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يادداشت- 1

 برنامه هاي سردرگم 
و اهداف استراتژيك

اقتص��اد اي��ران در زمين��ه 
برنامه ري��زي توس��عه اي، 
مشكالت اساس��ي و پايه اي 
دارد. شايد بتوان گفت يكي از 
اصلي ترين مشكالت اقتصاد 
ايران، نداشتن راهبرد اساسي 
و الگوي مدون براي توسعه 
است. چون راهبرد اساسي و 
در كنار آن هدف زيربنايي براي توسعه وجود ندارد، 
برنامه هاي ارايه شده نيز اغلب سردرگم هستند و افق 
پيش روي آنها معلوم نيست. بيشتر برنامه ها تعدادي 
از اهداف كلي و مفهومي را مانند رش��د باال، صادرات 
قاب��ل توجه، ت��ورم تك رقمي، ارز تك نرخ��ي و... در 
خود نهفته دارند، بدون اينكه برنامه هاي جزئي براي 
دستيابي به اين اهداف مشخص شده باشد.امروز مگر 
اقتص��ادي را در دنيا مي توان پيدا كرد كه مديران آن 
اعالم كنند، رشد اقتصادي نامطلوب است يا تورم بايد 
افسارگسيخته باش��د يا پول ملي تقويت نشود؟ هر 
عقل سليمي اين گزاره هاي مبرهن را قبول دارد، اما 
نكته اي كه يك اقتصاد توسعه يافته را از اقتصاد توسعه 
نيافته متمايز مي كند، راه هاي دستيابي به اين اهداف 
متعالي است. هر مفهوم مثبتي در اقتصادهاي جهاني 
گردآوري مي ش��ود و در قالب اهداف در برنامه هاي 
باالدستي كش��ور ما گنجانده مي ش��وند. مجموعه 
اهداف مانند رشد اقتصادي، سالمت قوام يافته، رفع 
فقر، كشاورزي مطلوب و...بايد حلقه ارتباطي ايجاد 
كرد و در قالب برنامه هاي توسعه اي زمينه دستيابي 
به آنها را فراهم كرد. براي برداشتن گام هاي اساسي 
در برنامه هاي باالدستي بايد ابتدا يك هدف بنيادين 
و راهبردي تعيين ش��ود و بعد امكانات را در راستاي 
تحقق آن ب��ه كار گرفت. بعد به س��راغ هدف بعدي 
مي رويم، هدف س��وم، هدف چهارم و... اين رويكرد 
را در علم اقتصاد، برنامه ه��اي عمومي يا برنامه هاي 
راهبردي نام گذاري مي كنند. اما چون نگاه راهبردي 
در اقتص��اد ايران وجود ندارد، هر ف��رد، مدير، نهاد يا 
دولتي بر اساس ظن خود برنامه ريزي و هدف گذاري 
مي كند. يك دولت��ي روي كار مي آي��د يك راهبرد 
را مد نظر دارد، دولت بعدي كه س��كان را به دس��ت 
مي گيرد نوع ديگري از برنامه ريزي را دنبال مي كند. 
اين وضعيت در جزييات هم مش��اهده مي شود. مثال 
وزارت جهاد كش��اورزي مبتني بر نف��وذي كه دارد، 
تالش مي كند تا امكانات را به سمت كشاورزي سوق 
دهد، وزير صمت به دنبال گس��يل داشتن امكانات 
به زيرمجموعه خود اس��ت، وزارت راه و شهرس��ازي 
همانطور، وزارت ارتباطات همينط��ور و... به عبارت 
روش��نتر، ما امكانات، بودجه ها و ظرفيت هاي خود 
را براي اه��داف متكثري اتالف مي كنيم بدون اينكه 
متوجه باشيم اين رويكرد نهايتا منجر به رشد مستمر 
نخواهد شد. ما به يك هدف استراتژيك نياز داريم و 
بايد همه امكانات در راستاي تحقق آن به كار گرفته 
شوند. به همين دليل است كه شما مي بينيد در قانون 
بودجه ايران دامنه وسيعي از پروژه هايي وجود دارند 
كه مثال 10، 20، 40 يا 60درصد پيشرفت داشته اند. 
چون بودجه متكثر تخصي��ص مي يابد. در واقع نگاه 
ما به پروژه ها و گزاره هاي اقتصادي افقي و س��طحي 
اس��ت و مباحث را عميق نمي بينيم. از س��وي ديگر 
به صورت كلي همه مس��ووالن ارشد كشور از حاكم 
شدن اهداف اس��تراتژيك در كشور گريزان هستند. 
ش��ايد به اين دليل است كه در اثر داشتن يك چنين 
راهبردي سوءمديريت ها به سطح مي آيند و نمايان 
مي ش��وند. اين نوع نگاه در اغلب برنامه هاي توسعه 
5ساله كش��ور به جز يكي- دو مورد محدود مشاهده 
مي شود. بررس��ي محتوايي برنامه هفتم توسعه نيز 
نش��ان مي دهد كه همه اهداف متعال��ي در كنار هم 
گذاشته شده است، بدون اينكه مشخص شده باشد از 
كدام مسير قرار است يك چنين اهدافي  محقق شود.  
اي كاش تدوين كنندگان اين نوع اسناد باالدستي به 
جاي اين تكثر به اهداف مشخصي فكر كنند و بعد از 
تحقق آن اولويت دوم و سپس هدف بعدي. مثال اگر 
اكثريت كارشناسان و مديران معتقدند تورم بايد مهار 
شود، همه ظرفيت ها براي تحقق اين هدف تجميع 
شوند. اين در حالي است كه نحوه برنامه ريزي  فعلي 
به گونه اي اس��ت كه اساسا برخي از اين اهداف كالن 
با هم تضاد دارند و نتايج متفاوتي به جاي مي گذارند.  
اگر رشد صادراتي مد نظر است، شايد سركوب ارزي 
نتيجه مناسبي براي دستيابي به اين هدف نباشد. اگر 
مقابله با فقر و بهبود معيش��تي مد نظر است، دليلي 
وجود ندارد سياست هايي به كار گرفته شوند كه باعث 
نوسانات تورمي مي شوند.مجموعه اين گزاره هاي كلي 
به نظرم در جريان تدوين برنامه هفتم توس��عه بايد 
مورد توجه قرار بگيرد تا ظرفيت هاي كشور در مسير 
دستيابي به يك هدف مشخص به كار گرفته شوند. 
اگر به اين اهداف مش��خص طي س��ال هاي گذشته 
توجه ش��ده بود و در هر برنامه توسعه اي حداقل يك 
هدف بنيادين محقق مي شد، امروز حداقل 7مشكل 
اساس��ي در اقتصاد ايران حل شده بود. اما فقدان اين 
نگاه استراتژيك  باعث شده 7 برنامه 5ساله در اقتصاد 
ايران پشت سر گذاشته شوند، بدون اينكه دستاوردي 

نصيب كشور شود.
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فروش كاالي تقلبي يا سياه نمايي؟ 
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 سراب 
خودروي شخصي

شفافيت اقتصاد با دريافت 
مجوز از طريق درگاه ملي 

 نماد سرخابي ها 
در بازار سرمايه

سابقه تصميم هاي عجيب در 
كميسيون عالي تنظيم مقررات

 حكم اعدام
مبارزه با معلول است

1- سرانجام سياست هاي مهار 
ترافي��ك پاييزه تح��ت عنوان 
شناورس��ازي س��اعت آغاز به 
كار ادارات، مراك��ز آموزش��ي 
و بنگاه هاي توليدي از س��وي 
مسووالن دولتي اعالم شد. بر 
اين اساس، ساعت 6 صبح زمان 
آغاز به كار كارخانجات، 6 و 30 
دقيقه صبح، زمان حضور كاركنان بانك ها در شعب؛ 7 و 30 
دقيقه آغاز به كار دبيرستان ها؛ و 8 و 30 دقيقه آغاز به كار 

دبستان ها تعيين شده است. 
2- بي گمان، سامان بخش��ي به ترافيك شهري همچون 
تهران نيازمند اقدامات ريش��ه اي و اساسي است و اجراي 
چنين طرح هايي صرفا نوعي ُمسكن به شمار مي رود. اگر 
چه پيش بيني هاي رسمي حاكي از افزايش 30 درصدي 
ترافيك پاييزه به دليل بازگش��ايي مراكز آموزشي پس از 
دو سال تعطيلي كرونايي است، اما بدون اين افزايش 30 
درصدي نيز هم اينك وضعيت ترافيكي تهران قابل دفاع 
نيست. به ويژه آنكه در نيمه هاي تابستان سال جاري شاهد 
بوديم كه با برگزاري يكي دو نمايشگاه تخصصي در محل 
نمايشگاه بين المللي تهران قفل شدگي بزرگراه چمران در 
زمان كوتاهي به ساير شريان هاي اصلي پايتخت سرايت 
كرد و بخش عمده اي از اين شهر قفل شد. در 27 آذر سال 
گذشته نيز ركورد ترافيك پايتخت با هزار و 701 كيلومتر 
مربع جابه جا شد. شامگاه 16 اسفند سال گذشته نيز در پي 
بارش باران، تهران شاهد يكي از پرترافيك ترين شب هاي 
خود بود. از اين رو، اثرگذاري شناورسازي ساعت كار مراكز 
اداري و آموزشي »اندك« و »موقت« خواهد بود، چرا كه 
اين سياس��ت، عوامل ايجاد كننده گره هاي ترافيكي را بر 

طرف نمي كند.
3- در دوران كرونا به واس��طه توصيه ب��ه رعايت فاصله 
اجتماعي، به »فرديت« و »فردگرايي« از طريق تجويز و 
تشويق استفاده از خودروهاي شخصي از سوي مديران 
شهري دامن زده شد. چاره اي هم نبود. »تحريم« و »تورم« 
بنيان هاي حمل و نقلي پايتخت و اغلب كالنش��هرهاي 
كش��ور را سس��ت كرده بود و جايگزين ف��وري چنين 
وضعيتي، اس��تفاده از خودروي شخصي به بهاي ايجاد 
ترافيك سنگين در معابر شهري بود. حال آنكه در اغلب 
هفته ها و ماه ها، مراكز آموزشي تعطيل بودند و بخشي از 
كارمندان نيز دوركاري مي كردند و به اين ترتيب مي بايد 
ترافيك سبك تر از روزهاي قبل از كرونا مي شد، اما نشد. 
در عي��ن حال، اگر چ��ه طي دو دهه اخير، ش��ريان هاي 
بزرگراهي پايتخت توسعه يافته اند، اما مشاهده مي شود 
كه ظرفيت هاي بزرگراهي محدود است و پاسخگوي نياز 
شهروندان نيست. يا حتي در تجربه روزهاي اخير، هجوم 
سيل آساي خودروهاي شخصي زائران عتبات به مرزهاي 
عراق نش��ان مي دهد، ظرفيت جاده ها نيز محدودند. به 
عبارت بهتر، حجم باالي استفاده از خودروي شخصي مانع 
ادامه در صفحه 3 از بهره برداري صحيح از... 

عدم اجراي كامل قانون استفاده 
از درگاه ملي مجوزها به اقتصاد 
ضربه مي زند و صدور مجوز تنها 
از طري��ق درگاه ملي مجوزها 
يك ضرورت است. قانون الزام 
دستگاه ها به استفاده از درگاه 
ملي مجوزهاي كشور مزاياي 
بي ش��ماري براي اقتصاد ايران 
دارد.  در قانون تسهيل صدور مجوزهاي مصوب مجلس، 
دريافت مجوز افراد براي شروع فعاليت جديد نبايد بيشتر 
از يك ماه طول بكشد. اما در عمل اين اتفاق نيفتاده است. 
به  طور كلي رويه هاي اداري در كشور در ارتباط با كسب و 
كارها بسيار سخت است. عدم اجراي كامل قانون استفاده 
از درگاه ملي مجوزها به اقتصاد كشور ضربه شديدي وارد 
مي كند و بايد براي رفع آن چاره انديشي شود. بايد درگاه 
ملي مجوزها تنها درگاه صدور مجوزها باشد. در حوزه صدور 
مجوزهاي كسب و كار در حال حاضر دو روش قابل پيگيري 
است. روش اول اينكه، ايجاد درگاه ملي مجوزها به نحوي كه 
مردم تنها به اين درگاه مراجعه كنند و مراجع صدور مجوز 
نيز اطالعات مورد نياز خود را در همين درگاه از مردم دريافت 
كنند، در دستور كار قرار بگيرد. در روش دوم، هر دستگاه 
براي خودش درگاه مجزا دارد و فرآيندهاي خود را ذيل آن 
جلو مي برد. در اين رويكرد مردم براي اخذ مجوز كسب و 
كار بايد به دستگاه هاي مختلف مراجعه كنند. االن روش 
دوم در كشورمان اجرا مي شود. اين روش به روند طوالني 
صدور مجوزها، اعمال سليقه شخصي مديران، بهره مندي 
روساي ادارات و مسووالن از امضاهاي طاليي و مسائل ديگر 
منجر شده و گرفتاري هايي براي متقاضيان به وجود آورده 
است. اين مشكالت باعث شد به سمت روش اول برويم. در 
همين ارتباط، مجلس مصوبه اي را مبني بر الزام دستگاه ها 
به اس��تفاده از درگاه ملي مجوزهاي كشور به عنوان تنها 
بستر صدور مجوزهاي كسب و كار تصويب كرد و اجراي آن 
را به وزارت اقتصاد سپرد. قرار بود نهايتا تا خرداد سال جاري 
تمامي مجوزها تنها از اين بستر صادر شود. اما با اتمام مهلت 
مقرر براي سامان دادن به اين موضوع توسط وزارت اقتصاد، 
درگاه ملي مجوزهاي كشور تبديل به يك كنتور شده است 
و مجوزها همچنان از درگاه هاي تخصصي و موازي صادر 
مي شود. نظرات رضا پديدار، عضو اتاق بازرگاني ايران را در 

اين خصوص جويا شديم كه در ادامه مي آيد. 
اگر اين قانون به درس��تي اجرا شود مي تواند تا حد زيادي 
به تسهيل فضاي كسب و كار در كشورمان كمك كند. اما 
متاسفانه ما هميشه در حوزه اجرا مشكل داشته ايم. قوانين 
خوب در كشورمان وجود دارند، اما در مرحله اجرا مساله 
داريم و عملكرد خوبي از خودمان نشان نداده ايم. استفاده 
از درگاه ملي مجوزهاي كشور نيز يك قانون خوب است كه 
متاسفانه در مرحله اجرا به مشكل خورد و آن طور كه انتظار 
داشتيم امور پيش نرفت. وزارت اقتصاد بايد تا مهلتي كه 
برايش مقرر شده بود اين كار را انجام مي داد و تمامي مجوزها 
ادامه در صفحه 3 تنها از... 

دولت مدت هاست كه به بحث 
خصوصي سازي س��رخابي ها 
مي پ��ردازد و س��رانجام ب��ا 
فش��ارهايي كه AFC، به علت 
عدم صدور مج��وز حرفه اي به 
اين دو باش��گاه آورد و آنها را از 
ليگ قهرمانان آسيا محروم كرد، 
بحث خصوصي س��ازي بسيار 
جدي تر دنبال ش��د و س��رانجام با تغيير رويكرد دولت در 
اين زمينه، بازار سهام خود را براي پذيرش آنها آماده كرد. 
در كشور ما س��ابقه ارزش گذاري باش��گاه ورزشي وجود 
نداش��ت و به همين علت حاش��يه و بحث هاي زيادي در 
خصوص اين امر مطرح شد. با توجه به حوزه درآمدي، زيان 
صورت هاي صورت مالي و سود ناچيز باشگاه پرسپوليس، 
عمال ارزش گذاري ها به دو سوي دارايي هاي ثابت مشهود 
همانند امالك و مستغالت است و نامشهود كه همان ارزش 
برند باشگاه بوده، ثبت شده است. ارزش گذاري سرخابي ها 
3 بار تكرار شد كه در سال هاي ۹4، ۹8 و ۹۹ انجام شده بود 
و نهايتا در سال 1400، باشگاه پرسپوليس را 3 هزار و 210 
ميليارد تومان و باش��گاه استقالل را 2 هزار و 880 ميليارد 
تومان ارزش گذاري كردن��د. 70 درصد ارزش گذاري اين 
دو باش��گاه بر اس��اس برند تجاري آنها بوده است. در حال 
حاضر ارزش بازار باش��گاه استقالل در تابلوي معامالت 3 
هزار و 700 هزار ميليارد تومان و پرسپوليس 3 هزار و 400 
ميليارد تومان اس��ت كه در اين خصوص واگرايي مشهود 
اس��ت و برخالف ارزش گذاري اوليه كه پرسپوليس داراي 
قيمت باالتري بود، اكنون به ماركت كپ كمتري نسبت 
به استقالل رسيده است. اگر بخواهيم اطالعات مالي اين دو 
باشگاه را با روش هاي معمول همچون دي دي ام، گوردن، 
اف سي اي، اف سي اف و... به آنها بررسي كنيم، به اين نتيجه 
مي رسيم كه سرخابي ها، گران )over value( هستند 
اما در سراس��ر دنيا نوع ارزش گذاري باشگاه هاي فوتبال با 
بنگاه هاي توليدي و صنعتي تفاوت دارد، به طور مثال تام 
مارخم )Tom Markham( براي فوتبال انگلستان روشي 
را ابداع كرده كه عمدتا ارزش گذاري باشگاه هاي فوتبال بر 
آن اساس انجام مي شود. همچنين شركت هايي همچون 
اسپرت وليو )sport value( ارزش گذاري باشگاه ها را بر 
اساس ضريب نفوذ هواداران، درآمد آنها و... قرار داده است؛ 
بنابراين آنچه كه بديهي اس��ت، ارزش گذاري باشگاه هاي 
فوتبال متفاوت از شركت هاي صنعتي و توليدي است. با 
توجه به اينكه ارزش گذاري سرخابي ها بر اساس دارايي ها 
انجام شده است و در خصوص درآمد و سودسازي آنها ترديد 
وجود دارد، ريسك سرمايه گذاري افزايش پيدا كرده است و 
شايد خريد اين نمادها براي سهامداران منطقي نباشد. اين 
درحالي است كه باشگاه هاي بزرگ دنيا با وجود هزينه هاي 
زياد و پيچيدگي هايي كه دارند باز هم براي سرمايه گذاري 
مناسب هستند و سهامداران خود را منتفع مي كنند كه علت 
اين موضوع مربوط به حق پخش تلويزيوني بازي هاست؛ 
ادامه در صفحه 6 چراكه يكي از... 

برخالف نقدها به طرح صيانت 
بازهم شاهد انتقال اختيارات 
دولت به كميسيوني هستيم 
كه امكان نظارت يا ش��كايت 
از آن وجود ن��دارد. اختيارات 
بس��ياري به اين كميسيون 
داده ش��ده ك��ه مي توان��د 
نهاده��اي تنظي��م مقررات 
بخشي ايجاد يا نهادهاي موجود را حذف و اصالح كند. 
به طور مثال در حال حاضر نهاد تنظيم گر فضاي مجازي 
كميس��يون تنظيم مقررات وزارت ارتباطات و شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات است، شوراي عالي فضايي نيز 
يك نهاد تنظيم گر بخشي ديگر است كه اينها مي توانند 
دستخوش تغييرات شوند. نگراني اصلي در اين حوزه، 
امكان تشكيل نهادهاي تنظيم گر بخشي جديد است 
كه با اختيارات و مصوبه ه��اي الزم االجرا، چالش هاي 
جديدي را ايجاد كنند. كميس��يوني ك��ه پيش از اين 
مصوبه هاي شگفتانه كم نداشته است؛ همين كميسيون 
پيش از اين مصوبه اي داشته كه منتشر نشده است. اين 
مصوبه درباره رقاب��ت پلتفرم ها صحبت و تاكيد كرده 
پلتفرم هاي ايراني بايس��تي الگوريتم هاي خود را افشا 
كنند. همچنين نبايست از روشي براي ترغيب كاربر به 
خريد بيشتر استفاده كنند. طبق اين مصوبه پلتفرم ها 
بايد اطالعات كاربرانشان را با ساير پلتفرم ها به اشتراك 
بگذارند. حال چنين كميس��يوني با چنين سابقه اي، 
با گس��ترش اختيارات رو به رو شده است كه مي تواند 
تنظيم گر بخشي براي پلتفرم ها ايجاد كرده و از مجلس 
بخواهد مقرراتي در اين زمينه تصويب كند كه الزم االجرا 
خواهد بود. سپردن گيت وي اينترنت به نيروهاي مسلح، 
لزوم اخذ مجوز از سوي پلتفرم هاي داخلي و خارجي و 
ايجاد نمايندگي از سوي پلتفرم هاي بين المللي در ايران 
از جمله مواردي هستند كه اكنون كميسيون مي تواند 
با تعريف تنظيم گر بخشي جديد و تعيين شرح وظايف 
آن، چنين مسائلي را پياده و اجرايي كند. به نظر مي رسد 
حاكميت تمايلي به ديدن نفع بخش خصوصي ندارد. 
حضور بخش خصوصي بدون حق راي يعني حرف تو 
را مي شنويم اما صالحيت حكومت را خودمان تعيين 
مي كنيم و نمي گذاريم در تصميم گيري ما، ايفاي نقش 
كنيد. در حالي كه در امريكا اقتصاد، در اروپا آزادي هاي 
ش��هروندان و در ايران، چين و روسيه امنيت است كه 
نحوه فعاليت رگوالتور را تعيين مي كند: به همين دليل 
مثال اروپا مانع پردازش داده هاي مردم از سوي فيسبوك 
ش��ده و قانون GDPR را تصويب مي كند، چرا كه اين 
كار را نق��ض حريم خصوصي مردم مي داند. از س��وي 
ديگر در امريكا به چنين مس��اله اي پرداخته نمي شود 
چرا كه كسب وكار و رونق اقتصاد برايش مهم تر است. 
در ايران نيز با توجه به بحث امنيت، بخش خصوصي در 
چنين مواردي حق راي ندارد زيرا اين بخش نمي تواند 

در تصميم گيري هايش، مسائل امنيتي را لحاظ كند.

يكي از موضوعات��ي كه اين 
روزها اف��كار عموم��ي را به 
خود مشغول داشته، شيوه و 
چگونگي برخورد با مجرمان 
اتوبان نيايش است متاسفانه 
واكنش هاي اجتماعي باعث 
مي شود تا بررسي پرونده هاي 
اينچنين��ي از مس��ير اصلي 
خارج شده و حقوق مجرم در سايه فشارهاي اجتماعي 
ناديده گرفته شود. واقعا جاي اين پرسش جدي مطرح 
اس��ت كه پيامدهاي اعدام آس��يب ديدگان خياباني 
كه بر اس��اس آمارهاي موجود هيچ گونه آثار اصالح و 
پيشگيري را تاكنون براي جامعه در پي نداشته چگونه 
مي تواند به عنوان روشي بازدارنده تلقي و بر آن پافشاري 
كرد؟ الزم اس��ت ياد آوري ش��ود كه فلسفه  هر گونه 
مجازاتي، اصالح مجرم و پيشگيري از وقوع جرم است 
و شيوه علمي به ما مي آموزد كه اين پرسش بنيادي را 
از خودمان بپرسيم كه مجازات اعدام به خصوص براي 
قربانيان جامعه چه تاثيري در كاهش الگوي رفتاري 
بزهكاران داش��ته اس��ت؟ چرا با وجود مجازات هاي 
حداكثري، همچنان شاهد جرايم خياباني هستيم؟ 
نسخه هاي جامعه شناختي به ما مي گويد كه به جاي 
حذف فيزيكي انسان ها، به انگيزه ها و ريشه هاي وقوع 
جرم بپردازيم. در نظام هاي پيشرفته براي اينكه افراد 
جامعه را از رفتارهاي كجروانه مصون نگه دارند تالش 
مي ش��ود تا انگيزه هاي كجروي را در ذهن بزهكاران 
بالقوه از بين ببرند. اما نظام كيفري ما مجازات مجرمان 
بعد از وقوع جرم را به عنوان سياست هاي پيشگيرانه 
در راس برنامه ه��ا قرار داده اس��ت. در واقع با مجازات 
مجرماني كه به نوعي جزو آس��يب ديدگان اجتماعي 
هس��تند جرمخيزي جامع��ه بر طرف نخواهد ش��د، 
متاس��فانه با اين رويه احساس��ي اعدام هاي فراواني 
صورت پذيرفته كه منجر به نتيجه مطلوب نشده، زيرا تا 
زماني كه مسووليت پيشگيري از وقوع جرم كه بايستي 
به ش��كل چند نهادي اجرا ش��ود تنها به قوه قضاييه 
سپرده شده و صرفًا مجازات قربانيان در دستور كار قرار 
گيرد ما از وضعيت آنوميك و جرمخيزي در جامعه رها 
نخواهيم شد. متاسفانه نظام اجتماعي با نامديريتي، 
انتخاب افراد را به شدت محدود كرده است و اين جبر 
اجتماعي است كه همانند موج موافق، جوانان را به سوي 
انحراف از معيارهايي كه دست نيافتني تصور مي شود 
س��وق مي دهد. حكم اعدام و مجازات آسيب ديدگان 
اجتماعي، مبارزه با معلول است چرا كه حلقه مفقوده 
در جاي ديگري است بنابراين در معضل اجتماعي به 
وجود آمده داوري بين فرد منحرف و ساختار جامعه به 
عنوان واقعيتي مستقل مد نظر است و در وضعيت ياد شده 
وجدان جمعي بايستي با تنبيه و اصالح يكي از طرفين 
آرام شود. در ش��رايط ايجاد شده انحراف قرباني بيشتر 
ادامه در صفحه 8 جلب توجه مي كند و...  
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»تعادل«گزارشميدهد

بر اساس اطالعات منتشر ش��ده مرکز آمار ايران، در 
سه ماه اول 1401 نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب 
نفت 4.3 درصد و با احتساب نفت 3.8 اعالم شده است. 
در شرايط تورم 40 درصدی يک سال اخير،  مصرف 
بخش خصوصی يا قدرت خريد مردم در سال 1400 
معادل 12.7 درصد و در سه ماهه اول 1401 نسبت 
به مدت مشابه سال 1400 معادل 11.2 درصد رشد 
کرده است. مصرف بخش دولتی نيز 4.5 درصد رشد 
صفحه 3 را بخوانيد داشته است.   

در سالي كه گذش��ت بازارهاي سرمايه گذاري 
شاهد افت و خيز زيادي بودند. نااطميناني در بازار 
سهام موجب شد كه تا آخرين ماه سال، وضعيت 
بورس چندان جالب نباش��د. برعكس، امس��ال 
گزينه هاي كم ريس��ك محبوب تر بودند. اما به 
نظر مي رسد سمت و سوي بازارها از اسفندماه با 
تغييراتي همراه بوده است. دو بازار طال و بورس با 
توجه به تحوالت يك ماه اخير بازدهي مناسبي را 
پشت سر گذاشته اند و احياي برجام هم نزديك تر 
از قبل به نظر مي رسد، اگرچه هنوز نهايي نشده 
صفحه 4 را بخوانيد است. 

رشد  سرمايه گذاری 
 در   بهار 

همچنان   منفی 

 سايه دالر 
روي بورس

پس از عرضه لوازم خانگي قاچاق، ورود كاالهاي تقلبي به 
بازار اتفاق ديگري است كه بر سر بازار لوازم خانگي آمده. 
ماجرا به بازسازي لوازم خانگي دست دوم و فروش آنها 
به عنوان كاالي نو باز مي گردد. خبري كه توسط معاون 
صناي��ع عمومي وزارت صنعت هم تاييد ش��ده. برخي 

از گزارش ها نش��ان مي دهد، با شروع طرح ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي، برخي از كاالها با برندهاي تقلبي در 
بازار عرضه مي شوند. به طوري كه كاال هاي بي كيفيت از 
كشور هاي ديگر به مرز هاي ايران مي رسد و پس از نصب 
برچسب و رنگ آميزي برند هاي معروف در ويترين ها قرار 

مي گيرند. از سوي ديگر لوازم خانگي دست دوم بازسازي 
شده و به عنوان كاالي نو به مشتري ها فروخته مي شود. 
البته شهرس��تاني عض��و هيات مدي��ره اتحاديه لوازم 
خانگي، نظر ديگري در اين باره دارد. او مي گويد: برنامه 
اين اس��ت تا با بي اعتماد كردن مردم به بازار سنتي، به 

تدريج فروشندگان قديمي را از دور خارج كنند و زمينه 
عرضه لوازم خانگي را در برندش��اپ هاي كارخانجات 
و هايپرهاي  بزرگ ايجاد كنند. اي��ن فعال حوزه لوازم 
خانگي معتقد است، مجريان اين سناريو با سياه نمايي 
صفحه 7 را بخوانيد سعي مي كنند به...  



چند ماه پس از آغاز موجي جديد از بحران اقتصادي 
در ميان بسياري از كش��ورهاي توسعه يافته، به نظر 
مي رسد شرايط قدري تغيير كرده اما همچنان ابهامي 

بزرگ بر سر راه حركت اقتصاد جهاني وجود دارد.
پس از آنكه ارتش روسيه به اوكراين حمله كرد، در 
كنار تغيير شرايط منطقه تاثيرات قابل توجهي را نيز 
بر اقتصاد جهاني گذاشت. روسيه و اوكراين دو كشور 
توليدكننده بزرگ غالت و به طور خاص گندم جهان 
به شمار مي روند و به دنبال آغاز جنگ، اين نگراني به 
وجود آمد كه تامين مواد غذايي در جهان با مشكل 
مواجه شود. تحت تاثير همين موضوع قيمت مواد 
غذايي در نقاط مختل��ف دنيا افزايش قابل توجهي 
را تجربه كرد و البته پس از تحريم روس��يه از سوي 
ش��ركت هاي غربي، قيمت جهاني نفت و انرژي نيز 
افزاي��ش يافت و همين موض��وع نگراني هايي را به 
وجود آورد. با توجه به نزديك ش��دن به فصل سرد، 
اروپا بايد به اين سوال پاسخ دهد كه آيا بدون انرژي 
روس��يه، امكان عبور از زمستان را خواهد داشت يا 

بايد راه ديگري براي تامين نيازهايش پيدا كند.
به دنبال اين تغييرات، روند رش��د تورم در بس��ياري 
از كش��ورهاي جهان س��رعت قابل توجهي گرفت و 
ركوردهايي جديد نيز به ثبت رسيد كه همين موضوع 
اين نگراني را به وجود آورد كه آيا جهان بايد خود را آماده 
ورود به دوره جديدي از بحران اقتصادي كند يا امكان 
عبور از اين موض��وع در كوتاه مدت وجود دارد. اياالت 
متحده امريكا، در ماه هاي گذشته روند تازه اي از تورم را 
تجربه كرد و ناتواني دولت بايدن در مديريت اين شرايط 
باعث ش��د كه تهديدي تازه ب��راي بزرگترين اقتصاد 
جهاني به وج��ود  آيد. حاال جديدترين گزارش فدرال 
رزرو از كاهش نااميدي درباره آخرين وضعيت اقتصاد 
امري��كا حكايت دارد، هرچند به نظر مي رس��د راهي 

طوالني تا بازگشت به شرايط عادي باقي مانده است.
ب��ر اس��اس نظرس��نجي منتش��ر ش��ده توس��ط 
بان��ك ف��درال رزرو نيوي��ورك، انتظ��ارات تورمي 
مصرف كنندگان امريكايي به پايين ترين س��طح از 
اكتبر سال گذشته رسيده اس��ت. اين نظرسنجي 
نش��ان داد كه ميانگين انتظار تورمي يكساله پيش 
از آن با ۰.۵ واحد درصد كاه��ش به ۵.۷ درصد در 
ماه آگوس��ت از ۶.۲ درصد در جوالي رسيده است. 
انتظارات تورمي با ۰.۴ درصد كاهش از ۳.۲ درصد 
به ۲.۸ درصد رسيد كه پايين ترين سطح، تقريبًا طي 
دو سال گذشته است. در اين نظرسنجي آمده است: 
»مصرف كنندگان نسبت به درآمد خانوار و وضعيت 

مالي آينده شان خوش بين تر بودند«.
وي افزود: انتظارات در مورد افزايش قيمت گاز در سال 
آينده نيز به كاهش خود ادام��ه داد و خانوارها اكنون 
انتظار دارند كه قيمت گاز تقريبًا يك سال ديگر تغيير 
نكند. انتظارات رش��د قيمت مسكن به شدت كاهش 
يافت و انتظارات براي دسترس��ي به اعتبار در آينده 
بدتر شد. بر اساس اين نظرسنجي، انتظارات در مورد 
تغييرات قيمت ب��راي گاز ۱.۴ درصد كاهش يافت و 
به ۰.۱ درصد رس��يد. انتظارات براي مواد غذايي ۰.۸ 
درصد كاهش يافت و به ۵.۸ درصد رس��يد همچنين 

براي اجاره با ۰.۳ درصد كاهش به ۹.۶ درصد رس��يد. 
تورم مصرف كننده ساالنه اياالت متحده در ماه ژوئن 
۹.۱ درصد افزاي��ش يافت كه بزرگ ترين افزايش ۱۲ 
ماهه از نوامبر ۱۹۸۱ اس��ت. در ماه بعد، افزايش تورم 
مصرف كننده اندكي كاهش يافت و به افزايش ساالنه 
۸.۵ درصد در جوالي رس��يد اما همچنان به باالترين 

حد خود در ۴۰ سال اخير رسيده است.
به اين ترتيب تورم امريكا فعال دو رقمي نخواهد ش��د 
ام��ا در صورتي كه سياس��ت هاي دولت بايدن جواب 
ندهد، احتماال امريكا همچنان با مش��كالتي جدي 
مواجه خواهد بود. در كنار امريكا اما ش��رايط در اروپا 
بسيار پيچيده تر است. در كنار بحران هايي كه انگليس 
و فرانسه آماده مواجهه با آن مي شوند، به نظر مي رسد، 
آلم��ان به عنوان قوي ترين اقتص��اد در اتحاديه اروپا، 
مشكالت و چالش هاي جدي تري خواهد داشت. آلمان 
كه وابستگي زيادي به واردات گاز از روسيه داشته، در 
هفته هاي گذش��ته با دغدغه هاي جدي براي عبور از 
زمستان رو به رو مي شود و بايد ديد برلين براي عبور از 

اين شرايط چه خواهد كرد.
رييس جمهوري روسيه با استفاده تسليحاتي از گاز 
طبيعي كه پاي��گاه صنعتي قدرتمند آلم��ان به آن 
متكي است، چهارمين اقتصاد بزرگ جهان و سومين 
صادركننده بزرگ كااليي جهان را تحت تاثير قرار داده 
است. اين در حالي است كه همزمان چين، بزرگ ترين 
شريك تجاري آلمان كه سال گذشته ۱۰۰ ميليارد 
يورو )۱۰۱ ميليارد دالر( كاالي آلماني از جمله خودرو، 
تجهيزات پزشكي و مواد شيميايي خريداري كرد، در 
بحبوحه كاهش شديد رشد اقتصادي قرار دارد. يك 

مدل كسب و كار ملي كه تا حدي بر پايه انرژي ارزان 
يك حكومت استبدادي و تقاضاي فراوان از سوي ديگر 
ساخته شده، با يك آزمايش سخت مواجه است. عواقب 
آن مي تواند براي شركت هاي سهامي آلماني وخيم 
باشد: سهام هاي شناخته شده آلمان در ميان آشفتگي 
بازار امسال بيش از ساير همتايان خود متضرر شده اند 
و س��االنه ۲۷ درصد بر حس��ب دالر افت كرده اند كه 
تقريبا دو برابر افت ش��اخص فوتزي۱۰۰ بريتانيا يا 
شاخص اس اندپي۵۰۰ امريكا است. زيگفريد راسوورم 
رييس انجمن صنايع آلمان ماه گذش��ته هشدار داد: 
صنعت ما در معرض تهديد است. او گفت كه وضعيت 
براي بسياري از مشاغل »سمي« به نظر مي رسد و از 
طريق زنجيره هاي عرضه جهاني شده، سم مي تواند 
به بقيه جهان صنعتي كه به شدت به توليدكنندگان 

آلماني متكي است، سرايت كند.
بزرگ ترين مش��كل صنعت آلمان هزينه مارپيچي 
انرژي اس��ت. به گفته انجمن صناي��ع آلمان، قيمت 
برق براي س��ال آينده ۱۵ براب��ر و قيمت گاز ۱۰ برابر 
شده اس��ت. در ماه جوالي، صنعت ۲۱ درصد كمتر 
از ماه مشابه سال گذش��ته گاز مصرف كرد. اين بدان 
دليل نيست كه شركت ها انرژي را به طور كارآمدتري 
مصرف مي كنند. در عوض، اين سقوط به دليل كاهش 
»معمول« در توليد بوده اس��ت. از ماه ژوئن، اتاق فكر 
موسسه كيل براي اقتصاد جهاني، پيش بيني خود را از 
رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۲ با ۰.۷ درصد 
كاهش به ۱.۴ درصد رسانده است. اكنون انتظار مي رود 
كه اقتصاد در س��ال ۲۰۲۳ سياست هاي انقباضي را 
ادامه داده و تورم با ۸.۷درصد از سال جاري فراتر برود.

هولگر اش��ميدينگ اقتصاددان ارشد بانك خصوصي 
برنب��رگ پيش بيني مي كند كه با توج��ه به باال ماندن 
قيمت انرژي براي مدتي، ۲ تا ۳ درصد از ش��ركت هاي 
صنعتي آلمان كه از فرآيندهاي توليد انرژي بر استفاده 
مي كنند به خارج از كشور نقل مكان خواهند كرد. سهم 
بيشتري از بنگاه هاي صنعتي توليد خود را در زمستان 
امسال و س��ال آينده كاهش خواهند داد. غول فوالدي 
آرسلور ميتال اعالم كرده است كه قصد دارد دو كارخانه 
را در شمال آلمان تعطيل كند و به كاركنان خود مرخصي 
بدهد. همچنين بزرگ ترين توليدكنن��ده آمونياك و 
اوره در آلمان، دو ورودي مهم شيميايي، كارخانه هاي 
آمونياك خود را در زاكس��ن – آنهالت تعطيل كرد. در 
اثبات اينكه چگونه چنين حركات��ي در زنجيره هاي 
تامين موج مي زند، اين تعطيلي باعث كمبود موتورهاي 
ديزلي اد بلو AdBlue ش��ده، يكي از محصوالتي كه 
براي تميز كردن موتورهاي كاميون هاي ديزلي و اتصال 
آلمان به بازارهاي خارج از كشور كمك مي كند. استفان 
كوتس از موسسه كيل از قبل هشدار داده بود كه »بهمن 
اقتصادي به سمت آلمان در حال غلتيدن است« و در 
مدت زمان كوتاهي اين انعكاس توسط مشتريان جهاني 

شركت هاي آلماني احساس خواهد شد.
اين ارزيابي ها نش��ان مي دهد كه اقتصاد جهاني فعال 
نمي تواند روي آرامش را به خود ببيند. در شرايطي كه 
به نظر مي رسيد با فروكش كردن نسبي بحران كرونا، 
امكان بازگشت به شرايط گذشته فراهم شده اما جنگ 
ناتمام روسيه و اوكراين، فعال اين شرايط را پيچيده 
كرده اس��ت و حاال بايد ارزيابي هاي جديد، تحليل 

كنند كه آيا بحران اقتصادي در راه است يا خير.
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منطقه 
تحمل جنگي ديگر را ندارد

رييس جمهور با اشاره به اينكه امنيت در منطقه قفقاز 
براي جمهوري اسالمي ايران بسيار حائز اهميت است، 
تصريح كرد: مرزهاي تاريخي ايران و ارمنستان بستر 
رفاه، همگرايي و امنيت منطقه محس��وب مي شود و 
تهران مصمم به ادامه هم��كاري در همه زمينه ها به 
نفع رفاه و ثبات منطقه است. سيد ابراهيم رييسي در 
پاسخ به تماس تلفني »نيكول پاشينيان« نخست وزير 
ارمنستان، با ابراز نگراني از تداوم تنش در منطقه گفت: 
منطقه قفقاز شرايط خاصي را طي مي كند و متاسفانه 
هنوز آرامش به اين منطقه بازنگش��ته است. رييس 
ش��وراي عالي امنيت ملي همچنين با اشاره به نفوذ 
رژيم صهيونسيتي در منطقه، حضور آن را ضد امنيت و 
تهديدي براي كل منطقه ازجمله ميزبانانشان معرفي 
كرد. رييس��ي با بيان اينكه پيوسته اوضاع و تحوالت 
را در منطقه قفقاز رصد مي كنيم، خاطرنش��ان كرد: 
منطقه تحمل جنگ ديگري را ندارد. رييس جمهور با 
اشاره به اينكه امنيت در منطقه قفقاز براي جمهوري 
اسالمي ايران بسيار حائز اهميت است، تصريح كرد: 
امضا كنندگان بيانيه س��ه جانبه آتش بس به مفاد آن 
پايبند باشند و از هرگونه اقدامي در جهت ايجاد تنش 
در منطقه دوري كنند. رييسي افزود: مرزهاي تاريخي 
ايران و ارمنستان بستر رفاه، همگرايي و امنيت منطقه 
محسوب مي شود و تهران مصمم به ادامه همكاري در 
همه زمينه ها به نفع رفاه و ثبات منطقه است. »نيكول 
پاشينيان« نخست وزير ارمنستان نيز در اين تماس 
تلفني با ارايه گزارشي از آخرين وضعيت تحوالت در 
منطقه قفقاز گفت: جمهوري اس��المي ايران همواره 
در رفع تنش ها و بحران هاي منطقه نقشي سازنده و 
تاثيرگذار داشته است. »نيكول پاشينيان« همچنين 
با ابراز خرس��ندي از روابط رو به گس��ترش تهران و 
ايروان، تاكيد كرد: ارمنستان به دنبال تعميق روابط 
با جمهوري اسالمي ايران در تمامي زمينه ها است. 
ايروان اوايل روز گذشته اعالم كرد كه ارتش آذربايجان 
اواخر روز دوشنبه با استفاده از توپخانه و هواپيماهاي 

بدون سرنشين ارمنستان را گلوله باران كرد. 

ايران پاسخ سواالت آژانس را 
داده است

بهروز كمالوندي، س��خنگو و معاون ام��ور بين الملل، 
حقوقي و مجلس س��ازمان انرژي اتمي ايران در پاسخ 
به برخي گفته هاي مديركل آژانس و درخواست پاسخ 
جمهوري اس��المي ايران به س��واالت آژانس، به ارايه 
توضيحاتي پرداخت. س��خنگوي سازمان انرژي اتمي 
ايران اظهار كرد: بيان وجود خأل نظارتي و اينكه اين خأل 
هر روز بزرگ تر مي شود، مبناي حقوقي ندارد زيرا آنچه 
امروز انجام نمي شود مربوط به توافق ۱ + ۵ با جمهوري 
اسالمي ايران است كه در قالب سند برجام تعريف شده و 
همچنين برقراري مجّدد آن مطابق قانون اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم ها و صيانت از منافع مّلت ايران، مستلزم 
رفع تحريم ها و اجراي تعهدات طرفين متعاهد است. وي 
درباره موضوع سه مكان ادعايي آژانس تصريح كرد: ايران 
در خصوص سه مكان ادعايي آژانس؛ كمال همكاري را 
داشته است، اطالعات و پاسخ  به سواالت آژانس را ارسال 
كرده و جلسات گفت وگو براي رفع ابهام نيز برگزار كرده 
است. كمالوندي تأكيد كرد: آژانس نبايد بر مبناي اسناد 
ساختگي رژيم صهيونيستي كه با اهداف خاص سياسي 
در اختيار آژانس قرار داده مي شود، قضاوت و بر اساس آنها 
اعالم نظر كند. اين نوع قضاوت برخالف اصل بي طرفي 
و حرفه اي گري است. از آنجايي كه آژانس تمام مواد 
هسته اي اظهارشده ايران را مورد حسابرسي قرار داده 
است و هيچ اختالف حسابداري مواد مطرح نيست؛ 
صرف مش��اهده آلودگي در چند مكان را نمي توان 
نشانه اي از وجود مواد هسته اي اظهارنشده تلقي كرد. 
اين نوع نتيجه گيري بر خالف رويه و استانداردهاي 
شناخته شده آژانس حتي با موارد مشابه در كشورهاي 
مختلف است. سخنگوي سازمان انرژي اتمي افزود: 
متأسفانه اين بيانات ريشه در اهداف و مقاصد مغرضانه 
سياسي دارد كه رژيم صهيونيس��تي آن را هدايت 
مي كند. توصيه ما به آژانس و طرف هاي مذاكراتي، 
دوري جستن از اينگونه برخوردهاست كه تاكنون 

هم اين شيوه هيچ نتيجه اي را عايد آنها نكرده است.

تغيير موضع اروپا در قبال ايران
رييس پيشين سازمان انرژي اتمي كشور گفت: مساله 
 PMD اصلي طرف هاي غربي بر سر بسته شدن پرونده
يا همان ابعاد احتمالي نظامي ايران است كه آنها سعي 
دارند آن را باز نگه داش��ته و صرفا ايران را وادار به اجراي 
تكاليف برجامي كنند. فريدون عباسي با اشاره به تغيير 
موضع تروئيكاي اروپا در بيانيه اي كه روز ش��نبه صادر 
كرده اند، بيان كرد: اين تغيير موضع كشورهاي اروپايي 
و وارد كردن اتهام عليه ايران به دنبال بسته شدن پرونده 
PMD يا همان ابعاد احتمالي نظامي ايران اس��ت. در 
سال ۱۳۹۴ كه اجراي برجام كليد خورد يكي از شروط 
اساسي اين بود كه پرونده PMD ايران بسته شود. در 
سال ۲۰۱۵ آژانس در خصوص ابعاد احتمالي نظامي 
ايران اظهارنظر كرد و قرار بود بر مبناي برجام اين پرونده 
 PMD بسته شود. وي در ادامه اظهار كرد: قرار بود پرونده
ايران بسته شود و ايران نيز در مقابل يك سري تكاليف 
مانند بازرسي و نظارت آژانس را بپذيرد و تحريم ها نيز 
برداشته ش��ود اما طرف هاي غربي نه تنها تحريم ها را 
برنداشتند بلكه هر نوع تحريم ديگري را عليه ما اعمال 
كردند. سپس با روش هاي ديگر مانند اينستكس براي 
تب��ادل مالي جلو آمدند كه آن ه��م موفق نبود. دولت 
يازدهم و دوازدهم نيز در آن مقطع كوتاهي كرد تا اينكه 
مجلس در سال ۹۹ دولت را ملزم كرد كه اجراي تعهدات 
كشور را در برابر بدعهدي غربي ها كاهش دهد. طرف هاي 
غربي نتواستند نفوذ منطقه اي ايران و توان موشكي ما را 
كاهش دهند، پس به اضافه كردن تحريم ها روي آوردند 
تا اينكه امريكا هم از برجام خارج ش��د با تصور اينكه 

مي تواند زير برجام بزند و كارهاي خود را پيش ببرد. 

فرآيند ارايه اليحه برنامه هفتم 
به مجلس

يك عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اس��المي به ارايه توضيحاتي درباره فرآيند ارايه اليحه 
برنامه توسعه هفتم به مجلس شوراي اسالمي پرداخت 
و گفت كه اگر دولت اليحه برنامه هفتم را قبل از آذرماه 
به مجلس ارايه نكند عمال بررس��ي اين اليحه به سال 
آينده موكول مي ش��ود. احسان اركاني با اشاره به ابالغ 
سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه اظهار كرد: موعد 
قانوني ارايه اليحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شوراي 
اسالمي سال گذشته تمام ش��ده است و امسال قانون 
برنامه ششم تمديد شد. وي ادامه داد: روز گذشته مقام 
معظم رهبري سياست هاي كلي برنامه هفتم را ابالغ 
كرد با توجه به ابالغ سياست هاي كلي سازمان برنامه و 
بودجه مكلف است در كوتاه ترين زمان ممكن و براساس 
سياست هاي كلي اليحه برنامه هفتم را به مجلس جهت 
بررسي تقديم كند. بعد از ارايه اليحه برنامه كميسيون 
تلفيق برنامه هفتم توسعه در مجلس شوراي اسالمي 
تشكيل مي شود و س��پس گزارش آن به صحن علني 
براي بررسي و تصويب ارايه مي شود. اين عضو كميسيون 
برنامه و بودجه ادامه داد: اگر دولت روند ارايه اليحه برنامه 
را هرچه سريع تر انجام دهد، مي تواند قبل از موعد قانوني 
بودجه سال ۱۴۰۲ برنامه هفتم را به مجلس تقديم كند. 
اگر قبل از آذرماه برنامه هفتم به مجلس ارايه نشود عمال 
بررسي اين اليحه به سال آينده موكول مي شود. اركاني 
درباره اليحه برنامه هفتم توس��عه اظه��ار كرد: برنامه 
هفتم يكسري اسناد پشتيبان و احكام دايمي دارد كه 
در سازمان برنامه موجود است اما هر برنامه توسعه اي 
روند حركتي در حوزه هاي مختلف اقتصادي – فرهنگي 
و آموزش��ي را در پنج ساله مشخص مي كند. برآوردها 
و آمارها براس��اس وضعيت موجود و پيش بيني براي 
پنج سال آينده صورت مي گيرد و سپس اليحه طبق 
سياس��ت هاي كلي ابالغي رهبري به وضعيت موجود 
تدوين مي شود.  وي اضافه كرد: از طرف ديگر تاكيد 
مقام معظم رهبري بر مساله محور بودن برنامه است 
بدان معنا كه اهداف به صورت كمي قابل اندازه گيري 
و سنجش باشد لذا بايد سازمان برنامه مسائل مهم 
كشور را استخراج كند، معضالتي كه براي پنج سال 
آينده وجود دارد و براساس آن برنامه هفتم را تدوين 
كند لذا انتظار مي رود سازمان برنامه در كوتاه ترين 
زمان آن كار را انج��ام داده و اليحه برنامه هفتم را 
هرچه سريع تر به مجلس شوراي اسالمي ارايه كند.

افزايش هفت درصدي
 عرضه گوشت قرمز

عرضه گوشت قرمز در كشتارگاه هاي رسمي كشور در 
مرداد ماه امسال به ٥٥ هزار و ۶۰۰ تن رسيد كه حدود 
هفت درصد بيشتر از ماه قبل از اين بررسي است. بر اساس 
نتايج طرح آمارگيري كشتار دام كشتارگاه هاي رسمي 
كشور در ماه مرداد سال جاري، گوشت گاو و گوساله با 
۲۷ هزار و ۲۹۵ تن، ۴۹/۱ درصد از وزن كل گوشت قرمز 
عرضه شده را به خود اختصاص داده است. وزن گوشت 
قرمز عرضه شده انواع دام هاي ذبح شده در كشتارگاه هاي 
رسمي كشور در مرداد امسال ۱۴۰۱ جمعاً ۵۵ هزار ۶۰۵ 
تن گزارش شده، كه سهم گوشت گاو و گوساله بيش از 
ساير انواع دام بوده است. بر اساس نتايج اين آمارگيري، 
گوشت گاو و گوساله با ۲۷ هزار ۲۹۵ تن، ۴۹/۱ درصد 
از وزن كل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص 
داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۳ هزار و ۹۸۴ تن، 
بز و بزغاله با سه هزار و ۴۰۳ تن، و ساير انواع دام با ٩٢٣ 
تن، به ترتيب ۴۳/۱ درصد، ۶/۱ درصد و ۱/۷ درصد از وزن 
كل گوشت قرمز عرضه  شده را به خود اختصاص داده اند. 
مقايسه عملكرد كشتارگاه هاي رسمي كشور در مرداد 
ماه امسال با ماه مشابه سال گذشته نشان دهنده افزايش 
پنج درصدي مقدار عرضه گوشت قرمز در كشتارگاه هاي 
رسمي كشور اس��ت. مقدار عرضه گوشت همين ماه 
نسبت به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ براي گوسفند و بره ۱٩ 
درصد و گاوميش و بچه گاوميش يك درصد افزايش و 
براي بز و بزغاله يك درصد، گاو و گوساله سه درصد و شتر 
و بچه  شتر هشت درصد كاهش داشته است. همچنين 
نتايج حاصل از اين طرح آمارگيري نشان مي دهد كه 
مقدار عرضه گوش��ت قرمز در كشتارگاه هاي رسمي 
كشور در پنجمين ماه سال جاري نسبت به ماه قبل از اين 
بررسي )تير ماه( حدود هفت درصد افزايش داشته است.

وضعيت معيشتي اقشار ضعيف
رو به بهبود است

معاون اجرايي رييس جمهوري گفت: وضعيت معيشت 
قشر متوسط به پايين كه مورد دغدغه روحانيون است 
رو به بهبودي اس��ت. شاخص ها نيز همين را مي گويد. 
صولت مرتضوي در نشس��ت ارتباط دولت و روحانيت 
كه در تاالر ميالد شهرداري كرج برگزار شد، اظهاركرد: 
يكي از دغدغه هاي روحانيون معيش��ت ملت است كه 
بسيار به جا است. دولت ۵۷ درصد حقوق ضعيف ترين 
حقوق بگيران يعني كارگران را افزايش داد. ۳۸ درصد 
حقوق بازنشستگان را افزايش داد و يارانه را براي اولين بار 
هشت تا ۱۰ برابر كرد. وي افزود: وضعيت معيشت قشر 
متوسط به پايين كه مورد دغدغه روحانيون است رو به 
بهبودي است. شاخص ها نيز همين را مي گويد. وي يكي 
ديگر از دغدغه هاي روحانيت را در زمينه زير ساخت هاي 
فرهنگي از جمله مدارس علميه، مساجد و كتابخانه ها 
عنوان كرد و گفت: در س��فر استاني رييس جمهوري، 
منابعي براي تأمين اين زيرساخت ها اختصاص يافت كه 
به مرور زمان اين نيازها بر طرف شود. مرتضوي با اشاره 
به اهميت ارتباط دولت و روحانيت گفت: روحانيت البرز 
برخاسته از متن مردم و همراه مردم هستند. وي همچنين 
با تأكيد بر استفاده از ظرفيت روحانيون در تعليم و تربيت 
اظهاركرد: ه��ر چقدر در آموزش و پ��رورش از طلبه ها 
استفاده شود بهتر اس��ت. تحول هاي چرخش آفرين 
دولت اول بايد در نظام تعليم و تربيت باشد و اين تحول به 
دست طلبگان است كه بستر آن آموزش و پرورش است.

اروپاازبحرانعبورميكند؟

رييسمجلس:

بازگشت اميد به اقتصاد امريكا

فرآيندهاي بانكي استاندارد نيست
رييس مجلس شوراي اس��المي با تاكيد براين كه در 
بخش هاي زيرساختي كشور ظرفيت هاي بسيار خوبي 
براي سرمايه گذاري بانك هاي خصوصي وجود دارد كه 
هم منطق اقتصادي دارد و هم به بهبود خدمات رساني 
به مردم منتهي مي شود، از استاندارد نبودن فرايندهاي 
بانكي انتقاد كرد. محمدباقر قاليباف در جمع مديران 
عام��ل بانك هاي خصوصي كش��ور ضمن تش��كر از 
فعاليت هاي شبكه بانكي كشور گفت: امروز بار اصلي 
اقتصاد كشور بر دوش بانك هاس��ت كه هم در حوزه 
مسائل داخلي كشور كه فعاليت هايي را حتي خارج از 
حيطه ماموريت ذاتي خود انجام مي دهند و هم بايد 
جور عدم سرمايه گذاري خارجي را به دوش كشيده و 

جبران كنند، لذا جاي خداقوت دارد. 
رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مشكالت نظام 
بانكداري كشور ادامه داد: همانطور كه حاضرين هم اشاره 
كردند به داليل مختلف نارضايتي عمومي وجود داشته و 
هر كسي از ظن خود درخصوص بانك ها مطالبي را مطرح 
مي كند، اما وقتي با دقت به اين موضوعات نگاه مي كنيم، 
مي بينيم داليلي نيز وجود دارد كه چنين صحبت ها و 
گاليه هايي مطرح مي شود.  وي با اشاره به اينكه برخي 
از رس��انه ها حرف هاي بنده را درخصوص ربوي بودن 
فعاليت بانك ها به صورت نادرست منتشر كردند، افزود: 
رسانه ها در اين خصوص شيطنت كردند و صحبت ها را 
تقطيع كرده و در كنار يكديگر قرار دادند كه اگر مطالب 
به صورت كامل منتشر مي ش��د، تضادي در آنها وجود 
نداش��ت. منظور بنده اين بود كه همه عقود و عمليات 
بانكي بدون ربا و مبتني بر فقه اسالمي و احكام مراجع 
بوده و هيچ شكي در آن نيست، اما اين موضوع را همه ما 
مي دانيم كه در مرحله آخر كه در پيشخوان شعب بانك ها 
اقداماتي انجام مي شود، عماًل بخشي از قراردادهايي كه 
منعقد مي شود، هم طرف بانك و هم مشتري مي داند 
كه مبلغ دريافت��ي در محل ديگري هزينه مي ش��ود، 
همچني��ن در بخش هاي ديگري مانند بازار س��رمايه، 
بانك ها به گونه اي عمل مي كنند و شبهاتي در اين حوزه 
وجود دارد و نبايد منكر آن شويم البته بايد دقت و توجه 
كنيم كه اينگونه رفتارها، زحمات شبكه بانكي را بي اثر 
مي كند. وي با بيان اينكه بانك ها از مجموعه نقدينگي كه 

در اختيار دارند، عماًل ۵۰ الي ۶۰ درصد آن را به بهانه هاي 
مختلف نگه داش��ته و باقي آن را در چرخه فعاليت قرار 
مي دهند، اظهار كرد: اين درحالي است كه مبالغي كه 
در اختيار بانك هاست، سرمايه هاي مردم بوده و بايد در 
چرخه اقتصاد قرار گيرد. وي با اشاره به استاندارد نبودن 
فرآيندهاي نظام بانكي كش��ور گفت: اين آسيب باعث 
مي شود كه اگر بانك هاي ما بخواهند با سرمايه حداقلي 
با برخي بانك هاي بين المللي مراوده داشته باشند، امكان 
تبادل وجود دارد، اما اگر بخواهن��د وارد قرارداد بانكي 
وسيع با آورده مثال ۲ يا ۱۰ ميليارد دالر شوند و قرار باشد 
بانك هاي بين المللي وضعيت بانك هاي ما را مورد ارزيابي 
قرار دهند، متوجه مي شويم كه بانك هاي ما نسبتي با اين 
ارقام نداشته و استانداردهاي بانكي در اين سطح نيست.  
رييس قوه مقننه كشورمان افزود: اين بدان معناست 
كه بانك هاي ما به معناي واقعي بانك نبوده و تبديل به 
بنگاه مالي شده اند، لذا ممكن است از تمام فرصت هايي 
كه براي كشور ايجاد مي شود نتوانيم استفاده كنيم. وي 
در همين زمينه ادامه داد: اگر بخواهيم استانداردها را 
ب��ه روز كرده و زمينه را براي مب��ادالت مالي چند ده 
ميليون دالري فراهم كنيم، مدت زيادي زمان مي برد 

و عماًل اين ظرفيت براي بانك هاي ما وجود ندارد و اين 
از جمله مشكالتي است كه بايد براي آن چاره انديشي 
شود.  قاليباف در بخش ديگري از سخنان خود با بيان 
اينكه امس��ال قوانين حوزه بانك ها در مجلس نهايي 
خواهد ش��د، اظهار كرد: از ش��ما مي خواهم تيمي را 
تعيين كرده و به مجلس معرفي كنيد تا آنها در همه 
جلسات كارشناسي كميسيون ها حضور داشته باشند 
و پيرامون مس��ائل مرتبط با ح��وزه فعاليت بانك ها 
اظهارنظر كرده و در جريان مسائل باشند و در طرح ها 
و لوايح مرتبطي كه بررسي مي شود، پيشنهادات خود 
را ارايه كنند.  رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به لزوم استفاده از ظرفيت بانك هاي خصوصي براي 
بهبود زيرساخت هاي كش��ور و تاكيد بر اينكه عمده 
موضوعات زيرساختي كشورمان ظرفيت بسيار خوبي 
براي س��رمايه گذاري بانك ها هس��تند، عنوان كرد: 
بسياري از موضوعات در كشور وجود دارد كه منطق 
اقتصادي داشته و پس از سرمايه گذاري سود مناسبي 
را به س��رمايه گذار بازمي گرداند، به عنوان مثال براي 
احداث خطوط مترو كه ظرفيت تردد بالغ بر ۲ ميليون 
نفر مسافر در روز را دارد توجيه اقتصادي مناسبي براي 

ورود بانك ها جهت سرمايه گذاري است لذا نبايد عادت 
كنيم كه براي هر كاري رديف بودجه اي مشخص كنيم 
تا كار به اتمام برسد.  وي عنوان كرد: استفاده از ظرفيت 
بخش خصوصي در زيرساخت ها منوط بر اين است كه 
ناترازي ها در كش��ور رفع شود، اولين ناترازي كه بايد 
حل شود ناترازي بانك ها است. اين موضوع بايد حل 
شود تا بتوانيم ساير ناترازي هاي كشور را نيز حل كنيم.  
رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بانك هاي 
خصوصي اگر به هر موضوع زيرساختي ورود كنند عالوه 
بر كسب سود مناسب كارهاي بزرگي را نيز مي توانند 
انجام دهند، تصريح كرد: ما در مجلس تمام قد پاي اين 
موضوعات ايستاده ايم تا اگر موانع و مشكالتي وجود 

دارد آن را حل و فصل كنيم.
رييس مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: ما همه در 
يك كشتي قرار داريم كه اگر هماهنگ عمل كنيم همه 
ما برنده هستيم و اگر تنها به فكر خودمان باشيم همه ما 
چه در منزلت مادي و چه معنوي بازنده خواهيم بود. 

قاليباف با بيان اينكه بانك ها بزرگ ترين فرصت براي 
توسعه كشور هس��تند، اظهاركرد: در حال حاضر در 
مجل��س طرح نظام هاي تامين مال��ي و قانون مرتبط 
بانك ها در حال تدوين است از اين رو از شما درخواست 
مي كنم در جلسات بررسي حضور پيدا كرده و مطالب 
و پيش��نهادات خودتان را مطرح كنيد، كمااينكه در 
راستاي سياس��ت هاي ابالغي مقام معظم رهبري در 
برنامه هفتم نيز هست. براس��اس اين گزارش در اين 
نشست مديران عامل بانك هاي رسالت، اقتصاد نوين، 
ايران زمين، گردشگري، دي، رفاه كارگران و تعدادي از 
مديران عامل بانك هاي دولتي و دبير شوراي هماهنگي 
بانك ها حضور داشته و نقطه نظرات خود را در خصوص 
ناتواني بانك ها در انجام تكاليف قانوني، لزوم افزايش 
ظرفيت بانك ها براي تبادالت مالي بين المللي، استفاده 
از ظرفيت بانك ها براي سرمايه گذاري در پروژه ها مطرح 
و انتقاداتي را نسبت به طرح اصالح قانون بانك مركزي 
عنوان كردند. در اين جلسه بهزاد پورسيد معاون قوانين 
مجلس، پژمان پش��مچي زاده معاون نظارت مجلس 
و بابك نگاه��داري رييس مركز پژوهش هاي مجلس 

شوراي اسالمي در اين جلسه حضور داشتند.



گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
بر اس��اس اطالعات منتشر ش��ده مرکز آمار ایران، 
در س��ه ماه اول 1401 نرخ رش��د اقتصادی بدون 
احتس��اب نفت 4.۳ درصد و با احتس��اب نفت ۳.۸ 
اعالم ش��ده است. در شرایط تورم 40 درصدی یک 
سال اخیر،  مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید 
مردم در س��ال 1400 معادل 12.7 درصد و در سه 
ماهه اول 1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400 
معادل 11.2 درصد رشد کرده است. مصرف بخش 

دولتی نیز 4.5 درصد رشد داشته است. 

   سرمایه گذاری همچنان منفی
اما سرمایه گذاری در سه ماهه اول 1401 همچنان از 
روند منفی سرمایه گذاری ها در کشور خبر می دهد که 
تقریبا در حد صفر و منفی بوده است. این رشد منفی 
حاصل رکود و رشد منفی سرمایه گذاری در ساختمان 
به می��زان 4- درصد بوده اس��ت اما ماش��ین آالت با 

سرمایه گذاری 5.۸ درصد مواجه بوده است. 

   بخش های دارای رشد منفی 
همچنین ص��ادرات و واردات، بخش کش��اورزی، 
ساختمان، معادن، واس��طه گری مالی و بانک ها با 

رشد منفی مواجه بوده اند.

   بخش های دارای رشد مثبت 
اما بخش های صنایع و مع��ادن، صنعت، خدمات، 
آب و برق و گاز، نفت وگاز، رش��د مثبت داشته اند و 

بیشترین رشد را آب و برق و گاز داشته اند. 

   سهم بخش های اقتصادی 
از تولید ناخالص داخلی 

در سه ماهه اول 1401 سهم بخش های اقتصادی از تولید 
ناخالص داخلی نشان می دهد که کشاورزی 5.2 درصد، 
صنایع و معادن 40.۸ درصد، صنایع و معادن بدون نفت 
26.۳ درصد، نف��ت وگاز 14.4 درصد، معادن 1.4 درصد، 
صنعت 1۳.2 درصد، آب و برق وگاز ۸.۳ درصد،  ساختمان 
۳.4 درصد، خدمات 5۳.7 درصد، عمده و خرده فروشی  
و رس��توران ه��ا 11.۳ درصد، حمل و نق��ل و ارتباطات و 
انبارداری 9.۳ درصد و واسطه گری مالی 6.4درصد از کل 
تولید ناخالص داخلی سهم داشته اند.بر اساس آخرین نتایج 

حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص 
داخلی GDP به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول 
امسال به رقم ١٨٨٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٦١٤ هزار 
میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی 
که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار 
میلیارد ریال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار میلیارد ریال بوده که 
نشان از رشد ٣.٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت 
و ٤.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل 
بهار سال ١٤٠١ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در 
فصل بهار ١٤٠١ رشته فعالیت های گروه کشاورزی رشد 
منفی ٠.٨، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ 

درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠٠، رشد داشته است. 
در پاییز 1400 به عنوان اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم 
رشد اقتصادی کشور به 4.1 درصد و در زمستان 1400 به 
2.2 درصد رسیده بود. بدین ترتیب با ثبت رشد اقتصادی 
۳.۸ درصدی در بهار امسال، متوسط رشد اقتصادی فصلی 
در ۳ فصل اخیر )دولت سیزدهم( به ۳.۳9 درصد رسیده 
است.این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی فصلی 
کشور در ۸ سال دولت های یازدهم و دوازدهم 2.17 درصد 
بود. بر این اساس تاکنون دولت رئیسی در ۳ فصل نخست 
عملکرد خود رش��د اقتصادی کش��ور را نسبت به دولت 
روحانی بیش از 56 درصد بیش��تر کرده یا به عبارت دیگر 
1.5 برابر کرده است. متوسط رشد اقتصادی فصلی بدون 
نفت کشور در دولت سیزدهم ۳.6 درصد بوده در حالی که 
در دولت روحانی 2.۸ درصد بود. محاسبات فصلی در مرکز 
آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متش��کل از ٤٢ رشته 
فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می شود 
که بر این اس��اس گروه کش��اورزی شامل زیر بخش های 
زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه 
صنایع و معادن شامل زیر بخش های استخراج نفت خام و 
گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق 
و گاز طبیعی و ساختمان است. گروه خدمات شامل زیر 
بخش های عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدماتی 
مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، 
اطالعات و ارتباطات، فعالیت  های مالی و بیمه، مستغالت، 
کرایه وخدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی 
وخدمات ش��هری، آموزش، فعالیت  های مربوط به 
سالمت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات 

عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است.
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 طرح هاي جایگزین براي 
جذب سرمایه گذاري خارجي

سازمان سرمایه گذاري خارجي در پي انتشار آمار 
واقعي جلب و جذب س��رمایه گذاري خارجي در 
دوره شهریورماه1400 تا مردادماه 1401 نكات 
مهمي را درب��اره اصالح نظام آم��اري مربوط به 
س��رمایه گذاري خارجي در كشور و یك انحراف 
در ش��ناخت ش��ركاي واقعي اقتص��ادي ایران 

منتشر كرد.
س��رمایه گذاران خارجي موظف نیس��تند براي 
س��رمایه گذاري در ای��ران از طری��ق اخذ مجوز 
سرمایه گذاري خارجي؛ از مزایاي قانون تشویق 
و حمایت از س��رمایه گذاري خارجي اس��تفاده 
نمایند. اما در عین حال هر سرمایه گذار خارجي 
كه بخواهد از مزایاي قانون مذكور استفاده كند 
حتما باید مجوز سرمایه گذاري خارجي را از هیات 
سرمایه گذاري خارجي كه وزیر امور اقتصادي و 
دارایي رییس آن است و دبیرخانه آن در سازمان 

سرمایه گذاري قرار دارد؛ اخذ نماید.
الزم به ذكر است، مجوز سرمایه گذاري خارجي 
هر ف��رد حقیق��ي یا حقوق��ي كه توس��ط وزیر 
امور اقتص��ادي و دارایي پ��س از تصویب هیات 
سرمایه گذاري خارجي صادر مي شود، در صورتي 
معتبر اس��ت كه در طول ش��ش ماه پس از زمان 
صدور حداقل بخش��ي از س��رمایه را وارد كشور 

كرده و سرمایه گذاري خود را آغاز نماید.
اگر سرمایه گذار خارجي در طول شش ماه موفق 
به ورود قطعي بخش��ي از س��رمایه خود به ایران 
نش��ود مي تواند با ذكر دالیل درخواس��ت نماید 
كه فرصت��ي دیگر براي او جهت ورود به كش��ور 
داده شود. در صورت پذیرش دالیل سرمایه گذار 
توسط هیات س��رمایه گذاري و امضاي وزیر امور 
اقتص��ادي و دارای��ي؛ در موارد اس��تثنایي فوق 
ام��كان تمدید مجوز براي مدت��ي محدود وجود 
دارد. در صورت عدم وصول درخواست از جانب 

سرمایه گذار؛ مجوز صادره باطل خواهد شد.
در نظام آماري سابق كه تا قبل از یك سال اخیر 
مورد استفاده بود؛ مبالغ تمامي مجوزهاي صادره 
توس��ط هیات س��رمایه گذاري خارجي كشور؛ 
ب��ه عنوان آمار جل��ب س��رمایه خارجي معرفي 
مي گردید. چنین آماري هم باعث ایجاد انحراف 
در ح��وزه سیاس��ت گذاري و ه��م موجب ایجاد 
انحراف در ش��ناخت ش��ركاي واقعي اقتصادي 
جمهوري اس��المي ایران و هم ایجاد انحراف در 
تنظی��م برنامه هاي اقتصادي فع��االن اقتصادي 

مي شد.
در نظام آماري جدید و ب��ا اصالح صورت گرفته 
صرفا در هر بازه زماني مجوزهاي معتبر به مفهوم 
توضیح داده ش��ده به عنوان آمار جلب س��رمایه 
خارجي در طول یك سال با مبدا شروع كار دولت 

اعالم شده است.
 در واق��ع مج��وز معتب��ر ب��ه این معناس��ت كه 
س��رمایه گذار خارجي طرح سرمایه گذاري خود 
را با ورود بخش��ي از س��رمایه خود وارد كش��ور 
كرده یا هنوز اعتبار دوره زماني مجوز او به پایان 
نرسیده است. در این ش��یوه آماري عالمتي كه 
به سیاس��ت گذار یا فعال اقتصادي داده مي شود 
حاكي از آن اس��ت كه س��رمایه گذار خارجي با 
شروع طرح خود عمال با درك شرایط سیاسي و 
اقتصادي س��رمایه گذاري در ایران؛ طرح خود را 
آغاز كرده است. اما این نكته بدین مفهوم نیست 
كه كل س��رمایه گذاري خود را در ایران به انجام 

رسانده است.
 در كنار مفاهی��م فوق مفهوم دیگ��ري نیز باید 
مد نظر قرار گیرد و آن اینكه در آمار اعالم ش��ده 
توسط رییس سازمان س��رمایه گذاري آمارهاي 
مرتبط با س��رمایه گذاري مجدد سرمایه گذاران 
قدیمي كه در طول یك س��ال گذش��ته تصمیم 
به افزایش سرمایه یا سرمایه گذاري مجدد سود 
سرمایه گذاري هاي قبلي خود نموده بودند؛ وارد 

نشده بود.
چرا كه اگرچ��ه فعالیت در این خصوص در طول 
دوره دول��ت فعلي به انجام رس��یده اما طرح ها؛ 

طرح هاي مرتبط با دولت قبل بوده است.
 با این نگاه ایران در یك سال آغاز دولت سیزدهم با 
هدایت ریاست محترم جمهور كشورمان توانست 
میزان 4.۸میلیارد دالر س��رمایه خارجي با مجوز 
س��رمایه گذاري معتبر جلب نماید كه اگر قرار بود 
نظام آماري گذشته در این رابطه مورد استفاده قرار 
گیرد، این رقم باید ۸.9 میلیارد دالر اعالم مي شد 
)مجموع مجوزهاي معتبر و باطل ش��ده( كه رقم 
مذكور با معیار آماري گذشته رشد دو و نیم برابري 

و با معیار جدید رشد دو برابري را نشان مي دهد.
دولت سیزدهم جمهوري اسالمي ایران، بر خالف 
گذشته به جاي آنكه خود را پشت درهاي بسته 
اتاق هاي غرب كه برخي از س��ر دشمني و برخي 
دیگر از س��ر ناتواني مانع توسعه اقتصادي ایران 
عزیز ش��ده بودند معطل نماید، ب��ا انتخاب هاي 
درست، ش��ركاي اقتصادي خود را انتخاب كرده 
و در طول یك س��ال گذش��ته تصمیم گرفت به 
ج��اي سیاس��ي كاري، رفع مش��كالت و موانع 
سرمایه گذاراِن خارجي دوسِت ایران، را در صدر 
اولویت هاي خ��ود ق��رار داده و از موضع عزت و 
اقتدار مذاك��رات با طرف ه��اي متخاصم را هم 

ادامه دهد.
از این پس هم به جاي سرگرم شدن در هزارالیه هاي 
جنگ هاي رواني بي حاصل تالش خ��ود را بر این 
نكته متمركز خواهد كرد كه ع��الوه بر رفع موانع 
احتمالي تحقق س��رمایه گذاري هاي آغاز شده در 
طول آغاز به كار این دولت، با كنارگذاش��تن روش 
اتخاذ ش��ده قبلي و به جاي انتظار كشیدن پشت 
دیوارهاي بي اعتمادي و امید به نظر لطف كدخدایان 
خودخوانده، با قوت بیشتر برنامه هاي توسعه روابط 

باكشورهاي همسایه و همسو را پیش ببرد.
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رشد  سرمایه گذاری در   بهار  همچنان   منفی 

افزایش قیمت طال و سكه در بازار و انتظار رشد نرخ طالي جهاني
گروه بانك و بیمه| 

به دنبال افزایش قیمت دالر در روز سه شنبه، 22 شهریورماه 
1401 به ۳1۳50 تومان، و اعالم هر اونس جهاني طال به 
نرخ 17۳1 دالر، قیمت س��كه به 14 میلیون و ۸50 هزار 
تومان افزایش یافت.  فعاالن بازار مي گویند كه عالوه بر رشد 
قیمت دالر كه متاثر از اخبار سیاسي و تحوالت مربوط به 
احیاي برجام بوده است، در بازار جهاني نیز به خاطر كاهش 
ارزش دالر در برابر سایر ارزها و طال، انتظار مي رود كه ارزش 
هر اونس طال در روزهاي آینده افزایش یابد. براین اساس 
هر دو عامل تعیین قیمت طال و س��كه در روزهاي آینده 
تحت تاثیر قرار گرفته و پیش بیني مي شود كه قیمت طال 
و سكه افزایش یابد.  البته باید دید كه بانك مركزي و دولت 
چه اقداماتي را براي كنترل قیمت دالر و كاهش نرخ آن در 
روزهاي آینده انجام خواهند داد.  دالر در صرافي هاي بانكي 
با پنج تومان افزایش قیمت نس��بت به روز گذشته با نرخ 
2۸ هزار و 642 تومان به فروش رسید.هر یورو نیز امروز در 
صرافي هاي بانكي با 191 تومان افزایش قیمت نسبت به 
روز گذشته با نرخ 2۸ هزار و74۳ تومان معامله شد.قیمت 
خرید هر دالر توسط صرافي هاي بانكي امروز 2۸ هزار و ۳57 
تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 2۸ هزار و 457 تومان اعالم 
شد.عالوه بر این، قیمت خرید دالر در بازار متشكل ارزي 
2۸ هزار و 199 تومان و ن��رخ فروش آن 2۸ هزار و 455 
تومان بود، این در حالي است كه نرخ خرید یورو در این بازار 
2۸ هزار و 547 تومان و نرخ فروش آن نیز 2۸ هزار و ۸07 
تومان اعالم شد. همچنین در سامانه نیما در معامالت 
امروز، حواله یورو به قیمت 27 هزار و ۳0۸ تومان فروخته 

و حواله دالر به بهاي 26 هزار و 974 تومان معامله شد.

  آغاز معامالت توافقي دالر 
در كانال ۲۹ هزار تومان 

معامالت توافقي دالر در بازار ارز ب��ا بهاي 29 هزار و ۸00 
تومان كار خود را آغاز كرد. در آغاز به كار فعالیت بازار توافقي 
ارز، دالر با قیمت 29 هزار و ۸00 تومان و با حجم 20 هزار 
دالر معامله ش��د.  معامالت توافقي دالر در روز دوشنبه، 
21شهریورماه كار خود را با 29 هزار و 270 تومان آغاز كرده 
بود و در پایان با نرخ ۳0 هزار و 100 تومان به كار خود پایان 
داد. حجم معامالت در ای��ن روز 1۳ میلیون و 4۳9 هزار و 
200 بود.  قیمت س��كه طرح جدید امروز )سه شنبه، 22 
شهریورماه( با ۳50 هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته 
14 میلیون و 550 هزار تومان معامله شد.سكه تمام بهار 
آزادي طرح قدیم نیز 1۳ میلیون و 600 هزار تومان معامله 
شد.همچنین امروز نیم سكه هشت میلیون و 150 هزار 
تومان، ربع  سكه پنج میلیون و 150 هزار تومان و سكه یك 

گرمي سه میلیون و 100 هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالي 1۸ عیار به 
یك میلیون و ۳۳7 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال 

طال پن��ج میلیون و 795 هزار تومان ش��د.قیمت اونس 
جهاني طال نیز به یك هزار و 724 دالر رسید. به گزارش 
بلومبرگ، انتظار افزایش بیشتر تورم در امریكا جلوي روند 
افزای��ش ارزش دالر را گرفته و قیمت طال را در این ماه به 
باالترین رقم رس��انده است. قیمت طال در معامالت روز 
دوشنبه به اوج 17۳5 دالر و 14 سنت در هر اونس رسیده 
بود، یعني باالترین رقم از ۳0 اوت. اما قیمت هر اونس طال 
امروز با 0.1۳ درصد كاهش به 1722 دالر و 2۳ س��نت 
رسید. امریكا اطالعات تورم در ماه اوت را سه شنبه منتشر 
كرد. بازارها انتظار دارند نرخ تورم تا ۸.1 درصد پایین آمده 
باشد كه مي تواند دومین ماه پیاپي كاهش تورم نسبت به 
اوج 9.1 درصد در ماه ژوئن باشند. طبق یك نظرسنجي 
كه در روز دوش��نبه توس��ط بانك فدرال رزرو نیویورك 
منتشر شد، مصرف كنندگان هم انتظار كاهش تورم را 
دارند. به این ترتیب، فشار بر فدرال رزرو امریكا براي ادامه 
سیاست سختگیرانه افزایش نرخ بهره كاهش خواهد 
یافت. اما مقامات امریكا از 75 واحد افزایش نرخ بهره در 
اجالس هفته آینده خبر داده اند. بانك مركزي اروپا هم 
اعالم كرده آماده باال بردن نرخ بهره در ماه اكتبر است. 
اقتصاددان هاي بلومبرگ پیش بیني مي كنند نرخ بهره 
در امری��كا و اروپا 75 واحد دیگر افزایش یابد. باال رفتن 
نرخ بهره هزینه نگهداري ط��ال را افزایش داده و تمایل 

سرمایه گذاران براي خرید آن را پایین مي آورد.

   ضوابط اختصاصي خرید و فروش و
 حمل و نگهداري گروه كاالیي فلزات گرانبها 
از س��وي دیگر، معاون صنایع عموم��ي وزارت صنعت بر 
اس��اس بخش��نامه اي جدید ضوابط اختصاصي خرید و 
فروش و حمل و نگهداري گ��روه كاالیي فلزات گرانبها و 
گوهر سنگ ها را ابالغ كرد. محمد مهدي برادران معاون 

صنایع عمومي وزارت صنعت بر اساس بخشنامه اي جدید 
ضوابط اختصاصي خرید و فروش و حمل و نگهداري گروه 
كاالیي فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها را ابالغ كرد. در این 
مصوبه گروه كاالیي فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها به عنوان 
یكي از مصادیق كاالي موضوع قاچاق به پیشنهاد وزارت 
صنعت معدن و تجارت و تایید دستگاه هاي مربوطه عضو 
ستاد معرفي شده و به استناد ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز ضوابط اختصاصي الزم براي فروش خرید حمل و 
نقل نگهداري به شكل تجاري فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها 
اعالم شده است. براس��اس ضوابط فروش فروشندگان 
كاالهاي مشمول ملزم به ثبت اطالعات فروش در سامانه 
جامع تجارت هستند عالوه بر این فروش به مصرف كننده 
نهایي صرفاً با ثبت اطالعات توسط فروشنده تجاري بوده 
و نیازمند تایید اطالعات خرید از سوي مصرف كننده 
نهایي نیس��ت همچنین فروش كاالهاي مشمول به 
اعضاي زنجیره تامین اي كه مشخصات آن در سامانه 

جامع تجارت مورد تایید قرار نگرفته تخلف است .

   رشد طالي جهاني با كاهش ارزش دالر
قیمت طال سه ش��نبه به دلیل كاهش ارزش دالر نزدیك 
به باالترین سطح دو هفته اي در جلسه قبل ثابت ماند، در 
حالي كه سرمایه گذاران منتظر داده هاي تورم امریكا بودند 
كه مي تواند نشانه هایي در مسیر افزایش نرخ بهره فدرال 
رزرو باش��د. بهاي هر اونس طال ب��ا 1.۳ درصد كاهش به 
172۳ دالر و 10 سنت رسید و قیمت طالي امریكا با 0.0۸ 
درصد كاهش به 1724 دالر و 10 س��نت رسید.شاخص 
دالر نزدیك به پایین ترین سطح خود از 26 آگوست تاكنون 
نوسان داشته است و باعث مي شود قیمت طال با قیمت دالر 
براي خریداران خارجي ارزان تر ش��ود. انتظار مي رود كه 
انتشار داده هاي قیمت مصرف كننده در ایاالت متحده نشان 

دهد كه تورم كل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.1 درصد 
در ماه اگوست در مقابل ۸.5 درصد در جوالي افزایش یافته 
است. بر اساس نظرسنجي رویترز از اقتصاددانان كه امروز 
سه شنبه منتشر شد، فدرال رزرو هفته آینده یك افزایش 75 
واحدي دیگر نرخ بهره را اعمال خواهد كرد و احتمااًل پس 
از اینكه در نهایت به اوج رسید، نرخ بهره خود را براي مدت 
طوالني ثابت نگه دارد. نرخ هاي بهره باالتر هزینه فرصت 
نگهداري شمش غیر بازده را افزایش مي دهد و دالر را تقویت 
مي كند. موسسه تحقیقات اقتصادي Ifo روز دوشنبه اعالم 
كرد: اقتصاد آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا، در سال آینده 
منقبض خواهد شد زیرا افزایش چشمگیر هزینه هاي انرژي 
به دلیل جنگ در اوكراین شانس بهبود پس از قرنطینه هاي 
مرتبط با بیماري همه گیر را از بین مي برد. ذخایر اس پي دي 
آرگلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاري تحت 
پشتوانه طال در جهان، با 0.1۸ درصد كاهش به 964.91 
تن در روز دوشنبه از 966.64 تن در روز جمعه رسید. انجمن 
بازار شمش لندن روز دوشنبه اعالم كرد كه تجارت فلزات 
گرانبها در لندن در 19 سپتامبر، روز تشییع جنازه ملكه 
الیزابت، متوقف خواهد شد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، 
بهاي هر اونس نقره با 0.۳ درص��د افزایش به 19.۸4 دالر 
رس��ید. پالتین با 0.4 درصد كاهش ب��ه 90۳.۸2 دالر و 
پاالدیوم 0.۳ درصد كاهش یافت و به 2259.04 دالر رسید.

  یورو پس از افزایش نرخ بهره رشد كرد
در حالي كه انتظار مي رود بانك مركزي اروپا دوباره نرخ بهره 
را براي مهار تورم افزایش دهد، ارزش یورو نیز افزایشي شد.

به گزارش الجزیره، پس از اینكه یواخیم ناگل، رییس بانك 
مركزي آلمان، راه را براي اعالم احتمال افزایش مجدد نرخ 
بهره توسط بانك مركزي اروپا براي مهار تورم فزاینده، هموار 
كرد، قیمت یورو در برابر ارزهاي رقیب افزایش یافت.واحد 
پول اروپا در برابر ین 1.6 درصد و در برابر دالر بیش از 1.4 
درصد افزایش یافت. هفته گذش��ته، بانك مركزي اروپا 
نرخ بهره در منطقه یورو را به میزان 0.75 درصد افزایش 
و هشدار داد كه تورم براي مدت طوالني باال باقي خواهد 
ماند. ناگل راه را براي احتمال ادامه افزایش نرخ بهره توسط 
بانك مركزي اروپا در بحبوحه ادامه تشدید تورم هموار كرد 
و ناظران اكنون انتظار دارند كه بانك مركزي اروپا در اكتبر 
آینده نرخ بهره را تا درصد زیادي افزایش دهد.  كریگ ارالم، 
تحلیلگر از خدمات مالي Oanda گفت: انتظار مي رود 
بانك مركزي اروپا پس از این اظهارنظرها دوباره نرخ بهره 
را افزای��ش دهد. وي افزود: انتظارات به بهبود یورو پس از 
زیان هاي سنگین روزهاي گذشته از جمله كاهش هفته 
گذشته به پایین ترین سطح در برابر دالر در 20 سال اخیر 
اشاره دارد. بانك مركزي اروپا پس از اعالم فدرال رزرو امریكا 
مبني بر تشدید سیاست هاي پولي براي مقابله با افزایش 
شدید قیمت هاي مصرف كننده، هزینه وام را افزایش داد.

سه ماهه اول 1401سال 1400شاخص سه ماهه اول 1401سال 1400شاخص 
0.8-3.6-کشاورزی 4.33.8رشد اقتصادی با نفت 

4.16صنایع و معادن3.54.3رشد اقتصادی بدون نفت
4.16صنایع و معادن بدون نفت12.711.2هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی 

9.71.1نفت وگاز5.44.5مصرف دولتی 
0.7-2.1-معادن0.1-3.9رشد سرمایه گذاری 

3.15.1صنعت 3.85.8سرمایه گذاری ماشین آالت 

713.8آب و برق و گاز4-3.9سرمایه گذاری ساختمان 

3.9-3.9ساختمان 9.7-6.3-صادرات
4.53.9خدمات 14.6-2.1-واردات 

3.5-0.3واسطه گری مالی و بانک ها4.33.8تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

سراب خودروي شخصي
 ظرفیت هاي بزرگراهي درون شهري و برون شهري 
شده و مي شود و كارآمدي این زیرساخت ها را نیز به 

مسلخ مي برد.
4- در شرایطي كه رشد روزافزون استفاده از خودروي 
شخصي موجب مصرف بیشتر بنزین، افزایش بیشتر 
آلودگي هوا، رشد ترافیك و افزایش تصادفات و تلفات 
مي شود، آیا مي توان به تاكسي هاي اینترنتي تكیه 
ك��رد؟ بي گمان، تاكس��ي هاي اینترنتي جایگزین 
مناس��بي براي حمل و نقل عمومي نیس��تند. اما 
متاسفانه تحت شرایط خاص اقتصاد كشور، استفاده 
از این نوع حمل و نقل طي چند ساله اخیر گسترش 
یافته است. واقعیت این است كه بنا به دالیلي كه براي 
خودروهاي شخصي برش��مرده شده، تاكسي هاي 
اینترنتي نمي توانند خأل ن��اوگان »انبوه بر« مترو یا 
اتوبوس را پر كنند. تاكسي هاي اینترنتي در بهترین 
حالت، خودروهاي شخصي تك سرنشیني هستند 
كه صرفا به جاي پارك نیاز ندارند و از این منظر، شاید 

براي آسایش شهر و شهروندان نفعي ایجاد كنند.
5- راه حل عبور از كابوس ترافیك چیست؟ آن گونه 
كه در مرداد س��ال 1400 به نقل از مسووالن راهور 
گزارش شده است، حدود ۸ میلیون دستگاه خودرو و 
موتورسیكلت پالك شده در تهران وجود دارد. یكي 
از مسووالن شهري در سال 1۳96 نیز اعالم كرده كه 
ظرفیت خیابان هاي ش��هر تهران 750 هزار خودرو 
است، در حالي كه هم اینك )شهریور 1۳96( 4 برابر 
این ظرفیت، خودرو در تهران رفت و آمد مي كنند. 
بي گمان، زندگي شهري مدرن نیازمند حمل و نقل 
سریع، هوشمند و پاك است. این مساله از سال هاي 
قبل از انقالب تاكنون و از هم اكنون تا 20 سال دیگر در 
زمره مشكالت تهران و سایر كالنشهرها بوده و خواهد 
بود. همان طور كه طي همه این س��ال ها، مهاجرت 
به تهران، مهم ترین مساله شهري بوده و خواهد بود. 
از این رو، مسووالن دولتي همزمان با چاره اندیشي 
براي بازكردن گره هاي حمل و نقل انبوه بر در تهران 
كه در راس آنها خرید ناوگان جدید داخلي و خارجي 
قرار دارد، باید به فكر مهار مهاجرت به تهران و سایر 
كالنشهرها از طریق ایجاد جذابیت )اشتغالزایي( در 
شهرهاي كوچك و مناطق روستایي باشند. این در 
حالي اس��ت كه به دلیل بروز پدیده هایي همچون 
خشكسالي و گرد و غبار در برخي از مناطق كشور، 
طي سال هاي اخیر ش��اهد موج مالیم مهاجرت به 
شهرهاي شمالي كشور )اس��تان هاي تهران، البرز، 
گلس��تان، مازندران و گی��الن( بوده ایم، موجي كه 
ممكن است در آینده اي نه چندان دور فراگیرتر شده 
و توزیع كنوني جمعیتي كشور را دستخوش تغییر 
كند. به گونه اي كه برخي از مناطق خالي از س��كنه 
شده و برخي مناطق با ازدحام جمعیت رو به رو شوند.

6- و نكته آخر اینكه سونامي فرسودگي خودروهاي 
شخصي در پیش است و به همین دلیل نیز اینگونه 
حمل و نقل به طور »موقت« در دسترس و ارزان است. 
در صورتي كه در میزان تولید خ��ودروي داخلي یا 
تعداد واردات خودروهاي خارجي تغییر چشمگیري 
ایجاد نش��ود، در چند س��ال آتي با كمبود خودرو، 
رشد مصرف س��وخت به دلیل فرسودگي خودروها 
و آلودگي بیش��تر هوا مواجه خواهیم شد. بر اساس 
برخي برآوردها، هم اینك حدود ۳0 میلیون خودرو 
در كشور موجود است. این در حالي است كه از حدود 
4 سال پیش، واردات خودرو به داخل كشور ممنوع 
و در واقع تقریبا »صفر« شده است. همزمان میزان 
تولید محصوالت داخلي به  طور قابل توجهي كاهش 
یافته است به گونه اي كه مجموع تولید خودروهاي 
داخلي در سال گذشته حدود 900 هزار دستگاه بوده 
است. اگر فرض كنیم 50 درصد )15 میلیون دستگاه( 
از خودروه��اي موجود در كش��ور »صفر كیلومتر« 
هس��تند؛ تا 5 س��ال دیگر، كشور دس��ت كم به 15 
میلیون دستگاه خودروي نو صرفا براي جایگزیني با 
خودروهاي فرسوده نیاز دارد. نیازي كه با روند كنوني 
در واردات و تولید خودرو، رفع نخواهد ش��د و این به 
معني فرس��ودگي و از رده خارج شدن خودروهاي 
شخصي كنوني و انباشت مشكالت در حوزه ترافیك 

و آلودگي هوا است.

شفافیت اقتصاد با دریافت 
مجوز از طریق درگاه ملي 

 درگاه ملي مجوزهاي كش��ور صادر مي ش��د اما 
هنوز مي بینیم كه دستگاه هاي مختلف به صورت 

موازي به صدور مجوز اقدام مي كنند. 
وزارتخانه هاي مختل��ف آیین نامه هاي متفاوتي 
صادر مي كنند و خودشان هم سردرگم هستند 
و نمي دانند كه چ��ه كاري باید انج��ام بدهند و 
كدام بخشنامه اولویت دارد. این موازي كاري ها 
و تناقضات باید رفع ش��ود. این شرایط به بخش 
بازرگاني و صنعت كش��ور بس��یار لطمه مي زند، 
زیرا ما هنوز نتوانس��ته ایم رویه هاي ثابتي ایجاد 
كنیم. عدم اجراي صحی��ح قوانین موجود باعث 
بروز مشكالت مختلف شده و جامعه زیان هایش 

را متحمل مي شود. 
در قانون تس��هیل ص��دور مجوزه��اي مصوب 
مجلس، دریافت مجوز افراد براي شروع فعالیت 
جدید نباید بیش��تر از یك ماه طول بكش��د. اما 
در عمل ای��ن اتفاق نیفتاده اس��ت. به  طور كلي 
رویه هاي اداري در كش��ور در ارتباط با كسب و 
كارها بسیار سخت است. عدم اجراي كامل قانون 
اس��تفاده از درگاه ملي مجوزها به اقتصاد كشور 
ضربه شدیدي وارد مي كند و باید براي رفع آنها 
چاره اندیشي شود. باید درگاه ملي مجوزها تنها 

درگاه صدور مجوزها باشد.
هر چه در اجراي قوانین مربوط به تسهیل فضاي 
كس��ب و كار تعلل كنیم، جامعه بیشتر تاوانش 
را مي پ��ردازد. رونق اقتص��ادي در گروي اصالح 
این رونده��اي وقت گیر و بروكراس��ي عریض و 

طویل است.



گروه بازار سرمايه| 
در سالي كه گذشت بازارهاي سرمايه گذاري شاهد 
افت و خيز زيادي بودند. نااطميناني در بازار س��هام 
موجب شد كه تا آخرين ماه س��ال، وضعيت بورس 
چندان جالب نباش��د. برعكس، امسال گزينه هاي 
كم ريسك محبوب تر بودند. اما به نظر مي رسد سمت 
و سوي بازارها از اس��فند ماه با تغييراتي همراه بوده 
اس��ت. دو بازار طال و بورس با توجه به تحوالت يك 
ماه اخير بازدهي مناس��بي را پشت سر گذاشته اند و 
احياي برجام هم نزديك تر از قبل به نظر مي رس��د، 

اگرچه هنوز نهايي نشده است.
در سالي كه سپري شد، قيمت دالر باال و پايين قابل 
توجهي را پشت سر گذاشت. بهاي دالر بازار آزاد كه 
در پايان س��ال 1399 حدودا 25 هزار و 120 تومان 
بود، در پايان امس��ال 26 هزار و 270 تومان معامله 
شد و 4.7 درصد نسبت به انتهاي سال 99 رشد كرد. 
هرچند دالر در بازه اي از س��ال به بي��ش از 30 هزار 

تومان هم رسيد، اما در آن سطح ماندگار نشد.
بررسي هاي انجام شده از نرخ دالر در سال گذشته، 
كمترين قيمت دالر در نيمه اول فصل بهار بوده است. 
در تاريخ 15 ارديبهشت ماه قيمت دالر با 20 هزار و 
800 تومان معامله ش��د. اين اسكناس امريكايي در 
نيمه آذرماه باالترين قيمت 1400 را ثبت كرد. نرخ 
دالر در 16 آذر ماه با 30 ه��زار و 920 تومان مبادله 
ش��د و به دنبال تصرف كانال 31 هزار تومان بود. در 
ماه ياد شده روزنامه وا ل استريت ژورنال خبر داد كه 
ديپلمات هاي ارش��د سه كش��ور اروپايي )انگليس، 
فرانس��ه و آلمان( مدعي ش��ده اند كه پيشنهادهاي 
ايران با برجام مغاير بوده است. اين ديپلمات ها مدعي 
شده بودند كه پيشنهادهاي ايران در اين نشست، با 
متن مذاكره ش��ده در شش دور قبلي مذاكرات وين 
تغيير داش��ته و باعث ايجاد نگراني و نااميدي شده 
اس��ت. معامله گران بازار ارز تهران با اين سيگنال ها 
تصور مي كردند كه مذاكرات برجام به هسته سختي 
رسيده و احتمال رسيدن به توافق هسته اي را دور از 

انتظار مي دانستند.
طبق تحليل هاي انجام شده بيش��ترين و كمترين 
تغيير قيمت دالر هم در ماه ارديبهش��ت و آذر بوده 
است. نرخ دالر در 12 ارديبهشت ماه بيش از 1 هزار 
تومان كاهش را تجربه كرد و با 21 هزار و 970 تومان 
مبادله شد و در 13 آذر قيمت دالر باالترين افزايش 
روزانه را داشته است. در اين روز نرخ دالر بيش از 800 
تومان بر ارزش خود افزود و با 30 هزار و 180 تومان 

نرخ گذاري شده بود. 
مهم ترين عامل تعيين كننده قيمت دالر در بازار آزاد، 
احياي برجام و آزاد شدن دارايي هاي بلوكه شده ايران 
در شرق آسيا و برخي كشورهاي ديگر خواهد بود. در 
صورت احياي برجام، قيمت دالر در بازار آزاد مي تواند 

حداقل در كوتاه مدت با افت روبرو شود. 

    چه خبر از مذاكرات
محمد مرندي، مشاور رس��انه اي تيم مذاكره كننده 
ايران در مذاكرات وين در گفت وگو با ش��بكه قطري 
الجزيره تاكيد كرد كه عليرغم فش��ارهاي وارد شده 
عليه دولت امري��كا همچنان به رس��يدن به توافق 
نزديك هستيم. وي گفت كه نگران نشست شوراي 

حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نيستيم.
مرندي تاكيد كرد كه جو بايدن، رييس جمهور امريكا 
بايد تصميماتي براي حل مس��ائل موجود بر سر راه 

رسيدن به توافق هسته اي اتخاذ كند.
اخي��را آنتوني بلينكن، وزير ام��ور خارجه امريكا در 
جريان س��فر به مكزيك در ي��ك كنفرانس خبري، 

با تالش براي مقصر جلوه دادن اي��ران، درباره روند 
احياي توافق هس��ته اي گفت: آن چه در مدت اخير 
در پاسخ ايران به پيشنهاد ارايه شده از سوي اتحاديه 
اروپا]ب��راي تواف��ق در مذاكرات وي��ن[ بوده ايم، به 
وضوح پس رفت است و چش��م انداز توافق در بازه اي 

كوتاه مدت را غيرمحتمل مي سازد.
بلينكن بر ادعاهايش افزود: به نظر مي رس��د ايران يا 
نمي خواهد يا نمي تواند كاري كه براي رسيدن به يك 
توافق الزم است را انجام دهد و آنها همچنان به مطرح 
كردن مس��ائل خارج از چارچوب ادامه مي دهند كه 

انجام شدن توافق را غيرمحتمل تر مي كند.
همچني��ن ناصر كنعان��ي، س��خنگوي وزارت امور 
خارجه اي��ران پيش از اين تاكيد كرده بود: همانطور 
كه مي دانيد ما پاسخ خود را چندي پيش ارايه داديم 

و منتظر دريافت پاسخ رسمي طرف ديگر هستيم.
وي ادامه داد: ما همواره بر اين موضوع تاكيد كرده ايم 
كه طرف هاي ديگر مذاكرات مخصوصا امريكايي ها 
بايد رفتارهاي سازنده اي را براي دستيابي به توافق 

در پيش بگيرند.
امريكا كشوري است كه از برجام خارج شده است و 
با اعمال تحريم هاي غيرقانوني و يكجانبه هزينه هاي 
زيادي را به دولت و ملت ايران تحميل كرده است و با 
توجه به اين عملكرد اكنون حق ندارد در مقام مدعي 

قرار بگيرد و ژست طلبكارانه به خودش بگيرد.
اين امريكاست كه بايد براي بازگشت به روند توافق 
اثبات كند كه عضوي قابل اعتماد اس��ت و يك رژيم 
قانون گريز و بحران آفرين نيس��ت. دولت واشنگتن 
است كه بايد اثبات كند كه به هنجارهاي بين المللي 
پايبند است و به نرم هاي بين المللي احترام مي گذارد.

س��خنگوي وزارت خارجه تصريح ك��رد: جمهوري 
اس��المي ايران در پاس��خي كه به هماهنگ كننده 
مذاك��رات داده ب��ه هيچ وجه موضوع��ات جديدي 
كه مانع ش��كل گيري توافق و جمع بندي مذاكرات 
ش��ود مطرح نكرده اس��ت. مطالبات جديدي طرح 

نكرده است.
كنعاني افزود: ايران نه به زياده خواهي هاي طرف هاي 
مقاب��ل تمكين مي كن��د و نه از خط��وط قرمز خود 

عقب نشيني خواهد كرد. او ادامه داد: هم امريكا و هم 
اروپا )تروئيكاي اروپايي( بايد اثبات كنند كه در روند 
مذاكرات به نرم هاي بين المللي پايبند هستند و منافع 
رژيم صهيونيستي را در اولويت تصميم گيري سياسي 
خود قرار نمي دهند. همانطور كه بارها گفته ايم اگر 
در طرف مقابل اراده سياسي الزم براي دستيابي به 
توافق وجود داشته باش��د. امكان دستيابي به يك 

توافق همه جانبه و خوب وجود دارد.

    رابطه صنايع و دالر
بازار س��رمايه ايران 4 صنعت دالرمح��ور را به خود 
اختصاص داده است. اين صنايع شامل، فرآورده هاي 
نفتي، كاني هاي فلزي، فلزات اساس��ي و محصوالت 

شيميايي مي باشد. 
از ويژگي هاي اين صنعت ها، مي توان به قيمت گذاري 
آنها بر اس��اس عرضه و تقاضاي جهان��ي و توليدات 
صادرات محور آنها اش��اره ك��رد. از آنجايي كه، اين 
صنعت ها ماهيت صادراتي دارند، با توجه به افزايش 
ن��رخ ارز، مزيت صادراتي باال رفت��ه و به دنبال ثبات 
قيمت هاي جهاني، س��ودآوري اين ش��ركت ها نيز 

بيشتر مي شود. 
با وجود اين، برخي ش��ركت ها به دليل هزينه هاي 
ارزي باال و تاثيرپذيري باال از ارز با افت ارزش بعد از 
جهش ارزي رو به رو مي شوند، كه گاهي اين ارزش 
مي تواند تا ي��ك چهارم قب��ل از جهش هاي ارزي 
كاهش پيدا كند. قيمت گذاري س��هام محصوالت 
داخلي اين صنايع نيز بر اس��اس نرخ دالر و فروش 
صادراتي آن مي باشد. هر چند، بخشي از هزينه هاي 
اين شركت ها )شركت هاي صادرات محور( دالري 
است؛ اما، به دليل حاشيه سود باال و نسبت هزينه به 
درآمد پايين در مجموع برآيند مثبت تري دارد. بر 
اساس بررسي هاي صورت گرفته، اگر نرخ دالر %10 
افزايش پيدا كند، يك ش��ركت پتروشيمي بيش از 

15% مي تواند سودآوري داشته باشد.
گروه ديگري كه از افزايش نرخ دالر منتفع مي شوند، 
ش��ركت هايي هس��تند كه تراز ارزي مثبتي دارند. 
افزايش نرخ ارز براي بنگاه هاي داخلي نيز قابل اهميت 

است، به اين دليل كه، هزينه توليد را در شركت هايي 
كه ف��روش داخلي دارن��د افزايش مي ده��د و اين 
شركت ها نمي توانند متناسب با افزايش هزينه ها در 
محصوالت توليدي خود افزايش نرخ بدهند. به طور 
كلي مي توان گفت، در صورت افزايش نرخ دالر، تورم 

شديدي در جامعه حاكم خواهد شد. 
اما، متاسفانه بسياري از شركت هاي بورسي با به وجود 
آمدن تورم، افزايش قيمت خواهند داش��ت. به طور 
مثال؛ صنعت خودرو جزو صنايعي اس��ت كه ارتباط 
و همبستگي مستقيمي با دالر ندارد؛ اما در صورتي 
كه، قيمت دالر افزايش پيدا كند قيمت دارايي هاي 
صنعت خودرو نيز افزايش پي��دا مي كند. همانطور 
كه، افزايش يا كاهش قيمت دالر براي ش��ركت هاي 
صادرات محور امري مثبت تلقي مي شود، براي برخي 
شركت ها نيز مي تواند پيامدهاي منفي داشته باشد. 
همينطور، م��واد اوليه بعضي از ش��ركت ها از خارج 
كشور تهيه مي ش��ود، افزايش نرخ دالر مي تواند در 

افزايش قيمت آنها بسيار تاثير داشته باشد.
در بحث تاثير رشد قيمت دالر بر بورس نوع ديگري از 
شركت هاي منتفع  شونده از افزايش نرخ دالر وجود 
دارند كه شركت هايي با تراز ارزي مثبت هستند كه 
پ��س از جهش هاي ارزي، درآمد تس��عير )به عنوان 

درآمد غيرعملياتي( را شناسايي مي كنند.
موضوع افزايش نرخ ارز از اين جهت براي بنگاه هاي 
توليدي قابل توجه اس��ت ك��ه هزينه تولي��د را در 
ش��ركت هايي كه فروش داخل��ي دارن��د، افزايش 
مي دهد و اين شركت ها نمي توانند متناسب با افزايش 
هزينه ها، نرخ محصوالت توليديشان را افزايش دهند. 
به طور كلي پ��س از افزايش قيم��ت دالر، يك موج 

تورمي گريبان گير اقتصاد خواهد شد. 
حال آنكه اكثر ش��ركت هاي بورس��ي دارايي هايي 
)دارايي مي تواند زمين يك كارخانه، ماش��ين آالت 
صنعتي يا محصول توليدشده در انبار باشد.(، دارند كه 
همزمان با پيدايش موج تورم، قيمت آنها افزايش پيدا 
خواهد كرد. پس اگر در پرتفوي خود، سهام شركتي 
با دارايي هاي ارزش��مند داشته باش��يد، آنگاه با يك 
موج تورمي مي توانيد ارزش پول خود را حفظ كنيد.
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امكان خريد خودروي شاهين 
براي حقوقي ها فراهم است

رييس اداره نظارت بر بازار بورس هاي كااليي س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار با اش��اره به اينكه روز 22 ش��هريور 
ماه 1401، 39 دستگاه شاهين با قيمت پايه در بورس 
كاال معامله شد گفت: 100 دستگاه خودروي شاهين 
گروه خودروسازي س��ايپا با قيمت پايه 304 ميليون 
تومان براي تحويل 23 مهر 1401 در بورس كاالي ايران 
عرضه شد كه مجموع تقاضاي وارد شده 43 تقاضا بود 
و در نهايت 39 دستگاه با همان قيمت پايه مورد معامله 
قرار گرفت. عليرضا صادقي در اين باره افزود: براس��اس 
اطالعيه عرضه كه در س��ايت بورس كاال منتشر شده 
است، خريداران عالوه بر قيمت پايه، ملزم به واريز 9 درصد 
ماليات بر ارزش افزوده، يك درصد ماليات نقل و انتقال، 
2 درصد ماليات شماره گذاري برچسب انرژي )برمبناي 
قيمت نهايي( و همچنين مبلغ 42 ميليون و 34 هزار و 
465 ريال بابت بيمه شخص ثالث و خدمات مرتبط با 
شماره گذاري و پالك به ازاي هر خودرو هستند. وي در 
ادامه و در پاسخ به اين پرسش كه چرا در اين عرضه تمام 
100 دستگاه خودرو به فروش نرفت، عنوان كرد: با توجه 
به ميزان تقاضا و اينكه اختالف قيمت كارخانه با بازار آزاد 
اين خودرو چشمگير نبوده و به نوعي، مصرف كنندگان 
واقعي اقدام به خريد اين خودرو كردند اين عرضه منجر 
به فروش تمام محصول نشد. رييس اداره نظارت بر بازار 
بورس هاي كااليي سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
اينكه پيش پرداخت در معامالت خودروي شاهين به 10 
درصد كاهش پيدا كرده، خاطرنشان كرد: پيش پرداخت 
خودروهاي قبلي كه عرضه شده بود 30 درصد بود اما براي 
عرضه خودرو شاهين 10 درصد پيش پرداخت در نظر 
گرفته شده است. وي اضافه كرد: همچنين محدوديت كد 
ملي براي افراد در عرضه خودروي شاهين وجود نداشت و 
افرادي كه در عرضه هاي قبلي موفق به خريد شده بودند 
در اين عرضه هم مي توانستند اقدام به خريد كنند و طبق 
اطالعيه شركت بورس كاال كه به كارگزاران اعالم شده 
بود، اگر مازاد عرضه وجود داشته باشد، اشخاص حقوقي 
هم مي توانند از مازاد عرضه، خودروي شاهين را خريداري 
كنند. صادقي درباره تاريخ دقيق عرضه هاي بعدي اظهار 
داش��ت: هنوز به طور مشخص تاريخ عرضه هاي بعدي 
اعالم نشده اما تاكنون 15 خودروي مختلف در بورس كاال 
پذيرش به عمل آمده و هر زمان عرضه كننده درخواست 
عرضه را ارايه كند، بورس كاالي ايران آمادگي انتشار 

اطالعيه عرضه و انجام معامالت را خواهد داشت.

اقدام نهاد ناظر در راستاي
ارتقا ارزش بازار

شركت هاي هلدينگ و مادر
طبق اعالميه مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس، حداكثر 20 درصد از سودحاصل از فروش سهام 
پرتفوي در شركت هاي هلدينگ و مادر، قابل تقسيم 
است و مابقي بايستي به حساب اندوخته منتقل و افزايش 
سرمايه دهند. عليرضا توكلي كاش��ي معاون توسعه 
كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران در اين خصوص 
بيان كرد: تا قبل از ابالغ مصوبه سازمان بورس در مورد 
انتقال 80 درصد از سود فروش پرتفوي سهام نيز برخي 
شركت هاي بزرگ س��رمايه گذاري در اساسنامه خود 
مشابه چنين بندي را قيد كرده بودند و سود حاصل از 
رشد سهام را از شركت خارج نمي كردند. وي اضافه كرد: 
تاثير اجراي اين مصوبه روي بازار سرمايه در بلندمدت 
نمايان خواهد شد و بعيد است كه در كوتاه مدت اجراي 
اين مصوبه روي بازار س��رمايه اثرگذار باشد، اما به طور 
كلي موافق اتخاذ چنين تصميمي هس��تم؛ چرا كه با 
اجرايي ش��دن اين مصوبه و انتقال 80 درصد از س��ود 
حاصل از فروش سهام پرتفوي شركت هاي هلدينگ و 
مادر به حساب اندوخته و افزايش سرمايه از اين محل، 
سود از شركت ها خارج نخواهد شد. ضمن اينكه از منظر 
سهامداري نيز مشكلي براي سهامداران هلدينگ ها و 
شركت هاي مادر ايجاد نخواهد شد؛ زيرا با انتقال اين سود 
 NAV ،به حساب اندوخته و افزايش سرمايه از اين محل
ش��ركت ها تغيير نخواهد كرد و در نهايت سهامداران 
به جاي دريافت س��ود تقسيمي، امكان دريافت سهام 
جايزه را خواهند داشت. كارشناس بازار سرمايه ضمن 
تاكيد بر مثبت بودن اجراي اين مصوبه، اظهار كرد: در 
نظر داشته باشيد كه ارزش گذاري سهام شركت هاي 
 NAV س��رمايه گذاري و هلدينگ ها بر مبناي ارزش
صورت مي گيرد و معموال ميزان سود تقسيمي، مبناي 
مناسبي براي ارزش گذاري سهام اين شركت ها نيست. 
الزام سازمان بورس و اوراق بهادار به عدم تقسيم 80 
درصد از سود ناشي از فروش سهام پرتفوي، بيشتر در 
راستاي محافظت از ارزش بازار سهام شركت هاي مادر 
و هلدينگ ها است و حفظ اين سود در داخل شركت ها، 
آثار مثبتي هم براي هلدينگ ها به همراه خواهد داشت.

صندوق پروژه هيبريدي انرژي هاي 
تجديدپذير راه اندازي خواهد شد

علي نقوي در نشست تخصصي بررسي روش هاي تامين 
مالي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير در دوازدهمين 
نمايشگاه بين المللي انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري 
انرژي گفت: راه ان��دازي صندوق با اين عنوان مي تواند 
روشي براي تامين مالي فعاالن انرژي هاي تجديدپذير 
باشد. وي به راه اندازي بورس انرژي از سال 90 اشاره كرد 
و گفت: بورس انرژي اكنون بازار فيزيكي برق نيز دارد و 
معامالت باالي پنج مگاوات در آن انجام مي شود. نقوي 
ادامه داد: به  زودي معامالت باالي 2 مگاوات هم اضافه 
خواهد شد و خرده فروشان برق نيز در بازار مشتقه حضور 
خواهند داشت. وي گفت: 42 نيروگاه بخش خصوصي 
و 41 نيروگاه دولتي در سامانه معامالت بورس حضور 
دارند. مديرعامل شركت بورس انرژي ايران از فراهم شدن 
امكان معامله قراردادهاي دوجانبه خبر داد و افزود: زماني 
مي توان از بورس انتظار تامين مالي داشت كه بازار فعالي 
باشد، بنابراين وزارت نيرو بايد درباره بازار فعال انرژي هاي 
تجديدپذير تالش داشته باشد. همچنين وي از تالش 
براي راه اندازي تابلوي معامالت انرژي تجديدپذير در 
بازار بورس خبر داد. نقوي خاطرنشان  كرد: شركت هاي 
فعال در بخ��ش انرژي هاي تجديدپذي��ر مي توانند با 
تشكيل يك نيروگاه مجازي در اين بازار فعاليت داشته 
باشند. وي، قراردادهاي سلف موازي استاندارد را يكي از 
ابزارهاي تامين مالي براي انرژي هاي تجديدپذير دانست 
و ادامه داد: بحث صندوق پروژه از روش هاي ديگر تامين 
مالي براي انرژي هاي تجديدپذير اس��ت. مديرعامل 
ب��ورس انرژي از ت��الش براي ط��رح جديد صندوق 
پروژه هيبريدي خبر داد كه مي تواند براي انرژي هاي 
تجديدپذير نيز مورد استفاده قرار گيرد. نقوي بر ضرورت 
راه اندازي بازار كربن تاكيد و خاطرنشان  كرد: اين بازار 

مي تواند ابزاري براي تامين مالي تجديدپذيرها باشد.

مصوبه مهم سازمان بورس
در حمايت از بازار

سنا| طبق اعالميه مديريت نظارت بر نهادهاي مالي 
س��ازمان بورس، حداكثر 20 درصد از س��ود حاصل 
از فروش س��هام پرتفوي در ش��ركت هاي هلدينگ و 
مادر، قابل تقس��يم اس��ت و مابقي بايستي به حساب 
اندوخته منتقل و افزايش سرمايه دهند. به استناد بند 
8 هفتصد و چهل و هفتمين صورتجلسه هيات مديره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1400/08/05 و 
با عنايت به موافقت رياس��ت س��ازمان در هامش نام 
193971/131 م��ورخ 1401/05/12 اين مديريت، 
ماده 58 اساسنامه شركت هاي مادر/ هلدينگ )سهامي 
عام- سهامي خاص( به شرح زير اصالح مي گردد:  سود 
حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شركت در 
هر سال، تا ميزاني كه منجر به زيان انباشته نگردد به 
حساب اندوخته سرمايه اي منتقل و پس از رسيدن به 
نصف سرمايه ثبت شده شركت و اخذ مجوز از سازمان 
بورس بنا به پيشنهاد هيات مديره و با تصميم مجمع 
عمومي فوق العاده قابل تبديل به سرمايه است. اندوخته 
س��رمايه اي تا زمان ادامه فعاليت شركت غيرقابل 
تقسيم بوده و صرفاً براي حفظ روند سوددهي شركت 
با پيش��نهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي 
عادي، هرسال مي توان حداكثر تا 20 درصد از مبلغي 
كه در همان س��ال به حس��اب اندوخته سرمايه اي 

منظور مي گردد، بين صاحبان سهام تقسيم نمود.

حجم انتشار صكوك
در جهان كاهش مي يابد

براساس گزارش اخير رفينيتيو علي رغم اينكه ناشرين 
صكوك در اوايل س��ال ميالدي ج��اري روي تقاضاي 
باالي سرمايه گذاران بين المللي حساب باز كرده بودند 
اما حجم انتشار صكوك در نيمه نخست 2022 كاهش 
داشت. با اين حال، بنابر پيش بيني رفينيتيو حجم انتشار 
صكوك در جهان طي پنج سال آتي با رشد ساالنه 6.8 
درصد در سال 2027 به 257 ميليارد دالر خواهد رسيد. 
روند انتشار صكوك در جهان با رشد متوسط ساالنه 21 
درصدي براي پنج س��ال متوالي صعودي بود و در سال 
2021 رك��ورد 196.5 ميليارد دالر را به ثبت رس��اند. 
در نيمه اول س��ال 2022 در مجم��وع 100.9 ميليارد 
دالر صكوك در جهان منتشر شد كه نسبت به 104.2 
ميليارد دالر دوره مشابه در سال گذشته اندكي كاهش 
داش��ت. با وجود شروع مقتدرانه س��ال 2022، برخي 
عوامل در كاهش شتاب انتشار صكوك جهاني تاثيرگذار 
بودند؛ از جمله، سياست پولي انقباضي فدرال رزرو و ساير 
بانك هاي مركزي و همچنين افزايش قيمت نفت كه 
نيازهاي استقراضي ناشرين دولتي صكوك را كاهش 
داد. حجم انتشار صكوك ارزي در نيمه اول سال ميالدي 
جاري به 22 ميليارد دالر رس��يد كه نس��بت به 33.2 
ميليارد دالر دوره مشابه در 2021 كاهش 10 درصدي 
داشت و در عوض ناشرين صكوك بيشتر بر روي بازارهاي 
داخلي خود متمركز ش��دند. سهم س��ه كشور مالزي، 
عربستان سعودي و اندونزي از صكوك منتشره جهاني 
در سال 2021 و نيمه اول 2022 در مجموع 75 درصد 
بوده كه آنها را به بزرگ ترين پايگاه هاي انتشار صكوك در 
جهان مبدل كرده است. در عربستان سعودي علي رغم 
افزايش قيمت نفت، حجم انتشار صكوك از 24.2 ميليارد 
دالر نيمه اول 2021 به 28.1 ميليارد دالر در نيمه اول 
2022 رسيد؛ اگرچه سرعت آن با ثبت درآمدهاي نفتي 
در سه ماهه دوم سال جاري كاهش يافت، انتظار مي  رود 
در صورت آرام شدن نوس��انات بازارهاي مالي جهاني، 
انتشارهاي صكوك در كشورهاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس جهت تامين مالي پروژه هاي زيرساختي و 
همچنين در حوزه حاكميت شركتي، محيط زيستي 
و مس��ووليت اجتماعي )ESG( رشد داش��ته باشد. از 
س��ال 2017 تاكن��ون در حدود 60 درص��د از تامين 
مالي هاي انجام شده از طريق انتشار صكوك، مربوط به 
دولت هاست. سهم صكوك دولتي از انتشارهاي نيمه اول 
2022 در جهان مجموعاً 68.8 ميليارد دالر است كه 83 
درصد آن توسط كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج 

فارس، مالزي و اندونزي عرضه شده است.

فروش 39 شاهين در بورس كاال
كاالخبر| در عرضه امروز گروه خودرويي س��ايپا در 
بورس كاال، 39 دس��تگاه خودروي ش��اهين با قيمت 
پايه 304 ميليون تومان معامله شد. تحويل خودروي 
شاهين، 23 مهر 1401 اعالم شده است. 39 دستگاه 
ش��اهين با قيم��ت پايه در ب��ورس كاال معامله ش��د. 
بدين ترتيب، 100 دستگاه خودروي شاهين گروه سايپا 
)با قابليت افزايش عرضه به ميزان 100 دستگاه( با قيمت 
پايه 304 ميليون تومان براي تحويل 23 مهر 1401 در 
بورس كاالي ايران عرضه شد كه 39 دستگاه مورد معامله 
قرار گرفت. براساس اطالعيه عرضه، خريداران ملزم به 
واريز 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده و يك درصد ماليات 
نقل و انتقال و 2 درصد ماليات شماره گذاري برچسب 
انرژي )برمبناي قيمت نهاي��ي( و همچنين مبلغ 42 
ميليون و 34 هزار و 465 ريال به ازاي هر خودرو )شامل 
بيمه شخص ثالث به مبلغ 38 ميليون و 137 هزار و 465 
ريال و خدمات مرتبط با شماره گذاري و پالك به مبلغ 
3 ميليون و 897 هزار ريال( هس��تند. در اين اطالعيه 
همچنين اشاره شده انتخاب نمايندگي و امكان تعيين  
رنگ خودرو )سفيد يا مشكي( بدون هزينه در مرحله 

تكميل وجه براي مشتري فراهم شده است.

»تعادل«گزارشميدهد

سايه دالر روي بورس

بورس رنگ سبز را به خود ديد
ش��اخص كل ب��ورس ته��ران ديروز سه ش��نبه، 22 
ش��هريورماه با چهار ه��زار و 155 واح��د افزايش، در 
ارتفاع يك  ميليون و 393 هزار واحدي ايستاد. شاخص 
هم وزن با 2 ه��زار و 774 واحد افزايش به 405 هزار و 
257 واحد و ش��اخص قيمت با يك هزار و 659 واحد 

رشد به 242 هزار و 403 واحد رسيد.
ش��اخص بازار اول، پنج هزار و 460 واحد و شاخص 
بازار دوم، يك هزار و 100 واحد افزايش را ثبت كرد. 
ديروز در معامالت بورس تهران، بيش از پنج ميليارد 
و 491 ميليون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش 34 ه��زار و 436 ميليارد ريال معامله ش��د. 
همچنين فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با يك هزار 
و 126 واح��د، ايران خودرو )خودرو( با 705 واحد، 
سايپا )خساپا( با 384 واحد، ملي صنايع مس ايران 
)فملي( با 318 واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران )حكشتي( با 197 واحد و پااليش نفت تهران 
)شتران( با 212 واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس 
همراه ش��دند. در مقابل صنايع پتروشيمي خليج 
فارس )فارس( با 650 واحد، نفت و گاز و پتروشيمي 
تامي��ن )تاپيكو( با 161 واحد، پتروش��يمي بوعلي 
س��ينا )بوعلي( با 122 واحد، سرمايه گذاري گروه 
توس��عه ملي )وبانك( با 108 واحد، گسترش نفت 
و گاز پارس��يان )پارس��ان( با 107 واحد و معني و 
صنعتي گل گهر )كگل( با 106 واحد تاثير منفي بر 

شاخص بورس داشتند.
ب��ر پايه اي��ن گزارش، روز گذش��ته نماد گس��ترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، سايپا )خساپا(، 
ايران خودرو )خودرو(، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شس��تا(، فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، 
فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، پااليش نفت اصفهان 

)شپنا(، و گسترش سرمايه گذاري و توسعه صنعتي 
پتروش��يمي خليج ف��ارس )پت��رول( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
ديروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گروه يك ميليارد و 193 ميليون برگه س��هم به 

ارزش سه هزار و 513 ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز روز سه شنبه بيش از 10 واحد 
افزايش داشت و به 18 هزار و 765 واحد رسيد. در 
اين بازار بي��ش از 2 ميلي��ارد و 743 ميليون برگه 
س��هم و اوراق مالي دادوستد ش��د و تعداد دفعات 
معامالت ديروز فرابورس بيش از 166 هزار و 434 
نوبت بود. توليد نيروي برق دماوند )دماوند(، توليد 
برق عسلويه مپنا )بمپنا(، فرآورده هاي غذايي و قند 
چهارمحال )قچار( و پويا زركان آق دره )فزر( با تاثير 
مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند، همچنين 
ش��ركت س��رمايه گذاري صبا تامين )صبا(، سنگ 
آهن گهرزمين )كگهر(، آهن و فوالد غدير ايرانيان 
)فغدير(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس( و نفت ايرانل 

)شرانل( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.

    بورس در انتظار اخبار
همچنان فاكتورهايي كه باعث ترس و احتياط معامله 
گران ش��ده اند بر قوت خود باقي هس��تند؛ برجام باز در 
بي خبري فرو رفت��ه و قيمت هاي جهاني تغيير خاصي 
نداش��تند.گرچه مي توان افزايش قيمت دالر را محرك 
اصلي بازار امروز دانس��ت اما نمي توان انتظار داشت كه 
تنها با تغيير اين مولفه ب��ازار تغيير جهت دهد.از جمله 
مشكالت شاخص براي صعود، جداي از اخبار ضد و نقيض 

برجامي كه بر تمامي بازاها س��ايه انداخته است، ارزش 
پايين معامالت خرد است.گرچه امروز ارزش معامالت 
خرد رشدي نسبي نسبت به ميانگين هفته را داشت ولي 
همچنان زير سه هزار ميليارد تومان قرار گرفت.عالوه بر 
اين حمايت هايي كه بازار در چند وقت اخير از دست داده  
حاال تبديل به مقاومت هاي مهمي شده اند كه شاخص 

بايد براي صعود با آنها دست و پنجه نرم كند.

    فروش اوراق در بازار
در ش��انزدهمين مرحله از حراج اوراق بدهي دولتي 
سال 1401، سه بانك و موسسه اعتباري غيربانكي 
680 ميليارد تومان سفارش خريد اوراق ثبت كردند 
كه همه اين سفارشات توسط وزارت اقتصاد پذيرفته 
ش��د.ارزش اوراق فروخته شده به س��اير خريداران 
حقيقي و حقوقي در بازار س��رمايه هم در آراد 107 
برابر 50 ميلي��ارد توم��ان و در آراد 111 برابر 280 
ميليارد تومان و در آراد 112 برابر 290 ميليارد تومان 
بود ك��ه بنابراين در مجموع حج��م اوراق به فروش 
رفته در اين هفته برابر با 1300 ميليارد تومان بوده 
است. نرخ سود اين اوراق هم در بازه 21.59 درصد تا 
22.29 درصد متغير بوده است.هفدهمين مرحله از 
حراج اوراق مالي اسالمي دولتي هم روز سه شنبه 22 
شهريورماه برگزار مي شود و نهادهاي مالي مي توانند 
روز يكشنبه 20 شهريور ماه سفارشات خود را ثبت 

كنند. حداقل حجم سفارش 500 هزار ورقه است.

    دولت براي بازگشت اعتماد به بورس
 وارد عمل شود

وحيد جعفري، كارشناس بازار سرمايه به فارس گفت: 
طبق نظر اكثر فعاالن بازار سرمايه اين روزها مهم ترين 

مش��كل بازار س��رمايه بي اعتمادي به اين بازار است. 
اين موضوع نيز سبب ش��ده است تا جريان ورود پول 

به بورس متوقف شود و ركود بر اين بازار حاكم شود.
وي ادام��ه داد: از ابتداي س��ال ج��اري تصميمات 
س��ازمان بورس بر اين بي اعتمادي دامن زده است. 
عوامل��ي چ��ون محدوديت تأمين ب��رق صنايع در 
تابس��تان، وضع عوارض صادرات و ب��اال رفتن نرخ 
بهره بين بانكي و به تبع آن افزايش نرخ سود سپرده 
بانكي از اصلي ترين علل ريزش بازار و بي  اعتمادي 

سهامداران و معامله  گران به بازار است.
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: به نظر مي رسد 
دولت براي بازگشت اعتماد به بورس بايد تغيير رويه 
بدهد و بازار س��رمايه را نيز مانند س��اير بازارها مورد 
سياست گذاري مستقيم قرار دهد. در صورتي كه همين 
روند خروج پول حقيقي از بازار س��رمايه ادامه داشته 
باش��د، در ماه هاي آينده نيز شاهد گسترش ركود به 

صنايع بورسي نيز خواهيم بود.
مهدي اميدي نيز گفت: با توجه به از دست رفتن سطح 
حمايت پيشين و ورود شاخص كل بورس به يك كانال 
پايين تر، بايد ديد ش��اخص به كدام حمايت واكنش 
نش��ان مي ده��د. وي ادامه داد: ش��اخص كل بورس 
مي تواند تا رقم يك ميلي��ون و 350 هزار واحد پايين 
برود. نزول شاخص هاي بورس و رشد قيمت دالر نشان 

از انتظارات منفي موجود در ميان معامله  گران دارد.
اين كارشناس بازار س��رمايه تاكيد كرد: مشكل اين 
روزهاي بازار سرمايه ايران، عمق كم اين بازار است و 
براي بهبود شرايط بازار نياز به تعميق آن داريم. عمق 
دادن به بازار س��رمايه در وضعيتي اتفاق مي افتد كه 
اعتماد مردم و سرمايه گذاران به بورس جلب شود و 

ورود پول بتواند ارزش بازار را افزايش دهد.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه سيس��تم حمل و نقل عمومي اتوبوسي و 
مترويي پايتخت متناس��ب با تقاضاي سفرهاي درون 
ش��هري ته��ران نيس��ت و نيازهاي جمعي��ت حدود 
10 ميليون نفري اين ش��هر را نمي تواند پاس��خ دهد، 
مس��ووالن برخي راهكارهاي آزموده شده اما ناكافي و 
ناكارآمدي قبلي را براي آغاز فصل پاييز تجويز كرده اند. 
يكي از مهم ترين عل��ل ناكارآمدي چنين طرح هايي، 
ناهماهنگي در س��اعت مدارس و ادارات است. از آنجا 
كه اغلب والدين، خود فرزندانش��ان را به مهدكودك يا 
مدرس��ه مي برند، ناهماهنگي معكوس ساعت آغاز به 
كار مدارس با برخي از فعاليت هاي اداري موجب عدم 
موفقيت چنين طرح هايي ش��ده و خواهد شد. به طور 
مثال، در حالي آغاز كار كارمندان بانك ها در شعب 6 و 
30 دقيقه اعالم شده است كه دبستان ها 8 و نيم فعاليت 
خود را شروع مي كنند، به اين ترتيب، در صورتي كه پدر 
يا مادري بخواهد قبل از رفتن به محل كار خود، فرزندش 
را ب��ه مهدكودك يا دبس��تان ببرد، با مش��كل مواجه 
خواهد شد. از اين موارد گذشته، به دليل ضعف شديد 
سيستم حمل و نقل عمومي، اغلب افراد تمايل دارند از 
خودروهاي شخصي يا تاكسي هاي اينترنتي استفاده 
كنند. مساله اي كه به شدت ترافيك خيابان ها را افزايش 
داده و خواهد داد. به گفته مسووالن شهرداري تهران، 
در حال حاضر كمتر از دو هزار دستگاه اتوبوس در اين 
شهر به شهروندان خدمات مي دهند، در حالي كه تعداد 
اتوبوس هاي فعال در تهران بايد بيش از 6 هزار دستگاه 
باشد. از سوي ديگر، به گفته مسووالن شهري هم اينك 
متروي تهران حدود يك ه��زار واگن كمبود دارد و در 
عين حال، واگن هاي موجود دچار فرسودگي شده اند 
و هر لحظه ممكن است نيازمند تعمير و اورهال باشند.

آنگونه كه محسن منصوري، استاندار تهران گفته، مقرر 
شده است، شروع كار ادارات و سازمان هاي شهر تهران 
از س��اعت ۷ تا ۹ صبح به صورت شناور باشد اما مطابق 
اين مصوبه تغييري در ميزان حضور كارمندان در طول 
روز مطابق ضوابط و مقررات در محل كار ايجاد نخواهد 
شد و متناسب با ساعت ورود كارمندان به صورت شناور 
در محل كار، س��اعت پايان كار در همان روز به صورت 

شناور تعيين مي شود.
وي افزود: ساعت شروع خدمات رساني بانك ها ساعت 
۷ صبح و زمان حضور كارمندان در بانك ساعت 6:30 
است. اس��تاندار تهران در مورد ساعت فعاليت مدارس 
عنوان كرد: س��اعت فعاليت ش��يفت صب��ح مقاطع 
متوس��طه ۷:30 و مقاطع ابتدايي شهر تهران 8:30 در 
نظر گرفته شد. همچنين ساعت شروع به كار شيفت 
صبح كارخانجات و كارگاه ها 6 صبح تعيين ش��ده كه 
متناسب با آن ساير ش��يفت هاي كاري كارخانجات و 

كارگاه ها انجام مي شود. 
وي درباره ساير مصوبات نيز اظهار كرد: هر گونه تردد، 
تخليه و بارگيري كاميونت و كاميون از ساعت 6:30 تا ۹ 
صبح ممنوع است و پليس راهور نسبت به اجراي طرح 
تشديد، برخورد و اعمال قانون با متخلفين توقف هاي 

غيرمجاز و سد معبر اقدام مي كند.
بر اساس گزارش روابط عمومي استانداري تهران، وي 
همچنين خاطرنشان كرد: اين مصوبات براي مهرماه 
اعمال و بازخورد آن مبناي تصميمات بعدي خواهد بود.

اس��تاندار تهران همچنين با اش��اره به هماهنگي با 

مع��اون اول رييس جمه��ور و رييس س��ازمان امور 
استخدامي كشور براي اجراي شناورسازي ساعات 
كار ادارات و دس��تگاه هاي دولتي گفت: ساعات كار 
سازمان ها و دس��تگاه هاي دولتي ش��هر تهران از ۷ 
صبح تا ۹ صبح به صورت شناور است كه براي تحقق 
۴۴ س��اعت حضور كارمندان در هفته و عدم تغيير 
در س��اعات حضور آنها براي روز ساعت پايان كار نيز 

متناسب با شروع كار به صورت شناور خواهد بود.

   تصويب دوركاري ۲۰ درصدي كارمندان 
مديركل حمل و نقل عمومي و امور مناطق شهرداري 
تهران نيز با اشاره به تصويب كليات طرح شناور شدن 
ساعت كاري ادارات، از تشكيل كارگروهي براي اجرايي 
كردن اين امر خبر داد. به گزارش مهر، دومين جلس��ه 
س��تاد هماهنگي اس��تقبال از مهر با حضور مديران و 
نمايندگان شركت ها، سازمان ها و نهادهاي عضو اين 
ستاد و به رياست مهدي گلشني، مديركل حمل و نقل 
عمومي و امور مناطق در معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران برگزار شد. گلشني با اشاره به مصوبات 
شوراي ترافيك استان تهران در خصوص كنترل ترافيك 
مهرماه گفت: مقرر شد تردد كاميون ها و كاميونت ها از 
ساعت 6:30 تا ۹ صبح در سطح شهر تهران ممنوع باشد. 
همچنين كليات طرح شناور شدن ساعت كاري ادارات، 
تصويب و كارگروهي براي اين امر تشكيل شد و قرار است 
ساعات كاري ادارات از ۷ تا ۹ صبح به صورت شناور باشد.

وي افزود: مدت اجراي طرح ترافيك نيز تا س��اعت 18 
افزايش خواهد يافت و دوركاري ۲0 درصدي كارمندان 
نيز تصويب ش��د و س��اعت كار كارخانجات نيز تغيير 
خواهد كرد. گلشني با اشاره به ضرورت استفاده بهينه 
از ظرفيت صداوس��يما براي اطالع رساني در خصوص 
مصوبات، سياس��ت ها و برنامه هاي س��تاد هماهنگي 

استقبال از مهر گفت: شبكه تهران )سيما( و راديو تهران 
كه نمايندگان ش��ان براي انعكاس اخبار و مصاحبه با 
كارشناس��ان و آموزش و فرهنگ سازي اعالم آمادگي 
كرده اند و ضرورت دارد مديران و كارشناسان عضو ستاد 

براي توليد محتوا همكاري الزم را داشته باشند.
وي اف��زود: توليد محتوا در خص��وص ايمني ترافيك 
و آموزش و فرهنگ س��ازي ش��هروندان در اين زمينه 
بس��ياري ضروري اس��ت و با توجه ب��ه اينكه مدارس 
در دوس��ال گذش��ته به صورت غيرحض��وري بوده و 
دانش آموزان پايه اول و دوم دبس��تان احتمااًل آشنايي 
كامل با نح��وه تردد و اس��تفاده از س��رويس مدارس 
نداشته باشند، آگاه سازي اين دسته از دانش آموزان و 

والدين شان ضرورت مضاعف دارد.
وي تاكيد كرد: خانواده هايي كه خودش��ان فرزندشان 
را به مدرس��ه مي رس��انند از توقف در جلوي مدارس و 
پارك دوبله و ايجاد راهبندان خودداري كنند و در جاي 
مناسب و مجاز نسبت به توقف اقدام كنند و اصرار نداشته 
باش��ند كه تا جلوي مدرسه با خودرو تردد كنند. پوريا 
عليمرداني، مديرعامل شركت كنترل ترافيك تهران 
نيز با اش��اره به ضرورت همكاري صداوسيما از شبكه 
تهران خواست نسبت به درج اخبار و پيام هاي ترافيكي 
و آموزشي به صورت زيرنويس در اين شبكه همكاري 
كند. وي با اشاره به پيش بيني ترافيك شديد در هفته 
دوم مهرماه به اطالع رساني راهكارهاي كنترل ترافيك از 
سوي رسانه ها و ضرورت همكاري و همراهي شهروندان 
تاكيد كرد و گفت: تش��ويق مردم به استفاده از وسايل 
حمل و نقل عمومي و هدايت سفرهاي غيرضروري خود 
به بعد از ساعات اوج ترافيك، ضروري است و شهروندان 
بايد براي وضعيت ترافيك فوق العاده مهرماه خود را آماده 
و همكاري كنند و تا جايي كه امكان دارد از وسايل حمل 

و نقل عمومي، دوچرخه و پياده روي استفاده كنند.

   اجراي طرح هاي ويژه در منطقه ۱۳
در همين ح��ال، ش��هردار منطقه 13 ني��ز از آغاز 
ب��ه كار طرح ه��اي ترافيكي ويژه اس��تقبال از مهر 
همزمان ب��ا بازگش��ايي مراكز آموزش��ي خبرداد. 
محمد ه��ادي علي احم��دي در گفت وگو با مهر از 
آغاز به كار طرح هاي ترافيكي ويژه استقبال از مهر 
همزمان با بازگش��ايي مراكز آموزش��ي خبر داد و 
گفت: ايمن س��ازي، آشكارسازي و همسطح سازي 
معابر طب��ق دس��تورالعمل هاي ابالغ��ي و برنامه 
عملياتي ايمني حمل و نقل دانش آموزان با اجراي 
گذرگاه هاي عرضي ايمن عابر پياده، احداث سرعت 
كاه و س��رعت گي��ر، هم سطح س��ازي تقاطع و هم 
سطح سازي معابر از جمله اقدامات معاونت حمل و 
نقل و ترافيك منطقه مي باشد كه از ابتداي شهريور 

آغاز و تا نيمه مهرماه ادامه خواهد داشت.
وي با اش��اره ب��ه ايمن س��ازي تجهي��زات ترافيكي 
ايس��تگاه هاي اتوبوس تندرو )BRT( اظهار كرد: در 
اين راستا، تكميل عالئم عمودي مرمت و رفع نواقص 
حفاظ هاي جانبي )نرده(، تعمير و بهسازي آسفالت 
معبر مقابل ايستگاه هاي اتوبوس و مرمت و رفع نواقص 
حفاظ هاي جانبي )گاردريل( در دستور كار معاونت 

حمل و نقل و ترافيك منطقه 13 قرار گرفت.
شهردار منطقه 13 افزود: از آنجا كه همزمان با بازگشايي 
مدارس در مهرماه سفرهاي درون شهري به ميزان قابل 
توجهي افزايش مي يابد، بنابراين وجود عالئم ترافيكي در 
نظم بخشيدن و تأمين ايمني شهروندان نقش بسزايي 
ايفا مي كند، بر همين اساس در روزهاي اخير ساماندهي 
و بهسازي عالئم راهنمايي و رانندگي از جمله نصب يا 
تعويض تابلوهاي ترافيكي، رنگ آميزي سرعت گيرها، 
بلوك هاي عابرپياده و خطوط محوري در معابر پيرامون 

تمامي مدارس منطقه به مرحله اجرا رسيده است.
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رشد ۱۴ درصدي اجاره بها
طي ۵  ماه

برخي واحدهاي مس��كوني كوچك و ميان متراژ 
در تع��دادي از محله ه��اي تهران ب��ا اجاره هاي 
نجومي روبه رو شده اند كه عمال به خروج بخشي از 
متقاضيان از محله هاي گران پايتخت منجر شده 
اس��ت. به گزارش مهر، در پي ادامه روند افزايشي 
ماهانه اجاره مسكن در پايتخت، برخي خانه هاي 
كوچك و مي��ان متراژ در تعدادي از محله ها مورد 
استقبال برخي خانواده هاي واقع در دهك هاي 6 
تا ۹ نيز با رش��د عجيب و غريب مواجه شده كه به 
جابه جايي و خروج تعدادي از مس��تأجران از اين 
محله ها منجر ش��ده است. بر اس��اس اعالم بانك 
مركزي، متوس��ط اجاره بهاي مسكن در تهران از 
ابتداي امسال تا پايان مرداد ماه ظرف ۵ ماه، 1۴.۵ 
درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه 
برخي مشاوران امالك در تعدادي از مناطق تهران 
از افزايش بعضًا ت��ا ۲۵ درصدي اجاره بها در بهار و 
تابستان امس��ال خبر مي دهند.به عنوان مثال در 
محله مرزداران واحد 6۴ متري ۵ س��ال س��اخت 
۵۵0 ميليون تومان رهن كامل فايل ش��ده است 
در حالي كه مشابه همين واحد در بهار امسال ۵0 
ميليون كمتر براي اجاره فايل شده بود. آپارتمان 
100 متري نوس��از در بلوار فردوس غرب با همه 
امكان��ات ب��ا ۵00 ميليون تومان وديع��ه و اجاره 
ماهانه 8 ميليون توماني در حال عرضه است كه به 
گفته مشاور امالك، افزايش 10 درصدي اجاره بها 
در يك ماه اخير از سوي مالك داشته است. واحد 
مسكوني 100 متري ۷ سال ساخت فول امكانات 
در پونك نيز در حالي كه براي واحد مشابه در اين 
منطقه در بهار امسال ۴00 ميليون وديعه و اجاره 
8 ميليون توماني تعيين شده بود، در حال حاضر 
با وديعه ۵00 ميلي��ون توماني و اجاره ماهانه 10 

ميليون توماني مواجه شده است.
افزايش اجاره بها به خانه هاي نسبتًا قديمي ساز نيز 
سرايت كرده و يك واحد 80 متري 1۷ سال ساخت 
در محله طرشت كه در سال گذشته با وديعه 300 
ميليوني و اجاره ماهانه كمت��ر از ۲ ميليون تومان 
اجاره رفته بود، در حال عرضه با وديعه ۵00 ميليوني 
و اجاره ماهانه 3 ميليون توماني است. پايين شهر 
پايتخت نيز از رشد چند برابري اجاره بها طي يك 
سال اخير بي نصيب نمانده است. در محله اميريه 
واحد ۷۴ متري 1۵ سال س��اخت با 100 ميليون 
توم��ان وديعه و اجاره ماهان��ه 6.۵ ميليون توماني 
فايل شده است. در همين محله )اميريه( واحد ۵۵ 
متري نيز با 110 ميليون تومان وديعه و ۴.۵ ميليون 
تومان اجاره ماهانه به مستأجران اجاره داده مي شود.

در محله حس��ن آباد واحد ۷۵ متري با وديعه 300 
ميلي��ون تومان��ي و اجاره بهاي ماهان��ه ۴ ميليون 
توماني در حال عرضه اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه در سال گذشته، محله هاي پايين شهر به دليل 
اجاره هاي كمتر از ۲ ميليون تومان، به محلي براي 
كوچ خانواده هاي مستأجر و طبقات متوسط تبديل 
شده بود كه با اجاره هايي كه در حال حاضر مالكان از 
مستأجران اين واحدها اخذ مي شود، ديگر نمي توان 

به آنها واحدهاي ارزان قيمت تر اطالق كرد.

تكذيب فروش سفارشي
بليت پرواز به عتبات 

حسام قربانعلي، سخنگوي شركت ايران اير در يك 
نشست خبري با رد فروش سفارشي بليت اربعين به 
متقاضيان اظهار كرد: هيچ بليتي براي اربعين به افراد 
خاص به صورت سفارش��ي فروش نرفته به طوري 
كه حتي »عبدالملكي« براي خريد بليت اربعين به 
صورت حض��وري به ايران اير مراجعه كرد و با صف 
طوالني براي خري��د مواجه و از خريد بليت امتناع 
كرد. به گ��زارش ايلنا، ش��مس الدين فرزادي پور، 
سرپرست ش��ركت هواپيمايي ايران اير نيز در اين 
نشس��ت خبري اعالم كرد: كل بليت هاي عراق در 
ايام معمولي به صورت چارتري به فروش مي رود اما 
در ايام اربعين قرار براين شد كه با نرخ مصوب رفت و 
برگشت 6 ميليون تومان به فروش برود. فرزادي پور 
گفت: در ايران اير ١٩٨ پرواز براي علميات اربعين 
در نظر گرفته شد كه تا به امروز ٨۴ پرواز انجام شده 
و ١١۴ پ��رواز هم برقرار مي ش��ود. ۴٣ هزار و ۵٧٠ 
صندلي ارايه ش��ده كه ١٨ هزار و ٢١٠ صندلي به 
فروش رفت��ه و بيش از ٢۵ هزار صندلي باقي مانده  
است. سرپرست شركت هواپيمايي ايران اير با بيان 
اينكه تعداد صندلي هاي فروش قطعي براي اربعين 
٢6 ه��زار و ١٩۴ بوده و ٨٠٠ صندل��ي ديگر رزرو 
ش��ده  اس��ت و مابقي ظرفيت براساس درخواست 
زائران براي برگشت ارايه خواهيم داد. فرزادي پور 
درباره مي��زان فروش اينترنتي و حضوري ايران اير 
در بليت هاي اربعين گفت: تاكيد مي كنم كه تغيير 
آمار فروش وجود ندارد و تمام فروش در سامانه ثبت 
شده  است. ۴ هزار بليت اربعين به صورت اينترنتي 
و ٢١ ه��زار بليت به صورت حض��وري و گروهي به 
فروش رفت. البته هيچ فروش سفارشي نداشتيم 
و فروش ه��اي حض��وري و گروهي عمدت��ا براي 
سازمان ها بوده  اس��ت. وي درباره ابهامات مطرح 
شده براي سيس��تم خارجي رزرو بليت ايران اير 
گفت: بحث امكان رزرو بلي��ت يك بحث ادعايي 
نيست و با روس��يه با گس��تردگي كه دارد بعد از 
تحريم ها اولين مشكلي كه با آن مواجه شد بحث 
رزرو بليت بود. در حال حاضر سيستم رزرو بليت 
ايده آل نيست و سيستم رزرو بسيار پيچيده است 
و موضوعات نرم افزاري و امنيت خاص خود را دارد. 
سرور اين سيس��تم هم در داخل ايران بوده و نرم 
افزار آن خارجي بوده است. فرزادي پور همچنين 
با اش��اره به آخرين وضعيت هواپيماهاي اي تي ار 
گفت: اين هواپيماها س��رمايه ملي هستند و بايد 
س��ر خط بمانند و به زودي ١٠ فروند هواپيمايي 
كه دچار مشكل نيستند، وارد ناوگان خواهند شد.

وعده اجراي ۸ طرح بزرگ ريلي 
با تهاتر نفت

معاون اجرايي رييس جمهور از اجراي 8 طرح بزرگ 
ريل��ي از طريق تهاتر نفتي ب��ا پيگيري هاي آيت اهلل 
رييسي خبر داد. سيد صولت مرتضوي در حاشيه پس 
از نخستين نشست پيگيري طرح هاي »ريلي« كشور 
در وزارت راه و شهرسازي در گفت وگو با ايرنا، گفت: 
اين نشس��ت براي تامين منابع مالي طرح هاي ريلي 
كشور مصوب دور نخست سفر استاني رييس جمهور 
برگزار شد كه بخشي از اين طرح هاي ريلي باالي 80 
درصد پيشرفت فيزيكي داشتند و با منابعي محدود 
در حال تكميل هستند، تصميمات خوبي گرفته شد. 
در اين نشس��ت تصميم گرفته شد كه اين طرح ها از 
محل منابع عمومي تامين منابع شود و مقرر گرديد 
اين منابع در بازه زماني مشخصي تخصيص داده شود. 
مرتضوي ادامه داد: بخش��ي از طرح هاي ريلي بزرگ 
هس��تند و قرار بود از محل تهاتر نفت اجرا شوند كه 
با پيگيري هاي رييس جمهور و وزير راه و شهرسازي 
مجوز الزم براي تهاتر گرفته ش��د و اين جلسه براي 
تعيين طرح هاي اس��ت كه از مح��ل تهاتر نفت اجرا 
مي شوند و حدود 8 طرح بزرگ نظير طرح ريلي چابهار 
-زاهدان، طرح قطار السريع الس��ير تهران- مشهد، 
طرح ريلي رشت- آستارا، طرح ريلي خرم آباد-درود 
و طرح انديمش��ك به اهواز، طرح بوش��هر- شيراز با 
شيراز بوش��هر - عس��لويه و ديگر طرح هاي متعدد 
هستند. وي خاطرنش��ان كرد: در اين نشست براي 
تامين منابع اين طرح ها تصميم گيري و تصويب شد 
كه پس از طي تش��ريفات اداري اميدواريم عمليات 
تكميلي در اجرا هرچه سريعتر انجام شود. در همين 
حال، رستم قاس��مي، وزير راه و شهرسازي از اهتمام 
به تكميل كريدورهاي ريل��ي در يك ماه آينده خبر 
داد و گفت: تالش مي كنيم در يك ماه آينده تكميل 
كريدورهاي ريلي در قرارداد عمده اي كه با پيمانكاران 
ايراني بسته خواهد شد آغاز شود.  قاسمي در حاشيه 
نشست با معاون اجرايي رييس جمهور در خصوص 
تصميم گيري براي تكميل پروژه هاي ريلي كش��ور 
گفت: وزارت راه و شهرسازي وظيفه اجراي پروژه هاي 
مهم ريلي كشور را برعهده دارد و با تمام توان در اجراي 
مصوبات و تصميم هاي رييس جمهوري گام برمي دارد. 
عضو كابينه دولت س��يزدهم اظهار اميدواري كرد: 
تالش مي كنيم در يك ماه آينده تكميل كريدورهاي 
ريلي در ق��رارداد عمده اي كه با پيمان��كاران ايراني 
بسته خواهد شد آغاز شود و در زمان بندي مشخص 
ش��ده براي پروژه هاي متعدد كار آغاز شود. وزير راه و 
شهرسازي بر تالش وزارت راه و شهرسازي براي انجام 
تعهدات در حوزه تكميل پروژه هاي بزرگ ريلي تاكيد 
كرد.  گفتني است، فعال كردن كريدور شمال - جنوب 
با هدف توسعه تجارت با همس��ايگان از برنامه هاي 
دولت سيزدهم است. به گفته معاون حمل و نقل وزير 
راه براي تكميل آن نياز اس��ت راه آهن رشت - آستارا 
هرچه س��ريعتر تكميل ش��ود؛ در اين ارتب��اط قرار 
است با سرمايه گذاري روسيه، جمهوري آذربايجان 
و اي��ران اين حلقه مفق��وده كامل و به ش��بكه ريلي 
ايران به جمهوري آذربايجان متصل شود. وزير راه و 
شهرسازي همچنين با بيان اينكه وظيفه و رسالت اين 
وزارت اجراي تعهدات سفرهاي رييس جمهور است، 
گفت: در يك ماه آينده قرارداد اجراي اين كريدورها با 
مشاركت سازندگان و پيمانكاران ايراني بسته مي شود.

قاس��مي گفت: اميدواريم در يك ماه آينده همه 
اين كريدورها در يك  قرارداد عمده با سازندگان و 
پيمانكاران ايراني بسته شود و در يك زمان بندي 
اعالم شده وزارتخانه بتواند تعهدات را انجام داده 
و خدمتگزاري خود را به مردم اثبات كند. وزير راه 
و شهرس��ازي با قدرداني از سيد صولت مرتضوي 
گفت: حض��ور معاون اجراي��ي رييس جمهور در 
اين نشس��ت كمك به وزارتخانه بود و اميدواريم 
اين مصوبات به زودي اجرا شود. نخستين نشست 
پيگيري طرح هاي »ريلي« كش��ور در راس��تاي 
اجراي منوي��ات رييس جمهور با هدف رفع موانع 
احتمالي، تس��ريع در روند اجرايي و تامين منابع 
مالي صبح دوش��نبه به رياس��ت معاون اجرايي 

رييس جمهور  و با حضور 18 استاندار برگزار شد.

۸۰ درصد متقاضيان تهراني 
مسكن دولتي پول واريز نكردند

مديركل راه و شهرسازي استان تهران از واريز آورده 
اوليه ۲0 هزار متقاضي تاييد شده )1۹.۴ درصد( از 
103 هزار متقاضي تاييد شده نهضت ملي مسكن 
خبر داد. به گزارش تس��نيم، خليل محبت خواه با 
يادآوري اينكه ۹80 هزار نفر در نهضت ملي مسكن 
ثبت نام كردند،  اظهار كرد: اين ثبت نام ها در شهرهاي 
جديد پرند، هش��تگرد، ايوانكي، شهرهاي استان 
تهران و شهرهاي زيرمجموعه بنياد مسكن بودكه 
پس از پااليش هاي نهايي 103 هزار نفر تاييد نهايي 
ش��دند. وي ادامه داد: پيامك افتتاح حس��اب براي 
متقاضيان تاييد شده از طرف بانك مسكن ارسال 
شده و در تعدادي از شهرها در نيز به سرعت در حال 
ارسال اس��ت. وي بيان كرد: ۲0 هزار نفر تاكنون در 
استان تهران افتتاح حساب داشته اند و بيش از 1۲ 
هزار نفر متقاضي استان به 1۴3 پروژه تعريف شده 
نهضت ملي مسكن متصل ش��ده اند. مديركل راه و 
شهرسازي استان تهران از برنامه ريزي همه جانبه 
تمامي زيرمجموعه هاي وزارت راه و شهرسازي در 
استان تهران براي اتصال 103 هزار نفر متقاضي تاييد 
صالحيت شده خبر داد و گفت: بيش از 60 درصد نيز 
بيشتر از تعداد متقاضيان تاييد شده در حال حاضر 
زمين تخصيص يافته اس��ت و در واق��ع براي 16۲ 
هزار نفر متقاضي زمين را تامين كرده ايم تا در ثبت 
نام هاي آتي نيز دچار مشكل نباشيم . محبت خواه 
افزود: دو فرآيند شروع پروژه و تخصيص زمين را به 
شكل مستمر پيش مي بريم و از شهرداران شهرهاي 
استان نيز پيگير تخصيص زمين و جذب سرمايه گذار 

براي رونق بخشي به نهضت ملي مسكن هستيم.

آغازفعاليتهاياداري،آموزشيوتوليديازابتدايمهرماهشناورميشود

سياستهايجديدنوسازيدرشورايعاليمعماريوشهرسازيتصويبشد

مهار  ترافيك پاييزه  پايتخت  با  تغيير  ساعات  كار 

بسته تشويقي براي احياي بافت فرسوده

پيامددرگيريهايتازهآذربايجان-ارمنستانبرترانزيتازايران

گروه راه و شهرسازي|
ضوابط كالبدي تشويقي نوس��ازي بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد ش��هري، به تصويب ش��وراي عالي معماري 
و شهرسازي رس��يد. از جمله اين مشوق ها مي توان به 
اعطاي يك يا دو طبقه تش��ويقي نسبت به تراكم طرح 
مصوب، تس��هيل در ضوابط پاركين��گ، امكان احداث 
واحدهاي مسكوني با زيربناي كمتر از حدنصاب و عدم 
احتس��اب مس��احت بالكن و تراس در محاسبه تراكم 
ساختماني اش��اره كرد. محمد آييني معاون وزير راه و 
شهرسازي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: سياست ها و 
ضوابط تشويقي نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد 
كه توسط شركت بازآفريني ش��هري تهيه شد توسط 
شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب رسيد. وي 
افزود: در محدوده بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، 
افزايش تراكم، تسهيل در ضوابط پاركينگ و معماري و 

اختالط كاربري ها برحسب گروه هاي چهارگانه با هدف 
ايجاد انگيزه براي توسعه گرها، سرمايه گذاران و مالكان 
اعطا مي شود. مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران 
با اش��اره به ويژگي هاي گروه هاي چهارگانه مورد هدف 
بهسازي و نوس��ازي گفت: اين گروه ها شامل بازآفريني 
يكپارچه در مقياس بلوك شهري، نوسازي در مقياس 
محورهاي اصلي محله اي، نوسازي در عمق بافت فرسوده 
شهري و نوسازي قطعات غير قابل تجميع است. آييني 
تاكيد كرد: از جمله مش��وق هاي گ��روه اول مي توان به 
اعطاي دو طبقه تشويقي نس��بت به تراكم مجاز طرح 
مصوب، امكان تخصيص سطح اشغال مجاز طبقه همكف 
به كاربري هاي انتفاع��ي، امكان تخصيص ۲0 درصد از 
فضاي باز غيرمسقف مجموعه به منظور تامين بخشي از 
پاركينگ هاي مورد نياز، امكان استفاده از مساحت معابر 
بن بست فاقد كاركرد و امكان تسهيل در ضوابط معماري 

از جمله نحوه توده گذاري و نما اشاره كرد. وي گروه دوم 
را نوسازي در مقياس محورهاي اصلي محله اي دانست 
و گفت: اعطاي حداكثر يك طبقه تش��ويقي نسبت به 
تراكم مجاز طرح مصوب، امكان تخصيص سطح اشغال 
مجاز طبقه همكف به كاربري هاي غيرانتفاعي مشروط 
به تامين ورودي مس��تقل، عدم احتساب سطح بالكن 
و تراس در محاس��به تراكم ساختماني، كاهش ضريب 
تامين پاركينگ م��ورد نياز به 0.۷۵ مش��روط به ورود 
پارك حاشيه اي در معبر، امكان استفاده از مساحت معابر 
بن بست فاقد كاركرد و تراكم حاصل از آن ضوابط تشويقي 
گروه دوم را تشكيل مي دهد. معاون وزير راه و شهرسازي 
با بيان اينكه نوسازي در عمق بافت فرسوده شهري، گروه 
سوم هدف بهس��ازي و نوسازي را شامل مي شود تاكيد 
كرد: ضوابط تشويقي اين گروه نيز اعطاي حداكثر يك 
طبقه تشويقي، كاهش ضريب تامين پاركينگ مورد نياز 

به 0.۷۵ براي هر واحد، امكان احداث يك درب اضافه در 
راستاي تامين حداكثري پاركينگ در بافت هاي فرسوده 
و عدم احتساب مساحت بالكن و تراس در محاسبه تراكم 
ساختماني است. آييني تصريح كرد: نوسازي قطعات 
غير قابل تجميع، گروه چهارم بسته سياست ها و ضوابط 
نوس��ازي بافت هاي فرسوده را تشكيل مي دهد. امكان 
پيشروي طولي تا ۲ متر پس از اصالحي مشروط به 
رعايت همجواري و حقوق همسايگي، كاهش ضريب 
براي هر واحد تامي��ن پاركينگ مورد نياز به 0.۷۵، 
امكان احداث حداكثر يك درب اضافه مش��روط به 
تامين ضريب تامين ي��ك پاركينگ براي هر واحد، 
امكان احداث واحدهاي مسكوني با زيربناي كمتر 
از حدنص��اب تعيين ش��ده در طرح مص��وب و عدم 
احتساب مساحت بالكن و تراس در محاسبه تراكم 
ساختماني، مشوق هاي گروه چهارم را شكل مي دهد.

مديركل حمل و نقل بين الملل و ترانزيت سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي آخرين وضعيت مرزهاي ايران با منطقه 
قره باغ در پي درگيري هاي آذربايجان و ارمنستان را تشريح 
كرد. به گزارش مهر، در پي توافق آتش بس ميان ارمنستان 
و آذربايجان در ۲0 آبان 13۹۹ در مسكو و انتقال بخش هايي 
از قلمروي ارمنس��تان به آذربايجان پس از جنگ بيست و 
چند روزه قره باغ كه به پيمان صلح نارگونو مش��هور شد، 
بار ديگر از صبح امروز سه شنبه ۲۲ شهريور درگيري هاي 
مرزي ميان دو كشور شمال غربي ايران آغاز شده است. در پي 
توافق آتش بس در ۹ اكتبر ۲0۲0 )۲0 آبان 13۹۹( دولت 
باكو بر سر راه اصلي تردد ميان ايران با ارمنستان كه پيش از 
اين محور گوريس-قاپان در خاك اين كشور و جزو قلمروي 
ارمنستان محسوب مي شد و پس از توافقنامه صلح ارمنستان 
و آذربايجان به قلمروي آذري ها ملحق شده بود، عوارضي قرار 
دادند. لذا با هماهنگي مقامات ارشد ايراني و ارمني قرار شد 

محور تاِتو جايگزين مسير گوريس-قاپان شود كه به دليل 
محدوديت هايي كه در اين مسير وجود داشت و بخشي از 
آن نياز به تعمير، تعريض و بهسازي داشت؛ شركت ساخت 
و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كش��ور نيز در اين زمينه، 
همكاري هايي با دولت اي��روان دارد. با اين حال با توجه به 
اينكه بخش هايي از مرز نوردوز ميان ايران و ارمنستان و 
همچنين بخشي از هر دو محور تردد ميان ايران و ارمنستان 
براي كاميون ه��اي ايراني حامل كااله��اي صادراتي به 
ارمنستان چه از مسير گوريس-قاپان و چه از مسير جاده 
تاِتو، در نزديكي منطقه محل درگيري و مورد مناقشه قره 
باغ است، احتمال مسدود شدن اين محورها يا مرزهاي هر 
دو كشور با ايران تا اتمام درگيري هاي باكو-ايروان وجود داد.

   فعاًل مرزها براي تردد كاميون ها باز است
ج��واد هدايتي مديركل دفتر حم��ل و نقل بين الملل و 

ترانزيت س��ازمان راه��داري و حمل و نقل ج��اده اي در 
گفت وگو با مه��ر درباره آخرين وضعيت مرزهاي ايران و 
آذربايجان در پي از سرگيري درگيري هاي قره باغ اظهار 
ك��رد: ما هم از امروز صبح در جري��ان آغاز درگيري هاي 
مجدد دو كشور شمال غربي ايران قرار گرفتيم و در حال 
پيگيري هستيم تا از وضعيت رانندگان ايراني در ارمنستان 
و آذربايجان مطلع شويم. وي افزود: رانندگاني كه از مرز 
خارج شده و وارد قلمروي اين دو كشور شده اند، در صورتي 
كه راه مسدود باشد يا امكان ادامه تردد وجود نداشته باشد، 
به پايانه هاي مرزي شمال غربي ما اطالع مي دهند تا از ادامه 
پذيرش رانندگان و خودروهايي كه قصد تردد به ارمنستان 
دارند، جلوگيري ش��ود. هدايتي يادآور ش��د: در حال 
حاضر هم مسيرهاي تردد به آذربايجان و ارمنستان 
باز اس��ت و هم پايانه هاي مرزي ما با اين كش��ورها و 
پذيرش و اعزام كاميون ها از مرزها در حال انجام است.

   وضعيت مرزهاي ايران و عراق
در ايام اربعين

وي در خصوص آخرين وضعيت مرزهاي زميني ايران 
و عراق در ايام اربعين خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر 
رييس سازمان راهداري در مرزهاي تردد زائران اربعين 
حضور دارد و در صورتي كه مشكلي پيش بيايد، بالفاصله 
شخصاً اقدام به رفع و رجوع مشكالت مي كند.  مديركل 
دفتر حمل و نقل بين الملل س��ازمان راهداري گفت: 
تردد كاميون ها از مرز مهران به داليل ازدحام بيشتر 
زائران براي عبور از اين مرز فعاًل ممنوع است اما در ساير 
مرزهايي كه صف كمتري براي عبور زائران وجود دارد 
ماند مرز تمرچين يا باش��ماق، تردد كاميون ها براي 
تبادل كاال با كاميون هاي عراقي ممنوع نيست و فقط 
محدود شده است؛ همزمان با عبور زائران، كار تبادل 

كاال در مرزها با عراق نيز در برخي از مرزها ادامه داد.



 اگر جامعه ناعادالنه شود، ثروتمندان هم امنيت ندارند
مراس��م گراميداش��ت س��الگرد درگذش��ت عالمه 
محمدرضا حكيمي توسط موسسه فرهنگي تحقيقاتي 
اخوان دستمالچي در يزد باحضور و سخنراني فرشاد 
مومني اقتصاددان، محمدرضا بهشتي استاد فلسفه 
دانشگاه تهران و حجت االس��الم محمدرضا يوسفي 

استاد دانشگاه مفيد قم برگزار شد.
فرشاد مومني اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه 
عالمه طباطبابي در اين مراسم با بيان اينكه در ايران 
به داليل گوناگون احس��اس اعتماد به دين، تضعيف 
شده است، گفت: اگر به شكل اصولي به انديشه هاي 
اسالم شناسان بزرگ معاصر برگرديم، مي توان به آن 
اعتماد سابق دس��ت پيدا كنيم. اينكه عملكرد من يا 
ديگري بد است اكنون به پاي دين نوشته مي شود.هر 
كس غيرت و شرافتي دارد بايد در اين زمينه براي خود 
مسووليت ايجاد كند. يكي از ويژگي هاي مهم عالمه 
حكيمي غيرت ايش��ان به دين در ساحت نظر و عمل 
بود. به خاطر اين غيرت بود كه عدالت اجتماعي براي 

او آنقدر اهميت پيدا مي كرد.
وي افزود: مارك بالگ يكي از برجسته ترين فيلسوفان 
علم اقتصاد در قرن بيس��تم اس��ت كه درباره س��يد 
محمدباقر صدر گفته اس��ت: من او را نمي شناسم اما 
كتاب اقتصاد او را خوانده ام و صرفا بر اساس مندرجات 
اين كتاب با اطمينان مي گويم كه محمدباقر صدر يكي 

از صد اقتصاددان ممتاز جهان در قرن بيس��تم است. 
االن خيلي ها مي گويند كتاب او را نخوانيم چون آخوند 
است. حساسيت و تمركزي هم كه مرحوم حكيمي كه 
درباره فقر، نابرابري و عدالت اجتماعي داشت اساس 
دين ما اس��ت. به نظر من يكي از وجوه بزرگي بزرگان 
در اين سرزمين، بزرگي موانع و تهديدهايي است كه 
بر سر راه شان قرار دارد. او به ايمان خود مطمئن بود و از 
مالمِت مالمت كنندگان نمي هراسيد. هزينه صحبت 
كردن درباره عدالت در اين جامعه باال است بنابراين ما 
بايد قدردان كساني باشيم كه در آن استاندارد، مساله 
عدالت را به مساله شماره يك تبديل كرده اند. تا يك 
كلمه راجع به عدالت اجتماعي حرفي زده مي ش��ود، 
مي گوين��د اينها تمايالت كمونيس��تي دارند. من در 
پاسخ مي گويم اگر قرار باشد امثال مطهري، بهشتي 
و حكيمي جزو كمونيست ها باشند، من هم با افتخار 

جزو آنها هستم.
مومني خاطرنشان كرد: اگر افرادي مثل مارك بالگ 
آثار عالمه حكيمي را خوانده بودند، مدال بزرگ تري 
ب��ه او مي دادند و چقدر ما بدبختيم ك��ه ديگران بايد 
دارايي هايم��ان را به ما گوش��زد كنند. من در س��ال 
1396 كتابي به عنوان اتمام حجت با حكومتگران با 
نام »عدالت اجتماعي، آزادي و توسعه در ايران امروز« 
نوشتم كه در آن اظهار شگفتي كرده بودم از كشوري 
كه خود را عدليه مي دان��د اما از در و ديوار آن نابرابري 

مي بارد. درآن كتاب نش��ان دادم ك��ه اتفاق نظر براي 
در هم تنيده دانس��تن عدالت و توسعه رو به افزايش 
اس��ت به گونه اي كه در دو دهه گذشته حداقل 5 نفر 
به خاطر كارهايي كه در اين حيطه كردند جايزه نوبل 
گرفتند. عالمه حكيم��ي نكته هايي در كتاب منهاي 
فقر خود آورده است كه مي توان گفت برخي به خاطر 
باز كردن آن افق ها نوبل گرفته اند. يكي از حياتي ترين 
بحث هايي كه آنها مطرح كرده اند اين است كه ساختار 
از افراد مهم تر است. آنها از دريچه علم اين را فهميدند 
اما عالمه حكيمي اين مه��م را از دريچه دين دريافته 
بودن��د. او از طريق قرآن و س��نت تجربه اي كه حدود 
200 سال طول كشيد كه برجسته ترين متفكران به 
جمع بندي آن برسند، در اختيار ما قرار داد. حال اگر 
ما آن مسائل را دنبال نمي كنيم، به مسووليت شناسي 

خودمان بر مي گردد.
اين استاد دانشگاه افزود: ديتون مي گويد فقر محصول 
حكومت ضعيف، سياست هاي غلط و نهادهاي ناكارآمد 
اس��ت. از اين دريچه آثار حكيمي را بخوانيد، متوجه 
مي ش��ويد كه آن را به صورت يك امر مسلم ديني در 
اختيار ما قرار داده است. بحث هايي كه عالمه حكيمي 
در زمينه مس��ووليت حكومت در مورد فقر، فس��اد و 
نابرابري مطرح كرده است بسيار تكان دهنده است. ما 
بايد اين زحمات را يك قدم جلو ببريم. آيا مسلمانان 
عدالت باور ما مي دانند كه بزرگ ترين متفكران علوم 

انساني و اجتماعي به داليل پرشمار نام قرن بيست ويكم 
را قرن عدالت اجتماعي گذاشته اند؟ يافته هاي كليدي 
گزارش توسعه انساني سال 2006 اين است كه هيچ 
عنصري به اندازه بي عدالتي و نابرابري هاي ناموجه در 
درون كشورها قادر به توضيح بحران جهاني آب نيست. 
ما بايد افتخار كنيم به اين مواريث كه در اختيار داريم. 
مرحوم حس��ين عظيمي مي گفت يكي از غصه هاي 
بزرگ من اين است كه ده سال يك مطلبي را مي گوييم 
اما اعتنايي نمي ش��ود اما همين كه يك مقاله در يك 
ژورنال خارجي چاپ مي ش��ود، صد نف��ر در روز با ما 
تماس مي گيرند كه آن مقاله را خوانده اي يا نه؟ مرحوم 
عظيمي چون اهل شوخي بود مي گفت آقاي مومني 
ما يا بايد انگليسي بنويسيم يا وقتي مقاالت خارجي ها 
ترجمه مي كنيم، نام نويسندگان را هم ترجمه كنيم تا 
ابهت شان بريزد، براي مثال به جاي مايكل پورتر بگوييم 
مايكل حمال كه اينها فكر نكنند خارجي ها چه اسم 
شگفت انگيز و غير متعارفي دارند. واقعا براي جامعه اي 
كه نزديك به 15 ميليون نفر دانشگاهي دارد، غصه بايد 
خورد كه به ميراث علمي و ديني خود كم بها مي دهد.

عض��و هي��ات علم��ي دانش��گاه عالم��ه در بخش 
ديگري از س��خنان خود به آخري��ن وصاياي پيامبر 
عظيم  الشأن)ص( اشاره كرد و گفت: در 30 سال گذشته 
تقريبا همه دولت ها راجع به عدالت ش��عار دادند ولي 
افراطي ترين سياس��ت هاي فقرزاي شناخته شده در 

دنيا را اجرا كردند و اگر كسي خواسته آنها را نقد كند 
هم با تهديد هايي روبرو بوده و هم با هتك حرمت مواجه 
شده است. يافته هاي علمي امروز كه عالمه حكيمي از 
دريچه دين گفته است اين است كه وقتي فقر و نابرابري 
وجود داشته باش��ند، همه بازنده هستند. همين دو 
نفري كه دو سال پيش به خاطر اين بحث نوبل گرفتند 
نش��ان دادند ميزان بازنده بودن جامعه از افراد فقير و 

مورد ظلم قرار گرفته بيشتر است.
وي در پايان گفت: بايد از تس��خير ش��دن به دس��ت 
غيرمولدها و مفت خوارها، اجتناب كرد.در بازار پول، 
در بازار سرمايه، بازار ارز و بازار كار ما با بي سابقه ترين 
سطوح تسخيرشدگي مواجه هستيم. اينكه چرا كار 
جلو نمي رود، حس��اب كتاب هاي روشني دارد. يكي 
از مسائل حياتي كه در آثار شهيد بهشتي مطرح شده 
اين است كه غفلت از مساله عدالت اجتماعي زمينه ساز 
رواج استفاده ابزاري از دين مي شود. اگر جامعه ناعادالنه 
ش��ود، ثروتمندان هم امنيت ندارند. اينكه اسالم به 
عدالت اجتماعي انقدر اهميت مي دهد، حساب و كتاب 
دارد. چقدر خاك بر سر بايد باشيم كه سي سال سياست 
تورم زا اجرا كنند بعد يك مقام رسمي بگويد 75 درصد 
جمعيت كشور بدون اعانه نمي توانند زندگي كنند. يك 
بخشي از اين ماجرا به مسووليت خود ما بر مي گردد زيرا 
ما در عمل نشان نداده ايم كه متقاضي عدالت هستيم و 
خودمان را هم به آگاهي در اين زمينه مجهز نكرده ايم.

اخبار
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محدوديتگوگلپلي
برايايرانيهابرطرفشد

چن��دي پيش از س��وي كاربران ايراني اعالم ش��د كه 
دسترسي آنها به گوگل پلي محدود شده و نمي توانند 
اپليكيشن ها را دانلود كنند. با پيگيري هاي انجام شده 
مشخص شد كه اين مشكل اكنون براي كاربران ايراني 
حل شده و محدوديتي در استفاده از آن وجود ندارد. به 
گزارش ايسنا، طي روزهاي گذشته تعدادي از كاربران 
ايراني اعالم كردند كه نمي توانند اپليكشن هاي مورد نياز 
خود را از گوگل پلي دانلود و نصب كنند و اين سوال به 
وجود آمده كه آيا گوگل پلي قصد دارد محدوديت هاي 
جدي��دي را اعمال كند؟ برخي ش��واهد بر اين داللت 
داش��تند كه گوگل پلي نحوه شناسايي كشور كاربر را 
از آي پي به فعاليت هاي حس��اب كاربري تغيير داده و 
سبب شده كاربرهاي بس��ياري از ايران، كوبا و روسيه 
نتوانند هيچ اپليكيش��ني را از گوگل پلي نصب كنند. 
در گذشته هم نصب تعداد خيلي كمي از اپليكيشن ها 
در ايران مح��دود بود كه با پاك كردن كش گوگل پلي 
و تغيير آي پي مشكل حل مي ش��د،  اما با محدوديت 
جديد، چنانچه كش��ور كاربر از طريق حساب كاربري 
شناسايي ش��ود، اجازه نصب هيچ اپليكيشني )حتي 
آپ هاي ايراني( به كاربر داده نمي شد اما با پيگيري هاي 
انجام شده مشخص شد كه اكنون مشكل دسترسي و 
استفاده كاربران ايراني از گوگل پلي حل شده است. در 
همين رابطه ميالد نوري - كارشناس حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات- به ايس��نا توضيح داد: در گذشته 
اينگونه محدوديت ها يك مدل و به اين صورت بود كه 
خود اپليكيش��ن ها تصميم مي گرفتند كدام كشورها 
نتوانند از آنها استفاده كنند؛ به طور مثال فيس بوك در 
پنل گوگل پلي مشخص مي كرد كه چند كشور نتوانند 

از آن استفاده كنند. 

نمادسرخابيهادربازارسرمايه
 مهم ترين و اصلي ترين منابع درآمدي باشگاه هاي دنيا 
كسب منفعت از پخش تلويزيوني بازي ها است و به اين 

واسطه مي توانند هزينه هاي خود را پوشش دهند.
درآمد از حق پخش در ليگ هاي مهم، بسيار چشمگير 
است، به طور مثال در ليگ انگلستان براي سه فصل آتي، 
11 ميلي��ارد دالر و در ليگ ايتاليا 2.5 ميليارد دالر و در 
اسپانيا براي 5 فصل آتي 1.9 ميليارد دالر قراردادهاي 
حق پخش بسته ش��ده است. متاسفانه صدا و سيما در 
س��ال هاي اخير به باشگاه هاي ما حق پخشي پرداخت 
نكرده و اين باشگاه ها از مهم ترين پارامتر درآمدي خود 
محروم بودند و اين موضوع باعث شده تا صورت هاي مالي 
در يك دهه اخير با ضعف همراه باشند و در بعضي موارد 
با زيان رو به رو بشوند. البته مجلس شوراي اسالمي طي 
مصوبه اي صدا و سيما را مكلف به پرداخت حق پخش 
كرده اس��ت كه با اجرايي ش��دن اين مه��م، ارزش اين 
باشگاه ها با تغيير چشمگيري مواجه مي شود و اثر مثبت 
قابل توجهي در صورت هاي مالي آنها اعمال مي شود. به 
بيان ديگر بر اساس معيارهاي مالي، دارايي ها و نسبت 
به س��ود عملياتي اين باشگاه ها، در حال حاضر ماركت 
كپ آنها بر روي تابلوي معامالت گران است اما اگر بحث 
پرداخت حق پخش عملي بشود و درآمد از محل هايي 
همچون اسپانسرينگ و... باشگاه هاي مذكور مي توانند 

روزهاي بهتري را در پيش داشته باشند.

فرشادمومنيدرمراسمگراميداشتعالمهحكيمي

هزينه صحبت كردن درباره عدالت در اين جامعه باال است

آگهيمناقصهعمومييکمرحلهاي

2001090407000125 https:// www.setadiran.ir شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز- معاونت درمان    

موضوع :  مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های پشتیبانی ایاب و ذهاب ) خودروسواری(
تاریخ توزیع اسناد : مهلت خرید اسناد مناقصه توسط مناقصه گر از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps:// www.setadiran.ir از ساعت 08:00  مورخ 1401/06/23 

الی ساعت 19:00مورخ 1401/06/27
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:https:// www.setadiran.ir ساعت 15:30 مورخ 1401/07/17 می باشد.  

زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده: مورخ 1401/07/18 راس ساعت 8:00 در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 
میزان سپرده تضمین شركت در مناقصه  00 663/000/0 ریال  به صورت فیش واریزي به حساب جاری 218126438 )شبا IR 930130100000000218126438( نزد بانک رفاه شعبه 

بهار کرج کد 972 یا ارایه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدكمتر از 3 ماه باشد(

تذکر: در صورت دریافت اخطار کتبی قطعی  بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه آن، متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت.
٭  پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

٭  کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.
نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی -  باالتر از میدان طالقانی -  شهرک اداری - ساختمان مرکزی

شماره تماس:   026-32563369 

بهاستنادماده63آيیننامهمالیومعامالتیدانشگاههایعلومپزشکی

شناسه آگهي : 1380809

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
شماره1401-2-5

شرکت مخابرات ایران -  منطقه کردستان در نظر  دارد انجام امورات مربوط به عملیات میدانی و اجرایی نگهداری، 
بهینه سازی، بهسازی و ایمن سازی شبکه سیار در سطح استان به مدت یکسال شمسی را برابر اسناد و مدارک 

معامله از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و ذیصالح حقوقی واگذار نماید.
 متقاضیان شـرکت در مناقصه می توانند به آدرس: استان کردستانـ  شهرستان سنندجـ  خیابان جام جمـ  
ـ واحد دبیرخانه مراجعه و با تسلیم رسید بانکی بمبلغ  ـ طبقه سوم  ساختمان ستادی مخابرات منطقه کردستان 
200,000 ریال واریزی به حساب شماره 0106112936000 سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی سنندج در وجه شرکت 
مخابرات ایرانـ  مخابرات منطقه کردستان، اسناد مناقصه را دریافت نموده و با توجه به مفاد آن پیشنهاد قیمت 

خود را تنظیم و ارائه نمایند.
1ـ آدرس محل تحویل پاکتها: سنندجـ  خ جام جمـ  ساختمان ستادی مخابرات منطقه کردستانـ  ط سومـ  

واحد دبیرخانه
2ـ سپرده شرکت در مناقصه:  برابر اسناد مناقصه

3ـ تاریخ فروش اسناد معامله: از تاریخ 1401/6/23 لغایت 1401/7/4
4ـ آخرین تاریخ ارسال پاکتهای پیشنهادی: 1401/7/16

5ـ تاریخ بازگشایی پاکتهای الف، ب: 1401/7/17
6- کمیته فنی بازرگانی : 1401/7/18

7- بازگشایی پاکات ج: 1401/7/19
ضمنًا اسناد مناقصه در وب سایت www.kordestan.tci.ir موجود می باشد. در صورت تهیه اسناد از طریق 
وب سـایت مذکور، ارائه فیش واریز هزینه فروش اسناد الزامی و بایستی به ضمیمه اسناد مناقصه ارائه گردد. 
مضافًا متقاضیان واجد شـرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33612322 با کد 087 

تماس حاصل نمایند. ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.    

شرکت مخابرات ایران )سهامي عام(
منطقه کردستان

شرکت مخابرات ایران-  منطقه کردستان

جمهوریاسالمايران
سازمانراهداریوحملونقلجادهای

ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستانکرمانشاه
)سرعتزياد،نشانهبرابریوقدرتنیستبلکهاستقبالازخطراست(

نوبت دوم

آگهی ) تجدید اول ( مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده ) چاپ: در دو نوبت به شماره 2001001111000059 (
  کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

  موضوع تجدید اول مناقصه : پروژه تعمیر ولکه گیری و روکش محورهای مختلف مواصالتی )شریانی،محلی و جمع کننده ( شهرستان اسالم آباد 
غرب سال 1401

  مدت اجرا: 18 ماه شمسی.
  مبلغ برآورد: 497,165,229,067  ریال 

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  15,943,305,000  ریال 
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/06/22 می باشد.

  شرایط مناقصه گر : کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه 4 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
   مهلت دریافت اسناد :  متقاضیان می توانند حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 1401/06/24  ساعت 11:00 جهت دریافت اسنادمناقصه به نشانی سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند. ) الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.(
   مهلت تحویل اسناد تکمیل شده : تا روز پنجشنبه مورخ 1401/07/07  ساعت 11:00  جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیک دولت 

)ستاد( مراجعه نمایند.
  تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 12  ظهر  روز پنج شنبه   مورخ  1401/07/07

  اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات وارائه پاکت الف ) ضمنانتنامه شرکت در مناقصه : کرمانشاه – بلوار بنت الهدی صدر – 
روبروی فرمانداری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان کرمانشاه – طبقه هم کف – دبیرخانه – تلفن: 083-38249912-14

  اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت درسامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای
اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای

 استان کرمانشاه

جوابيه
در پي انتشار سخنان فرش��اد مومني، اقتصاددان درباره 
رانت هاي اقتصادي  چند روز گذش��ته دولتمردان شروع 
به پاسخگويي كردند. اول وزارت اقتصاد دست به كار شد 
و پاس��خ مفصلي را به  دفتر روزنامه »تعادل« فرستاد، روز 
گذشته نيز سازمان برنامه و بودجه پاسخي مفصل تر ارسال 

كرده است كه در زير مي خوانيد:
 

برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي
 مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 
 گزارش��ي با عنوان »دوپينگ مالي ب��ا تزريق رانت هاي 
چنداليه« مورخ 1401/6/17 در آن روزنامه منتشر شده؛ 
مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور 
رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين 
پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در 

اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
دولت شوك قیمتي ناشي از حذف ارز ترجیحي را 
با پرداخت یارانه نقدي و افزایش قدرت خرید مردم 
كنترل كرد/ انضباط مالي و مدیریت نقدینگي در 
كشور، از جهت گیري هاي اصلي دولت براي كنترل 

تورم و ایجاد تعادل در بازار است.
دولت س��يزدهم با هدف مردمي س��ازي و توزيع عادالنه 
يارانه ها و حذف ارز ترجيحي واردات كاالهاي اساس��ي، 
ضمن حذف رانت ها و فساد موجود در چرخه تأمين و توزيع 
كاالهاي اساسي، امكان بازتوزيع عادالنه منابع حاصل شده 

به جامعه ه��دف را فراهم نموده و جهش قيمت كاالهاي 
مشمول ارز ترجيحي پس از اجراي اين طرح، در ماه هاي 
ابتدايي طرح كاماًل قابل پيش بيني بوده است. شوك تورمي 
مربوط در ماه هاي اخير فروكش كرده و به تدريج آثار مثبت 
اجراي طرح مذكور به ويژه در زمينه بهبود برنامه ريزي و 
تقويت بخش خصوصي در فرآيند تأمين كاالهاي اساسي 

و هدفمند نمودن يارانه هاي پرداختي آشكار خواهد شد. 
مركز اطالع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
برنامه  و بودجه كشور، توضيحاتي را درخصوص اظهارات 
دكتر فرشاد مومني در موسسه دين و اقتصاد، منتشر شده 
در روزنامه تعادل شنبه 19 شهريور 1401، منتشر كرد. در 
اين جوابيه، با اشاره به ريشه هاي رشد چشمگير ضريب پولي 
و افزايش نقدينگي، به تشريح برنامه ها و اقدامات دولت براي 

كنترل تورم پرداخته شده است.
اقتصاددان محترم آقاي دكتر فرشاد مومني، در بخشي از 
اظهارات خود در موسسه دين و اقتصاد، به رشد چشمگير 
ضريب فزاينده پولي در دهه 90 و نقش بانك هاي خصوصي 
در اضافه برداشت از بانك مركزي و پيدايش معضل رشد 
فزاينده نقدينگي پرداخته اند. به منظور بررسي اين مشكل 
بايد به علل اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي و به تبع 
آن رشد نقدينگي پرداخت. به نظر مي رسد گلوگاه مباحث 
پولي در اقتصاد ايران مربوط به رابطه دولت با بانك مركزي، 
رابطه بانك مركزي و بانك ها و رابطه بانك ها با مشتريان 
اس��ت و تا اين روابط در كنار ارتقاي سياس��ت هاي پولي 
اصالح نگردد، تمركز بر كنترل تورم و رشد اقتصادي مفيد 

نخواهد بود. 
يكي از موضوع هاي مهم در رابطه با اصالح رابطه دولت و 
بانك مركزي، سازوكار تكاليف بودجه اي است كه بر نظام 
بانكي تحميل مي شود. طرح هاي اشتغال دولت هشتم، 
طرح هاي بنگاه هاي زودبازده و مسكن مهر در دولت نهم 
و دهم، تأمين كسري بودجه سال هاي اخير، تأمين مالي 
برخي صندوق هاي بازنشستگي ورشكسته، تأمين مالي 
ارز 4200 توماني و... مصاديقي از اين برنامه ها در دو دهه 
گذش��ته بوده اند؛ لذا سياست گذار به منظور كنترل رشد 
نقدينگي و تورم، بايد به دنبال شناخت منشأ آن باشد كه 
در دولت سيزدهم گام هاي مهمي در مسير اصالح و كاهش 
دست اندازي دولت از منابع بانك مركزي برداشته شده است 
تا بانك مركزي بتواند با استقالل بيشتري به سياست گذاري 
پولي بپردازد. با اين حال اصالح س��اختار شبكه بانكي به 
معني بازنگري در شيوه نامه نظارت بر بانك ها، نظارت پذير 
كردن بنگاه داري بانك ها و اصالح نحوه تخصيص تسهيالت 

بانكي اقداماتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
آقاي دكتر مومني در بخش ديگري از اظهارات خود به 
اين موضوع اشاره كرده اند كه در بازه زماني سال هاي 
 )GDP( 1396 ت��ا 1400، توليد ناخال��ص داخلي
اس��مي 3 برابر و قيمت دالر 7 برابر ش��ده، ولي ارزش 
بازار سرمايه 14 برابر شده اس��ت و اين نشان دهنده 
تزريق رانت به صنايع بورس��ي اس��ت. در اين بازه 14 
برابر شدن ارزش بازار سرمايه عمدتًا در سال 1398 و 
نيمه اول سال 1399 اتفاق افتاده است. از جمله داليل 
رشد شديد بازار سرمايه شيوع بيماري كرونا و به تبع 
آن تأثير آن بر جامعه و كاهش نرخ بهره بين بانكي به 
دليل كاهش تسهيالت اعطايي بوده است. همچنين 
خروج امريكا از برجام و افزايش شديد انتظارات تورمي 
و نرخ ارز منجر به اين ش��د كه مردم بازار سرمايه را به 
عنوان سپري براي حفظ ارزش پول خود انتخاب كنند. 
البته اقدامات بي سابقه دولت وقت در تشويق مردم به 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه نيز بر رشد شديد اين 
بازار تأثير بسزايي داش��ت. با وجود ابهام در اظهارات 
نويسنده محترم مبني بر توزيع رانت در بازار سرمايه، 

بايد نظري دقيق تر درباره سازوكار رشد اين بازار داد. از 
آنجا كه حدود 70 درصد از بازار سرمايه، مواد خام و اوليه 
محور )كاموديتي( است، متغيرهايي مانند قيمت هاي 
جهاني مواد خام و اوليه )كاموديتي( و نرخ ارز اثر مهمي 
بر سوددهي شركت هاي بورسي دارد. شيوع بيماري 
كرونا در سال 2019 و سياست هاي انبساطي دولت ها 
به منظور كنت��رل اثرات منفي اين بيم��اري، يكي از 
علل رشد قيمت مواد خام و اوليه )كاموديتي( در بازه 
انتهاي س��ال 1398 و ابتداي سال 1399 بوده است. 
همچنين رشد نرخ ارز نيمايي و به تبع آن رشد مبلغ 
فروش شركت هاي مواد اوليه محور )كاموديتي( منجر 
به افزايش سوددهي اين شركت ها شده است. اما دوران 
ريزش شاخص در سال 1399 نيز يك دوره خاص را 

براي بازار سرمايه ايجاد كرد.
كاهش 45 درصدي شاخص كل و ريزش تا 70 درصدي 
بيش��تر نماده��ا در س��ال 1399، ب��ورس را ب��ه يكي از 
پرمخاطره ترين بازارهاي مالي تبديل كرد. مساله شايان 
توجه آن است كه ريسك ويژگي بارز بازار سرمايه است و 
عموم مردم با قبول امكان متحمل شدن زيان وارد اين بازار 
مي شوند تا بازدهي بيشتري نسبت به بازارهاي كم ريسك 

به دست آورند. 
با توجه به موارد فوق، مهم ترين علل افزايش قيمت سهام 
طي سال هاي اخير ناشي از افزايش نرخ ارز، اعمال تحريم ها، 
افزايش رشد نقدينگي، افزايش انتظارات تورمي و افزايش 
قيمت جهاني مواد خام و اوليه )كاموديتي( بوده است. الزم 
به ذكر است كه بخش زيادي از افزايش قيمت سهام به خاطر 
ريزش زياد قيمت در بازار سهام كه از نيمه دوم 1399 شروع 

شده و تا به حال هم ادامه دارد، از بين رفته است.

اقدامات دولت براي كنترل تورم ناشي 
از طرح حذف ارز ترجیحي

دولت س��يزدهم با هدف مردمي س��ازي و توزيع عادالنه 
يارانه ها و حذف ارز ترجيحي واردات كاالهاي اساس��ي، 
ضمن حذف رانت ها و فساد موجود در چرخه تأمين و توزيع 
كاالهاي اساسي، امكان بازتوزيع عادالنه منابع حاصل شده 

به جامعه هدف را فراهم نموده است. 
جهش قيمت كاالهاي مشمول ارز ترجيحي پس از اجراي 
اين طرح، در ماه هاي ابتدايي طرح كاماًل قابل پيش بيني 
بوده و در اتخاذ سياست هاي جبراني مربوط نيز با در نظر 
گرفتن شاخص هاي متعدد از قبيل سرانه مصرف خانوار 
و مي��زان افزايش قيمت كاالهاي مش��مول، مبلغ يارانه 
موردنياز براي جبران افزايش هزينه هاي مصرف كنندگان 
با اولويت جبران بيشتر براي دهك هاي پايين تعيين شد. 
پس همان گونه كه انتظار مي رفت شوك تورمي مربوط در 
ماه هاي اخير فروكش كرده و به تدريج آثار مثبت اجراي 
طرح مذكور به ويژه در زمينه بهبود برنامه ريزي و تقويت 
بخش خصوصي در فرآيند تأمين كاالهاي اساسي و هدفمند 

نمودن يارانه هاي پرداختي آشكار خواهد شد. 
ش��ايان ذكر اس��ت كل واردات روغن، دانه ه��اي روغني، 
جو، ذرت و كنجاله با نرخ ترجيحي در س��ال 1400 برابر 
9/7 ميلي��ارد دالر )ماهانه حدود 800 ميليون دالر( بوده 
درصورتي كه تخصيص يارانه جبران��ي به جامعه هدف، 
ماهان��ه برابر 27 همت بوده كه مع��ادل 1/2 ميليارد دالر 
مابه التفاوت واردات با ارز ترجيحي و نيمايي است و جبران 
صورت گرفته حاكي از افزايش بار مالي دولت و يارانه بيشتر 
براي جبران افزايش هزينه هاي مصرف كنندگان نسبت به 
سال گذشته است؛ بنابراين افزايش قدرت خريد مردم كه 
با پرداخت يارانه نقدي رخ  داده است، تا حدود زيادي شوك 

ناشي از رشد قيمت ها را كنترل كرده است.
همچنين بخش عمده افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي 
در يك سال گذشته، عالوه بر حذف ارز ترجيحي واردات، 
متأثر از افزايش دستمزد، كرايه حمل، تغيير مبناي محاسبه 
حقوق ورودي و افزايش قيمت در بازارهاي جهاني بوده و 
انتظار مي رود با گذر از شوك تورمي اوليه ناشي از اجراي 
طرح مردمي سازي و توزيع عادالنه يارانه ها، ثبات نسبي در 
بازار و قيمت ها ايجاد شود. ضمن اينكه كاهش استقراض 
و انضباط مالي دولت به همراه مديريت نقدينگي در كشور 
يكي از جهت گيري هاي اصلي دولت جهت كنترل تورم 

مزمن ساختاري )بلندمدت( و ايجاد تعادل در بازار است. 
مركز اطالع رساني، روابط عمومي و امور بین الملل



تعادل| 
پس از عرضه ل��وازم خانگي قاچ��اق، ورود كاالهاي 
تقلبي به بازار اتفاق ديگري است كه بر سر بازار لوازم 
خانگي آمده. ماجرا به بازسازي لوازم خانگي دست دوم 
و فروش آنها به عن��وان كاالي نو باز مي گردد. خبري 
كه توس��ط معاون صنايع عمومي وزارت صنعت هم 
تاييد شده. برخي از گزارش ها نشان مي دهد، با شروع 
طرح ممنوعيت واردات لوازم خانگي، برخي از كاالها 
با برندهاي تقلبي در بازار عرضه مي شوند. به طوري كه 
كاال هاي بي كيفيت از كشور هاي ديگر به مرز هاي ايران 
مي رسد و پس از نصب برچسب و رنگ آميزي برند هاي 
معروف در ويترين ها قرار مي گيرند. از سوي ديگر لوازم 
خانگي دست دوم بازسازي شده و به عنوان كاالي نو 
به مشتري ها فروخته مي شود. البته شهرستاني عضو 
هيات مديره اتحاديه لوازم خانگي، نظر ديگري در اين 
باره دارد. او مي گويد: برنامه اين اس��ت تا با بي اعتماد 
كردن مردم به بازار س��نتي، به تدريج فروش��ندگان 
قديم��ي را از دور خ��ارج كنند و زمين��ه عرضه لوازم 
خانگي را در برندش��اپ هاي كارخانجات و هايپرهاي 
 بزرگ ايجاد كنند. اين فعال حوزه لوازم خانگي معتقد 
است، مجريان اين سناريو با سياه نمايي سعي مي كنند 
به مردم القا كنند پش��ت پرده ويترين مغازه ها تمامًا 

كاالهاي قاچاق، دست دوم و تقلبي است. 

    كشف 9 كاميون لوازم خانگي تقلبي
ماج��راي فروش ل��وازم خانگي دس��ت دوم در بازار 
موضوعي اس��ت كه متداول ب��وده و به دليل كاهش 
قدرت خريد مردم رونق بيشتري هم پيدا كرده است 
اما مهم اينجاست برخي از اين شرايط سوءاستفاده 
ك��رده و در كارگاه، انبار يا پش��ت مغ��ازه خود لوازم 
خانگي دست دوم را تعمير و رنگ مي كنند و به اسم 
نو يا حتي قاچاق با قيمت هاي پايين تر و با گارانتي به 
مردم مي فروشند. مشتريان هم بي خبر از اين موضوع 
با شنيدن قيمت ارزان آنها اقدام به خريد مي كنند در 
حالي كه كاالهاي دست دوم خريده اند و هر لحظه با 

خرابي آن روبه رو خواهند شد.
اما چرا طي چند روز اخير فروش لوازم خانگي دست 
دوم با حرف و حديث هاي مختلفي روبه رو شده است؟ 
داستان از اين قرار است كه هفته گذشته محمد مهدي 
ب��رادران معاون وزير صنعت از شناس��ايي 9 كاميون 
لوازم خانگي تقلبي در فروش��گاهي كه لوازم دس��ت 
دوم خريداري و بازس��ازي و به نام برندهاي خارجي 
عرضه مي كرد خبرداد و گفت: درخواست ما به عنوان 
وزارت صمت اين است كه اين كاالها امحا شوند. اين 
كاالها قاچاق نيستند، اما مشمول قانون كاالي قاچاق 
مي ش��وند. درخواست ما از دس��تگاه قضايي تعيين 
حداكثر مجازات در قالب تش��ديد جرم براي آنها در 

نظر گرفته شود.
به گفته برادران؛ عالوه بر وجود كاالي قاچاق، برخي 
افراد كاالهاي خارجي را با عنوان برندهاي داخلي به 
بازار عرضه مي كردند ك��ه توليدكنندگان زمان ارايه 
خدمات پس از فروش متوجه اين اقدام ش��ده و از اين 
افراد شكايت كردند. به همين منظور بهتر است مردم از 
ابتدا كد رهگيري و كد شناسه را رصد كنند تا از اصالت 

كاال مطمئن شوند.

   بازار لوازم خانگي بدتر از بازار خودرو 
در همين راستا، غالمرضا رزقيان مقدم، رييس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي مشهد نيز در اظهاراتي گفته 

است اكنون بازار لوازم خانگي از خودرو بدتر شده است؛ 
نماينده هاي ش��ركت هاي بزرگ از همكاران ما پول 
مي گيرند و 9۰روز بع��د، كاال را تحويل مي دهند؛ اين 
موضوع باعث شكايت مش��تري ها و دردسر هاي بعد 
از آن مي شود. او افزوده: يكي از توليدكننده هاي بزرگ 
۲9شعبه در مشهد راه اندازي كرد كه به همه آنها اخطار 
داديم و شش تا را هم پلمب كرديم، اما فروشگاه ها گاهي 
تا يك هفته درآمد ندارند. اين فعال حوزه لوازم خانگي 
همچنين بيان كرده كه سال گذشته، ۱۵۰ فروشگاه 
لوازم خانگي از  اين صنف خارج شدند و حاال ۸۸۰عضو 
مس��تقيم داريم. اينكه مي گوييم بازار اش��باع شده، 
به دليل تداخل صنفي با سه اتحاديه بلور و چيني، لوله 
و لوازم بهداش��تي و صوت و تصوير است كه زيرنظر ما 
نيستند، ولي كاال هاي ما را  مي فروشند. تعاوني اداره ها، 
نمايندگي ها، فروشگاه هاي زنجيره اي، هايپرماركت ها 
و... كار فروش را براي اعضاي ما كه اصل كارشان فروش 

لوازم خانگي است، سخت كرده اند.

    چرا با فروش هاي اينترنتي غيرمجاز 
برخورد نمي شود؟

از سوي ديگر، پازوكي رييس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي با اشاره به اينكه فروش لوازم خانگي دست دوم 
در بازار كه اين روزها س��روصداي زيادي را به پا كرده 
است به »خبرگزاري تسنيم« گفته است:اين موضوع 
در سه راه امين حضور اتفاق نيفتاده و من انتقاد جدي 
نسبت به زير سوال بردن فعاليت كسبه امين حضور 
دارم، در روند بازرسي از بازار گزارش هاي مختلفي از 
فروش لوازم خانگي دس��ته دوم در يك واحد صنفي 
آن هم در خيابان مازندران كه محل كسبه دست دوم 
فروش است شناسايي شد كه برخورد الزم با آن صورت 

گرفته است.
وي افزود: اين واحد علي رغم تمام هش��دارها به جاي 
اينكه لوازم خانگي دست دوم بفروشد كاالها را تعمير 
كرده و آنها را به نام محصول نو به مش��تريان معرفي 
مي كرد، مشتري نيز بي اطالع از اين موضوع با مشاهده 
قيمت نس��بت به خريد كاالها اق��دام مي كرد. عمده 
اين كاالها يخچال فريزر، لباسش��ويي و ظرفشويي و 

جاروبرقي بوده است.
پازوكي با تاكيد براينكه كس��به امين حضور به هيچ 
عنوان كاالي دسته دوم را به نام نو به مردم نمي فروشند، 
گفت: متاسفانه جوي در جامعه به وجود آمده كه تخلف 
از سوي كسبه لوازم خانگي فروش امين حضور بوده 

اس��ت درحالي كه اين موضوع به هيچ عنوان صحت 
ندارد. وي با انتقاد از اينكه كس��به حتي امكان فروش 
لوازم خانگي خارجي را نيز ندارند، تصريح كرد: نكته 
مهم اينجاست فروشنده لوازم خانگي نمي تواند كاالي 
خارجي بفروش��د اما همين كاالها كه عمدتا از محل 
قاچاق وارد كش��ور مي شود در فضاي مجازي به وفور 
يافت ش��ده و هي��چ نظارتي نيز بر ف��روش آنها انجام 
نمي ش��ود، اگر قرار بر فروش لوازم خانگي است چرا 
كسبه نفروشند و فقط فضاي مجازي نسبت به فروش 

كاالي قاچاق اقدام مي كند.
پازوكي عنوان كرده: مش��اهدات ما نشان مي دهد در 
سايت هاي مطرح لوازم خانگي قاچاق فروخته مي شود. 
اما نكته مهم اينجاست براساس قانون بايد اگر كاالي 
لوازم خانگي در فضاي مجازي فروخته مي شود جواز 
الزم از اتحاديه مربوطه گرفته شود اما هيچ جوازي صادر 
نشده و س��ايت ها خودمختار نسبت به فروش كاالي 

لوازم خانگي اقدام مي كنند.
براساس گفته هاي رييس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي فروش كاالهاي دس��ت دوم به ن��ام نو در بازار 
لوازم خانگي امين حضور وش��ريعتي انجام نمي شود 
اما مشاهدات نشان مي دهد نمي توان اين موضوع به 
صورت كامل نفي كرد چراكه در هر صنفي تخلف وجود 
دارد و بازار لوازم خانگي نيز از اين موضوع مصون نيست.

برخي گزارش ها ني��ز حاكي از اين اس��ت كه برخي 
فروش��ندگان لوازم خانگي معتقدند در ميان ۲ هزار 
كسبه شايد يك يا دو فروش��گاه اقدام به فروش لوازم 
خانگي دس��ت دو به نام نو كنند و حتي برچسب هاي 
محص��والت را هم تغيير مي دهند تا ب��ه نام كاالهاي 
خارجي با قيمت باالتري به مردم بفروشند كه راهكار 
مقابله با اين تخلف��ات رصد بازار و نظ��ارت كامل بر 
عملكرد فروشندگان است. س��ياه نمايي براي از بين 

بردن بازار سنتي! 
البته حسين شهرس��تاني عضو هيات مديره اتحاديه 
لوازم خانگي با اعت��راض به هجمه هاي اخيري كه به 
صنف فروشندگان لوازم خانگي وارد شده، مي گويد: 
بعضي  افراد آنچنان س��اده انديشانه براي جرياني كه 
كمر به از بين بردن بازار سنتي بسته اند بازي مي كنند 
كه متحيركننده است. جرياني كه با اجراي سناريويي 
دقيق به دنبال كسب درآمِد از صفر تا صد صنعت لوازم 

خانگي هستند. 
وي خطاب به اعضاي صنف فروشندگان لوازم خانگي 
گفت: برنامه اين است تا با بي اعتماد كردن مردم به بازار 

س��نتي، به تدريج فروشندگان قديمي را از دور خارج 
كنند و زمينه عرضه لوازم خانگي را در برندشاپ هاي 

كارخانجات و هايپرهاي  بزرگ ايجاد كنند.
شهرس��تاني بيان ك��رد: مجري��ان اين س��ناريو با 
سياه نمايي س��عي مي كنند به مردم القا كنند پشت 
پرده ويترين مغازه ها تمامًا كاالهاي قاچاق، دست دوم 
و تقلبي است. او با توضيح اينكه بايد واقع بين باشيم، 
حقيقت اين اس��ت كه امكان دارد در هر قش��ري از 
جامعه افراد متقلب در ميان آدم هاي درست و شريف 
رخنه كرده باشند، پرسش هايي مطرح مي كند مبني 
بر اينكه: آيا نظارت بر بازار تا اين حد نياز به دوربين و 
رسانه اي شدن دارد؟ آيا نظارت فقط مختص به بازار 
فيزيكي است و سايت هاي معروف اينترنتي كه كاالي 
قاچاق و تقلبي را آزادانه مي فروش��ند نياز به نظارت 
ندارند؟ آيا شرايط تا اين حد كه نشان مي دهند وخيم 
است؟ آيا درست است چند واحد صنفي متخلف در 
منطقه اي از تهران را كه بورس كاالي دست دوم است 
با هياهو به تمامي فروش��ندگان معتبر لوازم خانگي 
نسبت دهند؟ آيا تعداد اين متخلفان و كالهبرداران 
به اندازه اي اس��ت كه آبروي صنفي ب��ا اين قدمت و 
بزرگي را يكجا زير س��وال ببرند؟ آيا نمي شود بدون 
اين نمايش اغراق آميز با متقلب ها مبارزه كرد؟ اين 
س��ياه نمايي در نهايت چه باليي سر كسبه با اصالت 
ما م��ي آورد و در نهايت به نفع چه كس��اني اس��ت؟ 
چرا هر مش��كلي در طول و عرض اين صنعت پيش 
مي آيد مي خواهند در كف ب��ازار حّلش كنند؟ چرا 
وقتي كارخانجات موفق نمي شوند كه رسمًا افزايش 
قيمت  داشته باش��ند، درصد سود بخش توزيع را به 
حداقل ميرسانند تا بگويند ليست قيمت ها باال نرفته 
و آنگاه با عرضه قطره چكاني و ايجاد بازار سياه تمامي 
تقصيرها و نظارت ها را متوّج��ه بازار مي كنند؟ و در 
تمام اين موارد با اس��تفاده از رس��انه ها، كسبه بازار 

سنتي را مقصر جلوه مي دهند. 
شهرستاني معتقد اس��ت كه در صنف لوازم خانگي 
هم قطعًا مش��كالتي وج��ود دارد كه البته بس��ياري 
از اين مش��كالت از سياس��ت هاي غل��ط و تماميت 
خواهي برخي از توليدكنندگان بزرگ صورت گرفته؛ 
سياس��ت هايي كه باعث عدم اعتماد و عدم احساس 
امنيت توزيع كنندگان شده است. برخي از آقايان اش را 
با جايش يكجا مي خواهند و درصدد حذف بازار سنتي 
هستند. او ضمن تأكيد بر مبارزه با متقلبين به صورت 
جدي، گفت: اميدوارم سوء برداشت نشود، منظور بنده 
دقيقًا اين اس��ت كه حتمًا بايد با جديت مقابل تخلف 
و تقلب ايستاد و مبارزه كرد ولي نبايد ساده انديشانه 
بازيگر سناريويي شويم كه با استفاده از قدرت مالي و 
رسانه سعي در حذف بازار سنتي دارند. بايد هوشيارانه 
و سنجيده عمل كرد و با دست خودمان تيشه به ريشه 
اين صنف آبرومند نزنيم و از همكاران ش��ريف خودم 
تقاضا دارم اگر با هر نوع تقل��ب برخورد كردند هرگز 
كوتاه نيامده و اجازه ندهند عده اي متقلب با آبرو، اعتبار 

و حيثيت اين صنف شريف بازي كنند.
امروز در بازار لوازم خانگي كاالهاي قاچاق به وفور 
يافت شده و فروش لوازم خانگي دست دو به نام نو 
بر بي اعتم��ادي مردم به محصوالت موجود در بازار 
اضافه كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه قرار بود 
براس��اس برنامه وزارت صنعت ب��ازار لوازم خانگي 
مديريت ش��ده و مانع فروش كاالهاي قاچاق شوند 
اما گويا اين برنامه ها فقط بر روي كاغذ بوده و عمال 

در بازار اتفاق خاصي به وجود نيامده است.

رويداداخبار
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مافيايي  راكه قصد واردات 
خودرو دارند، افشا مي كنم!

يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي گفت: ش��رايطي كه در آيين نامه واردات 
خ��ودرو لحاظ ش��ده زمينه را براي ش��كل گيري 
انحص��ار در اين ح��وزه فراهم ك��رده و راه را براي 
ورود مافياي صنعت خودرو به واردات باز مي كند. 
علي موس��وي در گفت وگو با ايس��نا، درباره آيين 
نامه نوشته ش��ده براي واردات خودرو، بيان كرد: 
متاس��فانه به آيين نامه اي كه براي قانون مصوب 
مجلس در بحث واردات خودرو نوشته شده است، 
انتقاداتي وارد است. اول اينكه شرط و شروطي كه 
براي واردات خودرو لحاظ شده مي تواند منجر به 
ايجاد مافي��ا در اين حوزه ش��ود و امتيازاتي كه به 
برخي از شركت ها نس��بت به ساير شركت ها داده 
مي شود مي تواند زمينه شكل گيري مافياي واردات 
خودرو را ايجاد كرده و همان مافيايي كه امروز در 
صنعت خودروس��ازي وجود دارد از طريق همين 

شرايط مي تواند به واردات خودرو وارد شود.
نماينده م��ردم ملكان در مجل��س در ادامه با بيان 
اينكه نگراني ما اين اس��ت كه داستان ناكارآمدي 
خودروس��ازان در موضوع واردات خودرو نيز ديده 
شود، تاكيد كرد: برخي از سخت گيري هاي لحاظ 
شده در اين ايين نامه و مراحل متعددي كه در آن 
ذكر شده است كمك مي كند تا همان افراد خاص و 
شركت هاي خاص در واردات خودرو وارد شوند و اين 

يعني در واردات خودرو نيز انحصار ايجاد مي شود.
اين عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي، 
با تاكيد بر اينكه اين شرايط سخت گيرانه مي تواند 
مشكل افرين باشد، تصريح كرد: قيمت تعيين شده 
براي واردات خ��ودرو ش��امل واردات خودروهاي 
الكچري خواهد ش��د در حالي كه هدف ما اين بود 
كه با واردات خودروهاي با كيفيت و با قيمت متعادل 
خارجي بتوان قيمت خودرو در داخل را تعديل كرد. 
با قيمت تعيين شده براي واردات خودرو قيمت هاي 
داخلي تعديل نخواهد شد. موسوي در پايان تاكيد 
كرد: از س��وي ديگ��ر واردات ۷۰ ه��زار خودرو در 
خوش بينانه ترين حالت نمي تواند تغييري در بازار 
ايجاد كند چراكه نياز بازار بيش از اين رقم است. از 
سوي ديگر بر اساس موارد ديده شده در اين ايين 
نامه، خودروس��ازان خيلي منتفع خواهند شد. 
بنده در فرصت مناسب مافيايي كه قصد ورود به 

حوزه واردات خودرو را دارند افشا خواهم كرد.

رشد ۴۰ درصدي
صادرات ايران به اعضاي اكو

سخنگوي گمرك گفت: صادرات غير نفتي كشور در 
پنج ماه نخست امسال به 9 عضو سازمان همكاري 
اقتصادي اكو به ۴ ميليارد و ۱۱۸ ميليون دالر رسيد 

كه رشد ۴۰ درصدي داشته است.
س��يد روح اهلل لطيف��ي اظه��ار داش��ت: توجه به 
همس��ايگان روابط دو يا چند جانب��ه اقتصادي و 
سياسي عضويت در پيمان هاي منطقه اي و تقويت 
مناسبات دو جانبه از سياست هاي قطعي جمهوري 
اسالمي ايران و دولت سيزدهم است كه اين سياست 
باعث ش��ده تا در مناس��بات تجاري ايران ش��اهد 

تغييراتي رو به رشد باشيم.
وي افزود: از ابتداي س��ال تا پايان مرداد 9 ميليون 
و ۱۰۷ ه��زار و ۴۰۲ تن كاال ب��ه ارزش ۶ ميليارد و 
۸9۳ ميلي��ون و ۸۶9 هزار و ۴۵۱ دالر، بين ايران و 
9 كشور عضو سازمان همكاري اقتصادي اكو تبادل 
شد كه اين ميزان نسبت به ۵ ماه نخست سال قبل، 

۳9 درصد افزايش داشته است.
سخنگوي گمرك گفت: از اين ميزان كاالي تبادل 
ش��ده، ۷ ميليون و۳۱۵ ه��زار و 9۲۸ تن به ارزش 
۴ ميليارد و ۱۱۸ ميلي��ون و ۲۴۱ هزار و ۱۱ دالر، 
صادرات كاالي ايراني به كشورهاي عضو سازمان 
همكاري اقتصادي اكو بوده كه ۲۰ درصد در وزن و 
۴۰ درصد در ارزش نس��بت به دوره مشابه افزايش 

داشته است.
سخنگوي گمرك ادامه داد: واردات از 9 كشور عضو 
اكو از ابتداي سال تا پايان مرداد به يك ميليون و ۷9۱ 
هزار و ۴۷۵ تن رسيد كه با وجود كاهش ۲ درصدي 
نسبت به مدت مش��ابه از لحاظ ارزش ۳۸ درصد با 

رشد همراه بوده است.
لطيف��ي در خص��وص مقاصد و مي��زان صادرات 
كاالهاي ايراني به كشورهاي عضو اكو يادآور شد: 
تركيه با خريد ۳ ميلي��ون و ۶۸۲ هزار تن كاال به 
ارزش ۲ ميليارد و ۳۲۸ ميليون دالر و رشد ۱۱۰ 
درصدي، افغانستان با يك ميليون و ۲۵۶ هزار تن 
به ارزش ۶۴۰ ميليون و ۵۷۳ هزار دالر و كاهش ۲۵ 
درصدي و پاكس��تان با يك ميليون و ۷۸ هزار تن 
به ارزش ۴۷۴ ميليون و ۷۵۱ هزار دالر و رشد ۱۳ 
درصدي، ۳ مقصد اول صادرات كاالهاي ايراني به 
اعضاي سازمان همكاري اقتصادي اكو بودند و بعد 
از آن آذربايجان با ۲9۶ ميليون دالر، تركمنستان 
با ۱۶۶ ميليون دالر، ازبكستان با ۸۸ ميليون دالر، 
قزاقس��تان با ۶۱.۲ ميليون دالر، تاجيكس��تان با 
۴۵.۶ ميليون دالر و قرقيزستان با ۱۸.۴ ميليون 

دالر قرار دارند.
سخنگوي گمرك در خصوص واردات از كشورهاي 
عضو اكو گفت: تركيه ب��ا فروش ۲ ميليارد و ۱۶۶ 
ميليون و ۳۲۶ ه��زار دالر و رش��د ۲۱ درصدي، 
پاكستان با فروش ۴۲9 ميليون و ۳۳9 هزار دالر 
و رشد ۳۷۵ درصدي و قزاقستان با ۷۸ ميليون و 
۴۲۳ هزار دالر و رش��د ۱۷۴ درصدي، سه كشور 
اول طرف معامله با ايران در بين اعضاي س��ازمان 
هم��كاري اقتصادي اك��و براي تأمي��ن نيازهاي 
كش��ورمان بودند و پس از آن ازبكس��تان با ۳۲.۶ 
ميليون دالر، تاجيكس��تان با ۲۶.۲ ميليون دالر، 
آذربايجان با ۱۵.۳ ميليون دالر، تركمنس��تان با 
۱۴.۴ ميليون دالر، افغانس��تان ب��ا ۱۰.۴ ميليون 

دالر و قرقيزستان با ۲.۷ ميليون دالر قرار دارند.

آغاز رايزني هاي اوليه
براي واردات رنو از هند

دبير انجمن واردكنندگان خودرو خاطرنش��ان كرد: 
خبرها حاكي از اين است كه خودروسازان رايزني هاي 
اوليه براي واردات رنو از هند را آغاز كردند؛ به خصوص 
اي��ران خودرو كه روي پلتفرم رن��و كوئيد كار مي كند. 
مهدي دادفر در گفت وگو ب��ا ايلنا، با بيان اينكه بخش 
خصوصي با دستورالعمل واردات خودرو وزارت صمت 
انگيزه  اي براي واردات ندارد، گفت: تعيين تكليف دقيق 
براي نرخ س��ود، نحوه فروش و ... در اين دستورالعمل 
دي��ده نش��ده از اين رو ام��كان ورود به اين ب��ازار براي 
واردكنندگان بخش خصوصي دشوار شده است. وي با 
اشاره به عدم هماهنگي شركت هاي خصوصي با بندهاي 
دستورالعمل واردات خودرو، تصريح كرد: به نظر مي رسد 
دس��تورالعمل واردات خودرو به گونه اي تنظيم شده 
است كه امكان ورود به اين بازار فقط براي خودروسازان 
دولتي فراهم شده اس��ت و ۲ خودروساز دولتي سايپا 
و ايران خودرو مي توانند اقدام ب��ه واردات خودرو كند. 
به گفته دادفر؛ خبرها حاكي از اين مهم اس��ت كه اين 
خودروسازان رايزني هاي اوليه براي واردات رنو از هند 
را آغاز كردند؛ به خصوص ايران خودرو كه روي پلتفرم 
رنو كوئيد كار مي كند. دبير انجمن واردكنندگان خودرو 
دس��تورالعمل واردات خودرو را به معما تشبيه كرد و 
افزود: مشروط كردن امور به كارگروه هاي خاص، محدود 
كردن واردات به اعداد مشخص، مشروط كردن واردات 
و ف��روش و عرضه آن در بورس كه در عمل باعث از بين 
رفتن خدمات پس از فروش مي شود جزو بندهايي است 
كه عمل به آنها روند واردات خودرو را سخت كرده است.

وي قيمت تمام ش��ده خودرو وارداتي را حداقل ۶۰۰ 
ميليون تومان عنوان كرد و افزود: واردات اين خودروها 
نمي تواند اهداف دولت را محقق كند و همچنان مشكل 
خودرو در بازار پابرجا خواهد ماند و سريال قيمت هاي 
باالي خودرو در بازار داخلي با اين دس��تورالعمل ادامه 
خواهد داش��ت. دبير انجمن واردكنندگان خودرو در 
پاسخ به اين پرس��ش كه دولت سقف واردات خودرو را 
۱۰ تا ۲۰ هزار دالر تعيين كرده اس��ت آيا با اين قيمت 
مي ت��وان خودروهايي را وارد كرد كه اس��تانداردهاي 
۸۵گانه سازمان ملي استاندارد را داشته باشند؟ گفت: 
خودروهايي كه اس��تانداردهاي ۸۵گانه ايران را پاس 
مي كند ۱۰ هزار دالر نمي ش��ود و با قطعيت مي گويم 
كه امكان واردات خودرو با اين قيمت براي دولت وجود 
ندارد. وي با بيان اينكه دولت بايد به دخالت  هايش در 
بازار خودرو خاتمه بدهد، اف��زود: فعاالن حوزه واردات 
خودرو بايد بتوانند آزادانه و بدون محدودين در سقف و 
قيمت اقدام به واردات خودرو در جهت تنظيم بازار كنند؛ 
دستاورد اين محدوديت ها در بازار اين شده است كه 
خودروهايي كه نيم ميليارد تومان هم ارزش ندارند 
تبديل به خودروهاي ۳ ميلياردي شدند و بايد كاري 

كرد كه حباب قيمت خودرو شكسته شود.

جزييات ضوابط جديد
خريد و  فروش فلزات گرانبها

مع��اون صناي��ع عموم��ي وزارت صنعت بر اس��اس 
بخش��نامه اي جديد ضوابط اختصاصي خريد و فروش 
و حمل و نگه��داري گروه كااليي فلزات گرانبها و گوهر 
س��نگ ها را ابالغ كرد. به گزارش خبرگزاري تس��نيم، 
محمد مه��دي برادران معاون صناي��ع عمومي وزارت 
صنعت بر اساس بخشنامه اي جديد ضوابط اختصاصي 
خريد و فروش و حم��ل و نگهداري گروه كااليي فلزات 
گرانبها و گوهر سنگ ها را ابالغ كرد. در اين مصوبه گروه 
كااليي فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها به عنوان يكي از 
مصاديق كاالي موضوع قاچاق به پيشنهاد وزارت صنعت 
معدن و تجارت و تاييد دستگاه هاي مربوطه عضو ستاد 
معرفي شده و به استناد ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز ضوابط اختصاصي الزم براي فروش خريد حمل و نقل 
نگهداري به شكل تجاري فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها 
اعالم شده اس��ت. براساس ضوابط فروش فروشندگان 
كاالهاي مشمول ملزم به ثبت اطالعات فروش در سامانه 
جامع تجارت هستند عالوه بر اين فروش به مصرف كننده 
نهايي صرفاً با ثبت اطالعات توسط فروشنده تجاري بوده 
و نيازمند تاييد اطالعات خريد از س��وي مصرف كننده 
نهايي نيست همچنين فروش كاالهاي مشمول به 
اعضاي زنجيره تاميني كه مشخصات آن در سامانه 

جامع تجارت مورد تاييد قرار نگرفته تخلف است .

مقايسههزينههاياپراتورهاي
ايرانيوعراقي

كدام اپراتور خدمات ارزان تري 
در راهپيمايي اربعين ارايه مي دهد؟

زوار اربعين از چه س��يمكارت و طرحي براي كاهش 
هزينه هاي ارتباطي استفاده كنند؟ پاسخ به اين سوال 
براي كساني كه قصد ش��ركت در مراسم راهپيمايي 
عظيم اربعين حس��يني)ع( و سفر به كش��ور عراق را 
دارند، بسيار مهم است؛ به ويژه اينكه هم گزينه انتخاب 
اپراتورهاي ايراني و هم شرايط استفاده از اپراتورهاي 
كش��ور عراق وج��ود دارد. موبنا – س��ه اپراتور فعال 
كشورمان شامل همراه اول،  ام.تي.ان-ايرانسل و رايتل 
خدمات ويژه اي را به زوار اربعين ارايه مي كنند كه در 
اين ميان بسته نامحدود همراه اول، صرفه جويي ۷۶ 
درصدي را براي مش��تركين به همراه دارد. در بسته 
نامحدود همراه اول، صرفا با پرداخت ۳۵۰ هزار تومان، 
ساير هزينه ها شامل »هزينه خريد سيمكارت«، »۱۰ 
دقيقه مكالمه با ايران«، »۱۵ دقيقه مكالمه دريافتي«، 
»۲۵۰ پيامك به اي��ران« و »ديتا نامحدود هفتگي« 
رايگان خواهد بود. توجه داش��ته باش��يد اگر همين 
خدمات را بخواهيد از همراه اول بخريد )بسته دوردنيا 
۳ گيگ( به طور معمول بايد يك ميليون و ۴۵۵ هزار 

تومان – يا به عبارتي ۷۶ درصد بيشتر – بپردازيد. 

فعاالنبازارلوازمخانگيچهپاسخميدهند

فروش كاالي تقلبي يا سياه نمايي؟ 

نايبرييساتاقايران:

اتاق موافق لغو محدوديت دو دوره اي رياست اتاق ها نيست
نايب رييس اتاق ايران در پاس��خ به شايعه برداشتن 
محدوديت دو دوره اي رياست اتاق ها گفت: آيين نامه 
اجرايي اتاق ها هيچ تغييري نكرده و هيات رييسه اتاق 
ايران موافق تغيير آيين نامه هيات نمايندگان نيست.

نايب رييس اتاق ايران با اش��اره به تغييرات آيين نامه 
اجرايي قانون اتاق هاي بازرگاني گفت: به موجب بند 
)ه( ماده ۱۶ قانون ات��اق بازرگاني، صنايع  و معادن و 
كش��اورزي ايران، تهيه، پيشنهاد و اصالحات بعدي 
آيين نامه هاي اجرايي اين قانون ازجمله وظايف هيات 
نمايندگان اتاق ايران اس��ت كه بايد توسط اين ركن 
تهيه و به شوراي عالي نظارت پيشنهاد شود. بنابراين 
اساسًا موضوع برداشتن محدوديت رياست دو دوره اي 
توسط هيات رييسه اتاق ايران كاماًل كذب و در ادامه 

سناريوي تخريب اين نهاد قانوني است.
حسين سالح ورزي در گفت وگو با ايسنا افزود: تهيه 
و اصالح پيش نويس آيين نامه ها از طريق كارگروهي 
منتخب از اعضا هيات نماين��دگان صورت مي گيرد 
ك��ه در صورت تصويب در صح��ن هيات نمايندگان 
براي ش��وراي عالي نظارت ارسال مي شود. اين رويه 
قانوني پابرجاست و هيات رييسه اتاق ايران نيز نه تنها 
به آن پايبند اس��ت كه مخالف تغييرات پي درپي در 
آيين نامه اي اس��ت كه هنوز يك دوره از تصويب آن 
نگذش��ته اس��ت. همه به خوبي مي دانيم و مي بينيم 
كه اين روزها از هر مستمسك و سوژه بي ربط و حتي 
مضحك اس��تفاده مي شود و س��عي دارند با انتساب 
اتهامات ناروا از فساد و گم شدن پول ها گرفته تا تقصير 
تغييرات اقليمي و تهديدات امنيتي را به سمت هيات 
رييسه اتاق بازرگاني ايران نش��انه بروند و با تخريب 

به زعم خود آنها را خسته و ناچار به كناره گيري كند.
س��الح ورزي درباره تاريخچه تغيي��رات آيين نامه 
گفت: در حقيقت آخرين بار اصالحات در »آيين نامه 

تشكيل و نحوه فعاليت هيات نمايندگان اتاق ايران 
و اتاق هاي شهرس��تان« بر اس��اس روال قانوني در 
هيات نمايندگان تهيه شده و در جلسه مورخه ۳۱ 
ش��هريور ۱۳9۸ ش��وراي عالي نظارت به تصويب 
رسيده و از آن تاريخ تاكنون هيچ تغييري در آن به 
وجود نيامده است. به موجب تبصره ذيل ماده شش 
اين آيين نامه، اعضاي هيات نمايندگان نمي توانند 
بيش از دو دوره عهده دار س��مت رياست اتاق ايران 

تهران و شهرستان ها شوند.
نايب رييس اتاق ايران اظهار كرد: درحالي كه فقط 
ح��دود پنج ماه ديگ��ر انتخابات اتاق هاي سراس��ر 
كشور برگزار مي ش��ود، نظرات گوناگوني پيرامون 
آيين نامه هي��ات نمايندگان و انتخابات آتي مطرح 
مي شود. برخي معتقدند با توجه به اينكه هنوز سه 

سال از آخرين اصالحات آيين نامه مربوطه نگذشته 
است لذا تغييرات مكرر و متعدد ضرورت نداشته و 
بايسته تر و شايسته تر اين است كه كماكان تا زماني 
كه هيات نمايندگان اتاق ايران به جمع بندي كامل 
و دقيقي در مورد ضرورت اصالح در آيين نامه مذكور 
نرس��يده اند، لزومي به تغيير و اصالح آن نيس��ت و 
قاعدت��ًا بند مربوط به محدودي��ت بيش از دو دوره 
رياس��ت اتاق ايران و شهرس��تان ها موضوع تبصره 
ذيل ماده ۶ آيين نامه مذكور، كماكان به قوت خود 

باقي است و تغييري نخواهد كرد.
او گف��ت: گروهي ديگ��ر از جامان��دگان و منتقدان 
انتخابات دوره قبل ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي تهران، بعد از نتيجه نگرفتن از طرح دعاوي 
و ش��كايات متعدد در محاكم دادگستري و نااميدي 

و ناكام��ي از قانون نويس��ي جديد براي ات��اق، حاال 
عالقه مندند با جوسازي و تحت تأثير قرار دادن اعضاي 
ش��وراي عالي نظارت، شايد مسيرجديد و كوتاه تري 
براي دستيابي به خواسته هاي خود از طريق تدوين 
آيين نامه هاي جديد به دست آورند كه با توجه به نص 
صريح قانون و مسير تعيين شده در قانون اتاق بازرگاني 

اين موضوع چندان ممكن و ميسر به نظر نمي رسد.
نايب رييس اتاق ايران با اشاره به ديدگاه برخي از اعضاي 
هيات نمايندگان اظهار كرد: تعداد ديگري هم از اعضاي 
هيات نمايندگان با استناد به استدالل هاي حقوقي بر 
اين باورند چون در متن قانون محدوديتي براي طول 
مدت رياست بر اتاق ها و كانديداتوري براي اين سمت 
آورده نشده، قاعدتًا آيين نامه اجرايي نمي تواند فراتر از 
قانون عمل كند. بنابراينچنين محدوديتي باعث سلب 
حقوق اعضا مي شود به همين خاطر در طول  ۷-۶سال 
گذش��ته اين ايراد را وارد ك��رده و تقاضاي حذف اين 
محدوديت را از آيين نامه داشته اند. سالح ورزي تأكيد 
كرد: واقعيت ماجرا اين اس��ت كه نه تنها هيچ طرح يا 
پروژه اي از سمت هيات رييسه اتاق براي حذف تبصره 
ذيل ماده ۶ آيين نامه يا برداشتن محدوديت دو دوره اي 
وجود خارجي ندارد، بلكه اكثريت هيات رييسه اتاق بر 
اين باورند كه مادامي كه هيات نمايندگان به جمع بندي 
و تصميم نرسيده اند، ضرورت و عجله اي براي تغيير يا 
اصالح در آيين نامه وجود ندارد. به طبع وقتي آيين نامه 
اجرايي تغييري نكند محدوديت دو دوره اي رياست بر 
اتاق ها همچنان پايدار و پابرجاس��ت. درنتيجه ضمن 
تكذيب شايعات اخبار كذب و تحليل هاي نادرست، 
الزم ب��ه تأكيد مجدد اس��ت كه اواًل تغيي��ر و اصالح 
در آيين نام��ه اجراي��ي از وظايف و اختي��ارات هيات 
نمايندگان است و نه هيات رييسه و ثانيًا هيات رييسه 

موافق با تغيير يا تهيه آيين نامه جديدي نيست.
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شرکتمخابراتايران-منطقهکردستان

۲3 خرداد ماه بود كه حجت اهلل عبدالملكي 
وزير كار استعفا داد. در واقع ۲۲ خرداد اين 
اس��تعفا به دولت ارايه ش��د و يك روز بعد 
رييس دولت با آن موافقت كرد. اينكه داليل استعفاي 
وزي��ر تنها چند ماه بعد از روي كار آمدن دولت چه بوده 
نياز به بررسي هاي دقيق از سوي كارشناسان امر دارد، اما 
اينكه از آن تاريخ تاكنون دولت هنوز وزير جايگزين را به 
مجلس معرفي نكرده يا وزرايي كه معرفي كرده كه مورد 
تاييد مجلس نبوده اند باعث شده تا بسياري از كارهايي 
كه بايد در اين وزارتخانه به سامان برسد بر زمين بماند. 
اينكه كارگران، همچنان به دنبال مطالبات خود هستند 
و هر بار اجرايي ش��دن اين مطالبات موكول مي شود به 
روي كار آم��دن وزير جديد خود نوعي فرار رو به جلوي 
دولت و مجلس است براي اينكه پاسخ جدي به مطالبات 
كارگران ندهند. مساله بيمه كارگران ساختماني، مساله 
مطالبات بازنشستگان و درمان آنها و طرح ساماندهي 
استخدام كاركنان دولت كه هنوز معلوم نيست به كجا 
رسيده و چرا تبديل وضعيت قراردادي ها در مجلس كنار 
گذاشته شده است. در اين شرايط نداشتن وزير كار را هم 
به تمام اين مشكالت بايد اضافه كرد، وزارتخانه اي مهم كه 
حاال سه ماه تمام است بدون وزير مانده و معلوم نيست 
دولت كي قرار اس��ت وزير مورد نظر خود را به مجلس 
معرفي كند اين در حالي اس��ت كه به گفته نمايندگان 
مجلس مهلت سه ماهه دولت در اين رابطه هم به اتمام 
رسيده و هنوز هيچ اتفاقي در اين زمينه رخ نداده است. 
همان موقع اعالم شد كه باال گرفتن اعتراضات كارگري 
افزايش ناگهاني قيمت ها يكي از عمده داليل استعفاي 
وزير بوده است. از آن تاريخ تاكنون هم وزارت كار زيرنظر 
سرپرست اداره مي شود، سرپرستي كه قدرت هاي وزير 
را ن��دارد چرا كه نمره قبولي از مجلس نگرفته و در واقع 
مجلس اصال او را قبول ندارد. در اين ش��رايط وضعيت 
معيشتي كارگران هر روز بدتر از ديروز شده است. قدرت 
خريد آنها به ميزان قابل توجهي پايين آمده و هيچ كس 

هم نيست كه در اين آشفته بازار به فرياد آنها برسد.

    وضعيت وخيم معيشت كارگران
بي توجهي به مشكالت كارگران باعث شده تا آنها بدترين 

روزها را در مورد معيشت و البته امنيت شغلي خود سپري 
كنند، قدرت خريد آنها هر روز پايين تر مي آيد، بسياري 
از آنها يا از كار بيكار مي ش��وند يا ماه هاست كه حقوقي 
دريافت نكرده اند، طي يك سال گذشته آمار خودكشي 
كارگران خود به تنهايي مي تواند وضعيتي را كه آنها در 
آن به سر مي برند، ش��رح بدهد. با اين اوصاف اما هنوز 
دولت در انتخاب وزي��ر كار تعلل مي كند. هيچ كدام 
از وعده هايي كه در زمينه افزايش دس��تمزدها، باال 
رفتن قدرت خريد كارگران و... داده شد جامه عمل 
نپوشيدند و حاال كارگران مانده اند با كوهي از مشكالت 

حل نشده و اميدي كه ديگر از دست رفته است. 

     سقوط آزاد قدرت خريد كارگران
فرش��اد اس��ماعيلي در اين باره به »تعادل« مي گويد: 
متاس��فانه ش��رايط به گونه اي رقم خورده كه عليرغم 
افزايش دستمزدي كه براي كارگران در نظر گرفته شد تا 
قدرت خريد آنها حفظ شود، سطح پوشش دستمزد به 
سرعت تقليل پيدا كرده است، گراني ها به قدري افزايش 
پيدا كرده كه بس��ياري از كارگران توان خريد خود را از 
دس��ت داده اند، در واقع دس��تمزد كارگران تنها كفاف 
نيمي از ماه را مي دهد و نيم ديگر را معلوم نيست چطور 
بايد سپري كنند، در اين بين اگر نگاهي هم به اجاره بها 
مسكن بيندازيم مي بينيم كه بسياري از كارگران ناچار 
به حاشيه ش��هرها كوچ كرده اند و در مناطقي كه هيچ 

امكاناتي ندارد زندگي مي كنند. 
او مي افزايد: بحث تصويب و اجراي طرحي براي افزايش 
حقوق كارمندان شاغل و بازنشس��ته در ميان است. از 
س��وي ديگر يكي از مهم ترين مطالب��ات طبقه  كارگر، 
»ترميم مزد و مستمري« است؛ اين مطالبه تنها از طريق 
برگزاري نشست رسمي شوراي عالي كار قابل پيگيري 
است و نكته اينجاس��ت كه رييس اين شورا يعني وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، هنوز بر صندلي وزارت تكيه 
نزده است. حال سوالي كه مطرح مي شود در مورد زمان 
انتخاب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، زماني كه 
به طور قانوني به پايان رسيده اما دولت هنوز هيچ كسي را 
در اين زمينه به مجلس معرفي نكرده است و تعلل در اين 
رابطه باعث مي شود تا وضعيت كارگران هر روز بدتر شود.

    ترميم مزد يا رويكردهاي 
حمايتي كارگران ضروري است

اسماعيلي مي گويد: ترميم قدرت خريد كارگران - چه با 
ترميم مزد چه بارويكردهاي حمايتي ديگر- در شرايط 
فعلي يك الزام است؛ الزامي كه به هيچ وجه نمي توان آن 
را ناديده گرفت منتها همه چيز در گروي انتخاب سريع تر 
وزير كار اس��ت؛ اين وزارتخانه بسيار مهم ماه هاست كه 
بدون وزير اداره مي ش��ود. »ترميم م��زد« فقط يكي از 
مطالبات اصل��ي جمعيت انبوِه تحت پوش��ش وزارِت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��ت؛ اين وزارتخانه، بدون 
ترديد مهم ترين وزارتخانه كش��ور است كه بيش از 43 
ميليون نفر از جمعيت كشور مستقيم يا غيرمستقيم با 
آن سروكار دارند؛ تمام بحث هاي روابط كار، موضوعات 
مرتبط با تعاون و همچنين مش��كالت رفاهي جامعه 
تحت پوشش از بازنشستگان گرفته كه با بيمه تكميلي 
مش��كل دارند تا افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي 
مانند بهزيستي كه در گير معضالتي مانند ناكافي بودن 
مستمري هستند، به انتخاب وزير بستگي دارد؛ اما سوال 
اينجاست كه چرا اين كار مهم مدام به تعويق مي افتد؛ 
چرا انتظار چندماهه براي انتخاب يك فرد مناسب كه در 

جايگاه وزير كار بنشيند، به پايان نمي رسد؟

    تغيير رويكرد نمايندگان مجلس
 نسبت به سرپرست وزارت كار

سيزدهم شهريور، كيومرث سرمدي عضو هيات رييسه 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي خبر داد 
محمدهادي زاهدي وفا به عنوان وزير پيش��نهادي كار 
معرفي شده است. او افزود: مجموعا در مدت دو، سه ماه 
گذشته كه ايشان به عنوان سرپرست وزارت كار تعيين 
شدند، نوع تعاملشان با مجلس و مخصوصا با كميسيون 
اجتماعي كه كميسيون اصلي اين وزارتخانه است، خيلي 
قابل قبول نبوده اس��ت. البته همين نماينده مجلس، 
هش��ت روز بعد در ۲۱ ش��هريور، گفتمان قبلي خود را 
تغيير داد و گفت: »يكي از اقدام��ات بزرگ زاهدي وفا 
در دوران سرپرستي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
ساماندهي امور بازنشستگان بود كه كاري بزرگ به شمار 
مي رود.« اين نماينده بعد از هشت روز، به سرپرست فعلي 

وزارتخانه، نمره  قبولي داد. به نظر مي رسد، گفتمان سازي 
كميسيون اجتماعي مجلس فعاًل به نفع زاهدي وفا است 
اما در هر حال به دليل فترت و تعطيلي مجلس، ارزيابي 
رسمي گزينه پيشنهادي آغاز نشده است؛ در اين بين، 
فقط جامعه هدف گسترده متضرر مي شوند؛ بيش از ۱4 
ميليون كارگر شاغل در انتظار برگزاري شوراي عالي كار 
و مطرح شدن موضوع ترميم مزد هستند؛ بازنشستگان 
خواستار بهبود خدمات درماني و مطالبه گري سازمان 
از دول��ت براي پرداخت بدهي ه��ا روزگار مي گذرانند 
و جامعه تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي، مصائب و 

مشكالت بسيار دارند. اما چرا تا اين اندازه تاخير؟!

     عواقب تعلل در انتخاب وزير
عليرضا حيدري )نايب رييس اتحاديه پيشكس��وتان 
جامعه كارگري و كارشناس رفاه و تامين اجتماعي( در 
اين رابطه مي گويد: انتخاب عبدالملكي به عنوان وزير كار 
و سپس مورد وثوق دولت قرار نگرفتن و عزل او، موجب 
ايجاد يك فرصت از دست رفته به طول يك سال شد؛ 
اين نشانه ضعف بزرگي است چراكه انتخاب مديريت 
چنين دستگاه بزرگي با رويكرد اجتماعي و اقتصادي با 

خطا مواجه بوده و منجر به تعويض شده؛ بنابراين هزينه 
بسيار س��نگيِن غيرقابل احصا براي كارگران به وجود 
آمد؛ از زمان رفتن ايشان دولت موظف بود يك نفر را به 
مدت حداكثر سه ماه به عنوان سرپرست انتخاب كند اما 
سرپرست هرگز اختيارات و قدرت وزير را ندارد چراكه 
نمره قبولي از مجلس نگرفت��ه و مورد اعتماد اين نهاد 
نيست. به گفته  او، وزير پيشنهادي بايد خيلي پيشتر 
در مجلس حاضر مي ش��د و در م��ورد برنامه هاي خود 
براي اين وزارتخانه عري��ض و طويل و راهكارهاي حل 
مشكالت بس��ياِر اين مجموعه، با نمايندگان صحبت 
مي كرد؛ بايد به تفصيل مش��خص مي كرد نقش��ه راه 
چيست؛ ابزارها كدام اس��ت و زمانبندي چگونه است. 
حيدري مي گويد: س��ه ماه گذشته و بايد زودتر از اينها 
وزير پيشنهادي معرفي مي شد؛ وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، مشكالت متعددي دارد كه هنوز نمي دانيم 
چطور قرار است رفع و رجوع شود؛ عماًل اين اتفاق در سه 
ماه گذشته نيفتاده. وزارتخانه اي كه در واقع مجموع سه 
وزارتخانه مجزا و گسترده - تعاون، كار و رفاه اجتماعي- 
است، ماه هاست با يك سرپرست اداره مي شود؛ هركدام 
از اين حوزه ها، زماني يك وزارتخانه مجزا داشتند اما حاال 

هر س��ه بدون وزير رها شده اند. اكنون بالتكليفي فقط 
محدود به برگزار نشدن نشست هاي شوراي عالي كار و 
بحث ترميم مزد شاغالن يا مساله امنيت شغلي و ايمني 
نيس��ت؛ در حوزه هاي ديگر ازجمله بازنشستگان و 
مس��تمري بگيران نيز با نواقص و مطالبات بر زمين 
مانده بسيار مواجهيم. اين حوزه كاماًل نامتعادل است 
و نياز به راهبردهاي بلندمدت براي رسيدن به تعادل 
و پايداري دارد. بنابراين مي توان گفت تعيين تكليف 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، يكي از مهم ترين 
كارهايي است كه بايد توسط دولت و مجلس انجام 

شود آنهم با اولويت و فوريت بسيار باال.

     زياد خوشبين نباشيم
آنطور كه از شواهد پيداست انتخاب وزير كار ممكن 
است تا اواخر مهر ماه هم به طول بينجامد و در اين 
بين بيش از ۱4 ميليون نفر سرنوشت كار و زندگي 
شان بايد در هاله اي از ابهام باقي بماند تا وزير جديد 
بر صندلي وزارت تكيه بزند. اتفاقي كه نه دولتمردان 
براي انجام آن عجله اي دارند و نه نمايندگان مجلس 

در اين باره دولت را زير فشار مي گذارند. 

گزارش

سهماهانتظاربرايانتخابوزيركار

14 ميليون كارگر؛ سرگردان بين دولت و مجلس

رويداد

زنگخطرافزايش»مجردانسالمند«
توسعه شاخص هاي سالمتي، افزايش اميد به زندگي، 
كاهش مرگ ومير و ارتباط آن با افزايش سال هاي زندگي 
چالش هاي فراوان��ي را به وجود آورده و س��الخوردگي 
جمعيت، پديده اي است كه بس��ياري از جوامع بشري 
با آن روبرو هس��تند. سالمند شدن جمعيت در سراسر 
جهان نگران كننده اس��ت و پيش بيني مي شود تا سال 
۲۰۵۰ حدود ۲۲.۸ درصد آن را س��المندان تش��كيل 
دهند. روند سالمندي جمعيت در ايران نيز فزاينده بوده 
و كارشناسان مدت ها اس��ت كه درخصوص آن هشدار 
مي دهند. س��المندي دوره اي از زندگي است كه انسان 
را ب��ا چالش هاي ويژه و متفاوت روب��رو مي كند. يكي از 
مش��كالت جدي، تجرد در دوران سالمندي است كه 
درپي آن فرزند و همسري در زندگي سالمند وجود ندارد. 
تأخير در ازدواج جوانان به يك مساله اجتماعي تبديل 
شده است؛ چراكه ازدواج جوانان در سن باروري بر هرم و 
ساختار جمعيتي كشور تأثير مي گذارد و كاهش گرايش 
به ازدواج به دنبال خود پيامدهايي نظير »تجرد قطعي« 
و ساير مسائل و آس��يب هاي اجتماعي و روانشناختي 
را همراه دارد. اگر اين رون��د ادامه يابد، نمي توان پيري 
جمعيت را كه پيش بيني مي شود طي سال ۱43۰ به ۲۶ 
ميليون نفر برسد، مديريت كرد. سالمندان مجرد بيش 
از سالمندان متأهل در معرض بيماري هاي جسمي و 
قلبي-  عروقي قرار مي گيرند و احساس شكست، اميد 
نداشتن به آينده و افسردگي گريبانگير آنها خواهد بود. 

    رسيدن حدود ۸0 تا ۹0 هزار سالمند
 به تجرد قطعي

احمد دلب��ري، رييس مركز تحقيقات س��المندي 
كشور، اظهار مي كند: طي س��ال هاي اخير به علت 
افزايش اميد به زندگي در افراد و وجود تكنولوژي ها 
و اتفاقات نو در حوزه بهداشت، درمان و پيشگيري، با 
افزايش سالمندان در كشور روبرو بوده ايم كه به نوعي 
موفقيت محسوب مي شود. توجه به عمر افراد جامعه 
به تنهايي كافي نيست و همزمان با افزايش سن افراد 
بايد به كيفيت زندگي و سرويس هاي مورد نياز آنها 
نيز توجه شود. او بيان اينكه علي رغم افزايش سن افراد 

جامعه، توجه كافي به سالمت جسمي، روحي، رواني 
و اجتماعي آنان نشده است، مي افزايد: طي 4۰ سال 
گذشته درصد جمعيت سالمندان كشور دو برابر شده 
و از پنج درصد در سال ۱3۵۵ به ۱۰ درصد طي سال 
۱3۹۵ و ۱4۰۰ رسيده است. دو برابر شدن جمعيت 
سالمندان كشور، ۲۰ س��ال به طول مي انجامد، اين 
بدان معني اس��ت كه كش��ور آمادگي فراهم كردن 

سرويس هاي مورد نياز اين جمعيت را ندارد.

    مهيا نبودن تمهيدات ازدواج جوانان
رييس مركز تحقيقات س��المندي ادامه مي دهد: 
جمعي��ت زيادي در گروه س��ني ميان س��الي قرار 
دارند كه از سن ازدواج آنها گذشته است اما ازدواج 
نكرده اند. بخشي از اين افراد متولد دهه ۶۰ هستند 
و نگراني از نداشتن فردي براي نگهداري و مراقبت 
از آنها وج��ود دارد. افزايش س��المندان با وضعيت 
تجرد قطعي به علت تغييرات فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي رخ داده طي سال هاي گذشته بوده است 
و بخش زيادي از افراد جامعه به هر دليلي تمايل به 
ازدواج ندارند. او با بيان اينكه ازدواج كردن نيازمند 
تمهيداتي است و مشكالتي نظير اقتصادي، تأمين 
مسكن و ش��غل در رأس داليل ازدواج نكردن قرار 
دارد، مي گويد: دوره سالمندي در جهان به عنوان 
فرصت و موفقيت تلقي مي ش��ود و داراي رتبه اول 
در سند س��رمايه گذاري اش��تغال و كارآفريني در 
جهان توسعه يافته اس��ت؛ بنابراين در ابتدا بايد از 
اين موضوع به عنوان فرصت استفاده كرد و اشتغال 
پنهان موجود در اين حوزه را شناخت و به كار گرفت.

     لزوم فعال كردن مراقبت هاي خانگي 
حوزه سالمندان

دلبري با تاكيد بر لزوم فعال كردن مراقبت هاي خانگي 
حوزه س��المندان، اضافه مي كند: تعداد زيادي جوان و 
ميانسال جوياي كار در جامعه وجود دارد و بايد به سمتي 
پيش رفت كه به عنوان مراقبان خانگي به كار گرفته شوند. 
در آينده پاسخگوي نياز سالمندي كشور در حوزه مراقبت 
نخواهيم ب��ود؛ چراكه تعداد فرزن��دان كاهش مي يابد، 
كاركرد آنها تغيير مي كند، برخ��ي فرزندان مهاجرت 
مي كنند و تغييرات فرهنگي و اجتماعي منجر به ايجاد 
فاصله ميان فرزندان و والدين مي شود. وي با بيان اينكه 
راهكار كمك كننده در كشورهاي داراي اقتصاد مشابه با 
ايران، ايجاد بانك زمان بوده است، اظهار مي كند: كشور 
بايد به سمت ايجاد زيرساخت هاي ايجاد بانك زمان برسد. 
در بانك زمان افراد جوان و ميانسالي كه توان كار كردن 
دارند، با توجه به ش��غل خود ويزيت سالمندان را انجام 
مي دهند و اين اقدام آنها در صنعت بيمه اي كشور ذخيره 
مي شود؛ هنگامي كه فرد به سن سالمندي رسيد از ارز 
زماني كه براي خود ذخيره كرده است استفاده مي كند 

يا آن را به بستگان خود نظير پدر يا مادر، ارجاع مي دهد.

    آمار سالمندان مجرد، زنانه شدن جمعيت 
او با بيان اينكه 3۰ درصد از سالمندان كشور بدون همسر 
زندگي مي كنند و اين ميزان در زنان به 4۹ تا ۵۰ درصد و 
در مردان به ۱۰ درصد مي رسد، تصريح مي كند: زنانه شدن 
جمعيت از ساير موضوعاتي است كه كشور درگير آن است. 
حمايتي كه از زنان سالمند مي شود كمتر است و به دليل 
اينكه فاقد ممر درآمد هستند بيشتر در معرض آسيب قرار 
مي گيرند؛ همچنين تابوي ازدواج مجدد در سن سالمندي 
براي مردان بسيار كمتر است. دلبري با تاكيد بر اينكه در 
حوزه سالمندي نيازمند عزمي ملي، حاكميتي و بسيج 
عمومي هستيم، خاطرنشان مي كند: بايد درخصوص 
حوزه س��المندي با همكاري سه قوا تصميمي جدي 
گرفته شود، در غير اين صورت چالش موجود در حوزه 
جوانان طي سال هاي گذشته هنگام رسيدن به جمعيت 

سالمندي تبديل به بحران و ابربحران مي شود.

رويخطخبر

فوت۲۲بيماركرونايي
وزارت بهداشت از شناسايي ۶۱۸ بيمار كرونايي 
و فوت ۲۲ بيمار ديگر خبر داد. وزارت بهداش��ت 
اعالم كرد: تاكنون ۶۵ ميليون و ۵3 هزار و ۶۷3 
نف��ر ُدز اول، ۵۸ ميلي��ون و 44۶ هزار و ۶3۸ نفر 
ُدز دوم و 3۱ ميلي��ون و ۸۵ ه��زار و ۶۶۶ نفر، ُدز 
س��وم و باالتر واكس��ن كرونا را تزري��ق كرده اند 
و مجموع واكس��ن هاي تزريق ش��ده در كش��ور 
 ب��ه ۱۵4 ميليون و ۵۸۵ هزار و ۹۷۷ ُدز رس��يد. 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶۱۸ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي و 

۱۸۷ نفر از آنها بس��تري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به ۷ ميلي��ون و ۵4۰ هزار و 

3۱۶ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري، به 
۱44 هزار و ۲۲۱ نفر رس��يد.4۶۶ نفر از بيماران 
مبت��ال به كوويد۱۹ در بخش ه��اي مراقبت هاي 
وي��ژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت ق��رار دارند. 
تاكن��ون ۵3 ميليون و ۹4۶ هزار و ۷۵۸ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در 
حال حاضر صفر شهرستان در وضعيت قرمز، 3۵ 
شهرستان در وضعيت نارنجي، 34۲ شهرستان 
در وضعيت زرد و ۷۱ شهرستان در وضعيت آبي 

قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

حكماعدام،مبارزهبامعلولاست
چون بيشتر در دسترس است به عنوان مقصراصلي و 
مجرم تلقي شده و نهادهاي مسوول كه با بي مباالتي 
و سوءمديريت بستر و انگيزه هاي وقوع جرم را مهيا 
كرده اند در حاش��يه امن ق��رار مي گيرند. منظور از 
مباحث مطروحه اين اس��ت كه انگي��زه انحراف از 
هنجارهاي اجتماعي ريش��ه در ساخت اجتماعي 
دارد در واقع مشكالت ساختاري باعث مي شود كه 
گروهي از مردم از ورود به جامعه و كس��ب منزلت 
اجتماعي مح��روم و انگيزه خود را براي همرنگي با 
هنجارهاي اجتماعي از دست بدهند و كساني كه در 
اين حوزه كار مي كنند انگشت اتهام را به گروه هاي 
طرد ش��ده محدود مي كنند و به عوامل ساختاري 
و رابط��ه آن با انگيزه ج��رم بي توجه ان��د. تركيب 
بيكاري و ش��كاف عميق طبقاتي از عوامل مهمي 
اس��ت كه انگيزه هاي كجروي را در ذهن آس��يب 

ديدگان اجتماعي شكل مي دهد و تا زماني كه اين 
انگيزه هاي ذهن��ي وجود دارد ه��ر گونه مجازاتي 
به اميد پيش��گيري بي معنا خواهد ب��ود در واقع با 
مجازات هاي متنوع و مضاعف ما نمي توانيم از وقوع 
جرم و كجروي پيش��گيري كنيم زيرا در شرايطي 
ك��ه انگيزه هاي بزه��كاري وج��ود دارد و انتخاب 
ديگري هم قابل دس��ترس نباش��د، كجروي گريز 
ناپذير خواهد بود. اگر در نظام كيفري خودمان نيم 
نگاهي بيندازيم خواهيم ديد كه بيشترين مصاديق 
مجرمانه و از سوي ديگر باالترين رقم اعدام ها را در 
زمينه هاي مختلف داشته ايم اما آمار جرايم نه تنها 
كاهش پيدا نكرده بلكه سيري صعودي نيز داشته 
است . در واقع اعدام مجرمان خياباني شايد وجدان 
جامعه را كمي آرام كند اما كاركرد پيش��گيرانه اي 
را تاكنون در پي نداش��ته اس��ت بيكاري به عنوان 

ام الفساد و علت العلل اكثر نابساماني هاي اجتماعي 
به شمار مي آيد و زماني ريش��ه كن خواهد شد كه 
اقتصادي شكوفا داش��ته باشيم و همگان بتوانند با 
توجه به شايستگي هايش��ان پايگاهي را در سلسله 
مراتب اجتماعي كس��ب كنند. به عبارتي اشتغال 
بهينه و رفع بيكاري، ايج��اد نظام تامين اجتماعي 
كارآمد، فرصت هاي برابر اجتماعي و اولويت دادن 
به اش��تغال بزهكاران خياباني از اهدافي اس��ت كه 
بايس��تي در راس برنامه هاي دولت ق��رار گيرد لذا 
مج��ازات اعدام ب��راي آس��يب ديدگان اجتماعي 
بدون اصالح ساختارهايي كه بسترهاي انحرافات 
اجتماعي را شكل داده و جامعه را به چنين وضعيت 
بيمارگونه اي دچاركرده است نه تنها عادالنه  به نظر 
نمي رسد بلكه بيهوده، غيرعلمي، واكنشي و آسيب 

زننده به نظام اجتماعي خواهد بود.
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