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يادداشت- 1

 واقعيت 
آمارهاي بيكاري چيست؟

هرچن��د مقام��ات دولتي )و 
س��ازمان هاي مرتبط با آنها( 
تالش مي كنند با اس��تفاده از 
برخي آمارها، وضعيت بازار كار 
كشور را مطلوب ارزيابي كنند 
و از كاهش ن��رخ بيكاري خبر 
مي دهند اما واقعيت آن است 
نرخ بي��كاري از 8.8 درصد در 
بهار 1400 به 9.2 درصد در بهار امس��ال رسيده است، بر 
اين اساس به جمعيت بيكار كشور در بهار 1400 نسبت 
به بهار س��ال گذش��ته بالغ بر 100 هزار نفر افزوده شده 
است. بزرگ ترين شوكي كه در بازار كار كشور ايجاد شده 
و باعث شده تا بازار كار كشور شرايط بهتري را تجربه كند، 
برآمده از اين واقعيت است كه شراره هاي كرونا در كشور 
كمي فروكش كرده و اين امر باعث ش��ده تا برخي تصور 
كنند كه رونقي در بازار كار كش��ور ايجاد شده است. تنها 
موضوعي كه اتفاق افتاده اين است كه كرونا كاهش پيدا 
كرده و متعاقب آن تحركي نسبي در بازار كار شكل گرفته 
است. اين مهم ترين اتفاقي است كه در بازار كار ايران اتفاق 
افتاده است، وگرنه هيچ نشانه اي از برنامه ريزي مناسب 
توسط دولت مشاهده نمي شود. همچنان بازار كار ايران 
از 2 فقدان بزرگ يكي ع��دم برنامه ريزي و ديگري عدم 
سرمايه گذاري است رنج مي برد. از سوي ديگر چون نرخ 
تورم هم افزايش يافته، مانع بزرگي در مسير كسب و كار 
كشور شكل گرفته است.اين در حالي است كه مهم ترين 
وعده دولت در خصوص مهار تورم روي زمين مانده است 
و دولت نتوانسته قدم بلندي در مسير كنترل تورم بردارد. 
آمارهاي جديد در خصوص رشد نقدينگي نيز حاكي از 
افزايش نقدينگي به حدود 5هزار هزار ميليارد تومان است. 
اين شاخص مهم بدون ترديد در چشم انداز پيش رو باز هم 
باعث افزايش تورم خواهد شد . افزايش تورم به معناي باالتر 
رفتن هزينه هاي كسب و كار در كشور است. از سوي ديگر 
ريسك اقتصادي نيز در اثر اين وضعيت در اقتصاد ايران 
ادامه در صفحه 3 افزايش پيدا كرده است.  

حميد حاج اسماعيلي

وزارت صمت تكليف آيين نامه واردات خودرو را مشخص كند

بازار خودرو در بالتكليفي 

يادداشت-5يادداشت-2 يادداشت-4يادداشت-3

 درآمدهاي ترانزيتي
 از رويا تا واقعيت

حضور شركت هاي خصوصي 
در بازار بدهي

اهميت عبور از »سوگ پس از طالق« »رمز ريال«، دارايي ديجيتال با پشتوانه حاكميت

موقعيت ژئوپليتيك��ي ايران 
در آسياي ميانه، خاورميانه و 
اورآسيا و قرار داشتن درياچه 
خزر در شمال و خليج فارس 
و دري��اي عم��ان در جنوب، 
قرارگرفت��ن در مس��يرهاي 
كري��دوري ش��مال- جنوب، 
وجود بنادر ش��هيدرجايي و 
امام در جنوب و اميرآباد و انزلي در ش��مال، پتانس��يل 
ارزشمندي را در اختيار ايران قرارداده و حمله روسيه به 
اوكراين كه تحريم بين المللي اين كشور را در پي داشت 
عالوه بر موقعيت جغرافيايي، نيز فرصت بي نظيري را به 
ايران داده اس��ت تا با قرار گيري در مسيرهاي ترانزيتي 
مختلف ازجمله كريدور شمال- جنوب، كريدور اقتصادي 
چين- آسياي ميانه- آسياي غربي بتواند درآمد سرشاري 
را نصيب كشور نمايد. هرچند فعاليت كشورهاي منطقه 
ب��راي راه ان��دازي كريدورهاي موازي با اي��ران همانند 
اتصال بندر تركمن باش��ي در تركمنستان به بندر باكو 
در آذربايجان از طريق خط كشتيراني در عرض درياي 
كاسپين، توافقنامه الجورد و اتصال كشورهاي افغانستان، 
تركمنستان، آذربايجان، گرجستان و تركيه، اتصال ريلي 
باكو- تفليس- قارص، برنامه ريزي تركيه براي تبديل به 
هاب منطق��ه اي ترانزيت مي تواند تهديدي جدي براي 
مزيت مس��ير ترانزيت كاال از ايران ايجاد كند اما كوتاه 
بودن مس��ير و امنيت تردد باعث مي ش��ود كه ترانزيت 
كاال از طريق ايران مورد توجه قرار گيرد.  به عنوان مثال، 
حجم تجارت بين روسيه و هند كه پيشتر از طريق درياي 
سياه، مديترانه، كانال سوئز يا جبل الطارق، درياي سرخ و 
اقيانوس هند و بنادر هند صورت مي گرفت با تحريم هاي 
بين المللي ناشي از حمله روسيه به اوكراين هزينه گزاف 
و زمان زيادي را به هردو كش��ور تحميل مي كند، اما از 
طريق مسير ترانزيتي تركمنستان- ايران بسيار كوتاه تر 
و هزينه كمتري را در پي دارد و به نظر مي رسد به همين 
خاطر نيز طي سفر اخير معاون حمل و نقل وزارت راه و 
شهرسازي ترانزيت 10 ميليون تن كاال از روسيه نهايي 
ش��د.در اهميت موضوع ترانزيت مي ت��وان به افزايش 
درآمدهاي ارزي، رونق بيمه و بانكداري و امور گمركي، 
ايجاد اشتغال پايدار و كاستن از اثرات تحريم هاي ظالمانه 
بين المللي اشاره كرد.  به باور بسياري از كارشناسان ايران 
با ارتقاي سطح كيفي و كمي مسيرهاي ريلي و آزادراهي 
و اتصال نقاط كريدورها، ظرفيت جابه جايي حدود 200 
ميليون تن بار ترانزيتي را دارد، اين درحالي اس��ت كه 
در حال حاضر حجم ترانزيت كاال از ايران كمتر از 1۳ 
ميليون تن است و شوراي عالي ترابري كشور افزايش 
20 ميليون تن ترانزيت ساالنه از كشور را پيش بيني 
كرده و وعده داده با تحقق اين ميزان ترانزيت، درآمد 
ارزي كشور از اين راه 20 ميليارد دالر خواهد بود.  براي 
ميزان درآمدهاي ارزي از طريق ترانزيت اعداد متفاوتي 
ادامه در صفحه 3 ذكر شده است. 

متاس��فانه حج��م تامين مالي 
ش��ركت هاي بزرگ��ي كه روي 
تابلوي اصلي بورس هس��تند، 
از بازار س��رمايه بسيار كم است 
كه دلي��ل آن به مناب��ع بزرگي 
برمي گردد كه در شبكه بانكي 
دارند. منطقا اين ش��ركت ها با 
وج��ود منابع بزرگ در ش��بكه 
بانكي و دريافت امتيازهاي خوب و تسهيالت راحت با نرخ 
پايين تر از بازار س��رمايه در ش��بكه بانكي، بسيار كم سراغ 
بازار سرمايه رفته و از سيستم رتبه بندي استفاده مي كنند. 
كل بازار مالي در ايران در مقطع زماني ۳1 خرداد ماه س��ال 
جاري، حدود 12 هزار و 500 همت بوده كه در بخش بازار 
بدهي، 4 هزار و ۳00 همت آن متعلق به تسهيالت بانكي 
و 542 هزار ميلي��ارد تومان آن هم در بخ��ش بازار بدهي 
بوده اس��ت. در بخش بازار س��هام بورس ته��ران، ۶ هزار و 
200 همت و فرابورس هم 1525 همت اس��ت. ارزش بازار 
بدهي بازار سرمايه 542 همت در مقطع زماني ۳1 خرداد 
بوده اس��ت. از مجموع 542 هزار ميليارد تومان، 442 هزار 
ميليارد تومان آن اوراق دولتي ب��وده يعني 81 درصد كل 
بازار بدهي در اختيار دولت است. 45 هزار ميليارد تومان آن 
براي سازمان هاي دولتي، ۳۷ هزار ميليارد تومان آن براي 
ش��ركت هاي خصوصي، 12 هزار ميليارد تومان آن براي 
شهرداري ها و 5۳00 هزار ميليارد تومان آن هم در شبكه 
بانكي است. با اين سهم مشخص است كه حجم و دايره كار 
شركت هاي خصوصي در بازار سرمايه بسيار كوچك است و 
اين موضوع كار را سخت تر مي كند. به گفته وي، بازار سرمايه 
بايد زمينه را براي دايره كار شركت هاي خصوصي راحت تر 
كند اما وجود برخي گلوگاه ها تحت عنوان ضامن بانكي، باعث 
شده شركت ها براي انتشار اوراق به سراغ شبكه بانكي بروند. 
در ۳ ماهه ابتداي منتهي به خرداد 1401، دولت 2۶ هزار و 
15۶ ميليارد تومان اوراق در 4 مرحله عرضه كرده است به  
طوري كه از مجموع 2۶ هزار و 15۶ ميليارد تومان عرضه، 
441۶ ميليارد تومان آن در بازار پول، ۶ هزار و ۷40 ميليارد 
تومان در بازار سرمايه و 15 هزار ميليارد تومان آن هم در قالب 
اسناد خزانه اسالمي عرضه شده است. اين حجم از عرضه به 
راحتي تمام در سه ماهه اول سال جاري براي بخش دولتي 
انجام شده، اين در حالي است كه براي بخش خصوصي آن 
 طور كه بايد عرضه اتفاق نيفتاده است. متاسفانه حجم تامين 
مالي شركت هاي بزرگي كه روي تابلوي اصلي بورس هستند، 
از بازار سرمايه بسيار كم است و دليل آن منابع بزرگي است 
كه در شبكه بانكي دارند. با وجود منابع بزرگ آنها در شبكه 
بانكي و دريافت امتيازهاي خوب و تسهيالت راحت با نرخ 
پايين تر از بازار سرمايه در شبكه بانكي، بسيار كم سراغ بازار 
سرمايه رفته و از سيستم رتبه بندي استفاده مي كنند. در كنار 
شركت ها با رتبه بندي مناسب، شركت هايي با وضعيت مالي 
نامناسب قرار دارند كه نيازمند تامين مالي بلندمدت هستند 
اما گزارش رتبه بندي خوبي ندارند در نتيجه براي انتشار اوراق 
بايد به شبكه بانكي مراجعه كنند.  ادامه در صفحه 3

»رمزري��ال« دارايي ديجيتالي 
اس��ت ك��ه بان��ك مرك��زي و 
حاكميت  آن را تاييد مي كند و 
پشتوانه آن بانك مركزي كشور 
است كه يكي از نقدهاي جدي 
به آن، قرار ن��دادن طال و فلزات 
گران بها به عنوان پشتوانه است، 
اگ��ر اين چنين ب��ود، رمزريال 
ارزشمندتر مي ش��د. اگر پش��توانه رمزريال طال يا فلزات 
ارزشمند ديگر باشد، شايد با اقبال عمومي بيشتري مواجه 
شود. رمز ريال و رمزارز هر دو در قالب دارايي هاي ديجيتال 
قرار مي گيرند و رمزريال تنها از اين جهت كه جزو دارايي هاي 

ديجيتال به حساب مي آيد با رمزارز مشابهت دارد. رمزارز كه 
 )Cryptocurrency( ترجمه اي از كلمه كريپتوكارنسي
و به معناي توكن هاي بدون پشتوانه  است كه بر مبناي اجماع 
و ش��بكه اي كه حول آن حركت مي كند شكل گرفته اند و 
به نوعي پول هايي هستند كه صدور آنها توسط بانك مركزي 
انجام نشده است. در مقابل اما »رمزريال« نوعي رمزپول يا ارز 
ديجيتال بانك مركزي است كه در دسته استيبل كوين ها 
)stablecoin( )ارزش ثابت( قرار مي گيرند. اين توكن 
پشتوانه دارد، قيمت آن  ثابت است، نوسان هاي معمول 
رمزارزها را ندارد و برخالف رمزارزها، بانك هاي مركزي 
و حاكميت ها آن  را تاييد مي كند و پشتوانه آن  ارز رايج 
ادامه در صفحه 3 كشور است.  

ط��الق  ك��ه  نط��ور  هما
پيامده��اي جبران ناپذيري 
دارد، ازدواج مج��دد بدون 
ني��ز  الزم  بررس��ي هاي 
پيامده��اي جبران ناپذيري 
دارد و نباي��د كول��ه ب��ار 
اش��تباهات قديم��ي را ب��ه 
زندگي جدي��د وارد كرد. از 
جمله مسائل مهمي كه پس از طالق در زندگي افراد 
رخ مي دهد، »تكرار« است، به اين معنا كه افراد بدون 
بررسي اش��تباهات زندگي مش��ترك قبلي، مجددا 
ازدواج مي كنند و همان مسائل و اشتباهات گذشته 

را در زندگي مش��ترك جديد نيز تك��رار مي كنند. 
ازدواج مجدد الزم است حتما افراد از مراحل سوگ 
پس از طالق گذر كرده و به پذيرش رس��يده باشند. 
بايد طالق خود را با آگاهي بپذيرند و س��پس به حل 
مساله بپردازند. »انكار«، »خش��م«، »چانه زني« يا 
»اي كاش ها« و »افس��ردگي« چهار مرحله س��وگ 
پس از طالق است. نبايد طالق را انكار كرد بلكه بايد 
تمام اتفاقاتي كه در زندگي مشترك رخ داده و رابطه 
را به طالق كشانده است بررسي كرد. بايد سهم خود 
از اشتباهات زندگي گذشته را پذيرفت. پس از طالق 
ابتدا افراد عصباني شده، طالق و اشتباهات خود را انكار 
كرده، دچار خشم مي شوند.  ادامه در صفحه 8

نظر اقتصاددان

فرشاد مومني: اين همه جهش نرخ ارز در دهه 1390 چه دستاوردي براي شما و مردم داشته است؟

هشدار »ارزي« به مسووالن دولتي
فرشاد مومني، اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
نسبت به پيامدهاي شوك درماني از طريق جهش نرخ ارز 
به مسووالن دولتي هشدار داد. به گفته اين اقتصاددان، در 
كل ۳0 سال گذشته شوك به نيت تامين مالي بي زحمت 
براي مصرف هاي ريالي دولت صورت گرفته، اما به افالس 
بيشتر دولت انجاميده است. نگذاريد آنقدر فريبتان بدهند. 
دكتر مومني همچنين با بيان اينكه اين روزها همه درباره 
حذف ارز ترجيحي كاالهاي اساسي صحبت مي كنند در 
حالي كه شوك هاي ديگري به نرخ ارز در سند اليحه بودجه 
1401 ديده شده است، اظهار كرد: ما مي توانيم مشفقانه 
به تصميم گيران بگوييم كه اين كارهاي خطرناك كشور 
را گرفتارتر مي كند. در شرايط كنوني برخورد جزيره اي با 
هيچ سياستي كارايي ندارد.تا زماني كه سياست هاي مالي، 
تجاري، فناوري و... با سياس��ت نرخ ارز را هماهنگ نكرده 
باشيد نمي توانيد سياست كنترل نرخ ارز موفق داشته باشيد. 

حساب كتاب اين مسائل روشن است.
آنگونه كه پايگاه خبري جماران گزارش كرده است، فرشاد 
مومني اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبايي 
در نشست ش��اخه اقتصادي فرهنگستان علوم با موضوع 
ارز ترجيحي، با بيان اينكه مس��اله نرخ ارز در يك ساخت 
توسعه نيافته را نمي توان به خودي خود مورد بررسي قرار 
داد، گفت: در كشوري كه با انبوه بحران هاي كوچك و بزرگ 
و چالش هاي نگران كننده روبرو است، نمي شود به صورت 
جزيره اي به يك قضيه نگاه كرد. مساله بديهي ديگر اين است 
كه وقتي يك سياست بالغ بر ۳0 سال تكرار مي شود و هربار 
هم شكست خورده و هيچ كدام از وعده هايش محقق نشده 
است و ما در دام نابرابرسازي فزاينده قرار داده، بايد ماجرا را از 

دريچه اقتصاد سياسي بررسي كنيم. 
وي افزود: نشانه ايمان اين است كه مومن از يك سوراخ دوبار 
گزيده نشود. اين چه ايماني است كه هر سال با وجود گزيده 
شدن مي گويند يك بار ديگر اين سياست ها را امتحان كنيم. 

معناي اين تكرار اين است كه منافع فاسد و نامشروعي وجود 
دارد. براي اينكه به دولت فعلي برنخورد من از حسن روحاني 
مثال مي آورم. او مي گفت يك عده گفتند اگر نرخ ارز را باال 
ببريم ايران گلستان مي شود اما نشد. ما متاسفانه ديديم 
همان آدم سال بعد همين كار را تكرار كرد. اين كارها مطلقا 
هيچ منطقي ندارد و كشور را دچار آينده هراسي كرده است 
كه آثار آن را در شيوه خروج سرمايه مادي و انساني از كشور 
مي بينيم. به تصميم گيران بايد توصيه كنيم به بديهيات اوليه 
عقلي برگردند يعني شما قبل از اتخاذ هر سياستي خود را 
در برابر فريب ها و دستكاري هاي واقعيت واكسينه كنيد. در 
سال 1۳۶8 همين وعده اي كه به حسن روحاني دادند به 
مرحوم هاشمي هم پيشنهاد كردند و گفتند نرخ ارز را جهش 
بده تا به صورت خودكار صادرات افزايش چشمگير، واردات 
كاهش و دولت را با وفور ري��ال مواجه كنيد. به اين پديده 
شوك درماني مي گويند و بنا بر تحليل هاي سطح توسعه 
شوك وارد كردن س��ه كاركرد دارد. يكي از اين كاركردها 

گم كردن جهت است، يعني دولت سياست هايي را اتخاد 
مي كنند كه شرايط اوليه خود را نمي بيند. كاركرد دوم شوك 
اين است كه كوته نگري به بار مي آورد زيرا حس بحران زدگي 
به دولت وارد مي كند و تمام هم و غم آن را بر اين مي گذارد 
كه امروز را به فردا برس��اند. چطور مي شود در مملكتي كه 
مهندس موسوي در زمان جنگ، معاونت طرح هاي دهه اول 
انقالب راه مي اندازد تا جنگ ما را از امور زيربنايي باز ندارد، 
بيش از سه سال اس��ت كه كل سرمايه گذاري هاي دولت، 
استهالكات موجود را جبران نمي كند و كسي هم چيزي 
نمي گويد؟ آن كسي كه در سازمان برنامه اين گزارش را بر 
مال كرد، بركنار شد درصورتي كه بايد به او مدال مي دادند. 
وقتي شما درباره ارز از خودت سلب مسووليت مي كنيد و 
مي گوييد صراف ها و ذينفع ها تفاهم كنند، يعني داوطلبانه 
حاكميت زدايي مي كنيد. با اين كارها شما به نفود نياز داريد 
و راضي به زحمت استكبار جهاني نيستيد. من صميمانه 
عرض مي كنم كه سياس��ت هاي س��ه دهه گذشته كه با 

شوك درماني اجرا شده تا اين لحظه شامل حاكميت زدايي 
از بازارهاي ارز، پول، سرمايه و كار بوده كه اين مشكل را در 

يك ابعاد بي سابقه اي به آستانه هاي بحراني رسانده است.
 مومني خاطرنش��ان كرد: يك كسي گفته است سياست 
تورم زا اتخاذ مي كنم تا فش��ار را از اين طريق از دوش فقرا 
بردارم. به اين فرد بايد جايزه سوپر نوبل بدهند چرا كه در 
سطح وسيعي بي پايه و مبتذل است. من واقعا از همه اصحاب 
خرد و دانايي استمداد مي كنم به اين مساله رسيدگي كنند 
و اجازه ندهند مافياهاي منتفع از شوك ما را فريب دهند. در 
طول تاريخ بشر شوك نيروي محركه تغذيه مافياها است. 
اگر ما گزارش بدهيم كه اين مافياها از 1۳۷0 تاكنون چه بر 

سر ايران آورده اند، چرت خيلي ها پاره مي شود. 
عضو هيات علمي دانش��گاه علمي سومين كاركرد شوك 
درماني را ايجاد احساس از هم گسستگي پيوندها دانست و 
گفت:  اي كاش در يك نظام تصميم گيري كه بخش بزرگي 
از آن لب��اس روحانيت دارند، از دريچ��ه تخصص خود به 
اين ماجرا نگاه كنند، يعني ببينند وقتي سياست تورم زا و 
اشتغال زدا را دستور كار قرار مي دهيد، ارادت مردم به دين و 
اخالق را باال مي بريد؟ نمي بينيد جامعه دچار چه تحوالتي 
شده است؟  نمي بينيد كه بر سر خود و جامعه چه آورده ايد؟ 
شما هر كاري مي خواهيد بكنيد، اولين شاقول سنجش آن 
كار بايد اين باشد كه رابطه تان با مردم چگونه خواهد شد. 
چقدر به تناقض خو گرفته ايد كه مي گفتيد ما پول نداريم و 
بايد پول چاپ كنيم تا دالر را از دالل هاي ارز بخريم سپس 
آن را با نرخ 4200 تومان تخصيص دهيم لذا بايد اين ارز را 
حذف كنيم. چرا به خاطر اينكه ابتدايي ترين پيامدهاي اين 
سياست ظاهر شد، شما يك دفعه يارانه را 400 هزار تومان 
كرديد؟ اين رفتار كس��ي است كه كسري مالي دارد؟ بعد 
مي گويند اين موقتي است. شما فكر مي كنيد مي توانيد 
پرداخت اين پول را قطع كنيد؟ آيا توانس��تيد آن 45 هزار 
تومان را بعد از 12 سال قطع كنيد؟  ادامه در صفحه 4

سيد عبدالكريم محقق
رضا قرباني

عبداهلل دريابر
گوهر يسنا انزاني

فرشاد مومني مطرح كرد وزير امور خارجه:

2.4 ميليون ايراني شغلي ندارند

هشدار »ارزي« 
به مسووالن 

دولتي
صفحه 2            همين صفحه 

صفحه 7      

صفحه 7    

 هيچ مطالبه
 فرا برجامي 

نداريم

خطر بازگشت بيكاري دو رقمي

مركز آمار ايران: متوسط قيمت مسكن 
در تهران 41،4 ميليون تومان شد

مجموعه توليدي داروهاي بيولوژي 
 شركت بايوسان فارمد

 در شهرك دارويي بركت افتتاح شد

مجي�د اعزازي| در حالي ك��ه بنا به گزارش 
بان��ك مركزي متوس��ط قيمت ه��ر متر مربع 
مس��كن تهران طي خردادماه سال جاري ۳9 
ميليون و 414 هزار تومان بوده اس��ت، ديروز 
مركز آم��ار اي��ران در روايتي تازه از ش��اخص 
قيمت مس��كن در ماه مورد نظر، اعالم كرد كه 
ميانگين وزني قيمت هر مترمربع آپارتمان در 
پايتخت 41 ميليون و 400 ه��زار تومان بوده 
صفحه 5 را بخوانيد است. 

 روايتي تازه
  از تورم ملك

 در خرداد

 افتتاح خط توليد
  نسل جديد

 واكسن ضدسرطان 
توسط ستاد اجرايي

شهاد ت امام محمدباقر)ع( را تسليت مي گوييم



جديدترين گزارش منتشر شده از سوي مركز آمار نشان 
مي دهد كه شاخص بيكاري بار ديگر صعودي شده و 
در صورتي كه عملكرد بهار در تابستان امسال نيز ادامه 
پيدا كند، اين خطر وجود دارد كه بار ديگر بيكاري در 

اقتصاد ايران دو رقمي شود.
يكي از اصلي ترين شاخص هايي كه در ميان دولت هاي 
مختلف همواره بحث بر س��ر آن وجود داشته و جزو 
وعده هاي اصلي روس��اي جمهور محسوب مي شود، 
كاهش آمار بيكاران و افزايش س��طح اشتغال است. 
با وجود ثبات نس��بي كه در سال هاي گذشته در آمار 
بيكاران ايراني وجود داشته اما همچنان عدد آن نزديك 
به دو رقمي ش��دن باقي مانده و اين نشان مي دهد كه 
بخش مهمي از نيروي كار فعال در اقتصاد ايران شغل 

تمام وقتي در اختيار ندارد.
از س��وي ديگر با توجه به جوان بودن جمعيت ايران 
و البته افزايش تعداد فارغ التحصيالن در س��ال هاي 
گذشته، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي دولت ها، ايجاد 
اشتغال براي نيروهاي متخصص است. از سوي ديگر 
در هرم جنسيتي شغلي ايران نيز همچنان چالش هاي 
فراوان��ي وجود دارد و به طور متوس��ط همواره ميزان 
بيكاري بانوان از آقايان بيشتر بوده است. حاال مركز آمار 
اعالم كرده كه نرخ بيكاري در بهار امسال با افزايش ۰.۴ 

درصدي به ۹.۲ درصدي رسيده است.
بر اس��اس اين گزارش، در بهار امس��ال، ۴۰.۹ درصد 
جمعيت ١٥ س��اله و بيش��تر از نظر اقتص��ادي فعال 
بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. 
نرخ مشاركت اقتصادي نيز نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل )بهار ١٤٠٠( ٠.٥ درصد كاهش يافته است. 
جمعيت شاغالن ١٥ س��اله و بيشتر در اين فصل ٢٣ 
ميليون و ٥٧٨ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ٩٨ هزار نفر كاهش دارد. نرخ بيكاري جوانان 
١٥ تا ٢٤ ساله حاكي از آن اس��ت كه ٢٤,٠ درصد از 
فعاالن اين گروه س��ني در بهار ١٤٠١ بيكار بوده اند. 
بررس��ي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان 
مي دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
)بهار ١٤٠٠( ١.٩ درصد افزايش يافته است. در گروه 
سني ١٨ تا ٣٥ ساله نيز، ١٦,٦ درصد از جمعيت فعال 
اين گروه س��ني بيكار بوده اند اين نرخ نسبت به بهار 

١٤٠٠، يك افزايش دارد.
گزارشي از سهم جمعيت داراي اشتغال ناقص جمعيت 
١٥ ساله و بيشتر نيز از اين حكايت دارد كه ۹.۷ درصد 
جمعيت شاغل، به داليل اقتصادي )فصل غيركاري، 
ركود كاري، پيدا نكردن كار با س��اعت بيشتر و…( 
كم تر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام 
كار اضافي بوده اند. اين در حالي است كه ٤٠.٣ درصد 
از ش��اغالن ١٥ ساله و بيش��تر، بيش از ٤٩ ساعت در 
هفته كار كرده اند. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده 
اقتصادي نيز نشان مي دهد كه بخش خدمات با ٥١,٢ 
درصد  بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدي بخش هاي صنعت با ٣٢.٧ درصد 
و كشاورزي با ١٦.٠ درصد قرار دارند. اين در حالي است 
كه بررسي وضعيت بيكاري و اش��تغال در دوره مورد 

بررس��ي از اين حكايت دارد كه از كل جمعيت كشور 
بيش از ۶۳.۵ ميليون نفر ۱۵ ساله و بيشتر هستند كه 
از بين آنها بيش از ۲۵.۹ ميليون نفر فعال اند )بيكار و 
شاغل( . ميزان آن نسبت به بهار سال پيش، ۰.۵ درصد 
كاهش داشته است. از جمعيت فعال، دو ميليون و ۳۹۹ 
هزار و ۵۵۴ نفر بيكار هس��تند كه نسبت به بهار سال 
گذشته، ۰.۴ درصد افزايش يافته و بر تعدادشان حدود 

۱۰۸ هزار نفر افزوده شده است.
با وج��ود آنكه اين مركز جزييات��ي از چرايي افزايش 
تعداد بي��كاران در دوره مورد نظر ارايه نكرده اما يكي 
از اصلي ترين چالش ها اين اس��ت كه با وجود رش��د 
اقتصادي مثبت، چگونه شرايط براي استفاده بيشتر 
از نيروي فعال كش��ور به وجود نيامده است. بر اساس 
گزارش بانك مركزي در زمس��تان ۱۴۰۰ كه دومين 
فصل عملكرد دولت سيزدهم محسوب مي شود، رشد 
اقتصادي كشور به ۵.۷ درصد و رشد اقتصادي بدون 
نفت به ۶.۳ درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه 
از پاييز ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۴۰۰ در دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم متوسط رشد فصلي اقتصاد ايران ۱.۴۵ درصد 
بوده است. بدين ترتيب در دولت سيزدهم تاكنون رشد 
اقتصادي كش��ور ۳.۶ برابر بزرگ تر از رشد اقتصادي 
دولت قبل بوده است. در ۳۲ فصلي كه دولت گذشته 
بر س��ر كار بود، در ۱۲ فصل مختلف، رشد اقتصادي 
كش��ور منفي ش��ده بود. رش��د اقتصادي كشور )به 
قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵( در سال ۱۴۰۰ به عدد 
۴.۴ درصد رسيد. تحقق رشد اقتصادي ۴.۴ درصدي 
در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادي ۴.۱ درصدي 

سال ۱۳۹۹، حكايت از روند رو به بهبود فعاليت هاي 
اقتصادي در كشور به رغم تداوم تحريم هاي اقتصادي 
دارد. با توجه به رشد اقتصادي ثبت شده در زمستان 
سال گذشته، اين انتظار وجود داشت كه ميزان بيكاري 
نيز در بهار امسال كاهشي شود اما الاقل در كوتاه مدت 
اين رش��د اقتصادي نتوانس��ته به بهبود آمار بيكاري 
در اقتصاد اي��ران كمك كند. از س��وي ديگر يكي از 
اصلي ترين چالش هايي كه در سال هاي گذشته وجود 
داشته، بحث جذب سرمايه گذاري هاي جديد براي آغاز 
فعاليت هاي اقتصادي است. دشواري فرايند دريافت 
مجوز و آغاز كسب و كارهاي تازه و عدم اطمينان هايي 
كه فعاالن اقتصادي از آينده دارند، باعث شده كه روند 
جذب سرمايه در اقتصاد ايران يا منفي شده يا نزديك 
به صفر باشد. در بازه زماني منتهي به سال ۱۴۰۰، روند 
عمومي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت هاي 
ثابت س��ال ۱۳۹۵، نزولي بوده و ميانگين نرخ رش��د 
ساالنه سرمايه گذاري طي اين بازه زماني، منفي ۶.۹ 
درصد بوده است. كمترين رقم سرمايه گذاري كشور به 
قيمت هاي ثابت، مربوط به سال ۱۳۹۸ و برابر با قيمت 
۲۴۹ هزار ميليارد تومان است كه كمتر از نصف رقم 

سال ۱۳۹۰ به حساب مي آيد.
در سال ۱۴۰۰، سرمايه گذاري واقعي كشور فقط ۳۴ 
هزار ميليارد تومان افزايش يافت به نحوي كه رش��د 
در اين سال نسبت به س��ال ۱۳۹۹، نزديك به صفر 
درصد بوده اس��ت. با فرض رشد ساالنه پنج درصدي 
سرمايه گذاري از سال ۱۴۰۱ به بعد، در سال ۱۴۱۵ 
يعني بعد از گذشت ۱۴ سال، سرمايه گذاري واقعي 

كشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسيد و با فرض رشد 
س��االنه ۱۰ درصدي، اين اتفاق در س��ال ۱۴۰۸ رخ 

خواهد داد كه خوشبينانه به نظر مي رسد.
براي سومين سال متوالي و بر اساس داده هاي به قيمت 
ثاب��ت ۱۳۹۵ بانك مركزي، در س��ال ۱۴۰۰، تقريبا 
استهالك سرمايه با رقم سرمايه گذاري جديد در اين 
س��ال برابر شده است. اين اتفاق بدين معني است كه 
كاسته ش��دن از سرعت رشد س��رمايه گذاري و ميل 
كردن رشد مزبور به سمت صفر، موجب شده استهالك 
سرمايه گذاري هاي قبلي با سرمايه گذاري هاي جديد 
برابري كند و شكاف بين اين دو رقم به حداقل برسد. 
اس��تمرار روند فعلي مي تواند نگراني پيشي گرفتن 
استهالك از سرمايه گذاري جديد را تشديد كند. روند 
عمومي سرمايه گذاري واقعي در حوزه ماشين آالت و 
ساختمان طي سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ كاهشي بوده، 
به نحوي كه سرمايه گذاري در ساختمان از حدود ۲۵۶ 
هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت ۱۳۹۵ در سال، به 
۱۵۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسيده است. 
سرمايه گذاري در ماشين آالت نيز در همين بازه زماني 
از ۲۶۰ هزار ميليارد تومان به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان 
رسيده است. احتماال يكي از اصلي ترين چالش هايي 
كه دولت سيزدهم با آن مواجه است، افزايش ميزان 
جذب سرمايه گذاري هاي جديد اقتصادي و به دنبال 
آن باال بردن سطح اشتغال است. هرچند آمارها نشان 
مي دهد كه فعال ميزان بيكاري تك رقمي باقي مانده، 
اما روند افزايشي آن در بهار امسال، زنگ خطرهايي 

به وجود آورده كه بار ديگر اين عدد دو رقمي شود.
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قطع يارانه نيازمندان
ناحق است

رييس جمهور اظهار داش��ت: بررسي اعتراض كساني 
كه يارانه دريافت نكرده اند، دقيق، با نگاه مثبت و اعتماد 
به خوداظهاري ها و تفكيك بين حساب هاي تجاري و 
شخصي انجام شود تا حق كسي پايمال نشود. در جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي كه به رياست آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييس��ي برگزار ش��د، وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي گزارشي از روند رسيدگي به اعتراض كساني 
كه يارانه آنه��ا در جريان اجراي طرح مردمي س��ازي 
يارانه ها، قطع شده اس��ت، ارايه كرد. در اين گزارش با 
مرور شاخص هاي تعيين دهك هاي مشمول و داليل 
حذف برخي خانوارها از شمول دريافت يارانه تاكيد شده 
كه به اعتراضات رسيدگي و پرداخت يارانه، به تناسب 
شاخص ها مورد بازنگري قرار گرفته است. رييس جمهور 
پس از استماع اين گزارش تاكيد كرد: بررسي ها دقيق، 
با نگاه مثبت و اعتماد به خوداظهاري ها و تفكيك بين 
حس��اب هاي تجاري و شخصي انجام شود تا حقوق 
ملت كامال مورد توجه قرارگيرد و حق كسي پايمال 
نشود. وي اظهارداشت: يارانه كساني كه در بررسي ها، 
صالحيت آنها براي دريافت يارانه احراز شده است به 
س��رعت و بدون وقفه پرداخت شود. رييس جمهور 
گفت: هم پرداخت يارانه به افراد برخوردار و ثروتمند 
و هم قطع پرداخت به نيازمندان ناحق است و بايد با 
اتقان كامل در اين زمينه عمل كرد. رييسي همچنين 
تاكيد كرد كه وزارت تعاون، شرايط و تمهيدات الزم 
براي تفكيك اعضاي خانوار، بررسي درخواست ها و 
اعالم نتيجه به متقاضيان را با رعايت زمان بندي هاي 

تعيين شده و در حداقل زمان ممكن فراهم كند.

ديوان محاسبات كشور اعالم كرد
تحقق 79 درصدي
درآمدهاي مالياتي

در راس��تاي اقدامات تحولي در حسابرسي برخط 
از اج��راي بودجه كش��ور كه از س��ال ۱۴۰۰ آغاز 
ش��ده اس��ت، اولين گزارش تفريغ دوماهه بودجه 
سال ۱۴۰۱ كل كشور در راستاي اجراي مفاد بند 
»ط« از تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه س��ال 
جاري، منتش��ر ش��د. به گزارش ديوان محاسبات 
كشور، براساس بررسي هاي به عمل آمده از ابتداي 
سال جاري تا تاريخ ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۴۰۱، در 
مجم��وع بيش از ۸۸ هزار ميلي��ارد تومان از منابع 
عمومي بودج��ه )معادل ۶.۳۲ درص��د كل منابع 
بودجه( وصول ش��ده كه اين رق��م برابر ۳۷ درصد 
مبلغ مصوب كل منابع بوده است. همچنين، بيش 
از ۱۲۳ هزار ميليارد تومان در قالب مصارف عمومي 
بودجه )معادل ۸.۸۴ درصد كل مصارف( توس��ط 
خزان��ه داري در اختيار دس��تگاه هاي اجرايي قرار 
گرفته كه اين مبلغ براب��ر ۵۲ درصد مبلغ مصوب 
كل مص��ارف بودجه براي ب��ازه زماني موضوع اين 
گزارش بوده اس��ت. در عين حال، بررسي عملكرد 
اجزاء، بندها و تبصره هاي منتخب قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ كل كشور در بازه زماني دوماهه نخست مويد 
آن اس��ت كه از مجموع ۱۱۰ مورد، ۱۰ درصد )۱۱ 
عدد( با اجراي كامل، ۴۰ درصد )۴۴ عدد( با اجراي 
ناقص و ۵۰ درصد )۵۵ عدد( با عدم اجرا همراه بوده 
است. شايان ذكر اس��ت در ميان اين احكام، تعداد 
۱۷ حكم مي بايس��ت تا پايان ارديبهشت ماه سال 
جاري تدوين، تهيه، تصويب و ابالغ دستورالعمل 
مي شد كه صرفًا درخصوص ۱۸ درصد آنها )تعداد ۳ 
حكم( اقدام الزم صورت پذيرفته است. واكاوي هاي 
ديوان محاس��بات از عملكرد دوماهه اجراي قانون 
بودجه سال جاري نشان مي دهد كه اقدامات دولت 
درخصوص وصول درآمدها، واگذاري دارايي هاي 
س��رمايه اي، واگذاري دارايي هاي مالي و مجموع 
منابع عمومي دولت نس��بت ب��ه مبالغ مصوب، به 
ترتيب ۶۴، ۱۳، ۳ و ۳۷ درصد بوده است. كل مبلغ 
وصولي بابت منابع عمومي در دوماهه نخست سال 
جاري كمي بي��ش از ۶ درصد مبل��غ مصوب كل 
منابع عمومي دولت براي س��ال ۱۴۰۱ بوده است. 
يافته هاي ديوان محاسبات حاكي است به استثناي 
»درآمدهاي مالياتي« با ۷۹.۵ درصد وصولي و ساير 
درآمدها با ۵۱.۵ درصد وصولي، در س��اير بخش ها 
همچون درآمدهاي گمرك، فروش نفت، واگذاري 
اموال منقول و غيرمنقول و منابع حاصل از واگذاري 
طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي، عملكرد وصول 
منابع كمتر از ميزان قابل انتظار بوده، به گونه اي كه 
درصد وصولي آنها بين ۰.۰۴ تا ۱۵.۳ درصد مبالغ 
مصوب دوماهه ارزيابي شده است. الزم به ذكر است 
درخصوص »فروش و واگ��ذاري انواع اوراق مالي و 
اس��المي« مبلغ وصولي صفر بوده است. براساس 
گزارش ديوان محاسبات كشور، در مجموع بيش 
از ۱۲۳ هزار ميليارد توم��ان از اعتبارات هزينه اي 
و بي��ش از ۱۴۶۰ ميليارد تومان از اعتبارات تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي و بيش از ۲۷ هزار ميليارد 
توم��ان از اعتبارات تمل��ك دارايي ه��اي مالي به 
دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني تخصيص يافته 
است. مبالغ تخصيصي اعالم شده به ترتيب معادل 
۷۲.۹ درصد، ۳.۳ درص��د و ۱۱۷.۹ درصد از مبلغ 
مصوب دوماهه به تفكيك اعتبارات هزينه اي، تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي و تملك دارايي هاي مالي 
بوده اس��ت. همچنين در بحث تسهيالت تكليفي 
بانك ها، يافته ها حكايت از آن دارد كه پيرامون وام 
قرض الحسنه ازدواج، بانك سپه با ۳۱۷۶ فقره، بانك 
ملي با ۵۹۰۹ فقره، بانك توسعه تعاون با ۵۸۳ فقره و 
بانك كشاورزي با ۴۲۷۷ فقره تخصيص وام ازدواج 
به متقاضيان تا پايان ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ موافقت 
نموده اند. از سوي ديگر اما آمارهاي دوماهه نخست 
سال ۱۴۰۱ نشان مي دهد كه در موضوع  تسهيالت 
قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن، به 
جز بانك مسكن با تخصيص مبلغ دو ميليارد و ۲۰۰ 
ميليون تومان به داوطلبان، ساير بانك هاي دولتي 
در اين زمينه فاقد هرگونه عملكردي بوده اند. از ديگر 
يافته هاي ديوان محاسبات مي توان به بيشترين و 
كمترين تحقق درآمدهاي مالياتي در دوماهه منتهي 
به ارديبهشت ۱۴۰۱ اشاره نمود كه بر اين اساس، 
بيش��ترين تحقق رديف هاي درآم��دي به ترتيب 
مربوط به درآمد حاصل از اخذ ع��وارض از واردات 
ميوه، سبزيجات و سموم كشاورزي، درآمد حاصل 
از اخذ عوارض از توليد و واردات وسيله نقليه و درآمد 
حاصل از افزايش ۴ درصد عوارض واردات كاالها و 
محصوالت فرهنگي به ترتيب با ۱۷۲ درصد، ۱۶۹ 
درصد، ۱۴۸ درصد بوده است و كمترين تحقق به 
رديف هاي درآمدي ماليات بر واحدهاي مسكوني 
لوكس، خودروهاي لوكس و خانه هاي خالي با صفر 
درصد اختصاص يافته است.در اين ميان، بيشترين 
تحقق رديف ه��اي درآمدهاي گمرك��ي به ترتيب 
مربوط به درآمدهاي حاصل از اجاره س��اختمان ها 
و اراض��ي، درآمد حاصل از ع��وارض از واردات ميوه 
و سبزيجات و سموم كش��اورزي و درآمد حاصل از 
اخذ عوارض از توليد و واردات وسايل نقليه عمومي 
به ترتيب ب��ا ۲۱۵ درصد، ۱۷۲ درصد و ۱۶۹ درصد 
بوده و كمترين تحقق رديف هاي درآمدهاي گمركي 
مربوط به درآم��د حاصل از افزاي��ش ۱۵ درصد به 
عوارض گمركي، حقوق ورودي واردات گوشي هاي 
موبايل ساخته شده خارجي با قيمت بيش از ۶۰۰ 
دالر، ب��ه ترتيب با يك و س��ه درصد تحقق اس��ت. 
بررسي هاي ديوان محاسبات از پايگاه ثبت اطالعات 
كاركنان نظام اداري )پاكنا( حاكي از آن است كه در 
دو ماهه اول س��ال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۲۷۶ دستگاه 
اجرايي )ستادي( صرفًا تعداد ۶۹۳ دستگاه اقدام به 
ثبت حداقل يك ليست حقوق و مزايا با وضعيت تاييد 
نهايي در سامانه مذكور نموده و تعداد ۱۵۷۳ دستگاه 

اجرايي هيچگونه ليستي بارگذاري ننموده اند.

بازداشت دو نفر
در رابطه با كنكور

ستايشي در پاسخ به سوالي در خصوص استرداد متهمان 
پرونده سرقت از بانك ملي و اينكه اين افراد سال گذشته 
هم به دليل سرقت از بانك زنداني شده بودند، اين متهمان 
چطور از كشور خارج شدند؟ گفت: اين اطالعات درست 
اس��ت. دو نفر از متهمان در س��ال گذش��ته به بانكي در 
شهرستان قائم شهر دس��تبرد مي زنند و آنها به وسيله 
نيروهاي فعال فراجا شناسايي و دستگير مي شوند و به 
موجب مقررات در دادسرا براي اين متهمان، قرار تأمين 
قانوني صادر مي ش��ود. پ��س از اينكه قرار ص��ادر و افراد 
بازداشت مي شوند؛ بر اساس شرايط پيش آمده و مطالبي 
كه بانك عامل مطرح كرده، قرار اين دو نفر به وثيقه تبديل 
و آزاد مي ش��وند. كيفرخواست صادر و به دادگاه كيفري 
دو ارس��ال و متهمان به حبس محكوم مي شوند و وثيقه 
به لحاظ عدم حضورمتهم��ان ضبط و متهمان متواري 
مي شوند. پس از آن اين افراد مرتكب جرم ديگري شدند. 
به خاطر اينكه هيچ شائبه اي در فرايند رسيدگي نباشد از 
سوي رييس قوه قضاييه دستور بررسي از سوي مراجع 
نظارتي داده ش��د تا بررسي ش��ود و اگر تخلف انتظامي 
صورت گرفته با آن برخورد قانوني ش��ود. سخنگوي قوه 
 قضاييه افزود: سوال ديگري ممكن است مطرح شود چرا 
ممنوع الخروج نشدند كه بايد گفت ممنوع الخروجي طبق 
نظر قاضي انجام مي ش��ود. وي در پاسخ به سوالي درباره 
پرونده دو جاسوس فرانس��وي كه در بازداشت هستند، 
گفت: اين پرونده مربوط به تالش ها و خدمات سربازان 
گمنام امام زمان اس��ت . ضابط خاص به اين پرونده ورود 
كرده و اقداماتي براي كش��ف جرم صورت گرفته است. 
بر اساس دستور قضايي تعقيب انجام شده و رسيدگي به 
پرونده در مرحله دادسرا است و واجد محرمانگي است. 
س��خنگوي قوه قضاييه افزود: در ۱۸ ارديبهشت دستور 
جلب صادر و آنها تفهيم اتهام شدند و تحقيقات در حال 
انجام اس��ت. برخي از افراد از داخل به اين افراد مراجعه و 
گرفتار ماجراهايي مي شوند كه زيبنده نيست و عناصر 
داخلي كه بخواهند در راستاي جريان استكبار حركت 
كنند با آنها برخورد مي شود. اين دو نفر )جاسوس( تفهيم 
اتهام شدند و اتهامشان اجماع و تباني به قصد اقدام عليه 
امنيت ملي كشور بوده است. پرونده قابل قياس با پرونده 
آقايان اسدي و نوري نيس��ت. پرونده مرتبطين آنها كه 
از داخل با آنها ارتباط داش��تند، در حال بررس��ي است. 
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اين دو نفر تفهيم اتهام 
شدند و اتهامشان اجماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت 
ملي كشور بوده است. وي در پاسخ به سوالي درباره ميزان 
اجرايي شدن سند تحول گفت: از ۲۰۹ راهكار ۱۲۲ راهكار 
و اقدام  كامل اجرا شده است. از باب اقدامات ويژه، مي توان 
به تشكيل بانك ژنتيك مجرمان و سامانه سجل محكومان 
مالي و سامانه عملكرد بازرسان اشاره كرد. سخنگوي قوه 
قضاييه در پاسخ به س��والي درباره پرونده نهرخواري در 
بهبهان گفت: در حوزه قضايي بهبهان ۲۶ هزار متر مربع 
از بستر نهر آب طبيعي با نخاله ساختماني مسدود شده و 
تغيير كاربري به مسكوني صورت گرفته است. زمين ها به 
فروش رسيده است و ۵ نفر شناسايي و قرار تامين قانوني 
براي آنها صادر شده اس��ت. تا پايان سال ۱۴۰۰ فرآيند 
تفهيم اتهام انجام شده است و يكي از افراد بازداشت شده 
كارمند اداره ثبت، يك نفر بازنشسته اداره ثبت و فرد ديگر 
عضو هيات مديره يك تعاوني مسكن بوده است. وي در 
پاسخ به س��والي درباره اخباري مبني بر اختالس ۷۳۰ 
ميليون دالري در وزارت جهاد كشاورزي كه اخيرا مطرح 
شده است؟ گفت: گزارش��ي از سوي سازمان بازرسي به 
رييس قوه قضاييه ارسال ش��د. مطالب توسط سازمان 
بازرسي بايد تا انتها پيگيري شود. اين مساله ناظر به اقدامي 
از سوي يكي از زير مجموعه ها بوده و تعهداتي در رابطه با 
گندم، جو و غيره مطرح شده و موضوع در حال رسيدگي 
است. وي در پاسخ به سوالي درباره بازداشت برخي متقلبان 
در كنكور امس��ال گفت: در استان تهران ۲ نفر دستگير 
شدند. تبليغاتي در رابطه با فروش تجهيزات شنود در 
فضاي مجازي صورت گرفته بود و تعدادي از داوطلبين 
متأسفانه از اين تجهيزات استفاده كردند و افرادي كه در 
مقام رسيدگي و تحقيق بودند نكاتي را بررسي كردند و 
مشخصات خريداران بررسي و شناسايي شد و از رفتن 
۴۵۰ داوطلب كه از اين تجهيزات استفاده مي كردند به 
حوزه امتحاني ممانعت به عمل آمد. در استان آذربايجان 

غربي هم دو مورد بررسي و ورود قضايي انجام شد.

2.4 ميليون ايراني شغلي ندارند

وزير امور خارجه:

خطر بازگشت بيكاري دو رقمي

هيچ مطالبه فرا برجامي نداريم
وزير خارجه كشورمان با تأكيد بر اينكه ايران در جريان 
مذاكرات احياي برجام براي رسيدن به توافقي خوب، 
قوي و پايدار، مصمم اس��ت، تصريح ك��رد: برخالف 
برخي از ادعاهاي رس��انه اي طرف امريكايي، ما هيچ 
گونه مطالبه زياده خواهانه و فرابرجامي مورد ادعاي 
امريكا نداريم و مطالبات ما كامال در چارچوب توافق 
سال ۲۰۱۵ است. حسين اميرعبداللهيان در نشست 
مطبوعاتي مشترك با محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
وزير خارجه قطر كه براي دي��دار و رايزني با مقامات 
ايران راهي تهران ش��ده اس��ت، افزود: در ديدار امروز 
گفت وگوهاي سازنده اي با يكديگر در مورد برخي از 
موضوعات دوجانبه داشتيم و در اينجا الزم مي دانم كه 
قدرداني خود را از وزير خارجه قطر به خاطر هماهنگي 
خوبي كه بين مقامات ورزش��ي كشورمان با مقامات 
برگزاري مس��ابقات جام جهاني در قطر ايجاد كرده، 
اعالم كنم. وي با بيان اينكه ما توانستيم در زمان ديدار 
روساي دو كشور كارگروه هايي را در اين زمينه فعال 
كنيم و برخي از هماهنگي هاي ضروري را براي تسهيل 
حضور ورزشكاران، فوتباليست ها و حضور شهروندان 
ايراني براي تماشاي مسابقات جام جهاني انجام دهيم، 
افزود: تا شب گذشته پيگيري ها در اين زمينه انجام شد 
و به تصميمات رضايت بخشي در سايه همكاري هاي 
موجود بين مقامات فني دو كشور در اين حوزه رسيديم. 
وزير خارجه كشورمان در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود با بيان اينكه برخي از تجار ما مشكل داشتن اقامت 
طوالني مدت در دوحه را داش��تند كه اين موضوع در 
سفر روساي دو كش��ور و ديدارهاي آنها با يكديگر در 
دستور كار قرار گرفت، افزود: در گفت وگوهاي امروز 
در تهران از زبان وزير خارجه قطر شنيديم كه از اين به 
بعد مشكلي براي اقامت طوالني مدت تجار ايراني در 

كشور دوست قطر نخواهد بود.
اميرعبداللهي��ان با بيان اينكه همچني��ن در جريان 
رايزني هاي امروز در زمينه تسهيل حمل و نقل و حل 
مشكالتي كه براي تردد لنج هاي ايراني به خاطر شيوع 
كرونا به وجود آمده بود گفت وگو كرديم، تصريح كرد: 
 اميدواريم در آينده نزديك شاهد رفع اين مشكالت كه 
نگراني هايي را در مورد افزايش حجم روابط تجاري دو 
كشور ايجاد كرده، باشيم. وي همچنين با بيان اينكه در 

اين ديدار در مورد لزوم تقويت سازوكارهاي منطقه اي 
و همكاري هاي درون منطقه اي گفت وگوهاي مثبتي 
داشتيم،  افزود: قطر همواره در گفت وگوهاي منطقه اي 
و تقويت اين گفت وگوها نقش مثبتي داشته و گام هاي 
سازنده اي برداش��ته اس��ت. وزير خارجه كشورمان 
همچنين گفت: در اينجا بار ديگر از حس��ن استقبال 
و ميزباني دولت قطر ب��راي انجام گفت وگوهاي رفع 
تحريم ها تش��كر مي كنيم. هماهنگي خوب و نقش 
سازنده اي امير قطر و وزير خارجه قطر در اين ارتباط 
انجام دادند و كمك كردند كه گفت وگوها پيش��رفت 
داش��ته باش��د و همه طرف ها و در اين مسير همواره 
تالش دوستان مان در قطر براي بازگشت همه طرف ها 

به تعهدات خود را شاهد بوده ايم.
وزير خارجه كش��ورمان در ادامه گفت: در همين جا 
مايل هستم كه بار ديگر تأكيد كنم كه ما براي رسيدن 
به توافقي خوب، قوي و پايدار مصمم هستيم و برخالف 
برخي از ادعاهاي رسانه اي طرف امريكايي ما هيچ گونه 
مطالبه زياده خواهانه و هيچ گونه مطالبه فرابرجامي 
مورد ادع��اي امريكا را نداريم. مطالب��ات ما كامال در 
چارچوب توافق سال ۲۰۱۵ اس��ت و اگر در حوزه اي 
طرف امريكايي احساس مي كند موضوع فرابرجامي 
است ما در درون گفت وگوها به طرف امريكايي تأكيد 
كرده ايم براس��اس آنچه كه در ماه هاي گذش��ته در 

مذاكرات رخ داد و بارها طرف هاي غربي اعالم كردند 
كه هر آنچه كه مانع نفع اقتصادي ايران از برجام مي شود 
را برمي دارد. ما در گفت وگوهاي اخير بر يك موضوع 
اساسي تمركز كرديم و آن بحث تضمين موثر از سوي 
امريكا در حوزه هاي هر آن چيزي اس��ت كه بخواهد 
نفع اقتصادي ايران از برجام را تحت تأثير قرار دهد و 
مطالبه و خواسته ما زياده خواهانه نيست. اين ديپلمات 
عاليرتبه كشورمان ادامه داد:  در مسير اخذ تضمين ها 
امريكا بايد متعهد شود كه ايران از مزاياي كامل توافق 
۲۰۱۵ برخ��وردار خواهد بود و اين چيزي اس��ت كه 
تاكنون طرف امريكايي نتوانسته نسبت به تحقق آن 
ما را مطمئن كند. وي افزود: بار ديگر تأكيد مي كنم كه 
ما حسن نيت داريم. اهل مذاكره منطقي هستيم و در 
اين مسير جدي هستيم. همچنين وزير خارجه قطر 
تاكيد كرد: از گفت وگوهاي منطقه اي ايران استقبال 
مي كنيم. »محم��د بن عبدالرحم��ن آل ثاني« وزير 
خارجه قطر در يك گفت وگوي مطبوعاتي مشترك 
با حس��ين امير عبداللهيان وزير امور خارجه ايران در 
محل وزارت امور خارجه كشورمان با ابراز خرسندي 
از سفر به تهران گفت: طبيعتا سفر امروز ما در فضاي 
تحوالت منطقه اي و بين المللي صورت مي گيرد. مهم 
است كه همه طرف ها، ش��ركا و كشورهاي همسايه 
تالش هاي س��ازنده اي براي موفقيت گفت وگوهاي 

هسته اي و گفت وگوهاي منطقه اي داشته باشند. اين 
ديپلمات عاليرتبه قطر ي با بيان اينكه از ايران به خاطر 
اعتمادي كه به قطر براي ميزباني دور اخير گفت وگوها 
در دوحه داشت، تشكر مي كنيم، افزود: تأكيد مي كنيم 
ما در قطر هميشه تالش مي كنيم كه از اين گفت وگوها 
براي رسيدن به توافقي كه نگراني همه طرف ها را از بين 
ببرد و زمينه بازگشت همه طرف ها را به تعهداتشان 
فراهم كند، حمايت كنيم. وي در ادامه با بيان اينكه ما 
مستمرا از گفت وگوهاي منطقه اي و گفت وگوهايي كه 
بين ايران و كشورهاي حاشيه خليج فارس و منطقه 
برگزار شود، حمايت مي كنيم، خاطرنشان كرد: اين 
گفت وگوه��ا مي تواند نتايج مثبتي ب��راي ملت هاي 
منطقه به همراه داشته باشد. وزير خارجه قطر با بيان 
اينكه با وزير خارجه ايران درباره اين موضوع گفت وگو 
كردم و مثل هميشه ايش��ان را داراي يك نگاه مثبت 
در خص��وص ورود به چنين گفت وگ��وي منطقه اي 
يافتم، گفت وگوهايي كه مي تواند به بهبود روابط ايران 
و كش��ورهاي منطقه كمك كند، گفت: همچنين در 
اين ديدار بر اهميت بازگشت همه طرف ها به برجام و 

تعهداتشان تاكيد كردم .
اي��ن ديپلم��ات عاليرتبه قط��ري در بخش��ي ديگر از 
صحبت هاي خود در اين نشس��ت خبري اظهار كرد: با 
وزير خارجه ايران در خصوص روابط دوجانبه صحبت 
كرديم. اين روابط بخش مهمي از گفت وگوهاي امروز 
ما را به خود اختصاص داد. بر اهميت اين روابط و اهتمام 
رهبران دو كشور براي توس��عه روابط بين دو طرف و از 
ميان برداش��تن موانعي كه در راس��تاي توسعه روابط 
مشكل ايجاد مي كند، تأكيد كرديم . وزير خارجه قطر 
در اين راس��تا گفت: ما با هم��كاري طرف ايراني تالش 
مي كنيم كه راه هاي تازه اي براي توسعه روابط اقتصادي 
و تجاري بين دو طرف ايجاد كنيم، ما در قطر مي خواهيم 
روابط مان با كش��ورهاي همسايه مستمرا رو به توسعه 
باشد؛ چرا كه اين روابط شكوفا بين كشورهاي منطقه و 
همسايگان مي تواند به نفع ملت هاي مان باشد. وي در 
بخش پاياني صحبت هاي خود به موضوع جام جهاني 
فوتبال ۲۰۲۲ در قطر و همكاري ها و هماهنگي دو كشور 
در اين زمينه اشاره كرد و گفت: اميدواريم ايراني ها بتوانند 
به خوبي در قطر به تشويق تيم ملي كشورشان بپردازند.



گروه بانك و بيمه | 
بر اساس آمار منتشر ش��ده ۸۵ درصد افزايش نقدينگي 
توسط بانك ها در قالب پرداخت تسهيالت اتفاق مي افتد. 
نقش بانك هاي دولتي و خصوص��ي در افزايش پايه پولي 
موثر بوده است. حال سوال اساسي اين است كه آيا دولت 
در خدمت بانك هاس��ت يا برعكس؟  در نشست علمي- 
تخصصي آسيب شناس��ي نقش بانكداري خصوصي در 
اقتصاد كشور، كه با حضور محمد جعفري، علي سعدوندي و 
احمد كارگرمطلق و مشاركت فعال جامعه علمي، پژوهشي، 
دانشگاهي، انديشگاهي، صاحب نظران، مديران و كارشناسان 
دستگاه هاي اجرايي مّلي و استاني به صورت مجازي برگزار 
شد، محمد جعفري رييس امور اقتصاد كالن سازمان برنامه 
و بودجه كشور، گفت: برخي از قسمت هاي ساختار نظام 
بانكي كشور سال هاست كه به يك پديده خطرناك براي 
اقتصاد ملي تبديل شده است. بانك مركزي متوجه اين خطر 
مهم شده است. وي ضمن بيان مشكل امالك گران قيمت 
بانك ها ادامه داد: بايد تالش كنيم از ايده هاي جديد حمايت 
كنيم، منابع بايد براي كشور نقد شود. بزرگ ترين مشكل 
در حوزه ملك و امالك بانك هاست شايد »توكنايز« كردن 
امالك اين امكان را بتواند براي بانك ها ايجاد كند، به گونه اي 
كه اين واحدهاي ديجيتالي قابليت خريد و فروش در بازار 
بورس كاال را داشته باشد و دسترسي به منابع مالي را براي 
بانك ها محقق كند. ما تا رسيدن به حل مشكالت اصلي بايد 
به فكر ترميم زودهنگام باشيم. عدم نظارت بانك مركزي هم 
به لحاظ ماهوي و هم شكلي به شدت احساس مي شود. زيان 
انباشته بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي بايد تدبيري 
عاجل ش��ود. بانكداري ما يك بانكداري بدون ربا است اما 
مكانيزم هاي آن دچار مشكل شده است. با اين وجود راه حل 
در دولت جديد با وجود انگيزه هاي رييس جمهوري عزيز 
قابل تصور است و ان شااهلل اين ناترازي ها را حل مي كنيم 
و اميدوارم گام به گام به سمت اصالح نظام بانكي حركت 
كنيم.سياست گذاري پولي ما متاسفانه با مشكالت متعددي 
مواجه شده اس��ت و بايد تالش كنيم با پرهيز از نگاه هاي 
ژورناليستي به صورت واقعي راه حل هاي درست ارايه دهيم. 
جعفري در بيان تاريخچه شكل گيري بانك هاي خصوصي 
در ايران گفت: در ابتداي دهه هفتاد همزمان با دولت ششم 
شاهد ظهور بانك هاي خصوصي در كشور بوديم. با وجود 
مش��اهده روندهاي مثبت در ابتدا به تدريج ش��اهد بروز 
كاستي هاي مختلفي در اين زمينه شديم، بي ترديد همان 
زمان بانك مركزي مي توانست با ابزار نظارتي خود تا حدود 
زيادي اين مسائل را كاهش دهد. مسائلي همچون، رقابتي 
ش��دن ميزان نرخ سود بانك ها در عمل پايه هاي پرداخت 
سود را در كش��ور تغيير داد و متاسفانه اين رقابت اشتباه، 
نتايج مهلكي را براي اقتصاد ايران در پي داشت. بنگاهداري 
بانك ها نيز يكي ديگر از آسيب هاي جدي بانكداري بخش 
خصوصي بود و اكنون اميدواريم در اين نشس��ت بتوانيم 
راهكارهاي درست بازگشت بانكداري خصوصي به وظايف 
اصلي خود را بازيابي كنيم. علي سعدوندي - مدرس دانشگاه 
و مش��اور بين المللي بانكداري در تبيي��ن نقش و جايگاه 
بانكداري خصوصي و دولتي گفت: متاسفانه در طول چهار 
سال گذش��ته هرچه تالش كردم با مقاالت و نشست هاي 
مختلف ريل بانكداري را در كشور تغيير دهم موفق نشدم. 

كم كم به اين نتيجه رسيدم كه شايد هيچ انگيزه اي براي 
تغيير در كش��ور وجود ندارد. بر اساس مطالعات شخصي 
مي گويم هيچ كجاي دنيا چنين مدل اداره بانكي را نديده ام. 
با اين وجود در ايران بانك خصوصي را داريم كه به بهترين 
شكل مشغول عمليات حرفه اي هس��تند. اما با اين وجود 
نبايد از ياد ببريم كه مشكل اصلي اين است كه اگر حمايت 
حاكميت از اكثر بانك هاي ما برداشته شود بسياري از اين 
بانك ها در كوتاه ترين زمان ممكن ورشكست مي شوند. در 
يك مدل تقس��يم بندي، پول يا تعهد دولت است يا تعهد 
بانك مركزي است يا تعهد تجاري است يا تعهد شخصي 
»همان چك« است. جالب است بدانيد چك تعهد بخش 
خصوصي اس��ت و يك تفاوت با تعهد تجاري دارد، به اين 
معنا كه تعهد تجاري ضمانت حاكميتي دارد و اين تعهد 
تجاري بي پش��توانه اس��ت كه يكي از عوامل اصلي خلق 
تورم هاي بزرگ است. سعدوندي ضمن انتقاد از مديريت 
بانك مركزي در دوره قبل ادامه داد: عدم ارايه آمار توس��ط 
بانك مركزي جايگاه حاكميتي و مورد حمايت و اطمينان 
مردم را از اين دستگاه مهم تا حدودي سلب كرده است، به 
گونه اي كه متاسفانه شاهد وضعيت خطرناكي در خصوص 
اعتماد عمومي هستيم. اگر بازگشت تسهيالت پرداختي 
توسط بانك ها محقق شود و دارايي هاي بانك ها به فروش 
برسد تورم در عمل كنترل خواهد شد. اما مساله اين است 
كه بانك ها به منظور پنهان كردن خطاهاي خود از محل 
خلق پول، افزايش سرمايه مي دهند كه اين امر خود موجب 
ظهور تورم مي شود. سعدوندي در تشريح عواملي كه خلق 
پول را محدود مي كند گفت: محدوديت هاي وام دهي و 
رفتار خانوار و شركت ها، محدوديت هاي صاحبان پول 
از عوامل اصلي كاهش نقدينگي است. در واقع با كنترل 
اين سه اصل مي توانيم در برابر خلق پول به صورت واقعي 
مقاومت ايجاد كنيم، اما سياست هاي ناسازگار  منجر 
به خلق اين تورم هاي لجام گسيخته مي شود. به عنوان 
مثال اگر شما با خلق پول خود يك وام بازمانده از قبل را 
بازپرداخت كنيد، نتيجه عملي آن ظهور تورم مي شود. 
مثل وام هايي كه در اختيار خودروسازها قرار مي دهيم 
ولي اگر اين وام را به خريدار قرار دهيم باعث مي ش��ود 
خودروساز نيز خود را اصالح كند و بانك نيز به راحتي 

مي تواند بازپرداخت وام هاي خود را پيگيري كند. 

وي در تشريح علت العلل مشكالت بانكي كشور در بخش 
خصوصي گفت: اگر بانك با هدف سودآوري واقعي شكل 
گرفته باشد، به هيچ عنوان نمي تواند پول نامحدود منتشر 
كند. چراكه اين اقدام در عمل به ضرر صاحبان بانك تمام 
مي ش��ود. به عنوان مثال ظهور ادبيات نرخ بهره واقعي و 
نرخ بهره اسمي يكي از اين مشكالت اساسي در اين حوزه 
است. نبايد از ياد برد كه خلق پول در نظام ما قبل مدرن به 
دليل مسائل و مشكالت توليد پول همواره كنترل شده بود 
اگر هم افزايش قيمتي بود بر اثر كمبود توليد بود كه بعد 
از اصالح توليد قيمت ها كنترل مي شد. اما در دوره مدرن 
خلق آسان پول پديده تورم را به همراه مي آورد. در دنياي 
مدرن بانكداري يعني بانكداري خصوصي و اين شبكه به 
دليل تمركز بر سود آوري واقعي به عنوان صاحبان پول 
مبادي نظارتي در اليه هاي مختلف ايجاد مي كنند اين 
اليه هاي نظارتي در ابتدا توسط بانك ها شكل مي گيرد 
مثل پليس بانك ها و بعد از آن بانك مركزي و چند اليه 

بودن نظارت باعث مي شود فساد ناظر به حداقل برسد.
سعدوند در تكميل نگاه خود به شبكه بانكي سالم گفت: 
تعهدات بانك مركزي نيازمند يك نگاه حاكميتي است و 
اين يك اصل است مثل نسبت حاكميت و بخش بهداشت 
و درمان يا آموزش و پرورش اما نسبت اين حمايت در نظام 
بانكي به شدت عميق تر از ديگر نظامات است، لذا اگر اين 
حمايت حاكميت از بانك برداشته شود به سرعت آن بانك 
حذف مي شود. بانك اگر نتوانست از محل تسهيالت دهي 
سودآور باشد، ثروت مالكان بانك درگير خواهد شد. اگر 
بانكي به وجود بياوريم كه ثروت صاحب بانك درگير بانك 
نباشد به اشتباه خواهد رفت. لذا روساي بانك ها نبايد بله 
قربان گو باشند چراكه كفايت سرمايه مهم ترين ابزار رصد 
بانك هاست. كفايت سرمايه باعث مي شود سود صاحبان 
بانك در راستاي سود كشور قرار گيرد و صاحبان بانك به 
خلق پول بي پشتوانه دست نزنند. اگر نظارت چند اليه و 
كفايت سرمايه به معناي واقعي وجود داشته باشد تورم 
كنترل خواهد شد. نبايد از ياد برد كه مدير دولتي در مقابل 
دولت پاسخگو است نه در برابر اقتصاد و مردم. اگر منافع 
شخصي و عمومي با هم همسو كنيم قطعا مشكل بانك ها 
و اقتصاد را حل خواهيم كرد. احمد كارگرمطلق - مدرس 
دانشگاه و مشاور نظام بانكي گفت: طي ۱۰ سال با افزايش 

۱۴۰۰ درصدي افزايش نقدينگي مواجه هستيم. از همين 
رو در ۱۰ سال اخير همواره تورم چشمگير را تجربه كرديم. 
با وجود حجم باالي نقدينگي حجم جي دي پي ما در طي 
۱۰ سال اخير رشد چنداني نداشته است. فلذا نتيجه اين 
مي شود كه روند افزايش نقدينگي در خدمت رشد اقتصادي 
قرار نگرفته است. كارگر در تبيين كاركرد بانك ها و تاثير 
آنها در تورم كشور گفت: ريشه تورم ايجاد پول پر قدرت 
است و همچنين تسهيالت و وام هاي پرداختي بانك هاست. 
متاسفانه بر اساس آمار منتشر ش��ده ۸۵ درصد افزايش 
نقدينگي توسط بانك ها در قالب پرداخت تسهيالت اتفاق 
مي افتد. نقش بانك هاي دولت��ي و خصوصي در افزايش 
پايه پولي موثر بوده است. حال سوال اساسي اين است كه 
آيا دولت در خدمت بانك هاس��ت يا بر عكس؟ طبق آمار 
دولت در خدمت بانك هاي خصوصي است و در بانك هاي 
دولتي در خدمت دولت هس��تند اين نس��بت بر اساس 
ميزان بدهي طرفين به يكديگر قابل راستي آزمايي است. 
متاسفانه طبق آمار پرداخت سود سپرده از محل خلق و 
جذب سپرده جديد از سال ۱۳۹۵ به يك رويه عادي بين 
بانك ها تبديل شده است. در همين خصوص ۵۶ درصد 
مطالبات غير جاري بانك ها از طبقه سر رسيد گذشته به 
مش��كوك الوصول ميل پيدا كرده و اين به معناي ايجاد 
ناترازي عميق تر در نظام بانكي كشور است.  وي در تشريح 
ناترازي بانك ها و همچنين مشكالت پرداخت تسهيالت 
گفت: با بررسي صورت هاي مالي بانك ها مشاهده مي كنيم 
بر اساس آمار منتشره ۱۴ بانك زيان ده هستند، بر اساس 
همي��ن آمار، نظام بانكي در مجم��وع ۲۷۰ هزار ميليارد 
تومان زيان ده��ي دارد. بانك هاي دولتي تخصصي همه 
زيان ده هس��تند، بانك ملي و س��په زيان ده هستند، در 
مجموع بانك هاي دولتي ۱۰۰ همت زيان انباشته دارند. 
با اين وجود ۶۲ درصد زيان هاي انباشته بانكي متعلق به 
بانك هاي خصوصي هستند. يك زنگ خطر جدي داريم. 
دوسوم اين زيان براي بانك هاي خصوصي است. شايد اين 
جمله درست باشد كه ميزان تسهيالتي كه براي خريد 
خودرو صرف ش��ده است بيش��تر از ميزان توليد خودرو 
در كشور باشد. مش��كالت اصلي بانك هاي خصوصي از 
حاكميت شركتي شروع مي شود اما اين تنها آغاز مسير 
دشوار بانك هاست. متاسفانه ناترازي بانك ها يك پديده 
رايج تبديل شده است و از همه مهم تر دارايي هاي اسمي 
»ام��الك و دارايي ك��ه به پول تبديل نمي ش��وند« يك 
پديده رايج بين بانك هاي خصوصي تبديل ش��ده است. 
ضعف نظارت بر عمليات بانكي يك دليل اصلي مشكالت 
بانك هاي خصوصي است. كارگر در بيان مشكالت اصلي 
بانك ها افزود: بحث تس��هيالت و تعهدات كالن يكي از 
مشكالت بانك هاي خصوصي اس��ت. به عنوان مثال بر 
اساس اسناد منتشر شده بانك رفاه ۹ همت سرمايه پايه 
دارد ولي شاهد اين هستيم كه ۸۵ همت تسهيالت به گروه 
سازمان تامين اجتماعي داده است و اين برخالف قانون 
است. يا بانك اقتصاد نوين با ۳ همت سرمايه پايه ۲۳ همت 
تسهيالت و تعهدات پرداخت كرده است! وقتي بانك ها 
وارد قسمت واقعي اقتصاد نمي ش��وند، وارد سفته بازي 
و... مي شوند. اگر قرار بر اعالم قانوني باشد به نظر مي رسد 

متاسفانه ۱۰ بانك شامل قانون ورشكستگي مي شوند.
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كارشناسان اقتصادي: بانك مركزي متوجه خطرات نظام بانكي از زيان انباشته تا اضافه برداشت ها و خلق پول شده است

پيش بيني كاهش قيمت سكه به كانال 14 ميليون تومان

۸۵درصدافزايشنقدينگيتوسطبانكهارقمميخورد

كاهش قيمت سكه به دنبال افت اونس جهاني طال
گروه بانك و بيمه | 

قيمت دالر در بازار آزاد روز چهارشنبه، ۱۵ تيرماه ۱۴۰۱ 
به ۳۱۴۹۰ تومان تا ۳۱۶۲۰ تومان معامله شد و با كاهش 
اونس جهاني طال به ۱۷۶۳ دالر، قيمت طال و سكه نيز 
كاهش قابل توجهي داش��ت. هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱ 
ميليون و۳۹۵ هزار، مثقال آبشده ۶ ميليون و ۴۷ هزار، 
س��كه ۱۵ ميليون و ۱۰۰ هزار، نيم سكه ۸.۳ ميليون، 
ربع س��كه ۵ ميليون و ۲۵۰ هزار، ربع سكه ۳ ميليون و 
۵۰ هزار تومان معامله شد اما در عين حال پيش بيني 
مي شود كه قيمت سكه به كانال ۱۴ ميليون تومان افت 
كند.  قيمت فروش يورو )چهارشنبه، ۱۵ تيرماه ۱۴۰۱( 
در صرافي هاي بانكي بدون تغيير قيمت ۲۸ هزار و ۷۲۲ 
تومان معامله شد. نرخ فروش دالر در صرافي هاي بانكي 
با ۲۳ تومان افزايش نس��بت به روز گذش��ته ۲۷ هزار و 
۸۲۵ تومان معامله ش��د. قيمت خريد هر دالر توسط 
صرافي هاي بانكي ۲۷ هزار و ۵۵۱ تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز ۲۸ هزار و ۴۳۷ تومان اعالم ش��د.عالوه بر اين، 
بهاي خريد دالر در بازار متش��كل ارزي ۲۷ هزار و ۷۱۵ 
تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۹۶۷ تومان بود.اين در 
حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۸ هزار و 
۴۳۰ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار و ۶۸۸ تومان 
اعالم شد.همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت ۲۶ هزار و ۶۶۹ تومان فروخته و حواله 

دالر به بهاي ۲۵ هزار و ۹۹۹ تومان معامله شد.

    افت 100 هزار توماني سكه 
قيمت سكه طرح جديد )چهارشنبه، ۱۵ تيرماه( با ۱۰۰ 
هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته به ۱۵ ميليون و 
۵۰ هزار تومان رسيد.قيمت هر قطعه سكه طرح جديد 
با ۱۰۰ هزار تومان كاهش نس��بت به روز گذشته، ۱۵ 
ميليون و ۵۰ هزار تومان دادوستد شد. سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز با قيمت ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه هشت ميليون و 
۲۰۰ هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
و سكه يك گرمي سه ميليون تومان قيمت خورد.عالوه 
بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۳۸۸ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال 
۶ ميليون و ۱۵ هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني طال 

با ۴۱ دالر كاهش يك هزار و ۷۶۲ دالر و ۴۶ سنت بود.

    خبري از دالالن و سفته بازان ارز نيست
در روزهاي اخير با ابالغيه بانك مركزي براي مديريت 
بازار ارز، همزمان با افزايش عرضه ارز صادركنندگان 
به شبكه صرافي هاي سراسر كشور، در كنار تعديل نرخ 
ارز و عقبگرد دالر امريكا به محدوده ۲۹ هزار توماني، 
شاهد محدودتر شدن فضاي معامالت غيررسمي يا 

به اصطالح جوالن دالالن در بازار ارز هستيم.

    داللي دالر از رونق افتاد
مشاهدات ميداني از بازار ارز در محدوده خيابان فردوسي 
تهران و در اطراف صرافي هاي مجاز نش��ان مي دهد كه بر 
خالف گذشته كه شاهد جوسازي دالالن و نرخ گذاري هاي 
عجيب براي دالر بوديم، حاال اين سازوكار نه تنها از بين رفته 
است بلكه دالالن و سفته بازان با علم به اينكه ديگر فضايي 
براي نوسان گيري نيست، در تالش هستند تا به هر شكل 
ممكن ارزهاي خود را كه پيش تر به اميد گراني، در حساب 
خود ذخيره كرده بودند، به مردم بفروش��ند. اين در حالي 
است كه حجم معامالت در بازار غيررسمي همواره بسيار 
كمتر از بازار رسمي )كمتر از ۵ درصد( و نرخ هاي اثرگذار بر 
معامالت بوده است اما حاال با تدبير بانك مركزي براي بازار 
ارز، شاهد حذف اين فضاي منفي از اقتصاد هستيم تا در آينده 
با برنامه ريزي هاي سياست گذار ارزي، شاهد پاسخگويي 
صرافي هاي مجاز به تمامي نيازهاي ارزي متقاضيان باشيم 
كه يكي از نتايج مثبت آن، جمع شدن بساط بازار غيررسمي 
و آزاد است. در اين شرايط يكي از نقاط مثبت طرح ارزي 
اجرا شده، عدم استفاده از منابع ارزي بانك مركزي است 
و اساس كار بر مبناي ارز صادركنندگان است. مسيري 
كه در كنار تقويت عرضه ارز به بازار و صرافي ها، منجر به 
رش��د صادرات غيرنفتي و ترغيب صادركنندگان براي 
توسعه مبادالت تجاري با طرف هاي خارجي خواهد شد.

    عقب نشيني دالر
كامران س��لطاني زاده دبيركل كانون صرافان كش��ور نيز 
اظهار داش��ت: خوش��بختانه با توجه به افزايش عرضه ارز 
صادركنندگان به نرخ توافقي در صرافي هاي تحت نظارت 
بانك مركزي در سراسر كشور، شاهد بوديم كه اوج گيري 
قيمت ها كه اكثرا در فضاي غيررس��مي و كاذب معامالتي 
و سفته بازي مالحظه كرديم، با ريزش همراه شده و قيمت 
غيررسمي ارز از كانال نزديك به ۳۳ هزار تومان به كانال ۲۹ 

هزار تومان برگشته است. اين روند نشان دهنده اين است كه 
مصوبه بانك مركزي و ورود صرافي هاي سراس��ر كشور به 
چرخه عرضه و تقاضاي ارز، منجر به اين شده است تا مديريت 
بازار در اختيار فعاالن رسمي قرار گيرد و بازار ديگر نمي تواند به 
جهت اعالم قيمت هاي باال و ايجاد هيجانات، نرخ ارز را تحت 
تاثير قرار دهد و مي توان گفت كه نهادهاي رسمي تاثيرگذار 
در قيمت ارز، مديريت ن��رخ را در اختيار دارند و با توجه به 
افزايش صرافي هاي رس��مي در سراسر كشور كه كارگزار 
بانك مركزي و بازار متش��كل ارزي هستند، اين قيمت ها 
از طريق تب��ادالت توافقي بين صرافي و صادركننده ارز، به 
درستي تعيين و با نرخ مناسب در تمامي صرافي هاي رسمي 
سراسر كشور به هموطنان عرضه مي شود.  در اين شرايط، 
هموطنان دغدغه اي براي دريافت ارز ندارند و قيمت ها هم با 
توجه به رسمي بودن نرخ ها و تسهيل دريافت ارز براي مردم، 
قيمت هاي معقول و متعادلي شده است. روند اخير در بازار 
بيانگر اين است كه يك مديريت بس��يار خوبي در بازار ارز 
توسط بانك مركزي، بازار متشكل و كانون صرافان در حال 
اجراست كه اميدواريم اين روند تداوم داشته باشد و بهبود 
پيدا كند تا تمام صرافي هاي سراسر به اين زنجيره متصل 
شوند و تمام مردم در سراسر كشور از خدمات صرافي هاي 

رسمي تحت نظارت بانك مركزي، بهره مند شوند.

    آرامش در بازار ارز با اتكا به توان صادراتي
با كاهش التهابات هيجاني روزه��اي قبل و افزايش حجم 
معامالت با نرخ هاي جديد، از شلوغي معامالت دالر آزاد كم 
و حضور دالالن و سفته بازان در بازار به شدت كمرنگ شده 
است. بر خالف رويكردهاي متخذه در دولت هاي قبل كه به 
موجب آن سياست بانك مركزي در مواجهه با نوسانات نرخ 
ارز به ارزپاشي و كاهش ذخاير ارزي كشور معطوف مي شد، 
در دولت سيزدهم با ابتكار عمل بانك مركزي، تقويت عرضه 
در بازار از محل ارزهاي حاصل از صادرات عملياتي ش��د و 
بدين ترتيب امكان فروش ارزهاي صادراتي با نرخ توافقي به 
صرافي ها ميسر و همزمان مقررات مربوط به تقاضاي بازار 
در حوزه اسكناس نيز تسهيل شد. بدين ترتيب با اجراي اين 
سياست، بدون استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي و با اتكا به 
سازوكار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتي به كشور، 
در روزهاي اخير آرامش مناسبي بر بازار ارز حاكم گرديده 

و نرخ  ارز در بازار غيررسمي نيز با كاهش همراه شده است.
ضمن آنكه متاثر از اقدامات بعمل آمده، در روزهاي اخير بازار 

رسمي حواله و اسكناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است 
و كليه نيازهاي واقعي ارز در نرخ هايي به مراتب پايين تر از 
نرخ هاي بازار غيررسمي پاس��خ داده مي شوند. در ماه هاي 
سپري شده در دولت سيزدهم، رويكرد بانك مركزي بر اين 
بوده است كه با ساماندهي و عمق بخشي به بازار رسمي حواله 
و اس��كناس، نرخ هاي ارز در اين دو بازار را به سمت سطوح 
تعادلي )متناس��ب با مولفه هاي بنيادين اقتصاد( هدايت 
نمايد و در اين ميان ضمن تالش براي تقويت عرضه در اين 
بازار و پاسخگويي به كليه نيازهاي واقعي ارزي، زمينه هاي 
معامله در بازار غيررسمي را با جديت كاهش داده و به حداقل 
برساند. از نظر مولفه هاي بنيادين، اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۰ 
شرايط نسبتًا مطلوبي را تجربه نموده است. رشد اقتصادي 
كشور در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد رسيد و رشد نقدينگي 
و پايه پولي به عنوان دو موتور تورم روندي نزولي گرفته اند 
كه نويد بخش تداوم تحوالت مثبت در اقتصاد كشور طي 
سال جاري هستند. همچنين در ارتباط با عملكرد بخش 
خارجي اقتصاد، در حالي كه مطابق با اطالعات منتشرشده 
از سوي گمرك ايران ارزش صادرات گمركي در شش ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱.۸ ميليارد دالر بوده است، اين 
مولفه در ش��ش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ )دوره فعاليت دولت 
سيزدهم( حدود ۲۶.۸ ميليارد دالر بود كه حاكي از رشد ۲۳ 
درصدي صادرات گمركي نسبت به نيمه نخست سال مزبور 
است. ضمن آنكه در دوماهه نخست سال جاري نيز صادرات 
گمركي با رشد ۳۷ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل 
به ۸.۵ ميليارد دالر رسيده و تراز بازرگاني گمركي را با مازاد 
همراه نموده اس��ت. همچنين در بخش صادرات نفتي نيز 
عالوه بر افزايش نرخ جهاني، مقادير توليد و صادرات نفتي 
كشور افزايش قابل مالحظه اي را در ماه هاي سپري شده از 
فعاليت دولت سيزدهم تجربه كرده است. در همين ارتباط 
بررس��ي روند تحوالت نرخ ارز در بازار رسمي و به طور 
خاص نرخ حواله )به عنوان محل اصلي تامين ارز واردات 
مورد نياز كشور( حاكي از ثبات نسبي و نوسان اندك اين 
بازار در ماه هاي اخير است كه متاثر از وضعيت مناسب 
صادرات كشور و نيز اهتمام صادركنندگان در بازگشت 
ارز حاص��ل از صادرات رقم خورده اس��ت. در مجموع 
به نظر مي رس��د با تمهيدات اتخاذ ش��ده و هماهنگي 
بخش هاي مختلف اقتص��ادي دولت بازار ارز به عنوان 
لنگر اقتصاد كشور به آرامش رسيده و متغيرهاي كالن 
اقتصادي نيز مويدي بر تداوم و بهبود اين روند هستند.

 واقعيت
 آمارهاي بيكاري چيست؟

اين افزايش تورم و باال رفتن ريس��ك تاثير خود را در 
بازار كار كشور مي گذارد و نهايتا نرخ بيكاري نيز تحت 
تاثير اين شاخص ها باالتر مي رود و بر جمعيت بيكاران 
يا جوين��دگان كار افزوده مي ش��ود. من فكر مي كنم 
بعد از اس��تعفاي وزير كار مجموعه برنامه هاي دولت 
كه قبال شرايط مناس��بي هم نداشت، وخيم تر شده 
اس��ت. به هر حال وزارت كار كش��ور به عنوان يكي از 
مهم ترين ساختارهاي اقتصادي، شرايط باثباتي ندارد 
و به اين دليل نوعي عدم قطعيت در فضاي كسب و كار 
كشورمان جريان دارد. اساسا مشخص نيست، برنامه 
دولت براي كسب و كار كشور چيست. تنها فروكش 
كردن كرونا بخش��ي از التهابات قبلي را كاهش داده 
اس��ت. در اين ميان دولت در گام نخست بايد تالش 
كند، تورم را مهار كند و پس از آن تالش كند تا برنامه اي 
براي حمايت از ب��ازار كار تدوين و اج��را كند. يعني 
وضعيت تامين سرمايه در گردش فعاالن اقتصادي را 
بهبود بخشد و ثبات الزم را ايجاد كند. هنوز بانك ها در 
زمينه سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي كمكي 
نمي كند. يك واحد اقتصادي براي دريافت وام مورد 
نياز خود براي تامين سرمايه در گردش با هفت خوان 
بوروكراسي روبه رو اس��ت. اين ناتواني به خصوص در 
حوزه مشاغل خرد و متوس��ط باعث ركود و ايستايي 
مي ش��ود. بسياري از كس��ب و كارها در زمينه تامين 
سرمايه در گردش مشكل دارند و تا زماني كه دولت در 
اين زمينه گامي جدي برندارد، اوضاع كسب و كارها 
بهتر نمي شود.مش��خص نيس��ت، ادعاهاي مقامات 
دولتي در خصوص صادرات نفت، افزايش درآمدها و 
بازگشت سرمايه هاي مسدودي در ساير كشورها و...تا 
چه اندازه صحت دارد، چرا كه ردپاي اين درآمدها در 
بازار كار كشور نمايان نشده است. امروز بانك ها حتي 
براي تامين وام ازدواج خانواده ها نيز مشكل دارند، وقتي 
بانكي در زمينه تكاليف حاكميتي خود مشكل داشته 
باشد، در بخش كس��ب و كار نمي تواند اقدامات قابل 
توجهي صورت دهد. بنابراين برخي آمارها در خصوص 
بهبود و ثبات در نرخ بيكاري و رشد اشتغالزايي بيشتر 
به نوع خاصي از فضاسازي شبيه است تا واقعيتي كه 

برآمده از حساب و كتاب جدي و عيني باشد.

 »رمز ريال«، دارايي ديجيتال
با پشتوانه حاكميت

»رمزري��ال« معادل پ��ول و همان ريالي اس��ت كه ما 
مي شناسيم و روزانه از آن استفاده مي كنيم. آن ريال 
در رمزريال به شكل ديجيتالي درآمده و مبادالت آن به 
واسطه گري بين بانك ها انجام نمي شود و افراد از طريق 
بانك مرك��زي و كيف پول هايي كه دارند، ريال  خود را 
نفر به نفر منتقل كرده و مي توانند در پرداخت، خريد 
و فروش خرد و كالن از آن استفاده كنند. »رمزريال« 
برخالف سكه  و اسكناسي كه در بانك ها داريم و به پول 
الكترونيكي تبديل شده، واسطه بين بانك ها را حذف 
مي كند و بسياري از مس��ائلي كه در بحث پرداخت  و 
انتقال بين بانكي وجود دارد حل مي شود. علت اينكه از 
چند سال قبل »ارز ديجيتال« بانك هاي مركزي در تمام 
دنيا مطرح شده اين است كه بانك هاي مركزي احساس 
كردند در مقابل رمزارزها عقب مانده اند. خصوصاً زماني 
كه استيبل كوين هايي مانند »تتر« وارد بازار معامالت 
شدند و مشكالتي كه در شبكه رمزارزهايي مانند »ترا« 
و استيبل كوين هايي مانند »لونا« به وجود آن، خيلي از 
نهادهاي پولي و بانكي دنيا به اين فكر ساخت ابزارهايي 
افتادند كه از فناوري هاي مبتني بر فضاي دارايي هاي 
ديجيتال DLT )دفاتر كل توزيع شده( يا بالك چين 
استفاده كنند. به همين علت بسياري از نهادهاي پولي و 
بانكي به دنبال راه اندازي ارز ديجيتال بومي خود هستند. 
موانعي كه ممكن است بر سر راه رمزريال قرار بگيرد، اين 
است كه اجرايي شدن استفاده از رمزريال به استقبال 
مردم بستگي دارد، آنها بايد بتوانند با اين مفهوم ارتباط 
بگيرند. در مساله رمزارزها و ارزهاي ديجيتال مساله 
پذيرش عمومي بس��يار اهميت دارد و نمي توان ساده 
از آن گذشت. يكي از موارد ديگر اين است كه رمزريال 
همانطور كه از نامش پيداست، معادل ريال است و تمام 
مسائل مربوط به تورم در رمزريال نيز وجود دارد و اين 
يكي از نقدهاي جدي است كه به اين پول ديجيتال وارد 
است. شايد اگر طال، الماس و فلزات گران بهاي ديگر را 
به جاي ريال قرار مي دادند رمزريال ارزشمندتر مي شد.

درگذشت دبيركل اوپك
محمد سانوس��ي باركين��دو، دبيركل اوپك در س��ن 
۶۳سالگي به طور ناگهاني درگذشت.  محمد سانوسي 
باركيندو ۶۳ س��اله كه روز دوشنبه با محمدو بوهاري، 
رييس جمه��ور نيجريه دي��دار كرده بود و س��پس در 
كنفرانس نفت و گاز نيجريه )NOG( سخنراني كرد، 
حدود ساعت ۱۱ ش��ب سه شنبه در گذشت. مالم مله 
 NNPC كياري، مديرعامل شركت نفت ملي نيجريه
صبح چهارشنبه در توييتي مرگ ناگهاني او را تاييد كرد. 
كياري نوشت: ما دكتر محترم محمد سانوسي باركيندو 
را از دست داديم. او حدود ساعت ۱۱ شب ديروز ۵ جوالي 
۲۰۲۲ درگذشت. مطمئنا ضايعه بزرگي براي خانواده او، 
NNPC، كشور ما نيجريه، اوپك و جامعه جهاني انرژي 

است. جزييات تدفين وي به زودي اعالم خواهد شد.

 درآمدهاي ترانزيتي
 از رويا تا واقعيت

به طوري كه مركز پژوهش هاي مجلس ميزان درآمد 
ارزي از ۲۰ ميلي��ون ت��ن را ۲ ميلي��ارد دالر، رييس 
هيات مديره انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل 
بين المللي خراسان نرخ هر تن كاالي ترانزيتي را بين 
۱۷ تا ۲۰ دالر و مديركل ترانزيت س��ازمان راهداري 
و حمل و نقل ج��اده اي، درآمد ۲۰ ميليون تن كاالي 
ترانزيتي را ۲۰ ميليارد دالر عنوان كرده اند.  به گفته 
كارشناس��ان اقتصادي و ترانزيت، درآمدارزي كشور 
از هر تن بار ترانزيت در حوزه ج��اده اي ۱۵۰ دالر و از 
بخش ريلي ۵۰ دالر مي شود و با توجه به اينكه ترانزيت 
كاال در كشور عمدتا توسط ناوگان باري و خطوط ريلي 
انجام مي شود مي توان حدس زد كه درآمد ارزي كشور 
از مي��زان ترانزيت كاال چيزي در حدود ۲تا ۳ ميليارد 
دالر در س��ال اس��ت.  از جمله مشكالت مديريتي در 
ايران مي توان به تاخير در تش��خيص، تصميم و اجرا 
ذكر كرد كه متاس��فانه در موض��وع ترانزيت نيز اين 
مشكالت و مسائل نيز هويداست. به طوري كه عليرغم 
گذشت سال ها، كريدورهاي حمل و نقلي جاده اي و 
ريلي هنوز تكميل نشده است. از جمله نقاط حساس 
كريدورها در منطقه شرق خط آهن سرخس- چابهار 
و در منطقه شمال غرب نيز خط آهن رشت به آستارا 
اس��ت كه در تله تامين يا عدم تامي��ن بودجه گرفتار 
شده اس��ت. امري كه واكنش رستم قاسمي وزير راه 
وشهرسازي را در پي داشت به گونه اي كه در همايشي 
وعده داد، اگر الزم باشد ساختمان مجلل ستاد وزارت 
راه و شهرسازي را براي تكميل حلقه راه آهن رشت به 
آستارا بفروشد، مي فروشد تا اين حلقه ناقص را تكميل 
كند.  به باور بسياري از كارشناسان شايد عالوه بر عدم 
تكميل نقاط اتصال كريدوري، تصميم گيري نهاد هاي 
گوناگون براي امر ترانزيت دليل عمده عدم اس��تفاده 
بهينه از درآمدهاي سرش��ار ترانزيتي ايران اس��ت، 
به طوري كه حدود ۲۸ نهاد رسمي و غيررسمي در 
خصوص ترانزيت تصميم گيرند و اين حجم از دستگاه 
تصميم گير مشكالت عديده اي را براي كشور ايجاد 
كرده است.  لذا در پايان بايد گفت، افزايش درآمدهاي 
ترانزيتي كشور نيازمند عزم ملي در تامين بودجه 
ب��راي تكميل كريدوره��ا، ارتقاي س��طح كمي و 
كيفي حمل و نقل هوشمند و تركيبي و مديريت 

يكپارچه فعاليت هاي ترانزيتي در كشور است.

 حضور شركت هاي خصوصي
در بازار بدهي

اين نرخ در ش��بكه بانكي بين ۲۳ تا ۲۴ درصد بهاي 
تمام شده نرخ موثر است اما بسياري از شركت هاي 
بزرگ به واسطه گذاشتن حجم منابع در بانك ها، از 
نرخ  پايين تر استفاده مي كنند. در بازار سرمايه نرخ 
۲۳ تا ۲۴ درصد است. زماني كه دولت با اين نرخ ها 
تامين مالي مي كند، بايد پذيرفت كه ش��ركت هاي 
خصوصي هم بايد ۲۳ تا ۲۴ درصد تامين مالي كنند. 
در سال ۱۴۰۱، ۱۰۷ هزار ميليارد تومان سررسيد 
اوراق بدهي دولتي وجود دارد، در سال ۱۴۰۲، حدود 
۱۵۴  هزار ميليارد تومان و در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۵۱ 
هزار ميليارد تومان و ۱۴۰۴، ۱۱ هزار ميليارد تومان 
است و ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶ هم سررسيدي وجود ندارد و 
استنباط اين است كه طي چند ماه آينده برجام امضا 
شود. در صورت توافق برجام، نرخ حدود ۲۲ تا ۲۲/۵ 
درصد پيش بيني و در غير اين صورت نرخ به سمت 
۲۳ تا ۲۴ درصد هم خواهد رسيد و اين امر منجر به 

خراب شدن سرمايه گذاري و توليد مي شود.

ادامه از صفحه اول

خاندوزي:
 دهه 1390 ضعيف ترين دهه 

انباشت سرمايه در اقتصاد ايران بود

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: دهه ۱۳۹۰ به جهت 
ايجاد انباشت سرمايه يكي از ضعيف ترين دهه هاي 
اقتصادي اس��ت به طوري كه بعد از جنگ تحميلي 
در كمتر دوره اي تا اين حد با چالش سرمايه گذاري 
مواجه بوده ايم. سيد احس��ان خاندوزي در همايش 
بين المللي فرصت هاي س��رمايه گذاري شهر تهران 
افزود: در اين سال ها س��رمايه گذاري در كشور كنار 
از صفر و حوالي آن بوده اس��ت و بايد آسيب شناسي 
ش��ود. بايد جذابيت هاي ايجابي به اندازه كافي براي 
س��رمايه گذاري در بخش هاي مول��د ايجاد كنيم و 
اگر موانع را برطرف نكنيم نمي توانيم انتظار داشته 
باشيم كه نتيجه عملكرد ما نسبت به گذشته متفاوت 
باشد. ستاد اقتصادي دولت تالش مي كند مسيرهاي 
س��رمايه گذاري در اقتصاد كش��ور را بازگرداند. وي 
با بي��ان اينكه در حوزه س��رمايه گذاري، نقدينگي و 
س��رمايه هاي اقتصادي به س��مت پروژه هاي مولد 
 و پيش��ران جاري نمي ش��ود افزود: بايد مسيرهاي 
انحرافي در س��رمايه گذاري مولد بسته و براي اينكه 
حجم نقدينگي در اختيار توليد قرار گيرد بايد جذابيت 
بخش هاي غيرمولد كاسته ش��ود.بايد سرمايه گذار 
عقاليي تصميم بگيرد تا وارد پروژه هاي توليدي شود 
و نبايد سرمايه گذار را در نظامات مجوزدهي و پايبندي 
به تعهدها دلزده نكني��م و بازارهاي توليدكننده را با 
قوانين دس��ت و پاگير از او نگيريم. در حوزه مجوزها 
تالش كرديم ص��دور مجوزها در دولت س��يزدهم 
تسهيل شود. وي با بيان اينكه در حوزه سرمايه گذاري 
اقتصاد ملي براي كمك به توليدكنندگان دو مسير 
شركت ها و بانك ها را طي مي كنيم گفت» در بحث 
شركت ها به دوستان اعالم كرديم كه سرمايه گذاري 
مجدد را در دس��تور كار خود قرار دهن��د. در مقوله 
بانكداري نيز بايد در مس��ير تش��كيل سرمايه ثابت 
حركت كنيم و از بنگاه داري س��نتي خارج ش��ويم.  
امسال نقطه عطفي در ش��اخص اقتصادي را شاهد 
باشيم و مسيرهاي سرمايه گذاري از غير مولد به مولد 
تغيير يابد و تنگناهاي دولت در سرمايه گذاري عمراني 

برطرف شود و اعتماد سرمايه گذاران افزايش يابد.



به نظر مي رسد كاربران فعال در صرافي هاي ايراني فقط 
چند قدم با پرداخت ماليات فاصله دارند. اين بازار هم قرار 
است در جريان اقتصاد رسمي كشور قرار بگيرد و پرداخت 
ماليات در آن اجرايي شود. با وجود اين، رييس هيات مديره 
انجمن بالك چين مي گويد وض��ع ماليات »اولين قدم 
در راستاي به رسميت ش��ناختن و ساماندهي صنعت 
رمزارزها از سوي حاكميت« است كه در نهايت منجر به 
تعامل شده و به سود همه است. بر اساس قواعد جهاني و 
روند دريافت ماليات از بازار رمز ارز ماليات بر رمزارزها در 
سه دسته سرمايه  گذاري، استخراج و تبادل بر اشخاص 
حقوقي و حقيقي تعلق مي گيرد. اين روند مدتي است 
در برخي كشورها در حال اجراست و در ايران نيز وزارت 
اقتصاد و دارايي در كنار اداره ماليات كش��ور به ضرورت 
دريافت ماليات از اين حوزه اشاره كرده اند. هرچند رويه و 
مسير دريافت ماليات از رمزارزها و دارايي هاي ديجيتال 
همچنان براي فعاالن آن تشريح نش��ده اما حال بعد از 
زمزمه هاي بلندي كه درباره اجراي اين قانون به گوش 
مي رسد ديگر كمتر مي توان به اجراي دريافت ماليات از 

دارايي هاي ديجيتال و رمزارزها شك كرد.

    دولت به دنبال بهره مندي از 
درآمد رمزارزها

در سال هاي گذشته بحث مالياتي بر رمزارز  ها مطرح نبود، 
ولي به مرور زمان و گسترش استفاده از رمزارز  ها رد پاي 
ماليات بر درآمد شكل گرفت. در كشورهاي ديگر دريافت 
ماليات از س��امانه هاي تبادالت رم��زارز با توجه به حجم 
باالي معامالت در آنها، اين ح��وزه را از منظر درآمدهاي 
مالياتي شفاف كرد و سياست گذاران به دنبال آن رفتند. 
اما فعاالن اين حوزه در ايران درب��اره ماليات بر رمزارزها 
چه فكر مي كنند؟ اميد علوي رييس هيات مديره انجمن 
بالكچين در مواجهه با اين پرسش كه انجمن با دريافت 
ماليات موافق است يا مخالف، اعالم كرد انجمن بالكچين 
با اين روند مخالف نيست و گفت: »اين موضوع باعث خواهد 
شد كه اقتصاد كشور از حوزه دارايي هاي ديجيتال به طور 
رسمي بهره مند شود و بر اين اساس دولت هم امكان كسب 
درآمد مالياتي از اين حوزه را خواهد داشت.« به اعتقاد وي 
يكي از مواردي كه در به رسميت شناختن و قانون گذاري 
رمزارزها مد نظر دولت و حاكميت اس��ت، بحث مالياتي 
است: »خوب است كه اين موضوع زودتر حل شود و نشان 
از تعامل طرفين ماجرا خواهد داشت.« مدتي است بحث ها 
درباره روند دريافت ماليات از فعاالن حوزه رمزارز باال گرفته 
و شنيده ش��ده بعد از اين قرار است فعاالن اين حوزه بايد 
ماليات بر دارايي ديجيت��ال يا همان رمزارزها را پرداخت 
كنند. اين حوزه اما همچنان رگوالتوري ش��فافي ندارد و 

اقبال يا عدم اقبال فعاالن آن محل سوال است.

    قانون گذاري در حوزه رمزارزها
رييس هيات مديره انجمن بالكچين، در پاسخ به پرسشي 
مبني ب��ر اينكه آيا وضع چنين قوانين��ي منجر به خروج 
س��رمايه از پلتفرم هاي داخلي و حركت بيشتر به سمت 
مبادي غيرقانوني، زيرزميني يا حتي خارجي نخواهد شد، 
گفت: »روشن است كه اگر محاسبات تدوين و تنظيم اين 

قواعد و قوانين منطقي و اقتصادي باشد، منجر به تقويت اين 
حوزه در داخل خواهد شد و ديگر دليلي براي كوچ سرمايه 
يا فرار سرمايه وجود نخواهد داش��ت.« حوزه دارايي هاي 
ديجيتال از آن دست حوزه هاي جذاب سرمايه اي است كه 
مدت هاست در كشور فعال شده و همچنان بر سر قانوني يا 
غيرقانوني بودن آن گفت وگوهايي برقرار مي شود. حاال اين 
پرسش مطرح است كه آغاز تدوين قوانين مالياتي شرايط 
و نحوه فعاليت اين حوزه را تغييري رو به جلو خواهد داد يا 
مانعي جديد ايجاد مي كند؟ رييس هيات مديره انجمن 
بالكچين در پاسخ به اين پرس��ش، با اشاره به مشكالت 
گسترده اي كه در حوزه رمزارز وجود دارد، گفت: »در حال 
حاضر نزديك به 3 تا 4 سال است كه صنعتگران زيادي از 
دولت مجوز گرفته و اقدام به استخراج اين دارايي ديجيتال 
كرده اند اما همچنان هيچ قانون مس��تندي در اين حوزه 
وجود ندارد.« علوي با اشاره به اينكه در حال حاضر هيچ 
راه قانوني براي فروش رمزارز ماين شده و درج دارايي در 
دفاتر و شناسايي درآمدي وجود ندارد، آن را يك ضعف 
بزرگ دانست كه واحد توليدي محصولي را توليد مي كند 
كه در تجارت داخلي و خارجي نمي تواند از آن استفاده 
كند. اين عضو انجمن بالكچين با تاكيد بر ضرورت 
ورود وزارت اقتص��اد و دارايي ب��ه اين حوزه، گفت: 
»تدوين و تنظيم قوانين و قواعد در حوزه رمزارزها 

از تبادل تا استخراج يك ضرورت جدي است.«

     آغاز دريافت ماليات از حوزه اي پر چالش
او با اشاره به استقبال مردم از رمزارزها، اعتقاد دارد قوانين 

و قواعد منجر به شفافيت و مشاهده پذيري بهتر اين حوزه 
خواهد شد و كمك قابل توجهي به دستگاه حاكميت 
براي تفكيك فعاليت ه��اي س��الم و مجرمانه و غلط 
خواهد كرد: »طبيعتا افرادي كه ماليات خود را به موقع 
و صحيح پرداخت مي كنند، در فعاليت هاي مجرمانه 
شركت نمي كنند. همچنين اين امر فرصت درآمدزايي 
براي كشور را ايجاد خواهد كرد.« به باور علوي در چنين 
شرايطي دولت نيازي نيست براي رصد و بررسي تمامي 
فعاالن اين حوزه هزينه كند و روند پيگيري فعاليت هاي 
مجرمانه و غيرقانوني به طور مشخص تري پيش خواهد 
رف��ت. البته علوي درباره جزيي��ات چگونگي دريافت 
ماليات از اين حوزه و جزييات قوانين آن ابراز بي اطالعي، 
و اعالم كرد هنوز جزييات اين موضوع نهايي نشده است.

     قوانين برخورد با ماينرهاي غيرمجاز
 در ايران سخت گيرانه تر مي شود

در عي��ن حال مقام��ات صنعت برق كش��ور به تازگي 
اعالم كرده اند قوانين جديدي براي برخورد شديدتر با 
استخراج غيرمجاز ارزهاي ديجيتال تصويب شده است 
كه بر اساس آن جريمه دستگاه هاي متخلف سنگين تر 
خواهد شد. بر اساس مصوبات جديد، از اين پس تمامي 
ماينرهاي غيرمجاز كشف شده معدوم مي شوند و افراد 
فعال در س��ازمان هاي دولتي هم كه مرتكب استخراج 
غيرمجاز شوند، از كار در دستگاه هاي دولتي منع خواهند 
شد. مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق 
كشور، در اين رابطه گفته است: »استفاده از برق يا گاز 

يارانه اي براي اس��تخراج رمزارز به لحاظ ماهيتي هيچ 
تفاوتي با قاچاق سوخت نداشته و تبعات منفي آن ابعاد 
وسيع تري نيز دارد؛ زيرا متخلفان با فشار بر شبكه برق 
و گاز در ايام گرم و سرد سال احتمال خاموشي خصوصًا 
در بخش ه��اي مولد اقتصادي را افزاي��ش داده و از اين 
مسير بر توليد، اشتغال و نرخ تورم در كشور اثرات منفي 
جبران ناپذيري مي گذارند.« مديرعامل شركت مديريت 
شبكه برق كشور افزود:  »بر اساس قوانين جديد كه به 
مراجع ذي ربط نيز ابالغ ش��ده است، در صورت كشف 
موارد سوءاستفاده از برق يا گاز يارانه اي جهت استخراج 
رم��زارز، با متخلفان در صورت كش��ف تخلف در محل 
دس��تگاه هاي دولتي، موسس��ات و نهادهاي عمومي 
غيردولتي )موضوع ماده »۵« قانون مديريت خدمات 
كشوري(، فرد يا افراد متخلف جهت انفصال از خدمت به 
مراجع قضايي معرفي خواهند شد.« سخنگوي صنعت 
برق با اشاره به اينكه جريمه نقدي در مقايسه با شرايط 
قبل چهار برابر شده است، تصريح كرد: »بر اساس قوانين 
جديد، هزينه برق مصرفي به اندازه چهار برابر نرخ برق 
صادرات��ي )۱۰۰ برابر هزينه برق يارانه اي( از متخلفان 
اخذ مي شود.« رجبي مش��هدي ادامه داد: »بر اساس 
اين مصوبه، در نوبت اول به مدت سه ماه برق يا گاز يا 
سهميه سوخت مايع متخلف قطع مي شود و در صورت 
تكرار تخلف، قطعي برق يا گاز يا سهميه سوخت مايع 
برابر يك س��ال خواهد بود.« سخنگوي صنعت برق 
گفت: »بر اس��اس مصوبات جديد، از اين پس تمامي 

ماينرهاي غيرمجاز كشف شده معدوم خواهند شد.«
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آيا نيما بورس  را
نجات  خواهد داد؟

بازار س��رمايه چند هفته اي اس��ت كه در كانال يك 
ميليون و ۵۰۰ هزار واح��دي جا خوش كرده و ميلي 
به حركت ندارد. اين وضعيت بازار س��بب نارضايتي 
و نااميدي در بسياري از س��رمايه گذاراني شده كه به 
اميد بهبود روند اين بازار، ريزش س��نگين بورس در 
سال گذش��ته را تاب آورده بودند. اين در حالي است 
كه نرخ ارز نيمايي كماكان ۲۵ درصد كمتر از نرخ بازار 
آزاد بوده و قيمت هاي جهاني مس و... هم تا حدودي 
كاهش داشته است. سيد محسن موسوي كارشناس 
بازار سرمايه در خصوص وضعيت اين بازار بيان كرد: 
بازار س��رمايه تحت تاثير متغيره��اي متعدد و علي 
الخصوص ريسك هاي سياسي مختلفي قرار دارد و اين 
 شرايط موجب ابهام در بازارسرمايه شده است. »ابهام «

 همواره شرايط بازار سرمايه را در وضعيت سينوسي قرار 
داده است و در وضعيتي قرار داريم كه با توجه به اخبار 
ضد و نقيض و فرسايشي شدن روند مذاكرات، هر خبر 
مثبتي هم كه به بازار سرمايه مخابره شود، شايد يكي 
دو روزي روي اين بازار تاثيرگذار باشد و بعد از آن بازار 
سرمايه دوباره فاز ركودي به خود مي گيرد. وي افزود: 
البته كه تورم چند ماه گذشته تورم سنگين بوده و اين 
تورم روي بازار سرمايه تاثيرگذار خواهد بود، اما تاثير 
تورم بر بازار سرمايه با يك وقفه زماني نمايان مي شود. 
كمااينكه در سنوات قبل هم بالفاصله بعد از افزايش نرخ 
ارز، بازار سرمايه رشد نكرده و با يك وقفه زماني )حتي 
بيش از يك سال( استارت حركت در بازار سرمايه زده 
شده اس��ت. به هر حال طبيعي است سرمايه گذاران 
بازار سرمايه از وضعيت موجود رضايت نداشته باشند و 
با مقايسه بازدهي بازار سرمايه با ساير بازارهاي موازي در 
يك سال اخير نسبت به عدم رشد بازار سرمايه احساس 
خشم يا نااميدي كنند. البته در فروردين و ارديبهشت 
ماه سال جاري بازار سرمايه نسبت به بازارهاي رقيب 
رشد بهتري داش��ته، اما از ابتداي خرداد ماه روند اين 
بازار رضايت بخش نبوده و به نظر مي رسد اين وضعيت 
در يكي، دو ماه آينده هم ادامه داش��ته باش��د تا شايد 
مذاكرات تعيين تكليف شود! موسوي با اشاره به تاثير 
قيمت هاي جهاني بر سودآوري بخشي از شركت هاي 
بورسي و به تبع آن، روند بازار سرمايه اظهار كرد: تاثير 
قيمت ه��اي جهاني بر بازار س��رمايه از دو جنبه قابل 
بررسي است. جنبه نخست، تاثير قيمت هاي جهاني 
بر درآمد فروش و سودآوري شركت ها و صنايع بورسي 
است. دومين جنبه، نرخ تس��عير ارز در شركت هاي 
كاموديتي محور و صادرات محور بازار سرمايه است. 
اگرچه قيمت هاي جهاني كمي افت داشته، اما با توجه 
به نرخ تسعير ارز شركت ها، اگر نرخ ارز در سامانه نيما 
تعديل شده و منطقي تر شود، افت قيمت هاي جهاني 
پوشش داده خواهد شد. به طور كلي معتقدم در نتيجه 
كاهش قيمت هاي جهاني سودآوري صنايع بورسي 
تغيير چنداني نخواهد داش��ت؛ چرا كه افزايش نرخ 
تس��عير ارز مي تواند اين عقب ماندگي را جبران كند. 
به هر حال بايد پذيرفت كه ارز هم يك كاالس��ت و با 
توجه به تورم در كش��ور ما، نرخ ارز ثابت نخواهد ماند 
و در بلندم��دت قطعًا نرخ ارز ش��يب صعودي خواهد 
داشت. بنابراين جايي براي نگراني بابت افت سودآوري 
شركت هاي صادرات محور در بازار سرمايه وجود ندارد. 
اين كارشناس بازار سرمايه در خاتمه تصريح كرد: به 
هر حال سهامداران خرد در اين بازار بايد صبر بيشتري 
داشته باشند و از روزهاي متعادل بازار سرمايه مي توانند 

به عنوان فرصتي براي اصالح پرتفوي استفاده كنند. 

موانعي كه اعتماد را از بازار ربودند
رادار اقتصاد| علي بهش��تي روي كارش��ناس بازار 
سرمايه و مديرعامل كارگزاري مهرآفرين در ارتباط 
با موانعي كه باعث س��لب اعتماد از بازار بورس ش��ده 
است اظهار داشت: يكي از مهم ترين داليل بحث عدم 
اطميناني كه در بازار بورس ايجاد شده است برمي گردد 
به اواخر سال ۹۸ كه پيش بيني مي شد بازار سرمايه 
به خاطر رشد س��اير بازارهاي موازي با رشدي همراه 
باشد ولي شدت و نوع استفاده ها و بهره برداري هايي 
كه طيف هاي مختلف سياسي و حكومتي از آن كردند 
به اين ش��كلي كه اتفاق افتاد كسي متصور نبود. وي 
افزود: از قديم گفته شده است كه بازار بايد روند و روال 
عادي خودش را بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا طي 
كند و كسي نبايد دخالتي در بازار داشته باشد چرا كه 
اين دخالت ها باعث مي شود كه فقط يك سري اثرات 
كوتاه مدت چه مثبت و چه منفي در بازار گذاشته شود 
و مي تواند مانند سال ۹۹ يك اثر خيلي مثبت و حباب 
گونه اي به وجود بياورد كه بعدها دودش در چشم همه 
اهالي بازار خواهد رفت. بهشتي روي در باب دعوتي كه 
در سال ۹۹ انجام شد براي ورود به بازار بورس بيان كرد: 
متأس��فانه دانش كافي در بين اهالي بازار وجود ندارد 
و در حالت عادي و عموم مي توان گفت كه اين دانش 
نزديك به صفر اس��ت، پس دعوتي صورت مي گيرد و 
مردم بدون دانش و تخصص و آگاهي وارد مي ش��وند 
و طبيعتًا همه انتظار س��ود دارند كه نهايتًا س��ودي 
هم حاصل نمي شود، انتظار حمايت داشتند كه اين 
حمايت هم انجام نمي شود پس كال دچار يك سيكل 
باطل مي شويم كه فقط باعث توليد نارضايتي و توليد 
حس عدم اعتماد و اطمينان شده و مي شود. بهشتي 
روي با اشاره به پنجاه ميليون كدي كه مشمول سهام 
عدالت است، افزود: هر كس��ي كه سهام عدالت دارد 
معني آن اين نيست كه مي داند بازار سرمايه چيست و 
عماًل اين هيچ دانش و تخصصي به كسي اضافه نكرده 
است، در روز هاي عرض اوليه تمام كدهاي سهامداري 
كه خواب هستند بيدار مي شوند، نزديك دو ميليون 
كد فعال داريم كه در مقايسه با ۸۰ ميليون جمعيت 
نشان مي دهد كه عمق بازار سرمايه در ايران خيلي 
پايين است و ش��ايد به خاطر همين است كه فقط 
در يك برهه هاي زماني كه سيستم احتياج دارد به 
اينكه از بازار تأمين نقدينگي و وجه كند س��راغش 
مي آيد و يك  ش��وري در بازار دميده مي شود ولي 
بعدها فراموش مي شود و ديگر در اولويت ها نيست.

تخلف ها عمق بورس را
كاهش مي دهند

تجارت نيوز| سيگنال فروش��ي و پروژه كردن سهم 
يكي از مهم ترين معضالت و مشكالت بورس به حساب 
مي آيد. اغلب س��هامداران به واس��طه پ��روژه كردن و 
سيگنال فروشي زيان بسيار زيادي متحمل شدند و از 
سوي ديگر اعتماد خود را نسبت به بازار سرمايه از دست 
دادند. حال كارشناسان عقيده دارند كه با به روز كردن 
قوانين مي توان جلوي اين مشكالت را گرفت و مجزاتي 
براي مختلفين نيز قائل بود. محمدعلي احمدزاده اصل 
در گفت وگو با تجارت نيوز در رابطه با تاثيرات افش��اي 
اطالعات نهاني و سيگنال فروش��ي بر بدنه بازارسهام، 
اظهاركرد: سيگنال دهي، افشاي اطالعات نهاني، پروژه 
كردن سهم جزو مهم ترين مخربان معامالتي بازار سهام 
هستند كه بايد به طور جد مورد بحث و بررسي قرار گيرند

كارش��ناس بازارس��رمايه گفت: اگر رويه هاي افشاي 
اطالعات نهاني، س��يگنال دهي و مواردي از اين دست 
ادامه يابند تعادل را از بازار س��هام سلب كرده و به مرور 
عمق بازاركاهش مي ياب��د. او با بيان اينكه قوانيني كه 
اكنون در اين حوزه وجود دارند به س��بب برخوردهاي 
سليقه اي و گسترده شدن بازار چندان بازدارنده و اثرگذار 
نيستند گفت: اگر با متخلفان همين امروز برخورد نشود 
به طور حتم بازارسرمايه را در آينده نزديك با مشكالت 
متعددي مواجه خواهد كرد. احمدزاده اصل معتقد است 
شركت هايي كه سهام آنان در بازارسرمايه عرضه مي شود 
بايد در كنار تمامي موارد مورد نياز تعهدنامه هايي را به 
منظور جلوگيري از پروژه ش��دن سهم يا منع افشاي 
ناگهاني اطالعات امضا كنند و همچنين بايد بخشي از 
قوانين بازارسرمايه مطابق تعهدنامه ها باشد تا درصورت 
عدم تعهد جرايم سنگيني از صاحبان اين شركت ها اخذ 
شود. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: زيرساخت ها 
و سامانه ها نيز بايد به سبب گسترش معامالت بازارسهام 
بروز ش��وند تا درصورت مش��اهده اختالالت در روند 
معامالت به طور سيستمي با شخص متخلف برخورد 
شود. احمدزاده اصل در پايان پيشنهاد داد: سازمان 
بايد به منظور ثبات بازار، كنترل شرايط سيگنال دهي 
و عدم پروژه ش��دن سهم ها شركت هايي را كه سهام 
شناور آزاد آنها كم است مجاب به عرضه كند يا آنكه 
قابليت معامله روزانه را از سهم هاي كوچك سلب كرده 

و روزهاي خاصي در هفته را به آنها اختصاص دهند.

تحقق افزايش ميزان نقدينگي 
در شركت هاي كارگزاري

سنا| منوچهر ميرزايي، مدير ارش��د سازمان بورس 
با اش��اره به ابالغيه روز گذشته اين مديريت به تمامي 
ش��ركت هاي كارگزاري اظهار كرد: بخش نخست اين 
ابالغيه به مصوبه كاهش ميزان مكسوره از درآمد ناشي 
از كارمزد معامالت متعلق به شركت هاي بورس اوراق 
بهادار تهران، فرابورس ايران، سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تس��ويه وجوه، شركت مديريت فناوري بورس 
تهران و شركت هاي كارگزاري به منظور انتقال به حساب 
صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه / تثبيت بازار 
سرمايه بازمي گردد. وي ادامه داد: بر اساس مصوبات سال 
۱3۹۹ هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، 3۷.۵ 
درصد از كارمزد معامالت روزانه شركت هاي كارگزاري 
از طريق شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه كسر و به حساب صندوق توسعه بازار براي 
اهداف حمايتي از بازار سرمايه واريز مي شد. ميرزايي با 
بيان اينكه بر اساس مصوبه حاضر، 3۷.۵ درصد كارمزد 
به 3۵ درصد تقليل يافته، تصريح كرد: بر اين اس��اس، 
۲.۵ درصد ميزان مكسوره از درآمد كارمزد كارگزاران 
كاهش پيدا مي كند؛ به بياني ديگر، نقدينگي بيشتري از 
كارمزدها در اختيار شركت هاي كارگزاري قرار مي گيرد. 
اين مدير ارشد سازمان بورس با اشاره به بخش دوم اين 
ابالغيه، اذعان ك��رد: بخش دوم به نحوه و ميزان ابطال 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق س��رمايه گذاري 
مش��ترك توس��عه بازار سرمايه توس��ط شركت هاي 
كارگزاري مرتبط اس��ت. او افزود: بر اين اساس، طبق 
ماده ۱4 و ۱۵ اساسنامه صندوق سرمايه گذاري مشترك 
توسعه بازار سرمايه، شركت هاي كارگزاري مي توانستند 
با مراجعه به مدير صندوق، درخواست ابطال ۲۵ درصد از 
واحدهاي سرمايه گذاري را ارايه و وجوه خود را دريافت 
كنن��د. مدير نظارت ب��ر كارگزاران س��ازمان بورس 
تصريح كرد: جنبه دوم اين مصوب��ه، به رويه اجرايي 
نحوه درخواست ابطال ۲۵ درصد واحدهاي متعلق به 
شركت هاي كارگزاري اختصاص دارد و با اين مصوبه 
به طور رسمي به شركت هاي كارگزاري اجازه داده شده 
است تا با مراجعه به مدير صندوق درخواست ابطال 
بخشي از يونيت هايي كه در صندوق توسعه دارند را در 

هر سال ارايه و نقدينگي خود را دريافت كنند.

به آينده صنعت خودروسازي 
اميدوار باشيم؟

بورس نيوز| فيروز نادري، كارشناس صنعت خودرو 
بيان كرد: در نظر داشته باشيد محصوالت جديدي 
كه توسط خودروسازان به بازار عرضه مي شود در اكثر 
موارد فقط يك كپي ب��رداري صرف بوده و خبري از 
راه اندازي پلتفرم هاي جديد نيست و خودروسازان 
با تغيير مختصري در مدل چراغ و شكل بدنه و.. . دم 
از توليد محصول جديد مي زنند. وي افزود: صنعت 
خودروس��ازي در كش��ور ما با ش��رايط فعلي آينده 
روش��ني پيش رو ندارد و نمي توان انتظار داشت با 
عرضه محصوالت بي كيفيت و ضعيف به نام محصول 
جديد تغييري در وضعيت مالي خودروسازان ايجاد 
شود. مشكل اينجاست كه خودروسازي در كشور 
ما همچون بس��ياري از صنايع و بازارها، مافيايي 
دارد كه فقط به فكر تامين منافع خود بوده و مجال 
رشد و ش��كوفايي به اين صنعت نمي دهد. با اين 
تفاسير نه تنها توليد محصوالت به اصطالح جديد 
كه حتي خبري همچون حصول توافق برجام نيز 

معجزه اي در صنعت خودروي ما نخواهد بود. 

اولين قدم در راستاي به رسميت شناختن و ساماندهي صنعت رمزارزها از سوي حاكميت

اقدامات دولت براي تحول و اصالح بورس در راستاي 

قوانين مالياتي در يك قدمي بازار تبادل رمزارز ايران

وعده هاي انتخاباتي رييس جمهور

هشدار »ارزي« به مسووالن دولتي

 در وهله نخست صندوق بيمه بورس براي سرمايه گذاران 
خرد ايجاد مي ش��ود. بر همين اس��اس برنامه »طراحي، 
تأسيس و راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري مختلط 
با تضمين اصل مبلغ سرمايه گذاري توسط ركن ضامن يا 
توسط دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به عنوان 
نهادهاي مالي جديد براي اولين بار )صندوق تضمين اصل(« 
از سال ۱4۰۰ تعريف گرديده و اساسنامه، اميدنامه و ساير 
مقررات مربوط به اين صندوق ه��ا در تاريخ ۱4۰۱/۲/۲۸ 
به تصويب هيات مديره س��ازمان رسيده اس��ت. در سال 
۱4۰۰ با تقويت منابع و اصالح عملكرد صندوق تثبيت بازار 
سرمايه، نوسانات بورس مديريت خواهد شد. در وهله دوم 
گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نوسانات 
بورس و صندوق تثبيت بازار س��رمايه اس��ت. در گزارش 
صندوق تثبيت بازار سرمايه به استناد ماده )۲۸( قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 
۱3۹4 به منظور كنترل و كاهش مخاطرات س��امانه اي يا 
فرادستگاهي بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران هاي 

مالي و اقتصادي و اجراي سياست هاي عمومي حاكميتي 
در ش��رايط مذكور و نيز به منظور حفظ و توسعه شرايط 
رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه تأسيس شده است. 
ارزش دارايي ه��اي تحت مديريت اين صندوق در س��ال 
۱4۰۰، نس��بت به س��ال پيش از آن با بيش از 66 درصد 
 افزاي��ش از 3۷۵3۹ ميليارد ريال به 6۲4۸۷ ميليارد ريال

 رسيده است.  همچنين براس��اس قرارداد منعقد شده با 
صندوق توس��عه ملي در خصوص س��پرده گذاري ريالي 
ن��زد صندوق تثبيت بازار س��رمايه در اجراي مفاد مصوبه 
شوراي عالي امنيت ملي و ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
پيش بيني مي گردد دارايي هاي صندوق تثبيت بازار در پايان 
سال ۱4۰۱ به بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد ريال افزايش يابد. 
با تقويت منابع صندوق به صورت محسوس شاهد كاهش 
نوسانات شديد و ريسك در بازار سهام بوده ايم. نمودار ذيل 
حاكي از ورود صندوق به بازار سهام و تزريق منابع در راستاي 
انجام ماموريت و كاهش مخاطرات سامانه اي و فرادستگاهي 
بازار سهام در شرايط وقوع بحران در چارچوب اساسنامه و 

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 
بوده است. با توجه به هماهنگي مشهود موجود ميان وضعيت 
منابع صندوق و روند شاخص كل مي توان به تخصيص اثر 
بخش منابع صندوق اذعان نمود )افزايش منابع نقد همزمان 
با رشد شاخص كل و كاهش منابع نقد با كاهش شاخص كل( 
. شايان ذكر است كه، اختصاص منابع به صندوق در سال 
۱4۰۰ نيز به بهبود عملكرد صندوق تثبيت بازار سرمايه 

كمك شاياني نموده اس��ت. در آخرين مرحله نيز از سال 
۱4۰۱ انتشار اوراق بهادار به طور موثر براي پوشش مخاطره 
سهامداران خرد آغاز خواهد ش��د. برنامه »افزايش تعداد 
نمادهاي بورسي داراي قراردادهاي مشتقه )قراردادهاي 
آتي و اختيار معامله( « در سال ۱4۰۱ تعريف و حداقل 3۰ 
نماد براي شاخص اين برنامه تحت عنوان »تعداد نمادهاي 
بورسي داراي قراردادهاي مشتقه« هدف گذاري شده است.

وي افزود: بايد بدانيد كه تجربه سه دهه گذشته به وضوح 
نشان دهنده اين است كه هر بار شوك نرخ ارز وارد كرديد، 
جه��ش تقاضا براي ريال پيش آورده اي��د و اين به معناي 
رونق دهي به بازار رباخوارها است. چطور رگ تان براي زلف 
چند خانم باال مي زند اما در برابر سلطه رباخواري سكوت 
مي كنيد؟ زور توليدكننده ها و عامه مردم در دسترسي به 
منابع به هيچ  وجه قابل مقايسه با زور رانت خوارها و دالل ها 
نيست. منطق هاي نظري آن را برويد بخوانيد كه چه كساني 
بابت اين مس��ائل نوبل گرفته اند. مساله حياتي ديگر اين 
است كه در كل 3۰ سال گذشته شوك به نيت تامين مالي 
بي زحمت براي مصرف هاي ريالي دولت صورت گرفته، اما 
به افالس بيشتر دولت انجاميده است. گزارش اين مسائل 
در دولت آقاي هاشمي منتشر شد. در سال ۱3۹۱ كسري 
بودجه پنهان در بودجه دولت احمدي نژاد را بررسي كرديم. 
يافته ما اين بود كه مجموع منابعي براي نش��ان دادن تراز 
صوري بين منابع و مصارف دولت براي يك س��اله ۱3۹۱ 

تدارك ديده بودند از محل بدهي خارجي، وام گيري داخلي 
و انتشار اوراق ۲.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومي كشور 
بود يعني يك ورشكس��تگي تمام عيار! اين ديگر مساله 
دانستن يا ندانستن نيست. مس��اله اين است كه مافياها 
پول خرج مي كنند تا شرايط بحران زده حفظ شود تا نظام 
تصميم گيري در آن كادري كه ساخته اند تصميم گيري 
كرده اند در نتيجه ايران را به بهشت مافياها تبديل كرده اند. 
آقايان در اين منطقه حس��اس و بحران زده، وقتي ش��ما 
كشوري هستيد كه ۱۵ استان مرزي دارد و نمي تواني به 
آنها غذا و مسكن و زيرساخت هاي مختلف به آنها برساني، 
در حال كندن چسب حاكميتي خود هستي! در خانه اگر 
كس است، همين يك حرف بس است. مومني همچنين 
بيان كرد: اطالعيه سازمان برنامه در دفاع از شوك جديد را 
ثبت تاريخي كنيد. اينها گفتند ما كار خيلي خوبي كرديم 
و بهتر از اين نمي شود. من مي گويم رييس سازمان برنامه، 
وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي اين سند را امضا كنند و 

ادامه دهند و به ما بگويند انتظار دارند چه دستاوردي حاصل 
شود؟ هر تصميمي مي گيريد، ۱۰ ساله ۱3۹۰ را نگاه كنيد 
و ببينيد اين همه جهش در نرخ ارز چه دس��تاوردي براي 
شما و مردم داشته است؟ نگذاريد آنقدر فريب تان بدهند. 
هركس در اين مملكت سرش به تنش مي ارزد مي گويد 
چون در چارچوب ش��وك درماني توليد به محملي براي 
كسب رانت تبديل شود، سنت كوتوله پروري در ساخت 
سياسي به س��اخت اقتصادي هم تعميم پيدا مي كند. ما 
با بخش زيادي از بنگاه هاي يك نفره مواجه ايم و از صرفه 
مقياس برخوردار نيس��تيم و از طرف ديگر با ناامن سازي 
حقوق مالكيت انگيزه س��رمايه گذاري را از بين برده اند. از 
طرف ديگر باي��د عزيزان ما بفهمند كه جهت گيري هاي 
سياستي مبتني بر ش��وك درماني در تمام عرصه هايي 
كه در سه دهه گذشته كار كرده ما را به پايان خط رسانده 
است. دستور مي دهند كه يك وزارتخانه دارايي هاي خود را 
بفروشد تا حقوق بازنشسته ها را بدهد، خب شما يك سال 

اين كار را مي كنيد؛ در سال هاي بعدي چه مي كنيد؟  عضو 
هيات علمي دانشگاه عالمه در پايان گفت: همه درباره ارز 
كاالهاي اساسي صحبت مي كنند در حالي كه شوك هاي 
ديگري به نرخ ارز در سند اليحه بودجه ۱4۰۱ ديده شده 
است. ما مي توانيم مشفقانه به تصميم گيران بگوييم كه اين 
كارهاي خطرناك كش��ور را گرفتارتر مي كند. در شرايط 
كنوني برخورد جزيره اي با هيچ سياس��تي كارايي ندارد. 
دولت گرامي تجربه خود را در ارتباط با وعده هايي كه راجع 
به اشتغال و مسكن داده را ببيند و فكر نكنند جابه جا كردن 
افراد شكست ها را جبران مي كند. هر فرد ديگري در اين 
ساخت بي برنامه جايگزين كنيد، نمي تواند كاري پيش ببرد. 
اگر به معناي دقيق كلمه برنامه توسعه بنويسند پيوند همه 
مسائل مشخص مي شود و سياستگذار مي فهمد تا زماني 
كه سياست هاي مالي، تجاري، فناوري و... با سياست نرخ ارز 
را هماهنگ نكرده باشيد نمي توانيد سياست كنترل نرخ ارز 
موفق داشته باشيد. حساب كتاب اين مسائل روشن است.

ادامه از صفحه اول



مجيد اعزازي|
در حالي كه بنا به گزارش بانك مركزي متوسط قيمت 
هر متر مربع مسكن تهران طي خردادماه سال جاري 
39 ميليون و 414 هزار تومان بوده است، ديروز مركز 
آمار ايران در روايتي تازه از ش��اخص قيمت مسكن در 
ماه م��ورد نظر، اعالم كرد كه ميانگين وزني قيمت هر 
مترمربع آپارتمان در پايتخت 41 ميليون و 400 هزار 
تومان بوده اس��ت. از نظر اين مركز، ميانگين حسابي 
قيمت مسكن تهران نزديك به متوسط قيمت اعالمي از 
سوي بانك مركزي است و 39 ميليون و 447 هزار تومان 
محاسبه شده است. در اين حال، تورم ماهانه ملك نزد 
اين دو مرج��ع آماري متفاوت اس��ت. چند روز پيش 
بانك مركزي تورم ماهانه مس��كن را 8.4 درصد اعالم 
كرده بود، ديروز اما مركز آمار اين شاخص را 7.1 درصد 
اعالم كرد.آنگونه كه مركز آمار توضيح داده است، براي 
محاسبه ميانگين حسابي، در سطح منطقه ميانگين 
حسابي يك متر مربع زير بناي آپارتمان هاي مسكوني 
محاس��به و در سطح كل شهر تهران از وزن منطقه اي 
)جهت از بين بردن اثر حجم معامالت( استفاده شده 
است. همچنين براي محاسبه ميانگين وزني، در سطح 
منطقه از مساحت ملك فروش رفته و در سطح كل شهر 
ته��ران از وزن منطقه اي )جهت از بين بردن اثر حجم 

معامالت( به عنوان وزن استفاده شده است.

   تفاوت جزيي در حجم معامالت
بررسي داده هاي انتشار يافته از سوي مركز آمار ايران 
همچنين نشان مي دهد، حجم معامالت در خرداد ماه 
14 هزار و 83 فقره بوده اس��ت. اين در حالي است كه 
به گزارش بانك مركزي، تعداد معامالت ملكي در ماه 
مورد نظر 209 فقره كمتر بوده و 13 هزار و 874 فقره 
ثبت شده است.به گزارش »تعادل«، با وجود تفاوت هاي 
اندك ميان گزارش بانك مركزي و مركز آمار ايران، اما 
هر دو گزارش آماري حاكي از روندي يكسان و مشابه 
است. روندي كه از سويي حامل افزايش قيمت اسمي 
شديد و در عين حال، كمتر از تورم تاريخي 12.2 درصد 
خردادماه است و از سوي ديگر، نشان دهنده رشد قابل 
توجه معامالت نسبت به چند سال گذشته است. رشد 
قابل توجه قيمت اسمي مسكن به همراه جهش حجم 
معامالت ملكي در خردادماه سال جاري نشانه اي قوي از 
بازگشت سفته بازان به بازار مسكن ارزيابي مي شود. اين 
در حالي است كه توان مالي متقاضيان مصرفي مسكن 
در كوره تورم س��ال ها و البته ماه ه��اي اخير ذوب و به 
همين دليل، اين نوع تقاضا از بازار معامالتي ملكي خارج 
شده است. سبقت تورم ماهانه مسكن از تورم عمومي 
طي ماه هاي اسفند 1400 و ارديبهشت 1401 زمينه 
الزم را براي بازگشت سفته بازان ملكي فراهم كرده بود. 

ناامن شدن فعاليت در بازارهاي ارز و طال از سوي دولت و 
همچنين چشم انداز مبهم بازار سهام و خروج قابل توجه 
پول سهامداران حقيقي طي ماه هاي گذشته از اين بازار، 
بخشي از نقدينگي سرگردان در اقتصاد را به سوي ملك 
روانه كرده است. عود بيماري هلندي و تشديد عاليم و 
نشانه هاي آن به هنگام رشد قابل توجه تورم و انتظارات 
تورمي كه در خرداد ماه سال جاري ركوردي تاريخي 
جديدي را ثبت كرد، نيز مزيد بر علت شد و مسكن را 
به عنوان يك كاالي غيرقابل تجارت به عنوان پناهگاه 
نقدينگي جذاب كرد.به گزارش »تعادل«، مركز آمار 
ايران براي نخستين بار، تحوالتي قيمت ماهانه مسكن 
شهر تهران را 25 مهر 1400 گزارش كرد. البته گزارش 
تحوالت ماهانه مسكن از سوي مركز آمار ايران به صورت 
مرتب منتش��ر نمي ش��ود و به جز يك ماه، طي ماهه 

گذشته، انتشار اين گزارش انجام نشده است. 
اين مركز پيش از مه��ر 1400، صرفا تحوالت فصلي 
قيمت و معامالت مس��كن كل كشور و از جمله تهران 

را گزارش مي كرد. در اين حال، اگر چه منبع داده هاي 
گزارش ماهانه مركز آمار با منبع داده هاي گزارش هاي 
ماهانه بانك مركزي يكسان است و هر دو با استفاده از 
اطالعات ثبتي سامانه امالك و مستغالت كشور انجام 
مي شود، اما مركز آمار در گزارش خود از روش متفاوتي 
به نام »هدانيك« استفاده كرده است. در اين روش، به 
جاي تجزيه و تحليل »ميانگين قيمت« در شهر تهران 
از »شاخص قيمت« اس��تفاده كرده است. آنگونه كه 
مركز آمار گزارش كرده اس��ت، براي محاسبه درصد 
تغييرات قيمت واحدهاي مسكوني، شاخص قيمت 
نسبت به متوسط قيمت، تغييرات قيمت را بهتر نشان 
مي دهد. چون ممكن است، مشخصه واحدهاي فروش 
رفته در دوره هاي مختلف تغييرات زيادي داشته باشند 
كه در محاسبه متوسط قيمت قابل شناسايي نباشد. 
به عنوان مثال، ممكن اس��ت تعداد واحدهاي فروش 
رفته نوساز در يك دوره بسيار بيشتر از دوره قبل باشد 
كه در اين حالت متوس��ط قيمت دو دوره متوالي قابل 

مقايسه با يكديگر نخواهد بود. شاخص قيمت محاسبه 
شده به روش هدانيك اين مشكل را برطرف مي كند و 
اثر تغييرات كيفي در طول دوره هاي مختلف را از بين 
مي برد. بنابراين، با وجود اينكه متوسط قيمت امالك 
مسكوني نس��بت به شاخص قيمت براي عامه جامعه 
ملموس تر است، با اين حال، به دليل حذف تغييرات 
كيفي در محاسبه ش��اخص قيمت به روش هدانيك 
تغييرات قيمت در اين روش بسيار دقيق تر از تغييرات 

روش متوسط قيمت است.

    افزايش 5.9 درصدي تورم نقطه به نقطه
بر اساس گزارش مركز آمار ايران عدد شاخص قيمت 
آپارتمان هاي مس��كوني شهر تهران در خردادماه به 
عدد 140.3 رسيده اس��ت كه نسبت به ماه قبل كه 
١٣١ بود ٧.١ درصد افزايش داشته است.همچنين در 
خرداد ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قيمت آپارتمان هاي 
مسكوني ش��هر تهران به 35.5 درصد رسيده است. 
تورم نقطه به نقطه اين ماه در مقايس��ه با ماه قبل كه 
٢٩.٦ درصد بود، ٥.٩ درصد افزايش داش��ته است. 
منظور از تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد ش��اخص 

قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

    افزايش تورم ماهانه
در خرداد ١٤٠١ ت��ورم ماهانه قيمت آپارتمان هاي 
مس��كوني ش��هر تهران 7.1 درصد بوده است. تورم 
ماهانه خرداد ماه در مقايس��ه با همين اطالع در ماه 
قبل كه ٦ درصد بود، ١.١ واحد درصد افزايش داشته 
است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 

قيمت ماه جاري، نسبت به ماه قبل است.

   كاهش نيم درصدي تورم ساالنه مسكن 
نرخ تورم ساالنه خرداد ١٤٠١ امالك مسكوني شهر 
تهران به 25.1 درصد رس��يده كه نس��بت به همين 
اطالع در ماه قبل كه 25.۶ درصد بود ۶ دهم درصد 
كاهش داشته است.  منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد 
تغيير ميانگين اعداد ش��اخص قيمت در يك س��ال 
منتهي به ماه جاري، نسبت به شاخص دوره مشابه 
سال قبل )12 ماهه منتهي به خرداد 1400( است. 
بر اساس اين گزارش، در خرداد ١٤٠١ متوسط وزني 
قيمت آپارتمان هاي مسكوني فروش رفته در مناطق 
٢٢گانه شهر تهران به ٤١ ميليون و 408 هزار و 800 
تومان رسيده اس��ت. در اين ماه منطقه ١ با متوسط 
قيمت ٧٨ ميليون و 447 هزار و 200 تومان بيشترين 
و منطقه ١٧ با متوسط قيمت ٢٠ ميليون و 778 هزار 
و 500 تومان كمتري��ن قيمت را در بين مناطق ٢٢ 

گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.
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تبديل دفاتر خدمات الكترونيك 
شهر به كلينيك ساختماني

عليرض��ا جالينوس، مديرعامل موسس��ه فناوران 
ش��هر تهران گفت: با توجه به ظرفيت و پتانسيل 
دفاتر خدمات الكترونيك ش��هر تهران قرار است 
براي نخستين بار اين دفاتر را كه مردم براي دريافت 
خدمات مختلف به آنجا مراجعه مي كنند به كلينيك 
ساختماني تبديل كنيم.به گزارش ايسنا، جالينوس 
با اشاره به موضوع اصالح خدمات دهي دفاتر خدمات 
الكترونيك ش��هر تهران گفت: اين اقدام به منظور 
بهبود و ارتقاء عملكرد خدمات ش��هرداري تهران 
بسيار حائز اهميت است و مي تواند به منظور افزايش 
رضايت مندي مردم جذابيت زيادي داش��ته باشد.

وي افزود: براي نخستين بار قرار است دفاتر خدمات 
الكترونيك ش��هر كه مردم براي دريافت خدمات 
مختلف ب��ه آنجا مراجعه مي كنن��د را به كلينيك 
س��اختماني تبديل كنيم؛ يعني مردم با مراجعه 
به اين دفاتر مي توانند تمام خدمات س��اختماني 
را از مجموعه دفات��ر خدمات الكترونيك دريافت 
كنند. پتانسيل مجموعه دفاتر خدمات الكترونيك 
شهر بسيار زياد است به همين دليل به دنبال اين 
هس��تيم كه با اصالح اين دفاتر م��ردم بتوانند به 

راحتي نيازهاي خود را از ما دريافت كنند.

 هر شهروند تهراني
 ۷۳۰  گرم زباله توليد مي كند

محمد علي عزي��زي، مديرعامل س��ازمان مديريت 
پسماند شهر تهران اعالم كرد كه در تهران به ازاي هر 
شهروند 730 گرم زباله توليد مي شود كه در مقايسه 
با ميانگين استاندارد جهاني در شرايط مناسبي قرار 
داريم.به گزارش ايس��نا، عزيزي در حاشيه بازديد از 
نمايشگاه ش��هرهاي خواهر خوانده و توانمندي هاي 
مديريت شهري تهران با بيان اينكه ميانگين توليد زباله 
از طرف شهروندان به اندازه مدل جهاني است، يادآور 
شد: ما مي توانيم در توليد زباله كاهش داشته باشيم و 
نحوه جمع آوري، جداسازي و نحوه بازگشت به صنايع 
تبديلي و تولي��دي در اين زمينه كه دچار وقفه بوده و 
اشكاالتي در اين زمينه وجود دارد را با واگذاري كار به 
بخش خصوصي هدفمند كنيم.وي با بيان اينكه براي 
اصالح رويكرد بحث تفكيك زباله از مبدا بايد بتوانيم 
زيرس��اخت هاي مورد نياز را در اين زمينه در اختيار 
شهروندان قرار دهيم؛ تاكيد كرد: خوشبختانه در دوره 
جديد مديريت ش��هري اين اتفاق در حال روي دادن 
است. مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران 
گفت: در تهران به ازاي هر ش��هروند 730 گرم توليد 
زباله انجام مي شود كه در مقايسه با ميانگين استاندارد 
جهاني در شرايط مناسبي قرار داريم. وي افزود: اين در 
حالي است كه در برخي از كشورهاي اروپايي توليد زباله 
به ازاي هر شهروند يك كيلوگرم در روز است. عزيزي 
ادامه داد: در حال حاضر بر اساس آمارهاي طرح جامع 
پس��ماند ميزان توليد زباله به ازاي هر شهروند 730 
گرم در روز است. اين ميزان توليد در شهرستان هاي 
ديگر كمتر از ۶00 گرم اس��ت؛ چرا كه آنها مي توانند 
زباله »تر« توليدي را از طريق دام ها كنترل كنند. وي با 
اشاره به اينكه ما با تفكيك حداكثري پسماند مي توانيم 
ميزان ريجكت زباله را كنترل كنيم، بيان كرد: در حال 
حاضر تمامي كالنشهرها در حال دفن زباله هستند اگر 
بتوانيم زباله را در شهر تهران به درستي تفكيك كنيم 
حدود۶5 درصد زباله تر است، حدود 31 درصد زباله 
خش��ك با ارزش و حدود ۶ درصد نيز ريجكت است.

بنا براعالم س��ايت شهر، مديرعامل سازمان مديريت 
پس��ماند يادآور ش��د: به دليل اينكه تفكيك در مبدا 
در تهران انجام نمي ش��ود زباله ريجكت به 30 درصد 
افزايش پيدا مي كند كه مجب��ور به دفن 40 درصد از 
زباله مي ش��ويم كه بزرگ ترين معضل در شهر تهران 
محسوب مي شود.برخي از كالنشهرها اين موضوع را 
از طريق زباله سوزي كنترل مي كنند و برخي از شهرها 

بحث آموزش و تفكيك زباله را دنبال مي كنند.

احصاي ۲۳۱ پروژه 
سرمايه گذاري براي تهران

ابوالفضل فالح، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري 
تهران از احصا 231پروژه براي پايتخت خبر داد و گفت: 
جلسات با اتاق هاي بازرگاني ايران، چين و قطر انجام 
مي شود.به گزارش فارس، فالح در مراسم افتتاحيه 
همايش بين الملل��ي فرصت هاي س��رمايه گذاري 
گفت: همايش هاي سرمايه گذاري در كشور و در دنيا 
به دليل اينكه عرضه فرصت هاي س��رمايه گذاري و 
جذب س��رمايه گذار در آن روي مي دهد، مهم است.

وي با اش��اره به سه اجراي س��ه مدل برنامه ريزي در 
برگزاري اين همايش افزود: ركن اول بسته فرصت هاي 
س��رمايه گذاري، رك��ن دوم تعيين و ش��ناخت بازار 
سرمايه گذاري و ركن س��وم نيز تعامالت في مابين 
بسترسازي جذب س��رمايه گذاري و نحوه ارتباط با 
سرمايه گذار است.معاون شهردار تهران ادامه داد: ما در 
هر سه ركن كار را شروع كرديم . نزديك به 10 ماه پيش 
با دستور شهردار تهران كليد اين همايش زده شد. در 
گام نخست تمامي سازمان ها و شركت هاي شهرداري 
تهران اقدام به شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري 
كردند و بعد از شناسايي مطالعه اين فرصت ها و امكان 
سنجي آن توسط نهادهاي دانشگاهي انجام شد.وي با 
اشاره به اينكه زمينه جذب اين فرصت ها و مجوزهاي 
الزم براي اين كار و مشوق هاي مورد نياز آن مطالعه 
شد، بيان كرد: اكنون 231 پروژه قابل سرمايه گذاري 
احصا شده است. در حوزه ارتباط با سرمايه گذاران نيز 
از بستر نهادهاي مختلف مانند سازمان سرمايه گذاري 
خارجي، اتاق هاي مش��ترك بازرگان��ي اتاق ايران و 
انجمن هاي تخصصي استفاده كرديم و در اين رابطه 
جلسات متنوعي برگزار ش��د تا اين همايش شكل 
گرفته و براي اينكه توجه س��رمايه گذاري داخلي 
و خارج��ي را معطوف به اين همايش كنيم به اين 

منظور پيش جلسات زيادي برگزار شد.

امكان ثبت شكايت مستاجران 
در سامانه ۱۲۴

رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي با اعالم اينكه امكان 
ثبت شكايات در خصوص مبلغ افزايش اجاره بها بر اساس 
مصوبات اعالم شده، در سامانه 124 فراهم شده است، 
گفت: امكان شناس��ايي واحدهايي كه مصوبات سقف 
افزايش نرخ اجاره بها را رعايت نمي كنند، در سامانه هاي 
وزارت راه و شهرسازي فراهم شد.به گزارش ايرنا، قاسمي 
در نشس��ت هماهنگي با ارگان ها و اصناف و مشاوران 
امالك براي پيگيري اجرايي شدن بسته سياستي مصوب 
شده در جلسه سران قوا در خصوص بازار اجاره بها، اظهار 
كرد: با توجه به ش��رايط حاضر در بازار اجاره مسكن در 
كشور نشس��ت پيگيري اجراي مصوبات برگزار شده و 
ادامه خواهد داشت.وي افزود: درصدد هستيم تا با اين 
دس��تورالعمل ها و قوانيني كه در حال حاضر از بس��ته 
سياستي مصوب شده در جلسه سران قوا و مصوبه هيات 
وزيران و ستاد تنظيم بازار كش��ور دريافت و ابالغ شده 
است، بتوانيم بازار مسكن را كنترل كنيم.عضو كابينه 
دولت سيزدهم گفت: بسته سياستي مصوب و ابالغ شده 
و همه موظف هستند، مصوبه را اجرا كنند. اين مصوبه 
دقيقاً افزايش حداكثري سقف اجاره بها را تعيين كرده كه 
اين حداكثر سقف تسهيالت در تهران و ساير كالن شهرها 
25 درصد و در ساير ش��هرها 20 درصد است. انصافًا از 
تمامي موجران كش��ور كه همكاري كردند و همكاري 
مي كنند كمال تش��كر را داري��م.وي اقدامات برخي از 
اتحاديه مش��اوران امالك را در رعايت مصوبه سران قوا 
مناسب ارزيابي كرد و گفت: از مشاوران امالك درخواست 
مي كنيم با نصب اطالعيه مربوط به بسته سياستي مصوب 
شده در جلسه سران قوا در دفاتر مشاوران امالك، اعالم 
و بر اس��اس آن قرارداد تنظيم كنند تا بسته سياستي 
مصوب شده در جلسه سران قوا به شكلي مناسب اجرايي 
و عملياتي شود.وزير راه و شهرسازي خبر داد: امكان ثبت 
ش��كايات در خصوص مبلغ افزايش اجاره بها بر اساس 

مصوبات اعالم شده، در سامانه 124 فراهم شده است.

پيشنهادي براي رفع تعارض 
منافع در نظام مهندسي

سرپرست نظام مهندسي س��اختمان كشور به معاونت 
مسكن و ساختمان پيشنهاد داد تا اعضاي هيات رييسه 
سازمان هاي نظام مهندسي استان هاي كشور از حضور در 
شركت هاي خدمات مهندسي منع شوند. به گزارش مهر، 
حمزه شكيب سرپرست سازمان نظام مهندسي ساختمان 
كشور در نامه اي به محمود محمودزاده معاون مسكن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي پيشنهادهايي براي »منع 
پذيرش اموري ك��ه زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول 
منافع متعارض را فراهم مي آورد« ارايه داد و خواستار اعمال 
آنها در دستورالعمل مربوطه به قيد فوريت شد.بر اين اساس 
سرپرست نظام مهندسي ساختمان كشور درخواست داده 
تا رييس، اعضاي هيات رييسه و خزانه دار سازمان هاي نظام 
مهندسي ساختمان استان ها مشمول كليه مفاد بخشنامه 
منع تعارض منافع شوند.همچنين شكيب پيشنهاد داده 
تا امكان فعاليت اعضاي هيات مديره سازمان هاي استاني 
نظام مهندسي س��اختمان در بخش خدمات مهندسي 
معادل مهندسان هم پايه و هم رشته آنها در همان استان 
وجود داشته باشد.سرپرست نظام مهندسي ساختمان 
كشور همچنين خواستار آن ش��ده تا اعضاي هيات 
رييسه و هيات مديره و همچنين بازرسان سازمان هاي 
نظام مهندسي س��اختمان استان ها اجازه حضور در 
شركت هاي حقوقي خدمات مهندسي به هر شكل 

اعم از سهامداري، مديريت يا امتيازآوري منع شوند.

 سازوكاري براي
تعديل سود مشاوران امالك

محمد حميدزاده، كارشناس مس��كن گفت: با توجه به 
اينكه فرآيند خريد، فروش و اجاره  واحدهاي مس��كوني 
ارتباطي با ارزش خانه ندارد، مي توان با تعيين رقم ثابت 
بدون وابستگي به ارزش معامله، نفع بنگاه مشاور امالك را 
از افزايش قيمت كاست.حميدزاده در گفت وگو با فارس با 
اشاره به مساله تعرفه فعاليت مشاورين امالك اظهار داشت: 
افزايش سرس��ام آور قيمت خريد و اجاره واحد مسكوني 
مشخص مي كند، س��اماندهي اين بازار با اختالل مواجه 
شده است، به عنوان مثال با توجه به نقش تعيين كننده 
بنگاه هاي معامالت ملكي، اين بنگاه ها بايد مديريت شوند. 
اين كارش��ناس مس��كن گفت: درحالي بيش از نيمي از 
حقوق يك جوان در هر ماه صرف هزينه مسكن مي شود 
كه يك بنگاه مشاور امالك، با يك معامله به اندازه چندين 
برابر حقوق آن جوان را به دست مي آورد.وي در بيان مساله 
وابستگي حق كميس��يون به ارزش معامله، گفت: حق 
كميسيون بر اساس تعرفه كميسيون مشاوران امالك هر 
سال از سوي اتحاديه مشاوران امالك تعيين مي گردد، كه 
وابستگي اين رقم به ارزش معامله، مشاور امالك را به سمت 
معامله با ارزش بيشتر سوق مي دهد، در حقيقت اين امر 
مي تواند شرايط را براي كاهش قيمت مسكن دشوار سازد.

 آغاز واگذاري زمين وياليي 
نهضت ملي مسكن به متقاضيان تهراني

مديركل راه و شهرسازي استان تهران از واگذاري زمين 
به متقاضيان نهضت ملي مسكن اس��تان تهران در دوره 
جديد ثبت نام اين طرح تا 31 تير 1401 خبر داد. خليل 
محبت خواه در گفت وگو با تس��نيم، اظهار كرد: سامانه 
نهضت ملي مسكن از امروز 15 تير تا 31 تيرماه در شهرهايي 
مورد درخواست ادارات راه و شهرسازي استان ها فعال شده 
است.وي ادامه داد: در استان تهران، شهر جديد ايوانكي، 
س��امانه ثبت نام نهضت ملي مس��كن فعال شده است.

وي افزود: افرادي كه پي��ش از اين ثبت نام نكرده بودند و 
متقاضياني كه در غير از شهرهايي كه براي استان تهران 
اعالم شده بود، مي توانند نسبت به ويرايش و ثبت نام جديد 
در اين شهر اقدام كنند.مديركل راه و شهرسازي استان 
تهران بي��ان كرد: يكي از مزيت هايي كه ش��هر جديد 
ايوانكي براي متقاضيان نهضت ملي مسكن، واگذاري 
يك قطعه زمين به 2 يا 3 نفر است. متقاضيان مي توانند 
به صورت وياليي در اين زمين ساخت وساز انجام دهند.

مركز آمار ايران: متوسط قيمت مسكن در تهران ۴۱،۴ ميليون تومان شد

روايتي تازه از تورم ملك در خرداد

وزارت راه و شهرسازي اطالعيه صادر كرد

جزييات آغاز ثبت نام دوباره متقاضيان نهضت ملي مسكن
معاونت مس��كن و س��اختمان در اطالعي��ه اي جزييات 
ثبت نام مج��دد متقاضي��ان نهضت ملي مس��كن را در 
س��امانه طرح هاي حمايتي اعالم كرد. معاونت مسكن 
و س��اختمان در اطالعيه اي جزييات ثبت نام مجدد 
متقاضيان طرح نهضت ملي مس��كن را در س��امانه 
طرح هاي حمايتي تشريح كرد. در متن اين اطالعيه 
آمده اس��ت: با توجه به شناس��ايي ظرفيت مازاد در 
زمين هاي تامين ش��ده قبلي ي��ا تامين زمين جديد 
جهت احداث واحد مس��كوني در قالب طرح نهضت 
ملي مس��كن در برخي از شهرهاي كش��ور، به اطالع 
مي رساند متقاضيان واجد شرايط مسكن مي توانند 
از ساعت 12 روز چهارش��نبه مورخ 15 تير 1401، با 
 مراجعه به سامانه طرح هاي حمايتي مسكن به آدرس
 https: //saman.mrud.ir نسبت به ثبت نام در 
اين ش��هرها اقدام نمايند. الزم به ذكر است صرفا در 
شهرهايي ثبت نام صورت مي پذيرد كه ظرفيت مازاد 
زمين وجود داشته باش��د يا زمين جديد شناسايي و 
تامين شده باشد و بديهي در صورت تامين زمين در 
ساير شهرهاي كشور در روزهاي آتي، سامانه در اين 
شهرها نيز به تدريج بازگشايي مي شود. همچنين ثبت 
نام از متقاضيان در سقف ظرفيت مازاد زمين هاي تامين 
شده قبلي يا زمين هاي تامين شده جديد در هر شهر 
صورت مي پذيرد و پس از تكميل ظرفيت ثبت نام در 

هر شهر، سامانه در آن شهر بسته مي شود.
همچنين شايان ذكر است وفق مفاد قانون ساماندهي 
و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آيين نامه مربوطه 

به آن، ش��رايط و مدارك مورد نياز جهت ثبت نام و 
پااليش متقاضيان به شرح ذيل است.

الف - شرايط متقاضيان: 
بر اس��اس ماده)1( آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و 
حمايت از توليد و عرضه مسكن شرايط متقاضيان جهت 

ثبت نام به شرح ذيل است.
متقاضي و افراد تحت سرپرستي، مي بايست فاقد زمين 

مسكوني يا واحد مسكوني باشد.
متقاضي مي بايست از تاريخ 22 بهمن 1357از هيچ يك از 
امكانات نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تأمين مسكن 
شامل زمين، واحد مسكوني يا تسهيالت يارانه اي خريد يا 

ساخت واحد مسكوني استفاده نكرده باشد. )فرم ج سبز(.
متقاضي مي بايست متأهل يا سرپرست خانوار باشد.

افراد ذي��ل مي توانند بدون ش��رط تاهل و بدون ش��رط 
سرپرس��ت خانوار بودن در زمره متقاضيان واجد شرايط 

قرار گيرند: 
زنان مجرد مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن

مردان مجرد مشروط به داشتن حداقل 45 سال سن
نخبگان علمي با معرفي بنياد ملي نخبگان كشور

معلولين جسمي، حركتي با دارا بودن حداقل بيست )20( 
سال سن و با معرفي سازمان بهزيستي كشور.

بيماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي

مردان مجرد بين 23 تمام تا 45 س��ال تمام به شرط ارايه 
تعهدنامه محضري در خصوص ارايه سند رسمي ازدواج در 

زمان واگذاري واحد

متقاضي مي بايست داراي حداقل 5 سال سابقه سكونت 
اخير در ش��هر مورد تقاضا باش��د.  سابقه س��كونت براي 
مهاجرين از كالنشهرها به ساير شهرهاي كشور به يك سال 
كاهش مي يابد. براي كارمندان دولت و نيروهاي مس��لح 
 ج.ا.ا كه به استناد حكم دستگاه و سازمان )ارگان( نظامي 
ذي ربط و روحانيوني كه با تاييد مركز مديريت حوزه هاي 
علميه منتقل شوند )به استثناي استان تهران( اين سابقه 
مالك عمل نخواهد بود. تاييد شرط سابقه سكونت كاركنان 
و بازنشستگان نيروهاي مسلح بر اساس تاييديه معاونين 
منابع انساني واحدهاي تابعه استاني نيروهاي مسلح طبق 
دستورالعمل مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد بود.

متقاضيان شهرهاي جديد مي بايست داراي سابقه سكونت 
حداقل 5 سال اخير در شهر جديد مورد تقاضا يا در شهر 

مادر باشند.
متقاضي مي بايست در 5 سال اخير، تسهيالت ساخت يا 

خريد مسكن از سيستم بانكي دريافت نكرده باشد.
متقاضيان واجد شرايط تاييد ش��ده در سامانه، بايد براي 
استفاده از واحدهاي مسكوني اين برنامه حائز شرايط زير 

نيز باشند: 
نداشتن منع قانوني براي دريافت تسهيالت بانكي )نظير 

چك برگشتي، تسهيالت معوقه و ...( .
توانايي تأمين هزينه ساخت مسكن مازاد بر تسهيالت بانكي 

بر اساس قيمت تمام شده طي مراحل ساخت.
ب - مدارك مورد نياز در زمان ثبت نام: 

بارگذاري تصوير كارت ملي متقاضي
بارگذاري تصوير شناسنامه متقاضي و افراد تحت سرپرستي

بارگذاري تصوير گواهي سرپرستي در صورت ضرورت
متقاضي مي بايست پس از ثبت نام جهت بارگذاري تصاوير 
مدارك يادشده به بخش »مشاهده و پيگيري درخواست« 
در سامانه طرح هاي حمايتي مسكن وزارت راه و شهرسازي 

به آدرس saman.mrud.ir مراجعه نمايد.
پس از پااليش اطالعات متقاضيان و با اطالع رساني هاي 
آتي، نياز است اصل مدارك بارگذاري شده فوق الذكر، جهت 
تشكيل پرونده به ادارات كل راه و شهرسازي يا ديگر متوليان 
طرح هاي حمايتي مسكن وزارت راه و شهرسازي ارايه شود.

ج- پايش و اطالع رساني: 
متقاضي پس از ثبت نام نهايي، مي تواند وضعيت تمامي 
مراحل كار خود را از طريق بخش »مش��اهده و پيگيري 
درخواست« در سامانه طرح هاي حمايتي مسكن وزارت راه 
و شهرسازي به آدرس saman.mrud.ir پيگيري نمايد.

بررسي عدم دريافت زمين، مسكن و تسهيالت يارانه اي 
توس��ط متقاضي از طريق س��امانه فرم »ج« وزارت راه و 

شهرسازي صورت مي پذيرد.
د- ساير شرايط ثبت نام در طرح هاي حمايتي 

مسكن وزارت راه و شهرسازي: 
متقاضي تمام شرايط فوق را مطالعه نموده و آن را مي پذيرد

ثبت نام در سامانه طرح هاي حمايتي مسكن وزارت راه و 
شهرسازي به معناي تأييد شرايط متقاضي و تعهد ارايه 

واحد مسكوني به متقاضي نيست.
هر زمان كه واجد شرايط نبودن متقاضي براي دستگاه  و 
نهاد متولي اجراي طرح محرز شود، متقاضي از طرح جاري 

حذف شده و حق هيچ گونه اعتراض نخواهد داشت.

بر اس��اس گزارش منتش��ره از س��وي مركز آمار، تعداد 
پروانه هاي مسكوني صادره در تهران طي پاييز 1400 بيش 
از هزار فقره بوده كه قرار است 9400 واحد مسكوني از آنها 
احداث شود.مركز آمار ايران گزارش وضعيت پروانه هاي 
ساختماني شهر تهران و ساير شهرها را طي پاييز 1400 
منتشر كرد كه بر اساس آن تعداد پروانه هاي ساختماني 
صادر شده از سوي شهرداري تهران كاهش 25.4 درصدي 
نسبت به تابستان سال گذشته و كاهش 25.2 درصدي 
نسبت به پاييز 1399 داشته است.در پاييز سال گذشته 
1200 پروانه ساختماني از سوي شهرداري تهران صادر 
ش��ده كه دو فقره آن براي افزايش بنا بود و از 1198 فقره 
پروانه ديگر، 1173 فقره را بخش خصوصي و 25 پروانه 
را نيز بخش دولتي دريافت كرده است. سهم تعاوني ها از 
اين پروانه ها صفر بوده است.1033 فقره از 1200 پروانه 

ساخت در تهران طي پاييز 1400 داراي كاربري مسكوني 
بوده است.مركز آمار ايران مساحت زيربناي پروانه هاي 
دريافتي )با احتساب تعداد طبقات( يك ميليون و 871 
هزار متر و بر اساس متراژ زمين 431 هزار متر مربع اعالم 
كرده اس��ت؛ 94۶1 واحد مس��كوني نيز از اين پروانه ها 
احداث خواهد شد.تعداد 5۶ فقره از پروانه هاي ساختماني 
براي س��اختمان هاي 4 طبقه و كمتر بوده و 977 فقره از 
پروانه ها معادل 94.۶ درصد براي ساختمان هاي 5 طبقه 
و باالتر صادر شده است.اين در حالي است كه از مجموع 
1033 پروانه مسكوني شهر تهران در پاييز 1400، تنها 
139 پروانه ساخت براي ساختمان اسكلت فلزي صادر 
شده و مابقي معادل 892 فقره نيز درخواست پروانه احداث 
ساختمان بتني بوده است.بيش��ترين تعداد پروانه هاي 
ساختماني صادر شده در تهران طي پاييز 1400 متعلق 

به منطقه 4 پايتخت با 142 فقره و كمترين تعداد نيز به 
منطقه 19 با تنها يك فقره بوده است.بيشترين مساحت 
زيربناي ساخت نسبت به متراژ زمين )تراكم ساختماني( 
به منطقه يك تهران با 205 هزار و 78۶ متر مربع و كمترين 
مساحت زيربنا نيز به منطقه 19 با 523 متر اختصاص دارد.
مركز آمار ايران تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده از 
سوي شهرداري هاي ساير شهرهاي كشور غير از پايتخت 
را طي پايي��ز 1400 معادل 28 ه��زار و 708 فقره اعالم 
كرده كه نسبت به تابس��تان 1400 حدود 10.7 درصد 
و نس��بت به پاييز 1399 نزديك به 30.۶ درصد كاهش 
داشته است.22 هزار و 235 پروانه از اين 28 هزار و 708 
پروانه صادر شده در پاييز 1400 مربوط به ساختمان هاي با 
كاربري مسكوني بوده است.سطح زيربناي اين پروانه هاي 
صادر شده 15 ميليون و 847 هزار متر مربع و از نظر متراژ 

9 ميليون و 705 هزار متر برآورد شده است. همچنين 82 
هزار و 703 واحد مسكوني از اين تعداد پروانه احداث 
خواهد شد.از 22 هزار و 235 پروانه مسكوني صادره در 
شهرهاي مختلف طي پاييز 1400 تعداد 5 هزار و 17 
پروانه معادل 22.5 درصد مربوط به ساختمان هاي 5 
طبقه و بيشتر و مابقي نسبت به ساختمان هاي 4 طبقه 
و كمتر بوده است.همچنين ۶۶.8 درصد متقاضيان 
ساخت مسكن در شهرهاي غير از پايتخت، اسكلت 
بتني و 13.4 درصد اسكلت فلزي را مبناي ساخت و ساز 
قرار داده اند. تعداد واحد مسكوني پيش بيني شده در 
پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان در سال 
پاييز 1400 بالغ بر 82 هزار و 703 واحد بوده كه نسبت 
به تابستان 1400 كاهش 11.۶ درصدي و نسبت به 

پاييز 1399 نيز كاهش 27.3 درصدي داشته است.

افت ساخت مسكن طي پاييز ۱۴۰۰ 
نبض توليد مسكن



آگهی مزایده عمومی امالک مازاد  )مرحله اول – نوبت اول سال 1401(
مدیریت بانک کشاورزی آذربایجان شرقی به استناد دستورالعمل نحوه 
واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و خط مشی اداره کل امالک در سال جاری در نظر دارد اموال مازاد 
ذیل را با کلیه امتیازات و ملحقات موجود و متعلقه از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند. لذا طالبین می توانند تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه 
1401/4/29 به امورحقوقی بانک واقع در تبریز- خیابان خاقانی- خیابان 
مدرس- روبروی آتش نشانی- مدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان 
شرقی و یا هر یک از شعب تابعه مدیریت مراجعه و پس از واریز مبلغ یک 
میلیون ریال به حساب ش�ماره  660871760 و ارائه فیش واریزی اوراق 
شرکت در مزایده را دریافت و پس از تکمیل آن، پاکت های سربسته را به 
دبیرخانه مدیریت تحویل و رسید مورخ دریافت نمایند. الزم به ذکر است 
متقاضی دو پاکت تهیه کند که پاکت الف حاوی سپرده شرکت در مزایده 

و پاکت ب حاوی فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده خواهد بود. ضمنًا 
بر روی پاکت ب عبارت پیشنهاد نقدی یا اجاره به شرط تملیک درج گردد.

واریز 5% از مبلغ پایه مزایده تحت عنوان سپرده شركت در مزایده قابل 
واریز به حساب شماره  660871760 نزد بانك كشاورزي شعبه مركزي 
تبریز  و ارائه تصویر فیش مربوطه در قالب پاکت الف الزامي اس�ت ) چك 

بین بانكي و ضمانت نامه بانكي نیز قابل قبول مي باشد.(  
1- ف�روش کلیه امالک با کاربری مس�کونی و تج�اری و ملک با کاربری 
گاوداری به شماره پرونده 5459 به صورت نقدي خواهد بود.   2- در مورد 
سایر کاربری های غیرمسکونی اولویت فروش به صورت نقدی می باشد و 
در صورت عدم وصول پیشنهاد نقدی، پیشنهادات واصله با رعایت ضوابط 
و دس�تورالعمل های ابالغی )پرداخت نقدی بخشی از مبلغ پیشنهادی 
حداقل به میزان 20 درصد و تقسیط باقیمانده آن حداکثر تا مدت 60 ماه و 

با  احتساب حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در قالب عقد اجاره به 
شرط تملیک( پذیرفته و بازگشائي خواهند گردید. 3- بانك در رد یک 
یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به  پیشنهادات مبهم، ناقص، مشروط، 
بدون سپرده و فاقد امضاء و تاریخ و خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. 4- حق  الزحمه كارشناس�ي و هزینه انتشار آگهي، از برنده مزایده 
اخذ خواهد گردید. 5- تاریخ بازگش�ایي پاكات روز  پنجش�نبه  مورخ 
1401/4/30  راس س�اعت 10  صبح در محل دفتر مدیر س�تادي بانك در 
استان خواهد بود ضمنًا حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي 
 پاكات بالمانع مي باش�د. 6- بازدید از امالك و مطالعه مدارك و اس�ناد 
امالك براي تمامي ش�ركت كنندگان الزامي بوده و كلیه امالك  یاد شده 
با وضع موجود به فروش مي رس�ند و درصورت داش�تن متصرف تخلیه 
به عهده خری�دار خواهد بود. 7- در مورد واگذاري س�رقفلي، پرداخت 

حق مالكانه )اربابي( به مال�ک و در مورد امالک اوقافی در هنگام انتقال، 
تادیه حق پذی�ره به عهده برنده مزایده خواهد ب�ود. 8- در زمان انعقاد 
قرارداد واگذاری واحدهای دارای سرقفلی و واحدهای دارای سرقفلی و 
واحدهای دارای ماشین آالت در صورت تشخیص بانک ارائه وثیقه ملکی 
توسط خریدار و ترهین آن نزد بانک الزامی است. 9- در مورد کارخانه ها 
با کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری  در صورت واگذاری، بدهی های 
مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و تخلفات ماده 100 و 
 عوارض ماده 77 قانون شهرداری و نیز بدهی ملک به شرکت شهرک های 
صنعت�ی و نیز تعه�دات و دیون مربوط ب�ه ماده 12 قان�ون کار و هرگونه 
بدهی احتمالی دیگر به عهده برنده مزایده بوده و بانک در این خصوص 
مسئولیتی نخواهد داشت.    10- متقاضیان خرید اقساطی بایستی فاقد 

سابقه چک برگشتی و معوقات بانکی باشند.

امالک با کاربری مسکونی و تجاری

ف
شماره شعبهردی

)كاربري مشخصات پالك ثبتيپرونده
ملك(

مساحت 
عرصه

مساحت 
اعیاني

مبلغ پایه مزایدهوضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالكیت

نشاني
نداردداردمشاعششدانگ

تخلیه 
شده 
است

متصرف 
دارد

 قیمت كارشناسي
 ) به ریال (

4582 فرعی از 1429 فرعی از یک 5856خسروشاه1
خسروشاه- خیابان شهید بهشتی- کوچه بن بست شماره 8 )چهارمتری 18/802/800/000-   ---   201/6335مسکونیاصلی بخش 14 تبریز

صدرای یک( پالک 4

هادیشهر- خیابان امام جعفر صادق4/597/308/244   ---27/2 سهم از 96 سهم-372287مسکونی2578 فرعی از 15 اصلی از 677467هادیشهر2

930 فرعی از 29 اصلی بخش 14 3702ایلخچی3
ایلخچی- خیابان امام- خ شهید بهشتی- کوچه آذری- جنب مطب دکتر 15/558/450/000   ----  263/79170مسکونیتبریز

قاسمی

2/5 دانگ مشاع از -378/2099مسکونی1986 فرعی از 1 اصلی بخش 15 مرند3251مرند4
مرند - میشاب - کندلج2/215/441/667   ---ششدانگ

زمین 1887 فرعی از 34 اصلی3711مرند5
مرند کشکسرای - جاده قراجه محمد - نبش کوچه شهید فیروز ظهرابی3/685/720/000   ----   -374/80مسکونی

419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 2005ملكان6
ملكان - روستاي قره چال5/250/000/000   ---4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسكونيملكان

هریس - روستاي زرنق - خیابان ولي زاده5/072/000/000   ----   -63/4تجاري1132 فرعي از 4 اصلي بخش 42 تبریز1868هریس7

تبریز- خیابان امام- نرسیده به دبیرستان طالقانی- کوچه گویا- 36/000/000/000   ----   205259/85مسکونی6 فرعي از 413 اصلي بخش 2 تبریز6315هریس8
پالک 8

997 فرعی از 4 اصلی بخش 42 1866هریس9
56 سهم از 96 سهم -801/6486مسکونیهریس

هریس - زرنق - خیابان انقالب - خیابان شهید ولی زاده - پالک 9/330/534/00026   ---مشاع

987 فرعي از یك اصلي بخش 24 1857هریس10
هریس - شهر زرنق3/049/025/000   ---49/78 سهم از 96 سهم--196مسكونيتبریز

5365 فرعي از یك اصلي بخش 47 1864هریس11
هریس - خیابان امام - روبروي بهداري كوچه بن بست5/300/000/000   ----   -166مسكونيهریس

زمین 48 فرعی از 464 اصلی6727مراغه12
مراغه- کمربندی شرقی- کوی گلستان- نبش گلستان 12/040/080/0002-----   -236مسکونی

زمین 49 فرعی از 464 اصلی6726مراغه13
مراغه- کمربندی شرقی- کوی گلستان- نبش گلستان 9/004/200/0002-----   -209مسکونی

-100/67-آپارتمان13 اصلی بخش 13 6540هادیشهر14
79946049 سهم مشاع 

از 251675000 سهم 
ششدانگ

جلفا- خیابان امام جعفر3/197/841/960   ---

خیابان امام 15
218 فرعی از 45 اصلی بخش 18 5679بستان آباد

بستان آباد- روستای چرزه خون- کوچه 6 متری6/056/800/000   ----   -227/84مسکونیتبریز

خداآفرین- گرمادوز- الریجان17/490/650/000   ----   -1349/8مسکونی200 فرعی از 112 اصلی6813خداآفرین16

مرند- شهید رجائی- کوی فرهنگیان- پالک 41/294/800/00024   ----   237/82560مسکونی78 فرعی از 1651 اصلی3250مرند17

امالک با کاربری غیر مسکونی

شماره شعبهردیف
)كاربري مشخصات پالك ثبتيپرونده

ملك(
مساحت 

عرصه
مساحت 

اعیاني

مبلغ پایه مزایدهوضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالكیت

نشاني
نداردداردمشاعششدانگ

تخلیه 
شده 
است

متصرف 
دارد

قیمت كارشناسي
) به ریال (

اهر- جاده مشکین شهر- زمینهای قریه دیزج چالو10/250/000/000   -   -3 دانگ مشاع-60001099دامداري134 فرعی از 160 اصلی5785اهر1

1852 فرعی از 1833 فرعی از 21 اصلی بخش 3694صوفیان2
-200602321مرغداری16 تبریز

2531227828 سهم 
مشاع از 6720120000 

سهم ششدانگ
صوفیان- ابتدای جاده سرکند دیزج25/660/821/000   -   -

1801 سهم مشاع از --2991/28دامداری98 فرعی از 5 اصلی بخش 6 ملکان3275ملکان3
ملکان - قریه یولقونلوی جدید3/833/118/620   -   -2991 سهم ششدانگ

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد امیرغایب460/000/000   -   --   -920زراعي149 اصلي از 27 فرعي3253ملكان4

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد امیرغایب400/000/000   -   --   -2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي3254ملكان5

3/5 سهم مشاع از 6 -20461058/96زراعي1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان6
ورزقان - روستاي كاسین15/155/151/667   -   -سهم ششدانگ

هشترود - روستاي خورجستان - حاشیه 70 متري راه 2/682/240/000   -   -22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداري234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبریز2018هشترود7
هنرستان

خسروشاه - روستای قره تپه72/818/350/000   ----   78281710دامداری248 فرعی از 2116 اصلی5459خسروشاه8

تولید 366 فرعی از 124 اصلی5643بستان آباد9
بستان آباد- روستای یوسف آباد- جاده روستای آالنیق420/337/160/000-   -   -   46/333580 و 27دلستر

هریس- چهارراه نمرور- واقع شده در حد غربی چمن 1/888/125/000   ---6 سهم از 96 سهم--18811/10گاوداری4751 فرعی از یک اصلی6514هریس10
مشهور به گل تپه

94 فرعی از 69 و 70 فروعات از 64 و 63 از 153 6579اهر11
اصلی بخش 20 تبریز

تولید 
اهر- شهرک صنعتی 27 خرداد43/227/480/000-   -   -   1625/20700جوپرک

مدیر استان- جواد محمودی
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تعادل |
متوليان از ش��خص وزير ت��ا فعاالن ب��ازار، بر لزوم 
تزريق خ��ودرو به بازار جهت س��اماندهي عرضه و 
تقاضا و شكسته شدن حباب قيمتي تاكيد دارند اما 
هنوز آيين نامه واردات تعيين تكليف نشده، است، 
از اي��ن رو، گمانه زني ها مبني بر دخالت براي ايجاد 
محدوديت در واردات يا به تعويق انداختن واردات 
به دليل محدوديت هاي ارزي تقويت مي شود. ازاين 
رو، برخ��ي از نمايندگان بر تعيين تكليف آيين نامه 
واردات خودرو تاكيد داشته و عنوان كردند كه بايد 
تا آخر هفته ابالغ ش��ود؛ حال از آنجايي كه قيمت 
خودرو با نوس��اناتي همراه اس��ت، اگ��ر اخباري از 
آزادسازي واردات و مشخص شدن تعرفه ها منتشر 

نشود، ممكن است ركود بازار تشديد شود.

  قيمت خودروهاي پرطرفدار
بازار خودرو در چهارش��نبه ۱۵ تيرماه نشان از اين 
دارد كه قيمت خ��ودرو صفر داخلي با توجه به آمار 
و قيمت روزانه با تغييراتي همراه ش��د. پرايد ۱۱۱ 
به قيمت ۲۰۴ ميليون تومان به فروش مي رس��د.

پرايد ۱۳۱ نيز با قيمت ۱۷۵ ميليون تومان عرضه 
مي شود. دنا پالس اتوماتيك مدل ۱۴۰۱ هم اكنون 
در قيمت ۵۰۸ ميليون تومان در بازار كشور موجود 
است. دنا معمولي مدل ۱۴۰۱ نيز به ۴۰۳ ميليون 
تومان رس��يد. تيبا هاچ بك پالس هم اكنون با نرخ 
۲۱۱ ميليون تومان معامله مي شود.پژو ۲۰۶ تيپ 
دو مدل ۱۴۰۱ به ۳۰۳ ميليون تومان رسيد. ۲۰۶ 
تيپ پنج نيز در بازار كش��ور تا ن��رخ ۳۵۸ ميليون 
تومان پيش رفت. پژو پارس اتوماتيك، با ۹ ميليون 
تومان افزايش قيمت نس��بت به روز گذشته، بر قله 
۴۸۴ ميليون تومان ايس��تاد. ت��ارا اتوماتيك با دو 
ميليون كاهش نسبت به روز گذشته، به قيمت ۵۹۰ 

ميليون تومان خريد و فروش مي شود.

    روزنامه دولت:
 خودرو نخريد؛ ارزان مي شود!

در همين حال، روزنامه دولت در گزارشي نوشت: از 
آنجا كه دالالن تا حدودي از اين بازار عقب نشيني 
كرده اند، بهتر اس��ت ك��ه مردم هم ب��ا خريدهاي 
هيجاني، باعث تش��ويق و برگش��ت اي��ن گروه به 
بازار خودرو نش��وند. كس��اني كه اكن��ون خودرو 
دارند و عجله اي هم براي تعوي��ض خودرو ندارند، 
بهتر اس��ت كه خريد از كارخان��ه را پيگيري كنند. 
افرادي هم كه خودرو ندارند بهتر اس��ت حداقل دو 
ماه صبر كنن��د تا بازار به ص��ورت كامل به آرامش 
برس��د و اگر هم مي توانن��د وارد فراين��د ثبت نام 
 خودروس��ازان ش��وند تا با قيمت مناسب خودرو را 

خريداري كنند.
اين روزنامه به نقل از يك كارشناس نوشت: كساني 
كه به هر دليل در خريد خ��ودرو عجله دارند، وارد 
بازار خودرو شوند اما سعي كنند كه در دام واسطه ها 
و دالالن ق��رار نگيرند، چرا ك��ه دالالن با بهانه هاي 

مختلف قيمت خودرو را افزايش مي دهند.
رجبي فعال بازار خودرو در پاس��خ به اين سوال كه 
برخي از مردم اعتقاد دارند ك��ه اگر اكنون خودرو 
خري��داري نكنن��د، قيمت ها دوب��اره افزايش پيدا 
خواهد كرد، گف��ت: احتمال افزايش قيمت خودرو 
بسيار كم و حتي محال است چرا كه با افزايش توليد 

خودرو، رشد قيمت در بازار معنا ندارد، اما اگر قيمت 
كارخانه اي خودرو توسط دولت )ستاد تنظيم بازار( 
افزاي��ش پيدا كند، ممكن اس��ت كه قيمت خودرو 
در بازار هم افزايش پيدا كند اما با ش��رايط موجود 
كشور بسيار بعيد است كه در سال جاري قيمت ها 
دستخوش تغيير ش��ود به خصوص در شرايطي كه 
دولت س��يزدهم موضوع واردات خودرو را پيگيري 
مي كند. اين در حالي است كه برخي از كارشناسان 
خ��ودرو بر اي��ن باورند كه ب��ا به نتيجه نرس��يدن 
مذاكرات دوحه و همچني��ن مذاكرات وين به نظر 
مي رس��د قيمت خودرو در بازار با افزايش نوس��ان 
همراه باشد. البته حتي اگر افزايشي در كار نباشد، 
ش��اهد كاهش قيمت ني��ز نخواهيم ب��ود. به گفته 
آنها، ب��ازار خودرو در حال حاض��ر يك بازار دالري 
اس��ت. اگر فروش��نده يك خودرو دالر را افزايشي 
ببيند، خودروي خود را به قيمت باالتري به فروش 
مي رساند. عماد جعفري، كارشناس صنعت خودرو 
نيز در اظهاراتي گفته است: در حال حاضر بازار در 
ش��رايطي است كه خريد و فروش��ي در آن صورت 
نمي گيرد. ب��ازار در ركود س��نگيني ق��رار گرفته 
اس��ت. اگر اخباري از آزادسازي واردات و مشخص 
شدن تعرفه ها منتشر نشود، ممكن است اين ركود 

تشديد شود.

    خبري از واردات نيست؟!
س��ال ۹۷ بنا به محدوديت هاي ارزي تحميل شده 
به كشور، واردات خودرو تا ۳۱ ارديبهشت ماه سال 
۱۴۰۱ ممنوع اعالم ش��د؛ با روي كار آمدن دولت 
س��يزدهم، فاطمي امين وزير صمت وعده داد كه 
ت��ا پايان خردادم��اه س��ال ۱۴۰۱ واردات خودرو 
تعيين تكليف و آيين نامه اي به اين منظور تصويب 

خواهد ش��د. با اين حال تا به امروز هيچ خبري در 
مورد تصويب و ابالغ آيين نامه خودرو منتشر نشده 
و اخب��ار در اين خص��وص فقط به همان س��خنان 
فاطمي امين برمي گردد كه گفت��ه بود »آيين نامه 
واردات ۱۰ بند دارد كه در هيات دولت مطرح شد. 
در م��ورد يك بن��د ابهاماتي بود كه به كميس��يون 
اقتصاد برگشت و در حال حاضر در نوبت بررسي در 

هيات دولت است.«
بنابراين تا به امروز كه از نيمه تير ماه نيز رد شده ايم، 
واردات خودرو بالتكليف مانده است و اين در حالي 
است كه طبق وعده وزير صمت در صورت تصويب 
ايين نامه طي يك ال��ي دو ماه آينده يعني حداكثر 
تا شهريور ماه بايد شاهد ورود خودروهاي خارجي 
كه اغلب ه��م كمتر از ۱۰ ه��زار دالر قيمت دارند، 
مي بوديم. بايد توجه داشت كه به اذعان وزير صمت 
بازار تش��نه خودرو اس��ت و عدم همترازي عرضه و 
تقاضا، موج��ب ايجاد فاصله قيمت��ي بعضًا تا ۱۰۰ 
ميليون توماني و بيشتر بين نرخ كارخانه و بازار آزاد 
شده است؛ موضوعي كه از سوي فعاالن بازار خودرو 
نيز مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت. س��عيد موتمني 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران در اين رابطه به مهر مي گويد: عدم اثرگذاري 
ن��رخ ارز روي قيمت خودرو به دليل اين اس��ت كه 
همه در بازار منتظر انتشار جزييات واردات خودرو 
هستند؛ اگر واردات انجام شود قيمت ها به صورت 
محسوس ريزش مي كند. به گفته وي، اگر وضعيت 
عرضه بهتر ش��ده بود قطعًا قيمت ها پايين مي آمد 
اما عرضه پاسخگوي تقاضا نيست. اگر در سال هاي 
گذشته عرضه بهتري صورت مي گرفت امروز فاصله 
قيمت كارخانه و بازار ۱۰۰ درصد نمي ش��د و شايد 

فاصله قيمتي كمتر از ۵ درصد مي شد.

    ضرورت ابالغ آيين نامه واردات خودرو 
در همين حال، لطف اهلل س��ياهكلي در گفت وگو با 
خبرنگار تسنيم در قزوين درباره زمان ارايه آيين نامه 
واردات خودروهاي خارجي از س��وي وزارت صمت 
اظهار داشت: بر اس��اس برنامه  زمان بندي آيين نامه 
واردات خودرو بايد تا آخر همين هفته ابالغ ش��ود. 
البته ما پيش نويس آيين نامه را ديديم و اش��كاالتي 
هم به آن داشتيم كه به وزارت صمت يادآوري كرديم.

وي مح��دود ك��ردن واردات خ��ودرو ت��ا س��طح 
خودروهاي با حجم ۱۰۰۰ سي سي را بي احترامي 
به خواس��ته مردم دانس��ت و اضافه ك��رد: انگار ياد 
گرفتيم كه مردم ما هميش��ه س��وار قورباغه شوند. 
در حالي كه م��ردم ما حق دارند، ماش��ين خوب و 
دلخواه خود را س��وار شوند و نمي دانم چرا برخي از 
مديران ما دوست دارند براي مردم و به جاي مردم 
تصميم بگيرند؟س��ياهكلي همچنين با بيان اينكه 
واردات خودرو نبايد محدود به قيمت خاصي باشد، 
گفت: ماشين با قيمت زير ۱۰ هزار دالر قشر خاصي 
از مردم استفاده مي كنند. در مجموع مردم ماشين 
خوب مي خواهند و مي خواهند وقتي خانواده شان 
س��وار ماشين مي ش��ود، تأمين جاني و رفاه داشته 
باش��د. از طرفي دوام خودرو مهم اس��ت و مردم ما 
دنبال خودرويي هستند كه كمتر تعميرگاه برود و 

كمتر هزينه روي دستشان بگذارد.
وي ادامه داد: بنابراين درباره تدوين و اصالح آيين نامه 
موارد يادشده را در نظر خواهيم گرفت و پيگير اصالح 
آيين نامه هستيم. به هر حال كار براي اصالح صنعت 
خودرو س��خت است و كساني كه س��ال ها از صنعت 
خودرو سودهاي كالن بردند، به اين راحتي اين صنعت 
را رها نمي كنند كه اين صنعت درست شود. البته ما هم 
سفت و سخت ايستاديم و اميدواريم اتفاق خوبي بيفتد.
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تكليف ارزي ۲۰ شركت كه كااليشان 
را تحويل دادند، مشخص كنيد

اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور خواستار 
تخصيص مطالبات ارزي بيش از ۴۶۱ هزارتن نهاده هاي 
تحويل ش��ده به نرخ ارز ترجيحي به ارزش بالغ بر ۲۶۵ 
ميليون يورو شدند. به گزارش روابط عمومي اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران )اوندا(، فعاالن 
بخش خصوصي بيش از اجراي طرح آزادسازي يارانه ها 
بيش از ۴۶۱ هزارتن كاال به ارزش بيش از ۲۶۵ ميليون 
دالر وارد نمودند. اين اقالم بالفاصله پس از تامين و ورود 
به كش��ور با دستور وزارت جهاد كش��اورزي در اختيار 
دامداران و مرغداران قرار گرفت اما با گذشت بيش از دو 
ماه هنوز طلب ارزي ۲۰ شركت واردكننده كاال تامين 
نشده است. اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور 
ايران به منظور تامين ارز مورد نياز اين شركت ها با هدف 
تسهيل در فرايند واردات كاالي اساسي به كشور و صيانت 
از منافع صنفي اعضاء در مكاتباتي با رييس قوه مجريه 
و معاون اول ايشان خواستار تس��ريع در اين روند شد. 
همچنين حدود ۸۰ هزار تن نهاده نيز در حال حاضر به 
همين دليل در شرف فساد و نابودي است. در متن نامه 
اين اتحاديه به رييس جمهور آمده است: »به استحضار 
مي رساند؛ حس��ب دس��تور وزارت جهاد كشاورزي و 
قول وزير محترم جهاد كش��اورزي مبني بر تامين ارز 
به قيد فوريت و در راستاي همراهي كامل براي اجراي 
موفق و بدون نقص طرح مردمي كردن يارانه ها، مقدار 
۴۶۱.۴۰۸ تن نهاده دامي ب��ه ارزش ۲۶۵.۲۷۳.۵۰۰ 
ميليون يورو از محل موجودي هاي تعداد ۲۰ شركت 
در سامانه بازارگاه عرضه و بالفاصله تحويل خريداران 
گرديده است. متاسفانه با گذشت حدود دو ماه و با وجود 
پيگيري هاي مستمر انجام شده هيچ اقدامي در جهت 
پرداخت مطالبات شركت هايي كه با اعتماد به دولت 
شما به عنوان دولت مومن و صادق الوعده سرمايه خود 
را عرضه نموده اند، صورت نپذيرفته است. جناب آقاي 
رييس جمهور تصديق خواهيد فرمود كه هر روز تاخير 
در انجام تعهدات دولت و پرداخت مطالبات ارزي بخش 
خصوصي، خس��ارات جبران ناپذير و هنگفتي در پي 
خواهد داشت. لذا از جنابعالي استدعا مي شود نسبت به 
دستور پرداخت اين بدهي دولت دستور عاجل مبذول 
فرماييد.« همچنين در نامه اي خطاب به مخبر معاون 
اول محترم رياست جمهور آمده است: »ضمن ارسال 
يك نسخه از طومار ۲۰ ش��ركت بخش خصوصي در 
مورد تعيين تكليف تامين ارز ترجيحي براي ۴۶۱ هزار 
تن نهاده تحويلي اين شركت ها از طريق سامانه بازارگاه و 
به نرخ ارز ترجيحي خواهشمند است با توجه به تاكيدات 
مكرر رياست محترم جمهور در تضمين جلوگيري از 
هرگونه زي��ان احتمالي به فعالين بخش خصوصي در 
فرايند هايي كه قبل از طرح آزاد سازي و به دستور وزارت 
جهاد كشاورزي تحويل گرديد دستور اقدام فوري مبذول 
تا ضمن تقويت و اعتماد بخش خصوصي به وعده هاي 
دولت محترم، جريان ورود كاالي اساسي به كشور نيز 

توسط بخش خصوصي بيش از پيش تقويت گردد.«

مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي 
عملكرد 14۰۰ اصناف تمديد شد

اتاق اصناف ايران اعالم كرد كه مهلت تسليم اظهارنامه 
مالياتي عملكرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل تمديد 
شد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اتاق اصناف 
ايران در پي رايزني ها و جلس��ات مستمر رييس اتاق 
اصناف ايران با رييس دفتر رييس جمهور و معاون اول 
رييس جمهور و همچنين درخواس��ت كتبي ارسالي 
براي رياست جمهوري، در يكصد  و هجدهمين جلسه 
ستاد ملي مقابله با كرونا مجددا مهلت تسليم اظهارنامه 
مالياتي، عملكرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل تا پايان 
تيرماه تمديد ش��د. بر اس��اس اي��ن اطالعيه مصوب 
ش��د: ۱. با توجه به اوج بيماري كرونا در سال ۱۴۰۰ و 
ايجاد محدوديت براي اغلب اصناف سقف فروش كاال 
و خدمات براي مش��اغل و اصناف مذكور با تشخيص 
س��ازمان امور مالياتي در تبصره ذيل ماده ۱۰۰ قانون 
ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ 
برابر معافيت موضوع ماده ۸۴ قانون ماليات هاي مستقيم 
افزايش يافته و مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر عملكرد 
آن سال بزاي صاحبان مشاغل ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تمديد 
مي شود. ۲. باتوجه به شرايط كرونايي حاكم بر كشور 
در س��ال ۱۴۰۰ و به منظور رعايت حقوق كسب و 
كارهاي خرد و متوسط، سازمان امور مالياتي كشور به 
نحوي اقدام كند كه ماليات مقطوع مشمول تبصره 
ذيل ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت 
حداقل سودآوري فعاليت موديان متناسب با آخرين 

ماليات قطعي سال هاي قبل ايشان افزايش يابد.

توزيع سه و نيم ميليون تن 
كاالهاي اساسي در سه و نيم ماه

ميزان توزيع انواع كاالهاي اساسي در كشور از ابتداي سال 
جاري تا پانزدهم تيرماه به بيش از سه و نيم ميليون تن 
رسيد. به گزارش شركت بازرگاني دولتي ايران )مبدأ(، 
اين شركت براساس وظايف و ماموريت هاي خود براي 
تنظيم بازار انواع كاالهاي اساسي كشور از مبادي داخلي 
و خارجي، نسبت به تأمين و ذخيره سازي اين كاالها اقدام 
مي كند و با توجه به نياز بازار و بعد از اعالم ستاد تنظيم 
بازار، اين كاالها را از طريق ش��بكه هاي عرضه سراسري 
و فروش��گاه هاي زنجيره اي سراس��ر كش��ور در اختيار 
مصرف كنندگان قرار مي دهد. براس��اس اين گزارش، 
كاالهاي توزيع شده از ابتداي سال جاري تا پانزدهم تير 
ماه، ش��امل انواع گندم، برنج  خارجي، روغن خام و شكر 
سفيد و خام مجموعًا به وزن سه ميليون و ۵۷۷ هزار تن 
مي شود كه بر مبناي پيش بيني و نيازسنجي بازار و پس از 
صدور مجوزهاي توزيع از سوي مراجع ذي صالح، در مراكز 
جمعيتي سراسر كشور توزيع ش��ده است. اين گزارش 
مي افزايد، ميزان توزيع گندم در اين مدت به ۳ ميليون و 
۲۷ هزار تن رسيده است كه اين گندم ها در دو نوع معمولي 
و دروِم توليد داخ��ل و وارداتي، براي مصارف واحدهاي 

نانوايي و صنف و صنعت سراسر كشور توزيع شده است.

وزارت صمت تكليف آيين نامه واردات خودرو را مشخص كند

خوانساري در نشست شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق ايران خواستار شد

رييس كنفدراسيون صادرات ايران: 

بازار خودرو در فاز بالتكليفي 

حدف عدم امكان كانديداتوري تشكل ها در انتخابات اتاق

سه هدف محقق نشده در ادغام وزارت صمت

مسعود خوانساري، نايب رييس اتاق ايران مي گويد: 
هيات رييس��ه اتاق ايران، پررنگ تر ش��دن جايگاه 
تش��كل ها در قان��ون ات��اق و ح��ذف ع��دم امكان 
كانديدات��وري آنه��ا در انتخابات هيات رييس��ه را 

دنبال مي كند.
نشست شوراي مشورتي تشكل هاي اتاق ايران بعد از 
دو سال وقفه به دليل شيوع كرونا، با حضور مسعود 
خوانس��اري و محمدرضا انص��اري از اعضاي هيات 
رييسه اتاق ايران، جواد زماني معاون امور استان ها 
و تش��كل هاي اتاق ايران و جمع��ي از نمايندگان و 

روساي تشكل هاي برتر اقتصادي، برگزار شد.
مسعود خوانس��اري، نايب رييس اتاق ايران در اين 
نشس��ت گفت: ما در مدتي كه جلس��ات ش��وراي 
مشورتي برگزار نمي شد بحث رتبه بندي تشكل ها 
را دنب��ال كرديم. در م��ورد تعيين ش��اخص هاي 

رتبه بندي نظرات مختلفي وجود دارد كه معتقدم 
اين امر در هر دوره اي قابل اصالح و بهبود است.

او ادامه داد: بر اس��اس پيش��نهاد مهندس انصاري 
دو معي��ار را دنبال كرديم؛ اول اينكه ما تش��كل ها را 
بر اساس س��هم آنها در GDP و ميزان اشتغالي كه 
ايجاد كرده اند رتبه بندي كنيم كه اقدامات اوليه آن 
انجام شده و به مرور تكميل خواهد شد. خوانساري 
افزود: دوم تركيب سلسله مراتب تشكلي را در قالب 
كنفدراس��يون انجمن ه��ا طراحي كرده اي��م كه بر 
اين اس��اس به ۳۵ فدراسيون رس��يديم. البته كمي 
زمان مي برد كه همه تشكل ها بتوانند در داخل اين 
فدراسيون ها متشكل شوند. بحث ديگري كه دنبال 
مي كنيم در ارتباط با كرسي هايي است كه تشكل ها 
در اتاق ايران دارند و اينكه اين كرسي ها بر چه اساس 
و معياري بايد باشند. نايب رييس اتاق ايران با اشاره 

به طرح اص��الح قانون اتاق ايران ك��ه در مجلس در 
جريان است بيان كرد: در پيش نويس اصالح قانون 
س��قفي را در ارتباط با تش��كل ها قائل شده اند كه با 
پيگيري معاونت تشكل هاي اتاق به دنبال تغيير آن 
هستيم. ما در هيات رييسه دو موضوع اساسي را دنبال 
مي كنيم. اواًل آيين نامه اي كه بر اساس آن تشكل ها 
نمي توانند در انتخابات هيات رييسه كانديدا داشته 
باشند را بايد حذف كنيم. دوم اينكه تشكل ها از جهت 
تخصصي پايه اساسي اتاق ايران هستند و حتمًا بايد 
در قانون اتاق پررنگ تر ديده ش��وند. اين دو موضوع 
از سوي هيات رييسه و از طريق معاونت تشكل هاي 
اتاق و نمايندگان مجلس در حال پيگيري هستند و 
اميدوارم بتوانيم اصالحات مطلوبي در پيش نويس 
اصالح قانون اتاق صورت بدهيم. جواد زماني، معاون 
استان ها و تشكل هاي اتاق ايران نيز بيان كرد: حاال كه 

بعد از دو سال وقفه اين جلسات دوباره برگزار مي شود 
مي خواهيم ش��كل منظم تر و پررنگ ت��ري به خود 
بگيرد تا بتوانيم از نقطه نظرات، ايده ها، پيشنهادات 
و انتقادات تشكل ها بيشتر اس��تفاده كنيم. چرا كه 
معتقديم هرچقدر تشكل ها بيشتر تقويت شوند به 
معناي تقويت بخش خصوصي خواهد بود و تقويت 
بخش خصوصي نيز به تقويت اقتصاد كش��ور منجر 
خواهد ش��د. او با تأكيد بر اينكه در مسووليتي كه بر 
عهده من گذاشته شده به همفكري و نظرات تشكل ها 
نياز مب��رم دارم گفت: مالك در اين معاونت، قانون و 

اساسنامه تشكل ها خواهد بود.
در اين جلس��ه محورها، سخنرانان و ساير جزييات 
سومين همايش ملي تشكل هاي اقتصادي كه قرار 
اس��ت ۲۲ مردادماه برگزار ش��ود به بحث و بررسي 

اعضا گذاشته شد.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به اينكه 
هيچ كدام از اهداف تجميع وزارت بازرگاني و صنايع 
محقق نش��د، گفت: با توجه به بدتر ش��دن شرايط 
تجميع اين دو وزارتخانه، در واقع اين ادغام به نفع 

اقتصاد ايران نبود.
محمد الهوتي خبرگزاري فارس با تأكيد بر ضرورت 
تش��كيل وزارت بازرگاني، اظهار داشت: پيش از هر 
اقدامي در ابتدا بايد آسيب شناس��ي شود كه به چه 
دليل در ۲ دولت و سه دوره چهار ساله پي در پي هر 
۲ دولت به دنبال تفكيك وزارت بازرگاني از وزارت 
صنايع و عمال ب��ه دنبال تفكي��ك وزارت صنعت، 

معدن و تجارت بوده اند.  وي افزود: اگر به گذش��ته، 
عملكرد و تجربه ۱۰ س��اله ادغام وزارت بازرگاني و 
وزارت صنايع نگاه كنيم در ابتدا بايد بررس��ي شود 
كه هدف قانوگذار و سياست گذار از تجميع چه بوده 

و آيا اهداف مورد نظر محقق شده است يا خير؟ 
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران بيان داش��ت: 
آنچه ك��ه در بحث ادغام وزارتخانه ه��ا در دهه ۹۰ 
مطرح ش��د فراخي و بزرگي دس��تگاه هاي اجرايي 
و مخصوصا دولت بود و براي سبك س��ازي و چابك 
شدن دولت، مجلس اقدام به ادغام وزارتخانه ها كرد 
و در آن زمان حدود دو تا سه وزارتخانه را كاهش داد 

و در يكديگر ادغام كرد.  وي اظهار داشت: هدف اول 
از اين ادغام ها اي��ن بود كه با اين كار يك وزارتخانه 
در وزارتخانه همگن با خود ادغام شود و با اين اقدام 
كاهش تعداد پرسنل و تجميع اماكن در وزارتخانه ها 
حاصل شود و در نتيجه با كوچك شدن، دولت بتواند 

خدمتگزاري كنند. 
ريي��س كنفدراس��يون ص��ادرات اي��ران ب��ا بيان 
اينك��ه ه��دف دوم از ادغام ه��ا وح��دت روي��ه در 
تصميم گيري ه��ا و جلوگيري از تصميم گيري هاي 
جزي��ره اي در وزارت صم��ت عن��وان ش��ده بود، 
گفت: هدف س��وم مورد نظر دولت از ادغام وزارت 

 بازرگاني و صنايع تنظيم ب��ازار و حمايت از حقوق 
مصرف كنن��ده بود. وي افزود: اما وقتي در هر س��ه 
هدف ياد ش��ده به عملكرد ۱۰ سال گذشته وزارت 
ادغام ش��ده صنعت، معدن و تجارت نگاه مي كنيم 
متاسفانه نه كوچك ش��دن دولت را مي بينيم و نه 
شاهد كوچك و محدودتر شدن امكان هستيم و نه 
از نظر تصميم گيري ها در قالب تصميم گيري واحد 
به نفع اقتصاد ايران اتفاقي را ديده ايم و نكته بعدي 
كه خدمات در تنظيم بازار و حقوق مصرف كننده به 
مراتب نسبت به گذشته كاهش يافته و شرايط اين 

بخش بدتر شده است. 

 افتتاح خط توليد نسل جديد
 واكسن ضدسرطان و داروهاي بيولوژي 

توسط ستاد اجرايي فرمان امام
مجموعه توليدي داروهاي 

بيولوژي شركت بايوسان فارمد در 
شهرك دارويي بركت افتتاح شد

نايب رييس ش��وراي مل��ي زعف��ران گفت: يكي 
از عوام��ل رك��ود ب��ازار داخلي زعف��ران افزايش 
۳۰۰ درص��دي قيمت اين محص��ول در يك بازه  
زمان��ي ۴۰ روزه اس��ت.  همچنين از دي س��ال 
گذش��ته تا ارديبهشت امس��ال صادرات زعفران 
۴۰ درص��د كاهش يافته و البته ب��ه همان ميزان 
 نيز شاهد افزايش قاچاق اين محصول از مرزهاي 
كش��ور بوده ايم.  غالمرضا مي��ري در گفت وگو با 
ايس��نا در خصوص وضعيت ب��ازار زعفران اظهار 
كرد: در حال حاضر وضعيت بازار داخلي و صادرات 
زعفران در حالت ركود قرار دارد و خريد و فروش 
زعفران نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش 
چش��مگيري پيدا كرده اس��ت. هم اكنون قيمت 
خريد هر كيلو زعفران از كشاورز بين ۲۴ الي ۳۸ 
ميليون تومان اس��ت.  وي درباره عوامل به  وجود 
آمدن اين ركود افزود: يكي از عوامل ركود در بازار 
داخلي زعفران افزايش ۳۰۰ درصدي قيمت اين 
محصول در يك بازه  زماني ۴۰ روزه است. از طرفي 
نيز وضعيت اقتصادي مردم باعث شده آنها زعفران 
را از س��بد مصرفي خود حذف كنند زيرا زعفران 
 كاالي��ي لوكس اس��ت و در اولوي��ت آخر مصرف
 ق��رار دارد. ريي��س اتحادي��ه صادركنن��دگان 
زعف��ران خراس��ان رضوي با اش��اره ب��ه عوامل 
رك��ود در ب��ازار ص��ادرات زعفران عن��وان كرد: 
موانع��ي بر س��ر راه ص��ادرات زعفران ق��رار دارد 
ك��ه اين موان��ع باع��ث كاه��ش ص��ادرات و در 
 مقاب��ل افزايش قاچ��اق اين محصول از كش��ور
 ش��ده اس��ت.  ميري خاطرنش��ان ك��رد: ضمن 
اينك��ه قاچاقچيان زعف��ران را در بازارهاي هدف 
صادرات��ي ح��دود ۱۵ ال��ي ۲۰ درص��د كمتر از 
قيم��ت  صادركنن��دگان مي فروش��ند و اينگونه 
اس��ت كه صادركننده توان رقابت با قاچاقچيان 
را ن��دارد. بنابراي��ن طبيع��ي اس��ت ك��ه ميزان 
 صادرات زعف��ران از مبادي قانون��ي كاهش پيدا 
كرده اس��ت. وي با اش��اره ب��ه م��وارد دخيل در 
كاهش صادرات اين محص��ول تصريح كرد: يكي 
از موانع صادرات بازگش��ت ارز به كشور است كه 
صادركننده با اين موضوع مش��كلي ندارد اما اگر 
بخواهيم بابت اين ارز اس��كناس به كش��ور وارد 
كني��م، بايد چه��ار درصد هم باب��ت تحويل اين 
اسكناس هزينه كنيم. از طرفي صادركننده پس 
از ورود ارز به كش��ور و با ف��رض اينكه هم اكنون 
قيمت دالر ۳۱ هزار تومان اس��ت، بايد اين ارز را 
در س��امانه نيما با قيمت ۲۶ هزار تومان بفروشد 
 كه اينجا نيز در هر دالر حدود ۵۰۰۰ تومان ضرر 
خواهد كرد. رييس اتحاديه صادركنندگان زعفران 
خراس��ان رضوي ادامه داد: همچنين دولت براي 
ني��م درصد آب مجازي مورد اس��تفاده در فرايند 
توليد زعفران نيز عوارض تعيين كرده اس��ت؛ در 
حالي كه اين مورد براي صادرات ساير محصوالت 
كشاورزي معافيت دارد. ميانگين فروش زعفران 
در بازاره��اي جهاني از ق��رار كيلويي ۱۳۰۰ دالر 
است اما با توجه به اينكه نرخ تعرفه گمركي حدود 
۱۶۰۰ دالر تعيين شده، صادركننده بايستي ۳۰۰ 
دالر باقي مانده را از بازار آزاد بخرد كه در اين مورد 
نيز حدود ۵۰۰۰ توم��ان در هر دالر ضرر خواهد 
ك��رد. مجموعه  اي��ن عوامل موانعي را بر س��ر راه 
صادرات زعفران به  وجود آورده است. ميري تاكيد 
كرد: ضمن اينكه بيش از چهار سال است كه پيگير 
تامين ارز مورد نياز واردكنندگان موبايل با قيمت 
توافقي هستيم و دولت نيز حدود ۲ ماه پيش طي 
اطالعيه اي ف��روش ارز صادركنندگان زعفران به 
واردكنن��دگان موبايل را با قيمت توافقي ۲ طرف 
مجاز دانست اما اين دستورالعمل تنها ۲۴ ساعت 
دوام داشت و س��پس حذف شد. وي خاطرنشان 
ك��رد: حدود ۹۰ درصد از زعفران توليد ش��ده در 
كش��ور بايد صادر شود. ضمن اينكه هم اكنون نيز 
مقداري زعفران جهت عرضه به بازارهاي جهاني 
به صورت ذخيره داريم و حدود سه ماه ديگر فصل 
جديد برداشت زعفران آغاز خواهد شد. بنابراين 
اضافه ش��دن توليد جديد زعف��ران به موجودي 
 قبل��ي ضرر و زياني اس��ت كه دامن كش��اورز را 
خواهد گرفت. نايب رييس ش��وراي ملي زعفران 
درب��اره پيش بيني فص��ل جديد برداش��ت اين 
محصول عنوان كرد: نمي توان پيش بيني دقيقي 
از ميزان برداشت يا قيمت زعفران در سال زراعي 
جديد داش��ت اما خشكس��الي، كم آبي و گرماي 
 هوا تاثيرات بس��زايي در برداش��ت اين محصول 
خواهد داش��ت. ميري تصريح كرد: از مسووالن 
دولتي خواهشمنديم مشكالت مربوط به قوانين 
صادرات را حل و فص��ل نمايند زيرا هنگامي كه 
صادرات ص��ورت نگيرد و عرضه بي��ش از تقاضا 
باشد، كش��اورز متضرر خواهد شد. همچنين در 
صورت كاهش قيمت زعف��ران در بازار داخلي يا 
بازارهاي خارجي صادركنندگان نيز دچار ضرر 
خواهند ش��د چون خريداران خارجي به قيمت 
زعفران اعتراض كرده و صادركنندگان نيز مجبور 
به مدارا كردن هستند. هم اكنون صادرات زعفران 

به ۶۷ كشور جهان صورت مي گيرد.
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تعادل|
 ح��وادث كارگري در اي��ران به يكي از 
راه هاي جان باخت��ن كارگران تبديل 
شده است. بر اس��اس آمارهاي رسمي ساالنه بيش 
از ۱۵ هزار حادثه براي كارگ��ران اتفاق مي افتد كه 
منجر به آسيب و نزديك به ۸۰۰ حادثه منجر به فوت 
مي ش��ود، يك حساب سرانگش��تي نشان مي دهد، 
روزانه ۲ كارگر بر اس��اس ح��وادث كار جان خود را 
از دس��ت مي دهند. از ميان اين آم��ار نزديك به ۳۸ 
درصد مربوط به كارگران ساختماني است و بقيه در 
حوزه هاي ديگر. اين آمار تكان دهنده است، نمي توان 
به راحتي از آن گذش��ت، ايمني كار در هيچ كدام از 
كارگاه هاي اين كشور اولويت ندارد، يا پيمانكاران به 
اين مساله اهميت نمي دهند يا كارگران استفاده از 
وس��ايل ايمني را دست و پا گير مي دانند و به همين 
خاطر حوادث كار بي��ش از پيش جان كارگران را به 
خطر مي اندازد. فرقي نمي كند كارگر س��اختماني 
باشي يا در يكي از كارگاه هاي جنوب كشور مشغول 
به كار. جان كارگران هر كجا كه باشند در خطر است. 
يكي از ارتفاع س��قوط مي كند يكي ب��ه خاطر كار با 
دس��تگاه جانش از دست مي دهد و ديگري به خاطر 

گرماي شديد هوا. 
بنا بر اخبار منتشر شده در خبرگزاري ها آمار مرگ و 
مير كارگران مشغول در جنوب كشور به دليل گرماي 
هوا ساالنه نزديك به دو تا سه نفر است. اما همين آمار 
هم مي تواند به صفربرسد اگر كساني كه اين كارگران 
را استخدام مي كنند در مورد رعايت اصول ايمني كار 
در گرماي ۵۰ درجه به آنها آموزش دهند. كارگران 
بايد آموزش ببينند كه چطور كم شدن آب بدن را از 
روي نشانه ها تشخيص دهند يا اينكه در فصول گرم 
سال، سر كار چاي يا قهوه غليط نخورند. بدون صبحانه 
سر كار نيايند. پايان روز حتما بايد استحمام صورت 
بگيرد تا از گرمازدگي فردا تا حدودي اجتناب شود. 
به گزارش ايلنا، هشتم مرداد ۹۹، ابراهيم عرب زاده از 
كارگران پيمانكاري شركت تهران جنوب )تاسيسات 
مخازن و ذخيره س��ازي بندر ماهشهر( بر اثر شدت 
گرما دچار گرمازدگي ش��د و جان خود را از دس��ت 

داد. طبق گفته مس��ووالن محلي شبكه بهداشت و 
درمان، اين كارگر قبل از رس��يدن آمبوالنس جان 
باخته بود. آن روزها دماي بندر ماهش��هر باالي ۵۰ 
درجه بود؛ دماس��نج ها به نقطه ذوب نزديك ش��ده 
بودند.... در واقع ماه هاي تير و مرداد براي كارگراني 
كه در جنوب كش��ور و در دماي باال مش��غول به كار 
هستند، بسيار حساس است، در حالي كه مجبورند 
لباس هاي سنگين كار را بپوشند و در فضاي باز كار 
كنند، اگر اصول ايمني را رعايت نكنند به راحتي دچار 

گرمازدگي شده و جان خود را از دست مي دهند. 

      ايمني كار را ناديده مي گيريم
حسن مهدوي، كارشناس ايمني كار در اين رابطه به 
»تعادل« مي گويد: متاسفانه در بسياري از كارگاه ها 
ايمني كار ناديده گرفته مي ش��ود، اين مساله فقط 
مربوط به صاحب��ان كارگاه يا پيمانكاران نيس��ت، 
متاس��فانه كارگران ه��م در رعايت اص��ول ايمني 
كوتاهي مي كنند. بسياري از آنها چون سال ها بدون 
وس��ايل ايمني كار كرده اند فكر مي كنند استفاده از 
اين وسايل يا انجام كارهايي كه ايمني آنها را تضمين 
مي كند برايشان دست و پا گير است. در واقع جان اكثر 
كارگران كف دستشان است و براي به دست آوردن 
لقمه اي نان جان خود را به خطر مي اندازند. متاسفانه 
بسياري از پيمانكاران هم از رعايت اصول ايمني كار 
سر باز مي زنند و اين باعث مي شود تا ميزان حوادث 
كار هر سال در كشور ما افزايش پيدا كند. نگاهي به 
آمارها نشان مي دهد هر سال ميزان حوادث كار بين 
۷ تا ۸/۵ درصد افزايش داشته اند كه اين ميزان بسيار 

قابل توجه است. 
او در رابطه با كاهش حوادث كار و آماري كه مسووالن 
ارايه مي دهند، مي افزايد: متاسفانه اين آمار درست 
نيست، اگر حوادث مربوط به كار طي يكي - دو سال 
گذشته كاهش پيدا كرده است، دليل بهبود وضعيت 
ايمني كار نيست، دليل واقعي آن كاهش كارگاه هاي 
س��اختماني به دليل ركود در اين زمينه اس��ت. در 
واقع تعداد كارگراني كه در اين كارگاه ها مشغول به 
كار بوده اند كاهش پيدا كرده اس��ت، بسياري از اين 

كارگاه ها تعطيل شده اند. اما همچنان حوادث كار در 
اين زمينه در كارگاه هاي فعال اتفاق مي افتد. مساله 
اينجاست كه ما در زمينه ايمني كار هيچ قانون مدون 
و درستي نداريم. هيچ قانوني پيمانكاران را مجبور به 
رعايت اصول ايمني نمي كند. اگر در اين رابطه قانون 
باش��د، ديگر نه پيمانكار مي تواند از زير بار آن شانه 
خال��ي كند و نه كارگر به بهانه دس��ت و پا گير بودن 
رعايت اين اصول را ترك مي كند. در واقع بايد بازرسي 
در اين زمينه به صورت جدي تري صورت بگيرد. تنها 
در اين صورت است كه مي توانيم آمار حوادث كار در 

كشور را كاهش دهيم.
اين متخصص ايمني كار در مورد وضعيت كارگراني 
كه در شهرهاي جنوبي و در فضاي باز كار مي كنند 
نيز مي گويد: آموزش هاي اوليه بايد به اين كارگران 
صورت بگيرد، آنها بايد بدانند كه عرق كردن مداوم و 
كار كردن در زير نور آفتاب و دماي ۵۰ درجه آب بدن 
آنها را از بين مي برد، پس بايد براي تامين آب بدنشان 
مدام نوشيدني هاي سرد و گرم بخورند، نبايد بدون 
آب و غذا بمانند، استانداردهاي جهاني براي افرادي 
كه در اين دما و در فضاي باز كار مي كنند نيم ساعت 
اس��تراحت در فضاي بس��ته تهويه دار به ازاي هر دو 
ساعت كار در فضاي باز است. اما متاسفانه در ايران و 
البته خيلي از كشورهاي جهان اين استاندارد رعايت 
نمي شود و همين امر هم به قيمت جان اين كارگران 

تمام مي شود. 

    كار زير آفتاب داغ
ش��يفت هاي كاري طوالني زير آفت��اب داغ جنوب، 
محدود به يك ش��ركت پيمانكاري خاص نيس��ت؛ 
چرخ ه��اي صنعت هرگز از گردش نمي ايس��تد؛ در 
واقع از زماني كه س��نگ بناي اولين پااليشگاه نفتي 
در س��ال هاي پيش از ۱۳۱۰ گذاش��ته شد، صنايع 
نفت و گاز جنوب بدون وقفه كار كرده اند؛ پمپاژ نفت 
و مشتقات آن، هميش��ه برقرار بوده و هر روز خدا، از 
فلرها دود سياه به آسمان رفته است؛ اما در دهه هاي 
اخير وقتي پاي پيمان��كاران به صنايع نفت و گاز باز 
ش��د و در تمام پااليشگاه ها، پتروشيمي ها، حتي در 

حفاري ه��ا و دكل هاي نفتي ريش��ه دواندند، وضع 
كارگران رو به وخامت گذاشت؛ مديران هميشه پشت 
ميز نشسته اند و پيشرفت پروژه ها را از پشت مانيتورها 
رصد كردند اما كارگران مرد ميدان اند؛ بايد در ميدان 
باشند، هميشه جلودار صف و مستعِد هزينه دادن؛ 
هزينه هاي سنگيني كه گرمازدگي يكي از آنهاست.

      از بيهوشي ناگهاني تا ضعف و حالت تهوع
شرايط كار در گرما بايد چگونه باشد؛ آيا شيفت هاي 
دوازده ساعته در گرماي ۵۰ درجه يا بيشتر قانوني 
است؛ نظارت بر كار س��خت و ميداني در تابستان، 
تابع چه مكانيسمي است و قانون در اين رابطه چه 
مي گويد؛ ش��هرام غريب، كارشناس ارشد ايمني و 
بهداش��ت كار به ايلنا مي گويد: وقتي دماي معمول 
ب��دن كه نرم��ال آن بين ۳۶ تا ۳۷.۵ درجه اس��ت، 
باال برود، بدن ش��روع به واكن��ش مي كند اما وقتي 
گرما بيش از حد باش��د، واكنش طبيعي بدن قادر 
به كنترل آن نيست و شخص به سمت گرمازدگي 
مي رود. در گرمازدگي، چند مساله مطرح است؛ يكي 
گرمازدگي ناگهاني است كه شخص به دليل ناتواني 

سيستم اعصاب مركزي، ناگهان بيهوش مي شود؛ 
دماي بدن به باالي ۴۱ درجه مي رسد و ممكن است 
اعضا و جوارح اصلي مانند كبد و كليه ها آسيب جدي 
ببينند. بحث دوم، »ضعف گرمايي« است كه همان 
س��ر درد و حالت تهوع و بيحالي و تشنگي است كه 
خوش��بختانه با رس��يدگي فوري قابل حل است و 
منجر به بيهوش��ي و مرگ نمي شود. عوارض جزئي 
ديگري هم هست مثل جوش هاي قرمز رنگ روي 
بخش هايي از بدن. معمواًل براي افرادي پيش مي آيد 
كه تطابق با محيط پي��دا نكرده اند براي افراد باالي 
۴۰ سال ميزان تطابق با گرما به تدريج كم مي شود 
و افراد باالي ۶۰ سال، با گرما عدم تطابق كامل دارند. 
بنابراين توجه به سن كارگر و ميزان تطابق جسمي 

او بسيار اهميت دارد.
او در اي��ن باره ك��ه چگونه مي ت��وان از گرمازدگي 
كارگران و مرگ ناشي از آن جلوگيري كرد مي افزايد: 
پيشينه و سوابق پزشكي افراد بايد به دقت كنترل 
شود؛ شرايط كار در گرما بايستي با توجه به سوابق 
و توانايي ه��اي فرد، تعديل ش��ود، مثاًل مدت زمان 
ب��ودن در معرض گرم��ا با توجه به همين ش��رايط 

تعيين ش��ود؛ مس��اله بعدي، توجه به دستورات و 
آيين نامه هاي حفاظت فني است. كارگري را فرض 
كنيد كه در جنوب زير تابش مستقيم خورشيد كار 
مي كند، ابزارها و ادوات كار هم به شدت گرم شده اند، 
حتي ممكن است گرماي ناشي از فرايند توليد هم 
داشته باشيم، خب اين شخص به شدت در معرض 
گرمازدگي و آس��يب است. او اضافه مي كند: مساله 
بعدي كه بازرس��ان ايمني و خ��ود كارگران بايد به 
آن توجه كنند، نوع پوش��ش و لباس كار است. مثاًل 
باال زدن آستين يا درآوردن لباس ها در گرما اشتباه 
است. البته آموزش و دادن امكانات مناسب اهميت 
بسيار دارد؛ حداقل بايد آب خنك در اختيار كارگران 
باشد؛ در ايام گرم س��ال، بايد روزي يك تا دو وعده 
شربت آبليمو و مايعات خنك در اختيار كارگران قرار 
بگيرد. كارگران باي��د آموزش ببينند كه چطور كم 
شدن آب بدن را از روي نشانه ها تشخيص دهند يا 
اينكه در فصول گرم سال، سر كار چاي يا قهوه غليظ 
نخورند. بدون صبحانه سر كار نيايند. پايان روز حتما 
بايد استحمام صورت بگيرد تا از گرمازدگي فردا تا 

حدودي اجتناب شود.

نگاهي به وضعيت ايمني كار در كارگاه ها 

بذل جان براي نان
گزارش

ادامهازصفحهاول

اهميت عبور از »سوگ پس از طالق« 
دايم��ا با خ��ود مي گوين��د اي كاش با اين ف��رد ازدواج 
نمي كردند يا اي كاش اي��ن اتفاقات رخ نمي داد )مرحله 
چانه زني يا اي كاش ها( و در نهايت افسرده مي شود. زمان 
نياز است تا افراد از اين چهار مرحله گذر كرده و به مرحله 
»پذيرش« برس��ند. وقتي افراد به مرحل��ه »پذيرش« 
مي رسند، از ابتدا تا انتهاي رابطه پيشين خود را به دقت 
واكاوي مي كنند، اشتباهات خود را مي يابند و به كمك 
مهارت هاي حل مساله از مواجهه با مسائل قبلي در شرايط 
مش��ابه زندگي جديد خود جلوگيري مي كنند. ازدواج 
مجدد افراد بايد اشتباهات خود در زندگي پيشين را مورد 

بررسي قرار داده و متوجه شوند چه مهارت هايي را بايد 
بياموزند تا زندگي جديد آنها با مشكل مواجه نشود، از اين 
رو شناخت كافي نسبت به احساسات و افكار خود بسيار 
حائز اهميت اس��ت. معموال اعتماد به نفس افراد پس از 
طالق كاهش يافته و فرد بيشتر بر روي ويژگي هاي منفي 
و محدوديت هاي خود تمركز مي كند. در اين ش��رايط 
افراد احساس دوس��ت داشتني نبودن مي كنند و تصور 
مي كنند تمام زندگي خود را از دست داده اند و از ازدواج 
مجدد و شكست دوباره مي ترس��ند. افراد پس از طالق 
تصور مي كنند شايسته دوست داشتن و دوست داشته 

شدن نيستند چراكه اگر اينگونه بود زندگي پيشين آنها 
به طالق ختم نمي شد و از اين رو بدون بررسي مسائل و 
اشتباهات موجود در زندگي مشترك قبلي، دايما خود را 
سرزنش كرده و احساس گناه، خشم و ترس از مواجهه با 
افراد و واقعيت هاي زندگي در آنها بيشتر شده و نمي توانند 
به طور منطقي با واقعيت طالق خود برخورد كنند. نبايد 
فراموش كرد پيش از ازدواج مج��دد بايد حتما مراحل 
سوگ طي شود و سپس با كمك مشاورين و روانشناسان 
متخصص اشتباهات و مسائل زندگي قبلي را بررسي و با 

حل آنها، آگاهانه زندگي مشترك جديدي را آغاز كرد.
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