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دخالت دولت در بازارهااصالحات  ديرهنگام
در تمام س��ال هاي گذش��ته، 
كارشناسان اقتصادي بارها اعالم 
كرده اند ك��ه مختصات فعلي 
اقتصاد ايران آمادگي الزم براي 
دستيابي به اهداف كالن مطرح 
شده را ندارد و در واقع اگر امروز 
شرايط در بسياري از بخش ها 
دشوار ش��ده، به اين علت است 
كه در تمام سال هاي قبل فرصت انجام اصالحات اقتصادي 
الزم از دست رفته يا براي دولت ها اهميت نداشته است كه 
شرايط را به شكل زيرساختي اصالح بكنند. در دوره هاي 
مختلف، با استفاده از منابع نفتي، بانك ها به عنوان محور 
اصلي اقتصاد ايران كار خ��ود را پيگيري كرده اند و عمال 
ديگر ظرفيت هاي اقتصادي مانند بازار س��رمايه ناديده 
گرفته ش��ده اند.در سال هاي اخير با توجه به تحريم هاي 
اقتص��ادي و محدوديت هاي بانكي، دولت مجبور ش��ده 
براي گذران امور جاري از ديگر منابع استفاده كند و به اين 
ترتيب ميزان اتكا به درآمدهاي نفتي پايين تر آمده است. 
موضوعي كه البته در صورتي كه با اصالحات ساختاري 
همراه نش��ود، در بلندمدت كارايي نخواهد داش��ت و بار 
ديگر در صورت دسترسي به منابع نفتي، شرايط به حالت 
قبل بازمي گردد. براي اس��تفاده از اين بستر به كارگيري 

روش هايي كه در ديگر كشورها جواب داده و كارايي خود 
را نشان داده اند اهميت فراواني خواهد داشت. وقتي چنين 
شرايطي به وجود مي آيد اقتصاد ايران از دو جهت آسيب 
مي بيند. نخست آنكه وقتي اتكا به بانك ها باال مي رود، عمال 
بخش هايي مانند بازار سرمايه فراموش مي شوند و حتي 
اگر به س��راغ آنها مي رويم نيز شرايط غير واقعي و حبابي 
شده و در نهايت اعتماد مردم از دست مي رود. دولت بايد 
در سياست هاي كالن خود، بانك محوري را رها كند و با 
استفاده از ظرفيت بازار سرمايه به تامين مالي شركت ها 
اقدام كند. اين موضوع نيز جز با اعتماد به بخش خصوصي، 
افزايش عرضه سهام، انتقال مديريت شركت هاي دولتي 
و عميق كردن بازار ميس��ر نخواهد بود. اگر اين اقدامات 
صورت گيرد مي توان انتظار داشت كه از تهديد سال هاي 
اخير فرصت ساخته ش��ود اما در غير اين صورت، باز هم 
عرصه كالن تغيير نمي كند و مشكالت بر جاي خود باقي 
خواهند ماند. چالش دوم در اين حوزه نيز به اتكاي دولت 
به پول نفت بازمي گردد. جداي از بازار سرمايه، عرصه اي 
مانند ماليات امروز سهم مهمي در سياست هاي دولت هاي 
توسعه يافته دارد اما در عمل ما شاهد آن هستيم كه نه تنها 
در ايران ماليات جدي گرفته نشده كه حتي در سال هاي 
اخير نيز با وجود پيگيري دولت، فراهم نبودن زيرساخت ها 

خود به مانعي جديد بدل شده است.

تعادل| گروه صنعت وتجارت |
نقد طرح جديد مجلس براي اصالح قانون بانكداري 
در دس��توركار اقتصاددانان و چهره هاي بانكي قرار 
گرفت. طرحي كه در گزارش مصوب ش��ور دوم آن 
در كميسيون اقتصادي مجلس تفاوت هاي زيادي 
با نس��خ قبلي دارد و اس��تقالل بانك مركزي را به 
محاق برده و او را در كنترل تورم ناتوان مي س��ازد. 
اقتصاددانان و چهره هاي برجسته بانكداري، نگراني 
عميق خ��ود را از آثار تصويب نهاي��ي و اجراي اين 
قانون بر ش��اخص هاي اقتصاد كالن مطرح كرده و 
خواستار توقف اين طرح شدند؛ به زعم آنان استقالل 
بانك مركزي در اين طرح مخدوش شده و اين مساله 
به افسارگسيختگي تورم در كشور دامن خواهد زد. 
به گفته نيلي اقتصاددان، سياس��تمداران قانوني را 
نوشتند كه در آن ردي از كنترل تورم ديده نمي شود. 
چراكه مجلس براساس اس��تمزاجي كه از شوراي 
نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و دولت كرد، با 
نگارش طرح جديد، تمام موادي را كه تصور  مي شد، 
ممكن است براي كنترل تورم، اقتداري براي بانك 

مركزي قائل شود را حذف كرد.

    رييس بانك مركزي اعتراض كند
در تازه تري��ن نشس��ت ات��اق تهران، ط��رح قانون 
بانكداري كه بخش هايي از آن در كميسيون اقتصاد 
مجلس به تصويب رسيده و گزارش شور دوم آن به 
صحن علني رفته، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
فريال مستوفي رييس كميسيون بازار پول و سرمايه 

اتاق تهران، در ابتداي اين نشس��ت ب��ا بيان اينكه 
طرح جديد مجلس، ظرفيت قانوني مورد نياز براي 
ثبات بخشي به اقتصاد كالن و كنترل تورم و سالمت 
بانك ها را مغش��وش مي كند، ادامه داد: بنا به گفته 
يكي از كارشناسان خبره بانكي، در اين طرح دست 
افراد مسوول بسته ش��ده و افراد نافذ، غيرپاسخگو 
هس��تند. از طرفي، اي��ن ط��رح، يكپارچگي بانك 
مركزي و اس��تقالل آن را وجه المصالحه ذينفعان 
بيرون��ي قرار داده اس��ت. نايب رييس كميس��يون 
بازار پول و سرمايه اتاق تهران هم با تاكيد بر اينكه 
اختيارات شوراي فقهي بانك مركزي در طرح جديد 
بانكداري، گسترده بوده و اين گستردگي اختيارات، 
مشكالتي را پديد خواهد آورد، ادامه داد: حدود 98 
درصد از اين طرح در مجلس به تصويب رس��يده و 
تنه��ا دو درصد آن باقي مانده اس��ت. بنابراين تنها 
شانسي كه براي متوقف س��اختن اين طرح وجود 
دارد، رايزني با شوراي نگهبان است. عليرضا توكلي 
كاش��ي گفت: مس��وول كنترل ت��ورم در كل دنيا، 
ريي��س كل بانك مركزي اس��ت؛ بنابراين، چنانچه 
طرح جديد مجلس، ابزارهاي الزم براي كنترل تورم 
را در اختيار رييس بانك مركزي نمي گذارد، ايشان 

اكنون بايد به صراحت با اين طرح مخالفت كند.

    كنترل تورم، دغدغه حاكميت نيسـت؟
در ادام��ه اين جلس��ه، فره��اد نيل��ي، اقتصاددان 
و متخص��ص ح��وزه پول��ي و بانك��ي، ب��ه تحليل 
طرح بانك��داري مجل��س پرداخ��ت و گفت: يكي 

از ش��اخص هايي كه بر اس��اس آن مي ت��وان نظام 
حكمراني را ارزيابي كرد، اين است كه دغدغه هاي 
اليه هاي پاييني جامع��ه، به چه ميزان در اليه هاي 
بااليي توجه حاكمي��ت را جلب مي كند؛ در واقع از 
نظر اقتصاددانان، يكي از وظايف حاكميت، تجميع  
ترجيحات مردم اس��ت؛ به نحوي كه حاكميت اين 
ترجيحات را به سياست تبديل كند، سياست تبديل 
به اقدام شود و اقدام هم دغدغه ها را تغيير دهد.  او 
با بيان اينكه يكي از مظاهر مه��م اين فرآيند تورم 
اس��ت، ادامه داد: يكي از ويژگي هاي تورم آن است 
كه در اليه هاي پايين تر جامعه به دغدغه  مهم تري 
تبديل مي شود و در اليه هاي باالتر، توجه كمتري 
مي گي��رد. يعني كام��ال از يك ماهي��ت نامتقارن 
برخوردار اس��ت. به بيان ديگر، اصال الزم نيس��ت 
كس��ي مردم را نسبت به تورم هوش��يار كند. مردم 
لحظه ب��ه لحظه تورم را احس��اس مي كنند و تمام 
تصميماتش��ان و حتي اخالق عمومي، تحت تاثير 
تورم آس��يب بسيار ديده اس��ت. نيلي با بيان اينكه 
پديده زوال اخالق عمومي به دليل تورم مقوله  بسيار 
مهمي است، ادامه داد: شايد چيزي مهم تر از تورم 
در زندگي مردم موثر نبوده و س��هم اين پديده، به 
عنوان يكي از مهم ترين دغدغه هاي اجتماعي بسيار 
باالس��ت؛ در اين ميان، تصميمات سياست گذاران 
معيار خوبي براي سنجش ميزان اهميت تورم براي 
آنان اس��ت. بنابراين، وقتي نمايندگان مجلس دور 
ميز مي نش��ينند و مي خواهند قانون بانك مركزي 
را بنويس��ند، معلوم مي ش��ود چقدر تورم برايشان 

مهم است. او تاكيد كرد: بانك هاي مركزي تاسيس 
ش��ده اند تا نظ��ام بانكي از همه  مزاي��اي خلق پول 
و اعتبار بهره مند ش��ود ولي بان��ك مركزي مانع از 
آن ش��ود كه خلق پول تبديل به ت��ورم در زندگي 
مردم ش��ود. نيل��ي در ادامه گفت: اي��ران ميان دو 
كشوري )عراق و افغانس��تان( قرار گرفته است كه 
از لحاظ سياس��ي بي ثبات ترين كش��ورهاي جهان 
شناخته مي ش��وند و از قضا يكي از بهترين قوانين 
بانك مركزي را دارا هس��تند. اين نش��ان مي دهد 
كه مي ش��ود، بي ثبات ترين نظام سياسي را تجربه 
كرد اما در عين حال، تورم پايين يا ماليمي داشت. 
همچنين اين نش��ان دهنده  آن است كه يك بانك 
مركزي مقتدر كه اقتدارش براساس قانون تعريف 
مي ش��ود، چقدر مي تواند نظام پولي را از تحوالت 
سياس��ي دور و ايزوله نگه دارد. او افزود: تصور من 
اين است كه ما تاكنون دچار يك تجاهل بوديم كه 
فكر مي كرديم تورم مهم اس��ت. در حالي كه زماني 
كه سياستمداران دور ميز نشستند، معلوم شد كه 
واقعا تورم برايش��ان مهم نيست؛ چرا كه نشستند و 
قانوني را نوشتند كه در آن ردي از كنترل تورم ديده 
نمي شود. نيلي در ادامه با اشاره به مطالعه اي كه اتاق 
تهران در مورد نسخه قبلي قانون بانكداري به انجام 
رساند و پيشنهاداتي كه به مجلس ارايه كرد، گفت: 
ما تا قبل از تصويب نس��خه فعلي، به اش��تباه تصور 
مي كرديم نسخه ۱۴۰۰ مصوب كميسيون اقتصاد 
مجلس بازتاب نظرات تمام حاكميت است. اما معلوم 
ادامه در صفحه 7 شد كه نيست.  

موثرترين متغير ها برروند كلي 
بازار سرمايه ايران از نگاه بنيادي 
)با ثابت در نظر گرفتن س��اير 
سياست هاي پولي و اقتصادي( 
نرخ داخل��ي ارز و نرخ جهاني 
كاموديتي ها است . در شرايطي 
كه نرخ ارزنيمايي به يك ثبات 
نسبي رسيده است اصالح آرام 
نرخ هاي جهاني به محوريت نفت موجب كاهش سود سازي 

غالب شركت هاي بورسي خواهد گرديد.
 همانطور كه مي دانيم حدود دوسوم شركت هاي بورسي، 
شركت هاي صادراتي هس��تند كه نرخ هاي فروش شان 
مستقيما از نوسانات قيمت هاي جهاني تاثير مي پذيرد. 
بنابراين با توجه به افت سود س��ازي شركت هاي بورسي، 
تماي��ل معامله گران براي ظاهر ش��دن در جبهه خريدار 
نيز كاهش پيدا مي كند تا دس��ت كم قيمت سهام از نگاه 
تابلو به نقاط بس��يار كم ريسك نزديك شود.مضافا اينكه 
در صورتي كه مذاكرات وارد مرحله تازه اي از توافق بشود 
احتماال اصالح جزيي دالر منتفي نيست كه اين موضوع 
نيز نگراني هاي را براي جامعه بورسي در نگاه كوتاه مدت 
ايجاد كرده است. همچنين سهامداران يك نگراني ديگر هم 
دارند و آن اينكه دولت ها طبق يك اصل نانوشته در دور اول 

فعاليتشان به منظور كنترل تورم، تمركزشان را بر سركوب 
بازارهاي مالي مي گذارند و جلوي رشد هاي زياد را مي گيرند 
نگاه به بازار هاي مختلف در دوره اخير نيز مويد همين مطلب 
هست كه اكثر بازار ها از جمله س��كه و ارز و سرمايه درجا 

زده اند و هنوز به سقف هاي قبلي شان نرسيده اند. 
بازار سرمايه در روز هاي اخير با يك روند نوساني رو به پايين 
روبه رو بوده است. همچنين ارزش معامالت دوباره وضعيت 
كاهشي داشته و انتظار من اين است كه بازار براي روز هاي 
آينده دست كم در اين وضعيت باقي بماند تا اخبار يا تحوالت 
خاصي بتواند يك جهت تازه اي را به معامالت بدهد. انتظار 
من از گروه هاي دالري اين است كه با توجه به جو ريزشي 
كه در دالر بازار آزاد شكل گرفته است، كماكان دست باال با 
فروشندگان هيجاني باشد كه دالر بازار آزاد را رصد مي كنند 
و از اين رو مي تواند يك فرصت مناسبي را نصيب خريداران 

و افرادي كه صبور هستند و شناخت كافي دارند بكند.
با توجه به موارد مرور ش��ده انتظار م��ي رود كماكان بازار 
نوساني را همراه با ركود در كليت معامالت شاهد باشيم و 
رشد ها و رونق هاي موقت بازار نيز به صورت محدود بوده و 
با سيو سود معامله گران كوتاه مدتي شاهد شرايط نوساني 
بازار باشيم .الزم به توضيح مي باشد كه نوسانات احتمالي 
پيش روي بازار با برايند مثبت بوده و با توجه به جاماندگي 

بورس به مرور قيمت ها بهبود خواهند يافت.

نيما ميرزاييمرتضي دلخوش
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 احياي برجام 
دوباره در اغما

 ارسالپيامكحسابهايتجاري
 وغيرتجاريازابتدايمهرماه

 چنانچهيكحساببانكيدرماه
 بيشاز۱۰۰تراكنشدرماه

 و۳۵ميليونتومانگردشمالي
 داشتهباشد،تراكنشتجاري

تلقيميشودوبايدمالياتپرداختكند

 تفكيك 
 حساب تجاري 
و غيرتجاري 
كليد خورد 

مرتضي افقه

روز گذش��ته اعالم شد 
ش��وراي پ��ول و اعتبار 
مصوبه اي داش��ته كه بر 
اساس آن، چنانچه يك 
حس��اب بانك��ي در ماه 
بيش از ۱۰۰ تراكنش در 
ماه و ۳۵ ميليون تومان 
گردش مالي داشته باشد، 
تراكنش تج��اري تلقي مي ش��ود و بايد ماليات 
پرداخت كند. تصميمي كه بالفاصله بازتاب هاي 
فراواني در فضاي عمومي و اقتصادي كشور پيدا 
كرد و منشأ نگراني هاي فراواني شد. واقع آن است 
كه در ش��رايطي قرار داريم كه دولت نتوانس��ت 
مشكالت كسري بودجه خود را از طريق مذاكرات 
هس��ته اي حل و فصل كند و درآمدهاي نفتي را 
برقرار سازد. در اين شرايط دولت مستقر به دنبال 
راهكارهايي است كه كسري بودجه خود را پوشش 
بدهد. از آنجا كه تخصص و ت��وان فني الزم براي 
رشد توليد و افزايش دامنه هاي صادراتي را ندارد، 
مدام چشم به جيب ها و حساب هاي عمومي مردم 
دوخته است تا از طريق آن مشكالت خود را پوشش 
بدهد. بنابراين به راحتي تصميمياتي مي گيرد كه 
مبتني بر آن مردم ناچار به پرداخت وجوه تازه اي 
شوند. بايد توجه داشت كه ۳۵ ميليون تومان در 
ش��رايط اقتصادي امروز ايران رقم قابل توجهي 
محسوب نمي شود. يك دستفروش ممكن است 
ماهيانه گردش مالي اين چنيني داشته باشد اما 
بخش اعظمي از اين مبالغ ممكن است مربوط به 
فرد نباشد و تنها سود اندكي در هر ماه نصيب فرد 
شود. اما دولت بدون توجه به اين واقعيت ها فقط به 
دنبال افزايش دريافتي از حساب هاي عمومي مردم 
است. جالب اينجاست س��خنگوي دولت و ساير 
مقام هاي دولتي مدام اعالم مي كنند، دولت برجام 
را به اقتصاد گره نزده است، اما در صحنه عمل دست 
به اقداماتي مي زنند كه نه تنها باعث بروز مشكل در 
معيشت مردم مي شود، بلكه حتي چشم انداز آينده 
اقتصادي مردم را نيز دچار مشكل مي سازد. مردم 
ناچارند آينده خود را فداي كسري بودجه دولت 
كنند. بنابراين دولت ارتباط تنگاتنگي ميان برجام 
و اقتصاد و معيشت ايجاد كرده و اين ارتباط را مدام 
نزديك تر مي سازد. جالب اينجاست، تيم اقتصادي 
دولت در قوانين كشورهاي پيشرفته مي گردند تا 
ببينند چه پايه هاي مالياتي در كشورهاي اروپايي و 
غربي وجود دارد و بعد بدون توجه به اين واقعيت كه 
اين كشورها در ازاي ارايه خدمات اين ماليات ها را 
مي ستانند، دست در جيب ملت مي كند. حتي اگر 
قرار باشد با ادبيات خود آقايان هم موضوع تحليل 
شود اين نوع ماليات ها حق الناسي است كه بر گردن 
تصميم سازان باقي مي ماند. اساسا ماليات بايد در 
ازاي دريافت خدماتي تعيين شود. وقتي وضعيت 
جاده هاي كشور نابسامان است، هواپيماهاي ايراني 
متعلق به دهه هاي قبل هستند. خدمات تفريحي، 
رفاهي، ورزشي و اقتصادي مناسبي ارايه نمي شود، 
اين حجم دريافت ماليات چه معنايي دارد؟ آن هم 
در اقتصادي كه به دليل تحريم ها و سوءمديريت ها 
ركورد زده است و بسيار مشكل دارد. در كشوري 
كه فقط به فكر دريافت پول و ماليات از مردم است 
اما در عين حال هيچ بهره وري در ادارات دولتي و 
حاكميتي وجود ندارد و دامنه وسيعي از ارگان هاي 
اقتصادي و صنعتي عظيم هم مع��اف از ماليات 
هستند، اين نوع برنامه ريزي ها اجحاف مستقيم 
به مردم است. هر نوع ماليات اين چنيني تعرض به 
حق الناس است اما متاسفانه مسووالن توجهي به 
آن ندارند. اما تبعات مستقيم اين نوع ماليات ها در 
بخش مصرف باعث فقيرتر شدن مردم و گسترش 
ادامه در صفحه 6 فقر مي شود.   

آينده اي كه فداي كسري 
بودجه دولت مي شود

يادداشت- 1

مسووالن و مقامات در 
اين سرزمين عزيز گاه 
سخنان و تحليل هايي 
را بر زبان مي آورند كه 
كمتر نس��بتي با عقل 
متع��ارف و دانش روز 
دارد. سخناني كه فقط 
سخن نيس��ت بلكه در 
قام��ت اج��را، حي��ات و زندگي و كار و كس��ب 
گروه هاي بزرگي از جامع��ه و گاه جميع ملت را 
با س��ختي ها و تنگناهاي بس��يار روبرو مي كند.  
از جمله اين س��خنان تعجب آور، سخنان اخير 
وزير صمت است كه از صادرات خط توليد لوازم 
خانگي اطالع رساني كرده اند. ايشان در مصاحبه 
اخير خود در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره رفع 
ممنوعيت از واردات لوازم خانگي عنوان داشته اند: 
»برنامه اي براي واردات لوازم خانگي وجود ندارد، 
بلكه برنامه براي صادرات داريم و با چند كش��ور 
توافق ش��ده تا خط توليد در آنها راه اندازي شده 
و ما قطعه و فناوري به كشورهايي نظير روسيه، 
ارمنس��تان و عمان صادر و در آنها لوازم خانگي 

توليد كنيم«. )روزنامه ايران- 6/۱۵( 
فارغ از اينكه تا چه حد اين ادعا درس��ت باشد و 
لوازم خانگي كش��ورمان در كشورهاي ياد شده 
يا ساير كش��ورها مشتري داشته باشد قضيه آن 
است كه هم اكنون در داخل با كمبود شديد اين 
لوازم مواجه ايم و روزي نيست كه در صدا و سيما 
گزارش��ي از س��ه راه امين حضور، مركز فروش 
ل��وازم خانگي، پخش نش��ود و از گراني هر روزه 
محصوالت داخلي و توزيع گسترده محصوالت 
خارج��ي بصورت قاچاق )تامين يك س��وم نياز 
بازار از طريق قاچاق( فرياد و فغان سر داده نشود. 
در واقع چگونه ممكن است كه از يكسو با ايجاد 
فضاي غير رقابتي و سركوب قيمت ها، امكان رشد 
كمي و كيفي محصوالت داخلي را مانع شويم و 
از سوي ديگر تصور صادرات همان محصوالت را 

در بازارهاي منطقه اي و جهاني داشته باشيم؟!
ممنوعيت ورود كاالهايي همچون لوازم خانگي 
در هيچ كشوري جز ايران نظير ندارد و غير از مواد 
مخدر و اس��لحه و... بقيه كاالها از طريق مبادي 
مجاز و با اخذ حقوق قانوني وارد كشورها مي شود. 
بدين ترتيب هم به ارتقاي كيفي اين محصوالت 
در فضايي رقابتي كمك مي كند و هم درآمدي 

براي دولت ها ايجاد مي شود. 
به نظر مي رس��د ذهن بعضي از سياست گذاران 
و مقام��ات دولتي هنوز به عصر مركانتليس��م و 
ماقبل آدام اس��ميت و ديويد ري��كاردو و... تعلق 
دارد ك��ه ضرورت تبادالت كاال و مزيت نس��بي 
به عنوان ضرورت هاي توس��عه يك كش��ور در 
ادبيات اقتصادي جايي نداشت. عصري كه تصور 
مي شد حد مطلوب يك كشور افزايش صادرات 
محصوالت ساخته شده و كاهش واردات از طريق 
عوارض گمركي و موانع تجاري و... )بجز در مورد 
مواد اوليه( است. دوراني كه با ظهور علم اقتصاد 
جديد و اينكه تج��ارت خارجي مي تواند عرصه 
بازي برد- برد باش��د و با تقس��يم كار در سطح 
بين المللي و تخصصي ش��دن كشورها در توليد 
كاالهاي مختلف بر اس��اس مزيت هاي نسبي و 
رقابتي نه فقط همه كشورها سود مي برند بلكه 
از وقوع جنگ و درگيري هاي بين كشورها ناشي 
از محدوديت ه��ا و ممنوعيت ه��اي تجاري نيز 

جلوگيري و جهان امن تر خواهد بود.
بيش از ش��ش ده��ه قبل لودويك ف��ون ميزس، 
از پايه گ��ذاران مكت��ب اتري��ش در مجم��وع 
س��خنراني هايي در آرژانتين عنوان مي كند آنچه 
در جهان موجب پيدايش روش هاي جديد حمل 
و نقل و توليد صنعتي و معدن داري و كش��اورزي 
شد افزايش شديد تعامالت و تبادالت اقتصادي و 
سرمايه خارجي بود . به گفته وي: »بهبود قابليت 
اقتصادي كش��ورها در جهان، موكول به صنعتي 
ش��دن آنهاس��ت. چنين كاري هم فقط از طريق 
افزايش انباشت سرمايه و افزايش سرمايه گذاري، 
شدني است... تعرفه ها و كنترل نرخ ارز دقيقا همان 
چيزهايي هستند كه مانع ورود سرمايه و صنعتي 
شدن كشورها مي شوند. تنها راه تسريع صنعتي 
شدن، داشتن سرمايه بيشتر است. از حمايت گرايي 
فقط اين كار برمي آيد كه مسير سرمايه را از بخشي 
به بخش ديگر تغيير دهد. حمايت گرايي به خودي 
خود چيزي به س��رمايه كشورها اضافه نمي كند. 
براي اينكه كارخانه جديدي ساخته شود، سرمايه 
الزم اس��ت . بهس��ازي كارخانه هاي موجود هم 

سرمايه الزم دارد نه تعرفه«.
متاس��فانه اما در كشورمان قضيه برعكس است 
و چنين تصور مي ش��ود با بستن درهاي كشور و 
صدور محصوالتي كه عمدتا در فضاي حمايتي و 
رانتي )حامل ه��اي انرژي، بهره بانكي و...( توليد 
شده اند مي توان رداي صنعتي شدن بر تن كرد و 
در قامت يك كشور صنعتي عرض اندام نمود كه 

تصوري سخت اشتباه است!

 حسين حقگو

 نگاه مركانتليستي 
به اقتصاد!

 اقتصاددانان:درطرحجديد،استقاللبانكمركزيمخدوششده
وبهتورمدامنميزند

بانكداري  در مسير انحرافي
نگاه
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احي��اي برج��ام در ماه هاي گذش��ته وارد فرآيندي 
پيچيده و غيرقابل پيش بيني شده است. دو طرف در 
اين ماه ها هر بار گزارش هاي متفاوت و حتي متناقضي 
را از فرآيند مذاكرات ارايه داده اند و با توجه به اينكه 
محتواي دقيق مذاكرات هرگز منتشر نشده، تحليل 

شرايط نيز براي ناظران دشوار شده است.
در شرايطي كه چند ماه قبل گمانه زني ها از اين حكايت 
مي كرد كه احتمال دستيابي به يك توافق جديد بسيار 
افزايش يافته اما سرانجام مقدمات الزم براي رسيدن به 
نتيجه نهايي مشخص نشد، پس از آن دو طرف بار ديگر 
دور تازه اي از مذاكرات را ابتدا در دوحه و سپس در وين 
آغاز كردند و كار به جايي رسيد كه اتحاديه اروپا اعالم 
كرد كه ديگر نيازي به مذاكره وجود ندارد. به اين ترتيب 
مشخص شد كه بحث هاي فني ميان طرفين به پايان 
رسيده و ايران و امريكا بايد تصميماتي سياسي را در 
اين زمينه نهايي كنند. پس از آن نوبت به نهايي شدن 
متن توافق پيشنهاد اروپا رسيد، جايي كه نمايندگان 
اين اتحاديه اعالم كردند كه بهترين پيشنهاد ممكن را 
روي ميز گذاشته اند و ايران و امريكا بايد نسبت به آن 
نظر خود را ارايه كنند. به اين ترتيب دور جديد رد و بدل 
شدن پيام ها ميان ايران و امريكا آغاز شد و هرچند به 
نظر مي رسيد سرانجام شرايط براي رسيدن به توافق 
نهايي فراهم شده اما با گذشت چند هفته اين بار اتحاديه 
اروپا در بيانيه اي ادعا كرده كه ايران دستيابي به توافق 
را دشوار مي كند. فرانسه، آلمان و انگليس )تروييكاي 
اروپا( در بيانيه اي از خواسته ايران در مذاكرات احياي 
توافق هسته اي مبني بر اينكه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي تحقيقاتش درباره ذرات اورانيوم يافت ش��ده در 
سه سايت هسته اي را به پايان برساند، ابراز نارضايتي 
كرده و مدعي شدند، اين خواسته مذاكرات را به خطر 

مي اندازد.
تروييكاي اروپايي در اين بيانيه آورده اند: اين خواسته 
آخر، ترديدهايي جدي درباره مقاصد و تعهدات ايران 
نسبت به نتيجه  موفقيت آميز برجام ايجاد مي كند. 
موضع ايران با تعهدات قانوني الزام آور ايران مغايرت 
دارد و چشم انداز احياي برجام را به خطر مي اندازد.

اين ادعاي طرف هاي اروپايي برجام در حالي اس��ت 
كه پيشتر پرونده »منشا ذرات اورانيوم در سايت هاي 
هس��ته اي« ايران در جريان امضاي توافق برجام كه 
به امضاي سه كش��ور مذكور هم رسيده، بسته شده 
بود. آژانس اخيرا ب��ا تاثيرپذيرفتن از ادعاهاي رژيم 
صهيونيستي در گزارشي مدعي شده است كه ايران 
همچنان پاسخ هاي معتبري در رابطه با منشأ ذرات 
اورانيوم كش��ف شده در سه س��ايت  هسته اي اعالم 
نش��ده، ارايه نكرده اس��ت. جمهوري اسالمي ايران 
تاكيد دارد كه اين موضوع را نمي پذيرد كه مس��ائل 
پادماني كه پيش��تر پرونده آنها بس��ته شده بود، بار 
ديگر با بهانه هاي مختلف و تحت تاثير القائات رژيم 
صهيونيستي مطرح ش��ود و به عنوان دست آويزي 
سياسي در تعامالت با ايران مورد استفاده قرار گيرد.

امري��كا و اي��ران در هفته هاي اخير در حال بررس��ي 
پاسخ هاي يكديگر نسبت به متن پيشنهادي اتحاديه 

اروپا براي احياي توافق هسته اي بوده اند كه به گفته 
جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و 
هماهنگ كننده مذاكرات وين، آخرين متن پيش نويس 
و آخرين پيشنهاد براي رسيدن به توافقي بر سر احياي 
توافق هسته اي اس��ت. ايران پيشنهادات خود درباره 
متن پيش نويس تواف��ق و درباره پاس��خ امريكا را به 

اتحاديه اروپا ارايه كرده است.
اين پي��ام اتحاديه اروپا همانطور ك��ه انتظار مي رفت 
با واكنش ايران مواجه ش��د. ناصر كنعاني در واكنش 
به بياني��ه اخير تروييكاي اروپاي��ي »انگليس، آلمان 
و فرانس��ه « گفت: باعث تعجب و تأس��ف است كه در 
شرايطي كه تعامالت ديپلماتيك و تبادل پيام ميان 
طرف هاي مذاكره و هماهنگ كننده گفت وگوها براي 
نهايي كردن مذاكرات جريان دارد، سه كشور اروپايي 
در اقدامي انحرافي و به دور از رويكرد نتيجه بخش در 
مذاكرات، اقدام به ص��دور چنين بيانيه اي مي كنند. 
سخنگوي وزارت امور خارجه كش��ورمان با اشاره به 
حسن نيت و اراده جدي جمهوري اسالمي ايران براي 
نهايي كردن توافق رفع تحريم و با يادآوري اين موضوع 
كه پيش��رفت مذاكرات در بسياري از مقاطع از جمله 
مقط��ع اخير، نتيجه ابت��كارات و ايده هاي جمهوري 
اسالمي ايران بوده است، به طرف هاي اروپايي درباره 
تأثيرپذيري از فضاسازي  طرف هاي ثالثي كه از ابتدا 
مخالف روند مذاكرات بوده و اكنون نيز با همه توان به 
دنبال به شكست كشاندن مذاكرات هستند، هشدار 
داد. سخنگوي دستگاه ديپلماسي افزود: باعث تاسف 
است كه سه كشور اروپايي با اين بيانيه نسنجيده، گام 
در مسير رژيم صهيونيستي مبني بر شكست مذاكرات 
گذاش��ته اند و بديهي اس��ت در صورت تداوم چنين 

رويكردي، بايد مسوليت نتايج آن را نيز بپذيرند.
ناصر كنعاني با يادآوري انفعال طرف هاي اروپايي در 
ماه ه��اي اخير و همچنين اقدام نابجا و سياس��ي اين 
كش��ورها در پايه گذاري قطعنامه در ش��وراي حكام 
آژانس، گفت: به سه كشور اروپايي توصيه مي شود به 

جاي ورود به فاز تخريب روند ديپلماتيك، براي ارايه 
راه حل جهت پايان دادن به اختالف نظرهاي معدود 
باقي مانده نقش فعال تري ايفا كنند. سخنگوي وزارت 
امور خارجه با اشاره به سابقه همكاري و تعامل سازنده 
جمهوري اسالمي به عنوان يك عضو مسووليت پذير 
معاهده منع اشاعه با آژانس بين المللي انرژي اتمي، بار 
ديگر بر لزوم اجتناب از سياسي كاري و طرح اتهامات 
بي پايه عليه كشورمان تأكيد كرده و گفت: مايه تأسف 
 است كه كشورهاي اروپايي از يكسو به حمايت تمام قد 
از رژيم��ي مي پردازن��د كه صدها كاله��ك اتمي در 
اختيار داشته و به هيچ يك از ساز و كارهاي منع اشاعه 
بين المللي پايبند نيست و از سوي ديگر عليه برنامه 
هس��ته اي كامال صلح آميز جمهوري اس��المي ايران 
كه در معرض گسترده ترين بازرسي ها قرار داشته، به 
فضاسازي مي پردازند. سخنگوي وزارت امور خارجه با 
توصيه اروپايي ها به جبران عدم عمل به تعهدات متعدد 
خود در قبال ملت ايران، آنها را از به كارگيري زبان تهديد 
برحذر داشت و تصريح كرد: شكست حداكثري امريكا 
در كارزار فشار حداكثري بايد درس عبرتي براي همه 
طرف هايي باش��د كه ناآگاهانه تصور مي كنند تهديد 
و تحريم مي تواند ملت ايران را از پيگيري حداكثري 
حقوق و تامين منافع خود بازدارند. كنعاني در پايان 
تصريح كرد: ايران همچنان براي نهايي كردن توافق، 
اراده و آمادگي داشته و بر اين اعتقاد است كه در صورت 
وج��ود اراده الزم و پرهي��ز از اثرپذيري از فش��ارهاي 

خارجي، امكان دستيابي سريع به توافق وجود دارد.
محمد مرندي، مش��اور تيم مذاكره كنن��ده ايران در 
مذاكرات وين در گفت وگو با ش��بكه الميادين گفت: 
تروئيكاي اروپا و واشنگتن مي دانند كه برنامه هسته اي 
ايران مسالمت آميز اس��ت. ايران خواهان رسيدن به 
توافقي اس��ت كه منافعش را حفظ كند. وي گفت كه 
ما نمي توانيم به امريكايي ها و اروپايي ها اعتماد كنيم 
و سه كشور اروپايي بي طرف نيستند بلكه هم پيمان 
امريكا هس��تند و نبايد فريب پروپاگان��دا را بخوريم. 

مرندي تاكيد كرد: روشن است كه تروئيكاي اروپايي 
خواهان بسته شدن پرونده تحقيقات آژانس بين المللي 
انرژي اتمي نيست. رييس آژانس در صف اروپايي ها و 

امريكايي هاست و از آنها پيروي مي كند.
اين تحليلگر كش��ورمان در ادامه گفت: يك مسوول 
اروپايي در مذاكرات گفت كه خواسته هاي ايران برحق 
است اما امريكايي ها تعلل مي كنند. ايران آماده امضاي 
توافق است و بدانيد كه اروپايي ها با توجه به نيازشان 
به گاز، به توافق هسته اي بيشتر نياز دارند. ايران نفت 
 و گاز خود را مي فروشد و توان دستيابي به منابع مالي 
را دارد. وي خاطرنشان كرد: هر چقدر توافق به تاخير 
بيفتد مشكالت اروپا كه با نزديك شدن فصل زمستان 
به گاز نياز دارد، زيادتر خواهد شد. مرندي تاكيد كرد 
كه بايدن ضعيف است و قبل از انتخابات ميان دوره اي 
از مشكالت داخلي و اقتصادي رنج مي برد. مشاور تيم 
مذاكره كننده اي��ران در مذاكرات وين در پايان گفت: 
ايراني ها از اروپايي ها و امريكايي ه��ا انتظار دارند كه 
موضع شان را تغيير دهند. اروپايي ها مشكلي با رسيدن 

به توافق ندارند اما مشكل اصلي بايدن ضعيف است.
اين بيانيه با واكنش هاي ديگري نيز مواجه شد. نماينده 
روس��يه در مذاكرات وين از بيانيه اخير تروئيكاي اروپا 
درباره مذاك��رات احياي برجام انتق��اد كرد. ميخاييل 
اوليانوف در توييتي نوشت: )اين اقدام سه كشور اروپايي( 
واقعا خيل��ي بي موقع بود. درس��ت در زمان حس��اس 
مذاكرات وين و در آستانه نشست شوراي حكام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي. يايير الپيد نخس��ت وزير رژيم 
صهيونيستي در جلسه هفتگي كابينه از بيانيه روز گذشته 
انگليس، فرانسه و آلمان در رابطه با احياي توافق هسته اي 
۲۰۱۵ استقبال كرد و گفت كه تروئيكاي اروپايي در اين 
بيانيه اعالم كردند، حصول توافق با ايران در آينده نزديك 
اتفاق نخواهد افتاد و تحقيقات آژانس اتمي درباره ايران 
بسته نخواهد ش��د. بنابر گزارش پايگاه خبري اسراييل 
نشنال نيوز، الپيد در ادامه از انگليس، فرانسه و آلمان به 
دليل صدور اين بيانيه و اتخاذ موضعي قوي در رابطه با 
مذاكرات احياي برجام قدرداني كرد و مدعي شد: ما در 
ماه هاي اخير، گفت وگوهاي محتاطانه و فشرده اي با آنها 
داش��تيم و اطالعاتي به روز درباره فعاليت هاي ايران در 

سايت هاي هسته اي اش به آنها ارايه كرديم.
وي افزود: من عازم آلمان هستم تا با صدراعظم اوالف 
شولتز ديدار كنم. هدف از اين سفر هماهنگي مواضع 
درخصوص موضوع هسته اي و نهايي كردن جزييات 
س��ند همكاري راهبردي، اقتصادي و امنيتي است 
كه قرار اس��ت، امضا كنيم. الپيد همچنين با اشاره 
به تالش هاي رژيم صهيونيس��تي ب��راي جلوگيري 
از حص��ول توافق احياي برجام ادع��ا كرد كه به نظر 
مي رس��د اين تالش ها موفقيت آميز بوده اس��ت. در 
ش��رايطي كه مخالفان برجام در نقاط مختلف دنيا 
تالش هايشان براي به نتيجه نرسيدن مذاكرات را به 
اوج خود رسانده اند، در ميان طرف هاي مذاكره كننده 
نيز فعال خبري از دس��تيابي به تواف��ق وجود ندارد. 
احي��اي برجام دوباره به اغما رفت��ه و اين يعني فعال 

تحريم ها عليه اقتصاد ايران پا برجا خواهد بود.
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رفع ابهام بودجه 
محروميت زدايي

رييس جمه��ور قانون اص��الح ذيل ج��دول )۲۴-۴( 
محروميت زدايي تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
كل كشور را براي اجرا به سازمان برنامه و بودجه و بنياد 
مسكن انقالب اسالمي ابالغ كرد. سيد ابراهيم رييسي در 
اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
»قانون اصالح ذي��ل جدول )۴-۲۴( محروميت زدايي 
تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور« را كه در 
جلسه علني ۲ شهريور ۱۴۰۱ مجلس شوراي اسالمي 
تصويب و در تاريخ ۹ شهريور به تاييد شوراي نگهبان 
رس��يده، براي اجرا به س��ازمان برنامه و بودجه و بنياد 
مسكن انقالب اسالمي ابالغ كرد. پيش از اين سخنگوي 
شوراي نگهبان از تاييد طرح اصالح ذيل جدول )۲۴-۴( 
محروميت زدايي تبصره )۱۴( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
كل كشور خبر داده بود. طحان نظيف در حساب توييتري 
خود نوش��ته بود: »طرح اصالح ذيل ج��دول )۲۴-۴( 
محروميت زدايي تبصره )۱۴( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
كل كشور « كه در مراحل قبل با ابهاماتي مواجه شده 
بود، پس از اصالح در مجلس، مجددا در جلسه شوراي 
نگهبان بررس��ي و خالف موازين شرع و قانون اساسي 
شناخته نشد. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
جلسه علني چهارم مرداد مجلس، گزارش كميسيون 
برنامه و بودجه و محاس��بات در مورد طرح دوفوريتي 
اصالح جدول ۴-۲۴محروميت  زدايي )جداول منابع و 
مصارف تبصره۱۴( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور 
را بررسي كرده و به منظور تامين نظر شوراي نگهبان 
با اصالحات صورت گرفته موافقت كردند. بر اس��اس 
اصالحات صورت گرفته در ماده واحده اين طرح؛ متن 
رديف )۸( ج��دول )۴-۲۴( محروميت  زدايي جداول 
تبصره )۱۴( قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ به ش��رح زير 

اصالح مي شود: 
اعتبار س��تون تبصره )۱۴( جدول )۱۰- ج( استاني به 
صورت صددرصد )۱۰۰%( تخصي��ص يافته و به طور 
مساوي )هر اس��تان يك هزار ميليارد ريال( در اختيار 

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها قرار مي گيرد.
اين اعتبار با لحاظ عدم برخورداري روس��تاهاي باالي 
بيست خانوار پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه 
استان، جهت تهيه، بازنگري و اجراي طرح هاي هادي، 
بهسازي و آسفالت معابر روستايي توسط بنياد مسكن 

انقالب اسالمي هزينه مي شود.

توافق وين معطل امريكاست
يك كارشناس مسائل بين الملل معتقد است: اگر امريكا 
منافعش اقتضا كند كه با ايران توافق كند، منتظر نتيجه 
انتخابات كنگره يا پارلمان اسراييل نمي شود، اگر هم 
منافع��ش اقتضا نكند چه بايدن شكس��ت بخورد چه 
پيروز شود، توافق نمي كند. حسن بهشتي پور با اشاره به 
تحوالت اخير مرتبط با برجام و مذاكرات ميان ايران و 
امريكا و كم شدن انتظارها از اينكه در اين مقطع طرف ها 
به نتيجه برسند گفت: اينكه مذاكرات متوقف شده باشد 
درست نيست. به هر حال تالش هايي دارد مي شود كه 
به شكلي طرف ها به ويژه ايران و امريكا انعطاف بيشتري 
نشان دهند. وي ادامه داد: اين طرف امريكايي است كه 
بالتكليف اس��ت و با توجه به فشارهاي داخل به بايدن 
انعطاف و اراده الزم را براي توافق نشان نمي دهد اما روشن 
است كه طرف هاي مختلف سعي دارند راه حلي براي اين 
گره باز كنند. اين كارشناس مسائل بين الملل در پاسخ به 
اينكه گفته مي شود با توجه به انتخابات كنگره و پارلمان 
اسراييل، امريكا تصميم به تعويق مذاكرات تا بعد از اين 
انتخابات گرفته است، گفت: به نظر من انتخابات كنست 
ربطي به برجام ندارد چون اسراييل در مجموع مخالف 
كل برجام است، بعيد مي دانم اين موضوع تاثير منطقي 
بر برجام داشته باشد. بهشتي پور درباره تاثير مذاكرات 
احياي برجام بر روند پيروزي بايدن در انتخابات كنگره 
اظهار كرد: معتقدم سياست خارجي دولت ها در امريكا 
يا اصال تاثير ندارد يا اگر هم دارد آن بخش��ي از آن مهم 
اس��ت كه روي سياست داخلي تاثير مي گذارد. به طور 
مثال اگر اقدامي از امريكا باعث گشايش بازار انرژي اين 
كشور شود، آن مساله روي انتخابات تاثير مي گذارد. اما از 
منظر سياست خارجي فرض كنيم بايدن به توافق برسد 
اينگونه نيست كه فكر كنيم لزوما شانسش براي پيروز 

شدن در انتخابات افزايش مي يابد.
وي گفت: اگر امريكا منافعش اقتضا كند كه توافق كند، 
منتظر نتيجه انتخابات نمي شود. اگر هم منافعش اقتضا 
نكند چه بايدن شكست بخورد چه پيروز شود، توافق 
نمي كند. اين كارشناس مسائل بين الملل با بيان اينكه 
خطاي راهبردي و تحليلي است كه برخي مي گويند 
امريكا براي توافق با ايران و بازگش��ت به برجام منتظر 
انتخابات آبان مي ماند افزود: گير اصلي اين است كه در 

شرايط فعلي بايدن حاضر به توافق نيست.
بهشتي پور تاكيد كرد: االن مشكل توافق و بازگشت به 
برجام، امريكاست. ايران هر آنچه مي توانست انعطاف 
نشان داد. معتقدم ايران خيلي معقول و منطقي برخورد 
كرده است اما مشخص نيست طرف امريكايي در اين 
ميان دنبال چيست كه براي توافق وقت كشي مي كند؟

اين كارشناس مسائل بين الملل در پاسخ به اينكه برخي 
معتقدند برجام ديگر ماهيت اس��تراتژيك خ��ود را از 
دست داده است اظهار كرد: اين اظهارنظرها، حرف هاي 
مخالفان برجام است كه به روز شده و مي گويند كه برجام 
ديگر فايده اس��تراتژيك ندارد. برجام جنبه سياسي، 
اقتصادي، امنيتي دارد اينكه ما در ايران بيشتر به بعد 
اقتصادي مخصوصا در يكي دو س��ال اخير پرداختيم 
دليل نمي شود كه ابعاد ديگر آن از بين رفته باشد. اساسا 
از اول هم برجام ابعاد سياسي و امنيتي اش براي منطقه 

قابل توجه بود.
وي گفت: هر چه زودتر ايران بر سر برجام به نتيجه برسد، 
بهتر اس��ت. به هر حال داريم براي دور زدن تحريم ها 
هزينه مي دهيم، البته نه اينكه به هر قيمتي بخواهيم 
مذاكره كنيم. از سوي ديگر به نظر مي رسد به نفع طرف 
اروپا و امريكا است كه االن توافق شود اما مشخص نيست 
كه چرا امريكا اينقدر معطل مي كند و معتقدم توافق لنگ 

اراده سياسي و انعطاف امريكايي هاست.

سرقت قطعات
خودروهاي مانده در گمرك

مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
توضيحات��ي را درمورد س��رقت از خودروهاي وارداتي 
ارايه كرد. عبدالمجيد اجتهادي با اش��اره به س��رقت 
قطعات خودروهاي وارداتي كه در گمرك و بنادر قرار 
دارد، اظهار كرد: اين خودروه��ا در انبارهايي قرار دارد 
كه در زيرمجموعه سازمان اموال تمليكي نيستند. اين 
خودروها در منطقه آزاد انزلي هستند و وضعيت آنها قابل 
رويت است. وي به اين سوال كه كدام تجهيزات خودروها 
به سرقت رفته است، پاسخ داد: در مدت زماني كه خودرو 
در محوطه پاركينگ منطقه بوده است برخي قطعات را 
خارج كرده اند. اين قطعات شامل زاپاس، ضبط صوت 
و كامپيوتر خودرو مي شود و خودروها با اين وضع به ما 
داده شد. مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي بر اين نكته تاكيد كرد كه اگر خودروها زودتر 
تعيين تكليف مي شدند و شرايط عرضه يا استرداد 
فراهم مي شد، شاهد اين زيان ها نبوديم. بر اساس اين 
گزارش، برخي واردكنندگان چندي پيش از اين 
موضوع خبر دادند كه قطعات خودروهاي وارداتي 
كه در گم��رك و بنادر قرار دارند به س��رقت رفته 
است و اين موضوع توسط مسووالن هم تاييد شد.

افزايش قيمت بنزين
در دستور كار نيست

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي گفت: مجلس و دولت برنامه اي براي افزايش 
قيمت بنزين ندارند. علي جدي، با اشاره به اينكه افزايش 
قيمت بنزين در بودجه ۱۴۰۱ پيش بيني نش��ده لذا 
افزايش قيمت بنزين نخواهيم داشت، اظهار كرد: افزايش 
قيمت بنزين ناگهاني نمي شود و بايد در بودجه ديده شود 
و براي بودجه ۱۴۰۱ اين پيش بيني انجام نشده است. 
وي با بيان اينكه دولت نيز بارها به عدم افزايش قيمت 
بنزين تأكيد كرده است، افزود: قيمت فعلي بنزين به 
منابع ملي آسيب مي رس��اند و الزم بود طي سال هاي 
گذشته قيمت بنزين نيز مانند ساير كاالها به صورت 
عادي و براس��اس تورم موجود افزايش پيدا مي كرد تا 
افزايش قيمت ناگهاني، چالشي براي كشور ايجاد نكند.

نماينده مردم شيروان در مجلس ش��وراي اسالمي با 
تأكيد براينك��ه بنزين نيز يك كاال اس��ت و از افزايش 
قيمت ساالنه براس��اس تورم كشور مستثني نيست، 
ادامه داد: مصرف بنزين روزانه در كشور به ۱۰۰ ميليون 
ليتر رسيده كه ناشي از عدم مديريت است. نايب رييس 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
در رابطه با زيرس��اخت هاي سوخت استان، بيان كرد: 
متأسفانه زيرساخت هاي تأمين سوخت در استان ايجاد 
نش��ده و به همين دليل با مشكالتي روبه رو هستيم و 
بايد به دنبال رفع آن باش��يم. در حال حاضر اقداماتي 
انجام مي شود اما زمان بر است تا به ثمر برسد. جدي 
با تأكيد براينكه مسير لوله گذاري مناسب براي انتقال 
سوخت از خراسان شمالي مش��خص نشده، ادامه 
داد: اين موضوع براي استان مشكل ايجاد كرده و در 
حال حاضر مسير لوله گذاري از كنار سبزوار و مشهد 
مي گذرد كه خراسان شمالي در آن ديده نشده است.

واريز يارانه شهريور ماه
يارانه نقدي كمك معيش��تي مرحل��ه ۱۳۹ مربوط به 
شهريورماه ۱۴۰۱ به حساب سرپرستان خانوار مشمول 
درياف��ت يارانه واريز و از س��اعت ۲۴ روز يكش��نبه ۲۰ 
شهريورماه قابل برداشت است. در اطالعيه شماره ۱۲ 
سازمان هدفمندي يارانه ها آمده است: يارانه نقدي كمك 
معيشتي مرحله ۱۳۹ بر اساس دهك بندي اعالمي از 
سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و مطابق معمول، 
به حساب سرپرس��تان خانوار واريز و از ساعت ۲۴ روز 
يكشنبه ۲۰ شهريورماه قابل برداشت است. بر همين 
اساس، در صورتي كه سرپرستان خانوار جزو دهك هاي 
اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازاي هر نفر 
و در صورتي كه جزو دهك هاي چهارم تا نهم قرار دارند، 
مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به ازاي هر نفر به حساب آنان واريز 
خواهد شد. گفتني است در صورتي كه اين سرپرستان 
خانوار پيش از اين نس��بت به دريافت تسهيالت قرض 
الحسنه ۱۰ ميليون ريالي كرونا اقدام نموده اند، اقساط اين 
تسهيالت از مبلغ واريزي به حساب آنان كسر خواهد شد.

    واريز يارانه به حساب سرپرستان
 متقاضي بازبيني به دهك بندي

 و ثبت نامي هاي جديد
گفتني اس��ت در اين مرحله، سرپرستان خانواري كه 
يارانه نقدي آنها در ارديبهش��ت ماه قطع ش��ده بود و 
درخواست بازبيني خود را در سامانه وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي ثبت كرده بودند، چنانچه در بازبيني انجام 
شده توسط وزارت رفاه جزو دهك هاي اول تا نهم قرار 
گرفته باشند، يارانه شهريور ماه را مطابق دهك بندي 
اعالم شده دريافت خواهند كرد. همچنين متقاضيان 
بازبيني دهك بندي اعالم شده يا افرادي كه يارانه آنان 
از ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۱ قطع ش��ده است، مي توانند 
جهت ثب��ت يا پيگيري درخواس��ت خود به س��امانه 
 اعالم��ي وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي به آدرس
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نسبت به ثبت نام خانوار خود اقدام كنند. جهت ثبت نام 
در اين سامانه، در اختيار داشتن شماره تلفن همراه به  
نام سرپرست خانوار، كد ملي، كد پستي، تاريخ تولد و 
شماره شباي بانكي مربوط به سرپرست خانوار متقاضي 
جديد يا جامانده از يارانه، ضروري است. تمامي اشخاص 
مي توانند جهت كس��ب اطالع از آخرين وضعيت 
يارانه خانوار، كد دستوري #كد ملي*۴۳۸۵۷*۴* 
)ستاره ۴ س��تاره ۴۳۸۵۷ ستاره كد ملي مربع( را با 

شماره تلفن همراه به نام خود شماره گيري كنند.

تك و پاتك اروپا و ايران در توقف مذاكرات

به دنبال مطرح شدن شايعاتي جديد

احياي برجام دوباره در اغما

كارويژه هيات عالي اختالف قوا چيست؟
اين روزها ش��ايعه اي در شبكه هاي اجتماعي و برخي 
رسانه ها در حال دست به دست شدن است. شايعه اي 
ك��ه از انتصاب علي الريجاني به عن��وان رييس هيات 
عالي ح��ل اختالف و تنظيم روابط ق��وا خبر مي دهد.  
)ش��نبه ۱۹ ش��هريور( دفتر علي الريجاني به انتشار 
ش��ايعه انتصاب وي به عنوان رييس هيات عالي حل 
اختالف و تنظي��م روابط قوا واكنش نش��ان داد و نفيًا 
و اثبات��ًا اين خبر را نه تاييد كرد و نه تكذيب و انتش��ار 
آن را »ش��يطنت رسانه اي« دانست. »هيات عالي حل 
اختالف و تنظيم روابط قواي س��ه گانه« در اجراي بند 
۷ اصل ۱۱۰ قانون اساس��ي تشكيل شده است. طبق 
بن��د هفت اصل ۱۱۰ قانون اساس��ي، »حل اختالف و 
تنظيم روابط قواي س��ه گانه« از وظاي��ف و اختيارات 
رهبر جمهوري اس��المي به حساب مي آيد. در همين 
راس��تا در ۳ مرداد ۱۳۹۰، حض��رت آيت اهلل خامنه اي 
رهبر انقالب اسالمي در حكمي آيت اهلل سيد محمود 
هاشمي شاهرودي را به رياست هيات عالي حل اختالف 
و تنظيم روابط قواي س��ه گانه و س��يد محمد حسن 
ابوترابي فرد، سيد مرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي 
و س��يد صمد موسوي خوشدل را به عنوان اعضاي اين 
هيات براي يك دوره  پنج ساله منصوب كردند. متن حكم 
رهبر انقالب به اين شرح بود: »بسم اهلل الرحمن الرحيم 
آيت اهلل جناب آقاي س��يدمحمود هاشمي شاهرودي 
دامت بركاته در اجراي بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي، 
هيات عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه 
به منظور بررسي و ارايه نظرات مشورتي در موارد حل 
اختالف و تنظيم روابط س��ه قوه تش��كيل مي گردد و 
جنابعالي و آقايان حجت االس��الم سيدمحمد حسن 
ابوترابي، س��يدمرتضي نبوي، عباسعلي كدخدايي و 
سيدصمد موسوي خوشدل به عنوان اعضاي آن هيات 
عالي براي يك دوره  پنج ساله انتخاب مي شويد. رياست 
هيات مذكور به عهده جنابعالي خواهد بود. الزم است 
مس��ووالن عالي نظام خود در تعامل با يكديگر، روابط 
قوا را به نحو مطلوب تنظيم و اختالفات احتمالي را رفع 
كنند و كمال همكاري را با هيات مذكور به عمل آورند. 

از خداوند متعال توفيق همگان را خواستارم.«
پس از اين حكم، عل��ي الريجاني رييس وقت مجلس 
ش��وراي اس��المي در نط��ق ۴ م��رداد ۱۳۹۰ خود در 

صحن پارلمان تاكيد كرد: مجلس ش��وراي اسالمي از 
اقدام پس��نديده، داهيانه و به موقع رهبر معظم انقالب 
اس��المي حضرت آيت اهلل خامنه اي )دامه بركاته( كه 
جهت سامان بخش��ي به اين وظيفه مهم نهادس��ازي 
نموده و هياتي را امامور تحقق اين امر نمودند صميمانه 
سپاسگزاري مي نمايد و قطعا در زمينه اجراي صحيح 
قانون و تنظيم روابط قوا در جهت تحقق سياست هاي 
كلي كمال هم��كاري را با هيات مذكور به عمل خواهد 
آورد. همچنين محمود احمدي نژاد رييس دولت دهم 
۵ مرداد ۱۳۹۰ با اش��اره به تشكيل اين هيات با تاكيد 
ب��ر اهتمام ويژه دولت بر رعايت قوانين و قواعد كش��ور 
با قدردان��ي از ابتكار عمل رهبري در تش��كيل هيات 
عالي حل اختالف و تنظيم روابط قوا، اظهار كرد: دولت 
صميمانه و با همه وج��ود با اين هيات همكاري كرده و 
هر تصميمي را كه از س��وي هيات عالي حل اختالف و 
تنظيم روابط قوا اتخاذ ش��ود، اجرا خواهد كرد. صادق 
آملي الريجان��ي رييس وقت قوه قضاييه هم تش��كيل 
هيات عالي حل اختالف را »اقدامي حكيمانه« از سوي 
رهبر انقالب اسالمي دانست و گفت: گرچه وظيفه اين 
هيات همانطوري كه در نص كالم مقام معظم رهبري 
آمده مش��ورتي اس��ت؛ اما هر امري كه به رفع اختالف 

و رف��ع موانع وح��دت بين قوا كمك كند پس��نديده و 
مناسب است و اميدواريم كه همه اين امور به انسجام و 
استحكام بيشتر جمهوري اسالمي منجر شود.  در آن 
زمان اختالفات محمود احمدي ن��ژاد به عنوان رييس 
قوه مجريه با قوه مقننه به رياست علي الريجاني و قوه 
قضاييه به رياست صادق آملي الريجاني باعث شد تا حل 
برخي اختالفات ميان قواي سه گانه به اين هيات واگذار 
شود. اختالفات بر سر برنامه پنجم توسعه، بودجه سال 
۱۳۹۱، مكاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و نحوه 
هدفمندي يارانه ها از جمله مواردي بود كه به هيات عالي 

حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه ارجاع شد.
در ۶ آذر ۱۳۹۰ دبيرخان��ه هيات عالي حل اختالف و 
تنظيم روابط قواي سه گانه خبر داد كه آيين نامه داخلي 
اين هيات پس از بحث و بررسي در جلسات، در ۱۱ ماده 
به تصويب نهايي رسيده است. در ماده ۱ اين آيين نامه، 
وظايف اصلي هيات، ارايه نظرات مشورتي در موارد حل 
اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه، اهتمام به منتفي 
ساختن اختالف در مراحل رسيدگي با توافق طرفين، 
شناسايي آس��يب ها و ارايه راه حل هاي كلي، جامع و 
قاعده مند، رص��د رفتار قوا به منظ��ور انجام اقدامات 
پيشگيرانه قبل از بروز اختالف و هم افزايي توانايي هاي 

قواي سه گانه تعيين شده است. بر اساس ماده ۷ اين 
آيين نام��ه، موارد حل اختالف و تنظي��م روابط قواي 
سه گانه با درخواست هر يك از روساي قوا يا هيات عالي 
و ارجاع مقام معظم رهبري مدظله در دستور كار هيات 
قرار مي گيرد. مطابق ماده ۹ هم نظرها و راه حل هاي 
مهم مطروحه در جلسات هيات در خصوص موضوعات 
مورد بررس��ي به همراه اس��تدالل هاي ارايه شده، به 
استحضار رهبر انقالب مي رسد. در ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ 
هم رهبر انقالب با قدرداني از زحمات رييس و اعضاي 
هيات عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه 
در دوره  اول، مسووليت هر پنج عضو اين هيات را براي 

يك دوره  پنج ساله  ديگر تمديد كردند.
اين هيات در دوران رياست حسن روحاني بر قوه مجريه 
هم برخي م��وارد اختالفي ميان دول��ت و قواي مقننه و 
قضاييه را حل و فصل ك��رد. به طور مثال پس از اختالف 
ميان ش��وراي نگهبان و دولت بر سر حضور مينو خالقي 
كانديداي منتخب مردم اصفه��ان در مجلس كه پس از 
انتخابات ۱۳۹۴ بر سر حضورش مناقشاتي به وجود آمد، 
هيات، نظر شوراي نگهبان را تاييد كرد و خالقي نتوانست 
وارد مجلس شود. همچنين اليحه جامع وكالت و قانون 
حمايت  از آمران به معروف  و ناهيان از منكر از جمله ديگر 
مواردي بود كه ميان دولت و مجلس و قوه قضاييه باعث 
ايجاد اختالف ش��د. درباره اليحه جام��ع وكالت، هيات 
عالي حل اختالف و تنظيم روابط قواي سه گانه، حق را به 
دول��ت داد و در موضوع قانون حمايت  از آمران به معروف  
و ناهي��ان از منكر كه دولت روحاني ب��ا آن مخالف بود، از 
طرف هيات حق به مجلس داده شد. با درگذشت آيت اهلل 
هاشمي شاهرودي در دي ۱۳۹۷، هيات عالي حل اختالف 
و تنظيم روابط قواي سه گانه رييس خود را از دست داده 
اما گقته مي ش��ود كه در مواردي از جمله اختالف دولت 
دوازدهم با مجلس دهم شوراي اسالمي بر سر لزوم گزارش 
ساالنه رييس جمهور و وزرا به نمايندگان در مرداد ۱۳۹۸، 
اين هيات جلسات خود را بدون رييس تشكيل داده است. 
در مرداد ۱۴۰۰ حكم پنج ساله اعضاي هيات عالي حل 
اختالف و تنظيم روابط قوا به پايان رسيده اما هنوز حكم 
جديدي براي اعضاي اين هيات و رييس جديد آن ابالغ 
نشده و به نظر مي رسد همين موضوع باعث شده تا شايعات 

مبني بر رياست علي الريجاني بر اين هيات قوت بگيرد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيمت دالر در بازار آزاد روز يكشنبه، ۲0 شهريورماه1401 
به 30710 تومان معامله ش��د و با اعالم هر اونس طال به 
قيمت 1718 قيمت سكه طرح جديد با 100 هزار تومان 
افزايش نسبت به روز گذشته 14 ميليون و ۵0 هزار تومان 
معامله ش��د.  هر دالر در صرافي هاي بانكي با 1۶ تومان 
افزايش قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ ۲8 هزار و ۶18 
تومان به فروش رسيد. هريورو نيز در صرافي هاي بانكي 
بدون تغيير قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ ۲8 هزار 
و ۶4۲ تومان معامله ش��د.قيمت خريد هر دالر توسط 
صرافي ه��اي بانكي ۲8 ه��زار و 333 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز ۲8 هزار و 3۵7 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، 
قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲8 هزار و 4۲3 
تومان و نرخ فروش آن ۲8 هزار و ۶81 تومان بود، اين در 
حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲8 هزار و 7۲7 
تومان و نرخ فروش آن ني��ز ۲8 هزار و 988 تومان اعالم 
شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو 
به قيمت ۲7 هزار و ۲37 تومان فروخته و حواله دالر 
به بهاي ۲۶ هزار و 949 تومان معامله شد. سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم نيز 13 ميليون و ۲۵0 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه هشت ميليون تومان، 
ربع  س��كه پنج ميليون تومان و سكه يك گرمي سه 
ميليون و ۵0 هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون 
و ۲9۵ هزار تومان رس��يد و قيمت هر مثقال طال پنج 
ميليون و ۶14 هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني طال 

نيز به يك هزار و 717 دالر و 47 سنت رسيد. 

   آغاز معامالت توافقي دالر
 در كانال ۲۹ هزار تومان 

معامالت توافقي دالر در بازار ارز )يكشنبه ، ۲0 شهريورماه( 
در كانال قيمتي ۲9 هزار تومان و با بهاي ۲9 هزار و 390 
تومان كار خ��ود را آغاز كرد.   از اواخر خردادماه امس��ال 
بانك مركزي براي ساماندهي بازار ارز و در تعامل با كانون 
صرافي ها، صرافي هاي معتبر و صادركنندگان، بازار توافقي 
عرضه و تقاضا را راه اندازي كرد. س��پس امكان معامالت 
توافقي ارز در صرافي ها و بازار متشكل ارزي نيز فراهم شد. 

اين بازار طي ماه هاي اخير س��بب تامين تقاضاهاي ُخرد 
مردم شده و به معيار قيمت گذاري ارز تبديل شده است. 
در آغاز به كار فعاليت بازار توافقي ارز، دالر با قيمت ۲9 هزار 
و 390 تومان و با حجم 10 هزار دالر معامله شد. معامالت 
توافقي دالر در روز كاري گذشته )شنبه، 19 شهريورماه( 
كار خود را با ۲9 هزار و 400 تومان آغاز كرده بود و در پايان 
با نرخ ۲9 ه��زار و ۵۶0 تومان به كار خود پايان داد. حجم 

معامالت در اين روز 13 ميليون و 414 هزار و 300 بود.

   آماده باش بانك ها براي احياي روابط
 با بانك هاي خارجي

جلسه معاون ارزي بانك مركزي با مديران بين الملل 
بانك هاي كش��ور به منظور تجهي��ز و آمادگي براي 
گسترش و احياي روابط كارگزاري با بانك هاي خارجي 
برگزار شد.روابط عمومي بانك مركزي اعالم كرد: اين 
نشست كه در راستاي تعامل سازنده و بهبود عملكرد 
شبكه بانكي كشور به ويژه در حوزه ارزي برگزار شد، 
موضوعات مربوط به چگونگي انجام مقدمات فرآيند 
اتصال به ش��بكه بانك هاي خارج��ي، آمادگي كادر 
ارزي به منظور بهره گيري از روش هاي نوين پرداخت 
بين المللي و همچنين گشايش اعتبار اسنادي مورد 

تاكيد قرار گرفت.در اين نشس��ت با اشاره به اصالح 
مجموعه مقررات ارزي بعد از قريب يك دهه از صدور 
آخرين نسخه آن ارتقاي و بهبود سامانه هاي ارزي به 
عنوان اقدامات بانك مركزي مطرح شد و توقعات از 
شبكه بانكي در مديريت مسائل ارزي و دغدغه هاي 
مربوط به آن به  منظور رفع نيازهاي كشور مورد تأكيد 
قرار گرفت. همچنين در اين نشست ضمن تاكيد بر 
لزوم حضور موثر بانك ها در تامين ارز اربعين؛ مقرر 
شد در راستاي هم انديشي بيشتر و رفع دغدغه هاي 
مترتب و پوش��ش بهينه نيازهاي ارزي كش��ور، اين 
جلس��ات به  ص��ورت ادواري با حض��ور بخش هاي 

بين الملل بانك ها در بانك مركزي برگزارشود.

   كشتي آراي اعالم كرد: 
بازار در آرامش است

كشتي آراي از برقراري آرامش در بازار طال و ارز و كاهش 
حباب سكه خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود قيمت ها 
در روزهاي آينده نيز در همين سطح باقي بماند.محمد 
كشتي آراي درباره وضعيت بازار طال و سكه در روزهاي 
اخير، اظهار داشت: باتوجه به عدم تغيير چشمگير قيمت 
جهاني طال در دو هفته اخير و همچنين مديريت بازار 

ارز توسط بانك مركزي و وضعيت مطلوب منابع ارزي، 
قيمت ها در روزهاي اخير با نوسان شديد همراه نبوده 
است.وي با بيان اينكه نوسانات فعلي در بازار ارز عادي 
است، گفت: قيمت دالر در چند روز اخير ثابت مانده و 
به همين دليل نيز هم اكنون قيمت سكه طرح قديم 13 
ميليون و 300 هزار تومان، سكه طرح جديد 13 ميليون 
و 9۵0 هزار تومان، نيم سكه 8 ميليون تومان، ربع سكه ۵ 
ميليون تومان و سكه يك گرمي 3 ميليون تومان تعيين 
شده و مبناي داد و ستد است.اين فعال بازار طال و جواهر 
ضمن تأكيد براينكه نوسانات روزانه قيمت طال و سكه 
طبيعي است، افزود: قيمت هر مثقال طالي آب شده 
نيز ۵ ميليون و ۶00 هزار تومان، هر گرم طالي 18 عيار 
يك ميليون و ۲93 هزار تومان و هر گرم طالي ۲4 عيار 
يك ميليون و 7۲۲ هزار تومان است.كشتي آراي درباره 
حباب س��كه گفت: باتوجه به تعادل نسبي عرضه و 
تقاضا در بازار حباب س��كه هم اكنون يك ميليون و 
380 هزار تومان اس��ت كه نسبت به هفته هاي قبل 
كاهش يافته است، حباب سكه در هفته هاي قبل يك 
ميليون و ۵00 هزار تومان بود.وي تأكيد كرد: در حال 
حاضر بازار طال و ارز با آرامش همراه اس��ت؛ عرضه و 
تقاضا در تعادل قرار دارد و نوس��انات قيمتي در بازار 
طبيعي است.او همچنين درباره وضعيت قيمت ها در 
بازار طال و سكه در روزهاي آينده گفت: پيش بيني 
مي ش��ود قيمت ها در روزهاي آين��ده نيز در همين 
سطح باقي بماند و تا تعيين تكليف نهايي مذاكرات 
نوسانات بازار طال و ارز به مانند روزهاي گذشته باشد.

   مردم تمايلي به سرمايه گذاري دالري 
ندارند

طبق اعالم دبي��ركل كانون صراف��ان، در هفته هاي 
گذشته مردم در خريد سرمايه اي دالر محتاط عمل 
مي كنند و ديگر بازار ارز مانند گذشته شاهد رفتارهاي 
هيجاني نيست. كامران سلطاني زاده درباره وضعيت 
ب��ازار ارز در روز ه��اي اخير، اظهار داش��ت: علي رغم 
صحبت هاي منفي در مورد توافق و ايام تعطيلي اربعين 
و همچنين حجم باالي سفر هاي آخر شهريور، شاهد 

نوسانات غير طبيعي و هيجاني در بازار ارز نيستيم.
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شرايط پرداخت حقوق به 
ناظران شرعي بانك ها اعالم شد

قرار است در هر بانك يك نفر به عنوان مسوول نظارت و 
تطبيق شرعي فعاليت كند؛ بر اين اساس بانك مركزي 
ضوابط اجرايي آن را به بانك ها ابالغ كرده كه طبق آن، 
پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر 
اعم از نقدي و غي��ر آن )بابت وظيفه نظارت و تطبيق 
شرعي( به جز موارد مندرج در گزارش سنواتي مزبور 
مجاز نيس��ت. در ماه اخير گفته هايي مبني بر اينكه 
قرار اس��ت تا در هر شعبه بانكي يك روحاني به عنوان 
ناظر شرعي فعاليت كند، مطرح و با واكنش هايي نيز 
همراه ش��د كه بانك مركزي اين موض��وع را تكذيب 
كرد. در توضيح بانك مركزي در اين رابطه اعالم ش��د 
كه براساس مصوبه ش��وراي فقهي بانك مركزي، در 
هر بانك يا موسسه اعتباري، يك نفر به عنوان مسوول 
نظارت شرعي در كميته تطبيق حضور خواهد داشت 
تا به عنوان عضوي از اعض��اي كميته مذكور، انطباق 
عملكرد آن بانك و موسسه اعتباري با ضوابط و مقررات 
ش��رعي را كنترل كند.همچنين، ناظران ش��رعي به 
هيچ وجه منحصر به روحانيون نيست و همه متخصصان 
صاحب صالحيت در حوزه بانكداري اسالمي )حوزوي 
يا دانشگاهي(، پس از اخذ گواهينامه حرفه اي مربوطه 
مي توانند با انتخاب بانك يا موسس��ه اعتباري و تاييد 
شوراي فقهي بانك مركزي، به عنوان ناظر شرعي در 
كميته تطبيق حضور داشته باشند.در اين زمينه، بانك 
مركزي ضوابط ناظر بر نظارت و تطبيق شرعي در بانك ها 
را ابالغ ك��رده كه طب��ق آن، از تاريخ تاييد صالحيت 
مسوول نظارت و تطبيق شرعي، طرح هرگونه مقررات 
داخلي به ويژه در حوزه شيوه هاي تجهيز و تخصيص 
 مناب��ع در هيات مديره بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غير بانكي منوط به تاييد قبلي مسوول نظارت و تطبيق 
شرعي است.بانك ها نيز بايد تمامي مقررات داخلي به 
ويژه در حوزه شيوه هاي تجهيز و تخصيص منابع كه 
قبل از تاريخ تاييد صالحيت مسوول نظارت و تطبيق 
شرعي به تصويب هيات مديره رسيده را جهت بررسي 
از منظر عدم مغايرت با ضوابط فقه اسالمي و بانكداري 
بدون ربا در اختيار مسوول نظارت و تطبيق شرعي قرار 
دهد.در اين بين، اگر مسوول نظارت و تطبيق شرعي 
تمام يا بخشي از مصوبه هيات مديره بانك ها را مغاير با 
ضوابط فقه اسالمي و بانكداري بدون ربا تشخيص دهد، 
بايد مراتب را به هيات مديره و دبيرخانه شوراي فقهي 
بانك مركزي اعالم كند كه هيات مديره بانك ها به عنوان 
ركن اصلي تضمين اجراي ضوابط شريعت و بانكداري 
بدون ربا بايد شرايط و تدابير الزم جهت برطرف كردن 
مغايرت هاي اعالمي توسط مسوول نظارت و تطبيق 
شرعي كه به دبيرخانه ش��وراي فقهي رسيده است را 
فراهم كند. =عالوه بر اين، در ضوابط اجرايي مس��وول 
نظارت و تطبيق ش��رعي آمده است كه بانك ها بايد با 
رعايت تدابير محرمانگي امكان دسترس��ي مسوول 
نظارت و تطبيق شرعي به آمار، اطالعات پرونده هاي 
تسهيالتي و س��امانه هاي نرم افزاري مرتبط را جهت 
انجام وظايف فراهم كنند. همچنين، مسوول نظارت 
و تطبيق شرعي بايد پيگيري هاي الزم جهت اجرايي 
شدن برنامه هاي آموزشي ترويجي و تبليغاتي در حوزه 
بانكداري اسالمي در بانك را انجام داده و به سواالت و 
ابهامات شرعي مرتبط با عمليات بانك توسط واحدهاي 
اجرايي پاس��خ دهد.  او بايد در جلس��ات توجيهي كه 
توسط بانك مركزي به منظور هماهنگ سازي فعاليت 
مسووالن نظارت و تطبيق شرعي در شبكه بانكي برگزار 
مي شود نيز شركت كنند و اقدامات و برنامه هاي خود را 
در هماهنگي با دبيرخانه شوراي فقهي عملياتي كند. 

كاهش ۱۹ واحد درصدي تورم 
در ۱۱ ماه گذشته

اصالحات زير ساختي در حوزه اقتصاد، پاشنه آشيل حل 
مشكالت اقتصادي در كشور است كه دولت سيزدهم 
گام هاي بلندي در اين حوزه برداشته است؛ اصالحاتي 
كه در نتيجه آن به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي 
كاهش 19 واحد درصدي تورم در 11 ماه گذش��ته را 
به همراه داش��ته است. عدم استقراض از بانك مركزي 
و انضباط مال��ي در كنترل ترازنامه، ال��زام دولت براي 
تس��ويه اوراق سررسيد شده در دولت قبل، جلوگيري 
از خلق پول بانك ها و انضباط پولي، افزايش درآمد هاي 
صادرات نفتي و غير نفتي، افزايش درآمد هاي مالياتي 
و اصالح رابطه بانك مركزي با دولت و بانك ها از عمده 
داليلي است كه اين ارمغان را به همراه داشته تا شاهد 
بهتر ش��دن آمار هاي اقتصادي از جمله تورم در پايان 
يك سالگي دولت باشيم.به گفته پيمان قرباني معاون 
بانك مركزي، با توجه به اقداماتي كه توس��ط دولت به 
عمل آمد، خوشبختانه در اسفند ماه سال 1400 نرخ 
تورم ماهانه به ۲9.۵ درصد رس��يد و پس از آن با توجه 
به طرح مردمي كردن يارانه ها و حذف ارز 4۲00 توماني 
كه در كوتاه مدت باعث تورم مي شود، افزايش موقتي 
تورم ماهانه را داشتيم، اما تورم ماهانه كه در ارديبهشت 
به ۵.1 درصد و در خرداد به 10.۶ رس��يد، در تيرماه به 
4.3 درصد و در مرداد ه��م ۲ درصد كاهش پيدا كرده 
اس��ت. علت اصلي اين روند ناشي از اقداماتي است كه 
در دولت س��يزدهم صورت گرفته است. در پنج ماهه 
اول سال گذشته رشد پايه پولي و نقدينگي به شدت باال 
بود خوشبختانه در دولت سيزدهم اقدامات مناسبي به 
عمل آمد و براي مثال رش��د پايه پولي كه در مردادماه 
سال گذشته 4۲.۶ درصد بود در پايان تيرماه امسال به 
۲۶.۲ درصد كاهش پيدا كرده است.البته افزايش 10 
واحد درصدي تورم كه ناشي از حذف ارز 4۲00 توماني 
است، مربوط به عملكرد اين دولت نيست بلكه در راستاي 
اص��الح تورمي به وجود آمده كه تنها در كوتاه مدت اثر 
افزايشي در تورم دارد در حالي كه حتي با وجود اثرات 
حذف ارز 4۲00 توماني در كوتاه مدت، تورم كشور يعني 
نرخ رشد قيمت كاال هاي مصرفي و خدمات در مناطق 
شهري كه در شهريورماه سال گذشته ۵9.3 درصد بود 
به 40.1 درصد در مردادماه سال جاري كاهش پيدا كرده 
اس��ت و در آينده و در بلندمدت مي توانيم شاهد اثرات 
كاهشي حذف ارز 4۲00 توماني باشيم كه در بلندمدت 
پديدار مي ش��ود.همچنين به گفته رييس جمهور در 
نشس��ت خبري 7 ش��هريور 1401، تورم در شهريور 
1400 نزديك به ۶0 درصد بود. دولت كاري كرد كه تورم 
افزايش نيابد؛ يعني خلق پول و استقراض نكند و پايه 
پولي را باال نبرد. كار به جايي رسيد كه در اسفند 1400 
و فروردين 1401 تورم كامال كاهشي بود و تا حدود 3۵ 
درصد رس��يد. در تير ماه تورم به 4.4 درصد رسيد و در 
مرداد اين تغيير به ۲ درصد تورم كاهش يافته اس��ت و 
اكنون تورم 40.1 درصد اس��ت و در مقايسه با شهريور 
سال گذشته ۲0 درصد كمتر است. به گفته دكتر صالح 
آبادي، رييس كل بانك مركزي در رابطه با عوامل تورم 
كنوني، بخش عمده از تورم كنوني ناشي از ناحيه عرضه 
است به گونه اي كه رشد قيمت هاي جهاني منجر به بروز 
تورم بي سابقه اي در جهان شده است به طوري كه نرخ 
تورم در امريكا به رقم بي سابقه 9 درصد رسيد و در اروپا 
نيز شاهد رشد تورم بوديم و اين تورم جهاني عمدتاً ناشي 
از افزايش عوامل هزينه اي بود كه اين افزايش عوامل در 
كشور ما نيز حادث ش��د به گونه اي كه شاهد افزايش 
قيمت گندم، ذرت، دانه هاي روغني و برخي اقالم بوديم 
ضمن اينكه بخش ديگري از افزايش قيمت داخلي ناشي 
از حذف ارز 4۲00 توماني بود. در مقابل عواملي كه در 
كاهش نرخ تورم در روز هاي اخير موثر هس��تند؛ عدم 
استقراض دولت از بانك مركزي و انضباط مالي در كنترل 
ترازنامه، الزام دولت براي تسويه اوراق سررسيد شده در 
دولت قبل، جلوگيري از خل��ق پول بانك ها و انضباط 
پولي، افزايش درآمد ه��اي صادرات نفتي و غير نفتي، 
افزايش درآمد هاي مالياتي، اصالح رابطه بانك مركزي 
با دولت و بانك ها و همچنين ايجاد ثبات و آرامشي است 
كه در ماه هاي اخير در بازار ارز ايجاد شده است كه همه 
اينها مرهون اقدامات و تالش هاي بانك مركزي و دولت با 
همكاري و همراهي مردم است و در ادامه هم بايد ديد كه 
اقدامات دولت كه پنجه در پنجه تورم گذاشته، مي تواند 

بر غول تورم در ايران پيروز شود يا خير؟

معرفي ۱۰ غول  برتر طال در جهان
كيتكو 10 شركت برتر معدن طال را بر اساس ارقام توليد 
سه ماهه آنها در سه ماهه دوم ۲0۲۲ رتبه بندي كرد. اين 
رتبه بندي، پوليوس )شركت استخراج طالي روسي و 
يكي از بزرگ ترين استخراج كنندگان طالي جهان( را 
در بر نمي گيرد كه تصميم گرفته است نتايج عملياتي و 
صورت هاي مالي خود را از گزارش هاي سه ماهه به شش 
ماهه تغيير دهد. نتايج اين رتبه بندي در ذيل ارايه شده 
است.نيومانت، شركت استخراج معادن و فلزات امريكايي 
است كه توليد طاليش نسبت به سه ماهه سال قبل سه 
درصد افزايش يافت و به 149۵ هزار اونس رسيد.بريك 
گولد، شركت استخراج معادن و فلزات كانادايي كه توليد 
طاليش در سه ماهه دوم سال ۲0۲۲ مطابق با سه ماهه 
دوم س��ال ۲0۲1 بود.اگنيكو ايگل، شركت استخراج 
معدن طالي كانادايي كه توليد طالي اين ش��ركت در 
سه ماهه دوم سال ۲0۲۲ به ميزان ۶3 درصد بيشتر از 
سال گذشته بود.انگلوگولد اشانتي، شركت چندمليتي 
استخراج معادن مستقر در شهر ژوهانسبورگ كه توليد 
طال را در سه ماهه دوم س��ال ۲0۲۲ به ميزان 3 درصد 
نسبت به س��ال قبل افزايش داد.نيوكرست ماينينگ، 
شركت استخراج معدن استراليايي كه توليد خود را در 
سه ماهه دوم ۲0۲۲ نسبت به سه ماهه دوم سال ۲0۲1 
توانس��ت 18 درصد افزايش دهد.گولد فيلدز، شركت 
معدن در آفريقاي جنوبي كه توليد طالي اين شركت در 
سه ماهه دوم ۲0۲۲ به ميزان 10 درصد بيشتر از دوره 
قبل بود. كينروس گولد، شركت استخراج معدن طالي 
كانادايي كه در س��ه ماهه دوم سال ۲0۲۲ در مقايسه با 

سه ماهه دوم ۲0۲1، افزايش 4 درصدي داشته است.

سكه 14 ميليون و ۵۰ هزار تومان معامله شد

ارسال پيامك حساب هاي تجاري و غيرتجاري از ابتداي مهرماه

چنانچه يك حساب بانكي در ماه بيش از 1۰۰ تراكنش در ماه و ۳۵ ميليون تومان گردش مالي داشته باشد، تراكنش تجاري تلقي و بايد ماليات پرداخت كند

آماده باش بانك ها براي احياي روابط با بانك هاي خارجي

تفكيك حساب تجاري و غيرتجاري كليد خورد 

گروه بانك و بيمه | 
از ابت��داي مهرم��اه پيام��ك حس��اب هاي تجاري و 
غيرتجاري براي افراد ارسال مي شود. نه  تنها شناسايي 
حس��اب هاي تجاري خللي در فعاليت اف��راد ايجاد 
نمي كند بلكه براي حساب هاي تجاري موارد مشوقي 
هم در نظر گرفته شده است. انتقال وجه ماهيانه تا 3 
ميليارد تومان مشوق بانك ها براي حساب هاي تجاري 
تعيين شده است. دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده 
تجاري، مش��وق هايي از جمله انتقال وجه ماهيانه تا 
سقف 3 ميليارد تومان را براي صاحبان اين حساب ها 
در نظر گرفته اس��ت. طبق دس��تورالعمل ناظر ابالغ 
شده از س��وي بانك مركزي، مشوق هاي بانكي براي 
حمايت از صاحبان حساب هاي تجاري در نظر گرفته 
شده كه بر اين اساس سقف انتقال وجه روزانه بصورت 
غيرحضوري از كليه حساب هاي تجاري مشتري از يك 
به پنج ميليارد ريال افزايش يافت. اين سقف برداشت 
و انتقال وجه در ماه نيز بص��ورت غيرحضوري به 30 
ميليارد ريال رسيد.بانك مركزي دولت سيزدهم در 
يكس��ال اول فعاليت خود موضوع مهمي را با عنوان 
حكمراني ريال در دستور كار قرار داد كه از مطالبات 
عموم جامعه بوده و مقرر اس��ت تا با اجراي اين طرح 
شاهد ارتقاي شفافيت در تراكنش هاي بانكي باشيم.  
عبدالرضا ارس��طو كارش��ناس مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس تاكيد كرد تفكيك حس��اب هاي شخصي از 
تجاري امكان ف��رار مالياتي را كاه��ش خواهد داد و 
ما ش��اهد ارتقاي ش��فافيت در نظام هاي اقتصادي و 
بانكي خواهيم بود. به گفت��ه وي، با اجراي اين روش، 
موضوعاتي مانند حس��اب هاي اجاره اي و معامالت و 
شركت هاي صوري كاهش مي يابند. ارسطو، يكي از 
راهكار هاي موثر در مب��ارزه با فرار مالياتي را تفكيك 
حساب تجاري از غيرتجاري دانست.سياوش غيبي پور؛ 
كارشناس اقتصادي در گفت وگو با ايِبنا تفكيك حساب 
شخصي و تجاري را عاملي در تسريع رسيدگي مالياتي 
دانست و گفت: بسياري از تخلفات كاهش مي يابد و 
افراد نمي توانند فرار مالياتي داشته باشند و از مشتري 
بخواهند وجه م��ورد نظر را كارت ب��ه كارت كند.  به 
گفته وي، با توجه به اين شيوه از ماليات گيري و ايجاد 
شفافيت مالي در كشور، بودجه دولت در سال آينده 
روند فزاينده اي خواهد داش��ت كه در مديريت كشور 
تاثيرگذار است. غيبي پور تصريح كرد: با اجراي تفكيك 
حساب تجاري از غيرتجاري، راه تخلف براي افرادي 
كه از حس��اب هاي ش��خصي خود براي امور تجاري 
استفاده مي كردند و از حس��اب هاي اجاره اي افراد با 
هدف فرار مالياتي سوءاستفاده مي كردند بسته خواهد 
شدو ديگر كسي نمي تواند از حساب هاي تجاري براي 
تراكنش هاي بانكي خودش استفاده كند.اخيرا نيز علي 
صالح آبادي در حضور آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي، 
رييس جمهور در بانك مرك��زي كنترل تورم، اصالح 
نظام بانكي، تقويت حكمراني ريال، توسعه بانكداري 
اسالمي و ثبات بخشي به بازار ارز را از جمله مهم ترين 
برنامه ه��اي راهبردي بانك مركزي اع��الم كرد.  اين 

اقدام در راس��تاي مبارزه با پولشويي به صورت جدي 
در دستور كار قرار دارد و موضوع تفكيك حساب هاي 
تجاري از غيرتجاري نيز يكي مهم ترين مصداق هاي آن 
است. در چند ماه گذشته به دليل اصالح و ساماندهي 
مالياتي در دولت س��يزدهم، شاهد تخلفاتي از سوي 
رسته هاي مختلف صنفي هستيم به نحوي كه عموما 
اين مش��اغل اقدام ب��ه دريافت پول نق��د مي كنند يا 
درخواست كارت به كارت از مش��تري دارند تا از اين 
طريق به جرگه فراريان مالياتي بپيوندند.براساس اقدام 
مشترك بانك مركزي و سازمان امور مالياتي، حساب 
تجاري به معني فروش است و اگر حسابي غيرتجاري 
اعالم ش��ود، اما براي امور تجاري استفاده شود مورد 
بررسي قرار مي گيرد و در صورتي تعداد دفعات واريز به 
حساب از حالت عادي بيشتر باشد، جزو حساب هاي 
مشكوك به تجاري تلقي مي شود و با آنها مانند حساب 
تج��اري برخورد خواهد ش��د. پس از اج��راي قانون 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان از سوي دولت 
كه منجر به ساماندهي 19 ميليون درگاه پرداخت و 
كارتخوان با هدف جلوگيري از پولشويي و فرار مالياتي 
شد، موضوع تفكيك حساب هاي تجاري از غيرتجاري 
به عنوان تكميل كننده اين زنجيره مطرح شد كه هفته 
گذش��ته بانك مركزي در بخشنامه اي دستورالعمل 
ناظر بر حساب سپرده تجاري و خدمات بانكي مرتبط 
با آن را براي اجرا به شبكه بانكي ابالغ كرد.  همچنين بر 
اساس اعالم بانك مركزي، ۲۲0 هزار حساب تجاري نيز 
شناسايي شده است و اين موضوع از اين لحاظ اهميت 
دارد ك��ه فرآيند اخذ ماليات از دارنده حس��اب انجام 
مي شود و ديگر شاهد فرار هاي مالياتي نخواهيم بود. 

   ارسال پيامك تفكيك حساب از مهرماه
به گفته اصغر ابوالحس��ني؛ قائم مقام بانك مركزي بر 
اساس مصوبه ش��وراي پول و اعتبار چنانچه حسابي 
بيش از 100 تراكنش واري��زي به ارزش 3۵ ميليون 
تومان داشته باش��د، تراكنش تجاري تلقي مي شود. 
ابتدا پيامكي براي افراد ارسال مي شود كه تراكنش هايي 
بااليي كه دارد حساب تجاري است و حساب تجاري 
نيازمند اخذ ماليات است و چنانچه فرد مدعي شود كه 
كار تجاري انجام نمي دهد و به اشتباه جزو حساب هاي 
تجاري شناس��ايي ش��ده مي تواند مدارك مربوطه را 
 به س��ازمان مالياتي ارايه كند و مساله حل مي شود. 
قائم مقام بانك مركزي از ارسال پيامك حساب هاي 
تجاري و غيرتجاري به افراد از ابتداي مهرماه خبر داد 
و گفت: نه  تنها شناسايي حساب هاي تجاري خللي در 
فعاليت افراد ايجاد نمي كند و براي حساب هاي تجاري 

موارد مشوقي هم در نظر گرفته شده است.
 

   دو روش براي اعالم حساب تجاري
ابوذر س��روش؛ معاون نظارت بانك مركزي نيز در اين 
باره، هدف بانك مركزي از تفكيك حساب هاي تجاري 
از غيرتجاري را ايجاد شفافيت در نظام اقتصادي كشور 
دانست و گفت: صاحبان حساب هاي تجاري ديگر الزم 

نيس��ت تا براي نقل و انتقاالت بيش از دو ميليارد ريال 
خود به بانك مستند ارايه كنند، بلكه بانك ها فقط براي 
نقل و انتقاالت باالتر از مبلغ 10 ميليارد ريال بايد از اين 
اشخاص مستندات مطالبه كنند. وي با اشاره به اقدام 
افراد براي تجاري شدن حساب هاي خود تاكيد كرد: در 
روش نخست، اشخاص مي توانند با مراجعه به درگاه هاي 
تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي كشور، شماره 
حساب يا حساب هاي تجاري خود را اعالم كنند. معمواًل 
سازمان امور مالياتي كشور زمان تكميل اظهارنامه هاي 
مالياتي شماره حساب هاي تجاري صاحبان كسب و كار 
را از آنها استعالم مي كند، بنابراين افراد مي توانند از همان 
درگاه، شماره حساب هاي تجاري خود را اظهار كنند. 
پس از اظهار مؤديان، سازمان امور مالياتي كشور صحت 
اطالعات حساب و تعلق آن به مودي را از سامانه سياح 
بانك مركزي استعالم مي كند و در صورت تاييد، مراتب 
را به صورت سيستمي به بانك مركزي اعالم مي كند. 
بانك مركزي نيز ش��ماره حساب دريافتي را به صورت 
سيستمي به بانك عامل براي تغيير وضعيت به حساب 
تجاري، اعالم مي كند؛ بنابراين همه حساب هاي اعالمي 
از سوي سازمان امور مالياتي كشور تجاري مي شوند. 
البته به استثناي حساب هاي اشخاص خارجي داراي 
كسب و كار كه مجوز كار يا س��رمايه گذاري در كشور 
را از مراج��ع ذي صالح دريافت كرده باشند.س��روش 
اف��زود: در روش دوم، افراد مي توانن��د به بانك هاي 
عامل مراجعه و اطالعات حساب هاي خود نزد آنها را 
كه مي خواهند به حس��اب تجاري تبديل شود اعالم 
كنند. در اين حالت صاحبان كسب و كار بايد شماره 
پرونده ماليات��ي خود را نيز به متصديان بانكي اعالم 
كنند. بانك عامل پس از ارسال سيستمي اطالعات 
به سازمان امور مالياتي از مسيري كه بانك مركزي 
تدارك ديده اس��ت و دريافت تاييديه از آن سازمان، 

مي تواند حساب معرفي شده را تجاري كند. 

   مشوقي براي افراد قانونمند 
معاون نظارت بانك مركزي اظهار كرد: بانك مركزي 
براي صاحبان حساب هاي تجاري، آستانه روزانه نقل و 
انتقاالت غير حضوري را به ۵ ميليارد ريال و ماهانه 30 
ميليارد ريال افزايش داده است. عالوه بر آن، از آنجايي 
كه ابزار چك در كسب و كار هاي اشخاص كاربرد زيادي 
دارد، حد نصاب بازگشت چك هاي قبلي يا ثبت صدور 
و تأييد چك ها در س��امانه صياد براي صدور و اعطاي 
دسته چك جديد كه براي عموم مردم 80 درصد در نظر 
گرفته شده بود براي صاحبان حساب هاي تجاري به ۶0 
درصد كاهش يافته است. مضافًا صاحبان حساب هاي 
تجاري ديگر الزم نيست تا براي نقل و انتقاالت بيش 
از دو ميلي��ارد ريال خود به بانك مس��تند ارايه كنند، 
بلكه بانك ها فقط براي نق��ل و انتقاالت باالتر از مبلغ 
10 ميليارد ريال بايد از اين اشخاص مستندات مطالبه 
كنند. مشوق هاي ديگري نيز براي صاحبان حساب هاي 
تجاري در نظر گرفته شده كه اميد است با اعمال آنها، 

گام مثبتي در تسهيل مبادالت تجاري برداشته شود

   مانعي براي فرار مالياتي
تفكيك حساب تجاري و غيرتجاري بر شفافيت مالياتي 
و جلوگيري از فرار مالياتي بسيار تاثير خواهد بود و يكي 
از مهم ترين اقداماتي است كه براي اصالح نظام مالياتي 
و حتي پولي كش��ور در حال انجام است.تفكيك حساب 
تجاري و غيرتجاري قرار است كه با همكاري بانك مركزي 
و سازمان ماليات به زودي عملياتي شود. اين كار بر شرايط 
اقتصادي كشور درامر شفاف سازي اقتصادي و فرار مالياتي 
بسيار اثرگذار خواهد بود كه در گفت وگو با كارشناسان مورد 
بررسي قرار گرفت.محمد رزاقي، كارشناس امور مالياتي 
در گفت  وگو با ايِبنا درباره تفكيك حساب هاي تجاري و 
غير تجاري گفت: يكي از كار هاي مفيدي كه كشور را به 
شفافيت مالي بيشتري خواهد رس��اند، دريافت ماليات 
به خصوص از حساب هايي است كه گردش مالي بااليي 
دارند، زيرا در اقتصاد بسيار كمك كننده خواهد بود. البته 
بايد درنظر داشت، شفاف سازي اقتصادي تنها با تفكيك 
حساب هاي تجاري و غيرتجاري محقق نخواهد شد، بايد 
سيستم به شكلي تعبيه ش��ود كه بتواند در تنظيم گري 
اقتصادي تاثيرگذارد.تاثيرگذاري بيش��تر اين مساله در 
شرايطي خواهد بود كه مبلغي تعيين كنند و تراكنش بيشتر 
از آن تجاري اعالم ش��ود، البته اين موضوع نياز به روزآمد 
كردن سيستم سازمان مالياتي دارد تا بتواند به خوبي از آن 
بهره برداري كرده و پدرخوانده هاي زيرزميني را رديابي 
كند.  ماليات تفكيك حساب هاي شخصي و غيرشخصي 
نياز به زيرس��اخت دارد كه در صورت انجام اين كار در 
جلوگيري از فرار مالياتي بسيار موثر واقع خواهد شود، 
منتها براي انجام اي��ن كار بايد آموزش مورد توجه قرار 
گيرد. قانون هر اندازه كه خوب و مفيد هم باشد، بدون 
انجام اطالع رساني نتيجه مورد نظر را به دست نمي آورد، 
چنانچه در اين زمينه آموزش و اطالع رساني مالك عمل 
قرار گيرد حتي در قاچاق كاال هم مي تواند موثر واقع شود.

   تفكيك حساب بر شفافيت اقتصادي
موثر است

وحيد عزيزي، كارشناس امور مالياتي نيز در اين رابطه گفت: 
گام بعدي نظارت دستگاه هاي حاكميتي بر جريانات مالي 
و تبادالت ريالي در كشور بعد از ساماندهي دستگاه هاي 
پرداخت كه با همكاري بانك مركزي در حال انجام است، 
تفكيك حساب هاي تجاري از شخصي خواهد بود. بخشي 
از حساب هايي كه براي كسب و كار و مباحث اقتصادي فارغ 
از فعل وانفعاالت روزمره به كار گرفته مي شود، به عنوان 
حساب تجاري اعالم ش��ده كه متصل به درگاه پرداخت 
هستند و قسمت ديگر آن هم در آينده اعالم خواهد شد. بعد 
از شروع اين فرآيند حساب هاي شخصي كه رفتار مشكوك 
به تجاري دارد از جمله اينكه گردش يا تعداد واريزي بااليي 
دارد، حس��اب تجاري تلقي خواهد ش��د و بايد مطابق با 
قوانين مالياتي رفتار كنند. حركت فوق بر شفافيت مالياتي 
بسيارتاثير خواهد بود و يكي از مهم ترين گام هايي است كه 
براي اصالح نظام مالياتي و حتي پولي كشور در حال انجام 
است. به نظر مي رسد با اين حركت فرار هاي مالياتي نيز رو 
به كاهش گذارد و براي بهبود اقتصاد كشور اثربخش باشد.

تراز تجاري مثبت؛ دستاورد 
مهم دولت

ب��ه واس��طه گس��ترش 
روابط دولت س��يزدهم با 
كشور هاي مختلف شاهد 
افزايش ۲0 تا 40 درصدي 
ص��ادرات به كش��ور هاي 
مختلف هستيم. سفر هاي 
اس��تاني رييس جمهور و 
هيات همراه به استان هاي 
مختلف در يك سال گذشته موجب افزايش اعتماد 
عمومي به مسووالن شد كه استقرار مقامات اجرايي 
در هفته دولت در استان هاي مختلف براي پيگيري 
مش��كالت مردم نيز موجب افزايش اميد در ميان 
مردم مي شود.ما در دولت سيزدهم شاهد افزايش و 
گسترش روابط دولت با كشور هاي مختلف هستيم 
كه در سايه اين گسترش روابط، صادرات محصوالت 
ما نيز افزايش قابل توجهي داشته است.ما در يك سال 
گذشته شاهد افزايش ۲0 تا 40 درصدي صادرات 
محصوالت مختلف به خارج از كشورو افزايش تراز 
تجاري هستيم كه اميدواريم اين سير صعودي در 
سال هاي بعد نيز ادامه پيدا كند.عالوه بر اين در حوزه 
نفت قرارداد هاي خوبي براي استخراج نفت ميادين 
مختلف و س��اخت پتروپااليشگاه ها از سوي وزارت 
نفت امضا ش��ده كه اين اقدام ما را از خام فروشي به 
سمت فروش فرآورده ها و محصول نهايي نفت سوق 
داده است.در حوزه كشاورزي ما شاهد افزايش توليد 
محصوالت هستيم به گونه اي كه در سال گذشته 
ميزان گندم خريداري ش��ده از كشاورزان با قيمت 
خريد تضميني ب��ه ميزان ۵ ميليون ت��ن بوده كه 
اين ميزان در سال جديد و تا پايان مردادماه به 7.۵ 
ميليون تن رسيده است.در توليد ذرت و جو و ... شاهد 
افزايش توليد هستيم و اين افزايش توليد در حالي 
است كه استان هاي مختلف خشكسالي چند ساله و 
سرمازدگي و سيل را هم تجربه كرده اند. الزم است 
تا به منظور توليد هرچه بيشتر محصوالت كشاورزي، 
دولت حمايت هاي ويژه اي را به دليل سرمازدگي ها 

سيل ها و خشكسالي ها از كشاورزان به عمل آورد.

شهباز حسن پوربيگلري



براي دومين بار متوالي در س��ال جاري شاخص كل 
ب��ورس تهران از حماي��ت يك ميلي��ون و 400 هزار 
واحدي خارج و وارد محدوده يك ميليون و 300 هزار 
واحدي رشد. البته اين تغيير كانال را نمي توان سقوط 
دانست چراكه از سال 1399 تا به امروز بورس وضعيت 
بدي داشته و اكنون تغيير كانال آن تاثير چنداني روي 
وضعيت نداشته است و تنها سهامداران را نااميدتر كرده 
است. خروج نقدينگي و كاهش ارزش معامالت در سال 
جاري يك امر كامال معقول و عادي در بازار سرمايه به 
حساب مي آيد و به جاي اينكه روزانه شاهد رشد بورس 
باشيم، روزانه شاهد سقوط بورس هستيم. اين سقوط 
نيز تقصير س��واد مالي مردم نيس��ت بلكه وضعيت 

آشفته اين روزها به گردن مسووالن دولتي است.

  بررسي تجربه گذشته
براي يك موضوع نياز اس��ت گذش��ته بورس را بررسي 
كنيم. دقيقا آخرين روزهاي زمس��تان سال 1398 بود 
كه رييس جمهور آن زمان يعني حس��ن روحاني مردم 
را به بورس دعوت كردم و از از ابتداي سال 1399 شاهد 
معامالت پررونق در بورس بوديم. سال 1399 بي گمان 
س��ال كم نظيري در تاريخ اقتصادي ايران است. در اين 
س��ال عده كثيري از مردم به س��رمايه گذاري در بورس 
روي آوردند و در نتيجه ورود نقدينگي عظيم 100 هزار 
ميليارد توماني شاخص كل بورس تا رقم 2 ميليون واحد 
صعود كرد. روز 5 فروردين در اولين روز معامالتي س��ال 
1399 شاخص كل بورس در رقم 508 هزار و 661 واحد 
قرار داشت و شاخص هم وزن در سطح 178 هزار و 650 
ايستاده بود. در روز 23 فروردين شاپور محمدي رييس 
پيشين سازمان بورس اوراق بهادار استعفا كرد و به جاي او 
حسن قاليباف اصل به رياست سازمان بورس منصوب شد. 
يكي از مهم ترين اتفاقات بورس در فصل بهار عرضه دارا 
يكم در روز اول خرداد ماه بود. صندوق واسطه گري مالي 
يكم با نماد دارا يكم متشكل از سهام بانك هاي دولتي 
و شركت هاي بيمه بود كه توسط دولت در بازار سرمايه 
ارايه شد. همچنين دولت در اقدامي ديگر در 6 خرداد 
فروش 60 درصد از سهام عدالت را آزاد كرد. در آخرين 
روز معامالت��ي فصل بهار در 31 خرداد ماه ش��اخص 
كل ب��ورس در رقم يك ميليون و 270 هزار واحد قرار 
داشت تا بازدهي بورس در فصل بهار 147 درصد باشد 
و شاخص هم وزن نيز به سطح 409 هزار و 243 رسيد.

  تابستان داغ و پاييز برگ ريزان بورس
در روز 12 م��رداد ماه ش��اخص كل بورس به س��قف 
تاريخي 2 ميليون واحدي رس��يد. قل��ه تاريخي كه 
خيلي زود از دس��ت رفت و آخرين بار اين رقم در روز 
20 مرداد بر تابل��وي بورس نقش بس��ت. پس از آن 
ش��اخص بورس روندي نزولي پيدا كرد و سهام داران 
را دچ��ار ترس و نگراني ك��رد. در نتيجه اين وضعيت 
حواش��ي بازار س��هام افزايش يافت. به درازا كشيدن 
توقف معامالت نمادهايي مانند شستا و اختالف نظر 
وزاري نفت و اقتصاد درباره عرضه نماد پااليش يكم از 
حواشي مهم اين دوره بورس بود. در نهايت در روزهاي 
پاياني شهريور نماد پااليش يكم كه تركيبي از سهام 
4 نماد پااليش��ي شتران، شپنا، شبندر و شبريز است 
در بورس عرضه ش��د. در آخرين روز كاري ش��هريور 
ش��اخص كل بورس در رقم يك ميليون و 595 هزار 
واحد قرار گرفت تا بازدهي فصل تابس��تان 25 درصد 
شود. شاخص هم وزن نيز در سطح 415 هزار و 907 
واحد قرار داش��ت. با ش��دت گرفتن ريزش شاخص 
بورس و شكل گيري موج خروج سهامداران حقيقي 
از بازار سياست گذار براي جلوگيري از سقوط بورس 
تصميماتي گرفت. يك��ي از تصميمات جنجالي نهاد 
ناظر در روزهاي ابتدايي مهرماه ممنوعيت معامالت 
روزانه بود. به اين معني كه س��هم خريداري شده در 
همان روز قابل فروش نبود. تصميمي كه در روز پنجم 
مهرماه گرفته شد و در روز 20 آبان لغو شد.روز دوشنبه 
28 مهرماه ش��اخص كل بورس تهران 51 هزار واحد 
ريزش كرد. بزرگ ترين ريزش بورس كه به دوش��نبه 
س��ياه معروف شد. در اين روز ش��اخص كل به كانال 
1.4 ميليون واحدي سقوط كرد.در آخرين روز كاري 
آذرماه شاخص كل بورس به سطح يك ميليون و 439 
هزار واحد رسيد و بازدهي فصل پاييز منفي 10 درصد 
است. در انتهاي دي ماه حسن قاليباف اصل رييس وقت 
سازمان بورس استعفا كرد. استعفاي پرحاشيه اي كه 
با چند مرتبه تاييد و تكذيب همراه بود. يك هفته بعد 
محمدعلي دهقان دهنوي به رياست سازمان بورس 
منصوب شد. در دوره رياست دهقان دهنوي در بهمن 
ماه دامنه نوسان قيمت سهام به 2- و 6+ تغيير كرد. 
تصميمي كه از 25 بهمن ماه اجرايي شد و با انتقادات 
فراواني همراه ب��ود اما در كاهش نرخ نزول قيمت ها 
تاثيرگذار بود. در روز 13 اسفند شوراي عالي بورس 
در مصوبه اي س��ود 25 درصدي را براي سهامداراني 

كه ارزش سبد آنها كمتر از 10 ميليون تومان باشد و 
سهام خود را تا ارديبهشت 1400 نگه دارند تضمين 
كرد. در آخرين روز كاري اس��فندماه ش��اخص كل 
بورس به سطح يك ميليون و 307 هزار واحد رسيد 

تا بازدهي فصل زمستان منفي 9.1 درصد شود.

  بورس امروز سال 1400 به كجا رسيد؟
پس از گذشت اين وضعيت در سال 1399 سال جديد 
آغاز ش��د، در اين سال س��هامداران اميد داشتند كه 
ش��اخص برگردد و به نوعي دوباره شاهد رشد بورس 
باش��يم. اما وضعيت به ش��كل ديگري بود و ماه هاي 
ابتدايي اين س��ال روزهاي منفي بيش��تري را براي 
س��هام داران در برداش��ت و از ابتداي تابستان به اين 
سو روزهاي مثبت بورس بيشتر ش��دند. تير و مرداد 
تعداد روزهاي مثبت شاخص بيشتر بود اما در شهريور 
روزهاي نزولي بازار بيشتر ش��د. مهر و آبان ماه هايي 
بودند كه روزهاي صعودي بازار بيشتر از روزهاي نزولي 
بودند اما آذر و دي تعداد روزهاي قرمز بورس پرتعدادتر 
بودند. در بهمن نيز تعداد روزهاي مثبت و منفي برابر 
بود. در آخرين ماه سال تعداد روزهاي صعودي بيشتر 
ش��د و در 19 روز كاري اسفند ماه شاخص در 12 روز 
رشد كرد و 9 روز نزولي را پشت سر گذاشت.در دو ماه 
ابتدايي سال تابلوي بورس در اغلب روزها قرمز بود. در 
فروردين ماه در مجموع 18 روز كاري شاخص بورس 
در 15 روز نزولي بود. ارديبهشت نيز 13 روز منفي را 
در 20 روز كاري خود ثبت ك��رد. اما در 21 روز كاري 
خرداد ماه ش��اخص كل در 11 روز س��بزپوش ش��د. 
بازدهي شاخص در خرداد مثبت 1.2 درصد بود. تيرماه 
شاخص 12 درصد رشد كرد و در 20 روز كاري اين ماه 
15 روز صعودي را شاهد بوديم. اما مرداد ماه بهترين 
ماه بورس در سال گذش��ته بود. در 16 روز كاري اين 
ماه شاخص 14 روز مثبت را ثبت كرد و در پايان ماه به 
رقم يك ميليون و 515 هزار واحد رسيد. شاخص در 
مرداد ماه 14 درصد رشد كرد كه بيشترين رشد ماهانه 
شاخص در سال 1400 بود. شهريور، ماه نزول شاخص 
بود و بيشترين ريزش شاخص در سال 1400 را ثبت 
كرد، 12 روز ش��اخص نزولي بود و 11 روز ش��اخص 
رشد كرد. شاخص ش��هريور را در كانال 1.3 ميليوني 
به پايان برد اما در پايان مهرماه شاخص در كانال 1.4 
ميليوني قرار گرفت. در 18 روز كاري مهرماه شاخص 
12 روز صع��ودي و 6 روز نزولي داش��ت. در آبان نيز 
تعداد روزهاي صعودي شاخص بيشتر بود و در 21 
روز كاري اين ماه، شاخص 12 روز سبزپوش بود اما 
شاخص در اين ماه 3.4 درصد نزول كرد. آذر و دي نيز 
شاخص روند نزولي داشت. در آذر ماه شاخص 14 روز 
نزولي و 8 روز صعودي را پشت سر گذاشت. در دي 
ماه نيز ش��اخص 14 روز نزول كرد و 7 روز رشد كرد 
تا در پايان اين ماه در كانال 1.2 ميليوني قرار بگيرد. 

  صعود در 2 ماه پاياني
بهمن ماه ثبات نس��بي ب��ازار بود و ش��اخص 10 روز 
صعودي و 10 روز نزولي داش��ت و رشد اندكي نسبت 
به ماه قبل داشت. در اسفند وضعيت بازار بهبود يافت. 
شاخص در اسفند ماه رشد 6.6 درصدي را پشت سر 
گذاشت و در 19 روز معامالتي 12 روز سبزپوش بود. 
بيشترين خروج پول حقيقي در س��ال 1400، روز 8 
شهريورماه ثبت ش��د. در اين روز هزار و 980 ميليارد 

تومان پول حقيقي از بورس خارج ش��د. روزهاي 21 
شهريور و 17 بهمن ماه نيز در رتبه هاي بعدي بيشترين 

خروج پول حقيقي در سال 1400 قرار دارند.

  بازدهي نيم درصدي بورس در 6 ماه
ش��اخص كل بورس ته��ران از ابتداي س��ال تاكنون 
بازدهي نيم درصدي داش��ت. يعني شاخص كل در 
اولين روزكاري فروردين ماه يعني شش فروردين روي 
عدد يك ميليون و 390 هزار واحد بود و روز گذش��ته 
يعني 19 ش��هريور ماه به س��طح يك ميليون و 397 
هزار واحدي رس��يد. مي توان گفت در شش ماه اخير 
سهامداران بورس به جاي سود، اندك زياني را نيز تجربه 
كرده اند. اما سخنگوي دولت عقيده دارد كه بورس با 
ثبات است. براي تاييد اين سخن سخنگوي دولت بايد 
گذش��ته را ديد دقيقا روز سه شنبه 21 تير ماه بود كه 
علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت در صحبت هايي 
وضعيت شاخص را مثبت دانست و عقيده بود كه بورس 
با ثبات است. اين درحالي بود كه سبدهاي سهامداران 
با ضرر و زيان رو اس��ت و بازار هر روز سرخ  تر از ديروز 
مي شود. وي در ادامه صحبت هاي خود گفت: دولت 
هرگز نگاه تامين مالي از بازار سرمايه ندارد. بيش از 4 
هزار ميليارد ريال به حدود دو ميليون و 900 هزار نفر، 
سود انباشته پرداخت شده است. شاخص كل بورس از 
زمان آغاز دولت سيزدهم 10 درصد رشد داشته است 
كه به معناي بورس با ثبات است. از روز 21 تير ماه، يعني 
روز صحبت هاي سخنگوي دولت تا به امروز شاخص 
بازدهي منفي حدودا پنج درصدي داش��ته اس��ت. از 
س��ويي با توجه صحبت هاي اخير سخنگوي دولت و 
بررسي وضعيت بورس، مي توان گفت كه منظور از ثبات 
بورس سبزپوشي نيست. بلكه حركت شاخص روي يك 
مدار فارغ از رنگي بودن يعني ثابت. يعني بازدهي منفي 

شاخص و روند نزولي آن به نوعي ثبات است.

   ركود عميق تر مي شود؟
با يك نگاه كلي مي توان گفت كه بورس از سال 1399 تا 
به امروز در ركود است و به نظر مي رسد با وضعيت حال 
حاضر ركود بورس عميق تر مي شود. سايه ابهامات از 
روي بازار كم نمي شود خبرهاي حاشيه بازار از يك سو و 
بالتكليفي در سياست هاي اقتصادي و سياسي دولت از 
سوي ديگر، سرمايه گذاري در اين بازار را با چالش جدي 
مواجه كرده است. نوسانات نرخ دالر، سرنوشت نامعلوم 
برجام، خبرها و حاشيه هاي خودرويي و سياست هاي 
غيرقابل پيش بين��ي بانك مركزي از جمله اهرم هاي 
سركوب بازار سرمايه هس��تند كه طي ماه هاي اخير 
روند سرمايه گذاري و معامله گري در اين بازار را تحت 
تاثير منفي قرار داده اند. در اين ميان در حالي كه دولت 
وعده هاي مكرري مبني بر حمايت از بازار سرمايه داده 
بود اما تاكنون نه تنها مشكالتي نظير سهام عدالت و 
صندوق هاي پاالي��ش و دارايكم را حل و فصل نكرده 
بلكه خود بر ابهامات و چالش هاي بازار افزوده اس��ت. 
همچنين در حالي كه بانك مركزي در توافق با سازمان 
بورس وعده داده بود كه به مصوبه حمايتي دولت از بازار 
س��رمايه عمل خواهد كرد و نرخ بهره بين بانكي را در 
سقف 20 درصد حفظ مي كند اما نرخ بهره بين بانكي در 
هفته گذشته براي چهارمين هفته متوالي افزايشي بوده 
است. در همين حال هيچ گونه تحرك جدي از سوي 
سازمان بورس براي حمايت از منافع سهامداران خرد 

ديده نمي شود. بر همين اساس نه تنها سرمايه گذاران 
خرد كه س��رمايه گذاران عمده نيز دست از دادوستد 
جدي در بازار سهام كشيده اند و در انتظار تغيير رويكرد 
يا دست كم روشن شدن استراتژي دولت و مسووالن 

براي بازار سرمايه و وضعيت اقتصادي كشور هستند.

  ريسك رواني روي بازار
پس از آنكه دولت و بانك مركزي سرانجام در پايان تير ماه، 
تسليم فشارهاي فعاالن بازار سرمايه شدند، سركوب بهره 
بين بانكي آغاز شد. اين نرخ كه تا آن زمان به 21.31 درصد 
رسيده بود، پس از اتخاذ اين سياست براي سه هفته متوالي 
اف��ت كرد و به 20.59 درصد رس��يد. با اين وجود، مطابق 
پيش بيني هاي كارشناسان اين سركوب نتوانست ادامه 
پيدا كند و بهره بين بانكي در چهار هفته متوالي صعودي 
بوده. فشارهاي تورمي ناشي از اين سركوب و كمبود منابع 
بانك مركزي براي جبران كاه��ش اين نرخ، اصلي ترين 
داليل بازگش��ت اين نرخ به روند صعودي بودند. در چهار 
هفته اي كه بهره بين بانكي صعودي بوده، تنها 0٫21درصد 
افزايش داشته است. اين درحالي است كه افت سه هفته اي 
بهره بين بانكي، سبب شد كه اين نرخ معادل 0٫72درصد 
كاهش پيدا كن��د. بنابراين بهره بي��ن بانكي همچنان با 
سطحي كه قبل از شروع سركوب در آن قرار داشت فاصله 
دارد. به نظر مي رسد سياست بانك مركزي به نحوي است 
كه با افزايش ميليمتري نرخ بهره بين بانكي، سعي دارد هم 
موافقان و هم مخالف��ان اين روند را راضي نگه دارد. بخش 
عمده كارشناسان پولي و بانكي عقيده دارند كه نرخ بهره 
بين بانكي همچنان در سطوح پاييني قرار دارد. به طوري كه 
اين نرخ با توجه به شرايط تورمي امروز ايران، بايد در سطوح 
23 يا 24درصد قرار بگيرد. به عقيده اين كارشناسان، نوسان 
نرخ بهره بين بانكي در كانال 20درصدي همچنان اثرات 
تورمي دارد و دردي از شرايط كنوني اقتصاد ايران برطرف 
نمي كند. به طور كلي مسووالن دولتي و سازمان بورس، بازار 
سرمايه را فراموش كرده اند. يعني يادشان رفته كه روزي 
وعده دادند ك��ه از بازار با نام بورس حمايت كنند و اكنون 
هر چند ماه يك بار صحبتي كوتاه درخصوص وعده هاي 
خود مي كنند و در نهايت باز هم يادشان مي رود. ابراهيم 
رييسي 10 وعده بورسي به سهامداران داد كه تقربيا تا به 
امروز هيچ يك به صورت 100 درصد عملي نشده اند. اين 
وعده ها شامل اصالح سريع بازار سرمايه، ثبات در قوانين 
و جلوگيري از تصميمات ناگهاني، فعال س��ازي صندوق 
حمايت و تثبيت بازار سرمايه، كاهش نرخ ماالت از 25 به 10 
درصد، جلوگيري از اداره دستوري بازار، بورس محل جبران 
كسري نخواهد بود، حذف معضل قيمت گذاري دستوري، 
ممنوعيت نوسانگيري آگاهانه و غيرآگاهانه حقوقي ها، حل 
مشكل دامنه نوسان و انتشار موثر اوراق بهادار براي پوشش 
سهامداران خرد است. برخي از اين وعده يك تا 60 درصد 
عملي شده اند اما به برخي از وعده ها توجهي نشده و به 
نوعي عملي نش��ده است.  اين موضوع ضربه سنگيني 
به ورود نقدينگي و اعتماد س��رمايه گذاران بورس��ي 
وارد مي كند.يعني يكس��ال پيش و در زمان انتخابات 
سهامداران روي وعده هاي رييس جمهور حساب كردند 
و به وي راي دادند اما وعده هاي بورسي اين رييس دولت 
همچنان عملي نشده است. البته سهامداران انتظار ندارند 
كه تمام توجه دولت به بورس باشد، بلكه مسووالن دولتي 
در كنار توجه به اقتصاد كشور بورس را نيز بررسي كنند. 
يعني كمي توجه و بررسي بورس مي تواند وضعيت اين 

بازار را تغيير و اعتماد و نقدينگي جديد وارد بازار كند.
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عرضه اوليه بعدي بازار سرمايه 
كدام نماد است؟

نبض ب�ورس |دوش��نبه 14 ش��هريور و 15 
ش��هريور ش��اهد دو عرضه اوليه گلديرا و درازي 
در بازارس��رمايه بوديم.حال باي��د ديد با توجه به 
ش��رايط بازار احتمال برگزاري عرضه اي ديگر در 
ب��ازار وجود دارد يا نه؟ با توج��ه به اعالم آمادگي 
ش��ركت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير 
با نماد وكغدي��ر براي عرضه س��هام در بازار دوم 
بورس اوراق به��ادار تهران و ض��رورت برگزاري 
كنفرانس اطالع رس��اني عرضه اوليه و همچنين 
انتش��ار اطالعات مالي و گ��زارش ارزش گذاري 
ش��ركت بين الملل��ي توس��عه صناي��ع و معادن 
غدير در تارنماي كدال اي��ن نماد به عرضه اوليه 
در روز هاي آينده نزديك تر ش��ده اس��ت. طبق 
اطالعيه نماد وكغدير در س��امانه كدال جزييات 
ارزشگذاري س��هام ش��ركت بين المللي توسعه 
صنايع و معادن غدير منتش��ر شد. ارزش حقوق 
صاحبان س��هام اين شركت در 7 شهريور ماه 62 
هزار و 627 ميليارد تومان بوده و تعداد سهام هاي 
اين شركت قبل از افزايش سرمايه 18 هزار و 500 
ميليون سهم است. طبق ارزشگذاري انجام شده 
و حقوق صاحبان س��هام به دست آمده ارزش هر 
س��هم وكغدير قبل از افزايش س��رمايه 33 هزار 
و 852 ريال برآورد شده اس��ت. انتشار جزييات 
ارزشگذاري وكغدير، اين هلدينگ سرمايه گذاري 
را يك قدم ديگر به عرضه اوليه س��هام نزديك تر 
كرده اس��ت. با توجه به موافق��ت هيات پذيرش 
ب��ورس اوراق بهادار در جلس��ه م��ورخ 08 /11 
/1399 با پذيرش س��هام هلدين��گ بين  المللي 
توس��عه صنايع و معادن غدير )س��هامي عام( در 
بورس اوراق به��ادار تهران و با عناي��ت به احراز 
موارد تعيين ش��ده در مصوبه مزبور از س��وي آن 
شركت، شركت بين  المللي توسعه صنايع و معادن 
غدير از تاري��خ 1400/09/06 به عنوان پانصد و 
نود و هفتمين ش��ركت پذيرفته ش��ده در بخش 
»ش��ركت هاي چند رش��ته  اي صنعتي«، گروه و 
طبقه »شركت هاي صنعتي چند رشته  اي«، با كد 
»3999« و نماد »وكغدير« در فهرست نرخ هاي 
بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است. 
شركت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير به 
عنوان يكي از هلدينگ هاي زيرمجموعه شركت 
س��رمايه گذاري غدير در حوزه تخصصي صنعت 
و معدن در سال 1390 با شماره ثبت 408192 
تاس��يس گرديده است. س��رمايه گذاري در حوزه 
صناي��ع و معادن محور اصلي فعاليت اين ش��ركت 
است كه در اين فرآيند، هلدينگ نقش سرمايه گذار 
و مديري��ت كالن پروژه ها را برعهده داش��ته و امور 
اجرايي آن از طريق ش��ركت هاي گ��روه يا خارج از 
آن انجام مي گيرد. تنوع س��بد س��رمايه گذاري ها، 
س��ودآوري عملياتي و مديريت بهينه دارايي ها در 
حوزه هاي پيش��روي صنع��ت و مع��دن و ورود به 
خطوط كسب و كار نوين با بهره گيري از نقاط قوت 
از جمله شايس��تگي هاي كليدي اين شركت است. 
سال گذش��ته ابوتراب فاضل مديرعامل هلدينگ 
بين المللي توس��عه و مع��ادن غدي��ر در خصوص 
پروژه ها و آخرين وضعيت شركت گفته بود: عرضه 
شركت، عدد بزرگي خواهد بود و اگر 10 درصد آن 
را ه��م بخواهيم عرضه كنيم، 4 ت��ا 5 هزار ميليارد 
توم��ان نقدينگي از بازار ج��ذب مي كند. در نتيجه 
زماني عرضه خواهيم داش��ت كه ت��وان بازار براي 
جذب اين پول وجود داشته باشد. تقريبا 98 درصد 
پرتفوي ش��ركت ف��والدي اس��ت از 350 ميليارد 
تومان 99 به 1850 ميليارد تومان در سال 1400 
رسيده ايم و 6200 ميليارد تومان هم در سال 1401 
هدف گذاري كرده ايم كه حتما بيشتر هم مي شود.

عارضه افزايش بدهي دولت
به بانك ها چيست؟

س�نا| بدهي دولت ب��ه بانك ها به ح��دود 152 
هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت. بدهي بخش 
غيردولتي به بانك ها نيز با رشد 42 درصدي نسبت 
به تير ماه 1400، به حدود 3820 ميليارد تومان 
رسيده اس��ت. افزايش حجم مطالبات بانك ها از 
بخش دولتي و غيردولتي، نگراني هايي بابت ضعف 
بانك ها در ايفاي تعهدات ش��ان ايجاد كرده است. 
سيد حسين سليمي كارشناس پولي و بانكي در 
اين خصوص بيان كرد: اساس��ا بده��ي دولت به 
سيس��تم بانكي يا به بانك مركزي در همه جاي 
دنيا مرسوم است و اين بدهي، روشي براي گردش 
اقتصاد محسوب مي ش��ود. در كشور ما نيز دولت 
ب��راي تامين مالي بعضي هزينه ه��ا كه در بودجه 
لحاظ نشده، اقدام به اس��تقراض از بانك مركزي 
يا سيس��تم بانكي مي كند. اما ايراد كار اينجاست 
كه در اقتصاد ما، دولت براي بازپرداخت بدهي به 
سيستم بانكي يا بانك مركزي، برنامه مدوني ندارد. 
وي اضافه كرد: در سال هاي گذشته نيز بخشي از 
بدهي دولت به بانك ها يا تامي��ن اجتماعي و... از 
طريق انتشار اوراق يا واگذاري دارايي بازپرداخت 
شده و اتفاقا اين روش بازپرداخت بدهي هاي دولت 
مشكالتي به همراه داشته است. اگر برنامه ريزي 
منس��جم و دقيقي براي بازپرداخت بدهي هاي 
دول��ت به بانك مركزي يا سيس��تم بانكي وجود 
داشته باشد، نه تنها مشكلي ايجاد نخواهد شد؛ 
بلكه گردش نقدينگي بهب��ود يافته و به اقتصاد 
كشور كمك خواهد ش��د. ولي مادامي كه دولت 
برنامه ريزي مناس��بي براي بازپرداخت بدهي ها 
ن��دارد، در زمان سررس��يد ناچار ب��ه چاپ پول 
ش��ده و بازپرداخت بدهي دولت به بانك مركزي 
يا سيس��تم بانكي، منجر به افزايش پايه پولي و 
رشد تورم خواهد شد. كما اينكه در اين سال ها، 
دولت ها براي بازپرداخت بدهي هاي خود دست 

به اقداماتي زده اند كه تورم زا بوده است!

دولت تنها عامل تعيين كننده 
روند بورس نيست

ايرنا| مجيد عشقي، رييس سازمان بورس گفت: بازار 
سرمايه فقط متاثر از متغيري مانند دولت نيست، بلكه 
متغيرهاي فراواني مانن��د بازارهاي جهاني، نقدينگي، 
ركود اقتصاد جهاني، وضعي��ت صنايع داخلي، قيمت 
نهاده ها، بازارهاي رقيب، جنگ روسيه و... بر معامالت اين 
بازار تاثيرگذارند؛ بنابراين نمي توان دولت را عامل اصلي 
ايجاد چنين روندي در بازار عنوان كرد. عش��قي ضمن 
ارزيابي روند اين روزهاي معامالت بازار سهام به راه هاي 
بهبود وضعيت اين بازار اش��اره كرد و افزود: در وضعيت 
فعلي يكي از مس��ائل مهم كه مي تواند كمك كننده به 
تغيير مسير بازار باشد، فراهم شدن امكان افزايش ارزش 
معامالت بازار است.وي به انتقادات صورت گرفته نسبت 
به نقش دولت در راستاي افت شاخص بورس تاكيد كرد 
و اظهار داشت: بازار سرمايه فقط متاثر از متغيري مانند 
دولت نيس��ت، بلكه متغيرهاي فراواني مانند بازارهاي 
جهاني، نقدينگي، ركود اقتصاد جهاني، وضعيت صنايع 
داخلي، قيمت نهاده ها، بازارهاي رقيب، جنگ روسيه و... 
بر معامالت اين بازار تاثيرگذارند؛ بنابراين نمي توان دولت 
را عامل اصلي ايجاد چنين رون��دي در بازار عنوان كرد.

عشقي به اقدامات دولت براي بهبود روند معامالت بورس 
اشاره كرد و ادامه داد: از سال گذشته مباحثي مانند نرخ 
گاز، انتشار اوراق مالي اسالمي، معافيت ماليات افزايش 
سرمايه شركت ها كه تاثيرگذار بر معامالت بورس بودند 
در حيطه اختيارات و تصميم گيري هاي دولت قرار داشت 
كه بايد تصميماتي را در خصوص آنها با در نظر گرفتن 
افزايش سودآوري شركت ها انجام مي شد. با تصميمات 
دولت و كمك مجلس به خوبي از اين مراحل عبور كرديم 
و اين مسائل نتوانستند تهديدكننده معامالت فعلي بازار 
باشند.رييس سازمان بورس خاطرنشان كرد: مديريت 
محدوديت ه��اي مصرف برق از ديگ��ر اقداماتي بود كه 
جزو نگراني هاي بازار تلقي مي ش��د، چراكه اين مساله 
مي توانس��ت با تاثير زيادي بر شركت ها همراه شود، اما 
برخالف تصورات، اين مساله به خوبي كنترل شد و تاثير 
محدوديت هاي اعمال شده بر شركت ها به حداقل رسيد، 
هرچند اثرات آن بر تمام صنايع يكسان نبود.وي با تاكيد 
بر اينكه دولت و س��ازمان بورس تا جايي كه توانستند 
اقدام به كنترل ريسك ها و موانع تاثيرگذار بر معامالت 
بازار كردند، گفت: موضوع بي اعتمادي مساله اي است 
كه اكنون بازار از آن رنج مي برد، اين معضل از دولت قبل 
در بازار وجود داشت و كماكان ادامه دارد.عشقي معتقد 
است كه رفع كامل اين بي اعتمادي زمان بر است و طول 
مي كشد تا سرمايه گذاران بار ديگر به فكر سرمايه گذاري 
در بازار س��رمايه بيفتند.رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار خاطرنشان كرد: اميدواريم به  مرور حجم و ارزش 
معامالت با افزايش همراه ش��ود و اعتماد از دست رفته 
دوباره به بازار س��رمايه بازگردد.وي با بيان اينكه در بازار 
سهام همه نوع سهمي وجود دارد و موقعيت سهام حاضر 
در بازار در زمان رشد و ريزش شاخص بورس يكي نيستند، 
گفت: اكنون شرايط شركت ها به گونه اي است كه ريسك 
زيادي تهديدكننده شرايط آنها نيست، همچنين سهام 
اين شركت ها به دليل اينكه در موقعيت خوبي قرار دارند 
براي سرمايه گذاري جذاب اند. عشقي اظهار كرد: بار 
ديگر اعتماد از دست رفته به بورس باز مي گردد و 
بازار سهام مي تواند به جايگاه اصلي خود دست  يابد.

سهامداران بي اطالع از
برنامه دولت براي بازار سهام

بورس نيوز| حميد كوشكي، كارشناس بازار سهام در 
خصوص وضعيت بازار سهام در شرايط فعلي گفت: در 
مورد بورس بايد گفت برزخي وج��ود دارد كه منجر به 
نوسان هاي شديد مي ش��ود. بورس تهران نوساني، ولي 
ارزنده است؛ درواقع فرصت خوبي براي سرمايه گذاري 
خواهد بود. اما نبايد انتظار داشت به  محض سرمايه گذاري 
قيمت س��هم باال ب��رود، چراكه هم ب��راي پايين آمدن 
بيش ازحد نياز به يك خبر منفي داريم و هم براي باال رفتن 
به يك خبر مثبت بزرگ نياز است كه اين اخبار مي تواند 
مربوط به برجام باشد.وي با اشاره به نوساني بودن معامالت 
در هفته آتي ادامه داد: اگر برجام احيا شود، برخي گروه ها 
به  حق و برخي به  ناحق كه بيش��تر فق��ط جو برجامي 
رادارند، روند صعودي مي گيرند، اما رشد زيادي ندارند. 
اگر برجام احيا نشود، كليت بازار متأسفانه به تبعيت از 
وضعيت بد اقتصاد مي تواند جهش داشته باشد. انتظارات 
برجامي سياس��ت كلي فعاالن در اين سال ها است. اگر 
س��ه ماه ديگر هم بگذرد بازهم فعاالن همين احتياط را 
در معامالت دارند. معامالت آرام انجام مي شود و از بازار 
انتظار شگفتي نمي رود.كوشكي تشريح كرد: بازار سرمايه 
در برزخ است. فعاالن بازار نمي دانند دولت چه برنامه اي 
دارد. در اين  بين اگر برجام امضا شود تأثيرات آن در بازار 
سهام طي زمان، مشخص مي ش��ود. اما به هرحال خبر 
برجام آن عدم اطمينان و برزخ را از بين مي برد و فعاالن از 
ترس امضا نشدن برجام كه منجر به كسري بودجه دولت و 
دست درازي در شركت ها مي شود، مي ترسند. بزرگ ترين 
ريسك بورس قوانين و مقررات است. دست دولت اگر از 
بورس كوتاه شود طراوتي خاصي به آن داده مي شود، ولي 
اين طراوت به معني افزايش حجمي قيمت ها نيست بلكه 
به معناي جريان خوب است. اگر برجام امضا نشود اتفاقات 
ناگوار اقتصاد باعث رشد بازارسهام مي شود. اين فعال بازار 
سهام بيان كرد: اگر شخصي تا انتهاي سال به دنبال سود 
20 درصدي است، به نظر نمي رسد بازار سرمايه با اخبار 
موجود اين بازدهي را بدهد. اگر بسياري از اشخاص بازار 
س��رمايه را در پنج سال با بازده مي دانستند، جاي ديگر 
س��رمايه گذاري نمي كردند. نمي توان هيچ نسخه اي 
براي كس��ي كه قصد س��رمايه گذاري دارد ارايه كرد. 
چراكه هدف سرمايه گذاري اقتصاد ايران است كه در 
آن هرلحظه خبري منتشر مي شود. اما به نظر مي رسد 
با داده هاي موجود معامالت بورس نوساني است.وي 
سخنان خود را چنين پايان داد: بايد گفت كه در وضعيت 
فعلي بورس، سهامداران بايد صبور باشند چراكه به طور 
نسبي بازار سهام نسبت به بازار هاي ديگر گزينه هاي 
جذابي را در خود دارد. ول��ي اين جذابيت به معناي 

خريد سهمي و مثبت خوردن آن از روز بعد نيست.

»تعادل«كارنامهدوسالهبورسوعلتسقوطآنرابررسيميكند

گرداب سقوط  در بورس

افت ادامه دار بورس تهران
بورس ديروز يكشنبه هم با همان فرمان ديروز و روزهاي 
اخير پيش رفت يعني فشار فروش و افت شديد شاخص 
از ابتدا معامالت. اما ريشه اين منفي ها را مي توان در اخبار 
برجامي جست وجو كرد. پس از چند هفته بي خبري از 
روند مذاكرات برجام و نامه نگاري هاي محرمانه، باالخره 
ديشب شاهد يك موضع گيري رسمي بوديم؛ سه كشور 
اروپايي در بيانيه اي اعالم كردند كه از توافق دور شده ايم 
و اين موضوع به دليل زياده خواهي هاي ايران بوده است. 
هر چند كه اين موضوع با واكنش ايران همراه ش��د اما 
دوباره فضاي بيم و اميد برجامي را در بازار تشديد كرد. 

اگر تا چند هفته گذشته وزن بيشتري را به احياي برجام 
مي داديم، حاال به نظر مي رسد كه عدم احياي برجام از 
احتمال باالتري برخوردار است.هر چند آينده برجام تاثير 
متفاوتي را بر صنايع مختلف دارد اما در كوتاه مدت شوك 
عدم احياي آن تمامي بازار را تحت تاثير قرار مي دهد و 
احتماال شاهد فشار فروش در كليت بازار چه در نمادهاي 
ريالي و چه در نمادهاي دالري خواهيم بود. البته مي توان 
انتظار داشت كه اين فش��ار فروش در نمادهاي ريالي و 
كوچك تداوم بيشتري داشته باش��د. موضوعي كه در 
بازار ديروز نيز تا حدودي نمايان بود. در جريان معامالت 

روز اخير، هر چند كه فشار عرضه در كليت بازار مشخص 
بود اما گروه ه��اي برجامي همانن��د بانكي ها و حمل و 
نقل معامالت منفي تري را نس��بت ب��ه دالري ها دنبال 
كردن��د. نمود اين موضوع را هم مي ت��وان در ادامه روند 
نزولي شاخص هم وزن مش��اهده كرد.شاخص كل روز 
يكشنبه با كاهش��ي 6هزار و 700واحدي در كف كانال 
يك ميليون و 390 ه��زار واحدي قرار گرفت.»فارس«، 
»ميدكو« و »حشكتي« بيش��ترين تاثير منفي برروي 
شاخص را داشتند. شاخص هم وزن هم با كاهشي 2هزار 
و 545 واحدي همراه بود و به س��طح 403 هزار واحدي 

رسيد. ارزش معامالت خرد هم به دو هزار و 500ميليارد 
تومان رسيد و حقيقي ها در مجموع 243 ميليارد تومان 
از بازار خارج كردن��د. »زپارس« با 19، »حافرين« با 8 و 
»خكاوه« با 7 ميليارد تومان بيشترين ورود و »وپاسار« با 
16، »بپاس« با 15 و »حكشتي« با 14.5 ميليارد تومان 
بيش��ترين خروج پول حقيقي را به ثبت رساندند. گروه 
زراعت و خدمات وابسته با ثبت 22ميليارد تومان ورود 
پول در صدر جري��ان ورود پول حقيقي قرار گرفت و 
در طرف ديگر محصوالت شيميايي با 31.5ميليارد 
تومان بيشترين خروج پول حقيقي را از آن خود كرد.



گروه راه و شهرسازي|
 جدال بر سر عملكرد ش��هرداري در دوره مديريت جديد و 
مقايسه آن با دوره گذشته طي يك دو هفته اخير به واسطه 
يك سالگي مديريت شهري ششم وارد فاز تازه اي شده است. 
اين جدال بيش از اينكه روي عملكردها تمركز داشته باشد، 
روي شيوه مديريت ها و اتهام زني به ديگري متمركز است و 
بعضا با ابراز جمالت كليشه اي و كلي نه تنها باعث رنجش 
رقيب كه موجبات تنش فكري شهروندان را در شرايطي كه 
مشكالت معيشتي بر آنها فشار   آورده است، نيز فراهم مي آورد. 
سه شنبه هفته گذشته، عليرضا زاكاني، شهردارتهران براي 
ارايه گزارش عملكرد يكساله خود و همكارانش به پارلمان 
ش��هري پايتخت آمد. اما گزارش او به مذاق اغلب اعضاي 
شوراي شهر كه دست بر قضا همگي در يك طيف سياسي 
تعريف مي شوند، خوش نيامد به گونه اي كه به طور مشخص 
در واكنش به اظهارات او گفته شد، بيش از گزارش عملكرد، 
گزارش برنامه هاي آتي بود. مهدي چمران، رييس شوراي 
شهر نيز در حاشيه جلسه سه شنبه هفته گذشته با پرهيز 
از نمره دادن به عملكرد يك ساله شهردار و تيمش، به يك 
جمله كوتاه اما بسيار تحريك كننده و تند بسنده كرد كه 
»»ش��هرداري را زير صفر از اصالح طلبان تحويل گرفتيم 
و ماه ها تالش ش��ده تا وضعيت به شرايط امروز برسد.« در 
واكنش به اين ماجرا، روز شنبه هفته جاري اعضاي شوراي 
ش��هر پنجم در نامه اي سرگش��اد درباره برخي از مسائل و 
مش��كالت توضيح دادند. در اين ميان بررسي هر دو سوي 
ماجرا حاكي از اين است كه نكات مدنظر چمران معطوف 
به افت ناوگان اتوبوس��ي و مترويي اس��ت و نكات مدنظر 
اعضاي شوراي پنجم معطوف به ساماندهي نيروهاي مازاد، 
ساماندهي به امالك نجومي، مهار باغ خواري در پايتخت، 
ايجاد سامانه ش��فافيت، پرداخت بدهي هاي به جامانده از 
12 سال مديريت اصولگرايان بر شهرداري و مواردي از اين 
دست است. از اين رو، هيچ يك از طرفين درباره مشكالتي كه 
طرف مقابل طرح كرده، پاسخي به افكار عمومي نمي دهد، 
بلكه تالش دارد تا طرف مقابل را با ارايه بخشي از واقعيت هاي 
موجود كه الزاما مترادف با عملكرد مديريتي مي تواند نباشد، 
منكوب كند. البته 21 عضو شوراي پنجم در كنار توضيح 
عملكرد خود به مساله حمل و نقل عمومي نيز اشاره كرده و 
در نامه سرگشاده خود نوشته بود: » در مورد پروژه عمراني 
سعي بر اين شد كه كلنگ بي مورد نزنيم و پروژه هاي نيمه تمام 
را به پايان برس��انيم. البته بايد انصاف داش��ت كه در حوزه 
توسعه حمل ونقل عمومي كه اولويت يك شهرداري تهران 
ب��ود همان گونه كه بارها بيان كرده ايم، به دليل تحريم ها و 
همچنين ضعف پيگيري هاي شهرداري و كم لطفي و ضعف 

دولت وقت، در توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي طبق برنامه 
مصوب و مطابق اهداف و انتظارات ش��ورا صورت نگرفت و 
فقط در ح��د 13 قطار و حدود 500 اتوبوس و ميني بوس و 
افتتاح حدود 30 ايستگاه مترو عمل شد كه بايد فراتر از اين 
مي بود، اميدواريم مديريت شهري فعلي در سه سال باقيمانده 
از فرصت خود بتواند اين نقيصه را جبران كند. لذا مناسب 
است شوراي اسالمي شهر تهران و رياست محترم آن ضمن 
پرهيز از فرافكني به دنبال بانيان وضع موجود ش��هرداري 
تهران باشند و اجازه ندهند آنچه در دوره پنجم به زير صفر 
رس��يده مجدداً باالي صفر بيايد.«ديروز اما رييس شوراي 
اسالمي شهر تهران در حاشيه جلس��ه علني اين شورا در 
جمع خبرنگاران در خصوص واكنش برخي اعضاي شوراي 
پنجم نسبت به اظهارات خود با بيان اينكه صحبت هاي من 
واقعيتي بود كه بيان كردم و كامال مش��خص است، تأكيد 
كرد: وقتي ۶ هزار دستگاه اتوبوس در پايان دوره چهارم به 
هزار و ۸2۸ دستگاه مي رسد ديگر چه مي توان گفت؟ وقتي 
انبارهاي مت��رو از قطعات خالي مي ماند چه بايد كرد؟ بايد 
بگوييم وضع ما بسيار خوب است يا زير صفر قرار داريم؟ نياز 
به گفتار مجدد و سر و صدا نيست. چمران افزود: كساني كه 
گفتند مناظره مي كنند مي توانند با خودشان مناظره كنند. 
من مجدد گزارش سال 1۴00 در خصوص مترو و پروژه ها را 
ديدم. پروژه يادگار امام )ره( تعطيل شد و گفتند كه ما اهل كار 
نيستيم و اين را ثابت كردند. وي تاكيد كرد: آنچه براي ما مهم 
است مردم هستند. نمي دانم چرا اين موضع گيري ها انجام 
مي شود. من براي اين افراد احترام قائل هستم و محترمانه 

برخورد كردم و بايد تندخويي ها را از آنها پذيرفت.

   لكوموتيو مديريت شهري تهران روي ريل
پرويز س��روري، نايب رييس ش��وراي شهر تهران نيز 
ديروز در صحن علني شورا با اشاره به اينكه لكوموتيو 
مديريت شهري تهران بر روي ريل قرار گرفته است، 
گفت: كس��اني كه مي گفتند شهردار جديد يك سال 
هم نمي تواند فعاليت كند اكنون به دنبال اين هستند 
كه اقدامات ديده نش��ود. س��روري اظهار كرد: شاهد 
جيغ هاي بنفش هستيم و كساني كه مي گفتند اين 
ش��هردار يك س��ال هم نمي تواند فعاليت ادامه كند 
اكنون به دنبال اين هس��تند كه اقدامات ديده نشود. 
نايب رييس شوراي اسالمي شهر تهران تصريح كرد: 
بايد هم ب��ه افراد ضد انقالب و هم كس��اني كه اميد 
نداش��تند و نگران فعاليت مديريت شهري هستند 
اعالم كنم كه شهرداري اقدامات خود را براي تحقق 

شعار تهران سربلند ادامه خواهد داد.

   لزوم روشنگري درباره فساد يكي از 
مجموعه هاي شهرداري

ديروز اما جلسه علني شوراي شهر با چند تذكر از سوي 
اعضاي اين شورا پي گرفته شد. مهدي عباسي، رييس 
كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران از شهرداري 
خواست كه در خصوص انتش��ار اخباري در مورد زد 
و بندهاي پس��ت گرفتن در يكي از ادارات شهرداري 
اطالع رساني كند. عباسي در تذكر پيش از دستور خود 
با بيان اينكه در جلسه قبل آقاي اقراريان تذكري دادند 
كه بعد از بررسي متوجه ش��دم كه اين تذكر درست 
است، گفت: متاسفانه در مجموعه حقوقي شهرداري 
از جنس نااهلي و فساد رخ داده است كه توسط حراست 
شهرداري با اقدام شاكيان پرونده پيگيري شده است. 
وي با بيان اينكه ش��نيده ام اين موضوع در اداره ديگر 
تكرار شده اظهار كرد: شهرداري بايد در اين خصوص 
روش��نگري كند و بگويد كه خبرهايي كه در گوش��ه 
كنار مي شنويم صحت دارد يا نه كه اميدواريم اخبار 
كذب باشد. رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر 

تهران با بيان اينك��ه در اين خصوص بيان چند نكته 
الزم است، افزود: الزم است در پرونده قبلي شهرداري 
از گزارش��گران فساد تقدير كند و آنها را مورد صيانت 
قرار دهد و همچنين الزم اس��ت بررسي هاي دقيقي 
انجام شود تا افرادي كه احتماال براساس زد و بند پست 
گرفته اند شناسايي و عزل شوند و با خاطيان به گونه اي 
رفتار شود كه درس عبرتي براي ديگران شود. عباسي 
ادامه داد: از مدير حراست شهرداري تشكر مي كنم و اگر 
ظلمي شده در اسرع وقت جبران شود؛ اما شهرداري گزارش 
دقيقي بايد در اين خصوص به شورا بدهد و همچنين برنامه 
خود را جهت پيشگيري و جلوگيري از چنين رخدادهايي 
به شورا بدهد چرا كه انتصابات بايد براساس فرآيند 

باشد و اينگونه اتفاقات قلب همه را به درد مي آورد.

   شهرداري در انتصابات وسواس داشته باشد
احمد صادقي، عضو ديگر ش��وراي اسالمي شهر تهران با 
اشاره به اينكه ش��ورا در عزل و نصب هاي شهرداري هيچ 
گونه دخالتي نداش��ته و نخواهد داشت، گفت: پيشنهاد 

مي كنم شهردار محترم با دقت و وسواس انتصابات را انجام 
دهند.  صادقي با اشاره به انتصابات اخير مديريت شهري 
اين تغييرات را در سال دوم امري جاري و ساري دانست و 
تاكيد كرد: شوراي اسالمي شهر تهران نيز از ابتداي انتخاب 
شهردار، نظرات خود را به شهردار و معاونين وي با توجه به 
ظرفيت دروني شهرداري اعالم كرد اما هيچ گونه دخالتي 
در عزل و نصب نداشته و نخواهد داشت. صادقي با اشاره به 
اينكه در برخي انتصابات دقت و وسواس الزم است، گفت: از 
جمله بخش هايي كه نياز به دقت دارد شركت بهره برداري 
مترو است به ويژه كه در آستانه بازگشايي مدارس تغيير 
اين مديريت صورت گرفته و سرپرست جديد در بدو ورود، 
برخي معاونين را بدون رعايت مالحظات عزل كرده و به 
افراد جديد مسووليت داده است. وي افزود: اين موضوع به 
هدررفت پول شهروندان و انگيزه كاركنان منجر خواهد 
شد؛ فراموش نكنيم كه هر هدف ارزشمندي با استفاده از 
نيروهاي خدوم شهرداري ميسر خواهد شد، لذا از شهردار 
تهران تقاضا مي كنيم كه بدون مشورت و شناخت از انتصاب 
مديران خودداري و چرايي عزل برخي مديران اعالم شود.
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واكنش چمران به نامه سرگشاده اعضاي شوراي پنجم: صحبت هايم واقعي بود

طفره از مناظره

ويژه

سياوش سليماني دشتكي رييس شوراي 
اسالمي استان چهارمحال و بختياري: 

شوراها نماد مردم ساالري ديني 
هستند و بايداتحاد، تعامل و توافق 

را سرلوحه كار خود قرار دهند
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني شوراي اسالمي استان 
چهارمحال و بختياري، س��ياوش سليماني دشتكي 
رييس شوراي اسالمي استان چهارمحال و بختياري، در 
جلسه كارگاه آموزشي اعضاي شوراي اسالمي شهرها و 
روستاهاي شهرستان اردل خاطرنشان كرد: اگر آموزش 
اعضاي شوراهاي اسالمي در راستاي تسلط بر قوانين در 
دستور كار باشد شوراها بهتر مي توانند فعاليت نموده 
و مردم را در امور مش��اركت دهن��د از طرفي در ايجاد 
فرهنگ هاي صحيح و دور نمودن مردم از فرهنگ هاي 
نادرست نقش مهمي داشته باشند. سليماني دشتكي 
با اش��اره به اينكه شوراهاي اسالمي از چند منظر حايز 
اهميت مي باشند، افزود: از منظر اول نهاد مقدس شورا 
برگرفت��ه از آموزه هاي ديني، قانون اساس��ي و قوانين 
مصوب مجلس ش��وراي اسالمي مي باش��د و از منظر 
دوم شورا يك پارلمان محلي است كه مطالبات مردم 
را پيگيري مي نمايد و از منظر س��وم شورا قوه چهارم 
محسوب مي گردد اما با توجه به اينكه شوراي اسالمي 
از اختياراتي كه بايد برخوردار نيست، ضروري است كه 
جايگاه شوراها همانطور كه در قانون اساسي مشخص 
ش��ده مورد توجه مس��ووالن قرار گيرد . وي با اشاره به 
لزوم استفاده از تجربيات صاحب نظران و كارشناسان 
حوزه هاي مختلف در كارگاه هاي آموزشي، تصريح كرد: 
هدف از برگزاري كارگاه هاي آموزشي آشنايي اعضاي 
شوراها با ش��رح وظايف و اختيارات، قوانين حقوقي و 
مالي، نحوه نگارش مصوبات و راهكارهاي پيشگيري 
از آسيب هاي اجتماعي مي باشد كه در كارگاه حاضر از 
حضور اساتيد دفاتر امور شهري و روستايي استانداري، 
فرماندهي انتظامي استان، مديركل بازرسي استان و 
دادستان شهرستان اردل و ساير كارشناسان در حوزه 
مديريت شهري و روستايي اس��تان استفاده نموديم.  
سليماني دشتكي تاكيد كرد: شوراها بايد در همه امور 
در چارچوب قانون پيش بروند تا خدايي ناكرده مردم به 
شوراها بدبين نشوند چراكه شوراها نماد مردم ساالري 
ديني هستند و بايداتحاد، تعامل و توافق را سرلوحه 
كار خود قرار دهن��د و با آثاري كه به جاي مي گذارند 
اعتماد عمومي را جلب نمايند. وي با اشاره به اينكه به 
نمايندگي از شهرستان اردل در ششمين دوره شوراي 
اسالمي استان حضور داشته، بخشي از مطالباتي كه از 
طريق مسووالن استاني و كشوري پيگيري نموده و به 
نتيجه رسيده اند را يادآور شد و افزود: هدف شوراها و 
مسووالن اين است كه در راستاي محروميت زدايي 
از شهرها و روستاها اقدام نموده و مشكالت مردم را 
برطرف نمايند و با توجه به پتانسيل هاي موجود در 

راستاي توسعه، پيشرفت و آباداني گام بردارند. 



گزارش سال ۱۴۰۰ تجارت الكترونيكي نشان مي دهد 
ارزش اس��مي تجارت الكترونيكي ۱۳ درصد افزايش 
يافته است، با وجود اين مقايس��ه دو گزارش تجارت 
الكترونيكي در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نشان مي دهد ميزان 
رش��د تجارت الكترونيكي در س��ال ۱۴۰۰ نسبت به 
ميزان رشد تجارت الكترونيكي در سال ۹۹ كاهش قابل 
توجهي يافته است. ميزان رشد تجارت الكترونيكي 
در سال ۹۹ حدود ۱۵۹ درصد اعالم شده بود؛ اين در 
حالي است كه ميزان رشد تجارت الكترونيكي در سال 

۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد اعالم شده است.
براي تجارت الكترونيك تعريف هاي گوناگوني ارايه شده 
كه اغلب آنها مبتني بر تجربه هاي گذشته در استفاده از 
تجارت الكترونيكي بوده اس��ت. كميسيون اروپايي در 
سال ۱۹۹۷ تجارت الكترونيكي را به اين شكل تعريف 
كرد: »تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيك 
داده ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني است. تجارت 
الكترونيكي فعاليت ه��اي گوناگون��ي از قبيل مبادله 
الكترونيك كاالها و خدم��ات، تحويل فوري مطالبات 
ديجيتال، انتقال الكترونيك وجوه، مبادله الكترونيك 
س��هام، بارنامه الكترونيك، طرح هاي تجاري، بازاريابي 
مس��تقيم و خدمات پ��س از فروش را در ب��ر مي گيرد. 
تجارت الكترونيك��ي كه تا چندي قبل به تعداد معيني 
از شركت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جديدي 
اس��ت كه در آن تع��داد زي��ادي از مصرف كنندگان در 
شبكه حضور دارند به عالوه محتواي آن از حيطه مبادله 
داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر 
رفته و فعاليت هاي عمومي تج��اري از قبيل تبليغات، 
آگهي، مذاكرات، قراردادها و تسويه حساب ها را نيز در 
برگرفته است. امروزه حضور در بازارهاي جهاني به كمك 
ش��يوه هاي موفق و كارآمد كه خود نمايي از توانمندي 
اقتصادي كشورها را به تصوير مي كشد، وكيل از جمله 
ضرورت هاي تطبيق با نظام بين المللي كنوني به لحاظ 
پيشرفت هاي حاصله در عرصه هاي اقتصادي و صنعتي 
آن است. بي شك، بهره گيري از فناوري اطالعات يكي از 
حلقه هاي الزم ب��راي افزايش كارايي تجاري در اقتصاد 
ملي اس��ت. نيل به هدف افزايش كارايي، مستلزم اقدام 
در دو محور اساس��ي اطالع رس��اني بازرگاني و تسهيل 
تجاري است. اطالع رساني بازرگاني، با شكستن انحصار 
اطالعات، زمينه  رقابت و در نتيجه، ارتقاي بهره وري را 
افزايش داده و گام بلندي در تأمين عدالت اجتماعي به 
شمار مي رود. در محور تسهيل تجاري بايد از شيوه هاي 
نوين بازرگاني بهره جست كه شامل به كارگيري از باركد، 
استانداردهاي تبادل الكترونيكي داده ها و انجام معامالت 
بصورت تجارت الكترونيكي و بدون كاغذ مي شود. يكي 
از ويژگي هاي مهم تج��ارت الكترونيك، روان س��ازي 
روش هاي فعاليت و در نتيج��ه كاهش هزينه عمليات 
بازرگاني اس��ت. بررسي ها نش��ان مي دهد كه استفاده 
از تجارت الكتروني��ك، 2۱ تا ۷۰ درصد صرفه جويي در 
هزينه هاي فعاليت هاي مختل��ف ايجاد مي كند. ايجاد 
تسهيالت تجاري مجموعه اي است كه مي تواند روشنايي 
بخش راه حضور بيش��تر در مبادالت جهاني باش��د و با 
تسهيل ارتباط ميان عوامل عرضه و خريد كاال و خدمات، 
حجم تجارت روند افزون يافته و مبادالت، سريع، مطمئن 
و كاراتر خواهد شد. اما تحصيل چنين فرآيندي مستلزم 
تدابير و ابتكاراتي پويا در جهت اصالح ساختار و حذف 
موانع محيطي است. در جهت مرتفع كردن موانع مزبور، 
از جمله راه كارهايي كه لزوم توجه به آن احساس مي شود، 
اشاعه فرهنگ اس��تفاده از تسهيالت تجاري و آشنايي 
تمامي بخش هاي تجاري با كاربرد چنين امكاناتي است. 

بدون ترديد، بهره گي��ري خردمندانه از فناوري تجارت 
الكترونيك مي تواند ما را در بهبود كارايي تجاري و حضور 
فعالتر در عرصه تجارت جهاني ي��اري داده و به تقويت 
جايگاه كش��ور در بازارهاي منطق��ه اي و جهاني كمك 
كند. بر اس��اس پيش بيني هاي به عمل آمده، اجراي 
طرح تجارت الكترونيكي در كش��ور طي س��ال هاي 
برنامه سوم توسعه حدود 2۱۰ ميليارد ريال هزينه در 
بر خواهد داشت، برآوردها نشان مي دهد اين هزينه ها 
داراي توجيه اقتصادي بسيار باالست و در همان سال 
اول اجراي اين طرح به س��رعت مس��تهلك خواهد 
شد. رشد س��ريع و روزافزون تجارت الكترونيكي در 
كشورهاي پيشرفته و مزيت هاي رقابتي حاصل، به 
مفهوم آن است كه كش��ورهاي در حال توسعه بايد 
سريعاً در استراتژي ها و سياست هاي تجاري و بازرگاني 
خود تجديدنظر اساس��ي به عمل آورند. بس��ياري از 
اقتصاددانان، متخصصان و آينده نگرها بر اين باورند 
كه در سال هاي اخير انقالبي مشابه انقالب صنعتي به 
وقوع پيوسته كه جهان را وارد عصر اطالعات ساخته 
و بسياري از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي حيات 

بشر را دستخوش تحولي عميق كرده است.

    افزايش 13 درصدي ارزش اسمي
 تجارت الكترونيكي

گزارش سال ۱۴۰۰ تجارت الكترونيكي نشان مي دهد 
ارزش اس��مي تجارت الكترونيكي ۱۳ درصد افزايش 
يافته است. حجم تجارت الكترونيكي در سال ۱۴۰۰ به 
۱2۳۷ ميليارد تومان رسيد و نسبت به سال ۹۹ حدود 
۱۳ درصد رشد كرده است؛ حجم تجارت الكترونيكي 
در سال ۱۳۹۹، ۱۰۹۷ميليارد تومان اعالم شده بود. به 
گزارش پيوست، مقايسه دو گزارش تجارت الكترونيكي 
در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نشان مي دهد ميزان رشد تجارت 
الكترونيكي در س��ال ۱۴۰۰ نس��بت به ميزان رش��د 
تجارت الكترونيكي در س��ال ۹۹ كاهش قابل توجهي 
يافته اس��ت. ميزان رش��د تجارت الكترونيكي در سال 

۹۹ حدود ۱۵۹ درصد اعالم ش��ده ب��ود؛ اين در حالي 
است كه ميزان رشد تجارت الكترونيكي در سال ۱۴۰۰ 
حدود ۱۳ درصد اعالم شده است. طبق گزارش ساالنه 
تجارت الكترونيكي تع��داد كل تراكنش هاي تجارت 
الكترونيكي در س��ال ۱۴۰۰ به حدود ۳ ميليارد و ۶۰۰ 
ميليون تراكنش رس��يده و متوسط مبلغ هر تراكنش 
نيز ۳۴۳ هزار تومان اعالم شده است. طبق اين گزارش 
تعداد كل تراكنش ها در حدود ۱۴ درصد رش��د كرده 
است. ارزش اس��مي تجارت الكترونيكي ۱۳ درصد در 
س��ال ۱۴۰۰ نسبت به س��ال ۱۳۹۹ افزايش يافت. در 
گزارش امسال تجارت الكترونيكي هيچ اشاره اي به ارزش 
حقيقي تجارت الكترونيكي نشده است. ارزش حقيقي 
تجارت الكترونيكي، سهم تورم را از ارزش كلي تجارت 
الكترونيكي كم مي كند و ديد كامل تري نسبت به ميزان 
رشد صورت گرفته در بخش تجارت الكترونيكي ايجاد 
مي كند. گزارش مركز توسعه تجارت الكترونيكي نشان 
مي دهد ۹۴ درصد از واحدهاي تجارت الكترونيكي در 
س��ال ۱۴۰۰ از طريق سرمايه گذاري شخصي فعاليت 
خود را آغاز كرده اند. همچني��ن ۳ درصد آنها از طريق 
شتاب دهنده هاي فعال، 2 درصد از طريق جمع سپاري 
و يك درصد نيز از طريق س��رمايه گذاري بخش دولتي 
ش��روع به فعاليت كرده ان��د. اين آمار نش��ان مي دهد 
هنوز سهم سرمايه گذاري ش��ركت هاي سرمايه گذار 
براي توسعه كس��ب وكارها و آغاز به فعاليت آنها بسيار 
اندك اس��ت. همچني��ن طبق گزارش مركز توس��عه 
تجارت الكترونيكي ۸۰ درصد كسب وكارهاي تجارت 
الكترونيكي در كنار فعاليت از طريق وب سايت هايشان 
محص��والت و خدمات خ��ود را از طريق ش��بكه هاي 
اجتماعي نيز عرضه مي كنند. در اين ميان همانطور كه 
پيش بيني مي شد اينس��تاگرام سهم ۸۴ درصدي را به 
خود اختصاص داده است و پس از اين شبكه اجتماعي 
پرطرف��دار، ۴۹ درصد كس��ب وكارها از واتس اپ و ۳2 
درصد هم از تلگرام استفاده مي كنند. در اين ميان سهم 
پيام رسان هاي داخلي بسيار كم است. پيام رسان سروش 

كه بيشترين استفاده كننده را به خود اختصاص مي دهد 
فقط توانسته ۴ درصد را به خود اختصاص دهد.

    شبكه هاي اجتماعي پرطرفدار
اينس��تاگرام همچنان پرطرفدارترين شبكه اجتماعي 
ميان كسب وكارهاس��ت. 2۸ درصد واحدهاي تجارت 
الكترونيكي از پيام رسان ها استفاده مي كنند و 2۴ درصد 
از نرم افزاره��اي تلفن همراه يا پيامك براي گس��ترش 
كس��ب وكار خود اس��تفاده مي كنند. كس��ب وكارهاي 
داراي نماد اعتماد براي ارس��ال كاالهاي خود بيش��تر 
از ش��بكه پستي كش��ور اس��تفاده مي كنند. در بخش 
تجارت الكترونيكي سهم پست از لجستيك ۶۰ درصد 
اس��ت و 2۰ درصد كس��ب وكارها از ش��بكه توزيع خود 
 اس��تفاده مي كنند. ۱۳ درصد هم از شركت هاي باربري 
بين شهري و ۹ درصد از شركت هاي پست خصوصي و ۹ 
درصد نيز از شركت هاي پيك خصوصي استفاده مي كنند. 
۹۴ درصد كسب وكارها با سرمايه گذاري شخصي ايجاد 
شده اند. بيشترين ش��ركت هاي فعال در حوزه تجارت 
الكترونيكي طبق روال سال هاي گذشته در تهران متمركز 
هستند. طبق بررسي گزارش ساالنه تجارت الكترونيكي 
در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد فعاالن كسب وكار تجارت 
الكترونيكي در تهران هستند و پس از آن با اختالف زياد 
نوبت به اصفهان با ۸ درصد كسب وكارها و خراسان رضوي 
با ۷ درصد كسب وكارها مي رسد. همچنين ۷۸ درصد 
واحدهاي تجارت الكترونيكي براس��اس شخصيت 
حقيق��ي ثبت ش��ده اند و ۸۶ درص��د بنيان گذاران و 
مديران واحدهاي تجارت الكترونيكي را مردان تشكيل 
مي دهند. همچنين زنان همچنان س��هم اندكي در 
تجارت الكترونيكي دارند. گزارش تجارت الكترونيكي 
۱۴۰۰ تعداد واحدهاي تجارت الكترونيكي فعال در 
كل كشور را ۴۰۰ هزار وب سايت اعالم كرده است كه 
از اين ميان ۱2۰ هزار و 2۸۸ واحد اينماد گرفته اند و 
از آبان ماه سال ۱۴۰۰ تا پايان سال ۱۴۰۰ نيز تقريبا 

۳ هزار و ۸۰۰ واحد نماد بي ستاره دريافت كرده اند. 

دنياي فناوري

ادامه از صفحه اول

دانش و فن6   Mon. September 12. 2022  2309   دوشنبه 21 شهريور 1401    15 صفر 1444  سال نهم    شماره

شركت هاي فناوري وپرداخت 
هزينه شبكه مخابراتي اروپا 

 كميسيونر اتحاديه اروپا در امور بازار داخلي اعالم كرد 
در اوايل سال آينده ميالدي درباره آنكه آيا شركت هاي 
فناوري بزرگ بايد بخشي از هزينه هاي شبكه مخابراتي 
اروپا را تقبل كنند، رايزني مي ش��ود. ب��ه گزارش مهر 
به نقل از رويترز، اپراتوره��اي مخابراتي اتحاديه اروپا 
از مدت ها قبل مشغول البي هس��تند تا شركت هاي 
فناوري امريكايي مانند گوگل، فيس بوك و نتفليكس 
را وادار به كمك مالي و تقبل بخشي از هزينه هايشان 
كنند. آنها مدعي هستند شركت هاي فناوري بخش 
اعظم ترافيك اينترنت را استفاده مي كنند. تيري برتون 
كميسيونر اتحاديه اروپا در امور بازار داخلي در اين باره 
به خبرنگاران گفت: ما همچنين بايد س��ازگاري اين 
مقررات با شركت هاي گوگل، اپل، فيس بوك، آمازون 
را بررس��ي كنيم كه به عنوان مثال از پهناي باند ارايه 
شده توسط اپراتورهاي مخابراتي استفاده مي كنند. به 
گفته اين مقام ارش��د اتحاديه اروپا اين موضوع يا سهم 
عادالنه شركت هاي فناوري امريكايي در سرمايه گذاري 
موسس��ات مخابراتي اتحاديه اروپا و زير بناي اينترنت 
اين منطقه بخشي از يك رايزني وسيع است كه حوزه 
متاورس را نيز شامل مي ش��ود؛ ENTO بزرگ ترين 
البي اپراتورهاي مخابراتي اتحاديه اروپا در گزارشي در 
ماه مه 2۰22 اعالم كرد بيش از نصف ترافيك ش��بكه 
جهاني به ۶ شركت گوگل، فيس بوك، نتفليكس، اپل، 
آمازون و مايكروس��افت تعلق دارد. اين ش��ركت هاي 
 امريكايي مدعي هس��تند ارايه هرگون��ه كمك مالي 
»بي طرفي نت« يا اصولي را به خطر مي اندازد كه طبق آن 
تهيه كنندگان سرويس هاي اينترنت بايد براي دسترسي 
به تمام محتوا و اپليكيشن ها بدون توجه به منبع شان 
رعايت كنند. از سوي ديگر تهيه كنندگان سرويس هاي 
اينترنت نيز مدعي هستند شركت هاي گفته شده با ارايه 
خدمات رقابتي مانند سرويس هاي صوتي و تلويزيون و 
بهره برداري از شبكه آنها منافع متضادي دارند. برتون 
اعالم كرد رايزني درباره اين موضوع در سه ماهه نخست 
2۰2۳ ميالدي انجام مي ش��ود و ۶ ماه طول مي كشد. 
پس از آن اتحاديه اروپا توصيه هاي خود را اعالم مي كند.

بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي 
بر امنيت ملي در كنگره امريكا

كميته امور دولت و امنيت داخلي سناي امريكا جلسه 
استماعي براي بررس��ي تاثير شبكه هاي اجتماعي 
بر امنيت كشور با شركت هاي فيس بوك، يوتيوب، 
توئيتر و تيك تاك برگزار مي كن��د. به گزارش مهر 
به نقل از رويت��رز، اين كميته به رهبري گري پيترز 
س��ناتور دموكرات اعالم كرد جلسه استماع مذكور 
فرصتي براي درك گستره اي است كه مدل تجاري 
شبكه هاي اجتماعي از طريق الگوريتم ها، تبليغات 
هدفمند، ديگر عمليات و فرايندها به ترويج محتواي 
مخرب و تهديدها عليه امنيت داخلي كشور منجر 
مي شوند. طي جلسه قرار است مقامات شركت ها از 
جمله متا )شركت مادر فيس بوك( شهادت دهند. 
كريس كاكس مدير ارشد محصول متا، نيل موهان 
مدير ارشد محصول يوتيوب، ونسا پاپاس مدير ارشد 
عمليات تيك تاك و بلوبريد جي ساليوان مديرعامل 
توئيتر در اين جلسه اس��تماع با كميته سنا حاضر 
مي شوند. پيترز سال گذش��ته ميالدي شبكه هاي 
اجتماعي را تحت فشار قرار داد تا اطالعات بيشتري 
در خصوص سياست هاي شركتشان جهت نظارت 
و حذف محتواي افراطي و نظريه هاي توطئه مروج 

خشونت افشا كنند. 

آينده اي كه فداي كسري 
بودجه دولت مي شود

در حوزه توليد و كسب و كارها باعث لطمه خوردن به 
مشاغل خرد مي ش��ود و باعث افزايش بيكاري است. 
مردم در مواجهه با اين نوع تصميم س��ازي ها چاره اي 
ندارند، جز اينكه يا به س��مت مهاجرت به كشورهاي 
ديگر حركت كنند يا اينكه به س��مت اقتصاد داللي 
و واسطه گري كه هيچ ش��فافيتي ندارد، ميل كنند. 
نتيجه اين رويكردها، آس��يب بيشتر بر بدنه و پيكره 
اقتصاد كشور است. اما متاسفانه ظاهرا آنچه به جايي 
نمي رسد، فريادها و هشدارهاي فعاالن اقتصادي است. 
چرا كه وزير جوان بدون توجه به هشدارها فقط دست 
بگير از مردم دارد، بدون اينكه در برابر اين دريافت ها 
فضاي كسب و كار را بهبود ببخشد. دولت را كوچك 
كند، به��ره وري نهادهاي حاكميتي را ب��اال ببرد و از 
فساد افسارگسيخته حاكم بر شركت هاي دولتي و... 
جلوگيري كند. بهاي همه اين نتوانست ها را مردمي 

بايد بپردازند كه زير سنگين ترين فشارها قرار دارند.

حجم تجارت الكترونيكي در سال 1۴۰۰ با رشد 13 درصدي به 1237 ميليارد تومان رسيد

رشد تجارت الكترونيكي  آب رفت

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه 57420 شركت ملي گاز ايران

شركت گاز استان مازندران
)سهامي خاص(

 شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . 
 WWW.SETADIRAN.IR کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

نوبت اول

شناسه آگهي : 1377841

شرح مختصر کار : 
1- محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع

ـ   مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری 2- نوع تضمین فرایند ارجاع کار : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه
3-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1401/06/28 می باشد .
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/30

6-  مهلت زمانی ارائه پیشـنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 1401/07/09  ضمنا"اصل تضمین شـرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه 
حراست گردد .

7- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز سه شنبه  تاریخ 1401/07/12
8-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.

9-شرایط متقاضی :
-  داشتن گواهی صالحیت در رشته ابنیه یا راه و ترابری برای ردیف 1 ورشته تاسیسات و تجهیزات برای بقیه مناقصات از سازمان بر نامه و بودجه با ظرفیت آزاد و مجاز

-  داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
-  داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

  http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت  -
-  ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 99/12/29و یا 1400/12/29 برای پیشنهادهای باالی  10برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش 

ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.
-  » حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها برای ردیف یک به هر تعداد و برای بقیه مناقصات  سه مناقصه گر می باشد « )مالک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد(.

-  قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)در صورتی که کاال مشابه تولید داخل دارد(
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند » 9« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،  می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه  نمایند .

-  شرکت کنندگان در مناقصه، می بایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطالع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می 
باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-   به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.
  http : // iets.mporg.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشـور به آدرس www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شـرکت گاز استان مازندران به آدرس  -

مراجعه نمایید .
-  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

-  مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021 
-  دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

مبلغ برآوردمبلغ تضمینشماره در سامانهموضوع مناقصهرديف

تهیه مصالح ، حمل و احداث ديوار گابیونی بهمراه زهکش جهت تثبیت لغزش و ايمن نمودن لوله گاز واقع در 1
2001091578000129585.144.00011.702.875.877روستای ياندشت سه هزار تنکابن – تجديد مناقصه

20010915780001301.928.000.00038.543.172.626ساخت ونصب 500 عدد علمک پراکنده و 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان آمل 2

20010915780001311.739.000.00034.771.893.422ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 4000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان آمل3

20010915780001322.181.000.00043.606.152.094ساخت و نصب 600  عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 6000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان بابلسر4

سند کمپانی، برگ سبز و کارت خودرو وکالت نامه و معاينه فنی خودرو سواری 
پرايد هاچ بک مدل 1376 نارنجی متالیک

شماره موتور 00030797
شماره شاسی 51442276133926

شماره پالک 19ايران 193ق 52 متعلق به سروش مرادی فرزند سعید به شماره 
ملی 3240785110 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 مفقودی

اينجان�ب محم�د جانی ن�ژاد مال�ک خ�ودرو پ�ژو 405 به ش�ماره شاس�ی 
NAAM01CE8LK532452  و شماره موتور 124K1416623 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر 
کس ادعايی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شرکت ايران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد 

بديهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

 مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو 206 هاچ بک -  رنگ نقره ای متالیک - مدل 1383

FSS14776410 شماره موتور
شماره شاسی83639095

شماره پالک 19 ايران 974 ص44
متعلق به آقای احس�ان امیری فرزند شادعلی به شماره 3240301423 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 مفقودی

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

اين سامانه پیامك نمايند. 

»علت كاهش كيفيت مرتبط با تصميمات شوراي عالي 
فضاي مجازي است يا از مشكالت شبكه نشئت مي گيرد؟« 
اين پرسش يكي از نمايندگان مجلس از وزير ارتباطات است. 
احسان اركاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس، در گفت وگو با منيب��ان از وضعيت اين روزهاي 
اينترنت در كشور انتقاد كرد و خواستار پاسخ گويي زارع پور 
در خصوص علت افت كيفيت و سرعت اينترنت شد. او در اين 
خصوص گفت: اوضاع اينترنت در كشور خراب است و شاهد 
كاهش سرعت اينترنت هستيم حتي در برخي روستاها اصاًل 
اينترنت وجود ندارد وزير ارتباطات بايد اعالم كند علت اين 
موضوع مرتبط با تصميمات شوراي عالي فضاي مجازي 
است يا از مشكالت شبكه نشئت مي گيرد كه اگر اينطور 
باشد بايد برطرف شود. زوميت نوشت، اين نماينده مجلس 
در حالي به عدم وجود اينترنت در برخي روس��تاها اشاره 
مي كند كه وزير ارتباطات در مراسم آيين افتتاح پروژه هاي 

وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات، كه دو هفته قبل به 
مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، به انتقاد از عملكرد 
دولت پيشين در اتصال روستاها به اينترنت پرداخته بود و از 
فعاليت هاي وزارتخانه اش براي افزايش دسترسي روستاها 
به اينترنت خبر داده بود. با توجه به اينكه پانزدهم شهريورماه 
مصوبه اي با عنوان »شرح وظايف، اختيارات و تركيب اعضاي 
كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور« به 
تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيد كه به موجب آن 
كميسيوني با هدف تنظيم گري تشكيل خواهد شد. تصويب 
اين طرح كه سه ماده از طرح صيانت است به نگراني درباره 
تصويب و اجرا شدن س��اير مواد اين طرح دامن زده است. 
اين نماينده مجلس ضمن اظهار بي اطالعي از تصويب اين 
مصوبه در شوراي عالي فضاي مجازي، وضعيت فعلي طرح 
صيانت در مجلس را چنين تشريح كرد: »طرح صيانت 

نه تنها به مرحله اجرا نرسيد بلكه تصويب هم نشد. 
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ويژه

اگر عازم عراق هستيد، بهترين 
سيم كارت را با خود ببريد

اطالع زائران اربعين، از جزييات نرخ ارتباطات در اين ايام، 
كمك مناسبي به انتخاب بهترين و مقرون به صرفه ترين 
گزينه خواهد كرد. اما سوال اينجاست كه با جمع بندي 
نرخ خدمات و امكانات اپراتورهاي ايراني و سپس قياس 
آنها با اپراتورهاي كش��ور مقصد يعني عراق، در نهايت 
كدام گزينه به صرفه است؟ به گزارش آي تي آناليز، پاسخ 
به پرسش نخس��ت يعني مقرون به صرفه ترين انتخاب 
ميان اپراتورهاي ايراني، پيش از اين داده ش��د و بررسي 
تعرفه هاي ارايه شده از سوي همراه اول و ايرانسل در بخش 
نرخ تماس ها و پيامك نشان مي دهد كه تفاوتي ميان اين 
تعرفه ها توسط دو اپراتور اصلي كش��ور وجود ندارد. به 
اين ترتيب كه ب��ا اعمال تخفيف هاي ويژه اين ايام براي 
زائران، هر دقيقه تماس صوتي با ايران، ۹۰۰۰ تومان، هر 
دقيقه تماس صوتي دريافتي از ايران، ۶۰۰۰ تومان، هر 
دقيقه تماس صوتي با كشور عراق، ۴۰۰۰ تومان، ارسال 
هر پيامك، ۱۳۰۰ تومان و هر مگابايت اينترنت همراه، 
۵۰۰ تومان در هر 2 اپراتور تعرفه گذاري شده است. اما با 
توجه به نياز اكثر زائران به اينترنت، تعرفه هاي اين بخش 
در بسته هاي تعريف و ارايه شده از سوي اپراتورها اهميت 
بيشتري دارد. در اين خصوص اپراتور اول و بزرگ تر ايران، 
يعني همراه اول در اين بخش، به شكلي مشهود، بسته ها 
و تعرفه هاي بهتر و مقرون  به صرفه تري ارايه داده است. 
بر اين اساس شركت ارتباطات سيار ايران )همراه اول( با 
تعريف و طراحي »دو بسته رومينگ ويژه اربعين«، سطح 
ميزباني خود از مشتركان حاضر در اين رويداد بزرگ را 
باالتر برده است؛ به صورتي كه مشتركان به اندازه مصرف 
خ��ود مي توانند يكي از دو بس��ته ۷ روزه »نامحدود« يا 
»اقتصادي زائر« را انتخاب كنند. بس��ته ويژه »ديتاي 
نامحدود« شامل اينترنت نامحدود با سياست مصرف 
منصفانه به همراه 2۵۰ پيامك هديه و 2۵ دقيقه مكالمه 
هديه با قيمت ۳۵۰ هزار تومان ارايه ش��ده است. بسته 
»اقتصادي زائر« نيز ب��ا ۱۵۰مگابايت ديتاي رومينگ 
عراق به همراه ۵۰ پيامك هديه و ۱۰ دقيقه مكالمه هديه 
به قيمت ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده كه امكان خريد و 
هديه به مشترك حاضر در عراق حتي از ايران نيز فراهم 
شده اس��ت. به اين ترتيب همراه اول در كنار بسته هاي 
ويژه ديتاي ارايه شده، پيشنهادات قابل مالحظه اي براي 
استفاده از پيامك و مكالمه رايگان نيز ارايه داده است. به 
عبارت ديگر استفاده از بسته هاي همراه  اول در قياس با 
بسته هاي ايرانسل، از مزيت، تعرفه و امكانات بيشتري 
برخوردار است و به همين جهت زائران اربعين مي توانند 
بسته به نياز و شرايط خود، يكي از بسته هاي مقرون به 
صرفه همراه اول را تهيه و استفاده كنند. اما در روزهاي 
گذشته اخباري مبني بر به صرفه بودن خريد سيم كارت 

عراقي از سوي زائران ايراني مطرح شد.
به همين جهت حاال بايد به پاس��خ پرس��ش دوم يعني 
خريد سيم كارت ايراني يا عراقي بپردازيم. از سمت ايران 
س��ه اپراتور همراه اول، ايرانسل و رايتل حضور دارند و از 
سمت عراق نيز سه اپراتور كورك، زين و آسياسل براي 
ارايه خدمات، نرخ هاي پيشنهادي خود را اعالم كرده اند.

اما با توجه به تنوع اپراتورها و بس��ته هاي پيشنهادي و 
جلوگيري از سردرگمي مخاطبان اين مطلب، نرخ بهترين 
پيشنهاد همراه اول يعني بسته ويژه »ديتاي نامحدود« 
ش��امل اينترنت نامحدود با سياست مصرف منصفانه 
به هم��راه 2۵۰ پيامك هديه و 2۵ دقيقه مكالمه هديه 
را با قيمت تمام شده بس��ته هاي محدود و مشخص 2 
اپراتور ايراني و ۳ اپراتور عراقي مقايسه مي كنيم تا پاسخ 
كوتاهي به اين پرسش داده باشيم. در حال حاضر بسته 
ويژه ديتاي نامحدود همراه اول با ش��رايطي كه ذكر 
شد، تنها ۳۵۰ هزار تومان براي مصرف كننده قيمت 
دارد. حال آنكه قيمت تمام شده با بسته هاي محدود 
و مشخص در خصوص، ايرانسل معادل ۱ ميليون و 
۶۷۵ هزار تومان، رايتل ۱ ميليون ۴۴۳ هزار تومان، 
اپراتور كرك عراق ۹۹۹ هزار تومان، اپراتور زين بيش 
از ۱ ميليون و 2۰۰ هزار تومان و اپراتور آسياسل نيز ۱ 
ميليون و ۱۶2 هزار تومان براي زايران تمام مي شود.



ادامه از صفحه اول|
  مي توان اين تعبير را به كار برد كه كميسيون اقتصاد 
مجلس در قالب طرح پيشين، تورم را پشت آمبوالنسي 
بسته بود كه بانك هاي خصوصي را بايد كنترل كرد. 
چون همه مسير را براي اين آمبوالنس باز مي كردند، 
پشت سر آن تورم هم مي رفت. با تغيير دولت، مجلس 
براس��اس استمزاجي كه از ش��وراي نگهبان، مجمع 
تش��خيص مصلحت و دولت كرد، متوجه شد چنين 
چيزي راي نمي آورد و بنابراين اقدام به نگارش طرح 
جديد كرد و تمام موادي را كه تصور  مي شد، ممكن 
است براي كنترل تورم، اقتداري براي بانك مركزي 
قائل شود، حذف كردند.  نيلي با اشاره به اينكه، طرح 
جديد بانكداري، جلوه  بارزي از نگرش حاكميت نسبت 
به بانك مركزي اس��ت، ادامه داد: انتظار حاكميت ما 
از بانك مركزي، نهادي است كه دست هاي مقتدري 
براي كنترل بانك هاي خصوص��ي دارد، اما مغز اين 
نهاد قدرت تصميم گيري نداشته باشد. بنابراين تمام 
اختي��ارات مورد نياز در اين زمينه را ب��ه آن داده، اما 
هيچ اختياري براي اتخاذ تصميمي خالف خواسته 

دولت ندارد.

    تحقير رييس بانك مركزي در طرح جديد
نيلي در ادامه گفت: رييس كل بانك  مركزي در شوراي 
فقهي، به عنوان يك عضو بايد حضور داشته باشد اما 
رييس و نايب رييس ش��ورا بايد فقيه باشند. بنابراين 
رييس كل كامال در يك موضع فرودس��ت در شوراي 
فقهي مي نشيند و رس��ميت جلسه منوط به حضور 
رييس كل نيست؛ اما منوط به حضور فقها خواهد بود؛ 
اين بدان معناست كه رييس كل با تحقير در شوراي 
فقهي بايد حضور پيدا كند. اين تنزل جايگاه چنانچه 
براي ريي��س كل بانك مركزي از طري��ق اين قانون 
اتفاق بيفتد، تا ده ها س��ال قابل تغيي��ر نخواهد بود. 
نكته ديگري كه از سوي نيلي مورد اشاره قرار گرفت، 
آنكه رييس كل در مجمع عموم��ي بانك مركزي به 
عنوان دبير حضور دارد و حق رأي ندارد؛ يعني فقط 
مي نويسد. او گفت: به عبارت ديگر رييس كل بايد در 
مجمع عمومي حضور داشته باشد كه پاسخگو باشد، 
اما حق حرف زدن ن��دارد. اصال رأي  او مالك نبوده و 
عضو نيست. فقط دبير است. اما وزير اقتصاد و رييس 
سازمان برنامه عالوه  بر رييس جمهور در مجمع حضور 
دارند. به گفته او، اش��تباه بزرگ نگارندگان اين طرح 
آن است كه تصور كرده اند حاكميت شركتي به بانك 
مركزي نيز قابل تسري است. مجمع عمومي شركت، 
جايي است كه س��هامداران مي نش��ينند و در مورد 
صورت هاي مال��ي تصميم مي گيرن��د؛ در حالي كه 
س��ود و زيان بانك مركزي نتيجه عمليات برآمده از 
سياست گذاري اين بانك است. ارزش بانك مركزي، 
ايجاد ثبات اقتصاد كالن اس��ت و به همين دليل گاه 
اجتناب ناپذير است كه در صورت هاي مالي اش زيان 
بدهد. رييس كل بانك مركزي بايد اجازه  تحميل زيان 

به صورت مالي را داشته باشد اما اين مجمع عمومي 
اجازه تحميل زيان را نمي دهد. همه تصميمات بانك 
مركزي در حالت انتظار مي ماند تا مجمع تش��كيل 
شود. در اين صورت، هيچ يك از تصميمات رييس كل 
و هيات عامل كه زياني را به صورت مالي بانك مركزي 
تحميل كند، قطعي نيست تا مجمع تصويب كند كه 
قطعا مجمع هم تصويب نخواهد كرد. نيلي با اشاره به 
اينكه در هيات عالي هم به دليل حضور مس��لط وزير 
اقتصاد و رييس س��ازمان برنامه، باز رييس كل نقش 
فرادس��ت ندارد، افزود: از آن مهم تر، اينكه بيم عزل 
رييس كل همواره با او خواه��د بود. در قانون تصريح 
ش��ده كه رييس جمهور مي تواند رييس كل را بدون 
طي هيچ ترتيبات و تش��ريفاتي و بي ني��از از دو خط 
توضيح به عموم مردم ك��ه ذينفعان و موكالن اصلي 
بانك مركزي هس��تند، عزل كن��د. بنابراين، چنين 
رييس كلي، هيچ تصميمي خ��الف منويات دولت و 
فقها نمي تواند اتخاذ كند. معضل ديگر طرح مجلس به 
گفته اين اقتصاددان اين است كه پنج فقيهي كه عضو 
شوراي فقهي هس��تند، تمام وقت نيستند و تصريح 
نش��ده كه نبايد در جاي ديگري شاغل باشند؛ لزومًا 
هم پايبند به قواعد و الزامات عدم تزاحم منافع و عدم 
افشاي اطالعات محرمانه نيستند. در مورد پايبندي 
فقها به لوازم يكپارچگي و انسجام بانك مركزي و عدم 
انتقال اطالعات بانك به بيرون، قانون ساكت است. در 
واقع، اين فقها تصميماتي اتخاذ مي كنند و مي روند و 
بقيه بايد اين ترتيبات را فراهم كنند. اين اقتصاددان 
با بيان اينكه اين روزها سرنوش��ت ما و فرزندان ما در 
ميدان بهارس��تان در حال رقم خوردن اس��ت، ادامه 
داد: البته اين نگراني وجود دارد كه اگر اين طرح پس 
از تصويب در مجلس، در ش��وراي نگهبان رد ش��ود، 
ممكن اس��ت با ارجاع به مجمع از اين هم بدتر شود. 
فرهاد نيلي در ادامه صحبت هايش با اشاره به برخي 
اتفاقات بين المللي كه از دهه 1980 به بعد رخ داد و 
سبب شد، براي چند دهه، يك ثبات سياسي و نوعي 
آرامش در سطح جهان حاكم شود، توضيح داد: اين 
اتفاق��ات از بازنگري در قواني��ن بانك هاي مركزي و 
قدرتمند شدن اين نهاد ها تا فروپاشي اتحاد شوروي و 
توافقات با چين سبب شد كه حول بانك هاي مركزي 
باد موافق وزيدن بگيرد و تورم در س��طح دنيا كاهش 
پيدا كند. اما اكنون قصه تورم پس از مناقشه روسيه 
و اوكراي��ن، پاندمي كرونا، بحران انرژي و تنش غرب 
با چي��ن، تغيير كرده و حاال بانك ه��اي مركزي بايد 
خيلي مقتدرتر ظاهر ش��وند. درواقع سه دهه بود كه 
بانك هاي مركزي پشت صحنه بودند و اصال كسي آنها 
را نمي ديد و بانكداري مركزي در جهان به كسب وكار 
كسالت آوري تبديل شده بود. او افزود: مقصود من اين 
است كه در حال حاضر، بانك هاي مركزي دنيا شمشير 
را از رو بس��ته اند و تمام بانك ه��اي مركزي در حال 
افزايش نرخ هاي بهره هستند. اما اكنون بحث مقامات 
اقتصادي ايران اين است كه كنترل ترازنامه بانك ها از 

چپ آغاز شود يا از راست؟ نرخ بهره افزايش پيدا كند 
يا نكند؟ مانند سربازي كه به او اسلحه اي داده شده كه 
خودش هم مي داند فشنگ ندارد! حق تير هم ندارد و 
هيچ كاري نمي تواند انجام دهد. يعني فقط بايد از دور 
نشان دهد كه اسلحه اي در دست دارد. به نظر من در 
وهله نخست بايد متوجه شويم كه ابعاد ماجرا چيست.

    اختيارات مشكل زا
در ادامه اين جلسه، پرويز عقيلي كرماني، اقتصاددان و 
مديرعامل بانك خاورميانه، هم گفت: من هم  معتقدم 
كه قانون سال 1351 بهتر از طرحي است كه در دست 
تصويب قرار دارد. علي االصول بهت��ر آن بود كه قانون 
موجود به طور كامل كنار گذاش��ته نشود و بخش هايي 
از آن مورد بازنگري ق��رار گيرد. او با بيان اينكه تركيب 
شوراي فقهي در طرح مجلس، استقالل بانك مركزي را 
مخدوش مي كند، ادامه داد: كاهش تورم، پايه و اساس 
عملكرد رييس كل بانك مركزي اس��ت. چنانكه براي 
مثال هنگام افزايش تورم در دهه هاي 70 و 80 ميالدي 
در امريكا، رييس بانك مركزي با افزايش نرخ بهره تا 21 
درصد و اقداماتي كه طي 6 س��ال به انجام رساند، تورم 
كاهش يافت و البته به گونه اي عمل كرد كه تا 20 سال، 
تورم امريكا در سطح كمتر از 1.5 درصد باقي ماند. عقيلي 
با تاكيد بر اينكه در كنترل تورم، استقالل بانك مركزي 
بسيار حائز اهميت است، گفت: در كشورهاي پيشرفته، 
روس��اي كل بانك مركزي اقدام به اتخاذ سياست هاي 
انقباضي مي كنند و اين سياس��ت ها گاه حتي بر روي 
انتخابات بعدي اثر مي گذارد؛ چنانكه گفته مي ش��ود، 
يكي از داليل شكس��ت جيمي كارتر، سياس��ت هاي 
انقباضي بانك مركزي و رك��ود اقتصادي امريكا در آن 
مقطع بود. او تنها نكته مثبت در طرح مجلس را توجه به 
موضوع ورشكستگي بانك ها و موسسات مالي دانست و 
گفت: اين رويكرد كمك مي كند موسساتي كه مديريت 
نادرستي دارند، برچيده شوند. در نهايت من هم موافقم 
كه اصالح اين طرح توسط ش��وراي نگهبان، وضعيت 

بانك مركزي را پيچيده تر مي كند.

    آخرين ميخ به تابوت بانكداري ايران
ديدگاه احمد عزيزي از صاحب نظران حوزه بانكداري 
نيز اين بود كه ترتيبات نهادي طراحي شده در طرح، 
از قبيل فروكاس��تن نقش رييس كل بانك، ازدحام 
نهادي اركان متعدد و بعضًا غيرمتداول )مثل شوراي 
فقهي و مجمع عمومي در كنار ش��ورا ي عالي و ...(، 
اعطاي حق وتو به ش��وراي فقهي ك��ه عماًل آن را در 
رأس بانك مركزي قرار مي دهد و بسيار موارد ديگر 
نوعي مانع گذاري در برابر سياست گذاري پولي است 
كه بيش از پيش اس��تقالل بانك را با امتناع مواجه 
مي كند. در حالي كه نقش محدود و مشورتي چنين 
شورايي از واضحات ترتيبات نهادي آن است. او گفت: 
با توجه به اينكه قوانين پولي و بانكي عمومًا، قدمت 
50 س��اله دارد و اينكه تغيير قوانين مادر در كش��ور 

به سادگي ممكن نيست، چنانچه اين طرح به تصويب 
نهايي برسد، شايد تا 40 سال آينده قابل تغيير نباشد. 
بنابراين راهكار مواجهه با اين طرح آن است كه اتاق 
ته��ران و اتاق ايران در مراجع علمي و سياس��ي اين 
اجماع را پدي��د بياورند كه اين طرح ب��ا اين محتوا، 
مشكل ساز خواهد شد. احمد عزيزي عنوان كرد كه 
بايد شوراي نگهبان را نسبت به متوقف ساختن اين 
قانون متقاعد كرد، وگرنه مجلس توقف ناپذير است. 
به گفته او، مفاد طرح بانكداري ايران نشان مي دهد، 
كنترل تورم براي تدوين كنندگان و حاكميت حائز 
اهميت نيست، شاهد اين مدعا نيز تكليف خردترين 
تس��هيالت به بانك هاس��ت. متاس��فانه بايد بگويم 
تصويب ط��رح بانكداري مجلس ب��ه منزله آخرين 
ميخ به تاب��وت بانكداري ايران خواه��د بود. عزيزي 
همچنين با بيان اينكه بانكداري در دنيا امري منفور و 
بانكداري مركزي منفورتر است، گفت: اگر تبليغات 
و جوس��ازي ها و نگرش��ي كه در ايران در مورد بانك 

مركزي وجود دارد، در س��اير كشورها وجود داشت، 
شايد مقامات بانك هاي مركزي را در ساير كشورها 
ترور مي كردند. بنابراين، بانكداري مركزي در كشور 
بايد به ص��ورت گلخانه اي محافظت  ش��ود نه اينكه 
آن را مرغ عروس��ي و عزا دانست. عزيزي با تاكيد بر 
اينكه، حاكميت با تورم موافق و با بانكداري مخالف 
اس��ت، گفت: فقه اسالمي در بس��ياري موارد مانند 
عقود، همان عرف حجاز را تاييد كرده است؛ در عين 
ح��ال، حداقل در مورد قانون عملي��ات بانكي بدون 
ربا و آيين نامه هاي اجرايي آن به صورت ش��كلي به 
موضوع��ات پرداخته و عمدتْا خالي از محتواس��ت. 
افزون بر اين، اين وقايع نش��ان مي دهد كه كشور در 
وضعيت كنوني، ظرفيت نوشتن قانون مادر را ندارد؛ 
در واقع، نبايد انتظار داش��ت كه از دولت اليحه قوي 
بيرون بياي��د و از مجلس هم با روند حاضر بايد قطع 
اميد كرد. اميرحس��ين امين  آزاد، عضو هيات مديره 
بانك خاورميانه هم با بيان اينكه نقدهاي مطرح شده 

به طرح بانكداري، عمدتًا سلبي و كمتر ايجابي بوده، 
پيش��نهاد كرد كه طرح فعلي توس��ط اتاق تهران به 
صورت ماده به ماده مورد بررسي قرار گيرد تا ميزان 
پيشرفت يا پسرفت آن نسبت به قوانين فعلي احصا 
ش��ده و وزن هر يك از اين تغييرات مورد سنجش و 
ارزيابي قرار گيرد. مصطفي بهشتي روي، عضو پيشين 
هيات مديره بانك پاس��ارگاد هم در اظهاراتي گفت: 
طرح جديد مجلس، تنها با ُجرم انگاري برخي تخلفات 
احتمالي بانك ها،  به زعم خود سيستم نظارتي بانك 
مركزي را تقويت كرده كه خود به نوعي تداخل بين 
وظايف و اختيارات قوه قضاييه   و مجريه است و هيچ 
تحول مثبتي در فرآيند سياست گذاري پولي و اهداف 
بلندمدت بانك  مركزي ايجاد نمي كند. در حالي كه با 
انتخاب يك رييس كل توانمند و مقتدر، بانك مركزي 
در چارچوب همين قانون پولي و بانكي سال 1351، 
قادر اس��ت ضمن پياده سازي سياس��ت هاي پولي 

كارآمد، توان نظارتي خود را ارتقاء دهد. 
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فرمان ايست به طرح جديد بانكداري 

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
برق منطقه اي باختر شماره 1401/25

      شركت سهامي برق منطقه اي باختر درنظر دارد نسبت به خريد ترانسفورماتور و ترانس كمپكت  از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
از شركت هاي واجد صالحيت اقدام نمايد:

1- موضوع مناقصه : خريد 10 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و 15 دستگاه ترانس كمپكت 63/4 .
2- مدت تحويل تجهيزات : بيست وچهار   ) 24 ( ماه شمسي .

3- محل تحويل ترانسفورماتور قدرت : شركت سهامي برق منطقه اي باختر – استان مركزي ) انبار انجيرك ، كيلومتر 7 جاده اراك – 
خمين (و )پست 400 خمين ، كيلومتر 47 جاده اراك – خمين ( –  استان لرستان ) پست 400 اليگودرز ، كيلومتر 10 جاده اليگودرز – ازنا( .

4- محل تحويل ترانس كمپكت و لوازم يدكي  : درب كارخانه / انبار فروشنده .
4- مبلغ برآورد :-/  998 499 852 687 4 ريال  . 

5- سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار  به مبلغ  000 000 760 99  ريال بصورت يكي از تضامين قابل قبول ذكر شده در فرآيند ارجاع 
كار ،  مطابق آئين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402/ت/50659 هـ مورخ 94/9/22 هيئت وزيران  .

6- محل تحويل پاكت تضمين شـركت درفرآيند ارجاع كار فوق به  نشـاني اراك – ميدان امام خميني )ره(– بزرگراه امام علي)ع( 
-  جنب پل راه آهن –  دبيرخانه  شركت برق منطقه اي باختر .

7-اطالعات تماس سامانه تداركات الكترونيكي دولت جهت انجام مراحل عضويت در سامانه به شماره تلفن: 33245248-086 و 
مركز راهبري و پشتيباني به شماره تلفن : 27313131 -021 

- كليه شـركت هاي واجد شرايط  متقاضي شركت در مناقصه فوق مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ  1401/06/21 لغايت  
1401/06/27 به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند ، الزم است مناقصه گران درصورت 
عدم عضويت قبلي در سـامانه ، مراحل ثبت نام در سـامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي را جهت دريافت اسناد و شركت در 
مناقصه محقق سـازند . مهلت  بارگذاري  پيشنهادات  تا ساعت 12 روز يكشـنبه مورخ  1401/07/10   به نشاني فوق مي باشد ، ضمنًا 
پيشنهادات  بارگذاري شده در سـاعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ  1401/07/11 در محل دفتر معاونت مالي و پشتيباني شركت 
سـهامي برق منطقه اي باختر به نشاني باال به ترتيب قيد شده در اسناد مناقصه بازگشايي مي گردد ، به پيشنهادات فاقد سپرده به 
مبلغ و صورت  قيد شده فوق الذكر  ، فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش  ترتيب اثر داده نخواهد شد  و شركت سهامي برق منطقه اي باختر 

در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .
- آگهي فوق در شبكه اطالع رساني شركت توانير به نشاني WWW.tavanir.org .ir  قابل رويت مي باشد.  

انتشار نوبت اول : 1401/06/21
انتشار نوبت دوم : 1401/06/22 

نوبت اول

شناسه آگهي : 1379241

شركت سهامي برق منطقه اي باختر

آگهی مزايده نوبت چهارم
واحد اجرای احكام مدنی دادگستری جوانرود بموجب ماده 137 قانون اجرای احكام مدنی الی ماده 145 همان قانون در نظر دارد نسبت به فروش ماترك 

مرحوم محمد به درخواست محكوم له خانم پروانه ويسی از طريق مزايده اقدام نمايد. مشخصات اموال بدين شرح می باشد:
 1- يک دسـتگاه ساختمان مسكونی به مساحت 98/80 مترمربع )نودوهشت متر و هشتاد سانتيمتر( ملک فاقد سند ثبتی می باشد. در رهن يا اجاره 
نمی باشـد و ساختمان كلنگی و فاقد ارزش می باشد ملک توسط كارشناس رسمی ارزيابی گرديده و نظريه ی ارزياب به طرفين ابالغ ومصون از تعرض 
مانده است. كارشناس قيمت ملک معرفی شده را مبلغ 7/706/400/000 ريال  برآورد نموده است واين قيمت پايه می باشد. برنده مزايده كسی خواهد 
بود كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. دراجرای ماده 126 قانون اجرای احكام مدنی شركت كنندگان در مزايده می توانند ظرف 5 روز قبل از برگزاری 
مزايده با دريافت مجوز از اجرای احكام مدنی جوانرود از ملک فوق بازديد نمايند. افراد شركت كننده بايد ده درصد از قيمت پايه را بصورت نقدی يا به 
شماره حساب سپرده دادگستری واريز نموده باشند تا واجد شرايط در مزايده گردند. تاريخ مزايده و شركت در آن 1401/07/02 ساعت 10 صبح در شعبه 
اول اجرای احكام حقوقی دادگاه جوانرود  تعيين گرديده است . برنده مزايده می تواند ده درصد مبلغ مورد مزايده را فی المجلس پرداخت و مابقی ظرف 
مـدت يک ماه واريز نمايد درصورتی كه در مدت مقرر نتواند مابقی قيمت مال را واريز نمايد ده درصد پرداختی پس از كسـر هزينه های مربوطه به نفع 

صندوق دولت ضبط واخذ خواهد شد.
دادورز اجرای احكام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود – مصطفی حسينی

شهرستان جوانرود – ميدان انقالب – ابتدای خيابان شورا
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خبرروز

جان باختن ۴ تن در پي واژگوني ون حامل زائران ايراني 
سرپرس��ت اداره كل روابط عمومي و ارتباطات مردمي جمعيت هالل احمر از واژگوني يك دستگاه ون حامل زائران ايراني در 
حله عراق خبر داد. اشكان موس��وي در اين باره گفت: در ساعت 5:20 صبح يكشنبه يك ون حامل زائران حسيني در استان 
حله واژگون شد كه متاسفانه در اين حادثه چهار نفر جان خود را از دست دادند. او با بيان اينكه ۱0 تن نيز در جريان اين حادثه 
مصدوم شدند، گف�ت: مصدوم شدگان با اتوبوس آمبوالنس هالل احمر مستقر در خاك عراق به ايران منتقل شدند و ساعاتي 
پيش به مرز زرباطيه-مهران انتقال داده شدند. سرپرست اداره كل روابط عمومي و ارتباطات مردمي جمعيت هالل احمر افزود: 

 اين افراد در پايانه مرزي به عوامل اورژانس كشور تحويل داده شده و از آنجا به بيمارستان امام حسين مهران منتقل شدند.

رويخطخبر

فوت ۲۴ بيمار كرونايي
بر اساس اعالم مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آم��وزش پزش��كي، در طول 2۴ س��اعت 
گذشته، 2۴ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين 
بيماري، به ۱۴۴ هزار و ۱۷۸ نفر رس��يد. بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶۹۶ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي و ۱۹۹ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به ۷ ميليون و 5۳۸ هزار و ۸2۱ نفر رسيد. تاكنون ۷ 
ميليون ۳۱5 هزار و 5۶۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 5۴۷ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون 5۳ 
ميليون و ۹2۶ هزار و ۹0 آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام شده است. تاكنون ۶5 ميليون و ۴۶ 
ه��زار و 2۹5 نفر ُدز اول، 5۸ ميلي��ون و ۴۳۸ هزار و 
202 نفر ُدز دوم و ۳۱ ميليون و ۴۹ هزار و ۱۱۶ نفر، ُدز 
سوم و باالتر واكسن كرونا را تزريق كرده اند و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۱5۴ ميليون و 

5۳۳ هزار و ۶۱۳ ُدز رسيد.

آغاز فعاليت گشت هاي 
ويژه پليس در پايتخت

رييس پليس پايتخت از آغاز كار گش��ت هاي ويژه 
پليس ب��راي مبارزه ب��ا جرايم خش��ن، زورگيران، 
مجرمان گستاخ و ... خبر داد. سردار حسين رحيمي 
در مراسم آغاز به كار گشت هاي ويژه پليس پايتخت 
براي مقابله با جرايم كه صبح ديروز با حضور جانشين 
فراجا در ستاد مركزي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ 
برگزار شد، گفت: در راستاي صدور دستور فرماندهي 
انتظامي كل كشور پس از يك ماه برنامه ريزي آماده 
اجراي گش��ت هاي ويژه در تهران هس��تيم و اين 
گش��ت ها از امروز فعاليت خود را آغاز كرده است. او 
با بي��ان اينكه هدف اصلي اين گش��ت ها برخورد با 
مجرمين جرايم خشن، س��ارقان به عنف، زورگير، 
خفت گير و همچنين مجرمان وقيح و گستاخ است. 
گفت: اين افراد بايد چهره قاطع پليس را هم مشاهده 
كنند و به نظر مي رسد كه تاكنون اين چهره را مشاهده 
نكرده اند. رييس پليس پايتخت ادامه داد: اين گشت ها 
پس از يك ماه تمرين و سازماندهي آماده اند تا براي 
برخورد با اي��ن مجرمان وارد عمل ش��وند. پليس 
هفت طرح ويژه را در ته��ران اجرا مي كنند. بخش 
اول 2۱0 واحد گشت هاي پليس است كه در 2۱0 
محور بزرگراهي تهران فعاليت خواهد كرد. همچنين 
فعاليت اين گش��ت ها در محورهاي فرعي مكمل 
اقدامات پليس خواهد بود. همچنين در محله هاي 
آلوده مانند، ش��وش، مولوي و هرن��دي و... نيز۳00 
نفر از همكاران پليس در ايستگاه هاي ده گانه پليس 

فعاليت خواهند كرد. 

رويداد

راه اندازي »مدرسه مجازي ايران« براي دانش آموزان خارج از كشور

از وقتي كه كرونا باعث تعطيلي مدارس شد، بيش از 
۳ ميليون دانش آموز به دليل عدم دسترسي به تبلت 
و موبايل از تحصيل باز ماندند، در واقع امكان تحصيل 
مجازي براي همه دانش آموزان فراهم نشد، البته در 
اين سه سال هم آموزش و پرورش هيچ تالشي براي 
اصالح اين وضعيت انجام نداد، حتي اپليكيشني هم 
كه به اين منظور راه اندازي شده بود نتوانست نياز 
دانش آموزان را به طور كامل بر طرف كند، اما اينكه 
حاال تجربه كرونا باعث ش��ده تا آموزش و پرورش 
ب��ه فكر راه اندازي »مدرس��ه مج��ازي« بيفتد و با 
اين مدارس بخواهد ه��م بازماندگان از تحصيل را 
تحت پوشش قرار دهد و هم دانش آموزان خارج از 
كشور را ،بايد ديد كه چقدر مي تواند در اين زمينه 
موفق عمل كند. اين در حالي اس��ت كه باز ماندن 
دانش آموزان از مدرسه در دوران كرونا بسياري از 
آنها را براي هميشه از تحصيل محروم و راهي بازار 
كار كرده است. اين كودكان كه اكثرا سني بين ۱0 
تا ۱5 سال دارند، حاال ديگر تمايلي براي بازگشت 
به مدرسه ندارند، آنها ترجيح مي دهند براي تامين 
معيش��ت خانواده خود در اين ش��رايط اقتصادي 
تالش كنند تا اينكه بخواهن��د به درس خواندن 
روي بياورن��د، آيا اي��ن طرح آم��وزش و پرورش 
مي تواند مانع دوري اين دانش آموزان از تحصيل 

شود؟ تنها زمان واقعيت را روشن خواهد كرد.

    مدرسه مجازي ايران
رييس مرك��ز امور بين الملل و مدارس خارج از كش��ور 
گفت: مدرسه مجازي ايران براي بازماندگان از تحصيل 
و دانش آم��وزان ايراني مقيم خارج از كش��ور به زودي 
راه اندازي مي شود. مهدي فياضي افزود: وزير آموزش و 
پرورش براي راه اندازي مدرسه مجازي ايران به منظور 

تحصيل دو گ��روه دانش آموزان بازمان��ده از تحصيل و 
ايرانيان مقيم خارج از كشور تاكيد دارد. او ادامه داد: برخي 
ايرانيان خارج از كشور در محدوده هايي حضور دارند كه 
مدرسه ايراني وجود ندارد، بنابراين بواسطه اين سامانه 
مجازي مي توانند از ظرفيت مدرس��ه اي��ران به صورت 
آنالين و آفالين مانند شبكه شاد استفاده كنند. معاون وزير 
آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: برخي قابليت هاي 
جديد مانند امكان تعاملي بودن به سامانه مدرسه ايران 
افزوده و به زودي از آن رونمايي مي شود كه مورد استفاده 

فرزندان ايراني مقيم خارج از كشور قرار گيرد.

    فعاليت حدود هزار نفر كادر 
در مدارس ايراني خارج از كشور

فياضي درباره تعداد معلمان خارج از كش��ور اظهار 
كرد: حدود هزار نفر كادر در م��دارس ايراني خارج 
از كشور مشغول فعاليت هستند، از اين ميان حدود 
صد نف��ر از معلمان اعزامي هس��تند و حدود ۳00 
نفر آنها هم معلماني هس��تند ك��ه به صورت تبعي 
يا اقامت در آن كش��ور حضور دارند و مدارس هم از 
علم آنها بهره مند مي شود. او افزود: حدود ۴00 نفر 
از معلمان مدارس ايراني خارج از كش��ور با سابقه، 
تجربه و حرفه معلمي آشنا هستند و شغل معلمي 
دارند و در مدارس كار مي كنند، همچنين ۶00 نفر 
ديگر معلمان محلي هستند و از ايرانيان مقيم آنجا 
كه دانشجو يا عالقه مند هستند، به صورت پاره وقت 
استفاده مي شود و آموزش درس هايي را در كالس 
درس به عهده مي گيرند. رييس مركز امور بين الملل 
و مدارس خارج از كشور گفت: همچنين يك سري از 
اين ۶00 نفر هم كادر پشتيباني مدارس هستند، يك 
ظرفيت ديگري هم براي جبران معلم كسري وجود 
دارد كه آموزش تركيبي و آميخته است كه در دوران 

كرونا تمرين شد. فياضي ادامه داد: برخي از مدارس 
بهترين معلمان داخل اي��ران را انتخاب مي كنند و 
به اين ترتيب، به صورت مجازي يا ويدئو كنفرانس 
براي دانش آموزان كالس درس را قرار مي دهند كه 
اين ويدئوها مي تواند در اختيار س��اير دانش آموزان 
هم قرار گيرد. او خاطرنش��ان كرد: تدريس معلم به 
صورت حضوري نيست اما با توجه به اينكه در دوران 
كرونا همه به اين نوع آموزش عادت كرده اند، به اين 
وسيله جبران كمبود معلم به صورت آنالين يا آفالين 
با بهترين معلمان داخل ايران رفع مي شود كه البته 
اين هم به همت مدير مدرسه و انجمن اوليا و مربيان 
بستگي دارد كه كمبود معلم را جبران كنند. در حال 
حاضر حدود ۸ هزار و 500 دانش آموز وجود دارد كه 
در ۷۶ مدرسه جمهوري اسالمي در خارج از كشور 
تحصيل مي كنند.همچنين ه��زار و ۶ نفر معلم در 
مدارس خارج از كشور مش��غول كار هستند كه به 
گفته مسووالن مركز امور بين الملل و مدارس خارج 
از كشور در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين 
و تربيت ۶ س��احته دانش آم��وزان تالش مي كنند. 
سند تحول بنيادين براساس نظر كارشناسان حوزه 
تعليم و تربيت به عنوان نقشه راه آموزش و پرورش 
تدوين شده است. براساس محتوا و متن اين سند، 
پرورش دانش آموزان در ۶ ساحت تربيتي اعتقادي، 
عبادي و اخالقي، تربيت اقتصادي و حرفه اي، تربيت 
علمي و فناوري، تربيت اجتماعي و سياسي، تربيت 
زيس��تي و بدني و تربيت زيبايي شناختي و هنري 
مي تواند انسان و در نهايت جامعه را براي رسيدن به 
كمال مطلوب هدايت كند. همچنين در سند تحول 
بنيادين اعالم شده كه هر دانش آموز بايد پس از پايان 
تحصيالت خود در آم��وزش و پرورش يك مهارت 
آموخته باشد تا از اين طريق بتواند كسب درآمد كند.

يادداشت

نوجوانان و اشتياق استفاده از مواد مخدر
س��ن مصرف مواد مخدر 
به كمترين مي��زان خود 
رسيده است. در دهه هاي 
گذش��ته جوان��ي نقطه 
ش��روع اين س��وءمصرف 
بود، اما حاال نوجوان هايي 
كه به م��دد كاربري دايم 
در ش��بكه هاي اجتماعي 
عالئم بلوغ زودرس را تجربه مي كنند اين ميانگين 
س��ني را تقليل داده اند. آغ��از نوجواني دوراني كه 
با تغيي��رات فيزيولوژيك با اهميتي همراه اس��ت 
و باالترين ميزان ريس��ك پذيري را در نوجوان به 
وجود مي آورد. به نظر مي رسد كه ما نتوانسته ايم 
به اندازه كافي، مس��ائلي جذاب تر از مواد مخدر را 
براي نوجوان هايي كه هيجانات بااليي دارند، تبليغ 
كنيم ت��ا در اين دوران حس��اس، نخواهند با مواد 
مخدر خودي نشان بدهند. در صورتي كه گروه هايي 
ديگري دايما در ح��ال تبليغ مواد مخدر به عنوان 
راهي براي خوش حالي و خوشگذراني هستند. در 
اولين قدم خان��واده و والدين و در قدم هاي بعدي، 
معلمان مدارس و رسانه ها بايد اين تبليغات منفي 
را خنثي كنند. متاسفانه رابطه نامطلوب نوجوان 
با پدر و مادرش و احس��اس ناخوشايند در محيط 
خانه، هميشه يكي از اساسي ترين علت هاي گرايش 
نوجوان ها به مواد مخدر است. در واقع همه چيز در 
هر دوراني از زندگي، به س��بك تربيتي و فرهنگي 
خانواده بستگي دارد؛ در نوجواني بيشتر! در واقع، 
نوجواني، دوراني لب مرز است كه بيشتر از هر وقت 
ديگري، فرد ني��از دارد تا خواس��ته هايش ديده و 
شنيده شود. اما در عمل چه اتفاقي مي افتد؟ اينكه 
قريب به اتفاق پ��در و مادرهاي ما، از روش تربيتي 
س��نتي به نام كنترل بيروني اس��تفاده مي كنند؛ 
كنترلي كه به طور مداوم از طرف پدر و مادر و كادر 
مدرسه صورت مي گيرد و از نظر نوجوان خوشايند 
نيس��ت و خودش را در معرض خطر مي بيند. اين 
كنترل بيروني، از اين نظر آسيب زا است كه ما فقط 
آن را در حوزه ش��ناختي علم روانشناس��ي، يعني 
تحصيلي اعم��ال مي كنيم در صورت��ي كه دوره 
نوجواني، دوره تحول فرد و ش��امل چندين و چند 
بعد است. بعد شناختي، عاطفي، اخالقي، اجتماعي 
و ...! اما متاسفانه در فرهنگ خانوادگي و سيستم 
آموزش و پ��رورش، همه هم و غم ش��ان بر حوزه 
شناختي است و رشد ديگر جنبه ها و بعدها را ناديده 
مي گيرند. در واقع اين ناديده گرفتن است كه بيشتر 
از كنترل نكردن مي تواند باش��د و نوجوان را به هر 
سمت و سويي سوق بدهد؛ از جمله استعمال مواد 
مخدر. مساله اينجاست كه اكثر خانواده ها به اندازه 
كافي نسبت به نوسانات سن و سال بلوغ و نوجواني، 

آگاهي كافي و الزم را ندارند.
 بديهي اس��ت كه دوره نوجواني با بلوغ جسماني 

و جنسي همراه اس��ت؛ مسائلي كه مي تواند هم از 
نظر هورموني و هم از نظر عرفي واجتماعي، براي 
نوجوان اس��ترس و نگراني به همراه داشته باشد. 
اما در چنين ش��رايطي، اين نوجوان ب��ا والديني 
روبرو است كه آمادگي برخورد و رفتار با نوجواني 
در چنين ش��رايط و موقعيتي را ندارند. يعني هم 
نوجوان در مرحله حساسي است و هم خانواده ها 
ناآگاه! آن وقت اس��ت كه خانواده دست به كنترل 
بيروني مي زند. آنها گاهي احساس خطر مي كنند 
و مي خواهند ب��ا تهديد، تحقي��ر، كل كل، تنبيه، 
انتقاد، س��رزنش يا حتي پاداش و باج دادن، مانع 
پيش��روي خطر بش��وند. در صورتي كه مجموعه 
اين رفتارها باعث مي ش��ود كه نوجوان دچار يك 
آش��فتگي رواني بش��ود.او براي كم كردن بار اين 
رفتارهايي كه با او شده، به گروه همساالن خودش 
پناه مي برد كه آنها هم همين ش��رايط را دارند.  در 
چنين شرايطي، اين دسته از نوجوان ها، براي تخليه 
اين حجم از فشار و آشفتگي، به سيگار، الكل، مواد 
مخدر و در دسترس ترين آنها، گل روي مي آورند. 
در واقع نوجوان هايي در چنين موقعيت هايي قرار 
مي گيرند كه فشاري مضاعف بر فشار اختصاصي 
س��ن و سال ش��ان، از طرف خانواده درباره درس 
خواندن و... به آنها وارد ش��ده اس��ت. متاس��فانه 
بسياري از خانواده ها، خودشان با دستان خودشان، 
فرزندانش��ان را در باتالق آس��يب هاي اجتماعي 
مي اندازند. آس��يب هايي كه فقط هم به اعتياد به 
مواد مخدر ختم نمي ش��ود. اعتي��اد به بازي هاي 
كامپيوتري و اعتياد و گرايش زياد به مسائل جنسي 
هم از ديگر آسيب هايي است كه مي تواند در كنار 
استعمال و اعتياد به مواد مخدر، نوجوان را درگير 
كند. طبيعتا مهم ترين راه پيش��گيري در دس��ت 
والدين و معلمان مدارس اس��ت. آنها بايد آموزش 
ببينند و بدانند كه سعادت نوجوان، تنها در مسائل 
تحصيلي و موفقيت ه��اي ظاهري و عرفي جامعه 
نيس��ت. بلكه نوجوان دچار احساسات و عواطفي 
است كه توجه به آنها، مي تواند او را در همه جنبه ها 
از جمله مسائل تحصيلي هم به موفقيت برساند. 
اين ما هستيم كه بايد بتوانيم روش تربيتي مان را 
به س��مت كنترل دروني، توجه به انتخاب بچه ها 
و احترام گذاش��تن به دنياي مطلوب شان هدايت 
كني��م. در اين ميان، آزادي ه��اي معقول همراه با 
قانون هم مي تواند گره گش��اي يك ارتباط س��الم 
بين نوجوان و والدينش باش��د. آن وقت اس��ت كه 
اگر چنين كرديم، بدون ش��ك، مي توانيم بخشي 
از آس��يب هاي احتمالي و در پي��ش روي نوجوان 
را برداري��م. البت��ه كه ن��ه والدين و نه مس��ووالن 
مدارس، به تنهايي و دست تنها نمي توانند به اين 
هدف برسند. بلكه الزم است كه همگي به صورت 
هماهن��گ چنين رويكردي را ب��ه كار بگيرند تا با 

گذشت زمان، شاهد نتايج خوشايند آن باشيم.

گليماندگار|
 زماني سوداي راه اندازي توريسم سالمت 
را در س��ر مي پرورانديم. مس��اله اي كه 
البته تا حدي هم محقق ش��ده بود، بس��ياري از افراد 
براي عمل هاي جراحي به خص��وص زيبايي به ايران 
مي آمدند، فرقي نداش��ت از امريكا تا اروپا پزش��كان 
ايراني پرآوازه بودند و البت��ه هزينه هاي درماني براي 
اين افراد در اي��ران يك صدم آن چيزي بود كه بايد در 
كشور خود پرداخت مي كردند. بماند كه طي تمام اين 
سال ها نتوانستيم از اين فرصت استفاده بهينه ببريم. 
دولتمردان مان چنان به صادرات نفت چسبيده بودند 
كه هيچ چيز ديگري را در حد و اندازه درآمدزايي نفتي 
نمي ديدند و اين شد كه تحريم ها كمر مردم را شكست و 
حاال اقتصاد كشور را به جايي رسانده كه همان پزشكان 
چيره دست عطاي ماندن در كشور و خدمت به مردم 
را به لقايش بخش��يده اند و هر روز دسته دسته و گروه 
گروه عزم رفتن مي كنند به همان كشورهايي كه آنها 
را با رويي گشاده مي پذيرند و از تخصص و اعتبارشان 
استفاده مي كنند. اين در حالي است كه اگر امكانات 
بيمارس��تان هاي ما ب��ه نوعي بود كه مي توانس��تيم 
تعداد قابل توجهي بيمار را از كش��ورهاي ديگر براي 
عمل هاي جراحي به ايران بياوريم مي توانستيم درآمد 
ارزي معادل فروش نفت از آنها داشته باشيم. البته كه 
دولتمردان ما در تمام اين سال ها هيچ عزم جدي براي 
راه اندازي توريس��م در ايران نداشته و ندارند. هميشه 
حواش��ي بر اصل ماجرا غلبه مي كرد و مس��اله جذب 
توريسم در ايران به بن بست اما و اگرها مي خورد. سال ها 
پيش نمايندگاني از كشورهاي عربي به ايران آمده بودند 
و از اشتياقي كه براي رفتن به چشمه هاي آب گرم ايران 
داشتند سخن مي گفتند، اما دريغ از اينكه مسووالن 
گامي ه��ر چند كوچك براي فراه��م آوردن امكانات 
در اين مناطق بردارند تا باعث كس��ب درآمد ارزي از 
راهي غير از فروش نفت ش��ود. اين درست است كه 
تحريم هاي ناعادالنه امريكا و كشورهاي غربي باعث 
بروز مشكالت عديده اقتصادي شد اما بي تدبيري و 

بي توجهي به ظرفيت هاي موجود در كشور از سوي 
مس��ووالن نيز به اين مساله دامن زد. اينكه حاال در 
يك سال ۳ هزار پزشك درخواست مهاجرت از كشور 
را مي دهند، حقيقت تلخي است كه در آينده اي نه 
چندان دور مي تواند عواقب س��ختي را براي حوزه 
بهداش��ت و درمان كشور به ارمغان بياورد. اين آمار 
زماني تكان دهنده تر مي ش��ود كه از زبان مسووالن 
حوزه بهداشت و درمان مي شنويم كه طي يك سال 
بيش از ۳0 هزار نفر از كادر درمان از كشور مهاجرت 
كرده ان��د، اين يعن��ي كاهش روز اف��زون نيروهاي 
متخصص در حوزه بهداشت و درمان. كمبود پزشك 
و پرستار و البته پايين آمدن سطح خدمات درماني. 

    نبود جراح قلب كودكان در كشور
در حالي كه ظرف دو سال اخير، ۶۳ جراحي پيوند قلب 
كودكان در كشور انجام شد و ايران در پله نخست دنيا 
ايستاد حاال محمد رييس زاده، رييس كل نظام پزشكي 
ايران، هشدار داده: »جراح قلب اطفال نداريم، ممكن 
است چند س��ال ديگر مجبور به واردات جراح اطفال 
از خارج از كشور بش��ويم.« پروانه معتمد، متخصص 
كودكان در اين باره به »تعادل« مي گويد: كافي است 
نگاهي به ميانگين درآمد يك پزش��ك متخصص در 
كشورهاي اروپايي و امريكايي بيندازيد و آن را با درآمد 
پزشك ايراني مقايس��ه كنيد، به طور طبيعي متوجه 
مي ش��ويد كه دليل ع��دم رغبت افراد ب��راي گرفتن 
تخصص كودكان و مهاجرت پزشكان متخصص اين 
رش��ته چه چيزي مي تواند باشد. مس��اله اين نيست 
كه پزش��كان ايراني درآمد خود را به س��المت جامعه 
ترجيح مي دهند و هميش��ه هم از اين هجمه ها عليه 
پزشكان استفاده شده است، اما وقتي شما نمي توانيد 
تعادلي بين دخل و خرج خود ايجاد كنيد به ناچار بايد 
راه هاي ديگري را انتخاب كنيد. ميانگين درآمد ساالنه 
يك پزش��ك متخصص در كشور رقمي بين ۳۸ تا ۴0 
هزار دالر اس��ت حال اين مبلغ را با پايين ترين درآمد 
پزشكان در تركيه و عراق مقايسه كنيد كه هر كدام ۱۸ 

تا 20 برابر پزشكان ايراني ويزيت دريافت مي كنند. او 
مي افزايد: در مورد پزشكان متخصص اطفال وضع بدتر 
است، تعداد مراجعات آنها بسيار كمتر از يك پزشك 
متخصص گوش و حلق و بيني يا متخصص قلب است، 
در اين شرايط وقتي هزينه ها و درآمدها را با هم مقايسه 
مي كنند راهي جز رفتن برايشان باقي نمي ماند، يك 
پزشك كه س��ال هاي زيادي از عمرش را صرف درس 
خواندن و تخصص گرفتن كرده است، حاال مي خواهد 
با فراهم كردن رفاه نسبي براي خود و خانواده اش نتيجه 
آن تالش را ببيند ما نمي توانيم بابت اين خواسته او را 
سرزنش كنيم، بلكه بايد سيستمي را كه نمي تواند اين 

شرايط را براي او فراهم كند سرزنش كرد. 

    چرخه معيوب سالمت در كشور
دكتر عطا قزويني، متخصص بيهوشي درباره تفاوت 
فاحش نرخ ويزي��ت و هزينه هاي جراحي در ايران با 
ساير كش��ورها به »تعادل« مي گويد: كامال واضح و 
روشن اس��ت كه ميزان هزينه هاي درماني در كشور 
ما چه ميزان اندك است، البته همين ميزان اندك هم 
براي بس��ياري از مردم قابل پرداخت نيست و در اين 
بين وزارت بهداش��ت و درمان هم هيچ تالشي براي 
واقعي كردن سرانه بهداشت و درمان و واقعي كردن 
تعرفه هاي پزشكي از خود نشان نمي دهد. تا زماني كه 
سرانه بهداشت و درمان واقعي نشود، مردم هم براي 
تامين هزينه هاي درماني خود با مش��كل مواجه اند، 
بيمه ها نمي توانند بدهي هاي خود به پزشكان و مراكز 
درمان��ي را پرداخت كنند و اين چرخه معيوب ادامه 

دارد تا زماني كه از حركت باز ايستد.
او مي افزايد: حاال كه ما تعداد قابل توجهي پزش��ك و 
پرستار را از دست داده ايم مسووالن به اين فكر افتاده اند 
كه راه چاره چيست، البته مايه تاسف است كه حرف از 
وارد كردن پزشك از كشورهايي مثل هند و پاكستان 
به ميان مي آيد در حالي كه ما خود بهترين ها را پرورش 
داده ايم اما توان نگهداري از آنها را نداشتيم. چند سال 
اس��ت كه پرس��تاران براي احقاق حق��وق خود فرياد 

مي زنند اما صدايشان به جايي نمي رسد، چند پزشك 
و پرس��تار در دوران كرونا جان خود را از دست دادند؟ 
مس��ووالن براي تجليل از آنها چه كار مهمي كردند. 
همين بي توجهي ها مايه دلسردي مي شود و نتيجه آن 
چيزي است كه حاال ديگر روساي نظام پزشكي هم به 
آن اعتراف مي كنند، درخواست مهاجرت ۳ هزار پزشك 
طي يك سال.  اين متخصص بيهوشي مي گويد: اين 
آمار و ارقام بسيار نگران كننده هستند، نمي توانيم به 
راحتي از كنار آنها و ضربه اي كه به پيكره نظام سالمت 
كش��ور وارد مي كنند بگذريم. باز ه��م در اين ميان 
بيشترين آسيب را مردمي مي بينند كه نياز به خدمات 
ارايه شده از سوي اين پزشكان دارند. همين االن هم 
كيفيت خدمات درماني در اكثر بيمارس��تان هاي 
دولتي به حداقل رسيده اس��ت، با ادامه اين روند 

معلوم نيست چه بر سر بيماران خواهد آمد. 

    چرا مردم عزم رفتن مي كنند
بيتا مظاهري، جامعه ش��ناس اما از منظر ديگري به 
مهاجرت پزشكان و ديگر مردم نگاه مي كند و در اين 

باره مي گويد: وقتي اف��راد نتوانند دورنمايي از آينده 
اجتماعي خود داش��ته باش��ند، وقتي تمام زندگي 
شان صرف حل مش��كالت اقتصادي ش��ود، وقتي 
امنيت شغلي نداشته باشند و... اولين گزينه اي كه به 
آن فكر مي كنند مهاجرت اس��ت. طبق آخرين آمار 
سايت رصدخانه مهاجرت ايران، هر چهار دقيقه يك 
ايراني براي كانادا درخواس��ت ويزا مي دهد. اين آمار 
تكان دهنده است. در واقع هر كسي كه توانايي رفتن 
را داشته باش��د، مي رود. اما فراموش نكنيم تمام اين 
افرادي كه مهاجرت مي كنند يعني شرايط مهاجرت 
به كشور ديگري را دارند، افرادي هستند كه مي توانند 
براي كشور خود مفيد باشند، آنها يا نخبه اند يا توانايي 
مهمي دارند. توانايي هايي كه كش��ورهاي مقصد به 
خوبي از آن آگاهند و به آن احتياج دارند.  او مي افزايد: 
چنين روند افزايشي در مهاجرت مي تواند آينده كشور 
را با خطر جدي مواجه كند، در واقع وقتي كشور خالي 
از نيروي كار ماهر، افراد نخبه و كس��اني مي شود كه 
مهارت هاي الزم براي پيشبرد اهداف جمعي را داشته 
باشند، ركود جامعه را فرا مي گيرد. اين ركود مي تواند 

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... باشد. اين ركود بر 
نسل آينده كشور هم تاثيرات منفي زيادي مي گذارد. 

    مهم ترين عامل مسائل اقتصادي است
اين جامعه ش��ناس در بخش ديگري از س��خنانش 
مي گويد: حتما اين جمله را از خيلي ها شنيده ايد كه 
ما در ايران به ريال پول در مي آوريم اما به دالر هزينه 
مي كنيم. اين همان مساله اي است كه باعث مي شود 
افراد به فكر مهاج��رت بيفتند. چرا ك��ه مي بينند 
درآمدش��ان در كش��ور خود آنقدر پايين است كه 
براي تامين هزينه هايشان هميشه با مشكل مواجه 
هستند، مشكالت معيشتي يكي ازعوامل دلزدگي 
مردم است. جواني كه مي بيند در ايران نمي تواند با 
اين سطح درآمد و آن سطح هزينه زندگي نرمالي 
داشته باش��د، به اين فكر مي كند كه آينده خود را 
در جاي ديگري بس��ازد كه حداقل برايش آرامش 
روحي ب��ه ارمغان مي آورد. پ��س مهم ترين عامل 
مهاجرت مسائل اقتصادي است و بعد از آن مسائل 

اجتماعي و فرهنگي دخيل مي شوند. 

گزارش

طي يك سال 30 هزار نفر از كادر درمان مهاجرت كرده اند

چرخه معيوب سالمت و فرار متخصصان
از توريسم سالمت به واردات پزشك رسيده ايم

مهدياسكندري
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