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يادداشت- 1 در بيانيه 61 اقتصاددان خطاب به مردم و مسووالن تشريح شد

شوك هاي متعدد و بي ثباتي اقتصادكالن را در پي جراحي هاي اقتصادي از سوي 
سياست  گذاران بدون توجه به عواقب آن بسيار خطرنا ك دانستند

 ريشه مشكالت اقتصادي امروز در عوامل غير اقتصادي 
و اصالحات اقتصادي كشور نيازمند افق گشايي و بهبود حكمراني است

 هشدار به پيامدهاي منفي 
جراحي اقتصادي

يادداشت-3يادداشت-2

يادداشت-5

يادداشت-4

يادداشت-6

 افزايش نرخ بهره 
و بحران بورس

 اقتصاد ايران 
و پول نفت

 بورس 
راه نجاتي دارد؟

 كاربردهاي بالك چين 
غير از رمزارز

 كرونا آينه 
تاب آوري جهان بود

سياست هاي اقتصادي دولت 
رييسي بيش از آنكه متمركز به 
كاهش چاپ نقدينگي متمركز 
باش��د، بر كاهش سرعت پول 
به عن��وان يك��ي از مولفه هاي 
تاثيرگذار در كنترل نقدينگي 
متمركز است و در همين رابطه 
شنيده ها حاكي از اين است كه 
برخي از اعضاي دولت از جمله محمدرضا فرزين، رييس 
شوراي هماهنگي بانك ها به دنبال افزايش نرخ بهره بانكي 
هستند تا به تعبيري از اين طريق، بخش��ي از رشد تورم 
جامعه مديريت شود! افزايش نرخ بهره به معناي افزايش 
بازده در بازارهاي موازي از جمله بازار پول و بدهي و سياست 
انقباضي در اقتصاد است. اگر نرخ بهره تعلق گرفته به حساب 
بانكي افزايش يابد، انگيزه سرمايه گذاران براي نگهداري 
پول در بانك بيشتر مي ش��ود و واقعيت اين است كه اين 
موضوع مي تواند بخش��ي از سرمايه هاي س��رگردان را به 
بانك ها برگردانده و عامل كاهش مصرف و تورم شود. البته 
اين موضوع سبب كاهش جذابيت بازار بورس در مقايسه با 
ساير بازارها مي شود. افزايش نرخ بهره از يك طرف باعث 
افزايش هزينه تامين مالي و سرمايه در گردش بنگاه هاي 
توليدي در اقتصاد مي شود و از اين كانال بر رشد اقتصادي 
اثرمنفي مي گذارد و از طرف ديگر هزينه فرصت نگهداري 
سرمايه در حسابهاي سپرده را كاهش مي دهد و مي تواند 
موجبات خروج پول ها از بازار بورس را فراهم كند. همچنين 
با هر واحد افزايش در نرخ بهره نسبت P/E كل بازار كاهش 
مي يابد. زيرا هر چه نرخ بهره افزايش يابد نرخ تنزيل جريان 
نقدي آتي نيز افزايش مي يابد و در نهايت موجب كاهش 
قيمت سهم و متعاقبا كاهش اين نسبت مي شود.  بنابراين 
شركت هاي كمتري زير نسبت P/E كل بازار قرار مي گيرند 
و جذابي��ت بازار بورس كاهش مي ياب��د. گرچه افزايش و 
كاهش نرخ بهره به تنهايي باعث نمي شود كه سرمايه ها 
به سمت بازار س��رمايه روانه شوند يا از آن خارج شوند، اما 
در شرايطي كه شركت هاي بورسي از لحاظ بنيادي تغيير 
و بهبودي نداشته و انتظارات سرمايه گذاران از آينده بازار 
مبهم و همچنان منفي است مي توان به راحتي خروج بيشتر 
سرمايه ها از بورس را متصور بود! افزايش نرخ بهره بر خالف 
اثر كوتاه مدت و منفي در خلق نقدينگي در نظام بانكي، در 
بلندمدت به دليل اثر بر رشد نقدينگي، محرك رشد تورم نيز 
هست و حتي اجراي آن براي اجرا كننده آن يعني دولت و 
بانك مركزي تنها مرهم موقتي است و راهكار درمان نيست.

در زمان باال بودن نرخ بهره، شروع پرو ژه هاي جديد سخت تر 
خواهد بود و با افزايش آن افراد براي بازپرداخت، متحمل 
هزينه بيشتري مي شوند. افزايش نرخ بهره سبب افزايش 
هزينه مالي ش��ركت و غير توجيه پذير شدن بسياري از 
پروژه ها در اقتصاد مي شود. اين موضوع ابتدا سبب كاهش 
سودآوري و بعد سبب كاهش رشد شركت ها در بلندمدت 
مي شود. بنابراين پيگيري اين سياست مي تواند هزينه مالي 
ادامه در صفحه 5 بخش توليد و... 

وقتي از دشواري هاي موجود 
در اقتص��اد اي��ران صحبت 
مي كنيم بايد به اين موضوع 
توجه كنيم كه بس��ياري از 
مس��ائل ديگر با يك برنامه 
اجرايي كوتاه مدت و جزيي 
حل نخواهند ش��د و در واقع 
تا زماني كه برخي اصالحات 
ساختاري در دستور كار قرار نگيرد و برخي رويه هاي 
كالن در اقتصاد ايران اصالح نشود، نمي توان انتظار 

داشت كه شرايط در نهايت تغيير كند. 
ما در طول تمام س��ال هاي گذش��ته و در دولت هاي 
مختلف ش��اهد آن بوده ايم كه با اتكا ب��ه پول نفت، 
دولت بخش زيادي از منابع درآمدي مورد نياز خود را 
به دست آورده و برخالف توصيه كارشناسان اين پول 
را وارد بودجه جاري كرده و همين موضوع اصالحات 
ساختاري را با تاخير مواجه كرده است.در دوره هاي 
مختلف، با اس��تفاده از منابع نفتي، بانك ها به عنوان 
محور اصلي اقتصاد ايران كار خود را پيگيري كرده اند 
و عمال ديگر ظرفيت هاي اقتصادي مانند بازار سرمايه 
ناديده گرفته شده اند.در س��ال هاي اخير با توجه به 

تحريم هاي اقتصادي و محدوديت هاي بانكي، دولت 
مجبور ش��ده براي گذران امور جاري از ديگر منابع 
استفاده كند و به اين ترتيب ميزان اتكا به درآمدهاي 
نفتي پايين تر آمده است. موضوعي كه البته در صورتي 
كه با اصالحات ساختاري همراه نشود، در بلندمدت 
كارايي نخواهد داشت و بار ديگر در صورت دسترسي 

به منابع نفتي، شرايط به حالت قبل بازمي گردد.
توجه بيش از حد به پول نفت، موجب ش��ده اقتصاد 
ايران از ديگر ظرفيت ه��اي كالن موجود براي خود 
كمتر بهره بگيرد. به عن��وان مثال موضوعاتي مانند 
درآمدهاي مالياتي يا در ايران اساسا محل بحث نبوده 
يا به شكلي محدود پيگيري شده است، اين در حالي 
است كه امروز بسياري از كش��ورهاي توسعه يافته، 
بخ��ش مهمي از توجه خود را ب��ه اين حوزه معطوف 
كرده اند. استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي تامين 
مالي شركت ها نيز موضوع ديگري است كه در اقتصاد 
ايران به آن كمتر توجه شده است. با در كنار هم قرار 
دادن اين موضوعات مي توانيم ببينيم كه ما در حوزه 
سياس��ت گذاري هاي كالن با چه مشكالتي مواجه 
بوده ايم و اگر اين رويه ها اصالح نش��ود، كار دش��وار 

خواهد شد.

بازار سهام در هفته هاي گذشته 
روند نزول��ي را در پيش گرفته 
و اي��ن رويكرد ناش��ي از داليل 
متعددي است كه از جمله آن 
مي توان ب��ه قرارگيري هزينه 
تس��هيالت در باالتري��ن حد 
ممكن اشاره كرد؛ اين موضوع 
س��يگنال مهمي براي افزايش 
نرخ بهره بانكي و سپرده است و همين عامل باعث شده تا 
معامله گران با احتياط در بازار سهام فعاليت كنند يا اينكه 
ترجيح به خروج داشته باشند و به بيان ديگر افزايش نرخ 
سپرده تأثير مستقيمي بر كاهش قيمت سهام داشته است. 
دخالت هاي دولت همچن��ان ادامه دارد؛ به طور نمونه نرخ 
گاز شركت هاي پتروشيمي افزايش داشته كه اين موضوع 
با توجه به شرايط نامساعد كنوني و تنش هاي منطقه اي، 
آس��يب جدي به اين ش��ركت ها وارد مي كن��د، از اين رو 
سرمايه گذاران در چنين شرايطي به بازار ورود نمي كنند. 
از طرفي گزارش عملكرد شركت هاي پتروپااليشي حواشي 
بسياري داش��ته و همين موضوع برتضعيف بيشتر تقاضا 
دامن  زده است.  مسائل مربوط به توافق برجام يكي ديگر از 
عوامل مهم تأثيرگذار در روند بازار سهام به حساب مي آيد و 
به هر ميزان كه نتيجه آن به تعويق بيفتد، فضاي ابهام آلود 

و نزولي بورس نيز تداوم پيدا مي كند؛ گمان مي كنم طي 
يك الي دو ماه آينده با معامالت كم حجم و بي رمقي مواجه 
باشيم. شاخص كل بورس چندين مرتبه براي عبور از مرز 
يك ميلي��ون و ۶۰۰ هزار واحد تالش داش��ته اما موفق به 
شكستن كانال ۱.۶ميليون واحدي نبوده و به نظر مي رسد 
كه ش��اخص مجدداً تا محدوده يك ميليون و ۴۸۰ يا يك 
ميليون و ۴۶۰ هزار واح��د افت كند و پس از نفس گيري، 
مجدداً به س��وي ش��اخص يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد 
حركت كند. متأس��فانه طي معامالت در برخي از نمادها 
دستكاري هايي ديده مي شد، به طور نمونه در سهام صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس )نماد فارس( سهامدار حقوقي 
اقدام به كد به كد مي كرد تا به اين واسطه از ريزش بيشتر 
شاخص كل جلوگيري كند. شكل گيري اقدامي به جهت 
بهبود كليت بازار يا اصطالحاً حمايت هاي مقطعي نمي تواند 
كمكي به بازار كند و فكر مي كنم دولت و متوليان بازار نبايد 
در فرآيند بازار دخالتي داشته باشند. سهام ارزنده بازار حتي 
اگر در برهه اي با افت مواجه بشود، دوباره به سطح قيمتي 
باال و معقولي دس��ت پيدا مي كند؛ در مقابل اگر دخالتي 
شكل بگيرد روند نزولي فرسايشي طوالني تري را در پيش 
خواهيم داشت. دولت بايد درمورد فاكتورهاي تأثيرگذار بر 
بازار سهام شفاف سازي كند؛ به طور نمونه بر اساس متغيرها 
ادامه در صفحه 5 امكان افزايش نرخ بهره وجود دارد و... 

مدتي است بحث بالك چين 
داغ ش��ده و همه به دنبال اين 
بودند كه از كاربرد رمزارزهاي 
بالك چين استفاده كنند، همه 
به رمزارزها كه به نوعي محصول 
جانبي بالك چين است توجه 
نشان دادند و بقيه كاربردها در 
ايران مغفول مانده، در حالي كه 
بالك چين كاربردهاي ديگري هم دارد. اين فناوري غير از 
بحث پرداخت و سرمايه گذاري، كاربردهاي متفاوت تري 
دارد و مواردي هست كه شما مي توانيد از بالك چين در 
تجارت، بحث زنجيره تامين يا بهداشت و درمان يا حوزه 
رسانه استفاده كنيد. اگر ما در كشور مجموعه اي را داشته 
باشيم كه مجوزهايي را در حوزه صوت و تصوير مي دهد 
يا بخواهد مشخص كند كه اين ويديو مالكيتش براي چه 
شخصي اس��ت، مي تواند مبتني بر بالك چين اين كار را 
انجام دهد و با توجه به قابليت هاي ذاتي كه در بالك چين 
هست، اين كار مي تواند دقيق، سريع، كم هزينه و به دور 
از تقلب اتفاق بيفتد. سيستم ديگري كه با بحث هاي مالي 
تفاوت دارد، حمايت از آثار باستاني و تاريخي است. يك 
مجموعه حاكميتي مانند وزارت گردش��گري اگر اراده 

را داشته باش��د كه به اين حوزه وارد شود مي تواند براي 
نگهداري يا توسعه سايت هاي تاريخي با صدور NFT در هر 
حوزه از كمك همه كساني كه عالقه مند هستند، استفاده 
كند؛ براي ايرانيان خارج از كش��ور به واسطه مشكالت 
انتقال پول يا از اين بابت كه مطمئن نيس��تند پولي كه 
هزينه مي كنند مستقيم براي آن سايت تاريخي استفاده 
مي شود، اين روش مفيد است. مثال اگر يك نفر عالقه مند 
است يك قسمت از تخت جمشيد را حمايت كند، مي توان 
باب��ت آن NFT صادر ك��رد و آن ف��رد NFT را خريداري 
مي كند و مي تواند مشاهده كند هزينه هايي كه صرف آن 
سايت يا شي تاريخي كردند، به چه شكل هزينه شده است. 
اگر يك نفر NFT يك بخش از يك آثار تاريخي مثال تخت 
جمشيد را خريداري كند، اين به عنوان دارايي محسوب 
ش��ده و به مرور زمان ارزشش بيشتر مي شود، در بسياري 
از مجموعه هاي مالي در دنيا اين را به عنوان تضمين مالي 
براي تسهيالت استفاده مي كنند. اين كار تمام مزاياي خريد 
يك شي به عنوان سرمايه را دارد و بسياري از مشكالتش 
را ندارد. كاربرد ديگر بالك چين درحوزه راي گيري است، 
مي ت��وان انتخابات را مبتني ب��ر بالك چين طراحي و 
پياده س��ازي كرد كه تخلف و تقلب را نزديك به صفر 
ادامه در صفحه 5 مي كند. مي توان روي اين...  

كرونا ابتدا در چهره تهديد 
براي س��المت عمومي آغاز 
ش��د ولي رفته رفت��ه ما را 
با ابعاد گس��ترده سياسي، 
اجتماع��ي، مرگ پذي��ري، 
زيس��ت معنوي، اقتصادي 
و محي��ط زيس��تي خ��ود 
روبرو كرد. ش��ايد در دوران 
پساكرونا بشود دنيا را به قبل از كرونا و بعد از كرونا 
تقس��يم كرد. اما گفتن از آنچه كرونا بر س��ر جهان 
آورد كار راحت��ي نيس��ت، در واقع هر كش��وري با 
ش��رايطي كه در آن حاكم بود به نوعي خاص با اين 
پاندمي مقابله كرد، اما در كش��ور ما كرونا با انزوايي 
كه به وجود آورد، خانواده ها را بيش��تر منزوي كرد 
و بچه ها مدرس��ه نمي رفتند. زن��ان اولين قربانيان 
ركود اقتص��ادي بودند كه ب��ر اثر كرون��ا به وجود 
آمد. آنها قرباني تش��ديد فقر و پديده زنانه ش��دن 
فقر ش��دند. هميش��ه در ايران اس��تقبال مي شده 
زن ها »موجودات خانگي« ش��وند و كار در خانه يا 
دوركاري كنن��د. اينكه بتوانند در خانه كاري كنند 
و در مقابلش حقوقي داش��ته باشند يك چيز است 
و اينك��ه اصال كاري نباش��د و دوركاري هم نتوانند 

كنند چيز ديگري اس��ت. در اين ش��رايط وضعيت 
خانواده هاي بدسرپرس��ت يا داراي عض��و بيمار يا 
معلول ي��ا معتاد وقتي منزوي مي ش��وند و اعضاي 
خانواده هم »موجودات خانگي« هستند، وضعيت 
بسيار خطرناك مي شود. خانواده را بدتر از نهادهاي 
نظامي مي دانند چون از جنس ها و سن هاي مختلف 
در آن هستند و ممكن است اعضاي خانواده پشت 
درهاي بس��ته تمام مسائل و معضالت ناشي از فقر، 
افسردگي، بيكاري و آس��يب هاي خود را مضاعف 
كنند. كرونا ب��ه عنوان يك تروما –آس��يب بزرگ 
غيرقابل پيش بيني- وارد زيست جهان ما انسان ها 
ش��د و تدريجا ما را با اضطراب بنيادين روبرو كرد. 
بيش از ۱5۰ ميليون انس��ان را در معرض بيماري 
ق��رار داد و بي��ش از ۱5 ميليون انس��ان را در كام 
مرگ كش��يد. كرونا يك مواجهه سنگين با جهان 
مغرور داشت كه با جامعه و طبيعت و حيات بشري 
بي محابا روبرو ش��د. اين مواجهه جهان مغرور را با 
تامل و توقف روبرو كرد. كرونا هم بحث هاي ايجابي 
مهم داش��ت و هم بحث هاي س��لبي. بدون ترديد 
كرونا موجب ش��د جهان در مجم��وع عقالني تر و 
 اخالقي تر شود و نوعي همزيس��تي مسالمت آميز 
ادامه در صفحه 8 با همنوع را در پي داشت.  

مرتضي دلخوشسعيد  درويش

نويد رجايي

مهدي عاليي زاده

خديجه اسدي

 مديران صنعت ساختمان پيش بيني كردند  
فعاليت هاي ساختماني در خرداد كاهش يابد 

 قيمت گذاري فقط 
با ارز نيمايي مجاز است

 رونق ساخت و ساز 
در ارديبهشت

صفحه 5     صفحه 2    

 يك گام 
تا يارانه هوشمند نان

»تعادل« گزارش مي دهد

  چرا توليدكنندگان
 دست از توزيع كشيده اند؟ 

در حالي كه قرار بود روز چهارشبنه دور تازه اي از عرضه 
خ��ودرو در بورس كاال انجام و ط��ي آن دو خودروي 
ديگنيتي و فيدليتي گروه بهمن به متقاضيان فروخته 
شود، بورس كاال طي اطالعيه اي خبر از تعليق عرضه 
بورسي خودرو و ايجاد ابهامات قانوني از سوي وزارت 
صمت داد.  پيش از اين نيز در آستانه نخستين مرحله 
از عرضه بورسي خودرو، مديركل نظارت بر كاالهاي 
فلزي و معدني سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
صفحه 4 را بخوانيد توليدكنندگان در... 

 خبر افزاي��ش ۲۰ درصدي قيمت رب گوجه فرنگي 
هفته گذشته منتشر شد؛ خبري كه هر چند خيلي 
زود تكذيب شد، اما رب گوجه فرنگي را در فروشگاه ها 
و پلتفرم هاي آنالين كمياب كرد. گويا اين بار نوبت به 
توليدكنندگان اين محصول رسيد تا در آستانه فصل 
تابستان و وفور گوجه در بازار دست از توزيع بكشند. 
آن طور كه فعاالن بازار مي گويند، توليدكنندگان با 
هدف افزايش قيمت رب باعث شده اند تا فعاًل قفسه 
صفحه 7 را بخوانيد سوپرماركت ها خالي از...  

 شليك 
 مافيا 

به خودرو

تعادل| ۶۱ اس��تاد اقتصاد از دانش��گاه هاي سراسر كشور صف »رب« 
در بيانيه اي با هش��دار نس��بت به پيامده��اي منفي آنچه 
دولتمردان »جراحي اقتصادي« مي خوانند، ضمن تشريح 
دو گام اساسي براي خروج از تنگناي اقتصادي، 5 پيشنهادي 
عملي به دولت ارايه كردند. اين اقتصاددانان در آستانه يك 
ماهگي ح��ذف ارز ترجيحي از كاالهاي اساس��ي، با تاكيد 
بر اينكه »ريش��ه مش��كالت اقتصادي امروز در عوامل غير 
اقتصادي و اصالحات اقتصادي كشور نيازمند افق گشايي و 
بهبود حكمراني است«، در بيانيه خود نوشته اند: »وضعيت 
اقتصادي ايران براساس مجموعه گسترده اي از شواهد، بسيار 
نگران كننده است و چشم اندازي براي بهبود و برون رفت از 
آن نيز وجود ندارد و بلكه روند نزولي شاخص هاي عملكرد 

نهادي )كيفيت حكمراني، محيط عمومي كسب و كار، فساد، 
رقابت پذيري اقتصادي، نوآوري و ....( و نيز شاخص هاي مهمي 
چون خروج سرمايه مالي و سرمايه انساني از يك سو و نرخ 
نزولي س��رمايه گذاري اقتصادي در سال هاي اخير، هشدار 
آينده اي بس��يار نگران كننده تر را براي اقتصاد ايران همراه 
دارد.« امضاكنندگان بيانيه اقتصاددانان، تصريح كرده اند: 
»اي كاش سياست گذاران ما با دورانديشي درمي يافتند كه 
اكنون زمان زورآزمايي در عرصه جهاني و ملي نيست. اي كاش 
رييس محترم جمهوري مي دانس��تند كه سياست گذاري 
اقتص��ادي، عرصه كارآموزي و آزم��ون و خطا و تصميمات 
شتابزده و دستكاري هاي ناانديشيده قيمت ها و مولفه هاي 
كليدي و پرتاثير نيست، برخورداري از اعتماد و پشتيباني 

رواني و سرمايه اجتماعي مناس��ب، برخورداري از فضاي با 
ثبات و مبتني بر همزيستي و همكاري بين المللي و باالخره 
برخورداري از ديوانساالري قدرتمند و برخوردار از دانش و 
فناوري روز، برخي از ضرورت هاي اصالحات يا به تعبير آنان 
»جراحي اقتصادي« است.« مشروح بيانيه ۶۱ استاد اقتصاد 

كشور را مي خوانيد.

 مردم شريف ايران، هم ميهنان عزيز
با سالم و احترام 

با استقرار دولت سيزدهم و ايجاد حاكميت سياسي به ظاهر 
يكدست و حذف رقيبان سياسي از نهادهاي انتخابي كشور، 
برخي از تحليلگران، اميدوارانه يا ساده انگارانه از تسريع در حل 

و فصل نهايي مناقشه هسته اي با غرب و شكل گيري دولتي با 
پشتيباني حداكثري صاحبان قدرت سياسي و نيروهاي نظامي 
و امنيتي و رسانه هاي رسمي براي مقابله با فساد و اخالل در 
محيط عمومي كسب و كار و دستيابي به ثبات اقتصاد كالن 
سخن مي گفتند. به ويژه كه ديدگاه ها، برنامه ها و وعده هاي 
جناب آقاي رييسي در مقام كانديداي رياست جمهوري از 
ايجاد دولتي فراگير با بهره گيري موثر از ظرفيت عظيم دانش 
و تجارب مديريتي كشور خبر مي داد. گفته مي شد براي حل 
و فصل مسائل مهمي چون تورم، بيكاري و تعطيلي بنگاه هاي 
اقتصادي، يك برنامه اصالحي هفت هزار صفحه اي با پشتوانه 
ده ها پژوهشكده و دانشكده اقتصاد كشور آماده كرده اند و اجرا 
ادامه در صفحه 3 خواهند كرد.   

گفته مي ش��ود، ترس از 
وقوع ي��ك حادثه از خود 
حادث��ه وحش��تناك تر 
اس��ت. يعن��ي ت��رس 
از  ت��رس  دزدي،  از 
خفت گيري، ترس از قتل، 
ترس از جنگ و... از خود 
اين وقايع دهشتناك تر 
اس��ت. بنابراين در زمان وق��وع حوادثي از جنس 
ماج��راي دزدي از صندوق امان��ات بانك ملي در 
تهران، موضوع اصلي فوبيا و ترسي است كه در اثر 
اين حادثه در اتمسفر اقتصادي و عمومي جامعه 
ايجاد مي ش��ود. در حافظه جمعي اغلب ايرانيان، 
تصاويري از فيلم هاي هاليوودي وجود دارد كه در 
آنها سارقان با استفاده از روش هاي محيرالعقول 
ت��الش كرده اند كه به يك بانك، موزه، س��ازمان، 
قطار حمل پول و... دس��تبرد بزنند. اما بسياري از 
ايراني��ان تصور نمي كردن��د، روز و روزگاري از راه 
برسد كه ش��هر تهران، سوژه يكي از عجيب ترين 
و بزرگ ترين س��رقت هاي بانكي ش��ود. در اخبار 
منتشر شده در خصوص اين حادثه ذكر شده كه 
س��ارقان صدها صندوق امانات يكي از مهم ترين 
بانك هاي كش��ور را خالي كرده ان��د، بدون اينكه 
هيچ رد ي��ا تصويري از آنها به جاي مانده باش��د. 
البته نمونه هايي از سرقت هاي بزرگي كه اخيرا در 
بانك ملي شعبه دانشگاه صورت گرفته در اروپا و 
امريكا نيز طي دهه هاي گذشته مسبوق به سابقه 
است، اما همواره نهادهاي انتظامي - امنيتي اين 
كشورها تالش كرده اند سارقان را دستگير كنند 
تا اعتماد عمومي و امنيت اقتصادي جامعه دچار 
اخالل و خدشه نشود. اگر درست در خاطرم مانده 
باشد، يك س��رقت بزرگ در قطاري در انگليس 
رخ داد كه بازتاب هاي زيادي در مطبوعات جهان 
پيدا كرد. اساسا بس��ياري از فيلم هاي هاليوودي 
در خصوص سرقت ريشه در واقعيت دارند، اما در 
ماجراي سرقت از صندوق امانات بانك ملي به نظر 
مي رسد، دامنه وسيعي از سوءمديريت ها رخ داده 
تا يك چنين اهانتي به ايران و ايراني صورت بگيرد. 
در وهله نخست، پليس اعالم كرده كه آالرم ويژه 
هشدارش بنا به داليل گوناگون كار نكرده است. 
در مرحله بعدي نيز رييس بانك اظهار داش��ته به 
دليل اينكه آالرم خطر قبال چند باري به اش��تباه 
صدا كرده بود، توجهي به هش��دارها نشان نداده 
است. اساسا بايد پرسيد چرا هشدار رييس بانك 
به هشدار پليس مرتبط نبوده است؟ يا چرا مدير 
بانك به هشدار بي توجهي كرده است؟ اين سرقت 
مرا به ياد سرقت اس��ناد خارجي پايگاه هسته اي 
ايران طي سال هاي اخير مي اندازد كه گروه هاي 
معاند با گس��تاخي تمام اقدام به س��رقت كرده و 
داده هاي اطالعاتي و اعتباري را جابه جا كردند. به 
نظر مي رسد، اين سرقت فراتر از يك دزدي ساده 
است و دست هاي پشت پرده فراواني پيرامون آن 
وجود دارد تا ساختارهاي اقتصادي و امنيتي كشور 
را بدنام كنند. مهم ترين مشكل برآمده از اين نوع 
حوادث ترس و فوبيايي اس��ت كه در اثر آن شكل 
مي گيرد. اخيرا س��رقتي در خانه خود من صورت 
گرفت. در ش��رايطي كه در حال استراحت شبانه 
بوديم، دزدها ورود كرده و بس��ياري از دارايي ها و 
يادگاري هاي مهم مرا به سرقت بردند. باور كنيد، 
ديگر احساس امنيت در خانه ندارم و ترس از حادثه 
بر جانم افتاده است. به نظرم الزم است مسووالن 
حوادث اخي��ر را به دقت بررس��ي كنند. موضوع 
متروپل، هك كردن سامانه هاي شهرداري، هك 
كردن س��امانه فرودگاه امام، س��رقت از صندوق 
امان��ات بانك ملي و نهايتا ماجرايي كه در خط راه 
آهن يزد - مش��هد به وقوع پيوست، زنجيره اي از 
حوادث تلخي است كه امنيت كشور را خدشه دار 
مي سازد. اين در حالي اس��ت كه تنها يكي از اين 
حوادث در س��طح جهان كافي است تا مسووالن 
ارش��د دولت و كشور اس��تعفا بدهند، اما در ايران 
دامنه وسيعي از اين نوع حوادث در حال وقوع است 
بدون اينكه كسي مسووليت آن را به عهده بگيرد. 
حتي برخي افراد، تئوري هايي را مطرح مي كنند 
كه شايد فاجعه متروپل نيز در اثر يك خرابكاري 
به وقوع پيوسته باشد تا افكار عمومي دچار التهاب 
شود. به نظرم مجموعه حوادث اخير را مي بايست 
در يك پازل فكري و اجرايي بررسي كرد. بايد ديد 
چه عامل و عواملي باعث بروز يك چنين حوادث 
تلخي مي شوند. بخشي از اين نوع حوادث برآمده از 
مشكالت نوسازي صنايع، ساختارها، سامانه ها و... 
است. تحريم ها باعث شد ايران نتواند روند نوسازي 
س��خت افزاري و نرم افزاري الزم را در بخش هاي 
گوناگون مورد نياز عملياتي كند. از س��وي ديگر 
عدم به كارگيري نيروهاي متخصص و كاربلد باعث 
افزايش مشكالت اين چنيني در كشور شده است. 
ش��ايد وقت آن رسيده باشد كه طرفداران تحريم 
متوجه عمق مشكالت كشور شوند و تالش براي 
حل مشكل تحريم ها را به صورت جدي در دستور 

كار قرار بدهند.

فريدون مجلسي

 فوبياي 
عدم امنيت اقتصادي

والدت با سعادت امام رضا)ع( را تبريك مي گوييم



با گذشت بيش از يك ماه از آغاز اصالحات اقتصادي دولت 
سيزدهم، رفته رفته قطعات اين پازل در كنار يكديگر قرار 
مي گيرند و بيش از گذشته مشخص مي شود كه دولت براي 
ماه هاي پيش رو چه برنامه اي را در دستور كار قرار داده است. 
هرچند بنا بود با گذشت دو ماه، طرح كاالبرگ الكترونيك 
نهايي شده و اين نوع حمايت كااليي، جانشين، يارانه نقدي 
شود اما به نظر مي رسد هنوز راهي نسبتا طوالني تا رسيدن 
به اين مرحله باقي مانده اس��ت و به اين ترتيب دولت تا آن 

زمان، پرداخت يارانه نقدي را ادامه خواهد داد.
در شرايطي كه دولت اعالم كرده در دور جديد حمايت ها، 
تنها دهك دهم جامعه را از فهرس��ت يارانه بگيران حذف 
كرده اس��ت و ديگر گروه هاي مردم ب��ا توجه به وضعيت 
درآمدي يارانه 400 و 300 هزار توماني را دريافت كرده اند 
اما در روزهاي بعد مشخص ش��د كه گروه هايي از مردم از 
اين فهرست حذف ش��ده اند كه بايد حمايت ها را دريافت 
مي كرده اند و به اين ترتيب رييس جمهور دستور داد كه نام 
حذف شدنگان معترض بار ديگر در فهرست دريافت يارانه 
قرار بگيرد. پس از اين اتفاق ب��ار ديگر تعداد يارانه بگيران 
افزايش پيدا ك��رد و احتماال نام آنها ني��ز در حمايت هاي 
آينده قرار خواهد داشت، هرچند هنوز مشخص نيست كه 
اين حمايت هاي نقدي تا ك��ي ادامه پيدا مي كند. آخرين 

توضيحات را در اين زمينه سخنگوي دولت داده است.
بهادري جهرمي درباره بيان واژه تصميم س��خت توسط 
رييس جمه��ور، تصريح كرد: تصميم س��خت به معناي 
مبارزه با فس��اد بود و دولت قصد دارد در مبارزه با فس��اد با 
هيچ كسي مماشات نكند و اين تصميم سخت به اين اقدام 
تلقي مي شود. وي افزود: ابتدا از همراهي مردم در اصالحات 
اقتصادي تشكر مي كنم. بايد سعي شود همواره خبرهاي 
خوب را در جامعه نشر دهيم و با توجه به فشارهاي فعلي و 
تورم در جامعه به دنبال حال خوب مردم باشيم. سخنگوي 
دولت با اشاره به بحث عادالنه س��ازي يارانه ها، بيان كرد: 
چندين س��ال بود ك��ه در توزيع يارانه ه��ا بي مديريتي و 
بي برنامگي وجود داشت و دولت سعي كرد تا اين اصالحات 
را انجام دهد تا توزي��ع يارانه ها به صورت عادالنه پرداخت 
شود و تاكيد مي كنم ارز دارو و نان حذف نخواهد شد و دولت 
هيچ قصدي براي افزايش بنزين، نان و دارو ندارد. بهادري 
جهرمي گفت: كاال برگ به صورت غير رسمي در چند استان 
كشور درحال اجرايي شدن است و تا نهايي نشود يارانه ها 
به همين صورت پرداخت خواهد ش��د. سخنگوي دولت 
تاكيد كرد: حجم مبادالت تجاري ايران در س��ال گذشته 
شكسته شد و ما توانس��تيم از مرز ۱00 ميليارد دالر عبور 
كنيم كه اين نشان دهنده آن است سياست متوازن بسيار 
كارگشاست و بايد به سمت همه كشورها برويم. بهادري 
جهرمي گفت: اساسا سياس��ت خارجي دولت سيزدهم 
ارتباط متوازن با همه كشورهاست و براي دولت سيزدهم 
همه كش��ورها در اولويت ارتباط هستند و معاون سياسي 
وزير امور خارجه مس��وول اين ارتباط است. وي با اشاره به 

فروش نفت، بيان كرد: امروز مطرح مي شود كه اگر فروش 
نفت در دولت س��يزدهم باالس��ت چرا در سفره ها نمايان 
نيست بايد گفت فروش نفت در دولت سيزدهم باال بوده اما 
متاسفانه با به وجود آمدن مشكالتي در جهان شاهد افزايش 
قيمت ها در كشورها بوديم از اين رو درآمد وقتي بيشتر شد، 
مخارج نيز افزايش پيدا كرد. سخنگوي دولت تاكيد كرد: 
نرخ رسمي ارز كشور، نرخ نيمايي است و عرضه ارز در اين 
بازار زياد است و وقتي ارز نيمايي به وارد كننده تخصيص 
پيدا مي كند قيمت ها بر اساس قيمت نيمايي است نه بازار 
غيررس��مي ارز و هيچ واردكننده و توليد كننده حق ندارد 
طبق بازار غير رسمي نرخ گذاري كند. بهادري جهرمي با 
اش��اره به موضوع حقوق بازنشستگان، تصريح كرد: در هر 
حوزه اي عدالت محوري دولت را مي توان ديد، مثال در بيمه 
يا حتي حقوق بازنشستگان اين مورد قابل مشاهده است و 
دولت س��عي كرد افزايش حقوق ها به سمت عدالت پيش 
برود امروز سعي شد بازنشستگان حداقل حقوق ۶ ميليون 
دريافت كنند كه قبال اين عدد بسيار كم بود. وي در بخش 
ديگر با اشاره به سياست هاي خارجي دولت سيزدهم، بيان 
كرد: سياست خارجي دولت سيزدهم متوازن است يعني 
قصد دارد از ظرفيت همه كش��ورها استفاده كند. بهادري 
جهرمي اضافه كرد: در گذشته متاسفانه سياست خارجي 
كشور معطوف به يك طرف بود اما اين دولت قصد دارد به 

صورت متوازن برخورد كند مثال امس��ال در كشور دچار 
قطعي گاز نشديم زيرا با تعامالت با كشورهاي تركمنستان 
و جمهوري آذربايجان و انعقاد س��وآپ گازي؛ مش��كل را 
 ح��ل كرديم. در كنار بحث درب��اره اصالحات ارزي فعلي، 
گمانه زني ها درباره ش��رايط ديگر كاالهاي اساس��ي نيز 
همچنان ادامه دارد. در رابطه آينده قيمت بنزين آنطور كه 
مسووالن دولتي بارها بر آن تاكيد كرده اند، فعال خبري از 
افزايش قيمت نيست و با گذش��ت بيش از دو سال از آبان 
98، قيمت اين سوخت تغيير نخواهد كرد. ارز دارو نيز فعال 
تخصيص مي يابد و اگر دولت در اين زمينه به جمع بندي 
جديدي برسد، احتماال اين طرح در نيمه دوم سال جاري 
بررسي خواهد شد. موضوع ديگر اما مربوط به قيمت نان و 
نحوه تخصيص يارانه آن است. در ماه هاي گذشته طرحي به 
شكل آزمايشي در برخي استان ها كليد خورده كه هدف آن 
هوشمند سازي يارانه نان است، موضوعي كه وزير اقتصاد نيز 
بار ديگر بر آن تاكيد كرده و از افزايش تعداد استان هايي كه 
اين برنامه در آنها اجرايي مي شود خبر داده است. عضو كابينه 
دولت س��يزدهم همچنين در خصوص آخرين تحوالت 
مرتبط با طرح هوشمند سازي يارانه آرد اظهار كرد: با توجه 
به اينكه نان جزو كاالهاي راهبردي است، الزم بود پيش از 
اينكه طرح هوشمندسازي يارانه آرد در كل كشور اجرا شود، 
ابتدا به صورت آزمايشي در برخي استان ها اجرا شود تا نقاط 

ضعف طرح احصا و استخراج گردد چرا كه دولت معتقد است 
در تهيه نان به عنوان قوت غالب مردم مخاطره و ريس��ك 
جديدي ايجاد نش��ود. وي ادامه داد: اج��راي اين طرح به 
صورت آزمايشي در برخي از استان ها كليد خورد و هم اكنون 
در بيش از ۱0 استان كشور طرح هوشمندسازي يارانه آرد 
اجرا مي شود و با تكميل دوره آزمايشي تالش مي شود اين 
طرح و رفع نقاط ضعف و نواقص احتمالي اين طرح با حداكثر 
كارايي و حداقل مشكل در تمامي استان هاي كشور اجرا 
شود. خاندوزي همچنين درباره آخرين اقدامات مرتبط با 
كاالبرگ هم گف��ت: بانك مركزي، وزارت صنعت معدن و 
تجارت، وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت امور اقتصادي و 
دارايي مشغول ايجاد يك زيرساخت فني براي اجراي طرح 
كاالبرگ هستند كه بعد از آماده شدن زير ساخت هاي الزم 
نحوه اجراي اين طرح به صورت كامل و شفاف به اطالع مردم 
رسيده و اجرايي خواهد شد. با توجه به شرايط اقتصادي 
ايران دولت سيزدهم مجبور شده كه در كوتاه مدت دست 
به برخي اصالحات اقتصادي بزند كه هرچند هزينه هايي 
را به همراه داشته اما به نظر مي رسد كه چاره اي جز آن نيز 
وجود نداشته است. با اجراي سياست هاي جديد پازل 
تصميمات جديد اقتصادي دولت تكميل خواهد شد و 
بايد ديد در پايان سال ۱40۱، تا چه ميزان دستيابي به 

اهداف اقتصادي دولت ممكن شده است.
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نمي توان ايران را
وادار به عقب نشيني كرد

رييس جمهور با اشاره به قطعنامه شوراي حكام عليه 
ايران، گفت: با اين اقدامات نمي توان جمهوري اسالمي 
را وادار به عقب نش��يني كرد. بر مواضع خود پافشاري 
خواهيم كرد تا حقوق ملت ايران به رسميت شناخته 
شود. سيدابراهيم رييسي در نشست با اصحاب رسانه در 
چهارمحال و بختياري، اظهار كرد: شرايط براي حضور 
در بين اجتماعات مردم در شهرهاي مختلف اين استان 
فراهم نبود ولي قطعا در آينده در جمع مردم شهرهاي 
مختلف حضور پيدا خواهيم كرد. رييس جمهور افزود: 
قبل از س��فر به چهارمحال و بختي��اري ظرفيت ها و 
اولويت هاي استان توس��ط نخبگان احصا شد و براي 
حل مشكالت اعتبارات خوبي در نظر گرفته شده است. 
وي تاكيد كرد: پروژه هاي نيمه تمام بسياري در كشور 
وجود دارد كه اين پروژه ها بر اس��اس اولويت تكميل 
خواهند شد. مصوبات سفر به چهارمحال و بختياري 
در حوزه آب، كش��اورزي، گردشگري و زيرساخت ها 
توسط وزرا بيان شد و بايد از ظرفيت هاي موجود نهايت 
استفاده را براي كاهش بيكاري ببريم. رييسي با تاكيد 
بر اينكه فعال شدن صنعت گردشگري در چهارمحال 
و بختياري به ايجاد اشتغال كمك مي كند، عنوان كرد: 
براي سرمايه گذاري در اين حوزه بايد زيرساخت هاي 
ارتباطي، محورهاي مواصالتي و س��اير زيرساخت ها 
فراهم شود. رييس جمهور با اشاره به اينكه كارخانجاتي 
مانند حجاب اگر توس��عه پيدا كند، مي تواند با توليد 
پارچه چادر مشكي به كش��ور كمك كند، بيان كرد: 
همچنين كشتارگاه جونقان با ۱0 درصد ظرفيت در 
حال فعاليت اس��ت كه اگر اين ظرفي��ت تا 90 درصد 
افزايش پي��دا كند، بي��كاران اين ش��هر در اين واحد 
مشغول به كار خواهند شد. وي با اشاره به اينكه تالش 
شد طرح هاي مصوب در سفر به چهارمحال و بختياري 
با محوريت توليد و اش��تغال باشند، تاكيد كرد: دولت 
اعتبار خوبي به طرح هاي دانش بنيان و اشتغال آفرين 
اختصاص خواهد داد. رييسي با بيان اينكه آب توليدي در 
چهارمحال و بختياري نسبت به گذشته با كاهش مواجه 
شده است، يادآور شد: بايد مديريت در مصرف آب مورد 
توجه قرار بگيرد، در توزيع آب عدالت بسيار مهم است، 
قطعا تامين آب شرب بر صنعت مقدم خواهد بود، زيرا 
در صنعت مي توان از پساب استفاده كرد. رييس جمهور 
تصريح كرد: بايد طرح جامع شفاف و توأم با عدالت براي 
بهره مندي از آب با محوريت شرب تدوين شود. در اين 
حوزه از نظر نخبگان و صاحبنظران بايد استفاده شود. 
روحيه مردم با تبعيض س��ازگار نيست و بايد حقايق و 
كمبودها به مردم همراه با عدالت گفته ش��ود. وي در 
پايان در خصوص قطعنامه شوراي حكام نيز اظهار كرد: 
با اين اقدامات نمي توان جمهوري اس��المي را وادار به 
عقب نشيني كرد. بر مواضع خود پافشاري خواهيم كرد 
تا حقوق ملت ايران به رسميت شناخته شود. با زبان زور 

نمي توان حرف زد و بايد با منطق سخن بگوييم.

به فعاليت تمام دوربين هاي 
فراپادماني پايان مي دهيم

رييس سازمان انرژي اتمي گفت: ما فعاليت تعدادي 
از دوربين ه��اي فراپادماني را خاتمه داديم، به فعاليت 
بقيه هم خاتمه خواهيم داد. محمد اس��المي با بيان 
اينكه تعداد اين دوربين ها، ۱۷، ۱8 عدد است در پاسخ 
به اين سوال كه چرا راهبرد غربي ها توقف فعاليت هاي 
هسته اي ايران است، گفت: امروز شعار شفاف نظام در 
دنيا سلطه پيشتازي براي پيشوايي است، شما بخوانيد 
اس��تراتژي هاي امنيتي امريكايي ها را، اين پيشتازي 
براي پيشوايي، آن آقايي كردن و سروري كردن و همه 
را تحت سلطه قرار دادن هدفش است و با شعارهايي كه 
مطرح مي كنند الگويي كه دنبال مي كنند اين است كه 
كشورها را به سمت خلع سالح مي برند، به سمت تسليم 
مي برند كه بتوانند بر آنها چيره شوند. اسالمي ادامه داد: 
حاال هر كس��ي خود را تسليم كرد، در اينها ذوب شد و 
تحت فرمانشان قرار گرفت به طور طبيعي كاري با آن 
ندارند، چون برايشان هيچ مزاحمتي ندارد، اما اگر كسي 
براي منافع ملي خود و امنيت ملي خود؛ حدود، ضابطه 
و چارچوب قائل شد و با اينها همراه نشد، خود به خود 
اين مي شود نقطه مقابل اين ها، و به اشكال مختلف و 
به شيوه هاي مختلف با آن درگير مي شوند. ما با شعار 
استقالل آزادي جمهوري اسالمي از بدو پيروزي انقالب 
اس��المي تاكنون با اينها در تنش هستيم. اين تنش 
مال سياست جمهوري اس��المي نيست مال رويكرد 
دولتمردان يا دولت هاي مختلف جمهوري اس��المي 
نيست. رييس سازمان انرژي اتمي با اشاره به اينكه در 
اين ۲0 سال گذشته تمام شيوه ها، تمام رفتارهايي كه 
شما از آنها به يادگار داريد، تمام عمليات رواني كه انجام 
دادند، كار ديپلماس��ي اي كه انجام دادند، تحريم هاي 
گوناگوني كه وضع كردند، قطعنامه هاي گوناگوني كه 
چه در شوراي امنيت سازمان ملل، چه ساير موارد وضع 
كردند همه در راستاي پيشبرد اين سياست بوده كه 
جمهوري اسالمي ايران را متوقف كند، گفت: ايران به 
دنيا اجازه داد كه نظارت هاي فراپادماني داشته باشيد 
براي اعتمادسازي، بعد شما در همين برجام كل اين 
بسته اين اتهامات را، اين تهمت ها و اين نسبت هاي ناروا 
را در قالب پي ام دي بستيد و خودتان هم هيچ كدام از 
تعهداتتان را انجام نداديد حاال دوباره آمديد مي خواهيد 
برگرديد به برجام، برگرديد بياييد، اما چرا پكيج بسته 
شده كه دليل وجودي برجام است همان كنار باز كرديد، 
اين بازي ها چه است در مي آوريد سر ملت ايران؛ اين كل 
موضوع است. اسالمي در پاس��خ به اين سوال كه 
چطور مي ش��ود يك عضوي كه يك رژيم جعلي 
هست، عضو آژانس هم نيس��ت، عضو ان پي تي 
هم نيست مي آيد ادعايي مطرح مي كند و آژانس 
را دنبال خودش مي كش��اند؟، اظهار داشت: اين 
باعث تأسف است كه يك نهاد بين المللي اينگونه 
مي تواند توسط يك رژيم غيرمشروع اينگونه مورد 
بهره برداري قرار بگيرد و حيثيتش را اين طوري 
زير س��وال ببرد و اين جزو نوبرانه هايي است كه 

انسان در اين عصر مشاهده مي كند.

ماليات 96 درصد صاحبان 
مشاغل زير 20 ميليون است

رييس كل سازمان امور مالياتي با بيان اينكه ۲ ميليون 
و 400 هزار مودي داري��م كه مي توانند براي پرداخت 
ماليات عملكرد سال گذشته مشمول ماليات مقطوع 
شوند، اعالم كرد: براساس بررس��ي هاي سازمان امور 
مالياتي معادل 9۶ درصد از مش��اغل بايد براي ماليات 
عملكرد سال گذشته خود زير ۲0 ميليون تومان ماليات 
بپردازند. داوود منظور، رييس كل سازمان امور مالياتي 
به بيان جزييات اخذ اين مالي��ات و اقداماتي كه براي 
محاس��به ماليات مقطوع براي اين افراد درنظر گرفته 
ش��ده اس��ت، پرداخت.  وي در ابتدا اظهار كرد: فعاالن 
اقتصادي براي عملكرد سال گذشته خود بايد اظهارنامه 
بدهند تا س��ازمان امور مالياتي نسبت به برآورد درآمد 
آنها و وصول ماليات اقدام كند. از آنجا كه سال گذشته، 
سال س��ختي براي مشاغل به خصوص مشاغل خرد و 
متوسط بود، امسال نمي توانيم ماليات مشاغل را نسبت 
به سال گذشته افزايش دهيم زيرا، روند اخذ ماليات به 
اين صورت است كه هر چه درآمد مشاغل افزايش يابد، 
بالطبع بايد ماليات بيشتري از آنها اخذ شود اما از آنجا كه 
وضعيت اقتصادي و درآمدي مشاغل در سال گذشته 
مساعد نبوده، قصد نداريم تا فشار مالياتي هم به آنها وارد 
كنيم.  وي افزود: در اين زمينه، دو فرصت براي مشاغل 
فراهم كرديم تا بتوانند ماليات خود را بپردازند. اولين گام 
اين است كه مشاغل اظهارنامه را تكميل كنند و در آن 
به بيان ميزان درآمد و هزينه هاي خود بپردازند.  رييس 
كل سازمان امور مالياتي ادامه داد: البته، ميزان درآمد و 
هزينه هايي كه صاحبان مشاغل به سازمان امور مالياتي 
اعالم مي كنند، با ميزان تش��خيصي سازمان متفاوت 
است زيرا، برخي از مشاغل ممكن است كه سعي كنند 
تا درآمد خود را كتمان يا هزينه هاي خود را زياد اعالم 
كنند. در اين زمينه، سازمان امور مالياتي با استفاده از 
بانك اطالعاتي خود شامل واريزي هاي دستگاه پوزها، 
مقادير ورودي به حساب ها از طريق كارت به كارت و ... 
ميزان ماليات ابرازي را بررسي مي كند تا ميزان ماليات 
تشخيصي را به مودي اعالم كند. وي افزود: دومين راهي 
كه پيش روي مش��اغل براي پرداخت ماليات عملكرد 
سال گذشته است، تبصره ۱00 قانون ماليات مستقيم 
است كه طبق آن، در حال حاضر مشاغلي كه فروش آنها 
كمتر از 4 ميليارد و 800 ميليون تومان باشد، نيازي به 
تسليم اظهارنامه ندارند و ماليات آنها مقطوع محاسبه 
خواهد شد. در س��ال گذشته، سقف تعيين شده براي 
كساني كه مشمول ماليات مقطوع مي شدند، ۱ ميليارد 
و 440 ميلي��ون تومان بود كه براي اعمال اين س��قف 
براي سال جاري نيز بسياري از مشاغل زيان مي ديدند 
كه سقف را به 4 ميليارد و 800 ميليون تومان افزايش 
داديم. به عبارت ديگر، مشاغلي كه فروش آنها در سال 
گذشته كمتر از اين ميزان باشد، مشمول ماليات مقطوع 
مي ش��وند. منظور درباره چگونگي محاس��به ماليات 
مقطوع براي مشاغل گفت: براي تعيين ماليات مقطوع 
براي مشاغل، ميزان فروش فعاالن اقتصادي و صاحبان 
مشاغل از طريق بانك اطالعاتي سازمان امور مالياتي 
به همراه ضريب س��ود فعاليت آنها محاسبه مي شود 
تا در نهايت، ماليات را اعم��ال كنيم.  وي با بيان اينكه 
امسال تمركز سازمان امور مالياتي براي محاسبه درآمد 
و فروش مشاغل براي اخذ ماليات، واريزي ها از طريق 
كارتخوان هاي آنهاس��ت، گفت: امسال براي محاسبه 
درآمد ماليات مش��اغل خرد و متوسط مبنا را عملكرد 
كارتخوان هاي آنها قرار داديم و م��واردي چون كارت 
به كارت و چك  مالك نيست. رييس كل سازمان امور 
مالياتي افزود: امسال ضرايب سودي كه براي مشاغل 
درنظر مي گرفتيم را نصف كرديم زيرا، هزينه هاي مردم 
بيشتر شده است. دو ميليون و 400 هزار مودي داريم 
كه مي توانند بدون تسليم اظهارنامه، ماليات مقطوع 
بپردازند. اين افراد مي توانند ميزان ماليات تشخيصي 
سازمان امور مالياتي را قبول نكنند و بخواهند اظهارنامه 
مالياتي پر كنند. وي با بيان اينكه ماليات مقطوع امسال 
حداكثر سه برابر س��ال قبل است، بيان كرد: با رويكرد 
آساني كه سازمان امور مالياتي براي صاحبان مشاغل 
فراهم كرده  اس��ت، ماليات ۱.۱ ميليون نفر از اين افراد 
صفر است زيرا، درآمد دس��تگاه كارتخوان آنها پايين 
بوده و از آنها ماليات نمي گيريم. همچنين، براس��اس 
تبصره ماده ۱00 قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات 
800 هزار نفر زير ۵ ميليون تومان، ماليات حدود 400 
هزار نفر بين ۵ تا ۲0 ميليون تومان خواهد بود. بنابراين، 
كس��اني كه مش��مول تبصره تبصره ماده ۱00 قانون 
ماليات هاي مستقيم مي شود و فروش سال گذشته آنها 
كمتر از 4.8 ميليارد تومان بوده است، ماليات 9۶ درصد 
آنها زير ۲0 ميليون تومان است. منظور افزود: ماليات 
مشاغل س��هم بااليي در درآمدهاي مالياتي ندارد و از 
30۶ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در سال گذشته 
فقط ۱۷ هزار ميليارد تومان از محل ماليات مشاغل بوده 
است. عمده درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي از 
محل ماليات هاي مس��تقيم، ماليات بر ارزش افزوده و 
فروش كاالها و شركت هاس��ت كه سهم 80 درصدي 
در تامين درآمدهاي مالياتي دارد.  وي با تاكيد بر اينكه 
براي امس��ال نيز قصد اخذ ماليات بيشتر از مشاغل را 
نداريم، گفت: فعاالن اقتصادي كه نمي خواهند ماليات 
مقطوع بپردازند، بايد اظهارنامه پر كنند كه براي امسال 
پيش بيني مي كنيم تا بين ۱.۵ تا ۲ ميليون اظهارنامه 
مالياتي داشته باشيم. س��ال گذشته ميزان اظهارنامه 
مالياتي دريافتي يك ميلي��ون و ۱00 هزار بود.  رييس 
كل سازمان امور مالياتي از شناسايي ۲.۲ ميليون مودي 
جديد در سال گذشته خبر داد و بيان كرد: امسال ۷00 
هزار نفر مودي جديد خواهيم داشت. تاكنون ۵00 هزار 
فرم تبصره ۱00 قانون ماليات مستقيم دريافت كرديم 

كه ۲00 هزار تا از اين موارد ماليات صفر است. 
منظور درباره فرارهاي مالياتي از طريق كارت به كارت 
گفت: با تفكيك حساب هاي شخصي و تجاري، اگر 
حسابي در ماه واريزي بيش از اندازه تعيين شده توسط 
بانك مركزي داشته باشد، مشكوك به حساب تجاري 
خواهد بود و مكلف به تسليم اظهارنامه مي شود كه 
همه حساب هاي تجاري و كارتخوان ها تحت كنترل 
س��ازمان امور مالياتي و بانك مركزي براي محاسبه 

درآمد مشاغل در راستاي اخذ ماليات است.

قيمت گذاري فقط با ارز نيمايي مجاز است

يك گام تا يارانه هوشمند نان

وزير امور خارجه: تحريم هاي يك جانبه امريكا پايان خواهد يافت

خطيب نماز جمعه تهران: انقالب اسالمي بر دهان زورگويان مي زند

وزير امور خارجه كشورمان گفت: توافق كرديم زمينه هاي 
سرمايه گذاري و بهره برداري از بندر چابهار را بيش از گذشته 
فعال كنيم. حسين اميرعبداللهيان در نشست »گام هاي 
اميدبخش فرصت هاي توسعه تجارت ميان ايران و هند« 
با حضور اعضاي اتاق بازرگاني حيدرآباد هند گفت: امروز 
اقتصاد دو كشور يك فرصت را در مقابل ما قرار داده است.

وي تاكيد كرد: تحريم هاي ي��ك جانبه و ظالمانه امريكا 
پايان خواهد يافت و دوامي نخواهد داشت. ما با ايستادگي 
و هوش��مندي اين تحريم ها را در گام اول كم اثر كرديم، 
طوري كه در هر حوزه كه بيشترين تحريم شامل حال ما 
شد، بيشترين پيشرفت را به دست آورديم. در حوزه دفاعي 
بيشترين تحريم ها بود اما ما قوي ترين و برترين دستاوردها 
را در اختيار داريم. تحريم هاي ديگري كه از سوي امريكا 
اعمال شد بر جلوگيري از توسعه علم و فناوري متمركز 

بود اما در تمامي زمينه ها ايران امروز جزو بهترين هاست.
وزير امور خارجه كش��ورمان گفت: دول��ت جديد ايران 

مصمم اس��ت برنامه توس��عه پايدار اقتصادي را كامل و 
شتابان پيش ببرد. ما در گام پيش رو تحريم هاي امريكا 
را بي ترديد بي اث��ر خواهيم كرد چون هيچ جايگاهي در 
حقوق بين الملل ندارد. اميرعبداللهيان ادامه داد: حيدر 
آباد در مناس��بات تاريخي و تمدني هند و ايران جايگاه 
وي��ژه اي دارد. امروز همه در اينجا يك هدف مش��ترك 
داريم؛ ما گرد هم آمده ايم تا تحرك و شتاب ببخشيم بر 
تجارت بين هند و ايران. ما مي توانيم تجارت دو كشور را به 
اوج شكوفايي خودش برگردانيم. روابط سياسي دو كشور 
در بهترين سطح است و اين يعني اراده رهبران سياسي 
بستر مناسبي براي توسعه روابط ايجاد كرده است. تجار  و 
بازرگانان در ايران به ظرفيت موجود در هند آگاهي كامل 
 دارند و تاكيد مي كنم بستر هاي فراوان در اين رابطه وجود 
دارد. رييس دستگاه ديپلماسي كشور خاطرنشان كرد: 
يكي از زير ساخت ها منطقه بندر چابهار است كه دولت 
و بخش خصوصي هند از مهم ترين س��رمايه گذاران آن 

هستند. ما توافق كرديم كه زمينه هاي سرمايه گذاري و 
بهره برداري از بندر چابهار را بيش از گذشته فعال كنيم. 
اميرعبداللهيان افزود: البته االن هند از ظرفيت بندر چابهار 
استفاده مي كند اما ظرفيت اين منطقه مي تواند مسيرهاي 
ترانزيتي شمال به جنوب و شرق به غرب را فراهم كند. ما 
توافق خوبي در اين رابطه با هند روي ميز داريم. وزير امور 
خارجه همچنين اعالم كرد: با توجه به جديت نخس��ت 
وزير هند در توسعه همكاري هاي تجاري با ايران، معاون 
اقتصادي بنده آقاي صفري هفته بعد به هند سفر مي كنند 
و از بخش هاي صنعتي، فرهنگي، گردشگري و غيره همراه 
ايشان هستند و اين سفر در ادامه سفر من به هند است. 
وي تاكيد كرد: سفارت ايران و كنسولگري هاي ايران در 
هند آماده ارايه همه گونه تسهيالت به تجار و بازرگانان 
هند هس��تند. همچنين ما يك اولويت ويژه با حيدرآباد 
به دليل فرهنگي  و تاريخي قائل هستيم. فايل ويژه اي را 
براي تعامل ميان برخي استان هاي ايران با حيدرآباد در نظر 

داريم، توسعه گردشگري از ديگر فايل هايي است كه ما در 
ارتباط با هند دنبال مي كنيم. با توجه به ظرفيت هاي اي تي 
به ويژه در حيدرآباد اين بخش از همكاري ها نيز مورد توجه 
ماست. اميرعبداللهيان گفت: تجار  براي توسعه فعاليت 
خود به زيرساخت و مكانيزم هاي بانكي و مالي آسان نياز 
دارند و در اين رابطه ما با مقامات هند درباره چگونگي به 
كارگيري مكانيزم هاي مالي با صحبت كرديم. همچنين 
معاون من و تيمي از بانك مركزي كه هفته آينده به هند 
مي آيند درباره چگونگي تسهيل امور مالي و پولي مذاكره 
مي كنند. وي اظهار كرد: در حوزه انرژي و پتروشيمي، 
كش��اورزي و خش��كبار  و ميوه و همچنين فوالد، كود 
شيميايي و تجهيزات پزشكي، توليدات دانش بنيان و 
بخش هاي ديگر صنعتي كشور فرصت ها وظرفيت هاي 
خوبي وج��ود دارد. در همه اين زمينه ه��ا ما از اقتصاد 
مكمل برخورداريم. وي همچنين در سخنانش از اعضاي 

اتاق بازرگاني هند براي سفر به ايران دعوت كرد.

خطيب نماز جمعه تهران با اشاره به صدور قطعنامه عليه 
ايران از سوي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
گفت: دشمن بايد بداند كه نسخه 40 ساله انقالب اسالمي 
نسخه مقاومت است و كور خوانده كه فكر كند مي تواند 

ايران را به موضعي بكشاند كه خودش مي خواهد.
خطيب نمازجمع��ه تهران در ادامه تاكي��د كرد: حادثه 
متروپل در آبادان و حادثه قطار مش��هد – يزد جگر همه 
ما را سوزاند، مسلمانان شيعه كه زائر امام رضا )ع( بودند 
و از زيارت فارغ ش��ده بودند فوت كردند و كام ملت ايران 
تلخ شد. از خداوند براي بازماندگان صبر و اجر درخواست 
كرده و ان ش��اءاهلل حال مصدومان اي��ن حوادث هرچه 
س��ريع تر بهبود يابد. همانطور كه مق��ام معظم رهبري 
فرمودند مقصران اين حادثه بايد شناسايي شوند و مجازات 
عبرت آموز گردد تا شاهد تكرار چنين وقايع تلخي نباشيم.

خاتمي گفت: امروز بيستم خردادماه و سالروز شهادت 
اولين مجتهد ش��هيد انقالب اس��المي آيت اهلل س��يد 
محمدرضا سعيدي است كه در سال ۱349 زير شكنجه به 
شهادت رسيد. وي در آن فضا گفت اگر مرا بكشيد و خونم 
را بر زمين بريزيد خونم مي گويد خميني. چنين سخني 
دل و جگر مي خواست. از سوي ديگر اين فرد داراي بصيرت 
بااليي بود بنده ديدم در سال ۱34۵ كه هنوز مرزها روشن 
نبود ايشان در برابر ليبرال ها موضع داشت و مي گفت اينها 
امام را قبول ندارند و ما با كس��اني كه امام را قبول ندارند 

آبمان به يك جوب نمي رود.
امام جمعه موقت تهران در ادامه خاطرنشان كرد: ساعت 

۱۱:4۵ امروز رييس پليس تهران به بنده زنگ زد و اطالع 
داد كه سارقان صندوق امانات بانك ملي دستگير شدند و 
اكثر پول ها هم برگشته است. بنده از زبان مردم از پليس 
جمهوري اسالمي ايران كمال تشكر را دارم كه به سرعت 

سارقان را دستگير كرد.
وي گفت: يك درخواست نيز از زبان مردم از دستگاه قضا 
دارم كه اين سارقان اشد مجازات شوند چرا كه اين افراد 
دزد اعتماد مردم هستند و خالف آنها از يك دزد معمولي 
به مراتب بيشتر است. ما از زنداني شدن كسي خوشمان 
نمي آيد اما بايد با چنين افراد خبيث و رذلي كه امانات مردم 

را مي دزدند با اشد مجازات برخورد شود.
خطيب جمعه تهران گفت: با اعزام زائران بيت الحرام، 
كش��ور حال و هواي حج گرفته است ان شاءاهلل زائراني 
كه به بيت اهلل مشرف مي شوند توجه داشته باشند كه 
نماينده ملت ايران هستند و جوري عمل كنند كه عزت 
ايران اسالمي را نشان دهد. بازارگردي ها با آن گراني هايي 
ك��ه در آنجا وجود دارد به مصلحت نيس��ت مدت حج 
كوتاه است و به جاي بازارگردي مي شود دو ركعت نماز 
در مسجدالحرام خواند. حاكمان سعودي بدانند مكه و 
مدينه براي همه مس��لمانان است و بايد امكانات و رفاه 
تمام زوار را فراهم كنند. جان همه زوار براي ما مهم است 
به خصوص جان زوار ايراني. هنوز حادثه تلخ منا در كام 
ملت ايران است. گران كردن حج براي تبليغ آن هم تبليغ 
اينكه زيارت شرك است يا بوسيدن خانه خدا شرك است 

توجيهي ندارد پول بدهيم كه اين حرف ها را بشنويم.

خاتمي در ادامه با اش��اره به بيانات مقام معظم رهبري 
در مرقد امام خميني )ره( بيان كرد: رهبري در س��الروز 
رحلت امام خميني )ره( رهنمودهايي را مطرح كردند كه 
هر كدام بابي از حكمت است، بنده پيشنهاد مي كنم براي 
اينكه نسل بعد از انقالب با امام خميني )ره( آشنا شوند 
فرمايشات رهبري در حرم امام خميني )ره( در طول 30 
سال گذشته در كتاب درسي مدارس ثبت شود. بهترين 
كسي كه مي تواند امام را معرفي كند مقام معظم رهبري 
آيت اهلل العظمي امام خامنه اي است. رهبري فرمودند امام 
روح انقالب است يعني اگر امام را از انقالب بگيريم انقالب 

كالبدي بي روح است.
وي ادامه داد: رهبري تاكيد داش��تند از س��رمايه ايمان 
مردم براي توليد عمل صالح بهره بگيريد سرمايه اي كه 
اگر افزايش نيافته باشد به اندازه اول انقالب است. رهبري 
تاكيد داشتند نگذاريد وانمود كنند كه كشور به بن بست 
رسيده است. دقيقا اول انقالب برخي از ليبرال ها مي گفتند 
كه انقالب به بن بست رسيده است امام فرمودند كه انقالب 
به بن بست نمي رسد بلكه ش��ما به بن بست رسيده ايد. 
رهبري تاكيد داشتند امروز كه دشمن درصدد تخريب 
مسووالن انقالبي است بايد از مسووالن قدرشناسي شود.

خاتمي در ادامه با اشاره به صدور قطعنامه شوراي حكام 
آژانس بين المللي ان��رژي اتمي عليه اي��ران بيان كرد: 
سرانجام با گزارش غلط و نادرست مديركل آژانس انرژي 
اتمي قطعنامه ضد ايراني كه در حقيقت پشت آن امريكا، 
رژيم صهيونيستي و برخي از كشورهاي اروپايي هستند، 

صادر شد. نكته اول اين است كه مديركل آژانس اتمي قبل 
از صدور قطعنامه به ديدار رييس رژيم صهيونيستي رفته 
بود و هماهنگي كامل مديركل آژانس با رژيم صهيونيستي 
كامال مشهود است آنها با هم رفتند تا اين قطعنامه را عليه 
ايران صادر كنند پس حق است كه بگوييم مرگ بر امريكا. 
همه اطالعاتي كه اينها دارند پخته رژيم صهيونيستي است 

و مطلقا آژانس بي طرفانه عمل نمي كند.
خطيب جمعه تهران گفت: مسووالن ما بايد دقت كنند 
كه به دوستان رژيم صهيونيستي يعني مديركل آژانس 
اطالعات كاملي ارايه ندهند و در دادن اطالعات بس��يار 
بخيل باش��ند. بعضي از بازرس��ان آژانس چشم امريكا و 
اسراييل هستند و با گزارش هايي كه از مراكز هسته اي 
ما مي برند سبب مي ش��وند تا دشمنان بتوانند به مراكز 
هسته اي ما حمله كرده يا دانشمندان هسته اي ما را ترور 
كنند. هدف اينها از اين قطعنامه اين است كه در مذاكرات 
برجام امتياز بگيرند. به آنها مي گويم كه بدانند انقالب به 

كسي باج نمي دهد و تو دهن زورگو مي زند.
خاتمي در پايان بيان كرد: نس��خه 40 ساله انقالب 
ما نسخه مقاومت است قطع تعدادي از دوربين هاي 
فراپادماني آژانس اولين گام است و اگر اين شيطنت ها 
ادامه يابد گام هاي ايران ادامه خواهد يافت. به دشمن 
مي گويم كه كور خوانده ان��د كه فكر مي كنند با اين 
كارها مي توانن��د ايران را به موضعي كه خودش��ان 
مي خواهند بكشانند، ملت ايران ملت حسيني است 

و شعار ملت ما »هيهات منا الذله« است.
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ادامه از صفحه اول|
جن��اب آقاي رييس��ي وع��ده داده بودند، ب��دون گره 
زدن معيش��ت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات 
هس��ته اي، رش��د اقتصادي 5 درصدي، توليد ساالنه 
يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني جديد، 
كاهش نرخ بيكاري و از بين بردن سريع فقر مطلق تحقق 
خواهد يافت. نرخ تورم 50 درصد كاهش و سپس تك 
رقمي خواهد شد. صادرات غير نفتي ايران از 35 ميليارد 
دالر در سال 1400 به 70 ميليارد دالر در سال 1404 
خواهد رسيد و كل نياز ارزي كشور از محل صادرات غير 

نفتي تامين خواهد شد.
در همان زمان كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي و 
سياسي بسياري با دورانديشي و دلسوزي هشدار دادند 
كه بدون دستيابي به توافق زودهنگام در مذاكرات وين- 
پس از گفت وگوهاي طوالني و فرساينده دوساله- تحقق 
چنين وعده هايي ناممكن خواهد بود. درصورت توافق 
در مذاكرات هسته اي و پذيرش توافقنامه هاي جهاني 
مبادالت مالي )FATF( و همزمان با پايان همه گيري 
كويد-19 با وجود ظرفيت هاي بدون استفاده انساني 
و فيزيك��ي و تعداد بس��ياري پروژه ه��اي ناتمام و نيز 
ميلياردها دالر منابع ارزي مس��دود ش��ده در خارج از 
كش��ور، بخش��ي از اين وعده ها و نويده��ا قابل تحقق 
مي بود و البته تحقق كامل آن نيز نيازمند و مشروط به 
برخورداري از حكمراني مطلوب و توسعه گرا و برنامه اي 

انديشيده است.
اما با تاسف بسيار از آغاز سال 1401، با افزايش خبرهاي 
نااميدكننده از نتايج مذاكرات هس��ته اي و شوك هاي 
سياستي متعدد دولت به اقتصاد كشور ازجمله در بازار 
كار و بازار كاالها و خدمات و سپس حذف ارز ترجيحي 
واردات كاالهاي اساس��ي، روند آش��فتگي اجتماعي و 
نگراني عمومي مردم از تامين معيشت و پايداري كسب 
و كارهاي خود، به مرحله اي انفجاري رسيده است. نرخ 
ارز با روندي پرشتاب افزايش يافته تا ركورد جديدي در 
تورم ماه هاي ابتداي سال و افزايش نرخ ارز برجاي گذارد. 
ايجاد شوك هاي متعدد و تشديد بي ثباتي اقتصاد كالن 
از سوي سياس��ت گذاران رسمي »جراحي و اصالحات 
اقتص��ادي« و »تصميم هاي س��خت ب��راي اقتصاد« 
نامگذاري شده است بي آنكه به نتايج و پيامدهاي پردامنه 
اين تصميمات انديشيده ش��ود و بي آنكه درباره آغاز و 
پايان، دامن��ه و چارچوب و عمق اين جراحي و گام هاي 
بعدي يا پيامدهاي اين جراحي س��خني با مردم گفته 
شود. پيش نيازها و لوازم ناگزير جراحي اقتصادي چون 
ساختار و كاركرد حكمراني، برخورداري از سطح مناسبي 
از اعتماد و مقبوليت عمومي و نيز برقراري ثبات اقتصادي 
به كلي مورد بي توجهي واقع شدند. در ماه هاي گذشته 
با وجود محدوديت هاي غيررس��مي براي رس��انه هاي 
مستقل، بسياري از كارشناسان، صاحبنظران اقتصادي 
و اجتماعي، مديران و صاحبان كسب و كارها هشدارهاي 
متعددي درباره نتايج هولناك انفعال در سياست خارجي 
و سياست هاي نا انديشيده و پراشتباه اخير اعالم كرده اند.

اينك امضا كنندگان اين نامه كه گروهي از اقتصاددانان 
و كارشناس��ان اقتصادي كش��ور هس��تند، براساس 
مس��ووليت پذيري ملي و اجتماع��ي و تعهد اخالقي 
و حرفه اي به م��ردم، تحليل علمي، نگراني ش��ديد و 
هش��دارها و برخي راهكارهاي خ��ود را براي كمك به 
اصالح سياس��ت ها و كاهش نگراني هاي عمومي شما 

مردم عزيز ايران اعالم مي دارند. 

 مروري اجمالي بر سياست جراحي 
اقتصادي دولت

پس از موافقت مجلس با ح��ذف ارز ترجيحي 4200 
توماني، در خ��الل گفت وگ��وي رييس جمهوري در 
برنامه تلويزيوني نوزدهم ارديبهشت ماه سال 1401، 
برنامه »اصالحات اقتصادي« دولت آغاز شد. اصالحاتي 
كه دالر 4200  تومان��ي را از گروه هاي كااليي لبنيات، 
خوراك دام و توليد مرغ، تخم مرغ و روغن و بخش��ي از 
دارو و تجهيزات پزشكي حذف كرد. اين كاالها با  عنوان 
كاالهاي اساس��ي در سبد خانوار ش��ناخته مي شوند. 
البته پيش از اين تصميم، با ح��ذف يارانه آرد صنف و 
صنعت در فروردين ماه، كاالهايي مانند ماكاروني، انواع 
كيك، نان هاي حجيم و محصوالت قنادي نيز از ليست 

مشموالن دريافت ارز ترجيحي خارج شده بودند.
اين سياست دولت كه »جراحي اقتصادي« نامگذاري شده، 
بسيار ش��تابزده و بدون تمهيد مقدمات اجرايي الزم براي 
جبران خس��ارت توليد كنندگان و مصرف كنندگان اجرا 
شده و فقط يك اقدام موقت براي حل مشكل عاجل كسري 
بودجه در شرايط تحريم و بحران جهاني قيمت مواد غذايي 

است و آن را نمي توان برنامه اصالحات اقتصادي ناميد.
دولت و مجل��س در ش��رايطي ارز ترجيحي كاالهاي 
اساسي را حذف و آن را به عنوان آغاز جراحي اقتصادي 
برگزيده اند كه ه��زاران ميليارد تومان هزينه هاي غير 
ضروري و مبهم و قابل حذف در بودجه ساالنه پيش بيني 
شده و حذف دايم يا موقت آن هيچ آسيبي نه به كليت 
و ماموريت ه��اي اصلي دولت و نه معيش��ت عمومي 
مردم نخواهد زد. همچنين اين سياس��ت پرخطر در 
نگران كننده ترين شرايط امنيت غذايي جهان )با وجود 
خطر بروز گرسنگي و فقر غذايي در سطح جهاني( اجرا 
شده اس��ت. تا امروز، هيچ اطالعي از چند و چون مالي 
اين سياس��ت و منابع و مصارف و ميزان ناترازي آن در 
دسترس نيست و حتي براي اولين بار در چند دهه اخير 
جداول اطالع��ات منابع و مصارف يارانه هاي آش��كار 
)جدول تبصره 14 بودجه عمومي دولت( به همراه بقيه 
بخش هاي قانون بودجه انتشار نيافته و قابل ارزيابي و 

اظهارنظر نيست. 
هش��دار ما به دولتمردان اين است كه وضعيت كشور 
بسيار شكننده اس��ت و اصرار بر حذف يارانه ها در اين 

دوران فالكت بار، كاسه صبر مردم را لبريز خواهد كرد و 
نظام و دولت را روياروي مردم قرار خواهد داد. رويارويي 
كه براي هر دو سوي اين مقابله مي تواند بسيار پر هزينه 
باشد. بديهي است كه بعد از بازگشت وضعيت عادي به 
اقتصاد كش��ور و بازارهاي غذا در سطح جهاني و ايجاد 
پيش نيازها و ل��وازم مورد ني��از در كيفيت حكمراني 
و برق��راري ثب��ات اقتصاد كالن و كاه��ش تنش هاي 
اجتماعي، مي توان بر اساس يك برنامه سنجيده نسبت 
به انج��ام اصالحات اقتصادي از جمله يكسان س��ازي 
ن��رخ ارز و اصالحات در بازاره��اي چهارگانه اقتصاد و 
ساماندهي يارانه هاي مصرفي اقدام كرد. در آن حالت نيز 
قطعا حمايت از گروه هاي آسيب پذير بايد مورد نظر قرار 
گيرد. اجراي موفق اصالحات اقتصادي نيازمند برخي 
پيش شرط هاي ضروري و ناگزير در سطح اقتصاد كالن 

شامل موارد زير است: 
  برخورداري از درآمدهاي صادراتي نفتي و غير نفتي 
و ذخاير كافي و اطمينان بخش عرضه ارز براي مديريت 

نوسانات احتمالي
 تدوين سياست هاي روشن و كارآمد براي ايجاد ثبات 
در اقتصاد كالن با كنترل عوامل مالي و بودجه اي تورم زا 
  دسترسي كم هزينه به بازارهاي جهاني از جمله بازار 
كاالها و خدمات اساسي و نيز منابع و روش هاي مناسب 

و كم هزينه تامين مالي در صورت ضرورت
در صورت اصرار سياس��ت گذاران بر ت��داوم اين رويه 
ناصواب و پرمخاطره، دولت و حاكميت و رس��انه هاي 
آن، با صراحت و شجاعت مسووليت سياست هاي اجرا 
شده و همه پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن را برعهده 
گيرند و از نسبت دادن آن به مين گذاري هاي پيشين 
يا فشارها و القائات اقتصاددانان خارج از دولت بپرهيزند 
و نقدهاي كارشناسان و دغدغه مندان اقتصاد ملي را با 
چوب و دش��نام مخالفت با نظام يا كارشكني در مقابل 
دولت نرانند. اين شكل و فرايند سياست گذاري دست كم 
با ديدگاه هاي هيچ يك از رويكردهاي علمي و شاخص 

اقتصاددانان در ايران مناسبتي ندارد.

 تصويري از روند شاخص هاي اقتصاد كالن 
و چشم انداز توسعه ايران

توس��عه نيازمند »جامعه قوي - دولت قوي« است كه 
دولت توانمند، پي ريزي بس��ترها و مناسبات )درقالب 
كاالهاي عمومي و حاكميتي( را براي توانمند ش��دن 
جامعه پيش��ه خود مي كند. جامع��ه توانمند نيز براي 
دستيابي به رفاه بيشتر، اشتغال بيشتر، عدالت اجتماعي 
همه جانبه، برخ��ورداري از امنيت و آرامش، س��خت 
نيازمند دولت توانمندي است كه بتواند مسير توسعه 
را ب��ا اعمال حاكميت توس��عه گرا و سياس��ت گذاري 

تسهيل گر بگشايد.
بنا بر گزارش هاي معتبر مقايسه اي در سطح جهاني، 
ش��اخص هاي فض��اي عمومي كس��ب و كار، كيفيت 
حكمراني، ادراك فساد، رقابت پذيري اقتصادي، حقوق 
مالكيت و... كه بنيان هاي رش��د بلندمدت و فراگير و 
توسعه پايدار را ايجاد مي كنند، روندي كاهنده داشته 
و اي��ران را در رتبه هاي پايين جهاني نش��ان مي دهد. 
به طور مثال در آخرين س��نجش و مقايس��ه كشورها 
در مقابله با فس��اد از ميان 180 كشور، رتبه ايران 150 
بوده اس��ت و رتبه ايران در شاخص حمكراني خوب از 
حدود 200 كش��ور 127 بوده اس��ت. شاخص اعتماد 
اجتماعي كه نمايانگر س��رمايه اجتماعي است و پس 
از پيروزي انقالب اسالمي و در س��ال 1360به حدود 
70 درصد افزايش يافته بود، در سال هاي اخير به سطح 
بسيار نگران كننده حدود 20 درصد تنزل يافته است. 
نسبت ازدواج به طالق از 14 در اوايل انقالب به حدود 

3 سقوط كرده است.
ش��وربختانه در نتيجه حكمراني ضعيف، نتوانسته ايم 
از فرصت هاي طاليي س��رمايه عظيم انساني و خالق 
كشور و عايدات درخور توجه نفتي و پنجره جمعيتي 
براي دستيابي به رشد سريع اقتصادي استفاده كنيم. از 
آغاز انقالب بيش از 1300 ميليارد دالر از محل صادرات 
نفتي عايد كشور شده اس��ت. در اين دوره كشور وارد 
پنجره جمعيتي شده كه در آن ساختار سني جمعيت 
بيش از هر زمان ديگر براي رشد اقتصادي سريع مناسب 
بوده است. اما با اين همه رشد درآمد سرانه كشور در اين 
دوره بس��يار اندك و كمتر از يك درصد بوده است. در 
همين دوره س��رمايه اجتماعي به شدت كاهش يافته، 
خروج ناگزير و بلكه اخراج س��رمايه انساني در مقياس 
بزرگ رخ داده، فساد مالي گس��ترش يافته و تخريب 
منابع طبيعي و محيط زيست، كش��ور ما را در آستانه 

بحران درازمدت قرار داده است.
ميانگين رش��د توليد ناخالص داخلي اي��ران در دوره 
1358 ت��ا 1399 )2018 - 1980(، حدود 1.6درصد 
بوده است، در حالي كه ميانگين رشد كشورهاي چين، 
هند، تركيه، مالزي، امارات و پاكستان در همين دوره 
بين 4 تا 10 درصد بوده است. اين رشد اندك به رغم اين 
واقعيت تحقق يافته كه حدود نيم سده پيش، چشم انداز 
رشد اقتصادي ايران بهتر يا همپاي اين كشورها ارزيابي 
مي ش��د. در نتيجه رشد پايين اقتصادي، سهم اقتصاد 
ايران از اقتصاد جهاني در همين دوره به نصف رسيده و 

از يك درصد به حدود 0.5 درصد كاهش يافته است.
اقتصاد ايران در دهه گذشته و در اثر تحريم هاي ظالمانه 
و كم س��ابقه و نيز همه گيري كوويد-19 در سال هاي 
اخير، عميق ترين ركود تورمي هفت دهه گذشته را با 
نرخ رشد اقتصادي )ميانگين( نزديك به صفر، نرخ تورم 
)ميانگين دو رقم��ي و بيش از 20 درصد(، نرخ منفي و 
نزولي تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص كه در سه سال 
اخير حتي از جبران اس��تهالك هم كمتر بوده است، و 
باز نگران كننده تر آنكه ساالنه با برآوردهاي خوش بينانه 
ده ميليارد دالر و با برآوردهاي بدبينانه تا بيست ميليارد 

دالر سرمايه مالي از ايران خارج شده است. در ده سال 
گذش��ته، نرخ بهره وري عوامل توليد روندي كاهنده و 
نگران كننده داشته و نرخ ارز افزايشي بيش از 30 برابري 
)3000 درصدي( را پش��ت سرگذاشته است. با وجود 
آنكه نرخ بيكاري در س��طح ملي همچنان پايين تر از 
10 درصد اعالم ش��ده اما در استان هاي كم برخوردار 
)غالبا مرزي( باالتر از 15 درصد، متوسط نرخ تورم در 
چهار دهه اخير 20 درصد و در سه سال اخير بيش از 35 
درصد و ش��اخص فالكت حدود 50 درصد و تورم سال 
1400 بيش از 40 درصد بوده است. از سوي ديگر با آغاز 
تحريم ها و كاه��ش درآمد صادرات نفت، واردات ايران 
از 70 ميليارد دالر در سال 1390 به حدود 35 ميليارد 

دالر در سال 1400 كاهش يافته است.
برآيند تح��والت ياد ش��ده، نابرابري توزي��ع درآمد و 
گس��ترش فقر در جامعه بوده اس��ت. مركز آمار ايران، 
ميانگين ضريب جيني در ايران در فاصله س��ال هاي 
1390 ت��ا 1397 را 0.408 اعالم كرده اس��ت. اگر اين 
شاخص را مالك قرار دهيم، ايران طي سال هاي مورد 
نظر يكي از نابرابرترين جوام��ع در خاورميانه بوده كه 
خود يكي از نابرابرترين مناطق جهان اس��ت. براساس 
اين گزارش، طي همان س��ال ها به طور متوس��ط يك 
درصد از جمعيت ايران مركب از ثروتمندترين قش��ر 
جامعه، 16.3 درصد درآمد كل را در اختيار داشته است، 
اين عدد معادل سهمي است كه به 40 درصد مركب از 
محروم ترين اقشار جامعه رس��يده است. گزارش هاي 
رس��مي نابرابري در برخورداري از مس��كن، آموزش و 
س��المت بسيار تاسف بارتر و در س��پهري اجتماعي و 
آينده نگ��ر نگران كننده تر اند. گ��زارش وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي گوياي آن اس��ت كه با رشد شديد 
قيمت سبد خط فقر طي س��ال هاي 1397 و 1398، 
نرخ فقر از 22 درصد در س��ال 1396 به 32 درصد در 
سال 1398 رسيده به اين معنا كه در سال 1398، 32 
درصد از جمعيت كش��ور معادل26.5 ميليون نفر زير 
خط فقر قرار داشته اند و متاس��فانه برآوردها حاكي از 
افزاي��ش آن تا حدود 40 درص��د خانوارهاي ايراني در 
سال 1400 است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادي 
نزديك به صفر و رش��د جمعيت حدود 13 درصدي، 
به طور متوسط هر ايراني 13 درصد فقيرتر شده است 
اما تورم و سازوكارهاي نابرابري سازي چون ناكارآمدي 
سياست هاي بازتوزيع و فساد باعث شده بار اصلي اين 
فقر به دهك ه��اي درآمدي متوس��ط و پايين و مزد و 
حقوق بگيران و بيكاران و ش��اغالن بخش غيررسمي 

اقتصاد منتقل شود. 
مهم ترين عامل اثرگذار بر وضعيت معيش��ت خانوار و 
افزايش نرخ فق��ر، تحوالت اقتصاد كالن طي يك دهه 
گذش��ته يعني دوران تش��ديد تحريم هاي بي سابقه 
اقتصادي، مالي، تجاري و فناوري بوده است. نگاهي به 
متغيرهاي اقتصاد كالن دو داللت بسيار مهم بر وضعيت 
معيش��ت ايرانيان دارد، اول كاهش رفاه و بدتر ش��دن 
وضعيت معيشت همه خانوارهاي ايراني و دوم كاهش 
رفاه شديدتر در گروه هاي پايين درآمدي. )1( با وجود 
آنكه حداقل مزد قانوني براي سال 1401 به ميزان 57 
درصد افزايش يافت��ه، ولي همين مزد، كه البته بخش 
بزرگي از شاغالن غيررسمي را در برنمي گيرد، معادل 
روزانه ح��دود 4.7 دالر، و براي يك خانوار 3 نفره برابر 
1.57 دالر اس��ت كه زير خط فقر جهاني 2 دالر در روز 
قرار مي گيرد. به عالوه بسياري از بنگاه هاي بزرگ، كه 
با افزايش ش��تابان هزينه ها و كاهش تقاضا مواجهند، 
به تعديل نيروي انس��اني خود اقدام كرده اند و يعني با 
كاهش سهم دستمزد در درآمد ملي، كارگران بازندگان 

اصلي اين سياست بوده اند. 
افزايش مستمر نرخ ارز و پيامدهاي ناگزير آن بر حجم 
نقدينگ��ي از يكس��و و كاهش منابع درآمدي و رش��د 
غيرمتعارف و س��ريع هزينه هاي دولت از سوي ديگر، 
به كس��ر بودجه عظيمي منجر ش��ده كه منشأ اصلي 
شتاب گيري تورم است. مارپيچ افزايش نرخ ارز - تورم، 
كش��ور را در معرض خطر بروز تورم سه رقمي و افسار 
گس��يخته قرار داده اس��ت. فساد گس��ترده و سقوط 
سرمايه اجتماعي، تقويت مناس��بات رانتي به ويژه در 
عرصه تج��ارت خارجي و بازارهاي مالي، افت ش��ديد 
س��رمايه گذاري در طول دو دهه گذشته همراه با تورم 
شديد، چشم انداز آينده اقتصاد ايران را تيره كرده و به 
خروج ناگزير فزاينده، خس��ارت بار و غيرقابل جبران 
سرمايه هاي مالي و فكري به كشورهاي مختلف جهان 

انجاميده است. 
در چند سال اخير با افزايش نرخ ارز و رشد سرطاني كسر 
بودجه، دول��ت به ناگزير در مقاطعي به افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي اقدام كرده و امسال ارز يارانه اي براي 
واردات كاالهاي اساسي را حذف كرده است. ولي تجربه 
نشان مي دهد كه تاثير اين گونه سياست ها با توجه به 
فساد گسترده و سقوط سرمايه اجتماعي افزايش نرخ 
ارز و ساختار بيمار بودجه بسيار كوتاه مدت بوده و كسر 
بودجه به فاصله كوتاهي با ابعاد گسترده بروز مي كند. 
يارانه هاي مستقيم پرداختي هم به هيچ  وجه به جبران 
كاهش ق��درت خريد عمومي و جلوگيري از س��قوط 
معيش��تي مردم كمكي نكرده اس��ت و سياست هاي 
پولي و مالي دولت به عامل تش��ديد واگرايي روزافزون 
تبديل شده اس��ت. به زبان خالصه وضعيت اقتصادي 
ايران بر اساس مجموعه گس��ترده اي از شواهد، بسيار 
نگران كننده است و چشم اندازي براي بهبود و برون رفت 
از آن نيز وجود ندارد و بلكه روند نزولي ش��اخص هاي 
عملكرد نهادي )كيفي��ت حكمراني، محيط عمومي 
كسب و كار، فس��اد، رقابت پذيري اقتصادي، نوآوري 
و...( و نيز شاخص هاي مهمي چون خروج سرمايه مالي 
و سرمايه انساني از يك سو و نرخ نزولي سرمايه گذاري 
اقتصادي در سال هاي اخير، هش��دار آينده اي بسيار 

نگران كننده تر را براي اقتصاد ايران همراه دارد.

 مردم شريف و صبور ايران، ايرانيان عزيز
متاسفانه شاخص ها و شواهد بيان شده، تنها اعدادي 
روي كاغذ نيس��ت بلكه حكايت جانكاه از ميان رفتن 
اميد، افق روشن و فضاي مناسب براي توليد و فعاليت 
كس��ب و كارها، فقر فزاينده و كاهش مس��تمر قدرت 
خريد و كوچك ش��دن سفره معيش��تي مردم است. 
نتيجه روش��ن مواجهه طوالني با اين ت��ورم مهيب و 
غول آس��ا و افزايش مداوم نرخ ارز، احساس بي قدرتي 
اجتماعي و زوال تدريجي اس��ت. نابرابري و ش��كاف 
درآمدي و دارايي برآمده از تورم و فساد و كژكاركردي 
سياست هاي مالي و پولي، اعتماد و همزيستي را به كينه 
و نفرت ميان برندگان و بازندگان اين روند و گسيختگي 
و تخريب س��رمايه اجتماعي بدل كرده است. از سوي 
ديگر متاسفانه در فضاي كنوني كشور كه رداي تقدس 
بر سياس��تگذاري اقتصادي - اجتماعي پوشانده شده 
اس��ت، هر انتقادي از دولت نش��انه توطئه اي خبيثانه 
عليه نظام تلقي مي ش��ود و طرح صريح اين مس��ائل 
از س��وي محافل كارشناسي يا دانش��گاهي مي تواند 
پرهزينه باشد. اما دشوارتر از آن قبوالندن اين واقعيت 
به حاكمان و سياس��تگذاران اس��ت كه روزگار سخت 
مردم ايران هم اكنون محصول س��وءتدبير آنها در دراز 
مدت است.  بسيار ساده انديش��انه است اگر ريشه اين 
نابساماني را صرفا در عوامل اقتصادي و مالي همچون 
كسري بودجه بزرگ و فزاينده جست وجو كنيم. مسائل 
اقتصادي - اجتماعي ما از جمله، تخريب و زوال منابع 
طبيعي و زيست محيطي، فساد سيستماتيك و عميق، 
تخريب سرمايه اجتماعي، مهاجرت گسترده سرمايه 
انس��اني و خالق و خروج س��رمايه مال��ي و نيز همين 
كس��ري بودجه و حتي تحريم ها در يك تحليل عام تر 
محصول حكمراني ضعيف و بي توجهي به مباني علمي 
سياستگذاري عمومي است. اي كاش سياستگذاران ما 
با دورانديشي درمي يافتند كه اكنون زمان زورآزمايي 
در عرصه جهاني و ملي نيست. اي كاش رييس محترم 
جمهوري مي دانستند كه سياس��تگذاري اقتصادي، 
عرصه كارآموزي و آزمون و خطا و تصميمات شتابزده و 
دستكاري هاي ناانديشيده قيمت ها و مولفه هاي كليدي 
و پرتاثير نيست. برخورداري از اعتماد و پشتيباني رواني 
و سرمايه اجتماعي مناسب، برخورداري از فضاي با ثبات 
و مبتني بر همزيستي و همكاري بين المللي و باالخره 
برخورداري از ديوانساالري قدرتمند و برخوردار از دانش 
و فناوري روز، برخي از ضرورت هاي اصالحات يا به تعبير 

آنان »جراحي اقتصادي« است. 

 هم ميهنان عزيز 
با بازخواني تجارب جهاني و براس��اس تحليل علمي و 
كارشناسي صاحبنظران ملي و امضا كنندگان اين نامه، 
نخستين گام براي برون رفت از اين وضعيت دشوار، تغيير 
اساس��ي راهبردها و سياس��ت هاي خارجي و گام دوم 
تغيير در شيوه حكمراني در داخل كشور است. به زبان 
كوتاه، راه حل مسائل بغرنج اقتصادي و اجتماعي امروز 
ايران و جب��ران جاماندگي در رقابت نفس گير اقتصاد 

جهاني نيازمند دو گام بلند است: 
1- اصالح بنيادين در سياس��ت خارج��ي و در پيش 
گرفتن سياست همزيستي و همكاري مسالمت آميز 
و عزتمندانه با همسايگان و كشورهاي منطقه و تعامل 
متوازن و فعال با قدرت هاي بزرگ اقتصادي و توجه به 
خواسته هاي حداقلي مردم شريف ايران در زمينه بهبود 
وضعيت معيشتي و ارتقاي جايگاه ايران در جهان است. 
بدون احياي توافق برج��ام و خروج از محدوديت هاي 
 ،FATF اعمال ش��ده بر بخش بانكداري ايران توسط
نمي توان در اقتص��اد ايران از سياس��ت ثبات اقتصاد 
كالن و دسترسي كم هزينه به بازارهاي جهاني سخن 

به ميان آورد.
2- جراحي و اصالح��ات عميق اقتصادي بدون بهبود 
كيفيت حكمراني به فس��ادي عميق و فقر و نابرابري 
جبران ناپذي��ر و بي ثباتي ه��اي سياس��ي و اجتماعي 

فرساينده منجر خواهد شد. 
مهم ترين اصالحات و پيش نيازهاي ضروري در عرصه 

حكمراني به شرح زير  است: 

  بهبود كيفيت حكمران��ي؛ قانون مداري حداكثري 
و بي ك��م و كاس��ت در همه س��طوح، پاس��خگويي و 
مسووليت پذيري حاكميت در قبال تصميمات خود و 

مطالبات عمومي 
  ب��ه حداقل رس��اندن فس��اد سياس��ي و اقتصادي، 
به كارگيري سازوكارهاي شفافيت حداكثري و بي كم و 
كاست و فراگير براي فرآيندها و ساختارها و پيامدهاي 

همه سياست ها و تصميمات، تخصيص ها و انتصابات.
  ايجاد نظام قضايي مستقل، سالم، عادالنه، در دسترس 
و ارزان و قاب��ل اعتماد و پناهگاه ب��راي همه گروه هاي 

اجتماعي.
 پذي��رش و كمك ب��ه ايجاد فض��اي گفت وگو، نقد و 
نظارت همگاني براي انجمن هاي علمي، دانش��گاه ها، 
نهادهاي مدني و تشكل هاي فراگير رسته اي و تخصصي 

و رسانه هاي مستقل و التزام عملي كامل به قواعد آن. 
  برخورداري از نظام اجرايي و ديوانس��االري اجرايي 
قدرتمند و پاسخ گو و برخوردار از بانك هاي اطالعاتي 

بهنگام و موثق.
  برخ��ورداري از فناوري ه��اي اطالعات��ي و ارتباطي 
قدرتمند و بهنگام براي اجراي سياست هاي حمايتي 
و يارانه اي هدفمن��د و پرداخت هاي مش��خص براي 
گروه هاي هدف مش��خص، خريد كااله��ا و خدمات 

مشخص از مراكز مشخص و در زمان مشخص. 
  ايجاد و بس��ط پوش��ش نظام رفاه و تامين اجتماعي 
و بيمه ه��اي درمان كارآم��د از محل مناب��ع ماليات 
منصفانه و كارا )و نه فشار مالي مضاعف بر منابع بحراني 

صندوق هاي بازنشستگي(.
  ايجاد فضاي رقابت در ميان كوش��ندگان و صاحبان 
كسب و كار بخش خصوصي و پرهيز جدي از دامن زدن 
به انحصار دولتي يا شرايط امنيتي در بازارهاي اقتصادي. 
  طراحي و اجراي نظام انگيزش��ي توليدگرا و مشوق 
بخش مول��د و محدود كننده فعاليت ه��اي ويرانگر و 

غيرمولد. 
همچنين چند پيش��نهاد اجرايي روشن براي سامان 
دادن به آش��فتگي كنوني خطاب به دولتمردان قابل 

طرح است: 
1- رييس محترم جمهوري گزارش دهي شفاف و بدون 
ابهام درباره برنامه و سياس��ت هاي اقتصادي و منابع و 
مصارف آن و گفت وگوي كارشناسي با صاحبان تخصص 
و تجربه را بر خود و همكاران اصلي شان الزامي كنند و 

درمقابل تصميمات خود شجاعانه پاسخگو باشند. 
2- گزارش منابع و مصارف يارانه برقرار ش��ده جديد و 
تعداد خانوارهاي مشمول آن و ناترازي بودجه در سال 
جاري به  طور رسمي و شفاف انتشار يابد. برنامه انضباط 
مالي حداكثري از جمله بازنگري در بودجه سال 1401 
بر اس��اس منافع مردم و نه گروه هاي خاص، تدوين و 
انتشار يابد و اجرا شود و رديف هاي بودجه اي دربرگيرنده 
رانت ها و كمك هاي آشكار و پنهان براي گروه ها و مراكز 
خاص كه حذف آنها آس��يبي به فعاليت هاي ضروري 
دولت در اعمال حاكميت و رف��اه عمومي نخواهد زد، 

حذف شود. 
3- ارز ترجيحي مورد نياز واردات كاالهاي اساس��ي به 
ويژه گندم )ت��ا زمان رفع نگراني هاي امنيت غذايي در 
جهان( و دارو )تا زمان ايجاد ساز و كارهاي جبراني در 
نظ��ام تامين اجتماعي( تامين ش��ود و از هر تصميم و 
سياستي كه دربردارنده شوك هاي قيمتي برهم زننده 
تعادل براي گروه هاي آسيب پذير باشد، به  طور جدي 

پرهيز شود.
4- در م��واردي پرداخت يارانه نق��دي براي اطمينان 
از جبران آس��يب سياس��ت هاي قيمتي در اصابت به 
گروه هاي هدف موثر نيست. ضروري است با برخورداري 
از اطالعات بهن��گام و فناوري هاي نوي��ن اطالعاتي و 
همكاري نزديك نظام بانكي و نظام توزيع كاال، همين 
يارانه پرداختي به صورتي كامال هدفمند، براي خريد 
كااله��اي اساس��ي و تامين كننده امني��ت غذايي در 

پايانه هاي خريد مشخص تعريف و تخصيص يابد.
5- انحصار دولتي واردات كاالهاي اساس��ي به رقابت 
موثر اصالح ش��ود و عالوه بر ش��ركت هاي دولتي، به 
همه بازرگانان شناخته ش��ده و مجاز اجازه داده شود 
كاالهاي اساسي مورد نياز كش��ور را به هر ميزان با ارز 
صادراتي در بازارهاي جهاني خريد و وارد كنند و ذخاير 

راهبردي كاالهاي اساسي در سطحي اطمينان بخش 
تامين شوند.

 سخن پاياني
به بي��ان صريح  و خالص��ه، اصالح��ات موفق قيمتي 
مستلزم مسووليت پذيري گسترده همه اركان حكومت؛ 
مشاركت مردم در تصميمات؛ استفاده از دانش نخبگان؛ 

ارتباط گسترده با دنيا بر اساس موازين جهاني است.
در پايان ضمن تاكيد چندباره بر انگيزه امضا كنندگان 
اين نامه مبني بر كمك به اصالح آشفتگي و نابساماني 
موجود به س��ود مردم و درخواست توجه منصفانه به 

نقدهاي كارشناسي داريم. دست خدا با مردم است.
فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد 

شرمنده رهرويي كه عمل بر مجاز كرد
پاورقي

1-  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، )تابستان 1400(، 
پايش فقر در سال 1399.

 فهرس�ت امضا كنندگان بيانيه اقتصاددانان 
خطاب به مردم شريف ايران

1- ابراهيمي تقي دانشگاه فردوسي مشهد، 2- ارباب 
حميدرضا دانش��گاه عالمه طباطباي��ي،3- اصغرپور 
حسين دانشگاه تبريز، 4- افقه مرتضي دانشگاه شهيد 
چمران اهواز، 5- اكبري نعمت اله دانش��گاه اصفهان، 
6- الهي ناصر دانش��گاه مفيد 7- اماموردي قدرت اله 
دانش��گاه آزاد تهران، 8- امين اسماعيلي حميد جهاد 
دانشگاهي، 9- اميني مينو دانشگاه پيام نور، 10- اوالد 
محمود اقتصاد ش��هري،11- آهنگ��ري عبدالمجيد 
دانش��گاه ش��هيد چمران اه��واز، 12- باقري مجتبي 
دانشگاه مفيد، 13-بخش��ي لطفعلي دانشگاه عالمه 
طباطباي��ي، 14- بهبودي داود دانش��گاه تبريز، 15- 
بهشتي محمدباقر دانشگاه تبريز، 16- پازوكي مهدي 
سازمان برنامه، 17- پيش بين جهانمير دانشگاه شهيد 
چمران اهواز، 18- تحصيلي حسن دانشگاه فردوسي 
مش��هد، 19- تكيه مهدي دانشگاه عالمه طباطبايي، 
20- چيني چيان مرتضي دانشگاه عالمه طباطبايي، 
21- حس��يني سيد محمد پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمي،22- ختايي محمود دانشگاه عالمه طباطبايي، 
23- خداپرست مهدي دانشگاه فردوسي مشهد، 24- 
خليلي تهراني عبداالمير دانشگاه شهيد بهشتي، 25- 
دادگر يداله دانش��گاه شهيد بهشتي، 26-دل انگيزان 
س��هراب دانش��گاه رازي، 27- دهمرده نظر دانشگاه 
سيستان و بلوچستان، 28- دهكردي پروانه دانشگاه 
پيام ن��ور، 29- راهداري مراد دانش��گاه پيام نور،30- 
ستاريفر محمد دانشگاه عالمه طباطبايي، 31- سحابي 
بهرام دانش��گاه تربيت مدرس، 32- شجري هوشنگ 
دانشگاه اصفهان، 33-شريف مصطفي دانشگاه عالمه 
طباطبايي، 34- شريف زادگان محمد حسين دانشگاه 
شهيد بهشتي، 35- صادقي تهراني علي دانشگاه عالمه 
طباطبايي، 36- صادقي صقدل حسين دانشگاه تربيت 
مدرس، 37- طاهري عبداهلل دانشگاه عالمه طباطبايي، 
38- عاصي رضا دانشگاه عالمه طباطبايي، 39- عبادي 
جعفر دانشگاه تهران، 40- عزيزي احمد معاون اسبق 
ارزي بانك مركزي و مدرس دانشگاه، 41- عصاري آراني 
عباس دانشگاه تربيت مدرس، 42- عيسي زاده سعيد 
دانشگاه بوعلي، 43- فيروزان توحيد دانشگاه خوارزمي، 
44- قنبري حسنعلي دانش��گاه شهيد بهشتي، 45- 
قنبري علي دانشگاه تربيت مدرس، 46- كريمي زهرا 
دانشگاه مازندران، 47- كيا الحسيني سيد ضياءالدين 
دانشگاه مفيد، 48- لش��كري محمد پيام نور مشهد، 
49- محمدزاده پرويز دانش��گاه تبري��ز،50- مزيكي 
علي دانشگاه عالمه طباطبايي، 51- مصطفوي مهدي 
دانشگاه فردوسي مشهد، 52- مصطفوي منتظري سيد 
حسن دانشگاه تربيت مدرس، 53- منصف عبدالعلي 
دانش��گاه پيام نور، 54- موسايي ميثم دانشگاه تهران، 
55- موسوي ميرحسين دانشگاه الزهرا، 56- موسوي 
حبي��ب دانش��گاه آزاد اراك، 57-ميرزايي حجت اله 
دانشگاه عالمه طباطبايي، 58- مهدي خاني عليرضا 
دانشگاه آزاد اراك، 59- هادي زنوز بهروز دانشگاه عالمه 
طباطبايي، 60- ورهرامي ويدا دانشگاه شهيد بهشتي، 

61- يوسفي محمدرضا دانشگاه مفيد

در بيانيه 61 اقتصاددان خطاب به مردم و مسووالن تشريح شد

هشدار به پيامدهاي منفي جراحي اقتصادي



رقيه ندايي|
در حال��ي كه قرار ب��ود روز چهارش��بنه دور تازه اي 
از عرض��ه خ��ودرو در ب��ورس كاال انج��ام و طي آن 
دو خ��ودروي ديگنيتي و فيدليتي گ��روه بهمن به 
متقاضيان فروخته شود، بورس كاال طي اطالعيه اي 
خبر از تعليق عرضه بورسي خودرو و ايجاد ابهامات 

قانوني از سوي وزارت صمت داد. 
پيش از اين نيز در آستانه نخستين مرحله از عرضه 
بورس��ي خودرو، مديركل نظارت بر كاالهاي فلزي 
و معدن��ي س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در نام��ه اي به مديرعامل بورس  كاال 
خواستار توقف اين روند شده بود؛ درخواستي كه البته 
از س��وي بورس كاال ناديده گرفته شد و بدين ترتيب 
خودروي كارا به عنوان نخستين خودروي بورسي در 
فاصله قيمتي ملموس با نرخ بازار آزاد،  به مشتريان 
فروخته شد؛ روندي كه نشان داد بازار شفاف بورس 
كاال تا چه ميزان مي تواند در تنظي��م بازار خودرو و 

كوتاه كردن دست دالالن موفق عمل كند.
حاال اما به نظر مي رسد مافياي خودرو دوباره دست 
به كار ش��ده و با نفوذ در وزارت صمت توانسته است 
حرف خود را به كرسي بنشاند تا بدين ترتيب عرضه 
خودرو در بورس كاال تا بررسي و تصميم گيري نهايي 

در شوراي عالي بورس، تعليق شود. 
گفتني اس��ت ق��رار ب��ود دو خ��ودروي ديگنيتي و 
فيدليتي با قيمت پايه حدود ۸۰۰ ميليون توماني در 
بورس كاال عرضه ش��وند كه دست كم ۴۰۰ ميليون 
توم��ان با ن��رخ دالالن در ب��ازار آزاد فاصله داش��ته 
اس��ت! اقدام وزارت صمت در حالي رخ داده كه طي 
روزهاي گذشته، حاشيه هاي زيادي نيز درباره روند 

قرعه كشي خودرو ايجاد شده است.
آمارها نشان مي دهد كه ۷۵۰۰ نفر براي خريد خودرو 
در بورس درخواست داده بودند ، از اين تعداد ۱۳۰۰ 
نفر ثبت ن��ام كرده بودند يعني نف��ري حدودا ۳۰۰ 
ميليون تومان پرداخت ك��رده بودند. ۴۰۰ ميليارد 
تومان پول مردم براي خريد خودرو حبس ش��د، در 
مملكتي كه ۵۰ درصد تورم رس��مي و ۱۵۰ درصد 

تورم واقعي دارد!
عرض��ه دو خ��ودروي پرطرفدار در ب��ورس كاال كه 
قرار بود روز گذش��ته انجام ش��ود، با نامه اي از سوي 
وزارت صمت تعليق و به رفع ابهام در ش��وراي عالي 
بورس موكول ش��د. روز سه ش��نبه هفته اخير مدير 
بازرسي و امور اعضاي بورس كاالي ايران در نامه اي 
به ش��ركت هاي كارگ��زاري اعالم كرد ك��ه با وجود 
آماده سازي زيرساخت هاي الزم براي انجام معامالت 
خودرو در بورس كاال با توجه به نامه معاونت صنايع 
حمل و نقل وزارت صمت مبني بر مصوبات ش��صت 
و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، 

عرضه خودرو در بورس كاال تعليق مي شود. 
در مت��ن نامه محمد نوروزپور مدير بازرس��ي و امور 
اعضاي بورس كاالي ايران آمده اس��ت: »با توجه به 
نامه روز سه شنبه هفدهم خردادماه معاونت صنايع 
حمل و نق��ل وزارت صمت كه پايان وق��ت اداري به 
بورس كاال ارس��ال ش��د، مبني بر مصوبات شصت و 
سومين جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي و 
با توجه به ابهامات حقوقي درخصوص امكان تسري 
مصوبه مذكور به عرضه خودرو در بورس كاال، موضوع 
جهت اتخاذ تصميم به ش��وراي عالي بورس و اوراق 

بهادار ارجاع شد.«
 در ادام��ه اي��ن نامه ضم��ن عذرخواه��ي از تمامي 
ذي نفع��ان آم��ده اس��ت: علي رغ��م آماده س��ازي 
زيرساخت هاي الزم جهت انجام معامالت خودرو در 
بورس كاال، شبكه كارگزاري و توليدكنندگان خودرو 
تا زمان ابهام توسط ش��وراي عالي بورس، عرضه در 
بورس كاال تعليق مي شود. گفتني است قرار بود روز 
گذش��ته دو خودروي ديگنيتي و فيدليتي با فاصله 
قيمت��ي ۴۰۰ ميليوني از بازار آزاد كش��ف قيمت و 
عرضه شوند؛ اين فاصله قيمتي خود گوياي چرايي 

توقف اين عرضه ها در بورس كاالست!
البته نباي��د فراموش ك��رد كه ب��ورس كاال يكي از 
شفاف ترين بازارهاي مالي و س��رمايه گذاري است. 
ب��راي نمونه عرضه س��يمان در ب��ورس كاال تمامي 
حواش��ي قيمتي و رانت اين محصول را كاهش داد و 
توانست س��يمان را به تعادل قيمتي برساند. درحال 
حاضر قرار اس��ت برق و گاز بس��ياري از صنايع قطع 
شود و به احتمال قوي تمامي محصوالت اين صنايع 
در بازار آزاد و بورس گران شود اما بورس كاال جلوي 
رانت را مي گيرد و اجازه نمي دهد اين گراني ها به زيان 

خريداران تمام شود.

   مخالفت با شفاف سازي بازار خودرو
به گفته جواد فالحيان، كارشناس بازار سرمايه اين 
تعليق به معناي مخالفت با شفافيت در بازار خودرو، 
افزاي��ش ران��ت و افزايش س��ود دالالن اس��ت. اين 
كارشناس بازار سرمايه معتقد است با تعليق عرضه 
خودرو در ب��ورس كاال، اين محصول با قيمت واقعي 
به دس��ت مردم نخواهد رسيد. از س��وي ديگر سود 
نجومي عايد دالالن مي شود و در واقع مي توان گفت 
اين عدم عرضه يك سيگنال براي دالالن و صاحبان 

نمايشگاه هاي معامالت خودرو دانست.
فالحيان با مثالي وضعيت عرضه خودرو در بورس كاال 
را توضيح مي دهد: در زمان عرضه سيمان در بورس 
كاال دالل ه��ا مخالفت كردند و ب��ه نوعي جلوي اين 
عرضه را گرفتند. اما اكنون معامالت سيمان قيمت 
ش��فاف و مش��خصي دارد و به نوعي با قيمت واقعي 

معامله مي شود.
نكته مهم اينجاست كه اين دو خودرويي كه قرار بود 

امروز عرضه شود. مش��مول قيمت گذاري سازمان 
حمايت از مصرف كننده نيس��تند و اين خودروها به 
صورت مستقيم به فروش مي رسند. با اين تعليق به 
نوعي جلوي عرضه تمامي خودروها گرفته شد تا ريشه 
را از دم قطع كنند كه مبادا يك روزي ماش��ين هاي 

قيمت گذاري مشخص وارد بورس كاال شوند.

   سود مافياي خودرو به خطر افتاد
در سال هاي اخير مافياي خودرو توانست كنار دست 
تصميم گي��ران، توليدكنن��دگان، وارد كنندگان و 
عرضه كنندگان خودرو قرار بگيرد و بر همين اساس 
از مسير كارخانه تا بازار سود هنگفتي به جيب بزنند. 
اين رون��د زيان بااليي به گروه هاي خودروس��ازي و 

خريداران تحميل كرد. 
يعني گاهي گروه هاي خودروسازي چند ۱۰ ميليوني 
روي يك خودرو داش��تند و خريداران نيز به همين 

ترتيب زيان كردند.
عرضه خودرو در بورس كاال، مي توانست اولين قدم 
در مسير روياي حذف قيمت گذاري دستوري در بازار 
خودرو باش��د اما وزارت صمت در همان ابتدا، مانع 

بزرگي را در اين مسير قرار داد.
 تصدي گري وزارت صمت در بازار خودرو در سال هاي 
اخير، جز عقب ماندگي صنعت خ��ودرو، زيان هاي 
نجومي خودروس��ازان و نارضايتي ش��ديد مردم از 
خودرو ها نداشته اس��ت. حاال هم با وجود موفقيت 
بورس كاال در عرضه خودرو هاي كارا كه در ارديبهشت 
ماه امس��ال اتفاق افتاد، وزارت صمت باز هم حاضر 
نيست كمي از موضع خود درباره تصدي گري در بازار 

خودرو عقب نشيني كند.
توجه به اين نكته نيز مهم است كه منوچهر منطقي، 
معاونت صنايع حمل و نقل وزارت صمت در نامه اي 
به بورس كاال و با استناد به مصوبه شصت و سومين 
نشست شوراي هماهنگي اقتصادي، عرضه خودرو 
در بورس كاال را متوقف اعالم كرد وي در زمان دولت 
محمود احمدي نژاد مديرعامل ايران خودرو بود در 
حال حاضر يكي از معاونان س��يد رضا فاطمي امين، 

وزير صمت دولت سيزدهم است.

   سامانه اي جديد براي قرعه كشي!
برخي اخبار رسيده كه مي تواندتا حدودي بتواند علت 
توقف معامالت خودرو در بورس كاال را توجيه كند. 
شنيده ها حاكي از آن است كه وزارت صمت قصد دارد 
سامانه جديدي براي قرعه كشي و تخصيص خودرو 

راه اندازي كند.
 با اين حس��اب، ممنوعيت معامالت در بورس كاال، 
مي تواند مقدمه اي براي آغاز فعاليت اين سامانه باشد. 
از عجاي��ب توقف عرضه خودرو در بورس مي توان به 
اين نكته اشاره كرد كه اين اقدام به استناد مصوبه اي 
بوده كه هشت ماه پيش به تصويب رسيده است. آن 
هم پس از اينكه يك مرحله عرضه خودرو در بورس با 

موفقيت انجام شده است!
به نظر مي رس��د اين تصميمات ناگهاني و شبانه، به 
ي��ك روال عادي در مديري��ت وزارت صمت تبديل 
شده و مختص به بحث خودرو هم نيست. همانطور 
كه س��يف اهلل اميري، مديركل دفتر صنايع معدني 
وزارت صمت، به تازگي اعالم كرده بود كه هر لحظه 
ممكن است براي محصوالت معدني عوارض جديد 

اعالم شود. 
بعيد است كه مسووالن وزارت صمت به اين موضوع 
آگاه نباشند كه اين تصميمات ناگهاني، آسيبي جدي 
به سرمايه گذاري در اقتصاد ايران وارد مي كند و يك 
فعال اقتصادي در ايران، هميشه در معرض خطرت 
احتمالي اين تصميمات اس��ت. با اين وجود، نه تنها 
اقدامي در جهت بهبود اين اوضاع انجام نمي شود، بلكه 
ش��مار آنها روز به روز افزايش يافته و مديران وزارت 

صراحتا اين موضوع را تاييد مي كنند.
از سوي ديگر به محض اعالم اين خبر و جدي شدن 
عرضه خودرو در بورس كاال حسن اهلل ياري مديركل 
نظارت بر كاالهاي فلزي و معدني سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان در نامه اي به حامد 

سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاال، درخواست كرد 
اين عرضه ها متوقف شوند.

 او با اش��اره به چهاردهمين جلسه ستاد تنظيم بازار 
كش��ور در خصوص كاالهاي مشمول قيمت گذاري 
و قيمت گذاري خودرو توس��ط س��تاد تنظيم بازار، 
خواس��تار آن شده بود كه در راس��تاي هماهنگي با 
وزارت صمت و اقدامات نظارتي، از عرضه خودرو در 
بورس  كاال جلوگيري شود و هرگونه اقدامي در اين 
خصوص صرفا با هماهنگي و استعالم از دفتر صنايع 
خودروي معاونت صنايع حمل ونقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صورت گيرد؛ درخواس��تي كه البته 
از س��وي بورس كاال بدون پاس��خ ماند و بورس كاال 
توانست نخستين مرحله از عرضه هاي خود را به ثمر 
بنشاند. بر اين اساس تاالر خودرو بورس كاالي ايران 
روز چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ماه ميزبان دادوستد 

۱۰۳ دستگاه خودرو كارا بود.
در اين معامالت كارا تك كابين با قيمت ۲۹۱ ميليون 
و ۲۵۷ هزار و ۷۷۲ تومان و كارا دوكابين نيز با قيمت 
۳۰۱ ميلي��ون و ۵۹۶ ه��زار و ۳۰۴ تومان به فروش 
رسيد. فاصله قيمتي مش��هود ميان عرضه و فروش 
كارا در ب��ورس كاال و بازار آزاد موجب كاهش قيمت 
كارا در بازار ش��د؛ روندي كه نش��ان داد بورس كاال 
تا چه مي��زان مي تواند در تنظيم ب��ازار خودرو موثر 
عمل كند. موفقيتي كه البته از سوي مافياي خودرو 
تهديدي بزرگ به شمار مي رفت و نتيجه تالش هاي 
آنان اكنون در تعليق عرضه بورس��ي خودرو نمايان 

شده است.
با وجود اين حواش��ي بايد گفت عرض��ه خودرو در 
بورس كاال به زيان مافيا تمام مي شود. از سوي ديگر 
اخبار رسيده خبر از مي گويد كه وزارت صمت در پي 
راه اندازي سامانه جديدي است يعني گردش مردم به 
دور خود! سوال اصلي كه وزارت صمت اينجاست كه 
چرا اجازه عرضه خودرو در بورس كاال داده نشد؟ چرا 
نامه محرنامه براي جلوگيري از اين عرضه زده شد و 
چرا وضعيت مردم براي وزارت صمت اهميتي ندارد؟

   عرضه خودرو در انتظار تاييد
پس لغو عرضه و در روزهاي كه بورس تعطيل بود سيد 
جواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت بر بازاربورس 
كاالي ايران در گفت وگو با برنامه پيگيري شبكه خبر، 
ضم��ن عذرخواهي از مردم و كس��اني كه در فرآيند 
عرضه دو خودرو در بورس كاال شركت كرده بودند، در 
تشريح داليل توقف اين فرآيند از سوي وزارت صمت 
گفت: نامه هايي كه از سمت وزارت صمت براي بورس 

كاال ارسال شده بود وجاهت قانوني الزم را نداشت.
وي افزود: ما طبق دس��تورالعمل هاي بازار سرمايه 
ماده ۳۶ قانون احكام دايمي و ماده ۱۸ توسعه ابزارها، 
كاال ها را در بورس كاال پذيرش كرديم و همانطور كه 
در نامه اي كه وزارت صمت اعالم كرده درباره كاالي 
مشمول قيمت گذاري تاكنون مصوبه اي درخصوص 
اينك��ه كاال ه��اي خودرو هاي كم پرتيراژ مش��مول 

قيمت گذاري هستند ارايه نشده بود.
اگر اين موارد از سوي وزارت صمت به عرضه كننده 
قب��ال اع��الم مي ش��د ك��ه خودرو هاي مش��مول 
قيمت گذاري كدام هستند قاعدتا در همان ابتداي 

پذيرش مي توانستيم جلوي عرضه را بگيريم.
معاون عمليات و نظارت بورس كاال با اشاره به عرضه 
خودروي شاهين كه پذيرش شد گفت: اين موضوع 
به خودروسازي سايپا اعالم نشد و ساير خودروسازان 
هم در مورد خودرو هايي كه مشمول قيمت گذاري 

هستند مصوبه اي به ما اعالم نكردند.
جهرمي با اش��اره به نامه روز سه شنبه وزارت صمت 
كه به استناد مصوبه س��ران قوا به بورس كاال ارسال 
كرد گفت: جايگاه قانوني مصوبات سران قوا از مقررات 
و مصوبات قبلي وزارت كه ابالغ كرده بود باالتر بود، 
چون طب��ق نامه هاي قبلي قواني��ن حاكم بر بورس 
كاال طبق قانون مقررات مصوب مجلس اس��ت و ما 

نمي توانستيم اجرا كنيم. 
اما موردي كه روز سه شنبه به ما اعالم شد و مصوبه 
شوراي هماهنگي س��ران قوا بود و طبق آن اقدامات 

حقوقي پيش آمد و ما بايد براساس آن مصوبه عمل 
مي كرديم و براي رفع ابهام بايد شوراي عالي بورس 

تصميم گيري مي كرد.
اين مس��وول با تاكيد بر اينكه اين مصوبه از آبان ماه 
سال گذشته تاكنون ابالغ نشده است گفت: نه وزارت 
اقتصاد و نه ساير دس��تگاه هاي متولي در اين زمينه 
اقداماتي انج��ام ندادند. حتي ب��ورس كاال از وزارت 
صمت شفاهي هم پيگيري كرد و خواستيم مصوبات 

قانوني كه اعالم مي كنند را ارسال كنند.
وي تاكيد ك��رد: اگر ك��ه مصوبه اي ك��ه از آبان ماه 
دست دوستان وزارت صنعت بوده و به دستگاه هاي 
متولي ابالغ و حدود اختيارات مش��خص مي ش��د، 
قاعدتا اين مشكالت پيش نمي آمد. نكته مهمي كه 
االن وجود دارد اين اس��ت كه باتوجه به ش��ورا هاي 
متعددي كه در كشور شكل مي گيرد و در حوزه هايي 
تصميم گيري مي كنند كه بعضي حدود و اختيارات 
اين تصميم گيري مشخص نيست، لذا ستاد اقتصادي 
دولت و ساير دستگاه ها كه متولي هستند بايد در اين 

مورد رسيدگي كنند.
معاون عمليات و نظارت بورس كاال درباره واريز پول 
خريداران هم گفت: تمام پول ها در حساب خود افراد 
مسدود مي ش��ود و در معامالت بورس كاال اين طور 
نيست كه پول به حساب بورس يا خودروساز يا جاي 
ديگري واريز ش��ود، زيرا در ابتداي معامالت حساب 
وكالتي كه افراد دارند به نام خودشان است و پول در 
حس��اب خودشان اس��ت. همان ديروز كه معامالت 
انجام نش��د، پول آزاد است و مي توانند از حسابشان 
برداشت كنند، زيرا شفافيت در بورس كاال به گونه اي 
اس��ت كه همه فرآيند ها هم خريدار مي داند كه چه 
طور عمل كند و هم عرضه كننده و اگر ديروز معامالت 
انجام مي شد و موفق به خريد مي شدند پول به حساب 

خودرو ساز واريز مي شد.
جهرمي در پايان درباره تداوم عرضه خودرو در بورس 
كاال هم گف��ت: در صورتي كه ش��وراي عالي بورس 
به عنوان نهاد مقررات گذار بازار س��رمايه بررسي را 
انجام بدهند و به اين نتيجه برس��ند كه بورس كاال 
مي تواند عرض��ه خودرو را برگزار كند قطعا ش��اهد 

عرضه خواهيم بود.

   اعتراض فعاالن فضاي مجازي
ي��ك كاربر فضاي مجازي نوش��ت: »ي��ه كاالي كه 
در بورس عرضه ميش��ه بر اس��اس تقاض��ا و عرضه 
قيمت گذاري مي شود. بهمن از اول هم خودروهاشو 
هفتصد هشتصد قيمت داد در حالي كه مي تونست 

باالي يك ميليارد قيمت بزنه گفت منصفانه«
پيام الياس كردي نيز نوش��ت: »در ش��بي كه شهر 
خوابيده بود، مافيا به صنعت خودرو ش��ليك كرد و 
موفق شد عرضه خودرو رو تو بورس كاال تعليق كنه!«

ج��واد فالحي��ان نيز نوش��ت: »منوچه��ر منطقي 
مديرعامل ايران خودرو در زمان احمدي نژاد و معاون 
وزير صمت دولت رييسي عرضه خودرو در بورس كاال 

را لغو كرد. شما پيدا كنيد پرتقال فروش را«
كابران ديگري نيز نوشتند: »عرضه خودروي فيلديتي 
و ديگنيتي كه قرار بود در بورس كاال انجام شود؛ لغو 
شد! چه مافيايي است در اين صنعت خودرو كه ابر و 
باد و مه و خورشيد و فلك آماده انجام اين كار بودند 
اما كل داس��تان رفت رو هوا. از خدا بي خبرها! مردم 

۳۰ درصد پيش پرداخت داده بودند!!«
»تعلي��ق عرضه خودرو در بورس كاال، نش��ون ميده 
برندگان واقعي التاري خودرو چه كس��اني هستند 
و رانت قيمت گذاري دس��توري، نصيب چه كساني 

ميشه! شفافيت، هرگز به نفع مافيا نبوده...«
»جلوي عرضه فيديليت��ي و ديگنيتي تو بورس كاال 
گرفته شد، از دوس��تان وزارت صمت چند تا سوال 
دارم. چرا از ورود خودرو به بورس��كاال مي ترس��يد؟ 
چون فرآيند فروش ش��فافه؟ چون س��امانه فروش 
يكپارچه تون ديگه كار نمي كنه؟ مردم اينجا مليجك 

شمان؟ خسته نباشيد آقا منطقي«
»عمق فس��اد و قدرت مافياي خ��ودرو با لغو عرضه 

خودرو در بورس كاال نمايان شد«
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قيمت سيمان
افزايش خواهد يافت؟

تابستان سال گذشته بود كه به دنبال كاهش ۹۰درصدي 
برق كارخانجات، قيمت سيمان به كيسه اي ۱۰۰هزار 
تومان نيز رسيد. در حال حاضر نيز، چند روزي است كه 
قطع برق واحدهاي توليدي آغاز شده است و اين قطع 
برق تنها براي ش��ركت هاي فوالدي و سيماني نيست و 
تمام واحدهاي توليدي را دربر مي گيرد. قطعي برق در 
فصل گرما، به يكي از اصلي ترين مش��كالت واحدهاي 
توليدي و صنعتي كشور تبديل شده است. مشكلي كه 
نتيجه آن، خسارت توليدكنندگان، آسيب به مواد اوليه 
و تجهيزات صنعتي، افزايش قيمت نهايي محصوالت و... 
بوده و از سوي ديگر، ضرر و زيان ناشي از قطعي بدون برنامه 
برق بسياري از واحدهاي توليدي نيز، جبران نشده است. 
عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت 
سيمان، در گفت وگو با اقتصادآنالين در مورد قطع برق 
واحدهاي سيماني گفت: جداول زمان بندي براي قطعي 
برق، به واحدهاي توليدكننده سيمان ابالغ شده كه مدت 
اين جداول، دو ماه اس��ت. وي اف��زود: در حال حاضر به 
دليل قطع برق و انتشار جداول زمان بندي، وضعيت بازار 
س��يمان كمي با التهاب مواجه شده و قيمت ها افزايش 
يافته است. با اين حال، تمهيداتي در دست بررسي است 
تا با همكاري وزارتخانه هاي صمت و نيرو، برق حداقلي 
كارخانجات سيمان تامين شود. اگر قصد ادامه روند توليد 
و افزايش عرضه سيمان را داريم، بايد ۷۰درصد تقاضاي 
خريداري شده برق از سوي كارخانجات سيمان به آنها 
تخصيص داده شود. شيخان تصريح كرد: قيمت فعلي و 
پايه سيمان كه در بورس كاالي ايران مورد معامله قرار 
مي گيرد، كيس��ه اي ۲۸ تا ۳۰هزار تومان بوده و قيمت 
س��يمان در بورس كاال رقابتي ش��ده است. درمجموع، 
بسياري از واحدهاي س��يماني در حال فروش سيمان 
با همان قيمت پايه ۲۸هزار تومان هستند.  دبير انجمن 
صنفي كارفرمايان صنعت سيمان اظهار داشت: نمي توان 
به طور دقيق، احتمال تكرار اتفاقات سال گذشته را داد. اگر 
همكاري با وزارتخانه هاي مذكور صورت گيرد، افزايش 
قيمت مانند سال گذشته نخواهد بود. وي خاطرنشان 
كرد: مصرف سيمان در هر متر مربع ساخت يك مسكن، 
حدود ۲۰۰ كيلوگرم است كه اگر آن را بر قيمت ساخت 
تقسيم كنيم، حدود ۱.۵درصد از هزينه هاي ساختمان 

را دربر مي گيرد و تاثير زيادي در قيمت مسكن ندارد.

بازگشت رقابت به اقتصاد
با پايان ارز ترجيحي

سنا| جعفر قادري، نماينده مجلس شوراي اسالمي 
گفت: اعطاي ارز ترجيحي باعث شد تفاوت قيمت 
كاالها در داخل و خارج از كش��ور افزايش پيدا كند 
و ارزاني كاالها در داخل س��ودجويان را به اين فكر 
انداخت كه از اين شرايط استفاده كرده و به قاچاق 

معكوس كاالها به خارج از كشور مبادرت كنند.
وي خاطرنش��ان كرد: حذف ارز ترجيحي و انتقال 
يارانه از ابتداي زنجي��ره توزيع به انتهاي آن باعث 
مي شود واردات و توليد معطل نشود يعني كاالها 
به اندازه كافي و به موقع وارد كشور  شوند، فراموش 
نكرده ايم كه در همين چند س��ال پيش صف هاي 
طويلي براي تهيه اقالمي مانند مرغ به وجود مي آمد.

ق��ادري اضافه ك��رد: حاال ك��ه ارز ترجيحي ديگر 
جايگاه��ي در اقتصاد كش��ورمان ن��دارد، انحصار 
واردات در اختيار دولت و برخي از شركت هاي خاص 
نيست و افراد عادي هم مي توانند در فضايي رقابتي 
واردات داشته باشند. اين شرايط باعث مي شود از 
ظرفيت توليد كارخانجات داخلي نيز به طور كامل 

استفاده كنيم.
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي گفت: در طرح 
فعلي هدفمندي يارانه ها افزايش قيمت هاي ناشي 
از اصالح ارز ترجيحي جبران شده است تا معيشت 

مردم در معرض خطر قرار نگيرد.
قادري تصريح كرد: در ش��رايط جديد، واردكننده 
كاالها را با قيم��ت آزاد خريداري مي كند و آن را با 
همان قيمت به توزيع كنندگان مي فروشد تا اينكه 
كاال به دست مصرف كننده مي رسد. از آنجايي كه 
كاالها با قيمت آزاد در بازار عرضه مي شود و يارانه 
به صورت مس��تقيم در اختيار مصرف كننده قرار 
مي گيرد، حاش��يه س��ود براي قاچاقچيان از بين 

مي رود.
وي ادامه داد: طبيعي است كه آزادسازي قيمت ها 
و اصالح ارز ترجيحي مي تواند باعث واقعي ش��دن 
قيمت ارز شود. اين اتفاق براي واحدهاي صادركننده 
كاال كه اكثرا بورس��ي نيز هس��تند شرايط مزيتي 
به وجود م��ي آورد. از آنجايي ك��ه اغلب واحدهاي 
موجود در بورس متكي به منابع داخلي هس��تند 
و نياز به منابع ارزي ندارند، با مش��كل جدي رو به 
رو نمي شوند. مثاًل قيمت جايگزيني صنايع نفت، 
گاز و پتروشيمي، صنايع معدني يا خودرو مي تواند 
متناسب با واقعي شدن نرخ ارز افزايش پيدا كند و 

در نتيجه رونق بگيرند.
قادري افزود: واحدهايي كه در زمينه صادرات مواد 
غذايي نيز فعال هستند پس از هدفمندي يارانه ها 
امكان بهبود شرايط شان وجود دارد. واحدهايي كه 
در داخل كشور فعاليت دارند نيز مي توانند شاهد 

افزايش شاخص قيمت هايشان باشند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ش��وراي اس��المي، گفت: ما ظرفيت ه��اي قابل 
توجهي در بخش هاي مختل��ف از جمله دارويي، 
بيسكوئيت سازي، ماكاروني و... در كشور داريم كه 
متاسفانه به دليل اعطاي ارز ۴۲۰۰ توماني سركوب 
ش��ده بودند. وي افزود: تا زماني كه ارز ترجيحي 
به كاالها تعلق مي گرفت بخ��ش قابل توجهي از 
ظرفيت اين شركت هاي توليدي خالي مي ماند، 
حاال با اصالح ارز ترجيحي اين مجموعه ها در فضاي 
رقابت��ي در بازارهاي صادرات��ي حضوري پررنگ 
خواهند داش��ت و مي توانند از كل ظرفيت ش��ان 
استفاده كنند. در نتيجه اين واحدها مي توانند نياز 
داخلي را ب��رآورده كنند و حتي در بحث صادرات 
هم فعال ش��وند. وقتي ارز ترجيحي مي داديم، در 
واقع توليد داخلي در اقالم مشمول، مقرون به صرفه 
نبود. بنابراين، با حذف ارز ترجيحي شرايط بهتري 

براي توليدات داخلي به وجود مي آيد.

١٠ شركت برتر هفته
در بورس كاالي كدامند؟

ب��ورس كاالي ايران برترين هاي ب��ورس كاال را در 
هفته منتهي به ۲۰ خرداد براس��اس ارزش فروش 

شركت ها در بازار فيزيكي بورس كاال اعالم كرد.
فوالد مباركه اصفهان با ثبت معامله ۸۴ هزار و ۶۵۰ 
تن انواع ورق فوالدي ش��امل ورق سرد، ورق گرم، 
ورق قلع اندود، ورق رنگي و ورق گالوانيزه به ارزش 

۱۹۵۶ ميليارد تومان در رتبه نخست ايستاد.
مل��ي صنايع مس اي��ران با فروش ۸ ه��زار و ۳۷۰ 
تن مس كم عيار، مس كاتد، س��ولفور موليبدن و 
كنس��انتره فلزات گران بها به ارزش بيش از ۱۱۳۸ 
ميليارد تومان، دوم ش��د. فوالد خوزستان با ثبت 
معامله ۶۰ هزار تن شمش بلوم و تختال C به ارزش 
بيش از ۸۸۸ ميليارد تومان در جايگاه س��وم قرار 
گرفت. معدني و صنعتي گل گهر نيز ۱۹۶ هزار تن 
گندله س��نگ آهن را به ارزش ۶۳۳ ميليارد تومان 
فروخت و چهارم شد. پتروشيمي شهيد تندگويان 
۱۴ هزار و ۳۲۲ تن انواع پلي اتيلن ترفتاالت و نخ پلي 
استر در گريدهاي مختلف را به ارزش ۴۸۱ ميليارد 
تومان فروخت و پنجم شد. ذوب آهن اصفهان با ثبت 
معامله ۲۴ هزار و ۵۴۲ تن انواع تير آهن و ميلگرد 
به ارزش نزديك به ۴۰۹ ميليارد تومان، ششم شد. 
پاالي��ش نفت بندرعباس با ف��روش ۳۱ هزار تن 
وكيوم باتوم و سالپس واكس به ارزش حدود ۳۴۵ 
ميليارد تومان هفتم شد. پتروشيمي بندر امام با 
ف��روش ۷ هزار و ۸۲۶ تن پلي وينيل كلرايد، پلي 
اتيلن سبك و سنگين، زايلين، استايرن بوتادين 
رابر و بنزن به ارزش بيش از ۲۷۳ ميليارد تومان در 
جايگاه هشتم قرار گرفت. جهان فوالد سيرجان 
موفق به ثبت معامله ۱۷ هزار تن ش��مش بلوم و 
ميلگرد به ارزش ۲۶۰ ميليارد تومان شد و جايگاه 
نهم را به دس��ت آورد. مجتمع فوالد خراس��ان با 
دادوس��تد ۱۵ هزار و ۴ تن ميلگرد به ارزش ۲۴۹ 

ميليارد تومان، رتبه دهم را كسب كرد.

زمان واريز سومين مرحله سود 
جاماندگان سهام عدالت اعالم شد

صداوسيما| محمود حسنلو، معاون فناوري و توسعه 
نوآوري شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه اظهار كرد: سود سهام جاماندگان سهام عدالت 
)سهامداران سهام عدالت كه تاكنون موفق به دريافت 
سود عملكرد سال هاي ۹۸ و ۹۹ خود نشده اند( در نيمه 
دوم تيرماه به حساب آنها واريز مي شود. اين افراد نگران 
سودهاي خود نباشند اين سودها محفوظ است. معاون 
فناوري و توسعه نوآوري شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( گفت: تاكنون يك 
ميليون و ۸۰۰ هزار نفر همچنان به علت داشتن شماره 
شباي نامعتبر موفق به دريافت سود سهام خود نشده اند. 
حس��نلو از جاماندگان دريافت سود سهام عدالت كه 
تاكنون به ثبت نام و احراز هويت خود در سامانه سجام 
اقدام نكرده اند، نيز خواست هرچه زودتر با مراجعه به 
سامانه س��جام به ثبت نام و احراز هويت اقدام كنند تا 

در مرحله بعدي سود سهام به حساب آنها واريز شود.

ترمز نوسانات اخير معامالت 
بورس كجا كشيده مي شود؟

سنا| علي س��اماني فرد، دبير كميته بازار سرمايه اتاق 
بازرگاني ايران به نوسان اخير ايجاد شده در بازار و عوامل 
تاثيرگذار بر آن اشاره كرد و افزود: مساله نخست تاثيرگذار 
در نوس��ان ايجاد ش��ده در بازار بحث مربوط به توافق در 
مذاكرات و نيز تصميمات دولت در كنترل تورم است. وي 
با اشاره به اينكه به طور معمول بازارهاي مالي در دنيا اقدام 
به خريد آينده مي كنند، ادامه داد: زماني كه آينده نامعلومي 
روبرو فعاالن اقتصادي قرار بگيرد تبعاً رفتار انقباضي از خود 
نشان مي دهند كه اكنون هم بخشي از رفتار فعلي فعاالن 
بازارسرمايه ناشي از چنين مساله اي بوده است. دبير كميته 
بازار سرمايه اتاق بازرگاني ايران به تصميمات دولت براي 
بورس كاال و بورس انرژي اشاره كرد و افزود: اكنون با عدم 
قطعيتي براي تامين برق و گاز صنايع در ماه هاي پيش رو 
مواجه هس��تيم و اطالعات دقيقي از توانايي دولت براي 
تامين برق وجود ندارد. در وضعيت فعلي چنين شبهه اي 
در بازار ايجاد شده كه دولت تا چه ميزان قادر به تامين برق 
صنايع براي فصل تابستان است و آيا باز هم مانند سنوات 
گذشته با بحران برق و محدوديت در فعاليت صنايع روبرو 
هستيم يا خير؟ به گفته ساماني فرد، وجود چنين مساله اي 
در بازار زمينه ساز عدم قطعيت در معامالت بورس شده 
است. دبير كميته بازار سرمايه اتاق بازرگاني ايران با اشاره 
به مقاومت شاخص در يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد، گفت: 
برخي معتقدند كه رشد بازار سرمايه زمينه ساز انتظارات 
تورمي اس��ت، اين در حالي است كه بازار سرمايه آينده را 
خريداري مي كند و اگر تورمي در آينده وجود داشته باشد 
بازار براي هماهنگي خود با آن تورم شروع به رشد مي كند؛ 
بنابراين چنين مساله اي درست نيست كه رشد بازار سرمايه 
زمينه ساز ايجاد تورم است. ساماني فرد آينده بازار را مورد 
پيش بيني قرار داد و گفت: ب��ه احتمال زياد بازار تا فصل 
مجامع و پايان مرداد ماه ادامه دهنده روند فعلي خود باشد 
اما اين مساله در مورد سهم هاي بزرگ بازار صدق نمي كند. 
دبير كميته بازار سرمايه اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان 
كرد: بعد از فصل مجامع به دليل دست به دست شدن سهام 
و ورود سهامداران تازه نفس مي توان اميدوار به رشد بازار 
بود. ساماني فرد خاطرنشان كرد: در صورت رفع مناقشات 
بين المللي در زمينه برجام، فرصت خوبي براي بازار سرمايه 
ايجاد مي شود و اقتصاد ايران از حالت ركود تورمي خارج 
خواهد شد. وي ادامه داد: ايجاد رونق در فعاليت شركت ها 
منجر به افزايش بازدهي شركت ها مي شود كه اين امر روي 

تابلوي معامالت بورس نشان داده خواهد شد.

»تعادل« گزارش مي دهد

شليك مافيا به خودرو



مجيد اعزازي |  
در پي افت فش��ار 23 واحدي ش��امخ كل ساختمان طي 
نخستين ماه سال جاري، اين شاخص در ارديبهشت ماه با 
حدود 20 واحد بهبود عملكرد به عدد 56.31 رسيد و پيش 
بيني مديران صنعت ساختمان مبني بر »بهبود فعاليت هاي 
ساختماني در ارديبهشت« تحقق يافت. در اين حال، فعاالن 
صنعت س��اختمان پيش بيني كرده اند كه فعاليت هاي 
ساختماني در خرداد ماه بار ديگر دچار ركود شود. شاخص 
»انتظارات توليد در ماه آينده« با رقم 48.94 نس��بت به 
عدد اين شاخص در ماه فروردين )59.78( با كاهشي قابل 
توجه، وضعيت فعاليت هاي ساختماني در خردادماه را بدتر 
از ارديبهشت ماه پيش بيني مي كند. در عين حال، با توجه 
به افت شديد صدور پروانه هاي ساختماني در تهران و ساير 
شهرهاي كشور و همچنين كاهش محسوس معامالت 
ملك��ي طي دهه 1390 و به ويژه طي 4 س��ال گذش��ته، 
بي گمان هم بازار ساخت و ساز و هم بازار معامالتي ملك در 
فاز ركود تورمي قرار دارد و رشد فعاليت هاي ساختماني و 
همچنين رشد معامالت ملكي در ارديبهشت ماه سال جاري 

به معني خروج بازار مسكن از ركود نيست.

    رونق نسبي ساخت و ساز
آنگون��ه كه اتاق تعاون ايران با اس��تناد به مجموع اظهارات 
فعاالن ساختماني 95 شركت بزرگ در گروه هاي ساخت 
بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي ساخت و ساز تخصصي 
س��اختمان گزارش كرده است، شاخص كل ساختمان در 
ارديبهشت ماه س��ال جاري به عدد 56.31 رسيد. از اين رو، 
وضعيت اين صنعت در ارديبهشت سال 1401 نسبت به ماه 
قبل در حالت رونق )چون عدد شاخص كل باالي 50 است( 
قرار دارد. البته دليل عمده اين افزايش، شروع فعاليت هاي 
ساختماني بعد از تعطيالت فروردين ماه است. بر اين اساس، 
مولفه هاي »ميزان فعاليت هاي انجام شده«، »ميزان فروش 
كاالها و خدمات«، »ميزان سفارش��ات جديد مشتريان«، 
»قيمت محصوالت توليد شده«، »قيمت خريد مواد اوليه 
يا ل��وازم مورد نياز« و »مصرف حامل هاي انرژي« نس��بت 
به ماه قبل با افزايش قابل توجهي مواجه بوده اس��ت. مولفه 
»ميزان فعاليت هاي انجام شده )توليد، ارايه خدمات و...« از 
عدد 35.32 در فروردين به 56.31 در ارديبهشت ماه رشد 
يافته است.  عدد شاخص »انتظار بهبود فعاليت هاي كسب 
و كار« در خرداد ماه نسبت به ارديبهشت ماه با كاهشي قابل 
توجه، كاهش ميزان فعاليت ها در وضعيت اين صنعت را براي 
ماه آتي پيش بيني مي كن��د. با توجه به افزايش قابل توجه 
ش��اخص هاي »قيمت محصوالت توليد شده« و »قيمت 
خري��د مواد اوليه يا لوازم مورد نياز« نس��بت ب��ه ماه قبل و 
ثابت بودن »ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني« 
همچنين با درنظر گرفتن بي ثباتي نرخ ارز، بسياري از فعاالن 
اقتصادي پيش بيني وضعيت فعاليت كسب و كار خود در 
ماه آينده را دش��وار دانستند، اما مطابق نتايج حاصل در ماه 
مشابه سال هاي گذشته انتظار مي رود شدت فعاليت ها در 
اين صنعت با رش��د نسبي همراه باشد. شاخص »انتظارات 
توليد در ماه آينده« با رقم 48.94 نسبت به عدد اين شاخص 
در ماه فروردين )59.78( با كاهش��ي قابل توجه، وضعيت 
فعاليت هاي ساختماني در خردادماه را بدتر از ارديبهشت ماه 
پيش بيني مي كند. به گزارش »تعادل«، در طرح شامخ، از 
پاسخ دهندگان خواسته مي شود به 12 پرسش مطرح شده 
در قالب سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش )بهتر شده، بدتر 
شده يا تغييري نكرده است( پاسخ دهند. در صورت انتخاب 
گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون تغيير: عدد 
0.5 و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش 
ثبت مي شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان 
به هر يك از گزينه هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد 
شامخ درآن پرسش است. در نهايت، معيار سنجش اين 
ش��اخص عددي بين صفر و 100 است كه به ترتيب به 
معناي آن است كه 100 درصد پاسخگويان گزينه »بدتر 
شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 
50 نشان دهنده عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، 
باالي 50 نش��انه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 
50 به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

    جاي خالي انبوه سازي دولتي در شامخ كل
به گزارش »تعادل«، اگر چه انتقادات و ترديد هاي بسياري 
درباره تحقق طرح انبوه سازي دولتي وجود دارد، اما حتي اگر 
تحرك كوچكي در طرح ساخت مسكن دولت ايجاد شود، 
انتظار مي رود، اين تحرك در شامخ كل ساختمان بازنمايي 
شود. از مهر و آبان سال گذشته، با توجه به اينكه آغاز ثبت نام 
براي مسكن دولتي آغاز ش��د، چنين انتظاري در جامعه 
فعاالن ساختمان شكل گرفت، اما در عمل تاكنون به فعليت 
نرسيده اس��ت. پس از گذشت چند ماه از آغاز انبوه سازي 
دولتي و انجام مقدمات توليد 4 ميليون مسكن در 4 سال، 

در اسفند سال گذشته پيشرفت اندك اين پروژه در نظرات 
مديران وفعاالن ساختماني منعكس شد. چه آنكه رشد 
شامخ كل ساختمان برخالف ايست قيمت اسمي مسكن و 
رشد منفي معامالت ملك در بهمن ماه سال گذشته صورت 
گرفت. افزون بر اين، شرايط اقتصاد كالن و همچنين شرايط 
دروني بازار مسكن از جمله اضمحالل توان مالي متقاضيان 
مصرفي در كوران جهش هاي تورمي سال اخير، نشانه اي 
از رشد تقاضاي »موثر« مسكن در سال و حتي سال هاي 
آينده به دس��ت نمي دهد. اين در حالي است كه به گفته 
كارشناسان مس��كن و همچنين تحليل آماري مبتني 
بر علم جمعيت شناس��ي »نياز« به ساخت ساالنه 1.2 
ميليون واحد مس��كوني در كشور وجود دارد. در چنين 
شرايطي است كه عامل طرح ساخت 4 ميليون مسكن 
طي 4 سال در تحليل علت افزايش شامخ كل ساختمان 
برجسته مي شود. البته بايد منتظر ماند و ديد كه آيا در 
ماه هاي پيش رو نيز همچون ارديبهشت ماه شامخ كل 
ساختمان ركودهاي باالي 50 خواهد داشت و آنها را تكرار 
خواهد كرد يا نه؟ از آنجا كه مديران ساختماني پيش بيني 
كرده اند كه فعاليت ها در خرداد كاهش مي يابد، بعيد به 
نظر مي رس��د، اثر آغاز و اجراي طرح انبوه سازي دولتي 

طي ماه هاي آينده در شامخ كل ساختمان هويدا بشود.

    مرور وضعيت بازار معامالتي 
در ارديبهشت 1401

آنگونه كه بان��ك مركزي تحوالت بازار مس��كن تهران 
را گزارش كرده اس��ت، در ارديبهش��ت ماه سال 1401 
متوسط قيمت مسكن ش��هر تهران 36 ميليون و 350 
هزار تومان بوده كه نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب 6.1 و 26.2 درصد افزايش دارد. بر اس��اس 
اعالم بانك مركزي همچنين تعداد معامالت انجام شده 
در اين ماه حدود 10.5 هزار فقره بود كه نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه در سال 1400 معادل 206.1 و 166.4 درصد 
افزايش را نشان مي دهد. رشد 2 ميليون و 90 هزار توماني 
متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در شهر تهران طي 
ارديبهشت سال جاري نشانه اي روشن از »حباب گيري« 
دوباره قيمت ملك ارزيابي مي شود. اين مساله به وضوح در 
قيمت »واقعي« ملك بروز يافته است. بر اساس تازه ترين 
گزارش بانك مركزي از تحوالت مسكن شهر تهران طي 
ارديبهشت سال جاري، متوسط قيمت هر متر آپارتمان 
6.1 درصد نس��بت به فروردين ماه سال جاري افزايش 
داشته است. نرخ تورم عمومي اما 3.5 درصد بوده است. 
از اين رو، پس از تعديل قيمت اس��مي مس��كن با تورم 

عمومي، نرخ رش��د قيمت واقعي مسكن در ارديبهشت 
ماه به ميزان 2.6 درصد حاصل مي شود كه آشكارا از تورم 
سبقت گرفته اس��ت. در همين حال، در يك قاب زماني 
بزرگ تر، مي توان روند قيمت واقعي مسكن را همچنان 
كاهشي ديد و اميدوار بود كه در صورت تغيير مناسبات در 
عرصه سياست خارجي به نفع »توافق« هسته اي، غرش 

قيمت ملك در ارديبهشت سال جاري و بلكه در اسفند 
سال 1400 مقطعي بوده و منجر به تخريب روند يكساله 
قبل از آن نشده است. در غير اين صورت، مي توان جهش 
قيمت ملك و حباب سازي دوباره آن را به حساب تعميق 
»ركود تورمي« حاكم بر بازار مسكن قلمداد و موج تازه اي 

از جهش هاي قيمتي آپارتمان را پيش بيني كرد. 

در شهر 

ادامه از صفحه اول
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رييس شوراي عالي استان ها:
ما هم حمالت سايبري داشته ايم

رييس شوراي عالي استان ها با اشاره به فاجعه متروپل 
گفت: شوراي عالي استان ها بايد موضوعات مديريت 
ش��هري را جدي بگيرد و به عنوان مدعي العموم وارد 
ش��ود و حاشيه نشيني پيش��ه نكند. پرويز سروري، 
رييس شوراي عالي استان ها در آغاز ششمين اجالس 
عمومي شوراي عالي استان ها با تسليت حادثه متروپل 
و قطار مسافربري مشهد - يزد، اظهار كرد: شوراي عالي 
استان ها بايد موضوعات مديريت شهري را جدي بگيرد 
و به عنوان مدعي العموم وارد ش��ود و حاشيه نشيني 
پيشه نكند. در فاجعه متروپل، شوراي عالي استان ها 
در قالب هياتي بلندپايه در آبادان حضور پيدا كرد و تا 
حصول نتيجه هم اين موضوع را پيگيري خواهد كرد 
و اقدامات ما نيز بايد منجر به عدم تكرار چنين فجايعي 
شود و برخورد جدي با افرادي كه زمينه ساز اين حادثه 
ش��ده اند، حتمًا بايد صورت گيرد. به گزارش تسنيم، 
رييس شوراي عالي استان ها با اشاره به حمالت سايبري 
اخير عليه شهرداري و شوراي شهر تهران، گفت: ما نيز 
حمالت متقابلي داشته ايم كه موفق و تأثيرگذار بوده 
است، امروز تقابل سايبري موضوع بسيار مهمي است و 
در همين حمله اخير، اگر تيم مستقر در شهرداري تهران 
نبودند، يك اتفاق ناگوار مي توانست به وجود  آيد اما با كار 
جهادي و شبانه روزي، اين اقدام دشمن را حقير كردند.

 كاربردهاي بالك چين 
غير از رمزارز

 پلتفرم ها انتخابات برگزار كرد كه از نظر فني تقلب در 
آن ممكن نيست و صحت آن در كل جهان قابل تاييد 
است. همچنين كاربردي براي ماليات مي توانيم متصور 
شويم. كساني كه بايد ماليات بپردازند، اگر فعاليت هاي 
اقتصادي شان در سيستم هاي مبتني بر بالك چين 
ثبت شود، خيلي شفاف هم مي توانند ماليات دهند و 
هم مي توانند انتظار داشته باشند از منابعي كه ماليات 
دادند، اس��تفاده كنند. بالك چين كامال توزيع شده 
است و كس��ي نمي تواند دخالت و اعمال سليقه اي 
روي آن داشته باشد، ما در ايران مجموعه اي را نداريم 
كه به صورت بنيادي، ش��بكه بالك چيني طراحي و 
آن را عرضه كند و پذيرفته ش��ود كه روي آن شبكه 
بالك چين اين اتفاقات انجام ش��ود. ما از لحاظ فني 
و تكنولوژيكي اين توانايي را داريم كه يك ش��بكه را 
در ايران طراحي كنيم و برايش مشوق هايي در نظر 
بگيريم كه از ايران و كشورهاي خارجي براي مشاركت 
بيايند. يك شبكه متشكل از چندين شركت كننده 
كه قسمت عمده اي از گروه هاي آن در ايران حضور 
دارد و تكنولوژي اش هم براي خودمان است. ما براي 
اينكه بخواهيم در هر صنعت��ي ازجمله فوالد، نفت، 
پتروشيمي و ديگر صنايع در كشور سرمايه گذاري 
كنيم، بايد هزينه بااليي بدهيم و انتظارمان اين است 
كه بعد از حداقل سه سال به نقطه سربه سر برسيم و 
بعد از آن به سودهاي س��االنه 25 درصد دست پيدا 
كنيم. اما درمقابل صنعت آي تي ميزان سرمايه  الزم 
پايين  و دوره انتظار بازگشت سرمايه آن بعضا كمتر از 
يك سال است. كساني كه در كشور به منابع دسترسي 
دارند و اهل سرمايه گذاري هستند، حتما بايد اين نگاه 
را به صنعت آي تي داشته باشند براي اينكه بتوانيم 
جوانانمان را حفظ كنيم. ما نخبه هاي دانشگاهي را 
داريم كه اگر شرايط برايش��ان فراهم باشد، در ايران 

مي مانند و فعاليت مي كنند.

 بورس 
راه نجاتي دارد؟

 اگر قصدي براي افزايش اي��ن نرخ وجود ندارد بايد به 
صراحت اعالم شود.

با بررسي شاخص نيروگاهي ها خواهيم دريافت كه نرخ 
ب��رق در بخش صنعتي و مصارف خانگي افزايش پيدا 
كرده كه اين موضوع مي تواند تأثير مثبتي بر اين صنعت 
داشته باش��د. هرچند كه قيمت عرضه برق نسبت به 
سال گذشته حدوداً دو برابر شده اما جاي تعجب است 
كه هيچ آماري از اين مهم در كدال به ثبت نرسيده است. 
از طرفي بررسي چارت تكنيكالي نمادهاي گروه نشان 
مي دهد كه همواره در چهار الي پنج سال گذشته كه با 
بحران برق مواجه بوديم، تقاضاي بيشتري در تابستان 
به وجود مي آيد و اين موض��وع براي عرضه كنندگان 
شرايط مساعدي را به وجود مي آورد؛ البته بايد در نظر 
داشت كه تقاضا تا پايان تير و مردادماه هميشه در سطح 
خوبي قرار داشته اما اگر شاهد رويداد مثبتي در خصوص 
سرمايه گذاري دولت نباشيم با ركود 10 ماهه اين صنعت 

مواجه خواهيم شد.

 افزايش نرخ بهره 
و بحران بورس

 خدمات افزايش داده و با كاهش ش��اخص تقاضا، 
عامل افت فعاليت هاي اقتص��ادي و تعميق ركود 
كس��ب و كارها ش��ود؛ در نتيجه تاثير افزايش نرخ 
بهره بر ارايه كاالها و خدمات در اقتصاد، فرصت هاي 
شغلي موجود و سرمايه گذاري ها قابل چشم پوشي 
نيس��ت. افزايش نرخ بهره باعث گران شدن تامين 
مالي و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي اقتصاد 
مي شود و از اين كانال روي رشد اقتصادي اثر منفي 

مي گذارد.
تجربه باال رفتن نرخ بهره در سال 1392 كه باعث 
بروز مشكالت در ش��بكه بانكي، زيان دهي شديد 
آنها و نيز باال رفتن ريسك مطالبات شد پيش چشم 
ماست و نبايد اجازه داد مشكالتي كه پيگيري چنين 
سياست هايي قبل تر براي اقتصاد كشور را به وجود 

آورد، مجددا تكرار شود.

سانحه ريلي طبس؛ راننده بيل 
مكانيكي   حالت طبيعي نداشت

ميعاد صالحي، مديرعامل راه آهن با بيان اينكه راننده 
بيل مكانيكي در موضوع حادثه قطار يزد، بازداشت شد، 
گفت: لكوموتيوران قطار حادثه ديده مشهد-يزد، سرعت 
غيرمجاز داشته است كه همين سرعت غيرمجاز بعد 
از برخورد با بيل مكانيكي بر شدت حادثه افزوده است. 
او همچنين اعالم كرد كه تست هوشياري راننده بيل 
مكانيكي مثبت بوده است. به گزارش فارس، صالحي 
درباره آخرين وضعيت بررسي حادثه قطار مشهد - يزد 
كه در منطقه طبس رخ داد، اظهار داشت: محل وقوع 
حادثه قطار، منطقه ماسه گيري اس��ت. در اين راستا 
پيمانكار بخش خصوصي در آن منطقه كارگاه تعويض 
تراورس و جمع آوري ماسه را دارد، در روز حادثه كارگاه 
تا ساعت 4:30 دقيقه كار را به پايان مي رساند و پايان كار 
كارگاه اعالم مي شود و مسدودي خط برداشته مي شود. 
وي اف��زود: تا پيش از س��اعت 05: 20 كه حادثه قطار 
مسافري رخ مي دهد، يك ديزل منفرد و يك قطار باري 
از خط عبور مي كند. مديرعامل راه آهن با بيان اينكه سوال 
ما اين است كه چرا راننده بيل مكانيكي به نحو غيرطبيعي 
بوم بيل مكانيكي را روي خط و مس��ير لكوموتيو قرار 
مي دهد؟ كه اين اتفاق موجب شده است كه لكوموتيو به 
بيل مكانيكي برخورد كند و شيشه لكوموتيو خرد شود.

وي با بيان اينكه علت وقوع اي��ن حادثه وجود همين 
مانع بوده است، گفت: سرعت غيرمجاز لكوموتيوران 
هم مطرح اس��ت كه براي عبور از اين بالك س��رعت 
غيرمجاز ثبت شده است كه همين سرعت غيرمجاز بعد 
از برخورد با بيل مكانيكي بر شدت حادثه افزوده است.  
صالحي افزود: از لكوموتيوران و راننده بيل مكانيك تست 
هوشياري گرفته شده كه لكوموتيوران مشكلي نداشت 
و اما تست هوشياري راننده بيل مكانيكي متأسفانه مثبت 
بود كه راننده  بيل مكانيكي براي بررس��ي هاي بعدي 
در بازداشت است. وي افزود: من ميراث دار گذشتگان 
هستم. راه آهن بدهي هاي بس��يار زيادي دارد و منابع 
الزم به آن تزريق نش��ده است، ضمن آنكه بخش قابل 
توجهي از حوزه ريلي، تكنولوژي هاي بس��يار پاييني 
دارد. صالحي افزود: البته به سمت عالئمي شدن خطوط 
ريلي حركت كرده ايم، اما دليل فقدان منابع در سال هاي 
گذشته داشته ايم كه اميدواريم با توجه وزير راه و رييس 
سازمان برنامه و بودجه مشكالت حمل و نقل ريلي رفع 
شود.  رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي نيز به منظور 
رسيدگي به سانحه اخير ريلي، ديروز در جلسه با اعضاي 
كميسيون بررسي سانحه، بر پيگيري مستمر موضوع تا 
حصول نتيجه نهايي و انجام اقدامات الزم براي پيشگيري 
از وقايع مشابه تأكيد كرد. همه ابعاد توسط كميسيون 
بررسي سوانح بايد بررسي و به صورت جامع و دقيق به 
موضوع پرداخته شود تا با استفاده از گزارش نهايي اين 
كميسيون، بتوان تصميمات پيشگيرانه براي جلوگيري 

از وقايع مشابه در آينده اتخاذ كرد.

مديران صنعت ساختمان پيش بيني كردند  فعاليت هاي ساختماني در خرداد كاهش يابد 

رونق ساخت و ساز در ارديبهشت

معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي در گزارشي شاخص دسترسي 
خانوارها را به خريد و اجاره واحدمسكوني بر اساس نسبت قيمت به درآمد اعالم 
كرد. بر اساس اطالعات سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور متوسط 
قيمت يك متر مربع واحد مس�كوني در شهر تهران در س�ال ۱۳۹5 معادل ۴ 
ميليون ۳۷۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۴ ميليون و ۸۲۲ هزار تومان، در 
سال ۱۳۹۷ معادل ۸ ميليون و ۲۴۱ هزار تومان، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ ميليون و 
۳۳۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ ميليون و ۲۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ 
معادل ۳۱ ميليون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است. تعداد معامالت واحدهاي 

مسكوني در شهر تهران بر اساس سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت نيز 
در سال هاي ۱۳۹5 تا ۱۴۰۰ حاكي است كه در سال ۱۳۹5 معادل ۱5۱ هزار و ۳۶۳ 
معامله، در س�ال ۱۳۹۶ معادل ۱۶۰ هزار و ۳۴5 واحد، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱۱ 
هزار و ۱۶۹ واحد، در س�ال ۱۳۹۸ معادل ۷۴ هزار و ۸۰۲ واحد، در س�ال ۱۳۹۹ 
معادل ۷۲ هزار و ۲۹ واحد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴ هزار و ۷۲۱ معامله ثبت شده 
است. بر همين اساس شاخص دسترسي نسبت قيمت به درآمد در سال هاي 
۱۳۹5 معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال 

۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است.

نوسانات مسكن در ۵  سال
گزارش رسمي
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كوچك ترين منطقه آزاد ايران در مسير بزرگ ترين دستاوردها
منطق�ه آزاد انزل�ي ب�ا دارا ب�ودن كمتر از 
2500 هكتار مساحت به دنبال بهره برداري 
حداكثري از توانمندي هاي متنوع موجود 
در محدوده خود و اس�تان گي�ان و ايجاد 
ظرفيت هاي جديد است. اين منطقه به دليل 
دارا بودن مزيت هايي همچون دارا بودن بنادر 
و گمركات فعال با فعاليت حدود 300 ساله در 
ارتباط با كشورهاي حاشيه درياي كاسپين 
از قابليت منحصر به فرد آشنايي با رژيم هاي 
همكاري اقتصادي، فرهنگ سرمايه گذاري و 
مراودات بازرگاني برخوردار مي باشد. مزيت 
قرار گرفتن در استان گيان كه از قطب هاي 
گردش�گري، باالترين ظرفي�ت ممكن در 
صناي�ع تبديل�ي و ف�رآوري محص�والت 
كشاورزي و ش�ياتي برخوردار است؛ بهره 
مندي از فرصت نزديكي به پايتخت كشور و 
قطب هاي جمعيتي و نواحي تمركز واحدهاي 
توليدي-صنعتي و كشاورزي در استان هاي 
شمال غرب كشورمان؛ آب و هواي مناسب 
و متعادل؛ نيروي انساني متخصص و قرابت 
جغرافيايي، فرهنگي با كشورهاي حاشيه 
دري�اي خزر و قفقاز از برتري�ن مناطق آزاد 
جه�ت فعاليت ه�اي تولي�دي، ترانزيتي و 

خدمات گردشگري محسوب مي شود.
به مزيت ه�اي فوق مي ت�وان مزيت امكان 
ارتباط با كشورهاي اوراسيا و به ويژه اعضاي 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا را نيز اضافه كرد، 
بلوك اقتصادي كه جمهوري اسامي ايران 
ظرف س�ه سال گذش�ته با قرارداد گمركي 
خود به دنبال ارتقاي س�طح همكاري هاي 
خود به عضويت و تجارت آزاد با كشورهاي 
عضو آن به ويژه فدراسيون روسيه مي باشد. 
بي تردي�د در اين ميان قابليت شكس�تن 
حلقه هاي تحريم و تنوع بخش�ي به مبادي 
تأمين كاالهاي اساسي و مواد اوليه مورد نياز 
واحدهاي توليدي-صنعتي كشور به همراه 
تأمين كاالهاي اساس�ي از مهم ترين نتايج 
همكاري با كشورها اوراسيا ارزيابي مي شود.
س�ازمان منطق�ه آزاد انزل�ي ب�ه منظ�ور 
بهره گيري حداكث�ري از ظرفيت موجود و 
ايجاد فرصت هاي جديد فعاليت اقتصادي؛ 
ظرف سه سال گذشته فعال سازي كريدور 
شمال-جنوب و ايجاد مسير جديد تجاري 
مابين ايران و چين به منظور ايفاگري نقش 
بخش فرعي كريدور يك كمربند يك جاده 
چين در غرب آس�يا را به عنوان مهم ترين 
اولويت كاري خود را بنا نهاده است. در همين 
راستا تاكنون چهار پست اسكله از مجموع 
شش پست اسكله مجتمع بندري كاسپين 
در مدار تخليه و بارگيري قرار گرفته و اسكله 
بس�يار حائز اهمي�ت »رو رو« ني�ز در حال 
احداث ب�وده كه تا پايان س�ال جاري مورد 
بهره برداري قرار مي گيرد. نكته قابل توجه 
اينكه تعداد 3 پست اس�كله توسط بخش 
خصوصي س�اخته و چهارمين اسكه نيز در 
حال احداث مي باشد. موضوعي كه در فرايند 

ساخت بنادر كشورمان كم سابقه است.
ديگ�ر زيرس�اخت حائز اهميت در مس�ير 

فعال س�ازي كريدورهاي بين المللي پيش 
گفته اتصال اين منطقه به خط ريل سراسري 
است كه در جريان س�فر پايان سال 1397 
دول�ت دوازدهم با وزارت راه وشهرس�ازي 
همكاري در مس�ير س�اخت اين خط ريلي 
37 كيلومتري از ايستگاه جيرده به مجتمع 
بندري كاس�پين و اسكله رو رو، منعقد شد 
كه تاكنون بيش از 80 درصد از آن ساخته و 
راهبرد اصلي اين سازمان سرعت بخشيدن 
به جريان احداث و بهره برداري خط مزبور تا 

پيش از پايان سال جاري است. 
در اهميت اين مسير ريلي بايد تأكيد كرد كه 
با افتتاح آن، نه تنها بنادر ش�مالي و جنوبي 
كش�ورمان ب�ه يكديگر متصل مي ش�وند؛ 
بلكه ام�كان ترانزي�ت تركيب�ي دريايي-
ريلي كشورهاي شمالي درياي خزر، خليج 
فارس و درياي عمان به ويژه اقيانوس هند با 
يكديگر فراهم شده و مهم ترين زيرساخت 
فعال سازي كريدور شمال-جنوب نيز پس 

از سال ها مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
سازمان منطقه آزاد انزلي فعالسازي و ايجاد 
كريدورهاي جديد را از طريق همكاري هاي 
فرابخشي دولتي و بخش خصوصي داخلي 
كشورمان و كش�ورهاي منطقه در دستور 
كار ق�رار داد؛ ت�ا از طريق رابطه ب�رد- برد 
براي تم�ام ذي نفع�ان كريدوره�اي فوق، 
زمينه افزايش درآمدهاي ارزي، اشتغالزايي 
بيشتر، رونق فضاي كسب وكار، متنوع سازي 
مس�يرهاي تأمين كاالهاي اساس�ي و مواد 
اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي داخلي به 
عنوان مهم ترين دستاوردهاي اين اقدامات، 
فراهم ش�ود ك�ه ب�ه وي�ژه در دوران كرونا 
و ش�دت گيري تحريم ه�اي ظالمانه عليه 
كشورمان كاركردهاي مثبت خود را به منصه 

ظهور رساندند.
براين اس�اس مهم ترين محورهاي گزارش 
عملكرد دو ماهه نخست سال 1401 سازمان 
منطقه آزاد انزلي در ش�اخص هاي اقتصاد 
مقاومتي، فعاليت هاي بندري-ترانزيتي و 

گردشگري عنوان مي شود.
مح�ور اول اج�راي سياس�ت هاي اقتصاد 
مقاومتي اس�ت كه در اين راس�تا، ظرف دو 
ماهه ابتدايي سال جاري در شاخص جذب 
طرح هاي سرمايه گذاري محقق شده داخلي 
اين س�ازمان به رق�م 5080 ميلي�ارد ريال 
نائل آم�د و اين در حالي اس�ت كه در حوزه 
جذب طرح هاي سرمايه گذاري محقق شده 
خارجي اين عدد ب�ه بيش از 7 ميليون دالر 

بالغ شده است.
ساخت مجموعه هاي گردشگري و تفريحي، 
هتل، خدمات بندري و انبارداري، صنايع هاي 
تك و نوآور-فناور-دانش بنيان از مهم ترين 
حوزه هاي كاري اين طرح هاي سرمايه گذاري 

مي باشد.
در شاخص مجموع صادرات ناشي از توليد و 
صادرات مجدد كه مهم ترين مولفه عملكردي 
در زمينه اجراي سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي در مناطق آزاد ارزيابي مي ش�ود؛ 
ميزان صادرات منطق�ه آزاد انزلي ظرف دو 
ماه ابتدايي س�ال 1401 به حدود 40 ميليون 
دالر بالغ شد. اين در حالي است كه صادرات 
محصوالت توليدي منطقه به داخل كش�ور 

اين رقم 33 ميليون دالر مي باشد.
گفتني است از ميزان 40 ميليون دالر كاال و 
خدمات صادر شده در اين مدت 4.5 ميليون 
دالر مرب�وط به محصوالت توليدي توس�ط 
واحدهاي منطقه بوده و كارخانه هاي مستقر 
در منطقه آزاد انزلي مجموعه اي از كاالهاي 
ديوارپوش، انواع چوب، مواد سوختي شامل 
انواع هيدروكربن هاي سبك و سنگين، ميخ 
و مفتول هاي فل�زي، پرينترهاي صنعتي، 
دياگ خودرو، مكمل خ�وراك دام، كمپاند 
و گرانول پليم�ري و چارچوب برش خورده 
منفصله چوبي را ب�ه مقاصد صادراتي نظير 
كش�ورهاي گرجس�تان، تركمنس�تان، 
هنگ كن�گ، افغانس�تان، ام�ارات متحده 
عربي، ك�ره جنوبي، عراق و تاجيكس�تان 

صادر كرده اند.

در اين ميان به دليل اهميت صادرات مجدد 
به عنوان يك�ي از مهم ترين ش�اخص هاي 
عملكرد مناطق آزاد براي جذب سرمايه گذار 
نام برد كه ب�ه 35.39 ميليون دالر افزايش 
يافته كه ش�امل انواع كاالها شامل خودرو، 
تخته نراد، سنگ هاي ساختماني، كك نفتي، 
لوازم يدكي و تجهي�زات صنعتي بود كه به 
كشورهاي حوزه درياي خزر، اوراسيا و غرب 

آسيا صادر شده است.
الزم به ذكر است در زمينه صدور محصوالت 
تولي�دي منطقه ب�ه س�رزمين اصل�ي، از 
ابت�داي فروردين تا پايان ارديبهش�ت ماه 
س�ال جاري معادل 33 ميليون مشتمل بر 
كاالهاي صنعتي، صنايع غذايي، سلولوزي، 
محص�والت آرايشي-بهداش�تي، ان�واع 
پوشاك و محصوالت شيميايي به بازارهاي 
داخلي جهت تأمين كاالهاي مصرفي صادر 
شده است. از سوي ديگر در شاخص صادرات 
محصوالت و كاالهاي توليد ش�ده توس�ط 
واحده�اي توليدي-صنعتي نقاط مختلف 
كش�ور طي اين م�دت 37.41 ميليون دالر 
به كش�ورهاي حوزه درياي خزر، اوراسيا و 
آس�ياي مركزي از طريق منطقه آزاد انزلي 
صادر شده اس�ت. الزم به ذكر است اجراي 
كامل دس�تورالعمل هاي اقتصاد مقاومتي، 
حمايت از تولي�د و صادر كننده ايراني جزو 
اصلي ترين راهبردهاي اصلي سازمان منطقه 
آزاد انزلي بوده كه به واس�طه ثبات و تمركز 
خدم�ات مديريتي، و اعم�ال تمامي مزايا و 
معافيت هاي قانوني و اجراي طرح هاي متنوع 
حمايتي، تشويقي و مشاوره اي زمينه رونق 
فضاي كس�ب و كار و دس�ت يابي به مسير 
رش�د م�داوم در ش�اخص هاي اقتصادي و 
سرمايه گذاري در سطح منطقه فراهم شده 
است. از س�وي ديگر س�ازمان منطقه آزاد 
انزلي طي س�ال هاي اخي�ر تفاهم نامه هاي 
متعدد همكاري با مناطق آزاد كش�ورهاي 
حوزه درياي خزر و نهادهاي ملي و اس�تاني 
در جهت هم�كاري ب�ه منظور تس�هيل و 

تسريع در خدمات رساني به بخش خصوصي 
منعقد كرده؛ در مسير بازاريابي محصوالت 
توليدي امكان حضور ش�ركت هاي منطقه 
در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي را فرآهم 
نموده؛ با ايجاد مركز شكوفايي شركت هاي 
ن�وآور و دانش بنيان از ش�ركت هاي نوآور، 
فناور و دانش بنيان حمايت ك�رده و بر اين 
اساس منطقه آزاد انزلي به يكي از قطب هاي 
حمايت از شركت هاي اين حوزه تبديل شده 
و در نهايت در سال رونق توليد كارگروه رونق 
توليد و توسعه صادرات را با حضور مديران 

سازمان و استان تشكيل داده است.
به اين م�وارد بايد تكميل زيرس�اخت هاي 
مهمي همچ�ون مجتمع بندري كاس�پين؛ 
مركز نمايشگاه ها و همايش هاي بين المللي 
منطقه و فعال س�ازي كريدور شمال جنوب 
و ايجاد كريدور چين، قزاقس�تان، ايران به 
عنوان مسير فرعي »يك كمربند، يك جاده« 
را اضافه كرد كه در كنار فعاليت بورس كاال، 
بانك ها، صرافي ها و شركت هاي بيمه اي در 
سطح منطقه، تمامي پيش نيازهاي هر گونه 
فعاليت اقتص�ادي در اين منطقه از س�وي 

سازمان آزاد انزلي ايجاد شده است.
دومين محور فعاليت هاي س�ازمان منطقه 
آزاد انزلي حول محور فعاليت هاي مجتمع 
بندري كاسپين در مس�ير تأمين كاالهاي 
اساس�ي، مواد اولي�ه مورد ني�از واحدهاي 
توليدي كشور و صادرات به بازارهاي هدف 

است.
براين اس�اس از ابتداي فروردي�ن تا پايان 
ارديبهشت ماه سال جاري 96280 تن كاال در 
اين تعداد چهار پست اسكله مجتمع بندري 
كاسپين تخليه و بارگيري شد. از اين ميزان 
1260 تن مربوط به صادرات از مس�ير چين، 
قزاقس�تان، ايران بوده و واردات از مس�ير 

مزبور نيز در حدود 2039 تن بوده است.
تعداد كشتي هايي كه محموله هاي صادراتي 
را حمل كردند 7 فروند بوده و كش�تي هاي 
حمل كننده كاالها و م�واد وارداتي به داخل 

كشور 24 فروند مي باشند.
از سوي ديگر ميزان كانتينرهاي وارداتي به 
اين مجتمع بندري در اين مدت 282 عدد و 
صادراتي 84 عدد بوده و اين در حالي است 
كه كاالهاي صادراتي غيركانتينري 6919 تن 
و محص�والت و كاالهاي غير كانتينري وارد 

شده نيز 86062 تن مي باشد.
ماشين آالت )تريلر تانكردار، كفي كانتينربر( 
م�واد غذاي�ي )پ�وره س�يب و رب گوجه(، 
مواد شيميايي و مصالح س�اختماني )قير، 
ميلگرد، گچ و سنگ مرمر( و ساير محصوالت 
ايراني به كش�ورهاي روس�يه، قزاقستان، 
تركمنس�تان و جمهوري آذربايجان صادر 
شده اند، تنوع كاالهاي صادراتي از مجتمع 

بندري كاسپين را شامل مي شود.
مهم ترين كاالهاي واردات�ي از طريق بندر 
كاس�پين ش�امل گندم، ذرت، جو و روغن 
خام خوراكي و همچنين واردات مواد اوليه 

و واسطه اي توليد؛ مي باشند.
س�ومين محور گزارش عملكرد س�ازمان 
منطقه آزاد انزلي در دو ماهه نخس�ت سال 
1401 مرب�وط به گردش�گران ورودي به اين 
منطقه مي باش�د كه براين اس�اس طي اين 
م�دت تعداد 2 ميلي�ون و 79 ه�زار و 778 
گردشگر در فاز تجارت و گردشگري حضور 

پيدا كرده اند.
برگزاري نمايش�گاه هاي مختل�ف صنايع 
دس�تي و سوغات منطقه و اس�تان؛ برپايي 
جش�نواره نمايش هاي آييني و موس�يقي 
محل�ي مناطق مختل�ف گيان زمي�ن؛ به 
همراه تنوع بخش�ي به خدم�ات و امكانات 
تفريحي، گردشگري و ورزشي در فاز تجارت 
و گردش�گري منطقه آزاد انزلي، مهم ترين 
داليل افزايش استقبال گردشگران به اين 
منطقه بعد از دو س�ال همه گي�ري بيماري 

كرونا بوده است.
منطق�ه آزاد انزلي تنها منطق�ه آزاد ايران 
در حاشيه خزر اس�ت و كشورهاي حاشيه 
درياي خزر، تركيه و كشورهاي حاشيه خليج 
فارس و آسياي جنوب شرقي عمده بازارهاي 
ص�ادرات و واردات محصوالت از طريق اين 

منطقه آزاد محسوب مي شوند.
مزاياي قانوني همچون امكان ثبت، مالكيت 
و مش�اركت س�رمايه گذاران خارج�ي ت�ا 
ميزان 100 درصد در منطقه، امكان فعاليت 
بانك ها و موسس�ات مالي - بيمه اي در اين 
منطقه، معافيت مالياتي 20 ساله بر درآمد و 
دارايي از تاريخ بهره برداري هرگونه فعاليت 
اقتص�ادي، وحدت مديري�ت در ارايه كليه 
خدمات به سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي، 
اقدامات س�ازمان در خصوص خلق مزايا و 
معافيت هاي جديد ب�راي فعاالن اقتصادي 
- تولي�دي، فعاليت ب�ورس كاالي منطقه، 
رونق فضاي تج�اري با اجراي مصوبه كاالي 
همراه مسافر و برگزاري پانزدهمين اجاس 
اتاق هاي بازرگاني كشورهاي حاشيه درياي 
خزر زمينه ساز رونق فضاي كسب و كار در 

محدوده منطقه شده است.



تعادل | 
 خبر افزايش ۲۰ درص��دي قيمت رب گوجه فرنگي 
هفته گذشته منتش��ر شد؛ خبري كه هر چند خيلي 
زود تكذيب شد، اما رب گوجه فرنگي را در فروشگاه ها 
و پلتفرم هاي آنالين كمياب كرد. گويا اين بار نوبت به 
توليدكنندگان اين محصول رسيد تا در آستانه فصل 
تابستان و وفور گوجه در بازار دست از توزيع بكشند. 
آن طور كه فعاالن ب��ازار مي گويند، توليدكنندگان با 
هدف افزايش قيمت رب باعث ش��ده اند تا فعاًل قفسه 
سوپرماركت ها خالي از رب بماند. مشاهدات ميداني 
هم حاكي از آن اس��ت كه ش��ركت هاي توزيع كننده 
اين محصول در روزهاي گذش��ته از توزيع رب گوجه 
به س��وپرماركت ها امتناع كرده اند و احتماال منتظر 
افزاي��ش قيمت هس��تند. اما برند هايي ك��ه در حال 
حاض��ر رب گوجه فرنگي به بازار عرضه كرده اند، فعال 
بسته هاي ۸۰۰ گرمي شان بين ۳۴ تا ۳۹ هزارتومان 
قيمت خورده است. اما در سايت هاي خريد و فروش 
آنالين رب گوجه فرنگي در بسته بندي سنتي وجود 
دارد كه در م��واردي آگهي دهندگان، آن را گران تر 
از بسته بندي ش��ركتي به فروش مي رسانند. اما به 
ش��كل معمول فروش��ندگان قيمتي كمتر از بسته 

بندي هاي موجود در بازار ارايه مي كنند.

   تبعات طرح جنجالي به بازار »رب« رسيد
همزمان با افزايش قيمت كاالهاي اساسي در پي طرح 
جنجالي دولت رييس��ي وتيم اقتصادي اش، موسوم به 
»جراحي اقتصادي«، انتش��ار تصوي��ري از صف مردم 
براي خريد رب گوجه فرنگي از كارخانه در ش��بكه هاي 
اجتماعي بازتاب فراواني داشته است. انتشار عكسي از 
صف مردم تهران در تقاطع آيت اهلل س��عيدي و آزادگان 
با عنوان »صف خري��د رب گوجه از كارخانه« با واكنش 
انتقادي كاربران فض��اي مجازي همراه ش��د.كاربران 
مي گوين��د اختالف قيم��ت زياد كارخانه و فروش��گاه 
 منجر به تشكيل اين صف شده است. ظاهراً كارخانه  ها

مي خواهند به هر ريس��ماني چنگ بزنند تا قيمت رب 
را افزايش دهند. اين روزها ديگر انباركردن كاال توسط 
توليدكنندگان يك رسم است كه به آن پايبندي شديد 
پيدا كرده اند. شايد روزي تنها خودروسازان بودند كه با اين 

ترفند اقدام به گران كردن محصول خود مي كردند اما حاال 
توليدكنندگان مواد غذايي از آنها پيشي گرفته اند. يك روز 
نوبت توليدكنندگان ماكاروني و روغن بود، امروز هم نوبت 
به كارخانه هاي توليد رب گوجه فرنگي رسيد. البته در اين 
بين كارخانه داران بيشتر به وضع عوارض ۶۰۰۰ توماني 
براي صادرات گوجه اشاره مي كنند كه ممكن است اين 
بازار را دس��تخوش تحول كند. از سوي ديگر، مسووالن 
اين اقدام را در راستاي مديريت بازار داخلي و جلوگيري 
از افزايش قيمت رب مي دانند. ابالغيه اخير دفتر صادرات 
گمرك به گمركات اجرايي نش��ان مي ده��د، عوارض 
صادرات گوجه فرنگي افزايش يافته است. بر اين اساس 
اعالم شده اس��ت كه »اين ابالغيه به پيوست نامه وزير 
جهاد كش��اورزي در خصوص وضع عوارض بر صادرات 
گوجه فرنگي به ازاي هر كيلو ۶۰۰۰ تومان، جهت اجرا 
از تاريخ ابالغ اين نامه )دوم خرداد ۱۴۰۱(، با رعايت كليه 
قوانين و مقررات و ضوابط جاري سال ارسال شده است.« 
به گفته مسووالن از آنجا كه قيمت گوجه هاي ربي و به تبع 
آن رب گوجه فرنگي باال رفته، براي مديريت بازار داخلي 
اين عوارض تعيين شده است. گفتني است كه آخرين 
بار در مهرماه سال ۱۳۹۷ همسو با شدت گرفتن نوسانات 
نرخ ارز بازار كاالهاي اساسي با ناياب شدن رب گوجه و 
سپس گراني اين محصول مواجه شد. در همين راستا، 

دبير اتحاديه بنكداران موادغذايي گفته است: رب گوجه 
فرنگي تا همين يك ماه گذش��ته جزو يكي از كاالهاي 
اجباري و تحميلي توليدكنن��دگان روغن به بنكداران 
بود. براي مثال بنكداران در كنار ۱۰۰كارتن روغن بايد 
۲۰ كارت��ن رب گوجه فرنگي يا ت��ن ماهي مي گرفتند. 
قاسمعلي حسني توضيح داد: از يك ماه گذشته به اين 
طرف، رب گوجه فرنگي از حالت تحميلي خارج شد. در 
اين شرايط توزيع محدود محصول از سمت كارخانجات 
توليدي يك نوع بازار بالقوه  را ايجاد كرد. از سوي ديگر، 
مصرف كنندگان با خريدهاي بيش از نياز، تب بازار و 
احتمال افزايش قيمت رب گوجه فرنگي را باال بردند. 
او معتقد است كه توليدكنندگان با عرضه محدود به 
دنبال افزايش قيمت رب گوجه فرنگي هس��تند. هر 
چند افزايش هزينه تمام ش��ده توليد در اين موضوع 
بي تاثير نيس��ت. وي اعالم كرد: توليدكنندگان رب 
گوجه فرنگي به دنبال چانه زني با سازمان حمايت 
براي باالبردن قيمت رب هستند.حسني ضمن اعالم 
اينكه ايران يكي از كشورهاي مطرح صادركننده رب 
گوجه فرنگي به منطقه اوراسياست و بيش از دو برابر 
و نيم مصرف داخلي توليد دارد، خاطرنش��ان كرد: 
اما توليدكنندگان اعتق��اد دارند كه افزايش هزينه 

حاصل از توليد، بايد در قيمت ها لحاظ شود.

    رب گوجه فرنگي چند؟ 
بررسي ما نشان مي دهد، در حال حاضر در پلتفرم هاي 
آنالين فروش، بسته هاي ۸۰۰ گرمي رب گوجه فرنگي 
از برند هايي همچون فامي��ال، اويال، مكنزي، كامبيز، 
تبرك، گلنوش، خوشبخت، بيژن، بيستون، شامينه، 
مانيلو و هنيا موجود است. اما چين چين، بيژن، روژين، 
رعنا، طبيعت، آتا، س��حر، اصالت و چن��د برند ديگر 
محصولي براي ف��روش در پلتفرم هاي آنالين ندارند. 
در مورد بسته بندي ۴۰۰ گرمي رب گوجه فرنگي نيز 
س��ه برند بيژن، خوشبخت و مكنزي محصول عرضه 
شده دارند. كمترين قيمت مربوط به برند هنيا است 
كه رب ۸۰۰ گرمي را ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان به دست 
مصرف كننده مي رساند. باالترين قيمت نيز از سوي 

برند اويال و فاميال ارايه شده است.
اين دو برند بس��ته ۸۰۰ گرمي را ب��ه قيمت ۳۹ هزار 
و ۹۵۰ تومان مي فروش��ند. در اين بين برخي برند ها 
قيمت باالتري براي محصول خود تعيين كرده اند كه 
به نظر مي رس��د به علت تفاوت در بسته بندي باشد. 
مثال برند كامبيز بس��ته ۶۹۰ گرمي گوجه فرنگي را 
۴۱ هزار و ۱۴۰ تومان مي فروشد، يا برند بيستون رب 
گوجه فرنگي ۷۰۰ گرمي در بسته بندي شيشه اي را 
به قيمت ۴۱ هزار به دست مصرف كننده مي رساند. در 
مورد رب گوجه فرنگي بسته بندي ۴۰۰ گرمي تعداد 
عرضه كنندگان رب گوجه فرنگي باال نيست و همين 
تعداد اندك بين ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان قيمت مي دهند. 
برند خوش��بخت رب گوجه فرنگي ۴۰۰ گرمي را ۲۴ 
هزار و ۵۴۰ تومان مي فروشد و برند بيژن بسته ۳۸۰ 
گرمي را با قيمت ۲۴ هزار تومان عرضه كرده اس��ت. 
مكنزي نيز بس��ته ۴۰۰ گرمي رب گوجه را ۲۶ هزار 
تومان مي فروش��د. در حالي ك��ه ميانگين قيمت هر 
كيلوگرم رب گوجه شركتي به ۷۵ هزار تومان رسيده 
است تقاضا براي خريد گوجه و تهيه رب گوجه خانگي 
در روزهاي اخير افزايش يافته اس��ت. بررس��ي هاي 
ميداني حاكي از آن اس��ت كه هر كيلوگرم رب گوجه 
خانگي در بازار ۶۵ هزار تومان قيمت دارد كه به گفته 
تهيه كنندگان رب گوجه خانگي قيمت اين محصول 
نيز در حال افزايش است و شايد در روزهاي اخير شاهد 

رشد دوبرابري قيمت اين محصول باشيم.
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 صادرات به افغانستان
 گران شده است

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و افغانستان 
مي گويد افزايش برخي هزينه هاي جاري مانند 
حم��ل و نقل، عام��ل اصلي در كاه��ش تجارت 
مشترك ميان دو كش��ور است. حسين سليمي 
در نشس��ت هماهنگي برنامه ها و همكاري هاي 
اقتصادي ايران و افغانس��تان با بيان اينكه بازار 
افغانستان در چند س��ال اخير به مقصدي مهم 
و اس��تراتژيك براي صادرات ايران تبديل شده 
و توس��عه همكاري ه��ا در اولوي��ت ات��اق ايران 
است، به كاهش حجم تجارت دو كشور در سال 
گذش��ته اش��اره كرد و گفت: تحوالت اخير اين 
كشور و ساقط شدن دولت قبلي، مسدود شدن 
دارايي هاي خارجي افغانستان و در نتيجه كمبود 
ارز، كاهش ق��درت خريد، كاه��ش كمك هاي 
خارجي و خروج سرمايه از داليل عمده كاهش 

تجارت دو كشور در سال گذشته بوده است.
س��ليمي ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه در ح��ال حاضر 
هزينه هاي صادرات به افغاستان در حوزه هايي 
چون انتقال ارز و حمل و نقل، باالس��ت، افزود: 
نياز اس��ت با هم��كاري دولت به وي��ژه در بحث 
تسهيل انتقال ارز و رفع تعهدات صادر كنندگان 
به افغانس��تان، موضوع به ص��ورت خاص مورد 
توجه قرار گيرد و راهكاري انديش��يده ش��ود. او 
تصريح كرد: هماهنگي دس��تگاه هاي حاضر در 
مرزها يكي از ضرورت هاي توسعه تبادالت كاال 

در مرزها است.
در ادام��ه اس��دي - مدي��ر رواب��ط دوجانب��ه و 
چندجانبه امور بين الملل اتاق ايران- با اش��اره 
به توافق براي تش��كيل چهار كميته مش��ترك 
كاري دو جانبه شامل سرمايه گذاري و خدمات 
فني مهندسي، همكاري هاي كشاورزي و كشت 
فراس��رزميني، ان��رژي و معدن بي��ن اتاق هاي 
دو كش��ور گف��ت: اتاق ها و تش��كل ها با معرفي 
نماين��دگان خ��ود مي توانند با ات��اق تجارت و 
سرمايه گذاري افغانس��تان جلسات اين كميته 
را برگزار كنند. همچني��ن مقرر گرديده كميته 
پنجمي با عنوان تجارت و گمرك تشكيل شود. 
او با تاكيد بر لزوم همكاري و هماهنگي اتاق هاي 
مرزي و ديگ��ر اتاق ها و تش��كل هاي مربوطه با 
محوريت اتاق مشترك ايران و افغانستان جهت 
تقويت همكاري بخش هاي خصوصي دو كشور 
بيان كرد: بر اس��اس مذاكرات گذش��ته با اتاق 
تج��ارت و س��رمايه گذاري افغانس��تان، در نظر 
اس��ت اتاق هاي م��رزي با اس��تان هاي همجوار 
با افغانس��تان ضم��ن امضاي تفاه��م نامه هاي 
هم��كاري، م��راودات و همكاري ه��اي خود را 
افزاي��ش دهند. بر اس��اس گزارش س��ايت اتاق 
ايران، در اين نشس��ت حسن شيرزادي - رايزن 
اقتصادي سفارت ايران در كابل نيز به مشكالتي 
از جمله افزايش هزينه ه��اي حمل يا باال رفتن 
قيمت نهاده ها و افزايش قيمت كاالها در مسير 
توس��عه روابط تجاري دو كشور اش��اره كرده و 
گفت: الزم اس��ت با همكاري بخش خصوصي و 
دولتي حل اين مشكالت مورد توجه و پيگيري 
قرار گيرد تا در فضاي رقابتي بازار افغانس��تان، 
صادرات ما آس��يب نبيند. او با اشاره به تحوالت 
جديد در افغانس��تان و ضرورت هماهنگي ايران 
با اين تح��والت بيان كرد: مي تواني��م با توجه با 
كاهش درآمدهاي خارجي افغانستان، موضوع 
تهاتر به ويژه در زمينه هاي معدني يا كشاورزي 
فراس��رزميني را مورد توجه جدي تر قرار دهيم. 
افغانستان اجازه صادرات محصوالت خام معدني 
را نمي دهد و از اين روي نياز به برنامه ريزي براي 
همكاري و بهره گيري از فرصت هاي موجود در 

بازار افغانستان هستيم.

 چرا توليدكنندگان دست از توزيع كشيده اند؟ 

صف »رب« 

معاون بورس كاال در واكنش به لغو عرضه خودرو در بورس عنوان كرد

مصوبه صمت وجاهت قانوني ندارد
معاون ب��ورس كاال گفت: اگر ش��وراي عالي بورس به 
عنوان نهاد مقررات گذار بازار س��رمايه، بررسي كنند 
و به اين نتيجه برس��ند كه بورس كاال مي تواند عرضه 
خودرو را انجام دهد قطعا ش��اهد عرضه خواهيم بود. 
س��يد جواد جهرمي در يك گفت وگ��وي تلويزيوني، 
ضمن عذرخواهي از مردم و كساني كه در فرآيند عرضه 
دو خودرو در بورس كاال شركت كرده بودند، در تشريح 
داليل توقف اين فرآيند از س��وي وزارت صمت، اظهار 
كرد: نامه هايي كه از سمت وزارت صمت براي بورس كاال 
ارسال ش��ده بود وجاهت قانوني الزم را نداشت. معاون 
عمليات و نظارت بر بازار ب��ورس كاالي ايران افزود: ما 
طبق دستورالعمل هاي بازار س��رمايه ماده ۳۶ قانون 
احكام دايمي و ماده ۱۸ توسعه ابزارها، كاالها را در بورس 
كاال پذيرش كرديم و همانطور كه در نامه اي كه وزارت 
صمت اعالم كرده درباره كاالي مشمول قيمت گذاري 
تاكنون مصوبه اي درخصوص اينكه كاالهاي خودروهاي 
كم پرتيراژ مشمول قيمت گذاري هستند ارايه نشده 

بود. جهرمي اضافه كرد: اگر اين موارد از س��وي وزارت 
صمت به عرضه كننده قباًل اعالم مي شد كه خودروهاي 
مش��مول قيمت گذاري كدام هستند قاعدتًا در همان 
ابتداي پذيرش مي توانستيم جلوي عرضه را بگيريم. 
وي باشاره به عرضه خودروي شاهين كه پذيرش شد، 
گفت: اين موضوع به خودروس��ازي سايپا اعالم نشد و 
ساير خودروسازان هم در مورد خودروهايي كه مشمول 

قيمت گذاري هستند مصوبه اي به ما اعالم نكردند.
جهرمي با اشاره به نامه روز سه شنبه وزارت صمت كه به 
استناد مصوبه سران قوا به بورس كاال ارسال كرد، گفت: 
جايگاه قانوني مصوبات سران قوا از مقررات و مصوبات 
قبلي وزارت كه ابالغ كرده ب��ود باالتر بود، چون طبق 
نامه هاي قبلي قوانين حاكم بر بورس كاال طبق قانون 
مقررات مصوب مجلس اس��ت و ما نمي توانستيم اجرا 
كنيم. معاون بورس كاال ادامه داد: اما موردي كه روز سه 
شنبه به ما اعالم شد و مصوبه شوراي هماهنگي سران 
قوا بود و طبق آن اقدامات حقوقي پيش آمد و ما بايد بر 

اساس آن مصوبه عمل مي كرديم و براي رفع ابهام بايد 
ش��وراي عالي بورس تصميم گيري مي كرد. جهرمي 
با تاكيد بر اينكه اين مصوبه از آبان ماه س��ال گذش��ته 
تاكنون ابالغ نشده است، گفت: نه وزارت اقتصاد و نه ساير 
دستگاه هاي متولي در اين زمينه اقداماتي انجام ندادند. 
حتي بورس كاال از وزارت صمت شفاهي هم پيگيري 
كرد و خواس��تيم مصوبات قانوني كه اعالم مي كنند را 
ارسال كنند. معاون عمليات و نظارت بورس كاال تاكيد 
كرد: اگر مصوبه اي كه از آبان ماه دست دوستان وزارت 
صنعت بوده و به دس��تگاه هاي متولي اب��الغ و حدود 
اختيارات مشخص مي شد، قاعدتًا اين مشكالت پيش 
نمي آمد. جهرمي گفت: نكته مهمي كه االن وجود دارد 
اين است كه با توجه به شوراهاي متعددي كه در كشور 
شكل مي گيرد و در حوزه هايي تصميم گيري مي كنند 
كه بعضي حدود و اختيارات اين تصميم گيري مشخص 
نيست، لذا ستاد اقتصادي دولت و ساير دستگاه ها كه 
متولي هستند بايد در اين مورد رسيدگي كنند. معاون 

عمليات و نظارت بورس كاال درباره واريز پول خريداران 
هم گفت: تمام پول ها در حس��اب خود افراد مس��دود 
مي ش��ود و در معامالت بورس كاال اين طور نيست كه 
پول به حساب بورس يا خودروساز يا جاي ديگري واريز 
شود، زيرا در ابتداي معامالت حساب وكالتي كه افراد 
دارند به نام خودشان است و پول در حساب خودشان 
اس��ت. وي ادامه داد: همان دي��روز كه معامالت انجام 
نشد، پول آزاد است و مي توانند از حسابشان برداشت 
كنند، زيرا شفافيت در بورس كاال به گونه اي است كه 
همه فرآيندها هم خريدار مي داند كه چه طور عمل كند 
و هم عرضه كننده و اگر ديروز معامالت انجام مي شد و 
موفق به خريد مي شدند پول به حساب خودرو ساز واريز 
مي شد. جهرمي درباره تداوم عرضه خودرو در بورس كاال 
هم گفت: در صورتي كه شوراي عالي بورس به عنوان 
نهاد مقررات گذار بازار سرمايه بررسي را انجام بدهند و به 
اين نتيجه برسند كه بورس كاال مي تواند عرضه خودرو را 

برگزار كند قطعًا شاهد عرضه خواهيم بود.

نظر به دس�تور مواد ۱ و ۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۱390/9/۲0بامالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکان�ه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 
شرح ذیل آگهی می گردد امالک متقاضیان واقع در قریه وازیوار     پالک ۲۲اصلی 
بخش 5قشالقی  38۲فرعی آقا/ خانم بهاره سعیدی آزاد      فرزند  خلیل  نسبت 
به  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت ۱60/۱7 متر مربع به خریداری 
بدون واسطه /با واسطه جهاندار تونی .لذا به موجب ماده ۲ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این روزنامه محلی کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روس�تاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
مح�ل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س�ند مالکیت می نماید و صدور 
 سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱3 
آئین نامه مذکور در مورد قس�متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نش�ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می 
رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف ۱33۱046
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/3/۲۱          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱40۱/4/4

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

صفر رضوانی، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

برگ سبز و س�ند کارخانه ) کمپانی( سواری رانا تیپ TU5 - رنگ 
س�فید روغنی  مدل ۱39۲ ش�ماره موت�ور: 160B0051794   و 
ش�ماره شاس�ی :  NAAU01FE2DT028003 به شماره پالک 
ای�ران ۱9 -995  ل 56 متعلق به خانم معصومه حجتی  به ش�ماره 

ملی  33۱988۱574 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .

مفقودي

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

 شگفتانه های وزارت صمت
برای خودروسازان

 تصميمات صمت
به سمت دالالن است

از جمله صفات بسياری از مديران کالن در کشور توانايی 
شگفتانه ))سورپرايز(( کردن يا شگفتانه سازی است. اتفاقی 
که بيش از ديگر صنايع می توان س��راغش را در صنعت 
خودرو گرفت. زيرا در اين صنعت از وزير گرفته تا معاونين 
وزارت صمت و ديگر مديران بارها با تصميمات خود نشان 
داده اند که هيچ استراتژی در صنعت خودرو پايدار نيست 
و هر روز بايد منتظر يک شگفتانه جديد بود. اگر حافظه 
تاريخی صنعت خودرو مراجعه کني��م، خواهيم ديد در 
اين صنعت شگفتانه های ماندگاری وجود دارد. از پايين 
کشيدن کرکره واردات خودرو آن هم يک شبه تا باز شدن 
سايت ثبت سفارش با دسترسی های طاليی و دست آخر 
شگفتانه سامانه فروش يک پارچه خودرو! تصميماتی که 
آنقدرها تابع دولت ها و گرايش های سياسی آنها نيست. 
زيرا اغلب مديرانی ک��ه امروز نقش اول تصميمات کالن 
صنعت خودرو را بر عهده دارند، همان هايی هس��تند که 
سال هاست در اين صنعت صاحب امضاء و صندلی هستند. 
به طور کلی تصميمات وزارت صمت در دولت سيزدهم در 
حوزه خودرو نشان داده شناخت کافی در تصميمات وجود 
ندارد و اصطالحا ))کار کارشناسی(( قبل از صدور بخش 
نامه های اجرايی انجام نمی شود. مرور شعارهای ساختمان 
سميه در اين حوزه و اثربخشی آنها در بازار خودرو آينه تمام 
نمايی برای تصديق اين گفته است. زيرا در بازار خودرو نه 
تنها کاهش قيمتی اتفاق نيفتاده است، بلکه افزايش قيمت، 
حواله فروشی و گاهی رکود دستاورد تمام جلساتی است 
که دور آن مديران ))بازنشسته نشو(( نشسته اند. عرضه 
خودرو در بورس کاال از جمله راه حل هايی اس��ت که در 
دو سال گذشته بسياری از تيترها و مصاحبه های بخش 
اقتصادی رسانه ها را به خود اختصاص داده است. روشی 
متفاوت برای خريد خودرو که در چند مرحله تجربه شده 
است. اين در حالی است که مجلس و کميسيون صنايع نيز 
به جد از اين روش فروش حمايت کرده اند و خودروسازان 
نيز به اين ترتيب مجورهای عرضه در بورس کاال را دريافت 
و محصوالت خود را در اين بازار به فروش رس��انده اند. از 
جمله نکات مهم در اين خصوص اين که بورس کاال و به 
طور کلی بازار سرمايه به دليل ماهيت خود در حقيقت يک 
اتاق شفاف و شيشه ای برای عرضه محصوالت به حساب 
می آيد و خودروسازان دولتی و خصوصی می توانند از يک 
مسير مش��خص که راه فرعی هم ندارد، وارد بازار شوند و 
محصوالت خود را عرضه کنند. موضوعی که مورد استقال 
بعضی از خودروس��ازان نيز قرار گرفت اس��ت و می توان 
آن را به منزله متنوع سازی روش های فروش به حساب 
آورد. اما در آخرين س��اعات دو شب گذشته يکی ديگر از 
شگفتانه های وزارت صمت اين بار از معاونت حمل و نقل 
اين وزارتخانه چشم اهل صنعت را به يک نامه روشن کرد! 
نامه ايی از منوچهر منطقی معاون صنايع حمل و نقل وزارت 
صمت به س��ازمان بورس که محتوای نامه به لغو فروش 
محصوالت يکی از خودروسازان بخش خصوصی اشاره 
داشت. اين در حالی است که از ۱۱ خرداد اين خودروساز 
منطبق بر مجوزهای دريافت شده فروش اقدام به عرضه 
محصوالت خود در بورس کاال کرده بود و در همين زمان 
نيز مشتريان برای خريد محصوالت اقدام به ثبت نام و واريز 
وجه کرده بودند. در حقيقت وزارت صمت با ارسال اين نامه 
به سازمان بورس درست شب قبل از آغاز فروش در بورس 
کاال رسما جلوی اين طرح فروش را گرفت تا ثابت کند بی 
برنامگی در استراتژی ها تنها شامل حوزه های توليد نمی 
شود و در بخش اطالع رسانی نيز مشکالت بزرگی پيش 
رو دارد. حال سوال اينجاست که اگر اين اقدام خودروساز 
مورد نظر غير قانونی است، چگونه وزارت صمت اجازه داده 
از چند روز قبل خريداران اقدام به ثبت سفارش خريد در 
بوس کاال کنند؟ از طرفی چرا اين وزارت خانه در خصوص 
روش فروش خودرو در بورس کاال دقيق و شفاف نظرات 
خود را بيان نمی کند؟ چه کسی قرار است پاسخ مشتريان 
ناراضی را بدهد؟ اين در حالی اس��ت که اين وزارت خانه 
دست کم ۷ روز برای سنجش شرايط و تصميم گيری در 
اين خصوص از زمان باز شدن ثبت سفارش خريد در بورس 
زمان در اختيار داشته است. از طرفی نامه معاون حمل و 
نقل صمت جلوی فروش اين خودروساز را گرفته است، اما 
دليل اين موضوع هنوز بيان نشده و شفاف سازی در اين 
مسير بدون شک می تواند مطالبه افکار عمومی باشد. به نظر 
می رسد اين وزارت خانه با توجه به شاهکاری که در سامانه 
جامع فروش خودرو در کارنامه دارد، حاال سعی می کند 
روش های متنوع فروش را نيز محدود کند تا دامنه قدرت 
خود را عالوه بر خودروسازان دولتی بر سر خصوصی ها هم 
گسترش دهد. گويا وزارت صمت در ۱۷ خرداد ماه مصوبه 
ای داشته که عرضه خودروهای خارجی در بورس کاال را 
لغو کند. حاال سوال اينجاست که تعريف اين وزارت خانه از 
خودروی خارجی و داخلی چيست؟ به اين ترتيب بايد اين 
گونه تصور کرد که از نظر اين وزارت خانه خودروهايی که با 
درصد بااليی از داخلی سازی و کيفيت پايين در کشور توليد 
می شوند، امکان عرضه در بورس را دارند اما خودروهايی 
که داخلی سازی بااليی ندارند اما کيفيت مناسبی دارند 
و از نظر پلتفرمی نيز بس��يار پيش��رفته تر از محصوالت 
داخلی هس��تند نبايد در بورس عرضه شوند! با توجه به 
عملکرد وزارت صمت در حوزه خودرو از زمان اس��تقرار 
دولت سيزدهم، در صورت حل همه مشکالت تحريمی 
و ارتباطات بين المللی و اقتصای، احتماال خودروسازان 
کشور بايد چند سالی هم صرف غلبه بر مشکالت ناشی از 
شگفتانه های اين وزارتخانه کنند. حاصل جلسات پر شمار 
خودرو و تصميمات و بخشنامه های مختلف وزارت صمت 
امروز افزايش نارضايتی عمومی، دلسردی خودروسازان 
بخش خصوصی، عدم بهره وری خودروسازان دولتی و گله 
های مقام معظم رهبری از وضع خودروسازان است. شايد 
وقت آن شده که نامه های سربرگ دار ساختمان سميه 
محتوايی از جنس رفع موانع توليد و تسريع امور صنعت 

خودرو داشته باشد، نه سودآوری برای دالالن بازار.
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خبرروز

تودهگردوخاكازنوارغربيواردكشورميشود
بنابر اعالم سازمان هواشناسي توده گرد و خاك نوار غربي كشور و به تدريج بخش هايي از مركز كشور را تحت تأثير خود قرار مي دهد. 
بر اساس اعالم سازمان هواشناسي، طي سه روز آينده در خراسان شمالي و رضوي، ارتفاعات البرز شرقي، شمال استان هاي آذربايجان 
شرقي و غربي و اردبيل رگبار رعد و برق و وزش باد شديد رخ خواهد داد. توده گرد و خاك نوار غربي كشور و به تدريج بخش هايي از 
مركز كشور را تحت تأثير خود قرار مي دهد. در نوار شرقي كشور، استان هاي واقع در زاگرس مركزي، زنجان، قزوين، البرز، تهران، 
اصفهان و فارس افزايش ابر گاهي همراه با گاهي وزش باد شديد همراه با خيزش گرد و خاك انتظار مي رود. درحالي كه بسياري از 

تاالب ها خشك شده اند يا در شرف خشك شدن هستند، پس هر وزش بادي مي تواند به توده گرد و خاك تبديل شود.

»تجديدآگهيارزيابيكیفيتولیدكنندگان«
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WWW.IKORC.IR:آدرساينترنتي

گليماندگار|
 هفته گذشته وقتي شهر در تعطيالت 14 
و 15 خرداد به سر مي برد عده اي بي سر و 
صدا وارد بانك ملي شعبه دانشگاه تهران شدند و محتويات 
صندوق هاي امانات اين ش��عبه را به سرقت بردند. 168 
صندوق خالي ش��د و مالباختگان از آن روز تا به حال در 
مقابل بانك تجمع كرده و خواستار رسيدگي به اين سرقت 
شدند. بانك مركزي اما دو روز بعد از سرقت اعالم كرد كه 
تمامي خسارت هاي وارد شده بر صاحبان صندوق ها را 
جبران مي كند. اما مس��اله اينجاست كه جز افرادي كه 
صندوق را اج��اره كرده اند هيچ ك��س نمي داند، درون 
صندوق هاي امانات چه چيزي بوده و ارزش تقريبي هر 
كدام از اين صندوق ها چه مبلغي مي شود، همين مساله 
هم باعث شده تا جبران خسارت كمي غير واقعي به نظر 
برس��د. در حالي كه در تمام دنيا قانون حكم مي كند كه 
هيچ كس جز اجاره كننده صندوق نبايد از محتويات آن با 
خبر باشد، جبران خسارت در چنين مواقعي به چه شكل 
انجام خواهد شد. البته راهكارهايي مبني بر اينكه بر اساس 
اظهارات افراد نيم��ي از ارزش آن چه در صندوق امانات 
بوده به حساب ش��خصي فرد واريز مي شود اما حساب 
بلوكه مي ماند تا زماني كه قوه قضاييه حكم نهايي را صادر 
كند و البته افراد براي اينكه پولي به حسابشان واريز شود 
بايد صلحنامه اي را هم با بانك امضا كنند، كه اين مساله 
نيز خود به بحث و جدل هايي بين مشتريان و بانك منجر 
شد. اما حاال پليس اعالم كرده كه سارقان 13 نفر بوده اند 
كه 10 نفر آنها در داخل كشور دستگير شده اند و 3 نفر در 
خارج از كشور. بخش اعظمي از اموال به سرقت رفته هم در 
درون ماشيني در پاركينگ فرودگاه امام خميني جاسازي 

شده است كه توسط پليس كشف و ضبط شده است. 

دستگیريسارقان
صندوقاماناتبانكملي

سردار حسين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
در جمع خبرنگاران جزيياتي بيش��تر از دستگيري 
سارقان صندوق امانات بانك ملي را تشريح كرد و گفت: 

از ساعات اوليه روز دوشنبه پليس مطلع شد كه اين 
سرقت به وقوع پيوسته و بالفاصله بعد از اطالع و بازديد 
از صحنه، كار پليس شروع شد و با تشكيل چند تيم 
ويژه از مجرب ترين كارآگاهان طرح عمليات ويژه ما 
براي به دست آوردن ردپاي سارقان، شناسايي آنها، 
نحوه سرقت و دس��تگيري آغاز شد. يك هفته است 
كه ش��ب و روز نداريم و امروز خدا را شكر با اقدامات 

شبانه روزي، سارقان بانك دستگير شدند.

بخشاعظميازاموالمسروقهمردم
كشفشد

او با بيان اينكه با تالش شبانه روزي پليس در كمتر از 48 
ساعت سارقان شناسايي و دستگير شدند، ادامه داد: يك 
الي دو روز اس��ت كه اين افراد دستگير شده اند كه البته 
تعدادي از آنها در داخل كشور و تعدادي به خارج كشور 
متواري شده بودند كه با هماهنگي خوب پليس اينترپل 

دستگير شده و در حال انتقال به كشور هستند.

تاكنون11-10نفردستگیرشدهاند
رحيمي اضافه كرد: موضوع اصلي بحث اموال مردم بود كه 
در اين چند روز با تالشي كه انجام شده، بخش اعظمي از 
اين اموال بر اساس اعترافاتي كه متهمين داشتند، كشف 
و جمع آوري شد البته اين اموال در جاهاي مختلف و در 
اختيار افراد مختل��ف بود. فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
ادامه داد: پليس با اقتدار، توانمندي و استفاده از تجارب در 
كمترين زمان ممكن سارقان و مرتبطان آنها را دستگير 
و بخش زيادي از اموال مسروقه را كشف كرد كه البته كار 
ادامه دارد. رحيمي خاطرنشان كرد: تالش پليس بر اين 
است كه با تمام توان اموال مردم كه مالباخته هستند را 
جمع آوري كنيم و اينها را به بانك مركزي تحويل مي دهيم 

و از اين طريق تحويل مالباختگان خواهد شد.

عدمامنیتبانكيكماهقبل
صورتجلسهوتذكردادهشدهبود

او در م��ورد نحوه س��رقت نيز گفت: متاس��فانه يكي از 

مشكالت اين است كه همه دستگاه ها به خصوص بانك 
كه عمليات هاي سنگين بانكي هم دارد در برخي موارد 
كمترين توجه را به سامانه هاي ايمني مي كند و يكي از 
عواملي كه سبب تحريك سارقان شد كه دست به اين 
اقدام خبيثانه بزنند زمينه اي بود كه از بابت بي توجهي به 
ايمني و امنيت فراهم شده بود. رحيمي اضافه كرد: يك 
ماه قبل كارشناسان پليس از اين بانك بازديد كردند و 
تمام موارد عدم امنيت را ثبت، صورتجلسه و به مديرانش 

تذكر داده بودند اما اقدامي در اين زمينه نشد.

عواملبانكجزودستگیرشدگاننیستند
وي در پاسخ به اين س��وال كه آيا از كارمندان بانك نيز 
جزو دستگيرش��دگان بودند، اظهار ك��رد: تا االن خير 
و عوامل زحمت كش بانك دخالت مس��تقيمي در اين 
زمينه نداش��تند اما قصورهاي��ي در خصوص مباحث 
امنيتي داشتند كه دو نفر از آنها بازداشت شده اند. او در 
پايان افزود: به ش��هروندانمان اعالم مي كنم كه پليس 
بدون كمترين س��رنخي كارش را آغاز كرد و در كمتر از 
48 ساعت به تمام زواياي پيدا و پنهان اين سرقت دست 
يافت و اگر چند روزي بيشتر طول كشيد به دليل اين بود 

كه بايد عوامل دستگير و اموال كشف مي شد.

دستگیري10سارقدرشمالكشور
دادستان تهران نيز ضمن تاييد خبر دستگيري 10 نفر 
از سارقان بانك ملي گفت: 10 نفر از اين افراد در داخل 
كشور و سه نفر ديگر كه به كشور همسايه متواري شده 
بودند، دستگير شدند. علي صالحي با بيان اينكه 10 
نفر از متهمان در تهران و شمال كشور دستگير شدند، 
عنوان كرد: در حال حاضر متهمان تحت تحقيقات 

قضايي و در اختيار ضابطان قرار دارند.

عاملبروزايناتفاقهادركشورچیست
اما مدتي اس��ت كه به گفته پليس ميزان سرقت در 
كشور افزايش پيدا كرده است، البته تا كنون چنين 
س��رقتي با اين ابعاد حداقل طي س��ال هاي گذشته 

بي سابقه بوده و دزدان به روش فيلم هاي هاليوودي 
اقدام به سرقت كردند. اما كيف قاپي، زورگيري، خالي 
كردن خانه، س��رقت از ماش��ين ها و مغازه ها، حتي 
سرقت هاي مسلحانه كه آخرين نمونه آن 12 خرداد 
ماه اتفاق افتاد كه دو س��ارق مس��لح به طالفروشي 
در خاني آباد حمله كردن��د و البته با همكاري مردم 
دستگير شدند. اما ماجرا به همين جا ختم نمي شود، 
در واقع تنها دستگيري س��ارقان كليد حل معضل 
دزدي در كشور نيست و نخواهد بود. آنچه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، ميزان افزايش و چرايي اين اتفاق 
اس��ت كه نبايد به س��ادگي از كنار آن گذش��ته و 
ناديده گرفته شود. اينكه پليس آگاه و هشيار است 
و حداقل در موارد اينچنيني يعني سرقت هايي كه 
از كيف قاپي و زورگيري بزرگ تر هس��تند، سريع 
وارد عمل مي شود و اغلب هم در دستگيري سارقان 
موفق است، جاي خوش��حالي دارد، اما ريشه يابي 
بروز چنين اتفاقاتي هم بايد مورد توجه قرار بگيرد.

فقرتوجیهنیستيكدلیلاست
مصطفي اقليما، پدر مددكاري اجتماعي ايران، درباره 

چرايي به وقوع پيوستن چنين اتفاقاتي در جامعه به 
»تعادل« مي گويد: اگر بگوييم در بس��ياري از موارد 
فقر عامل دزدي اس��ت قصد توجيه كردن اين رفتار 
را نداريم بلكه باي��د با نگاهي واقع بينان��ه به اتفاقات 
بنگريم. فش��ارهاي اقتصادي ممكن است هر انساني 
را كه در معرض آس��يب قرار دارد، وادار به رفتارهايي 
كند كه هيچ توجيهي براي آن قابل پذيرش نباش��د، 
دزدي را نمي توان با دليل فقر توجيه كرد اما مي توان 
به آن به عنوان ي��ك علت براي به وجود آمدن معلول 
نگاه كرد. زماني كه پليس اعالم مي كند آمار سارقان 
بار اول��ي افزايش پيدا كرده اي��ن همان زنگ خطري 
اس��ت كه امنيت جامعه را تهديد مي كند. اين روزها 
اغلب افراد مي گويند زماني كه در ماش��ين شخصي 
خود نشس��ته بودند، فردي با چاقو به آنها حمله كرده 
و موبايل و وسايل ش��خصي با ارزش آنها را به سرقت 
برده اس��ت. اين اتفاق نش��انه چيس��ت؟ كساني كه 
دست به چنين اقداماتي مي زنند در چه وضعيتي قرار 
دارند. هيچ كس نمي خواهد با اشاره به اينكه وضعيت 
معيشتي و اقتصادي جامعه خوب نيست، كار سارقان 
را توجيه كند، اما بايد به فقر به عنوان يك دليل براي 

بروز چنين رفتارهايي نگاه كنيم.  او در بخش ديگري 
از سخنانش مي گويد: نابرابري درآمدي، تورم، كاهش 
توان خريد مردم، افزاي��ش افرادي كه به زير خط فقر 
سقوط مي كنند، تمام اين اتفاقات پيامدهايي به دنبال 
خواهد داش��ت كه افزايش س��رقت در جامعه يكي از 
آنها به ش��مار مي رود. افرادي كه اقدام به س��رقت از 
بانك ملي كرده اند، قطعا اف��رادي بودند كه در زمينه 
دزدي تبحر داش��ته اند، چه بسا افراد نخبه هم در آنها 
پيدا شود، طراحي اين نقشه و عملي كردن آن كار هر 
كسي نيست. اما باز هم اگر به عمق اتفاقي كه رخ داده 
نگاه كنيم رد پايي از شرايط بد اقتصادي را در بروز اين 
سرقت مي توان پيدا كرد. به همين خاطر است كه بارها 
گفته شده اگر شايسته ساالري در كشور حاكم شود و 
افراديي كه در مناصب مهم قرار مي گيرند افرادي باشند 
كه به حيط اختيارات و وظايف خود واقف بوده و توانايي 
انجام كارهاي بزرگ را داشته باشند، آن وقت مي توانيم 
اميد داشته باشيم كه شرايط بهبود پيدا كند. متاسفانه 
شايسته ساالري در كشور ما مدت هاي مديدي است 
كه به فراموشي سپرده شده و هر بار هم اتفاقاتي تازه 
باعث مي شود تا اين خالء بيش از پيش نمود پيدا كند. 

گزارش

از سرقت 168 صندوق امانات بانك ملي تا دستگيري سارقان

سرقت به سبك هاليوودي در ساعت صفر
فقر توجيه نيست علت است

رويداد

رویخطخبر

ادامهازصفحهاول

شرايط اشتغال خانگي براي معلوالن فراهم مي شود

دريافت 1۴۰ هزار نمونه بيولوژيک از مجرمان خطرناک 

كرونا آينه تاب آوري جهان بود
شرايط اشتغال براي معلوالن هميشه سخت بوده و وقتي 
پاي صحبت اين افراد مي نشيني، اولين مساله اي كه به 
آن اشاره مي كنند، نداشتن شغل است، اينكه بسياري از 
ادارات، سازمان ها و شركت ها از استخدام اين افراد سر باز 
مي زنند در حالي كه آنها هم مثل ديگر اعضاي اين جامعه 
احتياج هايي دارند كه بايد با كسب درآمد آنها را برطرف 
كنند، اما هميشه بزرگ ترين معضل معلوالن اشتغال بوده 
و هست. افرادي كه توانايي كارهاي بزرگ را دارند و تنها 
به دليل نقص جسماني خود از بسياري امكانات بي بهره 
مانده و حتي براي امرار معاش خود با مشكل مواجه اند. 
حاال با توجه به وعده هاي مسووالن بهزيستي در مورد 
ايجاد اشتغال خانگي براي اين افراد مي توان اميدوار بود كه 
حداقل مشكل بزرگ آنها تا حد زيادي مرتفع شود، البته 
بايد ديد اين وعده ها چه زماني اجرايي شده و به مرحله 
عمل مي رسند و معلوالن مي توانند از آن منتفع گردند. 

تسهیالتبالعوضبرايمعلوالن
سرپرست دفتر امور توانمندس��ازي معلوالن سازمان 
بهزيستي كشور گفت: شرايط اشتغال خانگي براي گروه 
هدف در معلوليت هاي مختل��ف ازجمله جوانان داراي 
معلوليت بينايي، شنوايي و جس��مي حركتي، فراهم 
مي شود. محسن ايرواني افزود: در كنار اين اقدامات، تالش 
مي كنيم افراد داراي معلوليت از تسهيالت  بالعوض، ماده 
16 و تبصره 18 كه دبيرخانه ش��وراي اشتغال سازمان 
آنها را مديريت مي كند، بهره مند شوند. او با بيان اينكه 
در بس��ته جامع اش��تغالزايي، افراد داراي معلوليت در 
سه مسير شغلي اصلي ش��امل بيمه پرداز كردن افراد، 
خوداش��تغالي و كارآفريني طبقه بندي شده اند، افزود: 
دومين مسير شغلي معلوالن كه براي ما خيلي اهميت 
دارد، خوداشتغالي است. خوداشتغالي مي تواند در منزل 
به صورت اش��تغال خانگي باشد يا اينكه از طريق مراكز 
روزانه يا شبانه روزي به ويژه خانه هاي كوچك كه از 15 
فرد داراي معلوليت ميزباني مي كند، ايجاد شود. ايرواني 
با تقسيم بندي خوداشتغالي به دو بخش فردي و گروهي، 

گفت: در خوداشتغالي فردي ما برنامه ريزي كرديم كه 
بتوانيم فرصت هاي شغلي را از طريق اعطاي تسهيالت 
بالعوض فراهم كنيم كه اين تسهيالت به توسعه اشتغال 
خانگي از طريق رويكرد آموزش هاي حرفه اي به شيوه 
استادشاگردي كمك مي كند و كس��ب و كارهاي آزاد 
را مورد حمايت قرار مي دهيم. اين راهكار جزو بهترين 

راهكارها براي اشتغالزايي افراد داراي معلوليت است.

تالشبرايبهعضويتدرآوردن
10هزارمعلولدرصندوقهايخردمحلي

سرپرست دفتر امور توانمندس��ازي معلوالن سازمان 
بهزيستي كش��ور با اش��اره به برنامه هاي خوداشتغالي 
گروهي، گفت: در اين راستا، برنامه ما تشكيل گروه هاي 
خوديار حداقل 15 نفره در قالب صندوق هاي خرد محلي 
با همكاري صندوق كارآفريني اميد است. ايرواني تصريح 
كرد: هدف گذاري ما اين اس��ت كه از طريق اين رويكرد 
بتوانيم 10 هزار ف��رد داراي معلوليت را به عضويت اين 
صندوق ها در بياوريم. در اين رويكرد وام هايي از طريق 
صندوق كارآفريني اميد به اين گروه ها داده مي شود. يك 
سهم آورده اي خود افراد دارند و بهزيستي نيز يك مشوق 
در سال 1401 به مبلغ 2 ميليون تومان به هر فرد كه عضو 
صندوق مي شود، مي دهد. او افزود: افراد داراي معلوليت 
در اج��راي اين برنام��ه بعد از اينكه ب��ه صورت گروهي 
آموزشي مي بينند در زمينه هاي بافندگي، كشاورزي و 
مشاغل دامپروري و گزينه هاي مختلف ديگر به صورت 
گروهي مشغول مي ش��وند. صندوق خرد محلي، يك 

صندوق در گردش است و افراد عضو مي توانند وام هايي را 
دريافت كنند و همديگر را حمايت كنند و اين يك فرآيند 

توانمندسازي فردي هم محسوب مي شود.

اشتغالخانوادگيبرايمعلوالنيكه
نميتوانندواردبازاركارشوند

سرپرست دفتر امور توانمندس��ازي معلوالن سازمان 
بهزيستي كشور گفت: همچنين يكي از راهكارهايي كه 
در خوداشتغالي گروهي وجود دارد، تشكيل گروه هاي 
هميار 5 نفره است كه با همكاري بانك رسالت به عنوان 
يك گزينه از امسال مي خواهيم در برنامه ما باشد كه يك 
فرصت جديد را فراهم كنيم كه حمايت هاي بانك در اين 
زمينه حمايت مناسبي است و مي تواند موجب اشتغال 
افرادي كه در اين زمينه مايل هستند، شود. ايرواني افزود: 
يكي از موارد ديگر، اشتغال خانوادگي است. ما افراد داراي 
معلوليتي داريم كه ممكن است معلول ذهني خفيف يا 
بيمار اعصاب و روان يا جسمي حركتي شديد باشند كه 
قادر نيستند وارد بازار كار آزاد شوند و نياز به حمايت دارند. 
در اين موارد اعضاي خانواده شامل والدين و خواهر و برادر 
مي توانند در كنار همديگر اشتغال خانوادگي ايجاد كنند 
كه ما مي توانيم تسهيالتي را براي اشتغال خانوادگي از 
طريق دبيرخانه اشتغال براي آنها فراهم كنيم. او ادامه 
داد: در حوزه توانبخشي، آموزش هاي الزم رصد، مشاوره 
و هدايت شغلي صورت مي گيرد تا مطمئن شويم به يك 
اشتغال پايدار ختم مي ش��ود. يكي ديگر از راه ها ايجاد 
كارگاه هاي توليدي خصوصي اس��ت كه موارد موفقي 
در اين زمينه داشتيم و مي خواهيم آنها را توسعه دهيم. 
افرادي كه به عنوان فرد معلول كارآفرين و موفق تر هستند، 
مي توانند افراد ديگري در اين كارگاه ها از جمله كارگاه 
خياطي به استخدام دربياورند و بتوانند به صورت يك 
اشتغال گروهي، اين كار را دنبال كنند. ايرواني اضافه كرد: 
همچنين تعاوني هاي معلولين را داريم كه نمونه هايي از 
آن را در س��ال هاي گذشته ايجاد كرديم و به عنوان يك 

تجربه موفق، مي خواهيم آن را توسعه دهيم.

رييس بانک هويت ژنتيک اي��ران گفت: در حال حاضر 
بيش از 140 هزار نمون��ه ژنتيک از مجرمان خطرناک 
اخذ شده است و از اين تعداد 25 هزار پروفايل ژنتيکی در 
سامانه بانک هويت ژنتيک ايران ثبت شد. رضا رئوفيان 
افزود: در حال حاضر بيش از 140 هزار نمونه ژنتيک از 
مجرمان خطرناک اخذ شده است و از اين تعداد 25 هزار 
پروفايل ژنتيکی در سامانه ثبت شده و ساير نمونه ها در 
حال استحصال پروفايل ژنتيکی و ثبت نهايی در سامانه 
اس��ت و همچنين الزم به ذکر است اين اطالعات کامال 
به صورت محرمانه در س��امانه بان��ک ژنتيک ذخيره و 
نگهداری می ش��وند. رييس بانک هويت ژنتيک ايران 
گفت: در راس��تای اجرای جزء يک بن��د )ز( ماده 211 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی با 
هدف تسهيل و ارتقاء کيفيت رسيدگی به پرونده ها، قوه 
قضائيه با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل 
کشور و نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران مکلف به 
تهيه شناسنامه ژنتيکی از افراد با بهره گيری از نيروهای 

متخصص و روش ها و تجهيزات کارآمد ش��د. رئوفيان 
افزود: در سال 13۹2 دستورالعمل تشکيل بانک هويت 
ژنتيک ايران توسط رياست وقت قوه قضائيه ابالغ شد. 
او تاکيد کرد: پروفايل های ژنتيکی اس��تحصال شده از 
نمونه های بيولوژيک اخذشده از مجرمان خطرناک پس 
از بارگذاری در سامانه بانک ژنتيک با نمونه هايی که از 
صحنه جرم جمع آوری می شود، مطابقت داده می شود 
و در صورت مشاهده مطابقت، موضوع برای شناسايی 
مجرم و ديگر موارد به مراجع قضايی ذيصالح اطالع داده 
می شود. اين اقدام با همکاری سازمان زندان ها ابتدا در 
تهران در سال 13۹5 و سپس در 6  استان ديگر و بعد هم 

در سطح کشور پياده سازی شد.

 با نوعي سبك زندگي فضيلت مدار جامعه را روبرو 
كرد. منجر به گس��ترش سواد رس��انه اي و جهان 
ديجيتالي مضاعف و هوش رسانه اي شد. آشنايي 
با دانش پزشكي و افزايش شناخت نظام دانش در 

ميان مردم صورت گرفت. 
كرونا افزايش ت��اب آوري و توان تطبيق را در پي 
داش��ت. درباره پاندمي هاي گذش��ته، اطالعات 
زيستي چنداني نداريم ولي در اين رويداد، هزاران 
تجربه زيس��تي و مقاله علمي توسط افراد موثر و 
عادي مستندسازي شد. مواجهه با رنج متعالي و 
درگير شدن اصحاب علوم انس��اني در جامعه، از 

پيامدهاي كروناست. 
رويداد كرونا از جنگ جهاني هم گس��ترده تر بود 
و هنوز بسياري از كش��ورها درگير با اين موضوع 

هستند. به طور مثال بخش خدمات به طور جدي 
آسيب ديد. 

اين بخش باالترين سهم هزينه هاي نيروي انساني 
و بيش��تر ارتباط رويارو با مردم را نس��بت به بقيه 
بخش ها به خصوص كشاورزي و صنعت و معدن 

دارد و آسيب ديد. 
بخش هاي غيررسمي اقتصاد در مقايسه با بخش 

رسمي آسيب بيشتري ديدند. 
در كش��ورهايي مانند ايران كه اقتصاد غيررسمي 
بزرگي دارند مردم بيش��تر آسيب ديدند. اقتصاد 
ش��هري بيش از اقتصاد روس��تايي آس��يب ديد. 
كرونا آينه تاب آوري در كش��ورهاي مختلف بود. 
كرونا نش��ان داد ما توانايي تحمل شوك و آسيب 

را نداريم. 

ايران يكي از پايين ترين س��طوح تاب آوري را در 
اين دوره به نمايش گذاشت. تاب آوري خانوارها 
بس��يار بيش��تر از دولت بود و خانوارها سريعتر از 
دولت خود را با ش��رايط س��خت تطبيق دادند. با 
وجود تمركز هيات دولت روي كاهش آسيب ها، 
در عمل سياس��ت هاي كاهش آس��يب دستاورد 

چنداني نداشت. 
بوروكراسي طوالني در كرونا براي تصميم گيري 
را ش��اهد بودي��م. تعل��ل در تصميم گيري ه��ا و 
گفت وگوهاي طوالني با توجه به تجارب مش��ابه 
ساير كش��ورهاي دور و نزديك، نش��ان مي دهد 
قدرت يادگيري ما بس��يار اندك است. مشكالت 
بودجه اي دولت و نگراني هاي مرتبط با نظام بانكي 

اين وضعيت را تشديد مي كرد.
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