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 خاكريز اول اعتماد 
عمومي است

ماجراي وعده هاي دولت و 
بانيان وضع موجود

 اصالح قانون اوراق بهادار 
به كجا رسيد

اين روزه��ا آنقدر خبرهاي تلخ 
و نگران كنن��ده از برخوردهاي 
غيراصول��ي با اف��راد در فضاي 
مجازي منتش��ر مي ش��ود كه 
نشان مي دهد مسووالن پيش 
از آنكه عواقب هر عملي را مورد 
بررسي قرار دهند بي محابا به آن 
دست مي زنند. حاال اين جمله 
كه حجاب خاكريز اول است بسيار از سوي مسووالن بيان 
مي شود و اين در حالي است كه در هر جامعه اي خاكريز اول 
اعتماد عمومي است كه بايد از آن حراست به عمل بيايد. اگر 
در جامعه اي اعتماد عمومي نيست به مسووالن و عملكرد آنها 
از بين برود پايه هاي آن جامعه متزلزل شده و در سراشيبي 
بحران و هرج و مرج قرار مي گيرد، مساله اي كه گويا از نگاه 
مسووالن و دولتمردان دور مانده است. اينكه هر كسي در هر 
جايگاهي بخواهد در مورد مسائل روز جامعه نظر شخصي 
خود را به افراد القا كند و باعث بروز رفتارهايي چنين خارج از 
عرف و ادب در عرصه شهروندي بشود، نشان دهنده وضعيتي 
اس��ت كه مي تواند به بروز اتفاق هاي تلخ تازه اي بدل شود. 
سال هاست كه تجربه نش��ان داده هيچ وقت برخوردهاي 
خشونت آميز و قهري نتوانسته اند نتيجه اي مثبت به همراه 
داشته باشند. نبايد فراموش كنيم كه در حال حاضر جامعه 
به دليل تورم ها در شرايط بدي به سر مي برد، اكثر افراد جامعه 
به دليل مشكالت معيشتي وضعيت مناسبي ندارند، هر روز 
شاهد اعتراض گروهي از مردم به وضعيتي هستيم كه حاصل 
بي توجهي به مباني اصلي قانوني در كشور است. در حالي كه 
مسائل مهم تري مثل قانون »رتبه بندي معلمان« همچنان به 
صورت وعده اي دور از دسترس باقي مانده و هر روز مسووالن 
در اين رابطه خبري تازه مي دهند اما اجرايي در كار نيست. 
اينكه بازنشستگان از شرايط خود گله دارند به اين دليل است 
كه قانون آن طور كه بايد و شايد در اين رابطه اجرا نمي شود، 
اينكه كارگران در اين روزها به دليل مشكالت اقتصادي ديگر 
قادر به تامين هزينه هاي معيشتي خود نيستند، اينكه آمار 
خودكشي ها افزايش پيدا كرده و ناگهان مسوولي در شهري 
به اين نتيجه مي رسد كه براي افراد خودكشي كرده نبايد 
هيچ مراسمي برگزار شود، حاال در كدام قانون و شرع چنين 
مساله اي بيان شده سوالي است كه آن مسوول محترم بايد 
به آن پاسخ بدهد و حاال انگار مساله حجاب به اولين مشكل 
اين روزهاي كشور تبديل شده است.. تا جايي كه برخي آن را 
خاكريز اول مي دانند و معتقدند به هر قيمتي بايد آن را حفظ 
كرد. بي محابا عم��ل كردن در مورد چالش هاي اجتماعي 
نتيجه اي معكوس خواهد داش��ت، اين مساله اي است كه 
طي س��ال هاي متمادي در قبال انواع و اقسام چالش ها به 
اثبات رسيده و مسووالن اما هنوز هم بر سبيلي استوارند كه 
مي دانند نتيجه اي را كه مي خواهند از آن دريافت نمي كنند. 
فيلم هايي كه اين روزها در فضاي مجازي دست به دست 
مي شود، نشان از جامعه اي آشفته و وحشت زده دارد كه انگار 
حقوق شهروندي در آن معنا و مفهوم خود را از دست داده 
ادامه در صفحه 8 است.  

روز گذش��ته اظهاراتي توسط 
احسان خاندوزي وزير اقتصاد 
دولت سيزدهم مطرح شد كه 
مبتني بر اين اظهارات مي توان 
به اين نكت��ه پي ب��رد كه چرا 
وضعيت اقتصادي كش��ور يك 
چنين وضعيتي پيدا كرده و از 
آن مهم تر چرا نشانه اي از بهبود 
در وضعيت اقتصادي و معيشتي كشور مشاهده نمي شود. 
خاندوزي در پاسخ به اظهارات رييس جمهور سابق تاكيد 
كرده، »مجموع ذخاير اس��كناس ارزي كشور در وضعيت 
خوبي در س��ال گذش��ته بود، اما اين براي پرداخت هاي 
خدماتي است و به كار واردات كشور و حل مسائل تجارت 
كشور كمك نمي كند. خوب بود در كنار اين شاخص ها به 
طبق نامه آقاي واعظي به آقاي نوبخت، مساله خزانه خالي، 
با بيش از 54 همت اس��تفاده از تنخواه نيز اشاره مي شد.« 
البته نحوه گفته ها و تصميم س��ازي هاي ايشان اظهاراتي 
كه قبل و بعد از انتخاب )اگر نگوييم انتصاب( به عنوان وزير 
اقتصاد نشان داد كه تجربه كمي با ساختارها و موانع توليد و 
پيشرفت در كشور دارند. به همين دليل است كه وعده هاي 
عجيب فراواني از س��وي ايشان مطرح شد. از جمله اينكه 
اظهار مي كردند، مي توانيم با س��اير كشورها به خصوص 
همسايگان مناسبات اقتصادي دامنه داري را برنامه ريزي 
كنيم و دالرهاي فراواني را وارد كشور كنيم. اما واقعيت هاي 
اقتصادي كشور نشان داد كه اين وعده ها شدني نيستند. 
دولت مرتب از بي كفايتي دولت روحاني صحبت مي كند و 
استراتژي »بانيان وضع موجود« را پايه گذاري كرده، اما نقش 
خود را در بروز مشكالت منكر مي شود. اما واقعيت ها نشان 
داد كه مشكل اصلي اقتصاد كشور در شرايط فعلي مشكل 
تحريم ها و برخي مفاسد داخلي است. بنابراين اصولگرايان 
با هدف راي آوري ب��ود كه مدام از بي اث��ر بودن تحريم ها 
سخن مي گفتند. البته دولت قبل هم از روي ناچاري و به 
دليل تحريم ها بود كه برخي منابع كشور را پيش خور كرده 
بود و از بانك مركزي استقراض كرده بود و اوراق مشاركت 
مي فروخت و.... به دولت قبل نمي توان خرده اي گرفت، چرا 
كه مدام از ضرورت حل مشكل تحريم ها سخن مي گفت و 
مشكالت را وابسته به مشكل فروش نفت مي دانست، اما از 
دولت فعلي بايد پرسيد، شما كه از فقدان اثرگذاري تحريم ها 
سخن مي گفتيد و اعتقادي به تحريم نداشتيد، چرا وضعيت 
اقتصاد را به اين روز انداختيد؟ آقاي جليلي بارها تاكيد كردند 
كه هم نفت فروش م��ي رود و هم ارزهاي آن وارد كش��ور 
مي شود. بايد پرسيد اگر نفت به فروش مي رسد و ارز هم وارد 
كشور مي شود چرا وضعيت اقتصاد و معيشت كشور اين گونه 
است، چرا فقر در حال گسترش است و چرا مردم براي تهيه 
اقالم مصرفي خود هم مشكل دارند. مجموعه اين گزاره ها 
يادآور اين نكته اس��ت كه دولت سيزدهم در حوزه مسائل 
اقتصادي و راهبردي كشور، رويكرد جناحي و سياسي دارد 
و حاضر به پذيرش واقعيت هاي اقتصادي نيست. به همين 
ادامه در صفحه 8 دليل از يك طرف ماليات ها را...  

 پيش نويس قانون اوراق بهادار 
ب��راي چندمي��ن بار توس��ط 
مجلس منتشر شد. همچنين 
از انتش��ار قبل��ي تاكن��ون 
اعتراضات بس��ياري توس��ط 
فعاالن بازار سرمايه مطرح شد 
و سياس��ت گذاران وعده هايي 
مبني ب��ر اعم��ال اصالحات با 
توجه به نظر كارشناس��ان بورس��ي داده بودن��د، اما اين 
پيش نوي��س بدون در نظ��ر گرفتن نظرات فع��االن بازار 
راهي مجلس ش��د كه مي تواند مشكل ساز باشد. باتوجه 
به قديمي بودن نسخه فعلي قانون بازار اوراق بهادار كه به 
سال 84 يعني 17 سال پيش برمي گردد؛ اصالح قانون بر 
كسي پوشيده نيست و در حال حاضر آحاد افراد جامعه و 
شركت هاي زيادي درگير بازار سرمايه هستند؛ همچنين 

بورس نقش بزرگ تري در تامين مالي اقتصاد دارد. 
 اين چندمين پيش نويسي است كه مجلس منتشر كرده 
و كمتر نظرات اهالي بازار سرمايه در آن لحاظ شده است؛ 
اين در ش��رايطي اس��ت كه پيش نويس قبل��ي كه مركز 
پژوهش هاي مجلس منتش��ر كرده بود را فع��االن بازار، 
پيشكس��وتان، صاحب نظران و وكالي خبره تاييد كرده 
بودند واين براي اولين بار بود كه در بازار سرمايه اين تعداد 

متخصص براي اصالح يك متن فعاليت كردند.
 كميس��يون اقتصادي مجلس بي اعتنا ب��ه اين گزارش 
پيش نويس جديدي را كه موارد اصالحي قبلي در آن نبود 
را منتش��ر كردند كه البته پيش نويس جديد هم قابليت 
اص��الح دارد، اما هر بار مجلس زمان اندكي را براي اصالح 
و دريافت نظرات در نظر مي گي��رد و پس از آنكه مدت ها 
نظرات افراد مختلف ب��ازار را جمع آوري مي كند؛ مجددا 
پيش نويس ديگري را منتشر مي كند و توجه چنداني به 
نظرات اخذ شده نداشته است؛ گويي پيش نويس مجدداً 
توسط مجلس نوشته شده اس��ت. اين شرايط، نظردهي 
جديد توسط فعاالن بازار را سخت مي كند و اين احساس 
متبادر مي شود كه گويي نظرات فعاالن بازار اهميتي ندارد 
و اين فرآيند فقط براي خالي نبودن عريضه طي مي شود. 

 رشد بازارسرمايه و افزايش تعداد نهادهاي مالي آن حتما 
نياز ب��ه قوانيني دارد كه بتواند جايگاه خ��ود را در اقتصاد 
كش��ور محكم تر كند و بهتر است قبل از نوشتن قانون نه 
پس از نوش��تن آن نظرات اهالي بازار گرفته مي شد. پس 
از تصويب قان��ون اهالي بازار بايد با قانون جديد كار كنند. 
بنابراين حساسيت فعاالن بازار در اين زمينه بسيار است؛ 
چراكه تغيير قوانين و مقررات در فضاي اقتصاد ايران بسيار 
پيچيده است و لزوما به بهينه ترين صورت اتفاق نمي افتد. از 
اين رو اگر قرار باشد هر شخصي با نگاه خودش قانون بنويسد 
طبيعي است كه گرايش قانون به سمت منافع يا به سمت 
باورها و ارزش هاي خودشان خواهد بود.   طبيعي است كه 
نمي توان اجماع همه نظرات را در نظر گرفت، اما وقتي %50 
فعاالن و ذيفعان بر سر  بندي توافق كنند مي توان آن را به 
ادامه در صفحه 6 قانون تبديل كرد.  

مرتضي افقه

 اقتصاد 
و اختالفات سياسي

ي��ن  مهم تر ز  ا يك��ي 
موضوعاتي كه در سال هاي 
گذش��ته به اقتص��اد ايران 
آسيب جدي زده، محوريت 
مسائل سياسي و به حاشيه 
رفتن اقتصاد است. در واقع 
برخالف شعارهايي كه براي 
مدت طوالني درباره اهميت 
اقتصاد مطرح ش��ده، در كش��ور ما اقتصاد همواره 
زيرسايه سياست قرار گرفته و در بسياري از مواقع 

اولويت ها فداي مسائل سياسي شده است.
اگر بنا باش��د كه راهكاري براي عبور از اين شرايط 
به وجودآيد، بايد از دعواهاي سياس��ي عبور كنيم. 
اگر بنا بر دعواي جناحي باشد، همچنان طرح هايي 
مطرح مي ش��وند كه صرفا حكم شعار دارند و هيچ 
تضميني براي اجرايي ش��دن آنها وج��ود ندارد.ما 
حتي در س��ال هاي قبل تجربه اجراي اين شعارها 
را ني��ز داريم كه بس��ياري از آنها نه تنه��ا گره اي از 
مشكالت اقتصادي كشور باز نكردند كه حتي خود 

به مشكالتي جديد بدل شده اند.
در واق��ع يك��ي از موضوعاتي از س��ال قبل مطرح 
ش��د، بحث كاهش اختالف ها به نفع مردم بود. در 
سال هاي گذش��ته همواره اختالف نظرهايي ميان 
قوه هاي مختل��ف از جمله دول��ت و مجلس وجود 
داش��ت و همين موضوع پيگيري برخي سياست ها 
را دش��وار مي كرد اما از سال گذش��ته اين اميد به 
وجود آمد كه الاقل با كاهش اختالف نظرها، امكان 
دس��تيابي به اهداف كالن فراهم شود اما متاسفانه 
به نظر مي رسد همچنان توجه به مسائل سياسي و 

حاشيه اي در صدر برنامه هاست.
ب��ا توجه به مش��كالت كالني كه اقتص��اد ايران در 
س��ال هاي گذش��ته با آن رو به رو بوده، م��ا نياز به 
يك اجماع جمعي داريم تا بتوان مش��كالتي مانند 
تورم را برطرف كرد. متاسفانه ما در تمام دهه هاي 
گذش��ته يك اقتصاد متك��ي به نفت داش��ته ايم و 
اگ��ر در دولت بايدن، ش��رايط براي لغ��و يا كاهش 
تحريم ها به وجود ايد، قطعا با افزايش فروش نفت، 
بار ديگر امكان رش��د اقتصادي قابل توجه به وجود 

خواهد آمد. 
اما در چنين ش��رايطي ما بايد بپرسيم كه آيا صرف 
همي��ن موض��وع كافي اس��ت؟ اگر اقتص��اد ايران 
مي خواه��د در عرصه جهان��ي جاي پ��اي خود را 
محكم كند و در تجارت جهاني ساير كشورها روي 
ما حساب كنند، قطعا بايد با يك اصالحات جدي و 
تغيير رويه به سمت افزايش توليد كاالهاي با ارزش 

افزوده باال حركت كند. 
اينها نياز به يك اجماع دارد و اين اجماع جز با كنار 
گذاشتن اختالفات سياسي و رسيدن به اجماع در 

طرح هاي كالن ممكن نيست.

مريم شاهسمنديغالمرضا سالمي  احسان حاجي علي اكبر 
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بسمه تعالي
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مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 
 گزارش��ي با عنوان »س��راب ش��وك درماني« مورخ 
1401/4/21 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است 
بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام 
و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ 
در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در 
اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. دولت سيزدهم 
از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع كشور به دنبال 
حذف ارز ترجيحي بود؛ منابع كشور در قالب رانت سال ها 
بين وابستگان سياسي و جناحي دولت قبل توزيع شد؛ 
نتيجه هم اين شد كه بر اساس اعالم قوه قضاييه تنها يك 
هزار و 250 پرونده قضايي دراين خصوص تشكيل شده 
است. پر هم واضح است كه نفع چنداني از اين ارز ارزان 
هم به سفره مردم نرسيد؛ ميانگين قيمت كاالهايي كه 
از آذر 96 تا آذر 1400 ارز 4200 توماني گرفتند 316.7 
درصد افزايش داشته است حال آنكه كاالهايي كه ارز 
ترجيحي نگرفتند هم در همين مدت 388 درصد رشد 
داش��ته اند؛ به عبارت ديگر آمار بيانگر اين است كه ارز 
4200 توماني به جاي حفظ قدرت خريد مردم قدرت 

پولي برخي واسطه ها و دالالن را افزايش داده است.
از س��وي ديگر دولت قبل براي حفظ روند غلط توزيع 
يارانه كاالهاي اساس��ي به سراغ ش��يوه اي بدتر يعني 
اس��تفاده از پول پرقدرت رفت؛ به اذعان مقامات وقت 
بانك مركزي با فشار دولت قبل ريال منابع ارزي كه به 
علت تحريم از دس��ترس خارج شده بود به دولت داده 
شد و بانك مركزي براي تأمين ارز 4200 توماني مجبور 
به افزايش دارايي خارجي خود ش��د كه اين عوامل هم 
به عب��ور نقدينگي از مرز 4 هزار، ه��زار ميليارد تومان 
و تورم تاريخي باالي 50 درصدي منجر ش��د. برخي 
اساتيد دانش��گاه اگر در تحليل هاي خود بر شرايطي 
كه در بدو آغاز فعاليت دولت سيزدهم مداقه بيشتري 
كنند به خوبي به ض��رورت اقدامات دولت پي مي برند؛ 
شرايطي كه در آن كشور از يك سو با كسري 480 هزار 
ميلياردتوماني ناشي از بي تحركي دولت روبرو بود و از 
سوي ديگربار بازپرداخت اوراق 535 هزار ميلياردتوماني 
هم دوش دولت جديد افتاده بود.  بعد از ذكر اين مقدمه 
ضروري بايد گفت دكتر فرشاد مومني در موسسه دين 
و اقتصاد، »فهم تنگناي اصلي« را يكي از ضروري ترين 
مسائل نظام تصميم گيري دانسته و اين نظام مي بايست 
در راستاي مسير توسعه كشور مشخص نمايد كمبود 
اصلي ما مربوط به منابع مادي است يا مربوط به كيفيت 
تصميم گيري هايمان؟ سپس با اشاره به اهميت درك 
نفرين منابع كه در برخي كشورها سبب فروپاشي رژيم 
در اثر شوك هاي نفتي )مانند افزايش شديدي قيمت 
نفت( ش��ده، موضوع اص��الح ارز 4200 تومان را يك 
شوك نفتي قلمداد كرده كه مي تواند خطرآفرين باشد.  
در پاسخ به ايشان الزم است به اين نكته كليدي اشاره 
كرد كه روش بهره برداري از منابع طبيعي و از جمله نفت 
از جمله مباحث بسيار مهم در حكمراني است و ساير 
كشورها پيشرفت هاي قابل مالحظه اي در اين خصوص 

داشته اند. براي مثال نروژ منابع نفتي خود را به صورت 
يك شركت سهامي براي مردم و نسل بعد از خود مي داند 
و غي��ر از موارد خاص، اجازه تزريق ارز مربوط به نفت را 
به اقتصاد كشور نمي دهد و با اين روش هم اصل منابع 
را در هر زمان حفظ مي كند و هم اثر شوك هاي قيمتي 
يا مقداري را در اقتصاد بي تأثير مي نمايد. اينكه روش 
توزيع درآمدهاي نفتي بين مردم به چه صورت بايد باشد 
براي مثال ريالي باشد، ارزي باشد يا اصاًل نباشد يا با ورود 
به بودجه به صورت مداخل در قيمت ها از جمله انرژي 
و كاالهاي اساسي باشد، طي ساليان طوالني از طريق 
قانون اساسي و ساير قوانين مربوطه شكل گرفته و لذا 
به منظور هرگونه تغيير در الگوي توزيع منابع حاصل از 
نفت و گاز در راستاي دوري از نفرين منابع، تغيير در كليه 
قوانين ساختاري و الگوهاي موجود و تعريف نهادهاي 
جديد و ش��كل گيري بازار براي همه منابع در اقتصاد 
الزم است؛ لذا اين امر به تنهايي از دولت ساخته نيست و 
الزم است همه قوا و دستگاه ها به ياري دولت بشتابند؛ 
لذا نقش ساختارها و نهادها و قوانين اصلي در حكمراني 
انكارناپذير اس��ت و اين امر در ش��رايطي كه بي ثباتي 
اقتصادي و سياسي، فرار سرمايه انساني متخصص، فرار 
قابل توجه سرمايه مالي و فيزيكي، تحريم هاي بين الملل 
و فضاي نامطلوب كسب وكار وجود دارد، نياز به تجربه 
و به كارگيري هر چه دقيق تر علوم انساني، متخصصين 
و نخبگان اقتصادي در اين حوزه دارد؛ لذا از اس��اتيد و 
خبرگان دانشگاهي كه مستقيم و غيرمستقيم از همين 
منابع محدود نفتي بهره مند هس��تند انتظار مي رود 
طرح هاي اجرايي و عملياتي در خصوص بهترين نحوه 
بهره برداري از نفت و س��اير مناب��ع منبعث از مباحث 

كارشناسي را در اختيار دولت قرار دهند.
نكته ديگري ك��ه در خصوص نفرين مناب��ع و وجود 
بيماري هلندي، الزم اس��ت اشاره ش��ود اين است كه 
داده هاي سري زماني و حقايق آشكار شده اقتصاد ايران 
در مواردي )غير از مقوله قيمت گذاري دس��توري كه 
يك اثر مداوم بس��يار نامطلوب و هميشگي بر اقتصاد 
داشته است( بروز اين پديده را براي اقتصاد ايران تأييد 
نمي كند زيرا هر زمان ك��ه درآمدهاي نفتي باال بوده، 
فعاالن اقتص��ادي هرچند نامتوازن ول��ي در مجموع 
وضعيت خوبي داش��ته اند كه البته به كمك دالرهاي 
نفتي بوده است. تجربه تورم تك رقمي در سال هاي 95 
و 96 ناشي از افزايش درآمد نفت در اثر رهايي از تحريم 
يا باال بودن قدرت خريد طي سال هاي 86 تا 91 به يمن 
قيمت گذاري هاي دستوري نرخ ارز )در محدوده 1000 
تومان( صورت گرفته و در اين مدت بخش قابل توجهي 
از ذخاير خارجي كشور براي نگهداشت سطح قيمت ها 
هزينه شده است و درست زماني كه كشور به دليل شوك 
تحريم نياز به منابع ارزي داشت، به دليل كاهش خزانه 
ارزي، ادامه روال سابق حمايتي ممكن نبود و با رهايي 
فنر ارزي )در شرايطي كه نقدينگي نيز بسترسازي الزم 
را از قبل كرده بود( قيمت ها در بهمن 1391 به 3800 
تومان نيز رسيد.  لذا سياست كريدور حمايتي براي ارز 
مادامي كه مس��تلزم خرج كرد بخش زيادي از ذخاير 
ارزي باشد نهايتًا به افزايش پايه پولي منجر خواهد شد 
ادامه از صفحه  6 و به هيچ وجه...  
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چند روز پس از انتش��ار اظهارات حس��ن روحاني - 
رييس جمهوري سابق - در جمع تعدادي از مديران 
دولت خود، هنوز واكنش ها ادامه دارد، واكنش هايي 
كه نش��ان مي دهد ميان تيم اقتصادي دولت جديد 
و دول��ت دوازده��م، وحدت نظري درب��اره وضعيت 
اقتصادي كشور در زمان دولت وجود ندارد. روحاني 
گفت��ه بود: زماني ك��ه در مردادم��اه ۱۳۹۲ دولت را 
تحوي��ل گرفتيم چن��د صد ميليون دالر اس��كناس 
در بان��ك مركزي بود. اما در زم��ان تحويل دولت در 
مردادم��اه ۱۴۰۰ به دولت س��يزدهم، چند ميليارد 
دالر اس��كناس در بانك مركزي موج��ود بود. دولت 
دوازدهم اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ را با سقف ۸۰۰ 
هزار ميليارد توماني ارايه داد اما مجلس يازدهم سقف 
اين بودج��ه را به حدود ۱۲۰۰ ه��زار ميليارد تومان 
رس��اند. بنابراين ۴۰۰ هزار ميليارد تومان كس��ري 
بودجه، همان رقم افزايش يافته توسط مجلس است. 
با كاهش درآمدهاي نفتي پس از تحريم هاي ظالمانه 
امريكا، دولت طبق مجوز مجلس براي رفع كس��ري 
بودجه، اقدام به فروش اوراق قرضه كرد. همانطور كه 
ما بدهي دولت قبل را پرداختيم و دولت بعدي هم بايد 
بدهي فروش اوراق قرضه توسط اين دولت را بپردازد. 
روحاني در اين صحبت ها از عملكرد اقتصادي دولت 
خود در زمان فشار حداكثري ترامپ دفاع كرده و اعالم 
كرده بود كه اگر مجلس مصوبه هسته اي خود را نهايي 
نمي كرد، امكان احياي توافق هسته اي از چند سال 
قبل وجود داشت، توافقي كه با وجود بيش از يك سال 
مذاكره هنوز نتيجه مشخصي ندارد و معلوم نيست كه 
آيا دو طرف سرانجام به لغو تحريم هاي ايران خواهند 
رس��يد يا خير. به دنبال مطرح شدن اين اظهارات از 
سوي روحاني، واكنش هاي مختلفي از سوي دولت و 
مجلس فعلي مطرح شد و بسياري از آنها به مخالفت 
با اي��ن صحبت ها پرداختند. مجتب��ي توانگر - عضو 
كميس��يون اقتصادي مجل��س - در نامه اي خطاب 
به روحاني نوش��ته: واضح است بخش اعظم نيازهاي 
ارزي كش��ور از طريق حواله هاي ارزي و نه ارز نقد و 
اسكناس تامين مي شود. سوال اين جاست كه امكان 
انتقال ارز در س��ال هاي پاياني دولت شما چگونه بود 
كه حتي در واردات واكسن كرونا آنگونه ناتوان بوديد و 
به ياري خدا دولت سيزدهم با پيگيري هاي دلسوزانه 
شخص رييس جمهور، آيت اهلل رييسي توانست اين 
گره را بگش��ايد؟ خروجي مديريت ارزي دولت شما 
را نه در چن��د ميليارد دالر اس��كناس ارز كه بايد در 
ه��در دادن ده ها ميلي��ارد دالر ارز در دوره نخس��ت 

مسووليت تان براي سركوب قيمت ارز براي مصارف 
انتخاباتي در دوره اول ديد. مديريت ارزي دولت شما 
را بايد در تصويب ارز رانت��ي ۴۲۰۰ به عنوان يكي از 
مخرب ترين سياس��ت هاي اقتصادي تاريخ كش��ور 
و توزيع بي ثمر بي��ش از ۶۰ ميلي��ارد دالر ارز با نرخ 
۴۲۰۰ تومان دانس��ت كه نتيجه آن ميراثي سنگين 
براي دولت سيزدهم شد و دولت را مجبور به جراحي 
اقتصادي سنگين در اين حوزه كرد. ميراث مديريت 
ارزي ش��ما را بايد در اضافه كردن يك صفر به قيمت 
دالر و تبدي��ل دالر ۳ هزار تومان ب��ه ۳۰ هزار تومان 
دانست. همه اينها البته محصول مديريت ناكارآمد و 
مدعي است كه تنها راه نجات كشور را نه در مذاكرات 
خارجي اثرگذار ك��ه در تعارفات ديپلماتيك بي ثمر 
مي دانست. واكنش ها به صحبت روحاني به مجلس 
محدود نش��د و اعضاي كابينه دولت سيزدهم نيز به 
آن واكنش هايي نشان دادند. سيد احسان خاندوزي 
در جمع خبرنگاران در حاش��يه جلسه هيات دولت 
درباره آنچه اخيرا رييس جمهور پيشين گفته است 
مبني بر اينكه در چه وضعيت اقتصادي و ارزي دولت 
را تحويل داد، تصريح كرد: مجموع ذخاير اس��كناس 
ارزي كشور در وضعيت خوبي در سال گذشته بود، اما 
اين براي پرداخت هاي خدماتي است و به كار واردات 
كشور و حل مس��ائل تجارت كشور كمك نمي كند. 
خوب بود در كنار اين ش��اخص ها به طبق نامه آقاي 
واعظي به آقاي نوبخت، مساله خزانه خالي، با بيش از 
5۴ همت استفاده از تنخواه نيز اشاره مي شد. وي ادامه 

داد: با وجود اينكه امسال هزينه هاي دولت باالست، 
هنوز در چهارماهه اول نتوانس��تيم به سقف تنخواه 
سال گذشته برس��يم و هزينه هاي دولت را در سطح 
پايين تري مديريت كرديم. وي در ادامه واكنش ها به 
اظهارات اخير روحاني گفت: خوب بود به استفاده اي 
كه از مجموع اوراق ش��ده بود در پنج ماه اول س��ال 
اش��اره مي كردند يا ب��ه 55۰ درص��د افزايش بدهي 
دولت به صندوق هاي بازنشس��تگي از ابتدا تا انتهاي 
دوره هش��ت ساله شان اش��اره مي كردند. به افزايش 
5۳۰ درصدي بدهي دولت به مجموع ش��بكه بانكي 
و بانك مركزي اشاره مي كردند و مجموع اينها تصوير 
دقيق تري را ايجاد مي كند كه اقتضا مي كند با مردم با 
صداقت بيشتري صحبت كنيم. وزير اقتصاد در پاسخ 
به اينكه گفته مي شود برخي از برنامه ها براي حذف 
ارز ترجيحي اجرايي نمي ش��ود، گفت: فكر مي كنم 
دوستان با تاخير در اين زمينه اظهارنظر مي كنند. هم 
در زمينه كاالهايي كه ارز ترجيحي دريافت مي كردند 
و هم در حوزه دارو كار به مرحله اجرا رس��يده است و 
مقدمات در كاالهايي از جمل��ه آرد و غيره كار انجام 
شود، روند اجرا مي شود. وي همچنين خاطرنشان كرد: 
با توجه به وعده اي كه در وزارت اقتصاد داده بوديم كه 
اجراي قانون سامانه موديان و پايانه هاي فروشگاهي 
در تيرماه شروع مي شود و تالش��ي كه سازمان امور 
مالياتي داش��تند كه تس��ت هايي را براي عملكرد و 
امنيت سامانه داشته باشند، الحمدهلل اين كار انجام 
ش��د و قرار بود شروع اين كار با حضور رييس جمهور 

باشد، اما به دليل مهمان هاي خارجي و غيره نشد، اما 
ما به وعده  خودت عمل كرديم و سامانه مذكور شروع 
به كار ك��رد. اطالعيه اي مبني بر اينكه چه گروه هاي 
اقتصادي با چه ترتيبي بايد وارد سامانه شوند از طرف 
سازمان مالياتي منتشر مي شود و اميدواريم طبق آن 
حركت اتفاق جديدي در عرصه عمل و تكاليف قانوني 
بر زمين مانده و حركت به سمت شفافيت اقتصادي و 
عادالنه شدن نظام ماليات و پرداختي در كشور صورت 
گيرد. بهادري جهرمي - سخنگوي دولت - نيز با اشاره 
به مصوبه دولت در ارتباط با بازنشستگان كشوري و 
لشكري و خانواده شهدا و ايثارگران، تصريح كرد: در 
جلسه يكشنبه شب گذشته از جمله مصوبات خوبي 
كه انجام ش��د، عيدي دولت به جامعه بازنشستگي 
كش��ور و خانواده  ش��اهد و ايثارگر بود، تس��ويه يك 
ميليون و ۳۰۰ هزار ميليارد ريال از ديون معوق دولت 
به مجموعه سازمان تامين اجتماعي و بنياد شهيد و 
صندوق هاي بازنشستگان كشوري و لشكري بود كه 
متناس��ب با ديوني كه در بودجه پيش بيني شده بود 
از محل واگذاري س��هام اين مبلغ مقرر شد تا مطابق 
جداول، ديون دولت تس��ويه ش��ود. وي افزود: براي 
س��ازمان تامين اجتماعي ۹۰۰ ه��زار ميليارد ريال، 
ب��راي بنياد ش��هيد ۲۰۰ هزار ميليارد ري��ال و براي 
بازنشستگي كشوري ۹۰ هزار ميليارد ريال تصويب 
شد كه البته اعداد بيش از اين بود و سرجمع آن اعالم 
شد. اختصاص سهام بايد فرايند اجرايي خود را طي 
كند تا امكان تبديل ش��دن به ريال داش��ته باشد و 
بخشي از مش��كالت اين صندوق ها را برطرف كند. 
بهادري جهرمي يادآور ش��د: در جلس��ه يكشنبه 
گذش��ته ضمن ارايه گزارش��ي از وضعيت مناسب 
ذخاير كاالهاي اساسي در كشور و همچنين ميزان 
خريد تضميني گندم كه يك ركوردشكني در سال 
جاري رخ داد، دول��ت به منظور حمايت حداكثري 
از بخش كشاورزي و توليد داخلي نهاده ها با اعطاي 
مبلغ ۴۰ ه��زار ميليارد ريال تس��هيالت به منظور 
تامين برخي از نهاده ها و كودها در حوزه كشاورزي 

موافقت كرد كه هديه اي به اين بخش باشد.
هرچند س��ابقه چند ماهه گذشته نش��ان داده كه 
حس��ن روحاني و تيم اقتصادي دولت سابق چندان 
عالقه اي به ورود به مباحث اختالفي با دولت جديد 
ندارند ام��ا واكنش هاي چندگانه ب��ه صحبت هاي 
روحاني اين احتمال را به وجود آورده كه ش��ايد در 
روزهاي آينده خبرهاي جديدي از وضعيت اقتصادي 

كشور در سال قبل و سال جاري مطرح شود.
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لزومالگوبرداري
ازجشنعيدغدير

رييس جمهور با ابراز خرسندي از ثمردهي روند حركت 
جديد دستگاه ديپلماسي كشور و ارتقاي كم سابقه سطح 
مراودات تجاري كشور با همسايگان، از همه دستگاه هاي 
اجرايي خواست به الزامات و اقتضائات اين رويكرد پايبند 
باشند. آيت اهلل سيدابراهيم رييس��ي در جلسه هيات 
دولت به مذاكرات سران كشورهاي ضامن روند آستانه و 
ديدار با روساي جمهور روسيه و تركيه اشاره كرد و گفت: 
بحمداهلل حركتي كه در زمينه تقويت سياست همسايگي 
در ديپلماسي جمهوري اس��المي ايران، از سوي دولت 
مردمي آغاز شده در حال نتيجه دادن است. در ديدارهاي 
دوجانبه، هم آقاي پوتين و هم آقاي اردوغان بر اجراي 
توافقات صورت گرفته با كشورمان ُمِصر بودند كه اين 
مساله پيگيري مجدانه دستگاه هاي مربوطه را مي طلبد.

رييس جمهور با اش��اره به درخواس��ت رييس جمهور 
روسيه از ايران براي تكميل خط راه آهن رشت-آستارا، 
به معاون اول خود ماموريت داد تا با همكاري وزارت راه 
و شهرس��ازي، روند اجراي اين كريدور مهم ترانزيتي را 
پيگيري و زمانبندي دقيق آغاز و تكميل آن را ارايه كند.

رييس��ي ضم��ن تبري��ك موفقيت هاي چش��مگير 
دانش آموزان كشورمان در المپيادهاي بين المللي، به 
دانش آموزان مدال آور، معلمان و فعاالن نظام آموزشي 
كش��ور، با تاكيد بر لزوم اس��تمرار حمايت هاي دولت 
از دانش آموزان مس��تعد ب��راي تك��رار موفقيت ها، از 
وزير آموزش وپرورش خواس��ت زمين��ه را براي ارتقاي 
عالقه مندي و تحصيل دانش آموزان نخبه در رشته هاي 
علوم انس��اني هم فراهم كن��د. وي در بخش ديگري از 
س��خنانش ضمن تقدير از دس��ت اندركاران برگزاري 
مراسم ميهماني ۱۰ كيلومتري در روز عيد غدير تصريح 
كرد: اين اقدام ارزشمند كه جلوه باشكوهي از آوردن غدير 
به متن جامعه و خانواده است، الگوي بسيار خوبي براي 
مناسبت ها و ديگر مفاهيم ارزشمند ديني خواهد بود كه 
جامعه را در برابر بسياري از تهاجمات مخرب ضدديني 
مصون خواهد كرد. رييس جمهور همچنين با قدرداني 
از مردم براي حضور پررنگ در اين جشن بزرگ، از وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي خواست، با توجه ويژه به تجربه 
برگزاري جشن مردمي غدير، الگوپردازي براي برگزاري 
رويدادها و مراسم هاي آييني خالقانه جديد را دستور 
كار قرار دهد. رييسي در ادامه سخنان خود ضمن تاكيد 
بر ضرورت گفت وگوي مستمر مسووالن دستگاه هاي 
اجرايي با مردم و پاسخ به سواالت افكار عمومي، خطاب 
به مس��ووالن اين دستگاه ها گفت: الزم است در تبيين 
اقدامات و عملكرد مجموعه تحت مديريت خود فعال تر و 
جدي تر عمل كنيد. اين حق مردم است كه از اقدامات 
و روندها در دستگاه هاي اجرايي اطالع كامل داشته 
باشند. رييس جمهور همچنين ضرورت پاسخ بهنگام 
نسبت به شب هات و القائات نادرست از سوي مديران 
دستگاه هاي اجرايي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: شما 
وظيفه داريد در مواجهه با كساني كه در جامعه القاي 
شبهه نموده يا براي مردم گره ذهني ايجاد مي كنند، 
منفعل نباشيد و سواالت و شبهات را با ارايه توضيحات 
متقن و دقيق پاسخ دهيد. رييسي همچنين پس از 
استماع گزارش��ي از وزارت جهاد كشاورزي، درباره 
آخرين وضعيت خريد تضمين��ي گندم و پرداخت 
مطالبات گندم كاران، با قدرداني از كوشش ارزشمند 
كش��اورزان در تامين اين كاالي اس��تراتژيك براي 
كشور، به مسووالن مربوطه دستور داد تا اجازه ندهند 
در پرداخت مطالبات گندم كاران وقفه اي ايجاد شود.

امريكاپذيرفتهكهجنگ
بهجايينميرسد

رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه امريكايي ها، 
تروريسم و مخالفان جبهه مقاومت به اين باور رسيده اند 
كه با جنگ به جايي نخواهند رسيد، گفت: تجربه نشان 
داد مقاومت، تكيه بر م��ردم و اجراي دقيق برنامه هاي 
اقتصادي تنها راه نجات كشور از تحريم ها است. فيصل 
مقداد وزير امور خارجه سوريه با حضور در بهارستان با 
محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي ديدار و 
گفت وگو كرد. براساس اين گزارش محمدباقر قاليباف در 
اين نشست ضمن تشكر از كشور سوريه به دليل مواضع 
خود در روابط دوجانبه، مسائل منطقه و جبهه مقاومت 
به سفر خود به سوريه و ديدار با بشار اسد رييس جمهور 
س��وريه اش��اره كرد و گفت: موضوعات مربوط به اين 
سفر به ويژه مسائل اقتصادي مانند بحث هاي تجاري 
و سرمايه گذاري را مرتب پيگيري مي كنم. وي با تاكيد 
بر اينكه نبايد اجازه دهيم موضوعاتي مانند شرق فرات، 
ادلب و مسائلي كه ممكن است در آينده اي نزديك در 
درعا اتفاق بيفتد، به زخمي كهنه تبديل ش��ود، افزود: 
اگر زمان به اين ش��كل پيش رود به نفع ما نيست، بايد 
براي اين موضوعات تدبير وي��ژه از طريق گفت وگوها 
و بحث هاي سياسي مانند نشست آستانه و تحرك در 
ميدان انديشيد.  رييس مجلس شوراي اسالمي تاكيد 
كرد: اگر زمان بگذرد و اين موضوعات كهنه شود، ممكن 
است مانند غده سرطاني باقي بماند و اين موضوع شرايط 
را براي ما سخت تر مي كند. قاليباف با بيان اينكه هر چند 
موضوعات مذكور مهم اس��ت، اما مسائل اقتصادي از 
اهميت بيشتري برخوردار است، ادامه داد: امريكايي ها، 
تروريسم و مخالفان جبهه مقاومت به اين باور رسيده اند 
كه با جنگ به جايي نخواهند رسيد، بنابراين اولويت خود 
را بر اعمال فشار و تحريم هاي اقتصادي عليه ملت ها قرار 
داده اند كه فش��ار بر ملت ها، فشار بر دولت هاست. وي، 
جنگ رس��انه اي را يكي ديگ��ر از ترفندهاي آنها براي 
س��خت كردن ش��رايط براي جبهه مقاومت دانست و 
تصريح كرد: آنها به يمن، عراق، س��وريه، لبنان و ايران 
فشار مي آورند؛ از حدود ۲۰ سال گذشته فشار اقتصادي 
بسياري به ما تحميل شده است. رييس نهاد قانونگذاري 
كش��ورمان ادامه داد: ۲ ن��گاه در برابر اين فش��ارهاي 
اقتصادي در كشور وجود دارد؛ نخست آنكه در برابر آنها 
تسليم شويم و با فش��ارها كنار آييم و دوم آنكه مبارزه 
كنيم و بتوانيم روي پاي خود بايستيم كه تجربه نشان 
داد مقاوم��ت كردن، تكيه بر مردم و برنامه ريزي دقيق 

براي اجراي برنامه هاي اقتصادي تنها راه نجات است.

مخالفتمجلس
باافزايش10درصديحقوق

ريي��س مجل��س  ش��وراي اس��المي در نام��ه اي به 
رييس جمه��وري، دو مصوبه دول��ت درباره »تعيين 
حداق��ل مس��تمري بازنشس��تگي، از كارافتادگي و 
بازماندگان در سال ۱۴۰۱« و »كمك هزينه مسكن 
كارگران در س��ال ۱۴۰۱« را مغاي��ر قانون بيان كرد. 
متن نامه محمدباقر قاليباف رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي به آيت اهلل ابراهيم رييسي رييس جمهوري 
به شرح زير است:  بازگشت به رونوشت تصويب نامه 
هيات محترم وزيران ب��ه دو فقره تصويب نامه هيات 
محترم وزيران به شماره هاي ۴۲۳۲۹/ت 5۹۸۲5 ه   
مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۸ موضوع »تعيين حداقل مستمري 
بازنشس��تگي، از كارافتادگي و بازماندگان در س��ال 
۱۴۰۱« و ۴۲۲۹۴/ت5۹۷۰۳ ه  مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 
موضوع »كمك هزينه مسكن كارگران در سال ۱۴۰۱« 
متعاقب بررسي ها و اعالم نظر مقدماتي »هيات بررسي 
و تطبيق مصوبات هيات دولت با قوانين« و مستندا به 
صدر ماده واحده و تبصره )۴( الحاقي به »قانون نحوه 
اجراي اصول هش��تاد و پنجم )۸5( و يكصد و سي و 
هشتم )۱۳۸( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
و اصالح��ات بعدي« و م��اده )۱۰( آيين نامه اجرايي 
آن، مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم 
در مهلت مقرر قانوني و اعالم نتيجه به اينجانب ابالغ 
مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت 
مق��رر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار 

گرفته است، ملغي االثر خواهد بود.
»۱- با نظر به ماده )۹۶( قانون تامين اجتماعي - مصوب 
۱۳5۴- كه مقرر مي دارد: »سازمان مكلف است ميزان 
كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و 
مجموع مس��تمري بازماندگان را در فواصل زماني كه 
حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد با توجه به افزايش 
هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت 
افزايش ده��د«، بنابراين، متن مصوب��ه ۴۲۳۲۹/ت 
5۹۸۲5 ه   م��ورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حيث عدم رعايت 

شرايط مندرج در اين ماده، مغاير قانون است.
۲- ب��ا نظ��ر به م��اده )۲( اصالح��ي قان��ون راجع به 
طبقه بن��دي مش��اغل و برق��راري كم��ك هزين��ه 
مس��كن كارگ��ري – مص��وب ۱۳۷۰- ك��ه مق��رر 
م��ي دارد: »كم��ك هزينه مس��كن ب��راي كارگران 
مش��مول قانون كار ساالنه توسط ش��واري عالي كار 
تعيين و به تصوي��ب هيات وزيران خواهد رس��يد«، 
 عليهذا، مت��ن مصوب��ه ۴۲۲۹۴/ت5۹۷۰۳ ه  مورخ 
۱۸ /۰۳/ ۱۴۰۱، ني��ز از حي��ث عدم رعايت ش��رايط 
مندرج در ماده، مغاير قانون است.« رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به لغو مصوبه 
دولت مبني بر افزايش ۱۰ درصدي حقوق بازنشستگان 
تصريح كرد: اكنون دولت مكلف است مجددا مصوبه 
هيات امناي صندوق بازنشستگان تامين اجتماعي و 
شوراي عالي كار را در دستور كار قرار دهد، همچنين 
اميدواريم اين اقدام مجلس در لغو مصوبه هيات وزيران 
اين فضا را فراهم كند كه دولت با ۳۸ درصدي موافقت 
كند و هر چه س��ريع تر پرداخت حقوق بازنشستگان 
در كش��ور با عدد جديد انجام شود. دكترمحمدرضا 
پورابراهيمي در جمع خبرنگاران از لغو مصوبه دولت 
مبني بر ۱۰ درصد پرداخت حقوق بازنشس��تگان، 
توسط رياست مجلس خبر داد. بعد از پيگيري هاي 
انجام ش��ده توسط كميس��يون و برگزاري جلسات 
متعدد هي��ات تطبيق قواني��ن مجلس درخصوص 
مصوبه دولت بابت مستمري تامين اجتماعي بعد از 
مدت ها مذاكره و درخواست از دولت براي اصالح، به 
دليل اصرار دولت بر مصوبه خود نهايتا در هيات تطبيق 
براي دومين بار اين موضوع مطرح و رد شد. وي افزود: 
امروز اين مطلب توس��ط رياست مجلس رسما به 
دولت اعالم و مصوبه دول��ت درخصوص پرداخت 
۱۰ درصد به بازنشستگان تامين اجتماعي لغو شد.

شرايطجديد
تسويهوامهايارزي

با ابالغ شيوه نامه اصول مطالبات غيرجاري صندوق  
توس��عه ملي، شرايط پرداخت تس��هيالت معوق از 
سوي تسهيالت گيرندگان اعالم و در دستور كار قرار 
گرفت، بر اين اساس تس��ويه طبق نرخ روز ارز انجام 
خواهد شد.نحوه تسويه تسهيالت ارزي و مطالبات 
غيرجاري، مدت ها محل چالش بين دريافت كنندگان 
اين تس��هيالت و صندوق توس��عه ملي بوده است؛ 
تس��هيالت گيرندگان كه در گذر زم��ان و تحوالت 
ارزي، بارها خواستار استمهال وام هاي دريافتي شده 
بودند، بر تسويه آن با نرخ گذشته و ارز ۴۲۰۰ توماني 
تاكيد داشته و در اين رابطه رايزني هاي بسيار كردند، 
ولي در هر صورت هيات عامل صندوق توسعه ملي 
با توجه به قواعد اين صندوق، چنين درخواس��تي را 
نپذيرفته و مبناي تس��ويه را با نرخ روز ارز در سامانه 
نيما اعالم كرد. به هر صورت در اواخر سال گذشته، 
طي جلساتي در هيات امناي صندوق توسعه ملي، 
طرح هايي در اين رابطه تصويب و شيوه نامه مربوط 
به وصول مطالبات غيرجاري و پيشگيري از تعويق 
بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملي صادر شد 
كه در خردادماه سال جاري از سوي رياست جمهوري 
ابالغ و اكنون در دس��تور كار توسعه ملي قرار گرفته 
است. در اين شيوه نامه كه در اختيار ايسنا قرار گرفته 
است، شرايط براي تسويه مطالبات غيرجاري نسبت 
به گذشته، تسهيل شده است، صندوق توسعه ملي 
مجاز شده است كه براي جلوگيري از تبديل مطالبات 
جاري به غيرجاري و همچنين جهت وصول مطالبات 
غيرجاري، با رعايت مفاد قرارداد و قوانين حاكم نسبت 
به تسويه مطالبات صندوق از طريق دريافت و تملك 
سهام كاالها، اموال و ساير دارايي هاي بانك هاي عامل 
و تسهيالت گيرندگان )به صورت ريال مانا( يا ساير 
ترتيبات مالي حسب شرايط تعيين شده در قرارداد 
و طبق تعهدنامه رس��مي اخذ شده از بانك عامل 
و س��اير ابزارهاي قانوني اق��دام كند؛ به نحوي كه 
منجر به بنگاهداري صندوق در بلندمدت نشود.

»تعادل«واكنشدولتومجلسبهسخنانارزيروحانيرابررسيميكند

دكترفرشادمومنياستاداقتصاددانشگاهعالمهطباطباييعنوانكرد

اعتراف بزرگ وزير اقتصاد

خصوصيسازياسمرمزغارتاموالملي
تع�ادل|  دكت��ر فرش��اد مومن��ي، اس��تاد اقتص��اد 
دانش��گاه عالمه طباطباي��ي در بازخواني آث��ار برنامه 
تعديل ساختاري، با اس��تناد به نتايج نظرسنجي پس 
از خصوصي س��ازي در ايران، اظهار كرد: ۸۷.5 درصد 
مردم ايران »خصوصي س��ازي« را اس��م رمز »غارت و 
چپاول دارايي هاي بين نس��لي« دانستند. او همچنين 
از »تعديل« ۴۰۰ هزار كارگر صنعتي طي سال هاي ۷۰ 
تا ۷۶ به عنوان يكي ديگر از پيامدهاي خصوصي سازي 
نام برد. مومني با تاكيد بر لزوم بررس��ي كارنامه دولت 
احمدي نژاد در مساله خصوصي س��ازي توسط دولت 
سيزدهم اظهار كرد: احمدي نژاد به عنوان يك معترض 
به تعديل ساختاري در دولت هاي هاشمي و خاتمي روي 
كار آمد، اما بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
در س��ال ۸۸، در مجم��وع در آن ۱۶ س��ال دولت هاي 
هاشمي و خاتمي اندازه واگذاري ها كمتر از ۳ هزار ميليارد 
تومان بوده است، درحالي كه فقط در ۴ ساله دولت اول 
احمدي نژاد بيش از ۳۶ هزار ميلي��ارد تومان واگذاري 

رخ داده است.
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه كه در نشست موسسه 
دين و اقتص��اد با موض��وع »اقتصاد سياس��ي بحران 
يادگيري از تجربه خصوصي س��ازي در ايران« س��خن 
مي گفت، با اش��اره به مفهوم خصوصي س��ازي، اظهار 
كرد: ما بايد از شرايط اوليه آگاهي پيدا كنيم. در تجربه 
خصوصي سازي در ايران ما مي توانيم بگوييم كه پديده 
خصوصي سازي در بهترين حالت با 5 توهم و حداقل ۷ 
فريب همراه بوده كه باز كردن هر كدام از اينها نيازمند 
كارهاي بس��يار جدي و مهمي است. مثال يك كساني 
آمدند گفتند ما مي خواهيم خصوصي سازي كنيم چون 
بخش دولتي ناكارآمد و بخش خصوصي كارآمد است. در 
نيمه دوم دهه ۱۳۷۰ يعني ۱۰ سال بعد از اينكه تجربه 
خصوصي سازي در ايران انجام شده، با انبوه مطالعه ها 
در حكومت و در دستگاه هاي تخصصي حكومتي روبرو 
هستيم كه عموما تصريح مي كنند كه كارايي و بهره وري 
بخش دولتي از بخش خصوصي بيشتر بوده است. در آن 
بررسي كه اينها انجام دادند، در اكثريت موارد ما با سقوط 
كارايي و بهره وري بعد از خصوصي سازي روبرو شده ايم. 
به گزارش پايگاه خبري جماران، وي افزود: اگر مجالي 
باش��د مي توان اسنادي را نش��ان داد كه ده سال بعد از 
تجربه خصوصي سازي، س��ازمان حسابرسي مرتبا در 
گزارش هاي ساالنه خود اعالم مي كند كه ما توانسته ايم 
تعداد پرشماري شركت دولتي شناسايي و كشف كنيم. 
اينها درباره كارآمدي چيزي صحبت كرده اند كه سطح 
اطالعات تصميم گيرها حتي به اندازه تعداد شركت هاي 
دولتي هم نبوده است. يعني اگر يك دفعه يك موج هايي 
در اين مملكت بلند مي شود و انبوهي از مسائل را ناديده 
مي گيرند، اين سطح از روندهاي پرفساد ديده مي شود. 
يك طنزي در تجربه خصوصي سازي ايران وجود دارد 

و آن هم اين است كه اينها براي حذف اقتصاددان هاي 
ميهن گرا، خودشان را به بازارگرايي منتسب كردند يعني 
اينها براي توزيع رانت، بازارگرايي را هم بي آبرو كردند. 
بازارگرايي داراي مبناي نظري، حساب و كتاب، فروض 
و شروط مشخص اس��ت كه در تجربه خصوصي سازي 
مورد توجه ق��رار نگرفت. نئوكالس��يك هاي وطني با 
رانتجو ها پيوند خورده اند و در راس��تاي منافع پست و 
كثيف خودشان آبروي بازارگرايي را بردند و كشور را با 
انبوهي از بحران ها روبرو كردند. ما بايد خودمان را بكشيم 
كه به يك دانشجوي اقتصاد بگوييم حساب آنكه به نام 
بازارگرايي اين كارها را كردند از رويكرد نظري بازارگرايي 

تفكيك كنيد.
مومني در ادامه خاطرنشان كرد: اينها مي گفتند ما حرف 
و برنامه مشخص داريم ولي وقتي ابعاد پيچيدگي هاي 
مساله را متوجه مي شويد كامال مي توانيد درك كنيد 
كه چق��در تعديل س��اختاري فريب كارانه ب��ود. اينها 
ابتدايي ترين چيزها را هم نمي دانستند. لذا آمدند يك 
سري كليشه هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني 
را در اين مملكت پياده و خاك بر س��ر كش��ور كردند و 
حاال هم مدعي ش��ده اند. بعدها گفتند كه ما اين كارها 
را خودمان كرده ايم اما گزارش ارزيابي خصوصي سازي 
در ايران كه در مهر ۱۳۷۷ انتش��ار پيدا كرده مي گويد 
اگر راس��تش را بخواهيد، ما تحت تاثير و اراده صندوق 
بين المللي پول و بانك جهاني اين كار را كرديم. هيچكس 
به اين تذكرات اعتنا نكرد، چون يك اتحاد سه گانه اي بين 
تصميم گيران كوته نگر، رانتجوها و نئوكالس��يك هاي 
وطني ش��كل گرفته بود. توضيح فريب كاري ها تحت 
عنوان خصوص سازي يك مثنوي حجيم خواهد شد. 
اينها مي گفتند ما مي خواهيم كارايي و بهره وري را در 
دستور كار قرار دهيم اما زمان واگذاري ها، سودده ترين 

بنگاه ها را واگذار كردند. آنقدر نعل وارونه و فريب در اين 
ماجرا وجود دارد كه ح��د و حدودي براي آن نمي توان 

متصور شد.
اين استاد دانشگاه با اشاره به گزارش هاي رسمي وزارت 
كار در زمينه خصوصي سازي هاي پس از برنامه تعديل 
س��اختاري، گفت: فق��ط در دوره ۱۳۷۰ ت��ا ۱۳۷۶ از 
كانال هاي قانوني بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر از كارگران صنعتي 
كشور را اخراج كرده اند. گزارش هاي موج اول و موج دوم 
سنجش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان مي گويد ۸۷.5 
درصد مردم ايران خصوصي س��ازي را اس��م رمز غارت 
و چپاول دارايي هاي بين نس��لي دانسته اند. مهم ترين 
ماموريت خصوصي سازي طي بالغ بر ۳۰ ساله گذشته 
پنهان كردن كس��ري مال دولت بود. نهادهاي نظارتي 
و حكومت گره��اي با صداقت و با ش��رف گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس در ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ را بخوانند كه 
مي گويد اين به تاراج دادن منابع در آستانه پايان خود 
قرار دارد. در همين مركز پژوهش ها گزارش هايي وجود 
دارد كه مي گويد پس از خصوصي س��ازي قيمت تمام 
شده برق بخش خصوصي ۴.۶ برابر بخش دولتي است. 
در اسناد رسمي پرشماري كه وجود دارد، بدون استثنا 
در ه��ر حيطه اي كه واگذاري انجام ش��ده، مجوزهايي 
تحت عنوان ايجاد جذابي��ت براي بخش خصوصي در 
جهت افزايش قيمت در دس��تور كار قرار گرفته است. 
در فاجعه سازترين زمينه خصوصي سازي طي سه دهه 
گذشته يعني خصوصي س��ازي بانك ها، شوراي پول و 
اعتبار رسما گفته است كه به بانك هاي خصوصي اجازه 
داده مي شود كه دو درصد بيشتر بهره بپردازند! اين اسم 

رمز غارت و چپاول بود. 
مومني افزود: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بوده از 
طريق واگذاري ها ۹۶ هزار ميليارد تومان براي جبران 

كسري مالي نهاد دولت فراهم شود، اما عملكرد ۸ ماهه 
آن زير يك هزار ميليارد تومان اس��ت كه همين مقدار 
مربوط ب��ه دريافت اقس��اط واگذاري هاي چندس��ال 
گذشته است. يعني دولت نه چيزي براي واگذاري دارد 
و نه با اين سياست هاي ثبات زدا مانند شوك درماني ها 
و... كسي به آن اعتماد مي كند. اين سياست در راستاي 
هدف پنهان سازي كسري مالي دولت به شكست كامل 
رسيده است. در بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ 
پيش بيني كرده اند كه ح��دود ۷۱ هزار ميليارد تومان 
در س��ال جاري از محل فروش دارايي هاي بين نسلي، 
حكومت عايدي داشته باش��ند، يعني از شكست هاي 

گذشته درس نگرفته اند. 
عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه گف��ت: در چنين 
ش��رايطي صحبت كردن درب��اره اص��ول و مباني در 
خصوص خصوصي س��ازي توس��عه گرا خيلي دشوار 
مي ش��ود، ولي عالقه مندان به اين موضوع را دعوت به 
مطالعه گزارش توسعه انساني س��ال ۱۹۹۳ مي كنم 
ك��ه يك تجربه ۱5 س��اله از خصوصي س��ازي را مورد 
بررس��ي قرار داده است. در صفحه 5۳ اين گزارش يك 
جدولي وج��ود دارد كه در آن از ۷ مس��اله به نام گناه 
خصوصي سازي تعبير شده است. يعني در كشورهاي 
درحال توسعه خصوصي سازي ها در مسيرهاي پرفساد 
و ناكارآمدساز قرار مي گيرد. من مي خواهم بگويم هر ۷ 
گناهي كه در اين سند آمده در تجربه سي ساله گذشته 
خصوصي س��ازي در ايران انجام ش��ده است. بنابراين 
همه دلسوزان كش��ور و نهادهاي نظارتي و رسانه ها را 
فرا مي خوان��م كه يك گفت وگوي ملي جدي ش��كل 
دهند تا جل��وي فريب هايي كه به نام بخش خصوصي 
مولد صورت مي گيرد، گرفته شود. دولت فعلي تجربه 
دولت احمدي نژاد را با دقت بررسي كند زيرا او با هارت 
و پورت ه��اي بزرگ به عنوان ي��ك معترض به تعديل 
ساختاري در دولت هاي هاشمي و خاتمي روي كار آمد. 
مركز پژوهش هاي مجلس در سال ۸۸ گزارشي منتشر 
كرد كه مي گويد در مجموع در آن ۱۶ سال )دولت هاي 
هاش��مي و خاتمي( اندازه واگذاري ها كمتر از ۳ هزار 
ميليارد توم��ان بوده درحالي كه فقط در ۴ س��اله اول 
احمدي نژاد بيش از ۳۶ هزار ميليارد تومان واگذاري رخ 
داده است. بنابراين آنها كه خيلي گزافه گويي مي كنند 
و افراد را متهم مي كنند، بيشتر مشكوك هستند. يكي 
ديگر از ش��يوه هاي پرفساد و مش��كوكي كه در دوران 
خصوصي سازي ش��اهد بوديم تجربه تلخ و غم انگيز به 
افالس انداختن تعمدي شركت هاي استراتژيك ملي 
براي غارت كردن بود. ما درشرايطي قرار داريم كه با يك 
بحران غير متعارف عدم شفافيت فزاينده روبرو هستيم 
لذا رويكرد اقتصاد سياسي به واسطه اينكه غايت انگار 
است و بر فراز هياهوها برندگان و بازندگان نهايي را زير 
ذره بين قرار مي دهد، خيلي مي تواند كمك دهنده باشد.



گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
بانک مرکزی با انتشار آمار شاخص های پولی و بانکی 
اعالم ک��رده ک��ه  پرداخت های دولت در س��ه ماهه 
ابتدایی س��ال جاری، عمدتًا با اتکا به منابع سپرده ای 

خود بوده است.
میزان نقدینگی در پایان خرداد سال جاری ۵۱۰۴ هزار 
و ۹۶۰ میلیارد تومان با رشد ۳۷.۸ درصدی نسبت به 

خردادماه سال گذشته بوده است.
بدهی دولت به سیس��تم بانک��ی ۶۳۱ همت، بدهی 
دولت به بانک مرکزی ۱۵۰ همت، بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی ۱۴۵ همت، بدهی دولت به بانک ها ۴۸۱ 
همت، میزان مانده تسهیالت ۳۷۰۷ همت، مطالبات 

معوق و مشکوک الوصول ۳۶۳ همت بوده است. 
رش��د مانده مطالبات معوق و مشکوک الوصول رشد 
۴۰ درصدی در یکسال و رشد ۱۱.۷ درصدی در سه 
ماه اول سال داشته که نش��ان دهنده کاهش تمایل 
بدهکاران بانکی به پرداخت اقساط تسهیالت متاثر از 
کاهش رشد تسهیالت دهی بانک ها بوده است و از آنجا 
که نرخ سود بازار بین بانکی نیز به 2۱ درصد افزایش 
یافته نشان دهنده مشکالت واحدهای اقتصادی در 

تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز ۱۴۵ همت شده که  
نسبت به پایان سال قبل، معادل ۰.۹ درصد کم شده  و 
این موضوع نیز نشان می دهد که دست بانک ها برای 
اضافه برداشت و افزایش توان تسهیالت دهی خود باز 
نبوده و لذا مراجعه بانک ها به بازار بین بانکی بیش��تر 

شده و نرخ سود بازار بین بانکی افزایش یافته است. 
بانک مرکزی با انتش��ار گزیده آمارهای اقتصادی در 
پایان خردادماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۱۰۴ هزار 
و ۹۶۰ میلی��ارد تومان اعالم کرد که حاکی از رش��د 
۳۷.۸ درصدی نقدینگی نس��بت به پایان خرداد ماه 
سال گذشته است.این در حالی است که این شاخص 
نسبت به اسفندماه سال گذش��ته معادل ۵.۶ درصد 

رشد داشته است.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امس��ال 
۷.۹۷2 بوده که ۷.۸ درصد نس��بت به خردادماه سال 
گذشته افزایش داشته است.البته، این شاخص نسبت 

به پایان سال گذشته ۰.۴ درصد کم شده است.
میزان دارایی ه��ای خارجی بانک مرک��زی در پایان 
خردادماه به ۷2۱ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رس��ید 
که حاکی از رشد ۹.۳ درصدی در این سال است.البته 
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در این مدت 
نسبت به پایان س��ال قبل، ۱.۴ درصد کم شده است.

همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی 
با ۳.۳ درصد رش��د نسبت به خرداد سال قبل به 2۰۸ 
هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از 
بانک ها با 2۷.۸ درصد رشد به ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد 

تومان رسید.

    اوضاع دارایی های خارجی
 بانک ها و موسسات اعتباری

این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در 
این بخش با 22.۶ درصد رشد نسبت به پایان خرداد 
س��ال قبل همراه بوده و به ۱۶۵۹ هزار میلیارد تومان 
رس��ید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با 2۱.۸ درصد 

افزایش به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.
سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک 
مرکزی با 2۹.2 درصد افزایش نسبت به خرداد سال 
گذشته به ۵۴2.۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، 
بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک 
مرکزی نیز در پایان خرداد سال گذشته با ۱.۴ درصد 

افت به ۱۴۴.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

    بدهی  ۴۴.۹ هزار میلیاردی
 بانک های تجاری به بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در 
پایان خردادماه سال قبل، معادل 2۳۷.۸ هزار میلیارد 
تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش 2۰.۶ 
درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های تجاری 
نزد بانک مرکزی نیز ۱2۹.۸ هزار میلیارد تومان بوده 

که ۴۴.۶ درصد افزایش یافته است.
جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد 
بررسی، 2۰۰۴.۶ هزار میلیارد تومان  بوده که به نسبت 
خرداد سال گذش��ته دارای ۶۳.2 درصد رشد است و 
میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان 

خرداد امسال به ۴۴.۹ میلیارد تومان رسیده است.

    بانک های تخصصی
 چقدر به بانک مرکزی بدهکارند؟

براس��اس این گزارش، می��زان دارایی های خارجی 
بانک ه��ای تخصصی در پایان خرداد امس��ال معادل 
۳۹۵.۵ هزار میلیارد تومان اس��ت که نسبت به سال 

قبل ۱۹.۱ درصد رشد یافته است.
جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در این دوره 
رقم ۱۵۳۶.2 هزار میلیارد تومان است که 2۸.۳ درصد 
رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک های تخصصی 
به بانک مرکزی ۴۷.۹ هزار میلیارد تومان اس��ت که 
معادل ۵.۴ درصد نس��بت به پایان خردادماه س��ال 

گذشته افزایش داشته است.
حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان 
اردیبهشت )2۸.۴ هزارمیلیارد ریال( کاهش یافته و 
رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی 

)معادل ۰.۴- درصد( بوده است.
به گزارش ایِبنا، براس��اس گزارش بان��ک مرکزی از 
گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررس��ی 
رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی 

این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم 
نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ 
هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ 
معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با 
رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل )۶.۶ درصد(، ۱.۰ 

واحد درصد کاهش داشته است.
همچنین، نقدینگ��ی در دوازده ماهه منتهی به پایان 
خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رش��د یافته که 
2.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری )اضافه 
شدن اطالعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به 
واس��طه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در 
بانک سپه( مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش 
پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد 

ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.
از این رو رش��د دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان 
خرداد ماه ۱۴۰۱ )با پایه همگن( نسبت به رشد دوره 
مشابه سال قبل )۳۹.۴ درصد(، معادل ۴.۱ واحد درصد 

کاهش نشان می دهد.

    پرداخت های دولت
 در سه ماهه ابتدایی سال جاری

عمدتًا با اتکای منابع سپرده ای خود بوده است
پایه پولی در پایان خرداد ماه س��ال ۱۴۰۱ با رشدی 
معادل ۶.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ )معادل 
با ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال افزایش( به ۶۴۰۳.۷ هزار 
میلیارد ریال رس��ید. الزم به توضیح است که در دوره 
مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۹.2 درصد 

تحقق یافته بود.
همچنین، پایه پول��ی در دوازده ماهه منتهی به پایان 
خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل 2۷.۸ درصد رش��د یافت که 
نسبت به رش��د دوره مشابه سال قبل )۳۰.۷ درصد(، 

2.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
خاطرنشان می ش��ود، روند رش��د دوازده ماهه پایه 
 پولی با آغاز به کار دولت س��یزدهم و متأثر از رویکرد 
انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی 
فعال بانک مرکزی به طور قابل مالحظه ای کاهشی 
ب��وده و از ۴2.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به 2۷.۸ 

درصد در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به 
رقم پایان اردیبهشت )2۸.۴ هزارمیلیارد ریال( کاهش 
یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری 

منفی )معادل ۰.۴- درصد( بوده است.
عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال 
۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک 
مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ 
واحد درصد در رش��د پایه پولی بوده است. مهم ترین 
عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، 
کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه 
اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادالنه یارانه ها و واریز 
یارانه نقدی )مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد( به 
حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها 

بوده است.
در خصوص عملکرد مالی دولت در س��ال جاری باید 
اذعان کرد که بر خالف رویه س��ه ماهه ابتدایی سال 
۱۴۰۰ ک��ه عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع 
حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به 
بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت های دولت 
در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتًا با اتکای منابع 

سپرده ای خود بوده است.
در عین حال، در س��ه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی 
دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد 
ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت 
در دوره مش��ابه س��ال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار 
میلیارد ریال افزایش یافته ب��ود. لذا، یکی از تحوالت 
مثبت ش��کل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و 
بانک مرکزی که عمدت��ا به رویکرد منضبطانه دولت 
سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع 

خود بوده است.

    سایر اجزای پایه پولی 
نقش کاهشی در رشد پایه پولی داشته اند

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه 
پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده اند؛ به طوری که سهم 
خالص س��ایر اقالم بانک مرکزی، خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها 

در رش��د پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل 
۶.۷- ، ۳.۸- و ۰.2- واحد درصد بوده  است. مهم ترین 
دلیل کاهش سهم خالص سایر اقالم بانک مرکزی در 
رش��د پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، سیاست 
بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب 
توافق بازخرید )ریپو( و ف��روش اوراق بدهی دولت به 
منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات 
پولی ناشی از اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادالنه 

یارانه ها بوده است.
همچنین، الزم به توضیح اس��ت که در دوره مش��ابه 
سال قبل، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ 
واحد درصد بوده اس��ت. عامل اصلی افزایش خالص 
دارایی های خارجی بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی 
سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه التفاوت 
نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای ارتباط می یافت. 
این در حالی است که به دنبال حذف ارز ترجیحی در 
تامین ارز واردات کاالهای اساسی، سهم متغیر مذکور 
در رشد پایه پولی در پایان خردادماه  ۱۴۰۱ نسبت به 

پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.
در پای��ان خرداد ماه س��ال ۱۴۰۱، ضری��ب فزاینده 
نقدینگی به رقم ۷.۹۷2 رس��ید. بدین ترتیب ضریب 
فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل 
۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب 
فزاینده نقدینگی در دوره مش��ابه س��ال قبل )2.۳- 
درصد( معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 همچنی��ن رش��د ضری��ب فزاین��ده نقدینگ��ی در 
دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با 
رشد دوره مشابه سال قبل )۶.۷ درصد(، با ۱.۱ واحد 
درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی 
افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر 
اضافی بانکها و موسس��ات اعتب��اری در پایان خرداد 

۱۴۰۱ بوده  است.

    پایه پولی 6۴0 همت 
با ادامه سیاس��ت های انضباطی بانک مرکزی و عدم 
استقراض دولت سیزدهم، نرخ رشد ماهانه پایه پولی 
در خردادماه منفی شد و متوسط رشد ماهانه پایه پولی 
در دولت رئیس��ی نس��بت به دولت روحانی کمتر از 
نصف بوده است. حجم پایه پولی در خردادماه امسال 
به ۶۴۰.۳ هزار میلیارد تومان رس��ید در حالی که در 

اردیبهشت ماه ۶۴۳.2 هزار میلیارد تومان بود.
بدین ترتیب حج��م پایه پولی در خردادماه نس��بت 
به اردیبهش��ت نزدیک به ۳ هزار میلی��ارد تومان کم 

شده است.
این برای دومین بار در دولت سیزدهم است که رشد 
ماهانه پایه پولی منفی می ش��ود. در م��رداد ۱۴۰۰ و 
در اولین ماه کاری دولت س��یزدهم نیز با توقف روند 
استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی 

منفی شده بود.

حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹2 در پایان دولت دهم 
۹۵.۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی 
به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رس��ید ک��ه از افزایش 
بیش از ۵ برابری آن )۴۴۰ درصد( در دولت گذش��ته 

حکایت دارد.
در هشت سال دولت گذش��ته پایه پولی ۴۴۰ درصد 
افزایش یافت که معادل رشد ماهانه متوسط ۴.۶ درصد 
است. این در حالی است که در ۱۱ ماه دولت سیزدهم 
پایه پولی 2۳.۷ درصد بیش��تر شده که معادل ماهانه 
رش��د 2.2 درصدی اس��ت؛ به عبارت دیگر، متوسط 
رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیسی نسبت به دولت 

روحانی کمتر از نصف شده است.
بررسی آخرین داده ها و اطالعات آماری حاکی از این 
است که رشد پایه پولی در سه ماه نخست امسال نیم 
درصد و نقدینگی در خرداد ماه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است.  
به گزارش ایرنا،  جداول گزیده آمارهای اقتصادی بانک 
مرکزی مربوط به خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد 
که حاوی جدیدتری��ن اطالعات و آمارهای اقتصادی 
در بخش ه��ای پولی و بانکی،  ت��راز پرداخت ها و بازار 

سرمایه است.
بررسی رش��د نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۱ حاکی از 
تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته 
بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به 
رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 
پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد 
و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل )۶.۶ 

درصد(، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.
نقدینگی در دوازده ماهه منتهی ب��ه پایان خردادماه 
۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رش��د یافته که 2.۵ واحد 
درصد از آن به افزایش پوش��ش آماری )اضافه شدن 
اطالعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه 
ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه( 
مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوش��ش 
آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ 

به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.
از این رو رش��د دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان 
خردادماه ۱۴۰۱ )با پایه همگن( نسبت به رشد دوره 
مشابه سال قبل )۳۹.۴ درصد(، معادل ۴.۱ واحد درصد 

کاهش نشان می دهد.
پایه پولی در پایان خردادماه س��ال ۱۴۰۱ با رش��دی 
معادل ۶.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ )معادل 
با ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال افزایش( به ۶۴۰۳.۷ هزار 

میلیارد ریال رسید.
الزم به اش��اره است که در دوره مش��ابه سال ۱۴۰۰، 
رش��د پایه پولی به میزان ۹.2 درصد تحقق یافته بود. 
همچنین، پایه پول��ی در دوازده ماهه منتهی به پایان 
خردادماه ۱۴۰۱ معادل 2۷.۸ درصد رش��د یافت که 
نسبت به رش��د دوره مشابه سال قبل )۳۰.۷ درصد(، 

2.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

الزم به توجه اس��ت که روند رش��د دوازده ماهه پایه 
پولی با آغاز به کار دولت س��یزدهم و متاثر از رویکرد 
انضباط گرایانه دولت و سیاس��ت های پولی و نظارتی 
فعال بانک مرکزی به طور قابل مالحظه ای کاهش��ی 
ب��وده و از ۴2.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به 2۷.۸ 
درصد در پایان خردادماه س��ال ۱۴۰۱ رسیده است. 
همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به 
رقم پایان اردیبهشت )2۸.۴ هزار میلیارد ریال( کاهش 
یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری 

منفی )معادل ۰.۴- درصد( بوده است.
عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال 
۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک 
مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ 

واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است.
مهم ترین عامل افزایش س��هم متغیر مزبور در رشد 
پایه پولی، کاهش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی 
به واسطه اجرای طرح مردمی س��ازی توزیع عادالنه 
یارانه ها و واریز یارانه نقدی )مربوط به دو ماه اردیبهشت 
و خرداد( به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت 
از خانوارها بوده است. در خصوص عملکرد مالی دولت 
در س��ال جاری بای��د اذعان نمود که ب��ر خالف رویه 
سه ماهه ابتدایی س��ال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی 
دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و 
مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته 
بود، پرداخت های دولت در س��ه ماهه ابتدایی س��ال 
۱۴۰۱ عمدتًا با اتکای منابع سپرده ای خود بوده است.

در عین حال، در س��ه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی 
دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد 
ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت 
در دوره مش��ابه س��ال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار 
میلیارد ریال افزایش یافته ب��ود؛ لذا یکی از تحوالت 
مثبت ش��کل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و 
بانک مرکزی که عمدت��ًا به رویکرد منضبطانه دولت 
سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع 

خود بوده است.
سایر اجزای پایه پولی واحد نقش کاهنده در رشد پایه 
پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده اند؛ به طوری که سهم 
خالص س��ایر اقالم بانک مرکزی، خالص دارایی های 
خارجی بانک مرک��زی و مطالبات بان��ک مرکزی از 
بانک ها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب 

معادل ۶.۷-، ۳.۸- و ۰.2- واحد درصد بوده  است.
مهم ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقالم بانک 
مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، 
سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار 
باز در قالب توافق بازخرید )ریپو( و فروش اوراق بدهی 
دولت به منظ��ور کاهش تزریق نقدینگ��ی و با هدف 
کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی سازی 

توزیع عادالنه یارانه ها بوده است.
در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی 

معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است.
عامل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی 
ناشی از خالص مابه التفاوت نرخ خریدوفروش ارز غیر 
نرخ نامه ای ارتباط می یافت. این در حالی است که به 
دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کاالهای 
اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان 
خردادماه  ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده 

بوده است.
در پای��ان خردادماه س��ال ۱۴۰۱، ضری��ب فزاینده 
نقدینگی به رقم ۷.۹۷2 رس��ید. بدین ترتیب ضریب 
فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل 
۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب 
فزاینده نقدینگی در دوره مش��ابه س��ال قبل )2.۳- 
درصد( معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماهه منتهی 
به خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 
قبل )۶.۷ درصد(، ب��ا ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ 
درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب 
فزاین��ده نقدینگی، کاهش ذخای��ر اضافی بانک ها و 

موسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده  است.
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رشد ماهانه پایه پولی در خرداد ۱۴۰۱ منفی شد

نقدینگی از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

رشد سه ماهه رشد یکسالهرقم خرداد 1401 شاخص 
510437.85.6نقدینگی 

64027.86پایه پولی 

6317.67.7بدهی دولت به سیستم بانکی 

913.7-150بدهی دولت به بانک مرکزی 

0.9-14527.8بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

48114.15.9بدهی دولت به بانک ها

10405945.6سپرده دیداری 

142032.64.1سپرده کوتاه مدت 

208129.72.2سپرده بلندمدت 

370745.64.7مانده تسهیالت  

3634011.7مطالبات معوق با سهم 9.8 درصد تسهیالت 

0.4-7.9727.8ضریب فزاینده 

واكنش وزیر اقتصاد به اظهارات روحاني:
ذخایر ارزي براي تجارت
و واردات كمك نمي كند

احس��ان خاندوزي وزی��ر امور اقتص��ادي و دارایي با 
انتقاد از اظهارات حس��ن روحاني درباره ذخایر ارزي 
كشور هنگام تحویل دولت، به بیان توضیحاتي درباره 
وضعیت ذخایري ارزي و تعهدات و بدهي هاي به جاي 
مانده از دولت هاي یازدهم و دوازدهم حین آغاز به كار 
دولت سیزدهم پرداخت، و پیشنهاد كرد كه با صداقت 
بیشتري با مردم صحبت كنیم. سید احسان خاندوزي 
در جمع خبرنگاران در حاش��یه جلسه هیات دولت 
درباره آنچه اخیرا رییس جمهور پیشین گفته است 
مبني بر اینكه در چه وضعیت اقتصادي و ارزي دولت را 
تحویل داد، تصریح كرد: مجموع ذخایر اسكناس ارزي 
كشور در وضعیت خوبي در سال گذشته بود، اما این 
براي پرداخت هاي خدماتي است و به كار واردات كشور 
و حل مسائل تجارت كشور كمك نمي كند. خوب بود 
در كنار این ش��اخص ها به طبق نامه آقاي واعظي به 
آقاي نوبخت، مساله خزانه خالي، با بیش از ۵۴ همت 
اس��تفاده از تنخواه نیز اشاره مي ش��د. با وجود اینكه 
امسال هزینه هاي دولت باالست، هنوز در چهارماهه 
اول نتوانستیم به سقف تنخواه سال گذشته برسیم 
و هزینه هاي دولت را در س��طح پایین تري مدیریت 
كردی��م. وي در ادام��ه واكنش ها به اظه��ارات اخیر 
روحاني گفت: خوب بود به استفاده اي كه از مجموع 
اوراق ش��ده بود در پنج ماه اول سال اشاره مي كردند 
یا به ۵۵۰ درصد افزایش بدهي دولت به صندوق هاي 
بازنشس��تگي از ابتدا تا انتهاي دوره هشت ساله شان 
اشاره مي كردند. به افزایش ۵۳۰ درصدي بدهي دولت 
به مجموع شبكه بانكي و بانك مركزي اشاره مي كردند 
و مجموع اینها تصویر دقیق تري را ایجاد مي كند كه 
اقتضا مي كند با مردم با صداقت بیش��تري صحبت 
كنیم. وزیر اقتصاد در پاس��خ به اینكه گفته مي شود 
برخي از برنامه ها براي ح��ذف ارز ترجیحي اجرایي 
نمي شود، گفت: فكر مي كنم دوستان با تاخیر در این 
زمینه اظهارنظر مي كنند. هم در زمینه كاالهایي كه 
ارز ترجیحي دریافت مي كردند و هم در حوزه دارو كار 
به مرحله اجرا رسیده است و مقدمات در كاالهایي از 

جمله آرد و غیره كار انجام شود، روند اجرا مي شود.

ریيس كل بانك مركزي:
حجم معامالت ایران

با روبل روسیه افزایش مي یابد
علي صالح آبادي در حاش��یه جلس��ه هی��ات وزیران 
در جمع خبرنگاران درباره مكانی��زم راه اندازي روبل 
ری��ال، اظهار كرد:  دیگر فقط ارزي ب��ه نام دالر و یورو 
تعیین كننده نرخ ارز كشور نخواهد بود و روبل هم در 
كنار س��ایر ارزها موجودیت خواهد یافت و حجم آن 
افزایش پیدا مي كند. البته محدود به روبل هم نخواهد 
ش��د و س��ایر ارزها را نیز به بازار عرضه خواهیم كرد. 
امیدوار هستیم سبد ارزي متنوعي از ارزهاي مختلف 
داشته باشیم و ارزهاي جهان روایي مثل دالر را در حجم 
و اثر گذاري كاهش دهی��م و هر مقداري صادر كننده 

بتواند روبل عرضه كند براي معامله مشكلي ندارد.

حفظ روند بهبود متغیرهاي 
پولي نیازمند اصالح بودجه

بهبود متغیره��اي پولي و 
مدیریت پایه پولي و حركت 
كاهش��ي در ای��ن زمینه 
خوب اس��ت و براي حفظ 
آن باید اصالح بودجه مورد 
توجه قرار گی��رد. هر كدام 
از متغیره��اي موجود در 
اقتصاد كش��ور داراي یك 
عددگذاري اس��ت كه بخش عمده اي از آن در نظام 
پولي كشور تعریف مي شود. مسائلي مربوط به حوزه 
نقدینگي و آثارش بر ت��ورم و عناویني نظیر آن را در 
طول این سال ها شاهد بوده ایم، بنابراین متغیرهاي 
اقتصادي به طور عام و كالن در رابطه با رشد نقدینگي 
و پایه پولي مي تواند تعیین كننده و اثرگذار باش��د. 
برفرض در این مدت یا یك س��ال اخیر دولت تالش 
كرده از راه عدم پرداخت یا دریافت از مردم نقدینگي 
را به كنترل درآورد، اما در همین راستا هنوز مسائل 
كالني مانند رتبه بندي معلمان ی��ا افزایش حقوق 
بازنشستگان مبهم باقي مانده است.  بخش عمده اي 
از این مباحث كه در رابطه با میانگین هاي ماهانه رشد 
نقدینگي مطرح مي ش��ود به درصد حجم نقدینگي 
ارتباط دارد كه بیانگر رش��د آن است و این عالمت را 
مي دهد كه در ماه ها یا س��ال هاي آتي این روند قابل 
حفظ نخواهد بود مگر اینكه اتفاقات دیگري از جهت 
میزان درآمد و ت��راز یا جهت دهي بخش عمده اي از 
منابع به درآمدهاي برون مرزي روي دهد.  تمام آنچه 
كه در راستاي مدیریت پایه پولي چه به صورت نقطه 
به نقطه و چه به شكل ارزیابي نشان داده مي شود كه 
نسبت به سال قبل با تحوالتي روبرو بوده و برفرض از 
میزان نقدینگي ۳۴ و پایه پولي ۳۰ درصد در دوازده 
ماهي كه در آن قرار داشتیم، حركت كاهشي صورت 
گرفته، خوب است، در مجموع این روند باید قابل حفظ 
باشد و تحت ش��رایطي مي توان آن را حفظ كرد كه 
اتفاقات دیگري در اقتصاد ایران از جهت اصل درآمد 
و نقش متغیرها روي دهد. بنابراین باید چند مورد 
را در نظر داش��ت كه یكي از آنها مربوط به اصالح 
بودجه است. بودجه ساالنه كشور در هر صورت با 
كسري روبرو است و براي اینكه بتوانیم این مشكل 
را برطرف س��ازیم طبیعتا اصالح آن اولین كاري 
اس��ت كه با توجه به تولید ناخالص، یا نرخ ارز در 
بازار آزاد یا نقدینگي باید در دستور كار قرار گیرد. 

ایرج ندیمي



از اسفندماه گذشته كه قيمت كاموديتي ها رشد كرد، 
روند صعودي ش��اخص بورس آغاز ش��د و تا انتهاي 
ارديبهش��ت ادامه داش��ت. با توجه به اينكه بسياري 
از س��هام بورس ايران كاموديتي محور اس��ت، رشد 
كاموديتي ها بر سود اين شركت ها تأثير گذاشت و با 
توجه به كاهش احتمال توافق، تقاضا براي ارز افزايش 
يافت كه منجر به افزايش نرخ ارز آزاد و نيما شد كه با 
توجه به صادرات محور بودن بسياري از شركت هاي 
بورس، ب��ه افزايش قيم��ت محصوالت و س��ود اين 

شركت ها انجاميد.
اما از ابتداي خردادماه تاكنون عالوه بر كاهش قيمت 
كاموديتي ها، ش��اهد روند ثابت ن��رخ ارز در بازار آزاد 
و دالر نيماي��ي بوده ايم. همچني��ن قيمت گذاري و 
محدوديت هايي كه براي سود شركت ها به وجود آمد، 
مانع سودآوري برخي از شركت ها شد. بنابراين طبيعي 

است كه شاهد نوسان محدود شاخص بورس باشيم.

   ارايه گزارشات سه ماهه 
چه تأثيري در روند بورس دارد؟

آنچه در گزارشات سه ماهه ارايه مي شود، تقريبًا از 
پيش توسط كارشناسان قابل پيش بيني بوده است. 
شركت هايي كه گزارشات آنها منتشر شده است نيز 
اين ادعا را ثابت كردند كه گزارش��ات چيزي فراتر 
از پيش بيني ه��ا نبوده و در برخي م��وارد، عملكرد 
ش��ركت ها ضعيف تر از آنچه پيش بيني مي شد نيز 
بوده اس��ت. افزايش قيمت كاموديتي ها و افزايش 
قيمت ارز نيما در اين گزارش��ات منعكس شده كه 
از پي��ش نيز انتظار آن وجود داش��ت؛ بنابراين اين 
گزارشات چندان در روند بازار تأثير نخواهد داشت.

   تغيير نرخ گاز
 چه تأثيري در روند بازار داشته است؟

ش��ركت هايي همچ��ون پتروش��يمي ها از افزايش 
ن��رخ ارز تأثير منفي گرفته اند، ام��ا اين موضوع نيز 
از گذش��ته پيش بيني مي شد. فعاالن بازار تأثيرات 
افزايش نرخ گاز را در محاسبات خود در نظر گرفته 
بودند؛ سود پيش بيني شده و قيمت سهام شركت ها 
با توجه به اين موضوع پيش بين��ي و درنظر گرفته 
شده بود، بنابراين افزايش اين نرخ تأثير چنداني در 

تصميم گيري فعاالن بازار ندارد.
موضوعي كه اكن��ون مي تواند به طور خاص بر بورس 
تأثير جدي بگذارد، تغيير يك��ي از متغيرهاي اصلي 
همچون كاموديتي ها است. اگر قيمت كاموديتي ها 

كاهشي شود بر بورس تأثير منفي خواهد داشت.
همچنين اگر توافق انجام ش��ود، انتظارات رشد دالر 
از بين مي رود و نرخ كنوني ارز نيمايي تثبيت خواهد 
شد. اين موضوع ابتدا ممكن است بر سودآوري برخي 
از ش��ركت ها تأثير منفي داشته باش��د اما در ادامه با 
توجه به افزايش مسيرهاي صادراتي و رفع احتمالي 
تحريم ها به نفع شركت هايي همچون خودرويي ها و 

بانك ها خواهد شد.
همچنين اگر احتمال توافق كاهش يابد، فشار بر درآمد 
ارزي و محدوديت صادرات نفتي و غيرنفتي افزايش 
خواهد يافت كه رشد نرخ ارز و نرخ نيما را به دنبال دارد. 

اين موضوع مي تواند تأثير افزايش بر قيمت شركت هاي 
بورسي داشته باش��د. يك كارش��ناس بازار سرمايه 
معتقد اس��ت تهديد مهم بازار سرمايه براي رشد در 
ماه هاي آتي، كاهش چشمگير قيمت كاموديتي ها 
در بازارهاي جهاني است كه رفع شدن آن تنها به نوع 
سياست گذاري و تصميم گيري دولتمردان در حوزه 
ارزي و تجاري مش��روط است. نازنين خالقي در اين 
باره گفت: در گذشته با چند متغير ساده آينده بازار 
سرمايه براي چند ماه به راحتي قابل پيش بيني بود، 
ولي اين روزها با گره خوردن اقتصاد جهاني كشورهاي 
مختلف و عوامل غير قاب��ل پيش بيني مثل بيماري 
كرونا، به دليل افزايش تعداد متغيرها ديگر به راحتي 
قبل نمي توان از آينده بازارها سخن گفت؛ به خصوص 

اگر موضوع، بازار سرمايه كشور باشد.
به گفته اين كارش��ناس بازار س��رمايه حج��م باال و 
بي انتهاي تغيي��رات در قوانين داخلي و ابهامات روند 
تعامالت سياست هاي خارجي و مذاكرات، آنقدر متغير 
به معادالت بازار اضافه ك��رده كه گاهي براي حل آن 
درگير Loop مي شويم. خالقي بيان كرد: تداوم شيوع 
مجدد كرونا در چين و ساير كشورها كه منجر به كاهش 
تقاضاي چين شده در كنار افزايش نرخ بهره در امريكا 
و تقويت دالر، كاهش قيمت هاي كاموديتي ها را رقم 
زده است. بر اساس اين داده ها به نظر مي رسد احتمال 
وقوع ركود در اقتصادهاي بزرگ جهاني از قبيل امريكا 
به دنبال سياست هاي شديد انقباضي در كنار كاهش 
قيمت نفت در روزهاي اخير، انتظار اصالح قيمت هاي 
جهاني را افزايش مي دهد. ب��ه گفته وي، همچنين 
تعميرات نورد استريم ۱ كه احتمال كاهش صادرات 
روسيه به اروپا را افزايش مي دهد به نگراني افزايش 

ن��رخ ش��ديد نف��ت و گاز در نيمه دوم س��ال دامن 
مي زند و همگي عواملي هستند كه در تعيين آينده 
قيمت هاي جهاني و به تب��ع آن ارزش بازار صنايع 
داخلي كه بيش از ۳۰ درصد بازار سرمايه را به خود 

اختصاص مي دهند، نقش چشمگيري دارند.

   اهميت ابهامات سياست خارجي
به گفته اين فعال بازار سرمايه در سياست خارجي كشور 
نيز ابهامات همچنان به چشم مي خورد و در اين زمينه 
نكته مورد توجه احتمال رش��د قيم��ت ارز در ماه هاي 
آتي اس��ت؛ چراكه با فرضيه احياي مذاكرات، به دليل 
تقاضاي باال براي ارز در بهترين حالت كف قيمتي دالر 
در نرخ هاي كنوني اس��ت كه با اين ثبات، نرخ نيما نيز 
ناچار به افزايش خواهد بود تا شركت هاي صادرات محور 
بتوانند با ارزآوري بيشتر كمك شاياني به دولت در تنظيم 
تراز تجاري داشته باشند. خالقي عنوان كرد: ترازي كه 
با فروش بيش از يك ميليون بشكه نفت در قيمت هاي 
كنوني ب��ا دالر كنوني، مي تواند پايان مثبتي در س��ال 
۱۴۰۱ داشته باش��د. وي افزود: از سوي ديگر احتمال 
ب��االي افزايش و آزادس��ازي واردات برخي كاالها خود 
تقاضاي بالقوه اي براي ارز پديد مي آورد. اين كارشناس 
بازار سرمايه تصريح كرد: در حالت عدم توافق در مذاكرات 
نيز كه ش��رايط اقتصادي با تورم كنوني و نقدينگي در 
حال رش��د كه به بيش از ۴/۸ ميلي��ون ميليارد تومان 
رسيده است در كنار بدهي تسويه اوراق دولتي بيش از 
۱۲۲ هزار ميليارد توماني سال جاري دولت، الجرم به 
افزايش نرخ ارز منجر خواهد شد، اما اگر چنين نشود، در 
كنار گمانه زني افزايش نرخ بهره بانكي احتمال انتشار 
اوراق باالتر مي رود كه اين خود نيازمند افزايش سقف 

صندوق هاي درآمد ثابت به عنوان خريداران اين اوراق 
است. وي عنوان كرد: به دليل تراز منفي باالي برخي 
بانك ها و قرمز شدن بلندمدت حساب هايشان نزد بانك 
مركزي، در سال جاري امكان خريد اين اوراق توسط 
بانك ها مثل قبل وجود ندارد. از همين رو شاهد رونق 
بازار سرمايه و هدايت نقدينگي به اين بازار خواهيم بود.

   معادالت پيچيده پيش روي بازار
خالقي اظهار كرد: در سال جاري برخالف دو سال گذشته 
با تقسيم سود باالي شركت هاي بزرگ مواجه هستيم و 
نسبت P/E بازار نيز كاهش يافته است. به اين متغيرها، 
تغييرات هفتگي قوانين دولتي را هم اضافه كنيم تا به 
خوبي پيچيدگي معادله پيش بيني بازار سرمايه نمايان 
شود. اين كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با سنا اظهار 
كرد: ماحصل تمامي اين گفته ها و بسياري ناگفته هاي 
ديگر اين اس��ت كه ب��ا اين حجم از نقدينگ��ي و ركود 
بازارهاي موازي، تنها تهديد بازار سرمايه براي رشد در 
ماه هاي آتي، كاهش چشمگير قيمت كاموديتي ها است 
كه در صورت تصميم درست دولتمردان با افزايش نرخ 
نيما و نزديك شدن آن به دالر آزاد -كه با رويكرد جديد 
آزادسازي نرخ دارو محتمل است-، اين ريسك كاهش 
مي يابد. وي افزود: در مورد س��هام موثر در ش��اخص 
هم وزن به دليل عدم وابستگي به نرخ هاي كاموديتي ها 
مي شود سهام ارزنده اي در اين ماه ها باتوجه به انتشار 
قريب الوقوع صورت هاي مالي سه ماهه و بعضا ۶ ماهه 
براي س��رمايه گذاري انتخاب كرد. خالقي بيان كرد: 
تجربه نشان داده در عمده مواردي كه بازار سرمايه با 
رشد مواجه بوده، ابتدا سهام صنايع كوچك تر پيشران 

رشد بوده اند و اين تجربه به راحتي قابل تكرار است.
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 تالش شوراي عالي بورس 
براي عرضه خودرو در بورس كاال

سنا| محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي 
عالي بورس با اشاره به عرضه خودرو در بورس كاال 
گفت: ش��وراي عالي بورس از ابتدا تالش داش��ت 
خودرو و س��اير كاالها از اين طريق عرضه ش��وند. 
به گفته اين نماينده مجلس، ش��يوه نامه ها توسط 
بورس كاال تدوين خواهد ش��د. دراين بين وزارت 
صمت در پي تعديل قيمت ها اس��ت اما اگر جلوي 
عرضه خودرو در بورس گرفته شود، چنين مقصودي 
حاصل نخواهد شد. عليزاده ادامه داد: متخصصان 
بازار سرمايه بر اين باور هستند كه شفافيت قيمت، 
جلوگيري از فساد و رانت و حذف دالالن به تعديل 
قيمت ها كمك خواهد كرد و اگر واسطه از بين برود 
و با عرضه بيشتر خودرو در بازار، تقاضا كاهش يابد، 
منجر به تعديل قيمت خودرو در بازار مي شود. وي 
همچنين در خصوص رويه عرضه خودرو در بورس 
به تعيين كف قيمتي اشاره كرد و گفت: از اين  پس، 
عرضه و تقاضا نرخ خودروي بورس��ي را مش��خص 
مي كند.عليزاده افزود: بايد اجازه داد سازوكار معامله 
در بورس كاال مشخص شود تا به صورت دقيق بتوان 
در اين ب��اره اظهارنظر كرد. اي��ن نماينده مجلس 
همچنين به س��ازوكاري كه وزارت صمت جلوي 
آن را گرفت اشاره كرد و گفت: بازنگري ظرف يك 
ماه آينده اتفاق مي افتد و ازآن پس مي توان شاهد 
عرضه خودرو در ب��ورس كاال بود.وي درعين حال 
اصلي ترين دليل براي تعديل قيمت را، جلوگيري 
از رانت و فساد در عرضه خودرو دانست و افزود: در 
اين صورت مي توان همه واس��طه ها را حذف كرد. 
عليزاده خاطرنش��ان كرد: خودروساز بايد با حذف 
قيمت گذاري دستوري و عرضه بيشتر، خطوط توليد 
خود را ارتقا داده و واحدهاي توليدي پويا و فعال تر 
شوند.عليزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا عرضه در 
بورس موجب كاهش اختالف قيمت بازار و كارخانه 
مي ش��ود يا خير، گفت: به طور قطع، عرضه خودرو 

در بورس كاال به حذف داللي كمك خواهد كرد.

تأمين مالي شركت ها ميانگين 
۲۰ روز كاري زمان مي برد

مرتضي چشان، رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت 
اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار 
كرد: در حال حاضر ميانگين زم��ان مورد نياز براي 
بررسي و صدور موافقت اصولي تامين مالي متقاضي 
توسط سازمان بورس از زمان تكميل مدارك ۱۴روز 
كاري و ميانگين زمان طي شده به منظور صدور مجوز 
نهايي انتشار اوراق بدهي ۲۰ روز كاري است.مرتضي 
چشان ادامه داد: در صورت تسريع در تكميل و ارايه 
مدارك توسط متقاضي، اين زمان كمتر خواهد شد 
كه اين موضوع نيازمند اهتمام متقاضي تامين مالي 
نسبت به انجام به موقع فرآيندهاي انتشار اوراق است.

اين مقام مسوول با اشاره به مزيت هاي تأمين مالي از 
طريق بازار سرمايه گفت: يكي از مزاياي تامين مالي 
از طريق بازار س��رمايه، سررسيد بلندمدت اين ابزار 
تامين مالي است كه اين زمان تا ۵ سال مي تواند باشد. 
بازه زماني بلندمدت به شركت ها فرصت مي دهد تا 
با توجه به بازپرداخت اصل اوراق در پايان عمر اوراق، 
امكان سرمايه گذاري و كسب بازدهي بيشتر در طي 
عمر اوراق و همچنين فرصت بيشتر براي تامين وجه 
مورد نياز به منظور تسويه اصل اوراق در سررسيد را 
داشته باش��ند. بلندمدت بودن زمان اوراق، فرصت 
مناسبي براي سرمايه گذاري بلندمدت را نيز براي 
س��رمايه گذاران و خريداران اوراق فراهم مي كند.او 
ساير مزاياي تامين مالي از بازار سرمايه را نرخ پايين 
هزينه تأمين مال��ي و همين طور مبلغ باالي تامين 
مالي نسبت به ساير منابع تامين مالي دانست.چشان 
با اشاره به تنوع ابزارهاي تامين مالي موجود در بازار 
س��رمايه عنوان كرد: شركت ها مي توانند با توجه به 
هدف تامين مالي و نيازمندي هاي خود، انواع اوراق از 
جمله اوراق اجاره را منتشر كرده و هم از منافع دارايي 
در اختيار خود بهره ببرن��د و هم با تزريق نقدينگي 
تامين ش��ده از محل تامين مال��ي صورت گرفته به 
پشتوانه دارايي مبناي انتشار اوراق، بيش از پيش از 

ظرفيت هاي دارايي هاي شركت منتفع شوند.

هشدار درباره شيوه هاي 
كالهبرداري از سهامداران عدالت

صداوسيما| اميد ارباب زاده، مدير امنيت اطالعات 
شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه درباره ش��يوه هاي كالهبرداري از سهامداران 
عدال��ت، اف��زود: افراد بايد توجه داش��ته باش��ند كه 
هيچ ارگاني از طريق ش��ماره تلفن همراه ش��خصي، 
اق��دام به ارس��ال پيامك نمي كند. نكت��ه مهم ترين 
اينك��ه تمام س��امانه هاي دولتي با پس��وند.IR تمام 
مي شوند و پس��وندهاي ديگر مورد اعتماد نيستند. 
مدير امنيت اطالعات شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه، تصريح ك��رد: اين افراد 
با راه اندازي س��ايت هاي جعلي، اقدام به )فيشينگ( 
جمع آوري اطالعات شخصي افراد با استفاده از ايميل 
و وب سايت هاي جعلي مي كنند و اشخاص را به سايت 
مشابه هدايت و به هر شكلي افراد را مجاب مي كنند كه 
اطالعات بانكي خود را ارايه دهند. وي تاكيد كرد: افراد 
در صورت مواجه با چنين مواردي حتما با سامانه ۱۵۶۹ 
تماس حاصل كنند. ارباب زاده ادام��ه داد: افراد براي 
پيگيري اخبار سود سهام عدالت به سايت هاي معرفي 
شده شركت سپرده گذاري به نشاني سهام عدالت )دات 
آي آر( يا درگاه جامع ذينفعان بازار س��رمايه مراجعه 
كنند. مدير امنيت اطالعات س��پرده گذاري مركزي 
همچنين گفت: بانك ها حتما در زمان واريز سود اعالم 
مي كنند كه اين سود براي سهام عدالت است. افرادي 
كه سود سهام عدالت خود را دريافت نكرده اند به طور 

قطع، مشكلي در حساب هاي بانكي  آنها وجود دارد.

سود سنواتي ۳۹ شركت بورسي 
با سجام واريز شد

دانش�جو| تازه ترين آمار هاي منتشر شده از سوي 
شركت س��پرده گذاري مركزي نشان مي دهد كه در 
ادامه واريز سود سنواتي س��هام ناشران با استفاده از 
سامانه سجام، در سه هفته ابتدايي تير ماه امسال ۳۹ 
شركت حاضر در بازار سهام، سود سنواتي سهامداران 
خود را از طريق اين س��امانه واريز كرده اند. اطالعات 
منتشر شده حاكي از آن اس��ت در ماه ابتدايي فصل 
تابس��تان س��ال جاري و تا پايان روز ۲۲ تير ماه سود 
سنواتي سهام ۳۹ شركت »تجارت الكترونيك پارسيان 
كيش، صنايع پتروشيمي خليج فارس، سرمايه گذاري 
اعتب��ار ايران، خ��اك چيني ايران، س��رمايه گذاري 
سبحان، شيشه سازي مينا، زامياد، سيمان صوفيان، 
فوالد كاوه جنوب كيش، سرمايه گذاري وثوق امين، 
س��رمايه گذاري جامي، س��يمان خزر، پتروشيمي 
اصفهان، خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر، 
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك، مديريت انرژي اميد 
تابان هور، كارخانجات توليدي ش��هيد قندي، بانك 
تجارت، پتروشيمي فن آوران، بانك خاورميانه، لوله و 
ماشين سازي ايران، پرداخت الكترونيك سامان كيش، 
هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان، گروه مديريت 
س��رمايه گذاري اميد، گروه بهمن، كش��ت و صنعت 
جوي، بيمه البرز، كارخانجات توليدي شيشه دارويي 
رازي، س��يمان ش��رق، صنايع تروشيمي دهدشت، 
س��رمايه گذاري پارس آريان، صنايع پتروش��يمي 
كرمانشاه، پتروشيمي تندگويان، پتروشيمي خراسان، 
بانك پارسيان، قند اصفهان، كاشي الوند، كوير تاير و 
سيمان بجنورد« با سامانه سجام به حساب سهامداران 
اين شركت ها واريز شده است. از ابتداي سال جاري 
نيز سود سنواتي س��هام ۴۴ شركت »ليزينگ رايان 
سايپا، بيمه زندگي خاورميانه، ليزينگ ايران وشرق، 
گروه ساير اشخاص بورس كاال، پتروشيمي اميركبير، 
پتروشيمي نوري، توسعه فناوري اطالعات خوارزمي، 
فروسيليس ايران، صنعتي آما، فوالد مباركه اصفهان، 
غلتك سازان سپاهان، گروه توسعه هنر ايران، بانك 
سينا، سرمايه گذاري ساختمان نوين، سرمايه گذاري 
ش��فا دارو، توليد نيروي برق دماون��د، مجتمع پترو 
صنعت گامرون، گروه دارويي بركت، سرمايه گذاري 
البرز، بهنوش اي��ران، بانك دي، پااليش نفت تهران، 
بانك ملت، سرمايه گذاري توسعه ملي، سرمايه گذاري 
صنعت بيمه، جنرال مكانيك، تامين س��رمايه بانك 
ملت، سرمايه گذاري پتروشيمي، پست بانك ايران، 
گروه توسعه مالي مهر آيندگان، كشتيراني درياي 
خ��زر، س��رمايه گذاري بوعلي، س��رمايه گذاري 
توس��عه گوهران اميد، فوالد آلياژي ايران، بانك 
كارآفري��ن، داروس��ازي فارابي، س��يمان درود، 
بورس ان��رژي، س��رمايه گذاري خوارزمي، بيمه 
حكمت صبا، بيمه نوين، سرمايه گذاري صندوق 
بازنشستگي كشوري، سرمايه گذاري پرديس و 
حق تقدم سرمايه گذاري پرديس« با استفاده از 
اطالعات سامانه جامع سهامداران )سجام( نيز به 

حساب سهامداران اين ناشران واريز شد.

ابهاماتي كه خصوصي سازي 
خودروسازان را ناممكن مي كند

اقتصادآنالين| مرتضي ش��جاعي، كارش��ناس 
صنعت خودرو گفت: پس از اينكه در سال ۷۱ نماد 
خودرو در بورس ثبت شد و حدود ۱۷ درصد از سهام 
ايران خودرو توسط بورس واگذار شد تا به امروز تنها 
۵.۷ درصد از سهام ايران خودرو در دست دولت باقي 
مانده است. از نظر شجاعي ديدگاه واگذاري اندك 
س��هام دولت در خودروسازي و قطع دخالت دولت 
در تصميمات اين شركت ها سطحي و ساده لوحانه 
است و ش��كوفايي صنعت خودروسازي در صورت 
اتخاذ چنين تصميماتي به نظر امكان پذير نيست.

وي گف��ت: اگر م��ا مي خواهيم چني��ن تصميمي 
بگيريم دو سياس��ت راهب��ردي را باي��د در پيش 
بگيريم. اول اينكه هر آنچه كه خصوصي س��ازي در 
صنعت خودرو در اين دو دهه تجربه كرده اس��ت را 
در نظر بگيريم و نكته دوم اينكه بايد پيش نيازهاي 
واگذاري مديريت خودروسازان را هم فراهم كنيم.

وي ادامه داد: خصوصي سازي خودروسازان در اين 
شرايط همچون فروش ساختماني است كه ساليان 
سال است كه به دس��ت مستاجر است و در صورت 
تصميم گيري براي فروش، اين ساختمان قطعا به 
بازسازي نياز دارد.خصوصي سازي اين دو خودروساز 
در ش��رايطي مطرح مي شود كه زيان هاي سنگين 
صدهزار ميليارد توماني، ساختار هاي پيچيده سهام 
داري و مداخالت ش��ديد سياس��ي همچنان رفع 
نشده است. ش��ركت ها و هلدينگ هاي اقتصادي و 
غيرمرتبط با توليد اين خودروس��ازان از مشكالت 
اساسي است كه خصوصي سازي با آنها مواجه است. 
حتي در زمينه س��هامداران ما با بانك هايي مواجه 
هس��تيم كه به ناچار در ازاي بدهي خودروس��ازان 
س��هامدار آنها ش��ده اند. به عنوان مثال ۳ بانك در 
سال ۹۹ حدود ۸ درصد از سهام خودروسازان را در 
ازاي بدهي آنها از دولت دريافت كرده است و دولت 
اسم اين واگذاري را خصوصي س��ازي مي گذارند.

نكته جالب تر اين اس��ت كه عبدالملكي وزير سابق 
كار و رف��اه اجتماع��ي در دو نامه ب��ه وزراي صمت 
و اقتص��اد گفته بود ك��ه ۸ درصد س��هامي كه در 
اختيار اين وزارتخانه هست را به دليل زيانده بودن 
نمي خواهد و درخواس��ت عرضه اين س��هام را در 
راستاي خصوصي سازي كرد.نكته عجيب بعدي اين 
است كه زير مجموعه هاي شركت هاي خودروسازي 
جزو سهامداران خودروس��ازان هستند. به عنوان 
مثال شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو، 
۱۰.۵۹ درصد از س��هام اين خودروساز را در اختيار 
دارد.حاال در اين ش��رايط به نظر نمي رس��د بخش 
خصوصي با در نظر گرفتن وجود چنين مشكالتي در 
ساختار سهامداري و البته زيانده بودن اين شركت ها، 
تمايلي به سرمايه گذاري در اين بخش داشته باشد.

»تعادل«گزارشميدهد

صندوقهايطرحهايبازنشستگيدرراهورودبهبازارسرمايه

تهديدبورسباكاموديتيها

رشد ۲،۶ درصدي شاخص توليد صنعتي شركت هاي بورسي در خرداد
روند صعودي رشد شاخص توليد صنعتي شركت هاي 
بورس��ي در خرداد نيز ادامه پيدا كرد و بعد از آنكه رشد 
اين شاخص ارديبهشت س��ال ۱۴۰۱ به محدوده صفر 
درصد رس��يده بود، در خردادماه رش��د اين شاخص به 
۲،۶ درصد رسيد. رشد قابل توجه شاخص توليد صنعت 
خودرو )حدود ۱۸ درصد( و مثبت ش��دن رشد صنعت 
محصوالت ش��يميايي در اين ماه از مهم ترين تحوالت 
اثرگذار بر مثبت شدن رشد شاخص توليد صنعتي بود. 
بيش از ۲۸۰ ش��ركت صنعتي پذيرفته ش��ده در بورس 
اوراق بهادار و فرابورس كه به صورت ماهانه گزارش توليد 
خود را منتش��ر مي كنند، بيش از نيمي از توليد كشور را 
در اختيار دارند. لذا با توجه به بررسي آمار اين شركت ها 
مي توان وضعيت تغييرات توليد صنعت كش��ور را رصد 
كرد. بررسي ها نش��ان مي دهد كه شاخص مستخرج از 
داده هاي اين شركت ها همراستا با شاخص توليد صنعتي 

كل كشور است. لذا اين شاخص در زماني كه شاخص هاي 
رسمي كل كشور با تاخير منتشر مي شوند و تواتر فصلي 
دارند، مي تواند جايگزين خوبي براي آنها باشد و وضعيت 
تغييرات ماهانه صنعت را نشان دهد. بعد از كاهش قابل 
توجه توليد صنعتي در نيمه دوم س��ال ۱۳۹۷ و ابتداي 
سال ۱۳۹۸، رشد توليد اين بخش از فصل چهارم ۱۳۹۸ 
روند صعودي به خود گرفت و اين روند تا خردادماه ۱۴۰۰ 
ادامه داشت. روند افزايشي رشد شاخص توليد در تابستان 
متوقف شد و رشد شاخص توليد در تير و مردادبه ترتيب 
به ۳،۱ درصد و صفر درصد رسيد. اما در پاييز مجددا روند 
رشد شاخص توليد صنعتي نزولي شد و رشد شاخص در 
ماه هاي پاييز سال گذشته به بازه منفي يك تا صفر درصد 
رس��يد. در دي و بهمن رشد ش��اخص توليد صنعتي در 
سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ به ترتيب منفي ۰،۱ 
درصد و منفي ۰،۷ درصد رسيد. در ادامه روند نزولي ماليم 

شاخص توليد صنعتي شركتهاي بورسي، اين شاخص در 
اسفندماه نسبت به سال گذشته حدود ۱،۲ درصد كاهش 
داشته اس��ت. بعد از كاهش بيش از ۵ درصدي شاخص 
توليد صنعتي در فروردين امسال، روند رشد اين شاخص 
در دو ماه ارديبهشت و خرداد صعودي شد و در ارديبهشت 
رشد شاخص توليد صنعتي شركت هاي بورسي به نزديك 
صفر درصد رسيد و در خردادماه رشد اين شاخص نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به ۲،۶ درصد رسيده است. نمودار 
زير رشد شاخص توليد صنعتي بورسي و شاخص توليد 
صنعتي مركز آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته را 
نشان مي دهد. نكات مهمي كه از بررسي آمار رشد صنايع 

در خرداد ماه استخراج مي شود عبارتند از: 
   چند دوره رش��د منفي ش��اخص تولي��د محصوالت 
شيميايي، در خرداد ماه رشد اين شاخص نسبت به مدت 

مشابه سال قبل مثبت شد.

   در ادام��ه رون��د رو ب��ه رش��د تولي��د در صنعت 
خودروسازي، رشد اين صنعت در خرداد ماه مجددا 

دو رقمي شد و به ۱۸ درصد رسيد. 
    رش��د توليد شاخص صنعت خودروسازي و قطعات و 
صنعت ماشين آالت و تجهيزات در خردادماه نسبت به 

سال قبل بيشترين رشد را در بين صنايع داشته است.
نمودار زير رشد توليد صنايع مختلف در ارديبهشت 
و خرداد ۱۴۰۱ را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نش��ان مي دهد. كاهش موجودي انبار در ارديبهشت 
كه در خرداد نيز ادامه پيدا كرد مي تواند محرك رشد 
مثبت توليد صنعتي در دوره هاي آتي باشد. لذا ادامه 
روند رشد مثبت ش��اخص توليد صنعتي در ماه هاي 
آتي در صورتي كه موانع جدي س��مت عرضه )مانند 
محدودي��ت در تامين خ��وراك و ان��رژي واحدهاي 

توليدي( اتفاق نيفتد دور از انتظار نخواهد بود.

رضا نوحي، مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس 
با بيان اينكه »تدوين قوانين و مقررات مربوط به راه اندازي 
صندوق هاي سرمايه گذاري بازنشستگي« يكي از مواردي 
است كه سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر در 
دستور كار خود قرار داده و چارچوب اوليه آن نيز تدوين 
شده، افزود: بر اساس بند ۱۹ ماده يك قانون بازار اوراق 
بهادار، صندوق هاي بازنشستگي كه مدنظر اين مقررات 
قرار گرفته اند، صندوق هاي سرمايه گذاري هستند كه با 
استفاده از طرح هاي پس انداز و سرمايه گذاري، مزاياي 
تكميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي خود فراهم 
مي كنند. وي ادامه داد: با توجه به اينكه بازنشس��تگي و 
لزوم ايجاد طرح هاي بازنشستگي موضوع قشر بزرگي 
از جامعه را در برمي گيرد، بنابراين، پاس��خگويي به اين 
نياز س��رمايه گذاري از ديرباز مطرح بوده اس��ت.نوحي 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر بس��ياري از شركت ها 
و موسس��ات بزرگ، طرح هايي تحت عناوين مربوط به 
تأمين آتيه كاركنان در دس��ت انجام دارند و با استفاده 
از اي��ن طرح ها، كاركنان اين نهادها بخش��ي از منابع را 
خ��ود تأمين مي كنند و بخش ديگري از منابع توس��ط 

كارفرما تامين مي شود. اين مبالغ صرف سرمايه گذاري 
در دارايي هايي مي شود تا زماني كه فرد بازنشسته شود 
از مزاياي تكميلي مربوطه بهره برد.به گفته مدير نظارت 
بر نهادهاي مالي سازمان بورس، اين نوع از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري، بيمه هاي اجباري را شامل نمي شود.

وي ب��ا بيان اينكه در اينگونه از طرح ها، ش��فافيت اصل 
نخس��تين محس��وب مي ش��ود، تصريح ك��رد: در اين 
صندوق ها محاسبه دقيق مبالغ متعلق به سرمايه گذاران 
صورت مي گيرد و دارايي هاي موضوع س��رمايه گذاري 
صندوق از جمله دارايي هاي برخورداري از نقدشوندگي 
باال خواهند بود.نوحي با اش��اره به ساختار صندوق هاي 
سرمايه گذاري بازنشستگي موردنظر، اظهار كرد: ظرفيت 
قانوني اي��ن صندوق ها مطابق با بند ۱۹ ماده يك قانون 
اوراق بازار بهادار پيش بيني شده است. همچنين، ساختار 
اينگونه صندوق هاي سرمايه گذاري به گونه اي خواهد 
بود تا به راحتي بتواند NAV صندوق، زمان هاي ورود و 
خروج سرمايه گذاران و مبالغي كه سرمايه گذار و كارفرما 
پرداخت مي كنند را محاسبه كند.مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي س��ازمان بورس با تأكيد بر ض��رورت چابك بودن 

س��اختار اين نوع صندوق گفت: ساختار چابك از ايجاد 
ساختارهاي اداري و شركتي جداگانه براي هر شركت 
يا موسسه پيش��گيري مي كند و ايجاد اين صندوق اين 
امكان را فراهم مي كند ت��ا كارفرمايان متعددي از يك 
صندوق واحد بهره برند و محدوديتي براي تعداد كارفرما 
وجود نخواهد داشت.وي تنوع در ميزان ريسك پذيري 
در پرتف��وي س��رمايه گذاران را نكت��ه بس��يار مهم در 
ساختار اينگونه صندوق ها برشمرد و افزود: متناسب با 
دوره هاي زماني كه يك فرد شروع به كار مي كند تا زمان 
بازنشس��تگي خود، ترجيح  و تمايالت سرمايه گذاري 
او تغييرپذير اس��ت. به بياني ديگر، با نزديك ش��دن به 
زمان بازنشس��تگي، س��بد دارايي هاي او بايد به سمت 
دارايي هاي با درآمد ثابت سوق داده شود تا بتواند در زمان 
بازنشستگي فرد، جريان مستمر وجوه نقد و پرداخت اين 
جريان را براي سرمايه گذار فراهم كند.نوحي با اشاره به 
متوسط عمر كاري كه براي هر فرد شاغل در نظر گرفته 
مي شود، اذعان كرد: در اينگونه از صندوق ها، دوره كاري 
س��رمايه گذاران از لحاظ ميزان پذيرش ريسك به سه 
دوره تقسيم مي شود: دوره پرريسك، دوره ميان ريسك 

و دوره كم ريسك. در سال هاي ابتدايي، با اين پيش فرض 
كه اين گروه از سرمايه گذاران سال هاي قابل مالحظه اي 
در اين صندوق حضور خواهد داشت، پرتفويي كه براي 
اين گروه از كاركنان مدنظر ق��رار مي گيرد، پرتفويي با 
ريسك پذيري باالتر خواهد بود. مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي س��ازمان بورس ادامه داد: در س��ال هاي مياني، 
پرتفوي سرمايه گذار به سمت  س��رمايه گذاري هاي 
با ريسك كمتر هدايت مي ش��ود و با نزديك شدن به 
دوران بازنشستگي، پرتفوي به سمت سرمايه گذاري 
در دارايي هاي ثابت حركت خواهد كرد. البته ضروري 
اس��ت انعطاف هايي هم پيش بيني شود تا در صورت 
تمايل س��رمايه گذاران، رويه متفاوتي نسبت به رويه 
پيش فرض انتخاب پرتفوي در نظر گرفته شود. به گفته 
اين مدير ارشد در سازمان بورس، با توجه به اينكه به 
واسطه تحت پوشش قرار دادن تعداد سرمايه گذاران 
بيشتر، منابع مستمري به اين صندوق واريز مي شود، 
بنابراين، ورود مس��تمر منابع به بازار سرمايه، توسعه 
بيش��تر اين بازار را به همراه دارد و همچنين، فرآيند 

تخصيص آگاهانه منابع را امكان پذير مي كند.



گروه راه و شهرسازي|
كارشناس��ان اقتصاد مس��كن مي گوين��د، مديريت 
اقتصاد كش��ور از س��وي دولت، خود به عاملي براي 
گراني و افزايش قيمت ها تبديل ش��ده و اين افزايش 
قيمت ها به تمام بازارها سرايت پيدا كرده است.از اين 
رو، در شرايطي كه قيمت نهاده ها و مصالح ساختماني 
افزايش يافته، جلوي افزايش قيمت مسكن و اجاره بها 
را نمي توان گرفت. از سوي ديگر، انبوه سازان كه دستي 
بر آتش ساخت و ساز در اين روزهاي تورم زده دارند، 
اعالم مي كنند كه قيمت معامالتي مس��كن در حال 
حاضر، ارزان تر از هزينه هاي ساخت مسكن است. اين 
در حالي است كه همواره قيمت محصول نهايي برابر با 
هزينه تمام شده به عالوه چند ده درصد سود ساخت و 

سرمايه گذاري )سود خواب سرمايه( است. 
آنگون��ه ك��ه س��يدمحمد مرتضوي، ريي��س كانون 
انبوه س��ازان گفته، توليد مسكن در ش��هر تهران به 
حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رسيده كه كمترين ميزان 
طي ۱۸ سال اخير محسوب مي شود و از داليل اصلي 
آن افزاي��ش قيمت تمام ش��ده، نبود سياس��ت هاي 
تشويقي، رشد هزينه صدور پروانه، ماليات و دستمزد 
است؛ اوضاع به گونه اي شده كه در بازار مسكِن بسياري 
از مناطق كش��ور با نرخ هاي كمتر از قيمت هاي تمام 

شده  ساخت مواجهيم.
مرتضوي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: افزايش قيمت 
تمام شده س��اخت، يكي از مهم ترين عوامل كاهش 
ساخت و س��از به كمترين ميزان ۱۸ سال اخير است. 
هم اكنون قيمت هاي فروش در مناطقي كه س��طح 
قابل توجهي از ساخت و س��ازها را به خود اختصاص 
مي داده پايين تر از قيمت ساخت است. بنابراين زمينه 

به روزرساني قيمت براي سازندگان فراهم نيست.
وي اف��زود: در عمده مناطق كش��ور اقش��اري كه 
متقاضي مسكن هستند توانايي پرداخت هزينه هاي 
مسكن متناسب با تورم نهاده هاي ساختماني و رشد 
قيمت تمام شده را ندارند. لذا بازار محدود مي شود 
و توليدكنندگان مسكن خواه ناخواه از ساخت وساز 
امتناع مي كنند؛ زيرا سازندگان نگران اين هستند 
كه نتوانند واحدهاي خود را با يك سود متعارف به 
فروش برسانند. طبق آمار بهار امسال هم اكنون در 
ش��هر تهران ماهيانه حدود ۲۰۰۰ واحد مسكوني 
توليد مي ش��ود؛ در حالي كه س��ال ۱۳۹۱ اين رقم 
بيش از ۲۰ هزار واحد در ماه بود. س��اخت و ساز در 
پايتخت نسبت به سال گذشته نيز ۴۲ درصد كاهش 

نشان مي دهد.
رييس كانون انبوه س��ازان با بي��ان اينكه در زمان 
ركود، سياس��ت ها در بخش س��اخت و س��از بايد 
تشويقي باشد گفت: در شرايط فعلي كه با يك افت 
تاريخي در توليد مسكن مواجهيم دولت، مجلس، 
شهرداري ها و نهادهاي باالدستي بايد سياست هاي 
تشويقي اعمال كنند. امروز نه تنها سياست تشويقي 
نمي بينيم بلكه با ابزارهاي مختلف اعم از ماليات و 
نرخ عوارض ساختماني، حوزه ساخت و ساز به نوعي 

دچار زيان شده است.

   اثر رشد دستمزدها بر قيمت مسكن 
مرتضوي تاكيد كرد: ش��هرداري ها در سراسر كشور 
طي س��ال جاري عوارض ش��هري را به مي��زان قابل 
توجهي افزايش داده اند بدون اينكه خبري از مشوق ها 
باشد. همچنين رشد حدود ۶۰ درصدي دستمزدها 
را داش��تيم كه تاثير حدود ۳۰ درص��دي در افزايش 
قيمت مس��كن مي گذارد. وي با اش��اره ب��ه تورم ۵۵ 
درصدي قيمت نهاده هاي ساختماني گفت: خيلي از 
فروشندگان مصالح عالقه اي به فروش ندارند و مرتب 
مي خواهند خودشان را به روز كنند. اين وضعيت حامل 
افزايش قيمت نهاده هاي ساختماني در آينده است و 
همه چيز را در بخش مس��كن دچ��ار بي ثباتي و ابهام 
مي كند. ريي��س كانون انبوه س��ازان، كاهش توليد 
مس��كن را داراي آثار زيانباري در س��ال هاي آينده 
دانست و گفت: طبيعتا رش��د هزينه هاي ساخت با 
فاصله زماني به شكل افزايش قيمت مسكن در آينده 
بروز مي كند. بايد با يك سري سياست هاي كالن و 
تعريف الگوهاي جديد ساخت و ساز حمايت هايي كه 
از حوزه توليد مسكن صورت گيرد. بايد سرمايه هاي 
بخ��ش خصوصي را كه س��رگردان اس��ت به حوزه 
مسكن بياوريم و از سازندگان در هر شرايطي حمايت 
كنيم. حت��ي طرح هاي خريد تضميني مس��كن را 

داشته باشيم كه مسبوق به سابقه است.

   اجاره بها تابع قيمت ملك
در ش��رايطي گفته مي شود، در شرايط كنوني قيمت 
مس��كن كمتر از هزينه تمام شده س��اخت آن است 

كه ميزان رش��د اجاره بها به اوج خود رس��يده است و 
زمينه هاي مشكالت بي ش��ماري را براي مستاجران 
فراهم آورده اس��ت. از آنجا ك��ه اجاره بها تابع قيمت 
مسكن است، با توجه به جهش محتمل قيمت مسكن 
در آينده به نظر مي رسد مستاجران بايد منتظر جهش 
چندين باره اجاربها در سال جاري و سال آينده باشند. 
در همي��ن زمينه فردين يزداني، كارش��ناس اقتصاد 
مسكن با اش��اره به افزايش نرخ اجاره در بازار مسكن 
اظه��ار كرد: معموال ۲۰ درصد به��اي ملك به عنوان 
ميزان رهن ملك، مبناي محاس��به قرار مي گيرد كه 
قابليت تبديل ب��ه اجاره ماهيان��ه را دارد. حال اينكه 
معتقدم اگر سقف درصد بهاي ملك را براي تعيين رهن 

در نظر بگيرند، ميزان رهن و اجاره باالتر هم مي رود.
وي ادامه داد: آنچه كه باعث عدم در نظر گرفتن سقف 
بهاي ملك براي تعيين رهن شده، ميزان توان پرداخت 
مستاجران است و بازار اجاره هم تا يك حدي كشش 
افزايش قيمت ها را دارد و به دليل عدم تناسب درآمد 
مستاجران با بهاي ملك، قيمت رهن و اجاره تا سقف 
افزايش پيدا نكرده است.  اين كارشناس اقتصاد مسكن 
با بيان اينكه دولت سيزدهم برنامه اي براي ساماندهي 
بازار اجاره و مس��تاجران نداش��ت، گف��ت: پارادايم 
اجاره داري هم در برنامه و فكر مسووالن جايي ندارد از 
اين رو معتقدم اگر دولت وارد بازارها نشود، به طورقطع 
تنظيم گري در فرآيند سريع تر و بهتري انجام مي شد و 
شرايط براي مستاجران به اين حد از بحران نمي رسيد.

وي با تاكيد بر اينكه در اين ش��رايط امكان مهار تورم 
مسكن وجود ندارد، اظهار كرد: نمي توان مشكل بازار 

مس��كن و اجاره را با راهكارهاي كوتاه مدت حل كرد 
و براي آن قرص ُمس��كني را تجويز ك��رد چراكه اين 
افزايش نرخ اجاره به دليل كمبود عرضه و در پاسخ به 
عقب ماندگي هاي افزايش بهاي ملك اس��ت.  يزداني 
گفت: دولت با اين ش��كل از مديريت اقتصاد كش��ور 
خودش عامل گراني و افزايش قيمت ها شده و به طور 
قطع اين افزايش قيمت به تمام بازارها س��رايت پيدا 
مي كند. مگر امكان دارد در شرايطي كه قيمت نهاده ها 
و مصالح ساختماني افزايش يافته، جلوي افزايش قيمت 
مس��كن و اجاره بها را گرفت. اين كارش��ناس اقتصاد 
مسكن تاكيد كرد: موضوع اين است كه با افزايش نرخ 
تورم و افزايش قيمت كاالهاي اساسي و نياز اوليه مردم، 
مالكان براي جب��ران هزينه ها قيمت اجاره را افزايش 
دادند، در اين شرايط نظارت دولت در بازار اجاره چيزي 
شبيه طنز است.  يزداني با بيان اينكه اين وضعيت بازار 
مسكن به طور قطع منجر به افزايش حاشيه نشيني 
تهران و ساير كالن شهرها خواهد شد، افزود: فيلترينگ 
بازار و عدم تناسب قيمت ها و درآمد مردم، مستاجران را 
به مناطق پايين تر هل مي دهد و در اين فرآيند ساكنان 
شمال شهر به مركز، ساكنان مركزي به جنوب شهر و 

ساكنان جنوب به حاشيه شهر ّسر مي خورند.
وي با بيان اينكه طرح هايي مانند نهضت ملي مسكن 
هم اثرگذار نبوده و به اجرا نرسيده، گفت: واقعيت اين 
اس��ت براي اجراي طرحي مانند نهضت ملي مسكن 
كه ساخت ساالنه يك ميليون واحد است، نه شرايط 
اقتصادي كشور مهيا است و نه اينكه دولت توان اجراي 

چنين پروژه اي در چنين حجم و اندازه را دارد.
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صدور ۲ماهه پروانه  ساخت فعال 
براي ملك هاي كوچك مقياس

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: 
درحال حاضر صدور پروان��ه براي ملك هاي كوچك 
به ۲ ماه رسيده و البته از همان ابتدا اعالم كرده بوديم 
انجام اين كار كمي زمان بر است. به گزارش مهر، يكي 
از مهم ترين وعده ها و برنامه هاي شهرداري تهران طي 
ماه هاي اخير و پس از به روي كار آمدن مديريت شهري 
جديد كاهش زمان صدور پروانه هاي ساختماني بود. 
وعده اي كه بنا بر تأكيدات ش��هردار تهران قرار بود تا 
پايان خرداد ماه اجرايي ش��ود، وعده اي بزرگ كه به 
گفته رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
اسالمي ش��هر تهران با وجود اينكه شهرداري مكلف 
بوده اس��ت اليحه كاهش صدور پروان��ه را ۲ ماهه به 
شورا ارس��ال كند اما هنوز اقدامي انجام نداده است و 
گاليه هاي مردمي درباره اطاله صدور پروانه ادامه دارد. 
پس از اظهارات عباسي مهدي چمران رييس شوراي 
شهر تهران نيز در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره زمان 
صدور پروانه هاي ساخت گفت: شهرداري تهران قرار 
بود اليحه كاهش صدور پروانه هاي ساخت را به شوراي 
شهر ارايه دهد اما هنوز اين كار صورت نگرفته است. وي 
با بيان اينكه شوراي شهر در حال پيگيري اين موضوع 
اس��ت، اظهار كرد: البته بنا به صحبت��ي كه با معاون 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران داشتم وي اعالم 
كرد كه اقدامات الزم براي كاهش زمان صدور پروانه 
ساخت در حال انجام اس��ت اما كاري سخت و زمان 
بر به ش��مار مي رود در حال پيگيري هستيم. اما پس 
اين اظهارات، معاون شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران اعالم كرد كه در حال حاضر پروانه س��اخت در 
مقياس هاي كوچك دو ماهه صادر مي شود. حميدرضا 
صارمي معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره كاهش زمان صدور 
پروانه هاي ساختماني بيان كرد: قرار بر اين بود كه از 
خرداد ماه صدور پروانه ها به دو ماه كاهش يابد كه البته 
اين كار هم اكنون در ملك هاي مقياس كوچك در حال 
انجام است. وي ادامه داد: البته اعالم كرديم كه براي 
كاهش زمان صدور پروانه س��اخت مشكالتي مانند 
نما و ژئوتكنيك وجود دارد كه بايد ساماندهي شوند 
و نظام مهندس��ي بايد در رابطه با اين موارد صحبت 
كند. صارمي تصريح ك��رد: همان طور كه اعالم كردم 
در ملك هايي با مقياس كوچك پروانه دو ماهه صادر 
مي شود و در ملك  هاي بزرگ تر متوسط صدور پروانه 
پنج ماه است از همان ابتداي كار نيز تاكيد كرديم كه 
متوس��ط صدور پروانه در حال حاض��ر به مدت زمان 
صدور ۱۲ ماه به پنج ماه كاهش مي يابد و ان شااهلل به 
سمتي مي رويم كه تمامي پروانه ها دو ماهه صادر شود.

گروه هاي داوطلب واكنش 
اضطراري در محالت تهران

رييس سازمان مديريت بحران كشور با اشاره به اقدام 
ش��هرداري تهران در راه اندازي و تقويت گروه هاي 
داوطلب واكنش اضطراري محله بر اهميت حضور 
اين گروه هاي مردمي در مراحل مختلف بحران تاكيد 
كرد.  به گزارش فارس، محمد حس��ن نامي درباره 
فعاليت گروه هاي دوام اظهار كرد: اساس جمهوري 
اس��المي بر حضور مردم اس��ت و مردم در ساختار 
جمهوري اسالمي ايران بيشترين نقش را بر عهده 
دارند در زمان وقوع بحران  به علت اتحاد و عالقه اي كه 
به همدردي انساني بين مردم وجود دارد، همه حضور 
پيدا مي كنند. وي افزود: اين حضور اگر سازماندهي 
شده باش��د مي توانيم گروه هاي خاصي از مردم را با 
اهداف خاص تشكيل دهيم چون مي توانندخيلي 
موثر و سرمايه ساز باشند.  وي با اشاره به تجربه موفق 
شهرداري تهران در تش��كيل گروه هاي مردمي، بر 
لزوم س��ازماندهي گروه هاي دوام در قالب تيم ها و 
گروه هايي با فرماندهي مشخص تاكيد كرد و يادآور 
شد: اگر اين س��ازماندهي را انجام دهيم، بيشترين 
نق��ش را ه��م در آمادگي و پاس��خ و ه��م در زمينه 
بازسازي و بازتواني مي توانند داشته باشند. همچنين 
از حضور اين گروه ها مي توانيم در بحث پيشگيري كه 
مهم ترين امر در مديريت بحران است، استفاده كنيم.

پيشرفت ۹۰ درصدي عمليات 
در خط مترو پرند

مسعود درس��تي، مديرعامل شركت مترو تهران و 
حومه گفت: مطالعات خط مترو تهران پرند در سال 
۱۳۸۴ آغاز شد و در حال حاضر ۹۰ درصد پيشرفت 
عمليات ساختماني اين خط صورت گرفته است. به 
گزارش ايلنا، مسعود درستي در حاشيه انجام تست 
سرد خط متروي تهران پرند، با بيان اينكه تست سرد 
خط متروي تهران پرند امروز انجام و راه اندازي آن 
تا پايان سال صورت مي گيرد، اظهار كرد: مطالعات 
خط متروي تهران پرند در سال ۱۳۸۴ آغاز شد و در 
حال حاضر ۹۰ درصد پيشرفت عمليات ساختماني 
اين خط صورت گرفته اس��ت. مديرعامل شركت 
مترو تهران و حومه با بيان اينكه اين طرح در سال 
۹۱ اجراي آن به شهرداري تهران واگذار شد، ادامه 
داد: اعتبار مورد نياز براي فاز نخست اين خط ۱۲۰۰ 
ميليارد تومان بود. وي با اشاره به اينكه فاصله پرند تا 
فرودگاه حدود ۲۰ كيلومتر است، گفت: به طور كلي 
خط متروي تهران پرند ۵۰ كيلومتر بوده و از جنوب 
خط ۱ مترو يعني ايس��تگاه ش��اهد آغاز مي شود. 
درس��تي بيان كرد: ۳۰ كيلومتر از اين خط قباًل تا 
فرودگاه امام به بهره برداري رسيده و ۲۰ كيلومتر 
آن در حال حاضر در حال راه اندازي است. وي يادآور 
شد: بر اساس برنامه ريزي ها تا پايان سال اتمام يك 
الين از اين مس��ير را خواهيم داشت و خط دو اين 
مسير به سمت واوان براي سال آينده اجرايي خواهد 
شد. مديرعامل شركت مترو تهران و حومه تاكيد 
كرد: اين خط، ۵ ايستگاه مصوب شامل شهر آفتاب، 

دو ايستگاه در فرودگاه امام)ره(، واوان و پرند دارد.

»مخبر« مامور ويژه پيگيري 
اجراي كريدور رشت-آستارا

رييس جمهور با ابراز خرسندي از ثمردهي روند حركت 
جديد دستگاه ديپلماس��ي كشور و ارتقاي كم سابقه 
سطح مراودات تجاري كش��ور با همسايگان، از همه 
دس��تگاه هاي اجرايي خواست به الزامات و اقتضائات 
اين رويكرد پايبند باشند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
نهاد رياس��ت جمهوري، آيت اهلل دكتر س��يدابراهيم 
رييس��ي در جلس��ه ديروز هيات دولت با اش��اره به 
مذاكرات سران كشورهاي ضامن روند آستانه و ديدار با 
روساي جمهور روسيه و تركيه گفت: بحمداهلل حركتي 
كه در زمينه تقويت سياست همسايگي در ديپلماسي 
جمهوري اس��المي ايران، از سوي دولت مردمي آغاز 
شده در حال نتيجه دادن است. در ديدارهاي دوجانبه، 
هم آق��اي پوتين و ه��م آقاي اردوغ��ان بر اجراي 
توافقات صورت گرفته با كشورمان ُمِصر بودند كه 
اين مس��اله پيگيري مجدانه دستگاه هاي مربوطه 
را مي طلبد. رييس جمهور با اش��اره به درخواست 
رييس جمهور روسيه از ايران براي تكميل خط راه 
آهن رشت-آستارا، به محمد مخبر، معاون اول خود 
ماموريت داد تا با همكاري وزارت راه و شهرسازي، 
روند اج��راي اين كريدور مهم ترانزيتي را پيگيري 

و زمانبندي دقيق آغاز و تكميل آن را ارايه كند.

۲۰ درصد جريمه مالياتي براي 
عدم پرداخت وام وديعه مسكن 

مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
گفت: اگر شعب بانكي از پرداخت تسهيالت امتناع 
كند، مشمول ۲۰ درصد جريمه مالياتي مي شود. به 
گزارش مهر، پروانه اصالني مديركل دفتر برنامه ريزي 
و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي اظهار داشت: 
امسال بر اساس قانون جهش توليد، همه تسهيالت 
بخش مس��كن از محل قانون جهش توليد كه براي 
بخش مسكن در نظر گرفته شده تامين مي شود كه 
اين مبلغ در سال گذشته ۳۶۰ هزار ميليارد تومان 
معادل ۲۰ درصد تسهيالت پرداختي بانك ها بود. وي 
ادامه داد: امسال نيزاز همين محل ۴۰ هزار ميليارد 
تومان به وام وديعه مسكن تخصيص داده شده است 
كه اين تس��هيالت به تفكيك بانك، استان و شعب 
توزيع ش��ده و بانك مركزي به سيستم بانكي ابالغ 
كرده است. وي با بيان اينكه پرداخت اين تسهيالت 
به بانك هاي عامل ابالغ شده است گفت: سازمان امور 
مالياتي بر اساس س��هميه ۲۰ درصدي بانك براي 
پرداخت وديعه مسكن را محاسبه مي كند و اگر بانكي 

پرداخت نكند مشمول ماليات مي شود.

۵۷ ميليون نفر با اتوبوس
بين شهري مسافرت كردند

بر اساس آمار منتش��ره سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي، سال گذشته ۱۰۳ ميليون و ۳۶۴ هزار 
نفر با حمل و نقل عموم��ي در جاده ها تردد كردند 
كه بيش از نيمي از آنها با اتوبوس مسافرت كرده اند. 
به گزارش مهر، اطالعات آماري سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي نش��ان مي دهد كه در سال 
۱۴۰۰ تعداد مسافراني كه با حمل و نقل عمومي در 
جاده ها تردد داشته اند، ۱۰۳ ميليون و ۳۶۴ هزار نفر 
بوده كه سهم اتوبوس ها با ۵۶ ميليون و ۴۵۳ هزار 
نفر معادل ۵۷ درصد كل مس��افران جاده اي كه با 
خودروي شخصي سفر نكرده اند، است. همچنين ۲۴ 
ميليون و ۳۰۲ هزار نفر معادل ۲۴ درصد مسافران 
جاده اي كه با حمل و نقل عمومي در سال گذشته 
سفر كرده اند، با ميني بوس و ۲۱ ميليون و ۶۰۸ هزار 
نفر معادل ۲۱ درصد هم با س��واري كرايه جابه جا 
شده اند. ۵۵ درصد مسافران براي سفرهاي درون 
استاني در سال گذشته اقدام كرده اند كه متوسط 
پيمايش هر مس��افر در سفرهاي اس��تاني، ۱۱۰ 
كيلومتر بوده اس��ت. ۴۵ درصد نيز سهم سفرهاي 
برون اس��تاني با حمل و نقل عمومي جاده اي بوده 
كه متوسط پيمايش هر مسافر برون استاني، ۴۰۴ 
كيلومتر بوده است. به طور كلي متوسط پيمايش 
هر مس��افر در كش��ور كه با اتوبوس، ميني بوس يا 
سواري كرايه جابه جا شده اند، ۲۳۰ كيلومتر بوده 
است. اين در حالي است كه ميزان مصرف سوخت 
در سفرهاي استاني بيش از سهميه تعداد مسافران و 
معادل ۵۹ درصد بوده و مصرف سوخت در سفرهاي 
بين اس��تاني تنها ۴۱ درصد بوده است. ۱۷ درصد 
مسافران جاده اي را شركت هاي تعاوني و ۸۳ درصد 
را ش��ركت هاي خصوصي جابه جا كرده اند. تعداد 
ناوگان فعال در حمل و نقل جاده اي مسافر ۶۸ هزار 
و ۶۵۹ دستگاه است كه حدود ۱۴.۵ هزار دستگاه 
)۱۴ هزار و ۴۹۷ دستگاه( اتوبوس، حدود ۲۴ هزار 
دستگاه )۲۳ هزار و ۹۹۹ دستگاه( ميني بوس و ۳۰ 
هزار و ۱۶۳ دستگاه هم سواري كرايه است. ۲۱.۱ 
درصد ناوگان جاده اي مسافري در اختيار اتوبوس ها، 
۳۵ درصد در اختي��ار ميني بوس ها و ۴۳.۹ درصد 
هم در اختيار سواري هاي كرايه است. متوسط عمر 
ناوگان اتوبوس هاي بين ش��هري كشور ۱۲.۴۲ 
س��ال، ميني بوس ها ۲۵.۱ س��ال و سواري هاي 
كرايه ۱۱.۳ سال اس��ت. هيچ اتوبوس باالي ۴۰ 
س��ال در جاده ها تردد ندارند ولي ۸۲ دس��تگاه 
اتوبوس باالي ۳۰ سال در جاده ها تردد مي كنند.

علت افت شديد ساخت وساز چيست؟ رييس كانون انبوه سازان پاسخ داد

نرخ  مسكن پايين تر از هزينه ساخت

ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران: 

مبارزه با فساد در شهرداري عملي نشده است
گروه راه و شهرسازي|

برخالف وعده مديريت شهري ششم و به ويژه شهردار 
فعلي تهران در مبارزه با فس��اد، آنگونه كه ناصر اماني، 
يكي از اعضاي شوراي شهر اظهار كرده است، تاكنون 
هيچ گونه اقدام عملي براي مبارزه با فساد در شهرداري 
صورت نگرفته است. عضو ش��وراي شهر تهران گفت: 
متاسفانه بررسي گزارشات سازمان بازرسي كل كشور 
و نظرسنجي هايي كه توس��ط نهادهاي رسمي انجام 
ش��ده اس��ت، نش��ان مي دهد كه در يك دهه گذشته 
در ميان تمام نهادهايي كه به طور مس��تقيم به مردم 
خدمات مي دهند، ش��هرداري تهران همواره جزو سه 
نه��اد اول از نظر نارضايتي مردمي، عدم پاس��خگويي 
مناس��ب و تعداد باالي ش��كايات بوده است. البته اين 
مس��اله مربوط به اين دوره از شهرداري تهران نيست و 
به عملكرد دوره هاي قبلي شهرداري بازمي گردد. اماني 
در گفت وگو با ايلنا درباره شناسايي ۱۲۰ گلوگاه فساد 
در شهرداري گفت: با توجه به اينكه يكي از شعارهاي 
آقاي زاكاني پيش از شهردار شدن، مقابله با فساد اداري 
موجود در شهرداري بوده است، ما اميدواريم كه عزمي 
جدي براي مبارزه با فساد، رانت خواري و سوءاستفاده از 
موقعيت ها در دوره جديد مديريت شهري وجود داشته 
باشد، ولي ما هنوز اقدامي عملي براي مبارزه با فساد در 
دوره جديد مشاهده نكرده ايم. وي افزود: تقاضاي ما از 
مسووالن سازمان بازرسي شهرداري تهران اين است 
كه شفاف سازي بيشتري درباره شناسايي ۱۲۰ گلوگاه 
فساد در شهرداري انجام دهند و به اعضاي شوراي شهر 
تهران به عنوان نمايندگان مردم پايتخت توضيح دهند 
كه اين ۱۲۰ گلوگاه كجاست و ش��هرداري دقيقا چه 
برنامه اي براي مبارزه با آن دارد، چون اعضاي ش��وراي 
شهر نيز مانند مديران شهرداري تمايل دارند كه حتما 
گلوگاه هاي فساد در مديريت شهري را مسدود كنند. 
اماني ضمن تاييد وجود فساد در بدنه اجرايي شهرداري 
ته��ران از دوره هاي قبلي گفت: متاس��فانه بررس��ي 
گزارشات سازمان بازرسي كل كشور و نظرسنجي هايي 
كه توس��ط نهادهاي رسمي انجام ش��ده است، نشان 
مي دهد كه در يك دهه گذشته در ميان تمام نهادهايي 
كه به طور مستقيم به مردم خدمات مي دهند، شهرداري 
تهران همواره جزو سه نهاد اول از نظر نارضايتي مردمي، 

عدم پاسخگويي مناس��ب و تعداد باالي شكايات بوده 
است. البته اين مساله مربوط به اين دوره از شهرداري 
تهران نيس��ت و به عملكرد دوره هاي قبلي شهرداري 
بازمي گردد. عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران تاكيد كرد: نارضايتي مردم از عملكرد شهرداري 
تهران در دوره هاي گذشته، باعث شده است كه يكي از 
اصلي ترين مطالبات عمومي از مديران شهري در دوره 
جديد، مبارزه با فساد در بدنه اجرايي شهرداري باشد، 
اما در دوره جديد متاسفانه بيشتر از آنكه شاهد برداشته 
ش��دن گامي اجرايي براي مبارزه با فساد در شهرداري 
تهران باشيم، صحبت هاي مسووالن شهرداري درباره 
لزوم مبارزه با فساد را شنيده ايم و اميدواريم در ماه هاي 
آتي به جاي حرف زدن، ش��اهد انجام اقداماتي عملي 

توسط مديران شهري براي مبارزه با فساد باشيم.

   سامانه شفافيت در دوره جديد
 به روزرساني نشد

اماني با تحسين اقدام دوره قبلي شوراي شهر و مديريت 
شهري براي راه اندازي سامانه شفافيت شهرداري تهران 
اظهار داشت: يكي از اقدامات مهمي كه در سال هاي اخير 
براي مبارزه با فس��اد در شهرداري انجام شده، راه اندازي 
سامانه شفافيت بوده است. پيگيري اعضاي دوره پنجم 
شوراي شهر براي تاسيس اين سامانه، باعث شده است 
كه عموم شهروندان بتوانند به بخشي از اطالعات مالي و 
قراردادهاي مربوط به شهرداري تهران دسترسي داشته 
باشند. عضو شوراي ش��هر تهران ادامه داد: متاسفانه در 
خأل زماني كه در دوره تغيير مديريت قبلي و فعلي شهر 
تهران به وجود آمد، س��امانه شفافيت شهرداري به طور 
كامل به روزرساني نشد و در دوره جديد شاهد آن هستيم 
كه بخشي از اطالعاتي كه بايد روي سايت شفافيت قرار 
داده مي ش��د، هنوز در اين سامانه بارگذاري نشده است. 
وي تاكيد كرد: من شخصا با بيان تذكري در صحن علني 
شوراي شهر از مسووالن شهرداري درخواست كردم كه 
حتي اگر در دوره قبلي اين اتفاق نيفتاده است، مديران 
دوره جديد پيش قدم شوند و اطالعات مربوط به تعداد 
و مش��خصات تمام اف��رادي را ك��ه در دوره فعلي جذب 
شهرداري تهران شده اند، در سامانه شفافيت بارگذاري 

كنند، اما متاسفانه هنوز اين اتفاق رخ نداده است.

   لزوم بارگذاري حقوق و مزاياي
 مديران شهرداري در سامانه شفافيت

اماني با تاكيد بر لزوم تكميل اطالعات موجود در سامانه 
شفافيت ش��هرداري تهران گفت: ش��هرداري تهران 
براي شفافيت هرچه بيشتر فعاليت هاي خود بايد تمام 
اطالعات مربوط به حقوق و مزاياي مديران شهرداري 
را در سامانه شفافت بارگذاري كند. همچنين الزم است 
گزارشات مربوط به قراردادهاي شهرداري با پيمانكاران 
و پروژه هايي كه مديريت شهري به بخش خصوصي 
واگذار مي كند، به طور كامل در سامانه شفافيت قرار 
داده شود. عالوه بر اين الزم است شهرداري تهران تمام 
كمك هايي را كه از محل اعتبارات و اختيارات خود به 
برخي اش��خاص حقيقي و حقوقي انجام مي دهد، در 
سامانه ش��فافيت اعالم كند. وي تصريح كرد: يكي از 
مهم ترين گام هايي كه شهرداري تهران مي تواند براي 
اثبات عزم جزم خود در راستاي مبارزه با فساد بردارد، 
به روزرس��اني اطالعات موجود در س��امانه شفافيت 
شهرداري است، زيرا اين حق عموم مردم تهران است 

كه از نحوه دخل و خرج پايتخت اطالع داشته باشند.

    مبارزه با فساد از طريق »شبكه ناظرين«
در تحولي ديگر، حس��ين امانلو، دبير شبكه ناظرين 
مردمي ش��هرداري تهران اعالم كرد: ش��بكه  ناظرين 
با هدف جلوگيري از فس��اد، تخل��ف، ناهنجاري هاي 
مديريتي و ... شكل گرفته و به دو شكل درون سازماني 
و برون س��ازماني فعاليت مي كند. امانلو با بيان اينكه 
نظارت در همه جوامع و در دوره هاي مختلف بوده است 
و هرجايي كه نظارت توس��ط م��ردم و گروه هاي غير 
رسمي و مردم نهاد صورت گرفته نتيجه بهتري داشته 
است، اظهار كرد: با توجه به تاكيدات شهردار تهران در 
خصوص مردمي سازي مديريت شهري و اداره شهر و 
شهرداري با حضور مردم، شبكه ناظرين مردمي نيز به 
عنوان چشم بيناي ش��هرداري و پل ارتباطي مردم با 
شهرداري تشكيل ش��د. امانلو تصريح كرد: كار شبكه 
ناظرين فعاليت در حوزه خدمات ش��هري و دريافت 
پيام هاي خدماتي نيست، بلكه شبكه ناظرين مردمي 
يك جريان اعتقادي و مردمي در شهرداري است كه از 
توان مردم براي كشف تخلفات، كاهش آنها و ارتقاء و 

بهينه سازي خدمات مديريت شهري بهره گرفته است. 
وي تاكيد كرد: ناظرين در تمام مناطق، س��ازمان ها و 
ش��ركت هاي تابعه حضوري نامحسوس و فعال دارند 
و به عنوان چش��م بيناي شهرداري و به طور شبانه روز 
هرجايي احساس كنند فسادي، تخلفي يا معضلي روي 
داده است آن را منعكس مي كنند. دبير شبكه ناظرين 
مردمي شهرداري تهران با اعالم اينكه هويت ناظرين 
مخفي  اما ماموريتشان آشكار است، ابراز كرد: ما بستر 
امني را مهيا كرده ايم تا ش��هروندان به عنوان ناظرين 
بتوانند تخلفات را انتقال دهند و اين قول را به ناظرين 
مي  دهيم كه در تمام مراحل از انتقال تا پيگيري پيام، 
روند كار به شكل نا محسوس و بدون نام بردن از شهروند 
خواهد بود و در اين زمينه كميته صيانت از ناظرين براي 
دفاع از حقوق شهروند تشكيل شده است. امانلو با بيان 
اينكه طي دو ماه بالغ بر ۳۰۰ نفر درخواست عضويت 
در شبكه ناظرين را داشته اند كه پس از مصاحبه نهايي 
و كسب استعالمات از مراجع ذيربط فعاليت خود را آغاز 
خواهند كرد، ادام��ه داد: تيم هاي ناظرين در اصناف 
گوناگون همچون تيم ناظرين خبرنگاري، تيم ناظرين 
دانش��جويي و تيم ناظرين متش��كل از سازندگان و 
معماران نيز ش��كل گرفته  اس��ت. وي با بيان اينكه 
بازديدها و نظارت هاي ميداني و نامحسوس از عملكرد 
مناطق و نواحي را در برنامه خود داريم، يادآور شد: ما 
براي حماي��ت از ناظرين فعال و به عنوان قدرداني از 
زحمات آنها تشويق هايي را به صورت ارتقاء سازماني 
يا حمايت هاي م��ادي و معنوي در نظ��ر گرفته ايم 
و در مقابل نيز اگر احس��اس كنيم ناظري به دنبال 

سوءاستفاده است از شبكه حذف خواهد شد.
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بيش از يك هفته از فعال ش��دن حالت Safe Search در 
سرويس جست وجوي گوگل براي كاربران ايراني مي گذرد 
و س��رانجام وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات درباره اين 
محدوديت تازه سخن گفت. عيسي زارع پور گفت محدوديتي 
كه اعمال شده بحث قفل كودك نيست ولي امكاني فراهم شده 
تا صرفاً دسترسي به محتواهاي غيراخالقي و با خشونت بسيار 
شديد محدود شود و اين نگراني خانواده ها و خواسته به حق 
آنها است، زيرا به گفته او، بارها خانواده ها در جلسات گفته اند 
دسترس��ي به چنين محتواهايي كه در جمهوري اسالمي 
ايران ممنوع است به آساني صورت نگيرد.  فعال شدن حالت 
 DNS ايران از هفته گذشته ازطريق IP جست وجوي امن براي
Hijacking اتفاق افتاد. منتقدان مي گويند اين ش��رايط 
احتماالً قدمي براي اجرايي شدن طرح صيانت از فضاي مجازي 
محسوب مي شود كه بارها باعث اعتراض مردم شده است. وزير 
ارتباطات پس از هشت روز نس��بت به اجباري شدن حالت 
Safe Search در گوگل واكنش نشان داد و گفت: »امكاني 
را فعال كرده ايم كه صرفًا دسترسي به محتواهاي مستهجن، 
غيراخالقي و بسيار خشن توسط خود موتورهاي جست وجو 
محدود شود تا نگراني خانواده ها برطرف شود. نه قفل كودكي 
است و نه جست وجوي ديگري مورد خدشه واقع شده است. 
خيلي از كشورها اين كار را كرده اند.« بيش از يك هفته است 
كارب��ران اكثر اپراتورهاي اينترنت در ايران براي اس��تفاده از 
موتورهاي جست وجوي گوگل و بينگ مجبور به استفاده از 
حالت Safe Search كه براي كودكان زير ۱۳ طراحي شده 
هستند. اين محدوديت همزمان با مطرح شدن طرح سيم كارت 
كودك از س��وي وزارت ارتباطات اعمال شد و باعث نگراني و 
اعتراض كاربران و متخصصان شد اما وزارت ارتباطات طي اين 
مدت واكنشي نشان نداد. امروز اما وزير ارتباطات سكوتش را 
شكست و در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگاران گفت 
كه دسترسي به محتواي مستهجن و خشن را محدود كرديم. 
زارع پور محدوديت دسترسي كودكان به محتواي مستهجن 
و خشن را يكي از نگراني هاي به حق خانواده هاي ايراني عنوان 
كرد و گفت: اين حالت نه قفل كودك است و نه خدشه اي به 
جست وجوهاي ديگر وارد مي كند. كشورهاي ديگري هم اين 

امكان را فعال كرده اند.

   وزير ارتباطات: نگراني خانواده ها را
 رفع كرديم

عيسي زارع پور در رابطه با اين محدوديت توضيح داد: اين مساله 
يكي از نگراني هاي جدي و به حق خانواده هاي ايراني است. 
آنها در جلسات مختلف به ما گفته اند كه دسترسي به چنين 
محتواهايي كه در كشور ممنوع شود به آساني صورت نگيرد. 
او ادامه داد: ما به كم��ك اپراتورهاي ارتباطي امكاني را فعال 
كرده ايم تا صرفاً دسترسي به محتواهاي مستهجن، غيراخالقي 
و بسيار خشن توسط خود موتورهاي جست وجو محدود شود 
تا اين نگراني خانواده ها برطرف شود. نه قفل كودكي است و 

نه جست وجوي ديگري مورد خدش��ه واقع شده است. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات دولت س��يزدهم اين مساله را 
اتفاقي رايج در ديگر كشورها خواند. او گفت: چنين محتواهايي 
در جمهوري اسالمي ايران و خيلي كشورهاي ديگر خط قرمز 
است. خيلي كشورها در دو، سه سال اخير اين امكان را فعال 

كرده اند تا فضاي مجازي به ويژه براي خانواده ها سالم شود.

   اجباري شدن يك اختيار
قابلت Safe Search گوگل براي محدوديت دسترس��ي 
كودكان زير ۱۳ سال به محتواهاي خشونت آميز و مستهجن 
ايجاد شده است و كاربران در ساير كشورها مي توانند به صورت 
دستي و با اختيار خود آن را براي فرزندشان فعال كنند. اين 
اختياري است كه براي خانواده ها و والدين فراهم شده و دولت ها 
و اپراتوره��ا خود اقدام به فعال ك��ردن اين بخش نمي كنند. 
محدوديت ايجادشده در ايران اما اجازه غيرفعال كردن دستي 
Safe Search را به اكثر كاربران نمي دهد. وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات به جاي فعال كردن گزينه جست وجوي امن 
به صورت هماهنگ براي تمامي كاربران ايراني مي توانست با 
فرهنگ سازي درست و آموزش به خانواده ها اين امكان را براي 
والدين ايجاد كند تا آنان خود گزينه جست وجوي امن را براي 
فرزندانشان فراهم كنند. فعال شدن گزينه جست وجوي امن 

براي همه سيستم جست وجو را با اختالل مواجه مي كند و 
امكان دسترسي به تمامي گزينه هاي جست وجو را نمي دهد. 
مثاًل برخي كاربران در شبكه هاي اجتماعي از محدوديت در 
دسترسي به محتواهاي پزشكي نيز خبر داده اند. ميالد افشاري، 
متخصص شبكه و اينترنت در اين باره به پيوست گفته بود: اين 
اتفاق ممكن است روي سرويس هاي ديگر نيز تاثير بگذارد. 
مثال به شدت در س��رويس هاي SEO سايت ها تاثير منفي 
مي گذارد و سايت ها و كسب وكارها را تحت تاثير قرار مي دهد.

   جست وجوي امن 
بعد از نظرسنجي توييتري

 Safe Search وزير ارتباطات بر اين موضوع تاكيد دارد كه
صرفا دسترسي به محتواي غيراخالقي و خشن را محدود كرده 
و به معني فعال شدن قفل كودك يا محدوديت جست وجو در 
بستر اينترنت نيست. اين اظهارنظر وزير ارتباطات در شرايطي 
مطرح ش��ده كه هفته گذشته كاربران نسبت به فعال شدن 
عمومي سرويس Safe Search ابراز تعجب و نگراني كردند. 
از سوي ديگر اين سرويس به طور خودكار فعال شده بود و هيچ 
ارتباطي بين سن كاربر و هويت او نداشت. نكته جالب توجه 
درمورد فعال شدن س��رويس Safe Search در شرايطي 
است كه اين روند دقيقا بعد از نظرسنجي روابط عمومي وزارت 

ارتباطات بر بستر توييتر شكل گرفت. مهدي سالم، رييس 
مركز روابط عمومي وزارت ارتباطات با طرح پرسشي مبني بر 
اينكه آيا براي مراقبت از فرزندانتان در فضاي مجاري تمايل به 
استفاده از اينترنت ايمن داريد؟ نظرسنجي توييتري را طرح 
كرد كه اتفاقا با 86 درصدمخالفت كاربران توييتر همراه بود. 
هرچند همچنان روشن نيست كه كدام خانواده ها و دقيقا در 
كدام جلسات، نگراني خود را به وزير ارتباطات منتقل كرده اند. 
در شرايطي كه فعال شدن سرويس Safe Search امكان 
دسترسي افراد بزرگسال را آن هم بدون اجازه از آنها محدود 
كرد بيم آن مي رود كه روند طرح صيانت يا اينترنت طبقاتي 
به طور چراغ خاموش در حال اجرا باشد. گذشته از همه حواشي 
كه به واسطه فعال شدن سرويس Safe Search براي كاربران 
ايجاد شد، افزايش استفاده از فيلتر شكن بعد از آن، پيدا كردن 
راهكارهاي براي خاموش كردن اين س��رويس و همچنين 
دسترسي بيشتر كودكان به آنچه وزير مدعي كنترل آن شده 
اس��ت بود. از اين نكته هم نمي توان به سادگي گذر كرد كه، 
رييس مركز روابط عمومي وزارت ارتباطات، نظرسنجي خود 
را اتفاقا بر بستري فيلتر شده بيان كرده بود. هرچند در نهايت 
نتيجه نظرسنجي بي توجهي به 86 درصد مخالف و كودك 
خواندن تمامي كاربران ايراني اينترنت و در نتيجه روشن شدن 

Safe Search  به طور گسترده بود.
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امروز فروش رمزارز سودآورترين 
روش كالهبرداري است

معاون اجتماعي پليس فتا س��رمايه گذاري در حوزه 
رمز ارز را در شرايط فعلي بسيار ريسك پذير توصيف 
كرد. به گزارش ايسنا، سرهنگ رامين پاشايي با اشاره 
به برخي اقدامات مجرمانه و به خصوص كالهبرداري از 
شهروندان در حوزه رمزارزها اظهاركرد: بعد از اقدامات 
پيشگيرانه در زمينه ش��رط بندي و قمار، دسترسي 
مجرمان به درگاه هاي اينترنتي كاهش يافت و آگاهي 
مردم افزوده شد كه در اين شرايط جرايم در اين زمينه 
كاهش پيدا كرد. اما بايد بدانيم كه جرم هيچگاه تمام 
نمي شود و آن دسته از مجرماني كه دانشي باال دارند، 
بسيار اتوكشيده و شيك و خوش تيپ و خوش صحبت 
هس��تند. وي ادامه داد: امروز نيز س��ودآورترين روش 
كالهبرداري فروش رمز ارز اس��ت؛ چ��ون اين حوزه و 
اس��تخراج و واگذاري آن هنوز تاب��ع مقررات و قوانين 
خاصي نيست و فقط يكسري از صرافي ها مقداري رمز 
ارز در اختيار تجار قرار مي دهند تا واردات صورت گيرد.

گوگل پلي تسليم فشارهاي 
آنتي تراست اتحاديه اروپا شد

 گ��وگل اعالم كرد كارمزدهاي فروش��گاه گوگل پلي را 
براي توس��عه دهندگان اپ هاي غير بازي رايانه اي كه از 
سيستم هاي پرداخت رقيب استفاده مي كنند از ۱۵ به 
۱۲ درصد كاه��ش مي دهد. به گزارش مه��ر به نقل از 
رويترز، اين درحالي است كه شركت امريكايي سعي دارد 
براساس قوانين فناوري اتحاديه اروپا عمل كند. اين شركت 
اعالم كرد كاهش كارمزد فقط مربوط به كاربران اتحاديه 
اروپا است. همچنين قابليت اس��تفاده از سيستم هاي 
پرداخت جايگزي��ن به تدريج براي توس��عه دهندگان 
اپليكيش��ن هاي بازي هاي رايانه اي نيز فراهم مي شود. 
اقدام گوگل نشان دهنده تغيير در استراتژي هاي گوگل 
نسبت به سال گذشته است. اكنون اين شركت ترجيح 
مي دهد به جاي آغاز جدالي طوالني با مقامات، از قوانين 
رگوالتوري پيروي كند و در برابر فشارهاي آنتي تراست، 
امتيازاتي اعطا كند. طبق قوانين اتحاديه اروپا به نام »قانون 
بازارهاي ديجيتال« )DMA (كه از سال آينده ميالدي 
اجرايي مي شود، شركت هاي فناوري ملزم خواهند شد 
تا به توسعه دهندگان اپليكيشن اجازه دهند پلتفرم هاي 
پرداخت رقيب را به مش��تريان پيشنهاد كنند، در غير 
اين صورت با جريمه اي تا ۱۰ درصد درآمد جهاني شان 
روبرو مي شوند. استل ورث مدير امور دولت اتحاديه اروپا 
و سياست عمومي گوگل در يك پست وبالگي نوشت: ما 
به عنوان بخشي از تالش هايمان براي پيروي از قوانين 
جديد، طرحي جهت پشتيباني از سيستم هاي پرداخت 
 )EEA( »جايگزين براي كاربران »منطقه اقتصادي اروپا
ارايه مي كنيم. اين بدان معناست كه توسعه دهندگان 
اپ هاي غير بازي رايانه اي مي توانند به كاربران EEA به 
جاي سيستم پرداخت گوگل پلي، يك روش جايگزين 
براي خريد محتوا و سرويس ديجيتال معرفي كنند. به 
گفته ورث هنگامي كه كاربران از يك سيستم پرداخت 
جايگزين استفاده مي كنند، كارمزدي كه توسعه دهنده 
اپ پرداخت مي كند نيز ۳ درصد كاهش مي يابد. در بخش 
ديگر پست وبالگي او آمده اس��ت: از آنجا كه ۹۹ درصد 
توس��عه دهندگان اپ هم اكنون بايد ۱۵ درصد يا كمتر 
كارمزد پرداخت كنند، اين عده براساس تراكنش هاي 
انجام شده در سيستم پرداخت جايگزين براي كاربران 
EEA، هزينه سرويسي معادل ۱۲ درصد يا كمتر خواهند 
پرداخت. منتق��دان ادعا مي كنند هزينه هايي كه اپل و 
گوگل از توسعه دهندگان اپليكيشن در فروشگاه هاي اپ 
خود دريافت مي كنند، باال هستند و به انحصار قدرت در 
اين شركت ها منجر مي شوند. گوگل در دهه گذشته به 
دليل نقض قوانين آنتي تراست مرتبط با سرويس هاي 
مقايسه قيمت، سيستم عامل اندرويد و سرويس هاي 
آگهي آنالي��ن در اتحاديه اروپا با 8 ميليارد يورو جريمه 
روبرو شده است. منطقه اقتصادي اروپا شامل ۲۷ كشور 

عضو اتحاديه اروپا، نروژ، ايسلند و ليختن اشتاين است.

 اصالح قانون اوراق بهادار 
به كجا رسيد

همچنين مسووالن سازمان بورس ديدگاه تخلف 
گريزي و نظارت دارند؛ ديدگاه فعاالن بازار و مديران 
نهادهاي مالي رشد بنگاه و بازار و سرمايه گذاري است 
و مديران اقتصادي كش��ور به ديد رشد اقتصادي و 
توسعه اقتصادي و تامين مالي به بازار نگاه مي كنند. 
در نتيجه اين چن��د گروه بايد بتوانند بر متن پيش 
فرض توافق كنند، اما در شرايط فعلي هر شخصي كه 
دسترسي به مجلس دارد متن خود را منتشر مي كند 
و احتماال به تصويب خواهد رساند كه مطلوب نظر 

همگان نيست. 
 عده اي خاص در اتاقي نمي توانند براي عده ديگري 
تصميم بگيرند و ضعف عميقي در مطالعات تطبيقي 
وجود دارد. به عنوان مثال پس از بحران مالي سال 
۲۰۰8 تعداد زيادي از قوانين در امريكا و اتحاديه اروپا 
بازنگري شده اس��ت؛ قانوني كه مطالعات تطبيقي 
كشورهاي برتر و هم تراز را نداشته باشد راه به جايي 
نخواهد برد. در نتيجه ما بايد در اين زمينه به قوانين 
و پيشرفت هاي دنيا هم نگاه كنيم و توسعه بازار به 
نگاه سياست گذار هم ارتباط دارد، حتي اگر بهترين 
قوانين هم نوشته و سياست گذار بخواهد با مصوبات 
شبانه يا قيمت گذاري دستوري مانع توسعه آن شود، 

اين قوانين به هيچ دردي نخواهد خورد.

راه اندازي آزمايشگاه تست 
شبكه G4 و G5 در كشور توسط 

يك مركز تحقيق و توسعه
مركز تحقيق و توس��عه اپراتور اول ارتباطي، براساس 
نقشه راه توسعه محصوالت و فناوري، اقدام به راه اندازي 
آزمايشگاه تس��ت ش��بكه G4 و G۵ كرده تا قدرت 
ارتباطي كش��ور را در رقابت با شركت هاي جهاني به 
منصه نمايش بگ��ذارد. فرآيند تحقيق و توس��عه در 
حال حاضر بيش از هر زمان ديگري مورد نياز صنايع 
و كسب وكارهاس��ت؛ زيرا با تغييراتي بس��يار سريع 
و پر نوس��ان مواجهيم كه هر ي��ك اثرات مختلفي در 
حوزه هاي كاري دارند. تغييراتي مرتبط با گس��ترش 
دانش و نوآوري هاي روزانه كه نهايتا بر نياز به تطبيق 
سياست هاي كسب وكارها با اين نوآوري ها را مي افزايد 
و همچنين تغييراتي كه نيازها، خواسته ها و تقاضاي 
مش��تريان و به طور كلي بازار را تح��ت تأثير قرار داده 
است.  از اين رو شركت ها، سازمان ها و كسب وكارهاي 
مختلف براي شناخت درست و بروز تحوالت و شرايط 
محتمل پيش رو و همچنين دستيابي يا حفظ يك سطح 
رقابتي مناسب كه سودآوري پايدار را نيز به همراه داشته 
باشد، الزام به در نظر گرفتن اين فرآيندهاي ضروري 
دارند. به عنوان مثال مركز تحقيق و توس��عه اپراتور 
اول تلفن همراه كشور در حال حاضر از جمله مراكز پر 
فعاليت در بين مراكز R&D كشور است كه با تمركز بر 
تحقيق، توسعه، نوآوري و حمايت از فناوري هاي نوين 
و بومي در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات و با هدف 
خودكفايي و استقالل فني و تخصصي فعاليت مي كند. 
حمايت از توليدكنندگان توانمند داخلي و شركت هاي 
نوپاي صاحب فناوري هاي نوين و همچنين شناخت 
دقيق نيازمندي ه��اي س��خت افزاري، نرم افزاري و 
اليسنسي گروه همراه اول با هدف شناسايي اولويت هاي 
بومي سازي و به نوعي ارايه راهكارهاي فناوري محور 
به گروه همراه اول بخش��ي از وظايف ذاتي اين مركز 
است. در اين راستا توانسته تا پايان سال گذشته اقدام 
 ،G۵ و G4 به راه اندازي آزمايشگاه هاي تست شبكه
 Mci ،ش��عبه دانش��گاه صنعتي شريف Mci Lab
Lab شعبه مركز تحقيق و توسعه و همچنين طراحي 
آزمايشگاه س��نجش و ارزيابي كيفي باتري و اجراي 
پايلوت نگهداري هوشمند باتري كند. ذخيره ساز بومي 
نرم افزار محور، توليد كليد امن اليه فيزيكي در اينترنت 
اشياء، داده كاوي و پيش بيني سري هاي زماني براي 
اپراتور تلفن همراه، مكان يابي ماهواره اي سامانه هاي 
مختلف فضاپايه ناوبري جهاني GNSS و شناسايي 
مبتني بر چهره افراد در محيط داخل ساختمان نيز 
بخشي از پايلوت هاي فناورانه اين مركز بوده است. در 
ادامه پايلوت هاي ديگري نظير مديريت درخواس��ت 
و جس��ت وجوي مبتني بر گفتار، مهندسي نرم افزار 
جست وجومحور، سرويس هاي مبتني بر مكان يابي 
 E۲E داخلي، پلتفرم همگام سازي سرويس به صورت
براي شبكه G۵، س��كوي هوش مصنوعي به عنوان 
س��رويس و ارزيابي آن و همچنين جاده هوشمند را 
نيز در پرونده كاري مربوط به سال گذشته خود دارد. 
براساس نقشه راه ترسيمي، اين مركز در سه حوزه 
نسل پنجم فناوري ارتباطات )G۵(، هوش مصنوعي 
و اينترنت اشياء در س��طح همراه اول به حمايت و 

توسعه محصوالت و فناوري مي پردازد.

وزير ارتباطات گفت فقط دسترسي به محتواهاي مستهجن و غيراخالقي و با خشونت بسيار شديد محدود شده است

فعال سازي اجباري جست وجوي ايمن تأييد شد

تورم تك رقمي سركوب قيمت جهش نرخ ارز را در پي داشت
 توس��ط كارشناس��ان اقتصادي خبره در امور اجرايي تأييد 
نمي شود لذا درخصوص ارز، بازار تعيين كننده است هرچند 
شكل گيري يك بازار منسجم درخصوص منابع نفتي را يك 
عامل بسترساز مهم در ش��كل گيري بازار ارز مي دانيم. البته 
دولت جداي از بحث نحوه بهره برداري نفت )و شكل و شمايل 
بازاري شدن آن(، در تالش است با اتخاذ سياست هاي تنش زدا 
با همه كشورها، اقداماتي انجام دهد تا عامل ديگر شوك يعني 

تحريم ها فروكش نمايد.
درخصوص موضوع »اگر قرار اس��ت اصالح با جراحي صورت 

بگيرد بايد س��ازه هاي ذهني تصميم گيران جراحي ش��ود« 
الزم است به اين نكته اشاره شود كه اتفاقًا تصميم به جراحي 
از تغيي��ر ذهن ه��اي تصميم گيران ناش��ي ش��ده و حاصل 
پيشنهاد كارشناسان خبره اقتصادي است. سازه هاي ذهني 
تصميم گيران بر بازخوردي كه از يافته هاي اجرايي گذشته 
گرفته نمي تواند صرفًا بر اساس نگاه بخش خاص و محدودي 
از اساتيد دانشگاه و مجموعه بخش هاي مرتبط با آن محدود 
ش��ود.  پيشنهاد ايش��ان در خصوص ارزيابي و بررسي برنامه 
اصالحات دولت توسط دانشگاه ها و حيطه هاي كارشناسي، 

مدنظر دولت هس��ت و تا آخر خواهد بود و براي بهبود نحوه 
ارتباط بين دولت و دانشگاه از پيشنهاد متخصصان استقبال 
خواهيم كرد. ولي بايد اين نكته را در نظر گرفت كه سياست هاي 
مالي به سبب ماهيتي دارند همواره تأخير دروني زيادي دارند 
)تأخير در تشخيص، تأخير در تصميم گيري و تأخير در اجرا( 
و هرگونه عاملي كه به اين تأخير اضافه كند مي تواند اثربخشي 
سياس��ت را كاهش دهد. دولت با فهم تنگناي اصلي به نقش 
تصميم گي��ران و مقامات پولي و سياس��ي در جهت دهي به 
انتظارات و شكل گيري نهادها و ساختارها و كانال اثرگذاري آن 
واقف بوده و چنانچه در نامه به 6۱ اقتصاددان پاسخ داده شد اگر 
در مورد حذف ارز 4۲۰۰ اقدام نمي ش��د، اثرات آن در آينده از 
مسير پايه پولي بيشتر موجبات تورم را فراهم مي آورد و انتخاب 
دولت انتخاب بين بد و نه چندان مطلوب بوده كه گريزي از آن 
نبوده است. دولت در زمان محدود براي اجرا و فشار شديد روي 
پايه پولي، نمي توانست اجراي اين سياست را به عقب بيندازد. 
درخصوص موضوع »ببينيد چه صداهايي در دفاع از واردات 
بلند شده است« الزم است به اين نكته اشاره شود واردات در 
زمينه هايي كه تجرب��ه 4 دهه فعاليت در آن ثابت كرده كه به 
علت مداخله مداوم دولت در قيمت گذاري، مزيت هاي رقابتي 
را ازدست داده تا زماني كه بتواند به افزايش كيفيت سطح زندگي 
هم ميهنان و كاهش زيان هاي اجتماعي )حفظ جان و كاهش 
تلفات خودروي داخلي( كمك كند، قابل دفاع است. حمايت 
طوالني مدت و بدون حد از توليدات داخلي به جز رانت جويي 
و ايجاد انحصار و كاهش كيفيت و س��طح رفاه جامعه ارمغان 
ديگري ندارد. تا كي بايد دفاع ك��رد و هزينه هاي آن را مردم 
بي دفاع بپردازند؟ درخصوص مطلب »برگشت از تصميم غلط 

بازگرداننده اعتماد بين مردم است«، دولت اگر به اشتباه بودن 
تصميمي واقف گردد، قطعاً در راه جبران آن چاره جويي خواهد 
كرد. همچنين درخصوص »نيروهاي شريف كم نيستند؛ آنها را 
به چاپلوس ها ترجيح بدهيد«، آفت چاپلوسي همواره تهديدي 
براي علم، جامعه، دولت و ملت بوده و خواهد بود. دولت همواره 
سعي دارد تا با جذب كارشناسان از طريق برگزاري آزمون هاي 
سازمان سنجش، با شايسته ساالري و استفاده از ظرفيت دانايي 
كشور و از ميان دانش آموختگان دانشگاه هاي معتبر در رفع اين 
آفت اقدامات سازنده انجام دهد. درخصوص مواردي همچون 
نامتناسب بودن رشد دس��تمزدها با تورم، دولت با جنابعالي 
هم نظر است و معتقد اس��ت طبق اصل پنجم سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي مي بايست سهم نيروي انساني از كيك توليد 
به روال گذشته برگردد ولي نياز به طرح پيشنهاداتي هستيم كه 
با كمترين هزينه ممكن براي اقتصاد صورت گيرد. درخصوص 
رشد سهام بنگاه هاي رانتي و عقب ماندن ساير بنگاه ها يا رشد 
نس��بتًا اندك ماليات صاحبان ثروت )مثاًل صاحبان امالك( 
نسبت به رشد ماليات بر درآمد دولت هم نظر است و از پيشنهاد 
صاحب نظران استقبال مي كند. الزم به ذكر است دولت جراحي 
اقتصادي را شروع كرده و براي اولين بار برخالف گذشته ماليات 
بر تراكنش ها و حساب افراد را با در نظر گرفتن نوع شخصي و 
تجاري شروع كرده و حذف رانت يارانه اي صنايع بزرگ را نيز در 
برنامه خود دارد و اعتقاد دارد همه در رقابت بايد مساوي باشند. 
دولت با نگاه كارشناسي و استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهي 
براي رس��يدن به اهداف مشترك استفاده صورت گرفته و لذا 

دغدغه ها در حال مرتفع شدن است.
مركزاطالعرساني،روابطعموميواموربينالملل
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ادامه از صفحه اول



تعادل |
بازار خودرو در چند ماه گذشته با ركود سنگيني همراه 
بود. البته روند قيمتي نيز به صورت نوساني طي مي شد. 
نوس��انات قيمتي در بازار خودرو به علت عدم تعادل در 
ميزان عرضه و تقاضا بود. فعاالن بازار خودروي كش��ور 
مي گويند عرضه خودرو به بازار توس��ط خودروسازان 
كم است و پاس��خگوي تقاضاي بازار نيست. در نتيجه 
نوسان قيمتي در آينده نيز ادامه دار است. البته ابهامات 
در تصميمات مسووالن در رابطه با بحث واردات خودرو 
و همچنين، طوالني ش��دن مذاكرات وين، ركود بازار 
را تش��ديد مي كند. با اين وجود كه قيمت ها نوساني و 
پيش بيني ها نيز حاكي از ادام��ه دار بودن اين وضعيت 
بازار خودروي كشور بود، اما وزارت صمت مدعي شده كه 
قيمت ها در بازار كاهشي شده است. اين درحالي است كه 
رصد بازار خودرو طي روزهاي گذشته خالف اين ادعا را 
ثابت مي كنند. حتي گزارش ها از روند بازار نشان مي دهد، 
قيمت اغلب خودروها روند افزايشي به خود گرفته است. 

    قيمت خودرو كاهشي شده؟ 
طي روزهاي گذشته، اميد قاليباف، سخنگوي وزارت 
صمت ضمن تاكيد براينكه هدف گذاري امسال ايجاد 
جريان پاي��دار توليد و س��اماندهي عرضه و مديريت 
التهاب بازار خودرو است، گفت: رصد قيمت ها در بازار 
نش��ان مي دهد ش��اهد كاهش قيمت خودرو در بازار 
هس��تيم. اما آيا اين ادعاي وزارت صمت صحت دارد 
و روند قيمت ها به صورت كاهش��ي شده است؟ فربد 
زاوه، كارش��ناس صنعت خودرو به تجارت نيوز گفته 
اس��ت: در چند روز اخير، قيمت برخي از خودروها در 
بازار به صورت كاهشي بود. اما اين موضوع به صورت 
جزئي بود. او افزود: البته اين كاهش طبيعي است. در 
يك بازه زماني قيمت ها باال رفت. اما پس از مدتي اين 
افزايش قيمت متوقف شد. اكنون نيز قيمت  خودرو به 
نقطه فروش خود رسيده است و تا حدودي كاهشي 
شده است. اين كارش��ناس صنعت خودرو در ادامه 
توضيح داد: اما اين كاهش خودرو پايدار نيس��ت و 
بعد از مدتي ت��ورم تاثير خود را در بازار مي گذارد و 
قيمت ها دوباره به سمت نوساني شدن برمي گردد.

    از قيمت ها چه خبر ؟
آن طور كه فعاالن بازار خودرو عنوان مي كنند، در حال 
حاضر بازار خودرو در حالت س��ردرگم ق��رار دارد و در 
عين حال ، هنوز كاهش قيمت دالر اثر مثبتي روي اين 
بازار نداشته است. گزارش ها از روند بازار نشان مي دهد 
كه قيمت اغلب خودروها روند افزايشي به خود گرفته 
اس��ت. با اين حال، فعاالن بازار خودرو عنوان مي كنند 
كه هم اكنون خريد و فروش خودرو در حد صفر اس��ت 
و متقاضيان بس��يار كمي در بازار ديده مي شوند.با اين 
 LX EF7 حال گزارش ها نشان مي دهد، قيمت سمند
در بازار با افزايش دو ميليون توماني قيمت مواجه شد و 

 LX EF7 به ۳۱۸ ميليون تومان رسيد. اما قيمت سمند
دوگانه سوز با افزايش ۱۰ ميليون تومان قيمت روبه رو 
ش��د و ۳7۰ ميليون تومان قيمت پيدا كرد. هنچنين 
پراي��د ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ از ۱7۶ ميليون تومان به ۱7۹ 
ميليون تومان رسيده اس��ت و مدل ۱۴۰۱ اين خودرو 
نيز در اين مدت ۲ ميليون تومان گران ش��ده است و در 
حال حاضر ۱۸۵ ميليون تومان قيمت خورده است. در 
بين خودروهاي پژو نيز افزايش قيمت ها رخ داده است، 
به طوري كه پژو ۲۰۶ تيپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۲۸۲ ميليون 
تومان به ۲۸۴ ميليون تومان رسيده است و مدل ۱۴۰۰ 
اين خودرو ني��ز از ۲۹۲ ميليون تومان به ۲۹۴ ميليون 
تومان رس��يده اس��ت و مدل ۱۴۰۱ اين خودرو نيز در 
اين بازه زماني ۳ ميليون تومان گران شده است و ۳۰۴ 
ميليون تومان قيمت خورده است. در بين خودروهاي دنا 
موجود در بازار، دنا معمولي مدل ۱۴۰۱ از ۴۰۲ ميليون 
تومان به ۴۰7 ميليون تومان افزايش يافته اس��ت. در 
بين خودروهاي رانا نيز رانا پالس مدل ۱۴۰۱ از ۲۹۹ 

ميليون تومان به ۳۰۰ ميليون تومان رسيده است.

    توقف قيمت در بازار خودرو
در همين ح��ال، ريي��س اتحاديه نمايش��گاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران در مورد وضعيت بازار خودرو، 
در اظهاراتي گفته اس��ت: نزديك ۲ ماه اس��ت كه بازار 
خودرو آرام بوده و ثبات قيمتي داش��ته اس��ت و ميزان 
تقاضا به قدري كاهش يافته كه حتي تقاضاي كاذب نيز 
در اين بازار از بين رفته اس��ت. سعيد موتمني افزود: در 
حال حاضر همه طرف ها در بازار خودرو چه فروش��نده 
و چه خريدار منتظر تعيين تكليف واردات هس��تند از 
اين رو حتي نوس��انات نرخ دالر ه��م روي قيمت هاي 
خودرو تأثيري نگذاشته است. او در ادامه به »خبرگزاري 
مهر«گفته است: البته تقاضاي كاذب در بازار آزاد نداريم 
و اي��ن تقاضا در بخش خريد كارخان��ه اي وجود داريم؛ 

ديديم كه براي حدود 77 هزار دس��تگاه خودرو كه در 
دوم قرعه كشي سامانه يكپارچه تخصيص خودرو عرضه 
شد، بيش از ۶ ميليون نفر ثبت نام كردند. همه اين افراد 
متقاضي خريد خودرو نيستند بلكه با توجه به فاصله صد 
در صدي قيمت كارخانه و بازار آزاد، تقاضاي كاذب در 
اين بخش افزايش يافته است.موتمني با اشاره به وضعيت 
عرضه خودرو، گفت: متأس��فانه طي ۳ س��ال گذشته 
محدوديت عرضه ناش��ي از كاهش توليد و ممنوعيت 
واردات داش��ته ايم؛ وضعيت عرضه به گونه اي است كه 
حتي پاس��خگوي تقاضاي كم هم نيست چه برسد به 
تقاضايي كه در بازار خودروي ايران وجود دارد. رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران 
تصريح كرده كه در حال حاضر اصلي ترين و مهم ترين 
مشكل بازار خودروي ايران، محدوديت عرضه است كه 
هم موجب ايجاد فاصله قيمتي صد در صدي بين قيمت 
كارخانه و بازار شده و هم تقاضا را بي جواب گذاشته است.

    وارداتي ها شهريور مي رسند؟ 
از سوي س��وي ديگر، با توجه به اينكه هنوز شرايط 
واردات خودرو به كشور روشن نيست و طوالني شدن 
آن فرآيند ابهاماتي را ب��راي تاجران و واردكنندگان 
ايجاد كرده اس��ت. در حالي كه مع��اون حمل ونقل 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت اع��الم كرده كه 
»واردات خودرو تا ش��هريورماه انجام خواهد ش��د« 
كه هنوز آيين نام��ه نهاي��ي واردات، از هيات دولت 
بيرون نيامده و هيچ قانون مش��خص و قطعي وجود 
ندارد. آخرين روزهاي ارديبهش��ت اعضاي انجمن 
واردكنن��دگان خودرو به صراح��ت اعالم كردند كه 
واردات در شهريورماه در صورتي ممكن خواهد بود 
كه همين امروز مصوبه واردات نهايي و ابالغ ش��ده 
باشد و ثبت س��فارش صورت گيرد تا مراحل طي و 
خودروها وارد شود. حداقل و خوشبينانه، چهار ماه 

از زماني كه مصوبه صادر و دستورالعمل ها مشخص 
شود، زمان نياز است تا خودرو وارد شود و با توجه به 
مقررات، هيچ كسي هم نمي تواند اين زمان را كاهش 
دهد. حال مهدي دادف��ر دبير انجمن واردكنندگان 
خودرو با اش��اره به اينكه روشن نبودن شرايط مانع 
از بازاريابي مناسب براي واردكنندگان خودرو شده 
است، گفته است: در حالي صحبت از واردات خودرو 
در شهريور ماه است كه هنوز هيچ قانون و مقرراتي در 
اين زمينه تدوين و تصويب نشده است، به اين ترتيب 
دور از ذهن است كه چنين اتفاقي در شهريور امسال 
امكان پذير باش��د. اين فعال بازار خودرو اضافه كرد: 
برخي از خودروهاي ارزان قيمت صحبت مي كنند و 
مثال مي گويند در اين راستا قرار است خودروهايي با 

محدوده قيمت ۱۰ هزار دالر وارد ايران شود.
وي با اش��اره به اينكه طبق قوانين موجود و بر اس��اس 
ش��رايط كنوني، يك خودروي ۱۰ هزار دالري در بازار 
اي��ران با پنجاه درصد افزايش قيمت روبه رو مي ش��ود، 
توضي��ح داد: به عب��ارت ديگر قيمت تمام ش��ده يك 
خودروي ۱۰ هزار دالري براي خريدار ايراني بين ۱۵.۵ 
تا ۱۶ هزار دالر است. او در توضيح اين مطلب ادامه داد: 
به عبارت ديگر در بهترين شرايط قيمت تمام شده يك 
خودرو بر مبناي دالر س��يصد ميليون توماني در ايران 
بيش از ۴۵۰ ميليون تومان است، به اين ترتيب نمي توان 
توقع داشت در قيمت خودروهاي مصرفي در محدوده 

دويست ميليون تومان تغييري در بازار ايجاد شود.
وي گفت: تعريف سياست گذار از ارزان قيمت با تعريف 
مردم از ارزان قيمت فرق جدي دارد و قيمت خودروي 
واردات��ي به ايران نمي تواند كمت��ر از بهاي خودروي 
توليدي در ايران باشد. دادفر اضافه كرد: براي نمونه 
اكنون خودروي كوئيك به نرخ ۲۲۰ ميليون تومان 
فروخته مي ش��ود. اين در حالي اس��ت ك��ه مقامات 
مي گويند خودروي اقتصادي قرار است به ايران وارد 
شود، اينها شعارهايي بسيار غيرواقعي است چرا كه 
خودرويي با قيمت كمتر از دويس��ت ميليون از نظر 
افكار عمومي اقتصادي است و در نتيجه خودروهايي 
كه وارد ايران مي ش��ود ن��ه ارزان خواهن��د بود و نه 
اقتصادي. او نتيجه گيري كرد: اينكه گفته مي شود بايد 
خودروي اقتصادي وارد شود در اصل فرستادن مردم 
به دنبال نخودسياه است. اين فعال بازار خودرو تاكيد 
كرد: به اين ترتيب نبايد اين انتظار در مردم ايجاد شود 
كه واردات خودرو، بهاي خودروهاي مصرفي داخلي 
را تحت تاثير قرار مي دهد. اين گونه انتظارات در عمل 
به زيان بازار اس��ت چرا كه باعث كوچ تقاضا مي شود.

وي ادام��ه داد: ب��ازار خودرو در ايران ب��ازاري مطلقا 
انحصاري است و به هيچ روي در اين بازار رقابت وجود 
ندارد. براي بهبود وضعيت بازار و عمق بخشي به آن 
مهم ترين ضرورت از بين بردن تدريجي اين انحصار 
است و چنين اتفاقي فقط با واردات خودرو، آن هم در 

مقياس مشخص و كوچك امكان پذير نيست.
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ستاد تنظيم بازار، قيمت رب
را تعيين تكليف كند

عضو هيات مديره سنديكاي كنسرو ايران در تعلل 
ستاد تنظيم بازار در تعيين قيمت رب گوجه فرنگي 
انتقاد كرد و گفت: اين بالتكليفي سه ماهه، بازار رب 
را بر هم ريخته و منجر به توقف توليد آن شده است.

محم��د مختارياني، عضو هيات مديره س��نديكاي 
كنس��رو اي��ران در گفت وگو با مهر درب��اره آخرين 
وضعيت تعيين تكليف قيمت رب گوجه فرنگي گفت: 
هفته گذش��ته وزارت جهاد كشاورزي در نامه اي به 
سازمان حمايت اعالم كرد كه با توجه به هزينه هاي 
توليد، با افزايش قيمت اين محصول به ۴۵ هزار تومان 
موافق است.وي اضافه كرد: بعد از موافقت سازمان 
حمايت، موضوع در ستاد تنظيم بازار مطرح شده اما 
متأسفانه ستاد تنظيم بازار با افزايش قيمت رب گوجه 
فرنگي موافقت نكرده اس��ت.مختارياني با انتقاد از 
سياست گذاري هاي دولت و قيمت گذاري دستوري 
براي محصوالت كنسروي و رب گوجه فرنگي، گفت: 
رب گوجه فرنگي هيچگاه مش��مول قيمت گذاري 
دس��توري نبوده و سرانه مصرف آن در كشور حدود 
۴ تا ۵ كيلوگرم است بنابراين نيازي نيست كه ستاد 
تنظيم بازار كه رياست آن را معاون اول رييس جمهور 
بر عهده دارد در اين زمينه ورود و تصميم گيري كند.

وي با اشاره به اينكه بايد به وزارتخانه هاي تخصصي از 
جمله وزارت جهاد كشاورزي اختيار تام داده شود تا 
اگر تشخيص داد قيمت محصولي الزم است افزايش 
ياب��د، اين اتفاق بيفتد، افزود: در چنين ش��رايطي 
ستاد تنظيم بازار به امور مهم تر مي پردازد و آنها را 
حل مي كند. اما متأسفانه اين شيوه تصميم گيري 
ساختارها را بر هم زده و به جاي حل مشكل منجر 
به گسترش نابساماني ها شده است.اين فعال بخش 
خصوصي با انتقاد از سياس��ت گذاري ها در حوزه 
قيمت گذاري مواد غذايي گفت: بيش از سه ماه است 
كه توليدكنندگان گرفتار تعيين تكليف قيمت رب 
گوجه فرنگي هستند.مختارياني با اشاره به اينكه 
بس��ياري از كارخانجات خط توليد خود را متوقف 
كرده اند، گفت: قائم مقام وزير جهاد كش��اورزي و 
فرمانده قرارگاه امنيت غذاي��ي براي جلوگيري از 
ايجاد كمبود رب گوجه فرنگي در بازار، چندي پيش 
به كارخانجات اعالم كرده بود كه با مسووليت بنده 
اقدام به توليد رب گوجه فرنگي با ۱۲ درصد افزايش 
قيمت كنيد كه در حال حاضر براي چند شركت به 
دليل اين مساله، پرونده هاي قضايي سنگين تشكيل 
شده است و كسي نيز پاسخگو نيست. اين در حالي 
است كه ما از اواخر سال گذشته پيگير اصالح قيمت 
رب گوجه فرنگ��ي بوديم.به گفته اين فعال بخش 
خصوصي، قيمت قوطي و گوجه فرنگي نسبت به 
سال گذشته بيش از ۵۰ درصد و همچنين حقوق 
و دس��تمزد نيز ۵7 درصد رش��د داشته است.وي 
با بيان اينكه در چنين ش��رايطي چگونه مي توان 
قيمت رب ر ثابت نگه داش��ت ، تصريح كرد: ادامه 
روند فعلي، منجر به ايجاد تنش در بازار محصولي 
مي شود كه در صورت عدم دخالت دولت، به واسطه 
بحث عرضه و تقاض��ا، راه خود را پيدا مي كرد و به 
تعادل مي رسيد.مختارياني اضافه كرد: در حدود 
س��ه ماهي كه دولت به بازار رب ورود كرده، باعث 
ايجاد نابس��اماني گس��ترده در اين بازار شده و در 
حال حاضر عالوه بر اينكه مصرف كننده رب را گران 

مي خرد با كمبود آن نيز مواجه است.

كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي
قيمت روغن

معاون صنايع عمومي وزارت صمت گفت: ما در حوزه 
روغن به س��مت كاهش ۱۰ ت��ا ۱۵ درصدي خواهيم 
رف��ت و در حوزه هاي ديگر با ح��ذف گمرك كاهش 
قيمت را خواهيم داشت. محمدمهدي برادران، اظهار 
كرد: طي سال هاي گذشته كارهاي خوبي انجام شده 
كه به همت شما سرمايه گذاران بوده است. وي عنوان 
كرد: ما دنبال اين هستيم با واقعي كردن قيمت توليد 
دارو صادرات دارو را داش��ته باشيم و از طريق بيمه نيز 
حقوق مصرف كننده حفظ شود. برادران ادامه داد: در 
حوزه نساجي كار سختي اس��ت كه جايزه را از استان 
يزد به جايي ديگر بدهيم، براي اولين بار جايزه صنايع 
برتر در حوزه نساجي را به بروجرد داديم كه در توليد، 
اشتغال آفريني و توجه نهايي به مشتري توجه خوبي 
داش��تند.معاون صنايع عمومي وزارت صمت، افزود: 
اينكه در حوزه پوشاك برندسازي كنيم كار خوبي است 
كه به عنوان نمونه مي توان ب��ه زاگرس پوش بروجرد 
اش��اره كرد.وي تصريح كرد: در بين پروژه هايي كه در 
روز ملي صنعت ب��ا حضور رييس جمهور از آنها تقدير 
شد، چهار پروژه مربوط به لرستان بود.برادران عنوان 
كرد: مردم از افزايش قيمت هاي ناشي از مردمي سازي 
يارانه ها ناراضي هستند، البته توليد كنندگان بايد به 
كيفيت كااليي كه توليد مي كنند توجه داش��ته و در 
عين رقابت قيمت را سود مصرف كننده نهايي در نظر 
بگيرند در نتيجه توجه به كيفيت و قيمت نهايي كاال 
بسيار مهم است.معاون صنايع عمومي وزارت صمت 
بيان كرد: ما در حوزه روغن به سمت كاهش ۱۰ تا ۱۵ 
درصدي خواهيم رف��ت و در حوزه هاي ديگر با حذف 
گمرك كاهش قيمت را خواهيم داش��ت.وي با اشاره 
به اينكه پيشنهاد اس��تاندار اجراي طرح پايش استان 
است، طرح آمايشي آماده كرديم، كه پروژه هاي ملي را 
رصد مي كنيم، عنوان كرد: پيگيري مصوبات سفرهاي 
استاني رييس جمهور از ديگر وظايف ماست.برادران 
با اشاره به اينكه يكي از مجموعه هايي كه بازار وسيع 
با تن��وع كااليي را دارد قطعات يدكي خودرو اس��ت، 
تصريح كرد: در گذشته تنها دو قلم از قطعات خودرو 
شناسايي كاال را داشتند، اما اكنون ۵۵ قلم شناسايي 
شدندمعاون صنايع عمومي وزارت صمت ادامه داد: با 
شناسايي كااليي عالوه بر اينكه ميزان توليد ملي شفاف 
مي شود، كاالي با اصالت از كاالي قاچاق تشخيص 
داده مي ش��ود، نكته مهم اينك��ه در رويكرد جديد 
توليد كنندگان بايد سطح ضمانت قطعات را بابا ببرند.

شانس برنده  شدن متقاضيان 
خودرو چقدر است؟

براس��اس آمار به صورت كلي هر فرد ثبت نام كننده 
شانس ۱.۳درصدي براي برنده شدن در قرعه كشي 
خودرو خواهد داشت. به گزارش تسنيم، مرحله دوم 
ثبت نام خودرو در سامانه يكپارچه تخصيص خودرو 
به مدت س��ه روز از ۲۵ تيرماه آغاز شد و تا ساعت ۱7 
سه شنبه ۲۸ تيرماه به پايان رس��يد.در اين دوره در 
مجموع ۶ ميليون و ۵7 هزار و ۵۵۵ نفر در طرح هاي 
مختلف فروش فوق العاده، پيش فروش و مشاركت در 
توليد خودروسازان براي خريد حدود 7۶ هزار و 7۰۰ 
خودرو ثبت نام كردند. براس��اس آمار به صورت كلي 
هر فرد ثبت نام كننده در سامانه يكپارچه تخصيص 
خودرو ش��انس ۱.۳درصدي براي برنده ش��دن در 
قرعه كشي خودرو خواهد داشت يعني از هر 7۹ نفر 
يك نفر شانس برنده شدن دارد. نتايج قرعه كشي هم 
حداكثر تا يك هفته آينده اعالم مي شود و علت اين 
زمان، تطبيق اطالعات و داده هاي ثبت نام كنندگان با 
طرح جواني جمعيت و كنترل واجدان شرايط است.

موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسيا 
تا ۳ ماه ديگر امضا مي شود

يك مقام مسوول گفت: موافقت نامه تجارت آزاد ايران 
با اتحاديه اقتصادي اوراس��يا پ��س از تاييد مقامات ۶ 
كشور تا سه ماه آينده به امضا خواهد رسيد. ميرهادي 
س��يدي در كارگاه بين الملل��ي آموزش تج��ارت با 
فدراسيون روسيه، با تاكيد بر اينكه امضاي موافقت نامه 
ايران تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا اهميت 
بسياري دارد، اظهار كرد: تا سه ماه آينده موافقتنامه 
تجارت آزاد به مرحله امضا مي رس��د كه زيرس��اخت 
مهمي در مبادالت تجاري محس��وب مي ش��ود و بر 
اس��اس آن ۸۰ درصد تعرفه هاي گمركي بين ايران 
با اتحاديه اقتصادي اوراس��يا صفر خواهد شد.مشاور 
امور بين الملل و توافقنامه هاي تجاري سازمان توسعه 
تجارت ايران افزود: براي افزايش تجارت با پنج كشور 
عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا بايد از همين امروز تجار 
و فعاالن اقتصادي تمهيدات خود را براي استفاده از اين 
فرصت به كار ببندند. بايد توجه داشت كه ۵۰ درصد 
تجارت امروز جهان بر اس��اس موافقتنامه ها با تعرفه 
اندك انجام مي شود. سهم ايران در اين بخش ۵ درصد 
است كه شكاف بزرگي با جهان ايجاد كرده اما امضاي 

موافقت نامه با اوراسيا مي تواند آن را پوشش دهد.

ويژه

در نشست مسووالن ذوب آهن اصفهان 
و مجتمع فوالد مباركه عنوان شد

هم افزايي بيشتر در راستاي 
ارتقاي توليد و عبور از تنگناها

به گزارش روابط عمومي ذوب آهن اصفهان، مهندس 
ايرج رخصتي مديرعامل ذوب آه��ن اصفهان در اين 
نشست گفت: هر يك از بخش هاي كشور براي پيشرفت 
و آباداني ايران اسالمي رسالتي دارند و توليد، وظيفه 
كليدي و اصلي صنايع فوالدي به عنوان بخش پيشران 
اقتصاد كشور است. وي افزود: ذوب آهن اصفهان با دانش 
نيروي انس��اني و تجربه بيش از نيم قرني و همچنين 
برخورداري از زيرس��اخت هاي موث��ر در بخش هاي 
گوناگون در كنار گسترش سبد محصوالتش، توليدات 
با ارزش افزوده باال را به عنوان يك استراتژي كليدي در 
دوره جديد در دس��تور كار قرار داده است. مديرعامل 
ذوب آهن اصفهان خاطرنشان كرد: اين شركت به عنوان 
اولين توليد كننده فوالد در ايران و مجتمع فوالد مباركه 
نيز به عنوان بزرگ ترين توليد كننده فوالدي كش��ور 
مي توانند از طريق تعامالت در بخش هاي مختلف، روز 
به روز زمينه توسعه بيشتر كشور و به ويژه حمايت از 
جامعه پيرامون را رقم بزنند. مهندس رخصتي اظهار 
داش��ت: ظرفيت توليد چدن در ذوب آهن اصفهان ۳ 
ميليون و شش��صد هزار تن است كه امكان جذب آن 
در داخل كارخانه فراهم نيست و مي توانيم اين چدن 
توليدي را به فوالد مبارك��ه واگذار كنيم. مديرعامل 
ذوب آهن اصفهان در خصوص مسووليت هاي اجتماعي 
اين صنايع فوالدي نيز گفت: با توجه به اينكه ذوب آهن 
اصفهان و فوالد مباركه در حوزه فعاليت هاي ورزشي، 
فرهنگي و اجتماعي فعال هستند، مقرر شد با هماهنگي 
هر دو شركت برنامه ريزي هدفمند به نحوي صورت 
گيرد كه اين مجموعه ها رقيب يكديگر تلقي نشوند 
و بتوانند با حمايت از رش��ته هاي متنوع ورزشي، دو 
مقوله توليد و ورزش را دوشادوش يكديگر پيش ببرند. 
وي در زمينه بهره گيري از توانمندي هاي شركت هاي 
تابعه هر دو مجموعه نيز بيان كرد: شركت هاي بسياري 
در زير مجموعه ذوب آهن اصفهان و فوالد مباركه در 
بخش هاي گوناگون فعاليت دارند كه از پتانسيل هاي 
بسيار خوبي برخوردار هس��تند و تالش مي كنيم به 
ش��يوه اي عملياتي تر، از اين ش��ركت ها در راستاي 
افزايش توليد و تنوع بخشي بيش��تر به آن بهره مند 
شويم. دكتر طيب نيا مديرعامل مجتمع فوالد مباركه 
نيز در اين نشست به وضعيت توليد فوالد در ايران و 
جهان پرداخت و گفت: چالش هاي پيش روي توليد 
فوالد، فراتر از جنگ اوكراين و حتي شيوع ويروس 
كرونا اس��ت، گرچه اين دو متغير نيز در روند توليد 
فوالد جهان تاثيرگذاري بسياري داشته اند. هماهنگي 
بيشتر بين مجتمع فوالد مباركه و ذوب آهن اصفهان 
يك ضرورت اجتناب ناپذير است و سبب مي شود اين 
دو فوالدساز بزرگ كشور براي مقابله با محدوديت هاي 
پيش رو و همچنين بهره گيري بيشتر از فرصت هايي 
كه براي صنعت فوالد كشور وجود دارد، برنامه ريزي 
جامع تري داشته باشند وحمايت مسووالن را براي 
ارتقاي توليد كه رش��د و ش��كوفايي بيشتر كشور را 
در بخش هاي گوناگون در پي دارد، جلب نموده و 

افتخارات بيشتري را براي كشور ثبت كنند. 

رصد بازار، ادعاي مسووالن وزارت صمت مبني بر كاهشي شدن قيمت ها را رد مي كند

رييس سازمان توسعه تجارت ايران: 

معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه: 

مشكل بازار خودرو چيست؟ 

۱۰ هزار نفر صادركننده بدهكار بانكي داريم 

موانع تجارت با همسايگان و آفريقا را اعالم كنيد

رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: با ۱۰ هزار نفر 
صادركننده بدهكار بانكي روبرو هستيم كه براي كاهش 
بدهي آنها در حال تالش هستيم. علي رضا پيمان پاك با 
حضور در يك برنامه تلويزيوني با بيان اينكه كش��ورهاي 
آفريقايي بازاري بكر و پرس��ود براي ايران هستند، اظهار 
كرد: كش��ورهاي امريكاي التين و هند هم كه جزو پنج 
مقصد اول صادرات��ي ايران قرار گرفته، از جمله فرصت ها 
هس��تند. وي افزود: فرهنگ تجارت خارجي ما س��نتي 
است و بايد با كمك تشكل ها، اين فرهنگ را تغيير دهيم 
و با همكاري شركت هاي دانش بنيان، تجارت دانش بنيان 

هم داشته باشيم و بر همين اساس و در نخستين گام ها، در 
امارات و در س��ايت آمازون، پاويون ويژه كاالهاي ايراني را 
ايجاد كرده ايم. رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينكه 
ثبت حقوقي كنسرسيومي در كشور نداريم ولي اهميت 
زيادي دارد كه بتوانيم يك نه��اد يا مجموعه را به صورت 
كنسرس��يوم به ثبت برس��انيم، گفت: يكي از پروژه هاي 
مشترك با مركز تجارت جهاني، ايجاد كنسرسيوم تجاري 
و ورود آن به بازارهاي تجاري است. وي ادامه داد: انتقال ارز 
با هزينه هاي بسيار پايين در همين شرايط تحريم صورت 
مي گيرد و سيستم هاي نقل و انتقال بانكي هم ايجاد شده 

است. پيمان پاك با اشاره به اينكه با ۱۰ هزار نفر صادركننده 
بدهكار بانكي روبرو هس��تيم كه براي كاهش بدهي آنها 
تالش مي كنيم، عنوان كرد: بالفاصله بعد از تشكيل دولت 
سيزدهم، كارگروهي با حضور رييس بانك مركزي و وزير 
صمت شكل گرفته و امروز شاهد هماهنگي در سياست هاي 
ارزي كش��ور هس��تيم. رييس سازمان توس��عه تجارت 
خاطرنشان كرد: مذاكرات تعرفه ترجيحي با اندونزي، هند 
و پاكستان در حال انجام است و مشكالتي هم در اين زمينه 
برطرف شده است، همچنين بيمه قراردادها هم در دستور 
كار است به اين نحو كه تاجران شناسنامه دار در كشورهاي 

مقصد، طرف قرارداد افراد و شركت هاي ايراني باشند. وي 
تصريح كرد: فعاًل فقط از ابزار عوارض صادرات اس��تفاده 
مي كنيم و محدوديت ديگري نداريم اما حقيقت اين است 
كه ايران، كشور صادرات محور نيست و صرفًا اضافه بر نياز 
را صادر مي كند، بنابراين هر وقت صادرات افزايش يافته، 
بازار داخلي خالي شده است. پيمان پاك با بيان اينكه تعداد 
رايزن هاي اقتصادي ايران تاكنون در تمام دنيا ۶ نفر بوده 
است، گفت: در بودجه تا ۳۰ نفر اجازه داده شده ولي خيلي 
هنر كنيم، تا ۲۰ نفر را مي توانيم تعيين كنيم البته از دي ماه 

سال گذشته ۴۳۰ نفر گزينش شدند تا به ۳ نفر رسيديم.

مهدي صفري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور 
خارجه در نشس��ت كميس��يون صادرات اتاق ايران از 
صادركنندگان بخش خصوصي خواست تا فعاالنه وارد 
ميدان شوند و اگر با مانعي برخورد كردند، اطالعات الزم 
را در اختيار وزارت خارجه قرار دهند.اعضاي كميسيون 
توسعه صادرات اتاق ايران در نشست اخير ميزبان معاون 
ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه بودند. در اين جلسه 
اعضاي كميسيون ضمن بيان نظرات و درخواست هاي 
خود بر لغو رواديد بين ايران و كشورهاي هدف صادراتي، 
تقويت سطح همكاري بين س��فارتخانه هاي ايران در 
كش��ورهاي هدف با فعاالن اقتصادي و ايجاد سازوكار 
آس��ان تر براي برگش��ت ارز به كش��ور، تاكيد كردند.

صادركنندگان همچنين نس��بت به بي توجهي دولت 
به نظرات مشورتي بخش خصوصي، معترض بودند و 
وجود مشكالت صادراتي و ارزي امروز را ناشي از همين 
بي توجهي ها مي دانند. آنها در عين حال قدم هاي مثبتي 
كه تاكنون در راستاي توسعه سطح صادرات برداشته 
شده را اميدواركننده توصيف كردند و خواستار همت 
بيشتر دولت در مسير تسهيل شرايط صادراتي شدند.

در اين نشست اميرعابدي، رييس كميسيون صادرات 
اتاق ايران آماري از حجم صادرات كشور و ميزان رشد 
آن در دو سال اخير ارايه داد.بر اساس اظهارات او در سال 
۱۴۰۰ بيش از ۴۸ ميليارد دالر صادرات از ايران صورت 
گرفته كه نسبت به سال ۹۹ حدود ۴۰ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. در سه ماهه اول امس��ال ۱۳ ميليارد 

دالر صادرات انجام ش��ده كه در مقايس��ه با بهار سال 
۱۴۰۰ حدود ۲۱ درصد رشد داشته است و همچنين 
از مثبت بودن تراز تجاري ايران حكايت دارد. اين فعال 
اقتصادي همچنين به برنامه ري��زي براي ۵۵ ميليارد 
دالر صادرات در سال ۱۴۰۱ اشاره كرد كه ۵۰ ميليارد 
آن صادرات كاال و ۵ ميليارد دالر آن مربوط به خدمات 
فني مهندسي مي ش��ود.عضو هيات نمايندگان اتاق 
ايران يكي از مزيت هاي ايران را صادرات خدمات فني 
مهندسي عنوان كرد و گفت: معتقديم ايران مي تواند 
در اين بخ��ش حضور پررنگ ت��ري در بازارهاي هدف 
داشته باشد.عابدي، بي توجهي به ديدگاه هاي مشورتي 
اعضاي اتاق ايران از سوي دولت به ويژه در دوران تحريم 
را آس��يب زا دانس��ت و با انتقاد از صدور بخشنامه هاي 
متعدد كه با حضور دولت جديد تا حدودي كاهش پيدا 
كرده، تاكيد كرد: وجود قوانين و بخشنامه هاي متعدد 
و حتي متناقض از معضالت اصلي صادرات است. البته 
امروز مي توان يكي از اصلي ترين چالش ها را برگش��ت 
ارز به كش��ور عنوان ك��رد، به ويژه براي ش��ركت هاي 
كوچك و متوس��ط كه اتاق ايران نماينده اين طيف از 
فعاالن اقتصادي اس��ت. عضو هي��ات نمايندگان اتاق 
ايران تقويت سطح روابط س��فارت خانه ها با بازرگانان 
و تج��ار را يكي از انتظارات اصل��ي بخش خصوصي از 
وزارت خارجه عنوان كرد. در ادامه سيد علي حسيني، 
رييس كميسيون حمل ونقل اتاق ايران، ارتباط زنده و 
پويا بين سفارتخانه ها با فعاالن اقتصادي را گامي بلند 

و موثر خواند كه امكان استفاده از ظرفيت ها را تسهيل 
مي كند. او معتقد است اين ارتباط زمينه دسترسي به 
اطالعات كشورهاي هدف را فراهم مي كند و بايد بيشتر 
هم شود. اين فعال اقتصادي ادامه داد: به نظر مي رسد 
مسيرهاي تزانزيتي ايران مجدد مورد توجه قرار گرفته 
و با تقويت اين حوزه همكاري بين نمايندگي هاي ايران 
در كشورهاي مختلف با فعاالن اقتصادي مي تواند موثر 
باشد. مهدي صفري، معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت 
امور خارجه با اعالم اين خبر كه تمام مسيرهاي زميني 
براي كاميون ها باز است از تقويت سطح همكاري هاي 
ايران با كشورهاي همسايه و منطقه خبر داد. بر اساس 
اظه��ارات او رواب��ط ايران و كويت نيز گس��ترش پيدا 
كرده و روند آن اميدواركننده است. معاون ديپلماسي 
اقتص��ادي وزارت ام��ور خارجه با اش��اره به جهش در 
صادرات غير نفتي گف��ت: در مورد صدور خدمات فني 
مهندسي، فضاي كشورهاي قزاقس��تان و آذربايجان 
مناسب اس��ت ضمن اينكه دولت هاي اين دو كشور، 
براي ارايه ضمانتنامه و وام هاي مناس��ب براي حضور 
سرمايه گذاران برنامه ريزي كرده اند. اين مقام مسوول، 
از امكان صدور خدمات فني مهندسي براي بخش معدن 
قزاقستان سخن گفت و ادامه داد: طبق تفاهم انجام شده 
بين ايران و قزاقستان، سطح تجارت بين دو كشور بايد 
به ۳ ميليارد دالر برسد. اين رقم در ارتباط با روسيه بالغ 
بر ۵ ميليارد دالر است. صفري امكان فعاليت تجاري و 
سرمايه گذاري در آذربايجان، ازبكستان، تاجيكستان، 

پاكستان و كشورهاي آفريقايي از جمله اوگاندا، كنيا را 
براي ايرانيان مهيا دانست و با تشريح مجموعه اقداماتي 
كه دولت در اين كشورها انجام داده از بخش خصوصي 
خواس��ت تا فعاالنه وارد ميدان شوند و در صورتي كه با 
مانعي برخورد كردند، اطالعات الزم را در اختيار وزارت 
خارجه قرار دهند. در اين نشست علي چاغروند، معاون 
كميسيون ها، مجامع و شوراهاي اتاق ايران از تشكيل 
كميته صادرات اتاق ايران به دنبال نشست هيات رييسه 
اتاق ايران با رييس جمهور و درخواست ايشان مبني بر 
شناسايي مشكالت و ارايه راهكارهاي مناسب صادراتي 
به دولت خبر داد. بر اس��اس اظهارات او قرار اس��ت در 
قالب اين كميته مس��ائل به صورت مصداقي و موردي 
بررسي شود. از طرفي توانمندي هاي صادركنندگان 
نيز شناسايي خواهد شد تا به كمك آن بخشي از مسائل 
برطرف ش��ود. او از شبكه س��ازي بين كسب وكارهاي 
كوچك و متوسط براي اثرگذاري بيشتر در صادرات به 
عنوان يك��ي از اولويت هاي اين كميته ياد كرد و افزود: 
بخش خصوصي دنبال تدوين يك برنامه دقيق صادراتي 
در كشور اس��ت. در صورت داشتن برنامه مي توانيم از 
توانمندي هاي خود بهتر اس��تفاده كنيم. اين موضوع 
به شناخت از كش��ورهاي هدف نياز دارد و مي توانيم با 
مطالعه دقيق، گام هاي بلندي در اين راس��تا برداريم. 
چاغروند همچنين تالش براي حضور نماينده بخش 
خصوصي در كنار دولت در چارچوب كميسيون هاي 

مشترك ايران و كشورهاي هدف را پيشنهاد داد.
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خبرروز

دارويي كه مي تواند طول عمر انسان را به ۲۰۰ سال افزايش دهد
»سنوليتيك« كه به شكل قرص مصرف شود، سلول هاي بدن انسان را كه مسوول پيشبرد روند پيري هستند از بين مي برد و به طور بالقوه 
طول عمر ما را دو برابر مي كند. دكتر اندرو استيل، زيست شناس محاسباتي بريتانيايي، كتاب جديدي در مورد طول عمر انسان منتشر 
كرده و معتقد است كه زندگي كردن بيش از يك قرن با كمك نوع خاصي از دارو براي نسل بشر امكان پذير است. بنا به گفته دكتر استيل 
»هيچ محدوديتي براي مدت زمان زندگي ما وجود ندارد.« او گفت: از ديد من، هيچ دليل فيزيكي يا بيولوژيكي خاصي وجود ندارد كه مانع از 
افزايش طول عمر به ۲۰۰ سال شود!اين دارو قادر است »سلول هاي زامبي« را كه از نظر علمي به عنوان سلول هاي پيري شناخته مي شوند، از 
بين ببرد. جالب است بدانيد كساني كه آشكارا تمايل دارند بيش از يك انسان معمولي زندگي كنند، جزو ثروتمندترين افراد جهان هستند! 

ادامهازصفحهاول

خاكريز اول اعتماد عمومي است

ماجراي وعده هاي دولت و 
بانيان وضع موجود

مساله اينجاست كه قرار نبود گشت ارشاد به افزايش 
خشونت در جامعه دامن بزند، مساله امر به معروف و 
نهي از منكر قرار نبود جامعه را به چند دستگي و مقابل 
هم قرار دادن مردم منجر شود. آن خاكريز اولي كه اين 
روزها برخي مسووالن آدرس اشتباه از آن مي دهند، 
اعتماد عمومي است كه اگر از بين برود، پايه هاي جامعه 
سست و متزلزل مي شود. وقتي مسائل و مشكالت 
اقتصادي تا اين حد عرصه را بر مردم تنگ كرده، وقتي 
خيلي از خانواده ها براي تامين مايحتاج روزانه خود با 
مشكالت زيادي مواجه اند، وقتي بيماران براي تامين 
دارو و هزينه هاي درمان در فشار هستند، وقتي اقشار 
مختلف جامعه يك به يك زير خط فقر سقوط مي كنند 
و گراني هاي افسار گسيخته نفس مردم را به شماره 
انداخته است، نمي توانيم بي توجه به تمام اين مسائل 
براي يك چالش اجتماعي اينقدر هزينه كنيم و مردم 
را در شرايطي قرار دهيم كه خود را مقابل يكديگر و نه 
در كنار هم ببينند. مقابله با آنچه كه به گفته مسووالن 
تالش دشمن براي خدشه دار كردن آرمان هاي انقالب 
به شمار مي رود، بگير و ببند در سطح عمومي جامعه 
نيس��ت، اگر مي خواهيم با اين دست رفتارها مقابله 
كنيم، بايد زير س��اخت هاي فرهنگي را متناسب با 
نيازهاي مردم مورد بررسي قرار داده و اقدام به ايجاد 
آنها كنيم. اينكه بگوييم خاكري��ز اول يك جامعه و 
يك آرمان حجاب است در حالي كه هر روز بر تعداد 
افرادي كه به دليل مشكالت مالي زندگي هايشان از 
هم پاشيده مي شود، شانه خالي كردن از بار مسووليتي 
است كه به عهده داريم. آدرس اشتباه ندهيد. مسووالن 
نمي توانند و نبايد ب��ه مردم آدرس غلط بدهند، آنها 
مسوولند تا معيشت مردم را تامين كنند، امنيت آنها 
را تامين كنند و اين مسووليت ها را بايد به نحو احسن 
انجام بدهند تا خاكريز اول كه همان اعتماد عمومي 

مردم است از دست نرود.

 افزاي��ش داده و از س��وي ديگر اقدام به آزادس��ازي 
قيمت ها كرده است. اما بار اين برخوردهاي سياسي 
را مردمي تحمل مي كنند ك��ه امروز در تامين اقالم 
ضروري خود با مشكل روبه رو هستند. در يك چنين 
ش��رايطي دولت به جاي پاس��خگويي به چرايي بر 
زمين ماندن وعده هايش در آتش دوقطبي اقتصادي 
مي دمد و اقدام به پاسخگويي به اظهارات دولت قبل 
مي كند. وزير اقتصاد بايد درباره وعده هاي اجرا نشده، 
پاسخ دهد و چرايي بروز مشكالت كشور. اينكه مدام 
از بانيان وضع موجود س��خن بگويند و هيچ سهمي 
براي س��وءمديريت هاي خود قائل نشوند، نشان از 
يك مشكل ريشه اي در دولت دارد. مشكلي كه انگار 
دولتمردان مايل به مشاهده آن نيستند و نمي خواهند 

آن را ببينند.

رويداد

مهلت يك هفته اي مجلس به دولت براي ابالغ مصوبه شوراي عالي كار

ماه هاست كه بازنشستگان منتظر هستند تا مصوبه 
شوراي عالي كار در مورد افزايش حقوق آنها اجرايي 
شود، افزايشي كه هر چند آنها را از زير خط فقر باال 
نمي آورد اما حداقل براي تامين معيشت خود در چند 
روز از ماه مي توانند نفسي به راحتي بكشند. اين در 
حالي است كه دولت تمام تالش خود را كرد تا با ارايه 
پيش��نهادهاي ديگر از تاييد اين مصوبه شانه خالي 
كند اما ... حاال خبرها حاكي از آن اس��ت كه رييس 
مجلس شوراي اسالمي مصوبه دولت در اين زمينه را 
مغايرقانون دانسته و معتقد از شرايط مندرج در ماده 
96 قانون تامين اجتماعي در آن رعايت نشده است. 
بنا به اخبار منتشر شده دولت يك هفته فرصت دارد 
تا مصوبه شوراي عالي كار را ابالغ كند و در غير اين 
صورت مصوبه دولت به طور خودكار بي اثر مي شود. 
مس��اله اي كه اين روزها باعث ش��ده تا شمار قابل 
توجهي از بازنشس��تگان در شهرهاي مختلف براي 
احقاق حقوق از دس��ت رفته خ��ود اعتراض كنند. 
اين در حالي است كه دولت بدون توجه به وضعيت 
معيشتي بازنشستگان در اين شرايط اقتصادي سعي 
داش��ت تا با ارايه راهكارهايي مثل دادن هزينه هاي 
كمك معيشتي به بازنشستگان و غيره از زير بار تاييد 
مصوبه شوراي عالي كار مبني بر افزايش 57 درصد 
حقوق بازنشستگان شانه خالي كرده افزايش حقوق 
را به همان 1۰ درصد برس��اند. اينك��ه افزايش 57 
درصدي حقوق ها هم نمي تواند وضعيت معيشتي 
بازنشستگان را سامان ببخشد، مساله اي است كه هم 
دولتمردان و هم ديگر مسووالن به خوبي به آن واقف 
هستند. افزايش بي رويه هزينه هاي زندگي، افزايش 
اجاره بهاي مسكن و ... همه و همه مسائلي است كه 
بايد در تعيين و تصويب حقوقي كه براي كارگران 
و بازنشستگان به تصويب مي رس��د، مد نظر قرار 
گيرد. اما اگر قرار باش��د حقوق ها با توجه به تورم 
افزايش پيدا كند، آن وقت ديگر مساله افزايش 57 

درصد هم چندان راهگش��ا نخواهد بود، اما دولت 
قصد داشت همين را هم از اين قشر دريغ كند.

    احياي حق مسكن 
مصوب شوراي عالي كار

فرامرز توفيقي، رييس كميته دس��تمزد كانون عالي 
ش��وراها در اين باره مي گوي��د: دولت يك هفته وقت 
دارد كه مصوبات قبلي خود را ابطال و مصوبات قانوني 
را ابالغ كند؛ هم��ه منتظر اين اتفاق بوديم؛ چون اين 
دو مصوبه دول��ت، رواج بي قانوني بود و از همان زمان 
تنظيم اليحه بودجه مش��خص بود كه كارشناسان 
دولت از قوانين مزدي و ح��دود و ثغور قدرت اجراي 
قوه مجريه در اين حوزه ش��ناخت كافي ندارند؛ پس 
از آن نيز فكر مي كردند، مي توانند در هر مصوبه اي به 
دلخواه دست ببرند؛ مصوبه حق مسكن شوراي عالي 
كار را كه بايد صرفًا تاييد مي كردند، مخدوش كردند 
و صد هزار تومان از آن كسر نمودند؛ در رابطه با مصوبه 
افزايش حقوق بازنشستگان نيز به همين ترتيب، ۳۸ 
درصد پيشنهادي سازمان را به ده درصد كاهش دادند.

    مطالبات كارگران و بازنشستگان 
قانوني است

او با بيان اينكه »مجلس به وظيفه ذاتي و قانوني خود 
عمل كرد و دستور ابطال صادر نمود« اضافه مي كند: 
كارگران و بازنشستگان مطالبات قانوني داشتند؛ وظيفه 
قوه مقننه پايش اجراي قانون اس��ت و به اين وظيفه 
عمل كردند؛ رييس مجلس بايد در مهلت قانوني، حكم 
كارشناسي مجلس را ابالغ مي كرد كه اين امر محقق 
شد. اما چه بهتر بود كه اين چند ماه استرس و نگراني به 
جامعه كارگري كشور تحميل نمي شد و دولت از همان 
ابتدا مصوبات مزدي قانوني را مي پذيرفت و مقدمات 
اجراي آنها را فراهم مي ساخت. توفيقي مي افزايد: خود 
دولت بهتر از همه مي داند كه در شرايط اقتصادي فعلي، 

اين اعداد و ارقام به هيچ وجه جبران فاصله بسيار زياد 
سبد معيشت و دستمزد - چه مستمري بازنشستگان 
چه حقوق ش��اغالن- را نمي دهد. وقتي ب��ا تورم 9۰ 
درصدي سبد غذايي روبرو هستيم )تازه تورم رسمي، 
نرخ هاي غيررسمي و ملموس خيلي بيش از اين است( 
چطور قرار است با ده درصد افزايش حقوق بازنشسته 
زندگي كند؛ وقت��ي اجاره خانه در شهرس��تان هاي 
كوچك ماهي بيش از ۲ ميليون تومان است، چطور از 
حق مسكن ناچيِز 65۰ هزار توماني صد هزار تومان 
كسر مي كنند و مي گويند حق مسكن كارگران در 
اين شرايط تورمي بايد فقط 55۰ هزار تومان باشد؟

    اين ارقام
 پاسخگوي مشكالت معيشتي نيست

رييس كميته دس��تمزد كانون عالي ش��وراها اضافه 
مي كند: هيچ ك��دام از اين اعداد و ارقام پاس��خگوي 
مشكالت معيشتي نيست؛ اما از اينها مهم تر، گذاشتن 
بدعتي جديد در زمينه حقوق و دس��تمزد بود كه با 
اقدام مجلس جلوي آن گرفته ش��د؛ در رابطه با حق 
مسكن، دولت فقط تاييدكننده نهايي مبلغ مصوب 
شوراي عالي كار اس��ت و نمي تواند راسًا مبلغ تعيين 
كند؛ اگر اجازه مي دانند مبلغ تعييني توسط دولت به 
كرسي بنشيند و ادامه داشته باشد، مسير قانونگريزي 
بازمي ش��د و در پي آن، دولت ها دلبخواهي و خالف 
قانون با مقوله حقوق و دس��تمزد رفتار مي كردند؛ در 
مورد مستمري هم به همين شكل، هميشه روال اين 
بوده كه پيشنهاد سازمان تامين اجتماعي توسط دولت 
اجرا شود نبايد اين مسير دچار اعوجاج و تخريب شود. 
توفيقي در پايان در ارتباط با حق مسكن گفت: با اين 
نامه رييس مجلس، بايد حق مسكن مصوب شوراي 
عالي كار احيا ش��ود؛ يعن��ي آن 1۰۰ هزار توماني كه 
دولت از 65۰ هزار تومان كسر كرده بود، برمي گردد و 
حق مسكن كارگران شاغل 65۰ هزار تومان مي شود.

۳۲  بيمار كرونايي فوت كردند
مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي اعالم كرد: 
۳۲ بيمار مبتال به كوويد19 در كشور 
جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اي��ن بيماري، به 1۴1 
هزار و 56۴ نفر رس��يد. همچنين بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
7۰9۳ بيمار جديد مبتال به كوويد19 

در كش��ور شناس��ايي و 9۰7 نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد19 در كشور به 7 

ميليون و ۲96 هزار و 6۳5 نفر رسيد. 
تاكن��ون 7 ميلي��ون 7۰ ه��زار و ۳79 نف��ر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارس��تانها ترخيص 
ش��ده اند.6۸۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد19 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها 

تحت مراقب��ت قرار دارن��د. تاكنون 
5۲ ميلي��ون و 9۲۴ ه��زار و 69۴ 
آزماي��ش تش��خيص كووي��د19 در 
كشور انجام شده است. در حال حاضر 
15 شهرستان در وضعيت قرمز، ۳5 
شهرستان در وضعيت نارنجي، ۲۰۸ 
شهرس��تان در وضعي��ت زرد و 19۰ 
شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 
اين در حالي است كه  تزريق نوبت يادآور واكسن 
در كشورهاي مختلف باعث كاهش موارد ابتالء 
بيماري كرونا ش��ده است و بر عكس كشورهايي 
كه پوشش واكس��ن كاملي داش��تند ولي زمان 
زيادي از تزريق واكس��ن گذش��ته مجدداً موارد 
ابتالي فراوان گزارش ش��ده اس��ت. پس تزريق 

واكسن يادآور را جدي بگيريم.

پوشش بيمه اي طرح دارويار مدت سه ماه رايگان است
وزي��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي اعالم ك��رد: در مدت س��ه 
ماه، براي كس��اني كه پوش��ش بيمه 
درماني ندارند، ب��دون در نظر گرفتن 
دهك بن��دي، بيم��ه راي��گان برقرار 
مي شود. دكتر بهرام عين اللهي گفت: 
ب��راي اجراي طرح دارويار به ش��كلي 
كه باع��ث رضايتمندي هم��ه مردم 

شود طبق مصوبه اي كه در آخرين جلسه بيمه ها 
داشتيم مقرر شد خدمات بيمه اي در طرح دارويار 
براي تمام مردم به مدت س��ه ماه رايگان شود. او 
افزود: افرادي كه تحت پوش��ش بيمه نيس��تند و 
آزمون وسع نداده اند در اين مدت فرصت دارند تا با 

مراجعه به سامانه بيمه سالمت نسبت 
به بيمه خود اقدام كنند و آزمون وسع 
بدهند. وزير بهداشت بيان داشت: در 
طرح دارويار افرادي كه نسخه دارند و 
تحت پوش بيمه هستند مي توانند از 
خدمات دارويي با ن��رخ كم برخوردار 
ش��وند. در اين ط��رح افزايش قيمت 
دارو نخواهيم داشت و حتي در برخي 
موارد ش��اهد كاهش قيمت داروه��ا نيز خواهيم 
بود. عين اللهي افزود: در اين مدت س��ه ماه، براي 
كساني كه پوشش بيمه درماني ندارند، بدون در 
نظر گرفتن دهك بندي، بيمه رايگان به مدت سه 

ماه برقرار مي شود.

اجاره خودرو براي »دور دور« در خيابان هاي پايتخت
رييس پليس پايتخ��ت با بيان اينكه 
برخ��ي اف��راد ب��راي دور دور كردن 
خودرو اجاه مي كنند، گفت: س��طح 
خ��ودروي اف��رادي ك��ه در برخ��ي 
خيابان ه��ا دور دور مي كنند، پايين 

آمده است. 
س��ردار حس��ين رحيم��ي اف��زود: 
ي��ك زماني اف��راد مرفه و ب��ي درد با 

خودروهاي لوكس اقدام به دور دور در محله هاي 
مش��خصي مي كردند اما االن مشاهده مي كنيم 
س��طح خودروها پايين آمده و افراد براي اينكه 
بتوانند دور دور كنند، خودرو را كرايه مي كنند. 
برخي از خودروهايي كه توقيف ش��ده است، بعد 
از اينكه مدارك شان را بررسي مي كنيم متوجه 
مي ش��ويم براي ي��ك روز اجاره ش��ده اند تا فرد 
بتوان��د در برخي از خيابان ه��اي تهران دور دور 

كند. رحيمي با اش��اره به اينكه بايد 
با افرادي كه ب��ا دور دور كردن باعث 
نظم و آرامش ش��هروندان مي شوند، 
قاطع تر برخورد كرد، گفت: خانواده ها 
و كسبه هاي محله هايي كه در تهران 
مع��روف به دور دور كردن هس��تند، 
بارها ب��ه پليس ش��كايت كردند كه 
چرا با اين افراد برخ��ورد نمي كنيد. 
فرمانده انتظامي تهران بزرگ اظهار داشت: مردم 
مي گويند اين افراد خودروهايشان را دست كاري 
مي كنن��د و صداي اگزوز آنه��ا صداهاي مهيبي 
است كه باعث مي ش��ود تا پاسي از شب براي ما 
مزاحم��ت ايجاد كنند. به همي��ن منظور پليس 
طرح هاي ويژه براي برخورد با اين افراد در دستور 
كار دارد و از مق��ام قضايي هم تقاضا مي كنم تا با 

اين افراد قاطع تر برخورد كند.

رويخطخبر

گليماندگار|
 اولين بار خبر تعرض يك ناظم مدرس��ه 
در يكي از مدارس غير انتفاعي منطقه ۲ 
تهران باعث شد جامعه در شوك فرو برود. اتفاقي كه تا 
آن زمان اگر رخ مي داد هم نه به اين وسعت و نه به اين 
سرعت خبري مي شد. فيلمي كه يكي از دانش آموزان 
بدون اطالع ناظم هنگامي كه با پسرهاي دبيرستاني 
در مورد مسائل جنسي صحبت مي كرد و انتشار آن در 
فضاي مجازي باعث شد، تا مساله به دانش آموزان در 
مدارس به يكي از چالش هاي مهم جامعه تبديل شود، 
بعد از آن بود كه اخبار ديگري از گوشه و كنار كشور در 
اين رابطه به گوش مي رسيد و هر روز تعداد بيشتري از 
خانواده ها را درگير مي كرد. اينكه در يك مدرسه غير 
انتفاعي ناظمي به خود اجازه بدهد با پسران نوجوان 
چنين بي پرده صحبت كند و حتي آنها را مورد آزار و 
اذيت قرار بدهد، به نوبه خود اتفاقي تلخ بود كه هضم 
آن حداقل تا آن زمان براي جامعه ايران چندان ساده 
به نظر نمي رس��يد. اما وقتي اخبار ديگر در اين زمينه 
منتشر شد، مساله به بحراني تازه براي جامعه تبديل 
شد. بحراني كه يكي از امن ترين مكان ها براي فرزندان 
خانواده ها را نشانه گرفته بود و حاال اين سوال مطرح 
مي شد كه چطور بايد به مدارس در اين رابطه اطمينان 
كرد. در واقع مدارس و مس��ووالن آنها چه نقش��ي در 
تامين امنيت دانش آم��وزان در هنگام حضور آنها در 
مدرس��ه دارند. آيا مي توان يك نمون��ه اتفاق افتاده و 
خبري شده را به ديگر مدارس هم تعميم داد. چه اتفاقي 
رخ مي دهد ك��ه يك معلم يا ناظم به خود اين اجازه را 
مي دهد تا حريم امن مدرس��ه را براي دانش آموزان به 
مكاني ناامن تبديل كند. تا قبل از اين اتفاق ها تنبيه هاي 
بدني يكي از مواردي بود كه باعث ش��د تا بسياري از 
روانشناسان بر اين باور باشند كه آموزش و پرورش براي 
استخدام معلمان موظف است آنها رااز لحاظ روحي و 
رواني مورد بررسي قرار بدهد. مساله اي كه هيچ وقت 
از سوي آموزش و پرورش جدي گرفته نشد، اما با اين 
اتفاق برگ ديگري از ناامني دانش آموزان در مدارس 
به دليل حضور افرادي با مشكالت روحي و رواني ورق 
خورد و اين بار موضوع جدي تر از قبل از سوي اولياي 

دانش آموزان پيگيري شد. اما از اتفاق دبيرستان منطقه 
۲ تهران زمان زيادي نگذشته بود كه خبر تعرض يكي از 
اعضاي اوليا و مربيان مدرسه به دانش آموزان دبستاني 
در اصفهان منتش��ر ش��د. اين بار كودكان مورد آزار و 
اذيت قرار گرفته بودند. آنها كه تا قبل از اين اتفاق فكر 
مي كردند بعد از خانه، مدرسه تنها مكان امني است كه 

مي توانند در آن به راحتي حضور داشته باشند. 

    مرور اتفاقات
اولين خبر خرداد ماه 1۳97 منتشر شد. اينكه ناظم 
يك مدرس��ه غير انتفاعي با استفاده از اطميناني كه 
بچه ها به او داشته اند، آنها را در ساعات پاياني روز يا در 
اردوهاي خارج از مدرسه مورد آزار و اذيت قرار داده و 
به آنها مشروبات الكلي مي داده و آنها را وادار مي كرده 
تا در مقابل او با يكديگر رفتارهاي غير انساني داشته 
باش��ند. در روزهاي اول عنوان ش��د، موارد بررسي 
شده حكايت از ۸ قرباني دارد كه مورد روانكاوي قرار 
گرفته اند، اما بعد از گذش��ت چند روز مشخص شد 
تعداد شاكيان اين پرونده به ۴۰ نفر افزايش يافته است. 
اين مدرسه كه در منطقه ۲ تهران واقع شده بود يك 
 مدرسه غير انتفاعي بود.  خبر دوم در نيمه دوم سال 97 
منتش��ر ش��د. خبري مبني ب��ر تجاوز ب��ه تعدادي 
دانش آموز مدرس��ه اي در ناحيه ۴ آموزش و پرورش 
اصفه��ان. واكنش ها اين بار ش��ديدتر ب��ود، اولياي 
دانش آموزان در مقابل مدرسه تجمع كرده و خواستار 
رسيدگي سريع و دقيق به اين پرونده شدند. موضوعي 
كه به سرعت با واكنش مسووالن آموزش و پرورش 
اصفهان روبه رو ش��د تا مدير روابط عمومي اداره كل 
آموزش و پرورش اس��تان اصفه��ان بگويد: برخي از 
والدين دانش آموزان ادعايي مبني بر تجاوز دارند. در 
حال حاضر تحقيقات در اين زمينه در حال انجام است 
و پرونده اين موضوع سريع تشكيل و به مراجع قضايي 
ارسال شده است. عليرضا مهدي در ادامه با تأكيد بر 
دستگيري فرد متهم به تعرض، گفت: فرد مورد اتهام 
دستگير شده اس��ت، او يكي از اعضاي انجمن اوليا و 
مربيان مدرسه بوده است. منتظر نظر نهايي پزشكي 
قانوني هستيم، آموزش و پرورش ناحيه چهار نيز از 

اين فرد به دليل از بين بردن شأن آموزش و پرورش 
شكايت كرده اس��ت. بروز چنين اتفاقي باعث شده 
بود تا دانش آموزان از رفتن به س��رويس بهداشتي 
مدرسه امتناع كنند چرا كه اين اتفاق بارها و بارها 

در سرويس بهداشتي مدرسه رخ داده بود.

    تعرض جنسي يك معلم به دانش آموزان 
در شهرستان فردوس

حاال يك ب��ار ديگر در س��ال 1۴۰1 خبري مبني بر 
تعرض يك معلم 55 ساله با ۲۸ سال سابقه خدمت در 
شهرستان فردوس خراسان جنوبي در راس خبرهاي 
روز قرار گرفته اس��ت. ماجرا از زبان مديركل آموزش 
و پرورش خراس��ان جنوبي اين طور بيان مي ش��ود: 
ارديبهش��ت ماه س��ال جاري فردي با هويت )م. د( 
داراي ۲۸ س��ال سابقه خدمت كه تاكنون هيچ گونه 
سوء سابقه اي نداشته است در محل پاركينگ منزل 
مسكوني خود در خارج از ساعت آموزشي با هماهنگي 
هفت نفر از اولياي دانش آموزان مقطع ابتدايي اقدام 
به برگزاري كالس خصوصي براي آنان كرده است. فرد 
مذكور طي فرآيند آموزش خود، به اذعان دانش آموزان 
متاسفانه آنان را مورد آزار كالمي و جسمي قرار داده 
است. او مي افزايد: برگزاري اينگونه كالس ها به هيچ 
عنوان مورد تاييد آم��وزش و پرورش نبوده و بارها به 
عدم برگزاري اينگونه كالس ها توصيه شده است. در 
عين حال آموزش و پرورش به محض اطالع، از طريق 
مراجع ذيربط و قوه قضاييه پيگيري هاي مس��تمر را 
آغاز كرده كه منجر به بازداشت متهم و تشكيل پرونده 
به طور همزمان در دادگس��تري و هيات رسيدگي به 
تخلفات اداري آموزش و پرورش شد. دادگاه و هيات 
رسيدگي به تخلفات اداري در مرحله بدوي نامبرده را 
محكوم كرده كه در صورت تاييد راي نهايي از طريق 

مراجع ذيصالح اطالع رساني خواهد شد.

    جاي خالي
آموزش هاي »محافظت از خود«

بيتا مرادي، كارشناس ارشد مشاوره خانواده در اين 
باره به »تعادل« مي گويد: متاسفانه عوامل موثري در 

وقوع چنين اتفاقاتي دخيل هستند، اول از همه بايد 
به اين مساله اشاره كرد كه خانواده هاي ايراني در مورد 
مساله »محافظت از خود« با كودكان و نوجوانانشان 
حرف نمي زنند، اين مساله هم به دليل شرم و حفظ 
فاصله با فرزندان اتفاق مي افت��د. در صورتي كه اگر 
خانواده از همان زماني كه كودك را به مهد مي سپارد 
در اين مورد هشدارهاي الزم را به او بدهد، اين كودك 
آمادگي الزم براي محافظ��ت از خود را پيدا مي كند 
و البته باعث مي ش��ود اگر چنين مواردي براي او رخ 
بدهد به راحتي بتواند با خانواده خود در ميان بگذارد. 
در بسياري از موارد كودكان و نوجوانان و تمام افرادي 
كه مورد تعرض قرار مي گيرن��د از بازگو كردن آن با 
افراد خانواده وحشت دارند، به خصوص دختران كه در 
اين زمينه با توجه به آموزش هاي اشتباهي كه به آنها 
داده شده خود را مقصر بروز چنين وقايعي مي دانند. 
او مي افزايد: متاسفانه در مدارس ما هم هيچ آگاهي 
در اين رابطه به بچه ها داده نمي شود. به همين خاطر 
است كه اكثرا افرادي كه دست به چنين اقدامات غير 
انساني مي زنند تا حد زيادي از اين مطمئن هستند 
كه بچه ها از ترس هم كه شده چيزي در اين باره به 

خانواده يا ديگر اولياي مدرس��ه نمي گويند همين 
مس��اله باعث مي ش��ود اين افراد ب��ا آرامش خاطر 

بيشتري دست به چنين رفتارهاي كثيفي بزنند. 

    بررسي مسائل روحي و رواني معلمان
اين كارش��ناس ارش��د مش��اوره عامل بعدي كه در 
بروز چنين اتفاقات تلخي دخيل اس��ت را عدم توجه 
مسووالن آموزش و پرورش به شرايط روحي و رواني 
معلمان هنگام اس��تخدام مي دان��د و مي گويد: بايد 
تمامي پرس��نل مدرس��ه اعم از معلم، ناظم و حتي 
پرسنل خدماتي وقتي قرار است براي كار در مدرسه 
استخدام شوند، از لحاظ روحي و رواني مورد بررسي 
قرار بگيرند، در مورد تنبيه هاي بدني بارها و بارها به اين 
مورد اشاره شده است اما متاسفانه آموزش و پرورش 
به اين مساله اهميت نمي دهد در حالي كه استخدام 
افرادي با مشكالت روحي و رواني مي تواند عامل بروز 
انواع بزه ها در دانش آموزان شود. از سوي ديگر ما شاهد 
انواع ديگري از اختالالت رواني در معلمان هستيم كه 
دانش آموزان را تحت فشار و آسيب رواني قرار مي دهند 
اما به دليل آنكه اين فشارها در جامعه تابو نيستند مورد 

توجه قرار نمي گيرد اما الزم اس��ت آموزش و پرورش 
از اين فرصت اس��تفاده كند و قوانيني را وضع كند 
كه كادر مدرسه از نظر سالمت رواني بررسي شوند.

    معلم خوب چه خصوصياتي دارد
از نظر بس��ياري از روانشناسان مهم ترين شرط معلم 
خوب از لحاظ بهداشت رواني اين است كه او با كمال 
صميميت و خلوص نيت، كودكان را دوس��ت بدارد 
و از رفتار آنان آزرده نش��ود، بلك��ه با صبر و حوصله و 
خوشرويي سعي كند به عمق مشكالت كودكان پي 
ببرد و در حل اين مسائل تا حد ممكن بكوشد. معلم 
نبايد تمام تالش خود را صرف اين كند كه دانش آموزان 
بهترين نمره را كس��ب كنند، بلكه بايد بكوشد به هر 
فرد به اندازه توانايي او مسووليت دهد و حتي االمكان 
در پرورش فكري و رواني و جسماني كودك بكوشد. 
يكي از عوامل سالمت رواني دانش آموز، درك شدن 
او توس��ط معلمش اس��ت. معلم باي��د در ارتباط با 
ش��اگردان آنچنان رفتاري داشته باشد كه شاگرد 
تنبل و قوي و فقير و غني همه خيال كنند كه معلم 
به خاطر هر يك از آنان به كالس درس آمده است. 

تجاوز به دانش آموزان اين بار در مدرسه شهرستان فردوس

چه كسي ضامن امنيت بچه ها در مدرسه است؟
گزارش
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