 

درآمدي نخواهند داشت. رييس��ي گفت: گردش مالي 
صنعت بتن 6 ميليارد دالر در سال بوده كه اين رقم 5 برابر 
گردش مالي سيمان است. همچنين 60 درصد سيمان 
توليدي كشور توسط كارخانجات بتن آماده مصرف 
مي ش��ود. وي يادآور ش��د: در فصل زمستان به دليل 
بارندگي ها و آلودگي كار صنف بتن با مش��كل مواجه 
است و در فصل تابستان نيز به دليل قطع برق صنعت 
سيمان، مواد اوليه نداريم. دبير انجمن بتن گفت: راهكار 
اصلي در اين بخش سامانه كنترلي پليس راهور است و 
با توجه به آنكه اين بخش به صورت مرتب با قطعي برق 
و گاز روبرو مي ش��وند، اين امر مشكالت و ضرر و زيان 
كارخانجات بت��ن را به همراه دارد. وي در مورد ميزان 
توليد بتن آماده هم اظهار كرد: در س��ال 99 در شهر 
تهران 8 ميليون مترمكعب بتن آماده توليد شد كه اين 
رقم در س��ال 1400 به 5.5 ميليون مترمكعب رسيد 
و امس��ال نيز با توجه به وضعيت پيش رو، پيش بيني 
مي شود كه 4 مليون مترمكعب بتن آماده توليد شود.

كل پروازهاي تحت نظارت يا مالكيت شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران در آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه 
س��ال گذشته، در تعداد نشس��ت و برخاست 12 درصد 
كاه��ش و در اعزام و پذيرش مس��افر يك درصد كاهش 
داشته است، همچنين ارسال و پذيرش بار و پست 7 درصد 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته كاهش داشته است. در 
عين حال، متوسط زمان تاخير پروازهاي تاخيردار از سوي 
شركت هاي هواپيمايي داخلي در آبان ماه، به 81 دقيقه 
رسيده كه درمقايسه با متوسط 86 دقيقه اي تاخيرها در 
مهرماه كاهش يافته، ام��ا پروازهاي تاخيردار در آبان ماه 
33 درصد پروازها را شامل مي شود كه نسبت به آمار 29 
درصدي پروازها در مهر افزايش يافته اس��ت. به گزارش 
ايس��نا، پروازهاي داخلي فرودگاه ه��اي تحت نظارت يا 
مالكيت ش��ركت در آبان ماه 1401 نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته در نشست و برخاست 14 درصد، در اعزام و 
پذيرش مسافر، 2 درصد و در ارسال و پذيرش بار و پست، 
8 درصد كاهش داش��ته اس��ت. در عين حال پروازهاي 
بين المللي فرودگاه هاي تحت نظارت يا مالكيت شركت 
در آبان ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست 
و برخاست 31 درصد، اعزام و پذيرش مسافر 20 درصد 
و ارسال و پذيرش بار و پست، چهار درصد افزايش داشته 
است. كل پروازهاي فرودگاه هاي تحت نظارت يا مالكيت 
شركت در آبان ماه 1401 نسبت به ماه گذشته )مهرماه 
1401( در نشس��ت و برخاس��ت يك درصد و در اعزام و 
پذيرش مسافر دو درصد افزايش و در ارسال و پذيرش بار 
و پست، سه درصد كاهش داشته است.پروازهاي داخلي 
فرودگاه هاي تحت نظارت يا مالكيت شركت در آبان ماه 
1401 نسبت به مهرماه در نشست و برخاست دو درصد 
افزايش، در اعزام و پذيرش مسافر، چهار درصد افزايش و 
در ارس��ال و پذيرش بار و پست، دو درصد كاهش داشته 

اس��ت. در عين حال پروازهاي بين المللي فرودگاه هاي 
تحت نظارت يا مالكيت شركت در آبان ماه 1401 نسبت 
به ماه گذشته در نشست و برخاست 11 درصد، در اعزام 
و پذيرش مس��افر 13 درصد و در ارس��ال و پذيرش بار و 
پست 11 درصد كاهش داشته است. در آبان ماه 1401 
حداقل80 درصد نشس��ت و برخاس��ت كل پروازها به 
ترتيب در 10 فرودگاه مهرآباد، مش��هد، شيراز، كيش، 
اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبريز، خليج فارس )عسلويه( 
و كرمان انجام ش��ده است. همچنين حداقل 80 درصد 
نشست و برخاس��ت پروازهاي داخلي به ترتيب در 10 
فرودگاه مهرآباد، مش��هد، كيش، شيراز، اهواز، اصفهان، 
بندرعب��اس، تبريز، خلي��ج فارس )عس��لويه( و كرمان 
انجام شده است. حداقل 80 درصد نشست و برخاست 
پروازه��اي بين المللي نيز در چهار فرودگاه مش��هد، 
شيراز، تبريز و اصفهان انجام شده است. پرترددترين 
مسير در پروازهاي داخلي در آبان ماه امسال، مشهد-

تهران با 816 پرواز بوده و مهرآباد، مشهد، كيش، شيراز، 
اهواز و اصفهان بيشترين نشست و برخاست داخلي را 
داشتند. پرترددترين مسير در پروازهاي بين المللي نيز 
نجف-مشهد با 139 پرواز بوده و بيشترين مسافر در 
همين مسير بوده است و بيشترين نشست و برخاست 
پروازهاي بين المللي در فرودگاه هاي مشهد، شيراز، 
تبريز، اصفهان، الرستان و بندرعباس انجام شده است.

پروازهايتاخيردار،4درصدافزايشيافت
در جدول منتشرشده شركت فرودگاه ها، نام 20 شركت 
هواپيمايي فعال آمده است كه در آبان ماه سال 1401، 
مجموعا 13 هزار و 718 پرواز را انجام داده اند و 4560 پرواز 
با تاخيرهاي بيشتر از 30 دقيقه داشته اند و ميزان تاخير 
پروازهاي خروجي تاخيردار، 367 ه��زار و 198 دقيقه 

معادل 6120 ساعت و 255 روز بوده كه 33 درصد پروازها 
را شامل مي شود و در مقايسه با مهرماه 1401، با 13 هزار 
و 640 پرواز خروجي و 3947 پرواز خروجي تاخيردار كه 
29 درصد پروازها را شامل مي شد، چهار درصد افزايش 
يافته اس��ت.  در حالي كه متوسط زمان تاخير پروازهاي 
تاخيردار در مهرماه 86 دقيقه بود، اين رقم در آبان ماه به 
81 رسيده كه نشان از كاهش ميانگين تاخيرهاست؛ و در 
عين حال تنها كيش اير، متوسط پروازهاي تاخيردارش 
بيش��تر از 100 دقيق��ه )112 دقيقه( ب��ود. همچنين 
شركت هاي هواپيمايي چابهاراير وآتااير به ترتيب با 56 
و 54 درصد و ش��ركت هاي هواپيمايي ماهان، آساجت 

و پارس اي��ر به ترتيب با 10، 10 و 22 درصد در پروازهاي 
برنامه اي مسافري، بيشترين و كمترين درصد تأخيرات را 
داشتند، به عبارت ديگر ماهان، آساجت و پارس اير بهترين 
عملكرد را داشته اند. در عين حال درآبان ماه 1401 نسبت 
به ماه گذشته، شركت هاي هواپيمايي تابان، ساها و پويااير 
به ترتيب با 15، 15 و 11 درصد افزايش و ش��ركت هاي 
هواپيمايي آسمان، معراج و كاسپين به ترتيب با 3، 3 و 2 
درصد كاهش در پروازهاي برنامه اي مسافري، بيشترين 
و كمترين تغيير درصد پروازهاي تأخيردار را داش��تند، 
به عبارت ديگر شركت هاي هواپيمايي آسمان، معراج و 
كاسپين بهترين عملكرد را نسبت به ماه گذشته داشته اند.

آقای جواد نوروزنژاد برابر درخواس�ت ش�ماره  140185659146000019  مورخ 
1401/09/29  و یک برگ استش�هادیه مصدق شده تنظیمی دفتر اسناد رسمی 
شماره 199- گیالنغرب مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب ساختمان 
مسکونی به مساحت 832.75 متر مربع پالک 305- فرعی از 80 -  اصلی کل کش 
گیالنغرب بخش شش کرمانشاه به شماره سریال 367467ب/94 به شماره دفتر 
امالک الکترونیکی 139520316006000036  بن�ام آقای جواد نوروزنژاد ثبت و 
صادرگردیده و سپس برابر سند رهنی 16551 مورخ 96/3/21 تنظیمی دفتر 78 
گیالنغرب در قبال مبلغ 180000000 ریال  در رهن  بانک مسکن قرار و برابر دستور 
به شماره های  139805816529000275  مورخ 96/12/6 صادره از واحد اجرای 
اسناد رسمی گیالنغرب به نفع شبنم حیدریان و 140105816529000113  مورخ 
1401/6/1 صادره از واحد اجرای اسناد رسمی گیالنغرب بازداشت می باشد، بعلت 
سرقت مدارک مفقود گردیده است لذا مراتب طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می شود تا چنانچه شخصی مدعی انجام معامله و یا سند نزد خود 
باش�د مراتب راظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره اعالم و ارسال 
نماید. بدیهی است پس از انقضاي مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

آگهیفقدانسندمالکيت

نقدی -  رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان گیالنغرب

خانم فاطمه نادری برابر درخواست شماره  140185659146000018  مورخ 
1401/09/29  و یک برگ استشهادیه مصدق شده تنظیمی دفتر اسنادرسمی 
ش�ماره 199- گیالنغرب مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب 
ساختمان مس�کونی به مس�احت 435.16 مترمربع پالک 314- فرعی از 
80 -  اصلی کل کش گیالنغرب بخش ش�ش کرمانش�اه به ش�ماره سریال 
724599ب/94 به شماره دفتر امالک الکترونیکی 13952031600600866  
در تاریخ 95/11/24  بنام آقای جواد نوروزنژاد ثبت وصادرگردیده وسپس 
برابر سند انتقال قطعی 19199 مورخ 97/10/30 تنظیمی دفتر 78 گیالنغرب 
بنام وی انتقال یافته، بعلت سرقت مدارک مفقود گردیده است لذا مراتب 
طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می ش�ود تا چنانچه 
شخصی مدعی انجام معامله و یا سند نزد خود باشد مراتب راظرف مدت 10 
روز پس از انتشار آگهی به این اداره اعالم و ارسال نماید. بدیهی است پس از 
انقضاي مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و 

سند مالکیت اولیه باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

آگهیفقدانسندمالکيت

نقدی - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان گیالنغرب



اتفاقاتي مانند اخراج گسترده كارمندان توسط غول هاي 
 IT، اقدام رگوالتورها براي سركوبي قانون شكنان فناوري، 
مذاكرات كشورها پيرامون مقررات امنيت ديتا، جنگ 
تراشه امريكا و چين و جنگ اوكراين در سال ۲۰۲۲، نشان 
داد صنعت فناوري تا چه حد در برابر مسائل ژئوپليتيكي 
و اقتصاد كالن آس��يب پذير اس��ت.  صنعت فناوري در 
سال ۲۰۲۲ مثل هميشه به نوآوري، تغييرات مستمر و 
مبارزه براي تقويت امنيت سايبري ادامه داد. وب سايت 
فناوري كامپيوتر ورلد در گزارشي به بررسي مهم ترين 

رويدادهاي دنياي فناوري در سال ۲۰۲۲ پرداخت.

    جنگ تراشه امريكا و چين
و پايان جهاني سازي

تنش هاي ژئوپليتيكي ميان امريكا و چين در س��ال 
۲۰۲۲، به بخش نيمه رسانا گسترش پيدا كرد و دولت 
بايدن در دس��امبر، كنترل ه��اي صادراتي جديدي 
اعالم كرد كه فروش نيمه رس��اناهاي پيش��رفته و 
همچنين تجهيزات مورد استفاده براي توليد آنها را 
به برخي توليدكنندگان چيني ممنوع كرد و سپس 
در دس��امبر، اين محدوديت ها گس��ترش پيدا كرد. 
فعاالن صنعت فناوري مي گوين��د محدوديت هاي 
مذكور به معناي آن است كه دوران جهاني سازي به 
پايان رسيده و اين محدوديت ها، صدمه شديدي به 
زنجيره تامين همه نوع محصول از رايانه ها گرفته تا 
خودروهاي برقي كه با استفاده از فناوري تراشه توليد 
مي شوند، وارد خواهد كرد و پيامدهاي جنگ ميان دو 
ابرقدرت جهاني، دامن گير همه نوع شركتي مي شود.

    خريد شركت وي ام واير توسط برادكام
در قرارداد ۶۱ ميليارد دالري

هر چند بازار ادغام و خريد فناوري در طول س��ال ۲۰۲۲ 
ضعيف ش��د اما قراردادهاي بزرگ همچنان فراوان بودند 
و ش��امل پيش��نهاد خريد ۶۸.۷ ميليارد دالري شركت 
اكتيويژن بليزارد از سوي مايكروسافت بود. اما مهم ترين 
قرارداد اين بخش، بدون ش��ك قرارداد ش��ركت برادكام 
براي خريد ش��ركت وي ام واير به مبل��غ ۶۱ ميليارد دالر 
بود كه اواخر ماه مه اعالم ش��د. هدف برادكام از خريد اين 
شركت، بهبود عملكرد مالي و فراهم كردن هم افزايي ميان 
محصوالت نرم افزاري و سخت افزاري بود. اين قرارداد هنوز 
از سوي رگوالتورها تاييد نشده است و رگوالتورها در امريكا، 
انگليس و اتحاديه اروپا تحقيقاتي را آغاز كرده اند كه هنوز به 
نتيجه نرسيده است. برادكام در خريد شركت ها، تعطيلي 

تحقيقات و توسعه و افزايش قيمت ها، سابقه دارد.

    چت جي پي تي دنيا را متحير كرد
انتش��ار آزمايش��ي چت جي پي تي ك��ه جديدترين 
پروژه بنياد OpenAI بود، پردازش زبان طبيعي را با 
قابليت هاي جست وجو يكي مي كند تا محتوا و مقاالت 
طبيعي مبهوت كننده ايجاد كند، اينترنت را تسخير 
كرده است. به گفته بازبيني كنندگان، اين سيستمي 
است كه به راحتي آزمون تورينگ را پشت سر مي گذارد 

و پاسخ هايي فوق العاده مش��ابه پاسخ هاي انساني، به 
نوشته هاي مكتوب ايجاد مي كند اما همچنان بسياري 
از نواقص سيستم هاي مبتني بر هوش مصنوعي قبلي را 
برمال مي كند. اگرچه تحت شرايط خاصي، مي تواند ابزار 
توليد يا كمكي خوبي باشد اما بعيد است به اين زودي 

جاي مطالب توليد شده توسط انسان را بگيرد.

    امضاي پيمان ديتاي امريكا و اتحاديه اروپا 
براي سومين بار

جو بايدن، رييس جمهور امريكا در نوامبر فرمان اجرايي را 
براي پياده سازي مقررات چارجوب سياست ديتاي ترانس 
آتالنتيك صادر كرد. اين فرمان، شركت هايي كه به دنبال 
كاهش بار كار حقوقي ضروري براي انتقال ديتا ميان امريكا 
و اتحاديه اروپا بودن��د را اميدوار كرد. اين اقدام پس از بهم 
خوردن دو توافق قبلي از سوي ديوان عدالت اروپايي روي 
داد كه مدعي بود امريكا، حفاظت هاي كافي براي اطالعات 
شخصي را فراهم نكرده است. تحت پيمان جديد، شركت ها 
به جاي اينكه مجبور باش��ند توافقنامه ه��اي جداگانه با 
ش��ركت هاي متعدد امض��ا كنند، مي توانن��د توافقنامه 
چارچوب را انتخاب كنند. اين توافق همچنان بايد مورد تاييد 
نهادهاي متعدد اتحاديه اروپا قرار بگيرد و براي همان مسائلي 
كه باعث شكست توافقنامه هاي قبلي شد، يعني عدم حفاظت 

در برابر شنود دولت امريكا، هدف انتقاد قرار گرفته است.

    آغاز رنسانس مك
فروش رايانه شخصي در ماه هاي اخير دچار افت شده كه 
تغييرات سريع تقاضا ناشي از تغيير الگوهاي كار در دوران 
پاندمي، از جمله عوامل اصلي آن بود. با اين حال، سهم اپل 
از بازار رشد كرده و جديدترين آمار از سهم بازار سازندگان، 
نش��ان داد اپل تقريبا از هم��ه رقيبانش در فضاي تبلت 
پرفروش تر بوده و همچنين رشد بزرگي در فروش لپ تاپ 
داشته است. مصرف كنندگاني كه براي اولين بار محصوالت 
اپل را خريداري مي كنند، افزايش پيدا كرده است و فروش 
رايانه مك، به باالترين ركورد تاريخ اين ش��ركت رسيد و 

اپل همچنان در تالش براي عرضه رايانه هاي مك و 
آي پدها به عنوان همراهان بهره وري است و در بازار 

مشتريان شركتي، پيشروي بيشتري خواهد كرد.

    خريداري توييتر توسط ايالن ماسك
و مخالفت با مديرعاملي او

ايالن ماسك سرانجام پس از فراز و نشيب هاي زيادي، 
توييت��ر را در قراردادي ب��ه ارزش ۴۴ ميلي��ارد دالر 
خريداري كرد. مبارزه حقوقي ب��راي برگرداندن وي 
به اين قرارداد، اواخر اكتبر به س��رانجام رسيد و زماني 
كه ماس��ك قرارداد خريد را تكميل ك��رد، براي انجام 
تغييرات منفور، وقت تلف نكرد و بسياري از كارمنداني 
كه مسوول روشن نگه داشتن چراغ اين شبكه اجتماعي 
بودن��د را اخراج كرد. ايالن ماس��ك، پس از انجام يك 
نظرسنجي در توييتر كه نشان داد كاربران او را به عنوان 
مديرعامل اين شركت نمي خواهند، قول داد از اين مقام 
كناره گيري كند و اعالم كرد تا وقتي كه فردي را پيدا 
كند كه به حد كافي احمق باشد تا اين شغل را قبول كند، 
همچنان در اين سمت باقي خواهد ماند. هر چند اين 
موضوع كه آيا يك شركت شبكه اجتماعي، در حقيقت 
يك شركت فناوري است، قابل بحث است اما مديران 
تجاري از هر دستي، مطمئنا ايالن ماسك را براي درس 
گرفتن از نحوه اداره نكردن يك شركت، دنبال مي كنند.

$Lapsus هكرهاي    
در دنياي فناوري ويراني به بار آوردند

مايكروس��افت در مارس اعالم كرد كه سيستم هاي اين 
شركت هدف رخنه گروه هك و باج افزاري Lapsus$ قرار 
گرفته كه كد منبع چندين محصول اين شركت از جمله 
بينگ، نقشه بينگ و كورتانا را منتشر كردند. اين گروه از 
حمله مهندسي اجتماعي براي رخنه به حساب شركت 
و دسترسي به اطالعات مايكروس��افت استفاده كرد. در 
فهرست قربانيان اين گروه، نام هاي بزرگي مانند سامسونگ، 
انويديا، ودافون و اوكتا به چش��م مي خورد. دستگيري ها 
در انگليس و بررس��ي تاكتيك هاي اين گروه نش��ان داد 
Lapsus$ از هكرهاي نوجوان بي تجربه تشكيل شده كه 
از تكنيكها به شكل ضعيفي استفاده كرده اند. فعاليت هاي 
اين گروه، خطرات يكي از بزرگ ترين مشكالت امنيت 
سايبري يعني باج افزارها و اين حقيقت را نمايان كرد 
كه گروه هاي هكري براي هدف قرار دادن موفقيت آميز 

اهداف دشوار، نيازي به مهارت فني عالي ندارند.

    تصويب قانون خدمات ديجيتالي
در اتحاديه اروپا

جديدترين تالش اتحاديه اروپا براي پاكس��ازي اينترنت، 
در قالب قانون خدمات ديجيتالي نمايان ش��د كه جريمه 
سنگين بالغ بر شش درصد درآمد جهاني را به شركت هايي 
تحميل مي كند كه در انجام وظابق قانون جديد تعيين شده 
تحت اين مقررات، كوتاهي كرده اند. اين وظايف گسترده 
بوده و از حمايت از كودكان تا رصد تبليغات، بررسي اصل 
بودن محصوالتي كه در فضاي آنالين فروخته مي شوند تا 
جلوگيري از خشونت آنالين عليه زنان را دربرمي گيرد. اين 

رويكرد تضاد شديدي با رويكرد امريكا در خصوص مقررات 
رسانه آنالين دارد كه به پلتفرمهايي نظير فيس بوك و توييتر، 
آزادي قابل مالحظه اي در برابر مس��ووليت هاي حقوقي 
مي دهد و به معناي تغييرات قابل توجه در نحوه كس��ب و 
كار شركت هاي اينترنتي بسيار بزرگ خواهد بود. اتحاديه 
اروپا به خصوص به توييتر هشدار داده است كه بايد تحت 
مفاد قانون جديد، فعاليت خود را اصالح كند. شركت ها 

تا اواسط سال براي رعايت قانون جديد فرصت دارند.

    فروپاشي صرافي رمزارز اف تي ايكس
و درخواست براي مقررات رمزارز

در بحبوحه ادعاها درباره سوءمديريت داخلي و ارتكاب 
خالف، صرافي رمزارز اف تي ايكس در نوامبر س��قوط 
كرد و به بخش رمزارز ضربه سنگيني وارد كرد و باعث 
نابودي هشت ميليارد دالر دارايي شد. سم بنكمن فريد، 
موسس اين صرافي در دسامبر در باهاماس دستگير و 
به امريكا مسترد ش��د تا با اتهامات كيفري روبرو شود. 
امسال، سال دش��واري براي رمزارز بود و سقوط اف تي 
ايكس، آسيب پذيري اين بخش را در سرفصل اخبار قرار 
داد. كارشناسان پيش بيني مي كنند اگر رگوالتورها، 
معامالت رم��زارز را تحت نوعي چارچوب حقوقي قرار 
ندهند، روزهاي تاريكي در انتظار اين بخش خواهد بود.

    اخراج هاي گسترده در بخش فناوري
ش��ركت هايي مانند آمازون، متا و گوگل همواره براي 
بيشترين استخدام ها در صنعت فناوري پيشتاز بودند اما 
امسال اين سه غول فناوري به همراه شركت هاي فناوري 
كوچك تر ديگر، در واكنش به موانع اقتصادي جهاني، 
هزاران كارمن��د را اخراج كردند. آمازون به تنهايي، ۲۰ 
هزار كارمند را اخراج كرد كه گس��تردگي تغييرات در 
بازار مشاغل فناوري را نمايان كرد. اين اخراج ها، تغيير 
فاحش از ابتداي دوران پاندمي را نشان داد كه بزرگ ترين 
كارفرمايان فناوري براي سود بردن از افزايش تقاضا براي 
خدمات ابري، استخدام هاي زيادي را انجام داده بودند. 
با كاهش تقاضا، درآمد اين شركت ها كاهش پيدا كرد و 

به سال سرشار از ابهام و تعديل نيروي كار منتهي شد.

    جنگ اوكراين
و خروج شركت هاي فناوري از روسيه

حمله نظامي روسيه به اوكراين در فوريه، نشان داد چطور 
تحوالت ژئوپليتيكي، فعاليت ش��ركت هاي فناوري را به 
اندازه كسب و كارهاي فعال در بخش هاي ديگر تحت تاثير 
قرار مي دهد. اين حمله، با محكوميت گسترده روبرو شد و 
شركت هاي فناوري بزرگ، فروش در روسيه را متوقف كرده 
و مانع دسترسي كاربران اين كشور به خدماتشان شدند. 
شركت هاي سخت افزاري مانند اي بي ام، اينتل، سامسونگ، 
اريكس��ون و نوكيا، فروش در روس��يه را متوقف كردند. 
شركت هايي نظير خدمات وب آمازون و گوگل، پذيرش 
مشتريان جديد را متوقف كرده و در بعضي از موارد، عرضه 
خدمات در روسيه را معلق كردند. شركت هاي رسانه اي 
و شبكه اجتماعي، س��خت گيري در خصوص محتواي 

رسانه هاي دولتي روسيه را تشديد كردند.

    بازگشت بزرگ: فراخوان غول هاي 
فناوري براي بازگشت كارمندان به محل كار

با ضعيف ش��دن پاندم��ي كوويد در س��ال ۲۰۲۲، 
بسياري از شركت ها كه پيش از اين اجازه داده بودند 
كارمندانش دوركاري كنند، از كارمندان خواستند 
به محل كار برگردند. مايكروسافت نخستين جرقه 
بازگشت كارمندان به محل كار را در فوريه زد و ساير 
شركت هاي فناوري شامل گوگل و اپل روند مذكور را 
دنبال كردند. اگرچه اكثر شركت ها، كارمندان را ملزم 
نمي كنند پنج روز هفته در محل كار باشند اما مديران 
با مقاومت كارمنداني روبرو هستند كه به دوركاري 
عادت كرده و تمايلي ندارند رفت و آمد به محل كار را 
شروع كنند. تاثير دوركاري بر بهره وري، موضوع بحث 
داغي بوده و مطالعات مختلف، تاثيرهاي گوناگون اين 
شيوه را نشان مي دهد و اس��تدالل ها درباره مزاياي 
فعاليت در محل كار، احتماال تا ابد ادامه خواهد يافت.
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كاالهاي فناوري را
از ماليات معاف كنيد

رييس اتحادي��ه فناوران رايان��ه تهران گفت كه 
فعاالن حوزه  آي تي سال هاس��ت اين درخواست 
را مط��رح كرده اند كه كاالي فن��اوري از ماليات 
معاف شود. محمدرضا فرجي تهراني در گفت وگو 
با ايس��نا، اظهار كرد: كاالي  اي ت��ي در خيلي از 
كش��ورهاي در حال توسعه از ماليات و ماليات بر 
ارزش افزوده معاف هستند، چراكه اين محصوالت 
مربوط به توسعه و آموزش هستند. وي افزود: در 
بين كشورهاي توس��عه يافته اروپايي نيز حتي 
هلند كه باالترين ماليات را دارد، اما كاالي  اي تي 
در اين كشور هم از ماليات بر ازش افزوده معاف 
هس��تند. فرجي با بيان اينكه كاالهاي  آي تي به 
پيشرفت جامعه، زيرساخت سازمان ها و توسعه 
علم كمك مي كند، اظهار كرد: در ايران كه ماخذ 
واردات آن پنج درصد اس��ت، ۹ درصد ماليات بر 
ارزش افزوده رقم هنگفتي اس��ت. اگر دولت اين 
كاال را به عنوان سوبس��يد از ماليات معاف كند، 
به اين صنف كمك خواهد كرد. وي با بيان اينكه 
فقط در تهران بيش از ۳۰۰۰ عضو جوازدار دارد و 
عده اي هم بدون جواز كار مي كنند، تصريح كرد: 
نرخ س��ود واحدهاي صنفي بين يك تا دو درصد 
است. شايد در عمده فروشي ها تا چهار درصد هم 
باشد. اين در حالي است كه اين صنف حدود ۱۴ 

تا ۱۵ درصد به دولت ماليات پرداخت مي كند.

واكنش رگوالتوري درباره 
خسارت محدوديت اينترنت

س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي 
به ش��بهات درب��اره نامه برخي از ش��ركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت به اين سازمان در خصوص 
خسارات ناشي از محدوديت اينترنت در ترافيك 
بين الملل پاس��خ داد. ب��ه گزارش مه��ر، اخيراً 
خبري ب��ا مضمون نامه هاي جداگانه س��ه مورد 
از ش��ركت هاي ارايه دهنده اينترنت به سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي مبني بر 
خسارت اين شركت ها در پي فيلترينگ از سوي 
رسانه هاي مختلف منتشر شد. اين شركت ها در 
نامه خود مدعي خس��ارات ميلياردي شده اند. با 
پيگيري به عمل آمده، س��ازمان تنظيم مقررات 
و ارتباط��ات راديويي در خصوص تأييد و صحت 
اين خبر اعالم كرد: رگوالتوري نامه درخواس��ت 
اپراتوره��ا در خصوص جبران خس��ارت ناش��ي 
از اعم��ال محدودي��ت ب��ر روي ترافيك ورودي 
بين الملل را دريافت كرده است و موضوعات طرح 
شده در حال بررسي اس��ت. طبق اعالم سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، براي بررسي 
دقيق تر موضوع در تعام��ل با اپراتورها، اطالعاتي 
شامل آمار تعداد مشتركين، ميزان ترافيك و درآمد 
داده به تفكيك ترافيك داخلي و بين الملل از آنها 
درخواست شده است. در حال حاضر، تالش وزارت 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات بر اين اس��ت كه با 
بسترسازي براي ارايه سرويس هاي جديد و توسعه 
پلتفرم هاي داخل��ي، ضمن افزايش رضايتمندي 
كاربران، موجب افزايش درآمد اپراتورهاي ارتباطي 

و تحقق اهداف شبكه ملي اطالعات شود.

بورس  در آستانه تغيير وضعيت
همچنين زمان اوليه تصوي��ب بودجه، انتظار چنين 
اتفاقي و محقق نش��دن بودجه مي رفت و امكان اين 
مورد كه دولت بخواهد مقداري از آن را، از طريق بازار 
سرمايه جبران نمايد وجود دارد. حال بايد ديد كه اين 
چش��مه تأمين مالي به نفع يا به زيان اين بازار خواهد 
بود زيرا ممكن اس��ت از طريق جذاب كردن اين بازار، 
عملي شود يا با ارايه برنامه هايي كه صرفًا دست بردن 
به سودهاي صنايع بازار س��رمايه باشد كه با توجه به 
تجربيات گذشته، دولت ها تبحر خاصي در انجام دادن 
هر دو اين روش ها دارند هرچند هر دو حالت در اجرا و 
اوايل تفاوت فاحشي دارند ولي هر دو در نتيجه با پايان 

مناسبي همراه نبوده اند.

 برجام  و دالر 40 هزار توماني
 باعث ش��ده روند گفت وگوهاي دو طرف كند شود. 
بخشي از مشكالتي كه بر س��ر احياي برجام وجود 
دارد، ناشي از اين رفتار طرف اروپايي است. اروپا در 
حال حاضر نمي تواند براي مذاكرات اعالم آمادگي 
كند. البته در نقطه مقابل امريكا تمايل بيشتري از 
خود نش��ان مي دهد. حتي در خصوص رخدادهاي 
داخلي ايران هم امريكا تالش كرد با احتياط بيشتري 
عمل كند. مقامات امريكاي��ي نهايت تالش خود را 
نش��ان دادند تا همه منافذ ارتباطي با ايران بس��ته 
نش��ود. چرا كه امريكا نمي خواهد در منطقه خليج 
فارس تكانه هاي سياسي تازه اي رخ بدهد. به همين 
دليل است كه اياالت متحده با ماليمت از كنار حوادث 
داخلي اي��ران گذر كرد. حتي برخي اظهارنظرها در 
خصوص اينكه »برجام مرده اس��ت« و... كه از سوي 
مقامات ارشد امريكا مطرح ش��د، بيشتر يك مانور 
سياسي داخلي بود. هميشه تاكيد داشتم كه هنوز 
منافذ و پنجره هاي زيادي در برجام باز مانده است. 
امروز هم معتقدم كه هم براي ايران و هم براي امريكا 
تداوم گفت وگوهاي برجامي اهمي��ت زيادي دارد. 
شما شك نكنيد به مجرد شروع مذاكرات برجامي 
قيمت ارز در ايران حتي ب��ه زير ۳۰ هزار تومان هم 
مي رس��د. بازگش��ت ايران به ب��ازار صادراتي نفت، 
قيمت ها را تعديل بيش��تري مي بخشد. در صورتي 
كه برجام رسما احيا شود و روند حضور شركت هاي 
خارجي در ايران تس��هيل شود، نش��انه هاي بهبود 
بيش��تري نمايان ش��ود. در اين ميان اما بايد توجه 
داشت كه همه مشكالت ايران با غرب با برجام حل 
نمي شود. اين مشكالت بسيار ريشه دار است و نيازمند 
گفت وگوهاي مستمر ميان دو طرف است. معتقدم 
ايران بايد نوع نگاه استراتژيك خود با جهان پيراموني 
را تغيير بدهد. تغيير اين نگاه باعث مي شود تا ايران 
بتواند دستاوردهاي بيشتري را از دل گفت وگوها با 
طرف مقابل كسب كند و منافع ملي خود را محقق 
كند. در غير اين صورت حتي با فرض احياي برجام 
نمي توان اميد داش��ت كه ش��اخص هاي اقتصادي 

كشورمان در بلندمدت تقويت شود.

چرا تدوين راهبرد  توسعه 
صنعتي مهم است؟ 

 اين اقدامات ضمن آنكه با اصل حق مالكيت و مبادله 
صاحبان بنگاه هاي اقتصادي در تضاد بوده اس��ت؛ 
همچنين با آدرس دهي غلط از كسري بودجه دولت ها 
و افزايش نقدينگي و تورم به گرانفروشي چند كاسب 
خرده پا، بر مشكالت و موانع توليد صنعتي افزوده و 

اسباب ايجاد رانت و فساد را فراهم آورده اند. 
اين در حالي است كه در چارچوب يك سند راهبردي 
در امر توس��عه صنعتي مي توان به بس��ياري از اين 
سياست هاي غلط و ضد توسعه اي خاتمه داد. چنانكه 
در كشورهاي موفق و پيشرفته چنين شده است و با 
قرار گرفت��ن در زنجيره توليد جهاني و ايجاد ثبات و 
ارتقا بخشي به اقتصاد و كاهش نااطميناني )نرخ ارز، 
ماليات، تعرفه و ...( آزادسازي اقتصادي و ايجاد فضاي 
رقابتي و كاهش تصدي هاي دولتي و خصوصي سازي 
و نيز بازبيني حجم و اندازه و س��اختار دولت و بهبود 
محيط كسب و كار و... توس��عه اقتصادي و صنعتي 
را در اين كش��ورها شاهد  باشيم. اميد است تدوين و 
تصويب سند استراتژي توسعه صنعتي به عنوان يك 
ضرورت حياتي در برنامه هفتم توس��عه مورد توجه 
و تاكيد قرار بگيرد و بر چند دهه س��ردرگمي در امر 

توسعه خاتمه داده شود.

از اخراج گسترده كارمندان توسط غول هاي  I T تا جنگ تراشه امريكا و چين

دنياي فناوري در 2022 چگونه گذشت؟

برگ سبز و برگ كمپاني ماشين سواري پرايد هاچ بك به رنگ 
سفيد و به ش�ماره انتظامي 756ص76 مدل 1374 به شماره 
موتور 00787048 و شماره شاسي S 1442273106139 به نام 

آقاي كاوه افشارنيا گم و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مفقودي

موضوع س�رمايه گذاری پروژه تجهيز و بازسازی خانه تاريخی ملک به مبلغ کارشناس�ی 25.935.520.000 ريال واقع در نياکی محله جنب پارک کامليا به مدت 10 سال با 
اجاره پايه ساالنه 300.000.000 ريال با افزايش ساالنه 25  درصد با کاربری فرهنگی - گردشگری به برنده فراخوان واگذار می گردد و همچنين بازه زمانی تعيين شده جهت 

ساخت 12 ماه می باشد.
 متقاضيان می توانند بعد از واريز مبلغ پنج ميليون ريال به حس�اب درآمد 106956643008 0ش�هرداری بابت خريد اسناد س�رمايه گذاری از تاريخ 1401/10/10  تا تاريخ 
1401/10/14  به واحد سرمايه گذاری شهرداری واقع در خيابان انقالب، شهرداری ،مرکزی ساختمان شماره 1 جنب دفتر شهردار به همراه اصل فيش واريزی جهت دريافت 

اسناد سرمايه گذاری مراجعه نمايند
مبلغ تضمين 1/297/000/000ريال واريز به حساب 0115786246005 سپرده شهرداری و يا به صورت ضمانت نامه در وجه شهرداری

شروع خريد اسناد: 10/ 10/ 1401 پايان مهلت خريد اسناد:  14/ 10/ 1401
مهلت تحويل اسناد: 1401/10/24 

تاريخ بازگشايی اسناد 1401/9/25
مشخصات شهرداری

کد اقتصادی 411388561387
شناسه ملی: 14000152101 

کد پستی: 46158-35481 
تلفن ثابت: 011442290001 

تجديد آگهی فراخوان 
پروژه مرمت و بازسازی خانه تاريخی ملک

شهردار آمل علی داودی 

نوبت اول

مديريت محترم خبازی ريزوندی
مديريت محترم خبازی يداله محمدی

سالم عليکم
به پيوست تصوير فرم شماره يک مربوط به آقای الماس اسپرغم که در کميته 
بدوی مورخ 1401/02/08 مش�اغل س�خت و زيان آور مط�رح و مورد تأييد 

قرارگرفته است. جهت استحضار ارسال می شود.
 ٭ مقتضی اس�ت به استناد مواد 3 و 6 آيين نامه اجرايی مشاغل سخت و زيان آور 

طی مدت 2 سال نسبت به ايمن سازی و بهسازی محيط کار قدام فرمائيد.
٭ ٭ رأی کميته بدوی حداکثر ظ�رف 15 روز اداری پس از ابالغ در قالب فرم 
شماره )4( قابل تجديد نظر خواهی در کميته تجديد نظر اين استان می باشد 
و در غير اين صورت رأی صادره برای اش�خاص داخل کش�ور سه ماه و برای 
افراد مقيم خارج کش�ور، ش�ش ماه از تاريخ ابالغ رأی ، مطابق قانون آيين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ، در ديوان عدالت اداری 

قابل اعتراض است.
امير پرويز نيما

رييس کميته بدوی مشاغل سخت و زيان آور استان کرمانشاه

2439/م  الف/12
1401/10/5 نوبت دومآگهي فراخوان عمومی ارزيابی کيفی مزايده شناسايی سرمايه گذار

                                                                                                                                             شناسه آگهي: 386 1431 
شركت آب منطقه اي گلستان

)سهامي خاص(

معيارهای ارزيابی کيفی

بومی بودنتوان مالی وتامين اعتبارارائه  ساختار سازمانی و نفرات مرتبطاجرا و بهره برداری پروژ ه ها

سرمايه گذاران می توانند به منظور دريافت اسناد ارزيابی کيفی از تاريخ درج آگهی نوبت دوم تا  قبل از پايان مهلت اسناد به سايت شرکت آب منطقه ای گلستان به آدرس www.gerw.ir مراجعه نمايند و پس از 14 روز 
تاريخ درج آگهی نوبت دوم نسبت به ارسال و تحويل مدارک به نشانی دبيرخانه شرکت )به آدرس استان گلستان، شهرستان گرگان،شرکت آب منطقه ای ، ابتداری جاده آق قال کد پستی  4913933165 اقدام نمايند . 
   متن آگهی فوق به همراه تاريخ ،مهلت و نشانی دريافت و تحويل اسناد ارزيابی کيفی در سايت اطالع رسانی معامالت شرکت مديريت منابع ايران به آدرس :  http: // tender.wrm.ir  و پايگاه اطالع رسانی مناقضات 

به آدرس  http://iets.mporg.ir  درج شده است. 
)) ضمنا بارگذاری اسناد از زمان چاپ اگهی نوبت دوم بر روی سايت انجام می گيرد.((

 مزايده گران براي درياف��ت اطالعات بيشت�ر مناقصه مي توانند با شم���اره همراه 09111704165 )جديدی :دبير کارگروه گردشگری ( يا با شماره تلفن 32687168-017 )دفتر قراردادها (تماس حاصل فرماييد.

* مهلت دريافت اسناد ارزيابی کيفی وارسال پاسخ ارزيابی کيفی: به مدت حداقل  14 روز پس از چاپ دوم آگهی روزنامه )در اسناد ارزيابی کيفی درج خواهد شد.(
* زمان بازگشايی پاکت های ارزيابی کيفی: در اسناد ارزيابی کيفی درج خواهد شد.

»الزم به يادآوری است که بارگذاری اسناد از زمان چاپ آگهی نوبت  دوم  بر روی سايت شرکت آب منطقه ای گلستان به آدرس : www.gerw.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقضات به آدرس  http://iets.mporg.ir  انجام می گيرد«

روابط عمومي شركت آب منطقه اي گلستان

در راستای اجرای شيوه نامه اجرايی فعاليت های گردشگری و تفريحی در منابع و تاسيسات آبی پيرامون آن ها، شرکت آب منطقه ای گلستان در نظر دارد مخزن و اراضی حريم  سرمايه گذاری در طرح گردشگری 
پيرامون  تغذيه مصنوعی استون آباد را برابر شرايط مندرج در اسناد مزايده جهت انجام فعاليت های گردشگری به متقاضيان واجد صالحيت به صورت BLOT )ساخت، اجاره، بهره برداری، انتقال( واگذار نمايد.

دستگاه مزايده گزار )سرمايه پذير(: شرکت آب منطقه ای گلستان

نشانی مزايده گزار )سرمايه پذير(: استان گلستان، شهرستان گرگان، 4913933165

موضوع مزايده:  سرمايه گذاری در طرح گردشگری پيرامون تغذيه مصنوعی استون آباد 

مدت زمان تامين مالی: 12 ماه )قابل تمديد(

محل اجرا: استان گلستان، شهرستان بندرگز ، محدوده روستای استون آباد

 BLOT شرح موضوع سرمايه گذاری: طراحی، اجرا، اجاره، بهره برداری و انتقال طرح گردشگری پيرامون تغذيه مصنوعی استون آباد به روش
)ساخت، اجاره، بهره برداری، انتقال(

ساير شرايط

سرمايه گذار می بايست اسنادی دال بر توانايی مالی و اهليت سرمايه گذاری که  مورد قبول دستگاه اجرايی باشد، ارائه دهد.

سرمايه  پذير )شرکت آب منطقه ای گلستان( نسبت به رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار می باشد.

رعايت شيوه نامه اجرايی فعاليت های گردشگری و تفريحی در منابع و تأسيسات آبی و پيرامون آن ها توسط سرمايه گذار و سرمايه پذير الزامی است.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به اطالع مي رساند مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص( ساعت 10 
روز يكشنبه مورخ 1401/10/18 به نشاني تهران، چهارراه 
جهان كودك، بلوار نلسون ماندال، خيابان پديدار، پالك 

54، طبقه سوم با دستور جلسه زير برگزار مي گردد:
٭  انتخاب اعضاي هيئت مديره.

بدين وسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي گردد تا 
در جلسه مجمع يادشده حضور به هم رسانند.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

هيئت مديره شركت سبد گردان سرآمد بازار

شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص(
به شماره ثبت 474850 و شناسه ملي 14005048711



تعادل|
بازوي پژوهشي مجلس در گزارش��ي، تعدد سازمان ها و 
نهادهاي درگير اعمال سياس��ت هاي صنعتي را از موانع 
انسجام سياست گذاري صنعتي معرفي كرده و نبود انسجام 
سياستي را مهم ترين مانع تدوين استراتژي توسعه صنعتي 
دانسته است. پژوهش��گران مركز پژوهش هاي مجلس 
در ادامه، پيش��نهادهايي را براي بهبود و ارتقاي انسجام 
سياست گذاري صنعتي ارايه كرده اند كه افزايش هماهنگي 
ميان سازمان هاي توسعه اي و نهادهاي پشتيبان مالي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ارتقاي هماهنگي سياست گذاري 
بين وزارت صمت و وزارت اقتصاد، ادغام نهادهاي تأمين 
مالي با كاركرد مشابه و افزايش انسجام سياست هاي اعتباري 
با احياي بانكداري توسعه اي از جمله اين پيشنهادها است.

    الزامات تحقق اهداف تدوين استراتژي 
توسعه صنعتي 

مركز پژوهش هاي مجلس طي س��ومين دوره از سلسله 
گزارش هاي پژوهشي »آسيب شناسي استراتژي توسعه 
صنعتي در ايران« به بررسي الزامات نهادي در اين خصوص 
پرداخته است. اين گزارش با اشاره به توجه دوباره به لزوم 
طراحي »استراتژي توسعه صنعتي« يا »سياست صنعتي« 
تاكيد كرده كه ع��دم برخورداري دول��ت از اولويت هاي 
صنعتي و معدن��ي، مانع تحقق انتظارات اس��ت. اگرچه 
اولويت بندي رشته فعاليت هاي مورد حمايت دولت مهم 
است اما پيش از تحقق اولويت بندي، ابتدا بايد انسجام الزم 
در سياست هاي صنعتي ايجاد شود. در ادامه اين گزارش 
آمده است كه يكي از الزامات تحقق اهداف تدوين استراتژي 
توس��عه صنعتي، انسجام سياس��ت هاي صنعتي يعني 
افزايش هماهنگي سياست گذاري در حوزه هاي مختلف از 
جمله هماهنگي سياست هاي صنعتي، تجاري، اعتباري، 
آموزشي و فناوري و ارتقاي هماهنگي نهادها و سازمان هاي 
سياست گذار است. دستيابي به اين انسجام، به ويژه مساله 
ضروري يك دهه اخير است، زيرا وقوع شوك هاي متعدد 
تحريم، آشفتگي و سياست هاي پراكنده و غيربرنامه اي را 
در اقتصاد ايران تشديد كرده است. گزارش دفتر مطالعات 
اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس، تعدد سازمان ها و 
نهادهاي درگير اعمال سياس��ت هاي صنعتي را از موانع 
انسجام سياست گذاري صنعتي معرفي كرده و در ادامه 
آورده است: حداقل 50 سازمان و نهاد )كه برخي بيش از 
100 واحد زيرمجموعه دارند( درگير اجراي سياست هاي 
مختلف صنعتي هستند. هركدام از اين سازمان ها و نهادها 
درگير اعمال يكي از خط مش��ي هاي صنعتي هس��تند 
كه هماهنگي مناسبي با ساير سياست ها ندارد. گفتني 

است يك س��وم نهادهاي شناسايي شده، مسوول اعمال 
خط مشي هاي اعتباري هستند و بيشترين موازي كاري 
و تشتت سازماني در زمينه تأمين مالي توليد است. اين 
گزارش همچنين مي افزايد كه فقدان انسجام سياستي 
موجب مي ش��ود تا در عمل اولويت بندي هاي مختلفي 
از سوي دس��تگاه ها اعمال شود و تقسيم منابع حمايتي 
مي��ان اولويت هاي پراكنده و متع��دد و در نهايت به عدم 
حمايت موثر منجر خواهد ش��د؛ به طور مثال در بودجه 
سال 1401، بيش از 175 هزار ميليارد ريال صرف حمايت 
از پژوهش هاي توس��عه اي و كاربردي شده است، چنين 
ميزان هزينه اي مي توانست به بهبود كيفيت توليدات و 
رشد بهره وري منجر شود، اما به واسطه تكثير اولويت ها 
اثرگذاري الزم را ندارد. پژوهشگران مركز پژوهش هاي 
مجلس در ادامه، پيشنهادهايي را براي بهبود و ارتقاي 
انس��جام سياس��ت گذاري صنعتي ارايه كرده اند كه 
افزايش هماهنگي ميان س��ازمان هاي توس��عه اي و 
نهادهاي پشتيبان مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ارتقاي هماهنگي سياست گذاري بين وزارت صمت و 
وزارت اقتص��اد، ادغام نهادهاي تأمين مالي با كاركرد 
مشابه و افزايش انسجام سياست هاي اعتباري با احياي 

بانكداري توسعه اي از جمله اين پيشنهادها است.

    سه دليل مهم براي اجراي استراتژي
 توسعه صنعتي

درمجموع گزارش حاضر، نشان مي دهد تدوين استراتژي 
توسعه صنعتي به عنوان نقشه راه توسعه صنعتي كشور، 
حداقل با س��ه دليل زير از نظر اجرايي توجيه مي ش��ود: 
لزوم هماهنگي ميان سياس��ت ها )اثربخش س��اختن 

سياس��ت ها(، لزوم هماهنگي مي��ان اقدامات بخش ها 
و نهادها )هماهنگ س��ازي اولويت هاي بخش��ي(، لزوم 
اولويت بندي براي استفاده بهينه از منابع محدود عمومي 
در صورتي كارآمد و نتيجه بخش خواهند بود كه اين سه 
مس��اله اجرايي صرفا در چارچوب يك نقشه راه صورت 
گرفته و تزاحم ها، تداخل ها، موازي كاري ها و حيف وميل 
منابع از آن حذف ش��ود.  اين در حالي اس��ت كه مقايسه 
عملكرد دولت و دستگاه هاي اجرايي با مالحظات پيش 
گفته حاكي از ش��كاف عميق انتظارات و نتايج است. به 
تعبير ديگر، شاهد ناكارآيي يا فقدان اثربخشي سياست ها، 
عدم هماهنگي و موازي كاري دستگاه هاي اجرايي. شاهد 
اتالف گسترده منابع تحت عنوان حمايت از توليد هستيم. 
به نظر مي رس��د، پراكندگي و درهم ريختگي موجود در 
ساختاراداري كشور كه به ترتيب در هر سه سطح هماهنگي 
سياست ها، تفكيك وظايف سازماني دستگاه ها و هماهنگي 
اقدامات آنها و دس��ت آخر پرهيز از اتالف منابع مالحظه 
مي شود، مساله اي ساختاري است كه به سادگي قابل حل 
نبوده و دستور كارهايي مانند »تدوين استراتژي توسعه 
صنعتي كشور« كه به سطحي فراتر از سطح سوم، يعني 
تعيين اولويت ها و محدود كردن مداخالت به حوزه هاي 
داراي اولويت مي پردازد، بدون بررسي ضعف ها، شكاف ها 
و روابط سازماني و نهادي و بودجه اي پشت سر الگوهاي 
موجود هزينه كردن منابع حمايتي، راه به جايي نخواهند 
برد.  در گزارش حاضر، فاز صفر اولويت بندي، دس��تيابي 
به انسجام سياستي است و براي دستيابي به اين انسجام 
سياستي توصيه هاي زير بايد مورد توجه قرار گيرد: سازمان 
برنامه و بودجه، در جهت برنامه و هدفمند شدن تخصيص 
منابع به برنامه هاي حمايتي دستگاه هاي مختلف اقدام 

كند: هرساله در بودجه هاي سنواتي، منابع حمايتي زيادي 
تحت عناوين مشابه به دستگاه ها اختصاص داده مي شود 
تا صرف سياست گذاري صنعتي ش��ود، سازمان برنامه 
وبودجه مي تواند با شفاف سازي و پااليش اين هزينه ها از 
اتالف منابع جلوگيري كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هماهنگي ميان سازمان هاي توسعه اي و نهادهاي پشتيبان 
مالي خود را افزايش دهد، وزارت صمت، به جز واحدهاي 
ستادي، انواعي از س��ازمان هاي تابعه را دارد كه از جمله 
آنها سازمان گسترش و نوسازي صنايع )ايدرو(، سازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني )ايميدرو(، سازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي است. هركدام از 
اين سازمان ها مسوول بخشي از سياست گذاري صنعتي 
هستند. در دوره اخير، چارت جديد وزارت صمت مصوب 
شد كه طي آن وظايف جديدي براي واحدهاي ستادي 
در نظر گرفته ش��ده و تالش ش��ده تا ماموريت محوري 
و هماهنگي ميان اين واحدهاي س��تادي افزايش يابد، 
اين موضوع اگرچه انسجام سياستي در اين وزارتخانه را 
افزايش مي دهد اما كافي نيست. ايجاد انسجام سياستي 
در اين وزارتخانه زماني محقق مي ش��ود كه انسجام الزم 
ميان واحدهاي س��تادي و سازمان هاي تابعه در راستاي 
سياس��ت گذاري صنعتي هماهنگ ايجاد ش��ود. ايجاد 
هماهنگي از طريق ايجاد شوراي راهبري سياست هاي 
صنعتي در سطح وزارتخانه يا قرار دادن نماينده ويژه وزير 
در امور سياست هاي صنعتي از جمله پيشنهادهاي اين 
حوزه است. هماهنگي سياست گذاري بين وزارت صمت 
و وزارت اقتصاد ارتقا يابد: در حوزه سياست گذاري تجاري، 
سياست گذاري تجاري در وزارت صمت و انجام امور اجرايي 
در وزارت اقتصاد )اداره گمرك( انجام مي شود.  در اين روند، 
رويكرد اداره گمرك در وصول عوارض گمركي بيش��تر 
رويكرد درآمدي است درحالي كه رويكرد وزارت صمت 
بيشتر سياستي است، افزايش هماهنگي از طريق افزايش 
نظارت وزارت صمت بر فرآيند اخذ عوارض يا انتقال گمرك 
به وزارت صمت، از جمله موضوعاتي اس��ت كه مي تواند 
مبناي سياس��ت گذاري يا اقدامات تقنيني براي ايجاد 
هماهنگي بيشتر قرار گيرد. افزايش انسجام سياست هاي 
اعتباري با احياي بانكداري توسعه اي: پنج بانك تخصصي- 
توسعه اي كه در سال هاي گذشته در كنار بانك هاي تجاري 
تشكيل شده اند، مي توانند نقش مهمي در توسعه صنعتي 
ايفا كنند. از برنامه سوم توسعه )1383-1379( به اين سو، 
تفاوت بانك هاي تجاري و توس��عه اي از ميان رفته است، 
بازنگري در نقش اين بانك ه��ا )ازجمله بانك صنعتي و 
معدني( و احياي بانكداري توسعه اي يكي از الزامات بهبود 
تأمين مالي صنعتي و ارتقاي خط مشي هاي اعتباري است. 

خبررويداد
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تسهيل فرود سرمايه
شركت هاي چيني در قشم

رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: جزيره قشم بواسطه موقعيت ويژه ژئوپليتيكي و وجود 
ظرفيت هاي متعدد اقتصادي مي تواند مقصد خوبي براي 
سرمايه گذاران خارجي باشد و با برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته شرايط سرمايه گذاري شركت هاي چيني در قشم 
تسهيل مي شود.  به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل 
سازمان منطقه آزاد قشم، افشار فتح الهي در ديدار سفير 
چين، اظهار داش��ت: راه اندازي كنسولگري كشور چين 
در بندرعباس مي تواند منافع اقتصادي خوبي براي استان 
هرمزگان و منطقه آزاد قشم به همراه داشته باشد. وي ادامه 
داد: جزيره قشم به دليل ضوابط و قوانين ويژه منطقه آزاد 
قشم اين ظرفيت را دارد تا دفتر مستقلي براي ارايه خدمات 
به سرمايه گذاران و ش��ركت هاي چيني فعال در جزيره 
مستقر شود. مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: 
در سال هاي گذشته پيمان خواهرخواندگي ميان قشم و 
شهر گوانگجو چين بسته شد و اميدوار هستيم شرايط براي 
تمديد اين تفاهم نامه همكاري با هدف توسعه روابط تجاري 
و اقتصادي ميان اين دو منطقه آزاد فراهم گردد. به گفته فتح 
الهي؛ سازمان منطقه آزاد قشم براي انجام سرمايه گذاري 
مشترك، ايجاد شهرك هاي صنعتي و توليدي مشترك و 
همچنين ايجاد مناطق آزاد مشترك با چيني ها آمادگي 
كامل دارد. وي با تاكيد بر اينكه س��رمايه گذاري و حضور 
شركت هاي چيني نبايد وابسته به مذاكرات برجام باشد، 
خاطرنشان كرد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته به دنبال 
تسهيل شرايط براي حضور سرمايه گذاران و شركت هاي 
چيني در قشم هستيم و اميدواريم در آينده نزديك شاهد 
حضور آنها در جزيره باشيم. مديرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم ابراز اميدواري كرد تا حضور سفير چين و آشنايي او با 
موقعيت ويژه جزيره قشم و ظرفيت هاي موجود در منطقه، 
شرايط براي معرفي بهتر منطقه آزاد قشم به شركت هاي 
چيني فراهم شود. فتح الهي در پايان گفت: در حال حاضر 
چين تنها كش��وري اس��ت كه جمهوري اسالمي توافق 
نامه ۲5 ساله به امضا رسانده و اين مهم نشان دهنده نگاه 
ويژه نظام مورد تاكيد رهبر معظم انقالب اسالمي و دولت 
سيزدهم در اجراي سياست نگاه به شرق است. براساس 
اين گزارش، سفير چين در جمهوري اسالمي ايران نيز در 
اين جلسه تاكيد كرد: با استقرار سركنسول كشور چين در 
دفتر بندرعباس ارتباط ميان شركت هاي چيني فعال در 
منطقه تسهيل شده و امكان سرمايه گذاري بيشتر فراهم 
مي شود. چانگ هوآ با اشاره به برخي مشكالت شركت هاي 
چيني فعال در منطقه آزاد قشم، افزود: اميدوار هستيم با 
تشويق شركت هاي چيني براي حضور در ايران و به ويژه 
منطقه آزاد قشم، شاهد فعاليت اقتصادي بيشتر آنها در اين 
منطقه باشيم. وي ادامه داد: توافق نامه همكاري ۲5 ساله 
ميان ايران و چين و همچنين تفاهم نامه خواهرخواندگي 
ميان قشم و گوانگجو با هدف توسعه همكاري هاي تجاري 
و اقتصادي به امضا رسيده و درصدد هستيم تا اين مساله 
به صورت جدي در دس��تور كار قرار بگيرد. سفير چين 
در جمهوري اس��المي ايران تصريح كرد: سفارت چين 
مس��ووليت پيگيري اجراي اين تواف��ق نامه ها را برعهد 
دارد و انتظار داريم با بهبود وضعيت كرونا در كشور چين، 
شرايط براي س��فر و مالقات حضور مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد قش��م با طرف چيني ايجاد شود. هوآ با بيان 
اينكه كشور چين تحريم هاي امريكا و كشورهاي غربي 
عليه ايران را محكوم مي كند، تاكيد كرد: روابط دو جانبه 
ميان ايران و چين، بدون توجه به سرنوش��ت مذاكرات 
برجام ادامه خواهد داشت و اميدواريم شرايط براي حضور 
سرمايه گذاران و شركت هاي چيني در قشم تسهيل شود.

صادرات خاك هاي معدني 
آزاد شد

گم��رك ايران در بخش��نامه اي، بالمانع ب��ودن صادرات 
خاك هاي معدني )كنس��انتره هاي آهن، س��رب و....( با 
رعايت موضوع ماده ۲1 قانون حفاظت از خاك و ليس��ت 
اعالمي را ابالغ كرد. به گزارش ايلنا در بخش��نامه گمرك 
آمده است: پيرو بخشنامه شماره ۲19/1401/107۲815 
مورخ 1401/07/۲7 موضوع لغو محدوديت هاي صادراتي 
محص��والت معدن��ي، به پيوس��ت تصوير نامه ش��ماره 
۶0/۲۲5993 مورخ 1401/9/19 دفتر مقررات واردات و 
صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 
۶0/۲081۶5 مورخ 1401/8/۲9 و ۶0/19۲۲03 مورخ 
1401/8/9 مديركل دفتر صنايع معدني آن وزارتخانه در 
خصوص ضوابط صادرات خاك هاي معدني )كنسانتره هاي 
آهن و س��رب و...( عينًا جهت اق��دام الزم مطابق با مفاد 
نامه هاي مذكور و با رعايت س��اير قوانين و مقررات ارسال 
مي گردد. ضمنًا تأكيد مي گردد آخرين فهرس��ت مواد 
معدن��ي موضوع م��اده ۲1 قانون حفاظ��ت از خاك كه 
طي بخشنامه ش��ماره ۲51/1401/1305570 مورخ 
1401/09/0۶ ابالغ گرديده است، به قوت خود باقي است.

آغاز جمع آوري مرغ مازاد
با همكاري تشكل ها

مديركل نظارت بر كاالهاي اساسي وزارت جهادكشاورزي 
گفت: استفاده از تسهيالت تشكل ها و اتحاديه هاي مردمي 
۲ اس��تان مازندران و اصفهان براي جمع آوري مرغ مازاد 
توليدكننده ها از روز گذشته آغاز شد. به گزارش ايسنا، در 
حالي كه روز گذشته مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي 
كشور اعالم كرد كه وزارت جهادكشاورزي هنوز فرصت 
نكرده مرغ مازاد از بازار را جمع آوري كند و مرغداران به دليل 
مازاد مرغ و عدم جمع آوري آنها دچار ضرر و زيان شده اند 
اخيرا وزارت جهاد كشاورزي خبر از جمع آوري مرغ مازاد 
داده است. مسعود امراللهي با بيان اينكه هم اكنون قيمت 
مرغ با نرخ مصوب )۶3 هزار تومان( حدود 10 هزار تومان 
فاصله دارد، افزود: در حال حاضر در استان مازندران حدود 
70 ميليارد تومان و در استان اصفهان حدود 40 ميليارد 
تومان از تسهيالتي كه به تشكل ها و اتحاديه هاي مردمي 
براي جمع آوري و خريد مرغ ه��اي مازاد توليدكننده ها 
تخصيص داده شده، استفاده شده است. وي افزود: يكي از 
فروشگاه هاي زنجيره اي هم نسبت به خريد 5 هزار تن مرغ 
مازاد از سه استان گلستان، مازندران و گيالن اقدام كرده 
است كه با انجماد كردن آن در زمان مناسب وارد بازار كند.

برندهاي خاطره ساز ملي
احيا مي شوند

  محمدي مديرعامل هلدين��گ صنايع عمومي تأمين 
مي گويد: سعي ما اين است كه برندهاي خاطره ساز ملي 
احيا شوند و نيازهاي بازار را بتوانيم با اين محصوالت توليد 
داخل پوشش دهيم و در همين زمان به صادرات هم نگاه 
مثبتي داشته باشيم كه قدم هايي در اين راه برداشته شده 
و پيش نويس هايي آماده شده كه به محض نهايي شدن 
اخبار آن اطالع رساني خواهد شد. محمدرضا حميدي 
سرپرست معاونت نوآوري و اقتصاد دانش بنيان شستا 
در حاشيه آيين رونمايي از محصوالت جديد دانش بنيان 
شركت كارخانجات پارس الكتريك و محصوالت جديد 
ش��ركت لوازم خانگي پارس گفت: معاون��ت نوآوري و 
اقتصاد دانش بنيان رسالت خود را بر تحقق شعار سال و 
سياست هاي كلي برنامه پنج  ساله هفتم توسعه در راستاي 
توليد نوآورانه، فناورانه و دانش  بنيان  با تاكيد بر بهر ه وري 
عوامل توليد در س��طح هلدينگ  ها و شركت  هاي تابعه 
شستا قرار داده است. از همين  رو اين معاونت با رويكردي 
ستادي، وظيفه حمايت، هدايت، نظارت، جريان  سازي 
و تس��هيل گري را در جهت تبلور هرچه بيش��تر علم و 
دانايي در فرايند توليد در س��طح ش��ركت  ها براي خود 
تعريف كرده است. سرپرست معاونت نوآوري و اقتصاد 
دانش بنيان شستا اظهار داش��ت: يكي ديگر از اهداف و 
دغدغه  هاي شس��تا، بهره  مندي از ظرفيت هاي درون 
 گروهي در مجموعه شستا در راستاي ارتقاء بهره وري و 
توليد فناورانه به منظور بهبود چشم اندازه اي سودآوري 
مي باشد. با احصاء اقالم وارداتي در تالشيم با بهره  مندي 
از ظرفيت هاي اكوسيس��تم دانش بنيان كش��ور، تراز 
تجاري شستا را بهبود دهيم. محسن محمدي مديرعامل 
هلدينگ صناي��ع عمومي تأمين درباره ش��ركت هاي 
زيرمجموعه اين شركت س��رمايه گذاري از جمله برند 
پارس گفت: سعي ما اين است كه برندهاي خاطره ساز 
ملي احيا شوند و نيازهاي بازار را بتوانيم با اين محصوالت 
توليد داخل پوشش دهيم و در همين زمان به صادرات هم 
نگاه مثبتي داشته باشيم كه قدم هايي در اين راه برداشته 
شده و پيش نويس هايي آماده شده كه به محض نهايي 
شدن اخبار آن اطالع رساني خواهد شد. وي تأكيد كرد: 
شستا سعي دارد تا پيشران صنايع توليدي باشد تا مردم 
از برندهاي خاطره سازي مثل تلويزيون و يخچال پارس 
دور نشوند و اين محصوالت را باكيفيت و قيمت مناسب 
در خانه هاي خود استفاده كنند و اين ظرفيت در كشور 
وجود دارد و در اين زمينه تالش هاي زيادي خواهد شد. 

 تجليل از 70 نوجوان
و جوان منتخب قرآني

استان چهارمحال و بختياري
پيام احمدي سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
اس��تان چهارمحال و بختياري در محفل انس با قرآن و 
تجليل از70 نوجوان و جوان منتخب قرآني در مس��جد 
باقرالعلوم )عليه السالم( شهركرد گفت: مجموعه عظيم 
قرآني در شهركرد راه اندازي خواهد شد به گزارش روابط 
عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان چهارمحال 
و بختياري، پيام احمدي سرپرس��ت اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي استان چهارمحال و بختياري در اين محفل 
نوراني افزود: طرح تربيت نخبگان قرآني )نوجوانان 10 تا 
1۶ سال( كه به همت موسسه قرآني نسيم وحي به مديريت 
استاد مسعود داوري در حال اجرا ست با كشف و پرورش 
اس��تعدادهاي قرآني گامي در مسير تقويت فضيلت ها و 
كاهش آسيب هاي اجتماعي است.مسعود داوري، مدير 
موسسه قرآن و عترت)ع( نسيم وحي شهركرد نيز با اشاره 
به اينكه در اين محفل از قرآن آم��وزان نوجوان و جوان با 
حضور اولياي آنان تجليل مي ش��ود، اظهار كرد: محفل 
ساالنه تجليل از قرآن آموزان به دليل شرايط كرونايي در 
س��ال هاي 99 و 1400 برگزار نشد و امروز توفيق حاصل 
شد حدود 70 نوجوان و جوان منتخب سه سال گذشته 
در مسجد باقرالعلوم)ع( شهركرد مورد تجليل قرار گيرند.

وي با ذكر اين نكته كه اين افراد از س��ه گروه برنامه هاي 
آموزشي موسسه شامل طرح استعدادهاي قرآني، طرح 
تربيت نخبگان قرآني و كالس هاي آزاد انتخاب شده اند، 
افزود: طرح استعدادهاي قرآني مربوط به اداره كل تبليغات 
اسالمي و طرح نخبگان نيز زيرنظر فرهنگ و ارشاد اسالمي 
قرار داشت كه توانستيم شماري از نوجوانان عالقه مند و 
مس��تعد را از چهارم ابتدايي تا متوسطه اول و دوم تحت 
تعليم قرار دهيم.داوري؛ در خصوص برنامه هاي اجرايي 
اين محفل قرآني، بيان كرد: اجراي تالوت  هاي تحقيق، 
همخواني و فرازخواني توسط نوجوانان قرآن آموز موسسه 
و نيز برنامه چند حافظ خردسال از اهم برنامه ها بودكه هم 
با هدف تشويق و ايجاد انگيزه برگزار شد و هم تالش شد 
كه ش��اخص هاي اخالقي و رفتاري در ميان قرآن آموزان 
منتخب ديده شود تا شاهد ترويج و برجسته سازي الگوهاي 

رفتاري و تربيتي خوب در ميان جامعه مخاطب باشيم.

بازوي پژوهشي مجلس ارايه داد

چهار پيشنهاد براي بهبود سياست گذاري صنعتي

گراني بي ضابطه خودرو، رييسي را روانه وزارت صمت كرد/ آخرين هشدار به فاطمي امين

بازخواست حضوري رييس از وزير
تعادل|

گراني بي ضابطه قيمت كاالها از جمله خودرو، رييس 
دولت س��يزدهم را راهي خيابان سميه كرد. حضور 
ابراهيم رييس��ي در وزارت صمت را مي توان آخرين 
هشدار به س��يد رضا فاطمي امين تفسير كرد. او در 
بازديد خود در اظهاراتي تاكيد كرد: كااليي توس��ط 
واحدهاي صنفي به شكل ناگهاني گران مي شود حتمًا 
براي مردم گره ذهني ايج��اد خواهد كرد و ضروري 
است اگر اتحاديه هاي صنفي داليل قانع كننده دارند، 
صريح و ش��فاف براي مردم بيان كنن��د و اگر دليل 
قانع كننده نيس��ت، با آن مقابله شود. اما شايد دليل 
اصلي حضور رييسي را قيمت هاي عجيب وغريب اين 
روزهاي بازار خودرو، بتوان عنوان كرد. به طوري كه 
رييس دولت از مسووالن اين وزارتخانه خواستار ارايه 
توضيحات درباره داليل گران ش��دن قيمت خودرو 
شد و اينطور گفت: متأسفانه بخش خودرو به محلي 
براي فضاس��ازي عليه دولت تبديل شده، اما وزارت 
صمت نبايد در قامت خودروس��از ظاهر ش��ود بلكه 
عالوه بر مقابله جدي با انحصار و فراهم كردن شرايط 
رقابتي بايد در جايگاه تنظيم گري داش��ته باشد و با 
حمايت، هداي��ت و نظارت، كميت و كيفيت خودرو 
را از خودرو س��از مطالبه كن��د. در اين بخش يكي از 
مسووالن وزارت صمت پاسخ داد ما از هجدهم آبان 
1400 به استثناي برخي موارد در بورس قيمت پايه 
انواع خودروهاي داخلي را حفظ كرده ايم و در دو ماهه 
اخير نيز ركورد توليدخودرو شكسته شده، اما افزايش 
قيمت خودرو مربوط به آن بخش از خودروهايي است 

كه وارد چرخه فروش و معامله نمي شوند. 

    رييس دولت چرا به وزارت صمت رفت؟ 
سيد ابراهيم رييسي رييس جمهور در نهمين مقصد از 
جلسات نظارت ستادي در دستگاه هاي اجرايي كشور 
صبح امروز دوش��نبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
رفت و ضمن بازديد از مركز رصد و پايش اين وزارتخانه و 
اطالع از آخرين اقدامات و برنامه هاي وزارت صمت براي 
مديريت توليد، تامين وتوزيع كاال، راهكارهاي مهمي در 
جهت ارتقاي كمي و كيفي فعاليت اين وزارتخانه ارايه 
كرد. رييس جمهور در اين جلس��ه ايجاد سامانه رصد و 
پايش برخط وزارت صمت را اقدامي ارزشمند در راستاي 
جمع آوري، جمع بندي و تس��هيل دسترسي اطالعات 
دانس��ت و افزود: بهره برداري از اي��ن اطالعات و تبديل 

وضع موجود به وضع مطلوب بر عهده تصميم س��ازان، 
تصميم گيران و اتاق هاي انديش��ه ورز در اين وزارتخانه 
است. رييس جمهور با اش��اره به اهميت نقش سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در نظارت 
بر تنظيم بازار و ايجاد رضايتمندي در مردم، خاطرنشان 
كرد: ضروري است هر دو بخش عنوان اين سازمان توأمان 
مورد توجه قرار گيرد و گاهي به سمت مصرف كننده و 
گاهي به سمت توليدكننده گرايش پيدا نكند و با ايجاد 
تعادل از اجحاف در ح��ق توليدكننده و مصرف كننده 
جلوگيري نمايند. رييس��ي در ادامه با تأكيد بر ضرورت 
بيان شفاف داليل گران شدن يك كاال به مردم، تصريح 
كرد: اينكه كااليي توس��ط واحدهاي صنفي به ش��كل 

ناگهاني گران مي شود حتمًا براي مردم گره ذهني ايجاد 
خواهد كرد و ضروري اس��ت اگ��ر اتحاديه هاي صنفي 
دالي��ل قانع كننده دارن��د، صريح و ش��فاف براي مردم 
بيان كنند و اگر دليل قانع كننده نيس��ت، با آن مقابله 
ش��ود. رييس جمهور در بخش ديگري از اين نشست از 
مسووالن اين وزارتخانه خواستار ارايه توضيحات درباره 
داليل گران ش��دن قيمت خودرو شد كه در اين بخش 
يكي از مس��ووالن وزارت صمت پاسخ داد ما از هجدهم 
آبان 1400 به استثناي برخي موارد در بورس قيمت پايه 
انواع خودروه��اي داخلي را حفظ كرده ايم و در دو ماهه 
اخير نيز ركورد توليدخودرو شكس��ته شده، اما افزايش 
قيمت خودرو مربوط به آن بخش از خودروهايي اس��ت 
كه وارد چرخه فروش و معامله نمي شوند. رييسي با بيان 
اينكه متأسفانه بخش خودرو به محلي براي فضاسازي 
عليه دولت تبديل شده، تصريح كرد: وزارت صمت نبايد 
در قامت خودروساز ظاهر شود بلكه عالوه بر مقابله جدي 
با انحصار و فراهم كردن ش��رايط رقابتي بايد در جايگاه 
تنظيم گري داشته باشد و با حمايت، هدايت و نظارت، 
كميت و كيفيت خودرو را از خودرو س��از مطالبه كند.

رييسي با بيان اينكه در طول سال هاي گذشته بي توجهي 
نسبت به بازار خودرو آسيب هاي جدي به اين بخش مهم 
صنعتي وارد كرده است، گفت: بايد با برنامه ريزي و اقدام 
سريع و دقيق در مسير سامان دادن به اين بخش و پايان 
دادن به انحصارگري در آن حركت كرد. رييس جمهور 
در پاي��ان وزارت صمت را جزو مهم ترين وزارتخانه هاي 
مرتبط با اشتغال زندگي مردم و جلوه بيروني پيشرفت 
كشور عنوان كرد و اظهار داشت: با نگاه راهبردي فناورانه و 
دانش بنيان ايجاد رفاه اجتماعي براي مردم را دنبال كنيد.

افت ۲۰ تا ۳۰ درصدي فروش غذاهاي رستوراني
رييس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس خاطرنشان 
كرد: عدم استقبال از غذاي رستوراني بعد از شيوع بيماري 
كرونا آغاز، تورم موجود و افزايش نرخ غذاهاي رس��توراني 
موجب كاهش ۲0 تا 30 درصدي تقاضا ش��ده است. علي 
اصغر ميرابراهيمي در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به افزايش نرخ 
كاالهاي اساسي و تاثير آن بر قيمت غذاهاي رستوراني، گفت: 
تورم موجود در كشور بر قيمت روغن، برنج، رب گوجه فرنگي، 
انواع ادويه، زعفران و.... تاثير گذاشته است؛ رستوران داران نيز 
مصرف كننده محسوب مي شوند و بايد مواد اوليه پخت را با 
قيمت باال خريداري كنند. وي در پاس��خ به اين پرسش كه 
نرخ يك پرس غذا در رستوران ها چگونه محاسبه مي شود؟ 
تصريح كرد: اتحاديه بر عملكرد واحدهاي صنفي نظارت دارد 
نرخ  غذاي رستوراني بعد از محاسبه قيمت مواد اوليه )باتوجه 
به فاكتور روز(، حقوق كارگري، بيمه، ماليات و ۲0 درصد سود 
قانوني و..... به دست مي آيد. اين فعال صنفي ادامه داد: نرخ غذا 
در واحدهايي كه برنج طارم و هاشمي مصرف مي كنند با نرخ 

واحدهايي كه برنج خارجي استفاده مي كنند بايد متفاوت 
باشد. وي رييس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس 
با اشاره به افت ۲0 تا 30 درصدي فروش رستوران ها، گفت: 
عدم استقبال از غذاي رستوراني بعد از شيوع بيماري كرونا 
آغاز، تورم موجود و افزايش نرخ غذاهاي رستوراني اين كاهش 
تقاضا را تشديد كرد. همچنين در اين رابطه اسداهلل احمدي 
شهريور رييس اتحاديه اغذيه فروشانبا اشاره به افت فروش در 
اغذيه فروشان، گفت: سردي هوا همواره در ميزان فروش تاثير 
مي گذاشت؛ چراكه مردم ساعات كمتري از روز را خارج خانه 
سپري مي كنند. همچنين افت قدرت خريد و افزايش نرخ 
انواع اغذيه باعث شده است كه ميزان فروش حدود 10 تا 15 
درصد افت كند. وي ادامه داد: نرخ فالفل حدود 35 تا 50 هزار 
تومان شده است البته برخي واحدها ممكن است در ساندويج 
سه عدد فالفل و واحد ديگر 5 عدد فالفل بگذارد و اين موضوع 
نرخ س��اندويج را تغيير مي دهد همچنين برندها و كيفيت 

خوراك در تعيين قيمت فاكتور مهمي محسوب مي شود.
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تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند مالکیت، رای به صدور سند مالکیت آن ) به شماره 
ی 140160316007000420  مورخ 1401/08/29 به نام مشارالیه صادر شده است و موضوع، در جراید 
کثیر االنتشار نیز ، آگهی گردیده است{ مطابق ماده ی 15 قانون ثبت، راس ساعت 12 روز چهارشنبه 

مورخ 1401/10/28 در محل وقوع امالک موصوف به عمل خواهدآمد.
لذا؛ بدینوسیله، از مالکین مشاعی پالکهای مذکور و صاحبان امالک مجاور و دارنده گان و مدعیان 
حقوق ارتفاقی) نسبت به ملک مانحن فیه( دعوت به عمل می آید در موعد مقرر، در محل وقوع ملک 
مذکور، حضور به هم رسانند. بدیهی است؛ اعتراض مجاورین و صاحبان یا مدعیان حقوقی ارتفاقی 
مطابق ماده ی 20 قانون ثبت تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود پذیرفته خواهد شد 
و مطابق ماده ی 84 آیین نامه ی قانون ثبت، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ی ثبت ، نسبت به طرح دعوی در مرجع ذیصالح قضایی اقدام نماید. درغیر این صورت،  متقاضی 
ثبت و یا نماینده ی قانونی وی ، می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم طرح دعوی را از محکمه ، اخذ 
و به این اداره ارائه نماید واداره ی ثبت نیز ، بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ، 
ادامه خواهد داد. در ضمن؛ عدم حضور مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی ) در موعد مقرر 

و محل وقوع ملک مانحن فیه( مانع انجام عملیات تحدید حدود نخواهد شد.
تاریخ انتشار : 1401/10/07

آگهی تحديد حدود اختصاصی

رئیس اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود – شهریار خدری

 نظر به اینکه؛ تحدید حدود ششدانگ پالک های 4 و 5 فروعات از 54-اصلی سرخیدر، مشهور به 
کانی با و قطاوا ) واقع در بخش 13 کرمانشاه( تاکنون به عمل نیامده است، حسب درخواست آقای 
ایرج یعقوبی فرزند انو،  وارده به شماره ی 707/1869  مورخ 1401/09/30  تحدید حدود اختصاصی 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ، به مس�احت 6000.17 متر مربع } که دراجراي قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد س�ند مالکیت، رای به صدور سند مالکیت آن ) به شماره ی 
140160316007000418  مورخ 1401/08/29 ( به نام مشارالیه صادر شده است و موضوع، در جراید 
کثیر االنتشار نیز ، آگهی گردیده است{ مطابق ماده ی 15 قانون ثبت، راس ساعت 11 روز چهارشنبه 

مورخ 1401/10/28 در محل وقوع امالک موصوف به عمل خواهدآمد.
لذا؛ بدینوسیله، از مالکین مشاعی پالکهای مذکور و صاحبان امالک مجاور و دارندگان و مدعیان 
حقوق ارتفاقی) نسبت به ملک مانحن فیه( دعوت به عمل می آید در موعد مقرر، در محل وقوع ملک 
مذکور، حضور به هم رسانند. بدیهی است؛ اعتراض مجاورین و صاحبان یا مدعیان حقوقی ارتفاقی 
مطابق ماده ی 20 قانون ثبت تا 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود پذیرفته خواهد 
ش�د و مطابق ماده ی 84 آیین نامه ی قانون ثبت، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ی ثبت ، نسبت به طرح دعوی در مرجع ذیصالح قضایی اقدام نماید. درغیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده ی قانونی وی ، می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم طرح دعوی را از 
محکمه ، اخذ و به ای�ن اداره ارائه نماید واداره ی ثبت نیز ، بدون توجه به اعتراض، عملیات ثبتی را 
با رعایت مق�ررات ، ادامه خواهد داد. در ضمن؛ عدم حضور مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق 
ارتفاقی ) در موعد مقرر و محل وقوع ملک مانحن فیه( مانع انجام عملیات تحدید حدود نخواهد شد.

تاریخ انتشار : 1401/10/07

آگهی تحديد حدود اختصاصی

رئیس اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود -  شهریار خدری
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خبرروز

اين طرح كاريكاتوري از تعرفه گذاري خدمات پرستاري است
دبيركل خانه پرستار گفت: طرح به اصطالح تعرفه گذاري خدمات پرستاري نه مبناي كارشناسي دارد و نه بر اساس عدالت تنظيم شده؛ 
بودجه اي داشته اند و آن را به نسبت تخت ها و تعداد پرستاران شاغل قسمت كرده اند بدون اينكه نگاه كارشناسي به ماجرا داشته باشند. 
محمد شريفي مقدم افزود: اين طرح غيرقانوني است چراكه قانونگذار الزامات ديگري براي تعرفه گذاري پرستاران مشخص كرده كه در 
طرح فعلي به هيچ وجه اين الزامات رعايت نشده است. او با بيان اينكه »آنچه اجرا شده فقط كاريكاتوري از تعرفه گذاري است« گفت: فقط 
شوي اجراي تعرفه گذاري را روي صحنه آوردند بدون اينكه تعرفه گذاري واقعي اجرايي شده باشد، آنچه ديديم فقط يك نمايش بود؛ ما 

از سال قبل بارها نسبت به اين موضوع هشدار داديم اما متاسفانه اين هشدارها و انتقادات را جدي نگرفتند و بازهم كار خودشان را كردند.

افزايشجمعيتدردستوركاراستياتشويقبهكودكهمسريوكودكمادري

جامعهايبدونزيرساختباافزايشجمعيتدچارمشكلميشود
هدفوسيلهراتوجيهنميكند

گليماندگار|
 اين روزها اخبار و اظهارنظرات مسووالن 
براي پيش��برد ه��دف افزايش جمعيت 
به حدي ش��تابزده و غير قابل باور ش��ده است كه اكثر 
جامعه شناسان نسبت به اين طرح ها و مصوبه ها واكنش 
منفي نش��ان داده اند. مساله اين اس��ت كه هر با بحث 
افزاي��ش جمعيت و ني��از جامعه به اين مس��اله مطرح 
مي شود، تمامي افراد اين نياز را قبول دارند، اما راه هايي 
كه براي رس��يدن ب��ه آن انتخاب مي ش��ود هيچ كدام 
كارشناسانه به نظر نمي رسد و به تمامي نوعي شتابزدگي 
در آن ديده مي شود. مساله اين است كه نمي توانيم فقط 
به اينكه مردم فرزند آوري كنند توجه داش��ته باشيم، 
افزايش جمعيت نيازمند پيش زمينه ها و زيرساخت هايي 
كه در كش��ور ما به آنها توجه نمي شود. مساله آموزش، 
درمان، مس��كن و... اينها مسائلي است كه قبل از اينكه 
شتابزده در دام برخي ابالغيه ها بيفتيم بايد به آن توجه 
كنيم. ام��ا اينكه ناگهان مس��ووالن تصميم مي گيرند 
قانون حضور دختران ازدواج ك��رده در كالس درس را 
تصويب كنند و از سوي ديگر به مادران زير 18 سال بدون 
گواهينامه ماشين بدهند، مساله را بغرنج مي كند. مساله 
اينجاست كه كارشناسان حوزه آموزش و جامعه شناسان 
مس��ائل را از منظر واقعيت هاي موجود در جامعه نگاه 
مي كنند اما مسووالن بدون توجه به اين واقعيت ها تنها 
تالش مي كنند به هدفي كه براي خود تعيين كرده اند 
برسند، بدون اينكه متوجه باشند، آيا شرايط موجود براي 
رس��يدن به اين هدف در جامعه مهيا هست يا نه؟ مگر 
مي شود دختراني كه ازدواج كرده اند، به سطح ديگري 
از روابط در زندگي رسيده اند، با دختراني كه هنوز با اين 
مقوله آشنايي چنداني ندارند، در يك كالس درس با هم 
تحصيل كنن��د. شرطي كه براي حضور در كالس ها 
گذاشته ش��ده اين اس��ت كه فرد ازدواج كرده در 
مورد مسائل زندگي زناشويي با ديگر دانش آموزان 
حرف نزدند. مگر چنين چيزي امكان دارد، دختران 
دانش آم��وز چند س��اعت را در مدرس��ه كنار هم 
هس��تند، در زنگ هاي تفريح آنها خصوصي ترين 
مس��ائل خود را با دوستانشان در ميان مي گذارند، 

رازهاي يكديگر را مي شنوند و حاال ما از دختري كه 
ازدواج كرده و در مدرس��ه حضور دارد مي خواهيم 

در اين مورد با ديگر دانش آموزان صحبت نكند.

    تشويق غيرمستقيم به ازدواج و فرزندآوري
مينو رحمتي، جامعه ش��ناس درباره اين مصوبه و ورود 
دختران متاهل به كالس هاي درس به »تعادل« مي گويد: 
مساله اينجاس��ت كه ما وقتي از ترويج كودك همسري 
با چني��ن مصوبه اي صحبت مي كنيم ب��ه جامعه هايي 
مي رسيم كه يك سر آنها به محروميت گره خورده است، 
معموال در اين محيط ها مس��اله كودك همسري مطرح 
مي شود، شما در كالن شهرها با پديده كودك همسري 
بسيار كم يا اصال مواجه نيستند، اما در شهرهاي كوچك، 
شهرهايي كه بافت سنتي عميق تري دارند، يا در مناطق 
دور افتاده  اند، اين پديده رواج بيش��تري دارد، اما مساله 
حايز اهميت اين اس��ت كه در چنين مناطقي دختران 
چقدر امكان حضور در محيط هاي آموزش��ي را دارند.  او 
مي افزايد: متاسفانه خانواده هايي كه در چنين شرايطي 
هستند، عموما بعد از پايان دوران ابتدايي دختران خود 
را از مدرسه رفتن منع مي كنند، حال وقتي بحث چنين 
مصوبه اي مطرح مي شود حتي خانواده هايي هم كه اجازه 
ادامه تحصيل به دخترانشان مي دهند، با اين پيش فرض 
كه ممكن است در كالس آنها زني متاهل حضور داشته 
باشد، مانع از رفتن آنها به مدرسه مي شوند، چون اصطالحا 
مي گويند »چش��م و گوش بچه مان باز مي ش��ود«.  اين 
جامعه شناس در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: ما 
تا االن هيچ مشكلي براي ادامه تحصيل دختراني كه زير 
سن 18 سال ازدواج مي كنند نداشته ايم، آنها مي توانستند 
با حضور در مدارس بزرگس��االن يا ثبت ن��ام در مدارس 
روزانه حضور در امتحانات به تحصيل خود ادامه دهند، 
اگر در پشت اين مس��اله تشويق به ازدواج ديگر دختران 
وجود ندارد، پس چرا بايد چنين مصوبه اي مطرح شود. در 
واقع مسووالني كه چنين مصوبه اي را مطرح كرده اند، در 
راستاي همان هدف افزايش جمعيت مي خواهند دختران 
را به طور غيرمستقيم تشويق به ازدواج و فرزندآوري كنند 

در غير اين صورت هيچ لزومي بر اين كار نبود.

    اول، ديگر قوانين تبعيض آميز را  برداريم
رحمتي در پاس��خ به اين سوال كه برخي مي گويند 
اين قانون منع دختران متاهل از تحصيل در مدارس 
روزانه تبعيض آميز است و به همين خاطر برداشته 
ش��ده مي گويد: ما قوانين تبعيض آميز بسياري در 
رابطه با زنان و دختران داري��م، اگر مي خواهيم اين 
تبعيض ها را  برداريم اول بهتر است به مسائل مهم تري 
توجه كنيم تا تحصيل دخت��ران متاهل در مدارس 
روزانه. بايد پيامدهاي اجتماعي تصميماتي كه گرفته 
مي شود مورد بررسي قرار گيرد، اما متاسفانه در اين 
راستا هيچ وقت جامعه شناسان و صاحبان نظران در 
مورد مسائل اجتماعي طرف مشورت قرار نمي گيرند.

    تشويق به تحصيل يا كودك همسري؟
سيمين كاظمي، جامعه شناس نيز از جمله منتقدان 
اين مصوبه اس��ت و مي گويد: به ج��اي مقابله با پديده 
آسيب زاي كودك همسري، شاهد اقداماتي هستيم كه 
به ترويج رسمي اين پديده منجر مي شود. اجازه تحصيل 
در مدارس عادي به دانش آم��وزان متاهل، اقدامي در 
راستاي عادي سازي كودك همسري است. در واقع آنچه 
براي تصميم گيرندگان اهميت دارد، موضوع ازدواج و 
فرزندآوري زير سن مس��ووليت قانوني و اولويت دادن 
آن بر آموزش و رفاه كودكان است. او مي افزايد: هر چند 
در مدارس آموزش مسائل جنسي به منظور محافظت 
از دانش آموزان تابو به حس��اب مي آي��د، ولي وقتي به 
مس��اله ازدواج و جمعيت مي رس��يم، اين تابو به كلي 
فراموش مي ش��ود و دانش آموزان متاهل در كنار ساير 
دانش آموزان قرار مي گيرند. چنين تصميماتي نشانه 
ديگري است از اينكه براي طرفداران افزايش جمعيت، 
اين هدف بايد به هر وس��يله اي كه ش��ده، صرفنظر از 
پيامده��اي منفي اش محقق ش��ود. چنين رويكردي 
خطرناك است و متخصصان و كارشناسان بارها درباره 

آن هشدار داده اند ولي جدي گرفته نمي شود.

    هدف وسيله را توجيه نمي كند
مشكل اساسي در جامعه اين است كه بسياري از افراد 

به اين مساله كه »هدف وس��يله را توجيه مي كند« 
اعتقاد راس��خ دارند، در حالي كه چنين اس��تباطي 
مي تواند منجر به بروز آس��يب هاي بسياري شود. ما 
نمي توانيم براي رسيدن به هدفي كه تعيين كرده ايم 
دس��ت به هر كاري بزنيم. اينكه در راستاي افزايش 
جمعيت ج��ان اف��راد را به خط��ر بيندازيم خطاي 
بزرگي اس��ت كه برخي خواس��ته يا ناخواسته به آن 
مرتكب مي شوند.  مه لقا نادري، استاد جامعه شناسي 
درباره اعطاي خودرو به مادران زير 18 س��ال بدون 
گواهينام��ه به تع��ادل مي گويد: چني��ن خبرهايي 
بيشتر به فاجعه شبيه است تا خبر، مگر مي شود اين 
ميزان از بي مسووليتي و شتابزدگي در روند رسيدن 
ب��ه يك هدف آش��كارا عنوان ش��ود و هيچ كس هم 
براي جلوگيري از آن دس��ت به كاري نزند. ما چطور 
مي توانيم به اين پديده كودك همسري پديده كودك 
م��ادري را اضافه كنيم در حالي كه مي دانيم زايمان 
و بارداري زير 19 س��ال تا چه ميزان مي تواند براي 
كودكان خطرناك باشد و جان آنها را به خطر بيندازد. 
از سوي ديگر اين تشويق ها چه پيامي را به جامعه ما 
مي رساند، در حالي كه سن ازدواج در جامعه به باالي 

30 سال رسيده است؟ به جاي اينكه ما شرايط را براي 
ازدواج جوانان باالي 25 تا 30 سال فراهم كنيم، به 
 آنها امكاناتي بدهيم كه بتوانند حداقل هاي رفاهي 
زندگي ش��ان را فراهم كنند، ب��راي فرزندآوري و 

ازدواج كودكان برنامه ريزي مي كنيم.

    سالمت انسان را ناديده نگيريم
او مي افزاي��د: چني��ن طرح هايي به معن��ي ناديده 
گرفتن س��المت و جان دختران نوجوان اس��ت و به 
معن��ي افزايش جمعي��ت به بهاي جان و س��المت 
دختربچه هاس��ت. به نظر مي رس��د براي طراحان 
چنين طرح هايي جان زنان بي ارزش است و نيازي به 
محافظت ندارد. از سوي ديگر چه بخواهيم باور كنيم 
و چه نخواهيم كه گويا مسووالن ما نمي خواهند باور 
كنند، كاهش فرزندآوري متاثر از وضعيت اقتصادي 
و اجتماعي كشور است و تا وقتي وضعيت اقتصادي و 
اجتماعي بهبود نيابد، نمي توان منتظر معجزه اي در 
افزايش جمعيت شد. فقدان ثبات اقتصادي، وضعيت 
اجتماعي، افزايش افس��ردگي و نااميدي، موجب 
مي ش��ود افراد نه توان و نه انگيزه ازدواج داش��ته 

باشند و نه فرزندآوري و بسياري هم حتي اگر منابع 
مالي داشته باشند ترجيح مي دهند مهاجرت كنند 

و خودشان را از چنين وضعيتي برهانند.

    قوانين بي پشتوانه و شعاري
اين اولين بار نيست كه قوانيني بدون پشتوانه و شعاري 
به تصويب مي رسند و در نهايت ضمانت اجرايي نداشته 
و ندارند، مس��اله رفتن دختران متاهل به مدارس چون 
هيچ هزينه اي براي دولت ندارد ش��ايد اجرايي شود ولي 
در نهايت دادن ماش��ين به مادران زير 18 سال بيشتر به 
يك قانون بودن پشتوانه اجرايي شبيه است، اما به هر حال 
هر چه هست اين طرح هاي شتابزده و بدون كارشناسي 
نه تنها نمي تواند ما را در مساله افزايش جمعيت به جايي 
برساند كه شايد باعث بروز مشكالت بيشتري در جامعه 
شود، در واقع تا وقتي زير ساخت هاي مناسب براي افزايش 
جمعيت در جامعه فراهم نباش��د، پرداختن به موضوع 
افزايش جمعيت از سوي مسووالن به نوعي فرار رو به جلو 
از مسووليت هايي است كه نمي خواهند انجام دهند. 
زير ساخت هايي مانند سالمت، آموزش، مسكن و.... كه 

هيچ كدام در شرايط كنوني وضعيت مناسبي ندارند.

گزارش

ادامهازصفحهاول

راه حل كوتاه مدت و پياز 
40هزار توماني 

 درآمدها ضعف هاي دولت مس��تقر را پوش��ش 
مي دادن��د. در واقع از اي��ن درآمدهاي نفتي براي 
كتمان س��وءمديريت ها و س��اختارهاي معيوب 
استفاده مي شد. يعني اين درآمدهاي نفتي بود كه 
طي دهه هاي گذشته بر اين بي كفايتي ها، سرپوش 
مي گذاشتند. در حال حاضر اين درآمدهاي نفتي، 
وجود ندارند و تحريم ها س��ايه خود را در اقتصاد 
ايران گس��ترده اند، بنابراين مش��كالت نمايان تر 
اس��ت. براي حل مش��كالت در كوتاه مدت به جز 
اينكه مشكالت تحريم ها از طريق احياي برجام 
حل ش��ود و مناس��بات ارتباطي اي��ران با جهان 
پيراموني توس��عه يابد، هيچ راه حلي وجود ندارد. 
اين ضرورت به خصوص با وجود تيم اقتصادي غير 
تخصصي در دولت واقعا جدي اس��ت. بسياري از 
چهره هاي اقتصادي در دولت فاقد تخصص الزم 
هستند. رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان 
برنامه و بودجه كامال غيرمتخصص هس��تند. به 
عن��وان نمونه اگر گرايش من در اقتصاد توس��عه 
اس��ت، جرات نمي كنم در حوزه مس��ائل پولي و 
مال��ي اظهارنظر كنم، اما ش��خصي در راس هرم 
بانك مرك��زي قرار دارد كه نه تنها گرايش پولي و 
بانكي ندارد، بلكه اساسا اقتصاد نخوانده است. اين 
موضوع در خصوص س��ازمان برنامه و بودجه هم 
صدق مي كند. در اين سازمان هم نه تنها مديران 
متخصص حض��ور ندارند، بلكه حتي مش��اوران 
قابل اعتنايي هم كنار ايشان گذاشته نشده است. 
از س��وي ديگر وزير اقتصاد هم هرچند در ظاهر 
اقتصاد خوانده اما به اندازه اي داراي تجربه نيست 
كه بتواند مشكلي را حل كند. مجموعه اين گزاره ها 
نشان مي دهد كه اين س��اختار بدون درآمدهاي 
نفتي قادر نيست، گرهي از مشكالت اقتصادي باز 
كنند. اين در حالي است كه دولت اعالم كرده بود، 
اجازه نمي دهد سايه برجام و تحريم ها در اقتصاد 
وس��عت پيدا كند. اما نه تنه��ا اقتصاد تحت تاثير 
اخبار برجامي اس��ت، بلكه كوچك ترين خبري 
درباره مذاكرات بازارهاي اقتصادي كش��ورمان را 
تحت الشعاع قرار مي دهند. در اين شرايط دو مسير 

پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد: 
1( نخستين مسير در كوتاه مدت، لغو تحريم ها از 
طريق احياي برجام است كه مي تواند روند نزول 

شاخص ها را براي مدتي متوقف كند. 
2( دومين مسير هم بلندمدت است كه از طريق 
اصالح ساختارهاي اقتصادي و اعمال اصالحات 
اقتصادي الزم اس��ت. اين دو ض��رورت چنانچه 
م��ورد توجه قرار بگيرد، مي ت��وان اميدوار بود كه 
ايران طي حدودا يك دهه به جايگاه خود در سال 
90 ب��از گردد. در غير اين ص��ورت بايد همچنان 
منتظر تورم هاي باالتر و فقر بيش��تر و مشكالت 

افزون تر باشيم.

رويخطخبر

ارايهتسهيالتدرمانيبهكودكانبيماريامعلول
مديركل كودكان و نوجوانان سازمان 
بهزيس��تي كش��ور درخصوص ارايه 
تس��هيالت درماني ب��ه خانواده هاي 
پذي��راي كودك بيم��ار مي گويد: در 
انتخاب خانواده ب��راي فرزندپذيري 
ك��ودكان داراي معلوليت يا نيازمند 
درمان، ت��وان مالي م��ورد نياز براي 
حماي��ت از كودك در هر ش��رايطي 

براي بهزيستي حائز اهميت است، با اين حال در 
برخي موارد كه خانواده نيازمند حمايت بيشتري 
در امر فرزندپذيري بوده، كمك هزينه اي جهت 
حمايت از اين خانواده ها برقرار مي شود. بررسي 
آمارهاي س��ال گذشته بهزيستي نيز گواه همين 
موضوع بوده اس��ت به طوري كه گفته ش��د سال 
گذشته حدود 200 خانواده و امسال بالغ بر 100 
خان��واده اقدام به پذيرش اين ك��ودكان كه بعضًا 
داراي اختالل اتيسم، HIV، هپاتيت و فلج مغزي 
بودند، كردن��د. اين درحالي اس��ت كه مديركل 

كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 
كشور بر اين اعتقاد است كه در برخي 
از اين فرزندخواندگي ها ديده مي شود 
كودك پس از ورود به خانواده، مراحل 
درمان را سريع تر طي و شرايط بهتري 
پي��دا مي كند و در همين راس��تا هم 
اعالم ش��د خانواده هاي متقاضي اين 
كودكان خ��ارج از نوب��ت در اولويت 
قرار مي گيرند. س��عيد بابايي، مديركل كودكان 
و نوجوان��ان س��ازمان بهزيس��تي كش��ور با اين 
تفاسير درخصوص ارايه تسهيالتي براي درمان 
اين ك��ودكان يا پرداخت كم��ك هزينه درماني 
به خانواده ه��اي پذيراي ك��ودك بيمار توضيح 
مي دهد و به ايسنا مي گويد: اصوال خانواده هايي 
كه در سال هاي گذشته اقدام به پذيرش كودكان 
نيازمند درمان جه��ت فرزندخواندگي كرده اند، 
هيچ مطالبه و درخواستي جهت حمايت مالي از 

سازمان بهزيستي نداشته اند.

چهگروههاييبايدُدزيادآورواكسنكروناراتزريقكنند؟
طغي��ان مج��دد كرون��ا در چي��ن و 
همزماني آن با تعطيالت س��ال نوي 
ميالدي و افزايش سفرهاي خارجي، 
نگراني هايي را درباره شيوع مجدد اين 
ويروس و بيماري مرگبار در كش��ور 
ايجاد كرده است، بيماري كه براساس 
آخري��ن آمارهاي وزارت بهداش��ت 
تاكنون در كشور بيش از ۷.5 ميليون 

نفر را مبتال كرده و 1۴۴ ه��زار و ۶۷5 قرباني نيز 
برجاي گذاشته است. دكتر مختاري آزاد پزشك 
و استاد دانشگاه علوم پزش��كي تهران نيز با بيان 
اينكه خوش��بختانه فعال اين وي��روس به صورت 
اپيدمي در نيامده اس��ت، افزود: درصدي از موارد 
ابتال به ويروس همزمان با فصل سرما، شامل كوويد 
اس��ت. او بر اساس آخرين دس��تورالعمل وزارت 

بهداشت به تمام كساني كه شش ماه 
گذشته آخرين دز واكسن را دريافت 
كردند يا افرادي كه در گروه حساس 
جاي دارند و داراي بيماري زمينه اي 
هستند، توصيه كرد كه يك دز ديگر 
واكسن هم دريافت كنند. اين پزشك 
با انتقاد از خطر سهل انگاري نسبت 
به اس��تفاده از ماس��ك مخصوصا از 
س��وي مبتاليان بر ل��زوم رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي از سوي هموطنان تاكيد كرد. براساس 
ابالغ معاون بهداش��ت وزارت بهداشت و مطابق 
مصوبه كميته ملي واكس��ن افراد باالي 18 سال 
داراي بيماري زمينه اي كه حداقل ش��ش ماه از 
تاريخ آخرين نوبت واكس��ن آنها گذشته است، 
نوبت يادآور واكسن كوويد 19 را دريافت كنند.

نرخسزاريندرايران۳برابراستانداردجهاني!
مدي��ركل اقتصاد و درمان س��ازمان 
نظام پزش��كي با بي��ان اينكه طبق 
اس��تاندارد جهاني، نرخ سزارين در 
هر كش��ور نبايد بي��ش از 25 درصد 
كل زايمان ها باش��د، گف��ت: غالب 
زايمان ها در ايران تا 35 س��ال قبل 
از نوع طبيع��ي بود اما ب��ه تدريج با 
توسعه زندگي ش��هري و درد بسيار 

زياد زايمان طبيعي، نرخ سزارين باال رفت. دكتر 
انيسيان اظهاركرد: طبق استاندارد جهاني، نرخ 
سزارين در هر كشور نبايد بيش از 25 درصد كل 

زايمان ها باش��د. زايمان يك فرآيند 
كاماًل طبيعي اس��ت و ب��ه جز موارد 
ضروري كه جان مادر و نوزاد در خطر 
باشد نبايد در فرآيند زايمان طبيعي 
مداخله كرد. مديركل اقتصاد و درمان 
س��ازمان نظام پزش��كي با اشاره به 
چرايي كاهش نرخ زايمان طبيعي در 
كشور گفت: غالب زايمان ها در ايران 
تا 35 سال قبل از نوع طبيعي بود اما به تدريج با 
توسعه زندگي ش��هري و درد بسيار زياد زايمان 

طبيعي، نرخ سزارين باال رفت.
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