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يادداشت- 1

حساب كشي از دالل ها
ت��ورم در اقتصاد اي��ران براي 
س��ال هاي طوالن��ي وج��ود 
داش��ته و در بس��ياري از اين 
س��ال ها، دو رقمي بوده است. 
همي��ن موضوع باعث ش��ده 
بس��ياري از تصميم��ات در 
اقتصاد ايران بر پايه نرخ تورم 
انجام ش��ود و حتي بسياري 
س��رمايه گذاري هاي خود را نيز به اين موضوع موكول 

كنند.
در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، افراد براي آنكه پول 
و ثروت خود را افزايش دهند، به سراغ فعاليت هاي مولد 
مي روند. به اين ترتيب كه دولت ها به سرمايه گذاراني كه 
در توليد فعاليت مي كنند تسهيالت بانكي، معافيت هاي 
ماليات��ي و حمايت هايي همچون زمي��ن ارزان قيمت 
مي دهند. در مقابل نيز اگر فردي بخواهد با داللي و صرفا 
خريد و فروش س��ودي ببرد عمال امكان آن را نخواهد 
داشت. زيرا از سويي قيمت ها تا حد زيادي ثابت است و 
منطقي نيست كه فردي پول خود را به بازارهايي چون 
مسكن و خودرو ببرد تا در آينده از آن سود كند و از سوي 
ديگر ب��ا توجه به قوانين مالياتي كه وجود دارد، خريد و 
فروش در اين حوزه هزينه زيادي براي دالل ها خواهد 
داش��ت. در ايران اما ما شاهد آن هستيم كه افرادي كه 
بدون توليد ارزش افزوده جديد، صرفا در بازارهايي مانند 
مسكن و خودرو خريد و فروش مي كنند بيشترين سود را 
به جيب مي زنند و در مقابل، از توليد كنندگان بيشترين 
ماليات و عوارض گرفته مي شود. اگر مي خواهيم اقتصاد 
ايران از اين شرايط خارج ش��ود، بايد نگاه كالن به اين 
حوزه ه��ا نيز تغيير كند. به اين ترتيب كه تالش ش��ود 
بيش��ترين حمايت ها از توليدكنن��دگان و افرادي كه 
ارزش افزوده جديد خلق مي كنند در دس��تور كار قرار 
گيرد و از سوي ديگر دالالن يا افرادي كه بدون كار قصد 
سودآوري دارند، مجبور شوند بخشي از درآمد خود را به 
عنوان ماليات پرداخت كنند. يكي از مهم ترين اصالحاتي 
كه بايد در اقتصاد ايران در دستور كار قرار گيرد قطعا در 

همين حوزه معنا خواهد داشت.

مهدي عليپور

تهران و مسكو براي حفظ بازارهاي نفتي وارد گود رقابت شدند

صادرات يا مفت فروشي نفتي؟

يادداشت-3

يادداشت-5

يادداشت-4 يادداشت-2

كميت پيام رسان هاي بومي 
هنوز لنگ است

 رالي 
صعود بورس

 رويكرد مناسب 
براي تدوين سند توسعه صنعتي 

 خود كارشناس پنداري 
مجري تلويزيون

بررس��ي ها درب��اره برخ��ي 
پيام رس��ان ها نش��ان داده كه 
خواندن ليس��ت مخاطبان يا 
اطالعات تماس ذخيره شده در 
گوشي، فعال كردن ميكروفن، 
اس��تفاده از دوربين دس��تگاه 
بدون اطالع كارب��ر نمونه اي از 
سطح دسترسي هايي است كه 
سرويس دهنده جهت فعال سازي نرم افزار به آن نياز دارد و 
اين عاملي براي دسترسي احتمالي به اطالعات كاربران به 
شمار مي رود. هكرها هميشه منتظر كاستي ها و حفره ها در 
نرم افزارها هستند تا از آن طريق بتوانند به شبكه يا رايانه ها 
نفوذ كنند. پس چنانچه شما از وصله جديد اطالعي نداشته 
باشيد و آن حفره را توسط پيچ وصله شده اي كه نرم افزار ارائه 
كرده، برطرف نكرده باش��يد خود را در معرض خطر نفوذ 
قرار داده ايد. از طرفي، هر روز بر تعداد كاربران نرم افزارهاي 
پيام رسان موبايلي افزوده مي شود اما نكته اي كه در كنار 
اين اقبال روزافزون قابل تامل اس��ت، عدم توجه به سطح 
دسترسي هايي اس��ت كه كاربران هنگام نصب نرم افزار با 
دس��تان خود در اختيار س��رويس دهندگان اين قبيل از 
ادامه در صفحه 3 نرم افزارها مي گذارند و...   

بورس اي��ران در ي��ك حالت 
پوس��ت اندازي قرار دارد. همه 
اهالي بازار سرمايه عقيده دارند 
كه بورس ارزنده است ولي رشد 
نمي كند و علت اين موضوع نيز 
ترس س��هامداران است. براي 
مث��ال قوانين ض��د و نقيضي 
كه به س��مت ب��ورس مخابره 
مي شود، اثر خود را به عنوان ترس روي اذهان بازار سرمايه 
مي گذارد. در نتيجه متاسفانه شاهد خروج پول، هر چند 
كم از تاالر شيش��ه اي هستيم. تا زماني كه اعتماد و روند 
عرضه و تقاضا به بورس بازنگردد، بازار سرمايه مي تواند 
بي دليل منفي ش��ود. تا زماني كه خبرهاي غيرمنطقي، 
دستكاري و دخالت هاي دولتي را در بازار مي بينيم اين 

روند مي تواند ادامه دار باشد.
امس��ال زيان س��هامداراني كه خريد منطقي داشته اند 
جبران مي ش��ود. اين بدان معناست كه سهامداران اگر 
سهمي با وضعيت خوب را از نظر بنيادي و تكنيكال خريده 
باشند، امس��ال مي توانند در روندهاي بازار سود كسب 
كنند. افرادي كه صرفا به خاطر تبليغ كانال هاي خاص يا از 
طريق سيگنال فروشي، سهمي را خريدند نبايد به جبران 
زيان خود اميدوار باشند. در بلندمدت بازار سودده و روبه 
رشدي خواهيم داشت. در ۱۰ سال اخير ميانگين رشد 
بازار سرمايه از ساير بازارها بيشتر بوده و اين روال همچنان 
ادامه دار خواهد بود. چيزي كه بازار سرمايه به آن احتياج 
دارد فقط عدد باال نيست بلكه ارزش باال است. به اين معنا 
كه قيمت تابلوي سهم ممكن است مثبت باشد اما بايد ديد 
ارزش پولي كه در بازار سرمايه گذاشته شده، آيا به مرور 
زمان از تورم بيشتر مي شود يا خير؟ اين موضوع مهمي 
است كه خيلي ها به آن توجهي ندارند. بازدهي بورس بايد 
به شكلي باشد كه ميانگين درآمد پرتفوي از ميانگين تورم 
بيشتر باشد. افزايش قيمت كاالهاي مصرفي مخصوصا 
مواد غذايي، ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومان��ي و اخباري كه از 
احتمال افزايش قيمت در بخش هاي مختلف وجود دارد 
انتظارات تورمي را افزايش مي دهد. انتظارات تورمي خود 
يكي از عواملي است كه مي تواند در شكل گيري تورم نقش 
اساسي داشته باشد، بنابراين موضوعاتي كه پيش تر به 
آن اش��اره شد باعث مي شود مردم به دنبال اين باشند تا 
دارايي هاي خود را به دارايي هايي امن تر تبديل كنند. اين 
موضوع كه دالر در روزهاي اخير افزايش داشته برگرفته از 
عواملي است كه انتظارات تورمي افراد را در جامعه افزايش 
داده است. انتظار مي رود در صورتي كه اقدامات اصالحي 
توسط دولت صورت انجام شود قيمت دالر كاهشي شود. 
بازارهاي جهاني با توجه به سياست هاي شديد انقباضي 
فدرال رزرو ش��اهد افزايش ارزش دالر در جامعه جهاني 
هس��تيم و اين افزايش به ايران هم تسري پيدا مي كند. 
بنابراين دو مساله مهم در افزايش قيمت دالر تاثيرگذار 
بوده؛ افزايش انتظارات تورمي در جامعه و افزايش قيمت 
ادامه در صفحه 3 دالر در سطح جهاني. 

فرمايش��ات مق��ام معظ��م 
رهب��ري در ده��م بهمن ماه 
س��ال ۱۴۰۰ در خص��وص 
ضرورت »تدوين سند و نقشه 
راهبردي صنعتي كشور«، به 
نقطه ش��روعي براي تدوين 
راهبرد صنعتي با رويكردهاي 
»همراه ش��دن حمايت ها با 
ارتقاي كيفيت و فناوري«، »اولويت دهي به توس��عه 
صنايع پايين دستي«، »منوط كردن تسهيالت دهي 
بانك ها ب��ه هدايت اعتبار به س��مت توليد«، »دانش 
بنيان كردن صنايع بزرگ كشور« و »حمايت از صنايع 
اشتغال آفرين« مبدل شد. تدوين اين سند داراي چند 
ويژگي است: اوال حاكميت و دولت به دنبال تدوين و 
طراحي سند هستند. ثانيا در ابتداي كار دولت تدوين 
سند در دستور كار قرار گرفته اس��ت. ثالثا نهادهاي 

فرابخشي مسوول طراحي و تدوين شده اند. 
در طول سه قرن گذشته، كشورهاي مختلف مسيرهاي 
صنعتي بسيار متفاوتي را طي كرده اند. ارزيابي فراگيري 
و توالي سه گانه سياست صنعتي در مسير هاي طي شده 
و چگونگي باال رفتن اين كشورها از نردبان صنعتي شدن، 

دربردارنده سه نكته اساسي و درس آموز است: 
۱- سياس��ت  صنعتي نقش اصلي در تح��ول اقتصادي 
كشورها ايفا كرده  و هيچ كشوري بدون دستيابي به »توليد 
كارخانه اي شكوفا« به توس��عه و رفاه دست نيافته است. 
آلمان، امريكا و ژاپن به عنوان صنعتي شده هاي اوليه، چين، 
برزيل و مالزي به عنوان صنعتي شده هاي جديد و اندونزي، 
ويتنام و اتيوپي به عنوان صنعتي شده هاي نوظهور، پيشرفت 

اقتصادي خود را مديون شكوفايي صنعتي هستند.
۲- يك سياست صنعتي موفق، نس��خه واحدي ندارد و 
كشورها بايد يك سياست  صنعتي سازگار با ويژگي هاي 
ايس��تا )داش��ته ها، قابليت ها و اقتصاد سياسي( و پوياي 
)تحوالت داخلي، تغيير تعامالت بين المللي و دگرديسي 
محيط صنعتي و فناوري( با احتمال موفقيت باال را اتخاذ 

كنند. 
۳ -بررسي تجربه كشورهاي موفق در سه نسل متفاوت 
توس��عه صنعتي نش��ان مي دهد كه به لحاظ تسلس��ل 
سياس��تگذاري الزم اس��ت توالي منظمي در طراحي از 
»آماده س��ازي -Preparation« « تا »هوش��مندي- 
Sapience« و نهايتا »مراقبت -Prudence « رعايت 

شود. 
در ارتباط با »آماده سازي« و پيش از اجراي سياست صنعتي، 
الزم اس��ت »ظرفيت حكمراني« الزم ايجاد شود، »بسيج 
منابع -Resource Mobilization « صورت گيرد و 
»ثبات اقتصاد كالن« نمود يابد؛  در ارتباط با »هوشمندي« 
و به رغم تفاوت  جوامع در داشته ها، منابع طبيعي، جغرافيا 
و ميراث هاي تاريخي، كشورها نيازمند »انباشت قابليت ها« 
و استفاده راهبردي از نقاط قوت خود از طريق سياست هاي 
ادامه در صفحه 6 صنعتي هستند.  

اي��ن روزه��ا كه ص��داي پاي 
پاندم��ي ديگ��ري ب��ه گوش 
مي رسد، از آبله ميمون گرفته 
تا بيماري سيستم گوارشي و 
اسهال ويروسي، يكي از مجريان 
برنامه تلويزيون��ي به صورت 
خود ج��وش و با ژس��ت خود 
كارشناس پندار در برنامه اش 
اعالم مي كند كه از اين به بعد قرار نيس��ت تماشاچيان 
اين برنامه ماسك بزنند و اين خبر خوش را به بينندگان 
مي دهد ك��ه مي توانند ماسك هايش��ان را بردارند و دور 
بيندازند. حاال اينكه جناب مجري از كجا به اين مهم واقف 
شده اند كه ديگر قرار نيس��ت كسي ماسك بزند و كرونا 
ديگر در كشور وجود ندارد، سوالي است كه فقط شخص 
او مي تواند پاسخ بدهد، چرا كه اگر بخواهيم به اخبار منتشر 
شده از س��وي وزارت بهداشت و درمان نگاهي بياندازيم 
حداقل هنوز روزانه بيش از ۲۰۰ بيمار مبتال به كرونا در 
كشور شناسايي مي شوند و بين يك تا ۱۰ نفر نيز جان خود 
را از دست مي دهند، به اين ترتيب ما هنوز نمي توانيم بدون 
اينكه وزارت بهداشت و درمان در اين باره اطالعيه اي صادر 
كند، به صورت خودجوش به مردم بگوييم كه مي توانند 
ادامه در صفحه 8 ماسك هايشان را بردارند.  

مريم محبيفائزه طاهري امين مالكي ٭

مريم شاهسمندي

وزارت صمت بازهم خلف وعده كرد!  »تعادل« آخرين تحوالت بازار بورس را  
بررسي مي كند

همزمان با تشديد ابهام درباره فهرست ساختمان هاي ناايمن تهران عنوان شد

 چرا نتايج قرعه كشي خودرو 
اعالم نشد؟ 

صفحه 7     صفحه 4    

صفحه 7    

صفحه 7    

حركت بورس بر مدار تورم

صدور  پروانه  ساختماني در نصف روز!

 رصد حساب  هاي بانكي
آري يا نه؟

در مراسمي از اساسنامه صندوق حمايت 
از توسعه زراعت در ديمزارها رونمايي شد

در شرايطي كه اقتصاد ايران تحت تاثير تحريم هاي 
امريكا، بخش مهمي از دسترسي خود به درآمدهاي 
ارزي نفت را از دست داده و همين موضوع پايه گذار 
كسري بودجه قابل توجه در سال هاي گذشته بوده 
است، هنوز دولت براي افزايش درآمدهاي پايدار 
خود با چالش هايي جدي مواجه اس��ت و همين 
موضوع كار را براي برنامه ريزي هاي آينده دشوار 
كرده است. يكي از اصلي ترين چالش هايي كه در 
صفحه 2 را بخوانيد سال هاي گذشته در...  

 تالش 
 نافرجام دولت  

 براي  
ماليات  ستاني

 اعتبار 2000 ميلياردتوماني 
صندوق براي جهش توليد
 در 10 ميليون هكتار  ديمزار



در شرايطي كه اقتصاد ايران تحت تاثير تحريم هاي امريكا، 
بخش مهمي از دسترسي خود به درآمدهاي ارزي نفت 
را از دست داده و همين موضوع پايه گذار كسري بودجه 
قابل توجه در سال هاي گذش��ته بوده است، هنوز دولت 
براي افزايش درآمدهاي پايدار خود با چالش هايي جدي 
مواجه است و همين موضوع كار را براي برنامه ريزي هاي 
آينده دشوار كرده است. يكي از اصلي ترين چالش هايي 
كه در سال هاي گذش��ته در اقتصاد ايران وجود داشته، 
بحث درآمدهاي مالياتي دولت است. اتكاي طوالني مدت 
به درآمدهاي نفتي باعث شده، بسياري از دولت ها براي 
س��ال هايي طوالني، توجهي به لزوم افزايش درآمدهاي 
مالياتي نداش��ته باش��ند و همين موضوع، برنامه ريزي 
براي اس��تفاده از درآمدهاي پايدار را دشوار كرده است. 
در شرايطي كه بسياري از كشورهاي توسعه يافته، بخش 
قابل توجهي از درآمدهاي دولتي را از طريق ماليات تامين 
مي كنند، در ايران نه تنها ماليات سهم بزرگي در بودجه 
ندارد كه حتي معموال رقم نهايي از پيش بيني هاي ابتداي 
سال نيز پايين تر اس��ت. در كنار آن، در اقتصاد ايران اين 
فرهنگ غلط نيز ب��ه وجود آمده كه بس��ياري از فعاالن 
اقتصادي، ماليات را به نوعي پول زور دولتي مي دانند و فرار 
از ماليات يك افتخار به حساب مي آيد. در چنين شرايطي 
است كه آمار فرار مالياتي در ايران به چند ده هزار ميليارد 
تومان رسيده و البته هس��تند اصنافي كه هنوز راه هايي 
براي ف��رار از ماليات پيدا مي كنند. يك��ي از اصلي ترين 
راهكارهايي كه از سوي دولت هاي مختلف براي جلوگيري 
از فرار مالياتي به كار بسته شده، رصد حساب هاي بانكي 
افراد است، موضوعي كه هرچند در ايران بارها بحث از آن 
مطرح بوده اما تاكنون به جايي نرسيده است. در آخرين 
اقدام بحث درباره تفكيك حساب هاي شخصي و تجاري 
مطرح ش��ده تا به اين ترتيب ام��كان رصد فعاليت هاي 
اقتصادي بيش از گذشته فراهم شود. در شرايطي كه حقوق 
بگيران ثابت در ايران ماليات خود را به طور كامل پرداخت 
مي كنند، همچنان بس��ياري از اصناف امكان آن را دارند 
كه ب��ا دور زدن اهرم هاي نظارتي، راه را براي فرار مالياتي 
باز كنند. وزير اقتصاد در جديدترين اظهارات خود از اين 
گفته كه بايد ميان حساب هاي بانكي تفكيكي به وجود 
بيايد. از رييس كل سازمان امور مالياتي خواست، كميته 
ويژه اي به منظور رسيدگي به شكايات مالياتي شركت هاي 
دانش بنيان در اين سازمان ايجاد شود و با توجه به اينكه 
دامنه اين ش��ركتها خيلي محدود تربوده و حمايت هاي 
قانوني نيز بر اساس قانون شركت هاي دانش بنيان مورد 
تأكيد قرارگرفته اس��ت، گفت: از ابتدا بنا بر اين بوده كه 
شركت هاي دانش بنيان با انواع مش��وق ها و كمك ها از 
نهال هايي كوچك به درخت هاي تنومند تبديل شوند اما 
همچنان مشكالت چه در خصوص خود شركتها و چه در 

پارك ها وجود دارد، اما اميدواريم اين مش��كالت تا پايان 
امسال از روي ميز سياست گذار برداشته شده و مشكالت 
دانش بنيان ها حل و فصل شود. وزير اقتصاد افزود: يكي از 
خبرهاي اطمينان بخش اين است كه اواخر سال گذشته، 
يكي از مسائلي كه در جلسات شوراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي مورد بحث هاي زيادي قرارگرفت، مربوط 
به موضوع اخذ ماليات و شناس��ايي سود ناشي از تسعير 
ارز و جهش قيمت ارز بود و با اينكه در ابتدا نظر ش��وراي 
عالي مالياتي اين بود كه بايد از محل اين سود ماليات اخذ 
شود، اما به جهت اس��تدالل هاي حقوقي محكم شوراي 
گفت وگوي دول��ت و بخش خصوص��ي و تاييد حقوقي 
مجلس و دولت، از سازمان امور مالياتي در خواست كردم 
كه اعضاي محترم ش��وراي عالي مالياتي تشكيل جلسه 
دادند و اين استدالل ها را ش��نيدند و در نهايت منجر به 
اين شد كه در ۱۲ ارديبهشت س��ال جاري راي پيشين 
ش��وراي عالي مالياتي به نفع فع��االن و صادركنندگان 
كش��ور اصالح شد . خاندوزي با اش��اره به اينكه، عليرغم 
اينك��ه برخي مي گفتند، ب��راي وجه��ه وزارت اقتصاد و 
سياس��ت گذار خوب نيست كه رأي سال گذشته يك بار 
ديگر در شوراي عالي مالياتي مطرح شده و تجديد نظر در 

آن صورت بگيرد، افزود: آنچه براي ما به عنوان خط قرمز 
و اصل مقدس است حفظ و تقويت انگيزه توليد كننده و 
صادركننده در اقتصاد كشور است . وي تأكيد كرد: عملكرد 
تمام دستگاه هاي كشور بايد منجر به اين خروجي شود كه 
فعاالن بخش خصوصي و توليد كنندگان احساس كنند، 
مورد حمايت عملي ق��رار مي گيرند و در غير اين صورت 
خروجي براي اقتصاد كشور حاصل نخواهد شد. خاندوزي 
در ادامه و با اشاره به درخواست يكي از كارآفرينان حاضر 
در اين نشست در خصوص حذف فرايند توافق با مميز و 
ماليات هاي توافقي در نظام مالياتي كش��ور، گفت: اصاًل 
چ��ه معنايي دارد وقتي ما حتي در ح��وزه نظام صنفي و 
مش��مولين ماده ۱۰۰ به اين سمت حركت كرده ايم كه 
از تمام مواجهه هاي فيزيكي بين مميز مالياتي و موديان 
مالياتي پرهيز كرده و آن را به حداقل ممكن برس��انيم و 
از مرحله ارسال اظهارنامه ها تا شكايات را در سامانه هاي 
س��ازمان امور مالياتي س��اماندهي كنيم تا كمتر نياز به 
مواجهه رو در رو و بروز مفاس��د مختلف باشيم، همچنان 
چنين مشكالتي در نظام مالياتي وجود داشته باشد . وزير 
اقتصاد افزود: در بخش شركت ها و اشخاص حقوقي اساسًا 
پايه كار بر اين است كه تمام دفاتر كل و مستندات و غيره 

بايد به طريق اولي ما را از مواجهه فيزيكي بي نياز كند. او 
از مسووالن سازمان امور مالياتي كشور كه در اين جلسه 
حضور داشتند خواست، هر مورد و مصداقي كه از طرف 
مميزين اصرار براي توافق پيش از رسيدگي دفاتر صورت 
بگيرد، در كميته بررسي شكايات اين سازمان بررسي شده 
و اين موارد حتما هم در بخش هاي نظارتي سازمان و هم 
دادس��راي مالياتي ظرف كمتر از يك ماه مورد رسيدگي 
قرار گيرد. اين صحبت ها نشان مي دهد كه دولت همچنان 
در مسير اخذ ماليات از واحدهاي توليدي دست به عصا 
عمل كرده و تالش مي كند ش��رايط آنه��ا را درك كند. 
البته اين برنامه ريزي باعث شده گروه هايي كه فعاليت 
اقتصادي مولد ندارند نيز فضا سودجويي كنند و تعهدات 
اقتصادي خود را اجرا نكنند. در واقع دولت رييسي بر سر 
يك دو راهي دشوار قرار گرفته است، از سويي با توجه به 
محدوديت منابع درآمدي، بايد براي افزايش درآمدهاي 
مالياتي خود برنامه ريزي كند و از سوي ديگر، با توجه 
به شرايط اقتصادي، فش��ار بيشتر بر فعاالن اقتصادي 
مي تواند خود به عاملي براي كاهش س��رمايه گذاري 
بدل شود، دو راهي كه بايد ديد در نهايت تيم اقتصادي 

دولت سيزدهم چه چاره اي براي آن پيدا خواهد كرد.
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اصالح قانون مطبوعات 
ضروري است

ريي��س قوه قضايي��ه گف��ت: از اول انق��الب در قانون 
مطبوعات اصالحات و تغييراتي لحاظ ش��ده اس��ت و 
انجام اين اصالحات در زمان حاضر نيز مبتني بر شرايط و 
مقتضيات زمان، ضروري به نظر مي رسد.حجت االسالم 
والمسلمين محسني اژه اي، در نشست با اعضاي هيات 
منصفه سياس��ي و مطبوعاتي، ضمن تبيين و تشريح 
نقش و تأثيرگذاري رسانه ها بر حوزه هاي مختلف زيست 
اجتماعي، سياس��ي و فرهنگي و عملكرد رسانه هاي 
نويني كه س��بب تحول در جنگ روايت ها ش��ده اند، 
اظهار كرد: امروز تأثيرگذاري رسانه ها در شؤون مختلف 
زندگي و مسائل حكمراني، برجسته مي باشد؛ از سويي 
ديگر، پيوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهاي 
مرتبط با آن هس��تيم؛ لذا ما نيز نيازمند تحول در اين 
مقوله مي باشيم.رييس دس��تگاه قضا در ادامه با اشاره 
به اصل ۲۴ قانون اساسي، ناظر بر آزادي بيان نشريات 
و مطبوعات مگر آنكه مخل به مباني اس��الم يا حقوق 
عمومي  باشد و همچنين اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر 
رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بصورت علني 
و با حضور هيات منصفه، گفت: از اول انقالب در قانون 
مطبوعات اصالحات و تغييراتي لحاظ ش��ده اس��ت و 
انجام اين اصالحات در زمان حاضر نيز مبتني بر شرايط 
و مقتضيات زمان، ضروري به نظر مي رسد.رييس قوه 
قضاييه ضمن يادآوري اين مهم كه دس��تگاه قضايي 
نمي توان��د از اجراي مفاد و حك��م قانون تخطي كند، 
تصريح كرد: ما در قوه قضاييه اين آمادگي را داريم كه با 
اعضاي هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي و ساير 
نخبگان اين حوزه در راس��تاي اصالح قوانين مربوطه، 
تصحيح روش ها و ارايه آموزش هاي به روز، نشست هاي 
هم انديش��ي و تخصصي برگزار كني��م تا درخصوص 
اختالف نظرها و نكات و نقاط داراي ابهام به جمع بندي 
و اشتراك نظر و عمل نائل شويم.رييس قوه قضاييه در 
همين راستا بيان داشت: بدون ترديد در قبال مسائل و 
موضوعاتي نظير مقوله هاي رسانه اي، فرهنگي، سينمايي 
و مقوله هاي مشابه، اختالف ديدگاه و نظر وجود دارد؛ 
اما آن  چيزي كه مالك و معيار اس��ت، اجراي قانون و 
عمل به آن مي باشد؛ لذا چنانچه هيات منصفه جرايم 
سياسي و مطبوعاتي يا هيات قضايي رسيدگي كننده 
به جرايم مزبور، وقوع جرمي را محرز دانست بايد بدون 
توجه و مدخليت ديدگاه ه��اي بعضًا متفاوت موجود، 
موضوع را تعقيب و رس��يدگي كند. »بر اساس فتواي 
ش��ما نظر هيات منصفه بر رأي قاضي، رجحان دارد يا 
اينكه ديدگاه هيات منصفه يك نظر مشورتي است؟« 
اين سوالي بود كه در اين نشست يكي از اعضاي هيات 
منصفه سياسي و مطبوعاتي از رييس قوه قضاييه مطرح 
كرد و قاضي القضات خطاب به او گفت: در مورد اين نكته 
كه تعبير به فتوا كرديد، بايد بگويم كه من صاحب فتوا 
نيستم و فتوا هم نمي دهم؛ مالك و معيار ما بايد قانون 
باش��د؛ البته ممكن است اين موضوع مطرح شود كه 
نياز به اصالح قانون وجود دارد، اين مبحث جداگانه اي 
است؛ چنانچه روزي اصالح قانون الزم بود و اين مهم 
انجام شد، كما اينكه پيش تر نيز اين اتفاق رخ داده، آنگاه 

بر مبناي قانون جديد و اصالح شده، عمل مي كنيم. 

به دنبال انزوا نيستيم
وزير امور خارجه كشورمان گفت: سياست و رويكرد »نه 
ش��رقي نه غربي« كه يكي از مهم ترين سيره هاي امام 
خميني در عرصه سياست خارجي است، نه انزوا طلبي 
است نه دوري از شرق و غرب.حسين اميرعبداللهيان در 
سخناني در هم انديشي ساالنه مركز مطالعات سياسي و 
بين المللي وزارت امور خارجه با عنوان »سياست خارجي 
متوازن در مكتب امام خميني )ره( « كه روز سه شنبه 
در مرقد مطهر ام��ام خميني برگزار ش��د به دكترين 
سياست خارجي دولت سيزدهم اشاره كرد و گفت: در 
انديشه سياس��ي امام از وقتي موضوع مخالفت امام با 
كاپيتوالسيون مطرح شد نفي سلطه گري مورد تاكيد 
است و در سه دهه گذشته نيز اين مساله به خوبي توسط 
رهبري مديريت شده است. يكي از آثار اين مساله توجه 
به موضوع »نه شرقي نه غربي« است. اين نه انزوا طلبي 
نه دوري از شرق و غرب.وي گفت: اين سياست نه شرقي 
نه غربي در كشور قدري اخيرا با نقد همراه شده است. در 
سياست خارجي متوازن دولت سيزدهم تبيين كرديم 
هدف اساسي عدم وابستگي به شرق و غرب است. وقتي 
نگاه به آسيا با اولويت همسايگان را بيان كرديم برخي 
نقدهايي را بيان كردند كه شما داريد كشور را به سمت 
چين و روسيه سوق مي دهيد و اين در تعارض با سياست 
مستقل ايران است. من بعد از جنگ اوكراين در سفري كه 
به مسكو داشتم به دليل ابهامي  كه در روند مذاكرات وين 
ايجاد شده بود و از سوي طرف هاي اروپايي گفته شده بود 
روسيه حتي در صورت رسيدن به توافق به خاطر تحوالت 
اوكراين از توافق هسته اي حمايت نمي كند؛ من در آن 
س��فر به صراحت مواضع كشور را گفتم كه در سياست 
خارجي مان بر اساس مصالح و منافع خود عمل مي كنيم 
و توقع داريم در هرزمان كه به توافق رسيديم همانطور كه 
روسيه تا االن نقش سازنده داشته است، از روند حمايت 
كند.وي ادامه داد: البته گفتيم در مسير منافع كشور با 
هيچ طرفي تعارف نداريم. در مجموع اين اطمينان را به 
دست آورديم كه حدس و گمان برخي كشورهاي اروپايي 
درست نيست و آقاي الوروف به صراحت گفتند در هر 
نقطه اي كه ايران محتواي توافق را تاييد كند روس��يه 
در كنار ديگر كشورها حاضر مي شود.اميرعبداللهيان 
تاكيد كرد از اين رو هيچ خدش��ه اي به سياست و نگاه 
ويژه اي كه توسط امام پايه ريزي شده وارد نيامده است. 
ما تاكيد داريم كه زير سلطه غرب و شرق نمي رويم اما 
مبتني برمنافع ملي مان با هر دو طرف تعامل خواهيم 
داشت.وزير امور خارجه كشورمان به مساله استقالل 
جمهوري اسالمي از نگاه امام خميني)ره( در سياست 
خارجي اشاره كرد و گفت: اين مسير هويت جديدي را 
بنا گذاشت و با افتخار مي توانيم از كليد واژه استقالل 
سياس��ي ايران با عزت ياد كنيم. نگاه عميق رهبري و 
توليد گفتمان مبتني بر عزت، حكمت، مصلحت مسير را 
براي ادامه كار با نگاه به چارچوب فكر امام بازتعريف كرد.

درآمد فرزند
مالك حذف يارانه نشود

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان 
اينكه بايد اصالحات الزم در دهك بندي خانوار براي 
دريافت يارانه انجام شود، گفت: بايد در سامانه جامع 
رفاه ايرانيان راس��تي آزمايي صورت گيرد نه اينكه 
درآمد فرزندان مالكي براي حذف يارانه سرپرست 
خانواده باشد.جبار كوچكي نژاد با اشاره به انتقاداتي 
از نحوه تخصيص يارانه گفت: اخيرا جلسه اي با وزير 
كار تشكيل شد كه در آن جلسه وزير اعالم كرد حدود 
شش ميليون نفر يارانه بگير حذف شدند و اشتباهي 
رخ داده است لذا قرار شد اصالحات الزم اعمال شود 
چون در مواردي فردي از خانواده جدا شده اما يارانه 
آن فرد جدا نشده است يا اينكه از حساب فردي براي 
ايجاد شركتي استفاده ش��ده ولي اينها در پرداخت 
يارانه مالك قرار نگرفته اس��ت.وي تأكيد كرد: بايد 
به مردم به صراحت اشتباهات انجام شده در حذف 
يارانه بگي��ران اعالم ش��ود چون بخش وس��يعي از 
آنها مس��تحق دريافت يارانه بودند، برخي ديگر هم 
مستحق دريافت يارانه نبودند اما اموال خود را پنهان 
كردند به همين دليل اس��ت كه بايد سامانه جامع 
رفاه ايرانيان اصالح ش��ده و اينكه اصالحات الزم در 
دهك بندي براي پرداخت يارانه انجام شود.نماينده 
رشت خاطرنشان كرد: اشتباه اين بود كه قبل از حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني اقدامات الزم صورت نگرفت. بايد 
حداقل دو، س��ه ماه قبل راستي آزمايي مي شد بعد 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي را حذف ك��رده و يارانه پرداخت 
مي كردند نه اينكه اين كار به صورت همزمان انجام 
شود كه يك خطا است. اتفاقي كه باعث جنگ رواني 
بين مردم و اعتراضاتي از سوي آنها شد.وي در پايان 
با تأكيد بر لزوم راستي آزمايي براي پرداخت يارانه 
گفت: ممكن است در خانواده اي فرزندان حقوق بگير 
باش��ند اما اين ارتباطي ندارد كه به واسطه درآمد 

فرزندان يارانه سرپرست خانواده حذف شود.

تاثير رمزارز بر برق ايران
دفتر مطالعات زيربناي��ي مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي طي گزارشي به بررسي تأثير استخراج 
رمزارز بر پايداري شبكه برق ايران پرداخت. به گزارش 
روابط عموم��ي مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اسالمي، در چكيده اين گزارش آمده: آنچه از استخراج 
رمزارزه��اي انرژي بر در ايران مطرح ش��ده و موضوع 
سياس��ت گذاري قرارگرفته مربوط به استخراج بيت 
كوين بوده اس��ت. همچنين، بزرگ ترين خطري كه 
مدنظر سياست گذار بوده آسيب به پايداري شبكه برق 
كشور بوده است. در اين راستا مصرف غيرمجاز با برخورد 
قضايي روبه رو شده است.در اين گزارش تصريح شده: 
تاكنون بيشتر كشفيات در حوزه رمزارز بيت كوين بوده 
است. از ابتداي شروع طرح برخورد با استخراج كنندگان 
بدون مجوز از س��ال ۱۳۹۸ تا س��ال ۱۴۰۰، مجموع 
كشف و شناسايي دس��تگاه هاي غيرمجاز استخراج 
رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دس��تگاه رسيده است كه 
توان مصرفي آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است. البته 
اين دستگاه هاي غيرمجاز استخراج رمزارز در زمان هاي 
مختلف كشف شده است و همه آنها به طور همزمان در 
شبكه برق فعال نبوده اند. صريح ترين اقدام كشور در 
سياست گذاري استخراج رمزارزها، وضع ممنوعيت 
استخراج رمزارز در كشور در تابستان سال ۱۴۰۰ بود.

در بخش ديگر اين گزارش آمده: اما اين سياست عماًل 
شكست خورده محسوب مي شود، زيرا تراهش مطلق 
ماهانه ايران در شبكه بيت كوين از ۶/۹۴ ميليون تراهش 
در تاريخ دهم ارديبهشت ۱۴۰۰ تنها به ۳/۷۵ ميليون 
تراهش در دهم مرداد ۱۴۰۰ )با گذش��ت يك ماه و ده 
روز از دستور قطع برق مزارع استخراج رمزارز( رسيد. 
يعني بيش از نيمي از استخراج كنندگان رمزارز بدون 
توجه به دستور دولت و قطعي برق مشغول استخراج 
رمزارز بوده اند. توان مصرف برق اين استخراج كنندگان 
در بدبينانه ترين حالت كمتر از ۸۰۰ مگاوات ساعت بوده 
است. درحالي كه كسري تراز شبكه برق كشور بيش از 
۱۰ هزار مگاوات س��اعت بوده است. در بدبينانه ترين 
حالت كمتر از ۱۰ درصد از كسري برق كشور را مي توان 
به استخراج رمزارز نسبت داد.در اين گزارش ذكر شده: 
اما خطر جدي تر كه نيازمند اتخاذ راه حل است، ضعف 
كشور در اعمال سياست هاي سلبي و ايجابي در حوزه 
اس��تخراج رمزارز اس��ت. به نظر مي رسد خطر اصلي 
ناشي از گس��ترش استخراج رمزارزهايي مانند اتريوم 
در منازل ش��خصي است. استخراج رمزارز بيت كوين 
در مزارع بزرگ و با تجهيزاتي كه مصرف محس��وس و 
با قابليت رديابي و كشف باالتر دارند انجام مي شود اما 
مجموع مصرف برق در منازل شخصي براي استخراج 
اتريوم احتمااًل كمتر از ۱۲ مگاوات هس��ت. استخراج 
رمزارزهايي شبيه اتريوم به مصرف برق كمتر و البته به 
تجهيزات گرانقيمت تر و با ارزبري باالتري نياز دارد و از 
همه مهم تر رديابي آن سخت تر است و مي تواند موجب 
افزايش غير قابل كنترل مصرف برق خانگي شود. در 
گ��زارش مركز پژوهش هاي مجلس بيان ش��ده: رفع 
تهديدها همزمان با استفاده از فرصت هاي فناورانه پيش 
رو نيازمند اتخاذ چارچوب مقرراتي شفاف براي نظارت 
بر هرگونه توليد و اس��تخراج داراي��ي دفتر كل توزيع 
شده در كشور است. بررسي ها نشان مي دهد، اعمال 
ممنوعيت كامل استخراج رمزارز در كشورمان با توان 
فني و مقرراتي فعلي كشور غيرممكن است. همچنين 
اقدام ديرهنگام در ساماندهي اس��تخراج رمزارزها 
مي تواند مقررات گذاري و سياس��تگذاري اين حوزه 
را با موانع عمده اي مواجه كند. در اين گزارش آمده: 
تاكنون استخراج رمزارزهاي انرژي بر در كشورمان 
مطرح بوده اس��ت اما همه انواع استخراج رمزارزها 
انرژي را به هدر نمي دهند. انواع جديدي از استخراج 
رمزارزها در حال توس��عه هس��تند كه يك فعاليت 
اقتص��ادي معمولي مثاًل ارايه فضاي ذخيره س��ازي 
محتوا يا ارايه توان رايانشي براي فعاليت هاي مفيد 
مانند واقعيت اف��زوده و اداره محيط هاي مجازي يا 

متاورس را به ميدان رقابت استخراج وارد مي كنند.

رصدحسابهايبانكي؛آرييانه؟

سازمانامورمالياتي:

تالشنافرجامدولتبرايمالياتستاني

برخي پزشكان به جاي استفاده از كارتخوان از بيمار دالر مي گيرند
مدير دفتر بازرسي، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان 
امور مالياتي با بيان اينكه بيشتر گزارش هاي مردم از فرار 
مالياتي به استفاده نكردن پزش��كان از كارتخوان مربوط 
اس��ت و براي آنها پيامك اخطار ارسال خواهد شد، گفت: 
برخي از مراكز درماني و كلينيك ها به جاي كارتخوان، افراد 
را به خريد دالر براي پرداخت هزينه خدمات درماني وادار 
كرده اند.وحيد عزيزي اظهار كرد: دستورالعمل سوت زني 
در تاريخ ۸ اسفندماه سال گذشته توسط رييس كل سازمان 
امور مالياتي ابالغ شد و افرادي كه گزارش موثري براي فرار 
مالياتي بدهند و اين گزارش منجر به وصول درآمد مالياتي 
شود، از محل اين وصول مالياتي پاداش دريافت مي كنند. 

وي افزود: گزارش هايي كه تاكنون در س��امانه سوت زني 
درباره فرار مالياتي از س��وي مردم به ثبت رسيده، بيانگر 
اس��تقبال خوبي در اين زمينه است و عمده گزارش ها در 
زمينه استفاده نكردن پزشكان و مراكز درماني از كارتخوان 

است كه مردم به اس��تفاده از ساير روش ها براي پرداخت 
هزينه ها هدايت مي كنند. بيش از دوس��وم گزارش هاي 
مردمي در سامانه سوت زني استفاده نكردن از كارتخوان 
چه از سوي پزشكان و باقي اصناف است.اين مقام مسوول 
در س��ازمان امور مالياتي ادامه داد: خيلي از گزارش هاي 
ارسالي مردم به سازمان امور مالياتي قابليت وصول ماليات 
ندارند و فقط به ذكر نام اش��خاص يا سازمان اكتفا شده و 
جزييات ديگري بيان نش��ده اس��ت. در راستاي استفاده 
نكردن پزشكان از كارتخوان در دو نوبت فهرست پزشكاني 
كه نام آنها ذكر ش��ده كه از كارتخوان استفاده نمي كنند، 
تهيه ش��ده و در اين هفته پيامك هش��دار به آنها ارسال 
خواهد ش��د و درصورت تكرار اين اتفاق، برخورد جدي با 
آنها صورت مي گيرد.عزيزي گفت: برخي از مراكز درماني 
و كلينيك ها در زمينه اس��تفاده نكردن از كارتخوان آزار 
بيشتري به مردم متحمل كرده اند، به عنوان مثال برخي 

از آنها اف��راد را به خريد دالر براي پرداخت هزينه خدمات 
درماني وادار كرده اند كه برخي از اين موارد در حال بازديد 
ميداني ماموران سازمان امور مالياتي است. مورد ديگري نيز 
وجود دارد كه يك بيمارستان از كارتخوان يك رستوران 
استفاده مي كرده است.وي راهكار اصلي برخورد با استفاده 
نكردن از كارتخوان را تفكيك حساب هاي تجاري و شخصي 
دانست و بيان كرد: با اين تفكيك ديگر نگراني از استفاده 
نكردن اصناف به خصوص پزشكان از كارتخوان نخواهيم 
داشت، زيرا با اجراي اين طرح، افرادي كه تعداد واريزي هايي 
زيادي در ماه داشته باشند، مشكوك به حساب تجاري تلقي 
مي شوند و بايد بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارايه كنند. 
مدير دفتر بازرس��ي و مبارزه با فرار مالياتي و پولش��ويي 
افزود: گزارش هاي مردمي فرار مالياتي در صورتي منجر به 
پرداخت پاداش مي شود، آن گزارش به وصول ماليات ختم 
شود و از آنجا كه ممكن است كه اين فرآيند طوالني شود، 

برخي از اين گزارش ها كه اميد بيشتري به آنها است تا به 
درآمد مالياتي منجر شوند، به تشخيص رييس كل سازمان 
امور مالياتي هدايايي پرداخت مي شود.وي با بيان اينكه فعال 
گزارش هاي مردمي درباره فرار مالياتي به وصول ماليات 
منجر نشده اس��ت، گفت: پرداخت پاداش براي گزارش 
فرارهاي مالياتي يك محدوديت دارد و اين است كه با توجه 
به هزينه هاي وصول ماليات، آن گزارش مربوط به وصول 
ماليات موثري باشد و وصولي آن بيش از ۴۰ ميلون تومان 

براي سازمان امور مالياتي باشد. 
عزيزي درباره ميزان فرارهاي مالياتي گفت: اعالم رقم 
دقيق فرار مالياتي به ميزان ظرفيت مالياتي كش��ور و 
كاهش فرار و اجتناب مالياتي از اين ميزان بستگي دارد 
اما متاسفانه اعداد قابل توجهي از فرار مالياتي وجود ندارد. 
شكاف مالياتي كه فرار مالياتي به اضافه اجتناب مالياتي 
است، بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان قرار مالياتي است.

س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي در 
ارتباط با شناسايي عوامل ترور شهيد صياد خدايي اظهار 
كرد: ما مي دانيم چه طرفي اين كار را انجام داده است. بعد 
از بررسي ها مشخص شد كه چه طرف ثالثي اين كار را 
انجام داده است و از مسيرهاي الزم پيام هايش را گرفته 
و پاسخ قطعي خود را به صورت دردناك دريافت خواهد 
كرد. وي در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با گزارش 
اخير مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در ارتباط 
با فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران و طرح برخي از 
ادعاها عليه ايران در اين گزارش تصريح كرد: متأسفانه 
اين گزارش بازتاب دهنده واقعيت گفت وگوهاي ايران 
و آژانس نيست. بعد از توافقي كه بين ايران و آژانس در 
تهران انجام شد به صورت مكتوب ايران پاسخ هايي را به 
آژانس ارايه كرد و چند دور نشست هاي مفصل به صورت 
حضوري برگزار شد كه پاسخ هاي فني و ارايه مستندات 
از سوي ايران صورت بگيرد.خطيب زاده با بيان اينكه اين 
گزارش هماني است كه آقاي گروسي در پارلمان اروپا 
پيش از دور سوم گفت وگوهاي ايران و آژانس به صورت 
شتابزده اعالم كرد، گفت: اين گزارش از همان موقع و 
حتي قبل از نشست ايران و آژانس جمع بندي شده بود 
و به نظر مي رسد كه شتابزدگي در اين جمع بندي وجود 
دارد.سخنگوي وزارت خارجه با تأكيد بر اينكه بنابراين 
آنچه كه در اين گزارش ديده مي ش��ود چيز جديدي 
نيس��ت، افزود: گزارش ارايه ش��ده منصفانه و متوازن 
نيست و بيم آن مي رود كه فشار صهيونيست ها و برخي 
كنشگرها باعث شده باشد مسير گزارش معمول آژانس 

از فضاي فني به سياسي منتقل شود و انتظار ما اين است 
كه اين مسير اصالح شود.خطيب زاده در بخشي ديگر از 
گفت وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال ديگري 
در ارتباط با ادامه مذاكرات ايران و عربستان و برخي از 
اظهارنظرها مبني بر ديدار احتمالي وزيران امور خارجه 
ايران و عربستان در يك كشور ثالث تصريح كرد: زمان 
برگزاري دور ششم گفت وگوها با عربستان هنوز معلوم 
نشده و بايد ببينيم توافقات صورت گرفته به چه سمت 
و سويي حركت مي كند. در حوزه حج توافقات صورت 
گرفته عملي ش��ده و اميدواريم حجاج ما حج آرامي را 
داشته باش��ند. وزارت خارجه به همراه ديگر نهادهاي 
مربوطه تمام تالش هاي خود را به رغم ضيق وقت كرده 
كه با همكاري با بخش هاي مختلف در ايران و عربستان 
بتوانيم حج آرامي را براي حجاج خود فراهم كنيم.وي 
افزود: بايد ببينيم كه در حوزه هاي ديگر توافقات صورت 
گرفته چگونه پيش مي رود و بعد در مورد آن صحبت 
كنيم.سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به 
س��وال ديگري در ارتباط با اظهارات اخير رابرت مالي 
نماينده ويژه امريكا در امور ايران مبني بر اينكه شانس 
رس��يدن به توافق با ايران در حد پاييني قرار گرفته و 
همچنين اظهارات مقامات فرانسه در اين خصوص و 
اينكه آيا ترور اخي��ر صورت گرفته در تهران به معناي 
به بن بست رس��يدن توافق احياي برجام است، گفت: 
اظهاراتي كه برخي مقامات امريكايي با طراحي يا پاسخ 
به تحوالت داخلي خود مطرح مي كنند مالك ما براي 
اظهارنظر نيست. اصوال در حوزه مذاكراتي وين كنش 

ما كامال روشن است و واكنش��ي به اظهاراتي كه براي 
مصرف داخلي بيان مي شود، نداريم. آنچه كه براي ما 
مهم است پيام هايي است كه از مجاري مرسوم بين ما و 
امريكا در حال رفت و برگشت است. ايران در آن مسير 
ابتكارات خود را ارايه كرده است. رفت و برگشت هايي 
بوده البته متأس��فانه تاكنون امريكا پاسخ هاي الزم و 
مورد انتظار را نداده است. اگر امريكا از تذبذب در رفتار 
فاصله بگيرد و تصميم سياسي خود را بگيرد و اعالم كند 
قطعا نه تنها بن بستي وجود ندارد بلكه مي توان درصد 
باقي مانده از توافق را نهايي كرد.خطيب زاده تأكيد كرد: 
در حال حاضر توقف گفت وگوه��ا يا به عبارتي مكث 
صورت گرفته در گفت وگوها به دليل بي پاسخ گذاشتن 
ابتكاراتي است كه ايران و اروپا ارايه كرده اند و بايد ببينيم 
چه زماني امريكا مي خواهد تصميم خود را اعالم كند.

سخنگوي وزارت خارجه در همين ارتباط در پاسخ به 
سوالي گفت: هم ما و هم اروپا و هم امريكايي ها مي دانيم 
كه پنجره فرصت تا ابد باز نمي ماند.وي در پاسخ به سوالي 
ديگري در ارتباط با اقدام فدراسيون فوتبال كانادا در لغو 
بازي دوستان ايران و كانادا اظهار كرد: كانادا نشان داد 
كه نه تنها براي اين بازي بلكه براي هيچ بازي ميزباني 
خوبي نيست و قطعا نهادهاي بين المللي بايد براي انجام 
بازي هاي بين المللي در اين كش��ور تجديدنظر كنند 
و اين موضوع م��ورد توجه آنها قرار بگيرد.خطيب زاده 
افزود: ادعاي چند فرهنگي و جدا بودن سياست از ورزش 
توسط دولت كانادا و فدراسيون فوتبال كانادا گوش فلك 
را كر كرده بود اما اين اتفاق نقطه اي بود كه به همه نشان 

داد كه اينگونه كشورها به چه ميزان تمام امور در آنها نه 
سياسي بلكه سياست زده است و تا چه حد نخست وزير 
يك كشور در مورد يك بازي ورزشي اينگونه اظهارنظر 
مي كند.وي با بيان اينكه من هفته پيش نيز تأكيد كردم 
مسووليت تمام اتفاقات و برخورد سياسي با اين موضوع 
با طرف كانادايي است چون اين شناخت از آنها وجود 
داش��ت، گفت: ما در وزارت خارج��ه از ابتدا از تصميم 
فدراسيون فوتبال خبر نداشتيم و وقتي متوجه شديم 
بعيد نمي دانس��تيم كه اين كشور سياست زده چنين 
رفتاري را نش��ان دهد.خطيب زاده در پاس��خ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه رسانه هاي امريكايي هفته گذشته 
اعالم كردند كه جو بايدن رييس جمهور امريكا تصميم 
خود را در مورد حفظ نام سپاه در ليست FTO گرفته 
و نام س��پاه را در اين ليست حفظ خواهد كرد و آيا اين 
موضوع از سوي امريكايي ها به اطالع جمهوري اسالمي 
ايران رسيده است و آيا موضع ايران در ابتكارهايي كه 
ارايه كرده همچنان تالش براي حذف نام سپاه از ليست 
فوق است يا اگر به قول وزير خارجه در جريان مذاكرات 
بهره مندي اقتصادي ايران از احياي برجام حاصل شود ما 
حاضر به عبور از اين موضوع به نفع توافق هستيم، تصريح 
كرد: آنچه كه در رس��انه هاي امريكايي و غربي بعضا با 
طراحي گفته مي شود تاكتيكي است قديمي و جديد 
نيست. برجسته س��ازي موضوع در فضا، زمان و مكان 
خاص براي رسيدن و القاي مفهوم خاص چيز جديدي 
نيست و ما در حوزه رسانه با موضوع برجسته سازي هاي 

نمادين و بعضا تصنعي آشنا هستيم.

سخنگويوزارتخارجه:مكثدرمذاكراتوينبهخاطربيپاسخيامريكاست
ديپلماسي
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كميت پيام رسان هاي بومي 
هنوز لنگ است

 بدين  ترتي��ب زمينه نقض حري��م خصوصي براي 
سرويس دهندگان پيام رس��ان هاي موبايلي نسخه 
خارجي به راحتي فراهم مي ش��ود. طبق بررس��ي 
تحليلگران، طي سال هاي گذشته بدون شك طراحي 
اپليكيش��ن هاي ايراني بدون ايراد نبوده و البته اين 
موضوع تنها به نمونه هاي بومي مختص نيست و همه 
اپليكيشن ها در نس��خه هاي اوليه خود با مشكالتي 
مواجهند اما در راستاي فرهنگ سازي كاربران براي 
استفاده از پيام رسان هاي داخلي بايد به نكات مختلفي 
توجه شود؛ از جمله اينكه كاربران با سيستمي مثل 
تلگرام آشنا هستند كه از سال هاي خيلي قبل كارش 
را آغاز كرده، در حالي ك��ه داخلي ها مدت زيادي از 
فعاليت ش��ان نمي گذرد. از زماني ك��ه تلگرام فيلتر 
شده، بعضا اعالم ش��د كه پيام رسان هاي اجتماعي 
بومي مش��ابه آن رش��د كمي و كيفي فوق العاده اي 
داشته اند. اما در صحبت با مسووالن پيام رسان هاي 
داخلي، آنها بعضا موانع و موضوعاتي را مطرح مي كنند 
كه همچنان قابل بررسي است. به گفته كارشناسان، 
منهاي ايرادهاي فني برخي اپليكيشن هاي داخلي 
كه اغلب س��ورس كد خود را از تلگرام كپي برداري 
كرده اند و بعضا به دليل فيلتر تلگرام و يكي بودن كدها، 
ش��اهد هنگ كردن اپ هاي ايران��ي بوديم، موضوع 
حمايت از اين پيام رس��ان ها جاي تامل و توجه دارد. 
به عنوان نمونه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
در راستاي حمايت از پيام رسان هاي داخلي موظف 
شده بود تسهيالت موثر كم بهره و همچنين امكان 
عرضه خدم��ات الكترونيك عمومي همچون دولت 
الكتروني��ك و خدمات بانكي و ش��هري را ارايه و در 
جهت تامين زيرساخت هاي شبكه اي و ذخيره سازي 
به داخلي ها كمك كند، كما اينكه در سال ۱۳۹۷ براي 
حمايت از زيست بوم پيام رسان هاي داخلي، جلسات 
متعددي براي رفع موانع قانوني ناش��ي از واگذاري 
رايگان امكانات به پيام رسان هاي داخلي برقرار كرد. 
با اين حال تحليلگران مي گويند كه متاس��فانه ۹۰ 
درصد اپليكيش��ن هاي توليد داخل وارد بازطراحي 
نمي ش��وند و نس��خه دومي از آنها ساخته نمي شود 
كه باگ هاي موجود در نس��خه قبل��ي را حل كند و 
دليل آن هم ناموفق بودن و عدم اس��تقبال كاربران 
از نسخه اوليه است. از س��وي ديگر برنامه نويسان و 
اپليكيشن س��ازان خبره اي در ايران حضور دارند كه 
بعضا براي شركت هاي بزرگ دنيا كدنويسي مي كنند 
اما متاس��فانه از آنه��ا در توليدات داخلي اس��تفاده 
نمي شود و همين موضوع باعث شده كه شاهد كيفيت 
پايين برخي برنامه هاي بومي باشيم. با اين اوصاف با 
وجود موارد ذكر شده ش��ايد برخي پيام رسان هاي 
ايراني از طراحي و امكانات منحصربه فردي برخوردار 
باش��ند، اما اين س��وال وجود دارد كه چرا از آنها هم 
استقبالي كه بايد و شايد نشده است؟ در پاسخ شايد 
به اين موضوع برسيم كه در راستاي فرهنگ سازي 
استفاده از داخلي ها، مشكالتي ديگر هم وجود دارد؛ 
بعضا نمايندگان يا برخي مس��ووالن طي سال هاي 
گذشته براي رفع فيلتر تلگرام يا توييتر نامه زدند، اما 
صرف نظر از اين موضوع بايد بررسي شود كدام يك 
از آنها در يك پيام رسان داخلي عضو فعال هستند كه 
انتظار دارند مردم هم بيايند؟ بنابراين ابتدا بايد از خود 

شروع كنيم و بعد از مردم انتظار داشته باشيم.

رالي صعود بورس
 انتظار مي رود اين روال در هفته آينده نيز ادامه داشته 
باشد و شاهد نوسان قيمت ارز باشيم. مگر اينكه دولت 
به ارايه راهكار هاي نهايي و اساسي دست بزند تا نرخ را 
كنترل كند. تنها راه جلوگيري از افزايش دالر درحال 
حاض��ر اقدامات اصالح��ي دولت اس��ت. در بازار طال 
باوجود اينكه شاهد كاهش اونس جهاني به دنيال اتخاذ 
سياست هاي انقباضي فدرال رزرو بوديم در بازار طال و 
سكه و طالي آب شده داخلي روندي صعودي را پشت 
سر گذاش��تيم. اين موضوع از افزايش قيمت دالر در 
كشور نشات مي گيرد. مادامي كه شاهد افزايش قيمت 
دالر در بازار داخلي هس��تيم طالي داخلي نيز روندي 

صعودي را طي مي كند.

ارزآوري 1.3 ميليارد دالري نيروي 
كار ايران در خارج طي سال 2021

بانك جهاني درآمد ارزي اي��ران از محل اعزام نيروي 
كار در سال گذشته ميالدي را ۱.۳ ميليارد دالر برآورد 
كرد.بانك جهاني در گزارشي از وضعيت اعزام نيروي 
كار در جهان كه طي ماه جاري ميالدي منتشرش��ده 
درآمد ارزي ايران از اين محل را در سال 2۰2۱ بالغ بر 
۱.۳ ميليارد دالر برآورد كرده است. اين رقم معادل ۰.۱ 
درصد توليد ناخالص داخلي ايران بوده است.بر اساس 
گزارش اين نهاد بين المللي، كشورهاي خاورميانه اي 6۱ 
ميليارد دالر از محل اعزام نيروي كار در سال ميالدي 
گذشته درآمد ارزي داشته اند كه مصر ۳۱.5 ميليارد 
دالر از اين رقم را به خود اختصاص داده است. مراكش 
با درآمد ۱۰.4 ميليارد دالري و لبنان با 6.6 ميليارد دالر 
به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم منطقه از اين نظر قرار 
داشته اند.ايران نيز از اين نظر در جايگاه هشتم منطقه 
قرار گرفته است. ميزان درآمد اردن ۳.6 ميليارد دالر 
)رتبه چهارم(، فلسطين ۳.5 ميليارد دالر )رتبه پنجم(، 
تونس 2.2 ميلي��ارد دالر )رتبه شش��م(، الجزاير ۱.8 
ميليارد دالر )رتبه هفتم(، ايران ۱.۳ ميليارد دالر )رتبه 
هشتم(، عراق ۰.5 ميليارد دالر )رتبه نهم( و جيبوتي ۰.۱ 
ميليارد دالر )رتبه دهم( برآورد شده است.بانك جهاني 
كل درآمد كشورهاي جهان از محل اعزام نيروي كار در 
سال 2۰2۱ را بالغ بر ۷۷۳ ميليارد دالر اعالم كرده است.

كردستان با وجود منابع ارزشمند 
محروم از توسعه و پيشرفت

سرپرست امور شعب بانك كشاورزي كردستان گفت: 
كردس��تان داراي منابع و ثروت  هاي ارزشمندي بوده 
و ظرفيت هاي خوبي براي توس��عه بخش كشاورزي و 
توسعه صنايع تبديلي است اما محروم از توسعه و پيشرفت 
است.  سرپرست امور شعب بانك كشاورزي كردستان 
گفت: امسال، سال حس��اس و ارزشمندي است چون 
سال توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين نام گذاري شده 
اس��ت و بايد فعاليت و تالش همه ما مبتني به افزايش 
توليد و ارتقاء اشتغال باشد و رسالت ما اين است كه براي 
توليد در بخش هاي مختل��ف و حمايت از آن جديت و 
تالش بيشتري را مدنظر داشته باشيم.  جمشيد ويسي 
افزود: هم انديشي وارايه راهكارها براي رفع موانع توليد 
و حمايت از بخش كشاورزي و كشاورزان از اساسي ترين 
برنامه هاي بانك كشاورزي براي توسعه در اين حوزه است.  
ويسي اظهار داشت: شاهرگ اقتصادي استان كردستان 
كشاورزي است و فعاليت هاي بخش صنعت و خدمات نيز 
وابسته به بخش كشاورزي مي باشد.  سرپرست امور شعب 
بانك كشاورزي كردستان گفت: متاسفانه درآمد سرانه 
كردستاني ها از ميانگين كشوري هم بسيار پايين تر است 
به طوري كه درآمد سرانه كردستاني ها از نصف ميانگين 
كشوري بسيار پايين تر بوده و در رده هاي آخر جدول قرار 
دارد.  وي تصريح كرد: كردستان با محروميت هاي زيادي 
در عرصه هاي مختلف مواجه ب��وده و درآمدهاي مردم 
استان در مقايسه با ميانگين كشوري علي الخصوص در 
بخش روستايي عادالنه توزيع نشده اما چون توليد اصلي 
استان در بخش كشاورزي صورت مي گيرد مي توان با 
حمايت از بخش توليد و كشاورزي در مناطق روستايي 
در كردستان درآمد س��رانه را افزايش داد و شاهد ارتقاء 
اشتغال و بهبود معيشت مردم منطقه شد.  ويسي گفت: 
كردس��تان داراي منابع و ثروت  هاي ارزشمندي مانند 
معادن مختلف اس��ت و داراي منابعي مانند آب، خاك 
حاصلخيز، پوشش جنگلي، داشتن مرز مشترك با كشور 
عراق، ظرفيت هاي خوبي براي توسعه بخش كشاورزي 
و توس��عه صنايع تبديلي اس��ت اما محروم از توسعه و 
پيشرفت است كه نيازمند است براي بهره گيري از منابع 
و پتانسيل هاي استان جهت توسعه بخش هاي محتلف 
به وبژه بخش كش��اورزي با همدلي و همبستگي همه 
مسووالن مرتبط اين بخش و كمك گرفتن از نمايندگان 
تشكل هاي كشاورزي و خود زحمت كشان اين حوزه 
براي توليد و توسعه بتوانيم گام هاي ارزشمند و ماندگار 
و به صرفه اي را برداريم.  وي با اشاره به اينكه رسالت همه 
اين است كه توليد و توسعه را در اولويت كاري خود قرار 
دهيم و براي حمايت از توليد و ارتقاء كشاورزي كردستان 
زمينه حمايت و تقويت بانك كشاورزي را بيشتر و بهتر 
فراهم كنيم، تصريح كرد: اگر بخواهيم شاهد توسعه و 
پيشرفت بخش صنعت و كشاورزي باشيم پشتيباني از 
بانك كشاورزي اين مهم را ايجاد مي كند و بخش زيادي 
از موانع مرتفع خواهد شد چرا كه برنامه ها و تسهيالت 
اين بانك در اين راس��تا هدف گذاري و مش��خص شده 
است.  سرپرست امور شعب بانك كشاورزي كردستان 
بيان داشت: ما مصمم به رشد زيرساخت ها بوده و براي 
حماي��ت از توليدات بخش كش��اورزي و صنعت بايد 
خام فروشي را از برنامه هاي خود حذف كنيم و شرايط 
و حمايت از صنايع تبديلي را بيشتر فراهم كنيم و براي 
توسعه بخش هاي مختلف و مرتبط، اولويتمان حمايت 

از توليد و توليدكنندگان باشد.

قائممقامبانكمركزي:دولتسيزدهمازتنخواهاستفادهنكرد
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افزايش قيمت ها بيشتر حاصل  باال رفتن انتظارات تورمي است

افزايش قيمت طال و ارز
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

عصر سه ش��نبه، ۱۰ خردادماه ۱4۰۱ قيمت دالر در 
ب��ازار آزاد به ۳۱۱8۰ تومان رس��يد، يورو ۳۳55۰ و 
درهم 862۰ تومان معامله ش��د. ب��ه دنبال اعالم هر 
اونس طال به قيمت ۱85۰ دالر، قيمت س��كه نيز به 
۱5 ميليون و ۱8۰ هزار تومان افزايش يافت. نيم سكه 
8.4 ميليون و ربع سكه 5.4 و سكه گرمي ۳ ميليون 
تومان داد و ستد شد وهر گرم طال به ۱ ميليون و 426 
هزار تومان افزايش يافت. صبح سه ش��نبه نيز قيمت 
طالي ۱8عيار هر گرم يك  ميليون و 4۳۱ هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۱4 ميليون و 
5۰۰ هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد نيز ۱5 ميليون و ۱8۰ هزار تومان بوده اس��ت. 
قيمت نيم س��كه بهار آزادي 8 ميلي��ون و ۳۷۰ هزار 
تومان، ربع س��كه بهار آزادي 5 ميليون و ۳۷۰ هزار 
تومان و سكه يك گرمي ۳ ميليون تومان تعيين شد.هر 
مثقال طال در بازار داخلي، 6 ميليون و 2۰۰ هزار تومان 
ارزش گذاري شده است؛ ضمن اينكه قيمت هر اونس 

طال در بازارهاي جهاني ۱854 دالر است.
نرخ يورو در صرافي هاي بانكي با س��ه تومان افزايش 
نسبت به روز گذشته با 28 هزار و ۱۹2 تومان معامله 
ش��د.قيمت فروش دالر ني��ز در صرافي هاي بانكي با 
۳2 تومان افزايش نس��بت به روز گذش��ته 25 هزار و 
۹5۹ تومان معامله ش��د.قيمت خريد هر دالر توسط 
صرافي هاي بانكي امروز 25 هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 2۷ هزار و ۹۱۱ تومان اعالم شد.عالوه 
بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 25 هزار و 
۳68 تومان و نرخ فروش آن 25 هزار و 5۹8 تومان بود.

اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار 2۷ 
هزار و ۳4۰ تومان و نرخ فروش آن نيز 2۷ هزار و 588 
تومان اعالم شد.همچنين، در سامانه نيما در معامالت 
امروز، حواله ي��ورو به قيمت 26 ه��زار و 24۳ تومان 
فروخته و حواله دالر به به��اي 24 هزار و ۳5۰ تومان 
معامله شد.افزايش قيمت دالر در صرافي هاي بانكي از 
ابتداي سال ۱4۰۰ شروع شد و خردادماه وارد كانال 
26  هزار تومان شد و نوسان قيمت دالر در صرافي هاي 
بانكي ادام��ه يافت.قيمت دالر به طور مش��خص 24 
آذرماه در كانال 2۷ هزار تومان ثابت ماند. در روزهاي 
سرد زمستاني نرخ ارز سير نزولي را شروع كرد و پس 
از 6 ماه دوباره به كانال 26 هزار تومان بازگشت و در 

آخرين روزهاي دي ماه مصادف با 2۷ اين ماه دوباره 
به كانال 25 هزار تومان بازگشت.سير نزولي قيمت ها 
ادامه داشت تا اينكه در ۱۷ بهمن ماه در كانال 24 هزار 
تومان نوسان داشت. با شروع سال جديد قيمت دالر 
در صرافي هاي بانكي در قيمت 25 هزار تومان نوسان 

داشت و تمايلي به خروج از اين كانال ندارد.

    روبل صعود كرد
روبل در معامالت بي ثبات بورس مسكو به شدت تقويت 
شد و برخي از ضررهاي س��نگين هفته گذشته را به 
دليل حفظ حمايت از كنترل سرمايه و حساب تجاري 
قوي روسيه معكوس كرد.به گزارش اكونوميك، ارزش 

روبل هفته گذش��ته با كاهش نرخ بهره توسط بانك 
مركزي كاهش ياف��ت اما در حال حاضر، روبل تقريبا 
5 درصد تقويت شده و به 6۳.4۷ در برابر دالر رسيده 
است. ارزش روبل در چهارشنبه گذشته به 55.8۰ دالر 
رسيد كه قوي ترين س��طح آن از فوريه 2۰۱8 است.

همچنين روبل در برابر يورو 6 درصد افزايش يافته و به 
65.4۰ رسيده است، در حالي كه چهارشنبه گذشته 
به باالترين سطح هفت ساله خود يعني 5۷.۱۰ رسيد 
درواقع در اوج پرداخت هاي مالياتي پايان ماه كه معموال 
شركت هاي صادرات محور را وادار مي كند تا ارز خارجي 
را براي پرداخت بدهي ها تبديل كنند چنين رقمي را 
ثبت كرد.ديميتري پولووي، رييس سرمايه گذاري در 
لوكواينوست )LockoInvest( بيان كرد: تصوير كلي 
اساسي براي روبل تغيير چنداني نمي كند و ما بازگشت 

به سطوح 6۰ تا 6۳ دالر را رد نمي كنيم.
اما با تقويت كنترل س��رمايه، روبل در س��ال جاري 
به بهترين ارز جهان تبديل ش��د. ش��رايط پرداخت 
جديد گاز براي مصرف كنن��دگان اتحاديه اروپا كه 
نيازمند تبديل ارز خارجي به روبل و كاهش واردات 
هستند نيز از روبل حمايت كرده است. پس از آنكه 
اياالت متح��ده با تمديد نكردن مج��وز پرداخت به 
دارندگان اوراق قرضه، روس��يه را به س��مت آستانه 
نكول بدهي تاريخي س��وق داد، چشم هاي بازار بر 
توانايي روسيه براي ارايه بدهي هاي خارجي متمركز 
ش��ده اس��ت.آنتون س��يلوانوف وزير دارايي گفت: 
روسيه قصد دارد تعهدات خود در اوراق قرضه يورو با 
استفاده از مكانيزمي مشابه طرحي كه براي پرداخت 

گاز روسيه به روبل استفاده مي شود، تسويه كند. 

گروه بانك و بيمه| 
در روز دوم همايش س��االنه سياست هاي پولي و ارزي، 
مسووالن بانك مركزي در مورد وضعيت شاخص هاي 
پولي و بانك��ي و قيمت ها و تورم گ��زارش دادند. اصغر 
ابوالحسني قائم مقام بانك مركزي گفت: همين امروز نيز 
كه طرح مردمي سازي يارانه ها انجام شده، بيش از آنكه 
افزايش قيمت ها ناشي از افزايش قيمت نهاده هاي توليد 
باشد ناشي از افزايش انتظارات تورمي است. وي تاكيد 
كرد كه كنترل انتظ��ارات تورمي به راحتي امكان پذير 
نيست و بررس��ي هاي بانك مركزي نشان مي دهد كه 
وقتي ۱۰ سال پيش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱4 درصد 
از آن ناشي از انتظارات تورمي بوده است.  قائم مقام بانك 
مركزي گفت: همين امروز نيز كه طرح مردمي س��ازي 
يارانه ها انجام شده، بيش از آنكه افزايش قيمت ها ناشي 
از افزايش قيمت نهاده هاي توليد باشد ناشي از افزايش 
انتظارات تورمي است. ابوالحسني به عامل تورم وارداتي 
اشاره كرد و گفت: اين عوامل خارج از كنترل ما بوده و در 
شرايطي مانند بروز جنگ روسيه و اوكراين باعث افزايش 
قيمت نهاده هاي كشاورزي و دامي در سطح جهاني شده 
و تنها راه مقابله با آن كنترل واردات غيرضرور براي مقابله 
با تورم از اين ناحيه است.براي كنترل تورم بايد تمامي 
بخش ها اع��م از دولت، بانك مرك��زي، بانك ها، بخش 
تولي��دي اقتصاد و بخش خصوصي در اين مس��ير گام 

بردارند و وظايف خود را به درستي انجام دهند. 

   دولت امسال هم از تنخواه
 استفاده نكرده است

قائم مقام بانك مركزي با اش��اره ب��ه اقدامات دولت و 
بانك مركزي از زمان اس��تقرار دولت سيزدهم عنوان 
كرد: در جلس��ات و تعامل با دولت توانس��تيم دولت 
را منضبط تر ببينيم و عالوه بر تس��ويه تنخواه س��ال 
گذش��ته، در ماه هاي ابتدايي سال جاري نيز دولت از 
تنخواه استفاده نكرده است. ادامه روند انضباط مالي 
دولت مي تواند ما را در زمينه كنترل تورم ياري كند.  
وي افزود: از س��وي ديگر دولت بايد بدهي قبلي خود 
به بانك مركزي چه در قالب تبصره ۳5 و چه در قالب 
ساير موارد مانند مس��ير تعميق بازار بدهي به بانك 
مركزي پرداخت كند. ابوالحسني با اشاره به سياست 
پولي بانك مركزي گفت: نگاهي به متغيرهاي كالن 
پولي در 2۰ س��ال گذشته مانند رش��د مستمر پايه 
پولي، نقدينگي، ضريب فزاينده پولي، توليد ناخالص 
حقيقي و... نش��ان مي دهد كه ادامه اين مسير منجر 
به كنترل تورم نخواهد شد و بايد با تغيير سياست ها 
از مس��ير انضباط مالي دولت و موضع سياست گذار 
پولي فعال در راستاي تغيير ريل تورم گام برداريم كه 
براي كنترل اين موضوع برنامه ماهانه و ساالنه داريم.

ابوالحس��ني مولفه هاي ايجاد تورم را در چهار بخش 
تشريح كرد وگفت: عامل اول تورم را مي توان در بخش 
عرضه جس��ت وجو كرد. بخش واقع��ي اقتصاد ايران 
داراي اشكاالت ساختاري اساسي است و برخي مواقع 
چه با قانون گذاري و چه با سياس��ت گذاري نادرست 
مانند نظام قيمت گذاري دستوري، عوارض گمركي، 
س��ركوب قيمتي در بخش كاال و خدمات و ... به اين 
بخش شوك نيز وارد شده و منجر به شكاف در بخش 
عرضه و تقاضا شده و تورم ايجاد مي شود. وي ادامه داد: 
همچنين برآورد درستي از پتانسيل هاي بخش توليد 
كه به سرعت به تقويت بخش عرضه شود موجود نيست 
و از طرفي براي افزايش توليد نيازمند تزريق منابع پولي 
عظيم هستيم در حالي كه تزريق منابع بدون برنامه 
نيز باعث هدررفت منابع پولي و بروز تورم مي ش��ود.

قائم مقام بانك مركزي دومين عامل ايجاد تورم را در 
بخش تقاضا و مرتبط با متغيرهاي پولي عنوان كرد و 
افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم 
و به خصوص پولگرايان بر حجم نقدينگي تاكيد دارند 
و تورم را عمدتا پديده اي پولي مي دانند. ولي بررسي ها 
نشان مي دهد در ايران و كشورهاي نفتي اين مشكل 
بيش��تر از ناحيه ناترازي در درآم��د و مخارج بخش 
دولتي ناشي شده است چرا كه دولت ها بخش بزرگي 
از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالي دولت منجر به 
ناترازي در بخش ترازنامه بانك هاي مركزي و رشد پايه 
پولي و نقدينگي و در نتيجه تورم شده است. بنابراين 
بي انضباطي مالي دولت، بي انضباطي مالي بانك  ها و 
عدم استقالل سياست گذار پولي در اين بخش عوامل 
اصلي تورم هستند. ابوالحسني با طرح اين سوال كه آيا 
رشد 28.۷ درصدي نقدينگي متناسب با رشد توليد 
ناخالص داخلي ايران ب��وده يا نه، گفت: در اين زمينه 
هم نقدينگي و هم س��رعت گردش پول مهم است و 
اگر بتوانيم آن را مديريت كنيم، حتما بر روي رش��د 
اقتصادي هم تاثير مثبت خواهد داشت.قائم مقام بانك 
مركزي با اشاره به اهميت توجه به نظام بودجه ريزي در 
اقتصادايران افزود: نگاهي به بودجه در ساليان گذشته 
بيانگر اين نكته است كه هر ساله ميزان بودجه دولتي 
روند افزايشي در مقايسه با سال گذشته داشته و اين 
به معني بزرگ تر شدن هر ساله دولت در اقتصاد ايران 
است و به هر دليلي منابع بودجه تامين نشود منجر به 
كسري بودجه و بروز بي انضباطي در دولت و در نتيجه 
تورم مي ش��ود. وي با اش��اره به اقدامات دولت و بانك 
مركزي از زمان استقرار دولت سيزدهم عنوان كرد: در 
جلسات و تعامل با دولت توانستيم دولت را منضبط تر 
ببينيم و عالوه بر تسويه تنخواه سال گذشته، در ماه هاي 
ابتدايي سال جاري نيز دولت از تنخواه استفاده نكرده 
است. ادامه روند انضباط مالي دولت مي تواند ما را در 
زمينه كنترل تورم ياري كند. از سوي ديگر دولت بايد 
بدهي قبلي خود به بانك مركزي چه در قالب تبصره ۳5 
و چه در قالب ساير موارد مانند مسير تعميق بازار بدهي 
به بانك مركزي پرداخت كند. ابوالحسني با اشاره به 
سياست پولي بانك مركزي گفت: نگاهي به متغيرهاي 
كالن پولي در 2۰ سال گذشته مانند رشد مستمر پايه 
پولي، نقدينگي، ضريب فزاينده پولي، توليد ناخالص 
حقيقي و ... نشان مي دهد كه ادامه اين مسير منجر به 
كنترل تورم نخواهد ش��د و بايد با تغيير سياست ها از 
مسير انضباط مالي دولت و موضع سياست گذار پولي 
فعال در راستاي تغيير ريل تورم گام  برداريم كه براي 

كنترل اين موضوع برنامه ماهانه و س��االنه داريم. وي 
در خصوص مواضع فعال سياست گذار پولي در سال 
۱4۰۱ گفت: كميته پايش پايه پولي از بهمن ماه ۱4۰۰ 
در بانك مركزي تشكيل شده و در آن تحوالت پايه پولي 
به دقت مراقبت مي شود. همچنين كميته مديريت 
نقدينگي با حضور اعضايي از نهاد رياست جمهوري، 
وزارت امور اقتصادي و داراي��ي و مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��المي، براي ايجاد هماهنگي در 
اتخاذ تصميم هاي كالن سياستي تشكيل شده است. 
از ديگر اقدامات مي توان تشكيل كميته رصد منابع و 
مصارف بودجه عموم��ي دولت براي تامين مالي غير 
تورمي كسري بودجه اش��اره كرد.عضو هيات عامل 
بانك مركزي عامل سوم تشديد تورم را انتظارات تورمي 
برشمرد و اظهار داش��ت: در كشور ما اقتصاد سياسي 
و محدوديت هاي تحريمي منجر ب��ه بروز رفتارهاي 
اقتصادي خاصي از س��وي شهروندان شده و منجر به 
بروز انتظارت تورمي در كشور شده است كه به سرعت 
ش��كل مي گيرد و به س��ختي از بين مي رود و دليل 
اين موضوع نيز بي اعتمادي و تجارب گذش��ته است. 
بررسي ها نشان مي دهد حدود نيمي از تورم در ايران را با 
انتظارات تورمي مي توان مرتبط دانست و براي كنترل 
آن نيازمند همكاري فرادس��تگاهي تمام سازمان ها 
هستيم. وي تاكيد كرد كه كنترل انتظارات تورمي به 
راحتي امكان پذير نيست و بررسي هاي بانك مركزي 
نش��ان مي دهد كه وقتي ۱۰ سال پيش نرخ تورم ۳۱ 
درصد بوده، ۱4 درصد از آن ناشي از انتظارات تورمي 
بوده است. ابوالحسني عامل چهارم را نيز به عامل تورم 
وارداتي خواند و گف��ت: اين عوامل خارج از كنترل ما 
بوده و در شرايطي مانند بروز جنگ روسيه و اوكراين 
باعث افزايش قيمت نهاده هاي كشاورزي و دامي در 
سطح جهاني شده و تنها راه مقابله با آن كنترل واردات 
غيرضرور براي مقابله با تورم از اين ناحيه است. وي با 
بيان اينكه كنترل اضافه برداشت بانك ها از برنامه هاي 
بانك مركزي در ايجاد انضباط بانك هاس��ت، گفت: 
طبق قانون بانك ها براي اضافه برداش��ت بايد وثيقه 
بگذارند و با اين برنامه، اضافه برداشت بانك ها از بانك 
مركزي در طي ما ه هاي گذشته به نصف كاهش يافته 
است. در صورتي كه امروز به موضوع كفايت سرمايه 
بانك ها نپردازيم، در آينده به وضعيت بحراني مي رسيم 
و اصالح آن به س��ادگي ميس��ر نخواهد بود.از اين رو 
اصالح نظام بانكي، به ويژه موسسات و بانك هاي داراي 
ناترازي باال، در دس��توركار جدي قرار بگيرد.تمامي 
تصميمات اتخاذ شده در مجموعه دولت كه واجد آثار 

پولي هستند، بايد در چارچوب اهداف برنامه پولي و 
مديريت نقدينگي در راس��تاي كنترل تورم، تنظيم 
و اجرا ش��وند. همچنين برنامه ها بايد به گونه اي اجرا 
شوند كه رشد اقتصادي لطمه نبيند و با هدايت اعتبار 
ضمن ايجاد اشتغال پايدار، نقدينه خواهي بنگاه ها و 
فعالن اقتصادي پاسخ داده شود. پيمان قرباني معاون 
اقتصادي بانك مركزي اعالم كرد: حجم نقدينگي در 
پايان فروردين ماه س��ال ۱4۰۱ نسبت به پايان سال 
۱4۰۰ معادل ۰.2 درصد كاهش يافته است. همچنين، 
نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي در فروردين ماه ۱4۰۱ 
معادل ۳5.6 درصد بوده اس��ت. همچنين رشد پايه 
پولي در 6 ماهه دوم س��ال گذش��ته عليرغم استفاده 
دولت دوازدهم از تنخواه بودجه كنترل شد و به ۳۱.4 
درصد در اس��فند ماه ۱4۰۰ رس��يد.با تعامل سازنده 
بي��ن دولت و بانك مركزي اس��تفاده دولت از تنخواه 
كاهش يافته و دولت در سال جاري غالبا از محل منابع 
رسوب يافته خود استفاده كرده است.قرباني در ادامه 
با بيان اينكه بر اساس تجربيات جهاني بهبود شرايط 
اقتصادي صرفا از بستر سياست هاي پولي امكانپذير 
نيست بر لزوم توجه به ثبات مالي در رسيدن به اهداف 
اقتصادي كشورها تاكيد كرد. در سال جاري چندين 
شوك عرضه ش��امل حذف ارز ترجيحي، تغيير نرخ 
تسعير گمركي، افزايش قيمت جهاني مواد غذايي و 
افزايش دستمزدها در اقتصاد كشور رخ داده و واكنش 
سياست گذار پولي بايستي متناسب با اين تحوالت و 
نيز با توجه به بخش توليد و اشتغال در كشور باشد. در 
بحث طراحي سياس��ت هاي مبارزه با تورم نيز بايد به 
عوامل موجده تورم و تفكيك شوك هاي عرضه از تقاضا 
توجه ويژه نمود. با توجه به تكانه هاي عرضه مورد اشاره، 
حد مشخصي از افزايش سطح قيمت ها اجتناب ناپذير 
بوده و براي كاهش تاثيرات شوك عرضه دولت از سويي 
بايد هزينه هاي بخش توليد را كاهش دهد و از سوي 
ديگر با نظارت بر قيمت ها از افزايش بي قاعده نرخ ها در 
كوتاه مدت جلوگيري كند.وي با اشاره به برنامه هاي 
بانك مركزي براي كنترل تورم گفت: تاثير سياست 
پولي بر توليد و اشتغال نيز مهم است و بانك مركزي 
با توجه به جميع جهات، برنامه ها و اهداف مناسبي را 
طراحي كرده است.قرباني بر ضرورت تدوين سياست 
ارتباطي مناسب براي تشريح واقعيت ها به عموم تاكيد 
كرد و گفت: كنترل انتظارات تورمي و مديريت فضاي 
عمومي براي كاهش نااطمياني ها در اقتصاد اهميت 
ويژه اي دارد. لذا بايد عموم بدانند كه تورم متناس��ب 
با واقعيت هاي اقتصادي كنون��ي و تاثيرات اقدامات 
اصالحي در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعديل 
ش��ود و صحيح ش��كل بگيرد.معاون اقتصادي بانك 
مركزي با اشاره به نرخ سود به عنوان يكي از ابزارهاي 
سياس��ت پولي گفت: نرخ سود س��پرده ها در كشور 
از تيرم��اه ۱۳۹5 به دليل وج��ود عوامل و مالحظات 
مختلف تغييري نكرده اس��ت، اما سياست گذار پولي 
مي تواند در افق پيش رو و با توجه به شرايط نسبت به 

تعديل نرخ سود سپرده و تسهيالت بانكي اقدام كند.
در مجموع در س��ال جاري ضروري اس��ت با تحليل 
دقيق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سياست هاي 
ضد تورمي به گونه اي طراحي ش��وند كه ضمن مهار 
تورم، ضرورت توجه به توليد و اشتغال در كشور نيز 
مد نظر باشد.  اصالح نظام بانكي، تقويت حكمراني 
ريال، بهره گي��ري از ابزار تامين مال��ي زنجيره اي و 
كنترل متغيرهاي پولي در مسير تعيين شده همزمان 
با مديريت نرخ سود در بازار بين بانكي در سال جاري 

مورد توجه ويژه بانك مركزي قرار دارند.

مردم هزينه سوءتدبيرها را
از جيب مي پردازند

بهتر آن اس��ت تخصيص 
ارز ب��ه كنت��رل درآيد تا 
بهتر از گذش��ته به هدف 
اصابت كن��د، تا زماني كه 
مساله تحريم ها يا اشتغال 
برطرف نشود، نبايد مردم 
هزين��ه س��وءتدبيرهاي 
گذش��ته را از جيب خود 
پرداخت كنند. درست اس��ت كه مشكل كمبود 
ارز در كشور وجود دارد و در نتيجه همين مساله 
دردس��رهاي فراواني به وجود آمده است، اما بهتر 
آن ب��ود تا ح��ذف ارز 42۰۰ توماني در ش��رايط 
مناسب تري عملياتي مي ش��د و با توجه به تعداد 
افراد فقي��ري كه در اثر بي تدبيري هاي گذش��ته 
در كش��ور به وجود آمده، ح��ذف اين ارز مقداري 
عجوالنه بود.بهتر آن است تخصيص ارز به كنترل 
درآيد تا بهتر از گذش��ته به ه��دف اصابت كند، تا 
زماني كه مساله تحريم ها يا اشتغال برطرف نشود، 
نبايد مردم هزينه س��وءتدبير گذشته را از جيب 
خود بپردازند. زماني كه نرخ ارز در داخل كش��ور 
افزايش پيدا مي كند، ص��ادرات رونق مي گيرد و 
به صرفه خواهد بود. در برهه اي از زمان كه شاهد 
افزايش نرخ ارز بودي��م، بصره اي ها براي خريد به 
آبادان مراجعه مي كردند، گرچه مشكالتي براي 
مردم آن شهر درست ش��د، اما اقتصاد شهر رونق 
پيدا كرده بود. موافق��ان حذف ارز 42۰۰ توماني 
به درس��تي مطرح مي كنند ك��ه تخصيص آن به 
ه��دف اصابت نك��رده و مورد سوءاس��تفاده قرار 
گرفته است. اما بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه 
اين سوءاس��تفاده كنندگان چهره هاي ناشناسي 
نيستند، بنابراين بايد با آنها برخورد قضايي صورت 
گيرد. در ه��ر دو مورد يعن��ي كاال برگ يا نقدي 
امكان در پيش گرفتن رفتاري غير از آنچه دولت 
مورد توجه قرار داده، وجود دارد. اما با اين وجود 
ويژگي كاالبرگ اين اس��ت كاالي��ي براي خريد 
مشخص مي شود، اما با كمك نقدي مي توان در 
بازار براساس اولويت هاي زندگي دست به خريد 
زد و اين يك امتياز بر ديگري به حساب مي آيد.

مرتضي افقه



ت��ورم روي اقتص��اد و خصوصا بورس تاثي��ر دارد و 
مي تواند اين بازار را صع��ودي را نزولي كند. در حال 
تورم كش��ور افزايش يافته و درهمين راستا نيز بايد 
بورس نيز افزايش��ي ش��ود. البته اين بازار سال 99 
بيش از تورم رش��د كرد و به نوعي تورم را پيش��خور 
كرد و در حال حاضر آس��تانه و گاهي آرام تر از بورس 

حركت مي كند.
از مرداد ۱۳9۸ تا زمان ريزش بورس در سال ۱۳99 
شاخص حدودا ۶۵۷ درصد رشد كرده است. آيا تورم 
در اين م��دت ۲۰۰ الي ۳۰۰ بوده؟ اينطور نيس��ت 
و ت��ورم در زمان حدود ۴۰ درصد بوده اس��ت. دليل 
اين موضوع كاهش شديد نرخ بهره بين بانكي از ۱۸ 
درص��د در اول فروردين به هش��ت درصد در خرداد 

سال ۱۳99 بود.
كاهش نرخ بهره بين بانكي در نهايت باعث انفجار و 
حركت س��رمايه گذاري ها به سمت بورس شد. پس 
از خرداد تا مهرماه نرخ به��ره بين بانكي به عدد ۲۰ 
درصد رس��يد. اگر تمامي اين مولفه ها را در كنار هم 
بگذاريم مي توانيم بگوييم كه بورس همس��و با تورم 

حركت مي كند.
درحال حاضر رشد بورس نسبت به تورم كند است. 
علت اين كندي رش��دهاي س��ابق و نبود ابزار سال 

۱۳99 در بازار است.
اكن��ون نرخ بهره بين بانكي نزدي��ك به ۲۱ درصد و 
نرخ اوراق تا چند س��ال آينده ب��ه ۲۲ الي ۲۴ درصد 
خواهد رسيد. سهامدار منطقي با كنار هم گذاشتن 
اين مولفه ه��ا مي تواند نتيجه بگيرد كه بورس دير يا 
زود رشد مي كند و بايد دست به عصا وارد بازار شود.

از س��وي ديگ��ر در ح��ال اس��تراتژي بس��ياري از 
حرفه اي هاي بازار سود محور است و به نوعي سياست 

سود تقسيمي شركت ها را دنبال مي كنند.
يك سال است كه برجام در بيم و اميد به سر مي برد 
و سياست گذار تكليف را مشخص نمي كند. بنابراين 
سياست اغلب س��هامداران امس��ال بر اساس سود 
تقسيمي اس��ت و اگر وضعيت برجام مشخص شود 

سياست اين افراد نيز تغيير خواهد كرد.
اهلل مراد سيف استاد تمام در گفت وگو با رادار اقتصاد 
در خصوص نقش بانك مركزي درباره مديريت نرخ 
ارز و ت��ورم گفت: بحث تاثير و نقش بانك مركزي در 
كنترل نرخ ارز در كشور از اين جهت پررنگ است چرا 
كه نرخ ارز روي افزايش قيمت ها و باال رفتن نرخ تورم 
اثر گذار است و معيش��ت مردم را از جهات مختلف 

تحت تاثير قرار مي دهد.
وي در اي��ن باره افزود: به هر ص��ورت به ميزاني كه 
بانك مركزي در كنترل تورم اثر بخشي داشته باشد، 
چرا كه اين موضوع جزو وظايف اصلي و ذاتي بانك 
مركزي به شمارمي رود موفق به كنترل تورم و حفظ 
ارزش پول ملي شده است، بنابراين براي كنترل نرخ 
تورم، حفظ ثبات ارزي توسط بانك مركزي بسيار 

ضروري است.
به معناي ديگر هرچه ق��در بانك مركزي در حفظ 
ارزش پول مل��ي كه به كنترل ت��ورم مي انجامد به 
خوبي ظاهر شود، قطعا شاهد كاهش فشار بر بازار ارز 
و به تبع آن بر ساير بازارها و كنترل نرخ تورم خواهيم 
بود.اهلل مراد سيف در اين باره خاطرنشان كرد: بانك 
مركزي از طريق وظيفه ذاتي خود مي تواند جريان 

نرخ ارز را به سمت ثبات يا بي ثباتي هدايت كند.
نقش ديگري كه بانك مركزي مي تواند در كنترل نرخ 
ارز داشته باشد از طريق كنترل عوامل موثر بر تقاضا 
وعرضه ارز صورت مي گيرد، يعني بانك مركزي بايد از 
طريق ابزارهاي خود بر صادرات و واردات نظارت كند 
تا بتواند برگشت ارزهاي صادراتي را تضمين كند، لذا 
بانك مركزي بايد با استفاده از ابزارهاي خود صادرات 
و واردات را رصد و نظارت كند تا مانع فرارمنابع ارزي 

و نشت ارزي از اين محل ها باشيم.
 اس��تاد اقتصاد در اين باره خاطرنش��ان كرد: بانك 
مركزي هر چ��ه قدر جريان عرض��ه ارز كه از جانب 
ص��ادرات در س��امانه هاي نيما انجام مي ش��ود را به 
درستي رصد كند قطعا در بازگشت منابع ارزي كشور 
موثرتر عمل مي كند، لذا آن زمان مي توانيم ش��اهد 

ثبات بيشتري در بازار ارز باشيم.
در حال حاضر از جانب تقاضاي ارز فشار زيادي به بازار 
وارد مي شود، فشارهايي از جانب بخش خصوصي و 
دولتي براي انجام وارداتي كه ممكن اس��ت اولويت 
كشور نباشد، در چنين وضعيتي بانك مركزي بايد 
از جهت اينكه موظف به ايجاد ثبات در بازار ارز است 
بايد بتواند دولت و مس��ووالن دولت��ي مثل وزارت 
اقتصاد، رييس جمه��ور معاونين را متقاعد كند و در 
شوراي هماهنگي قوا نقش خود را به درستي ايفا كند 
تا آنها رامتقاعد كند كه از وارداتي كه اولويت اساسي 
محسوب نمي ش��وند در ش��رايط محدوديت ارزي 

جلوگيري به عمل آيد.
وي درخصوص واردات كاالي اساس��ي با ارز آزاد نيز 
گفت: حتي ممكن است برخي افراد به دنبال واردات 
كاالهاي غير ض��روري با ارز آزاد باش��ند، يا واردات 
كاالهاي اساسي بدون انتقال ارز، درهر صورت منجر 

به افزايش تقاضا روي بازار ارز مي شود.
به عنوان نمونه، اخيرا رييس س��ابق سازمان توسعه 
تجارت اعالم كردند ثبت سفارش زيادي براي واردات 
تلفن همراه با برند آيفون صورت گرفته اس��ت، اين 
مساله جاي خوش��حالي ندارد چرا كه واردات تلفن 
همراه آيفون كه جزو كاالهاي لوكس به شمار مي رود 
و مح��دوده قيمتي بين هزار تا دو ه��زار دالر دارد به 
هيچ وجه واجب نيست، ضمن اينكه بانك مركزي نيز 
بايد با تخصيص ارز براي واردات كاالهاي غير اساسي 

مثل تلفن همراه آيفون مخالفت كند.

وي در اين ب��اره تصريح كرد: حت��ي در مورد قضيه 
واردات خ��ودرو نيز بايد بتوانيم درس��ت و به اندازه 
خودرو وارد كنيم و ارز را به واردات خودروهاي لوكس 
اختصاص ندهيم، بلكه خودروهاي اقتصادي كه نياز 
همه مردم جامعه را برطرف مي كند، وارد شود تا فشار 

مضاعفي از اين محل به بازار ارز وارد نشود.
به هر حال بانك مركزي نيز بايد نس��بت به واردات و 
صادرات و ارزي كه به اي��ن موارد تخصيص مي يابد 
حساس باشد تا مانع بروز اتفاقاتي شويم كه در چند 
سال گذشته در حوزه مس��ائل ارزي و ارزپاشي هاي 

غير ضروري شاهد آن بوديم.
اهلل مراد س��يف اس��تاد اقتصاد و عض��و هيات علمي 
دانش��گاه امام حس��ين در خصوص لزوم عرضه ارز 
براي ايجاد ت��وازن در بازار ارز گف��ت: بانك مركزي 
همچنان موظف است به ميزان الزم ارزبه بازار تزريق 
كند، البته تزريقي مديريت و حساب شده كه ارز به 
اولويت ها تخصيص داده شود تا از اين بخش نيز دچار 

آسيب هاي ديگري نشويم.
اگر دولت و بان��ك مركزي نيازه��اي اولويت دار را 
مش��خص كنند و به درخواس��ت كنندگان ارز كه 
نياز واجبي دارند ارز داده شود آنها به بازارهاي غير 
رسمي مراجعه نمي كنند كه تقاضاي آنها منجر به 

افزايش نرخ ارز شود.
اگر بان��ك مركزي بتواند فض��اي آرامش عمومي را 
دراقتصاد ب��ا كنترل و كاهش نرخ ت��ورم با حمايت 
و همراه��ي دولت ايج��اد كند، قطعا ب��ا ايجاد ثبات 
اقتصادي، مردم ارزهاي خانگي خود را به بازار تزريق 
مي كنند و اين موض��وع منجر به كاهش نرخ ارز و به 

تبع آن كاهش نرخ تورم مي شود.

   تورم منفي چيست؟
در حالي كه نرخ تورم س��االنه ارديبهش��ت ١۴٠١ 
براي خانوارهاي ايراني به ٣٨,٧ درصد رسيد، برخي 
كش��ورهاي جهان نرخ تورم صفر يا منفي دارند. در 
شرايط تورم صفر قيمت ها هيچ افزايشي ندارند و در 
شرايط تورم منفي قيمت ها رو به كاهش مي روند. اما 
تورم منفي به چه معناست؟  چه عواقبي براي اقتصاد 
يك كشور دارد و آيا اتفاق مثبتي محسوب مي شود؟

تورم زدايي يا تورم منفي هنگامي اتفاق مي افتد كه 
در يك اقتصاد قيمت كاالها به طور كلي كاهش يابند. 
دليل كاهش قيمت ها مي تواند افزايش عرضه نسبت 
به تقاضا براي اين كاالها باش��د. همچنين باال رفتن 
ارزش و ق��درت خريد پول يك كش��ور نيز مي تواند 
بر اين موضوع اثرگذار باش��د. قدرت خريد با كاهش 
عرضه پول و اعتبارات، كه تاثير منفي بر هزينه هاي 

مصرف كننده دارد، افزايش پيدا مي كند.
تورم منفي مي تواند نتيجه تركيبي از عوامل مختلف 
باش��د. از جمل��ه: كمبود پول در گ��ردش، كه باعث 
مي ش��ود ارزش پول باال ب��رود و در نتيجه قيمت ها 
كاه��ش يابند؛ توليد كاال بيش��تر از ميزان تقاضا كه 
توليد كنن��ده را مجب��ور به كاه��ش قيمت اجناس 
مي كند تا مصرف كننده را تش��ويق ب��ه خريد كند؛ 
كمبود پ��ول در گردش كه اف��راد را مجبور مي كند 
پول ه��اي خود را به جاي خرج كردن ذخيره كنند و 
همين باعث كاهش تقاضا براي كاال و كاهش هزينه 
مي ش��ود. وقتي مصرف كننده مي دان��د كه قدرت 
خريد پول نقدي كه دارد در آينده بيش��تر مي شود، 
پس آن را نگه مي دارد و شكستن زنجيره اين تورم را 

دشوارتر مي كند.

    همه اين عوامل مي توانند
 با هم باعث به وجود آمدن اين تورم شوند

در دنياي ام��روز ذخاير پول ب��ه بانك هاي مركزي 
بس��تگي دارد. هنگامي كه ذخاير پول كاهش پيدا 
مي كن��د و تولي��د كارخانه ها در حال��ت قبلي خود 
باقي مي ماند و كم نمي ش��ود، قيمت ها رو به كاهش 
مي گذارند. ت��ورم منفي معموال پ��س از دوره هاي 

طوالني توسعه پولي مصنوعي اتفاق مي افتد.
آخرين باري كه در امريكا چنين تورمي به وجود آمد، 
در دهه ۱9۳۰ بود. عامل اصلي آن هم كاهش عرضه 

پول پس از شكس��ت فاجعه بار بانك ها بود. كاهش 
قيمت ها منجر به كاهش هزينه هاي دولت، شكست 
بازار سهام، تمايل مصرف كنندگان به پس انداز پول 
و افزاي��ش نرخ بهره مي ش��ود. از طرفي اس��تفاده از 
تكنولوژي ه��اي جديد در تولي��د كاالها و در نتيجه 
افزايش س��رعت و حجم توليدات نيز به طور طبيعي 

قيمت ها را كاهش مي دهد.
با پيشرفت تكنولوژي عملكرد كارخانه ها بهتر مي شود 
و هزينه هاي تولي��د آنها كاهش مي يابد. اين كاهش 
هزينه ها در كاهش قيم��ت مصرف كننده و افزايش 

پس اندازهاي مصرف كنندگان نمود پيدا مي كند.
كاهش قيمت بر اثر افزاي��ش بازدهي در بخش هاي 
مختلف متفاوت است. براي مثال در بخش تكنولوژي 
در س��ال ۱9۸۰ هزينه هر گيگابايت اطالعات ۴۳۷ 
هزار دالر بود. اين هزينه در س��ال ۲۰۱۴ به ۳ سنت 
به ازاي هر گيگ رس��يد و در نتيجه قيمت كاالهايي 
كه از اين تكنولوژي اس��تفاده مي كردند به ش��دت 

كاهش يافت.
در حال حاضر كش��ور اريتره در شرق آفريقا با منفي 
۲۷ درص��د تورم در صدر اين فهرس��ت ق��رار دارد. 
كش��ورهايي مانند قطر با منفي ۱,۴ درصد، امارات 
متحده عربي با منفي ۱,۳ درصد، س��ويس، تايلند و 
السالوادور با منفي ۰,۵ درصد و عمان و مالزي با منفي 

۰,۲ درصد تورم منفي دارند.
ب��ا اينك��ه كاه��ش قيمت ه��ا خب��ر خوب��ي براي 
مصرف كنندگان اس��ت ام��ا تورم منف��ي مي تواند 
اقتصاد يك كش��ور را متحول كند. افزايش بيكاري 
يكي از عواقب آن است و مي تواند وضعيت بدي مانند 
بح��ران اقتصادي را به وضعيت بدت��ري مانند ركود 

اقتصادي تبديل كند.
هنگامي كه ش��ركت ها درآمد كمتري دارند آن را با 
تعديل نيرو، تعطيلي فروشگاه ها، كارخانه ها و انبارها 

جبران مي كنند.
به شكل زنجيرواري كارمند هايي كه اخراج مي شوند 
خريده��اي خود را كاه��ش مي دهن��د و اين باعث 
شكل گيري مارپيچ تورم منفي مي شود كه شكستن 

آن دشوار است.
تنها در ش��رايطي اي��ن نوع تورم به اقتصاد آس��يب 
نمي زند كه كاهش قيمت ها به دليل ورود تكنولوژي 
به روند توليد باش��د نه به دليل كاهش تقاضا. براي 
مثال با وجود تقاضاي باال، محصوالت تكنولوژي در 
سال هاي اخير كاهش قيمت داشتند زيرا هزينه هاي 

توليد آنها كم شده است.

   تاثير تورم بر بازار سرمايه
مدت هاست پژوهش��گران اقتصادي به دنبال يافتن 
رابط��ه بين تورم و بازار س��هام هس��تند اما تاكنون 
نتوانس��ته اند به يك جمع بندي نهايي در اين زمينه 
دس��ت پيدا كنند. درواقع مطالعات در كش��ورهاي 
مختل��ف نش��ان مي دهد ب��ه علت وجود س��اختار 
اقتصادي متفاوت، اين ارتباط از كش��وري به كشور 

ديگر تغيير مي كند.
شايد به همين علت است كه برخي تحليلگران اين 
رابط��ه را منفي، برخي مثبت و برخ��ي فاقد ارتباط 
معنادار دانس��ته اند. براي مثال در كش��ورهايي كه 
تورم به خوبي قابل پيش بيني است، سرمايه گذاران 
به س��ادگي درصد اف��زوده اي را به عن��وان تورم به 
بازدهي مورد انتظار خود مي افزايند و بازار به حالت 
تعادل مي رس��د. بنابراين تا زماني كه اين نرخ قابل 
پيش بيني باش��د عام��ل ناپاي��داري و نااطميناني 

محسوب نمي شود.
با اين حال به دليل س��اختار اقتص��ادي ايران اغلب 
مطالعات نش��ان مي دهند اثر نرخ تورم بر ش��اخص 
فعاليت بازار س��هام؛ يعن��ي ارزش معامالت، حجم 
معامالت و نسبت ارزش معامالت به كل ارزش جاري 
بازار س��هام در كوتاه مدت مثبت است. اما در همين 
مطالعات اشاره شده كه بين نرخ تورم و تعداد سهام 
افزوده شده )افزايش س��رمايه شركت ها( و نسبت 
تعداد سهام معامله ش��ده به كل سهام منتشرشده 

نيز در بلندمدت رابطه معناداري يافت نمي شود.

   اثرات كوتاه مدت افزايش تورم
 بر بازار سهام

در ش��رايط تورمي به طور متوس��ط، س��ود اسمي 
ش��ركت ها به دليل كاهش ارزش پول، افزايش پيدا 
مي كند. در واقع سودآوري افزايش نيافته، بلكه سود 
اسمي تحت تاثير تورم افزايش يافته است. اين افزايش 
به دليل جبران كاهش سود حقيقي است. بنابراين، با 
افزايش اين نرخ، سود تقسيمي شركت ها و به تبع آن 

قيمت سهام افزايش خواهد داشت.
از س��وي ديگ��ر، ب��ا افزاي��ش ت��ورم در كوتاه مدت 
س��رمايه گذاران با توجه به ريس��ك باالي نگهداري 
پول و كاهش ارزش آن، تمايل كمتري به نگهداري 
آن داشته و به دنبال كاهش حجم نقدينگي در سبد 
دارايي خود هستند. بدين منظور، يكي از گزينه هاي 
س��رمايه گذاري، خريد سهام اس��ت كه مي تواند به 

عنوان سپري در مقابل تورم عمل كند.
درنتيجه افزايش تقاضا براي خريد س��هام، موجب 
افزايش قيمت سهام و افزايش ارزش و حجم معامالت 
مي ش��ود. اين مس��اله بر انگيزه س��رمايه گذاري در 
شركت ها مي افزايد. بنابراين شركت ها اقدام به انتشار 
س��هام مي كنند تا از اين طريق منابع مالي مورد نياز 

براي سرمايه گذاري در آينده را فراهم آورند.
عالوه بر اين با افزايش تورم، نسبت ارزش مبادالت به 
كل ارزش جاري بازار سهام و نيز نسبت تعداد سهام 
مبادله شده به كل سهام منتشرشده در بازار سهام و 
در نتيجه نقدينگي بازار س��هام نيز مي تواند افزايش 
داشته باشد. از آنجا كه نقدينگي بازار سهام نشان گر 
عملكرد بازار سهام اس��ت، در نهايت مي توان نتيجه 
گرفت كه اثر تورم بر عملكرد بازار سهام در كوتاه مدت 
در ايران مثبت است. نكته ديگري كه در اثرات مثبت 
افزايش اين نرخ بر بازار س��هام در كوتاه مدت اثرگذار 
است بي اعتمادي س��رمايه گذاران به ساير بازارها از 
جمله طال و ارز، مسكن و غيره به دليل نوسانات باال يا 
ضريب نقدشوندگي پايين و … است. در واقع از نظر 
سرمايه گذاران بازار سهام ايران در كوتاه مدت كاراست 
ومي تواند به عنوان پوششي در مقابل تورم عمل كند.

   اثرات بلندمدت افزايش تورم بر بازار سهام
در بلندمدت، قيمت ف��روش محصوالت و خدمات 
ش��ركت ها افزايش يافته و درنتيجه بدون افزايش 
توليد يا كيفيت محصوالت و در نتيجه ارزش ذاتي 
س��هام، رقم فروش ش��ركت باال مي رود. در چنين 
شرايطي بازده اسمي ش��ركت ها شاخص ضعيفي 
براي س��رمايه گذاران تلقي مي شود. از سوي ديگر، 
افزايش اين نرخ موجب تامين مواد اوليه مورد نياز 
توليد با قيمت باالتر و در نتيجه توليد با هزينه هاي 

باالتر مي شود.
بنابراين، ميزان تأثير تورم بر قيمت س��هام بستگي 
ب��ه ميزان افزاي��ش قيمت محص��والت و خدمات و 
همچنين افزايش قيمت م��واد اوليه و هزينه ها دارد 
كه بس��ته به نوع صنعت مي تواندبرآيند متفاوتي از 
خود بروز دهد. اما در س��وي ديگر ب��ازار، با افزايش 
س��طح عمومي قيمت ها و نرخ تورم در فاصله زماني 
مي��ان س��رمايه گذاري و بهره ب��رداري، وجهي كه 
سرمايه گذار به عنوان سود سرمايه گذاري به دست 
مي آورد، قدرت خريد كمتري دارد. در نتيجه بازده 
واقعي س��رمايه گذاري، كمتر از ب��ازده مورد انتظار 
خواهد بود. عالوه بر اين، شرايط تورمي باعث كاهش 
قدرت خري��د مردم و كاهش فرص��ت و تقاضا براي 
س��رمايه گذاري و پس انداز در بورس اوراق بهادار و 
به تبع كاهش ش��اخص سهام مي ش��ود. نكته ديگر 
 اينكه با افزايش نرخ تورم، افزايش نرخ بهره بازار نيز 
اجتناب ناپذير است و به همين علت نرخ بازده مورد 
انتظار سهامداران با تغييري مثبت روبرو خواهد شد. 
به اين ترتيب، يكي ديگر از اثرات تورم در بلندمدت 
بي ثباتي در سود و بازده است. بنابراين ميزان تأثير تورم 
بر سود پرداختي شركت ها به سهامداران نامعلوم است و 
درنهايت مي توان نتيجه گرفت كه تأثير تورم بر قيمت 
محصوالت شركت ها و تعديل اثر نهايي و به طوركلي 

بر بازارسهام در بلندمدت در هاله اي از ابهام قرار دارد.
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سهام ريزشي-تورم صعودي
 منطقي در كار است؟ 

بورسنيوز| مهدي دلبري، مديرعامل ش��ركت 
سبدگردان هيوا در اين خصوص بيان كرد: يكي از 
داليل وضعيت فعلي بازار س��رمايه ما اين است كه 
به رغم آنكه درآمد فروش ش��ركت ها رش��د كرده، 
سودآوري ش��ركت ها اما متناس��ب با رشد درآمد 
فروش، رشد نكرده اس��ت. اين به آن معناست كه 
حاشيه سود بنگاه هاي اقتصادي كاهش يافته است. 
كاهش حاشيه سود شركت ها به داليل مختلفي از 
جمله وضع برخي از عوارض، افزايش هزينه انرژي و 
يوتيليتي، و... رخ داده است. وي اضافه كرد: به دليل 
افزايش هزينه يوتيليتي كه در برخي ش��ركت ها از 
جمله شركت هاي پتروشيمي زاگرس، اميركبير، 
بوعلي و پارس در سه ماهه سوم سال قبل اتفاق افتاد، 
حاشيه سود ها تحت تاثير قرار گرفتند. ساير صنايع 
هم از لحاظ حاشيه سود اوضاع مطلوبي ندارند. در 
گروه فلزات و اوره سازان هم مشكالتي از جمله قطعي 
گاز و برق روي حاش��يه سود ش��ركت ها تاثيرگذار 
بوده است. مثاًل حاشيه سود صنعت پتروشيمي در 
زمستان ۱۳99 حدود ۴۱ درصد بوده و در زمستان 
۱۴۰۰ حاش��يه سود پتروش��يمي ها به ۲۳ درصد 
رسيده است. در صنعت پااليشي هم در همين مدت 
حاشيه سود از ۱۴ به ۱۰ كاهش پيدا كرده است. در 
گروه مس و روي نيز حاشيه سود در همين مدت از 
۵۰ به ۲۶ درصد تقليل پيدا كرده است. بازار سرمايه 
قطعًا حاشيه سود ش��ركت ها را رصد مي كند و اين 
كاهش حاشيه س��ود بر روند در بازار سرمايه تاثير 
مستقيم دارد. ضمن آنكه قيمت هاي جهاني هم تا 
حدودي كاهش داشته و نرخ فروش محصوالت به 
ميانگين قيمت در سال ۱۴۰۰ نزديك شده است. به 
نظر با توجه به كاهش حاشيه سود شركت ها انتظار 
رش��د بيش از تورم  در بازار س��رمايه نمي رود! اين 
كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: پيش بيني هاي 
بدبينانه كه در مورد بازار س��رمايه انجام مي شد به 
وقوع پيوسته و بازار سرمايه اين روزها شرايط خوبي 
ندارد. بنابراين به نظر مي رسد واكنش بازار سرمايه 
از منظر تحليلي منطقي بوده است. دلبري در ادامه 
ضمن انتقاد از اختالف معنادار نرخ ارز نيمايي با نرخ 
ارز در بازار آزاد گفت: يكي ديگر از مشكالت صنايع 
و ش��ركت هاي فعال در بازار سرمايه فاصله نرخ ارز 
نيمايي و بازار آزاد است كه به ۲۲ درصد افزايش پيدا 
كرده، حال آنكه فاصله دالر نيمايي با آزاد، ۳ ماه قبل 
حدود 9 درصد بود. كاهش اختالف نرخ ارز در سامانه 
نيما ب��ا بازار آزاد مي تواند يك��ي از مطالبات جدي 
فعاالن بازار س��رمايه باشد كه اگر اين اتفاق محقق 
گردد، آثار مثبتي در بازار سرمايه ما خواهد داشت.

افزايش نرخ بهره بين بانكي 
ترمز رشد بازار سرمايه

محس��ن خدابخش، مع��اون نظارت ب��ر بورس ها و 
ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 
ايجاد ش��وراي ثبات مالي در كشور مي تواند به روند 
معامالت بازار سرمايه كمك كند گفت: جاي خالي 
ش��وراي ثبات مالي در كش��ور باعث شد پيشنهاد 
تشكيل آن به كميسيون اقتصادي دولت ارايه شود. 
محس��ن خدابخش به ضرورت ايجاد شوراي ثبات 
مال��ي و رصد بازارهاي س��رمايه گذاري تاكيد كرد و 
گف��ت: در اين زمان بازار پول، بازار س��رمايه، بيمه و 
صندوق هاي بازنشستگي مي توانند در كنار يكديگر 
اقتصاد كش��ور را به ثبات برسانند. خدابخش با بيان 
اينكه سراسر دنيا با ريس��ك هاي زيادي در قوانين 
و مقررات مواجه اس��ت، اف��زود: پيش بيني پذيري 
تصميمات موضوع بسيار مهم در مواجه با ريسك هاي 
موجود در قوانين و مقررات است يعني اگر اعالم  شود 
فرمول يا نرخ انرژي تا ١٠ س��ال آينده همين است؛ 
به هيچ عن��وان نبايد رقم اعالمي و تصميمات اتخاذ 
ش��ده با تغيير همراه باشد. نايب رييس هيات مديره 
 سازمان بورس با تاكيد بر اينكه سرمايه گذار نيازمند 
پيش بيني پذيري اس��ت نه حمايت، گفت: س��لب 
اعتماد به عن��وان باالترين دارايي در بازار س��رمايه 
موجب مي ش��ود تا مردم گزينه ه��اي ديگري براي 
سرمايه گذاري انتخاب كنند و اين امر فرار سرمايه ها 
از بازار را به دنبال دارد. وي اضافه كرد: بايد اقداماتي 
در راس��تاي رش��د و توسعه ش��ركت ها كه ناشي از 
افزايش بهره وري و توليد و فروش است، صورت گيرد. 
نايب رييس هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار با 
بيان اينكه بازار سرمايه كشور در برابر بازارهاي سرمايه 
دنيا در فضا و اتمس��فري از اقتصاد قرار دارد كه نرخ 
بدون بهره آن ٢٠ درصد است، اظهار كرد: در چنين 
فضايي، اگر قرار به شكل گيري توليد و سرمايه گذاري 
باش��د؛ نخستين س��والي كه س��رمايه گذار از خود 
مي پرسد اين است كه با سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
يا ورود به عرصه توليد با وجود تمام مشكالت كسب 
و كار، به بيش از ۲۰ درصد سود در سرمايه گذاري و 
۲۰ درصد سود در شكل گيري توليد، دست مي يابد 
يا خير؟ وي افزود: زماني كه نرخ س��ود بين بانكي در 
ارديبهشت 99 به كمتر از ١٠ درصد رسيد و بانك ها 
حاضر به پرداخت سود بيش از رقم تعيين شده نبودند؛ 
اين امر موجب شد تا افرادي به سمت سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه تمايل يابند. معاون نظارت بر بورس ها 
و ناشران سازمان بورس با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه 
در حال رقابت با نرخ ٢٠ درصدي بهره بانكي است، 
گفت: مجموع آيتم ها در تصميم گيري ها براي كليات 
اقتصاد اثرگذار است و باعث ايجاد تالطم در معامالت 
بازار سرمايه خواهد شد. خدابخش به اقدامات دولت 
سيزدهم در راستاي حمايت از بازار سرمايه اشاره كرد 
و افزود: دولت اقدامات مهمي در راستاي بهبود روند 
بازار و پيش بيني پذيري آن انجام داد اما تغيير جدي 
در مسير بازار ايجاد نشد.، اين تالش هاي بي ثمر ناشي 
از بي اعتمادي هايي است كه طي سال هاي گذشته 

شكل گرفته و هنوز از بازار رخت نبسته است.

امضاي تفاهم نامه ميان سازمان بورس 
و نهاد ناظر بازارسرمايه تاجيكستان

سنا| روز گذشته نهادهاي ناظر بر بازار سرمايه دو كشور 
جمهوري اسالمي ايران و جمهور تاجيكستان، تفاهم نامه 
همكاري به امضا رساندند. اين تفاهم نامه در حضور روساي 
جمهور دو كشور، به امضاي مجيد عشقي، رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار ايران و كهرزاده فيض الدين ستار، وزير 
ماليه تاجيكستان رسيد. تفاهم نامه همكاري ميان سازمان 
بورس و اوراق بهادار و وزارت ماليه )اقتصاد( تاجيكستان 
با هدف گسترش و تعميق همكاري بين دو بازار سرمايه 
كشورهاي طرفين و در راستاي تعامل و تبادل اطالعات در 
زمينه توسعه بازارهاي اوراق بهادار و فعاليت هاي بورسي 
منعقد شد. در مرداد ماه سال گذشته نيز شركت بورس 
اوراق بهادار تهران تفاهم نامه ديگ��ري را با بورس اوراق 
بهادار آسياي مركزي- تاجيكستان )CASE( امضا كرده 
بودند كه براي گسترش سطح همكاري ها نيازمند امضاي 
توافقنامه اي بين نهادهاي ناظر خود بودند كه اين اتفاق 
ديروز انجام شد. از آنجايي كه در حال حاضر بازارسرمايه 
تاجيكستان نهاد ناظر ندارد، وزارت ماليه )اقتصاد( اين 
كشور به عنوان نهاد ناظر به امضاي اين تفاهم نامه پرداخت. 
در بخش��ي از اين تفاهم نامه آمده اس��ت كه طرفين به 
پشتيباني از روابط تنگاتنگ و همكاري فني بين دو طرف، 
ارتقاي رقابت جهاني، ارتقاي كارايي دو طرف، و تسهيل 
تبادل اطالعات، دانش و تجربيات بين خود متعهد هستند 
تا به طور موثر وظايف مربوطه خود را مطابق با قانون انجام 
دهند. همچنين، طرفين، با توافق دوجانبه، زمينه هاي 
گوناگون��ي را كه در آن همكاري مي كنند را مش��خص 
مي كنند و بايد نهايت تالش خود را جهت تأمين شرايط و 
الزامات اين يادداشت تفاهم به كار بندند. در بخشي ديگر 
از اين تفاهم نامه آمده است كه بدون مخدوش كردن كليت 
اين بند، همكاري مورد نظر اين يادداشت تفاهم شامل 
مواردي )بدون محدود كردن شمول( مي شود كه در ادامه 
به برخي از اين موارد اش��اره مي شود. تبادل كارشناس، 
اطالعات و دانش فني، به منظور ارتقاي توسعه سازمان هاي 
مربوطه، توسعه زيرساخت بازار با هدف رشد بالقوه براي هر 
دو سازمان، همكاري در توسعه بازار و اشاعه اطالعات در 
زمينه بازارهاي اوراق بهادار در كشورهاي مربوطه، اشتراك 
اطالعات نظارتي بازار در زمينه هاي منافع مشترك و تبادل 
اطالع��ات در زمينه ابزارهاي مال��ي، همكاري در بهبود 
وضعيت نقدينگي بازار در بازارهاي اوراق بهادار كشورهاي 
مربوط��ه و نيز ارايه مزاياي س��رمايه گذاري در بازارهاي 
سرمايه به گسترده ترين نحو، براي بخش هاي مرتبط در 
هردو كشور، بررسي امكانات اتحاد راهبردي بين بازارهاي 
اوراق بهادار در كشورهاي مربوطه، كه مي تواند همكاري 
در زمينه پذيرش متقابل در بورس و دادوستد متقابل در 
آينده را شامل شود و تدوين برنامه هاي آموزشي و تبادل 
آموزش براي كاركنان و كاربران بازار از هر دو سازمان برخي 
از اين موارد هستند. گفتني است امروز عالوه بر سند مزبور، 
مقامات ارشد ايران و تاجيكستان در حضور ابراهيم رييسي 
و امامعلي رحمان ۱۶ سند همكاري ديگر در حوزه هاي 
سياسي، اقتصادي، تجاري، حمل و نقل، سرمايه گذاري، 
تكنولوژي هاي نو، محيط زيست، ورزشي، انرژي، قضايي، 

آموزشي و تحقيقاتي و گردشگري به امضا رساندند.

برنامه  ريزي وزارت نيرو براي 
تامين برق صنعت فوالد در تابستان

س�نا| سيدرضا شهرستاني، عضو هيات مديره انجمن 
توليدكنندگان فوالد به تصميمات اتخاذ شده در راستاي 
تنظيم مصرف برق در تابستان و نيز كاهش ايجاد بحران در 
فعاليت صنعت فوالد اشاره كرد و افزود: صحبت هاي مطرح 
شده براي كنترل مصرف برق در تابستان بر اين اساس بود 
كه تعامالتي براي اعالم كاهش حجم ظرفيت مصرفي برق 
صورت گيرد تا در اين زمينه از قبل قادر به انجام مديريت 
الزم باش��يم. عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان 
فوالد اظهار داشت: به دنبال اين هستيم تا قطعي برق را در 
ميان شركت هاي فوالدي و در زماني كه اين شركت ها به 
دنبال تعميرات براي توسعه هستند، تقسيم كنيم. توزيع 
قطعي برق بايد به گونه اي باشد كه منجر به كمبود مواد و 
فشاري به مصرف كننده نهايي تحت تاثير افزايش قيمت ها 
نشود. شهرستاني ادامه داد: همچنين اين تقسيم بايد به 
گونه اي باشد كه چند شركت در يك استان تعطيل كنند 
و هفته بعد ديگر شركت ها در همان استان تعطيل شوند. 
عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان فوالد افزود: اين 
صحبت ها با مسووالن مربوط به وزارت نيرو انجام شده 
كه اكنون در حال برنامه ريزي الزم براي اجرايي ش��دن 
اين تصميمات هستند اما هنوز اعالم نهايي به ما نشده 
و مشخص نيست كه قرار اس��ت در تصميم گيري هاي 
خود چه ميزان مصرف ب��رق را كاهش بدهند. وي ادامه 
داد: صحبت هاي��ي در اي��ن زمينه بوده اس��ت تا در كل 
تابس��تان، هفت هفته برق شركت ها به طور كامل قطع 
شود و هفت هفته هم شركت ها با در اختيار داشتن ٥٠ 
درصد برق به فعاليت خود ادامه دهند. شهرستاني افزود: 
مجموع اين محدوديت ها براي روز است زيرا در طول روز 
به دليل گرمايش هوا و استفاده از كولر، كشور با مشكل 
كمبود برق مواجه است و به طور معمول در ساعات شب 
مشكل كمبود برق كمتر مي ش��ود. عضو هيات مديره 
انجمن توليدكنندگان فوالد گفت: برنامه ريزي ها بايد به 
گونه اي باشد كه ش��ركت هاي توليدي در ساعات شب 
قادر به فعاليت باشند و روزها را با فرمولي كه قرار است به 
ما اعالم شود، فعاليت كنند. وي گفت: ميزان مصرف برق 
شركت ها در هر ساعت پنج هزار و ۵۰۰ كيلووات است كه 
اكنون براساس صحبت هاي انجام شده قرار بر اين است تا 
شركت ها ٢ هزار و ۵٠٠ مگاوات را براي پيك مصرف برق 
در طول ش��ب استفاده كنند كه از اين ميزان در ماه هاي 
خرداد يا مرداد حدود ٣٠ درصد كسر مي شود. شهرستاني 
اظهار داش��ت: سال گذشته به صورت يك شبه تصميم 
گرفته ش��د تا برق صنعت فوالد و سيمان را قطع كنند، 
اكنون صحبت در خصوص انجام برنامه ريزي اس��ت كه 
بايد شركت ها از قبل در جريان اين دست از تصميمات قرار 
بگيرند تا برنامه ريزي الزم نسبت به آن صورت گيرد. عضو 
هيات مديره انجمن توليدكنندگان فوالد گفت: سعي 
ما اين است كه حداقل كاهش در ميزان مصرف برق 
صورت بگيرد و مديريت الزم براي شركت ها انجام شود 
تا تعميرات و توسعه را در زمان قطعي برق انجام دهند. 

»تعادل«درگزارشيبررسيميكند

حركت بورس بر مدار تورم



گروه راه و شهرسازي |
افت فشار »ساخت و س��از« در پايتخت و در پي آن، افت 
درآمدهاي شهرداري از اين محل، مديريت شهري را بر آن 
داشته است تا قدري از بروكراسي حاكم بر فرآيند صدور 
پروانه س��اختماني بكاهد و آن را از حدود 10 ماه به 2 ماه 
كاهش دهد. اگر چه طوالني ش��دن فرايند صدور پروانه 
در شرايط عادي اقتصادي، يكي از علل عمده بي رغبتي 
س��ازندگان به آغاز پروژه هاي جديد ساختماني در شهر 
به ش��مار رود، اما در ش��رايط بي ثباتي اقتصادي كنوني، 
بي گمان، وزن زيادي در عدم تمايل به س��اخت و ساز در 
پايتخت ندارد. در اين حال، پيش از اين ش��هردار تهران 
وعده داده بود كه از ابتداي خردادماه سال جاري، فرايند 
صدور پروانه س��اختماني به 2 ماه كاهش يابد. در همين 
رابطه، عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران ديروز در حاشيه 
جلسه علني شوراي شهر به خبرنگاران گفته، »اگر همه 
دس��تگاه ها اطالعات خود را برخط كنند، حتي در نصف 
روز مي توان پروانه ساختماني را صادر كرد.« در اين حال، 
هم شهردار و هم رييس شوراي شهر تهران فهرست 129 
ساختمان ناايمن پايتخت كه به تازگي در فضاي مجازي 
منتشر شده است را فاقد مرجعيت اعالم كرده و به نوعي 
آن را تكذيب كرده اند. اين در حالي است كه به گفته يكي 
از اعضاي شوراي ش��هر تهران در صحن علني ديروز اين 
شورا، اغلب ساختمان هاي فهرست مورد نظر »دولتي« 
هستند. پيش از اين، در دي ماه سال 1399، گلپايگاني، 
معاون وقت شهرداري تهران در پاسخ به اينكه چرا اسامي 
ساختمان هاي ناايمن براي مردم اعالم نمي شود، گفته بود: 
به خاطر امنيت ملي نمي توانيم نام ساختمان هاي نا ايمن 
پايتخت را اعالم كنيم. اعالم اينكه در شهري مثل تهران 
كدام ساختمان ها آسيب پذيري بااليي دارند، درست است 
كه به افزايش حساس��يت جامعه نسبت به مساله ايمني 
كمك مي كند، اما از منظر امنيت ملي هم محدوديت هايي 
وجود دارد و نمي شود همه اطالعات وضعيت موجود شهر را 
به صورت علني اعالم كرد. قرار بود، در سامانه پايش ايمني 
ساختمان ها، فهرست ساختمان هاي ناايمن منتشر 

شود، اما محدوديت هاي امنيتي مانع اين كار شد.

    علل افزايش بي ميلي به ساخت و ساز 
بررس��ي هاي آماري »تعادل« حاكي از اين است كه طي 
دهه 1390، بازار مسكن كوچك تر شده است. در سال هاي 
گذشته، حجم ماهانه معامالت ملكي كه بيانگر انواع تقاضا 
براي مسكن است، به طور كل و فارغ از برخي نوسان هاي 
مقطعي، سيري نزولي داشته است. همين مساله منجر به 
سرايت افت تقاضا در حوزه سرمايه گذاري و ساخت وساز 
ش��ده اس��ت و در نتيجه طي دهه 90، روند صدور پروانه 
ساخت وس��از در تهران و در كل كشور، نزولي بوده است. 
در اينجا سوالي براي برخي از كارشناسان و ناظران مسكن 
ايجاد شده است و آن، اينكه چرا بازار معامالتي و عملياتي 
مسكن كه نسبت به ساير بازارها، مصون از قيمت گذاري 
دولتي است و خصوصي ترين بازار كشور به شمار مي رود، 
دچار افت سرمايه گذاري هم براي ساخت و ساز و هم براي 
تملك و اجاره داري شده است؟ افزون بر منطق علم اقتصاد، 
مشاهدات سال هاي اخير در بازارهاي مختلف از جمله در 
حوزه صنعت برق نشان مي دهد كه با مداخله قيمتي، اين 
صنعت پتانسيل سرمايه گذاري را از دست مي دهد، چرا كه 
هر گونه سرمايه گذاري، با توجه به قيمت هاي كاذب، براي 
سرمايه گذار به صرفه نيست و همين مساله او را از فعاليت 
اقتصادي و صنعتي باز مي دارد. حال چه شده است كه بازار 
مسكن كه 80 درصد آن در دست مردم است و قيمت ها 
توس��ط مردم تعيين مي شود، دچار چنين سرنوشتي 

شده است؟ علت بروز چنين استثنايي چيست؟ 

    تبارشناسي سرمايه گذاران حوزه مسكن
ب��ه گزارش »تعادل«، پاس��خ ب��ه اين س��وال را بايد در 

تبارشناسي سرمايه گذاران حوزه مسكن سراغ گرفت. 
همانطور كه گفته ش��د، بيش از 80 درصد بازار مسكن 
توسط مردم )اشخاص حقيقي( اداره مي شود و اشخاص 
حقوقي )اعم از دولتي و غير دولتي( تنها حدود 20 درصد 
از اين ب��ازار را در اختيار خود دارند. با چنين تركيبي، با 
هر جهش تورمي در كشور، توان مالي اشخاص حقيقي 
براي سرمايه گذاري در بازار ساخت وساز مسكن به دليل 
جهش قيمت نهاده هاي توليد ساختمان )زمين، مصالح 
س��اختماني و ...( تحليل مي رود و در بهترين حالت آنها 
از سرمايه گذاري پروژه هاي مسكني به اجاره دار تبديل 
مي شوند. سرمايه گذاران حقوقي نيز دو دسته هستند، 
دسته اول شركت هاي پيمانكاري خصوصي يا خصولتي 
هستند كه موجوديت آنها به پروژه هاي دولتي گره خورده 
است و با نوسان در بودجه عمراني دولت، فعاليت هاي آنها 
نيز دچار نوسان مي شود. دسته دوم سرمايه گذاران دولتي 
و در راس آنها بانك ها هستند كه طي سال هاي گذشته به 
دليل افت توان خريد متقاضيان مسكن )اعم از متقاضيان 
مصرفي و سرمايه اي( واحدهاي مسكوني و تجاري زيادي 
روي دس��ت آنها مانده و اصطالحا باد كرده است. از اين 
رو، ت��وان مالي بانك ها با توجه به حبس نقدينگي آنها 
در مسكن و ساختمان و ساير مشكالتي كه در تامين و 
تجهيز منابع مالي دارند، در كنار برخي الزامات تازه در 
خروج از بنگاه داري و ساخت و ساز، مانع از ورود آنها به 
بازار ساخت و ساز شده است. بنا به اين علل، ساخت و ساز 
در كشور به شدت و به طور مستمر دچار افت شده است.

    نگراني از ناديده گرفته شدن
امور فني و مهندسي

برخالف وجود علل اقتصادي براي بي ميلي به س��اخت 
و ساز، ش��هرداري تهران اعالم كرده اس��ت، زمان صدور 
پروانه ساختماني را كاهش مي دهد تا بلكه تحولي در بازار 
ساخت و ساز پايتخت ايجاد شود. اين همه در حالي است 
كه بيم آن مي رود كه در كاهش شديد فرآيند صدور پروانه 
ساختماني، بسياري از مالحظات فني و مهندسي ناديده 
گرفته شود و زمينه هاي بروز حوادثي همچون »متروپل« 
آبادان فراهم آيد، اما ش��هردار تهران وعده داده كه كاهش 
فرايند صدور پروانه خللي به مالحظات فني ايجاد نمي كند. 
با اين حال، به باور كارشناسان، پيامد چنين تصميم هايي 
در س��ال هاي آتي پديدار خواهد شد.  زاكاني ديروز درباره 

زمان صدور پروانه ساختمان اظهار كرده، صدور پروانه بر 
اساس قانون در ۷ روز بايد صادر شود؛ اين قانون مربوط به 
سال 13۷1 اس��ت؛ اما امروز پيچيدگي هاي صدور پروانه 
ساختمان شرايط را به سمتي برده كه فقط خود شهرداري 
دخيل نيست، بلكه فراتر از شهرداري، دستگاه هاي ديگر هم 
دخيل هستند كه اطالعات آنها برخط و به روز نيست و ما 
مجبور هستيم استعالم كنيم. امروز شرايط به گونه اي است 
كه به طور ميانگين تا 10 ماه زمان مي برد تا يك پروانه صادر 
شود.شهردار تهران افزود: تصميم اين است كه اين 10 ماه را 
با حفظ همه دقت ها و بدون آسيب به امنيت و سالمت مردم 
و با تاكيد بر استحكام بنا به دو ماه كاهش دهيم.وي درباره 
اصالح قانون در اين موضوع گفت: نيازي به اصالح قانون 
نيست چراكه زمان صدور پروانه را از 10 ماه به 2 ماه كاهش 
مي دهيم و اگر همه دستگاه ها اطالعات خود را برخط كنند 

حتي در نصف روز مي توان پروانه ساختماني را صادر كرد.

    فهرست ساختمان هاي ناايمن
 مرجعيت ندارد

شهردار تهران گفت: ليست 129 ساختمان ناايمن منتشر 
ش��ده مرجعيت ندارد و مجموعه شهرداري تهران ستاد 
ويژه اي در رابطه با اين س��اختمان ها تشكيل داده است.

عليرضا زاكاني ش��هردار تهران در گفت وگ��و با مهر، در 
واكنش به انتشار ي مبني بر اسامي 129 ساختمان هاي 
ناايمن ش��هر تهران اظهار كرد: به هيچ وجه نه براي اين 
ليست منتشر ش��ده و نه براي ساير ليست ها مرجعيتي 
وجود ندارد.وي با اش��اره به اقدامات شهرداري تهران در 
خصوص ساختمان هاي ناايمن گفت: در شهرداري تهران 
ستادي تشكيل شده كه خروجي آن ستاد، بازبيني گودها 
و ساختمان هاي شهر است و امكاني را فراهم مي كند تا ما 
بتوانيم در جهت استحكام بناهاي موجودي كه خدمات 
ارايه مي دهند و گودهاي خطرناك گام برداريم.شهردار 
تهران تصريح كرد: ليست هايي كه منتشر مي شوند جز 
التهاب در جامعه نتيجه ديگري ندارند، خواسته شهرداري 
از شهروندان اين است كه توجهي به اين ليست ها نداشته 
باش��ند.زاكاني با بيان اينكه در مجموعه ش��هرداري 
موضوع ساختمان هاي نا ايمن را دنبال مي كنيم، گفت: 
در همين راستا از ساير دستگاه ها كمك خواسته ايم 
و جلساتي با دادس��تاني برگزار شده است اما اين اين 

موضوعي نيست كه در مدت كوتاه جمع آوري شود.

    واكنش چمران به
 انتشار فهرست ساختمان هاي ناايمن

مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز گفت: ليست 
ساختمان هاي ناايمن توسط شهرداري تهران اعالم شده و بر 
همين اساس بايد كميته اي در اين رابطه تشكيل شود.چمران 
در حاشيه شصت و هفتمين جلسه شوراي اسالمي شهر و در 
جمع خبرنگاران در واكنش به ليست ساختمان هاي ناايمن 
و واكنش ش��هردار تهران نسبت به آن، افزود: سازمان آتش 
نشاني شهرداري تهران با توجه به تخصص خود نظراتي را در 
رابطه با اين ساختمان ها اعالم كرده است.چمران ادامه داد: 
برخي از مراجع موافق اعالم ساختمان هاي ناايمن نبودند اما 
از نظر بنده مردم بايد بدانند كه اين ساختمان ها كدام هستند 
و بر همين اساس بايد ساختمان هاي نا ايمن را بررسي كرد.

وي تصريح كرد: خواسته من از شهرداري تهران اين است كه 
وضعيت دفاتر خدمات الكترونيك را مشخص كند و توجه 
ويژه اي به سازه ها و پايه ساختمان ها داشته باشد. همچنين 
كميته تخصصي در رابطه با ساختمان هاي نا ايمن بايد 
تشكيل شود. بايد تصميم جدي گرفته شود و به اين تعداد 
ساختمان هايي كه گفته شده نا ايمن است رسيدگي شود.

    اغلب ساختمان هاي ناايمن دولتي هستند
ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران گفت: اگر به ليست 
ساختمان هاي ناايمن نگاه كنيم متوجه مي شويم اكثر 
ساختمان هاي نا ايمن دولتي هستند. اماني در تذكر پيش 
از دستور شصت و هفتمين جلسه شوراي اسالمي شهر 
تهران با بيان اينكه موضوع ساختمان هاي نا ايمن در دستور 
كار قرار گرفته است، افزود: اگر به فهرستي كه منتشر شده 
است نگاه كنيد متوجه مي شويد اغلب ساختمان ها مرتبط 
با ساختمان هاي دولتي، مراكز آموزشي و بيمارستانها است. 
در كنار ساختمان هاي بلند بايد ساختمان هاي فرسوده را 
نيز مدنظر قرار داد. زيرا اين ساختمان ها در معرض خطر 
و آس��يب هاي فوري هستند.عضو شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه ساختمان هاي بلند مرتبه و فرسوده همگي 
در معرض خطر هستند، گفت: شعار اصلي ما در شوراي 
ش��هر تهران توجه به مناطق كم برخوردار بوده است. ما 
بايد بدانيم برنامه ما در شوراي شهر تهران براي بافت 
فرسوده چيست بنده به عنوان عضو شوراي شهر تهران 
بايد بدانم شهرداري تهران براي انجام برنامه هاي خود 
در رابطه با بافت فرسوده چه اقداماتي انجام داده است.
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چه خبر از
اصالح ماده 100 شهرداري؟ 

در روزهايي كه با پول مي توان بس��ياري از تخلفات 
را به ص��ورت قانوني خريد، مجل��س در طرحي كه 
در دس��ت تدوين دارد، مي خواهد ماده 100 قانون 
ش��هرداري را اصالح كند. ماده اي كه مسير قانوني 
ب��راي دور زدن قانون و انجام تخلفات س��اختماني 
تحت لواي آن را فراهم مي كند.اقبال شاكري، عضو 
كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با تاكيد 
بر اصالح قانون شهرداري ها در ماده 100 اعالم كرد: 
مقاومت سنگيني در زمينه اصالحات فني و مهندسي 
در كش��ور وجود دارد اما عزم مجلس اصالح قانون 
است.به گزارش ايرنا، شاكري سه شنبه در شصت و 
هفتمين جلسه شوراي اسالمي شهر تهران با تاكيد 
بر اصالح قانون شهرداري ها و كميسيون ها در ماده 
100 و با بيان اينكه مردم منتظر قانون هستند تاكيد 
كرد: اين موضوع تا س��ه هفته آينده در دستور كار 
صحن مجلس ش��وراي اسالمي قرار خواهد گرفت.

وي با بيان اينكه مقاومت سنگيني در زمينه اصالحات 
فني و مهندس��ي وجود دارد، اظهار كرد: تقاضاي ما 
اين اس��ت كه به خاطر مردم كمك كنيم تا فضاي 
كار كارشناسي ايجاد شود چرا كه دو پايه اصلي اين 
اتفاقات در مجلس در دس��تور كار بررسي قرار دارد.

عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر مديريت 
يكپارچه شهري افزود: تمام خدمات دهندگان بايد 
تحت يك ضلع واحد باشند و شهردار بتواند پاسخگو 
باشد كه اين موضوع نيز در دستور كار مجلس قرار 
گرفته است، براي ساخت، نگهداشت و بازرسي ايمن 
در دستور كار عملياتي قرار مي گيرد كه همكاري ها در 
آن بسيار ضروري است.در اين حال، مهدي عباسي، 
رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران از 
ابهامات متعدد در اليحه جديد ماده 100 خبر داد.

عباسي در مورد اصالح قانون ماده 100 نيز گفت: 
اليحه جديد ماده 100 هم موافق و هم مخالفين 
جدي دارد و بهتر است در جلسات كارشناسي با 
اين ابهامات و ش��بهه هايي كه وجود دارد بررسي 

كنيم و از نظر نخبگان در تهران بهره مند شويم.

هشدار درباره
آگهي هاي پيش فروش خانه

 مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني ش��هر تهران 
گفت: آگهي هاي پيش فروش خانه در منطقه 22 تهران 
با متري 1۴ ميليون تومان، كالهبرداري »تعاوني نماها« 
است و پروژه هاي مس��كوني تعريف شده غيرواقعي 
بوده و پروانه و جواز ساخت هم ندارند.به گزارش ايرنا، 
12 سال پيش قانون ساماندهي پيش فروش مسكن 
در مجلس تصويب شد. درس��ت قبل از تصويب اين 
قانون پروژه هايي با عنوان »نگين غرب«، »ش��فق«، 
»مرواريد« و غيره به مردم معرفي و پيش فروش شد، 
اما بعد چند سال مردم متوجه شدند هر يك واحد به 
1۵ نفر پيش فروش شده اس��ت. اين آشفتگي باعث 
شد تا در همان موقع قانون پيش فروش مسكن وضع 
ش��ود. در همان موقع نيز تمام ام��وال فرد كالهبردار 
مصادره شد و به تصرف سازمان امالك كشور درآمد.با 
اين حال مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر 
تهران، معتقد است كه اين اتفاق مجدد در حال وقوع 
است و در چند س��ال اخير»تعاوني نماها« مجددا با 
تبليغات گسترده و فريبنده اقدام به كالهبرداري در 
ساخت و پيش فروش مس��كن در منطقه 22 تهران 
دارند.خش��ايار باقرپ��ور در گفت وگو با ايرن��ا درباره 
آگهي هاي پيش فروش خانه در منطقه 22 تهران آن 
هم با متري فقط 1۴ ميليون تومان به ايرنا، گفت: در ۴ 
سال اخير، تعدادي »تعاوني نما« ظهور و بروز كردند، 
يك سري معامالت و مبايعه نامه هاي كاماًل صوري و 
عجيب وغريب توس��ط افراِد غيِر ذي سمت به عنوان 
فروش��نده و حتي نه به عنوان نماينده و وكيل قانوني 
تعاوني منعقد مي ش��ود.به گفته وي، اين قراردادها با 
يك مبايعه نامه دستي بدون كد رهگيري، به صورت 
غيررس��مي تهيه و روي آن پروژه هايي واهي تعريف 
مي شود و اين در حالي است كه روي هيچ كدام از اين 
اراضي نيز پروانه ساخت وجود ندارد و عموماً در منطقه 
22 تهران هستند.وي درباره اينكه چرا اين پروژه هاي 
واهي و غيرواقعي در اي��ن منطقه از پايتخت تعريف 
شده است، گفت: يكي از مهم ترين محل هاي جوالن 
تعاوني ها در منطقه 22 تهران است. علت هم اين است 
كه اقبال عمومي مردم براي پيش خريد در اين منطقه 
بيشتر است و اين منطقه از اساس با ادبياِت پيش فروش 
و پذيره نويسي پروژه پا گرفته است.باقرپور ادامه داد: 
اكنون حداكثر سوءاستفاده از نبود تخصص اقتصادي 
بين عموم جامعه مي شود و با اعداد و ارقام غيرواقعي 
مسكن كالهبرداري صورت مي گيرد.وي در اين باره 
گفت: درحالي كه اكنون در منطقه 22 تهران به ازاي هر 
يك مترمربع متراژ مفيد سهم از جواز ساخت و قيمت 
زمين زير 1۵ ميليون تومان نيست، و هزينه ساخت هم 
كه با عرف منطقه 22 زير 1۴ ميليون تمام نمي شود، 
به اين رقم اضافه مي ش��ود، چطور آگهي فروش خانه 
با متري 1۴ ميليون داده مي شود.مديرعامل اتحاديه 
تعاوني عمران شهر تهران گفت: مردم با اعداد و ارقام 
واقعي هزينه ساخت آشنايي ندارند و با خود مي گويند 
درحالي كه يك واحد به قيمت  متري ۴0 ميليون تومان 
تا ۵9 ميليون در منطقه 22 به فروش مي رود اما پيش 
فروش خانه متري 1۴ ميليون تومان آگهي مي شود. 
200 ميليون پيش پرداخت از خريدار گرفته مي شود 
ماهي ده ميليون نيز اقساط خريد خانه. جديداً نيز 
گزينه ميزان انتخاب مبلغ قس��ط ماهانه را نيز به 
قراردادها اضافه كرده اند كه به هيچ وجه با منطق جور 
در نمي آيد. باقرپور درباره نوع مشتري گيري اين 
تعاوني نماها نيز گفت: توسل به تبليغات گسترده 
در فضاي مجازي حتي تبليغات بيلبوردي دارند. 
از ترفند حقوقي در فرآيند پذيره نويسي استفاده 
مي كنند و قراردادها طوري تنظيم مي ش��ود كه 
فرد خريدار بع��د از اطالع از كالهبرداري به دليل 

عبارات در متون دستش به جايي بند نيست.

افزايش قيمت هاي پيشنهادي 
در بازار مسكن

برخي فروشندگان مسكن با القاي گراني پس از حذف ارز 
ترجيحي، اين فرصت را براي خروج از بازار مغتنم دانسته 
و مقداري نرخ هاي پيشنهادي را در ارديبهشت ماه افزايش 
دادند؛ اما برآوردها گوياي آن است كه بازار در خرداد با افت 
مواجه شده و در واقع واكنش خاصي به اين اتفاق نداشته 
است.به گزارش ايسنا، بازار مسكن شهر تهران پس از يك 
هيجان كوتاه مدت يك ماهه با افت روبرو شد. گزارش هاي 
ميداني نش��ان مي دهد كه برخي فروشندگان به بهانه 
حذف ارز ترجيحي، نرخ هاي پيشنهادي را در ارديبهشت 
ماه افزايش دادند. اين اقدام به ايجاد فضاي كاذب در بازار 
انجاميد و رشد قيمت ها خارج از ظرفيت تقاضا را منجر 
شد اما از ابتداي خردادماه به تدريج نشانه هاي حباب زدايي 
در بازار نمايان شده است؛ آن هم در شرايطي كه معموال 
خردادماه به دليل نزديك شدن به فصل جابه جايي، ماه 
پررونقي در بازار مسكن محسوب مي شود.ظاهرا حذف 
ارز ۴200 توماني كاالهاي اساسي در ارديبهشت 1۴01 
منجر به ايجاد فضايي براي القاي انتظارات تورمي در بازار 
امالك پايتخت از سوي برخي بخر و بفروش ها شده است. 
مشاوران امالك مي گويند كه بازار نسبتا پررونقي را به 
لحاظ حجم معامالت در ارديبهشت ماه سپري كرده اند. بر 
اين اساس تصوري ايجاد شد كه هردو طرف عرضه و تقاضا 
با نرخ هاي جديد كنار مي آيند اما افت بازار در خردادماه، 
اين گزاره را رد مي كند؛ به طوري كه در مواردي نرخ هاي 
پيشنهادي مسكن به قبل از گراني هاي اخير برگشته اما 
بازار در ركود به سر مي برد.در واقع به دليل رشد تا ۶00 
درصدي قيمت مسكن در چهار سال گذشته، بازار ملك 
ظرفيتي براي جهش مجدد ندارد و هر نوع فشار به اين 
بازار فقط ركود آن را عميق تر مي كند. البته به دليل تبعيت 
نهاده هاي س��اختماني از تورم عمومي، افزايش قيمت 
ساخت اجتناب ناپذير است اما بنا به گفته كارشناسان، 
در مقطع فعلي همبستگي بين قيمت ساخت و قيمت ها 
در بازار وجود ندارد. اگرچه افزايش قيمت هاي اسمي در 
بازار به نوعي اجتناب ناپذير شده اما به دليل حركت بازار 
مسكن در محدوده كمتر از نرخ تورم، سرمايه گذاري در 
اين بازار فعال س��ودآور نيست.در عين حال واسطه هاي 
ملكي از رونق نسبي واحدهاي نوساز خبر مي دهند. به 
دليل كاهش ساخت و ساز و افزايش سنگين نرخ عوارض 
ساختماني، تمايل به توليد مس��كن در تهران به شدت 
افت كرده است. همين مس��اله منجر به فشار تقاضا در 
واحدهاي كمتر از ۵ سال ساخت و ايجاد فاصله قيمتي 
بين اين گروه از واحدها با قديمي سازها شده است. بنابراين 
عمده متقاضيان به سمت آپارتمان هاي قديمي سوق 
پيدا كرده اند.آن طور كه مشاوران امالك سطح شهر 
تهران مي گويند در مناطق مياني، يافتن واحدهايي 
با قيمت هاي در محدوده يك ميليارد تومان به شدت 
دشوار شده است؛ بنابراين متقاضيان مصرفي به نوعي 
از بازار مناطق مياني حذف و به محدوده هاي جنوبي 
تهران نقل مكان كرده اند. در مناطق مياني و شمالي نيز 
عمده خريد و فروش ها از نوع تبديل به احسن است. 
گزارش هايي هم از كوچ سرمايه گذاران ملكي به شمال 
كشور حكايت دارد.يكي از مشاوران امالك منطقه 1۴ 
تهران با بيان اينكه سطح قيمت ها در ارديبهشت ماه 
به يك باره دچار تغيير شد به ايسنا گفت: نرخ ها نسبت 
به فروردين بعضا 10 تا 20 درصد افزايش پيدا كرد. تا 
حدودي هم خريد و فروش هاي سرمايه اي رشد كرد اما 
متقاضيان مصرفي واكنش خاصي به قيمت هاي جديد 
نشان ندادند. در واقع خريداران واقعي، پولي ندارند كه 
بخواهند اقدام به خريد كنند. فقط كساني كه به قصد 
سرمايه گذاري بلندمدت دارند يا افرادي كه مي خواهند 
خانه خ��ود را بزرگ تر كنن��د در بازار حض��ور دارند. 
معامالت از نوع تبديل به احس��ن هم مشكالت خود 
را دارد. اگر فاصله قيمتي بين خانه قبلي و خانه جديد 
مدنظر، زياد شود تبديل هم امكان پذير نخواهد بود. 
نتيجه كلي اين است كه بازار مسكن ظرفيت رشد ندارد.

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل، سهامي عام شد

با تصويب هيات وزيران ش��ركت س��اخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل كشور به شركت سهامي عام 
100 درصد دولتي تبديل شد.به گزارش مهر، بر اين 
اساس، سرمايه شركت ساخت و توسعه به 3۷۶ ميليارد 
و 3۴۶ ميليون و ۵۴0 هزار تومان و معادل 3۷۶ ميليون 
و 3۴۶ هزار و ۵۴0 سهم 10 هزار ريالي كه 100 درصد 
آن به دولت تعل��ق دارد، افزايش مي يابد. اين افزايش 
سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود 
)اراضي شركت( انجام شده است.شوراي نگهبان 2۴ 
ارديبهشت امسال اصالح اساسنامه شركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور را تأييد كرده است.

ورود وزارت راه به حوزه 
استارت آپ هاي حمل ونقل

مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي از ورود ب��ه ح��وزه 
اس��تارت آپ هاي حمل ونقل خبر داد و گفت: هدف 
ما شناس��ايي كلي صاحبان ايده، ش��تاب دهنده ها و 
س��رمايه گذاران حوزه حمل ونقل اس��ت.به گزارش 
تسنيم، ش��هريار افندي زاده با اش��اره به اينكه هدف 
مطلوب، پياده سازي زيست بوم نوآفريني  حمل ونقل 
كشور اس��ت، اظهار كرد: پيرو برگزاري جلسات ويژه 
كارگروه توسعه زيرس��اخت وزارت كش��ور، يكي از 
موضوعات مطرح شده توسط وزارت راه و شهرسازي، 
چالش هاي موجود در زمين��ه فعاليت صاحبان ايده 
و نوآفرينان در حوزه حمل ونقل است كه مقرر شد با 
رعايت مالحظات زماني، نسبت به شناسايي و رفع موانع 
اقدام عاجل انجام گيرد.وي افزود: باور داريم بسترسازي 
براي بهره من��دي حداكثري از ظرفي��ت كارآفريني 
و نخبگ��ي در حوزه  حمل ونقل ك��ه در نهايت منجر 
به افزايش به��ره وري، كاهش هزينه ها، ارايه خدمات 
مطلوب، افزايش ش��فافيت و ديگر منافع مي شود، از 

مهم ترين اولويت  ها و ضرورت هاي حال حاضر است.
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صدور  پروانه  ساختماني در نصف روز!

روايت نظام مهندسي از تخلفات ساختماني در »متروپل«
سرپرست نظام مهندسي كشور با تاكيد بر اينكه هيچ 
قاعده و ضابطه اي در متروپل آبادان رعايت نشده است، 
گفت: اين افراد آنقدر قدرت داشتند كه هيچ كس نتوانسته 
برود و نظارت كند و خارج از روال معمول ساختمان اجرا 
شده بود. حمزه شكيب در شصت وهفتمين جلسه شوراي 
اسالمي شهر تهران به عنوان ميهمان ويژه حضور پيدا 
كرد تا درباره ساختمان هاي ناايمن تهران و همچنين 
حادثه متروپل آبادان گزارشي را ارايه كند سرپرست نظام 
مهندسي كشور درباره حادثه ساختمان متروپل آبادان 
گفت: آبادان شهري است كه ساختمان هاي بلند آنكه 
تعداد طبقات اش بيش از 10 طبقه است به حدود پنج يا 
شش ساختمان مي رسد و اين در حالي است كه متروپل 
قبل از اخذ پروانه ش��روع به ساخت وس��از كرده است و 
با توجه به وجود منطقه آزاد تجاري ساخت وس��از تابع 
قوانين ديگري بوده پروانه اي كه تا سال 9۶ صادر مي شود 
به گونه اي اس��ت كه سازمان نظام مهندسي در چرخه 
طراحي و اجرا به صورت رس��مي وجود نداشته است.

شكيب ادامه داد: ساختمان هنوز به بهره برداري نرسيده 
بوده كه زير بار يك دوم بارهاي ثقلي خود بوده اس��ت و 
با اين وضعيت مواجه شده اگر به بهره برداري مي رسيد 
تعداد افراد بيشتري در ساختمان حضور داشتند و گرفتار 
حادثه مي شدند. متاسفانه هيچ سازوكار مناسب طراحي 

و اجرايي براي اين ساختمان پيش بيني نشده بود.

   پالسكو بود اگر...
وي در بخ��ش ديگري از صحبت هاي خود به موضوع 
س��اختمان پالس��كو اش��اره كرد و افزود: ساختمان 

پالسكو روزي نماد س��اختمان هاي بلند كشور بود. 
در حال حاضر حدود 1000 ساختمان بلند باالي 12 
طبقه داريم كه مس��ووليت آن برعهده ما و شماست؛ 
اما نگهداري نمي ش��وند و اراده اي نياز است كه براي 
نظارت آنها اقدام كنيم قطعا اگر مباحث مقررات ايمني 
ساختمان ها اجرايي مي شد ما هنوز پالسكو را داشتيم.

   1000 ساختمان بلند در تهران
سرپرست نظام مهندسي كشور افزود: هزار ساختمان 
بلندمرتبه داريم كه باي��د به صورت پايلوت براي آنها 
مواردي را اجرايي كنيم از جمله تدوين دستورالعمل و 
مكانيزم فوق ريزش. اگر آتش سوزي در اين ساختمان ها 
اتفاق افتاد بايد بدانيم كدام طبقات فروريزش دارد و اين 
اطالعات را پس از احصا  در اختيار آتش نش��اني هاي 
منطقه قرار دهيم تا سازه را بشناسند و در هنگام آتش 
سوزي مكانيزم فروريزش موجود باشد البته اين كار از 

قبل آغاز شده ولي متاسفانه دنبال نشده است.

    دانش و علم مهندسي در كشور
 پياده نمي شود

سرپرس��ت نظام مهندس��ي كش��ور در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود در طرح پيشنهادي براي كاهش ريسك 
در ش��هر تهران گفت: ما دانش و توان الزم را داريم دانش 
علم مهندسي در كش��ور ما جزو پنج كشور اول دنياست 
اما متاسفانه اين دانش و علم پياده سازي نمي شود چرا كه 
نظامات درون و بيرون سازماني را رعايت نمي كنيم. بايد به 

سمتي حركت كنيم كه محصول نهايي استاندارد باشد.

به گزارش ايسنا، پس از صحبت هاي حمزه شكيب، مهدي 
چمران رياست شورا در طرح سوالي از سرپرست سازمان 
نظام مهندسي كشور گفت: زمين محل ساخت متروپل 
آبادان چگونه بوده و آيا مي شده چنين ساختماني با پي و 
فوندانسيون معمولي ساخته شود؟شكيب در پاسخ به اين 
سوال مهدي چمران گفت: زمين آبادان احتماال زميني 
از نوع 3 بوده كه آب هاي س��طحي در آن باالس��ت البته 
هنوز بررسي دقيق علمي انجام نداده ايم. قطعا مي شود 
ساختمان هاي حتي باالتر از تعداد طبقات متروپل ساخت 
اما بايد تمهيدات امنيتي الزم در نظر گرفته شود.وي ادامه 
داد: احتماال فوندانسيون ساختمان نياز به شمع داشته اما 
اينكه رعايت شده يا خير؟ بايد مورد بررسي قرار گيرد كه 
در همين راستا تيمي تشكيل داده ايم تا اين كار را انجام 
دهد. رياس��ت شوراي شهر تهران بار ديگر گفت: افرادي 
كه درخواست اضافه طبقه مي كنند شايد بتوانند ستون را 
تقويت كنند اما نمي شود فوندانسيون را كاري كرد لذا اين 
درس عبرتي براي ماست تا راحت و سريع اضافه طبقات را 
تعيين نكنيم.شكيب در ادامه گفت: متروپل ابتدا براي 9 
طبقه طراحي شده ولي براي اين كار از افراد صالحيت دار 
استفاده نمي كند و بعد سه طبقه اضافه مي كند و برخي 
س��تون ها را حذف مي كند و سيستم س��ازه اي بسيار 
عجيبي را كه در دنيا مشابه آن وجود ندارد پياده سازي 
مي كند هيچ قاعده و ضابطه اي در آن رعايت نش��ده و 
متاسفانه اين افراد آنقدر قدرت داشتند كه هيچ كس هم 
نمي توانست برود و نظارت بكند و خارج از روال معمول 
اين ساختمان اجرا شده البته در استان هاي ديگر هم 
موارد مشابه داريم كه بايد ان شاءاهلل اين روند اصالح شود.

    عامل به وظايف خود بوديم
سرپرست سازمان نظام مهندسي كشور همچنين در حاشيه 
نشست علني شوراي شهر به خبرنگاران گفت: سازمان نظام 
مهندسي در بحث متروپل به وظايف خود عمل كرده است 
و حتي در ارديبهشت ماه امسال تذكرات كتبي را در رابطه 
با اين ساختمان به ش��هرداري آبادان ارسال مي كند اما به 
هيچ كدام از اين تذكرات از سوي شهرداري توجه و پيگيري 
نشده است.شكيب افزود: در رابطه با ساختمان متروپل بايد 
به يك نكته اشاره ش��ود و آن موضوع اين است كه فردي 
كه صالحيت نداشته اس��ت به موضوع ساخت وساز وارد 
شده است و جالب است كه در ساعت 9 صبح همان روز كه 
ساختمان متروپل ريزش مي كند شاهدان عيني اعالم كرده 
بودند كه مصالح در اين ساختمان ريزش داشته و تا ساعت 
12 عبدالباقي مالك اين ساختمان در متروپل حضور داشته 
است و اگر دانشي داشت اين وضعيت فعلي ايجاد نمي شد.

وي با تاكيد بر اينكه در بحث ساختماني مقررات ملي، مبحث 
22 وجود دارد اما پياده سازي نمي شود، گفت: اتفاق متروپل 
نيز همانند پالسكو چند صباحي در فضاي جامعه مطرح و 
بزودي به فراموشي س��پرده خواهد شد، اما بايد از اينگونه 
اتفاقات درس عبرت بگيريم.سرپرس��ت نظام مهندسي 
كشور با بيان اينكه در بحث متروپل بخش هاي مختلفي 
از جمله شهرداري، سازمان نظام مهندسي، وزارت كشور و 
حتي قوه قضاييه مسووليت داشته اند، گفت: سازمان نظام 
مهندسي در بحث متروپل به وظايف خود عمل كرده است 
و حتي در ارديبهشت ماه امسال تذكرات كتبي را در رابطه با 
اين ساختمان به شهرداري ارسال مي كند اما به هيچ كدام از 
اين تذكرات از سوي شهرداري توجه و پيگيري نشده است.



مركللز پژوهش هللاي مجلللس شللوراي اسللامي 
در گزارشللي با بررسللي تأثير اسللتخراج رمزارز بر 
پايداري شللبكه برق ايللران، اعمال سياسللت هاي 
سلبي و ايجابي كشللور در حوزه اسللتخراج رمزارز 
را ضعيف ارزيابللي كرد. در اين گللزارش همچنين 
 آمده كلله تاكنون اسللتخراج رمزارزهللاي انرژي بر 
در كشورمان مطرح بوده است اما همه انواع استخراج 
رمزارزها انرژي را به هللدر نمي دهند. انواع جديدي 
از اسللتخراج رمزارزها در حال توسللعه هستند كه 
يك فعاليت اقتصللادي معمولي مثللًا ارايه فضاي 
ذخيره سللازي محتوا يللا ارايه توان رايانشللي براي 
فعاليت هللاي مفيد ماننللد واقعيت افللزوده و اداره 
محيط هاي مجازي يا متللاورس را به ميدان رقابت 

استخراج وارد مي كنند.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسامي در گزارشي با بررسي تأثير استخراج 
رمزارز بر پايداري شبكه برق كشور، اعام كرد: آنچه 
از اسللتخراج رمزارزهاي انرژي بللر در ايران مطرح 
شللده و موضوع سياسللت گذاري قرارگرفته مربوط 
به اسللتخراج بيت كوين و بزرگ تريللن خطري كه 
مدنظر سياست گذار بوده، آسيب به پايداري شبكه 
برق كشور بوده است. در اين راستا مصرف غيرمجاز 
با برخورد قضايي روبرو شده اسللت. در اين گزارش 
تصريح شده: تاكنون بيشتر كشفيات در حوزه رمزارز، 
بيت كوين بوده است. از ابتداي شروع طرح برخورد 
با اسللتخراج كنندگان بدون مجوز از سال ۱۳۹۸ تا 
سال ۱۴۰۰، مجموع كشف و شناسايي دستگاه هاي 
غيرمجاز استخراج رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه 
رسلليده اسللت كه توان مصرفي آنها معللادل ۶۲۱ 
مگاوات بوده اسللت. البته اين دستگاه هاي غيرمجاز 
اسللتخراج رمزارز در زمان هاي مختلف كشف شده 
است و همه آنها به طور همزمان در شبكه برق فعال 
نبوده اند. در اين گزارش، صريح ترين اقدام كشور در 
سياست گذاري اسللتخراج رمزارزها مربوط به وضع 
ممنوعيت اسللتخراج رمزارز در كشللور در تابستان 
سللال ۱۴۰۰ اعام شده اسللت. در بخش ديگر اين 
گزارش آمده: اما اين سياست عمًا شكست خورده 
محسوب مي شود، زيرا تراهش مطلق ماهانه ايران در 
شللبكه بيت كوين از ۹۴.۶ ميليون تراهش در تاريخ 
دهم ارديبهشت ۱۴۰۰ تنها به ۷۵.۳ ميليون تراهش 
در دهم مرداد ۱۴۰۰ )با گذشللت يك ماه و ده روز از 
دستور قطع برق مزارع استخراج رمزارز( رسيد. يعني 
بيش از نيمي از استخراج كنندگان رمزارز بدون توجه 
به دستور دولت و قطعي برق مشغول استخراج رمزارز 
بوده اند. توان مصرف برق اين استخراج كنندگان در 
بدبينانه ترين حالت كمتر از ۸۰۰ مگاوات ساعت بوده 
است. در حالي كه كسري تراز شبكه برق كشور بيش 
از ۱۰ هزار مگاوات ساعت بوده است. در بدبينانه ترين 
حالت كمتر از ۱۰ درصد از كسللري برق كشللور را 

مي توان به استخراج رمزارز نسبت داد. 

   لزوم استفاده از فرصت هاي فناورانه
در اين گزارش ذكر شللده  خطر جدي تر كه نيازمند 
اتخاذ راه حل است، ضعف كشور در اعمال سياست هاي 
سلبي و ايجابي در حوزه استخراج رمزارز است. به نظر 
مي رسللد خطر اصلي ناشللي از گسللترش استخراج 
رمزارزهايي مانند اتريوم در منازل شللخصي اسللت. 
اسللتخراج رمللزارز بيت كويللن در مزارع بللزرگ و با 
تجهيزاتي كه مصرف محسللوس و با قابليت رديابي و 
كشللف باالتر دارند انجام مي شود اما مجموع مصرف 
برق در منازل شخصي براي استخراج اتريوم احتمااًل 
كمتر از ۱۲ مگاوات است. استخراج رمزارزهايي شبيه 
اتريوم به مصرف برق كمتر و البته به تجهيزات گران 
قيمت تر و با ارزبري باالتري نياز دارد و از همه مهم تر 
رديابي آن سخت تر اسللت و مي تواند موجب افزايش 
غير قابل كنترل مصرف برق خانگي شود. در گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس بيان شده كه رفع تهديدها 
همزمان با اسللتفاده از فرصت هاي فناورانه پيش رو 
نيازمند اتخاذ چارچوب مقرراتي شفاف براي نظارت 
بر هرگونه توليد و استخراج دارايي دفتر كل توزيع شده 
در كشللور است. بررسللي ها نشللان مي دهد، اعمال 
ممنوعيت كامل استخراج رمزارز در كشورمان با توان 
فني و مقرراتي فعلي كشور غيرممكن است. همچنين 
اقدام ديرهنگام در سللامان دهي استخراج رمزارزها 
مي تواند مقررات گذاري و سياست گذاري اين حوزه 
را با موانع عمللده اي مواجه كند. در اين گزارش آمده: 
تاكنون اسللتخراج رمزارزهاي انرژي بر در كشورمان 
مطرح بوده اسللت اما همه انواع اسللتخراج رمزارزها 
انرژي را به هدر نمي دهند. انواع جديدي از استخراج 
رمزارزها در حال توسللعه هسللتند كلله يك فعاليت 
اقتصادي معمولي مثًا ارايه فضاي ذخيره سازي محتوا 
يا ارايه توان رايانشللي براي فعاليت هاي مفيد مانند 
واقعيت افزوده و اداره محيط هاي مجازي يا متاورس 

را به ميدان رقابت استخراج وارد مي كنند.

   توقف فعاليت صرافي هاي رمزارز ايراني
 هجوم مردم به صرافي هاي خارجي

ايللن در حالي اسللت كه پيللش ازاين هللم رييس 
كميسلليون اقتصادي مجلللس با انتقللاد از توقف 
فعاليللت صرافي هللاي ارز ديجيتال توسللط بانك 
مركللزي، گفته بود كه توقللف فعاليت صرافي هاي 
رمزارز ايرانللي باعث هجوم مردم بلله صرافي هاي 
خارجي مي شللود. محمدرضا پورابراهيمي، رييس 
كميسلليون اقتصادي مجلس شللوراي اسامي، با 
اشاره گسترده شدن دامنه موضوع رمزارز در كشور 
و ضرورت سللاماندهي دقيق اين حللوزه به منظور 
صيانت از دارايي هاي مردم، گفته بود: »ساماندهي 
بازار رمزارزها يكي از موضوعاتي اسللت كه به طور 
جدي و مسللتمر طي ماه هاي گذشللته در دستور 
كميسلليون اقتصادي مجلس شوراي اسامي بوده 
و در اين خصوص جلسات متعددي هم با مسووالن 
دولتي مربوطه از وزارت امللور اقتصادي و دارايي و 
بانللك مركزي و هم فعاالن اين حوزه برگزار شللده 
اسللت. ناديده گرفتن بحث ارزهللاي ديجيتال در 
كشللور و برخورد سلللبي و انللكار آن امللروز ديگر 
امكان پذير نيسللت و اين موضوع واقعيتي است كه 
بايد با مديريت و ساماندهي صحيح آن، منافع آن را 
به حداكثر و مضرات آن را به حداقل ممكن برسانيم 
چراكه بحث رمزارزها از جمله حوزه هايي است كه 

مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند.« 
او همچنين با ابراز تاسللف از واكنش بانك مركزي 
و وزارت اقتصاد نسبت به حوزه رمزارزها گفته بود: 
»متأسفانه واكنش بانك مركزي و وزارت اقتصاد در 
موضوع رمزارزها به جاي مديريت اين موضوع مهم، 
باتكليف گذاشللتن و عدم تصميم در اين خصوص 
بوده است چرا كه در طول سه سال گذشته، از بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد خواسللتيم كه برنامه خود 
در حوزه اين موضوع مهم را ارايه كند اما موضوع را 

باتكليف رها كردند.« 

    عدم استفاده 
از ظرفيت هاي داخلي توليد

رييس كميسلليون اقتصادي مجلس بللا بيان اينكه 
نگاه ما در موضوع رمزارزها در دو سرفصل كلي بيان 
مي شود، اظهار كرده بود: »سرفصل اول رمزارزهايي 
است كه منشأ داخلي دارد كه از طريق ظرفيت هاي 
داخلللي قابليت توليللد دارد و مي تواند در چارچوب 
ضوابللط و مقررات قانوني و تا حللدي بدون ظرفيت 
برق مصرفي جاري كشللور، با صدور مجوز تأسيس 
نيروگاه هاي تجديدپذير يا نيروگاه هايي با سللوخت 
فسلليلي امكان فعاليت آنها را همزمان با توليد برق 
در كشللور فراهللم مي آورد كلله متأسللفانه به دليل 
سوءمديريت در وزارت نيرو شللاهد عدم استفاده از 
اين ظرفيللت در چارچوب ضوابط قانوني هسللتيم. 
البته موضوع رمزارزهايي كلله به صورت غيرقانوني 
و غيررسمي در كشللور با روش سرقت برق فعاليت 
مي كننللد و كامًا بللر خاف قانون عمللل مي كنند 
طبيعتا بللا واحد اسللتخراج رمزارزهايي كه با مجوز 
قانوني فعاليت مي كنند جداست و قطعا با متخلفان 

بايد برخورد و اشد مجازات صورت گيرد.«
پورابراهيمي با بيان اينكه سللرفصل دوم مربوط به 
رمزارزهايي اسللت كه منشللأ خارجي دارند، عنوان 
كرده بود: »هر كسللب و كاري براي استقرار فعاليت 
خود نيازمند اسللتفاده از درگاه هاي پرداخت است 
و بايد در چارچللوب مقررات ضابطه مند شللود، اما 
دولت به جاي اينكه در چارچوب قانون اين موارد را 
ساماندهي كند، اصل موضوع را متوقف كرده است؛ 
البته در موارد غيرقانوني حتمًا مي بايسللت مجازات 
صورت بگيرد و مجوز متخلفين ابطال شود، اما به طور 
كلي نگاه ما به موضوع رمزارز اين است كه مي توانيم 
از ظرفيت هاي آن در حوزه اقتصاد ملي استفاده كنيم. 
مديريت موضوع رمزارزها نبايللد با توقف فعاليت و 
انكار موضوع تفسير شللود، بانك مركزي مي تواند با 
ضابطه مند كردن و مجوزدار كردن سايت هاي رمزارز 
اين موضوع را مديريت كند چراكه مي تواند در حوزه 

اقتصاد ملي نقش مفيد و موثر ايفا كند.« 
رييس كميسلليون اقتصللادي مجلس بللا انتقاد از 
برخورد سلللبي با موضوع رمزارزها گفته بود: »اين 
نوع برخوردها بللدون توجه به سللاماندهي بخش 
توانمند داخلي باعث هجوم مللردم به صرافي هاي 
خارجي مي شللود كه خود چالش هللاي خاصي به 
دنبال دارد، سللاماندهي اصولي حوزه رمزارز باعث 
شللفافيت در گردش هاي مالي و همچنين تعيين 
تكليف موضوعات مالياتي آن مي شللود، خواسللته 
اساسللي ما از بانك مركزي اين اسللت كه هركسي 
بخواهد در حوزه رمزارز فعاليت كند بايد مانند همه 
كسب و كارها مجوز بگيرد تا بتوانيم با نظارت دقيق 

از دارايي هاي مردم نيز صيانت كنيم.«
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عملكرد شوراي فضاي مجازي 
در شناسايي خألهاي موجود

معاون مركز ملي فضاي مجازي گفت: شللوراي عالي 
فضاي مجللازي طي اين سللال ها توانسللته خألهاي 
حوزه فضاي مجازي را به خوبي شناسللايي و براي آنها 
سندنويسللي كند. به گزارش مهر به نقل از مركز ملي 
فضاي مجازي قاسللم خالدي در نشسللتي با موضوع 
»ظرفيت شناسي و آشنايي با فرصت ها و توانمندي هاي 
مراكللز حللوزوي در عرصه توليد محتوا و رسلليدن به 
فرايندهاي مشترك با مركز ملي فضاي مجازي« برگزار 
شد، گفت: مركز رسانه و فضاي مجازي مركز مديريت 
حوزه هاي علميه با كمك تمام نهادهاي حوزوي، رسالت 
بزرگي در عرصه دين و دينللداري دارد و بايد كارهاي 
جدي در اين خصوص انجام شود. وي افزود: با توجه به 
اينكه تعدد نهادها منجر به اين مي شود كه تقسيم كار و 
تمركز روي مزيت هاي نسبي انجام نشود، اين نشست ها 
مي تواند اين آسلليب را كاهللش داده و همكاري هاي 
مشللترك را به دنبال داشته باشللد. معاون فرهنگي، 
اجتماعي و امور محتوايي مركز ملي فضاي مجازي در 
خصوص وضعيت مركز ملي فضاي مجازي تاكيد كرد: 
با عبور از وِب يك به وِب دو بعد از رواج وباگ نويسللي، 
تغيير و تحوالت بزرگي در كشور شكل گرفت كه نيازمند 
اقدامات جدي تري بود كه فقدان يك قرارگاه براي تمركز 
فعاليت ها در عرصه اينترنت خللأل بزرگي در آن دوران 
ايجاد كرد و همزمان نيز مباحث دوگانه »فرصت يا تهديد 
بودن اينترنت« مطرح شد؛ بنابراين با تدبير حكيمانه 
رهبر معظم انقاب و راهگشللايي ايشان، شوراي عالي 
فضاي مجازي و مركز ملي فضاي مجازي تأسيس شد. 
وي ترسيم نقشه راه جمهوري اسامي در فضاي مجازي، 
سياست گذاري، تنظيم مقررات، تصويب ضوابط، تقسيم 
كار بين دستگاهي، هماهنگي بين دستگاه ها، نظارت و 
ارزيابي و مديريت و راهبري آن را از ماموريت هاي اصلي 
شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي دانست. خالدي 
افزود: شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي در حوزه 
پر كردن خألهاي قانوني و اسناد باال دستي اين حوزه 
كارنامه بسيار خوبي داشته و توانسته خألها را به خوبي 
شناسللايي و براي آنها سندنويسي كند. وي به نسبت 
بين دين و فضاي مجازي اشللاره كللرد و گفت: يكي از 
نكات بسيار مهمي كه در اين ميان مغفول مانده است، 
بحث »دين و فضاي مجازي« است كه ما نتوانستيم اين 
موضوع اصلي را در فضاي مجازي تبيين كنيم و تا ندانيم 
»نسبت دين با فضاي مجازي« چيست و اين نسبت را 
چگونه بايد برقرار كنيللم، توفيق چنداني در اين حوزه 
كسب نخواهيم كرد. معاون مركز ملي فضاي مجازي 
تصريح كرد: اقدامات خوبي به همت طاب و فضا در 
حوزه هاي علميه سراسللر كشور شكل گرفته است اما 
ضمن تقدير از اين عزيزان بايد توجه داشت برآيند اين 
زحمات و اقدامات، همچنان برآيند مورد انتظار نيست. 
خالدي با بيان اينكه بحث خط و زبان فارسي جزو وظايف 
مركز ملي است و مركز آماده همكاري با نور و استفاده از 
تجربيات در اين حوزه اسللت، اظهار داشت: مي توان از 
نقش مركز ملي به عنوان حلقه واسط و هماهنگ كننده 
بين دسللتگاهي براي برطرف كردن موانع پيش 

روي مركز تحقيقات علوم اسامي استفاده كرد.

 ICT تدوين مقررات حوزه 
وتقويت نقش بخش خصوصي

رييس سللازمان نظام صنفللي رايانه اي كشللور بر 
ضرورت تقويت نقش بخللش خصوصي در تدوين 
و تنظيم مقررات اين حوزه و حضور در كميسلليون 
تنظيم مقللررات ارتباطات تاكيد كللرد. به گزارش 
سللازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، سيد حسن 
هاشمي بر ضرورت تقويت نقش بخش خصوصي در 
تدوين و تنظيم مقررات اين حوزه تاكيد كرد و گفت: 
قوانين و مقرراتي كه در كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات تصويب و اباغ مي شود، نقش بسيار كليدي 
و موثللري در حوزه كاري فعللاالن بخش خصوصي 
فناوري اطاعات و ارتباطات دارد و به طور مستقيم 
فعاليت هاي آنها را تحت الشعاع قرار مي دهد. هاشمي 
ادامه داد: بر اين اساس، درخواست سازمان نظام 
صنفي رايانه اي بلله عنوان تنها نهاد قانوني بخش 
خصوصي فاوا در كشللور اين است كه اعضاي اين 
كميسيون در تعامل مستمر با اين سازمان، نظرات 
و مطالبات بخللش خصوصللي را دريافت كرده و 
مقررات اين حوزه را به گونه اي تنظيم كنند كه در 
كنار حفظ حقوق كاربران و بهره برداران، نيازها و 
مطالبات بخش خصوصي به عنوان ارايه دهندگان 
خدمت نيز مد نظر قرار بگيرد. وي خاطرنشان كرد: 
سازمان نصر كشور و كميسيون هاي تخصصي اين 
سللازمان، آمادگي خود را براي تقويت تعامات و 
همكاري هللا با آن كميسلليون اعللام مي دارد و 
اميدوار است نتيجه اين هم افزايي، ارتقاي كمي 
و كيفي خدمات ارتباطللات و فناوري اطاعات، 
به پشتوانه قوانين حمايتي و آينده نگرانه باشد. 

پروژه هاي آموزش ديپ فيك 
در گوگل ممنوع شد

گوگل بي سر و صدا پروژه هاي ديپ فيك را در سرويس 
Colaboratory خللود ممنوع كرد و به اسللتفاده 
گسللترده از منابع اين پلتفرم براي هدف مذكور پايان 
داد. به گزارش ايسنا، سرويس Colaboratory كه 
به اختصار Colab خوانده مي شود، يك منبع رايانشي 
آناين اسللت كه به محققان اجازه مي دهد كد پايتون 
را مستقيما از طريق اين مرورگر اجرا كنند و همزمان 
از منابع رايانشللي رايگان شللامل GPUها براي انجام 
پروژه هايشللان اسللتفاده كنند. به دليل ماهيت چند 
هسته اي GPUها، Colab  براي آموزش پروژه هاي 
يادگيري ماشلليني مانند مدل هاي ديپ فيك )جعل 
عميق( يا انجام تحليل ديتا، ايده آل است. ديپ فيك ها 
مي توانند آموزش داده شوند تا چهره ها را در كليپ هاي 
ويديويي تغيير دهند و حاالت چهره واقعي اضافه كنند 
تا نتيجه كار واقعي به نظر برسد؛ هر چند كه جعلي است. 
آنها براي انتشللار اخبار فيك و ساخت كليپهايي براي 
انتقام يا سرگرمي، مورد استفاده قرار مي گيرند. با اين 
حال عدم وجود محدوديتهاي اخاقي درباره استفاده 
از آنها، مايه جنجال و نگراني شده است. انتظار مي رود 
تاثير اين محدوديت جديد، در دنياي ديپ فيك گسترده 
باشد زيرا بسياري از كاربران از مدل هاي پيش آموزشي 
با Colab بللراي اجراي پروژه هاي كيفيت باالي خود 
استفاده مي كنند. سرويس Colab اين پروسه را بسيار 
راحت مي كرد حتي براي افرادي كه هيچ تجربه كدينگ 
نداشتند. به همين دليل بسياري از آموزش ها، اين پلتفرم 
منابع رايگان گوگل را براي اجراي پروژه هاي ديپ فيك 
پيشنهاد مي كردند. بر اساس گزارش وب سايت بليپينگ 
كامپيوتر، هنوز معلوم نيست آيا گوگل اين تصميم را به 
دليل نگراني هاي اخاقي يا سوءاستفاده گسترده از منابع 

رايانشي رايگان مورد استفاده اين پروژه ها گرفته است.

پيش نويس قوانين امنيت سايبري 
چين براي صنعت بورس منتشر شد

 )CSRC( كميسيون تنظيم مقررات اوراق بهادار چين
پيش نويللس اقدامات اجرايي براي امنيت سللايبري در 
صنعت اوراق بهللادار و معامات آتي اين كشللور را براي 
ثبت نظرات عمومي منتشر كرد. به گزارش مهر به نقل از 
لكسولوژي، پيش نويس قانون مذكور در خصوص ۳ نوع 
موسسه اجرايي خواهد شد كه عبارتند از:۱-  موسساتي كه 
اشاره به شركت هايي دارد كه عمليات هاي عمومي انجام 
مي دهند يا زيرساخت اطاعات در بخش بازار اوراق بهادار 
و آتي را مديريت مي كنند. همچنين موسسات حسابداري 
نيز شامل اين دسته مي شوند. ۲- موسسات عملياتي كه 
اشاره به شركت هايي دارد كه عمليات هاي مربوط به بورس 
و معامات آتي را انجللام مي دهند، مانند كارگزاري هاي 
بورس، شللركت هاي انجام معامات آتي و شركت هاي 
مديريت سرمايه. ۳- موسسات ارايه كننده سرويس هاي 
فناوري اطاعات كه به شركت هايي اشاره دارد كه توسعه، 
آزمايش، يكپارچه سللازي، ارزيابي، نگهداري و مديريت 
روزانه محصوالت و سللرويس هاي مربوط بلله بورس را 
براي سيستم هاي اطاعاتي بورس و معامات آتي فراهم 
مي كنند. هرچند موسسات اصلي و موسسات عملياتي 
محور تمركز پيش نويس اقدامات هستند، اما تهيه كنندگان 
فناوري هاي اطاعاتي مرتبط نيز بايد قوانين مربوطه را 
رعايت كنند. طبق اين قانون موسسات اصلي و عملياتي 
بايد با اجراي مجموعه اي از اقدامات از امنيت سيستم شبكه 
اطمينان حاصل كنند. آنها بايد سيسللتم هاي مديريت 
سايبري ايمن و سالمي ايجاد كنند كه شامل بخش هاي 
نظارت بر فناوري اطاعات، تصميم گيري، مديريت، اجرا و 
رصد است. همچنين اين شركت ها بايد فردي در موسسه 
)معموال نماينده قانوني( را مسللوول امنيت سايبري و 
فردي را به عنوان مسللوول مستقيم فناوري مورد نياز 
براي امنيت سايبري انتخاب كنند. در كنار اين موارد 
شركت ها بايد تضمين كنند تعداد كارمند شايسته و 
سرمايه كافي براي فعاليت هاي كسب و كاري وجود دارد. 

حلقه هوشمند جايگزين كيف پول
شللركت هاي ايتوچو كورپ، ميتسوبيشي يو اف جي 
فايننشيال گروه و ساير شللركت هاي ژاپني در حلقه 
هوشمند »اورينگ« )Evering( كه مجهز به تراشه 
است و مي تواند به عنوان كيف پول و كليد عمل كند، 
سرمايه گذاري مي كنند. به گزارش ايسنا، حلقه اورينگ 
 MTG مورد حمايت شركت سامت و زيبايي ژاپني
Co قرار دارد. اين شللركت سال گذشته با شركت ويزا 
قراردادي بست و فروش اين حلقه هوشمند كه حدود 
۲۰ هزار ين )۱۵۸ دالر( شامل ماليات، هزينه دارد را در 
ژاپن آغاز كرد. فروشندگان در سرتاسر جهان به دنبال 
راه هايي براي راحت كردن خريد و پرداخت پول بدون 
 MTG تماس با هيچ دستگاهي هسللتند و اورينگ و
اميدوارند حلقه هوشمند آنها طرفداراني پيدا كند. اين 
گجت كه مانند حلقه، به انگشت انداخته مي شود، به 
افراد اجازه مي دهد اعمالي مانند باز و بسته كردن درها 
و همچنين پرداخت پول مواد خوراكي در فروشگاه ها را 
انجام دهند. شركت MTG در اظهارنامه بورسي اعام 
كرد در حال تامين يك ميليارد ين از سرمايه گذاران است. 
به گفته منابع آگاه، بيش از ده ها سرمايه گذار در فاينانس 
براي اورينگ كه ممكن اسللت نهايتا وارد بورس شود، 
مشاركت كرده اند. حاميان احتمالي شامل شركت هاي 
دايوا هاوس اينداسللتري و توپان هستند. در حالي كه 
نماينده شركت MTG حاضر نشد در اين باره اظهارنظر 
كند اما شركت ايتوچو و دايوا هاوس تاييد كردند كه در 
تامين مالي اورينگ مشاركت كرده اند. بر اساس گزارش 
بلومبرگ، پاندمي كوويد ۱۹ باعث شد پرداختهاي بدون 
تماس، به متودهاي محبوب تللري براي خريد تبديل 
شللوند. كاربران اورينگ مي توانند با نگه داشتن حلقه 
به روي پايانه پرداخت، پللول كاالها را پرداخت كنند. 
اين حلقه ضد آب است و نيازي به شارژ شدن ندارد و به 
يك كارت اعتباري مرتبط است و سوابق پرداخت با اين 

حلقه، از طريق تلفنهاي هوشمند قابل دسترس است.
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ممنوع كردن ماينينگ در ايران غيرممكن است

رويكرد مناسب براي تدوين سند توسعه صنعتي 
در ارتباط با »مراقبت« و با توجه به قابليت هاي متمايز 
دولتي و شللرايط اقتصاد سياسللي، طراحان سياست 
صنعتي ساز و كارهاي ممانعت از برخورد با »چالش هاي 
حكمراني« را تدبير كرده، از اركان سياست در برابر اين 
چالش هاي محافظت مي كننللد و امكان تدوام اجراي 
سياست ها را حداقل به ميزان دو دهه فراهم مي آورند.  
سياست صنعتي فراگير به لحاظ رعايت سه گانه فوق در 
توالي سياست ها، بر ساير رويكردهاي ناممكن يا پرخطر 
ديگر تفوق دارد. از اين منظر، سياست ها و نهادها بايد با 
زمينه و شرايط خاص زماني كشور از جمله داشته هاي 
سخت  )زيرساختي( و نرم )مالي و انساني( در دسترس، 
اقتصاد سياسللي و قابليت هاي اجرايي، سازگار شوند. 
مضافا با توجه بلله تحوالت داخلللي و تغيير تعامات 
بين المللي، اين رويكرد برخي از سياسللت هايي كه در 
گذشته امكان پذير بوده را در حال حاضر ممكن ارزيابي 
نمي كند و معتقد اسللت ضرورت دارد كه اين راهبرد 
مهم ملي بر پلتفرم فرصت ها و محدوديت هاي خاص 

كشور بنا شود. 

نكات كليدي: 
در موفقيت سياست هاي صنعتي در ايران »پنج واقعيت 

تلطيف  شده« زير حائز اهميت است: 
۱- چون سياست صنعتي ايران در بسياري موارد بايد 

اولويت هاي كاما متفاوتي را نسبت به بسته هاي مشابه 
در »اقتصادهاي صنعتي بالغ« دنبال كند، لذا مي بايستي 
سياست  صنعتي فراگير كه درآمد و فرصت هاي شغلي 
را براي جمعيت بيشتري در اولويت قرار مي دهد و ارايه 
خدمات مقرون به صرفه را بهبود مي بخشد، در اولويت 
قرار بگيرد. سياسللت هاي صنعتي كشللور در سنوات 
گذشته به دليل عدم توجه كافي به اين بخش )نيروي 
كار(، رشد اقتصادي خطرناكي را رقم زده اند و الزم است 
رشد صنعتي كشور تا آستانه هاي معمول سطح معيشت 
محقق شود و رشد اقتصادي بي خطر را به  ارمغان آورد. 
سياست  صنعتي مي تواند براي رسيدن به اين هدف يك 
ابزار كمكي مهم براي حاكميت باشد و براي تبديل شدن 
به اين ابزار الزم است »رشد اقتصادي« در زيربخش هاي 
صنعتي و »تغييرات سللاختاري« الزم را توامان دنبال 
كند. رشد اقتصادي پيش شرط بهبود وضعيت معيشت 
است با اين حال، تجربه هايي از چند كشور كه دوره رشد 
اقتصادي طوالني مدت آنها با افزايش سطح فقر همراه 
شده اسللت نيز وجود دارد؛ چرا كه سياست هاي رشد 
اين كشور نسللبت به آموزش، دسترسي به سرمايه و 

توانمندسازي بي تفاوت بودند.
امروزه عبارت »رشد بي خطر« در ادبيات سياست صنعتي 
فراگير مصطلح شللده اسللت و عاوه بر ابزارهاي رشللد 
اقتصادي، بر الگوي رشد به نفع جمعيت وسيع تري از كشور 

تاكيد مي كند. متاسفانه سياست هاي صنعتي پيشنهادي 
عموما بر ابزارهاي رشللد صنعتي تكيه دارند و نسبت به 
جنبه فراگيري يا همان الگوي رشد صنعتي، بي تفاوت 
هستند. به  نظر مي رسللد كه سياست صنعتي مطلوب 
به ويژه در حال حاضر براي ايران، آن سياسللتي است كه 
هم بر كاركرد الگوهاي توسعه اي و »رشدمحوري« تاكيد 
مي كند و هم فرصت هايي برابر براي نيروي كار نيز فراهم 
آورد تا از اين رشد بهره مند شود. سياست هاي صنعتي كه 
تنها با هدف افزايش رقابت پذيري، رشد بهره وري و استفاده 
از منابع مالي حاصل از رشد اقتصادي براي تامين مالي 
سياست هاي مكمل صنعتي تاكيد دارند، رشد پرخطري 
را براي كشور به ارمغان مي آورند. طراحي سياست  صنعتي 
ايران بدون توجه به آثار توزيعي و طراحي سياست هاي 
رفاهي بدون پيش بيني پيامدهاي رشد و رقابت، اقتصادي 

نامنسجم را به همراه مي آورد. 
۲ -سياست صنعتي ايران بايد در نظر بگيرد كه نسبت 
به كشورهاي رقيب، شللرايط اوليه نامساعدتري براي 
توسللعه فعاليت هاي بخش خصوصللي دارد. در ايران 
»در طرف عرضلله« از يك طللرف مهارت هاي فني و 
كارآفريني نزد بخش خصوصي كمياب است و كشور فاقد 
بنگاه هايي با عمق تخصص باال و كارايي استاندارد الزم در 
فعاليت هاي مكمل است و از طرف ديگر در بخش دولتي 
نيز ظرفيت هاي اجرا و حمايت پايين است و سياست 
صنعتي كه ابزارهاي اجرايي و اطاعاتي سللاده تري را 
توصيه كند به  طور طبيعي در اولويت است. »در طرف 
تقاضا«، درآمد كم و تنوع اندك عادات مصرف كننده، 
باعث شده كه مقياس فرصت هاي موجود به  شدت پايين 
باقي بماند. زيرساخت هاي ناقص سخت افزاري، قانوني 
و شرايط تحميل شده محيطي، امنيت الزم سرمايه را 
فراهم نكرده و همچنين »عدم صرفه جويي هاي مقياس« 
را حاكم كرده است؛ در نتيجه سطح بهره وري بسيار كمتر 
از اسللتانداردهاي بين المللي است. بنابراين، سياست 
صنعتي بايد ماحظات متفاوتي نسبت به نسخه هاي 
مشابه در كشورهاي رقيب كه بر پايه اقتصاد مقياس و 
رقابت سيستمي بنا شده را رعايت كند تا توليدكنندگان 
داخلي كاال و خدمات »قابل مبادله« در بازارهاي جهاني 
به راحتي كنار زده نشللوند و تللا حد ممكن هزينه ها و 
 Latecomers -پيامدهاي جدي »كشورهاي ديرآيند

Countries «  « تخفيف يابند.
۳- سياست صنعتي در ايران بايد رتبه پايين شاخص هاي 
»اثربخشللي دولللت« و لذا سللطح محللدود مديريت 
سياست هاي صنعتي را در گام فعلي در نظر بگيرد. در حال 

حاضر شكست هاي بازار در اقتصاد ايران به مراتب نسبت 
به كشللورهاي صنعتي و در حال گذار موفق، متعددتر و 
پيچيده تر بوده، نياز به رفع شكست هاي بازار نيز به مراتب 
بيشتر است؛ اما در عين حال توانايي بخش دولتي براي 
مقابله با چنين شكسللت هايي نيز محدودتر اسللت. در 
چنين شرايطي است كه يك سياست  صنعتي با ماحظه 
رفع تمامي شكست هاي بازار، مي تواند به راحتي توسط 
گروه هاي ذي نفع »تسخير« شود. لذا، سياست صنعتي در 
گام فعلي الزم است ارزان و در اجرا ساده باشد و به راحتي 

نتوانند توسط گروه هاي ذي نفع تاثيرگذار تسخير شود. 
سياست صنعتي در ايران ابتدا بايد موضوع برنامه هاي 
اجرايي دولت در سياست صنعتي كه مقرر است مقدار 
حمايت ها و شيوه تخصيص آنها مديريت شود را تعيين 
تكليف كند )مانند حمايت هاي مالي به عنوان محرك 
اصلي سياسللت هاي صنعتي و ظرفيت هاي فناوري و 
سازماني.( بررسي ها نشان مي دهد بودجه سياست هاي 
صنعتي در برخي كشورهاي مشابه ايران، تقريبا به  طور 
كامل از بودجه دولتي تامين شده است، لذا دولت بايد 
برنامه دقيقي براي تامين مالي سياست صنعتي داشته 
باشد و مانع از آن شود كه تامين كنندگان ساير منابع و 
فناوري ها و ظرفيت هاي سازماني، سياست  صنعتي را 
تكه تكه كرده و بار شديدي بر دوش ماحظات اجرايي 
تحميل نموده و منابع كمياب تخصصي را در قيد خود 
درآورند. به  طور خاصه، تمركز دولت بايد بر هماهنگ 
كردن تامين كنندگان منابع مالي سياست صنعتي با 
استراتژي هاي كشور باشد كه عاملي تعيين كننده در 

موفقيت يا شكست سياست صنعتي است.
۵- اگر چلله قراردادهللاي تجللاري و پيمان نامه هاي 
سرمايه گذاري خارجي گزينه هاي سياستي خاص را 
به خصوص براي كشورهاي كمتر توسعه يافته دارند، اما 
سياست صنعتي فراگير بر اين مبنا استوار شده است كه 
امروزه »كشورهاي ديرآيند« در مديريت واردات فضاي 
سياسللتگذاري محدودتري دارند و نظامات فناوري، 
حقوقي، گمركي و بازاريابي به ترتيبي است كه هرگونه 
سختگيري برنامه ريزي نشللده و بيش از اندازه در يك 
فعاليت، بر تراز كاال، خدمت و فناوري در ديگر فعاليت ها 
اثر منفي مي گذارد و ضرورت دارد تا مهندسي تجاري 
كشور از تطابق بااليي با مهندسي صنعتي آن برخوردار 
شود تا فعاليت هاي با اشتغال مستقيم، غيرمستقيم و 

القايي باالتر هزينه ديگر فعاليت ها نشوند. 
 ٭ مشاور رييس موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني
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تعادل | فرشته فريادس |
سلس��ه تحريم ها عليه روس��يه موجب شده تا اين 
كشور به نفت خود چوب حراج بزند. روس ها با اعمال 
تخفيف هاي ويژه در قيمت نفت، موفق شدند كه اين 
محصول اس��تراتژيك را در اختي��ار »چين و هند« 
قرار داده و بازار ساير صادركنندگان را كساد كنند. 
مشترياني كه پيش از اين بخش مهمي از نياز خود 
را از ايران تأمين مي كردند، حاال بازار بهتري را براي 
واردات پيدا كرده اند. پس از آغاز جنگ با اوكراين، 
نفت و بازي با قيمت آن به مهم ترين ابزار مقابله اي 

روسيه تبديل شد.
اما مهم ترين عامل افزايش قيمت نفت به تحريم هاي 
ضدروسي اروپا مربوط مي ش��ود. گفته مي شود، با 
رونمايي از بسته ششم تحريم ها و تصميم اتحاديه 
اروپا براي قطع ۹۰ درصد واردات نفت از روس��يه، 
مس��كو تالش را ب��راي فروش حداكث��ري نفت به 
خريداران آسيايي سرعت مي بخشد. موضوعي كه 
تغيي��ر وتحوالت نفتي را درجه��ان رقم خواهد زد. 
حال با توجه ب��ه اينكه ايران، خود ذيل تحريم هاي 
گسترده اي قرار دارد و با محدوديت هاي زيادي براي 
فروش نفت مواجه اس��ت؛ در اين شرايط و در نبرد 
تخفيف ها، بايد بيشتر از قبل تخفيف بدهد تا بتواند 

در بازار نفت حضور داشته باشد.
به عبارتي ديگر، يك رقابتي ميان ايران و روس��يه 
بر سر تخفيف هاي بيشتر به راه مي افتد كه منفعت 
آن متوجه مش��تريان نفتي مي ش��ود. البته برخي 
ازكارشناس��ان مي گويند، روس��يه، عمدا به دنبال 
مشكل تراشي براي صادرات نفت ايران نيست و تنها 
به دنبال يافتن مشتريان بيشتر براي فروش نفتش 
است. همانطور كه ايران در ايام تحريم، تمام تالش 

خود را به كار مي گيرد تا نفت بيشتري را بفروشد.

    چرخش نفتي مسكو!
تحريم هاي غربي و تهديد تحريم نفت روسيه باعث 
شده، مسكو مسير محموله هاي خود را به    سمت آسيا 
تغيير دهد. رصد آمارها نش��ان مي دهد، بيشتر نفت 
روسيه به هند و چين صادر شده است؛ به طوري كه 
روس��يه اخيرا نفت خود را با ۲۵ درصد تخفيف ارايه 
مي دهد كه باعث شده، هند و چين محتاطانه از اين 
شرايط استفاده كنند و حجم بااليي از نفت روسيه را 

در هفته هاي اخير خريداري كنند.
نفت روس��يه از طريق دريا به آس��يا صادر مي شود، 
بنابراين افزايش حجم تجارت روس��يه و آس��يا ۴۵ 
تا ۶۰ميليون بش��كه انتقال نفت از طريق دريا را در 
آينده نزديك افزايش مي دهد. اطالعات كپلر نشان 
مي دهد، از ۲۶ ماه مه، حدود ۵۷ميليون بشكه نفت 
خام اورال روس��يه و ۳/ ۷ميليون بشكه از نفت خام 
اسپوي خاور دور اين كشور روي دريا بوده است، اين 
رقم در اواخر فوريه برابر با ۱۹ميليون بشكه نفت اورال 

و ۷/ ۵ميليون بشكه نفت اسپو بوده است.
از آ ن سو، بررس��ي ها نيز از افت شديد صادرات نفت 
ايران به اين دو كشور در يك سال اخير حكايت دارد. 
به گونه اي ك��ه در روزهاي اخير، ميزان كل صادرات 
نفت ايران در مرز ۲۰۰ هزار بشكه در روز متوقف شد. 
در خطر بودن بازارهاي صادراتي نفت روسيه در اروپا 
در پي جنگ با اوكراين باعث شده تا برخي رسانه ها 
از چرخش روسيه به س��مت آسيا براي فروش نفت 

خود خبر دهند. 
آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد، كه از زمان آغاز 
جنگ اوكراين، »چين« حدود ۷ ميليارد يورو )۷.۵ 
ميليارد دالر( سوخت فسيلي از روسيه وارد كرده، كه 
بخش عمده آن نفت خام بود. اين در حالي است كه 
در همين بازه حدود يك چهارم از فروش نفت ايران 

به چين كاهش يافته است.
برخي نيز پيش بيني مي كنند كه اين ميزان به يك 
سوم برس��د. از آنجايي كه چين حجم خريد خود را 
كاهش داد و همزمان به دنبال تخفيف هاي بيش��تر 
و نفت ارزان تر اس��ت، اين امكان وجود دارد كه ايران 
بخش زيادي از درآمدهاي خارجي خود را از دس��ت 

بدهد. 
به طوري كه آمارها حكايت از اين دارد كه ميانگين 
حجم فروش نف��ت ايران در ماه مي ب��ه ۴۵۵ هزار 
بش��كه در روز رس��يده كه اين ميزان نسبت به ماه 
آوري��ل كاهش بي��ش از ۴۵۶ هزار بش��كه اي را در 
پي داش��ته اس��ت. در واقع نفت ايران كه در خالل 
س��ال هاي تحريم ب��ا اعمال تخفيف ب��ه مهم ترين 
مش��تري آن يعني چين فروخته مي ش��د، در چند 

ماه اخير و پس از درگيري هاي روس��يه و اوكراين 
و اعمال تحريم هاي نفتي اتحاديه اروپا نس��بت به 

روسيه حال با رقيبي قدرتمند مواجه شده است. 
آمار رسمي گمرك چين هم نشان مي دهد، صادرات 
نفت از روسيه به چين در آوريل ۴درصد در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذش��ته رشد كرده و اين كشور 
در رتبه دومين صادركننده بزرگ نفت به چين پس 
از عربستان سعودي قرار دارد. مجموع واردات نفت 
چين ماه ميالدي گذش��ته حدود ۷ درصد نسبت به 
آوريل سال ۲۰۲۱ رشد كرده است. در همين حال، 
داده ها و محاسبات شركت ها نيز گوياي اين است كه 
ايران در ماه مارس بين ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار بش��كه در 

روز نفت به چين فروخته است.
اما به گفت��ه ايمان ناصري، مدي��ر بخش خاورميانه 
شركت مشاوره نفت و گاز FGE، تخمين زده مي شود 
كه صادرات نفتي ايران به چين در ماه آوريل ۲۰۰ هزار 
تا ۲۵۰ هزار بش��كه در روز كاهش داشته باشد كه به 
معناي افتي معادل يك چهارم يا يك س��وم صادرات 

ايران به چين است.
از سوي ديگر، رويترز روز دوشنبه به نقل از داده هاي 
Refinitiv Eikon گ��زارش داده كه هند از فوريه 
۳۴ ميليون بشكه نفت روسيه را با تخفيف وارد كرده، 
كه بيش از ۱۰ برابر ارزش كل واردات از روس��يه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل است. بر اساس اين 
گزارش، بيش از ۲۴ ميليون بشكه نفت خام روسيه 
در اين ماه خريداري شده كه نسبت به ۷.۲ ميليون 
بش��كه در آوري��ل و ۳ ميليون بش��كه در ماه مارس 
افزايش بزرگي يافته است. داده ها نشان مي دهد كه 
اين كشور جنوب آسيا قرار است در ماه ژوئن حدود 

۲۸ ميليون بشكه نفت دريافت كند. 
در سال گذش��ته، صادرات نفت خام روسيه به هند 
به طور متوس��ط تنه��ا ۹۶۰ هزار بش��كه در ماه بود 
ك��ه تقريبًا ۲۵ برابر كمتر از كل اي��ن ماه بود. به نظر 
مي رسد، تحريم هاي غرب بر مسكو فرصتي را براي 
پااليشگاه هاي هندي ايجاد كرده، تا خريد نفت روسيه 
)عمدتًا نفت خام اورال( را با قيمت هاي نازل، افزايش 
دهند، زيرا برخي از مشتريان اروپايي آشكارا تمايلي 

به خريد نفت خام روسيه ندارند.
هند به دليل ادامه خريد نفت روسيه مورد انتقاد غرب 
قرار گرفته است. با اين حال، دهلي نو اين انتقاد را رد 
كرده و گفته است كه اين واردات كسري از نيازهاي 
كلي كشور را تش��كيل مي دهد. مقامات همچنين 
گفتن��د كه هند ب��ه خريد نفت ارزان روس��يه ادامه 
خواهد داد؛ زي��را توقف ناگهاني مي تواند هزينه ها را 

براي مصرف كنندگانش افزايش دهد. 

    اماواگرها درباره درآمدهاي نفتي
در عين حال وزارت نفت ايران به تازگي اعالم كرد 
كه درآمدهاي نفتي ايران در فروردين و ارديبهشت 
امسال، رشد ۶۰ درصدي نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته داشته و بازارهاي جديدي براي فروش نفت 
شناسايي شده اند. همچنين بنابر اعالم وزارت نفت، 

درآمدهاي پتروشيمي كه به سامانه نيما واريز شده 
در دو ماه نخس��ت پارسال ۱.۵ ميليارد دالر بود كه 
در دو ماهه امسال به ۲ ميليارد و ۴۵۰ ميليون دالر 

رسيده است. 
اعالم اين آمار انتقاداتي به همراه داشت؛ به طوري كه 
برخي كارشناسان اين ميزان افزايش درآمدهاي نفتي 
را حاص��ل افزايش قيمت نف��ت در بازارهاي جهاني 
عنوان كردند، كه نمي ت��وان آن را افزايش صادرات 

نفتي تلقي كرد. 
در همين زمينه پدرام سلطاني، نايب رييس پيشين 
ات��اق بازرگاني ايران، در توييتي نوش��ت: »در حالي 
وزارت نف��ت چني��ن ادعايي را مط��رح مي كند كه 
قيمت نفت نس��بت به آن دوره بي��ش از ۷۰ درصد 

افزايش دارد.
بدين ترتيب مي توان گفت ايران نه تنها از خأل روسيه 
در بازار نفت بهره اي نبرد، بلكه بازار خود را هم واگذار 
ك��رد. از اين رو اگ��ر افزايش درآمدي هم به چش��م 
مي خورد، ارتباطي به رش��د صادرات يا برنامه هاي 
وزارت نفت ندارد؛ بلك��ه از ِقبل افزايش قيمت نفت 
در بازار جهاني، به هر ترتيب ايران هم منتفع ش��ده 
اس��ت. در حالي كه با حفظ حجم صادرات گذشته 
يا به نتيجه رس��اندن مذاكرات برجام، احتمااًل امروز 
درآمدهاي نفتي كشور به اندازه ظرفيت هاي موجود 

بود.«
حميد حس��يني عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، 
گاز و پتروشيمي ايران هم گفته است: »دولت بايد از 
اين مساله آگاهي داشته باشد كه ممكن است ورود 
روسيه به بازار، صادرات نفت ايران به چين را به خطر 
بيندازد. او همچنين تاكيد كرده كه باالخره روسيه 
س��هم صادرات نفت را از ايران گرفته و اين بهترين 

فرصت براي احياي برجام است.«

    تحريم نفتي اروپا عليه مسكو
در اين ميان اروپايي ها هم بيكار ننشستند و پس از دو 
بار شكست كشور هاي اتحاديه اروپا براي توافق روي 
تحريم واردات نفت از روسيه، يك مقام ارشد اروپايي 
بامداد سه شنبه از حصول اجماع نظر در اين باره خبر 
داد. »چارلز ميشل« رييس ش��وراي اروپا در پيامي 
توييتري اعالم كرد كه كشور هاي عضو اين اتحاديه 
ب��راي تحريم بخش اعظم واردات نفت از روس��يه به 

توافق رسيده اند.
ميش��ل در اين بيانيه توضيح داد: »روي ممنوعيت 
واردات نفت روسيه به اتحاديه اروپا توافق حاصل شد. 
اين امر بالفاصله بيش از دو سوم واردات نفت از روسيه 
را پوش��ش مي دهد و منبع عظيم��ي از تامين مالي 

ماشين جنگي اين كشور را كاهش مي دهد.«
»اورسوال فون درالين« رييس كميسيون اروپا نيز 
در صفحه توييتر خود نوشت: »ما در ورساي توافق 
كرديم كه وابستگي خود به گاز، نفت و زغال سنگ 
روس��يه را در اس��رع وقت حذف كنيم.« اين مقام 
اروپايي با استقبال از اتفاق نظر سران اتحاديه اروپا 
براي تحريم نفتي روسيه، توضيح داد: »اين امر عماًل 

حدود ۹۰ درصد از واردات نفت روس��يه به اتحاديه 
اروپا را تا پايان سال ۲۰۲۲ قطع مي كند. ما به زودي 
برمي گرديم تا درب��اره آن ۱۰ درصد باقيمانده نيز 
تصميم بگيريم.« »جوزپ بورل« مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا هم با اس��تقبال از اين توافق، 
گفت: »اين تصميمي مهم براي فلج كردن ماشين 

جنگي پوتين است. اتحاد ما، قدرت ما است«.
پيش از اين نيز »مارك روته« با اشاره به سواالتي كه 
برخي كشور هاي اروپايي درباره تحريم نفتي روسيه 
دارند، گفته بود: » بس��ته ششم تحريم هاي اتحاديه 
عليه مسكو احتمااًل پيش از فرا رسيدن فصل تابستان 
تصويب مي ش��ود.« در همين زمينه رويترز گزارش 
داده كه هر گونه تحريم جديدي بازار جهاني نفت را با 

كمبود عرضه مواجه مي كند.
البته اين موضوع واكنش روس��يه را درپي داش��ت؛ 
به طوري كه »ميخاييل اوليانوف« نماينده دايم روسيه 
در سازمان هاي بين المللي مستقر در وين در واكنش 
به بسته ششم تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه روسيه 
كه شامل تحريم بخشي از نفت اين كشور مي شود، در 
توييتي نوشت: »روسيه واردكنندگان ديگري براي 

نفت خود پيدا خواهد كرد.«
اوليان��وف همچنين در پاس��خ به توييت »اورس��وال 
فون درالين« رييس كميسيون اروپا كه تحريم نفتي 
روسيه را اعالم كرده بود، نوشت: »قابل توجه است كه 
او اكن��ون اظهارات قبلي خود را نقض مي كند. تغيير 
بسيار سريع ذهنيت نشان مي دهد كه اتحاديه اروپا 

وضعيت خوبي ندارد.«

    چشم انداز قيمت نفت
با هم��ه اينها، چش��م انداز قيمت نف��ت در آينده به 
رخدادهاي اوكراين و تصميمات روسيه وابسته است. 
اگر نبرد در اوكراين ادامه داشته باشد و امريكا، اروپا و... 
تحريم ها عليه روسيه را تداوم بخشند، قيمت نفت در 
كانال صعودي قرار خواهد گرفت اما اگر مذاكرات ميان 
روسيه و اوكراين و غرب به نتيجه برسد، احتمال پايين 
آمدن قيمت نفت وجود دارد. در حال حاضر، ايران و 

ونزوئال بزرگ ترين ذخاير نفت خارج از بازار را دارند.
هر دو كشور نيز تحريم هستند. اگر برجام احيا شود 
و مذاكرات امريكا با ونزوئال نيز به سرانجام برسد، اين 
امكان وجود دارد كه بازار كمي به سمت تعادل حركت 
كند. اما اگر تحريم ها تداوم داشته باشد، قيمت نفت 

همچنان صعودي خواهد بود.
در همين رابطه نرس��ي قربان، تحليلگر ارشد حوزه 
انرژي، هم در اظهاراتي تاكي��د كرده: »ايران براي 
تداوم فروش نفت و حضور در بازارهاي بين المللي 
نيازمند احياي برجام است. نبايد به سادگي كشور را 
پشت خاكريزهاي تحريم گرفتار ساخت.« حال با در 
نظر گرفتن اينكه همه كشورها به دنبال تامين منافع 
خود هستند، ايران هم بايد سعي كند، گزاره هايي 
را به كار بگيرد كه نهايتا بيش��ترين آورده را برايش 
داش��ته باش��د. بنابر واقعيت موج��ود، تحريم هاي 

اقتصادي هيچ تناسبي با منافع ملي ايران ندارند.
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نرخ ارز حقوق ورودي
 ETS اعالم شد

معاون برنامه ريزي و امور بين الملل گمرك ايران از اعمال 
نرخ ارز ETSبانك مركزي در محاسبات حقوق ورودي، 
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب مجلس شوراي 
اسالمي، در سامانه اطالعاتي گمرك، از ۹ خردادماه خبر 
داد.  س��يد ميثم حس��يني لر، معاون برنامه ريزي و امور 
بين الملل گمرك ايران در خصوص پياده سازي سامانه اي 
نرخ محاس��باتي حقوق ورودي در سال جديد گفت: با 
عنايت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱و الزام اعمال اخذ حقوق 
ورودي بر اس��اس نرخ ارز  ETS، پس از مش��خص شدن 
تغييرات و كاهش سود بازرگاني در هيات وزيران و كاهش 
تعرفه هاي گمركي در كاالي اساسي طبق قانون بودجه 
مذكور و اعالم آن به گمرك به عنوان س��ازمان مجري، 
تغييرات قانوني از عصر روز س��ه شنبه با وجود تعطيلي 
تهران در سامانه اطالعاتي گمرك آغاز شد و در روز شنبه 
و يكشنبه هفته جاري تست هاي فني در سامانه صورت 
گرفت.  وي افزود: گمرك صرفا به عنوان مجري موظف 
بود تا با تبادل اطالعات با سازمان هاي قانوني مرتبط در 
راستاي اجراي قانون عمل كند، بنابراين با عبور موفق از 
مرحله تست عملكردي در سامانه و رفع مشكالت ناشي 
از فرمت هاي جديد ديتا از وزارت صمت، سازمان مالياتي 
و بانك مركزي، از ۹ خردادماه تغيير در نرخ محاسباتي در 
سامانه اطالعاتي گمرك اعمال شد.  حسيني لر در ادامه 
گفت: مبناي تعيين نرخ روزانه محاسباتي حقوق ورودي، 
بانك مركزي است و گمرك هيچ دخل و تصرفي در آن 
ندارد و از آنجا كه طبق اعالم بانك مركزي، نرخ ارز ETS در 
ابتداي هر روز در آن بانك به روزرساني مي شود، اطالعات 
به روزشده نرخ ارز به صورت س��رويس الكترونيكي و از 
طريق بستر شبكه ملي اطالعات )مطابق با بند ث ماده 
۶۷ قانون برنامه شش��م توسعه كش��ور( در سامانه هاي 
اطالعاتي گمرك پياده سازي شده )تبادل( و روزانه ساعت 
۹ صبح نيز اعمال مي شود. )بنا به اعالم آن بانك، معاون 
برنامه ريزي و امور بين الملل گمرك ايران تاكيد كرد: بر 
اساس اعالم بانك مركزي، در روزهاي تعطيل رسمي، 
نرخ ارز از سوي آن بانك به روز رساني نمي شود و آخرين 

روز كاري قبل از تعطيل مالك عمل خواهد بود. 

بازديد سرپرست امور بازرسي و 
كنترل فني شركت ملي گاز ايران 

از شركت گاز استان مركزي  
ابوالفضل ورواني فراهاني سرپرست امور بازرسي و كنترل 
فني ش��ركت ملي گاز ايران با اعضاء هيات مديره و رييس 
بازرسي فني شركت گاز استان مركزي در سالن كنفرانس 
اين شركت، تشكيل جلسه نمودند.  به گزارش روابط عمومي 
شركت گازاستان مركزي، محمدرضاسميعي مديرعامل 
اين شركت در ابتداي اين جلسه ضمن خوش آمد گويي، 
گزارشي از عملكرد گاز استان و فعاليت هاي انجام شده در 
حوزه گازرساني، تعالي سازماني و پياده سازي استانداردهاي 
مديريتي و نيز دريافت گواهينامه هاي كيفيتي ارايه نمود. 
درادامه مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان مركزي گزارش 
عملكرد اين واحد در سال ۱۴۰۰را ارايه نمود و به تشريح 
فرآيندهاي بازرسي فني در بخش هاي بازرسي كاال، بازرسي 
پروژه، بازرسي تاسيسات و عمليات نشت يابي پرداخت.  
ورواني فراهاني سرپرست امور بازرسي و كنترل فني شركت 
ملي گاز ايران ضمن قدراني از زحمات و تالش صورت گرفته 
در گاز اين اس��تان و نيز حوزه بازرس��ي فني، در خصوص 
دغدغه ايشان در حوزه منابع انساني بازرسي فني خصوصاً در 
شركت هاي زيرمجموعه پرداخته وافزود: نيروهاي بازرسي 
فني ضامن كيفيت در عملكرد شركت بوده و از اولويت هاي 
كاري ايشان بازآوري نمودار بازرسي فني در شركت ملي 
گاز و شركت هاي زيرمجموعه و تجهيز آنان به دانش روز 
دراين حوزه بوده و برگزاري دوره هاي آموزشي فني در 

حوزه هاي مختلف بازرسي فني موردتوجه قرارگيرد.

هيچ مشكلي در تامين سوخت 
استان كردستان وجود ندارد

ميالد مرادي| مديرشركت پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه كردستان گفت: در دو ماهه ابتدايي سال جاري 
حدود۴ميلي��ون و ۳۰۰هزار ليتر نفت س��فيد به نقاط 
مختلف اس��تان كه غالبا روستاها بوده است ارسال شده 
است كه ۲ميليون ليتر آن براي روستاهاي صعب العبور 
بوده است. جهانبخش نوكاني گفت با تحليل مصرف انواع 
سوخت در استان از ابتداي سال جاري تاكنون در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: در اين مدت در 
استان ۲۵درصد افزايش مصرف بنزين، ۳درصد كاهش 
مصرف نفت گاز و۲۳ درصد كاهش مصرف نفت سفيدبه 
دليل توسعه گازكشي در برخي از روستاهاي استان اتفاق 
افتاده است. وي با اشاره به عملياتي شدن طرح گازسوز 
كردن خودروهاي عمومي در استان بيان كرد: از ابتداي 
شروع اين طرح تاكنون ۴هزار و ۲۰۰ وسيله نقليه عمومي 
در استان به صورت رايگان گاز سوز شده است. نوكاني به 
بازرسي جايگاه هاي سوخت استان براي جلوگيري از بروز 
هرگونه تخلف اشاره و خاطرنشان كرد: بازرسي جايگاه هاي 
سوخت بنزين و نفت گاز شبانه روزي به دو صورت كنترل 
نحوه عرضه سوخت و بازرسي كيفيت و كميت سوخت در 
جايگاه ها انجام مي شود. مديرشركت پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه كردستان يادآورشد: تمامي مواد نفتي اعم از 
بنزين، نفت گاز و نفت سفيد به صورت كامل در انبار نفت 
استان ذخيره شده است. وي افزود: در حال حاضر ۲۱۱ 
دستگاه نفتكش عمليات س��وخت رساني در كل نقاط 
استان را براي اس��تفاده۱۴هزار خانوار نفت سوز را انجام 
مي دهند. مديرشركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
كردستان ضمن اشاره به مصرف نفت سفيد در دو ماهه 
ابتداي سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
اظهار كرد: در دو ماهه ابتدايي سال جاري حدود۴ميليون 
و ۳۰۰هزار ليتر نفت سفيد به نقاط مختلف استان كه 
غالبا روستاها بوده است ارسال شده است كه ۲ميليون 

ليتر آن براي روستاهاي صعب العبور بوده است.

تهرانومسكوبرايحفظبازارهاينفتيواردگودرقابتشدند

وزارتصمتبازهمخلفوعدهكرد!

صادرات يا مفت فروشي نفتي؟

چرا نتايج قرعه كشي خودرو اعالم نشد؟ 
در حالي كه پس از يك هفته از اتمام مهلت ثبت نام در 
طرح يكپارچه تخصيص خودرو، قرعه كشي طرح ها 
برگزار شد، مقرر بود، اسامي منتخبان ساعت ۹ صبح 
روز سه شنبه بر روي همين سامانه منتشر شود؛ اما گويا 
نهادهاي نظارتي همچ��ون وزارت صمت براي احراز 
هويت مش��تريان به ويژه در طرح جواني جمعيت، به 
زمان بيشتري نياز دارند و ضمن عذرخواهي بابت تاخير 
پيش آمده، تا ۲۴ ساعت آينده براي اعالم اسامي مهلت 
خواسته اند. سه شنبه هفته گذشته )۲۷ ارديبهشت ماه( 
اولين فروش خودرو در قالب سامانه يكپارچه تخصيص 
خودرو با عرضه محصوالت شش خودروساز دولتي و 
خصوصي به مدت يك هفته )تا ۹ صبح سه ش��نبه ۳ 
خردادماه( اجرايي ش��د. پس از پايان مهلت ثبت نام 

و مشاركت در اولين طرح فروش يكپارچه خودرو در 
قالب سامانه فروش، قرعه كشي اين مرحله از فروش 
خودروها روز گذشته )دوشنبه ۹ خردادماه( انجام شد.

بر اين اس��اس مقرر ش��د كه يك روز پس از انجام 
فرآيند قرعه كش��ي، ۹ صبح روز سه ش��نبه اسامي 
منتخب��ان بر روي س��ايت س��امانه بارگ��ذاري و 
 اعالم ش��ود. اين خبر در قالب يك نشس��ت خبري 
نه چندان عموم��ي و با حضور رس��انه هاي همراه، 
توسط مديركل صنايع خودرو وزارت صمت اعالم 
شد . البته روز گذشته خبري از اعالم اسامي نشد. 

ايسنا در اين باره نوشت: اين بدقولي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در حالي اتفاق افتاده است كه پيش تر 
در طرح هاي خود خودروسازان، يك روز پس از اتمام 

مهلت ثبت نام احراز هويت ها و قرعه كشي ها انجام 
مي شد و اسامي منتخبان همان روز يا نهايتا يك روز 
پس از انجام فرآيند قرعه كشي اعالم مي شد. درست 
اس��ت كه تعداد زياد ثبت نام كنن��دگان و يكپارچه 
شدن طرح ها زمان بيشتري را براي احراز هويت ها 
مي طلبد اما يادآوري مي شود كه امروز، ۸ روز است 

كه مهلت ثبت نام پايان يافته است.
لذا اين سوال ايجاد مي شود كه وزارت صمت و سازمان 
حمايت در استعالم ها نياز به زمان بيشتري داشته اند يا 
خودروسازان در امر احراز هويت ها چندان سختگيري 
زيادي نداشتند. يك نكته بس��يار قابل توجه نيز اين 
اس��ت كه طبق طرح تخصيص يكپارچه مقرر شده 
اس��ت كه به جاي هر ۱۵ روز يك بار يا هر هفته براي 

اجراي طرح ها، هر س��ه يا چهارم��اه يك بار اين طرح 
با عرضه بيش��تر خودرو به ميزان ۲۰۰ الي ۳۰۰ هزار 
دستگاه خودرو در هر مرحله برگزار شود؛ اما شواهد امر 
نشان مي دهد كه در همين مرحله اول تعداد خودروها 
به ۲۰۰ هزار دس��تگاه هم نرس��يد. فراموش نكنيم 
كه در ش��يوه هاي قبلي، طرح ها به صورت هفتگي 
به طور مثال براي ۱۰ تا ۲۰ هزار دس��تگاه )مجموع 
طرح هاي عادي و طرح ويژه مادران( خودرو انجام 
مي ش��د؛ بنابراين در ماه به طور ميانگين طي چهار 
نوبت )هر نوبت ۱۵ هزار دستگاه خودرو( در مجموع 
۶۰ هزار خودرو عرضه مي ش��د ضم��ن اينكه حال 
بايستي فروش محصوالت خودروسازان خصوصي 

را به آمار عرضه دو خودروساز بزرگ اضافه كرد. 

درمراسميازاساسنامهصندوقحمايت
ازتوسعهزراعتدرديمزارهارونماييشد

 اعتبار 2000 ميلياردتوماني 
صندوق براي جهش توليد

 در 10 ميليون هكتار ديمزار

صبح امروز در شصت و دومين جلسه »ستاد ملي 
طرح جه��ش تولي��د در ديمزارها« ك��ه با حضور 
سرپرس��ت س��تاد اجرايي فرمان امام، وزير جهاد 
كشاورزي و معاونان و مديران ارشد هردومجموعه 
در محل ساختمان وزارت جهادكشاورزي برگزار 
شد، اساس��نامه صندوق حمايت از توسعه زراعت 
در ديمزارها رونمايي و اين صندوق به طور عملياتي 
آغاز به كار كرد. سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام 
در اين مراسم با بيان اينكه بايد با توليد محصوالت 
استراتژيك به ايجاد امنيت غذايي در كشور كمك 
كنيم، گفت: س��تاد اجرايي فرمان امام در راستاي 
اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، توانمندسازي 
اقتصادي مناطق روستايي و دورافتاده كشور و كمك 
به حفظ استقالل اقتصادي، طرح ملي جهش توليد 
در ديمزارها را با مشاركت وزارت جهادكشاورزي از 
سال پيش آغاز كرد؛ سال گذشته اين طرح به صورت 
آزمايشي اجرا شد و س��ال دوم طرح، با تاييد مقام 

معظم رهبري آغاز شده است.
عارف نوروزي افزود: ستاد اجرايي و وزارت كشاورزي 
۲ ميليون و ۶۰۰ هزار هكتار را هدف قرار داده بودند 
كه تاكنون ۲،۵ ميليون هكتار از آن محقق ش��ده 
و ۱۰۰ هكت��ار نيز در دوماه آينده زير كش��ت قرار 
مي گيرد، با توافقي كه با وزارت جهاد كش��اورزي 
داش��ته ايم، اين رقم را تا پايان سال به ۵.۲ ميليون 

هكتار افزايش خواهيم ديد.
وي افزود: س��تاد اجرايي فرمان امام سال گذشته 
۱۳۰ ميليارد تومان، امسال ۳۶۰ و سال آينده ۵۶۰ 
ميليارد تومان كمك بالعوض به اين طرح اختصاص 

داده و مي دهد.
سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام داد: هدف گذاري 
۵ساله ستاد رسيدن به ۱۰ ميليون هكتار ديمزار و 
۵ ميليارد دالر صرفه جويي ارزي براي كشور است.

نوروزي با اش��اره به آغاز ب��ه كار عملياتي صندوق 
حمايت از توس��عه محصوالت زراعي در ديمزارها 
اعالم كرد: اعتب��ار اوليه اين صندوق ۱۰۰ ميليارد 
تومان و سقف اعتبار آن ۲هزار ميليارد تومان خواهد 
بود. وي ادامه داد: حمايت ها و كمك هاي بالعوض 
س��تاد و همكاري با وزارت جهاد كش��اورزي ادامه 
خواهد داش��ت و با اجراي اين طرح بزرگ مي توان 
معبري براي كش��ور ايجاد و به همه يادآوري كرد 
كه ظرفيت هاي بس��ياري در كش��ور وجود دارد و 
مي توانيم در مسير خودكفايي و استقالل اقتصادي 

حركت كنيم.
وزير جهاد كش��اورزي نيز دراين مراسم با اشاره به 
طرح جهش توليد در ديمزارهاي كشور اظهار كرد: 
اين طرح مشاركتي با حمايت ستاد اجرايي فرمان 
امام ابتدا در ۵ اس��تان آغاز و امسال در ۱۵ استان و 
در سطح كشت ۲،۶ ميليون هكتار گسترش يافته 
است. سيدجواد ساداتي نژاد افزود: ديمزارها ارزش 
ويژه اي دارند و از آب سبز استفاده مي كنند و اقشار 
مشغول در اين ديمزارها نجيب و زحمتكش هستند 
و با اين طرح به اين اقش��ار كمك شاياني مي شود؛ 
اين طرح همچنين در راستاي توليد ملي مي تواند 
اثرگذاري فوق العاده داشته باشد، از آنجا كه درحال 
حاضر جهان دچار چالش امنيت غذايي شده، نگاه 
و حمايت س��تاد اجرايي فرمان امام به عنوان مركز 

پيشران در اين حوزه، جاي تقدير دارد.
وزيركشاورزي ادامه داد: با توافقي كه امروز في مابين 
س��تاد اجرايي و وزارت جهاد كشاورزي انجام شد، 
سطح كشت ديمزارها تا پايان سال به ۵،۲ ميليون 
هكتار در تمام استان هاي كشور خواهد رسيد . اين 
طرح، بزرگ ترين طرح ملي كش��ور در مشاركت با 
مردم است. در اين طرح ارايه تسهيالت ارزان قيمت 
و توسعه سطح بيمه اي و تقويت معيشت كشاورزان 
صورت مي گي��رد و خروجي آن افزايش توليد ملي 

كشور براي تامين امنيت غذايي است.
به گفته وي، امروز همچنين توافق شد كه در راستاي 
توسعه فناوري ها درحوزه كشاورزي، از فعاليت هاي 
دانش بنيان نيز دراجراي اين طرح استفاده شود و 
پژوهش  درباره بذرهاي مناسب ديمزارها در دستور 
كار قرار بگيرد. س��اداتي نژاد تأكيد كرد: طرح هاي 
مبتكرانه و روند مديريت جهادي در ستاد اجرايي 
فرمان امام، قابل تقدير و راهگشاست، طرح جهش 
توليد در ديمزارهاي كش��ور م��ورد تأييد و تأكيد 
رهبرمعظم انقالب است كه نشان مي دهد اين طرح 
به لحاظ استراتژيك و ايجاد امنيت در زنجيره غذايي، 
بااهميت و مهم است. گفتني است در راستاي جهش 
توليد در ديمزارهاي كشور و احياي خاك حاصلخيز 
براي كشاورزي با آب سبز و رسيدن به خودكفايي و 
امنيت غذايي پايدار در كشور، طرح جهش توليد در 
ديمزارهاي كشور با ابتكار ستاد اجرايي فرمان امام 
تدوين و به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و پس از 
آن تفاهم نامه همكاري در زمينه طرح مذكور مابين 
وزارت جهاد كشاورزي و ستاد اجرايي فرمان امام 
در س��ال ۹۹ منعقد و مراحل اجرايي آن درسال 
۱۴۰۰ آغاز شد. تاكنون ۶۱ جلسه مشترك بين 
س��تاد اجرايي و وزارت جهادكشاورزي با عنوان 
»س��تاد ملي طرح جهش تولي��د در ديمزارها« 
برگزار شده و آخرين دستاوردها و پيشرفت ها و 

موانع درآن مورد بررسي قرار گرفته است.
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خبرروز

پنج دانش آموز در حادثه متروپل آبادان جان خود را از دست دادند
سرپرست اداره كل آموزش و پرورش خوزستان گفت: در حادثه ريزش ساختمان متروپل آبادان پنج دانش آموز جان خود را از 
دست دادند كه پيكرهاي آنها از زير آوار خارج شده است. مسعود حميدي نژاد افزود: سه دانش آموز از خرمشهر و ۲ دانش آموز 
از آبادان در اين حادثه جان باختند. او با اظهار تاسف از اين حادثه كه به جان باختن تعدادي از هموطنان و مصدوم شدن ۳۷ 
نفر منجر شد، گفت: »مليكا و ميترا صالحيان پور« و »مسيح صادقي« از خرمشهر همچنين »آرين و حميدرضا جليليان« از 
آبادان در حادثه ريزش برج متروپل جان خود را از دس��ت دادند. تعداد كشته شدگان حادثه ريزش ساختمان متروپل آبادان 

تا صبح روز سه شنبه دهم خردادماه تعداد ۳۴ نفر و مصدومان ۳۷ نفر اعالم شده اند.

ادامهازصفحهاول

خود كارشناس پنداري 
مجري تلويزيون

 آن هم در ش��رايطي كه اين روزها آمار باالي ابتال 
به آبله ميمون در كش��ورهاي اروپايي خود زنگ 
خطر ديگري براي يك پاندمي تازه در سراسر دنيا 
خواهد بود و هنوز هم كارشناسان معتقدند براي 
جلوگيري از ابتال به اين بيماري نيز بايد از ماسك 
استفاده كرد، فاصله اجتماعي را رعايت كرد و...اين 
در حالي اس��ت كه طي روزهاي اخير يك بيماري 
ويروسي نيز در كشور شيوع پيدا كرده و بسياري 
افراد با عاليم دل درد و اس��هال به بيمارس��تان ها 
مراجعه مي كنند. هر چند هنوز بر س��ر به توافق 
رسيدن اينكه شيوع اسهال در كشور واقعي است و 
بيماري ويروسي ديگري در راه است يا اينكه بروز 
اين حالت ها در افراد به دليل گرم شدن هوا است، 
بين كارشناسان امر توافق حاصل نشده اما هر چه 
هست بايد به اين نكته توجه كنيم كه اعالم پايان 
يك بيماري و برداش��تن پروتكل هاي اجتماعي 
وظيفه يك مجري تلويزيوني نيست و اين پزشكان 
و متخصصان هستند كه در اين زمينه بايد به اجماع 
برسند و در نهايت اين مساله را به صورت عمومي با 

مردم در ميان بگذارند. 
چنين رفتاره��اي نابخردانه اي مي تواند به قيمت 
جان انسان ها تمام شود، همانطور كه در ماه هاي 
اول كرونا وقتي مسووالن با اطمينان خاطر از جمع 
شدن آن حرف مي زدند و معتقد بودند ظرف يكي 
دو ماه كرونا را مهار مي كنند، باعث شد تا پيك هاي 
متوالي اين بيماري در كشور رخ داده و تعداد قابل 
توجهي از افراد جان خود را از دس��ت بدهند تنها 
به اين خاطر كه س��هل انگاري مسووالن آنها را در 
رعايت پروتكل هاي اجتماعي سس��ت كرده بود 
بسياري از افراد با اطمينان از اينكه حتما كرونا هم 
يك بيماري معمولي اس��ت و قرار نيست خطري 
براي كسي داش��ته باش��د، بدون در نظر گرفتن 
هشدار كارشناسان به آدرس غلطي مي رفتند كه 
مس��ووالن به آنها داده بودند. نتيجه همان شد كه 
مرگ هاي روزانه بيش از ۷00 نفر نيز در كشور به 
ثبت رسيد و در برخي شهرها و استان ها نيروي كار 
براي دفن اجساد بسيار كم بود و سردخانه ها مملو 
از جسد كساني بود كه كرونا بي رحمانه جانشان را 
گرفته بود. در پايان يك بار ديگر به اين مجري خود 
كارشناس پندار بايد گوشزد كرد در جايي كه پاي 
سالمت مردم در ميان است اظهارنظر را بايد فقط 
به كارشناسان واقعي و كس��اني كه در اين زمينه 
تبحر و تجربه دارند واگ��ذار كرد. نمي توان با يك 
اعالم اشتباه جان افراد را به خطر انداخت. وزارت 
بهداشت و پزش��كان هنوز بر رعايت پروتكل هاي 
بهداش��ت اصرار دارند و اين تنها به دليل اهميت 
دادن به س��المت و جان افراد اس��ت، پس شما به 
همان حوزه فعاليت خود بپرداز و سعي نكن وارد 

حوزه هايي شوي كه هيچ تخصصي در آن نداري!

رويداد

انقراضيخاموشدرراهاست

بررسي ها نشان مي دهد در چند سال اخير گونه هاي 
غير بومي زيادي از ماهيان به تاالب ها و رودخانه هاي 
كشور راه يافته اند به طوري كه امروزه حدود ۱0 تا ۱۵ 
درصد از ماهيان آب هاي شيرين ما غيربومي هستند 
و با ادامه اين روند بايد منتظر انقراض خاموش ماهيان 
بومي در كشور باشيم. در مجموع حدود ۲۵0 تا ۳00 
گونه ماهي به شكل طبيعي در رودخانه ها، تاالب ها 
و درياي خزر زيست مي كنند البته اين تعداد شامل 
خليج فارس نمي شود چون آنجا ماهي آب هاي شور 
دارد، اين ماهيان بومي در معرض جايگزيني ماهيان 
غيربومي قرار دارند چون بررس��ي ها نشان مي دهد 
حدود ۱0 تا ۱۵ درصد از ماهيان آب هاي ش��يرين 
غيربومي هس��تند، حتي در بس��ياري از تاالب ها و 
رودخانه ها تعداد گونه غيربومي بر گونه بومي غالب 
ش��ده و اين خيلي ناگوار اس��ت. عضو هيات علمي 
پژوهش��كده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي 
دراين ب��اره گفت: ام��روزه محيط زيس��ت دنيا از 
جمله ايران با تهديدات مختلفي از جمله تخريب 
زيس��تگاه ها، تغيير اقليم، انواع آلودگي ها و ورود 
گونه هاي غيربومي مواجه است، در اين ميان ورود 
گونه هاي غيربومي به آب هاي داخلي چند سالي 
است به معضلي خاموش تبديل شده به طوري كه 
شايد به ظاهر يك تاالب يا رودخانه در حال ادامه 
حيات باشد اما زير آن ظاهر آرام گونه هاي بومي 
در معرض تهديد گونه هاي غيربومي قرار دارند و 

در حال جدال با آنها بر سر زندگي هستند.

    گونه هاي غير بومي اكوسيستم منطقه را
 از بين مي برند

اصغ��ر عبدلي اف��زود: گونه هاي غيربومي خواس��ته يا 
ناخواسته توسط انس��ان جابه جا و در كره زمين از يك 
كشور به كشور ديگر و از يك رودخانه به رودخانه اي ديگر 

برده مي ش��وند كه برخي از آنها به گونه مهاجم تبديل 
شده و به تنوع زيستي آن منطقه آسيب وارد مي كنند و 
خساراتي را براي تنوع زيستي به همراه دارند كه اثر آن به 
مرور در كاهش صيد و صيادي و از بين رفتن اكوسيستم 
منطقه بروز مي كند، اينها خساراتي است كه مي تواند به 
بخش اقتصادي جوامع آسيب وارد كند. چند سال پيش 
يك گونه ش��انه دار وارد درياي خزر شد و ذخاير ماهيان 
بومي اين دريا را از بين برد، حاال اگر بخواهيم اينگونه را 
از دريايي ب��ا هزار كيلومتر طول، ۵00 كيلومتر عرض و 
هزار متر عمق حذف كنيم قطعا به راحتي اين كار ميسر 
نخواهد بود، يا اينكه گياه آزوال و سنبل آبي چند سالي است 
وارد تاالب انزلي شده، االن بيش از ۳0 تا ۴0 سال از ورود 
اين گياه به اين تاالب مي گذرد اما هنوز اقدامي جدي براي 
حذف آنها انجام نشده است در حالي كه مشكالت بسيار 

زيادي را براي اين تاالب بين المللي به وجود آورده اند.

    نبود دانش كافي يكي از مشكالت است
عضو هيات علمي پژوهش��كده علوم محيطي دانشگاه 
شهيد بهشتي افزود: يكي از مشكالتي كه در اين زمينه 
در كش��ور وجود دارد، نبود آگاهي الزم اس��ت؛ در واقع 
آگاهي علمي چه در سطح عمومي، چه دانشگاهي و چه 
سازمان هاي متولي حفاظت از تنوع زيستي نسبت به 
گونه هاي غيربومي خيلي محدود است، بنابراين آگاهي 
بخش��ي بايد در اولويت كارها قرار گيرد چون بخشي از 
گونه هاي غيربومي توسط مردم جابه جا مي شود مثال 
گياه سنبل آبي به عنوان يك گياه زينتي خريد و فروش 
ش��د و بعد از مدتي س��ر از تاالب انزلي درآورد، يا ماهي 
حوض يا همان ماهي قرمز هم از سفره هاي هفت سين 
وارد درياچه ها، تاالب ها و رودخانه ها شد، بنابراين يك 
بخشي مربوط با آگاهي بخشيدن به مردم است و بخش 
ديگر نيز به مسووالن باز مي گردد. او اظهارداشت: يكي 
ديگر از روش هايي كه موجب شده گونه هاي غيربومي 

در كشور پراكنده شوند، موارد پرورشي است؛ بسياري 
از ماهيان پرورشي بدون ضابطه از يك استان به استان 
ديگر جابه جا شدند كه اين كار بايد متوقف شود يا اينكه 
اين جابه جايي ها نبايد به اين صورت انجام شود، عالوه بر 
اين اثرات گونه هاي غيربومي و مهاجم بر تنوع زيستي، 
مسائل اقتصادي و اجتماعي كشور هم بررسي نشده اند 
و اطالعات دقيقي در اين زمينه ارايه نش��ده است فقط 
مطالعات محدودي انجام شده كه بخشي از آنها در كتابي 
با عنوان »ماهيان غير بومي آب هاي شيرين ايران« آمده 
كه چندي پيش به چاپ رسيده است در واقع سال ها بود 
كه فقدان كتابي در زمينه ماهيان غيربومي آب هاي 
شيرين كشور كه به جنبه هاي مختلف اين گونه ها 
بپردازد، احساس مي شد بر همين اساس اين كتاب در ۶ 
فصل، جنبه هاي مختلف مرتبط با گونه هاي غيربومي 

ماهيان در آب هاي شيرين را بررسي كرده است.

    تمام تاالب هاي كشور 
به گونه هاي غير بومي آلوده شده اند

عبدلي درباره وضعيت آب هاي ايران از لحاظ پراكنش 
گونه هاي غيربومي و مهاجم گفت: به جرات مي توان 
گفت كه تمام تاالب هاي كشور به گونه هاي غيربومي 
آلوده شده اند حتي در بسياري از اين تاالب ها گونه هاي 
مهاجم مستقر شده اند، يكي از داليل اصلي آن ريختن 
كپور ماهيان پرورش��ي در برخي تاالب ها است كه به 
همراه آنها گونه هاي غيربومي كه مهاجم هم هستند 
وارد اين تاالب ها شدند، اين خيلي تلخ است كه بگوييم 
االن تاالب هاي هورالعظيم، شادگان، زريوار، اميركاليه، 
آالگل، آجي گل و هامون همه به گونه هاي غير بومي 
و مهاجم آلوده ش��ده اند، االن هيچ تاالب يا رودخانه 
بكري نداري��م. تاالب هاي ما االن به نوعي بيمارند و 
رنج مي برند، گونه مهاجم دردي است كه درمانش 
بسيار پرهزينه و در خيلي مواقع هم غيرممكن است.

تعادل|
 از وقتي كه نمره به مالك و معيار سنجش 
ميزان توانايي دانش آموزان در فراگيري 
درس ها تبديل ش��د، امتحان هم ش��د كابوسي تلخ 
براي بس��ياري از آنها. در واقع نگرش اشتباه جامعه به 
 گرفتن نمره هاي خوب براي وارد ش��دن به دانشگاه و 
مدرك گرايي باعث شده تا دانش آموزان به جاي اينكه 
فكر بروز استعدادهاي خود در هر زمينه اي باشند، به 
فكر گرفتن نمره قابل قبول معلمان و والدين هستند آن 
هم به هر قيمتي كه ممكن باشد. حاال ديگر پاي ثابت 
بسياري از شب بيداري هاي دانش آموزان براي درس 
خواندن و نمره بهتر كسب كردن »ريتالين« است. اين 
قرص ابتدا بس��يار در بين دانشجويان محبوب شد و 
براي امتحان هاي پايان ترم از آن استفاده مي كردند، 
اما طي سال هاي اخير پاي ريتالين به شب بيداري هاي 
نوجوانان هم براي درس خواندن رسيده است. قرصي 
كه مي تواند تاثيرات بسيار منفي و بدي را در شخص 
مصرف كنن��ده ايجاد كند، حاال محبوب بس��ياري از 
دانش آموزاني اس��ت كه تصميم گرفته اند، نمره هاي 
خوبي كس��ب كنند ت��ا بتوانند روياهاي ب��ر باد رفته 
خانواده شان را جامعه عمل بپوشانند، در مقايسه با ديگر 
دانش آموزان آشنا و فاميل چيزي براي عرضه كردن 

داشته باشند، حتي اگر به قيمت جانشان تمام شود. 

    اعتياد مدرن، قرص شب امتحان
در كنار مواد مخدر و اثرات سوء و مرگ و مير ناشي از آن، 
آنچه در حال حاضر جامعه با آن مواجه است، مقوله اي به 
نام »اعتياد مدرن« است كه در قالب برخي از داروها مطرح 
است، اعتيادي خزنده كه در لباس دوست، دشمني خوني 
است و جان مصرف كننده ها كه عموما جوانان و به خصوص 
از قشر دانشجو و تحصيلكرده هستند را به خطر مي اندازد، 
اين زنگ خطري اس��ت كه بايد جدي گرفته شود، زيرا 
از چشم متخصصان و كارشناس��ان و برخي مسووالن و 
خانواده ها دور مي ماند و مبارزه با آن شايد سخت تر باشد. 
»متيل فنيديت« با نام تجاري »ريتالين« نام دارويي است 
كه در ابتدا براي درمان افسردگي، خواب آلودگي در طول 
روز و س��ندرم خستگي مزمن به به بازار آمد اما به تدريج 

با پيشرفت علم و تجربه هاي گوناگون مشخص شد، 
مي توان از اين دارو در درمان كودكاني كه دچار اختالل 
بيش فعالي و كم توجهي هستند نيز استفاده كرد. قرص 
ريتالين خواصي ش��بيه آمفتامين )مانند قرص هاي 
اكستازي( دارد و متاسفانه در سال هاي اخير مصرف 

خودسرانه اين دارو در كشور ما رو به افزايش است.

    تصورات اشتباه مصرف كنندگان
مينا وحدتي، كارشناس ترك اعتياد درباره مصرف ريتالين 
در بين دانش��جويان و دانش آموزان و تاثيرات مخرب آن 
به »تعادل« مي گويد: گزارش هاي متعددي وجود دارد 
كه برخي از دانشجويان بدون آگاهي از اثرات زيانبار آن، 
در ش��ب هاي امتحان از اين قرص اس��تفاده مي كنند تا 
بتوانند چندين س��اعت متوالي بيدار بمانند و به شكل 
غير معمولي تمركز خود را در مدت طوالني حفظ كنند. 
مصرف كنندگان تصور مي كنند، ريتالين دارويي بي خطر 
است در حالي كه عوارض مصرف خودسرانه اين قرص ها 
مي تواند در حد مواد ديگر نظير» كوكايين و آمفتامين« 
باشد، بنابراين پزش��كان و روانپزشكان با صراحت اعالم 
مي كنند، ترك كردن داروهاي محرك آمفتاميني نظير 
ريتالين و اكستازي، بسيار سخت تر و پيچيده تر از ساير 
مواد مخدر اس��ت. برخي از دانش��جويان بدون آگاهي از 
اثرات زيانبار آن، در شب هاي امتحان از اين قرص استفاده 
مي كنند تا بتوانند چندين ساعت متوالي بيدار بمانند و به 
شكل غير معمولي تمركز خود را در مدت طوالني حفظ 
كنند.عمده ترين دليل گرايش به استفاده از اين قرص ها 
الگوبرداري و نقش پذيري از گروه دوستان است، تقويت 
حافظه، افزايش تمركز و دقت دانشجويان در هنگام 
درس خواندن به ويژه ش��ب هاي امتحان از ديگر علل 

گرايش دانشجويان به مصرف اين قرص است.

    دانشجويان پزشكي بيش از همه 
گرفتار ريتالين

او در بخش ديگري از سخنانش درباره اعتياد به ريتالين 
مي افزايد: از نخستين روز ورود اين دارو به بازار سوءاستفاده 
از آن نيز ش��روع ش��د و رايج ترين سوءاس��تفاده توسط 
دانشجويان پزشكي صورت مي گرفت. اين دانشجويان در 

طول دوران تحصيل با خواص اين دارو آشنا مي شوند و 
از طرفي فشار و سنگيني درس و امتحان و كشيك، آنها 
را مستعد استفاده  نادرست از آن مي كند، غافل از اينكه 
خيلي زود گرفتار اعتياد به اين دارو مي شوند و خالصي 

از اين اعتياد خانمانسوز كار ساده اي نيست.

    قرص سرخوشي، قرص شب امتحان و...
اين كارشناس ترك اعتياد مي گويد: استفاده  از اين دارو 
به صورت موردي و گهگاهي بوده و پيامدهاي نامطلوبي 
 دارد، ب��ه تدري��ج ريتالين در ب��اور عامه از ي��ك داروي 
روان درماني به يك انرژي زاي كم ضرر تبديل ش��د كه 
نام هايي مثل قرص شب امتحان، قرص دانشجويي، قرص 
الغري، قرص سرخوشي به آن دادند و به اين ترتيب ريتالين 
براي افزايش سرخوشي كم كم به پارتي هاي شبانه راه پيدا 
كرد. در واقع ريتالين يك محرك از خانواده آمفتامين ها 
است كه باعث ترشح »دوپامين« و در نهايت سرخوشي 
بدون دليل مي شود و ظاهرا مغز فرد مصرف كننده گزارشي 
مبني بر خس��تگي بدن و نياز به خواب را درك و دريافت 
نمي كند و فرد مي تواند با كمبود خواب تا مدتي سرخوش 
مي ش��ود در حالي كه اين بي نيازي به استراحت، كاذب 
است و همين كمبود استراحت منجر به پرخاشگري در 
فرد مي شود. به طور كلي، اگر ريتالين مطابق دستور پزشك 
مصرف شود، براي افزايش تمركز و كاهش خواب آلودگي 
مفيد اس��ت، اما تاثيري در كاهش اضطراب ندارد، حتي 
ممكن است اضطراب زا نيز باشد و عوارض كلي مصرف 
آن عالوه بر اعتيادآور بودن، ايجاد روان پريشي نيز هست.

    ريتالين فرد را مستعد 
اعتياد به محرك هاي خطرناك مي كند

مين��ا وحدتي با بي��ان اينك��ه، تركيبات اي��ن دارو 
اش��تراكاتي با داروه��اي محركي چ��ون كوكايين، 
حشيش و اكس��تازي دارد، افزود: مصرف نادرست و 
خودسرانه ريتالين مي تواند فرد را مستعد اعتياد به 
محرك هاي خطرناك كند. متاسفانه شاهد هستيم 
كه بسياري از زنان و دختران بر اثر تبليغات سالن هاي 
زيبايي و آرايشگاه ها و باشگاه هاي ورزشي اين قرص را 

به عنوان يك داروي الغري مصرف مي كنند.

    پرخاشگري، هذيان، شوك بعد از ريتالين
همچنين، بس��ياري از رانندگان براي زود رسيدن به 
مقصد و بيدار ماندن در ط��ول راه به مصرف اين دارو 
مي پردازند. كس��اني كه در مراحل اوليه سوء مصرف 
ريتالين ق��رار دارند يا هنوز ميزان مصرف دارويي آنها 
حساس نشده، دچار سردردهاي ميگرني، اختالالت 
گوارشي، پرخاش��گري مزمن و تپش قلب مي شوند 
و ب��ا ادامه مص��رف و باال رفت��ن دز عوارضي همچون 
س��ردردهاي ش��ديد، اختالل خواب، هذيان گويي، 
راه رفتن در خواب و حتي در مواردي ش��وك ناگهاني 
و مرگ مي ش��وند. بس��ياري از زنان و دختران بر اثر 
تبليغات سالن هاي زيبايي و آرايشگاه ها و باشگاه هاي 
ورزش��ي اين قرص را ب��ه عنوان ي��ك داروي الغري 
مصرف مي كنند.در فصل امتحانات مصرف ريتالين ۵0 
درصد افزايش مي يابد. اين در حالي است كه براساس 
گزارش ها كنكور و فصل امتحانات عامل افزايش ۵0 
درصدي مصرف ريتالين اس��ت و بر اساس نتايج يك 
مطالعه بر روي دانشجويان ايراني، از هر ۱0 دانشجو، 
۶ نفر سابقه مصرف ريتالين دارند. واضح است اين آمار 
با توجه به اثر وابستگي به مواد مخدر، بسيار خطرناك 
اس��ت، عارضه  ديگ��ر آن، ايجاد س��وءظن و حمالت 

پرخاشگرانه است، ديده شده است، افراد با مصرف اين 
قرص، حتي روي اعضاي خانواده شان، چاقو كشيده اند.

    وابستگي به ريتالين
به گفته پژوهشگران اگر كسي اين قرص را به طور مرتب يا 
با فواصل كوتاه مصرف كند، به آن وابسته مي شود و وقتي 
مي خواهد آن را كنار بگ��ذارد، در صورتي كه تحت نظر 
پزشك نباشد، ممكن است به افس��ردگي دچار شود. از 
آنجا كه ريتالين دارويي است كه توسط پزشكان تجويز 
مي ش��ود، در صورتي كه مصرف آن در م��واردي غير از 
انديكاسيون پزشكي باشد، عوارض مصرف خودسرانه اين 
قرص ها مي تواند مانند آمفتامين ها باشد، مصرف كنندگان 
تصور مي كنند اين قرص ه��اي بي خطرند و »بد نامي« 
مصرف مواد مخدر را ندارند در حالي كه عوارض مصرف 

خودسرانه اين قرص ها مي تواند مانند آمفتامين ها باشد.

    مصرف خودسرانه هر دارويي 
مي تواند خطرناك باشد

جوانان به بهان��ه افزايش انرژي و تمركز، ش��ب بيداري، 
ارتقاب تحصيلي به مصرف اين دارو رغبت پيدا مي كنند 
و در زمان هاي ش��روع امتحانات شاهد مصرف اين دارو از 

سوي دانشجويان هستيم.مشكل اصلي، تهيه بدون نسخه 
ريتالين است. مشكلي كه در خصوص ريتالين و برخي ديگر 
از داروهاي اعصاب و روان داريم اين است كه متاسفانه، تهيه 
اين نوع داروها در كشور نظارت چنداني وجود ندارد و حتي 
اين داروها بدون نس��خه پزشك تهيه مي شود كه به نوبه 
خود معضل بزرگي است. اگر بخواهيم حتي به كشورهاي 
منطقه سفر كنيم، حتما بايد همراه داشتن داروي ريتالين 
همراه با نسخه پزشك متخصص و معالج باشد. متاسفانه 
جوانان به بهان��ه افزايش انرژي و تمركز، ش��ب بيداري، 
ارتقاي تحصيلي به مصرف اين دارو رغبت پيدا مي كنند 
و در زمان هاي ش��روع امتحانات شاهد مصرف اين دارو از 
سوي دانشجويان هستيم. دراوايل مصرف اين دارو فرد با 
افزايش انرژي و تمركز مواجه مي شود، اما در طوالني مدت 
مصرف دارو ريتالين نتيجه عكس مي دهد و نه تنها تمركز 
كافي نمي دهد، بلكه سطح هوشياري را پايين مي آورد و 
فرد تمركزي براي انجام كارهايش ندارد. خواب را كاهش 
مي دهد و اين عالئم مي تواند همراه با افسردگي باشد. 
مصرف ه��ر دارويي مي تواند ع��وارض خاص خود را 
داشته باشد و در عين حال مصرف خودسرانه دارو يا 
به توصيه ديگران مي تواند وابستگي به دارو ايجاد كند 

كه گاهي ترك آن بسيار سخت و دشوار خواهد بود.

گزارش

ريتاليناعتيادآوروعواقبسوءمصرفآنخطرناكاست

اعتياد مدرن با قرص شب امتحان

افزايشمراجعهبهمراكزدرمانيدرپيشيوعويروسجديد
رييس جامعه پزش��كان داخلي ايران 
گفت: در پي شيوع يك ويروس جديد 
با عاليم گوارش��ي، مراجعه مردم به 
مراكز درماني افزايش يافته ولي اين 
ويروس كرونا نيس��ت. ايرج خسرونيا 
اف��زود: يك ويروس جدي��د با عاليم 
 گوارشي ش��امل اس��هال، بي حالي، 
دل درد و تب در كش��ور شيوع يافته 

اس��ت و فرد مبتال ۲۴ ساعت اين عاليم را تجربه 
مي كند و خود به خود درمان مي شود.

 او اظهار داش��ت: البته اف��رادي كه بيماري هاي 
خاص و زمين��ه اي ندارند، هنگامي كه دچار اين 
ويروس ش��دند مي توانند آنتي بيوتيك مصرف 
كنند و اگر اسهال شديد است، چند روز غذاهاي 

خانگي س��الم مصرف كنن��د و جاي 
نگراني نيس��ت زيرا اين ويروس ۲۴ 
ساعت بعد از بدن خارج مي شود. اين 
متخصص داخلي تصريح كرد: بيماران 
ديابتي، قلبي و عروقي و ريوي اگر به 
اين ويروس مبتال ش��دند بايد سريع 
به پزش��ك مراجعه ك��رده و دارو را با 
نظارت پزشك مصرف كنند. به گفته 
خسرونيا، بسياري از مبتاليان، اين ويروس را با 
كرونا اشتباه مي گيرند، در حالي كه عاليم كرونا 
بس��يار متفاوت بوده و فرد مبتال بايد پنج تا ۱0 
روز در قرنطينه باش��د و تمام اصول بهداشت از 
جمله استفاده از ماسك و فاصله گذاري اجتماعي 

را رعايت كند.

اعالم»شهريه«مدارسغيردولتيدراواخرخرداد
مديركل م��دارس غيردولتي وزارت 
آموزش و پرورش درباره تعيين شهريه 
مدارس غيردولتي گفت: بخش��نامه 
تعيين ش��هريه به استان ها ابالغ شده 
و م��دارس در ح��ال ثب��ت اطالعات 
خود اعم از تعداد معلمان، هزينه هاي 
ج��اري، نرخ اجاره بها، برنامه درس��ي 
و غيره هس��تند. ابالغ شهريه ها اواخر 

خ��رداد ماه اعالم خواهد ش��د. س��عيد صالح، در 
پاس��خ به پرسش��ي مبني بر راهكارهاي جبراني 
و تقوي��ت دروس در م��دارس غيردولتي با توجه 
به غيرحضوري برگزار ش��دن چندم��اه ابتدايي 
كالس ه��اي درس اظهار كرد: مدارس غيردولتي 

موظف بودند سرفصل هاي درسي كه 
وزارت آموزش وپرورش اعالم مي كند 
را ب��ا كيفيت مناس��بي اراي��ه دهند. 
اواف��زود: اگر جايي ه��م محدوديتي 
وجود داشته يا امكانش فراهم نبوده آن 
بخش بايد جبران شود و آموزش هاي 
الزم ب��راي دانش آموزان ارايه ش��ود. 
صالح همچنين درباره تعيين شهريه 
مدارس غيردولتي گفت: بخشنامه تعيين شهريه 
به اس��تان ها ابالغ ش��ده و مدارس در حال ثبت 
اطالعات خود اعم از تع��داد معلمان، هزينه هاي 
جاري، نرخ اجاره بها، برنامه درسي و غيره هستند. 

ابالغ شهريه ها اواخر خرداد ماه اعالم خواهد شد.

شناسايييكميليونو۱۰۰هزارتبعهغيرقانونيدركشور
معاون امنيتي انتظامي وزارت كشور 
از شناسايي يك ميليون و ۱00 هزار 
تبعه غيرقانوني در كش��ور تا به امروز 
خب��ر داد. مجي��د ميراحمدي گفت: 
بخش��ي از وظايف اين س��ازمان را در 
ح��ال حاض��ر اداره كل اتب��اع انجام 
مي دهد.از جمله اي��ن وظايف پيگير 
ش��دن تصويب طرح س��ازمان ملي 

مهاجرت در مجلس اس��ت، البته اي��ن طرح در 
حال حاضر در مجلس در حال رس��يدگي است و 
ما اين موضوع را پيگيري مي كنيم. او خاطرنشان 
كرد: مس��اله ديگر موضوع سرشماري اتباع است 
و براي اولين بار آمار تعداد افغانس��تاني هايي كه 
به صورت غيرقانوني و قانوني در كش��ور هستند 
را احصا مي كنيم. ميراحمدي خاطرنش��ان كرد: 
تا به ام��روز نزديك به يك ميلي��ون و ۱00 هزار 
نفر اتباع غيرقانوني شناس��ايي شده اند، اين افراد 

خ��ود را معرف��ي كرده ان��د و در حال 
تحويل مدارك خودش��ان هستند و 
معتقدم يك اقدام بي نظير اس��ت و ما 
براي اولين بار آمار اتباع غيرقانوني را 
احصا مي كني��م. به گفته ميراحمدي 
با تش��كيل س��ازمان ملي مهاجران، 
مديريت چن��د ميليون نف��ر از اتباع 
كش��ورهاي ديگر در كشور مديريت 
قابل قبول، ضابطه مند و قانومندي خواهد شد. او 
در پاسخ به اين سوال كه آيا براي دريافت اقامت 
اين افراد حتي به صورت دايم برنامه ريزي ش��ده 
است، گفت: بله، در برنامه اي كه براي اين سازمان 
تدوين شده، برنامه و شرايط مختلفي پيش بيني 
شده است و افرادي كه شرايط خاص داشته باشند 
مي توانند اقامت هاي طوالني مدت دريافت كنند 
برخي افراد نيز كه ش��رايط متفاوت تري داش��ته 

باشند مدت زمان اقامت شان تغيير خواهد كرد.

رويخطخبر
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