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يادداشت- 1

اسم رمز!
 »خودكفاي��ي« اس��م رمز 
اضمح��ال منابع اس��ت. 
چند دهه تجرب��ه تاريخي 
نش��ان داده است آنجا كه از 
اين راهبرد براي اس��تقال 
اقتص��ادي كش��ور س��خن 
گفت��ه مي ش��ود، نتيجه اي 
جز حي��ف و مي��ل منابع و 
كاهش به��ره وري و كميت و كيفيت محصوالت در 
بر نداشته است. اين نتيجه البته در كوتاه مدت شايد 
چندان به چشم نيايد اما در ميان و بلندمدت كاما 
آشكار مي شود كه عكس آنچه عنوان مي شد حاصل 
آمد و نه فقط ب��ه بي نيازي از ديگران نرس��يده ايم 
بلكه بالعكس عاوه بر كاهش منابع در دس��ترس و 
افت محصوالت، بر نارضايتي ش��هروندان به عنوان 

مصرف كنندگان اين محصوالت نيز افزوده ايم.
دو حوزه صنعت و كش��اورزي عرصه آزمون الگوي 
»خودكفايي« طي دهه هاي اخير بوده اند. خودرو، 
مث��ال ب��ارز نتيج��ه خودكفايي در ح��وزه صنعت 
اس��ت و گندم و برنج و... نمونه هاي مش��خص اين 
نگرش در كش��اورزي. اين روزها اما به نظر مي رسد 
در ح��وزه صنع��ت، دولتم��ردان ق��دري از موضع 
خودكفايي كوتاه آمده )يادداش��ت مورخ 5/29( و 
مثا از واردات خودرو س��خن مي گويند و در گفتار 
نيز حتي االمكان س��عي مي ش��ود از اين اس��م رمز 
)خودكفايي( كمتر استفاده نمايند و حتي از حضور 
و رقاب��ت در بازاره��اي جهاني نيز س��خن به ميان 
مي آورند. اما در كشاورزي متاسفانه ظاهرا همچنان 
در بر همان پاشنه مي چرخد. چنانكه طي روزهاي 
اخير وزير و ساير مسووالن وزارت كشاورزي وعده 
خودكفايي در گندم، برنج، ش��كر، پنبه و... داده اند. 
چنانكه يك��ي از خبرگزاري ها ديروز به نقل از وزير 
كش��اورزي تيت��ر زد: »خودكفايي گندم در س��ال 
1402« )سايت تسنيم- 6/6( و سايت دولت نيز به 
نقل از ايشان عنوان داشت: »در سال زراعي آينده...
حمايت ها از كش��اورزان افزايش خواه��د يافت تا 
خودكفايي در بس��ياري از محصوالت كش��اورزي 
و كاالهاي اساسي محقق ش��ود.« همچنين عاوه 
بر خودكفاي��ي در برنج و گندم به نقل از معاون اين 
وزارتخانه خبر از خودكفايي در پنبه و شكر و... داده 
شد: »كشور در آستانه خودكفايي مجدد در توليد 
ش��كر....خودكفايي در زمينه پنبه هم تا دو س��ال 
ديگر حاصل خواهد شد، به طوري كه وزارت جهاد 
كشاورزي با توس��عه كشت قراردادي اين محصول 
به دنبال رسيدن به اين هدف است.« )1401/6/5(  
اين سخنان در حالي است كه بزرگ ترين تهديد و 
ابرچالش كش��ور و تمدن ايراني، اكنون »كم آبي« 
است. ابرچالش��ي كه اگر آن را تا چند سال قبل در 
قالب خش��ك ش��دن فان درياچه يا رودخانه و... 
مي ديدي��م، اكنون به دم در خانه ها رس��يده و درد 
و س��ختي هموطنانمان در چهارمح��ال و همدان 
و... را مشاهده مي كنيم كه از كم آبي دچار عذاب و 
مشكات فراوانند.  اگر چه پديده گرم شدن زمين 
از مهم ترين عوامل خشكس��الي در جهان است كه 
اكنون توجه همگاني را به خود معطوف داش��ته و 
كنفرانس هاي بين المللي بر س��ر چگونگي مقابله 
با آن برپا مي شود و كش��ورهاي مختلف متعهد به 
انج��ام اقداماتي در مهار اين بحران ش��ده اند اما در 
كشور ما متاس��فانه عاوه برآن مش��كل جهاني با 
مشكلي بزرگ تر مواجه ايم كه همان طوري كه ذكر 
شد الگوي غلط توسعه اي مبتني بر »خودكفايي« 
است. خودكفايي در سرزميني كم باران و خشك با 
ميانگين بارش 250 ميليمتر در سال. در اين ميان 
90 درصد آب قابل استحصال در كشاورزي مصرف 
مي شود و حدود 7 درصد در مصارف خانگي و حدود 
3 درصد در صنعت.  بر اين اساس بخش كشاورزي 
به عن��وان بزرگ ترين بخ��ش مصرف كننده منابع 
آبي و مهم ترين بخش مرتبط با طبيعت و تاثيرگذار 
بر مولفه هاي آن در كشورمان ضمن اهميت بسيار 
در تولي��د ناخالص داخلي )14 درصد( و اش��تغال 
)18 درصد( نيازمند تحول بنياني است. اين بخش 
اكنون با چالش ها و محدوديت هاي جدي در ابعاد 
مختلف اقليمي، سياس��تي، فن��اوري، ويژگي هاي 
توليد كنن��دگان و چگونگي اعمال سياس��ت هاي 
حمايت��ي مواجه اس��ت. چالش هايي  ك��ه اگر در 
تصوير بزرگ تر توس��عه اقتص��ادي و صنعتي معنا 
نشود مي تواند كار را به دوگانه خطرناك انتخاب بين 
»حيات سرزميني« و »تداوم كشاورزي« بكشاند. 
اين در حالي است كه اين امكان در كشورمان وجود 
دارد كه علي رغم تمام چالش هاي محيط زيس��تي 
و مناب��ع آب��ي و... بتوان با تعريف درس��ت از نيازها 
و ضرورت ه��اي بخش كش��اورزي در قالبي همراه 
با ويژگي ه��اي طبيعي اي��ران و به كارگيري علم و 
دانش و فناوري هاي روز، توسعه  اي متوازن و پايدار 
را فراهم و به نان و جان ساكنان اين سرزمين عزيز 
بركت داد. برگزاري جش��ن هاي خودكفايي گندم، 
ج��و، برنج، چغندر و... جز آس��وده خيالي يكي- دو 
س��اله نتيجه اي دربر ندارد، زمان را براي اصاحات 
بنيادي با راهبردهاي غلط )خودكفايي( و كارهاي 

نمايشي از دست ندهيم !

حسين حقگو

پاسخ سازمان برنامه به گزارش»تعادل« از  عقب نشيني دولت از وعده هاي غيرقابل اجرا

كساني كه از حذف رانت ارز 4200 
توماني ناخشنودند بذر نااميدي مي پاشند
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 اهميت تجارت
با همسايگان

 اميد واهي 
به سرمايه گذاران 

 دو روي سكه خشونت 
در مدارس

ماندن نخبگان در كشور 
دستوري نيست

ي��ن  صلي تر ا ز  ا يك��ي 
موضوعاتي كه در سال هاي 
گذش��ته بخ��ش خصوصي 
نس��بت به آن اعام موضع 
كرده و از لزوم پيگيري اين 
موضوع از سوي دولت سخن 
گفته اس��ت، لزوم استفاده 
از ظرفي��ت همكاري ه��اي 
تجاري با كشورهاي همس��ايه ايران است. البته در 
ماه هاي گذشته تاش هاي خوبي براي احيا يا بهبود 
سطح روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي منطقه 
انجام شده اما همچنان از حداكثر ظرفيت اين بازار به 
درستي استفاده نشده است. ميزان واردات در ميان 
كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس بسيار گسترده 
است. البته نمي توان انتظار داشت كه ما بتوانيم تمام 
اين نيازه��ا را تامين كنيم يا در مدتي كوتاه س��هم 
بزرگي از اين ب��ازار را در اختيار بگيريم اما موضوعي 
كه قطعي است، ظرفيت هاي گسترده صادراتي ايران 
در حوزه هاي مختلف است كه بسياري از آنها در ميان 
كشورهاي منطقه خريدار دارد و اگر ما زيرساخت هاي 
الزم را براي اين موضوع تعيين كنيم، قطعا مي توان از 
آن بهره برد. از محصوالت خوراكي و كشاورزي گرفته 
تا برخي اقام مصرفي كه در ايران توليد مي ش��وند، 
همگي ش��انس حضور در بازار كشورهاي منطقه را 
دارند و بايد تاش كرد ك��ه از اين فرصت به بهترين 
شكل بهره برد. اينكه پس از چند سال امارات متحده 
عربي به ايران سفير بفرستد، قطعا نشانه اي مثبت بر 
بهبود روابط سياسي و همچنين اقتصادي خواهد بود. 
همچنين در ماه هاي گذشته صحبت هايي از مذاكره 
براي از سرگيري روابط با عربستان سعودي نيز مطرح 
شده است. اين كش��ور عربي نيز چه از نظر جمعيت 
و چ��ه از نظر مي��زان واردات، بازار بس��يار مطلوبي 
براي كاالهاي ايراني به ش��مار مي رود و مي توان در 
صورت فراهم شدن شرايط، مقدمات براي صادرات 
محصوالت ايراني به اين كشور را فراهم كرد. در كنار 
تجارت، در حوزه هايي مانند توريس��م بهداشتي نيز 
ايران ظرفيت بسيار مناس��بي براي جذب مسافر از 
كش��ورهاي منطقه دارد. چه از نظر سطح تخصص و 
امكانات و چه از نظر قيمت، امكان آن وجود دارد كه 
ايران در حوزه گردش��گري سامت گام هاي مهمي 
بردارد و بهبود روابط با كش��ورهاي منطقه مي تواند 
اين ش��رايط را فراهم كند. در شرايط فعلي، ايران از 
نظر تجهيزات و زيرس��اخت هاي حمل و نقل، براي 
ارس��ال برخي كاالهاي خود به مقاصد دورتر مانند 
اروپا يا آفريقا مشكاتي دارد اما اين مسائل در رابطه 
با كشورهاي منطقه صدق نمي كند. از اين رو با يك 
برنامه ريزي درست و حل مشكات سياسي، مي توان 
انتظار داش��ت كه ظرفيت هاي تجاري جديد براي 

ايران باز شود.

دولت در س��ال 99 تصميم به 
فروش باقي مانده سهام خود در 
بانك ها و شركت هاي پااليشي 
گرفت؛ گرچه در ابتدا اين طرح، 
طرح جامعي و تصميم خوبي به 
نظر مي آمد، اما نحوه اجراي آن 
مانند ديگر تصميمات دولتي 
آنقدر ها كه بايد سنجيده نبود! 
مش��كل از آنجا شروع ش��د كه دولت باوجود هشدار هاي 
كارشناسان بازار س��رمايه اصل متنوع سازي پرتو را زير پا 
گذاشت و سهام 3 بانك ملت، تجارت و صادرات و البته دو 
شركت بيمه اي البرز و اتكايي را در قالب يك صندوق با 20 

درصد تخفيف به عموم مردم عرضه كرد.
اگرچه در ابتدا و در روز بازگشايي اين صندوق با بازگشايي 
غيراصولي رش��د 100 درصدي قيمت را تجربه كرد، اما 
رفته رفته و تنها پس از گذشت 4 روز پا به مسير اصاحي 
گذاش��ت. همچنين نبود بازارگ��ردان، عدم تامين منابع 
براي بازارگرداني و البته رش��د جدي نماد هاي بانكي در 
نيمه نخس��ت س��ال 99 از مهم ترين داليل براي معامله 
يونيت هاي اين صندوق در قيمت هاي��ي باالتر از قيمت 
ذاتي و جرقه اي براي شروع كاهش قيمت اين صندوق بود؛ 
البته خوب است بدانيد ابطال معامات اين صندوق و تغيير 
دامنه نوسان از نامحدود به مثبت و منفي 10 درصد، عاملي 
براي تش��ديد عرضه ها در اين نماد بود.  صندوق پااليش 
يكم، پر حاشيه تر از صندوق ETF دارايكم  به ميدان آمد و 
در ابتدا كشمكش هاي وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر 
عرضه سهام دولت در شركت هاي پااليشي اولين سيگنال 
منفي را به بازار داد، اما در نهايت با پافشاري دولت و وزارت 
اقتصاد عرضه باقي مانده سهام دولت در 4 شركت پايشي 
نفت تهران، تبريز، اصفهان و بندرعباس آغاز شد؛ گرچه 
اين صندوق نيز با تخفيف به عموم مردم فروخته شد، اما 
افزايش جدي قيمت نماد هاي پااليشي قبل از تاريخ عرضه 
موجب شد تا اين صندوق با قيمتي به مراتب باالتر از ارزش 
واقعي به عموم مردم عرضه شود و دقيقا همين عامل نيز 
باعث شد تا اين صندوق تنها پس از چند روز معامله، آن هم 
كمي باالتر از قيمت عرضه )10 هزار تومان( قدم در مسير 
كاهشي بگذارد و ديگر به قيمت  عرضه خود برنگردد. در 
دولت سيزدهم نيز ش��عار ها در رابطه با خروج دارندگان 
يونيت هاي صندوق هاي دارايكم و پااليش يكم و رساندن 
قيمت اين صندوق ها به ارزش ذاتي خود ادامه دارد، اما در 
عمل و روي تابلوي معامات هنوز شاهد تحقق اين شعار ها 
نبوديم. همچنين دارايكم در جلسه معاماتي روز شنبه 
مورخ 5 شهريورماه با قيمت پاياني 10 هزار و420 توماني 
و NAV ابطال 15 هزارو 600 توماني، 33 درصد زير ارزش 
ذاتي قرار گرفته است.  قيمت پاياني هر واحد از صندوق 
پااليش يكم نيز 30 درصد كم تر از ارزش ذاتي خود روي 
قيمت 7 هزار و 960 توماني قرار دارد و اين در حالي است 
كه اكثر تحليلگران P/NAV )قيمت به ارزش ذاتي( زير 
ادامه در صفحه 2 70 درصدي را... 

چندي پيش، ويدئويي در فضاي 
مجازي منتش��ر شد كه نشان 
مي داد؛ ناظم، قيچي به دست 
در يك مدرس��ه پس��رانه، سر 
صف، موي سر دانش آموزي را 
مي بريد، بازت��اب اين ويدئو در 
سطح جامعه گس��ترده شد و 
حتي سخنگوي دولت در توييتر 
خود نوشت؛ »متخلفي كه كرامت دانش آموزان را حفظ 
نكرده بود به هيات رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شد، 

مدير و معاون  مدرسه نيز استعفا دادند.«
با يك جست وجوي ساده، از اين دست ويدئو ها را مي توان در 
فضاي مجازي به راحتي پيدا كرد، درباره اينكه چرا مدرسه 
به عنوان يك نهاد اجتماع��ي تاثيرگذار بعد از خانواده كه 
بايد محيط امني براي دانش آموزان فراهم كند در برخي 
مواقع نمي تواند كارايي درس��تي داش��ته باش��د، داليل 
بسياري را مطرح كرده اند؛ »عدم رضايت شغلي معلمان، 
وضعيت اقتصادي نامناسب، پايين بودن سطح رواداري 
و مس��امحه، ناآگاهي از شيوه هاي نوين آموزشي و ندادن 
آموزش هاي الزم به معلمان در اين زمينه، مشروع پنداري 
خشونت نزد معلمان و اوليا و... در ايجاد خشونت در معلمان 
نقش دارند.«)1(  رفتارهاي خش��ونت آميز مشاهده شده 
در مدارس از منابع مختلفي سرچشمه مي گيرد، فضاي 
منفي مدرسه، ويژگي هاي ش��خصي و خانوادگي از علل 
بالقوه خشونت تشخيص داده شده اند. دانش آموزاني كه 
در فضاي دانش آموزي به هر دليلي مورد خشونت كامي 
و بدني قرار مي گيرند، عاوه بر احس��اس ناامني و بيزاري 
از مدرسه، افت تحصيلي، ترك تحصيل، انتقال خشونت 
به اطرافيان، سرخوردگي، كاهش اعتماد به نفس، بعدها 
نيز در طول سال هاي زندگي خود، دچار تزلزل شخصيتي 
در تصميم گيري و مس��ووليت پذيري مي ش��وند. مقوله 
خشونت در مدارس بايد به شكل جدي بررسي و ساز وكار 
هوشمندانه و منطقي براي آن طراحي شود. خشونت، اغلب 
بر اثر عملكرد مشخص نسبت به رفتارهاي ناشايست ديگران 
بروز مي كند، اين رفتار ممكن است از يك رنجش و ناراحتي 
زودگذر تا عصبانيت كامل گسترش يابد. آمارهاي رسمي 
ايران، حاكي از آن است كه در مجموع طي سال هاي 93 
تا 95، 2318 شكايت در خصوص تنبيه بدني در مدارس، 
ثبت شده كه 1526 مورد از اين شكايات اثبات و بحق بوده 
اس��ت.)2(  در مطالعات و مقاالت متعددي كه در زمينه 
كنترل خشونت معلمان عليه دانش آموزان صورت گرفته 
پيشنهاداتي نيز ارايه و عمدتا به موضوع معيشت معلمان 
تاكيد شده است؛ رسيدگي به وضعيت رفاهي و حقوقي 
معلمان، باعث مي شود آنان براي تامين مايحتاج زندگي 
خ��ود، در اوقات فراغت خود به ش��غل دوم روي نياورده و 
توجه خود را بر آموزش صحيح و بهينه س��ازي رفتار خود 
با دانش آموزان متمركز سازند. يافته هاي پژوهش ديگري 
در اين زمينه نشان مي دهد؛ هرچه ميزان تاب آوري معلم 
افزاي��ش يابد، از ميزان خش��ونت وي در محيط كاس و 

مدرسه كاسته مي شود.  يكي از عوامل زمينه ساز خشونت 
معلمان، ناكامي شغلي در آنهاس��ت. روانشناسان بر اين 
باورند كه گاه خاس��تگاه ناكامي مبهم و ناملموس است و 
هنگامي كه راه بر حمله مستقيم بسته باشد، ممكن است 
پرخاشگري جابه جا شود؛ به اين معنا كه عمل پرخاشگري 
به جاي علت واقعي متوجه ش��خص يا شيء بي تقصيري 
ش��ود.)3(  اما در كنار اخبار ناگواري كه درباره خش��ونت 
معلمان عليه دانش آموزان منتشر مي شود و بايد راهكارهاي 
اساسي درباره حل اين معضل انديشيده شود، نوع ديگري از 
خشونت در اليه هاي تربيتي و آموزشي مدارس كشور نيز 
جريان دارد كه بي توجهي و عدم پرداختن بدان مي تواند 
پيامدهاي ناگواري براي سيستم آموزشي و تربيتي كشور 
به دنبال داش��ته باش��د و آن چيزي نيست جز خشونت 
دانش آموزان عليه معلمان. جامعه معلمان نيز در معرض 
آسيب ها و خشونت هاي بس��ياري از سوي دانش آموزان 
قرار دارد، ناكارآمدي يا خأل آيين نامه ها و قوانين نظام تنبيه 
و تشويق به گونه اي اس��ت كه معلمان را در به كار بستن 
شيوه هاي تربيتي دچار مشكل كرده است. از سوي ديگر، 
برخي دانش آموزان به دليل همين فقدان نظام حمايتي از 
معلمان، سد احترام و كرامت آنها را شكسته و با شيوه هاي 
مختلف كامي، توهين، تحقيرو...معلم��ان را مي آزارند. 
همانقدر كه به مقوله آزار دانش آموزان بايد توجه ش��ود، 
خش��ونت دانش آموزان عليه معلمان نيز بايد مورد مداقه 
قرار گيرد و توهين به ساحت مقدس شغل معلمي كوچك 
شمرده نشود كه بي شك تبعات فراواني براي نظام آموزشي 

كشور به دنبال خواهد داشت. 
گزارش دقيق و روشني از ميزان و نوع اين آزارها وجود ندارد 
يا حداقل در دسترس رسانه ها و عموم قرار نگرفته است، 
با يك جست وجوي س��اده در اينترنت متوجه مي شويد 
بيشترين تحقيقات صورت گرفته در مقوله خشونت مدارس 
به خش��ونت معلمان عليه دانش آموزان اختصاص دارد، 
همين فقدان پژوهش و مطالعه در خصوص معلم آزاري، 
بدون شك تصميم گيران و صاحبنظران را در تهيه و تدوين 
آيين نامه هاي تربيتي دچار مشكل مي كند. بديهي است كه 
نمي توان نسخه واحدي براي حل اين معضل مهم اجتماعي 
پيچيد و به بررسي همه جانبه و گسترده نياز دارد اما جداي از 
آنكه خشونت از كدام يك از طرفين سر بزند )دانش آموز يا 
معلم(، يك نكته هويداست، جريان ارتباطي بين طرفين 
مخدوش كه بشود خش��ونت بروز مي كند. اگر اساس و 
پايه هر رفتار اجتماعي را »ارتباطات« بدانيم، بديهي است 
كه هر زمان اين فرايند ارتباطي ناقص شكل بگيرد، پيام 
به شكل نامناسبي به طرفين منتقل مي شود و گيرنده با 
توجه به ذهنيات و روحيات خود آن را تفس��ير و تحليل 
مي كند. مدرسه، يك نهاد اجتماعي مهم و محوري است 
و بايد عاري از هرگونه مصاديق خشونت و آزادي روحي 
و رواني باشد، دانش آموزان و معلمان، ساعت هاي زيادي 
را با يكديگر مي گذرانند، شكل گيري فضاي صميمي، 
دوستانه و كارآمد، جز با ترميم خطوط ارتباطي بين آنها 
ادامه در صفحه 8 امكان پذير نيست.  

حاال كه بحران كمبود پزشك 
متخصص كم كم خ��ودش را 
نش��ان داده و مس��اله فقط به 
ش��هرهاي كوچك و نقاط دور 
افت��اده محدود نمي ش��ود در 
همين پايتخت ه��م بيماراني 
هس��تند كه روزها و هفته ها به 
دليل نبود پزش��ك متخصص 
در نوب��ت عمل باق��ي مي مانن��د و حتي جان خ��ود را از 
دس��ت مي دهند، رييس دولت ماموريت ويژه اي به مركز 
بررسي هاي استراتژيك براي نگهداشت نخبه ها و مهاجرت 
معكوس داده است. اين در حالي است كه تجربه ثابت كرده 
هيچ مشكلي با دستور ويژه و امر و نهي كردن مقامات حل 
نمي ش��ود. آنچه كه براي حل مشكاتي از اين دست الزم 
است فراهم آوردن زيرس��اخت هايي است كه مانع از اين 
مي شوند تا كسي براي تامين معاش و زندگي خود به فكر 
مهاجرت بيفتد. مساله اينجاست كه ما نمي توانيم دستور 
بدهيم پزشكان، نخبه ها، جوانان و ... از كشور مهاجرت نكنند 
اما براي ماندن آنها هيچ شرايط مساعدي را فراهم نكنيم، 
همانطور كه نمي توانيم دس��تور بدهيم مردم فرزندآوري 
كنند در حالي كه هيچ يك از زيرس��اخت هاي الزم براي 
افزايش جمعيت در كشور را فراهم نكرده ايم. در حال حاضر 
وضعيت كمبود پزشك به درجه اي رسيده است كه به گفته 
رييس سازمان نظام پزش��كي در آينده اي نزديك بايد به 
سراغ تجربه اي برويم كه 40 سال پيش از سرگذرانده ايم، 
وارد كردن پزشك از كشورهايي نظير هند و پاكستان و.... 
بي توجهي به نظام سامت، عدم واقعي كردن سرانه درمان، 
عدم واقعي كردن تعرفه هاي پزشكي، بي توجهي به خواست 
پرستارها و... همه و همه باعث شده تا يك بليت يك طرفه 
براي برگشتن به 40 سال قبل برايمان صادر شود. در حالي 
كه ما داعيه توريسم س��امت داشتيم حاال به مرحله اي 
رسيده ايم كه بايد براي بيماران خودمان هم پزشك وارد 
كنيم. كافي است مسووالن از پشت ميزهايشان بلند شوند 
وسري به بيمارستان ها بزنند، سراغ پزشكان متخصص را 
بگيرند تا آمار پزشكاني كه طي همين يك سال گذشته 
از كشور مهاجرت كرده اند دستشان بيايد. سياست هاي 
اشتباه در حوزه سامت بيش از هر چيز جان مردم را نشانه 
مي گيرد، بيش از هر چيز باعث بروز مشكات براي بيماراني 
مي شود كه مرگ و زندگي شان به حضور همين پزشكان و 
سر پا ماندن همين بيمارستان ها بستگي دارد. افت كيفيت 
خدمات درماني در بيمارس��تان هاي دولتي و خصوصي 
واقعيتي است كه دير يا زود وزارت بهداشت و درمان و دولت 
بايد آن را بپذيرند و برايشان چاره اي بينديشند. مشكلي 
كه سال هاست وجود دارد اما در سايه بي توجهي هر سال 
بزرگ تر و بزرگ تر شده و امروز تبديل به بحران شده است. 
وضعيت بيمه هاي درماني، وضعيت كمبود و نبود دارو، 
وضعيت پايين بودن كيفيت خدمات درماني همه و همه 
مشكاتي است كه مردم بايد با آن دست و پنجه نرم كنند. 
ادامه در صفحه 8 در شرايطي كه... 

مريم شاهسمنديمرضيه شارقينويد فرهادي مهدي عليپور

 امريكا فعاًل دست 
از سياست هاي انقباضي بر نمي دارد

 از مانع تراشي ستاد سوخت 
تا بالتكليفي واردكنندگان كاميون ! 

بازخواني پرونده سهام عدالت

 سقوط بيت كوين 
به كف ۴۴ روز گذشته

صفحه 6     صفحه 7    

صفحه 2    

 رسوب 15هزار دستگاه 
كاميون كاركرده در گمركات

 داستان ناتمام 
سهام عدالت

 عبور از تحريم يا اتكا 
به تجارت غير نقدي

 بليت قطار كربال در قالب »تور« 
به قيمت 6  ميليون تومان فروخته مي شود

نگاهي به عملكرد اقتصادي دولت روحاني از سال 
1397 به بعد و همزمان با آغاز تحريم هاي جديد 
امريكا در دولت ترامپ نش��ان مي دهد كه با وجود 
تمام برنامه ريزي هاي صورت گرفته، دولت نتوانست 
يكي از مهم ترين دغدغه هاي اقتصادي خود يعني 
تامين درآمده��اي ارزي الزم براي هزينه كرد آنها 

در بودجه را تامين كند.
در شرايطي كه در دوره اجراي برجام ميزان صادرات 
نفت روزانه ايران از مرز دو و نيم ميليون بشكه در روز 
صفحه 2 را بخوانيد نيز گذشته بود و...  

در پديده اي كم نظير قيمت بليت قطار براي يك 
مسير تقريبا مش��ابه به قيمت بليت هواپيما براي 
همان مسير رسيد. طي روزهاي اخير، مسووالن 
وزارت راه و شهرس��ازي بارها اع��ام كرده اند كه 
قيمت بليت هواپيما در ايام برگزاري مراسم اربعين 
از تهران به نجف يا بغداد 6 ميليون تومان اس��ت و 
اين قيمت بعد از برگزاري اين مراسم نيز تا اطاع 
ثانوي ثابت خواهد ماند. در اين حال، ديروز معاون 
وزير راه و شهرسازي اعام كرد كه »افزايش براي 
قيمت قطارهاي اربعين در نظر گرفته نشده« و قرار 
است اين بليت ها در...  صفحه 5 را بخوانيد

 درآمد 
نفتي ايران چطور 

پنج برابر شد؟

 قيمت بليت قطار
به هواپيما رسيد!

جوابيه



نگاهي به عملكرد اقتصادي دولت روحاني از سال 1397 
به بعد و همزمان با آغاز تحريم هاي جديد امريكا در دولت 
ترامپ نشان مي دهد كه با وجود تمام برنامه ريزي هاي 
صورت گرفت��ه، دولت نتوانس��ت يك��ي از مهم ترين 
دغدغه ه��اي اقتصادي خود يعني تامي��ن درآمدهاي 

ارزي الزم براي هزينه كرد آنها در بودجه را تامين كند.
در ش��رايطي كه در دوره اجراي برجام ميزان صادرات 
نفت روزانه ايران از مرز دو و نيم ميليون بش��كه در روز 
نيز گذش��ته بود و همين امر چ��ه در هزينه كرد جديد 
براي دولت و چه در تامين نيازهاي داخلي جامعه نقشي 
اساس��ي ايفا كرد و حتي به دو رقمي شدن ميزان رشد 
اقتصادي ساالنه انجاميد، اما در سال هاي بعد تحت تاثير 
تحريم ها، ميزان فروش نفت به ش��دت كاهش يافت و 
حتي به چند صد هزار بشكه در روز محدود شد. از سوي 
ديگر تحريم ها باعث شد بخشي از درآمدهاي ارزي ايران 
كه در ساير كشورها قرار داشت نيز بلوكه شود و ايران از 
دسترسي به آنها محروم بماند. رقم حدودا هفت ميليارد 
دالري پول ايران كه براي چند سال در اختيار كره جنوبي 
قرار داشته يكي از اين مشكالت و محدوديت هاست كه 
در صورت برطرف شدنشان، امكان آن وجود داشت كه 

الاقل بخشي از نيازهاي داخلي تامين شود.
عدم دسترسي به درآمدهاي نفتي در سال هاي گذشته به 
كسري بودجه گسترده اي نيز دامن زد. هرچند در ميان 
مقامات دولت قبل اين اختالف نظر وجود داشت كه آيا 
براي جبران اين كسري بودجه، دولت از بانك مركزي 
استقراض كرده يا خير اما در نهايت سرعت گرفتن رشد 
نقدينگي و باال رفتن پايه پولي نش��ان از آن داشت كه 
كسري بودجه سهم مهمي در باال رفتن تورم در اقتصاد 
ايران داشته است. در حدود يك سالي كه از آغاز به كار 
دولت سيزدهم مي گذرد نيز هنوز ساختار درآمدي دولت 
تغييري نكرده به اين ترتيب كه با تداوم تحريم ها و قرار 
گرفتن ايران در فهرس��ت سياه اف اي تي اف، يا تجارت 
نفتي ناممكن بوده يا حت��ي در صورت فروش نفت نيز 
امكان بازگشت درآمد حاصل از آن وجود نداشته است. 
در س��ال هاي گذش��ته خبرهايي مبني بر فروش نفت 
ايران به كش��ورهايي مانند چين وجود داشته كه البته 
آمار دقيقي از آن وجود ندارد. از س��وي ديگر از چند ماه 
قبل و همزمان با آغاز جنگ روسيه و اوكراين، مسكو نيز 
در فهرست تحريم هاي غرب قرار گرفته و از اين رو بازار 
غير رسمي نفت ايران نيز با رقيب بزرگي مانند روسيه 

تهديد شده است.
با اين وجود در ماه هاي گذشته بسياري از مقامات دولت 
اعالم كرده اند كه با وجود تداوم تحريم ها، ايران توانسته 
فروش نفت خود را افزايش دهد. هرچند با توجه به دقيق 
نبودن اعداد، مشخص نيست كه ميزان درآمد ايران از 
اين محل چه قدر بوده و اين پول به چه شكل به داخل 
كشور رسيده اما آنطور كه وزير اقتصاد مي گويد درآمد 
نفتي فعلي ايران نسبت به سال گذشته پنج برابر شده و 

اين روند از سوي دولت ادامه پيدا خواهد كرد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه درآمد صادرات نفت در س��ال 
1۴۰۰ نسبت به س��ال قبلش به 11 برابر رسيد و سال 
1۴۰1 اين عدد به ۵ برابر خود نس��بت به سال گذشته 
رسيده اس��ت، ادامه داد: گشايش هايي در فعاليت هاي 
اقتصادي ايجاد كرده ايم و رشد سرمايه گذاري خارجي 
از شهريور سال گذشته تا امروز تقريبًا دو برابر شده است. 
نرخ بيكاري ب��ه 9.۲ درصد در بهار 1۴۰1 كاهش يافته 
است. نرخ تورم س��االنه منتهي به تير امسال كه ۴۰.۵ 
درصد بود، نس��بت به س��ال قبل كه ۴۴.۲ درصد بود، 

كاهش را نشان مي دهد.
خان��دوزي تصريح كرد: اين را ه��م بگويم كه در دولت 
مردمي قرار نيس��ت از همه ش��اخص ها به عنوان يك 
دستاورد ياد شود. قطعًا شاخص تورم با آنچه كه هدف ما 

در برنامه اقتصادي است بسيار فاصله دارد و ما در جهت 
كاهش تورم اقدامات متعددي براي همه دستگاه ها در 
نظر گرفته ايم و در يك بسته كوتاه مدت قرار است كه به 
سمت كاهش بيشتر نرخ تورم حركت كنيم و ضمنًا هر 
بخش گزارشي از اقدامات خود در اين زمينه ارايه دهد.

خاندوزي در پاسخ به پرسشي درباره تاثير مذاكرات بر 
اقتصاد ايران و اينكه درصورت به نتيجه نرس��يدن اين 
مذاكرات چه آينده اي در انتظار اقتصاد كش��ور است، 
اظهار كرد: ما تقريبا ش��رايطي كه اياالت متحده تمام 
ابزارهاي فشار اقتصادي خود عليه ايران را به كار بسته 
در سال هاي گذشته شاهد بوديم. بنابراين ايجاد هراس 
در اذهان مردم كه شرايط ممكن است بدتر از اين شود، 
با واقعيت هاي حوزه تحريمي تناسبي نداشته باشد. وي 
افزود: ما در دولت براي هر نسخه اي كه شرايط تحريم ها 
ادامه يابد يا برداشته شود، نقشه راه مشخصي داريم. در 
وزارت اقتصاد جلساتي برگزار شده كه اگر تحريم ها كنار 
رود چه فرصت هايي فراهم مي شود و اگر نه، چطور در 
شرايط تحريمي مي توان بدون وابسته كردن كشور به 

شرايط تحريمي عمل كرد.
اين صحبت ه��اي خاندوزي نش��ان مي دهد كه دولت 
حتي براي به نتيجه رسيدن توافق نيز برنامه هايي دارد. 
هرچند در صورت تداوم اين شرايط بايد مشخص شود 
كه آيا مسيرهاي دور زدن تحريم ها به ايران كمك كرده 
يا با شيوه هايي مانند تخفيف دادن بر روي قيمت نهايي 
محصول يا تجارت غيرنفتي مانند تهاتر كار پيش رفته 
است. از س��وي ديگر بايد ديد كه آيا اين افزايش درآمد 
تحت تاثير باال رفتن قيمت جهان��ي نفت اتفاق افتاده 
يا ايران توانس��ته در اين مدت ميزان فروش خود را نيز 

افزايش دهد.
وزير اقتصاد در صحبت هاي اخير خود آخرين وضعيت 
برخي از ديگر سياس��ت هاي دولت را نيز تشريح كرده 
است. وزير اقتصاد در پاس��خ به پرسشي درباره شرايط 
واردات خودرو يادآور ش��د: دو دس��ته اهرم ها در حوزه 
صنع��ت خ��ودرو در وزارت صمت پيگيري مي ش��ود. 
دسته اول افزايش عرضه خودروي داخلي و البته اصالح 
همزمان در قيمت تمام شده و افزايش كيفيت صورت 
بگيرد. اميدوارم در پايان س��ال گزارشي از اعداد و ارقام 

كمي محقق ش��ده ارايه دهم و گزارش��ي از اصالحات 
صنعت خودروسازي را اعالم كنم. خاندوزي ادامه داد: 
محور دوم هم كه نقش اصلي ندارد واردات خودروهاي 
كمتر از ۲۰ هزار دالر و تش��ويق به واردات خودروهاي 
كمتر از 1۰ هزار دالر با آاليندگي كمتر زيست محيطي 
است كه در كنار محور اول در نظر است. وي در پاسخ به 
پرسشي درباره برنامه دولت براي افزايش بنزين در سال 
آينده، تصريح كرد: قيمت بنزين يكي از مولفه هاي موثر 
در الگوي مصرف اين فرآورده در كشور است. ما در دولت 
قائل به اين هستيم كه صرفًا نبايد به سمت متغيرهاي 
قيمتي رفت بلكه بايد همزمان از متغيرهاي غيرقيمتي 
هم به عنوان ابزارهايي براي تغيير الگوي مصرف در اين 

زمينه استفاده كنيم. 
وزير اقتصاد تصريح كرد: ما در ماه هاي گذشته آستانه 
1۰۰ ميليون ليت��ر مصرف روزانه را هم در برخي روزها 
پشت سر گذاشتيم كه رشد قابل توجهي را نشان مي دهد 
كه اگر اين روند ادامه ياب��د، صراحتا مي گويم كه واقعًا 
كشور ممكن است نيازمند واردات بنزين شود، مگر اينكه 
آن سقف هايي كه رد كرديم را كنترل كنيم. خاندوزي 
تاكيد كرد: وزارت نفت با برخي تدابير غيرقيمتي تالش 
مي كند كه مديريت مصرف بنزين را داش��ته باشد اما 
همانطور كه بارها گفته شده واقعًا امسال هيچ برنامه اي 
براي افزايش قيمت بنزين نداريم. ولي همزمان بايد با 
استفاده از متغيرهاي مختلفي كه در نهايت مصرف بهينه 

بنزين را كنترل كنيم، استفاده كنيم.
وي درباره احتمال افزايش قيمت بنزين در سال آينده 
نيز اظهار كرد: در مورد سال آينده هم تا بودجه 1۴۰۲ 
تدوين نشود و پيشنهادات وزارت نفت نيايد و در مجلس 
بررسي نشود، نمي ش��ود هيچ صحبتي كرد و امروز كه 
با ش��ما صحبت مي كنم برنامه اي براي سال 1۴۰۲ در 
حوزه بنزين آماده نيست.  وزير اقتصاد در پاسخ به اين 
پرس��ش كه اگر قيمت ها به ش��هريورماه سال 1۴۰۰ 
بازنگردد، يارانه ها افزايش مي يابد يا خير و اينكه منابع 
چنين امري از كجا تامين مي ش��ود، اظه��ار كرد: كال 
پرداخت يارانه در قانون بودجه درج مي شود و آنجا هيچ 
امكان افزايش��ي براي دولت در نظر گرفته نشده است. 
س��خنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اينكه آيا دولت 

براي بازگشت پول به شركت  دولتي فوالد مباركه وارد 
عمل نشده و قصد ش��كايت از رانت خواران آن را ندارد، 
تصريح ك��رد: ناكارآمدي مديريتي در ش��ركت فوالد 
مباركه وجود داشت باعث شد در دو ماه اول دولت، وزير 
صمت مديرعامل را بركنار و تيم مديريتي جديد مستقر 
كند. وي افزود: در زمينه امور كيفري، دولت كامال اعتقاد 
دارد كه با دقت بررسي شود و با همه آناني كه از جايگاه 
مديريتي سوءاستفاده كردند، با شدت مقابله شود و دولت 
موافق است گزارش تحقيق و تفحص مجلس با سرعت 
در دستور كار قوه قضاييه قرار گيرد و هر رأيي كه براي 
حداكثر مقابله با فساد الزم است، در ظرفيت قانوني صادر 
شود. خاندوزي تأكيد كرد: از دولت توقع مي رود چاره اي 
براي تكرار نشدن اين مصاديق بينديشد. اين مهم ترين 
وظيفه است كه سر فصل اصالح درجه شفافيت ابرازي 
براي شركت هاي بورسي و دولتي جزو مسيرهايي است 

كه در دولت دنبال مي شود.
وي يادآور شد: اگر مي توانستيم جزييات بيشتري را 
شفاف كنيم، قبل از تحقيق و تفحص مجلس، اين امر 
توسط خود فعاالن اقتصادي و پژوهشگران اقتصادي 
ك��ه دارند، اي��ن اعداد و ارق��ام را در يك نظ��ام كاماًل 
شيشه اي رصد مي كنند، انتش��ار مي يافت و چه بسا 
مدير مربوطه از بيم شفافيت دست به چنين اقدامي 
نمي زد. وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه دولت به ديوارهاي 
شيش��ه اي اعتقاد دارد، تصريح كرد: پشت ديوارهاي 
شيش��ه اي اين تخلفات كمتر رخ مي دهد و هرچقدر 
جزييات بيشتر در مورد قراردادها افشا شود به شفافيت 
بيشتر كمك مي كند تا فوالد مباركه ها تكرار نشوند و 
آن وقت مسووالن مي دانند كه همه چيز جلوي چشم 

مردم انجام مي شود.
با وجود آنكه بسياري از منابع خبر از كاهش اختالفات 
ميان اي��ران و امريكا براي احياي برجام مي دهند اما به 
نظر مي رسد اختالف بر سر برخي جزييات باعث شده كه 
فعال خبري از توافق نباشد و شايد در هفته هاي آينده باز 
هم مذاكراتي تازه در راه باشد. بايد ديد كه آيا در چنين 
ش��رايطي دولت مي تواند صادرات خود را ادامه داده و 
درآمد حاصل از آن را به كش��ور برساند يا همچنان اما و 

اگرها به جاي خود باقي خواهد ماند.

اقتصاد کالنسیاست خارجی

ادامه از صفحه اول
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نامه 15 سازمان امريكايي
به بايدن درباره برجام

گروهي از نهادها و سازمان هاي امريكايي در نامه اي 
خطاب به رييس جمهور اين كش��ور از او خواس��تند 
تا از اين فرصت تاريخي براي احياي برجام اس��تفاده 
كند. پس از آنكه امريكا به طور رسمي پاسخ خود را به 
اظهارنظر ايران درباره متن پيش نويس توافق احياي 
برجام در اختيار هماهنگ كننده مذاكرات وين قرار 
داد، 1۵ س��ازمان امريكايي در نامه اي خطاب به جو 
باي��دن رييس جمهور امريكا از تالش ه��اي دولت او 
براي بازگرداندن توافق هسته اي ۲۰1۵ به مسير خود 
تشكر كردند و از كاخ سفيد خواستند تا از اين فرصت 
تاريخي براي احياي اين توافق در اسرع وقت استفاده 
كند. اين س��ازمان ها در نامه خود تاكيد كرده اند كه 
برقراري مجدد توافق هس��ته اي با ايران يك پيروزي 
مهم براي صلح، ديپلماس��ي و ثب��ات در خاورميانه 
خواهد بود.آنها همچنين در اين نامه آورده اند: اجراي 
برج��ام موجب اعم��ال محدوديت دوب��اره بر برنامه 
هسته اي ايران، پايان دادن به سياست سخت گيرانه 
تحريم��ي كه يك فاجعه انس��اني براي م��ردم ايران 
اس��ت و جلوگيري از نزاع در شرايطي مي شود كه ما 
با بحران هاي متعدد در سطح جهاني، ازجمله حمله 
روس��يه به اوكراين مواجه هس��تيم.اين سازمان ها 
در ادامه با تاكي��د بر اينكه »خ��روج دونالد ترامپ از 
برجام در س��ال ۲۰1۸ يك سياست شكست خورده 
اس��ت« افزودند: مردم امريكا به صراحت مش��خص 
كرده اند كه ديپلماس��ي با ايران را ترجيح مي دهند، 
راهبردي كه نه تنها مورد پذيرش مردم اس��ت، بلكه 
مي دانيم كارس��از خواهد بود.سازمان پيروزي بدون 
جن��گ )Win Without War(، كاِم��ن دريمز 
 ،)J Street( جي استريت ،)Common Dreams(
 Quincy Institute for( موسس��ه كوئينس��ي
Responsible Statecraft( و پزش��كان ب��راي 
 Physicians for Social( مس��ووليت اجتماعي
Responsibility( ازجمله نهادهايي هس��تند كه 
اين نامه را امضا و روز چهارشنبه گذشته به كاخ سفيد 
ارسال كردند.همچنين منابع مطلع اعالم كردند كه 
بررسي پاسخ هاي امريكا دست ِكم تا پايان هفته جاري 
ادامه خواهد داشت.ناصر كنعاني سخنگوي وزارت امور 
خارجه كشورمان روز چهارشنبه از دريافت پاسخ دولت 
امريكا به  نظرات جمهوري اسالمي ايران براي حل و 
فصل موضوعات باقي مانده در مذاكرات رفع تحريم، 
از طريق هماهنگ كننده اروپايي گفت وگوها خبر داد.

سخنگوي وزارت امور خارجه اعالم كرد: بررسي دقيق 
نظرات طرف امريكايي آغاز شده و جمهوري اسالمي 
ايران پس از تكميل بررسي ها، نظرات خود در اين رابطه 

را به هماهنگ كننده اعالم خواهد كرد.

امتيازات امريكا به اسراييل
براي احياي برجام

برخي منابع رسانه اي مدعي شدند كه امريكا قرار است 
در مقابل بازگشت به توافق هسته اي ايران، امتيازاتي 
به رژيم صهيونيس��تي بدهد. به گزارش پايگاه خبري 
صدي البلد، بنا بر اعالم اين منابع، مذاكرات هسته اي 
ميان ايران و قدرت هاي ب��زرگ در مراحل نهايي خود 
است و رژيم صهيونيستي تالش مي كند كه واشنگتن 
را قانع كند تا مواضع خود در پرونده توافق هسته اي را 
تشديد كند.اين منابع مي گويند، درحالي كه واشنگتن 
و تهران درحال بررسي پيشنهادات اتحاديه اروپا و نقطه 
نظرات يكديگر براي احياي برجام هستند، دولت رژيم 
صهيونيس��تي همچنان تالش مي كند كه بر موضع 
امريكا در اين پرونده تاثير بگذارد.در بخشي از گزارش 
اين رس��انه عربي آمده است كه واش��نگتن قرار است 
در مقابل امضاي توافق هسته اي با ايران و بازگشت به 
برجام، امتيازات و بسته جبراني امنيتي در اختيار تل 
آويو قرار بدهد و تاكيد مي كند گفت وگوها درخصوص 
اين بسته هنوز رسمي نشده است اما به محض امضاي 
توافق هسته اي، اين » امتيازات جبراني« هم علني خواهد 
شد.پيش از اين شبكه11 تلويزيون رژيم صهيونيستي و 
شبكه كان گزارش دادند كه يايير الپيد نخست وزير اين 
رژيم به سختي تالش مي كند با جو بايدن رييس جمهور 
امريكا درباره توافق درحال ش��كل گيري بر سر احياي 
برجام گفت وگو كند.اورشليم پست در اين باره نوشته 
بود: همزمان با افزايش نگراني هاي اس��راييل نسبت 
به توافق احياي برجام نخس��ت وزير الپيد درخواست 
ديدار با بايدن را مطرح كرده و اميدوار است كه روز ۲۰ 
سپتامبر اين مالقات برگزار شود تا بتواند موضع خود را 
اعالم كند.بنابر گزارش اين رسانه ها، الپيد همچنين 
در روزهاي آتي ممكن است گفت وگويي تلفني با جو 
بايدن داشته باشد، هرچند پيشتر درخواست او براي 
برقراري اين تماس تلفني از سوي كاخ سفيد رد شده 
بود.رسانه هاي صهيونيستي گزارش دادند كه يايير الپيد، 
رييس موساد را به دليل اظهاراتش درباره احياي برجام 
و انتقاد از دولت بايدن براي حصول توافق با ايران توبيخ 
كرده است. به نوشته روزنامه هاآرتص، يايير الپيد نخست 
وزير رژيم صهيونيستي از ديويد بارنيا رييس سازمان 
جاسوسي موساد خواسته است تا درخصوص اظهارات 
روز پنج ش��نبه خود درباره مذاكرات دولت جو بايدن 
)رييس جمهور امريكا( براي حصول توافق با ايران بر سر 
احياي برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( توضيح دهد.

بارنيا گفته بود كه دولت امريكا براي دستيابي به توافق با 
ايران عجله مي كند، توافقي كه از نظر او وحشتناك است.

وي همچنين گفته بود كه توافق هس��ته اي جديد با 
ايران، مانع از اقدام موساد عليه جمهوري اسالمي ايران 
براي محفاظت از منافع امنيتي اسراييل نمي شود. ديويد 
بارنيا اين اظهارات را روز پنج شنبه گذشته در جلسه اي 
با حضور يايير الپيد و س��اير مقامات صهيونيستي در 
ش��رايطي گفته بود كه نگراني ها در تل آويو نسبت به 
حصول توافق احياي برجام افزايش يافته است. وي كه 
بيش از يك س��ال است رياست موساد را بر عهده دارد، 
تاكيد كرده بود: از آنجايي كه اس��راييل توافقي را امضا 
نكرده است همچنان مجاز است به هر نحو ممكن از خود 

دفاع كند و به اين ترتيب هم عمل خواهد كرد.

اختصاص يك ميليارد يورو 
براي واردات خودرو

رييس امور اقتصاد كالن سازمان برنامه و بودجه با 
بيان اينكه براي پيشرفت اقتصادي كشور برنامه هاي 
 مدوني تدوين شده است گفت: نيل به اهداف برنامه 
پنج ساله هفتم توسعه و دس��تيابي به نرخ رشد ۸ 
درصدي نيازمند جهش بزرگ در س��رمايه گذاري 
و مش��اركت بخش خارجي است.محمد جعفري با 
اشاره به نقش تصميم سازي سازمان برنامه و بودجه 
براي دولت اظهار كرد: در ماه هاي اخير اتفاق خوبي 
در حوزه اقتصاد كالن افتاده و منابع دولت نس��بت 
به گذش��ته عالوه بر افزايش ، قابل دسترس تر شده 
اس��ت.وي افزود: با وجود افزايش حدود دو برابري 
قيمت هاي جهاني كاالهاي اساسي، سازمان برنامه 
بودجه طرحي را دنبال كرده كه باعث ش��ده تورم 
چندين برابري بر مردم تحميل نش��ود.وي با اشاره 
به هزين��ه 17 ميليارد دالري كاالهاي اساس��ي و 
دارو در س��ال گذشته، نياز كش��ور براي تامين اين 
اقالم در س��ال جاري را به دليل جن��گ اوكراين و 
تورم جهاني، حدود ۲7 ميلي��ارد دالر برآورد كرد، 
ادامه داد: در صورت عدم اجراي طرح مردمي كردن 
يارانه ها و ادامه برداش��ت از صندوق توس��عه ملي 
و بانك مركزي، تورم لجام گس��يخته اي به كش��ور 
تحميل مي شد.طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه، 
رييس امور اقتصاد كالن اين س��ازمان اضافه كرد: 
با مديريت طرح مردمي ك��ردن يارانه ها، علي رغم 
بروز مش��كالتي در شروع طرح، تورم ماهانه خرداد 
از1۲,۵ درص��د ب��ه ۲ درص��د در مردادماه كاهش 
يافته و نرخ رش��د پايه پولي كه عامل اصلي رش��د 
نقدينگي و تورم است، كاهشي شده است.جعفري 
در خصوص تسويه اوراق بدهي دولت تصريح كرد: 
دولت در پنج ماهه اول امس��ال ۵1 ه��زار ميليارد 
تومان از بدهي خود را تسويه كرده كه 3۴۲ درصد 
بيش از مدت مشابه سال گذشته است. اين اقدامات 
موجب كاهش نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي شده 
به طوري كه پيش بيني مي ش��ود با ادامه روند پنج 
ماهه گذشته، نرخ رش��د پايه پولي در پايان سال با 
كاهش 1۰ درصدي به حدود ۲۰ درصد برسد. وي 
تاكيد كرد: نرخ رش��د نقدينگي و تورم نيز به همان 
نسبت كاهش خواهد يافت. اگرچه كاهش تورم به 
معناي ارزان شدن نيس��ت، اما سرعت گران شدن 
كاهش يافته و با افزايش توليد و درآمد سرانه، ارزان 
شدن براي مردم ملموس خواهد شد.جعفري با بيان 
اينكه در سال 1۴۰1 توجه به حقوق بازنشستگان 
در اولويت برنامه هاي سازمان قرار گرفت، افزود: در 
همين راستا حقوق بازنشستگان حدود 3۸ درصد 
افزايش پي��دا كرد و مقرر اس��ت در صورت تجهيز 
منابع، حقوق كارمندان لش��كري و كشوري نيز از 
ابتداي ش��هريور ماه تا 1۰ درصد ترميم ش��ود.وي 
با بيان اينكه در نظر اس��ت توليد خودرو در س��ال 
جاري بيش از 1۰۰ درصد رشد داشته باشد، افزود: 
از مهرماه قيم��ت خودرو ب��ا واردات آن و همزمان 
با افزاي��ش عرضه، كاهش بيش��تري پيدا مي كند. 
جعف��ري درباره واردات خودرو ني��ز گفت: با توجه 
به مصوب��ه هيات وزيران، س��ازمان برنامه و بودجه 
با همكاري معاون اقتصادي رييس جمهور، وزارت 
صمت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد دستورالعمل 
اجراي��ي واردات خودرو را نهايي ك��رده كه با ابالغ 
دولت در گام نخس��ت ح��دود يك ميلي��ارد يورو 
به اي��ن منظور در نظر گرفته ش��ده اس��ت.رييس 
امور اقتصاد كالن با اش��اره ب��ه مهم ترين اقدامات 
دولت در س��ال 1۴۰1، گفت: مهم ترين اقدامي كه 
دولت در پنج ماهه گذش��ته رقم زده، افزايش چند 
برابري درآمدهاي نفتي ب��وده، افزايش دو برابري 
درآمدهاي مالياتي ب��ا افزايش پايه مالياتي )تعداد 
ماليات دهندگان( و در عين حال كاهش ۵ درصدي 
نرخ ماليات توليدكنندگان است. وي با اشاره به ديگر 
اقدامات دولت در يكسال گذشته، تصريح كرد: در 
 نيمه دوم س��ال 1۴۰۰ با همت دولت س��يزدهم و 
علي رغم تش��ديد تحريم ه��ا و مش��كالت ارزي، 
واكسيناسيون سراسري در كوتاه ترين زمان ممكن 
انجام شد و متعاقبا فعاليت اقتصادي از ركود خارج 
و رشد اقتصادي ۴ درصدي در اين سال حاصل شد. 

 اميد واهي 
به سرمايه گذاران 

 س��رمايه گذاري كم ريس��ك ارزيابي مي كنند؛ با 
اين حال اعتماد از دس��ت رفته عموم مردم و البته 
عدم تصميم ج��دي دولت براي س��امان دادن به 
وضعيت اين دو صندوق عامل��ي براي عدم تمايل 

سرمايه گذاران به اين صندوق ها شده است.
در واقع سازمان بورس نيز در راستاي تثبيت قيمت 
اين دو صندوق وظايفي دارد؛ گرچه بورس محلي 
براي تعيين قيمت توسط عرضه و تقاضاست و بايد 
عاري از هر گونه دخالت در روند معامالت باشد، اما 
سازمان نيز به عنوان سياست گذار مي تواند با اتخاذ 
تصميمات درست، قيمت را براي نزديك شدن به 

ارزش ذاتي خود همراهي كند. 
بازارگردان��ي اصول��ي و تقويت مناب��ع، واگذاري 
مديريت اي��ن دو صندوق و كنار كش��يدن دولت 
از تصدي گري و ب��ه طبع آن تغيي��ر پرتفوي اين 
صندوق ها مي تواند از جمل��ه تصميمات موثر در 
اين زمينه باش��د، البته خوب است بدانيد كارمزد 
معامالتي ناچيز صندوق هاي EFT و نبود بازارگردان 
عاملي براي نوسان گيري عده اي با ابزار هاي مختلفي 

چون معامالت الگوريتمي شده است.
در جمع بندي موارد مطروحه مي توان اذعان داشت 
مادامي كه سازمان بورس و بدنه دولت تصميم جدي 
براي حل مشكالت مذكور نداشته باشند وضعيت 

اين دو صندوق نيز تغييري نخواهد كرد.

عبور از تحريم يا اتكا به تجارت غير نقدي

پاسخ سازمان برنامه به گزارش»تعادل« از  عقب نشيني دولت از وعده هاي غيرقابل اجرا

درآمد نفتي ايران چطور پنج برابر شد؟

كساني كه از حذف رانت ارز 4200 توماني ناخشنودند بذر نااميدي مي پاشند
در پ��ي درج گزارش��ي در روزنامه »تع��ادل« درباره 
عقب نش��يني از بازگشت قيمت ها به شهريور 1۴۰۰ 
روابط  عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه 
جوابيه اي به دفتر نشريه ارسال كرده كه متن كامل 

آن را در زير مي خوانيد:

برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي
 مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 
 گزارشي با عنوان »عقب نشيني از وعده هاي غيرقابل 
اجرا« مورخ 1۴۰1/۵/3۰ در آن روزنامه منتشر شده؛ 
مقتضي است بر اساس ماده ۲3 قانون مطبوعات و به  
منظور رفع ابهام و روشن  شدن افكار عمومي، دستور 
فرماييد اين پاس��خ در همان صفح��ه با همان فونت 
و اندازه و با تيتر ذيل در اس��رع وق��ت در آن روزنامه 

منتشر شود. 
كس��اني ك��ه از ح��ذف ران��ت ارز ۴۲۰۰ تومان��ي 
ناخش��نودند بذر ناامي��دي مي پاش��ند/يارانه نقدي 

قيمت شهريور را جبران كرد
بزرگ تري��ن وعده ها وقتي بر زمين ماند كه به اس��م 
حمايت از مردم ارز ارزان در اختيار وابستگان جناحي 
و غيرجناحي دولت قبل قرار گرفت و حتما عده اي از 

حذف اين رانت ناراضي هستند.
كس��اني كه وعده حفظ س��طح عمومي با ارز ۴۲۰۰ 
توماني را دادند تنها از اين نمد كاله پشمين براي خود 
بافتند دست آخر هم به گفته سخنگوي قوه قضاييه 
تنها در تهران يك ه��زار و ۲۵۰ پرونده قضايي براي 

ارز ۴۲۰۰ توماني مفتوح است.
پرواضح اس��ت كه نفع چنداني از اين ارز ارزان هم به 
سفره مردم نرس��يد؛ ميانگين قيمت كاالهايي كه از 
آذر 96 تا آذر 1۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ توماني گرفتند 316,7 
درصد افزايش داشته اس��ت حال آنكه كاالهايي كه 
ارز ترجيحي نگرفتند هم در همين مدت 3۸۸ درصد 
رشد داش��ته اند؛ به عبارت ديگر آمار بيانگر اين است 
كه ارز ۴۲۰۰ توماني به جاي حفظ قدرت خريد مردم 
قدرت پولي برخي واسطه ها و دالالن را افزايش داده 
است. نگاهي به ترازنامه بانك مركزي نكات دقيق تري 
از نحوه تامين همين ارزي كه به جيب يقه سفيدان و 

رانت خواران رفته آشكار خواهد كرد.
اما در مورد بازگش��ت قيمت ها به ش��هريور هم بايد 
گفت موج س��وم افزايش قيمت در س��ال 1۴۰۰ به 
خاطر جنگ اوكراين و روسيه كشورهايي كه سال ها 
دچار تورم نبود را با افزايش قيمت مواد غذايي مواجه 
كرد دولت س��يزدهم عالوه بر تامي��ن امنيت غذايي 
كشور بر اساس تكليف قانوني با پرداخت يارانه نقدي 
اختالف قيمت كاالهاي اساس��ي نسبت به شهريور 

1۴۰۰ را جبران كرد.
1- طبق جزو 1 بند ص تبصره 1 قانون بودجه س��ال 
1۴۰1  به دولت اجازه داده ش��د در س��ال 1۴۰1 تا 
معادل سقف رديف )1۸( جدول مصارف تبصره )1۴( 
قان��ون مذكور را از طريق تأمي��ن منابع مابه التفاوت 
ارز ترجيحي براي واردات كاالهاي اساس��ي، دارو و 
تجهيزات مصرفي پزشكي اختصاص بدهد. همچنين 
دولت مكلف گرديد ب��راي كاالهايي كه قصد دارد از 

سبد ارز ترجيحي حذف   نمايد، قبال ترتيبات قانوني 
جبران زيان رفاه مصرف كننده براي كاالهاي اساسي 
را از طريق كاالبرگ الكترونيكي و در امور پزشكي از 
طريق بيمه ها و به ط��رق جايگزين مطمئن به انجام 
برساند به  طوري كه افراد بتوانند اين كاالها و خدمات 
را به نرخ پايان ش��هريور 1۴۰۰ و در س��قف سهميه 

تعيين  شده تهيه كنند.
۲- در اج��راي تكلي��ف قانون��ي فوق الذك��ر ط��رح 
مردمي س��ازي و توزيع عادالنه يارانه ها با مش��اركت 
تمام��ي دس��تگاه هاي اجرايي ذي رب��ط تدوين و از 
تاري��خ 1۴۰1/۲/۲۲ اجرايي ش��د. بر اين اس��اس با 
حذف تغيير نرخ ارز واردات كاالهاي اساسي مشمول 
به نيمايي ضم��ن حذف رانت ه��ا و كاهش تخلفات 
موجود در چرخه تامين و توزيع كاالهاي اساس��ي، 
ام��كان بازتوزيع عادالن��ه منابع حاصله ب��ه جامعه 
هدف و جبران افزايش هزينه هاي مصرف كنندگان 
ناشي از تغيير نرخ ارز كاالهاي مصرفي نهايي فراهم 

گرديده است. 
3- براي تعيين يارانه جبراني مورد نياز، ضمن در نظر 
گرفتن ميزان مصرف سرانه بر اساس اطالعات سبد 
هزينه خانوار مركز آمار ايران، تفاوت قيمت كاالهاي 
مش��مول طي بازه زماني ش��هريور ماه سال 1۴۰۰ و 
قيمت ه��ا در مقطع اج��راي طرح براس��اس نرخ ارز 
نيمايي در محاسبات لحاظ گرديده و عالوه بر پوشش 
افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت كاالهاي مشمول در 
بازار جهاني در ماه پاياني سال 1۴۰۰ و ابتداي سال 
1۴۰1 نيز در محاس��بات لحاظ گرديد. ضمن اينكه 

در نهايت مبلغ يارانه سرانه پرداختي به جامعه هدف 
)۴۰۰ هزار تومان س��ه دهك اول و 3۰۰ هزار تومان 
6 دهك بعدي( باالتر از ارقام برآورد ش��ده در مرحله 

تدوين طرح مذكور بوده است. 
۴- ب��ا عنايت به م��وارد فوق پرداخت��ي دولت بابت 
جبران زيان رفاه مصرف كننده براي كاالهاي اساسي 
در چارچوب تكلي��ف مقرر در قان��ون )مابه التفاوت 
قيمت هاي فعلي و قيمت هاي پايان ش��هريور س��ال 
1۴۰۰( صورت گرفته و پيشنهاد دولت براي اصالح 
تبصره مذكور، به دليل عملياتي نبودن امكان تثبيت 
يارانه مشخص براي پوشش تفاوت قيمت هاي فعلي 
با قيمت ش��هريور ماه به دليل ماهيت بس��يار پويا و 
پر نوس��ان بازار داخلي و جهاني و براي رفع ابهامات 
موجود در خصوص نحوه اجراي قانون بوده و هدفي 
براي تامين كسري بودجه از اين طريق مدنظر نبوده 
است. ضمن اينكه درخصوص توزيع يارانه مربوط از 
طريق كاالبرگ الكترونيكي نيز كه تكليف قانونگذار 
مي باشد، پس از فراهم شدن زيرساخت هاي مربوط 
و تعيين تكليف روش اجراي آن )فروش��گاه محور يا 

كاال محور( امكان اجراي آن فراهم خواهد گرديد.
الزم به ذكر است با توجه به روند كاهشي قيمت هاي 
جهاني محصوالت اساس��ي و همچنين چش��م انداز 
كنترل نرخ تورم در ماه ه��اي آتي تاثير حمايت هاي 
جبراني اعمال  ش��ده و يارانه پرداخت��ي ملموس تر 

خواهد بود.
مركزاطالعرساني
روابطعموميواموربينالملل

جوابیه



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
هر دالر روز يكش��نبه، ششم ش��هريورماه در بازار آزاد به 
29570 تومان رسيد و به دنبال اعالم هر اونس جهاني طال 
به قيمت 1740 دالر، قيمت سكه به 13 ميليون و 90 هزار 
تومان معامله شد.  فعاالن بازار مي گويند كه بازار همچنان 
به اخبار مذاكرات هسته اي و احياي برجام واكنش مثبت 
نشان مي دهد، بورل هماهنگ كننده ارشد اتحاديه اروپا 
اعالم كرده كه احياي برجام آخرين ميليمترها را پيش رو 
دارد و ايران نيز اعالم كرده كه پاسخ به برخي موضوعات 
تا پايان هفته ادامه دارد و در نتيجه اين اخبار اثر مثبت بر 
بازار گذاشته و بار ديگر، نرخ دالر به كانال 29 هزار تومان و 
سكه به كانال 13 ميليون تومان افت كرده است و در نتيجه 
كاهش قيمت دالر، بورس تهران ب��ا 5 هزار واحد ريزش 
شاخص كل مواجه شده است. برخي كارشناسان در اين 
رابطه معتقدند كه اخبار ديگر از جمله افزايش درآمد ارزي 
ايران در 5 ماه اول سال 1401 يكي ديگر از عوامل موثر بر 
بازار ارز و طال بوده است.  دالر در صرافي هاي بانكي با 120 
تومان افزايش قيمت نسبت به روز گذشته به نرخ 2۸ هزار 
و 2۶0 تومان به فروش رسيد.هر يورو نيز در صرافي هاي 
بانكي با 345 تومان افزايش قيمت نسبت به روز گذشته با 
قيمت 2۸ هزار و ۸43 تومان معامله شد.قيمت خريد هر 
دالر توسط صرافي هاي بانكي 27 هزار و 979 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 2۸ هزار و 55۶ تومان اعالم شد.عالوه بر 
اين، قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 27 هزار و ۶91 
توم��ان و نرخ فروش آن 27 هزار و 942 تومان بود، اين در 
حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 27 هزار و 599 
تومان و نرخ فروش آن نيز 27 هزار و ۸50 تومان اعالم شد. 
همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 

2۶ هزار و 545 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 2۶ هزار 
و ۶34 تومان معامله شد. قيمت سكه طرح جديد )يكشنبه، 
ششم شهريور ماه( با 320 هزار تومان كاهش نسبت به  روز 

گذشته 13 ميليون و ۸70 هزار تومان معامله شد.
هر قطعه سكه طرح جديد در ساعت 13 و 55 دقيقه 13 
ميليون و ۸70 هزار تومان دادوس��تد شد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز 13 ميليون و 200 هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه هفت ميليون و 900 هزار تومان، ربع  
سكه پنج ميليون تومان و سكه يك گرمي سه ميليون تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
1۸ عيار به يك ميليون و 27۶ هزار تومان رسيد و قيمت 
هر مثقال طال پنج ميليون و 529 هزار تومان شد.قيمت 
اونس جهاني طال به يك هزار و 739 دالر و 5 سنت رسيد.

  تامين ارز اربعين 
طبق اعالم دبيركل كانون صرافان فروش ارز اربعين با قيمت 
توافقي در صرافي هاي مجاز و شعب ارزي-ريالي بانك هاي 
منتخب آغاز شده است و مشكلي در اين خصوص وجود 
ندارد. كامران سلطاني زاده درباره وضعيت فروش ارز اربعين 
در صرافي ها و ش��عب بانك هاي منتخب، اظهار داشت: 
صرافي هاي رس��مي سراسر كشور كه عضو بازار متشكل 
ارزي نيز هستند آمادگي كامل جهت فروش ارز مسافري، 
توافقي و ارز اربعين را دارند.مردم دغدغه اي براي تأمين ارز 
اربعين نداشته باشند. صرافي ها به تمام متقاضيان 100 
دالر ارز به نرخ توافقي مي فروشند.ش��عب ارزي و ريالي و 
شعب منتخب بانك ها نيز فروش ارز اربعين را آغاز كرده اند 

و مشكلي در اين خصوص به ما گزارش نشده است.
طبق ابالغيه بانك مركزي از روز شنبه مورخ 1401.۶.5 

بانك هاي ملي، سپه، ملت، تجارت و صادرات ايران نسبت به 
فروش ارز در سرفصل ارز زيارتي اربعين به ميزان 100 دالر 
به نرخ توافقي به هر زائر اقدام مي كنند.بانك مركزي البته 
تأكيد كرده كه درصورت تأمين دينار مورد نياز از محل منابع 
تجهيزشده، صرافي ها و بانك هاي عامل مي توانند به جاي 
100 دالر نسبت به پرداخت 150 هزار دينار عراق به نرخ 

توافقي به متقاضيان اقدام كنند.
مدارك مورد نياز زائران اربعين براي دريافت 100 دالر به 
نرخ توافقي از صرافي هاي مجاز و بانك هاي منتخب عبارت 
است از كارت ملي، شماره تلفن همراه به نام متقاضي و كارت 
بانكي به نام متقاضي. بنابراي��ن صرافي هاي داراي مجوز 
فعاليت از بانك مركزي نيز در چهارچوب ضوابط ابالغي و 
احراز هويت متقاضيان )كارت ملي، شماره تلفن همراه به 
نام متقاضي و كارت بانكي به نام متقاضي(، مجاز به فروش 
ارز در سرفصل ارز زيارتي اربعين به ميزان هر متقاضي 100 
دالر امريكا به نرخ توافقي هستند. قيمت ارز توافقي براساس 
معامالت روزانه اين بازار تعيين و اعالم مي شود؛ هم اكنون و 
در لحظه انتشار اين گزارش دالر در بازار توافقي در كانال 2۸ 
هزار تومان قرار دارد و با قيمت 2۸ هزار و 250 تومان معامله 
شده است. بنابراين زائران اربعين براي خريد 100 دالر ارز 

توافقي بايد حدود 2 ميليون و ۸00 هزار تومان بپردازند.
گفتني اس��ت، فروش ارز بابت س��رفصل زيارتي اربعين 
حسيني )ع( هيچ گونه محدوديتي بابت فروش ارز مسافرتي 
در س��ال جاري براي متقاضيان ايجاد نمي كند. بر اساس 
آخرين مصوبه بان��ك مركزي كه در تاري��خ كه در تاريخ 
1401.05.10 منتشر شد، تامين و پرداخت ارز مسافرتي به 
صورت اسكناس براي مسافران و به نرخ درج شده در سامانه 
معامالت الكترونيكي ارز )ETS( براي كشور هاي با ويزا 500 

يورو يا معادل آن به ساير ارز ها و براي كشور هاي بدون ويزا 
300 يورو يا معادل آن به ساير ارز ها است.بنابراين زائران 
اربعين مي توانند عالوه بر 100 دالر توافقي، 300 يورو نيز 
تحت عنوان ارز مسافراتي دريافت كنند. تعيين نرخ قيمت 
ارز مسافرتي، به صورت نرخ قيمت ثابت ممكن نيست و 
متقاضيان ارز مسافرتي بايد در زمان پرداخت معادل ريالي 
نرخ ارز مسافرتي را با مراجعه به سامانه صرافي ملي ايران 
ب��ه آدرس https: //mex.co.ir/، جدول نرخ روزانه ارز 

دولتي را مشاهده كرده و از نرخ ارز مسافرتي مطلع شوند.

   بانك ها: فعال ارز اربعين نداريم
در حالي كه از روز گذشته اعالم شد كه فروش ارز اربعين در 
بانك ها و صرافي ها شروع شده است و پنج بانك بايد نسبت 
به فروش اين ارز اقدام كنند، پيگيري  از اين بانك ها نشان 
مي دهد كه هنوز نسبت به فروش اين ارز اقدام نكرده اند و 
مي گويند كه اين امكان در روزهاي آتي فراهم خواهد شد.

 بر اس��اس اعالم بانك مركزي از روز گذش��ته فرآيند 
فروش ارز اربعين در صرافي هاي مجاز بانك مركزي 
و بانك هاي ملي، س��په، ملت، تج��ارت و صادرات به 
ميزان 100 دالر به نرخ توافقي شروع شد و بانك ها و 
صرافي ها بايد نسبت به اين اقدام مي كردند. همچنين، 
در صورت تمايل زائرين ب��ه دريافت دينار، بانك ها و 
صرافي ها بايد به جاي 100 دالر نس��بت به پرداخت 
150 ه��زار دينار عراق به نرخ توافق��ي به متقاضيان 
اقدام كنند. در اين بين، بررس��ي و مشاهدات ميداني 
از شعبه هاي ارزي بانك هاي ملي، سپه، ملت، تجارت 
و صادرات حاكي از آن اس��ت كه هنوز فرآيند فروش 

و تخصيص ارز اربعين در بانك ها شروع نشده است.

بر اساس پيگيري ها، شعبه مركزي بانك ملي اعالم كرد 
كه بانك ملي هنوز فروش ارز اربعين را شروع نكرده است. 
همچنين، يك ش��عبه ارزي ديگر بانك ملي مي گويد كه 
تخصيص ارز اربعين را تازه به آنها گفتند و براي فروش اين 
ارز و ورود به سامانه مربوطه بايد يك كد كاربري براي بانك 
تعريف شود كه هنوز اين اتفاق رخ نداده است. وي با بيان 
اينكه فعال فروش ارز اربعين نداريم، گفت: معلوم نيست 
كه فرآيند تخصي��ص كد كاربري به بانك ب��راي ورود به 
سامانه جهت فروش ارز اربعين چقدر زمان مي برد. عالوه 
بر اين مسووالن شعب ارزي بانك تجارت نيز مي گويند كه 

تخصيص ارز اربعين هنوز در بانك تجارت شروع نشده است. 
بررسي ها از بانك سپه به عنوان يكي ديگر از بانك هاي عامل 
در تخصيص ارز اربعين حاكي از آن است كه هنوز بخشنامه 
مربوط به فروش ارز اربعين به اين بانك ابالغ نشده و چند 
روز آينده مشخص مي شود. بانك ملت نيز اعالم مي كند 
كه تخصيص ارز اربعين فعال اجرايي نشده و بخشنامه اي 
در اين زمينه نيامده است. عالوه بر اين، بررسي ها از بانك 
ص��ادرات نيز به عنوان يكي ديگر از بانك هاي عامل در 
فروش ارز اربعين نشان مي دهد كه اين موضوع قرار است 
به شعب اين بانك ابالغ شود كه هنوز ابالغ نشده است. 
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بانك ها: فعال ارز اربعين نداريم

مجلس تركيب اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي را تعيين كرد

فروشارزاربعيندرصرافيهاوشعبارزي۵بانك

تعيين وظايف رييس كل، كميته هاي تخصصي و هيات عالي بانك مركزي
گروه بانك و بيمه |

 نمايندگان مجلس در جلسه علني اعضاي مجمع عمومي 
بانك مركزي را مشخص كردند. همچنين تصويب كردند 
كه رييس كل بانك مركزي پاسخگوي اقدامات بانك 
مركزي است و ساز وكار تشكيل كميته هاي تخصصي 
هيات عالي بانك مركزي و وظايف هيات عالي و روال كار 

هيات نّظار بانك مركزي نيز تعيين شد.
طبق ماده 5 طرح بانكداري اسالمي؛ اركان بانك مركزي 
عبارت است از: مجمع عمومي. هيات عالي. هيات عامل. 

هيات نظارت. شوراي فقهي
در ماده ۶ طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران آمده 
اس��ت اعضاي مجمع عمومي بان��ك مركزي عبارتند 
از: 1- رييس جمه��ور )ريي��س مجم��ع( 2- وزير امور 
اقتصادي و دارايي 3- رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور 4- دو نفر اقتصاددان داراي حداقل پانزده )15( 
سال تجربه مرتبط، يك نفر به انتخاب رييس جمهور. 
اين افراد براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و عزل 
آنان قبل از اتمام مدت حكم، توسط مقام منصوب كننده 
امكان پذير است. دو عضو ناظر كميسيون هاي اقتصادي 
و برنامه، بودجه و محاس��بات در هيات عالي بدون حق 
رأي و رييس كل به عنوان دبير مجمع بدون حق رأي در 

جلسات شركت مي كنند.

وظايف مجمع عمومي بانك مركزي به شرح زير 
است: 

1- انتخاب اعضاي هيات نظار به پيش��نهاد وزير امور 
اقتصادي و دارايي

2- بررس��ي و تصويب صورت هاي مالي بانك مركزي 
3- اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هاي هيات نظارت 
4- تصويب بودجه و تفريغ بودجه بانك مركزي 5- ساير 
وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده مجمع عمومي 

بانك مركزي قرار داده شده است.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني ديروز 

وظايف و اختيارات بانك مركزي را تعيين كردند.
رسيدگي به ادامه گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي 
درباره ط��رح بانك��داري جمهوري اس��المي ايران در 

دستوركار نمايندگان در جلسه علني روز قرار دارد.
وكالي  ملت در جريان بررسي اين گزارش با ماده 4 طرح 

مذكور با اكثريت آرا موافقت كردند.
طبق ماده 4 طرح بانكداري اسالمي؛ وظايف و اختيارات 
بانك مركزي به ش��رح زير اس��ت:  ال��ف( وظايف بانك 
مركزي: 1- تهيه و ابالغ دس��تورالعمل هاي موردنياز 
براي اجراي اين قانون؛  2- اعمال اختيارات قانوني بانك 
مركزي براي جلوگيري از بروز تخلف توسط »اشخاص 
تحت نظ��ارت« و تنبيه »اش��خاص تح��ت نظارِت« 
متخلف؛ 3- تنظيم گري نظام پرداخت كشور؛ 4- ايجاد 
زيرس��اخت هاي فني الزم براي تحق��ق اهداف بانك 
مركزي، ازجمله تشكيل پايگاه )هاي( جامع جمع آوري 
و تحليل داده؛ 5- ايجاد و توس��عه بسترهاي اطالعاتي 
موردني��از براي فعاليت ش��ركت هاي اعتبارس��نجي، 
موسس��ات تضمين تعهدات و س��اير نهادهاي مكمل 
صنعت بانكداري و تهيه و ابالغ دستورالعمل هاي الزم؛  ۶- 
ايجاد زيرساخت هاي بانكي الزم براي تسهيل مبادالت 
خارجي كشور؛  7- ايجاد زيرس��اخت هاي موردنياز و 
انجام پيگيري هاي الزم براي انعقاد پيمان هاي پولي دو 
يا چندجانبه با ساير كشورها در چارچوب قوانين مصوب 
مجلس شوراي اس��المي؛ ۸- ايجاد و تقويت زمينه ها، 
ابزارها و نهادهاي الزم ب��راي تأمين مالي خرد فراگير؛ 
9- ايجاد زمينه الزم براي گسترش تعاون عمومي و سنت 
قرض الحسنه از طريق توسعه موسسات قرض الحسنه و 
ترويج وقف و حبس پول؛ 10- جلوگيري از صوري سازي 
و رفع موانع موجود در اجراي واقعي عقود اسالمي؛ 11- 

تكميل و به روزرساني الگوي عملياتي بانكداري اسالمي 
با اس��تفاده از مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي و تهيه 
پيش نويس لوايح الزم در اين زمينه؛ 12- برنامه ريزي و 
تمهيد مقدمات موردنياز براي دسترسي عادالنه عموم 
خانوارها و بنگاه ها و مناطق مختلف كشور به تسهيالت 
و خدمات بانكي؛ 13- توس��عه روش هاي تأمين مالي 
زنجي��ره توليد، تأمين مالي مبتني بر صورت حس��اب 
الكترونيك، توس��عه ابزارهاي تأمي��ن مالي تعهدي و 
نظاير آن؛ 14- تنظيم گري در حوزه پول و رمزارزهاي 
داراي مجوز و نظ��ارت بر مبادله انواع رمزارزهاي مجاز؛  
15- تنظيم گري فناورهاي نوين مالي )فين تك هاي( 
فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهاي پرداخت؛ 1۶- 
پايش مستمر وضعيت اقتصاد كشور و انتشار گزارش هاي 
فصلي در خصوص ميزان تحقق اهداف بانك مركزي؛ 
17- پايش مستمر عملكرد »اشخاص تحت نظارت« و 
تهيه گزارش هاي فصلي در زمينه ميزان همسويي آنها با 
اهداف بانك مركزي؛  1۸- ارايه مشاوره به دولت و مجلس 
شوراي اس��المي در خصوص طرح ها و لوايح مرتبط با 
اهداف و وظايف و اختيارات بانك مركزي؛  19- ايفاي 
نقش به عنوان بانكدار دولت و موسسات اعتباري؛ 20- 
نظارت بر صادرات و واردات طال و معامالت طالي شمش 
و مسكوك؛ 21- نگهداري و مديريت ذخاير بين المللي 
كشور؛ 22- تحكيم حكمراني پول ملي، از طريق نظارت 
موثر بر گ��ردش ريال؛ 23- نظارت بر ورود و خروج ارز و 

پول رايج كشور؛ 24- نگهداري جواهرات ملي

اختيارات بانك مركزي: 
1- به كارگيري ابزارهاي سياست  پولي و سياست هاي 
ارزي م��ورد تأييد ش��وراي فقهي؛ 2- خري��د و فروش 
طال و ارز ب��ا هدف مديريت بازار و حف��ظ ارزش ذخاير 
بين المللي كشور؛ 3- طراحي و انتشار انواع اوراق مالي و 
خريد و فروش آنها و ساير اوراق بهادار به منظور كنترل 
حجم نقدينگي و اعتبارات در چارچوب مصوب شوراي 
فقهي؛ 4- انتشار انواع اسكناس، مسكوك و پول رقومي 
)ديجيتال( بانك مركزي )cbdc(؛ 5- دريافت كارمزد در 
برابر ارايه خدمات در چارچوب دستورالعمل هيات عالي؛ 
۶- مشاركت و عضويت در نهادهاي پولي و سازمان هاي 
بين المللي با رعاي��ت اص��ول 77 و 125 و 139 قانون 
اساسي؛ 7- انجام عمليات بانكي و تبادل خدمات بانكي با 
موسسات اعتباري خارجي و نهادهاي پولي بين المللي۸- 
همكاري با بانك هاي مركزي ساير كشورها در چارچوب 
قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي؛ 9- ايجاد شعبه يا 
نمايندگي در داخل يا خارج از كشور؛10- ايجاد و توسعه 
بازارهاي متشكل ارز و رمزارزهاي مجاز؛  11- ايجاد و اداره 
موسسات آموزش��ي و پژوهشي مرتبط با وظايف بانك 
مركزي در چارچوب ضوابط و قوانين مربوط.تبصره 1: 
تصميم گيري در خصوص جواز يا عدم جواز نگهداري و 

مبادله انواع رمزارز بر عهده هيات عالي است.
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي تبصره 2 و تبصره 
3 اين ماده را به منظور رفع ابهام و اصالح به كميسيون 

اقتصادي ارجاع دادند.

   رييس كل بانك مركزي 
پاسخگوي اقدامات بانك مركزي است

نمايندگان مجلس تصويب كردند كه رييس كل بانك 
مركزي عهده دار كليه امور اجرايي است و در چارچوب 
مصوبات هي��ات عالي در قبال اقدام��ات بانك مركزي 

پاسخگوست. 
 ماده 15- الف( رييس كل بان��ك مركزي، قائم مقام و 
معاونين رييس كل، اعضاي هيات عامل بانك مركزي 

را تشكيل مي دهند.  
 ب( قائم مقام رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد رييس 

كل و تأييد و حكم رييس جمهور منصوب و عزل مي شود.  
 تبصره- قائم مقام رييس كل بايد واجد شرايط مورد اشاره 

در بند )ب( ماده )7( اين قانون باشد.  
 پ( اج��راي كليه وظايف و به كارگيري اختيارات بانك 
مركزي در اين قانون، در چارچوب مصوبات هيات عالي 
بر عهده هيات عامل است. همچنين هيات عامل مكلف به 
اجراي ساير اموري است كه از سوي هيات عالي يا رييس 
كل ارجاع مي گردد. مصوبات هيات عامل پس از تأييد 

رييس كل معتبر خواهد بود.  
 ماده 1۶- رييس كل بانك مركزي باالترين مقام اجرايي 
بانك مركزي اس��ت و مس��ووليت اداره بانك مركزي و 
اجراي اين قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. 
ريي��س كل عهده دار كليه ام��ور اجرايي بانك مركزي 
مي باش��د و در چارچوب مصوبات هيات عالي در قبال 
اقدامات بانك مركزي پاسخگوست. همچنين رييس 
كل عهده دار وظايف زير است: 1. نصب و عزل معاونان 
و مديران بانك مركزي؛ 2. س��خنگويي بانك مركزي و 
هيات عالي؛ 3. نمايندگي بانك مركزي در كليه مراجع 
رسمي داخلي و خارجي؛ 4. امضاي قرارداد و توافقنامه 
به نمايندگي از بانك مركزي؛ 5. طرح دعوي در مراجع 
رسمي داخلي و خارجي؛ ۶. طراحي ساختار و حكمراني 
داخلي بان��ك مركزي و ارايه آن ب��ه هيات عالي جهت 
تصويب؛ 7. پيش��نهاد بودجه س��االنه بانك مركزي به 

هيات عالي؛ ۸. ساير وظائف محوله از سوي هيات عالي.
تبص��ره 1- رييس كل مي تواند حق امضا يا بخش��ي از 
وظايف اجرايي خود را به قائم مقام، معاونان، مديران و 

كاركنان بانك مركزي تفويض كند.  
 تبصره 2-  اختيارات قائم مقام رييس كل به جز مواردي 
كه در اين قانون تصريح شده است، از طرف رييس كل 
تعيي��ن مي ش��ود و در صورت غيبت، اس��تعفا يا فوت 
رييس كل، تا زمان تعيين جايگزي��ن، قائم مقام داراي 

كليه اختيارات و وظايف رييس  كل  است.  

   ساز وكار تشكيل كميته هاي تخصصي 
هيات عالي بانك مركزي تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ساز وكار تشكيل دو 
كميته تخصصي سياست گذاري پولي و ارزي و كميته 
تنظيم گري و نظارت بانكي در زير مجموعه هيات عالي 

بانك مركزي را تعيين كردند.
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي در جريان جلسه 
علني نوبت عصر روز يكش��نبه مجلس گزارش ش��ور 
دوم كميس��يون اقتصادي در خصوص طرح بانكداري 
جمه��وري اس��المي اي��ران را بررس��ي ك��رده و ماده 

12و13و14 اين طرح را به تصويب رساندند.
بر اس��اس ماده12 اين ط��رح؛ كميته هاي تخصصي 

هيات عالي عبارتند از: 
الف. كميته سياست گذاري پولي و ارزي؛ 

ب. كميته تنظيم گري و نظارت بانكي.
بر اس��اس ماده 13 اين ط��رح؛ الف( اعض��اي كميته 

سياست گذاري پولي و ارزي عبارتند از: 
1. قائم مق��ام ريي��س كل )ريي��س(؛  2. مع��اون 
سياست گذاري پولي رييس كل )دبير(؛  3. معاون رييس 
كل در امور ارزي؛  4. اعضاي هيات عالي موضوع جزو )4( 
بند )الف( ماده )7(؛  5. اعضايي از هيات عامل كه رييس 
كل عضويت آنان را در كميته سياس��ت گذاري پولي و 
ارزي الزم مي داند؛  ۶. سه نفر خبره اقتصادي با مدرك 
دكتري علوم اقتصادي و حداقل 10 سال سابقه كاري 
مرتبط و معتبر مسلط به اقتصاد كالن و سياست  پولي: 
يك نفر با معرفي رييس كل، يك نفر با معرفي وزير امور 
اقتصادي و دارايي و يك نفر كه مشتركًا توسط روساي 

اتاق ايران، اتاق تعاون و اتاق اصناف معرفي مي شود؛ 
7. دو نفر متخصص امور ارزي با معرفي رييس كل.

تبصره- اعضاي موض��وع اجزاي )۶( و )7( اين بند براي 
مدت دو سال انتخاب مي ش��وند و انتخاب مجدد آنها 
بالمانع است. افراد يادشده، در صورتي كه قبل از صدور 
حكم عضويت، در استخدام بانك مركزي نبوده باشند، 
به صورت غيرموظف در جلسات كميته شركت مي كنند.

ب( وظايف كميته سياس�ت گذاري پولي و ارزي 
عبارت است از: 

1. آماده سازي دستوركار و پيش نويس مصوبات هيات 
عالي در موضوعات مرتبط با سياست هاي پولي و ارزي 
بانك مركزي؛  2. ارزيابي اثربخشي سياست هاي پولي و 
ارزي بانك مركزي و ارايه گزارش به هيات عالي؛  3. پايش 
مستمر عملكرد موسسات اعتباري از حيث همراهي با 
اهداف و سياس��ت هاي اعالم شده بانك مركزي و ارايه 
پيشنهادات تشويقي يا تنبيهي الزم به هيات عالي؛  4. 
انجام س��اير اموري كه توسط هيات عالي يا رييس كل 

ارجاع مي شود.
بر اس��اس ماده 14 اين ط��رح؛ الف( اعض��اي كميته 

تنظيم گري و نظارت بانكي عبارتند از:  
1. قائم مقام رييس كل )رييس(؛  2. معاون تنظيم گري و 
نظارت رييس كل )دبير(؛  3. معاون حقوقي رييس كل؛  4. 
اعضاي هيات عالي مذكور در جزو )5( بند )الف( ماده )7(؛  
5. اعضايي از هيات عامل كه رييس كل عضويت آنان را در 
كميته تنظيم گري و نظارت بانكي الزم مي داند؛  ۶. سه 
نفر حقوقدان مسلط به حقوق بانكي و موضوعات مرتبط 
با تنظيم گري و نظارت بانكي با مدرك دكتري حقوق 
و حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط و معتبر، يك نفر با 
معرفي رييس كل، يك نفر با معرفي وزير امور اقتصادي 

و دارايي و يك نفر با معرفي دادستان كل كشور.
تبص��ره( اعضاي موضوع جزو )۶( اي��ن بند براي مدت 
دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع 
است. افراد يادش��ده، در صورتي كه قبل از صدور حكم 
عضويت، در اس��تخدام بانك مركزي نبوده باش��ند، به 
صورت غيرموظف در جلسات كميته شركت مي كنند.  

ب( وظايف كميته تنظيم گري و نظارت بانكي عبارت 
است از: 

1. آماده سازي دستوركار و پيش نويس مصوبات هيات 
عالي در موضوعات مرتبط با تنظيم گري و نظارت بانكي؛ 
2. ارزيابي اثربخشي تصميمات بانك مركزي در حوزه 
تنظيم گري و نظارت بانكي و ارايه گزارش به هيات عالي؛ 
3. پايش مس��تمر عملكرد »اشخاص تحت نظارت« از 
جهت تمكين به دستورالعمل هاي ابالغي بانك مركزي 
در خصوص حفظ سالمت و ثبات شبكه بانكي، و ارايه 
پيشنهادات تشويقي يا تنبيهي الزم به هيات عالي؛  4. 
انجام س��اير اموري كه توسط هيات عالي يا رييس كل 

ارجاع مي شود.

   قواعد افشا و محرمانگي طرح بانكداري 
جمهوري اسالمي ايران تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جريان رسيدگي 
به طرح بانك��داري جمهوري اس��المي ايران مصوب 
كردند كه بانك مركزي موظف است مشروح مذاكرات 
و مصوبات هيات عالي را نهايت��ًا تا 10 روز كاري بعد از 
برگزاري جلس��ه از طريق پايگاه اطالع رس��اني بانك 

مركزي منتشر كند. 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه نوبت عصر 
روز يكشنبه ۶ ش��هريور 1401 در جريان رسيدگي به 
گزارش شوردوم كميس��يون اقتصادي در مورد طرح 
بانكداري جمهوري اسالمي ايران، ماده 11 اين طرح را 
مرتبط با »قواعد افشاء و محرمانگي« است، به شرح زير 
تصويب كردند: الف-  اصل در مذاكرات و مصوبات هيات 
عالي و س��اير اركان بانك مرك��زي، غيرمحرمانه بودن 

و انتشار عمومي آنهاس��ت. بانك مركزي موظف است 
مشروح مذاكرات و مصوبات هيات عالي را نهايتاً تا 10 روز 
كاري بعد از برگزاري جلسه از طريق پايگاه اطالع رساني 

بانك مركزي منتشر كند.  
ب- موارد زير از انتش��ار عمومي مس��تثني هستند: 1. 
موضوعات موثر بر امنيت ملي و اس��رار حاكميتي؛ 2. 
اطالعاتي كه افشاي آنها مصداق نقض حريم خصوصي 
يا اسرار تجاري اش��خاص حقيقي يا حقوقي باشد؛ 3. 
مذاكرات و تصميماتي كه انتشار آنها قبل از نهايي شدن 

مي تواند مورد سوءاستفاده قرار بگيرد.
پ-  دستورالعمل مربوط به قواعد محرمانگي در بانك 
مركزي مشتمل بر نحوه انتش��ار مذاكرات و مصوبات 
و ش��رايط و زمان بندي خروج مصوبات محرمانه از قيد 
محرمانگي، به پيشنهاد هيات عالي به تصويب مجمع 
عمومي بانك مركزي رسيده و بر روي پايگاه اطالع رساني 
بانك مركزي قرار مي گيرد. تش��خيص موارد محرمانه 
و غيرقابل انتش��ار در چهارچوب دستورالعمل مذكور 
با ريي��س كل اس��ت.  ت-  اعض��اي اركان و كاركنان و 
كارگزاران بانك مركزي و س��اير اشخاص مطلع نبايد 
اطالع��ات محرمانه  دولت، بانك مركزي و »اش��خاص 
تحت نظارت« را جز به موجب قان��ون يا حكم دادگاه، 

افشا كنند.«

   تعيين وظايف هيات عالي بانك مركزي 
از سوي نمايندگان مجلس

نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي هيات عالي بانك 
مركزي را تعيين كردند.

»ماده ۸- وظايف هيات عالي به شرح زير است: 1. تعيين 
سياس��ت هاي پولي، ارزي و اعتب��اري بانك مركزي و 
تصوي��ب ابزارهاي مورد نياز اجراي سياس��ت پولي در 

چارچوب قانون.
2. تصويب برنامه هاي اجرايي كه توس��ط رييس كل 
براي تحقق اهداف بانك مركزي پيشنهاد مي شود.3. 
نظارت بر عملكرد هيات عامل بانك مركزي.4. تصويب 
دس��تورالعمل هاي مورد نياز براي اجراي اين قانون، 
از جمله دس��تورالعمل هاي مربوط به »تسهيالت و 
تعهدات كالن« و »اشخاص مرتبط«. 5. اتخاذ تصميم 
در خصوص صدور، تعليق، تمديد و لغو مجوز موسسات 
اعتباري.۶. اتخاذ تصميم در خصوص تعيين سرپرست، 
بازسازي و گزير موسسات اعتباري متخلف يا در معرض 
خطر.7. اجازه تأسيس و تعطيلي شعب، نمايندگي ها، 
موسسات و شركت هاي تابعه بانك مركزي در چارچوب 
قواني��ن و مقررات مرتبط.۸. اتخ��اذ تدابير الزم براي 
مديري��ت نقدينگي و هدايت تس��هيالت و اعتبارات 
بانكي در جهت تحقق ه��دف مذكور در جزو )3( بند 
»ب« ماده )3( اين قانون )حمايت از رش��د اقتصادي 
و اش��تغال(؛ 9. اظهارنظر درباره بودجه ساالنه بانك 
مرك��زي. 10. اتخاذ تصميم در خصوص انتش��ار يا از 
گردش خارج نمودِن انواع اسكناس و مسكوك و ساير 
انواع پول ملي.11. اتخاذ تصميم در مورد تعيين سقف 
نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري و تسهيالت مبتني 
بر عقود با بازدهي معي��ن.12. اتخاذ تصميم در مورد 
نرخ كارمزد تس��هيالت قرض الحسنه و انواع خدمات 
بانكي.13. اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي اعتبار به 
صندوق ضمانت سپرده ها.14. تصويب استانداردهاي 
حسابداري، حسابرسي و گزارشگري مالي بانك مركزي 
و »اش��خاص تحت نظارت« براي پيشنهاد به مرجع 
قانوني تدوين اس��تانداردهاي ياد شده. 15. بررسي و 
تصويب گزارش هاي رييس كل قبل از ارايه به مجلس 
شوراي اس��المي و مجمع عمومي بانك مركزي.1۶. 
بررسي و تصويب گزارش هاي دوره اي بانك مركزي 
قبل از انتشار.17. تعيين حدود مجاز نگهداري و نقل و 

انتقال اسكناس، مسكوك و ابزارهاي پرداخت مشابه، 
از جمله چك هاي تضمين ش��ده، توس��ط اشخاص 
حقيقي و حقوقي و واريز يا برداش��ت نقدي از طريق 
موسس��ات اعتباري.1۸. لغو مجوز تاسيس و فعاليت 

موسسات اعتباري.«
نمايندگان مجلس همچنين با الحاق بند زير به ادامه 
ماده ۸ قانون بانكداري جمهوري اسالمي ايران موافقت 
كردند: »نظارت بر حس��ن اجراي سياست هاي پولي 
ارزي و اعتباري در تحقق و انطباق با مسووليت، اهداف 

و وظايف بانك مركزي است.«

   روال كار هيات نّظار بانك مركزي
 تعيين شد

نمايندگان مجلس عصر روز يكشنبه ۶ شهريور 1401 
در جريان رس��يدگي به گزارش شور دوم كميسيون 
اقتصادي در مورد طرح بانكداري جمهوري اسالمي 
اي��ران، ماده 17 اين طرح را مرتب��ط با »ركن چهارم؛ 

 هيات نّظار« است، به شرح زير تصويب كردند: 
»ماده 17- هيات نّظار مركب از 3 عضو حس��ابرس از 
ميان حسابرسان خبره مطلع در امور بانكي با داشتن 
حداقل 10 سال س��ابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان 
متخصص بانكداري مركزي است كه به پيشنهاد وزير 
امور اقتص��ادي و دارايي و تأييد مجمع عمومي بانك 
مركزي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.  رييس 
هيات از ميان اقتصاددانان عضو هيات توسط وزير امور 

اقتصادي و دارايي انتخاب مي شود.
وظائف هيات نّظار به ش��رح زير است: 1. حسابرسي 
صورت هاي مالي بانك و تهيه گزارش هاي مربوط؛ 2. 
رسيدگي به دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي حداقل 
هر س��ه ماه يك بار و تهيه گزارش تغييرات؛ 3. تهيه 
گزارش هاي ادواري و موردي در رابطه با عملكرد بانك 
مركزي از لحاظ انطباق با قوانين و مقررات؛ 4. تفريغ 

بودجه بانك مركزي.
رييس هيات نّظار موظف اس��ت گزارش هاي مصوب 
هيات نّظار را براي اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي 

و اعضاي هيات عالي ارسال كند.
نمايندگان ناظ��ر مجلس در مجم��ع عمومي بانك 
مركزي موظفند حداكثر 4۸ ساعت قبل از برگزاري 
مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش هاي ارايه 
شده توس��ط هيات نّظار به دبيرخانه مجمع عمومي 

ارسال نمايند تا در دستور كار مجمع قرار گيرد.
رييس كل موظف است امكان دسترسي هيات نّظار 
به تمامي اطالعات و اسناد بانك مركزي را فراهم كند.

اعض��اي هي��ات نّظار نمي توانند ش��غل يا س��مت  
موظف يا غيرموظف اعم از مديريتي، كارشناس��ي 
يا مش��اوره اي در بخش  دولتي يا غيردولتي داشته 
باشند. اين ممنوعيت ش��امل موارد مستثني شده 
ذيل اصل )141( قانون اساسي نمي شود. حقوق و 
مزاياي اعض��اي هيات نظار مطابق حقوق و مزاياي 
مقامات موضوع بند )ج( ماده )71( قانون مديريت 
خدمات كشوري مصوب ۸/ 7/ 13۸۶ توسط وزارت 

امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود. 
همچنين هزينه اس��تفاده از خدمات حسابرساني 
كه حسب تش��خيص رييس هيات نّظار استفاده از 
خدمات آنها براي انج��ام ماموريت هاي هيات نّظار 
ضروري است، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي 
پرداخت مي ش��ود. س��اير هزينه هاي هيات نّظار، 
مش��تمل بر هزينه هاي اداري و پشتيباني، توسط 
بان��ك مركزي تأمي��ن خواهد ش��د.   بانك مركزي 
موظف اس��ت با درخواس��ت رييس هي��ات نّظار، 
فضاي مناسب، امكانات، تجهيزات و نيروي انساني 

موردنياز هيات را تأمين كنند.



سهام عدالت يكي از بزرگ ترين رخدادهاي اقتصادي 
ب��راي عموم مردم در چندس��ال اخير ب��وده و به دليل 
عضوي��ت نزديك ب��ه 50 ميلي��ون ش��هروند ايراني، 
عمومي  ترين مس��اله اقتصادي بعد از يارانه هاست، اما 
سهام عدالت مانند يارانه ها بدون حواشي نيست. تا جايي 
كه به گفته نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس به 
بزرگ ترين امپراتوري رانت ايران تبديل ش��ده و كسي 
پاسخگوي آن نيست. سهام عدالت با الگوبرداري از 19 
كشور اروپاي شرقي، كه از طريق صندوق هاي ETF انجام 
داده بودند، به صورت ناقص و به سبك ايراني انجام شده 
و در حال حاضر شامل 35 شركت بورسي و 13 شركت 
غيربورسي مي شود كه اين شركت  ها ساالنه بيش از 150 
هزار ميليارد تومان سود خالص مي سازند كه بخشي از 
آن به سهام عدالت تعلق مي گيرد. در 16 سالي كه سهام 
عدالت واگذار و آزادسازي شد، شركت  هاي سرمايه پذير 
سهام عدالت صدها هزار ميليارد تومان سود ساختند اما 
تنها در چهار سال مالي گذشته، دولت اقدام به تقسيم 
سود كرده و مشخص نيست كه سود آن 12 سال چقدر 
بوده و كجا خرج ش��ده است و هنوز هيچ حسابرسي اي 
بابت آن انجام نشده است. ابتداي كار دولت هاي نهم و 
دهم، تا س��ه مرحله مبالغي را بابت سود سهام عدالت 
پرداخت كرد اما اين موضوع با توجه به مصوبه شوراي 
عالي اصل 44 مغاير قان��ون بود و از ادامه آن جلوگيري 
به عم��ل آمد. از همه مهم تر اينكه س��ود 13 ش��ركت 
غيربورسي كه اتفاقا سودده بوده و شرايط مناسبي دارند 
نيز هنوز مشخص نشده و سود آنها به حساب سهامداران 
واريز نشده و مشخص نيست تكليف آنها چيست و در 
نهايت، دولت برداشت  هاي زيادي از حساب سود سهام 
عدالت داش��ته و در يك فقره به گفته فراكسيون سهام 
عدالت مجلس، دولت قبل��ي 12 هزار ميليارد تومان را 
بدون هيچ گونه پاسخگويي به حساب خود واريز و هزينه 
كرده است، در حالي كه آن مبلغ حق سهامداران عدالت 
بوده و بايد توزيع مي ش��د. از طرف ديگر ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري اس��تاني كه به نوعي س��هامدار عمده 
سهام عدالت تلقي مي شوند نيز با ابهامات زيادي مواجه 
هستند. در دولت قبلي بر سر پرتفوي اين شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني تخلفاتي صورت گرفته كه مجلس 
به آن ورود كرده است. سهام عدالت از سال ۸5 به مردم 
عرضه شد و از آن تاريخ تاكنون حواشي زيادي را پشت 
سر گذاشته   اس��ت. مهم ترين نكته  اي كه در اين حوزه 
در ماه هاي اخير مطرح بوده موضوع سود سهام عدالت 
است. ميزان س��ودآوري شركت ها، تعيين و تكليف 
13 شركت غيربورس��ي، مبلغ سود واريزي در 16 
سال گذشته، شركت  هاي سرمايه گذاري استاني، 
عدم تعيين تكليف شركت  هاي تعاوني سهام عدالت 
و موضوعاتي از اين دس��ت، حواشي اي هستند كه 
س��هام عدالت با آن درگير اس��ت و ظاهرا حل اين 

ماجرا به يك دولت و دو دولت ختم نمي شود.

   شركت  هاي بورسي و غيربورسي 
سهام عدالت

براي شناخت بهتر شرايط سهام عدالت بايد در ابتدا به 
تعاريف برخي از بخش هاي مرتبط پرداخت تا وضعيت 
سهام عدالت بهتر درك شود. شركت  هاي سرمايه پذير 
سهام عدالت در حال حاضر از 35 شركت بورسي و 13 
شركت غيربورسي تشكيل مي شوند. البته در ابتداي امر 
60 شركت زيرمجموعه سهام عدالت بودند كه دولت 
حسن روحاني 10 شركت را به بهانه هاي مختلف خارج 
كرده و به 50 شركت در مجموع رساند. تقريبا تمامي 
شركت  هاي سرمايه پذير سهام عدالت سودده هستند، به 
غير از شركت ايران خودرو و سايپا. بنابر گفته مسووالن، 
مديريت و اداره 13 ش��ركت از ش��ركت هاي بورسي 
همچنان نزد شركت هاي سرمايه گذاري استاني باقي 
مي  ماند و به ازاي رقم ريالي آن به تمام دارندگان سهام 
عدالت )چه كساني كه روش مستقيم را انتخاب كنند 
و چه كساني كه روش غيرمستقيم( سهم شركت  هاي 
سرمايه گذاري استاني اختصاص مي يابد. به گفته رييس 
سازمان خصوصي س��ازي اين 13 شركت نيز به زودي 
بورسي خواهند ش��د كه البته اين وعده چندين ساله 
مديران اس��ت و تاكنون هيچ خبري مبني بر كمترين 

اقدام براي بورسي شدن آنها منتشر نشده است.

   ليست شركت  هاي بورسي سهام عدالت
صنايع پتروشيمي خليج فارس، پتروشيمي شهيد 
تندگويان، پااليش نفت ش��اوان، بيمه دانا، شركت 
نيرو ترانس، ش��ركت مپنا، شركت مخابرات ايران، 
شركت گل گهر، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، 
فوالدمبارك��ه اصفهان، فوالد آلياِژ ايران، ش��ركت 
فوالد خوزستان، سيمان داراب، سرمايه گذاري رنا، 
حمل و نقل پتروش��يمي، شركت چادرملو، شركت 
پست، پتروش��يمي مارون، ش��ركت پااليش نفت 
اصفهان، پااليش نفت تهران، شركت پااليش نفت 
بندرعباس، شركت پارس سوييچ، بانك ملت، باك 
صادرات ايران، ايران خودرو، بانك تجارت، شركت 
آلومينيوم ايران، پااليش نفت ش��يراز، پتروشيمي 
جم، ش��ركت ملي صنايع مس ايران، پااليش نفت 
تبريز، صنايع سيمان دشتستان، پست بانك، سايپا، 

شركت كارخانجات مخابرات ايران.

    ليست شركت  هاي غيربورسي سهام عدالت
پتروش��يمي اروميه، پتروش��يمي بن��در امام)ره(، 
پتروش��يمي بوعلي س��ينا، پتروش��يمي بيستون، 
پتروشيمي تبريز، پتروشيمي خوزستان، دخانيات 
ايران، ساختمان سد و تاسيسات آبياري سابير، شهر 
صنعتي البرز، ش��هر صنعتي رش��ت، شهر صنعتي 

كاوه، مشانير، مگاموتور.

   دو روش آزادسازي
نكته بعدي كه بايد به آن پرداخت موضوع آزادسازي 
س��هام عدالت براي ش��هروندان ايراني ب��ود. چراكه 
بيش��ترين مشكالت س��هام عدالت بعد از آزادسازي 
نماي��ان ش��د و در روش ه��اي آزادس��ازي ب��ود كه 
شركت  هاي س��رمايه گذاري استاني به عنوان يكي از 

معضالت سهام عدالت بروز كرد.
مديريت سهام عدالت در زمان آزادسازي به دو روش 
انتخاب ش��د: مديريت مس��تقيم و غيرمستقيم. در 
روش مستقيم آزادسازي سهام عدالت و سهامداري، 
مالكيت و مديريت س��هام عدالت ب��دون هيچ گونه 
واس��طه اي به خود فرد س��هامدار منتقل مي شود و 
مسووليت مديريت، حفظ و نگهداري از سهام بر عهده 
خود سهامدار است. فرد بايد از قبل در سامانه جامع 
اطالعات مشتريان )س��جام( احراز هويت و ثبت نام 
كرده و شخصا به فروش سهام خود بپردازد. در صورت 
انتخاب روش غيرمس��تقيم براي آزادس��ازي سهام 
عدالت، مالكيت و مديريت اين سهام به شركت  هاي 
س��رمايه گذاري اس��تاني واگذار خواهد شد. در اين 
روش شركت  هاي سرمايه  گذاري هر استان مسووليت 
مديريت سهام افراد را برعهده داشته و فرد فقط سود 
ماهيانه از سهامي كه تحت مديريت آنها قرار دارد را 
دريافت مي كند. در اين صورت فرد نمي تواند شخصًا 
سهم  هاي موجود در بسته سهام عدالت را به فروش 
برساند. الزم به ذكر اس��ت براساس تفكيكي كه در 
زمان آزادسازي سهام عدالت انجام شد، 19 ميليون 
نفر سهام عدالت خود را به صورت مستقيم انتخاب 
كردن��د و 30 ميلي��ون نفر به صورت غيرمس��تقيم 
سهامدار شدند. ارزش سهام عدالتي كه به حدود 50 
ميليون ايراني واگذار شده است، حدود 1000 هزار 
ميليارد تومان اس��ت كه تقريب��ا 500 هزار ميليارد 
تومان به روش مستقيم و 500 هزار ميليارد تومان آن 
به روش غيرمستقيم توسط افراد تحت مديريت قرار 
گرفته است. همچنين بسته به ميزان جمعيتي كه 
هر استان دارد ارزش پرتفويي كه در اختيار آنهاست 

از 10 تا 50 هزار ميليارد تومان است.
يك منبع آگاه در شركت سرمايه گذاري استان تهران 
به هم  ميهن گفت: علت اصلي مش��كالت شركت  هاي 
استاني، عضويت در مجامع اين شركت  هاست. هر گروه 
ذي  نفوذي تالش دارد تا در هيات مديره اين شركت  ها 
حضور داشته باشد و به دليل اينكه رايزني  ها به نتيجه 
نمي  رسد و رقبا در كار هم اختالل ايجاد مي كنند، تاكنون 
مجامع اين شركت  ها برگزار نشده است. او همچنين ادامه 
داد: رانت موجود در شركت  هاي استاني به اندازه  اي است 
كه دولت هرگونه استقالل از اين شركت  ها را سلب كرده 
و اجازه نمي دهد تا افراد بدون تايي��د و اجازه دولت در 
هيات مديره اين شركت  ها عضو شوند. او افزود: معضل 
بزرگ اين شركت  ها براي بورسي نشدن هم همين عدم 
برگزاري مجامع آنهاس��ت كه دولت هم تا اينجاي كار 
نشان داده اس��ت كه دغدغه  اي براي برگزاري مجامع 
نداش��ته و از بي نظمي در شركت  هاي استاني استقبال 
مي كن��د چراكه در اين بي نظمي اس��ت ك��ه مي توان 
كارهاي بزرگي انجام داد. او در پايان گفت: با قاطعيت 
مي توان گفت كه ع��زم و اراده براي برگزاري مجامع 
نيست، موضوعاتي مانند ثبت نام و برگزاري آنالين 
و هيات مديره هاي آنها در اولويت اس��ت. علت اصلي 
هماني است كه مطرح شده و حضور در هيات مديره 
شركت هاي سرمايه گذاري براي بسياري از افراد مهم 
بوده و دست اندركاران اين شركت هاي سرمايه پذير، 
دولت، س��ازمان خصوصي، ب��ورس و رانت جويان و 
غيره در اين خصوص خود را صاحب حق دانسته و در 

مواردي از اين دست دخالت مي كنند.

   ورود به تخلف  هاي 
شركت  هاي سرمايه  گذاري

با توجه به موارد گفته شده، شركت  هاي سرمايه گذاري 
استاني با مش��كالت زيادي مواجه هستند و شرايط 
مناسبي ندارند. مهم ترين معضل آنها برگزاري مجامع 
بوده و نور اميدي براي حل اين مشكل ديده نمي شود.

عليزاده، عضو كميسيون اقتصادي مجلس چندي پيش 
گفته بود كه شيوه كنوني برگزاري مجامع انتخابات 

شركت  هاي س��رمايه  گذاري استاني س��هام عدالت، 
مغاير با قانون است و مجلس از تمام ابزار نظارتي خود 
از جمله اعمال م��اده 234 قانون آيين نامه داخلي به 
منظور بررس��ي دقيق ابعاد اين تخلف و معرفي همه 
متخلفان شوراي عالي بورس استفاده مي كند. با وجود 
ورود دستگاه هاي نظارتي مانند دادستاني در برخي 
استان ها و سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع و 
اعالم تخلفات قانوني موجود در فرآيند انتخابات، وزارت 
امور اقتصاد و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار 
و شركت س��پرده  گذاري وجوه ذيل سازمان بورس 
به دنبال برگزاري انتخابات با ش��يوه قبلي هستند. 
براس��اس تصميم ش��وراي عالي بورس، انتخابات 
اين مجمع توس��ط گروهي كه انتصابي و متش��كل 
از نماين��دگان وزارت اقتصاد و داراي��ي، مديركل 
اقتص��اد و دارايي، معاونت اقتصادي اس��تانداري و 

اتاق بازرگاني و اتاق تعاون است، برگزار مي شود.

   حق احقاق نشده ۵۰ ميليون نفر
با توجه به اينكه تقريبا همه 35 شركت بورسي )به جز 
سايپا و ايران خودرو( و 13 شركت غيربورسي سودده 
بوده و ش��رايط مناس��بي دارند، در 16 سال گذشته 
همواره سود مناسبي شناسايي كرده اند. چرا سازمان 
خصوصي سازي در خصوص سودهاي سهام عدالت 
در سال گذش��ته هيچ توضيح و شفاف سازي اي ارايه 
نمي كند؟ در گذشته تنها سه مورد در دولت هاي نهم 
و دهم، يعني زمان محمود احمدي نژاد سود پرداخت 
ش��د كه آن هم به دليل مغاير بودن با اصل 44 قانون 
اساسي متوقف شد. اما نكته مهم اينكه دولت قبلي هر 
وقت اراده كرده و مشكل مالي داشته، دست در جيب 
سهام عدالت برده و از آن برداشت و خرج كرده است. 
رييس فراكسيون سهام عدالت مجلس چندي پيش از 
برداشت حدود 12 هزار ميليارد تومان در دولت حسن 
روحاني از حساب سهام عدالت خبر داد، در حالي كه 
اين مبلغ بايد بين 49 ميليون نفر توزيع مي ش��د. با 
اين وجود چندين س��وال در اين بخش مطرح است. 
اوال كه س��ود آن 13 شركت غيربورسي چقدر بوده و 
چرا نزد س��ازمان خصوصي سازي نگهداري مي شود 
و به حس��اب افراد واريز نمي ش��ود. در 16 سالي كه 
سهام عدالت واگذار شد به افراد تنها 4سال به صورت 
واقعي و كامل سود پرداخت شد، لذا تكليف سود 12 
سال گذشته چه مي شود؟ بيش از سه ميليون نفر از 
سهامداران مرحوم شدند، سود اين افراد چه مي شود؟ 
در كدام حساب نگهداري مي شود؟ از طرف ديگر، سود 
شركت  هاي غيربورسي هم چندين هزار ميليارد تومان 
است كه ساالنه حدود چند هزار ميليارد تومان سود از 
سوي شركت  هاي سهام عدالت به حساب اركان دولتي 
مانند خصوصي سازي و غيره واريز شده است اما هنوز 
بابت سود شركت  هاي غيربورس��ي هيچ واريزي اي 
انجام نشده اس��ت. گفتني اس��ت كه در تاريخ 21 
اسفند، سود س��هام عدالت مربوط به عملكرد سال 
99 س��هام عدالت، 43 ميليون و 665 هزار و 331 
نفر دارنده اين س��هام واريز شد كه در حقيقت 3۸ 
ميليون نفر دارنده سهام 500 هزار توماني بودند و 
600 هزار تومان سود دريافت كردند و پنج ميليون 
و 239 هزار س��هامدار يك ميليون توماني بودند و 
يك ميليون و 100 هزار تومان سود دريافت كردند 
كه در مجموع 2۸ هزار و ۸19 ميليارد تومان سود 
به حساب مردم واريز شد. همچنين قابل ذكر است 
كه معاون فناوري اطالعات ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي گفته اس��ت كه بي��ش از دو ميليون نفر از 
سهامداران س��هام عدالت به دليل نداشتن شماره 
شباي معتبر، سود سهام عدالت براي آنها واريز نشد.

   بورسي ها دو هزار ميليارد را 
به دولت نمي دهند

در سال 1396 دعواي رس��انه  اي بين احمدي نژاد 
و دولتمردان روحاني بر س��ر سود سهام عدالت در 
گرفت. احمدي ن��ژاد كه باني اجراي طرح س��هام 
عدالت ب��ود ط��ي اظهارات��ي گفته بود كه س��ود 
جمع آوري شده اعالمي واقعي بوده و دولت روحاني 
در جمع آوري س��ود ش��ركت  هاي س��هام عدالت 

ك��م كاري كرده و نتوانس��ته خوب عم��ل كند. در 
پاس��خ احمدي نژاد، سازمان خصوصي سازي اعالم 
ك��رد: »اوال از حدود 24هزار ميليارد تومان س��ود 
منظورش��ده به حساب مش��مولين، حدود دو هزار 
ميليارد تومان تاكنون به خزانه واريز نش��ده است، 
لكن به حس��اب بستانكاري مشمولين عزيز منظور 
شده است، بيان اين مطلب نيز خالي از لطف نيست 
ك��ه از 24 هزار ميليارد تومان س��ود منظورش��ده 
براي مش��مولين، حدود 6 ه��زار ميليارد تومان در 
دولت هاي نهم و دهم و 1۸ هزار ميليارد تومان آن 

در دولت يازدهم جمع آوري شده است.«

   معامالت سهام عدالت هنوز غيرممكن است
قيمت و ارزش س��هام عدال��ت در روزهاي اخير به 
كمترين ارزش خود رسيده است. در روز آزادسازي 
سهام عدالت، اين سهام حدود 20 ميليون تومان در 
بورس ارزش داش��ت اما امروزه با وجود بسته بودن 
نمادهاي آن حدود ۸ ميليون تومان ارزش داش��ته 
و حدود 60 درصد س��قوط كرده است. با اين وجود 
س��هامداران آن منتظر بازگشايي نماد آن هستند. 
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس گفته است: در 
مورد اينكه چه زماني معامالتي شدن سهام عدالت 
آغاز مي شود، ش��وراي عالي بورس هنوز تصميمي 
نگرفته اس��ت. ابتدا بايد آيين  نامه اجرايي س��هام 
عدالت اصالح و تصويب ش��ود كه هنوز روند اصالح 
آن تمام نشده است. بعد از آن بايد ترتيبات برگزاري 
مجامع شركت  هاي س��رمايه  گذاري استاني انجام 
شود، سپس شوراي عالي بورس در مورد معامالتي 

شدن سهام عدالت تصميم گيري مي كند.

   جاماندگان سهام عدالت
چندي پيش رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
گفت: پيش  بيني مي كنيم 4 ميليون نفر جاماندگان 
سهام عدالت افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته 
امداد باش��ند و گروه ه��اي بعدي اولوي��ت دار نيز 
كارگران، كارمن��دان و غيره هس��تند و احتماال تا 
اواسط تابس��تان آيين نامه فراخوان ثبت نام سهام 
عدالت در كشور اعالم ش��ود. در مورد تعيين ساير 
افراد واجد شرايط نيز جلسات مجزا در حال برگزاري 
اس��ت. در حقيقت ابتدا افراد واجد شرايط براساس 
دهك  بندي شناس��ايي مي ش��وند. س��پس بر اين 
اساس، مرحله بعد، دو دهك ابتدايي هستند كه بايد 
تا پايان سال سهام عدالت به آنها تخصيص پيدا كند.

   فوت شدن سهامداران عدالت
مديرعامل شركت سپرده  گذاري مركزي: از سال ۸5 
كه بحث انتقال سهام عدالت مطرح شد تا به امروز بيش 
از سه ميليون نفر از سهامداران عدالت فوت شده  اند كه 
شركت سپرده  گذاري مركزي با همكاري و هماهنگي 
دس��تگاه هاي متعدد براي ايجاد سامانه انتقال سهام 
به وراث در حال برنامه  ريزي اس��ت. همزمان با انتقال 
قهري سهام عدالت به وراث، براي پرداخت سود سهام 
عدالت سال هاي 9۸ و 99 به صورت يكجا، اقدام خواهد 
شد. اساسا پرداخت سود سهام عدالت از سال 95 آغاز 
شد و اعداد و ارقام سودهاي قبل از سال 9۸ در اختيار 
سازمان خصوصي سازي است. با توجه به امكان انتقال 
قهري س��هام عدالت به وراث اين امكان براي سازمان 
خصوصي سازي هم ايجاد مي شود كه سودهاي سنوات 

گذشته را به حساب وراث واريز كند.

   داغ شدن بازار كالهبرداري
از روز نخست كه س��هام عدالت معرفي شد تاكنون 
عده  اي درصدد كالهبرداري در اين بستر بودند. اين 
كالهب��رداري در حوزه هاي مختلفي از جمله خريد 
و فروش، ثبت نام و غيره رخ داده اس��ت. اين بار نيز با 
مطرح شدن واريز سود سهام عدالت براي جاماندگان، 
بازار كالهبرداران داغ ش��ده و آنها فرصت را غنيمت 
شمرده و مردم را فريب مي دهند. در اين رابطه چندي 
پيش اميد ارباب، مدير امنيت اطالعات سپرده گذاري 
مركزي گفت: شركت س��پرده گذاري مركزي براي 

واريز سود سهام عدالت پيامكي ارسال نمي كند.
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آيا بازار سهام مي تواند در دوره 
ركود بازارهاي جهاني رشد كند؟

رادار اقتصاد| در اين مدت اگرچه قيمت محصوالتي 
نظير مس و ساير كاموديتي ها همچون نفت رشد كرده 
اما به نظر نمي رسد كه اين روند لزوما پايدار باشد، چراكه 
چش��م انداز اقتصاد امريكا همچنان منفي اس��ت و اين 
احتم��ال وجود دارد صناي��ع كاموديتي محور حتي در 
ش��رايطي كه مذاكرات احياي برجام هم با توافق همراه 
ش��ود، نتوانند عملكرد چندان مطلوبي داشته باشند، 
چراكه هم احتمال بروز ركود در اقتصاد جهاني زياد است 
و هم نرخ بهره در اقتصاد امريكا بازهم احتمال رشد دارد. 
تحت تاثير چنين شرايطي برآيند دادوستدهاي بورس 
تهران سمت و س��ويي چندان قدرتمند در جهت رشد 
يا ركود ندارد، چراكه تصميم گيري در چنين شرايطي 
بسيار سخت است و روند بازار مشخص نيست، از اين رو 
سرمايه گذاران در جس��ت وجوي بازاري امن در انتظار 
مشخص شدن وضعيت هستند تا با سرمايه گذاري در 
بازاري مناس��ب بتوانند بازدهي مناسبي كسب كنند. 
بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثير ابهامات و بي خبري از 
روند مذاكرات هسته اي روزهاي متفاوتي را تجربه مي كند، 
به گونه اي  كه انتشار هر خبري پيرامون بازارهاي جهاني 
و سياست هاي اتخاذ ش��ده فدرال رزرو، روند مذاكرات 
احياي برجام، سياست ها و تصميمات سياست گذاران و 
دولتمردان به راحتي بازار را متاثر ساخته و روند معامالت 
را تغيير مي دهد، از اين رو مي توان گفت اين روزها بازار 
سهام بيش��تر به خبرها بها داده و س��رمايه گذاران نيز 
به موازات ش��رايط حاكم در بازار دس��ت به عصا حركت 
مي كنند، از اين رو پيوسته گوش به زنگ اخبار هستند تا 
بلكه شرايط نسبتا مشخصي در بازارهاي مالي حاكم شود. 
اين شرايط در حالي ادامه دارد كه با آغاز دور جديدي از 
مذاكرات بازار با موجي از انتظارات مثبت و خوش بيني 
نس��بت به آينده معامالت همراه مي شود، اما به محض 
اينكه اخبار منفي پيرامون مذاكرات هس��ته اي منتشر 
شود، فعاالن بازار واكنشي چندبرابري نشان داده و بازار 
را با ش��وك هيجاني مواجه مي كنند. حتي در مواردي 
س��رمايه گذاران بازار مزبور از گردون��ه معامالت خارج 
مي شوند. در چنين شرايطي بورس شنبه در ادامه روند 
معامالتي خود رشدي ۷600 واحدي تجربه كرد؛ در اين 
ميان اما خودرويي ها و بانكي ها نتوانستند آنطور كه بايد 
عملكرد معقولي داشته باشند، به طوري كه خودرويي ها 
در مقايس��ه با عملكرد مثبت خود در روزهاي گذشته، 
كام سهامداران را تلخ كردند و به نظر مي رسد پس از رشد 
پي درپي ك��ه در روزهاي قبل ش��اهد آن بوديم، اكنون 
در حال استراحت هستند، اما صنايع كاموديتي محور 
تحت تاثير بي خبري از روند مذاكرات هس��ته اي و بروز 
تنش هاي نسبي بين ايران و امريكا در مداري صعودي 
قرار گرفته و افزايش قيمت داشتند. پااليشي ها نيز با توجه 
به اخبار منتشرشده پيرامون افزايش قيمت جهاني نفت 
و كاهش عرض��ه اوپك پالس با افزايش انتظارات مثبت 
همراه شدند، اما در اين بين بايد اين نكته را درنظر بگيريم 
كه كشدارش��دن مذاكرات برجام و مخابره نشدن اخبار 
جديد از روند مذاكرات شرايطي را فراهم كرد كه در پي 
آن سهام دالري بازار با افزايش قيمت همراه شوند؛ اين 
در حالي است كه به نظر مي رسد بازار سرمايه همچنان در 
مداري صعودي حركت كرده و با تجربه سطوح قيمتي 
جديد مسيري روبه رش��د پيش روي خود داشته باشد، 
اما در اين بين اتفاقاتي كه بازار را متاثر مي سازد، مي تواند 
روند كنوني آن را تغيير داده و بعضا روند معامالت را در 
مسيري متفاوت قرار دهد. البته اين نكته را بايد درنظر 
گرفت كه چشم انداز اقتصاد امريكا همچنان منفي است 
و اين احتمال وجود دارد كه صنايع كاموديتي محور حتي 
در شرايطي كه مذاكرات احياي برجام هم با توافق همراه 
شود، نتوانند عملكرد چندان مطلوبي داشته باشند. اما در 
اين ميان مي توان به سنجه يا پارامتري ديگر استناد كرد كه 
درخصوص ركود پيش روي بازارها هشدار مي دهد. با توجه 
به اينكه منحني نرخ بازده، تركيبي از بازده هاي مختلف 
اوراقي است كه سررس��يد  گوناگوني دارند و نرخ بهره با 
قيمت دارايي رابطه معكوس دارد، باال رفتن بازده اوراق، 
نشان مي دهد كه عرضه در اوراق با سررسيد  كوتاه مدت 
افزايش يافته و بالطبع قيمت ها كاهش داش��ته است، 
بنابراين وقتي ب��ازده اوراق كوتاه مدت افزايش مي يابد، 
بيشترشدن نااطميناني براي بازه زماني نزديك تر را به 
تصوير مي كشد، اما از طرفي بازده اوراق 10 ساله افزايشي 
نداش��ته اس��ت و اين موضوع بر افزايش نااطميناني در 
كوتاه مدت تاكيد دارد؛ چراكه اگر اين نگراني بلندمدت بود 
رشد نرخ در اوراق 10 ساله نيز ديده مي شد، از اين رو تغيير 
در منحني نرخ بهره سنجه يا پارامتري پيش نگر است 
كه درخصوص ركود هشدار مي دهد، از اين رو باال بودن 
بازده اوراق كوتاه مدت در مقايسه با اوراق بلندمدت نشان 
مي دهد كه احتماال ركود در  ماه هاي پيش رو تشديد شود 
و بازارهاي مالي مختلف را تحت تاثير قرار دهد. تحت تاثير 
چنين شرايطي برآيند دادوستدهاي بورس تهران سمت 
و سويي چندان قدرتمند در جهت رشد يا ركود ندارد. در 
صورتي كه به مانند سنت هميشگي در چندماه پس از اين 
رويداد شاهد ركود اقتصاد امريكا و اقتصاد جهاني باشيم، 
مي توان انتظار داشت كه در بورس تهران نيز به واسطه افت 
تقاضا براي كاالهاي اساسي در جهان افت قيمت مشاهده 
شود، چراكه بيش از دوسوم اين بازار در اختيار نمادهاي 
كاموديتي محور است. بر اساس آخرين اخبار منتشرشده 
درخصوص سياس��ت هاي فدرال رزرو، همچنين با در 
نظر گرفتن آخرين صحبت هاي جرومي پاول، رييس 
فدرال رزرو به نظر مي رسد هر چند كه صحبت دقيقي از 
افزايش نرخ بهره زده نشده اما با اين حال بازارهاي مالي 
همچنان دس��ت به عصا حركت  مي كنند؛ اين در حالي 
است كه در چنين وضعيتي دادوستدهاي كاموديتي ها 
در روز جمعه برآيند مثبتي داشته و تعدادي از آنها عملكرد 
مطلوبي را به ثبت رس��اندند، چراكه در وضعيت كنوني 
بازارها نس��بت به آمار و اطالعاتي كه از  ماه اوت منتشر 
خواهد شد، خوش بين هستند و در چنين شرايطي كه 
انتظاراتي مثبت در بازارهاي مالي و دارايي شكل گرفته، 
موجي از اميد و خوش بيني درخصوص اطالعات مذكور 
روانه بازارها شده و روند معامالت كنوني آنها را تحت تاثير 
قرار داده است. برخي بر اين باور هستند كه اگرچه ممكن 
است فدرال رزرو در ماه آتي نرخ بهره را افزايش دهد اما در 
صورت كافي نبودن اين افزايش در مقايسه با انتظار بازارها 
رشد قيمت ها ممكن است به شكلي ماليم ادامه پيدا كند.

صندوق هاي سرمايه گذاري، 
سپر دارايي ها در مقابل تورم

ميثم فدايي، مديرعامل شركت فرابورس ايران با بيان  اينكه 
صندوق هاي »طال« و »زعفران« از جمله صندوق هاي 
كااليي هس��تند، به»FINCO«  گفت: تجربه نش��ان 
داده است كه اين صندوق ها همبستگي بسيار خوبي با 
تورم دارند و افرادي كه اي��ن نوع از صندوق هاي كااليي 
را خريداري كرده، توانس��ته اند از دارايي خ��ود در برابر 
تورم محافظت كنند. ميثم فدايي صندوق هاي امالك و 
مستغالت را از ديگر صندوق هايي موجود برشمرد و تاكيد 
كرد: يكي از صندوق هايي كه اخيرا از سوي سازمان بورس 
معرفي شده و مي تواند دارايي افراد را در برابر تورم مصون 
نگه دارد، صندوق هاي امالك و مس��تغالت اس��ت. اين 
صندوق ها مبتني بر دارايي هاي فيزيكي و امالك تجاري 
و مسكوني بوده و افراد با خريد يونيت هاي اين صندوق ها 
مي توانند سرمايه هاي خود را در برابر تورم حفظ كنند. 
فدايي اضافه كرد: صندوق هاي س��هامي نيز كه به نوعي 
نماينده و نمايش��گري از اقتصاد واقعي هستند از ديگر 
صندوق هايي است كه مي تواند نقش قابل توجهي را در 
مهار تورم داشته باشند. مديرعامل شركت فرابورس ايران 
از طراحي دو صندوق »اهرمي« و »تضمين اصل سرمايه« 
براي افراد ريسك پذير و ريسك گريز بازار سرمايه خبر داد 
و تاكيد كرد: صندوق اهرمي براي افرادي طراحي شده كه 
تمايل دارند با ريسك بيشتري وارد بازار سرمايه شوند و 
صندوق تصمين اصل سرمايه نيز براي افراد ريسك گريزي 
است كه تمايل دارند در بازار سرمايه حضور داشته باشند 
اما در مقابل تكانه هاي منفي بازار دچار ترديد هستند. او در 
پايان توسعه و آسيب شناسي صندوق هاي سرمايه گذاري 
و ارايه مدل هاي جديد صندوق ها را از اهداف اين همايش 
ذكر كرد و توضيح داد: متوليان همايش »سرمايه گذاري 
در صندوق هاي س��رمايه گذاري براي مقابله با تورم« در 
راستاي معرفي صندوق هاي سرمايه گذاري قدم برداشته 
اس��ت و اركان بازار سرمايه نيز به عنوان حاميان معنوي 
با حضور در اين همايش درصددند ضمن بررس��ي ابعاد 
مختلف صندوق هاي سرمايه گذاري، به آسيب شناسي 
ساختار صندوق ها به ويژه ETF ها در بستر بازار سرمايه 
بپردازند. گفتني اس��ت همايش »س��رمايه گذاري در 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري براي مقابله ب��ا تورم« با 
محوريت تبيين راه هاي عبور از تورم با ابزارهاي بورسي 
14 شهريور ماه در محل شركت بورس اوراق بهادار تهران 
برگزار مي ش��ود. در اين همايش ضمن بررسي وضعيت 
اقتصاد ايران به صندوق هاي سرمايه گذاري پرداخته شده 
و ضمن تطبيق عملكرد اين صندوق ها با دنيا چالش ها، 
مزيت ها و فرصت هاي موجود در اين بخش از بازار سرمايه 
كه به رغم حضور غير مستقيم در آن ريسك پاييني دارد، 
تبيين خواهد شد. عالقه مندان براي حضور در اين همايش 

مي توانند به سايت Finco.capital مراجعه كنند.

انتشار اوراق اختيار معامله
براي ۶ نماد متأثر از نرخ ارز

سپيده رستمي نيا، رييس اداره بازار مشتقات فرابورس 
اي��ران از ايجاد نم��اد اوراق اختيار معامله با سررس��يد 
كوتاه مدت براي 6 نماد متأثر از نرخ ارز، هم زمان با موضوع 
مربوط به  توافق برجام خبر داد و گفت: 6 نماد معامالتي 
»آريا«، »ريشمك«، »زاگرس«، »فگستر«، »فروي« و 
»شپاس« در اين زمينه شناسايي شدند كه از هفته جاري 
معامالت قراردادهاي اختيار روي آنها در بازار فرابورس آغاز 
خواهد شد. رييس اداره بازار مشتقات فرابورس با اعالم اين 
خبر به اثر نوسان نرخ ارز در روند معامالت بازار سهام اشاره 
كرد و گفت: نرخ برابري دالر در ميزان درآمدها و هزينه هاي 
برخي ش��ركت ها س��هم قابل توجهي دارد، همچنين 
متغيرهاي كالن بنيادي اين شركت ها تحت تأثير ميزان 
صادرات و واردات آنهاست. به گفته وي، بر اساس همين 
فاكتورها، وجود ابزار مشتقه در اينگونه سهام باعث افزايش 
جذابيت براي تحليلگران و فعاالن اين حوزه خواهد بود و 
امكان مديريت بهتر ريسك را در اختيار آنها قرار مي دهد. 
در اين راس��تا روز چهارشنبه، 2 ش��هريور ماه، در 
قدم اول اطالعيه آغ��از دوره معامالتي قراردادهاي 
اختيار خريد و فروش س��هام ش��ركت هاي توليد و 
صادرات ريشمك با نماد »ريشمك« و شركت پليمر 
آرياساسول با نماد »آريا« در سررسيد آذرماه 1401 
در بازار ابزارهاي مشتقه فرابورس ايران منتشر شد.

تعريف الگوي جديد
سهام عدالت

سيد احسان خاندوزي در جريان سفر به آذربايجان غربي و 
در سخنراني پيش از خطبه هاي نماز جمعه اروميه، اظهار 
داشت: ماليات س��ه هزار و 500 شركت توليدي بزرگ 
در كش��ور بالغ بر 6 هزار ميليارد تومان بود كه اين مبلغ 
در راستاي توسعه محوري، به حساب استان ها برگشت 
خورد. وي، در مورد تشكيل و فعال سازي درگاه ملي صدور 
مجوز، گفت: با راه اندازي درگاه ملي صدور مجوز كسب و 
كار، بيش از 240 هزار درخواست در سامانه ثبت شده كه 
تاكنون بيش از ۷4 هزار مورد از اين مشاغل مجوز دريافت 
كرده اند. وزير اقتصاد و دارايي، در مورد وضعيت اقتصادي 
كشور و شرايط حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي، عنوان كرد: 
در ابتداي آغاز دولت سيزدهم، تورم 60 درصدي و شرايط 
كرونايي در جامعه، سبب نامناسب بودن وضعيت اقتصاد 
و پايين بودن شاخص ها شده بود. وي ابراز داشت: كنترل 
تورم و رفع موانع از مسير اقتصاد جزو اصلي ترين اهداف و 
برنامه هاي دولت بود كه در همين راستا اقدامات مناسبي 
را داشته ايم. خاندوزي، خاطرنشان كرد: توجه به انضباط 
مالي و مالياتي و نيز اعمال سياست هاي تشويقي در قبال 
فعاالن اقتصادي خوش حساب جزو برنامه هايي بود كه 
در اين مدت انجام شده و موجب رشد مناسبي در حوزه 
اقتصاد شده است. وي گفت: اجراي طرح كنترل نرخ ارز 
و كاهش تاثير نرخ ارز بر كاالي داخلي در اين دولت انجام 
شده و موجب شد تا مقابل بي ثباتي بازار گرفته شود. وزير 
اقتصاد و دارايي، اصالح يارانه ها و مردمي سازي اين اصل 
را جزو برنامه هاي دولت در حوزه اقتصادي دانست و بيان 
داش��ت: بااجراي اين طرح، قدرت توليد به كشاورزان و 
توليدكنندگان داخلي برگشت. وي اذعان داشت: مردم 
بايد به عنوان محرمان اقتصادي شناخته شوند و اين امر 
جز با مردمي سازي سياست هاي اقتصادي ممكن نيست.

بازخواني پرونده سهام عدالت

داستان ناتمام سهام عدالت



گروه راه و شهرسازي|
در پديده اي كم نظير قيم��ت بليت قطار براي يك 
مس��ير تقريبا مش��ابه به قيمت بليت هواپيما براي 
همان مسير رس��يد. طي روزهاي اخير، مسووالن 
وزارت راه و شهرس��ازي باره��ا اع��ام كرده اند كه 
قيمت بليت هواپيما در ايام برگزاري مراسم اربعين 
از تهران به نجف يا بغداد 6 ميليون تومان است و اين 
قيمت بعد از برگزاري اين مراسم نيز تا اطاع ثانوي 
ثابت خواهد ماند. در اي��ن حال، ديروز معاون وزير 
راه و شهرسازي اعام كرد كه »افزايش براي قيمت 
قطارهاي اربعين در نظر گرفته نشده« و قرار است 
اين بليت ها در قالب تور و با قيمت ۵.۵ تا 6 ميليون 
تومان فروخته شود. به اين ترتيب، مشاهده مي شود 
كه هزينه س��فر هوايي كمتر از دو ساعت به عتبات 
با هزينه س��فر ريلي چندين و چندساعته به همان 
مقصد برابر است. در اين شرايط مشخص است كه 
ش��رايط رقابت براي اين دو مد حم��ل و نقلي برابر 
نيست و تعيين قيمت دس��توري 6 ميليون تومان 
براي پروازهاي محدود ايرالين هاي ايراني به عتبات 
منجر به ايجاد رانت براي دارندگان يا فروشندگان 
بليت هاي پروازي خواهد ش��د. چه آنك��ه زائران و 
مس��افران در ش��رايط برابر قيمت ها، به طور قطع 
سفر آسان تر را انتخاب مي كنند. اين همه در حالي 
است كه به گفته مسووالن ايرالين ها، دولت هنوز 
تعهدات سال گذشته خود به آنها را عملياتي نكرده 
است و با اين وجود، بار ديگر، قيمت هاي دستوري 

و سفرهاي تكليفي را بر دوش آنها قرار داده است.
در همين حال، ش��هريار افندي زاده ديروز با اشاره 
به پيش بيني ۵ ميليون مس��افر زائر عتبات در ايام 
اربعين اظهار كرد: در مجموع 3۵0 هزار مس��افر از 
طريق ناوگان هوايي و ريلي و 4 ميليون و 6۵0 هزار 
نفر نيز از طريق ناوگان جاده اي جابه جا خواهند شد.

 به گزارش تسنيم، وي افزود: در حمل ونقل جاده اي 
براي 1۵ تا 30 ش��هريور مس��ير يك س��رخالي را 
خواهيم داشت، به همين منظور در سال 98 افزايش 
100درصدي براي قيمت بليت در نظر گرفته شد 
اما براي امسال اين عدد به 7۵ درصد رسيده است.

افندي زاده با اعام اينكه در مورد بليت هاي قطار نيز 
هيچ افزايشي در نظر گرفته نشده است، اضافه كرد: 
با دستور وزير، سقف قيمت يليت سفرهاي هوايي 
از تهران به نج��ف و برگش��ت آن 6 ميليون تومان 
پيش بيني ش��ده اس��ت كه با توجه به بعد مسافت، 

اين رقم كم يا زياد مي شود.
پي��ش از معاون حم��ل ونقل وزير راه و شهرس��ازي، 
مديرعام��ل راه آهن جمهوري اس��امي ايران نيز در 
توئيتي نوشته بود:  »قطار تهران-كربا از هفته آينده 
عملياتي مي شود و هفته اي يك قطار خواهيم داشت. 
همچني��ن دو برابر ش��دن تعداد قطاره��ا به مقصد 
خرمشهر و كرمانشاه و انتقال رايگان و 24 ساعته زائران 
اباعبداهلل الحسين)ع( از خرمشهر به شلمچه، از جمله 

خدمات راه آهن در اربعين حسيني خواهد بود.«
بر اس��اس اين گ��زارش، با وجود اظه��ارات متعدد 
مسووالن وزارت راه و شهرسازي درباره راه اندازي 
قطار تركيبي تهران-كرب��ا، اما تاكنون هيچكدام 
از آنه��ا درباره قيم��ت بليت اين قط��ار و جزييات 
آن س��خني نگفته اند. پيگيري هاي تسنيم حاكي 
از آن اس��ت كه در ايام اربعين امس��ال قرار نيست 

بلي��ت قطار مذكور به اش��خاص فروخته ش��ود. بر 
اس��اس برنامه ريزي صورت گرفته توس��ط راه آهن 
بليت قطار تركيبي تهران-كربا به صورت گروهي 
فروخته مي شود و اش��خاص حقيقي امكان خريد 
بليت را ندارند. بليت نيز در قالب تور فروخته خواهد 
ش��د، به عبارت ديگر هزينه رفت و برگشت، اقامت 
)هتل( در كشور عراق و هزينه هاي آن به طور كامل 
از مسافران دريافت مي ش��ود. اين هزينه براي يك 
هفته بين ۵.۵ تا 6 ميليون تومان اس��ت. هزينه اي 
كه با قيمت رفت و برگشت پروازهاي اربعين برابري 

مي كند.

   وزارت راه هزينه هاي پارسال را 
جبران نكرد

در اين حال، مقصود اس��عدي ساماني، دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي با اشاره اعام تاريخ فروش 
بليت هاي اربعين از پانزدهم شهريورماه گفت: قرار 
ما با وزارت راه، فروش بليت از بيس��تم شهريور ماه 
بود و بليت هاي عراق تا قبل از بيستم شهريورماه با 

قيمت غير مصوب فروخته شده  است.
اس��عدي س��اماني در گفت وگ��و ب��ا ايلن��ا درباره 
اعام زمان ف��روش بليت اربعين ب��ا نرخ مصوب از 
1۵ ش��هريورماه اظهار داش��ت: قرار ش��ركت هاي 
هواپيمايي با وزارت راه و س��ازمان هواپيمايي اين 
بوده كه بليت ه��اي اربعين با نرخ مصوب 6 ميليون 
تومان از بيستم شهريور ماه آغاز شود و آغاز فروش 
بليت از 1۵ شهريورماه يك تصميم غيركارشناسانه 
اس��ت چراكه بليت ه��ا تا بيس��تم ش��هريورماه با 

قيمت هاي غيرمصوب به فروش رفته است.
وي با بيان اينكه بليت مسيرهاي خارجي مشمول 
نرخ هاي مصوب نيست و تابع عرضه و تقاضا است، 

ادامه داد: سال هاي گذشته شركت هاي هواپيمايي 
براي رفاه حال زائران حسيني با سازمان هواپيمايي 
به توافق رس��يدند كه چند روز قبل و بعد از اربعين 
)مجموعا براي 10 روز( بليت عراق را با نرخ تعيين 

شده در بازار عرضه كنند.
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي افزود: س��ال 
گذش��ته وزارت راه و شهرس��ازي به ش��ركت هاي 
هواپيمايي اعام كرد كه نرخ بليت رفت و برگشت 
هر زائر در ايام اربعين ۵ ميليون تومان باش��د و در 
مقابل اين كاهش قيمت از بهاي واقعي، به ازاي هر 
مس��افر يك ميليون تومان در خدمات فرودگاهي 
به شركت هاي هواپيمايي تخفيف داده خواهد شد 
و هزينه هاي روياليتي ش��ركت هاي هواپيمايي را 
مي پردازند اما در طول يك سال گذشته هنوز وزارت 
راه و شهرسازي و س��ازمان هواپيمايي به اين وعده  
خود پايبند نبودند و اين هزينه ها پوشش داده نشد.

اسعدي ساماني با اشاره به هزينه هاي پرداخت شده 
در اربعين سال گذشته گفت: بابت جابه جايي 70 هزار 
زائر ايرالين ها حدود 70 ميلي��ارد تومان هزينه هاي 
خدمات فرودگاهي و حدود 916 هزار دالر هزينه هاي 
روياليتي پرداختند كه سازمان هواپيمايي تقبل كرده 
بود كه اين هزينه ها را جبران كند كه نكرد. همچنين 
قرار بر اين بود بخشي از اين هزينه ها با مطالبات شركت 
فرودگاه ها از شركت هاي هواپيمايي تهاتر شود كه اين 

اقدام هم انجام نشد.
وي ادام��ه داد: امس��ال ه��م در ي��ك تصمي��م 
غيركارشناس��ي وزارت راه  و شهرسازي به يك باره 
اعام كرد كه قيمت بليت رفت و برگشت به اربعين 6 
ميليون تومان خواهد بود در حالي كه قيمت واقعي 
اين مسير بيش��تر از اين اعداد است و شركت هاي 
هواپيمايي فقط 2 ميليون و ۵00 هزار تومان به ازاي 

هر مسافر به فرودگاه نجف مي پردازد. از سوي ديگر 
بايد توجه داشته باشيم كه اين پروازها يكسرخالي 
انجام مي شود، به عبارت ديگر 4 لگ پروازي برقرار 
خواهد ش��د كه اين به معن��اي افزايش هزينه هاي 

شركت ها است.
دبير انجم��ن ش��ركت هاي هواپيمايي اف��زود: به 
هر حال ش��ركت هاي هواپيمايي ب��راي رفاه حال 
مسافران اربعيني نرخ 6 ميليون توماني را پذيرفتند 
و با س��ازمان هواپيمايي توافق ش��د كه از بيس��تم 
شهريور ماه تا سي ام شهريور ماه بليت هاي عراق با 
اين نرخ مصوب به فروش برسد و امسال هم قرار بر 
اين اس��ت كه به ازاي اعمال نرخ هاي مصوب براي 
پرواز عراق در ايام اربعي��ن در خدمات فرودگاهي 

تخفيفاتي به ايرالين ها ارايه شود.
وي با انتق��اد از وزارت راه وشهرس��ازي براي اعمال 
تصميم��ات غيركارشناس��ي و هماهنگ نش��ده با 
ايرالين ه��ا گفت: ق��رار ما ب��ا وزارت راه و س��ازمان 
هواپيمايي فروش بليت از بيس��تم شهريور ماه بود 
اما روز گذشته اعام ش��د كه از پانزدهم شهريورماه 
ف��روش بليت عراق با ن��رخ 6 ميلي��ون تومان انجام 
مي ش��ود كه اين يك تصميم كاما غيركارشناسي 
اس��ت. قبل از اعام هر تصميمي بايد با كارشناسان 
و دست اندركاران هماهنگي شود چراكه بليت هاي 
 ع��راق ت��ا بيس��تم ش��هريورماه از قبل ب��ا قيمت 
غير مصوب فروخته شده و اگر نرخ جديد را ماك قرار 
دهيم به طور قطع ناهماهنگي ايجاد مي شود. اسعدي 
ساماني تاكيد كرد: چطور مي شود كه درباره تعيين 
بليت اتوبوس در ايام اربعين مذاكرات طوالني با صنف 
مربوطه انجام شده و بدون توافق هيچ تصميمي گرفته 
نمي شود اما در بحث بليت هاي هوايي شاهد چنين 

اعمال تصميمات غيركارشناسي هستيم.
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ظرفيت ساخت ۳۰ هزار
واحد مسكوني در منطقه 21

مهدي هدايت، سرپرس��ت س��ازمان نوسازي شهر 
تهران با اشاره به آخرين وضعيت ميزان تحقق برنامه 
تامين مسكن سال ١4٠١ تهران گفت: ظرفيت توليد 
٣٠ هزار واحد مس��كوني در منطقه 21 وجود دارد. 
به گزارش فارس، هدايت در جلس��ه اي كه با حضور 
شهردار منطقه 21 برگزار ش��د، اظهار كرد: سازمان 
نوسازي شهر تهران براي ساخت سرانه هاي خدماتي 
مورد نياز ساكنان منطقه 21 و برنامه ريزي همزمان 
فعاليت، سكونت و خدمات در صورت معرفي زمين از 
سوي شهرداري اين منطقه آمادگي دارد. وي با اشاره 
به تأكي��د رهبر معظم انقاب اس��امي در خصوص 
مس��كن، تصريح ك��رد: دليل حضور م��ا در مناطق، 
پيگيري و رفع مش��كات و موانع نوس��ازي از جمله 
مش��كات مربوط به تراكم، پهنه بندي، مش��كات 
ثبتي، حقوقي و... و اراي��ه راهكارهاي عملياتي براي 
تس��ريع در روند نوسازي اس��ت. سرپرست سازمان 
نوس��ازي ش��هر تهران با اش��اره به اهمي��ت اعطاي 
مشوق ها و تسهيات ويژه به منظور ترغيب و تشويق 
ساكنان بافت هاي فرس��وده و سرمايه گذاران جهت 
ورود به نوس��ازي، ابراز اميدواري كرد كه پس از اباغ 
بسته هاي جديد تش��ويقي، اتفاقات مثبتي در حوزه 
نوسازي بافت هاي فرسوده و توليد مسكن در سطح 
مناطق رقم بخورد. حسين كاشاني شهردار منطقه 
٢١ نيز در اين نشس��ت با بيان اينكه ساخت و ساز در 
منطقه 21 توجيه اقتصادي ن��دارد، بر ضرورت رفع 
موانع موجود و تس��هيل فرآيندهاي ساخت و ساز و 
نوس��ازي براي سرمايه گذاران با هدف رونق و توسعه 
نوس��ازي در منطقه تأكيد كرد. شهردار منطقه 21 
افزود: شهرداري يك نهاد مردمي است و ما پيگير اخذ 
مصوبات الزم براي تسهيل امور نوسازي و بازآفريني 
بافت هاي فرس��وده و همچنين ايجاد بس��ترهاي 
حمايتي مورد نياز براي استقرار شركت هاي دانش 
بنيان نوپا در اين منطقه هستيم و در اين مسير نياز 
به كمك و همراهي سازمان نوسازي شهر تهران و 
ديگر نهادهاي مسوول داريم. كاشاني اظهار كرد: در 
صورتي كه موانع موجود رفع و هموار ش��ود، امكان 
ساخت و ساز و توليد مسكن بيش از ظرفيت تعهد 
شده در منطقه 21 در قالب قرارگاه جهادي تأمين 
مسكن وجود دارد. گفتني اس��ت در اين نشست، 
اماك مناسب جهت اجراي مصوبات ساخت مسكن 
در قالب قرارگاه جهادي تأمين مسكن پايتخت در 

منطقه 21 معرفي و مورد بررسي قرار گرفت.

تجهيز شهر فرودگاهي
 با كمك ستاد بحران استان تهران

حامد يزدي مهر، مديركل مديريت بحران استانداري 
ته��ران از عقد تفاهمنامه ميان اين س��تاد و ش��هر 
فرودگاهي خبر داد و گفت: ستاد بحران استان تهران 
در صورت بروز س��وانح با تامي��ن تجهيزات به كمك 
شهرفرودگاهي مي رود. به گزارش ايرنا، يزدي مهر در 
جمع خبرنگاران از تأمين تجهيزات و نفرات توسط 
ستاد بحران استان تهران در وضعيت هاي اضطراري 
شركت ش��هر فرودگاهي خبر داد و افزود: با توجه به 
موارد ذكر ش��ده در س��ند طرح اضطراري فرودگاه 
بين المللي امام خميني )ره( اين تفاهمنامه انجام شده 
است. وي با بيان اينكه طي دستورالعمل ها در صورت 
بروز سوانح، حوادث و بحران ها در فرودگاه و اعام نياز، 
همكاري و مساعدت الزم از سوي ستاد بحران صورت 
خواهد گرفت، گفت: طي اين اعام كمك هاي مورد 
نياز از سازمان ها و ارگان هاي موثر در عمليات امداد 
و نجات خارج از فرودگاه براي برطرف شدن يا تحت 
كنترل در آمدن ش��رايط انجام خواهد شد. مديركل 
مديريت بحران اس��تانداري ته��ران ادامه داد: طبق 
دستورالعمل ها و مس��ووليت هاي مشخص شده در 
سند طرح اضطراري فرودگاه بين المللي در محدوده 
جغرافيايي محصور ش��ده با فنس ف��رودگاه، معاون 
بهره برداري فرودگاهي يا جانش��ين ايشان فرمانده 
عمليات بوده و در خارج از اين محدوده مس��ووليت و 
فرماندهي عمليات به عهده مديركل مديريت بحران 
استان تهران يا جانش��ين وي خواهد بود كه البته در 
اين خصوص معاون بهره برداري شركت فرودگاهي 
امام خميني حداكثر همكاري ممكن را خواهد داشت.

وي افزود: در شرايط مورد نياز مديركل مديريت بحران 
اس��تان تهران يا جانش��ين در كميته بحران يا مركز 
عمليات اضطراري فرودگاه حاضر خواهند ش��د و با 
توجه به تخصصي بودن آتش نشاني و نجات در سوانح 
هواپيمايي فرماندهي عمليات برعهده آتش نشاني و 
نجات فرودگاه خواهد بود. يزدي مهر با اعام آمادگي 
براي ش��ركت در مانورهاي دوره اي طرح اضطراري 
فرودگاه اظهار كرد: طبق تفاهمنامه ستاد بحران استان 
تهران پس از اطاع از وقوع سانحه در خارج از فرودگاه 
عمليات تجسس و نجات را پس از انجام هماهنگي با 
معاونت بهره برداري فرودگاه بر عهده خواهد داشت 
و به محض دريافت اطاعات و اخبار وقوع س��انحه يا 
حادثه در خارج از فرودگاه واحدها و ارگان هاي درگير 
در عمليات تجسس و نجات فعال مي شوند. مديركل 
مديريت بحران استانداري تهران گفت: در حوادث 
 و س��وانح خارج از فرودگاه، با حفظ سطح ايمني و 
آتش نشاني فرودگاه به طوري كه حداقل هاي الزم 
جهت انجام ايمن پروازها لحاظ شده باشد، فرودگاه 
نس��بت به اعزام افراد متخص��ص و تجهيزات اقدام 
خواهد كرد. وي افزود: ترك موقعيت و بازگش��ت 
نيروها و امكان��ات پس از خاتمه عملي��ات و اعام 
فرمان��ده عمليات صورت خواه��د پذيرفت. يزدي 
مهر گفت: طبق اين تفاهمنامه ش��ركت ش��هر 
فرودگاهي امام خمين��ي آمادگي خود را جهت 
ارايه خدمات و پشتيباني هاي الزم در بحران هاي 
خارج از فنس فرودگاه شامل پذيرش هواپيماها 
و هليكوپترهاي امدادي و پشتيباني جهت امور 
ترابري و انتق��ال مصدومين و تجهيزات و نفرات 

در حوادث و باياي طبيعي اعام كرده است.

وام براي برقي سازي
ريل گرمسار- اينچه برون 

امين ترفع، مديركل دفتر تجاري س��ازي وزارت راه و 
شهرسازي اظهار داشت: يكي از مهم ترين محورهاي 
مذاكره با روس ها اجرايي س��ازي قرارداد وام راه آهن 
گرمس��ار-اينچه برون تا پايان س��ال است و مي توان 
با اجراي اي��ن پروژه اتصال مرز ريل��ي اينچه برون به 
ش��بكه ريلي كش��ور را پر ظرفيت تر كرد. ترفع، دبير 
كارگروه روانسازي و توس��عه ترانزيت در گفت وگو با 
ايلنا درباره جزييات مذاك��رات با معاون وزير حمل و 
نقل روس��يه در سفر روز گذش��ته وي به ايران اظهار 
ك��رد: در چند حوزه ب��ا روس ها در ح��ال مذاكرات و 
انجام توافق هس��تيم كه بخش��ي از اين موضوعات از 
گذشته مطرح بود و در اين دوره تاش شد تا با سرعت 
بيش��تري بتوان آن موضوعات را به سرانجام رساند.  
وي با بيان اينكه در جلس��ه با معاون وزير حمل و نقل 
روسيه دو پروژه زيرساختي راه آهن گرمسار - اينچه 
برون و راه آهن رش��ت- آس��تارا مورد مذاك��ره قرار 
 گرفت، گفت: پ��روژه راه آهن گرمس��ار-اينچه برون 
وام مصوب دارد اما به اصاحاتي در قرارداد آن نياز دارد 
كه با همكاري دو طرف در حال انجام است. مديركل 
دفتر تجاري س��ازي وزارت راه و شهرس��ازي با بيان 
اينكه اجراي پروژه برقي سازي گرمسار اينچه برون با 
دريافت وام يك ميليارد يورويي روسيه انجام خواهد 
ش��د، ادامه داد: يكي از مهم ترين محورهاي مذاكره با 
روس ها اجرايي س��ازي قرارداد وام راه آهن گرمسار-

اينچه برون تا پايان سال است و مي توان با اجراي اين 
پروژه اتصال مرز ريلي اينچه برون به شبكه ريلي كشور 
را پر ظرفيت تر كرد. ترفع با اش��اره به مذاكرات انجام 
ش��ده درباره راه آهن رشت- آستارا گفت: پس از سفر 
رييس جمهوري روسيه به ايران و مذاكره با مقام هاي 
كش��ورمان، پروژه راه آهن رشت - آس��تارا به پروژه 
مشترك همكاري دو كشور اضافه شده كه پيش اين، 
در دستور كار پيگيري مشترك قرار نداشت. هر چند دو 
كشور همواره از ساخت و تكميل راه آهن رشت- آستارا 
استقبال مي كردند اما يك اقدام و تمركز مشترك براي 
اجراي اين پروژه بين دو كشور وجود نداشت. به دنبال 
آن هفته گذشته يك هيات روس��ي در سفر به ايران 
از مسير بازديد داش��تند. وي با بيان اينكه تا چند روز 
ديگر روس ها پيشنهاد جامع خود را درباره همكاري 
خود در پروژه راه آهن رشت- آستارا را اعام مي كنند، 
افزود: قرار بر اين است كه روس ها درباره جزييات فني 
اين پروژه پيشنهاداتي را به ايران بدهند كه براساس 
مقياس و حجم پروژه، ساخت راه آهن رشت-آستارا به 
چه ميزان اعتبار نياز دارد و در مرحله بعدي دو طرف در 

خصوص مكانيزم به تصميم خواهند رسيد.

 تمايل روس ها و چيني ها 
به سرمايه گذاري در چابهار 

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي از تمايل روسيه 
و چين براي سرمايه گذاري در بندر استراتژيك چابهار 
خبر داد. شهريار افندي زاده ديروز در يك نشست خبري 
در پاسخ به سوال ايلنا درباره وضعيت بندر چابهار و تاخير 
اپراتور هندي در اجراي تعهداتش و داليل افت عملكرد 
كانتينري در اين بندرگفت: قرارداد اپراتور هندي در بندر 
شهيد بهشتي تمديد شد و مشكل بندر شهيد بهشتي 
اين اس��ت كه در اين بندر صادرات انجام نمي شود و به 
محلي براي واردات تبديل شده، با سازمان توسعه تجارت 
وارد مذاكره شده ايم كه اقداماتي انجام شود كه اين بندر 
براي صادرات و واردات توجيه اقتصادي داش��ته باشد. 
افندي زاده ادام��ه داد: هم روس ها و هم چيني ها براي 
سرمايه گذاري در اين بندر عاقه مند هستند و سازمان 
بنادر حال تهيه پكيج سرمايه گذاري در بندر چابهار است. 
موضوع ديگر درباره بندر چابهار بحث پسكرانه است كه تا 
پسكرانه قوي ايجاد نشود امكان افزايش بار در اين بندر 
وجود ندارد. وي همچنين درباره افت عملكرد كانتينري 
در بندر چابهار گفت: اين موضوع بستگي به تخصص 
بنادر دارد براي مثال بندر امام براي بار فله و بندر چابهار 
مختص بارهاي كانتينري است اما بندر چابهار امكان 
پذيرش هر دو نوع ب��ار را دارد از اين رو از اهميت بااليي 
برخوردار است. معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي 
با بيان اينكه ديپلماسي فعالي را براي ارتباط با كشورهاي 
همسايه برعهده گرفته ايم، اظهار داشت: تفاهمنامه هاي 
زيادي را فعال كرديم و تصميم داريم تجارت ترانزيت با 
چين و روسيه را گسترش دهيم. افندي زاده با تاكيد بر 
اينكه ايران در چهارراه ترانزيتي قرار دارد، ادامه داد: در 
كريدور شمال- جنوب، روسيه و ايران و هند به عنوان 
موسس هستند اما رشد چنداني در سال هاي گذشته از 

عبور كاهاي ترانزيتي در اين مسير نداشتيم.

شفاف سازي ۹۷ مجوز كسب و كار 
در وزارت راه و شهرسازي

امير محمود غف��اري، معاون برنامه ري��زي و مديريت 
منابع وزارت راه و شهرس��ازي از شفاف سازي 97 مجوز 
كس��ب و كار وزارت راه و شهرسازي در ستاد، شركت ها 
و س��ازمان هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي خبر داد. به 
گزارش مهر، غفاري گفت: دستگاه هاي اجرايي مكلف 
به شفاف سازي، الكترونيكي شدن و اتصال سامانه هاي 
تخصصي صدور مجوز به سامانه ملي صدور مجوز كسب 
و كار هستند. معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت 
راه و شهرس��ازي افزود: تعداد 97 كسب و كار در ستاد، 
سازمان ها و ش��ركت هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي، 
شناسايي و در س��امانه ملي مجوزهاي كشور به آدرس 
www.mojavez.ir ق��رار گرفته اس��ت. غفاري بر 
اس��اس آخرين وضعيت، تعداد مجوزهاي كسب و كار 
شناسايي و الكترونيكي ش��ده را به تفكيك اعام كرد و 
گفت: براي معاونت مسكن و ساختمان 14 مجوز، شركت 
راه آهن جمهوري اسامي ايران سه مجوز، سازمان بنادر 
و دريانوردي 18 مجوز، سازمان هواپيمايي كشوري 44 
مجوز، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 14 مجوز، 
شركت بازآفريني شهري ايران سه مجوز و مركز تحقيقات 

راه، مسكن و شهرسازي يك مجوز به ثبت رسيده است.

بليتقطاركربالدرقالب»تور«بهقيمت6ميليونتومانفروختهميشود

معاونادارهكلهواشناسياستانتهران:طي3ماهآيندهبارشبارانكمترازحدنرمالپيشبينيميشود

قيمت بليت قطار به هواپيما رسيد!

تداوم خشكسالي تهران در فصل پاييز
گروه راه و شهرسازي|

پيش بيني مس��ووالن آب و فاضاب اس��تان تهران 
درس��ت از كار درآمده است و ميزان بارش ها در اين 
استان در س��ال جاري وخيم است. آنگونه كه مازيار 
غامي، معاون اداره كل هواشناس��ي اس��تان تهران 
اعام كرده اس��ت، طي سه ماه آينده ميزان بارش ها 
كمتر از حد نرمال، دماي ه��واي بيش از حد نرمال 

خواهد بود و خشكسالي تداوم خواهد يافت.
به گزارش »تعادل«، پيش از اين كارشناسان اعام 
كرده بودند كه امسال در تهران دومين سال خشك 
متوالي را پشت س��ر مي گذاريم. وضعيت بارندگي 
اس��تان تهران مناسب نيس��ت و حدود 199 ميلي 
متر بارندگي داشته ايم، در حالي كه در سال گذشته 
2۵9 ميلي متر ميزان بارندگي بوده اس��ت. استان 
تهران امس��ال جزو ۵ تا 6 استاني است كه به شدت 
در تنش آبي قرار دارد. در سال قبل علي رغم وجود 
خشكسالي 817 ميليون حجم مخازن بود و امسال 
حجم مخازن 61۵ ميليون است كه نسبت به سال 
گذشته 200 ميليون ليتر كاهش مخازن سدهاي 
تهران اس��ت و وضعيت تهران را با مش��كل مواجه 
كرده اس��ت. البته خشكس��الي و تغييرات اقليمي 
محدود به تهران و ايران نيس��ت و پديده اي جهاني 
به ش��مار مي رود. اما حتما باي��د تاكيد كرد كه اين 
پديده هاي اقليمي در كشور ايران شديدتر و داراي 
پيامدهاي عميق تري اس��ت. چن��دي پيش، يك 
گ��روه از متخصصان بين الملل��ي در مطالعه اي كه 
نتايج آن در مجله نيچر كاميونيكيشن منتشر شد 
با هشدار نس��بت به گرمايش جهاني اعام كردند 
خشكس��الي هاي پنج س��اله مي تواند ب��ه يك امر 
عادي تبديل شود. بنا بر اظهارنظر اين كارشناسان 
درصورتي كه اقدامي براي مه��ار گرمايش جهاني 
انجام نشود، خشكس��الي هاي »بي سابقه« حداقل 
براي پنج س��ال ادامه پيدا مي كند و تا اواسط قرن 

به چندين منطقه در سراس��ر جهان آسيب خواهد 
زد. اقداماتي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
به منظور به تاخير انداختن ش��روع چنين شرايط 
خشكسالي و كوتاه كردن دوران خشكسالي ضروري 
است. خشكسالي بي سابقه براي پنج سال يا بيشتر، 
در هفت منطقه از جهان از جمله اطراف مديترانه، 
امريكاي جنوبي و خاورميانه ادامه پيدا خواهد كرد. 
همچنين شرايط خشكسالي مشابه تا پايان اين قرن 

18 منطقه را تحت تاثير قرار خواهد داد.

   بارش هاي كمتر از نرمال
غامي در گفت وگو با ايسنا، درباره ميزان بارش طي 
سه ماه آينده در استان تهران اظهاركرد: جديدترين 
خروجي هاي مدل هاي پيش بيني فصلي بيانگر آن 
است كه متوسط بارش س��ه ماه آينده استان تهران 

كمتر از نرمال باشد.
وي با اشاره به دماي استان تهران طي سه ماه آينده 
گفت: متوسط دما طي س��ه ماه آينده حدود 0.۵ تا 
1 درجه سلس��يوس بيش��تر از نرمال برآورد ش��ده 
است. اين شرايط سبب مي ش��ود تا احتماال شرايط 
خشكسالي ادامه داشته باش��د و بارش هاي پاييز با 

تاخير آغاز شود.
به گفته معاون اداره كل هواشناس��ي استان تهران، 
با توجه به كاهش بارش انباشته شده از ابتداي سال 
زراعي گذش��ته و به��ار 1401 و پيش بيني افزايش 
دما طي س��ه ماه آينده، كماكان لزوم صرفه جويي، 
استفاده بهينه و مديريت در زمينه منابع مصارف آب 

بيش از پيش احساس مي شود.
وي درباره دم��اي هوا در مردادم��اه گفت: تحليل 
نوس��ان دماي هوا در اس��تان تهران طي مرداد ماه 
1401، بيانگر آن اس��ت كه ميانگين ماهانه دما در 
اين ماه 27 درجه سلس��يوس بوده كه در مقايس��ه 
با بلندمدت به طور جزئي يعن��ي حدود 0.2 درجه 

س��انتيگراد افزايش داش��ته اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه متوس��ط حداقل دما در اين ماه نس��بت 
به بلندمدت تغيي��ر قابل ماحظه اي نداش��ته اما 
متوس��ط بيش��ينه دم��ا، 33.8 درجه سلس��يوس 
بوده كه در مقايس��ه با بلندمدت، حدود 0.۵ درجه 
سلس��يوس افزايش داشته اس��ت. به عبارت ديگر 
دماي هوا دراستان تهران طي مرداد 1401 نسبت 
به بلندمدت تغييرقابل ماحظه اي نداشته و به طور 

نسبي افزايش دما اتفاق افتاده است.
غامي ادامه داد: متوس��ط دماي هوا استان تهران از 
ابتداي سال زراعي )مهر 1400( تا 31 مرداد1401، 
14.7 درج��ه سلس��يوس ب��وده كه در مقايس��ه با 
بلندمدت، 0.9 درجه سلسيوس بيشتر بود. همانند 
تيرم��اه كه ورامين و فيروزكوه ركورددار بيش��ينه و 
كمينه دما بودند، در مردادماه نيز ورامين با متوسط 
دماي 32.8 درجه سلسيوس و فيروزكوه با متوسط 
دماي 20 درجه سلس��يوس به ترتيب بيش��ترين و 
كمترين مقادير ميانگين دم��ا را به خود اختصاص 

داده اند.
وي افزود: بررس��ي آماري مقادير بارش ثبت ش��ده 
در ايستگاه هاي هواشناس��ي استان بيانگر آن است 
كه مقدار بارش )پهنه اي( در سطح استان در مرداد 
1401، 31.2 ميليمتر بود كه در مقايسه با بلندمدت، 
هفت برابر افزايش داش��ته است. مقدار بارش استان 
تهران از ابتداي س��ال زراعي )مه��ر 1400( تا پايان 
مرداد1401، 201.3 ميلي متر بود كه در مقايس��ه 
با بلندمدت، حدود 30 درصد و نسبت به سال قبل، 

حدود 1۵ درصد كاهش يافت.
غامي تصريح كرد: هرچن��د از نظر آماري، افزايش 
بارش قابل ماحظه در اين ماه اتفاق افتاده است اما 
متاس��فانه بارش هاي رخ داده )رگباري، كوتاه مدت 
و ش��ديد( منجر به وقوع چندين مورد سيل شده و 
خساراتي به همراه داشته است. در عين اينكه عمده 

بارش هاي رخ داده در نيمه شمالي استان اتفاق افتاده 
و نيمه جنوبي كمتر تحت تاثير اين بارش ها قرار گرفته 

يا مقدار بارش كمتر بوده است.

   افزايش دماي تهران از فردا
بر اس��اس اعام اداره كل هواشناسي استان تهران، 
وضعيت جوي اس��تان تهران آسماني صاف و گاهي 
كمي ابري و در بعضي س��اعت ها هم��راه با وزش باد 
و افزايش دماي تهران از سه ش��نبه )8 شهريورماه( 

پيش بيني مي شود.
به گزارش ايسنا، بر اساس بررسي داده ها و نقشه هاي 
پيش يابي هواشناسي، وضعيت جوي استان تهران 
طي پنج روز آينده آسماني صاف و گاهي كمي ابري 
در بعضي س��اعت ها همراه با وزش ب��اد پيش بيني 
مي ش��ود و در نواحي جنوبي اس��تان گاهي افزايش 

سرعت وزش باد مورد انتظار است.
طي دو روز آينده در بيش��تر نواحي اس��تان كاهش 
نسبي دما، در ارتفاعات باالدست كاهش محسوس 
دما و از سه شنبه تا پنجشنبه )8 تا 10 شهريور( روند 

افزايش نسبي دما پيش بيني مي شود.
طي س��ه روز آين��ده در ارتفاعات ش��رقي در بعضي 
س��اعت ها افزايش ابر و در ارتفاعات باالدست گاهي 

رگبار پراكنده مورد انتظار است.
بر اس��اس اعام اداره كل هواشناسي استان تهران، 
ورامين و فرودگاه امام خميني )ره( با بيشينه دماي 
3۵ درجه سانتيگراد گرمترين نقطه استان تهران در 

24 ساعت گذشته گزارش شده اند.
آس��مان تهران امروز7 ش��هريور صاف و در بعضي 
س��اعت ها وزش باد با حداقل دم��اي 19 و حداكثر 
دم��اي 31 درجه س��انتيگراد و طي  سه ش��نبه 8 
ش��هريور ص��اف و در بعض��ي س��اعت ها وزش باد 
ب��ا حداقل دم��اي 21 و حداكثر دم��اي 32 درجه 

سانتيگراد پيش بيني مي شود.



صحبت هاي اخير مقامات امريكايي نش��ان مي دهد آنها 
فعاًل برنامه اي براي بازگشت از سياست هاي پولي انقباضي 
ندارند. كارشناسان اما مي گويند افزايش دوباره نرخ بهره 
بانكي در آينده، قرار نيست تأثير شديدي بر بازارهاي مالي 
داشته باشد. به گزارش كوين دسك، قيمت بيت كوين ديروز 
به پايين ترين سطح خود در بيش از يك ماه گذشته رسيد 
و اين در حالي اس��ت كه جروم پاول، رييس بانك مركزي 
امريكا، روز گذش��ته ب��ر ادامه روند اجراي سياس��ت هاي 
پولي انقباضي در اين كش��ور تأكيد كرد. بيت كوين ديروز 
در پايين تري��ن س��طح قيم��ت 19.945 دالر را تجرب��ه 
كرد،؛ اما در حال حاضر با ۶درصد س��قوط در ۲4 س��اعت 
گذش��ته، باالي ۲0.۲00 دالر معامله مي شود. پاول گفته 
اس��ت تصميم كميته بازار آزاد بانك مركزي امريكا براي 
افزايش 0.50 يا 0.۷5 واح��د درصدي نرخ بهره بانكي در 
ماه س��پتامبر )ش��هريور( به وضعيت آمارهاي دريافتي و 
 چشم انداز در حال تغيير اقتصاد بستگي دارد. ادوارد مويا

 )Edward Moya(، تحليلگ��ر ارش��د مجموعه اواندا 
)Oanda(، اخيراً گفته بود معامله گران بايد انتظار اين را 
داشته باشند كه افزايش احساس ريسك گريزي در بازار، 
قيمت بيت كوين را به سطوحي پايين تر از ۲0.000 دالر 
برساند. مويا مي گويد:  دارايي هاي ريسكي )مثل ارزهاي 
ديجيتال( در حالي براي حفظ ارزش خود تالش مي كنند كه 
پاول هم به مبارزه خود با تورم از طريق اجراي سياست هاي 
پول��ي انقباضي ادامه خواهد داد؛ حت��ي اگر اين كار باعث 
كاهش سرعت رشد اقتصادي امريكا شود. به دنبال سخنراني 
روز قبل پاول، آلت كوين هاي بازار هم با كاهش قيمت مواجه 
شدند. بين 100 ارز اول بازار، كازماس )ATOM( بدترين 
عملكرد را داشته و در شبانه روز گذشته 14درصد از ارزش 
خود را از دس��ت داده است. اتريوم نيز در اين مدت ريزشي 
9.5درصدي را تجربه كرده اس��ت. شاخص  هاي بورسي 
»S&P500« و نزدك )Nasdaq( نيز به س��خنراني روز 
جمعه پاول واكنش نش��ان داده و هر كدام امروز به ترتيب 
۳.۳۷درصد و 4.10درصد سقوط كرده اند.  پاول در سخنراني 
روز قبل خود گفته بود: بازگرداندن ثبات به قيمت ها مدتي 
طول خواهد كشيد و مستلزم اين است كه از ابزارهايي كه 
در اختيار داريم به خوبي استفاده كنيم تا بتوانيم عرضه و 
تقاضا را در بازار مجدداً به تعادل برس��انيم. جاش اولشويچ 
)Josh Olszewicz(، مدير بخش تحقيقات موسس��ه 
سرمايه گذاري والكيري )Valkyrie(، گفته است:  انتظار 
داريم در شهريور هم شاهد افزايش 0.۷5 واحد درصدي نرخ 
بهره بانكي باشيم و تصور نمي كنيم اين اتفاق در صورت وقوع 
تأثير شديدي بر بازارهاي مالي داشته باشد. پس از آن هم 

تا زماني كه تورم مهار شود و نرخ بيكاري به عدد سالم تري 
بازگردد، افزايش متوالي نرخ بهره بانكي را خواهيم داشت.

    گزارش فوربز: بيشتر از نصف معامالت 
بيت كوين در صرافي ها ساختگي است!

نش��ريه فوربز در گزارش جديد خود مدعي ش��ده اس��ت 
صرافي هاي ارز ديجيتال آمار درستي درباره حجم معامالت 
بيت كوين خود ارايه نمي كنند و رقم واقعي بس��يار كمتر 
از چيزي است كه آنها مي گويند. فوربز مي گويد بايننس 
يكي از بزرگ ترين صرافي هايي محس��وب مي شود كه با 
اين مساله درگير است. به گزارش فين بولد، رواج گسترده 
 Wash Trading( تجارت شست وشو يا واش تردينگ
–  نوعي دست كاري در حجم معامالت( و نبود نظارت كافي 
بر صرافي هاي ارز ديجيتال، دو مورد از رايج ترين انتقاداتي 
اس��ت كه به معامالت بيت كوين و ارزهاي ديجيتال وارد 
مي شود.  نشريه فوربز روز ۲۶ اوت )4 شهريور( يك گزارش 
تحقيقاتي جديد منتشر كرد كه در آن فعاليت 15۷ صرافي 
ارز ديجيتال را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده 
است كه به احتمال زياد حدود 51درصد از حجم معامالت 
روزانه گزارش ش��ده براي بيت كوي��ن در اين پلتفرم هاي 
معامالتي، جعلي بوده اس��ت. در حقيقت، فوربز مي گويد 
احتمااًل 51درصد از كل حجم معامالت گزارش ش��ده در 
صرافي ها س��اختگي يا غيراقتصادي اس��ت. در حالي كه 
منابع متعدد حجم معامالت روزانه بيت كوين را در 14 ژوئن 
)۲4 خ��رداد( حدود ۲۶۲ميليارد دالر گ��زارش كرده اند، 
تخمين فوربز 51درصد كمتر از حجم  گزارش شده و حدود 
1۲۸ميليارد دالر بوده است. كميسيون معامالت آتي كاالي 
اياالت متح��ده )CFTC( تجارت شست وش��و را اينگونه 
تعريف مي كند:  انجام يا ادعاي انجام معامالت با هدف تظاهر 
به اين امر كه خريد و فروشي واقعي انجام شده است، بدون 
متحمل  شدن ريسك يا تغيير موقعيت معامالتي شخص 
معامله گر در بازار. بر اس��اس گزارش فوربز، صرافي هايي 
مانند بايننس، باي بيت )Bybit( و ام اي اكس سي گلوبال 
)MEXC Global( برخ��ي از بزرگ تري��ن نمونه هاي 
درگير با حجم معامالت ساختگي هستند. حجم معامالت 
اين صرافي ها بسيار زياد است؛ با اين حال هيچ نظارتي براي 
تأيي��د آمار معامالت آنها وجود ن��دارد. طبق اين گزارش، 
مجموع حجم معامالت صرافي هايي كه كمتر تحت نظارت 
قانوني هستند، روز 14 ژوئن )۲4 خرداد( حدود ۸9ميليارد 
دالر بوده است، در حالي كه خود اين صرافي ها ادعا مي كنند 
حجم معامالت آنها در اين روز به ۲1۷ميليارد دالر رسيده 
است. بسياري از افراد در كشورهاي غربي و به ويژه اياالت 

متحده، تصور مي كنند كه بيشتر معامالت بيت كوين در 
برابر دالر اياالت متحده، يورو يا حتي پوند انجام مي شود؛ اما 
اين درست نيست. در واقع، حجم قابل توجهي از معامالت 
بيت كوين با جفت هاي معامالتي ارزهاي فياتي مانند ين 
ژاپ��ن و وون كره جنوبي و همچنين اس��تيبل كوين هاي 
اصلي مانند بايننس يو اس دي )BUSD( و ديگر استيبل 
كوين هاي دالري انجام مي ش��ود. يافته هاي گزارشي كه 
ش��ركت س��رمايه گذاري بيت وايز )Bitwise( در مارس 
۲019 )اسفند 9۷( منتشر كرد، نشان مي دهد 95درصد 
از حجم معامالت بيت كوين كه در وب سايت كوين ماركت 
كپ )CoinMarketCap( اعالم ش��ده، نادرس��ت يا 
غيراقتصادي بوده است. فوربز ادعا مي كند براي انجام مطالعه 
خود درباره دست كاري حجم معامالت اعالمي صرافي ها از 
ارزيابي هاي كمي و كيفي استفاده كرده است. برخالف ساير 
بررس��ي ها كه در آن محققان مطالعات خود را صرفًا روي 
داده هاي مربوط به تراكنش  ها انجام مي دهند )كه ممكن 
است همين داده ها باعث فريب آنها شود(، فوربز با بررسي 
حداقل 5 مجموعه داده، آمارهايي را كه اين صرافي ها گزارش 
كرده اند زير سوال برده است. به تازگي شايعاتي درباره شروع 
روند آزادسازي بيت كوين هاي طلبكاران صرافي ورشكسته 
مت گاكس )Mt. Gox( دس��ت به دست مي شود. اكنون 
بسياري از س��رمايه گذاران نگران آزادسازي و فروش اين 
حجم از بيت كوين هاي مت گاكس هستند و در مقابل برخي 
مي گويند قرار نيست عرضه تمام اين بيت كوين ها يك جا 
اتفاق بيفتد و بر بازار تأثير شديدي بگذارد. به گزارش كوين 
تلگراف، روز گذشته قيمت بيت كوين پس از 44 روز به زير 
۲0.000 دالر س��قوط كرد و اين در حالي بود كه شايعاتي 
مبني بر عرضه بيت كوين هاي كاربران طلبكار صرافي مت 
گاكس در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شد. به 
نظر مي رسد كاهش حجم معامالت در روزهاي آخر هفته 
ميالدي )شنبه و يكشنبه( شرايط بازار را تا حدي آشفته تر 
كرده است. بخشي از نگراني سرمايه گذاران نيز تحت تأثير 
ش��ايعات مرتبط با بازپرداخت بدهي صرافي ورشكسته 
مت گاكس به كاربرانش در ۲۸ اوت )۶ ش��هريور(، يعني 
امروز اس��ت. تا اين لحظه ادعاهاي متفاوتي درباره عرضه 
بيت كوين هاي صرافي مت گاكس مطرح ش��ده اس��ت و 
برخي ب��ر اين باورند كه قرار اس��ت 1۳۷.000 بيت كوين 
كاربران اين صرافي منحل ش��ده، امروز و به صورت يك جا 
در بازار عرضه شود؛ رقمي كه با قيمت هايي فعلي چيزي 
حدود ۲.۷ميليارد دالر ارزش دارد. برخي ديگر مي گويند 
قرار است اين 1۳۷.000 بيت كوين به صورت مرحله اي در 
بازار عرضه شوند، اما روند بازپرداخت از همين امروز شروع 

خواهد شد. بيشتر معامله گران سر اين موضوع توافق دارند 
كه طلبكاران مت گاكس پس از دريافت بيت كوين هاي خود، 
اقدام به فروش آنها خواهند كرد؛ سرمايه اي كه از سال ۲014 
و زماني كه بيت كوين كمتر از 500 دالر قيمت داشت، دور 
از دس��ترس آنها بوده است. اين سود تحقق نيافته ۳.900 
درصدي آنقدر اغواكننده است كه طلبكاران مت گاكس 
احتمااًل ميلي به هولدكردن بيت كوين هاي خود نش��ان 
نخواهند داد. صرافي مت گاكس حدود 10 سال پيش مورد 
حمله هكري قرار گرفت و صدهاهزار دالر از بيت كوين هاي 
كاربرانش به سرقت رفت. پس از طي كردن يك روند قانوني 
طوالني براي بازپرداخت وجوه بازيابي ش��ده اين صرافي، 
نوباكي كوباياشي )Nobuaki Kobayashi(، نماينده 
اي��ن صرافي كه متولي بازپرداخت بدهي كاربران اس��ت، 
روز ۶ ژوييه )15 تير( اعالم كرد كه براي بازگرداندن طلب 
كاربران آماده مي شود. كوباياشي در آن زمان پرونده اي را 
هم منتشر كرده بود كه در آن گفته شده »پايان ماه اوت«، 
يعني اوايل شهريور، دوره اي است كه بازپرداخت بخشي از 
وجوه احتماالً در آن آغاز خواهد شد. در بخشي از اين پرونده 
آمده است:  پس از گفت وگوهايي كه با دادگاه انجام شد و 
مطابق با دستورالعمل هاي »طرح احيا«، متولي بازپرداخت 
بدهي ها قصد تعيين تكليف وجوه كارب��ران را دارد. دوره 
مرجع نيز تقريبًا از پايان ماه اوت )اوايل شهريور( آغاز شده و 
تا زماني كه كل وجوه يا بخشي از آنها در قالب بازپرداخت اوليه 
بازگردانده شوند، ادامه خواهد داشت. هنوز هيچ  اطالعات 
رسمي جديدي درباره اين پرونده منتشر نشده است. با وجود 

اين، شايعات مربوط به فروش بيت كوين هاي صرافي مت 
گاكس با سرعت زيادي مورد توجه قرار گرفته اند. دني دوان 
)Danny Devan(، كارشناس سرمايه گذاري ارزهاي 

ديجيتال، در توييتر خود نوشته است: 
اطالعات نادرست زيادي در توييتر پخش شده است. مت 
گاكس قصد ندارد تمام 1۳۷.000 بيت كوين كاربران خود را 
فردا آزاد كند. روند بازپرداخت از فردا آغاز مي شود و اين يعني 
بخشي از طلبكاران از فردا شروع به دريافت بيت كوين هاي 
خ��ود مي كنند، اما كل اي��ن فرآيند ماه ها ط��ول خواهد 
كشيد. من هم نسبت به عرضه اين حجم بيت كوين در بازار 
ديدگاهي نزولي دارم، اما از آنجايي كه اين كار مرحله به مرحله 
و طي چندين ماه انجام مي شود، شاهد يك فروش گسترده 
 Josh( دس��ته جمعي در بازار نخواهيم بود. ج��اش راجر
Rager(، تحليلگر و معامله گ��ر ارزهاي ديجيتال، گفته 
حتي اگر تمام اين 1۳۷.000 بيت كوين به صورت يك جا در 
بازار فروخته  شوند، باز هم آن آخرالزماني كه برخي تصورش 
را مي كنند رخ نخواهد داد. او در توييتي نوشته است:  خبر 
آزادشدن بيت كوين هاي مت گاكس احتماالً بيشتر از آنچه 
كه بايد، ترس در بازار ايجاد كرده است. 140.000 بيت كوين 
يعني ۲.۸ميليارد دالر. حجم معامالت روزانه بيت كوين اما 
بين ۲0ميليارد تا ۳0ميليارد دالر است. ]ضمناً[ قرار نيست 
تمام اين بيت كوين ها يك جا فروخته شوند. مايكل ون دپوپ 
)Michaël van de Poppe(، تحليلگر كوين تگراف هم 
گفته ترسي كه نسبت به فروش بيت كوين هاي مت گاكس 

به وجود آمده، غيرموجه است.
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ويژه

پايان شهريور آخرين فرصت 
استفاده از امتيازات شش ماهه 

اول سال در آيگپ
كارب��ران آيگپ طبق روال هر س��ال در صورت 
استفاده نكردن از امتيازات جمع آوري شده در 
شش ماهه اول سال، فقط يك دهم آن امتيازات 
را در ادامه حفظ خواهند كرد. به گزارش روابط 
عمومي آيگپ، امتيازهاي كاربران آيگپ دوبار 
در سال منقضي مي شود، بنابراين بهتر است تا 
قبل از سررس��يد زمان پايان اعتبار از امتيازات 
خود اس��تفاده كنند. برهمين اس��اس فرصت 
اس��تفاده از امتيازات كسب ش��ده در آيگپ در 
شش ماه اول سال فقط تا پايان شهريور ماه است. 
اين امتي��ازات فقط تا پايان تابس��تان با ارزش 
واقعي قابل استفاده اس��ت و با اتمام تابستان با 
ضريب يك دهم به نيمه دوم س��ال انتقال پيدا 
مي كند. براس��اس اين گ��زارش، از روش هاي 
كسب امتياز مي توان به انجام تراكنش هاي مالي 
همچون؛ كارت به كارت، خريد ش��ارژو بس��ته 
اينترنت��ي، پرداخت انواع قب��وض، تهيه كارت 
هدي��ه ديجيتال، تراكنش ه��اي مربوط به امور 
خيريه و همچنين پيش بيني مسابقات ورزشي، 
گردونه و شهربازي، ساخت كانال، عضويت در 
كانال رس��مي آيگپ، دعوت از دوس��تان براي 
عضوي��ت در آيگپ و... اش��اره كرد. جش��نواره 
»صدپارتي« كه به تازگ��ي در آيگپ راه اندازي 
شده است در حال حاضر يكي از بهترين راه هاي 
استفاده از امتيازات در فرصت باقي مانده است. 
كاربران مي توانند با خريد شارژ و بسته اينترنتي 
از آيگپ و برخورداري از تخفيف با اس��تفاده از 
امتيازات، وارد اين جش��نواره ش��ده و از طريق 
قرعه كش��ي روزانه ش��انس خود را براي برنده 
ش��دن در جوايز اين جش��نواره امتحان كنند. 
آيگپ در صدپارتي به دو نفر از خريداران شارژ و 
بسته اينترنتي بدون در نظر گرفتن مقدار خريد 
و اينكه آيا قبال برنده جايزه ش��ده اند يا خير، به 
قيد قرعه روزانه يك ميليون ريال جايزه نقدي 
اهدا مي كند. كاربران آيگپ براي خرج امتيازات 
خود كافي اس��ت از روش خريد ش��ارژ و بسته 
اينترنتي تا س��قف ۲0% تخفي��ف، بخش هاي 
مختل��ف خيري��ه ت��ا س��قف 10000 امتياز و 
همچنين براي دريافت كدهاي متنوع تخفيف 
در باش��گاه آيگپيا اس��تفاده كنند. اگر تاكنون 
آيگپ را نصب يا بروزرساني نكرده ايد براي بهره 
مندي از خدمات و نصب آيگپ مي توانيد عدد 1 
را به 100044۲۷ ارسال يا از طريق ماركت هاي 
داخلي يا شماره گيري #۸0*1* براي دانلود، 

نصب يا بروزرساني اقدام كنيد.

امريكافعاًلدستازسياستهايانقباضيبرنميدارد

سقوط بيت كوين به كف ۴۴ روز گذشته



تعادل|
 بررس��ي آمارهاي مربوط به تج��ارت خارجي تا مرداد ماه 
امسال نش��ان مي دهد كه در اين مدت ۲۰.۹ ميليارد دالر 
صادرات و ۲۱.۶ ميليارد دالر واردات داشته ايم كه بيانگر تراز 
تجاري منفي ۷۴۱ ميليون دالري است بنابر آمار اعالمي از 
سوي سخنگوي گمرك، از صادرات ۹ ميليارد و ۱۴۲ميليون 
دالري محصوالت پتروشيمي در 5 ماهه نخست امسال خبر 
داد. بنابر آمارهاي گمرك، پنج قلم اول كاالهاي صادراتي 
كشور، محصوالت پتروشيمي بوده و در اين ميان پروپان مايع 
شده به وزن دو ميليون و ۲۷۶ هزار تن به ارزش يك ميليارد 
و ۶۴8 ميليون دالر، در صدر محصوالت صادراتي قرار دارد 
كه نسبت به مدت مشابه با رشد 5۹ درصدي در وزن و ۱88 
درصدي در ارزش همراه بوده اس��ت تحليل داده ها نشان 
مي دهد، ۴۴ درصد صادرات پنج ماهه كشور از پتروشيمي ها 
است و 5قلم اول صادرات شامل مربوط به اين گروه كااليي 
است. فعاالن صادراتي در تحليل آمار تجارت خارجي 
مي گويند، ما از كش��ورهاي توس��عه يافته كه مسير 
توسعه خود را از راه صادرات پيموده اند، فرسنگ ها 
عقب هس��تيم. به گفته آنها، ما كشوري هستيم كه 
اقتصادمان را بر مبناي امكانات نفتي ايجاد كرده ايم 
و به امكانات صادرات غيرنفتي توجه زيادي نشده بود.

    جزييات تجارت خارجي تا پايان مرداد
بررسي آخرين آمار مربوط به تجارت غيرنفتي كشور نشان 
مي دهد كه در 5 ماه نخست امسال ۴۴ ميليون تن كاال به 
ارزش ۲۰ ميلي��ارد و ۹۲۴ ميليون دالر به بازارهاي هدف 
صادر شده اس��ت. به اين ترتيب صادرات غيرنفتي از نظر 
وزني ۳.5 درصد افت و از لحاظ ارزش��ي بيش از ۲۱ درصد 
رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. اقالم 
عمده صادراتي پروپان مايع، متانول، گاز طبيعي مايع شده، 
پلي اتيلن و شمش آهن و فوالد و 5 مقصد نخست كاالهاي 
صادراتي كشور نيز چين، عراق، امارات متحده عربي، تركيه 
و هند بوده است. همچنين در كفه واردات نيز شاهد ورود ۱۴ 
ميليون تن كاال به ارزش ۲۱ ميليارد و ۶۶5 ميليون دالر در 
5 ماه نخست امسال به كشور بوده ايم كه نشان از افت 8.5 
درصدي در وزن و رشد ۱۹.۶ درصدي در ارزش دارد. اقالم 
عمده وارداتي گندم، برنج، ذرت دامي، دانه سويا و گوشي 
تلفن همراه و 5 مبدا كااله��اي وارداتي نيز امارات متحده 
عربي، چين، تركيه، هند و روسيه بوده است.  بر اين اساس، 
تراز تجاري تا مرداد ماه سال جاري منفي ۷۴۱ ميليون دالر 
بوده است. سيد روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك اظهار 
داشت: از ابتداي سال جاري تا پايان مرداد ماه ۱۶ميليون 
و 55۴ هزار تن انواع محصوالت پتروش��يمي به ارزش ۹ 
ميليارد و ۱۴۲ميليون دالر از كشورمان به ساير كشورها 
صادر شده كه با وجود كاهش ۱۲.۶ درصدي در وزن، ۳8 
درصد ارزآوري بيشتر نس��بت به مدت مشابه داشته اند. 
وي افزود: كل صادرات كاالهاي ايراني در 5 ماه نخس��ت 
امسال ۴۴ميليون و ۷5هزار تن كاال به ارزش ۲۰ميليارد 
و ۹۲۴ميلي��ون دالر بوده كه از اين مي��زان ۱۶ميليون و 

55۴ه��زار تن ب��ه ارزش ۹ ميلي��ارد و ۱۴۲ ميليون دالر 
محصوالت پتروشيمي بوده است كه ۳8 درصِدوزن و ۴۴ 
درصِد ارزش كل صادرات 5 ماهه را به خود اختصاص داده 
است. لطيفي در خصوص اقالم عمده صادراتي كاالهاي 
پتروشيمي گفت: پنج قلم اول كاالهاي صادراتي كشور، 
محصوالت پتروش��يمي بوده و در اي��ن ميان پروپان 
مايع شده به وزن دو ميليون و ۲۷۶ هزار تن به ارزش 
يك ميليارد و ۶۴8 ميليون دالر، در صدر محصوالت 
صادراتي قرار دارد كه نس��بت به مدت مشابه با رشد 
5۹ درصدي در وزن و ۱88 درصدي در ارزش همراه 
بوده است. س��خنگوي گمرك در ادامه توضيح داد: 
متان��ول با ۳ ميليون و ۹8۳ ه��زار تن به ارزش يك 
ميليارد و ۲۴۰ ميليون دالر دومين محصول ارز آور 
پتروش��يمي ها و دومين محصول صادراتي كشور 
در پنج ماهه امسال بود كه ۱۲درصد در وزن و ۴۳ 
درصد در ارزش رشد داشته اس��ت. لطيفي افزود: 
گاز طبيعي مايع ش��ده با ۳ ميليون و ۱۷۳ هزار تن 
ب��ه ارزش ۹۶۱ ميليون دالر و رش��د يك درصدي، 
اوره با يك ميليون و 555 ه��زار تن به ارزش ۹58 
ميليون دالر و رشد ۷۹ درصدي و بوتان مايع شده 
با يك ميليون و ۳۲۶ هزار تن به ارزش ۹۴۰ ميليون 
دالر و رش��د ۱۳۶ درصدي به ترتيب در رتبه هاي 
س��وم تا پنجم اقالم عمده كاالهاي صادراتي كشور 

و پتروشيمي ها در پنج ماهه نخست امسال بودند.

    در توسعه صادرات عقب هستيم
در اين باره، رييس سابق كميسيون توسعه صادرات اتاق 
ايران در رابطه با وضعيت تجارت خارجي كشور مي گويد: 
يكي از بخش هايي كه دولت در آن موفق عمل كرده است، 
بخش تجارت خارجي كشور بوده است. جمشيد نفر، با بيان 
اينكه ما از كشورهاي توسعه يافته كه مسير توسعه خود را 
از راه صادرات پيموده اند، فرسنگ ها عقب هستيم، فارس 
گفت: نبايد فراموش كرد كه تا قبل از سال ۱۳۹۷ و خروج 
ترامپ از برجام، ما كشوري بوديم كه اقتصادمان را بر مبناي 
امكانات نفتي ايجاد كرده ايم و به امكانات صادرات غيرنفتي 
توجه زيادي نشده بود. نفر گفت: اما بعد از سال ۱۳۹۷ و 
اعمال تحريم ها و محدوديت ها، دولتمردان چه در دولت 
گذشته و چه در دولت فعلي به اين جمع بندي رسيدند كه 
كشورمان از ظرفيت هاي فوق العاده اي در رابطه با صادرات 
غيرنفتي برخوردار است كه متاسفانه بسياري از فرصت ها 
از آن طي ۴۳ سال گذشته استفاده نشده است. وي با اشاره 
به افزايش چندين برابري قيمت دالر بعد از تحريم هاي 
يكجانبه امريكا عليه ايران گفت: هر كشوري از اين فرصت 
براي توسعه صادرات اس��تفاده مي كرد، اما در كشور ما با 
وضعت بخشنامه ها و آيين نامه هاي غلط و دست و پاگير 
نه تنها رشد قيمت دالر منجر به افزايش صادرات غيرنفتي 
نشد، بلكه در بعضي سال ها شاهد كاهش صادرات غيرنفتي 
نيز بوديم. نفر گفت: تجارت خارجي امري نيست كه امروز 
تصميم بگيريم و بعد اضافه شود، بلكه توسعه آن نيازمند 

فراهم سازي زيرساخت است و مهم تر از هر چيزي به ايجاد 
زير ساخت براي كار صادراتي نياز داريم. يكي از ابزارهاي 
الزم براي توسعه تجارت با كشورهاي مختلف رايزنان 
بازرگاني هستند كه متاسفانه در حوزه تجارت خارجي 
به دليل مشكالت مالي كمتر به اين مقوله توجه شده بود 
اما در دولت سيزدهم به اين موضوع اهتمام ويژه اي شد و 
تعداد رايزنان بازرگاني كه تا قبل از دولت سيزدهم فقط 
5 نفر بود با توجه به مطالبات رهبر معظم انقالب، دستور 
و وعده رييس جمهوري، س��ند تحول دولت، برنامه ها 
دستگاه ها و قوانين باالدستي در بازه زماني مرداد ۱۴۰۰ 
تا مرداد ۱۴۰۱ به ۹ نفر افزايش يافت البته هدف گذاري 

براي اين موضوع ۱۰ نفرود كه محقق نشد.
همچنين يحيي آل اسحاق، وزير اسبق بازرگاني هم در 
گفت وگو با فارس با اشاره به استقرار رايزنان بازرگاني 
در كشورهاي مختلف براي توسعه تجارت، گفت: براي 
توسعه صادرات يكي از الزامات اوليه آن است كه ما در 
كشورهاي مقصد صادراتي حداقل يك نفر را با عنوان 
رايزن بازرگاني بايد داشته باشيم كه مسائل و مشكالت 
حوزه تجارت را در آن كشور پيگيري كند، اما متاسفانه 
در اين مورد با بي توجهي ها صورت گرفته تعداد رايزنان 
بازرگاني ما در كشورهاي هدف صادراتي بسيار اندك 
اس��ت و حتي به ۱۰ نفر نيز نمي رس��د. اين در حالي 
است كه برخي از كشورها حداقل ۱5۰ تا ۱۶۰ رايزن 

بازرگاني در كشورهاي مختلف دنيا دارند. 

خبررويداد
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ايجاد اكوسيستم هاي نوآوري 
در مناطق تجاري

با ه��دف ش��كل گيري اكوسيس��تم ن��وآوري در 
مناط��ق آزاد تجاري � صنعتي و وي��ژه اقتصادي، 
تفاهمنامه همكاري مشترك بين سازمان مناطق 
آزاد و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور امضا 
ش��د. اين تفاهم نامه همكاري امروز يكش��نبه )۶ 
شهريورماه( در راس��تاي تعيين شعار سال توسط 
مق��ام معظم رهب��ري )مدظله العالي( ب��ه عنوان 
»توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين« و همچنين 
به منظور اجراي اس��ناد باالدستي و قانون جهش 
توليد دانش بنيان، بين »س��عيد محمد« مش��اور 
رييس جمهور و دبير ش��وراي عال��ي مناطق آزاد 
تج��اري � صنعت��ي و وي��ژه اقتصادي و »س��ورنا 
س��تاري« معاون علمي و فن��اوري رييس جمهور 

منعقد شد.
مش��اور رييس جمه��ور، گف��ت: در مناط��ق آزاد 
عرصه ه��اي جدي��د و مناس��بي ب��راي فعالي��ت 
ش��ركت هاي دانش بنيان ايجاد ش��ده اس��ت و با 
توجه ب��ه اهتمام مقام معظم رهب��ري )مدظله( و 
ش��عار امسال كه مزين به نام دانش بنيان است جا 

دارد اقدامات جدي تري در اين حوزه انجام شود.
س��عيد محمد با اش��اره به اينكه اي��ن تفاهم نامه 
با ه��دف تس��هيل فعاليت ه��اي دان��ش بنيان و 
ش��ركت هاي خ��الق و ن��وآور در مناط��ق آزاد به 
امضا رس��يد، افزود: مناطق آزاد ظرفيت بااليي در 
حوزه هاي س��رمايه گذاري دارد كه توسط بخش 
خصوصي انجام شده اس��ت. بيش از ۲5۰۰ واحد 
صنعتي در مناطق آزاد وج��ود دارند كه اكثر آنها 
فعال هس��تند، در س��ال ۱۴۰۰ ميزان صادرات از 
واردات پيش��ي گرفت و تراز تج��اري مناطق آزاد 
براي اولين بار در سه دهه گذشته مثبت شد. وي در 
ادامه گفت: ما در صادرات بايد به دنبال محصولي 
باش��يم كه نيازمن��دي روز جوامع باش��د و اين به 
صورت اتفاقي ايجاد نمي ش��ود مگر ب��ا بازاريابي 

صحيح و دانش به روز.
مش��اور رييس جمهور اظهار داش��ت: با همكاري 
سرمايه گذاران در مناطق آزاد و شركت هاي دانش 
بنيان، مي توان با اس��تفاده از ايده هاي نو، ش��اهد 
فعاليت هاي اقتصادي موثر در اين مناطق باشيم. 
س��عيد محمد گفت: در ۹ ماهه منتهي به خرداد 
امسال، ۳5 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در 
مناطق آزاد اتفاق افتاده كه اين ميزان رش��د 58 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به همراه 
داشته است. ما در مناطق آزاد با در اختيار قراردادن 
مش��وق ها و معافيت هاي موجود به ش��ركت هاي 
دانش بني��ان مي توانيم همكاري هاي مش��تركي 

را رقم بزنيم.
وي اظهار داشت: معاونت علمي فناوري با معرفي 
اين ش��ركت ها به بخش صنعت كش��ور در داخل 
مناط��ق آزاد و حمايت ه��اي علمي، فن��ي و ارايه 
خدمات و تس��هيلگري به اين شركت ها مي توانيم 
فعاليت اين ش��ركت ها در مناطق آزاد كش��ور را 

استمرار دهيم.
مش��اور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد تج��اري � صنعتي و وي��ژه اقتصادي در پايان 
افزود: برق��راري ارتباط بين نيازهاي واقعي بخش 
صنعت و شركت هاي دانش بنيان تضمين كننده 
حرك��ت اين شركت هاس��ت و منجر ب��ه افزايش 
صادرات، توليد، اش��تغال و توليد ناخالص داخلي 

)GDP( در كشور مي شود.
معاون علمي و فن��اوري رييس جمهور نيز در اين 
مراس��م اينكه ش��ركت هاي دانش بنيان و خالق 
جايگاه درخور توجهي در اقتصاد كش��ور به خود 
اختصاص داده اند، افزود: س��هم اين ش��ركت ها از 
ارزش افزوده و اشتغال زايي به ميزاني رسيده است 
كه به عنوان يكي از تكيه گاه هاي اصلي در اقتصاد 
به حساب مي آيند. شركت هايي كه مي توانند سهم 
قابل توجهي از اقتصاد بين المللي كشور را با توجه 
به ظرفيت گسترده ايران به خود اختصاص دهند.

س��ورنا س��تاري با بيان اينكه نقش مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي در توس��عه صادرات ش��ركت هاي 
دانش بنيان و خالق كليدي و راهگشا خواهد بود، 
ادامه داد: شركت هاي دانش بنيان به اشتغال قابل 
توجهي رسيده اند و س��هم قابل توجهي از اقتصاد 
را به خود اختصاص داده اند. الزم است تا ظرفيت 
گسترده مناطق آزاد به ياري زيست بوم فناوري و 
نوآوري بيايد و رويكرد دانش بنيان در اين مناطق 
حكم فرما ش��ود. س��تاري با بيان اينكه تفاهم نامه 
همكاري در راس��تاي پياده س��ازي جدي رويكرد 
دانش بنيان در مناطق آزاد به امضا رس��يده است، 
گفت: ش��ركت هاي دانش بنيان بخشي از اقتصاد 
كشور محس��وب مي ش��وند. اميدواريم بر مبناي 
اين تفاهم نامه همكاري، رويكرد و نگرش��ي تازه 
به زيس��ت بوم فناوري و ن��وآوري، در مناطق آزاد 
ايجاد ش��ود و با توجه به تغييرات��ي كه در مناطق 

آزاد صورت گرفته، اين مهم محقق خواهد شد.
وي با اش��اره به نقش��ي كه مناطق آزاد مي تواند 
در تح��ول ص��ادرات محص��والت دانش بنيان و 
خالق ايران ساخت ايفا كند، افزود: در سال هاي 
اخي��ر ت��الش كردي��م ب��ا تعري��ف و حمايت از 
مفاهيم مختلف، راه را براي توس��عه محصوالت 
ايران س��اخت هموار كني��م؛ خانه هاي صادرات 
فناوري ايران س��اخت را در ساير كشورها داريم 
كه منطقه آزاد مي تواند با ظرفيت بس��يار خوبي 
كه از آن برخوردار است، به صادرات محصوالت 
ساخت ايران كمك كند. معاون علمي و فناوري 
رييس جمه��ور، راه ان��دازي خانه ه��اي خالق و 
نوآوري را فرصتي براي توسعه زيست بوم فناوري 
و نوآوري در اين مناطق دانست و گفت: راه اندازي 
خانه هاي خالق و نوآوري با اس��تفاده از ظرفيت 
بخش خصوصي و نقش آفريني در توسعه صنايع 
خالق، يكي از محورهايي است كه بر مبناي اين 

تفاهم نامه همكاري دنبال مي شود.

قاچاق ۱۷۱ هزار ميليارد توماني 
لوازم يدكي، لوازم خانگي و...

سخنگوي وزارت صمت گفت: حجم قاچاق فقط در 
لوازم يدكي، لوازم خانگي و دخانيات ۱۷۱ هزار ميليارد 
تومان برآورد مي شود كه رصد هوشمند بازار براي اين 
كاالها آغاز شده است. اميد قاليباف در گفت وگو با مهر 
اظهار كرد: در هفته دولت ۳۶۷ طرح توليدي با ۷۱ هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذاري و با اشتغالزايي ۲۳ هزار 
نفر به بهره برداري مي رسد. سخنگوي وزارت صمت 
به بخش صنايع عمومي اش��اره ك��رد و گفت: در اين 
حوزه ۹5 طرح در هفته دولت به بهره برداري مي رسد. 
قاليباف با اشاره به مقابله هوشمند با قاچاق كاال، تصريح 
كرد: لوازم يدكي خودرو، لوازم خانگي، دخانيات، لوازم 
آرايشي و بهداشتي و پوشاك بيش از 8۰ درصد حجم 
قاچاق را تشكيل مي دهند كه كار شناسه دار كردن و 
رصد هوشمند بازار براي ۳ گروه اول آغاز شده است. 
وي افزود: حجم قاچاق فق��ط در لوازم يدكي، لوازم 
خانگي و دخانيات ۱۷۱ هزار ميليارد تومان برآورد 
مي ش��ود كه با اقدامات انجام شده بازار لوازم يدكي 
ساماندهي ش��د و كار پايش بازار لوازم خانگي از ۱5 

ارديبهشت و دخانيات از ۱5 خرداد آغاز شده است.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
استان مركزي: 

جذب بيش از ۶۵ ميليارد تومان 
اعتبار شهرك سازي در استان مركزي

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي 
گفت: مبلغ جذب شده براي شهرك سازي تا ۲۲ مرداد 
سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۶ ميليارد تومان بوده كه امسال در 
مدت مشابه، به ۶5 ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان رسيده 
اس��ت. به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان مركزي، عليرضا حيدري تفرشي، با 
اش��اره به بهره برداري از ۱۱ طرح با اعتبار ۷۲ ميليارد 
و 8۰۰ ميليون تومان در شركت شهرك هاي صنعتي 
استان در هفته دولت، اظهار كرد: اجراي شبكه توزيع 
آب و آبياري فضاي سبز شهرك صنعتي ساوه به طول 
۱۷ كيلومتر، احداث 8 واحد كارگاهي شهرك صنعتي 
ساوه، احداث ساختمان آتش نشاني شهرك صنعتي 
ساوه به متراژ ۳۳۰ مترمربع، احداث ۲ واحد كارگاهي 
شهرك صنعتي غرق آباد، زيرس��ازي و جدول گذاري 
ناحيه صنعتي پرندك به طول 8 كيلومتر و زيرسازي 
و آسفالت و جدول گذاري شهرك صنعتي مامونيه به 
طول 8 كيلومتر از پروژه هاي شاخص جهت افتتاح در 
هفته دولت است. وي گازرساني به لوله هاي كارگاهي 
شهرك صنعتي ايبك آباد به طول ۳ كيلومتر، احداث 
۴ واحد كارگاهي شهرك صنعتي محالت و احداث ۴ 
واحد كارگاهي در شهرك صنعتي دليجان و همچنين 
احداث شبكه برق ۲۰ كيلوولت شهرك صنعتي دليجان 
به ط��ول ۳ كيلومتر را از ديگر پروژه ها دانس��ت. وي با 
اشاره به عملكرد اين شركت در دولت سيزدهم، تعداد 
قراردادهاي منعقد شده در يكس��ال اخير را ۱۳ مورد 
عن��وان كرد و گفت: ۱۰۲ هكتار اراضي واگذار ش��ده و 
۱۴۰ واحد صنعتي به متراژ 5۹ هكتار با سرمايه گذاري 
۲ ميليارد و ۷۳8 ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و اشتغال ۳ 
هزار و ۱88 نفر به بهره برداري رسيده است. مديرعامل 
شركت شهرك هاي صنعتي اس��تان مركزي هزينه 
كرد در حوزه شهرك س��ازي را يكي از اقدامات در سال 
۱۴۰۰ دانست و مصوب هزينه كرد در اين رابطه را ۲۱۲ 
ميليارد و ۷۴۴ ميليون و 5۰۰ هزار تومان از ابتداي سال 
۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد همان س��ال عنوان كرد و ادامه داد: 
اين هزينه كرد در مدت مشابه امسال با 8۱ درصد رشد به 
۳۶۷ ميليارد و ۲۰5 ميليون و 8۰۰ تومان رسيده است.
حي��دري تفرش��ي بي��ان ك��رد: مبلغ جذب ش��ده 
شهرك س��ازي تا ۲۲ م��رداد س��ال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۶ 
ميليارد تومان و در مدت مش��ابه امسال ۶5 ميليارد و 
۷۰۰ ميليون تومان بوده و پيش بيني جذب بودجه به 
منظور شهرك سازي در سال جاري ۴5۰ ميليارد تومان 
برآورد شده اس��ت. وي با اشاره به اينكه در سال جاري 
۳۱ جلسه كميسيون معامالت به ارزش ۱۴5 ميليارد 
و ۲۹۶ ميليون تومان برگزار ش��ده افزود: همچنين در 
اين سال ۴۰ مناقصه و استعالم منجر به عقد قرارداد به 
ارزش ۹۰ ميليارد و 8۳۶ ميليون و 5۰۰ هزار تومان نيز 
برگزار شده است و اين در حالي است كه سال گذشته 
اين مناقصات ۱8 مورد بوده است. مديرعامل شركت 
شهرك هاي صنعتي اس��تان مركزي تصريح كرد: در 
راستاي پيمان سپاري، ۱۳5 برنامه به مبلغ ۴۷۴ ميليارد 
و ۷۰۰ ميليون تومان اجرا ش��ده اس��ت، همچنين در 
حوزه تامين برق نيز در مجموع در سطح شهرك هاي 
صنعتي استان ۱۳5 مگاولت آمپر به مبلغ پيشنهادي 
۲۴۲ ميليارد تومان در حال اجرا است. حيدري تفرشي 
افزود: احداث مدل دوم شهرك صنعتي مامونيه، سيستم 
استحصال پس��اب جهت آبياري فضاي سبز شهرك 
صنعتي زاويه، سيستم استحصال پساب جهت آبياري 
فضاي سبز شهرك صنعتي محالت، تهيه مصالح و نصب 
و اجراي مخزن ذخيره پساب 5۰۰ مترمكعبي الينري 
پيش ساخته ش��هرك صنعتي خيرآباد و مسيريابي و 
طراحي خط انتقال پس��اب از تصفيه خانه شهر اراك 
به ش��هرك صنعتي ايبك آباد از برنامه هاي ش��ركت 
شهرك هاي صنعتي اس��تان در حوزه ساخت تصفيه 
خانه براي استفاده از پساب است كه ۳۶ ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون تومان برآورد هزينه اين طرح هاست. وي بيان 
كرد: همچنين در مامونيه، زاويه، پرندك و خنجين 
و تفرش نيز ساخت ۲۶ سوله كارگاهي با اعتبار ۴5 
ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان در حال ساخت است و 
احداث هزار انبار در سطح شهرك ها و نواحي صنعتي 
استان نيز طراحي شده اس��ت. مديرعامل شركت 
شهرك هاي صنعتي استان مركزي تعداد مجوز صادر 
شده احداث بنا در س��ال جاري را ۷۹ مورد و گواهي 

پايان كار صادر شده را ۲۱ مورد عنوان كرد.

چرا ايران در مسير توسعه صادرات دچار عقب ماندگي است؟ 

از مانع تراشي ستاد سوخت تا بالتكليفي واردكنندگان كاميون ! 

پتروشيمي ها  در  صدر  صادرات! 

رسوب ۱۵هزار دستگاه كاميون كاركرده در گمركات
به گفته يكي از فعاالن صنعت حمل و نقل، بيش از ۱5 هزار 
دس��تگاه كاميون كه وارد كشور شده به دليل عدم امكان 
ويرايش اطالعات، صدور بخشنامه هاي متعدد و عدم تعيين 
تكليف اسقاط كاميون هاي فرسوده، در گمرك رسوب كرده 

و امكان ترخيص  و شماره گذاري آنها وجود ندارد.
اعم��ال محدوديت ه��اي فراقانون��ي در ح��وزه واردات 
كاميون هاي كاركرده اروپايي، واردكنندگان اين وسايل 
نقليه را با چالش بزرگي مواجه كرده است. مساله اين است 
كه طبق بند »ث« ماده ۳۰ قانون احكام دائمي برنامه هاي 
توسعه، كاميون هاي مورد نياز با عمر كمتر از سه سال كه 
استانداردهاي روز را دارا بوده و مشروط به وجود خدمات 
پس از فروش، اجازه واردات به كشور را داشته باشد. در اين 
بند همچنين آمده است كه دولت مجاز است در اين رابطه 
تخفيفات و تس��هيالت گمركي را اعمال كند. استفاده از 
اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر 
بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون وارداتي است.

اما در آيي��ن نامه اجرايي اين بند كه در س��ال ۱۳۹۷ به 
تصويب رسيده، واردات هر يك دستگاه كاميون، منوط به 
اسقاط حداقل يك دستگاه كاميون اعالم شده است. در 
اين ميان، هزينه خريد كاميون اسقاط از حدود ۲۰۰ الي 
۳۰۰ ميليون تومان به يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان 
افزايش يافته و عدم توانايي خريد كاميون اقساطي توسط 
رانندگان، ترخيص و شماره گذاري كاميون ها را با مشكل 
مواجه كرده اس��ت. از طرفي، وزارت صمت و همچنين 
برخي مقامات سابق گمرك، مشروط كردن شماره گذاري 
اين خودروهاي سنگين به اسقاط يك دستگاه كاميون 
فرسوده را غير قانوني مي دانند. به طوري كه مهرداد ارونقي، 
طي نامه اي به وزير راه و شهرسازي و رييس مجلس غير 

قانوني بودن اين مقرره را گوشزد كرده است.

    مشكل وارد كنندگان چيست؟ 
در همين رابطه، اس��ماعيل داداش زاده از واردكنندگان 
اين كاميون ها و عضو انجمن صنفي ش��ركت هاي حمل 
و نق��ل بين الملل��ي در گفت وگو با رواب��ط عمومي اتاق 
تهران به تش��ريح روند واردات اين خودروها و بالتكليفي 
واردكنندگان اين بخش پرداخته است. او در اين باره گفت: 
پس از آنك��ه دولت اعالم كرد، واردات كاميون كاركرده با 
عمر سه سال مجاز است، شركت ها اقدام به واردات كاميون 
كردند. به طوري كه حتي آن دست از فعاالن صنعت حمل 
و نقل كه فاقد كارت بازرگاني بودند، كارت هاي عضويت 
خود را تبديل به كارت بازرگاني كردند. بر اين اساس، در 

مهرماه سال ۱۴۰۰ ثبت سفارش ها انجام گرفت و از آبان 
ماه كاميون ها وارد شدند. روند ورود كاميون ها به گمرك 
تا ماه هاي آذر و دي ادامه داش��ت و پس از آن ما نس��بت 
به ترخي��ص آنها اقدام كرديم.  او اف��زود: همزمان با ورود 
كاميون ها، واردكنندگان، كاميون اسقاط هم خريداري 
مي كردند؛ بر اين اساس ۲8 كاميون در اسفندماه از گمرك 
ترخيص شد. در ارديبهشت ماه سال جاري، پس از آنكه 
كاميون ها ترخيص شد و اطالعات كاميون هاي اسقاطي 
در سيستم وارد ش��د، با وزارت راه مكاتباتي انجام داديم 
كه اطالعات كاميون هاي وارداتي را براي ش��ماره گذاري 
ب��ه پليس راهور اع��الم كند، در اين مرحل��ه تعهداتي از 
واردكنندگان اخذ شد كه كاميون ها به نام رانندگان ثبت 
شود. با انجام اين مرحله و ساير مراحل، سازمان راهداري 
اعالم كرد كه مدارك بايد از طريق پست به اين نهاد ارايه 
شود. اين مرحله نيز حدود ۲5 روز به درازا كشيد و اما در 
نهايت با امروز و فردا كردن هاي بس��يار، به ما اعالم ش��د 
كه وظيفه رتق و فتق امور كاميون هاي وارداتي به س��تاد 
مديريت حمل و نقل و سوخت سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي واگذار شده است. اين ستاد نيز تا ۱۰ روز از 
انجام امور محوله امتناع كرد. البته اين فرآيندها مربوط به 
كاميون هايي است كه امور مربوط به اسقاط آنها نيز انجام 
گرفته ب��ود. او در ادامه توضي��ح داد كه كاميون هايي نيز 
وارد گمرك شده بود كه اطالعات ثبت سفارش آنها نياز 
به ويرايش داشت و بدون ويرايش اين اطالعات، ترخيص 

آنها ميسر نبود. متاسفانه سيستم ثبت سفارش كاميون ها 
نيز ابتداي س��ال ۱۴۰۱ مسدود ش��ده و امكان ويرايش 
فراهم نشد. داداش زاده با اشاره به مشكالت واردكنندگان 
با بانك ها گفت: واردكنندگان بايد اسنادي با ارزش بيش 
از 5۰ ميلياردتومان را در بانك ها وثيقه گذاري مي كردند. 
در عين حال، ۳5درصد مبلغ كاميون ها نيز بايد نزد بانك 
عامل سپرده گذاري مي شد تا كد ساتا صادر شود. اين در 
حالي است كه بانك مركزي اعالم كرده بود، نيازي به اين 
سپرده گذاري نيس��ت. او افزود: تاكنون حدود ۲۶ هزار 
دستگاه كاميون وارد شده و از اين تعداد تنها 5هزار كاميون 
شماره گذاري شده است. شماره گذاري ساير كاميون ها نيز 
به داليل مختلف از جمله، عدم امكان ويرايش اطالعات، 
صدور بخشنامه هاي متعدد و عدم تعيين تكليف اسقاط 
كاميون انج��ام نگرفته اس��ت. چنانك��ه در حال حاضر 
رانندگاني كه هزينه خريد كاميون ها از جيب آنها پرداخت 
شده، نمي دانند بايد نسبت به اسقاط يك كاميون فرسوده 
اقدام كنند يا نكنند. جالب اينكه ب��ه دليل بازاري كه در 
حوزه كاميون هاي فرسوده ايجاد شده، قيمت كاميون هاي 
اس��قاطي از حدود ۲۰۰ ميليون تومان به يك ميليارد و 

چهارصد ميليون تومان افزايش پيدا كرده است.

    مانع تراشي هاي ستاد سوخت 
او در ادامه افزود: وزارت صمت در ۲۹ مردادماه، نامه اي 
را خطاب به ستاد سوخت صادر كرد كه نيازي نيست، 

اسقاط كاميون هاي فرسوده در مراحل نخست واردات 
كاميون انجام گيرد و مدارك آن در مراحل آخر دريافت 
شود. اما ستاد س��وخت اين بخشنامه را اجرايي نكرد. 
افزون بر اين در يكم شهريور ماه سال جاري بار ديگر، 
وزارت صمت نامه اي خطاب به س��تاد سوخت ارسال 
كرد كه براي ثبت سفارش و ويرايش اطالعات، نيازي 
به اسقاط كاميون  نيست و ويرايش اطالعات بدون اين 
فرايند و پس از ترخيص كاميون نيز قابل انجام است. 
اين فعال حوزه حمل و نقل گفت: مساله اصلي اين است 
كه در بند ث ماده ۱۰۳ قانون احكام دائمي برنامه توسعه 
كش��ور كه واردات كاميون كاركرده با شرط دارا بودن 
حداكثر سه سال سن و داشتن نمايندگي در كشور و 
همچنين دارا بودن استاندارد ها را مجاز شمرده، سخني 
از اسقاط كاميون فرسوده به ميان نيامده است. به گفته 
داداش زاده، اكنون به واسطه مانع تراشي ها، بيش از ۱5 
هزار دستگاه كاميون وارده در گمركات رسوب شده و 
به دليل بالتكليفي در اس��قاط كاميون هاي فرسوده، 
امكان پالك و شماره گذاري پيدا نكرده است. البته در 
قانون آمده است كه چنانچه واردكننده اي به صورت 
داوطلبانه اقدام به اسقاط كاميون هاي فرسوده كند، از 
۲5 درصد تخفيف گمركي برخوردار خواهد شد. اما نه 
تنها اين ۲5 درصد تخفيف براي واردكنندگان درنظر 
گرفته نشده است كه در اقدامي فراقانوني و سليقه اي 
اس��قاط را هم الزم االجرا كرده اند. يعني مي گويند در 
ابتدا، كاميوني فرسوده را اس��قاط كرده و بعد نسبت 
به ثبت س��فارش اقدام كنيد.  او ادام��ه داد: اكنون نيز 
اعالم شده كه كاميون ها در ابتدا به نام شركت و پس از 
ترخيص به نام راننده ثبت شود كه اين مساله دست كم 
۶۰۰ ميليون تومان هزينه مالياتي ايجاد كرده و موجب 
افزايش قيمت كاميون ها مي شود. يعني اگر كاميون 
در ش��ماره گذاري به نام ش��ركت و بعد مالكيت آن را 
به راننده منتقل كنيم، با تعهدي كه واردكنندگان در 
ابتدا به وزارت راه داده اند نيز مغاير است.  او با بيان اينكه 
كاميون ها از محل ارز حاصل از صادرات وارد كش��ور 
ش��ده است، افزود» اين س��رمايه متعلق به رانندگان 
است؛ آنها براي تامين اين سرمايه كه حدود ۷۰ تا ۱۶۰ 
هزار يورو بوده اقدام به استقراض و دريافت تسهيالت 
از بانك ه��ا كرده اند. اما اكنون موعد بازپرداخت وام ها 
سر رسيده و البته اين رانندگان نيز در بيكاري به سر 
مي برند. مساله ديگر اينكه، ادامه رسوب اين كاميون ها 

در گمركات، به موتور آنها نيز آسيب وارد مي كند.
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خبرروز

حضور۱۰هزاردانشآموزتهرانيدراردوهاينيمروزه
معاون فرهنگي سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران از حضور ۱۰ هزار نوجوان تهراني در اردوهاي دانش آموزي خبر 
داد. عليرضا فاطميان پور در مورد اردوهاي دانش آموزي فرهنگي- هنري شهرداري تهران، گفت: براساس برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، فرهنگس��راهاي منتخب ش��هر تهران همه روزه ميزبان نوجوانان تهراني براي حضور در اردوهاي نيم روزه 
هستند. وي با بيان اينكه براساس برنامه ريزي انجام شده در فاز اول، ۱۰ هزار نوجوان تهراني در قالب گروه هاي دانش آموزي 
در اين طرح شركت مي كنند، افزود: اين طرح در مناطق ۳، ۴، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ در حال اجرا است و در اين اردوي 

نيم روزه، نوجوانان در قالب برگزاري كالس و كارگاه هاي فرهنگي، هنري و ورزشي با حضور مربيان شركت مي كنند.

گليماندگار|
 هفته گذشته رييس سازمان نظام پزشكي 
كشور با اعالم اين خبر كه موج مهاجرت 
پزشكان از كشور باعث ش��ده تا ما هر روز بيشتر از روز 
قبل با كمبود پزشك مواجه شويم و اين احتمال وجود 
دارد كه مجبور به وارد كردن پزشك از كشورهاي هند 
و پاكستان و ... به كشور شويم، يك بار ديگر توجه ها را 
به سمت نابساماني هايي موجود در نظام سالمت جلب 
كرد. البته وضعيت نظام س��المت مدت هاس��ت كه با 
نابساماني همراه شده است، از زماني كه بيمارستان هاي 
دولتي براي ارايه خدمات به بيماران با مش��كل مواجه 
ش��دند، از روزي كه دولت ها بدهي خ��ود به بيمه ها را 
پرداخت نكردن��د، از زماني كه بيمه ها نتوانس��تند به 
تعهدات خود در مورد مراكز درماني عمل كنند، اوضاع 
 سالمت نابس��امان شد. اوضاع س��المت را مسووالني 
نا بسامان كردند كه هيچ وقت به آن توجه ويژه نداشتند، 
نه سرانه هاي درمان واقعي شدند، نه تعرفه هاي درماني. 
هر چه بود ش��عارهاي بي عملي بود كه حاال باعث شده 
تا اكثر بيمارستان هاي كشور عالوه بر كمبود پرستار با 
كمبود پزشك متخصص هم مواجه شوند. چه اتفاقي 
در نظام س��المت رخ داده كه حاال پزشكان هم رفتن را 
به ماندن ترجيح داده اند و شرايط به گونه اي پيش رفته 
كه قرار است ۴۰ سال به عقب برگرديم و پزشك هندي 
و پاكستاني به كشور وارد كنيم. البته اگر آنها هم حاضر 
به كار كردن در ش��رايط كنوني باش��ند. در سال هاي 
ابتدايي جنگ اكثر پزشكان و متخصصان براي كمك 
به رزمندگان به خط مقدم جبهه ها مي رفتند، آن زمان 
در اكثر شهرها در مركز درماني و درمانگاه ها پزشكان 
هندي مشغول طبابت بودند. اما حاال چه اتفاقي افتاده 
كه باز قرار است پزش��ك هندي و پاكستاني به مراكز 
درماني كشور بيايند. اين بار ديگر جنگي در كار نيست، 
اين بار شرايط ناگوار نظام سالمت باعث شده تا بيشتر 
پزشكان و متخصصان رفتن را به ماندن ترجيح دهند. 

حاال شرايط در بسياري از بيمارستان هاي دولتي بحراني 
به نظر مي رس��د، حتي بيمارستان هاي خصوصي هم 

شرايط ايده آلي ندارند. اكثر پزشكان متخصص رفته اند، 
جالب اس��ت كه با اين شرايط حتي كس��اني كه دوره 
پزش��كي عمومي را به پايان رس��انده اند ديگر مشتاق 
گرفتن تخصص در كشور نيستند و ترجيح مي دهند در 
اين شرايط براي ادامه تحصيل به كشور ديگري بروند. 

   ويزيت4دالريرا
با4۰يا۱۰۰دالريمقايسهكنيد

ايرج خس��رونيا، رييس جامعه پزشكان متخصص 
داخلي درباره داليل مهاجرت پزشكان به »تعادل« 
مي گويد: واضح است، ما سال هاست كه از مسووالن 
مي خواهي��م تعرفه ه��اي پزش��كي را واقعي كنند، 
پزش��كان هم مثل تمام مردم در اين كشور زندگي 
مي كنند، ماليات مي پردازند، زندگي ش��ان هزينه 
دارد، پزشكي كه هم اجاره مطب مي دهد، هم حقوق 
پرسنل بايد پرداخت كند و هم ماليات مي دهد، بايد 
درآمد مناسبي داشته باشد. ما اگر مالك را كشورهاي 
همسايه هم بگيريم ويزيت پزشك متخصص در ايران 
۴ دالر است در حالي كه در همين كشورهاي همسايه 
اين ويزيت به ۴۰ تا ۱۰۰ دالر مي رسد. در اين شرايط 
پزشك متخصص ترجيح مي دهد در جايي طبابت 
كند كه هزينه هاي زندگي اش تامين ش��ود. مساله 
اين اس��ت كه نه دولت و نه وزارت بهداشت و درمان 
نمي خواهند اين واقعيت را بپذيرند كه نظام سالمت با 
مشكالت بسياري مواجه است كه بايد هر چه سريعتر 

حل و فصل شود. 
او در بخش ديگري از س��خنانش مي افزايد: متاسفانه 
هميشه براي مردم اين طور جا انداخته اند كه پزشكان 
توقع زيادي دارند، اين در حالي اس��ت كه ما در دوران 
كرونا شاهد بوديم كه جامعه پزشكي چطور در خدمت 
م��ردم بود و چند نف��ر از اعضاي خ��ود را در راه درمان 
بيماران از دس��ت داد. اما مس��اله اينجاست فردي كه 
سال ها تحصيل كرده مدرك گرفته و حاال زماني است 
كه بايد از تخصص خود بهره ببرد، توقع اينكه بخواهد در 

شرايط غيرعادالنه كار كند، منطقي نيست.

   شرايطدرشهرهايبزرگهم
بحرانيميشود

اميد قدياني، پزشك متخصص چش��م، درباره داليل 
مهاجرت پزشكان و تاثيري كه بر نظام سالمت مي گذارد 
به تعادل مي گويد: ما سال هاست كه در شهرهاي كوچك 
و مناطق دور افتاده هم با بحران پزشك مواجه هستيم، 
اما حاال ش��رايط به گونه اي رقم خورده ك��ه در آينده 
نزديك حتي در شهرهاي بزرگ هم با اين بحران دست به 
گريبان خواهيم شد. البته در حال حاضر در پايتخت هم 
اين بحران ديده مي شود و با كمبود پزشك متخصص 
مواجه شده ايم. متاسفانه نرخ باالي مهاجرت پزشكان 
به خارج از كشور باعث بروز چنين شرايطي شده است 
و اين وظيفه وزارت بهداش��ت و درمان است كه در اين 

زمينه چاره اي بينديشد.
او مي افزايد: ما نمي توانيم به پزشكاني كه مهاجرت 
مي كنند ايراد وارد كنيم، آنها سال ها در كشور خود 
تالش كردند، بس��ياري از اين پزشكان بارها و بارها 
نامه نوش��تند، درخواست كردند كه دولت ها سرانه 
بهداش��ت و درمان را واقعي كنند، نظام پزش��كي 
سال هاست در اين زمينه مي جنگد اما هر بار بازنده 
ميدان است. مس��اله اينجاست كه نظام سالمت در 
اولويت قرار ندارد و وقتي چنين برخوردي از سوي 
دولتم��ردان صورت مي گيرد، باي��د منتظر چنين 
نتيجه اي هم باشند.  اين پزشك متخصص در مورد 
اظهارنظر رييس س��ازمان نظام پزش��كي در مورد 
آوردن پزشك از كشورهاي همسايه اظهار مي دارد: 
اين وضعيت چندان هم دور از انتظار نيست، وقتي 
با كمبود پزشك متخصص مواجه شويم مجبوريم 
كه چنين كاري را انج��ام دهيم، در هر حال هر نوع 
بي توجهي به نظام س��المت در درجه اول به مردم 
آس��يب مي رس��اند. ما وقتي بيمارس��تان هايمان 
از پزش��ك متخصص خالي ش��ود، باعث اخالل در 
خدمات دهي به بيماران خواهد شد. همين االن هم 
بس��ياري از بيماراني كه در بيمارستان هاي دولتي 
بستري هستند به دليل نبود پزشك متخصص روزها 

و هفته ها در نوبت عمل جراحي مي مانند و چه بسا 
در مدت انتظار جان خود را از دست مي دهند. 

   تعرفههاييكهباكشورهايفقيرهم
قابلمقايسهنيست

هوش��نگ س��عادتي، متخصص كودكان ني��ز درباره 
تعرفه هاي پزشكي و داليل مهاجرت پزشكان به تعادل 
مي گويد: تمامي مشكالت جامعه زنجيروار به هم متصل 
هستند، تا زماني كه شرايط اقتصادي و معيشتي مردم 
بد باش��د، امكان اصالح تعرفه هاي پزشكي هم وجود 
ن��دارد، در حال حاضر تعرفه هاي پزش��كي ما حتي از 
فقيرترين كشورهاي همسايه هم پايين تر است. دولت 
تا زماني كه وضعيت اقتصادي را درست نكند، نمي تواند 
وضعيت نظام سالمت و سرو سامان ببخشد. به همين 
خاطر پزشكان هم ترجيح مي دهند در جايي كار كنند 

كه هم درآمد داشته باشند و هم احترام.
او مي افزايد: سال هاس��ت كه بح��ث زير ميزي گرفتن 
پزشكان در ايران مطرح مي شود، اما هيچ كس نمي گويد 
چه شرايطي باعث بروز چنين رفتارهايي مي شود. واقعي 
نبودن تعرفه هاي پزشكي يكي از اصلي ترين داليل به 
وجود آمدن چنين فس��ادهايي در نظام سالمت است. 

سازمان نظام پزشكي هر بار سعي مي كند تعرفه هاي 
واقعي را در مجلس مطرح و به تصويب برساند اما هر بار 
مورد بي توجهي واقع مي شود و در نهايت مبلغي تصويب 

مي شود كه مد نظر دولتمردان است نه پزشكان. 
س��عادتي با اش��اره به كاهش چش��مگير متقاضيان 
تحصيل در رش��ته هاي پزش��كي نيز اظهار مي دارد: 
بي توجهي دولت به خواس��ته هاي پزش��كان و فراهم 
نكردن ش��رايط زندگ��ي راحت و با آرام��ش منجر به 
همين بي عالقگي ها به تحصي��ل و كار كردن در اين 
رشته مي شود. ساده ترين موضوع كه اكنون براي ما به 
يكي از اساسي ترين موضوع ها تبديل شده، حق ويزيت 
است. پزشكان كش��ورهاي همسايه ميانگين از ۱۰ تا 
۱۰۰ دالر حق ويزيت دريافت مي كنند و اين درحالي 
اس��ت كه ما به عنوان يك پزشك متخصص داخلي ۴ 
دالر دريافت مي كنيم. همين مسائل در سال گذشته 
باعث مهاجرت ۳ هزار پزش��ك به كشور هاي همجوار 
و غربي ش��د. موضوع مهاجرت پزشكان تا امروز ادامه 
داش��ته و حاال وضعيت بحراني شده است. اين پزشك 
متخصص مي گويد: باعث تاسف است كه پزشكان به 
عنوان سرمايه هاي كشور كه سال ها زحمت كشيدند 
تا با تخصص خود به درد مردم برس��ند، امروز با ديدن 

چنين بي مهري هايي از س��مت دولت، از كش��ور فرار 
كنند تا بتوانند براي خود و خانواده شان آينده بهتري را 
بسازند. به همين راحتي كشور را با كمبود پزشك مواجه 

مي كنند كه دود آن نيز فقط به چشم مردم مي رود.

   رفتنبهسويتخصصهايپولساز
دكتر سعادتي در بخش ديگري از سخنانش به موضوع 
تخصص هاي زيبايي اشاره كرده و مي افزايد: متاسفانه 
در ش��رايط كنوني تنها رش��ته هايي كه مورد توجه 
هستند، دانشجويان براي گرفتن تخصص به آن فكر 
مي كنند، حوزه زيبايي است، همانطور كه بسياري از 
پزشكان گوش و حلق و بيني، طي سال هاي گذشته 
حتي بدون داشتن مجوز براي عمل هاي زيبايي اقدام 
به اين كار كرده اند، بسياري از دانشجويان هم ترجيح 
مي دهند به ج��اي اينكه در حوزه هاي ديگر تخصص 
بگيرند وارد اين حوزه ش��وند تا بتوانند پولساز باشند. 
در واقع بي مهري هايي كه از سوي دولتمردان به حوزه 
پزشكي صورت گرفته باعث بروز چنين نگاهي شده 
است. همين امر باعث مي شود كه ما در آينده اي نزديك 
با كمبود جدي پزشكان متخصص در حوزه هاي بسيار 

مهم مثل قلب، مغز و اعصاب و ... مواجه شويم.

گزارش

مهاجرت پزشكان و بحران كمبود متخصص در حوزه سالمت

پرواز به سوي ويزيت هاي 100 دالري
پزشك متخصص در ايران 4 دالر ويزيت مي گيرد

ادامهازصفحهاول

ماندننخبگاندركشور
دستورينيست

 بحران اقتصادي و معيش��تي باعث شده تا بسياري 
از افراد حتي دوره هاي درماني خود را نيمه كاره رها 
كنند، كمبود پزشك و پرستار مي تواند زنگ خطري 
جدي براي س��المت جامعه باشد. مسووالن بايد به 
اين نكته توجه داشته باشند كه نمي توانند با صدور 
دستور مانع از مهاجرت پزشكان شوند، تنها چيزي 
كه مي تواند مانع از اين اتفاق تلخ شود، فراهم آوردن 
شرايط مس��اعد براي ماندن آنها است. يك پزشك 
متخصص سال ها درس مي خواند تا بتواند در خدمت 
مردم باش��د و براي سالمت آنها گامي مثبت بردارد، 
اما وقتي شرايط را براي انجام اين وظيفه در سرزمين 
مادري اش فراهم نمي بيند ناچار به مهاجرت مي شود. 
در همين دوران تعداد قابل توجهي از پرستاران هم 
از كشور مهاجرت كرده اند، نظام سالمت هميشه با 
كمبود پرستار مواجه بوده است و اين در حالي است 
كه بعد از فروكش كردن پيك كرونا در كشور وزارت 
بهداشت و درمان باز هم به وعده خود براي استخدام 
پرستارهاي قراردادي عمل نكرد و بسياري از آنها كه 
در دوران كرونا صادقانه خدمت كرده بودند، بعد از اين 
دوران نامه عدم نياز دريافت كردند و از كار بيكار شدند. 
رييس دولت نمي تواند با دستور دادن مشكالتي از اين 
دست را حل و فصل كند. فراهم آوردن زيرساخت هاي 
مناسب اولين گام براي از ميان برداشتن مشكالتي از 
اين دست است. قبل از هر چيز دولتمردان بايد اين 
واقعيت را بپذيرند كه حوزه سالمت اولويت نخست 
هر كشوري است و بايد اولويت نخست هر كشوري 
باشد در غير اين صورت مشكالتي از اين دست هيچ گاه 

حل نخواهند شد.

 دورويسكهخشونت
درمدارس

مخلص كالم آنك��ه، بهبود مناس��بات اجتماعي و 
ارتباطات ميان ف��ردي، درگرو تعام��ل و گفت وگو 
است، افراد، جداي از نقش هايي كه در جامعه به عهده 
مي گيرند )معلم، دانش آموز، استاد دانشگاه، كارمند، 
مدي��ر و...( صرفا در دايره صحب��ت كردن و تبيين و 
توضيح ديدگاه هاي خود مي توانند ارتباطات بهتر، 
كامل تر و بدون خدشه با ديگران برقرار سازند، هرچه 
فرايند ارتباطي كامل تر و بدون پارازيت باشد، خط 
اتصال بين افراد صاف تر، روش��ن تر و دقيق تر شكل 

مي گيرد و خشونت كالمي و بدني رنگ مي بازد.
۱- ابراهيمي قوام آبادي صغري، ۱۳9۰، رابطه بين 
تاب آوري و رضايت مندي ش��غلي در ميان معلمان 

مدارس عادي و استثنايي شهر تهران.
۲- مدني، سعيد، ۱۳۸۳، كودك آزاري در ايران، تهران

۳- محمودي جانكي فيروز، نجات سيدمحمدرضا، 
۱۳9۷، بررسي جرم شناختي خشونت معلمان عليه 
دانش آموزان: مطالعه موردي مقطع متوس��طه اول 

شهرستان مرودشت

انهدام بزرگ ترين باند سرقت دالر در تهران
جانشين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از انهدام 
بزرگ ترين باند هش��ت نفره سرقت دالر به ارزش 
۲۰۰ ميلي��ارد ريال خبر داد و گف��ت: متهمان از 
پيك هاي موتوري صرافي ها زورگيري مي كردند. 
س��ردار حمي��د هداوند با اش��اره به دس��تگيري 
بزرگ ترين باند س��رقت دالر در تهران اظهار كرد: 
با وقوع يك فقره زورگيري و س��رقت دالر از راكب 
پيك موتوري به ارزش ۵۰ ميليارد ريال در ميدان 
فردوسي، بررسي موضوع و رس��يدگي به پرونده 
در دس��تور كار تيمي از ماموران اداره پنجم پليس 
آگاهي اين فرمانده��ي قرار گرف��ت. او ادامه داد: 
بنابرحساسيت موضوع، بالفاصله ماموران وارد عمل 
شدند. تحقيقات ميداني مشخص كرد كه سارقان 
با جعل عنوان مامور جلوي راكب پيك موتوري را 
گرفته و پس از ضرب و جرح ش��ديد و اس��تفاده از 
سالح س��رد، دالرهاي وي را دزديده اند. جانشين 
فرماندهي انتظامي تهران بزرگ تصريح كرد: همين 
اطالعات كافي بود تا ماموران استفاده از شيوه هاي 
نوين پليسي كش��ف جرم را آغاز كنند. آنها در گام 
بعدي متوجه شدند كه يك زاغ زن مسير تردد پيك 
موتوري را به سارقان مسلح اطالع داده  است. هداوند 
گفت: تحقيقات شبانه روزي كارآگاهان مشخص 

كرد كه زاغ زن فردي س��ابقه دار بوده و چندين بار 
به علت س��رقت دالر تحمل كيفر داشته و ساكن 
يكي از محله هاي جنوبي تهران است. او ادامه داد: 
زاغ زن اين باند بالفاصله دس��تگير شد. تحقيقات 
براي دس��تگيري متهمان پرونده ادامه داش��ت تا 
اينكه سرقت به عنف ديگري با همين شگرد از يك 
پيك موتوري به كارآگاه��ان اداره پنجم گزارش 
ش��د. جانش��ين فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 
گفت: ماموران بالفاصله راهي صحنه جرم شدند و 
با بررسي هاي تخصصي هويت و مخفيگاه دو سارق 
حرفه اي را كه در سرقت حضور داشتند، شناسايي 
كردند. در ادامه ماموران در كمترين زمان ممكن 

موفق به دستگيري آنها در مخفيگاهشان شدند.

افزايش جان باختگان تب كريمه كنگو به ۶  نفر
رييس گروه مديري��ت بيماري هاي قابل انتقال بين 
انسان و حيوان وزارت بهداشت ضمن اعالم آخرين 
آمار مبتاليان و فوتي هاي ناشي از ابتال به تب كريمه 
كنگو، گفت: افرادي كه دچار عالئم مي شوند در فاز 
اوليه دچار تب ناگهاني، لرز، س��ردرد، درد عضالني، 
درد عضالت ش��كم و كم��ر، گيجي، حال��ت تهوع، 
اس��تفراغ و پرخوني مخاط مي ش��وند. دكتر بهزاد 
اميري با اش��اره به آخرين اخبار پيرامون شيوع تب 
كريمه كنگو در كش��ور، گفت: از ابتداي امس��ال تا 
۵ ش��هريورماه تعداد موارد مثبت شناس��ايي شده 
مبتال به ت��ب كريمه كنگو ۶۷ نفر بوده اس��ت كه از 
اين تعداد متاسفانه ش��ش نفر جان خود را از دست 
داده ان��د. او درباره تاريخچه پيداي��ش اين بيماري، 
بيان كرد: اولين مورد توصيف شده بيماري در منطقه 
كريمه در س��ال۱9۴۲يعني دو سال قبل از اپيدمي 
كريمه رخ داده است. درسال ۱9۴۴ در خالل جنگ 
جهاني دوم، بيماري در ش��به جزيره كريمه شايع و 
باعث مرگ بيش از ۲۰۰ نفر از روستاييان و سربازان 
شد. اميري افزود: تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 
مهم ترين و گسترده ترين بيماري ويروسي منتقل 
شونده از طريق كنه اس��ت كه در بيش از ۳۰ كشور 
دنيا وجود داش��ته و در قاره هاي آفريقا، اروپا و آسيا 
اندميك است. او درباره اين بيماري كه در حال حاضر 
هيچ گونه واكسن انساني يا حيواني مورد تاييد عليه 
آن در دسترس نيست، اظهار كرد: تب كريمه كنگو 

داراي قابليت انتقال انسان به انسان است و به عنوان 
يكي از م��وارد عفونت هاي بيمارس��تاني، مطرح و 
همه گيري هاي داخل بيمارستاني آن نيز شايع است. 
موارد عفونت بيمارستاني ناشي از آن در كشورهاي 
مختلف از جمله ايران گزارش ش��ده است. بيماري 
خونريزي دهنده تب كريمه كنگو يك تهديد جدي براي 
كاركنان مراقبت هاي بهداش��تي است و باعث شيوع 
بيماري در بيمارس��تان ها مي شود كه ممكن است با 
ميزان مرگ و مير باال همراه باشد. اميري تاكيد كرد: از 
طرفي گروهي كه در مشاغل مرتبط با دام و دامپروري 
هستند نيز در معرض خطر اين بيماري هستند. كادر 
دامپزش��كي، دام پروران، افراد ش��اغل در دامداري و 
كاركنان كشتارگاه ها به واسطه اينكه بيشتر در معرض 
مواجهه با دام هس��تند بايد مراقبت از خود را افزايش 
دهند و در اين زمينه با توجه بيشتر به عالئم ظاهري 

دام براي شناسايي بيماري احتمالي آن اقدام كنند.

رويخطخبر
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