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يادداشت- 1

گراني ارز و خواب زمستاني 
بانك مركزي

نرخ دالر دي��روز در كانال 34 
هزار توماني قرار گرفت و باعث 
بروز التهابات فراواني در اقتصاد 
ش��د؛ حدود يك ماه پيش در 
قالب يادداشتي كه در روزنامه 
»تعادل« چاپ شد به احتمال 
افزايش ن��رخ دالر تا مرز 39 تا 
40 هزار تومان اشاره كردم و با 
ارزيابي اليه هاي پنهاني موضوع به مديران بانك مركزي 
و تيم اقتصادي دولت هش��دار دادم كه ت��داوم اين روند 
اقتصاد را با خطرات بيشتري مواجه مي كند. در ادامه هم 
به زمزمه هايي اشاره كردم كه برخي مشاوران اقتصادي 
دولت در خصوص آزادسازي نرخ ارز به محدوده 50 هزار 
توماني مطرح كرده اند. اما در همان زمان برخي مديران 
بانك مركزي نسبت به اين اظهارات واكنش نشان داده و 
اعالم كردند كه بازار ارز در ثبات كامل است و هيچ مشكلي 
در بازار ارز وجود ندارد. اما گذش��ت زمان نش��ان داد كه 
اوضاع آنچنان هم بر وفق مراد مردم نيست. البته ممكن 
است برخي افراد و جريانات از افزايش نرخ ارز سودهاي 
كالني به جيب بزنند، اما بدون ترديد گراني ارز باعث زير 
و رو شدن بيشتر زندگي مردم مي شود. بعد از گراني نرخ 
ارز خبر رسيد كه تقاضا براي خريد دالر افزايش پيدا كرده 
و اين تقاضا بدون ترديد باعث تداوم روند صعودي نرخ ارز 
مي شود. اما دليل اصلي گراني نرخ ارز چيست؟ با توجه 
به اينكه هرگز ش��فافيت مناسبي در حوزه اطالع رساني 
ش��اخص هاي اقتصادي وجود ندارد؛ اغلب شاهد پخش 
شايعات غيررسمي در اين زمينه ها هستيم، از جمله اينكه:

1( برخي معتقدند موضوع گراني نرخ ارز به عدم احياي 
برجام و اظهاراتي ك��ه مقامات امريكايي در خصوص 
فاصله گرفتن از توافق مطرح مي كنند، باز مي گردد. 
اين دسته از تحليلگران با اشاره به اهميت اين متغير 
مي گويند كه انتش��ار اخبار نااميد كننده در خصوص 

برجام دليل اصلي افزايش نرخ ارز است.
2( برخي ديگر از تحليل ها، مرتبط با خروج سرمايه از 
كشور است، اين دست از كارشناسان اعالم مي كنند كه 
جريان خروج سرمايه از كشور تسريع شده و اين روند 
در باال رفتن تقاضا براي ارز اثر داش��ته و نهايتا نوسان 

آفريده است.
3( سومين دسته از تحليل ها مرتبط با رخدادهاي اخير 
در كشور است. مبتني بر اين استدالل برخي معتقدند 
كه نابساماني هاي اخير باعث شده تا اعتماد عمومي 
در جامعه كاهش پيدا كند؛ بسياري از مشاغل آنالين 
تعطيل شوند و نهايتا تبعات اين رخداد در بازار ارزي 

خود را نمايان كرده است.
4( تالش هاي دولت براي جبران كسري بودجه و تامين 
منابع مورد نيازش، سطح بعدي تحليل ها در خصوص 
افزايش نرخ ارز را تش��كيل مي دهند. برخي اش��اره 
مي كنند كه دولت با توجه به نيازهاي بودجه اي اش با 
نرخ ارز بازي مي كند و هر از گاهي از آن بهره مي برد تا 

خواسته هايش را محقق كند.
5( بخش ديگ��ري از داليل هم به ابع��اد بين المللي 
تحوالت بازمي گردد؛ يعني از آنجا كه نرخ تورم اياالت 
متحده باال رفت��ه و اين نرخ در كنار ت��ورم باالي 40 
درصدي ايران شرايطي را ايجاد مي كند كه در هر ماه 

ارزش پول ملي ايران حداقل 38 درصد نزول كند.
هر كدام از اين گزاره ها ممكن است دليل اصلي يا بخشي 
از دليل نوسان در بازار ارزي كشورمان باشد، اما واقعيت 
آن است به دليل عدم شفافيت در نظام پولي و مالي كشور، 
هرگز مشخص نمي شود كه اندازه و حجم هر كدام از اين 
گزاره ها در نوسان رخ داده، چقدر است.  تحوالت آينده اما 
احتماال خطرات بيشتري را ايجاد مي كنند؛ بر اساس اعالم 
تحليلگران طي ماه هاي گذش��ته، نرخ دالر در معامالت 
طال حتي به باالي 39 هزار تومان نيز رسيده بود، اما دولت 
تالش كرد تا نرخ ارز را سركوب كرده و از اين طريق به زعم 
خود از حجم انتقادات عمومي بكاهد. بايد بدانيم، نرخ ارز 
در كنار نرخ هايي چون نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ دستمزد 
در س��طح اقتصاد كالن بر همه بازاره��اي خرد اثرگذار 
هستند. در واقع اين نرخ ها، نرخ هاي مادري هستند كه 
سايه سنگين آنها تا دورترين بازارها تداوم پيدا مي كند. 
بنابراين هر نوساني در اين نرخ ها، كل اقتصاد را تحت تاثير 
قرار مي دهد. به عنوان يك تحليلگر و استاد دانشگاه، هنوز 
متوجه نشده ام كه آيا رييس كل بانك مركزي قصد دارد، 
اجازه بدهد نرخ ارز در بازار آزاد تعيين شود يا به سيستم 
نرخ ارز ش��ناور مديريت شده معتقد اس��ت؟ در جهان 
سيستم نرخ ارز شناور مديريت شده جريان دارد، يعني 
نرخ بين دالر و پوند، دالر و يورو، دالر و درهم و... از طريق 
برخي مناسبات خاص اقتصادي تعيين مي شود و اين گونه 
نيست كه اجازه داده شود، نرخ ارزهاي بين المللي در عرصه 
ميداني تعيين شود. در اقتصاد ايران اما دولت ها به نرخ ارز 
به عنوان يك ابزار نگاه مي كنند كه از طريق آن مي توانند 
مشكالتي چون كسري بودجه، كمبود منابع، نقدينگي 
و... را ح��ل كرد. در حالي كه يك چنين برخوردي با نرخ 
ارز باعث بروز نوسانات جدي در كل اقتصاد مي شود. البته 
ممكن است در كوتاه مدت مشكل كسري بودجه دولت 
را حل كند، اما در بلندمدت اقتصاد ايران را با مش��كالت 
عديده اي چ��ون افزايش تورم، فق��ر و... مواجه مي كند. 
بنابراين با اين دست فرمان، بايد منتظر نوسانات بيشتري 
در بازار ارز و متعاقب آن در ساير بازارها باشيم. نوساناتي كه 
سفره مردم را كوچك تر و معيشت آنها را تنگ تر مي كند. 

آلبرت بغزيان

سردرگمي يا طراحي كالن؛ برنامه دولت چيست؟

مثلث نان، كاالبرگ و حقوق
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 شكست استيضاح 
در افكار عمومي

گسست بين نسل ها و مشكالت اجتماعي  رفتار حمايتي در بورس

استيضاح مجدد فاطمي امين 
به بهانه گراني كاالها بعد از يك 
تنفس دوماهه در حالي برگزار 
ش��د كه مطابق انتظار با البي 
گس��ترده تي��م وزارت صمت 
شكست خورد. اين استيضاح 
ن��ه در افكار عمومي جامعه كه 
حتي در فضاه��اي تخصصي 
سياست ورزان و فعاالن اقتصادي كشور كه مستقل از صنف 
و رسته فعاليت حتما با بخشي از وزراتخانه عريض و طويل 
صمت در تعامل هستند مورد توجه قرار نگرفت و متاثر از 
شرايط نامطلوب و آشفتگي سياسي اين روزهاي كشور در 
حاشيه ماند. منتقدين فاطمي امين چه در مجلس و چه 
خارج از آن، وزارت صمت را متهم اصلي گراني ها قلمداد 
مي كنند و اصرار دارند با جايگزيني اشخاص بدون تغيير در 
ساختار فكري و ارزشي سيستم حاكم، مي توان مشكالت 
اساسي و س��اختاري كشور كه س��ال ها به آنها توجه اي 
نشده، به راحتي و به سرعت حل و فصل كرد. فارغ از اينكه 
توانايي هاي شخصي وزير چقدر است، سوال اصلي اين است 
كه با جايگزيني ايشان با افرادي حتي در حد و اندازه معماران 
راستين توس��عه اقتصادي و صنعتي ايران معاصر؛ از وزير 
فقيد اقتصاد در دهه 40 مرحوم دكتر علينقي عاليخاني- 
كه يادش��ان گرامي باد - گرفته تا هم��كاران زبده وي در 
گمركات، بانك مركزي و معاونت صنعتي، اگر يافت بشوند 
و اگر از فيلترهاي ساختار فعلي عبور بكنند و اگر بپذيرد در 
شرايط فعلي سكان وزارتخانه صمت را در دست بگيرند، 
آيا مشكالت كش��ور حل و فصل مي شوند؟ آيا حجم زياد 
دخالت هاي درون و برون دولتي از نهادهاي بسيار ذي نفوذ 
گرفته تا مجلس و نهاده��اي فرادولتي حاكميتي مانند 
مجمع تش��خيص مصلحت، اجازه مي دهد وزارتخانه اي 
در مسيري درس��ت تصميم بگيرد؟ آيا روشي وجود دارد 
كه با پياده سازي آن در اداره بخشي از دولت مانند وزارت 
صمت با ادامه سياست انبساط پولي، با اصرار بر بي انضباطي 
مالي، با تكرار شعارهاي مانند خودكفايي، با استعماري 
دانستن الزامات بين المللي مانند FATF، با ادامه تعليق 
تحميلي و كش��نده چند دهه اخير در منازعات سياسي 
فراسرزميني و پرونده هسته اي، با حفظ ساختار عريض 
و طويل حكمراني، با تشديد فضاي دوقطبي در جامعه، با 
سكوت در برابر پرسش ها و خواسته هاي اجتماعي، با گفتار 
درماني و وعده درماني، تورم را كنترل كند و رشد سريع 
اقتصادي ايجاد كند؟ آيا اصوال كنترل تورم ايران با افزايش 
توليد ميسر است يا بايد در جاي ديگري مشكالت را حل و 
فصل كرد؟  خطاي راهبردي وزير فعلي صمت در وعده و 
وعيدهاي مكرري كه از زمان ارايه برنامه تاكنون در دستور 
كار قرارداده قابل اغماض نيست و البته تشديد روند دولتي تر 
شدن اقتصاد ايران كه فقط محدود به اين وزارتخانه نيست 
و يك سياست مطلوب باالدستي محسوب مي شود، عامل 
موثري در كاهش كيفيت كسب و كار و كند شدن رشد 
اقتصادي كشور است ...  ادامه در صفحه 2

يكي از آس��يب هاي جامعه 
ما، اختالفات بين نسل ها در 
زمينه هاي مختلف است كه 
سرچشمه پيدايش مشكالتي 
مي ش��ود كه هم مي توان به 
عنوان آسيب اجتماعي از آن 
ياد كرد و هم به صورت مسائل 
و بحران هاي خانوادگي به آن 
توجه داشت. در برخورد نسل ها با يكديگر سه وضعيت 
تصور مي ش��ود: پيوند نسل ها، تفاوت نسل ها و تقابل 
نسل ها. حالت پيوند ميان نسل ها زماني است كه حوزه 
ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي دو نسل با هم منطبق 
باش��د؛ در اين حالت، همدلي ميان نسل سالخورده و 
جوان و احترام متقابل همراه با انتقال تجربه از نس��ل 
قبل به نسل بعد و زندگي مسالمت آميز ديده مي شود. 
تفاوت نسل ها هنگام يكساني ارزش ها با همديگر است؛ 
اما با تفاوت در حوزه رفتاري آنها. زماني كه نه در حوزه 
هنجارها و نه حوزه رفتاري توافقي وجود نداشته باشد، 
دچار گسست يا انقطاع نسل مي شويم. فراموش نكنيم 
تفاوت بين نسل ها امري طبيعي است؛ به گونه اي كه با 
وجود نداشتن تفاوت بين نسل امروز و نسل گذشته در 
طول سال هاي متمادي زندگي، جوامع انساني توسعه 
پيدا نمي كرد و جامعه تبديل به مردابي راكد مي شد. 
نس��ل امروز نس��ل ماهواره، اينترنت، موبايل و نسل 

انقالب ارتباطات اس��ت. نسل امروز به مدد كامپيوتر 
و موتور جست وجوگر، دنيا را زير انگشتانش درآورده 
است. الزمه تحول آن است كه نسل جديد در منش و 
بينش، تابلوي نسل قبل نباشد؛ به ويژه با توجه به اينكه 
سرعت تحوالت در تمامي عرصه هاي زندگي بشري، با 
شتاب فزاينده رو به تزايد است؛ از اين رو تفاوت نسل ها 
بيش��تر از گذشته احساس مي ش��ود. امروزه سرعت 
رش��د اطالعات و تكنولوژي در خانواده ها به اندازه اي 
زياد ش��ده كه حتي دو فرزند با فاصله سني كم نيز با 
يكديگر متفاوت هستند. اگر در گذشته و پيش از عصر 
ارتباطات، اطالعات و گردش سريع علمي طول يك 
نسل ميانگين 25 سال بود، امروزه با توجه به شرايط 
موجود فاصله نسل ها به كمتر از پنج سال كاهش پيدا 
كرده است. به اين ترتيب دورشدن تدريجي دو يا سه 
نسل پياپي با يكديگر از حيث عاطفي، فكري و ارزشي 
وضعيت جدي��دي را ايجاد مي كند ك��ه در اصطالح 
»گسست نسل ها« ناميده مي شود. غالباً در اين وضعيت 
نوجوانان و جوانان مي كوش��ند آخري��ن پيوندهاي 
وابستگي خود از والدين را با نسل بالغ بگسلند و بيشتر 
در اين راه به گردن كشي و طغيان گري مي پردازند. در 
اين رويكرد رابطه نسل ها با يكديگر بر مبناي احساس 
بي نيازي و استقالل كامل است كه در عمل منجر به 
فاصله گرفتن از يكديگر مي شود و به مرزبندي و جدايي 
كامل از هم مي انجامد.  ادامه در صفحه 8

تصويب پيش��نهادهاي ارايه 
 ش��ده توسط س��ران سه قوه 
در س��ال 1400، گرچ��ه اين 
مصوب��ات اميدواري      ه��اي 
جدي��دي را در آن موق��ع 
ايج��اد كرد ام��ا همانطور كه 
مشاهده شد مصوبات مذكور 
نتوانستند س��د راه عملكرد 
منفي سهام شوند. نبود نقدينگي در بازار به دليل برخي 
سياست گذاري      هاي بانك مركزي تشديد شده است. 
به طور مثال بانك  مركزي با كمبود منابع در راس��تاي 
تحقق مطالبات صندوق هاي بازنشستگي مواجه است؛ 
به همين منظور همانطور كه مشاهده شد اين وضعيت 
منجر به سهم فروشي صندوق هاي بازنشستگي شده 
است كه در نتيجه به خأل نقدينگي در بازار سهام دامن 
مي زند. بورس تهران با محدوديت منابع مواجه است و از 
سوي ديگر گمانه زني ها از تداوم پيشروي ركود جهاني 
و افزايش ش��ديد بهره در بازار بدهي حكايت مي كند. 
قرارگرفتن در چنين مس��ير پر پيچ و خمي نمي تواند 
سبزپوشي تابلوهاي معامالتي را تداوم بخشد، اما موضوع 
مهمي كه بايد در نظر گرفت، نقش عوامل غير بنيادي 
بر روند بازارس��هام است. سياس��ت مداخله      گرانه چه 
به صورت مس��تقيم و چه به صورت غير مس��تقيم در 
بازارس��هام روند معامالت را به جهتي س��وق مي دهد 

كه در نهايت به ضرر س��هامدار حقيقي تمام مي شود. 
قرارگرفتن سياس��ت گذار در مس��ير حمايتي شايد 
به صورت مقطعي با اقبال سرمايه گذاران روبرو مي شود 
اما با توجه ب��ه اين مهم كه دخالت در بازار، س��ازوكار 
آن را به هم مي ريزد، مي تواند تبعات منفي بيش��تري 
در روزه��ا و هفته هاي آينده به دنبال داش��ته باش��د. 
به نظر مي رس��د تغيير موقت در شكل و شمايل منفي 
جريان دادوستدهاي سهام تنها دستاورد حمايت هاي 
دستوري باشد. آنچه بايد مورد      توجه اهالي بازارسرمايه 
قرار بگيرد، آن است كه بازار در چنين مقطعي بيشتر از 
حمايت هاي دستوري نيازمند تغييرات بنيادي است. 
گرچه با توجه به اينكه ب��ازار در چه حال و احوالي قرار 
دارد، حمايت مصنوع��ي و خريد نهادهاي حقوقي       نيز 
مي تواند پيامد متفاوتي در بر داشته باشد. معامله گران 
رويكردي محتاطانه در معامالت داش��تند، اين به آن 
معناست كه برخي متغيرهاي اثرگذار به ويژه سركوب 
نرخ ارزنيمايي، قيمت گذاري دستوري، تشديد ابهامات 
منابع بودج��ه1402و باالگرفتن تنش ها ميان تهران و 
بروكسل بر سر توافق هاي برجامي به وضوح بر عملكرد 
اين بازيگران اثرگذار است. خالي شدن بازار از نقدينگي 
در حالي به اوج خود رسيده كه P/ E اغلب سهام نسبت 
به P/ Eمتوس��ط بازار فاصله معناداري پيدا كرده است. 
با عنايت به اين موضوع نظاره گر افزايش بي اعتمادي ها 
نسبت به اين بازار پرحاشيه هستيم.  ادامه در صفحه 2

زهرا سليماني| در گرماگرم اخبار مهم روز گذشته، 
2رخداد مه��م يكي در حوزه اجتماعي و سياس��ي و 
ديگ��ري در حوزه اقتصادي توجه اكث��ر ايرانيان را به 
خود جلب كرده بود، يكي ماجراي پسر نازي آبادي كه 
خشونت عريان جريان يافته در آن باعث بهت و حيرت 
ايرانيان ش��ده بود و موضوع مهم بعدي، قرار گرفتن 
نرخ دالر در داالن صعودي باالي 34 هزار توماني بود. 
ماجراي دالر 34 هزار و 500 توماني اما از آن دس��ت 
ماجراهايي است كه باعث شد مردم در عرصه ميداني 
حاضر ش��ده و صف هاي طويلي رو به روي بسياري از 
صرافي ها تشكيل بدهند. مشاهدات ميداني خبرنگار 
»تعادل« از بسياري از صرافي هاي استان هاي تهران و 
البرز حاكي از آن است كه پس از افزايش نرخ دالر در روز 
چهارشنبه، تقاضا براي خريد دالر افزايش چشمگيري 
داشته است. با توجه به افزايش 860 توماني نرخ دالر 
در 24 س��اعت و تداوم ضريب نااطميناني در فضاي 
عمومي، برخي از تحليلگ��ران پيش بيني كردند كه 
قيم��ت دالر در بازارهاي ايران ت��ا 40 هزار تومان هم 
افزايش يابد. اين پيش بيني ها با توجه به اين واقعيت كه 
نرخ دالر در معامالت طال طي هفته اخير با نرخ باالي 
40 هزار توماني معامله مي ش��ود، باعث شد تا دامنه 
وس��يعي از ايرانيان نگران كاهش ارزش ريالي دارايي 
خود شوند براي حفاظت از داشته هاي ريالي خود راهي 
صرافي ها شده و دالر طلب كنند. نرخ دالر در حالي از 
34 تومان گذشت كه نرخ تورم ساالنه مهرماه ١٤٠١ 

براي خانوارهاي كشور به ٤٢,٩ درصد رسيده است و 
اين يعني با افزايش قيمت ارز، ايرانيان كه ديگر توان 
اضافه ش��دن گراني را ندارند به زودي با گراني بيشتر 
مواجه خواهند شد. موضوعي زماني بحراني تر شد كه 
برخي اخبار پش��ت پرده حاكي از آن است كه برخي 
حلقه مشاوران نزديك به دولت، اين زمزمه را در گوش 
وزراي اقتصادي مي خوانند كه نرخ دالر را براي رشد 
صادرات به باالي 40 هزار تومان برس��انند. وضعيتي 
كه كسي نمي داند با وقوع آن كشور وارد چه التهاباتي 
خواهد شد. در اين ميان مقامات بانك مركزي ترجيح 
داده اند كه روزه س��كوت بگيرن��د و منتظر تحوالت 

ساعات آينده باشند. 

  واكنش بانك مركزي به افزايش نرخ ارز
با افزايش التهابات اقتصادي در كشور و اضافه شدن بر 
صفوف عمومي مردم، ناگهان خبري از سوي مقامات 
دولتي منتشر شد كه منشأ گمانه زني هاي فراواني در 
فضاي عمومي كشور شد. ظهر روز گذشته اعالم شد، 
»رييس بانك مركزي عمان براي توسعه روابط بانكي 
و بين المللي فيما بين ايران و عمان به تهران مي آيد و 
با رييس كل بانك مركزي گفت وگو خواهد كرد.« بر 
اساس اعالم مسووالن بانك مركزي ايران، رييس بانك 
مركزي عمان عصر روز چهارشنبه به تهران مي آيد و 
قرار است امروز )پنجشنبه( با رييس كل بانك مركزي 
ايران ديدار و گفت وگو كند. قمري وفا، سخنگوي بانك 

مركزي اظهار كرد: » توسعه روابط بانكي و بين المللي 
في ما بين ايران و عمان محور گفت وگوي صالح آبادي 
و طاهر بن سالم العمري است.« بالفاصله پس از انتشار 
اين خبر بازار ارزيابي ها در خصوص پش��ت پرده اين 
خبر در فضاي اقتصادي و رس��انه اي كشور گرم شد. 
برخي از تحليلگران معتقد بودن��د، دولت اين خبر را 
با هدف ارس��ال پالس مثبت به بازار ارز كشور منتشر 
كرده تا از افزايش فزاينده ن��رخ ارز جلوگيري كند. با 
توجه به نقش عمان به عنوان حلقه واسط ميان ايران 
و امريكا و تبادل پيام هايي كه دو كش��ور از اين طريق 
صورت مي دهند، برخي اين حضور را به معناي خروج 
برجام از كم��ا و احتمالي بهبود در مناس��بات ايران 
با كش��ورهاي 1+4 و امريكا تفس��ير كردند. در نقطه 
ديگر تحليل ها، اما كارشناس��ان اعالم مي كردند كه 
اين حضور بيشتر رس��انه اي است و نمي توان حساب 
جدي روي اثرات آن باز كرد. اين دسته از كارشناسان با 
اشاره به وعده هاي قبلي دولت در خصوص آزادسازي 
دارايي ه��اي مس��دودي ايران در كش��ورهايي چون 
كره جنوبي، عراق و... اعالم مي كردند كه اين رفتار ها 
بيش��تر با هدف كاهش انتظارات تورمي در بازارهاي 
ايران منتش��ر مي ش��ود و ايران و كشورهاي غربي در 
ش��رايط فعلي، در مرحله نزديك ش��دن ديدگاه ها با 
هدف احياي برجام قرار ندارند. از جمله اين منتقدان، 
چهره هايي چون پدرام س��لطاني بودند كه با انتشار 
پيامي در اين خصوص نوشت: » از آخرين جهش نرخ 

ارز در نيمه نخست 1399 تا پايان مهر امسال حدود 
100 درصد، ت��ورم به اقتصاد ايران تحميل ش��ده و 
نقدينگي 86 درصد رشد كرده است. تقويت درآمدهاي 
ارزي كشور نيز با تعليق مذاكرات در ديدرس نيست. 
نوس��اني كه در نرخ ارز افتاده براي »اهل فهم« اصال 
نشانه خوبي نيست.« بسياري از كاربران زير اين پست 
پدرام سلطاني به فرصتي كه كشور براي احياي برجام 
در سال 99 داشت اش��اره كردند و معتقد بودند كه از 
دست دادن اين فرصت يكي از داليل مهم افزايش نرخ 

ارز در كشور است.

  آيا افزايش نرخ ارز به نفع دولت است؟
يكي از روايت هاي عجيب در خصوص افزايش نرخ ارز 
در خصوص نقش دولت در تحوالت اخير است. برخي 
كارشناسان با اشاره به اين واقعيت كه افزايش نرخ ارز 
مي تواند بخشي از كسري بودجه دولت را پوشش بدهد، 
از نقش ويژه دولت در نوسانات نرخ ارز خبر مي دادند. 
احسان سلطاني، پژوهش��گر اقتصادي در اين زمينه 
مي گويد: »دولت، بنگاه ه��اي خصولتي و بانك هاي 
خصوصي و عده اي وابسته از تورم سود مي برند. تورم 
بايد باالي 40 درصد باشد تا بانك ها و بنگاه ها بتوانند 
فس��اد و پول هايي ك��ه نابود كردن��د را جبران كنند. 
بنگاه هاي خصولتي با افزايش قيمت ارز و  گراني سود 
مي كنند.« اين كنش��گر اقتصادي ب��ا تاكيد بر اينكه 
اقتصاد ايران كه...  ادامه در صفحه 2

فربد زاوه

امان اهلل قرايي احمد اشتياقي

»تعادل« بررسي مي كند؛  گراني ارز به نفع چه جرياني است؟
صفحه 3    

به دنبال ارز 

چالش كم آبي از سوي حكمرانان به 
رسميت شناخته نشده است

وزير ارتباطات: مايه خوشحالي است كه 
از پلتفرم هاي امريكايي بي نياز شده ايم

 آن گونه كه دبير كارگروه ملي س��ازگاري با كم آبي 
گفته است، شيوه كنوني »توسعه مسكن« در مناطق 
كم آب كشور نشانه اي از عدم به رسميت شناخته 
ش��دن بحران آب در كشور اس��ت و همين مساله 
چالش هاي جدي در تامين آب شهرهاي مختلف 
ايجاد خواهد كرد. چرا كه با افزايش جمعيت پذيري 
مناطق ك��م آب، مصرف آب به طرز چش��مگيري 
افزايش مي يابد و ساكنان مناطق يادشده را با چالش 
مواجه خواهد كرد.  به گ��زارش »تعادل«، در طرح 
انبوه س��ازي دولتي كه داراي پشتوانه قانوني به نام 
قانون جهش توليد مسكن است، مقرر شده 4 ميليون 
صفحه 5 را بخوانيد مسكن در... 

در حالي كه در هفته هاي گذش��ته و به واس��طه 
قطعي هاي مكرر اينترنت و فيلترينگ بس��ياري 
از اف��راد مط��رح اكوسيس��تم اس��تارتاپي اعالم 
كرده اند كه بيكار ش��ده اند يا چندين اس��تارتاپ 
اع��الم تعطيل��ي كرده اند، وزي��ر ارتباطات اعالم 
كرد اينكه جوانان كش��ور كس��ب و كاره��ا را از 
پلتفرم هاي امريكايي و اروپايي بي نياز كردند مايع 
خوشحالي است. دسترسي به اينترنت بدون اختالل 
و محدوديت، نه تنها براي ارايه محصول استارتاپ 
به كاربران ايراني يك ضرورت است، بلكه در صورت 
صفحه 6 را بخوانيد بروز اين...   

پازل »آبي« 
انبوه سازي دولتي

اكوسيستم استارتاپي 
در آستانه تعطيلي

صفحه 2      

 رهبر معظم انقالب اسالمي 
در ديدار صدها تن از دانش آموزان:

جواناني كه به خيابان  آمدند بچه هاي 
خودمان هستند

 اتفاقات اخير 
جنگ تركيبي بود

فرشاد مومني: به جاي تامين منافع 
 رانت خوار ها و مافياها، بايد به نهاد علم 
تمكين كرد تا كشورمان نجات پيدا كند

 درهم تنيدگي 
 تمام عيار 

اقتصاد و سياست
      صفحه 7

والدت امام حسن عسكري )ع( را تبريك مي گوييم



رهبر معظم انقالب اسالمي صبح ديروز )چهارشنبه( 
در آس��تانه ۱۳ آبان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني 
در ديدار پرشور صدها تن از دانش آموزان، ۱۳ آبان را 
تجسم شرارت هاي امريكا و آس��يب پذيري و امكان 
مغلوب شدن آن خواندند و با اشاره به دروغ وقيحانه و 
بي شرمانه امريكايي ها در ابراز دلسوزي براي ملت ايران 
گفتند: در جنگ تركيبي چند هفته اخير، امريكا، رژيم 
صهيونيستي بعضي از قدرت هاي موذي اروپا و برخي 
گروهك ها، همه امكانات خ��ود را براي ضربه زدن به 
ملت ايران به ميدان آوردند اما ملت به دهان بدخواهان 

زد و آنها را ناكام گذاشت.
رهبر انقالب سيزدهم آبان را روزي تاريخي و تجربه آموز 
خواندند و گفتند: امريكايي ها و گرايش امريكايي از اين 
روز مهم و تجمع��ات همدالن��ه و وحدت بخش آن، 
خشمگين و اعصاب شان ُخرد مي ش��ود چرا كه اين 
روز هم تجس��م شرارت هاي امريكا است و هم تجسم 
و اثبات آس��يب پذيري و امكان مغلوب شدن امريكا. 
ايش��ان در مروري بر ح��وادث تاريخ��ي ۱۳آبان به 
سخنراني افشاگرانه و تبعيد امام خميني در ۱۳آبان 
۴۳ اشاره كردند و افزودند: امام قانون »مصونيت چند 
ده هزار امريكايي مس��تقر در اي��ران از تبعات قضايي 
جرم و جنايت« را كه به دستور محمدرضا پهلوي در 
مجلس آن روز تصويب ش��د، تحمل نكرد و به همين 

علت تبعيد شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با اشاره به كشتار 
تعدادي از دانش آموزان در مقابل دانش��گاه تهران در 
۱۳ آبان ۱۳۵۷ و هجوم دانشجويان به سفارت امريكا 
در ۱۳ آبان ۵۸ گفتند: در آن هجوم اس��ناد فراواني از 
خيانت ها، دخالت ها و غارت منابع ايران به دست دولت 
امريكا در رژيم ستم شاهي و نيز توطئه هاي مختلف آنها 
عليه انقالب اس��المي به دست آمد كه با وجود تاكيد 
بر گنجانده شدن مضامين آنها در كتاب هاي درسي، 

متاسفانه اين كار انجام نشده است.
رهبر انقالب اصرار امريكايي ها بر »آغاز چالش ميان 
ملت ايران و امريكا به واسطه هجوم به النه جاسوسي« 
را دروغي بزرگ برشمردند و افزودند: اين چالش در ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ و هنگامي آغاز ش��د كه امريكا به كمك 
انگليس، حكومت ملي مص��دق را با كودتايي ننگين 

سرنگون كرد.
ايشان دكتر مصدق را فردي خوش بين و داراي اعتماد 
به امريكا خواندند و گفتند: او نه حجت االس��الم بود 
نه ادعاي اس��الم خواهي داشت فقط جرمش اين بود 
كه مي گفت نفت ايران بايد دست ملت ايران باشد نه 
انگليسي ها، اما امريكايي ها به خاطر منافع شان حتي 
اين فرد را هم تحمل نكردند و بر خالف انتظار مصدق 
براي كمك امريكا، از پشت به او خنجر زدند و با خرج 
كردن پ��ول و كمك برخي خائني��ن و اراذل و اوباش 

سرنگونش كردند.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي س��خنان اي��ن روزهاي 
سياس��تمداران امريكايي را درباره طرفداري از ملت 
ايران، اوج بي شرمي و رياكاري خواندند و با طرح يك 
پرس��ش خطاب به آنها گفتند: آي��ا كاري عليه ملت 
ايران هست كه ش��ما در اين ۴ دهه توانايي انجام آن 
را داشته ايد اما انجام نداده باشيد؟ اگر هم كاري مثل 
جنگ مستقيم نظامي انجام نداده ايد، يا نمي توانستيد 

يا از جوانان ايراني ترسيده ايد.
رهبر انقالب در مرور جنايات و توطئه هاي امريكا بعد 
از پيروزي انقالب، به حمايت واش��نگتن از گروه هاي 
تجزيه طلب در اوايل انقالب، كودتاي پايگاه شهيد نوژه 
همدان، حمايت از تروريس��م كور منافقين كه منجر 
به هزاران ش��هيد در گوشه و كنار كشور شد، حمايت 
همه جانبه از صدام وحشي در جنگ تحميلي، حمله 
موش��كي و س��رنگوني هواپيماي مس��افربري ايران 
در آس��مان خليج فارس و ش��هادت حدود ۳۰۰ نفر، 
بي حيايي در تجلي��ل از ژنرال فرمانده ناوي كه به اين 
هواپيماي مسافربري شليك كرد، تحريم ملت ايران از 
سال اول پيروزي انقالب، اعمال شديد ترين تحريم هاي 
تاريخ در سال هاي اخير و حمايت از آشوب و فتنه در 
ايران اشاره كردند و گفتند: در سال ۸۸ و در حالي كه 
اوباما قبلش براي ما نامه دوستي نوشته بود، امريكايي ها 
به صراحت از فتنه اعالم حمايت كردند تا شايد بتوانند از 

اين طريق جمهوري اسالمي را از بين ببرند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي به شهادت رساندن سردار 
و قهرمان ملي ايرانيان و قهرمان منطقه حاج قاس��م 
س��ليماني و افتخار كردن به اين جناي��ت را از ديگر 
توطئه ه��ا و پليدي هاي امريكا برش��مردند و خطاب 
به آنها گفتند: شما از قاتالن دانشمندان هسته اي ما 
يعني صهيونيست ها اعالم حمايت كرديد و با حبس 
ميلياردها دالر از اموال ملت اي��ران در امريكا و ديگر 
كش��ورها، ملت ايران را از استفاده از دارايي هاي خود 

براي كاهش مشكالت محروم كرده ايد.
ايشان افزودند: در بيشتر حوادث ضد ايراني نيز ردپاي 
شما معلوم است آن وقت با وقاحت تمام، دروغ محض 
مي گوييد و ادعا مي كنيد دلسوز ملت ايران هستيم؟ 
البته به كوري چشم ش��ما ملت ايران بسياري از اين 
دش��مني ها را خنثي كرده اس��ت. حض��رت آيت اهلل 
خامن��ه اي گفتند: البت��ه برخي ح��وادث را ما هرگز 
فراموش نكرده و نمي كنيم و درباره شهادت سليماني 
پاي حرفي كه زده ايم ايستاده ايم و در وقت خودش به 
آن عمل خواهد ش��د. رهبر انقالب اسالمي، امريكاي 
امروز را همان امري��كاي ديروز و امريكاي ۲۸ مرداد و 
امريكاي حامي صدام دانس��تند و گفتند: البته شيوه 
اعمال دشمني آنها با گذشته داراي تفاوت هايي است و 
پيچيده تر شده است ولي ما به جوانان و دست اندركاران 

خود اعتماد داري��م و مي دانيم ك��ه مي توانند بر اين 
شيوه هاي پيچيده فائق بيايند و بايد كامال هوشيار بود.

ايش��ان يكي ديگ��ر از تفاوت هاي امري��كاي ديروز و 
امريكاي ام��روز را اتفاق نظر بس��ياري از تحليلگران 
سياسي دنيا مبني بر روند رو به افول امريكا دانستند 
و افزودند: نش��انه هاي اين افول آش��كار را مي توان در 
مش��كالت بي س��ابقه داخلي امري��كا در زمينه هاي 
اقتص��ادي و اجتماع��ي و اخالق��ي ت��ا اختالفات و 

دودستگي هاي خونين داخلي امريكا مشاهده كرد.
رهبر انقالب اس��المي يكي ديگر از نش��انه هاي افول 
امريكا را خطاي محاس��باتي امريكا در مس��ائل دنيا 
برشمردند و گفتند: يك نمونه از اين خطاي محاسباتي، 
حمله ۲۰ سال قبل امريكا به افغانستان براي ريشه كني 
طالبان است كه با جنايات و كشتار فراواني همراه بود 
اما بعد از ۲۰ س��ال به دليل بدفهمي مسائل، مجبور 
به خروج از افغانس��تان شدند و اين كش��ور را تقديم 

طالبان كردند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي حمله به عراق و ناكامي در 
رسيدن به اهداف مورد نظر را نمونه ديگري از خطاي 
محاسباتي امريكايي ها خواندند و افزودند: امريكايي ها 
از ابتدا به دنبال گماردن افراد امريكايي يا وابستگان به 
خود بودند و شرايط كنوني عراق و حضور سياستمداران 
عراقي در رأس كار با انتخابات هيچگاه مورد نظر آنها 
نبود اما در اينجا هم شكست خوردند. ايشان شكست 
امريكا در سوريه و در لبنان به ويژه در قضيه اخير تعيين 
خطوط گازي را نمونه هاي ديگري از ناكامي  به دليل 
خطاي محاسباتي برشمردند و خاطرنشان كردند: يكي 
ديگر از نشانه هاي انحطاط امريكا، راي مردم به افرادي 
همچون رييس جمهور فعل��ي و رييس جمهور قبلي 
اس��ت. در دوره قبل رييس جمهوري همچون ترامپ 
انتخاب  شد كه همه او را ديوانه مي دانستند و در دوره 
فعلي نيز رييس جمهوري بر س��ر كار مي آيد كه همه 
وضعيت او را مي دانند. رهبر انقالب اسالمي اين موارد 
را دليل انحطاط يك تمدن دانستند و با تاكيد بر اينكه 
بسياري از قدرت هاي غربي از اين جهات شبيه امريكا 
هستند گفتند: انحطاط اخالقي و پستي و جنايت از اين 
باالتر كه غربي ها در رسانه هاي خود آموزش تخريب و 
اغتشاش و آموزش ساخت بطري هاي آتش زا و بمب 

دستي مي دهند؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به نقش آش��كار 
امريكا در اغتشاشات چند هفته اخير در كشور افزودند: 
اطالعيه مشترك وزارت اطالعات و سازمان اطالعات 
سپاه درباره اغتش��اش ها حاوي اطالعات و كشفيات 
مهمي بود و نش��ان مي دهد دش��من ب��راي تهران و 
ش��هرهاي بزرگ و كوچك برنامه ريزي ك��رده بود و 

طراحي داشت.
ايشان حضور برخي نوجوانان و جوانان در كف ميدان 
را ظاهر قضيه دانس��تند و خاطرنش��ان كردند: اينها 
بچه هاي خودمان هس��تند و ما با اينها بحثي نداريم 
چون به دليل برخي هيجان ها و احساس��ات و برخي 
بي دقتي ها در مسائل وارد ميدان شدند، اما مهم صحنه 
گردانان اصلي هستند كه با نقشه و برنامه وارد شدند. 
رهبر انقالب اسالمي، مسووالن بخش هاي مختلف به 
ويژه مسووالن سياس��ي و اقتصادي و آحاد مردم و به 
خصوص جوانان را به توجه ويژه و هوشياري در قبال 
صحنه گردانان اصلي و طراحي ه��ا و برنامه هاي آنها 
فراخواندند و گفتند: البته دستگاه هاي اطالعاتي به اين 
موضوع توجه دارند و هوشيار هستند. طرح و برنامه هم 
اين است كه شايد بتوانند كاري كنند تا عقيده ملت 
ايران همانند عقيده سران انگليس و امريكا شود و ملت 
را همراه خود كنند اما ملت ايران واقعا بر دهان آنها زد 

و از اين پس هم خواهد زد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: كساني 
هم بودند كه با طراحي و نقش��ه وارد ميدان شدند و با 
دستگاه هاي خارجي مرتبط بودند و مرتكب جنايت 
شدند اين موضوع بس��يار مهمي است كه بايد به آن 

توجه ويژه شود.
ايش��ان قضيه ش��اهچراغ و كش��تار مردم و كودكان 
را جنايتي ب��زرگ خواندند و گفتند: پس��ربچه هاي 

دانش آموزي كه در اين حادثه به شهادت رسيدند چه 
گناهي كرده بودند؟ پس��ر بچه اي كه در اين جنايت، 
پ��در و مادر و برادر خود را از دس��ت داد و دچار چنين 
غم بزرگي شد، چه گناهي كرده است؟ آن طلبه جوان 
و متدين و حزب اللهي، آرم��ان عزيز كه در تهران زير 
شكنجه به شهادت رس��يد و پيكر او را در خيابان رها 

كردند، چه گناهي كرده بود؟
رهبر انقالب اسالمي افزودند: افرادي كه اين جنايت ها 
را انجام مي دهند چه كساني هستند و از كجا دستور 
مي گيرند؟ البت��ه اينها قطعا بچه ه��ا و جوان هاي ما 
نيستند؛ بايد عامالن اين جنايت ها شناسايي شوند و هر 
كسي كه ثابت شود در اين جنايت ها همكاري داشته 
است، بدون ترديد مجازات خواهد شد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با اشاره به سكوت مدعيان حقوق بشر در قبال 
اين جنايات خاطرنشان كردند: چرا اين مدعيان حادثه 
شيراز را محكوم نكردند و چرا يك قضيه خالف واقع و 
دروغ را هزاران بار در سكوهاي خود در اينترنت تكرار 
مي كنند، اما نام »آرشام« را ممنوع مي كنند؟ آيا اين 
مدعيان واقعا طرفدار حقوق بشر هستند؟ رهبر انقالب 
اسالمي در ادامه نوجوانان و جوانان را خطاب قرار دادند 
و گفتند: نوجوان و جوان امروز بر خالف نوجوان و جوان 
قديم يك عنصر بالغ و عاقل و خردمند و صاحب فكر 
و تحليل است و اين به بركت انقالب اسالمي به وجود 
آمده اس��ت زيرا قبل از انقالب جوانان آنقدر سرگرم 
مسائل بيهوده و ش��هوتراني بودند كه امكان توجه به 
مسائل اصلي كشور وجود نداشت. ايشان تاكيد كردند: 
اين حقيقت يعني ذهن فعال نوجوان و جوان امروزي و 
صاحب تحليل و فكر بودِن او را دشمن هم متوجه است 
و براي مقابله با آن از طريق توليد و تكرار حجم عظيم 

محتواي دروغ در شبكه هاي مجازي اقدام مي كند.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به انبوه محتواهاي دروغ، 
تهمت و سخنان انحرافي كه براي ذهن فعال جوانان 
تهيه مي ش��ود، گفتند: تاكيد مكرر و چندين باره بر 
جهاد تبيين به همين علت است و قبل از اينكه دشمن 
محت��واي دروغ و انحرافي توليد كند بايد محتواهاي 
حقيقي و صحيح در داخل توليد شود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي افزودند: به مسووالن رسانه ها و امور ارتباطات 
مي گويم كه در زمينه توليد محت��وا و جهاد تبيين و 
برنامه ريزي براي آن احساس مسووليت كنيد و درك 
كنيد كه چرا دش��من روي برخي كلمات و اس��امي 

حساس است و جلوي آنها را مي گيرد.
رهبر انقالب، جوانان را به احس��اس مس��ووليت در 
مقابل بمباران پرحجم و پرتكرار ذهن جوان ايراني با 
مطالب دروغ فراخواندند و گفتند: در مقابل اين برنامه 
دشمن احساس مس��ووليت كنيد و براي تشخيص 
حقيقت و حرف درس��ت از دروغ تالش كنيد. ايشان 
افزودند: افرادي را هم كه معاند نيستند اما بر اثر غفلت 
يا بدفهمي و ش��نيدن مطالب نادرست در رسانه ها با 
دش��من هم صدايي مي كنند، بدون دعوا كردن، و با 
نوشتن و پيام دادن و استدالل، مراقبت و ارشاد كنيد.

ايشان اتفاقات چند هفته اخير را »جنگي تركيبي« 
و نه صرفا اغتشاشات خياباني دانستند و خاطرنشان 
كردند: دش��من يعني امريكا، رژيم صهيونيس��تي، 
بعضي از قدرت هاي موذي و خبيث اروپايي و برخي از 
گروهك ها با همه امكانات به ميدان آمدند و با استفاده 
از دس��تگاه هاي اطالعاتي، رسانه اي و ظرفيت فضاي 
مجازي، و بهره گيري از تجربيات گذش��ته در ايران و 
بعضي از كشورهاي ديگر تالش كردند به ملت ضربه 

بزنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: البته ملت به  معني 

واقعي در دهان بدخواهان زد و آنها را ناكام كرد.
رهبر انقالب با اشاره به نشانه هاي تغيير در نظم جهاني 
و روند حاكم شدن نظمي جديد در دنيا، جوانان را به 
شناخت نقش و جايگاه ايران و ايرانيان در نظم جهاني 
آينده جديد توصيه كردند و گفتند: ابعاد نظم جديد و 
چگونگي آن دقيقا معلوم نيست اما خطوط اساسي آن 

قابل ترسيم است.
ايش��ان اولين خط اساس��ي از نظم جديد را »انزواي 
امري��كا« دانس��تند و افزودند: برخالف گذش��ته كه 

امريكايي ها خود را تنها قدرت مسلط دنيا مي خواندند، 
در نظم جديد، امريكا جاي��گاه مهمي ندارد و منزوي 
اس��ت و ناچار خواهد ش��د دس��ت و پايش را از نقاط 

مختلف جهان جمع كند.
ايش��ان در واكن��ش به ش��عار م��رگ ب��ر امريكاي 
دانش آموزان، خاطرنشان كردند: بعضي ها مي گويند 
اين ش��عار را نگوييد زيرا باعث برانگيختن دش��مني 
امريكايي ها مي شود، در حالي كه امريكايي ها دشمني 
با ملت ايران را در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و در حالي آغاز 
كردند كه آن زمان هيچ  كس در ايران مرگ بر امريكا 
نمي گفت، البته پس از آن ضربه، دانشجويان در ۱۶ آذر 
همان سال در دانشگاه تهران مرگ بر امريكا گفتند و 

اين شعار، يادگار ۱۶ آذر است.
خطوط اساس��ي دوم و س��وم از نظ��م جديد جهاني 
كه رهبر انقالب به آنها اش��اره كردند »انتقال قدرت 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي از غرب به آسيا« و 

»گسترش منطق و جبهه مقاومت« بود.
ايشان مبتكر گسترش فكر و جبهه مقاومت در مقابل 
زورگويي قدرت هاي س��لطه گر را جمهوري اسالمي 
ايران خواندن��د و گفتند: اولين كس��ي كه گفت »نه 
ش��رقي، نه غربي« امام بزرگوار ما ب��ود و اين روحيه و 
حرف محكم امروز به قدري رواج يافته كه در منطقه ما 
خيلي ها با اعتقاد و عمل به منطق مقاومت از آن نتيجه 
مي گيرند، همچون نتيجه و بهره اخيري كه لبناني ها 
به بركت حزب اهلل در قضيه خط��وط گازي گرفتند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با طرح اين س��وال كه »در 
دنياي جديد ايران چه كاره و در چه جايگاهي است؟« 
جوانان را به فكر كردن درباره اين سوال و آماده سازي 
خود ب��راي دنياي جديد فراخواندن��د و گفتند: ايران 
عزيز به علت برخورداري از خصوصيات برجس��ته اي 
همچون »نيروي انساني با هوش و با استعداد«، »منابع 
طبيعي متنوع و فراوان«، »موقعيت جغرافيايي حساس 
و ممتاز« و از هم��ه مهم تر »منطق واالي حكومتي و 
تمدني« مي تواند جايگاه برجس��ته اي در نظم جديد 

داشته باشد.
رهبر انقالب استفاده از مزيت جغرافيايي بي نظير ايران 
و تبديل شدن به معبر ترانزيتي بسيار پيشرفته و خوب 
را در گروي گسترش خطوط ريلي دانستند و افزودند: 
با وجود تأكيدهاي مكرر در اين زمينه، در دولت هاي 
مختلف به جز در مقطع بعد از رحلت امام بزرگوار كه 
كارهايي انجام ش��د، كوتاهي شده است، البته در اين 
دولت قصد دارند كارهايي انجام بدهند. ايشان امتياز 
مهم جمهوري اسالمي و منطق حكومتي و تمدني آن 
را جمع بين حضور و آراء مردم با معارف الهي خواندند 
و گفتند: اين كار، آسان نيست اما جمهوري اسالمي 
موفق به انجام آن شد البته نقص هايي وجود دارد كه 
از آنها آگاه هستيم اما اين حرف و منطق، در دنيا جديد 
است. ايشان با اش��اره به اينكه ثمره هوش و استعداد 
جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ مقابل چشم همگان است، گفتند: 
در آينده بركات شما دهه هشتادي ها و متولدان دهه 
۹۰ را نيز همه خواهند ديد. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در بخش پاياني سخنان ش��ان در جمع پرشور صدها 
دانش آموز در نكته مهمي گفتند: همه مس��ووالن و 
آحاد مردم بايد مراقب باشيم كه پيامي كه با هر حركت 
و هر كار و س��خن خود به خارج از كشور مي فرستيم، 
چيس��ت. رهبر انقالب تاكيد كردند: ملت و جوانان و 
مس��ووالن كش��ور بايد »قدرت مقاومت و عزم راسخ 
خود را براي ايس��تادگي در مقابل زورگويان« به همه 
دنيا و به خصوص دشمنان منتقل كنند. ايشان افزودند: 
دولتمردان هم در اين زمينه وظايف سنگيني دارند و 
بايد كوتاهي هاي گذشته تكرار نشود و دستگاه هاي 
مختلف از جمله وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، 
بهداشت، ارش��اد، وزارتخانه هاي اقتصادي، معاونت 
علمي رياست جمهوري به وظايف خود با جديت عمل 
كنند. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي افزودند: اطمينان 
داشته باشيم اگر هر كسي در هر جا كه مشغول كار يا 
مسووليت است، وظايفش را بشناسد و به آن عمل كند، 
تمام مشكالت حل مي شود و كشور و ملت به آرزوي 

نهايي خود خواهند رسيد.

اخبارادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول
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به دنبال ارز
 به اين اندازه دالريزه ش��ده اس��ت وقتي قيمت دالر 
افزايشي مي ش��ود يعني همه  چيز گران مي شود از 
قيمت آب معدني و پوشك بچه تا غذا، دارو و اجاره خانه 
باالمي رود، گفت: » اگر ما دالر نداريم پس تش��كيل 
صف هاي مردم براي خريد دالر چيست؟ اگر دالر داريم 
چرا نرخ آن كاهشي نمي شود؟ بنابراين كاري كه دولت 
در حال حاضر انجام مي دهد اين است كه دالر را به مردم 
مي فروشد و هرچه بتواند هم نرخ آن را باال مي برد. اين 
مساله خود منشأ گراني، تورم و بدبختي مردم است.« 
اين پژوهشگر اقتصادي با بيان اينكه دولت از اين شرايط 
سود مي برد و ش��عار و حرف زدن راحت است، افزود: 
»دولت، بنگاه هاي خصولتي و بانك هاي خصوصي و 
عده اي وابسته از تورم سود مي برند، تورم بايد باالي ۴۰ 
درصد باشد تا بانك ها و بنگاه ها بتوانند فساد و پول هايي 
كه نابود كردند را جبران كنند. آنقدر بايد تورم باال رود 
تا به سود برسند. بنگاه هاي خصولتي با افزايش قيمت 
ارز و گراني ها سود مي كنند، زيرا هزينه هاي داخلي 
آنها ثابت است. بنابراين از اساس برنامه دولت افزايش 
قيمت ارز و گراني است. برنامه دولت اين است كه كشور 
را با ماليات تورمي اداره كند.« سلطاني با اشاره به اينكه 
اكنون بيش از ۵۰ درصد جامعه ايراني اجاره نش��ين 
هستند، گفت: »افزايش نرخ ارز در حالي مطرح است 
كه بيش از ۳۰ درصد مستاجران ناچار به جابه جايي 
ناخواسته از محله هاي بهتر به محالت پايين تر شده اند. 
اينها منجر به نابس��اماني ها و آسيب هاي اجتماعي 
مي شود.« با عبور از اين تحليل ها و بسياري از گزاره هاي 
تحليلي ديگر به نظر مي رس��د كه بازار ارز كشور طي 
روزهاي آينده با تحوالت تازه اي روبه رو خواهد ش��د. 
برخي معتقدند ممكن است نرخ ارز به كانال باالي ۴۰ 
هزار توماني برسد و برخي ديگر نيز از برنامه دولت براي 
تداوم مذاكرات برجامي سخن مي گويند. رخدادهايي 
كه وقوع هر كدام از آنها به  طور مس��تقيم در بازار ارز 

اثرگذار خواهد بود.

 شكست استيضاح 
در افكار عمومي

ولي جابه جايي ايشان هم مشكلي را حل نمي كند. ريشه 
اصلي وضعيت آشفته اقتصادي كش��ور را بايد در نگاه 
سياسي كالن كشور جس��ت وجو كرد. كاهش ميزان 
مشاركت سياسي مديريتي با دسته بندي هاي سياسي در 
تمامي چند دهه گذشته معضلي بزرگ بوده كه در چند 
سال اخير تشديد شده است. حذف نيروهاي متخصص 
از بدنه اجرايي با انواع و اقس��ام اتهامات آن هم توس��ط 
كساني كه كوچك ترين تخصص تحصيلي و تجربي در 
هيچ امري جز حرف زدن ندارند سبب شده است ساختار 
مديريت اقتصادي كشور دچار بحران انديشه ورزي و 
نوآوري باشد. هرچند هميشه تالش شده است جاي 
خالي نخبگان علمي و سياسي با اعطاي مدارك و عناوين 
دانشگاهي پر شود ولي واقعيت اين است كه مدرك رانتي 
تحصيلي حتي از بهترين مركز آموزش عالي كشور هم 
نمي تواند خأل بي دانشي و بي تخصصي افراد را جبران 
كند. در عين حال، مجلسي كه حال مدعي پرسشگري 
از وزير اس��ت خود با اصالحات بودجه بدون آنكه تراز 
آن را به درس��تي و بر پايه واقعيات برقرار كند، يكي از 
اصلي ترين متهمان تورم افسار گسيخته كشور است. 
كسري كشنده بودجه در كنار قوانين مزاحم و آزاردهنده 
از طرح صيانت گرفته تا طرح مديريت بازار خودرو كه 
عمدتا قابليت اجرايي شدن ندارند يا اگر اجرايي بشوند 
اثرات فوق مخربي بر كش��ور و افكار عمومي خواهند 
داشت، ريش��ه اين تورم مزمن در كشور است. عجيب 
است كه نمايندگان مجلس حتي بعد از گذشت چند 
سال از اشتغال به آن، متوجه نيستند دستكاري قوميتي 
و حزبي رديف هاي هزينه اي بودجه و تكليف به پرداخت 
ميلياردها دالر و هزاران ميليارد تومان بودجه جاري به 
انواع و اقسام نهادها و موسسات بي كاركرد عامل اصلي 
گراني هاست. متهم دوم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه 
و بودجه است كه مديريت مالي درستي بر هزينه هاي 
دول��ت ندارند. ولنگاري عجيب ش��بكه بانكي و خلق 
نقدينگي بي حساب و كتاب هم از مديريت ضعيف بانك 
مركزي است و نهايتا از وزارت صمت انتظار مي رود بار 
همه مشكالت و بي مسووليتي ها را به دوش بكشد و همه 
آنها را هم اصالح كند. هرچند اين توهم و شناخت غلط 
در خود وزارت صمت هم مشكل ساز است، از سازمان 
حمايت از مصرف كننده و توليدكننده تا معاونت هاي 
تخصصي خودرو، لوازم خانگي، بازرگاني و حتي معدن 
همگي در دركي غلط از وظيفه نهادي به نام وزارت صمت 
دارند و در تالش هستند به  جاي رگوالتوري، مديريت 
بنگاه ها را بر عهده بگيرند و با دستور، فشار، تهديد و ارعاب 
مشكالت را حل كنند. تجيمع وزارت بازرگاني، صنعت 
و تجارت امري صحيح به نظر مي رسد كه اصوال بهترين 
دوران اقتصادي ايران زماني بود كه وزرات اقتصاد عالوه 
بر مديريت متمركز اين سه بخش اصلي اقتصاد، مجري 
مديريت گمركات كشور هم بود. وزارت اقتصاد در دهه 
۴۰ همه اين امور را با هماهنگي با بانك مركزي به خوبي 
انجام داد كه سبب شد بي آنكه تورمي در كشور ايجاد 
شود، رشد خيره كننده اقتصادي در كشور ايجاد شود كه 
بعد از آن هرگز تكرار نشود. اتفاقا تغيير در آزادي عمل 
وزير اقتصاد و معاونان��ش با اعمال نظرهاي مختلف از 
نهادهاي امنيتي تا دربار و وابستگان آنكه نهايتا به حذف 
دائم مرحوم عاليخاني از دولت و حاشيه نشيني دكتر 
نيازمند شد رشد پايدار اقتصادي را كند و تورم را تشديد 
كرد. حال به نظر مي رسد كشور راهي جز تغيير در نگاه 
به ساختار سياسي داخلي و خارجي ندارد. واقعيت اين 
است مادامي كه كشور تحت تحريم خارجي و به دنبال 
سوداي اثبات كارآمدي نظرات يك گروه سياسي خاص 
باشد و شايسته ساالري به رفاقت هاي سياسي محدود 
باش��د، جابه جايي هيچ وزيري مشكلي را حل نخواهد 
كرد. كشور نياز دارد در معيارهاي فعلي در همه حوزه ها 
بازنگري كند و به جاي تخاصم با هر تجربه آزموده شده 
بين المللي، به تعقل و تعامل روي بياورد و با تقويت سرمايه 
اجتماعي واقعي و بيان واقعيت ها به جاي رويا درماني 
مسيري سخت و كند رشد اقتصادي و رفاه را آغاز كند. 

 رفتار حمايتي در بورس
از سوي ديگر اين روز ها شاهد يك رقابت بين بانك ها 
در زمينه نرخ سود بانكي هستيم. حتي شنيده ها 
حكايت از آن دارد كه بان��ك ملي براي مبلغ ۱۰۰ 
ميليون تومان نرخ سود ۲۲ درصد را لحاظ مي كند. 
اگر اين مس��ير ادامه دار باشد به نوعي بازار سرمايه 
دچار ركود مي شود. اگر همين شرايط وجود داشته 
باشد من بعيد مي دانم شاهد رشد بازار باشيم. يعني 
نقدينگي كه در بازار كه نيس��ت، هيچ، همچنين 
يك رقيب سرسختي هم به اسم سود سپرده بانكي 
وجود دارد و حتي ممكن است نرخ اوراق بدهي نيز 

صعودي باشد و باعث سركوب قيمتي سهام شود.

رهبرمعظمانقالباسالميدرديدارصدهاتنازدانشآموزان

جوانانيكهبهخيابانآمدندبچههايخودمانهستند
اتفاقات اخير جنگ تركيبي بود

جديدترين وضعيت كاالبرگ 
الكترونيك

معاون وزير صنعت، معدن و تج��ارت با بيان اينكه در 
حال حاضر طرح كاالبرگ در مرحله اي است كه مقرر 
ش��ده از پايلوت هاي ش��هري خارج و در سطح كشور 
اجرا ش��ود، گفت: زماني كه حدود نصف فروشگاه هاي 
مربوطه به پايانه هاي فروش مخصوص مجهز ش��وند، 
ديگر مش��كلي براي اجراي طرح نيس��ت و براي بقيه 
فروشگاه ها هم راه هايي پيش بيني شده كه بدون ايجاد 
صندوق فروشگاهي و با تغيير همين دستگاه هاي پز 
موجود بتوانند كاالهاي مشمول را ثبت كنند. عليرضا 
شاه ميرزايي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه متولي 
اصلي كاالبرگ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، 
گفت: وزارت صمت دس��تگاه همراه است و در تكميل 
زنجيره تامين كاال و نصب س��امانه ها در فروش��گاه ها 
همكاري مي كند كه در پايلوت ها هم همكاري انجام 
شده است. اين طرح تاكنون به صورت پايلوت در چهار 
شهرستان گرمسار، آبيك، دماوند و فيروزكوه اجرا شده 
اس��ت. وي با بيان اينكه ممكن است نمايندگان نظر 
شخصي خود را در خصوص حذف كاالبرگ مطرح كرده 
باشند، تصريح كرد: چيزي به عنوان نظر جمع بندي شده 
براي منتفي ش��دن طرح كاالبرگ مطرح نشده است. 
طرح كاالبرگ قانون اس��ت و بر اساس مصوبه مجلس 

بايد اجرا شود. 

 چرا نرخ مصوب مرغ 
در همه مغازه ها رعايت نمي شود؟

ب��ا وجود اينكه چندي پيش بناب��ر تصميم دولت نرخ 
مصوب مرغ به ۶۳ هزارتومان تغيير كرد، ولي آنطور كه 
مشاهدات ميداني نشان مي دهد برخي از مغازه ها اين 
نرخ را رعايت نكرده و باالتر از نرخ مصوب اقدام به فروش 
مي كنند. حال سوال اينجاست كه چرا نرخ مصوب در 
همه مغازه ها رعايت نمي شود؟ مهدي يوسف خاني - 
رييس اتحاديه فروشندگان پرنده و ماهي- در گفت وگو 
با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه چرا مرغ گرم در برخي 
مغازه ه��ا باالتر از نرخ مصوب عرضه مي ش��ود؟ گفت: 
قيمت هر كيلو مرغ گرم ب��راي مصرف كننده ۶۳ هزار 
تومان اس��ت، اما اينكه در برخي مغازه ها مرغ با قيمت 
باالتر عرضه مي ش��ود به دليل افزايش قيمت در مبدا 
است. وي ادامه داد: متاسفانه برخي مرغداران بر اساس 
قيمت مصوب جديد هم مرغ را عرضه نمي كنند. با مرغ 
۶۳ هزار توماني، توليدكننده بايد مرغ زنده را با قيمت ۴۲ 
هزار تومان به كشتارگاه بدهد، ولي مرغدار حدود ۳۰۰۰ 
تومان باالتر يعني ۴۵ هزار تومان مرغ زنده مي فروشند 
كه اين ۳۰۰۰ تومان، قيمت مرغ گرم كش��تار شده را 
۴۵۰۰ باالت��ر مي برد. يعني اينكه گاهي مرغ به حدود 
۶۸ تا ۶۹ هزار تومان مي رسد، به دليل افزايش قيمت 
در مرغداري ها اس��ت. رييس اتحاديه فروش��ندگان 
پرنده و ماهي اضافه كرد: با اين وجود دليل نمي شود كه 
مغازه داران با قيمت هاي باال بفروشند. مغازه داران و مراكز 
عرضه نبايد مرغ را بيش از ۵۸ هزارتومان به صورت عمده 
خريداري و بيش از ۶۳ هزار تومان عرضه كنند. اين نرخ 

قانوني است و همه ملزم به رعايت آن هستند. 

شوراي رقابت از وزارت صمت 
توضيح خواست

شوراي رقابت طي نامه اي خواستار اطالعات دقيق تر 
وزارت صمت در خصوص طرح تخصيص بسته ۲۰۰۰ 
ميليارد توماني حمايت از كسب و كارهاي متضرر از قطع 
دسترسي به فضاي مجازي شد. به گزارش شوراي رقابت 
طي نامه اي خواستار اطالعات دقيق تر وزارت صمت در 
خصوص طرح تخصيص بسته دو هزار ميليارد توماني 
حمايت از كسب و كارهاي متضرر از قطع دسترسي به 
فضاي مجازي به دليل شبهه ارتكاب رويه ضدرقابتي و 
ضرورت تبعيت از مقررات توسعه رقابت و ضد انحصار در 
فصل نهم قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساسي شد. به گزارش روابط عمومي مركز ملي رقابت، 
در پي اعالم مديركل دفتر خدمات كسب و كار وزارت 
صمت و برخي اطالعات كسب شده مبني بر تصميمات 
حمايتي اين وزارتخانه براي كسب وكارهاي متضرر شده 
از قطعي اينترنت، شوراي رقابت بر رعايت ضوابط رقابتي 
در اجراي اين اقدام حمايتي تأكيد كرد. اين حمايت كه 
در قالب بس��ته تبليغاتي انجام خواهد شد، مشمولين 
متعددي دارد؛ از يك س��و كس��ب و كارهاي كوچك، 
متوسط و بزرگ متعددي وجود دارند كه هريك به نوعي 
از قطعي دسترسي به فضاي مجازي متضرر شده اند و 
از سوي ديگر عالوه بر سازمان صدا و سيما، بسترهاي 
متعدد ديگري براي انجام تبليغات فعال هس��تند؛ از 
همين رو احتمال ارتكاب برخي رويه هاي ضدرقابتي در 
اجراي تبعيض آميز اين حمايت وجود داشته و ضرورت 
دارد ضوابط رقابتي مط��رح در فصل نهم قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ به ويژه موضوع ماده ۵۲ اين 
قانون رعايت گردد و هرگونه كمك دولتي به كسب و 
كارها از طريق فرآيندي ش��فاف و مبتني بر ضوابط و 
معيارهاي متعارف، متوازن و رقابتي به مشمولين بسته 

حمايتي تعلق گيرد.
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چند روز پس از نهايي شدن طرح متناسب سازي حقوق، 
به نظر مي رسد هنوز جمع بندي نهايي در اين زمينه انجام 
نشده و اين بار دولت نس��بت به برخي مصوبات مجلس 
انتقاد دارد. هرچند نمايندگان مجلس، اليحه پيشنهادي 
دولت را بررسي و با برخي تغييرات نهايي كردند اما آنطور 
كه رييس سازمان برنامه و بودجه گفته، برخي جزييات 
نهايي شده مدنظر دولت نيست. مسعود ميركاظمي در 
ارزيابي خود از بررس��ي اليحه افزايش حقوق كارمندان 
و بازنشستگان در مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: در 
مجلس در مواردي هزينه ها را افزايش و در مواردي هزينه 
را كاهش دادند. دولت از اول ش��هريور گفته بود حقوق ها 
افزايش يابد كه در مجلس قرار بر اول مهر ش��د كه اينجا 
صرفه جويي شد. بخش هايي در صحن اضافه شد كه مورد 
مخالفت ما و كميسيون )برنامه و بودجه( بود و درخواست 
دولت اين بود كه حذف شود، زيرا مازاد بودجه اي بود كه 
مورد موافقت دولت و كميسيون برنامه و بودجه مجلس بود. 
وي در پايان گفت: اميدوارم شوراي نگهبان به اين مواردي 
كه در صحن به اليحه افزوده شد، رسيدگي كند. در حد 
توان دولت مشكلي براي اجراي اين اليحه نداريم. به اين 
ترتيب هرچند دولت خود از متناسب سازي حقوق سخن 
گفته و از آن دفاع كرده بود اما با توجه به خطر افزايش بار 
مالي جديد، حاال به ش��وراي نگهبان چشم اميد بسته تا 
بخش هايي از مصوبات مجلس را تاييد نكند. صرف نظر از 
اين موضوع، احتماال در مرحله بعدي واريز حقوق جديد، 
بايد نتيجه متناسب سازي حقوق خود را نشان دهد و در 
قالب آن، حق��وق كارمندان حداقل يك ميليون تومان و 
حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان افزايش خواهد يافت. 
جدا از آن مجل��س افزايش 20 درصدي حقوق نيروهاي 
مسلح را نيز تاييد كرده كه بايد از سوي دولت اجرايي شود.
جدا از موضوع حقوق، با گذشت حدود شش ماه از اجراي 
طرح اصالحات يارانه اي دولت، هنوز سرنوش��ت نهايي 
گام هاي بعدي نيز مشخص نيس��ت. در ارديبهشت ماه 
اعالم ش��د كه يارانه نقدي 400 و 300 هزار توماني، تنها 
براي دو ماه پرداخت خواهد ش��د و پس از آن، حمايت ها 
در قالب كاالبرگ نهايي مي شود، با اين وجود اما چند بار 
برنامه زماني اعالم شده به تعويق افتاد. پس از چند ماه گمانه 
زني برخي مقامات دولتي اعالم كردند كه در مهر ماه طرح 
كاالبرگ اجرايي خواهد شد اما باز هم اين طرح نهايي نشد 
و كار تا جايي پيش رفت كه برخي نمايندگان مجلس اين 
گمانه زني را مطرح كردند كه شايد اساسا توزيع كاالبرگ 
اجرايي نشود. با اين حال در روزهاي گذشته برخي مقامات 
دولتي از پيگيري اين برنامه گفته و حتي جزيياتي جديد از 
آن ارايه كردند. در جديدترين صحبت، معاون وزير صمت 
با بيان اينكه متولي اصلي كاالب��رگ وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي است، گفت: وزارت صمت دستگاه همراه 
است و در تكميل زنجيره تامين كاال و نصب سامانه ها در 

فروشگاه ها همكاري مي كند كه در پايلوت ها هم همكاري 
انجام شده اس��ت. اين طرح تاكنون به صورت پايلوت در 
چهار شهرستان گرمسار، آبيك، دماوند و فيروزكوه اجرا 
شده است. وي با بيان اينكه ممكن است نمايندگان نظر 
شخصي خود را در خصوص حذف كاالبرگ مطرح كرده 
باشند، تصريح كرد: چيزي به عنوان نظر جمع بندي شده 
براي منتفي ش��دن طرح كاالبرگ مطرح نش��ده است. 
طرح كاالبرگ قانون است و بر اساس مصوبه مجلس بايد 
اجرا شود. به گفته اين مقام مسوول اجراي اين اين طرح 
پيچيده و حساس است و بايد پايلوت هاي متعدد اجرا شود. 
در حال حاضر طرح در مرحله اي اس��ت كه مقرر شده از 
پايلوت هاي شهري خارج و در سطح كشور هم پايلوت هايي 
اجرا ش��ود و در نهايت اگر مشكل خاصي نبود، اجرا شود. 
شاه ميرزايي درباره مشكالت پايانه هاي فروش نيز گفت: 
هنوز فروشگاه هاي زيادي به پايانه فروش مجهز نشده اند. 
زماني كه از بين 400 هزار فروش��گاه در حوزه كاالبرگ، 
بيش از 200 هزار فروشگاه به پايانه هاي فروش مخصوص 
مجهز شوند، ديگر مشكلي براي اجراي طرح نيست. اما در 
حال حاضر شايد ۵0 هزار فروشگاه به اين پايانه ها مجهز 
شده باشند. وي افزود: براي بقيه فروشگاه ها راه هايي پيش 
بيني شده كه بدون ايجاد صندوق فروشگاهي و با همين 
دس��تگاه هاي پز موجود با تكميل مختصر و كارهاي نرم 
افزاري بتوانند چند كاالي اساسي مشمول طرح را ثبت 

كنند و نياز نباشد يك پايانه فروش كامل نصب كنند.
اين مقام مسوول در پاسخ به اينكه طرح كاالبرگ تا چه 
زماني اجرا مي شود؟ اظهار كرد: وزارت رفاه اعالم كرده كه 
هر زمان تصميم گيري نهايي شود آمادگي اجرا و نصب 
س��امانه در فروش��گاه ها را ظرف يك تا دو ماه دارد. البته 
اين طرح با همكاري بخش خصوصي انجام مي ش��ود و 
در حال حاضر بيش از ۱0 ش��ركت خصوصي همكاري 

مي كنند و همه هم اعالم آمادگي كردند. اما اين موضوع 
به دس��تگاه هاي مختلف مربوط مي شود؛ مثال بخشي 
از كاالها مرب��وط به وزارت جه��اد و بخش تامين منابع 
مربوط به س��ازمان برنامه و بودجه است. كارگروه هايي 
بين دس��تگاه هاي مختلف تش��كيل مي شود و تصميم 
نهايي بايد با مشاركت همه دس��تگاه ها گرفته شود. در 
كنار كاالبرگ، هنوز سرنوشت طرح هاي دولت براي يارانه 
نان نيز مشخص نيس��ت. در ماه هاي گذشته بسياري از 
نانوايي ها به دستگاه هاي كارتخوان جديد مجهز شده اند 
و حاال وزارت اقتصاد گام هاي بعدي خود در اين زمينه را 
اعالم كرده است. محمد جالل – مشاور وزير اقتصاد - با 
اشاره به حذف ارز ترجيحي اظهار كرد: از همان ابتدا راهبرد 
دولت در برنامه مديريت هوشمند يارانه نان، بر يك اصل 
بسيار مهم متكي بود بود و آن اينكه قيمت نان با حذف 
ارز ترجيحي براي مردم هيچ تغييري نكند. تاكنون هم 
عدم تغيير قيمت نان و عدم ايجاد هرگونه تنش در سمت 
مردم به عنوان يك اصل كليدي در نظر گرفته شده است. 
البته منظور، نان سنتي به عنوان نان عمومي مصرف مردم 
است و نان صنعتي و فانتزي الگوي متفاوتي دارند. وي با 
بيان اينكه دومين اصل نپرداختن به مفهومي تحت عنوان 
سهميه بندي نان است، توضيح داد: از ابتداي اجراي طرح، 
الگو به نحوي طراحي شد كه هيچ محدوديتي براي خريد 
نان در سمت مردم وجود نداش��ته باشد. بنابراين مردم 
همانند سابق خريد خود را انجام مي دهند و فقط بستر 
پرداخ��ت از يك كارتخوان معمولي ب��ه يك كارتخوان 
هوشمند تغيير شكل داده است. مشاور وزير اقتصاد ادامه 
داد: با اتخاذ دو رويكرد مذكور، همه زحمت هاي مربوط 
به جلوگيري از انحراف مصارف آرد غير يارانه اي در سمت 
دولت نگه داش��ته ش��د و بر پايه داده هايي كه سامانه در 
اختيارمان قرار مي دهد، با يك الگوي هوش��مند جلوي 

انحرافات گرفته مي ش��ود. جالل با اشاره به اجراي طرح 
مردمي سازي يارانه ها در ساير اقالم كااليي، عنوان كرد: 
پيش بيني ها نش��ان مي داد با اجراي اين طرح و افزايش 
قيمت گوشت، مرغ و گندم مورد استفاده در واحدهاي 
صنعتي مانند ماكاروني و... تقاضا براي نان و گندم يارانه اي 
افزايش��ي ۱0 تا 30 درصدي داشته باشد. اما با همكاري 
وزارت جهاد كش��اورزي، وزارت كش��ور و استانداري ها 
و همچنين زيرس��اختي كه با هم��كاري وزارت اقتصاد 
و سيستم شبكه بانكي كش��ور راه اندازي شده، افزايش 
تقاضاي گندم يارانه اي در كش��ور محقق نشده است. به 
گفته وي، طبق آمار حج��م مصرف گندم يارانه اي براي 
توليد نان سنتي مشابه دوره هفت ماهه سال ۱400 است. 
مش��اور وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه داده هاي مربوط به 
گندم، آرد و فعاليت نانوايي ها ش��فاف شده است، عنوان 
كرد: امروز مي توان كمك كرد جمعيت حداكثري نانوايان 
متعهد، پاسوز رفتار اش��تباه جمعيت حداقلي نانوايان 
متخلف نشود. قبال ابزار داده اي كافي در اختيار حاكميت 
حوزه نان نبود، به همين دليل مجبور بوديم به مفهومي 
تحت عنوان سهميه آرد نانوايي پناه ببريم. به همين دليل 
نانوايي كه متقاضي داش��ت نمي توانس��ت نان بيشتر از 
سهميه توليد كند و نانوايي كه انگيزه انحراف مصارف آرد 
را داشت مي توانست بر پايه سهميه اش اين كار را انجام 
دهد. جالل ادامه داد: در فاز پيش روي طرح قرار است نانوا 
ما به ازاي عرضه نان به مردم هيچ محدوديتي تحت عنوان 
سهميه آرد نانوايي مشاهده نكند و توليد و عرضه نان به 
مردم فاقد محدوديتي تحت عنوان آرد باشد. از طرف ديگر 
نيز فردي كه آرد را براي ساير مصارف استفاده مي كرد، 
ديگر قادر به ادامه اين كار نباشد. وي در ادامه به اين سوال 
كه تكليف افرادي كه به ه��ر دليلي فاقد كارت اعتباري 
هستند، چه مي شود؟ پاسخ داد: بناي طرح بر پايه تراكنش 
الكترونيكي خريد نان طراحي ش��ده است. اين احتمال 
وجود دارد كه به هر دليلي ممكن است برخي هموطنان در 
لحظه خريد نان به كارت بانكي دسترسي نداشته باشند يا 
كارت بانكي آنها فاقد موجودي باشد يا اتباع خارجي باشند. 
در اين راستا در زيرساخت فني تدبيري پيش بيني شده 
است مبني بر اينكه نانوايان مشخصات يكي از كارت هاي 
بانكي خود را به انتخاب خود در س��امانه اي ثبت كنند و 
اگر فردي به آنه��ا مراجعه كرد كه فاقد كارت بانكي بود، 
مي تواند پول نقد را از مشتري دريافت كند و به نيابت از 
آن، كارت خود را براي فروش نان استفاده كند. با نزديك 
شدن به آذر ماه، دولت تنها چند هفته تا تحويل اليحه 
بودجه ۱402 زمان دارد و اين در حالي است كه هنوز 
تكليف بسياري از طرح هايي كه مربوط به سال جاري 
هستند مشخص نشده است، موضوعي كه بايد ديد در 
شلوغي ماه هاي پاياني سال و همزماني بررسي بودجه 

و قانون هفتم توسعه چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.

اقتصاد کالنسیاست

جاهليت مدرن مي خواهد 
ملت ها واقعيت را ندانند

رييس جمهور تالش دش��من ايجاد مانع براي فعاليت و 
خدمت رساني دولت به مردم است، اما دولت مصمم است 
مسير خدمت و پيشرفت را با قوت ادامه دهد و اين حركت 
با آشوب ها و فضاسازي ها متوقف نمي شود. سيد ابراهيم 
رييسي در جلسه چهارشنبه هيات دولت با اشاره به جنگ 
شناختي دشمن و هجمه گسترده تبليغاتي عليه جمهوري 
اس��المي، اظهار داشت: جاهليت مدرن كه مسلح به انواع 
سالح ها و ابزارهاي نوين است، مي خواهد ملت ها واقعيت ها 
را ندانن��د و مانع ش��ناخت حقيقت در جوامع مي ش��ود. 
رييس جمهور افزود: يكي از كارهاي اصلي جريان جاهلي و 
تروريسم فرهنگي اين است كه حقيقت گفته نشود يا به طور 
كامل گفته نشود و از همين رو امروز حتي از طرح نام كودكي 
كه خانواده خود را در حادثه تروريس��تي حرم شاهچراغ 
شيراز از دست داده است هم مانند نام حاج قاسم سليماني 
در هراس اس��ت و آن را از فضاي مجازي حذف مي كنند. 
تالش دش��من ايجاد مانع براي فعاليت و خدمت رساني 
دولت به مردم است، اما دولت مصمم است مسير خدمت 
و پيش��رفت را با قوت ادامه دهد و اين حركت با آشوب ها 
و فضاسازي ها متوقف نمي ش��ود. »تقويت فعاليت هاي 
حوزه هاي دانش بنيان در راس��تاي تحقق ش��عار سال«، 
»پيگيري جدي اجراي مصوبات دور اول سفرهاي استاني و 
برنامه ريزي براي تسريع توسعه استان ها در دور دوم سفرها 
با توجه به انتخاب معاون جديد اجرايي« و نيز »پيگيري 
جدي اجرايي شدن توافقات اقتصادي جمهوري اسالمي 
ايران با ديگر كشورها« از ديگر تاكيدات رييس جمهور 
در جلسه امروز هيات دولت بود. رييس جمهور با اشاره 
ب��ه راي اعتماد مجدد مجلس به وزير صنعت، معدن و 
تجارت، از توجه نمايندگان ملت به كارنامه موفق دكتر 
فاطمي امين تش��كر كرد و همدل��ي و همراهي قواي 
سه گانه را زمينه ساز افزايش كارآمدي و خدمت رساني 
مضاعف در جهت گره گشايي از مشكالت مردم دانست.

صدور دستور مبارزه
با فساد اداري

سخنگوي دولت با اشاره به انتظارات از دولت سيزدهم در 
جهت از بين بردن ريشه هاي فساد به ويژه فساد اداري از 
تاكيد ويژه رييس جمهوري و صدور دستوراتي از سوي 
وي در اين زمينه خبر داد . علي بهادري جهرمي در حاشيه 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: امروز 
در جلسه هيات دولت اولين دستور جلسه بررسي گزارش 
نماينده ويژه رييس جمهوري در امر مقابله با فساد بود كه 
گزارش مبسوطي در زمينه ارزيابي عملكرد دستگاه هاي 
اجرايي در حوزه مبارزه با فساد ارايه شد. وي افزود: نقاط 
قوت و ضعف دستگاه هاي اجرايي مورد بحث قرار گرفت و 
از عملكرد برخي دستگاه ها تقدير شد. برخي نقاط ضعف 
در فرآيندهاي اداري در روش ها يا در قوانيني كه ممكن 
است منشأ نفوذهايي براي تخلف يا فساد باشد بررسي 
و تأكيد شد كه سرعت بخشي به اصالح آنها انجام شود. 
سخنگوي دولت يادآور شد: انتظاري كه مردم از اين دولت 
در جهت از بين بردن ريشه هاي فساد به ويژه فساد اداري 
دارند، رييس جمهوري تأكيد ويژه اي داشتند و دستوراتي 
در اين زمين��ه داده اند. بهادري جهرمي همچنين اعالم 
كرد: در جلس��ه امروز شمس الدين فرزادي پور به عنوان 
مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي انتخاب 
شد. وي با اشاره به مصوبات امروز هيات دولت، اظهار كرد: 
با توجه به مشكالتي كه در فرآيند اجرايي شدن آيين نامه 
پرداخت تسهيالت بهسازي و نوسازي مسكن روستايي 
وجود داشت، دولت با پيشنهاد اصالحي وزارت راه در اين 
زمينه موافقت كرد. بهادري جهرمي ادامه داد: به پيشنهاد 
وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه مبلغي نزديك به 
صد ميليارد تومان براي جبران خس��ارات ناشي از زلزله 
در هرمزگان كه پي��ش از اين اتفاق افتاده بود، در اختيار 
اس��تان قرار گرفت. سخنگوي دولت يادآور شد: با توجه 
به ايرادي كه شوراي نگهبان در زمينه  اساسنامه سازمان 
توس��عه و بهره برداري فناوري هاي نوين آب هاي جوي 
وصول شده بود، در اين جلسه ايرادات مورد نظر رفع شد 
تا اين س��ازمان در قالب يك موسسه دولتي و تخصصي 
ان شاءاهلل كار خود را آغاز كند. وي همچنين اعالم كرد: 
دولت با آيين نامه اجرايي پرداخت كمك معيشت ماهانه 
به جانبازان و آزادگاني كه فاقد ش��غل هستند موافقت 
كرد. بهادري جهرمي با اشاره به طرح هاي نيمه كاره در 
سال هاي گذشته، اظهار كرد: يكي از مسائل مورد مطالبه 
مردم همين موضوع بوده كه دولت آيين نامه اي با هدف 
مش��اركت بخش غيردولتي براي اتم��ام اين طرح ها به 
تصويب رس��اند تا با اجرايي كردن اين آيين نامه، بخشي 
از بار روي زمين مانده س��ال هاي گذشته را با مشاركت 
بخش هاي دولتي و دولت از زمين برداشت. وي تاكيد كرد: 
با هدف حمايت از اشتغال مددجويان كميته امداد به ويژه 
زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اين كميته، دولت با 
اساسنامه  صندوقي كه به منظور ضمانت تسهيالت اشتغال 
اين عزيزان در كميته امداد تصويب شده بود موافقت كرد.

اعمال تحريم هاي جديد 
سوييس عليه ايران

دبيرخان��ه امور اقتصادي دولت س��وييس در بيانيه اي 
با تكرار ادعاي نقش داش��تن اي��ران در جنگ اوكراين 
با حمايت تس��ليحاتي از روس��يه، اعالم كرد كه برخي 
تحريم ه��اي اخيراتحاديه اروپا عليه اي��ران را اجرايي 
مي كند. دولت سوييس اعالم كرد كه تحريم هاي اتحاديه 
اروپا عليه يك شركت ايراني و سه   تن از افراد ارشد نظامي 
ايران را به دليل آن چه »حمايت ايران از جنگ روس��يه 
عليه اوكراين« خوانده شده است، اجرايي مي كند. طبق 
بيانيه اي از سوي دبيرخانه امور اقتصادي سوييس، اين 
اقدامات تحريمي عليه شركت صنايع هوايي شاهد و سه 
تن از مقامات ارشد نظامي ايران، قرار بود روز سه شنبه و 
به دنبال تصميم وزارت اقتصاد اين كشور اجرايي شوند. 
در اين بيانيه ادعا شده است: شركت صنايع هوايي شاهد 
وابسته به نيروهاي هوافضاي س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي ايران است كه مسوول طراحي و توليد پهپادهاي 
سري »شاهد« ايران است. اين پهپادها به روسيه ارسال 

شده اند و در جنگ عليه اوكراين به كار مي روند. 

انتقاد نماينده مجلس
از سهل انگاري وزارت اقتصاد

نماينده مردم س��بزوار در مجلس ش��وراي اسالمي با 
تاكيد بر اينكه آنچه امروز نظام جمهوري اسالمي ايران 
را تهديد مي   كند، فتنه خزنده بيكاري است، گفت: نبايد 
اتفاقات پيش رو سبب شود از مسائل اصلي كشور كه 
حل مشكل اشتغال جوانان نجيب كشورمان است، غافل 
شويم. عنابستاني در ادامه خطاب به نمايندگان مجلس 
گفت: بيش از نيمي از سال توليد دانش بنيان و اشتغال 
آفرين گذش��ت و اقدام ويژه اي نكرده   ايم، آنچه امروز 
نظام جمهوري اسالمي ايران را تهديد مي   كند، فتنه 
خزنده بيكاري است. آنچه مي تواند نظام را تهديد كند، 
هيوالي هفت سر تورم است. وي افزود: نبايد اتفاقات 
پيش رو سبب شود از مسائل اصلي كشور كه حل مشكل 
اشتغال جوانان نجيب كشورمان است، غافل شويم. چاره 
جويي   هاي كوتاه مدت مدعيان تدبير، غده هاي سرطاني 
امروز شده است كه بايد با دورانديشي و حركات معقول 
به مبارزه با آن شتافت. درمان   هايي را براي درمان كشور 
تدبير كردند كه از خود مرض بدتر بود، مشكالت كشور 
را به جاي حل از ناحيه  اي به ناحيه ديگر بردند. نماينده 
مردم سبزوار در مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: از 
دولت انتظار داريم روند 30 ساله گذشته را در طرح هاي 
اشتغالزا كه مقام معظم رهبري همه را بي نتيجه و پول 
پاشي خواندند، اصالح كند. انتظار داريم دولت به جاي 
اينكه خود با پارو زدن كش��تي اشتغال را پيش ببرد، 
س��كان را در دست گيرد و ش��بكه اي از فعاالن حوزه 
اشتغال ايجاد كند. عنابستاني در عين حال خاطرنشان 
كرد: عذرخواه مردمي هس��تيم كه از سه نفر يك نفر 
براي خود يا فرزندش جوياي كار مي  شود و شايد اگر به 
ما اميد داشتند، شايد همه شهر به سراغ ما مي آمدند. 
كميته اشتغال در فروردين ماه امسال، مدلي جديد براي 
طرح اشتغال به وزارتخانه هاي مربوطه پيشنهاد كرد اما 
با وجود هفت ماه هنوز كار جديد نديده   ايم. از وزير كار 
انتظار دارم، براي ايجاد اشتغال طرحي نو در اندازد. وي 
خطاب به وزير اقتصاد گفت: شما مسوول اجراي قانون 
صدور تسهيل مجوزها هستيد، يكي از كارهاي بزرگ 
اين مجلس براي ايجاد اشتغال همين قانون بود، چرا 
آن را اجرا نمي كنيد؟ تا كي مي خواهيد با سهل انگاري 
و تعل��ل امور جوانان عزيز را معط��ل نگاه داريد؟ عضو 
كميسيون اجتماعي مجلس خطاب به رييس جمهور نيز 
اظهار كرد: مجلس با راي مجدد به وزير صمت، همراهي 
خود را با دولت شما ثابت كرد، شما هم روش ها را اصالح 
كنيد. تفكر خزنده ليبرالي باز هم به اسم كنترل تورم دارد 
رشد و توسعه كشور را مهار مي  كند. بانك ها بي جهت 
تسهيالت نمي دهند و اعتبارات عمراني فقط ۱0 درصد 
ابالغ شده اس��ت، مراقبت كنيد تا ان شاءاهلل دست در 
دست هم دهيم به مهر ميهن خويش را كنيم آباد. علي 
اصغر عنابستاني ضمن اداي احترام به شهداي حادثه 
تروريستي حضرت شاهچراغ )ع(، گفت: ۱3 آبان روز 
ملي مبارزه با استكبار جهاني و روز دانش آموز را گرامي 
مي دارم و بر روح نوجوان��ان و جوانان عزيز وطن درود 
مي فرستم. وي در ادامه خطاب به جوانان و نوجوانان 
ايراني گفت: روي سخنم با شما آينده سازان وطن 
است، با نسلي كه چش��م اميد ايران عزيزمان براي 
پيشرفت و تحقق آمال و آرزوي مردم رنج كشيده اش 
در طي سال ها اسارت در دستان استعمار، طاغوت 
و پس از گذر از سال هاي دفاع مقدس و تحريم هاي 
ظالمانه است. عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي افزود: پس��ر و دختر عزيز ايراني؛ 
سنگ پراكني، فحاشي، هنجارشكني نه در فرهنگ 
اصيل ايراني و اسالمي جايي دارد و نه در فرهنگ و 
اصول هيچ انقالبي گنجانده شده و نه در شأن محيط 

علمي و فرهنگي مدرسه و دانشگاه است.

راه اندازي 50 سامانه مالياتي
در كشور

رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور از راه اندازي 
۵0 س��امانه مالياتي براي خدمات رساني به مؤديان 
خبر داد. داود منظور در نشست با مديران و نمايندگان 
سازمان هاي مردم نهاد با بيان اينكه نظام مالياتي در 
آستانه تحوالت بزرگي در حوزه هوشمندسازي است 
و گام ه��اي اصلي براي تحقق نظ��ام مدرن مالياتي 
در حال برداشته ش��دن اس��ت، گفت: تالش داريم 
ضمن استفاده حداكثري از فناوري هاي اطالعاتي، 
ارتباط حض��وري مميز و مؤدي را به كمترين ميزان 
كاه��ش دهيم و از اي��ن طريق ه��م رضايت مؤدي 
تأمين خواهد ش��د و هم زمينه فس��اد در دس��تگاه 
ماليات��ي كاهش خواهد يافت. وي اف��زود: در همين 
 رابطه پنجره واحد خدمات الكترونيك مالياتي به نشاني

 My.tax.gov.ir ايجاد شده و كليه خدمات مالياتي 
از طريق اين درگاه ملي قابل ارايه است و مؤديان جز در 
برخي موارد خاص، نيازي به مراجعه به ادارات مالياتي 
ندارند. منظور همچنين با اش��اره ب��ه اينكه حدود ۵0 
سامانه مالياتي در اين سازمان، جهت ارايه خدمات كامل 
و جامع به مؤديان راه اندازي شده است، گفت: تعدادي 
از اين سامانه ها در مرحله تكميل نهايي است و در نهايت 
به نقطه اي خواهيم رسيد كه مراجعه مؤديان به ادارات 
مالياتي به ش��كل چش��مگيري كاهش خواهد يافت. 
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مهم ترين اقدام 
در زمينه ارايه خدمات الكترونيكي به مؤديان را، ايجاد 
پرونده الكترونيك مالياتي عنوان كرد و گفت: در راستاي 
شفافيت نظام مالياتي، تمام پرونده هاي مالياتي مؤديان 
به صورت الكترونيكي و قابل رويت براي مؤديان در خواهد 
آمد. دومين نشست تخصصي سازمان امور مالياتي كشور 
با مديران و نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد باهدف 
استفاده از ظرفيت هاي تخصصي اين تشكل ها در جهت 
ارتقاي توان نظام مالياتي و بهبود شيوه ها و روش هايي 
اجرايي برگزار شد. مديران و نمايندگان سازمان هاي 
مردم نهاد نيز به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات و طرح ها 
و پيشنهادها خود در جهت تقويت توان نظام مالياتي 
پرداخته و مقرر گرديد از توان و تجربه اين تشكل ها، 
به ويژه در زمينه توسعه فناوري هاي مالياتي و هوش 

مصنوعي، استفاده موثري صورت گيرد.

سردرگمي يا طراحي كالن؛ برنامه دولت چيست؟

وزير امور خارجه مطرح كرد

رييس مجلس شوراي اسالمي: 

مثلث نان، كاالبرگ و حقوق

سفر هياتي از ايران به وين در روزهاي آينده

جهان بدون امريكا زيباتر است

وزير امور خارجه كشورمان اعالم كرد كه طي روزهاي آينده 
هيات��ي از ايران به منظور ديدار و رايزني با مقامات آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به وين سفر مي كند. امير عبداللهيان 
در نشست مطبوعاتي مشترك با فيصل مقداد وزير امور 
خارجه سوريه در تهران با اشاره به رايزني هاي صورت گرفته 
بين مقامات دو كشور در جريان اين سفر گفت: در يك سال 
گذشته حجم تبادالت تجاري ايران و سوريه افزايش قابل 
توجهي را نشان مي دهد و رفت و آمد هيات هاي اقتصادي 
و تجاري دو كشور در دو بخش خصوصي و دولتي گسترش 
پيدا كرده است. اين ديپلمات عالي رتبه ايران با بيان اينكه 
ايران و س��وريه در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي در 
ارتباط با موضوعات مختلف از مواضع مشترك برخوردار 
هستند، افزود: در جريان رايزني هاي امروز بين مقامات 
دو كش��ور در خصوص راهكارهاي افزايش و روان سازي 
همكاري ه��اي اقتصادي و تجاري بين تهران و دمش��ق 
گفت وگو و رايزني كرديم. امير عبدالهيان در همين ارتباط 
گفت: توافق كرديم كه در آينده اي نزديك كميس��يون 
عالي مشترك همكاري هاي اقتصادي دو كشور با حضور 
نخست وزير سوريه و دكتر مخبر معاون اول رييس جمهور 
ايران به ميزباني تهران برگزار شود و برگزاري اين كميسيون 
فرصت خوبي براي شتاب بخشيدن به همكاري هاي دو 
كشور در حوزه هاي اقتصادي و تجاري است. امير عبدالهيان 
همچنين در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود در اين 
نشست خبري افزود: همچنين در ديدار امروز در خصوص 
نشست دوستان منشور سازمان ملل كه شنبه هفته آينده 

با مشاركت ۱8 كشور در س��طح معاونين وزراي خارجه 
در تهران برگزار مي شود گفت وگو كرديم. اين نشست به 
مدت يك روز در تهران برگزار مي شود و در آن موضوعات 
مهمي همچون آثار تحريم ه��ا، راه هاي برون رفت از آن و 
مقابله با يكجانبه گرايي و بررسي راهكارهاي همكاري هاي 
كشورهاي عضو در حوزه هاي مختلف مورد بررسي قرار 
مي گيرد. وي ادامه داد: اين فرمت بخشي از فرمتي است 
كه در سال جاري در سازمان ملل در نيويورك برگزار شد. 
امير عبدالهيان در بخش ديگري از صحبت هاي خود به 
روابط ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي اش��اره كرد و 

گفت: در خصوص شروع گفت وگوها و تقويت همكاري ها 
با آژانس بين المللي انرژي اتمي طي روزهاي آينده هياتي 
از س��وي ايران به وين سفر مي كند. در اين خصوص بين 
همكارم آقاي اسالمي رييس سازمان انرژي اتمي و آقاي 
رافائل گروسي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اتفاق 
نظر وجود دارد . وي افرود: اميدواريم كه آژانس بين المللي 
انرژي اتمي با نگاه فني و بر اساس آنچه كه پيش از اين توافق 
كرده ايم نسبت به حل و فصل برخي از اتهامات مطرح شده 
از سوي اين آژانس در مورد فعاليت هاي صلح آميز هسته اي 
ايران بتواند از اين مرحله از مسير همكاري فني عبور كند. 

وزير خارجه كشورمان همچنين با اشاره به آخرين روند 
مذاكرات رفع تحريم ها گفت: در همين چارچوب و در 
راستاي رسيدن به گام هاي پاياني توافق، به رغم برخي 
از اظهارات متناقض مقامات امريكايي تبادل پيام ها در 
اين زمينه ادامه دارد و به موازات اقدامات و گفت وگوها 
در وين رايزني ها و گفت وگوها براي نهايي كردن توافق 
از طريق هماهنگ كننده اتحادي��ه اروپا جريان دارد و 
من امروز تا دقايقي ديگر با آقاي بورل مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپ��ا و هماهنگ كننده مذاكرات در 
مورد آخرين وضعيت مذاكرات و انجام هماهنگي هاي 
الزم در اي��ن زمينه به صورت تلفني رايزني و گفت وگو 
مي كنم. اين ديپلمات عاليرتبه كش��ورمان در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود بار ديگر با اش��اره به روابط 
ايران و سوريه در حوزه هاي تجاري و اقتصادي تصريح 
كرد: طي مدت اخير ما شاهد پيشرفت هاي چشمگيري 
در حجم تبادالت بين دو كش��ور هستيم و امروز براي 
سرعت بخشيدن به اين موضوع گفت وگوها و رايزني هاي 
خوبي داشتيم و فكر مي كنيم برگزاري نشست عالي 
كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور در اين زمينه 
بس��يار مهم باش��د. وي تاكيد كرد: تمام گفت وگوها و 
برنامه ريزي هاي ما در اين چارچوب اس��ت كه با توجه 
به ظرفيت هاي موجود بين دو كشور حجم همكاري ها 
و تبادالت بين تهران و دمشق را در حوزه هاي مختلف 
از جمله حوزه هاي تجاري و اقتصادي گسترش دهيم 

و موانع احتمالي موجود در اين زمينه را برطرف كنيم.

رييس مجلس ش��وراي اسالمي با اش��اره به فرا رسيدن 
سالروز ۱3 آبان، جهان بدون امريكا را جاي زيباتري دانست. 
محمدباقر قاليباف در نطق پيش از دستور خود در جلسه 
علني مجلس شوراي اسالمي ضمن گراميداشت سالروز 
۱3 آبان ماه روز دانش آموز و تسخير النه جاسوسي امريكا، 
گفت: جهان بدون امريكا جاي زيباتري است. رييس مجلس 
شوراي اسالمي بيان كرد: اياالت متحده امريكا به عنوان 
تجسم استكبار جهاني در چند دهه گذشته بارها عليه اراده 
ملت ها وارد عمل شده است و از هيچ اقدامي از قبيل كودتا، 
تمهيد جنگ داخلي، تسليح گروه هاي تروريستي افراط گرا، 
اشغال و تدارك انقالب هاي فرمايشي و طراحي شده پرهيز 
نمي كند. وي با بيان اينكه امريكا به طور ساختاري در جهان 
مانع از تحقق اراده ملت ها مي شود، تصريح كرد: ملت ايران 
چهار دهه پيش از اين با انقالب مردمي و پس از آن با اشغال 

جايگاه جاسوس پروري سفارت امريكا تصميم گرفت تا 
اراده خود را بر اراده مستكبر تحميل كند. ملت ايران تصميم 
گرفت كه ديگر شخص اول كش��ور گوش به فرمان فالن 
ديپلمات درجه دومي امريكا نباشد و اراده هيچ مستكبري 
نتواند خاك و استان ايران را از كشور جدا كند. قاليباف در 
ادامه يادآور شد: ايرانيان س��يزدهم آبان ماه ۵8 با اشغال 
سفارت امريكا به جهان ثابت كردند كه دوران كودتا كردن 
در اين خاك به پايان رسيده است و قدرت استكبار در برابر 
اراده ملت ها همچون پِر كاهي در مقابل توفان است. امريكا 
با اعمال تحريم عليه ملت ايران، پشتيباني از صدام در دوران 
دفاع مقدس، تشكيل شبكه هاي جاسوسي و خرابكاري و 
ترور در ايران، حمايت از گروه هاي تروريستي با هدف بر هم 
زدن امنيت كشور، متحد كردن توان رسانه اي براي توليد 
اخبار دروغ عليه ايران، كارشكني در پيشرفت هاي علمي 

كشور به خصوص در حوزه هسته اي، حمايت از رژيم قاتل 
صهيونيستي، حمايت از آشوب و ناامني در كشور و بسياري 
اقدامات ديگر تالش كرد تا به مردم جهان هشدار دهد كه 
اگر شما هم مسير استقالل را در پيش بگيريد بايد منتظر 
جنگ، تحريم و تهديد باشيد. وي افزود: اين وعده الهي است 
كه عاقبت تبهكاران و مستكبرين با تمام قدرت نظامي و 
امنيتي و رسانه اي تسليم اراده ملت ها خواهد شد. رييس 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه »جهان بدون امريكا 
جاي زيباتري است«، تاكيد كرد: در حوادث اخير نيز امريكا 
و شبكه جاسوسي و عوامل خرابكار آنها برنامه اي پيچيده و 
ويژه اي طراحي كرده بودند اما اين بار هم همچون گذشته 
در مورد ملت آگاه ايران اشتباه كردند. همه مردم از جمله 
منتقدين و معترضين عاشق هر وجب از خاك ايران هستند. 
به تحريم طلبان، جنگ افروزان و تروريست ها باج نخواهد 

داد و آنها مطالبات مد نظر خود را همزمان با اعالم انزجار 
از دخالت كودتاچيان امريكايي پيگيري خواهند كرد و ما 
وظيفه داريم بستر الزم را براي شنيدن و اقدام متناسب آن 
فراهم كنيم تا اميد دشمن براي فرصت طلبي را نااميد كنيم. 
قاليباف خاطرنشان كرد: امريكا مي داند كه امروز مردم جهان 
در آستانه رسيدن به همان آگاهي تاريخي ضد استكباري 
هستند كه ملت ايران چهار دهه پيش به آن رسيده بود و 
به همين دليل همه توان خود را براي بن بس��ت نمايي در 
ايران اسالمي به كار گرفته است. وي در پايان گفت: قبال 
هم تاكيد كرده ام كه راس مبارزه با امريكا كار كردن و كار 
كردن براي مردم است. فقط شعار دادن كافي نيست. امروز 
هر كسي باري از مشكالت مردم بردارد مشتي محكمي 
بر دهان امريكا زده است و به لطف الهي مردم آزاده ايران 
در برابر اين نقشه نيز ان شاءاهلل پيروز بيرون خواهند آمد.



تقربيا پنج روزي مي ش��ود كه شاخص كل بورس مثبت 
اس��ت و اغلب نمادهاي بازار نيز به همين واسطه مثبت 
شده اند. برخي اين مثبت شدن را به بسته 10 بندي حمايت 
از بازار سرمايه ربط مي دهند و برخي ديگر ناشي از افزايش 
قيمت دالر مي دانند. شاخص كه تا نيمه معامالت با افت 
همراه بود، رفته رفته پس از نيمه معامالت پا در مسير رشد 
گذاشت. بدين ترتيب شاخص كل توانست هفته رويايي 
خود را سبز به پايان برساند تا پس از مدت ها فعاالن بازار آن 
روي ديگر بازار را هم ببينند. گرچه رشد شاخص خيلي 
هم خودجوش نبود و مصوبات و ابالغيه هاي سازمان نقش 
پررنگي در اين صعود داشتند.بس��ته حمايتي 10 بندي 
سازمان را مي توان مهم ترين عامل رشد اين هفته شاخص 
دانست.اخبار حمايتي به همين جا ختم نمي شود و ديروز 
ش��اهد خبر ورود مستقيم صندوق توس��عه ملي به بازار 
بوديم.گرچه ماهيت پيامدهاي اقتصادي و تاثير بلندمدت 
اينچنين اقداماتي جاي بحث دارد؛ ولي به نظر مي رسد 
حداقل در كوتاه م��دت و تا اينجا اين اقدامات در تحريك 
ش��اخص براي صعود موثر بوده اس��ت.  نكته ديگري كه 
ش��ايد در ميانه بازار تاثير بسزايي بر روند شاخص داشت 
خبر شكس��ته ش��دن س��قف تاريخي دالر و رسيدن به 
باالي ۳۴هزار تومان اس��ت كه گرچه به طوركلي خبري 
نامطلوب است ولي در ميان مدت مي تواند پيشراني براي 
رشد شاخص كل باشد. براساس گزارش هايي كه برخي 
كانال هاي تلگرامي تاكنون منتشر كرده اند، قيمت دالر از 
محدوده تاريخي خود عبور كرده و به قيمت بي سابقه اي 
رسيده است كه حاكي از ثبت ركوردي عجيب و تاريخي 
براي قيمت دالر است. طبق نرخ هايي كه از معامالت نقدي 
در بازار آزاد اعالم شده، نرخ دالر ساعتي پيش با عبور از مرز 
۳۴ هزار ۳00 توماني، ركورد جديدي را ثبت كرد. از سوي 
ديگر برخي از كارشناسان عقيده دارند مصوبه 10 بندي 
در كنار افزايش قيمت دالر مي تواند مسيز معامالت بازار 
را تغيير دهد. البته شرط تاثيرگذاري اجرايي شدن 100 
درصدي اين مصوبه است يعني بايد تمام 10 بند اجرايي 
شود. كارشناس��ان معتقدند مهم ترين ابزار دست بانك 
مركزي بهره بين بانكي است كه طي روزهاي اخير سيگنال 
خوبي از آن صادر نش��ده اس��ت. با اين همه اما برخي نيز 
اميدوارند مسير سبز بورس ادامه دار باشد و سرمايه گذاران 
با اين بازار آش��تي كنند. نيما ميرزايي كارش��ناس بازار 
سرمايه در خصوص تاثير بسته 10 بندي حمايت فوري 
از بازار سرمايه بيان كرد: تصميماتي كه در قالب 10 بند 
بس��ته حمايتي فوري از بازار س��رمايه ارايه شده، عمدتا 
در چارچوب اختيارات س��ازمان بورس بوده است. البته 
برخي موارد آن از جمله همكاري مشترك بانك مركزي 
و وزارت اقتصاد در مورد نرخ بهره، از مواردي است كه بايد 
نهادهاي ديگر هم همكاري داشته باشند. اما مواردي كه 
در چارچوب اختيارات س��ازمان بورس بوده جهت دهي 
درستي به بازار سرمايه خواهد بود. وي افزود: مثال بند 1 

)بيمه سهام( مي تواند بسياري از فروشندگان را كه عمدتا 
سرمايه هاي خرد داشته و بعضا هم تازه وارد هستند، هدف 
قرار دهد و انگيزه فروش سهام و سرمايه گذاري در بانك را 
در اين عده از بين ببرد. پشتوانه اين تصميم دولت بوده و 
نگراني بابت از بين رفتن سرمايه ها وجود نخواهد داشت. 
ضمن اينكه به اذعان اكثر كارشناسان، رشد حداقل 1۵ 
الي ۲0 درصدي در كليت بازار س��رمايه خواهيم داشت 
و سرمايه گذاران مي توانند اطمينان خاطر داشته باشند 
با خريد اوراق تبعي بيمه س��هام، بازده��ي ۲0 درصدي 
دريافت كنن��د و اگر هم بازدهي بازار س��هام بيش از اين 
ميزان بود كه از رشد بازار سرمايه منتفع خواهند شد. اين 
بند به نوعي تضمين اصل س��رمايه به عالوه حداقل سود 
س��االنه ۲0 درصدي براي س��رمايه گذاران خرد خواهد 
بود. اين كارش��ناس بازار س��رمايه گفت: از س��وي ديگر 
بسياري از سهم ها همچون بعضي نمادهاي پتروشيمي، 
پااليشي ها و... از منظر تحليلي جذاب هستند و با توجه به 
شرايط قيمت هاي جهاني، احتمال ثبات در نرخ هاي فعلي 
كاموديتي ها وج��ود دارد. بنابراين مي توانيم خوش بين 
باشيم سودآوري شركت ها در سال آينده هم تكرار شده 
و حتي رشد كند و بازدهي معقولي نيز نصيب سهامداران 
شود. وي در ادامه افزود: اجراي اين بسته به شدت مي تواند 
به بازار سرمايه كمك كند. در كوتاه مدت تزريق منابع به 
صندوق تثبيت و صندوق توسعه بازار هم كمك شاياني به 

بازار خواهد كرد و مي تواند اين اطمينان خاطر را در فعاالن 
بازار سرمايه ايجاد كند كه كف سهم ها بسته خواهد شد. 
صندوق تثبيت بازار سرمايه مي تواند از سهم هاي ارزنده 
بازار خصوصا سهم هاي شاخص ساز حمايت كند. مشكل 
بازار سرمايه ما در حال حاضر فقط سمت عرضه نيست و 
تقاضا هم در بازار سرمايه تضعيف شده است. تزريق منابع 
به صندوق تثبيت بازار، دلگرمي براي بازار سرمايه خواهد 
بود. ميرزايي ضمن تاكيد بر تاثيرگذاري بسته 10 بندي 
حمايت از بازار سرمايه، اظهار كرد: عالوه بر بسته 10 بندي 
حمايت فوري از بازار س��رمايه، س��ازمان بورس اقدامات 
ديگري هم در دس��ت انجام دارد. از جمله بحث پيگيري 
كاهش مالي��ات كه به تاييد رييس جمهور هم رس��يد و 
به شدت مي تواند به افزايش ارزش معامالت كه پاشنه آشيل 
بازار سرمايه شده، كمك كند. همچنين ساير موضوعات 
از جمله قيمت گذاري دستوري كه در حال پيگيري است 
تا وزارت صمت با صنايع همكاري بيشتري داشته باشد. 
مجموع اين اقدامات به بهبود وضعيت بازار سرمايه كمك 
زيادي خواهد كرد. البته كه تمامي مشكالت با اين اقدامات 
برطرف نخواهد شد و ما در بازار سرمايه مشكالت ديگري 
با برخي تصميمات و سياست گذاري ها داريم؛ ولي انتظار 
داريم مشكالتي كه رفع آنها در چارچوب اختيارات سازمان 
بورس هستند، مرتفع گردد. ميرزايي با ارايه پيشنهادهايي 
براي بهبود وضعيت بازار سرمايه گفت: به هر حال مي توان 

تصميمات ديگري هم اتخاذ ك��رد كه اثر مثبتي بر روي 
بازار سرمايه داشته باشند. در نگاه بلندمدت، تدوين يك 
استراتژي مشخص به كمك سازمان بورس خواهد آمد. 
سازمان بورس در ۳ سال گذشته بيش از ۳ تغيير مديريتي 
داشته و به ش��دت متزلزل بوده است. هر رييسي كه وارد 
سازمان بورس مي شود، ديدگاه هاي خاص خود را دارد و 
درگير چالش هاي بي انتهاي بازار سرمايه شدن، باعث شده 
روساي سازمان نتوانند استراتژي بلندمدتي تدوين كرده و 
به سمت تحقق آن حركت كنند. وي افزود: به نظر مي رسد 
سازمان بورس در گام اول بايد يك استراتژي بلندمدت با 
كمك نخبگان و ذي نفعان متعدد بازار سرمايه تدوين كند. 
كماكان گاهي شاهد آن هستيم كه يك حقوقي، حجم 
قابل توجهي از س��هم را به جاي عرضه بلوكي، به صورت 
خ��رد روي تابلو عرضه مي كند و ب��ازار را تحت تاثير قرار 
مي دهد. اين مشكل بايد برطرف شود. ارتباط با نخبگان هم 
مي بايست تقويت شود. اگرچه در ۲ سال گذشته سازمان 
بورس جلسات متعددي با فعاالن بازار سرمايه داشته؛ اما 
در تصميم گيري ها جاي مشورت با نخبگان خالي است و 
با استفاده از اين ظرفيت ها، مي توان اتاق فكري در سازمان 
بورس تش��كيل داد. بازار سرمايه بزرگ شده و به همان 
نسبت هم چالش ها و مشكالت اين بازار بزرگ شده اند. 
به نظر مي رس��د در س��ايه همفكري با نخبگان بازار 
سرمايه، مي توان روزهاي روشن تري در اين بازار رقم زد.
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بازار ضايعات شهرداري
از مسير بورس كاال شفاف مي شود

برنا| معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران گفت: 
شهرداري تهران در نظر دارد براي نخستين بار ضايعات 
آهني خود را در بستر بورس كاال به فروش برساند و به مرور 
ساير ضايعات شهرداري تهران كه در مجموع رقم قابل 
توجهي است نيز در بورس كاال عرضه خواهيم كرد. لطف اله 
فروزنده، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران 
در جلسه شوراي مديران حوزه معاونت مالي اظهار كرد: 
شهرداري تهران در نظر دارد براي نخستين بار ضايعات 
آهني خود را با همكاري س��رمايه گذاري شهر در بورس 
كاال به فروش برساند و با توجه به انجام مقدمات الزم به 
زودي ضايعات از طريق بورس كاال با قيمت واقعي و شفاف 
به فروش مي رسد. فروزنده با بيان اينكه ضايعات شهرداري 
تهران در مجموع رقم قابل توجهي اس��ت، گفت: عرضه 
ضايعات در بورس كاال را از ضايعات آهن شروع كرده ايم و 
در نظر داريم به فروش ساير ضايعات تسري بخشيم و هر 
چيزي را كه قابليت عرضه در بورس كاال را داشته باشد، 

در راستاي شفافيت در بورس كاال عرضه مي كنيم.

عملكرد سازمان بورس
در مورد بيمه سهام ارزشمند است

فارس| جعفر قادري عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس اعالم كرد: سهامداران خرد بيشتر جزو 
گروه هايي هس��تند كه به دليل عدم آشنايي با مكانيزم 
معامله در بورس، هنوز حرفه اي نشده اند و متاسفانه امكان 
تشخيص سهام هاي مناسب را ندارند، بنابراين الزم است 
كه حاكميت در موضوع بورس و حفظ دارايي هاي مردم 
كنار س��هامداران خرد قرار بگيرد. وي با اشاره به اهميت 
بازار س��رمايه و لزوم حماي��ت از آن گفت: بيمه پرتفوي 
)تركيب سبد س��هام( به عنوان يكي از بندهاي مصوبه 
ده بندي سازمان بورس در حمايت فوري از بازار سرمايه، 
كار ارزشمندي اس��ت كه از سوي سازمان بورس و اوراق 
بهادار انجام ش��ده است و به سهامدار خرد با پرتفوي زير 
يكصد ميليون تومان كمك كند تا سرمايه اوليه خود را 
از ريزش هاي بيش��تر مصون كند. در حقيقت با اين كار 
اصل س��رمايه در ش��رايط بحراني حفظ مي شود و سود 
۲0 درصدي نيز به پرتفوي خرد تعلق مي گيرد. نماينده 
مردم شيراز در مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: به طور 
كلي معتقدم بايد ش��رايطي در بورس فراهم ش��ود كه 
سهامداران خرد متضرر نشوند و كف سود سيستم بانكي 
براي سرمايه گذار تامين شود تا سرمايه گذار ترغيب به 
ماندگاري در بازار و س��هامداري در بورس ش��ود. وي در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا رويكرد مجلس شوراي اسالمي 
با بيمه سهام مثبت است، گفت: ما در شرايطي هستيم 
كه بايد س��هامدار خرد را حفاظت كنيم. نظر من نسبت 
به اين موضوع مثبت است و ساير دوستان در مجلس نيز 
اغلب همين نگاه را دارند. قادري با بيان اينكه بايد بين 
سهامداران خرد و سهامداران عمده تفكيك قائل باشيم، 
گفت: وقتي در بورس سرمايه هاي مردم به بهترين شكل 
در تامين مالي پروژه هاي اقتصادي به كارگرفته مي شود 
ورود و ماندگاري افراد در بورس از اهميت برخوردار است، 
بنابراين بايد تالش شود از سرمايه هاي خرد در نوسانات 
مراقبت كنيم. وي در پايان خاطرنشان كرد: شايد بهترين 
توصيه به افرادي كه خواهند وارد بازار سرمايه شوند، اين 
است كه از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري وارد اين 

بازار شده و خود را از نوسانات بازار سرمايه حفظ كنند.

واريز فوري بدهي صندوق توسعه 
ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با حمايت از واريز بدهي 
معوق صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه 
از پيگيري فوري براي وصول وام ها و تسهيالت پرداخت 
شده صندوق توس��عه ملي به برخي نهادها و سازمان ها 
خبر دادند. محسن زنگنه نماينده مردم تربت حيدريه در 
مجلس شوراي اس��المي درباره بند تزريق منابع مالي از 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه كه در 
بسته 10 بندي حمايت فوري از بازار سرمايه آمده است، 
گفت: با اين بند بسيار موافق هستم چرا كه صندوق تثبيت 
براساس قانون بايد از سوي صندوق توسعه تغذيه و تامين 
اعتبار شود. وي افزود: اصل كار خوب است اما مبالغي كه 
دولت سرمايه گذاري مي كند بايد به سمت بازارگرداني 
پيش برود و حتي صندوق تثبيت را سودآور و داراي ارزش 
افزوده كند جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس نيز با بيان اينكه وام ها و تسهيالتي 
كه صندوق توسعه ملي به بخش هاي مختلف اقتصادي 
پرداخت كرده آن طور كه بايد برنگش��ته است و از سويي 
ديگر صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بدهكار است، 
عنوان كرد: به نظر مي رسد اولويت اول صندوق توسعه ملي 
بايد صندوق تثبيت باشد تا در بخش اقتصاد و بازار سرمايه 
كارساز بوده و ثبات الزم را در بازار سرمايه ايجاد كند. عليرضا 
شهبازي عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز با بيان اينكه 
با ورود آقاي غضنفري به عنوان رييس صندوق توس��عه 
ملي، عملكرد صندوق مثبت ارزيابي مي شود، گفت: اميد 
است با برنامه هايي كه در دستور كار صندوق توسعه ملي 
اس��ت و اهداف مورد نظر آن، اين مهم يعني تزريق منابع 
صندوق به صندوق تثبيت بازار س��رمايه با فوريت انجام 
شده تا ثبات به بازار برگردد. وي تاكيد كرد: كساني كه از 
صندوق توسعه ملي وام گرفته بودند آن طور كه بايد اقدام 
براي بازگشت پرداختي هاي خود نكرده اند كه اميد است با 
بازگشت منابع، تزريق منابع به صندوق تثبيت بازار سرمايه 
با سرعت بيشتري انجام ش��ود. حجت اله فيروزي عضو 
كميسيون صنايع و معادن نيز در اين باره عنوان كرد: در 
كميسيون صنايع و معادن طي جلساتي با مسووالن بانك 
مركزي برگزار شد گزارش هاي مفصلي از معوقات بانكي به 
صندوق توسعه ملي ارايه شد كه در آن جلسات مشخص 
شد معوقات زيادي بابت تسهيالتي كه صندوق به برخي 
نهادها و سازمان ها داده و هنوز بازنگشته است، وجود دارد. 
وي اظهار كرد: بانك مركزي هياتي تشكيل داده تا بحث 
معوقات را پيگيري و نسبت به بازگشت آنها به بدنه صندوق 
جدي تر عمل كنند. اميد است با بازپرداخت مبالغ مورد نظر، 
صندوق بتواند معوقات خود به صندوق تثبيت را پرداخت 

كند تا بازار سرمايه را از وضعيت فعلي خارج كند. 

سبد سهام ۹۶ درصد
سهامداران خرد بورس بيمه شد

ايرن�ا| محم��ود گ��ودرزي، مديرعام��ل بورس 
تهران با اش��اره به بس��ته حمايتي دولت در زمينه 
اطمينان بخشي به بازار سرمايه، اظهار داشت: بسته 
حمايتي دولت از بازار سرمايه همچون بحث انتشار 
اوراق تبعي كه بيمه جمعي س��هام تلقي مي شود، 
اتفاق خوبي اس��ت كه به سهامداران خرد دلگرمي 
و تضمي��ن س��ود ۲0 درصدي مي ده��د. به گفته 
گودرزي بيمه گسترده سهام در قالب انتشار اوراق 
تبعي حداقل اثر رواني مثبتي دارد، زيرا حدود ۹۶ 
درصد از مردم )س��رمايه هاي ُخرد( را كه پرتفوي 
زير 100 ميلي��ون تومان دارن��د را بيمه مي كند. 
مديرعامل بورس تهران با اشاره به اينكه تجربه بيمه 
گسترده س��هام در گذشته هم اجرايي شد و نتايج 
مثبتي داشت، گفت: انتشار اوراق تبعي مي تواند در 
كوتاه مدت فضاي اطمينان بخشي را به بازار سهام 
برگردان��د، اما در بلندمدت نيازمند حساس��يت و 
توجه سياست گذار به پارامترهاي كالن اقتصادي 
همچون نرخ بهره، كاهش فاصله نرخ ارز نيمايي با 
ارز بازار آزاد و بهبود شرايط كالن اقتصادي هستيم 
كه امكان پيش بيني پذيري را براي اقتصاد نيز مهيا 
كند. مديرعامل بورس تهران به تازگي در گفت وگوي 
تلويزيوني در خصوص چگونگي بيمه سهام از سوي 
سهامداران گفته بود: بعد از ابالغيه سازمان بورس و 
اعالم سازوكارهاي مربوطه، يك نماد اعالم خواهد 
شد كه مردم مي توانند با يك ريال از طريق بورس 
تهران اقدام به خري��د اين اوراق كنند. با خريد اين 
اوراق يك ريالي، كل سبد سهام مردم به عالوه يك 
س��ود ۲0 درصدي تضمين و بيمه مي شود. نكته 
بسيار مهم براي اين اوراق اين است كه حتمًا بايد در 
اين بازه زماني يك ساله فرد هيچ كدام از سهام داخل 
پرتفوي خود را نفروشد، چراكه اگر سهمي فروخته 

شود اين بيمه كاركرد خود را از دست خواهد داد.

سهامداران عدالت منتظر
سود ۵۰۰ هزار توماني باشند

تسنيم| سيداحسان خاندوزي با اشاره به جلسه 
ديروز شوراي عالي بورس اظهار كرد: در اين جلسه 
مصوب شد سود سهام عدالت شركت هاي بورسي 
كه مهلت آنها براي واريز سود به پايان رسيده و سود 
سهام عدالت آنها قابل وصول است، تا پايان پاييز براي 
همه ۴۹ ميليون نفر دارنده سهام عدالت واريز شود. 
وزير امور اقتصاد و دارايي درمورد ميزان سود توضيح 
داد: ميزان س��ود حدود ۵00 هزار تومان به ازاي هر 
برگه سهام عدالت است. وي همچنين درمورد ميزان 
باقي مانده سود سهام عدالت گفت: مبلغ باقي مانده 
سود سهام عدالت از شركت هايي كه هنوز مهلت 
دارند تا پايان س��ال جاري يا ابتداي س��ال 1۴0۲ 
انجام مي شود و اخبار آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

ارزندگي باالي بازار سهام
به شرط رفع ابهامات

بورسنيوز| پوريا خالديان، كارشناس بازار سهام 
تشريح كرد: سرمايه گذاران در بازار سهام اعتمادي 
نسبت به متواليان اركان آن ندارند، بي شك تا زماني 
كه ابهامات در بازار سهام وجود داشته باشد نمي توان 
انتظار بازار سرمايه رو به رش��دي را داشته باشيم. 
بايد گف��ت با حمايت هاي مقطع��ي و صوري بازار 
سهام راه متفاوتي را پيش نمي گيرد، بايد اصالحات 
ساختاري نه تنها در بورس بلكه در كليت سياست و 
اقتصاد كشور رخ دهد تا اثرات آن در تابلوي معامالت 
ديده شود. برخالف اينكه سهام شركت ها در بازار 
 P/E forward سرمايه به جذابيت رسيده است و
نيز در كف تاريخي خود قرار دارد، همچنان تحركي 
را در بازار شاهد نيستيم و اين مساله خود نمايانگر 
اين موضوع خواهد بود كه تغييرات در كليت بازار 
س��هام مورد نياز است. وي افزود: مواردي همچون 
نرخ بهره بين بانكي، رواب��ط بين المللي، نرخ گاز و 
خوراك برخي صنايع در بودجه سال آينده، فروش 
اوراق دولتي در ۶ ماهه دوم كه بازار هاي مالي را متاثر 
مي كند از ابهامات بازار سرمايه است كه بايد مرتفع 
شود. برخي موضوعات همانند عرضه بلوك فارس كه 
با حجم بااليي معامالت بازار سهام را ملتهب مي سازد 
و سازوكار آن بازار را با شوك مواجه كرده است . اين 
فعال بازار سرمايه تش��ريح كرد: براي بررسي روند 
بازار تا انتهاي سال بايد چند شاخصه را مد نظر قرار 
دارد، ابتدا بحث بودجه سال 1۴0۲ را پيشرو داريم، 
كه عوارض گمركي، صادرات��ي و گاز، نرخ خوراك 
در صنايع پتروش��يمي از فاكتور هاي اثرگذار اين 
شاخصه هستند. از سوي ديگر نرخ بهره اقتصادي 
از آيتم هاي تاثيرگذار است چراكه افزايش نرخ بهره 
بين بانكي منجر به ايجاد فشار به ساير دارايي هاي 
مالي مي شود. بي ش��ك به هر ميزان كه نرخ بهره و 
فضاي پيشرو با ابهام مواجه شود، بازار سرمايه امكان 
رش��د در ميان رقبا را از دست مي دهد. در اين بين 
فضايي سياسي فعلي و از طرفي توفق مذاكرات ميان 
ايران و امريكا و انتخابات كنگره در امريكا، برجام را 
هم با ابهام مواجه كرده است و چشم انداز روشني را 
پيشرو ندارد. با تمام اينها بازار سرمايه تا انتهاي سال 
بسيار رشد نداشته باشد، ولي با سهام  P/E ۳ و ۳.۵ 
بهترين گزينه براي سرمايه گذاري با ديد بلندمدت 
اس��ت. خالديان در انتها گفت: صنعت پااليشگاه 
ريزش خاصي را به خود نديده و در كف قيمتي قرار 
دارد همچنين شركت هاي بسيار خوبي را در اين 
گروه مي توان يافت. پيشنهاد مي شود براي تنوع 
بخش��ي به پرتفوي، ۳0 درصد از آن را به صنعت 
پااليشگاه تخصيص دهيد، اين صنعت مي تواند تا 
پايان سال بازدهي معقولي را داشته باشد. در كنار 
آن فلزات هم در برخي نماد ه��ا ارزندگي دارند و 

مناسب سرمايه گذاري بلندمدت هستند.

»تعادل«گزارشميدهد

توسعه اعتماد در بورس

اعتماد سهامداران به بازار سهام را بر مي گردانيم
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس به تصميمات سازمان 
بورس براي افزايش دوباره دامنه نوسان اشاره كرد و گفت: 
دامنه نوسان در اواخر تابستان افزايش پيدا كرد و اكنون 
هم براي مدتي معامالت بازار با دامنه نوسان فعلي ادامه دار 
خواهد بود كه پس از ارزيابي نتايج معامالت بورس با دامنه 
نوسان هفت درصدي، تصميمات الزم براي افزايش دوباره 
دامنه نوسان اتخاذ خواهد شد، اما بعيد است، دامنه نوسان 
در فصل پاييز افزايش يابد. وي به اقدامات سازمان بورس 
براي بهبود وضعيت فعلي معامالت بازار سهام و نيز كاهش 
نوسانات اين بازار تاكيد كرد و اضافه كرد: بحث ابزارسازي 
و نيز نهادسازي از جمله اقداماتي است كه از مدت ها قبل 
در سازمان بورس آغاز شده و ادامه دار خواهد بود. عشقي 
اظهار داش��ت: در اين زمينه سعي داش��تيم تا اقدامات 
الزم در زمين��ه راه اندازي انواع صندوق س��رمايه گذاري 
مانند صندوق اهرمي، صندوق با اصل تضمين س��رمايه 
و صندوق امالك و مستغالت را در دستور كار قرار دهيم. 
سهامي كه اكنون در بازار وجود دارد همه در يك شرايط 
نيستند و قيمتي كه در برخي از سهام ارزنده وجود دارد 
احتمااًل ديگر تكرار نخواهند شد رييس سازمان بورس در 
گفت وگو با ايرنا خاطرنشان كرد: اين صندوق ها از جمله 
صندوق هايي بودند كه براي نخستين بار راه اندازي شدند 
و سرمايه گذاران با سطح ريسك هاي مختلف مي توانند 
اقدام به سرمايه گذاري در اين صندوق ها كنند. وي بيان 
كرد: از سوي ديگر موضوع تاسيس نهادهاي مالي جديد در 
حوزه سبدگرداني و كارگزاري براي ارايه خدمات جديد به 
سهامداران مورد بحث قرار گرفت كه در چند وقت گذشته 
مجوزهاي جديدي در اين زمينه ارايه شد. عشقي اعالم 
كرد: نخستين كارگزاري كه با دستورالعمل جديد مجوز 
فعاليت گرفت بزودي فعاليت خود را آغاز مي كند، باقي 
نهادها در حال تاسيس و انجام كارهاي مقدماتي هستند.

    تزريق منابع جديد به صندوق تثبيت
بازار سرمايه 

رييس سازمان بورس به ديگر برنامه هاي اين سازمان براي 
تغيير مسير معامالت بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: اقدام 
ديگر مربوط به تزريق منابع در صندوق هاي حمايتي مانند 
صندوق تثبيت و توس��عه بازار سرمايه است كه ادامه دار 
است و منابع خوبي به صندوق تثبيت وارد خواهد شد. وي 
با بيان اينكه شوك هاي وارد شده به بازار از جمله مواردي 
است كه به اعتماد سرمايه گذار ضربه مي زند، افزود: اكنون 
و در وضعيت فعلي به دليل اعمال افزايش دامنه نوسان، 
وجود بازارگردانان و نيز صندوق هاي حمايتي عمومًا با 
صف فروش در بازار مواجه نيستيم و خريدها در حال انجام 
است. معاون وزير اقتصاد ادامه داد: اتفاقات و تغييرات رخ 
داده در سطح كشور و نيز سطح بين المللي مانند نوسان 
قيمت كاال و نرخ بهره جهان��ي در اروپا و امريكا باعث 

شد تا سهامداران از سرمايه گذاري در بازار عقب نشيني 
كنند و در انتظار بازگشت شرايط پايدار باشند.

    اعتماد سهامداران را بر مي گردانيم
وي با بيان اينكه اعتماد به سرمايه گذاري در بورس بايد به 
مرور به بازار بازگردد كه قطعاً اقدامي سخت اما شدني است، 
گفت: در دوره هاي مختلف اين مساله را تجربه كرده ايم كه 
اعتماد به راحتي به بازار باز نمي گردد، زيرا سرمايه حساس به 
اتفاقاتي است كه رخ مي دهد اما با استفاده از تجربيات قبلي، 
رفع ابهام ها در سطح كالن اقتصاد، عملياتي كردن برنامه هاي 
توسعه اي و مشورت با خود فعاالن بازار و صاحبنظران، اعتماد 
را به بازار برمي گردانيم.  اكنون رقمي براي واريزي به صندوق 
تثبيت باقيمانده كه به نظر مي رسد تا چند روز آينده رقم قابل 
توجهي به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز شود عشقي 
خاطرنشان كرد: اكنون همه تالش خود را به كار مي گيريم 
تا منابع صندوق هاي حمايتي تامين شود و اين اطمينان را 
به بازار بدهيم كه همواره خريدار در بازار وجود دارد. سهامي 
كه اكنون در بازار وجود دارد همه در يك ش��رايط نيستند 
و قيمتي كه در برخي از س��هام ارزنده وجود دارد احتمااًل 
ديگر تكرار نخواهند شد. وي با بيان اينكه بسياري از سهام 
از نظر ارزش جايگزيني و نيز سودآوري در موقعيت خوبي 
قرار دارند، اظهار داشت: همسو با خروج نقدينگي از بازار، 
ورود نقدينگي هم وجود دارد عددي كه در يك دوره توسط 
حقيقي ها از بازار خارج ش��د توسط حقوقي ها به بازار وارد 
شده است، بنابراين نمي توان اعالم كرد كه در مقابل خروج 
نقدينگي، هيچ پول وارد بازار نشده است. اين مقام مسوول 
خاطرنشان كرد: اميدواريم بهبود شرايط بنيادين بازار كمكي 

در تغيير ديدگاه سهامداران نسبت به بازار سرمايه باشد.

   شرايط فعلي بازار سهام رو به بهبودي 
خواهد رفت

وي با بيان اينكه با گذشت نوسانات، شرايط فعلي بازار رو 
به بهبود خواهد رف��ت، گفت: اين جهت گيري در دولت 
وجود دارد تا در تصميمات بودجه، برنامه هفتم توسعه 
و نيز تصميماتي كه به صورت مس��تمر در دولت اتخاذ 
مي شود به سمت افزايش س��رمايه گذاري و نيز اجراي 
طرح توسعه توس��ط ش��ركت ها پيش برود. بعد از ارايه 
گزارش ۶ ماه شركت ها، فشار فروشي در بازار ايجاد شد كه 
قابل پيش بيني هم بود و با توجه عملكرد نامطلوب برخي 
از شركت ها و نيز سودآوري پايين آنها طبيعي بود كه اين 
فش��ار فروش در بازار ايجاد شود عشقي با اشاره به اينكه 
طرح هاي خوبي در بس��ياري از شركت ها وجود دارد كه 
مي توانند در بلندمدت كمك كننده به سودآوري شركت ها 
باشد، بيان كرد: نوس��انات قيمت جهاني همواره وجود 
داشته، اما سهامداران بايد مراقب باشند تا سهام ارزنده خود 
را با قيمت پايين و در شرايط رواني بازار به فروش نرسانند.

    عملكرد نامطلوب برخي از شركت ها
وي خاطرنشان كرد: بعد از ارايه گزارش ۶ ماه شركت ها، 
فشار فروشي در بازار ايجاد شد كه قابل پيش بيني هم بود و 
با توجه عملكرد نامطلوب برخي از شركت ها و نيز سودآوري 
پايين آنها طبيعي بود كه اين فشار فروش در بازار ايجاد 
شود.عشقي با بيان اينكه در آن زمان با همكاري شركت ها 
و نيز هلدينگ هاي بزرگ سعي بر كنترل نوسانات بازار 
داشتيم، گفت: صندوق هاي حمايتي به صورت دائم در بازار 
حضور داشتند و خريد خود را انجام دادند. رييس سازمان 
بورس افزود: صندوق توسعه ملي از سال ۹۹ بر اساس يك 
مصوبه موظف به واريز منابع به بازار بود كه انتظار داشتيم 
اين مبلغ زودتر به بازار وارد شود. وي ادامه داد: اكنون رقمي 
براي واريزي به صندوق تثبيت باقيمانده كه در حال رايزني 
هستيم و به نظر مي رسد تا چند روز آينده رقم قابل توجهي 

به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز شود.

    فروش هيجاني سهامداران خرد در بازار
عش��قي ادامه داد: قبال هم ش��اهد چنين روزهايي در 
بازار بوديم و فش��ار فروش در بازار وجود داشته است اما 
بررسي ها نشان مي دهد كه فروش��نده بزرگي در بازار 
وجود ندارد و فقط برخي از س��هامداران خرد در بازار به 
واسطه جو رواني كه در بازار حاكم شده اقدام به فروش 
سهام خود در بازار مي كنند.رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار به وجود خريداران بزرگ در بازار كه مستعد خريد 
سهام با قيمت پايين در بازار هستند، اشاره كرد و افزود: 
جلس��ات متعددي را با اين سهامداران برگزار كرديم تا 
اقدام به حمايت از سهام خود در قيمت هاي منطقي كنند.

    جلوگيري سهامداران از فروش
سهام ارزنده در بازار

وي در ادامه سهامداران را مورد خطاب قرار داد و گفت: به 
سهامداران توصيه مي كنم كه اقدام به فروش سهام ارزنده 
خود در قيمت پايين نكنند. عشقي با بيان اينكه در حال 
رايزني براي ورود نقدينگي چشمگير به بازار هستيم، افزود: 
اكنون صندوق توسعه ملي و نيز هلدينگ هاي بزرگ از اين 
نقدينگي برخوردارند و وارد بازار مي كنند؛ در اين زمينه 
وزير اقتصاد به جد پيگير اين مسائل است تا از طريق تزريق 
نقدينگي به بازار و صندوق هاي حمايتي اقدامات الزم در 

زمينه بهبود وضعيت بازار به كار گرفته شود.

   زمان خروج بازار سهام از اين وضعيت 
عشقي با بيان اينكه اميدواريم اين روزهاي سخت به زودي 
بگذرد اما به دليل آنكه شرايط بازار به چندين عامل مختلف 
بستگي دارد، نمي توان زمان دقيقي را براي خروج بازار از 
اين وضعيت اعالم كرد، گفت: بازار اكنون به نقطه اي رسيده 
است كه مسير آن با نقدينگي نه چندان زياد مي تواند تغيير 

كند. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: همه 
تالش خود را به كار خواهيم گرفت تا تصميماتي كه اتخاذ 
مي شود، كمك كننده به ايجاد تعادل در روند معامالت بازار 
باشد. وي گفت: پيشنهادهايي مانند كاهش نرخ ماليات 
نقل و انتقال سهام، تخصيص رديف بودجه در سال 1۴0۲ 
به صندوق تثبيت بازار سرمايه را به دولت داشتيم كه اعالم 
كرديم بهتر است زودتر مصوب شود. عشقي اظهار داشت: 
اين مسائل را به محض نهايي شدن با ستاد اقتصادي مطرح 
خواهيم كرد، برخي از آنها مربوط به احكام بودجه، برخي 
ديگر مصوبات دولت و برخي هم مربوط به داخل سازمان 

بورس است كه مورد پيگيري قرار خواهند گرفت.

   كنترل نرخ سود بانكي
 از سوي بانك مركزي

عش��قي به همكاري بانك مركزي و س��ازمان بورس در 
راستاي كنترل نرخ بهره بانكي اشاره كرد و گفت: اكنون 
به صورت دائم در حال برگزاري جلسات با بانك مركزي 
هستيم و تعامل خوبي را با آنها داشتيم كه اين تعامل به 
ص��ورت دائم با بانك مركزي ادام��ه دارد. به گفته رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، نرخ بهره بين بانكي در سه 
هفته گذشته افزايش نداشت و تقريباً ثابت بود. وي با بيان 
اينكه بانك مركزي با دغدغه هايي در زمينه تورم و نقدينگي 
همراه است و قطعاً مالحظاتي را در اين راستا خواهد داشت، 
گفت: طبق توافقات صورت گرفته اكنون نرخ سود بانكي 
در حال كنترل است، اما برخي از بانك ها با پيشنهاد نرخ 
باالي سود سپرده به مشتريان خود تخلفاتي را انجام دادند 
كه بانك مركزي با آنها برخورد كرده و به كميته انتظامي 
بانك ها گزارش ش��د تا به تخلفات آنها رس��يدگي شود. 
عشقي ادامه داد: نرخ سود بانكي به صورت رسمي افزايش 
پيدا نكرده است، اما برخي از بانك ها تخلف كردند كه بانك 

مركزي با آنها برخورد مي كند و قطعاً پيگيري مي شود.

   سازمان بورس
متولي راه اندازي صندوق پروژه نيست

رييس س��ازمان بورس در بخش پاياني اين گفت وگو 
به آخرين اقدامات انجام ش��ده در خصوص راه اندازي 
صندوق پروژه اعالم كرد: سازمان بورس متولي راه اندازي 
صندوق پروژه نيست، شخصي كه صاحب پروژه است 
بايد به سازمان بورس مراجعه كند تا از طريق ارايه مجوز 
به وي، صندوق پروژه راه اندازي شود. وي با بيان اينكه 
دستورالعمل تهيه شده براي اين صندوق با مشكالتي 
همراه بود كه باعث شد بسياري از پروژه ها قابليت تعريف 
در قالب صندوق پروژه را نداشته باشند، گفت: اصالحاتي 
در زمينه دستورالعمل با نظرات كارشناسي فعاالن بازار 
انجام و اكنون ارايه شده تا اگر طبق دستورالعمل جديد 

مشكلي ندارند درخواست خود را ارايه دهند.



گروه راه و شهرسازي|
 آن گونه كه دبير كارگروه ملي س��ازگاري با كم آبي 
گفته اس��ت، ش��يوه كنوني »توس��عه مسكن« در 
مناطق كم آب كشور نش��انه اي از عدم به رسميت 
شناخته ش��دن بحران آب در كشور است و همين 
مس��اله چالش هاي جدي در تامين آب ش��هرهاي 
مختل��ف ايج��اد خواهد ك��رد. چرا كه ب��ا افزايش 
جمعيت پذيري مناطق كم آب، مصرف آب به طرز 
چش��مگيري افزاي��ش مي يابد و س��اكنان مناطق 

يادشده را با چالش مواجه خواهد كرد. 
به گ��زارش »تعادل«، در طرح انبوه س��ازي دولتي 
كه داراي پشتوانه قانوني به نام قانون جهش توليد 
مسكن است، مقرر شده 4 ميليون مسكن در دوره 
4 س��اله دولت سيزدهم ساخته ش��ود. اجراي اين 
طرح از روزهاي نخست فعاليت دولت سيزدهم آغاز 
ش��ده و اقداماتي نيز تاكنون در اين زمينه صورت 
گرفته است. اقداماتي كه بنا به ارزيابي كارشناسان، 
نمايندگان مجلس و برخي از مس��ووالن دولتي از 
برنامه زمانبندي شده خود جامانده است. »تامين 
زمي��ن« و »تامين مالي« دو مش��كل عمده و اوليه 
اين طرح به ش��مار مي رود به گون��ه اي كه به گفته 
مس��ووالن وزارت راه و شهرس��ازي از سويي نظام 
بانكي در اعطاي تسهيالت به واحدهاي طرح نهضت 
ملي تعلل مي كنند و از س��وي ديگر، دستگاه هاي 
دولتي كه به موجب قانون يادشده قرار بوده اراضي 
خود را به اين طرح اختصاص دهن��د، از انجام اين 
تعهد قانوني اس��تنكاف مي كنن��د. در اين حال، به 
نظر مي رسد، مشكالت اجراي طرح ساخت ساالنه 
يك ميليون مسكن بيشتر از دو مساله عمده تامين 
زمين و تامين مالي اين طرح باشد، »تورم« فزاينده 
موج��ود در اقتصاد كش��ور يكي از موان��ع اصلي و 
عمده اين طرح به ش��مار م��ي رود، چه آنكه قيمت 
مصالح ساختماني و دستمزد كارگران و مهندسان 
ساختماني را در فواصل كوتاه زماني دستخوش رشد 
و تغيير مي كند و در نتيجه محاسبه و تعيين هزينه 
نهايي توليد مس��كن دولتي را ب��راي مجريان اين 
طرح ناممكن مي كند. از اين سه مساله كه بگذريم، 
به نظر مي رسد، مساله جانمايي سايت هاي ساخت 
واحدهاي مسكوني نهضت ملي دچار مشكل هستند 
و مطالعه دقيقي براي جانمايي آنها صورت نگرفته 
است به گونه اي كه از دل اين جانمايي هاي معيوب، 
»بحران آب« در مناطق بياباني و نيمه بياباني كشور 

نمايان مي شود.
در همين رابطه، دكتر بنفشه زهرايي، دبير كارگروه 
ملي سازگاري با كم آبي در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: متاس��فانه ش��اهديم، در ش��هرهايي از فالت 
مركزي ايران كه هم اكنون در تأمين آب ش��رب با 
چالش هاي جدي مواجه هستند، طرح هاي توسعه 
مسكن با گستردگي قابل توجه در حال برنامه ريزي 
و اجراس��ت. اي��ن تنها يك مث��ال اس��ت از اينكه 
مسووالن كشور هنوز چالش كم آبي در جاي جاي 
ايران را به رس��ميت نشناخته اند. اجراي طرح هاي 
توس��عه مس��كن قطعًا به جذب جمعيت بيشتر به 
مناطقي منجر مي شود كه هم اكنون هم در تأمين 

آب با چالش هاي جدي مواجه هستند.
وي ادام��ه داد: به عنوان مثال در ش��هر همدان كه 
امسال حتي با قطع گسترده و جيره بندي طوالني 
آب مواجه شد، مساحت زمين هاي اختصاص داده 
شده به طرح نهضت ملي مسكن بيشتر از ۱۰ درصد 
مس��احت فعلي ش��هر همدان اس��ت. مثال ديگر 
استان تهران است كه در حال حاضر نيز بارگذاري 
جمعيتي آن به مراتب فراتر از توان منابع آب استان 
است. ش��هر تهران كه بهره مند از طرح هاي متعدد 
انتقال آب اجرا شده از سدهاي ليتان، الر، طالقان، 
اميركبير و ماملو نيز هس��ت، هنوز وابسته به منابع 
آب زيرزميني ناپايدار آبخوان تهران – كرج است و 
اخباري كه اخيرا در مورد كاهش كم سابقه ذخيره 
آب س��دهاي تامين كننده نياز شهر تهران منتشر 
شده است نش��ان از اين دارد كه سامانه تامين آب 
پايتخت نيز آس��يب پذير از كم آبي اس��ت. عليرغم 

اين ش��رايط، طرح مسكن ملي در استان تهران نيز 
با جديت در حال پيگيري اس��ت كه قطعا منجر به 

بارگذاري جمعيتي جديد در استان خواهد شد.

  فرصتي براي توزيع بهتر جمعيت 
دانشيار موسسه آب دانشگاه تهران اظهار كرد: طرح 
نهضت ملي مس��كن و طرح هاي مش��ابه در صورت 
برنامه ري��زي علمي و دقيق، مي توانس��تند فرصتي 
باش��ند براي توزيع بهتر جمعيت در خارج از فالت 
مركزي، متناس��ب با توان سرزمين براي تأمين آب، 
خاك و هواي سالم اما عماًل در حال حاضر به در برخي 
از مناطق به طرح هاي بحران زا در حوزه محيط زيست 
تبديل شده اند. دكتر زهرايي با بيان اينكه كم آبي در 
فالت مركزي ايران به حدي ش��دت گرفته است كه 
چاره اي جز انتقال جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي 
ب��ه خارج از اين حوضه باقي نمانده اس��ت، در ادامه 
افزود: ذخاير آب زيرزميني در سكونت گاه هاي اصلي 
جمعيت در فالت مركزي ايران به سرعت در حال از 
دست رفتن است و فرونشست گسترده زمين، مرگ 

آبخوان ها را قريب الوقوع تر كرده است.
وي ادام��ه داد: ب��دون مناب��ع آب زيرزميني، اكثر 
مناطق در فالت مركزي ايران، زيست پذيري خود را 
از دست خواهند داد. تصور ايران در دهه هاي آينده 
بدون نمادهاي تمدن چندهزار س��اله در شهرهايي 
مثل يزد، كرمان، س��منان و اصفهان واقعًا دش��وار 
و آزاردهنده اس��ت. دبير كارگروه ملي سازگاري با 
كم آبي با تأكيد بر اينكه سطح اراضي كشاورزي در 
ف��الت مركزي ايران بايد به ش��دت كاهش يابد و به 
كشت هاي اس��تراتژيك با نياز آبي پايين اختصاص 
داده ش��ود، گفت: كش��ت محصوالتي كه نياز آبي 
زي��ادي دارند مثل برن��ج در فالت مرك��زي ايران، 
هيچ توجيهي ندارد و تيش��ه به ريشه  سرزمين زدن 
اس��ت. متأسفانه در س��ال هاي گذشته، تصميمات 
غلط و مخرب زي��ادي در حوزه  آب گرفته ش��ده و 

به هشدارهاي متخصصان كمتر توجه شده است.

  محدوديت زماني براي نجات آبخوان ها 
اين دانش��يار موسس��ه آب دانش��گاه تهران با بيان 
اينكه مديري��ت كم آبي نيازمند كاهش مصارف آب 
)تبخير و تعرق( اس��ت و كاهش مصارف آب بدون 
هم��كاري همه نهاده��ا و عم��وم مصرف كنندگان 
آب ميس��ر نيس��ت، افزود: تأس��يس كارگروه ملي 
سازگاري با كم آبي در س��ال ۱۳۹۶، گام موثري در 
راستاي ايجاد هماهنگي و هم افزايي در سطح دولت 

براي مديريت مصارف آب بود. قريب به چهار س��ال 
تالش اين كارگروه، تدوين برنامه ملي س��ازگاري با 
كم آبي با هدف جلب مشاركت فرابخشي براي احيا و 
تعادل بخشي آبخوان هاي كشور و كنترل مصارف آب 
سطحي و زيرزميني بود كه از پشتيباني دستگاه هاي 
مختلف دولتي متولي بخش هاي مصرف كننده آب 

مثل صنعت/معدن و كشاورزي نيز برخوردار بود.
دكتر زهرايي توضي��ح داد: ۷۶ هزار نفر س��اعت كار 
كارشناسي و مديريتي كه صرف تدوين و تصويب اين 
برنامه ها ش��ده بود، در حال حاضر نيز اين طرح عماًل 
به حاشيه رانده شده اس��ت تا بار ديگر ثابت شود كه 
دولتمردان متوجه نيس��تند فرجه  زماني براي نجات 
آبخوان هاي ايران به خصوص در فالت مركزي چقدر 
محدود است. س��رعت و بزرگي مساله  فرونشست ها 
بس��يار بيش��تر از آن اس��ت كه با اج��راي طرح هاي 
فانتزي انتقال آب بين حوضه اي، استخراج آب ژرف و 

شيرين سازي آب شور مهار شود.
وي افزود: ت��ا دولت ها با اجراي طرح ه��اي فانتزي و 
غير موثري نظير انتق��ال آب، اس��تخراج آب ژرف و 
شيرين س��ازي آب شور مشغول هستند، فرونشست 
به س��رعت در حال بلعيدن آبخوان هاي ايران است. 
اين در حالي است كه براساس ماده ۲۷ قانون افزايش 
بهره وري بخش كش��اورزي و منابع طبيعي مصوب 
مجلس شوراي اسالمي در سال ۱۳۸۹، دولت مكلف 
شده تا سال ۱4۰4 كس��ري آبخوان هاي كشور را به 
صفر برس��اند. البته جاي تعجب نيس��ت كه در نظام 
ناكارآمد حكمراني آب كه پ��ر از انواع تعارض منافع 
است، مصوبات مجلس ش��وراي اسالمي هم كاري از 

پيش نمي برند.
دبير كارگروه ملي سازگاري با كم آبي گفت: هر تالشي 
براي نجات مناب��ع آب ايران، نيازمن��د همگرايي در 
برنامه هاي بخش هاي مصرف كنن��ده آب )صنعت، 
معدن، كشاورزي،دامپروري،شيالت، انرژي، فضاي 
سبز و شرب(، تناس��ب توزيع بودجه با اين برنامه ها و 
مش��اركت عموم مصرف كنندگان آب است. چنين 
همگرايي نيازمند يك نظ��ام حكمراني آب مقتدر و 
علم محور است كه به دور از مالحظات سياسي، جناحي 
و دوره اي باشد كه البته در ايران موجود نبوده و نيست.

دكتر زهرايي ادامه داد: اگرچه مديريت مصرف آب در 
بخش كشاورزي مي تواند تا حد زيادي تنش هاي آبي 
را كاهش ده��د، اما منابع آب تأمين كننده نيازهاي 
شرب هم در بس��ياري از مناطق، تحت فشار زيادي 
هستند. وي افزود: شهرهاي بزرگ ايران مثل تهران، 
اصفهان، مشهد، كرمان، سمنان، شيراز، يزد و ... در 

مكان هايي واقع شده اند كه منابع آب با كيفيت قابل 
قبول براي مصارف شرب و بهداشت بسيار محدود 
هستند و همين باعث شده طرح هاي آبرساني بسيار 

پرهزينه براي تأمين آب اين مناطق انجام شود.

  ميانگين بارش نيم قرن اخير
فالت مركزي ايران

دبي��ر كارگروه ملي س��ازگاري با كم آب��ي در بخش 
ديگري از س��خنانش با بيان اينك��ه بخش بزرگي از 
نواحي مركزي و شرقي ايران بسيار كم بارش هستند، 
افزود: ايران براساس تقسيم بندي وزارت نيرو، داراي 
۶ حوضه  آبريز اصلي اس��ت كه حوض��ه آبريز فالت 
مركزي با در برداش��تن حدود نيمي از مس��احت و 
جمعيت كشور، بزرگ ترين حوضه  آبريز كشور است. 
بارش متوسط نيم قرن اخير روي اين حوضه، ۱۵4 
ميلي متر گزارش ش��ده كه معادل ۱۸ درصد بارش 
متوس��ط خش��كي هاي جهان )به جز قطب جنوب( 
است. دكتر زهرايي گفت: خود اين واقعيت كه بارش 
اين منطقه كمتر از يك پنجم بارش متوسط جهاني 
است، نشان دهنده  نقش��ه پررنگ اقليم خشك اين 
ناحيه در ايجاد مشكل كم آبي است. پرسش مهمي 
كه بايد به آن پاس��خ داده ش��ود، اين است كه چرا با 
وجود اينكه اين ناحيه از گذش��ته دور، كم آب بوده 
است، مش��كالت كم آبي يا به تعبيري بحران آب، در 
سال هاي اخير مرتبًا تشديد شده است؟ پاسخ به اين 
پرسش را بايد در روند توسعه فالت مركزي ايران در 
چند دهه  گذشته جست وجو كرد. وي افزود: جمعيت 
حوضه آبريز ف��الت مركزي ايران، از س��ال ۱۳۸۵ 
تاكنون، بيش از ۱4 ميليون نفر و سهم اين حوضه از 
كل جمعيت كش��ور در اين دوره از ۳۵ به 4۶ درصد 
افزايش يافته اس��ت. قطعًا اي��ن افزايش جمعيت، با 
توسعه كشاورزي و صنعت و مصارف آب اين بخش ها 
نيز همراه بوده است. اين دانشيار موسسه آب دانشگاه 
تهران با بيان اينكه بي توجهي به آمايش سرزمين و 
توان سرزمين از منظر منابع حياتي الزم براي حفظ 
س��المت و پويايي فعاليت هاي اقتصادي جمعيت 
ساكن در اين حوضه، چند دهه است كه ادامه داشته 
است، يادآور شد: هنوز هم طرح هاي توسعه مسكن 
و فعاليت هاي اقتصادي و به طور خاص كشاورزي در 
اين منطقه، نشان از بي توجهي حكمرانان كشور به 
توان اكولوژيك يا ظرفيت ُبرد اين ناحيه دارد. سهم 
تغيير اقلي��م در مديريت چال��ش كم آبي در فالت 
مركزي ايران در مقايس��ه با ناكارآمدي نظام كالن 

حكمراني آب و محيط زيست كشور، اندك است.
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از تخريب بناهاي غيرمجاز تا 
عزل كاركنان متخلف شهرداري 

در راس��تاي صيانت از حقوق ش��هروندان و مقابله با 
انجام ساخت و سازهاي بي رويه در اراضي كشاورزي، 
ساخت و سازهاي غيرمجاز در ۵۰ هزار مترمربع از اين 
اراضي واقع در منطقه ۱۸ تهران تخريب شد. همچنين 
كارمندان متخلف شهرداري منطقه ۱۹ پايتخت كه در 
ساخت و سازهاي غيرمجاز دخيل بودند، از كار خود 
عزل شدند. به گزارش تسنيم، محمد جواد خسروي 
شهردار منطقه ۱۸ اظهار كرد: بخشي از اراضي موسوم به 
تقي آباد كه در سنوات گذشته به محل تفكيك غيرمجاز 
پسماندهاي شهري مبدل شده، در جريان اغتشاشات 
اخير توسط برخي افراد سودجو و زمين خوار براي فضاي 
كارگاهي و فعاليت هاي صنعتي مورد اس��تفاده قرار 
گرفته و اراضي اين محدوده از شهر را به تصرف خويش 
درآورده بودند.او اظه��ار كرد: با پيگيري هاي قضايي 
صورت گرفته، مجوز تخريب مستحدثات و همچنين 
حصاركشي اطراف تعداد ۷۰ قطعه از اراضي تفكيك 
شده به همراه تعداد ۹ س��وله كه توسط سودجويان 
محدوده تقي آباد در جريان اغتشاشات اخير احداث 
شده بودند، صادر و با بسيج تمامي بخش هاي مديريت 
ش��هري و مش��اركت عوامل انتظامي طي عملياتي 
بي سابقه اراضي به حالت اوليه و به كاربري كشاورزي 
بازگشت.خسروي خاطرنش��ان كرد: اراضي تقي آباد 
بيش از چهار دهه تبديل به محل فعاليت افراد فرصت 
طلب و سوءاستفاده كننده از بيت  المال در زمينه تفكيك 
پسماندهاي غيرمجاز شده بود كه در چندين مرحله، 
وضعيت اراضي به كاربري اصلي خويش بازگردانده تا 
قانون و عدالت براي همگان به يك شكل معنا پيدا كرد.

در همين حال، رييس سازمان بازرسي شهرداري تهران 
با اش��اره به برخورد با ساخت و سازهاي غيرقانوني در 
منطقه ۱۹ گفت: چند نفر از پرنسل شهرداري منطقه 

عزل و پرونده هاي آنها به تخلفات اداري ارسال شد.

اتمام مطالعات فرونشست زمين 
در استان تهران 

رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران از 
اتمام مطالعات فرونشست زمين در استان تهران پس از 
4 سال خبر داد. عالءالدين ازوجي در گفت وگو با ايسنا، 
در تشريح روند رسيدگي به موضوع فرونشست زمين در 
استان تهران گفت: يكي از مخاطرات استان تهران كه 
متاسفانه كمتر مورد توجه قرار مي گيريد ولي از اهميت 
بااليي برخوردار است موضوع فرونشست زمين است. 
در همين راس��تا آشكارسازي ميزان فرونشست زمين 
با به كارگيري تصاوير ماهواره اي و تكنيك هاي تداخل 
س��نجي راداري در محدوده آبخوان استان تهران پس 
از چهار سال به نتيجه رسيده است. در حقيقت يكي از 
مطالعات مهم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران 
همين مطالعات فرونشست بوده كه پس از چهارسال به 
اتمام رسيده اس��ت. ازوجي ادامه ادامه داد: فرونشست 
زمين در تهران، خيلي بيشتر از استاندارد جهاني است 
و س��كونتگاه ها و زيرساخت هاي ش��هري در معرض 
خطر فرونشست با مخاطرات جدي روبرو خواهد شد. 
آسيب پذيري شبكه هاي زيرساخت حامل انرژي و حمل 
و نقل از ديگر مخاطراتي است كه در حوزه هاي كالبدي، 

اقتصادي، محيطي و اجتماعي با آن مواجه هستيم.

انحالل كميسيون ِ باالدستي 
كميسيون ماده 100

معاون نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي سازمان 
بازرسي كل كش��ور از »ابطال يكي از مصوبات شوراي 
شهر تهران در حوزه رسيدگي به تخلفات ساختماني با 
ورود سازمان بازرسي« و »انحالل كميسيوني كه اجازه 
مصالحه در پرونده هاي ماده ۱۰۰ را با دريافت جريمه 
صادر مي كرد« خبر داد. به گزارش ايسنا، احمد اسديان 
در دومين گردهمايي سراسري علمي و آموزشي ويژه 
سربازرسان و بازرسان سازمان بازرسي، با اشاره به ورود 
سازمان بازرسي به مس��اله ابطال كميسيون توافقات 
شهرداري تهران، اين كميس��يون را به عنوان يكي از 
رويه هاي بروز فساد احتمالي مورد اشاره قرار داد.معاون 
سازمان بازرسي افزود: كميسيون يادشده حق داشت 
به آراي كميسيون ها از جمله كميس��يون ماده ۱۰۰ 
ورود ك��رده و موضوع را با اخذ جريمه حل و فصل كند 
كه ممكن بود مفاسدي پشت اين قضيه رخ بدهد، لذا 
مصوبه شوراي شهر كه اين كميسيون را ايجاد مي كرد با 
ورود سازمان بازرسي باطل شد.اين مقام قضايي با تاكيد 
بر اينكه سازمان بازرس��ي به دنبال شناسايي ريشه ها 
و حل اساسي مشكالت اس��ت، از ورود اين سازمان به 
مناقصات و مزايدات شهرداري خبر داد و افزود كه بر اين 
اساس با پيگيري سازمان بازرسي و دستور شهردار تهران 
معامالت واسطه اي در شهرداري ممنوع شد.اسديان 
خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي سيستمي شدن كليه 
فرآيندها در شهرداري هاست تا همه مراحل از صدور 

پروانه ساخت تا تكميل به صورت شفاف انجام شود.

شهرداري پول احداث
تونل متوسليان را ندارد

رييس شوراي شهر تهران از مخالفت شوراي شهر براي 
اختصاص بودجه ساخت پروژه تونل متوسليان از سوي 
شهرداري خبر داد و گفت: به طور واقع بودجه اي براي 
آن نداريم. به گزارش مهر، هشتم آبان ماه بود كه عباس 
شعباني، معاون فني و عمراني شهرداري تهران از نهايي 
شدن طرح فاز مقدماتي تونل متوسليان خبر داده و 
گفته بود: هزينه ساخت تونل جاويداالثر متوسليان 
۲۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است.مهدي 
چمران اما با بيان اينكه پروژه تونل متوسليان اساسًا 
ش��روع نش��ده و در خصوص آن قراردادي انعقاد 
نش��ده اس��ت، گفت: در خصوص اين پروژه صرفًا 
چند پيشنهاد ارايه شده و ما نيز به شهرداري اعالم 
كرده ايم كه در اين زمينه اصاًل بودجه اي گذاش��ته 
نشود؛ چرا كه به طور واقع بودجه اي براي آن نداريم.

رشد 3 درصدي الكچري نشيني 
در تهران

سهم معامالت آپارتمان هاي لوكس و نيمه لوكس از 
معامالت ملكي در مقايسه با ۷ سال پيش كه هنوز 
تورم هاي بعد از س��ال ۱۳۹۶ در بازار مسكن ايجاد 
نشده بود، ۳ درصد افزايش يافته است. به گزارش 
ايسنا، آمار و ارقام از همس��و شدن تقاضاي خريد 
نسبت به رشد قيمت ها در بازار مسكن شهر تهران 
حكايت دارد. مهرماه ۱۳۹4 متوسط قيمت هر متر 
مسكن در تهران ۳.۹ ميليون تومان بود كه مهرماه 
۱4۰۱ طبق گزارش بانك مركزي به 4۳.۷ ميليون 
تومان و بر اساس اعالم مركز آمار به 4۶.4 ميليون 
تومان رسيده اما تغيير معناداري در كاهش يا افزايش 
درصد تقاضا براي واحدهاي لوكس و بزرگ متراژ 
ايجاد نشده است. اين واحدها چه به منظور سكونت، 
چه به منظور سرمايه گذاري خريداري شوند هنوز 
جايگاه خود را در بازار مسكن دارند.اگر شاخص بانك 
مركزي را مالك قرار دهيم قيمت خانه در پايتخت 
در مقايسه با هفت س��ال قبل تقريبا ۱۱ برابر شده 
است. يعني اگر آن زمان آپارتمان حدود يك ميليارد 
توماني، لوكس و نيمه لوكس محسوب مي شد حاال 
اين عنوان به آپارتمان هاي باالي ۱۰ ميليارد تومان 
رسيده است.مهرماه امسال س��هم آپارتمان هاي 
با قيمت باالي ۱۰ ميلي��ارد تومان از كل معامالت 
تهران ۷.۵ درصد بود؛ در حالي كه هفت سال قبل 
واحدهاي لوكس كه قيمت آنها باالي ۹۸۰ ميليون 
تومان بود سهم 4.4 درصدي از معامالت مسكن شهر 
تهران داشتند.نكته ديگر اينكه تغيير قابل توجهي 
درخصوص تقاضا بر اس��اس متراژ ديده نمي شود. 
مهرماه س��ال جاري آپارتمان هاي باالي ۱۵۰ متر 
مربع س��هم ۶.۷ درص��دي از قراردادهاي خريد و 
فروش را داش��تند و مهرماه ۱۳۹4 نيز واحدهاي 
۱۵۰ متر دقيقا همين مي��زان يعني ۶.۷ درصد از 
كل معامالت را به خود اختص��اص دادند. در واقع 
اگرچه قيمت مس��كن رش��د ۱۱ برابري را تجربه 
كرده، تقاضا ب��راي واحدهاي ب��زرگ متراژ بدون 
تغيير مانده است.از آذرماه ۱۳۹۶ با رشد قيمت ارز 
به تدريج بازار مسكن روند صعودي به خود گرفت. 
شايد انتظار اين بوده كه با جهش قيمت مسكن، كفه 
ترازوي تعداد معامالت به سمت واحدهاي كوچك 
و متوسط سنگيني كند اما تغيير معناداري در اين 
خصوص رخ نداده و وضعيت ركود دامن كل بازار را 
گرفته است. مهرماه امسال خانه هاي كمتر از ۸۰ متر 
مربع ۵۶.۸ درصد از معامالت مسكن را در پايتخت 
به خود اختصاص دادن��د. مهرماه ۱۳۹4 اين گروه 
متراژي ۵۷.۲ درصد از قراردادها را در بر گرفتند.دو 
نمايه مذكور نشان دهنده آن است كه به نسبت رشد 
ارزش بازار مسكن، طرف تقاضاي موثر عمدتا از نوع 
س��رمايه گذاري، خود را با فرآيند بازار همسو كرده 
است. اگرچه تعداد معامالت در مقايسه با هفت سال 
قبل كاهش ۵۳ درصدي يافته و از ۱۱.۵ هزار واحد 
در مهرماه ۱۳۹4 به ۵.4 هزار واحد در مهرماه ۱4۰۰ 
رسيده است اما تجربه نشان مي دهد در زمان هايي 
كه انتظارات تورمي بر بازار غلبه مي كند صرف نظر 
از وجود يا عدم وجود تقاضاي مصرفي در بازار ملك، 
قيمت ها افزايش مي يابد.مناطق ۱ تا ۳ را مي توان 
كانون آپارتمان هاي بزرگ متراژ و لوكس در تهران 
دانست. در حال حاضر سه منطقه مذكور حدود ۱۸ 
درصد معامالت شهر تهران را در برمي گيرند. مهرماه 
۱۳۹4 نيز تقريبا ۱۵ درصد از معامالت به اين سه 
منطقه اختصاص داشت. از آن زمان تاكنون متوسط 
قيمت در منطقه يك ۱۱ برابر شده و از متوسط ۷.۹ 
ميلي��ون تومان در هر متر مربع ب��ه ۸۸.۳ ميليون 
تومان رسيده است. ميانگين قيمت در ارزان ترين 
منطقه تهران يعني منطقه ۱۸ نيز از متري ۲ ميليون 
تومان به ۲۱.۳ ميليون تومان رسيده و ۱۰.۶ برابر 
شده است.حجم باالي س��رمايه گذاري در بخش 
امالك لوكس مناطق شمالي پايتخت طي سال هاي 
گذشته منجر به عرضه بيش از تقاضا شد. هم اكنون 
ش��انس فروش واحدهاي بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر در 
مقايس��ه با آپارتمان هاي كوچك تر تقريبا يك به 
سه است. بررسي ها نشان مي دهد حدود ۶۵ درصد 
واحدهاي عرضه شده به بازار مسكن شهر تهران را 
خانه هاي با متراژ بيش از ۱۰۰ متر تشكيل داده اند 
در حالي كه س��هم اين گروه مت��راژي از معامالت 
قطعي مهرماه ۱4۰۱ فق��ط ۲۶ درصد بود. مهرماه 
امس��ال رتبه اول از نظر تع��داد معامالت قطعي به 
خانه هاي ۵۰ تا ۶۰ متر با ۱۵.۲ درصد و جايگاه دوم 
به آپارتمان هاي ۶۰ تا ۷۰ متر با ۱4.۷ درصد تعلق 
داش��ت. اما اين بدان معنا نيست كه آپارتمان هاي 

بزرگ متراژ اصال مشتري ندارند.
در نگاه كلي مي توان گفت عمق ركود مس��كن در 
شمال پايتخت، عميق تر از جنوب است. اما اين نكته 
را نبايد فراموش كرد كه جنس معامالت در شمال 
عمدتا از نوع س��رمايه گذاري و در جنوب، بيشتر از 
نوع مصرفي است. با توجه به كاهش توان متقاضيان 
مصرفي و عرض��ه بيش از تقاض��ا در بخش امالك 
لوكس، طبيعي است كه مدت زمان فروش اين نوع 
واحدها بيش از آپارتمان هاي كوچك و متوسط باشد.

وزارت راه دست از سر
اراضي كشاورزي بردارد

عليرضا عباسي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
گفت: وزارت راه و شهرس��ازي دست از سر اراضي 
درجه يك و دو كشاورزي كشور و همچنين اراضي 
ايستگاه تحقيقاتي و دانشگاهي كشاورزي بردارد. 
به گزارش ايس��نا، عباس��ي در جلسه علني ديروز 
مجلس در تذكري به وزير راه و شهرسازي بيان كرد: 
دست از سر اراضي درجه يك و دو كشاورزي كشور 
و همچنين اراضي ايستگاه تحقيقاتي و دانشگاهي 
كش��اورزي كه در قانون جهش توليد مسكن هم 
استثنا شده،  برداريد. با اين اقدام موجبات تضعيف 

امنيت غذايي كشور را فراهم نكنيد.

چالش كم آبي از سوي حكمرانان به رسميت شناخته نشده است

بهترين نماگر »قيمت مسكن« كدام است؟

پازل »آبي« انبوه سازي دولتي

بازار ملك تحت تاثير بازارهاي موازي
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه مديركل دفتر شاخص قيمت هاي مركز آمار 
ايران گفته است، علت كليدي كاهش شاخص قيمت 
مس��كن در مهرماه س��ال جاري، تحوالت بازارهاي 
موازي و به ويژه افزايش نرخ ارز در ماه يادش��ده بوده 
است. اين مقام مسوول در مركز آمار ايران همچنين 
توضيحاتي درباره داده ها و آمارهاي مركز يادشده و 

شيوه استفاده از آنها ارايه كرده است.
سيدمهدي حس��يني نژاد، مديركل دفتر شاخص 
قيمت هاي مركز آمار ايران در گفت وگو با تس��نيم، 
در خصوص آمار شاخص قيمت مسكن در مهر ماه 
كه از توقف رشد قيمت مسكن حاكي بود، گفت: در 
حوزه مس��كن در مركز آمار ايران دو نوع اطالعات 
را در اختيار داريم، اطالعات اول، اطالعات شاخص 
قيمت مصرف كننده است و ديگري، اطالعات قيمت 
امالك مسكوني س��امانه امالك و مستغالت كشور 
است. طبق اس��تانداردهاي بين المللي در شاخص 
قيمت مصرف كننده، قيمت بخش مصرفي مسكن 
كه شامل اجاره بها و هزينه تعمير و نگهداري مسكن 
است اندازه گيري مي شود و تغييرات قيمت مسكن 

به هيچ عنوان در محاسبات اين طرح وارد نمي شود. 
اين موضوع در برخي رس��انه ها به اش��تباه قيمت 

مسكن تفسير مي شود كه اشتباه است.
بنابراين در ش��اخص قيمت مصرف كننده، به هيچ 
عنوان ن��رخ تورمي كه در گروه مس��كن منتش��ر 
مي ش��ود، نش��ان از تغييرات قيمت مسكن ندارد و 
قيم��ت اجاره، هزينه تعمي��رات و نگهداري و آب و 
برق و س��وخت مصرفي خانوار است.اما براي رصد 
قيمت خود مس��كن يك طرح جداگانه اي در دفتر 
شاخص قيمت اجرا مي شود كه طرح شاخص قيمت 
امالك مسكوني است. در اين طرح تغييرات قيمت 
يك س��بد مش��خص در طول زمان رصد مي شود. 
در همين راس��تا ماه فروردي��ن ۱4۰۰ را به عنوان 
ماه پايه ق��رار داديم و ي��ك س��بدي را در اين ماه 
مدنظر قرار داده و تغييرات اين س��بد را دايما مورد 
بررسي قرار مي دهيم كه اين روش، روش دقيق تر و 
استانداردتري است كه از سال ۹۹، مركز آمار ايران 

بر اين اساس آمار خود را منتشر مي كند.
وي اضافه كرد: در خصوص تغييرات قيمت مسكن 
بايد به اين موضوع اشاره كرد كه حوزه مسكن حوزه 

منحصر به فردي است و واحدها و آپارتمان هايي كه 
در ماه هاي مختلف مورد معامله قرار مي گيرند از نظر 
مشخصات )از جمله منطقه، نوع اسكلت، امكانات 
ملك و...( با ماه هاي قبل آن تفاوت دارند، لذا براي 
رصد تغييرات قيمت آنها، متوسط قيمت مسكن كه 
درآن هم قيمت مسكن و هم كيفيت )مشخصات( 
مسكن مس��تتر است نمي تواند ش��اخص مناسبي 
باشد لذا بايد يك س��بد ثابت را در طول زمان رصد 
كنيم كه با همين هدف، ش��اخص قيمت مس��كن 
محاس��به مي ش��ود و تغييرات اين ش��اخص فقط 
نشان دهنده تغييرات قيمت در حوزه مسكن است 
و تغييرات كيفيت مس��كن از آن خارج شده است. 
البته متوسط قيمت مسكن هم كاركردهاي خاص 
خود را دارد ك��ه از جمله آن مي توان به س��نجش 
ارزش دارايي ها و موجودي سرمايه در بخش مسكن 

اشاره كرد.
پيش��نهاد ما اين اس��ت ك��ه براي رص��د تغييرات 
قيمت مس��كن از ش��اخص قيمت مسكن استفاده 
شود )نه متوس��ط قيمت( . اطالعات ما در اين ماه 
نش��ان مي دهد كه رشد شاخص قيمت مسكن۰.۱ 

-درصد بوده اس��ت در صورتي كه متوس��ط قيمت 
رشد ۰.۸ درصدي را نشان مي دهد كه علت آن هم 
تغييرات مش��خصات امالك فروش رفته نسبت به 

ماه قبل است.
وي افزود: بازارهاي موازي طبيعتا بر بازار مس��كن 
اثرگ��ذار هس��تند، در كوتاه م��دت ممكن اس��ت 
سرمايه ها به س��مت بازار مسكن هدايت شوند يا از 
آن خارج شوند. تعداد معامالت در اين ماه كاهشي 
بوده است و به هر حال بازار ارز در اين مدت با افزايش 
مواجه شده است كه مي تواند س��رمايه هايي كه با 
انگيزه س��فته بازي در بازار وجود دارد را به س��مت 
خود ببرد. اما نكته اي كه بايد به آن اشاره شود اين 
اس��ت كه تعداد پروانه هاي صادر ش��ده مسكن در 
بهار ۱4۰۱ در تهران نسبت به فصل قبل تقريبا ۵۰ 
درصد كاهش داش��ته و نسبت به مدت مشابه سال 
قبل حدود 4۷ درصد كاهش داشته است و در نقاط 
شهري كش��ور نيز ۲۱.۱ درصد كاهش و نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل ۱۶.۶ درصد كاهش داشته 
است كه در صورت تداوم اين روند مي تواند در آينده 

بر قيمت مسكن اثرگذار باشد.



در حالي ك��ه در هفته هاي گذش��ته و به واس��طه 
قطعي هاي مكرر اينترنت و فيلترينگ بس��ياري از 
افراد مطرح اكوسيستم اس��تارتاپي اعالم كرده اند 
كه بيكار شده اند يا چندين استارتاپ اعالم تعطيلي 
كرده ان��د، وزير ارتباطات اعالم ك��رد اينكه جوانان 
كشور كس��ب و كارها را از پلتفرم هاي امريكايي و 

اروپايي بي نياز كردند مايع خوشحالي است.
دسترس��ي به اينترنت بدون اختالل و محدوديت، نه 
تنها براي ارايه محصول استارتاپ به كاربران ايراني يك 
ضرورت است، بلكه در صورت بروز اين قبيل اتفاقات، 
توليد و توس��عه محصوالت اين شركت ها هم مختل 
خواهد شد. تجربه اي كه استارتاپ هاي ايراني طي يك 
ماه گذش��ته در پي فيلترينگ اينستاگرام، واتس اپ، 
گوگل ادز و ديگر پلتفرم هاي مرتبط با كار خود تجربه 
كردند، آنها را به مرحله اي نزديك كرد كه كارشناسان 
از آن به عنوان »ابر بحران« ياد مي كنند. در هفته هاي 
گذشته بسياري از افراد مطرح اكوسيستم استارتاپي 
اعالم كرده اند كه بيكار شده اند يا چندين استارتاپ نيز 
اعالم تعطيلي كرده اند. در حال حاضر، كارشناسان و 
منتورهاي اين حوزه كاهش هزينه را تنها راه بقا اعالم 
مي كنند. عدم دسترسي به اينترنت در يك ماه اخير 
يا به بيان روشن تر دسترسي به اينترنت قطره چكاني 
در هفته هاي اخير، وضعيت اس��تارتاپ ها را به سمت 
مرگ آنها پيش برده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
اظهارات بسياري از استارتاپ ها بيانگر آن است كه اين 
ماجرا صرفا آخرين قطره اي است كه ليوان پر شده از 

مشكالت آنها را لبريز كرده است. 
در اين ميان وزير ارتباط��ات اعالم كرد اينكه جوانان 
كشور كسب و كارها را از پلتفرم هاي امريكايي و اروپايي 
بي نياز كردند مايع خوش��حالي است. او همچنين از 
ام��كان رتبه بندي س��كوهاي بومي  ب��راي دريافت 
خدمات طرح حمايت از كس��ب و كارهاي اينترنتي 
خبر داد. عيس��ي زارع پور در گفت وگوي ويژه خبري 
در صدا و سيما درباره جزييات طرح حمايت از كسب 
و كارهاي اينترنتي صحبت كرد. بيشتر اين گفت وگو 
تكرار توضيحات كامل او در روز گذشته بود كه پيش تر 
به انتشار در آمده اما نكاتي جديد نيز در بين صحبت ها 
وجود داش��ت. زارع پور تاكيد كرد وجود پلتفرم بومي 
كه كسب و كارهاي آنالين در آن به فروش محصوالت 
خود بپردازند در بسياري از كشورهاي دنيا محقق نشده 
است.  به گفته او در حال حاضر چند ميليون فروشنده 
»در پلتفرم هاي وطني كه االن جزو سرمايه هاي كشور 
هس��تند« فعاليت دارند: »اين مايه خوشحالي است 
كه جوانان كشور، ما را از پلتفرم هاي عمدتا امريكايي 
و اروپايي و بي نياز كردند.« زارع پور در بخش��ي از اين 
گفت وگو به مس��اله »امكان رتبه بندي« س��كوها يا 
همان پلتفرم هاي بومي تاكيد كرد. بر اين اساس اگر 
رتبه بندي صورت بگيرد، س��كوها احتماال بر اساس 
رتبه خود، خدمات را دريافت مي كنند: »ممكن است 
سكوها را براساس ميزان اقبالي كه مردم به آنها دارند، 

رتبه بندي كنيم و سپس اين امكانات بر اساس  رتبه در 
اختيارشان قرار گيرد.« البته بايد گفت وزير ارتباطات 
در نشست خبري پيرامون طرح حمايت از و كسب و 
كارهاي اينترنتي گفته بود كه اين طرح طوري تدوين 
شده تا امكان انحصار براي هيچ پلتفرم بومي به وجود 
نيايد و يك بازار كامال رقابتي ش��كل بگيرد. زارع پور 
همچنين با مقايسه بازار دستفروشان و فعالين فضاي 
مجازي اعالم كرد كه دستفروشان در جايي مي ايستند 
كه پاخور خوبي داشته باشد و پاخور  كسب و كارهاي 
آنالين ه��م، پلتفرم هاي فضاي مجازي اس��ت. او در 
بخش ديگري از اين گفت وگوي خبري تاكيد كرد كه 
تا هفته آينده، ضوابط اينكه چطور يك پلتفرم )سكو( 
مي تواند مش��مول دريافت خدمات طرح حمايت از 
كس��ب و كارهاي اينترنتي بش��ود نيز اعالم خواهد 
ش��د.  ناگفته نماند در جلسه رونمايي از اين طرح كه 
ديروز صبح برگزار ش��د نيز زارع پور به وزير اقتصاد 
قول پيگيري و تحقق زودتر اين موضوع را داده بود. 

   از ضمانت وام با حساب كاربري 
تا فالوئر براي كسب وكارها

اما طرح حمايت از كسب و كارهاي مجازي چه مفادي 
دارد؟ در اين طرح موارد متعددي از قبيل معافيت هاي 
مالياتي، خدمات پرداخت، تضمين پيدا كردن فالوور و 
اعطاي تسهيالت و... اعالم شده است. در اين طرح در 
قالب ۱۴ ماده، ۳۰ بسته حمايتي براي كسب و كارها 
در نظر گرفته ش��ده و قرار است تا ضمانت اجرايي آن 
نيز بر عهده كارگروهي متش��كل از وزارت ارتباطات، 
اقتصاد، صمت و اطالعات باشد تا بر كليه دستگاه هاي 
دولتي و حاكميتي براي محقق شدن اهداف اين طرح، 
نظارت داشته باش��ند. در طرح مذكور حمايت هاي 
تبليغاتي نيز در نظر گرفته شده است. به گفته عيسي 
زارع پور بس��ياري از كس��ب و كارها چن��د صد هزار 
دنبال كننده در پلتفرم هاي خارجي داش��تند و حاال 
با ورود به پلتفرم داخلي با مش��كل مواجه شدند. آدم 

اگر خانه خود را در يك كوچه هم عوض كند با مشكل 
مواجه مي شود. ما بس��ته حمايتي تبليغاتي در نظر 
گرفتيم تا همه دستگاه هاي دولتي با حداكثر تخفيف، 
تبليغات براي كس��ب و كارها انجام دهند.« بر اساس 
اين طرح، پلتفرم ها مكلف هستند الاقل نصف تعداد 
دنبال كننده در پلتفرم هاي خارجي را براي كسب و 
كار فراهم بياورد: »ما مكلف كرديم تا براي آنها فالوور 
بگيرند، با پين كردن و تبليغ كردن و... كه اين روزها 
ش��اهد بوديم با چند دقيقه پين كردن برخي كسب 
و كارها در يك پلتفرم بومي، هزاران فالوور و خريدار 
واقعي به آن اضافه ش��ده چرا كه ميليون ها كاربر در 
اين بس��ترها فعال هستند.« همچنين بر اساس اين 
طرح سكوهاي خارجي نبايد در صدا و سيما و ساير 
دس��تگاه ها تبليغ شوند. بس��ته هاي ويژه پيامك و 
برنامه سازي در صدا و سيما نيز از ديگر حمايت هاي 

تبليغاتي است كه در اين طرح وجود دارد.

   حساب كاربري به عنوان ضمانت 
و معافيت هاي مالياتي

نكته ديگري كه در اين طرح به چشم مي خورد بحث 
استفاده از حساب كاربري به عنوان يك وثيقه بانكي 
اس��ت كه بانك مركزي آن را پذيرفته است. زارع پور 
درباره اين مساله توضيح داد و گفت: »همچنين حساب 
كاربري افراد در ش��بكه هاي اجتماعي به عنوان يك 
دارايي نامشهود مالحظه شده و بانك مي تواند به عنوان 
دارايي از آن استفاده كنند و بانك مجاز است به عنوان 
وثيقه از آن استفاده كنند. اگر كسي اكانت خود را وثيقه 
گذاشت نيز بانك مي تواند آن را در صورت نپرداختن 
اقس��اط، نقد كند.« به گفته او، پرداخت تسهيالت به 
كسب و كارهايي كه از پلتفرم هاي خارجي به داخلي 
مهاجرت مي كنند در نظر گرفته شده است. بحث ديگر 
مطرح شده در طرح، بحث معافيت هاي مالياتي است. 
او در اين ب��اره گفت: »در مورد مالي��ات نيز اقداماتي 
انجام داديم. كسب و كارها به ما مي گويند اگر به پلتفرم 

داخلي بيايم، به مح��ض ورود به آن بايد ماليات دهم 
در صورتي كه در پلتفرم ه��اي خارجي هيچكس به 
من كاري نداش��ت، اما حاال به محض فروش در بستر 
داخلي سازمان ماليات به دنبال ما خواهد آمد. ما كاري 
كرديم كه الاقل تا دو سال تا دو ميليارد تومان درآمد 
معاف از ماليات مي شوند . آنهايي كه تا امروز هم ماليات 

مي دادند هم مالياتشان شامل تخفيف خواهد شد.«

   تيك آبي احراز هويت 
و حمايت هاي زيرساختي

بر اساس اين طرح كسب و كارهاي فعال در پلتفرم هاي 
داخلي يك تيك ويژه كس��ب و كار مي گيرند كه آنها 
را با س��اير اكانت ها متمايز مي كن��د و مانند تيك آبي 
پلتفرم هاي خارجي است. البته اعالم شده عموم كاربران 
هم مي توانند اعتبار تاييد شده دريافت كنند و تيك آبي 
خواهند گرفت. در م��ورد داده هاي كاربران و محرمانه 
بودن آنها نيز اعالم ش��ده داده هاي كاربران جزو اسرار 
تجاري اس��ت و متخلفين در نگهداري آنها با مجازات 
قانوني مواجه خواهند ش��د. زارع پ��ور به حمايت هاي 
زيرساختي نيز اش��اره داش��ت و گفت: »در حوزه زير 
ساخت حمايت هايي ايجاد كرديم كه ارايه در تخفيف 
خدمات پستي و ارايه تس��هيالت از صندوق نوآوري و 
شكوفايي را شامل مي شود.« همچنين بايد گفت آنطور 
كه در اين طرح آمده كسب و كارهاي خانگي نيازي به 
اخ��ذ مجوز ندارند و ثبت ن��ام در پلتفرم به منزله ثبت 
در درمان ملي مجوز ها اس��ت. همچنين بر اساس اين 
طرح قرار است در تمامي پلتفرم هاي داخلي خدمات 
متنوع پرداخت براي همه اجرايي ش��ود و موضوعاتي 
نظير حساب اماني، پرداخت مستقيم، كيف پول، خريد 
اعتباري و...  اجرايي شود. همچنين در اين طرح اعالم 
ش��ده كه در صورت راه اندازي رمزريال، همه پلتفرم ها 
مي توانند از آن اس��تفاده كنند. پلتفرم هاي بومي نيز 
مي توانند از مزاياي حضور در پارك فناوري اس��تفاده 
كنند. جزييات اين موضوع در طرح مذكور اعالم شده 
كه فايل پي دي اف آن در اين لينك قابل دانلود است. در 
دي ماه سال گذشته كارگروه ويژه اي با اختيارات ويژه 
با يازده عضو كابينه شروع به كار كرد تا اقتصاد ديجيتال 
رشد پيدا كند. اين كارگروه ماهانه جلساتي داشته و در 
ذيل آن نه كميسيون تخصصي نيزتشكيل شده و بيش 
از ۵۰ جلسه توسط آنها برگزار شده است. آنطور كه زارع 
پور اعالم كرد، از بين اين جلسات مصوبات زيادي نيز 
بيرون آمده كه به عنوان مثال مشكل اينشورتك ها با 
بيمه مركزي حل شد. او تاكيد داشت مصوبه خوبي 
در حوزه آزادكارها )فريلنس��رها( نيز معين شده كه 
به زودي اعالم خواهد شد. آنطور كه عيسي زارع پور 
اعالم كرد، طرح حمايت از كسب و كارهاي مجازي 
در واقع به اليه دوم اقتصاد ديجيتال مرتبط اس��ت 
يعني اليه اي ك��ه در آن اقتصاد مبتني بر پلتفرم در 
نظر گرفته مي شود و بايد از ظرفيت هاي موجود براي 

تسهيل راه كسب و كارهاي آنالين استفاده كرد.
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خروج آمازون از باشگاه 
شركت هاي تريليون دالري

سقوط ارزش س��هام آمازون، ارزش بازار اين فروشگاه 
اينترنتي را براي نخس��تين بار از سال ۲۰۲۰، به پايين 
يك تريليون دالر رساند. به گزارش ايسنا، ارزش سهام 
آمازون روز سه شنبه با ۵.۵ درصد كاهش، در ۹۶.۷۹ دالر 
بسته شد و ارزش بازار اين شركت را به ۹۸۷.۴ ميليارد 
دالر رساند. ارزش سهام آمازون در پايين ترين حد خود 
از آوريل سال ۲۰۲۰ بسته شد و از ابتداي سال ميالدي 
جاري تاكنون، ۴۲ درصد نزول كرده است. ارزش بازار 
آمازون ۱۸ نوامبر گذشته، به اوج ۱.۹ تريليون دالر صعود 
كرده بود. ارزش سهام آمازون به مدت پنج روز متوالي 
كاهش داده و طي اين مدت، ۲۰ درصد افت كرده است. 
در مقابل، شاخص نزدك ۱۰۰ روز سه شنبه، يك درصد 
كاهش داشت. افت اخير س��هام آمازون پس از انتشار 
گزارش درآمدهاي اين شركت در هفته گذشته روي 
داد. آمازون ضعيف ترين رشد درآمد سه ماهه تعطيالت 
در تاريخ اين شركت را پيش بيني كرد. اين شركت كه 
سود هنگفتي را در دوران پاندمي كوويد گزارش كرده 
بود، اعالم كرد فروش در فصل تعطيالت به ميزان دو تا 
هشت درصد رش��د خواهد كرد. آمازون به همراه ساير 
شركت هاي اينترنتي و فناوري در طول سال ۲۰۲۲ به 
دليل نگراني هايي كه پيرامون كندي رش��د اقتصادي 
و افزاي��ش نرخهاي بهره وجود دارد، تحت فش��ار قرار 
گرفته است. اين ابهام اقتصادي روي سهام شركتهايي 
كه ارزش بااليي دارند، تاثير منفي گذاشته است. منابع 
آگاه به بلومبرگ گفتند: در راس��تاي صرفه جويي در 
هزينه ه��ا در برابر كندي فروش، فروش��گاه اينترنتي 
آمازون روند استخدام در كسب و كار تبليغات را متوقف 
كرده است. آمازون موقعيت هاي خالي در اين كسب و 
كار را پر خواهد كرد اما موقعيت هاي ش��غلي جديدي 
ايجاد نمي كند. بر اس��اس گزارش بلومبرگ، كسب و 
كار تبليغات آمازون در سه ماهه منتهي به ۳۰ سپتامبر، 
۹.۵۵ ميليارد دالر درآمدزايي داشت كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته، ۲۵ درصد افزايش نشان داد.

خداحافظي آخر گوگل 
با پيام رسان قديمي

گ��وگل چند س��ال پ��س از معرف��ي هن��گ اوتس 
)Hangouts(، به فعاليت اين پيام رسان قديمي پايان 
داده و كاربران را به اس��تفاده از چت )Chat( تشويق 
مي كند كه اپليكيشن شبيه اس��لك است. به گزارش 
ايسنا، گوگل پس از اينكه در سال ۲۰۲۱ به كاربران هنگ 
اوتس اجازه داد به اپليكيشن »چت« مهاجرت كنند، 
در ژوييه به عمر نسخه هاي اندرويد و iOS اپليكيشن 
پيام رس��ان هنگ اوتس پايان داد. براي كاربران پيامي 
ظاهر مي ش��د كه به آنها اعالم مي كرد »گوگل چت« 
جاي هنگ اوتس را گرفته است و از اپليكيشن مستقل 
»گوگل چت« يا ابزار »چت« در داخل جي ميل استفاده 
كنند. اكنون، آخرين نسخه سرويس پيام رسان هنگ 
اوتس براي وب، هم فعاليتش براي هميشه خاتمه پيدا 
خواهد كرد. هنگامي كه كاربران به وب س��ايت هنگ 
اوتس مي روند، ممكن است با اين پيام روبرو شوند كه 
از اول نوامبر س��ال ۲۰۲۲ هنگ اوتس در وب، كاربران 
را به »گوگل چت در وب« هدايت خواهد كرد. توصيه 
مي كنيم هم اكنون به »چت« برويد. وب سايت هنگ 
اوتس بدون هدايت اتوماتيك به »گوگل چت«، همچنان 
قابل دسترس است اما لينكي به »گوگل چت« وجود 
دارد كه كاربران با كليك آن مي توانند پيام رسان جديد 
را تجربه كنند. اين وب سايت در روزهاي آينده ممكن 
است به طور كامل ناپديد شود. »گوگل چت« پيش از 
اين، يكي از ابزارهاي كاري بود كه گوگل عرضه مي كرد 
اما اين شركت استراتژي پيام رسان خود را تغيير داده 
و آن را براي همه كاربران قابل دس��ترس كرده اس��ت. 
گوگل مي گويد اپليكيشن چت، راه هاي جديد و بهتري 
براي همكاري با قابليت هايي كه در هنگ اوتس وجود 
ندارد، مي گشايد. كاربران مي توانند اسناد، اساليدها، 
ورق هاي شيت را در چت ويرايش كنند. تيم هاي كاري 
يا گروه دوستان مي توانند با استفاده از ابزار اسپيس 
)Spaces( كه مكاني براي همكاري گروهي روي 
يك موضوع است، روي اسناد و مديريت وظايف كار 
كنند و از آنجا كه »چت« در جي ميل يكپارچه شده 
اس��ت، كاربران مي توانند بدون نياز به باز كردن وب 

سايت چت، به مكالماتشان دسترسي داشته باشند.

تجليل ويژه همراه اول
از افتخارآفرينان كشتي ايران

آيين تقدير و تجليل از افتخارآفرينان تيم هاي ملي كشتي 
ايران توس��ط همراه اول در مراسمي ويژه برگزار شد. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
آيين تقدير از تيم هاي ملي كش��تي ايران صبح ديروز 
چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ با حضور اعضاي تيم هاي ملي 
كشتي كشور، معاونان و مديران ارشد اپراتور اول تلفن 
همراه در هتل هماي تهران برگزار شد. حميد بهروزي 
قائم مقام مديرعامل همراه اول در اين مراس��م ضمن 
تقدير و تجليل از كشتي گيران افتخارآفرين كشور با بيان 
اينكه ورزشي پهلواني را حامي هستيم كه همه چشم به 
موفقيت هاي پي در پي آن دوختند، اظهار كرد: افتخار ما 
در اپراتور اول تلفن همراه اين است كه نخبگان ورزشي 
را حمايت مي كنيم و به عرصه پهلواني تحويل مي دهيم. 
قائم مقام مديرعامل هم��راه اول ادامه داد: باعث افتخار 
ماست كه نماد همراه اول روي لباس قهرمانان كشتي درج 
شده و در زمان قرار گرفتن آنان بر روي سكوهاي قهرماني، 
جلوه گر در برابر تمامي ديدگان جلوه گر است. وي با تاكيد 
بر اينكه همراه اول سرمايه گذاري هاي ويژه اي را در حوزه 
توسعه پلتفرم هاي ديجيتال داشته است، تاكيد كرد: به 
نظرم فضا براي كار بيشتر در حوزه كشتي فراهم است؛ 
در حالي كه آكادمي كشتي را داريم مي توانيم به صورت 
منسجم تر با همراه اول و كمك بسترهاي ديجيتال آن، 
سرويس هاي ويژه اي را مختص اين رشته ورزشي خلق 
كنيم. بهروزي خاطرنش��ان كرد: هدف ما رواج هر چه 
بيشتر ورزش كشتي در كشور است. قائم مقام مديرعامل 
همراه اول همچنين گزارشي از وضعيت اپراتور اول تلفن 
همراه به كشتي گيران و جايگاه سهم بازار آن به عنوان 

بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه خاورميانه ارايه داد.

   همراه اول
رفيق روزهاي سخت كشتي است

عليرضا دبير، رييس فدراس��يون كشتي نيز در اين 
مراس��م با بيان اينكه همراه اول عض��وي از خانواده 
كشتي است، اظهار كرد: اپراتور اول تلفن همراه رفيق 
روزهاي سخت ما بوده است. رييس فدراسيون كشتي 
ايران با تاكيد بر اينكه تنها انتظار ما و مردم اين است كه 
كشتي گيران فقط به كشتي فكر كنند و وارد فضاهاي 
حاشيه اي نشوند، گفت: طبيعتا هر كدام از افراد جامعه 
تخصص مربوط به خود را دارند و نبايد انتظار داشته 
باش��يم وارد فضاهاي خارج از تخصص خود شوند و 
خودشان هم بايد حواس شان را جمع كنند تا با تمركز 

بر كار تخصصي خود، افتخارآفرين شوند.

   مدال هاي كشتي گيران 
مرهون حمايت هاي همراه اول است

هادي عامل، يكي از گزارشگران برجسته كشور هم در 
اين مراسم كه به عنوان مهمان افتخاري حضور داشت، 
دقايقي را پشت تريبون حاضر شد و ضمن بيان خاطرات 
جذاب در طول ۵۰ سال فعاليتش در عرصه رسانه، اظهار 
كرد: با توجه به س��بقه فعاليتم در اين سال ها، اكنون 
متوجه ساخت و سازها و توسعه هايي كه در اين رشته 
ورزش��ي صورت گرفته هستم كه بخش مهمي از اين 
اتفاقات با كمك همراه اول اتفاق افتاده است. وي ادامه 
داد: بايد به اين موضوع آگاه باش��يد و فراموش نكنيد، 
بخشي از مدال هايي كه مي گيريد را مرهون كمك هاي 
اپراتور اول تلفن همراه هستيد كه حامي اين ورزش و 
بسترساز آن اس��ت. در پايان اين مراسم نيز همراه اول 
به عنوان حامي رس��مي تيم هاي ملي كشتي ايران و 
همچنين نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
كشور، ضمن تقدير از كشتي گيران افتخارآفرين ميهن 
مان، با اهداي جوايزي ويژه از آنان تجليل كرد. گفتني 
اس��ت همراه اول در سه سال اخير حامي تيم هاي ملي 
كشتي آزاد و فرنگي كشور بوده كه اين تيم ها موفقيت هاي 

بسياري در مسابقات جهاني و آسيايي داشته اند.

تيك تاك در يك قدمي فيلتر 
در امريكا

به گفته يكي از اعضاي كميس��يون فدرال ارتباطات 
امريكا »ش��وراي س��رمايه گذاري خارجي در اياالت 
متح��ده امري��كا« )CFIUS( باي��د اقدام��ي جهت 
ممنوعيت تيك تاك انجام دهد. به گزارش خبرگزاري 
مه��ر به نقل از آكس��يوس، CFIUS در حقيقت يك 
كميته بين سازماني است كه معامالت شركت هاي 
خارجي را از لحاظ امنيت ملي بررسي مي كند. »برندان 
كار«، عضو كميسيون فدرال ارتباطات امريكا در اين 
باره گف��ت: تصور مي كنم در خصوص تيك تاك تنها 
راه پيش رو ممنوعيت پلتفرم است. اين شديدترين 
لحني اس��ت كه كار تاكنون براي انجام اقدامي عليه 
تيك تاك به كار گرفته اس��ت. اين درحالي است كه 
تيك تاك بيش از ۲۰۰ ميليون بار در امريكا دانلود شده 
و به يك پلتفرم محبوب در سراسر جهان تبديل شده 
است. البته بايد اشاره كرد كميسيون فدرال ارتباطات 
امريكا به طور مستقيم نمي تواند براي تيك تاك قانون 
وضع كن��د. اما پيش از اين و پ��س از ابراز نگراني كار، 
درباره ش��ركت هاي مخابراتي چيني اقداماتي انجام 
داده ب��ود. در حال حاضر تيك تاك مش��غول مذاكره 
ش��وراي س��رمايه گذاري خارجي در اياالت متحده 
امريكا )CFIUS( است. هدف از مذاكرات تيك تاك 
با CFIUS نيز مشخص شدن آن است كه آيا مي توان 
پلتفرم اشتراك گذاري ويدئو را از شركت مادر چيني 
ByteDance ج��دا و به يك ش��ركت امريكايي 
واگذار گرد تا در خاك اين كشور فعال بماند يا خير. 
نيويورك تايمز در ماه س��پتامبر در گزارشي فاش 
كرده بود قرار است در اين زمينه معامله انجام شود اما 
هنوز نهايي نشده و ليزا موناكو يكي از مقامات وزارت 
دادگستري امريكا بيم آن دارد كه چنين معامله اي 

مانع محكمي در مقابل نفوذ چين فراهم نمي كند.

وزيرارتباطات:مايهخوشحالياستكهازپلتفرمهايامريكاييبينيازشدهايم

اكوسيستم استارتاپي در آستانه تعطيلي

براي تيك آبي توييتر ماهي ۸  دالر بدهيد

آيفونسيتيقرنطينهشد

ايالن ماسك، مديرعامل توييتر براي تقويت اشتراك ها و 
وابستگي كمتر به درآمد تبليغاتي، اعالم كرد اين شركت 
هشت دالر در ماه براي سرويس توييتر بلو كه شامل تيك 
آبي احراز هويت است، دريافت مي كند. به گزارش ايسنا، 
ايالن ماس��ك در توييتي نوشت: سيستم ارباب و رعيتي 
فعل��ي توييتر براي افرادي كه تيك آب��ي دارند يا ندارند، 
مزخرف است. قدرت براي مردم! سيستم بلو براي هشت 
دالر در ماه. وي همچنين خاطرنشان كرد: اين قيمت در 
هر كشوري بر اس��اس قدرت خريد، تنظيم خواهد شد. 
عالمت تيك آبي در كنار نام يك فرد در توييتر به معناي 
آن اس��ت كه اين پلتفرم تاييد مي كند حس��اب مذكور 
متعلق به فرد يا شركتي است كه ادعا مي كند. توييتر در 
حال حاضر براي اكثر كاربران رايگان است. ايالن ماسك 
هفته گذشته توييتر را به مبلغ ۴۴ ميليارد دالر خريداري 

كرد. از زمان خريداري كردن توييتر، ايالن ماسك براي 
انجام تغييرات در اين شركت شبكه اجتماعي، به سرعت 
دست به كار شده و مديرعامل و ساير مقامات ارشد آن را 
اخراج كرده اس��ت. سارا پرسونت، مدير تبليغاتي توييتر 
در توييتي اعالم كرد هفته گذشته از سمت خود استعفا 
كرده است و به ابهامات براي آگهي دهندگان در خصوص 
تغييرات اين ش��ركت ش��بكه اجتماعي تحت مديريت 
ماسك، افزود. داالنا برند، مدير تنوع و افراد در توييتر روز 
سه شنبه در پست لينكدين گفت: او هم هفته گذشته از 
سمت خود استعفا كرده اس��ت. نيك كالدِول، مديركل 
فناوري هاي اصلي هم تاييد كرد توييتر را ترك كرده است 
و شب دوشنبه پروفايل خود را به مدير سابق توييتر تغيير 
داد. به گفته منابع آگاه، لزلي برالند، مدير بازاريابي، جي 
ساليوان، مدير محصول توييتر و ژان فيليپ ماهو، معاون 

او هم توييتر را ترك كرده اند. برلند در توييتي، يك قلب 
آبي فرستاد اما به جزييات بيشتري اشاره نكرد. ماسك روز 
سه شنبه گفت: مشتركان با عالمت تيك آبي در پاسخ ها، 
منشن ها و جست وجو، اولويت خواهند داشت و مي توانند 
ويدئوها و صوت هاي طوالني تري پست كنند. همچنين 
نصف بقيه كاربران تبليغات مي بينند. وال استريت ژورنال 
روز سه شنبه به نقل از منابع آگاه نوشت كه توييتر ديگر 
به مشتركان سرويس توييتر بلو اجازه نمي دهد به مقاالت 
بدون تبليغ دسترسي داشته باشند. اين سرويس پيش از 
اين به مشتركان اجازه مي داد به مقاالت بعضي از ناشران 
بدون تبليغات دسترسي پيدا كنند. اظهارات ماسك پس از 
گزارش هاي رسانه اي مطرح شد مبني بر اينكه وي در حال 
بررسي فرآيند احراز هويت و اعطاي تيك آبي است. توييتر 
سابق بر اين تيك آبي را به افراد مشهور و برجسته بر مبناي 

معيار خودش مي داد. بيش از ۸۰ درصد از كاربران توييتر 
در يك نظرسنجي اخير اعالم كردند براي تيك آبي، پول 
پرداخت نخواهند كرد. حدود ۱۰ درصد گفته اند مايلند 
پنج دالر در ماه پرداخت كنند. توييتر پيش از اين سرويس 
اش��تراكي توييتر بلو را در ژوئن سال ۲۰۲۱ عرضه كرده 
بود كه قابليتهايي نظير امكان ويرايش توييت ها داشت. 
بر اساس گزارش رويترز، در بحبوحه گمانه زني كه توييتر 
ممكن است به زودي دريافت پول از كاربران دارنده تيك 
آبي را به قيمت ماهانه ۲۰ دالر آغاز كند، استفن كينگ، 
نويسنده معروف در توييتي نوشته بود حاضر به پرداخت 
اين مبلغ نيست. در اين بين، آژانس اعتبارسنجي »اس اند 
پي گلوب��ال ريتينگز« پس از خريداري ش��دن توييتر 
توسط ايالن ماسك، به دليل افزايش قابل توجه بدهي 

اين شركت، رتبه اعتباري آن را به بي منفي تنزل داد.

چين دس��تور قرنطينه هفت روزه محدوده اطراف 
كارخانه اصل��ي گروه فاكس��كان در ژنگ��ژو كه به 

آيفون سيتي معروف است را صادر كرد.
به گزارش ايسنا، دولت محلي در بيانيه اي اعالم كرد 
اين قرنطينه تا ۹ نوامب��ر ادامه پيدا مي كند. افراد و 
خودروها حق تردد در خياب��ان را ندارند مگر اينكه 
بخواهن��د دارو تهيه كنند يا دالي��ل ضروري ديگر 
داشته باشند. اين قرنطينه ممكن است مانع رفت و 
آمد كارگران و ارس��ال قطعات مورد نياز براي توليد 

آيفون در آستانه فصل تعطيالت شود. 
اين اقدام منعكس كننده رويكرد سخت گيرانه چين 
براي مقابله با شيوع كوويد و احتمال اختالل بيشتر 
توليد در پايگاه اصلي توليد فاكسكان است كه چهار 
مدل از پنج مدل گوش��ي اپل را توليد مي كند. اين 
ش��ركت تايواني هم اكنون با افزايش م��وارد كرونا 
در ميان كارگرانش دس��ت و پنج��ه نرم مي كند كه 
شماري از ۲۰۰ هزار كارگر فاكسكان را به قرنطينه 
اجباري فرستاده و باعث شده است بعضي ديگر پاي 

پياده از اين كارخانه فرار كنند. 
اطالعي��ه دولت پس از آن منتش��ر ش��د ك��ه آمار 
منتشره نشان داد موارد ابتال به كوويد ۱۹ در ژنگژو 
روز سه ش��نبه، افزايش بيش از سه برابري نسبت به 
روز قبل داش��ت. مقامات اين شهر در روزهاي قبل 
قرنطينه ها و محدوديت هاي كوچك تري را به اجرا 

گذاشته بودند. فاكسكان در بيانيه اي اعالم كرد اين 
كارخانه در يك سيستم بس��ته يا خود قرنطينه كه 
تماس با دنياي بيرون را مح��دود مي كند، فعاليت 

خواهد كرد.
ام��ا اين ش��ركت به س��واالت درباره نحوه ارس��ال 
محموله هاي كاال ب��ه داخل و خ��ارج از اين پايگاه 
توليدي در مدت قرنطينه، پاسخ نداد. اين قرنطينه 
در شرايط حساسي براي اپل، پيش آمده است. اين 
ش��ركت كه به تازگي مدل هاي جديد آيفون ۱۴ را 
عرضه كرده است، با ركود كم سابقه تقاضاي جهاني 
براي محصوالت الكترونيكي روبرو شده است. اگرچه 
اپل در مقايسه با رقيبانش، عملكرد بهتري در بازار 
تلفن هوش��مند داشته اس��ت، اما از برنامه افزايش 
تولي��د آيفون هاي جديد در س��ال ميالدي جاري، 
صرفنظر كرده اس��ت.  اپل نتايج مال��ي بهتر از حد 
مطلوبي را منتش��ر كرده اما درباره فروش كمتر در 

فصل تعطيالت هشدار داده است. 
بر اس��اس گزارش بلومبرگ، فاكس��كان با افزايش 
حقوق و فراهم ك��ردن پش��تيباني از كارخانه هاي 
چيني ديگرش، تالش كرده است از اختالل احتمالي 
توليد خطوط ژنگژو اجتناب كند. در روزهاي اخير 
اين شركت با شايعاتي در ش��بكه اجتماعي مقابله 
كرده كه مدعي شده بودند بعضي از كارگران مبتال، 

جانشان را از دست داده اند.



تعادل| 
اخبار سياسي نااميدكننده بازار خودرو را مجددا ملتهب 
كرده اس��ت. اما اين التهاب به گونه اي نبود كه ركود از 
بازار خارج شود. كارشناسان پيش بيني مي كنند خودرو 
در روزهاي آينده با افزايش قيمت همراه مي شود. البته 
عبداهلل توكلي الهيجاني، سرپرست دفتر صنايع خودرو 
وزارت صمت، اخيراً مدعي ش��د كه »سامانه يكپارچه 
تخصيص خودرو متوقف نشد و به هدف خود رسيد«. 
برخي از كارشناسان صنعت خودرو با اشاره به سركوب 
قيمت��ي در بورس كاال مي گويند: »س��امانه نه تنها به 
هدف خود نرسيد، بلكه موجب افزايش قيمت هم شد. «

   رصد بازار خودرو 
 قيمت خودرو صفر داخلي روز   چهارش��نبه ۱۱ آبان 
۱۴۰۱ با توجه به آمار و قيمت روزانه س��ايت ديوار با 
تغييراتي همراه ش��د. برخالف نوسانات قيمتي كه 
خودروها در بازار تجربه كردند، اما پرايد ماه هاس��ت 
كه با ثبات قيمت همراه ش��ده اس��ت. ب��راي مثال، 
پرايد ۱۱۱ با قيمت ۲۰۵ ميلي��ون تومان به فروش 
مي رس��د. پرايد ۱۳۱ نيز با نرخ ۱۸۰ ميليون تومان 
عرضه مي ش��ود. پژو ۲۰۷ اتومات كه در ماه گذشته 
۵۹۰ ميليون تومان ارزش داش��ت، اما در اين چند 
روز، با نوس��ان قيمتي زيادي همراه شد. اين خودرو 
هم اكن��ون در س��طح ۶۱۵ ميليون توم��ان خريد و 
فروش مي ش��ود. خودرو دنا معمولي هم امروز صبح 
مانند روزهاي گذشته با قيمت ۴۱۴ ميليون تومان 
در بازار عرضه شد. اما بايد توجه داشت كه اين خودرو 
طي تنها يك ماه با ۱۰ مليون تومان افزايش قيمت 
همراه ش��د. اما پژو پارس اتوماتيك مدت هاست كه 
دچار تغيير قيمتي نش��ده و مانند روزهاي گذشته، 
اين خ��ودرو در قيمت ۴۸۷ ميلي��ون تومان در بازار 
خودرو كشور به فروش مي رسد. اما فعاالن بازار خودرو 
مي گويند كه برخي خودروها بيشتر خريد و فروش 
مي ش��وند و پرطرفدار هس��تند. اين خودروها با چه 
قيمتي در بازار معامله مي شوند؟ تيبا هاچ بك  پالس 
ك��ه از خودروهاي پرطرفدار اين روزهاس��ت، صبح 
چهارش��نبه هم مانند روزهاي گذشته، در محدوده 
۲۱۴ ميليون تومان قيمت گذاري ش��د. قيمت پژو 
۲۰۶ تيپ دو صف��ر نيز برخالف روز گذش��ته، يك 
ميليون تومان گران ش��د و حاال ۳۱۲ ميليون تومان 
ارزش دارد. در اي��ن ميان، تيپ پنج اين مدل پژو نيز 

در بازار كشور در نرخ ۳۶۶ ميليون تومان ثابت ماند.
بابك صدرايي، كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو 
با تجارت نيوز گفته است: در حال حاضر اخبار سياسي 
نااميد كننده نظير احتمال عدم توافق در برجام و اعمال 
تحريم هاي جديد عليه اي��ران، بازار خودرو را ملتهب 
كرده اس��ت. او افزود: پيش از اي��ن خريداران منتظر 
خودروهاي وارداتي بودند. اما با توجه به كسري بودجه 
دولت و چاپ پول در س��ال هاي گذش��ته، انتظارات 
تورمي در بازارها باال رفته و مردم س��رمايه هاي خود 
را روان��ه بازارهايي همچون بازار خ��ودرو كردند. اين 
كارش��ناس صنعت خودرو در آخ��ر تاكيد كرد: البته 
پيش بيني مي ش��ود كه در روزه��اي آينده هم ركود 
اين بازار را ترك نكند و همچنين روند افزايش قيمت 
خودرو ادامه داش��ته باشد. البته پيش از اين نيز، اسد 
كرمي، نايب رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو 
تهران در گفت وگو با تجارت نيوز گفت: بازار همچنان 
در ركود اس��ت. در بازار خودروهاي داخلي، برخي از 
خودروها در چند روز اخير گران شده و به ندرت خريد 
و فروش مي شوند. نايب رييس اتحاديه توضيح داد: اما 
س��طح معامالت در بازار خودروهاي خارجي بسيار 
پايين است و قيمت ها نيز در چند روز اخير با افزايش 
همراه شد. اكثر خريداران خودروهاي خارجي، براي 
سرمايه گذاري به سمت اين خودروها مي روند و براي 
مصرف آنها را خريداري نمي كنن��د. او افزود: اگر بازار 

به روند كنون��ي خود ادامه دهد، خودروهاي داخلي با 
جهش قيمت همراه مي شوند. اما به نظر مي رسد بازار 
خودروهاي خارجي در هفته هاي آينده هم با نوساني 
همراه نشود. البته به نظر مي رسد در هفته هاي آينده 

هم ركود همچنان در بازار خودرو جوالن دهد.

   »سامانه يكپارچه« قيمت خودرو را 
افزايش داد؟ 

عبداهلل توكلي الهيجاني، سرپرست دفتر صنايع خودرو 
وزارت صمت، اخي��راً اعالم كرد: در س��امانه يكپارچه 
تخصيص خودرو افراد مي توانستند در قرعه كشي يك 
خودرو شركت كنند و در اين صورت، خودروها به دست 
مصرف كننده واقعي مي رسيد. در نتيجه پس از دو دوره 
قرعه كشي در اين سامانه، ديگر نيازي به عرضه خودرو در 
اين بستر نبود. بابك صدرايي، كارشناس صنعت خودرو 
به تجارت نيوز در اين باره گفته اس��ت: هدفي كه براي 
عرضه خودرو در سامانه يكپارچه از طرف وزارت صمت 
تعريف ش��د اين بود كه خودرو به دست مصرف كننده 
اصلي برسد و دس��ت دالالن در اين حوزه كوتاه شود تا 
اختالف قيمت خ��ودرو بين بازار و كارخانه، به كمترين 
فاصله ممكن برسد. به گفته او، با نگاهي اجمالي مي توان 
مشاهده كرد كه اين سامانه نه تنها به هدف خود در اين 
مدت نرسيد، بلكه خودروها با افزايش قيمت هم مواجه 
ش��دند. عرضه خودرو در بورس كاال، تخصيص خودرو 

در س��امانه يكپارچه تخصيص خودرو و قيمت گذاري 
دستوري ازجمله روش هايي است كه دولت براي سركوب 
بازار اس��تفاده مي كند تا از افزايش قيمت ها جلوگيري 
كند. ام��ا از نظر علمي، اجراي اين طرح ها موفقيت آميز 
نبوده و مشخص نيست كه وزارت صمت با چه معياري 
اعالم مي كند كه طرح هاي پيشنهادي با چنين سرعتي 
به هدف خود رس��يده اند. اما بايد توجه داش��ت كه اين 
اقدامات تنها به عنوان ُمس��كن براي بازار عمل مي كند 
و جلوي افزايش قيمت در كوتاه مدت را مي گيرد. اما در 
نهايت، مشكل اصلي را برطرف نمي كند. اين كارشناس 
خودرويي معتقد است: مشخص نيست برگزاري چنين 
طرح هايي به طور دقيق چقدر هزينه دارد و مس��ووالن 
بايد پاسخگوي اين مساله باشند. نكته مورد توجه اين 
است كه هزينه هاي هنگفتي كه براي اجراي اين طرح ها 
اختصاص داده مي ش��ود، در نهايت هم تا سه الي چهار 
ماه جوابگوي بازار اس��ت و نمي توان آنه��ا را به صورت 
بلندمدت به كار گرفت. براساس اظهارات او، در مرحله 
اول بايد مساله را در س��طح كالن بررسي و پيش بيني 
كرد كه دول��ت و وزارت صمت چ��ه راه  حل جايگزيني 
براي رفع مشكالت بازار مي تواند به كار بگيرند. راه حل 
اساسي، ساده ترين اصل اقتصاد، يعني به تعادل رسيدن 
عرضه و تقاضاس��ت. تا زماني كه دولت و وزارت صمت 
نتوانن��د اين دو عامل مه��م بازار را به تعادل برس��انند، 
اجراي اين طرح هاي پيشنهادي هيچ تغييري در روند 
بازار و قيمت ها ايجاد نمي كند. اما حاال شرايط نامساعد 
اقتصادي، تقاضاي كاذب را در بازارها افزايش داده و مردم 
براي س��رمايه گذاري روانه بازارهاي��ي همچون خودرو 
شدند. س��امانه يكپارچه تخصيص خودرو كاربردي در 
اين ميان نداشت، به جز سركوب تقاضا و بازار همچنان با 
كمبود عرضه مواجه و در آخر هم با افزايش قيمت مواجه 
شده است. با برهم خوردن پارامترهاي اقتصادي كشور 
باعث ش��ده كه نتوان تشخيص داد كه در حال حاضر 
بازار به چه ميزان متقاضي واقعي دارد و به چه ميزان 
كاذب. البته يك عامل ديگري كه تشخيص اين مساله را 
دشوار مي كند، اخبار سياسي است كه در كشور منتشر 
مي شود. هنگامي كه خبر از عدم توافق در مذاكرات 
برجام به گوش مي رس��د و تحريم هاي جديدي نيز 
عليه ايران اعمال مي شود، س��يگنال هاي افزايش 
قيمت به بازار مخابره مي شود. مردم هم براي حفظ 
ارزش پول، سرمايه خود را روانه بازارها مي كنند و با 

افزايش تقاضا، قيمت ها هم افزايش مي يابد.
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روشنگري
در پي انتشار گزارشي »انحصارگرايي خودروسازان در 
واردات!« وزارت صمت جوابيه اي را به دفتر نشريه ارسال 

كرده است كه متن آن را در زير مي خوانيد:
جناب آقاي حضرتي

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل 
موضوع: روشنگري

با سالم؛ 
احتراما پي��رو درج خبري با عن��وان »انحصارگرايي 
خودروس��ازان در واردات!« ك��ه در روز۸ آبان ۱۴۰۱ 
روي خروجي روزنامه تعادل قرار گرفت به استحضار 
مي رساند؛ يكي از اهداف وزارت صمت از ابتداي دولت 
س��يزدهم كنترل بازار خودرو و رفع نارضايتي مردم از 
موضوعات مربوط به نابساماني هاي بازار خودرو بوده 
اس��ت. براي اين منظور يك��ي از ابزارهاي موثر جهت 
جبران فاصل��ه بين عرضه و تقاض��ا، واردات خودرو از 
كشورهاي خارجي با اولويت عرضه خودرو براي عموم 
اقشار كشور بوده است. از اين رو موضوع واردات خودرو 
از ابتداي دولت س��يزدهم در دستور كار وزارت صمت 
قرار گرفت. ش��رايط ارزي كش��ور در سال گذشته به 
گونه اي نب��ود كه اين موضوع در س��ال ۱۴۰۰ به ثمر 
بنشيند. بنابراين با تغيير مسووالن حوزه حمل و نقل 
وزارت صمت در ابتداي سال ۱۴۰۱ اين ماموريت مهم 
به اين حوزه سپرده شد و از ابتداي سال جاري با جديت 
مورد پيگيري قرار گرفت. واردات خودرو در شرايطي 
كه بيش از چهار سال انجام نشده بود نياز به ريل گذاري 
درستي داشت كه به دور از شتابزدگي با اقدامي عقاليي 
با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه به نتايج مطلوب 
دست پيدا كند. همزمان با ايجاد سازوكارهاي الزم براي 
واردات خودرو الزم بود تا مساله تيراژ خودرو توليد داخل 
افزايش يابد تا الته��اب بازار كاهش يابد تا خودروهاي 
واردات��ي بتوانند به عنوان ابزار كمكي وارد ش��وند. در 
غير اين صورت ممكن ب��ود خودروهاي وارداتي خود 
يك بازار دوم با ش��رايط ويژه خواري و واسطه گري به 
وجود بياورند كه التهابات بازار نه تنها كنترل نشود بلكه 
ملتهب تر هم بشود. همچنين مسائل تيراژ و كيفيت 
توليد داخل بايد افزايش مي يافت تا ضربه پذيري الزم 
را در ش��رايط واردات به دس��ت مي آورد. گزارش هاي 
تخصصي مربوط به عملكرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ 
بيانگر رشد قابل توجه تيراژ و كيفيت خودروهاي توليد 
داخل است. همانطور كه ذكر شد هم زمان با فعاليت هاي 
مربوط به افزايش توليد و كيفيت محصوالت داخلي، 
برنامه ريزي براي قاعده گذاري درس��ت براي واردات 
خودرو در كارگروه هاي تخصصي معاونت حمل و نقل 
وزارت صمت انجام ش��د. با تصويب قانون ساماندهي 
صنعت خودرو در مجلس شوراي اسالمي در خردادماه 
سال جاري، مطالعات كارگروه هاي تخصصي به منظور 
تدوين آيين نامه واردات آغاز ش��د و در شهريورماه به 
تصويب هيات وزيران رس��يد. مهم تري��ن موضوع در 
تدوين اين آيين نامه چگونگي ورود خودروهاي وارداتي 
به بازار كش��ور در ش��رايطي بود كه هن��وز ۵۰ درصد 
محصوالت توليد داخل با فرايند قرعه كشي به دست 
مردم مي رسيد. بنابراين الزم بود سازوكار جديدي با 
كمك س��ازمان بورس براي اين موضوع ايجاد شود و 
در آيين نامه در نظر گرفته شود. از زماني كه آيين نامه 
واردات به تصويب رسيد از شركت هايي كه متقاضي 
واردات بودند تقاضا شد تا درخواست هاي خود مبني بر 
واردات را به دفتر تخصصي خودرو وزارت صمت ارسال 
كنند. پس از دريافت تقاضاهاي واردكنندگان جلسات 
متعددي در خصوص نحوه انجام اين فرايند و فروش 
محصوالت در بورس كاال برگزار شد و در جريان جزييات 
موضوع قرار گرفتند. با بررسي همه تقاضاها كه افزون 
بر ۳۵۰ تقاضا بوده است كه نشان از تمايل شركت ها به 
انجام واردات بر اساس سازوكارهاي آيين نامه مصوب 
دارد، از ش��ركت هايي كه داراي صالحيت هاي فني و 
حرفه اي مطابق قانون هستند درخواست شد كه نسبت 
به ثبت درخواست و ثبت سفارش كاال اقدام كنند. در 
اين راس��تا صالحيت هاي مبتني بر توانايي خدمات 
پ��س از فروش، دارا بودن قرارداد رس��مي با ش��ركت 
خارجي، داراب��ودن گواهي هاي اس��تاندارد و محيط 
زيست همچنين  ارايه برنامه جهت سرمايه گذاري در 
صنعت خودرو در خصوص واردكنندگان مورد بررسي 
قرارگرفته  است  كه مس��تلزم صرف زمان بوده است. 
همزمان با همه امور داخلي وزارت صمت در خصوص 
واردات خودرو، نياز به هماهنگي با سازمان هاي ديگر 
مانند بان��ك مركزي ب��راي تخصيص ارز م��ورد نياز 
همچنين س��ازمان  برنامه و بودجه و سازمان بورس و 
وزارت كش��ور وجود داش��ت كه در اين مدت به انجام 
رسيد. اميد اس��ت با برنامه ريزي دقيقي كه در وزارت 
صمت براي موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود 
حجم مناس��بي از خودرو در مدتي  كوتاه در نيمه دوم 

سال جاري شاهد تاثير مناسبي در بازار خودرو باشيم.

 ۵۰ هزار فروشگاه 
به پايانه فروش جديد مجهز شدند

شاه ميرزايي درباره مشكالت پايانه هاي فروش نيز گفت: 
هنوز فروشگاه هاي زيادي به پايانه فروش مجهز نشده اند. 
زماني كه از بين ۴۰۰ هزار فروشگاه در حوزه كاالبرگ، 
بيش از ۲۰۰ هزار فروشگاه به پايانه هاي فروش مخصوص 
مجهز شوند، ديگر مشكلي براي اجراي طرح نيست. اما در 
حال حاضر شايد ۵۰ هزار فروشگاه به اين پايانه ها مجهز 
شده باش��ند. وي افزود: براي بقيه فروشگاه ها راه هايي 
پيش بيني شده كه بدون ايجاد صندوق فروشگاهي و با 
همين دستگاه هاي پز موجود با تكميل مختصر و كارهاي 
نرم افزاري بتوانند چند كاالي اساسي مشمول طرح را 
ثبت كنند و نياز نباش��د يك پايانه فروش كامل نصب 
كنند. اين مقام مسوول در پاسخ به اينكه طرح كاالبرگ 
تا چه زماني اجرا مي شود؟ اظهار كرد: وزارت رفاه اعالم 
كرده كه هر زمان تصميم گيري نهايي شود آمادگي اجرا 
و نصب سامانه در فروشگاه ها را ظرف يك تا دو ماه دارد. 

 تمركز ويژه بنياد بركت 
بر اجراي طرح توسعه پايدار جزيره هرمز

 اشتغال زايي بركت 
براي 12۰۰ نفر از هرمزنشينان

بني��اد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام ب��راي بيش از 
يك هزار و ۲۰۰ نفر از مردم جزيره هرمز ش��غل ايجاد 
كرده اس��ت. مديرعامل بنياد بركت با بيان اين مطلب 
و با تاكيد بر تمركز ويژه بر توانمندس��ازي اقتصادي و 
اجتماعي جزيره هرم��ز افزود: تا به ام��روز ۴۱۵ طرح 
اشتغال اجتماع محور با حجم كل سرمايه گذاري ۵۳۸ 
ميليارد ريال در جزيره هرمز راه اندازي شده كه فراهم 
آوردن فرصت هاي كسب وكار براي يك هزار و ۲۴۵ نفر 
از اهالي اين جزيره جنوبي كشور را به دنبال داشته است.

محمد تركمانه يادآور شد: همچنين اجراي ۲۰۰ طرح 
اش��تغال اجتماع محور براي سال جاري در دستور كار 
است كه تا به امروز ۱۰۱ طرح راه اندازي شده و ۶۷ طرح 
نيز در دست بررسي است. وي در تشريح اقدامات بنياد 
بركت در حوزه عمراني و زيربنايي نيز گفت: تا به امروز 
طرح هاي عمراني و زيربنايي متعددي از جمله ساخت 
مدرسه، احداث جاده رينگ دور جزيره، تكميل پروژه 
آبرساني، توس��عه ش��بكه اصلي فاضالب، خانه عالم، 
تكميل و تعميرات تاسيسات پايگاه اورژانس و تكميل 
موج ش��كن برقي در جزيره هرمز عملياتي ش��ده و به 
بهره برداري رسيده است. مديرعامل بنياد بركت تاكيد 
كرد: پروژه هاي ديگري مانند احداث مركز صنايع دستي 
و محصوالت محلي، تامين روشنايي دور رينگ جزيره، 
تهيه طرح مرمت و بازسازي قلعه پرتغالي ها، ساماندهي 
سواحل غربي و شرقي و مرمت و بازسازي مركز جامع 
سالمت نيز در دست اقدام است. تركمانه خاطرنشان 
كرد: مدرس��ه بركت هرمز با ۵ كالس درس ساخته و 
تقديم دانش آموزان اين جزيره شده است. وي تاكيد كرد: 
با توجه به آب شرب هرمز و گاليه مردم از اين موضوع، 
بنياد بركت نگاه ويژه اي به بحث آبرساني به اين جزيره 
داشته و طرح هاي تكميل پروژه آبرساني، توسعه شبكه 
اصلي فاضالب ش��هر و احداث مخازن زميني و هوايي 
جهت ارتقاي حجم ذخي��ره آب در جزيره را عملياتي 
كرده است. به گفته مديرعامل بنياد بركت، اين بنياد 
بازسازي و مرمت ۹۰ باب مسكن در جزيره هرمز را در 
دس��تور كار دارد كه تاكنون بازسازي ۵۵ باب مسكن 
را به پايان رس��انده است. وي تصريح كرد: بنياد بركت 
اجراي طرح توسعه پايدار جزيره هرمز در چهارچوب 
الگوي ايراني اسالمي پيشرفت را با تكيه بر سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي در دست اقدام دارد. تركمانه با تاكيد 
بر فعاليت هاي متنوع و گسترده بنياد بركت در جزيره 
هرمز بيان كرد: بنياد تا به امروز بالغ بر يك هزار و ۱۱۰ 
ميليارد ريال در حوزه هاي توانمندس��ازي اقتصادي و 
كارآفريني، مدرسه سازي، عمراني و زيربنايي و ساخت 

مسكن محرومين در هرمز سرمايه گذاري كرده است.

افزايش 7 درصدي مصرف 
سي ان جي در سبد سوخت 

استان كردستان
مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
كردستان گفت: در هفت ماهه نخست سال  جاري ۱۱۶ 
ميليون و ۶۲۹ هزار متر مكعب گاز  CNG  در جايگاه هاي 
عرضه سي ان جي مصرف  شده كه در مقايسه با مدت 
مش��ابه س��ال قبل با رش��دي ۷ همراه بوده است.  به 
گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه كردستان، جهانبخش  نوكاني با اشاره به 
كاهش ميزان مصرف بنزين ناشي ازمصرف اين ميزان 
سي ان جي در سبد  س��وخت مصرفي اس��تان افزود: 
مزاياي زيست محيطي و اقتصادي استفاده از سوخت 
س��ي ان جي و تبليغات و فرهنگ سازي صورت گرفته 
 توس��ط منطقه در خصوص طرح رايگان دوگانه  سوز 
نم��ودن خودروهاي عموم��ي در افزايش مصرف اين 
سوخت پاك در استان تاثيرگذار بوده  است.  نوكاني به 
فعال بودن  ۳۴۴    نازل در جايگاه هاي سي ان جي استان 
اشاره كرد و يادآور شد:  كاليبراسيون ديسپنسر هاي همه 
۵۴ باب جايگاه استان انجام و گواهينامه سالمت از اداره 
 استاندارد دريافت كرده اند. در استان كردستان ۷ مركز 
تبديل خودرو هاي دوگانه سوز وجود دارد كه ۳ مركز 
آن در سنندج،   ۲ مركزدر بيجار، يك مركز   در قروه و 

سقز به شهروندان خدمات ارايه مي دهند.

  افزايش 144 درصدي ارسال نفتگاز
به نيروگاه سيكل تركيبي سنندج 

در شش ماهه نخس��ت سال جاري بيش از ۸۵ ميليون 
ليتر نفتگاز به نيروگاه س��يكل تركيبي  سنندج ارسال 
شده است كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل با رشد 
۱۴۴ درصدي همراه بوده  است.  به گزارش روابط عمومي 
شركت ملي پخش فرآورده     هاي نفتي منطقه كردستان، 
مدير منطقه با  بيان اين مطلب افزود: تامين س��وخت 
نيروگاه سيكل تركيبي سنندج يكي از مسووليت هاي 
مهم  پخش منطقه كردستان مي باش��د كه باتوجه به 
محدوديت هاي عرضه گاز طبيعي در فصول سرد  سال 
تامين و ذخيره س��ازي س��وخت مايع نيروگاه سيكل 
تركيبي س��نندج به عنوان تامين كننده برق  اس��تان 
فوق العاده حائز اهميت است.  جهانبخش نوكاني كه در 
جلس��ه كميته حمل و نقل فرآورده هاي نفتي منطقه 
سخن مي گفت   : باتاكيد بر نقش بسيار مهم شركت هاي 
حمل ونقل و رانندگان نفتكش در راس��تاي توس��عه و 
  ش��كوفايي اقتصادي باتوجه به ش��رايط جغرافيايي و

صعب العبور بودن بيش��تر راه هاي روستايي  استان از 
فعاليت ۶ شركت حمل ونقل و ۲۱۰ دستگاه نفتكش در 
ناوگان حمل ونقل منطقه خبرداد .  نوكاني با اشاره به تامين 
و توزيع روزانه بيش از ۴ ميليون ليتر انواع فرآورده هاي 
نفتي در سطح  استان با استفاده از نفتشك هاي جاده پيما 
افزود: تعامل و همكاري بسيارخوب شركت هاي حمل 
و نقل  و رانندگان نفتكش با اين ش��ركت، موجب رونق 
بخشيدن به حركت بخش هاي توليدي، كشاورزي، 
 صنايع و تامين س��وخت مورد نياز خانوارهاي نفت 

سفيد سوز در نقاط روستايي استان مي باشد .  

آيا »سامانه يكپارچه« قيمت خودرو را افزايش داد؟ 

پيش بيني قيمت خودرو در روزهاي آينده

فرشاد مومني: به جاي تامين منافع رانت خوار ها و مافياها، بايد به نهاد علم تمكين كرد تا كشورمان نجات پيدا كند

درهم تنيدگي  تمام عيار  اقتصاد و سياست
»ما بايد با شوراي نگهبان هم صحبت كنيم كه وقتي 
در س��ازوكارهاي آنها بي كيفيت ها به سهولت عبور 
مي كنند و با كيفيت ها نمي توانند عبور كنند، نمي شود 

قانون گذاري با كيفيت كرد.«
فرشاد مومني اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه 
عالم��ه طباطبايي)ره( در نشس��ت موسس��ه دين و 
اقتصاد با موضوع »نظام ماليات ستاني بحران ساز به 
مثابه كانون اصلي توسعه نيافتگي« گفت: در روزهاي 
اخير به من خرده گرفتند كه موضوع جلسه اخير چه 
نسبتي با مسائل جاري دارد؟ رسالت اصلي اهل علم 
دامن زدن به هيجان و تحريك سركوبگران به سركوب 
نيست بلكه اين است كه كانون هاي اصلي گرفتاري ها 
را تبيين كنند تا بتوانيم نجات پيدا كنيم در غير اين 
صورت تجربه تاريخي اي��ران مي گويد همگان ضرر 
خواهند كرد. ما در ح��ال ورود به فصل بودجه ريزي 
هستيم. ما در زمستان سال گذشته و بهار سال جاري 
بارها هشدار داديم كه اليحه بودجه ۱۴۰۱ به واسطه 
رويكرد شوك درماني افراطي خود ايران را در نيمه دوم 
س��ال ۱۴۰۱ با بحران و آشوب روبرو خواهد كرد. اين 
به وضوح نشان مي دهد كه آنچه در ايران رخ مي دهد 
در تسخير علم قرار دارد و ما مي توانيم به جاي تامين 
منافع رانت خوار ها و مافياها، به نهاد علم تمكين كنيم 

تا كشورمان نجات پيدا كند. 
وي اف��زود: وقتي بحث از رفتاره��اي مالي حكومت 
به مثابه يك ابر متغير تعيين كننده مطرح مي شود، 
از پدي��ده اي صحبت ب��ه ميان مي آورد ك��ه به گواه 
متفكران، گستره نفوذ ماليات ستاني هر كشور دايره 
نفوذ آن كشور را تعيين مي كند. نظام ماليات ستاني 
مستقيما با مساله تماميت ارضي كشور مربوط است. 
متفكران بسيار بزرگي كيفيت ماليات ستاني و نحوه 
رفتارهاي مالي حكومت را مهم ترين نيروي محركه 
توسعه يا اضمحالل مي دانند. انقالب فناوري ريشه 
در رفتارهاي مالي دارد. اگ��ر رفتارهاي مالي دولت 
مشوق توليد باش��د فقر بر طرف مي شود در غير اين 
صورت ستيز، حذف و خشونت تا مرز دست نشانده 
كردن كش��ور در مقابل ما قرار مي گيرد بنابراين ما 
دوباره امس��ال قبل از اينكه فصل بودجه فرا برسد، 
همه دلس��وزان كش��ور را دعوت مي كنيم به اينكه 
تمركز خود را روي رفتارهاي مالي حكومت بگذارند. 
متفكران بزرگ در س��اير عرصه هاي علوم اجتماعي 
بايد از اين تصور نادرس��ت دست بكشند كه زير ذره 
بين گذاشتن رفتارهاي مالي حكومت يك امر صرفا 
اقتصادي اس��ت. ما با پديده ت��وازن دوگانه يا در هم 
تنيدگي تمام عيار اقتصاد و سياست روبرو هستيم و 
اين درهم تنيدگي است كه جايگاه مردم و نهادهاي 

مدني را در سرنوشت كشور مشخص مي كند. 
استاد دانش��گاه عالمه خاطرنش��ان كرد: وقتي در 
دنيا مي خواستند ريش��ه تروريزم و قاچاقچي ها را 
بسوزانند دست روي رفتارهاي مالي آنها گذاشتند. 

يك��ي از پيچيدگي هاي رفتارهاي مالي اين اس��ت 
كه م��ا مالحظاتي در نظر بگيري��م كه از يك طرف 
حكومت به مالي��ات مردم متكي باش��د و از طرف 
ديگر اس��تقالل حكومت مخدوش نشود. در كشور 
ما كشف شهود كرده اند كه بايد سراغ دانه درشت ها 
برويم اما در اغلب موارد وقتي به سراغ آنها مي روند 
بنده آنها مي ش��وند و قاعده گذاري ها را در راستاي 
منافع آنها و عليه مصالح مردم سامان مي دهند لذا 
ماجرا اين اس��ت كه حكومت در كسب ماليات بايد 
دقت هاي استثنايي در خصوص اخذ ماليات داشته 
باش��د. نقطه عزيمت فروپاشي اكثر غريب به اتفاق 
حكومت ها و رژيم هاي سياس��ي در قرن بيستم از 
كانال به تس��خير آمدن بازار پول، بازار س��رمايه و 
بازار ارز امكان پذير شده است. با ادله پرشمار نشان 
داده ايم كه بيش از ۲ دهه است كه اين خطر در بيخ 
گوش اقتصاد سياسي ايران قرار دارد. وقتي به طور 
رس��مي مي گويند ۵۸ درصد ب��ازار كار در اختيار 
بخش غير رسمي است يعني در بازار كار حاكميت 

زدايي صورت گرفته است. 
وي افزود: ساخت قدرت فكر مي كنند با فشار مي شود 
حكومت كرد لذا آنقدر فشارها بر مردم را باال مي برند كه 
كارد به استخوان برسد. شرط حكومت داري اين است 
كه اين مسائل را سريع بفهمند. توزيع عادالنه قدرت 
و ثروت درهم تنيدگي تمام عيار با نظام ماليات ستاني 
دارد. اگر ما يك ارتقا در فهم عمومي در اين خصوص 
ايجاد كنيم يك دريچه نجات فراهم كرده ايم. يكي از 
مسائل بسيار حياتي كه حكومتگران ما بايد بفهمند 
اين اس��ت كه در تمام دنيا توزيع عادالنه قدرت مقدم 
بر توزيع عادالنه ثروت اس��ت. اگر كس��اني باشند كه 
فكر كنند راه نجات ايران از طريق حذف بخش هايي 
بزرگي از جمعيت از ساختار قدرت مي گذرد، بدانند 
كه تجربه نش��ان مي دهد كه ناكارآمدترين دولت ها 
و خشونت ورز ترين آنها حكومت هاي اينگونه بودند. 
حكومت يك دس��ت يعن��ي حكومتي ك��ه در آن با 
يك نظام توزي��ع قدرت ناعادالنه روبرو هس��تيم. به 
تعبير حضرت علي)ع( شايستگان حذف مي شوند و 

فرومايگان بر مسند مي نشينند.
اين اقتصاددان تصريح ك��رد: حكومتي كه به تعبير 
خود با دانه درشت ها ارتباط برقرار مي كند، نمي تواند 
از عهده مسووليت هاي خود بر بيايد. ما در دهه ۱۳۹۰ 
با مسووليت گزيري فراگيري درباره وضعيت آموزش، 
سالمت، تغذيه، مسكن و... مردم مواجه شديم با اين 
بهانه كه خصوصي سازي و آزاد سازي صورت گرفته 
اس��ت. بخش خصوصي مولد را بحران زده كردند و 
رباخوار ها و رانت خوار ها را ب��ه اندازه اي چاق كردند 
كه االن آنها دارند در بازار ارز، پول و سرمايه حكمراني 
مي كنند. در سال ۱۴۰۱ با آن شوك درماني و شيوه 
ماليات ستاني مردم را در معرض ظالمانه ترين ماليات 
تورمي قرار دادند ولي س��هم ماليات بر مس��تغالت، 

ثروت و مشاغل در مجموع به حول و حوش كمتر از 
۱۰ درصد رسيد. اين مناسبات نشان دهنده تسخير 
شدگي حكومت به دس��ت گروه هاي خاص است و 
بايد اصالح شود. ما بايد با شوراي نگهبان هم صحبت 
كنيم كه وقتي در سازوكارهاي آنها بي كيفيت ها به 
سهولت عبور مي كنند و با كيفيت ها نمي توانند عبور 
كنند، نمي ش��ود قانون گذاري با كيفيت كرد. عين 
اين مس��اله در مورد مجريان دولتي هم موضوعيت 
دارد. نمي ش��ود كسي كه اهل چاپلوسي نبود عنصر 
نامطلوب تلقي شود و انتظار داشته باشيد كشور را با 

كيفيت اداره كرد.
مومني با بي��ان اينكه ماليات س��تاني اصولي بايد بر 
اس��اس اين بينش و دانش باش��د كه بي سابقه ترين 
سطح از نابرابري در جهان به نابرابري در ثروت مربوط 
مي شود، گفت: ضريب جيني درآمد خيلي عادالنه تر 
از ضريب جيني ثروت و ضريب جيني مصرف از ضريب 
جيني درآمد هم عادالنه تر است. وقتي كه قانون گذار 
با همدستي يك س��ازمان برنامه فاقد كيفيت ماجرا 
را برعكس مي كند و بيشترين فش��ارها را بر مصرف 
مي گذارد، معلوم است كشور با بحران مواجه مي شود. 
اين ش��يوه تنظيم روابط اقتص��ادي در حال فاجعه 
آفريني اس��ت و اين فجايع حتي نظام توليدي را بهم 
ريخته اس��ت. در س��ه دهه گذشته بي س��ابقه ترين 
سطوح ورشكس��تگي در رشته فعاليت هاي صنعتي 
اشتغال محور داش��ه ايم، با يك پديده خام فروشي به 
نام صنعت روبرو ش��ده ايم. ش��ما رانتي - معدني را به 
موتور خلق ارزش در اين كش��ور تبديل كرده ايد لذا 
از طريق رشد ضد توسعه اي آنها، ورشكستگي فراگير 
را در رش��ته فعاليت هاي توسعه گرا از جمله نساجي 
به بار آورده ايد. در س��ال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ سهم صنايع 
رانتي - معدني از توليد ناخالص داخلي بخش صنعت 
از ح��دود ۳۰ درصد ب��ه حدود ۷۰ درصد رس��يده و 
همچنان هم در حال افزايش است. يعني شما صنايعي 
را دراولويت گذاشته ايد كه انرژي بر ترين و آب بر ترين 
صنايع هستند و كمترين ارتباط را بقيه صنايع كشور 
دارند. ش��ما با اين جهش ها، خطاهاي وحشتناك را 

پنهان مي كنيد. 
وي در ادامه بيان كرد: در فاصله سرش��ماري ۱۳۸۵ 
ت��ا ۱۳۹۰ بالغ ب��ر ۶۲۰ ميليارد دالر ب��ه اين اقتصاد 
تزريق شده اما خالص مش��اغل ايجاد شده در بخش 
صنعت منفي ۴۱۵ هزار نفر است يعني بي سابقه ترين 
صنعت زدايي تاري��خ اقتصادي ايران رخ داده اس��ت 
اما صدايي شنيده نمي شود. يكي ديگر از پديده هاي 
تكان دهنده اين است كه در اين نظام ماليات ستاني، 
رانتي معدني ها هرقدر به سمت صادرات خام فروشانه 
بيشتر بروند، از ماليات معاف مي شوند. شما ديديد كه 
چطور ماجراي يكي از ف��والد  ها فيصله پيدا كرد. آن 
ابعاد از فساد و تسخيرشدگي رسانه ها چيزي بود كه 
به اين سرعت فروكش كند و ديگر كسي از آن حرف 

نزند؟ در همان دوره اي كه س��هم رانتي معدني ها در 
صنعت جهش پيدا كرده است، در يك دوره ۱۷ ساله، 
صادرات پتروشيمي كه اس��م رمز ديگر خام فروشي 
اس��ت، ده برابر ريال صادرات آهن و ف��والد خام ۱۷ 
برابر و صادرات س��نگ آهن ۳۹ برابر ش��ده است. ما 
در اثر س��يطره غيرعادي رانتي معدني ها با پديده اي 
مواجه ش��ده ايم كه ن��ام آن را رانت خ��واري ۷۰ اليه 
گذاشته ام. كساني هس��تند كه بخش مهمي از ارزي 
كه به دس��ت مي آورند را برنمي گردانند درحالي كه 
كه همه سرمايه گذاري هاي آنان از محل دارايي هاي 
بين نس��لي مردم بوده است. كار ديگري كه مي كنند 
اين اس��ت كه براي سود ريالي حداكثري، به رسانه ها 
پول مي دهند كه سياست افزايش نرخ را تشويق كنند. 
تكان دهنده ترين قسمت اين رانت خواري اين است كه 
درحالي كه صنايع پايين دست به شدت به محصوالت 
اينها نياز دارند، تحت عنوان صادرات از برقراري پيوند 
با صادرات ه��م خودداري مي كنند. محاس��باتي در 
همين وزارت صمت وجود دارد كه نشان مي دهد اسم 
اينها صادرات غيرنفتي است درحالي كه صدور مجدد 
دالرهاي نفتي در حال انجام است. براي اينكه هزينه 
ارزي تحميل شده براي اين محصوالت از عايدي ارزي 
شان بيشتر است. كاش هنرمندان به كمك بيايند تا 
اين كاريكاتور مضحك را به تصوير بكش��ند كه همه 

ببينند با مردم چه مي كنند.
عضو هيات علمي دانشگاه جلب مش��اركت مردم را 
تعيين كننده ترين فاكتور در سرنوشت كشور دانست 
و گفت: وضعيت در مش��اركت اقتص��ادي به مراتب 
فاجعه آميز تر از مش��اركت سياس��ي است. داده هاي 
سرش��ماري ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نش��ان مي دهد همواره 
نزديك به دوس��وم جمعيت در سنين فعاليت كشور 
هيچ نقش��ي در توليد ملي ندارد. ش��ما هزاران آدم را 
تربيت كرده ايد اما نمي توانند سر كار بروند. ۶۰ درصد 
ظرفيت هاي نصب شده توليد صنعتي ما بالاستفاده 
است يعني ارز و هزينه هاي آن را داده ايد اما بالاستفاده 
مانده است. شما كه مي گوييد مسلمان هستيد اسراف 
و اتالف حساسيت شما را برانگيخته نمي كند؟ اين چه 
طرز حكمراني اس��ت؟ طي سه دهه گذشته بيكاري 
دانش آموختگان دانش��گاهي نزديك به دو برابر نرخ 

كلي بيكاري در كشور بوده است. 
فرش��اد مومني در پايان س��خنان خود گفت: در كل 
پايش هايي كه در تاريخ معاصر ايران از فضاي كسب 
و كار ش��ده، همواره بزرگ ترين موانع توليد در ايران 
ش��وك ارزي بوده اس��ت. عامل ديگ��ر بي ثباتي در 
سياست گذاري ها است. ش��وك هاي نرخ ارز باعث با 
همدس��تي بانك ها، تامين مالي س��رمايه در گردش 
توليدكنندگان امكان پذير نيست. لذا اينها را مدخلي 
قرار مي دهيم كه بگوييم سهل انگاري نابخشودني و 
ضد توسعه اي در شيوه ماليات ستاني بايد اصالح شود.
منبع: جماران
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خبرروز

آبله ميموني همچنان وضعيت اضطراري بهداشت جهاني است
سازمان جهاني بهداشت )WHO( اعالم كرد: بيماري آبله ميموني همچنان وضعيت اضطراري بهداشت جهاني است. كميته اضطراري سازمان 
ملل گفت: شيوع بيماري آبله ميموني همچنان وضعيت اضطراري بهداشت جهاني است كه باالترين سطح هشدار سازمان جهاني بهداشت است.

اعالم »وضعيت اضطراري بهداشت عمومي« براي ايجاد واكنش هماهنگ بين المللي طراحي شده است و مي تواند مسير اختصاص بودجه براي 
همكاري در اشتراك گذاري واكسن و روش هاي درماني را فراهم كند. به گزارش خبرگزاري رويترز، سازمان جهاني بهداشت ماه جوالي اعالم كرد 
كه شيوع سريع بيماري آبله ميموني نشان دهنده يك وضعيت اضطراري بهداشت جهاني است. اين در حالي است كه هنوز كرونا به طور كامل در 
كشورها از بين نرفته اين احتمال وجود دارد كه آبله ميموني به بيماري همه گير بعدي تبديل شود. بيماري كه مي تواند جان انسان ها را به خطر بيندازد.

رويداد

اس��تاد دانشگاه علوم پزش��كي تهران با اشاره به نحوه 
محاس��به مرگ هاي منتس��ب به آلودگي هوا، تفاوت 
آمارهاي اعالم شده را ناشي از كاهش مرگ ها يا افزايش  
آنها ندانست. مسعود يونس��يان، استاد اپيدميولوژي 
دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفت وگو با ايلنا در رابطه 
با آمارهاي مرگ و مير منتسب به آلودگي هوا اظهار كرد: 
برخالف مرگ و ميرهاي كرونا يا مرگ هاي ناشي از يك 
علت خاص كه شمارش مي شوند، مرگ هاي ناشي از 
آلودگي هوا محاسبه مي شوند، اين بدين معني است كه 
به ازي يك واحد آلودگي هوا، يك تعداد مش��خص به 
مرگ و مير افزوده مي شود، به طور مثال اگر 10 واحد به 
شاخص آلودگي هوا افزوده شود، تعداد مرگ و مير را در 
آن 10 واحد ضرب مي كنيم. او افزود: موضوع ديگر اين 
است كه وقتي مي گوييم افرادي در اثر علت مشخص 
فوت شده اند، مي توان به صورت مستقيم از آنها نام برد، 
اما مرگ ه��اي در اثر آلودگي هوا را نمي توان به صورت 
مستقيم شناسايي كرد، چرا كه ما بر اساس يك سري 
محاسبات به اين تعداد رسيده ايم. مرگ ها قطعي بوده 
و اگرچه آنها را به آلودگي هوا منتسب كرده ايم، اما يك 
به يك شمارش نكرده ايم، بلكه بر اساس محاسبات و 
بر اساس نتايج مطالعات قبلي و انتظاراتي است كه بر 
اس��اس افزايش يا كاهش شاخص ها برآورد مي كنيم. 
مدير گروه پژوهشي روش شناسي مطالعات و تحليل 
داده هاي پژوهش��كده محيط زيس��ت دانشگاه علوم 
پزش��كي تهران اظهار كرد: وقتي مرگ ها را محاسبه 
مي كنيم، نمي توان دقيق آنها را شمارش كرد و از سوي 
ديگر يك عدم قطعيت نيز در آن وجود دارد به اين علت 
كه ممكن اس��ت طرز محاسبه آاليندگي هوا متفاوت 
باشد. مثال داده هايي كه از ايستگاه هاي سنجش آلودگي 
هواي شركت كنترل كيفيت هواي تهران اخذ مي شود 
با داده هايي كه از ايستگاه ها سازمان محيط زيست اخذ 
مي كنيم ممكن اس��ت متفاوت باشد و اين ايستگاه ها 

امكان دارد در جاهاي متفاوتي باش��ند و غلظت هاي 
متفاوتي از آلودگي را ثبت كنند. از سوي ديگر يك نفر 
ممكن است، ميانگين آلودگي را بر مبناي جمع ميزان 
آلودگي ايستگاه ها تقسيم بر تعداد ايستگاه  محاسبه 
كند و يك فرد ديگر ممكن اس��ت بر اساس يك مدل 
آماري ديگر اين آمارها محاسبه كند. او تأكيد كرد: در 
نتيجه شيوه هاي محاسبه، وزن داده ها و ضرايبي كه بر 
اساس آن محاس��به را انجام مي دهيم كامال در نتايج 
دخيل هستند لذا اينكه نهادي قبال تعداد اين مرگ ها 
را در پايتخت سالي 4 هزار نفر و نهادي ديگر در يك سال 
ديگر 6 هزار نفر محاسبه كرده است را لزوما نمي توان 
به آن افزايش آمار مرگ هاي انتسابي گفت، چرا كه اين 
ممكن است ناشي از تغيير پارامترهايي باشد كه ما براي 

محاسبه اين مرگ هاي انتسابي به كار برده ايم.

   نقش آلودگي هوا در مرگ هاي زودرس
استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران در ادامه با بيان اينكه 
در علم سالمت اصطالحي به نام دروكردن وجود دارد، 
گفت: همانطوري كه در يك مزرعه داس بر مي داريم تا 
گندم دروكنيم، معموال دسته ها و خوشه هاي بلندتر 
و بزرگ تر درو مي ش��وند، خوشه هايي كه در سطحي 
پايين تر از داس ما قرار دارد درو نمي شوند، لذا آلودگي 
هوا هم يك انسان جوان س��الم و قبراق را نمي كشد. 
آلودگي موج��ب فوت زودرس مي ش��ود و مثال يك 
فردي يك بيماري زمينه اي قلبي و تنفسي دارد و اگر 
قرار بود كه مثال تا 10 سال ديگر زنده باشد در اثر اين 
آلودگي هوا مرگ او زودتر رخ خواهد داد. لذا افرادي در 
اثر آلودگي هوا فوت مي كنند كه انتظار داشتيم در يك 
آينده نزديك فوت كنند و اكنون به دليل آلودگي هوا 
مرگ آنها جلو افتاده است. او ادامه داد: معموال افرادي 
كه در مرز س��المت خود با بيماري قرار دارند، بيشتر 
احتمال دارد كه آلودگي هوا موجب مرگ آنها ش��ود. 

در صورتي كه غلظت آلودگي افزايش پيداكند مانند 
اتفاقي كه در 1962 در لندن رخ داد و غلظت آلودگي 
100 برابر شد و در نتيجه تعداد بسيار زيادي از افراد 
فوت كردند كه هيچگونه بيماري زمينه اي نداشتند. 

   شواهدي از بدترشدن آلودگي هوا 
وجود ندارد

عضو مرك��ز تحقيقات آلودگي هواي پژوهش��كده 
محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران تصريح 
كرد: در سال هاي اخير شواهد از بدتر شدن شرايط 
آلودگي هوا حكاي��ت ندارند. وضعيت يا ثابت مانده 
اس��ت يا اينكه در برخي اوق��ات وضعيت بهتر هم 
ش��ده اس��ت. اينكه چرا االن اين موضوعات اكنون 
برجسته شده به اين دليل است كه عالقه مندي به 
اين فرمول ها و اين محاسبات تازه افزايش پيدا كرده 
است. نكته ديگر نيز اين است كه بسياري از شهرهاي 
ما يا ايستگاه هاي سنجش آلودگي يا نداشته  و اكنون 
دارند يا اينكه هنوز هم ندارند. ب��ه هر اندازه تعداد 
ايستگاه ها افزايش پيدا كند محاسبات آماري هم 

راحت تر و وضعيت نيز روشن تر مي شود.

   نمي توان عددي را براي سن 
فوت شدگان ناشي از آلودگي هوا ذكر كرد

يونسيان در مورد س��ن افرادي كه در اثر آلودگي هوا 
فوت مي كنند نيز گفت: با توجه به اينكه نمي توان به 
صورت دقيق افراد را شمارش كرد لذا داده اي نداريم كه 
بر اساس آن بتوان توصيف انجام داد و بگوييم اين تعداد 
زن بودند يا مرد، پير بودند يا جوان، با اين حال مي توان 
يك تقسيم بندي سني زير 64 سال و باالي 64 سال 
انجام داد.معموال افراد باالي 64 سال به دليل كهولت 
سن بيماري هاي زمينه اي دارند كه انتظار داريم اين 

افراد براي مرگ در اثر آلودگي هوا كانديدا هم باشند.

هشدار نسبت به تاثير آلودگي هوا در مرگ هاي زودرس
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 گسست بين نسل ها 
و مشكالت اجتماعي

ش��كاف نس��لي از آن رو نگران كننده است كه با 
بحران هويت پيوندي عميق يافته اس��ت. يكي از 
واقعيت هاي انكارنشدني اين است كه كودكان و 
نوجوانان نسل امروز دسترسي بيشتري به حجم 
انبوهي از اطالعات متراكم دارند؛ در س��ال هاي 
اخير تع��داد كاربران اينترنتي كش��ور به بيش از 
42 ميليون نفر رس��يده اس��ت. نكته مهم مورد 
توجه خانواده ها اين اس��ت كه ام��روزه جوانان و 
نوجوانان، در دسترسي به اطالعات از ساير قشرها 
پيشي گرفته اند. بخش��ي از جدايي به وجودآمده 
ميان نس��ل ها به دليل تخصص جوانان است كه 
سبب پديده فن ساالري ش��ده است؛ بدين معنا 
كه بزرگساالن در مقابل جوان ها اطالعات اندكي 
دارند. در واقع تكنولوژي جايگزين تجربه ش��ده 
است؛ اما بعضي والدين نسبت به اينگونه مسائل 
غفلت كرده ي��ا با احتياط حرك��ت مي كنند كه 
اين مهم، زمينه ساز گسس��ت نسلى است. نسل 
جديد بنا به ماهيت جوان ب��ودن و پرانرژي بودن، 
توان كاستن از شتاب خود را ندارد؛ بنابراين براي 
كاهش اين فاصله چاره اي جز اين نيست كه نسل 
قديم تالش كند خود را با شرايط كنوني تطبيق 
دهد؛ يعني بر س��رعت خود بيفزايد. اين در واقع 
همان چيزي است كه در بعضي افراد نسل گذشته 
مي بينيم و از چنين افرادي با اصطالحاتي چون 
»داشتن فكر باز«، »متجددبودن«، »درك كردن 
نس��ل جوان« و »به روزنمودن ط��رز تفكر«، ياد 
مي كنيم. خانواده ها در صورت برخورداري از دانش 
استفاده از فناوري هاي نوين ارتباطي و به روزرساني 
خود، افزون بر گشودن راه گفت وگوي »دوطرفه« 
با آگاه سازي و هش��دارهاي الزم به فرزندان خود، 
آنان را در مقابل بزرگراه هاي اطالعاتي و فضاهاي 
سايبري واكسينه مي كنند. رسالت تربيت والدين 
اقتضا مي كند نس��بت به مقتضي��ات زمان آگاه 
باش��ند؛ به گونه اي كه بتوانند پيشامدهاي آينده 
را نيز پيش بيني و درمان كنند. البته نسل ديروز 
نمي تواند هم گام نسل امروز باشد كه اگر چنين بود، 
بشر هرگز به جلو پيش نمي رفت؛ اما بايد بكوشد 
هم كالم نسل امروز باشد كه اگر نباشد، جز سكوت 
ناشي از احترام و سرپيچي پنهاني در برابر نصايح 
چيزي تجربه نخواهد كرد. يكي از عوامل س��بب 
فاصله گرفتن كالمي بين خانواده ها، اشتغال فراوان 
والدين يا چندشغل بودن پدر است كه پدران براي 
جبران كمبودهاي زندگي بايد تا پاسي از شب را در 
خارج از خانه به سر ببرند و مادران نيز براي كمك 
به مخارج خانواده به سراغ شغل هاي بيرون از خانه 
مي روند كه سبب ارتباط كمتر والدين با فرزندان 
و كاهش ظرفيت هاي روحي و رواني مناس��ب با 
فرزندان و مشكالت آنان مي شود. تمام اين عوامل 
و البته بسيار عوامل ديگر باعث بروز گسست بين 
نسل ها و مشكالت اجتماعي در كشور شده است.

آيا امكان تعويض كارت هاي قديمي سربازي وجود دارد؟
رييس سازمان وظيفه عمومي فراجا، توضيحاتي 
را درب��اره ام��كان تعويض كارت ه��اي قديمي 
معافيت و پاي��ان خدمت س��ربازي ارايه كرد. از 
سال 1۳90 بود كه طرح تجميع و يكسان سازي 
كارت هاي سربازي به مرحله اجرا درآمده و پس 
از آن بنا ش��د تا تمامي كارت ها اع��م از معافيت 
و پايان خدمت با يك ش��كل و از س��وي سازمان 
وظيفه عموم��ي صادر ش��ود، كارت هايي كه به 
كارت هاي هوشمند سربازي معروف است و براي 
تمام افرادي كه از سال 1۳90 و پس از آن خدمت 
خود را به پايان رسانده يا از انجام آن معاف شده 
باشند، صادر شده است. چند سال پس از اجراي 
طرح و در حالي كه ميليون ها كارت كاغذي پايان 
خدمت و معافيت به كارت هوشمند تبديل شده 
بود، س��ازمان وظيفه عمومي در اسفند ماه سال 
98 در اطالعي��ه اي از »اتمام زمان طرح تعويض 
كارت پايان خدمت و معافيت قديمي به هوشمند 
تا پايان همان سال خبر داد.« موضوعي كه براي 
برخ��ي از دارن��دگان اين كارت ها ك��ه موفق به 
تعويض آن نش��ده بودن��د، نگراني هايي را ايجاد 
كرده است. رييس سازمان وظيفه عمومي فراجا 

در اين باره گفت: از سال 1۳90 كه قانون مشخص 
كرد كه كارت ها تجميع و هوشمند شود ما فرآيند 
تعويض را آغاز كرديم و بنا شد تا افرادي كه داراي 
كارت هاي قديمي نس��بت ب��ه تعويض آن اقدام 
كنند. سردار تقي مهري با بيان اينكه خوشبختانه 
اكثريت دارندگان اين كارت ها نسبت به تعويض 
آن اقدام كردن��د، گف�ت: افراد كمي مانده اند كه 
نسبت به تعويض كارت خود اقدام نكرده اند. اين 
افراد در حال حاضر مي توانند به دفاتر پليس + 10 
مراجعه كرده و مدارك مربوطه را تحويل دهند. 
در ادام��ه اطالعات آنان از طري��ق يگان مربوطه 
استعالم ش��ده و در صورت صحت اين اطالعات 

كارت هوشمند برايشان صادر مي شود.

تشديد بارش در ۱۱ استان
س��ازمان هواشناسي نسبت به تش��ديد فعاليت 
س��امانه بارشي در 11 اس��تان، رگبار باران در 18 
اس��تان و افزايش ارتفاع موج در ش��مال و جنوب 
كشور هش��دار داد. س��ازمان هواشناسي با صدور 
هش��دار نارنجي رنگ از تش��ديد فعاليت سامانه 
بارش��ي، بارش باران همراه با رعدوبرق در مناطق 
مس��تعد تگرگ، در ارتفاعات احتمال بارش برف، 
وزش باد ش��ديد موقت در نقاط مس��تعد خيزش 
گردوخاك و كاهش محس��وس دما خبر داد.اين 
مخاطرات امروز پنجشنبه )12 آبان ماه( در شرق 
خوزس��تان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و 
بويراحمد، جنوب اصفهان، بوش��هر، فارس، يزد، 
شمال و غرب كرمان، خراسان رضوي و روز جمعه 
)1۳ آبان م��اه( در جنوب فارس، جنوب بوش��هر، 
غرب هرم��زگان، كرمان، خراس��ان رضوي مورد 
انتظار اس��ت. براثر اين مخاطرات احتمال جاري 
شدن روان آب، آبگرفتگي معابر، باال آمدن سطح 
آب رودخانه ها، سيالب در مناطق مستعد، صاعقه، 
اختالل در ت��ردد جاده اي، ريزش و احتمال رانش 
كوه، خسارت به سازه هاي موقت، تاخير و احتمال 
لغو پرواز و آسيب به صنعت كشاورزي وجود دارد. 
براي كاهش آسيب هاي احتمالي اجتناب و پرهيز 
از تردد و اس��كان درحاشيه مس��يل ها، اجتناب 
از فعاليت ه��اي كوهنوردي و جابه جايي عش��اير 
كوچ رو، بازگش��ايي دهانه پل ها و آبروها، احتياط 
در س��فرهاي برون ش��هري، بررس��ي استحكام 

س��ازه هاي موقت، تابلوهاي تبليغاتي و پوش��ش 
گلخانه ها و تسريع در كاش��ت محصوالت پاييزه 
را توصيه مي كند. همچنين اين سازمان با صدور 
هش��دار زردرنگ از ادامه فعاليت سامانه بارشي، 
رگبار باران، رعدوب��رق، احتمال تگرگ، احتمال 
بارش برف در ارتفاعات، وزش باد شديد موقتي در 
نقاط مستعد همراه با خيزش گردوخاك و تداوم 
كاهش نس��بي دما خبر داد. در اين شرايط جوي 
احتمال جاري شدن روان آب، لغزندگي جاده ها، 
اختالل در س��فرهاي بين شهري به ويژه در عبور 
از گذرگاه هاي كوهس��تاني، احتمال ريزش كوه، 
احتمال آبگرفتگي محدود معابر، احتمال باال آمدن 
سطح آب رودخانه ها و احتمال خسارت به صنعت 
كشاورزي وجود دار بنابراين سازمان هواشناسي 
نسبت به احتياط در سفرهاي برون شهري، احتياط 
در فعاليت كوهنوردي و جابه جايي عشاير كوچ رو، 
تسريع در كاش��ت محصوالت پاييزه و تعجيل در 

برداشت محصوالت آماده را توصيه مي كند.

گره كور بحران دارو در كشور

مردم را نبايد گروگان گرفت
دارويار هم بدون پشتوانه مالي موفق عمل نكرد

گليماندگار|
 ه��ر روز ك��ه مي گ��ذرد وجه ت��ازه اي از 
مشكالت دارويي كشور رونمايي مي شود، 
اينك��ه از خرداد ماه س��ال 1400 برخي كارشناس��ان 
حوزه س��المت در مورد كمبود دارو طي ماه هاي آينده 
هش��دار داده بودند و البته كه مس��ووالن همان موقع 
 هم اين هش��دارها را ناديده گرفتند ي��ا اينكه اصال اين 
پيش بيني كمبود دارو را انكار كردند، مس��اله اي است 
كه امروز بيش از هر زمان ديگري خود را به رخ مي كشد. 
البته كه در اين بين بيش از همه اين مردم هستند كه از 
كمبودها و گراني ها و عدم همكاري بيمه ها با داروخانه ها 
آس��يب مي بينند. مردمي كه قرار بود با اجرايي شدن 
طرح دارويار نفس��ي به راحتي بكش��ند و ديگر نگران 
تامين هزينه هاي دارويي و درماني خود نباش��ند اما از 
آنجايي كه اعتبار مورد نياز طرح دارويار هم به طور كامل 
اختصاص پيدا نكرد حاال اين طرح هم در آستانه شكست 
قرار گرفته اس��ت. زماني كه دولت از مجلس خواست تا 
ارز دولت��ي واردات دارو را بردارد، در زمينه تامين دارو و 
هزينه هاي درماني وعده هايي داده بود كه حاال شرايط 
نشان مي دهد به هيچ يك از آنها عمل نكرده است. چرا 
كه اگر وعده ها عملياتي شده بود، حاال كشور با كمبود 
پيش پا افتاده ترين داروها مثل آنتي بيوتيك و ش��ربت 
سرما خوردگي مواجه نشده بود. اينكه توليد كنندگان 
دارو شتاب توليد را به دليل گراني مواد اوليه كم كرده اند، 
كه دولت به بيمه ها بدهكاري ميلياردي دارد و بيمه ها به 
داروخانه ها بدهكارند و حاال ديگر مراكز درماني هم به 
دليل عدم دريافت هزينه هاي خود از بيمه ها ساز جدايي 
از س��ازمان هاي بيمه گر را ك��وك كرده اند، همه و همه 
اتفاقاتي است كه تنها بازنده زمين آن مردمي هستند كه 
عالوه بر مشكالت اقتصادي و معيشتي بايد افزايش قيمت 
دارو و درمان را هم تحمل كنند. بسياري دست از ادامه 
درمان خود بر مي دارند چرا كه توان پرداخت هزينه هاي 
آن را ندارند، بسياري ديگر به واسطه پرداخت هزينه هاي 
دارويي و درماني هر روز بيشتر از روز قبل فقير مي شوند 
و در اين بين مسووالن تنها به دادن وعده هايي كه هيچ 

تضمين اجرايي براي آنها وجود ندارد ادامه مي دهند. 

   توزيع با تقاضا همخواني ندارد
محمدرضا پويان فر، داروساز درباره كمبود داروهايي 
مانن��د آنتي بيوتي��ك در داروخانه ها ب��ه »تعادل« 
مي گويد: مساله اينجاس��ت كه توزيع داروي مورد 
نياز هر داروخانه بسيار كمتر از ميزان تقاضاي آن از 
سوي مردم است، اينكه مسووالن اعالم مي كنند 40 
يا 50 تن داروي آنتي بيوتيك به كشور وارد كرده اند، 
نمي تواند مش��كل را حل كند، در حال حاضر توزيع 
برخي داروها از جمله آنتي بيوتيك به صورت روزانه 
در داروخانه ها انجام مي ش��ود و مقداري كه توزيع 
مي ش��ود با مقداري كه مورد نياز اس��ت همخواني 
ندارد به همين خاطر مردم وقتي به داروخانه مراجعه 
مي كنند موفق به دريافت دارو نمي شوند. او در مورد 
قطع همكاري داروخانه ها ب��ا بيمه ها نيز مي گويد: 
متاسفانه از آنجايي كه اكثر بيمه ها از پرداخت تعهدات 
خود به داروخانه ها سر باز مي زنند، مساله تهيه دارو 
براي داروخانه ها هم با مشكل مواجه شده است و به 
اين ترتيب ديگر براي آنه��ا صرفه اقتصادي ندارد 
كه ماه ها به دنبال دريافت مطالبات خود از بيمه ها 

بروند و در نهايت هم دست خالي بازگردند.

   اين كمبودها زنجيروار به هم وصل است
دكتر پويان فر در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: 
ش��ما اگر ابتداي زنجي��ر نارضايت��ي داروخانه ها از 
بيمه ها را بگيريد و پيش برويد در نهايت به بد عهدي 
دولت در پرداخت بدهي هاي خود به س��ازمان هاي 
بيمه گر مي رس��يد، در واقع اي��ن كمبودها زنجير 
وار به هم وصل هس��تند. تا وقت��ي كه دولت بدهي 
بيمه ها را پرداخت نكند، آنها نمي توانند بدهي خود 
به داروخانه ها و مراكز درماني را پرداخت كنند و در 
نتيجه مراكز درماني و داروخانه ها هم نمي توانند از 
بيماران خود بيمه اي را كه  هيچ پشتوانه مالي ندارد 
قبول كنند. برخالف تمام شعارها و تكذيبيه هايي 
كه در زمينه دارو و درمان از سوي دولتمردان گفته 
مي شود مش��كالت درماني و دارويي كشور هر روز 

بيشتر از روز قبل به گره اي كور تبديل مي شود. 

   50 تن آنتي بيوتيك براي يك هفته
نايب رييس انجمن داروسازان ايران نيز درباره وضعيت 
كمبود داروها در كشور به »تعادل« مي گويد: متاسفانه 
نمي توانيم منكر كمبود دارو در كشور شويم. اين كمبود 
دارويي به آنتي بيوتيك و داروهاي بسيار ساده هم رسيده 
است. به طور مثال علي رغم اينكه گفته مي شود كه 50 تن 
آنتي بيوتيك وارد شده، اما وقتي ليست اين هفت، هشت 
قلم آنتي بيوتيك را كه از هند وارد شده، مي بينيد، از هر 
كدام 60 هزار الي 100 هزار شيشه شربت يا سوسپانسيون 
بيشتر نيست. ما 14 هزار داروخانه در كشور داريم كه اگر 
بخواهيم اين آنتي بيوتيك هاي وارداتي را بين داروخانه ها 
توزيع كنيم، از هر كدام كمتر از 10 شيشه به هر داروخانه 
مي رسد كه شايد نياز يك يا دو روز داروخانه ها را بيشتر 
برطرف نمي كند. بنابراي��ن كل محموله اي كه وارد 
ش��ده، در كمت��ر از يك هفته مصرف ش��ده و تمام 
مي شود. بنابراين اين واردات اثر زيادي نمي گذارد.

   بايد توليد داخلي را حمايت كنيم
دكتر سيد علي فاطمي مي افزايد: مهم تر از همه آنچه كه 
مي تواند مشكل ما را حل كند، توليد آنتي بيوتيك هاي 
ايراني است كه از اواخر مهر ماه و حدود سه هفته است 
كه قيمت جديد به كارخانه هاي آنتي بيوتيك س��ازي 
داده شده و دارند به صورت فشرده آنتي بيوتيك توليد 
مي كنند، اما از آنجايي كه ذخاير داروخانه ها و شركت هاي 
پخش صفر شده،  تا اين توليدات به تدريج بخواهد وارد 
بازار شده و توزيع شود و جبران كسري هايي را كه از مرداد 
ماه وجود داشته كند، مقداري طول مي كشد. بنابراين 
بايد مقداري صبور باشيم. با اين حال واردات اثر زيادي 
نداشت. زيرا همانطور كه گفتم از هر قلم آنتي بيوتيكي 

كه وارد شده، 10 شيشه به داروخانه ها مي رسد.

   پرداخت بخشي از مطالبات داروخانه ها
نايب رييس انجمن داروس��ازي ايران، همچنين درباره 
پرداخت مطالبات داروخانه ها از س��وي سازمان تامين 
اجتماعي نيز مي گويد: در حال حاضر دارند كار را ساده 
جلوه مي دهند كه فقط دو ماه از مطالبات مانده است، اما 

بايد توجه كرد كه اين دو ماه نسبت به سال قبل عمال چهار 
تا پنج ماه است. زيرا با اجراي طرح داروياري برخي داروها 
100 درصد افزايش قيمت داشته اند و عمال نقدينگي 
مورد مطالبه ما از سازمان تامين اجتماعي دو برابر شده 
است. تا هفته قبل سه ماه از تامين اجتماعي طلبكار بوديم 
كه معادل ش��ش ماه سال قبل مي ش��ود. يك ماه آن را 
پرداخت كردند و بدهي ها به دو ماه رسيده كه معادل چهار 
ماه طلب ما در سال گذشته است. اكنون سه ماه از اجراي 
داروياري گذش��ته كه فقط مرداد ماه را تسويه كردند و 
شهريور و مهر ماه را هنوز تسويه نكردند كه فشار زيادي به 
داروخانه ها وارد مي كند. او مي افزايد: پيش از اجراي طرح 
داروياري داروخانه ها به صورت مدت دار از شركت هاي 
پخش، دارو مي خريدند، اما اكنون شركت هاي پخش 
اع��الم مي كنند كه داروخانه ها اصطالح��ا بايد پاي بار 
كارت بكشند و تا داروخانه پول نقد ندهد، دارو به داروخانه 
نمي دهند. بنابراين در اين شرايط بحراني داروخانه بايد 
دارو را نقد بخرد، به اميد اينكه دو يا سه ماه بعد مطالبات 
پرداخت شود. از طرفي مردم هم پنج تا 10 درصد پول 
را مي پردازند و 90 درصد را بايد منتظر باشيم تا بيمه ها 
پرداخت كنند. در اين شرايط بي دارويي واقعا اين موضوع 

هم عرصه را بر داروخانه ها تنگ كرده است.

   مردم نبايد گروگان گرفته شوند 
از سوي ديگر مديركل درمان غيرمستقيم سازمان 
تأمين اجتماعي داروس��ازان و داروخانه ها را ش��ركا 
و همكاران اين س��ازمان در امر خدمت رس��اني به 
م��ردم توصيف كرد كه حق دارن��د پيگير مطالبات 
خود باش��ند و گفت: تالش مشترك ما و داروسازان 
و داروخانه داران، ارايه بهترين خدمات به مردم است 
اما صحبتي كه برخي در مورد عدم ارايه خدمات به 
بيمه ش��دگان مطرح كرده اند، نه مبناي عرفي دارد 
و نه مبناي منطق��ي و با قراردادي هم كه با ما دارند، 
س��ازگاري ندارد. دكتر ش��هرام غفاري با حضور در 
برنامه اي تلويزيوني افزود: با پرداخت 1000 ميليارد 
توماني هفته گذش��ته، كل مطالبه داروخانه ها كه 
مربوط به شهريور و مهرماه است به 2000 ميليارد 
تومان رس��يده است و با تعاملي كه با سازمان برنامه 
انجام ش��ده در هفته آتي ني��ز 1000 ميليارد ديگر 
تس��ويه مي ش��ود تا در زمينه پرداخ��ت مطالبات 
داروخانه ها به روز  شويم. همچنين در تعامل با وزارت 
بهداش��ت و با همكاري بانك رفاه، به زودي 5 ماه از 
مطالبات دانش��گاه هاي علوم پزشكي نيز پرداخت 
مي ش��ود. او افزود: داروخانه هاي طرف قرارداد، حق 

دارند كه پيگير مطالبات خود باشند و ما هم به اين 
حق آنان احترام مي گذاري��م و نهايت تالش خود را 
كرده ايم ك��ه مطالبات به موقع پرداخت ش��وند اما 
نمي پذيريم كه م��ردم در نظام س��المت، گروگان 
گرفته ش��وند. صحبتي كه برخي در مورد عدم ارايه 
خدمات به بيمه ش��دگان مطرح كرده اند، نه مبناي 
عرفي دارد و نه مبناي منطقي و با قراردادي هم كه 
با ما دارند، سازگاري ندارد. اگر كسي نمي خواهد با 
تأمين اجتماعي همكاري داشته باشد، مختار است 
اما گروگان گرفتن مردم، منطقي نيست و تا زماني 

كه قرارداد دارند بايد به مفاد قرارداد پايبند باشند.

   حرف آخر
با تم��ام اين اوصاف ت��ا زماني كه دول��ت بدهي خود به 
سازمان هاي بيمه گر را پرداخت نكند، تا زماني كه سرانه 
بهداشت و درمان در كشور به رقم واقعي نرسد و تا زماني 
كه سازمان هاي بيمه گر، داروسازان، داروخانه ها، مراكز 
درماني نتوانند هزينه هاي خود را تامين كنند، نه مشكالت 
حوزه بهداشت و درمان حل مي شود و نه كيفيت خدمات 
افزايش پيدا مي كند، اين واقعيتي است كه دولتمردان بايد 

آن را بپذيرند و در جهت رفع مشكالت موجود بربيايند.

گزارش
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