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يادداشت- 1

بيماري هاي مزمن اقتصاد ايران
اگ��ر اقتص��اد اي��ران ام��روز با 
مش��كالتي مانند تورم مواجه 
است، ديگر براي كسي پنهان 
نيست كه اين موضوع مربوط به 
امروز و ديروز نمي شود و اقتصاد 
ايران براي دوران��ي طوالني با 
آن مواجه بوده اس��ت. در واقع 
نگاهي به وضعيت شاخص هاي 
اقتصادي در بسياري از بخش ها نشان مي دهد كه اگر اقتصاد 
ايران از سال ها پيش به سمت اصالح و بهبود شرايط خود 
حركت كرده بود، قطعا چالش هايي كه ما امروز با آن مواجه 
هستيم را نمي ديديم. يكي از مهم ترين اين چالش ها دولتي 
ماندن اقتصاد ايران است. وقتي اقتصاد يك كشور دولتي 
باش��د، قطعا فعال كردن بخش خصوص��ي، فعال كردن، 
ظرفيت هاي در حاش��يه مانده، اس��تفاده از زيرساخت ها 
و راهكاره��اي تازه و بس��ياري ديگ��ر از گزينه ها متوقف 
مي ش��ود. در كنار آن دولت بزرگ تنها به دنبال آن اس��ت 
كه در كوتاه ترين زمان ممكن به درآمدهاي موردنياز خود 
براي هزينه كرد آنها برس��د و راهي براي نوآوري و استفاده 
از گزينه هاي ت��ازه باقي نمي ماند.  در كن��ار آن، ابزارهاي 
مالي مانند بازار س��رمايه نيز در اقتصاد ما مورد بي توجهي 
قرار گرفته اند. در ش��رايطي كه در بس��ياري از كشورهاي 
توسعه يافته، ش��ركت ها و نهادهاي بزرگ بودجه و منابع 
مالي مورد نياز خود را از طريق بورس به دست مي آورند، اين 
بازار در اقتصاد ما براي سال هاي طوالني مورد بي توجهي 
قرار مي گرف��ت و وقتي در مركز توجه ب��ود نيز با توجه به 
سياست هاي بد به حال امروز دچار شد. از اين رو صرف نظر 
از سرنوشت تحريم ها و نحوه مقابله با بحران هاي اقتصادي، 
ما بايد در نگاه بلندمدت به اين سمت حركت كنيم كه منابع 
تامين مالي دولت بايد متنوع و پايدار شود و در سطح اقتصاد 
ما امكان اس��تفاده از آنها فراهم باشد. در واقع اقتصاد ايران 
زماني مي تواند از اين چالش هاي بلندمدت و هميش��گي 
عبور كند و راه خود را به س��مت حركت به اهداف كالن باز 
كند كه از اين قيود قديمي فاصله بگيرد. از سويي دولت بايد 
بپذيرد كه حضور همه جانبه اش در اقتصاد به نفع هيچ يك 
از طرف ها نيست و از سوي ديگر با راه دادن به ابزارهاي جديد 
تامين مالي، راه هاي رسيدن به منابع مالي پايدارتر را باز كند.

مرتضي دلخوش

 رييس مركز پژوهش هاي مجلس:  
ميانگين اجراي برنامه توسعه در 6  دوره گذشته 30 درصد بوده است

70 درصد انحراِف منافع ساختاري!

يادداشت-3يادداشت-2 توسعهنظر اقتصاددان

 تورم 
تاثيري روي بورس دارد؟

تبعات خروج نخبگان براي 
مشتريان شركت  هاي نرم  افزاري

انسان ها  بزهكار متولد نمي شوند

 ارتباط بازار س��رمايه و تورم، 
رابطه اي قديمي اس��ت. تورم 
يكي از فاكتورهاي تاثيرگذار 
در اقتصاد كشور ما بوده و بازار 
س��رمايه هم دماسنج اقتصاد 
كشور است. اما نبايد از اين نكته 
غافل شد كه همواره مشاهده 
تاثير افزايش نرخ ها و تورم در 
س��اير بازارها با يك تاخير زماني در بازار سرمايه نمايان 
شده است. نكته ديگري كه نبايد از آن غافل شد، اين است 
كه در چند ماه اخي��ر دولت از طريق قيمت گذاري هاي 
دستوري تالش كرده با كاهش حاشيه سود شركت ها و 
صنايع توليدي، از فشار تورم در بازارها بكاهد. به همين 
دليل اگر چه قيمت تمام شده و هزينه هاي سربار و ساير 
مولفه هاي تاثيرگذار بر بهاي تمام ش��ده توليد افزايش 
داشته است؛ اما از آنجا كه دولت و سازمان حمايت از حقوق 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان و ساير نهادها از جمله 
انجمن هاي صنفي كه بايد مجوز افزايش نرخ محصوالت 
را صادر كنند، به اندازه افزايش قيمت تمام شده ها، اجازه 
افزايش نرخ فروش محصوالت را نداده اند و همين موضوع 
موجب كاهش حاشيه سود ش��ركت ها شده است. لذا 
تحليل گران و معامله گران هم با اين نگاه كه رش��د بازار 
سرمايه، فعال تورم را پوشش نخواهد داد اقدام به بررسي 
و سرمايه گذاري در بازار س��رمايه كرده اند. اما ترديدي 
وجود ندارد كه اين وضعيت مقطعي بوده و گزارش هاي 
سه ماهه دوم امس��ال گزارش هاي خوبي خواهد بود و 
شاهد رشد سودآوري در شركت هاي بنيادي و سودده 
بازار سرمايه خواهيم بود.  اين كارشناس بازار سرمايه در 
ادامه بيان كرد: قاعدتا تورم در تمامي بخش هاي اقتصاد 
ما جاري است؛ اما مي بايست تاثير اين تورم را در هريك 
از صنايع و شركت هاي حاضر در بازار سرمايه به طور مجزا 
مورد بررس��ي قرار داد. به عنوان مثال شركت هاي گروه 
دامپروري و زراعي با توجه به افزايش قيمت چشمگير 
محصوالت در ۲ ماه گذش��ته، پتانسيل بيشتري براي 
رشد خواهند داشت. اما در صنايعي همچون نيروگاه ها 
كه همچنان مشمول قيمت گذاري دستوري هستند، 
احتمااًل رش��د كمتر را ش��اهد خواهيم بود. يا در مورد 
س��هم هاي گروه خودرويي كه مشمول قيمت گذاري 
دستوري هس��تند، احتماال افزايش قيمت ها و تورم در 
بازار خودرو، تحرك چنداني در سهم هاي اين گروه ايجاد 
نخواهد كرد. البته كه سرمايه گذاران و فعاالن بازار سرمايه 
ترجيح مي دهند افزايش قيمت سهم ها ناشي از اجراي 
طرح هاي توس��عه، افزايش ظرفيت و رش��د سودآوري 
شركت ها باشد؛ اما متاسفانه تورم بيماري مهلكي است 
كه در سال هاي اخير كل اقتصاد ما را در بر گرفته و بازار 
س��رمايه هم از گزند اين بيماري در امان نخواهد ماند. 
دولت و بانك مركزي با مجوز دادن به خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي مجاز و با نرخ توافقي، به نرخ بازار آزاد ارز 
ادامه در صفحه 3 رسميت دادند و... 

جريان ارزش در ش��ركت  هاي 
نرم  افزاري عمدتاً مبتني بر منابع 
انس��اني اس��ت، ورودي اصلي 
منابع انساني اس��ت و از طرف 
ديگر ارزش نهايي اين شركت  ها 
در ايران عمدت��ا در بازاري ارايه 
مي شود كه خريداران اصلي اين 
بازار، دولت و شركت  هاي بزرگ 
وابسته به دولت و حاكميت است. يعني مدل كسب  وكار 
اكثر شركت  هاي نرم  افزاري ما مبتني بر الگوي B۲B شكل 
گرفته اس��ت. در اين وضعيت وقتي در بازار كار )ورودي( 
به دليل تش��ديد رقابت، دس��تمزدها به نحو غيرطبيعي 
ب��اال مي  رود و در ب��ازار محصوالت و خدم��ات نرم  افزاري 
)خروجي( محدوديت  ه��اي قانوني و اصطكاك بازار مانع 
از افزايش متناسب بهاي خدمات مي شود، اين شركت  ها 
با عدم تعادل و موازنه بين درآمد و هزينه مواجه مي شوند 
كه يا به زيان  دهي و نهايتا تعطيلي بنگاه ها مي انجامد، يا 
در هر صورت با كاهش حاشيه سود، انگيزه هاي اقتصادي 
فعاليت  ها و به  ويژه نوآوري در ش��ركت  هاي نرم افزاري را 
كاهش مي دهد. عالوه بر اين گردش باالي نيروي انساني، 
هزينه هاي آموزش و سربار را هم افزايش مي دهد. در اين 
ميان، تاثير خروج نيروي كار از شركت هاي نرم افزاري روي 
مشتريان، بحث مهمي است كه كمتر به آن توجه مي شود. 
در ش��رايط عادي ورشكست ش��دن تعداد معدودي از 
شركت  ها و خروج آنها از بازار شايد امري عادي و ناشي از 
منطق فعاليت هاي اقتصادي تلقي شود، ولي وقتي اين 
مشكل عمومي ش��د، تبعات منفي براي جامعه خواهد 
داش��ت و دامنه بعضي از اين تبعات ممكن اس��ت ملي 
باش��د. بخش زيادي از محصوالت و خدمات نرم  افزاري 
مورد نياز دولت و دستگاه هاي حاكميتي توسط همين 
شركت  هاي كوچك و متوسط ارايه مي شود، وقتي اين 
شركت  ها نتوانند نيروهاي شان را نگه دارند يا به هر حال 
سطح كمي و كيفي نيروي انساني خود را حفظ كنند، 
الجرم قادر به استمرار خدمات خودشان نخواهند بود. 
ممكن است اثر فوري اين عدم توانايي ابتدا در پروژه هاي 
توسعه  اي نرم  افزاري دستگاه هاي دولتي خودش را نشان 
دهد. يعني مناقصات و خريده��اي نرم  افزاري كه بدون 
جواب مي  مانند و هر روز ش��اهد افزايش نمونه هاي آن 
هس��تيم، اما در مرحله بعد حتي پشتيباني و نگهداري 
سرويس  هاي موجود هم به خطر خواهد افتاد و اگر توجه 
كنيم كه حكمراني در كشور ما مثل بقيه جوامع روزبه  روز 
بيشتر به ابزارها، سامانه ها و سرويس  هاي الكترونيكي 
وابسته مي ش��ود، تبعات فاجعه  بار اين وضعيت بيشتر 
مشخص مي شود. امروزه كمتر قانوني است كه در مجلس 
تصويب شود و در بخشي از آن ايجاد يا توسعه يك يا چند 
سامانه به عهده دولت گذاشته نشده باشد. برنامه هاي خود 
دولت هم در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي عمدتاً نيازمند 
سرمايه  گذاري در سامانه ها و سرويس  هاي اطالعاتي و 
ادامه در صفحه 3 نرم  افزاري است.  

مساله افس��ردگي در ميان 
مردم اي��ن روزها به يك باب 
گفت وگ��و و البت��ه توجيح 
كردن مش��كالت و مس��ائل 
اجتماعي است كه در كشور 
وجود دارد. مساله افسردگي 
مردم نيست، مساله اين است 
كه مردم بي تفاوت شده اند، 

اميدشان را از دست داده اند، آنها آينده مثبتي را پيش 
روي خود نمي بينند و جامعه اي با اين مشخصات قطعا 
با آسيب هايي بي شماري همراه است. در واقع ما مسائل 
اجتماعي را با بيماري افسردگي اشتباه گرفته ايم، در 
واقع اين باب اس��ت كه در كشورهاي جان سومي به 
جاي اينكه به دنبال راه حلي براي معضالت اجتماعي 
باشند، مساله را به افسردگي مردم ربط بدهند. اينكه 
ما قرار باشد همه چيز را فردي مورد بررسي قرار بدهيم 

هيچ وقت موفق به حل و رفع مش��كالت و معضالت 
اجتماعي نخواهيم شد. در حال حاضر اين وضعيت باال 
رفتن ميزان آسيب ها در جامعه ما سر ريز شده است. در 
واقع اگر بخواهيم منصفانه به ماجرا نگاه كنيم و خيلي 
راحت مشكل را توضيح بدهيم بايد بگوييم مردم وقتي 
اشتغال و معيشت شان مشكل دارند احساس شادابي 
ندارند. در جوامعي كه پاسخگويي وجود ندارد و فشار 
روي افراد زياد است همه موضوعات معلول علت هاست، 

هيچ كس وقتي به دنيا مي آيد به خودي خود دزد، قاتل، 
رش��وه گير، اختالس گر، بيمار و افسرده نيست و اين 
سيستم جوامع اس��ت كه افراد را اينگونه بار مي آورد. 
مساله مهم تر اين است كه آسيب اجتماعي در كوتاه مدت 
ايجاد نمي شود و در كوتاه مدت هم از بين نمي رود براي مثال 
وقتي در يك جمعي يك يا دونفر معتاد وجود دارد عيب را از 
خود آنها مي دانيم اما در يك جمعي كه عده بسياري از آنها 
ادامه در صفحه 8 معتاد هستند ديگر...  

يادداشت روز

رضا كرميحميدرضا جيهاني 

مصطفي اقليما

 متوسط قيمت پيشنهادي آپارتمان در تهران 
به باالي 54  ميليون تومان رسيد

بازهم به جاي پاسخ به انتقادات كارشناسان از تورم موجود، 
از دولت قبل انتقاد كردند

  وزير صمت: 
پيامك تهديدآميزي برايم نيامده

نمايندگان به قاليباف نوشتند

 گمانه زني درباره 
رشد قيمت مسكن در خرداد

صفحه 5     صفحه 3    

همين صفحه     

 ادعاي بانك مركزي از تورم بي سابقه  
70 ساله در دولت روحاني

 ابهام 
در استيضاح

 فرشاد مومني در نشست 
»بهشتي شهيد و مسائل امروز ما« 

مطرح كرد 

 ادامه وعده هاي عجيب 
ساكنان وزارت اقتصاد

نشست »بهشتي شهيد و مسائل امروز ما« عصرروز 
گذش��ته با مش��اركت دانش��كده علوم اجتماعي و 
اقتص��ادي دانش��گاه الزه��را)س( و جمعيت پايش 
شفاف سازي و ريشه كني فقر و فساد و سخنراني رحيم 
نوبهار و فرشاد مومني برگزار شد. فرشاد مومني نيز در 
اين نشست گفت: با توجه به عنوان بحث امروز يعني 
همين صفحه را بخوانيد شهيد بهشتي و...  

همانطور كه در ماه هاي گذشته اظهارنظرهاي 
عجيب وزير اقتصاد دولت سيزدهم، بعضا باعث 
به وجود آمدن هزينه ها و حاش��يه هايي براي 
تيم اقتصادي دولت ش��ده، به نظر مي رسد اين 
مش��كل در ميان معاونان خاندوزي نيز خود را 
نشان مي دهد و بعضا از سوي آنها نيز وعده هايي 
مطرح مي ش��ود كه چندان با واقعيت سازگار 
صفحه 2 را بخوانيد نيست و...  

 طنز تلخ 
 ايجاد عدالت 

با تورم

 تورم از تير ماه 
 به شدت 

كاهش مي يابد؟

نشست »بهشتي شهيد و مس��ائل امروز ما« عصرروز 
گذشته با مشاركت دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي 
دانش��گاه الزهرا)س( و جمعيت پايش شفاف سازي و 
ريشه كني فقر و فساد و سخنراني رحيم نوبهار و فرشاد 

مومني برگزار شد.
فرشاد مومني نيز در اين نشست گفت: با توجه به عنوان 
بحث امروز يعني شهيد بهشتي و مسائل امروز ما، من فكر 
كردم كه در يك زمان محدود به كدام مساله تمركز كنيم 
كه در واقع استطاعت اين را داشته باشد كه با بيشترين 
فراواني بحران هاي كنوني كشورمان را پوشش بدهد؟ 
پاس��خي كه براي اين سوال پيدا كردم اين است كه اگر 
از دريچه انديشه شهيد بهشتي بخواهيم به اين پرسش 
پاسخ بدهيم، پاسخ شهيد بهشتي مساله »عدالت« است.
عضو هيات علمي دانش��گاه عالم��ه طباطبايي افزود: 
مي فرمايند اگر حامل حق و عدل نباش��يد محال است 
كه از جنبه ه��اي فردي و اجتماعي ع��زت پيدا كنيد. 
اگر هم��ه حامل حق و ع��دل ش��ديم راه نجاتي قابل 
تصور اس��ت. بنابر اين اگر بخواهي��م صادقانه و عادالنه 
در جست وجوي راه حلي براي وضع موجود باشيم بايد 
عدالت خواهي به مثابه يك مطالبه ملي نجات بخش در 
دستور كار قرار بگيرد. بنابر اين آنچه باعث تعجب است 
اينكه ما با رفتارهايي از ناحيه حكومت روبرو باشيم كه 
چنين امر خطيري را فراموش كرده باش��د و فراتر از آن 
جهت گيري هاي سياسي و كليدي در جهت گسترش و 

تعميق نابرابري هاي ناموجه باشد.
وي تصريح كرد: بحث آقاي بهش��تي اين اس��ت كه در 
س��احت امر عمومي از ديدگاه اس��المي يك سلس��له 
دگم هايي وجود دارد كه حكومت اسالمي اعتبار، صحت 
و مشروعيتش را از آنها مي گيرد. از ديدگاه شهيد بهشتي 
عدالت با همه ش��عباتش در صدر آن دگم ها قرار دارد. 
متأس��فانه ما چون از اين اصول دور ش��ده ايم به بحران 
خورده ايم و اين چيزي اس��ت كه حكومت گران ما بايد 
بفهمند. تشخيص اينكه فوري ترين مساله براي نجات 
اين است كه يك بازنگري كلي در همه محورهاي سياسي 
و اجتماعي و فرهنگي بر محور عدالت بايد صورت بگيرد.

مومني تأكيد كرد: تشخيص شهيد بهشتي اين است كه 
براي اينكه عدالت برقرار شود حياتي ترين و فراگيرترين 
قاعده اي كه اسالم گذاشته ممنوعيت شخص محوري 
و مشروعيت جامعه محوري است. ايشان از اين دريچه 
حرف هاي��ي دارند كه نظي��رش را در آث��ار هيچ يك از 
روشنفكران قرن بيستم نديده ام. مي  گويند اين قاعده 
دين خاتم است كه حتي پيامبر اسالم)ص( هم به عنوان 
شخص مطرح نباشد. ببينيد انديشه هايي كه امروز به نام 
دين جريان دارد چه نسبتي با قرآن و انديشه هاي شهيد 
بهشتي دارد؟! قرآن مي فرمايد كتاب و حكمتي كه به شما 
مي دهم براي اين نيست كه شما خودتان براي خلق بت 

شويد و هيچ پيامبري نبايد بت شود.
وي ادامه داد: شهيد بهشتي مي فرمايد اين نظم اجتماعي 
غير قائم به شخص براي اينكه پايدار و بالنده بماند بايد 
به سمت علم و قانون و برنامه برود. چون اينها هستند كه 
امور را پيش بيني پذير مي كنند و در آن صورت است كه 
مي توان تمدن ساخت و اگر مناسبات غير پيش بيني پذير 
باشد انباش��ت نيروي انس��اني دچار مشكل مي شود. 
دانشمندان بزرگ توسعه هم مي گويند به محض اينكه 
شما به عدالت غير حساس مي شويد، جهان يا محدوده اي 
كه دچار اين غفلت شده دچار بحران كميابي مي شوند؛ 
چون خالقيت و توليد تنبيه مي شود و تملق و چاپلوسي 
و سفلگي سكه رايج مي شود. عضو هيات علمي دانشگاه 
عالم��ه طباطبايي اظهار داش��ت: اگر ما ق��ادر نبوديم 
همكاري كنيم محكوم به اضمحالل هستيم. اين مساله 
فقط در حيطه اقتصاد نيست كه به خاطر نابرابري ها 90 
درصد بنگاه هاي اقتصادي )متعلق به( يك نفر اس��ت. 
پس، از دريچ��ه عدالت من فكر مي كنم مي توانيم يك 
بازنگري بنيادي در اين زمينه داشته باشيم. چيزي كه 
خيلي خارق العاده است اينكه شهيد بهشتي مي فرمايند 
از جنبه فردي ما با اصل زيربنا بودن امر اخالقي مواجه 
هستيم. مي فرمايند اگر خواستيد كسي را محك بزنيد 
ببيند اهل رواداري است يا اهل دروغ و تهمت به ديگران.

وي ادامه داد: از جنبه اجتماعي مي فرمايند كه عدالت 
ادامه در صفحه 3 اجتماعي را... 

بابك نگاهداري، رييس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: 
براي موفقيت برنامه توسعه، بايد بسته اي از پيشنهادهاي 
مربوط به توانمندسازي نهاد دولت مدنظر قرار بگيرد در 
غير اين صورت نوشتن برنامه مانند اين است كه موتور 
خودرويي خوب كار نكند اما به دنبال حركت با سرعت 
۱00 كيلومتر با اين خودرو باشيم، ابتدا بايد موتور تقويت 

شود، سپس به دنبال تحقق اهداف برنامه باشيم.
وي با اش��اره به مش��كالت احصا ش��ده از سوي مركز 
پژوهش ها درباره برنامه هاي توسعه قبلي، اضافه كرد: 
يكي از اين اشكاالت مدل برنامه ريزي است؛ به اين معنا 
كه برنامه ريزي ها به سمت برنامه ريزي هاي جامع رفته 
و سعي شده همه حوزه ها به نوعي در برنامه ديده شود 
بنابراين منابع محدود ميان حوزه هاي متعدد و متكثر 
تقسيم شده و منابع كافي به هيچ يك از حوزه ها نرسيده 
اس��ت. وي ادامه داد: در مرحله بعدي اليحه به مجلس 
ارسال مي شود تا فرآيند تصويب طي شود. در اين مرحله 
نيازهاي محلي و منطقه اي توسط نمايندگان مدنظر 
قرار مي گيرد در نتيجه برنامه تلفيقي از نگاه هاي بخشي 
و نيازهاي محلي مي شود، حال آنكه ما نياز داريم دولت 
مركزي مسووليت برنامه را برعهده بگيرد. نگاهداري با 
بيان اينكه فرآيند برنامه ريزي بايد متمركز باشد، اضافه 
كرد: اين موضوع به عنوان يك آس��يب منجر شده كه 
برنامه 5 ساله همانند گوش��ت قرباني ميان حوزه هاي 

مختلف تقسيم شود.

  ميانگين اجراي برنامه توسعه طي 6 دوره 
گذشته حدود 30 الي 35 درصد است

وي با بيان اينكه ميانگين اجراي برنامه هاي توسعه طي 
6 دوره گذش��ته حدود 30 الي 35 درصد است كه عدد 
قابل قبولي نيست در تشريح اقدامات مركز پژوهش ها 
در حوزه تدوين برنامه هفتم توسعه توضيح داد: تدوين 
برنامه هاي توسعه وظيفه اصلي سازمان برنامه و بودجه 
در دولت اس��ت و مركز پژوهش ها ب��راي تدوين برنامه 
مس��ووليتي ندارند اما اين مركز مس��وول پشتيباني 
تخصصي و كارشناس��ي از كميسيون هاي تخصصي 

مجلس در فصل بررسي و تصويب برنامه است. رييس 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد: 
در راستاي پاسخگويي به نياز فوق طي 4 ماه گذشته با 
راه اندازي ستاد برنامه  هفتم توسعه در مركز پژوهش هاي 
مجلس، انج��ام مطالعات و تهيه محتويات تخصصي و 

تحليل راهبردي تالش كرديم.
نگاهداري با اشاره به اقدامات مثبت مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي، گفت: تحليل هاي آينده پژوهي 
در دنياي امروز، تحليل ژئواكونوميك منطقه و فرامنطقه 
نسبت به ايران و تحليل ظرفيت هاي زيرساختي از جمله 

اقدامات انجام گرفته است.

  80 نقطه تعارض منافع ساختاري 
ديده مي شود

نگاهداري درب��اره توانمندي دول��ت در اجراي برنامه 
توسعه اي گفت: نهاد دولت در كشور - جدا از اينكه چه 
دولتي سركار باشد - نهاد ضعيفي است چرا كه نخست 
ديوان ساالري غيركارآمد به عنوان نظام بروكراسي همه 
اركان دولت را درگير كرده است و عمال اينرسي )لختي( 
شديدي در پيشبرد امور و برنامه هاي توسعه در نهادهاي 
دولتي ديده مي شود. از سوي ديگر ما احصا كرديم حدود 
70 تا 80 نقطه تعارض منافع ساختاري سازماني شخصي 
و فرآيندي در جاي جاي نهاد دولت و حتي ساير قوا وجود 
دارد. چرا سال ها از ناترازي بانك ها، ناترازي بودجه ها و 
ورشكستي صندوق هاي بازنشستگي سخن مي گوييم 

اما مشكالت حل نمي شود؟
رييس مركز پژوهش هاي مجلس اضافه كرد: در برخي 
موارد با وجود اينكه اولويت و ابرچالش كشور و ريشه اين 
موضوعات مشخص است اما اين مشكالت رفع نمي شود 
به طور مثال چرا به رغم اينكه سال ها از ناترازي بانك ها و 
ناترازي بودجه ها و ضرورت سرمايه گذاري و ورشكستي 
صندوق هاي بازنشس��تگي س��خن مي گوييم اما اين 
مشكالت حل نمي شود؛ نهاد دولت به دليل اشكاالتي 
كه دارد، ضعيف است و توان حل مساله را تا حدود زيادي 
ادامه در صفحه 6 از دست داده است. 

70 درصد انحراف منافع ساختاري!طنز تلخ ايجاد عدالت با تورم
رييس مركز پژوهش هاي مجلس:  ميانگين اجراي برنامه توسعه در 6  دوره گذشته 30 درصد بوده استفرشاد مومني در نشست »بهشتي شهيد و مسائل امروز ما« مطرح كرد



همانطور ك��ه در ماه هاي گذش��ته اظهارنظرهاي 
عجيب وزي��ر اقتصاد دولت س��يزدهم، بعضا باعث 
به وج��ود آمدن هزينه ها و حاش��يه هايي براي تيم 
اقتصادي دولت شده، به نظر مي رسد اين مشكل در 
ميان معاونان خاندوزي نيز خود را نشان مي دهد و 
بعضا از سوي آنها نيز وعده هايي مطرح مي شود كه 
چندان با واقعيت س��ازگار نيست و احتماال همين 
صحبت ها در نهايت به ضرر دولت تمام خواهد شد. 
در شرايطي كه يكي از اصلي ترين دستاوردهايي كه 
تيم اقتصادي دولت سيزدهم بر آن مي باليد پايين 
آوردن نرخ تورم نس��بت به زماني ب��ود كه دولت را 
تحويل گرفته بودند، اما آنچه كه در هفته هاي اخير 
رخ داده نش��ان مي دهد كه ديگر امكان اتكا به اين 
دس��تاورد نيز وجود ندارد. بر اساس گزارش مركز 
آمار، نرخ تورم در خرداد ماه يك ركورد تاريخي را به 
ثبت رسانده و به عدد 12 درصد در ماه رسيده است.

هرچند رييس جمهور در صحبت ه��اي اخير خود با 
مردم به اشتباه اعالم كرد كه زماني كه دولت را تحويل 
گرفته اند تورم ماهانه 60 درصد بوده اما در واقع آنچه 
كه ثبت شده، باالترين نرخ تورم ماهانه پس از پيروزي 

انقالب اسالمي به شمار مي رود.
افزايش تورم در خرداد ماه تا حدي قابل پيشبيني بود. 
با توجه به برنامه ريزي دولت ب��راي حذف ارز 4200 
توماني برخي كااله��ا، قيمت ها آنها افزايش يافت اما 
آنچه كه از دست دولت خارج شد، افزايش قيمت ديگر 
كاالهايي بود كه لزوما ارتباطي با ارز دولتي نداشتند 
اما تغيير شرايط باعث افزايش قيمت آنها نيز شد تا به 
اين ترتيب موج بزرگي از ت��ورم در اقتصاد ايران آغاز 
ش��ود. آن طور كه از صحبت هاي اخير رييس جمهور 
نيز بر مي آمد، دولت انتظار دارد كه در ماه هاي آينده 
ديگر قله تورمي ثبت ش��ده در خرداد تكرار نش��ود و 
قيمت ها بار ديگر به ثباتي نس��بي برسند اما تحليل 
برخي اقتصاددان ها خالف آنها را شامل مي شود زيرا 
آنها معتقدند كه موج افزايش قيمت در كاالهاي اساسي 
به ديگر كاالها و خدمات نيز سرايت پيدا خواهد كرد 
و الاق��ل در كوتاه مدت خبري از كاهش ش��ديد تورم 
نخواهد بود. با وجود اين تحليل ها، معاون وزير اقتصاد 
بار ديگر وعده هايي تازه داده و اين بار گفته كه تورم به 

زودي به شدت كاهش پيدا مي كند.
سيد محمد هادي سبحانيان معاون سياست گذاري 
اقتصادي وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالي در خصوص 
 آخرين وضعيت نقش��ه راه رش��د غيرتورمي گفت: 
در شش ماهه دوم سال گذشته دولت در خصوص 

يكي از پايه هاي اصلي اي��ن برنامه كه كنترل تورم 
بود، موفق عمل كرد. دولت توانس��ت در راس��تاي 
كنترل رشد نقدينگي و كنترل تورم نقطه به نقطه 
و تورم س��االنه موفق عمل كند. البته اين موضوع با 
بحث افزايش بي س��ابقه قيمت ه��ا در دنيا به دليل 

خشكسالي و جنگ در اوكراين همزمان شد.
وي با بيان اينكه به سبب اين تغييرات شاهد تورم هاي 
بي سابقه اي در كشورهاي دنيا بوديم، گفت: اگر اين 
اتفاقات رخ نمي داد قطعا كاهش تورم در شش ماهه 
دوم سال 1400 با شدت بيشتري رخ مي داد. بنابراين 
دولت تالش كرده است تا يكي از پايه هاي اصلي برنامه 
رشد غيرتورمي كه كنترل تورم بود را با انضباط مالي 
بيش��تر و كنترل رش��د نقدينگي اجرايي كند. البته 
موفقيت هاي��ي در اين زمينه به دس��ت آمد كه بايد 
تداوم يابد. سبحانيان ادامه داد: با توجه به سياستي كه 
دولت به موجب قانون بودجه در پيش گرفت، اصالح 
سياست هاي حمايتي و تغيير شيوه حمايت از ابتداي 
زنجيره به انتهاي آن، اين انتظار وجود داشت تا قيمت 
كاالها افزايش پيدا كن��د. البته اين موضوع مقطعي 
خواهد بود و انتظار داريم در ماه هاي آينده اين افزايش 

قيمت كنترل شده و موجب افزايش تورم نشود.
وي افزود: براساس اعالم مركز آمار رشد قابل توجهي 
را در ش��اخص تورم شاهد بوديم، نكته اينجا است كه 
اين افزايش تورم قابل انتظار بود. مساله اصلي اين است 
كه اين افزايش تورم يك افزايش مقطعي خواهد بود. 

انتظ��ار داريم تا عدد تورمي كه به حدود 12 رس��يده 
است در ماه هاي آينده به شدت كاهش پيدا كند، دولت 
بايد حتما در زمينه كنترل نقدينگي و كنترل نرخ ارز 
مقتدرانه و قوي عمل كند تا موتورهاي خلق نقدينگي 

و تورم در كشور خاموش شود.
معاون سياس��ت گذاري اقتص��ادي وزارت اقتصاد در 
خصوص ساير اقدامات صورت گرفته در جهت اجراي 
برنامه رش��د غيرتورمي، گفت: در حوزه شفاف سازي 
صدور مجوزها و تعيين شرايط الزم براي اخذ و ثبت 
محور ش��دن مجوزها تالش هاي خوبي انجام ش��د. 
تكاليف چندين ساله دولت ها كه بر زمين مانده بود را 
در ش��ش ماه انجام داديم. البته با پيگيري هاي بعدي 
گام هاي نهايي آن نيز برداش��ته خواهد ش��د تا مردم 

تسهيل صدور مجوزها را احساس كنند.
وي با اش��اره ب��ه اينك��ه اصالحات��ي ني��ز در حوزه 
زيرساخت هاي مالياتي نياز بود، گفت: نياز به اصالحات 
نرم افزاري و قانوني نيز وجود دارد. به طور نمونه اليحه 
ماليات بر مجموع درآمد در ش��ش ماهه دوم س��ال 
گذشته تدوين و ماه گذشته به دولت ارسال شد. اليحه 
اصالح سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نيز از جمله 
موارد ديگري بود كه پيگيري شده است. در اين موارد 
نيازمند تغييرات قانوني بوديم. اين مباحث بخشي از 
نقشه راه رشد غيرتورمي فقرزدا بوده است. ضمن اينكه 
در خصوص اس��تفاده از روش هاي تامين مالي نوين 
)تامين مالي زنجيره اي توليد( اقداماتي انجام ش��ده 

است. سبحانيان تاكيد كرد: با وجود اقدامات صورت 
گرفته الزم اس��ت اجراي اين برنامه دنبال شود. اين 
برنامه بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد. جلساتي در 
معاونت اقتصادي رياست جمهوري در اين خصوص 
برگزار شده است. دس��تگاه هاي مختلف در جلسات 
شركت كرده و برنامه هاي خود را ارايه كردند. معتقد 
هستيم كه اين موضوع بايد با قدرت بيشتري ادامه پيدا 
كند. وي در مورد تامين مالي زنجيره اي توليد گفت: 
نبايد صرفا به پرداخت تسهيالت اكتفا كنيم. با توجه به 
شرايط تورمي نرخ سود حقيقي به شدت منفي است، 
بنابراين خيلي ها ممكن است اين انگيزه را داشته باشند 
تا تس��هيالت را دريافت كرده و صرف امورات ديگري 
كنند. يكي از روش هايي كه مي تواند به كنترل نقدينگي 
كمك كند و درصد اصابت تس��هيالت به هدف را به 
شكل قابل توجهي افزايش دهد، تامين مالي زنجيره اي 
توليد است. معاون سياست گذاري اقتصادي وزارت 
اقتصاد ادامه داد: براين اس��اس، حلقه هاي مختلف 
تولي��د را از مواد اوليه تا محصول نهايي اعتباردهي و 
هدايت مي كنيم. در حقيقت به جاي اينكه نقدينگي 
به هر كدام از زنجيره ها پرداخت شود، توليدكنندگان 
مي توانند از اعتبار استفاده كنند و اين اعتبار خواهد 

بود كه بين حلقه ها جابه جا خواهد شد.
معاون سياس��ت گذاري اقتصادي وزارت اقتصاد در 
پاسخ به سوالي در مورد پروژه هاي پيشران به عنوان 
محور دوم برنامه رش��د اقتصادي غيرتورمي، گفت: 
يك��ي از محورهاي اصلي برنام��ه تمركز بر روي يك 
س��ري پيش��ران هاي توليد بود كه بتواند به افزايش 
رش��د و توس��عه اقتصادي كش��ور كمك كند. براي 
اينكه اين اتفاق رخ دهد ابتدا بايد تورم را در كش��ور 
كنترل كني��م. اين اتفاق نيز رخ نخواه��د داد مگر با 
كنترل رشد نقدينگي و كنترل نرخ ارز. در عين حال 
ب��ه صورت م��وازي اقدامات خوبي در ح��وزه معاون 
اول انجام ش��ده است. افرادي در خصوص پروژه هاي 
پيشران متمركز هستند. اين پروژه ها شناسايي شده 
و سرمايه گذاري هاي قابل توجهي نيز توسط برخي 
ش��ركت هاي بزرگ دولتي، خصوصي ي��ا نهادهاي 
عمومي غيردولتي انجام گرفته است. اين صحبت ها 
نشان مي دهد كه با وجود گذش��ت حدود يك سال 
از آغاز به كار رس��مي دولت س��يزدهم، هنوز برخي 
مس��ووالن اين دولت بيش از آنكه به ارايه برنامه هاي 
دقيق و فني خود پايبند باشند، به ارايه شعارهاي بزرگ 
توجه دارند و بايد ديد در ادامه اين ش��عارها يا وعده 

كاهش جدي تورم در تير ماه محقق مي شود يا خير.
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 تصميم گرفتيم 
گرفتار حاشيه ها نشويم

رييس جمهور گفت: قانوِن عادالنه به دست مجريان عادل 
اجرا مي شود و در قواي سه گانه تصميم گرفتيم گرفتار 
حاشيه ها نشويم. سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور 
كش��ورمان با حضور در مراسم گراميداشت هفته قوه 
قضاييه، گفت: در ادوار گذشته مسووالن گرفتار حاشيه ها 
شدند و برخي از كارها عقب ماند. تصميم جدي ما اين 
است كه گرفتار حاشيه ها نشويم و به متن بپردازيم. متن، 
خدمت خالصانه به مردم است. وي افزود: بسيار به آينده 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اميدوارم. دردهاي 
مردم امروز بايد شنيده شود. نه حق عقبگرد داريم و نه 
حق درجا زدن. رييس جمهور در تحليل حادثه هفتم تير 
گفت: جريان نفاق با پشتيباني نظام سلطه تصميم داشت 
كه چهره هاي برجسته و نماد انقالب را ترور كند. جريان 
نفاق با پشتيباني نظام سلطه سعي كرده شيطنت خود 
در ايران را ادامه دهد كه تاكنون موفق نشده و نمي شوند. 
جريان انقالبي  بايد مسير را با دقت بنگرند تا جريان 
نفوذ نتواند اهداف پليد خود را در اين كش��ور دنبال 
كند. بسياري از دوس��تان بي نام و مخلصانه در كل 
كشور تالش مي كنند و بنده به عنوان طلبه خدمتگزار 
به عنوان كسي كه آشنا با كار همكارانم در دستگاه 
قضايي هستم، قدردان اين تالش ها هستم. رييسي 
ادامه داد: از همكارانم و به خصوص از آقاي اژه اي كه 
بيش از 40 سال تجربه كار قضايي دارند و گفتمان 
حفظ سرمايه اجتماعي ضمن مبارزه با فساد و تالش 
براي برقراري عدالت دارند، تش��كر مي كنم. ايشان 
و س��اير همكاران در اين دستگاه، با تالش بسياري 
تحقق سند تحول و نيز ارتقاي آن را دنبال مي كنند.

مذاكرات هفته جاري
 برگزار مي شود

سخنگوي وزارت امور خارجه كش��ورمان اعالم كرد: 
زمان برگزاري مذاكرات در مورد مسائل باقي مانده براي 
لغو تحريم ها در يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس 
قطعي شده و ان ش��اء اهلل اين مذاكرات در هفته جاري 
برگزار مي شود. اين ديپلمات ارشد كشورمان همچنين 
در پاس��خ به سوالي در مورد سفر روز گذشته مصطفي 
الكاظمي نخس��ت وزير عراق به تهران، و اينكه آيا وي 
حامل پيامي از سوي عربستان به تهران بود تصريح كرد: 
سفر آقاي الكاظمي به تهران از پيش برنامه ريزي شده 
 بود و در اين سفر مقامات دو كشور در ارتباط با موضوعات 
دو جانب��ه و تحوالت منطقه رايزني و گفت وگو كردند. 
از جمله در مورد نقش مثبت و س��ازنده اي كه بغداد در 
ماه هاي گذش��ته در مورد روابط ايران و عربستان ايفا 
كردند. خطيب زاده با بيان اينكه در اين س��فر در مورد 
تعامالت اقتصادي بين دو كشور و پروژه هاي موجود در 
اين زمينه بحث و گفت وگو شد، ادامه داد: در اين ديدار 
در خصوص مراودات مردمي و رفت و آمد ش��هروندان 
دو كشور هم رايزني شد و در ارتباط با موضوع اربعين و 
شركت شهروندان ايراني در راهپيمايي اربعين نيز بحث 
و گفت وگو ش��د. روابط ايران و عراق به عنوان دو كشور 
همسايه چنداليه و راهبردي است و سفر صورت گرفته 
متعاقب سفري است كه چندي پيش آقاي فواد حسين 
وزير خارجه عراق به ايران داشت. وي همچنين افزود: 
يكي ديگر از ابعاد اين سفر بررسي نقشي است كه عراق 
در گفت وگوهاي ايران و عربستان ايفا مي كند. تاكنون 
5 دور گفت وگو بين تهران و رياض در بغداد برگزار شده 
و ما در همين چارچوب از نقش عراق در اين زمينه تقدير 
مي كنيم. خطيب زاده ادامه داد: آقاي الكاظمي در سفر 
روز گذش��ته خود به تهران نكاتي را از طرف رياض به 
ما منتقل كردند و بر اس��اس آنچه كه شنيديدم طرف 
عربستاني اين آمادگي را دارد كه در سطح ديپلماتيك 
مذاكرات بين دو كش��ور ارتقاء پيدا كند. به زودي اين 
مذاكرات در بغداد در سطح ديپلماتيك برگزار مي شود 
و تاريخ آن معلوم مي ش��ود. وي افزود: از قبل توافقاتي 
بود كه مقدمات س��فر هيات هاي فني دو كشور ايران 
و عربس��تان براي بازديد از س��فارتخانه هاي دو كشور 
فراهم ش��ود كه ان ش��اء اهلل همه آنها طي روزهاي آتي 
پيگيري و انجام مي شود. سخنگوي وزارت خارجه در 
بخش ديگر از صحبت هاي خود با خبرنگاران در پاسخ 
به س��والي در ارتباط با سفر اخير جوزپ بورل مسوول 
سياس��ت خارجي اروپا به تهران و موضوع از سرگيري 
مذاكرات احياي برج��ام و رفع تحريم ها بعد از وقفه اي 
بيش از سه ماهه افزود: زمان قطعي برگزاري مذاكرات 
رفع تحريم ها قطعي شده و مكان آن نيز تقريبا مشخص 
است و ان شاء اهلل در چند ساعت آتي تصميمات نهايي 
در اين زمينه اعالم خواهد شد. خطيب زاده ادامه داد: ان 
شاء اهلل يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس ميزبان اين 
گفت وگوها خواهد بود و اين گفت وگوها طي روزهاي آتي 
و در همين هفته انجام مي شود و شايد مكان برگزاري 
اين مذاكرات با توجه به رايزني و گفت وگوهايي كه در 
حال انجام است تا پايان امروز به صورت دقيق مشخص 
و اعالم شود. خطيب زاده همچنين با بيان اينكه آقاي 
بورل تالش جدي كرد كه مذاك��رات ادامه پيدا كند و 
ما از نقش تس��هيل گري اتحاديه اروپا و آقاي بورل در 
اين زمين��ه قدرداني مي كنيم اف��زود: بعد از قطعنامه 
اخير ش��وراي حكام آژانس آقاي بورل در تماس هايي 
كه داشتند تالش جدي كردند كه اين مذاكرات ادامه 
پيدا كند. در تماسي كه آقاي بورل هفته پيش با آقاي 
امير عبداللهيان داشتند اين درخواست را مطرح كردند 
كه گفت وگوها بر اساس بسته پيشنهادي ايران كه قبل 
از قطعنامه شوراي حكام ارايه كرده بوديم، پيش برود. 
وي گفت: وزي��ر خارجه در همين چارچ��وب از آقاي 
بورل دعوت كرد كه به تهران بيايند تا در اين سفر پاسخ 
واشنگتن به اين بسته مورد بررسي قرار بگيرد. در سفر 
آقاي بورل به تهران گفت وگوهاي مفصلي بين ايران و 
ايش��ان انجام گرفت آقاي بورل نظر طرف امريكايي را 
منتقل كرده است و ايشان گفتند كه امريكا تعهد داده 
كه در چارچوب قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان 
ملل عمل كند. به تعهدات خود در اين زمينه پايبند باشد 
و چرخه انتفاع اقتصادي ايران از احياي برجام را تضمين 

كند و موضوعات اختالفي نيز مورد بررسي قرار بگيرد.

 آخرين اخبار 
از تبديل يارانه به كاالبرگ

جانش��ين معاون رف��اه در وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي اعالم كرد كه قرار است يارانه نقدي در قالب 
يك پلتفرم و بستر، به كاالبرگ تبديل شود تا مردم با 
مراجعه به فروشگاه ها بتوانند كاالها را خريداري كنند 
ك��ه كارهاي آن تا حد خوبي پيش رفته اس��ت. طرح 
»مردمي س��ازي و توزيع عادالنه يارانه ها« از بيستم 
ارديبهشت ماه جاري از س��وي دولت كليد خورد. با 
اصالح نظام پرداخ��ت يارانه ها، يارانه جديد براي ۷2 
ميليون نفر )23 ميليون خانوار( واريز ش��د كه براي 
سه دهك اول 400 هزار تومان و براي دهك هاي بين 
چهار تا ۹ نيز 300 هزار تومان بود. وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي كه مسووليت تعيين وضعيت اقتصادي 
خانوار و دهك بندي آنها را برعهده داشت از زمان آغاز 
اجراي طرح، س��امانه اي را ب��راي ثبت اعتراض مردم 
نس��بت به دهك بندي اعالم و س��ازمان هدفمندي 
يارانه ها نيز امكاني را براي ثبت نام افراد جامانده فراهم 
كرد. البته هنوز نتايج بررسي اعتراضات از سوي وزارت 
رفاه اعالم نشده است.  چندي پيش عبدالملكي، وزير 
سابق رفاه درباره نحوه اجراي اين طرح توضيح داده و 
گفته بود »برنامه اصلي دولت كه در متن قانون بودجه 
هم آمده، »كاالبرگ الكترونيك« است كه افراد با همان 
كارت بانكي به فروشگاه هايي مراجعه و مقدار مشخص 
كاال را با قيمت مشخص دريافت مي كنند كه بناست 
نرخ آن كاالها، قيمت قبل از افزايش ها باشد. اين كار 
زيرساخت هايي نياز دارد و مدتي به طول مي انجامد 
كه طبق برنامه دولت، دوماه است. دولت در حال كار 
بر روي جزييات اس��ت و هرزمان نهايي شود از يارانه 
نقدي به كاالبرگ الكترونيكي منتقل مي ش��ويم. « 
رييس جمهور نيز شنبه شب گذشته با حضور در رسانه 
ملي، به سوالي پيرامون وضعيت اصالح نظام پرداخت 
يارانه ها اينگونه پاسخ داده است: »اين طرح در راستاي 
اجرايي كردن سياست ريشه كن كردن فقر مطلق در 
دستوركار قرار گرفت. ما بايد بتوانيم فاصله طبقاتي را 
بهبود ببخشيم. نظام جديد يارانه ها گامي براي بهبود 
اين شرايط اس��ت. ما همچنين دنبال هدايت منابع 
ارزي به س��مت توليد و جلوگيري از واردات بي رويه 
هس��تيم. اصالح اقتصادي يك گام ابتدايي است و ما 
دنبال سرمايه گذاري براي رشد اقتصادي هستيم. تا 
زماني كه وضع كاالبرگ الكترونيك قطعيت پيدا نكند، 
حتما پرداخت نقدي ياران��ه را ادامه مي دهيم.« علي 
شهيدي، جانشين معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي نيز اخيرا پيرامون طرح اصالح نظام يارانه ها 
و درباره راهكارهاي كاهش تورم گفت: تورم هاي فعلي 
در اقتصاد ناشي از سه محل حذف ارز 4200 توماني، 
رشد نقدينگي و افزايش قيمت كاالهاي اساسي ناشي 
از جنگ اوكراين و روس��يه اس��ت. وي افزود: يكي از 
مهم ترين اعتراضات م��ردم در بحث يارانه ها اين بود 
كه پرداخت هاي يارانه اي جوابگوي افزايش قيمت ها 
نيست و متاسفانه اين مس��اله براي مردم به درستي 
تبيين نشد كه تورم فعلي ناشي از سه محل مختلف 
اس��ت و پرداخت يارانه ها فقط يك بخ��ش از تورم را 
پوشش مي دهد. جانشين معاون رفاه در وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي گفت: تورم عمومي كشور كه در اين 
سال ها به 30 درصد افزايش پيدا كرده و همچنين تورم 
ناشي از جنگ اوكراين و روسيه، خارج از پك يارانه اي 
بود كه دولت پرداخت كرد. شهيدي گفت: قرار است 
يارانه نقدي در قالب يك پلتفرم و بس��تر، به كاالبرگ 
تبديل ش��ود و مردم با مراجعه به فروشگاه ها بتوانند 
كاالها را خريداري كنند كه خوشبختانه كارهاي آن تا 
حد خوبي پيش رفته، اما فارغ از بحث آماده شدن اين 
بستر و پلتفرم، تبديل پرداخت يارانه نقدي به كاالبرگ 
خيلي فرقي نمي كند و تأثيري بر تورم نخواهد داشت. 
وي افزود: تبديل پرداخت ياران��ه نقدي به كاالبرگ 
هرچند منجر ب��ه كاهش اندكي از رش��د نقدينگي 
خواهدشد، اما به دليل اينكه پول به شكلي غير از ريال 
وارد چرخه اقتصادي مي ش��ود نهايتًا تأثيري بر تورم 
نمي گذارد. جانشين معاون رفاه در وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در مصاحبه با راديو گفت وگو، مديريت 
مصرف مردم درباره برخي كاالها را ضروري دانست و 
در عين حال گفت: البته اين موضوع معايب و محاسني 
دارد كه بايد بيشتر درمورد آن بررسي و تحقيق كرد. 
ش��هيدي معتقد اس��ت كه پرداخت يارانه ها چه 
به ش��كل نقدي و چه به ش��كل كاالبرگ به مردم، 
انحراف و فسادي ندارد چون مستقيمًا و به صورت 
سيستماتيك به دست مصرف كننده اصلي مي رسد.

مراقب پيامك هاي جعلي 
مالياتي باشيد

مديركل دفتر مركزي حراست سازمان امور مالياتي 
كشور ضمن هشدار در خصوص وقوع برخي جرايم در 
فضاي مجازي خاطرنشان كرد: موديان محترم مراقب 
پيامك هاي جعلي مالياتي باشند. به نقل از سازمان امور 
مالياتي، مديركل دفتر مركزي حراست سازمان امور 
مالياتي كشور خاطرنشان كرد: با توجه به شيوع برخي 
جرايم در فضاي مجازي كه منجر به سوءاس��تفاده از 
برخي موديان يا سرقت از حساب هاي شخصي ايشان 
ش��ده، الزم است موديان محترم در خصوص اينگونه 
اقدامات كالهبردارانه و سرقت اينترنتي هوشيار باشند. 
وي افزود: اخيرا مش��اهده شده از س��وي برخي افراد 
فرصت طلب، پيامك هايي با مضم��ون ماليات براي 
موديان ارس��ال شده كه پس از آنكه مودي بر روي آن 
كليك كرده، به صفحه سايت جعلي جهت پرداخت 
ماليات منتقل ش��ده و از طريق اين سايت، از حساب 
بانكي آنها مبالغي س��رقت شده است. مديركل دفتر 
مركزي حراست سازمان امور مالياتي كشور در خاتمه 
تاكيد كرد: كليه امور مالياتي صرفا از طريق درگاه ملي 
خدمات الكترونيك س��ازمان امور مالياتي كشور به 
آدرس my.tax.gov.ir يا مراجعه حضوري به ادارات 
امور مالياتي مربوطه انج��ام مي پذيرد و پيامك هاي 
ارسالي س��ازمان از طريق شماره خاص ارسال و صرفا 

جنبه اطالع رساني داشته و قابل كليك كردن نيست.

ادامهوعدههايعجيبساكنانوزارتاقتصاد

حجتاالسالموالمسلمينغالمحسينمحسنياژهايدرهمايشسراسريقوهقضاييه:

تورمازتيرماهبهشدتكاهشمييابد؟

وظيفه خود مي دانم با تمام توان به كمك قوه مجريه بيايم

رييسمجلس:اساسفعاليتمانخنثيسازيتحريمهاست

همايش سراسري قوه قضاييه دوشنبه 6 تير ماه 1401 
در سالن اجالس سران برگزار ش��د. به گزارش مركز 
رس��انه قوه قضاييه، همايش سراسري قوه قضاييه با 
حضور حجت االسالم والمسلمين غالمحسين محسني 
اژه اي رييس قوه قضاييه، حجت االسالم والمسلمين 
سيد ابراهيم رييسي رييس جمهور، محمدباقر قاليباف 
رييس مجلس شوراي اسالمي و اعضاي شوراي عالي 
قوه قضاييه، دادس��تان ها و روساي دادگستري هاي 

سراسر كشور در سالن اجالس سران آغاز شد.
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي رييس قوه 
قضاييه در همايش سراسري قوه قضاييه بيان كرد: در 
حالي كه جهان بين دو قدرت شرق و غرب مادي تقسيم 
شده بود كسي گمان نمي برد يك نهضت ديني بتواند 
بدون وام گرفتن و بدون اتكا به شرق و غرب پيروز شود.

وي افزود: برخي افراد در مخيله شان هم خطور نمي كرد 
كه چنين اتفاقي در عصر حاضر محقق شود. خداوند 
عنايت كرد و به دست يك بنده صالح خودش و به دست 
امت دين باور انقالب عظيمي را عليرغم دش��منان و 
مستكبران به پيروزي رس��اند. رييس قوه قضاييه با 
بيان اينكه مردم يكپارچه و يكدل با پيروي از مقتداي 
خودش��ان از امام ديروز و امام امروز بر همه نقشه هاي 
دشمن پيروز ش��دند، بيان كرد: امام و امت توانستند 
 با پيوند وس��يع يك الگوي وس��يع از حكمراني به نام 
مردم ساالري ديني ارايه دهند. محسني اژه اي گفت: 
اگر مردم بدانند كارگزاران نظام براي آنها، براي تحقق 
عدالت، عدالت اجتماعي و فراهم كردن بستر جهت 

رش��د دنيا و آخرت آنها تالش مي كنند، ترديد نكنيد 
كه مردم پشت سر كارگزاران نظام خواهند بود. امروز 
وظيفه خود مي دانم با تمام توان به كمك قوه مجريه 
بيايم. مي دانم اگر دولت در برنامه هايش موفق باشد 
قواي قضاييه و مقننه هم موفق خواهند بود. مسووليت 
قوه مجريه با مسووليت قوه قضاييه قابل مقايسه نيست.

وي با بيان اينكه امروز وظيفه خود مي دانم با تمام توان با 
مجلس انقالبي تشريك مساعي داشته باشيم تا با كمك 
هم قوانين متناسب با زمان، متناسب با خدمت به مردم 
و متناسب با مقابله با نقشه هاي دشمن تدوين كنيم، 
گفت: وظيفه خ��ود مي دانم با همكاري تمام نيروهاي 
نظامي، انتظامي و امنيتي آرامش، رفاه و امنيت مردم را 
تامين كنيم. باور دارم تقويت قوه قضاييه از لحاظ نيروي 
انساني و اداري به نفع مجلس و دولت خواهد بود. تقويت 
قوه قضاييه مي تواند به منويات قوه مجريه كمك كند. 
تقويت قوه قضاييه مي تواند موجب اجراي بهتر قوانين 
مجلس شود. رييس دستگاه قضا همچنين بر نقش و 
مسووليت قوه قضاييه در حفظ و ارتقاء امنيت و آرامش 
مردم و جامعه در نتيجه همكاري و تعامل با دستگاه ها و 

نيروهاي امنيتي، نظامي و انتظامي اشاره كرد.
محسني اژه اي در ادامه بيان داشت: باور دارم چنانچه 
قوه قضاييه از لحاظ عده و ُعده و تجهيز نيروي انساني 
و اداري و امكاناتي تقويت ش��ود، دولت و مجلس نيز از 
اين امر منتفع مي ش��وند. وي تصريح كرد: تقويت قوه 
قضاييه سبب مي شود اين قوه با توان بيشتري در جهت 
گسترش عدالت و كمك به دولت گام بردارد و دستگاه 

قضايي با تقويت شدن مي تواند حمايت بيشتري از ناحيه 
مردم براي نظام به دست آورد. محسني اژه اي در پايان 
خاطرنش��ان كرد: قوه قضاييه در نتيجه تقويت شدن 
مي تواند با اهتمام و توان بيش��تري در راستاي نظارت 
بر ُحس��ن اجراي قوانين مصوب مجل��س گام بردارد. 
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي، طي سخناني 
در بخش پاياني همايش سراسري ساالنه دستگاه قضا، 
ضمن گراميداشت مجدد هفته قوه قضاييه و قدرداني 
از همه مديران، روس��اي كل دادگستري، دادستان ها، 
مديران صف و س��تاد و همه كاركن��ان مجموعه هاي 
قضايي از قضات تا كارمندان گفت: چنانچه باور داشته 
باشيم مي خواهيم به تحقق و گسترش عدالت كه يكي 
از منويات همه انبياء و اولياء الهي اس��ت كمك كنيم، 
بايد جايگاه، منزل��ت و ارزش كار خود را بدانيم. رييس 
قوه قضاييه با بيان اينكه چنانچ��ه ارزش و جايگاه كار 
ستاندن حق مظلوم از ظالم و صدور و اجراي يك حكم 
بر اساس عدالت را درك كنيم، مشكالت، محدوديت ها 
و سختي ها برايمان آسان خواهد شد، گفت: اگر كار در 
دستگاه قضا را صرفا به عنوان يك شغل نگاه كنيم يك 
نوع خدمت رساني ارايه مي دهيم و چنانچه با نگاه كمك 
به هدف انبياء الهي كه تحقق و گسترش عدالت و كسب 
رضايت خداوند متعال است به كار خود بنگريم، شكل 
ديگري از خدمت رس��اني را ارايه خواهيم داد. رييس 
قوه قضاييه با اشاره به حجم و تنوع بسيار زياد كار در 
دستگاه قضا و انتظارات و توقعات جامعه و مسووالن 
از اين دستگاه، گفت: چنانچه رويه كار در قوه قضاييه 

طبق روال س��اليان اخير باشد، استمرار اين شرايط 
براي مدت طوالني بسيار سخت و دشوار خواهد بود.

رييس قوه قضاييه با اشاره به حجم و ساعات كاري باال و 
بيش از حد متعارف كارمندان دستگاه قضا گفت: ما بايد 
تالش كنيم اين مقدار حجم فعاليت در دس��تگاه قضا و 
ميزان توقعات و انتظارات از عدليه را به يك نقطه مطلوب 
و عادالنه برس��انيم . رييس قوه قضاييه افزود: بسياري از 
قضات و كارمندان دستگاه قضا در طول شبانه روز مشغول 
كار قضايي و اداري هستند و براي انجام مسووليت بيش 
از حدي كه به آنها واگذار شده، آنگونه كه بايد و شايد به 
زندگي و خانواده خود نمي رسند. محسني اژه اي با بيان 
اينكه يك��ي از وجوه عدالت آن اس��ت كه ما با مجموعه 
خود در دستگاه قضايي نيز به عدالت رفتار كنيم، گفت: 
چنانچه به اين نكات توجه نشود، به خود عدالت آسيب 
خواهد رسيد. رييس قوه قضاييه در همين راستا از تمام 
مديران و مسووالن دستگاه قضايي خواست در راستاي 
متناسب سازي حجم و تنوع كار عدليه با ِعده و ُعده كنوني 
قوه قضاييه، ديدگاه ها و نقطه نظرات خود را به معاون اول 
دستگاه قضا، دادستان كل كشور و ساير مديران ستادي 
قوه قضاييه انتقال دهند. رييس قوه قضاييه با تاكيد بر 
اين نكته كه دس��تگاه قضا بايد تحول را از خود شروع 
كند، گفت: حتما بايد در زمينه تنوع كار در قوه قضاييه 
و متناسب سازي آن با ِعده و ُعده كنوني دستگاه قضا، 
تغيير وتحول ايجاد ش��ود؛ چنانچه م��الك ما در قوه 
قضاييه صرفًا آمار باشد ممكن است از جهاتي سودمند 
به نظر برسد اما از ساير جهات آسيب رسان خواهد بود.

رييس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: بر اين باوريم 
كه با نگاه خنثي س��ازي تحريم و رفع تحريم در حال 
انجام وظايفمان هس��تيم و اس��اس فعاليت هايمان، 
خنثي سازي تحريم ها اس��ت. محمدباقر قاليباف در 
همايش سراسري قوه قضاييه كه با حضور سران قوا و 
مسووالن قضايي برگزار شد، ضمن تبريك هفته قوه 
قضاييه به مس��ووالن قضايي كشور و گراميداشت ياد 
شهيد بهشتي )ره( و شهداي ۷ تير، گفت: با تدبير مقام 
معظم رهبري و دقت نظر ايشان در انتصابات اخير قوه 
قضاييه كه از درون قوه انجام ش��د، روند تحول در قوه 
قضاييه مشهود است و انسان هر روز نسبت به حركت 
قوه قضاييه اميدوارتر مي ش��ود. وي ضمن تمجيد از 
شخصيت حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي، 
گفت: رييس قوه قضاييه از قضات برجس��ته و نمونه 
كش��وري است و در سلس��له مراتب قوه قضاييه تمام 
مسيرها را سپري و با تار و پود قوه قضاييه آشنايي دارد 
و با روحيه حق طلبانه فعاليت مي كند. رييس مجلس 

شوراي اسالمي با بيان اينكه بيانيه گام دوم نقشه و سند 
راه است، تصريح كرد: يكي از ِويژگي هاي شهيد بهشتي 
اين بود كه به هر آنچه كه معتقد بود، بيان مي كرد و خود 
را نيز ملزم به عمل آن كار مي ك��رد. وي با بيان اينكه 
شهيد بهشتي در حوزه دانش گسترده بود و تجربيات 
انباش��ته اي داش��ت، گفت: وي در مسير انقالبيگري 
مبتني بر عقالنيت محور و عدالت محور حركت مي كرد.

قاليباف با بيان اينكه شهيد بهشتي هم مشي مردمي و 
هم حداكثر جذب و حداقل دفع را داشت، اظهار كرد: 
زماني كه كالم ش��هيد بهش��تي را گوش مي كنيم به 
استدالل آوري و قدرت اقناع سازي اين مرد پي مي بريم. 
وي با بيان اينكه بايد نظام اس��المي را مقتدر و كارآمد 
كنيم، گفت: كشور نيازمند يك نظام حكمراني محكم 
و متعالي و نيازمند يك مش��روعيت استمراري است 
و آن منوط به كارنام��ه و عملمان در انجام كارهايمان 
اس��ت. رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: طبق 
فرمايش مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم انقالب، 

بايد از برداش��تمان از الگوي حكومت علوي به سمت 
زمينه س��ازي حكوم��ت مهدوي حرك��ت كنيم. وي 
افزود: امروز هر سه قوه مصمم هستند تا با هماهنگي، 
همدلي و هم افزايي از فرصت به دس��ت آمده اقدام به 
اجراي وظايف خود كنن��د؛ به ويژه انجام اين اقدامات 
در حالي اس��ت كه براي برنامه ريزي برنامه هفتم نيز 
در تالش هس��تيم. قاليباف بيان كرد: بر اين باوريم 
كه با نگاه خنثي سازي تحريم و رفع تحريم در حال 
انجام وظايفمان هستيم و اس��اس فعاليت هايمان، 
خنثي س��ازي تحريم ها اس��ت. وي افزود: با رويكرد 
ظرفيت و امكان مادي كه در كشور وجود دارد، مصمم 
هس��تيم تا بتوانيم كارها را پيش ببريم و مردم ثمره 
اين اقدامات را در زندگي و سفره هايشان لمس كنند. 
امروز هر سه قوه مصمم هستيم با همدلي و هم افزايي 
از اين فرصت در زماني كه در حال برنامه ريزي براي 

برنامه هفتم هستيم استفاده كنيم.
رييس مجلس ش��وراي اسالمي با اش��اره به اينكه در 

بح��ث پايه بودجه ق��وه قضاييه باي��د تجديد نظري 
كنيم تا براساس رشد ساالنه مسير خود را طي كند، 
گفت: در حوزه اصالح قوانين، بحث اطاله دادرسي از 
موضوعاتي اس��ت كه بايد به صورت اليحه به مجلس 
بياي��د ت��ا براس��اس آن كار را پيش ببري��م. قاليباف 
افزود: ش��ايد قوه قضاييه در حوزه تجهيزات، امكانات 
و … مش��كالتي داشته باشد اما س��رمايه اصلي قوه 
قضاييه قضات هس��تند، آنها بايد احس��اس منزلت، 
قدرت، آرامش، آس��ايش ب��راي برق��راري عدالت و 
 قضاوت صحيح، حق مدارانه و با آزادگي، ش��جاعت و

 افتخار آفريني آن هم براساس عدالت پيش ببرند.
رييس مجلس شوراي اس��المي اظهار كرد: از نظر بنده 
 مهم ترين شاخص براي قوه همان تاكيد كه امام خميني )ره( 
فرمودند است؛ امام )ره( در اين رابطه بيان كردند كه قوه 
قضاييه بايد پناهگاه و ملجاء مظلومان باشد، يعني هر كسي 
در هر كجا احساس ناامني و ظلمي به خود كرد بايد بر اين 
عقيده باشد كه قوه قضاييه پشتيبان و پناهگاهش است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
متاسفانه انتقاد از دولت قبلي به جاي پاسخگويي در برابر 
اثر سياست هاي دولت فعلي بر زندگي مردم، تورم و فضاي 
كسب وكار، به يك رس��م معمول تبديل شده و دولت و 
دس��تگاه هاي اجرايي، تا س��ال ها به جاي آنكه در مقابل 
عملكرد خود پاسخگو باشند، دائم به نقد عملكرد دولت 
قبل مشغول هستند. در روزهاي اخير، بانك مركزي نيز به 
جاي آنكه در مورد ركورد تورم خرداد ماه 1401 و كمتر از 
يك سال از روي كار آمدن دولت رييسي و نتيجه اقدامات و 
تغييرات دايمي و هر ماهه بانك مركزي در بازار ارز را توضيح 
دهد، گزارش��ي در مورد عملكرد تورمي دولت روحاني را 
منتشر كرده است.  اين درحالي است كه كارشناسان نه 
تنها به اين سياس��ت ها و اقدامات و ركورد تورم چند ماه 
اخير انتقاد دارند بلكه معتقدند كه تورم حاصل از سياست 
دول��ت در حذف دالر 4200 تومان��ي هنوز به طور كامل 
تخليه نشده و بر خالف آنچه مسووالن دولت ادعا مي كنند 
كه تورم در ماه هاي آينده كاهش خواهد يافت، هنوز بايد 
افزايش قيمت برخي ديگر از كاالها كه تاكنون مجوز افزايش 
قيمت نداشته اند و كنترل ش��ده اند، را در ماه هاي آينده 
منتظر باشيم.  اما بانك مركزي به جاي پاسخ به انتقادهاي 
موجود و ارايه گزارش در مورد تورم دريك سال اخير و بعد 
از پيروزي دولت رييسي، اقدام به تهيه گزارشي در مورد 
جزييات تورم دولت روحاني كرده و وضعيت تورم در دولت 
رييس��ي در ماه هاي اخير را بهتر از دولت روحاني ارزيابي 
كرده اس��ت.  اين درحالي است كه براساس آمار موجود، 
حداقل در مقايس��ه تورم نقطه اي 52.5 درصدي خرداد 
1401 كه نتيج��ه عملكرد ح��ذف دالر 4200 توماني 
بوده با تورم 52.1 درصدي ارديبهشت 1398 كه نتيجه 
سياست هاي يكس��اله دولت روحاني در مقابله با خروج 
امريكا از برجام در ارديبهشت 1397 بوده، مي توان نتيجه 
گرفت كه دولت روحاني از طريق سياست هاي ارزي، رشد 
شديد هزينه هاي مبادله تحريم را با دالر 4200 توماني 
مهار ك��رد و تورم نقط��ه اي را در 52 درصد كنترل كرده 
است. اما دولت رييسي تنها با اثر حذف دالر 4200 توماني 
تورم باالي 52 درصد ايجاد كرده و هنوز بخش��ي از تورم 
حاصل از اين سياست تخليه نشده است.  در خرداد 1401 
فشار شديدي براثر سياست هاي جديد بر سطح زندگي و 
سفره هاي خانوار و قدرت خريد مردم وارد شده و قيمت 
خوراكي ها به طور ميانگين باالي 25 درصد در يك ماه و 
81 درصد در يك س��ال رشد كرده است. به عبارت ديگر، 
تورم خوراكي ها؛ نقطه اي 81.6 يك ماهه 25.4، دوازده 
ماهه 51.6 درصدبوده و رش��د 26 درصدي نان و غالت، 
200 درصدي روغن و 47 درصدي شير و پنير و تخم مرغ 
را به همراه داشت. همچنين در خرداد 1401 تورم همه 
كاالهاي خوراكي و غير خوراكي روي هم نيز نقطه اي 52.5، 
يك ماهه 12.2 دوازده ماهه 39.4 درصد اعالم شده است. 
تورم نقطه به نقطه 52.5 درصدي خرداد 1401 حتي از 
تورم نقطه به نقطه 52.1 درصدي حاصل از خروج امريكا از 
برجام در ارديبهشت 98 و در دوره دولت روحاني نيز بيشتر 
شده است.  بانك مركزي بدون آنكه شاخص هاي تورم مورد 
نظر بانك مركزي در سا لهاي 99 تا 1401 را منتشر كند، 
نتيجه گرفته كه تورم شهريور 1400و آنچه تحويل دولت 
رييسي شده است معادل 60 درصد بوده و رييس جمهور به 
آن اشاره كرده است.  اوال اگر مبناي نرخ تورم گزارش مركز 
آمار است چرا به گزارش مركز آمار اشاره نشده است و اگر 
گزارش بانك مركزي مبنا قرار گرفته چرا حداقل جدول 
شاخص ها و تورم بانك مركزي اعالم نمي شود تا رسانه ها 
و كارشناسان بدانند چگونه رييس دولت و بانك مركزي 
چنين تحليلي داشته اند؟ طبق اعالم بانك مركزي، نرخ 
تورم متوسط 12 ماهه در پايان شهريور 1400 حدود 60 
درصد بوده است. اين شاخص طبق آمار بانك مركزي به 
42 درصد در ارديبهشت سال جاري رسيده است.  براين 
اس��اس اين پرس��ش وجود دارد كه چگونه ممكن است 
تورم شهريور 1400 مركز آمار از تورم بانك مركزي كمتر 
باشد اما در ارديبهشت 1401 تورم مركز آمار از تورم بانك 
مركزي بيشتر شده باشد؟ بانك مركزي گزارشي را مبناي 
ارزيابي خود قرار داده كه اصال منتشر نشده و تنها خود بانك 
مركزي به آن دسترس��ي دارد و شاخص هاي تورم بانك 
مركزي در اختيار رسانه ها و كارشناسان نيست. براساس 
گزارش مركز آمار، تورم دوازده ماهه شهريور 1400 معادل 
45.8 درصد، نقطه اي 43.7 و يك ماهه 3.9 درصد بوده 
است. در خوراكي ها نيز تورم دوازده ماهه 59.5، نقطه اي 
61.6 و يك ماهه 5 درصد بوده است. در ارديبهشت 1401 
نيز تورم دوازده ماهه 38.7، نقطه اي39.3 و يك ماهه 3.5 

درصد بوده است. تورم خوراكي ها نيز دوازده ماهه 49.2، 
نقطه اي 49.4 و يك ماهه 3.3 درصد بوده است.  نكته دوم 
اين است كه چرا بانك مركزي عالوه بر شهريور 1400، به 
شاهكار تورمي خرداد و ركود تاريخي خرداد 1401 اشاره 
نكرده و چرا به ارديبهشت 1401 و قبل از سياست جديد 
اشاره كرده و چرا همه عملكرد دولت تا پايان خرداد را مبنا 
قرار نداده است؟ اگر مبنا آمارهاي تورم اعالم شده مركز آمار 
ايران باشد، كه در اختيار همگان است، نشان مي دهد كه 
در خرداد 1401 تورم نقطه اي و يك ماهه در دولت رييسي 
بيش از تورم در دولت روحاني و زمان تحويل دولت بوده و 
تورم دوازده ماهه نتيجه عملكرد حداقل دو سال و دو دوره 
دوازده ماهه است كه نتيجه خود را روي تورم دوازده ماهه 
خواهد گذاشت. اما عملكرد چند ماه يا يك سال را بايد از 
روي تورم نقطه اي و يك ماهه ارزياب��ي كرد.  با اين حال 
تورم دوازده ماهه دولت روحاني نيز 60 درصد نبوده است 
و تنها تورم دوازده ماهه اقالم خوراكي نزديك به 60 درصد 
بوده است.  براي ارزيابي و قضاوت بهتر در مورد عملكرد 
دولت روحاني نيز الزم است كه بانك مركزي آمار بانك 
مركزي و شاخص هاي تورم بانك مركزي را منتشر كند 
تا براساس آنچه بانك مركزي گزارش تهيه كرده بتوان 
ارزيابي و قضاوت دقيق تري داشت. به هر حال اگر مبنا 
تورم اعالم شده مركز آمار است، تورم شهريور 60 درصد 
نبوده و اگر مبنا شاخص هاي بانك مركزي است آن را 
دراختيار رسانه ها قرار دهيد تا برمبناي تورم نقطه اي 
و شاخص كل و تورم يك ماهه وضعيت يكسال اخير و 
يك سال قبل از آن قابل ارزيابي باشد. زيرا نمي توان تنها 

با چند عدد و دو نمودار به نتيجه گيري درستي رسيد.

گزارشبانكمركزيچهميگويد؟
حال با اين مقدمه، بايد به گزارش بانك مركزي در ارزيابي 
تورم دولت روحاني بپردازيم كه حاوي چه نكاتي بوده است.

درگزارش بانك مركزي آمده است: بانك مركزي به منظور 
آگاهي بخشي به مردم در برابر دروغ پردازي هاي رسانه هاي 
حامي دولت قبل درباره تورم، جزييات آمار تورم 12 ماهه 
و نقطه به نقطه كشور به ويژه در مقطع تغيير دولت در سال 
1400 تا ارديبهشت سال جاري را منتشر كرد. طي روزهاي 
گذشته به ويژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مركز 
آمار، رس��انه هاي حامي دولت قبل با موج سواري بر رشد 
مقطعي تورم در اثر اصالح يارانه ها، دولت سيزدهم را ناتوان 
از كنترل ت��ورم معرفي كردند. در واكنش ب��ه روند رو به 
گسترش اين دروغ پردازي ها، بانك مركزي اقدام به انتشار 
آمارهايي كرد كه بر اساس مصوبه مسووالن دولت قبل، 
غيرقابل انتشار شده بود. در گزارش رسانه هاي حامي دولت 
قبل بيان گرديده كه تورم كشور از ابتداي دولت سيزدهم 
تاكنون نه تنها مهار نشده بلكه به شكل افسارگسيخته اي 
در حال افزايش است و اين موضوع با آزادسازي قيمت ها 
نيز شتاب بيشتري به خود گرفته است. اين ادعا در شرايطي 
مطرح شده است كه بر اساس اطالعات موجود تورم متوسط 
دوازده ماهه شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي كه در 
ابتداي اس��تقرار دولت يازدهم و در پايان مردادماه سال 
1392 مع��ادل 39 درصد بود، در پاي��ان دولت دوازدهم 
)مرداد 1400( به 58.3 درصد رس��يد كه در هفتاد سال 
گذش��ته بي  س��ابقه بوده اس��ت. با روي كار آمدن دولت 
س��يزدهم و به دنبال اقدامات انجام شده در زمينه ثبات 
نسبي ايجاد ش��ده در بازار ارز، نظارت بر قيمت كاالها و 
خدمات و تامين مناسب كاالهاي اساسي، نرخ تورم روند 
نزولي به خود گرفت و با كاهش 12.1 واحد درصدي به رقم 
46.2 درصد در پايان سال 1400 رسيد. اين روند كاهشي 
طي دو ماهه نخست س��ال 1401 نيز تداوم يافته و تورم 
متوسط دوازده ماهه در ارديبهشت ماه سال جاري به 41.9 
درصد رسيده اس��ت.  تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي 
كااله��ا و خدمات مصرفي كه در بهمن  ماه 1399 به رقم 
بي  سابقه 65.3 درصد رسيده بود، در پايان سال 1400 سال 
جاري با 35.8 واحد درصد كاهش به 29.5 درصد رسيد. 
هرچند متاثر از اجراي سياست مردمي سازي يارانه ها و 
حذف تخصيص ارز ترجيحي و انتظارات تورمي ناشي از 
اين اقدام، روند حركتي نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه 
اخير با افزايش نسبي مواجه بوده است، ليكن مي بايست 
خاطرنشان شود قائدتاً با اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها 
به عنوان يك سازوكار اصالحي در قيمت كاالهاي اساسي، 
بيشترين ميزان تاثير بر افزايش نرخ تورم در ماه هاي اوليه 
اجراي طرح رخ مي دهد كه اين تحوالت نيز در نرخ تورم 
نقطه به نقطه ارديبهشت ماه منعكس شده است. الزم به 
ذكر است تداوم اين سياست براي يك دوره ميان مدت با 

آثار جانبي نامطلوبي از جمله كاهش رقابت پذيري توليدات 
داخلي، آثار مخرب پولي ناشي از عدم تكافوي منابع ارزي 
با نرخ ترجيحي نسبت به نياز ارزي و افزايش تقاضا براي 
واردات كاالهاي اساسي مواجه بوده است. به بيان ديگر در 
سال هاي اخير متاثر از كس��ري منابع ارزي دولت )قابل 
تخصيص با ن��رخ ارز ترجيحي( چالش هاي جدي ايجاد 
گرديد كه يكي از مهم ترين آنها افزايش پايه پولي از محل 
تفاوت نرخ نامه اي خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي 
بوده است. بنابراين هرچند سياست حذف ارز ترجيحي در 
قالب اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها در ماه هاي نخست 
اجراي ط��رح موجب اصالح و افزاي��ش قيمت كاالهاي 
اساسي مرتبط با تخصيص ارز ترجيحي مي گردد، ليكن با 
توجه به تقليل و حتي حذف آثار پولي مربوط به تامين ارز 
ترجيحي توسط بانك مركزي، بسترهاي افزايش دهنده 
نرخ تورم از اين محل را در آينده كاهش خواهد داد. ضمن 
آنكه اجراي اين طرح قانوني به عنوان يك ضرورت، زمينه 
جلوگيري از بروز فساد و قاچاق كاالهاي اساسي بواسطه 
اختالف زياد ميان قيمت هاي مصوب داخلي و جهاني را 
فراهم نموده است. عالوه براين مي بايست خاطرنشان شود 
بخش��ي از رش��د قيمت كاالها در ماه هاي اخير ناشي از 
افزايش بي سابقه قيمت هاي جهاني، تغيير شرايط جوي و 
تنش هاي آبي، تنش هاي سياسي و بين المللي بوده است. 
صرف نظر از اين دولت و مجموعه اقتصادي تالش نموده با 
افزايش يارانه توزيعي و همچنين بازتوزيع منابع حاصل از 
اين اقدام به دهك هاي مش��مول، زمينه جبران و بهبود 
قدرت خريد بخش اعظمي از خانوارهاي كشور را فراهم 
آورد. همچنين در گزارش منتشره عنوان شده است كه 
دولت دوازدهم دالر را در حول و حوش نرخ 24 هزار تومان 
تحويل دولت سيزدهم داده است، ليكن اكنون قيمت هر 
دالر به 32 هزار تومان رسيده است. ضمن آنكه اشاره شده 
است، حسب سخنان وزير محترم نفت، صادرات نفت و 
وصول ارزهاي نفتي در سال  1400 و دوماهه ابتدايي سال 
جاري با افزايش همراه بوده كه البته عمدتاً ناشي از افزايش 
شديد قيمت جهاني نفت است. بر همين اساس اين سوال 
مطرح گرديده اس��ت كه چرا به رغم افزايش درآمدهاي 
ارزي، نرخ ارز در حال افزايش است. نخست در خصوص 
ادعاي مطرح ش��ده مبني بر افزايش نرخ دالر از 24 هزار 
تومان در زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم به 32 هزار 
تومان در حال حاضر، الزم به توضيح است كه مطابق با آمار 
و اطالعات موجود، در شهريور ماه سال 1400 )آغاز به كار 
دولت س��يزدهم( متوس��ط نرخ هر دالر امري��كا در بازار 
غيررسمي حدود 271 هزار ريال بود. به طور مشخص در 
روز سوم ش��هريورماه )تاريخ رأي اعتماد مجلس شوراي 
اسالمي به وزراي پيشنهادي و تشكيل هيات وزيران در 
دولت جديد( نرخ دالر در بازار غيررس��مي حدود 271.3 
هزار ريال بوده است. از اين رو ادعاي مطرح شده مبني بر 
تحويل دالر با نرخ 24 هزار تومان از سوي دولت دوازدهم 
به دولت سيزدهم با واقعيت انطباق ندارد. در تحليل روند 
تحوالت اين بازار الزم به توضيح است، در ماه هاي سپري 

شده در دولت سيزدهم، رويكرد بانك مركزي بر اين بوده 
است كه با ساماندهي و عمق بخشي به بازار رسمي حواله و 
اس��كناس، نرخ هاي ارز در اين دو بازار را به سمت سطوح 
تعادلي )متناسب با مولفه هاي بنيادين اقتصاد( هدايت 
نمايد و در اين ميان ضمن تالش براي تقويت عرضه در اين 
بازار و پاسخگويي به كليه نيازهاي واقعي ارزي، زمينه هاي 
معامله در بازار غيررس��مي را با جدي��ت كاهش داده و به 
حداقل برساند. متاثر از اقدامات به عمل آمده، متوسط نرخ 
دالر در نيمه دوم سال 1400 روند نسبتًا با ثباتي را تجربه 
نمود و با كاهش تدريجي از متوسط ماهانه حدود 271 هزار 
ريال در شهريورماه به حدود 257 هزار ريال در اسفندماه 
اين سال رسيد. با اين حال در سال جاري تحوالت ناشي از 
آثار رواني موجب افزايش نرخ ارز در بازار غيررسمي شد و 
در ماه هاي فروردين و ارديبهشت متوسط نرخ ماهانه دالر 
به ترتيب به 265 و 272 هزار ريال رسيد. اين در شرايطي 
است كه از نقطه نظر مولفه هاي بنيادين، اقتصاد ايران در 
سال 1400 شرايط نسبتًا مطلوبي را تجربه نموده است. 
به طور خاص در ارتباط با عملكرد بخش خارجي اقتصاد، 
در حالي كه مطابق با اطالعات منتشرشده از سوي گمرك 
ج.ا.ايران ارزش صادرات گمركي در شش ماهه نخست سال 
1400 حدود 21.8 ميليارد دالر بوده است، اين مولفه در 
شش ماهه دوم سال 1400 )دوره فعاليت دولت سيزدهم( 
حدود 26.8 ميلي��ارد دالر بود كه حاكي از رش��د 23.0 
درصدي صادرات گمركي نس��بت به نيمه نخست سال 
مزبور مي باشد. ضمن آنكه در دوماهه نخست سال جاري 
نيز صادرات گمركي با رشد 37.0 درصدي نسبت به دوره 
مشابه سال قبل به 8.5 ميليارد دالر رسيده و تراز بازرگاني 
گمركي را با مازاد همراه نموده است. همچنين در بخش 
صادرات نفتي نيز مي بايست به اين نكته اشاره داشت كه بر 
خالف گزاره مطروحه در مطلب منتشره، رشد درآمدهاي 
حاصل از صادرات نفتي صرف��ًا به دليل افزايش نرخ هاي 
جهاني نبوده، بلكه همزمان مقادير توليد و صادرات نفتي 
كشور افزايش قابل مالحظه اي را در ماه هاي سپري شده از 
فعاليت دولت س��يزدهم تجربه نموده اس��ت. لذا برآيند 
تحوالت بازرگاني خارجي حاكي از وضعيت مناسب كشور 
در اين بخش است كه به نوبه خود چشم انداز مساعدي براي 
تقويت منابع ارزي كش��ور ترسيم مي نمايد و پيامدهاي 
مثبتي بر بازار ارز و روند نرخ ها بر جاي خواهد گذاشت. در 
همين ارتباط بررسي روند تحوالت نرخ ارز در بازار رسمي 
و به طور خاص نرخ حواله )به عنوان محل اصلي تامين ارز 
واردات مورد نياز كشور( حاكي از ثبات نسبي و نوسان اندك 
اين بازار در ماه هاي اخير است كه متاثر از وضعيت مناسب 
صادرات كشور و نيز اهتمام صادركنندگان در بازگشت ارز 
حاصل از صادرات رقم خورده است. در هفته هاي اخير به 
رغم آنكه بازار رس��مي به ويژه بازار حواله با ثبات قيمتي 
همراه بود، با بروز برخي نوسانات در بازار غيررسمي بانك 
مركزي حسب وظايف و تكاليف قانوني خود جهت برقراري 
ثبات در اقتصاد كالن و كنترل نرخ تورم، مجموعه اقداماتي 
را مورد پيگيري ق��رار داد. از يك س��و در زمينه مقابله با 

سوداگري مخرب و اخالل زا، ضمن تداوم اقدامات اين بانك 
در چارچوب ارتقاي حكمراني ريال در اقتصاد كش��ور، با 
همكاري دستگاه هاي انتظامي و قضايي معامالت فردايي 
سكه و ارز كه در سال هاي اخير به شكل غيرقانوني و بدون 
مبادله واقعي ارز انجام مي ش��د و منجر به ش��كل گيري 
نرخ هاي ارز غيرمنطقي و نامتناسب با بنيان هاي اقتصاد 
مي گرديد، متوقف گرديد. همچنين از سوي ديگر، بر خالف 
رويكردهاي متخذه در دولت هاي قبل كه به موجب آن 
سياس��ت بانك مركزي در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به 
ارزپاشي و كاهش ذخاير ارزي كشور معطوف مي گرديد، 
در دولت سيزدهم با ابتكار عمل بانك مركزي، تقويت عرضه 
در بازار از محل ارزهاي حاصل از صادرات عملياتي شد و 
بدين ترتيب امكان فروش ارزهاي صادراتي با نرخ توافقي 
به صرافي ها ميس��ر گرديد و همزمان مقررات مربوط به 
تقاضاي بازار در حوزه اسكناس نيز تسهيل شد. بدين ترتيب 
با اجراي اين سياست، بدون استفاده از ذخاير ارزي بانك 
مركزي و با اتكا به سازوكار بازار و منابع حاصل از بازگشت 
ارز صادراتي به كشور، در روزهاي اخير آرامش مناسبي بر 
بازار ارز حاكم گرديده و نرخ  ارز در بازار غيررس��مي نيز با 
كاهش همراه شده است. ضمن آنكه متاثر از اقدامات بعمل 
آمده، در روزهاي اخير بازار رسمي حواله و اسكناس با مازاد 
عرضه ارز مواجه ش��ده است و كليه نيازهاي واقعي ارز در 
نرخ هايي به مراتب پايين تر از نرخ هاي بازار غيررسمي پاسخ 
داده مي شوند. در بخش ديگري از مطلب مندرج در اين 
رسانه ها عنوان شده است؛ »درحالي كه دولت استقراض 
از بانك مركزي را خط قرمز خود مي دانست اما در عوض 
آنچه اتفاق افتاده تنها كاهش سرعت رشد نقدينگي طي 
چندماه اخير بوده كه توسط خود دولت سيزدهم و در بازه 
زماني مرداد تا مهر ايجاد شده بود. بدين معنا رشد نقدينگي 
هنوز به دوران قبل از مرداد كه اغاز دولت س��يزدهم بوده 
نرسيده است.« در خصوص مطالب مطرح شده نكاتي به 
شرح ذيل ارايه مي گردد.  با آغاز به كار دولت سيزدهم مساله 
كنترل رشد نقدينگي و تورم به عنوان يكي از مهم ترين 
اولويت هاي اقتصادي دولت و بانك مركزي مورد توجه قرار 
گرفت. در اين راستا، اقدامات مهمي از سوي بانك مركزي 
صورت گرفت كه از جمله آنها مي توان به فروش اوراق بدهي 
دولت به بانك ها و ساير نهادهاي مالي، توسعه عمليات بازار 
باز، اجراي مصوبه مربوط به نگهداري حداقل 3 درصد مانده 
سپرده هاي بانك ها به صورت اوراق مالي اسالمي، كنترل 
رشد خلق پول توسط بانك ها با اجراي »سياست احتياطي 
كنت��رل رش��د ترازنامه ش��بكه بانكي«، تس��ويه ريالي 
تنخواه گردان خزانه در پايان سال 1400، تعديل نسبت 
سپرده قانوني و بازنگري در نرخ هاي سود در بازار پول اشاره 
نم��ود. در نتيج��ه اقدامات ص��ورت گرفته، نرخ رش��د 
دوازده ماهه نقدينگي در نيمه دوم سال 1400 و اولين ماه 
سال جاري روند كاهشي داش��ته به طوري كه نرخ رشد 
دوازده ماهه نقدينگي از 42.8 درصد در پايان مهرماه 1400 
به 38.2 درصد در پايان فروردين ماه 1401 رسيده است 
كه در حدود 2.6 واحد درصد از رش��د نقدينگي در پايان 
فروردين ماه 1401 به افزايش پوشش آماري )اضافه شدن 
اطالعات بانك مهراقتصاد در آمارهاي پولي( مربوط بوده و 
در صورت تعديل بابت افزايش پوشش آماري مذكور، رشد 
نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه 1401 به 
35.6 درصد كاهش يافته اس��ت. الزم به توجه است كه 
كمترين نرخ رشد نقدينگي در دوران قبل از مردادماه سال 
1400 معادل 38.8 درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده ماهه 
منتهي به فروردين ماه 1400 بوده است. لذا، همانطور كه 
مالحظه مي گردد روند كاهش رشد صعودي گذشته در 
دولت جديد تا حدودي مهار شده و انتظار مي رود با تداوم 
سياست هاي اقتصادي اين دولت رشد نقدينگي ساالنه 
كماكان به روند نزولي خود ادامه دهد. بررسي روند رشد 
دوازده ماهه پايه پولي در سال 1400 نيز نشان مي دهد كه 
با آغاز به كار دولت سيزدهم از رشد پايه پولي كاسته شده، 
به طوري كه رش��د متغير مذكور از 42.1 درصد در پايان 
مردادماه 1400 به 31.6 درصد در پايان اسفند ماه 1400 
كاهش يافته است. بررسي روند اجزاي نقدينگي  )پول و 
شبه پول( در شش ماهه دوم سال 1400 و اولين ماه سال 
جاري نيز نش��ان دهنده بهبود تركيب نقدينگي است، 
به طوريكه سهم پول از نقدينگي از 20/1 درصد در پايان 
ش��هريورماه 1400 به 19/7 درصد در پايان فروردين ماه 
1401 كاهش يافته و سهم شبه پول از نقدينگي نيز در اين 
دوره از 79/9 درصد به 80/3 درصد افزايش يافته است كه 
اين ام��ر بيانگر كاهش س��ياليت پول و س��ازگار با روند 
شاخص هاي قيمتي و كنترل و مهار انتظارات تورمي است.
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ادعاي بانك مركزي از تورم بي سابقه  70 ساله در دولت روحاني
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نرخدالرواردكانال3۰هزارتومانشد

ادامهكاهشقيمتارزوطالوسكهدربازار

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
روز دوش��نبه 6 تير 1401 به دنبال واكن��ش بازار به اخبار 
مربوط به سفر مس��وول سياس��ت خارجي اروپا به ايران، 
احتمال احياي مذاكرات برج��ام، انجام برخي مذاكرات از 
طريق قطر، بهبود نقش ايران در بازار جهاني نفت و افزايش 
صادرات نفت به بيش از 1 ميليون بش��كه در روز و س��اير 
تحوالت سياس��ي، قيمت دالر در بازار آزاد باز هم كاهش 
داشت و به كانال 30 هزار تومان افت كرده و 30550 تومان 
معامله ش��د و با اعالم هر اونس طال به قيمت 1836 دالر، 
سكه طرح جديد به قيمت 14 ميليون و 550 هزار تومان 
رسيده است و س��كه طرح قديم نيز 13.5 ميليون تومان 
معامله شده است. برخي فعاالن بازار معتقدند كه با ادامه اين 
روند، نرخ دالر وارد كانال 29 هزار تومان شده و قيمت سكه 
طرح جديد نيز به 13 ميليون تومان خواهد رسيد. كاهش 
نرخ ارز باعث شده تا تعدادي از افراد دالرهاي خود را به بازار 

عرضه كنند و به صرافي ها بفروش��ند. قيمت دالر تا كانال 
33هزار تومان هم پي��ش رفته بود اما در حال حاضر به 30 
هزار تومان كاهش يافته كه اين تداوم كاهش قيمت ها در 
بازار طال و سكه نيز تاثيرگذار است. سكه تمام بهار آزادي كه 
هفته گذشته به كانال 16 ميليون تومان رسيده بود، از روز 
گذشته وارد كانال 14 ميليون تومان شده است.  پس از انتشار 
سيگنال هاي مثبت از روزند مذاكرات پس از سفر »جوزف 
بورل« مسوول سياست خارجي و امور امنيتي اتحاديه اروپا 
به كشور و اظهارات وي و وزير امور خارجه كشور در نشست 
خبري روز گذشته كه برآيند گفت وگوهاي مفصل در تهران 
را مثبت ارزيابي كرده بودند بازار ارز و طال به اين صحبت ها 
واكنش نشان داده و قيمت ها در مدار نزولي قرار گرفت.  بانك 
مركزي طي هفته هاي گذشته در اولين اقدام مجوز خريد 
دالرهاي صادراتي را به صرافي ها داد و بعد از آن بخش��نامه  
فروش ارزهاي افراد حقيقي ب��ه صرافي ها را صادر كرد كه 

باعث شد سمت عرضه تقويت شود و كاهش قيمت ها را به 
دنبال داشت. در اقدام س��وم نيز فروش ارز صادركنندگان 
به صرافي ها با نمادهاي معامالتي جديد تحت عنوان دالر 
صادراتي و يورو صادراتي در بازار متشكل ارزي راه اندازي شد. 
برهمين اساس با اجراي اين سياست جديد در بازار متشكل 
ارزي، عمق معام��الت ارزي در صرافي ها افزايش يافت.  در 
ساعات صبح، قيمت سكه طرح جديد با 550 هزار تومان 
كاهش قيمت نسبت به روز گذشته به 14 ميليون و 150 هزار 
تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 
13 ميليون و 700 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 
هشت ميليون و 50 هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و 50 
هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 950 تومان قيمت 
خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار 
به يك ميليون و 368 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طال 5 ميليون و 928 هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني 

طال يك هزار و 838 دالر و 51 س��نت بود.  عالوه بر اين، در 
صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر 27 هزار و 743 تومان 
و قيمت خريد دالر از مردم 27 هزار و  467 تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 28 هزار و 642 تومان و 
قيمت خريد يورو نيز 28 هزار و 357 تومان اعالم شده است. 

كشتيآراي:
سكهيكميليونو200هزارتومانارزانشد

طبق اعالم كشتي آراي، قيمت سكه طرح جديد نسبت به 
روز شنبه، يك ميليون و 200 هزار تومان و قيمت دالر نيز 
1100 تومان كاهش يافته است؛ ادامه سيرنزولي قيمت ها 
در بازار موجب تشكيل صف فروش شده است.برخالف روال 
قيمتي در بازار جهاني، قيمت طال و س��كه در بازار داخلي 
همراستا با كاهش قيمت ارز، در مس��ير نزولي قرار دارند. 
قيمت سكه طرح قديم با 800 هزار تومان كاهش نسبت به 
روز شنبه، 13 ميليون و 700 هزار تومان، قيمت سكه طرح 
جديد با يك ميليون و 200 هزار تومان كاهش 14 ميليون 
و 100 هزار تومان، نيم س��كه ب��ا 350 هزار تومان كاهش 
8 ميليون و 50 هزار تومان، ربع س��كه با 350 هزار تومان 
كاهش 5 ميليون و 50 هزار تومان و سكه يك گرمي با 150 
هزار تومان كاهش 2 ميليون و 950 هزار تومان شده است. 
كشتي آراي بابيان اينكه كاهش حباب سكه بيانگر عرضه 

بيشتر از تقاضاست، گفت: حباب سكه از يك ميليون و 400 
هزار تومان روز شنبه به 770 هزار تومان در روز جاري كاهش 
يافته است. قيمت دالر نيز هزار و 100 تومان كاهش يافته 
است و همين امر باعث ادامه كاهش قيمت ها در بازار طال و 
سكه شده است. وي با تأكيد براينكه تقاضا به شدت در بازار 
كاهش يافته است، تصريح كرد: نكته قابل توجه در بازار طال 
و سكه اين است كه هم اكنون فروشنده بيشتر از خريدار است 
و صفي از فروشندگان براي فروش طال و سكه و ارز تشكيل 
ش��ده است.  كاهش قيمت ها در بازار و همچنين تعادل در 
عرضه و تقاضا موجب كاهش چشمگير حباب انواع سكه 
نيز شده است؛ حباب سكه طرح جديد طي هفته هاي اخير 
نزديك 2 ميليون تومان شده بود ولي هم اكنون كمتر از يك 
ميليون تومان شده است. طبق اعالم كشتي آراي، حباب انواع 
سكه درحال تخليه است. فعاالن بازار طال و سكه مي گويند: 
اقدامات مثبت بانك مركزي در بازار ارز و افزايش عرضه ارز 
از سوي صادركنندگان در بازار موجب شد تا مدار قيمتي در 
اين بازار نزولي شود؛ ضمن اينكه خبرهاي مثبت از مذاكرات 
هس��ته اي و آغاز مجدد رفت و آمدهاي سياسي اين خبر را 
در بازار مخابره كرده كه احتمال كاهش بيشتر قيمت ها در 
روزهاي آينده وجود دارد. اكثر صراف ها فروشنده هستند و 
فعاًل ميل به خريد ارز وجود ندارد چراكه به اعتقاد فعاالن بازار 

ارز، قيمت ها در آينده نزديك بازهم كاهش خواهد يافت.

تورم يك ماهه تورم نقطه اي تورم دوازده ماهه دوره 

45.843.73.9دولت روحاني -شهريور 1400 

38.739.33.5دولت رييسي -ارديبهشت 1401

39.452.512.2دولت رييسي -خرداد 1401

59.561.65دولت روحاني -تورم خوراكي ها شهريور 1400

49.249.43.3دولت رييسي -تورم خوراكي ها ارديبهشت 1401

51.681.625.4دولت رييسي - تورم خوراكي ها خرداد 1401

تبعاتخروجنخبگانبراي
مشتريانشركتهاينرمافزاري

پ��س تقاض��ا به نح��و كنترل  ناپذي��ري در حال 
افزايش اس��ت در حالي كه طرف تقاضا مرتبًا در 
حال تضعيف اس��ت. همه ما در يك اكوسيستم 
اقتص��ادي كس��ب  وكارمان را اداره مي كني��م. 
مهم تري��ن منبع اي��ن اكوسيس��تم تجاري هم 
همان منابع انس��اني است. يكي از اصول اساسي 
حاكم بر اكوسيس��تم  ها اين اس��ت كه بازيگران 
ه��ر اكوسيس��تم از منابع مش��ترك اس��تفاده 
مي كنن��د و ميزان دسترس��ي هر ك��دام به اين 
منابع مشترك تابع قواعدي است كه به آن نظام 
توزيع مناب��ع مي گوييم. هرگونه مداخله مخرب 
در اين نظام توزيع منابع، اكوسيستم را از تعادل 
خ��ارج مي كند و در درازم��دت موجوديت همه 
بازيگران اكوسيس��تم را به خط��ر مي  اندازد، نه 
فق��ط موجوديت بازيگراني ك��ه از منابع محروم 
ش��ده  اند. در اين م��ورد خاص، بعض��ي مديران 
دولتي يا ش��ركت  هاي بزرگ، خ��ود را در زمينه 
جذب نيروي انساني، رقيب شركت  هاي كوچك 
و متوس��ط مي  دانن��د و فك��ر مي كنن��د هر چه 
نيروهاي بيشتري را از اين شركت  ها جذب كنند 
موفق  ترند. غافل از اينكه ش��ركت  هاي كوچك و 
متوسط اواًل نقش مهمي در تربيت و آماده  سازي 
نيروي انس��اني متخصص بازي مي كنند و ثانيًا 
خاك ري��ز اول در مقابل��ه با بحران  ه��اي نيروي 
انس��اني هس��تند. با تضعيف و از بين رفتن اين 
الي��ه، در درازمدت ش��ركت  هاي ب��زرگ هم در 
مقابل اين بحران بي  دفاع و آسيب  پذير مي شوند 
و اين به نفع هيچ كس نيس��ت. مثل بقيه مسائل 
اقتصادي و اجتماع��ي پيچيده و چندعاملي، در 
مقابله با اين وضعيت ه��م نمي توان يك راه  حل 
س��اده پيدا كرد. بعضي از عوام��ل، برون  بنگاهي 
و ناش��ي از محيط كس��ب  وكار است و بعضي هم 
به عوام��ل درون  بنگاهي و تصميم��ات مديران 
كسب  وكارها ربط دارد. به  شكل عمومي مي توان 
به مديران اين طور شركت  ها توصيه كرد كه اواًل 
كاركرد مديريت منابع انساني را جدي  تر بگيرند و 
از مشاوره مشاوران حرفه  اي در طراحي نظام  هاي 
جذب و نگه داشت استفاده كنند و ثانيًا به  دنبال 
مدل هاي همكاري متنوع  تر باشند كه با روندهاي 

كار منعطف سازگاري بيشتري دارد.

طنزتلخايجادعدالتباتورم
 اگر ديديد حكومتي ادعا كرد، 10 متغير كنترلي 
وجود دارد ك��ه آن ادعاها را با آنه��ا محك بزنيد. 
مثال اصل مشاركت؛ شهيد بهش��تي وقتي آيات 
25 به بعد س��وره حدي��د را تفس��ير مي فرمايند 
مي گويند حتي پيامبران هم در غياب مش��اركت 
فعال و انتخابگرانه مردم در سرنوشت اقتصادي و 
سياس��ي نمي توانند عدالت برپا كنند. يكي ديگر 
از متغيرهاي��ي كه معرفي كرده اند »ش��فافيت« 
است. ما به خوبي مي فهميم كه اساس مناسبات 
رانتي عدم شفافيت است. چون پشت به شفافيت 
كرده ايم مافياها رش��د كرده اند. چ��را اول انقالب 
مافياها رش��د نكرده اند؟ يك بح��ث ديگر هزينه 
غفلت از عدالت اس��ت. مثال يك��ي از مولفه هاي 
اصلي بحران جهاني آب هستيم و تظاهر مي كنيم 
مي خواهيم اين بحران را حل كنيم، گزارش جهاني 
مي گويد هيچ عنص��ري به ان��دازه نابرابري هاي 

ناموجه در بحران آب تأثير ندارد.
مومني يادآور شد: آقاي بهشتي از دريچه انديشگي 
مس��ائلي را مطرح كرده كه به نظ��ر خيلي بديع 
مي رسد. مي فرمايند اگر از عدالت فاصله بگيريد 
با تعطيلي عقل و جمود و تعصب به نام دين س��ر 
و كار پيدا خواهيد ك��رد و با هرج و مرج در زمينه 
ارزش هاي اخالقي روبرو مي شويد. آقاي بهشتي 
مي فرماين��د اگر ش��ما از عدالت فاصل��ه بگيريد 
اس��تفاده ابزاري از دين رايج مي شود؛ يعني دين 
محملي براي كاس��بي هاي ش��خصي مي ش��ود. 
بنابر اين ب��ه نظر من اگر اصل اينكه ريش��ه همه 
گرفتاري ها و بن بست هايي كه با آن مواجه هستيم 
به حاش��يه راندن عدالت است، با اطمينان عرض 
مي كنم ك��ه يكي از كارهاي خيل��ي خارق العاده 
ورود از دريچه انديشه هاي شهيد بهشتي است كه 

مي تواند بسيار نجات بخش باشد.
وي افزود: طنز تلخي در 10 سال اخير وجود دارد 
و آن اينكه كس��اني مي خواهند با ت��ورم، عدالت 
ايجاد كنند. تورم ظالمانه ترين مالياتي اس��ت كه 
يك حكومت از فقرا به نفع اغنياء دريافت مي كند. 
ولي در بودج��ه 1401 اين همه فري��اد زديم كه 
كش��ور را به بحران مي بريد و مي گفتند ما دنبال 
عدالت هس��تيم و همان موقع شواهدي كه از بيخ 
و ب��ن اين ادعا را باطل مي دانس��ت مطرح كرديم 
ولي علي الظاهر دوس��تان گوش هايي دارند كه با 
آن نمي توانند بش��نوند. اگر به انديشه هاي شهيد 
بهشتي در ساحت و نظر برگرديد هم براي آبروي 
خودتان خوب است، هم سطح زندگي مردم بهبود 
پيدا مي كند و هم كش��ورمان به جايگاهي كه در 

دنيا دارد مي رسد.

تورمتاثيريرويبورسدارد؟
 همين موضوع موجب رش��د نرخ ارز در بازار آزاد و 
افزايش نسبي نرخ ارز در سامانه نيما شد. با توجه به 
اينكه شركت هاي صادرات محور بازار سرمايه ناچار 
به عرضه ارز خود از طريق سامانه نيما هستند، لذا 
اختالف نرخ ارز در س��امانه نيما و بازار آزاد )كه در 
ماه هاي اخير به اوج هم رسيده است( احتمااًل با روند 
افزايشي عرضه ارز در سامانه نيما و راه اندازي بازار 
متشكل ارزي كمتر خواهد شد و تا آن زمان حاشيه 
سود شركت ها نيز دستخوش تغيير و تحوالت ناشي 

از اين كاهش شكاف در نرخ ارز خواهد شد.



شاخص هاي بورس��ي در واقع معيارهاي مهمي هستند 
كه با بررس��ي و تحليل آنها، مي توان وضعيت گذش��ته و 
حال ب��ورس را از جنبه هاي مختلف تاريخي، اقتصادي و 
همچنين موضوعاتي همانند وضعيت سياسي و اجتماعي، 
ارزيابي كرد. بر اساس گزارش سنا؛ اين شاخص ها توسط 
بيشتر معامله گران به عنوان ش��اخص اول بازار شناخته 
مي شوند و با توجه به تأثير بسيار زياد وضعيت اقتصادي 
بازار س��رمايه هر كشور، اين شاخص ها به عنوان شاخص 
پيشرو كه نشان دهنده چشم انداز اقتصاد جهاني است در 
سرتاسر دنيا مورد استفاده قرار مي گيرند.شاخص صنعتي 
داوجونز قديمي ترين شاخص بورس اوراق بهادار نيويورك 
است كه تغييرات قيمتي سهام ۳۰ شركت برتر صنعتي، 
۲۰ ش��ركت حمل و نقل و ۱۵ ش��ركت خدماتي را نشان 
مي دهد. ۵۷ ش��ركت از ۶۵ شركت در شاخص متعلق به 
بورس نيويورك و بقيه متعلق به نزدك اس��ت. ميانگين 
صنعتي داو جونز در سال ۱۸۸۵ تاسيس شد. داو جونز يكي 
از شاخص هاي متعددي بود كه توسط چارلز داو، ادوارد جونز 
و چارلز برگستريسر ايجاد شد. داو ناشر روزنامه وال استريت 
بود. جونز متخصص آمار بود و برگستريسر يك روزنامه نگار 
بود كه نام ژورنال وال استريت را اختراع كرد. آنها DJIA را 
به منظور دستيابي به ابزاري براي ارزيابي سالمت عمومي 
بخش صنعتي ايجاد كردند. در ابتدا، شاخص شامل دوازده 
سهام صنعتي بود اما در طول زمان تمركز شاخص تغيير 
يافته تا ساير صنايع نوظهور را به اقتصاد امريكا وارد كند. 
در واقع، امروزه ش��امل تعداد بسيار كمي از شركت هاي 
صنعتي مي شود.اين شاخص توسط اكثر معامله گران به 
عنوان شاخص اول بازار جهان مطرح است. با توجه به تأثير 
بسيار زياد وضعيت اقتصادي امريكا، اين شاخص به عنوان 
شاخص پيشرو كه نشان دهنده چشم انداز اقتصاد جهاني 
است در سرتاسر دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد. شاخص داو 
جونز شاخص وزني قيمتي است. به اين معنا كه سهام داراي 
قيمت هاي باالتر تاثير بيشتري بر ارزش شاخص دارند. اين 
شركت شامل ۳۰ سهام از بخش هاي مختلف از جمله مواد، 
كاال هاي مصرفي، امور مالي، مراقبت هاي بهداشتي، صنعت، 
نفت و گاز، فناوري، مخابرات و خدمات عمومي اس��ت. با 
اين حال، شاخص مي تواند به شاخص هاي فرعي تقسيم 
ش��ود تا نظارت بر عملكرد را تسهيل كند. اينها براساس 
اين حقيقت هستند كه شركت ها داراي ارزش زياد، ارزش 
متوسط يا ارزش كم در نظر گرفته مي شوند. سهام داراي 
حجم و ارزش زياد، ۷۰ درصد شاخص يعني اكثريت آن را 
تشكيل مي دهد.هنگامي كه اين شاخص براي اولين بار در 
سال ۱۸۹۶ به بازار معرفي شد، تنها شامل سهام ۱۲ كمپاني 
مي ش��د. هر يك از آن كمپاني ها به عنوان شركت اصلي 
در صنعت خود فعاليت مي كردند، براي مثال اصلي ترين 
شركت ها در صنايع ريل س��ازي، بافت و كتان، گاز، شكر، 
تنباكو و صنايع نفتي براي اندازه گيري اين شاخص انتخاب 
شدند. در حال حاضر، شاخص ميانگين صنعتي داوجونز 
شامل ۳۰ شركت مي شود كه هر كدام از آنها از بزرگ ترين 
شركت هاي جهان به شمار رفته و درآمدي بسيار باال دارند. 
از اين كمپاني ها مي توان به ش��ركت والت ديزني، مك 
دونالد، اكسون موبيل Exxon Mobil، NIKE، اپل، 

كوكاكوال، Intel، Visa و مايكروسافت اشاره كرد.

S&P۵۰۰ شاخص استاندارد    
 Standard & ۵۰۰ محصول ش��ركت S&P ش��اخص
 Henry است. اين شركت توسط هنري ورنام پور Poor’s
Varnum Poor در سال ۱۸۶۰ ميالدي تاسيس شد 
و كار آن جم��ع آوري اطالعات و تحلي��ل ديتاهاي مالي 
شركت ها است. در سال ۱۹۴۱ ميالدي، شركت هاي آمار 
استاندارد )Standard Statistics Co( و انتشارات پور 
)Poor’s Publishing Co( باهم ادغام شدند و نام آن 
به Standard & Poor’s تغيير كرد. در س��ال ۱۹۵۷ 
ميالدي، اين شاخص به عنوان اولين شاخص بازار سهام در 
جهان، با قابليت رديابي توسط كامپيوتر به بازار معرفي شد. 
اين شاخص در ابتدا تعداد سهام كمي را دنبال مي كرد، اما 
با گذشت زمان، تعداد سهام حاضر در اين شاخص به ۵۰۰ 
ش��ركت افزايش يافت و ش��اخص S&P ۵۰۰ ايجاد شد. 
شاخص S&P مبتني بر ۵۰۰ سهم مختلف است به طوري 
كه شامل سهام ۴۰۰ شركت صنعتي، ۴۰ شركت خدماتي، 
۲۰ شركت حمل و نقل و ۴۰ موسسه مالي است. وزن سهام 
تشكيل دهنده اين شاخص در هر لحظه متناسب با ارزش 
بازار محاسبه مي شود. شاخص مورد بحث، شركت هايي 
كه هم در بورس نزدك و هم NYSE است را مورد بررسي 
قرار مي دهد. ارزش بازار S&P ۷۰ تا ۸۰ درصد كل ارزش 
بازار سهام اياالت متحده است. در محاسبه S&P ۵۰۰ از 
ميانگين وزني استفاده مي شود، بنابراين هرچه ارزش بازاِر 
شركتي بيشتر باشد، ميزان اثرگذاري آن شركت بر شاخص 
نيز بيشتر خواهد بود. همچنين در محاسبه اين شاخص 

تنها سهام شناور آزاد شركت ها كه به صورت عمومي قابل 
معامله اس��ت، در نظر گرفته مي شود.شركت هاي حاضر 
در اين شاخص ثابت نيستند و مدام تغيير مي كنند. اين 
شركت ها توس��ط كميته  ويژه اي انتخاب مي شوند. براي 
ورود به ليست ۵۰۰ شركت برتر عواملي چون ارزش بازار، 
ميزان نقدشوندگي، درصد سهام شناور آزاد و حوزه فعاليت 
شركت بررسي مي ش��ود. ش��ركت هايي كه توسط اين 
كميته انتخاب مي شوند، نماينده صنعت خود در اقتصاد 
اياالت متحده محسوب مي شوند. سهام اين شركت ها بايد 
در بورس نيويورك يا بورس نزدك پذيرفته شده  باشد. اپل، 
مايكروسافت، آمازون، تسال، بركشاير هاتاواي، جانسون اند 
 UnitedHealth و Johnson & Johnson جانسون
Group Incorporated از جمله شركت هاي پذيرفته 
شده در اين شاخص هستند.تاريخچه شروع فعاليت هاي 
شاخص نزدك صد به سال ۱۹۸۵ بر مي گردد. اين شاخص 
از اين س��ال تا به امروز سعي كرده است كه همواره خود را 
ارتقا دهد. اين ارتقا بايد به همراه بورس اوراق بهادار نيويورك 
باشد. شاخص نزدك Nasdaq ۱۰۰ شامل شركت هاي 
مختلف خارجي از كش��ورهاي متعدد مي شود. شاخص 
نزدك ۱۰۰، ميانگين قيمت سهم هاي معامله شده ۱۰۰ 
شركت بزرگ غيرمالي و برتر بورس نزدك است. البته اين 
ش��ركت ها ۹۰ درصد وزن شاخص مركب را نيز تشكيل 
مي دهند. ش��اخص نزدك ۱۰۰ مالي و ش��اخص زيست 
فناوري نزدك از ديگر شاخص هاي مهم اين بازار به شمار 
مي روند. مايكروس��افت، اپل، آمازون، فيسبوك، آلفابت، 
اينتل، پپسي، سيسكو و تسال از جمله شركت هاي مهم 
پذيرفته شده در اين شاخص به شمار مي روند. هر كدام از 
شركت ها ارزش و وزن مختلفي را در اين شاخص دارند كه 
مي توانند در مواقع و شرايط گوناگوني باال يا پايين شوند 
كه شايد در چند سال ديگر خبري از اين سهم ها نباشد و 
 SSE .موارد بهتري با درصد بيشتري جايگزين آنها شوند
Composite كه مخفف عبارت شاخص مركب بورس 
اوراق بهادار شانگهاي، تركيبي از تمامي سهام A و B پذيرفته 
ش��ده در بورس چين است. اين شاخص با استفاده از يك 
دوره پايه ۱۰۰ تايي محاسبه ش��ده و در پانزدهم جوالي 
س��ال ۱۹۹۱ براي اولين بار منتشر شد. شاخص مركب 
معيار بسيار مناسبي براي فهم وضعيت كلي بازار بورس 
 SSE ۵۰ و SSE چين است، زيرا ش��اخص هايي مانند
۱۸۰ صرفًا به بررسي گروه هايي از شركت هاي پيشرو 
بازار مي پردازند. شاخص مركب بورس چين نسبت به 
ساير رقباي خود تا حدي پرنوسان و شايد بي ثبات است.

    نيكي، شاخص مهم و معروف بورس توكيو
 ۲۲۵ Nikkei Stock Average، Nikkei ش��اخص
در سراسر جهان به عنوان شاخص برتر سهام ژاپن استفاده 
مي شود. بيش از ۷۰ سال از شروع محاسبه آن مي گذرد كه 
نشان دهنده تاريخ اقتصاد ژاپن پس از جنگ جهاني دوم 
است. به دليل ماهيت برجس��ته اين شاخص، بسياري از 
محصوالت مالي مرتبط با Nikkei ۲۲۵ ايجاد شده و در 
سراسر جهان معامله مي شوند، در حالي كه اين شاخص به 
اندازه كافي به عنوان شاخص حركت بازارهاي سهام ژاپن 
مورد استفاده قرار گرفته است. Nikkei ۲۲۵ يك شاخص 
ارزشي ارزشي اس��ت كه از ۲۲۵ سهم در بازار پرايم بورس 

توكيو تشكيل شده است. شركت هاي پذيرفته شده در اين 
شاخص، در ابتداي اكتبر هر سال بر اساس بررسي ساالنه 
تغيير مي كنند. البته ممكن است در نتيجه بررسي هيچ 
تغييري در اجزاي سازنده ايجاد نشود. انتخاب شركت ها، 
بايد بر اساس دو عامل »نقدينگي« و »تراز بخش« انجام شود. 
هنگامي كه يك جزو به دليل ورشكستگي و سازماندهي 
مجدد گروه ش��ركت آن و غيره از بورس خارج مي ش��ود، 
طبق روال جايگزيني فوق العاده، سهام از شاخص حذف و 
جزو جديد اضافه مي شود. در اين شاخص، غول هايي مانند

 Sony Corporation، Canon Incorporated،
Mazda، Panasonic inc. و شركت تويوتا پذيرفته 
شده اند.فوتسي FTSE؛ برترين شاخص بورس لندن اين 
شاخص بر مبناي ۱۰۰ شركت بزرگ )از لحاظ ارزش بازار( 
حاضر در بازار بورس انگليس ايجاد ش��ده است. شاخص 
فوتسي توس��ط كمپاني FTSE Group كه يك شركت 
تابعه حاصل سرمايه گذاري مش��ترك بورس اوراق بهادار 
لندن و روزنامه فايننشيال تايمز اس��ت، به صورت مداوم 
محاسبه مي شود و از طريق درگاه هاي اطالع رساني بورس 
انگلستان منتشر مي ش��ود. عليرغم حضور شاخص هاي 
مهم ديگري در بازار س��هام لندن، FTSE ۱۰۰ همچنان 
پركاربردترين شاخص محاسباتي اين بازار مالي است. بر 
اساس آمارها، ۱۰۰ شركت پذيرفته شده در اين شاخص 
حدود ۸۰ درصد از ارزش بورس اوراق بهادار انگليس را به 
 )۵۰ NIFTY( ۵۰ خود اختصاص مي دهند.شاخص نيفتي
اصلي ترين شاخص معامالتي بورس هند محسوب مي شود. 
اين شاخص، شاخص معيار بازار سهام هند است و نمايانگر 
ميانگين وزني ۵۰ ش��ركت بزرگ هندي است كه در بازار 
بورس اوراق بهادار ملي هند فهرست شده اند.اين شاخص در 
سال ۱۹۹۶ راه اندازي شد و تقريبا ۶۰ درصد از كل ارزش اين 
بازار را تشكيل مي دهد. اين شاخص توسط سرمايه گذاران 
در هند و در سراسر جهان به عنوان دماسنج اقتصادي اين 
كشور برشمرده مي شود. از مهم ترين اين شركت ها مي توان 
به شركت خودروسازي Tata Motors، هلدينگ انرژي 
Reliance Industries، شركت هاي خدمات فناوري 
 ،Tata Consultancy Services و Infosys اطالعات
 Hindustan و مواد غذايي HDFC Bank خدمات مالي
Unilever اش��اره كرد.ش��اخص AEX؛ يورونكس��ت

Euronext بزرگ ترين بورس اوراق بهادار در اروپا و بازار 
الكترونيكي بورس اوراق بهادار اروپا اس��ت كه ساختمان 
مركزي آن، در شهر آمس��تردام، هلند قرار دارد. AEX در 
آمستردام، BEL ۲۰ در بروكس��ل، PSI ۲۰ در ليسبون و 
CAC ۴۰ در پاريس از جمله شاخص هاي مهم اين بورس 
 ،AEX index به ش��مار مي روند. ش��اخص اي ئي اكس
شاخص بازار بورس يورونكست آمستردام است كه تاريخچه 
فعاليت آن به ژانويه ۱۹۸۳ باز مي گردد و شامل بيش از ۲۰ 
نماد مربوط به شركت هاي برتر پذيرفته شده در اين بازار 
است.در بازار بورس آمستردام تعدادي شاخص مالي براي 
نشان دادن وضعيت بازار سهام ايجاد شده اند، كه مهم ترين 
اين شاخص ها عبارتند از AEX، AMX و AScX . همانند 
ساير بازارهاي بزرگ كه يكي از شاخص ها از سايرين مهم تر 
بوده و براي ارزيابي وضعيت كلي بازار درنظر گرفته مي شود، 
در بورس آمستردام شاخص AEX به عنوان شاخص اصلي 
بازار محسوب مي شود. شركت هاي موجود در اين شاخص 

از اعتبار بااليي برخوردار بوده و ش��امل برندهاي مطرحي 
چون يونيلور )شركت چند مليتي بريتانياي-هلندي مالك 
 ING International ،)برندهاي متعدد در بازار جهاني
Netherlands Group، شركت چندمليتي خدمات 
بانك��ي و مالي، فيليپس )ش��ركت چندمليتي خدمات و 
تجهيزات الكترونيكي( و شل )شركت نفت و گاز بريتانيايي-

هلندي( مي شود. اين شاخص هم تراز ساير شاخص هاي 
مليتي موجود در بازار يورونكست همچون DAX آلمان 
و CAC ۴۰ فرانس��ه است. ش��اخص DAX ۳۰؛ به دليل 
موقعيت اقتصادي برتر كشور آلمان و وجود كسب وكارهاي 
مختلف در اين كش��ور، انبوهي از ش��ركت هاي فعال در 
حوزه هاي گوناگون در بورس فرانكفورت عرضه و پذيرش 
شده اند. از مهم ترين اين شركت ها نيز مي توان به هواپيمايي 
لوفت هانزا، شيميايي و داروسازي باير، آرايشي و بهداشتي 
هنكل، صنايع مورتوي باواريا يا همان برند خودرويي معروف 
BMW، آرايشي و بهداشتي بايرسدورف، خودروسازي 
فولكس واگن و پوشاك هوگو باس اشاره كرد. شاخص هاي 
 TecDAX، اصل��ي معامالتي در اي��ن بازار مالي ش��امل
 LDAX، CDAX، VDAX، MDAX، SDAX
و EuroStoxx ۵۰ مي باش��ند. ب��ا اين حال ش��اخص 
 DAX ك��ه معروف به »Deutscher Aktieninde«
يا DAX ۳۰ است، به عنوان شاخص اصلي و محبوب ترين 
آنها درنظر گرفته مي ش��ود.۳۰ ش��ركت ارزشمند بورس 
فرانكفورت در شاخص دكس فهرست شده و مجموعاً حدود 
۸۰ درصد از كل ارزش اين بازار را به خود اختصاص مي دهند. 
شاخص دكس عالوه بر بازار سهام به عنوان شاخصي براي 
سنجش وضعيت اقتصادي آلمان در نظر گرفته مي شود.

شاخص S&P/ASX ۲۰۰ يك شاخص بازار سهام وزن دار 
و تعديل شده بر اس��اس ارزش سرمايه سهام شركت هاي 
فهرست ش��ده در بورس اوراق بهادار اس��تراليا است. اين 
 Standard & Poor's شاخص توسط استاندارد اند پورز
حفظ و معياري براي عملكرد سهام استراليا در نظر گرفته 
مي شود. اين شاخص، بر اساس ۲۰۰ سهام بزرگ فهرست 
شده ASX است كه روي هم حدود ۸۲ درصد از ارزش بازار 
سهام استراليا را تشكيل مي دهند.اين شاخص شامل ۲۰۰ 
نماد از برترين ش��ركت هاي حاضر در بازار بورس استراليا 
اس��ت. برخي از مهم ترين ش��ركت هاي موجود در اين 
شاخص شامل BHP Billiton شركت استخراج معادن 
بريتانيايي-استراليايي كه به عنوان بزرگ ترين شركت 
معادن و فلزات جهان شناخته مي شود، گروه بانكداري 
استراليا و نيوزيلند )يكي از بزرگ ترين بانك هاي حاضر 
در قاره استراليا(، Macquarie )شركت خدمات مالي 
و بانكداري استراليايي كه به عنوان بزرگ ترين ارايه دهنده 
خدمات بانكي و س��رمايه گذاري در استراليا شناخته 
مي ش��ود، Fortescue Metal ش��ركت استخراج 
معادن استراليايي كه جزو برترين توليدكنندگان سنگ 
 Commonwealth Bank آهن در جهان اس��ت و
of Australia مش��هور به كام بانك كه دومين بانك 
بزرگ استراليا محسوب مي شود، است. شاخص بورس 
سيدني نيز همانند ساير شاخص هاي جهاني هم زمان با 
خبر شيوع ويروس كرونا افت بيش از ۳۰ درصدي را در 
مدت كوتاهي تجربه كرد، كه عليرغم جبران بخشي از اين 
افت تاريخي هنوز نتوانسته به سقف قبلي خود بازگردد.
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سرمايه هاي خرد 
موتور محرك تامين مالي سينما

نشس��ت خبري رونماي��ي از روش نوين تامين مالي 
جمعي نخستين فيلم س��ينمايي از طريق فرابورس 
پنجم تيرماه، با حضور عارف عليقلي پور دبير كارگروه 
تامين مالي جمعي فرابورس، علي عميدي مديرعامل 
سكوي تامين مالي جمعي كارن كراد، علي طلوعي، 
تهيه كنن��ده س��ينما در محل مجتمع ش��كوفايي 
شركت هاي دانش بنيان برگزار شد.در اين نشست، 
عارف عليقلي پور با اشاره به اهميت اصل شفافيت در 
تامين مالي پروژه ها اظهار كرد: تاكنون مجموعه هاي 
كمي بودن��د كه بتوانند ش��فافيت را بپذيرند و مدل 
اقتص��ادي را نيز مدنظر قرار دهن��د و به بياني ديگر، 
بازگشت س��رمايه را به عنوان يك اصل بپذيرند. اما 
فيلم سينمايي »بخارست« با پذيرش اصل شفافيت و 
بازگشت سرمايه، در اين مسير گام نهاد. دبير كارگروه 
تامين مالي جمعي ش��ركت فرابورس ايران با اشاره 
به دغدغه هاي بازگش��ت سرمايه در اين بازار تصريح 
كرد: طي يك سال و نيم عمر بازار تامين مالي جمعي، 
تمامي س��رمايه ها بازگشت داده ش��ده است و اميد 
مي رود كه در حوزه سينما نيز چنين اتفاقي رخ دهد. 
ما به قول دكتر ستاري مي خواهيم به اين شكل طعم 
شيرين سرمايه گذاري در شركت هاي دانش بنيان، 
هنر و سينما را به سرمايه گذاران خرد هم بچشانيم.

او با اشاره به هوشمندانه بودن انتخاب فيلم سينمايي 
بخارس��ت براي تامين مالي جمعي، اظهار داش��ت: 
براي ش��روع كار »بخارس��ت« قدم خوبي بود چون 
فيلم يك مرحله از س��اخت را گذرانده و بعد به دنبال 
سرمايه مردم است كه اين ريسك را پايين مي آورد و 
كار سرمايه گذاري را آسان مي كند. عليقلي  پور با بيان 
اينكه سكوي تامين مالي جمعي كارن كراد از جمله 
سكوهاي پيشگام در اين بازار است، اظهار اميدواري 
كرد: اميد مي رود با موفقيت در اين رخداد، آغازي براي 
تامين مالي جمعي در حوزه صنعت سينما رقم بخورد.

در بخ��ش ديگري از اين نشس��ت، تهيه كننده فيلم 
سينمايي بخارست، با بيان اينكه تامين مالي جمعي 
كمك مي كند تا سرمايه هاي خرد را در مسير توليد 
قرار گيرد، گفت: »بخارست« نخستين فيلمي است 
كه از طريق تامين سرمايه جمعي و جذب سرمايه هاي 
خرد، جذب سرمايه مي كند و همين سرمايه هاي خرد 
در حوزه صنعت تصوير مي تواند موتور محرك تامين 
مالي در س��ينما باشدعلي طلوعي با اشاره به اهميت 
تامي��ن مالي جمعي در حوزه س��ينما اظهار كرد: در 
توليد صنعتي و حرفه اي، اهميت تامين مالي جمعي 
خود را بيش��تر نش��ان مي دهد. بنابراين، با همكاري 
سكوي تامين مالي جمعي كارن تمامي پارامترهايي 
كه مدنظر بازار سرمايه بود، در قالب جداول و اطالعات 
ش��فاف به فرابورس داده شد و با اعالم اطالعات مالي 
اين پروژه در تارنماي اين س��كو، هر سرمايه گذاري 
با حداقل س��رمايه ۵۰۰ هزار تومان مي تواند در اين 
پروژه سهيم شود.او در انتهاي سخنان خود با اشاره به 
جايگاه صنعت سينماي كشور ابراز كرد: اگر به سمتي 
برويم كه نگاه هنري با ش��يوه هاي تامين مالي نوين 
همراه شود، افزون بر اشتغالزايي، به ورود ارز به چرخه 
صنعت هنر و سينما نيز كمك خواهد شد.در انتهاي 
اين نشس��ت خبري، مديرعامل سكوي تامين مالي 
جمعي كارن كراد با اشاره به آمار و اقدامات اين سكو 
عنوان كرد: در س��كوي كارن تاكنون ۲۲ پروژه براي 
تامين مالي وارد شده است كه عموما آنها دانش بنيان 
بوده اند.علي عميدي با بيان اينكه اين س��كو تاكنون 
موفق به تامين ۴۲ ميليارد تومان س��رمايه از طريق 
تامين مالي جمعي كرده است، گفت: تاكنون ۲۰۷۸ 
سرمايه گذار حقيقي و حقوقي در طرح هاي اين سكو 
اقدام به سرمايه گذاري كرده اند.او با اشاره به سودآور 
بودن صنعت س��ينما در تمامي دنيا ابراز داشت: در 
اين طرح نيز اميد مي رود، فيلم سينمايي بخارست 
نيز سودآور باش��د. براي اين طرح، به نظر مي رسد ۴ 
ميليارد تومان جذب س��رمايه شود و پيش بيني ۴۲ 
درصدي سود در يك سال مي شود.براي نخستين بار 
در ايران، س��كوي تامين مالي جمعي كارن كراد با 
همكاري موسسه تصويرگستر نبراس از روش نوين 
تامين مالي جمعي در ح��وزه صنايع خالق، هنر و 
سينما بهره برده است. فيلم سينمايي »بخارست« 
به عنوان نخستين طرح متقاضي تامين مالي جمعي 
در اين حوزه معرفي شده است كه جذب سرمايه آن 
از طريق س��كوي كارن انجام مي شود و عموم مردم 
امكان مشاركت در تامين سرمايه اين طرح را دارند.

تاريخ انقضاي اعتبار
گواهي سپرده برنج اعالم شد

مديريت بازارهاي مالي شركت بورس كاالي ايران 
با انتشار اطالعيه اي از تاريخ انقضاي اعتبار گواهي 
سپرده برنج با سررسيد ۱۴۰۱ و مهلت تحويل كاال 
از انبار خبر داد. براساس اطالعيه مديريت بازارهاي 
مالي ش��ركت بورس كاال، آخرين روز معامالتي 
نماد گواهي سپرده كااليي برنج طارم انبار شركت 
توسعه تجارت برنج مازندران )برن۰۱۰۴پ۰۱( 
روز چهارشنبه ۲۲ تير ماه خواهد بود و پس از آن 
گواه��ي مزبور قابليت معامله در ب��ورس را ندارد. 
لذا دارندگان گواهي س��پرده كااليي نماد مذكور 
بايد قبل از تاريخ مذكور، نسبت به فروش گواهي 
سپرده يا خروج كاال از انبار اقدام كنند.همچنين، 
اي��ن اطالعيه مي افزاي��د: مطابق دس��تورالعمل 
پذيرش انب��ار و صدور، معامله و تس��ويه گواهي 
س��پرده كااليي، دارندگان گواهي سپرده كااليي 
نماد فوق، تا روز سه شنبه ۲۹ تير ماه مهلت دارند تا 
با مراجعه به انبار و پرداخت هزينه هاي انبارداري، 
نسبت به تحويل كاال اقدام كنند و در صورت عدم 
مراجعه دارنده گواهي س��پرده كااليي يا نماينده 
قانوني وي به انبار پ��س از مهلت مذكور، انباردار 
خروج نهايي كاال را ثبت كرده و متعاقبا تضامين 
توديع شده توسط شركت سپرده گذاري مركزي 

و تسويه وجوه آزاد و به انباردار مسترد مي شود.

عرضه برق در بورس انرژي 
فرصتي براي توسعه صنايع

اقتصادآنالي�ن| حميدرض��ا صالح��ي، رييس 
كميسيون انرژي اتاق ايران درباره قطعي برق و اثر 
آن برصنايع بورسي اظهار كرد: در ساليان گذشته آن 
طور كه بايد در صنعت برق سرمايه گذاري متعارفي 
صورت نگرفته و تراز توليد و مصرف هم تناس��بي 
ندارند. از طرفي همانطور كه رشد مصرف را شاهد 
بوديم، طي چند سال اخير بهاي برق به دليل كرونا 
ثابت مان��د و صنايع هم بعد از تعطيلي و كم كردن 

ظرفيت كاري، دوباره آغاز به كار كردند.
وي افزود: اين اتفاقات باعث شد تا فاصله اي بين 
تراز توليد و مصرف ايجاد ش��ود كه طي ساليان 
رشد پيدا كرده است و همين موضوع باعث شده 
تا دولت تصميم بگيرد فقط در تابستان  كه شاهد 
كمبود توليد هس��تيم و براي جلوگيري از قطع 
بخش خانگي به دليل گرما، تمام خاموشي ها به 
صنايع اعمال شود و به  نظر مي  رسد قطعي هاي 

امسال هم بيشتر از سال گذشته باشد.
صالحي تصريح كرد: همانطور كه مي دانيد بخشي 
از صناي��ع در بورس و بخش��ي ص��ادرات دارند و 
ممكن است از قبل براي محصوالت خود سفارش 
گرفته باش��ند كه اين قطعي باعث متضرر ش��دن 
آنها مي ش��ود؛ از طرفي آنهايي هم كه محصوالت 
خ��ود را در بورس كاال عرض��ه مي كنند با توجه به 
كمبود محصوالت صنعتي، قطعًا قيمت هايش��ان 

دست خوش تغييرات نسبي خواهند شد.
رييس كميس��يون انرژي اتاق ايران اظهار داشت: 
با اين وضعيت، در ب��ورس اوراق بهادار نيز ممكن 
اس��ت پيش بيني هايي كه صنايع براي سود انجام 
داده بودن��د، با توجه به مس��اله قطعي برق محقق 
نش��ود. اين موارد، موضوعاتي هستند كه به بحث 
پيش بيني پذير نبودن اقتصاد اي��ران برمي گردد 
كه ساليان سال، مسائل و مشكالتي از اين قبيل را 

داشته ايم و امروز اين مساله حادتر شده است.
صالحي با اش��اره به اع��الم برنام��ه از پيش بيني 
خاموشي در صنايع اضافه كرد: امسال با درخواست 
رييس سازمان بورس، برنامه از پيش تعيين شده اي 
از س��وي وزارت صمت و وزارت نيرو را شاهد بوديم 
كه اعمال خاموش��ي هاي مديريت  شده را از سوي 
مديريت شبكه با هماهنگي وزارت صمت، به صنايع 
اعالم كردند و صنايع از قبل مي دانند كه در روزهاي 
گرم و پيك تابستان امس��ال در چه ساعاتي نبايد 
كارخانه هاي خود را فعال كنند يا تعميرات شان را در 

ساعات و روزهاي كمبود برق انجام دهند.
وي خاطرنش��ان كرد: اين هماهنگ��ي و مديريت 
مي تواند باعث جلوگيري از خس��ارت صنايع شود 
كه با قطعي برق ممكن است به ديگ هاي مذاب يا 
تاسيسات آنها دچار خسارت شود. با پيش بيني هايي 
كه از قبل صورت گرفته تا حدودي مي توان از اين 
مشكل دوري كرد، اما نكته ديگر اين است كه اين 
قطعي آثار خودش را در سهام صنايع بورسي خواهد 
گذاشت كه اين موضوع همانطور كه گفتم، مي تواند 
در قيمت تمام ش��ده هم تاثير بگ��ذارد. ولي به هر 
حال مقطعي از سال وجود دارد كه سعي مي شود با 

حداقل خسارت از اين مرحله عبور كرد.
صالحي با اش��اره به عرضه ب��رق در بورس انرژي 
ادامه داد: يكي از راه هايي كه از سال هاي گذشته 
به عنوان بخش خصوصي و كميسيون انرژي اتاق 
بازرگاني به دولت و وزارت نيرو اعالم كرديم، اين 
اس��ت كه غير از برق خانگي كه ب��رق يارانه اي و 
سوبسيدي اس��ت و افزايش قيمت آن با توجه به 
درآمد مردم و تورم، يك ش��به امكان ندارد و بايد 
طي چند س��ال صورت بگي��رد، در بخش صنعت 
مشكل خيلي از صنايع نه قيمت برق بلكه قطعي و 
عدم دسترسي به برق مستمر است و خواهان اين 
هستند كه حتي اگر قرار است قيمت برق واقعي 
شود؛ در چارچوبي اين افزايش صورت بگيرد كه 

نگران قطعي برق بخش صنايع نباشند.
رييس كميس��يون اتاق انرژي اي��ران تاكيد كرد: 
بنابراين پيش��نهاد ما بر اين بود ك��ه اجازه بدهيم 
صاحبان نيروگاه ها و آن دس��ته از كسب وكارهاي 
نيروگاه س��ازي كه حدود ۶۰درصد آنها در چرخه 
هس��تند، بتوانند برق خود را به صنايع بفروش��ند 
و وزارت صم��ت در اي��ن موض��وع مداخله نكند و 
درآمدش را از محل ترانزيت برق دريافت كند و اجازه 
دهد تا صاحبان صنايع به درآمدهايي كه اين بخش 
مي توانند كسب كنند، نيروگاه هاي خودشان را احيا 

و اورهال كنند يا توسعه نيروگاه ها را انجام بدهند.
وي گف��ت: اگ��ر اي��ن زمين��ه آم��اده ش��ود ت��ا 
س��رمايه گذاري ها از بخ��ش ف��والد و س��يمان و 
پتروشيمي  به سمت س��اخت نيروگاه برود، شاهد 
اين خواهيم بود كه تراز نيروگاه ها س��ال به س��ال 
بين توليد و مصرف بهبود پيدا كند و طي سه سال 
شاهد اين خاموش��ي ها نخواهيم بود. ولي نيازمند 

اين هستيم كه دولت اجازه بدهد اين اتفاق بيفتد.
وي اضاف��ه كرد: پيش بيني ما اين اس��ت كه اگر از 
ابزار بورس انرژي اس��تفاده و عرضه و تقاضا در اين 
محل انجام شود، هم به سمت استفاده بهتر صنايع 
از صنعت برق خواهيم رفت و هم نقدينگي الزم به 
سمت نيروگاه س��ازها خواهد رفت تا بتوانند پروژه 
نيمه تمام خود را انج��ام بدهند و هم اينكه قيمت 

واقعي برق خودش را نشان خواهد داد.
صالح��ي تصريح كرد: تجربه نش��ان داده وقتي در 
بورس انرژي قيمت به سمت واقعي شدن حركت 
كند، رقابت باعث مي شود تا قيمت ها كاهش پيدا 
كند و قيمت متعادل ت��ري رقم بخورد. اگر دولت و 
وزارت نيرو اين تصميمات جديد را بگيرند، اين امر 
مي تواند در فاز اول و در بخش صنايع كه يك سوم 
مصرف برق كشور را دارند اتفاق بيفتد و در فازهاي 
بعدي براي بخ��ش خانگي، تج��اري و اداري طي 
مراتب و س��ال هاي آينده به ص��ورت تدريجي رخ 
دهد، اما بخش صنعت آمادگي واقعي شدن قيمت 
برق را دارد به شرطي كه برق مطمئن دريافت كند.

»تعادل«گزارشميدهد

رونق كدام بورس بيشتر است؟

بورسي ها خرداد را چگونه سپري كردند؟
در بورس اوراق بهادار تهران، ارزش و حجم كل معامالت 
در يك ماهه منتهي به ۳۱ خرداد ماه، نسبت به ارديبهشت 
ماه كاهشي شد. همچنين، شاخص هم وزن و شاخص كل 
نيز روند كاهشي داشتند. بررسي معامالت بازار سهام يك 
ماهه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱، حكايت از آن دارد 
كه ارزش كل معامالت اين بازار در اين ماه نسبت به ماه 
گذش��ته با ۱۴.۴۵ درصد كاهش، از يك ميليون و ۲۲۶ 
هزار و ۲۹۲ ميليارد ريال به يك ميليون و ۴۹ هزار و ۱۰۴ 
ميليارد ريال رسيد. همچنين، حجم كل معامالت اين 
بازار از ۲۰۱ ميليارد و ۱۰۳ ميليون سهم در ماه گذشته 
به ۱۶۹ ميليارد و ۲۶۷ ميليون س��هم رسيد كه كاهش 
۱۵.۸۳ درصدي را نشان مي دهد. در ماه يادشده، تمامي 
بازارها نسبت به ماه گذشته وضعيت كاهشي داشتند. 
اين در حالي است كه تنها حجم معامالت صندوق هاي 

سرمايه گذاري از وضعيت صعودي برخوردار شد. بر اين 
اساس، ارزش معامالت در بازار اول سهام، كاهش ۱۹.۵۶ 
درصدي را در ماه جاري نسبت به ماه گذشته خود تجربه 
كرد و از ۴۴۹ هزار و ۸۰۵ ميليارد ريال به ۳۶۱ هزار و ۸۱۱ 
ميليارد ريال رسيد. حجم معامالت اين بازار نيز كه ماه 
منتهي به ارديبهش��ت ماه ۷۷ ميليارد و ۵۸ ميليون 
سهم بود به ۶۱ هزار و ۹۹ ميليارد سهم در ماه گذشته 

رسيد و كاهش ۲۰.۷۱ درصدي را به ثبت رساند.
روند حركت بازار دوم سهام همانند بازار اول سهام كاهشي 
بود. به طوري كه ارزش معامالت اين بازار در ماه منتهي به 
خرداد نسبت به ماه گذشته خود، ۱۴.۷۱ درصد كاهش 
يافت و از ۴۳۶ هزار و ۹۰۳ ميليارد ريال به ۳۷۲ هزار و ۶۵۰ 
ميليارد ريال رسيد. حجم معامالت اين بازار نيز با ۱۴.۵۳ 
درصد كاهش، از ۱۰۲ ميليارد و ۹۳۳ ميليون سهم به ۸۷ 

ميليارد و ۹۷۲ ميليون سهم رسيد. ارزش معامالت بازار 
بدهي با اف��ت ۲۹.۴۰ درصدي از ۴۷ هزار و ۶۲۴ ميليارد 
ريال در ماه گذشته به ۳۳ هزار و ۶۲۴ ميليارد ريال در ماه 
منتهي به خرداد رسيد. حجم معامالت بازار بدهي نيز از 
۴۹.۱۷ ميليون برگه به ۳۴.۲۱ ميليون برگه رس��يد كه 
افت ۳۰.۴۳ درصدي را نش��ان مي دهد. ارزش معامالت 
در بازار مش��تقه در ماه منتهي به ارديبهشت يك هزار و 
۸۰۶ ميليارد ريال بود در ماه منتهي به خرداد به يك هزار 
و ۷۱ ميليارد ريال رسيد و افت ۴۰.۷۱ درصدي را تجربه 
كرد. حجم معامالت در اين بازار با كاهش ۹۸.۱۷ درصد، 
از يك ميليارد و ۹۸۰ ميليون قرارداد در ماه قبل به ۳۶.۲۷ 
ميليون قرارداد در ماه منتهي به خرداد ماه رسيد. ارزش 
معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در ماه 
منتهي به خرداد در مقايسه با ماه پيش، روندي كاهشي 

داش��تند و ارزش معامالت اين ب��ازار از ۲۹۰ هزار و ۱۵۴ 
ميليارد ريال در ماه قبل به ۲۷۹ هزار و ۹۴۹ ميليارد ريال 
در ماه يادشده رسيد و افت ۳.۵۲ درصدي را تجربه كرد. 
حجم معامالت در اين بازار نيز با افزيش ۵.۴۶ درصدي در 
اين ماه نسبت به ماه قبل از ۱۹ ميليارد و ۸۳ ميليون يونيت 
به ۲۰ ميليارد و ۱۲۵ ميليون يونيت رسيد. بر اساس اين 
گزارش، شاخص كل بورس در ماه منتهي به خرداد نسبت 
به ماه گذش��ته خود افت ۲.۵۴ درصدي را تجربه كرد و از 
يك ميليون و ۵۷۹ هزار واحد به يك ميليون و ۵۳۹ هزار 
واحد كاهش يافت كه افت ۴۰ هزار و ۵۴ واحدي را نشان 
مي دهد. همچنين شاخص كل با معيار هم وزن نيز در ماه 
منتهي به خرداد نسبت به ماه قبل كاهش داشت و با ۳.۸۰ 
درص��د كاهش از ۴۴۰ هزار و ۱۷۷ واح��د به ۴۲۳ هزار و 
۴۵۷ واحد رسيد و ۱۶ هزار و ۶۷۲۰۴۰ واحد كاهش يافت.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه تورم ماهانه در خردادماه سال جاري با رشد 12 
درصدي ركورد تاريخي تازه اي را ثبت كرده است، برخي 
گزارش ها و برآوردهاي غيررسمي حاكي از رشد 3 درصدي 
متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در تهران طي ماه مورد 
اشاره اس��ت. اما با توجه به روند صعودي و رشد حدودي 
6 درصدي قيمت مس��كن در هريك از ماه هاي اسفند و 
ارديبهشت )مجموعا 12.3 درصد( به نظر نمي رسد، برآورد 
رشد 3 درصدي درست و دقيق باشد. در ارديبهشت ماه 
سال جاري، تورم ماهانه مسكن 6.1 درصد ثبت شده بود 
و نرخ تورم عمومي نيز 3.5 درصد گزارش ش��ده بود و به 
اين ترتيب، تورم مس��كن حدود 40 درصد جلوتر از تورم 
ماهانه عمومي بود. اگر قرار باشد همين الگو در خردادماه 
نيز تكرار ش��ود )كه با توجه به عوامل موثر بر بازار مسكن 
بسيار محتمل است( تورم ماهانه مسكن در ماه گذشته 
مي بايس��ت عددي بين 17 تا 18 درصد باشد. حتي اگر 
در خردادماه، تورم مس��كن همگام با تورم عمومي پيش 
رفته باشد، قيمت ملك در ماه گذشته دست كم بايد 12 
درصد جهش كرده باشد. برآورد رشد 3 درصدي مسكن 
در خردادماه از آنجا عجيب است كه حدود يك چهارم نرخ 
تورم عمومي ماه گذشته است! معني اين برآورد اين است 
كه در ماه گذشته، بازار مسكن بر خالف تمام بازارها و كليت 
اقتصاد كه روندي جهش گونه و صعودي داش��ته است، 
روندي الك پشتي و نزولي در پيش گرفته بوده است. فارغ 
از الگويابي هاي آماري براي تدقيق در برآورد ارايه شده از 
روندي قيمتي در بازار مسكن، بايد به اين نكته نيز اشاره كرد 
كه عوامل اثرگذار بر قيمت ملك همچون انتظارات تورمي، 
نرخ دالر، تداوم رشد قيمت زمين و مصالح ساختماني در 
خردادماه نسبت به ارديبهشت ماه تفاوتي نداشته است 
و بلكه نس��بت به دومين ماه از سال، شرايط وخيم تري را 
سپري كرده بوده اس��ت. از اين رو، پارامترهاي بنيادي و 
كالن نيز مويد برآورد 3 درصدي تورم مسكن در خردادماه 
نيستند. در عين حال، از آنجا كه برآوردهاي غيررسمي 
مبتني بر آمارهاي به دست آمده از قيمت هاي پيشنهادي 
و نه قيمت هاي معامالتي است، از قابليت اطمينان اندكي 
برخوردارند و نمي ت��وان به آنها اتكا كرد. حتي اگر در اين 
مورد، كم نمايي صورت گرفته شده باشد. از اين رو، به نظر 
مي رسد، در خردادماه در اثر رشد دوباره قيمت مسكن و 
البته در ادامه دو ماه ارديبهش��ت و اسفند گذشته، حجم 
معامالت نسبت به ارديبهشت ماه دچار افت شده و به نوعي 
ركود-تورمي در بازار مسكن تعميق شده است. آن گونه 
كه ايسنا گزارش كرده است، خردادماه امسال بازار مسكن 
شهر تهران به لحاظ قيمت هاي پيشنهادي با تغيير نسبت 
به ارديبهشت ماه مواجه شد. داده هاي غيررسمي حاكي از 
آن است كه متوسط قيمت هاي پيشنهادي هر متر مربع 
مسكن در پايتخت طي يك ماه اخير 3 درصد افزايش يافته 
است. تمايل براي خريد نيز كه از بازديد آگهي ها استنباط 
مي شود با 5 درصد رش��د مواجه شد. تحرك نسبي بازار 
مسكن شهر تهران در سومين ماه از سال جاري در شرايطي 
رقم خورد كه ارديبهشت ماه هم نرخ هاي پيشنهادي در 
مقايس��ه با فروردين 5.2 درصد و قيمت هاي قطعي 6.1 
درصد باال رفته بود. اين تغييرات پس از آن ايجاد شد كه 
قيمت كاالهاي اساسي افزايش يافت. مطابق اطالعات به 

دست آمده از سامانه كيليد در خردادماه 1401 متوسط 
قيمت هاي پيشنهادي مسكن در تهران به 54.2 ميليون 
تومان در هر متر مربع رس��يده، در حال��ي كه اين رقم در 
ارديبهشت امسال 52.6 ميليون تومان بود كه از افزايش 3 
درصدي حكايت دارد. در تهران 10.5 هزار معامله مسكن 
در ارديبهش��ت منعقد شد كه رش��د 166 درصدي را در 
مقايسه با س��ال قبل ثبت كرد. افزايش معامالت، زمينه 
را براي تغيير نسبي قيمت فراهم كرد. اواخر سال 13۹۹ 
ميانگين قيمت هاي پيشنهادي سامانه مذكور تا متري 
57 ميليون تومان باال رفته بود كه پس از آن به تدريج 
روند نزولي به خود گرفت و تا حدود 50 ميليون تومان 
نيز در اواخر 1400 رسيد. با اين حال آمار، رشد نسبي 
قيمت ها در دو ماهه ابتداي سال جاري را نشان مي دهد.

    افزايش ۱۰ درصدي قيمت مسكن در 3  ماه
تحوالت بازار مس��كن ش��هر تهران طي يك ماه اخير از 
عواملي همچون تالش براي حفظ سرمايه از طريق خريد 
دارايي هاي ثابت، انتظارات تورمي و رشد قيمت نهاده هاي 
ساختماني نشأت گرفت. بر اساس آمار رسمي بانك مركزي 
از بهمن سال گذشته تاكنون قيمت مسكن در تهران 10 
درصد افزايش يافته و به 36 ميليون و 350 هزار تومان در 
هر متر مربع رسيده است. تنها از فروردين تا ارديبهشت 
قيمت مسكن در تهران 6.1 درصد افزايش پيدا كرد. در كل 
كشور نيز طبق اطالعات مركز آمار، قيمت ها با دو تغيير 
در ماه هاي ارديبهش��ت و خرداد مواجه شد. تورم ماهيانه 
مسكن كل كشور در ارديبهشت 2.5 درصد و در خردادماه 
2.3 درصد اعالم شد. درخصوص نرخ مصالح ساختماني 
هم آمار زمستان 1400 گوياي رشد ساالنه 55 درصدي 
قيمت ها بود. تورم نهاده هاي س��اختماني در كنار ركود 

معامالت مسكن به شكل افت ساخت و ساز بروز پيدا كرد. 
در سال 1400 تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده شهر 

تهران نسبت به سال قبل از آن 18.5 درصد كاهش يافت.

    قشر متوسط توان خريد مسكن 
را از دست داده است

در اين حال، عليرضا ذوالفقاري، كارشناس بازار مسكن در 
تشريح وضعيت فعلي اين بازار به ايسنا گفت: هم اكنون 
در اقتصاد كشور با شرايط تورمي مواجهيم و مسكن هم 
از اين شرايط متاثر شده اس��ت. قشر متوسط به عنوان 
متقاضي موثر خريد خانه، توان خود را از دس��ت داده و 
تقاضاي مصرفي به شدت كاهش يافته است. در حال حاضر 
معامالت، بيشتر از نوع سرمايه گذاري است. وي با بيان 
اينكه بازار اجاره نيز متاثر از قيمت مسكن با رشد مواجه 
شده است افزود: اجاره بيش از 60 درصد درآمد خانوارها را 
به خود اختصاص مي دهد و در شرايط فعلي، سر و سامان 
دادن به بازار اجاره بايد اولويت اقدامات دولت باشد. البته 
برنامه هايي مثل تعيين س��قف افزايش 25 درصد براي 
قراردادهاي اجاره ضمانت اجراي��ي الزم را ندارد. دولت 
مي بايس��ت از طريق عرضه مسكن اس��تيجاري، بازار را 
كنترل مي كرد كه با يك كسري در اين بخش مواجهيم 

اما بايد برنامه ها به سمت عرضه مسكن هدايت شود.

   پيش بيني افت بازار مسكن 
در ماه هاي آينده

اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به طرح دولت سيزدهم 
مبني بر احداث چهار ميليون واحد مسكوني طي چهار 
س��ال گفت: اين پروژه حتي در صورت توفيق در اجرا، 
زمان بر خواهد بود. ما تجربه مس��كن مهر را پيش روي 

خود داريم كه هنوز بعد از گذشت 15 سال كامال به اتمام 
نرس��يده و در بخش هايي دولت درگير آن است. بر اين 
اساس و با توجه به كس��ري مسكن در كشور، تغييرات 
قيمتي براي واحده��اي موجود دور از انتظار نيس��ت. 
ذوالفقاري درباره پيش بيني بازار مسكن در ماه هاي آينده 
تصريح كرد: احتماال تقاضاي سرمايه اي در ماه هاي آينده 
افت مي كند. تقاضاي مصرفي نيز وجود ندارد. بنابراين به 
تدريج شتاب تورم در بازار مسكن افت مي كند. هم اكنون 
نرخ رش��د مسكن حدود نصف رشد قيمت ديگر كاالها 

است و در سال جاري اين روند ادامه پيدا مي كند.

   تقاضاي سرمايه اي مسكن انگيزه پيدا كرد
در اين حال، به گزارش »تعادل«، س��بقت تورم مسكن 
از نرخ تورم عمومي پس از يك س��ال، بار ديگر شرايط را 
براي جوالن تقاضاهاي غيرمصرفي در بازار مسكن مهيا 
كرده است. بررسي تحوالت آماري طي دهه هاي اخير و 
به ويژه طي سال هاي 13۹7 تا 1400 نشان مي دهد كه 
تقاضاي سفته بازي و داللي ملك آثار مخربي بر نوسان 
قيمت ملك برجاي مي گذارد و خود به عنوان موتور دوم 
جهش قيمت ها در اين بازار عمل مي كند. اگر چه به اعتقاد 
گروهي از كارشناسان مسكن، رشد سفته بازي در بازار 
ملك ناشي از عدم اخذ ماليات ساالنه از امالك است، اما 
تجربه سال 1400 و خروج سفته بازان از بازار مسكن نشان 
مي دهد كه عامل اساسي حذف سفته بازي ملكي، كنترل 
تورم مسكن و در شكلي اولي تر كنترل نرخ تورم عمومي 
است. از همين رو است كه حاال برخي از كارشناسان با 
اشاره به سبقت تورم ملك از تورم عمومي در دو ماه اسفند 
1400 و ارديبهش��ت 1401 انذار مي دهند كه انگيزه 
براي ورود سفته بازان به بازار مسكن ايجاد شده است.
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تشريح پيوست حفاظتي 
ساختمان ها توسط پليس پيشگيري

رييس پليس پيشگيري فرماندهي كل انتظامي )فراجا( 
پيوست حفاظتي مورد نياز يك ساختمان  براي دريافت 
پايان كار را تشريح كرد. به گزارش مهر، سردار مهدي 
معصوم بيگي رييس پليس پيشگيري در گفت وگو با 
شبكه خبر با اشاره به موضوع صدور پيوست حفاظتي 
براي س��اختمان ها گفت: ظرفيتي در بند »پ« ماده 
108 قانون برنامه ششم توس��عه پيش بيني شده و 
گفته شده بود تمامي شهرك ها و مجتمع هاي اداري، 
صنعتي و مسكوني و همچنين مراكز عمومي مكلف 
هستند پيوست حفاظتي و انتظامي را رعايت كنند. 
وي با اشاره به اينكه هدف از اين كار پيشگيري از سرقت 
بوده است، گفت: ايين نامه اين بند بايد توسط فراجا و 
وزارت خانه هاي كشور و راه و شهرسازي آماده مي شد 
تا به تصويب هيات وزيران برسيد، كارگروه هاي متعدد 
تشكيل و اين آيين نامه آماده و در پايان سال گذشته 
به تصويب هيات وزيران رس��يد و اعالم ش��د. رييس 
پليس پيشگيري گفت: هيات وزيران فرصتي به فراجا 
و وزارت خانه هاي ذكر شده فرصتي دادند تا پيوست ها 
را ظرف 3 ماه آماده كنند و از طريق وزارت كش��ور به 
دس��تگاه هايي كه مرجع صدور پروانه هستند ابالغ 
شود. معصوم بيگي در پاسخ به اينكه يك ساختمان 
چه مواردي را بايد رعايت كند تا بتواند پايان كار بگيرد، 
گفت: موارد متفاوت است، در حقيقت ساختمان هاي 
باالي 20 واحد يك الزاماتي دارد و ساختمان هاي زير 
20 واحد الزامات ديگ��ر و همچنين مراكز عمومي و 
پاس��اژها الزامات ديگري دارند، اما بخشي از الزامات 
مشترك هس��تند. وي گفت: به عنوان مثال دوربين 
مداربسته داشتن براي امكان پايش و مديريت محيط 
يكي از مواردي است كه يك ساختمان باالي 20 واحد 
)هم اداري و هم مسكوني( بايد داشته باشد تا بتواند پايان 
كار بگيرد. معصوم بيگي گفت: برخي از پاركينگ ها، 
مجتمع هاي مسكوني و پاساژها بايد پالك خوان داشته 
باشند تا اگر خودرويي كه اجازه ورود به آن پاركينگ را 
ندارد، بخواهد ورود كند شناسايي شود و از جلوگيري 
آن به پاركينگ جلوگيري شود و قابل رصد و پيگيري 
ش��ود. به گفته رييس پليس پيشگيري يكي ديگر از 
الزاماتي كه بايد حتماً رعايت شود افزايش ضريب ايمني 
قفل ها، حفاظ ها و تراس ها است كه اين موارد به تفكيك 
براي تمامي مجتمع ها مشخص شده است. وي در پاسخ 
به اينكه آتش نشاني با نصب حفاظ براي پنجره ها به 
منظور بسته شدن راه فرار در هنگام آتش سوزي مخالف 
است، گفت: مقرراتي كه اكنون آماده شده است، مقررات 
ماده 25 ملي ساختمان قرار است اعمال شود و براي 
رفع برخي از موارد مانند همين موضوع در حال مذاكره 
هستيم، اين موارد بسيار محدود است و مشكلي براي 

پايان كار يك ساختمان ايجاد نمي كند.

تهران در رتبه اول
كاهش تصادفات قرار گرفت

  سردار محمد حس��ين حميدي، رييس پليس راهور 
ته��ران بزرگ با اش��اره ب��ه كاهش تصادف��ات در اين 
كالن ش��هر گفت: پايتخت در س��ال گذشته به دليل 
كاهش تصادفات در رتبه اول كش��ور ق��رار گرفت. به 
گزارش ايرنا، سردار حميدي افزود: سال گذشته منطقه 
پنج تهران كمترين تصادفات را در ميان مناطق مختلف 
به خود اختصاص داد. اقداماتي شامل حذف محل هاي 
حادثه خيز،  ايمن سازي شبكه معابر، تأمين روشنايي 
و اقدامات جديدي در راس��تاي آشكارس��ازي معابر، 
روشنايي زير پل ها، خط كش��ي ها و آرام سازي شبكه 
معابر منجر شد تا منطقه پنج كه يكي از پرحادثه ترين 
مناطق بود اكنون به يكي از ايمن ترين مناطق تبديل شد.

مزاياي شناسنامه فني  ساختمان 
نقي عربي، سرپرست اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و 
صدور پروانه شهرداري تهران گفت: دريافت شناسنامه 
فني، از تخلف��ات و دعواهاي مرب��وط به پيش فروش 
ساختمان جلوگيري مي كند. به گزارش مهر، عربي با 
بيان اينكه با توجه به جهش قيمت مسكن درسال هاي 
اخير، انعقاد قراردادهاي پيش فروش ساختمان افزايش 
يافته است، گفت: اين مساله به دليل خالءهاي قانوني 
موجود، منجر به دعواهاي حقوق��ي و كيفري زيادي 
شده است. سرپرست اداره كل تدوين ضوابط تصريح 
كرد: بعضاً اشخاصي با اين تصور كه خريد يك واحد نيم 
س��اخته از نظر اقتصادي به صرفه است، اقدام به پيش 
خريد مي كنند، اما بعد از مدتي متوجه مي شوند كه اصاًل 
خانه اي در كار نبوده و فروشنده كالهبرداري كرده است. 
عربي با اشاره به قانون مصوب سال 8۹ مجلس شوراي 
اسالمي در خصوص پيش فروش آپارتمان اظهار كرد: 
اين قانون مش��تمل بر 25 ماده و 4 تبصره براي پيش 
فروش آپارتمان هاي��ي كه هنوز به مرحله بهره برداري 
نرسيده اند، مصوب شده اس��ت. در ماده 22 اين قانون 
آمده كه “ش��هرداري ها مكلفند هنگام ص��دور پروانه 
س��اختماني براي هر واحد، شناسنامه فني مستقل با 
ذكر مشخصات كامل و ملحقات با شماره مسلسل، صادر 
و به متقاضي تسليم كنند، همچنين »بر اساس ماده 10 
ايين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختماني مصوب 
سال 13۹3 نيز« شهرداري ها و ساير مراجع قانوني ذي 
ربط مكلفند هنگام صدور پروانه ساختماني، ظرف يك 
هفته تعداد واحدهاي منظور در پروانه را به واحدهاي 
ثبتي محل وقوع ملك اعالم كنند. سرپرست اداره كل 
تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهر تهران ادامه 
داد: شهرداري تهران نيز در دي ماه سال ۹5، نسبت به 
طراحي و عملياتي كردن صدور شناسنامه فني منضم به 
قانون پيش فروش همراه با پروانه اقدام كرد. شناسنامه 
فني ش��امل اطالعات عمومي ساختمان، مشخصات 
ملك، تعداد طبقات و واحدها، مشخصات كلي معماري، 
سازه، تأسيسات و نقشه محل جانمايي واحد مد نظر به 
همراه توضيحات است كه در فرم ها گنجانده مي شود و 
فرم هاي مربوطه پس از صدور به تأييد معاون شهرسازي 

و معماري منطقه، مالك و مهندس ناظر مي رسد.

هشدار درباره تبعيض قيمتي 
براي هواپيماسواران غير ايراني

عض��و هيات مديره جامعه تورگردان��ان ايران در نقد 
اجراي طرح ن��رخ  دالري بليت هواپيم��ا براي اتباع 
غيرايراني، گفت: اين رويه ش��ركت هاي هواپيمايي 
فق��ط پول مل��ي را تضعي��ف مي كند و اي��ران نيز از 
فهرس��ت مقاصد س��فر خط زده مي شود. مصطفي 
سروي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به دو نرخي شدن 
خدمات در كش��ور، به تجربه اي كه در ديگر كشورها 
داشته است اشاره كرد و با بيان اينكه در هيچ كشوري 
براس��اس مليت، قيمت تعيين نمي شود و اين رفتار، 
تبعيض آمي��ز و در مغايرت با قوانين، ش��رع و عرف 
شناخته مي شود، اظهار كرد: من حدود 57 كشور را 
شهر به شهر گشته ام، از قوي ترين شهرهاي توريستي 
تا ضعيف ترين آنها را ديده ام و هرگز نديدم براساس 
مليت از مسافر خارجي پول بيشتري بگيرند يا قيمت 
متفاوت بدهند. دالر گرفته ان��د اما قيمت را تغيير يا 
افزايش نداده اند. ب��راي نمونه كامبوج، پول ملي اين 
كشور جزو بي ارزش ترين ها به حساب مي آيد و معموال 
از دالر براي معامله و خريد اس��تفاده مي شود، اما به 
هيچ وجه خدمات دو نرخي نيست و معامله به دالر هم 
فقط به توريست يا مسافر خارجي محدود نمي شود، 
مثال قيمت همبرگر، سه دالر است يا پوشاك به دالر 
قيمت گذاري شده است. در واقع پول ملي اين كشور 
اينقدر بي ارزش ش��ده كه آن را به ندرت استفاده 
مي كنند و اين موضوع بهانه اي براي برخوردهاي 

تبعيض آميز با مليت هاي ديگر نشده است.

6 عامل تأثيرگذار در بروز
سانحه قطار مشهد-يزد  اعالم شد

كميسيون عالي سوانح راه آهن، با صدور اطالعيه اي 
6 عامل موثر در بروز س��انحه قطار مشهد-يزد كه 
18 خرداد امس��ال رخ داد را تشريح كرد. به گزارش 
فارس، در ابتداي اطالعيه ش��ماره دو كميس��يون 
عالي سوانح راه آهن آمده است: پيرو اطالعيه شماره 
يك مورخ 22 خرداد 1401، ضمن عرض تسليت 
مجدد به خانواده هاي داغدي��ده و ابراز همدردي با 
آسيب ديدگان سانحه قطار مسافري مشهد – يزد 
به شماره 8611، گزارش تكميلي اعالم مي شود. در 
ادامه اطالعيه مذكور آمده اس��ت: تجزيه و تحليل 
مستندات و اطالعات حاكي از عدم رعايت سرعت 
مجاز در سير قطار مسافري در محل سانحه، انسداد 
غيرمجاز مس��ير حركت قطار مسافري توسط بيل 
مكانيك��ي و عدم رعايت مق��ررات ايمني در محل 
عمليات تعويض ت��راورس به عن��وان عامل اصلي 
وقوع سانحه است،  همچنين در اين خصوص عوامل 
ديگري كه مي توانس��ت از وقوع سانحه جلوگيري 

كند، احصاء شد كه به شرح ذيل اعالم مي شود.  
الف( عدم رعايت سرعت مجاز توسط راهبران قطار 

مسافري.
ب( انسداد غيرمجاز مسير حركت قطار مسافري 

توسط بيل مكانيكي.
ج( واگذاري مس��ووليت راهبري قط��ار به كمك 
لكوموتيوران ب��ر خالف مقررات عمومي س��ير و 

حركت توسط لكوموتيوران.
د( اعالم اتمام عمليات تعويض تراورس و برچيدن 
ايستگاه موقت قبل از جمع آوري ادوات و تجهيزات 
از روي خط آهن توسط سرپرست عمليات و مسوول 

ايستگاه موقت .
ه�( ع��دم توج��ه راهب��ران قط��ار ب��ه تابلوهاي 

هشداردهنده )تابلوهاي تقليل سرعت( . 
و( عدم ياد آوري تقليل سرعت 15 كيلومتر بر ساعت 

از سوي مسوول ايستگاه عباس آباد .
در بخش پاياني اين اطالعيه آمده است: كميسيون 
عالي سوانح پيشنهاد مي كند به منظور عدم تكرار 
سوانح و به حداقل رس��اندن خطاي نيروي انساني 
نس��بت به اس��تفاده از تجهيزات ايمني و نظارتي 
هوشمند، اصالح س��اختار نظارت بر ايمني شبكه 
ريلي، تكمي��ل كادر نظارت مناطق، ارتقاء س��طح 
آموزش و اصالح ساختار نظارت بر عمليات اجرايي با 
عنايت به برون سپاري فعاليت ها اقدام شود. بر اساس 
اين گزارش، ساعت حدود 5 بامداد  روز 18 خرداد 
بود كه قطار مسافري مشهد � يزد به دليل برخورد 
با بيل مكانيك��ي، از خط خارج ش��د و تعدادي از 
مسافران قطار متأسفانه در اين سانحه جان باختند.

متوسطقيمتپيشنهاديآپارتماندرتهرانبهباالي54ميليونتومانرسيد

طرحكانونسردفترانبرايخلعيدمشاورانامالكدرتنظيمقولنامهكليدخورد

گمانه زني درباره رشد قيمت مسكن در خرداد

دوئل سندنويسان رسمي و غيررسمي
گروه راه و شهرسازي| 

ط��رح خلع يد مش��اوران ام��الك از تنظيم س��ند هاي 
غيررسمي از جمله مبايعه نامه و اجاره نامه و ساير قولنامه ها 
كه به نوعي مقدمه تنظيم اسناد رسمي به شمار مي روند، 
انتقاد تند اتحاديه امالك را در پي داش��ته است. طرحي 
از سوي كانون سردفتران اس��ناد رسمي با همكاري قوه 
قضاييه در دست تهيه و البته همزمان به صورت آزمايشي 
در برخي از اس��تان ها در حال اجرا است كه به موجب آن 
صالحيت مشاوران امالك براي تنظيم سند نقض مي شود 
و آنها صرفا بايد در چهارچوب داللي و پيونددهنده دو طرف 
معامله عمل كنند. اين مساله اما با واكنش شديد يكي از 
اعضاي هيات مديره اتحاديه امالك مواجه شده است. در 
عين حال، اين عض��و هيات مديره اتحاديه امالك با بيان 
اينكه در خصوص س��اماندهي بازار مسكن، تا زماني كه 
مش��اوران امالك را نبينيم هيچ كاري انجام نمي شود، از 
تدوين و ارسال طرحي با نام »ساماندهي و كارشناسي بازار 
مسكن توسط مشاوران امالك« به وزارت راه و شهرسازي 
خبر داده است.دو روز پيش، علي خنداني رييس كانون 
س��ردفتران و دفترياران از برنامه ريزي براي ساماندهي 
مشاوران امالك خبر داده و گفته بود: با سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشور و قوه قضاييه در حال تنظيم دستورالعمل ها 
در خصوص اين س��اماندهي هس��تيم، كّليت امر به اين 
صورت خواهد بود كه مشاوران امالك صالحيت تنظيم 
س��ند را نداشته باشند. وي افزوده بود: در قانون تجارت 
بحث داللي تعريف شده است و مشاوران امالك هم بايد 
در اين حوزه فعاليت كنند، يعني طرفين معامله را به هم 
معرفي كنند و هرگاه كار به مكاتبه قرارداد رسيد بايد 
تنظيم قرارداد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود. آگاه 
شدن از ممنوع المعامله ها، بازداشتي ها و مهجورين، از 
فوايد تنظيم سند در دفاتر است. وي تأكيد كرده بود: 
ساماندهي مشاوران امالك در استان هاي داوطلب 

به صورت پايلوت و آزمايشي آغاز مي شود.

  تاوان كم كاري بقيه را پس مي دهيم
اين در حالي اس��ت كه عضو اتحاديه مش��اوران امالك در 
واكنش به اظهارات خنداني در گفت وگو با تسنيم، اظهار 
كرد: متأسفانه چند وقتي است كه عده اي بي مسووليتي و 

كم كاري خودشان را گردن بقيه مي اندازند. شانس آورده ايم 
وگرنه س��اير اتفاقات از جمله حادثه متروپل، فرونشست 

زمين، زلزله و... را هم گردن مشاوران امالك مي انداختند.
وي با ي��ادآوري اينكه س��ال ۹2 اعالم ش��د پيش فروش 
ساختمان از طريق دفاتر اسناد رسمي انجام شود، افزود: در 
استان تهران 10 دفتر اسناد رسمي نداريم كه قراردادهاي 
پيش فروش ساختمان را تنظيم كنند، چرا؟ چون نه وقت 
اي��ن كار را دارند و نه تخصص آن را. دفتر اس��ناد رس��مي 
مي تواند براي يك ملك مشتري پيدا كند؟ عضو هيات مديره 
اتحاديه مشاوران امالك با يادآوري اينكه »همه مي دانيم 
دفاتر اسناد رسمي حاضري خور هستند«، گفت: در موضوع 
سند خودرو، پليس با چه دردسرهايي توانست دفاتر اسناد را 
كنار بگذارد كه اين كار 100 درصد به سود مردم بود. اوتادي 
با بيان اينكه در شرايط كنوني متأسفانه عده اي به فكر جيب 
خودشان هستند، اضافه كرد: قرارداد عادي با قرارداد رسمي 
كاماًل متفاوت اس��ت، در زمان حاضر قراردادهاي زيادي 
براي خريدو فروش زمين و مسكن داريم. در استان تهران 
در برخي جاها سند رس��مي نداريم و معامالت با قولنامه 
انجام مي شود.  وي با بيان اينكه عده اي شب مي خوابند و 
صبح كه بيدار مي شوند مي گويند »يك جيب اضافه براي 
خودمان بدوزيم«، اظهار كرد: در خصوص ساماندهي بازار 
مسكن، تا زماني كه مشاوران امالك را نبينيم هيچ كاري 
انجام نمي شود. در اين راستا طرحي را با نام »ساماندهي و 
كارشناسي بازار مسكن توسط مشاوران امالك« به وزارت 
راه و شهرسازي ارسال كرده ايم. وي در اين باره توضيح داد: 
اين طرح براي تمام 150 هزار مشاور امالك )داراي مجوز( 
اس��ت تا بتوانند بابت كارشناسي قيمت امالك و اجاره بها 
درآمد داشته و در قبال نظرات كارشناسي مسووليت پذير 
باشند، بر اين اساس تمام مشاوران امالك داراي مجوز در 
سامانه وزارت راه و شهرسازي ثبت مي شوند. وي ادامه داد: 
فروشنده يا موجر وارد اين سامانه مي شود و مشخصات ملك 
خود )متراژ، امكانات، محدوده و...( را ثبت مي كند. در ادامه 
سامانه به صورت رندوم 5 مشاور امالك را براي كارشناسي 
انتخاب مي كند. مشتري )مالك يا موجر( يك چك ليست 
مربوط به مشخصات ملك، طبقه، امكانات و... را پر مي كند 

و پرينت آن را به 5 مشاور امالك مشخص شده، مي دهد.
وي افزود: اين مش��اوران امالك نيز برآورد قيمت را اعالم 

مي كنند و آن را با مهر و امضا )براي مسووليت پذيري آنها( 
به مش��تري مي دهند. ميانگين اين 5 قيمت هم مبناي 
قيمت گذاري مي ش��ود و ف��رد مي تواند ملك خ��ود را در 
بنگاه هاي امالك يا س��ايت ها آگهي كند. اوتادي با تأكيد 
ب��ر اينكه »پس از اي��ن كار مي توانيم مش��اوران امالك را 
ساماندهي كنيم«، يكي از اثرات مثبت اين اقدام را كنترل 
قيمت ها و جلوگيري از قيمت گذاري هاي غيرمعقول عنوان 
كرد و گفت: آن موق��ع مي توانيم بگوييم كه دفاتر امالك 
عامل گراني احتمالي هستند. ما نبايد كم كاري خودمان 

در سوءمديريت را گردن مشاوران امالك بيندازيم. وي در 
خصوص هزينه برآورد قيمتي انجام شده توسط مشاوران 
امالك افزود: فروش��نده ي��ا موجر هزينه اندك��ي را بابت 
كارشناس��ي پرداخت مي كند. اين مبلغ ب��ه وزارت راه و 
شهرسازي پرداخت مي شود و اين وزارتخانه پس از كسر 
هزينه ها آن را به حس��اب اتحاديه مربوطه در استان ها 
واريز مي كن��د. وي بيان كرد: اين عدد جزيي اس��ت و 
پيش بيني مي شود مش��اوران امالك ماهانه حدود 2 
ميليون تومان بابت اين كار كارشناسي دريافت مي كنند.

»توليد؛دانشبنيان،اشتغالآفرين«

برابر رأي ش�ماره ۱۴۰۰6۰۳۲۴۰۰۲۰۰۲59۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱7 و راي اصالحي ۱۴۰۱6۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان متصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به 
آقاي فيروز محسني فرد فرزند بهروز به شماره شناسنامه ۲۱ و شماره ملي ۳5۲۱۱۰۸۸7۲ صادره از دشتستان در ۲ سهم مشاع از ۱۲سهم سهام 
ششدانگ يك قطعه نخلستان به انضمام يك حلقه چاه آب به مساحت ۴66۲۲/96 متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از 7۳۸5 اصلي واقع در 

بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي طلحه خريداري شده از آقاي بهروز ترياكي )محسني فرد( به ايشان واگذار گرديده است.
۲- برابر رأي شماره ۲۰۰۲59۱ ۱۴۰۰6۰۳۳۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱7 و راي اصالحي  ۱۴۰۱6۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۳۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به خانم 
افسانه محسني فرد فرزند بهروز به شماره شناسنامه ۱۳۳۰ و شماره ملي ۳5۲۰6۲۱۸۲7 صادره از دشتستان در يك سهم مشاع از ۱۲سهم سهام 
ششدانگ يك قطعه نخلستان به انضمام يك حلقه چاه آب به مساحت ۴66۲۲/96 متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از 7۳۸5 اصلي واقع در 

بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي طلحه خريداري شده از آقاي بهروز ترياكي )محسني فرد( به ايشان واگذار گرديده است.
۳- برابر رأي شماره ۱۴۰۰6۰۳۳۴۰۰۲۰۰۲59۲ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱7 و راي اصالحي ۱۴۰۱6۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۳۱5 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به خانم 
زينب محسني فرد فرزند بهروز به شماره شناسنامه ۱۴۸6 و شماره ملي ۳5۲۰6۲۳56۰ صادره از دشتستان در يك سهم مشاع از ۱۲سهم سهام 
ششدانگ يك قطعه نخلستان به انضمام يك حلقه چاه آب به مساحت  ۴66۲۲/96متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از 7۳۸5 اصلي واقع در 

بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي طلحه خريداري شده از آقاي بهروز ترياكي )محسني فرد( به ايشان واگذار گرديده است.
۴- برابر رأي شماره ۱۴۰۰6۰۳۲۴۰۰۲۰۰۲59۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱7 و راي اصالحي ۱۴۰۱6۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۳۱6 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي 
مجيد محسني فرد فرزند بهروز به شماره شناسنامه ۱۸59 و شماره ملي ۳5۲۰6۲7۳۰۲ صادره از دشتستان در ۲ سهم مشاع از ۱۲ سهم سهام 
ششدانگ يك قطعه نخلستان به انضمام يك حلقه چاه آب به مساحت ۴66۲۲/96 متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از 7۳۸5 اصلي واقع در 

بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي طلحه خريداري شده از آقاي بهروز ترياكي )محسني فرد( به ايشان واگذار گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي ش�ود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني) دادگاه( نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۰7   تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

حميدرضا باقرپور - رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان ۱۳۳/ م الف

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي قوه قضاييه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

برابر رأي شماره ۱۴۰۱6۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۲۲۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱9 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي حميدرضا رجبي بنداروز فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۱۴6۲ و شماره ملي 
۳5۲۰۲59۴9۴ صادره از دشتستان در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت ۰۴ / 5۰۴۰۳متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از ۳6۸7 اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي بنداروز خريداري شده از آقايان حسن حوراسفند و محمدرجبي به ايشان واگذار گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشندمي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني )دادگاه( نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۰7  تاريخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

حميدرضا باقرپور   - رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان۱۴۳/م الف

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي قوه قضاييه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

»توليد؛دانشبنيان،اشتغالآفرين«

برابر رأي شماره ۱۴۰۱6۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۲۱9 مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي حميدرضا رجبي بنداروز فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۱۴6۲ و شماره ملي 
۳5۲۰۲59۴9۴ صادره از دشتستان در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت۴۰۰65/۸۳  متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از ۳6۸7 اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي بنداروز خريداري شده از آقايان حسن حوراسفند و محمدرجبي به ايشان واگذار گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود . در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني دادگاه نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۰7  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

حميدرضا باقرپور   - رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان۱۳7/ م الف

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  قوه قضاييه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

»توليد؛دانشبنيان،اشتغالآفرين«

برابر رأي شماره ۱۴۰۱6۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۲۱۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي حميدرضا رجبي بنداروز فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۱۴6۲ و شماره ملي 
۳5۲۰۲59۴9۴ صادره از دشتستان در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت ۱۲۳۰79/5۱ مترمربع قسمتي از پالك - فرعي از ۳6۸7 اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي بنداروز خريداري شده از آقايان حسن حوراسفند و محمدرجبي به ايشان واگذار گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني )دادگاه( نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۰7 تاريخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

حميدرضا باقرپور   - رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان۱۳9/م الف

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  قوه قضاييه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

»توليد؛دانشبنيان،اشتغالآفرين«



اعتياد به اينترنت آن هم در مي��ان كودكان و نوجوانان 
يكي از آس��يب هاي بزرگ توس��عه فناوري محسوب 
مي شود. اين پديده كه اكنون در برخي كشورها به مرز 
هشدار رسيده است، در ميان كودكان به ويژه نوجوانان 
تا حدي پيش رفته است كه طي سال هاي اخير مواردي 
از مرگ ه��اي مرتبط با اعتياد ب��ه بازي هاي آنالين نيز 
خبرساز شده اند. اينترنت، طي سال هاي اخير و همگام 
با رشد روزافزون فناوري، از يك كاالي لوكس، به ابزاري 
كارآمد، با ضريب نفوذ بس��يار ب��اال در زندگي روزمره 
افراد، بدل شده است. دسترسي به اين فناوري نوظهور، 
به حدي فراگير شده است كه تقريبًا همه شؤون زندگي 
اجتماعي افراد در جوامع مدرن را به خود وابسته ساخته 
است. آمار موجود در مورد همه گيري استفاده شهروندان 
از اينترنت طي س��ال هاي اخير عالوه بر وجوه مثبت، 
نقاط تاريكي نيز در پي داش��ته است. با رشد فناوري و 
توسعه اينترنت طي سال هاي اخير، اعتياد به اينترنت 
در ميان كودكان و نوجوانان، به يك نگراني بزرگ در ميان 
خانواده هاي سراس��ر جهان، بدل شده است. از همين 
رو آشنايي بيش��تر با اين پديده و به كار بستن تدابيري 
براي جلوگيري از بروز آن از سوي كشورها و پلتفرم هاي 
مختلف ضروري است. به عقيده كارشناسان، كودكان 
يكي از آسيب پذيرترين اقشار هر جامعه در برابر معضل 
اعتياد به اينترنت هستند. بر اساس آمار موسسه سالمت 
رفتار و خدمات مبارزه با اعتياد »Webroot«، كودكان 
بين ۸ تا ۱۸ سال امريكايي، به طور متوسط، ۴۴.۵ ساعت 
در هفته را در حال اس��تفاده از ابزار ديجيتال متصل به 
اينترنت هستند و اين امر، سبب نگراني بسياري از والدين 
شده است. اين در حالي است كه بر اساس بررسي هاي 
ميداني صورت گرفته، حدود ۲۳ درصد از نوجوانان )۳۱ 
درصد پسران و ۱۳ درصد دختران(، احساس مي كنند 
كه دچار اعتياد به فضاي مجازي شده اند. بر اساس آماري 
ديگر از وبگاه »The Recovery Village«، متعلق 
به تاريخ ۳ ژوئ��ن ۲۰۲۲، كودكان بين ۸ تا ۱۰ س��ال 
به طور متوسط ۸ ساعت در روز را از انواع ابزار الكترونيكي 
استفاده مي كنند كه عمده اين زمان به شكلي فزاينده، 
به وب گردي در اينترنت اختصاص دارد. كودكان ۱۰ تا 
۱۸ س��اله نيز به طور متوسط بيش از ۱۱ ساعت در روز 
را از شبكه هاي اجتماعي استفاده مي كنند. تأثير تمام 
اين مدت زمان استفاده از اينترنت روي مغز در حال 

رشد كودكان اثرات مخرب شديدي دارد.

     زمان ايده آل 
براي استفاده كودكان از اينترنت

اين در حالي است كه بر اساس برآوردهاي روانشناسان از 
مدت زمان مناسب استفاده كودكان از اينترنت، كودكان 
زير ۲ سال، به هيچ وجه نبايد از ابزار ديجيتال مانند تلفن 
همراه هوشمند و تبلت استفاده كنند. اين در حالي است 
كه بايد براي كودكان ۲ تا ۱۰ س��ال، حداكثر ۱ ساعت 
زمان استفاده از اينترنت در نظر گرفته شود و اين ميزان 
در س��نين باالتر و نوجواني، نبايد به بيش از ۲ س��اعت 
برس��د. داگالس جنتيل، مدير آزمايشگاه تحقيقات 
رس��انه در دانش��گاه ايالتي آيووا، طي اظهارنظري 
در اين مورد مدعي ش��ده اس��ت كه تقريبًا از هر ده 
نوجوان، يك نفر با عالئم ش��ديد آسيب هاي ناشي 
از اعتياد به بازي هاي رايانه اي، از جمله، آس��يب به 
مدرس��ه، خانواده و عملكرد رواني، مواجه است. اين 
آماري نگران كننده محسوب مي شود. فراتر از اعتياد 
به بازي هاي رايانه اي، كودكان و نوجوانان، اين روزها، 
اوقات فراغت خود را با فعاليت هاي اينترنتي، مانند 
ش��بكه هاي اجتماعي، وبالگ نويسي، وب گردي پر 
مي كنند. آسيب هاي روحي و جسمي بي شمار اين 
نوع از اعتياد، بسياري از دولت هاي پيشرو در جهان را 
بر آن داشته است تا با ارايه پيشنهادات تنظيم گرانه، 

خطرات موجود در اين مسير را به حداقل برسانند. 

     بازنگري قوانين در چين به منظور 
كاهش آمار اعتياد كودكان به اينترنت

چين اقدامات سختگيرانه خود براي جلوگيري از معتاد 
شدن كودكان اين كشور به محتواي آنالين مختلف را از 

سال ۲۰۱۹ به صورت جدي آغاز كرد. قانون گذاران اين 
كشور در روز ۱۷ اكتبر به بازنگري در قوانين اين حوزه، 
رأي دادند و از ارايه دهندگان خدمات آنالين خواستند 
محدوديت هايي براي زمان و مصرف افراد زير سن قانوني 
از اينترنت تعيين كنند. بر اس��اس گزارش خبرگزاري 
شينهوا، قانون گذاران ارشد چيني در تاريخ ياد شده به 
اصالح قوانين موجود، در راستاي ممنوعيت استفاده 
از خدمات و محصوالت اينترنتي كه باعث بروز اعتياد 
در بين كودكان مي ش��ود، رأي مثبت دادند. بازنگري 
يادشده، پس از طي كردن فرايند بررسي، سرانجام در 
تاري��خ ۱ ژوئن ۲۰۲۱ به تصويب و اجراي قانون اصالح 
شده جلوگيري از اعتياد اينترنتي چين، منتج شد. اين 
بازنگري شامل فصل جديدي در مورد حفاظت از فضاي 
سايبري به منظور روشن شدن مسووليت هاي هر نهاد 
اس��ت. بر اساس يكي از مفاد اين قانون، والدين موظف 
شدند كه نرم افزاري را روي تلفن هاي همراه يا رايانه ها 
نصب كنند تا از كودكان در برابر محتواي مضر آنالين 
محافظت كنند و زمان استفاده آنها از اينترنت را كنترل 
كنند. حدود چهار ماه پس از اتمام بازنگري، خبرگزاري 
شينهوا، در تاريخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۱، خبر از اجراي قانون 
جديدي در حوزه مبارزه با اعتياد كودكان به اينترنت 
داد. بر اس��اس قانون جديد، ارايه دهندگان بازي هاي 
آنالين فقط مي توانند روزهاي جمعه، شنبه، يكشنبه 
و تعطيالت رسمي، از ساعت ۸ بعد از ظهر تا ۹ شب به 
خردساالن خدمات يك ساعته ارايه دهند. عالوه بر اين، 
ثبت نام و ورود كاربران به سيس��تم بازي هاي آنالين، 

صرفاً از طريق هويت حقيقي افراد ميسر است.

     راهكار براي مبارزه با اعتياد كودكان
 به رسانه هاي اجتماعي

وبگاه وال استريت ژورنال، در تاريخ ۱۵ مارس ۲۰۲۲، 
طي مقاله اي خب��ر از مطرح ش��دن اليحه اي تحت 
عنوان »كاليفرنيا« در كنگره امريكا داد. هدف از طرح 
اين اليحه، پيش��نهاداتي براي مهار نفوذ رسانه هاي 
اجتماعي بر جوانان عنوان ش��د. پيش نويس قانون 
ياد ش��ده، ش��ركت هاي فناوري را در قبال اعتياد به 
رسانه هاي اجتماعي مسوول مي كند. اليحه يادشده، 
به والدين و سرپرستان، اين امكان را مي دهد كه نسبت 
به وجود تبليغات و طراحي ترويج دهنده به استفاده 
اجباري، از پلتفرم هاي بزرگ فناوري شكايت كنند. 
اين امر باعث مي ش��ود كه ش��ركت ها بدون توجه به 
اينكه آيا عمداً محص��والت خود را اعتيادآور طراحي 
كرده اند يا سهواً، پاس��خگو مي شوند. بر اساس اعالم 
يكي از پيش��نهاددهندگان طرح ياد شده، اين لوايح 

براي بهبود تجربيات آنالين كودكان از دو زاويه مجزا 
نوشته شده است. بخش نخس��ت، هدايت عملكرد 
ش��ركت هاي فناوري از اولويت ها محسوب مي شود. 
بخش دوم، در پي وادار كردن ش��ركت ها براي تقبل 
هزينه هاي اجتماعي اعتياد آنالي��ن جوانان امريكا 
است. وبگاه فوربز، يك ماه بعد، در تاريخ ۶ مي ۲۰۲۲، 
طي گزارش��ي خب��ر از تصويب اليحه مس��ووليت 
رسانه هاي اجتماعي در كميته ايالتي كاليفرنيا داد. 
بنابراين، اج��راي اين قانون در ايالت كاليفرنيا اعتبار 
يافت و از همين روي، والديني كه نگران معتاد شدن 
فرزندانشان به رسانه هاي اجتماعي باشند، مي توانند 
به زودي در ايالت كاليفرنيا عليه اين پلتفرم ها، اقدام 
قانوني كنند. بر اساس پيش بيني هاي حقوقي صورت 
گرفته، اي��ن قانون در ص��ورت نهايي ش��دن، فقط 
شركت هايي با حداقل ۱۰۰ ميليون دالر درآمد ساالنه 
را شامل مي شود و متخلفين با جريمه هايي سنگين 

به مبالغ ۲۵ تا ۲۵۰ هزار دالر محكوم مي شوند.

     خودتنظيم گري پلتفرم ها
 Sydney morning«  وبگاه خب��ري اس��تراليايي
herald«، در تاريخ ۱۱ اكتبر ۲۰۲۱، طي گزارش��ي، 
خبر از راه اندازي ويژگي هاي تازه با هدف كاهش اعتياد 
به رسانه هاي اجتماعي، توسط فيس بوك و اينستاگرام 
داد. بر همين اساس، مديران فيس بوك و اينستاگرام 
اعالم كردند ك��ه پس از طرح ادع��اي عدم محافظت 
الگوريتم ه��اي پلتفرم ه��اي اجتماع��ي، از كودكان و 
نوجوان��ان، ويژگي ه��اي جديدي را ب��ا هدف كاهش 
اعتياد به رسانه هاي اجتماعي، راه اندازي خواهند كرد. 
نيك كل��گ، معاون فيس بوك در ام��ور بين الملل، در 
تاريخ ياد شده، وعده داد كه اينس��تاگرام، به زودي، با 
عبارت »مدتي اس��تراحت كن.«، نوجوانان را به وقفه 
در استفاده از اين شبكه اجتماعي، ترغيب خواهد كرد. 
وي در ادامه افزود: »نوجوانان در فيس بوك، از مطالبي 
كه ممكن است برايشان مضر باشد، دور خواهند شد.« 
با اين وجود، از ارايه جزييات بيش��تر در مورد اين طرح 
خودداري كرد. چندي پيش ۲۱۳ شركت چيني تعهد 
كرده اند براي مقابله با نقض قوانين دولت در خصوص 
بازي هاي رايانه اي اقداماتي انجام مي دهند و اين صنعت 
را قانونمند كنند. يك بنياد بازي هاي رايانه اي دولتي 
بيش از ۲۰۰ شركت بازي رايانه اي چيني را متعهد كرد 
تا براي مقابله با اعتياد به اين برنامه ها، صنعت را به وسيله 
ابزارهايي از شناسايي چهره گرفته تا شناسايي افراد زير 
سن قانوني، قانونمند كنند. بيانيه اين شركت در حساب 
كاربري وي چت انجمنCGIGC در حساب كاربري 

منتشر شد و ۲۱۳ شركت از جمله تنست و نت ايز آن را 
امضا كرده اند. مقامات اين كشور درباره افزايش اعتياد به 
بازي هاي رايانه اي ميان جوانان اظهار نگراني كرده اند. 
چند ماه گذش��ته نيز اداره ملي مطبوعات و انتشارات 
چين قوانيني را منتشر كرد كه طبق آن كاربران زير ۱۸ 
سال نمي توانند بيش از ۳ ساعت در هفته از اين بازي ها 
استفاده كنند. اين شركت ها تعهد كرده اند محتوايي كه 
تاريخ را تحريف مي كند را حذف كنند و براي جلوگيري 
از نق��ض قوانين مانن��د اس��تفاده از پلتفرم هاي بازي 
رايانه اي خارجي نيز اقداماتي انجام دهند. از سوي ديگر 
اپ بومي چيني »دوئين )Douyin( « كه معادل تيك 
تاك است، اعالم كرده دسترس��ي تمام كاربران احراز 
 هويت ش��ده كمتر از ۱۴ سال آن در حالت كاربر جوان 
)youth mode( ممكن خواهد بود. اين اقدام در جهت 
محافظت كاربران جوان در برابر محتواي نامناسب انجام 
مي شود. افراد زير ۱۴ ساله فقط مي توانند روزانه به مدت 
۴۰ دقيقه بين ۶ صبح تا ۱۰ شب از »دوئين« استفاده 
كنند. اپ وي چت نيز داراي حالت كاربر جوان اس��ت 
كه در صورت روشن شدن آن، ميزان دسترسي كاربر 
به برخي بازي هاي و قابليت ها مانند پرداخت يا يافتن 

دوستان در فاصله نزديك را محدود مي كند.

      زماني براي مقابله با اعتياد اينترنتي كودكان
بر اساس تحقيقات صورت گرفته، استفاده از اينترنت 
مي تواند تأثيرات مثبت و همچنين منفي بي شماري 
بر كودكان داشته باش��د. مزاياي استفاده از ابزارهاي 
آنالين بس��يار زياد اس��ت. بس��ياري از روانشناسان 
معتقدند كه اينترنت ك��ودك را خالق تر كرده و آنها 
را تشويق مي كند تا فرايند يادگيري را به خوبي طي 
كنند. با اين حال، جنبه هاي منفي استفاده از شبكه 
اغلب بيشتر از مزاياي آن است. يكي از اين مشكالت، 
اعتياد به اينترنت در بين كودكان است. كودكان معتاد 
به اينترنت اغلب در ابت��دا مجذوب بازي هاي آنالين 
مي شوند و در ادامه به استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
وابسته مي شوند. با رشد فناوري و توسعه اينترنت طي 
سال هاي اخير، اعتياد به اينترنت، به يك نگراني بزرگ 
در ميان خانواده هاي سراسر جهان، بدل شده است. در 
چنين شرايطي و خصوصاً پس از بروز همه گيري كرونا، 
انزواي كودكان و نوجوانان افزايش يافته و تعامل آنها 
با همساالن خود، به شدت كم شده است. همين امر، 
سبب تقويت زيست مجازي و بالطبع، اعتياد كودكان 
به اينترنت شده كه اين امر سبب شده است بسياري از 
دولت هاي جهان و حتي پلتفرم ها به فكر توسعه ابزار 

قانوني و فني متعدد براي كنترل اين پديده بيفتند. 

دنياي فناوريدريچه
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نابرابري دسترسي
شهروندان امريكايي به اينترنت

مس��اله عدم دسترسي برابر ش��هروندان سياهپوست و 
التين به اينترنت در قياس با سفيدپوس��تان در اياالت 
متحده به چالشي عميق براي فعاالن مدني و كارشناسان 
حوزه فناوري اين كشور بدل شده است. به گزارش مهر به 
نقل از لس آنجلس تايمز؛ با توسعه و رشد شبكه اينترنت، 
موضوع دسترسي برابر و عادالنه شهروندان به اين فناوري 
نوظهور به دغدغه بس��ياري از كارشناسان حوزه فضاي 
مجازي و جامعه شناس��ان بدل شده اس��ت. عدم توازن 
و برابري در دسترس��ي به اينترنت با توس��عه و رشد اين 
فناوري نوظهور به چالشي عميق براي دولت هاي جهان و 
سازمان هاي فراملي تبديل شده. انسان معاصر دوشادوش 
زيست واقعي خود زيست مجازي دادر و نابرابري و عدم 
وجود امكانات براي همه معضلي است كه دنياي واقعي 
به دنياي مجازي منتقل كرده و اياالت متحده  امريكا هم 
در اين عرصه استثنا نيست. مجموعه  نظر سنجي جامعه  
امريكايي، اخيراً بر اس��اس تحليل داده هاي خود به اين 
نتيجه رسيد كه تعداد بيشتري از كاليفرنيايي هاي سفيد 
پوس��ت به نسبت خانوارهاي س��ياه پوست و التين تبار 
به اينترنت دسترس��ي دارند. موسسه سياست عمومي 
كاليفرنيا كه اخيراً نتيجه  بررسي هاي خود را ارايه كرده 
است، خاطرنشان كرد كه نظرسنجي سازمان سرشماري 
اياالت متحده  امريكا، زماني كه دسترسي به اينترنت پر 
سرعت به علت قرنطينه هاي ناشي از همه گيري به امري 
ضروري براي دسترسي به مدرس��ه و دوركاري تبديل 
شده بود تصويري از گسترش دسترسي مردم به خدمات 
اينترنت پر سرعت اما به صورت نابرابر را نشان مي دهد. 
اين داده ها از نظرس��نجي جامعه امريكا در سال ۲۰۲۰ 
به دس��ت مي آيند كه پخش و دسترسي به آن به گفته 
موسسه به دليل همه گيري كوويد ۱۹ و »جبهه گيري 
قابل توجه و بدون پاسخ« محدود شده است. اين موسسه 
در ادام��ه بيان كرد: »ما يافته هايم��ان را محتاطانه ارايه 
مي كنيم و مقايسه  مستقيمي با س��ال هاي قبل انجام 
نمي دهيم.« بر اس��اس اين داده هاي تجربي ۸۵ درصد 
از خانواده هاي كاليفرنيايي در سال ۲۰۲۰ به اينترنت پر 
سرعت دسترسي داشتند در حالي كه ۹۴ درصد از همه  
خانواده ها به اينترنت به طور كلي، پر س��رعت و خطي و 
كم سرعت دسترسي داشتند. ۸۷ درصد از خانواده هاي 
سفيد پوست به اينترنت پر سرعت دسترسي داشتند، 
در حالي كه ۸۳ درصد از خانواده هاي سياه پوست و ۸۰ 
درصد خانواده هاي التين تبار به اينترنت پر سرعت دست 
داشتند. اين اختالفات فقط در ميان گروه هاي نژادي نبود. 
خانوارهايي كه سرپرستي آنها بزرگساالن ۶۵ سال به باال 
يا افرادي غير تحصيلكرده هستند به نسبت خانوارهايي 
با سرپرست هاي جوان و تحصيلكرده كمتر به اينترنت 
پر سرعت دسترسي دارند. به همين ترتيب خانوارهايي 
با درآمد س��االنه  كمت��ر از ۵۰۰۰۰ ه��زار دالر كمتر از 
خانواده هاي ثروتمند به پهناي باند دسترسي داشتند. 
عالوه بر اين ۱۲ درصد از خانواده هاي سياه پوست و التين 
تبار و ۲۳ درصد از خانواده ها ك��م در آمد، گزارش دادند 
كه لپ تاپ، دسكتاپ يا »ساير دستگاهاي كامپيوتري« 
را در خانه نداش��تند. اين موسسه در ادامه نوشت »نكته  
حائز اهميت اين اس��ت كه ۵ درصد از خانواده هايي كه 
كودكان مدرسه اي داشتند در خانه دسترسي به كامپيوتر 
نداشتند.« ش��كاف طبقاتي در دسترسي به اينترنت در 
ناحيه  يكپارچه  مدرسه لس آنجلس به طوري واضح ديده 
مي ش��ود. طبق تخمين ها ۲۰ درصد از دانش آموزان كه 
چيزي حدود ۹۰۰۰۰ كودك از ۴۵۰۰۰۰ نفر هستند، 
به طور كامل به پهناي باند دسترس��ي نداشته يا پهناي 
باند كاف��ي براي برآورده ك��ردن الزامات تحصيلي خود 
نداشتند. برخي از دانش آموزان گزارش دادند كه هنگام 
انجام تكاليف مدرسه از راه دور به صورت آنالين مشكالتي 
چون آنالين بودن چند دانش آموز كاربر به طور همزمان 
و در نتيجه اختالل در اينترنت و قطع ارتباط داشته اند. 
مقامات ناحيه اخيراً يك طرح ۵۰ ميليون دالري را براي 
ايجاد دسترسي به اينترنت براي خانواده هايي كه ممكن 
است از پس هزينه هاي آن بر نيايند، ارايه كردند. عالوه بر 
اين، موسسه افزود كه بر آورده اي كميسيون ارتباطات 
فدرال نشان مي دهد كه ۳.۷ ميليون خانوار واجد شرايط 
برنامه هاي فدرال هستند كه براي دسترسي به پهناي باند 
به آنها تخفيف داده شده يا يارانه پرداخت مي شود، اما تنها 
۱.۴ مليون خانواده تاكنون ثبت نام كرده اند. اين موسسه 
نوشت: »با اين وجود، اين برنامه ها به افزايش دسترسي 
ديجيتال كمك كرده اند.« پاندمي كوويد ۱۹ به تغييراتي 
اساسي در زندگي مردم منجر شد كه از جمله مي توان 
به كالس هاي آنالين و دوركاري اش��اره كرد كه وجود 

اينترنت را در زندگي همه بيش از پيش ضروري كرد. 

جمع آوري اطالعات بيومتريك 
مشتريان در ۳  فروشگاه استراليايي

يك گروه حمايت از مصرف كننده در استراليا ۳فروشگاه 
زنجيره اي اين كش��ور را به رگوالتور حريم خصوصي 
ارجاع داده زيرا آنها فناوري شناسايي چهره را به شيوه اي 
مداخله آميز براي مشتريان اجرا كرده اند. به گزارش مهر 
به نقل از رويترز، اين گروه خواهان انجام اقداماتي عليه 
 CHOICE فروشگاه هاي زنجيره اي شده است. موسسه
در شكايتي به دفتر كميسيونر اطالعات استراليا اعالم 
كرد فروشگاه زنجيره اي »گودگايز« همچنين فروشگاه 
سخت افزاري بانينگز و ش��ركت كي مارت بدون اجازه 
از فناوري شناس��ايي چهره اس��تفاده مي كنند و اين 
امر نقض قانون حريم خصوصي اس��ت. اين موسس��ه 
به طور مستمر گزارش هايي براي دولت تهيه مي كند 
كه مربوط به چالش هاي مصرف كنندگان است كه به 
نوشته وب سايت در بس��ياري از تغييرات قانونگذاري 
مانند ممنوعيت ها يا محصوالت مالي خطرناك نقش 
مهمي ايفا مي كنند. CHOICE در شكايت خود اشاره 
كرده فناوري شناسايي صورت ريسك هاي قابل توجهي 
براي افراد ايجاد مي كند مانند نقض حريم خصوصي، 
شناسايي نادرست، تبعيض، پروفايل بندي و عالوه بر 
اين موارد امكان نش��ت اطالعات و س��رقت هويت نيز 
وجود دارد. اين ۳ فروشگاه زنجيره اي در مجموع حدود 
۸۰۰ شعبه دارند. به گفته گروه حمايت از مصرف كننده 
آنها داده هاي خصوصي و اطالعات حساس مشتريان 
را بدون رضايت آنها و افشاي صريح اين روند در قوانين 
خود، جمع آوري كرده اند. هرگونه تحقيقي در اين زمينه، 
بزرگ ترين بررسي استراليا درباره فناوري شناسايي 
چه��ره خواهد بود. البته دفتر كميس��يونر اطالعات 
استراليا پيش اين نيز چالش مذكور را بررسي كرده بود.

استفاده اپل از پردازنده  »ام۲ «
در هدست واقعيت تركيبي

آخرين نس��خه از هدس��ت واقعيت تركيبي شركت 
اپل مجهز ب��ه پردازنده ام ۲ اين ش��ركت خواهد بود 
و ۱۶ گيگاباي��ت ني��ز رم خواهد داش��ت. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از انگج��ت، منابع نزديك به 
شركت اپل مي گويند اين شركت قصد دارد هدست 
واقعيت تركيبي خود را س��ال آينده عرضه كند و در 
اين صورت به رقيبي قدرتمند براي شركت هاي فعال 
در اي��ن عرصه مبدل خواهد ش��د. پيش از اين گفته 
شده بود اين هدست داراي دو پردازنده است كه يكي 
SoCs نام دارد و از قابليت هايي مش��ابه با پردازنده ام 
۱ اپل برخوردار اس��ت و ديگري يك تزاشه ساده تر و 
كم مصرف تر است كه داده ها را از طريق حسگرهاي 
هدس��ت دريافت مي كند. اپل قصد دارد به بازيگري 
مهم در عرصه توليد هدس��ت هاي واقعيت تركيبي 
مبدل شود و اين نشان مي دهد شركت مذكور براي 
حضور در عرصه متاورس سرمايه گذاري جدي كرده 
است. گفته مي ش��ود اپل به همين منظور به دنبال 
توليد سيستم عاملي اختصاصي به نام رياليتي او اس 

نيز هست.

70 درصد انحراف منافع 
ساختاري!

وي ادام��ه داد: براي موفقيت برنامه توس��عه، بايد 
بسته اي از پيشنهادهاي مربوط به توانمندسازي نهاد 
دولت مدنظر قرار گيرد در غير اين صورت نوشتن 
برنامه مانند اين است كه موتور خودرويي خوب كار 
نكند اما به دنبال حركت با س��رعت ۱۰۰ كيلومتر 
با اين خودرو باش��يم، ابتدا بايد موتور تقويت شود، 

سپس به دنبال تحقق اهداف برنامه باشيم.
رييس مركز پژوهش ها با بي��ان اينكه اگر بهترين 
راهكارها را نيز به مجموعه اي ديوان ساالر و ناكارآمد 
دهيم، به دليل بروكراس��ي و تع��ارض منافع حل 
چالش ها ممكن نيست، گفت: من اگر جاي سران 
سه قوا باشم، روي رفع تعارض هاي مذكور تمركز 
مي كنم؛ بخش��ي از تعارض ها با دستورالعمل هاي 
بخشي و وزارتخانه اي رفع مي شود، برخي از آنها به 
مصوبه هيات وزيران نياز دارد و برخي ديگر نيازمند 

قانون مجلس است.

  بهره وري در ايران پايين است
نگاهداري افزود: امروزه حكمراني در دنيا مقوله و علمي 
پيچيده ش��ده و هر روز با پديده ه��اي جديدي مانند 
مت��اورس، بالك چين، رمزارزها و... مواجه هس��تيم، 
نوع نگاه ما ب��ه حكمراني بايد تغيير كند يعني ما يك 
حكمراني نو مي خواهيم؛ حكمراني كه با درك صحيحي 
از مقتضيات حكمراني در دنيا امروز منطبق باشد كه 
هنوز اين تغيير بازآراي��ي در دولت براي حكمراني نو 
و متناسب با مقتضيات روز جامعه با مديريت صحيح 
فضاي مجازي و فرآيندهاي جدي شكل نگرفته است.

اپراتور غالب ايران به ۱0۵ ميليون 
مشترك تلفن همراه دست يافت

مشاهدات بورسي و تحقيق درباره وضعيت عملكردي 
اپراتورهاي تلفن همراه تنها به يك اپراتور ختم ش��د 
كه اطالعات خ��ود را به صورت ش��فاف ارايه و اعالم 
ك��رده »بي��ش از ۱۰۵ ميليون س��يم كارت تا پايان 
۱۴۰۰« به ش��بكه خود متصل كرده است. با فروش 
بيش از ۶۶۲ هزار »سيم كارت دايمي« و بيش از ۴.۸ 
ميليون »سيم كارت اعتباري« در سال ۱۴۰۰، تعداد 
۲۱.۹ ميليون مشترك دايمي و بيش از ۸۳.۳ ميليون 

مشترك اعتباري به شبكه همراه اول متصل شدند.

طيسالهاياخيرموارديازمرگهايمرتبطبااعتيادبهبازيهايآنالينخبرسازشدهاست

آمار روبه رشد اعتياد كودكان به اينترنت

همكاريشركتهاياينترنتي
برايانتشاريكجاسوسافزار

گوگل هش��دار داد فراهم كنن��دگان خدمات اينترنتي 
به انتشار جاس��وس افزار جديد پيشرفته اي كه كاربران 
گوش��ي هاي اندرويدي و آيفون را هدف گرفته اس��ت، 
كمك كرده اند. به گزارش ايس��نا، گ��روه تحليل تهديد 
گوگل، يافته هاي خود درباره ش��ركتRCS Labs كه 
يك فروشنده جاسوس افزار پيش��رفته در ايتاليا است، 
 RCS Labs را منتش��ر كرد. جاس��وس افزار س��اخت
شركت كه ازس��وي لوك اوت، هرميت )Hermit( نام 
گرفته است، نخس��تين بار در آوريل در قزاقستان كشف 
شد. اين جاس��وس افزار همچنين در منطقه كردنشين 
سوريه و در ايتاليا براي تحقيقات ضدفساد استفاده شده 
است. لوك اوت با بررس��ي نمونه اي از بدافزار اندرويدي 
هرميت، دريافته كه اين جاس��وس افزار مدوالر است كه 
امكان دانلود قطعات بيش��تري كه اين بدافزار نياز دارد 
را فراه��م مي كند. اين جاس��وس افزار مانند جاس��وس 
افزارهاي مشابه، از ماژول هاي مختلف براي جمع آوري 
اطالعات تماس، ضبط ص��دا، انتقال تماس هاي تلفني 
و جم��ع آوري تصاوير، پيامك ها، ايميل ها و مكان دقيق 
دستگاه اس��تفاده مي كند. با اين حال اين جاسوس افزار 
قابليت روت كردن تلفن ها را دارد و امكان دسترس��ي به 
گوشي را بدون تعامل كاربر، فراهم مي كند. گوگل اعالم 
كرد هرميت مي تواند هر دو دس��تگاه اندرويد و iOS را 

آلوده كند. در بعضي موارد، محققان اين شركت مشاهده 
كردند عوامل خرابكار با فراهم كنندگان خدمات اينترنتي 
س��وژه خود هم��كاري كرده اند تا اتصال ديت��اي وي را 
غيرفعال كنند. سپس به سوژه مورد نظرشان، يك پيامك 
حاوي يك لينك براي برقراري مجدد اتصال اينترنت وي 
ارس��ال كردند. اگر چنين امكاني وجود نداشت، عوامل 
خرابكار تالش كردند جاس��وس افزار را در پوشش يك 
اپليكيشن پيام رسان معتبر مانند واتس اپ يا اينستاگرام 
دربياورند. گوگل بر اين باور اس��ت كه هرميت هرگز به 
فروشگاه برنامه گوگل پلي يا اپ استور اپل راه پيدا نكرده 
است. با اين حال شواهدي پيدا كرده كه عوامل خرابكار، 
 توانس��ته اند اين جاس��وس افزار را با اس��تفاده از برنامه 
Developer Enterprise اپل، درiOS منتشر كنند. 
اپل به وب سايت ورج اعالم كرده است كه هر گونه حساب 
يا گواهي مرتبط با اين تهديد را غيرفعال كرده است. در 
اين بين، گوگل به كاربران آس��يب دي��ده اطالع داده و 
به روزرس��اني براي »گوگل پلي پروتكت« منتشر كرده 
است. بر اساس گزارش وب سايت انگجت، گوگل هشدار 
داده است رشد صنعت جاسوس افزار صنعتي، بايد مايه 
نگراني همه باشد. اين فروشندگان امكان تكثير ابزارهاي 
هك خطرناكي را فراهم كرده و دولت ها را به ابزارهايي 

مجهز مي كنند كه خود قادر به توليد آنها نيستند.
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تعادل|
وزير صمت كه براي بررسي بحث استيضاحش به كميسيون 
صنايع مجلس رفته بود، روز گذشته در اظهاراتي عنوان كرد: 
»شفاف مي گويم كساني كه پافشاري بر انتصابات كرده اند، 
اسامي شان در بين امضاكنندگان استيضاح نيست.« او اين 
را هم گفت: »هيچ پيامك تهديدآميزي براي من نيامده 
اس��ت و اين ادعا را صراحتا تكذي��ب مي كنم.« در همين 
حال، نماينده مردم دامغان در مجلس بيان كرده كه در بين 
نمايندگان مطرح شده، دو نفر از وكالي ملت درخواست هاي 
غيرقانوني مبني بر انتصاب برخي افراد از وزير صمت دارند 
و به همين علت براي استيضاح وزير صنعت معدن تجارت 
فشار مي آورند. عضو فراكسيون انقالب اسالمي مجلس از 
نامه ۴۰ نماينده به رييس مجلس براي تعيين تكليف پشت 
پرده استيضاح وزير صمت خبر داد. اما سياهكلي نماينده 
قزوين و از موافقان استيضاح وزير صمت طي رزوهاي 
گذش��ته با بيان اينكه »با اعالم وصول طرح استيضاح 
وزير صمت هجمه شديدي عليه نمايندگان ايجاد شده 
تا امضاي خود را پس بگيرند«، گفته بود: »در رسانه هاي 
مختلف نمايندگان را متهم مي كنند؛ خبرگزاري فارس 
و برخي فعاالن فضاي مجازي تهمت هاي بي س��ند و 
مدرك عليه نمايندگان درباره اس��تيضاح وزير صمت 
مطرح كردند. او خواستار برخورد قانوني هيات رييسه با 
خبرگزاري متخلف شد و گفت »استيضاح وزير صمت 

چه قباحتي دارد كه اين هجمه راه افتاده است؟«

    وزير صمت به نمايندگان چه گفت؟ 
در حالي كه از هفته هاي گذش��ته طرح اس��تيضاح وزير 
صمت با ۳۶ امضا به كميس��يون صنايع و معادن رسيده، 
برخي نماين��دگان از احتمال پس گرفت��ن امضا ها خبر 
داده اند؛ اگرچه ۳۱ خرداد ماه آقاي حسيني كيا نايب رييس 
كميس��يون صنايع و معادن گفت كه تا پيش از برگزاري 
نشست كميسيون، احتمال پس گرفتن درخواست هاي 
استيضاح كم اس��ت. طي روزهاي گذشته هم يك عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس از »هجمه شديد عليه 
نمايندگان براي پس گرفتن امضاي استيضاح وزير صمت« 
انتقاد كرد. سياهكلي در نشست علني مجلس گفت »در 
رسانه هاي مختلف نمايندگان را متهم مي كنند؛ خبرگزاري 
فارس و برخي فعاالن فضاي مجازي تهمت هاي بي سند و 
مدرك عليه نمايندگان درباره استيضاح وزير صنعت، معدن 
و تجارت مطرح كردند. او خواستار برخورد قانوني هيات 
رييسه با خبرگزاري متخلف شد و گفت »استيضاح وزير 
صمت چه قباحتي دارد كه اين هجمه راه افتاده است؟« 
خبرگزاري فارس دو روز پيش مدعي ش��د ك��ه ۲ نفر از 
نمايندگان به وزير صمت »فشار هاي متعدد« وارد كرده اند 
و، چون فشار هاي آنها به نتيجه نرسيده، پيامك تهديدآميز 
براي آقاي فاطمي امين فرستاده اند. »فارس« علت ارسال 
اين پيامك را »اتمام حجت براي انتصاب مدير مورد نظر 
نمايندگان در شركت صنعتي و معدني چادرملو« اعالم 
كرده. در ادعايي كه اين خبرگزاري كرده، »معدن چادرملو 
در طول يك س��ال گردش مالي سنگيني دارد« و »وقتي 
نماينده اي مطالبه انتصاب مديران خود را در چنين بنگاه 
اقتصادي بزرگي دارد، قطعاً اهداف خاص مالي را هم دنبال 
مي كند.« روزنام��ه دولتي ايران هم در مطلبي نوش��ته 
»برخي ها كه با اعمال فش��ار نتوانستند به خواسته خود 

برسند، در ليست منتقدان فاطمي امين قرار گرفتند.« در 
اين مطلب آمده كه تعدادي از نمايندگان مجلس و »برخي 
افراد صاحب قدرت و ثروت«، افرادي را براي پس��ت هاي 
مديرعاملي به وزير صنعت، معدن و تجارت معرفي كردند و 
مي خواستند فرد مورد نظر آنها معارفه شود؛ اما آقاي فاطمي 
امين به اين خواسته ها جواب رد داده و همين سبب شده 
استيضاحش عملياتي شود.  سيدرضا فاطمي امين وزير 
صمت روز گذش��ته پس از نشست با كميسيون صنايع و 
معادن دراظهاراتي گفت: »تعداد معدودي درباره انتصابات 
بر من فشار آوردند و پافشاري مي كنند. اگر كميته اي براي 
بررسي اين موضوع تشكيل ش��ود، آنجا اسامي را خواهم 
گفت.« اين درحالي است كه »سميه محمودي« نماينده 
مجلس كه از موافقان استضياح وزير صمت است، مدعي 
اس��ت كه براي آقاي فاطمي امين از س��وي وزارتخانه ها 
خيلي البي ش��د. او دراظهاراتي گفته است: »من ۶ سال 
است نماينده هستم و استيضاح هاي زيادي را امضاء كردم، 
تا حاال نديدم از هيات دولت ب��ه من زنگ بزنند، اولين بار 
بود از اعضاي هيات دولت، معاونين و وزرا، تماس گرفتند 
كه »چرا استيضاح را امضاء كرديد« و جالب اينجاست كه 
وقتي من توضيحاتم را به ايشان ارايه و موضوعات را تشريح 
مي كردم مي گفتند حق با شماست. از اين رو، بايد بگويم رويه 
جديدي را مشاهده مي كنم كه هم از لحاظ رسانه اي براي 
كاهش امضاءهاي استيضاح فشار مي آورند و هم اعضاي 
هيات دولت تماس مي گيرند، يا مثال پارلماني هاي مختلف 
دستگاه ها صحبت مي كنند كه بياييد امضاي خود را پس 
بگيريد.«  اين نماينده در واكنش به ش��ايعه اي مبني بر 
اينكه رييس جمهور، فاطمي امين را خط قرمز خودشان 
اعالم كرده اند، نيز اينطور گفته است: »آقاي رييس جمهور 
همه جا در صحبت هاي مختلف تاكيد كرده اند كه »من 

خط قرمزي ندارم«، در جلسات علني و عمومي بارها 
بحث اين بود كه با هيچ كسي تعارف نمي كنند، از اين 

رو طرح اين موضوع يك بحث تحريف  شده است.«

    جزييات نامه به قاليباف 
عل��ي اكبر عليزاده از نام��ه ۴۰ نماينده به رييس مجلس 
شوراي اسالمي به جهت بررسي اخبار منتشر شده پيرامون 
فشار دو نماينده مجلس براي انتصابات به فاطمي امين خبر 
داد. نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
در بين نمايندگان مطرح ش��ده است كه دو نفر از وكالي 
ملت درخواس��ت هاي غيرقانوني مبني بر انتصاب برخي 
افراد از وزير صمت دارند و به همين علت براي اس��تيضاح 
وزير صنعت معدن تجارت فشار مي آورند. عضو فراكسيون 
انقالب اسالمي ادامه داد: نمايندگان در اين نامه خواستار 
تعيين تكليف اين موضوع ش��ده اند، وكالي ملت منتظر 
پيگيري و پاسخ رييس مجلس هستند. متن كامل اين نامه 
به ش��رح زير است: »پيرو انتشار خبر اعمال فشار خارج از 
قانون چند نماينده مجلس به وزير صنعت، معدن و تجارت 
درباره انتصاب برخي افراد در ش��ركتي خ��اص و ارتباط 
احتمالي اين موضوع به مساله پيگيري اعالم وصول و انجام 
استيضاح ايش��ان در هيات رييسه مجلس، خواهشمند 
است با قيد فوريت دستور فرماييد هيات نظارت بر رفتار 
نمايندگان، جهت دفاع از كيان خانه ملت و حفظ انقالبي 
ماندن مجلس، بررسي صحت و سقم اين ادعا را بررسي و 
نتيجه را در اسرع وقت و پيش از بررسي احتمالي استيضاح 
در صحن علني اعالم نمايد. بديهي است نتيجه بررسي ها، 
چه در صورت صحت خبر مذكور و برخورد با خاطيان و چه 
درصورت عدم صحت، برخورد با مدعيان و اطالع رساني به 
افكار عمومي منجر به افزايش سرمايه اجتماعي قوه مقننه 

خواهد ش��د. طبق اخبار منتشر شده، ۲ نفر از نمايندگان 
مجلس پس از اعمال فش��ار هاي متعدد به فاطمي امين 
براي انتصاب گزينه هاي مورد نظر خود در شركت صنعتي 
و معدني چادرملو و به نتيجه نرسيدن اين فشارها، به تازگي 
در قالب پيامكي تهديدآميز، با وي اتمام حجت كرده اند كه 
بايد گزينه آنها در شركت صنعتي و معدني چادرملو به عنوان 
مدير منصوب شود. اين در حالي است كه اخيرا رهبر انقالب 
در ديدار چهارم خردادماه با نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي با تأكيد دوباره بر توصيه پيشين خودشان به وكالي 
ملت مبني بر پرهيز از دخالت در انتصابات، خاطرنش��ان 
كردند: »رييس مجلس گفتند بعضي از نمايندگان از اين 
توصيه دلخور شده اند، در حالي كه اين توصيه به مصلحت 
خود شماست؛ چرا كه اگر در يك منطقه با پيشنهاد يا فشار 
يك نماينده، مسوولي منصوب شود، اما عملكرد او مطلوب 

نباشد، مشخص نيست بايد از چه كسي بازخواست شود.

    وزير می رود يا می ماند؟
البته سيدجواد حسينی کيا عضو کميسيون صنايع مجلس، 
عصر روزگذشته اعالم کرد که بعد از حضور فاطمی  امين در 
کميسيون صنايع، تعدادی از نمايندگان استيضاح کننده 
امضای خود را پس گرفتند و استيضاح از نصاب افتاد. در 
مقابل، روح اهلل عباسپور، سخنگوی کميسيون صنايع و 
معادن مجلس درباره برگزاری جلسه اين کميسيون برای 
بررسی طرح استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: 
روز سه شنبه هفته آينده با حضور آقای فاطمی امين اين 
موضوع در کميسيون بررسی  می شود.  به گفته او، تعدادی 
از نمايندگان با حضور در کميسيون امضاهای خود را پس 
گرفتند اما اينکه امضاهای اين طرح از حد نصاب افتاده 
باشد و اين طرح از دستور کار خارج شود اينگونه نيست.

خبر

ويژه

ويژه 7
سهشنبه 7 تير 1401    28 ذي القعده 1443  سال نهم    شماره   Tue. Jun 28. 2022  2250  صنعت،معدن و تجارت

با ادغام صمت
بخش بازرگاني دولتي شد

افشين كالهي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
درباره جدا شدن وزارت بازرگاني از صنايع و معادن 
به »س��ايت خبري ات��اق تهران« گف��ت: در بحث 
تفكيك ها و ادغام ها متاس��فانه اتفاقي كه در عمل 
رخ مي دهد، با هدفي كه تعيين شده، فاصله زيادي 
دارد. بيشتر اين اقدامات به هدر رفتن منابع و سمت 
گرفتن فرد و گروهي از افراد منجر مي شود. او ادامه 
داد: اما جدا شدن وزارت بازرگاني از صنايع و معادن 
در نفس خود، عمل درستي است. در واقع بازرگاني 
و صنعت با يكديگر تضاد منافع دارند. بنابراين شايد 
جدايي آنها اگر بر اساس اصول و قواعد باشد، باعث 
شود سياست گذاري هاي بهتري صورت بگيرد و به 
وضعيت هر دو بخش كمك بيش��تري شود. البته 
به ش��رطي كه اين دو وزارت خانه بعد از تفكيك با 
هم دچار اختالف نشوند. كالهي تاكيد كرد: به طور 
كلي براي بررس��ي تفكيك و ادغام وزارتخانه ها بد 
نيست كه از تجربيات كشورهاي ديگر هم استفاده 
كرد. برخي از كش��ورها اصال بازرگاني و صنعت را 
اينگونه تعريف نكرده اند. گاه��ي در آنها بازرگاني 
و صنعت با حوزه هاي ديگر در نظر گرفته ش��ده و 
س��اختار متفاوت تر و گاهي باكارك��رد بهتر ايجاد 
كرده است. براساس صحبت هاي اين عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران، تجربه نشان داده است كه 
ادغام صنايع و بازرگاني تنها باعث دولتي تر شدن 
بخش بازرگاني شده است. زماني كه ادغام اين دو 
با هم صورت گرفت، حوزه صنعت روي بازرگاني 
تاثير گذاشت و آنها را هرچه بيشتر به سمت دولتي 
ش��دن س��وق داد. اين اتفاق باعث شد گسترش 
تجارت و بخش خصوصي با مشكالتي همراه شود.

تابستان بدون تنش آبي نيازمند 
صرفه جويي ۲۰ درصدي است

ايالم - مديرعامل شركت آب و فاضالب ايالم گفت: 
اگر مصرف آب را در استان ۲۰ درصد كاهش دهيم، 
مي توانيم بدون تنش آبي استان را از پيك مصرف 
عبور دهيم. به گزارش خبرنگار ايالم رويداد، پرويز 
ناصري روز دوشنبه در نشس��ت با اصحاب رسانه 
اس��تان ايالم به مناس��بت هفته صرفه جويي در 
مصرف آب اظهار داشت: ايالم در صدر استان هايي 
با تنش كم آبي قرار داشته كه هم اكنون در شرايط 
مطلوبي قرار ندارد. وي با اشاره به اينكه ۹ شهر ايالم 
داراي تنش آبي است، افزود: تا اين لحظه جز شهر 
چوار مشكل كم آبي در استان به وجود نيامده است. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب ايالم با بيان اينكه 
۷۳ درصد منابع آبي استان زير زميني و ۲۷ درصد 
نيز سطحي است، تاكيد كرد: از ۵۷۷ روستاي ايالم 
۷۷ روستا با كمبود آب مواجه بوده و مشكل كم آبي 
۱۸ روس��تاي هليالن رفع و ۱۲ روستاي ديگر در 
دست اقدام است. ناصري يادآور شد: افزايش بيش 
از حد دم��ا و در پي آن افزايش مصرف آب منجر به 
افت فشار يا كمبود آب شده كه براي رفع اين مشكل، 
مش��تركان ضمن رعايت الگوي مصرف نسبت به 
نصب مخزن ذخيره آب در منازل خود اقدام كنند. 
وي با تاكيد بر اينكه با مشتركان پرمصرف آب به طور 
قطع برخورد مي ش��ود، يادآور ش��د: از شهروندان 
خواهان گزارش انش��عابات غيرمجاز و مشتركاني 
كه آب آشاميدني را براي شستشوي كوچه و معابر 
هدر مي دهند، به سامانه ۱۲۲ هستيم. ناصري در 
ادامه ضمن دعوت مردم به مديريت و رعايت الگوي 
مصرف، اظهار داش��ت: اطالعيه ها و هش��دارهاي 
آبفاي استان را حتما پيگيري كنند. وي با بيان اينكه 
ضروري است براي گذر از تنش آبي، صرفه جويي 
در مصرف را سرلوحه تمام كارها قرار دهيم، افزود: 
حفاظت از آب بسيار ساده است و مي توانيم اين كار 
را در خانه از خودم ش��روع كنيم، يك قدم كوچك 
مي تواند صدها ليتر به ذخي��ره آب اضافه كند و با 
اقدام هايي به ظاهر كوچك و كم هزينه مانند كاهش 
زمان استحمام، عدم شست و شوي ماشين و حياط 
منازل و... مس��ائل را به گون��ه اي مديريت كنيم تا 
امكان تامين آب براي همه هم استاني ها فراهم شود.

 نهضتاشتغالزاييبنيادبركت
درمناطقمحرومادامهدارد
ايجاد 3۰۰ هزار شغل 

در سال جاري  
مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام از 
ايجاد ۳۰۰ هزار فرصت ش��غلي در سال جاري خبر 
داد. محمد تركمانه گفت: بنياد بركت امس��ال ۱۰۰ 
هزار طرح اش��تغال زايي اجتماع محور را در مناطق 
محروم و روستايي كشور راه اندازي مي كند كه باعث 
ايجاد ۳۰۰ هزار فرصت  ش��غلي به ش��كل مستقيم 
و غيرمس��تقيم براي مردمان اين مناطق مي ش��ود.  
مديرعامل بنياد بركت خاطرنش��ان كرد: در جلسه 
شوراي عالي اش��تغال كشور با حضور رييس جمهور 
مقرر شد بنياد بركت با توجه به زيرساخت ها، توانايي ها 
و فعاليت هايش در حوزه توانمندس��ازي به خصوص 
متمركز در مناطق محروم، ايجاد ۳۰۰ هزار شغل از 
يك ميليون شغل تعهد شده توسط دولت را در سال 
۱۴۰۱ برعهده بگيرد.  به گفته تركمانه، بنياد بركت 
در حال حاضر در ۱۲ هزار روس��تاي كشور با پوشش 
۴۰ درصد جمعيت روستايي حضور دارد و تا به امروز 
۲۰۰ هزار ط��رح اقتصادي را در حوزه هاي اجتماعي 
و راه اندازي مش��اغل خرد، كوچ��ك و خانگي در اين 
مناطق به بهره برداري رسانده است. وي افزود: رسالت 
و تمركز ستاد اجرايي فرمان امام و بنياد بركت پيشرفت 
مناطق محروم با تمركز بر روستاها، حاشيه شهرهاي 
بزرگ و شهرستان هاي كوچك است. در حال حاضر 
تمركز بنياد بر اشتغال هاي خرد و خانگي و كوچك 
در اين مناطق اس��ت.  مديرعامل بنياد بركت درباره 
فعاليت هاي جديد در حوزه اشتغال زايي توضيح داد: 
امسال بحث تكميل كردن زنجيره هاي ارزش اقتصادي 
در اين مناطق را نيز در دستور كار داريم. تسهيلگران 
بنياد از ابتداي راه اندازي يك ش��غل تا مرحله توليد، 
ف��روش و حتي ص��ادرات محصول نهاي��ي در كنار 
كارآفرين خواهند بود. تركمانه ادامه داد: بنياد بركت 
فرآيند اشتغال زايي را به شبكه مجريان و تسهيل گران 
خود و حلقه هاي مياني كه متشكل از مردم هستند 
سپرده است. كار اصلي بنياد در حال حاضر نظارت و 
كمك به فرآيند اشتغال زايي است. شبكه ۱۰۰۰ نفري 
مجريان و تسهيلگران بنياد بركت كه از خود مردم 
هستند در مناطق محروم و روستايي سراسر كشور 
خدمت  مي كنند. وي بر نياز كشور به جهاد اقتصادي 
تاكيد كرد و گفت: جهاد واژه مقدس��ي است و بايد 
همراه با هدف باشد. جهاد يك روح است كه بايد با 
يك هدف متعالي گره بخورد. در ابتداي انقالب كشور 
نيازمند كارهاي سازندگي و عمراني بود كه حضرت 
امام)ره( با توجه به همين نياز دستور تاسيس جهاد 
سازندگي را دادند. اولويت امروز كشور اما متفاوت 
شده و نيازمند جهاد اقتصادي است.  مديرعامل بنياد 
بركت يادآور شد: كارهاي بزرگي كه در حوزه هاي 
مختلف و از جمله اش��تغال زايي و توانمندس��ازي 
اقتصادي مناطق محروم صورت گرفته حاصل كار 
جهادي و به كارگيري گروه هاي جهادي است. اگر 
مي خواهيم كار جهادي كنيم بايد از قواعد و قوانين 

دست و پا گير و بوروكراسي اداري خالص شويم.

مديرعاملفوالدمباركه:
حمله هكري جزئي 

به سرعت دفع شد
طيب نيا با بيان اينكه حمله هكري جزئي در بخشي از 
تجهيزات كارخانه مجتمع فوالد مباركه روي داده است 
عنوان است: اين حمله به سرعت دفع و خطوط آسيب 
ديده دوباره به مدار توليد برگش��ته است. مديرعامل 
مجتمع فوالد مباركه اصفهان در گفت وگويي با اشاره 
به حمله هكري رخ داده در بخش��ي از خطوط توليد 
فوالدسازي گفت: اين حمله بسيار جزئي و از اهميت 
چنداني برخوردار نيست و خوشبختانه با دفع سريع 
آن، ضمن بازگشت مجدد خطوط آسيب ديده به مدار 
توليد از توقف توليد ممانعت شده است. محمدياسر 
طيب نيا ب��ا بيان اينكه به طور كلي مش��كل خاص و 
موثري در روند توليد كارخانه مجتمع فوالد مباركه 
به وجود نيامده اس��ت، افزود: خطوط مجتمع فوالد 
مباركه از پوشش بيمه تجهيزات برخوردار بوده و اين 
در حالي است كه حادثه روي داده حتي در حد اعمال 
پوشش هاي بيمه اي نيس��ت. به گفته وي تصاوير 
پخش شده در فضاي مجازي در برخي از رسانه ها 
از انفجار ديگ مذاب فوالد ربطي به شركت فوالد 
مباركه نداشته و اخبار منتشر شده در اين فضا با 
وضعيت فعلي كارخانه به هيچ وجه منطبق نيست. 
وضعيت فعلي مجتمع فوالد مباركه كاماًل عادي 

است و روند توليد طبق برنامه پيش مي رود.

همايش »مصرف بهينه آب
و برق« با حضور ائمه جمعه 

سراسر استان مركزي
همايش »مصرف بهينه آب و برق« با حضور ائمه جمعه 
و جماعات و مديران عامل شركت هاي تابعه وزارت نيرو 
در استان مركزي، برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي 
شركت آب و فاضالب استان مركزي، اين همايش كه 
در ۳۱ خرداد ماه برگزار گرديد، ائمه جمعه و جماعات 
استان از تاسيسات آبرساني، تصفيه خانه آب، سد كمال 
صالح و وضعيت ذخيره آبي در اين سد بازديد نمودند. 
يوسف عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان مركزي در اين همايش طي سخناني عنوان كرد: 
روحانيون، مساجد و مراكز ديني نقش غيرقابل انكاري 
در ش��كل گيري باور ها و ارزش ها در بين مردم دارند و 
آموزه هاي ديني و فرهنگي با محوريت مديريت مصرف 
آب مي تواند نقش مهمي در تبيين فرهنگ مصرف بهينه 
آب ايفا كند. مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان 
مركزي با اشاره به خشكسالي و گرماي بي سابقه در ۵۰ 
سال اخير مديريت صحيح مصرف آب و رعايت الگوي 
مصرف توسط مشتركين را يكي از مهم ترين راه هاي 
برون رفت از شرايط كم آبي عنوان كرد وبر فرهنگ سازي 
درراس��تاي رعايت الگوي مصرف و استفاده از ظرفيت 
ائمه جمعه و جماعت براي تبيين اهميت صرفه جويي 
در مصرف آب تاكيد نمود. در ادامه وي به تشريح شرايط 
منابع آبي در شهر ها و روستاهاي استان پرداخت و گفت: 
آنچه مسلم است، توجه ويژه به اهميت و مديريت بهينه 
و استفاده درست از منابع آب بر پايه همكاري و مشاركت 
تمام سطوح در جامعه است بايد اصالح الگوي مصرف 
آب در بخش ه��اي مختلف جامعه نهادينه ش��ود و در 
تحقق اين امر شهروندان، سازمان ها و نهادهاي دولتي 
همگي بايد با تعهد و آگاهي اجتماعي به اين مهم توجه 
نموده تا شاهد استفاده درست از منابع آب استان باشيم. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي ضمن 
تبريك هفته صرفه جوي��ي در مصرف آب عنوان كرد: 
مديريت مصرف در آب و برق، يكي از اركان مهم اقتصاد 
مقاومتي است كه در توليد رشد مستقيم دارد در ادامه 
اين همايش حجت االسالم و المسلمين هادي ميرزايي 
رييس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه استان ضمن 
يادآوري همكاري دلسوزانه ائمه جمعه استان در حل 
مشكالت شهروندان، تالش براي ترويج مصرف بهينه آب 
و برق را در تريبون هاي نماز جمعه مورد تاكيد قرار داد. 
حجت االسالم و المسلمين ميرزايي به اهميت موضوع 
مديريت مصرف آب و برق و صرفه جويي اشاره و عنوان 
نمود: بايد همه مردم و مسووالن در امر فرهنگ سازي 
مشاركت نمايند و از هدررفت انرژي برق و آب جلوگيري 
نمايند، همچنين ايشان به آيات و روايات در قرآن مجيد 

كه اسراف را نهي و نكوهيده مي داند نيز اشاره نمودند.

نمايندگانبهقاليبافنوشتند/وزيرصمت:پيامكتهديدآميزيبرايمنيامده

پروندهتفكيكدوبارهرويميزرفت

مديرعاملشركتصنايعفوالدخوزستان:

استیضاح وزیر صمت در ابهام

موافقت دولت با احياي وزارت بازرگاني

جزيياتحملهسايبريبهفوالدخوزستان

سخنگوي دولت از موافقت دولت با طرح احياي وزارت 
بازرگاني خبر داد. علي بهادري جهرمي با انتشار مطلبي 
در حساب كاربري خود در توييتر نوشت:  »دولت با طرح 
تشكيل وزارت بازرگاني موافقت كرد.« سخنگوي دولت 
تصريح ك��رد: »از جمله داليل اع��الم موافقت تقويت و 
تجميع ابزارهاي نظارتي دولت ب��ر بازار، كنترل موثرتر 
قيمت ها، تس��هيل تج��ارت و رونق تج��ارت خارجي، 
سياست گذاري واحد و چابكي در امور بازرگاني و حمايت 
جدي تر از مصرف كننده بود.« هش��تم خردادماه سال 
ج��اري »روزنامه تعادل« در گزارش��ي با عنوان »زمزمه 
جديد از تفكيك« از موافقت دولت با سيگنال مثبت به 
مجلس خبر داده بود وبه صورت مفصل به روند اين تفكيك 
پرداخت. پرونده جنجالي تفكيك »صمت« كه در مجلس 
يازدهم بسته شد؛ دوباره روي ميز بهارستان قرار مي گيرد. 
ارديبهشت ماه ۹۹ بود كه بهارستان نشينان براي سومين 
بار به احياي وزارت بازرگاني پاسخ منفي دادند. پيش از 
اين مجلس��ي ها در س��ال هاي ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ با جدايي 
»صنعت« از »بازرگاني« مخالفت كرده بودند. ماجراي 
طرح تجزيه صمت از س��ال ۱۳۹۶با اليحه پيشنهادي 
دول��ت مبني بر باز طراحي س��اختار س��ه وزارتخانه در 
دستور كار بهارستان قرار گرفت. در بين وزارتخانه هاي 

مطرح شده در اليحه تفكيك كه دولت اعتقاد داشت با 
هدف ايجاد رونق اقتصادي آن را تهيه كرده، نام وزارتخانه 
صمت هم ديده مي شد؛ وزارتخانه اي كه سال ۹۰ با ادغام 
وزارتخانه هاي »صنعت و معدن« و »بازرگاني« تشكيل 
ش��د. اما اين طرح هربار طي اين سال ها به صحن علني 
آمده بود، مخالفت نمايندگان را به دنبال داش��ته است. 

پيش تر برخي اظهارات مجلسي ها حكايت از اين داشت 
كه دولت سيزدهم هم به دنبال تفكيك صمت است. حال 
روزگذشته سخنگوي دولت رسما اين خبر را به صورت 
رس��مي تاييد كرد.  حال از نه محكم مجلس يازدهم به 
تجزيه صمت، نزديك به دو س��ال مي گ��ذرد، كه دوباره 
زمزمه احي��اي وزارت بازرگاني از دولت و بهارس��تان به 

گوش مي رسد. »كيومرث سرمدي واله« عضو كميسيون 
اجتماعي مجلس، چندي پيش گفته بود كه طرح تشكيل 
وزارت بازرگاني كه در دوره دهم مجلس مصوب ش��ده، 
مجددا در دستور كار اين كميس��يون قرار گرفته است. 
س��رمدي همچنين با بيان اينكه دولت مصمم است كه 
اين كار انجام شود، عنوان كرده بود: »مصوبه جلسه سوم 
خردادماه در رابطه با موضوع »احياي وزارت بازرگاني« اين 
بود كه كميته مشتركي ميان كميسيون اجتماعي و اركان 
مختلف دولت و عضويت سازمان امور اداري و استخدامي 
كشور، سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات و مجلس 
تشكيل ش��ود تا وظايفي كه در حال حاضر بخشي از آن 
بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و بخشي بر عهده وزارت 
صمت است، بخش هايي كه به وزارت بازرگاني مربوط 
مي ش��ود را احصاء كرده و كارشناس��ي كنند و در اين 
كميته بررسي شود تا كارهاي كارشناسي براي تشكيل 
وزارت بازرگاني انجام شود.« از اين رو، با سيگنال دولت، 
كميته اي در كميسيون اجتماعي مجلس تشكيل شده، 
كه قرار است طرح احياي وزارت بازرگاني را با هماهنگي 
بابرخي نهادها مورد واكاوي بيشتر قرار دهد. حال بايد 
منتظر ماند و ديد كه آيا اين بار مجلس همسو با دولت، به 

اين طرح پرمناقشه راي مثبت مي دهد يا خير.

ف��والد خوزس��تان ب��ه  عن��وان يك��ي از بزرگ تري��ن 
توليدكنندگان فوالد كش��ور، صبح ديروز )دوشنبه( در 
اطالعيه اي از حمله سايبري به اين شركت خبر داد و اعالم 
كرد تا اطالع ثانوي به داليل معضالت فني قادر به ادامه 
فعاليت نيست اما خوشبختانه به دليل قطعي مقطعي برق، 
خط توليد متوقف و آس��يبي وارد نشده است. همچنين 
برخي شايعه ها پيرامون حمله سايبري به فوالد هرمزگان 
نيز شنيده مي شد كه اين موضوع نيز توسط اين شركت 
تكذيب ش��د. در اطالعيه فوالد خوزستان آمده است: به 
دنبال تهاجمات سايبري عليه شركت فوالد خوزستان و 

بنابر ارزيابي كارشناسان ذيربط، شركت فوالد خوزستان به 
داليل معضالت فني قادر به ادامه فعاليت نبوده و تا اطالع 
ثانوي تعطيل خواهد بود. مديرعامل شركت صنايع فوالد 
خوزستان گفت: حمله س��ايبري خسارتي به مجموعه 
صنايع فوالد خوزس��تان وارد نكرده اس��ت. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، امين ابراهيمي مي گويد: حمله 
سايبري به شركت صنايع فوالد خوزستان همزمان با ۳ 
شركت توليدي فوالد در اصفهان، خوزستان و هرمزگان 
رخ داده اس��ت. به گفته مديرعامل شركت صنايع فوالد 
خوزستان اين حمله سايبري اگرچه خسارتي به مجموعه 

صنايع فوالد وارد كرده، اما سيس��تم  آي تي، ايجاد يك 
باگ را در سيستم نشان مي دهد كه در تالشيم آن را رفع 
كنيم. او همچنين اطالعيه اي كه از زبان روابط عمومي 
فوالد خوزس��تان در حال انتشار است را تكذيب كرد و از 
هك شدن كانال تلگرامي اين شركت خبر داد. به گفته 
مديرعامل ش��ركت صنايع فوالد خوزستان اين حمله 
ناكام مانده و مجموعه در حال بررسي جوانب آن است تا 
با شناسايي باگ آن از وقوع اتفاقات مشابه جلوگيري كند. 
اين مقام مسوول دليل وارد نشدن خسارت به شركت 
ف��والد را محدوديت هاي برق عنوان كرد كه برخالف 

اطالعيه كذب كه در حال انتشار است، توليد نيز متوقف 
نشده و در برخي كارخانه ها همچنان پابرجاست، اما 
در كارخانه فوالد سازي به دليل محدوديت هاي برق 
از پيش توليد متوقف ش��ده بود. از سوي ديگر برخي 
شايعه ها پيرامون حمله سايبري به فوالد هرمزگان 
نيز شنيده مي شد كه اين موضوع توسط اين شركت 
تكذيب شد. عطاء اهلل معروف خاني، مديرعامل شركت 
فوالد هرمزگان ضمن تاييد اين موضوع اعالم كرده 
است: ش��ركت فوالد هرمزگان مورد حمله سايبري 

قرار نگرفته و همچنان مشغول به توليد است.
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خبرروز

شناسايي دانش آموزان استثنايي بدون بيمه براي دريافت خدمات توانبخشي
رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايي گفت: درحال دريافت آمار دانش آموزان استثنايي هستيم كه بيمه سالمت ندارند و سپس اين افراد براي 
دريافت بيمه معرفي مي شوند تا خدمات توانبخشي را در قالب بيمه دريافت كنند. حميد طريفي حسيني اظهار كرد: در سال گذشته حدود ۶ و نيم 
ميليارد تومان خدمات حمايتي به دانش آموزان ارايه شد، خدمات حمايتي كه عمدتا در حيطه وظايف ساير دستگاه ها مانند سازمان بهزيستي 
قرار دارد. همچنين سازمان آموزش و پرورش استثنايي دركنار ياري ساير دستگاه ها و نهادها به دانش آموزان، در تالش است كه دانش آموزان را 
در تهيه خدماتي از جمله سمعك، ويلچر، عينك و مواردي از اين قبيل ياري رساند. طريفي حسيني افزود: اكنون در كشور ما فقط طيف اوتيسم 

در حد چند خدمت توانبخشي تا سن پيش از هفت سالگي حمايت مي شود و پس از هفت سالگي هم حمايتي از اين دانش آموزان نمي شود.

ادامهازصفحهاول

 انسان ها  بزهكار
متولد نمي شوند

 نمي تواني��م اين را به مش��كالت ف��ردي ربط 
دهيم بلكه ش��رايط آن محيط ي��ا اجتماع بايد 
حل ش��ود تا مشكل افراد حل ش��ود. بايد علت 
مسائل و مش��كالت جامعه را شناسايي كنيم، 
بايد ريشه هاي مش��كالت را برطرف كنيم، اگر 
مي بينيم امروز مردم مش��كل دارند به هر حال 
بايد ببينيم علت اين بي اعتمادي، افس��ردگي، 
بي حوصلگي و مش��كالت مردم چيست، وقتي 
مردم اميد زندگي خود را از دس��ت داده اند بايد 
بداني��م و يك جاي��ي بفهميم راه را ب��ه بيراهه 
مي رويم به سرعت در حال رسيدن به موقعيت 
بحراني هستيم. از س��وي ديگر وقتي به شرايط 
معيش��تي مردم ن��گاه مي كني��م مي بينيم كه 
با وجود تورم وحش��تناك كه هر س��ال هم در 
حال افزايش اس��ت مردم فقير تر مي شوند، اين 
فقر خود عامل بس��ياري از آسيب هاست، عامل 
طالق، اعتياد، دزدي، قتل، فحشا و... به هر حال 
اگر مي خواهيم ميزان آسيب ها را كاهش دهيم، 
اوال بايد به طور واضح و روشن در مورد آنها حرف 
بزنيم، با مخفي كاري و ندادن آمار هاي درست و 
شفاف نمي شود در اين زمينه كاري انجام داد. از 
سوي ديگر بايد شرايط جامعه تغيير كند، تا زماني 
كه وضعيت اقتصادي و معيش��تي مردم به اين 
شكل باشد، نمي توانيم اميدي به كاهش بزه ها 
و آسيب ها داشته باش��يم. اگر بخواهيم تعريف 
درس��تي از حال امروز مردم اي��ران ارايه دهيم 
درماندگي، اس��تيصال و فرس��ودگي است. اين 
وضعيت و اين شرايط تنها با رفع شدن مشكالت 
رفاهي و اقتصادي امكان تغيير پيدا مي كند. شما 
نمي توانيد از فردي كه تمام زندگي اش را از دست 
داده و به واسطه تورم و گراني ها از طبقه متوسط 
جامعه به طبقه فقير سقوط كرده انتظار داشته 
باشي كه رفتارهاي يك فرد سالم را داشته باشد. 
از س��وي ديگر فراموش نكنيم كه ظرفيت افراد 
براي پذيرش مشكالت با يكديگر متفاوت است، 
به همين خاطر است كه در شرايط بحراني شايد 
همه دزد نش��وند اما تعداد افرادي كه براي رفع 
مشكالت اقتصادي خود به اين اقدام فكر مي كنند 
و افرادي كه دست به اين كار مي زنند افزايش پيدا 
مي كنند. در واقع بيكاري اعتماد به نفس افراد را 
از بين مي برد و روان او را مختل مي كند اما افراد 
شاغل احساس شادابي دارند و درصد بسياري از 
مشكالت جامعه به خاطر بي توجهي به افراد است 
و كمتر مي بينيم افراد شاغل هم در جاي اصلي 
خود باشند و با درنظر گرفتن شايستگي آنها به كار 
گرفته شده باشند و همه اينها عامل آسيب هاي 
بعدي مانند بي هدفي و نااميدي و بي تفاوتي است. 
مساله اين است كه مسووالن دو اصل مهم را در 
اداره كشور فراموش كرده اند، شايسته ساالري و 

پاسخگو بودن در برابر مردم.

بررسيمواردمشكوكآبلهميمونيدر۱۲قطبدانشگاهي
رييس گروه مديريت بيماري هاي قابل 
انتقال بين انسان و حيوان مركز مديريت 
بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت با 
تاكيد بر اينكه تاكنون هيچ مورد مثبتي 
از ابتال به آبله ميموني در كشور شناسايي 
نشده اس��ت، درباره روند بررسي موارد 
مش��كوك بيماري در كش��ور توضيح 
داد. دكت��ر بهزاد اميري درب��اره رصد و 

پيگيري آبله ميموني در كشور، گفت: خوشبختانه 
تاكنون هيچ مورد مثبت��ي از ابتال به اين بيماري در 
كشور شناسايي نشده است و تمام مواردي كه براي 
تشديد بررس��ي ها مورد آزمايش قرار گرفتند، همه 
منفي بودند و تاكنون هيچ مشكل خاصي در زمينه 
اين بيماري در كشور رخ نداده است. با اشاره به ادامه 
پايش ها در مبادي مرزي كشور، تاكيد كرد: مسافرين 

به ويژه كساني كه از كشورهاي بومي اين 
بيماري )كشورهاي آفريقايي( به ايران 
سفر مي كنند به شكل ويژه تري بررسي 
مي ش��وند. اين بررسي از دو طريق خود 
اظهاري بيمار و معاين��ات و غربالگري 
همكاران ما انجام مي شود. درباره نحوه 
رصد موارد مشكوك بيماري در كشور، 
بيان كرد: عالوه  بر انستيتو پاستور، ۱۲ 
قطب دانش��گاهي نيز براي بررسي موارد مشكوك 
بيماري معرفي شدند كه در مراكز استان هاي بزرگ 
هس��تند. در صورت تاييد آزمايشگاه هاي قطب، 
آزمايش مجددا به انستيتو پاستور ارسال مي شود 
تا مورد بررس��ي مجدد قرار گي��رد و در صورت 
تاييد انس��تيتو پاس��تور آن وقت مي توان گفت 
مورد قطعي از ابتال به آبله ميموني رخ داده است.

توزيعناعادالنهدارودربينداروخانهها
نايب رييس انجمن داروسازان ايران با 
اش��اره به توزيع ناعادالنه دارو در بين 
داروخانه ها گفت: در يكسال اخير هزار 
و ۴۰۰ داروخانه به ۱۳ هزار داروخانه 
موجود كش��ور افزوده شده است و در 
حالي كه متأسفانه داروخانه ها از نظر 
كمي در حال افزايش بوده، اغلب آنها 
از تأمين دارويي مناس��بي برخوردار 

نيستند. س��يد علي فاطمي با اش��اره به تصويب 
تعرفه خدمات داروخانه اي و ابالغ آن اظهار كرد: 
تعرفه خدمات داروخانه اي امس��ال هم بر اساس 
دستورالعملي كه سال گذش��ته وزارت بهداشت 
اب��الغ كرده بود، در س��ال ۱۴۰۱ ب��ا افزايش ۲۶ 
درصدي ابالغ شد. اين افزايش ۲۶ درصدي اصال 

متناسب با ميزان تورم و افزايش حقوق 
پرسنل و كاركنان داروخانه ها نيست. 
او با اشاره به وضعيت نامناسب اقتصاد 
داروخانه ه��ا اظهار كرد: بس��ياري از 
داروها در حال حاض��ر دچار كمبود 
ش��ده اند و همين امر موجب ش��ده 
اس��ت تا دارو به صورت ناعادالنه بين 
همه داروخانه ها توزيع شود و در واقع 
دارو را در بين چند داروخانه مشخص كه از آنها 
با عنوان داروخانه منتخب ياد مي ش��وند توزيع 
مي كنند. همچنين داروخانه هايي كه در حاشيه 
شهرها يا شهرهاي كوچك داير هستند و عمدتا 
دسترس��ي چنداني به مراكز پزشكي ندارند در 

حال خروج از گردونه فعاليت هستند.

محروميتساالنه۱۰پزشكازطبابتدايم
مع��اون انتظام��ي س��ازمان نظ��ام 
پزشكي گفت: ساالنه حدود ۱۰ مورد 
محروميت داي��م از طباب��ت داريم و 
سازمان نظام پزش��كي همواره سعي 
كرده رس��يدگي به ش��كايت بيماران 
و قص��ور پزش��كي را در اولويت كاري 
خود ق��رار دهد زيرا حف��ظ و حمايت 
از حق��وق بيماران از مف��اد آيين نامه 

انتظامي اين س��ازمان است. محمدرضا خردمند 
اف��زود: در بخ��ش انتظامي به تخلف��ات صنفي و 
حرفه اي شاغلين حرف پزشكي كه عنوان جرايم 
عمومي را نداشته باشند. رسيدگي شده و اظهارنظر 
كارشناسي در مورد جرايم پزشكي به عنوان مرجع 
رسمي به دادگاه ها و دادسراها انجام مي شود و ما 
همكاري با مراجع ذي صالح در جهت رس��يدگي 

به تخلفات غيرصنفي و جرايم شاغلين 
به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي 
و اظهارنظرهاي كارشناسي مشورتي 
در اين رابطه با مراجع ذي ربط داريم. 
معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي 
با اش��اره به افزايش پزش��ك نماها در 
ته��ران تصري��ح كرد: در كالن ش��هر 
تهران با توجه به گس��تردگي و تراكم 
جمعيت برخ��ي از افراد بدون صالحيت حرفه اي 
پزشكي بصورت پزشك نما فعاليت مي كنند و در 
اين موارد رو به افزايش اس��ت. اين پزشك نماها 
محلي را به عنوان مطب طراحي و چيدمان كرده و 
از تابلوي تقلبي استفاده مي كنند و با تبليغات زياد 
در فضاي مجازي بيماران زيادي را جذب كرده و 
سالمت جسمي و رواني آنها را به خطر مي اندازند.

رويخطخبر

گليماندگار|
 چند سال پيش با يكي از جامعه شناسان 
برجس��ته مصاحبه مفصلي انجام دادم و 
ايشان به مساله سر ريز ش��دن آسيب هاي اجتماعي در 
آينده اي نزديك اشاره داشت. از اينكه باالخره پرده كتمان 
فرو مي افتد و آنچه به جا مي ماند موج بي امان بحران هاي 
اجتماعي است كه مسووالن و مردم را يكجا درگير مي كند. 
حاال چند س��الي از آن مصاحبه و پيش بيني مي گذرد و 
روز گذشته رييس انجمن مددكاري ايران در مصاحبه اي 
اعالم كرده »جرأت اليه برداري از آسيب هاي اجتماعي را 
نداريم«. اين جمله به تنهايي گوياي وضعيت فوق بحراني 
است كه در زمينه آسيب هاي اجتماعي در جامعه كنوني 
ما جريان دارد. آسيب هايي كه هر كدام به تنهايي مي تواند 
خطرات جبران ناپذيري براي جامعه داشته باشد. افزايش 
حاشيه نشيني، باال رفتن آمار طالق، افزايش سرقت، فساد 
و فحشا، سست شدن بنيان هاي خانواده، افزايش فقر و 
... اين موارد اگر به صورت تك تك مورد بحث و بررس��ي 
قرار بگيرند نش��ان داده مي ش��ود كه هر كدام تا چه حد 
مي توانند براي به خطر انداختن امنيت در جامعه كافي 
باشند. اما تمامي اين عوامل خود علت ديگري دارند كه 
اكثر جامعه شناسان مستقيم و غيرمستقيم به آن اشاره 
مي كنند، عدم ثبات اقتصادي در كشور. وقتي افراد امنيت 
مالي و معيش��تي نداشته باشند، خود به خود به سمت و 
سويي كشيده مي شوند كه ديگر پاسداري از ارزش هاي 
اخالقي برايش��ان بي معني مي شود. به اين ترتيب است 
كه آمار كساني كه براي اولين بار دست به سرقت زده اند 
طي دو سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است. به 
اين خاطر است كه حاال آمار سرقت هاي مسلحانه خيلي 
بيشتر از آن چيزي است كه سال هاي قبل در اخبار منتشر 
مي شد. به اين خاطر است كه افراد هيچ تمايلي به ازدواج 
ندارند و بسياري از ازدواج هاي به دليل همين مشكالت 
مالي به طالق منجر مي شود. با مروري بر آنچه طي چند 
سال اخير بر جامعه ما رفته است متوجه مي شويم كه چرا 
يكي از مسووالن اينچنين درباره اليه برداري از آسيب هاي 
اجتماعي سخن مي گويد و اين كار را غير ممكن مي داند. 

    فساد همه گير شده است
ام��ان اهلل قرايي جامعه ش��ناس درباره ش��رايط كنوني 
اجتماعي در كش��ور و اينكه تا چه ميزان اين آسيب ها 
افزايش پيدا كرده و به چه درجه اي رسيده به »تعادل« 
مي گويد: متاسفانه فساد كه سرمنشا اكثر آسيب هاي 
اجتماعي است همه گير شده است. اينكه مردم هر روز 
اخبار اختالس و دزدي هاي مسووالن را مي خوانند، اينكه 
دولت هيچ تاثيري بر شرايط اقتصادي حاكم بر جامعه 
نمي گذارد. اينكه بسياري از افراد مجبورند به دليل فقر 
به حاشيه ش��هرها پناه ببرند، فقر عامل از هم پاشيدن 
زندگي هاي مشترك مي شود، زنان و دختران براي امرار 
معاش تن به كارهاي نادرست مي دهند. آمار ابتال به اعتياد 
افزايش پيدا كرده و حاال پسر بچه ها و دختر بچه هاي ۱5 يا 
۱۶ ساله هم براي اينكه خودي نشان بدهند از مواد مخدر 
صنعتي استفاده مي كنند. اينها همه و همه آسيب هايي 
است كه قطعا اليه برداري از آنها مي تواند حقايق تلخي 
را براي جامعه و مس��ووالن فاش كند. متاسفانه در 
تمام اين سال ها كه جامعه شناسان سعي مي كردند 

در اين رابطه هشدار بدهند، گوش شنوايي نبود.

    زنگ خطر آسيب ها 
سال هاست كه به صدا درآمده 

او مي افزاي��د: همان موقع كه ش��هرك هاي اقماري در 
اطراف ش��هرهاي بزرگ ساخته شد زنگ خطر افزايش 
آس��يب هاي اجتماعي به صدا در آم��د، اما هيچ كس به 
اين مس��اله و تاثيرات بعدي آن توجهي نكرد. وقتي هر 
روز تورم افزايش پيدا كرد و مردم فقيرتر ش��دند، زمينه 
افزايش آس��يب هاي اجتماعي بيش از پيش فراهم شد 
اما باز هم هيچ كس به اين موضوع توجه نكرد. فقر جامعه 
را به سوي سقوط اخالقي سوق مي دهد، اين مساله اي 
است كه تمامي جامعه شناسان در هر كجاي دنيا بر روي 
آن اتفاق نظر دارند. انحطاط اخالقي در جامعه زاييده فقر 
است. وقتي فقر در جامعه اي افزايش پيدا مي كند، يعني 
پايبندي به مباني اخالقي، اميد به آينده، شادي و ... از بين 
مي رود، مردم افسرده مي شوند، خشمگين مي شوند، به 

دنبال انتقام گرفتن از يكديگر هستند، تمام اين اتفاقات 
منجر به افزايش آسيب هاي اجتماعي در جامعه مي شود. 

    جامعه با معضالت بنيادي مواجه است
مصطفي آب روش��ن، عضو انجمن جامعه شناسي ايران 
ني��ز در مورد وضعيت آس��يب هاي اجتماعي در جامعه 
كنون��ي ايران به »تعادل« مي گوي��د: وقتي مي خواهيم 
آسيب هاي اجتماعي را مورد بررسي قرار دهيم، اغلب راه 
را به اشتباه مي رويم، در واقع اين افراد هستند كه هميشه 
مورد نكوهش قرار مي گيرند، مجازات مي شوند، اما كسي 
به اين مساله دقت نمي كند كه رفتارهاي هر فرد زاييده 
شرايط حاكم بر جامعه است. در واقع هميشه سعي بر اين 
بوده كه آسيب ها تك نفره مورد بررسي قرار بگيرد، يعني 
فرد متهم مورد بازخواست قرار مي گيرد در حالي كه رفتار 
او ناشي از ناماليماتي هايي است كه در سطح جامعه وجود 
دارد. در جامعه ما انگشت اتهام هميشه به سمت فرد نشانه 
مي رود و نهادهاي كژكاركرد كه انگيزه هاي نابساماني را در 
افراد به وجود مي آورند به علت داشتن ابزار رسانه و قدرت 
برتر، پنهان مي مانند. بنابراين آيا از خودتان پرسيده ايد 
كه چ��را در حوزه عمومي از يك جامعه ش��ناس دعوت 
نمي شود تا در رابطه با ريشه هاي نابساماني هاي اجتماعي 
تحليلي ارايه كند و به شكل ابزاري از يك روانشناس كه 
رويكردي فردي به مسائل اجتماعي دارد خواسته مي شود 
كه براي معضالت اجتماعي پاسخ بيابد؟ بديهي است كه 
روانشناس��ان بين فرد و نهادهاي مسوول، هميشه فرد 
را به تغيير نگرش و س��ازگاري با وضعيت موجود دعوت 
مي كنند زيرا از منظر آنان نهاده��اي اجتماعي از حوزه 
مطالعات فردي خارج بوده و اصالح ش��ان غير ممكن به 
نظر مي رسد در حالي كه حلقه مفقوده معضالت اجتماعي 
به كژكاركردي همين نهادهاي اجتماعي وابسته است كه 
در قالب فرافكنانه اي ناكارآمدي خويش را مخفي كرده اند.

    تفسيرهاي ناروا از روح قوانين
اين جامعه ش��ناس در بخش ديگري از سخنان خود به 
تفسيرهاي ناروا از روح قوانين اشاره مي كند و مي افزايد: 

تاكيد بيش از حد بر مسووليت هاي فردي در جامعه يك 
سيكل معيوب است، اينكه فرد خاطي مجازات شود، تاثير 
در از بين بردن آس��يب هايي كه مورد بررسي و تجزيه و 
تحليل قرار نگرفته اند ندارد. در حال حاضر شديد طبقاتي، 
بيكاري، فقر، اعتياد، تن فروش��ي، تكدي گري، سرقت، 
حاشيه نشيني و… از معضالت بنيادي در جامعه ماست 
كه بدون اولويت بخشي به اين مسائل، هيچ كدام از طبقات 
متوسط و باالي جامعه، شادي واقعي و امنيت اجتماعي را 
تجربه نخواهند كرد. به عنوان مثال اگر به علت جاده هاي 
غير اس��تاندارد يا توليد خودروهاي بي كيفيت س��االنه 
۲۰هزار نفر از شهروندان مان در تصادفات جاده اي كشته 
شوند، راننده ها مقصرند، اگر فرزندان خياباني ما به علت بد 
سرپرستي يا نبود بسترهاي شغلي دست به دزدي بزنند 
مقصرند و بزهكار قلمداد مي شوند، اگر زن مطلقه اي به 
خاطر نداشتن شغل و نبود نهادهاي حمايت گر اجتماعي 
به تن فروشي مجبور شود، با برچسب روسپيگري مواجه 
شده و مورد مجازات قرار مي گيرد، اگر به علل فقدان زير 
ساخت هاي متناس��ب حمل و نقل شهري و مجوزهاي 
س��اخت و س��از غيرقانوني با آلودگي هوا مواجهيم تنها 
خودروهاي شخصي مقصر تلقي مي شوند يا اگر به علت 

وجود قطعات فرسوده در هواپيما، سوانح هوايي را دايما 
تجربه مي كنيم، هميشه اطالعات جعبه سياه، نشان از 
فقدان مهارت خلبان دارد و بر اين اساس مشاهده مي كنيم 
كه معضالت اجتماعي از سوي مديران ناكارآمد نهادهاي 
مسوول به سوي بي دفاع ترين افراد جامعه كه بيشتر در 
دسترس هست نش��انه مي رود زيرا بين فرد و نهادهاي 
اجتماعي يكي بايد مورد مج��ازات يا اصالح قرار گيرد تا 

وجدان جمعي در جامعه قانع و آسوده شود.

    مديريت بحران يا بحران مديريت
كوروش ناظمي، جامعه شناس نيز در مورد شرايط و عوامل 
به وجود آورند آسيب هاي اجتماعي به »تعادل« مي گويد: 
متاسفانه در جامعه ما تخصص و شايسته ساالري محلي 
از اعراب ندارد و بر همين اساس است كه گوش شنوايي 
براي توليد فكر و دانش جامعه شناسان وجود ندارد و در 
اين آشفته بازار، كساني هستند كه با تخصص هاي غير 
مرتبط، در حوزه علوم انساني صاحب نظري مي كنند 
كه وضعيت فعلي جامعه ما به خوبي گوياي اين مساله 
هس��ت زيرا افزايش ن��رخ جرم خيزي، خودكش��ي، 
خشونت هاي رفتاري، فرار از خانه، كاهش سن اعتياد و 

معضالت ديگر اجتماعي كه به اشكال مختلف بازتوليد 
مي شود پيامد بحران مديريت و كژكاركردي نهادهاي 
اقتصادي، اجتماعي، انتظامي و فرهنگي است و به طور 

قطع، از فرض غلط نتيجه درستي حاصل نمي شود.

    انحراف از هنجارها با مشكالت ساختاري
او مي افزايد: انگيزه انحراف از هنجارهاي اجتماعي ريشه در 
ساخت اجتماعي دارد و در واقع برخي مشكالت ساختاري 
باعث مي شود كه گروهي از مردم از ورود به جامعه و كسب 
منزلت اجتماعي محروم و انگيزه خود را براي همرنگي با 
هنجارهاي اجتماعي از دست بدهند و كساني كه در اين 
حوزه كار مي كنند هر چند غير مس��تقيم فراواني وقوع 
جرم را به گروه هاي طرد شده محدود مي كنند و به عوامل 
ساختاري و رابطه آن با انگيزه جرم بي توجه اند حال اگر ما 
جامعه را به عنوان كارخانه اي در نظر بگيريم كه محصول 
وي��ژه اي را توليد مي كند، بزهكار در واقع همان ضايعات 
كارخانه است و هر چقدر ساختار كارخانه بي عيب و نقص 
عمل كند ضايعات كمتري را مش��اهده خواهيم كرد لذا 
ماهيت اين ضايعات داراي مش��كل نيس��ت بلكه روند 
نامتناسب توليد، ماده اوليه را تبديل به ضايعات كرده است.

جامعهشناساندرگفتوگوبا»تعادل«درموردوضعيتامنيتاجتماعيدرجامعهاظهارنظركردند

آسيب هاي اجتماعي؛ از كتمان تا بحران

گزارش

زنگخطرسالهاستبهصدادرآمدهاست
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