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 حذف شاخص كل
منطقي است؟ 

 كودكان كار
 قربانيان سياست توليد فقر

اصالح در دوره بحران

بازارها ي��ك نماگري دارند كه 
حال بازار را نش��ان مي دهد. ما 
مدت هاست اعتراض داريم كه 
ش��اخص كل نمي تواند حال 
بازار را نش��ان دهد. براي مثال 
روزهايي بود كه بورس به شدت 
منف��ي بود و تع��داد نمادهاي 
منفي در بازار به شدت زياد بود، 
شاخص كل به آن اندازه نماگر روند منفي را خوب نشان 
نداد. يا بدتر از آن بعضي روزها بازار منفي بوده است، ولي 
ش��اخص كل مثبت بوده اس��ت. در گزارش��اتي كه داده 
مي شود، چه در دولت قبل و در چه دولت جديد شاخص 
كل مهم تر نشان داده مي شود. در صورتي كه واقعا شاخص 
كل نماگر وضعيت بازار نيست. به صحبت هاي سخنگوي 
دول��ت اعترض دارم. اينكه فرمول و مبناي محاس��باتي 
شاخص اشكال دارد كه بحث جدايي است. ما بر اين باوريم 
كه شاخص سازي هم با يكسري گروه ها در يك روزهاي 
خاص انجام مي شود و ش��ما مي دانيد كه هر بار مقامات 
بخواهند راجع به ب��ورس صحبت كنند. در رابطه با حال 
بازار و مصوبات صحبت نمي كنند، كلمه شاخص كل در 
اخبار مي آيد، در مجلس شنيده مي شود، از زبان سخنگوي 
دولت بيرون مي آيد و اين باعث مي شود كه شاخص كل 
زياد و زيادتر شود. ما چندين بار بحث شاخص كل را مطرح 
كرده ايم. شما فكر مي كنيد كه اگر اين بحث را كنار بگذاريم 
كه از شاخص سوءاستفاده مي شود. معيار مناسب براي 
به دست آوردن عيار كلي بازار شاخص هم وزن مي تواند 
باشد. اگر قرار اس��ت كه ما يك كار كارشناسي كنيم كه 
فردا روز دوباره مجبور نشويم براي حذف يا تغيير آن اقدام 
كنيم، مي شود كارگروهي درس��ت كرد از فعالين بازار، 
صندوق هاي سرمايه گذاري، سبدگردان ها، كارگزاري ها و 
حتي كارشناسان كد فعال هم باشند، اينها يك تصميمي 
را بگيرند و يك پيشنهادي را به سازمان ارايه دهند و آن اجرا 
شود. حال مساله ما اين نيست كه عدد آن باال يا پايين باشد، 
نماگر درستي باشد. ما بايد كليت بازار را نگاه كنيم و شاخص 
هم وزن مي تواند خيلي خوب باشد. ولي در بورس امريكا 
وقتي مي خواهند گزارش بدهند، سهم هاي بزرگ بازار شان 
را يك مبنايي در تمام صنايع نظر مي گيرند. مثال مي گويند 
مبناي اينكه عملكرد بايدن در بازار سهام امريكا چگونه بوده 
است. كليت بازار شان را نگاه مي كنند، مي گويند در ماهي 
كه گذشته اس��ت، كليت بازار منفي بوده است و چنين 
شرايطي داشته ايم، ولي ما مي دانيم كه با يك گروهي مثال 
خودرويي يا با گروه فلزي به راحتي شاخص را باال و پايين 
مي كنند و تا آن تيم كارشناسي شكل نگيرد، ما نمي توانيم 
صحبت ديگري را كنيم. ما از آن سري كه شاخص را مبنا 
قرار داده ايم، س��ود نقدي بازده را در آن اضافه كرديم. 
بعضي شركت هاي سرمايه گذاري بوده اند كه دوبار آنها 
را حساب كرده ايم و باعث شد كه عدد اشتباهي باشد. 
يعني وقتي رشد آن را ما مقايسه مي كنيم، رشد آن رشد 
ادامه در صفحه 8 غلطي است. 

اقتص��اد ايران در س��ال هاي 
گذش��ته دوره اي طوالن��ي از 
بحران و مش��كالت متعدد را 
پشت سر گذاشته است. پس 
از دوره حدودا دو ساله اجراي 
برجام كه اقتصاد ايران توانست 
در آن رشد اقتصادي دو رقمي 
و بازگشت به توافقات جهاني را 
تجربه كند، با بازگشت تحريم هاي امريكا در دولت ترامپ 
بار ديگر شرايط متفاوت ش��د و اين بار رشد اقتصادي 

منفي و تورم دورقمي با سرعتي باال بازگشتند.
هرچند دول��ت قبل برنامه هايي را ب��راي مقابله با اين 
سياست تحريمي به كار بست كه مهم ترين نتيجه آن 

شكست سياست فشار حداكثري ترامپ در فروپاشي 
اقتصاد ايران بود اما معضالت باقي مانده در دوره تحريم، 
براي چند سال گريبان اقتصاد ايران و البته معيشت مردم 
را گرفت. يكي از اصلي ترين سياست هاي تجاري دولت 
قبل براي مقابله با تاثيرات تحريمي، اجراي سياست ارز 
4200 توماني براي واردات كاالهاي اساسي بود. ارزي 
كه با اين هدف پرداخت ش��د كه قيمت اين كاالها باال 

نرود و به اين ترتيب سفره مردم آسيب كمتري ببيند.
در عمل اما با توجه به رانت و فسادي كه بر بستر اين ارز 
شكل گرفت از همان ابتدا بسياري از تحليلگران اقتصاد 
ايران با به منتقدان اين طرح تبديل شدند. در كنار آن، 
روند افزايشي قيمت كاالهاي اساسي نشان داد كه اين 
برنامه در رسيدن به اهداف خود نيز چندان موفق نبوده 

است. از سوي ديگر با افزايش قيمت نرخ ارز در بازار آزاد، 
دولت مجبور شد سال به سال به ميزان اعتبار مورد نياز 
براي اجراي اين ارز بيفزايد و از اين رو دولت سيزدهم از 
همان ابتدا اعالم كرد كه اين ارز را تخصيص نخواهد داد.

آنچه در عم��ل رخ داد اما با تحليل ها متف��اوت بود. با 
وجود اينكه بسياري متفق القول از تاثير بسيار كم اين 
ارز بر اقتصاد ايران مي گفتند، در عمل مشخص شد كه 
تخصيص آن چندان هم بي تاثير نبوده و نرخ تورم باالي 
ثبت شده در خرداد ماه اين موضوع را تاييد كرد و همين 
موض��وع ترديدهايي را درباره نحوه ت��داوم اجراي اين 
سياست به وجود آورد. با اين حال دولت همچنان اصرار 
دارد كه اقدامات آغاز شده را در نهايت ادامه خواهد داد.

همين موضوع احتماال در ماه هاي آينده شرايط دشواري 

را براي دولت در سياست گذاري و براي مردم در تامين 
معيشت شان به وجود خواهد آورد. اگر دولت نتواند در 
كوتاه مدت راه��ي براي كاهش تورم پيدا كند، افزايش 
حقوق ها و البته افزايش يارانه نقدي به زودي تاثير خود 
را از دس��ت خواهند داد و مردم در ماه هاي پاياني سال 
با فشار تازه مواجه مي ش��وند. از سوي ديگر با توجه به 
محدوديت منابع مالي، اين انتظار كه ارز 4200 توماني 
بازگردد يا سياس��ت حمايتي در همان سطح از سوي 
دولت تعريف ش��ود، قدري از واقعيت دور است. دولت 
س��يزدهم در ارديبهشت امس��ال بازي سختي را آغاز 
كرد و تصميم گرفت اصالحات اقتصادي را در دوره اي 
از بحران آغاز كند. اصالحاتي كه بايد ديد آيا به نتيجه 
مدنظر خواهد رسيد يا خود به بحراني تازه بدل مي شود.

گزارش روز

اعتراف بولتون به دست داشتن در »طراحي كودتا در كشورهاي ديگر«
جان بولتون، مش��اور سابق امنيت ملي اياالت متحده 
امريكا در دوره دونالد ترامپ، در يك برنامه تلويزيوني در 
شبكه »سي .ان.ان« هنگام بحث درباره حمله طرفداران 
ترامپ به كنگ��ره در 6 ژانويه 2020، گفت: من خودم 
در طراحي كودتا در كشورهاي خارجي نقش داشته ام.

»جان بولتون« مش��اور امنيت ملي امري��كا در دوران 
رياس��ت جمهوري »دونال��د ترامپ« ب��ه تالش براي 
كودتاه��اي زيادي در كش��ورهاي جهان كمك كرده 
است. خبرگزاري رويترز در اين خصوص گزارش كرد، 
»جان بولتون« سفير سابق اياالت متحده در سازمان 
ملل متحد و مشاور سابق امنيت ملي كاخ سفيد، روز 
گذشته )س��ه ش��نبه( گفت كه به طراحي كودتا در 
كشورهاي خارجي كمك كرده است. قانونگذاران اين 
هيات اس��تماع كنگره روز سه شنبه، »دونالد ترامپ« 
رييس جمهور س��ابق اي��االت متح��ده را به تحريك 
خشونت در آخرين تالش براي ماندن در قدرت پس از 

شكست در انتخابات 2020 متهم كردند.
با اين ح��ال، بولت��ون در گفت وگو با »جي��ك تاپر« 
مجري شبكه سي ان ان گفت كه ترامپ به اندازه كافي 
صالحيت ندارد كه »كودتاي با دقت برنامه ريزي شده« 

را انجام بدهد.
بولت��ون در ادامه اضافه كرد: »به عنوان كس��ي كه به 
برنامه ريزي كودتا كمك كرده اس��ت - ن��ه در اينجا 
همان طور كه مي دانيد در مكان هاي ديگر- اين اقدام 
)كودت��ا( كار زيادي مي طلبد و اين كاري نيس��ت كه 
او )ترامپ( انجام داده باش��د.« تاپر در ادامه از بولتون 
درباره جزييات كودتاها س��وال پرسيد و بولتون قبل 
از آنكه به ونزوئال اشاره كند، گفت: »من وارد جزييات 
نمي شوم؛ معلوم شد كه موفقيت آميز نبود. نه اينكه ما 
اقدامات زيادي در اين راس��تا انجام داديم بلكه شاهد 
آنچه براي يك اپوزيسيون براي تالش براي سرنگوني 
يك رييس جمهور غيرقانوني انتخاب شده انجام شد، 

بوديم و آنها شكست خوردند.« طبق گزارش رويترز، 
در سال 20۱۹، بولتون به عنوان مشاور امنيت ملي كاخ 
سفيد علنا از درخواست »خوان گوايدو« رييس جمهور 
خودخوانده ونزوئال براي حمايت از تالش ارتش براي 
بركناري نيكالس مادورو حمايت كرد و استدالل كرد 
كه انتخاب مجدد مادورو غيرقانوني است اما در نهايت 

مادورو در قدرت باقي ماند.
مجري س��ي ان ان گفت: »احساس مي كنم چيزهاي 
ديگري وجود دارد كه شما به من نمي گوييد )فراتر از 
ونزوئال(،« كه باعث شد بولتون پاسخ بدهد: »مطمئنم 
وج��ود دارد.« بولت��ون در صحبت هاي��ش گفت كه 
س��رنگوني يك دولت خارجي و غصب ق��درت »كار 
زيادي« مي برد. با اين حال اين مقام سابق دولت ترامپ 
گفت كه توصيف تالش هاي اين رييس جمهوري سابق 
براي باطل كردن نتيج��ه انتخابات 2020 و ماندن در 
قدرت با عناويني مثل »كودتاي به دقت برنامه ريزي 
شده«، »اشتباه« است.  جان بولتون به مجري سي ان ان 

گفت: اين روشي نيست كه دونالد ترامپ كارها را پيش 
بب��رد. كارش زياده گويي از يك ايده نيمه كاره، به يك 
ايده نيمه كاره ديگر اس��ت. طرحي رد مي شود و طرح 
ديگري مي آيد. اين كاري است كه او انجام مي داد. همان 
طور كه گفتم، هيچ كدام از آنها قابل دفاع نيستند اما شما 
بايد ماهيت مشكل دونالد ترامپ را درك كنيد. جيك 
تپر در مخالفت با صحبت هاي اين سفير پيشين امريكا 
در سازمان ملل گفت كه »لزوما يك نفر براي طراحي 
كودتا نبايد با استعداد و زيرك« باشد و اين موجب شد 
تا اين معمار جنگ عراق درباره تالش هاي پيشين خود 
براي به راه انداختن كودتاها خودستايي كند. اين مشاور 
سابق ترامپ در ادامه صحبت هايش درباره ترامپ گفت: 
»در نهايت او آشوبگران را به سمت كنگره رها كرد و در 
اين شكي نيست. اما نه براي ساقط كردن قانون اساسي، 
بلكه براي خريد زمان بيشتر براي اينكه مسووليت را به 
گردن اياالت بيندازد تا كار را دوباره انجام بدهند و اين 
مساله را به شكل ديگري حل كنند. اگر شما اين را باور 

نكنيد، بيش از حد واكنش نشان خواهيد داد.« طبق 
اين گزارش، بسياري از كارشناسان سياست خارجي در 
طول سال ها از تاريخ مداخالت واشنگتن در كشورهاي 
ديگر، از نقش اين كشور در سرنگوني »محمد مصدق« 
نخست وزير ملي گراي وقت ايران در سال ۱۹۵۳ و جنگ 
ويتنام گرفته تا تهاجم اين قرن به عراق و افغانس��تان، 
انتقاد كرده اند اما براي مقامات امريكايي بسيار غيرعادي 
است كه آش��كارا نقش خود را در دامن زدن به ناآرامي 
در كش��ورهاي خارجي تصديق كنند. »ديكنز اولو« 
روزنامه نگار بي بي سي از كنيا در توييتر نوشت: »جان 
بولتون كه در باالترين سمت هاي دولت امريكا از جمله 
سفير سازمان ملل خدمت كرده است، به طور اتفاقي 
به خود مي بالد كه به برنامه ريزي كودتا در كشورهاي 
ديگر كمك كرده است.« اذعان جنجالي جان بولتون 
جمهوري خواه به نقش آفريني در زمينه ايجاد كودتاها 
در ديگر كش��ورها خبرساز شده و واكنش يك سناتور 

هم حزبي او را به دنبال داشته است.
رند پال نماينده ايالت »كنتاكي« در مجلس س��ناي 
امريكا و عضو جمهوري خواه كميت��ه روابط خارجي 
اين نهاد قانونگذاري كنگره، در توييتي كوتاه مواضع 
جنگ طلبانه جان بولتون را ب��ه باد انتقاد گرفت. اين 
سناتور جمهوري خواه در توييت خود به اذعان جنجالي 
بولتون به ايف��اي نقش در زمين��ه كودتاها در جهان 
نوش��ت: »ممانعت از وزير خارجه شدن جان بولتون، 
يكي از غرورآميزترين لحظات )زندگي( من اس��ت.« 
سناتور رند پال در زمان رياست جمهوري دونالد ترامپ 
روابط نزديكي با رييس جمهور امريكا داش��ت و بارها 
عليه مواضع جنگ طلبانه افرادي از قبيل جان بولتون 
موضع گيري كرده بود. بولتون در دولت جورج بوش پسر 
به عنوان نماينده امريكا در سازمان ملل فعاليت داشت 
و در دولت دونالد ترامپ، مدتي به عنوان مشاور امنيت 

ملي كاخ سفيد مشغول به كار بود.

پيام الياس كردي
جواد هاشمي

رييس كميسيون عمران مجلس: طرح ساخت 
4 ميليون مسكن در 4 سال در حال زمين خوردن است

بسته پيشنهادي ساماندهي بازار ملك
 در دولت  تصويب شد

»تعادل« رونمايي از 1 و 2 توماني هاي جديد را بررسي مي كند

نياز اقتصاد به اسكناس درشت و عدم صرفه اقتصادي چاپ اسكناس هاي كم ارزش 

سرنوشت نامعلوم 
انبوه سازي دولتي

صفحه 5                صفحه 5    

صفحه 6    

اصالح وضعيت
 3 ضلع بازار مسكن

پول ُخرد با صفرهايي كمرنگ

پاي بازار س��رمايه هنوز مي لنگ��د، چراكه پس از هر 
صعود نصف و نيمه يك سقوط جاندار را تجربه مي كند 
و درحالي كه هنوز ضرر س��ال هاي قبل سهامداران 
جبران نشده، خسارت جديدي بر آنها وارد مي شود. 
خسارتي كه برخي كارشناس��ان مي گويند از چند 
تصميم غيرمنطقي ناشي مي شود. سال  سياه ۱۳۹۹ 
هيچگاه از خاطر سهامداران بورسي پاك نخواهد شد. 
همان سالي كه بورس روي دور بيماري افتاد و صعود 
غيرمنطقي آن آغاز ش��د و بس��ياري از مردم با اميد 
كسب سودهاي آنچناني و با اعتماد به صحبت برخي 
مسووالن، نه تنها نقدينگي بلكه بسياري از سرمايه هاي 
خود را به اين بازار سپردند و سپس به تماشاي سوختن 
آن نشستند! هيچگاه هم به صورت رسمي مشخص 
نشد چند درصد مردم، تا چه ميزان با سرمايه گذاري 
در بورس متحمل ضرر شدند.   صفحه 4 را بخوانيد

 سياهي بورس
 تمام نشد!

»دول��ت به منظ��ور كاهش اثرات تورمي ناش��ي از 
افزايش بهاي تمام ش��ده كاالهاي وارداتي مربوط 
به توليد از محل وجوه گمركي، نس��بت به ارس��ال 
اليحه اي با قيد دو فوريت به مجلس شوراي اسالمي 
اقدام نموده و خواستار كاهش حقوق گمركي مواد 
اوليه، واس��طه اي، اجزاء قطعات و ماشين آالت از 4 
درصد به ۱ درصد ش��ده است، كه اميد است هر چه 
زودتر در دستور بررسي و تصويب قرار گيرد. اليحه 
مذك��ور ارتباطي به كاهش ن��رخ ارز حقوق ورودي 
از ETS ب��ه 4200 تومان��ي ندارد.« اين بخش��ي از 
جديدترين اطالعيه اي است كه وزارت اقتصاد آن را 
منتشر كرده است. اطالعيه اي كه نشان مي دهد بر 
خالف برخي شايعات كه در روزهاي گذشته مطرح 
شده بود خبري از بازگشت ارز 4200 توماني نخواهد 
بود. اين شايعه زماني مطرح شد كه خبر رسيد دولت 
با يك اليحه دو فوريتي به دنبال بازگرداندن اين ارز به 
گمرك است. در روزهاي گذشته از قول وزير اقتصاد 
نقل شده بود كه پس از آنكه مجلس شوراي اسالمي 
دوفوريت اليحه قبلي دولت را در موضوع اصالح نرخ 
ارز محاس��باتي گمرك و برخي موارد ديگر بودجه 
صفحه 2 را بخوانيد سال ۱40۱ رد كرد، به... 

توضيحات وزارت اقتصاد
  و سازمان برنامه و بودجه

 درباره برنامه دولت

معاون وزارت صمت انتقاد كرد

مهم تري��ن چالش هاي بخش توليد تش��ريح ش��د. 
»قيمت گذاري دستوري، ايجاد محدوديت در واردات 
ماش��ين    آالت، درج قيمت توليدكننده روي كاالها، 
اجراي ناگهاني سياست ها، قاچاق، كمبود نقدينگي، 
تامين قطعات و مواد اوليه، مش��كالت سامانه تجاري 
وگمركي، ماليات ب��رارزش افزوده، تعيين تعرفه هاي 
گمركي ب��دون نظرخواهي از بخ��ش خصوصي« از 
اصلي ترين مشكالت توليدكنندگان بود كه در نشست 
تخصصي فعاالن اقتصادي اتاق تهران مطرح شد. معاون 
صنايع عمومي وزارت صمت، در واكنش به دغدغه ها و 
انتظارات فعاالن اقتصادي، ريشه مشكالت مورد اشاره 
را در مديريت دولتي دانست كه با تغيير روساي جمهور 
صفحه 7 را بخوانيد يا وزرا نيز قابل اصالح نيست.  

 صدور بي رويه
پروانه توليد موبايل!

 در واق��ع وقتي سياس��ت 
تولي��د فقر در يك كش��ور 
جريان داشته باشد، چنين 
آسيب هايي به خودي خود 
به وج��ود مي آين��د. ايران 
زندگ��ي مي كنند به نوعي 
 پاك كردن صورت مساله 
و ش��انه خالي كردن از بار 
مس��ووليتي اس��ت كه بر دوش دولتم��ردان در 
اي��ن زمينه ق��رار دارد. هن��وز يادم��ان نرفته كه 
فردي معروف ب��ه »بيجه« چند س��ال پيش چه 
تراژدي غم انگيزي را در كش��ور رقم زد، اما وقتي 
به زندگ��ي او نگاه كني��م مي بينيم ك��ه او نيز از 
كودكي مورد سوءاس��تفاده قرار گرفت��ه بود و به 
عنوان يك كودك كار هيچ وقت امنيت نداش��ت. 
كودكاني كه در اين شرايط بزرگ مي شوند شايد 
همگ��ي در بزرگس��الي به فردي مانن��د »بيجه« 
تبديل نش��وند اما آس��يب هاي روحي و رواني كه 
مي بينند باعث مي ش��ود كه آنها انس��اني كامل با 
مش��خصات بارز انس��اني و البته آينده اي روشن 
نباشند. نمي توانيم با حرف هاي زيبا و اما و اگرها 
به انتظار آينده اي بنشينيم كه قرار است در دست 
كس��اني باش��د كه در كودكي مورد انواع و اقسام 
آزارها و سوءاستفاده ها قرار گرفته اند. سال هاست 
كه مس��اله كودكان كار در كش��ور م��ورد بحث و 
بررسي اس��ت اما در اين بين هيچ كس به مساله 
تجاوز و سوءاس��تفاده هاي جنسي از اين كودكان 
اش��اره نمي كند يا اگر اشاره اي هم به اين موضوع 
مي ش��ود در هياهوي اخبار ديگ��ر از بين مي رود. 
مس��اله اينجاس��ت كه كودكان كار نه تنها مورد 
اس��تثمار قرار مي گيرند بلكه با آزارهاي جنس��ي 
نيز روح و روان آنها آس��يب هاي بسياري مي بيند 
و البت��ه كه نمي توانند در اين م��ورد به هيچ كس 
ش��كايت كرده يا خانواده اي ندارند كه پيگير اين 
رفتارها باش��د و بخواهد مجرمان را به دست قانون 
بسپارد. كودك آزاري در بين كودكان كار پديده اي 
هميشگي بوده است، فرقي هم نمي كند اين كودك 
كار پس��ر باش��د يا دختر، در هر صورت آنها مورد 
آسيب و سوءاستفاده قرار مي گيرند. اگر بخواهيم 
به عمق اين ماجرا و دليل وجود كودكان كار نگاهي 
بيندازيم، قب��ل از هر چيز مش��كالت اقتصادي و 
معيش��تي نماينگر مي ش��وند. دو عاملي كه باعث 
افزايش ميزان اين كودكان در كوچه و خيابان هاي 
شهر شده است. در دوران كرونا خيلي از كودكاني 
ك��ه در خانواده هاي محروم زندگ��ي مي كردند از 
درس و مدرس��ه ب��از ماندند و براي كس��ب درآمد 
راهي خيابان ها ش��دند. عنوان كردن اين موضوع 
هميش��گي كه تعداد قابل توجهي از اين كودكان 
ادامه در صفحه 8 مهاجراني هستند كه در... 

داوود قاسم زاده

بازگشت 
ارز 4200 
توماني 

تكذيب شد



»دولت به منظور كاهش اثرات تورمي ناشي از افزايش 
بهاي تمام ش��ده كاالهاي وارداتي مربوط به توليد از 
محل وجوه گمركي، نسبت به ارسال اليحه اي با قيد 
دو فوريت به مجلس شوراي اس��امي اقدام نموده و 
خواستار كاهش حقوق گمركي مواد اوليه، واسطه اي، 
اج��زاء قطعات و ماش��ين آالت از ۴ درصد به ۱ درصد 
شده اس��ت، كه اميد اس��ت هر چه زودتر در دستور 
بررسي و تصويب قرار گيرد. اليحه مذكور ارتباطي به 
كاهش نرخ ارز حقوق ورودي از ETS به ۴۲۰۰ توماني 
ندارد.« اين بخشي از جديدترين اطاعيه اي است كه 
وزارت اقتصاد آن را منتش��ر كرده است. اطاعيه اي 
كه نش��ان مي دهد بر خاف برخي ش��ايعات كه در 
روزهاي گذشته مطرح ش��ده بود خبري از بازگشت 
ارز ۴۲۰۰ توماني نخواهد بود. اين شايعه زماني مطرح 
شد كه خبر رس��يد دولت با يك اليحه دو فوريتي به 
دنبال بازگرداندن اين ارز به گمرك است. در روزهاي 
گذشته از قول وزير اقتصاد نقل ش��ده بود كه پس از 
آنكه مجلس شوراي اس��امي دوفوريت اليحه قبلي 
دولت را در موضوع اصاح نرخ ارز محاسباتي گمرك و 
برخي موارد ديگر بودجه سال ۱۴۰۱ رد كرد، به جهت 
اهميت ويژه اين موضوع براي دولت، مجدداً يك اليحه 
دوفوريتي مستقل و تنها متمركز بر موضوع بازگشت 
نرخ محاسباتي گمرك از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به 

تصويب هيات دولت رسيده است.
با اين وجود اما به نظر مي رسد كه با توضيحات جديد 
وزارت اقتصاد، خبري از بازگشت اين ارز نيست و تغيير 
در نرخ ارز مبناي گمركي ايجاد نمي شود. در روزهاي 
گذشته اين موضوع مطرح شده بود كه با بازگشت ارز، 
موج جديدي از رانت ايجاد خواهد شد و حتي اگر دولت 
با اين طرح به دنبال كاهش نرخ تورم باشد، اين موضوع 
تاثير چنداني بر تورم فعلي نخواهد داش��ت. در كنار 
توضيحات وزارت اقتصاد، حاال رييس سازمان برنامه 
و بودجه نيز اعام كرده ديگر خبري از اين ارز نخواهد 
بود. مسعود ميركاظمي در حاشيه نشست هيات دولت 
در جمع خبرنگاران درب��اره تامين اعتبارات عمراني 
سفرهاي استاني گفت: در پايان سال گذشته تعهدات 
سفر اس��تاني ۱۳۵ درصد بود و ما ۳۵ درصد باالتر از 
آنچه تعهد كرده بوديم، پرداخت كرديم. امسال هم از 
مردادماه پرداخت هاي عمراني انجام و البته بيشتر هم 
مي ش��ود. ما تعهد داديم كه استقراض نكنيم و بر اين 
تعهدمان هم هستيم. در تيرماه سال جاري ۱۲ هزار 
ميليارد تومان براي اعتبارات عمراني اختصاص خواهد 
يافت و اين عاوه بر ۱۵ هزار ميليارد تومان اوراقي است 

كه براي بودجه عمراني اختصاص مي يابد.
وي درباره رتبه بندي معلمان نيز تصريح كرد: ما قبل از 

اينكه به پايان هر ماه برسيم، جلساتي را با بانك مركزي، 
وزارت نفت و اقتصاد و دارايي داريم كه منابع و مصارف 
هزينه را براي آن ماه مي بنديم. براي رتبه بندي معلمان 
هم منبع هزينه گذاشتيم، اما دوستان بايد تاش كنند 

ابتدا احكام را در آموز ش و پرورش آماده كنند.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه اظهار ك��رد: اما اين 
رتبه بندي بر اس��اس آنچه در بودجه ديده شده است 
پرداخت مي ش��ود و در چارچوب س��قف بودجه اين 
پرداخت انجام مي شود و اين مبلغ در قانون حدود ۳۶ 
تا ۳۸ ميليارد تومان اس��ت. ميركاظمي درباره برخي 
اخبار مبني بر بازگشت ارز ۴۲۰۰ توماني اظهاركرد: 
االن چيزي به اس��م ارز ترجيحي ۴۲۰۰ وجود ندارد. 
مثا چيزي به اسم اينكه گندم را با ارز ۴۲۰۰ وارد كنيم، 
نداريم. دولت اگر بخواهد از بخشي حمايت داشته باشد، 
بايد مابه التف��اوت ريالي آن را پرداخت كند و در حال 
حاضر ما به التفاوت ريالي حمايتي دولت به نان و دارو 

اختصاص دارد.
وي اضافه كرد: در تمام كشورهاي ديگر هم اگر ديده 
باش��يد، يكي از بحران ها افزايش قيمت مواد غذايي و 
انرژي است كه موجب تورم شده است. ما تاش كرديم 
كه با پرداخت هايي كه انجام شده، مردم را از نوسانات 
قيم��ت جهاني محافظت كني��م. ميركاظمي درباره 
پرداخت عيدي به معلمان در مناسبت هاي مذهبي و 
ملي گفت: چنين مصوبه اي تا االن نداريم و اگر تصويب 

شود حتما پرداخت مي شود.
صحب��ت از پاي��ان دوره ارز ۴۲۰۰ تومان��ي در حالي 
مطرح ش��ده كه دولت همچنان به ش��كل رسمي به 
دو كاالي دارو و گن��دم اي��ن ارز را پرداخت مي كند. 

آنطور كه مس��ووالن اعام كرده اند، دارو تا زماني كه 
زيرس��اخت هاي الزم بيمه اي ب��راي حمايت از تمام 
بيماران فراهم نشود، همچنان اين ارز را دريافت خواهد 
كرد و در رابطه با نان نيز در كنار تاكيد چند باره بر اين 
موضوع كه قرار نيس��ت افزايش قيمتي در اين حوزه 
وجود داشته باشد، دولت بحث هوشمندسازي فروش 
آن را مطرح كرده اس��ت. مش��اور وزير اقتصاد درباره 
آخرين وضعيت اين هوشمندسازي توضيحاتي داده 
كه به نظر مي رسد بر اس��اس آن برنامه دولت گام به 
گام در حال اجراست.  محمد جال با اشاره به اجراي 
طرح هوشمندسازي و مردمي سازي يارانه نان، اظهار 
كرد: يارانه آرد و نان يك تفاوت ماهوي با يارانه س��اير 
كاالهاي اساسي و حتي حامل هاي انرژي دارد و اينكه 
وقتي يارانه را به خود كاال اختصاص مي دهيم، كساني از 
يارانه بيشتر منتفع مي شوند كه بيشتر مصرف مي كنند، 
اما در س��اير كاالها و حتي حامل هاي ان��رژي، افراد 
پرمصرف مان، بيشتر افراد متمكن هستند. وي افزود: 
در موضوع نان، پرمصرف ها، افراد و خانواده هايي هستند 
كه تمكن مالي پايين تري دارند و به دليل اينكه امكان 
تأمين كاالهاي مصرفي ديگر را ندارند، نان بيشتري 
مصرف مي كنند؛ البته به شرطي كه واقعاً نان به مصرف 
اين خانوارها برسد. هدف اصلي طرح مديريت هوشمند 
يارانه آرد و نان يا به اختصار )مهيا( جلوگيري انحراف از 

مصارف گندم و آرد و نان است.
مشاور وزير اقتصاد توضيح داد: در سمت مردم اتفاق 
ويژه اي را مشاهده نخواهيم كرد؛ يعني نه افرايش قيمت 
نان و نه محدوديت خريد نان توسط مردم را خواهيم 
داشت و نه حتي ابزار خاصي تحت عنوان كارت نان يا 

چيزي شبيه اين براي مردم وجود دارد، به اين معني 
كه مردم با كارت بانكي خودشان از هر بانكي كه باشد، 
مطابق س��ابق خريد نان را با همان نرخ س��ابق انجام 
مي دهند. فقط از س��مت كارتخوان هاي هوشمند، يا 
بستر پرداخت هوش��مندي كه به اين سامانه متصل 
اس��ت، تغيير اتفاق مي افتد و عملكرد نانوا سنجيده 
شده و قابل ارزيابي مي ش��ود، با اين رويكرد بحث ما 
اين است كه دسترس��ي به آرد يارانه اي يا يارانه آرد، 
منوط به ميزان عملكرد فروش نان به مردم است. وي 
اضافه كرد: قبًا اين تخفيف با رايزني و چانه زني اتفاق 
مي افتاد، يعني يك سهميه آرد مشخصي به نانوا داده 
مي شد ولي اينكه براي آن عملكردي وجود دارد يا خير، 
ديگر بررسي نمي شد؛ يعني ما نمي توانستيم خروجي 
را بسنجيم، اين زيرساخت در فاز نخست خودش كه 
بحث استقرار س��امانه هاي پرداخت هوشمند است، 
سنجش عملكرد نانوايان را انجام مي دهد. سهميه آرد 
براي نانوايان متعهد و درستكار و توانمند در اين طرح 
به تدريج برداشته مي شود و هزينه باالي اجاره نانوايي 
كه ناشي از سهميه آرد بوده است، به آرامي كاهش پيدا 
مي كند و همچنين هزينه مجوز به مرور كاهش مي يابد 

و به سمت صفر حركت مي كند.
او متذكر ش��د: بنابراين در نهايت هزين��ه توليد نان 
براي اين نانوايان كاهش خواهد يافت و از سوي ديگر 
افرادي كه بيشتر با انگيزه عرضه خارج از شبكه آرد و 
سوءاستفاده از آرد ارزان، كسب و كار خود را فعال كرده 
بودند و مجوز گرفته بودند، موضوعيت كار برايشان از 
دست مي رود، چراكه در اين طرح به آنان يا آرد يارانه اي 
مبتني بر عملكرد ثبت شده در اين سامانه اختصاص 
مي يابد يا آرد و گندم آزادسازي مي شود و اگر شرايط 
فراهم شود و در يك استان آزمايش شود، مابه التفاوت 
نرخ آزاد با نرخ فروش نان، يا همان قيمت تمام شده نان 
به حساب آنان واريز مي شود. اين طرح با دو رويكرد در 
فاز دوم خود پيگيري خواهد شد؛ يا آرد يارانه اي مبتني 
بر عملكرد اختصاص مي يابد يا آرد و گندم به نرخ آزاد 
تغيير قيمت مي ياب��د و به ازاي عملكرد، مابه التفاوت 
آن به نانوا پرداخت مي شود، ولي از سمت مردم هيچ 
تغييري نداريم و هي��چ جهش قيمتي يا هزينه اي به 

مردم وارد نمي شود.
در نبود ارز ۴۲۰۰ توماني، تورم فعا س��رعت گرفته 
و با تكذيب طرح برگشت اين ارز به نظر مي رسد كه 
دولت بايد براي كاهش تورم از برنامه هايي استفاده 
كند كه فعا در اختيار دارد. وزير اقتصاد گفته كه تورم 
به شكل پلكاني كاهش خواهد يافت و عملكرد تير ماه 
در اين حوزه ثابت مي كند كه تا چه حد صحبت هاي 

خاندوزي به عملياتي شدن نزديك است.
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رهبر انقالب توصيه اي درباره 
سرمربي تيم ملي نداشته اند

در پي برخ��ي گمانه زني ها مبني بر تمايل حضرت 
آيت اهلل خامنه اي براي به كارگيري مربي داخلي براي 
تيم ملي فوتبال كش��ورمان اعام شد: رهبر معظم 
انقاب توصيه اي درباره انتخاب سرمربي تيم ملي 
فوتبال نداشته اند. در پي برخي گمانه زني ها مبني 
بر تمايل رهبر انقاب اسامي براي به كارگيري مربي 
داخلي براي تيم ملي فوتبال كشورمان در مسابقات 
جام جهاني قطر خبرنگار ايس��نا كسب اطاع كرد 
كه حضرت آيت اهلل خامنه اي در اين زمينه توصيه يا 
رهنمود جديدي نداشته اند. گمانه زني هاي اخير 
ناشي از بازنشر بيانات ۳ سال قبل ايشان در ديدار 

اعضاي تيم ملي واليبال جوانان است.

واكنش امريكا
به سفر پوتين به تهران

مش��اور امنيت ملي امريكا پيش از س��فر به همراه 
رييس جمهور اين كش��ور به خاورميان��ه، به بيان 
اظهاراتي درباره روابط ايران و روس��يه در آس��تانه 
سفر پوتين به تهران پرداخت. صفحه توييتر شبكه 
الجزيره به نقل از جيك ساليوان، مشاور امنيت ملي 
امريكا كه قرار است همراه جو بايدن، رييس جمهور 
اين كشور به خاورميانه سفر كند، نوشت: بايدن]در 
رايزني هايش[ با اسراييل درباره تاش هاي امريكا 
براي انعقاد توافقي هسته اي با ايران صريح خواهد 
بود. ساليوان درباره سفر آتي رييس جمهور روسيه 
به تهران هم نوشت: زمان سفر پوتين به تهران حائز 
اهميت است. مشاور امنيت ملي كاخ سفيد در ادامه 
ادعاهاي خود عليه ايران گفت: تعميق روابط روسيه 
با ايران براي كشتار اوكرايني ها تهديدي جدي براي 
جهان است. ادعاهاي ساليوان عليه روابط روسيه و 
ايران در جمع خبرنگاران در پي اين مطرح مي شود 
كه او پيش تر در يك كنفرانس خبري مدعي شده 
بود، ايران در حال آماده سازي براي تحويل صدها 
پهپاد داراي قابليت حمل س��اح به روسيه است. 
مشاور امنيت ملي امريكا مدعي شد، كه ايران برنامه 
حمايت نظامي از روسيه را در جنگ اوكراين دارد. 
اطاعاتي در دس��ت داريم كه نشان مي دهد ايران 
در حال آماده شدن براي آموزش نيروهاي روس در 
اين زمينه است. اين در حالي است كه ناصر كنعاني، 
سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در پاسخ به سوال 
خبرنگاران درباره اظهارات مشاور امنيت ملي امريكا 
درباره فروش فناوري هاي نوين ايراني به روس��يه، 
تصريح كرد: سابقه همكاري هاي ميان جمهوري 
اس��امي ايران و فدراسيون روسيه در حوزه برخي 
 فناوري هاي نوين به پيش از آغاز جنگ در اوكراين 
بر مي گردد و در مقطع اخير هيچ تحول خاصي در 
اين ارتباط رخ نداده اس��ت. سخنگوي وزارت امور 
خارجه افزود: موضع جمهوري اس��امي ايران در 
قبال جنگ اوكراين كاما روش��ن است و بارها به 
صورت رسمي اعام شده اس��ت. كنعاني در ادامه 
اف��زود: ادعاي مقام امريكايي در حالي اس��ت كه 
امريكا و اروپايي ها سال ها است كشورهاي اشغالگر 
و متجاوز از جمله در منطقه غرب آسيا را به انباري 
از ساح هاي كشنده متنوع خود تبديل كرده اند 
كه قطعًا بدون اين تسليحات، تداوم بيش از هفت 
دهه تجاوز، جنايت و اشغالگري صهيونيست ها در 

سرزمين هاي اشغالي ممكن نبود.

زمان و مكان مذاكرات
تعيين مي شود

سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه طي روزهاي 
آينده شاهد سفرهاي مهمي از سوي سران كشورهاي 
همس��ايه و منطقه به تهران خواهيم بود، اظهار كرد: 
به زودي زمان و م��كان مذاكرات احياي برجام و رفع 
تحريم ها مشخص مي ش��ود. وي با بيان اينكه در اين 
زمينه گفت وگوها و مشورت هاي سياسي با مقامات 
بلژيك برقرار است و مش��ورت هاي نزديكي در حوزه 
قضايي با دولت بلژيك داريم، تصريح كرد: اميدواريم در 
بستر اقدامات انجام شده و پيگيري هاي صورت گرفته 
و تاش هايي كه تا االن انجام داده ايم، به زودي شاهد 
آزادي اين ديپلمات ايراني باش��يم.  وي افزود: گمان 
مي كنيم دولت بلژيك بايد به درخواست قانوني و به حق 
ايران در اين زمينه توجه كند و تحت تاثير جوسازي 
يك جريان روسياه و كاما شناخته شده كه تصوير و 
كارنامه سياهي در ارتباط با ملت ايران دارد، قرار نگيرد. 
سخنگوي وزارت خارجه در ادامه گفت وگوي خود با 
خبرنگاران در پاس��خ به سوال ديگري مبني بر اينكه 
فرانسه بار ديگر به شهروندان اين كشور براي سفر به 
ايران هش��دار داده و آنها را از سفر به ايران منع كرده 
است، افزود: متاسفانه طرف فرانسوي بر مبناي رفتار 
غير حرفه اي خود اين چندمين بار اس��ت كه چنين 
هش��دارهايي را در وبس��ايت وزارت خارجه خود در 
مورد س��فر به ايران منتشر مي كند و اين هشدارهاي 
امنيتي را ارايه مي كند. كنعاني با بيان اينكه اساس��ا 
مبناي اين هش��دار و رفتار يك رويكرد سياسي است 
و هيچ انطباقي با وضعيت امنيتي ايران ندارد، افزود: 
آمارها نش��ان مي دهد كه در طول يك سال گذشته با 
فروكش كردن شيوع كرونا روند عزيمت گردشگران از 
كشورهاي مختلف از جمله فرانسه به ايران افزايش پيدا 
كرده است. وي با بيان اينكه ايران يكي از كشورهاي 
با ثبات در منطقه غرب آسيا است و شاهد كمترين 
رخدادهاي امنيتي براي گردش��گران خارجي در 
ايران هس��تيم، تصريح كرد: سياس��ت دولت آقاي 
رييسي بر اين قرار دارد كه زمينه ها و بسترهاي الزم 
را در داخل كشور براي افزايش پذيرش گردشگران 
خارجي بيش از گذشته فراهم كند.در ايران به همه 
گردشگران خارجي از جمله گردشگران فرانسوي كه 
عاقه مند به سفر به ايران و ديدار اماكن گردشگري و 

تاريخي ايران هستند خوش آمد مي گوييم.

مردم تورم باالي 40 درصد را 
نمي پذيرند

نماينده مردم س��اري در مجلس ش��وراي اس��امي 
گفت: اگر نمايندگان مجلس سوال دارند و استيضاح 
مي كنند قطعا از سر دلس��وزي بوده و به همين دليل 
استراتژي وحدت و همسويي بايد اولويت اول ما باشد، 
چراكه ديگر مردم تورم باالي ۴۰ درصد و تبعيض را از 
كارگزاران نمي پذيرند. علي بابايي در نطق ميان دستور 
خود در جلسه علني مجلس شوراي اسامي خطاب 
به نمايندگان مجلس گف��ت: به منزله يك فرمول به 
ش��ما عرض مي كنم زندگي ما به قدر علم ما و زندگي 
ما به قامت جهل ما است. چرا شكاف ميان مسووالن 
و ملت قابل تامل شده است و چرا اعتماد ملت وابسته 
به تصميمات كارگزاران نظام شده است؟ چرا نخبگان 
جامعه امروز مسووليت نمي پذيرند و مسووليت پذيري 
آنها كاهش پيدا كرده اس��ت؟ وي در ادامه نطق خود 
افزود: چرا در بحث بي اعتم��ادي جامعه اقدام جدي 
نمي كنيم؟ در اين مسير سواالت فراواني پيش روي 
همه ما است. فقر، تبعيض، تورم و مشكات اقتصادي 
و اجتماعي و مشكات جوانان و بانوان؛ آيا جهت برون 
رفت از چالش هاي موجود در كش��ور راه حلي وجود 
ندارد؟ با اندك تاملي در فرمايشات اخير مقام معظم 
رهبري با كارگزاران نظام مقدس جمهوري اسامي 
از جمله مجلس به پاس��خ مثبت مي رسيم كه به طور 
يقين راه حل وجود دارد اما با كدام استراتژي، راهبرد و 
روش؟ همگان اذعان دارند با تشكيل دولت و مجلس 
و قوه قضاييه همسو مردم اميدوار شدند، به طوري كه 
قدر اين نعمت بزرگ را بايد بدانيم و به تعبير ش��اعر 
ش��كر نعمت نعمتت افزون كند، كفر نعمت از كفت 
بيرون كند. عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان 
اينكه آيا مي  ش��ود با گفتمان اختاف دولت، مجلس 
و قوه قضايي��ه مردم را اميدوار نگه داش��ت؟ گفت: از 
همين زاويه به دولت و كارگزاران نظام توصيه مي كنم 
كه مجلس را رقيب و مخالف خود نپنداريد. ما همان 
روساي ستادهاي انتخاباتي ديروز دولت امروز هستيم. 
مجلس برآين��د اراده ملت بوده و به تعبير حضرت آقا 
دولت، مجلس و قوه قضاييه در يك قالب، كارگزاران 
نظام تعريف مي ش��وند و به تعبير مازندراني ها چاقو 
هيچگاه دسته خود را نمي برد. بابايي تاكيد كرد: اگر 
نمايندگان مجلس سوال دارند، اگر استيضاح كرده و 
تذكر مي دهند، قطعا از سر دلسوزي بوده و به همين 
دليل استراتژي وحدت و همسويي بايد اولويت اول ما 
باشد. ديگر مردم تورم باالي ۴۰ درصد، بيكاري باالي 
۱۵ درص��د، ركود اقتصادي، اخذ مالي��ات روز افزون 
باش��ييب افزايش��ي باال و تبعيض را از اين كارگزاران 
نمي پذيرند. وي خاطرنش��ان كرد: يك سال از دولت 
سيزدهم و دو س��ال از مجلس يازدهم گذشت، بايد 
پاسخگوي عملكرد خودمان باش��يم و ديگر توجيه 
فايده اي ندارد كه اميدوارم آقاي دكتر قاليباف، آيت اهلل 
رييسي و حجت االسام محسني اژه اي براي سرعت 
دادن به اين معيار رهبري و ملت ايران فكر عاجل كرده 
و فقط خودش��ان در قالب سران سه قوه نشينند و هر 
آنچه با خود صحبت مي كنند را با بدنه كارگزاران در 
ميان بگذارند. به همين دليل پيشنهاد طرح تسري 
گفتمان سران قوا به بدنه سه قوه را متذكر مي شوم، 
به همين دليل هم آقاي پزش��كيان روز گذش��ته 

وحدت ملي را تقسيم ارثيه قدرت تعبير مي كنند.

جزييات پرداخت يارانه
و معوقات جاماندگان

افرادي كه اعتراض خود را نسبت به عدم دريافت يارانه، 
ثب��ت يا به عنوان متقاضي جديد ثبت ن��ام كرده  و در 
مرحله شناسايي و دهك بندي تعيين  تكليف شده اند، 
درصورت قرار گرفتن بين دهك اول تا نهم مش��مول 
پرداخت يارانه خواهند بود و تا آخر هفته جاري برايشان 
معوقه نيز پرداخت مي ش��ود. در ارديبهشت ماه سال 
جاري و با تغيير رويه در پرداخت يارانه هاي نقدي، از 
بين ۷۸ ميليون نفر يارانه بگير ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني، 
حدود ش��ش ميليون نفر حذف و باقي مانده در قالب 
۹ دهك مش��مول دريافت يارانه شدند. بر اين اساس 
مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازاي هر نفر براي دهك اول 
تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان براي هر نفر دهك چهارم تا 
نهم از ارديبهشت ماه پرداخت شده است. در اين بين 
بخشي از افرادي كه تا ارديبهشت ماه يارانه مي گرفتند 
و از ماه خرداد در دهك دهم قرار گرفته و يارانه ش��ان 
حذف شده، نس��بت به اين موضوع اعتراض داشتند. 
hemayat. آنها مي توانس��تند ب��ا ورود به س��امانه

mcls.gov.ir درخواست بازنگري كنند. در همين 
راستا با دستور رييس جمهوري براي پيگيري وضعيت 
معترضان به عدم پرداخت يارانه نقدي، براي تمامي 
سرپرس��تان خانواري كه اعتراض ك��رده بودند، يك 
مرحله يارانه نقدي با مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازاي هر 
عضو خانوار به صورت مشروط واريز شد؛ به اين صورت 
كه تا زمان نتيجه بررس��ي اعتراضات قابل برداش��ت 
نبود تا ليس��ت اين افراد، در وزارت رفاه مورد بررسي 
قرار گرفته و دهك بندي شوند. آن طور كه حسيني- 
سخنگوي سازمان هدفمندي يارانه ها- به ايسنا اعام 
كرده، طي بررس��ي هاي وزارت رفاه و ليس��تي كه در 
اختيار اين سازمان قرار گرفته، براي افرادي كه اعتراض 
كرده و مشخص شد كه بين دهك ۱ تا ۹ قرار گرفته اند، 
يارانه تيرماه همانند ساير مشموالن واريز شده است. 
به گفته وي، براي اين دس��ته از افراد يارانه دو مرحله 
ارديبهشت و خرداد نيز به عنوان معوق واريز مي شود؛ 
با اين توضيح كه در صورت قرارگيري آنها در دهك اول 
تا سوم، يارانه مسدودي ارديبهشت  آنان كه ۳۰۰ هزار 
تومان به ازاي هر عضو خانوار بود، به ۴۰۰ هزار تومان 
افزايش پيدا مي كند كه همراه با يارانه خرداد تا پايان 
هفته جاري به حسابش��ان واريز خواهد شد. اما گروه 
ديگر كساني هستند كه تاكنون اصا يارانه اي دريافت 
نكرده يا يارانه آنها قبا قطع شده و متقاضي دريافت 
آن بودند. اين دس��ته از افراد مي توانس��تند از اواخر 
ارديبهشت ماه از طريق سامانه my.gov.ir ثبت نام 
كنند تا درخواست آنها مورد بررسي و پايش قرارگيرند.

توضيحات وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه درباره برنامه دولت

رييس جمهور: 

وزير كشور: 

بازگشت ارز 4200  توماني تكذيب شد

برخورد سليقه اي در بحث عفاف و حجاب ممنوع است

كاربران فضاي مجازي تحت تاثير القائات سوء قرار نگيرند

رييس جمه��ور با بي��ان اينكه جمهوري اس��امي از 
مواضع به حق و منطقي خود عقب نش��يني نمي كند، 
به امريكايي ه��ا توصيه كرد كه به ج��اي تكرار تجربه 
شكست خورده فشار حداكثري به ملت ايران، واقعيت ها 
را ببينند و از گذشته درس عبرت بگيرند. آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييسي در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت 
در واكنش ب��ه ادعاهاي اخير امريكايي ها در خصوص 
برجام گفت: امريكايي ها گفته اند ايران بايد به برجام 
برگردد، در حالي كه جمهوري اسامي هرگز از برجام 
خارج نش��ده و اين امريكا بوده كه نقض پيمان كرده 
است. رييس جمهور افزود: امروز نه تنها براي اروپايي ها 
به عنوان متحد امريكايي ه��ا در مذاكرات، بلكه براي 
همه ملت هاي جهان سوال شده است كه چرا امريكا به 
تعهدات خود در برجام پايبند نماند و از آن خارج شد؟

رييسي با اشاره به تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه ملت 
ايران اظهار داشت: امريكايي ها بارها گفته اند فشاري كه 
به ملت ايران تحميل كردند بي سابقه و حداكثري بوده اما 
سخنگوي وزارت خارجه اين كشور رسمًا اعام كرد اين 
فشارها به هيچ وجه كارساز نبوده و مفتضحانه شكست 
خورده اس��ت. رييس جمهور با بي��ان اينكه جمهوري 
اس��امي از مواضع به حق و منطقي خود عقب نشيني 

نمي كند، به امريكايي ه��ا توصيه كرد كه به جاي تكرار 
تجربه شكست خورده فش��ار حداكثري به ملت ايران، 
واقعيت ها را ببينند و از گذش��ته درس عبرت بگيرند. 
رييس��ي افزود: امريكايي ها بايد در طول ۴۳ سال اخير 
متوجه شده باشند كه نمي شود با زبان زور با ملت ايران 
سخن گفت؛ اين عجيب است كه آنها باز هم مي خواهند 
با همان ادبياتي سخن بگويند كه حتماً نتيجه اي براي آنها 
نخواهد داشت. رييس جمهور گفت: جمهوري اسامي 
ايران در مذاكرات ب��ا ۱+۵ و ۱+۴ همواره كامًا عقاني 
عمل كرده و خواسته هاي منطقي خود را مطرح كرده 
است. امروز هم تيم مذاكره كننده خواسته اي خارج از 
چارچوب ها مطرح نكرده و در تداوم مسيري كه تاكنون 
طي شده، بر اساس موازين عمل مي كند. رييسي در ادامه 
با اشاره به سفر مسووالن امريكايي به منطقه تأكيد كرد: 
اگر رفت وآمدهاي مقامات  امريكايي به كشورهاي منطقه 
براي تحكيم موقعيت رژيم صهيونيستي و عادي سازي 
روابط اين رژيم با برخي كشورهاس��ت، تاش هاي آنها 
به هيچ عنوان براي صهيونيست ها امنيت ساز نخواهد 
ب��ود. رييس جمهور خطاب ب��ه امريكايي ها گفت: اگر 
مي خواهيد بدانيد كه عملكرد و رفت وآمدهاي شما در 
منطقه چه اثري داشته، با چشم باز موضع ملت ها را نگاه 

كنيد كه نفرت از صهيونيست ها و جنايات اين رژيم در 
دل آنها افزايش يافته است. رييسي همچنين با تأكيد 
بر اينكه جمهوري اسامي ايران تمام تحوالت منطقه 
را به دقت زيرنظر دارد و از هيچ تحركي غافل نيس��ت، 
خاطرنشان كرد: بارها به كساني كه از سوي امريكايي ها 
پيام آورده اند گفته ايم كه اگر كوچك ترين حركتي عليه 
تماميت ارضي ايران انجام شود، با عكس العمل قاطع ما 
مواجه خواهد ش��د. رييس جمهور در بخش ديگري از 
سخنان خود، به موضوع ارتقاي زيرساخت هاي رفاهي 
در حوزه آموزش عالي اش��اره كرد و با تاكيد بر ضرورت 
توسعه، نوسازي و تجهيز خوابگاه هاي دانشجويي، به ويژه 
خوابگاه هاي دانشجويي متاهلي، خواستار برنامه ريزي 
دقيق براي مشاركت اقشار مردمي و خيرين و همچنين 
همكاري بنيادها و موسسات در احداث اين خوابگاه ها 
شد. رييسي همچنين توجه دستگاه ها به خدمت رساني 
شايسته به مردم و مطالبات آنها را مورد تأكيد قرار داد 
و با بيان اينكه هيچ كاري مهم ت��ر از خدمت به مردم و 
حفظ آرامش و اميد در جامعه نيست، از افزايش سرمايه 
اجتماعي و اميد در دل م��ردم به عنوان ابرپروژه دولت 
س��يزدهم ياد ك��رد. رييس جمهور متذكر ش��د: همه 
كارگ��زاران دولت بايد خود را موظف به اميدآفريني در 

جامعه بدانند و هركس نس��بت به امور مردم بي توجه 
باش��د و آگاهانه يا ناآگاهانه مردم را نااميد كند، خاف 
راهبرد نظام و دولت حركت مي كند. رييسي همچنين 
با اشاره به ضرورت اقدامات تبييني و اقناعي با موضوع 
عف��اف و حجاب، جامعه ايران��ي را جامعه اي عفيف و 
عاقه مند به حجاب دانست و گفت: امروز عمده بانوان 
و دختران ما در جامعه بسيار مقيد به حفظ حجاب و 
عفاف هستند و بايد از آنها تشكر كرد. رييس جمهور با 
تاكيد بر ضرورت اجراي قانون حجاب و عفاف از سوي 
همه دستگاه هاي اجرايي، ماك عمل در اين زمينه 
را ُمرِّ قانون و آموزه هاي روشن ديني دانست و با رد هر 
گونه اقدام سليقه اي يا خارج از چارچوب هاي قانوني 
در اين زمينه گفت: قانون حجاب و عفاف، تكليف همه 
دستگاه ها و نهادهاي اجرايي و حاكميتي را در زمينه 
ترويج و حفظ حجاب، مش��خص كرده است. رييسي 
جامعه ايران را جامعه اي ديني و عاقه مند به رعايت 
احكام و قواعد ش��رعي خواند و ب��ا قدرداني از منش و 
روحيات م��ردم در اين حوزه، گف��ت: ترويج فرهنگ 
حجاب و عفاف به نوعي عاقه قلبي عمده مردم است. 
دستگاه هاي مسوول بايد تاش كنند، ضمن رعايت 

قواعد و موازين قانوني، در اين مسير گام بردارند.

وزير كش��ور گف��ت: حت��ي عزيزاني كه ممكن اس��ت 
حجاب شان كامل و دقيق نباشد و ممكن است مقداري 
نقص داشته باشد، آنان هم با دل و جان به انقاب و نظام و 
اسام هم اعتقاد دارند هم وابسته هستند. احمد وحيدي 
در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران 
با اشاره به در پيش رو بودن ايام اربعين اظهار كرد: در توافقي 
كه با دولت عراق شده است، لغو رواديد براي اين ايام انجام 
ش��د. الزم است كه زيرساخت هاي آن را هم فراهم كنيم 
كه هم استان ها و هم دستگاه هاي درگير اين امر دارند كار 
خود را انجام مي دهند. وي با اش��اره به موضوع آزاد سازي 
سواحل، بهره گيري مناسب از آنها را مورد تاكيد قرار داد 
و گفت: شرايط نس��بتًا قابل قبولي را داريم اما بايد تاش 
كني��م هرچه مي تواني��م آن را بهتر كنيم ت��ا عزيزان در 
سفرهاي تابستاني به سواحل كمتر دچار مشكل شوند و 
بيشتر بتوانند بهره وري داشته باشند. وزير كشور در پاسخ 
به پرسشي درباره تاكيد بر اجراي قانون عفاف و حجاب و 
ديدگاه دولت در اين زمينه، تصريح كرد: موضوع زيست 
عفيفانه در كشور يك موضوع خيلي جدي است و البته 

بانوان ما و دختران ما همه غالبًا و اكثراً خودشان را متعهد 
مي دانند. ما عفيف تر و باحجاب تر از زنان ايراني در هيچ جا 
نداريم و اين جزو افتخارات كشور ماست. وحيدي يادآور 
ش��د: حتي عزيزاني كه ممكن است حجاب شان كامل و 
دقيق نباشد و ممكن است مقداري نقص داشته باشد، آنان 
هم با دل و جان به انقاب و نظام و اسام هم اعتقاد دارند 
و وابسته هس��تند. حاال در اين بين افرادي پيدا مي شوند 
كه در اثر سهل انگاري يا بي تفاوتي و غفلت آن حجابي كه 
بايد رعايت كنند، نمي كنند و خيلي از آنان هم با يك تذكر 
مشفقانه مشكل حل مي شود و گوش مي كنند. وي افزود: 
بعضي از موارد خيلي نادر هم پيدا مي شود كه به هرحال 
يك مقدار حالت اصرار بر عدم رعايت قانون دارند. به هرحال 
قانون همه جا قانون است. مصوبات و مقرراتي كه معادل 
قانون است همه جا بايد رعايت شود و فرقي هم نمي كند كه 
كجا باشد. در هر حوزه اي از ترافيك و راهنمايي رانندگي تا 
ماليات و در همه مسائل اجتماعي هر مقرراتي وجود دارد 
بايد اجرا شود. وزير كشور با تاكيد بر اينكه در مورد حجاب 
هم مقررات و مصوباتي وجود دارد كه كاركردي مش��ابه 

قانون دارد، اظهار كرد: بايد اينها رعايت شود و موارد بسيار 
اندكي كه پيدا مي شود كه حتي در برابر تذكرات ناصحانه، 
مشفقانه و محبت آميز رعايت نمي كنند، آن وقت تذكرات 
مقداري جدي تر به آنان داده مي شود و خيلي از آنان هم 
بع��د از اين تذكرات متنبه مي ش��وند و به مقررات توجه 
مي كنند. وحيدي در پاسخ به پرسشي درباره »واكنش به 
انتشار عامدانه تصاوير كشف حجاب در فضاي مجازي كه 
با تحريك افرادي خارج نشين انجام مي شود«، تصريح كرد: 
بعضي از اين موارد اصا مربوط به داخل نيست و از خارج 
حمايت و اداره مي شود و طبيعتًا آنان قصدهاي نامطلوبي 
دارند و به دنبال تحميل يك فرهنگ غلط و منحط هستند 
و اين را راه مقابله با اسام و نظام اسامي قرار دادند و طبيعتًا 
اينها مواردي است كه قابل قبول نيست. وي افزود: اينكه 
عده اي در خارج بنشينند كه معموالً هم به دستگاه هاي 
اطاعاتي خارجي وصل هس��تند - و بعضًا هم اين امر 
معلوم شده است - بخواهند براي داخل تعيين تكليف 
كنند، آن هم در يك مس��اله با اين اهميت، قابل قبول 
نيس��ت. ما از همه كساني كه با فضاي مجازي سروكار 

دارند درخواس��ت مي كنيم كه تحت تاثير اين القائات 
سوء قرار نگيرند كه غالبًا هم قرار نمي گيرند. اما عناصر 
محدودي هم اگر تحت تاثير قرار گرفتند، طبق وظايف 
قانوني، دستگاه هاي مربوطه به آنان تذكراتي مي دهند 
كه آنان هم حتمًا بايد اين تذكرات مدنظرشان باشد و به 
آن عمل كنند. وحيدي در پاسخ به اين پرسش كه چرا 
نيروهاي انتظامي به جاي مقابله با خفت گيري بر گشت 
ارشاد تاكيد دارند، اظهار كرد: آن موارد هم جزو وظايف 
نيروي انتظامي هس��ت. اين نيرو وظايف گسترده اي 
دارد و انجام يك وظيفه معنايش اين نيست كه وظيفه 
ديگري زمين بماند. در آن حوزه ها هم نيروي انتظامي 
قاطعانه عمل مي كند. وي يادآور شد: طبيعتاً تاش هاي 
مختلفي ممكن است انجام شود كه اصل موضوع را به 
جاي ديگري ارجاع دهند اما چنين نيس��ت و وظايف 
مختلف است كه اين مورد هم از جمله وظايف نيروي 
انتظامي محسوب مي شود. همانطور كه با قانون شكنان 
ترافيك و سارقان بايد برخورد شود، بايد به كساني هم 

كه اين مقررات را رعايت نمي كنند تذكر داده شود.



گروه بانک و بیمه | 
جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اردیبهشت ماه 
سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که حجم نقدینگی به ۴۹۴۳ هزار 
میلیارد تومان رسیده و در کنار رشد 2.۳ درصدی در دو ماه 
اول سال ۱۴۰۱ رشد ۳7 درصدی در یکسال اخیر داشته 
است که همچنان رقم بزرگی است و اثر آن بر تورم نگران 
کننده است.اگرچه ضریب فزاینده نقدینگی متاثر از کاهش 
تسهیالت دهی بانک ها در دو ماه اول منفی ۳.۹- درصد بوده 
اما پایه پولی 6۴۳ هزار میلیارد تومانی که یکی از عوامل اصلی 
رشد نقدینگی در ماه های بعد خواهد بود در دو ماه اول 6.5 
درصد و در یکسال اخیر بیش از ۳۰ درصد رشد داشته که 
می تواند اثرات تورمی قابل توجهي داشته باشد.  در بخش 
سپرده ها نیز سپرده دیداری در دوماه اول رشد 2.6 درصدی 
و در یکسال اخیر رشد باالی ۴8 درصدی داشته که نشان می 
دهد مردم به خاطر رشد نرخ ارز و نرخ باالی تورم و به خصوص 
افزایش قیمت کاالها از جمله مواد خوراکی و معیشتی در 
یک سال اخیر، همچنان به نگهداری پول به صورت نقد برای 
انجام معامالت توجه داشته اند و توجه کمتری به سپرده 
های بلندمدت با رش��د ۳2 درصدی نشان می دهند. این 
موضوع در کنار رشد ۳۳ درصدی سپرده کوتاه مدت حکایت 
از توجه بازار به معامالت مس��کن، ارز، کاالهای مصرفی و 
خرید و فروش و واسطه گری اس��ت. از سوی دیگر رشد 
هزینه های تولید و نیاز به سرمایه در گردش نیز موجب 
شده تا فعاالن اقتصادی، پول بیشتری را در سپرده های 
کوتاه مدت و دیداری نگهداری کنند تا بتوانند خرید و 

فروش مورد نیاز و هزینه های خود را پرداخت کنند. 

    بدهی 470 هزار میلیارد تومانی دولت 
به بانک ها 

بدهی دولت به سیس��تم بانکی، بانک مرکزی و بانک ها 
همچنان رشد باال نشان می دهد و در طول یکسال اخیر 
اگرچه بدهی دولت ب��ه بانک مرکزی با رقم ۱۳۳ همت 
کاهش ۱۱- درصدی داش��ت و در دو ماه اول نیز رش��د 
۱.2 درصدی داشته اس��ت،  اما بدهی دولت به بانک ها 
رشد باالی ۱2 درصدی در یکسال و رشد ۳.6 درصدی 
در دوماه اول داشته است و رقم بزرگ ۴7۰ هزار میلیارد 
تومانی بدهی دولت به بانک ها یکی از نگرانی های اصلی 
وضعیت بانک ها و مخارج دولت و بدهی دولت به بانک ها 
را نشان می دهد.  از سوی دیگر اگرچه رشد بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی 
به خاطر کاهش رشد تسهیالت دهی بانک ها در دوماه 
اول منفی 6- درصد بوده اما در یکسال اخیر بدهی بانک 
ها به بانک مرکزی یا اضافه برداشت بانک ها رشد باالی 
۱8 درصدی داشته و رقم ۱۳7 همت را ثبت کرده است. 

    رشد 10 درصدی مطالبات معوق
در دوماه اول 1401

نکته مهم دیگر در ش��اخص های پولی و بانکی، رشد 
۴۱ درصدی مانده مطالبات معوق و مشکوک الوصول 
در یکسال اخیر و رشد ۱۰ درصدی تنها در دوماه اول 
سال ۱۴۰۱ است که به رقم ۳58 هزار میلیارد تومان 
رسیده است و س��هم ۱۰ درصدی از مانده تسهیالت 
بانک ها دارد که مشکالت بانک ها را افزایش داده است.

    رشد نقدینگی
براس��اس آخرین داده های آماری بان��ک مرکزی، حجم 
نقدینگی در پایان اردیبهش��ت ماه سال ۱۴۰۱ به ۴۹۴۳ 
هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه 
سال گذشته 2.۳ درصد رشد را ثبت کرده است. براساس 
آخرین داده های آماری بان��ک مرکزی، حجم نقدینگی 
در پایان اردیبهشت ماه س��ال ۱۴۰۱ به رقم چهار هزار و 
۹۴۳ ه��زار میلیارد تومان )۴۹۴۳ ه��زار میلیارد تومان( 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳7.۳ درصد 
رشد داشته است.حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال 
۱۴۰۰ برابر چهار هزار و 8۳2 هزار میلیارد تومان و در پایان 

اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ نیز سه هزار و 6۰۰ هزار میلیارد تومان 
بود.نرخ رشد نقدینگی در ۱2 ماه منتهی به اردیبهشت ماه 
۱۴۰۱ نس��بت به س��ال قب��ل از آن ۳7.۳ درص��د و در 
اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز 2.۳ درصد 
رشد داشت.  اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و 
وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و 
طبیعی است. موضوع مهم، اما کمیت و کیفیت نقدینگی 
است.مقدار نقدینگی نباید آن قدر باال باشد که نتوان ارتباطی 
منطقی بین آن و شاخص های کالن اقتصای همچون »نرخ 
رشد اقتصادی« برقرار کرد.دولت ها همواره سعی می کنند 
رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. 
هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی 
قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می تواند 
پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و 
کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. اما عدم کنترل و هدایت 
نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.مروری 
بر متغیرهای کالن پولی در 2 ماهه نخس��ت سال جاری 
نشانگر کاهش شتاب رشد نقدینگی و پایه پولی به نسبت 
مدت مشابه سال گذشته است؛ روندی که از نیمه دوم سال 
گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.با آغاز به کار 
دولت سیزدهم مسئله کنترل رش��د نقدینگی و تورم به 
عنوان یکی از مهم ترین اولویت های اقتصادی دولت و بانک 
مرکزی مورد توجه قرار گرفت. بررسی نرخ رشد دوازده ماهه 
نقدینگی نش��ان می دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴2.8 
درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳7.۳ 

درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.البته 
طبق اعالم بانک مرکزی، 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی 
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری )اضافه 
شدن اطالعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه 
ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه( 
مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری 
مذکور، رش��د دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت  
ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.7 درصد کاهش می  یابد. از این رو رش��د 
دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت  ماه ۱۴۰۱ 
)با پایه همگن( نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل )۳8.8 
درصد(، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نش��ان می دهد.

همچنین، رشد نقدینگی در یک ماهه اردیبهشت۱۴۰۱ 
معادل با 2.5 درصد بوده  اس��ت که نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل )۳.2 درصد(، ۰.7 واحد درصد کاهش نش��ان 
می دهد.از نیمه دوم س��ال ۱۴۰۰، رش��د پایه پولی متاثر 
از رویک��رد انضباط  گرایانه دولت و سیاس��ت  های پولی و 
نظارتی فعال بانک مرکزی به  طور قابل مالحظه  ای کاهش 
یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان می دهد که رشد 
دوازده  ماهه پایه پولی از ۴2.6 درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ 
به ۳۰.5 درصد در پایان اردیبهشت  ماه سال ۱۴۰۱ کاهش 
یافته است.الزم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی 
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه سال 
قبل )۳۱.5 درصد( نیز به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش 
نشان می دهد. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت  ماه 
سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل 6.5 درصد 

رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال ۱۴۰۰ )7.۴ 
درصد(، ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

    سپرده های دولت آزاد شد
 حجم ریپو کاهش یافت

عامل اصلی رش��د پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه سال 
۱۴۰۱ نس��بت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک 
مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده های دولت 
نزد بانک مرکزی بوده اس��ت. دلیل کاهش س��پرده های 
دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۱، 
اجرای طرح مردمی س��ازی توزیع عادالنه یارانه ها و واریز 
یارانه نقدی )مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد( جمعاً به 
میزان ۴68 هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه 
با هدف حمایت از خانوارها در ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری 
می باش��د. الزم به توضیح است، بانک مرکزی در راستای 
جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از 
اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادالنه یارانه ها، کاهش 
حجم ریپو )عملیات بازار باز( و فروش اوراق بدهی دولت را 

در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده است.

    اصالح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی 
موثر در کنترل پایه پولی

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱ و طبق اعالم 
بانک مرکزی، بر خالف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که 
 عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان 
خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته 
بود، پرداخت های دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با 
اتکای منابع سپرده ای خود بوده است. لذا، یکی از تحوالت 
مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک 
مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت س��یزدهم 
ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
گفتنی است بانک مرکزی از ابتدای سال جاری اصالح نظام 
بانکی در سه محور اصالح رابطه دولت و بانک مرکزی، بانک 
مرکزی و بانکها و همچنین بانک ها و مش��تریان را به طور 
جدی کلید زده اس��ت. در همین راستا مدیریت استفاده 
دولت از تنخواه گردان به عنوان یکی از ارکان مهم اصالح 
رابطه دولت و بانک مرکزی با هماهنگی بین سازمان برنامه 
و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اجرایی شده و دولت 
در سال جاری تاکنون از تنخواه خود استفاده نکرده است.بنا 
به اعالم رییس کل بانک مرکزی و پیرو مصوبه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا مقرر شده است 
خزانه  داری کل کشور ابتدا از منابع رسوب  شده دولت 
نزد بانک مرکزی استفاده کند و دریافت تنخواه آخرین 

راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.

    خاموش کردن موتور رشد نقدینگی
 از کانال انضباط بخشی نظام بانکی

وحید شقاقی ش��هری، اقتصاددان در این خصوص گفت:  
اقدامی که در حال حاضر در وزارت اقتصاد و امور دارایی و 
بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد، خاموش کردن موتور 
رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی است. 
در واقع مسیری که دولت سیزدهم در پیش گرفته عمال 
پیاده سازی انضباط پولی-مالی در کشور است که هرچقدر 
این انضباط تداوم داشته باشد می توان امیدوار باشیم که 
رشد نقدینگی کاهش پیدا کند یا کنترل شود. وی ادامه داد: 
شفافیت صورت های مالی، کنترل ترازنامه بانک ها، تفکیک 
بانک های بد از بانک های خوب ، انضباط بخشی به بانک هاي 
بد ، فشار سنگین برای برقراری انضباط بانکی برای بانک های 
پرریسک و بد، کاهش ریسک بانک های بد ، محدودیت بر 
رشد ترازنامه بانک های بد )منظور از بانک های بد یعنی 
بانک های پرریسک(، کاهش تحمیل تسهیالت تکلیفی 
به سیستم بانکی و سالم سازی ترازنامه آنها جزو سیاست 
های انضباط بخشی نظام بانکی است که در دستور کار 
قرار دارد و هرچقدر سرعت بیشتری در اجرا داشته باشد 
، می توان امیدوار به کاهش بیشتر رشد نقدینگی باشیم.
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بانك مركزي: تورم در خردادماه 
نسبت به ابتداي دولت سیزدهم 

1۸ واحد درصد كم شد 
بانك مركزي اعالم كرد: نرخ تورم در ابتداي دولت 
سیزدهم متأثر از سیاست هاي دولت قبل 5۹ درصد 
بود كه در خردادماه امسال به رغم اجراي طرح حذف 
ارز ۴2۰۰ توماني و اثرات تورمي كوتاه مدت آن، به 
۴۱ درصد كاهش یافته است. بر اساس توضیحات 
بانك مركزي در پاسخ به انتقادات برخي رسانه ها، 
در خصوص ادعاي رشد باالي نقدینگي در یكسال 
اخیر مي بایست خاطرنشان شود، با آغاز به كار دولت 
سیزدهم مساله كنترل رشد نقدینگي و تورم به عنوان 
یكي از مهم ترین اولویت هاي اقتصادي دولت و بانك 

مركزي مورد توجه قرار گرفته است.

    كاهش رشد نقدینگي
در این راستا، بررس��ي نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگي 
نشان مي دهد كه نرخ رش��د نقدینگي از ۴۰.5 درصد 
در پایان ش��هریورماه ۱۴۰۰ طي ی��ك روند نزولي به 
۳7.۳ درصد در پایان اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۱ كاهش 
یافته اس��ت. البته الزم به تاكید اس��ت ك��ه 2.6 واحد 
درصد از رشد نقدینگي در اردیبهش��ت ماه ۱۴۰۱ به 
افزایش پوشش آماري )اضافه ش��دن اطالعات بانك 
مهراقتصاد در آمارهاي پولي، بواسطه ادغام بانك هاي 
متعلق به نیروهاي مسلح در بانك سپه( مربوط بوده و در 
صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماري مذكور، رشد 
دوازده ماهه نقدینگي در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به 
۳۴.7 درصد كاهش مي یابد.  از این رو رشد دوازده ماهه 
نقدینگي منتهي به پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ )با پایه 
همگن( نسبت به رشد دوره مش��ابه سال قبل )۳8.8 
درصد(، معادل ۴.۱ واحد درصد كاهش نشان مي دهد.

    كاهش رشد پایه پولي
رشد پایه پولي نیز متأثر از رویكرد انضباط گرایانه دولت 
و سیاست هاي پولي و نظارتي فعال بانك مركزي از نیمه 
دوم سال ۱۴۰۰ به طور قابل مالحظه اي كاهش یافته 
است. بررسي آمارهاي پولي نش��ان مي دهد كه رشد 
دوازده ماهه پایه پول��ي از ۴2.6 درصد در پایان تیرماه 
۱۴۰۰ به ۳۰.5 درصد در پایان اردیبهش��ت ماه س��ال 
۱۴۰۱ كاهش یافته اس��ت. لذا، همانطور كه مالحظه 
مي گردد روند كاهش رشد صعودي گذشته در دولت 
جدید تا حدودي مهار ش��ده و انتظار م��ي رود با تداوم 
سیاست هاي اقتصادي این دولت رشد نقدینگي و پایه 
پولي ساالنه كماكان به روند نزولي خود ادامه دهد. ادعاي 
سیاست منفعالنه بانك مركزي نسبت به تحوالت پولي 
و تورمي در ش��رایطي مطرح ش��ده است كه این بانك 
با همكاري دولت سیاس��ت ها و اقدامات مناسبي را در 
راستاي مهار رشد بي ضابطه كل هاي پولي و تورم تدارك 
دیده اس��ت. بر همین اساس همانطور كه اشاره شد در 
تداوم روند نزولي رش��د كل هاي پولي از اواس��ط سال 
گذشته، طي دوماهه ابتدایي سال جاري نیز رشد پایه 
پولي و نقدینگي علي رغم اجراي طرح مردمي سازي و 
توزیع عادالنه یارانه ها از روند مناسبي مطابق با برنامه هاي 
سیاست گذار پولي برخوردار بوده است.در این ارتباط 
الزم به توضیح مي باشد كه عامل اصلي رشد پایه پولي 
در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال 
قبل، افزایش خال��ص مطالبات بانك مركزي از بخش 
دولتي متأثر از كاهش س��پرده هاي دول��ت نزد بانك 
مركزي بوده است.دلیل كاهش سپرده هاي دولت نزد 
بانك مركزي در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، اجراي طرح 
مردمي سازي توزیع عادالنه یارانه ها و واریز یارانه نقدي 
)مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد( جمعًا به میزان 
۴68 هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با 
هدف حمایت از خانوارها در ۱۹ اردیبهش��ت ماه سال 
جاري مي باشد. الزم به توضیح است، بانك مركزي در 
راستاي جذب نقدینگي ایجاد شده و كاهش اثرات پولي 
ناشي از اجراي طرح مردمي سازي توزیع عادالنه یارانه ها، 
كاهش حجم ریپو )عملیات بازار باز( و فروش اوراق بدهي 

دولت را در سال ۱۴۰۱ در دستور كار قرار داده است.

    توقف استقراض دولت
در خصوص عملكرد مالي دولت در سال ۱۴۰۱ باید 
اذعان نمود كه برخالف رویه دوماهه ابتدایي س��ال 
۱۴۰۰ كه عمده تأمین مالي دولت با اتكاي به منابع 
حساب تنخواه گردان خزانه و مبتني بر ایجاد بدهي به 
بانك مركزي صورت گرفته بود، پرداختهاي دولت در 
دوماهه ابتدایي سال ۱۴۰۱ با اتكاي منابع سپرده اي 
خود بوده اس��ت. لذا، یكي از تحوالت مثبت شكل 
گرفته در خصوص رابطه مالي دولت و بانك مركزي 
كه عمدتاً به رویكرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط 
مي یابد، اتكاي بیشتر دولت به منابع خود بوده است. 
همچنین، به دنبال حذف ارز ترجیحي در تأمین ارز 
واردات كاالهاي اساس��ي، سهم خالص دارایي هاي 
خارجي بانك مركزي در رش��د پایه پولي برخالف 
رویه سال هاي گذشته در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ 

نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ كاهنده بوده است.

    كاهش نرخ تورم
در ارتباط با ادعاي افزایش نرخ تورم باید یادآور شد كه 
نرخ تورم در ماه ابتدایي دولت سیزدهم )شهریورماه 
۱۴۰۰( بر اس��اس محاس��بات بان��ك مركزي رقم 
5۹.۳ درصد ثبت شد )باالترین تورم 8۰ سال اخیر( 
كه ب��ا روي كار آم��دن دولت س��یزدهم و به دنبال 
سیاست هاي به كارگرفته شده و اقدامات اجرایي در 
زمینه مدیریت موثرتر روند تحوالت كل هاي پولي، 
ثبات بخش��ي به بازار ارز، نظارت بر قیمت كاالها و 
خدمات و تأمین مناسب كاالهاي اساسي، نرخ تورم 
از مهرماه س��ال ۱۴۰۰ روند نزولي به خود گرفت؛ و 
با كاهش قابل مالحظه ۱2.۱ واحد درصدي به رقم 
۴6.2 درصد در پایان س��ال ۱۴۰۰ رسید.  این روند 
كاهشي طي سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم 
یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در خردادماه سال 
جاري به ۴۱.۰ درصد رسیده است. )كاهش ۱8 واحد 

درصدي نسبت به ابتداي دولت سیزدهم( .

پول ُخرد با صفرهایي كمرنگ
 محس�ن شمش�یري| دی��روز تصاوی��ري از 
اس��كناس هاي جدید هزار توماني و دو هزار توماني، 
كه به تازگي در بازار عرضه ش��ده اند، منتشر شد. اما 
در دل همی��ن عكس ها، نكات مهمي پنهان ش��ده 
است.این اس��كناس هاي جدید با امضاي عبدالناصر 
همتي، منتشر ش��ده اند. در واقع، به نظر مي رسد كه 
این اسكناس ها در دولت پیش��ین چاپ شده  و االن 

وارد بازار شده اند.
از طرف دیگر، در قس��مت باالي این اس��كناس ها، 
صفرهاي كمرنگ شده  و در پایین آنها، اعداد بدون صفر 
نمایش داده شده اند. به نظر مي رسد كه این اقدام، در 
جهت آمادگي اذهان عمومي براي حذف چهار صفر از 
پول ملي بوده است. موضوعي كه سال هاست توسط 
دولت ها مطرح مي شود. براین اساس با هدف حذف 
چهار صفر هزینه اي روي دست بانك مركزي گذاشته 
تا چهار صفر حذف ش��ود و اسكناس ۱ و 2 توماني را 
منتش��ر كنند و انتظار مي رود ك��ه بانك مركزي، در 
پي انتشار اس��كناس هاي جدید، هزینه هاي امحاي 
اس��كناس هاي هزار توماني و دو هزار توماني قدیمي 
را اعالم كند. اما در عین حال این پرسش مطرح است 
كه در حال حاضر این نوع اسكناس فقط براي معرفي 
تومان كار ب��رد دارد و براي معامالت قابل اس��تفاده 
نیس��ت زیرا ارزش معامالتي ن��دارد و در حال حاضر 
حتي نان نیز به قیمت ۴ توم��ان فروش مي رود و لذا 
كس��ي تمایل به معامله و نگهداري اس��كناس ۱ و 2 

توماني ندارد. 
اگرچه با رش��د فناوري ه��ا و بانك��داري دیجیتال و 
الكترونیك، سهم اسكناس به كل نقدینگي و پول در 
گردش به كمتر از 2 درصد رسیده و از نقدینگي 5 هزار 
همتي در گردش اقتصاد، تنها 6۴۳ همت را اسكناس 

و مسكوك تشكیل مي دهد. 
از میزان سكه هاي رایج نیز به دلیل ارزش باالتر نیكل 
و كروم به كار رفته در س��كه ها، عمال مردم س��كه اي 
را مش��اهده نمي كنند چون به محض ضرب سكه ها 
و ورود آن ب��ه بازار، چند وقت بعد جمع آوري ش��ده 
و تبدیل به آلیاژ مورد نیاز صنایع مي ش��ود.  در حال 
حاضر، نقدینگي عمدتا تبدیل به سپرده هاي كوتاه 
مدت و بلند مدت و س��پرده دیداري شده و شبه پول 
سهم بسیار بیشتري از پول كشور دارد. معامالت نقد 
نیز عمدتا از طریق چك انجام مي شود. بقیه پرداخت ها 
نیز در سیس��تم پرداخت بانكي و فروشگاهي و عابر 
بانك ها از طریق كارت خوان ه��ا، كارت هاي بانكي، 
حساب هاي الكترونیك، پرداخت با موبایل و انتقال 
پول از طریق اینترنت انجام مي ش��ود كه بیش از ۹8 
درصد در گردش مالي و انتقال پول و نقدینگي سهم 
دارند. هر ماه به میزان دو هزار همت گردش مالي در 
سیس��تم پرداخت الكترونیك و حدود 8۰۰ همت از 
طریق چك مبادله پول انجام مي شود و سهم پول نقد 
و اسكناس بسیار اندك است و سكه نیز عمال از جریان 
اقتصاد خارج شده و بالفاصله ذوب مي شود و تبدیل 

به آلیاژ كروم و نیكل مي شود. 
اما مردم انتظار دارند كه پول ملي از طریق اسكناس و 
به شكل كاغذ و ظاهري خودنمایي كند و البته با تعداد 
صفرهاي كمتر نشانه حاكمیت ملي در اقتصاد باشد و 
حداقل در مقایسه با پول هاي معتبر جهان مانند دالر، 
یورو، یوان، ین و روبل و روپیه، اسكناس تومان یا رالد 

ایران نیز خودنمایي كند. 
براین اساس، صرفه اقتصادي در آن است كه هر چند 
سال یكبار اسكناس هاي با ارزش باالتر از ۱۰، 2۰، 5۰ 
و ۱۰۰ هزار تومان منتشر ش��ود كه نماد پول ارزش 
كشور باش��د. حتي بچه هاي كوچك، نوجوانان و به 
خصوص كساني كه در خارج كشور زندگي مي كنند 
عالقه دارند كه اسكناس ایراني را از مادر بزرگ و پدر 

بزرگ خود عیدي بگیرند و با آن خرید كنند. 
عالوه بر این نوس��تالژي و نیاز روحي و رواني به پول 
نقد و اسكناس، نیاز به اسكناس همواره در زندگي ما 
احساس مي شود و در صورت قطع اینترنت یا كارت 
خوان یا دردسترس نبودن آنتن ابزارهاي الكترونیك 
و سفر به نقاط دور افتاده، انتظار داریم كه اسكناس با 

ارزش داشته باشیم. 
اما متاسفانه با وجود تورم هاي باال، 2 هزار برابر شدن 
قیمت ها در س��ال ۱۴۰۱ نس��بت به س��ال ۱۳57، 
همچنان ۱۰۰۰ توماني یا ۱۰ هزار ریالي چاپ مي شود 
و خبر از انتشار اس��كناس ۱۰۰۰ توماني داده اند. در 
حالیكه هیچ كس حاضر نیس��ت براي برداشتن یك 
۱۰۰۰ توماني از روي زمین اقدام كند و كمر خم كند تا 
پول را بردارد. كارشناسان معتقدند كه نقدینگي اسمي 
كشور در سال ۱۴۰۰ نس��بت به سال ۱۳57 حدود 
۱۳6۰۰ برابر و تولید ناخالص داخلي حقیقي حدود 
دو برابر شده و بنابراین پتانسیل تورمي نقدینگي68۰۰ 
برابر بوده اس��ت در حالي كه قیمت كاالها و خدمات 
یا ش��اخص قیمت مصرف  كننده 2۰۰۰ برابر ش��ده 
است. از س��وي دیگر، یك دالر آمریكا در بازار جهاني 
معادل 25 س��نت ۱۳57 قدرت خرید و ارزش دارد. 
همچنین ارزش اس��مي رال  در برابر دالر نس��بت به 
۱۳57 حدود ۴5۰۰ برابر كاهش ارزش داشته كه با 
توجه به كاهش ارزش دالر جهاني به یك چهارم سال 
57 ارزش حقیقي رال7 ۱8۰۰۰ برابر كاهش ارزش 
داشته اس��ت. اما این ۱8۰۰۰ برابر كاهش ارزش رال  
با 68۰۰ برابر ش��دن نقدینگي سازگار نیست. یعني 
ارزش رالت در برابر دالر سال 57 كاهش ارزش بسیار 
بیشتري نسبت به 68۰۰ برابر شدن نقدینگي و2 هزار 
برابر شدن سطح قیمت ها در این ۴۳ سال داشته است.

در چنین ش��رایطي كه در س��ال هاي اخیر تورم 5۰ 
درصدي داشته ایم و اس��كناس ۱۰۰۰ توماني اصال 
توجیه اقتصادي ندارد. سوال این است كه با چه توجیه 
و هزینه اي بانك مركزي اس��كناس كم ارزش چاپ 
مي كند. در حال حاضر پرین��ت یا كپي یك صفحه 
معمول شناسنامه بین 2 تا ۴ هزار تومان هزینه دارد 
اما مشخص نیس��ت كه هزینه كاغذ و رنگ و ایمني 
اسكناس چقدر است و چرا باید پول خرج اسكناسي 
كنیم كه اصال ارزش معامله ندارد و مردم در معامالت 

از آن استفاده نمي كنند؟

بدهی 470 همت دولت به بانک ها و 137 همت بانک ها به بانک مرکزی و 133 همت دولت به بانک مرکزی

خاموشکردنموتورنقدینگیازمسیرانضباطپولیمیگذرد

نگراني از آثار جنگ اوكراين بر اقتصاد اروپا و مشكالت صادرات نفت وگاز موجب شد

ارزش دالر از یورو پیشي گرفت، اونس جهاني طال به 1715 دالر كاهش یافت
گروه بانك و بیمه | محسن شمشیري |

ارزش دالر در براب��ر یورو به دلیل فش��ار روس��یه بر اروپا، 
مشكالت صادرات گاز و نفت روسیه به اروپا، نگراني از آینده 
اقتصاد كشورهاي اروپایي و مسائل سیاسي و بازار جهاني، 
به باالترین سطح خود در 2۰ سال اخیر رسیده و دالر و یورو 
عمال برابر ش��ده و حتي برخي كارشناسان اعالم كرده اند 
ك��ه در روزهاي آین��ده ارزش دالر از یورو نیز باالتر خواهد 
رف��ت. در حالي كه ارزش یورو به ۱.۰۰6 دالر رس��یده بود 
اما روز چهارشنبه عمال هر دالر معادل یك یورو شده است 
و احتماال در روزهاي آینده ارزش دالر از یورو نیز بیش��تر 
خواهد شد. به گزارش راشاتودي، ارزش یورو روز سه شنبه 
در بورس مسكو نسبت به دالر امریكا كاهش یافت چرا كه 
نگراني ها درباره ركود اقتصادي اتحادیه اروپا به علت بحران 
انرژي افزایش یافته اس��ت.بر اساس این گزارش، نرخ دالر 
به 58.7۰ روبل رس��ید در حالي كه ی��ورو به 58.52 روبل 
كاهش یاف��ت.در مبادالت بین المللي نیز نرخ یورو به دالر 
نزدیك شد. در معامالت پرتالطم فاركس، واحد پول اروپا 
تنها به ۱.۰۰۰۱ دالر كاهش یافت كه پایین ترین س��طح 
آن در 2۰ س��ال گذشته محسوب مي ش��ود.یورو در سال 
جاري میالدي تاكنون ۱2 درصد در برابر دالر كاهش یافته 
است، زیرا افزایش قیمت انرژي با توجه به جنگ اوكراین 
و تحریم ها علیه روسیه كه تامین كننده اصلي انرژي این 
قاره است، به اقتصادهاي اروپایي آسیب رسانده است.یگور 
ژیلنیكوف، تحلیلگر ارشد بخش تحلیل اقتصادي و صنعتي 
پرومسویازبانك، در این باره گفت: براي اولین بار در 2۰ سال 

گذشته، برابري بین یورو و دالر شكل گرفت، زیرا واحد پول 
ایاالت متحده همچنان در انتظار سیاست هاي پولي فشرده 
فدرال رزرو افزایش مي یابد.وي توضیح داد: ما معتقدیم كه 
تا نشست بانك مركزي اروپا )در 2۱ ژوئیه( ممكن است این 
تغییرات ادامه یابد و دالر از ارز اروپایي گران تر هم بش��ود.

نگراني فزاینده در مورد عرضه گاز روسیه بر فشارها بر این 
ارز واحد افزوده است. روز دوشنبه، شركت گازپروم جریان 
خط لوله نورد استریم ۱ را به علت تعمیر و نگهداري ساالنه 
متوقف كرد.به گفته این اپراتور، تعمیرات كه تا 2۱ ژوئیه 
ادامه خواهد داشت، قباًل برنامه ریزي و درباره آن با همه شركا 
توافق شده بود.فیونا سینكوتا، تحلیلگر ارشد بازارهاي مالي 
در سیتي ایندكس، به گاردین گفت: ترس ها مبني بر اینكه 
روسیه ممكن است ظرف ۱۰ روز پس از اتمام كار، عرضه گاز 
)به اروپا( را دوباره فعال نكند، افزایش یافته است. وي هشدار 
داد: این اقدام مي تواند باعث ركود اقتصادي در اروپا شود.

قیمت فروش دالر در بازار آزاد چهارشنبه، 22 تیرماه ۱۴۰۱ 
به ۳۱67۰ تومان رسید و متاثر از كاهش قیمت اونس جهاني 
طال به ۱7۱5 دالر قیمت سكه به كانال ۱۴ میلیون تومان 
افت كرده و معادل ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. 
در صرافي هاي بانكي نیز دالر توافقي ۳۱هزار و 65۰ تومان و 
یورو ۳۱ هزار و 72۰ تومان داد و ستد مي شود. عالوه بر این، 
در صرافي هاي بانكي قیمت فروش دالر مسافرتي 27 هزار 
و ۹۴7 تومان و قیمت خری��د دالر از مردم 27 هزار و  66۹ 
تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 28 
ه��زار و 858 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 57۱ 

تومان اعالم شده است.قیمت طالي ۱8عیار هر گرم یك  
میلیون و ۳76 هزار تومان، قیمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
قدیم ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جدید نیز ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

قیمت نیم سكه بهار آزادي 8 میلیون و ۱۰۰ تومان، ربع سكه 
بهار آزادي 5 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سكه یك گرمي 
۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش 
مي رس��د.هر مثقال طال در بازار داخلي، 5 میلیون و ۹62 
هزار تومان ارزش گذاري شده است. ضمن اینكه قیمت هر 
اونس طال در بازارهاي جهاني ۱727 دالر است.معامالت 
توافقي دالر چهارشنبه ، 22 تیرماه در كانال ۳۰ هزار تومان 
آغاز شد.در نخستین ساعت هاي ش��روع فعالیت بازار 
توافقي ارز، دالر با قیمت ۳۰ هزار تومان و با حجم 2 هزار 
خرید شد.دالر در »كانال سامانه اطالع رساني ارز توافقي 
تهران« با نرخ ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان و با حجم ۱۰ هزار 
معامله شد. در صرافي هاي بانكي نیز دالر ۳۱هزار و 65۰ 
تومان و یورو ۳۱ هزار و 72۰ تومان داد و ستد مي شود. 

    هند ارز ملي را 
براي تجارت با ایران و روسیه به كار مي گیرد

بان��ك مركزي هند اع��الم كرد از این پس براي تس��هیل 
معامالت تجاري با كش��ورهاي تح��ت تحریم اقتصادي 
همچون ایران و روسیه، مكانیس��م پرداخت با روپیه را به 
كار خواهد گرفت.بانك مركزي هند )RBI( مكانیسمي را 
براي تسهیل تجارت بین المللي به روپیه )INR( را با گزینه 

پرداخت فوري ایجاد كرده اس��ت. بانك هایي كه به عنوان 
نمایندگي هاي مج��از براي چنین تراكنش هایي فعالیت 
مي كنند، باید براي تسهیل این كار، تأیید نهادهاي مربوط 
را دریافت كنند.بانك مرزي هند اعالم كرد به منظور رشد 
تجارت جهاني با تاكید بر صادرات از هند و حمایت از عالقه 
روزافزون جامعه تجاري جهاني به روپیه، تصمیم گرفته شده 
است كه راه هایي براي صدور صورتحساب، پرداخت و تسویه 
صادرات/واردات ایجاد شود.در بیانیه بانك مركزي هند آمده 
است: قبل از اجراي این ساز وكار، بانك ها ملزم خواهند بود تا 
از اداره ارز خارجي بانك مركزي هند، دفتر مركزي بمبئي، 
تأییدیه بگیرند.»ماهش دساي«، رییس EEPC )شوراي 
توسعه صادرات مهندسي هند( گفت: »اقدام بانك مركزي 
براي ایجاد مكانیسم تس��ویه تجارت بین المللي با روپیه، 
تجارت با كش��ورهاي تحت تحریم مانند ایران و روسیه را 
تسهیل مي كند. از زماني كه تحریم ها علیه روسیه اعمال 
شد، تجارت با این كشور به دلیل مشكالت پرداخت تقریبًا 
متوقف شده است. در نتیجه مكانیسم تسهیل تجارت با 
برنامه بانك مركزي، ش��اهد كاهش مشكالت پرداخت با 
روسیه هستیم. این كار همچنین خطر نوسانات بازار تبادل 
ارز را به ویژه با توجه به برابري یورو-روپیه كاهش مي دهد. 
ما این كار را اولین گام به سمت تبدیل ۱۰۰ درصدي روپیه 
مي دانیم. بانك مركزي هند، در این اطالعیه اعالم كرده 
اس��ت كه كلیه صادرات و واردات، در چارچوب این برنامه 
ممكن اس��ت بر اس��اس روپیه صورت گیرد و نرخ مبادله 
بین ارزهاي دو كشور شریك تجاري، در بازار تعیین شود. 

شاخص پولی و بانکی / ارقام به هزار میلیارد 
رشد نسبت به اردیبهشت 1401تومان - درصد 

اردیبهشت 1400
رشد نسبت به 

اسفند 1400
64330.56.5پایه پولی 

3.9-76865.2ضریب فزاینده نقدینگی
494337.32.3نقدینگی 

92448.52.6سپرده دیداری 
140733.43.3سپرده کوتاه مدت 
206832.51.6سپرده بلندمدت

6045.83.1بدهی دولت به سیستم بانکی
11.41.2-133بدهی دولت به بانک مرکزی 

6.1-13718.7بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
470123.6بدهی دولت به بانک ها

3609471.9مانده تسهیالت بانک ها 

35841.210.3مطالبات معوق با سهم 10 درصدی از مانده تسهیالت

کاهشانتهاابتدا دوره / ارقام به درصد
42.834.78.1رشد نقدینگی از مهرماه 1400 تا اردیبهشت 1401 

38.834.74.1رشد نقدینگی دوازده ماهه از اردیبهشت 1400 تا اردیبهشت 1401 

3.22.50.7رشد نقدینگی ماهانه از اردیبهشت 1400 تا اردیبهشت 1401 

42.630.512.1رشد دوازده ماهه پایه پولی از تیرماه 1400 تا اردیبهشت 1401

31.530.51رشد دوازده ماهه پایه پولی از اردیبهشت 1400 تا اردیبهشت 1401
7.46.50.9رشد پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال قبل از اردیبهشت 1400 تا اردیبهشت 1401 



مجيد عش��قي رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در همايش ش��ركت هاي دانش بنيان، بازار سرمايه، 
دورنماي آينده، كه ديروز چهارشنبه ۲۲ تير در بورس 
تهران و با حضور س��يد احس��ان خاندوزي وزير امور 
اقتصادي و دارايي، برگزار شد گفت: ۳۰ شركت برتر ما 
در بازار سرمايه دارايي محور هستند در حالي كه اين 
امر در دنيا برعكس است. اين امر نشان مي دهد جاي 
شركت هاي فناوري در بازار س��رمايه ما خالي است. 
اميدوارم سياست گذاران، حاكميت و فعاالن صنعت 
دانش بنيان اين مجال را فراهم كنند تا اين جاي خالي 
سريعتر پر شود. رييس سازمان بورس ادامه داد: بحث 
فعلي، بحث استراتژي خروج شركت هاي دانش بنيان 
و عرضه اوليه آنها اس��ت. در واقع ايجاد نقدشوندگي 
براي اين شركت ها شروع ش��ده است البته ما از قبل 
هم شركت هايي در بازار سرمايه داشتيم كه بخشي از 
فعاليت آنها دانش بنيان بود اما اخيرا با عرضه تپسي 
ش��ركتي مبتني بر فناوري را وارد بازار كرديم كه اين 
يك شروع است و اميدواريم اين فرايند ادامه دار باشد.

عشقي ادامه داد: بحث بعدي انتشار اوراق تامين مالي 
دانش بنيان ها اس��ت كه با قانون جديدي كه تصويب 
شد اين مسير هموارتر شده است. در بازار سرمايه نياز 
به مقررات جديد هس��ت كه بايد بحث انتش��ار اوراق 
براي ش��ركت هاي فناوري هموار شود و سهم انتشار 
اوراق آنها نس��بت به اوراق دولت افزايش يابد. تامين 
مالي جمعي نيز بحث بعدي اس��ت. حج��م و اندازه و  
ميزان تامين مالي جمعي ثبت ش��ده و پيشنهاداتي 
هم در اين دو سال داش��تيم اما هنوز  در ابتداي مسير 
هستيم و اميدوارم حجم قابل مالحظه اي داشته باشيم. 
رييس سازمان بورس اضافه كرد: در خصوص توسعه 
صندوق هاي جسورانه و خصوصي فعال موفق نبوديم 
اما منابع قابل توجهي در اين خصوص جمع شد. با اين 
حال نحوه سرمايه گذاري آنها موفقيت آميز نبود و نحوه 
سرمايه گذاري آنها درست تعريف نشد. بايد در ساز و كار 
آن تغيير ايجاد شود. مهم ترين بحث در اين خصوص 
بحث مواجه با ريسك است. بايد ابزارهايي ايجاد شود 
كه سرمايه گذاري بدون ريس��ك را ايجاد كند. به اين 
ترتيب اركان بايد در اين صندوق ها تغيير كند و با توجه 
به حمايت هاي دولتي اين مسير هموار است. عشقي با 
اشاره به ضرورت حضور فين تك ها در فرآيند بازار، گفت: 
با همه مشكالت اما اكنون در جاي مناسبي از فناوري 
در بازار سرمايه ايستاده ايم و خدمات آنالين و معامالت 
آنالين تا به حال با موفقيت صورت گرفته است. اما نياز 
داريم كه از فين تك ها در زيرساخت هاي بازار سرمايه و 
روند تسويه استفاده كنيم. چون بازار با انبوهي از داده ها 
رو به رو اس��ت بايد از فين تك ها ب��راي اجرايي كردن 
ايده هاي نوين استفاده كنيم. عشقي گفت: خوشبختانه 
كارگروه دانش بنيان در سازمان بورس تشكيل شده 
اس��ت و با توجه ب��ه اهميت آن هيات مدي��ره بورس، 
فرابورس و نماينده وزارت اقتصاد در اين كارگروه حضور 
دارند. موضوعات دانش بنيان شركت ها در اين كارگروه 

مطرح مي شود و در جلسه اول ۱۶ اصالح در خصوص 
فعاليت آنها داشتيم. در اين كارگروه، فعاليت ها تعريف 

شده و پيگيري ها در حال انجام است. 

   تبادل نظر در شركت هاي دانش بنيان 
محمود گودرزي، مديرعامل ش��ركت بورس تهران 
اعالم كرد: موضوع بس��يار مهم و حياتي اين است كه 
بنيانگذاران يك كسب و كار زماني كه مي خواهند مدل 
كس��ب و كار مدرن خود را تغيير دهند، بايد اقدام به 
ارزيابي اكوسيستم فعاليت خود كنند. نامگذاري امسال 
به س��ال »توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين« شبيه 
تغيير مدرن كسب و كار حكمراني اقتصاد ايران است 
و مي توان انتظار داشت كه شاهد يك تحول اساسي در 
اقتصاد به ويژه در حوزه شركت هاي دانش بنيان باشيم.

گودرزي، دغدغه اصلي اين روزهاي جوانان كشور را 
بحث اشتغال دانست و گفت: كارآفريني به خصوص 
در حوزه اقتصاد ديجيتال مي تواند بسيار آسان باشد، 
زيرا مانند يك صنعت نيازمند هزينه و سرمايه گذاري 
ثابت و زياد نيست و فقط مبتني بر نيروي انساني است.

مديرعامل ش��ركت بورس تهران ادامه داد: اكنون در 
كشور نزديك به هفت هزار شركت دانش بنيان وجود 
دارد و ۶۵ درصد آنها به درآمد عملياتي رسيده اند، اما 
بقيه آنها ش��ركت هاي نوپا هس��تند. به نظر مي رسد 
با قانوني كه در س��ال ۹۲ گذاش��ته شد شاهد تحول 
اساسي در شركت هاي دانش بنيان بوديم، زيرا نيمي از 

شركت هاي دانش بنيان در هشت سال اخير تاسيس 
شده اند. گودرزي با بيان اينكه امروز ۴۶ درصد از توليد 
ناخالص كل كش��ورهاي جهان نشات گرفته از حوزه 
اقتصاد ديجيتال است، گفت: اين عدد در چهار سال 
گذشته يعني در سال ۲۰۱۸، نزديك به ۱۶ درصد بود 
كه اين امر نش��ان دهنده تحول شگرف است و بيشتر 
بورس هاي دنيا ه��م در حال فعاليت در حوزه اقتصاد 
ديجيتال هستند. مديرعامل ش��ركت بورس تهران 
خاطرنشان كرد: براساس پيش بيني هاي انجام شده 
در س��ال ۲۰۲۳ شاهد س��هم ۵۲ درصدي از اقتصاد 
ديجيتال در توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان 
خواهيم بود كه اين امر موضوع شركت هاي دانش بنيان 
به ويژه حوزه اقتصاد ديجيتال را بسيار مهم كرده است.

وي گفت: بورس تهران با همكاري سازمان نظام صنفي 
يارانه اي اين همايش را با هدف ايجاد گفتمان بين بازار 

سرمايه و شركت هاي دانش بنيان سر و شكل داد.
گودرزي با تاكيد بر اينكه نياز اس��ت تا متوليان بازار 
سرمايه با مدل كسب و كار دانش بنيان توجه كنند، 
اظهار داش��ت: اي��ن گفت وگوي دو س��ويه مي تواند 
دغدغه هاي مدنظر را مورد توجه سياس��ت گذار بازار 

سرمايه قرار دهد تا مورد پيگيري واقع شود.

   يك پلتفرم هوشمند
 در راه اكوسيستم مالي كشور

مش��اور وزير اقتصاد و ام��ور دارايي ب��ا اعالم خبر 

رونمايي از يك سامانه هوشمند توثيق دارايي طي 
۱۰ روز آتي، اظهار كرد: اميد مي رود اين سامانه به 
فناوري هاي مالي كمك ش��اياني كند. دكتر جالل 
ادامه داد: طي يك دهه گذش��ته در حوزه پرداخت 
پيش��رفت هاي زيادي مش��اهده ش��ده اس��ت، اما 
همچنان در حوزه هاي تضمين و توثيق كمبودهايي 
احس��اس مي ش��ود. او ادامه داد: با كمك سازمان 
بورس و ش��ركت س��پرده گذاري مركزي پلتفرمي 
طراحي شده كه توثيق هوش��مند و الكترونيكي را 
در اكوسيس��تم مالي كشور در حوزه احراز هويت و 
صدور انواع فرامين در حوزه هاي حقوقي به صورت 

صد در صد الكترونيكي، ايجاد مي كند.

   مقابله قانوني با كارآفريني
سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري 
در همايش ش��ركت هاي دانش بنيان، بازار س��رمايه 
دورنماي آينده گفت: ساختاري در اقتصاد ايران شكل 
گرفته كه به صورت قانوني با كارآفريني مقابله مي كند.

وي ادام��ه داد: صنايعي در ايران درس��ت ش��ده كه 
صنعت نيس��ت و ابت��دا كارخانه ب��وده. دانش بنيان 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي در پژوهش اس��ت.

ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در پارك هاي 
علمي و فناوري، نس��بت به دولت معادل ۲۵ به يك 
است. اين مسوول اظهار كرد: در اقتصاد دانش بنيان 

نسبت به اهميت ايده و افراد صحبت مي شود.
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عدم همخواني طرح مجلس با 
شرايط و قوانين كشور و بازار سرمايه 
ايرنا| حميدرضا فوالدگر، نماينده سابق مجلس 
و مش��اور وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص 
طرح تنظيم بازار كاالهاي مش��مول الزام به عرضه 
در بورس هاي كااليي كه در در دستور كار مجلس 
است، گفت: اين طرح سال گذشته يك بار در صحن 
علني مطرح شد و به كميس��يون صنايع و معادن 
برگشت خورد، اخيراً هم گزارش كميسيون صنايع 

و معادن آماده شده و در نوبت صحن علني است.
وي اف��زود: در اين پيش نويس كه در كميس��يون 
صنايع مجلس تدوين شده است، در ابتدا به موضوع 
صنعت فوالد پرداخته ش��ده بود اما در ادامه بحث 
زنجيره ه��اي صنايع معدني و پتروش��يمي به آن 
اضافه ش��د. فوالدگر در تشريح محتواي اصلي اين 
طرح گف��ت: محتواي اصلي طرح ب��ر اين موضوع 
استوار اس��ت كه در زنجيره هاي صنايع معدني و 
پتروشيمي همه محصوالت در بورس كاال عرضه 
ش��وند و به منظور مديريت بر اين مساله، كارگروه 
يا شورايي براي تصميم گيري تعيين شود كه اين 
مساله با روال حاكم بر بازار سرمايه و بورس كاال قابل 
تجميع نبوده و به نوعي نقض كننده مسير عرضه 
و تقاضا و روش هاي متداول بازار سرمايه، سازمان 

بورس و اوراق بهادار و بورس كاال است.
به گفته مش��اور وزير اقتصاد، اين طرح نياز به كار 
كارشناس��ي دارد و به نظر مي رسد قبل از اينكه در 
صحن علني به قانون تبديل شود، بايد صاحبنظران 
نظرهاي خ��ود را ارايه دهند و قطع��ا آرا و نظرات 
كارشناسي ش��ركت هاي بزرگ و توليدكنندگان 
صنايع معدني و پتروش��يمي و همينطور مديران 
ش��ركت هاي بورس��ي، س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار و بورس كاال نيز مورد نياز اس��ت و مي تواند 

تعيين كننده و موثر باشد.
وي ادامه داد: به عقيده بن��ده اين تصميم اتخاذ 
ش��ده به نوعي متناقض اس��ت، چرا كه از سويي، 
عرضه فرآورده هاي زنجيره هاي صنعت، معدن و 
پتروشيمي بر مبناي قانون در ساختار بورس كاال 
اتفاق مي افتد، از س��وي ديگر اما نوعي مديريت 
دولت��ي تاثيرگ��ذار در فرآيندها اتف��اق مي افتد 
ك��ه روش متداول و س��ازوكارهاي بورس كاال را 
برهم مي زند. فوالدگر اع��الم كرد: بحث نظارت، 
رگوالتوري، سياست گذاري و تنظيم گري از سوي 
دولت اشكال ندارد اما تصميم گيري مديريتي و 
قيمت گذاري بر ب��ورس كاال و تاثيرگذاري روي 
س��ازوكارهاي آن با شرايط و قوانين كشور و بازار 

سرمايه سازگاري و همخواني ندارد.

چرا بورس درجا مي زند؟
راداراقتصاد| س��امان منتظري كارشناس بازار 
سرمايه درمورد ش��رايط و جو حاكم بر بازار سهام 
اظه��ار كرد: معام��الت هفته هاي اخي��ر حاكي از 
كاهش ارزش معامالت است و با اين ارزش معامالت 
نمي توان انتظار داشت سهام بزرگي همانند شستا، 
خودرو، فوالد و... حركت چشمگير و خارق العاده اي 
را در بازار س��هام به ثبت برسانند؛ مادامي كه اقبال 
عمومي )سهامداران حقيقي و حقوقي( به بازار اندك 
است، نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه بازار تحرك 
خاصي داشته باشد و در حقيقت يكي از مهم ترين 
داليل درجا زدن بازار س��هام همين مس��اله است. 
منتظري بيان كرد: اخبار و احتماالت پيرامون برجام 
نيز يكي ديگر از عوامل ع��دم تحرك يا درجا زدن 
بازار سهام است. به طور حتم برجام و اخبار مربوط 
به آن بر جو و جبهه گيري بازار تاثير مستقيمي دارد 
و بايد منتظر ماند تا جهت گيري بازار متناس��ب با 
واقعيت هاي ناشي از اين موضوع شفاف و مشخص 
بشود. وي ابراز كرد: پيش  بيني مي شود طي يك ماه 
آينده بازار در همين محدوده و نوساني باقي خواهد 
ماند و اتفاق خاصي رق��م نمي خورد؛ به بيان ديگر 
فكر مي كنم تا يك ماه آينده شاخص روزي منفي 
و روز ديگر مثبت خواهد بود اما برآيند اين نوسان ها 
در نهايت همين محدوده فعلي اس��ت. كارشناس 
بازار سرمايه تشريح كرد: اگر بازار را به دو نيم سهام 
بزرگ و كوچك تقسيم كنيم؛ در تقابل بين خريدار 
و فروشنده در ۵۰ سهم بزرگ بازار، فروشنده هاي 
قوي ت��ر از خريدار اس��ت و در چن��د روز اخير در 
نمادهاي بزرگ تقاضاي بزرگي ديده نشد. وي اضافه 
كرد: در سهام كوچك نيز خريدار و فروشنده قوي 
در هر دو س��مت معامالت ديده نمي شد كه البته 
مي توان گفت ش��رايط اين نمادها نسب به سهام 
بزرگ، بهتر است و به نظر مي رسد كه سرمايه گذاران 
نسبت به پيش روي اين نمادها در آينده اميدوارتر 
هستند. منتظري با اشاره به اينكه سهام بزرگ عمدتا 
صادرات محور هستند، بيان كرد: حدود ۷۰ الي ۸۰ 
درصد بازار سهام صادراتي محور بوده و به نرخ هاي 
جهاني وابستگي دارند؛ به واسطه اينكه سرنوشت 
اين س��هام به قيمت محصوالت پاي��ه گره خورده 
است، با افول قيمت محصوالت پايه، رويداد جذاب 
و متحول كننده اي برايشان پيش بيني نمي شود؛ 
به همين دليل سهامداران به نمادهاي كوچك تر 
تمايل بيشتري نش��ان مي دهند. كارشناس بازار 
سرمايه مطرح كرد: در تحليل تكنيكال يك سوم 
عمر نمودار، روند آن اس��ت كه مي تواند صعودي يا 
نزولي باشد و همچنين دو سوم عمر نمودار مي تواند 
نوس��اني باش��د. در حال حاصر نيز عم��ر رونددار 
قيمت هاي جهاني به اتمام رس��يده و اكنون در دو 
سوم عمر نوساني آنها هستيم كه شايد طوالني باشد 
و به همين دليل س��هام كاموديتي محور در ميان 
مدت تحرك جدي نداشته باشد. منتظري گفت: 
فكر مي كنم در اواخر مردادماه شرايط مساعدتري 
براي بازار سهام به وجود خواهد آمد و انتظار مي رود 
در آن برهه زماني كمي از جريان نوس��اني فاصله 
گرفته و روند جديدي شكل بگيرد و در نهايت نيز در 

آذر ماه شاهد رشد و بازدهي خوبي باشيم.

 استاد اقتصاددانشگاه تهران 
در گفت وگو با  »تعادل«

آلبرت بغزيان، اقتصاددان و عضو هيات علمي 
دانش��گاه تهران معتقد اس��ت كه س��امانه اي 
كردن فرآيند ها و رسيدگي ها به طور كلي باعث 
تسهيل امور مي شود. هيچ سامانه الكترونيكي 
نيست كه باعث ايجاد خلل در فرآيندي شود و 

نظم را به هم بريزد. 
 اين اقتصاددان درگفت وگو با »تعادل« در ادامه 
بيان كرد: س��امانه مودي��ان مالياتي، درگاهي 
اس��ت كه داده ه��اي فعاليت ه��اي اقتصادي 
موديان و اطالعات خود س��ازمان امور مالياتي 
در آن گردآوري شده است. با راه اندازي سامانه 
موديان هم دخالت موديان و هم مميزها يعني 
عامل انس��اني از روند ماليات ستاني و اخذ آن 
حذف مي شود. با اين سامانه اطالعات بيشتر، 
جامع ت��ر و دقيق تري به س��امانه وارد و امكان 

تغيير اين اطالعات هم وجود ندارد. 
به گفته اين كارش��ناس مس��ائل اقتصادي، با 
راه ان��دازي س��امانه موديان ماليات��ي، مودي 
اطالع��ات مالي خ��ود را در آن ثبت و س��پس 
توسط سازمان بررسي مي ش��ود. با راه اندازي 
اين سامانه حقايقي اس��تخراج مي شود كه بر 
اس��اس اين حقايق دولت مي تواند براي خود و 

مخارجش تصميم گيري كند. 
به گفته اين اقتصاددان، ما تاكنون اين سامانه 
را نداشته ايم، در حالي كه چنين سامانه هايي 
حدود ۳۰ سال پيش در اروپا و آمريكا اجرايي 

شده است. 
بغزيان همچنين تاكي��د كرد: در فصل ماليات 
هم��واره اين ادبيات به گوش مي رس��د كه »از 
يك آش��نا تخفيف مالياتي مي گيريم يا معاف 
مي شويم«، يعني به دليل دخالت عامل انساني 

با فرار و يا معافيت هاي غيرعادالنه مواجه ايم.
اي��ن اقتصاددان خاطرنش��ان كرد: كاس��ب و 
فعال اقتصادي چ��ون درآمدش در جايي ثبت 
نمي شود و هم اينكه زير ساخت ثبت اين درآمد 
در كشور ما مهيا نيست، مالياتي نمي پردازند. 
تمام اين مس��ائل دس��ت به دس��ت هم داده و 
اقتصاد زير زميني فراهم و بهش��تي براي فرار 

مالياتي ايجاد مي كند. 
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران همچنين 
متذكر شد: در اين شرايط به بخش هاي شفاف 
اقتصاد كه ماليات مي پردازند، اجحاف مي شود، 
با اين رون��د كوچه و خيابان دالل و س��وداگر 
اقتصادي با فرار مالياتي اش آسفالت مي شود. 
محاس��ن راه اندازي س��امانه موديان مالياتي 
بي ش��مار اس��ت و دليل عدم وجود اراده براي 
راه اندازي اين س��امانه ايجاد مانع توسط دالل 
و سوداگر اقتصادي است كه فرارهاي مالياتي 

گسترده اي دارد. 
اين استاد دانشگاه تهران افزود: افرادي كه اقدام 
به خريد و فروش خانه و ماشين مي كنند و سود 
زيادي نصيبشان مي ش��ود بايد با الكترونيكي 
شدن سامانه اخذ ماليات شناسايي مي شدند. 
اين اف��راد س��واري مجاني از خيل��ي امكانات 
دولت��ي مي گيرن��د. افرادي ك��ه نمي خواهند 
كسي بداند چه ميزان پول در مي آورند در اين 
چند س��ال چوب الي چرخ چنين ديده هايي 

گذاشته اند. 
وي توضيح داد: ايجاد س��امانه موديان مالياتي 
منجر به ايجاد درآمد پايدار براي دولت مي شود. 
چيزي كه هميشه پايدار است توليد ملي است، 
اين رش��د هيچ وقت صفر نمي ش��ود، بنابراين 
وقتي نظام مالياتي كارا و ساماندهي شده باشد 
درص��دي از توليد ملي را به عن��وان ماليات بر 
مي دارد. بنابراين دولت مي تواند با پيش بيني 
توليد ناخالص ملي كشور درآمد مالياتي اش را 

پيش بيني كند. 
بغزيان افزود: ماليات سهم مردم در هزينه هاي 
عمومي است. كشورهايي كه درآمد نفتي ندارند 
مثل كش��ورهاي اروپايي از ماليات بر سوخت، 
ان��رژي، بنزي��ن و ... اداره مي ش��وند. مس��لما 
مي ش��ود با درآمدهاي مالياتي كش��ور را اداره 
كرد ولي پول راحت الوصول نفت و عدم تمايل 
افراد به پرداخت ماليات باعث مي شود دولت ها 

بيشتر به درآمدهاي نفتي متوسل شوند. 
اين استاد دانشگاه تهران ادامه داد: هر كشوري 
كه با درآمد نفتي كش��ور را اداره كرده كمتر به 
بخش ماليات فشار آورده و دولت محبوبي هم 
در بين مردم بوده است. متاسفانه اعداد و ارقام 
فرار مالياتي در كشور منتشر نمي شود ولي قطعا 
ارقام بااليي است. طبيعتا سهم بيشتر ماليات را 
بايد افرادي كه بيشتر از خدمات دولت استفاده 
مي كنند بدهند در حالي كه اين افراد بيش��تر 

فرار مالياتي دارند.
اين اقتصاددان ادامه داد: اين مسائل و مشكالت 
فعلي نشان مي دهد كه سيستم فعلي مالياتي 
در كش��ور ما كارآمد نيس��ت و هنوز جاي كار 
دارد. نيازمند اراده جرئت و جس��ارت هستيم 
كه در برابر ش��بكه هاي مافيايي ف��رار مالياتي 
ايس��تادگي ش��ود. البته براي محاس��به فرار 
مالياتي روش هايي وجود دارد. وقتي محاسبه 
ش��ود كه چند درص��د توليد ناخال��ص ملي را 
ماليات تشكيل مي دهد مي توان به ميزان فرار 

مالياتي رسيد.
بغزي��ان گف��ت: در اي��ران نس��بت ماليات به 
تولي��د ناخالص ملي زير ۱۰ درصد اس��ت و در 
كش��ورهاي همس��ايه اين نس��بت ۲۵ درصد 
است. به نسبت كشورهاي همسايه ۱۵ درصد 
فرار مالياتي در كش��ور داري��م. وقتي كه نظام 
مالياتي ما كارا نباش��د قطعا ف��رار مالياتي در 

كشور وجود دارد.

در همايش شركت هاي دانش بنيان، بازار سرمايه، دورنماي آينده مطرح شد 

جاي خالي شركت هاي فناوري در بورس

سياهي بورس تمام نشد!
پاي بازار سرمايه هنوز مي لنگد، چراكه پس از هر صعود 
نصف و نيمه يك س��قوط جان��دار را تجربه مي كند و 
درحالي كه هنوز ضرر سال هاي قبل سهامداران جبران 
نشده، خسارت جديدي بر آنها وارد مي شود. خسارتي 
ك��ه برخي كارشناس��ان مي گوين��د از چند تصميم 
غيرمنطقي ناشي مي شود. سال  سياه ۱۳۹۹ هيچگاه از 
خاطر سهامداران بورسي پاك نخواهد شد. همان سالي 
كه بورس روي دور بيماري افتاد و صعود غيرمنطقي 
آن آغاز شد و بسياري از مردم با اميد كسب سودهاي 
آنچناني و با اعتماد به صحبت برخي مسووالن، نه تنها 
نقدينگي بلكه بس��ياري از سرمايه هاي خود را به اين 
بازار سپردند و سپس به تماشاي سوختن آن نشستند! 
هيچگاه هم به صورت رسمي مشخص نشد چند درصد 
مردم، تا چه ميزان با سرمايه گذاري در بورس متحمل 
ضرر شدند. تنها يك نظرسنجي نشان مي دهد كه از 
ميان حدود ۲۰ درصد مردمي كه در سال هاي ۱۳۹۸ 
و ۱۳۹۹ در بورس سرمايه گذاري كرده بودند، بيش از 
۷۷ درصد ضرر كرده و تنها ۸.۱ درصد از سرمايه گذاري 

خود سود دريافت كردند.
در هر حال سال ۱۳۹۹ به پايان رسيد و بازار سرمايه در 
سال ۱۴۰۰ هم نتوانست راه درست خود را پيدا كند. در 
اين سال وعده هاي زيادي براي رسيدگي به وضعيت 
بورس داده شد اما هنوز بازار روي آرامش و صعود را به 

خود نديده است.
در هر حال بازار س��رمايه از آن روزها هم گذر و س��ال 
جديد را با چراغ هاي سبز آغاز كرد. در ماه هاي ابتدايي 
اين سال شاخص كل آهسته و پيوسته حركت مي كرد 
و ديگر ن��ه خب��ري از صعودهاي هيجاني ب��ود و نه 
سقوط هاي بي پايان. در اين سال شاخص يك ميليون 
و ۶۰۰ هزار واحد را هم فتح ك��رد اما عمري طوالني 
نداشت. البته ش��اخص كل تنها يك روي ماجرا بود و 
مهم تر از آن، حجم معامالت بود كه به باور بسياري از 
تحليلگران دماسنج بازار محسوب مي شود. به طوري كه 
زماني كه حجم معامالت كم تر از ۳۰۰۰ ميليارد تومان 
باشد بازار در شرايط ركودي قرار دارد. چنانچه حجم 
معامالت بين س��ه تا پنج هزار ميليارد تومان شرايط 
خنثي است و باالي ۵۰۰۰ ميليارد تومان نشان از رونق 
بازار دارد كه بورس در ماه هاي ابتدايي سال بارها اين 

رقم را تجربه كرد.
اما روزهاي سبز بازار طوالني نبود و از اوايل خرداد 
تاكنون حركت بورس نوساني شده است. شاخص 
كل طي اين روزها آرام آرام كاهش يافت و مدت ها 

بين اعداد يك ميليون و ۵۰۱ تا يك ميليون و ۵۱۱ 
هزار واح��د درجا زد تا اينكه در نهايت اين مقاومت 
شكسته شد و شاخص كل پس از مدت ها به كانال 

يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد عقبگرد كرد.
در اين روزها كه دوباره چشم سهامداران به اعداد قرمز 
تابلوي معامالت دوخته شده است، برخالف سال قبل، 
بورس در صحبت هاي مسووالن جايي ندارد تا شايد 
بتواند از نظر رواني به اين ب��ازار كمك كند. البته اين 
موضوع بر كسي پوشيده نيست كه دولت نبايد به طور 

مستقيم از بورس حمايت كند. 
چراكه حمايت دستوري تنها باعث صعود سهم هاي 
شاخص س��از ش��ده و درحالي كه بازار در ظاهر سبز 
است، س��هامداران خرد همچنان در ضرر هستند. در 
اين روزها ش��ايد تنها توقعي ك��ه از دولت وجود دارد 
اين است كه دست از اقداماتي كه به روند نزولي بورس 

جهت مي دهد بردارد.
براي مثال زمزمه هايي از افزايش س��ود بين بانكي به 
گوش ميرسد اما مشخص نيست اين اتفاق چه زماني 
رخ دهد و تا چه ميزاني باش��د. هرچند افزايش سود 
بين بانكي به صورت مستقيم روي بازار سرمايه تاثير 
ندارد اما مي تواند تاثير رواني داش��ته باشد و موجب 
ترس سهامداران شود. از طرف ديگر مدت هاست كه 
صحبت از واگذاري بلوك سايپا و ايران خودرو مي شود 
اما هنوز جزييات اين واگذاري مشخص نيست. اينكه 
اين واگذاري به چه ميزان و به نحو خواهد بود. در اين 

بين و درحالي كه اين واگذاري مي توانس��ت به رونق 
گرفتن ب��ازار كمك كند، ابهاماتي ك��ه وجود دارد به 
روزهاي منف��ي بازار دامن زده اس��ت. اما جدا از همه 
مباحث آنچه كه اين روزها بيش از همه موجب تكدر 
و تش��ويش در بازار ش��ده، اقدام��ات وزارت صمت و 
نحوه تعامل با بورس كاال است. درحالي كه در ابتداي 
دولت اين خوش بيني وجود داشت كه قيمت گذاري 
دستوري حذف مي شود و كاالهايي كه امكانش را دارند 
از بستر بورس كاال عرضه خواهند شد، حال شاهد اين 
هستيم كه پاي خودرو از بورس بريده مي شود و حتي 
زمزمه هاي اينكه بورس كاال زيرنظر وزارت صمت قرار 
بگيرد نيز به گوش ميرسد. در ماه گذشته نيز اتفاقات 
عجيبي در اين راس��تا افتاد و درحالي كه قرار بود دو 
خودرو فيدليتي و ديگنيتي از بستر بورس كاال عرضه 
شوند، وزارت صمت صبح روز عرضه با صدور دو نامه 

اين عرضه را متوقف كرد.
البته اين نخستين مخالفت وزارت صمت با بورس 
كاال نبود و پيش از اين نيز درمورد عرضه س��يمان 
در بورس كاال ش��اهد همچي��ن اتفاقات��ي بوديم. 
البته ب��ورس كاال اعالم كرده اس��ت ك��ه موضوع 
عرضه خودرو در اين بازار در دس��ت بررسي است و 
احتماال با آن موافقت ش��ود. همچنين اعالم كرده 
است كه دولت مخالفت خود را با اينكه بورس كاال 
زير مجموعه وزارت صمت ش��ود اعالم كرده است. 
اما س��وال اصلي اينجاس��ت كه مگر وزارت صمت 

بخش��ي از دولت نيست و منظور از دولت چه كسي 
است؟ در هر حال در روزهايي كه توان مردم به خريد 
خانه نميرسد و نوسان در بازارهاي مالي ديگر قدرت 
تصميم گيري را از آنها گرفته است، بورس مي توانست 
به بازار امني براي س��رمايه گذاري تبديل ش��ود و در 
نهايت نيز به توليد و رشد اقتصادي كشور منجر شود. اما 
به نظر ميرسد برخي براي كمرنگ كردن نقش بورس، 

كمر همت بسته اند.
در اين راستا، روزبه شريعتي، تحليلگر بازار سرمايه 
در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه در اقتصادهاي 
پيشرفته و توسعه يافته، تعالي اقتصاد يك كشور در 
اين است كه دولت به عنوان داور بازي نقش آفريني 
كرده و براي ن��رخ، عرضه و تقاضا و... تعيين تكليف 
نمي كند، اظهار كرد: اما در كش��ور ما اين نوع رفتار 
از س��وي دولت پذيرفته شده نيست و دولت دنبال 
تاييد اذه��ان عمومي و انكار تورم اس��ت. درحالي 
كه وقتي از نظر ارزي در مضيقه هس��تيم، صادرات 
به مش��كل خورده و تورم ۵۰ درصدي وجود دارد، 
نمي توان گفت قيمت ها نبايد افزايش داشته باشد. 

همين موضوع منشأ فساد و قاچاق مي شود.
وي با اش��اره به اقدامات وزارت صمت در قبال بورس 
گفت: وزارت صنع��ت در ابتداي دولت بر اين موضوع 
تاكيد مي كرد كه مكانيزم عرضه و تقاضا رعايت و همه 
كاالها از درگاه بورس كاال عرضه ش��وند تا ش��فافيت 
افزايش يابد اما حاال يك ربع قبل از عرضه خودرو، آن 
را لغو مي كند. چرا بايد اين اتفاق رخ دهد؟ بيش از ۱۰۰ 
هزار ميليارد تومان اختالف فروش محصوالت ايران 
خودرو و س��ايپا با قيمت بازار آزاد است. آيا اين مبلغ 
در جيب مردم ميرود؟ چند درصد از مردم توانسته اند 
با قيمت كارخانه خودرو بخرند؟ از طرف ديگر وزارت 
صمت بحث عرضه ايران خودرو سايپا را از بهمن سال 
قبل مطرح كرده است و از آن زمان تاكنون انقدر اخبار 
ضد و نقيض به گوش رس��يده كه باعث از بين رفتن 

اعتماد در بازار شده است.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: در كنار همه اين 
اتفاقات، نمايندگان مجلس بحث خروج بورس كاال از 
زيرمجموعه سازمان بورس كه متولي شفافيت اقتصادي 
كشور اس��ت را مطرح كرده و اعالم كرده اند بورس كاال 
زيرمجموعه وزارت صمت قرار بگيرد. اين تصميم رسما 
انحالل بورس كاال است. چرا بايد اين مسير رخ دهد؟ 
جز اينكه مي خواهيم عقبگرد اساسي بزنيم به سال ها 

قبل كه محصوالت با داللي معامله مي شدند.

ايران بهشت اقتصاد زيرزميني



گروه راه و شهرسازي|
 هيات دولت بسته پيشنهادي »ساماندهي بازار مسكن 
و اجاره بها« را با هدف ساماندهي بازار مسكن و اجاره بها، 
حمايت از مستأجرين و تشويق موجرين قانون مدار و با 
توجه به ضرورت تكميل و به روزرساني اطالعات سامانه 
ملي امالك و اسكان كشور تصويب كرد. از رئوس بسته 
مصوب هيات وزيران درخصوص ساماندهي بازار مسكن 
و اجاره بها مي توان به پرداخت تس��هيالت كمك وديعه 
مسكن، ايجاد مشوق براي موجران، نرخ گذاري خدمات 
مش��اورين امالك و ارتقاي توان فن��ي و تخصصي آنها و 
كمك به تكميل و تحويل پروژه هاي نيمه تمام مسكن 
)خصوصي و حمايتي( اش��اره كرد. به گزارش »تعادل«، 
اگر چه در اين بس��ته 2 تغيير در وام وديعه و همچنين 2 
مشوق تس��هيالتي و مالياتي براي موجران تابع مصوبه 
تعيين سقف اجاره س��االنه در نظر گرفته شده است، اما 
از آنجا ك��ه اين موارد پيش از اين، بارها و بارها از س��وي 
رسانه ها گزارش شده اند و درباره پيامدهاي هر يك از آنها 
تحليل و تفسير ارايه شده است، به نظر مي رسد، مهم ترين 
و تازه ترين بخش بس��ته مصوب هيات دولت، تغيير در 
ميزان و نح��وه پرداخت »حق كميس��يون« بنگاه هاي 
امالك از س��وي هر دو س��مت انواع معامله هاي ملكي 
است. در مصوبه دولت، مبناي پرداخت حق كميسيون 
مشاوران امالك »درصدي« از ارزش معامالتي )در مورد 
اجاره، ارزش اجاري( ملك در چارچوب قانون ماليات هاي 
مستقيم عنوان شده است. اگرچه مشخص شدن ميزان 
اين »درصد« نيازمند تدوين وتصويب آيين نامه اجرايي 
براي مصوبه هيات دولت است، اما به نظر مي رسد، درآمد 
بنگاه هاي امالك به ميزان چش��مگيري تحت تاثير اين 
مصوبه قرار گرفته و كاهش خواهد يافت. به اين ترتيب، 
به نظر مي رسد، دولت تالش داشته است در كنار حمايت 
از دو ضلع بازيگران بازار مسكن يعني موجر و مستاجر يا 
خريدار و فروشنده، ضلع س��وم اين بازار يعني مشاوران 
امالك را »مهار« كن��د. در اين حال، نبايد فراموش كرد 
كه سابقه اجراي پرداخت وام وديعه از سوي نظام بانكي 
درخشان نيست و نسبت دريافت كنندگان به متقاضيان 
اين وام بسيار بسيار اندك است. از سوي ديگر، مشوق هاي 
درنظر گرفته شده براي موجران به اندازه اي قوي نيست 
كه منجر به تبعيت آنه��ا از مصوبات مربوط به تعيين 

سقف براي ميزان افزايش اجاره بها نخواهد شد.

    2 تغيير در وام وديعه
بر اين اساس وام وديعه مسكن كه طي سه سال گذشته 
از سوي دولت براي حمايت از مستاجران در نظر گرفته 
شده است، از اين پس، دايمي شده و هر ساله به متقاضيان 
پرداخت خواهد شد. از سوي ديگر، مستاجران مي توانند 
به غير از روش معمول در بازپرداخت انواع وام، با انتخاب 
روش دوم، صرفا سود وام را پرداخت كرده و پس از موعد 
يك ساله اجاره، اصل وام را به بانك بازگردانند. به موجب 
مصوبه دولت، بانك مركزي موظف است با اعالم وزارت 
راه و شهرس��ازي و مطابق با ضوابط مرب��وط و در حدود 
اعتبارات مصوب، امكان پرداخت تسهيالت كمك وديعه 
مسكن به مس��تاجران را در هر س��ال فراهم آورد. بانك 
مركزي همچنين موظف است شرايطي را فراهم آورد كه 
در صورت درخواس��ت مستأجر، وي بتواند در چارچوب 
قوانين و مقررات مربوط، اصل تسهيالت را در سررسيد 
مقرر بازپرداخت نمايد و در بازه زماني دريافت تسهيالت تا 
بازپرداخت آن صرفاً سود تسهيالت را به صورت ماهيانه به 
بانك پرداخت كند. اقساط پرداختي بابت سود تسهيالت 
در صورت تغيير س��قف زماني بازپرداخ��ت اصل آن در 
س��ال هاي آتي قابل تعديل بوده و در صورت درخواست 
مستأجر سقف زماني بازپرداخت براي يك سال تمديد 

مي شود و با تشخيص بانك براي سال هاي آتي نيز قابل 
تمديد خواهد بود. متقاضيان دريافت تسهيالت موضوع 
اين ماده، با اولويت خانوارهاي تحت پوش��ش نهادهاي 
حمايتي، زنان سرپرست خانواده، خانواده هاي داراي سه 
فرزند و بيش��تر، زوج هاي جوان و خانوارهاي دهك هاي 
پايين درآمدي حسب مورد متناسب با وضعيت هر يك از 
گروه هاي مذكور، توسط وزارت راه و شهرسازي از طريق 
سامانه طرح هاي حمايتي مسكن، پس از اخذ كد رهگيري 

و ثبت در سامانه به بانك هاي عامل معرفي مي شوند.

    2 مشوق تسهيالتي و مالياتي براي موجران
همچنين وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري 
بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بس��ته هاي 
پيشنهادي مشتمل بر مفاد تش��ويقي از قبيل پرداخت 
تسهيالت جعاله مسكن و مش��وق هاي مالياتي را براي 
موجريني كه واجد يكي از شرايط ذيل باشند، تهيه و جهت 

طي مراحل قانوني به مراجع ذي صالح ارسال نمايند.
الف- تعيين اجاره بها حداكثر به ميزان سقف مصوبه 

شوراي عالي
ب- انعقاد قرارداد اجاره براي زمان بيش از يك سال با 
رعايت ميزان افزايش اجاره بها بر اساس مصوبه شوراي 

عالي براي سال هاي دوم به بعد
نرخ خدمات مشاورين امالك براي خريد و فروش ملك 
بر مبناي درصدي از ارزش معامالتي امالك موضوع ماده 
)۶۴( قانون ماليات هاي مستقيم، با رعايت تبصره هاي 
ذيل آن و براي امور اجاره ملك بر مبناي درصدي از ارزش 
اجاري موضوع ماده )۵۴( قانون ماليات هاي مستقيم بر 
اس��اس قانون نظام صنفي تعيين مي شود و كميسيون 
نظارت هر شهرستان موظف است در اجراي ماده )۵۱( 
قانون نظام صنفي، نرخ هاي مورد عمل صنف مشاوران 
امالك را ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ اين مصوبه اصالح 
نمايد. هر گونه ارايه خدمات به متقاضيان فروش و اجاره 
ملك پس از ثبت اطالعات طرفين در سامانه امكان پذير 
اس��ت و مش��اورين امالك موظفند بر اساس اطالعات 
اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ كد رهگيري از 
سامانه معامالت اقدام نمايند. در راستاي اجراي ماده )۱۸( 

قانون جهش توليد مسكن، مشاورين امالكي كه بدون 
اخذ كد رهگيري نسبت به انجام معامالت خريد و فروش 
يا اجاره اقدام نمايند، حسب مورد مشمول مجازات هاي 
تخلفات مقرر در قانون نظام صنفي و قانون ماليات هاي 
مستقيم مي شوند. حق الزحمه مربوط به هر يك از خدمات 
مش��اورين امالك توسط سامانه معامالت محاسبه و در 
قراردادها و مبايعه نامه ها چاپ مي شود. مشاورين امالك 
موظفند حق الزحمه را صرفًا بر اساس مبلغ محاسبه 
شده توسط سامانه معامالت و به وسيله دستگاه هاي 

كارتخوان متصل به سازمان امور مالياتي اخذ نمايند.

     چرا تغيير شيوه محاسبه كميسيون امالك 
ضروري است؟

يكي از مهم ترين موضوعات حوزه مسكن كه عموماً مردم 
براي اجاره يا خريد و فروش مسكن با آن درگير مي شوند، 
حق كميسيون مشاوران امالك اس��ت؛ چراكه درآمد 
مشاورين به صورت درصدي از مبلغ معامله تعريف شده 
و همين نيز موجب مي شود كه اين قشر در افزايش قيمت 
مسكن ذي نفع باشند. به گزارش ايرنا، در حال حاضر ۴۵۰ 
هزار بنگاه در كشور داريم كه تنها 2۵۰ هزار بنگاه داراي 
مجوز رسمي هستند و 2۰۰ هزار بنگاه ديگر بدون هيچ 
مجوزي فعاليت مي كنند. بسياري از اين مشاوران عالوه 
بر امالك، به داللي در س��اير حوزه ها هم مي پردازند. در 
هر محله رابطه بسازبفروش ها با امالكي ها، تعيين كننده 
بهاي هر متر زمين در آنجا است و اين افراد بدون در نظر 
گرفتن شرايط محل و شاخص هاي كالن اقتصادي، به 
قيمت گذاري مي پردازند و س��ودهاي گزاف ميان خود 
تقس��يم مي كنند. حال در اين بين، از 2۵۰ هزار بنگاه 
رسمي كش��ور نزديك به 2۰۰ هزار بنگاه به سامانه كد 
رهگيري وزارت مسكن متصل هستند كه اين امر وضعيت 
آشفته و بحراني بازار خريد، فروش، رهن و اجاره را نشان 
مي دهد. رغبت به فعاليت در بنگاه هاي امالك به عنوان 
شغلي پردرآمد و بي زحمت آنچنان زياد شده است كه 
اكنون بيش از مشاغل ضروري همچون نانوايي، توليد 
پوشاك و غيره در كش��ور بنگاه امالك داريم. بر اساس 
آماري كه به تازگي منتشر شده تعداد بنگاه هاي كشور 

دو برابر نانوايي ها است و مي توان نتيجه گرفت كه داللي 
مسكن از كاالي اساسي مردم كه نقش سازنده اي را در 

سفره هاي آنان ايفا مي كند، شيرين تر است.
بررسي ها نش��ان مي دهد در س��ال هاي اخير، تأثير 
مشاوران امالك فراتر از گره خوردن درآمد به قيمت 
اجاره به��ا بوده و اين تعارض منافع اكنون بخش��ي از 
نابساماني است كه مشاوران امالك براي بازار مسكن 
ايجاد مي كنند. درج آگهي فيك و قيمت گذاري كاذب 
در اپليكيش��ن هايي مانند ديوار و شيپور، بنگاه داري 
ش��بكه اي براي افزايش قيمت، ترغيب موجرها براي 
افزاي��ش اجاره بها، ترغيب مس��تاجرها براي افزايش 
بودجه و پخش شايعه در ميان بقيه مشاورين امالك 
براي افزايش قيمت تنها گوشه اي از تخلفات برخي از 
مشاورين امالك اس��ت. لذا در شرايطي كه نفع بنگاه 
مشاوره امالك در انجام معامله با هزينه بيشتر تأمين 
شود، طبيعي است كه بنگاه از افزايش بي رويه قيمت 

مسكن سود برده و مقاومتي در اين باره نداشته باشد.

    مقدار قانوني كميسيون مشاورين امالك 
چقدر است؟

اغلب مشاوران امالك در اجاره و رهن خانه عمومًا مبلغ 
رهن را به اجاره تبديل كرده و يك س��وم از آن را از هر 
طرف معامله به صورت جداگانه دريافت مي كنند. اين 
در حالي است كه بر اساس نرخ نامه مصوب كميسيون 
نظارت بر اصناف و ابالغيه س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان تهران، حق كميس��يون قراردادهاي 
مربوط به خريد و فروش مس��كن ۰.2۵ درصد از مبلغ 
كل، در صورت رهن ملك، نيم درصد از كل مبلغ و براي 
اجاره يك چهارم مبلغ اجاره يك ماه تعيين شده است. 
به تمام اين نرخ ها نيز ۹ درص��د ماليات ارزش افزوده 
پرداخت مي شود. طي اين مصوبه، حق كميسيون بابت 
تمديد اجاره از هر طرف يك دهم حق كميسيون اجاره 
محاسبه مي شود. همچنين حق كميسيون مشاركت 
از هر طرف 2 دهم درصد ارزش قرارداد مجموعًا چهار 
دهم درصد اس��ت. بر اساس اين مصوبه، حق خدمات 
متمم قرارداد و تنظيم مبايعه نامه نيز كاماًل رايگان است.
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واگذاري 2 ورزشگاه از 
شهرداري به استقالل و پرسپوليس

امين توكل��ي زاده معاون فرهنگ��ي و اجتماعي 
شهرداري تهران جزييات جلسه شهردار تهران 
با مديران دو تيم پرس��پوليس و استقالل تهران 
را تشريح كرد و گفت: در اين جلسه دغدغه هاي 
اين دو باش��گاه طرح شد و ش��هردار تهران كه از 
قبل پيش بيني  هايي در اين زمينه داش��ت اعالم 
كرد كه چگونه مي توان به سرخابي ها كمك كرد.  
به گزارش فارس، وي كه با شبكه خبر گفت وگو 
مي كرد، با اشاره به اينكه شهرداري درصدد است 
كه به اين دو باش��گاه بزرگ كش��ور كمك هايي 
داشته باش��د، ابراز داشت در جلسه امروز بنا شد 
براي مجموعه ورزش��ي ش��هيد كاظم��ي و امام 
رضا)ع( ك��ه بهره ب��رداري اش در اختيار اين دو 

باشگاه بوده است، تصميم گيري شود.
توكل��ي زاده با تاكيد بر اينكه قرار ش��د مجموعه 
ورزشي ش��هيد كاظمي و امام رضا)ع( در اختيار 
اين دو مجموعه پرطرفدار قرار بگيرد تا شهرداري 
از اين طريق با كيفي س��ازي و سرمايه گذاري به 
توسعه ورزش كشور كمك كند، اظهار كرد: با طي 
كردن مقدم��ات قانوني و تفاهم وزرات ورزش دو 
مجموعه باش��گاه واگذار خواهد شد و شهرداري 
تهران كمك خواهد كرد ك��ه داراي دو مجموعه 
ورزشي ثابت و مداوم باشد. وي ادامه داد: اين دو 
ورزشگاه طي تفاهم نامه اي بين شهرداري و وزارت 
ورزش كه ب��ه زودي نهايي مي ش��ود، در جهت 
توس��عه خدمات فرهنگي و ورزش همگاني شهر 
تهران در اختيار اين دو باشگاه قرار خواهد گرفت.

اختصاص ۷۷ ميليون يورو
براي تامين ۱۱۳ واگن مترو

عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران با بيان اينكه براي 
تامين ۱۱۳ دس��تگاه واگن با شركت واگن سازي 
تهران وارد انعقاد قرارداد شديم گفت: دولت براي 

اين موضوع ۷۷ ميليون يورو اختصاص داده است.
به گزارش ايرنا، زاكاني در مراسم انعقاد تفاهم نامه 
همكاري مشترك بين شهرداري تهران و قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا)ص( براي احداث خط ۱۰ 
مترو و آغاز مونتاژ دس��تگاه حفاري تونل مكانيزه 
اف��زود: براي 22۰ دس��تگاه واگن نيز ب��ا مپنا وارد 
مذاكره ش��ده و تفاهم نامه اي را نيز آماده كرده ايم 
كه اميدواريم تا 2 سال آينده، واگن ها را در اختيار 
خطوط قرار دهند و تا سه سال آينده تكميل واگن ها 
براي خطوط را شاهد باشيم. شهردار تهران اظهار 
كرد: ۳2۵ ايستگاه مترو در افق ۱۱ ساله در داخل 
شهر تهران تعريف شده كه بايد طراحي و نوسازي 

شهر را پيرامون آن قرار دهيم.
زاكاني با بيان اينكه اهميت، س��رعت و تسهيل در 
بهره من��دي از مترو در حوزه حمل و نقل ش��رايط 
بس��يار خوبي براي ما فراهم كرده اظهار داش��ت: 
اولويت قطعي ما تكميل هفت خط كنوني اس��ت 
اما خط ۱۰ يك ش��رايط ممت��از دارد كه اوال باعث 
گره گشايي از منطقه 22 كه سرانه پايين با ظرفيت 
جمعيت پذيري باال دارد مي ش��ود ضمن اينكه ۶ 
منطقه شهر از اين خط بهره مند خواهند شد و يك 
قابليت براي ساير خطوط رقم مي زند. به گفته وي، 
در كنار ۷ خط توجه به اين خط براي ما موضوعيت 
دارد و بعد از اين دقت در مسير خط ۱۱ براي ما مهم 
است تا در آينده نزديك اين خط را نيز اجرايي  كنيم. 
شهردار تهران افزود: قرارگاه خاتم و خدمات آن براي 
كشور ما يك افتخار است و هر عقل سليمي حكم 
مي كند كه يك كشور براي سازندگي از همه ابزارها 
و ظرفيت هاي خود اس��تفاده كند كه در خط يك 
و هفت مترو مش��اركت فعال و اثر بخش با قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا )ص( داشتيم و تجربه اين 

قرارگاه در اين بخش بسيار مهم است.
وي اب��راز اميدواري ك��رد در س��ال هاي آينده در 
بخش حمل و نقل، توس��عه مترو را داشته باشيم 
و در ارتباط ب��ا همه ظرفيت ها از جمل��ه قرارگاه، 
تعامالت گسترده تري برقرار كنيم تا تهران را بر مدار 
ظرفيت هاي متنوع بخ��ش خصوصي و نهادهاي 
انقالبي بس��ازيم. ش��هردار ته��ران همچنين ابراز 
اميدواري كرد با ش��عار تهران به مثابه يك كارگاه 
شروع به ساختن همه تهران كنيم و بايد با يك دقت 
باال، بازنمايي تهران را داشته باش��يم و در اين راه، 
همه ظرفيت هاي كشوري را به كار گيريم.  زاكاني 
گفت: تنها گلوگاهي كه براي توسعه تهران وجود 
دارد منابع مالي اس��ت و براي اين حل اين مشكل، 
راه هاي مختلفي از جمله بازطراحي ايس��تگاه ها و 
توس��عه محلي مبتني بر ايستگاه ها وجود دارد كه 
براي ما ظرفيت فوق العاده اي را خلق مي كند؛ اين 
امر مبتني بر اراده باال رقم خواهد خورد و گام به گام 
به سمت تحول بزرگ در روح و كالبد تهران پيش 
مي رويم. وي تاكيد كرد: انتظار از شهرداران مناطق 
اين است كه كانون مسووليت را در شهرداري پياده 
و به سرعت درباره اين بارگذاري پيرامون ايستگاه ها 
تا شعاع ۸۰۰ متر برنامه ريزي كنند تا مشخص شود 
كدام بخش مربوط به شهرداري يا ديگر دستگاه ها 
يا مردم است. به گفته زاكاني، در اين مقطع كه فاز 
نخست است، دو دستگاه حفاري )تي بي ام( و در 
فاز دوم، سه دستگاه كه امكان گسترده اي را فراهم 
مي كند، فعال مي شود. فاز نخست در سال جاري و 
فاز دوم سال آينده انجام خواهد شد. شهردار تهران 
با بيان اينكه دشمنان مي خواهند پيشرفت هايي 
ك��ه در جمهوري اس��المي در حال انجام اس��ت 
و چش��م انداز روش��ن و اميد بخش ف��راروي ما را 
تاريك جلوه دهند گفت: هفته گذشته چند اتفاق 
پيوسته و مهم را در تهران شاهد بوديم؛ يكي از آنها، 
نمايشگاه توانمندي هاي مديريت شهري و حضور 
شهرهاي خواهرخوانده در تهران بود.يكي از نكاتي 
كه مديران اين شهرها بيان مي كردند، تحيري بود 

كه درباره تهران و پيشرفت هاي آن داشتند.

پيشنهاد روس ها براي 
سرمايه گذاري در بندر چابهار

شهريار افندي زاده، معاون وزير راه و شهرسازي از پيشنهاد 
و عالقه مندي روس ها براي سرمايه گذاري در بندر چابهار 
خبر داد و گفت: منطقه آزاد چابهار بايد يك فرودگاه آزاد 
داشته باشد. به گزارش تسنيم، افندي زاده در نشست 
بررسي فرصت ها و چالش هاي بندر چابهار در افق كريدور 
شمال - جنوب، با بيان اينكه بايستي چند سوال را مرور 
كنيم و به آنها ج��واب خوبي بدهيم، اظهار كرد: يكي از 
پرسش ها اين است كه چرا چابهار مهم است؟ چند نفر از 
مسووالن اين موضوع را مي دانند؟ آيا بندر چابهار رقيب 
بندرعباس يا بندر امام خميني است يا مكمل اين بنادر؟ 
وي افزود: يكي از مهم ترين موضوعات اطالع رس��اني 
درباره نقش بندر چابهار است. انتهاي سال گذشته در 
مقايسه با وضع وجود در تيرماه، نشان مي دهد كه نگاه 
مسووالن دولت سيزدهم به ترانزيت بسيار متفاوت شده 
و همه، هم صدا ش��ده اند. معاون وزير راه و شهرسازي با 
يادآوري اينكه سال گذشته ميزان ترانزيت كاالي نفتي 
و غيرنفت��ي ۱۱.۳ ميليون تن بود، اضافه كرد: امس��ال 
پيش بيني مي شود 2۰ ميليون تن ترانزيت داشته باشيم. 
افندي زاده با طرح اين سوال كه بايد ببينيم براي چابهار 
چكار بايد كرد، تصريح كرد: اگر بندر چابهار پس كرانه، 
بار و بازاريابي نداشته باشد چه نوع بندري است؟ اين بندر 
مناسب واردات، صادرات يا ترانزيت است. طبيعي است 
كه مي تواند در هر ۳ حوزه فعاليت داشته باشد. وي بيان 
كرد: س��ال ۱۳۹۰ احداث محور ريلي چابهار، زاهدان و 
مشهد - س��رخس مطرح شد اين در حالي بود كه سال 
۹2 برخي از مسووالن دولتي گفتند ما چرا اين محور را 
مي خواهيم وقتي كه بندرعباس را داريم؟ اين نوع نگاه 
كساني بود كه مسووليت داشتند! هر چه اصرار مي كرديم 
اتصال بندر چابهار به سرخس مسير حمل كاال را كوتاه و 
هزينه ها را كاهش مي دهد فايده اي نداشت. معاون حمل 
و نقل وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه مسووالن بايد 
يك نگاه ملي به نقش چابهار داشته باشند، اظهار كرد: 
در جلسه روز گذشته با مخبر معاون اول رييس جمهور، 
معاون بانك مركزي گفت اگر يك ميليون دالر از ذخاير 
بانك مركزي را براي تكميل راه آهن رشت - آستارا هزينه 
كنيم باز هم برد كرده ايم. افندي زاده به اظهارات رستم 
قاسمي وزير راه و شهرسازي در رابطه با اهميت تكميل 
پروژه ها اشاره كرد و گفت: آقاي وزير گفته اگر ساختمان 
وزارت راه را هم بفروش��يم بايد اين پ��روژه نيمه تمام را 
تكميل كنيم. اين اظهارات وزير نشان از اهميت موضوع 
دارد. متاسفانه كشورهاي ديگر عالقه مند به تكميل اين 
حلقه مفقوده نيستند. وي با بيان اينكه مطمئن باشيد 
در كوتاه مدت زيرساخت ها به سرعت تكميل نخواهد 
ش��د اضافه كرد: در كوتاه مدت بايد به دنبال همگرايي 
و تعامل باشيم و نگاه بخشي را به نگاه ملي تغيير دهيم. 
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به وجود مسائلي بين 
منطقه آزاد چابهار و نيروهاي مسلح در رابطه با ساخت 
فرودگاه چابهار، افزود: اين فرودگاه بايد ساخته شود. بايد 
فرودگاهي داشته باشيم كه آزاد باشد. افندي زاده با بيان 
اينكه بايد فعال به حمل و نقل جاده اي بچسبيم، اظهار 
كرد: با ريل نمي توانيم بار را حمل كنيم در نهايت نيز ريل 

به زاهدان متصل مي شود كه شبكه اي داخلي است.

مهلت يك ماهه به دستگاه ها 
براي تامين زمين نهضت مسكن

عليرضا جعفري، مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد 
گفت: دستگاه هايي مثل محيط زيست، جهاد كشاورزي، 
منابع طبيعي و ميراث فرهنگي، مرجع پاسخگويي به 
اس��تعالمات درخصوص الح��اق اراضي به نهضت ملي 
مسكن هستند و بنا به دستور رياست جمهوري اگر تا يك 
ماه پاسخ اس��تعالمات داده نشود مراحل صدور پروانه و 
اجراي پروژه ها در اراضي مورد نظر آغاز مي شود. جعفري 
در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: براي اجراي طرح نهضت 
ملي مسكن در بعضي از شهرهاي جديد با كمبود زمين 
مواجهيم. اين مساله در پرديس، انديشه، هشتگرد، گلبهار، 
پرند و صدرا وجود دارد. در شهرهاي مذكور پيگيري هايي 
صورت گرفته و برخي اراضي براي الحاق به اين شهرها 
شناسايي شده است. وي افزود: در استان تهران احداث 
سه شهرك جديد را در دستور كار داريم كه در حال تهيه 
طرح هاي جامع آن هستيم. انشاءاهلل بعد از نهايي شدن 
طرح هاي جامع اقدامات آماده سازي را انجام مي دهيم كه 
حدود شش ماه زمان مي برد. من اميدوارم تا پايان سال 
بتوانيم مشكل تامين زمين را حل كنيم و از ابتداي سال 
آينده كارهاي اجرايي در سه ش��هرك مورد نظر را آغاز 
كنيم. مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد درباره 
راهكارهاي تامين زمين پروژه نهضت ملي مسكن گفت: 
در هفته هاي گذشته مذاكرات و نشست هايي با برخي 
اس��تانداران و معاونت هاي عمراني استانداران داشتيم 
و درخصوص تاكيد رياس��ت جمهوري بر بحث زمين، 
ضرورت اجراي پروژه هاي مسكوني و ايجاد سكونتگاه هاي 
مطلوب براي ش��هروندان صحبت شد. اس��تانداران به 
جد پيگير اين مساله هستند و اميدوارم با پيگيري اين 
عزيزان مس��اله الحاق اراضي در جلسات فني و شوراي 
برنامه ريزي استان ها محقق شود. جعفري تصريح كرد: 
دستگاه هايي مثل محيط زيست، جهاد كشاورزي، 
منابع طبيعي و همچنين ميراث فرهنگي، مرجع 
پاسخگويي به استعالمات درخصوص الحاق اراضي 
هستند. بايد ظرف يك ماه در اين زمينه پاسخ بدهد. 
طبق دستور رياست محترم جمهوري اگر اين اقدام 
صورت نگيرد به منزله مثبت بودن پاسخ خواهد بود و 
ساير مراحل صدور پروانه در دستور كار قرار مي گيرد.

بسته پيشنهادي ساماندهي بازار ملك در دولت تصويب شد

اصالح وضعيت 3 ضلع بازار مسكن

رييس كميسيون عمران مجلس: طرح ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال در حال زمين خوردن است

سرنوشت نامعلوم انبوه سازي دولتي
گروه راه و شهرسازي| 

آنگونه كه محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون 
عمران اعالم كرده است، عوامل متعددي باعث شده كه 
امروز قانون جهش توليد مس��كن كه رييس جمهوري 
درباره اجراي آن )ساخت يك ميليون مسكن در سال( قول 
داده بود و مي توانست تحولي در بازار مسكن ايجاد كند، 
به زمين بخورد و ش��اهد آن هستيم اين قانون و طرح در 
حال زمين خوردن است و اگر با اين روند به جلو برويم در 
اجراي آن به نتيجه نمي رسيم. رضايي كوچي در گفت وگو 
با ايلنا درباره وضعيت بازار مسكن و سياست هاي دولت 
براي كنترل بازار اجاره  اظهار كرد: در شرايط معقول بازار 
بايد خود را تنظيم كند و تعادل بين عرضه و تقاضا شكل 
بگيرد به اين معنا كه نس��بت به ميزان متقاضي عرضه 
مسكن وجود داشته باشد تا بازار تنظيم شود و به سمت 
توليد مس��كن برود. وي با بيان اينكه دولت ها مي دانند 
كه اگر در بازار مس��كن مداخله نداشته باشند و به توليد 
مسكن كمك نكنند، فاصله بين عرضه و تقاضا افزايش 
مي يابد، ادامه داد: دولت ها همواره متوجه افزايش فاصله 
بين عرضه و تقاضا هستند و اساسا اين فاصله بين عرضه 
و تقاضا باعث افزايش قيمت مسكن مي شود كه به دنبال 
آن اجاره بها هم رشد پيدا مي كند. از اين رو دولت ها هر از 
گاه به صورت ُمسكني حركتي در بازار انجام مي دهد براي 
مثال در دولت آقاي احمدي نژاد مسكن مهر به اجرا رسيد 
در ابتداي دولت آقاي روحاني مس��كن اجتماعي مطرح 
ش��د كه در انتهاي دولت طرح اقدام ملي مسكن به اجرا 
رسيد.  رييس كميسيون عمران مجلس تاكيد كرد: همين 
افزايش فاصله بين عرضه و تقاضا باعث افزايش قيمت ها 
در بازار مس��كن و به دنبال آن اجاره بها مي شود از اين رو 
راهكار اصلي اين است كه در بلندمدت بايد بازار را به سمت 

توليد مس��كن ببريم و توليد را افزايش دهيم. همچنين 
واحدهايي كه س��اخته شدند بايد در بازار مسكن عرضه 
شودند. وي با اشاره به وجود خانه هاي خالي و عدم عرضه 
آنها در بازار مسكن و اجاره گفت: در حال بازار مسكن به 
كااليي براي تجارت و سرمايه گزاري تبديل شده و يك 
كانون س��رمايه گذاري در ايران مسحوب مي شود و بايد 
اقداماتي انجام شود كه واحدهاي خالي وارد بازار شوند. 
رضايي كوچي افزود: امروز بيش از 2 ميليون خانه خالي 
وجود دارد كه وارد بازار مسكن نشده اند از اين رو مجلس 
قانون ماليات بر خانه هاي خالي را وضع كرد. در ابتدا قانون 
ماليات بر خانه هاي خالي كه در مجلس تصويب شد نقش 
بازدارندگي نداشت و اينگونه نبود كه مالك به دليل ماليات 
سنگين ترجيح دهد، آن واحد را وارد بازار كند از اين رو 
يك بار ديگر نرخ ماليات بر خانه هاي خالي تغيير كرد و 
افزايش پيدا كرد اما باز هم رشد قيمت مسكن بيشتر از 
نرخ ماليات مصوب شد و به همين دليل مالكان همچنان 

ترجيح مي دهند كه واحدهاي خود را وارد بازار نكنند.

    تعارض منافع 
مانع اجراي ماليات خانه هاي خالي

رييس كميسيون عمران مجلس درباره عوامل موثر در عدم 
اجراي ماليات بر خانه هاي خالي اظهار كرد: معتقدم در 
اين موضوع تعارض منافع وجود دارد و كساني كه مسوول 
شناسايي خانه هاي خالي هستند خودشان تمايلي براي 
اجراي اين قانون ندارند و به هر دليلي انگيزه اي وجود ندارد 
وگرنه شناسايي خانه هاي خالي و اجراي قانون كار سختي 
نيست و امكان ثبت خانه هاي شناسايي شده در سامانه 
مورد نظر هم وج��ود دارد اما در حالي ك��ه از دولت هاي 
گذشته تا به امروز درگير شناسايي خانه هاي خالي بودند و 

با گذشت بيش از 2 سال از شروع شناسايي خانه هاي خالي، 
در حال حاضر كمتر از ۵۰۰ه��زار واحد خانه خالي براي 
ماليات ستاني شناسايي شده اند و قبض مالياتي براي اين 
واحدها ارسال شده است.  وي تاكيد كرد: در حالي كه دو 
سال از آغاز اجراي اين قانون گذشته اما حداكثر يك چهارم 
يعني حدود 2۵ درصد خانه هاي خالي براي ماليات ستاني 
مشخص شده اند و به اين معناي است كه به هر دليل اراده 
جدي براي اجراي اين قانون و شناسايي خانه هاي خالي 
وجود ندارد.  رضايي كوچي گفت: در اين شرايط افزايش 
قيمت مسكن هم باعث رش��د اجاره بها مي شود چراكه 
اجاره بها تابعي از بهاي ملك است و بهاي ملك هم تابعي از 
اقتصاد كالن كشور است و به دنبال افزايش قيمت مصالح 
ساختماني و افزايش دستمزد ها قيمت تمام شده مسكن 
هم طبيعي اس��ت كه افزايش پيدا كند. وي با بيان اينكه 
راهكار بهبود شرايط افزايش توليد مسكن است و به رغم 
وجود قانون مترقي جهش توليد مس��كن، اما مس��كني 
ساخته نمي شود، اظهار داشت: مجلس بر روي تنظيم و 
تدوين قانون جهش توليد مسكن وقت بسياري گذاشته 
است و قانون خوبي براي حوزه مسكن به تصويب رسانده 
اما دولت آن را به اجرا در نياورده است.  رييس كميسيون 
عمران مجلس افزود: علي رغ��م اينكه مولفه هاي الزم را 
در قانون جهش توليد مس��كن به كار برديم و يك قانون 
مترقي به تصويب رسيده كه ظرفيت خوبي در آن ديده 
ش��ده اما به دليل هماهنگ نبودن دستگاه هاي اجرايي 
قانون به اجرا نرسيده است. وزرارت نفت در بخش احداث 
زيرساخت ها مانند گازرساني، وزارت نيرو در بخش ارايه 
خدمات، وزارت اقتصاد و بانك ها در بخش ارايه تسهيالت 
و تخصيص اعتبارات همكاري نمي كنند و اساسا در وزارت 
راه و شهرسازي هم اراده اي براي اجراي اين قانون وجود 

ندارد.  رضايي كوچي تاكيد كرد: عوامل متعددي باعث شده 
كه امروز قانون جهش توليد مسكن كه رييس جمهوري 
درباره اجراي آن )س��اخت يك ميليون مسكن در سال( 
قول داده بود و مي توانس��ت تحولي در بازار مسكن ايجاد 
كند، به زمين بخورد و شاهد آن هستيم اين قانون و طرح 
در حال زمين خوردن است و اگر با اين روند به جلو برويم 
در اجراي آن به نتيجه نمي رسيم. وي تاكيد كرد: قرار بر 
اين بود كه منابع مسكن از جمله اعتبارات ۳۰ هزار ميليارد 
توماني در بودجه، ماليات بر خانه هاي خالي، اقساط ۴۰ هزار 
ميليارد توماني برگشت داد شده از مسكن مهر در صندوق 
توسعه مسكن تجميع شود اما امروز صندوق مسكن يك 
ريال منابع هم ندارد. در اين ش��رايط وزارت اقتصاد هم 
مي گويد اختصاص 2۰ درصد تسهيالت بانكي به بخش 
مسكن كاهش و به كمتر از ۱۵ درصد برسد و بانك ها هم 
تسهيالت ۳۶۰ هزار ميليارد توماني را پرداخت نكردند.  
رييس كميسيون عمران مجلس گفت: به نظر مي رسد 
مديران و مسووالن از آنجايي كه خودشان خانه دارند، 
درد مس��تاجران را نمي فهمند و حس نمي كنند و 

نمي توانند وضعيت مستاجران را تجربه كنند.
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گزارش كاربران ايراني نشان مي دهد از اولين ساعات صبح  
 »Safe Search« روز ۲۱ تير، قابليت جست وجوي امن يا
روي موتورهاي جست وجوي گوگل و بينگ براي بسياري 
از كاربران ايراني به صورت پيش فرض فعال شده و امكان 
غيرفعال كردن آن نيز وجود ندارد، اين حالت كه بيشتر براي 
اينترنت همراه گزارش شده، محافظت هاي گوگل و بينگ 
براي كودكان را فعال و درنتيجه دسترس��ي به محتواي 
بزرگس��ال و خش��ونت آميز را براي كاربران غيرممكن 
مي كند.اين در حالي است كه كارشناسان فناوري اطالعات 
معتقدند والدين كليد اصل��ي موضوع اينترنت كودكان 
هستند و بايد به اين سمت برويم كه طيفي از راه حل ها را 
در اختيار والدين بگذاريم و درباره آنها اطالع رساني كنيم و 

والدين بتوانند بين اين امكانات انتخاب كنند. 
اگر عب��ارت Safe Search را در گوگل جس��ت وجو 
كني��د، وضعيت فعال بودن يا نب��ودن اينترنت كودك 
 به ش��ما نش��ان داده مي ش��ود. اگر كاربران به سايت 
 DNS ،مراجعه كنند Bing.com و Google.com
آنها در حالت جست وجوي امن به روزرساني مي شود و 
پس از آن از نگاه گوگل و بينگ كاربران به عنوان كودك 
تشخيص داده مي شوند. گزارش هايي حاكي از آن است 
كه حالت جست وجوي امن براي بيشتر كاربران تلفن 
همراه غيرقابل تغيير و قفل است، اما كاربران اينترنت 
ثابت گاهي اوقات چني��ن محدوديتي را تجربه كرده و 
گاهي هم مي توانند حالت جس��ت وجوي امن خود را 
غيرفعال كنند. جست وجوي امن براي كاربران اينترنت 
همراه با عرضه س��يم كارت ك��ودك در ايران همزمان 
ش��ده اس��ت. البته اپراتور هاي تلفن همراه به صورت 
غيررس��مي اعالم كرده اند كه اين موض��وع ارتباطي با 
اپراتور هاي تلفن همراه ندارد و احتمال اين تغييرات از 
سمت زيرساخت رخ داده است. از طرفي به گفته برخي 
كارشناسان، احتمال مي رود فعال سازي جست وجوي 
امن براي برخي كاربران، ناش��ي از يك اش��تباه فني، با 
هدف فعال س��ازي اينترنت امن براي سيم كارت هاي 
كودك باشد. به نظر مي رسد اين اقدام از سوي شركت 
ارتباطات زيرس��اخت، زيرمجموع��ه وزارت ارتباطات 
صورت گرفته و در ن��گاه عده اي از كارب��ران در جهت 
پيش برد پروژه ش��بكه ملي اطالعات اس��ت. براساس 
طرحي كه به صورت آزمايشي در ارديبهشت و خرداد 
ماه در خوزستان آزمايش ش��د، در صورت وارد كردن 
 آدرس گ��وگل در مرورگر موبايل، كارب��ران به آدرس

 Boomino.ir منتقل مي شدند كه پروژه اي در جهت 
تروي��ج ابزارهاي اينترنت ملي و موتور جس��ت وجوي 

داخلي اس��ت. موضوع اينترنت كودكان در س��ال هاي 
گذشته و دولت هاي مختلف بارها مطرح شده است و به 
نظر مي رسد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات دولت 
سيزدهم هم بنا دارد در اين زمينه اقدامات جدي انجام 
دهد. عيسي زارع پور -وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- 
كه س��ال گذش��ته، از راه اندازي اينترنت پاك كودك و 
نوجوان خبر داده بود، توضيح داده است كه ارايه اينترنت 
مخصوص كودكان يك جور تخصصي كردن استفاده از 
اينترنت اس��ت كه حاال با اينترنت كودك شروع شده و 
پلتفرم هاي مطرح دنيا اكانت كودك و ابزار كنترل والدين 
روي پلتف��رم خود راه اندازي مي كنند ت��ا پدر و مادرها 
روي محتوايي كه در اختيار كودكان شان قرار مي گيرد 
نظارت داشته باش��ند. البته پيش از اين هم اقداماتي از 
جمله راه اندازي سيم كارت  كودكان به راه افتاده بود كه 
با اس��تفاده از آن، والدين بتوانند زمان بندي استفاده از 
خدمات تلفن همراه )تماس، پيامك و اينترنت( را براي 
فرزند خود تنظيم كنند و از راه دور مي توانند به مديريت 
سيم كارت فرزند خود بپردازند و كودكان نيز آزادي عمل 
و امكان استفاده از تلفن همراه شخصي را در فضاي امن 
تجربه كنند. همچنين ويژه سازي شبكه هاي اجتماعي 
و پيام رسان ها براي كودكان، مناسب سازي اپليكيشن ها 
 ،)Parenting(  و اجراي طرح هاي مرتبط با والدگري
آموزش و آگاه س��ازي ك��ودكان، والدي��ن و معلمان از 
تهديدها و فرصت هاي مجازي، راه اندازي VOD هاي 

مختص كودكان و ايجاد مراكز شتاب دهي مختص حوزه 
كودك از جمله اقدامات صورت گرفته بخش خصوصي در 
اين زمينه بوده است. از سوي ديگر چند روز پيش مهدي 
سالم -سخنگوي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات- در 
شبكه اجتماعي توييتر با طرح اين نظرسنجي كه آيا براي 
مراقبت از فرزندانتان در فضاي مجازي، تمايل به استفاده 
از اينترنت ايمن داريد، استفاده از سيم كارت نوجوان، 
امن كردن نت منزل با نصب ليست سفيد روي مودم يا 
اكسس پوينت منزل، استفاده از پرنتال كنترل را جزو 

روش هاي ايمني از فرزندان اعالم كرد.

    نقطه محوري داستان 
در اينترنت كودكان، والدين هستند

در اين راس��تا محمد كش��وري -كارش��ناس فناوري 
اطالعات- در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به موضوعات 
مطرح شده درباره ساختن اينترنت امن براي كودكان، 
بيان كرد: موضوع اينترنت كودك، داس��تان جديدي 
نيست و از سال هاي ۱۳۹۳ هم مطرح بود، در زمان دولت 
اول آقاي روحاني، اين مفهوم كه اينترنت امني مخصوص 
كودكان داشته باشيم، مطرح بوده و در دولت دوم آقاي 
روحاني هم اين طرح مجددا افتتاح ش��د، اما مس��اله 
اصلي در اين زمينه اين است كه نقطه محوري داستان 
در اينترنت ك��ودكان، والدين هس��تند. وي ادامه داد: 
كودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال كه به تنهايي نمي توانند 
سيم كارت و اينترنت داشته باشند، بنابراين والدين بايد 
اين ابزارها را تهيه كنند و نرم افزارهاي كنترل گري والدين 
هم مخصوص والدين است. بنابراين مي توان گفت كه 
موضوع اينترنت كودك، كامال از مسير والدين مي گذرد، 
درنتيجه تا زماني كه والدين به اين ضرورت نرسند كه 
اينترنت كودك الزامي اس��ت، يا اينكه ندانند يا نتوانند 
از اين قابليت استفاده كنند، يا درنهايت اينكه نخواهند 
اين كار را انجام دهد، همه اين اقدامات بي فايده اس��ت. 
اين كارشناس فناوري اطالعات خاطرنشان كرد: اگر به 
اين باور برسيم كه كليد اصلي موضوع اينترنت كودكان، 
والدين هستند، تمركزمان را روي آنها مي گذاريم. اگر 
بخواهيم نرم افزاري توسعه دهيم يا سيم كارتي ارايه دهيم 
يا هر راه حل ديگري، اين اقدامات بايد اول از همه به اطالع 
والدين برس��د. حتي اگر همه اين بخش ها هم بهترين 
اقدام��ات را فراهم كنند، تا زماني ك��ه به اطالع والدين 
نرسد و آنها توجيه نشوند و نخواهند، هيچ فايده اي ندارد.

    صداوسيما بايد در زمينه اينترنت ايمن 
فرهنگ سازي كند

كشوري با بيان اينكه اگر فرض كنيم ابزارهايي كه تاكنون 
براي رسيدن به هدف اينترنت امن ارايه شده، ايرادي نداشته 
اس��ت، بايد ديد چرا تاكنون اين طرح ها از سيم كارت هاي 
مخصوص كودكان و نرم افزارهاي كنترلگري والدين، موفق 
نبودند، گفت: زماني صداوسيما با تبليغات خود، مقررات 
راهنمايي و رانندگي را روشن مي كرد كه به فرهنگ سازي 
خيلي كمك كرد، اقدامات مخصوص اينترنت كودكان را 
هم مي ش��ود به همين صورت در صداوسيما كه هنوز هم 
فراگيرترين رس��انه كشور اس��ت و مخصوصا روي والدين 
هم نفوذ دارد، آموزش داد. وي ادامه داد: ش��ايد در دو سال 
اخير، شبكه هاي اجتماعي پررنگ تر شدند، اما تا پيش از آن 
صداوسيما نفوذ بااليي داشته و همين حاال هم تاثير زيادي 
دارد، اما اين تاثير ناديده گرفته شده است. بنابراين اگر وزارت 
ارتباطات در دوره جديد هم، بهترين سيم كارت را ارايه كند، 
بهترين نرم افزارها را توس��عه دهد اما اگر به اطالع پدران و 
مادران نرس��د، فرهنگ سازي نش��ود و به اشتباه به جامعه 
منتقل ش��ود، تاثير خود را نخواهد داشت. اين كارشناس 
فناوري اطالعات با اشاره به ذهنيتي كه در كاربران نسبت به 
طبقه بندي كردن اينترنت به وجود آمده، بيان كرد: يكي از 
داليل انتقال بد هم اين است كه بعضا نسبت به تصميماتي 
كه گرفته مي شود، بدبيني وجود دارد؛ مثال اين ذهنيت كه 
بخواهند اينترنت را محدود كنند؛ امروز اينترنت كودكان 
عرضه مي شود و فردا اينترنت دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها.

    بايد پذيرفت يك سري از نرم افزارها 
براي كودكان مناسب نيست

كش��وري ادامه داد: بزرگس��االن بايد مختار باشند بين 
پلتفرم هاي مختلف انتخاب كنند، ام��ا بايد قبول كنيم 
يك سري از اين نرم افزارها براي كودكان مناسب نيستند، 
كمااينكه بس��ياري از آنها خودشان شرط باالي ۱۳ يا ۱۸ 
سال سن را براي عضويت گذاشته اند. بنابراين ما هم بايد 
اطمينان حاصل كنيم كه كودكان از شبكه هايي كه برايشان 
مناسب نيست، اس��تفاده نكنند؛ براي اين كار هم طيفي 
از راه حل در اختيار والدين قرار مي دهيم، از س��يم كارت 
مخصوص تا نرم افزار كنترلگري والدين يا ايجاد ليست سفيد 
براي سايت هاي مخصوص كودكان. وي خاطرنشان كرد: 
در عين حال و با وجود همه امكانات، ممكن اس��ت برخي 
والدين نخواهند ابزارهاي كنترل��ي را براي كودكان خود 
اعمال كنند و حتي با آگاهي از وجود سايت هاي مخرب، 
فيلترشكن در اختيار كودكانشان قرار دهند؛ حتي اگر اين 
تصميمشان اشتباه باشد، نمي توان آنها را مجبور كرد. تنها 
راه حل اين مس��اله فرهنگ سازي است كه باز هم ممكن 
است برخي تمايل نداشته باش��ند، اما مهم اين است كه 
والدين حق انتخاب داشته باشند. والديني كه معتقدند مثال 
اينستاگرام مناسب فرزندشان نيست، بايد گزينه جايگزيني 
داشته باشند و اين گزينه به اطالعشان برسد. اين كارشناس 
فناوري اطالعات در پايان خاطرنشان كرد: همزمان هم بايد 
به بزرگساالن اطالع دهيم كه راه اندازي اينترنت كودكان به 
اين معنا نيست كه در آينده بخواهيم اينترنت بزرگساالن 
را هم محدود كنيم. اما در عين حال، اينترنت كودك الزم و 
ضروري است و والدين بايد حق انتخاب هاي متعدد داشته 
باشند و اطالع رساني مناسبي به آنها انجام شود. البته صرف 
سيم كارت كودك داشتن هم ابزار كافي نيست، زيرا شايد 
بسياري افراد از اينترنت ثابت استفاده مي كنند و بايد براي 
آنها امكانات مناسبي براي كنترل گري والدين وجود داشته 

باشد و سياست ها روي سيم كارت متمركز نباشد.
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ارايه خدمات بر مرورگر
و موتور جست وجوي بومي

اعضاي شوراي  عالي فضاي مجازي مي گويند كاربران 
پيام رس��ان هاي داخل��ي در ماه هاي اخي��ر افزايش 
يافته اند و از همين رو خواستار افزايش ارايه خدمات 
ديجيتال دولتي روي اين پلتفرم ها شدند. آنها در اين 
راس��تا همچنين بر راه اندازي مرورگرها و موتورهاي 
جست وجو بومي تاكيد كردند. آخرين جلسه شوراي  
عالي فضاي مجازي به رياست رييس جمهور تشكيل 
شد و اعضا به بررس��ي پنج دستور جلسه پرداختند. 
آنها با بررسي حوزه هاي زيرساختي، تصميم گرفتند 
كه ارايه خدمات دولت روي پيام رس��ان هاي داخلي 
افزايش يابد. علت اين امر افزايش تعداد كاربران اين 
پلتفرم ها طي ماه هاي اخير عنوان ش��ده است. بر 
اساس گزارشي كه در سايت »پايگاه اطالع رساني 
رياس��ت جمهوري« منتش��ر ش��ده، اعضاي اين 
ش��ورا خواس��تار راه اندازي مرورگرهاي داخلي و 

موتورهاي جست وجوي داخلي نيز شده اند.

تكميل و اجراي پروژه هاي مرتبط 
با شبكه ملي اطالعات تا سال ۱۴۰۲ 

معاون وزير ارتباط��ات گفت: بايد تمام��ي اقدامات و 
برنامه هايي كه براي تكميل و اجراي پروژه هاي مرتبط 
با شبكه ملي اطالعات تا چهار سال آينده پيش بيني شده 
بود تا سال ۱۴۰۲ به انجام برسد. به گزارش مهر به نقل 
از شركت ارتباطات زيرساخت، امير الجوردي گفت: با 
تالش هاي همكاران، بايد تمامي اقدامات و برنامه هايي 
كه براي تكميل و اجراي پروژه هاي مرتبط با ش��بكه 
ملي اطالعات تا چهار سال آينده پيش بيني شده بود 
تا سال ۱۴۰۲ به انجام برسد. وي دستيابي و تحقق اين 
هدف را در گرو انجام اقدامات اساسي ذكر كرد و اضافه 
كرد: راهبري و رهبري كردن امور، جانش��ين پروري 
و توسعه شايستگي، اعتمادس��ازي، كار شبانه روزي 
همراه با هوشمندي، ارتباط تنگاتنگ با معنويت، ارزيابي 
عادالنه عملكرد پرسنل، برون سپاري و انحصار شكني، 
نقد پذيري و مسووليت پذيري از گام هاي اساسي براي 
رس��يدن به اين موفقيت اس��ت كه بايد در دستور كار 
قرار گيرد. مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرساخت با 
اشاره به شرايط سخت كشور، توجه به مباحث صرفه 
جويي و مديريت بهينه بر منابع مالي و نظارت دقيق بر 
انجام كارها را از اولويت ها ذكر كرد. در ادامه خباز عضو 
هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت به اهداف 
برگزاري اي��ن همايش پرداخت و افزود: بررس��ي 
چالش ها و مشكالت و ارايه راهكارهاي پيشنهادي 
براي ايجاد افزايش تعامل، همكاري و همياري بين 
اس��تاني، و تقويت ارتباطات درون س��ازماني بين 
مديران و افزايش نظارت بر اساس شيوه هاي نوآورانه 
را از جمله اهداف اصلي اين هم انديشي عنوان كرد.

معرفي تيم هاي منتخب فن چالش 
طراحي و ساخت ماهواره هاي 

مكعبي در همايش كيوبست
تيم ه��اي منتخ��ب فن چالش طراحي و س��اخت 
ماهواره هاي مكعبي كه با راه يافتن به دور دوم اين 
فن چالش، وارد عرصه ماهواره هاي پروازي ش��دند 
در رويداد كيوِبست مورد تقدير همراه اول به عنوان 
حامي، قرار گرفتن��د. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات س��يار ايران، نخستين همايش 
سراس��ري »كيوِبس��ت« كه گردهمايي تيم هاي 
ش��ركت كننده در مس��ابقات ماهواره مكعبي بود، 
صبح امروز سه شنبه ۲۱ تير ۱۴۰۱، با حضور حسن 
ساالريه رييس س��ازمان فضايي ايران، وحيد شاه 
منصوري رييس مركز تحقيق و توسعه همراه اول 
و جمعي از نخبگان عرصه فضايي كش��ور در محل 
صندوق نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري برگزار 
شد. اين رويداد كه با حمايت مركز تحقيق و توسعه 
همراه اول و با هدف شناس��ايي و تقويت توانمندي  
ظرفيت هاي كشور در حوزه فناوري هاي فضايي و 
به طور ويژه طراحي و ساخت ماهواره هاي مكعبي 
برگزار شد، در دور نخس��ت خود )بهمن ۱۳۹۹( با 
حض��ور ۴۱ تيم هم��راه بود. در نهاي��ت هم پس از 
طي مراحل طراح��ي اوليه، از ميان ۸ تيم حاضر در 
مرحله شبيه سازي مدل مهندسي )MIL(، ۴ تيم 
برگزيده جواز ورود به مرحله ساخت مدل مهندسي 
را كسب كردند. به همين مناسبت امروز، برگزيدگان 
دوره هاي اول و دوم مسابقه طراحي و ساخت ماهواره 
مكعبي دور يكديگر جمع ش��دند تا در نخس��تين 
همايش سراسري كيوِبست، ضمن تقدير از تيم هاي 
دور دوم، نتايج دور نخست اين رقابت ها را نيز ارايه 
كنند. ساالريه، رييس سازمان فضايي ايران در اين 
همايش با تأكيد بر اينكه پروژه ساخت ماهواره هاي 
مكعبي بايد توس��ط بخش خصوصي دنبال شود و 
دخالت دولت در طراحي اين ماش��ين هاي فضايي 
ضرورتي ندارد، اظهار كرد: اغلب دس��ت اندركاران 
حوزه فضايي در فرآيند تدوين برنامه ۱۰ ساله فضايي 
كشور حضور داشتند و در اين برنامه به ماهواره هاي 
مكعبي توجه ش��ده و پيش بيني مي كنيم تا يك 
دهه آينده تعداد خوبي ماهواره كيوبست طراحي و 
معرفي شود. شاه منصوري، رييس مركز تحقيق و 
توسعه همراه اول هم كه به عنوان يكي از سخنرانان 
كليدي در اين همايش حضور داشت، ضمن معرفي 
اين مركز و رسالتي كه برعهده دارد، اظهار كرد: دو 
سالي مي شود كه مركز تحقيق و توسعه همراه اول 
با تمركز بر بومي س��ازي تجهيزات و سرويس هاي 
نوين شبكه وارد ميدان عمل شده است. وي افزود: 
تغييرات تكنولوژيك در حوزه ماه��واره اي، آينده 
فعاليت هاي تج��اري اپراتورهاي تلفن همراه را نيز 
ب��ه تكنولوژي هاي ماهواره اي در م��دار LEO گره 
خواه��د زد. ريي��س مركز تحقيق و توس��عه همراه 
اول با بي��ان اينكه نزديكي س��رويس هاي ارتباطي 
و تكنول��وژي ماهواره اي مي توان��د روند جديدي در 
تعريف سرويس هاي مكمل براي اپراتورهاي تلفن 
همراه فراهم آورد، عنوان كرد: بر همين اساس مركز 
تحقيق و توس��عه تعريف پروژه هاي حوزه اينترنت 
ماهواره اي و ديگر فناوري هاي فضاپايه را در دستور 
كار خود قرار داده است. شاه منصوري ابراز كرد: اين 
نخستين رويدادي بود كه حمايت كرديم و با وجود 
اينك��ه در حال حاضر انتظار س��رويس دهي از آن را 
نداري��م، اما روند فعاليت هايمان در س��ال جاري در 
حوزه ماهواره هاي مدار LEO بيشتر نيز خواهد شد؛ 
براس��اس برنامه ريزي اي كه داريم تا حدود ۱۰ سال 
آينده به سمت دريافت سرويس از اين حوزه مي رويم. 
مجتبي سرادقي، دبير همايش سراسري »كيوِبست« 
نيز در اين مراس��م ضمن تقدير و تشكر از همراه اول 
براي ورود و سرمايه گذاري در اين حوزه، اظهار كرد: 
مسابقه كافي نيست؛ مسابقه را تدارك ديديم تا كل 
صنعت فضايي را درگير كنيم و تنها نگاه مان به ماهواره 
نبود، بلكه عناصر اصلي زنجيره فضايي را هم ديديم. 

همراه اول براي 
هوشمندسازي، وارد اراضي 

عباس آباد مي شود
همراه اول در راس��تاي ايجاد اكوسيس��تم ن��وآوري و 
هوشمندسازي، با شركت نوس��ازي اراضي عباس آباد 
تفاهم نامه هم��كاري امضا كرد. به گ��زارش اداره كل 
ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، تفاهم نامه 
»همكاري در زمينه توس��عه اكوسيس��تم نوآوري و 
راهكارهاي هوشمندسازي اراضي عباس آباد« بين همراه 
اول و شركت نوسازي اراضي عباس آباد امضا شد. انتخاب 
اراضي عباس آباد در راستاي ايجاد اكوسيستم نوآوري 
و هوشمندس��ازي، بدليل محل اس��تراتژيك و داراي 
پتانسيل باال در كشور و تهران بزرگ بوده كه مي تواند 
نقشي پررنگ به عنوان مكاني پيشرو در اين زمينه داشته 
باشد. ارايه خدمات و فناوري هاي نوين هوشمندسازي 
و اينترنت اشياء بر بستر تكنولوژي فيبر و 5G، راه اندازي 
مركز نوآوري و نمايش��گاه اختصاص��ي، بهره برداري 
از پايل��وت پروژه هاي هوشمندس��ازي و بهره گيري از 
ظرفيت هاي شركت ارتباطات سيار ايران براي ايجاد 
زيرساخت ارتباطي و داده اي بخشي از اهداف اين تفاهم 
نامه اس��ت. همكاري در پروژه ها و سرويس هاي مكان 
محور، همكاري در زمينه توسعه اكوسيستم نوآوري 
هوشمندسازي شهري زمينه ساز حضور شركت هاي 
دانش بنيان و امكان س��نجي براي طراح��ي ايجاد و 
بهره برداري از مركز داده، ايجاد باشگاه مشتريان يكپارچه 
مجموعه اراضي، ايجاد روش هاي نوين پرداخت مالي بر 
روي كيف پول، ارايه راهكارهاي تبليغات هوشمند نيز 
جزو بخشي ديگر از اهداف اين تفاهم نامه است. در نهايت 
هم رس��الت چنين همكاري مشتركي، ايجاد كسب و 
كارهاي جديد و حركت به سمت هوشمندسازي شهر 
تهران و ساير شهرهاي كشور است تا مردم از منافع آن 
بهره مند شده و زمينه تحقق ايران ديجيتال فراهم شود.

جست وجوي امن براي كاربران اينترنت همزمان با ارايه ليست سفيد و سيم كارت كودك

اينترنت ايران، روي حالت ايمن

هوش مصنوعي چگونه با تغييرات آب و هوايي 
مبارزه مي كند 

كاربردهاي هوش مصنوعي طي س��ال هاي اخير در طيف 
گس��ترده اي از صنايع و حوزه ها مورد بررسي و ارزيابي قرار 
گرفته است. يكي از شاخص ترين اين حوزه ها، محيط زيست 
و منابع طبيعي است. به گزارش مهر به نقل از فوربز؛ تورم يك 
معضل جهاني است و تغييرات آب و هوايي مي تواند باعث 
تشديد آن ش��ود. اين به اين علت است كه افزايش و شدت 
رويدادهاي غافلگيرانه و شديد آب و هوايي ثبات وضعيت را 
از بين برده و باعث افزايش قيمت مواد غذايي، انرژي و ساير 
ملزومات مي شود. هوش مصنوعي مي تواند با كمك به بشر 
با ارايه راه حل هايي براي كاهش گازهاي گلخانه اي، بهبود 
بهره وري انرژي و افزايش استفاده از انرژي هاي تجديد پذير، 
باعث باال رفتن ميزان اميدواري در اين زمينه باشد و به بشر 
در مبارزه با تغييرات آب و هوايي كمك كند. بر اساس گزارش 
»BCG Climate AI Survey« در س��ال ۲۰۲۲، ۸۷ 
درصد از مديران بخش ه��اي خصوصي و دولتي كه قدرت 
نقش آفريني در حوزه  هوش مصنوع��ي و آب و هوا را دارند، 
معتقدند كه هوش مصنوعي ابزاري مهم است كه قادر است 
به مبارزه با تغييرات آب و هوايي كمك كند. مديران بخش 
عمومي و خصوصي، فوايد حاصل از تحليل ارتباط ميان هوش 
مصنوعي و آب و ه��وا را در زمينه  كاهش روند تغييرات ۶۱ 
درصد، در زمينه  اندازه گيري اثرات و ميزان انتشار 5۷ درصد، 
پيش بيني خطرات به منظور سازگاري ۴۴ درصد، چگونگي 
مديريت آس��يب پذيري ها هنگام ق��رار گرفتن در معرض 
بحران هاي ناش��ي از تغييرات آب و هوا ۴۲ درصد، كاهش 
و حذف گازهاي گلخانه اي ۳۷ درصد و تس��هيل تحقيقات 
مربوط به آب و ه��وا تأمين مال��ي آن را ۲۸ درصد، ارزيابي 
مي كنند. هوش مصنوعي از راه هاي زيادي مي تواند تغييرات 
آب و هواي��ي و مضرات آن را كاهش ده��د. به عنوان مثال، 
افزايش بهره وري انرژي يا كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در 
حوزه هاي صنعت، كشاورزي و حمل و نقل. هوش مصنوعي 
همچنين مي تواند با بهبود توانايي ه��اي ما در پيش بيني 
رويدادهاي آسيب زا و بحران هاي آب و هوايي و ارايه  ابزارهاي 
پشتيباني به ما كمك كند تا واكنشي سريع تر و موثر تر داشته 
باشيم و با اين تغييرات سازگار شويم.  يكي ديگر از كارايي هايي 

كه اين فناوري نوين مي تواند داش��ته باشد اين است كه با 
كمك به ما در شناسايي عوامل خطرآفرين از يك جهت و 
ارايه امكانات تدوين و توسعه برنامه هاي موثر براي مبارزه با 
اين عوامل از جهت ديگر، باعث افزايش قدرت واكنش ما در 
مقابل تغييرات آب وهوايي شود. مهم ترين عامل موفقيت، 
داش��تن هوش مصنوعي قوي تر نيست بلكه نحوه  استقرار 
آن است كه باعث به حداكثر رسيدن تأثيرات آن مي شود. 
المبرهوگنهات، مدير بخش تجزيه تحليل داده ها، مشاركت ها 
و نوآوري هاي فناوري در دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات 
)OICT( مي گويد: براي رسيدگي به خطرات ناشي از اتكاي 
بيش از حد ما به سوخت هاي فسيلي، بايد به مجموعه اي از 
راه حل هاي نوآورانه تكيه كنيم. هوش مصنوعي به عنوان 
راه حلي كليدي مي تواند به دس��تاوردهاي ما در اين زمينه 
بيفزايد. سه اصل براي استفاده از هوش مصنوعي در مبارزه 
با تغييرات آب وهوايي وجود دارد كه شامل كاهش تغييرات 
آب و هوايي، س��ازگاري و انعطاف پذيري و اصول مي شود. 
كاهش و پيروي از اصول در مبارزه با تغييرات اقليمي مهم 
است اما سازگاري و انعطاف پذيري براي اطمينان از اينكه 
اقتصاد و مردم بتوانند در مقابل اثرات ناشي از اين تغييرات 
مقاومت كنند اصلي حياتي است. انعطاف پذيري واقعي به 
اين معناس��ت كه واقعيت را بداني��م و از ابزاري مثل هوش 
مصنوعي براي كمك به شناسايي خطرات، آسيب پذيري ها 
و اختالالت احتمالي استفاده كنيم. ما همچنين بايد ظرفيت 
و قابليت هايي را براي پاسخ سريع به اين تهديدات و ايجاد 
معماري انعطاف پذير ايجاد كنيم. دامين گرومير بنيانگذار و 
مدير Co-Chair of AI for the Planet Alliance و 
يكي از نويسندگان گزارش اظهار داشت: »علي رغم وعده ها، 
مبارزه با تغييرات آب و هوايي، به اراده  تصميم گيرندگان براي 
اقدام و ايجاد تغييرات ضروري بستگي دارد و هوش مصنوعي 
و ساير فناوري هاي نوظهور قادرند تا حدي اراده  مسووالن را 
جهت اتخاد تصميمات مناسب و اجراي آنها پشتيباني كنند. 
بنابراين بايد به اين نكته توجه داش��ت كه هوش مصنوعي 
اكسيري براي مبارزه با تغييرات آب هوايي نيست بلكه يكي از 

ابزارهايي است كه مي تواند در آينده به ما كمك كند.

حضور مديرعامل شرکت فوالد خوزستان 
در برنامه تلويزيونی عصر ماندگار

امین ابراهیمی مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزستان در 
برنامه تلویزیونی عصر ماندگار حضور یافت. 

ب�ه گزارش خبرن�گار رواب�ط عمومی، امی�ن ابراهیمی 
مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزس�تان ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ با 
حضور در برنامه تلویزیونی عصر ماندگار در بنیاد حفظ 
آثار و نش�ر ارزش های دفاع مقدس اس�تان خوزستان 
به بیان توضیحاتی درباره  نقش مجموعه عظیم صنعتی  
فوالد خوزستان در حوزه مسئولیت های اجتماعی، حفظ 
و نشر آثار شهیدان، توسعه و اشتغال پایدار، حمایت از 
ورزش در استان خوزس�تان و مشکالت ناشی از قطعی 
برق، عوارض مالیاتی بر ص�ادرات محصوالت فوالدی و 

حمله ناکام سایبری به شرکت پرداخت.
 مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزس�تان گفت: در دوران 
دفاع مقدس دش�من رو در روی رزمندگان قرار داشت. 
اما امروزه در حوزه اقتصادی، باید مراقب تمامی جبهه ها 
باش�یم.  وی با اش�اره به تاکی�د مقام معظ�م رهبری بر 
تولید، گفت: راه برون رفت از بحران کش�ور در ش�رایط 
فعل�ی، آگاهی، بهبود ش�رایط اقتص�ادی و تالش برای 
تولید پایدار اس�ت. دشمن از این مس�اله غافل نبوده و 
تمرکزش را بر اخالل در تولید و ش�ریان های اقتصادی 

کشور گذاشته است.
ابراهیمی اف�زود: ام�روز صنعت بر پایه فن�اوری پیش 
می رود. اگر بخواهیم در منطقه و جهان حرفی برای گفتن 
داشته باشیم باید در حوزه فناوری  سرمایه گذاری کنیم. 
از سویی دش�من نیز در حوزه انتقال فناوری، وابستگی 
ش�دید ایجاد نموده و یا  این دان�ش را در اختیار ما قرار 
نمی دهد. باید توانمندی و هوش جوانان را در این حوزه 

بکار بگیریم. 
وی گفت: شرکت فوالد خوزستان با حمایت از نخبگان 
و ش�رکت های دانش بنیان، بر پایه  دانش و فناوری های 
نو سعی دارد، شرایط رش�د را برای بومی سازی  فراهم 
کند. فوالد خوزس�تان در کش�ور یک صنعت پیشران 
اس�ت. با وجود ارزآوری چشم گیر  شرکت، دشمنان به 

دنبال ایجاد حادثه برای القای بار مالی و جانی به شرکت 
بودند، اما با تالش کارکنان و مسئوالن ناکام ماندند. حمله 
سایبری، نشان دهنده  اهمیت شرکت فوالد خوزستان 
در صنعت کشور  است. مدیرعامل فوالد خوزستان از  
اقدامات انجام شده در س�اعات اولیه حمله سایبری به 
شرکت گفت و افزود: فوالد خوزستان، به برکت ۵۸ شهید 
دوران دف�اع مقدس و جانفش�انی کارکنان خط تولید، 
اهداف شوم دش�من که از حمایت تصویری شبکه های 

معاند برخوردار هستند، نقش بر آب کرد. 
وی با اش�اره به مدیریت بحران در حمله سایبری اخیر 
گفت: تحریم، فاصله گسل های اقتصادی را  نشان داده 
اس�ت. در حوزه مدیریت بحران در کشور ضعف وجود 
دارد. اگر در حوزهای مختلف همانند زمان جنگ تحمیلی 
با هدفی صادقان�ه و خالصانه عمل نماییم، بس�یاری از 
بحران ها تکرار نمی شود. اقدام جهادی و انقالبی در زمان 
مناسب، بسیار تاثیر گذار است. تفکر مبتنی بر ریسک، 
راه حل عبور از بحران ها اس�ت.در واق�ع کنترل اوضاع 
در یک شرایط پیچیده، حاصل مدیریتی صحیح در هر 
سازمان است. مدیران فوالد خوزستان با درایت، تخصص 
و تالش ش�بانه روزی، بح�ران را به مش�کالت کوچک 
تقسیم نموده و راه حل مناسب را ارائه نمودند.ابراهیمی 
با اشاره به جنگ اوکراین و روسیه به عنوان یک فرصت 
در ب�ازار جهانی گفت: این جنگ ی�ک بازه زمان طالیی 
دو ماهه به  وج�ود آورد؛ اگر عوارض مالیاتی مانعی برای 
صادرات محصوالت فوالدی نبود، می توانستیم ارزآوری 

برای کشور داشته باشیم.
مدیرعامل فوالد خوزستان افزود: محدودیت های برق 
باعث توقف در خطوط تولید ش�رکت شد، از مسئوالن 
انتظار داریم با درایت و برنامه ریزی و حمایت از صنایع، 
نگذارند تولید در شرکت های صنعتی بزرگ مانند فوالد 
خوزس�تان متوقف ش�ود.وی در رابطه با جوان گرایی و 
اعتماد به نسل جوان اظهار داشت: نیروی کار در کشور 
باید با جوان گرایی همراه باشد. اما با توجه به تجربه های  

پس از انقالب، در کنار استفاده از سخت افزار و نرم افزار 
اقتصادی، باید از مغز اف�زار اقتصادی که همان کارکنان 
با تجربه در طول چهل س�ال گذشته هستند، استفاده 
شود. وی اظهار داش�ت: فوالد خوزستان تولید پایدار،  
توس�عه و اش�تغال جوانان را در دس�تور کار خود قرار 
داده است. این ش�رکت با برگزاری آزمون در اسفندماه 
سال گذشته پانصد نیروی تازه نفس را از میان ۲۵ هزار 
شرکت کننده بومی در آزمون، جذب کرد. این عزیزان 
پس از گذراندن دوره های آموزش�ی مشغول به فعالیت 

خواهند شد.
ابراهیمی افزود: البته  در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
نیز همچون تولید، س�رآمد  اس�ت. س�اخت درمانگاه 
تخصصی و ف�وق تخصصی در منطقه چنعان، س�اخت 
ورزشگاه مدرن شهدای فوالد، راهسازی و جاده سازی، 
کمک رسانی مطلوب در سیالب استان و زلزله شهرستان 
اندیکا، امداد رسانی به حادثه ریزش ساختمان متروپل، 
توزیع بسته های معیشتی در مناطق کم برخوردار، تهیه 
جهیزیه برای ۹۰ زوج  جوان و اجرای برنامه های فرهنگی 
در مناطق مح�روم و غیره گوش�ه ای از عملکرد فوالد 

خوزستان در این حوزه است.
ابراهیمی در  ادامه گفت: استان خوزستان منبع نخبه در 
ورزش فوتبال است. فوالد خوزستان با داشتن آکادمی 
حرفه ای سعی در ارتقای سطح فوتبال استان خوزستان 
و کشور دارد. مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان خاطر 
نش�ان کرد: امروز اگر آرامش و آسایش�ی وجود دارد و 
کارکنان خط تولید شرکت فوالد خوزستان شبانه روزی 
و با صالبت به فعالیت خود ادامه می دهند، مرهون خون 
ش�هیدان گلگون کفن انقالب اس�المی و جانفش�انی 

آزادگان و جانبازان سرافزار میهن عزیزمان است.

امين ابراهيمی مديرعامل در جلسه کميته راهبری:

افزايش سبد درآمدی، اولويت اصلی سه ماهه دوم فوالد خوزستان است
کمیته راهبری شرکت فوالد خوزستان علیرغم تعطیلی 
روز سه شنبه ۱۴ تیرماه به دلیل غلظت توده گرد و غبار، با 
حضور مدیرعامل و جمعی از مسئوالن فوالد خوزستان 
در س�الن کنفرانس ساختمان شهید سلیمانی تشکیل 
شد.به گزارش خبرنگار روابط عمومی، مدیرعامل فوالد 
خوزس�تان در این جلس�ه اظهار داش�ت: افزایش سبد 
درآمدی، اولویت اصلی س�ه  ماهه دوم فوالد خوزستان 
اس�ت؛ زیباترین جلوه بحران اخیر، همراهی کارکنان و 
بازنشستگان خانواده بزرگ فوالد خوزستان بود.ابراهیمی 
از میزان فروش قابل قبول سه ماهه نخست سال جاری 
گفت و افزود: شرایط در سه ماهه  دوم سال متفاوت است. 
هزینه های حمل و نقل به شدت افزایش پیدا کرده است. 
از طرف�ی قیمت مواد اولیه رش�د قابل توجهی داش�ته 
اس�ت، تداوم این شرایط بر روی نقدینگی شرکت فوالد 
خوزس�تان اثرگذار اس�ت. با در نظر گرفتن این شرایط 
باید به س�مت کاهش هزینه ها و افزایش درآمد حرکت 
کنیم. وی در ادامه گفت: افزایش س�بد درآمدی اولویت 
اصلی فوالد خوزس�تان اس�ت. از ایده هایی که به عملی 
شدن چنین سیاستی منجر ش�ود، استقبال می کنیم. 
باید بر روی کنترل تبعات ناش�ی از ت�ورم تمرکز کنیم. 

مدیرعامل فوالد خوزس�تان از آمادگی هرچه بیشتر در 
مقابل حمالت سایبری سخن گفت و افزود: رخداد اخیر 
تلنگری بود که یادآور ش�د، همچنان در ش�رایط جنگ 
هستیم. کارخانجات پشتوانه  اقتصادی هستند که از سوی 
دشمن نشانه گرفته شدند. همیشه باید بحث نفوذ را جدی 
گرفت. باید دشمن را شناسایی کرد و در مجامع بین المللی 
اقامه دعوی کرد.ابراهیمی ایج�اد وقفه در خط تولید را 
یکی از اهداف اصلی دشمنان خواند و گفت: آسیب های 
جانی و مالی س�نگین و اخ�الل در اتوماس�یون اداری و 

اطالع رسانی از دیگر اهداف دشمنان به شمار می آیند. 
در مقابله با شرایط بحران عکس العمل اولیه بسیار مهم 
است. باید از همکاران تالشگر مجموعه فوالد خوزستان 
به ویژه کارکنان معاونت بهره برداری که در کمترین زمان 
ممکن تولید مستمر را شکل دادند، تشکر کرد. در کنار 
این عزیزان، واحدهای روابط  عمومی، بازرسی و نظارت، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، خرید و تعمیرات و نگهداری 
و سایر بخش ها نیز به عادی شدن شرایط کمک  شایانی 
کردند و از همت و تالش این عزیزان نیز تقدیر و تشکر می 
نمایم. مدیرعامل فوالد خوزستان یکی از اهداف اصلی 
دش�من را دسترسی به اطالعات دانست و اظهار داشت: 
دشمن به روش های مختلف به دنبال جمع آوری و تخلیه 
اطالعات اس�ت. برای مقابله با حربه  آنان باید هوش�یار 
باشیم و با ایجاد کارگروهی در حوزه های امنیت اطالعات، 
ساختار و فرآیندهای نرم افزار و سخت افزار، راه های سد 
کردن دستیابی به اطالعات از سوی دشمن را شناسایی و 
اجرا کنیم. زیباترین جلوه بحران اخیر، همراهی کارکنان 
و بازنشس�تگان خانواده ب�زرگ فوالد خوزس�تان بود. 
چنین همراهی و همدلی باعث افتخ�ار مجموعه فوالد 

خوزستان است. 



تعادل| 
مهم تري��ن چالش هاي بخش توليد تش��ريح ش��د. 
»قيمت گذاري دستوري، ايجاد محدوديت در واردات 
ماش��ين    آالت، درج قيمت توليدكننده روي كاالها، 
اجراي ناگهاني سياست ها، قاچاق، كمبود نقدينگي، 
تامين قطعات و مواد اوليه، مش��كالت سامانه تجاري 
وگمركي، ماليات برارزش افزوده، تعيين تعرفه هاي 
گمركي ب��دون نظرخواهي از بخ��ش خصوصي« از 
اصلي ترين مشكالت توليدكنندگان بود كه در نشست 
تخصصي فعاالن اقتصادي اتاق تهران مطرح شد. معاون 
صنايع عمومي وزارت صمت، در واكنش به دغدغه ها 
و انتظارات فعاالن اقتصادي، ريش��ه مشكالت مورد 
اشاره را در مديريت دولتي دانست كه با تغيير روساي 
جمهور يا وزرا نيز قابل اصالح نيست. به گفته مهدي 
برادران، ذات مديريت دولتي، انحصار طلب و از باال به 
پايين است. حال آنكه اصالح اين وضعيت بايد عميق 
و نهادي باش��د. اين مقام مس��وول در وزارت صمت 
در بخش ديگري از س��خنان خود به انتقاد از صدور 
پروانه توليد موبايل ب��راي 23 نفر با ظرفيت توليد 
16.5 ميليون دستگاه موبايل پرداخت كه به گفته او 
توليد اين كاال در كشور توجيه پذير نبوده و در عمل 
شاهد تعدادي مونتاژ بوديم كه امكان سوءاستفاده از 

اين پروانه هاي توليد نيز وجود داشته است. 

    مشكالت توليد چيست؟ 
در هجدهمين جلسه كميسيون صنعت و معدن اتاق 
تهران، موانع و مش��كالت بنگاه هاي توليدي كش��ور 
با حضور مع��اون امور صنايع عموم��ي وزارت صمت 
مورد بررس��ي قرار گرفت. رييس كميسيون صنعت 
ومعدن اتاق تهران در ابتداي اين جلس��ه با اش��اره به 
اينكه فعاالن اقتصادي به دليل شرايط تورمي و اعمال 
سياست هاي دستوري در تنگنا قرار دارند، گفت: البته 
وزير صمت نيز در سخنان اخير خود به اين نكته اشاره 
كرد كه سياست هاي دس��توري كارساز نيست و اين 

موضع گيري، مايه اميد فعاالن اقتصادي است. 
علي نقيب با اش��اره به وجود تش��كل هاي قديمي و 
شناس��نامه دار در كش��ور گفت: دولت مي تواند يك 
س��ري از مسووليت ها را به اين تشكل ها واگذار كند و 
خود، امر نظارت را ب��ر عهده بگيرد. در واقع، واگذاري 
امور به تشكل ها بيش از سياست هاي دستوري، دولت 
را به اهدافش مي رس��اند. او يكي از مشكالت فعاالن 
اقتصادي را پديده قاچاق برشمرد و گفت: كاالهايي كه 
از طريق قاچاق وارد مي شود، سخت گيري هايي كه بر 
توليدات داخلي اعمال مي شود را از سر نگذرانده و اين 
به ضرر توليدكنندگان داخلي تمام مي شود. نقيب در 
ادامه خواستار تجديد نظر در سياست هاي دستوري و 

همچنين كنترل قاچاق شد.
عليرضا دانيالي، ريي��س انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران، هم يكي از مشكالت اين صنعت را قيمت گذاري 
دس��توري عنوان ك��رد وگفت: به رغم ت��ورم بيش از 
40 درصدي كه بر كش��ور حاكم اس��ت و نيز به رغم 
افزايش 57 درصدي دستمزدها، دولت در برخي لوازم 
10درصد و در برخي ديگ��ر 15 درصد اجازه افزايش 
قيمت را داده اس��ت. او در ادامه اين تعبير را به كار برد 
كه دولت بايد از اختراع دوباره چرخ بپرهيزد و در مسير 
ساير كشورها كه مكانيزم عرضه و تقاضا را به رسميت 
شناختند قرار بگيرد. حبيب اهلل انصاري، از كارشناسان 
حوزه صنعت نيز با بيان اينكه توس��عه صنعت لوازم 
خانگي، شتاب دهنده توسعه اقتصادي خواهد بود به 
برخي مشكالت فعاالن اين صنعت اشاره كرد و گفت: 
امروز كمبود نقدينگ��ي، تامين قطعات و مواد اوليه و 
همچنين تصميمات خلق الساعه سياست گذاران از 
اصلي ترين مشكالت توليدكنندگان بوده و الزم است 

كه اين مسائل از پيش پاي صنعت برداشته شود.

    طرحي كه موجب سردرگمي 
در عرضه شد!

 س��هراب كارگر، رييس انجمن شركت هاي پخش 
نيز هم به نواقص طرح الزام درج قيمت توليدكننده 
روي كاالها پرداخت و اجراي طرح در زمان و شرايط 

نامناسب، عدم مش��ورت با عوامل زنجيره عرضه در 
زمان تدوين، ايجاد سردرگمي در كل زنجيره عرضه 
و البته عدم اجراي مناس��ب طرح اشاره كرد و گفت 
كه اين طرح به منزله يك حكم حكومتي پنداش��ته 
ش��د و به پيش��نهادات اصالحي نيز توجهي صورت 
نگرفت. كارگر در ادامه خواستار نظرخواهي از فعاالن 

اقتصادي در زمان تغيير در سياست ها شد.
عليرضا كالهي صمدي، عضو كميس��يون صنعت و 
معدن اتاق تهران نيز بر ضرورت توسعه زنجيره ارزش 
تاكيد كرد و گفت: يكي از مشكالت صنايع پايين دستي 
آن است كه دستخوش اميال صنايع باالدستي هستند. 
براي مثال در يكسال گذشته، كااليي نظير مس، حتي 
بيش از رون��د نرخ تورم دچار افزايش قيمت ش��ده و 
همزمان ال سي هاي چهار ماهه نيز دو ماهه شده است. 

 
    ممنوعيتي كه هزينه هاي توليد را 

افزايش داد
 هرويك ياريجانيان، نايب رييس كميسيون صنعت 
و معدن اتاق تهران ني��ز با بيان اينكه توليدكنندگان 
 ماش��ين آالت در مقاب��ل واردات ماش��ين آالت 
مانع تراش��ي مي كنند، گفت كه اين رويه هزينه هاي 
ساير توليدكنندگان كاال را افزايش مي دهد. او افزود: 
توليدكنندگان ماشين    آالت اعالم مي كنند كه قادر به 
ساخت ماشين آالت مورد نياز خطوط توليد هستند، 
اما مش��خص نيس��ت كه اين توليد را با چه ظرفيت و 
كيفيتي به انجام مي رسانند. در حالي كه اگر قرار است 
ما در بازار اوراسيا حضور داشته باشيم و وارد ساير بازارها 
شويم الزم است به ماشين آالت روز مجهز باشيم؛ اگرنه 
با تكنولوژي قديمي حرفي براي گفتن نخواهيم داشت. 
هرويك  ياريجانيان، در ادامه خواستار دوري از اعمال 
برخوردهاي سليقه اي در قبال ورود ماشين  آالت شد. 
او به مساله ضعف زيرساخت ها و نبود نيروي انساني در 
شهركهاي صنعتي اشاره كرد و گفت كه با وجود كمبود 
نيرو، جذب نيروي خارجي نيز جرم تلقي مي ش��ود. 
ضمن آنكه به دليل ضعف زيرساخت ها در شهرك ها 

واحدها در حال خروج از اين مراكز هستند. 

     سامانه ها گلوگاه توليد هستند
عباس هاشمي، دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي 
نيز با بيان اينكه قيمت گذاري دستوري، كاهش توليد 
را به همراه خواهد داشت، افزود: پيامد كمبود كاال نيز 
افزايش قيمت خواهد بود و متعاقب آن رونق قاچاق و 
همچنين افزايش فشار براي واردات رخ خواهد داد. اين 
مسائل كيفيت را به اولويت هاي بعدي تنزل مي دهد. 
او در ادامه به مشكالتي كه سامانه جامع تجارت براي 

فعاالن اقتصادي ايجاد كرده، اش��اره كرد و گفت: اين 
سامانه به گلوگاهي براي توليد و بهبود محيط كسب 
و كار تبديل ش��ده اس��ت.  رييس انجمن مستربچ و 
كامپاند نيز گفت: حقوق پايه گمركي نيز از 4 درصد 
به يك درصد كاهش يافته و ايران كمترين نرخ تعرفه 
را در اين بخش اعمال مي كند. س��عيد ذكايي سپس 
درخواست تجديد نظر در نرخ تعرفه ها با نظرخواهي از 

بخش خصوصي را مطرح كرد.
در ادامه اين جلس��ه، عطااهلل اشرفي اصفهاني، عضو 
اين كميس��يون نيز با بيان اينكه يك��ي از معضالت 
توليدكنندگان س��امانه جامع تجارت و سامانه هاي 
گمركي است، گفت كه به رغم كاهش سود بازرگاني، 
ماليات بر ارزش افزوده همچنان 9 درصد است و اين 
مساله، ش��ركت هاي توليدي را تحت فشار قرار داده 
است. او در ادامه، مشاركت تشكل ها در تصميم گيري ها 
را ضروري دانست. محمودرضا طاهري، قائم مقام دبير 
شوراي گفت وگوي استان تهران نيز با اشاره به تاكيد 
مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار در 
مورد بهره گيري از مشورت بخش خصوصي گفت كه 
طبق اين مواد قانوني، دولت مكلف است كه در زمان 
تصميم گيري از تش��كل هاي بخش خصوصي اعم از 
اتاق ها و انجمن ها نظرخواهي كند. نتيجه عدم مشورت 
اين است كه براي مثال، صادرات كاالها زماني كه آماده 
خروج از كشور هستند ناگهان متوقف مي شود. مساله 
اين اس��ت كه حتي دشمنان ما براي اعمال تحريم ها 
نيز چند ماه مهلت تعيين مي كنند. او افزود: به هر حال 
رويه هاي موجود در سياست گذاري تجاري به اعتبار 

فعاالن اقتصادي كشور آسيب وارد مي كند.

    ريشه مشكالت در مديريت دولتي است
در ادامه اين جلس��ه، محمد مهدي برادران خلخالي، 
معاون صنايع عمومي وزارت صمت، توضيحاتي درباره 
دغدغه ها و انتظارات فعاالن اقتصادي ارايه كرد. او با بيان 
اينكه »ريشه مشكالت مورد اشاره، در مديريت دولتي 
اس��ت« ادامه داد: اين مسائل با تغيير روساي جمهور 
يا وزرا نيز قابل اصالح نيس��ت. ذات مديريت دولتي، 
انحصار طلب و از باال به پايين است. حال آنكه اصالح 

اين وضعيت بايد عميق و نهادي باشد.
او در ادامه گفت: وزير صمت نيز با لغو حقوق گمركي 
واردات ماش��ين آالت مخال��ف بود و م��ا از حذف اين 
معافيت دفاع نكرديم. در واقع لغو اين معافيت، نه در 
اليحه بودجه دولت بود و نه حتي در كميسيون تلفيق 
مطرح بود. بلكه اين بند وقتي اليحه در صحن علني بود، 
مطرح شده و راي آورد. اما مقرر شده نمايندگان طرحي 
براي اصالح لغو معافيت حقوق گمركي ماشين آالت 

ارايه كنند و اين مساله به طور قطع اصالح خواهد شد.
برادران همچنين با بيان اينكه »تغيير مبناي محاسبه 
ارزش گمركي از 4200 ب��ه ETS نيز يك باره نبوده« 
افزود: اين تغيير تكليف دولت قبل بود كه اجرايي نكرد 
و ما اعالم كرديم كه اين تغيير از تاريخ1401/1/1 اجرا 
خواهد ش��د. حال اگر مي خواستيم تعرفه ها را 6 برابر 
كنيم، در برخي حوزه ها با چالش مواجه مي ش��ديم و 
قاچاق افزايش پيدا مي كرد؛ بنابراين برخي تعرفه ها را 

به يك دوم و برخي را به يك سوم كاهش داديم.
او در ادامه با بيان اينكه »مديريت دولتي خسته است و 
بخش خصوصي بايد به دولت روحيه بدهد«گفت: من 
مخالف قيمت گذاري دستوري هستم اما اگر قرار باشد 
دولت قيمت گذاري نكند بايد ممنوعيت هاي وارداتي 
نيز لغو شود؛ در حال حاضر ما در مرحله توانمندسازي 
هستيم. معاون صنايع عمومي وزارت صمت به وضعيت 
قاچاق اش��اره كرد و با بيان اينكه يكي از راهكارهاي 
كاهش قاچاق، افزايش مدت ضمانت كاالهاس��ت، از 
بخش خصوصي درخواست كرد كه نظرات پيشنهادي 
خود را براي كنترل اين پديده اعالم كند. او در بخش 
ديگري از سخنانش گفت: اگر به دنبال آن هستيم كه 
در حوزه صنعت از دنيا الگ��و بگيريم و رقابت پذيري 
محصوالت را ارتقا دهيم، بايد به اين نكته توجه داشته 
باشيم كه يك سوي رقابت، ورشكستگي است. اما ما 
ادعا مي كنيم كه هيچ واحدي نبايد تعطيل شود. در 
اين سال ها ش��اهد آن بوده ايم كه واحدهاي كوچك 
صنعتي تاسيس شده، تسهيالت دريافت كرده و زير 
ظرفيت توليد كردند. در عين حال اين واحدها هزينه ها 
را نيز افزايش داده يا نمي توانند تكنولوژي خود را به روز 
كنند. از طرفي همه مسووالن نيز بايد كمك كنند كه 
اين واحد تعطيل نشود. در حالي كه بايد استانداردهايي 
از گردش مالي، قدرت تكنولوژي، دانش فني و سطحي 

از رضايت مشتري براي صنايع تعريف شود.
اين مقام مسوول در وزارت صمت ادامه داد: در سال هاي 
گذشته براي 23 نفر پروانه توليد موبايل با ظرفيت توليد 
16.5 ميليون دستگاه موبايل صادر شده، كه در عمل 
شاهد تعدادي مونتاژ بوديم و بسياري از اين واحدها به 
بهره برداري نرس��يد. اين در حالي است كه توليد اين 
كاال در كشور توجيه پذير نبوده و در عين حال، امكان 
سوءاس��تفاده از اين پروانه هاي توليد نيز وجود داشته 
است. مگر در ساير كش��ورها چند واحد توليد موبايل 
وجود دارد كه در ايران 23 پروانه صادر ش��ده اس��ت؟ 
او س��پس از ضرورت به روزرساني س��امانه ها سخن 
گف��ت و افزود: وزير اقتصاد وعده داده اس��ت كه ديگر 
بخشنامه هاي خلق الساعه صادر نشود و ما هم اميدواريم 

كه ديگر شاهد صدور چنين بخشنامه هايي نباشيم.
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به پرونده هاي مناطق آزاد 
رسيدگي مي شود

حجت االسالم والمسلمين محمد مصدق معاون اول 
قوه قضاييه در نشست ستاد مركزي پيگيري اجراي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي افزود: مناطق آزاد از 
رعايت برخي قوانين و مقررات معاف هس��تند كه به 
همين دليل نيز منطقه آزاد يا ويژه اقتصادي نام  دارند و 
معافيت هاي مالياتي، بخشودگي سود و موارد گمركي، 
نبود تشريفات خاص در اين مناطق از ويژگي هاي آن 
است. وي با بيان اينكه در مناطق آزاد زمينه هايي براي 
سهولت در فرآيند واردات و صادرات انجام شده، تصريح 
كرد: اين جلسه براي دريافت مشكالت و چالش هاي 
مناطق آزاد تش��كيل مي ش��ود تا از موضوع اقتصاد 
مقاومتي حمايت كند. معاون اول قوه قضاييه افزود: 
بس��ياري از واحدهاي توليدي و ش��ركت هاي دانش 
بنيان در مناطق آزاد ق��رار دارند و طبق گزارش هاي 
دريافتي مشخص ش��ده كه اين شركت ها مشكالتي 
دارند و بررس��ي آن به قوه قضاييه مربوط است، از اين 
رو آمادگي حماي��ت از اين ش��ركت ها و حل و فصل 
مش��كالت مربوط به قضات مناطق آزاد را داريم. وي 
افزود: قوه قضاييه به صورت جدي در خصوص تعرض 
به اراضي دولتي ورود كرده و در اين رابطه با قاطعيت 
موارد مربوط به تعدي اراضي ملي و دولتي را بررسي 
مي كند. معاون اول قوه قضاييه در خصوص ماده 65 و 
اجراي آن در مناطق آزاد كشور، اظهار كرد: بايد براي 
اجراي اين ماده قانوني، موارد به صورت شفاف تبيين 
شود. مصدق افزود: يكي از برنامه هاي قوه قضاييه در 
آينده رسيدگي تخصصي به پرونده هاي مناطق آزاد 
تشكيل ش��عبات ويژه در دادگستري هاي مربوط به 
مناطق مذكور اس��ت كه به زودي اين فرآيند اجرايي 
خواهد شد.  در ادامه اين نشست محمد جعفر منتظري 
دادستان كل كشور، افزود: نمايندگان مجلس زماني 
كه اليحه اي را به تصويب مي كنند، ديدگاهشان يك 
ديدگاه منطقه اي اس��ت نه ملي. وي خطاب به دبير 
ش��وراي عالي مناطق آزاد تاكيد كرد: بايد از ظرفيت 
شوراي عالي سران قوا استفاده شود، يكي از امتيازات 
اين بستر و اين كميته ويژه، نوع نگاه به مسائل كشور و 
بررسي موارد است. منتظري افزود: برخي از مشكالت 
حقوقي و قضايي از نظر قوانين قابل حل و فصل است، 
برخي از مشكالت در مناطق آزاد كشور مشترك است، 
لذا براي آشنايي قضات با اين مشكالت همايشي ويژه 
قضات در اين خصوص برگزار ش��ود ت��ا موضوعات و 
روش واحد براي حل مش��كالت قضايي براي قضات 
تبيين و مشخص شود. دادستان كل كشور در خصوص 
بررسي پرونده هاي ماده 477 موجود در مناطق آزاد، 
گفت: دادستاني كل كش��ور در خصوص منافع عام و 
كل كه حقوق بيت المال در آن دخيل است مي تواند 
ورود كند، اما در اصل بنابر دستور رييس قوه قضاييه 
مسائل مربوط به ماده 477 به معاونت قضايي واگذار 
شده است. رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه 
بيان كرد: بايد بستري فراهم شود تا صالحيت مديران 
مناطق آزاد بررسي شود.  ذبيح اهلل خداييان با اشاره به 
تاخير در جلسات منظم ش��وراي مناطق آزاد، گفت: 
بحث يكپارچه سازي ماده 65 را در مناطق آزاد نداريم، 
همچنين در بس��ياري از پروژه ها بحث تاخير در اجرا 
را شاهد هس��تيم كه اين  موضوع بايد مورد بررسي و 
برطرف شود. در بخش��ي ديگر از اين نشست، رييس 
ديوان عدالت اداري، بيان كرد: دغدغه خاص و پرونده 
موردي در حوزه مناطق آزاد نداريم. حجت االس��الم 
والمسلمين حكمت علي مظفري افزود: علي رغم اينكه 
ماده 65 در زمينه فعاليت مناطق آزاد كشور وجود دارد 
اما در عمل مفاد اين ماده قانوني اجرايي نمي ش��ود. 
مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي نيز با تشريح گزارش 
عملكرد 6 ماهه دوم سال 1400 اين شورا، بيان كرد: 
اقدامات قابل توجهي در معاونت هاي اقتصادي، توسعه 
مديريت و اشتغال، فرهنگي، اجتماعي و گردشگري، 
حقوقي و امور مجل��س، برنامه ريزي و توس��عه امور 
زيربنايي در شوراي عالي مناطق آزاد تجاري � صنعتي 
و ويژه اقتصادي صورت گرفته اس��ت. سعيد محمد 
افزود: در اين مدت 71 پروژه از قبيل 32 طرح صنعتي، 
35 طرح عمراني و 4 طرح كشاورزي افتتاح شده است 
كه اين اقدامات منجر به ايجاد اشتغال براي 4 هزار و 
400 نفر و سرمايه گذاري 51 هزار ميليارد ريالي شده 
كه در مناطق ويژه اقتصادي نيز پروژه هايي به ارزش 12 
هزار و 500 ميليارد ريالي قابل افتتاح است. وي تصريح 
كرد: با همكاري و تعامل قوه قضاييه، 10 ميليون و 808 
هزار متر مربع از اراضي به ارزش مالي 837 هزار ميليارد 

ريال، رفع تصرف و به بيت المال بازگردانده شدند.

علت افزايش 
اخير قيمت تخم مرغ

مهدي معصومي اصفهاني عضو اتاق بازرگاني تهران در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: پس از اجراي سياست هاي 
اصالحي يارانه اي دولت و حذف ارز 4200 توماني، يك 
سقف قيمتي براي تخم مرغ تعيين شد، اما تغيير قيمت 
بايد متناسب با وضعيت و كشش بازار باشد، از اين رو 
برخالف برخي تصورات ابتدايي، قيمت تخم مرغ به 
شكل جدي افزايش پيدا نكرد. به گفته وي، باال بودن 
ميزان توليد در ماه هاي گذشته و كاهش نسبي مصرف 
به دليل رسيدن به فصل گرم سال، بخشي از عواملي 
بود كه قيمت تخم م��رغ افزايش پيدا نكرد. عضو اتاق 
بازرگاني تهران با بيان اينكه بازار تخم مرغ به س��مت 
تعادل حركت مي كند، توضي��ح داد: قطعا امكان آن 
وجود ندارد كه در نبود تقاضا، توليدكنندگان با حداكثر 
ظرفيت خود فعاليت كنند، زيرا به ض��رر و زيان آنها 
منجر مي شود. به اين ترتيب در روزهاي گذشته ميزان 
توليد تخم مرغ قدري كاهش يافته و علت بخشي از اين 
افزايش قيمت روزهاي اخير نيز همين موضوع بوده 
است. معصومي اصفهاني ادامه داد: در حال حاضر 
واحدهاي توليد تخم مرغ هيچ مش��كلي در تامين 
خوراك طيور ندارند و خوشبختانه پس از حذف ارز 

4200 توماني نيز خوراك تامين شده است.

جزييات عرضه خودرو 
در بورس كاال اعالم شد

به دنبال تصويب عرضه خودرو در بورس كاال توسط 
ش��وراي عالي ب��ورس، س��خنگوي وزارت صمت به 
تشريح جزييات موافقت اين سازمان با عرضه خودرو 
در بورس كاال )در حالي كه پيش از اين يك بار لغو شده 
بود( پرداخت و تاكيد كرد كه عرضه تمامي خودروها 
با تايي��د وزارت صمت خواهد بود و براي خودروهايي 
كه ميزان عرضه آنها برابر يا بيش از تقاضا باشد، شكل 
خواهد گرفت. در جريان 229امين جلسه شوراي عالي 
بورس، وزير صمت از ارزش گذاري ايران خودرو و سايپا 
خبر داد و با عرضه برخي خودروها در بورس موافقت 
كرد. يادآوري مي ش��ود كه ثبت سفارش دو محصول 
بهمن موتور )فيدليتي و ديگنيتي( از 11 خردادماه در 
بورس كاال آغاز شد و قرار بود اين دو خودرو هجدهم 
خردادماه در تاالر خودروي بورس كاال عرضه شوند. در 
حالي كه قرار بود در اين تاريخ 430 دستگاه فيدليتي 
و ديگنيتي در بورس كاال معامله شود، وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت )صمت( طي دو نام��ه اين عرضه را 
ملغي كرد. اين موضوع انتقاد كارشناسان اقتصادي و 
كارشناسان بازار سرمايه را در پي داشت و آنها معتقد 
بودند كه تصميم هايي همچون تعليق عرضه خودرو در 
بورس كاال، تنها مي تواند بس��تر بروز رانت و معامالت 
غيرشفاف را در بازار خودرو تعميق كند و اين موضوع 
به زيان توليدكنندگان، سهامداران و مصرف كنندگان 
خواهد بود.  به دنبال آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در رابطه با اين تصميم توضيح داد: با توجه به شكاف 
بين عرضه و تقاض��ا، عماًل عرضه خ��ودرو در بورس 
منجر به افزايش افسار گسيخته قيمت خودرو نسبت 
به قيمت  محصوالت در كارخانه خواهد ش��د؛ بر اين 
اساس ممكن اس��ت قيمت ثالثي در بازار شكل گيرد 
كه فراتر از قيمت هاي كارخانه و قيمت در بورس باشد. 
ضمن اينكه تنها تفاوتي كه طرفداران عرضه خودرو 
در بورس مطرح مي كنند، دس��تيابي توليدكننده به 
قيمت افزايش يافته، به جاي دالل است. اين استدالل 
زماني معنا پيدا مي كند كه براي خودروهايي كه با زيان 
عرضه مي شوند، صدق كند؛ لذا در مورد خودروهايي 
با قيمت باال كه داراي سود منصفانه براي خودروساز 

است، كاربردي ندارد.
حال با توجه به موافقت مجدد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت براي عرضه برخي خودروها در بورس، جزييات 

موضوع را از وزارت صمت پيگيري كرديم.
اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در اين باره در گفت وگو با ايس��نا، اظه��ار كرد: وزارت 
صمت از ابتدا مخالف عرضه خ��ودرو در بورس نبوده 
اس��ت. در مرحله اول عرضه در س��امانه يكپارچه هم 
كه مخالف عرضه محصوالت گروه بهمن )ديگنيتي 
و فيدليني( بود، به اين دليل بود كه مقرر ش��ده بود، 
همه در يك جا تجميع ش��وند و اينگونه نباش��د كه 
هر خودروس��ازي جداگانه بخواهد ب��ه دلخواه خود، 
خودرو عرض��ه كند؛ در اينج��ا وزارت صمت، محكم 
ايس��تاد و عرضه خودرو در بورس را لغ��و كرد. وزارت 
صمت احس��اس كرد براي برخي خودروها كه توليد 
 بيش از تقاضاست، امكان خروج از فرآيند قرعه كشي 
وجود دارد و طبيعتا امكان عرضه در بورس نيز فراهم 
اس��ت. وي افزود: اين موضوع تنها خواس��ته وزارت 
صمت نيز نبود، بلكه دادس��تاني و رياست جمهوري 
نيز موضوع را خواستار ش��ده بودند. پس از آن وزارت 
صمت احس��اس كرد براي برخي خودروها كه توليد 
بيش از تقاضاست، امكان خروج از فرآيند قرعه كشي 
وجود دارد و طبيعتا امكان عرضه در بورس نيز فراهم 
است. در اتفاقي كه روز گذشته )سه شنبه( در شوراي 
عالي بورس رخ داد، در حقيقت شوراي عالي بورس، بر 
درخواست وزارت صمت براي عرضه خودرو در بورس 
كاال صحه گذاش��ت؛ اما بالعك��س موضوع به گونه اي 
اطالع رساني مي ش��ود كه وزارت صمت با درخواست 
شوراي عالي بورس مبني بر عرضه خودروها موافقت 
كرده است. در حقيقت شوراي عالي بورس براي آنكه 
خودروهاي با ميزان عرض��ه بيش از تقاضا بتوانند در 
بورس عرضه ش��وند، صحه گذاشته است. سخنگوي 
وزارت صمت تاكيد كرد: اساس��ا بحث عرضه خودرو 
در بورس در دستور ش��وراي عالي بورس نبوده است 
و خود وزير صمت مطرح كردند كه اين آمادگي براي 
عرضه برخي خودروها در بستر بورس وجود دارد اما با 
هماهنگي وزار صمت. بنابراين خودروسازان به صورت 
دلبخواه نمي توانند در بورس يا حتي سامانه يكپارچه يا 
بازار آزاد عرضه كنند. اين موضوع از نظر ما قابل قبول 
نيست اما با هماهنگي وزارت صمت عرضه خودروهايي 
كه وزارت صمت تعيين خواهد كرد، قابل انجام است. او 
در پاسخ به اينكه كدام خودروها قابليت عرضه خواهند 
داشت، گفت: همانطور كه اشاره شد، خودروهايي كه 
توليد آنها برابر يا بيش از ميزان تقاضا براي آنهاست، 
بالقوه مي توانند در بورس هم عرضه شوند اما اين بالقوه 
بودن، بدان معنا نيست كه حتما وزارت صمت، اجازه 
دهد؛ لذا نياز به بررسي دارد. به طور مثال فرض كنيم 
كه وزارت صمت، تصميم بگيرد خودروهاي شاسي بلند 
در بورس عرضه شوند؛ در اينصورت تمام خودروسازان 
اعم از بخش خصوصي و ش��به دولتي )ايران خودرو و 
سايپا( كه خودروي شاسي بلند توليد مي كنند، همگي 
بايد در بورس عرضه كنند. همه مدل ها و توسط همه 
توليدكنندگان بايد در تنها از مس��ير بورس باشد. 
تاكيد مي ش��ود كه اين عرضه شاس��ي بلندها تنها 
يك نمونه به جهت تفهيم موضوع و منظور اس��ت. 
قاليباف تصريح كرد: در مورد خودروهايي كه تقاضا 
بسيار بيشتر از توليد است و اساس در حال حاضر 
موضوعيت براي عرضه بورس ندارند، طبعا اگر قرار 
باشد در بورس عرضه شوند، رقابت ميان خريداران 
شكل خواهد گرفت و قيمت سومي شكل مي گيرد 
كه موجب س��يگنال دهي به بازار و بر هم ريختگي 
آن ش��ود؛ بنابراين اين قبي��ل خودروها عرضه در 
بورس مطرح نيست. وي در مورد زمان اجرا شدن 
اين تصميم نيز گفت: موضوع در حال بررسي هاي 
بيشتر است و هنوز براي زمان قطعي اجرا عرضه اين 

خودروها در بورس تصميمي گرفته نشده است.

معاون وزارت صمت انتقاد كرد

صدور بي رويه پروانه توليد موبايل!

د ر نامه واردكنندگان نهاده هاي دامي به رييس جمهور مطرح شد

تاخير 2 ماهه در تسويه مطالبات ارزي
ب��ا گذش��ت 60روز از تحويل 460 ه��زار تن نهاده 
دامي به نرخ ارز ترجيحي توس��ط 20 شركت بخش 
خصوصي از طريق س��امانه ب��ازارگاه هي��چ يك از 
وعده هاي مس��ووالن ذيربط در تامين فوري ارز اين 
محموله ها محقق نشده است. اتحاديه واردكنندگان 
نهاده ه��اي دام و طيور در نام��ه اي به رييس جمهور 
از تأخي��ر در تس��ويه مطالبات ارزي ش��ركت هاي 
واردكننده انتقاد كرد، در اين نامه آمده اس��ت: پيرو 
نامه شماره 1601 مورخ 11/ 04/ 1401  به استحضار 
مي رس��اند؛ بدهي ارزي دولت ب��ه تأمين كنندگان 
كاالهاي اساسي دو ماهه ش��د. همانطور كه قباًل به 
اس��تحضار رسيده است با وجود گذش��ت 60 روز از 
تحويل 460 هزار تن نهاده دامي به نرخ ارز ترجيحي 
توسط 20 شركت بخش خصوصي از طريق سامانه 
بازارگاه هيچيك از وعده هاي مس��ووالن ذيربط در 

تأمين فوري ارز اين محموله ها محقق نشده است.
اي��ن تأخير خس��ارت هاي جبران ناپذي��ر به فعالين 
حلقه اول زنجيره توليد پروتئين كش��ور ايجاد كرده 
و قطعًا موجبات بي اعتمادي به وعده هاي مس��ووالن 
را در پي خواهد داشت. قطعًا تصديق خواهيد فرمود 

كه حس��ب فرمايش��ات اخير مقام معظم رهبري در 
شرايط حاضر هيچ چيز خسارت بارتر از اقداماتي كه 
باعث س��لب اعتماد از اعتبار مسووالن باشد نيست. 
متأس��فانه اين وضعيت از جمله مصاديقي است كه 

كاماًل با تالش هاي شبانه روزي و مجاهدانه جنابعالي 
مبني بر اثبات صادق الوعده بودن دولت سيزدهم در 
تعارض مي باشد. متأس��فانه به استحضار مي رساند 
كليه مكاتبات و پيگيري هاي انجام شده تاكنون نيز 

بي نتيجه و بي پاسخ مانده است. لذا تنها اميد ما دستور 
صريح و عاجل شخص رياست محترم جمهور در پاسخ 
به درخواست استمداد 20 شركتي هست كه به معني 
واقعي كلمه گرفتار شده اند. جناب آقاي رييس جمهور، 
در حالي كه قرار بود دولت براي تأمين كسري نقدينگي 
واردكنندگان پس از آزادسازي نرخ ارز، منابع ريالي به 
اين بخش تخصيص دهد، نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه 
با بلوكه شدن 270 ميليون يورو منابع اين بخش در اين 
شرايط ويژه اقتصادي و بين المللي روند تأمين به موقع 
و مكفي نهاده هاي دامي با چالش نيز مواجه شده است. 
بديهي است انتظار مي رود عملكرد دولت هم متأثر از 
شعارها و دستورات صريح و موكد جنابعالي در راستاي 
حفظ سرمايه ها و پشتوانه مردمي دولت در حوزه هاي 
اقتصادي بوده و در اين مورد خاص نيز شخص رياست 
محترم جمهور دستورات الزم در اين زمينه را به صورت 
عاجل ص��ادر فرمايند. اميدواري��م دولتي كه صادق 
الوعده بودن و حق طلبي را سرلوحه شعارهاي خود 
مي داند، در ايفاي حقوق و مطالبات فعالين اقتصادي 
در اين ش��رايط سخت اس��باب دلگرمي و اعتماد به 

وعده هاي مسووالن را بيش از پيش فراهم نمايد.
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خبرروز

شناسايي ۵۰۰۰ مبتالي جديد كرونا در كشور
بر اس��اس اعالم وزارت بهداشت، بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۵۰۰۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شدند و پنج بيمار نيز به دليل اين بيماري جان خود را از دست دادند. بر اين اساس مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كشور به ۷ ميليون و ۲۶۰ هزار و ۱۷ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۱ هزار و ۴۵۶ نفر رسيد. ۵۴۱ بيمار نيز 
بستري ش��دند. تاكنون ۷ ميليون و ۶۵ هزار و ۹۸۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. در حال 
حاضر ۴ شهرستان در وضعيت قرمز، ۱۴ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۴۲ شهرستان در وضعيت زرد و ۲۸۸ شهرستان در 
وضعيت آبي قرار دارند. بر اين اساس مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۱۵۰ ميليون و ۸۳۹ هزار و ۸۵۵ ُدز رسيد.

ادامهازصفحهاول

 كودكان كار؛ قربانيان
سياست توليد فقر

 تا زماني كه ما نتوانيم فقر را كاهش دهيم، )كسي 
انتظار ريش��ه كني فق��ر را ندارد، ام��ا كاهش آن 
وظيفه اي اس��ت كه بر دوش دولتمردان اس��ت(، 
نمي توانيم انتظار داش��ته باش��يم كه آسيب هاي 
اجتماعي در جامعه ما كاهش پيدا كنند. كودكان 
كار عالوه بر اينكه مورد اس��تثمار قرار مي گيرند، 
انواع و اقس��ام آزارهاي جنسي را تجربه مي كنند، 
به عاملي براي جابه جايي م��واد مخدر هم تبديل 
ش��ده اند. بس��ياري از قاچاقچيان از اين كودكان 
براي جابه جايي مواد مخدر استفاده مي كنند چرا 
كه امكان دستگيري آنها را بسيار اندك مي دانند. 
در اين بين بسياري از اين كودكان خود نيز به دام 
اعتياد مي افتند و ديگر نمي توان آينده اي براي آنها 
متصور ش��د. مساله اينجاس��ت كه در طول تاريخ 
همواره كودك به علت ويژگي هاي خاص جسمي 
و روحي در معرض سوءاستفاده هاي مختلف قرار 
گرفته است. وضعيت خاص كودكان خياباني سبب 
شده تا آنها هم در جامعه هم در محيط خانوادگي، 
در معرض انواع سوءاس��تفاده ها و آس��يب ها قرار 
بگيرند و به انبوه��ي از حمايت ها از جمله حمايت 
قانوني نيازمند باشند. البته پديده كودكان خياباني 
و كار، يكي از مشكالت گريبان گير اكثر شهرهاي 
بزرگ در جهان معاصر است. كودكان كار به دليل 
ش��رايط خاص زندگي خود مجبور ب��ه كاركردن 
هستند و همين امر باعث ايجاد تغييرات مثبت و 
منفي در خودپنداري آنها نسبت به ساير همساالن 
خود شده است. مس��اله رفع فقر و كودكان و حل 
مش��كالت بچه هاي خياباني موضوعي اس��ت كه 
حقيقت��ًا تنها با هم��كاري بين الملل��ي دولت ها، 
سازمان هاي بين المللي و سازمان هاي غير دولتي 
بين المللي همچون عفو بين الملل و ديده بان حقوق 
بشر و همكاري مشترك و تنگاتنگ با فعاالن حقوق 

كودك حل و فصل خواهد شد.

 حذف شاخص كل
منطقي است؟

براي مثال وقتي س��ود نقدي را ش��ركت ها بين 
سهامداران خودشان تقسيم مي كنند، شايد اين 
پروسه ۸ ماه طول بكشد، ولي همان روز بعد روي 
شاخص اثرگذار است. به همين دليل است كه ما 
بايد مردم را به سرمايه گذاري غيرمستقيم تشويق 
كنيم، سبدگردان هاي ما يكي از معيارهايي كه به 
مشتري نشان مي دهند. اينكه از شاخص چقدر 
جلو يا عقب هستند، آنها هم دچار مشكل هستند، 
يعني آنها هم يك معيار درستي ندارد. شاخص يك 
مبناي غلط اس��ت نه تنها براي سهامداران خرد، 
براي مديران دارايي كه دارايي تحت مديريت شان 

بسيار باال است و آدم هاي پر سابقه اي هستند.

رويداد

هشدار نسبت به خأل تجهيزات در هنرستان ها

مديركل دفتر آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش 
وزارت آموزش و پرورش گفت: اكثر افراد در رش��ته اي 
كه تحصيل كرده اند، مش��غول به كار نيس��تند و اين 
مس��اله در سطح كالن مطرح است و طبيعتا در بستر 
فارغ التحصيالن رش��ته هاي فني و حرفه اي هم اين 
مساله وجود دارد و آمارهاي ما، آمارهاي خوبي نيست 
و در برخي رش��ته هاي فني و حرفه اي فقط ۱۰، ۲۰ و 
۳۰ درصد تناسب رشته شغلي و رشته تحصيلي وجود 
دارد. عباس بيات درباره وضعيت تجهيزات و كيفيت 
هنرستان هاي كاردانش و فني وحرفه اي كشور توضيح 
داد: واقعي��ت اين اس��ت كه وضع ما با اس��تانداردها و 
شرايط مطلوب فاصله دارد و اين فاصله هم قابل توجه 
اس��ت، يعني در حال حاضر در هنرستان هاي كشور 
به صورت عم��وم و ميانگين خأل تجهيزات��ي داريم. 
برخي تجهيزات متناسب با استانداردها نيست، برخي 
تجهيزات مستعمل و قديمي هستند و به نوعي به روز 
نيستند، بعضي ديگر از تجهيزات آسيب ديده و از كار 
افتاده اند و اين وضعيت ميانگين حوزه تجهيزاتي ماست. 

    پيش رفتن با استانداردهاي روز
سخت است

او افزود: البته در تعدادي از هنرستان ها تجهيزات خوب، 
به روز و كافي وجود دارد و شرايط خوبي دارند، اما تغييرات 
تكنولوژي خيلي سريع است و پيش رفتن با استانداردهاي 
روز، مقداري سخت است و نياز به اعتبارات سنگيني دارد و 
شايد به همين دليل است كه يكي از راه حل هاي فائق آمدن 
به اين مشكل در تمام دنيا رفتن به سمت آموزش هاي فني 
و حرفه اي مشاركتي است؛ آنجا كه با مشاركت بنگاه هاي 
توليدي و كارگاه ها و كارخانه ها، صاحبان مشاغل و اصناف، 
كار پيش مي رود و تعامل شكل مي گيرد. اين مساله در 
همه جاي دنيا وجود دارد و آموزش هاي فني و حرفه اي 
به كلي آموزش هاي گراني است و تامين اعتبار به روز بودن 
تجهيزاتش سخت خواهد بود. بيات در ادامه در پاسخ به 

اين پرسش كه ميزان استقبال دانش آموزان براي تحصيل 
در رشته هاي فني و حرفه اي و هنرستان هاي كاردانش 
در سال هاي اخير چطور بوده، اينطور توضيح داد: ميزان 
گرايش هم در رشته هاي مختلف و هم در هنرستان هاي 
گوناگون متفاوت بوده اس��ت. ترجيح مي دهم ميزان 
عالقه مندي دانش آموزان به رش��ته هاي مختلف را 
مس��ووالن مرتبط حوزه هدايت تحصيلي كار بيان 
كنند، اما گرايش دانش آموزان به ترتيب به ش��اخه 
نظري، فني و حرفه اي و شاخه كاردانش است كه در 

فرم هاي هدايت تحصيلي شان اعالم شده است. 

     اعالم رشته هاي پرطرفدار
 فني و حرفه اي و كاردانش

او افزود: در بين رش��ته هاي فني و حرفه اي و كاردانش، 
برخي رش��ته ها عالقه مندان بيش��تري دارند از جمله 
رش��ته تعمير موتور و برق خودرو، رش��ته ساختمان، 
حسابداري، رشته هاي مربوط به كامپيوتر، رشته برق 
و الكترونيك جزو رشته هاي پرمخاطب ما هستند كه 
عمدتا در هنرستان ها جزو اولين انتخاب دانش آموزان 
قرار مي گيرند همچنين رش��د فزاينده اي را در رش��ته 
تربيت بدني داريم و رغبت زيادي نسبت به اين رشته در 
بين دانش آموزان وجود دارد. در بين رشته هاي هنرستاني 
هم مساله  عدم آشنايي كافي وجود دارد.  بيات در مورد 
نگاه معاون متوسطه آموزش و پرورش و ايده درآمدزايي 
ارزي از طريق هنرس��تان ها و همكاري هاي منطقه اي 
هنرستان ها توضيح داد: بحثي كه معاون آموزش متوسطه 
آموزش و پ��رورش مطرح كرده  اند، بحث ديپلماس��ي 
هنرستاني و مهارتي اس��ت. منظور مهندس كاظمي 
اين اس��ت كه در مناطق مرزي و جاي��ي كه فرهنگ و 
مرز مشترك داريم كه موجب عمق ارتباطات فرهنگي 
بيشتر مي شود، هنرستان هايي راه اندازي شود. با توجه 
به اينكه بحث اش��تغال يكي از موضوعاتي است كه در 
تمام دنيا استانداردها و محتوايش يكسان است، بنابراين 

حساسيتي نسبت به اين نوع محتواها از نظر ايدئولوژيك 
و فرهنگ��ي هم وجود ن��دارد و از ط��رف ديگر نيازهاي 
همسايگان ما در اين حوزه به اين آموزش ها زياد است، 
مثل كش��ور عراق كه در همسايگي ماست و با توجه 
به سازندگي كه در اين كشور در جريان است، نياز به 
مهارت و افراد ماهر در آنجا زياد است پس سرمايه گذاري 

ما در اين بخش مي تواند مورد توجه قرار بگيرد. 

     رصدي صورت نمي گيرد
عباس بيات در پاسخ به اين پرسش كه آيا بررسي كرده ايد 
كه دانش آموزان فن��ي و حرفه اي و كاردانش جذب چه 
مشاغلي مي شوند؟ گفت: متاس��فانه آمار دقيق، به روز 
و متناوبي از اينك��ه چه ميزان از فارغ التحصيالن فني و 
حرفه اي و كاردانش به بازار كار جذب مي ش��وند وجود 
ندارد و در آموزش و پرورش يا ساير دستگاه هاي مرتبط 
رصدي براي اين قضيه صورت نمي گيرد و سيستمي هم 
در اين رابطه نداريم. او ادامه داد: آنچه كه داريم پايش هاي 
ملي مانند سرشماري است كه در اين آمارها رشته ها و 
سطح تحصيالت افراد پرسيده مي شود و اين آمار از سال 
۹۰-۹۵ وجود دارد و عددهايي براساس آن اعالم مي شود 
يا مركز آمار پايش هايي را به صورت فصلي راجع به اشتغال 
انجام مي دهد و وقتي وضعيت شاغلين را بررسي مي كنند 
يكي از شاخص هايشان ميزان تحصيالت آنهاست. ما در 
آموزش و پرورش يا حوزه ه��اي بيروني، پژوهش هاي 
بسيار محدود و موردي مثال مربوط به يك رشته خاص 
در يك س��ال خاص و به تعداد خيلي محدود داريم كه 
روند فارغ التحصيلي و اش��تغال دانش آموزان را بررسي 
كرده اس��ت. اين آمارها خيلي جامع نيست و نمي توان 
آن را به همه تسري داد. در حال حاضر ميانگين تناسب 
كار و رش��ته تحصيلي ۲۰ و ۳۰ درصد است كه از جمله 
مشكالت ماست و همه رشته هاي فني و حرفه اي را هم در 
برمي گيرد و حتي در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي 

ارشد و دكتري اين مساله در كشور وجود دارد. 

كاهش زمان رسيدگي به درخواست فرزندخواندگي
جلس��ه هماهنگي ص��دور شناس��نامه و مراحل 
فرزندخواندگ��ي فرزن��دان بي سرپرس��ت و 
بدسرپرست با حضور مس��ووالن قضايي و برخي 
مديران س��ازمان بهزيستي تش��كيل شد. در اين 
نشست، سعيد بابايي مديركل كودكان و نوجوانان 
س��ازمان بهزيس��تي، فاطمه ارزانيان معاون امور 
اجتماعي بهزيستي استان تهران، مديران، معاونان 
اجتماعي و مس��ووالن حقوقي س��ه شهرس��تان 
ش��ميرانات، تهران و ري حضور داش��تند. عباس 
قادري سرپرست مجتمع قضايي ويژه امور حسبي 
دادگاه ه��اي عمومي و انقالب تهران، موس��ويان 
داديار ش��عبه پنجم دادس��راي عمومي و انقالب 
ناحيه ۲۵ تهران، ناصر عباس زاده رييس ش��عبه 
۴۹ دادگاه خان��واده و نوروزي��ان رييس ش��عبه 
۴۵ دادگاه خانواده ه��م حاضر بودند. معاون امور 
اجتماعي بهزيستي اس��تان تهران در اين جلسه 
با تبيي��ن جايگاه قانون��ي در حوزه سرپرس��تي 
و فرزندخواندگ��ي بيان داش��ت: براب��ر تكاليف و 
اختيارات قانوني واليت برخي از اعضاي جامعه به 
سازمان بهزيستي سپرده شده است كه اين نهاد 
مدني نهايت اهتمام خود را براي ايفاي درس��ت 
اين نق��ش در جامعه به كار گرفته اس��ت. فاطمه 
ارزانيان ادامه داد: برگزاري چنين نشست تعاملي 
در راس��تاي عمل صحيح به وظايف قانوني است 
كه قانونگذار براي بهزيس��تي تعريف كرده است. 

مديركل كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي نيز 
در اين جلسه ضمن تشكر از برپايي چنين نشستي 
با بيان حساس و مهم بودن موضوع فرزندخواندگي 
اظهار داش��ت: زمان در تمام��ي ابعاد اين موضوع 
باي��د به حداقل برس��د. س��عيد باباي��ي در ادامه 
خاطرنشان كرد: صدور شناسنامه سبب جلوگيري 
از آس��يب هاي اجتماعي اس��ت كه مس��تقيم به 
فرزندان بي سرپرست و بد سرپرست وارد مي شود. 
سرپرست مجتمع قضايي ويژه امور حسبي تهران 
ضمن بيان همكاري تمام قد با سازمان بهزيستي 
اذعان داشت: جايگاه مهم بهزيستي از نظر قانوني 
در تمام مراحل صدور شناسنامه و فرزندخواندگي 
بسيار مشهود اس��ت. قاضي قادري در ادامه، مفاد 
قانوني دس��تورالعمل و قان��ون فرزندخواندگي و 
صدور شناسنامه را قرائت و به تك تك سواالت به 

همراه راه حل هاي قانوني پاسخ داد.

رويخطخبر

كشف ۶ هزار تن كاالي احتكاري و دستگيري ۵۵۳ متهم
فرمانده ق��رارگاه امين پليس امني��ت اقتصادي 
فراجا از كش��ف بي��ش از ۶ هزار تن ان��واع كاالي 
اساسي احتكار شده و دستگيري ۵۵۳ متهم طي 
هفته گذش��ته در كشور خبر داد. سردار غالمرضا 
رضايي��ان در تش��ريح جزييات اين خب��ر اظهار 
داش��ت: با عنايت به اينكه س��وداگران اقتصادي 
براي دستيابي به سودهاي كالن اقدام به احتكار و 
خودداري از عرضه اقالم و كاالهاي اساسي مورد 
نياز مردم مي كنند، تشديد اجراي طرح هاي مقابله 
با قاچاق، احتكار و اخالل در توليد و توزيع كاالهاي 
اساسي و معيشت محور در كشور به صورت جدي 
ادامه دارد. او با اش��اره به بررس��ي هاي ميداني از 
روند فعاليت هاي اقتصادي و نظام عرضه و تقاضا 
كاالهاي اساسي و معيشت محور در كشور افزود: 
كارآگاهان پليس امنيت اقتصادي با تش��كيل۲ 
هزار و ۸۵۷ گروه مش��ترك در هفته گذشته از ۳ 
ه��زار و ۶۵۱ مركز و انبار نگهداري و توزيع اقالم و 
كاالهاي اساسي بازديد و بازرسي كردند. بنابراعالم 
پايگاه خبري پليس، فرمانده قرارگاه امين پليس 
امنيت اقتصادي فراجا تصريح كرد: در اين مدت 
كارآگاهان پلي��س امنيت اقتصادي ب��ا اقدامات 
تخصصي پليس��ي، محل دپ��و و احتكار كاالهاي 

اساسي و ضروري را شناسايي و در بازديد و بازرسي 
از آنها بي��ش از ۶ هزار تن انواع كاالي اساس��ي از 
قبيل برنج، گندم و آرد، روغن خوراكي، انواع لوازم 
خانگي به همراه، ۵۸۳ هزار و ۵۵۵ عدد انواع دارو، 
 بيش از ۲۵ هزار قوطي انواع نوشيدني انرژي زا و ... 
را كش��ف كردند. سردار رضاييان با اشاره به اينكه 
كارشناس��ان در برآوردهاي اولي��ه ارزش اقالم و 
كاالهاي مكشوفه را بيش از دو هزار ميليارد ريال 
برآورد كرده اند، تصريح كرد: در اين خصوص ۳۰۱ 
دس��تگاه خودرو توقيف، ۴۱ باب اماكن مرتبط با 
اين امر پلمب و ۵۵۳ متهم پس از تشكيل پرونده 
براي سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي 

و خودروها روانه پاركينگ شدند.

گليماندگار|
 قيمت هر ش��انه تخم م��رغ به بيش از 
۱۰۰ هزار تومان رسيد و اين در حالي 
است كه مسووالن اعالم كرده اند اين قيمت ممكن 
اس��ت به ۱۳۰ هزار تومان هم برس��د. تورم لجام 
گسيخته شده و در اين بين خبري از نتيجه جراحي 
اقتصادي دولتمردان نيست، بسياري از مردم ديگر 
توان تامين معيشت روزانه خود را ندارند. اينكه به 
گفته برخي كاالهاي اساس در فروشگاه ها به وفور 
يافت مي شود مساله اي اس��ت كه نمي توان با آن 
توان خريد مردم را اندازه گيري كرد، بودن كاالها 
در فروش��گاه ها و مغازه ها يك چيز اس��ت و توان 
خريد مردم چيز ديگري است. با باال رفتن هر روزه 
قيمت ها اين سفره اقشار آسيب پذير است كه هر 
روز كوچك تر مي شود و در اين شرايط دولتمردان 
به جاي اينكه به فكر راه چاره اي براي اين وضعيت 
باشند، مسائل فرعي را در دستور كار قرار داده و با 
تمام قوا به فكر انجام قانون هايي هس��تند كه هيچ 
دردي از فقر م��ردم را دوا نمي كند. در حال حاضر 
بسياري از بازنشستگان همچنان چشم انتظار اجرا 
شدن مصوبه افزايش حقوقي هستند كه دولت زير 
بار آن نرفته اس��ت، از س��وي ديگر هر روز خبري 
مبني بر اجرايي ش��دن قانون رتبه بندي معلمان 
منتشر مي شود اما هيچ كدام از اين اخبار به مرحله 

عمل نمي رسند.
وضعيت پرس��تاران هم در اين ش��رايط بحراني با 
توجه ب��ه افرايش تعداد بيماران مبت��ال به كرونا در 
كشور هنوز معلوم نيست. كارفرماها براي پرداخت 
حقوق ها با مشكل مواجه اند، بسياري از افراد همين 
حقوق هاي اندك را هم چندين ماه است كه دريافت 
نكرده اند. ه��ر روز بر تعداد اف��رادي كه بي خانمان 
مي ش��وند و به دليل عدم توانايي در پرداخت اجاره 
يا اس��باب و اثاثيه شان به خيابان ريخته مي شود تا 
مجبور مي شوند به حاشيه شهرها پناه ببرند. از سوي 
ديگر آمار سرقت ها هر روز افزايش پيدا مي كند، بيان 
اين مشكالت شايد از نظر برخي سياه نمايي باشد، 
اما واقعيت هايي است كه مردم با آن دست به گريبان 

هستند و گويي كسي هم راه چاره اي براي بهتر شدن 
اين وضعيت ندارد، حاال هم مساله سهميه بندي نان 
كه باعث نگراني اقشار آسيب پذير جامعه شده است. 

    نان سنگك 12 هزار تومان
مريم، كارمن��د يكي از ادارات دولت��ي درباره افزايش 
قيمت نان و س��هميه بندي ش��دن آن ب��ه »تعادل« 
مي گويد: ديروز نان سنگك را به قيمت ۱۲ هزار تومان 
خريدم، وقتي اعتراض كردم نانوا گفت ما آزادپز هستيم 
و آرد را به قيم��ت آزاد مي خريم. اينكه ديگر خيلي از 
خانواده ها توان خريد برنج را ندارند، قيمت ماكاروني 
سر به فلك كش��يده و حاال تنها چيزي كه مردم براي 
سير كردن شكم خود و خانواده شان دارند همين نان 
است كه آن هم به بهانه هاي مختلف گران شده است. 
در واقع دولت با آزاد س��ازي قيمت ها پرداخت يارانه 
۳۰۰ هزار توماني اكثر خانواده ها را يك گام ديگر به زير 
خط فقر فرستاد و شرايط براي خيلي ها دشوار تر شد. 
او مي افزايد: ديگر رفاه براي ما معني ندارد، كس��ي به 
دنبال رفاه نيست، مردم به دنبال قوت اليموت هستند، 
بس��ياري از خانواده ها توان تامين معيش��ت يك روز 
خود را هم ندارند، كساني را مي شناسم كه وعده هاي 
غذايي شان در روز به يك وعده رسيده و تامين آن يك 
وعده هم برايشان دشوار است. افزايش حقوق ها نيز از 
پس اين تورم بر نيامده و نمي آيد. معلوم نيست تا كي 

مي توانيم به اين وضعيت ادامه دهيم. 

    نان يا حجاب
برزو مختاري، كارشناس ارشد جامعه شناسي درباره 
شرايط كنوني جامعه به »تعادل« مي گويد: متاسفانه 
مسووالن تصميم هاي اشتباهي را در اين شرايط اتخاذ 
مي كنند. شرايط به گونه اي رقم خورده كه ديگر تاب 
آوري مردم را هم در بوته آزمايش گذاش��ته اند و اين 
روشي كامال اش��تباه است. اينكه بسياري از مردم به 
دليل فقر شيرازه زندگي ش��ان از هم پاشيده شده و 
حاال هم با برخورده��اي قهرآميز در كوچه و خيابان 
مواجه مي شوند، خود نمونه يك خطاي آشكار است. 
نمي توانيم بي توجه به اين مسائل از مردم بخواهيم 

كه تمام قوانين را به درس��تي اجرا كنند در حالي كه 
دولتمردان خود به قوانين عمل نمي كنند. ش��رايط 
اقتصادي در جامعه بحراني است، اين وضعيت باعث 
مي شود آسيب هاي اجتماعي بيش از پيش افزايش 
پيدا كند، حال س��وال اين اس��ت آي��ا واقعا در اين 
شرايط پرداختن به مشكالت اقتصادي و معيشتي 

مردم بايد در اولويت باشد يا مساله حجاب.

     افزايش سرقت و زورگيري هاي مسلحانه
او در بخش ديگري از س��خنانش مي افزايد: طي يك 
ماه گذشته چند مورد زورگيري با سالح گرم و سرد 
داشته ايم، زورگيري از افراد شناخته شده كه به تيتر 
اخبار رس��يد و البته خبر بسياري از اين زورگيري ها 
حتي به گوش ما هم نمي رس��د. اينكه يك قهرمان 
كشتي را در خيابان خفت مي كنند و با شليك دو گلوله 
به پايش ماشين او را مي ربايند، اتفاقي نيست كه بتوان 
به راحتي از كنار آن گذشت و بگوييم همين يك بار 
بوده، خبر خودكشي ها و ديگر كشي ها را مرور كنيد، 
چرا بايد افراد به دليل فقر مالي اقدام به خودكش��ي 
كنند؟ اين شرايط زنگ خطري است كه اگر از سوي 
دولتمردان شنيده نشود مي تواند به بحراني بزرگ تر و 
عميق تر تبديل شود و بنيان خانواده ها را از هم بپاشد. 

    حذف يارانه آرد و تبعات آن 
در ارديبهش��ت، ابت��دا يارانه آرد صنعت��ي براي نان 
فانتزي ه��ا، قنادي ه��ا و كارخانجات بيس��كوئيت و 
شيريني و ماكاروني، حذف شد؛ يارانه زدايي از آرد مورد 
نياز صنايع، در همان زمان مورد انتقاد فعاالن كارگري 
و گروهي از اقتصاددانان قرار گرفت؛ بسياري از اقالمي 
ك��ه به دليل اي��ن يارانه زدايي گران ش��ده بودند - از 
ماكاروني گرفته تا نان ساندويچي- قوِت اغلِب اوقاِت 
كارگ��ران و خانواده هاي پرجمعيت فرودس��ت بوده 
است. بدون ترديد گران شدن ماكاروني در حالي كه 
برنج هم پيشتر به شدت گران شده بود، »نان سنتي« 
را به تنها گزينه روي ميز براي سفره هاي فرودستان 
تبديل كرد. در ارديبهشت ماه، مسووالن وعده دادند 
كه نظام عرضه نان سنتي دچار هيچ نوع افزايش قيمت 

نمي شود يعني نه نان گران مي شود نه از حجم نان هاي 
موجود در بازار كاسته مي شود و البته نان جيره بندي 
هم نمي شود. كارت نان هنوز به ميدان نيامده، از دور 
خارج شد. براي مختومه شدن اين فصل، هيچ گواهي 
باالتر از اظهارات جالل مشاور وزير امور اقتصاد و دارايي 
در برنامه تلويزيوني پانزدهم تيرماه نيست: »نان گران 
نخواهد شد و چيزي به نام كارت نان نخواهيم داشت.« 
با اين حال، گوي��ا برنامه »نان كارتي« هنوز منتفي 
نشده است؛ بيس��ت و يكم تيرماه، بهادري جهرمي 
)سخنگوي دولت( در نشست خبري گفت: پرداخت 
از جيب م��ردم در حوزه نان افزاي��ش پيدا نخواهد 
كرد. دستگاه ها در نانوايي ها در حال نصب هستند و 
اشراف دولت در زمينه توزيع نان بيشتر شده است. 

     پرسش هاي بي پاسخ
 اما وقتي قرار اس��ت يارانه آراد كامل حذف شود و در 
بودجه جايي براي يارانه آرد نيست، چطور مي شود 
از گراني ن��ان جلوگيري ك��رد؛ در هفته هاي اخير، 
بحث كاالبرگ الكترونيك )الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ 
براي ح��ذف ارز ترجيحي( داغ ش��ده اس��ت؛ آيا در 

طرح كاالبرگ الكترونيك، قرار است به نان مصرفي 
مردم هم كاالبرگ داده ش��ود؛ آيا در شرايطي كه با 
گراني برنج و سپس ماكاروني، خانوارهاي فرودست 
به مص��رف بيش از پيش نان س��نتي روي آورده اند، 
كاالبرگ نان به معناي سهميه بندي نيست؛ چراكه 
تعداد محدودي ن��ان را مي توان با كاالبرگ خريد اما 
براي باقي مصرف بايد س��راغ بازار آزاد رفت. عبداهلل 
بلواس��ي )فعال صنفي كارگران خب��از مريوان( در 
اين رابطه به ايلنا مي گويد: اينكه ش��لوغي نانوايي ها 
را به س��ودجويي نانواها و مشكالت آرد يارانه اي ربط 
مي دهند، بي انصافي است؛ مي خواهند آراد يارانه اي 
نانوايي ها را حذف و قيمت ها را گران كنند؛ براي اينكه 
اين هدف را توجيه كنند نمي خواهند قبول كنند كه 
ش��لوغي صف نانوايي ها آن هم در برخي محالت كه 
كارگري و فرودست نشين هستند، به خاطر كاهش 
پخت نانوايي ها نيس��ت بلكه به اين علت اس��ت كه 
با گران��ي برنج و ماكاروني، »ن��ان« به تنها گزينه در 
دسترس بسياري از خانواده هاي كارگري تبديل شده؛ 
كارگران نمي توانند برنج و ماكاروني بخرند بنابراين 
بيشتر از قبل نان مي خرند و به همين دليل شلوغي 

ايجاد مي شود. او با اظهار نگراني از سهميه بندي نان 
در ش��رايطي كه برخي خانواده هاي كارگري روزانه 
ممكن است چند ده عدد نان مصرف داشته باشند، در 
ادامه مي گويد: در اينكه برنج، گوشت و برخي مايحتاج 
زندگي در سفره گروه هاي حداقلي بگير كمرنگ شده 
و مردم مجبور شده اند بيشتر نان مصرف كنند شكي 
نيست؛ و در اينكه تعدادي از نانوايي هاي متخلف آرد 
يارانه اي را به صورت خام و در بازار آزاد مي فروشند هم 
شكي نيست؛ اما تمام ماجرا اين نيست. محاسباتي 
كه برخي رسانه ها از سود فروش آرد يارانه اي در بازار 
مي كنند، صحت ندارد؛ ما كارگران خباز كه سال هاي 
مديد دستمان در كار بوده به خوبي مي دانيم كه اين 
اعداد و ارقام واقعي نيست، مشخص است كه برخي 
مي خواهند صرفا از وجود يك مافياي بسيار سودآور 
پشت آرد يارانه اي و شلوغي صف نانوايي ها خبر دهند 
ك��ه آرد و نان مردم را به جيب مي زنند و مردم از اين 
يارانه آرد هيچ س��ودي نمي برند؛ اما از اين حرف ها 
بوي س��هميه بندي و جيره بندي شدن نان به مشام 
مي رسد؛ اگر قرار باشد فرودستان و كارگران نان را هم 

گران بخرند، ديگر چگونه بايد زندگي كنند؟

گزارش

افزايش پي در پي قيمت كاالهاي اساسي و مردمي كه ديگر توان تامين معيشت خود را ندارند

تصميم هاي اشتباه يا بي توجهي به خواست مردم
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