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يادداشت- 1

مسكن، بورس و 
رانده شدگان به حاشيه ها

طي روزه��اي اخي��ر و پس از 
انتق��ادات دامن��ه داري كه در 
خصوص راهبردهاي دولت در 
حوزه مسكن شكل گرفت، اعالم 
ش��د، فروش متري مسكن از 
طريق بورس، آغاز شده و از اين 
پس ايرانيان با هر سطح توانايي 
مالي مي توانن��د در اين حوزه 
سرمايه گذاري كرده و به تدريج صاحب مسكن شوند. در 
ظاهر وقتي يك فرد با اين خبر روبه رو مي شود، تصور مي كند 
برنامه ريزي هايي صورت گرفته تا ايرانيان بتوانند با استفاده 
از ظرفيت بازار سرمايه به صورت تدريجي صاحب مسكن 
شوند. يعني امروز به اندازه 2متر مسكن، سهام از بورس تهيه 
كنند. بعد اين عدد را به 5 و 10متر برسانند و در نهايت طي 
چند سال به 70، 80 متر و بيشتر برسند. اما اين تنها ظاهر 

قضيه است در بطن موضوع بايد ببينيم كه چه مي گذرد. 
1( نخستين بحث مهم، اطمينان س��رمايه گذاران براي 
حضور در بازار سرمايه است، مي گويند يك اتومبيل براي 
فعاليت مناس��ب و ايجاد اعتماد همه بخش هاي آن بايد 
مانند زنجيره اي به هم پيوسته كار كنند. اين واقعيت را در 
خصوص همه بخش ها و ساختارهاي اقتصادي مي توان در 
نظر گرفت، براي اينكه افكار عمومي به بازار سرمايه اعتماد 
كنند و سرمايه هاي خود را راهي اين بازار كنند، قبل از هر 
چيز بايد اعتماد وجود داشته باشد. آيا بازار سرمايه ايران طي 
سال هاي گذشته توانسته است يك چنين اعتمادي را ايجاد 
كند. هنوز مردم از ياد نبرده اند كه طي سال هاي گذشته تا 
چه اندازه مسووالن رده باالي كشور، مردم را تشويق كردند 
تا سرمايه هاي خود را راهي بازار سرمايه كنند. مردم هم با 
هدف حل مشكالت اقتصادي كشور و كسب سود قانوني، 
سرمايه هاي خرد خود را راهي بازار سرمايه كردند. اما نتيجه 
اين اعتماد عمومي به بازار س��رمايه، از دست رفتن بخش 
قابل توجهي از سرمايه هاي خرد مردم به نفع كارتل هاي 
سوداگر و حقوقي هاي داراي نفوذ شد. اين روند به اندازه اي 
خس��ارت بار بود كه فردي كه مثال 100ميليون تومان از 
دارايي خود را وارد بازار س��رمايه كرده ب��ود، حدود 85 تا 
90 درصد از دارايي هاي خود را از دس��ت داد. با يك چنين 
تجربه اي چطور مي توان دوباره به مردم گفت كه پول خود 

را راهي بازار سرمايه كرده و سهام مسكن بخرند.
2( موضوع مهم بعدي، وضعيت كلي اقتصاد كشور و تاثير آن 
بر كنشگري اقتصادي مردم است. اقتصاد ايران در وضعيتي 
قرار دارد ك��ه تحريم ها، هر روز از ارزش پول ملي كش��ور 
مي كاهد. نرخ ارز مدام در داالن صعودي قرار مي گيرد و مردم 
نگران از دست رفتن دارايي هاي ريالي خود هستند. نه فقط 
در حوزه سرمايه گذاري بلكه مردم براي گذران زندگي عادي 
خود هم با دشواري هايي مواجهند. در اين شرايط مردم به 
سمت بازارهايي حركت مي كنند كه بتوانند از دارايي هاي 
خود صيانت كنند. بازارهاي ارزي، سكه، خودرو و...بيشتر 
در تيررس توجه مردم قرار مي گيرند و بازار مس��كن و بازار 
س��رمايه كمتر مورد توجه مردم قرار دارد. بايد قبول كرد 
مسكن با توجه به س��رمايه گذاري عظيمي كه نياز دارد، 
بيشتر مورد توجه اقشار ثروتمند جامعه قرار دارد. اما بازار 
سرمايه از زمره بازارهايي است كه مردم كمتر توجهي به آن 
دارند. بخشي از اين عدم توجه به تجربيات قبلي بازمي گردد 
و بخشي ديگر نيز به عدم مهارت مردم در ورود به اين بازارها.
3( مس��اله بعدي، تاثير رخداده��اي اخير در تصميمات 
اقتصادي مردم است. بازار س��رمايه بدون ترديد از جمله 
بازارهاي نوين مالي و اقتصادي اس��ت. اما در شرايطي كه 
اينترنت كشور قطع است، پلتفرم هاي خارجي مسدود و 
محدود شده اند و دسترسي مردم به ابزارهاي نوين ارتباطي 
محدود ش��ده، چگونه مي توان توقع داش��ت كه مردم به 
ساختار اقتصادي كشور اطمينان كنند و دارايي نقدي خود را 
وارد بازار سرمايه كنند تا 2الي 3متر ملك خريداري كنند. آيا 
اين دارايي ها بيمه مي شود؟ اگر فردا روز باز هم حقوقي هاي 
با نفوذ با دارايي مردم بازي كردند و بورس را عرصه تاخت و 
تاز خود قرار دادند، چه كسي زيان مردم را جبران مي كند؟ 
اين پرسش ها و پرسش هاي ديگر در اين خصوص مطرح 

هستند كه هنوز پاسخي به آنها داده نشده است.
4( ممكن است، اين ابهام براي برخي ايجاد شود كه با يك 
چنين واقعيت هايي، عرضه ملك در بازار سرمايه به نفع چه 
كساني است؟ معتقدم مانند بسياري از تصميمات ديگر، 
اين تصميم براي س��ود بيشتر كارتل هاي بزرگ بانكي و 
ابرسرمايه داران خصولتي ايران اجرايي مي شود. بانك ها 
در ايران سال هاس��ت كه از وظايف بنيادين خود فاصله 
گرفته و در نقش يك بنگاهدار عمل مي كنند. اين تصميم 
مسيري اس��ت كه كار بانك ها را براي سرمايه گذاري در 
ملك راحت مي كند. از سوي ديگر كارتل هاي بزرگ مالي 
و خصولتي ها هم مي توانند دارايي هاي خود را به سمت 
اين حوزه سوق دهند و از آن بهره هاي فراوان ببرند.در واقع 
سودها ميان بازيگران بزرگ اقتصادي تقسيم مي شود. در 
اين ميان مشخص نيست، تكليف مردمي كه نه به بورس 
ادامه در صفحه 8 اعتماد دارند كه... 

عباس اكبرپور

 »تعادل« در نظرسنجي از كارشناسان 
عوامل تاثيرگذار روي نوسانات بازار سرمايه را بررسي مي كند

نوشدارو  پس از سقوط بورس

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 تعامل 
بازار مسكن و بورس

 زيان هاي 
نفتي تحريم ها

بايد به كاربران پلتفرم ها حق 
انتخاب داد

 بازدهي 
بازار چقدر مي شود؟

 كمبود آنتي بيوتيك
 جدي است

آيا مي توان بخش مس��كن را 
بدون توج��ه به بازار س��رمايه 
كش��ور تحليل كرد؟ معتقدم 
نمي ت��وان بخش مس��كن را 
تحليل كرد بدون اينكه نگاهي 
به بورس داش��ت، چرا كه بازار 
سهام و بازار مسكن با هم تعامل 
دارند و از هم تاثير مي پذيرند. در 
واقع كنش هاي هر كدام از اين حوزه ها بر بازار ديگر اثر دارد. 
اساسا يكي از داليل افزايش قيمت مسكن در سال 1400 
اين بود كه بورس در آن برهه رشد چشمگيري داشت و اين 
روند باعث شد تا بخشي از نقدينگي برآمده از رشد بورس، 
راهي مسكن شود و رونق نسبي در بازار مسكن ايجاد شود. 
در واقع رشد بازار سهام در حوزه مسكن اثرگذار شد و رونق 
ايج��اد كرد. در حال حاضر نيز مي توان گفت، نخس��تين 
ريسك نقدينگي براي سهامي اس��ت كه دوره بازگشت 
سرمايه آنها بيش از 6سال باشد. وقتي در بازار سرمايه مساله 
اصلي ريسك نقدينگي شود، اين روند در مسكن تاثيرگذار 
مي شود، يعني نقدينگي از س��مت بورس راهي مسكن 
نمي شود. وقتي 27درصد نقدينگي بانك ها در جريان باشد 
و باقي آن به صورت راكد باشد، بانك ها نمي توانند وام دهند 
تا مردم مس��كن بخرند و رونق در بازار مسكن ايجاد شود. 
اينكه دولت سيزدهم بانك ها را موظف مي كند كه به بخش 
مسكن وام دهند، قابل قبول نيست. در واقع اين درخواست 
با شرايط نقدينگي كشور همخواني ندارد. روند نقدينگي ابتدا 
بايد در حوزه بانك ها به اندازه باشد تا بعد بتوان اين نقدينگي 
را براي رونق مس��كن به كار گرفت. با قوت اعالم مي كنم 
بين »صنعت بانكداري و مس��كن« و »بورس و مسكن« 
تعامل وجود دارد؛ وقتي بورس دچار بحران نقدينگي باشد، 
بانك ها هم دچار بحران نقدينگي مي شوند و نهايتا اثرات 
آن در مسكن نيز نمايان مي ش��ود. بسياري از شهروندان 
گاليه مي كنند كه به بانك ها مراجعه مي كنند اما موفق به 
دريافت وام براي خريد مسكن نمي شوند. اين دسته از افراد 
در عين حال مي پرسند كه چطور مي شود بانك ها با رشد 
بيش از 40درصد نقدينگي وام ندهند؟ پاسخ اين است كه 
بانك ها بايد از نقدينگي در جريان وام دهند. نقدينگي در 
جريان در اقتصاد ايران 1000ميليارد تومان است. با اين 
اعداد نمي توان به تقاضاه��اي موجود جواب داد. بنابراين 
آناليز بخش مس��كن بدون تعامل اين حوزه با بخش بازار 
سرمايه و بانكداري ممكن نيست و منتج به نتيجه مطلوب 
ادامه در صفحه 6 هم نمي شود. 

بر اساس برآوردهايي كه از سوي 
اپك اعالم شده و در جلسه اخير 
اتاق بازرگاني ته��ران نيز به آن 
اشاره ش��د در 10 سال گذشته 
اي��ران درآم��دي 450 ميليارد 
دالري را تحت تاثير تحريم ها در 
حوزه نفت از دس��ت داده است. 
به معني س��اده در شرايطي كه 
ما مي توانستيم با اس��تفاده از فروش نفت اين درآمد را وارد 
اقتصاد كشور كنيم دچار عدم النفع شده ايم. ما در طول تمام 
دهه هاي گذشته بخش قابل توجهي از درآمد اقتصاد خود 
را از طريق فروش نفت به دست آورديم هر چند اين ديدگاه 
وجود داشت كه بايد ميزان وابستگي بودجه ساالنه به نفت 
كاهش پيدا كند، اما در عمل همچنان دولت بخش زيادي 
از برنامه هاي خود را در اين چارچوب پيگيري مي كرد. البته 
از چند سال قبل با مطرح شدن حساب ذخيره ارزي و پس 
از آن صندوق توسعه ملي بنا شد بخشي از فروش نفت براي 

طرح هاي زيربنايي به اين حساب و صندوق واريز شود.
وقتي از ي��ك كمبود درآمد س��االنه 45 ميلي��ارد دالري 
صحبت مي كني��م يعني دولت پول الزم ب��راي حضور در 
پروژه هاي عمراني و توسعه زيرساخت ها را نداشته است و ما 
از سرمايه گذاري در بسياري از اين حوزه ها جا مانده ايم يعني 
در كنار بحث كمبود درآمد يكي ديگر از اثرات عدم فروش 
نفت در جاماندن از توسعه زيرساخت ها خود را نشان مي دهد. 
بر اساس صحبت هايي كه وزير نفت مطرح كرده ما در حوزه 
نفت نياز به سرمايه گذاري بيش از 150 ميليارد دالري و در 
حوزه گاز سرمايه گذاري بيش از 70 ميليارد دالري داريم 
اين يعني حتي براي آنكه بتوان فروش و ظرفيت توليد نفت 
را به سقف ممكن رساند ما به درآمدهاي سال هاي گذشته 
احتياج داشتيم. عقب ماندن از برنامه توسعه ميادين نفتي و 
گازي مشترك و پايين آمدن توليد يك زنجيره عقب ماندگي  
را به وجود مي آورد كه ما بايد آن را جبران كنيم. امكان جبران 
عقب ماندگي سال هاي گذشته وجود دارد، اما نياز به تغييرات 
اساسي در رويكردها خواهد داشت. ما بايد تالش كنيم روابط 
خود با جهان را بهبود بخشيده و تنش زدايي كنيم. با استفاده 
از اين اتفاق مي توان روابط بانكي و ارزي را از سرگرفت و راه را 
براي فروش نفت و جذب سرمايه هاي جديد فراهم كرد. اگر 
اين تغييرات رخ دهد امكان آن وجود دارد كه در يك دوره 
چهار ساله بخش زيادي از اين عقب ماندگي ها جبران شود 
اما در غير اين صورت ما براي بازگشت بازار گذشته خود نيز 

با مشكل مواجه خواهيم بود.

احت��رام ب��ه ح��ق انتخ��اب 
كاربران، رعايت حق��وق آنها، 
اطمينان نس��بي از كيفيت و 
پايداري خدمات، نقش بسيار 
مهم و موث��ري در ورود و كوچ 
ب��ه پلتفرم هاي داخل��ي دارد. 
بخش��ي از مردم حتم��ا از اين 
پيام رسان هاي داخلي استفاده 
مي كنند اما اگر بخواهيم كاربران به صورت گسترده، جدي 
و موثر وارد داخلي ها شوند، بايد تدابيري در اين زمينه اتخاذ 
شوند. در اين زمينه بايد به كاربران حق انتخاب داد و اين 
كار با اجبار موفق نخواهد بود. تعدادي مزيت هاي عمومي 
داريم كه هر كدام از اپليكيشن ها كه در كشور فعاليت كنند، 
به واسطه حضور فيزيكي كه دارند مي توانند اين مزيت ها را 
به كاربران ارايه بدهند؛ تاكنون هم پلتفرم هايي كه توسعه 
پيدا كرده اند، از اين مزيت ها استفاده كرده اند و شبكه هاي 
اجتماعي هم براي اينكه رشد كنند، مي توانند اين كار را 
بكنند. در زمينه قوانين و مق��ررات هم نيازمند مقرراتي 
هستيم كه مسووليت پلتفرم ها و حدود دخالت بخش هاي 
دولتي و حاكميتي در آن مشخص باشد. در غير اين صورت 
با دخالت هاي احتمالي اين پلتفرم ها رشد نخواهند كرد. 
بنابراي��ن بايد يك حمايت قضاي��ي و قانوني از پلتفرم ها 
انجام شود. ممكن است نياز باشد مقررات و قوانيني تغيير 
كنند؛ به اين معنا كه دايره تعريف و تطبيق مصاديق ما از 
محتواي مجرمانه گاهي به  گونه اي است كه اين اطمينان 
را به كاربران نمي دهد كه در فضاي داخلي فعاليت كنند و 
الزم است براي اين مساله تدبيري انديشيده شود. در عين 
حال بسته هاي حمايتي مانند معافيت هاي مالياتي و اعطاي 
تسهيالت به كاربران يا اعمال تعرفه ترجيحي پهناي باند 
ارزان تر براي ورود به شبكه هاي اجتماعي داخلي بيشتر از 
آنكه مفيد باشند، پر سر و صدا و بعضا مخربند چرا كه در 
نهايت يا بايد از بيت المال براي آنها هزينه شود يا از ديگر 
بخش ها مثل اپراتورها كه عمدتا باعث بر هم خوردن توازن 
اقتصادي مي ش��ود. در حالي كه به نظر مي رسد با وجود 
توسعه مجموعه زيادي از خدمات مثل تاكسي اينترنتي، 
پلتفرم هاي پخش فيلم و سريال و... مشكلي از لحاظ دانش 
و امكانات فني و زيرساخت وجود نداشته باشد، اما در عين 
حال صيان��ت از حقوق مجازي كاربران و اطمينان به امن 
بودن استفاده آنها از بسترهاي داخلي نقش بسيار  موثري 
در ورود به پلتفرم هاي داخلي دارد، اين مساله بسيار مهم 
ادامه در صفحه 6 است، اينكه... 

بع��د از اينكه بازار به پايين تر 
كف از س��طح خود رسيد با 
حمايت هايي كه از س��مت 
سازمان بورس شد و با افزايش 
قيمت دالر كه به عنوان يك 
پيش��رانه مي تواند براي بازار 
سرمايه و بورس عمل كند و 
نيز در ادامه با افزايش قيمت 
كاموديتي ها، توانس��ت يك بازگشت ش��ارپ و وي 
ش��كلي را ثبت كند. اين بازگشت وي شكل شاخص 
كل، همراه بود با نمادهاي ش��اخص ساز و اين نمادها 
طي 10 روز كاري توانستند مقادير زيادي رشد كنند 
و به  طور متوسط حدود 15 درصد باال بيايند. افزايش 
قدرت خريدار نشان دهنده اين است كه بازار ميل به 
صعودش بيشتر از ميل به نزولش است و بايد منتظر يك 
روند صعودي باشيم كه نشانه هاي آنكه افزايش حجم 
و ارزش معامالت بود را نيز ش��اهد بوديم. در روزهاي 
آين��ده لي لي پوتي هاي بازار مي توانند رش��د بهتري 
ثبت كنند و بايد منتظر بود كه با رشد آنها دوباره بازار 
آماده يك جهش خوب باش��د. به نقطه اي رسيده ايم 
كه مهم تثبيت شاخص كل باالي يك ميليون و 400 
هزار واحد اس��ت و نيز حفظ ارزش و حجم معامالت 
در همين حدود و اينكه سهم هاي كوچك و متوسط 
بازار هم بتوانند خود را به س��هم هاي ش��اخص ساز 
برسانند و خودشان را هم وزن سهم هاي بزرگ تر كنند 
و از لحاظ قيمتي رشد داش��ته باشند كه اين اتفاق را 
در روزهاي آينده با افزايش خوب ش��اخص هم وزن 
نسبت به شاخص كل حس خواهيم كرد. من خيلي 
به بازار اميدوار هستم و به نظر من قيمت ها همچنان 
ارزنده هس��تند در حالي كه به قيمت هاي شهريور و 
مهر برگش��ته و آمادگي براي رشد بيشتر را نيز دارند 
و بازار حداقل حدود 30 تا 40 درصد، از اين محدوده 
تا آخر سال مي تواند رش��د داشته باشد. بازار سرمايه 
چ��ه از لحاظ تورمي و عملكرد قيمت ها و چه از لحاظ 
قيمت هاي جهاني به  شدت از بازارهاي موازي عقب 
است. دو سال پيش كه شاخص كل بورس در سطح دو 
ميليون واحدي قرار داشت، قيمت نفت و كاموديتي ها 
خيلي پايين تر از سطوح كنوني بودند. با وجود افزايش 
قيمت نفت و كاموديتي ها، شاخص كل بورس تهران 
تغيير چنداني نداشته، اما در همين مدت ما تورم 50 
ادامه در صفحه 6 درصدي را تجربه كرد ه ايم. 

يكي از مشكالتي كه ما هميشه 
با آن دست به گريبان بوده ايم 
مساله عفونت هاي بيمارستاني 
است و همين مساله باعث شده 
تا االن كمبود آنتي بيوتيك ها 
ب��ه مرحله بحراني برس��د. در 
واقع كمبود و نب��ود داروهاي 
آنتي بيوتيك متاسفانه واقعيت 
دارد و همين االن هم خيلي از بيمارس��تان ها در درمان 
بيماري هاي عفوني با مش��كالت جدي مواجه شده اند. 
اينكه فقط بگوييم مس��اله بيماري آنفلوآنزا است و بعد 
هم از مردم بخواهيم كه وقتي بيمار شده اند آنتي بيوتيك 
مصرف نكنند دردي را درمان نمي كند، چرا كه در حال 
حاضر داروهاي ديگري از جمله ش��ربت هاي مربوط به 
سرماخوردگي كودكان هم در دسترس نيست. از سوي 
ديگر شدت بيماري آنفلوآنزا امس��ال جدي تر بوده و به 
همين خاطر به همه افرادي كه دسترس��ي به واكسن 
آنفلوآنزا دارند تاكيد مي كنيم كه اين واكس��ن را تزريق 
كنند. به هر حال كمبود دارويي و افزايش آنفلوآنزا يكي 
از مهم ترين چالش هاي اين روزهاي نظام سالمت كشور 
محسوب مي شود. ولي اين كمبود دارو از آنجايي مهم تر 
از هميش��ه به چش��م آمده كه از داروهاي بيماري هاي 
خاص به داروه��اي عمومي ش��امل آنتي بيوتيك ها و 
شربت هاي سرماخوردگي و قرص هاي معمولي رسيده 
است. با توجه به عوامل مختلف، طي سال هاي متمادي 
و حتي 10سال اخير به طور مقطعي دچار كمبود دارو در 
سطوح گسترده شده ايم. در يك برهه زماني، داروهاي 
بيماري هاي خاص مانند تاالسمي كم ياب شد، در مقطعي 
هم با كمبود داروهاي شيمي درماني مواجه شديم؛ اما 
اين موضوع هرگز به اين جديتي كه در حال حاضر با آن 
روبرو هستيم، بدل نشده بود. جديت مساله كمبود دارو 
به قدري است كه ما اكنون در تأمين داروهاي عمومي هم 
مشكل داريم؛ داروهايي مانند آنتي بيوتيك ها، شربت هاي 
س��رماخوردگي، ديفن هيدرامين و حتي ش��ربت ها و 
قرص هاي عادي و داروهايي كه پيش تر به س��هولت در 
دسترس عموم قرار مي گرفتند. اين موارد جزو داروهايي 
هس��تند كه تاكنون در بازار دارو به اين شدت با كمبود 
روبرو نشده بودند، ولي حاال مي بينيم كه كمبودهاي ما به 
اين مرحله رسيده و ليست داروهاي كم ياب را طوالني تر 
كرده است. عالوه بر داروهاي خاص كه توليد و توزيع آن 
ادامه در صفحه 8 فوريت دارد، در توليد و...  

مينو محرزنيما   نايينيانمحمد كشوريحميدرضا صالحيمحمد حسين اديب

 ساماندهي كودكان كار و خيابان 
نياز  به تخصيص بودجه دارد

 از نظارت بر عملكرد بودجه 
تا تدوين سياست هاي اصالحي

راه اندازي خط دريايي روسيه و چين از كانال سوئز

 فقر ريشه 
تمام آسيب هاي اجتماعي است

صفحه 8     صفحه 2    

 مجلس و دولت 
با اعتراضات اقتصادي چه مي كنند؟

روس ها منتظر ايران نماندند

 »صمت« و »گمرك« 
 درباره حضور ژاپني ها 
 در بازار لوازم خانگي 
پاسخ روشن بدهند

 رستم قاسمي: 
 حين عبور از فرودگاه امام 
 در كنار مهمانان خارجي 

خجالت مي كشم

درحالي واردات لوازم خانگي از سال97 ممنوع شده 
كه اخيرا اخباري مبني بر بازگشت برندهاي ژاپني به 
صفحه 3 را بخوانيد بازار به گوش  مي رسد. 

پ��س از حدود 15 م��اه فعاليت به عن��وان وزير 
راه و شهرس��ازي، رس��تم قاس��مي ديروز براي 
نخستين بار از وضعيت همه مدل هاي حمل و نقل 
عمومي در كش��ور انتقاد كرد و حتي با اشاره به 
وضعيت فرودگاه امام خميني كه تقريبا فرودگاه 
نوسازي به شمار مي رود، به هنگام تردد در اين 
ف��رودگاه »در كنار مهمان��ان خارجي خجالت 
مي كشم.« مشخص نيس��ت، چرا حاال قاسمي 
لب به انتقاد از شرايط كنوني حمل و نقل عمومي 
صفحه 6 را بخوانيد گشوده و البته از...  

بازار قاچاق 
تقلبي يا رانت؟ 

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

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

در زم��ان انتخاب��ات؛ رييس جمهور و وزي��ر اقتصاد در 
ش��عارهاي خود از بورس حماي��ت مي كردند و معتقد 
بودند كه بورس در اولويت دولت سيزدهم قرار دارد؛ اما 

با گذشت زمان ثابت شد تنها بازاري كه براي اين دولت 
اهميت ندارد، بورس است.  در اين دولت، بازارسرمايه به 
حدي سقوط كرد كه حتي فعاالن بازار دست به اعتصاب 

زدند و در اين خصوص مقابل س��ازمان بورس تحصن 
و تجمع انجام ش��د، اما پس از آن اعضاي هيات مديره 
سازمان بورس بسته حمايتي ده بندي را ابالغ كردند و 

طي آن بازارسرمايه براي چند روز مثبت شد؛ اما دوباره 
روند منفي و قرمز پوشي بازار آغاز شد كه اين مشخصات 
صفحه 4 و 5 را بخوانيد نمايان گر آن است كه... 

 شرم 
 وزير راه! 

ِ



در آستانه تقديم اليحه بودجه 1402 به مجلس شوراي 
اسالمي، ابراهيم رييسي - رييس جمهوري- با حضور در 
سازمان برنامه و بودجه با مديران اين سازمان ديدار كرد، 
ديداري كه بخش مهم��ي از آن به تاكيدات و تذاكرات 
رييس جمهور نس��بت به نحوه تدوين و اجراي بودجه 
اختصاص داش��ت و رييس��ي تاكيد كرد كه بايد بدون 
تعارف بر عملكرد و صرف بودجه دستگاه ها نظارت شود.

اين صحبت ها چن��د روز پس از آن انجام ش��د كه 
حضور رييس س��ازمان برنامه و بودجه در مجلس 
شوراي اسالمي، حواشي به وجود آورده بود. در آن 
جلسه نمايندگان مجلس و دولت اختالف نظرهايي 
درباره چگونگي اجراي بودجه داش��تند. آنطور كه 
رييس مجلس مطرح كرد دول��ت بايد اعتبار قابل 
توجهي را به اش��تغال اختصاص مي داده اما تا آبان 
ماه پولي در اين حوزه خرج نش��ده اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه ميركاظمي از اين گفت كه بخشي 
از خواسته هاي مجلس با واقعيت ها سازگار نيست 
و وقتي 200 هزار ميلي��ارد تومان از بودجه محقق 
نشده، دولت چگونه مي تواند در تمام اين حوزه هاي 
حمايتي پول خرج كند؟ به دنبال اين اتفاق دو طرف 
تالش كردن��د با كاهش التهابات از همكاري دو قوه 
براي تدوين برنامه هاي اقتصادي كش��ور در س��ال 
آينده خبر بدهند و اعالم ش��د كه ظرف هفته هاي 
آينده، بررس��ي قانون هفتم توسعه در مجلس آغاز 
خواهد شد و پس از آن، نمايندگان به سراغ بررسي 

بودجه 1402 خواهند رفت.
با توجه به برخي ترديدها در رابطه با نحوه هزينه كرد 
بودجه، بخش مهمي از صحبت هاي رييس جمهور در 
سازمان برنامه به نظارت بر اين عملكرد اختصاص پيدا 
كرد. رييسي تضمين ارايه خدمات عمومي با كيفيت 
و با كمترين هزينه را از ديگر وظايف سازمان برنامه و 
بودجه برشمرد و افزود: طراحي نظام راهبري كشور و 
رصد عملكرد آن براي پيش��رفت همه جانبه بر عهده 
سازمان برنامه و بودجه است كه پيشبرد مطلوب اين 
موضوع به توجه جدي نياز دارد. رييس جمهور در ادامه 
ضمن تاكيد بر ضرورت توجه توأمان به عنوان »برنامه« 
و »بودجه« در اين سازمان، شاخص عملكرد سازمان 
برنام��ه و بودجه را اجراي عدالت عن��وان كرد و اظهار 
داشت: الزمه اجراي عدالت س��ندي است كه بتواند 
بخش هاي برخ��وردار، كم برخوردار و غيربرخوردار را 
مشخص كند كه در اين زمينه بهترين دست مايه »سند 

آمايش سرزميني« است.
رييس جمه��ور در ادامه رصد دايمي تصميم س��ازي 
و تصميم گي��ري در دس��تگاه هاي اجرايي و تطبيق 
آن با ش��اخصه هاي كالن را از مس��ووليت هاي مهم 
سازمان برنامه و بودجه برش��مرد و گفت: يكي از اين 
ش��اخصه هاي كالن مهم و محوري، افزايش رش��د و 
بهره وري اس��ت. در زمان تنظيم و تخصيص بودجه 
به يك سازمان بايد بررسي ش��ود كه آيا اين سازمان 
متناس��ب با بودجه اي كه ب��ه آن تخصيص مي يابد، 
بهره وري الزم را دارد يا خير و اگر پاسخ منفي بود اين 
موضوع در بودجه س��ال آينده لحاظ و اصالح ش��ود. 
رييس��ي در ادامه مس��اله مهم نظارت را از شؤونات و 
وظايف مغفول مانده سازمان برنامه و بودجه عنوان كرد 

و اظهار داشت: اگر در كنار تنظيم برنامه و تخصيص 
و ارايه بودجه نقش نظارتي اين س��ازمان نيز به شكل 
شايسته مورد توجه قرار گيرد، بسياري از انحراف ها و 
كاستي ها در مصرف منابع رفع خواهد شد و به اصالح 

روندها در دولت بسيار كمك خواهد كرد.
رييس جمهور با تصريح بر اينكه نظارت به معناي نفي 
اعتماد نيس��ت، بلكه تداوم اعتماد است، تأكيد كرد: 
نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملكرد 
و صرف بودجه در همه دس��تگاه ها از س��وي سازمان 
برنامه و بودجه مورد تأكيد دولت مردمي است. رييسي 
در بخش ديگري از سخنان خود »تنظيم واقع بينانه، 
مس��اله محور و قابل تحقق برنامه هفتم توسعه« را از 
ديگ��ر ماموريت هاي جدي س��ازمان برنامه و بودجه 
برش��مرد و افزود: دليل اينكه بس��ياري از طرح هاي 
برنامه هاي پنجم و شش��م امكان تحقق نيافت، عدم 
توجه به اين س��ه فاكتور مهم بود، بنابراين س��ازمان 
برنام��ه و بودجه وظيفه دارد با لحاظ جدي اين س��ه 
مولفه و همچنين اتكا به سياست هاي مصوب و سند 
تحول دول��ت، برنامه هفتم توس��عه را تنظيم نمايد. 
رييس جمهور همچنين به اين سازمان توصيه كرد در 
برنامه ريزي ها صرفًا ب��ه درآمدهاي دولت اكتفا نكند 
و منابع مردمي و س��رمايه گذاري هاي خارجي را نيز 
مورد توجه قرار دهد. رييس��ي بودجه ريزي عملياتي 
و تخصيص بودجه بر اس��اس عملكرده��ا را از ديگر 
ضرورت هاي اين سازمان دانست و گفت: در اين زمينه 
عملكرد بودجه اي دستگاه ها اهرم مناسبي است كه 
مي توان با اس��تفاده از آن تحقق برنامه ها را تضمين و 

كشور را در ريل و مسير درست قرار داد.
»توجه ب��ه فرصت ه��اي جهش آفري��ن«، تأكيد بر 
»جزيي��ات در بودجه ري��زي« و »نق��ش دادن ب��ه 
اس��تان ها« در تخصيص بودجه از ديگ��ر نكاتي بود 
كه رييس جمهور بر آنها تاكيد ك��رد و گفت: در اين 
زمينه صندوق پيش��رفت و عدالت مي توانست در به 
سامان رس��اندن پروژه هاي نيمه تمام استاني بسيار 
نقش آفرين و موثر باشد كه الزم است سازمان برنامه 
و بودجه همچنان اهداف آن را پيگيري كند. رييسي 

در ادامه مديريت بر مناب��ع و مصارف را وظيفه همه 
مديران اجرايي در كش��ور دانس��ت و اظهار داشت: 
مديران همچنين وظيف��ه دارند در كنار برنامه ريزي 
براي صرف بودجه اخذ شده از سازمان  برنامه و بودجه 
راهكارهاي درآمدزايي در دس��تگاه ها را مورد توجه 
قرار دهند كه در اين زمينه يكي از راهكارهاي مهم، 
شناسايي و استفاده بهينه از اموال و امالك مازاد است.

اين صحبت ها اشاره اي غيرمستقيم به شرايط دشوار 
اقتصادي دارد كه مردم در س��ال هاي گذشته تحمل 
كرده اند و احتماال جامعه اميدوار اس��ت كه در قالب 
قوانين نهايي شده از سوي دولت و مجلس، توجه به حل 
اين مشكالت به عنوان يك اولويت در دستور كار قرار 
گيرد، موضوعي كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
نيز بر آن تاكيد دارد و معتقد است براي جلوگيري از 
اعتراضات اقتصادي و موج س��واري دشمنان بر روي 
آن، باي��د از رس��يدن به آن مرحله پيش��گيري كرد.  
محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي درخصوص تداوم مشكالت 
اقتصادي و معيش��تي مانند افزايش نرخ ارز، افزايش 
قيمت خودرو و كاالهاي اساسي مصرفي كه مي تواند 
عاملي براي اعتراض مردم باشد، گفت: موضوع سوال 
كه معتقديد بستر و ريشه بسياري از اعتراضات مردمي 
و نارضايتي ش��ان حوزه اقتصاد و معيشت است را من 
هم قبول دارم، نظرس��نجي هايي هم كه اخيرا انجام 
ش��ده نش��ان مي دهد كه بخش عمده اي از آنچه كه 
موجب اعتراضات شده و گاليه ها و انتقادات به اركان 
نظام را پديد آورده، به مشكالت و مسائل اقتصادي و 
معيشتي گره خورده است و حتي مصاديق عيني آن 

را هم مي شد ديد.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس در ادامه بيان 
كرد: اقداماتي كه دول��ت و مجلس بايد انجام دهند 
براي حل اين مشكالت ظرفيت هايي است كه بايد به 
كار گيرند و من معتقدم حل بعضي از موضوعات هم با 
همين ظرفيت هاي فعلي امكان پذير است. براي مثال 
در حوزه خودرو حتما اقدامات دولت مي توانست بهتر 
از اين باشد كه االن دارد انجام مي شود، همه مواردي 

ك��ه پيرامون اين حوزه مطرح ش��د و حتي در بحث 
استيضاح وزير هم بخش مهمي از انتقادات نمايندگان 
در اين زمينه بود. صحبت ه��اي من نافي زحمات و 
تالش هايي كه وزيران و تيم اقتصادي دولت داشتند، 
نيست اما اشكاالتي در اين حوزه وجود دارد كه به هر 
دليل نمي توان آنها را ناديده گرفت. وي تصريح كرد: 
من هم با ش��ما موافقم كه ما بايد در اين حوزه ها كه 
مشكالت عمده و اساسي مردم است، بيش از گذشته 
كار كنيم، دش��من بيش از اينكه روي توان خودش 
براي نابودي جمهوري اس��المي ايران حساب كند 
روي اشتباهات ما حساب كرده است و خيلي محكم 

ايستاده تا بتواند از اين فضا بهره ببرد.
پورابراهيمي با اش��اره به مشكالت ارزي، خاطرنشان 
كرد: االن موج جديدي كه ما پيش بيني مي كنيم، سوار 
شدن بر اعتراضات اقتصادي جديد است، كه اين را بايد 
حتما مديريت كنيم كه ايجاد نشود؛ همين بحث هايي 
كه درخصوص مسائل ارزي وجود دارد و مي تواند ايجاد 
تنش كند، حتما از نظر ما قابل مديريت و بخش زيادي 
از آن قابل كنترل اس��ت. وي افزود: همه اركان نظام 
بايد كمك كنند البته ما هم در خدمت دولت و اركان 
دولت خواهيم بود به جهت اينكه پش��تيباني كنيم 
اما مطالبي ه��م كه در حوزه انتق��ادات و راهكارهاي 
كارشناسي است و مي تواند مغاير با نظر دولت باشد را 
هم اعالم مي كنيم، طبيعي هم است و اينطور نيست 
كه هر چه دولت مي گويد ما تبعيت كنيم. لذا ما بايد 
با دقت ورود كنيم و مش��كالت را كه بخش عمده اي 
از اينها هم با ظرفيت هاي فعلي قابل حل است را رفع 
كنيم تا ميران نارضايتي مردم كاهش پيدا كند. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين سوال كه 
»مردم مشاهده مي كنند كش��ورهايي مانند عراق و 
سوريه كه جنگ داشتند و در وضعيت جنگي بوده و 
هستند هم شرايط سقوط ارزش پول ملي شان مانند 
ما نيست، اين مساله چه عوامل و ريشه هايي دارد؟«، 
گفت: كش��ور ما از يك ويژگي ه��اي اقتصادي كامال 
خاصي برخوردار است شايد كشورهاي ديگر اين فضا 
و اين رويكردي كه ما تحليل مي كنيم و اين شرايط را 
نداشته باشند، بنابراين تحليل اقتصاد ايران متناسب 
با شرايط خودش اس��ت. وي ادامه داد: آن چيزي كه 
در سوريه و كشورهاي ديگر وجود دارد به اين دليل 
است كه نحوه اعمال ظرفيت هاي قانوني شان متفاوت 
است، آنجا يك تصميمي كه گرفته مي شود مبناي 
عمل تمام ظرفيت هاي اجرايي در كشورشان است 
و اينطور نيست كه بخشي آن را اجرا نكنند يا بخشي 
بگويند كه شرايط كش��ور اينطور است و نمي شود، 
يعني از فضايي متفاوت نسبت به آنچه كه ما در فضاي 
اجرايي كشور خودمان مي بينيم، برخوردار هستند.

چهار ماه آينده، براي دول��ت و مجلس، بازه زماني 
بس��يار مهمي در تدوين سياس��ت هاي اقتصادي 
خواهد بود. از س��ويي برنامه هفتم توس��عه، آينده 
پنج س��اله اقتصاد ايران را تعيين تكليف مي كند و 
از سويي براي حل مشكالت جاري، بودجه 1402 
اهميت فراواني خواهد داش��ت، موضوعي كه بايد 
ديد با وجود برخي اختالف نظرها، سرانجام دو قوه 

چگونه بر سر آن به جمع بندي مي رسند.
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جزييات حمله سپاه به مقر 
تروريست هاي شمال عراق

فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهداي سپاه گفت: تا زماني 
كه اقليم كردس��تان يا دولت مركزي عراق خواسته هاي 
جمهوري اسالمي مبني بر خلع سالح گروهك ها و اخراج 
آنان را عملي نكند همچنان اين اقداماتمان ادامه مي يابد. 
سردار اصانلو با اشاره به هدف قرار دادن مقر گروهك هاي 
تروريس��تي در اقليم كردس��تان عراق، اظهار كرد: هم با 
پهپادهاي انتحاري، هم با پهپادهاي رزمي و هم با موشك 
مقرهاي گروهك هاي تجزيه طلب تروريستي را هدف قرار 
داديم و دقيقاً همه اهدافي را كه شناسايي كرديم مورد هدف 
قرار دادي��م. وي افزود: تعدادي از افراد اين گروهك ها را در 
داخل در اغتشاشات اخير، دستگير كرده ايم و تعدادي از آنان 
اعتراف كرده اند كه براي ايجاد اغتشاش، كشته سازي وارد 
ايران شدند و نيز از عوامل داخلي استفاده كرده اند. فرمانده 
قرارگاه حمزه نيروي زميني س��پاه تصريح كرد: تا زماني 
كه اقليم كردس��تان يا دولت مركزي عراق خواسته هاي 
جمهوري اسالمي مبني بر خلع سالح گروهك ها و اخراج 
آنان را عملي نكند همچنان اين اقداماتمان ادامه مي يابد. 
وي ادامه داد: سپر انساني كه متاسفانه آنان از خانواده هاي 
خودشان و در مقرهاي شان ساخته اند تا يك زماني براي 
ما معن��ي دارد و مجبوريم مقرهاي��ي كه حتي در كنار 
خانه هاي سازماني ايجاد كرده اند را مورد هدف قرار دهيم.

براندازي، نه ممكن است
نه مطلوب

ريي��س دولت اصالحات گفت: براندازي نه ممكن اس��ت 
نه مطلوب، ولي ادامه وضع كنوني زمينه هاي فروپاش��ي 
اجتماعي را بيشتر مي كند و كم هزينه ترين و پرفايده ترين 
راهكار خوداصالحي نظام است. به گزارش ايسنا، سيدمحمد 
خاتمي در ديدار با جمعي از عالقه مندان به مسائل سيستان 
و بلوچستان با اش��اره به وضعيت امروز ايران، اظهار كرد: 
اي��ران عزيز كه در طول تاريخ، تندبادهاي س��همگيني را 
از س��ر گذرانده اس��ت و افتان و خيزان تاريخ پردرد و رنج 
و البت��ه افتخارآميز خود را رقم زده اس��ت اين روزها حال 
خوش��ي ندارد و بدخواهان و دش��منان از بي��رون و درون 
پيشرفت و س��ربلندي آن را مورد تهديد قرار داده اند ولي 
جسم مجروح و روح آزرده آن چشم به آينده بهتر دوخته 
است. وي خطاب به جمع حاضر، گفت: از گزارش جامع و 
آسيب شناسانه شما از حوادث سيستان و بلوچستان و علل 
و عوامل پديدآمدن آنها و احياناً نمودن راه درمان و برون رفت 
از بحران تشكر مي كنم و تقاضا دارم اين مطالب را به اطالع 
دست اندركاران امور برسانيد و بر مسووالن نيز فرض است 
كه عالوه بر تحليل ها و گزارش هايي كه از مجاري رسمي 
مي رس��د از طريق مجاري بي طرف و خيرخواه در جريان 
امور قرار گيرند. رييس دولت اصالحات با اشاره به وضعيت 
امروز سيستان و بلوچستان، تاكيد كرد: در مورد سيستان و 
بلوچستان مظلوم و عزيز و آنچه اين روزها بر آن گذشته است 
چند نكته را عرض مي كنم؛ اواًل عزل يك مسوول - هرچند 
بسيار دير - كار درستي بود و انتظار اين است كه در برخورد 
با كساني كه مقصرند دست كم سرعتي به خرج داده مي شد 
كه متأسفانه در برخورد با معترضان مي شود. در ثاني همه 
مسببان و برنامه ريزان و تخلف كنندگان مورد بازخواست 
و برخورد قرار گيرند و ثالثًا اينكه در وطن خواهي و نجابت 
مردم بزرگوار استان به خصوص قوم اصيل و محترم بلوچ 
ترديدي نيست؛ امري كه در مقاطع مختلف بروز و ظهور 
كرده اس��ت و نيز محروميت هايي كه اين استان از آن رنج 
مي برد بر كس��ي پوشيده نيس��ت. خاتمي يادآور شد: در 
حوادث اخير نيز بر اين استان و به خصوص بخش بلوچ آن 
ستم و جفاي مضاعف رفت كه الزم است هرچه زودتر مردم 
منطقه كه هم رنج محروميت و هم س��تم اشرار را بيش از 
ديگران احساس و تحمل كرده اند مورد استمالت قرار گيرند 
و نيز آسيبي كه به خصوص به لحاظ روحي و حيثيتي به 
اين مردم رسيده است تا آنجا كه ممكن است جبران شود. 
رييس  دولت اصالحات با برشمردن ويژگي هاي حكمراني 
خوب اظهار ك��رد: از جمله مهم ترين آنها ش��ناخت يا به 
رسميت شناختن حقوق ملت و رعايت آزادي هاي اساسي 
به خصوص زمينه سازي اعمال حق شهروندي شهروندان كه 
اعضاء يك ملتند و ملت از گرايش ها، قوميت ها، سليقه ها و 
حتي مذاهب تشكيل شده است و نيز تامين ثبات و امنيت 
كشور با حضور و كمك خود مردم كه صاحب اصلي كشور 
و حكومتن��د. وي افزود: به خص��وص حكمراني خوب آن 
است كه پيشران كشور به سوي توسعه همه جانبه توأم با 
عدالت باشد. البته بيگانگان و بدخواهان و دشمنان عزت 
ملت و استقامت و پيشرفت كشور بيكار نمي نشينند ولي 
نقش و كار آنها بيشتر بهره برداري سوء از نارضايتي مردم 
و تالش براي س��وق دادن اين اعتراض ها به سوي ناآرامي 
اس��ت و حتي ابزار قرار دادن خون و رنج مردم براي نيل به 
مقاصد شومي است كه دارند. خاتمي با بيان اينكه نديدن يا 
انكار وضع بدي كه به نام زندگي بر مردم تحميل مي شود 
نارضايتي را از بين نمي برد، تصريح كرد: اگر چشم اندازي 
به سوي بهبود اوضاع نباشد نارضايتي همراه با يأس و احيانًا 
به آشوب عليه آنچه هست مبّدل مي شود. اولين گام اصالح 
نه تنها به رسميت شناختن حق اعتراض بلكه استقبال از آن 
است. اينكه هر اعتراضي، اغتشاش معرفي شود و برخورد 
خشن و سخت با آن توجيه گردد مشكل را بيشتر مي كند. 
رييس دولت اصالحات ادامه داد: از سوي ديگر در جهان و 
فضايي به سر مي بريم كه وضع گريز ناپذير ارتباطات در آن 
زمينه بهره برداري سوء از نارضايتي ها و استفاده ابزاري از آن 
براي رسيدن به مقاصد شوم را آسان كرده است. براندازي 
نه ممكن است نه مطلوب؛ ولي ادامه وضع كنوني هر لحظه 
زمينه هاي فروپاشي اجتماعي را پهن تر و بيشتر مي كند. در 
يك كالم، كم هزينه ترين و پرفايده ترين راه كار كه نتيجه 
آن ثبات و پيشرفت و بازسازي اعتماد از دست رفته بخش 
مهمي از جامعه از حكومت است، خود اصالحي نظام است، 
هم در ساختار، هم رويكرد و هم رفتار؛ امري كه همواره از 
سوي خيرخواهان گفته و پيشنهاد شده است. وي يادآور 
شد: اعتراض گرچه با مرگ ناگوار خانم مهسا اميني دختر 
خانم كرد سني آغاز شد ولي خوشبختانه در اثر هوشياري 
مردم و به رغم تالش مذبوحانه اي كه به خصوص از خارج 
هدايت مي شد، اعتراض رنگ و بوي قومي و مذهبي نگرفت و 
صداي تجزيه طلبي كه مورد خواست دشمنان است شنيده 
نشد. ولي بپذيريم كه محروميت كه همه جا هست در نواحي 
مرزي كه بيشتر سكونت گاه اقوام مختلف است و نيز براي 
زنان و جوانان بيشتر است و از اولويت هاي حكمراني خوب 
تالش مضاعف براي رفع اين محروميت هاي مضاعف است.

اعتبار هفت همتي دولت
براي فوق العاده كاركنان

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به پيش بيني اعتبار ۷000 ميليارد تومان براي 
پرداخت فوق العاده ويژه كاركنان تا »۵0 درصد« گفت: 
طرح مباحثي همچون فروش اموال توسط دستگاه ها 
جهت پرداخت فوق العاده ويژه كاركنان درست نيست و 
چنين چيزي در مصوبه مجلس وجود ندارد. حميدرضا 
حاجي بابايي با اشاره به قانون افزايش حقوق كاركنان 
دولت و بازنشستگان گفت: در زمان بررسي اين اليحه، 
دولت از مجلس درخواست مجوزي كرده بود كه بتواند 
»تا ۳۵ درصد« فوق العاده ويژه كاركنان را افزايش دهد 
كه مجلس اين ميزان را »تا ۵0 درصد« افزايش داد. وي 
ادامه داد: اگر مجلس افزايش فوق العاده ويژه كاركنان تا 
»۳۵ درصد« را تصويب مي كرد، مغاير با قانون بود چون 
در بند 10 ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كش��وري 
افزايش فوق العاده ويژه كاركنان تا »۵0 درصد« قيد شده 
است. بر همين اساس برخي از دستگاه ها مثل سازمان 
برنامه و بودجه اين ۵0 درصد را دريافت كردند منتها اين 
ميزان در برخي از سازمان ها كمتر و با نرخ هاي متفاوتي 
همچون 1۷، 20، 24 و ۳۵ درصد پرداخت شده است. 
رييس كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: بر اين اساس 
ما در قانون افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان 
اين اختيار را به دولت داديم كه افزايش فوق العاده ويژه 
كاركن��ان را تا »۵0 درصد« اعمال كن��د پس ما اين را 
براي كاركنان دولت موسع كرديم. حاجي بابايي ادامه 
داد: با وجود مصوبه مجلس، اخيرا صحبتي مطرح شد 
مبني بر اينكه وزارت آموزش و پرورش يا ساير سازمان ها 
براي پرداخت فوق العاده ويژه بايد اموالشان را بفروشند؛ 
حرف نادرستي است كه در مصوبه مجلس نيامده است. 
اين حرف براي فرار از مس��ووليت بيان شده است. وي 
مجددا توضيح داد: در قان��ون مصوب مجلس ۷000 
ميليارد تومان براي پرداخت فوق العاده ويژه كاركنان 
تا »۵0 درصد« در اختيار دولت گذاش��ته شده است. 
پس تصميم گير دولت است كه اين ميزان اعتبار را به 
كدام دستگاه تخصيص دهد. حاجي بابايي ادامه داد: 
تاكنون وزارت آموزش و پ��رورش اعتباري براي 
پرداخت فوق العاده ويژه كاركنان تا »24 درصد« 
درياف��ت كرده اس��ت. پس تصميم گي��ري براي 
افزايش اين ميزان فوق الع��اده ويژه براي آموزش 
و پرورش در اختيار مجلس نيست و دولت بايد از 
اعتبار ۷000 ميليارد تومان اين كار را انجام دهد 
لذا اصال بحث فروش اموال مطرح نيس��ت؛ طرح 
موضوع فروش اموال براي فرار از اجراي قانون است.

معافيت هاي مالياتي
از درآمدها بيشتر است

رييس سازمان امور مالياتي ضمن پيش بيني 4۵0 هزار 
ميليارد توماني درآمد مالياتي در سال جاري، اعالم كرد: 
سال گذشته ۳۵0 هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي 
در اظهارنامه ها دريافت كرديم، در حالي كه كل درآمد 
مالياتي ۳0۶ هزار ميليارد تومان بود كه 44 هزار ميليارد 
تومان كمتر از معافيت ها بوده است. منظور با تاكيد بر 
اينكه ماليات به عنوان منبع درآمد پاك و پايدار محسوب 
مي شود، اظهار كرد: اين منبع درآمد بهترين شيوه براي 
تامين مالي دولت در ارايه خدمات است. وي با بيان اينكه 
بايد تالش شود منبع اصلي تامين مالي دولت ماليات 
باشد، گفت: اگر شكاف مالياتي و فاصله ماليات وصول 
شده و ماليات بالقوه را به تدريج كاهش دهيم، اين امكان 
فراهم مي شود. رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه 
طي دو دهه گذشته تحوالت خوبي در نظام مالياتي شكل 
گرفته است، گفت: در حال نزديك شدن به نقاط بلوغ 
نظام مالياتي هس��تيم اما تا رسيدن به وضعيت ايده آل 
كه اين منبع درآمدي بتواند بودجه دولت را به طور كامل 
تامين كند، فاصله زيادي داريم كه اين فاصله بايد در بازه 
ميان مدت كم شود. منظور ادامه داد: در مرحله  اول بايد 
همه هزينه هاي جاري دولت با ماليات تامين شود و در 
مرحله بعد كل بودجه دولت بايد از طريق ماليات تامين 
شود. رييس سازمان امور مالياتي با تاكيد بر اينكه درآمد 
نفتي بايد به عنوان ثروت ملي انباشته شود عنوان كرد: 
اين درآمد بايد در تامين مالي اجراي طرح ها و پروژه هاي 
غيردولتي مورد استفاده قرار بگيرد. در حالت مطلوب 
سود حاصل از سرمايه گذاري درآمد نفتي كه به صندوق 
توس��عه ملي مي رود بايد به سمت بودجه هدايت شود. 
وي با تاكيد بر اينكه بايد تالش كنيم منبع اصلي تامين 
مالي دولت ماليات باشد، اظهار كرد: اين ظرفيت به خوبي 
مهيا است مخصوصا اگر شكاف مالياتي را به تدريج كم 
كنيم و فاصله ماليات وصول شده تا ماليات بالقوه به تدريج 
كاهش يابد. منظور در ادامه با بيان اينكه در نظام مالياتي 
با معافيت گسترده قانوني مواجه هستيم، توضيح داد: در 
سال گذشته ۳۵0 هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي 
در اظهارنامه ها دريافت كرديم، در حالي كه كل درآمد 
مالياتي در سال گذشته ۳0۶ هزار ميليارد تومان بود كه 
اين ميزان امسال به 4۵0 هزار ميليارد تومان مي رسد. 
وي با تاكيد بر اينكه بايد وضعيت معافيت هاي مالياتي 
ساماندهي شود، اظهار كرد: بايد حتما سقف و كف مالياتي 
داشته باشيم. پيشنهاداتي در اين زمينه تهيه شده كه 
بايد در قالب اصالحيه قانون ماليات هاي مس��تقيم به 
تاييد مجلس شوراي اسالمي برسد. رييس سازمان امور 
مالياتي ادامه داد: نكته  ديگر اينكه بين وصول درآمدهاي 
مالياتي و ماليات بالق��وه فاصله مي اندازد، اجتناب هاي 
مالياتي است؛ يعني موديان با بهره برداري از قانون مالياتي 
مي توانند كمتر از ميزاني كه باي��د بپردازند، پرداخت 
كنند. منظور با اش��اره به فرارهاي مالياتي تصريح كرد: 
يكي ديگر از مش��كالت فرارهاي مالياتي است. در واقع 
فعال اقتصادي به عنوان مودي شناسايي نمي شود يا اگر 
شناسايي مي شود كتمان درآمد يا بيش اظهاري هزينه ها 
صورت مي گيرد. وي از دريافت يك ميليون و ۵00 هزار 
اظهارنامه جديد مالياتي در سال جاري خبر داد و گفت: 
اميداريم اين موضوع به كاهش فرار مالياتي كمك كند. 
از ابتداي س��ال جاري تاكنون در شناسايي موديان 
جديد توفيقات خوبي حاصل شده است و اميدواريم 

سال آينده اظهارنامه هاي بيشتري دريافت كنيم. 

ازنظارتبرعملكردبودجهتاتدوينسياستهاياصالحي

سخنگويوزارتخارجه:

مجلسودولتبااعتراضاتاقتصاديچهميكنند؟

عقالي آلمان در برابر تندروي ها بايستند
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوالي در ارتباط با 
آخرين رون��د همكاري ها و گفت وگوهاي ايران با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، اظهار كرد: تاييد مي كنم كه هياتي 
به تازگي از ايران به وين س��فر ك��رده و با مقامات آژانس 
بين المللي انرژي اتمي گفت وگو و تبادل نظر داشته است. 
طبيعتا ايران به تالش هاي سازنده خود در ارتباط با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به منظور حل و فصل س��واالت 
پادماني ادامه مي دهد و در همين چارچوب گفت وگوها 
انجام شده و ادامه دارد و طرفين براي برداشتن گام هاي 
بعدي توافق كردند. وي ادام��ه داد: در همين چارچوب 
توافق صورت گرفته كه هياتي از آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به ايران سفر كند. اين سفر در آينده اي نزديك انجام 
مي شود و گفت وگوها و مذاكرات بين ايران و آژانس ادامه 
پيدا مي كند. وي با بيان اينكه چون بخشي از مسائل آژانس 
به موضوع مذاك��رات رفع تحريم ها ارتباط دارد برخي از 
طرف ه��ا تالش دارند كه بر روند مذاك��رات فني ايران با 
آژانس تاثير منف��ي بگذارند و روند مذاكرات را مخدوش 
كنند، گفت: اينگونه رفتارهاي غير سازنده چيز جديدي 

نيست و ما قبال نيز شاهد چنين رفتارهايي بوديم.
س��خنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
ديگر ايسنا در ارتباط با تالش امريكا و سه كشور اروپايي 
انگليس، فرانسه و آلمان براي تصويب قطعنامه عليه ايران 
در جلس��ه پيش روي ش��وراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي تصريح كرد: به رغم تعامل نزديك و مستمر 
ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي متاس��فانه شاهد 
رفتارهاي عجوالنه و غير س��ازنده اين كشورها هستيم. 
آنها در تالش هس��تند كه با رويكرد سياس��ي محملي 
براي اعمال فشار سياسي به ايران ايجاد كنند و اينگونه 
رويكردها در حالي كه مذاك��رات فني و تكنيكي هيات 
ايراني با آژانس ادامه دارد جاي تاس��ف دارد. ما با رويكرد 
سياسي چهار كشور مورد اشاره مواجه هستيم. اقدام به 
صدور قطعنامه در ش��وراي حكام هيچ كمكي به حل و 
فصل امور فن��ي و پادماني ايران نمي كن��د و صرفا روند 
همكاري هاي فني را با اختالل مواجه مي كند. ما مخالف 
اين روند هس��تيم. اين كش��ورها قبال نيز اقدام به اتخاذ 
چنين رويكرد غير سازنده اي كردند و قطعنامه عليه ايران 

صادر كردند. ايران نيز واكنش مناسب در چارچوب قانون 
مجلس به اين اقدام نش��ان داد، ما به طرف هاي اروپايي 
توصيه مي كنيم كه رفتاري توام با درايت و تدبير داشته 
باشند، در مسير ديپلماسي حركت كنند و از رفتارهاي 
غير س��ازنده خودداري كنند؛ چرا كه اين رفتارهاي غير 

سازنده مسير ديپلماسي را دچار مشكل مي كند.
كنعاني تصريح ك��رد: ايران از تالش ه��ا و ظرفيت هاي 
ديپلماتيك خ��ود ب��راي ادامه فعاليت هاي س��ازنده و 

همكاري با آژانس در اين چارچوب استفاده مي كند.
س��خنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
خبرنگاري مبني ب��ر اينكه در مدت اخير ش��اهد طرح 
اظهاراتي ضد ايراني از سوي رييس جمهور آذربايجان و 
رسانه هاي آذربايجاني بوده ايم. در اين مدت ايران بارها 
در برابر اين اظهارات س��كوت كرده اس��ت ولي اينگونه 
رفتارها از س��وي مقامات و رسانه هاي آذربايجاني تكرار 
شده و سياست ايران در ارتباط با اين تحركات چيست؟ 
گفت: همانطور كه مي دانيد وزارت خارجه در واكنش به 
اظهارات صورت گرفته هفته گذشته سفير آذربايجان در 
تهران را احضار كرد و اعتراض شديد ايران را به وي اعالم 
كرد. وي ادامه داد: سياس��ت اصولي جمهوري اسالمي 
ايران در ارتباط با همس��ايگان مبتني بر سياست حسن 
همجواري و گسترش همكاري با آنهاست و آذربايجان نيز 
از اين امر استثنا نيست ولي كسي حق ندارد از سياست 
حكيمانه ايران س��وء برداشت كند. سكوت و احيانا عدم 
اقدام متقابل از س��وي ايران در م��ورد برخي از اظهارات 
محاسبه نش��ده يا اظهاراتي كه ناشي از محاسبات غلط 
اس��ت به معناي ناتواني نيس��ت بلكه برآمده از سياست 
اقتدار ايران است. برآمده از سياست مسووالنه يك كشور 
مقتدر اس��ت. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
در پاسخ به اين س��وال گفت: در همين چارچوب تاكيد 
مي كنيم كس��ي صبر و حلم ايران را به ضعف تفس��ير و 
تحليل نكند، تاريخ كشورهاي منطقه شفاف، گويا و غير 
قابل تحريف است. بهتر اس��ت تاريخ را درست بخوانيم 
و آن را قرائت كنيم. همانطور كه اش��اره كردم سياست 
جمهوري اس��المي ايران در ارتباط با همسايگان توام با 
سياست حسن همس��ايگي و مبتني بر حفظ حرمت ها 

و گسترش تعامل با آنهاست و اين شامل آذربايجان نيز 
مي شود. ما تاكيد داريم مواضع خود را مديريت كنيم. ما 
معتقديم اعالم مواضع و گله مندي از پشت تريبون ها و 
رسانه ها كمك كننده به مناس��بات دو كشور نيست. ما 
چارچوب هاي مختلفي براي گفت وگو با آذربايجان داريم 
و مي توانيم در چارچوب هاي ديپلماتيك گفت وگو كنيم. 
وي ادامه داد: تاكيد مي كنيم كه قطعا دست هاي خارج 
از منطقه كه همواره نقش آنها در مناسبات همسايگان 
منفي بوده و منافع خود را در ايجاد آشوب دنبال مي كنند 
براي تخريب روابط تالش مي كنند. ما به دوستان خود 
در منطقه توصيه مي كنيم ك��ه در چارچوب بازي هاي 
ديگ��ران قرار نگيرن��د و به چارچوب ه��اي ديپلماتيك 
پايبند باشند. سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به 
سوالي درباره اينكه آيا وزارت خارجه اسناد برخي عوامل 
خشونت طلب در ناآرامي هاي اخير را به مجامع بين المللي 
ارايه كرده اس��ت با توجه به اينكه برخي از كشورها نيز با 
چشم پوششي از اين رفتارهاي خشونت طلبانه اقدام به 
انجام رفتار مداخله جويانه در امور داخلي ايران كرده اند، 
گفت: رفتار و حتي گفتار كشورها و مقامات آنها در ارتباط 
با تحوالت داخلي ايران حتما مورد رصد و پايش و عكس 
العمل و واكنش دس��تگاه ديپلماسي ايران بوده و در اين 

ارتباط عمل كرده و همچنان عمل مي كند.
كنعاني گفت: در ارتباط با مداخالتي كه منجر به ايجاد 
خسارت در جمهوري اسالمي ايران شده يا در ارتباط با 
عملكرد اتباع آن دسته از كشورهايي كه شهروندانشان در 
ايران مرتكب جرايم شده اند يا به نحوي از انحا در ارتباط 
با اغتشاش��ات ايفاي نقش كرده و بازداشت شده اند، هم 
مشخصا در ارتباط با اين ش��هروندان اقدام قضايي الزم 
صورت گرفته و ادامه دارد و هم دس��تگاه ديپلماس��ي با 
توجه به وظايف ذاتي خودش در تماس ها و گفت وگوها با 

اين كشورها اقدام الزم را انجام داده است.
وي همچني��ن با اش��اره به دي��دار مكرون ب��ا برخي از 
چهره هاي مخالف ايران، گفت: اينكه در كنار مخالفاني 
قرار مي گيرند كه ماهيت آنها براي ملت ايران روشن است 
سياست غلط و كوته بينانه اي است. وي در ادامه خطاب 
به خبرنگار پرسش كننده گفت: مسيحي كه رييس كشور 

مورد اشاره شما در كنار آن قرار گرفته كور مي كند و شفا 
نمي دهد. وي با توصيه به مقامات فرانسوي مبني بر اينكه 
در كنار ملت ايران قرار بگيرند و به مناسبات دو جانبه و 
بلندمدت دو كشور توجه كنند، گفت: همانطور كه پيش 
از اين گفتم ما هيچ گون��ه ارتباطي را بين مذاكرات رفع 
تحريم ها با هيچ تحول ديگري قائل نيستيم و معتقديم 
كه اين كشورها بهتر است به روند مذاكرات اهتمام جدي 
نشان دهند و در اين چارچوب از همراهي با دولت امريكا 
و رفتارهاي غير سازنده اي كه اين كشور در ارتباط با برجام 
داش��ته تبعيت نكنند و توجه داشته باشد كه حمايت از 
اغتشاش گران براي اين كشورها مسووليت  بين المللي 
دارد. سخنگوي وزارت خارجه ادامه داد: سه كشور فرانسه، 
آلمان و انگليس در كنار دولت امريكا مس��وول شرايط 
جاري برجام هستند و اگر اين كشورها به تعهدات خود 
عمل كرده بودند قطعا برجام شاهد اين روند طوالني نبود. 
بنابراين آنها در جايگاهي نيستند كه ايران را متهم كنند و 
بايد به مسووليت خود در ارتباط با برجام به صورت جدي 
عمل كنند. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ 
به سوال ديگري درباره درخواست برخي از كشورها براي 
برگزاري نشست ويژه ش��وراي حقوق بشر عليه ايران و 
استقبال امريكا از پيشنهاد آلمان و ايسلند در اين زمينه، 
گفت: اس��تفاده ابزاري از حقوق بش��ر براي اعمال فشار 
به كش��ورها را رد مي كنيم. موضوع حقوق بشر موضوع 
مقدسي است و جاي تاسف دارد كه برخي از كشورها با 
ادعاي طرفداري از حقوق بش��ر از اين موضوع به عنوان 
ابزاري براي فش��ار به ايران اس��تفاده مي كنند. شاهد 
استفاده ابزاري آلمان و برخي از كشورها از اين موضوع 
هس��تيم. روابط ايران و آلمان روابط تاريخي است ولي 
ايران اقدامات آلمان در نقض حقوق ملت ايران را فراموش 
نكرده است. بنابراين به مقامات آلمان به ويژه آن دسته 
از مقاماتي كه بر اساس منافع حزبي و سياسي اقدامات 
تندي را عليه جمهوري اسالمي ايران رقم مي زنند تاكيد 
مي كنيم كه به منافع درازمدت روابط دو كش��ور توجه 
كنند به عقال و حكم��اي آلمان توجه و تذكر مي دهيم 
كه در برابر اين تندروي ها بايستند و منافع بلندمدت دو 
كشور را قرباني منافع حزبي، سياسي و كوتاه مدت نكنند.



تعادل |  فرشته فريادرس|
درحالي واردات لوازم خانگي از سال97 ممنوع شده 
كه اخيرا اخباري مبني بر بازگشت برندهاي ژاپني به 
بازار به گوش  مي رسد. برخي رسانه ها اعالم كرده اند 
كه تلويزيون هاي برند س��وني چند ماهي است كه از 
طريق يك ش��ركت ايراني در كشور عرضه مي شود و 
برند شارپ نيز به زودي روانه بازار خواهد شد. افزايش 
تعداد فروشگاه هاي عرضه با تابلوي اين برند ژاپني در 
پايتخت و ساير مراكز استان ها سرو صداي زيادي به 
راه انداخته وبا اعتراض برند هاي داخلي نيز همراه شده 
است. برخي معتقدند شركت هاي توليد داخلي براي 
جذب مشتري اين كاال ها را با برند سوني توليد و عرضه 
مي كنند و اين اقدام بدون مجوز و نظارت شركت سوني 
ژاپن است، اما برخي ديگر از واردات قانوني محصوالت 
س��وني و احتمال وجود رانت خب��ر مي دهند. اما هم 
وزارت صمت و هم اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
اين موض��وع را رد كرده و مي گويند ل��وازم خانگي با 
برند خارجي در بازار قاچاق يا تقلبي هس��تند. اين در 
حالي است كه دبيرانجمن صوتي و تصويري مي گويد: 
محصوالت سوني توليد داخل هستند. در همين راستا، 
يك فعال صنفي هم در گفت وگو با »تعادل« از وجود 
تلويزيون هاي 85 اينچي برند سوني در سطح بازار خبر 
مي دهد، كه به گفته او، احتمال دارد محصوالت سوني 
موجود در سطح بازار ايران از مبادي رسمي گمرك وارد 
كشور شده باش��ند. از اين رو، افكار عمومي در انتظار 
پاسخ روشن وزارت صمت و گمرك هستند؛ آنهم اينكه 
آيا واردات برند هاي مشابه داخلي براي عده اي خاص 

آزاد شده يا اين محصوالت تقلبي هستند؟ 

    عرضه لوازم خانگي سوني با كدام مجوز؟
واردات لوازم خانگي از س��ال ۱۳97 ممنوع اس��ت و 
در حال حاض��ر عمده كاالهاي خارج��ي موجود در 
بازار قاچاق هستند كه با گارانتي هاي تقلبي فروخته 
مي ش��وند. تاكنون باره��ا بحث آزادس��ازي واردات 
لوازم خانگي مطرح شده، اما به نتيجه نرسيده است. 
موافقان آزاد ش��دن واردات لوازم خانگي مي گويند 
اين قانون حقوق مصرف كننده را در نظر نگرفته، اما 
مخالفان معتقدند توليدكنندگان ايراني شرايط برابر 
ب��ا توليدكنندگان خارجي ندارند ك��ه بتوانند با آنها 
رقابت كنند. حال در روزهاي اخير اخباري مبني بر 
بازگشت بي سر و صداي ش��ركت هاي ژاپني به بازار 
لوازم خانگي منتشر ش��د، اما هم وزارت صمت و هم 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي اين موضوع را رد و 
تاكيد كردند كه همچنان هرگونه لوازم خانگي با برند 
خارجي در بازار قاچاق يا تقلبي است. اميد قاليباف، 
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اين رابطه 
به ايسنا گفته اس��ت: در حال حاضر هيچ گونه لوازم 
خانگي ژاپني به كش��ور وارد نمي شود و آنچه در بازار 
هس��ت يا قاچاق است يا تقلبي كه يعني برند بر روي 
كاال مي چسبانند و مي فروشند.  اكبر پازوكي، رييس 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي نيز ضمن رد كردن 
اين اخبار، گفت: يك شركت ايراني از بيش از ۱۰ سال 
پيش بخشي از قطعات خود را از شركت سوني وارد و 
در توليدات خود استفاده مي كند. بنابراين همچنان 

كاالي تمام شده از هيچ برندي وارد نمي شود. به گفته 
وي تمام توليدكنندگان تلويزيون در ايران بخشي از 
قطعات خود را وارد مي كنن��د. در بهترين حالت در 
برخي شركت ها ۳۰ تا 4۰ درصد قطعات تلويزيون در 

داخل توليد مي شود و مابقي وارداتي است.

    لوازم خانگي سوني توليد داخل است!
اما محمدرضا شهيدي دبير انجمن صوتي و تصويري 
پيرامون حاشيه هاي ضد و نقيض فعاليت برند سوني 
با گارانتي ماديران عنوان كرده كه محصوالت موجود 
از برند سوني در كش��ور دو دسته هستند. يك گروه 
قاچاق و گروه ديگ��ر كه مونتاژ داخل بوده و گارانتي 
معتبر توليدكننده داخلي را دارند و قانوني هستند. 
بنابه توضيح��ات او، اين محصوالت شناس��ه كاال و 
كدرهگيري از دستگاه متولي اخذ كرده اند، لذا هيچ 
مش��كلي از حيث فعاليت و توزيع در داخل كش��ور 
ندارند. اين محصوالت به هيچ وج��ه تقلبي نبوده و 
مانند ساير برندهاي معتبر و رسمي بازار اصل و معتبر 
است. دبير انجمن صوتي و تصويري همچنين گفته 
است: قطعا به واسطه مشكالت تحريم نمي توانيم از 
فروشنده اصلي خريد كنيم اما مانند ساير برندها، از 
روش هاي جايگزين براي خريد قطعات و مواداوليه 

مورد نياز محصوالت برند سوني، استفاده مي كنيم.

    تلويزيوني هاي 85 اينچي سوني در بازار!
در همين ح��ال يك فعال صنف��ي در در گفت وگو با 
»تعادل« مي گويد: هم اكن��ون محصوالت توليد روز 
)2۰22( برند س��وني و حتي توليد سال هاي 2۰۱9، 
2۰2۰، 2۰2۱ در سطح بازار قابل مشاهده است. به طور 

نمونه در ويترين برخي از مغازه ها شاهد تلويزيون هاي 
85 اينچ برند س��وني هستيم، كه قطعا محصوالتي با 
اين حجم به صورت غيررس��مي وارد بازار نش��ده اند، 
واين احتمال وجود دارد كه اين نوع محصوالت سوني 

از مبادي رسمي گمرك وارد بازار ايران شده باشند. 
اين فعال صنفي توضيح مي دهد: از سال 97 ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي از سوي وزارت صمت اعمال شد 
و طبق فرمان مقام معظم رهبري در سال 99 برندهاي 
خارجي لوازم خانگي در كشور حق فعاليت ندارند؛ حال 
اين پرسش قابل طرح است كه چطور يك برند خارجي 
مي تواند به اين راحتي ب��دون اينكه تابلوهاي خود را 
از س��طح شهر پايين بكش��د، اقدام به عرضه و فروش 
محصول مي كند؟ بنابراين قانون ممنوعيت واردات 
لوازم خانگي بايد يا براي همه باش��د يا هيچ كس. نه 
اينكه شاهد يك بام و دوهواي متوليان صمت، گمرك و 
نهادهاي ذي ربط در موضوع ممنوعيت واردات باشيم. 
از سوي ديگر، يك فعال بازار لوازم خانگي هم در زمينه 
حضور رسمي لوگوي شركت هاي خارجي در بازار گفته 
است: برخي شركت هايي كه خود خواهان ممنوعيت 
واردات بودند بعدها با نامه نگاري هايي با مقامات كشوري 
براي كسب مجوزهايي براي همكاري با شركت هاي 
خارجي اقدام كردند و اين حضور از پيامدهاي كسب 
همان مجوزهاست. احس��ان فدايي عنوان كرده: يك 
سالي هست كه تلويزيون هاي سوني داراي گارانتي را 
يكي از شركت هاي توليدكننده لوازم خانگي داخلي وارد 
مي كند؛ حتي پشت تلويزيون هاي سوني نام آن شركت 
داخلي درج شده، اما اين خبر به تازگي رسانه اي شده 
است. اين فعال حوزه لوازم خانگي درخصوص جزييات 
اين نوع واردات افزود: قراردادهاي مشاركت شركت هاي 

داخلي با برندهاي خارجي به اين شكل است كه يا به 
صورت مس��تقيم كاال را وارد مي كنند يا با ري مارك 
كردن آن در مناطق آزاد، آن را با نام و برند خود عرضه 
مي كنند كه هم اكنون هر دو ش��يوه در حال استفاده 
اس��ت.به گفته او، ش��ركت هاي داخلي براي دور زدن 
قانون ممنوعيت واردات مستقيم كاالي كامل داراي 
مشابه خارجي، قطعات تشكيل دهنده كاال را جداگانه و 
حتي از مرزهاي مختلف وارد و در داخل مونتاژ مي كنند. 
در شيوه ديگر واردات غيرمس��تقيم، كاالي كامل به 
مناطق آزاد وارد و درآنجا ب��ا تغيير لوگو و نام تجاري، 
كاال با نام ش��ركت واردكننده وارد بازار مي شود. گفته 
مي شود برخي شركت هاي ايراني با مجوز رسمي، كاالي 
توليدي خود را بدون اخذ نمايندگي از برندهاي تجاري 
خارجي، با لوگوي شركت هاي مطرح خارجي به فروش 
مي رس��انند. در همين راستا، خبرگزاري مهر هم در 
تاريخ 2۰آبان با انتشار گزارشي در اين خصوص ادعا 
كرد برخي نهادهاي مسوول از اين موضوع مطلعند، 
ولي در اين زمينه س��كوت كرده اند. نويس��نده اين 
گزارش از پيگيري هاي خود درخصوص تلويزيوني 
با برند س��وني در يكي از فروش��گاه هاي اينترنتي 
خبر داده و نوشته با مراجعه به توضيحات اين كاال 
و استعالم شناس��ه اختصاصي آن در سامانه جامع 
تجارت مشخص ش��ده تلويزيون سوني موجود در 
اين فروشگاه توليد يك شركت ايراني است. تا پيش 
از خروج امريكا از برجام، شركت هاي داخلي، لوازم 
خانگي را به صورت تحت ليسانس شركت خارجي 
توليد و روانه بازار مي كردند، اما از آن زمان تا امروز 
ورود كاالهاي خارجي به كش��ور تنها از راه واردات 

غيررسمي يا همان قاچاق انجام مي گيرد.
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دليل اختالل سامانه بهين ياب
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تدوين 
برنامه توليد رشته فعاليت ها در دستور كار است، 
دليل اختالل سامانه بهين ياب را مشكالت مربوط 
به راه اندازي نس��خه جديد عنوان كرد. سيد رضا 
فاطمي امين در حاش��يه نشس��ت هم انديشي با 
تش��كل ها و انجمن هاي فع��ال در بخش صنعت، 
معدن و تجارت در جمع خبرن��گاران، اظهار كرد: 
شركت هاي بورسي كه 5۰ درصد توليد را در اختيار 
دارند و شركت هاي بزرگ هستند، در شهريور ۶.5 
درصد نسبت به ماه مشابه س��ال قبل رشد توليد 
داش��تند. اين عدد در مهر به 7.7 درصد رسيد. وي 
افزود: عالوه بر نقش��ه راه كل��ي براي صنعت، براي 
هر رش��ته فعاليت برنامه دقيق با مشاركت فعاالن 
صنعتي تدوين مي ش��ود. فاطمي امين در پاس��خ 
به سوال ايسنا درباره اختالل در سامانه مهين ياب 
نيز گفت: س��امانه بهين ياب تغيير نسخه داشت و 
ارتقا پيدا كرده است. مشكالت موجود هم مربوط 
با راه اندازي نس��خه جديد بود كه در حال برطرف 
شدن اس��ت و بيشتر مشكالت آن هم تاكنون رفع 
شده است. وي در پاسخ به سوال ديگر ايسنا درباره 
سرنوش��ت طرح تفكيك وزارت صمت، گفت كه 
اين موضوع منتفي شده اس��ت. اين مقام مسوول 
همچنين در نشس��ت هم انديش��ي با تشكل ها و 
انجمن هاي فعال در بخش صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به حذف ارز 42۰۰ توماني، اظهار كرد: بخشي 
از اين ارز مربوط به نهاده هاي دامي، ذرت، جو و غيره 
بود، اما بخش ديگري از ارز 42۰۰ توماني بابت نرخ 
محاسبه عوارض گمركي بود كه تورم زيادي ايجاد 
مي كرد. براي جبران اين تورم سود بازرگاني زير ۳5 
و 4۰ درص��د كه در اختيار دولت بود نصف و برخي 
يك چهارم تعيين شد. وزير صنعت، معدن و تجارت 
همچنين با بيان اينكه براي س��ال جاري عوارض 
گمركي ماشين آالت و مواد اوليه توليد نيز از چهار 
به يك درصد كاهش پيدا كرد، تاكيد كرد كه اين رقم 
فقط مربوط به سال جاري تعيين شده است. وي از 
عرضه دو برابري فوالد در بورس كاال در نيمه نخست 
امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد و گفت: اصرار وزارت صمت بر اين است كه همه 
زنجيره فوالد وارد بورس كاال شود. وي با اشاره به 
قيمت گذاري دس��توري خودروها در سال هاي 
گذشته، تصريح كرد: در س��ال هاي اخير شاهد 
فشار شوراي رقابت و الزام قيمت گذاري دستوري 
بوديم كه تبعات خوبي نداشت، اما سال گذشته 

براي نخستين بار از اين وضعيت خارج شديم. 

بازار خودرو بدون مشتري!
بررسي روند قيمت ها در بازار خودرو طي يك ماه 
اخير و مقايسه آن در بازه پيش از افزايش نرخ ارز و 
پس از آن نشان مي دهد كه بازار با افزايش قيمت 
قابل توجهي طي اين مدت روبرو ش��ده است؛ به 
گونه اي كه قيمت پرتيراژها از چهار ميليون تومان 
تا بعضا 5۰، 7۰ و حتي 9۰ ميليون هم فراتر رفته و 
اين در حالي است كه فروشندگان خودرو از عرضه 
محصوالت امتناع كرده و قيمت ها را باال مي برند. 
البته به گفته رييس اتحاديه فروشندگان خودرو 
تهران، بازار در ركود كامل ب��وده و خريدار به بازار 
مراجعه نمي كند. به گزارش ايس��نا، بررسي روند 
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي در ۱۰ روز اخير 
كه بازار ارز با نوس��ان همراه بوده نش��ان مي دهد 
قيمت اين محصوالت به دلي��ل تغييرات نرخ ارز، 
روند افزايش��ي را تجربه كرده اس��ت. اين افزايش 
بهاي قيمت خودروها به گونه اي اس��ت كه قيمت 
محص��والت ايران خودرو حداق��ل هفت ميليون 
تومان و حداكثر 9۰ ميليون تومان افزايش داشته 
اس��ت. در محصوالت گروه خودروسازي سايپا اما 
شيب افزايش قيمت ها ماليم تر است و در اين بازه 
۱۰ روزه، قيم��ت محصوالت بين 4 تا ۱5 ميليون 
تومان افزايش داش��ته اند. مقايسه آخرين قيمت  
خودروهاي پرتيراژ در بازار روز گذشته )2۱ آبان(، 
۱۰ آب��ان و اولين روز آبان و البت��ه ميزان افزايش 

قيمت  طي اين مدت به شرح زير است: 
افزايش قيمت ايجاد ش��ده در حالي است كه به گفته 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران، ركود در بازار خودرو ديده مي ش��ود و خريد و 
فروش به حداقل خود رس��يده است. معامالت بسيار 
محدود و بنا بر ضرورت صورت مي گيرد و خريدار به بازار 
مراجعه نمي كند. نوسانات اخير نرخ ارز نيز سبب شده 

اكثر فروشندگان خودرو از ورود به بازار امتناع كنند.
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بازار قاچاق تقلبي يا رانت؟

مهار تورم با افزايش نرخ بهره يا كنترل انتظارات تورمي؟
اگرچه واضح است كه نرخ بهره به شدت افزايش يافته، 
اما اين سوال مطرح است كه آيا سياست پولي به اندازه 
كافي، فشرده و انقباضي است؟ اقتصاددانان همچنين 
بر س��ر اين موضوع كه آيا نرخ بهره بايد همگام با تورم 

افزايش يابد يا خير، اختالف نظر دارند.
به گزارش اكونوميست؛ براي چند ماه در سال جاري 
يك توافق و اجماع ميان اقتصاددانان به وجود آمد كه 
مي توان گفت امري نادر در تاريخ بود؛ بانك هاي مركزي 
كشورهاي ثروتمند به ويژه فدرال رزرو امريكا، با روند 
صعودي نرخ تورم روبرو شدند كه سبب شد آنها به اين 
نتيجه برسند، به غير از افزايش سريع و شديد نرخ بهره، 

راه حلي ندارند.
اما با نزديك شدن به پايان س��ال 2۰22، اين صلح و 
اجماع درح��ال از بين رفتن اس��ت! آخرين اختالف 
نظر آنها در مورد سياست پولي به قدري بزرگ است 
ك��ه گويي آنها با مجموعه هاي مختلف��ي از حقايق و 
ش��اخص هاي اقتصادي كار مي كنن��د. در حالي كه 
برخي از اقتصاددانان هشدار مي دهند كه در حال حاضر 
نرخ هاي بهره بيش از آنچه براي مهار رش��د قيمت ها 
الزم است، افزايش يافته، برخي ديگر معتقدند كه به 
هيچ وجه سياست پولي به اندازه الزم فشرده و انقباضي 

نشده است.
مانند درمان يك شانه شكس��ته، حل كردن مشكل 
تورم ظاهراً دردناك و در عين حال س��اده اس��ت؛ هر 
اقتصادداني با »اص��ل تيلور« كه به ن��ام اقتصاددان 
بزرگ جان تيلور از دانش��گاه اس��تنفورد نامگذاري 
ش��ده، آشناس��ت كه به بانك هاي مركزي مي گويد: 
»نرخ ه��اي به��ره را بي��ش از افزايش ت��ورم افزايش 
دهند.« ناديده گرفتن اين قاعده به اين معنا است كه 
هزينه هاي استقراضي تعديل ش��ده با تورم، كاهش 
يابد و محرك هايي اعمال ش��وند كه وضعيت تورمي 
را بيش��تر تحريك كند. براي پيروي از »اصل تيلور«، 
سياست گذاران بايد هر بار كه افزايش قيمت ها شتاب 
مي گيرد، نرخ هاي واقعي را افزايش دهند. درصورت 
اجرايي كردن چنين سياستي، دير يا زود اقتصاد كند 

مي شود و نظم برقرار مي شود.

اگرچ��ه »اصل تيلور« را هر عقل س��ليمي مي پذيرد 
و عملي كردن آن ب��راي تثبيت ت��ورم در مدل هاي 
اقتصادي پيشرفته ضروري است، اما مي توان گفت كه 
امروزه هيچ بانك مركزي بزرگي از آن پيروي نمي كند. 
علي رغ��م اينكه افزايش نرخ بهره توس��ط بانك هاي 
مركزي بر اساس استانداردهاي تاريخي سريع است، 
اما نرخ هاي بهره به هيچ وجه همگام با رشد نرخ تورم 
و قيمت ها افزايش نيافته اس��ت؛ به اين واقعيت دقت 
داشته باش��يد كه از آغاز سال گذشته، تورم در امريكا 
پنج درصد، در بريتانيا هشت درصد و در منطقه يورو 
ده درصد افزايش يافته اس��ت و چنين بحراني باعث 
شده برخي از اقتصاددانان زنگ خطر را به صدا درآورند.

اما اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه مشكل نظريات 
و تئوري هاي مختلف از جمله »اصل تيلور« اين است 
كه اگرچه بر روي كاغذ كامال منطقي به نظر مي رسند 
اما درباره ش��يوه اجرا و عملي كردن آن اختالف نظر 
وجود دارد. يكي از مش��كالت اصلي افزايش نرخ بهره 
اين است كه اين شاخص اقتصادي ابزاري است براي 
پيش بيني آينده؛ وام گيرندگان و وام دهندگان جديد 
بايد بدانند كه تورم در آينده به چه ميزان خواهد بود، 

نه اينكه در گذشته چه مقدار بوده است.
ب��ر اس��اس نظرس��نجي ف��درال رزرو نيوي��ورك، 
مصرف كنندگان انتظار تورم 5.4 درصدي را در سال 
آينده دارند. آقاي پاركر اين ميزان كه در واقع بر اساس 
انتظارات تورمي مصرف كنندگان به دست آمده را از 
محدوده نرخ بهره هدف ف��درال رزرو يعني ۳.75 تا 4 
درص��د كم مي كند تا يك نرخ به��ره واقعي منفي در 
حدود منفي ۱.5 درصد به دس��ت آورد. به گفته آقاي 
پاركر اين ميزان كمتر از نرخ غالب پيش از همه گيري 

كرونا است و خيلي انقباضي نيست.
اما درحالي كه بسياري از وام ها در بازه زماني بلندمدتي 
ارايه مي شوند، اين سوال مطرح مي شود كه چرا فقط به 
يك سال آينده نگاه مي كنيم؟ گرگ منكيو از دانشگاه 
هاروارد نگران اس��ت كه فدرال رزرو ممكن اس��ت در 
اجراي سياست هاي خود زياده روي كند، زيرا نرخ بهره 
واقعي پنج ساله در بازارهاي مالي از ابتداي سال گذشته 

به شدت به اندازه ۳.4 واحد درصد افزايش يافته است. 
همچنين بر اساس نس��خه كتاب درسي قانون تيلور 
به عنوان نسخه فراگيرتر قاعده تيلور نرخ بهره واقعي 
بايد به ان��دازه نصف افزايش تورم باال برود. بنابراين به 
پنج س��ال آينده در بازارهاي مالي نگاه كنيد و تورم را 
اندازه گيري كنيد؛ آقاي منكيو افزايش سه واحدي رشد 
دستمزد س��االنه را پيش بيني مي كند و معتقد است 
كه نرخ هاي واقعي تقريبًا همگام با تورم رشد كرده اند. 
بنابراين و بر اس��اس اين تحليل، اتفاقا سياست پولي 
فدرال رزرو بيش از حد سخت گيرانه به نظر مي رسد 

و نه خيلي كم.
اين اس��تدالل همچنين ب��ر آنچه ك��ه اقتصاددانان 
»انتظ��ارات عقاليي« مي نامند، تكي��ه دارد. ديدگاه 
عمومي در مورد آنچه كه بانك مركزي فردا ممكن است 
چه اقدامي انجام دهد، در تئوري به اندازه نرخ هاي بهره 
كوتاه مدت امروز مهم است. به اعتقاد مايكل وودفورد 
از دانش��گاه كلمبيا در مدل هاي اقتصادي مدرن، اگر 
سياست گذاران نتوانند نرخ هاي بهره را باالتر از تورم 

در يك مقطع زماني معين باال ببرند، اهميتي ندارد.
تنها ممكن اس��ت كه بي اعتنايي نظام مند به »اصل 
تيلور« سبب ايجاد آشفتگي پولي به طور نامحدود در 
آينده شود و سياست گذاران فدرال رزرو به ندرت اين 
نوع بي توجهي را نش��ان مي دهند. افزايش نرخ بهره 
توسط بانك مركزي تمام نشده و بازارها انتظار دارند 
كه نرخ بهره در س��ال آينده به باالي 5 درصد افزايش 
يابد، افزايشي كه مي تواند بر اساس »اصل تيلور« تا آن 

زمان كافي باشد.
اعتق��اد به عقاليي بودن انتظارات معم��واًل با ديدگاه 
محافظه كارانه و سخت گيري پولي ارتباط دارد كه در 
آن مردم به گونه هوم��و اقتصاديوس تعلق دارند. اين 
استدالل به كمك طرفداران سياست هاي انبساطي 
مي آيد كه معتقدند بانك هاي مركزي بايد آرام باشند 
و زياد به سياس��ت هاي انقباضي تكيه نكنند. فدرال 
رزرو به اين اقدام خود افتخار مي كند كه نرخ هاي بهره 
واقعي را كه بر اس��اس آن قيمت گذاري در بازارهاي 
مالي مش��خص مي ش��ود را در تمام ابعاد مثبت نگه 

داشته است.
بدتري��ن حالتي كه منحني بازده��ي از كنترل بانك 
مركزي خارج شده مربوط به بريتانيا است، اما از قضا 
مشكل اينجاست كه به نظر مي رس��د بازارها انتظار 
افزايش نرخ بهره بيشتري از آنچه كه بانك انگلستان 
مي خواهد تعيين كند را دارند. بانك مركزي انگلستان 
در آخرين جلسه خود پيش بيني كرد كه مسير نرخ هاي 
پيش بيني شده توس��ط بازارها منجر به ركود عميق 
خواهد ش��د و نرخ تورم را بيشتر از هدف آنها كاهش 
خواهد داد. به نظر مي رسد كه بانك انگلستان از اعتبار 

زيادي براي مبارزه با تورم برخوردار است.
حتي اگ��ر اصل تيلور بر مبن��اي آينده نگري برآورده 
شود، اين پايان داستان نيست. اين اصل صرفا حداقل 
انقباضي )حداقل افزايش نرخ بهره( را تجويز مي كند 
كه براي كاهش تورم الزم است. اگر بانك هاي مركزي 
بخواهند اين مشكل را به صورت خفيف از بين ببرند، 
ممكن است تورم در يك بازه بس��يار طوالني به نرخ 
هدف خود بازگردد. مساله ديگر اين است كه در زماني 
كه اقتص��اد بيش از حد گرم مي ش��ود، نرخ بهره بايد 
همچنان باالتر برود. امريكا كه در آن تقريبًا دو فرصت 
شغلي براي هر كارگر بيكار وجود دارد، به وضوح اين 
مش��كل را دارد. عدم پاسخگويي به آن مي تواند دوره 

تورم را طوالني كند.
با اين وجود شايد بهترين استدالل براي افزايش بيشتر 
نرخ بهره، سابقه ضعيف مدل هاي اقتصادي و بازارهاي 
مالي در پيش بيني تورم باشد زيرا در طول سال گذشته، 
هر دو به طور مداوم افزايش آن را دست كم گرفتند. در 
يك محيط نامطمئن و در شرايط تورمي، منطقي است 
كه بيش از آنكه بر پيش بيني ها تكيه ش��ود بر داده ها 
تمركز ش��ود، نكته اي كه بانك هاي مركزي نيز بر آن 

واقف هستند.
اگرچه پي��روي از اصل تيلور در رابط��ه با تورم واقعي 
ممكن است سياست گذاران را در واكنش به تغييرات 
اقتصادي كند كند، اما اين هزينه اي اس��ت كه براي 

اطمينان از كنترل تورم ارزش پرداخت دارد.
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ويژه

بازديد رييس اداره منابع طبيعي 
و آبخيزداري اراك از محل هاي 

محتمل وقوع سيالب بخش ساروق
رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان 
اراك و بخشدار ساروق از محل هاي محتمل وقوع 
سيالب در مجاورت روستاي ميچان بخش ساروق 
اين شهرس��تان بازديد كردند. به گزارش روابط 
عموم��ي اداره كل منابع طبيع��ي و آبخيزداري 
اس��تان مركزي محم��د رضايي اف��زود: در اين 
بازديد كه با حضور كارشناسان آبخيزداري اداره 
كل واداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان 
اراك و دهيار روستا از اين طرح ها بازديد و اجراي 
طرح هاي آبخيزداري در اين منطقه مورد بررسي 
ق��رار گرف��ت. وي ادامه داد: روس��تاي ميچان از 
نظر موقعيت جغرافيايي و ارتفاع پايين از س��طح 
دريا در زمان بارش��هاي فصلي همواره در معرض 
خطر آبگرفتگي قرار داش��ته و اجراي طرح هاي 
آبخيزداري ب��راي كنترل روان آب ها و س��يالب 

در اين منطقه در دستور كار اين اداره قرار دارد.

صندوقبينالملليپولعنوانكرد

صندوق بين المللي پول با اشاره ضعيف بود شاخص هاي 
اقتصادي اخير اعالم كرد، چشم انداز اقتصادي جهان 
از پيش بيني هاي ماه گذش��ته به ويژه در اروپا تيره تر 
شده است به گزارش رويترز، صندوق بين المللي پول 
با اشاره به بدتر ش��دن مداوم نظرسنجي  هاي مديران 
خريد در ماه هاي اخير اعالم كرد كه چشم انداز اقتصادي 
جهان از پيش بيني هاي ماه گذشته تيره تر شده است. 
اين نهاد بين المللي علت اين وضعيت را ناشي تشديد 
سياست هاي پولي به علت تورم هميشه باال و گسترده، 
شتاب ضعيف رشد در چين و ادامه اختالالت عرضه و 
ناامني غذايي در اثر درگيري نظامي روسيه با اوكراين 
عن��وان كرد. صن��دوق بين المللي پول، ماه گذش��ته 
پيش بيني رشد اقتصادي جهان در سال 2۰2۳ را به 2.7 
درصد كاه��ش داد كه كمتر از رقم برآوردي قبلي برابر 
با 2.9 درصد بود. IMF در صفحه اي كه براي نشس��ت 
رهبران گروه 2۰ در اندونزي آماده كرده است، نوشت: 
»ش��اخص هاي اخير با فركانس باال تاييد مي كند كه 
چشم انداز اقتصادي به ويژه در اروپا تيره تر شده است.« 
بر اساس برآورد اين نهاد بين المللي، شاخص اخير مديران 
خريد كه فعاليت هاي توليد و خدماتي مي سنجد، با توجه 
به اينكه فعاليت هاي اقتصادي كاهش يافته و نرخ تورم 
سرسختانه باالست در بيشتر اقتصادهاي بزرگ گروه 2۰، 
ضعف )اقتصادي( نشان مي دهد IMF  در اين صفحه 
نوشت: » سهم كشورهاي گروه 2۰ در اوايل سال جاري 
از منطقه توس��عه اقتصادي به سطوحي نشان دهنده 
كاهش، افزايش يافته اس��ت.« در اين يادداشت آمده 
است: »چالش هايي كه اقتصاد جهان با آن مواجه است، 
بسيار زياد است و شاخص هاي اقتصادي ضعيف نشان 
از چالش هاي بيش��تر پي��ش رو دارد. از اين  رو فضاي 
سياس��ت هاي كنوني به صورت غيرمعمولي مطمئن 
نيست.« وخيم تر شدن بحران انرژي در اروپا به  شدت به 
رشد اقتصادي آسيب مي زند و تورم را افزايش مي دهد 
درحالي كه تورم باال طوالني مدت مي تواند افزايش بيشتر 
از انتظار نرخ بهره را به دنبال داشته باشد و شرايط مالي 
جهاني را بدتر كند. به نوشته اين نهاد بين المللي، اين به 
نوبه خود خطرات فزاينده بحران بدهي دولتي را براي 
اقتصادهاي آسيب پذير ايجاد مي كند. شرايط بد آب و 
هوايي نيز مي تواند به رشد اقتصادي در سراسر جهان 
منبع اقتصاد100 آسيب وارد كند.  

هشدار درباره ضعيف تر شدن 
شاخص هاي اقتصادي جهان

ابزار جديد ارزي بانك مركزي 
چيست؟

ريي��س كل بانك مرك��زي گفت: اف��رادي كه نگران 
نوسان در بازار ارز هستند و به اين دليل خريد ارز انجام 
مي دهند بايد بدانند كه از روزهاي آينده ابزار جديد را 
در اين حوزه معرفي مي كنيم. به گزارش تسنيم، علي 
صالح  آبادي در جمع خبرنگاران و در تشريح نشست 
كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي كه به 
 منظور بررسي برنامه دولت سيزدهم در مديريت بازار 
ارز و اتخاذ راهكارهاي مناسب با توجه به شرايط اخير 
بازار تشكيل شده بود، گفت: نشست بسيار خوبي را با 
حضور اعضا و رييس كميسيون اقتصادي داشتيم و در 
آن در خصوص نوسانات بازار ارز و داليل آن توضيحاتي 
ارايه شد و نمايندگان نيز راهكارهايي را مطرح كردند. 
صالح آب��ادي در خصوص رفع نگراني مردم با توجه به 
نوسانات نرخ ارز گفت: افرادي كه نگران نوسان در بازار 
ارز هس��تند و به اين دليل خريد ارز انجام مي دهند، 
بايد بدانند كه از روزهاي آين��ده ابزار جديد را در اين 
حوزه معرفي مي كنيم تا بتوانند اوراقي را كه منتشر 
مي ش��ود خريداري كنند و ديگر نگراني از اين جهت 
نداشته باشند. خريداران در سررسيد هايي مشخص 
مي توانند اوراق را به بانك مركزي بفروشند. جزييات 
اين ابزار جديد طي امروز يا فردا منتش��ر مي ش��ود و 
مي تواند نگراني افراد را برطرف كند. رييس كل بانك 
مركزي با تاكيد بر اينكه »بر اساس گزارش ارايه  شده 
از س��وي بانك مركزي خوشبختانه در سال جاري به  
دليل اينكه ارز ترجيحي حذف ش��ده و ديگر اين نوع 
را ارز نداريم حجم عرضه ه��اي بانك مركزي در بازار 
بيشتر شده و از سوي ديگر تقاضاي ارز كاهش پيدا كرده 
اس��ت« اضافه كرد: در گذشته كاالها با نرخ ارز 4 هزار 
و 2۰۰ توماني وارد و بعضا به كشورهاي ديگر قاچاق 
مي شدند. كاهش تقاضا براي ارز و افزايش عرضه بانك 
مركزي باعث شده است بانك مركزي در زمان حاضر 
روزانه بعضا بيش از يك ميليارد دالر ارز در بازار عرضه 
كند. وي افزود: اين ميزان عرضه ش��امل عرضه هاي 
بانك مركزي، صادركنندگان نفتي و غيرنفتي مي شود 
در حالي كه معموال يك سوم يا يك چهارم از ميزان ارز 
عرضه  شده در بازار معامله مي شود كه حاكي از بهبود 
عرضه ارز در بازار است. رييس كل بانك مركزي گفت: 
بازار متشكل ارزي باعث شده صادركنندگان غيرنفتي 
كه به  صورت اس��كناس ارز خ��ود را عرضه مي كنند، 
بتوانند به  سهولت ارز خود را عرضه كنند و تعادلي را در 
آن بازار شاهد باشيم. وي تصريح كرد: اميدوارم با توجه 
به حضور و مديريت بانك مركزي در بازارهاي مختلف 
از جمله اسكناس و حواله و همچنين كمك هاي انجام  
شده از سوي صادركنندگان شاهد آرامش بيشتري در 
بازار باشيم. رييس كل بانك مركزي در خصوص اينكه 
پيش از اين از سوي بانك مركزي در كميسيون هاي 
مجلس قول داده ش��ده بود تسهيالتي براي تعهدات 
ارزي توليدكنندگان و صادركنندگان ارايه شود، گفت: 
آيين نامه اي در اين زمينه تهيه ش��ده و در دستوركار 
هيات دولت قرار دارد. با تصويب اين آيين نامه مي توانيم 
كمك هاي بيشتري نس��بت به قبل داشته باشيم اما 
آنچ��ه در زمان حاضر انجام مي دهي��م و در آينده نيز 
بهبود مي دهيم اين است كه صادركنندگان مي توانند 
ارز حاصل از صادرات خود را به  روش هاي متفاوت به 
چرخه تجاري كشور بازگردانند، مي توانند بخشي از ارز 
خود را در سامانه نيما و بخشي ديگر را در بازار متشكل 
ارزي و حتي بخشي از ارز را به واردات مقابل صادرات 
اختصاص بدهند يا صرف تسويه بدهي ارزي خود كنند.



مژده ابراهیمی |
در زمان انتخابات؛ ريیس جمهور و وزير اقتصاد 
در شعارهاي خود از بورس حمايت مي كردند و 
معتقد بودند كه بورس در اولويت دولت سیزدهم 
قرار دارد؛ اما با گذشت زمان ثابت شد تنها بازاري 
كه براي اين دولت اهمیت ندارد؛ بورس است.  در 
اين دولت، بازارسرمايه به حدي سقوط كرد كه 
حتي فعاالن بازار دست به اعتصاب زدند و در اين 
خصوص مقابل سازمان بورس تحصن و تجمع 
انجام ش�د، اما پس از آن اعض�اي هیات مديره 
سازمان بورس بسته حمايتي ده بندي را ابالغ 
كردند و طي آن بازارسرمايه براي چند روز مثبت 
شد؛ اما دوباره روند منفي و قرمز پوشي بازار 
آغاز شد كه اين مشخصات نمايان گر آن است 
كه تمامي حمايت هاي بازار دس�توري بوده و 
ب�ه بیاني ديگر شاخص س�ازي صورت گرفته 
اس�ت؛ از دولت و وزارت اقتص�اد و نهاد ناظر 
خواهش�منديم به جاي اهداي لوح تقدير به 
همديگر؛ ثبات را در بازارسرمايه ايجاد كنید 
و چالش هاي بورس را كاه�ش دهید. اهمیت 
موضوع شاخص س�ازي و رشد ش�ارپي بازار؛ 
»تعادل« را بر آن داشت تا نظرسنجي با برخي 
از فعاالن و مديران بازارسرمايه صورت گیرد 

كه امیدواريم اين پرونده راهگشا باشد.

   مسكن مقطعي؛ نه دايمي
ابراهیم سماوي

 مدير تحلیل گروه 
صنعتي و معدني امیر 

بازارسرمايه پس از 25 هفته 
ركود و ريزش هاي بي وقفه، 
در روزه��اي اخير ب��ا اقبال 
عمومي قابل توجهي مواجه ش��ده اس��ت. همچنين 
بس��ته 10 بندي جهت حمايت از بازار در 7 آبان ابالغ 
ش��د و برخي از سياس��ت گذاران و دولتمردان رشد 
اخير بورس را به ابالغ اين بسته گره مي زنند؛ از طرفي 
كاموديتي هاي جهاني باتوجه به خبر اتمام سياست 
كوويد صفر چين و همچنين رشد قيمت دالر بازار آزاد 
و به تبع آن رشد قيمت دالر نيمايي از عوامل اصلي رنگ 
سبز بازارسرمايه در هفته هاي اخير بوده اند و مي توان 
اذعان داشت كه بسته 10 بندي صرفا چاشني فرعي اين 
رشد بوده است.  تجربه ثابت كرده است حمايت هاي 
مقطعي صرفا آثار كوتاه مدتي آن هم بر احساسات بازار 
دارند و نمي توانند در بلندمدت؛ در حالي كه ش��دت 
ابهامات و ريسك هاي سيستماتيك رو به فزوني است 
اثرگذار باشند. همچنين در روزهاي اول ابالغ اين بسته 
حمايتي صرفا سهام شركت هاي شاخص ساز حركتي 
داشتند، اما با انتشار اخبار؛ رشد قيمتي كاموديتي ها 
و دالر آزاد كل بازار سبزرنگ شدند كه خود گواهي بر 
ادعاي فوق اس��ت.  از اين رو بازار جهت رشد ادامه د ار 
نياز به تغيير متغيرهاي بنيادي، همانند ارز تك نرخي 
يا حذف فاصله قيمتي فاحش ارز نيما با ارز آزاد، حذف 
قيمت گذاري دس��توري، توجه ويژه به نرخ خوراك و 
سوخت گاز، عدم تامين كس��ري بودجه از بازارهاي 

موازي؛ همانند اوراق بدهي در بودجه 1402 دارد.

    جلسات نافرجام بورسي
 سید جواد درواري

 مدير سبدگرداني و 
سرمايه گذاري شركت 

سبدگردان آمیتیس
بازارسرمايه به عنوان دماسنج 
اقتصادي هر كش��ور در نظر 
گرفته مي شود و كليت بورس تحت تاثير تصميمات 
اقتصادي و سياس��ي داخلي و خارجي مسووالن هر 
كش��ور و برنامه هاي آتي آنها در مسير توسعه و رشد 
كش��ور اس��ت؛ همچنين تغيير در تصميمات كالن 
اقتصادي و سياسي موجب تغيير در عوامل تاثيرگذار 
بر بازارس��رمايه مي ش��ود و آن را درگير ريسك هايي 
مي كند كه به اصطالح به آن ريسك سيستماتيك يا 
تغيير ناپذير مي گويند.  در شرايط فعلي عواملي؛ مانند 
مذاكرات هسته اي و نتايج آن، عدم وجود نقدينگي، 
نرخ بهره بين بانكي، قيمت گذاري دستوري توليدات 
و محصوالت شركت ها ، تامين مواد اوليه برخي صنايع 
و مباحث انرژي آن ها، كسري بودجه دولت و فروش 

اوراق بدهي و... بازارسرمايه را دچار چالش كرده اند. 
در سال هاي اخير مس��ووالن اقتصادي و بازارسرمايه 
جلسات متعددي را در خصوص حمايت از بازارسرمايه 
برگزار كرده ان��د، اما خروجي جلس��ات تاثير دايمي 
بر بازارس��رمايه نداش��ته؛ زيرا ش��رايط بورس تحت 
تاثير عوامل ذكر ش��ده اس��ت.  بازارس��رمايه كشور 
نيز در ش��رايطي است كه س��رمايه گذاران ارزيابي و 
پيش بيني خود نس��بت به حال و آين��ده را با درجه 
ريسك بس��يار زياد مي بينند و با اينكه قيمت سهام 
بسياري از شركت ها ارزنده مي باشد، با احتياط بسيار 
زيادي اقدام به س��رمايه گذاري در اين بازار مي كنند. 
به نظر مي رس��د تا ش��رايط اقتصادي و سياس��ي به 
ثب��ات نرس��د و س��رمايه گذاران در پيش بيني ها و 
تصميمات س��رمايه گذاري خود به درجه مناسبي از 
قابليت اطمينان نرسند، خروجي جلسات حمايتي از 
بازارسرمايه مسكني زودگذر خواهد بود و صعودهاي 

بازارسرمايه موقتي و پر ريسك و نوساني است.

    بورس وابسته به اقتصاد دولتي
 حسین عبدي

 كارشناس بازارسرمايه 
ب��ه نظ��ر مي رس��د عوامل 
حمايت��ي صرفا ب��ه عنوان 
عوامل ثانويه مي توانند مطرح 
شوند و تسريع رشد نرخ ارز، 
تغيير روند قيمت هاي جهاني، شايعه عدم افزايش نرخ 
حامل هاي ان��رژي و البته افت بيش از اندازه قيمت ها 

كه ش��رايط را به صورت رواني براي مرحله اي از رشد 
آماده كرده بود، از عوامل اصلي هستند و حمايت هاي 
دولتي به عنوان سوخت اضافه براي حركت بازار مطرح 
مي ش��ود.  بايد گفت در چنين ش��رايطي در صورت 
تداوم افزايش نرخ ارز و قيمت هاي جهاني نفت و ساير 
كاموديتي ها، بازار ما به شدت مستعد صعود خواهد بود. 
همچنين در مورد نگراني هاي آتي سرمايه گذاران نيز 
بايد گفت كه البته اين دغدغه ها به جا هستند؛ چرا كه 
بيش از هشتاد درصد از بازارسرمايه ايران متاسفانه به 
نوعي وابسته به مديريت و اقتصاد دولتي بوده و تجربه 
گذشته نشان داده كه قيمت گذاري دستوري يا كنترل 
بازارسرمايه به عنوان ابزار ضد تورمي هميشه مي تواند 
به اعتماد سرمايه گذاران و سهامداران خدشه وارد كند، 
اما نكته مهم توجه به عواملي است كه به شدت روي بازار 
تاثيرگذار هستند و بخشي از آنها در باال عنوان شدند. 
همچنين چنانچه اين عوامل به رشد خود ادامه دهند؛ 
قطعا رشد بازارس��رمايه با آهنگي جدي تر و شديدتر 

ادامه خواهد يافت.

  پايداري مشكالت در بازار و كسب و كار
 هلن عصمت پناه
 استاد دانشگاه 

پيش بيني اين روزهاي بازار 
را بايد بسيار محتاطانه در نظر 
گرفت؛ چراكه در فواصلي كه 
بازار بي دليل روند نزولي در بر 
گرفته بود و از نظر بنياد و ارزندگي حمايت نمي شد؛ 
همچنين اكثر صنايع و نمادها منف��ي و قرمز بودند. 
برعكس در فواصلي كه بازار بي دليل روند صعودي در 
پيش گرفته و چه با تحليل و چه بي تحليل اكثر صنايع 
و نمادها مثبت و سبز هستند، پيش بيني ديگر معنايي 
ندارد؛ چراكه همه چيز واضح و مشخص است، از اين 
رو بر خالف نظريات برخ��ي تحليلگران، نظر بنده بر 
اين است كه اين روزهاي بازار را بايد محتاط و متعادل 
در نظر گرفت. ش��رايط بازار اي��ن را ثابت كرد كه اگر 
مسووالن انتخاب كنند كه از بازار حمايت كنند؛ هم 
نقدينگي كافي براي اين حمايت در دسترس دارند و 
هم توانايي مثبت كردن بازار را دارند، اما اگر انتخابشان 
حمايت از بازار نباش��د، در ش��رايط مطل��وب بازار و 
متغيرهاي بنيادي متناسب باز هم از ارزندگي حمايتي 
نخواهند كرد.  بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اين 
احتمال وجود دارد براي كاهش اعتراض سهامداران، 
با دخالت و دستكاري در روند عادي معامالت، دنبال 
مثبت سازي در جريان معامالت هستند و طبق معمول 
از شيوه هاي حمايتي مقطعي از بازارسرمايه استفاده 
مي كنند، اما الزم به ذكر اس��ت در همين شرايط هم 
سهامداران با درايت كافي و انتخاب درست، مي توانند 
نهايت استفاده از مثبت هاي فعلي بازار را براي جبران 
ضررهاي خود ببرند و نبايد از اين برهه بي تفاوت گذر 
كنند، ولي همچنان ترس و نگراني بر بازار احاطه دارد و 

اين باعث رفتارهاي هيجاني و اشتباه مي شود.
به عنوان مثال: سهامداران بسياري از سهم هاي ارزنده 
خود را در كف قيمتي از ترس ريزش بيش��تر بازار، در 
منطقه اشتباه با ضرر به فروش رساندند و اين روزهاي 
ب��ازار از ترس جا مان��دن مجدد همان س��هم ها را با 
درصدهاي باالتر خريدارن��د، آن هم جهت معامالت 
كوتاه مدت يا نوسان و استرس اصالح شاخص و برخي 
نمادها باعث مي شود مجدد در مناطقي اقدام به فروش 
و سيو سود كنند. به شخصه با ديد بنيادي و بلندمدتي 
كه به ب��ازار دارم اين مناطق ب��ازار را ارزنده و مطلوب 
مي دانم و معتقدم كسي از كسي جا نمي ماند، اما نگراني 
بن��ده از آينده بازار همچنان به قوت خود باقيس��ت؛ 
چراكه هر روز كه مي گذرد ب��ازار از لحاظ متغيرهاي 
بنيادي سخت تر مي شود و تمركز من بر صنايع بزرگ 
توليدي و سرمايه گذاراني است كه انتظار سود خوب 
از اين شركت ها را براي مجامع ساالنه خود دارند، اما 
آيا با توجه به ريس��ك هاي بازار انتظار رشد سودهاي 

تقسيمي ساالنه مطلوب، همچنان برقرار مي  باشد؟
مفروضات بودجه 1402 براي بنده بسيار مهم است 
كه همچنان ديتاي مورد اتكايي از آن بيرون نيامده، 
اما براي حف��ظ قدرت توليد و به��ره وري و كمك به 
چرخه اقتصاد و كمك به س��رمايه گذاران بلندمدت: 
)تثبيت نرخ نيما در مح��دوده باالتر از اين قيمت ها، 
حذف قيمت گذاري دستوري، عدم دخالت در صنايع 
توليدي؛ مثل خدشه دار نكردن فروش هاي صادراتي 
با ايجاد تعرفه هاي مالياتي اش��تباه، كنترل هزينه ها 
با تصميمات درست مثل تصميم درست درباره نرخ 
خوراك پتروشيمي و حل مش��كالت آب و برق و گاز 
صنايع توليدي و عدم دستكاري در صنايع بزرگ جهت 
جبران كس��ري بودجه دولت و ...( اقدام اساسي براي 
بهبود هر كدام از اينها در ش��رايطي كه دولت قصدي 
ندارد، توافقات و تعامالت بين المللي انجام دهد و قرار 
نيست تحريم هاي مخرب برداشته ش��ود، مي تواند 
باري از دوش صنايع توليدي بردارد و سودآوري آنها را 
بهبود دهد و به نفع كسب و كارها و سرمايه گذاران اين 
كسب و كارها باشد. مشكل اساسي صنايع توليدي، 
تامين تجهيزات و ماش��ين آالت مدرنيزه است، اكثر 
آنها به دليل تحريم ها ناچار به استفاده از ماشين آالت 
مستهلك هستند كه باعث ايجاد هزينه و لطمه به روند 
توليدات و سود شركت ها شده اس��ت؛  باز هم تاكيد 
مي كنم، نگراني از آينده بازار براي حل نشدن مسائل 
ريشه اي بازار و كس��ب و كارهاست؛ نه روند مقطعي 

شاخص كل.

    حمايت هاي ضربتي يا دايمي
 فرهاد جوانمردي

 كارشناس بازارسرمايه 
احتم��ال دس��تكاري در 
روند ع��ادي معامالت براي 
مثبت سازي جو بازار توسط 
مس��ووالن مربوط��ه را كم 
مي دان��م؛ زيرا تجريبات س��نوات اخير نش��ان داد، 

فعاالن بازار نسبت به گذشته بسيار آگاه تر هستند 
و تحت تاثي��ر حمايت هاي ضربت��ي و مقطعي قرار 

نمي گيرند. 
با توجه به موج جديد افزايش نرخ ارز و پيش بيني هاي 
مبني بر افزايش بيشتر، تورم آتي با توجه به كسري 
بودجه دولت و افت  قابل توجه بازار از سقف خود در 
سال 99، ارزنده ترين و مستعدترين بازار در مقايسه 

با بازارهاي موازي، بازارسرمايه است. 
به نظر مي رسد رش��د بازار در دو هفته اخير بيشتر 
تحت تاثير احتمال افزايش نرخ ارز سامانه نيما و نرخ 
تس��عير ارز در صورت هاي مالي بانك ها بوده است 
تا س��اير موضوعات. همچنين به صورت محتاطانه 
مي شود خوشبين بود؛ زيرا متوليان بازارسرمايه در 
بازه كنوني تا حد زيادي نسبت به گذشته به اهميت 
اتخاذ تصميمات بنيادين اشراف دارند، اما پايداري 
وضعيت نسبتا مناس��ب فعلي بازار مستلزم جديت 

بيشتر در موارد زير است: 
٭  مبارزه با قيمت گذاري دستوري در حوزه ارز و كاال

٭  تنوع بخش��ي در ابزاره��اي س��رمايه گذاري 
غيرمستقيم

٭  مبارزه با تخلفات و سرمايه گذاري در جرم شناسي 
بورسي

٭  ايجاد تنوع در بازار سرمايه با پذيريش شركت ها 
و صناي��ع جديد-تعديل درصد عرضه اوليه س��هام 

باتوجه به شرايط بازار

    حمايت دستوري نهاد ناظر كارساز نيست
 سعید ذوالفقاري

 مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري افتخار 

سهام
باتوجه به مواردي از حمايت 
كه اكثرا ه��م فقط حمايت 
از ش��اخص كل بوده شاهد هس��تيم، عمال مي توان 
گفت هر نوع حمايت دس��توري از پيش شكس��ت 
خورده اس��ت و فق��ط فرصت خروج در ب��ازار تلقي 
ش��ده مانند آنچه در سال 1399 ش��اهد آن بوديم.  
در حال حاضر هم متاس��فانه رش��د ب��ازار به خاطر 
رش��د دالر در دو هفته اخير به محدوده 370/000 
ريال اس��ت و از طرفي خريد دستوري و عدم فروش 
آزادانه از سمت شركت هاي حقوقي و نكته قابل تامل 
عدم انتش��ار هيچ گونه گزارشي از عملكرد صندوق 
حمايت و تثبيت بازار اس��ت ك��ه اين فضاي تاريك 
و اين س��ردرگمي كه امروز نوب��ت حمايت از كدام 
صنعت اس��ت، فقط باعث گمانه زني و تزلزل بيشتر 
بازار خواهد شد. بنابراين قطعا حمايت هاي مقطعي 
در بلندمدت نفعي براي بازار نخواهد داشت و بهترين 

كار كمك به افزايش سطح تحليل بازار است. 
براي حمايت از بازار سرمايه فقط يك راه وجود دارد و 
آن واقعي سازي قيمت هاي حامل هاي انرژي و نيروي 
انساني و در طرف مقابل عدم قيمت گذاري دستوري 
ك��ه در ص��ورت وقوع اين مه��م نياز ب��ه هيچ گونه 
دخالتي از سوي هيچ نهادي وجود ندارد و با افزايش 
سطح تحليل بازار سرمايه گذاران با آگاهي كامل از 

مخاطرات و منافع به خريد و فروش خواهند پرداخت.  
در همين خصوص بهتر است سازمان بورس به جاي 
حمايت دستوري با ارايه گزارشات فني و كارشناسي 
به دولت و مجلس مباحث كالن اقتصادي را جهت 

احقاق حقوق همه سهامداران دنبال كند.

    پرهيز از دستكاري مكرر
 كامل ابراهیمیان 

 معاون سرمايه گذاري 
شركت سرمايه گذاري 

توسعه معین ملت
ز  ا ي��ت  حما جه��ت 
سرمايه گذاري و سهامداران 
خرد، مس��اله مهمي كه بايدمورد توجه قرار گيرد، 
مراقبت و حمايت از امنيت سرمايه گذاري در كشور 
اس��ت تا50 ميليون س��هامدار خرد ب��دون تحمل 
ريسك هاي عجيب و غيرقابل تحمل توسط دولت 
و مجلس بتوانند در بورس س��رمايه گذاري كنند و 
اقتصاد كش��ور رشد داشته باش��د. منظور از امنيت 
سرمايه گذاري؛ يعني ايجاد زير ساخت هاي قانوني 
و علمي براي تشويق سرمايه گذاران است؛ براي مثال 
سرمايه گذاران همواره با رسيدن فصل بودجه ساالنه 
دولت و تحويل آن به مجلس با ريسك هاي متمادي 
از طرف هم دولت و هم مجلس مواجه هستند؛ چرا 
كه همواره تغييرات مكرر قوانين و مقررات از جمله 
نرخ خوراك پتروشيمي ها، نرخ هاي مالياتي، تحميل 
ع��وارض صادرات��ي و تحمي��ل قيمت گذاري هاي 
دس��توري و... منج��ر به گري��ز س��رمايه گذاران از 
بس��تر ش��فاف بورس به بازارهاي غيرشفاف شده 
است. بزرگ ترين دشمن س��رمايه گذاري و امنيت 
سرمايه گذاري كه تهديد امنيت ملي هم است، همين 
تغييرات مكرر قوانين و مقررات حوزه سرمايه گذاري 
و اقتصاد اس��ت. امروز س��رمايه گذار و سهامدار نياز 
اساس��ي به چنين حمايت هايي دارد و تا زماني كه 
مزيت س��رمايه گذاري و ثبات در قوانين و مقررات 
حوزه س��رمايه گذاري و اقتصاد رخ ندهد، حتي اگر 
ده ها هزار ميليارد تومان پول نقد هم به بازار تزريق 
شود باز هم اعتماد و اطمينان سرمايه گذاري حاصل 
نمي ش��ود؛ چراكه ما بارها ديده ايم؛ باوجود تزريق 
منابع، به دليل تحميل ريس��ك هاي گفته ش��ده از 
جانب سياست گذاران، شاهد اثر بخشي كوتاه مدت 

اين منابع بوده ايم. 
 اگ��ر مي خواهيم س��رمايه گذاران را ب��ه حضور در 
اين بازار تش��ويق كنيم؛ بايد از دستكاري مكرر در 
مقررات پرهيز كنيم، بايد قيمت گذاري دس��توري 
به ط��ور كامل كنار گذاش��ته ش��ود بايد از انتش��ار 
بي محاباي اوراق هاي دولتي و شركتي كه منجر به 
افزايش بي سابقه نرخ بهره در اقتصاد و از بين رفتن 
مزيت هاي سرمايه گذاري در كشور شده اند، ممانعت 
به عمل آوريم. با بهبود اين زيرساخت هاي اساسي، 
مساله حمايت و حفاظت از سهامداران هم مي تواند 
مكملي براي رشد و توسعه بازار سرمايه و در نتيجه 
تخصيص بهينه منابع بين ش��ركت ها جهت رش��د 

اقتصادي كشور شود.

    بازارسرمايه؛ كالفي سردرگم
 محمد پورتدين 

 كارشناس بازارسرمايه 
بازارسرمايه پس از حدود دو 
سال دادوستدهاي فرسايشي 
و عمدتا افت قيمتي، طي دو 
هفته اخير با صعود قيمتي 
مواجه شده كه ادامه حجم و ارزش پايين دادوستدها، 
از بي اعتمادي حداكثري عمومي و اهالي بازارسرمايه 
حكايت دارد، افزايش نوس��انات روزانه دو روز گذشته 
و تش��كيل كندل هاي بلند نيز از ادامه نوسان گيري 
و دي��د كوتاه مدت اهالي بازار س��خن مي گويد، نحوه 
دادوس��تدهايي كه باتوجه به پررن��گ بودن ابهامات 
مختلف سياس��ي و اقتصادي قابل توجيه اس��ت. تا 
چند صبا پي��ش و قبل از گس��ترش اعتراضات، كفه 
ترازو تنها به سمت سياست خارجي كشور با اولويت 
برجام س��نگيني مي كرد؛ به طوري كه انتشار اخبار 
مثبت و منفي، نوسانات ش��ديد بازار را درپي داشت، 
اما با همه گير ش��دن اعتراضات به حق عموم، عالوه 
بر افزايش شديد ريس��ك بازار، افزايش شتاب خروج 
نقدينگي و مسائل سياس��ي داخلي را نيز به ابهامات 
قبلي و سوءمديريت هاي گذشته اضافه كرده و به بحران 
جديدي تبديل شده كه در هم افزايي با مشكالت فراوان 
اقتصادي، بي اعتمادي بي سابقه عمومي و حتي فعاالن 
قديمي بازارسرمايه را درپي داشته است؛ در اين ميان 
وعدهاي تو خالي و بي عمل متوليان اقتصادي كشور 
مزيد بر علت بوده و از ديد اينجانب تا مادامي كه ابهامات 
مختلف اقتصادي و سياسي برطرف نشود، انتظار رشد 
ميان مدت و بلندمدت بازارسرمايه يا ويترين اقتصادي 
كشور، امري دور از انتظار خواهد بود و همچنان رقباي 
بازارس��رمايه با ظاهري قوي تر ظاهر خواهند ش��د؛ 
به طوري كه سود بانكي به صورت زير پوستي به روند 
افزايشي خود ادامه خواهد داد، بانك مركزي مجبور 
به چاپ مجدد پول و حتي رفتاري نظير گران فروشي 
سلف س��كه خواهد بود، دالر و طال نيز روند روبه رشد 
خود را طي خواهند كرد و س��رمايه س��رمايه گذاران 
ريسك گريز را به خود اختصاص خواهند داد و در اين 
بين هيچ دولتمردي عملكرد و نقشه راه عقالني براي 

برون رفت از كالف پيچيده كنوني ارايه نخواهد داد.

    رد پاي حمايت حقوقي ها
 مهرزاد جهاني

 مدير سرمايه گذاري 
كارگزاري بانك رفاه 

بازار در هفته هاي اخير روند 
متفاوتي را نسبت به ماه هاي 
گذش��ته س��پري مي كند؛ 
به طوري كه ش��اخص كل با همراهي افزايش حجم 
و ارزش معام��الت از محدوده ه��اي 1.240 ميليون 
واحدي ب��ه محدوده ه��اي 1.420 ميليون واحدي 
رسيده و رشد بي وقفه 15 درصدي را ثبت كرده است. 
حال اگر به هفته هاي قبل و روزهاي آغازين تغيير روند 
برگرديم، به وضوح ش��اهد حمايت حقوقي ها در آن 
مقطع زماني بوده ايم كه در راستاي حمايت دستوري 
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نزول دوباره شاخص
شاخص كل بورس تهران ديروز دوشنبه با 10 هزار 
و 9۶۸ واحد افت همراه شد و در ارتفاع يك ميليون 
و 40۸ هزار واحدي قرار گرفت. شاخص هموزن 
با سه هزار و 10 واحد كاهش به 39۸ هزار و ۸15 
واحد و شاخص قيمت با يك هزار و 795 واحد افت 

به 237 هزار و ۸21 واحد رسيد.
شاخص بازار اول، 10 هزار و ۶52 واحد و شاخص 
ب��ازار دوم، 13 هزار و 9۶9 واح��د كاهش را ثبت 

كردند.
ديروز در معامالت بورس تهران، بيش از ۶ ميليارد 
و ۶01 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش 37 هزار و 447 ميليارد ريال معامله شد.
همچنين پتروش��يمي فناوران )ش��فن( با 10۸ 
واحد، فج��ر انرژي خلي��ج فارس )بفج��ر( با 53 
واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري اميد )واميد( 
با 52 واحد، ملي كش��ت و صنع��ت و دامپروري 
پارس )زپارس( با 42 واحد و پتروش��يمي خارك 
)ش��خارك( با 35 واحد تاثير مثبت بر ش��اخص 

بورس داشت.
در مقابل پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با ۸۶۸ 
واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با ۸۶2 واحد، 
معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( با ۸33 واحد، 
پااليش نفت اصفهان )شپنا( با 7۶7 واحد، فوالد 
مباركه اصفه��ان )فوالد( با 713 واحد، ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با 705 
واحد و معدن��ي و صنعتي گل گهر )كگل( با ۶4۶ 
واحد تاثير منفي بر شاخص بورس به همراه داشت.

بر پايه اي��ن گ��زارش، روز اخير نماد گس��ترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، پااليش 
نفت اصفهان )ش��پنا(، شركت س��رمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شستا(، پااليش نفت بندرعباس 
)ش��بندر(، پااليش نفت تهران )ش��تران(، ايران 
خودرو )خودرو( و س��ايپا )خس��اپا( در نمادهاي 

ُپرتراكنش قرار داشتند.
گروه خ��ودرو ه��م در معام��الت روز دوش��نبه 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گ��روه يك ميليارد و 299 ميليون برگه س��هم به 
ارزش چهار هزار و 45 ميليارد ريال دادوستد شد.

ش��اخص فرابورس نيز ديروز بيش از 105 واحد 
كاهش داشت و به 1۸ هزار و 419 واحد رسيد.

در اين ب��ازار بيش از چهار ميليارد و 27۶ ميليون 
برگه س��هم و اوراق مالي دادوستد ش��د و تعداد 
دفعات معامالت امروز فرابورس بيش از 1۸7 هزار 

و 509 نوبت بود.
پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، بيمه سامان )بساما(، 
داروسازي كاسپين تامين )كاسپين(، پتروشيمي 
ارومي��ه )ش��اروم(، بيمه كوثر )كوث��ر( و صنعتي 
مينو )غصينو( با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس 

همراه بودند.
همچنين پليمر آرياساس��ول )آريا(، آهن و فوالد 
غدير ايراني��ان )فغدير(، پتروش��يمي تندگويان 
)شگويا(، فرابورس ايران )فرابورس(، پااليش نفت 
شيراز )شراز(، توليد نيروي برق دماوند )دماوند( 
و پااليش نفت الوان )ش��اوان( تاثير منفي بر اين 

شاخص داشتند.

    چرا شاخص ريخت؟ 
شاخص كل بورس تهران در روز اخير روند نزولي 
داشته باشه است. اما پيش از آن شاخص مثبت بود 
كه برخي از كارشناسان مي گويند كه رشد شاخص 

دستوري بوده و اين روند نزولي طبيعي است.
يعني در عرض چند روز ش��اخص از محدوده يك 
ميليون و 200 هزار واحد وارد محدوه يك ميليون 
و 400 هزار واحدي ش��د و توانس��ت بيش از 10 
درصد رشد كند. درست است تمام سهام موجود 
در بازار سهام ارزنده هستند اما مشكل اساسي بازار 

نبود اعتماد و نقدينگي است.
زماني كه اعتماد و نقدينگي در بازار نباشد شاخص 
و تك س��هم هاي بازار نمي توانند رشد كنند و به 

نوعي روي يك مدار مي مانند.
درست است بازار س��رمايه محكوم رشد است اما 
اين رشد دستوري نمي شود و بايد بورس براساس 
واقعيت هاي خود رش��د كند. اين رشدهاي بازار 
در زماني كه تك س��هم هاي بازار رش��د نمي كند 
نمي تواند شرايط را تغيير دهد و در وهله اول بايد 
تك سهم هاي خرد و بزرگ بازار رشد كنند و پس 

از آن به رشد ادامه دار بورس اميدواربود.
افت اين روزها طبيعي اس��ت و در مقابل آن رشد 
بايد ريزش هايي هم داشته باشيم ولي بايد توجه 
داش��ت كه ماهيت بورس تمايل به صعود دارد و 
ورود نقدينگي و افزايش اعتماد مي تواند مس��ير 

را تغيير دهد.

    شاخص دوباره رشد مي كند!
برخي از كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه عقيده 
دارند كه شاخص مي تواند تا پايان سال به محدوده 
يك ميليون و ۶00 هزار واحدي برس��د. يعني دو 
كانال ديگر رش��د كند و بازدهي ش��اخص نيز تا 
پايان س��ال به 30 تا 45 درصد خواهد رسيد. در 
شرايط معمول و افزايش نقدينگي در بازار سرمايه 
مي توان به رشد و بازدهي آن اميدوار بود اما زماني 
كه ش��اخص بيش از 25 ماه در مدار نزول بوده و 
يك باره رشد مي كند كمي جاي تعجب دارد. بيش 
از يكسال است كه بورس تهران ارزندگي دارد اما 
چطور مي شود كه اين يك سال ناديده گرفته شود 

و شاخص رشد يك باره داشته باشد.
باي��د منتظر مان��د و ديد كه آيا ش��اخص تا پايان 
سال صعودي مي ماند يا خير؟ چراكه تداوم روند 
صعودي مي تواند سهامداران را به ورود نقدينگي 

به بورس اميدوارم كند.
اما به طور كلي بورس تهران ارزنده است و با افزايش 
اعتماد و نقدينگي مي توان اميد داشت شاخص تا 

پايان سال بازدهي خوبي به سهامداران بدهد.

»تعادل«عواملتاثيرگذارروينوساناتبازارسرمايهرابررسيميكند

از لوح تقدير تا سقوط بازار 



از بازار بوده است؛ به اين نكته نيز بايد اذعان كنيم كه 
بازار در هفته هاي گذش��ته دچار بيش واكنشي بوده 
و باوجود ارزنده ب��ودن كليت بازار، اما تقاضايي براي 
بازار نداشته است.  حمايت حقوقي ها در كف قيمتي 
و بلعي��دن اردرهاي فروش كم ك��م موجب دلگرمي 
حقيقي ها و غلبه اميد بر ترس در بخش هايي از بازار 
شد و به سرعت به كليت بازار تسري پيدا كرد.  ارزش 
معامالت از حوالي 2 ه��زار ميليارد تومان به بيش از 
5 هزار ميليارد تومان رسيد و خالص ورود نقدينگي 
در هفته گذش��ته پس از مدت ها مثبت بوده اس��ت.  
حال اگر بخواهيم منطقي ب��ه آينده بازار نگاه كنيم، 
متوجه ريس��ك هاي پيش روي ب��ازار، باوجود نازل 
بودن قيمت ها مي شويم؛ همچنين ريسك هايي كه 
از قبال بودجه 1402 از يك دولت بي پول و تحت فشار 

مي تواند به صنايع تحميل شود.
 از تغيير نرخ خوراك و سوخت صنايع گرفته تا عوارض 
و ماليات بر صادرات و حقوق مالكانه و انتشار گسترده 
اوراق با واي تي ام باال و... كه روند بازار را مي تواند تغيير 
دهد؛ از سويي ديگر باال رفتن نرخ دالر آزاد و حركت 
انتظاري دالر نيما در مسير نزديك شدن به آن، رشد 
ش��تابان نقدينگي در ماه هاي گذش��ته، نااميدي از 
برجام و گش��ايش هاي مرتبط با آن با قدرت گرفتن 
جمهوري خواهان، موجب ش��كل گرفتن چشم انداز 
تورمي در ماه هاي آتي در كشور شده است كه مي تواند 
به عنوان موتور محركي در جهت رشد بازار تلقي شود.

 بنابراين به نظر مي رس��د بازارس��رمايه در ماه هاي 
آتي؛ چ��ه با حمايت حقوقي ها و چ��ه بدون حمايت 
حقوقي ها روند رو به رش��دي را ط��ي كند كه در اين 
مس��ير قطعا با فراز و فرودهايي همراه مي شود كه در 

سايه ريسك هاي ذكر شده در باال است.

    از حرف تا عمل
 رسول جاويدي

 مدير تحليل شركت 
سبدگردان داريوش 

بح��ث شاخص س��ازي از 
مدت ها قبل يكي از مباحث 
داغ در بازارس��رمايه ما بوده 
است، چنانچه به كرات ديده شده شاخص كل بورس 
در روزهاي��ي افزايش داش��ته، اما ش��اخص هم وزن 
حاكي از قرمز پوش��ي كليت بازار بوده اس��ت كه در 
تضاد با همديگر بوده اند. يك��ي ديگر از داليل وجود 
چنين تعارض هايي در روزهايي اس��ت كه بازار سبز 
رنگ است؛ در روزهاي س��بز رنگ بازار گاهي شاهد 
افزايش 50 هزار واحدي شاخص كل هم هستيم، اما 
در روزهاي قرمز پوشي يك دست بازار افت شاخص 
بسيار بسيار كم تر از اين اعداد است و گاهي كمتر از 
15 هزار واحد نيز است كه باز اين گمانه را در ذهن ها 
پ��ر رنگ تر مي كند. يكي ديگ��ر از معضالت بازار نيز 
تصميمات هيجاني اس��ت كه معموال با توجه به جو 
و ش��رايط حاكم بر بازار، شاهد صحبت هايي از سوي 
مسووالن هستيم كه متاسفانه اثر اين صحبت بسيار 
كم رنگ بوده و بيشتر وعده هايي است كه يا گهگاه به 
همان شكل بيان نمي شوند يا دوام آنها در حد دو سه 

روزي بيشتر نيست.
اميد است كه مسووالن سازمان و البته شوراي عالي 
بورس، با ديد و رويكردي به بازارس��رمايه بنگرند كه 
گره از مش��كالت سهامداران صبور و سختي كشيده 

باز كند.

    مثبت سازي نماگر اقتصاد
 محمد حسين شهيدزاده

 كارشناس بازارسرمايه
در روزهاي اخير با عملكرد 
بس��يار مثب��ت ش��اخص 
بازارس��رمايه، برخ��الف 
انتظارات، بازهم اين سوال 
مطرح مي شود كه ماهيت اين سبزپوشي چيست. از 
سوي سخنگويان دولت حمايت دولت از بازارسرمايه 
حمايتي راهبردي است، اما عملكرد سرمايه گذاران 
خرد نش��ان از عدم اطمينان عميق آنها است. ورود و 
خروج پول هوش��مند، به عنوان يكي از شاخص هاي 
اصلي توج��ه س��رمايه گذاران، نش��ان مي دهد كه 
مثبت س��ازي ش��اخص در روزهاي اخير ناش��ي از 
عملكرد و تاثير و تأثر س��هامداران حقوقي است. در 
بازارس��رمايه عملكرده��اي مقطعي نظي��ر مزايده 
خصوصي سازي و فروش بلوك 12 درصدي هلدينگ 
خليج فارس، محدودكردن بخش فروش بازارگردان ها 
و توقف پذيره نويسي اوراق بهادار و عرضه هاي اوليه، 
كاهش مقطعي نرخ سود بانكي و ديگر اقدامات انجام 
شده اخير، در زمره حمايت هاي اساسي و راهبردي 
به حس��اب نمي آيد.  به نظر مي رسد دولت مي تواند 
با تعامل بيش��تر با ذي نفعان كليدي بازارسرمايه كه 
قطعا س��هامداران حقيقي و خرد از اصلي ترين آنها 
است، اقدامات راهبردي واقعي را در راستاي حمايت 
اساس��ي از بازار گام بردارد تا ضمن افزايش اعتمادي 
سهامداران، مأمني امن براي س��رمايه گذاران مهيا 
س��ازد. همچنين تدوين بودجه س��ال 1402 دولت 
نيز سبب شده تا سهامداران خرد منتظر تصميمات 

اثر گذار دولت بر بازار در سال آينده باشند.

    عدم نگاه ابزاري به بازارسهام
 علي عصاري

 كارشناس بازارسرمايه 
ره  هم��وا يه  رس��رما زا با
دس��تخوش تغيي��رات از 
مقاطع باالدست بازار بوده 
اس��ت و طبيعتا تصميمات 
كالن اقتصادي تاثيرات زي��ادي را روي بازار خواهد 
گذاشت. در دو سال گذشته باتوجه به اينكه دستكاري 
و مداخله دول��ت در روند عادي معام��الت يك امر 
بديهي براي بازار بوده و اعتماد سهامدار خرد نسبت 
به قانون گذار بسيار كم شده؛ بديهي است كه اين روال 
مثبت را مانند دوره هاي قبل يك تله فروش��ندگي 
قلمداد كنند، ولي س��وال اينجاس��ت كه آينده بازار 
باتوجه به ش��رايط كنوني جامعه و بازارهاي موازي 
چگونه خواهد بود.  براي جواب به اين س��وال بازار را 
مي توان به يك مجموعه س��ه بعدي تشبيه كرد كه 

بعد اول آن تورم نهادينه در بخش هاي واقعي جامعه 
است كه دير يا زود بايد به اين بازار منتقل شود، بازاري 
كه نه تنها نتوانس��ته همگام با تورم پيش برود؛ بلكه 
بخش هاي زيادي از ارزش خود را بابت بي اعتمادي 
به صحبت هاي مسووالن از دست داده است.  بعد دوم 
بازار بخش هاي فني بازار است كه P به E هاي سه يا 
چهار سهام آن را بسيار ارزنده كرده و اين شائبه را در 
فعاالن بازار به وجود مي آورد كه قوانين جديد دولت 
براي حمايت بازار بيشتر شبيه جمع آوري سهام در 
كف هاي معتبر است.  بعد س��وم كه از ديدگاه بنده، 
مهم ترين ديدگاه به بازارسرمايه است؛ بخش دالر و 
نقدينگي در جامعه است.  باتوجه به اينكه نقدينگي 
به حد سرس��ام آوري در جامعه باال رفته و با توجه به 
شرايط موجود بيشتر نقدينگي ها سمت دالر و طال 
روان مي ش��ود، طبيعتا جذابيت يك بازار در موازات 
بخش طال و دالر به ش��دت حس خواهد ش��د؛ البته 
دولت معتقد اس��ت كه نگاه ابزاري به بازارس��رمايه 
ندارد، اما باتوجه به اينكه از ابتداي امسال و به صورت 
مقطعي بازار سرمايه جامانده ترين بازار تلقي مي شود، 
مي تواند يك گزينه مناسب براي جذب نقدينگي و 

ابزاري براي كنترل نرخ دالر محسوب شود.

    انتظار حمايتي پايدار 
 حامد ستاك 

  مديرعامل كارگزاري 
آريانوين 

بهتري��ن م��دل حمايت از 
سهامداران، حمايت كردن 
از طريق بسترسازي مناسب 
و كاهش دغدغه سهامداران است؛ به اين ترتيب كه 
نهادهاي ناظر بايد به نوع��ي عمل كنند كه دغدغه 
سهامداران درخصوص پيش بيني پذيري سهم آنها 
افزايش پيدا كند و بتوانند سهام خودشان را به ميزان 
سوددهي ش��ركت هايي كه سهام شان را خريداري 
كرده اند، راحت پيش بيني كنند. همچنين از طريق 
اينكه مقررات و قوانين را سعي كنند، ثبات ببخشند و 
در خصوص انواع و اقسام قيمت گذاري ها سعي كنند 
كه يك ثبات رويه وجود داشته باشد. بستر معامالتي 
را به صورت عادالنه و همه گير داشته باشند؛ همچنين 
اين دس��ته از امور كه به تمامي سهامداران و منافع 
آنها برمي گردد و بس��تر مناس��ب را براي فعاليت در 
بازارسرمايه ايجاد مي كند، مورد قبول فعاالن بازار و 
سرمايه گذاران است.  شايد در واقع سطح پايين ترين 
مدل حمايت، خريد و فروش در نمادها است كه اين 
موضوع نباي��د از طريق نهادها انجام ش��ود و بايد از 
طريق بازارگردان هاي متعهد و متخصصي كه براي 
هر سهمي به صورت منصفانه ترتيب داده شده است، 
فعاليت كنند. بايد گفت بستر اين امر را بايد نهادهاي 
ناظر مهيا كنند كه بتوانند بازارگردان ها منابع الزم و 
س��هم الزم را داشته باشند تا بتوانند به نوعي وظيفه 
بازارگرداني خ��ود را انجام دهند. اگر بسترس��ازي 
مناسب انجام شود و به نوعي از سهامداران از طريق 
جلوگيري از قيمت گذاري هاي نادرست و نامتعارف 
حمايت شود، بسياري موارد ديگر كه به بازارسرمايه 
آسيب خواهد زد، اين حمايت مطلوب بازارسرمايه 
اس��ت و پايدار خواهد بود و اث��رات آن براي چندين 
سال باقي خواهد ماند و آن حمايت سطح پايين نيز 
اين است كه ورود انجام شود و خريد و فروش صورت 
بگيرد كه نه مي تواند براي طوالني مدت اتفاق بيفتد 

و نه شايد مطلوب اهالي بازارسرمايه باشد.

  رد پاي دستكاري در بازار
 اميرحسين بازوند

 كارشناس بازارسرمايه 
باتوج��ه ب��ه چرخش يك 
مرتبه شاخص كل از و تغيير 
روند نزولي به صعودي طي 
2 هفت��ه گذش��ته و آن هم 
درست در زماني كه فشارها به رياست سازمان بورس و 
وزير اقتصاد به نقطه اوج خود رسيده بود، گمانه زني ها 
و ترديد ها را نسبت دستكاري شاخص در بين فعاالن 
بازار پر رنگ ش��ده است.  در حال حاضر بازارسرمايه 
از منظر رشد نس��بت به ساير بازارهاي مالي عقب تر 
اس��ت، اما اقبال از اين بازار هنوز ب��ه صورت واقعي 
صورت نگرفته؛ زيرا روند خ��روج پول در چند وقت 
گذش��ته به جز يك يا دو روز ادامه داشته و اين پول 
شخصيت هاي حقوقي بوده است كه توانسته بازار را 
به روند مثبت برگردان��د و اينكه تا كجا اين حمايت 
صورت مي پذيرد سوال بسياري از كارشناسان است.  
محدوده يك ميليون و هفتصد هزار مقاومت رواني 
هست كه با شكستن آن مي توان به ادامه دار بودن اين 
روند، اميد داشت به شخصه در حال حاضر اميد دارم 
نظارت بيشتر بر روي رفتار بازارگردان ها و حقوقي ها 
باعث ايجاد ثبات و آرامش در جو رواني بازگردد تا در 
آينده شاهد فشار فروش از سوي اين دوستان نباشيم. 

    استراتژي نعل و ميخ
 نازنين خالقي 

  كارشناس بازارسرمايه 
هر بازار مالي دوره هاي افت 
و خي��ز متع��دد و متوالي را 
در بازه هاي زماني مختلف 
تجرب��ه مي كن��د. در ميان 
اين فراز و نشيب ها، برندگان همواره كساني هستند 
كه ب��ا اس��تفاده از تحليل جامع، رويكرد مناس��بي 
نسبت به استراتژي سرمايه گذاري خود داشته و در 
زمان هاي مختلف بنابر اقتصادي شرايط، استراتژي 

سرمايه گذاري خود را بازنگري كنند.
در ميان دره ها و قله هاي بازار سرمايه، برخي نيازمند 
ن��گاه دقيق تري ب��ه اوضاع و ش��رايط محيطي بازار 
هستند تا مثل اين روزها بتوان پيش بيني مناسبي 
از بازار سرمايه داشت. شايد اين روزهاي بازارسرمايه 

نيز در يكي از تالطم هايي اس��ت ك��ه به دليل تعدد 
متغيرها، تحليل آن كمي با پيچيدگي همراه باشد. 
همچنين تازگي و يك ساله بودن دولت و عدم وجود 
داده هاي كافي ب��راي پيش بيني رفتار دولتمردان و 
استراتژي پيش روي آنها در مواجهه با بورس منجر 
شده تا با ذره بين دقيق تري رفتار دولت در شرايطي 
كه به اعالم بودجه س��ال 1402 نيز نزديك هستيم 
را بررسي كنيم. تجربه دولت هاي پيشين نشان داده 
اس��ت كه اكثرا در دوره چهار ساله ابتدايي دولت ها 
نگاهي به پتانسيل هاي بورس ندارند و تمركز خود را 
بر بازار پولي متمركز مي كنند و نهايتا همراهي آنها با 
بازار سرمايه محدود به انتشار اوراق است، ولي باتوجه 
به اقتصاد تورمي و شرايط تحريمي سال هاي اخير، 
در چهار س��اله دوم با بورس دست دوستي فشرده و 
از مس��ير آن بس��ياري از تامين مالي هاي مناسب و 
روش هاي جذب س��رمايه داخلي را انجام مي دهند.  
اگر بخواهيم دولت جديد را از اين زاويه مورد بررسي 
ق��رار دهي��م، البته بايد ب��راي احتمال اس��تراتژي 
محافظه كارانه پس از س��ال 99 ه��م وقعي بنهيم. 
همچنين تا اينجاي كار، دولت نشان داده استراتژي 
نعل و ميخ را در قبال بازارس��رمايه دارد. يك روز به 
بازارسرمايه به عنوان ابزاري فقط براي پوشش كسري 
بودج��ه مي نگرد و بار ديگر كه ديده آش دارد ش��ور 

مي شود، دستي از سر مهرباني بر سر بازار مي كشد.

    تصميماتي در جهت نارضايتي ها!؟
 احسان ذاكرنيا 
كارشناس ارشد 

بازارسرمايه 
ش��ايد يك��ي از اصلي ترين 
چالش ه��اي بازارس��رمايه 
مس��اله كاه��ش اعتماد و 
دش��واري بازگش��ت اعتماد از دس��ت رفته فعاالن 
بازارسرمايه خصوصا سرمايه گذاران حقيقي است؛ 
چالش��ي كه با وجود ارزندگي بخش قابل توجهي از 
سهم هاي بازارسرمايه، ماه ها باعث شده بود و هست 
كه با خروج نقدينگي حقيقي از بازار مواجه باش��يم.  
رنگ س��بز روزهاي اخير بازار و استقبال و بازگشت 
ع��دد قابل توجهي از س��رمايه ها به ب��ازار و افزايش 
حجم معامالت خرد نشانگر اين است كه اگر اعتماد 
به بازار بازگردد، مجدد ش��اهد رش��د و رسيدن بازار 
به ارزش هاي ذاتي خود خواهيم ب��ود. در اين ميان 
برخي نگراني ها وجود دارد كه مبادا رش��د اخير نيز 
امري مقطعي و گ��ذرا در جهت كاهش نارضايتي ها 
و اعتراضات فعاالن بازار سرمايه باشد، ولي شواهدي 
وجود دارد كه مي تواند از آن اميد به تداوم رشد بازار 
داشت.  نظر افزايش نرخ ارز در هفته اخير شاهد برخي 
تغييرات در عوامل بنيادي در سطح بين المللي بوديم؛ 
مانند كاهش نرخ تورم امريكا نسبت به پيش بيني ها و 
افزايش اميد به پايان يا كاهش سياست هاي انقباضي 
فدرال رزرو، كاهش شاخص دالر و به تبع آن افزايش 
نرخ كاموديتي هاي جهان��ي كه بخش قابل توجهي 
از بورس كش��ور را تحت تاثير ق��رار مي دهد، كرك 
اسپرد نس��بتا مناس��ب صنعت پااليش و همچنين 
صنعت اوره در پتروشيمي ها، افزايش عرضه خودرو 
در بورس كاال كه باعث كاهش زيان انباشته خودرو 

سازها مي شود و...
در مجموع بايد صبر كرد و بدون پيش داوري و رفتار 
هيجان��ي مثبت يا منفي به بررس��ي ادامه روند بازار 
بپردازيم و به نظر بنده در صورت عملكرد مناس��ب 
دولت در تدوين بودجه 1402 مي توانيم؛ شاهد رشد 

معقول بازارسرمايه باشيم.

    سقوط بورس با تصميمات نادرست
 احسان عسكري 

  كارشناس بازارسرمايه 
در  قيمت ه��ا  نوس��ان 
بازارس��رمايه ج��زو ذات 
آن اس��ت و اگر ش��رايط و 
متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار 
تغييرات محسوس و غيرمنتظره اي را رقم نزنند، روند 
بازار سهام تا حد قابل قبولي قابل برآورد خواهد بود. 
همچنين در مقاطعي كه عوامل بااهميت و تاثيرگذار 
بر بازار تغيير مي كنند، نمي توان برآورد مناس��بي از 
روند آتي بازار داشت. بنابراين همواره سياست گذاران 
اقتص��ادي و ناظ��ران بازارس��رمايه تمهيداتي را در 
قوانين و مقررات فراهم مي كنند كه در آن ش��رايط 
از رفتارهاي هيجاني فعاالن بازار كاس��ته و بازار را از 
نوسانات شديد نجات دهند.  بنابراين اتخاذ تصميمات 
حمايتي توس��ط ناظ��ران بازارس��رمايه و مقامات 
اقتصادي در دولت در چارچوب قوانين و مقررات براي 
حفظ كليت و تماميت بازارسرمايه كامال پذيرفته شده 
است؛ همانطور كه در بورس هاي پيشرفته و توسعه 
يافته دنيا تجربه شده اس��ت. مجموعه اتفاقاتي كه 
براي بازارسرمايه كش��ور در بين سال هاي ١٣٩٩ تا 
١٤٠١ روي داده است تا حد زيادي غيرمنتظره بود 
و ناظر بازارسرمايه به تنهايي قادر به كنترل شرايط 
بازار نبود. همچنين آزادسازي سهام عدالت و تبليغات 
گس��ترده مربوط به آن موجب شد بسياري از عموم 
جامعه بدون كسب دانش سرمايه گذاري كافي براي 
كسب سود اقدام به سرمايه گذاري مستقيم در بازار 
كردند كه برگش��ت بازار از روند رو به رش��د موجب 
متضرر شدن بسياري از ايشان شد. تامين مالي قابل 
توجه دولت از بازار سهام و بدهي در سال ١٣٩٩ مزيت 
بر علت ش��د تا بازار در سراشيبي سقوط قرار گيرد و 
بدي��ن روي ضربه بزرگي به اعتماد فع��االن بازار؛ به 
خصوص س��رمايه گذاران تازه واردان بازار وارد شود 
ك��ه جبران آن حداق��ل تاكنون زمان ب��رد. در حال 
حاضر فكر مي كنم آنچه در بدنه بازارس��رمايه براي 
حمايت و حفاظت از فعاالن و سرمايه گذاران و حتي 
ناشران الزم بود صورت گرفته است و عمده مشكالت 
بازار از اركان اقتصادي و تصميم س��از كشور نشات 

مي گيرد. رشد نرخ سود در سيستم بازار پول، افزايش 
هزينه هاي توليد و فروش شركت هاي پذيرفته شده 
در بازارسرمايه در كنار نوسانات قيمت هاي جهاني 
كاموديتي ها و ركود اقتصادي در كشورهاي صنعتي 
و توسعه يافته به واسطه جنگ بين روسيه و اوكراين 
موجب شده است و بس��ياري از شركت ها وضعيت 
سودآوري قابل قبولي را نداشته باشند.  بنابراين اگر 
دولت درصدد رونق بخشيدن به بازارسرمايه و رشد 
اقتصادي اس��ت؛ بايد فكري به حال رشد درآمدها، 
حذف رانت و كاهش هزينه هاي ش��ركت ها كند كه 
گام اول آن حذف قيمت گذاري دستوري با حركت 
به سوي س��ازوكار عرضه و تقاضاي شفاف در بورس 
كاال و س��پس منصفانه كردن هزينه هاي خوراك و 

سوخت شركت ها است.

    رشد و ريزش هاي تعمدي
 هابيل خاوري 

  كارشناس بازارسرمايه 
موضع گيري ه��اي تجربي 
زمان��ي از س��وي فع��االن 
ب��ازار اتف��اق مي افت��د كه 
حافظه س��رمايه گذاران از 
رويدادهاي گذشته، افكار آنها را مغرضانه مي كند يا 
آنها را به اين باور مي رس��اند كه احتمال وقوع مجدد 
رويدادهاي تلخ گذش��ته وجود دارد.  نوسانات بازار 
طي س��ال هاي اخير نيز در حافظه بسياري از مردم 
ديدگاه بدي نسبت به بازارسرمايه ايجاد كرده است 
كه همين ديدگاه باعث موضع گيري سهامداران در 
جهت احتمال تكرار رويداد هاي تلخ گذش��ته شده 
اس��ت. طي روز هاي اخير شاخص كل از نظر عددي 
رش��د خوبي داشته است، اما قيمت عامه سهام  رشد 
آن چناني نداشته اند.  در حال حاضر اطميناني ايجاد 
نشده كه سهامداران اقدام به خريد سهام شركت ها 
كنند يا پولي از بازار هاي موازي به س��مت اين بازار 
روانه ش��ود. همچنين رش��د هاي چن��د روز اخير از 
جنس بازار بود چرا كه حجم و ارزش معامالت روند 
رو به رش��دي را داشته اس��ت و ورود پول حقيقي ها 
هم گوياي اين امر ب��ود و بنابراين جنس اين مثبت 
خوردن نمي تواند دستوري باشد، اما ريزش هايي كه 
در چند ماه گذشته رخ داده است؛ به نحوي تعمدي 
بود، اگر ممانعتي در جهت رشد بازار از سوي نهاد ها 
ناظ��ر رخ ندهد، نقدينگي از س��اير بازار ها به راحتي 
مي تواند جذب بازار س��رمايه شود. عمده ترين ترس 
سهامداران خرد باتوجه به سابقه ذهني ريزش هاي 
اخير و اتفاقاتي كه طي س��ال هاي گذش��ته در بازار 
س��رمايه رخ داده و با كوچك ترين تلنگري در طرف 
فروش قرار مي گيرند، اين است كه مجدد دچار فريب 
در بازار نشوندكه اين امر نشان از بي اعتمادي به بازار و 
قانون گذاران بازار است.  باتوجه به تمامي پارامتر هاي 
مثبت بازارس��رمايه، اما نهاد هاي ناظر تصميم هاي 
مقطعي زيادي براي اين بازار گرفته اند؛ به نحوي كه 
همواره يا بازار ما خيلي Over Value بوده است يا 
خيلي under value، مشكل از كجاست؟ مشكل 
از بازار اس��ت، از قوانين است يا از شيوه هاي حمايت 
از آن يا فعاالن آن يا از تحليل هاي ارايه شده؟ ايجاد 
واگرايي بين ارزندگي سهام شركت ها و قيمت روي 
تابلوي معامالت آنها با ش��اخص كل بس��يار فاحش 
است، اين شكاف ايجاد شده را بايد در كدام تصميم ها 
جست وجو كنيم؟ با چه ضريبي بايد موارد تاثيرگذار 
را طبقه بندي كنيم؟؟ پس سر و سامان دادن به اين 
بازار نيازمند عزمي جدي است تا اين بازار در مسير 

اصلي خود قرار گيرد.

    حمايت هاي پوچ و بي دوام
 حامد فقرايي 

 كارشناس بازارسرمايه 
بخش��ي از تحليل هاي��ي 
يه  رس��رما ا ز با در  ك��ه 
مي تواند م��ورد توجه قرار 
گي��رد، تحليل ه��اي مالي 
رفتاري اس��ت. در زمينه مالي رفت��اري، اگر ترس 
س��رمايه گذاران در بازارسرمايه را بخواهيم بررسي 
كني��م، بايد به س��وابق تاريخ��ي توجه ك��رد.  در 
بازارسرمايه ايران و در طي حدود دو دهه اخير، سه 
مورد حبابي ش��دن بازار را شاهد بوده ايم كه شامل 
اوايل دهه 80 كه به عنوان حباب سيماني ها و سال 
92 و سال 99 است؛ به طور كلي رشدهايي محدود 
را نيز در ميان رويداده��اي نام برده مي توان يافت.  
به طور كلي پس از شروع از بين رفتن حباب، عموم 
س��رمايه گذاران خرد از بازارس��رمايه روي گردان 
شده و اعتماد خود را نسبت به آن از دست داده اند. 
در اين ميان دولت ها و مس��ووالن مختلف س��عي 
كرده اند كه ب��ا اتخاذ تصميمات يا محدوديت هايي 
سرعت ريزش را كاهش دهند؛ از جمله تصميماتي 
كه پس از رش��د س��ال 99 مي توان نام برد، اجبار 
حقوقي ها به خريد س��هام، اعمال محدوديت ها در 
فروش از سوي بازارگردان ها، نامتقارن سازي دامنه 
نوسان و ... بوده است.  به طور كلي، پس از ريزش ها، 
باتوجه به ع��دم اعتمادي س��رمايه گذاران خرد از 
يك سو و دستكاري هايي كه تحت عنوان اقدامات 
جهت جلوگيري از ريزش س��ريع از سوي نهادهاي 
مسوول صورت گرفته است؛ هر آنچه كه در رشد هاي 
بازارس��رمايه روي مي ده��د، موقت��ي خواهد بود و 
بسياري از سرمايه گذاراني كه تجربه بااليي در فرآيند 
س��رمايه گذاري دارند نيز محتاط شده كه نتيجه آن 
تغيير جهت هاي ش��ديد و تغيير رنگ بازار اس��ت و 
تدام دخالت از سوي مقامات مسوول بدون توجه به 
بازارهاي ديگر و فاكتورهاي اقتصادي همچون تورم 
و نرخ واقعي ارز، مي تواند بازار س��رمايه را از رقابت با 
بازارهاي موازي خارج كند و آسيب طوالني مدتي در 
راستاي تشكل سرمايه و افزايش سرمايه گذاري در 

بازارسرمايه در راستاي توسعه را ايجاد كند.
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درگاه يكپارچه مجامع الكترونيك 
سمات| در ش��هريور و مهر ماه سال جاري مجمع 
صاحبان سهام 5 ش��ركت حاضر در بازار سرمايه به 
صورت الكتروني��ك از طريق درگاه يكپارچه مجامع 
الكترونيك »ديما« از س��وي شركت سپردهگذاري 
مركزي برگزار شد. بر اساس اطالعات منتشر شده، 
مجامع شركت هاي »دكتر عبيدي، ساختمان اصفهان، 
افق كوروش، سرمايه گذاري بوعلي و سرمايه گذاري 
و توسعه خوزستان« با دستور جلسه هاي »تصويب 
صورت هاي مالي، انتخاب اعضاي هيات مديره، افزايش 
سرمايه و...« در ماه گذشته به صورت الكترونيك توسط 

سپرده گذاري مركزي براي سهامداران برگزار شد.
    درگاه يكپارچه مجامع الكترونيك

در يك نگاه
درگاه يكپارچه مجامع الكترونيك »ديما«، جهت 
سهولت دسترس��ي كليه س��هامداران به مجامع 
عمومي شركت هاي بورسي و ثبت شده نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار به صورت الكترونيك مهيا شده 
و اين سامانه با بهره گيري از فناوري هاي نوين، بدون 
محدوديت ه��اي جغرافيايي، ام��كان برگزاري در 

بستري امن را براي سهامداران فراهم كرده است.
    مزاياي سامانه »ديما«

گفتني است بهره گيري از بستر س��جام جهت احراز 
هويت س��هامداران، شفافيت باال به واسطه رأي گيري 
الكترونيكي، امكان حضور نهادهاي نظارتي در مجامع به 
روش الكترونيكي، حضور همزمان سهامداران در چند 
مجمع، امكان پرسش و پاسخ ميان سهامداران و هيات 
رييس��ه مجمع و وجود تاالر گفت وگو جهت تعامالت 
بين سهامداران از مزاياي سامانه ديما به شمار مي رود. 
سهامداران براي حضور در مجمع الكترونيك مي بايست 
در سامانه س��جام ثبت نام و احراز هويت شده باشند تا 

دسترسي آنها براي ورود به جلسه مجمع فعال شود.

برگزاري جلسه كارگروه 
تنقيح در وزارت اقتصاد

جلس��ه كارگروه تنقيح قوانين و مقررات حوزه وزارت 
امور اقتصادي و دارايي امروز دوشنبه 2۳ آبان 1401 
به ميزباني س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار ش��د. 
در اين جلس��ه با حضور معاون تدوين، تنقيح و انتشار 
قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري 
از هم��كاران مركز تدوين، تنقي��ح و تطبيق قوانين و 
مقررات س��ازمان بورس و اوارق بهادار تقدير به عمل 
آمد. در اين مراس��م كه مشاوران معاونت امور حقوقي 
و مجلس وزارت امور اقتصادي دارايي، معاون تدوين، 
تنقيح و انتش��ار قوانين و مق��ررات معاونت حقوقي 
رياس��ت جمهوري و نمايندگان سازمان حسابرسي، 
سازمان خصوصي سازي، خزانه داري كل كشور، سازمان 
امور مالياتي، گمرك جمهوري اسالمي ايران، سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي، معاونت امور بانكي، 
بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزارت اقتصاد، س��ازمان 
سرمايه گذاري، بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران، 
مناطق آزاد تجاري-صنعتي و اقتصادي، مركز اطالعات 
مالي و مبارزه با پولش��ويي، بانك هاي مختلف كشور 
و ساير دستگاه هاي وابسته يا مرتبط با وزارت اقتصاد 
حضور داش��تند، با گزارش عملكرد سازمان بورس و 
اوراق بهادار در امر تنقيح و انتشار قوانين و مقررات بازار 
س��رمايه آغاز گرديد. در بخشي از اين گزارش، مراجع 
ذي صالح مقررات گذار در بازار سرمايه كشور معرفي 
ش��ده و ضوابط حقوقي طبقه بندي مصوبات و تمييز 
مقرره از تصميم، فلوچارت و مراحل كلي در ارتباط با 
تدوين، تنقيح و انتشار مقررات بازار سرمايه، تاريخچه 
تنقيح و انتشار در پايگاه قوانين و مقررات بازار سرمايه 
معرفي گرديد. همچنين، پايگاه قوانين و مقررات بازار 
سرمايه، انواع كدهاي موضوعي قوانين و مقررات مرتبط 
با بازار س��رمايه و وضعيت تنقيحي مقررات منتشره 
نمايش داده شد و در نهايت، برنامه ها و اهداف آتي مركز 
تدوين، تنقيح و تطبيق قوانين و مقررات بازار سرمايه 
اعالم گرديد كه از جمله اين موارد، اجراي موضوع ماده 
۳0 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در رابطه با 
انتشار مقررات حوزه كسب و كار در سامانه ملي قوانين 
و مقررات، همكاري تنقيحي با معاونت تنقيح و انتشار 
قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري 
درخصوص انتشار و بارگذاري مقررات در سامانه داتيك، 
ارتقاي پايگاه قوانين و مقررات بازار س��رمايه و تثبيت 
مرجعيت اين پايگاه در بازار سرمايه جهت دسترسي 
به قوانين و مقررات و ارتباط مستقيم ذي نفعان )اعم از 
شهروندان و فعاالن بازار( با مراجع وضع قانون و مقرره 
مربوط به بورس و بازار اوراق بهادار در كشور مي باشد. 
مهدي مهدي زاده )معاون تدوين، تنقيح و انتشار قوانين 
و مقررات معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري( ضمن 
تشكر از عملكرد مركز تدوين، تنقيح و تطبيق قوانين 
و مقررات بازار س��رمايه در امر تنقيح و انتشار قوانين 
مقررات بازار سرمايه، تشكيل اين مركز را منشأ خير و 
آثار عمومي براي كشور و مجموعه بازار سرمايه دانست. 
وي ضمن اشاره به الزام قانوني مربوط به انتشار قوانين و 
مقررات مربوط به حوزه كسب و كار، مقوله تنقيح قوانين 
و مقررات را امري تخصصي، ارزشمند و منحصربه فرد 
دانسته و خالصه اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار 
در اين عرصه را براي دستگاه هاي ديگر مرتبط با وزارت 
اقتصاد ارزش��مند، قابل اقتباس و الگوگيري قلمداد 
نمود. ايشان همچنين، ابراز اميدواري كرد كه همكاري 
اين سازمان در امر تنقيح و انتشار مقررات بازار سرمايه 
در س��امانه ملي قوانين و مقررات كشور كماكان ادامه 
داشته باشد. در ادامه، نمايندگان دستگاه ها و نهادهاي 
مرتبط با وزارت امور اقتصادي و دارايي از نمايندگان 
مركز تدوين، تنقيح و تطبي��ق قوانين و مقررات بازار 
سرمايه پرسش هايي مطرح كرده و بخشي از نشست 
به پرسش و پاسخ و بيان دغدغه نمايندگان ارگان هاي 
متبوع گذشت. در انتها، معاون تدوين، تنقيح و انتشار 
قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري از 
همكاران مركز تدوين، تنقيح و تطبيق قوانين و مقررات 
سازمان بورس و اوراق بهادار تقدير به عمل آورده و لوح 

تقديرهايي به اعضاي فعال در اين حوزه اهدا گرديد.

»تعادل«عواملتاثيرگذارروينوساناتبازارسرمايهرابررسيميكند

از لوح تقدير تا سقوط بازار 



گروه راه و شهرسازي|
سرويس حمل دريايي كانتينر بين روسيه و چين از طريق 
تركيه توسط گروه حمل و نقل روسي فسكو با عبور از كانال 
س��وئز و درياي سياه راه اندازي شد. اين در حالي است كه 
در پي تغيير و تحول در مناسبات و روابط بين المللي ميان 
غرب و شرق پس از حمله روسيه به اوكراين به نظر مي رسيد 
مسيرهاي ترانزيت كاالها از شرق به غرب متحول خواهد 
شد. حتي در هفته اول آبان سال جاري، يك مقام بلندپايه 
روس��يه اظهار كرده بود، »محور شرقي- غربي به زودي 
جاي خود را به محور شمالي- جنوبي ترانزيت كاال خواهد 
داد و به اين ترتيب، از اهميت كانال تاريخي و استراتژيك 
»سوئز« كاسته شده و بر ضرورت هاي راهبردي كريدور 
شمال- جنوب كه ايران نيز در كانون آن قرار دارد، افزوده 
خواهد شد.« اما حاال به نظر مي رسد، روس ها احتماال به 
علت وجود برخي نقص ها در كريدور شمال- جنوب ايران 
معطل رفع اين نقص ها و اتصال تمام حلقه هاي كريدور 
مورد نظر نمانده و نخواهند ماند. هر چند كه مسير ايران 
بس��يار كوتاه تر و به صرفه تر از مسير كانال سوئز و درياي 
سياه اس��ت. به گزارش »تعادل«، اگر چه در سويه شرقي 
كريدور شمال- جنوب ايران يعني از بنادر جنوب تا بنادر 
شمال ايران، هم مسيرهاي ترانزيتي جاده اي و هم راه آهن 
وجود دارد، اما در سويه غربي اين مسير فقدان راه آهن در 
محدوده رشت تا آستارا سرعت انتقال كاالها به كشورهاي 
شمالي ايران را دستخوش مشكل كرده است. تكميل اين 
بخش از كريدور ريلي كشور نيازمند 22 هزار ميليارد تومان 
اعتبار است كه در شرايط كنوني اقتصاد ايران، تامين آن 
دشوار و بلكه ناممكن است. از همين رو، مسووالن دولتي 
ايران طي رايزني هايي با همتايان روس خود، موافقت آنها 
براي تسريع در تكميل اين محدوده را جلب كرده اند و در 
آخرين اظهارنظر معاون وزير راه ايران از روس ها درخواست 
كرده تا براي تكميل اين بخش از راه سراسري ايران، برنامه 
عملياتي ارايه كنند. به گفته معاون نخست وزير روسيه، 
كريدور شمال-جنوب مي تواند جايگزين امني براي كانال 
سوئز شود و انتظار مي رود حجم محموله هاي روسيه از اين 
مسير تا سال 2030 دو برابر شود.  در همين چهارچوب، 
آندري بلوسف، معاون نخست وزير روسيه گفته بود، كريدور 

شمال-جنوب مي تواند جايگزين امني براي كانال سوئز 
شود و انتظار مي رود حجم محموله هاي روسيه از اين مسير 
تا س��ال 2030 دو برابر شود. وي در سخنراني در مجمع 
اقتصادي اوراسيا خاطرنشان كرده بود: كريدور بين المللي 
حمل و نقل شمال جنوب )INSTC( و ساير مسيرهاي 
جايگزين به دليل »تغييرهاي جهاني بازارهاي جهاني« 
به چين، آسياي جنوب شرقي و خليج فارس اهميت پيدا 
مي كند.  به گفته اين مقام روس، اين مسير در حال حاضر 
تنها شريان تجاري در اعماق دريا است كه اروپا و آسيا را به 
هم متصل مي كند و چنين »تك قطبي« خطراتي را براي 
اقتصاد جهاني به همراه دارد.كريدور بين المللي حمل و 
نقل شمال جنوب )INSTC( يك سيستم حمل و نقل 
چندمنظوره به طول 7200 كيلومتر است كه مسيرهاي 
كش��تي، ريلي و جاده اي را براي جابه جايي محموله بين 
هند، ايران، آذربايجان، روسيه، آسياي مركزي و اروپا به هم 
متصل مي كند. كارشناسان مي گويند اين مسير مي تواند 
هزينه ها را تا حدود 50 درصد كاهش دهد و تا 20 روز در 
زمان س��فر صرفه جويي كند.  او همچنين گفته بود: در 
تالش براي ايجاد زنجيره هاي لجستيكي جديد و قابل اجرا 
كردن مسير، روسيه پيشنهاد ايجاد يك اپراتور بين المللي 
براي كريدور شمال-جنوب به همراه ايران و آذربايجان را 

داده است.ساخت INSTC در اوايل دهه 2000 آغاز شد، 
اما توسعه بيشتر آن با توجه به تحريم هاي غرب كه روسيه 
را مجبور كرده است جريان تجاري خود را از اروپا به آسيا 
و خاورميانه تغيير دهد، اهميت جديدي پيدا كرده است. 

مسيريكهمنافعتركيهراتامينميكند
از اين رو، در حالي كه به نظر مي رسد، نگاه مسكو به سمت 
ايران و مسير ترانزيتي كريدور شمال -  جنوب تغيير كرده 
و روس ها به دنبال تسهيل تردد از مسير ايران هستند، اما 
طبق اخبار رسانه هاي خارجي، روسيه انتقال بار از مسير 
تركيه را آغاز كرده است.  به گزارش ايلنا، طبق خبر منتشر 
شده از سوي سايت روسي »seanews.ru«، سرويس 
حمل دريايي كانتينر بين روسيه و چين از طريق تركيه 
توسط گروه حمل و نقل روسي فسكو با عبور از كانال سوئز و 
درياي سياه راه اندازي شده است.  فسكو اعالم كرده كه اين 
اولين سرويس منظم دريايي بين روسيه و چين است كه 
از امكانات بندري استانبوِل تركيه به عنوان مركز ترانشيپ 
استفاده مي كند. روسيه و چين در حالي تركيه را به عنوان 
مسيري براي ترانزيت بار و حمل و نقل كاال انتخاب كرده اند 
كه گم��ان مي رفت انتخاب ش��ركاي راهبردي تجاري 
كشورمان در منطقه، ايران باشد.  اين سرويس جديد هر 

دو هفته يك بار در مسير نووروسيسك - استانبول - شكو 
- نينگبو - شانگهاي - چينگدائو و بالعكس ارايه مي شود 
و مدت زمان ترانزيت و حمل كاال در اين سرويس از چين 
به اس��تانبول بين 30 تا 35 روز و مدت زمان ترانزيت در 
مسير نووروسيسك 40 تا 45 روز است.  در شرايط كنوني 
مي توان گفت، تركيه برنده بزرگ تحريم هاي غرب عليه 
مس��كو در زمينه حمل و نقل بوده است، چرا كه مسير 
دسترسي به روسيه از طريق كريدور شمال جنوب به دليل 
تكميل نشدن شبكه ريلي ايران و همچنين ظرفيت اندك 
حمل و نقل دريايي بين بنادر شمال ايران و بندر آستاراخان 
هر روز ضعيف تر مي شود و در مقابل بنادر تركيه امروز به 
دروازه هايي مطمئن براي صادرات و واردات روسيه تبديل 
شده اند.  در همين حال، شركت حمل و نقل كانتينري 
RUSCON )بخشي از گروه دلو كه اخيرا سهام  اي پي مولر 
- مرسك را در مجموعه گلوبال پورتز خريده است(، يك 
سرويس چند وجهي جديد براي تحويل كاال از تركيه به 
روسيه از طريق بندر نووروسيسك راه اندازي كرده است. 
از طريق اين سرويس، محموالت مختلف در استانبول و 
در انباري اختصاصي تخليه و سپس روي كشتي بارگيري 
و به ترمينال NUTEP در بندر نووروسيس��ك منتقل 
و بعد از آن از طريق س��رويس ريلي شركت حمل و نقل 
كانتينري RUSCON يا با كاميون به هر نقطه از روسيه 
تحويل داده مي ش��وند. در حالي كه به تصور مسووالن 
كشورمان، روسيه به كريدور ترانزيتي عبوري از ايران 
وابستگي دارد و عدم دسترسي به مسير ايران مي تواند به 
عنوان نمونه محدوديتي براي تجارت بين هند و روسيه 
محسوب شود، اخيرا دستيار رييس جمهور روسيه اعالم 
كرده كه گردش مالي ناش��ي از تجارت بين روس��يه و 
هند به بيش از دو برابر رسيده و در سال جاري نيز ۱20 
درصد افزايش داشته اما تغيير معناداري در مورد تردد 
بار از مسير كريدور شمال - جنوب مشاهده نمي شود و 
اكنون كشتي هاي باري چارتر شده توسط تجار هندي و 
روسي در مدت 25 روز مسير بين بنادر ناواشيوا )بمبئي( و 
نووروسيسك روسيه را از طريق كانال سوئز و درياي سياه 
طي مي كنند بدون آنكه معطل محدوديت هاي كريدور 

شمال - جنوب به ويژه در محدوده درياي خزر شوند.

درشهرايرانشهر

ادامه از صفحه اول

راهوشهرسازي6   Tue. November 15. 2022  2358   سهشنبه 24 آبان 1401    20 ربيع الثاني 1444  سال نهم    شماره

دامنهاثرگذاري
صندوقامالكومستغالت

عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه سازان با بيان كه 
صندوق امالك و مستغالت اثري بر قدرت خريد مردم 
ندارد، گفت: صندوق امالك و مستغالت به حفظ سرمايه 
افرادي كه دنبال مسكن هستند، كمك مي كند. فرشيد 
پورحاجت همچنين تصريح كرد كه اين صندوق ها به 
تنهايي اثر مثبتي روي بازار مسكن نمي توانند بگذارند. 
پورحاجت در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: قبال در قالب 
صندوق سرمايه گذاري بانك ها، صندوق هاي امالك و 
مستغالت را داشتيم داشتند كه البته به انحراف رفت. 
در قال��ب اين صندوق ها در زيرمجموعه برخي بانك ها 
هلدينگ هايي ايجاد و توليد مس��كن آغاز ش��د. وي با 
بيان اينكه راه اندازي صندوق هاي امالك و مستغالت 
موضوع جديدي نيست، ادامه داد: اينكه اين صندوق ها 
در زير مجموعه بورس راه اندازي شده اند انتظار مي رود با 
توجه به شفافيت اين بازار شرايط بهتري براي پاسخگوي 
از اين صندوق ها داش��ته باش��يم. وي درباره اثرگذاري 
صندوق هاي امالك و مستغالت بر بازار مسكن، افزود: 
بايد به اين توجه شود كه صندوق هاي مذكور به تنهايي 
نمي توانند اثرگذاري خود را در اقتصاد مسكن و به طور 
خاص توليد مس��كن داشته باشند. اين خوب است كه 
ابزاره��اي مالي در جهت توليد مس��كن به طور خاص 
پروژه هاي بزرگ مسكن و ساختمان در كشور استفاده 
كنيم. عضو هيات مديره كانون سراس��ري انبوه سازان 
يادآور شد: نبايد فراموش كنيم در شرايطي قرار داريم 
شكاف بس��يار عميقي عرضه و تقاضا داريم، اين مساله 
از قدرت خريد متقاضيان مسكن نشات گرفته و شرايط 
مناسبي براي خريد مسكن حداقلي را ندارند. پورحاجت 
تاكيد كرد: مي توان گفت اين صندوق ها اثرگذاري اينكه 
اكثر مردم توان و بضاعت تملك يك آپارتمان حداقلي 
را براي خود داشته باش��ند،  ندارد. وي با اشاره به اينكه 
سونامي هاي 5 ساله را در بازار مسكن داريم، اضافه كرد: 
يكي از ويژگي هاي مثبت صندوق امالك و مستغالت اين 
است كه به حفظ س��رمايه  افرادي كه فاقد مسكن بوده 
و دنبال مسكن هس��تند، كمك مي كند. در واقع ارزش 
پول ملي و قدرت خريد مردم به صورت حداقلي فراهم 
مي شود به اين شرط كه بورس نظارت هاي دقيقي روي 
اين صندوق ها داشته باش��د. وي بيان كرد: در گذشته 
و در دولت قبلي ديديم كه چه بي اطميناني نس��بت به 
بورس شد و خسارت هاي زيادي به مردم وارد شد. خيلي 
از كس��اني كه حاصل يك عمر زندگي خود را در بورس 
گذاشتند، به واسطه ناكارآمدي در اين بخش همه سرمايه 
خودشان را از دست دادند.  وي با تاكيد بر اينكه در كنار 
صندوق امالك و مستغالت بورس، دولت و وزارت راه و 
شهرسازي به صورت خاص بايد يك برنامه ريزي بسيار 
منسجمي در حوزه رفع بحران ها براي توليد مسكن براي 
بخش خصوصي داشته باشد، گفت: 95 تا 97 درصد توليد 
مسكن كشور توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد، 
از اين ميزان حدود 80 درصد توليد توس��ط بنگاه هاي 
كوچك انجام مي شود كه سازوكار ورود به بورس را ندارند.

ورودسامانهبارشيجديد
بهكشورازچهارشنبه

س��ازمان هواشناسي از ورود س��امانه بارشي جديد به 
كشور از روز چهارشنبه و آغاز سه روز بارندگي در نيمي 
از استان هاي كشور خبر داد. به گزارش ايرنا، زمان شروع 
بارش ها روز چهارش��نبه و پايان آن روز جمعه همراه با 
وزش باد شديد موقتي، در نواحي گرمسير رعدوبرق، 
در ارتفاعات بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ خواهد 
بود. بر اين اس��اس روز چهارشنبه در آذربايجان غربي، 
آذربايجان ش��رقي، زنجان، قزوين، ق��م، البرز، تهران، 
مركزي، همدان، كردستان، كرمانشاه، ايالم، لرستان، 
شمال و غرب اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختياري 
بارندگي خواهيم داشت. روز پنجشنبه در آذربايجان 
غربي، آذربايجان شرقي، قزوين، زنجان، تهران، البرز، 
غرب سمنان، كرمانشاه، كردستان، همدان، مركزي، 
قم، غرب و شمال اصفهان، لرستان، ايالم، خوزستان، 
چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، شمال 
غرب فارس، شمال بوشهر انتظار بارش باران خواهيم 
داشت. روز جمعه همين ش��رايط آب و هوايي را براي 
خوزس��تان، بوش��هر، فارس، كهگيلويه و بويراحمد، 
چهارمحال و بختياري، لرستان، اصفهان، يزد، خراسان 
جنوبي، خراسان رضوي، شرق و جنوب سمنان، خراسان 

شمالي، نيمه شمالي كرمان پيش بيني مي شود. 

عضوشورايشهرتهران:
آلودگيهواهنوزاولويتنيست

رييس كميس��يون سالمت، محيط زيس��ت و خدمات 
شهري شوراي ش��هر تهران با انتقاد از عملكرد ضعيف 
2 خودروس��از داخلي و تاثيرات آن بر آلودگي هوا گفت: 
موضوع اصلي آلودگي هوا به دستگاه هاي اجرايي و دولت 
برمي گردد. البته در قانون هواي پاك شرح وظايف هريك 
از 2۱ دستگاه مرتبط به طور دقيق مشخص شده است. به 
گزارش ايسنا، مهدي پيرهادي با بيان اينكه واقعيت اين 
است كه از س��خن گفتن در رابطه با آلودگي هوا و گوش 
فرا ندادن مسووالن خسته شده ايم، اظهار كرد: سازمان 
حفاظت محيط زيست به عنوان بخشي كه بايد قانون هواي 
پاك را پيگيري كند، تنها نقش نظارتي دارد. اي كاش در 
اين قانون معاون اول رييس جمهور متولي اجرايي شدن 
قانون هواي پاك و مطالبه گر موضوع آلودگي هوا بود. وي 
همچنين تصريح كرد: 2۱ دستگاه در اين زمينه وظيفه 
دارند و مردم نمي دانند دقيقاً كدام دستگاه پاسخگو است؟ 
با اين شرايط حتي مسووالن نيز به اختالف مي خورند كه 
چه كسي بايد در اين زمينه به مردم پاسخ بدهد. پيرهادي 
با بيان اينكه اس��تانداري در اين رابطه دو جلسه برگزار و 
اس��تاندار موارد را پيگيري كرد، گفت: موارد به اندازه اي 
زياد بود و دس��تگاه ها به ان��دازه اي به وظايف خود عمل 
نكردند كه در نتيجه اتفاق خاصي در اين قانون نيفتاد. عضو 
شوراي اسالمي شهر تهران با تأكيد بر اينكه دولت بايد در 
اولين قدم وسايل نقليه عمومي، شخصي، موتورسيكلت 
و كاميون هاي فرسوده را از رده خارج كند، اظهاركرد: در 
قدم دوم بايد شرح وظايف را در خصوص ذرات كوچك تر از 
2.5 و ۱0 ميكرون در قانون مشخص كنيم. زماني كه قانون 
هواي پاك تصويب شد، موارد بيشتر ناظر به آاليندگي 2.5 
بوده و به ۱0 ميكرون و ريزگردها در قانون به دقت پرداخته 
نش��ده و وظايف نيز به درستي تبيين نشده است. وي با 
بيان اينكه كليه مجموعه ها و دستگاه ها بايد آلودگي هوا 
را اولويت اصلي خودشان بدانند، يادآور شد: اين موضوع 
هنوز اولويت نيست و شايد يكي از مسائل، بودجه باشد كه 
هزاران دليل براي توجيه مطرح مي شود. ما در خصوص 

آلودگي صحبت مي كنيم، اما هيچ اتفاقي نمي افتد.

تعاملبازارمسكنوبورس
 برخي اين پرس��ش را مطرح مي كنند در همه جاي دنيا 
80درصد قيمت خانه ها در قالب وام پرداخت مي شود اما 
در ايران يك چنين پرداخت هايي صورت نمي گيرد. چرا؟ 
طبيعي است كه در اقتصاد ايران تنها 27درصد نقدينگي و 
پول ها در جريان است و در نقاط ديگر جهان بيشتر. معلوم 
است كه اين روند سيستمي را ايجاد مي كند كه ديگر براي 
خريد مسكن عموم مردم پولي باقي نمي ماند. اينكه دولت 
بانك ه��ا را موظف مي كند كه وارد ميدان ش��وند و براي 
خريد خانه به مردم وام دهند در صورتي محقق مي شود 
كه نقدينگي در جريان حداقل 60درصد ش��ود. وقتي به 
60درصد رسيد مي توان از بانك ها تسهيالت طلب كرد 
و در آن زمان اس��ت كه مي توان يك چنين تكاليفي را بر 
دوش بانك ها سوار كرد. در غير اين صورت با نقدينگي در 
جريان 27درصدي هيچ بانكي نمي تواند وارد مشاركت در 
حوزه مسكن شود. بنابراين ارتباط بازار سرمايه و بخش 
مسكن مقوله اي است كه چشم اندازهاي آينده در حوزه 

مسكن را شكل مي دهد.

بازدهيبازارچقدرميشود؟
 بازار سرمايه نسبت به ساير بازارها نظير كاالهاي مصرفي 
از چيپس و پفك گرفته تا ساير بازارهاي موازي مانند طال 
و سكه دچار عقب افتادگي است. اين عقب افتادگي جبران 
خواهد شد، اما نمي توان پيش بيني دقيقي داشت كه اين 
اتفاق از چه طريقي و چه زماني رخ خواهد داد. با اين حال، 

فاصله زماني زيادي نخواهد داشت.

بايدبهكاربرانپلتفرمهاحق
انتخابداد

 مردم مطمئن باشند از داده و اطالعات آنها استفاده تجاري 
و غيرتجاري غيرمجاز نمي ش��ود، نقش موثري در ورود 
كاربران به ش��بكه هاي اجتماعي داخلي خواهد داشت. 
همچنين به صورت بلندمدت بايد قوانين به گونه اي تغيير 
كند كه اطمينان به حضور كاربران در اين فضا افزايش پيدا 
كند و اين امر بر عهده نهادهاي گوناگوني مانند نهادهاي 
تقنيني، باالدستي و نهادهاي اجرايي و فرهنگي و حتي 
تخصصي مثل وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات است 
و مي توانند در زمينه فرهنگ س��ازي، نقش مهمي را ايفا 
كنند. همچنين تجربه كش��ورهاي ديگر در استفاده از 
پيام رسان هاي داخلي و بومي حاكي از آن است كه رقابت 
ميان پلتفرم ها از اهميت برخوردار است. به  طور مثال در 
كره جنوبي اگر مردم از پيام رس��ان هاي داخلي استفاده 
مي كنند، همزمان به نمونه هاي خارجي هم دسترسي 
دارند و اين امر در رقابت اتفاق مي افتد و نكته ديگر اينكه 
براي پيام رسان داخلي با حضور نمونه هاي خارجي رقابت 

خوبي شكل مي گيرد.

راهاندازيخطدرياييروسيهوچينازكانالسوئز

روس ها منتظر ايران نماندند

قاسمي:حينعبورازفرودگاهامامدركنارمهمانانخارجيخجالتميكشم

شرموزيرراهازوضعيتحملونقلكشور
گروه راه و شهرسازي|

پس از حدود ۱5 ماه فعاليت به عنوان وزير راه و شهرسازي، 
رس��تم قاسمي ديروز براي نخس��تين بار از وضعيت همه 
مدل هاي حمل و نقل عمومي در كشور انتقاد كرد و حتي 
با اشاره به وضعيت فرودگاه امام خميني كه تقريبا فرودگاه 
نوسازي به شمار مي رود، به هنگام تردد در اين فرودگاه »در 
كنار مهمانان خارجي خجالت مي كشم.« مشخص نيست، 
چرا حاال قاسمي لب به انتقاد از شرايط كنوني حمل و نقل 
عمومي گشوده و البته از وضعيت اسفناك پيشرفت طرح 
خانه سازي دولتي تحت نام نهضت ملي مسكن سخني به 
ميان نياورده اس��ت؟ آيا زمزمه رفتن او از وزارت راه جدي 
شده است؟ يا آن طور كه اش��اره كرده، دريافت مجوز 20 
ميليارد دالري براي بهسازي حمل و نقل زمينه هاي انتقاد 
را براي او فراهم كرده است؟ بر اساس اين گزارش، ديروز باند 
بهسازي شده 29 چپ فرودگاه بين المللي مهرآباد به عنوان 
بزرگ ترين زيرساخت فرودگاهي در پرترافيك ترين فرودگاه 
كشور طي مراسمي با حضور وزير راه به بهره برداري رسيد. 
اين مراسم البته به فرصتي تبديل شد تا براي نخستين بار 
انتقادات قاسمي از مدل هاي حمل و نقل عمومي شنيده 
شود. وزير راه در اين مراسم اظهار كرد: در مدل هاي حمل 
و نقلي كشور اصال شرايط خوبي نداريم، سرعت قطارهاي 
باري ۱0 كيلومتر بر ساعت است، در بخش مسافري ريلي 
عمر واگن ها و لكوموتيو سال ها تمام شده است، در بخش 
جاده اي هم 400 هزار دستگاه كاميون داريم كه 200 هزار 
دستگاه آن بايد از رده خارج شود و سالي چند ميليارد دالر 
مازاد مصرف س��وخت در اين بخش داريم. او ادامه داد:  در 
فرودگاه هاي كشور كارهاي بزرگي انجام شده است، اما وضع 

فرودگاه هاي ما اصال خوب نيست، به بيش از 60 كشور سفر 
داشته ام، اما وقتي به فرودگاه امام برمي گردم، انگار از يك 
شهر بزرگ وارد روستا مي شوم. قاسمي اضافه كرد: فرودگاه 
استانبول تركيه براي 200 ميليون مسافر احداث شده است 
و يك شهر فرودگاهي است، اما من وقتي با يك مقام خارجي 
وارد فرودگاه امام مي شوم، خجالت مي كشم فرودگاه امام و 
مهرآباد در شأن جمهوري اسالمي ايران نيست. وي گفت: 
هواپيماهاي ما نيز عمر بسيار زيادي دارد، مجوزي دريافت 
كرده ام كه اگر بگذارند عملياتي و اجرا شود بخش حمل و 
نقل از اساس متحول خواهد شد. مذاكرات خريد هواپيما از 
خارج و ساخت لكوموتيو در داخل در حال انجام است 20 
ميليارد دالر مجوز در بخش حمل و نقل گرفته ام و براي 

اجراي آن همكاري همه بخش ها را مي طلبم.

فرودگاهمهرآبادتعطيلشدنينيست
حميدرضا سيدي، معاون وزير راه و شهرسازي نيز در اين 
مراس��م از تداوم فعاليت فرودگاه مهرآباد خبر داد و گفت: 
فرودگاه بين المللي مهرآباد با 2 باند پروازي استاندارد فعال 
اس��ت و طبق تصميم نظام و دولت اين فرودگاه تعطيل 
شدني نيست و براي هميشه مي ماند. مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران امروز در مراسم بهسازي 
باند 29 چپ فرودگاه بين المللي مهرآباد به عنوان بزرگ ترين 
زيرساخت فرودگاهي در پرترافيك ترين فرودگاه كشور، 
اظهار داشت: پيش از اين خلبانان از وضعيت كيفيت باند 
29 چپ مهرآباد گله هاي زيادي داشتند. وي ادامه داد: در 
اين راستا با فعال كردن باند 29 راست، عمليات بهسازي 
باند 29 چپ مهرآباد در همين دولت آغاز شد و پروژه يك 
ساله با اعتبار 750 ميليارد تومان اجرا شد. سيدي با اشاره به 
رعايت همه استانداردهاي روز دنيا در بهسازي باند 29 چپ 
مهرآباد، اضافه كرد: فرودگاه مهرآباد طبق تصميم دولت و 
نظام تعطيل شدني نيست و براي هميشه مي ماند.معاون 
وزير راه و شهرساري اظهار كرد: ترمينال يك و دو فرودگاه 
مهرآباد 70 س��ال قدمت دارد اين 2 ترمينال را امروز بايد 
جزو آثار باستاني تلقي كنيم.همچنين ترمينال هاي 4 و 
6 هم سوله هاي صنعتي اس��ت كه در شان مردم و كشور 
نيس��ت در اين راستا س��اخت ترمينال جديد مهرآباد با 

ظرفيت 20 ميليون مسافر در سال از امروز به دستور وزير 
راه و شهرسازي در دستور كار قرارگرفت. سيدي بيان كرد: 
مركز كنترل فضاي كشور 900 نيروي متخصص دارد و 
روزانه به ۱500پرواز خدمات مي دهد، ۱20 سامانه كمك 
ناوبري در مركز فعال است اين مركز 20 سال عمر دارد و 
نياز به بازسازي داشت. معاون وزير راه و شهرسازي اضافه 
كرد: مركز كنترل پشتيبان بين ترمينال هاي ۱ و 2 مهرآباد 
به مساحت ۱4 هزار متر مربع و 800 ميليارد تومان اعتبار 2 
ساله ساخته خواهد شد.وي اضافه كرد: در كل فرودگاه هاي 

كشور جمعا ۱۱8 پروژه عمراني در دست اجرا داريم.

تحريمهابرايبخشهواييايران
بسياركماثربود

محمد محمدي بخش، رييس سازمان هواپيمايي كشور نيز 
گفت: امروز ما مي توانيم بگوييم تحريم ها براي بخش هوايي 
بسيار كم اثر بوده است. محمدي بخش در مراسم افتتاح سه 
پروژه بزرگ فرودگاهي در فرودگاه بين المللي مهرآباد، 
اظهار كرد: در بازه زماني يك سال گذشته ما در يك جنگ 
تمام عيار در مواجهه با استكبار جهاني بوديم و همواره در 
معرض سخت ترين شرايط و تحريمي قرار داشتيم كه 
دنياي استكبار به ما تحميل كرد. انجام اين پروژه ها در اين 
شرايط بحراني و سخت با مشخصات فني و تخصصي، نشان 
از عزم جدي همكاران ما براي گسترش صنعت هوايي در 
شرايط س��خت جنگي و تحريمي دارد. معاون وزير راه و 
شهرسازي با بيان اينكه اگر دو دستگي ها را كنار بگذاريم، 
مي توان اين الگو را در همه عرصه ها گسترش داد و كشور را 
به سمت توسعه پيش برد، گفت: اهالي صنعت مي دانند در 
يك سال گذشته در  حوزه ورود هواپيما و نهضت تعميرات 
چه كارهاي مهمي انجام ش��ده است كه اجازه رسانه اي 
كردن آن را نداريم. اين نش��ان مي دهد كه در اين جنگ 
نابرابر پيروز ميدان بوده ايم و امروز مي توانيم بگوييم كه 
تحريم ها براي بخش هوايي بسيار كم اثر بوده است. رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري گفت: بخش خصوصي، دفاعي 
و امنيتي همه همراه شدند كه يك پروژه ملي در تهران و 
فرودگاه مهرآباد افتتاح بود و امروز در سايه همدلي، كاري 
كه داشتيم به سرانجام رسيد. وزير راه و شهرسازي نيز 

شبانه روزي در جريان س��اخت پروژه باند 29 چپ 
فرودگاه قرار داش��ته و ضمن حماي��ت از اين پروژه 
بزرگ، اصرار بر زمان افتتاح آن در وقت مقرر داشتند.

فقطفرودگاهمهرآباداقتصادياست
محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران نيز در 
مراسم افتتاح باند بهسازي شده 29 چپ مهرآباد گفت: فقط 
يك فرودگاه در كش��ور اقتصادي است كه آن هم فرودگاه 
مهرآباد است و بقيه فرودگاه هاي كشور اقتصادي نيستند. 
رضايي كوچي اظهار كرد: اينچنين پروژه ها و پروژه هايي نظير 
آزادراه تهران  -  شمال نشان از اراده و توان متخصصان داخلي 
دارد. در حال حاضر يك فرودگاه در كشور اقتصادي است كه 
آن هم فرودگاه مهرآباد است و بقيه فرودگاه ها شرايط مناسبي 
ندارند. رييس كميسيون عمران اضافه كرد: ضرورت دارد 
زمان تأخير پروازها كاهش يابد. هواپيماهاي ناوگان نوسازي 
شوند. در حال حاضر تعداد هواپيماهاي زمين گير قابل قبول 
نيست و مسووالن بايد در موضوع ورود هواپيما فعال باشند.

افتتاحباندبهسازيشده29چپمهرآباد
با حض��ور وزير راه و شهرس��ازي، بهس��ازي باند 29 چپ 
فرودگاه بين المللي مهرآباد به عنوان بزرگ ترين زيرساخت 
فرودگاهي در پرترافيك ترين فرودگاه كشور بهره برداري 
شد. اين براي نخستين بار پس از انقالب اسالمي است كه 
باند فرودگاه بين المللي مهرآباد به طور كامل بهسازي شده 
است، ارزش ريالي اين پروژه 7500 ميليارد ريال است كه 
در مدت ۱5 ماه به مرحله افتتاح رس��يد  از مشخصات اين 
باند مي توان به حريم )اس��تريپ( و سامانه زهكشي نوين 
اشاره كرد.  عمليات انجام شده براي اين پروژه بزرگ شامل 
بهسازي، نصب سيستم روش��نايي باند، نصب تابلوهاي 
راهنماي سطوح پروازي، نصب و راه اندازي چراغ هاي پاپي 
روي باند L/11R29، خط كشي سطوح پروازي، وارسي 
پروازي سامانه ILS و سيستم زهكش و استريپ باند است.در 
تحولي ديگر، عمليات احداث ترمينال ۱00 هزار متر مربعي 
فرودگاه بين المللي مهرآباد با ظرفيت 20 ميليون مسافر 
آغاز شد. عمليات احداث ساختمان پشتيبان مركز كنترل 

فضاي كشور  نيز با حضور وزير راه و شهرسازي كليد خورد.
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بيش از يك ماه از فيلتر شدن اينستاگرام و واتس اپ مي گذرد، 
اما هيچ تصميم جديدي براي اين دو پلتفرم اتخاذ نشده است. 
اگرچه به نظر مي رسد كه با توجه به طرح صيانت و اظهارات 
برخ��ي از نمايندگان مجلس، اين نه��اد با ادامه فيلتر ينگ 
اينس��تاگرام و واتس اپ مخالف نيست، اما برخي اخبار هم 
حاكي از آن است كه نمايندگان مجلس پيگير رفع فيلتر اين 
دو پلتفرم هستند، حال آنكه اظهارات وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، نشان مي دهد كه اين وزارتخانه تصميم جدي براي 
توسعه پلتفرم هاي داخلي دارد كه شايد با رفع فيلترينگ و 
رقابتي شدن فضا، اين امكان فراهم نشود و از اين رو تاكنون و 
با وجود آسيب هاي بسياري كه به كسب وكارهاي ديجيتالي 
و حتي خرده فروش ها وارد ش��ده و كارشناس��ان اينترنتي 
خواس��تار رفع محدوديت هاي موجود ش��دند، خواس��ته 
نمايندگان مجلس هم براي رف��ع فيلترينگ، راه به جايي 
نبرده است. در طول يك ماه گذشته، اظهارات ضد و نقيضي 
درباره فيلتر كردن دو اپليكيشن اينستاگرام و واتس اپ مطرح 
شده است. به طور مثال، وزير ارتباطات، شرط ادامه فعاليت 
اين دو پلتفرم امريكايي را تغيير رفتار آنها عنوان كرده است. 
اين در حالي است كه محدوديت هاي اخير اينترنت و فضاي 
مج��ازي ضربه بزرگي به اقتصاد ديجيتال، اس��تارتاپ ها و 
كس��ب و كارهاي آنالين زده است. به گواه آمارهاي رسمي، 
اختالالت اخير اينترنت و مسدودسازي ها بيش از 80 هزار 
ميليارد تومان به كسب وكارها خس��ارت وارد كرده و ادامه 
آن مي تواند كش��ور را با چالش بزرگ بيكاري روبرو كند. در 
اين ميان احمد نادري، عضو هيات رييس��ه مجلس تأكيد 
دارد كه سياست فيلترينگ به شكل فعلي جواب نمي دهد. 
نادري با اشاره به رفتارهاي سلبي صورت گرفته در برابر 
ويديو، ماهواره و... اظهار كرد: »سال 1396 تلگرام فيلتر 
شد و سپس يك نهاد داخلي تلگرام طاليي را راه اندازي 
كرد كه آن نيز حذف شد. اينها نشان مي دهد كه چنين 
سياستي جواب نمي دهد و بايد نحوه مواجهه تغيير كند.« 
او همچنين خاطرنشان كرد: »بخش زيادي از نمايندگان 
مجلس به رياست قاليباف، پيگير برداشته شدن فيلترينگ 
و رفع فيلتر اينستاگرام و واتس اپ هستند. جلسات زيادي 
برگزار شده كه برخي از آنها محرمانه است، اما بحث هاي 
جدي مطرح شده براي اينكه بايد اين فيلتر برداشته شود.«

   ضوابط شناسايي پلتفرم هاي مشمول 
طرح حمايتي اقتصاد ديجيتال اعالم شد

البته به تازگي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ضوابط 
شناسايي پلتفرم هاي مشمول طرح حمايت از سكوها و 
كسب وكارهاي اقتصاد ديجيتال را اعالم كرد. اين بسته 
حمايتي كه در قالب 14 ماده، 30 بس��ته حمايتي براي 

كسب و كارها در نظر گرفته، قرار است توسط كارگروهي 
متش��كل از وزارت ارتباطات، اقتصاد، صمت و اطالعات 
اجرايي شود. اين در حالي است كه بندهاي تدوين شده، از 
نگاه فعاالن اكوسيستم نوآوري نه تنها حمايتي نيست، بلكه 
مجموعه اي از كلي گويي ، تكرار برنامه هاي گذشته و بيش از 
همه برنامه اي در راستاي انحصار است. دهم آبان ماه، وزير 
ارتباطات جزييات بسته حمايت از كسب وكارهاي آنالين 
را اعالم كرد و وعده داد طي يك هفته، ضوابط پلتفرم هاي 
مشمول اين طرح را اعالم كند. حال پس از يك هفته تاخير، 
وزارت ارتباطات براي شناسايي پلتفرم هاي عالقه مند به 
حضور در اين طرح حمايتي، فراخ��وان داد. مطابق اين 
فراخوان، سه شاخص اصلي براي بررسي مشمول بودن 
يا نبودن پلتفرم ها در نظر گرفته خواهد شد. شاخص هاي 
پذيرش عمومي پلتفرم براي كاربران، شاخص هاي پذيرش 
عمومي پلتفرم براي كسب وكارها و شاخص هاي مرتبط با 
قابليت هاي نرم افزاري و فني، سه موردي هستند كه براي 
شناسايي پلتفرم هاي مشمول مورد توجه قرار گرفته اند. 
البته جزييات بيشتري در رابطه با اين سه شاخص مطرح 
نشده است. براساس اسناد فراخوان ياد شده، پلتفرم هايي 
كه با ارايه اسناد مثبت بيش از 65 درصد امتيازات ارزيابي 
را كسب كنند، مشمول حمايت هاي آيين نامه حمايت از 
كسب وكارها خواهند شد. همچنين پلتفرم هايي كه موفق 
شوند بين 50 تا 65 درصد امتيازات ارزيابي را كسب كنند، 
مطابق آيين نامه هاي مربوطه ام��كان بهره مندي از 

برخي از حمايت هاي طرح را خواهند داشت. 

   پيشرفت قابل مالحظه  ايران
در توسعه پلتفرم هاي داخلي

همچنين عيسي زارع پور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
روز گذشته در بيست و سومين اجالس بين المللي شوراي 
رگوالتورهاي كش��ورهاي جنوب آس��يا، با بيان اينكه اين 
اجالس بستر مناسبي است براي بحث و تبادل نظر درباره 
دغدغه ه��اي مش��ترك رگوالتورهاي جنوب آسياس��ت، 
اظه��ار كرد: امروزه نياز به اتصال به ش��بكه براي انجام امور 
مختلف، بيش از هر زمان ديگري ضروري اس��ت و توسعه 
خدمات ديجيتال بر بستر شبكه پرسرعت و امن مي تواند 
رفاه و آرامش بيشتري را براي بشر به ارمغان آورد. وي افزود: 
جمهوري اس��المي ايران با درك اهميت راهبردي فناوري 
ارتباط��ات و اطالعات، جايگاه وي��ژه اي را در برنامه ريزي و 
سياس��ت گذاري هاي خود براي اي��ن بخش در نظر گرفته 
است تا حداكثر استفاده را از اين فناوري براي تسهيل زندگي 
مردم و پيشرفت كشور به عمل آورد؛ به طوريكه هيات دولت 
جمهوري اسالمي ايران با تش��كيل كارگروه ويژه اي براي 

توس��عه اقتصاد ديجيتال و تفويض كليه اختيارات هيات 
وزيران و رياس��ت جمهور به آن، مسير توسعه فناوري هاي 
ارتباطي و اطالعاتي و اقتصاد ديجيتال را به صورت ويژه اي 
دنبال مي كند. زارع پور با اشاره به پيشرفت قابل مالحظه اي 
كه ايران به پشتوانه جوانان نخبه و شركت هاي دانش بنيان در 
توسعه پلت فرم هاي داخلي و ارايه خدمات ديجيتال به دست 
آورده است، تصريح كرد: اين پيشرفت ها به گونه اي است كه 
امروزه ميليون ها ايراني، روزانه از خدمات ديجيتال بومي از 
تاكسي اينترنتي و خريد و فروش برخط گرفته تا خدمات 
برخط پخش ويدئو و رسانه هاي اجتماعي استفاده مي كنند. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات توسعه پهن باند موبايل در 
تمامي شهرهاي ايران و بيش از 8۷ درصد از روستاهاي باالي 
۲0 خانوار را از دستاوردهاي سال هاي اخير دانست و اظهار 
كرد: براي توسعه پهن باند ثابت برنامه بلندپروازانه اي را براي 
رساندن فيبر نوري به 80 درصد از منازل و كسب و كارهاي 
ايراني در افق زماني تنها سه سال در دستور كار قرار داده ايم كه 
دانش و تجربه آن در رگوالتوري ايران در حال انباشت است.

   پلتفرم هاي جهاني بايد نسبت به
 حقوق شهروندان مسووليت پذير باشند

وي با اشاره به چالش هاي نوظهوري مانند تجميع قدرت و 
انحصار برخي پلتفرم هاي جهاني در اليه محتوا و حتي اخيرا 
در شبكه ارايه اينترنت، در مورد مسووليت پذير نگه داشتن 
آنان براي حفظ حقوق شهروندان و همچنين حمايت از 
نوآوري و رقابت محص��والت و خدمات بومي تاكيد كرده 
و هش��دار داد: مجموعه اين روندها در فناوري اطالعات و 
ارتباطات، توان رگوالتورها و چه بسا در آينده اي نه چندان 

دور، بقاي آنها را تهديد مي كند. وزير ارتباطات با تاكيد بر 
استفاده از نگاه هاي نو و مكانيزم هاي فناورانه و همكاري ها 
و مقررات مشترك منطقه اي و بين المللي براي تنظيم گري 
فعاليت مسووالنه ش��ركتهاي جهاني، خواستار توسعه 
استفاده از فناوري هاي تنظيم گري و مشاركت دولت ها و 
سازمان هاي منطقه اي مانند شوراي رگوالتورهاي جنوب 
آس��يا )SATRC( ش��د. وي افزود: نهادهاي رگوالتوري 
نقش عمده اي در برآورده س��ازي اين نيازها ايفا مي كنند 
و مي توانند با توسعه چارچوب رگوالتوري، تغييرات ايجاد 
شده در اين محيط پويا را رصد كنند تا حقوق شهروندان 

كشورهاي خود در اين فضاي جديد و مهم را حفظ كنند.

   اگر سفت بگيريم خارجي ها 
با ما همكاري مي كنند

در عين حال، مرتضي آقاتهراني رييس كميسيون فرهنگي 
مجلس؛ معتقد اس��ت كه اگر س��فت بگيري��م كاربران و 
شركت هاي خارجي به پيام رسان هاي داخلي مي آيند چرا 
كه فوق العاده به اين پيام رسان ها محتاج هستند. او با بيان 
اينكه بايد سكوهاي فضاي مجازي در اختيار ما باشد؛ گفت: 
متاسفانه گروهي در مجلس نگذاشتند اين موضوع شكل 
بگيرد. رييس كميسيون فرهنگي در واكنش به اينكه »بحث 
بيش��تر در خصوص كاربر خارجي بود كه به نرم افزار ايراني 
نمي آيد«، به ايلنا گفت: »آنها فوق العاده به شما محتاج هستند 
يا نه؟ محتاج هستند. پس آنها هم مي آيند سراغ شما؛ اگر 
سفت گرفتيد آنها هم مي آيند، اما اگر شما از اول ترسيديد، 
شما مي رويد در زمين آنها.« آقاتهراني در پاسخ به اينكه »يعني 
شما معتقديد كه اگر سفت بگيريم امكان دارد اينستاگرام 

با ما همكاري كند؟«، گفت: »بله، مانند آنچه كه در تركيه 
اتفاق افتاد و آمد طبق مقررات اين كشور وارد همكاري شد.« 

   سكوهاي فضاي مجازي بايد دست 
خودمان باشد

رييس فراكس��يون فرهنگي مجلس ش��وراي اس��المي 
درخصوص نقص ها و اختالالت متعدد نرم افزارهاي داخلي 
كه امكان پذيرش كاربران را ن��دارد، گفت: » بحث تنظيم 
مقررات كه در مجلس مطرح شد، براي همين بود؛ يعني نظر 
مجلس اين بود كه ما كاري كنيم كه سكوهاي برنامه هاي 
فضاي مجازي دس��ت خودمان باش��د نه دست بيروني ها، 
امريكا، صهيونيست ها و اروپايي ها؛ ولي خيلي ها نگذاشتند.« 
آقا تهراني با اشاره به انجام نشدن مديريت سكوهاي فضاي 
مجازي، گفت: »وقتي كه اين كار انجام نشد، زماني كه شما 
به يك باره واتس اپ، يا اينستاگرام و تلگرام را مي بنديد، اگر 
در داخل هم چيزي نداشته باشيد كه جايگزين آنها شود، 
خب مشكل به وجود مي آيد، اين فهميدنش خيلي سخت 
نيست.« به باور آقا تهراني همين االن هم براي انجام اقدامات 
دير نشده است: »بايد وزارت ارتباطات نسبت به تقويت فضاي 
مجازي داخل كه خودكفا و ملي است، اقدامات الزم را انجام 
دهد. اين هم براي امروز و االن نيست؛ اين را از ديرباز حضرت 
آقا گفته اند و خواسته اند، اما متأسفانه كمتر به اين حوزه توجه 
شده است. من اين را مي گذارم به حساب اينكه بعضي ها يك 
مقدار ديرفهم ان��د.« او در بخش ديگري از توضيحات خود 
درباره مديريت فضاي مجازي، گفت: »فضاي مجازي االن 
بزرگ ترين قدرت در دنيا است. شما مي خواهيد از آن استفاده 
كنيد و اجازه هم ندهيد كه سوءاستفاده و خرابكاري كنند. 
خب اين راهكار دارد؛ لذا يك كمي بايد روي آن فكر كنيم كه 
چه بايد كرد. اگر ]اين فضا را[ سپرديد به دست بيگانه، بعد نبايد 
توقع داشته باشيد كه به شما خدمت كند.« آقاتهراني در پاسخ 
به اين سوال كه »وقتي فضاي مجازي بين المللي را ببنديم، 
چگونه كاربران ما مي توانند براساس نظرات رهبري در عرصه 
جنگ نرم و جهاد تبيين در فضاي بين المللي حضور يابند؟«، 
گفت: »بايد اين كار را انجام دهيم. نرم افزارهاي داخلي واقعًا 
بايد بتوانند هم با سرعت بهتر، پهناي بهتر، پاسخگويي بهتر و 
هوشمندسازي برنامه اي بيشتر و بهتر نيازهاي مردم را تأمين 
كنند. مانند بلد و نشان كه جايگزين ويز شدند. گفتند و معلوم 
شد كه ويز اسراييلي است. خب آمدند در برابر ويز، نشان و بلد 
را ايجاد كردند. اين دو نرم افزار چون خوب عمل كردند، مردم 
به سمت اينها آمدند.« او در ادامه توضيحات خود گفت: »در 
حوزه ديگر هم همين طور است. االن روبيكا و نرم افزارهاي 
ديگر ايجاد شده است. اگر اينها ان شاءاهلل بتوانند از پس تأمين 

نياز و خواست مردم برآيند، مردم استقبال مي كنند.«

ويژه

اعالم بسته هاي رومينگ ويژه 
اينترنت و مكالمه همراه اول 

براي جام جهاني قطر
همراه اول هم��گام با تيم ملي كش��ورمان، با طراحي 
»بسته هاي رومينگ ويژه جام جهاني«، و »بسته مكالمه 
رومينگ« به اس��تقبال برگزاري اين رويداد جهاني به 
ميزباني قطر رفت. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات س��يار ايران، همراه اول به مناسبت بيست و 
دومين دوره جام جهاني فوتبال و همراهي ايرانياني كه 
قصد عزيمت به كشور قطر براي تماشاي حضوري اين 
دوره از رقابت ها را دارند، »يك بسته ويژه جام جهاني« 
در كنار بسته هاي مختص اينترنت و مكالمه رومينگ 
تعريف و طراحي كرده است. اين بسته هاي ويژه رومينگ 
بين الملل جام جهاني ۲0۲۲ كه از نيمه آبان ماه جاري 
پياده سازي شده، قابليت خريداري و فعالسازي را براي 
تمامي مشتركان دايمي و اعتباري به سه شكل »كدهاي 
دستوري«، »فروشگاه آنالين همراه اول« و »اپليكيشن 
همراه من« فراهم آورده است. در ضمن قابليت خريد 
براي ديگران در تمام��ي روش هاي مذكور وجود دارد.  
در سبد سرويس  هاي مختص اين ايام همراه اول كه از 
طريق ش��بكه تمامي اپراتورهاي قطر )Ooredoo و 
Vodafone( قابل اس��تفاده است، يك بسته ويژه ۲ 
گيگابايت 30 روزه با هديه ۲0 دقيقه مكالمه و ۲0 پيامك 
با قيمت 390 هزار تومان به چشم مي خورد.  دو بسته 30 
روزه ديگر با عنوان رومينگ جام جهاني نيز با يك بسته 
۷ روزه مكالمه رومينگ از جمله بسته هاي تدارك ديده 
شده است. اپراتور اول تلفن همراه كشور سعي كرده با 
در نظر گرفتن طيف هاي مختلف و وسيعي از سليقه ها 
و نيازهاي مشتركان، بسته هاي كاربردي را تعريف كند.  
همراه اول عالوه بر تدارك بسته 30 روزه رومينگ جام 
جهاني ۲0۲۲ به شرح »5 گيگابايت اينترنت، 50 دقيقه 
مكالمه و 50 پيامك هديه« به قيمت 990 هزار تومان، 
بسته رومينگ ديگري را نيز مختص خبرنگاران، مديران 
و دس��ت اندركاران اجرايي كشورمان در اين رويداد به 
شرح »۲0 گيگابايت اينترنت، ۲00 دقيقه مكالمه و ۲00 
پيامك هديه« و با قيمت ۲ ميليون و 990 هزار تومان 
در نظر گرفته كه از مسيرهاي ذكرشده قابل خريداري 
است. آخرين بسته نيز »بسته مكالمه رومينگ« است 
كه عالوه بر پوشش 90 دقيقه مكالمه رومينگي، تعداد 
90 پيامك نيز به مشترك خريدار، هديه مي دهد و عالوه 
بر آن امكان خريداري و فعالسازي همزمان با ساير بسته ها 
را نيز دارد. »بسته هاي هديه مكالمه و پيامك« همزمان با 
فعالسازي بسته اينترنت از سمت سيستم براي مشترك 
به صورت خودكار فعال مي شود و اتمام آنها تأثيري بر 
ادامه بسته اينترنت نخواهد داشت. مشتركان براي خريد 
اين بسته هاي اينترنتي و مكالمه اي ويژه جام جهاني 
۲0۲۲ مي توانند با شماره گيري كد دستوري »ستاره 10 
ستاره ۲913 ستاره ۲0۲۲ مربع«، وارد منوهاي مربوطه 
شده و بسته موردنظر خود را انتخاب و خريداري كنند. 

وزارت ارتباطات ضوابط كلي شناسايي پلتفرم هاي مشمول در طرح حمايتي اقتصاد ديجيتال را اعالم كرد

خواسته  نمايندگان  براي  رفع  فيلترينگ  راه  به  جايي  نبرده  است
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خبرروز

همه گيري كرونا ابتال به ديابت را افزايش داد
معاون دفتر مديريت بيماري هاي غير واگير وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي گفت: بر اساس پيمايش سال ۹۵ حدود ۱۱ 
درصد جمعيت كشور به بيماري ديابت مبتال بودند كه در همه گيري كرونا اين رقم به ۱۴ درصد افزايش يافت. عليرضا مهدوي افزود: 
كم تحركي، خانه نشيني، مصرف غذاهاي پرچرب و غيره باعث شده شمار مبتاليان به ديابت در كشور افزايش يابد. در حال حاضر 
هفت ميليون نفر باالي ۲۵ س��ال در كشور ديابت دارند كه آموزش، اطالع رساني و پيشگيري از اين بيماري بسيار ضروري است. 
ساالنه ۶ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر بر اثر ديابت در دنيا جان خود را از دست مي دهند كه يك سال اين آمار، برابر با آمار جان باختگان 

ناشي از كرونا بوده است.همچنين در سال هاي اخير سند ملي پيشگيري و كنترل ديابت در وزارت بهداشت تدوين شده است.

رويداد

دبير سابق مجمع كنوانسيون تنوع زيستي كشور با بيان 
اينكه نشانه گذاري و برداشت چوب درختان برخالف 
قانون برنامه ششم توسعه است، اظهار كرد: اين اقدام 
هيچ سودي براي جنگل ها ندارد بلكه مسير را براي غارت 
بيشتر جنگل ها و س��ود برخي افراد باز مي كند.هادي 
كيادليري درباره نش��انه گذاري و برداشت چوب هاي 
خردشده و افتاده در جنگل ها با تاكيد بر اينكه جمع آوري 
اين درختان به لحاظ علمي رد شده است و اين كار به 
نفع جنگل نيست، اظهار كرد: مصوبه اي در سال ۹۲ از 
س��وي هيات وزيران در خصوص بهره برداري بهينه از 
جنگل هاي شمال به سازمان منابع طبيعي وآبخيزداري 
كشور ابالغ شده بود كه طبق ماده ۶ آن مي توان تا زماني 
كه طرح هاي جديد بر اساس شاخصه معيار پايدار تهيه 
شود، چوب هاي شكسته را برداشت كرد. او ادامه داد: بعد 
از گذشت چند سال، طرح تنفس جنگل ها مصوب شد. 
بر اس��اس اين طرح كه در برنامه ششم توسعه در سال 
۹۶ تصويب شد، بايد هرگونه بهره برداري از جنگل هاي 
شمال ممنوع شود و در آن مطرح شده بود كه تا سال ۹۹ 
مي توان درختان شكسته افتاده را برداشت كرد ولي از 
آن پس هرگونه برداشتي از درختان بايد طبق طرحي 

بر اساس موازين و شاخص هاي مديريت پايدار باشد.

    هيچ نهادي اجازه برداشت چوب ندارد
دبير سابق مجمع كنوانسيون تنوع زيستي كشورادامه 
داد: از جمله داليلي كه براي جمع آوري چوب هاي 
شكسته مطرح ش��د، كانون آفات بودن اين چوب ها 
است كه به هيچ وجه اينگونه نيست و اين درخت هاي 
شكسته شده زيستگاه هاي بسيار مهم و حتي عامل 
بسيار مهمي براي كنترل آفات و بيماري ها هستند. 
كيادليري افزود: همچنين از اين درختان به عنوان 
عامل آتش س��وزي جنگل ها ياد مي ش��ود كه اين 
اظهارنظر اشتباه است چراكه ما تاكنون اصال در آن 
مناطق آتش سوزي نداشتيم و بر اساس اعالم سازمان 
منابع طبيعي منش��أ ۹۰ درصد اين آتش سوزي ها 

انسان ها هستند. او با تاكيد بر اينكه بيان اين داليل 
براي آتش س��وزي  جنگل ها غلط است، عنوان كرد: 
حتي درصورتي كه اين دو دليل براي آتش سوزي ها 
درس��ت باش��ند، چرا بايد در مصوبه رييس جديد 
س��ازمان منابع طبيعي و آبخيزداري به ادارات كل 
جنگل هاي ش��مال، تنها به جم��ع آوري درختان 
خش��كيده و افتاده از حاش��يه جاده هاي جنگلي و 
رودخانه ها تاكيد ش��ود؟ بنابراين اين دو دليل فني 
اشتباه و فاقد اعتبار است. مقصود از اين برداشت ها 
بهره برداري اقتصادي است كه اين اقتصاد اصال به نفع 
سازمان منابع طبيعي نيست و نفع آن به افراد مي رسد.

    مسيري براي چنگ اندازي سودجويان 
به جنگل

دبير سابق مجمع كنوانسيون تنوع زيستي كشور افزود: 
اين ميزان درآمدي كه از برداشت چوب هاي شكسته 
و افتاده حاصل مي ش��ود در مقايسه با نيازهاي مالي و 
غيرمالي س��ازمان منابع طبيعي مقدار چشمگيري 
نيس��ت. اين چوب ها حتي نمي توانند نيازهاي چوبي 
كش��ور را تامين كنند بلكه اين كار بهانه اي است براي 
اينكه مسير براي چنگ اندازي مجدد به جنگل ها باز 
شود. بر اساس آمارهاي سازمان منابع طبيعي از ميزان 
برداشت  چوبي از جنگل هاي كشور از ۶.۵ ميليون متر 
مكعب چوب مورد نياز كشور تنها حدود ۵۰۰ هزار متر 
مكعب آن در سال هاي اخير از جنگل ها استفاده شده و 
اين مقدار معادل با ۱۰ درصد چوب  كشور است. با اين 
تفاسير آيا كل بهره برداري از درختان شكسته و افتاده كه 
كيفيت چنداني هم ندارند و به لحاظ اكولوژيكي نيز بايد 
مقداري از آن در جنگل ها باقي بماند، مقدار قابل توجهي 
مي شود كه ما از مشكالتي همچون چراي بي رويه دام، 
تجاوزهاي بي شمار، زباله، آتش سوزي و تغيير كاربري 
چشم پوشي كنيم و تمام انرژي خود را صرف درختاني 
كني��م كه ارزش م��ادي ندارند؟ مگر اينك��ه به دنبال 
گشايش راهي براي چنگ اندازي بيشتر اين منابع باشيم.

    چوب هاي شكسته
 با چوب هاي مخاطره آميز تفاوت دارند

كيادليري ب��ا تاكيد براينكه موضوع برداش��ت چوب هاي 
شكسته افتاده با برداشت چوب هاي مخاطره آميز متفاوت 
است، گفت: زماني يك درختي در جاده جنگلي يا رودخانه 
مي افتد و ممكن است كه موجب آسيب و صدمه شود و اين 
درخت بايد برداشت شود. اين درختان با عنوان نشانه گذاري و 
برداشت مطرح نمي شوند بلكه اسم آنها درختان مخاطره آميز 
است. او ادامه داد: ممكن است كه يك پارك جنگلي داشته 
باشيم كه در آن درختي در حال افتادن روي سر مردم باشد. 
اين يك درخت مخاطره آميز اس��ت و ماجراي برداش��ت 
آن كامال با نش��انه گذاري متفاوت است. ما حدود ۱۰ هزار 
كيلومتر جاده جنگلي داري��م و با بهره برداري از درختان با 
عنوان جمع آوري درختان شكسته و افتاده، در جهت سود 
بردن برخي افراد تالش كرده ايم. به گفته دبير سابق مجمع 
كنوانسيون تنوع زيستي كشور نكته قابل تاسف اين است 
كه صادر كنندگان اين مجوز، روساي قبلي سازمان را با وجود 
اينكه آنها به اين شكل مجوزي صادر نمي كردند مورد نقد 
قرار مي دادند، حاال چه اتفاقي افتاده است مجوز كاري را كه 
به لحاظ قانوني و علمي غلط است صادر مي كنند؟ تنها در 
صورتي اين كار ممكن است كه طرح جايگزيني در كار باشد.

    مشروعيت دادن به كارهاي غيرقانوني
او تاكي��د كرد: منظ��ور از طرح جايگزين، برداش��ت 
درخت هاي شكسته افتاده نيست بلكه مديريت پايدار 
جنگل هاي شمال بر اساس شاخص ها ومعيارهاي فني 
و پايدار است و در صورتي كه اين طرح به تصويب و تاييد 
برسد، اين مديريت جنگل ها به گونه اي است كه اگر 
گوشه اي از درخت دچار مشكل شد بتوانند آن را قطع 
كنند. كيادليري گفت: من فكر مي كنم شكل گيري 
اين موضوع به دليل فشار برخي افراد است كه با طرح 
تنفس جنگل ها مخالف و با بهره برداري موافق بودند، 
افرادي كه در كميته ها و جلسات نيز شركت مي كنند 

اين جريانات هيچ سودي براي جنگل ها ندارد.

برداشتدرختانشكستهوافتاده؛فرصتيبرايچنگاندازيبهجنگلها
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 كمبود آنتي بيوتيك 
جدي است

 تأمين داروهاي عمومي هم دچار مشكل هستيم. 
مساله اينجاس��ت كه وقتي توليد كنندگان دارو به 
داليل عمده دس��ت از توليد مي كش��ند و نيمي از 
ظرفيت توليد خود را از رده خارج مي كنند، از سوي 
ديگر هم واردات برخي داروها به دليل توليد داخلي 
مدت هاست كه منتفي شده است، به ناگهان مساله 
كمبود پيش پا افتاده ترين داروها هم در كش��ور به 
معضلي قابل توجه تبديل مي شود. مساله اينجاست 
كه دولت ها بايد هميشه ذخيره دارويي الزم را با توجه 
به تعداد بيماران خاص، تعداد افرادي كه بيماي هاي 
صعب العالج دارند و ديگر افراد جامعه داشته باشند، 
اما متاسفانه اين بخش از وظايف دولت ها و به خصوص 
وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو هميشه 
در س��ايه اي از بي توجهي فراموش شده است و تنها 
وقتي مسووالن به تكاپو مي افتند كه كار از كار گذشته 
و كمبودها و مشكالت به معضل تبديل شده اند. از 
سوي ديگر اين بي توجهي به تهيه ميزان داروي مورد 
نياز جامعه باعث مي شود تا افراد سودجو و كساني كه 
بازار سياه دارو را اداره مي كنند به راحتي از اين شرايط 
بهره هاي كالن ببرند. در حال حاضر كه حتي شربت 
سرماخوردگي كودكان هم در داروخانه ها به سختي 
پيدا مي شود، والدين براي اينكه سالمت كودكشان 
به خطر نيفتد حاضرند اين شربت را از بازار سياه تهيه 
كنند، يا وقتي بيماران ديابتي با كمبود انسولين مواجه 
مي ش��وند مجبورند اين دارو را از طرق ديگري جز 
داروخانه ها و بدون استفاده از بيمه با قيمت هاي كالن 
تهيه كنند، چون يك بيمار انسوليني نمي تواند داروي 
مورد نياز خود را مصرف نكند. به همين خاطر است كه 
مساله تهيه و ذخيره دارو در كشور بسيار مهم و حياتي 
است و مس��ووالن بايد در اين زمينه همت به خرج 
دهند. توليد كنندگان دارو بايد مواد مورد نيازشان 
را با قيمت هاي دولتي تهيه كنند تا بتوانند ظرفيت 
توليد را در حد نرمال نگه دارند و از سوي ديگر مردم 
هم براي هر بار خريدن دارو با مشكالت مالي دست و 
پنجه نرم نكنند. در حال حاضر متاسفانه قيمت برخي 
از داروها هر سه روز يك بار تغيير مي كند و اين وضعيت 
نمي تواند تا ابد ادامه داشته باشد چرا كه سالمت افراد 

را به خطر مي اندازد.

مسكن، بورس و رانده شدگان 
به حاشيه ها

دارايي هاي خرد خود را براي خريد سهام مسكن به آن 
وارد كنند، نه آنقدر پول دارند كه اقدام به خريد خانه 
كنند و نه اساسا امكان پرداخت اجاره خانه هاي نجومي 
را دارند چه خواهد شد؟ آيا بايد به اين مردم گفت شما 
به حاشيه رانده مي شويد چون پول هنگفت براي خريد 
ملك در شهرها و كالن شهرها را نداريد؛ به حاشيه رانده 
مي شويد چون نمي توانيد اجاره بهاي نجومي امالك در 
تهران و كالن شهرها را بپردازيد. آيا اين رانده شدگان از 
متن به حاشيه حق ندارند مطالبات خود را فرياد بزنند؟

ساماندهيكودكانكاروخياباننيازبهتخصيصبودجهدارد

فقر ريشه تمام آسيب هاي اجتماعي است
گليماندگار|

 كودكان كار و خيابان هميش��ه يكي 
از معضالت الينحل كش��ور به شمار 
رفته اند، اما پاندمي كرونا باعث ش��د تا اين معضل 
بيش از هر زمان ديگري به چش��م بيايد، تعطيلي 
مدارس درص��د زيادي از ك��ودكان ب��از مانده از 
تحصيل را راهي خيابان كرد، مشكالت اقتصادي 
و معيشتي باعث ش��ده تا اين بچه ها هم به عنوان 
نيروي كار بخش��ي از هزينه هاي زندگي را تامين 
كنن��د. اينكه هر س��اله طرحي با نام س��اماندهي 
ك��ودكان كار و خياب��ان مطرح مي ش��ود و البته 
مس��ووالن هم مدتي درباره آن صحبت مي كنند 
و در نهاي��ت به اين نتيجه مي رس��ند كه اكثر اين 
كودكان ايراني نيستند و اتباع افغان ساكن در ايران 
هستند، يك نوع فرار رو به جلو از مسووليتي است 
كه براي بر طرف كردن اين مشكل بر دوش دارند.

فراري كه تا به حال باعث نشده تا اين معضل حل 
يا اينكه حداق��ل تعداد اين كودكان كمتر ش��ود. 
مشكل اينجاست كه وقتي از كودكان كار و خيابان 
حرف مي زنيم، از بچه هايي مي گوييم كه مانند هر 
كودك ديگري روياهايي دارند كه آن را در كوچه 
پس كوچه هاي شهر گم مي كنند. اين كودكان به 
دليل مش��كالت اقتصادي خانواده از تحصيل باز 
مي مانند، هر آنچه مي آموزند در خيابان است، آنها 
كار مي كنند تا بتوانند به امرار معاش خانواده كمك 
كنند، اينكه مسووالن هر بار با بيان اين مطلب كه 
اكثر آنها ايراني نيس��تند مي خواهند ش��انه از بار 
مس��ووليت خود خالي كنند، مس��اله اي است كه 
بايد به آن پرداخته ش��ود، به هر حال اين كودكان 
در اين جغرافيا زندگي مي كنند، چه فرقي مي كند 

ايراني باشند يا افغان.
دولت موظف اس��ت حداقل هاي الزم يك زندگي 
نرمال را براي تمامي افرادي كه در اين كشور زندگي 
مي كنند فراهم كن��د. در دوران كرون��ا بيش از 3 
ميليون دانش آموز از تحصيل باز ماندند تنها به اين 
دليل كه وزارت آموزش و پرورش هيچ گونه پيش 
بيني از ش��رايط به وجود آمده نداشت و نتوانست 
ش��رايط را براي تحصيل اين اف��راد فراهم كند. در 

واق��ع از وقتي تحصي��ل رايگان در كش��ور به يك 
حرف بي عمل بدل شد خيلي ها توانايي تحصيل را 
از دس��ت دادند و كرونا اين مشكل را بيش از پيش 
به رخ كش��يد. ۲۰ سال اس��ت كه از اجرايي شدن 
نخستين طرح س��اماندهي كودكان كار و خيابان 
مي گذرد، در طول اين مدت ۹ طرح اجرايي ش��ده 
حاال آمار و ارقام رسمي از وجود ۱۴ هزار كودك كار 
و خيابان خبر مي دهند، كه همين تعداد هم دليلي 

بر عدم موفقيت طرح هاي اجرايي است.

    از كودكان بدسرپرست تا كودكان كار
زماني كه طرح س��اماندهي ك��ودكان كار و خيابان 
مطرح شد، كودكان بد سرپرست هم در زير مجموعه 
اين طرح قرار گرفتند، بهزيس��تي موظف شد تا اين 
كودكان را شناسايي و به مراكزي كه براي نگهداري 
آنها راه اندازي شده بود، تحويل دهد، اما قرار نبود اين 
كودكان به صورت دايم در اي��ن مراكز باقي بمانند، 
بازه زماني تعيين ش��ده براي شناسايي خانواده اين 
كودكان بين ۲۱ تا ۴۰ روز بود كه بعد از آن به خانواده 
تحويل داده مي شدند. شيرين فرهودي، جامعه شناس 
در اين باره به »تعادل« مي گويد: مساله اي كه باعث 
شده تا طرح ها س��اماندهي كودكان كار و خيابان به 
نتيجه نرسد، رويه اشتباهي است كه در اين طرح ها 
پيش گرفته مي ش��ود. مساله اينجاست كه بسياري 
از ك��ودكان از س��وي خانواده ها براي كار فرس��تاده 
مي شوند، پس اينكه ما كودك را پيدا كنيم در مركز 
بهزيس��تي چند روز نگه داريم و بعد از آن به خانواده 

تحويل بدهيم مشكلي را حل نمي كند.
او مي افزاي��د: رويكردهاي اجتماع��ي در اين باره از 
ابتدا اش��تباه بوده است، مس��اله اينجاست كه اكثر 
اين كودكان چه ايراني باشند چه تبعه كشور ديگر، 
به دليل فقر راهي خيابان مي ش��وند و تن به كارهاي 
كاذب مي دهند، در واقع ما تا نتوانيم ريشه اين مساله 
را درمان كني��م درمان خود مس��اله موفقيت آميز 
نخواهد بود.  اين جامعه شناس مي گويد: آسيب هاي 
اجتماعي زي��ادي به اين كودكان وارد مي ش��ود كه 
متاسفانه باعث شده بسياري از آنها در دوران نوجواني 
و جواني با نوعي عقده گشايي در جامعه حاضر شوند. 

اوال كه اين كودكان ممكن اس��ت م��ورد آزار و اذيت 
كارفرم��ا يا حتي افرادي كه در جامعه هس��تند قرار 
بگيرند. از آزارهاي روحي گرفته تا آزارهاي جسمي 
و جنسي. از سوي ديگر اين كودكان هميشه شاهد و 
ناظر زندگي نسبتا مرفه هم سن و سال هاي خود در 
جامعه هستند و همين امر باعث مي شود تا به نوعي 
نفرت اجتماعي برسند. برخي از اين كودكان حتي به 
اعتياد روي مي آورند. حال با توجه به چنين مشكالتي 
آيا مي توان ادعا كرد كه طرح هاي ساماندهي كودكان 

كار و خيابان موفق عمل كرده اند. 

    آمارها دقيق نيست
رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا آمارهاي ارايه ش��ده در مورد 
تعداد باالي كودكان كار اتباع افغان درس��ت است 
يا نه به »تعادل« مي گويد: اين آمار كس��اني است 
كه شناس��ايي مي ش��وند، اما آماره��اي كودكان 
كار و خياب��ان اي��ن مي��زان اتباع ندارد. در س��ال 
۷۹ پژوهش مش��تركي با همكاري وزارت كشور، 
سازمان بهزيس��تي و يونيسف انجام شد كه نشان 
داد ۸۵ درصد از كودكان كار و خيابان ايراني بودند 
اما اكنون در سيس��تم هاي شناسايي و جمع آوري 
ك��ودكان كار و خياب��ان، ك��ودكان اتباع بيش��تر 
شناسايي مي ش��وند و اين به معناي آن نيست كه 

كودكان كار اتباع بيشتر هستند.
س��يد حس��ن موس��وي چلك در بخش ديگري از 
سخنانش در مورد موفقيت آميز بودن طرح ساماندهي 
ك��ودكان كار مي افزايد: طرح هاي ص��ورت گرفته 
تاكنون عمدتا متمركز بر كودكان خيابان يا كودكان 
كار در خيابان بوده اند و اين در حالي است كه كودكان 
كار صرفا در خيابان نيستند و تعداد زيادي از كودكان 
در كارگاه هاي كوچك يا مراكز تفكيك زباله در بيرون 
از شهر مشغولند و در عمده اين طرح ها مورد غفلت 
واقع شده اند. از س��وي ديگرطرح هاي انجام شده در 
خصوص توانمندسازي كودكان كار و خيابان عمدتا 
ناظر بر توانمندسازي مالي كودكان و خانواده هايشان 
بوده است در حالي كه توانمندسازي تنها مرتبط به 
كمك مالي نيست، بلكه بايد زمينه ها و بسترهاي 

مختلفي فراهم شود تا كودكان كار و خيابان بتوانند 
از چرخه آس��يب خارج شوند. مساعدت هاي مالي 
صورت گرفته نيز به گونه اي نبوده است كه مانع از 

حضور كودك در فعاليت آسيب زا شود.

    پاك كردن چهره شهر
 يا توانمند سازي كودكان كار

مصطفي اقليما، پدر روانكاوي ايران درباره اهداف 
طرح س��اماندهي كودكان به »تعادل« مي گويد: 
اينكه طرح ساماندهي چه هدف هايي دارد، با توجه 
به آنچه تاكنون در جامعه رخ داده است بايد گفت 
مسووالن بيشتر به دنبال پاك كردن چهره شهر از 
وجود اين كودكان هستند تا توانمند سازي آنها و 

جلوگيري از بازگشت دوباره به خيابان. 
او مي افزايد: تا زماني كه ش��ما مساله فقر در كشور 
را حل نكنيد هيچ يك از آسيب ها و مسائل كه يك 
سر آن به فقر متصل مي شود حل نخواهد شد، اين 
طرح ها در شرايط كنوني اقتصادي كشور محكوم 
به شكست هس��تند و كس��ي نمي تواند ادعا كند 

كه در اجرايي كردن آنها موفق بوده اس��ت.  اقليما 
مي گويد: مس��اله ديگري كه باعث مي ش��ود اين 
طرح ها با موفقيت همراه نباش��ند، بي اعتمادي و 
عدم اجماع بر س��ر نحوه مواجه و مداخله در ميان 
كنشگران اين حوزه اس��ت، در واقع كساني كه به 
نوعي در اين زمينه مسووليت دارند به جاي اينكه 
به فكر انجام درس��ت وظايف خود باشند بيشتر به 
اين فكر هس��تند كه طرف ديگر را به ناكارآمدي و 
عدم توانايي مته��م كنند و تا زماني كه اين نگرش 
وجود داشته باشد ما نمي توانيم اميدوار باشيم كه 
اين كودكان ب��ه زندگي عادي بازگردند و ديگر در 
خيابان به عنوان كودك كار حضور نداشته باشند.

    حرف آخر؛ عدم توجه به ريشه هاي
 بروز پديده كودكان كار و خيابان

مس��اله اينجاس��ت ك��ه ب��ر اس��اس گفته ه��اي 
جامعه شناسان و آسيب شناسان طرحي كه از سوي 
نهادها و ارگان ها به عنوان طرح ساماندهي كودكان 
كار انجام مي شود، در واقع كاري است كه از بايد آخر 

از همه به آن توجه كرد. به اين ترتيب كه ما مسائل 
 به وجود آورنده اين معضل را ناديده گرفته و به جاي 
بر طرف كردن اين مسائل سعي داريم تا با برنامه هاي 
نمايش��ي معضل را براي مدتي كوتاه از بين ببريم. 
پديده كودكان كار مولود عواملي ريشه اي چون فقر، 
نابرابري، حاشيه نش��يني، عدم ساماندهي اتباع و... 
بوده و نيازمند اقدامات پيش��گيرانه  است. از سوي 
ديگر وقتي با مس��ووالن مربوطه اين حوزه و داليل 
عدم موفقيت اين طرح صحبت مي كنيم، اكثر آنها 
عدم تخصيص صد درصد منابع��ي كه قرار بوده به 
اين حوزه پرداخت شود را يكي از موانع اصلي اجراي 
موفقيت آميز اين طرح مي دانن��د. در واقع موضوع 
تنها كودك خياباني نيست بلكه خانواده او )به دليل 
اعتياد پدر، مش��كل معيشتي، مس��كن و...( نياز به 
كمك دارد و براي رفع اين مش��كالت نياز به منابع 
مالي است كه بايد از سوي دولت تامين شود، منابعي 
كه هيچگاه ب��ه صورت كامل پرداخت نش��ده و در 
بسياري از موارد همين عدم تخصيص كامل منابع 
باعث رها كردن كارها به صورت نيمه كاره بوده است.

گزارش

جبرانكسريداروتاپايانهفته
مش��اور رس��انه اي س��ازمان غ��ذا و دارو از رفع 
كمبوده��اي دارويي تا پايان هفت��ه جاري خبر 
داد. سجاد اسماعيلي در رابطه با آخرين وضعيت 
كمبوده��اي دارويي اظهار كرد: ت��ا پايان هفته 
جاري كمبود ۸۰ قلم دارو برطرف خواهد ش��د. 
در چن��د وقت اخير در برخي از داروهاي ش��ايع 
مانند آنتي بيوتيك ها، شربت هاي سرما خوردگي 
و ش��ربت هاي اس��تامينوفن دچار كمبود هايي 
ش��ده ايم كه اي��ن كمبودها االن مقطعي ش��ده 
اس��ت. منظور از مقطعي اين است كه كمبود در 
سراسر كش��ور نبود و در برخي از استان ها وجود 
دارد. او تصريح كرد: پايش كمبود داروها از زمان 
 استقرار رييس جديد سازمان غذا و دارو به صورت 
ش��بانه روزي انجام گرفته و همچنين علت يابي 
اين كمبودها نيز سريعا در دستور كار قرار گرفت. 
مشاور رييس س��ازمان غذا و دارو اظهار كرد: در 
بح��ث آنتي بيوتيك ها، توليدكننده ها با حداكثر 
ظرفيت خود در حال انجام كار هستند؛ به طوري 
كه از ابتداي آبان ماه توزيع آنتي بيوتيك نسبت 
به ماه گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است كه اين 
موضوع نشان دهنده افزايش توزيع به داروخانه ها 
است و مشكل كمبود تا پايين هفته رفع خواهد 
شد. اس��ماعيلي اظهار كرد: برنامه ريزي ها براي 
واردات مابقي نياز كشور از طريق واردات در حال 
انجام اس��ت و دومين محمول��ه آنتي بيوتيك تا 
پايان اين هفته وارد كش��ور خواهد شد. او افزود: 
جلسات متعددي با توليدكننده ها برگزار شده تا 
برنامه هاي توليدي را به سازمان غذا و دارو ارايه 
دهند و نس��بت به اين برنامه ها متعهد شوند. در 
۷ ماه گذشته آمار توليد شربت هاي استامينوفن 

در ه��ر ماه حدود ۲ ميليون واح��د بوده و اين در 
حالي است كه توليد اين دارو در ۲۱ روز اول آبان 
ماه به ۴ ميليون واحد رس��يده است. اسماعيلي 
ادامه داد: با فرا رسيدن فصل سرما برنامه ريزي ها 
براي واردات اسپري هاي تنفس��ي انجام گرفته 
به طوري كه ماه گذش��ته حدود ۵۰۰ هزار مورد 
وارد كشور شده است. همچنين با حمايت هايي 
كه از توليد داخ��ل انجام گرفت��ه، توليد ماهانه 
كش��ور به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار رسيده و در ماه آبان 
به حدود هزار و ۲۰۰ عدد خواهد رسيد. او تصريح 
كرد: به دليل آنفلوآنزاي زودرسي كه در كشور با 
آن مواجه بوديم، در ۶ ماه ابتدايي امسال بالغ بر 
۱۷ ميليون واحد ش��ربت آنتي بيوتيك در كشور 
توليد شد، اين در حالي اس��ت كه در تمام سال 
گذش��ته اين عدد ۱۶ ميليون واحد بوده اس��ت. 
اسماعيلي مطرح كرد: گزارش ها نشان مي دهد 
در اين ميان برخي شركت هاي داروسازي كمتر 
از ميزاني كه تعهد داشتند، اقدام به توليد كردند 
كه اين اتفاق نبايد رخ مي داد و مستندات جهت 
بررسي به دستگاه هاي قضايي ارسال خواهد شد.

تمديداعتباركارتهايهوشمندمليتاپايان۱۴۰۵ 
طي بخش��نامه اي از س��وي معاون وزير كشور و 
رييس س��ازمان ثبت احوال،  اعتبار آن دسته از 
كارت هاي هوش��مند ملي كه اعتبارشان ۱۴۰3 
و قبل از آن مي باشد تا پايان سال ۱۴۰۵ تمديد 
ش��د. هاش��م كارگر در خصوص اعتب��ار كارت 
هوش��مند ملي گفت: ب��ا توجه ب��ه اينكه صدور 
كارت هاي هوش��مند ملي به ص��ورت فراگير از 
سال ۱3۹3 آغاز و تاريخ اعتبار آن هفت سال در 
نظر گرفته ش��ده بود اكنون تاريخ انقضا و پايان 
اعتبار برخي از آنها فرا رس��يده است. ادامه داد: 
بنا به بررسي هاي صورت گرفته و در نظر گرفتن 
جميع جهات تصميم به تمديد اعتبار كارت هاي 
مذكور گرفته ش��د، بنابراين اعتب��ار كارت هاي 
هوش��مند ملي كه تاري��خ اعتبار آنها ت��ا پايان 
۱۴۰3 و قبل از آن بوده است تا پايان سال ۱۴۰۵ 
تمديد مي شود. بر اساس گزارش روابط عمومي 
سازمان ثبت احوال كشور، معاون وزير كشور در 

ادامه با بيان اينكه كلي��ه هموطنان مي توانند تا 
سال۱۴۰۵ از اين كارت ها استفاده كنند، گفت: 
براساس بررسي هاي انجام شده ضروري ديديم 
تا به طور كلي نسبت به كارت هاي هوشمند ملي 
از هر لحاظ مطالع��ات جديدي صورت گيرد كه 
اين امر يكي از مهم ترين داليل تمديد كارت هاي 

مذكور بوده است.
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