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يادداشت- 1

سقوط بورس و وعده هاي 
فراموش شده

روز گذش��ته تصويري از نزول 
26هزار واحدي بازار س��رمايه 
كشور روي خروجي رسانه ها 
ق��رار گرف��ت كه به نظ��رم به 
نوع��ي بازتاب دهن��ده كليت 
اقتصاد كشور است. تصويري 
از يكدس��ت قرمزپوش شدن 
تابلوي س��هام كه شاخص اين 
بازار را به زير يك ميليون و 250هزار واحدي رساند. مردم 
ايران حتما به خاطر دارند كه در ايام انتخابات سال1400، 
برخي از نامزدهاي انتخاباتي كه امروز تعدادي از آنها سكان 
هدايت س��اختار اجرايي را به دست گرفته و برخي ديگر 
در شمايل معاون رييس جمهوري و شهردار و... فعاليت 
مي كنند، از حل »3روزه« مش��كالت بورس مي گفتند و 
دولت قبل را به دليل س��وءمديريت هايش در بازار سهام 
حس��ابي نقد مي كردند. در كنار حل مشكالت بورس، از 
ارز تك رقمي، نرخ بيكاري تك رقمي، مس��كن ارزان و...

صحبت كرده و وعده مي دادند كه به زودي اقتصاد ايران به 
سمت ساحل آرامش حركت خواهد كرد. هر اقتصاددان و 
تحليلگري هم نسبت به اين نوع اظهارات غير كارشناسي 
نقدي وارد مي ساخت، او را با انگ هايي چون ليبرال بودن، 
غرب زده بودن، وابس��ته بودن و...مي نواختند. اين دست 
از مدي��ران كه هنوز با واقعيت هاي عرص��ه اجرا و تبعات 
تصميم سازي هاي غلط مواجه نش��ده بودند به گونه اي 
در خصوص حل مش��كالت اقتصادي و راهبردي كشور 
صحبت مي كردند كه مخاطب ناخودآگاه آنها را در شمايل 
منجي اقتصاد كشور مي ديد. حل مشكل سه روزه بورس، 
تنها وعده بزرگ اين افراد و جريانات در حوزه اقتصاد نبود. 
ساخت 1ميليون مسكن در يك سال و 4ميليون مسكن 
طي 4 سال، حذف يارانه پنهان، تورم تك رقمي، تك نرخي 
كردن ارز، پايان دادن فقر در 2هفته و... از ديگر وعده هاي 
شاقي بود كه در اين ايام ارايه شد. در همان زمان اما بودند 
اقتصادداناني كه اين اظهارات بدون پشتوانه را مي شنيدند 
ادامه در صفحه 8 و نسبت به...  

علي قنبري

»تعادل«وعدههايبورسيرابررسيميكند

بازي با اعتماد 
سهامداران

يادداشت-4يادداشت-2

 ايران 
و اقتصاد چين

 خودرو 
در مسير مسكن

ريزش بورس بيشتر مي شود؟

در ح��دود دو س��ال 
گذش��ته، با توج��ه به 
ش��يوع وي��روس كرونا 
و قواني��ن قرنطينه كه 
از س��وي دول��ت چين 
مي ش��ود،  اجراي��ي 
عم��ال ام��كان حضور 
در اي��ن كش��ور ب��راي 
هيات ه��اي تجاري ممكن نب��ود و حضور فعال 
در نمايش��گاه هاي چين نيز عمال ممكن نش��د. 
همين موض��وع قدري اس��تفاده از فرصت هاي 
تجاري در چين را دشوار كرد اما با اين وجود چين 
اصلي ترين ش��ريك تجاري ايران و بزرگ ترين 
واردكنن��ده كاالهاي ايراني به ش��مار مي رود. با 
كاهش محدوديت ها، اتفاقات مثبت قابل توجهي 

در تجارت ايران و چين رخ خواهد داد.
از سويي با نهايي شدن موافقت نامه هاي جديد، از 
اين پس سه گروه كااليي شيالت، ميوه و مركبات 
به طور خاص كيوي و لبني��ات ايراني از اين پس 
امكان صادرات به چين را خواهند داش��ت. اين 
موض��وع از نظر قوانين و مقررات نهايي ش��ده و 
ش��ركت هاي ايران��ي مي توانند ب��راي صادرات 
محصوالت خود مذاكرات را آغاز كنند. از س��وي 
ديگر ب��ا پيگيري هاي اتاق اي��ران و چين، بحث 
نمايشگاه دايمي محصوالت ايران در چين نهايي 
شده و با كاهش محدوديت هاي كرونايي و امضاي 
اسناد مربوط در چين، از اين پس فضايي دايمي 
براي معرفي كاالهاي ايراني وجود خواهد داشت 

كه شركت ها مي توانند از آن استفاده كنند.
كاالهاي نفت محور و محصوالت پتروش��يمي، 
بخش مهمي از صادرات ايران به چين را تشكيل 
مي دهند و برخي محصوالت معدني يا كشاورزي 
ديگر نيز جزو محصوالت ب��ا ارزش افزوده باال در 
نظر گرفته نمي شوند. در حالي كه اگر ما مقدمات 
صادرات اين كاالها را فراهم كنيم، مي توان روي 
عرضه اين كاالها در بازار چين نيز حساب باز كرد. 
مي توان اي��ن طور گفت كه پس از نزديك به 10 
س��ال درجا زدن و عدم فعاليت، سازمان توسعه 
تجارت در ماه هاي گذشته بس��يار فعال شده و 
در تالش ب��راي برنامه ريزي كالن براي تغيير در 
شرايط تجاري كشور است. تاكيد بر لزوم صادرات 
كاالها با ارزش اف��زوده باالتر، يكي از موضوعات 
مهمي اس��ت كه در ماه هاي گذش��ته، توجه به 
آن جدي تر ش��ده است. البته بايد در نظر داشت 
كه چنين تغييراتي در سطح سياست گذاري به 
زماني بيشتر از چند ماه براي نشان دادن نتايج شان 
نياز دارند و در صورتي كه شرايط تغيير كند، در 
سال هاي آينده مي توان تغييرات را مشاهده كرد.

1- مشاهدات ميداني از سطح 
ش��هر تهران نش��ان مي دهد، 
تع��داد خودروهاي »لوكس« 
مدل ب��اال )2020 ب��ه بعد( با 
پالك هاي »گذر موقت« طي 
چند ماهه اخير در پايتخت زياد 
شده است. خودروهايي كه به 
دليل اعمال ممنوعيت واردات 
خودرو از سال 2018 )1397( قاعدتا در شهرهاي ايران 
تردد نداشتند. افزون بر مشاهدات ميداني، آگهي خريد 
و فروش چنين خودروهايي در فضاي مجازي يا حتي از 
طريق ارسال پيامك با تاكيد بر اينكه پالك گذر موقت 
پس از س��ه ماه به صورت رايگان تمديد خواهد شد، نيز 

تقريبا رايج شده است.
2- از يك سو، انحصار خودروسازان داخلي در توليد، و از 
سوي ديگر، اجراي سياست هاي حمايت گرايانه دولتي 
از طريق اعمال تعرفه هاي بس��يار باالي واردات حتي در 
سال هاي قبل از س��ال 1397 و البته اعمال تحريم هاي 
خارجي ش��ديد در ده��ه 1390 موانع س��ه گانه عرضه 
متناس��ب با تقاضاي داخلي به شمار مي رفتند كه البته 
با ممنوعيت واردات خودرو به ايران و تشديد پيامدهاي 
ارزي تحريم ها عمال عرضه خودرو دچار افت قابل توجهي 
طي سال هاي اخير شده است. با اين حال، طي هفته ها 
و روزهاي اخير مانور زيادي روي واردات خودرو صورت 
گرفته و به تازگي آيين نامه آن تدوين و ابالغ شده است. 
اين در حالي است كه با توجه به سقف يك ميليارد دالري 
واردات خودروهاي ارزان قيمت و پيش بيني هاي رسمي 
بين 50 تا 100 هزار خودرو در نهايت وارد كشور خواهد 
شد. تعدادي كه در مقابل عطش تقاضاي داخلي زياد به 
نظر نمي رسد. بر اساس برخي برآوردها، هم اينك حدود 
30 ميليون خودرو در كشور موجود است. همزمان ميزان 
توليد محصوالت داخلي به  طور قابل توجهي كاهش يافته 
است به گونه اي كه مجموع توليد خودروهاي داخلي در 
سال گذشته حدود 900 هزار دس��تگاه بوده است. اگر 
فرض كنيم 50 درصد )15 ميليون دستگاه( از خودروهاي 
موجود در كشور »صفر كيلومتر« هستند تا 5 سال ديگر، 
كشور دست كم به 15 ميليون دستگاه خودروي نو صرفا 
براي جايگزيني با خودروهاي فرسوده نياز داريم. نيازي 
كه با روند كنوني در واردات و توليد خودرو، رفع نخواهد 
شد و اين مساله عالوه بر اينكه به معني فرسودگي و از رده 
خارج شدن خودروهاي شخصي كنوني است، حاكي از 
تداوم و تش��ديد در روند »سرمايه اي« شدن يك كاالي 

مصرفي به نام »خودرو« است.
3- طي 4 دهه اخي��ر، بنا به علل مختلف و در راس همه 
آنها، به علت وجود تورم مزمن دو رقمي، خودرو همواره 
درجه اي از »سرمايه اي« بودن را با خود داشته است. اما 
از س��ال 97 با قطع كامل واردات خودروهاي خارجي و 
همچنين با افت ش��ديد عرضه خودروي داخلي در پي 
ادامه در صفحه 6 مشكالت ايجاد شده متاثر از ... 

با فرض ثابت ماندن متغيرهاي 
مختل��ف تاثيرگ��ذار، انتظار 
ريزش بيشتر از اين ميزان براي 
ش��اخص كل متصور نيست و 
احتمال اين خيلي كم است كه 
اين محدوده حمايتي از دست 
برود، اما مشكلي كه وجود دارد 
اين است كه تزريق نقدينگي به 
بازار براي اينكه بازار بخواهد انگيزه رشد و خريد را داشته 
باشد، هنوز رخ نداده و پول     ها در صندوق هاي درآمد ثابت 
پارك شده اند يا در حال پارك شدن هستند. با توجه به اينكه 
نقدينگي كافي وارد بازار سرمايه نمي شود، انگيزه خريد 
وجود ندارد و در عين حال كه بازار ريزش نمي كند انگيزه 
رشد هم وجود ندارد و در نتيجه بازار درجا مي زند و حالت 
نوساني پيدا كرده است. من فكر مي كنم وضعيت نوساني 
بازار كماكان ادامه دارد ولي در اين ميان اتفاق مهم اين است 
كه به مرور فروشنده ها تضعيف مي شوند و خريداران تقويت، 
بنابراين در بازار روند آرام رو به باال خواهيم داشت ولي شيب 

سريعي نداريم و بازار صعود سرعتي نخواهد گرفت.
اگرچ��ه ورود نقدينگي به ب��ازار نداريم ولي ب��ا توجه به 
گزارش هاي 6 ماهه كه در روزهاي اخير منتشر شد، انگيزه 
و اعتمادبه نف��س خريداران براي ورود ب��ه بازار رفته رفته 

بيشتر مي شود. جدي     ترين ريسك موجود در بازار سهام 
ناآرامي     هاي��ي بود كه ش��كل گرفت و طبيعت��ا روي بازار 
سرمايه تاثيرگذار بود. البته در حال حاضر جو آرام شده و 
انتظار مي رود اين ريسك در روزهاي آينده در بازار سرمايه 
كمرنگ     تر بش��ود. موضوع بعدي بحث ركود قيمتي دالر 
نيمايي است. در حال حاضر نرخ دالر نيمايي 20 درصد با 
بازار آزاد اخت��الف دارد و يكي از داليل جاماندگي بورس 
نسبت به تورم هم همين سركوب قيمتي است كه نسبت 
ب��ه دالر نيمايي انجام مي ش��ود. اين موض��وع 60 درصد 
شركت هاي بورسي ما كه صادراتي     اند را به صورت مستقيم 
از حق س��ود واقعي     ش��ان محروم مي كند. در كنار اين دو 
موضوع كه مي توان از آنها به عنوان مهم ترين ريسك هاي 
سيستماتيك بازار ياد كرد، موضوع نرخ بهره بين بانكي هم 
همچنان وجود دارد. در مورد محرك هاي رشد بازار سرمايه 
جز گزارش هاي 6 ماهه كه به آن اشاره كرديم مي توان به 
بحث تورم توجه كرد. تورم مشروط بر اينكه دالر نيمايي 
تعديل شود و ما به س��مت دالر تك     نرخي حركت كنيم 
محرك مهمي براي بازار س��هام است. در مرحله آخر هم 
ريزش شديد بازار سرمايه و گزارش هاي 6 ماهه مي تواند از 
عوامل جذابيت بازار سهام باشد، P/ E برخي از شركت هاي 
پااليشي در حال حاضر به 2/5 رسيده است. اين موضوع نادر 

و براي پول هاي بزرگ به شدت جذاب و كم ريسك است.

مجيد اعزازيمجيدرضا حريري

نيما ميرزايي

متروپل

يادداشت-3

 چرا تخريب ساختمان حسين عبدالباقي 5 ماه طول كشيد؟

»متروپل« باز هم قرباني گرفت
گروه راه و شهرسازي| 5 ماه و 3 روز پس از فروريزش 
س��اختمان »متروپل« آبادان و جان باختن 43 نفر و 
مصدوميت 37 نفر از شهروندان، ديروز بخش بزرگي 
از بقاياي اين س��اختمان فروريخت و دس��ت كم جان 
يك ش��هروند آباداني را گرفت و يك نفر ديگر را راهي 
بيمارستان كرد. در 23 شهريور سال جاري نيز بخش 
كوچكي از باقيمانده متروپل بدون تلفات جاني ريخته بود. 
آنگونه كه تسنيم از آبادان گزارش كرده است،   بخش هاي 
ديگري از سازه به جا مانده از برج متروپل آبادان ساعت 
16:40 چهارش��نبه 4 آبان 1401 فرو ريخت. پس از 
اين حادثه بالفاصله ماموران امدادي و خدمات رساني 
در محل حاضر شدند. طبق اعالم مديرعامل سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني ش��هرداري آبادان پس از 
 اين حادثه چند خودرو در خيابان سعدي گرفتار شدند 
كه يك نفر در اين حادثه جان باخت و يك نفر هم توسط 
عوامل آتش نشاني و امدادي به بيمارستان منتقل شد. 
مجيد فرهاني پور، مديرعامل س��ازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهرداري آبادان با بيان اينكه پيكر كشف 
شده متعلق به يك خانم است كه پس از رسيدن عوامل 
آتش نشاني آبادان از يك خودروي سواري خارج شده 
است، تصريح كرد:  جس��د اين فرد  پس از خارج سازي 

تحويل فوريت هاي پزش��كي آبادان شد. بر اساس اين 
گزارش، بخشي از باقي مانده ساختمان متروپل آبادان 

23 شهريور در زمان سبك سازي سازه فروريخته بود.

  قرارگاه خاتم مسوول تخريب 
بقاياي متروپل

مع��اون هماهنگ كنن��ده ق��رارگاه س��ازندگي  
خاتم االنبيا)ص( سپاه پاسداران 19 مهر به ايرنا گفته 
بود: تاكنون 2 بخش از بقاياي ساختمان متروپل آبادان 
تخريب شده و پيش بيني مي شود عمليات تخريب سه 
قس��مت باقي مانده در كمتر از يك ماه به اتمام برسد. 
سردار پاس��دار اس��داله حاجي زماني بيان كرده بود: 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء بالفاصله پس از وقوع 
حادث��ه متروپل آبادان در تاريخ 2 خرداد س��ال جاري 
در محل حضور يافت و بخش  مهندسي كار را بر عهده 
گرفت و مسووليت تخريب بقيه ساختمان متروپل نيز 
به اين قرارگاه سپرده ش��ده است. وي افزود: با توجه به 
اينكه ساختمان متروپل از سازه خاصي برخوردار بوده و 
فاقد اصول مهندسي است تخريب آن بايد به روش هاي 
مهندسي خاص انجام شود تا به ساختمان هاي مجاور 
ادامه در صفحه 5 آسيب نرسد.  

غروب ديروزچهارشنبه يك فرد مسلح حين ورود به حرم 
مطهر شاه چراغ به سمت زائران رگبار گلوله بست.

هرچند منابع مختلف پس از اين حادثه گزارشات مختلفي 
درباره ابعاد اين حادثه ذكر كردند اما به نظر مي رسد كه بر 
اثر اين حمله تروريس��تي 15 زائر شهيد و 40 نفر مجروح 
شده اند. معاون سياس��ي، امنيتي و اجتماعي استانداري 
ف��ارس از تيراندازي تروريس��تي در حرم ش��اهچراغ)ع( 
زمان نماز مغرب وعش��اء خبر داد. اس��ماعيل محبي پور 
بيان كرد: متاس��فانه شامگاه امش��ب چهارشنبه ٤ آبان 
تيراندازي تروريسي در حرم شاه چراغ )ع(، موجب كشته 
و زخمي شدن تعدادي ازشهروندان ش��ده است. او ادامه 
داد: تعدادي كشته شده اند كه آمار آنها مشخص نيست. 
معاون سياس��ي، امنيتي و اجتماعي اس��تانداري فارس 
اعالم كرد: محيط تحت كنترل است و اطالعات تكميلي 
متعاقبا اعالم مي شود. فرمانده انتظامي فارس اعالم كرد: 
حادثه تروريستي شاه چراغ حوالي اذان مغرب حادث شد 
و بالفاصله نيروهاي واكنش سريع پليس وارد عمل شدند. 
سردار سرتيپ رهام بخش حبيبي در گفت وگو با رسانه ها 
اعالم كردكه در اين حادثه براساس بررسي هاي پليس يك 
تروريست با اسلحه ابتداخدام مقابل باب الرضا)ع( را هدف 
قرار داده و وارد صحن ش��ده و به سمت زائرين و مجاورين 
تيراندازي كرده اس��ت. وي اعالم كرد: تيم واكنش سريع 
پليس بالفاصله وارد شده و پس از مجروح كردن تروريست، 
او رادستگيركردند. حبيبي در مورد تعداد زخمي و مجروح 
شده  آماري را اعالم نكرد و افزود: مردم به سمت صحن شاه 
چراغ رفتند و آنجا ازدحام جمعيت است. مسووالن از مردم 
درخواست كردند كه به سمت حرم نروند و اخبار را از طريق 
رسانه هاي رسمي دنبال كنند. معاون سياسي، امنيتي و 

اجتماعي استان فارس نيز در گفت وگو با ايسنا اعالم كرد: 
از بين شهداي اين حادثه دو نفر كودك هستند.

اسماعيل محبي پور خاطرنشان كرد: مصدومان اين حادثه 
به بيمارستان هاي شهيد رجايي، نمازي و مسلمين انتقال 
داده شدند. احتمال افزايش آمار مصدومان وجود دارد. به 
گفته فرمانده انتظامي فارس، عامل اصلي حمله تروريستي 
عصر ديروزحرم شاه چراغ)ع( در شيراز كه دستگير شده 
اس��ت، هم اينك در حال بازجويي اس��ت. سردار سرتيپ 
رهام بخش حبيبي شامگاه چهارشنبه بيان كرد: بعد از اين 
اقدام تروريستي، نيروي واكنش سريع فراجا به سرعت وارد 
عمل شد و عامل اصلي اقدام تروريستي را مجروح و دستگير 
كرد. او اظهار كرد: هم اينك عامل تروريستي در حال مداوا 
و بازجويي است. فرمانده انتظامي فارس كه در محل حرم 
مطهر شاه چراغ)ع( حضورداشت، ابراز كرد: بنا بر آنچه از 
تصاوير به دست آمده است عامل اصلي اين حمله كه يك نفر 
بوده، دستگير شده است. معاون سياسي، امنيتي واجتماعي 
استانداري فارس نيز گفت: شمار شهداي اقدام تروريستي 
حرم مطهر شاه چراغ)ع( در شيراز به 15 نفر رسيد. اسماعيل 
محبي پور بيان كرد: در نتيجه اين اقدام تروريس��تي كه 
س��اعاتي پيش روي داد، همچنين 27 نفر زخمي شدند. 
فرمانده انتظامي فارس گفت: در پي حمله تروريستي سه 
فرد مسلح با اس��لحه جنگي به حرم مطهر شاه چراغ)ع( 
و كش��ته و زخمي ش��دن تعدادي از هموطنان، در حال 
حاضر تمام راه هاي ارتباطي به حرم مسدود است. سردار 
رهام بخش حبيبي شامگاه چهارشنبه با اعالم خبر فوق، از 
مردم خواس��ت از حركت به سمت حرم مطهر خودداري 
كنن��د. او ادامه داد: در اين حادثه تكفيري - تروريس��تي 
ادامه در صفحه 6 تاكنون حدود 40 نفر زخمي شده اند.   
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 چالش پنهان 
انبوه سازي دولتي

صحن خونين شاهچراغ 

 آيااحيايبرجام
ازدسترسخارجشدهاست؟

جوابيهوزارتاقتصادبهگزارش
25ماهعقبگردبورس

در ش��رايطي ك��ه در ماه هاي ابتداي��ي 1401 به 
نظر مي رسيد دو طرف اختالفاتشان را به حداقل 
رسانده اند و امكان احياي دوباره توافق هسته اي به 
باالترين سطح رسيده اما هرگز موانع آخر برطرف 
نش��د تا در ميانه پاييز س��ال جاري، كار به جايي 
رسيده كه مشخص نيست تداوم مذاكرات براي 
احياي برجام، چه زماني در دستور كار قرار خواهد 
صفحه 2 را بخوانيد گرفت و...  

آغاز دوران 
تحريم هاي 
پينگ پنگي

 ثبات 
 بورس 

 براي دولت 
مهم است

ديگر مي توان به وضوح گفت كه شاخص كل بورس 
تهران سقوط كرده آن هم در دوراني كه رييس جمهور 
وعده ترميم بورس را داده بود. ديروز هم شاخص كل 
بورس تهران روند نزولي به خود گرفت و براي دومين 
بار در اين هفت��ه كف كانال خود را ترك كرد. همين 
موضوع باعث مي شود كه اعتماد سهامداران نسبت به 

بورس و وعده هاي مسووالن كاهش يابد.
»تعادل« در روزهاي گذشته گزارشي با عنوان 25 ماه 
سقوط نوشته كه وزارت اقتصاد در جوابيه اين گزارش 
ادعا كرد كه به تمامي وعده ها عمل نش��ده اس��ت. 
حال يك سوال اساسي و بسيار مهم در اينجا مطرح 
مي شود؛ كه مگر رييس جمهور وعده حمايت از بورس 
و ترميم بورس را نداده؟ پس چرا در يك سال و دوماه 
اخير بازار س��رمايه روند نزولي به خود گرفته و حتي 
در دومين ماه پاييز شاخص كل بورس سقوط كرد؟

ترمي��م در لغت به چه معناس��ت؟ ترميم در لغت به 
معناي اصالح است. 

مگر نبايد بورس اصالح ش��ود پس چرا مس��ووالن 
اقتصادي كش��ور فكري به حال ب��ورس نمي كنند. 
درست اس��ت تورم و ديگر مشكالت اقتصادي اجازه 
نمي دهد تيم اقتص��ادي دولت توجه 100 درصدي 
به بورس داشته باشند اما مگر سازمان بورس متولي 
ندارد؟ متولي سازمان بورس بايد به فكر چاره باشد.

نمي ش��ود با مصوبه و جلس��ه از بورس حمايت كرد 

و پس از آن گف��ت تمام قد پاي بورس ايس��تاده ام. 
اگر مس��ووالن اقتصادي پاي بورس نيستند حداقل 
مس��ووالن بورس از حمايت كنند و اجازه ندهند كه 
بيش از س��قوط كند و اجازه دخالت هاي هر روزه را 

ندهند.

   چرا بورس ريخت؟
با وجود اين صحبت هاي سخنگوي دولت چرا بورس 
در اين مدت روند نزولي داش��ته است؟ در وهله اول 
وزارت اقتص��اد عقيده دارند كه دولت س��يزدهم به 
وعده هاي خود عمل كرده و علت ريزش بازار عملي 
نشدن وعده ها نيس��ت! اما بررسي هاي تجارت نيوز 
نشان مي دهد كه بخش عمده اي از وعده هاي بورسي 
دولت سيزدهم درخصوص بورس عملي نشده است. 
دولت س��يزدهم 12 مرداد ماه ش��روع به كار كرد و 
شاخص در زمان روي سطح يك ميليون و 375 هزار 
واحدي بود و اكنون به محدوده يك ميليون و 200 
هزار واحدي رسيده است. در اين مدت سياست هاي 
دولت باعث شد كه بورس روند نزولي به خود بگيرد 
وارد محدوده جديد شود. يعني در يك سال و اندي 
اخير دولت س��يزدهم به جاي ترميم بورس با اعمال 
سياست هاي جديد باعث شد كه بازار سرمايه روند 
نزولي به خود بگيرد و نوعي اعتماد سهامداران نسبت 
ادامه در صفحه 4 به بازار سهام كاهش يابد.   صفحه 4    



در شرايطي در ماه هاي ابتدايي 1401 به نظر مي رسيد 
كه دو طرف اختالفاتشان را به حداقل رسانده اند و امكان 
احياي دوباره توافق هسته اي به باالترين سطح رسيده 
اما هرگز موانع آخر برطرف نشد تا در ميانه پاييز سال 
جاري، كار به جايي رسيده كه مشخص نيست تداوم 
مذاكرات ب��راي احياي برجام، چه زماني در دس��تور 
كار قرار خواهد گرفت و اساس��ا آيا دو طرف با كاهش 
اختالفات به اجراي مجدد توافق خواهند رسيد يا خير.
در واقع ماجراي برج��ام از طرف امريكايي گره خورد. 
وقتي كه دونال��د ترامپ رييس جمهور وقت امريكا در 
بهار س��ال 97 و در اقدامي يك جانبه اعالم كرد كه از 
توافق هسته اي خارج ش��ده و تحريم ها عليه ايران را 
باز مي گرداند. در چنين فضايي، دولت هاي اروپايي به 
عنوان متحد امريكا و البته چين و روسيه اعالم كردند 
كه در اين اقدام با ترام��پ همراهي نخواهند كرد و به 
دنبال پيدا ك��ردن راه هايي ب��راي دور زدن تحريم ها 
خواهن��د بود. با اين وجود اما ب��ا توجه به اينكه بخش 
مهمي از اقتصاد اين كشورها در اختيار بخش خصوصي 
است، بس��ياري از ش��ركت هاي خارجي از ترس قرار 

گرفتن در فهرست تحريم هاي امريكا، از ايران رفتند.
از حدود 20 ماه قبل و همزم��ان با ورود بايدن به كاخ 
سفيد اما بار ديگر مذاكرات ميان دو طرف از سر گرفته 
شد و بخش هايي از اختالفات در ماه هاي پاياني دولت 
روحاني برطرف شدند اما در نهايت با توقف مذاكرات 
بنا شد كه احياي برجام در دولت رييسي دنبال شود. 
در ماه هاي گذشته با وجود آنكه مذاكرات در چند دور 
ادامه پيدا كرد اما برخي اختالفات باعث شد كه دو طرف 
به مرحله امضاي نهايي نرسند. در هفته هاي گذشته نيز 
اين روال ادامه داشته است. در شرايطي كه كشورهاي 
غربي اعالم مي كنند كه به دنبال برخي ناآرامي ها در 
ايران، فعال مذاكرات را متوق��ف كرده اند اما وزير امور 
خارجه ايران چند روز قبل اعالم كرد كه پيامي تازه از 

طرف امريكا دريافت شده است.
در كنار بحث درباره برجام، برخي كشورهاي اروپايي و 
غربي در هفته هاي گذشته، تحريم هايي حقوق بشري را 
نيز عليه ايران نهايي كرده اند، موضوعي كه از طرف ايران 
بي پاسخ نمانده است و در هفته ها و روزهاي گذشته، 
ايران نيز برخي كشورهاي اروپايي و شركت هاي فعال 
در اين كش��ورها را به فهرست تحريم هاي خود اضافه 
كرده است. حسين اميرعبداللهيان ظهر روز چهارشنبه 
در نشست خبري مش��ترك با وزير خارجه بالروس با 
اشاره به اقدام ايران در اعمال تحريم عليه چند نهاد و 
شهر در اتحاديه اروپا اظهار كرد: در پاسخ به اقدام غير 
سازنده اتحاديه اروپا در اعمال تحريم عليه ايران، ليست 
جديدي از تحريم هاي وزارت خارجه عليه هشت نهاد و 

12 شخص در چارچوب اتحاديه اروپا را منتشر كرديم. 
اين هشت نهاد و 12 شخص در وقايع اخيري كه در ايران 
رخ داد اقدام به حمايت و تشويق ترور، افراطي گري و 
خش��ونت كرده بودند و از نظر ما جزو مصاديق تعريف 
تروريست محس��وب مي شوند و در همان چارچوب با 

آنها برخورد مي شود.
اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان ادامه داد: در همين 
جا به اتحاديه اروپا هشدار و آنها را به اين موضوع توجه 
مي دهيم كه مس��ير غير س��ازنده، تكراري و شكست 
خورده س��ال هاي قبل را ادامه ندهن��د. براي ما كامال 
روشن است كه رهبران چند كشور محدود در اتحاديه 
اروپا نگاه هاي افراطي و ش��تابزده نس��بت به تحوالت 
منطقه اي و بين المللي دارند و بخش بزرگي از اتحاديه 
اروپا در مسير عقالنيت حركت مي كند. وزير خارجه 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود در اين نشس��ت 
مطبوعاتي افزود: اتهامات بي اساس برخي از كشورها 
در مورد استفاده روسيه از پهپادهاي ايراني در جنگ 
عليه اوكراين را نيز قويا رد مي كنيم و مقامات اوكراين 
را دعوت مي كنيم كه در يك نشست دو جانبه در سطح 
تخصصي فني اي��ران و اوكراين حضور پيدا كنند و هر 
سندي را كه در اين خصوص در اختيار دارند، ارايه كنند. 
موضع ما همانطور كه پيش از اين گفته ايم عدم تسليح 
طرفين در اين جنگ است و ما مخالف جنگ هستيم. 
امير عبداللهيان در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
گفت: در حالي كه برخي از مقامات امريكايي با ارسال 
پيام هاي محرمانه ديپلماتيك براي رسيدن به توافق 
ش��تاب دارند و در ميز مذاكرات غير مستقيم و تبادل 
پيام هاي غيرمستقيمي كه دارند عالقه مندي خود را 

مكررا در اين زمينه ابراز مي كنند اما همزمان از ترور و 
آشوب در ايران حمايت مي كنند و به نظر مي رسد كه 
هدف آنها اين اس��ت كه در ميز مذاكرات ما را وادار به 
عقب نشيني كنند. من در همين جا تاكيد مي كنم كه 
ما در تامين منافع مردم خودمان از خطوط قرمز خود 
كوتاه نمي آييم. اين ديپلمات ارش��د كشورمان ادامه 
داد: پيام هاي امريكا براي رسيدن به توافق به دست ما 
مي رسد و در روزهاي اخير نيز پيام دريافت كرده ايم. از 
نظر ما مسير ديپلماسي به خوبي جريان دارد ولي برخي 
از مقامات امريكايي در اظهارات رياكارانه در رسانه ها به 
گونه اي حرف مي زنند كه اين صحبت ها در تعارض با 

پيام هاي ديپلماتيك آنها قرار دارد.
صحبت هاي وزير خارجه به تحريم هايي اش��اره دارد 
كه چهارش��نبه از س��وي ايران اعالم شد. تحريم هاي 
ياد شده شامل ممنوعيت صدور رواديد و عدم امكان 
ورود اشخاص فوق به جمهوري اسالمي ايران و توقيف 
اموال و دارايي آنان در قلمرو تحت صالحيت جمهوري 
اسالمي ايران است. كليه نهادهاي جمهوري اسالمي 
ايران طبق مصوبات مراج��ع مربوطه، اقدامات الزم را 

جهت اجراي اين تحريم ها معمول خواهند داشت.
جمهوري اس��المي ايران با يادآوري تعهدات اتحاديه 
اروپ��ا و دولت هاي متبوع اش��خاص و نهادهاي فوق، 
حمايت، تس��هيل و نيز قصور از مقابله با اقدامات اين 
اشخاص و نهادها را نقض تعهدات بين المللي اتحاديه 
اروپ��ا و دولت هاي عضو دانس��ته و آنان را مس��وول و 
پاسخگو مي داند. بديهي است اين اقدام تحريمي، نافي 
پيگيري كيفري افراد به سبب دست داشتن در اقدامات 
مجرمانه در محاكم قانوني داراي صالحيت نخواهد بود. 

وزارت امور خارجه جمهوري اس��المي ايران، مجددا، 
اقدام ش��وراي اتحاديه اروپا مورخ 17 اكتبر 2022 در 
اِعمال تدابير غيرقانوني محدود كننده عليه اشخاص و 
نهادهاي ايراني، مبتني بر اتهامات بي اساس كه مصداق 
بارز دخالت در امور داخلي جمهوري اسالمي ايران است 

را قويا رد و محكوم مي كند.
در كنار تحريم هاي حقوق بشري، در روزهاي گذشته 
كشورهاي غربي ادعاهاي مختلفي درباره حضور ايران 
در جنگ روسيه و اوكراين نيز منتشر كرده اند كه البته 
قويا از س��وي مقامات ايراني تكذيب ش��ده اما دولت 
امريكا همچنان در اين زمين��ه به اظهارات خود ادامه 
مي دهد. ند پرايس، سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا 
در يك نشس��ت خبري كه مشروح آن در وبگاه وزارت 
امور خارجه امريكا منتشر شده، در پاسخ به اين سوال 
كه آيا با توجه به اينكه دولت امريكا گفته بود در حال 
همكاري با هيات كارشناس��ان سازمان ملل در زمينه 
يمن درباره پهپادهاي ايراني است، اطالعات تازه اي در 
اين باره وجود دارد يا نه، گفت: همانطور كه مي دانيد، 
هفته پيش جلس��ه اي غيرعلني در ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل برگزار شد كه در آن يكي از كارشناسان 
سازمان ملل شواهدي درباره كمك هاي پهپادي ايران 
در جرياناتي متعدد ارايه كرد. اطالعاتي كه ارايه شد، 
تا جايي كه مي دانم، عمدتا اطالعات گردآوري ش��ده 
امريكا نبود. اطالعاتي نبود كه ما مستقيما به سازمان 
ملل داده باشيم. اين اطالعات توسط خود سازمان ملل 

گردآوري شده بود.
پراي��س در ادامه مدعي ش��د: همانطور ك��ه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نهادي مس��تقل اس��ت، اين 
واقعيت كه خود سازمان ملل توانسته است اين اطالعات 
را به اعضاي ش��وراي امنيت ارايه كند، نش��انه مهمي 
براي اين بود كه شواهد روش��ن و بي شك  و شبهه اي 
از حمايت ايران در زمينه فناوري پهپادي از بازيگران 
مخرب متعدد وجود دارد، از حوثي ها گرفته تا روسيه 
و ديگر مناطق درگيري در جهان. س��خنگوي وزارت 
امور خارجه امريكا در ادامه گفت: ما دنبال اين هستيم 
كه ببينيم چه كار بيش��تري مي توانيم ب��ا اختيارات 
خودمان و به طور جمعي به همراه شركا و متحدانمان 
در سراسر جهان جهت پاسخگو كردن ايران براي اين 

كار انجام بدهيم.
با وجود آنكه همچن��ان دو طرف از لزوم رس��يدن به 
راهكارهاي ديپلماتيك اصرار دارند اما ادعاهاي مطرح 
شده در هفته هاي گذشته از سوي كشورهاي خارجي، 
نه تنها گره برجام را كورتر كرده كه حتي به اختالفاتي 
تازه نيز دامن زده است، اختالفاتي كه بايد ديد چه زماني 

راهكاري تازه براي حل آنها پيدا مي شود.
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در اجراي برنامه ها، يك روز 
تاخير هم مجاز نيست

نخستين جلسه شوراي توسعه سواحل مكران به رياست 
معاون اول رييس جمهور برگزار شد. دكتر محمد مخبر 
در اين جلسه توسعه س��واحل مكران را از منويات مقام 
معظم رهبري و از موضوعات مورد تاكيد رييس جمهور 
برشمرد و گفت: سواحل مكران از مهم ترين محورهاي 
پيشران توسعه كشور اس��ت و مي تواند به عنوان موتور 
محرك براي پيشرفت كش��ور مطرح باشد. معاون اول 
رييس جمهور با اش��اره ب��ه اينكه ظرفيت ه��ا و ذخاير 
گسترده اي براي توسعه كشور در منطقه مكران وجود 
دارد، به س��فر اخير خود به كشور روسيه اشاره و تصريح 
كرد: نخست وزيران كشورهاي ساحلي خزر در اين سفر 
بر موضوع سواحل مكران و ظرفيت هاي اين منطقه براي 
ترانزيت كاال تاكيدات فراواني داشتند. وي با تاكيد بر لزوم 
جذب س��رمايه خارجي براي اجراي طرح هاي توسعه 
سواحل مكران گفت: نحوه تامين منابع مالي از عوامل 
اصلي در موفقيت اين برنامه به شمار مي آيد و الزم است 
مدل و طرحي جامع براي مباحث مالي اجراي طرح ها 
در نظر گرفته شود. مخبر افزود: وظايف و ماموريت هاي 
دس��تگاه هاي اجرايي نيز بايد به شكل دقيق در برنامه 
توسعه س��واحل مكران احصاء و به هر يك ابالغ شود و 
دستگاه ها برنامه عملياتي زمان بندي شده خود را در اين 
خصوص ارايه كنند. معاون اول رييس جمهور همچنين بر 
اهميت تسريع در اجراي طرح هاي توسعه سواحل مكران 
و به خصوص طرح هاي مرتبط با حوزه ترانزيت تاكيد كرد 
و افزود: در شرايطي كه رقباي ايران به دنبال افزايش سهم 
خود از ترانزيت منطقه هستند، هر روز تاخير در اجراي 
كارها مي تواند رسيدن به اهداف را با كندي مواجه كند. 
در اجراي طرح ها و برنامه ه��اي مصوب، حتي يك روز 
تاخير مجاز نيست. در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي 
و دارايي، راه وشهرسازي، جهاد كشاورزي، رييس سازمان 
برنامه و بودجه و رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
نيز حضور داشتند، حسين دهقان دبير اجرايي شوراي 
توسعه مكران گزارشي از برگزاري ۶0 جلسه كارشناسي 
با دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي فعال در حوزه مكران 
ارايه كرد و گفت: در اين جلسات كه از ابتداي سال جاري 
آغاز شده، اكثر موضوعات مرتبط با توسعه سواحل مكران 
به جمع بندي رسيده است. در ادامه اين جلسه گزارشي 
از راهبردهاي كالن و الزامات اساس��ي نقشه راه توسعه 
سواحل مكران ارايه و تصميمات الزم براي نحوه اجراي 
اين برنامه ها اتخاذ شد. در اين نشست همچنين برخي 
پروژه ها به عنوان فوريت هاي اقدامي جهت توسعه سواحل 
 مكران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه احداث پروژه 
راه آهن چابه��ار - زاهدان، احداث فرودگاه چابهار، 
رفع موانع اجرايي فوالد سترگ مكران، گازرساني به 
چابهار از مبدا ايرانشهر و تسريع در پروژه هاي انرژي، 

شيميايي و نفتي جاسك از جمله آنها بود.

شرط برداشتن محدوديت 
پلتفرم ها

يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: اگر شرايط امنيتي آرام شود مي توان پلتفرم هاي 
داراي محدوديت را باز كرد، اما همزمان بايد پلتفرم هاي 
داخلي تقويت شوند تا به مرور كسب و كارها به سمت 
آنها س��وق پيدا كنند. علي اصغر عنابس��تاني گفت: 
امنيت و آرامش مساله بسيار مهمي است و مادر تمام 
توسعه و پيشرفت هاس��ت، بنابراين اميدوارم شرايط 
امنيتي كشور شرايط مناسبي باش��د تا متوليان امر و 
ش��وراي عالي امنيت ملي كه به صورت مشخص اين 
دستور محدوديت موقت را براي مردم صادر كرده، اين 
محدوديت را بردارند و اوضاع به روال عادي برگردد. اين 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه معتقدم كه پلتفرم ها بايد بتوانند در روال عادي 
كار كنند، تصريح كرد: اما آن طرف هم بايد تالش بسيار 
زيادي شود كه پلتفرم هاي داخلي كه مي توانند بستر 
مناسبي براي كسب و كار و رفاه اجتماعي باشند تقويت 
شده و زيرساخت هايشان تقويت شود. همچنين پهناي 
باند بيشتري به آنها اختصاص داده شود تا پلتفرم هاي 
خارجي بستر آس��يب و نا امني در كشور ايجاد نكنند. 
نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسالمي تاكيد 
كرد: اينگونه نمي شود كه ما بگوييم چون پلتفرم هاي 
خارجي بس��تر ايجاد شغل در كش��ور شدند، پس هر 
آسيبي به كش��ور بزنند و جرات نداشته باشيم با آنها 
برخورد كنيم و كاري انجام دهيم.  عنابستاني گفت: اگر 
االن شرايط امنيتي آرام شود و شوراي عالي امنيت 
تصميم بگيرد كه اين پلتفرم ها را باز كند تا بتوانند 
روال عاديشان را سير كنند، همزمان با اين موضوع 
بايد پلتفرم هاي داخلي تقويت شوند به شكلي كه 
به مرور كسب و كارها به سمت آنها سوق پيدا كرده 

و در پلتفرم هاي داخلي حضور پيدا كنند.

ابالغ قانون مديريت داده ها
رييس مجلس شوراي اسالمي قانون مديريت داده ها 
و اطالع��ات مل��ي را براي اج��را به دولت اب��الغ كرد.  
محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي در 
نامه اي به حجت االسالم والمسلمين ابراهيم رييسي 
رييس جمهوري قانون مديري��ت داده ها و اطالعات 
ملي را براي اجرا ابالغ كرد. براساس اين قانون، اطالعات 
موجود نزد دستگاه هاي اجرايي جمع آوري شده و به 
صورت به روز نگهداري مي شود تا عالوه بر كوتاه تر شدن 
بروكراسي اداري، با كمك به حذف كاغذ از ادارات، گامي 
در جهت تحقق دولت الكترونيك و هوشمندسازي 
كشور برداشته شود. بيش از ۳0 دستگاه اعم از سازمان 
ثبت اسناد، س��ازمان ثبت احوال، وزارتخانه ها و... به 
صورت بخشي اطالعات را جمع آوري كرده و در اختيار 
يكديگر قرار نمي دهند كه بخش بزرگي از بروكراسي 
اداري را تشكيل مي دهد. قانون »مديريت داده ها و 
اطالعات ملي« با رفع قوانين متعارض براي تبادل 
الكترونيكي اطالعات ميان دس��تگاه هاي اجرايي 
كشور و تعيين مجازات براي دستگاه هاي متخلف 
گام مهمي براي رفع بوروكراسي موجود بر مي دارد.

سرشماري 1405
سنتي نخواهد بود

مديركل دفتر نقشه و اطالعات مكاني مركز آمار ايران 
گفت: سرشماري نفوس و مسكن كشور در سال 140۵ 
درصورت فراهم شدن زيرس��اخت ها از حالت سنتي 
خارج مي شود و جاي خود را به طرح آمارگيري »ثبتي 
مبنا« مي دهد. بهنام نصوحي دهنوي با اشاره به طرح 
آمارگيري »ثبتي مبنا«، اظهار كرد: در اين روش، يك 
نسخه از اطالعاتي كه در ساير دستگاه ها جمع آوري و 
ثبت مي ش��ود به مركز آمار ايران ارسال و پس از انجام 
پردازش هاي آماري بر روي آن، آمار و اطالعات جديد 
از آنها اس��تخراج و منتشر مي شود. وي افزود: هريك از 
دستگاه هاي اجرايي كشور به واسطه فعاليتي كه انجام 
مي دهند يكس��ري داده توليد مي كنند؛ همانند ثبت 
احوال كه آمار جمعيتي را توليد مي كند يا شركت پست 
كه كد پستي توليد مي كند؛ همه اين آمار ها مي تواند 
در يك پايگاه ثبت شود و مورد استفاده قرار گيرد. وي 
تاكيد كرد: اين طرح در حال حاضر به صورت آزمايشي 
در ش��هرهاي مختلف كشور در حال اجرا است تا نقاط 
قوت و ضعف آن شناسايي شود. مديركل دفتر نقشه و 
اطالعات مكاني مركز آمار ايران در پاسخ به اين سوال 
كه آيا محرمانگي اطالعات خانوارها در س��امانه هاي 
مختلف رعايت مي شود يا خير؟ گفت: ديتاهاي مربوط 
به هر دس��تگاه اجرايي براي رعايت شدن محرمانگي، 
ريكد )Recode( مي شود و تبديل به داده هاي آماري 
مي ش��ود تا محرمانگي اطالعات مردم نيز حفظ شود. 
دهن��وي با بيان اينكه با اجرا ش��دن اي��ن طرح، ديگر 
آمار گيري به صورت س��نتي و با مراجعه ماموران آمار 
درب منازل مردم انجام نمي شود، اظهار كرد: بزرگ ترين 
مشكلي كه اكنون با آن مواجه هستيم، هماهنگي بين 
دس��تگاه ها و جريان ديتا اس��ت كه اگر برطرف شود، 
ديگر مشكلي ندارد. وي در پاسخ به اينكه اين طرح چه 
زماني به صورت كامل اجرايي مي شود؟ اعالم كرد: اگر 
مشكالت موجود برطرف ش��ده و زيرساخت ها فراهم 
شود، سرشماري نفوس و مسكن سال 140۵ از حالت 
سنتي و مراجعه ماموران درب منزل مردم خارج شده 

و از طريق آمارگيري »ثبتي مبنايي« انجام مي شود.

واريز درآمد مالياتي
براي نهضت ملي مسكن

رييس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور در تبيين 
اجراي طرح نهضت ملي مسكن از تامين بيش از ۵7 
هزار ميليارد ريال منابع مالياتي جهت واريز به حساب 
صندوق ملي مسكن طي شش ماهه اول سال جاري 
خبر داد. داود منظور با اشاره به نقش و جايگاه ماليات 
در كمك به بخش هاي مختل��ف اقتصادي از جمله 
حوزه مسكن اظهار كرد: در اجراي طرح نهضت ملي 
مسكن موضوع تبصره ۸ ماده )۳( قانون جهش توليد 
مسكن و واريز درآمدهاي مالياتي مربوط به پايه هاي 
مالياتي مرتبط با حوزه زمين، مس��كن، مستغالت 
و س��اختمان به حس��اب صندوق ملي مسكن، طي 
شش ماهه اول سال جاري بيش از ۵7 هزار ميليارد 
ريال وصول و ذيل رديف هاي درآمدي مربوطه واريز 
شده است. وي در تشريح جزييات هر يك از پايه هاي 
مالياتي اين قانون تصريح كرد: در بخش مستغالت 
بيش از 24 هزار ميليارد ريال، در بخش نقل و انتقال و 
سرقفلي حدود 11 هزار ميليارد ريال، در بخش نقل و 
انتقال امالك حدود 22 هزار ميليارد ريال، در بخش 
واحدهاي مسكوني گران قيمت بالغ بر 127 ميليارد 
ريال و همچنين در بخش واحدهاي مسكوني خالي 
از سكنه نزديك پنج ميليارد ريال وصول و به ترتيب به 
رديف هاي درآمدي 110204، 110۳0۳، 110۳0۵، 
110۳07 و 110۳09 واريز ش��ده است. طبق اعالم 
سازمان امور مالياتي، منظور خاطرنشان كرد: براساس 
تبصره ۵ ماده )4( قانون جهش توليد مسكن، سازمان 
امور مالياتي كشور مكلف است در صورت استنكاف 
بانك هاي عامل در پرداخت 20 درصد از تسهيالت 
خود ب��ه بخش مس��كن، در قالب بودجه س��نواتي 
مالياتي برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانك ها 
و موسسات اعتباري مستنكف اخذ و به خزانه داري 
كل كشور واريز كند كه اين مبلغ نيز در وجه صندوق 
ملي مسكن واريز خواهد شد. بر اساس اين گزارش 
و به نقل از به گزارش رسانه مالياتي ايران، وي افزود: 
س��ازمان مالياتي اقدامات اجراي��ي الزم را جهت 
شناسايي و وصول اين منبع مالياتي آغاز كرده است.

رشد دو برابري
سرمايه گذاري خارجي در كشور

مع��اون وزير اقتصاد و دارايي و رييس كل س��ازمان 
س��رمايه گذاري و كمك هاي فني اي��ران گفت: در 
طول يك سال اخير جذب سرمايه خارجي در كشور 
به ميزان دو برابر افزايش يافته است. فكري با تاكيد 
بر اينكه سازمان س��رمايه گذاري كشور با توجه به 
ش��رايط بين المللي و نگاه بلندمدت، تالش خود را 
براي جذب سرمايه گذاري به كار گرفته است، گفت: 
در اين راستا ايجاد، تقويت و بهبود شرايط كسب و كار 
داخلي، تدوين و ارتقاي قوانين، شناسايي و معرفي 
هدف هاي سرمايه گذاري و تسهيل ورود سرمايه با 
استفاده از توسعه ابزارها، تدوين و تصويب مشوق هاي 
هدفمند براي جذب و هدايت س��رمايه به س��مت 
اهداف كشور، تشويق و حمايت قانوني براي جذب 
سرمايه هاي انساني ايرانيان خارج از كشور و توسعه 
سرمايه گذاري با كشورهاي منطقه از جمله اهداف 
سازمان به شمار مي رود. وي با اشاره به دستاوردهاي 
دولت در حوزه جذب سرمايه گذاري خارجي اظهار 
كرد: در طول يك سال اخير جذب سرمايه خارجي در 
كشور دو برابر افزايش يافته و با تغيير رويكرد در دولت 
سيزدهم ميزان سرمايه گذاري از 2.4 ميليارد دالر به 
۵ ميليارد دالر افزايش يافته و هنوز اقدامات بسيار 
باقي است. اين افزايش نشان مي دهد كه تصميمات 

تا حدودي موثر بوده و همچنان كار بسيار است.

آيا احياي برجام از دسترس خارج شده است؟

در جلسه هيات دولت مطرح شد

آغازدورانتحريمهايپينگپنگي

تاكيد رييسي بر تسريع رفع كمبود اقالم دارويي
رييس جمهور با اش��اره به اهميت پيش بيني ش��رايط 
مختلف و نيازهاي احتمالي، بر ضرورت تسريع در رفع 
كمبود برخي اق��الم دارويي تاكيد كرد. س��يد ابراهيم 
رييسي در جلس��ه هيات دولت پس از استماع گزارش 
وزراي بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و كار، رفاه و 
تامين اجتماعي در خصوص اقدامات انجام شده براي رفع 
كمبود برخي اقالم دارويي، با اشاره به اهميت پيش بيني 
شرايط مختلف و نيازهاي احتمالي، بر ضرورت تسريع در 
اين امر تاكيد كرد. در اين جلسه بر اهميت تبيين صحيح 
و دقيق اقدامات اميدآفرين انجام ش��ده در زمينه هاي 
مختلف در كشور، به ويژه در امور اقتصادي تاكيد شد و 
با اشاره به اينكه بر اساس گزارش بانك جهاني شاخص 
كارآمدي دولت پس از 4 سال نزول، سير صعودي يافته 
و از 14,9 به 1۸.27 درصد رس��يده است، تصريح شد: 
اين آمار و آثار و تبعات آن بايد از طرف مسووالن مربوط 
براي مردم تش��ريح ش��ود. رييس��ي همه دستگاه هاي 
دولتي را مكلف كرد در زمينه تهيه فهرست اموال مازاد 
و دارايي هاي غيرمولد خود و برنامه ريزي براي فروش و 
مولدس��ازي اين دارايي ها با جديت و سرعت بيشتري 
عمل كنند. رييس جمهور حضور مسووالن بين مردم و 
آشنايي بيشتر با مسائل و مشكالت آنان را زمينه اي براي 
پاسخ به سئواالت و باز كردن گره هاي ذهني مردم دانست 
كه موجب افزايش حس امي��د و اطمينان آنان خواهد 
شد. همچنين س��خنگوي دولت از ارايه گزارش وزراي 
بهداشت و تعاون و رييس كل بانك مركزي درباره كمبود 
برخي داروهاي آنتي بيوتيك در كشور در جلسه هيات 
وزيران خبر داد. علي بهادري جهرمي در حاشيه جلسه 
هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در جلس��ه 
امروز هيات دولت پيرو دس��توري كه در جلسه گذشته 
رييس جمهوري به وزيران بهداشت، تعاون و رييس كل 
بانك مركزي دادند گزارش��ي از دليل مشكل در تامين 

برخي داروهاي آنتي بيوتيك ارايه شد.
وي افزود: مشابه همين مشكل را در سال هاي گذشته 
ه��م داش��تيم و انتظ��ار رييس جمهوري اي��ن بود كه 
پيش بيني ه��اي الزم در اي��ن باره صورت گي��رد. وزير 
بهداشت گزارش مفصلي در اين زمينه دادند كه زودتر 
از پيش بيني آنفلوآنزا شيوع يافته است. بهادري جهرمي 
ادامه داد: همچنين كوتاهي هايي كه مطابق گزارش وزير 
بهداشت در تأمين داروهاي مورد نياز و واكسن آنفلوآنزا 

صورت گرفته بود در اين جلسه ارايه شد.
سخنگوي دولت با اش��اره به ارايه گزارش وزير تعاون در 
اين جلسه يادآور شد: وزير تعاون هم با توجه به اينكه يكي 
از اصلي ترين شركت هاي توليدكننده همين دارو و سرم 
زيرمجموعه  وزارتخانه شان بود، گزارشي از موضوع ارايه 
و ابعاد مختلف آن را كاماًل تبيين كرد. وي افزود: رييس 

كل بانك مركزي براي تخصيص ارز جهت واردات مواد 
اولي��ه الزم براي برخي از اين محصوالت پزش��كي ارايه 
داد و تصميماتي هم به منظور جلوگي��ري از تكرار اين 
وقايع در دولت اتخاذ شد. رييس جمهوري بارها به هيات 
وزيران تاكيد كرده كه پيش بيني الزم درباره موضوعات 
مورد نياز مردم را از قبل داشته باشند. سخنگوي دولت 
با اشاره به مصوبات جلسه امروز هيات دولت، اظهار كرد: 
از جمله مصوباتي كه امروز به تصويب رس��يد موافقت با 
پيشنهاد شناورسازي ساعت كاري دستگاه هاي اجرايي 
در محدوده اس��تان تهران بود كه براي كنترل ترافيك و 
تسهيل عبور و مرور مردم انجام شود كه البته اصالحات 
جزئي نسبت به گذشته خواهد داشت. بهادري جهرمي 
ادامه داد: همچنين اساس��نامه صندوق ملي مسكن كه 
پيش از اين به تصويب رس��يده و براي ش��وراي نگهبان 
ارسال شده و ايراداتي به آن وارد شده بود، با قيد فوريت در 
دستور كار دولت قرار گرفت و ايرادات موردنظر شوراي 
نگهبان اصالح و براي اين نهاد ارس��ال ش��د تا با سرعت 
بيشتري بتوانيم طرح ملي مسكن ملي و تامين منابع مالي 
الزم در اين حوزه را اجرايي كنيم. وي يادآور شد: با توجه 
به فرآيند عضويت كشور در شانگهاي و توسعه مبادالت 
تجاري بين ما و كش��ور هندوس��تان، امروز اليحه اي به 
منظور معاضدت حقوقي در امور مدني و تجاري از سوي 
وزير دادگس��تري پيشنهاد ش��د كه مورد موافقت قرار 
گرفت. سخنگوي دولت تاكيد كرد: در مورد سهميه قير 
اختصاصي به دس��تگاه هاي اجرايي به ويژه براي تأمين 
آسفالت و قير مورد نياز براي راه سازي روستايي و شهري 
آيين نامه مربوطه به تصويب رس��يد. بهادري جهرمي با 
اشاره به مصوبه دولت براي تحقق شعار سال، اظهار كرد: 

همچنين در راستاي تحقق شعار سال مصوبه اي داشتيم 
كه عالوه بر پارك هاي علم و فناوري، وزارت بهداش��ت 
هم بتواند مجوزهاي تأس��يس پارك هاي علم و فناوري 
را در ح��وزه تخصصي خود صادر كند و كليه مزايايي كه 
به ش��ركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك هاي علم و 
فناوري داراي مجوز از وزارت علوم تعلق مي گيرد به اين 
پارك ها هم تعلق بگيرد. وي يادآور ش��د: مصوبه اي هم 
براي اصالح آيين نامه شوراي اطالع رساني دولت با هدف 
ارتقاء جايگاه اين شورا و تقويت زيرساخت هاي الزم براي 
تقويت اطالع رس��اني و پاس��خگويي و روشنگري براي 
مردم، به تصويب رسيد كه هم دستگاه هايي به تركيب 
اين شورا اضافه شدند و هم حوزه صالحيت و اختيارات 
اين ش��ورا و نيز امكان تشكيل كارگروه هاي تخصصي و 
الزام دستگاه هاي اجرايي به تش��كيل كارگروهي براي 
هماهنگي بيشتر و اقدامات رس��انه اي در اين آيين نامه 
به تصويب رس��يد. رييس جمهور روز گذشته دو ديدار 
ديپلماتيك نيز داش��ت. رييس جمهور با تاكيد بر لزوم 
تسريع در عملياتي شدن توافقات حاصل شده ميان ايران 
و بالروس اظهار داشت: برگزاري نشست هاي مشترك 
اقتصادي يكي از نش��انه هاي عزم و اراده دو كشور براي 
توسعه روابط خواهد بود. سيد ابراهيم رييسي در ديدار 
»والديمير ماكي« وزير امور خارجه بالروس با اش��اره به 
ديدار اخير خود با رييس جمهور اين كش��ور در حاشيه 
اجالس شانگهاي در سمرقند و توافقات صورت گرفته، 
تالش براي تس��ريع در عملياتي ش��دن اين توافقات را 
ضروري دانست. رييس جمهور با اشاره به ظرفيت هاي 
همكاري جمهوري اس��المي ايران با ب��الروس از جمله 
در حوزه انرژي، تجهيزات و ماشين آالت سنگين، گفت: 

برگزاري نشست هاي مشترك اقتصادي يكي از نشانه هاي 
عزم و اراده دو كشور براي توسعه روابط خواهد بود. رييسي 
يكي از راه هاي خنثي سازي تحريم ها را گسترش روابط 
كشورهاي مستقل با يكديگر دانست و گفت: تحريم ها به 
هيچ وجه ما را متوقف نكرده و نخواهد كرد. امروز ايران از 
هر زمان ديگري قدرتمندتر است و افزايش دشمني هاي 
امريكا با جمهوري اس��المي نيز به دليل افزايش قدرت 
ايران است. »والديمير ماكي« وزير امور خارجه بالروس 
نيز در اين ديدار از اراده دولت بالروس براي اجرايي كردن 
توافقات خود با جمهوري اسالمي ايران خبر داد و گفت: 
نقش��ه راه توسعه تعامالت ميان دو كشور در كميسيون 
مش��ترك همكاري هاي ايران و بالروس تدوين و نهايي 
شده است و اجراي آن موجب رشد با ثبات همكاري هاي 
دو كش��ور خواهد شد. س��يد ابراهيم رييسي در مراسم 
دريافت اس��توارنامه »بدر عبداهلل المنيخ« سفير جديد 
كويت، روابط جمهوري اسالمي ايران با كويت را عميق 
و متكي به اعتقادات و فرهنگ دو كشور دانست و افزود: 
ظرفيت هاي موجود در ايران و كويت اين امكان را فراهم 
مي كند كه دو كش��ور همكاري هاي اقتص��ادي و روابط 
تجاري خود را تا چندين برابر سطح فعلي افزايش دهند.

رييس جمهور با يادآوري اين نكته كه جمهوري اسالمي 
ايران همواره دوست روزهاي سخت همسايگان خود بوده، 
گفت وگو ميان همسايگان و ارتقاي همكاري كشورهاي 
منطقه را موثرترين راه حل مش��كالت دانست و تصريح 
كرد: دخالت بيگانگان در مسائل منطقه نه تنها مشكلي 
را حل نكرده، بلك��ه همواره باعث بروز مش��كالت بوده 
است. رييس جمهور در همين راستا تاكيد كرد: هر چند 
اعتمادسازي در روابط دو جانبه نقطه آغاز همكاري هاي 
منطقه اي همه جانبه است، اما دشمنان كه نتوانستند در 
اراده ايجاد شده بين دولت هاي منطقه براي تعامل موثر 
خللي وارد كنند، تالش مي كنند با ترفندهاي فريبكارانه 
در مسير توسعه و تحكيم همكاري هاي منطقه اي مانع 
تراشي كنند كه موفق نخواهند شد. »بدر عبداهلل المنيخ« 
سفير جديد كويت نيز در اين ديدار ضمن ابالغ سالم ها و 
تهيات امير و وليعهد كويت به آيت اهلل رييسي گفت كه با 
ماموريت تحكيم بيشتر روابط ايران و كويت به تهران آمده 
است و قصد دارد چشم انداز و افق گسترده تري در روابط 
دو كشور بگشايد. سفير جديد كويت با بيان اينكه دولت 
متبوعش ضمن استقبال از سياست اصولي جمهوري 
اسالمي ايران مبني تعامل بر پايه گفت وگو، براين باور 
اس��ت كه راهكار صحيح رفع چالش هاي موجود در 
منطقه و نيز ارتقاي س��طح همكاري هاي منطقه اي 
گفت وگو است. سفير جديد كويت همچنين از رويكرد 
رييس جمهوري اس��المي اي��ران در اولويت دادن به 

گفت وگو و تعامل با كشورهاي منطقه قدرداني كرد.



نشست ارزيابي تحوالت اخير كشور و ريشه هاي اقتصادي 
آن با حضور دكتر فرش��اد مومني استاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي، دكتر حسين راغفر اس��تاد دانشگاه الزهرا و 
دكتر ابوالقاسم مهدوي مزده استاد اقتصاد دانشگاه تهران 

برگزار شد.
به گزارش رس��انه ها دكتر فرشاد مومني به عنوان مدير 
جلس��ه در ابتداي اين نشست با اش��اره به حوادث اخير 
كش��ور گفت: برخورده��اي انفعالي فق��ط مي تواند به 
هزينه هاي تحميل شده به جامعه اضافه و چشم اندازها را 
نگران كننده تر كند بدون اينكه دستاوردي داشته باشد. بر 
اين اساس نشستي برگزار شد تا به مسائل جاري كشور از 

دريچه اقتصادي نگاهي داشته باشيم.
دكتر ابوالقاس��م مهدوي اولين سخنران اين جلسه بود 
كه به بررسي ريشه هاي اقتصادي اعتراضات اشاره كرد و 
گفت: معناي عنوان جلسه اين نيست كه ريشه اعتراضات 
اخير را صرفا اقتصادي بدانيم بلكه اعتراضات اخير ايجاب 
مي كند تحوالت جمعيتي جامعه، جوانان، تركيب سني 
جامعه و موضوع زنان را هم مورد توجه قرار دهيم. يكي از 
جامعه شناس��ان مطرح جهان به نام »فردريك پوالك« 
مي گويد »زندگي هر انسان در جامعه بايد با تصويري كه 
از آينده براي خودش ترسيم مي كند با هم در نظر گرفته 
شود«. بنابراين اگر انسان تصوير روشني از آينده بهتري 
نداشته باشد طبيعتا احساس سرخوردگي مي كند. جوانان 
ما هم االن تصوير خوب و آينده درخشاني از خود ندارند و 

طبيعي است كه سرخوردگي وجود داشته باشد
عضو هيات علمي دانشگاه تهران اظهار داشت: اعتراضات 
1401 منسوب به نسل Z و زومرها بوده و در واقع نسلي 
كه پس از متولد تمام اط��وار و ابزارهاي اينترنتي متولد 
شده اند و مطالبات فرهنگي و آزادي هاي مدني دارند و اين 
اعترضات فاقد رهبر و نهاد است، عمده شعارها معطوف به 
زن، آزادي و هراس از آينده بوده و نكته حائز اهميت اينكه 

فواصل اعتراضات كم و كمتر شده  است.
وي ادام��ه داد: در ح��ال حاضر تصويري ك��ه جوانان از 
آينده كشور دارند، تصوير خوبي نيست و با يك ريسك 

سرخوردگي همراه است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سير تاريخي اعتراضات 
از اواخر س��ال دهه 70 گفت: در س��ال 1378 با جنبش 
دانش��جويي مواجه بوديم و در س��ال 88 با جنبش سبز 
كه اين اعتراضان منتسب به طبقه متوسط و با مطالبات 
سياس��ي و آزادي ب��وده  اس��ت. در س��ال هاي 96 و 98 
اعتراضات منتسب به فرودستان در مقابل فرادستان بوده 
و مطالبات معترضات درباره مسائل معيشتي و اقتصادي 
بوده كه در هر كدام از اين دوره ها با آس��يب هاي مالي و 

جاني مواجه بوديم.
مه��دوي درباره اعتراض��ات مهر 1401 اظهار داش��ت: 
اعتراضات 1401 منسوب به نسل Z و زومرها بوده و در 
واقع نسلي كه پس از متولد تمام اطوار و ابزارهاي اينترنتي 
متولد ش��ده اند و مطالبات فرهنگي و آزادي هاي مدني 
دارند و اين اعترضات فاقد رهبر و نهاد است، عمده شعارها 
معطوف به زن، آزادي و هراس از آينده بوده و نكته حائز 

اهميت اينكه فواصل اعتراضات كم و كمتر شده  است. 
وي با اش��اره به ويژگ��ي اعتراضات اخير ادام��ه داد: اين 
اعتراضات حول مطالبات فرهنگي، اجتماعي و س��بك 
زندگي بوده و شاهد پر رنگ بودن نقش زنان در تجمعات 
و نارضايتي و هراس عمومي از آينده بوديم و متولدان در 
عصر ديجيتال نقش پررنگي دراين اعتراضات دارند كه 
تمايل به زير سوال بردن شرايط موجود و مطالبه حقوق 
و آزادي ه��اي ف��ردي و عدم پايبندي ب��ه خطوط قرمز 

جامعه دارند.
اين كارش��ناس اقتص��ادي درباره اثرگ��ذاري تحوالت 
جمعيتي و جنس��يتي جمعيت در اين اعترضات افزود: 
پيش بيني مي شود كه جمعيت كشور در سال 1400 به 
84 ميليون نفر رسيده كه 63 ميليون جمعيت شهري 
يعني 76 درصد و مابقي جمعيت روستايي است. يعني 
جامعه ايران مدرن تر ش��ده و روابط شهري در آن بيشتر 
شده است. همچنين جمعيت مردان به 42 ميليون نفر 
و جمعيت زنان به 41 ميليون نفر رس��يده كه آمار نشان 
مي دهد وقت��ي از زنان صحبت مي كني��م يعني درباره 

جمعيت نصف جامعه صحبت مي شود.
مهدوي با بيان اينكه اساسا اينكه امروز از هر 20 نفر يك 
نفر دانشجو است يعني جامعه ايران جهاني شده ، افزود: در 
حالي كه در سال 55 تنها 5 ميليون زن باسواد داشتيم اين 
جمعيت در سال 95 به 33 ميليون نفر رسيده است. حال 
بايد بررسي شود كه به تناسب اين جمعيت باسواد شغل 
براي زنان ايجاد ش��ده و به آنها اهميت داده شده است؟ 
همچنين در طول 4 دهه گذشته با رشد زنان دانشگاهي 
مواجه بودي��م به طوريكه در س��ال 99 تعداد جمعيت 
دانشجويان دختر به 51 درصد و تعداد دانشجويان پسر 
به 49 درصد رسيده و س��هم زنان در جمعيت دانشجو 

افزايش يافته است.
وي با اشاره نرخ بيكاري در بين جوانان و در جمعيت دختر 
و پسر گفت: در بهار سال گذشته 7.8 درصد نرخ بيكاري 
مرتبط به مردان باالي 15 سال بوده كه در مقابل آن زنان 
سهم 16.1 درصدي را در نرخ بيكاري داشتند و اين عدد 
در س��ال 95 براي مردان 10.5 درصد و براي زنان 20.7 
درصد بود و اين نابراب��ري درنرخ بيكاري زنان و مردان را 

نشان مي دهد.
اين كارش��ناس اقتص��ادي اظهار داش��ت: در تحوالت 
جمعيت��ي با موضوع نرخ مش��اركت اقتص��ادي آمارها 
مي گويند كه در سال 95 زنان سهم 16.3 درصدي را در 
مشاركت اقتصادي و مردان سهم 70.4 درصدي داشتند 
و به اين معنا كه شاهد افزايش نابرابري در نرخ مشاركت 
زنان و مردان از 4 برابري در س��ال 95 به 5 برابري در بهار 

1401 رسيده است.
مهدوي افزود: حق اظهارنظر، كنترل فس��اد، اثربخشي 
دولت، ثبات سياسي و عدم خشونت، كيفيت مقررات و 
حاكميت قانون از جمله شاخص هاي حكمراني بودند كه 

آمارهاي جهاني نشان مي دهد عملكرد ايران در بازه زماني 
سال هاي 2010 تا 2020 در تمام اين شاخص ها منفي 
بوده كه بيشترين درصد منفي را در بخش ثبات سياسي و 

عدم خشونت داشتيم.
وي با اشاره به بحث فساد در بين سال هاي 1371 تا 1400 
طبق آمارهاي يكي از خبرگزاري هاي رس��مي كش��ور 
گفت: يك مورد اختالس بانكي در س��ال 1371، 123 
ميليارد تومان بوده، يك مورد جعل، رشوه و فساد مالي 
در سال 1381، 4 ميليارد تومان، يك مورد فساد مالي در 
س��ال 1390، 3 هزار ميليارد تومان، در سال 1391 يك 
مورد فساد مالي بيش از 3 هزار و 250 ميليارد تومان، در 
سال 1392 يك مورد فساد بزرگ نفتي بيش از 18 هزار 
ميليارد تومان، در همان سال مورد سوء مديريت در بنياد 
شهيد بيش از 8 هزار ميليارد تومان، در سال 1392 مورد 
گم شدن دكل نفتي 124 ميليون دالر، يك سال بعد از 
آن اختالس در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه 
8 هزار ميليارد تومان، در س��ال 1396 مورد حقوق هاي 
نجومي 23 ميليارد تومان و در س��ال 1400 فساد مالي 
در فوالد مباركه 91 هزار ميليارد تومان اعالم شده است.

 اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: تمام اين موضوعات 
در حالي رخ داده كه تمام شهروند بي حجاب و باحجاب، 
بي سواد و باسواد با ماجراي خلخال پاي زن يهودي، رفتار 
حضرت علي با ب��رادرش عقيل و گفته حضرت علي )ع( 
مبني بر اينكه حكومت نزد من از عطس��ه بز بي ارزش تر 
است، آشنا هستند و اينها را مي دانند و به همين دليل يك 

ايراني دچار تناقضات شده  و مي شود. 
وي با بيان اينكه در بازه زماني سال هاي 80 تا 92 شاهد 
افزايش چهار برابري بي��كاري فارغ التحصيالن آموزش 
عالي بوده ايم، گفت: اين موضوع در حداقل ترين اثر باعث 
افس��ردگي جوانان و در حالت حداكثر منجر خودكشي 

بين جوانان مي شود. 
مهدوي درباره گزارش مركز پژوهش هاي مجلس اظهار 
داشت: طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در صورت 
تحقق رشد اقتصادي 8 رصد از سال 99 و ادامه آن به مدت 
حداقل 6 سال، كشور در سال 1405 به سطح درآمد سرانه 
1390 خواهد رسيد اين در حالي است كه شاخص درآمد 
كشورهاي رقيب در منطقه يعني عربستان و تركيه در 
حال حاضر به ترتيب 3.5 برابر و 2 برابر درآمد سرانه ايران 

است و اين كشورها گوي سبقت را از ما ربوده اند.
وي با بيان اينكه شاهد سير نزولي سرمايه گذاري مستقيم 
در سال هاي 90 تا 99 بوده ايم، گفت: به جز سال 95 كه 
موضوع برجام مطرح بود در طول اين سال ها با كاهش 71 
درصدي سرمايه گذاري مستقيم خارجي مواجه بوديم. 
همچنين در بخش س��رمايه گذاري داخلي كاهش 41 
درصدي را در انتهاي ده��ه 90 تجربه كرديم و در حالي 
كه تجارت خارجي را موتور رش��د مي دانيم سهم ايران 
در تجارت جهاني به كمتر از 034/. رس��يده است و اين 
وضعيت با تمدن و جمعيت ايراني همخواني ندارد و بايد 
بتوانيم كشورهايي را به خودمان وابسته كنيم و وابسته به 
كشورهايي باشيم. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه 
گزارش ها نش��ان مي دهد تجارت خارجي ايران بسيار 
افسرده شده  است، اظهار داش��ت: در حالي در سال 80 
شركاي تجاري ايران 8 كشور عراق، چين، هند، ايتاليا، 
ژاپن، آلمان، آذربايجان و امارات بوده در سال 99 شركاي 

تجاري كشورمان  فقط امارات، عراق و چين مانده اند.
وي با اشاره بيش��تر بودن ضريب جيني در سال 1400 
نس��بت به ابتداي دهه 90 ادامه داد: گزارش ها حاكي از 
افزايش نابرابري بوده به ط��وري كه كه با افزايش ميزان 
برخورداري ثروتمندترين دهك  نسبت به فقيرترين دهك 

از 11 برابر به 14 برابر مواجه بوديم.
مهدوي درباره عدم دسترس��ي مردم به تهيه مس��كن 
مناسب تاكيد كرد: امروز حدود 50 درصد هزينه خانوار 

به مسكن اختصاص پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه قيمت گوشت گوس��اله از سال 1400 
نسبت به سال 1401، 53 درصد افزايش يافته و اين عدد 
براي برنج ايراني 188 درصد و براي روغن مايع 327 درصد 
بوده اس��ت، اظهار داشت: كاهش مصرف تمام كاالهاي 
اساسي در سبد خانوار در سال 98 نسبت به 95 را تجربه 
كرديم به طوري كه ميزان مصرف گوش��ت گوسفند به 

منفي 29 درصد رسيد.
اين كارش��ناس اقتص��ادي تاكيد كرد: در اين ش��رايط 
مس��ووالن نمي توانند بر طبل خودكفاي��ي بكوبند و در 

دنيا كركره خودكفايي سال هاس��ت كه پايين كشيده 
ش��ده و توانايي در وابسته كردن كشورو وابسته شدن به 

كشورها است.
مهدوي با اشاره به ش��اخص هاي فرهنگي گفت: طبق 
گزارش هاي رسمي 88 درصد عضويت در واتساپ متوجه 
افراد 15 ساله و بيشتر است و اين جمعيت عضويت 68 
درصدي در اينستاگرام، و عضويت 66 درصدي در تلگرام 
دارند و سهم اين افراد در سروش 4 درصد و در ايتا 3 درصد 
است. طبق آماري كه جزو آمارهاي حكومتي نبوده 95 
درصد معترضان كف خيابان نسل زومري ها هستند كه اين 
نسل بعد از ورود اينترنت متولد شدند اما آنها را از اين فضا 
به بيرون پرت كردند و اين راه رفتار با اين جمعيت نيست و 
جز انديشه نمي توان با شيوه ديگري رفتار كرد. اين رفتارها 
در شرايطي رخ داده كه مي شنويم اعالم شده در يك ماه 
گذشته قطعي اينترنت و فيلتر شدن پلتفرم ها آسيب 80 

هزار ميليارد توماني را به اقتصاد كشور وارد كرده است.
وي تاكيد كرد: حال به اي��ن بحران بايد بحران هاي آب، 
خاك، اقليم، س��اختار بودجه، نظ��ام بانكي و مهاجرت 

سرمايه انساني را اضافه كرده است.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه انصاف باالتر از ايمان 
است و بايد بگوييم و جوان بايد اين را بداند كه تغيير جامعه 
در بلندمدت رخ مي دهد و خيلي مانده است، اظهار داشت: 
تحليل ما بايد تاريخي باش��د و بايد نگاه تاريخي داشته 
باشيم و اين وضعيت حاصل از تحريم ها است و تحريم ها 

جامعه را فشرده است. 
وي درباره راهكارها گفت: لزوم افزايش س��رمايه گذاري 
داخلي و جذب س��رمايه گذاري خارجي، افزايش حجم 
تجارت و تصحيح ك��ردن تركيب ص��ادرات و واردات و 
ش��ركاي تجاري، كاهش ش��دت وابس��تگي اقتصاد به 
سياست، خلق تصويري نو از آينده، اعالم رسمي قانوني 
ب��ودن اعترضات جمعي، اعالم رس��مي تعهد به اجراي 
اصل 27 قانون اساسي و اعتماد سازي از طريق برداشتن 
گام هاي علم��ي از جمله راهكارهاي ب��رون رفت از اين 

شرايط است.

    حسين راغفر؛ باليي كه
 سرمايه گذاري رفاقتي بر اقتصاد كشور آورد!

دكتر حسين راغفر استاد دانشگاه الزهرا ديگر سخنران 
اين نشست بود كه گفت: رابطه بين ساختارهاي قدرت و 
توليد يك رابطه دو طرفه است كه يكديگر را تقويت و تغذيه 
مي كند. دليل اينكه ساختار توليدي ما اقتصاد كامال وابسته 
به منابع است و با فروش منابع تغذيه مي كند اين است كه 
ساختار قدرت تعيين كننده است نه ضرورتا ساختارهاي 
اقتصادي. لذا شاهد هستيم كه اقتصاد مبتني بر داللي و 
سفته بازي و فروش منابع طبيعي در كشور شكل گرفته 
است كه نهادهاي متناسب با خودش را در اقتصاد كشور 
ش��كل داده است كه امروز ما به شكل گسترده اي شاهد 

حضور اين دسته از نهادها هستيم.
وي ادامه داد: مديريت غلط اقتصادي خصوصا پس از جنگ 
تحميلي تبديل به يك س��رمايه داري رفاقتي شد يعني 
كس��اني كه در درون قدرت بودند منابع را بين خودشان 
و افراد حاضر در اين سلسله مراتب وفاداري توزيع كردند. 
دسترسي به امكانات كشور و تخصيص اعتبارات بانكي 
به دوس��تان و هم حزبي ها از ويژگي اصلي سرمايه داري 
رفاقتي است. ما در سال 84، 12 هزار ميليارد تومان ديون 
معوقه بانكي داشتيم اما در سال 92 و وقتي كه عمر دولت 
دهم به پايان رسيد، اين رقم به 260 هزار ميليارد تومان 
افزايش يافت كه نشان مي دهد چگونه اعتبارات بانكي به 
دوستان و رفقا اعطا شد بدون اينكه از آنها وثيقه كافي اخذ 
شده باشد. اين نشان مي دهد كه قدرت چگونه در ساختار 

نظام بانكي و تخصيص اين اعتبارات مداخله كرده است.
راغفر ادامه داد: ويژگي بعدي اين سرمايه داري رفاقتي، 
تخصيص فرصت ه��اي انحصاري و ش��به انحصاري به 
رفقا و دوستان اس��ت كه به طرز هولناكي اقتصاد ايران، 
امروز اسير اين انحصارها و شبه انحصارها شده است كه 
هزاران مورد آن را مي توان برشمرد كه يكي سلطان شكر 
و گروهي ديگر مافياي خودرو، گروه ديگري مافياي دارو 
را تشكيل مي دهند كه همه آنها از مصونيت هاي سياسي 
هم برخوردار هستند. سومين ويژگي اين اقتصاد سرمايه 
داري، دس��تكاري در نظام قيمت گذاري است؛ هزاران 
گوش��ي همراه وارد و متعاقب آن تعرفه گوش��ي همراه 
به شدت افزايش پيدا كرده و سود بسيار كالني را به جيب 

واردكننده هاي درون قدرت وارد مي كند. محصول چنين 
نظام س��رمايه داري رفاقتي، ناكارآمدي و فس��اد است و 
ناكارآمدي اصلي ترين علت سقوط همه ابرقدرت ها در 

طول تاريخ بوده است.
وي بي��ان كرد: پرداخت يارانه به ش��ركت هاي ناكارآمد 
دولتي و شبه دولتي را هم مي توان از ديگر مشكالت عنوان 
كرد. اخذ ماليات هم از ديگر داليل نارضايتي هاست زيرا 
نرخ مالياتي كس��اني كه درآمدهاي باالتر دارند كمتر از 
كساني كه در سطوح درآمدي پاييني قرار دارند و بخش 
قاب��ل توجهي از ماليات ها بر دوش طبقات متوس��ط به 
پايين جامعه بار مي ش��ود و به همين دليل زمينه هاي 
نارضايتي ها را به طور گسترده خصوصا در طبقه متوسط 

فراهم كرده است.
وي گفت: اقتصاد دچار ركود تورمي مزمن و طوالني شده 
است همچنين رشد گسترده نهادهاي نظامي، انتظامي و 
امنيتي در اقتصاد، فضا را براي فعاليت هاي بخش خصوصي 
و واقعي در كشور تنگ تر كرده است كه يكي از داليل فرار 
سرمايه ها و مغزها در كشور بوده و علت اصلي رشد فساد، 
حضور اين دسته از نهادها در اقتصاد كشور است. بيكاري و 
تورم مستمر، چشم انداز نااميدكننده اي را در برابر ديدگان 
همه و خصوصا نسل جوان قرار داده است كه همه اينها 
انباش��ت نارضايتي ها را امكان پذير كرده است؛ اشكال 
مختلف تبعيض در استخدام ها علت اصلي فرار مغزها و 
سرمايه هاي بخش خصوصي از كشور بوده است و به اين 
داليل رشد بي سابقه اقتصاد غير رسمي را هم بايد اضافه 
كرد كه دستمزدهاي نازل و عمدتا مشاغل واسطه گري و 

دست فروشي از اين قبيل است.
راغفر گفت: همچنين رش��د بازارهاي س��ياه را هم بايد 
اضافه كرد به نحوي كه بسياري از آنها توسط دستگاه هاي 
حكومتي و دولتي سازماندهي مي شوند. يكي از همين 
انحصارها، حضور دستگاه هاي امنيتي و نظامي در واردات 
خودرو اس��ت كه مافياي خودرو عمال توس��ط خود آنها 
مديريت مي شود و مساله مافياي دارو هم همين است كه 
وقتي مسير ورود و توزيع آن مشخص است چرا بايد از بازار 
سياه سر در بياورد و از گرفتاري و مصيبت مردم درآمدهاي 

زيادي توسط عده اي فراهم شود.
وي با اشاره به جايگاه دس��تگاه هاي نظارتي اظهار كرد: 
مجلس از ماهيت واقعي كه انعكاس اراده ملت باشد تهي 
شده است؛ شوراهاي شهر و روستا به فرصت هاي شغلي 
پردرآمد به رفقا و دوستان تبديل شده نه پيگيري كننده 
مطالبات مردم؛ احزاب سياسي به جاي انعكاس مطالبات 
عمومي براي گرفتن سهم خودش��ان از خوان گسترده 
خصوصي س��ازي ها به رقابت با هم پرداختند. همه اين 
م��وارد، علت اصلي ناكارآمدي اقتصادي كش��ور ش��ده 
است بنابراين نابرابري هاي گسترده فرصت ها، درآمد و 
ثروت در كش��ور و همينطور فقر كمر شكن كنوني همه 
محصول تصميمات نظام اقتصادي اس��ت و مردم ايران 
قرباني آنها شده اند. وي با بيان اينكه اصلي ترين مدافعين 
افزايش قيمت ها و تورم همين نهادهاي حاضر در اقتصاد 
كشور هستند، افزود: اين نهادها از افزايش قيمت ها سود 
مي برند و افزايش قيمت يكي از اصلي ترين سازوكارهاي 
بازتوزيع ثروت و درآمد به زيان طبقات محروم و متوسط 
است. اصلي ترين محرك همه اين نابساماني ها و چالش ها، 
نظام تدبير و تمش��يت امور است و تصميماتي كه در آن 
اتخاذ مي ش��ود به ش��كل گيري ابرچالش هاي ديگري 
مثل ابرچالش جمعيت، اشتغال، انرژي، آب، ديپلماسي 
اقتصادي، ن��وآوري و فناوري منتهي مي ش��ود كه اين 
ابرچالش ها روي هم تاثير مي گذارند و همه اينها منجر به 
شكل گيري فساد در كشور شده است و فسادي كه به وجود 
آمده است محصول سياست هاي حاصل از اين نظام تدبير 

و تمشيت امور است.
راغفر ادامه داد: اگر بخواهيم راه حل هايي براي اين مسائل 
مطرح كنيم بايد راهبرد خروج از شرايط كنوني با تاكيد 
بر تقويت و انسجام اجتماعي باشد و براي اينكه اين اتفاق 
بيفتد الزم است كه سياست هاي اقتصادي به نسل جوان 
جامعه ما اميد ببخشد و نخستين اقدامي كه بايد صورت 
بگيرد كه البته در هيچ دستور كاري وجود ندارد، خروج 
نهادهاي قدرت از اقتصاد و واگذاري س��هام شركت هاي 

آنها به مردم است.
وي با اشاره به نحوه درست اخذ ماليات از جامعه، گفت: 
نظام مالياتي ما بايد تبديل به نظام مالياتي تصاعدي شود 
يعني از كس��اني كه ثروت و درآمد باالت��ر دارند ماليات 

بيشتري گرفته شود. نظام باز توزيعي نياز داريم تا براي 
همه آحاد جامع��ه خصوصا براي آنهايي ك��ه در 3 دهه 
گذشته سهمي نداش��تند، سهمي تعيين كند و يكي از 
راه هاي اميدبخشي به نسل جوان، اعطاي مبلغ قابل توجه 
به آنها است تا بتوانند با اختيارات خودشان از اين منبع 
براي طرح هاي بزرگ در آينده استفاده كنند. اقدام ديگر 
اصالح نظام بانكي است كه دسترسي به تسهيالت بانكي 
بايد در اختيار همه باشد كه مستلزم ارايه برنامه توسعه 
دقيق اقتصادي اس��ت. بر حس��ب آماره��ا 50 درصد از 
جمعيت كشور اصال حساب بانكي ندارند درحالي كه بالغ 
بر 80 درصد سپرده ها متعلق به 2 و نيم درصد از جمعيتي 
است كه صاحب حساب بانكي هستند كه نشان مي دهد 
نظام اقتصادي خصوصا در دوران بعد از جنگ ناعادالنه 

عمل كرده است.
راغفر بيان داش��ت: مردم تاثير فس��اد را در س��فره خود 
مي بينند كه چطور در بازار دارو براي بيمارش��ان نيست 
و مجبور مي ش��وند فرش زير پاي خود را بفروشند. اينها 
واقعيت هاي تلخي اس��ت كه در اقتصاد م��ا وجود دارد 
درحالي كه جلوگيري از آنها راه حل دارد. در واكنش هاي 
حاكميت به شرايط كنوني، اين باور را مالحظه نمي كنيم.

    فرشاد مومني
فرشاد مومني در پايان اين جلسه اظهار داشت: تفكيك 
وجوه اقتصادي و غيراقتصادي حيات جمعي، يك تفكيك 
اعتباري و قراردادي است و خالصه مباحثي كه اساتيد 
مطرح كردند به اين معنا است كه حكومتگران بايد آگاه 
باش��ند كه وقتي بحران سياس��ي يا اجتماعي رخ دهد، 
به معناي اين اس��ت كه به بحران هاي حادتر اقتصادي، 
فرهنگي و بين المللي هم دچار هستيم لذا توجه به يك 

جنبه نبايد نافي توجه به وجوه ديگر  باشد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: دسترسي به داده هاي 
اقتصادي به وضوح نشان مي دهند كه با بحران هاي ناشي 
از فس��اد و ناكارآمدي تصميم گيران و سياست گذاران 
اقتص��ادي مواجه هس��تيم و وقت��ي اي��ن بحران هاي 
سياست گذاري را مورد بررسي قرار مي دهيم، مي بينيم 
كه در س��ه دهه گذشته تصميمات اقتصادي با شكست 
روبرو شدند و نكته تكان دهنده اين است كه در هر زمينه اي 
كه تصميم گيران و سياس��ت گذاران پرداخت بيشتري 
داشتند شكست خوردگي و فس��اد آفريني در آن حوزه 

بيشتر بوده است.
مومني افزود: حكومت گران بايد ب��ه اين موضوع توجه 
داشته باش��ند خود شكن آيينه شكس��تن خطاست و 
اعتراضات امروز آيين��ه اي از نارضايتي ها، بي كفايتي ها 
و فسادهاس��ت و مي بينيم كه هر يك از اين موضوعاتي 
كه سياست گذار با شدت به آن ورود كرده فاجعه آميزتر 

بوده است.
وي گف��ت: بايد در اين آيينه خود را بينند و اصالح كنند 
وگرنه شرايط بدتري پيش رو است. بخش اعظم فرودستان 
و دهك هاي با درآمد متوس��ط به زي��ر خط فقر رفتند و 
مطالبات مردم به رس��ميت ش��ناختن آنها است، مردم 
مطالبات به حق مش��اركت دارند كه اين مطالبات حق 

مسلم شهروندي است.
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه در درون ساختار 
قدرت با حذف افراد شايسته براي دستيابي به حكومت 
يكپارچه حق ش��هروندي را به اجرا نرساندند، ادامه داد: 
پشت كردن به عدالت اجتماعي و ساقط كردن دهك هاي 
درآمد متوسط و تحميل مشاركت زدايي، ريشه هاي اصلي 
انديشه اي و نهادي اين بحران است و تا زماني كه ريشه آن 

اصالح و از بين نرود اعتراضات باقي مي مانند.
مومني افزود: در يك ربع قرن گذش��ته دهك متوسط و 
فرودستان به رس��ميت شناخته نشدند و در نتيجه آرام 
آرام و به تدريج پديده به رسميت نشناختن كساني كه 
اين جمعيت را به رسميت نمي شناسد ايجاد شد كه اين 

روند به نفع هيچ كسي نيست.
وي تاكيد كرد: بايد به تجربه بشاراسد نگاه كنند، در آغاز 
اعتراضات سوريه اگر بشاراسد حتي پنج درصد مطالبات 
مردم را مورد اعتنا قرار مي داد سوريه با بازي هر سر باخت 
مواجه نمي شد. در شرايطي كه حكومت سوريه در مدت 
طوالني و 50 درصد سرزمين خود قادر به اعمال حكمراني 

نبود به پايگاه طمع قدرت هاي بزرگ دنيا تبديل شد.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: حكومتگران كساني 
را كه به آنها مي گويند تمكين به مطالبات مردمي نشان 
ضعف است دوست خود ندانند و بدانند كه هر حكومتي كه 
به مردم خود پشت كرد ناچار در ادامه راه، مسير بيگانگان 

را پيموده است.
وي گفت: طي ده سال گذشته كه تحريم هاي ظالمانه عليه 
ايران از سوي امريكا و همپيمانان از حد خارج شد ديديدم 
كه در اسناد رسمي كه منتشر شد صراحتا اعالم كردند كه 
غالب هدف از اين تحريم ها براندازي حكومت ايران بوده 
است. حال اگر حكومتگران به توصيه هاي كارشناسان 
كشور گوش نمي كنند حداقل به شيوه لقمان حكيم به 
اسنادي كه از سوي امريكا منتشر شده توجه داشته باشند 
كه اين موضوع به فسفر با كيفيت بااليي هم نياز ندارد و هر 
مسيري كه تحريم كنندگان از طريق آن پروژه براندازي را 

دنبال مي كند حكومت گران وارد آن نشوند.
مومني اف��زود: يك��ي از مهم تري��ن اه��داف تحريم ها 
س��رخوردگي جوانان از طريق تحميل سياس��ت هاي 
اشتغال زدا و تورم زا بوده است و در حالي كه حكومتگران 
ده ها خط قرمز تعريف كردند، خوب است كه يكي از خط 
قرمزهاي آنها هم سياست هاي اشتغال زدا و تورم  زا باشد.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه از زمستان 1400 
تا به امروز در طي س��ه نشست هشدار داديم كه با اين 
بودجه بي كيفيت با محوريت اشتغال زدايي و تورم زايي 
در نيمه دوم 1401 با بحران مواجه مي ش��ويم اظهار 
داشت: متاسفانه اين عدم انعطاف در برابر اين هشدارها 
غيرتوجيه بوده و اينكه از خودشان هيچ واكنشي نشان 

نمي دهند هيچ توجيه شرعي ندارد.
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پيام بازار طال براي خريداران: 
قيمت طال تغيير مي كند؟

قيمت طال روزگذشته درفاز صعودي بود و تحت تاثير 
افزايش 17 دالري قيمت اونس جهاني طال قرار گرفت. 
قيمت سكه نيز رش��د قيمت داشت به جز سكه تمام 
طرح جديد. اين سكه ديروز از رشد قيمت جا ماند و 30 
هزار تومان كاهش قيمت داشت. آيا روند قيمت طال در 
روزهاي آينده بازار همچنان در تعادل است؟ به گزارش 
تجارت نيوز، قيمت طال چهارش��نبه با افزايش قيمت 

اونس جهاني همراه شد و روند صعودي داشت. 
ديروز هر سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با كاهش 
نزديك به 30 ه��زار توماني، در آخرين پله هاي كانال 
14 ميليون تومان در نوسان بود و با قيمت 14 ميليون 
و 890 ت��ا 900 هزار تومان در بازار معامله ش��د. روند 
قيمتي ساير قطعات سكه بر مدار قيمت اونس جهاني 
طال چرخيد و روند صعودي به خود گرفت. قيمت سكه 
طرح قديم با بيش از 50 هزار تومان افزايش بيشترين 
رش��د را داشت و با قيمت حدودي 14 ميليون و 150 
هزار تومان در بازار معامله ش��د. اين در حالي بود كه 
قيمت س��كه طرح قديم روز گذش��ته وارد محدوده 
قيمتي 13 ميليون توماني شده بود. نيم و ربع سكه نيز 
هر كدام با افزايش 10 هزار توماني قيمت، به ترتيب به 
قيمت هاي 8 ميليون و 130 هزار تومان و 5 ميليون و 
130 هزار تومان در بازار رسيدند. روز گذشته )سه شنبه 
3 آبان( قيمت سكه روند كاهشي داشت اما قيمت سكه 
گرمي بدون تغيير باقي ماند. اما امروز قيمت اين قطعه 
از س��كه نيز هزار تومان رشد داشت. هر سكه گرمي با 
قيمت 3 ميليون و 106 هزار تومان در بازار معامله شد. 
در كنار روند بازار، حباب طال روند كاهش��ي داشت و 
حباب تمام س��كه آزادي طرح جديد كه در روزهاي 
گذش��ته از مرز 2 ميليون تومان گذش��ته بود به يك 
ميليون 979 هزار تومان رسيد و نزديك به 130 هزار 
تومان كاهش قيمت داشت. هر گرم طالي 18 عيار با 
قيمت يك ميليون و 357 هزار تومان رسيد و حدود 
9 هزار تومان رش��د قيمت داشت و هر مثقال طال نيز 
با افزايش 38 هزار توماني قيم��ت با نرخ 5 ميليون و 
879 هزار تومان در بازار معامله شد. در روزهاي پاياني 
نخس��تين هفته آبان 1401 قيمت دالر روند نزولي 
اندكي داشت اما قيمت طال روند صعودي را طي كرد. 
به نظر مي رسد ديروز تاثير قيمت اونس جهاني طال 
نق��ش پررنگ تري بر بازار طال داش��ته تا قيمت دالر! 
تحليلگران و فعاالن بازار سرمايه روند روزهاي اخير بازار 
طال و سكه و دالر را روند با ثباتي مي دانند. ثباتي كه هر 
چند در بازار دالر دستوري است اما در ساير بازارهاي 
نيز نقش آفريني مي كند. به اعتقاد فعاالن بازار اين روند 
بازار طال، در هفته هاي آتي نيز پابرجاست اما اينكه تا 
چه زماني قابل كنترل اس��ت را نمي توان پيش بيني 
كرد. محمد كشتي آرا، كارشناس بازار طال درباره روند 
بازار به تجارت نيوز مي گويد: ما وارد سومين هفته اي 
ش��ديم كه قيمت جهاني اونس طال در مسير نزولي 
است و قيمت ارز هم نوسانات معمول خود را دارد. در 
اين 3 هفته اخير حداكثر نوسان قيمت سكه 150 هزار 
تومان بوده و با اين مقدار نوسان مي توانيم بازار را با ثبات 
بدانيم. او با اشاره به اينكه در مقاطعي نوسان روزانه يا 
هفتگي يك ميليون توماني را در قيمت سكه داشتيم 
خاطرنشان مي كند: اما در حال حاضر نوسان زيادي در 
بازار وجود ندارد. يكي از عوامل باال رفتن قيمت اونس 
جهاني كاهش ارزش دالر است و برعكس در مواقعي 
كه ارزش دالر در بازارهاي جهاني رو به افزايش مي رود 
قيم��ت اونس جهاني نيز با كاهش همراه اس��ت. اين 
كارشناس طال، روند بازار در روزهاي آينده را باثبات و 
نوسان اندك پيش بيني مي كند و مي گويد: دو عامل 
اصلي يعني قيمت اونس جهاني و قيمت ارز در 3 هفته 
اخير نوسان محدود يك درصدي داشتند به همين علت 
قيمت سكه نوسان زيادي نداشته و بازار در تعادل است. 
تقاضا براي سكه و طال به دليل ثبات قيمتي در بازار نيز 
كاهش داشته اس��ت. بازار ارز در روز هاي گذشته يك 
روال تكراري را تجربه مي كند و نرخ دالر در محدوده 
32 هزار و 600 تا 32 هزار و 800 تومان در نوسان بوده 
است.   نرخ دالر امروز تا محدوده 32 هزار و 850 تومان 
باال رفت اما در ساعت 12 ظهرچهارشنبه با 32 هزار و 
700 تومان به فروش رسيد كه نسبت به روز قبل ِرنج 
بود.  در چند وقت گذشته سفته بازان توان شكست بازار 
ساز و رسيدن به مرز 33 هزر و 300 تومان را نداشته اند و 
از سوي ديگر معامله گران حاضر به عقب نشيني از مرز 
32 هزار و 600 تومان نبوده اند به همين دليل برخي 
از معامله گران از محدوده نوساني دالر به عنوان منطقه 
خاكس��تري ياد مي كنند.  قيمت دالر در بازار هرات 
باالتر از قيمت بسته شده سه شنبه معامله شد. نرخ دالر 
هرات 50 تومان رشد كرد و به 32 هزار و 530 تومان 
رسيد. دالر سليمانيه هم 50 تومان عقب نشيني كرد 
و به 32 هزار و 930 تومان به فروش رس��يد. نرخ حواله 
درهم در بازار نسبت به روز قبل رنج بود. قيمت درهم در 
محدوده 9 هزار و 70 تومان به فروش رسيد. نرخ برابري 
درهم به دالر 33 هزار و 314 تومان به دس��ت آمد كه 
نسبت به قيمت نقدي بيش از 600 تومان فاصله دارد. 
از نظر برخي از معامله گران فاصله مذكور ممكن است بر 
روي انتظارات صعودي معامله گران دالر اثر بگذارد با اين 
حال هراس از مداخله ارزي بازاساز در بين معامله گران 
موجب شد نرخ دالر بار ديگر مرز مقاومتي 32 هزار و 800 
تومان را از دس��ت بدهد.  بازار جهاني طال امروز جهش 
قابل توجهي را ثبت كرد. قيمت اونس طال در بازار امروز 
در محدوده هزار و 671 دالر معامله ش��د. اين قيمت در 
مقايسه با روز قبل 16 دالر باالتر بود. در بازار داخلي ايران 
هم قيمت طال 18 عيار 15 هزارو 500 تومان رشد كرد.

فلز زرد رنگ داخلي ب��ر روي يك ميليون و 358 هزار و 
900 تومان قرار گرفت. قيمت سكه هم در محدوده 14 
ميليون و 900 هزار تومان تا محدوده 14 ميليون و 950 
هزار تومان به فروش رسيد. عده اي از معامله گران معتقدند 
سكته اسكناس امريكايي و نوسان محدود آن موجب شده 
قدرت سكه بازان افزايشي كم شود. تحليلگران باور دارند 
در صورتي كه نرخ دالر از دژ مستحكم بازارساز عبور كند 
و باالي مرز 32 هزار و 800 تومان تثبيت بدهد قدرت 

سكه بازان افزايشي بيشتر خواهد شد.

در نشست »ارزيابي تحوالت اخير و ريشه هاي اقتصادي آن« مطرح شد

نهادهاي قدرت از اقتصاد خارج شوند



ادامه از صفحه اول| دول��ت در اين مدت با فروش 
اوراق س��ود بس��يار زيادي از بورس كسب كرده پس 
چگونه مي گويد كه همانند دولت هاي نگاه ابزاري به 
بورس نداشتيم! مصوبه هاي جديد و فروش اوراق و عدم 
تحقق وعده ها نيز از راهكارهاي استفاده از بورس است. 
با بررسي روند بورس در يك سال و دو ماه اخير مي توان 
گفت كه دولت سيزدهم نيز به نوبه خود نگاه ابزاري به 
بازار سرمايه داشته و همين نگاه ها و عدم حمايت باعث 
شده كه بورس روند نزولي به خود بگيرد. به هر ترتيب 
دولت سيزدهم بايد عملكرد اقتصادي خود را در حوزه 
بورس بررسي و تقويت كند تا بازار سرمايه جاني دوباره 

براي رشد شاخص و جبران زيان ها داشته باشد.

   كدام قوانين عملي نشده!
ثب��ات در قوانين و جلوگي��ري از تصميمات ناگهاني 
ديگر وعده رياست جمهوري در زمينه بورس بود؛ بازار 
سرمايه همانند ديگر بازار ها براي فعاليت نياز به آرامش 
و ثبات دارد و اين در حالي اس��ت كه شاهد تناقض در 
گفته ها و اظهارنظر هاي بين مسووالن و مديران هستيم 
كه بازار را به نوعي آشفته مي كند. شايد بتوان از بخش 
صادرات به عنوان بيشترين آسيب ديده از عدم وجود 
ثبات در قوانين و تصميمات ناگهاني ياد كرد. به نقل 
از ايسنا، رييس كنفدراسيون صادرات در تيرماه سال 
جاري به اين نكته اشاره كرد كه با وجود بهبود نسبي 
ش��رايط صادركنندگان در دولت سيزدهم همچنان 
اتخاذ برخي تصميمات ناگهاني و كوتاه مدت، شرايط را 
براي صادركنندگان دشوار كرده است و اين بي ثباتي 
در تصميمات مانع از آن شده است كه صادركنندگان 
دست كم بتوانند براي شش ماه آينده خود برنامه ريزي 

كنند. 
در مورد حل مشكل دامنه نوسان كه جزو وعده هاي 
بورسي رييس جمهور بود اما گام هايي برداشته شد و 
در فروردين ماه س��ال جديد با افزايش يك درصدي 
به مثبت-منفي 6 رسيد و در همين راستا، روز هاي 
ابتدايي ش��هريور، يك درصد ديگر به دامنه نوسان 
بازار اول و دوم اضافه ش��د و ب��ه مثبت منفي هفت 
درصد رس��يد اما برداش��تن اي��ن دو گام در جهت 
افزايش دامنه نوسان در حالي است كه هنوز هم در 
برخي سهام تاالر شيشه اي برخي روز ها شاهد ايجاد 
صف فروش هاي بسيار سنگيني هستيم و درنتيجه 

ريسك نقدشوندگي برخي سهام هنوز براي فعاالن 
بازار از بين نرفته است. 

رييسي در وعده ديگر خود در راستاي حمايت از توليد 
دست روي موضوع حساس ماليات ها گذاشته و وعده 
كاهش پانزده درصدي ماليات شركت هاي توليدي را 
پيش از تحويل گرفتن دولت داده بود. فارغ از بررسي 
موضوع كاهش پانزده درصدي ماليات كه شمش��ير 
دولبه كاهش درآمد دول��ت و افزايش توليد از طريق 
كاهش هزينه هاي شركت هاس��ت، رييس دولت در 
مدت زمان يك سال و دوماهه خود در اين وعده خود 
با فعاالن بازار صادق نبود و تنها پنج درصد از ماليات بر 

درآمد شركت ها كاهش يافت.
سوالي كه به طور جدي بايد از دولت پرسيده شود در 
مورد حذف اداره دستوري  بازار است. جايي كه در اليحه 
بودجه سال 1401 هيچ گونه احكامي در راستاي عملي 
كردن اين هدف در نظر گرفته نشد و پس از آن تنها به 
بخشنامه اي اكتفا شد. اين درحالي است كه هنوز در 
شهريور ماه امس��ال پس از گذشت هفده ماه از وعده 
دولت در اين راستا صحبت ها براي حذف قيمت گذاري 
دستوري با فعل آينده همراه است. چندي پيش يكي 
از مس��ووالن مربوطه در اظهاري نظ��ري عنوان كرد 
ك��ه دولت به دنبال افزايش قيمت خودروها نيس��ت 
و احتم��ال دارد كه وزارت صمت سياس��ت جديدي 
)آزادسازي قيمت( را در اين خصوص اتخاذ كرده و در 

آن حالت تمام خودروها در بورس كاال عرضه خواهند 
ش��د، اين در حالي اس��ت كه اين روز ها كشمكش و 
تناقض هاي مشهودي در زمينه عرضه دو خودرو 207 
و تارا را شاهد بوديم و در نهايت با مخالفت ايران خودرو 
تصميم عرضه دو خوردو ياد شده در بورس كاال فعال 
منتفي شد. بر اساس تجربه آزاد سازي نرخ سيمان و 
عرضه آن در بورس كاال كه در نتيحه  آن ش��اهد رشد 
سهام ش��ركت هاي اين صنعت بوديم، عقب نشيني 
دولت از تعيين سقف و كف قيمتي مي تواند گام مهمي 
در راستاي جان گرفتن بازار شمرده شود. اتفاقي كه 
مي تواند براي بورس كاموديتي محور ايران با افزايش 
صادرات شركت ها و درنتيجه افزايش سود سازي آن  
همراه شود. البته وعده ها اينجا تمام نمي شود و ده ها 
وعده ديگر است بايد بررسي شود اما در گزارش هاي 
آتي وضعيت وعده هاي بورسي بيش از گذشته بررسي 

خواهد شد. 

   بازار دريچه معامالت
شاخص كل بورس تهران ديروز چهارشنبه، چهارم 
آبان ماه با 26 هزار و 22 واحد كاهش، در ارتفاع يك 
ميلي��ون و 241 هزار واحدي قرار گرفت. ش��اخص 
هم وزن با هش��ت  هزار و ۳10 واحد كاهش به ۳61 
هزار و ۳۵7 واحد و ش��اخص قيمت ب��ا چهار هزار و 
۹61 واحد اف��ت به 21۵ هزار و 742 واحد رس��يد. 

ش��اخص بازار اول، 2۳ هزار و 4۸4 واحد و شاخص 
بازار دوم، ۳۸ ه��زار و 72۳ واحد افت را ثبت كردند. 
دي��روز در معامالت ب��ورس تهران، بي��ش از هفت 
ميليارد و ۵۹0 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۵2 هزار و ۹47 ميليارد ريال معامله ش��د. 
همچنين سيمان اصفهان )سصفها( با 1۸ واحد، سازه 
پويش )خپوش( با 1۵ واحد و ملي كش��ت و صنعت 
و دامپروري پارس )زپارس( با 10 واحد تاثير مثبت 
بر شاخص بورس داش��ت. در مقابل توسعه معادن و 
صنايع معدني خاورميان��ه )ميدكو( با 2 هزار و ۳۳۸ 
واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با يك هزار و 72۸ 
واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان )پارسان( با يك 
هزار و ۵27 واحد، معدني و صنعتي گل گهر )كگل( 
با ي��ك هزار و 2۳۹ واحد، معدني و صنعتي چادرملو 
)كچاد( با ۹2۹ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۹0۵ واحد 
و پتروشيمي پرديس )شپديس( با ۸۳2 واحد تاثير 

منفي بر شاخص بورس به همراه داشت.
بر پايه اين گزارش، ديروز نماد فوالد مباركه اصفهان 
)فوالد(، ايران خودرو )خودرو(، س��ايپا )خس��اپا(، 
گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، 
پااليش نفت تهران )شتران(، پااليش نفت اصفهان 
)شپنا(، پااليش نفت بندرعباس )شبندر( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
روز چهارشنبه صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه يك ميليارد و ۹6 ميليون برگه سهم 

به ارزش 2 هزار و 67۸ ميليارد ريال دادوستد شد.
ش��اخص فرابورس نيز روز اخير بيش از 277 واحد 
كاهش داش��ت و به 17 هزار و 210 واحد رسيد. در 
اين بازار بيش از سه ميليارد و 10۵ ميليون برگه سهم 
و اوراق مالي دادوس��تد شد و تعداد دفعات معامالت 
ديروز فراب��ورس بيش از 1۵1 هزار و 721 نوبت بود. 
فرآروده غذايي و قند چهارمحال )قچار(، كلر پارس 
)كلر(، سپيدار سيستم آس��يا )سپيدار( و صنعتي و 
معدني شمال شرق شاهرود )كشرق( با تاثير مثبت 
بر ش��اخص فرابورس همراه بودند، همچنين بيمه 
پاسارگاد )بپاس(، شركت سرمايه گذاري صبا تامين 
)صبا(، س��نگ آهن گهرزمين )كگهر(، پتروشيمي 
تندگويان )شگويا(، پتروش��يمي مارون )مارون( و 
پتروش��يمي زاگرس )زاگرس( تاثي��ر منفي بر اين 

شاخص داشتند.
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برنامه دوطرفه كردن معامالت 
بورس با راه اندازي آتي تك سهم

بورس پ�رس| محمود گ��ودرزي درخصوص 
شرايط فعلي بازار سهام گفت: متاسفانه به جهات 
مختلف فضاي منفي بازار به صورت فرسايش��ي 
ادامه دار شده و همه اركان بازار و سازمان مستمر 
و پيگيرانه به دنب��ال بهبود طرف تقاضا از طريق 
روش هاي مختلف تامين مالي براي هلدينگ ها 
و ش��ركت هاي بزرگ به منظ��ور حمايت از بازار 
هس��تند. طبق اعالم قبل��ي در كوتاه ترين زمان 
ممكن پس از ارايه درخواس��ت اين ش��ركت ها، 
امكان تامين مالي با ابزاره��اي موجود را فراهم 

خواهيم كرد.
وي افزود: در راستاي توسعه ابزارهاي نوين مالي، 
بورس تهران پيگير تقويت بازار مش��تقه از طريق 
راه اندازي بازار آتي تك سهم است. مصداق دو طرفه 
شدن بازار سهام همين ابزار است كه در آينده اي 

نزديك به صورت رسمي فعال خواهد شد.

برخورد با فساد و رانت
در كنترل تورم تاثيرگذار است

سنا| سيد كاظم موسوي، نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس با اش��اره به اينكه تورم و گراني 
همچنان بر معيش��ت جامعه تاثيرگذار اس��ت، 
گفت: اقتصاد ما در كن��ار تحريم هاي خارجي با 
خود تحريمي هاي داخلي نيز رو به رو است و رفع 
مشكالت و موانع داخلي به مديريت و نظارت بر 
جريان فعاليت ها اقتصادي باز مي گردد. بنابراين 
بايد كوش��يد ابتدا با رفع موان��ع، ثبات الزم را به 
بازار و به عرصه قيمت ها بازگرداند. سپس در پي 
كاهش قيمت ها رف��ت. زيرا كنترل تورم و ايجاد 
ثبات اگرچه مهم اس��ت ام��ا مطالبه اصلي مردم 

كاهش قيمت ها است.
اي��ن نماين��ده مجل��س عن��وان ك��رد: هرچند 
سياست هاي انبساطي و جبران كسري بودجه از 
راه استقراض، چاپ پول و ... مي تواند تورم زا باشد، 
اما آنچه در رشد كم سابقه تورم در چند سال اخير 
نقش داش��ته، بيش از همه افزايش نرخ ارز بوده 
است. عامل موثر در افزايش تورم باال رفتن نرخ ارز 
است، بنابراين، تا زماني كه نرخ ارز به ثبات نرسد 
قيمت ه��ا نيز ثبات نخواهد يافت و ما همچنان با 

تورم مواجه خواهيم بود.
به گفته اين نماينده مجلس؛ بايد ارزهايي كه در 
خارج از كش��ور بلوكه شده اند به كشور بازگردد. 
ارزهاي بلوكه ش��ده در خارج از كش��ور ناشي از 

درآمدهاي صادرات غير نفتي هستند.
موسوي با بيان اينكه اجراي اقتصاد مقاومتي از 
بيانات مقام معظم رهبري است گفت: در راستاي 
اقتصاد مقاومت��ي، بايد درآمده��اي حوزه هاي 
صنايع و معادن، كشاورزي و... با مديريت درست، 
براي حل مشكالت اقتصادي كشور مورد استفاده 
قرار گيرد چرا كه برخورد با هرگونه فساد و رانت 

در كنترل تورم تاثيرگذار است.
وي با اشاره به اينكه فساد و رانت رشد اقتصادي را 
كند مي كند، گفت: اگر شفافيت مالي ايجاد شود 
و جامعه ما همه به صورت يكس��ان به اطالعات 
اقتصادي و منابع مالي ب��ه خصوص منابع مالي 
كسب و كار دسترسي داشته باشند طبيعتا رشد 
اقتصادي ما باال مي رود. فس��اد با رشد اقتصادي 
رابط��ه منف��ي دارد. هرچه فس��اد بيش��تري به 
خصوص در سيستم اداري باشد رشد اقتصادي 

كمتر و پايين تر خواهد بود.

ماشين آالت صنعتي همچون 
تراكتور در بورس كاال عرضه مي شود
بازار س�رمايه| رييس كميس��يون اقتصادي 
مجل��س با بي��ان اينك��ه ماش��ين آالت صنعتي 
همچون تراكتور در بورس كاال عرضه مي ش��ود، 
گفت: عرضه محصوالت توليدي تراكتورس��ازي 
در ب��ورس حلق��ه مفق��وده چالش هاي��ي نظير 
قيمت گ��ذاري دس��توري و تامي��ن نقدينگ��ي 
كش��اورزان ب��راي خريد ماش��ين آالت صنعتي 
است كه با عملياتي شدن آن هم قيمت عادالنه 
و شفاف براي تراكتور تعريف شده و هم افزايش 
ظرفيت توليد به واس��طه قيمت عادالنه تحقق 
مي ياب��د. محمدرض��ا پورابراهيمي با اش��اره به 
قيمت گذاري دس��توري و تامين نقدينگي براي 
كش��اورزان جهت خريد تراكتور به عنوان يكي 
از چالش ه��اي اصلي بخش تولي��د گفت: عرضه 
محصوالت توليدي تراكتورسازي در بورس حلقه 
مفقوده اين چالش ها اس��ت كه با عملياتي شدن 
آن، قيمت عادالنه و شفاف براي تراكتور تعريف و 
هم افزايش ظرفيت توليد به واسطه قيمت عادالنه 
تحقق يافته و همچنين كاهش قيمت را در بازار 

آزاد شاهد خواهيم بود.
وي اف��زود: اگر بتوان با عرض��ه در بورس حذف 
تقاضاي كاذب را ممكن ساخت، تحولي بزرگ و 

قابل توجه در اقتصاد كشور اتفاق خواهد افتاد.
پورابراهيمي در عين حال كمك به كش��اورزان 
به دليل ويژگي كه در بازار س��رمايه وجود دارد، 
با ام��كان تامين منابع از طريق طراحي ابزارهاي 
مالي ك��ه اتف��اق خواه��د افت��اد را مهم ترين و 
اساس��ي ترين مزيت عرضه تراكت��ور در بورس 

اعالم كرد.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسالمي 
قيمت گذاري دس��توري را به نفع اقتصاد كشور 
ندانس��ت و اظهار كرد: ب��ا قابليت هاي توليدي و 
صادراتي كه در تراكتورسازي وجود دارد مي توان 
با هدايت مازاد توليدات اين مجموعه به بازارهاي 
صادراتي، از وزنه ارزي اين مجموعه براي افزايش 

تراز تجارت خارجي كشور بهره مند شد.

رونق معامالت etf ها در مهرماه
فرابورس| آمارها از بازار ابزارهاي مشتقه نشان از روند 
رو به رشد و توسعه اي اين بازار دارد. به  اين  ترتيب كه در 
ماه گذش��ته حدود 6۳ ميليارد تومان ارزش معامالت 
اين بازار بوده كه در مدت مشابه سال قبل اين رقم تنها 
400 ميليون تومان بوده و با رشد خيره كننده نزديك به 
14 هزار درصدي مواجه شده است. بازارهاي فرابورس 
در اولين ماه فصل پاييز شاهد دادوستد نزديك به 62 
ميليارد ورقه انواع دارايي مالي به ارزش بالغ  بر 667 هزار 
ميليارد تومان بودند كه در حدود 2 ميليون و 700 هزار 
نوبت معامالتي به ثبت رس��يد.به  اين  ترتيب طي 1۸ 
روز معامالتي مهر ماه در حالي حجم معامالت نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته با دو درصد رشد، تغيير 
قابل توجهي نداشته است ارزش معامالت با افزايشي ۵۹ 
درصدي همراه شد. ارزش معامالت به تفكيك بازارها 
نش��ان مي دهد كه در ميان بازارهاي سهام فرابورسي، 
طي اين مدت بازار پاي��ه با معامالتي به ارزش 6.6 هزار 
ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را داشته است، 
رتبه دوم هم متعلق به بازار اول با ارزش معامالتي ۵ هزار 
ميليارد توماني بوده و بازار دوم نيز در اين يك ماه ارزش 
معامالتي ۳ هزار و 700 ميليارد تومان را تجربه كرد.بازار 
ابزارهاي نوين مالي نيز در اين مدت با ارزش معامالت 
نزديك به 6۵2 هزار ميليارد تومان نس��بت به مهرماه 
سال گذشته 6۸ درصد افزايش داشت.همچنين آمارها 
از بازار ابزارهاي مشتقه نشان از روند رو به رشد و توسعه اي 
اين بازار دارد. به اين ترتيب كه در ماه گذشته حدود 6۳ 
ميليارد تومان ارزش معامالت اين بازار بوده كه در مدت 
مشابه سال قبل اين رقم تنها 400 ميليون تومان بوده و با 
رشد خيره كننده نزديك به 14 هزار درصدي مواجه شده 
است.نگاهي به جزييات معامالت اين بازار نشان مي دهد 
در ماه گذشته بيش از 20۹ ميليون برگه حجم معامالت 
اين بازار بوده است كه رشدي نزديك به 2۳ هزار درصدي 
نسبت به مهر سال قبل داشته است.رصد معامالت بازار 
ابزارهاي نوين مالي نيز نشان مي دهد در مهرماه ارزش 
معامالت اوراق بدهي رشدي 67 درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال قبل داشته، همچنين معامالت صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله طي اين مدت نيز بارونق 
همراه شده است.به اين ترتيب كه در اين مدت بيش از 17 
ميليون واحد به ارزشي بالغ بر 1۹ هزار ميليارد تومان از 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله مورد دادوستد 
قرارگرفته كه رشدي ۳17 درصدي در حجم و افزايشي 
146 درصدي در ارزش معامالت را شاهد بوديم.اما در 
سوي ديگر اين بازار شاهد كاهش اقبال به اوراق گواهي 
تسهيالت مسكن هستيم، به اين ترتيب كه دراين مدت 
بيش از 27۵ ميليارد تومان اوراق گواهي تس��هيالت 
مسكن خريدوفروش ش��د كه 7 درصد نسبت به مهر 
سال گذشته كم شده است.در ادامه اين گزارش نگاهي 
به روند معامالت س��هام در مهرماه نشان مي دهد طي 
اين مدت به طور ميانگين روزانه بيش از 2 ميليارد برگه 
سهم به ارزشي بالغ بر ۸۵0 ميليارد تومان در اين بازارها 
دادوستد مي شده كه بازار پايه با معامالت 1۳ ميليارد و 
700 ميليون حجمي به ارزش 6.6 هزار ميليارد تومان 
بيشترين س��هم را در مبادالت بازارهاي سهام داشته 
است. پس از آن، بازارهاي اول و دوم با ارزش معامالتي ۵ 
هزار و ۳700 ميليارد توماني، بيشترين ارزش معامالت 
را داشتند. در ادامه رصد معامالت سهام فرابورس به 
ارزش معامالت خرد مي رسيم. طي اين مدت ارزش 
معامالت خرد سهام بيش از 1۳ هزار و 200 ميليارد 
تومان بود كه ۵ صنعت بزرگ بازار بالغ بر 40 درصد 
از ارزش معامالت را در اختيار داشتند. به اين ترتيب 
نزديك به 6 هزار ميليارد تومان ارزش معامالت خرد 
متعلق به صنايع س��رمايه گذاري ها، خودرويي ها، 

بيمه، محصوالت شيميايي و فلزات اساسي بود.

دولت سيزدهم به بورس
نگاه ابزاري ندارد؟

تجار ت نيوز| روز سه ش��نبه نشست خبري احسان 
خاندوزي، س��خنگوي اقتصادي دولت برگزار ش��د. 
احس��ان خاندوزي، وزير اقتصاد گفت ك��ه در دولت 
سيزدهم مثل دولت هاي قبل نگاه ابزاري و كوتاه مدت به 
بورس نداريم و استفاده ابزاري دولت هاي قبل از بورس، 
آسيب هاي زيادي را به مردم و كليت بازار زد.سخنگوي 
اقتصادي دولت ادامه داد: شرايط بازار سرمايه مخصوصا 
از خرداد ماه مقبول نيس��ت! تالش ما اين است كه در 
كنار كميسيون اقتصادي مجلس بتوانيم به يك توافق 
مشترك براي اثرگذاري در س��ودآوري شركت هاي 
بورسي برسيم و بازار ابهام نداشته باشد. بودجه 1402 
بايد با پيام هاي اميدواركننده براي بازار سرمايه همراه 
باش��د.با وجود اين صحبت هاي سخنگوي دولت چرا 
بورس در اين مدت روند نزولي داش��ته است؟ در وهله 
اول وزارت اقتصاد عقيده دارند كه دولت س��يزدهم به 
وعده هاي خود عمل ك��رده و علت ريزش بازار عملي 
نشدن وعده ها نيست! اما بررسي هاي تجارت نيوز نشان 
مي دهد كه بخش عمده اي از وعده هاي بورسي دولت 
سيزدهم درخصوص بورس عملي نشده است.دولت 
سيزدهم 12 مرداد ماه شروع به كار كرد و شاخص در 
زمان روي سطح يك ميليون و ۳7۵ هزار واحدي بود 
و اكنون به مح��دوده يك ميليون و 200 هزار واحدي 
رسيده است. در اين مدت سياست هاي دولت باعث شد 
كه بورس روند نزولي به خود بگيرد وارد محدوده جديد 
شود. يعني در يك سال و اندي اخير دولت سيزدهم به 
جاي ترميم بورس با اعمال سياست هاي جديد باعث 
شد كه بازار سرمايه روند نزولي به خود بگيرد و نوعي 
اعتماد سهامداران نسبت به بازار سهام كاهش يابد.

دولت در اين مدت با فروش اوراق سود بسيار زيادي 
از بورس كسب كرده پس چگونه مي گويد كه همانند 
دولت هاي نگاه ابزاري به بورس نداشتيم!مصوبه هاي 
جديد و ف��روش اوراق و عدم تحق��ق وعده ها نيز از 
راهكارهاي اس��تفاده از بورس است. با بررسي روند 
بورس در يك س��ال و دو ماه اخير مي توان گفت كه 
دولت س��يزدهم نيز به نوبه خود نگاه ابزاري به بازار 
سرمايه داشته و همين نگاه ها و عدم حمايت باعث 

شده كه بورس روند نزولي به خود بگيرد.

»تعادل«وعدههايبورسيرابررسيميكند

بازي با اعتماد سهامداران

 چرا سهامداران زيان كردند؟

ثباتبورسبرايدولتمهماست

معامالت الگوريتمي، معامالتي اس��ت كه توس��ط 
ربات ها ب��ا تعريف ه��اي متفاوت انجام مي ش��ود، 
معامالت را در چند ثانيه و به سرعت انجام مي دهند. 
اما اينكه فناوري هاي به روز ب��ه خدمت بازار بيايد 
هيچ مشكلي نداشته و باعث شكوفايي بازار خواهد 
شد، اما چرا در ش��رايط فعلي معامالت الگوريتمي 
براي بازار سرمايه غير منصفانه است؟ در اين گزارش 

به آن خواهيم پرداخت.

   بررسي معامالت الگوريتمي
در بازار ايران و بازار جهاني

يكي از راهكارهاي معامالت در بازار جهاني معامالت 
الگوريتمي اس��ت كه توس��ط دو نوع س��رمايه گذار 
عمده يعني بانك ها و موسسات مالي يا بازارگردان ها 
استفاده مي ش��ود. در بورس هاي بين المللي به دليل 
ب��اال بودن عمق معام��الت و نبودن پدي��ده اي به نام 
صف خريد يا صف فروش اس��تفاده از اين فناوري به 
نفع بازار تمام مي ش��ود، اما در ب��ورس ايران به دليل 
صف ه��اي ف��روش و خريد و ك��م بودن عم��ق بازار، 
معامالت الگوريتمي تنها راه براي نوس��ان گيري از 
س��هامداران خرد فراهم كرده است. سنا روز گذشته 
در گزارشي نوش��ت كه 1۸ كارگزاري براي دسترسي 
معامله گران حقيقي به »معامالت الگوريتمي« مشخص 
شده اند، اما س��ازمان بورس به وضوح مشخص نكرده 
كه معامالت الگوريتمي آيا براي س��هامداران حقيقي 
براي سهامداران خرد زير 200 ميليون تومان نيز فعال 
مي شود يا خير؟ اما دادگس��تري تهران پس از بررسي 
مستندات معتقد است: »روند فعلي معامالت الگوريتمي 
و فعاليت بازارگرداني عامل زيان مس��تمر سهامداران 

اس��ت.« نعمت اله بهروزي معاون حقوقي دادگستري 
اس��تان تهران طي نامه اي به معاونت حقوقي سازمان 
بازرسي كل كشور، عدم رعايت الزامات قانوني معامالت 
الگوريتمي و فعاليت بازار گرداني را عامل زيان مستمر 
سهامداران دانس��ت و بر لزوم نظارت بر اجراي صحيح 

قوانين و دستورالعمل هاي قانوني تاكيد كرد.
همان گونه كه در ابتداي گزارش به آن اشاره شد، در بازاري 
كه عمق كمي داشته و پول در جريان نباشد، استفاده از 
معامالت الگوريتمي تنها مي تواند نوسان گيري نهادهاي 
مال��ي را از مردم عادي تس��هيل كند، ب��ه عنوان نمونه 
شركتي كه توانسته eps باال بسازد و خبر بسيار مثبتي 
در صنعت دارد، صبح آغاز معامالت به يك باره از دسترس 
خريد خارج شده و اين نشان مي دهد، سهامداران خرد 
قدرت مقابله با الگوريت��م را ندارند، در وضعيت فروش 
نيز همين واقعيت صدق ك��رده و معامالت الگوريتمي 
مي تواند قبل از ديگران وضعي��ت فروش را فراهم كند. 
الگوريتم ها توانايي پياده سازي فيلترهاي آماده خريد و 
فروش را به صورت سريع داشته و از اين رو افراد حرفه اي 

بازار نيز توانايي مقابله با آن را ندارند.
اس��تفاده از الگوه��اي جهاني براي پيش��رفت بازار 
س��رمايه تنها در صورتي قابل توجيه اس��ت كه بازار 
ايران عمق كافي را داش��ته و چرخش پول پرقدرتي 
داشته باش��د، ش��رايط امروز بازار س��رمايه ايران با 
معامالت خرد ميانگين 2 هزار ميليارد تومان باعث 
شده، الگوريتم ها بالي جان سهامداران خرد باشند.

   گزارش هاي خوب صنايع
و ريزش هاي ادامه دار

صورت مال��ي 6 ماه��ه نماده��اي بورس��ي در 

سامانه كدال منتشر شده و بس��ياري از شركت ها 
وضعيت س��ودآوري خوب��ي را ثبت ك��رده و حتي 
برخي از شركت ها نيز توانسته اند زيان انباشته خود 

را كاسته و وضعيت بهتري داشته باشند.
برخي از ش��ركت هاي پااليشي توانسته اند وضعيت 
 eبرp بس��يار خوبي را در گزارش ها داش��ته و حتي
اين صنعت به زير محدوده 4 رس��يده و در محدوده 
۳ و نيم قرار بگيرد كه اين وضعيت ارزندگي بس��يار 
خوب اس��ت، برخي ديگر از صنايع مانند غذايي نيز 
با افزايش حاشيه سود ناخالص مواجه شده و برخي 
از نمادهاي غذايي توانسته اند افزايش حاشيه سود 
بين ۵ تا 10 درصد را نيز كس��ب كنند. شركت هاي 
قطعات خودرو نيز گزارش هاي بسيار خوبي را ارايه 
كرده و توانسته اند با افزايش eps تي تي ام و كاهش 

pبرe مواجه شده اند.

   بي تفاوتي سازمان بورس به ريزش ها
يكي از مواردي ك��ه س��هامداران را ناراحت كرده 
بي تفاوتي اين روزهاي رييس س��ازمان بورس بوده 
و اين س��ازمان تنها به كارهاي رسانه اي آن هم در 
رسانه هاي خود بس��نده كرده و تنها اقدام مثبت را 
تبليغ براي ارزندگ��ي صنايع و نمادها تعريف كرده 
است كه اين استراتژي به هيچ وجه صحيح نيست، 
اگرچه رييس س��ازمان بورس در يك س��ال اخير 
اقدامات مثبتي مانند افزايش دامنه نوس��ان انجام 
داده است اما فكري اساسي براي ورود پول هوشمند 
به بازار سرمايه انجام نداده است، بازار سرمايه امروز 
از مولفه هاي كالن اقتصاد و نيامدن پول به س��مت 
اين بازار رنج برده و اين مه��م تنها با رايزني رييس 

سازمان بورس با وزير اقتصاد و بيان مكرر دغدغه ها 
تا رفع آن اجرايي خواهد شد، متأسفانه كنش هاي 
مناسبي را از مجيد عش��قي رييس سازمان بورس 
ش��اهد نبوده و او هم مانند س��هامداران خرد تنها 
نظاره گر ريزش بورس و رس��يدن به حمايت هايي 

است كه روز به روز از دست مي رود.

   تغيير شاخص كل بورس
و ايجاد بازار دو طرفه

 بازار س��رمايه در چند ماه اخير تبدي��ل به يك بازار 
با مولفه هاي غير نقد ش��ونده ب��ا ميانگين معامالت 
روزانه 2 هزار ميليارد تومان تبديل شده است، يكي 
از مولفه هايي كه مي تواند به بازار سرمايه جاني تازه 
بدهد، ايجاد بازار دو طرفه و چرخش آزاد پول در اين 
بازار است، در دوره قبلي رياست سازمان بورس بحث 
بازار فروش تعهدي مطرح شده بود كه در اين دوره به 
كلي مسكوت مانده و سازمان بورس تنها به اقدامات 
آسان تر مانند افزايش دامنه نوسان بسنده كرده است.

   رايزني براي تعامالت با شبكه بانكداري
يكي از نقاط ضعف سازمان بورس در دوره اخير عدم 
تعامل با شبكه بانكداري به ويژه بانك مركزي براي ارايه 
تسهيالت ويژه به س��هامداران خرد و عمده است كه 
اين وضعيت بايد در آينده اصالح شده تا بازار سرمايه 
بتواند از چرخش پول منسجم از شبكه بانكداري در 
تمام شرايط بهره مند شود نه اينكه پمپاژ پول در بازار 
س��رمايه تنها براي روزهايي باشد كه دولت سياست 
انبساطي پولي دارد و در زمان سياست انقباضي دولت 
مانند يك سال اخير، بورس در وضعيت اغما به سر ببرد.

در پي انتشار گزارشي از روند بازار سرمايه با تيتر »2۵ 
ماه عقبگرد بورس« وزارت اقتاد جوابيه اي را به دفتر 

نشريه ارسال كرده است كه در زير مي خوانيد.
دولت سيزدهم از وعده هاي خود براي حمايت از بازار 
سرمايه عقب نشيني نكرده و ثبات و چشم انداز بورس 
براي دولت همواره مهم بوده است؛ به همين جهت در 
ادامه راهكارهاي حمايتي از ب��ورس كه از ابتدا اتخاذ 
كرده و به آن پايبند بود، حاال كارگروه مديريت ريسك 
پيش از تدوين بودجه سال 1402 را تشكيل داده است.

به گزارش ش��ادا، مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 
1401/۸/2 روزنامه تعادل با عنوان »2۵ ماه عقبگرد« 
در همين تاريخ نوش��ت: دولت هيچگاه از وعده هاي 
خود درباره حمايت از بازار سرمايه عقب نشيني نكرده 
اما بازار س��رمايه و تحوالت در اين بازار متاثر تحوالت 
در بخش حقيقي اقتصاد اس��ت و تغيير در متغيرها و 
ريس��ك هاي حوزه  هاي سياسي، اقتصادي، تجاري، 
اجتماعي و ... در قيمت سهام، صنايع مختلف و به تبع 

آن بازار نمود پيدا مي كند.

تصويب و ابالغ 10 بند حمايتي از بازار سرمايه در بهمن 
ماه 1400 نخستين اقدام عملي دولت در حمايت از 
بازار بورس بود كه پس از ابالغ آن تا پايان تيرماه سال 
جاري شاخص كل بورس تهران )وزني ارزشي( حدود 
2۵ درصد رشد و شاخص كل بورس تهران )هم وزن( 
۳2 درصد رشد داشته است اما ثبات و چشم انداز بورس 
براي دولت همواره مهم بود اما متاسفانه از سير اتفاقاتي 
كه دنيا رخ داد از جمله موضوع جنگ كه عالوه بر كل 
جهان بر ايران هم اثر گذاشت و ناآرامي هاي اخير هم 

در ايجاد چشم انداز منفي بي تاثير نبود.
تعيين سقف نرخ گاز خوراك و سوخت براي صنايع 
از جمله اقدامات حمايتي بود چرا كه با قيمت هاي 
فعل��ي گاز در اروپ��ا و امري��كا، اگر س��قف قيمتي 
براي نرخ گاز صنايع اعمال نمي ش��د، حدود 400 
هزارميليارد تومان سود صنايع كاهش پيدا مي كرد 
و عالوه بر زيان ده ش��دن صنايع و فشار مضاعف بر 
صندوق هاي بازنشستگي، بازار سرمايه سقوط 20 
تا ۳0 درص��دي را تجربه مي كرد و زيان س��نگين 
مج��ددي به س��هامداران وارد مي ش��د. ابتكاراتي 

همچون پرداخت سود سنواتي به مردم كه سال ها 
در حساب بانكي شركت هاي بورسي رسوب كرده 
و به مردم پرداخت نش��ده بوده، تحقق ورود اولين 
استارتاپ به بازار سرمايه در دولت جديد، پيگيري 
ثبات در نرخ بهره بين بانكي و همچنين رفع ابهام در 
موضوعاتي همچون خودرو از ديگر اقدامات انجام 
شده است. در حوزه واريزي ها به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه نيز، پس از مذاكرات مديران سازمان بورس و 
صندوق توسعه ملي، چند مرحله واريزي ها به صندوق 
تثبيت انجام و مجموع واريزي ه��ا به 6۵00 ميليارد 
تومان رسيد. مدنظر قرار دادن مالحظات بازار سرمايه 
كشور در سياست گذاري  ها و تصميم گيري  ها از ديگر 
رويكردهاي ج��دي دولت و وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي در راس��تاي حمايت از بازار س��رمايه است كه 
در همين زمينه برگزاري هم انديشي با هلدينگ هاي 
بزرگ بورسي و دريافت پيشنهادات آنها براي تدوين 
بودجه 1402 با توجه به اثرپذيري سودآوري صنايع از 
متغيرهاي بودجه انجام شد. برگزاري و تدام جلسات 
با سرمايه گذاران نهادي و حقوقي هاي بزرگ و مديران 

تامين س��رمايه بازار با نهاد ناظر بازار و تش��كيل يك 
كارگروه منس��جم در س��ازمان بورس براي مديريت 
ريس��ك هرگونه تصميم در مورد پيش نويس اليحه 
بودجه سال آينده پيش از نگارش آن از جمله اقداماتي 
است كه در راستاي حمايت از بازار بورس انجام شده 
است. توافق براي اختصاص منابعي از سوي هلدينگ ها 
جهت حمايت از سهم هاي خود در قالب انتشار اوراق 
اختيار تبع��ي را مي توان يكي ديگ��ر از رويكردهاي 
حمايتي اخير برش��مرد. بر اين اساس هلدينگ هاي 
بزرگ س��رمايه گذاري ظرف چند روز آينده از سهام 
زيرمجموعه خودشان با انتش��ار اوراق اختيار فروش 
تبعي حمايت خواهند كرد كه به معناي تضمين سود 
براي س��هامداران است تا هلدينگ ها نشان بدهند به 

ارزندگي سهام خود اطمينان دارند.
البته ناگفت��ه نماند كه روند بازار س��رمايه با توجه به 
متغيرهاي واقعي در اقتصاد مشخص خواهد شد و با 
توجه به اقدامات گسترده دولت پيرامون صنايع مختلف 
و بازار سرمايه، بازگشت اعتماد به اين بازار و چشم انداز 

مثبت آن دور از ذهن نيست.

جوابيه



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه وزير راه و شهرسللازي اعللام كرده، بحران 
تامين مسكن براي انبوه سازي دولتي در مقياس ساالنه 
يك ميليون آپارتمان رفع شده است. همزمان ديروز 
بانك مركزي از سللرعت بخشي به اعطاي تسهيات 
سللاخت در طرح نهضت ملي مسكن خبر داد. در اين 
حال، مشللكل پنهان و البته اساسي ساخت مسكن 
دولتي، زمين و تسهيات نيسللت. بي گمان، چالش 
پنهان اين طرح، »تورم« فزاينده است كه قيمت تمام 
نهاده هاي توليد مسكن )زمين، مصالح ساختماني و 
دستمزد نيروي كار( را به طور ماهانه و در برخي موارد 
هفتگي دستخوش تغيير كرده و مي كند و انبوه سازان 
مشاركت كننده در اين طرح را با مشكات عديده اي 
مواجه كرده و خواهد كرد. چرا كه اين متغير پنهان و 
خارج از بازار ساخت و ساز اجازه شكل گيري و پيشرفت 
عمليات ساخت و ساز را به مجريان اين طرح نمي دهد. 
از اين رو، همانطور كه طي سال هاي اخير شاهد توقف 
عمليات سللاخت در برخي از سايت هاي مسكن مهر 
بوده ايللم، در آينده نيز به احتمال زياد شللاهد توقف 
ساخت وساز مسكن نهضت ملي نيز خواهيم بود. اين 
در حالي اسللت كه »زمان« هم براي متقاضيان و هم 

براي دولت عنصر كليدي است.
در اين حال، رسللتم قاسللمي وزير راه و شهرسازي با 
تاكيد بر اينكه بحران مسكن را در كشور حل مي كنيم، 
گفت: در حوزه ساخت و ساز مسكن با مشكات زيادي 

روبرو هستيم.
به گزارش تسللنيم، قاسللمي در مراسم اعطاي حكم 
رياست شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان به 
حمزه شكيب درباره مشكل مسكن در كشور، اظهار 
كرد: بيشترين متوسللط سبد هزينه خانوار در كشور 
مربوط به تامين مسكن است. با اين بحران در كشور 
روبرو هستيم، بنابراين يك وظيفه جدي بر دوش ما 
به عنوان متولي مسكن است كه بايد با تاش بيشتر 

كمبودها را جبران كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه مهم ترين مولفه مهم براي مردم 
بحث مسكن اسللت، افزود: وزارت راه و شهرسازي در 
تاش است اين مشكات را بر طرف كند. در اين راستا 
بايد بحث وام و زمين ها را برطرف كنيم، در حوزه زمين 
بحران را پشت سللر گذاشته ايم اما در ساخت و ساز با 

مشكات زيادي روبرو هستيم.
وزير راه و شهرسللازي بيان كرد: كمك سازمان نظام 
مهندسي ساختمان مي تواند راهگشاي حل مشكل 
مسكن باشد. اگر اراده وهمراهي باشد پيشرفت هاي 
بسيار زيادي دست خواهيم يافت. اميدواريم با حضور 
شوراي مركزي اين انسجام و همدلي در سطح كشور 
صورت گيرد  تا بتوانيم معضل اصلي كشور كه همان 

مسكن است را برطرف كنيم.

   ورود خزانه دار كشور به مساله زمين 
در تحولي ديگر، خزانه داركل كشللور در اباغيه اي به 
كليه دسللتگاه هاي اجرايي خواسللتار تحويل اراضي 

غيرمولد به وزارت راه و شهرسازي شد.
در اباغيه سيد رحمت اهلل اكرمي خزانه داركل كشور 
به كليه دسللتگاه هاي اجرايي آمده است: در اجراي 
حكم ماده )10( قانون جهش توليد مسكن و مطابق 
دسللتور رياسللت محترم جمهوري اسللامي ايران 
موضوع بند )5( نامه شماره 84013 رييس محترم 
دفتر رييس جمهور مقتضي اسللت نسبت به تحويل 

اراضي غيرمولد در اختيار آن دستگاه به وزارت راه و 
شهرسازي اقدام و نتيجه را براي اصاح اسناد مالكيت 
به سازمان ثبت اسناد و اماك كشور اعام و فهرست 
و مشخصات زمين هاي فاقد بهره برداري و غيرمولد 
انتقال يافته به وزارت يادشده براي اجراي طرح اقدام 
ملي مسكن را براي ثبت در سامانه سادا به اين وزارت 
ارسال كنند. شايان ذكر اسللت اموال غيرمنقول در 
اختيار آن دستگاه شللامل اراضي مولد، ساختمان، 
تأسيسللات و... كه مللورد بهره برداري مي باشللد و 
همچنين امللوال غيرمنقللول مازاد كلله در اجراي 
جزءهاي )1( و )2( بند )ب( تبصره )18( قانون بودجه 
سال 1401 كل كشور براي مولدسازي و فروش اقدام 

گرديده اند، مشمول اجراي حكم مذكور نمي باشد.

   اعطاي تسهيالت سرعت مي گيرد 
در اين حال، به گفته يكي از مسووالن بلندپايه بانك 
مركزي، با رعايت چارچوب منابع و مصارف شبكه بانكي 
و رفع ايرادات سامانه وزارت راه و شهرسازي و همچنين 
دستور كاري كه در دولت درخصوص تنوع بخشي به 
نحوه تامين مالي طرح جهش مسكن در جريان است، 

اجراي اين طرح سرعت بيشتري خواهد گرفت.  
معاون اداره اعتبارات بانك مركزي با اشللاره به قانون 
جهش توليد مسكن گفت: حسب قانون جهش توليد 
مسكن مقرر شده است بانك هاي عامل 20 درصد از 
تسهيات پرداختي را به بخش مسكن اختصاص دهند 
كه اين قانون به همراه سهميه بانكي مربوطه بافاصله 
پس از تصويب در مجلس شللوراي اسامي و اباغ آن 

توسط رياست جمهوري به شبكه بانكي اباغ شد. 
صحابي بر لزوم هماهنگي بيشللتر بيللن وزارت راه و 
شهرسازي، بانك مركزي و بانك ها در راستاي تسريع 
اجرايي شدن قانون تاكيد كرد و گفت: دستورالعمل 
مربوط به قانون جهش توليد مسكن با همكاري وزارت 
راه و شهرسازي تهيه و به شبكه بانكي اباغ شد، ضمن 

اينكه با توجه به مصوبات شوراي عالي مسكن و ابهامات 
مطروحه ازسوي بانك ها و وزارت راه و شهرسازي در 
راستاي تسهيل در اجراي قانون مزبور به روزرساني و به 
شبكه بانكي اباغ شد. همچنين سقف فردي تسهيات 

نيز در شوراي پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.
معاون اداره اعتبارات بانك مركزي با اشاره به بانك محور 
بودن تامين مالي اين قانللون افزود: يكي از مهم ترين 
مشكات طرح نهضت ملي اين موضوع است كه تامين 
مالي آن با اتكاي صرف بر منابع و تسهيات بانكي در 
نظر گرفته شده است و شبكه بانكي نيز بنا بر تكاليف 
متعددي كه حسب قوانين و مصوبات مختلف بر عهده 
آن قرار داده شده عما با محدوديت منابع مواجه بوده و 
بايد مراقب بود كه اجراي اين تكاليف با توجه به تعدد آن 
و وضعيت مالي بانك ها منجر به استفاده از پول پرقدرت 
بانك  مركزي كه عما منجر به افزايش نقدينگي و رشد 
پايه پولي و نهايتا تورم مضاعف كه از خطوط قرمز دولت 

سيزدهم است، نشود.
صحابي افزود: علي ايحال از ديگر موارد قابل اشاره اين 
موضوع است كه طرح مذكور سامانه محور بوده و عما 
از ابتداي ثبت نام تا پرداخت تسهيات مي بايد از طريق 
سامانه وزارت راه و شهرسازي صورت بگيرد كه ارتباط 
بين بانك ها و سامانه وزارت راه و شهرسازي تا چند ماه 
گذشته عما داراي مشكل بوده و اخيرا امكان اتصال به 
سامانه و معرفي متقاضيان از طريق سامانه به بانك هاي 

عامل فراهم شده است.
وي اداملله داد: بانللك مسللكن كه از سللنوات قبل و 
درخصوص طرح هاي مشللابه به اين سللامانه وصل 
بوده است در حال حاضر عملكرد قابل قبولي داشته، 
به طوري كه به ميزان 630 هللزار ميليارد ريال قراداد 
بابت طرح هاي نهضت ملي توسللط بانك مسللكن با 
متقاضيان منعقد و به مبلللغ 213 هزار ميليارد ريال 

تسهيات نيز پرداخت شده است.
معاون اداره اعتبارات بانك مركزي افزود: از ديگر موارد 

قابل اشاره نيز توجه به اين نكته است كه قانون مذكور 
صرفًا در خصوص تسللهيات مسكن شهري نبوده و 
عاوه بر اين سرفصل، تسللهيات مسكن روستايي، 
حوادث غيرمترقبه و وديعه مسللكن نيللز در همين 
چارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به نحوي كه از 
تير ماه سال جاري كه سقف تسهيات وديعه مسكن 
در شللوراي پول و اعتبار مصوب و اباغ شللد تاكنون 
159 هزار پرونده تشكيل شده و تعداد 121 هزار فقره 
تسللهيات به ميزان 69 هزار ميليارد ريال پرداخت 
شده است. ضمن اينكه در خصوص مسكن روستايي 
نيز در سللال گذشته 66 هزار ميليارد ريال تسهيات 
پرداخت شده است. همچنين 57 هزار ميليارد ريال 
تسهيات بابت احداث و نوسللازي اماكن روستايي و 
شهري خسارت ديده اسللت و حوادث غيرمترقبه از 

سوي شبكه بانكي پرداخت شده است.
صحابي با اشاره به استقبال گسترده مردم در آغاز طرح 
عنوان كرد: اگرچه در زمان ثبت نام استقبال خوبي از 
طرح مذكور انجام شد ليكن تاكنون حدود 333 هزار 
نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام كرده اند 
و در متقاضيان موثر تسللهيات مزبور كه سهم آورده 
خود را پرداخت كرده اند، ريزش قابل توجهي نسب به 

طرح هاي قبلي مشاهده مي شود.
معاون اداره اعتبارات بانك مركزي در پايان خاطرنشان 
كرد: همچنين سهميه سال جاري قانون جهش توليد 
مسللكن، به ميزان 4.580  هزار ميليارد ريال نيز در 
31 شللهريور به بانك هاي عامل اباغ شده است كه 
اميد است اجراي طرح ياد شده در چارچوب منابع و 
مصارف شبكه بانكي و رفع ايرادات سامانه وزارت راه 
و شهرسللازي )كه حتي در حال حاضر بانك مركزي 
به عنوان نهاد ناظر فاقد داشللبورد اطاعاتي در اين 
سامانه اسللت( و همچنين دستور كاري كه در دولت 
درخصوص تنوع بخشي به نحوه تامين مالي اين طرح 

در جريان است، سرعت بيشتري بگيرد. 
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وضعيت نامناسب
ذخاير آب تهران 

احمد وحيدي، وزير كشور با بيان اينكه وضعيت ذخيره 
پشت 5 سدي كه آب تهران را تأمين مي كند، مناسب 
نيست، گفت: در حوزه موضوعات فني بايد مطالعات 
بيشتري انجام شود. به گزارش مهر، وحيدي در جمع 
خبرنگاران گفت: يكي از مشكات شهر تهران با توجه 
به كاهش نزوالت آسللماني، ذخيره پشللت 5 سدي 
اسللت كه آب تهران را تأمين مي كند كه وضعيت در 
اين بخش خوب نيست و بايد مراقبت كرد. وزير كشور 
افللزود: در اين شللرايط الزم اسللت در الگوي مصرف 
مطابق دستورالعمل وزارت نيرو عمل كرد تا به لطف 
الهي شامل نزوالت آسماني باشيم و شهرداري تهران 
نيز در اين بخش همكاري بسيار خوبي با سازمان آب 
منطقه اي داشته است تا بتوانند در تأمين آب كمك 
كنند اما آنچه كه مشللخص است بايد الگوي مصرف 
را اصللاح كنيم. وي در پاسللخ به اينكلله آيا احتمال 
جيره بندي آب در تهران وجود دارد يا خير گفت: بهتر 
اسللت اين موضوع را همكاران ما در وزارت نيرو بحث 
كنند و اطاعات دقيق بدهند اما آنچه كه مهم است 
مللا بايد در مصرف آب مراقبت كنيللم و صرفه جويي 
داشته باشيم. وحيدي با اشاره به نقش دستگاه ها در 
كنترل آلودگي هوا بيان كرد: راه حل هاي مشللخصي 
در اين بخش وجود دارد كه يكي از آنها توسعه حمل و 
نقل عمومي است كه خوشبختانه با اقدام هايي كه در 
شهرداري تهران انجام شده است 200 دستگاه اتوبوس 
نو به ناوگان اضافه شد و كار توسعه و ساخت مترو نيز 
در حال انجام است. وزير كشور افزود: در بخش توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومي بايد حمايت كرد و در بخش 
ديگر كمك هايي از سوي وزارت نفت انجام شده است 
تا خودروهاي با كيفيت يورو 5 تردد كنند و بايد اعام 
كنم توليدات انجام شده در اين بخش نيز خوب است. 
وي با تاكيد بر لزوم كنترل واحدهللاي آالينده ادامه 
داد: پيش بيني شده اسللت مجموعه هايي كه باعث 
آلودگي هستند مورد بررسي قرار بگيرند و با استفاده 
از فيلترهايي كه باعث كاهش آلودگي مي شود ميزان 
آلودگي را كنترل كنند، اما باز تاكيد مي كنم مهم ترين 
اقدام در بخش كنترل آلودگي هوا توسللعه ناوگان 

حمل و نقل عمومي و برقي كردن ناوگان است.

»متروپل« باز هم قرباني گرفت
از آنجا كه بر اساس گزارش هاي رسمي منتشره پس 
از حادثه دوم خرداد سللال جاري براي سللاختمان 
به ظاهر 10 طبقه متروپل، اساسللا اين ساختمان با 
تخلف ساخته شده بوده است، نمي توان انتظار داشت 
كه باقيمانده آن در شرايط ثابت و مقاومي بوده باشد. 
در اين ميان، آنچه كه بايد مسووالن تخريب اين سازه 
ناساز بگويند و پاسخ دهند اين است كه چرا تخريب 
باقيمانده متروپل بيش از 5 ماه طول كشيده است؟ 
آيا در اين زمينه تعللي و تاخير يا مصلحت سنجي اي 
وجود داشته است؟ يا اينكه روال كار تخريب فني و 
دقيق اين سللاختمان به اين مقدار زمان نياز داشته 
اسللت؟ سللوال مهم تر اينكه چرا تخريب به گونه اي 
صورت گرفته اسللت كه كنترل ساختمان از دست 
تخريب كنندگان خارج شده است؟ مگر نه اينكه گفته 
شللده كه تخريب با دقت انجام مي شود؟ اميدواريم 
طي روزهاي آينده مسووالن مربوطه به اين سئواالت 
پاسخ دهند. در اين ميان، نبايد فراموش كرد كه در 
پي حادثه فروريزش متروپل در 2 خرداد سال جاري، 
شللهردار آبادان از سللمت خود عزل شد و طي 5 ماه 
گذشته، شهر آبادان بدون شهردار بوده و اين شهر و 
مسائل مربوط به آن و از جمله مساله متروپل بدون 
شهردار و صرفا با حضور سرپرست شهرداري مديريت 

شده است. 
   ساختمان »متروپل« 

در خاك سست بنا شده بود
پيش از اين، علي بيت الهي، عضو هيات علمي مركز 
تحقيقات راه، مسللكن و شهرسازي اظهار كرده بود: 
طبق بررسللي ها در پاركينگ و زيرزمين ساختمان 
متروپل اگر تنها يك متر بيشتر حفاري انجام شود، 
به آب مي رسللند و به عبارت ديگر ساختمان در يك 
محيط بسيار سسللت و نرم غوطه ور بوده است. شهر 
آبادان و سايتي كه ساختمان متروپل در آن منطقه 
واقع بوده، در بيللن دو رودخانه اروند و بهمن شللير 
در شللرق و غرب قرار گرفته اند. طبق بررسللي ها در 
پاركينگ و زير زمين ساختمان متروپل اگر تنها يك 
متر بيشللتر حفاري انجام شود، به آب مي رسند و به 
عبارت ديگر ساختمان در يك محيط بسيار سست و 

نرم غوطه ور قرار داشته است. 
  »اسكناس« در مديريت شهري 

»تراكم« است
پيروز حناچي، شهردار سابق تهران نيز پيش از اين در 
واكاوي حادثه متروپل با تاكيد بر ضرورت برنامه ريزي 
دقيق براي متعادل كردن دخل و خرج مديريت شهري 
به منظور جلوگيري از شكل گيري فساد گفته بود: اين 
مشكل تنها براي شللهرداري آبادان نبوده و نيست و 
ممكن است در شللهرداري ديگر شهرها نيز رخ دهد. 
شما ببينيد، سازنده هاي بزرگ در شهرها مي دانند كه 
شب عيد، شهرداري ها مي خواهند به تسويه حساب 
خود با پيمانكاران شان بپردازند و بودجه و پول كافي 
ندارند؛ خب در چنين شرايطي امكان دارد هر اتفاقي 
در شللهرداري بيفتد و ممكن اسللت در اين شرايط 
شهرداري ها با هر چيزي در ازاي تامين نقدينگي و پول 
به منظور پرداخت ديون شان موافقت كنند و اين همان 

نقطه بسيار خطرناك است.
وي با بيان اينكه در موضوع كسر بودجه، »اسكناس« 
در مديريت شللهري، »تراكم« است اظهار كرده بود: 
اگر بخواهيللم زيربنايي عمل كنيم بايللد تعادل را به 
شهرهاي مان برگردانيم. اگر شهرداري ها دچار كسري 
بودجه شوند و دخل و خرج شان با هم جور نباشد تراكم 
و همه ارزش هاي خود را مي فروشللند؛ به جاي آنكه 
هزينه هاي جاري خود را كللم كنند يا به جاي اينكه 
بر تعداد پرسنل تمركز داشته باشند. شما ببينيد اين 
وضعيت در بقيه شللهرهاي ايران هم به همين شكل 
است و طبيعي اسللت كه عدم كنترل و نظارت بر اين 
روند، باعث مي شود كه در هر دوره بر تعداد اين نيروها 
نيز افزوده شود؛ البته در چند سال اخير وزارت كشور 
نسبت به اين موضوع حساسيت نشان داده ولي كافي 
نيست و نيازمند حساسلليت و دقت بيشتري در اين 
بخش هستيم. حناچي با بيان اينكه طراحان اين پروژه 
شعار مي دادند كه مي خواهند چهره شهر آبادان را با 
پروژه هاي اينچنيني تغيير دهند و مدرن كنند، افزوده 
بود: ساختماني كه در نگاه اول ديده مي شود اين است 
كه پروژه به لحاظ معماري داخلي، وضعيت جذابي دارد؛ 
ولي وقتي از بيرون نگاه مي كنيد، مي بينيد حداكثر 
بارگذاري روي يك پاك در منطقه متراكم اسللت. 
پروژه هايي كه مي خواهند چهره شهر را عوض كنند 
اول بايد متعادل شللوند؛ مثا وقتي چنين بارگذاري 
سنگيني صورت مي گيرد بايد حداقل از عرض پياده 
رو عقب نشيني كند تا سللازه قابل درك باشد. به نظر 
من اين انتفاع حداكثر از زمين موجود است و اين براي 
سازندگان سود دارد. حرف من اين نيست كه سازندگان 
سود نبرند، ولي سازندگان نبايد به تنهايي سود ببرند و 
شهر هم بايستي از اين قضيه سود ببرد و اين مانند يك 

معادله رياضي مي ماند.

چمران: شهرداري مستقيمًا 
شهرك سازي نمي كند

به گفته مهدي چمران، رييس شللوراي شهر تهران، 
شهرداري مستقيمًا اقدام به شهرك سازي نمي كند و 
فعاليت هاي ساخت مسكن به كمك سرمايه گذار انجام 
مي شللود. اين در حالي اسللت كه حميدرضا صارمي، 
معاون شهردار تهران روز سه شنبه در جمع خبرنگاران 
موضوع »شهرك سازي« را تكذيب كرده و گفته بود: 
اين موضوع تحت عنوان شهرك سللازي نيست، بلكه 
طرح محله  محوري است و قرار است در قالب اين طرح 
در برخي محات مختلف تهران با تامين زيرساخت ها و 
امكانات الزم از ترددهاي غيرضروري و سفرهاي شهري 
جلوگيري شود. چمران اما ديروز در گفت وگو با مهر، با 
اشاره به موضوع ساخت مسكن و شهرك هاي مسكوني 
توسط شهرداري تهران گفت: شهرداري مستقيماً اقدام 
به شهرك سازي نمي كند. در جنوب شهر تهران چند 
پروژه در دستور كار شهرداري قرار داشت كه آنها را آغاز 
كرد و البته اين پروژه ها در بستر همكاري و مشاركت 
پيش مي رود. چمران با بيان اينكه پروژه هاي ساخت 
مسكن به كمك سرمايه گذار پيش مي رود اظهار كرد: 
شهرداري در امر صدور پروانه و سللاير مواردي كه در 
حوزه اختياراتش است كار تسهيلگري را انجام مي دهد. 
رييس شللوراي شللهر تهران با بيان اينكه امكان دارد 
شهرداري در زمينه ساخت و ساز سرمايه گذاري هاي 
مخصوص به خود را نيز انجام دهد گفت: اما همانطور 
كه گفتم شللهرداري مستقيمًا اقدام به شهرك سازي 
نمي كند و اگر قرار باشد در حوزه شهرك سازي نيز وارد 
شود همان بحث ورود سرمايه گذاران مانند ورود بنياد 
مستضعفان، بنياد مسكن يا ساير نهادهايي است كه 
اكنون سرمايه گذاري هاي الزم را انجام مي دهند. وي 
تصريح كرد: در نتيجه كنار هم قرار گرفتن سرمايه گذار 
و شللهرداري تهران پروژه با سرعت شكل مي گيرند. 
چمران در واكنش به اين موضوع كه شللهرداري براي 
انجام ساخت و سازها چه زماني بايد از شوراي شهر مجوز 
اخذ كند بيان كرد: اين موضوع بستگي به حد و ميزان 
ساخت و سازها دارد اگر از ميزان مقرر در بودجه شوراي 
شهر بيشتر شود شهرداري بايد اجازه شوراي شهر را 
اخذ كند اما اگر كمتر باشد نيازي به اخذ اجازه ندارد.

استفاده از ربات اطفاي حريق
در پااليشگاه ها

قدرت اله محمدي، مديرعامل سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهر تهران گفت: براي اولين بار ربات 
اطفاي حريق در پااليشگاه ها وارد سازمان خواهد 
شللد كه به ايمني آتش نشانان و سرعت بخشيدن 
به اطفاي حريق كمك خواهد كرد. به گزارش ايلنا، 
محمدي از اضافه شدن تجهيزات جديد به سازمان 
آتش نشاني خبر داد و افزود: اين تجهيزات در حال 
خريداري است كه تا پايان سال قرارداد آن منعقد 
مي شود و به ناوگان اضافه خواهد شد.ربات اطفاي 
حريق در پااليشگاه ها تجهيزات جديدي است و با 
توجه به اينكه نزديك شدن به شعله  هاي آتش براي 
آتش نشللانان در حوادث پااليشگاه ها دشوار است، 
اين ربات قوي در ارتفاع باالتر، شعله ها را خاموش 
مي كند و نياز به نزديك شللدن به شعله هاي آتش 
نيسللت.  وي با اعام اينكه تعداد سللاختمان هاي 
ناايمن از 129 به 119 ساختمان كاهش يافته است، 
يادآور شد: در اين زمينه مهم ارايه آمار نيست بلكه 
مهم اين اسللت كه ايمني انجام شود. ما فشار الزم 
را وارد مي كنيللم كه ايمني صورت بگيرد و تا پايان 
سال اين عدد كاهش پيدا خواهد كرد. دادستاني نيز 

به خوبي وارد عمل شده و مسائل را رصد مي كند.

وزير راه مشكالت پيش روي پروژه ساخت يك ميليون مسكن در سال را »زياد« توصيف كرد

چالش پنهان انبوه سازي دولتي

زاكاني خبر داد

وعده تهيه شناسنامه براي ساختمان هاي پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كلله عليرضا زاكاني، شللهردار تهللران اعام 
كرده، قرار است ظرف يك سللال شناسنامه دقيقي 
براي تمام ساختمان هاي تهران تهيه شود. او درباره 
اين وعده و تصميم توضيحات بيشللتري ارايه نكرده 
اسللت، اما در حال حاضر، بر اسللاس قوانين موجود، 
براي سللاختمان هاي نوسللاز شناسللنامه »فني« و 
شناسنامه »فني و ملكي« صادر مي شود. شناسنامه 
فني ساختمان، برگه هايي هستند كه توسط وزارت 
مسكن و شهرسللازي طراحي شللده اند و اطاعات 
فني و مشللخصات سللاختمان از قبيل مشللخصات 
مهندسللين طراح، ناظر و مجري، مشخصات سازه، 
اطاعات معماري، مشخصات ديوارها و نماها و غيره 
در آن ذكر شده است. به طور كلي تمامي ويژگي هاي 
عمومي سللاختمان در آن ذكر شللده است. هدف از 
صدور اين شناسللنامه ارتقاي سطح كيفي عمليات 
ساختمان سازي و همچنين تضمين حقوق و برآورده 
شللدن نيازهاي خريداران است. اين شناسنامه براي 
تمامي سللاختمان هايي كه مراحل قانوني سللاخت 
را زيرنظللر نهادهللاي مربوطه گذرانده اند از سللوي 
شللهرداري ها صادر مي شللود و در هنگام فروش در 
اختيار خريدار قرار مي گيرد. اما شناسللنامه »فني و 
ملكي« به سندي گفته مي شللود كه اطاعات فني 
و مشخصات ملكي سللاختمان در آن به ثبت رسيده 
است. تمام ساختمان هايي كه به طور قانوني ساخته 
شده باشند و عمليات ساخت و ساز آنها زيرنظر مراجع 
رسللمي  انجام شده باشللد، بايد يك شناسنامه فني 
و ملكي ساختمان داشته باشللند. اين شناسنامه به 
صورت مجموعه برگه هاي صحافي شده اي است كه 
در قالب يك دفترچه اطاعات از سوي وزارت مسكن 
و شهرسللازي طراحي و چاپ شده است. شناسنامه 
فني و ملكي سللاختمان – كه توسط نظام مهندسي 

ساختمان صادر مي شللود- در هنگام خريد و فروش 
ملك در كنار سللاير اطاعات و اسناد مربوط به ملك 
بايد به خريدار تحويل داده شللود. به گزارش فارس، 
ديروز عليرضا زاكاني شهردار تهران در حاشيه سومين 
جلسه ستاد مديريت بحران كان شهر تهران در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به پرسش درخصوص نحوه نظارت 
بر بلند مرتبه سازي هاي شهري گفت: بلند مرتبه سازي 
تطبيقي با ايمني دارد، زيرا در اين بخش مولفه هايي 
وجود دارد كه در سللاختمان هاي عادي كمتر مورد 
توجه قرار مي گيرد. شهردار تهران با بيان اين مطلب كه 
در بسياري از مجتمع هاي ناايمن از ابتدا استانداردها 
رعايت نشده است، افزود: براي اين موضوع مجموعه 
فعاليت بين دستگاهي از جمله مجموعه هاي مرتبط با 
شهرداري، نظام مهندسي و ساير دستگاه هاي مسوول 
شكل گرفته اسللت . وي افزود: قرار بر اين شد ظرف 
يك سال تمام موجوديت ساختماني شهر تهران در 
ابعاد مختلف با يك اولويت سللنجي )از جمله شروع 
فعاليت از سللاختمان هايي كه بنا به داليل مختلف 
تلقي ناايمني از آنها مي شود( آغاز شود تا شناسنامه 
دقيقي براي تمام ساختمان هاي تهران داشته باشيم. 
زاكاني ادامه داد: به عنوان مثال ساختماني در بخش 
آتش نشللاني دچار اختال است و در برخي از موارد 
تا 11 مورد تذكر و اخطار داده شده است. قرار بر اين 
شد در اين حوزه دسللتگاه قضايي نيز كمك كند تا 
اقتضائات ايمن سازي براي ساختمان ها فراهم شود 
و با يك پايداري خوب براي شهر تهران گام  برداريم . 
وي بيان كرد: مهم ترين موضوع براي تهران نوسازي 
شهري اسللت كه در آن 12 هزار هكتار بافت ناپايدار 
كه 4 هزار و 560 هكتار آن بافت فرسوده وجود دارد 
و از ريزدانگي و در دسترس نبودن رنج مي برد. زاكاني 
افزود: مهم ترين اقدام اين است كه بتوانيم گام خوبي 
در جهت ايمن سازي برداريم كه در اين بخش بحث و 

در نهايت تفاهمنامه اي نيز امضا شد. شهردار تهران 
خاطرنشللان كرد: زماني كه صحبت از بارگذاري در 
استان مي شود، ذهن ها بايد به سمت شهرستان هاي 
تهللران بللرود، زيرا شللهر تهللران رشللد پاييني در 
جمعيت پذيري دارد و ميزان رشللد جمعيت پذيري 
ديگر شهرهاي استان تهران فوق العاده باال است و از 

اين جهت شهر تهران جمعيت پذيري پاييني دارد.
زاكاني اداملله داد: با همين جمعيت پذيللري پايين در 
حال حاضر براي تهران يك ميليون مسللكن كم داريم 
و صحبت ما اين است بتوانيم با امكانات مختلف شرايط 
يك زيست پذيري مطلوب را براي مردم شهر تهران ايجاد 
كنيم. وي در پاسللخ به اين موضوع كه برخي از اعضاي 
شوراي شهر تهران نسللبت به بارگذاري ها انتقاد دارند، 

بيان كرد: ما براي همين ساكنان شهر تهران يك ميليون 
مسكن كم داريم و به همين دليل شرايط سختي براي 
مردم ايجاد شده است. وي اضافه كرد: اين شرايط سخت 
به دليل اتحاذ سياست هاي نادرسللت در طول سال ها 
گذشته است كه موجب شد قيمت مسكن در تهران به 
شكل سرسللام آوري باال برود و ميزان اجاره نشيني نيز 
افزايش پيدا كند و در نهايت شاهد وضع اسفناكي در اين 
بخش باشيم. اين سياست ها به شكل يك روال ممتد ساير 
شهرستان ها را نيز تحت تاثير قرار دهد و اين بايي است 
كه خودمان براي خودمان ايجاد كرديم. شهردار تهران 
افزود: راه برون رفت از وضعيت موجود در بخش مسكن 
اين است كه به اقتضاء جامعه بتوانيم مسكن ايجاد كنيم 

و ديگر نيازها در اين بخش را مورد توجه قرار دهيم.
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عضو كميس��يون اجتماع��ي مجلس اعتق��اد دارد 
نمي توان بابت اينكه پلتفرم هاي بين المللي به بستري 
براي ش��غل مردم تبديل ش��ده، با اين ش��بكه هاي 
اجتماعي برخورد نكرد. او همچنين ابراز اميدواري 
كرد كه محدوديت براي پلتفرم هاي خارجي برداشته 
شود و با حمايت از نس��خه هاي بومي، كسب وكارها 
به پلتفرم هاي داخلي مهاج��رت كنند. اين نماينده 
مجلس اعتق��اد دارد بايد پلتفرم هاي داخلي تقويت 

شوند تا به مرور كسب وكارها به سمت آنها بروند.
بيش از يك ماه از فيلتر اينستاگرام و واتس اپ مي گذرد 
و با محدوديت هاي اينترنت شاهد ضربات متعددي به 
اقتصاد كشور بوديم. كسب وكارهاي آنالين و استارتاپي 
باور دارند ادامه اين شرايط، كشور را با موج گسترده اي 
از بيكاري رو به رو خواهد كرد. با اين وجود هيچ پاسخ 
روش��ني براي ادامه وضعيت فعلي داده نشده است. 
اكنون علي اصغر عنابستاني، عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با ايسنا، امنيت و 
آرامش را مساله مهمي دانست كه به باور او بدون آنها 
توسعه و پيش��رفت محقق نمي شود. عنابستاني ابراز 
اميدواري كرد تا شرايط امنيتي كشور به گونه اي شود 
كه دستور رفع محدوديت موقت پلتفرم هاي بين المللي 
از سوي تصميم گيرندگان آن يعني شوراي عالي امنيت 
ملي صادر شود. البته او با محدوديت هاي ايجاد شده 
مخالف نيست و برخورد با پلتفرم ها را امري اجتناب 
ناپذير مي داند: »اينگونه نمي شود كه ما بگوييم چون 
پلتفرم هاي خارجي بستر ايجاد شغل در كشور شدند 
پس هر آسيبي به كشور بزنند و جرات نداشته باشيم 
ب��ا آنها برخورد كنيم و كاري انج��ام دهيم.« نماينده 
مردم سبزوار در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
پلتفرم ها بايد بتوانند در روال عادي كار كنند، اعتقاد 
دارد همزمان با اين موضوع بايستي سكوها ي داخي نيز 
تقويت شده تا به مرور كسب وكارها به سمت آنها سوق 
پيدا كنند: »پلتفرم هاي داخلي مي توانند بستر مناسبي 
براي كسب وكار و رفاه اجتماعي باشند از همين رو بايد 
تالش بسياري شود تا آنها تقويت و زيرساخت هايشان 
توسعه يابد. همچنين بايستي پهناي باند بيشتري به 
آنها اختصاص داده شود تا پلتفرم هاي خارجي بستر 

آسيب و نا امني در كشور نشوند.« 

    اولويت مهم كاربران
براي كوچ به پيام رسان هاي داخلي 

در عي��ن حال ي��ك كارش��ناس ح��وزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات درب��اره ملزومات حمايت و تقويت 
پيام رسان هاي داخلي، با اعتقاد به اينكه بايد سطحي 
از امنيت و پايداري سيس��تم در پلتفرم هاي داخلي 
افزاي��ش پيدا كن��د، تاكيد ك��رد كه پيام رس��ان ها 
مي توانند با هم به س��مت كنسرس��يوم شدن پيش 
بروند. محمدرضا اصنافي، كارشناس حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات، درب��اره الزامات و راهكارها براي 
كوچ مناسب به پيام رس��ان هاي داخلي، با اعتقاد به 
اينكه برخي راهكارها به دليل شرايط موجود كارايي 
ندارند اظهار كرد: مي توان چند راهكار را براي افزايش 
ظرفيت پيام رس��ان ها ارايه ك��رد و انج��ام داد؛ اول 
اينكه ما نيازمند يك پلتفرم واحد هس��تيم نه چند 
پلتفرم، به عبارتي همين شكس��ته شدن پلتفرم ها 
س��بب مي ش��ود آنها مزيت رقابتي خود را در مقابل 
پلتفرم هاي خارجي از دست بدهند. به طور مثال در 
گذشته همه در پيام رسان تلگرام يا واتس آپ بودند اما 
اكنون تعدادي از كاربران به طور مثال در پيام رس��ان 
بله يا ايتا هستند و اين س��بب مي شود توان رقابتي 
خود را از دست بدهند. اصنافي ادامه داد: مساله ديگر 

اين است كه پيام رس��ان ها مي توانند با هم به سمت 
كنسرسيوم ش��دن پيش بروند؛ به طور مثال شوراي 
عالي فضاي مجازي مي تواند ب��ه عنوان محور عمل 
كرده و ظرفيت هاي فني هم��ه را تركيب كند و يك 
كنسرس��يوم پلتفرم داشته باشيم كه به نظر من اين 
ايده مفيدتر است تا اينكه پلتفرم ها بخواهند به صورت 
جدا فعاليت كنند؛ البته اين عوامل با توجه به شرايط 
موجود ممكن است كارايي كمي داشته باشد و اينگونه 
نيست كه به محض انجام پروژه، با موفقيت مواجه شود. 
اين كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات با 
بيان اينكه بايد سطحي از امنيت و پايداري سيستم 
در پلتفرم هاي داخلي افزايش پيدا كند، تصريح كرد: 
شرايط بايد طوري باشد كه اين پلتفرم ها جز با حكم 
قضايي نتوانند محتوايي را پاك يا كاربري را محدود 
كنند. اينكه فرضا با دستور هر دستگاه امنيتي يا رابط 
قضايي، پلتفرم ها مجبور به اجرا باشند، سبب خواهد 
شد كه پايداري اين سيستم ها پايين بيايند. درنتيجه 
اگر مقرراتي در اين باره وضع شود كه اعمال محدوديت 
فقط با حكم قضايي قابل انجام باشد، اين يك مزيت 
محس��وب مي ش��ود. وي درباره ملزومات حمايت و 
تقويت پيام رسان هاي داخلي گفت: نكته اول اينكه 
وام دادن به پلتفرم ها ضرر است و نبايد اين امر اتفاق 
بيفتد زيرا تخصيص وام يا تسهيالت، ممكن است آنها 
را وابسته كند و سبب انحرافشان شود. دولت بايد با اين 
پلتفرم ها در پروژه اي كه آن را موفق مي داند، شريك 
شود و ريس��ك آن را بخرد و در سود و زيانش سهيم 
شود، نه اينكه به پلتفرم ها وام داده شود زيرا تخصيص 
وام، انتقال ريسك به مالكيت پلتفرم محسوب مي شود 
و چون ريس��ك در اين حوزه باالست، ممكن است با 
دريافت وام، آن را در زمينه اي كه ريسك كمتري دارد، 
سرمايه گذاري كنند اما گر دولت ريسك آنها را بخرد، 
انگيزه پلتفرم ها هم افزايش پيدا خواهد كرد. اصنافي 
تصريح كرد: مساله ديگر تأمين زيرساخت هاي فني 
است كه مي تواند به پيام رسان ها يا پلتفرم هاي داخلي 
كمك كند، همچنين در حوزه تحقيق و توس��عه يا 
R&D كمك به پلتفرم ها تاثيرگذار است و اينكه اگر 

قرار باشد كمكي هم انجام شود، به شرط اين باشد كه 
۵۰ درصد در حوزه R&D باشد. وي موضوع ديگري 
كه دولت مي تواند درباره آن به پلتفرم ها كمك كند 
را بحث شفاف س��ازي مقررات دانست و تاكيد كرد: 
مهم ترين مساله اي كه پلتفرم ها دارند، عدم شفافيت 
مقررات و نحوه نظارت هاست كه اين سبب مي شود 
مزيت خود را نسبت به رقباي خارجي از دست بدهند. 
اين كارش��ناس حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
درباره نقش معافيت هاي مالي و ارايه تس��هيالت به 
كاربران براي تش��ويق آنها در ورود ب��ه پلتفرم هاي 
داخلي، گفت: مساله كاربر براي ورود به اين پلتفرم ها، 
محدوديت محتواست، درواقع كاربر به دنبال محتوايي 
اس��ت كه بتواند حصار رسانه اي را بش��كند و بتواند 
دسترسي متنوع تري به اخبار سياسي و اجتماعي و 

غيره داشته باشد. 
وي تأكيد كرد: پلتفرم هاي داخلي تا زماني كه نتوانند 
نياز كاربر به محتواي مناسب و متنوع را برطرف كنند، 
حتي وجود معافيت و ارايه تسهيالت هم چندان موثر 
نخواهد بود و به عقيده ش��خصي من تسهيالت مالي 
ممكن است سبب انحراف پلتفرم ها هم بشود. از سوي 
ديگر در نظر گرفتن ارزش افزوده هم تأثير اندكي در 
ورود كاربران به پلتفرم هاي داخلي دارد، به طور مثال 
برخي پيام رس��ان ها اكنون اين اقدام را انجام مي دهد 
اما در عمل نتوانس��تند مزيتي ايج��اد كنند. اصنافي 
ادامه داد: اين اقدام مثل اين اس��ت كه به يك ماشين 
كه نمي تواند حركت كند، آپشن هاي گوناگون اضافه 
شود، يعني فرد ماشيني را خريده تا از آن استفاده كند 
اما حركت نمي كند؛ در زمينه پلتفرم هاي داخلي هم 
ممكن است شرايط به همين صورت باشد، آپشن وجود 
داشته باشد اما به اصطالح راه نرود. اين كارشناس حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات در ادامه سخنانش درباره 
زمان فراگير شدن استفاده از پيام رسان هاي داخلي، 
اعتقاد دارد كه در اين زمينه اقداماتي بايد در گذشته و 
قبل تر از شرايط سياسي فعلي انجام مي شد. اصنافي با 
بيان اينكه صيانت از حقوق كاربران و اطمينان به امن 
بودن اطالعات آنها در استفاده و اقبال از پيام رسان هاي 

داخلي اولويت اول و دوم كاربر است، تصريح كرد: اين 
امر هم مهم است زيرا كاربران محتواي مهم و خاصي 
ندارند كه نگ��ران امنيت آن باش��ند، درواقع كابران 
مصرف كننده هس��تند؛ به طور مثال جمعيت ۷۰ و 
۸۰ درصدي از مصرف كننده محت��وا داريم كه اصال 
محتوايي توليد نمي كنند كه نگران امنيت آن باشند. 
وي درباره راهكارهاي بلندمدت و كوتاه مدت در زمينه 
فرهنگ سازي استفاده از پيام رسان هاي داخلي برعهده 
چه نهادهايي اس��ت، اظهار كرد: صدا و سيما از جمله 
نهادهايي است كه در اين زمينه مي تواند فرهنگ سازي 
الزم را انجام دهد. البته بايد تاكيد كرد كه فرهنگ سازي 
اغراق آميز هم نتيجه برعكس خواهد داشت. به عقيده 
من اگر اجازه داده شود در فرهنگ رقابت اقتصادي اين 
پلتفرم ها هم رشد كند، نتايج بهتري مشاهده مي شود. 
رگوالتوري هم در اين زمينه بايد شفافيت ايجاد كند 
و در نتيجه اي��ن اقدامات مردم خود ب��ه خود به اين 
پلتفرم ها كوچ مي كنند. او در پاسخ به اين سوال كه آيا 
زيرساخت ها، رايانش ابري و سرورهاي كشور پايداري 
الزم براي جذب تعداد باالي كاربر را دارند، اظهار كرد: 
اين سوال را بايد مسووالن وزارت ارتباطات پرسيد و 
آنها بايد پاسخ دهند. اين كارشناس حوزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات درباره تجربه س��اير كشور ها در اين 
زمينه گفت: اكثر كشور هاي دنيا در اين مسير حركت 
كرده اند ولي هر كش��وري با توجه به شبكه سياسي، 
اجتماع��ي و اقتصادي خود باي��د اقدامي انجام دهد، 
تعدادي از كشورها مانند روسيه و چين در اين زمينه 
خيلي موفق بودند اما كشورهايي هم هستند شكست 
خورده اند و الزاما تجربه س��اير كشورها در اين زمينه 
جواب نمي دهد. اصنافي درباره اينكه شكل ظاهري 
و سرعت باالي پيام رسان ها چقدر مي تواند در اقبال 
كاربران به استفاده از پيام رسان هاي داخلي موثر باشد 
تاكيد كرد: تعداد زيادي كاربر بدون موضع سياسي در 
كش��ور داريم كه به اصطالح كاربر خاكستري و صرفا 
خواهان س��رويس هس��تند و هرچه به آنها سرويس 
بدهند از آن اس��تفاده مي كنند و در اين شرايط قطعا 

شكل ظاهري و سرعت باال مزيت محسوب مي شود.
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مواجهه توييتر با بحران كاربر
و كمبود تبليغات

طبق يك تحقي��ق داخل��ي توييتر، بس��ياري از 
سلبريتي ها حساب هاي كاربري خود را رها مي كنند. 
توييتر تالش دارد كاربران فعال خود كه براي كسب 
وكارش اهمي��ت دارند، را حفظ كن��د. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اين درحالي است 
كه ايالن ماس��ك مدير ارشد تس��ال و خريدار اين 
پلتفرم به پايان مهلتش براي تكميل فرآيند خريد 
۴۴ ميليارد دالري اين ش��ركت نزديك مي شود. 
حساب هاي كاربري كه توييت هاي زيادي منتشر 
مي كنند كمتر از ۱۰ درص��د كاربران فعال ماهانه 
توييتر را تشكيل مي دهند اما ۹۰ درصد توييت ها و 
نيمي از درآمد جهاني را به خود اختصاص داده اند. 
يك محق��ق توييتر در پژوهش��ي داخل��ي به نام 
»توييت كنندگان به كجا رفتند؟« نوش��ته تعداد 
كاربران پر توييت از زم��ان آغاز همه گيري كوويد 
۱۹ به شدت كاهش يافته است. طبق اين پژوهش 
كاربران پرتوييت در حقيقت افرادي هس��تند كه 
۶يا ۷ روز هفته وارد توييتر مي شوند و هفته اي ۳تا 
۴ بار توييت منتش��ر مي كنند. همچنين تحقيق 
نشان داده ميان توييت كنندگان فعال انگليسي 
زبان عالي��ق تغيير كرده و همي��ن امر جذابيت 
پلتفرم براي آگهي دهندگان را كاهش داده است. 
محتواي مربوط به رمزارز و »غيرايمن براي كار« 
كه شامل محتواي هرزنگاري مي شود، بيشترين 
ميزان رش��د ميان عالي��ق كاربران پ��ر توييت 
انگليس��ي زبان داشته اس��ت. اين پلتفرم در سه 
ماهه چهارم سال گذش��ته بيشترين درآمد را از 
امريكا داش��ت و بيشترين تبليغات در اين كشور 

نيز كاربران انگليسي زبان را هدف مي گيرد.

توافق بين وزارت دادگستري و گوگل 
براي بررسي داده هاي كاربران

وزارت دادگستري امريكا و گوگل به توافقي درباره 
دسترسي به داده هاي كاربران در نتيجه ارايه حكم 
و مجوز دولتي دست يافته است. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، ريشه اين توافقنامه مربوط به حكم 
وزارت دادگستري براي دسترس��ي به داده هاي 
گوگل در يك پرونده مرب��وط به ۲۰۱۶ ميالدي 
بود. به طور دقيق در سال ۲۰۱۶ ميالدي مقامات 
دولتي امريكا در كاليفرنيا حكم جست وجو براي 
داده هاي��ي را در اختيار داش��تند ك��ه گوگل آنها 
را نگه��داري مي كرد و مربوط ب��ه تحقيق درباره 
صرافي رمزارز BTC-e بود. اين حكم تحت »قانون 
ارتباطات ذخيره شده«، صادر شده بود. پس از اين 
رويداد، دادگاه تجديدنظر امريكا اعالم كرد احكام 
جست وجويي كه تحت قانون »ارتباطات ذخيره 
ش��ده« صادر مي ش��وند، داده هاي ذخيره شده 
خارج از مرزهاي امريكا را شامل نمي شوند. دولت 
امريكا اعالم كرد اين راه حل كه براي نخس��تين بار 
به كار گرفته مي شود، سبب مي شود گوگل فرآيند 
حقوقي خود را اصالح كند تا به اين ترتيب نسبت به 
فرايندهاي حقوقي مانند احكام جست وجو در زمان 
مناسب و كامل پاس��خ دهد. گوگل نيز اعالم كرده 
س��ابقه اي طوالني در حفاظت از حريم خصوصي 
كاربران از جمله مقاومت در برابر درخواس��ت هاي 
بي��ش از حد دولت براي دسترس��ي ب��ه داده هاي 
كارب��ران دارد و اين توافقنامه قابليت ش��ركت يا 

تعهداتش نسبت به اين امر را تغيير نداده است.

گوگل در هند
۱۱۳ ميليون دالر جريمه شد

گوگل براي ش��يوه هاي ضدانحصارطلبي در هند، 
۱۱۳ ميليون دالر جريمه شد و دستور يافت طراحان 
اپليكيشن را از استفاده از سيستم پرداخت غيرگوگل 
در اين كشور منع نكند. به گزارش ايسنا، كميسيون 
رقابت هند اعالم كرد گ��وگل از موقعيت برتر خود 
استفاده كرده تا طراحان اپليكيشن را مجبور كند از 
سيستم پرداخت درون برنامه اي اين شركت استفاده 
كنند؛ در حالي كه فروش كاالهاي ديجيتالي درون 
برنامه اي، راه اصلي درآمدزايي طراحان اپليكيشن 
از كارشان اس��ت. اين اقدام كميسيون رقابت هند، 
جديدتري��ن ضربه به گ��وگل در يك��ي از بازارهاي 
اولويت دار اين شركت است. گوگل پنج شنبه گذشته 
از سوي اين ديده بان براي استفاده از شيوه هاي ضد 
رقابتي مربوط به سيستم عامل اندرويد، ۱۶۲ ميليون 
دالر جريمه شده و دس��تور يافته بود رويكردش را 
در پلتفرم اندروي��د تغيير دهد. اين غ��ول فناوري 
امريكايي مي تواند براي احكام اخير در دادگاه هندي، 
درخواست تجديدنظر كند. در حكم ۱۹۹ صفحه اي 
كميسيون رقابت هند آمده است از گوگل خواسته 
شده است هشت راه حل اتخاذ كند يا در مدت سه ماه، 
اصالحاتي در فعاليت هاي خود صورت دهد كه شامل 
عدم محدود كردن استفاده طراحان اپليكيشين از 
سيستم پرداخت غيرگوگلي براي خريد اپليكيشن يا 
خريد درون برنامه اي است. اين حكم مايه خوشحالي 
بزرگ استارتاپ ها و شركت هاي كوچك تر هندي 
است كه مدت ها نسبت به سياست گوگل در تحميل 
استفاده از سيستم پرداخت اين شركت به طراحان 
اپليكيشن، معترض بودند. بر اساس گزارش رويترز، 
گوگل ب��راي اجبار كردن طراحان نرم افزاري كه 
از فروشگاه برنامه اين شركت استفاده مي كنند، 
براي اس��تفاده از سيس��تم پرداخ��ت گوگل كه 
براي هر خريد انجام شده، ۳۰ درصد كميسيون 
دريافت مي كند، با انتقاد جهاني روبروس��ت. به 
تازگي، گوگل در كشورهاي بيشتري با استفاده 
از سيس��تم هاي پرداخ��ت ديگ��ر موافقت كرده 
اس��ت. بر اس��اس گزارش رويترز، آمار ش��ركت 
تحقيقاتي كانتر ريسرچ نشان مي دهد كه سيستم 
عامل اندرويد گوگل در ۹۷ درصد از ۶۰۰ ميليون 
دستگاه گوشي هوشمند در هند استفاده مي شود.

افزايش تعداد مشتركان داخلي
س��خنگوي ش��ركت مخابرات گفت: مبال��غ بدهي 
مشتركان متفاوت است؛ مشتركان خانگي، تجاري و 
ارگاني و سازماني جزو مشتريان ما محسوب مي شود 
كه حجم قابل توجهي از بدهكاران به شركت مخابرات 
مشتركان ارگاني و سازماني هستند. محمدرضا بيدخام 
در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به اين پرسش كه آيا شركت 
مخابرات خط هاي تلفن ثابتي كه بدهي دارند را مسدود 
مي كند؟ گفت: شركت مخابرات با خطوطي كه بدهي 
دارند مطابق با مصوبات سازمان تنظيم مقررات، برخورد 
مي كند. اگر مش��تري براي تصفيه حساب به شركت 
مخابرات اقدام نكند مطابق با قانون بعد طي پروس��ه 
۱۳ ماهه ش��ركت مخابرات اقدام به جمع آوري خط 
مشترك مي كند. وي ادامه داد: اگر مشترك خط ثابت 
بدهي را پرداخت كرد در صورت موجود بودن خط براي 
مشترك وصل خواهد شد و در صورت ناموجود بودن 
خط قديمي، خط جديد به مشترك داده خواهد شد. 
سخنگوي ش��ركت مخابرات با رد خبر افزايش تعرفه 
شركت مخابرات در زمينه تلفن هاي خانگي، تصريح 
كرد: پيشنهادي كميس��يون تنظيم مقررات باهدف 
افزايش تعرفه شركت مخابرات تنظيم و اين پيشنهاد 
مورد موافقت شوراي رقابت قرار گرفت و به ستاد تنظيم 
بازار ارسال شد. بيدخام تعداد مشتركان خانگي در 
كشور را حدود ۲۹ ميليون مشترك دانست و افزود: 
در سال هاي اخير ش��اهد كاهش تعداد مشتركان 
خانگي نبوديم و حتي گزارش هاي مبني بر افزايش 

تعداد مشتركان داخلي به  دست ما رسيده است.

عنابستاني: نمي توان به علت اشتغال مردم در شبكه هاي اجتماعي جهاني با اين پلتفرم ها برخورد نكرد

هدايت اجباري به پلتفرم هاي داخلي

گوگل و مايكروسافت كم آوردند

توييتر دارد مي ميرد؟

فروش آلفابت و مايكروس��افت، كاهش چشمگيري 
پيدا كرد و به نگراني ها نسبت به كندي شديد اقتصاد، 
افزود. به گزارش ايس��نا، آلفابت ك��ه مالك گوگل و 
يوتيوب اس��ت، اعالم كرد فروش اين شركت تحت 
تاثير كاهش بودجه تبليغاتي ش��ركت ها، تنها شش 
درصد در مدت س��ه ماه تا س��پتامبر رشد كرده و به 
۶۹ ميليارد دالر رس��يده است كه ضعيف ترين رشد 
س��ه ماهه اين غول فناوري امريكايي در حدود يك 
دهه گذش��ته را منعكس مي كند. مايكروسافت هم 
اعالم ك��رد تقاضا براي رايانه ه��ا و فناوري ديگر اين 
ش��ركت، ضعيف شده اس��ت. فروش مايكروسافت 
به ميزان ۱۱ درصد رش��د كرد و ب��ه ۵۰.۱ ميليارد 
دالر رسيد كه ضعيف ترين رشد درآمد در پنج سال 
گذشته بود. با افزايش هزينه و افزايش نرخهاي بهره 

كه نگرانيها نسبت به وقوع ركود جهاني را برانگيخته 
است، مصرف كنندگان و شركت هاي سراسر جهان، 
هزينه هايش��ان را كاهش داده اند. دالر قوي تر هم به 
شركتهاي امريكايي چند مليتي آسيب زده و فروش 
محصوالت آنها در خارج را گران تر كرده است. سود 
آلفابت در سه ماهه س��وم، حدود ۳۰ درصد كاهش 
يافت و به ۱۳.۹ ميليارد دالر رس��يد. درآمد يوتيوب 
براي نخستين بار از زمان آغاز انتشار عمومي عملكرد 
مالي اين شركت، كاهش پيدا كرد. رشد فروش در اين 
ش��ركت به مدت پنج سه ماهه متوالي، آهسته شده 
است. سوندار پيچاي، مديرعامل آلفابت اظهار كرد: 
آلفابت تمرك��ز و واكنش پذيري به فضاي اقتصادي 
را دقيق تر كرده اس��ت. اِولين ميچل، تحليلگر ارشد 
شركت اينس��ايدر اينتليجنس گفت:  وقتي كسب و 

كار گوگل تلو تلو مي خورد، نشانه بدي براي تبليغات 
ديجيتالي در سطح گسترده است. وب سايت اصلي 
گوگل در گذشته نسبت به ركود هزينه تبليغات، در 
مقايس��ه با پلتفرم هاي شبكه اجتماعي مانند فيس 
بوك و اس��نپ، انعطاف پذيري بيشتري داشت. اين 
س��ه ماهه مايوس كننده براي گوگل، نشان دهنده 
ش��رايط دش��واري پيش روي تبليغ��ات ديجيتالي 
در صورت ادامه وخامت ش��رايط بازار اس��ت. ساتيا 
نادال، مديرعامل مايكروس��افت در ماه هاي گذشته 
به تعديل موقعيت هاي ش��غلي مبادرت كرده است. 
مايكروس��افت اعالم كرده ك��ه انتظ��ار دارد تقاضا 
براي رايانه ش��خصي و فناوري رايانش ابري امسال 
كه ش��ركت ها، هزينه هايش��ان را كاهش مي دهند، 
همچنان افول كند. فروش كسب و كار بازي ويدئويي 

ايكس باكس هم كساد شده است. شركتهاي بزرگ 
فن��اوري در دوران پاندمي ك��ه مصرف كنندگان در 
قرنطينه بودن��د و كارمندان به فن��اوري آنها اتكاي 
بيشتري پيدا كردند، ش��اهد جهش فروش و درآمد 
بودند اما اقبال اين ح��وزه در فضاي اقتصادي اخير، 
تيره گشته است. آلفابت در ماه هاي اخير اعالم كرده 
است روند اس��تخدام را آهس��ته مي كند در حالي 
كه مايكروسافت، ش��ماري از كارمندانش را اخراج 
كرده است. بس��ياري از شركتهاي فناوري از جمله 
نتفليكس و توييتر تصميم گرفته اند روند استخدام 
را آهسته كرده يا كارمندانش��ان را اخراج كنند. بر 
اساس گزارش شبكه خبري بي بي سي، ارزش سهام 
آلفابت و مايكروس��افت پس از اعالم عملكرد مالي 
ضعيف آنها به ميزان چشمگيري كاهش پيدا كرد.

ايالن ماسك، چند روز پيش از دادن پيشنهاد خريد به 
توييتر، به ش��وخي گفته بود آيا توييتر دارد مي ميرد؟ 
ب��ه گزارش ايس��نا، آنطور كه پژوه��ش داخلي توييتر 
نش��ان مي دهد، واقعيت فراتر از اظهارات سلبريتي ها 
در اين پلت فرم ش��بكه اجتماعي اس��ت. توييتر براي 
حفظ فعال ترين كاربران خود كه براي كسب و كار اين 
پلت فرم حياتي محسوب مي شوند، تقال مي كند و اين 
حقيقت، منعكس كننده چالشي اس��ت كه با نزديك 
شدن به مهلت تعيين ش��ده براي نهايي كردن قرارداد 
۴۴ ميلي��ارد دالري خري��د توييتر، پي��ش روي ايالن 
ماسك قرار دارد. توييتربازهاي قهار كمتر از ۱۰ درصد 
از كاربران ماهانه اين پلت فرم به حساب مي آيند اما ۹۰ 
درصد از كل توييت ها و نيمي از درآمد جهاني توييتر را 

توليد مي كنند. توييتربازهاي قهار از زمان آغاز پاندمي 
رو به افول بوده اند. يك محقق توييتر در يك سند داخلي 
نوشته است: توييتربازها كجا رفته اند؟ طبق اين اسناد، 
يك توييترباز قهار به عنوان ش��خصي تعريف مي شود 
كه ش��ش يا هفت روز در هفته وارد توييتر مي ش��ود و 
حدود سه تا چهار بار در هفته توييت مي زند. اين محقق 
همچنين به تغيير عالقه كاربران انگليس��ي زبان فعال 
طي دو سال گذشته پي برده كه ممكن است جذابيت 
اين پلت فرم را براي آگهي دهندگان كمتر كند. عالقه به 
موضوعاتي نظير رمزارز در ميان اين كاربران فعال افزايش 
پيدا كرده و همزمان، عالقه به اخبار، ورزش و سرگرمي 
كاهش پيدا يافته است. توييت ها درباره اين موضوعات 
بودند كه كمك كردند توييتر همانطور كه زماني ايالن 

ماسك گفته بود به »ميدان شهر ديجيتالي« دنيا تبديل 
ش��ود و آگهي دهندگان هم بيش��ترين عالقه را به اين 
توييت ها نشان مي دادند. توييتر درباره اينكه چه تعداد از 
توييت ها به زبان انگليسي هستند يا درآمد اين پلت فرم 
از انگليسي زبانان چه ميزان است، توضيحي نداده است 
اما بعضي از تحليلگران مي گويند انگليسي زبان ها براي 

كسب و كار توييتر، حائز اهميت هستند.
به گفته جاس��مين اِنبرگ، تحليلگر شركت اينسايدر 
اينتليجنس، طبق نامه توييتر به س��رمايه گذاران، اين 
پلت فرم در س��ه ماهه چهارم خود، بيش��ترين درآمد 
تبليغاتي را از امريكا نس��بت به مجموع بازارهاي ديگر 
به دست آورده است و اكثر تبليغات در امريكا، احتماال 
كاربران انگليس��ي زبان  را هدف مي گيرن��د. توييتر در 

تحقيقاتش، به بررسي شمار توييتربازهاي قهار به زبان 
انگليسي كه عالقه به موضوعي را نشان داده اند را بر مبناي 
حساب هايي كه دنبال مي كنند و تغيير شمار كاربران 
طي دو س��ال گذشته، پرداخته است. در اين تحقيقات 
توييتر به دنبال درك بهتر علت كاهش توييتربازهاي 
قهار بوده است. اين تحقيقات، نتيجه گيري خاصي درباره 
علت كاهش كاربران فعال اين پلت فرم نداشته است. بر 
اساس گزارش رويترز، سخنگوي توييتر در اظهارنظري 
درباره يافته هاي اين تحقيقات داخلي، گفت: ما به طور 
مرتب تحقيقاتي درباره ترندهاي مختلف كه بر مبناي 
تح��والت جهان تغيي��ر مي كنند، انج��ام مي دهيم. 
مخاطبان قابل درآمدزايي ما، رو به رش��د هس��تند و 

در سه ماهه دوم امسال به ۲۳۸ ميليون نفر رسيدند.

ادامه از صفحه اول

خودرو  در مسير مسكن
تحريم ها، اين پديده وارد فاز تازه اي شده است. فازي 
كه بر اس��اس آن مي توان ادعا ك��رد، خودرو همچون 
مسكن به يك كاالي »غيرقابل تجارت« تبديل شده 
و از همين رو، در دوره هاي تش��ديد ي��ا عود بيماري 
هلندي اقتصاد ايران، خودرو به رغم ماهيت مصرفي و 
استهالك پذيري باالي آن، همگام با مسكن به پناهگاه 
نقدينگي سرگردان بدل شده است. به همين علت نيز 
تقاضاي غيرمصرفي و سفته بازي در بازار خودرو به اوج 
رسيده است، چه آنكه در قياس با مسكن، غالبا پذيراي 
سرمايه هاي كوچك تر است و دشواري هاي معامالتي 
مس��كن را نيز ندارد و نقدش��وندگي آن نيز نسبت به 

مسكن باالتر است.
۴- بي گمان حل بحران مسكن و بازگرداندن قيمت 
خانه به مسيري كم نوس��ان، مستلزم حل ريشه هاي 
اقتص��ادي و غيراقتصادي انتظ��ارات فزاينده تورمي 
است، خودرو نيز به چنين شرايطي نياز دارد. در چنين 
شرايطي كه زمينه فعاليت سازندگان و سرمايه گذاران 
مسكن فراهم مي شود و طبعا عرضه ملك متناسب با 
تقاضا صورت خواهد گرفت. اما در صورت تحقق چنين 
شرايطي به نظر نمي رس��د تحول و جهشي اساسي 
در عرضه خ��ودرو )داخلي و خارجي( در كوتاه مدت و 
ميان مدت صورت بگيرد. از اين رو است كه سياستگذار 
بايد به حذف محدوديت هاي قانوني و نهادي در مسير 
انحصارزداي��ي از توليد و واردات خودرو متناس��ب با 
تقاضاي بازار اهتمام بورزد. بي گمان، تعلل و تاخير در 
اين زمينه، باعث مي شود دستيابي به خودرو همچون 

دستيابي به مسكن به »رويا« تبديل شود.

صحن خونين شاهچراغ 
فرمانده انتظامي فارس خاطرنش��ان كرد: حال هفت 
نفر از زخمي ها وخيم گزارش شده است. در پي حادثه 
تروريستي شيراز، آس��تان مقدس امامزاده صالح)ع( 
به دليل حفظ امنيت زائران تعطيل ش��د. همچنين 
اعالم ش��د كه تردد در حرم شاه عبدالعظيم شهر ري 
نيز محدود ش��ده است. پس از اين حمله تروريستي، 
رييس مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد كه نهادهاي 
امنيتي و انتظامي با جديت نسبت به شناسايي عامالن 
و آمران حادثه خونين در حرم شاه چراغ اقدام كرده و 
مراكز درماني در رس��يدگي به وضعيت مجروحان و 

مصدومان عمل كنند.

متن پيام محمدباقر قاليباف در پي حادثه تروريستي 
در حرم شاهچراغ به شرح زير است: 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم
وقوع حادثه تروريستي در حرم مطهر احمدبن موسي 
عليه السالم كه منجربه شهادت و مجروحيت جمعي از 
زائران و هموطنان عزيز شد موجب تاسف و تاثر گرديد.

در روزهاي اخير كه يادآور جنگ احزاب و صف آرايي 
همه جانبه دشمنان است، آنان با تمام توان و ظرفيت  
خويش نتوانستند به اهداف شوم خود دست يابند؛ اما 

اين بار با اقدامي به
 شيوه تروريست هاي تكفيري و با شليك گلوله به روي 
مردم مظلوم ، بي دفاع و متدين، آنان را به خاك و خون 
كشاندند و نشان دادند اصل و اساس كينه و عداوت آنان 

با ديانت مردم است . 
اين فاجعه دلخراش اتمام حجتي است با همه كساني 
كه در هفته هاي گذشته با ايجاد ناآرامي، زمينه را براي 

توطئه هاي دشمن فراهم كردند.
ملت ش��ريف ايران ثابت كرده اند با اين گونه اقدامات 
ذليالن��ه و ناجوانمردانه، از پاي ننشس��ته و ذره اي از 

مواضع انقالبي خويش عقب نشيني نخواهندكرد.
الزم است نهادهاي امنيتي و انتظامي با جديت نسبت 
به شناسايي عامالن و آمران اين حادثه خونين اقدام 
كرده و مراكز درماني در رسيدگي به وضعيت مجروحان 

و مصدومان عمل كنند.
ضمن عرض تس��ليت به پيش��گاه حضرت ولي عصر 
ارواحن��ا له الفدا، رهبر معظم انقالب اس��المي، مردم 
واليت مدار ايران و خانواده هاي شهداي اين حادثه، براي 
ارواح طيبه شهيدان واالمقام علو درجات و رضوان الهي 
وبراي مجروحين و مصدومين شفاي عاجل و كامل را از 

درگاه خداوند متعال مسألت مي نمايم.



طبق نامه نگاري هاي انجام شده در وزارت صمت، واردات 
خودرو با اعالم اسامي شركت هاي واردكننده در مرحله 
نخست رس��ما كليد خورد. روزگذش��ته عبداهلل توكلي 
الهيجاني مديركل دفتر صنايع خودروي وزارت صمت در 
نامه اي به باقري مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات 
موضوع واردات خودرو و اس��امي شركت هاي واردكننده 
مرحله نخست را اعالم كرد. در اين نامه كه سوم آبان ماه 
صادر ش��ده، آمده اس��ت: نام و شناسه ملي شركت هاي 
واردكننده مرحله نخست بر مبناي مستندات اوليه ارايه 
شده مطابق با الزامات ايين نامه واردات خودرو و جلسات 
كارشناسي برگزار شده، به منظور ايجاد دسترسي براي 
ثبت نام شناسه خودرو ارسال مي شود. آنطور كه در اين 
نامه آمده است: مستندات ارايه شده اين شركت ها از نظر 
قرارداد با ش��ركت خودروساز خارجي، وضعيت خدمات 
پس از فروش و برنامه ريزي سرمايه گذاري فناورانه در حال 
بررسي است. اسامي شركت ها به شرح زير است.1. سايپا.2 
پارس خودرو، 3. سايپا- سيتروئن 4. تجارت بين المللي و 
پشتيباني كرمان خودرو، 5. خودروسازي فردا، 6. مكث 
موتور؛ 7. آرين موتور پويا. روز گذشته معاون صنعتي وزارت 
صمت نيز از 90 هزار خودرو از سه كشور »چين، ژاپن و كره 
جنوبي« خب��ر داد. به گفته او، با نرخ فعلي دالر مي توان 
گفت كه يك خ��ودروي اقتصادي 6 هزار دالر با قيمت 
200 ميليون تومان به دست مصرف كننده خواهد رسيد.

   جزييات واردات خودرو 
معاون صنايع حمل و نقل وزير صمت روز گذش��ته در در 
نشس��ت خبري در مورد واردات خودرو اظهار كرد: تالش 
زيادي از بهمن م��اه براي تدوين ايين نام��ه و تصويب در 
هيات دولت صورت گرفت و نهايتًا سوم شهريور ماه ابالغ و 
دستورالعمل تدوين شد؛ مجلس ايراداتي وارد كرد كه اين 
ايرادات هم اصالح ش��د و هم اكنون وارد فرآيند اجراي كار 
شده ايم و سعي مي كنيم هر چه سريع تر واردات انجام شود.

منوچهر منطقي در مورد تأثير استيضاح وزير صمت در 
واردات خودرو، تصريح كرد: تحوالت سياسي كه ممكن 
است در وزارت صمت رخ دهد به موضوع واردات خيلي 
مرتبط نيست. منطقي در مورد شركت هاي واردكننده 
هم گفت: 3۸0 ش��ركت براي واردات خ��ودرو ثبت نام 
كردن��د و در نهايت 24 مجموعه اطالع��ات كامل ارايه 
كردند كه از 24 شركت تأييد شدند. معاون وزير صمت 
افزود: در ايين نامه اولويت با خودروهاي زير 10 هزار يورو 
بود بنابراين شركت هايي كه قصد واردات اين خودروها را 
داشتند در اولويت قرار گرفتند كه 10 شركت هستند و 
بعد از آنها، شركت هايي كه قصد واردات خودروهاي 10 
تا 20 هزار يورو را داش��تند در اولويت بودند. وي گفت: 
خودروهاي وارداتي صرفاً چيني نيستند كره اي و ژاپني 
هم هستند. منطقي افزود: هر خودروساز بايد سراغ يك 
برند برود زيرا در اين صورت قدرت چانه زني باال مي رود؛ 
وقتي دو خودروساز با هم سراغ يك برند بروند سرشان 
كاله مي رود. معاون وزير صمت به ساخت داخل هم اشاره 
كرد و گفت: در قوانين جديد خودرو كه در حال تدوين 
است ساخت داخل بايد باالي 50 درصد باشد و فناوري 
كليدي داشته باش��د تا براي توليد روش هاي مختلفي 
داشته باش��يم. منطقي در مورد خودروهاي اقتصادي 
تصريح كرد: خودروي اقتصادي، خودرويي است كه در 
محدوده قيمت 6 هزار دالر به باالست اما كيفيت الزم را 
دارد و هدف از واردات از خودروهاي اقتصادي، اين مدل 
خودروهاست. وي ادامه داد: اما قطعاً خودروهاي اقتصادي 
كه وارد كشور ش��وند قيمت اقتصادي ندارند، بنابراين 
فرآيند توس��عه و توليد خودروي اقتصادي را در داخل 
گذاشته ايم. منطقي اضافه كرد: با نرخ فعلي دالر مي توان 
گفت كه يك خودروي اقتص��ادي 6 هزار دالر با قيمت 
200 ميليون تومان به دست مصرف كننده خواهد رسيد.

   واردات ۹۰ هزار خودرو
وي ادام��ه داد: 90 هزار خودرو وارد و با انتقال فناوري 300 
هزار خودروي اقتصادي در داخل توليد خواهد شد. معاون 
وزير صمت افزود: اگر خودروه��اي وارداتي در بازار عرضه 
مي شد قيمت سرسام آور باال مي رفت پس بايد در بورس 

وارد مي شد كه قيمت ها چندان باال نرود. عرضه در بورس 
كنترل قيمت را بهتر مي كند و قيمت چندان باال نمي رود.

منطقي اضافه كرد: مثاًل تعرفه 25 درصد تعلق مي گيرد و اگر 
سود اضافه داشت يك قسمت به خود واردكننده بر مي گردد 
و قسمتي براي توسعه خودروهاي اقتصادي هزينه مي شود. 
معاون وزير صمت در مورد تأثير تحريم ها بر واردات خودرو، 
گفت: برخورد با تحريم بر عهده واردكننده اس��ت و قطعًا 
راهي براي دور زدن آن پيدا خواهد كرد. منطقي تاكيد كرد: 
خودروهاي با قيمت باالي 10 هزار يورو همه استانداردهاي 
۸5 گانه مدنظر سازمان ملي استاندارد را پاس مي كنند، اما 
براي خودروهاي اقتصادي درخواست كرده ايم كه سه مورد 

از اين استانداردها به صورت تشويقي باشد.

   جزييات تأمين ارز واردات
وي همچنين در خصوص تأمي��ن ارز مورد نياز واردات 
اين خودروها تصريح كرد: بانك مركزي قول مساعد داده 
كه به اين منظور حدود يك ميليارد دالر به تخصيص ارز 
بپردازد، در عين حال اگر افرادي رمزارز يا منابع ارزي در 
خارج از كشور دارند به شرط تأييد بانك مركزي مي توانند 
خودرو وارد كنند. همچنين براي خودروهاي خدمات 
عمومي نظير تاكس��ي نيز اف��راد مي توانند در تعامل با 
شهرداري به صورت BOO خودرو وارد كنند. به احتمال 
زياد بانك مركزي مبلغ يك ميليارد دالر را تا پايان سال 
تخصيص خواهد داد. منطقي اظهار كرد: در خصوص 
واردات خودرو تاكنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه 
كرده اند؛ دسته نخست كه پيش از اين وارد كننده اصلي 
بودند و دس��ته دوم خودروسازان داخلي بودند، ضمن 
اينكه برخي واردكنندگان بزرگ خودرو در گذش��ته 
اكنون به توليدكننده خودرو تبديل شده اند. معاون وزير 
صمت همچنين در خصوص بدعهدي كره اي ها و اينكه 
آيا از اين كشور خودرو وارد خواهيم كرد يا خير، گفت: 
وزارت صمت چنين قاعده اي ندارد كه كشورهايي كه 
پيش از اين در زمان تحريم ها رم��ان را ترك كرده اند 
مراوده نداشته باشد و اگر چنين كنيم به طور قطع متهم 

به همكاري صرف با چيني ها خواهيم شد.

   تصميم گيري در مورد قيمت خودرو 
بعد از واردات

وي در مورد قيمت خودرو هم گفت: قيمت خودرو از مهر 
ماه پارسال كه مورد تصويب سران قوا قرار گرفت تغييري 
نكرده است و همه انتظار افزايش قيمت را داشتند منتهي 
با ارتقاي توليد، كمتر كردن تنوع توليد و كاهش هزينه هاي 
توليد سعي ش��ده كار را با همين قيمت هاي فعلي جلو 

ببريم و ضرر خودروسازان روند كاهشي داشته باشد. طبق 
دستور سران قوا هر سه ماه بايد گزارشي از قيمت هم ارايه 
شود. منطقي تصريح كرد: با واردات فضايي ايجاد مي شود 
كه شايد بتوان در مورد قيمت خودرو تصميم گيري كرد. 
وي در خصوص خودروهاي تجاري و ناوگان فرسوده آن 
تاكيد كرد: در اين زمينه در وهله نخست به دنبال احياي 
ظرفيت هاي موجود و پاس��خ به نياز بازار از طريق توليد 
داخل بوديم، به طوري كه در حوزه اتوبوس شهرداري ها و 
وزارت كشور همكاري خوبي با خودروسازان داشته و اكنون 
برخي اتوبوس سازان با همه قوا در حال فعاليت هستند. طي 
سال هاي آينده توليد 100 هزار دستگاه انواع خودروهاي 
تجاري برنامه ريزي شده است. معاون صنايع حمل و نقل 
وزارت صمت گفت: با توجه به نياز انباشته موجود در اين 
بخش، لزوم ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و اعالم مداوم 
شهرداري ها مبني بر كمبود وسايل نقليه و با توجه به اينكه 
خودروسازان بالفاصله نمي توانند توليد را افزايش داده و به 
همه تقاضاهاي موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشي از نياز 

به صورت واردات باشد و اين واردات مقطعي خواهد بود.

   توليد ۹  خودروي جديد داخلي
عبداهلل توكلي الهيجاني مديركل صنايع خودروي وزارت 
صمت هم در اين نشست اظهار كرد: اصالح صنعت خودرو 
در س��ه بخش طراحي ش��ده كه گام اول احياي ظرفيت 
موجود، گام دوم به روزرساني پلتفرم و گام سوم هم تقويت 
ارتباطات جهاني است. وي افزود: تعرفه ها همچنان مطابق 
دفترچ��ه گمرك خواهد ب��ود. در خص��وص خودروهاي 
اقتصادي تعرفه كمترين حالت ممكن خواهد بود و عرضه 
در بورس مي تواند خودتنظيم گر باشد و بازار و تعرفه ها را 
تنظيم كند. در خصوص س��اير هزينه هاي واردات تالش 
ش��ده در خصوص واردات خ��ودروي اقتصادي كمترين 
هزينه وجود داشته باشد. وي در مورد اعالم اسامي 7 شركت 
براي واردات خودرو هم گف��ت: واردات خودرو محدود به 
شركت هاي اعالم شده نخواهد بود و شركت هاي ديگري 
نيز به اين فرآيند اضافه خواهند شد. توكلي در مورد توليد 
خودرو، اظهار كرد: از س��ال 97 با شدت گرفتن تحريم ها 
توليد خودرو افت كرد و از توليد 1.4 ميليون دس��تگاه در 
س��ال به نصف كاهش يافته بود و از سوي ديگر به خاطر 
عدم واردات قطعات، توليد خودروهاي ناقص هم افزايش 
يافته بود. مديركل صنايع خودروي وزارت صمت افزود: در 
هفت ماهه امسال 626 هزار و 452 دستگاه خودرو در كشور 
توليد شد كه در مقايسه با آمار مدت مشابه پارسال )توليد 
خودروي ناقص و كامل( رشد 12 درصدي نشان مي دهد، 
با اين حال مقايسه توليد خودروي كامل نشان دهنده رشد 

319 درصدي است. وي افزود: انباشت خودرو در پاركينگ 
به منزله حبس نقدينگي خودروساز است كه به دومينوي 
زيان انباشته ش��ركت دامن مي زند. از سويي ديگر وقتي 
ظرفيت توليد خودروساز ۸00 هزار دستگاه باشد اما تنها 
300 هزار خودرو توليد كند، هزينه هاي سربار نيز دو برابر 
مي شود. بنابراين دپوي خودرو در پاركينگ هم اثر كيفي و 
هم اثر قيمتي دارد. وي ادامه داد: تعداد خودروهاي تحويل 
داده شده به مشتري در سال جاري 30 درصد افزايش يافت 
و تعهدات خودروسازان كمتر شده است. سال گذشته در 
ايران خودرو 21 هزار دستگاه در اين مدت توليد شده بود 
كه اين رقم امس��ال به 234 هزار دستگاه خودروي كامل 
رسيده است. در بخش خصوصي هم عالوه بر دو خودروساز 
بزرگ توليد افزايش يافته اس��ت، به گونه اي كه امسال تا 
پايان مهرماه 96 هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصي 
توليد ش��ده كه پارس��ال در اين مدت 39 هزار خودرو در 
بخش خصوصي توليد شده بود. مديركل صنايع خودروي 
وزارت صمت به جزييات توليد خودرو اشاره كرد و گفت: 
توليد خودروهاي سواري در سال جاري با رشد 7 درصد 
نسبت به سال قبل به 545 هزار دستگاه رسيده است. در 
توليد وانت از رش��د 47 درصد برخوردار شد. توليد ون از 
300 دستگاه سال گذشته، امسال با رشد 454 درصد به 
1700 خودروي ون رسيده، در توليد اتوبوس و ميني بوس 
هم از 37 رشد برخوردار شده است. در خودروهاي سنگين 
رشد توليد در سال جاري 17۸ درصد بود كه در اين مدت 
15 هزار و ۸93 دس��تگاه خودروي س��نگين توليد شد. 
وي همجنين به طراحي پلت فرم هاي جديد اشاره كرد 
و گفت: بر اس��اس پلت فرم هاي جديدي كه طراحي شد 
سال آينده 9 محصول جديد خواهيم داشت. هزينه كردن 
روي پلت فرم هاي قديمي منطقي نبود. به گفته توكلي 
اسامي خودروهاي جديد به ش��رح زير است. 1. واريانت 
نخست خودروي اقتصادي سايپا بر پايه پلتفرم خودروي 
اقتصادي مشترك سايپا و ايران خودرو؛ 2. خودروي ري را 
)كراس اور پلتفرم اختصاصي ايران خودرو(؛ 3. خودروي 
اختصاصي پارس خودرو p90 بر پايه پلتفرم به روز شده 
ال 90 و قطعات كاماًل بومي؛ 4. خودروي آرياي اتومات )بر 
پايه مگا پلتفرم اختصاصي س��ايپا(؛ 5. خودرو TF21 بر 
پايه پلتفرم به روزآوري شده ايران خودرو؛ 6. خودروي 
اطلس بر پايه پلتفرم به روزآوري شده ايكس 200 سايپا؛ 
7. خودروي سهند بر پايه پلتفرم به روزآوري شده ايكس 
200 سايپا؛ ۸. وانت آريسان سه منطبق بر استانداردها 
ش��ركت ايران خودرو؛ 9. وانت اختصاصي گروه سايپا 
منطبق بر استانداردها و فيس ليفت هاي محصوالت 

جاري )مدل هاي سال( به منظور ارتقاي استانداردها.
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صدور مجوز صادرات
سه كاالي ايراني به چين

 رييس اتاق بازرگاني ايران و چين مي گويد با دريافت 
موافقت نامه هاي جديد و طي ش��دن مراحل قانوني، 
امكان صادرات سه گروه كااليي جديد ايراني به چين 
فراهم شده و شركت هاي ايراني مي توانند در اين زمينه 
برنامه ريزي كنند. مجيدرضا حريري در گفت وگو با 
ايسنا، اظهار كرد: در حدود دو سال گذشته، با توجه به 
شيوع ويروس كرونا و قوانين قرنطينه كه از سوي دولت 
چين اجرايي مي شود، عمال امكان حضور در اين كشور 
ب��راي هيات هاي تجاري ممكن نب��ود و حضور فعال 
در نمايشگاه هاي چين نيز عمال ممكن نشد. همين 
موضوع قدري استفاده از فرصت هاي تجاري در چين 
را دشوار كرد اما با اين وجود چين اصلي ترين شريك 
تجاري ايران و بزرگ ترين واردكننده كاالهاي ايراني به 
شمار مي رود. وي با بيان اينكه با كاهش محدوديت ها، 
اتفاقات مثبت قابل توجه��ي در تجارت ايران و چين 
رخ خواهد داد، توضيح داد: از س��ويي با نهايي ش��دن 
موافقت نامه هاي جديد، از اين پس سه گروه كااليي 
شيالت، ميوه و مركبات به طور خاص كيوي و لبنيات 
ايراني از اين پس ام��كان صادرات به چين را خواهند 
داشت. اين موضوع از نظر قوانين و مقررات نهايي شده 
و شركت هاي ايراني مي توانند براي صادرات محصوالت 
خود مذاك��رات را آغاز كنند. رييس اتاق ايران و چين 
ادامه داد: از س��وي ديگر با پيگيري ه��اي اتاق ايران و 
چين، بحث نمايش��گاه دايمي محص��والت ايران در 
چين نهايي شده و با كاهش محدوديت هاي كرونايي و 
امضاي اسناد مربوط در چين، از اين پس فضايي دايمي 
براي معرفي كاالهاي ايراني وجود خواهد داشت كه 
شركت ها مي توانند از آن استفاده كنند. حريري با بيان 
اينكه حدود 92 درصد از حجم صادرات كااليي ايران به 
چين را همچنان كاالهاي با ارزش افزوده پايين تشكيل 
مي دهند، بيان كرد: كاالهاي نفت محور و محصوالت 
پتروش��يمي، بخش مهمي از صادرات ايران به چين 
را تش��كيل مي دهند و برخي محص��والت معدني يا 
كشاورزي ديگر نيز جزو محصوالت با ارزش افزوده باال 
در نظر گرفته نمي شوند. در حالي كه اگر ما مقدمات 
صادرات اين كاالها را فراه��م كنيم، مي توان روي 
عرضه اين كاالها در بازار چين نيز حس��اب باز كرد. 
وي با اشاره به تغييراتي كه در سطح سياست گذاري 
تجاري ايران در ماه هاي گذش��ته رخ داده، تشريح 
كرد: مي توان اين طور گفت ك��ه پس از نزديك به 
10 سال درجا زدن و عدم فعاليت، سازمان توسعه 
تجارت در ماه هاي گذشته بس��يار فعال شده و در 
تالش براي برنامه ريزي كالن براي تغيير در شرايط 
تجاري كشور است. حريري خاطرنشان كرد: تاكيد 
بر لزوم صادرات كاالها با ارزش افزوده باالتر، يكي از 
موضوعات مهمي است كه در ماه هاي گذشته، توجه 
به آن جدي تر شده است. البته بايد در نظر داشت 
كه چنين تغييراتي در س��طح سياست گذاري به 
زماني بيشتر از چند ماه براي نشان دادن نتايجشان 
نياز دارند و در صورتي كه ش��رايط تغيير كند، در 
سال هاي آينده مي توان تغييرات را مشاهده كرد.

مقابله با مافياي خودروسازي
و فوالد در صمت

دبيركل كنفدراس��يون صادرات ايران گفت: صنايع 
بزرگ و كالن نظير خودروسازي ها، پتروشيمي ها و 
فوالدي ها، گرفتار مافياي بسيار بزرگي هستند، وزير 
صمت هم در ابتداي كار تالش كرد  با اين مافيا مقابله 
كند اما در بس��ياري ازموارد از اين مافيا ضربه خورد. 
جمشيد نفر در گفت وگو با فارس درباره عملكرد وزير 
صمت و داليل طرح استيضاح وي اظهار داشت: به طور 
كلي با استيضاح آقاي فاطمي امين در اين زمان خاص، 
مخالف هس��تم، وزارت صمت يك وزارتخانه بسيار 
بزرگ و گس��ترده اس��ت كه بخش تجارت خارجي، 
صنعت، معدن، صنايع سنگين، صنايع سبك و غيره 
را ش��امل مي ش��ود كه حدود 32 تا 33 درصد توليد 
ناخالص ملي مرتبط با وزارت صمت اس��ت، بنابراين 
هر فردي سكاندار اين وزارتخانه شود در كوتاه مدت 
موفق نخواهد بود، زيرا ساختارها غلط است.  وي افزود: 
اين وزارتخانه داراي تضاد منافع است و در صورت عدم 
رفع مشكالت ساختاري، هيچ وقت نمي تواند تصميم 
بگيرد و بارها در جلس��اتي كه به نمايندگي از بخش 
بازرگاني ش��ركت كرده ام، ديده ام كه معاونت توليد 
در وزارت صم��ت از توليد كننده داخلي به غلط دفاع 
مي كند البته دفاع از توليد كننده داخلي خوب است 
اما دفاع غلط خوب نيس��ت.  دبيركل كنفدراسيون 
صادرات ايران گفت: در رابطه با زيرساخت هاي تجارت 
خارجي، معدن، صنعت كمبوده��اي فوق العاده اي 
وجود دارد، اما استيضاح در مدت زمان كوتاه فعاليت، 
موجب مي شود كه هيچ وزيري اطمينان به آينده اش 
نداشته باش��د و بنابراين دنبال راهبردهاي طوالني 
مدت نرود و صرفا براي كارهاي شعاري و كوتاه مدت 
كار كند تا مورد استقبال آقايان واقع شود.  وي اضافه 
كرد: تعداد بسيار زيادي قوانين خوب وجود دارد كه 
به دليل عدم نظارت مجلس بر اج��راي اين قوانين، 
همه معطل مانده و زمان هاي زيادي تلف شده است 
و نتيج��ه اي هم نگرفته ايم.  دبيركل كنفدراس��يون 
ص��ادرات ايران اظهار داش��ت: فرام��وش نكنيم كه 
صنعت دو بخش دارد يكي صناي��ع بزرگ و ديگري 
صنايع كوچك و متوسط كه صنايع كوچك و متوسط 
متاسفانه يتيم است و هيچكس از آن دفاعي نمي كند 
كه ض��رورت دارد در اين حوزه همه بخش ها و دولت 
و مجلس توجه كنند. وي اف��زود: اما صنايع بزرگ و 
كالن ما مانند خودروسازي ها، پتروشيمي ها و فوالد 
گرفتار مافياي بسيار بزرگي هستند و مشخص است 
كه برخي از نمايندگان مجلس در قبال خدمتي كه 
به اين صنايع بزرگ مي كنند درخواست هايي هم از 
وزير متبوعه دارند كه خود اين موجب مي شود وزير 
نتواند كار خود را به خوبي انجام دهد، فاطمي امين 
در ابتداي كار بسيار تالش كرد  كه با اين مافيا مقابله 

كند اما در بسياري از جاها از اين مافيا ضربه خورد.

واكنش وزير صمت به استيضاحش: 
پاسخ هاي قانع كننده اي دارم

وزير صمت با بيان اينكه پاس��خ هاي قانع كننده اي 
براي نمايندگان خواهم داشت، گفت: من گزارش 
عملكرد خ��ودم را اراي��ه مي دهم و دس��ت من در 
ارايه گزارش پر اس��ت. به گزارش تسنيم، سيدرضا 
فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
صبح امروز در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع 
خبرنگاران بيان داشت: استيضاح يك ابزار نظارتي 
براي مجلس و حق نمايندگان است. من نيز استقبال 
مي كنم. وي خاطرنش��ان كرد: نگاه مثبتي به اين 
موضوع دارم، چون امكاني اس��ت تا وقايع و اتفاقات 
را براي م��ردم و نمايندگان تش��ريح كنم. فاطمي 
امين درباره اينكه دو ماه پيش موضوع استيضاحش 
مطرح شده بود، اظهار داشت: آن استيضاح مطرح 
شده بود و بنا شد دو ماه عقب بيفتد كه عقب افتاد. 
ما كارهاي خود را با قوت و شدت جلو برديم و از نظر 
عملكرد وضعيت بسيار مطلوبي داريم. وزير صمت با 
بيان اينكه پاسخ هاي قانع كننده اي براي نمايندگان 
خواهم داشت، گفت: من گزارش عملكرد خودم را 
ارايه مي دهم و دس��ت من در ارايه گزارش پر است. 
فاطمي امين در بخش ديگري از صحبت هايش خبر 
داد كه توليد ش��ركت هاي بورسي در خرداد )فصل 
بهار( 2 و نيم درصد، در تير ماه ۸/5 دهم درصد، در 
مرداد ماه 7/6 و در شهريور ماه به شش و نيم درصد 
رس��يد.. اينكه دو ماه باالي ش��ش درصد كم نظير 
اس��ت.وي همچنين گفت: موضوع واردات خودرو 
4 سال متوقف بود و راه اندازي مجدد موانعي داشت؛ 
مجلس يك س��ري ايراداتي نس��بت به آيين نامه 
دولت براي واردات خودرو داش��ت و پس از اصالح 
آنها از روز گذشته عمال اجراي آن آغاز شد. فاطمي 
امين افزود: الحمدهلل توليد خودرو در تمام بخش ها 
وضعيت خوبي دارد. روال اجرايي آيين نامه دولت از 
ديروز آغاز شد. بيش از 300 متقاضي براي واردات 
خودرو به كشور تقاضا داش��ته اند ولي اين امر يك 
س��ري قواعد دارد. وزير صنعت، مع��دن و تجارت 
خاطرنشان كرد: ما اولويت را بر خودروهاي پايين تر 
از 10 هزار دالر گذاش��تيم؛ ش��ركت هاي بزرگ و 
معتبري براي واردات خودرو به كشور تقاضا كردند 
و اين شايعه كه خودروي بي كيفيت به كشور وارد 
شود، صحت ندارد. فاطمي اميني همچنين گفت 
كه نرخ بيكاري در تابستان امسال ۸.9 به درصد 
رسيد كه اين رقم در سال گذشته 9.6 درصد بود. 
وي همچنين خبر داد: طبق گزارش وزارت كار، 
وزارت صمت با ايجاد 15۸ هزار شغل رتبه اول در 
ايجاد شغل دارد. وزير صمت خاطرنشان كرد: در 
وزارتخانه بايد به شيوه درست حكمراني كنيم. اگر 
مدعي هستيم كه اقتصاد بايد دانش بنيان باشد، 
وزارتخانه هم بايد دانش بنيان باشد. 25 هزار نفر 
از اساتيد دانش��گاه ها فرصت هاي مطالعاتي خود 
را در وزارتخانه طي كردند كه اين رقم به صد هزار 
نفر خواهد رسيد. وي عنوان كرد: در مديريت بازار 
با آشفتگي هايي روبرو هستيم كه البته وضعيت 
در دو ماه گذش��ته بهتر شده است. 5 هزار و ۸00 
تاكنون به سامانه تجارت وصل شدند كه تا پايان 
س��ال به 200 هزار فروش��گاه خواهد رسيد. اين 
سامانه مديريت بازار را انجام خواهد داد. ميزان و 

قيمت كاالها را روشن خواهد كرد.

آمادگي ايران و بالروس
براي توليد مشترك صنايع

در دي��دار معاون وزي��ر صمت و رييس س��ازمان 
توسعه تجارت ايران با معاون وزير صنعت بالروس 
بر توس��عه روابط تجاري دو كشور و راه اندازي خط 
توليد مش��ترك انواع صنايع تاكيد شد. به گزارش 
صدا و سيما، عليرضا پيمان پاك معاون وزير صمت 
و رييس سازمان توس��عه تجارت ايران با دميتري 
خاريتونچيك، معاون وزير صنعت بالروس ديدار و 
گفت وگو كرد. طرفين در اين ديدار بر توسعه روابط 
تجاري، ايجاد خط توليد مش��ترك انواع صنايع از 
جمله خودرو، لوازم خانگي، تجهيزات پزشكي تاكيد 
كردند و مقرر شد تا ظرفيت توليد مشترك لپ تاپ 
نيز مورد بررسي قرار گيرد. خاريتونچيك، معاون 
وزير صنعت بالروس در اين ديدار با اشاره به تجربيات 
ايران در توس��عه اقتصادي گفت: بايد تجربيات از 
ايران استفاده كنيم و از مقامات ايران براي در اختيار 
گذاشتن تجربيات خود سپاسگذاريم. وي با اشاره به 
بازديد از كارخانه هاي ايراني گفت: توانايي ايران در 
توليد داروي هاي تك شگفت آور است و در بازگشت 
به بالروس حتماً به مسووالن بهداشت و درمان از اين 
توانايي مي گويم تا آنها نيز بازديدي از اين كارخانه 
داشته باش��ند. خاريتونچيك همچنين بر توسعه 
همكاري ها در زمينه توليد خودروهاي س��واري و 
سنگين به صورت مشترك با كارخانه هاي ايراني 
تاكيد كرد و افزود: در حوزه تهاتر كاال نيز ما آماده 
هستيم تا با چند كاال فرآيند را آغاز و در صورت لزوم 
به تغيير قوانين نيز براي توس��عه اين فرآيند اقدام 
كنيم. در ادامه پيمان پاك، رييس سازمان توسعه 
تجارت ايران نيز بر آمادگي جهت راه اندازي خطوط 
مش��ترك توليد خودرو و لوازم خانگي با بالروس 
تاكيد كرد و افزود: در تبادالت تجاري مهم اين است 
كه تراز تجاري دو كشور متناسب با هم رشد كند 
و در اين زمينه تهاتر كاال كمك كننده است. وي با 
اشاره به ظرفيت كريدور شمال-جنوب از آمادگي 
ايران براي ترانزيت كاالهاي بالروس از اين مسير 
خبر داد و ادامه داد: در س��فري كه طي روزهاي 
آينده به بالروس خواهم داش��ت، هيات تجاري 
ش��امل نمايندگان شركت ها و كارخانه هاي مهم 
و برند نيز با حض��ور در بالروس اقدام به برگزاري 
نشس��ت هاي رو در رو با شركت ها و كارخانه هاي 
متناظر خود مي كنن��د. در ادامه طرفين در مورد 
توسعه گردشگري ميان ايران و بالروس گفت وگو 

و بر رونق اين صنعت تاكيد كردند.

قيمت و ليست واردكنندگان خودروهاي وارداتي اعالم شد

رونمايي  از سبد  واردات خودرو

رييس اتاق ايران: توافق تجارت آزاد بين ايران و پاكستان اجرايي مي شود
رييس اتاق ايران ضمن ابراز خرسندي از اينكه به زودي 
موضوع تجارت آزاد بين ايران و پاكستان نهايي مي شود، 
تشكيل كميته داوري مشترك را ضروري دانست و از تفاهم 
دو اتاق در اين بخش خبر داد.  به گزارش اتاق بازرگاني ايران، 
در جريان سفر هيات تجاري اتاق ايران به پاكستان، اعضاي 
هيات به سرپرس��تي غالمحسين شافعي با عرفان اقبال 
شيخ، رييس فدراسيون اتاق هاي بازرگاني و صنايع كشور 
پاكس��تان ديدار كردند.در اين نشست، رييس اتاق ايران 
كشورهاي ايران و پاكستان را دو ملت بزرگ در منطقه ناميد 
كه سال ها پيش با تالش و شجاعت خويش به استقالل در 
راي و تصميم و عمل دست يافتند. شافعي گفت: الزم است 
از اين دستاوردها و از اين سابقه تالش ها و همچنين دوستي 
و صميميتي كه بين دو ملت ايران و پاكستان وجود دارد 
بيشترين بهره را ببريم و اين ميراث را حفظ كنيم. شافعي با 
اظهار اميدواري براي تحقق تجارت 5 ميليارد دالري بين 
دو كشور، تصريح كرد: در نظر داريم طرحي نو دراندازيم و 
از اين روابط دوستانه بخش هاي اقتصادي و خصوصي دو 
كشور براي پيشبرد همكاري ها بيشترين بهره را ببريم و بر 
اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته بتوانيم در گسترش 
تجارت و تنوع بخشي به همكاري ها گامي مثبت برداريم. 
او ايجاد شوراي مشترك تجاري ايران و پاكستان كه قرار 
است اجرايي شود را فرصتي ويژه اي ارزيابي كرد و از تمام 
تجاري كه در دو كشور با يكديگر فعاليت مي كنند يا قصد 
فعاليت دارند، دعوت كرد به عضويت اين شورا دربيايند و با 

تبادل اطالعات و نظرات، به پيشبرد تجارت دو كشور كمك 
كنند. بر اساس اظهارات رييس اتاق ايران، اقتصاد مكمل 
دو كشور فرصت هاي بي نظيري را براي همكاري  فراهم 
كرده است. ش��افعي گفت: ايران يكي از تامين كنندگان 
بزرگ انرژي اس��ت و مي تواند نياز روزافزون پاكستان در 
بخش انرژي را رفع كند. شافعي يكي ديگر از ظرفيت هاي 
همكاري  اقتصادي دو كشور را ترانزيت عنوان كرد و گفت: 
طي سال جاري همكاري ويژه اي دراين زمينه شكل گرفته 
اس��ت. اگر برخي مشكالت و امكانات مورد نياز در زمينه 
تير الكترونيك و ديگر موضوعات جزئي مرتفع شود، يك 
كريدور شرق به غرب و پر سرعت براي دسترسي سهل تر 
شكل خواهد گرفت. رييس اتاق ايران با اشاره به نزديكي 
بندر چابهار به بنادر پاكستان از جمله گوادر گفت: اين باعث 
مي شود تا با ايجاد حمل ونقل دريايي، تجارت منطقه توسعه 
يابد. او از جمله موانعي كه باعث شده حجم روابط تجاري 
ميان ايران و پاكستان به ميزان دلخواه نباشد را تعرفه هاي 
تجاري و محدوديت هاي وضع شده توسط دولت ها عنوان 
كرد. شافعي در عين حال گفت: طبق توافق هاي صورت 
گرفته، قرار اس��ت توافق تجارت آزاد ايران و پاكستان به 
زودي نهايي ش��ود و فارغ از كاالهايي كه دو كشور برخي 
حساسيت ها روي تبادل آن دارند، در باقي اقالم تجاري، با 
تعرفه هاي بسيار پايين، تجارت رونق بييش از پيش خواهد 
گرفت. بر اساس اظهارات شافعي از ديگر اقدامات مشترك 
اتاق  ايران و فدراس��يون اتاق هاي بازرگاني پاكستان، كه 

براي آن برنامه ريزي شده، تشكيل كميته داوري و حمايت 
اتاق هاي بازرگاني دو كشور براي تسهيل و داوري اختالفات 
تجاري است كه امروز يادداشت تفاهمي در اين زمينه امضا 
مي شود. نجم الجاوا، رييس شوراي تجاري پاكستان و ايران 
در فدراس��يون اتاق هاي بازرگاني پاكستان نبود ارتباط 
بانكي را مهم ترين مانع در برابر همكاري هاي تجاري بين 
ايران و پاكس��تان دانست. به باور او ظرفيت هاي بسياري 
براي س��رمايه گذاري مش��ترك وجود دارد. در اين بين 
مي توان به تجربيات موفق در صنعت سراميك و كاشي كه 
توسط فعاالن اقتصادي ايراني در پاكستان صورت گرفته 
اشاره كرد. او گفت: چنين توليداتي در پاكستان، ظرفيت 
صادرات اين محصوالت به ساير كشورها را فراهم مي كند 
و اينگونه ايران مشكل تحريم را حل خواهد كرد. او در ادامه 
به اهميت تهاتر بين دو كشور اشاره كرد و افزود: منابع ارزي 
و نقدينگي در هر دو كشور محدود است و متناسب با اين 
شرايط، استفاده از ارزهاي ملي ايران و پاكستان مي تواند 
يك راهكار باشد. البته آنچه در تجارت مهم است، صادرات 
و واردات در كنارهم است به اين معنا كه بايد درعين حال 
كه به صادرات مي انديش��يم، خريد از كشور مقابل را هم 
در دستوركار قرار دهيم. رييس شوراي تجاري پاكستان 
و ايران خاطرنشان كرد: ايران مي تواند سرمايه گذاري در 
بخش مواد غذايي پاكس��تان را جدي بگيرد. امروز تجار 
و س��رمايه گذاران چيني و تركي��ه اي در اين حوزه فعال 
شده اند؛ اما از طرف ايران اقدام گسترده اي صورت نگرفته 

است. اين در حالي است كه محصوالت مواد غذايي يكي از 
بهترين ها بازارها در پاكستان به شمار مي آيد. جعفر قادري، 
نايب  رييس كميسيون ويژه جهش و رونق توليد در مجلس 
شوراي اس��المي، به حمايت هايي كه بايد توسط دولت 
و نمايندگان مجلس براي توس��عه روابط تجاري صورت 
مي گيرد، اش��اره كرد و گفت: اين آمادگي وجود دارد كه 
موانع و مشكالت را در حوزه هاي گمركي و مرزي با استفاده 
از ظرفيت نمايندگان در مجلس شناسايي و پيگيري كنيم. 
عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق مشترك ايران و پاكستان، 
با انتقاد از صدور تعرفه هاي تجاري به عنوان مهم ترين مانع 
در مسير توسعه تجارت دو جانبه ميان دو كشور، تجارت 
آزاد را بهترين راه حل در برابر اين مشكل ارزيابي كرد. ريگي 
همچنين به ظرفيت هاي حوزه حمل ونقل جهت تقويت 
تجارت ميان دو طرف اش��اره كرد و بر ضرورت اس��تفاده 
ازظرفيت هاي كارنه تير از سوي پاكستان و فراهم كردن 

بسترهاي الزم در اين بخش تاكيد كرد.
اين فعال اقتصادي مكمل بودن ايران و پاكستان در حوزه 
انرژي را م��ورد توجه قرار داد و اف��زود: ايجاد منطقه ويژه 
اقتصادي ميرجاوه در نقطه صفر مرزي با توجه به ارزان بودن 
انرژي در ايران به منظور توليد انواع محصوالت در اين منطقه 
و صادرات در كنار استفاده دو طرف از آن پيشنهاد مي شود. 
ريگي همچنين بازگشايي مرز ريندان با پيگيري هاي دولت 
پاكستان را اقدام خوبي عنوان كرد كه اتفاق افتاده و مي تواند 

به تقويت سطح مناسبات و روابط دو كشور كمك كند.
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خبرروز

ثبت هر دو روز ۳  فوتي در تصادفات تهران
رييس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ از ثبت هر دو روز ۳ فوتي در تصادفات تهران خبر داد. سرهنگ احسان مومني گفت: فوت 
عابران پياده ۶ درصد افزايش داشته است. در شش ماهه اول امسال، روزانه ۵۷ نفر مصدوم حوادث رانندگي داشتيم كه به مراكز درماني 
منتقل شدند. او افزود: روزانه حدود ۲۱۵ مورد كروكي منجر به خسارت ترسيم شده است يعني خسارت هايي كه باالي بيست ميليون 
تومان بوده است كه به شركت هاي بيمه اعزام كرده ايم. سرهنگ مومني افزود: در بحث متوفيان رانندگي در شش ماهه نخست سال 
جاري ۴۴ درصد از اين آمار مربوط به عابرين پياده است كه نسبت به سال قبل ۶ درصد افزايش را شاهد هستيم. ۴۳ درصد از متوفيان 
حوادث رانندگي موتورسيكلت سواران بوده اند همچنين ۱۳ درصد از متوفيان حوادث را رانندگان و سرنشينان خودرو تشكيل مي دهند.

رويداد

سايه »اپوش « بر سر ايران

»اپوش « بر اس��اس متون كهن فارس��ي ديو خشكي 
و خشكس��الي اس��ت كه مانع از بارش باران مي شود. 
ايران هم سومين سالي اس��ت در چنگال كم بارشي و 
خشكسالي گرفتار است، به گونه اي كه ميزان بارش هاي 
پاييزي نسبت به بلندمدت كاهش پيدا كرده و در نتيجه 
ميزان آب ورودي به س��دها بسيار كمتر شده است. با 
گذشت يك ماه از س��ال آبي )۱۴۰۲-۱۴۰۱( ميزان 
حجم آب در مخازن س��دهاي كش��ور حدود ۱۸.۱۲ 
ميليارد مترمكعب است و مي توان گفت كه ميزان آب 
ورودي به مخازن سدها حدود ۱۴ درصد كاهش يافته 
است و ذخاير مخازن س��دهاي تهران نيزحدود ۳۶۱ 
ميليون مترمكعب و اين يعني نسبت به سال گذشته و 
درهمين بازه زماني كه حدود ۴۴۱ ميليون مترمكعب 
بود، ميزان ذخاير سدها ۱۸ درصد كاهش داشته است. 
ايران در سال آبي ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ كه شهريورماه به 
پايان رسيد، رتبه يازدهم خشكسالي را داشت و به 
گفته احد وظيفه - رييس مركز ملي اقليم و مديريت 
بحران خشكسالي - بارندگي هاي امسال نسبت به 
شرايط نرمال در برخي استان ها بين ۸۰ تا ۹۰ درصد 
كاهش داشته است و بارش هاي پاييزي نيز از دهه 

سوم آبان ماه تا حد نسبتا نرمالي آغاز خواهند شد.

        حال وخيم سدهاي كشور
با توجه به اينكه بخش عمده س��رزمين ايران در اقليم 
خش��ك دنيا قرار گرفته و به طور معمول حد متوسط 
بارش  آن نيز يك چهارم متوس��ط بارش هاي جهاني 
است، از گذشته هاي دور با حفر شبكه  قنات ها تالش 
مي شد از منابع آب به بهترين ش��كل ممكن و به دور 
از هر گونه حيف و ميل و اس��راف و تبذير بهره برداري 
ش��ود اما در س��ال هاي اخير ايران با تنش هاي شديد 
آبي مواجه است كه مي توان گفت عمده تشديد بحران 
آب به برداش��ت هاي بي رويه بخش كشاورزي كشور 

باز مي گردد. بنا بر اعالم وزارت نيروبه طور ميانگين از 
۱۰۰ ميليارد ليتر مصرف منابع آبي كشور ۹۰ ميليارد 
ليتر و به عبارتي ۹۰ درصد در بخش كشاورزي مصرف 
مي ش��ود و اين آب تا به مزرعه برسد، پرتي و هدررفت 
ني��ز دارد.بخش عمده آبي كه ادعا مي ش��ود در بخش 
كشاورزي مصرف مي ش��ود به علت اشكاالت متعدد 
در سيستم هاي انتقال آب  پيش از اينكه به كشاورزان 
برسد، در مكاني ديگر هدر مي رود. بخشي از هدررفت 
آب ناش��ي از فرسودگي خطوط آبرساني است. به طور 
مثال در ته��ران از ح��دود ۹۰۰۰ كيلومتر خط لوله و 
آبرس��اني حدود ۴۰ درصد آنها عمر باالي ۵۰ س��ال 
دارند و فرسوده محسوب مي شوند و آب بسياري را هدر 
 مي دهند و بر اس��اس مطالعات رسمي، ساالنه حدود
 ۱. ۴ دهم ميليارد متر مكعب از منابع آب شرب و شيرين 
درون شهري از دس��ت مي رود قبل از اينكه سر از شير 
خانه مردم دربياورد؛ به عبارت ديگر ما تقريبًا شش 
برابر حجم آب كل سد اميركبير كرج را در ساختار 

فرسوده انتقال آب درون شهري از دست مي دهيم.

        مصرف ۹ درصد از كل آب
در بخش خانگي توسط افراد»بدمصرف«

يك��ي از بخش هاي مهم مصرف آب، مصرف ش��هري 
اس��ت. در اس��تان تهران هم اكنون منابع آبي پنج سد 
تأمين كننده آب با كاهش قابل توجهي نسبت به زمان 
مشابه سال قبل رو به روس��ت و طبق آمار شش ماهه 
نخست سال جاري آمار مصرف كنندگان آب در تهران 
به ۴ ميليون و ۱۴۳ هزار و ۲۷۴ واحد يا خانوار مي رسد 
كه تعداد مصرف كنندگان خانگي بيش از ۳.۵ ميليون 
خانوار اس��ت. بر اس��اس آخرين آمارها در شش ماهه 
نخست سال جاري ۳۷ درصد از مصرف كنندگان آب 
بخش خانگي در تهران مصرف منطبق بر الگو داشته اند 
و ۵۹ درصد »پرمص��رف« و ۴ درصد »بدمصرف« 

بوده اند، اما مس��اله مهم اينجاس��ت ك��ه ۴ درصد 
خانوارهاي به اصطالح بدمصرف، به تنهايي معادل 

۹ درصد كل آب بخش خانگي را مصرف كرده اند.

        چه بايد كرد؟
به گفته فدايي فرد مديريت مصرف آب با اولويت تامين 
آب شرب، پرهيز از كشت محصوالت پرآب بر به خصوص 
در حوضه هاي آبريزي كه با كاهش شديد حجم ذخاير آب 
مواجه شده اند، اتخاذ تدابير الزم براي سازگاري با اقليم 
در راستاي سند سازگاري با اقليم، آگاهي رساني و توجه 
مردم به كم آبي از طريق رسانه هاي جمعي و رسانه هاي 
فعال در زمينه آب و محيط زيست، تامين منابع مالي براي 
جبران خسارت ناشي از خشكسالي، مشاركت مردمي در 
مديريت آب و استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي 
مرتبط با صنعت آب از راهكارهايي است كه مي تواند به 
حل تدريجي معضل كم آبي كمك كند. با توجه به كمبود 
آب و مساله فرونشست زمين در برخي از مناطق پايتخت، 
بازچرخاني آب و استفاده از پساب نيز يك ضرورت است و 
شهرداري تهران بايد اين مساله را نياز واقعي خود قلمداد 
كند. با توجه به بخش��نامه جديد وزير نيرو با موضوع 
طرح هاي بازتخصي��ص آب با جايگزيني پس��اب و 
كاهش هدررفت، شهرداري تهران بايستي بازچرخاني 
آب را يك نياز واقعي بدان��د و بازچرخاني آب زماني 
اتفاق مي افتد كه بخشي از تصفيه خانه هاي فاضالب 
در داخل شهر تهران ساخته شود. مردم نيز با در پيش 
گرفتن راهكارهاي ساده اي مي توانند در جهت مصرف 
بهينه آب براي استحمام، ظرفشويي، مسواك و باغچه 
عمل كنند. به عنوان نمونه بايد زمان استحمام را در 
تابس��تان از متوسط ۱۰ دقيقه به پنج دقيقه كاهش 
دهيم. فش��ار دوش را كم كنيم و براي شست وشوي 
ظرف ها نيز حتي االمكان از ماش��ين ظرفشويي كه 

مصرف آب را كاهش مي دهد، استفاده كنيم.

ادامهازصفحهاول

سقوط بورس و وعده هاي 
فراموش شده

 خطر ظهور دوباره پوپوليسم در صحنه اقتصاد و مديريت 
كشور هشدار مي دادند. روزها از پي هم گذشتند و سال 
۱۴۰۰ ج��اي خود را ب��ه ۱۴۰۱ داد و نتايج تصميمات 
اقتصادي و مديريتي اين افراد يكي يكي از راه رسيدند. 
دولت كه نتوانس��ته بود فكري به ح��ال بودجه عريض 
و طويل نهادها و دس��تگاه هاي مختلف كن��د، اقدام به 
آزادسازي قيمت ها كرد، از قبل هم اعالم شد كه افزايش 
قيمت ها تنها در ۴قلم كاال و رش��د ت��ورم تنها ۸درصد 
خواهد بود. اما آنچه كه در واقعيت رخ داد، افزايش چند 
صد درصدي قيمت اقالم مصرفي، كاالها و خدمات در 
كشورمان بود. از سوي ديگر انفعال دولت در برنامه ريزي 
حوزه مس��كن، قيمت مس��كن اجاره اي را به اندازه اي 
باال برد كه مردم حتي براي اجاره يك مس��كن حداقلي 
نيز با مش��كالت عديده اي مواجه شدند. اين روند باعث 
شد تا نظام طبقاتي كشور دچار تغيير شود، بسياري از 
دهك هاي مياني به دليل مشكالت به دهك هاي محروم 
جامعه پيوستند و بس��ياري از افرادي كه در دهك هاي 
محروم جامعه بودند ب��ا چهره عريان فقر مطلق مواجه 
ش��دند. در اين وانفسا اما مس��ووالن دولتي همچنان با 
اعتماد به نفس در رسانه هاي همسو و صدا و سيما حاضر 
مي شوند و از كاهش تورم، حل مشكالت مسكن، پايان 
فقر مطلق، عادالنه شدن توزيع يارانه ها و... خبر مي دهند. 
بر اين اساس معتقدم وضعيت بازار سرمايه كشور، نمادي 
از ش��رايط كالن اقتصاد ايران است، اقتصادي كه در آن 
بازارهاي ۵گانه اش از جمله بازار ارز، خودرو، طال،  مسكن 
و بورس دچار نوسانات عديده است. براي مواجهه با اين 
ش��رايط، دولت به جاي اينكه س��نگ هاي پيش روي 
كسب و كار و اقتصاد را بردارد، دست به اقداماتي مي زند 
كه باعث افزايش مشكالت مردم مي شود. به جاي اينكه 
ارتباطات ش��فاف را تضمين كند، اينترنت را مس��دود 
مي كند و اپليكيشن هاي اقتصادي مورد نياز مردم را از 
دسترس خارج مي كند. راهكارش هم براي حل مشكل، 
توزيع نقدينگي بيشتر در اقتصاد است. وزير اقتصاد اعالم 
مي كند قرار اس��ت، هزاران ميليارد تومان براي جبران 
خسارات ناشي از بستن فضاي مجازي توزيع شود. اين 
نقدينگي به چه كس��اني تعلق مي گيرد؟ بدون ترديد 
افراد داراي نفوذ و رذان��ت از اين منابع بهره مي برند. در 
اين ش��رايط اما دولت هنوز همان لحن و همان وعده ها 
را مي دهد. وقتي خبرنگاران از افزايش قيمت ها س��وال 
مي پرسند، موضوع را به دولت قبل حواله مي دهد و اعالم 
مي كند براي حل مش��كالت به فرصت كافي نياز دارد. 
اين در حالي است كه قبل از انتخابات از حل ۳روزه و يك 
هفته اي و نهايتا ۱۰۰روزه مشكالت صحبت مي كردند. 
اين روند بدون ترديد كشور را به مشكالت عديده اي مواجه 
مي كند، همانطور كه نحوه مديريت حدفاصل سال هاي 
۸۴ تا ۹۲ باعث ش��د تا ايران وارد دوره اي از بحران هاي 
فزاينده اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و...طي دهه هاي 
آينده شود. با اين شكل مديريت نيز مي توان پيش بيني 
كرد كه در چشم انداز آينده كشور با مشكالت بيشتري 
مواجه شود و نارضايتي هاي عمومي افزايش پيدا كند. 
مگر اينكه تغييري در روش ه��ا و وعده ها و منش ها رخ 
دهد. اقتصاد ايران ديگر فرصتي براي از دست دادن ندارد.

رويخطخبر

وزش باد شديد در ۱۶ استان
س��ازمان هواشناسي نس��بت به وقوع رگبار و رعد 
و ب��رق در ۱۹ اس��تان و وزش ب��اد ش��ديد در ۱۶ 
استان هشدار داد. بنا بر اعالم سازمان هواشناسي؛ 
وق��وع رگبار باران، رعدوب��رق، احتمال تگرگ، در 
ارتفاع��ات احتمال ب��ارش برف، وزش باد ش��ديد 
موقتي در نقاط مس��تعد همراه ب��ا خيزش و نفوذ 
گردوخاك، كاهش نس��بي دم��ا و احتمال رخداد 
مه امروز پنجش��نبه )۵ آبان ماه( در اس��تان هاي 
گي��الن، اردبي��ل، آذربايجان ش��رقي، آذربايجان 
غربي، زنجان، كردستان، كرمانشاه، ايالم، لرستان، 
همدان، مركزي، ارتفاعات استان هاي قزوين، البرز 
و تهران، جمعه )۶ آبان ماه( در استان هاي اردبيل، 
گيالن، مازندران، آذربايجان شرقي، زنجان، خراسان 
ش��مالي، همدان، ش��مال مركزي، قزوين، البرز، 
شمال قم، تهران و ارتفاعات سمنان رخ مي دهند. 
حاكميت اين شرايط جوي شنبه )۷ آبان ماه( براي 
آذربايجان شرقي، زنجان، اردبيل، گيالن، مازندران، 
گلستان، خراسان شمالي، شمال خراسان رضوي، 
ارتفاعات استان هاي قزوين، البرز، تهران و سمنان 
پيش بيني مي شود. در اين شرايط جوي لغزندگي 
جاده، اختالل در س��فرهاي بين شهري به ويژه در 
عبور از گذرگاه هاي كوهستاني، احتمال ريزش كوه، 
احتمال آبگرفتگي محدود معابر، احتمال باال آمدن 
سطح آب رودخانه ها و احتمال خسارت به صنعت 
كش��اورزي دور از انتظار نيست بنابراين نسبت به 
احتياط در سفرهاي برون شهري، احتياط در فعاليت 
كوهنوردي و جابه جايي عش��اير كوچ رو، تس��ريع 

در كاشت محصوالت پاييزه و تعجيل در برداشت 
محصوالت آماده توصيه مي ش��ود.حاكميت اين 
ش��رايط جوي جمعه )۶ آبان ماه( براي استان هاي 
همدان، كرمانشاه، مركزي، غرب اصفهان، شمال 
چهارمحال و بختياري، جنوب كردس��تان و شرق 
تهران و شنبه )۷ آبان ماه( براي استان هاي همدان، 
لرس��تان، مركزي، چهارمح��ال و بختياري، نيمه 
غربي اصفهان، شمال فارس، شرق سمنان و شرق 
تهران پيش بيني مي ش��ود. در اين وضعيت آب و 
هوايي احتمال سقوط اش��يا از ارتفاعات، احتمال 
خسارت به س��ازه هاي موقت و شكستن درختان 
كهنسال، احتمال كاهش كيفيت هوا، كاهش شعاع 
ديد و احتمال تأخير در پرواز وجود دارد و سازمان 
هواشناسي نس��بت به احتياط در تردد، اجتناب از 
فعاليت هاي فيزيكي در فضاي باز به ويژه گروه هاي 
حس��اس، عدم توق��ف و پارك خ��ودرو در اطراف 
درختان فرس��وده و س��اختمان هاي نيمه كاره، 
اس��تحكام س��ازه هاي موقت از جمل��ه تابلوهاي 

تبليغاتي و پوشش گلخانه ها توصيه مي كند.

تعادل |
 بيشتر از دو سال است كه اصالحيه بند ۵ 
قانون بيمه كارگران ساختماني در مجلس 
مانده و با اين شرايط وقتي اليحه ترميم حقوق كارمندان 
دولت به مجلس مي رود در كمتر از يك ماه مورد بررسي 
قرار گرفته و تصويب مي ش��ود. اين تبعيض آشكار يك 
سوال را ايجاد مي كند كه آيا واقعا كساني كه زيرمجموعه 
دولت به حس��اب مي آيند و كارمند آن هستند، بايد از 
ش��رايط بهتري براي زندگي برخوردار باش��ند اما بقيه 
اقشار جامعه براي دريافت حقوق خود بايد ماه ها و حتي 
س��ال ها منتظر بمانند تا باالخره دولت به تصويب يك 
طرح يا اليحه در م��ورد آنها رضايت بدهد و مجلس هر 
وقت سرش خلوت ش��د و وقت داشت به مشكالت آنها 
رسيدگي كند. همانطور كه بازنشستگان تامين اجتماعي 
و كارگران براي اينكه افزايش حقوقشان توسط دولت به 
تصويب نهايي برس��د ۶ ماه تمام منتظر ماندند و زماني 
اين اتفاق رخ داد كه خط فقر ۱۲ ميليوني تبديل شد به 
خط فقر ۱۸ ميليوني و افزايش حق��وق ديگر دردي را 
از آنها دوا نمي كرد. حاال ديگر هر روز سقوط كردن زير 
خط فقر امري عادي شده است اما سوال اينجاست كه 
آيا واقعا جان كارگران ساختماني كه در بدترين شرايط 
و غيرايمن ترين شرايط مشغول به كار هستند، به اندازه 
افزايش حقوق كاركنان دولت اهميت نداش��ته و ندارد 
كه از سال ۹۹ تاكنون اين اصالح قانون در مجلس طول 
كشيده و هر روز يك نماينده وعده انجام آن را مي دهد 

اما باز در عمل هيچ اتفاقي رخ نمي دهد. 

        تبعيض آشكار مجلس
بين كارمندان دولت و كارگران

فريده چاووشي، كارشناس امور اجتماعي و فعال كارگري 
در اين باره به »تعادل« مي گويد: متاسفانه مجلس و دولت به 
صورت آشكار ميان كارمندان دولت و كارگران تبعيض قائل 
مي شوند. اين مساله هم مربوط به اين دولت يا امروز و ديروز 
نيست. سال هاست كه ما شاهد اينگونه تبعيض ها هستيم 
و تالش براي بر طرف كردن آنها به كاري فرساينده تبديل 

شده است. او مي افزايد: مگر مي شود جان و سالمت كارگران 
تا اين اندازه مورد بي توجهي قرار بگيرد. بارها و بارها اتحاديه 
كارگران س��اختماني در اين زمينه تالش كرده اند. قرار بر 
اين بود كه دست پيمانكاران از پروژه ها كوتاه شود تا حق و 
حقوق كارگران وهمينطور امنيت و سالمت آنها تامين شود. 
اما هيچ كدام از اين اتفاقات رخ نداد، ما هنوز در بسياري از 
سازمان ها و نهادهاي دولتي پيمانكاراني را داريم كه فعاليت 
مي كنند و اين وسط حق و حقوق كارگران پيماني را از بين 

مي برند و هيچ كس هم از آنها  باز خواست نمي كند. 

        كارگران حادثه ديده سهمي از بيمه
ندارند

رييس كانون سراسري انجمن هاي كارگران ساختمان 
نيز در اين باره مي گويد: بيمه حق قانوني تمام كارگران 
است. قرار نيست به آنها صدقه بدهند ما فقط مي گوييم 
حق كارگران را به خودشان برگردانيد. امروز اميِد حدود 
يك و نيم ميليون كارگر همين بيمه است. حدود ۷۰۰ 
هزار نفر از اين كارگران در حال حاضر بيمه نيس��تند و 
تامين اجتماعي نيز به دليل كسري منابع بيمه كارگران 
را قطع مي كند. ش��وكت در ادامه اهميِت بيمه كارگراِن 
ساختماني از رهگذِر حوادِث بي شماري كه در اين بخش 
اتفاق مي افتد را چنين توضيح مي دهد: حوادث ناشي از 
كار در مشاغل ساختماني فوق العاده وحشتناك است و 
كوچك ترين اقدامي هم در اين زمينه نمي شود. وزارتخانه 
ساليان سال است كه بازرسي از پروژه هاي ساختماني را 
رها كرده و دليلش را كمبود بازرس كار مي داند. رييس 
كانون سراسري انجمن هاي كارگران ساختماني مي گويد: 
كارگران ساختماني به اندازه كل كارگران كشور حوادث 
ناش��ي از كار دارند. اگر همين امروز وزارت كار شروع به 
بازرسي و نظارت كند، به صراحت مي گويم كه ۹۵ درصد 
از كارگاه هاي ساختماني تعطيل مي شود. اينكه ۵۰ درصد 
از حوادث ناشي از كار مربوط به يك و نيم ميليون كارگر 
ساختماني است، فاجعه است.  اكبر شوكت با بياِن اينكه 
يكي از اصلي ترين عوامل حوادث كار در بخش ساختماني، 
سقوط از ارتفاع و ناايمن بودِن داربست هاست، مي گويد: 

داربس��ت هايي كه امروز در كشور استفاده مي شود بايد 
به طور كل ممنوع ش��ود و داربست هاي ايمن جاي آنها 
قرار بگيرد. حداقل ترين كاري كه مي توان انجام داد اين 
است كه تسهيالت ارزان قيمت در اختيار اصناف فعال در 
مشاغل ساختماني قرار داده شود. همين داربست ها اگر 
اصالح شود تعداِد كمتري كارگِر ساختماني كشته 
مي شوند. اما نه اين كار را انجام مي دهند و نه هر چه 
سريعتر تكليف بيمه كارگران را مشخص مي كنند. 

كارگران ساختماني به حال خود رها شده اند. 

          سوِد هنگفتي كه به جيب كارفرما مي رود
پوِل خون كارگران است

در طول اين سال ها كارگراِن بسياري از كار افتاده شده اند 
و خانواده هاي بس��ياري بع��د از فوت ي��ا از كارافتادگي 
سرپرس��ِت خانواده ش��ان، به ح��ال خود رها ش��ده اند 
بي آنكه از حمايت هاي حداقلي بيمه برخوردار باش��ند. 
 به گفته ش��وكت؛ در طول ۴ - ۳ سال گذشته كه حدود
 ۶۰۰ - ۷۰۰ هزار كارگر ساختماني در نوبت بيمه بودند، 
صدها نفر از آنها به علل مختلف فوت كردند و خانواده آنها 
در معرض انواع و اقسام آسيب هاي اجتماعي قرار گرفتند. 
تعلل در تصويب اين اصالحيه در واقع ظلم به كارگران و 
خانواده هاي آنهاست. رييس كانون سراسري انجمن هاي 
كارگران ساختماني مي گويد: اينكه كارگر ساختماني به 
دليِل نبود ايمني در محيط كارش فوت مي كند يا قطع 
نخاع مي ش��ود، تقصيرش متوجه كارفرما است. در واقع 
بخشي از سود هنگفتي كه از صنعت ساختماني وارد جيِب 
عده اي مي شود پول خوِن كارگران است. در اينصورت چرا 
نمايندگان مجلس بايد مقابل طرحي كه كارفرما را ملزم 
به پرداخِت حداقلي ترين حقوق كارگر مي كند بايستند؟! 

        تصويب تنها در 8  روز
شنبه ۱۶ مهرماه، معاون امور مجلس رييس جمهور از 
تقديم اليحه دو فوريتي متناسب سازي حقوق كاركنان 
دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري به مجلس خبر 
داد. دوفوريِت اين اليحه ف��رداي آن روز، يعني در ۱۷ 

مهرماه به تصويب رس��يد و ۲۴ مهرماه نيز كليات آن 
تصويب شد. بعد از تصويب كليات، اليحه به كميسيون 
برنام��ه و بودجه مجلس رفت تا در م��ورد جزييات آن 
تصميم گرفته شود. اكنون اين اليحه با عنوان »اصالح 
قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ كل كش��ور و ترميم حقوق 
كاركنان و بازنشستگان كش��وري و لشگري« مراحل 
نهايي خود را مي گذراند و قرار اس��ت هش��تم آبان ماه 
جلسه اي در مورد اين اليحه در مجلس برگزار شود. اما 
در هر حال، بحث ترميم حقوق كارمندان و بازنشستگان 
كش��وري و لش��گري تا چند روز ديگر تعيين تكليف 
مي ش��ود. به گفته معاون امور مجلس سازمان برنامه و 
بودجه نيز مابه التفاوت اين افزايش حقوق در ماه هاي 
آتي اعمال خواهد ش��د. طبق شنيده ها، چيزي حدود 
۵۴ تا ۵۷ هزار ميليارد تومان از محل صرفه جويي هاي 
هزينه هاي جاري دولت و پيش بيني درآمدهايي كه در 
ماه هاي آتي ص��ورت گرفته، براي منابع در نظر گرفته 
شده است. در يك كالم، دولت و مجلس در ميانه سال 
به اين نتيجه رس��يدند كه حقوق كارمن��دان دولت و 
بازنشستگان كشوري و لشگري ديگر كفاف هزينه هاي 
زندگي را نمي ده��د و تصميم به تصويب طرحي براي 
ترميم حقوق آنها گرفتند. مجلس ضروِت تصويِب اين 
ط��رح را بعد از افزايش قيمت ها و ب��اال رفتِن نرخ تورم 
احس��اس كرد و به سرعت دست به كار ش��د. از زمان 
شروع اين بحث تا به نتيجه رسيدِن آن كمتر از يك ماه 

طول كشيده است. اقدامي ِبجا و قابِل دفاع در راستاي 
بهبوِد كيفيِت زندگي حقوق بگيران تا قبل از پاياِن سال... 

        طرح ساماندهي از شهريور 1400
در مجلس است

طرح ساماندهي استخدام كاركنان دولت از شهريور سال 
گذشته وارد مجلس شد و با وجود وعده هاي بسيار هنوز به 
نتيجه نرسيده است. اگرچه بعد از ماه ها رايزني، كليات اين 
طرح در اوايل تيرماه به تصويب رسيد اما به دليل دوشوري 
اعالم شدِن آن به كميسيون اجتماعي بازگشت و هنوز 
به صحن علني مجلس برنگشته است. حذف پيمانكاران 
و تبديل وضعي��ِت نيروها از مهم تري��ن مولفه هاي اين 
طرح است كه مي تواند مشكالت زيادي را از روي دوش 
مشموالن آن بردارد. سرعت در تصويِب اين طرح اهميت 
بس��ياري دارد؛ چراكه طبق گزارشات رسيده، برخي از 
كارفرمايان با تعديل نيروها به دنبال جذب كمتر نيروهاي 
پيمانكاري در بدنه سازمان مربوطه، در صورِت تصويب 
طرح ساماندهي، هس��تند. از طرفي نيروهاي شركتي 
در طول سال ها خدمت، مشكالت بسياري داشته اند؛ از 
حقوق هاي پايين و حق بيمه هاي ناقص گرفته تا اخراج 
با سابقه باال و كارهاي طوالني مدِت بدوِن اضافه كاري و 
غيره. بنابراين سرعت در تصويِب اين طرح هم همچون 
ترميم حقوق كارمندان و بازنشستگان مهم است اما ظاهرا 

براي نمايندگان اين موضوع اهميت چنداني ندارد. 

        طرح اصالحيه ماده 5 بيمه
كارگران ساختماني از سال ۹۹ در مجلس است

اصالحيه ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني، طرح ديگري 
است كه از اواخر سال ۹۹ وارد مجلس شد تا مشكل بيمه 
كارگران س��اختماني را با اصالح منابع درآمدي ماده ۵ 
حل كند. اين طرح دوبار وارد صحن علني مجلس ش��د 
و به كميسيون اجتماعي بازگشت و با وجود آنكه بيش 
از يك س��ال و نيم از ورود آن به مجلس و بحث و بررسي 
در مورد آن مي گذرد، هنوز به تصويب نرسيده است. اين 
طرح يكي از مهم ترين طرح ه��اي كارگري در مجلس 
اس��ت كه به ابتدايي ترين حق يك كارگ��ر مي پردازد. 
بس��ياري از كارگران س��اختماني فاقد بيمه اجتماعي 
هستند و اين درحالي است كه حوادث ناشي از كار براي 
اين كارگران بيش از ساير كارگران اتفاق مي افتد. تعلل 
در تصويِب اصالحيه ماده ۵ بيمه كارگران س��اختماني 
ظلم بزرگي در حق اين كارگران است. اگر ترميم حقوق 
كاركنان و بازنشستگان دولت مهم است، تعيين تكليِف 
بيمه كارگران ساختماني صد برابر مهم تر است اما چرا 
مجلس آن را ظرف مدت يك ماه و حتي كمتر، به نتيجه 
مي رساند اما اين يكي را بعد از گذشت يك سال و نيم هنوز 
تعيين تكليف نمي كند؟! چه دليلي وجود دارد كه يكي 
را با س��رعت و خارج از وقت پيگيري مي كند و به نتيجه 
مي رساند و يكي ديگر را سال ها در مجلس مي گذارد و به 
بهانه در دستور كار و در نوبت بودن، بي نتيجه مي گذارد؟ 

گزارش

تبعيض آشكار مجلس در رسيدگي به لوايح

تصويب اليحه ترميم حقوق كارمندان دولت در 8  روز
كارگران ساختماني همچنان چشم به راه تصويب اصالحيه ماده 5 بيمه

محموله آنتي بيوتيك در راه كشور است
رييس جمعيت هالل احمر از واردات آنتي بيوتيك 
مورد نياز به كشور خبر داد. پيرحسين كوليوند گفت: 
اين محموله  شامل هشت قلم آنتي  بيوتيك است. او 
افزود: با هماهنگي سازمان غذا و دارو، محموله اي 
ش��امل هش��ت قلم آنتي  بيوتيك سوسپانسيون 
مناسب براي گروه س��ني كودكان خريداري شده 
كه در روزهاي آتي وارد كش��ور مي شود. براساس 
اين گزارش، در پي كمب��ود انواع آنتي  بيوتيك  در 
داروخانه هاي كش��ور، جمعيت هالل  احمر بعد از 
هماهنگي با سازمان غذا و دارو، اقدام به واردات آنتي 
بيوتيك كرده است. بهرام عين اللهي وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي روز سوم آبان ماه گفت: 
اكنون به صورت فوريتي تامين و توزيع آنتي بيوتيك 
از ابتداي هفته آغاز شده و تا ۲ روز ديگر دارو به ميزان 
كافي در دسترس مردم اس��ت. او افزود: با توجه به 
اينكه همه گيري آنفلوآنزا به طور غير قابل پيش بيني 
در اواسط مهر با بازگشايي مدارس و دانشگاه ها آغاز 
شده است به دليل افزايش بيماران مبتال، كمبود 
آنتي بيوتيك نيز احس��اس شد. عين اللهي با اشاره 
به تجويز مصرف دارو، اظهار داشت: بايد راهنماي 

تجويز منطقي دارو در كشور تدوين شود و پزشك 
بر اس��اس اين راهنما به بيم��ار داروي مورد نياز را 
تجويز كند. استاندارد تجويز دارو در نسخ ۱.۵ قلم 
در دنيا است اما در كشور ما چهار قلم در نسخ تجويز 
مي ش��ود و اين موضوع مصرف دارو را باال مي برد. 
سجاد اس��ماعيلي مشاور رييس س��ازمان غذا و 
دارو هم گفت كه نخستين محموله آنتي بيوتيك 
آخر هفته وارد كشور مي شود. اسماعيلي تصريح 
كرد: ۱۷ ميليون عدد شربت آنتي بيوتيك نيز در 
شهريور تامين شده اما به دليل مصرف بي رويه و 
غيرمنطقي اين دارو كه حتي براي سرماخوردگي 

ساده نيز استفاده مي شد با كمبود مواجه شديم.
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