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يادداشت- 1

 اصولي كلي اما اصيل
 و راهگشا!

حدود يك ماه از انتشار بيانيه 
تحليلي پنج اقتصاددان مطرح 
كشورمان در خصوص چرايي 
بروز ح��وادث ب��س دردناك 
اين روزهاي اي��ران عزيزمان 
مي گذرد. در اي��ن مدت ابعاد 
ماجرا وسيع تر و ضرورت خروج 
از اين بحران هر چه ملموس تر 
ش��ده اس��ت. در اين يك ماه البته نقد و نظرهاي نسبتا 
زيادي نيز درباره اين بيانيه منتشر شده است كه جا دارد 
اقتصاددانان نويسنده بيانيه با تحليل و پاسخ به اين نقدها، 
امكان گفت وگوي عميق تر و يافتن راهكارهاي عملي براي 

گذار مسالمت آميز از اين وضعيت را فراهم آورند. 
تا پيش از آن زمان، خوب است به مهم ترين نقدي كه از نظر 
نگارنده به اين بيانيه وارد شده يعني »كلي و غيركاركردي« 
بودن آن اشاره شود. اينكه مواردي مانند »پذيرش حق 
انتقاد«، »قبول تن��وع و تكثر«، »رواداري و تس��امح«، 
»مسالمت و مرافقت« و... كه در بيانيه اقتصاددانان بر آنها 
تاكيد شده، سخناني كلي و فاقد معنا و مفهوم مشخص و 
بي ارتباط با شرايط و وضعيت بحراني حال حاضر كشور 
است و راهكارهاي مشخصي به لحاظ اقتصادي يا سياسي 

از درون اين راهبردها استخراج نمي شود. 
 اين نقد كه وجه نظر مشترك در بين گروهي از معترضان 
و مسووالن حكومتي است، متاسفانه به سبب كم توجهي 
به ريشه هاي بحران اخير است. چنان كه تصور مي شود 
بحران امروز محدود به اين لحظه تاريخي و ماحصل يك 
حادثه و واقعه و آدم ها و جريان هاي خاص است و نه شكاف 
تاريخي دولت - ملت و كاستي هاي نظام حكمراني. فلذا 
چنين تصور مي شود كه با چند حركت اعتراضي و شعار و 
بزن و بكوب )به زعم معترضان( يا دستور و فرمان و تهديد 
)از نگاه مس��ووالن حكومتي( مي توان قضيه را )آن  طور 
كه مورد نظر هر يك از دو طرف اس��ت( جمع و جور كرد 

و پرونده را بست. 
بحران امروز جامعه ايران به نظر اما دقيقا در همان مفاهيم 
كلي )به تعبيري اساس��ي و پايه اي( است و بدون درك و 
فهم و وحدت نظر درباره چيستي آنها، هيج گام ديگري به 
پيش نمي توان برداشت، مگر البته با »يك گام به پيش و دو 
گام به پس« )صرف نظر از محتواي تاريخي و مصيبت بار 
اين عبارت(. به  نظر مي رسد مشكل كانوني جامعه ايران 
به تعبيري هنوز در محدوده مشروطه و حكومت قانون به 
عنوان يك قرارداد اجتماعي و ميثاقي اس��ت كه وظايف 
دولت و مردم را مشخص كند: »عزم اين را كردم با يكي از 
دوستان كه از تواريخ و احاديث اسالم اطالع كامل داشت 
مالقات كرده، سّر اين معني را بفهمم كه چرا ساير ملل 
به چنان ترقيات عظيمه رسيده اند و ما در چنين حالت 
كسالت و بي نظمي، باقي مانده ايم. جوابم چنين داد كه: 
بنيان و اصول نظم فرنگستان يك كلمه است و هرگونه 
ترقيات و خوبي ها كه در آنجا ديده مي شود، نتيجه همان 
يك كلمه است؛ قانون« )رساله يك كلمه - ميرزا يوسف 
مستشارالدوله(. اگر فرض فوق را بپذيريم، آنگاه از يك سو 
مسووالن حكومتي بايد بپذيرند »حل مشكالت عميق 
كشور يك فرآيند فني يا اداري نيست؛ بلكه براي اين كار، 
ناچار به عبور از يك فرآيند بس��يار پيچيده اجتماعي - 
سياسي است« )بيانيه پنج اقتصاددان – 1401/7/15( 
و معترضان و منتقدان نيز قبول كنند كه »بعيد اس��ت 
برون داد يك درگيري انقالبي، دموكراسي مدرن و توسعه 
اقتصادي باش��د...« )در سايه خشونت - داگالس نورث(  
آنچنان كه به اقتصاد بر مي گ��ردد مثال امروزه نمي توان 
بي توجه به اصول پايه اي اين علم و محترم دانستن حق و 
اعمال مالكيت صاحبان كاال و خدمات در فضاي رقابتي 
به توس��عه رس��يد )»احترام به مالكيت فردي و تامين 
حقوق مالي افراد با تش��كيل دفتر ثب��ت امالك« اولين 
اصل اساسنامه مجلس وكالي تجار - 1263(، نمي توان 
صاحبان سرمايه را با تحكم و دستور به كار و توليد در كشور 
تشويق كرد و مانع گريز و فرار و خروج سرمايه هاي فكري 
و مادي از كشور و جذب اين گونه سرمايه ها به كشور شد.  
پذيرش تنوع و تكث��ر و حق »انتخاب« آحاد اجتماعي و 
فعاالن اقتصادي و اينكه انس��ان زماني عنصري فعال در 
عرصه اجتماعي خواهد بود كه بتواند سبك زندگي و كسب 
و كارش را آزادانه انتخاب كند و به اين  ترتيب »كرامت« او 
كه ريشه در انتخاب هاي اخالقي او دارد، حفظ شود اصول 
پايه اي است كه مردم و حاكميت بايد بر سر آنها به توافق 
برسند و قراردادي اجتماعي براي تحقق آنها منعقد شود.  
الزمه اين كار اما »مرافقت و مسالمت و شنيدن نظرات« 
و سياه و سفيد نكردن و ديو و دد نساختن از ديگري است. 
اصولي به ظاهر كلي و غيركاركردي اما اصيل و كانوني براي 

توسعه اي پايدار و انساني. 

حسين حقگو

»تعادل«بررسيميكند

عامل گراني خودرو؛  دالر   يا  كمبود عرضه؟
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 نااميدي از آينده و اعتياد
 به مواد مخدر

 بازار 
ارزنده است

 اقتصاد در انتظار ثبات 
و امنيت

 مناطق آزاد، شايسته ساالري 
و چند ابهام اساسي

داليل مصرف م��واد مخدر در 
بين نوجوانان بسيار متنوع است. 
همچنين نوجوانان در مصرف 
اين مواد به ي��ك ميزان جدي 
نيس��تند. يك��ي از داليل روي 
آوردن نوجوانان به مواد مخدر 
صرفا اين است كه مواد مخدر در 
دسترس است. دوستان نقش 
زي��ادي در گراي��ش نوجوانان به مصرف م��واد مخدر ايفا 
مي كنند. درواقع مي توان به يقين پيش بيني كرد در صورتي 
كه دوستان نوجوان به ويژه نزديكترين دوست او مواد مخدر 
مص��رف كنند، خود آن فرد نيز ب��ه مصرف چنين موادي 
روي خواهد آورد. با اين حال در س��ال هاي اخيرنوجوانان 
به خصوص محصالن مخالف مصرف مواد مخدر شده اند. 
البته در ميان نوجواناني كه مدرسه نمي روند و در محالت 
فقيرنش��ين زندگي مي كنند قضيه طور ديگري است. در 
همين نواحي است كه مصرف مواد خطرناك و به تبع آن 
خشونت و جنايت افزايش يافته است.به نظر مي رسد كه 
مصرف مواد مخدر به صورت جدي در بين نوجوانان تا اندازه 
زيادي بس��تگي به روابط آنها با والدين شان دارد. در مورد 
فرزندان والديني كه داراي روحية دموكراتيك، احترام آميز 
وپذيرا باشند، به ويژه آنهايي كه ارزش هاي سنتي را پاس 
مي دارند و امكان رشد تدريجي استقالل درفرزندان خود 
را فراهم مي آورند خطر اعتياد عموما كم اس��ت. در مورد 
فرزندان والديني كه رابطه محبت آميز نداشته اند و نسبت 
به فرزن��دان خود بي توجه بوده اند يا از س��وي ديگر، رفتار 
اقتدارآميز خصمانه داشته اند، خطر مصرف مواد مخدر بسيار 
بيشتر است. در چنين مواردي نوجوان ممكن است با مصرف 
مواد مخدر بخواهد خشم خود را نشان دهد يا صرفا توجه 
آنان را به خود جلب كند.يكي ديگر از داليلي كه نوجوانان 
در م��ورد روي آوردن به مصرف مواد مخدر ذكر مي كنند، 
كوشش براي گريز از تنش ها و فشارهاي زندگي و از كسالت 
و بي حوصلگي است. در مورد نوجوانان ديگر، به ويژه كساني 
كه انواع گوناگوني از مواد مخدر را مصرف مي كنند، وابستگي 
به مواد مخدر احتماال مبين آشفتگي هاي عاطفي است. در 
چنين مواردي، براي يافتن علل مشكالت نوجوانان معتاد 
ادامه در صفحه 8 بايد به آشفتگي هاي موجود در...  

در ماه ه��اي اخير به واس��طه 
سياس��ت هاي انقباضي بسيار 
زيادي ك��ه بانك مرك��زي در 
پيش گرفته بازار س��رمايه را به 
ش��رايط بحراني نزديك كرده 
است. مهم ترين مولفه، سياست 
انقباضي بانك مركزي اس��ت 
ك��ه تعيين كننده ب��راي ورود 
نقدينگي به بازار است. وضعيت فعلي بازار از ارزندگي بسياري 
برخوردار اس��ت اما مشكل فعلي نقدينگي است. به لحاظ 
پارامترهاي بنيادي و سودسازي شركت ها اين موضوع ثابت 
مي شود. با بررسي حدود 400 شركت بورسي دريافتيم كه 
1750 همت بازار را در بر مي گرفتند كه اين نشان مي دهد 
فروش شركت ها بسيار خوب بوده است. حدود 55۹ هزار 
ميليارد تومان سود خالص اين 400 شركت بود در حالي 
كه يك فصل قبل 500 هزار ميليارد س��ود داشتند يعني 
حدود 60 هزار ميليارد تومان طي يك فصل سود خالص 
بيشتر شده است. صنايع پااليشي گزارش هاي خيلي خوبي 
داده بودند كه اين نشان مي دهد مشكل نقدينگي است و 
نه ارزندگي. زماني كه سياس��ت گذار در عمل عالقه اي به 
بازار ندارد و تنها در ح��رف از بازار حمايت مي كند نتيجه 
مثبت نخواهد بود. اما مثبت شدن بازار طي دو روز گذشته 
نيز به واسطه ارزندگي بيش از حد سهم ها از كاهش شديد 
قيمت بوده كه طبيعي است واكنش مثبت نشان مي دهد. 
همچنين طرح بسته 10بندي كه بايد زودتر از اينها اجرايي 
مي ش��د، ابالغ ش��د اما هنوز نمي توان به اجراي كامل آن 
اطمينان داشت. ششمين بند اين بسته همكاري مشترك 
وزارت اقتصاد با بانك مركزي جهت مديريت نرخ بهره است. 
تقريبا دو روز پيش اين بسته ابالغ شده است اما ديروز بانك 
مركزي نرخ سود بين بانكي را تا مرز 21 درصد افزايش داده 
است. مهم ترين مشكلي كه بازار سرمايه با آن دست و پنجه 
نرم مي كند افزايش سود بين بانكي است كه به تبع آن نرخ 
س��پرده هاي بانكي و نرخ اوراق را نيز افزايش مي دهد. اين 
موضوع سبب ركودي شدن بازار مي شود. اگر مصوبات اين 
بسته 10بندي به درستي اجرايي شود سياست پولي بانك 
مركزي مي تواند نقش تعيين كننده اي در بازار سرمايه براي 
ادامه در صفحه 6 ماه هاي آتي داشته باشد. 

بررسي وضعيت اقتصاد ايران 
در دهه گذشته نشان مي دهد 
كه ما متاسفانه در زمينه جذب 
س��رمايه گذاري هاي جدي��د 
خوب عمل نكرديم و حتي در 
برخي سال ها، سرعت خروج 
س��رمايه از كش��ور به ش��دت 
افزاي��ش يافته اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه در ميان مدت و بلندمدت، تنها مسيري 
كه براي رس��يدن به اهداف اقتصادي وجود دارد، جذب 
س��رمايه هاي جديد و ايجاد اطمين��ان در ميان فعاالن 
اقتصادي است. در دنياي متغير امروز، نمي توان انتظار 
داشت كه آينده كامال پيش بيني شود اما در اين ترديدي 
نيست كه يك سرمايه گذار نياز به آن دارد كه بداند براي 
مثال در ش��ش ماه يا يك سال آينده، وضعيت اقتصادي 
چگونه است، ش��اخص هايي مانند تورم يا نرخ ارز به چه 
س��متي حركت مي كنند، قوانين و مقررات اقتصادي و 
تجاري چگونه تعريف مي شوند و با در كنار هم قرار دادن 
تك تك اين مسائل نسبت به آينده خود تصميم گيري 
كند. پ��ول و س��رمايه از هرگونه ناامني ف��رار مي كند و 
وقتي صاحبان پول احس��اس عدم اطمينان پيدا كنند، 
مسيرهايي را انتخاب مي كنند كه به نفع اقتصاد كشور 
نيس��ت. ما در تمام سال هاي گذشته با معضل باال بودن 
تورم مواج��ه بوده ايم و تحت تاثير اي��ن موضوع قيمت 
بسياري از كاالها افزايش يافته است. در چنين فضايي ما 
بايد اين سوال را بپرسيم كه نرخ ارز قرار است كه به كدام 
سمت حركت كند؟ اگر بنا باش��د همپاي تورم حركت 
كنيم، نرخ ارز نيز بايد با همين نرخ افزايش پيدا كند. اگر 
بنا باشد ما نرخ ارز را به شكل دستوري پايين نگه داريم، 
آنگاه واردات توجيه پيدا مي كند و در نهايت كار به ضرر 
توليدكنندگان داخلي تمام مي شود. از سوي ديگر وقتي 
در جامعه انتظار تورمي به وجود مي آيد، بسياري از افراد 
به س��مت تبديل پول خود به ارزه��اي خارجي حركت 
مي كنند كه همين افزايش تقاضاي كوتاه مدت به رشد 
هيجاني قيمت ارز منجر مي شود. از اين رو به نظر مي رسد 
حركت به سمت يكسان س��ازي نرخ ارز و كاهش فاصله 
ادامه در صفحه 6 ميان ارز نيمايي و... 

س��عدي در باب اول گلس��تان 
در عبارات��ي جال��ب، بيت��ي با 
اين محت��وا دارد ك��ه: »تو اول 
بگو با كيان زيس��تي / من آنگه 
بگويم كه تو كيس��تي...« اين 
بيت اشاره مهمي است به همه 
انتخاب هايي كه افراد و جريان ها 
در زندگي ف��ردي، اجتماعي و 
حرفه اي خود دارند. در واقع مس��ير پيشرفت همگي ما در 
زندگي به انتخاب هايمان بستگي دارد. انتخاب دوستان، 
انتخاب رشته، انتخاب همسر، انتخاب شغل و... بر اين اساس 
است كه گفته مي شود، اگر مي خواهيد فردي را بشناسيد، 
ببينيد چه دوستاني دارد. يا اگر خواستيد همسري انتخاب 
كنيد، ببينيد در كدام خانواده زيست مي كند. اين گزاره را 
در حوزه سياس��ي و مديريتي مي توان به اين شكل مطرح 
كرد كه براي تحليل عملكرد دولت ها، بايد ديد چه افرادي 
در آن دولت ها و س��اختارهاي سياس��ي به كار گماش��ته 
شده اند. آيا افراد شايستگي حضور در پست ها، سمت ها و 
مشاغل مديريتي و اجرايي مورد نظر را دارند. آيا وزير كار، 
متخصص ترين فرد براي به دس��ت گرفتن سكان هدايت 
اين وزارتخانه مهم است؟ آيا وزير آموزش و پرورش، مورد 
وثوق ترين فرد، بين معلمان هس��ت يا ن��ه؟ آيا وزير علوم، 
محبوب ترين فرد و متخصص ترين مدير ميان اس��اتيد و 
دانشجويان محسوب مي شود يا نه؟ اين ليست را مي توان 
افزايش داد و به ساير عناوين و مشاغل نيز رساند. روز گذشته 
خبري در خصوص انتصاب )با تاييد رييسي و با حكم احسان 
خاندوزي( حجت عبدالملكي به عنوان دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي منتشر شد، 
خبري كه باعث شكل گيري انتقادات و پرسش هاي فراواني 
در خصوص چرايي اين انتصاب شد. واقع آن است كه اصل 
شايسته ساالري و شايسته گزيني يكي از مهم ترين گزاره ها 
در مسير توس��عه پايدار جوامع است. اهميت اين گزاره به 
اندازه اي است كه بسياري از عالمان علوم اقتصادي مانند 
عجم اوغلو معتقدند، بدون شايسته س��االري دستيابي به 
توسعه اساسا امكان پذير نيست. در ميان دولت هاي پس از 
انقالب، دولت اصالحات،  دولتي بود كه بحث شايسته ساالري 
را هم در شعارها، هم در وعده ها و هم در برنامه هاي اجرايي 

و اهدافش قرار داد. آمارهاي تحليلي دقيق نيز حاكي از آن 
است كه عملكرد اقتصادي ثبت ش��ده در دوره اصالحات 
از بس��ياري از جنبه ها منحصر به فرد است. اين روند اما در 
بسياري از دولت ها جدي گرفته نشد. همين امروز مشخص 
است كه اغلب فارغ التحصيالن دانش��گاه امام صادق)ع( 
در راس امور اجرايي و مديريتي به كار گماش��ته شده اند. 
يعني آقاي خاندوزي، يكي از هم دانش��گاهي هاي خود را 
براي پس��ت مهمي چون دبير مناطق آزاد منصوب كرده 
است. تداوم اين روند از يك طرف باعث نزول شاخص هاي 
اقتصادي مي شود و از سوي ديگر نااطميناني را در فضاي 
عمومي جامعه افزايش مي دهد. اينكه س��رمايه گذاران به 
جاي سرمايه گذاري در حوزه توليد و تجارت و كسب و كار 
ترجيح داده اند يا سرمايه خود را از كشور خارج سازند يا آن را 
به بازارهاي سوداگرانه )ولي مطمئن( هدايت كنند، برآمده از 
نظام تصميم سازي هاي غلطي است كه در دولت و بسياري 
از حوزه هاي تصميم سازي جريان دارد. فردي كه در حوزه 
بازرگاني فعاليت دارد، زماني كه مي بيند به جاي اين همه 
مدير شايسته، فردي مناطق آزاد تجاري به عنوان دروازه هاي 
ارتباط با تجارت بين المللي منصوب مي ش��ود كه نه تنها 
شناختي از اين حوزه سرنوشت  ساز ندارد، بلكه در گذشته 
به مخالفت تمام عيار با فلسفه وجودي اين مناطق پرداخته 
بيانگر وجود ايرادات اساس��ي در نظام تصميم سازي هاي 

اقتصادي كشور است. 
نتيجه اين عملكرد بدون ترديد ش��اخص هاي نزول كرده 
اقتصادي را باز هم در وضعيت نامناسب تري قرار خواهد داد. 
اين نوع انتصاب ها اين پيام را به فضاي عمومي و اقتصادي 
جامعه مي دهد كه نبايد انتظار خاصي از تصميمات مديران 
داشت. بخشي از ظرفيت هاي صادراتي كشور از طريق همين 
مناطق انجام مي شود و زماني كه فرد غيرمتخصص در راس 
مديريت اين بخش قرار داشته باش��د، بدون ترديد باعث 
كاهش دامنه هاي صادراتي كشور مي شود.  اي كاش مديران 
دولتي توضيحاتي نيز در خصوص اين انتخاب ها و انتصاب ها 
مي دادند تا اساتيد دانشگاه، تحليلگران و عموم مردم متوجه 
ش��وند، فالن فرد فاقد تجربه يا با تجربه سوءمديريت هاي 
فراوان چرا و به چه عل��ت در راس مديريت هاي اقتصادي 
سرنوشت ساز برگزيده مي شود. شايد دوستان دولتي چيزي 

مي دانند كه ما از آن بي خبريم.

مهناز مراديان نژاد محمد غفوري عباس آرگون علي قنبري

 ناتوانيدولتدرحلمشكالتداروييكشور
SMAازآنتيبيوتيكتاداروي

 فرشادمومني،اقتصاددان
وعضوهياتعلميدانشگاهعالمه:

راغفربراصالحاتاقتصاديتاكيدكرد

 افزايش ابتال به آنفلوآنزا 
و نبود داروي آنتي بيوتيك جدي است

صفحه 8     صفحه 3    

 پشت كردن به واقعيت 
مساله را حل نمي كند

 عبور از بحران 
 با تقويت 

انسجام اجتماعي

 وزارتاقتصادازشناسايي
300مظنونميگويد

»تعادل«گزارشميدهد

موضوع مبارزه با پولشويي در اقتصاد ايران در سال هاي 
گذشته، يكي از اصلي ترين موضوعاتي بوده كه بارها به 
صدر خبرها آمده و به بحث ها و گمانه زني هاي مختلف 
منجر شده اس��ت، موضوعي كه در ابعاد بين المللي 
نيز براي كش��ور مش��كالتي به وجود آورده و البته 
هنوز تكليف نهايي آن معلوم نيست. در شرايطي كه 
ارزيابي ها نشان مي دهد كه در حال حاضر اكثر قريب 
به اتفاق كش��ورهاي جهان لوايح مربوط به مبارزه با 
پولشويي و شفافيت اقتصادي در گروه اف اي تي اف را 
صفحه 2 را بخوانيد امضا و... 

با شروع س��ومين هفته آبان ماه شاخص كل بورس 
تهران ني��ز روي خوش به خود دي��د و وارد محدوده 
يك ميليون و 300 هزار واحدي ش��د. ديروز نيز اين 
روند صعودي ادامه داشت و شاخص كل توانست در 
حدود 16 هزار واحد رشد كند. اما اين رشدها با توجه 
به گذشته بازار به عقيده كارشناسان كمي عجيب است 
و ممكن است در نحوه سرمايه گذاري و معامالت مردم 
اختالل ايجاد كند. برخي عقيده دارند كه اين رشد بازار 
در اين روزها بي شباهت به رشد شاخص در سال ۹۹ 
صفحه 4 را بخوانيد نيست و ...  

 مبارزه 
 با پولشويي 
FATF   بدون

 احتياط
 نياز  بورس

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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چرا بازار خودرو به اين حال و روز افتاده؟ برخي مي گويند، 
قيمت دالر به عنوان اهرم اصلي در تعيين قيمت خودرو 
محسوب مي شود؛ از اين رو، نمي توان تأثير قيمت دالر 

در نوسانات قيمت خودرو را ناديده گرفت. از سويي ديگر 
فعاالن بازار خ��ودرو معتقدند كه عمده دليل اثرپذيري 
قيمت خودرو از قيم��ت دالر مربوط به كم بودن عرضه 

مي ش��ود؛ در واقع ب��ه دليل پايين ب��ودن ميزان عرضه 
خودرو، بازار تشنه مانده و همين تشنگي گپ هاي قيمتي 
عجيب و غريبي را بين قيمت هاي كارخانه و بازار ايجاد و 

خودرو را بيش از پيش تبديل به يك محصول سرمايه اي 
كرده اس��ت؛ از اين رو بازار به قيمت دالر واكنش سريع 
صفحه 7 را بخوانيد نشان مي دهد.   



موضوع مبارزه با پولش��ويي در اقتصاد ايران در سال هاي 
گذشته، يكي از اصلي ترين موضوعاتي بوده كه بارها به صدر 
خبرها آمده و به بحث ها و گمانه زني هاي مختلف منجر 
شده است، موضوعي كه در ابعاد بين المللي نيز براي كشور 
مش��كالتي به وجود آورده و البته هنوز تكليف نهايي آن 
معلوم نيست. در شرايطي كه ارزيابي ها نشان مي دهد كه 
در حال حاضر اكثر قريب به اتفاق كشورهاي جهان لوايح 
مربوط به مبارزه با پولشويي و شفافيت اقتصادي در گروه 
اف اي تي اف را امضا و پيش نيازهاي مربوط به آن را نهايي 
كرده اند، در سال هاي گذشته، نام ايران و كره شمالي در 
فهرست سياه اين گروه قرار گرفته و البته بر اساس آخرين 
ارزيابي ها، ميانمار نيز به اين فهرست اضافه شده است. اين 
در حالي است كه در دوران اجراي برجام، دولت روحاني 
توانست با وعده هايي كه نسبت به اصالح برخي ساختار ها 
و رعايت قواعد اين گروه داده بود، ايران را از فهرست سياه 
اف اي تي اف خارج كند اما پس از خروج امريكا از برجام در 
بهار 97 و پس از چند اخطار، اين گروه بار ديگر نام ايران را 
در فهرست سياه قرار داد. در ماه هاي بعد از آن، دولت قبل 
برنامه هايي را براي تصويب لوايح اف اي تي اف ارايه كرد و 
بررسي آن از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز شد 
اما پس از چند ماه بحث و بررسي سرانجام مجمع راي به 
تصويب اين لوايح نداد، هرچند در اين زمينه حرف نهايي 
نيز ارايه نشد و هنوز پرونده آن باز باقي مانده است. در حدود 
15 ماهي كه از عمر دولت رييس��ي مي گذرد نيز شرايط 
تغيير نكرده اس��ت. هرچند دولت جديد اعالم كرده كه 
مذاكرات بين المللي را چه براي احياي برجام و چه بهبود 
شرايط اقتصادي ايران در فضاي بين الملل ادامه مي دهد 
اما تاكنون نه تغيير محسوس در شرايط تحريم ها به وجود 
آمده و نه خبر جديدي در رابطه با عضويت در اف اي تي اف 
به گوش مي رسد. در چنين بس��تري، وزارت اقتصاد در 
جديدترين آماري كه از مبارزه با پولشويي داده، از فعاليت 
جدي در اين عرصه خبر داده است، فعاليتي كه با هدف 
افزايش شفافيت در اقتصاد ايران دنبال شده اما همچنان 
در عرصه هاي مختلف راهي طوالني تا رسيدن به اهداف 
دارد. ريي��س مركز اطالعات مالي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي با تاكيد بر اينكه تمركز اين مركز در دولت سيزدهم، 
بروزرساني مقررات و قوانين، گسترش تعامالت بين المللي 
با محوريت مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم و 
نظارت پيشيني به جاي اقدامات پسيني است، گفت: در 
پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد 
پولشويي به دستگاه هاي مرتبط ارسال شده است. هادي 
خاني با اشاره به انجام اقدامات بر زمين مانده درباره مبارزه 
با پولشويي و تامين مالي تروريسم در دولت سيزدهم، اظهار 
كرد: به طور قطع شفافيت هايي كه ما در داخل كشور ايجاد 
مي كني��م و به تبع آن گزارش هايي كه بتوانيم به مجامع 
بين المللي يا حداقل به كشورهاي همسو ارايه دهيم قطعًا 
در تصميم گيري هاي اين مجامع بدون تأثير نيست. وي 
خاطرنشان كرد: گفت وگوهاي دو و چندجانبه با كشورهاي 

همسو موجب مي شود كه در مجامع بين المللي عليه كشور 
ما موضع نگرفته و اگر در جايي گزارش كذبي منتشر شود، 
عليه آن موضوع بگيرند. خاني اضافه كرد: رويكرد ما اين 
اس��ت كه س��ريعًا داخل را س��اماندهي كنيم و كارهاي 
عقب مانده را انجام دهيم و به دنبال آن هم بر ائتالف هاي 
دوجانبه يا چندجانبه با كشورهاي همسو متمركز شويم. 
رييس مركز اطالعات مالي خاطرنشان كرد: ما در داخل 
روي تقويت پايگاه اطالعاتي فعاليت هاي اقتصادي  متمركز 
هس��تيم تا بتوانيم به طور كامل جريان��ات مالي فعاالن 
اقتص��ادي را به وي��ژه آنهايي كه مش��كوك به معامالت 
نامشخص يا معامالت مش��كوك يا معامالت غيرشفاف 
هس��تند، رصد كنيم. وي ادامه داد: زيرساخت هاي نرم 
افزاري اين ش��فافيت اقتصادي در حال تهيه و تعامالت 
بين دستگاهي آن در حال برنامه ريزي است تا از اين طريق 
بتوانيم زيرساخت كامل نرم افزاري با رويكرد مانيتورينگ 
شفاف و البته اقتصادي داشته باشيم. اين پايگاه اطالعاتي، 
كشف پولشويي و فساد اقتصادي را با هزينه كمتري ممكن 
مي كند. خاني توضيح داد: در حال حاضر كشف هايي كه 
اتفاق مي افتد، غالبًا »پسيني« است يعني يك اتفاقي رخ 
مي دهد، سپس يك مرجع مشخص متوجه مي شود يا يك 
گزارشي از يك دستگاهي مي آيد كه چنين اتفاق رخ داده 
اس��ت. رييس مركز اطالعات مالي افزود: نوع ورود مركز 
اطالعات مالي و مرجع قضايي هم تاكنون پس��يني بوده 
است به اين معني كه پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است. 
ما اكنون به سمت اقدامات »پيشيني« مي رويم؛  كه اصاًل 
نگذاريم اين اتفاق بيفتد. وي الزمه انجام اقدامات پيشيني 
را راه اندازي بانك هاي اطالعاتي و سامانه هاي هوشمند 
برشمرد و گفت: از اين طريق مي توانيم رفتارها را بررسي، 
تست و مانيتور كنيم و هر جا به يك مورد مشكوك برخورد 
كرديم، جلوي آن را بگيريم كه منجر به يك پولشويي و 
فس��اد اقتصادي يا فرار مالياتي و... نش��ود. رييس مركز 
اطالعات مالي همچنين با اش��اره به اقدامات انجام شده 
درباره آموزش و فرهنگ سازي در زمينه مبارزه با پولشويي 

تاكيد كرد: آموزش با همكاري مجامع بين المللي است و در 
ح��ال برنامه ري��زي براي تقوي��ت آموزش ه��اي الزم با 
استانداردهاي بين المللي هستيم. وي همچنين گفت: 
عالوه بر اين موارد در موضوع رگوالتوري نيز اقداماتي آغاز 
شده چرا كه هنوز برخي مقررات ما هنوز در قانون تنظيم 
نشده است، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي آن بايد نوشته 
شود كه هنوز انجام نشده است. معاون وزير اقتصاد تعامل 
با كشورهاي مختلف به ويژه همسايگان و كشورهاي همسو 
را يكي ديگر از سلسله اقدامات انجام شده در زمينه مبارزه 
با پولشويي عنوان كرد و افزود: در اين زمينه تالش كرديم 
كه ايران به سمت خودانزوايي پيش نرود و درخواست هاي 
اين كش��ورها به ويژه كشورهاي همسو و همسايه مانند 
چين، روسيه، پاكستان و ... را بي پاسخ نگذاشته ايم. رييس 
مركز اطالعات مالي درباره درخواست هاي كشورها نيز 
توضيح داد: اين درخواست ها هم در حوزه پولشويي و هم 
در زمينه تأمين مالي تروريس��م اس��ت. وي اضافه كرد: 
پولشويي به هر نوع معامله يا فعاليت اقتصادي مشكوكي 
كه منش��أ جرم دارد، مانند فرار مالياتي، سرقت يا پنهان 
كردن عايدي حاصل از جرم اطالق مي شود و تأمين مالي 
تروريسم نيز موضوعات مربوط به تروريسم مانند قتل، مواد 
مخدر و قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و ... را شامل مي شود 
كه اتفاقًا كشور ما هم در اين قضيه هميشه متضرر بوده و 
بايد روي اين موضوع كار كنيم.  البته اين اقدامات همچنان 
با انتقاد از گذشته انجام مي شود. بر اساس اطالعات ارايه 
شده از سوي وزارت اقتصاد، تا پيش از دولت سيزدهم فعال 
كردن امكانات اين مركز عمال ناديده گرفته شده و حال 
دولت به دنبال تصويب سند ملي مبارزه با پولشويي است. 
خاني در خصوص ميزان همكاري و هماهنگي دستگاه ها 
براي اقدامات پيش��يني اظهار داش��ت: دس��تگاه ها سه 
دس��ته اند، يك دس��ته مشمول هس��تند، يعني بايد به 
استانداردهاي ابالغي عمل كنند و اكنون در حال توجيه 
دس��تگاه به دستگاه هس��تيم؛ چرا كه بس��ياري از اين 
دستگاه هاي مشمول، توجيه نيستند. معاون وزير اقتصاد 

با تاكيد بر لزوم ايجاد بانكي از اشخاص و افراد مظنون به 
پولشويي اظهار كرد: اكنون ليست ۳۰۰ نفره اي را در 5 ماه 
اخير ايجاد و به تم��ام بانك ها و بورس و بيم��ه و ... ابالغ 
كرده ايم كه اين افراد، اشخاصي هستند كه سابقه خوبي 
ندارند و چراكه مس��تعد پولشويي هستند. رييس مركز 
اطالعات مالي با اشاره به اينكه اين مركز تا پيش از دولت 
سيزدهم تقريبا تعطيل بود و بسياري از ظرفيت هاي قانوني 
آن مسكوت باقي مانده و فعال نشده بود، اضافه كرد: در اين 
دوره تالش شد تا مركز و ظرفيت هاي آن فعال شود و البته 
اين فعاليت ها خود يك پيام و سيگنال مثبت هم در داخل 
كش��ور و هم به خارج از كشور خواهد داد كه عزم دولت و 
وزارت امور اقتصادي و دارايي براي مبارزه با فساد جدي 
است. وي تصريح كرد: در حال فعال كردن ظرفيت هاي 
قانوني براي اين موضوع هستيم و براي خارج از كشور هم 
اين پيام مخابره مي شود كه ايران در مبارزه با پولشويي در 
حال انجام اقدامات مهم و اساسي است و اگر حاضر نشده، 
برخي كنوانسيون ها را بپذيرد، به دليل موضوعات سياسي 
بوده كه پشت آن وجود دارد، اما در حوزه تخصصي و فني 
ايران حركت هاي خوبي داشته است. خاني با تاكيد بر اينكه 
اكنون به مبارزه با پولشويي و مبارزه با فساد به عنوان يك 
بحث ملي نگريسته مي شود كه بايد براي آن تقسيم كاري 
ملي داش��ته باش��يم، افزود: ما در وزارت اقتصاد با همين 
رويكرد در حال پيشبرد كار هس��تيم تا بحث را از مركز 
اطالعات مالي و وزارت اقتصاد به سطح حاكميت و كشور 
بكش��انيم و هر دستگاهي متناسب با وظايف خود ايفاي 
نقش كند. رييس مرك��ز اطالعات مالي اظهار كرد: برگ 
برنده اي كه امروز در دس��ت وزير اقتصاد اس��ت و سعي 
مي كند كه مركز اطالعات مال��ي متفاوتي را ايجاد كند، 
فعال س��ازي ظرفيت هاي ملي كش��ور و به تناس��ب آن 
فعال سازي ظرفيت هاي بين المللي است كه ما هم در حوزه 
داخل كشور و هم بيرون كشور بتوانيم تعامالت، تقسيم 
كار و هماهنگي هاي حداكثري را داش��ته باش��يم. وي 
همچنين تدوين س��ند ملي ارزيابي ريس��ك مبارزه با 
پولشويي را يكي از دستور كارهاي مهم اين مركز و وزارت 
اقتصاد برشمرد و افزود: در حال احصاي آسيب پذيري هاي 
كشور در زمينه مبارزه با پولشويي هستيم. رييس مركز 
اطالعات مالي با بيان اينكه برنامه ريزي و تعريف برنامه 
اقدام براي دستگاه ها گام ديگري است كه برمي داريم، 
ادامه داد: اميدوار هستيم تا پايان امسال زيرساخت ها را 
فراهم كرده و در سال بعد وارد مبارزه جدي با شبكه هاي 
پولش��ويي و نه صرفا پولشوها ش��ويم. امروز بسياري از 
كارشناس��ان اقتص��ادي، معتقدند با توجه ب��ه ارتباط 
همه جانبه دولت ها در ح��وزه اقتصاد با يكديگر، امكان 
پيگيري داخلي بس��ياري از اهداف وجود ندارد يا كاري 
بسيار دشوار به ش��مار مي رود، با اين وجود آن طور كه 
وزارت اقتصاد گفته، الاقل فعال مبارزه با پولشويي در ايران 
نه در س��طحي بين المللي كه در قالب��ي داخلي انجام 
مي شود و بايد ديد در نهايت چه نتايجي به بار خواهد آورد.
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دشمن رويكرد جنگ تركيبي را 
در پيش گرفته است

وزارت كشور با صدور پيامي از آحاد مردم ايران كه با 
حضور حماسي خود در مراسم 1۳ آبان، جلوه اي ديگر 
از همبستگي و وحدت ملي را در برابر جهانيان به نمايش 
گذاشتند، تقدير كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 

وزارت كشور، متن اين بيانيه به شرح زير است: 
ملت بزرگ، انقالبي و مومن ايران

انقالب ش��كوهمند ايران اسالمي كه نشات گرفته از 
آرمان هاي اصيل ديني و اس��الم ناب محمدي)ص( 
اس��ت در بزنگاه ها و دوران هاي مختل��ف تاريخي با 
اتكاي به مردم در برابر ح��وادث و توطئه هاي جريان 
نفاق و دش��من، س��رافراز بيرون آمده است. جريان 
معاند با همدس��تي اس��تكبار جهاني براي تضعيف 
پايه هاي وحدت و همبستگي داخلي كشور از رهگذر 
اغتشاشات و آشوب هاي داخلي سخت در تالش بوده 
و به بهانه هاي مختلف به دنبال ترسيم فضايي غبارآلود 
از آينده سياسي كشور است. حضور پرشور، همدالنه 
و انقالبي مردم در اجتماع ب��زرگ 1۳ آبان كه يادآور 
حقارت امريكا در برابر پيروان مكتب اسالم و حضرت 
امام خميني )ره( با افش��اي اس��ناد جاسوسي است، 
پاسخي كوبنده و قاطع به همدستان اغتشاشگران در 
داخل و خ��ارج داد و بار ديگر حقانيت و مردمي بودن 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران را عيان ساخت. 
نبايد از نظر دور داشت كه دشمن استكباري با آگاهي 
از مسير نوين و افق گشاي انقالب اسالمي با مديريت 
دولت مردمي و عدالت محور، با حيله ها و توطئه هاي 
رنگارنگ، به دنبال انحراف اين مسير و القاي نااميدي 
در ميان مردم عزيز كشور است. دشمن پس از ناكامي 
در استراتژي فشار حداكثري، رويكرد جنگ تركيبي 
را در پيش گرفته است كه ابزار اصلي آن، روايت هاي 
دروغين است. بزرگداشت 1۳ آبان كه از سوي حضرت 
امام خمين��ي )ره( بنيانگذار كبير انقالب اس��المي، 
انق��الب دوم نام گرفت؛ بي��ش از هر زم��ان ديگري 
اهميت دارد و خداي را شاكريم كه با پرچمداري رهبر 
فرزانه انقالب اسالمي )مدظله العالي( و رهنمودهاي 
حكيمانه شان مسير روشنايي بخش انقالب اسالمي 
بيش از هر زمان ديگري پر فروغ است و حضور انقالبي 
مردم در صحنه ها و بزنگاه هاي تاريخي ضامن حركت 
استمرار بخش اين نظام مقدس است. حضور همدالنه 
و موقعيت شناسانه مردم فهيم ايران اسالمي را در 
اجتماع بزرگ 1۳ آبان گرامي مي داريم و اطمينان 
داريم مس��ير درخش��ان انقالب اس��المي در راه 
تمدن سازي اسالمي با بصيرت و بيداري مردم عزيز 

كشور با قوت و قدرت بيشتري ادامه خواهد يافت.

شليك موفق باور ۳۷۳
به هدف در برد ۳۰۰ كيلومتري

وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح گفت: سامانه 
ارتقا يافته باور ۳7۳ موفق شد تا هدف مورد نظر را در 
برد ۳۰5 كيلومتري مورد اصابت قرار بدهد. امير سرتيپ 
محمدرضا آشتياني در مراسم رونمايي از موشك صياد 
۴B اظهار كرد: امروز از يكي از دستاوردهاي شگرف و 
بسيار بزرگ دفاعي و ملي رونمايي كرديم. وزارت دفاع 
ماموريت تامين نيازمندي هاي تسليحاتي و تجهيزاتي 
نيروهاي مسلح را در مقابله با تهديدات و دفاع از مرزها 
به ويژه مرزهاي هوايي برعهده دارد. وزير دفاع با بيان 
اينكه تحقيقات درباره اين س��امانه از سال هاي قبل 
آغاز شد، تصريح كرد: متخصصان ما در وزارت دفاع و 
صنعت دفاعي موفق شدند در توليد يكي از سامانه هاي 
برد بلند كه به نام باور ۳7۳ نامگذاري شده، اقدامات خود 
را ساماندهي و دنبال كنند. وي ادامه داد: برد درگيري 
سامانه باور ۳7۳ در ابتدا ۲۰۰ كيلومتر و با ارتقاي اين 
سامانه در آخرين آزمايش انجام شده با همت عزيزان 
نيروي پدافند هوايي ارتش اين س��امانه موفق شد در 
راستاي مقابله با اهداف هوايي دورايستا، موشك هاي 
بالس��تيك و انواع هواپيماهاي جنگنده و بمب افكن، 
موفق شد تا هدف مورد نظر را در برد ۳۰5 كيلومتري 
مورد اصابت قرار بدهد. امير سرتيپ آشتياني با اشاره به 
ساير قابليت هاي سامانه باور ۳7۳ تصريح كرد: سامانه 
مذكور اين قابليت را دارد تا با ۶ هدف درگير شده و آنها 
را منهدم كند. بسياري از كشورهاي صاحب فناوري در 
دنيا آرزوي داشتن چنين سامانه اي را دارند. وي در پايان 
تاكيد كرد: قطعا اين دستاورد دفاعي در ارتقاي توان رزم 

نيروهاي مسلح نقش آفريني بسياري خواهد داشت .

شعار جام جهاني
از نظر اميرعبداللهيان

وزير امور خارجه كش��ورمان تاكيد ك��رد كه بايد 
همه شعار»همه براي پيروزي تيم ملي جمهوري 
اس��المي ايران« را هدف اصلي خ��ود قرار دهيم و 
در راه تحقق اين ش��عار تالش كنيم. حسين امير 
عبداللهي��ان در دومين نشس��ت هماهنگي وزرا و 
دس��تگاه هاي ذي ربط در خصوص حضور ايران در 
جام جهاني قطر كه با حضور وزير ورزش و جوانان و 
وزير ميراث فرهنگي و گردشگري در محل وزارت 
خارجه برگزار شده بود، افزود: كميته بازي هاي جام 
جهاني از ماه هاي قبل به رياست دكتر مخبر معاون 
اول رييس جمهور ش��كل گرفت��ه و در اين مدت 
آقاي دكتر س��جادي وزير ورزش و جوانان و ديگر 
همكارانشان در وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال 
در اين چارچوب اقدامات زي��ادي را انجام داده اند. 
آقاي دهقاني س��فير ايران در قط��ر نيز براي انجام 
هماهنگي هاي الزم زحمت زيادي كش��يدند و در 
جلسه امروز نيز حضور دارند. هماهنگي هاي فني، 
ورزشي، فرهنگي، سياسي،  امنيتي، گردشگري و 
ارتباطات تا اين لحظه به خوبي انجام شده است و 
با توجه به فرصت محدود موجود اميدواريم بتوانيم 
هماهنگي هاي كاملي بين بخش هاي مختلف ايجاد 
كنيم تا شاهد بهترين حضور تيم ملي در مسابقات 

جام جهاني باشيم و بهترين نتايج را كسب كنيم.

وصول نزديك به
1۰۰ درصدي درآمدهاي مالياتي

ديوان محاسبات كشور، برشي از گزارش تفريغ بودجه 
شش ماهه اول سال 1۴۰1 منتهي به پايان شهريورماه 
منتشر كرد. ديوان محاس��بات كشور اعالم كرد: اين 
گزارش حاكي اس��ت كه تا زمان مذك��ور، 1۳ درصد 
از احكام به صورت كامل اجرايي ش��ده اس��ت. در ۲1 
درصد عدم اجراء و در ۶۶ درصد اجراي بخشي از احكام 
بودجه را شاهد هستيم. بررسي ها نشان مي دهد روند 
ميزان كسري بودجه در شش ماهه نخست سال جاري 
كاهشي بوده است. همچنين، افزايش ۴۴۶ درصدي 
ميزان وصول��ي ريالي حاصل از نفت خ��ام، ميعانات 
گازي و خالص گاز صادراتي در دوره گزارشگري فعلي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، وصولي نزديك به 1۰۰ 
درصدي درآمدهاي ماليات��ي و بيش از ۸9 درصدي 
ساير درآمدها نسبت به مصوب شش ماهه، كاهش ۶۴ 
درصدي تعداد دستگاه هاي حساب نداده، افزايش 1۲ 
درصدي ميزان ثبت اطالعات كاركنان دستگاه هاي 
اجرايي در سامانه پاكنا در مقايسه با مدت چهارماهه 
قبلي از مهم ترين يافته هاي ديوان محاسبات  است. 
گزارش اين نهاد نظارتي از ارزيابي اجراي قانون بودجه 

سال 1۴۰1 در شش ماهه نخست، نشان مي دهد: 
    از بين تع��داد ۶9 حكم كه متضمن تدوين، تهيه، 
تصويب و ابالغ آيين نامه، دس��تورالعمل، س��ازوكار 
اجرايي، ترتيبات اجرايي، شيوه نامه پرداخت تا پايان 
شهريور سال 1۴۰1 بودند، براي 55 درصد )۳۸ حكم( 
اقدام الزم صورت پذيرفته، و درخصوص ۴5 درصد )۳1 

حكم( احكام قانون بودجه نقض شده است.
   در ۴9 مورد رديف درآمدي، وصولي صورت نگرفته 
كه از جمله داليل كسري بودجه محسوب مي شود و 
تعداد 59 ردي��ف درآمدي، داراي وصولي كمتر از 5۰ 
درصدي نسبت به پيش بيني  بوده و 1۸ مورد رديف 

درآمدي جديد نيز وصولي نداشته است.
   تخصيص اعتبار براي طرح هاي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي با تاريخ پيش بيني خاتمه در پايان سال 
1۴۰1 به منظ��ور بهره برداري به موقع اين طرح ها، 
كامل و بهينه نبوده است. از ميان 117 طرح مذكور 
با پيش بيني تاريخ اتمام در پايان سال 1۴۰1، صرفاً به 
۴5 طرح تخصيص اعتبار ۰.۰۳ درصدي تا 1۲1.۸5 
درصدي صورت گرفته و براي مابقي طرح ها به تعداد 
7۲ مورد هيچگونه تخصيص اعتباري انجام نشده 
اس��ت. الزم به ذكر اس��ت تخصيص 1۰۰ درصدي 
اعتبار به اين طرح ها موجب بهره برداري به موقع آنها 

و افزايش اثربخشي الزم خواهد شد.
   تعداد 19۲۸ دستگاه اجرايي )۴۰ درصد( اطالعات 
كاركنان خ��ود را در مهلت مقرر س��امانه پاكنا ثبت 
نكرده اند. همچنين تعداد 191۶ دستگاه اجرايي )۴۰ 
درصد( ليس��ت حقوق و مزاياي كاركن��ان خود را در 
سامانه موضوع ماده )۲9( قانون برنامه ششم توسعه 

كشور در موعد قانوني ثبت نكرده اند.
   وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي از محل 
فعاليت هايي از جمله »درمان ناباروري« و » تدوين و 
اجراي سياست هاي جمعيتي كشور« هيچگونه اعتباري 
دريافت نكرده كه اين موضوع موجب عدم تحقق اهداف 
قانونگذار تا مقطع كنوني شده است. درخصوص پرونده 
الكترونيك سالمت ايرانيان نيز اقداماتي به صورت ناقص 
و پراكنده توسط وزارت بهداشت و سازمان هاي بيمه گر 
صورت گرفته است. طبق ماده )7۴( قانون برنامه ششم 
توسعه، وزارت بهداشت و درمان مكلف بود ظرف دو 
سال اول اجراي برنامه ششم )پايان سال 1۳97( 
نسبت به استقرار پرونده الكترونيك سالمت اقدام 
نمايد اما هدف قانونگذار تا مقطع كنوني به صورت 

كامل محقق نشده است.
   تعداد ۳۴۳ ش��ركت اطالعات خود و  شركت ها 
و موسس��ات تابعه و وابسته را در سامانه يكپارچه 
اطالعات  ش��ركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي 
غيردولت��ي مس��تقر در وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي ثبت و به روزرس��اني نكرده اند. همچنين 
۲۲ ش��ركت آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا 
۳1 ارديبهشت ماه سال 1۴۰1 در پايگاه اطالعات 

كاركنان نظام اداري )پاكنا( وارد ننموده اند.
   تع��داد 9۳ دس��تگاه اجرايي قان��ون ممنوعيت 
عضويت همزمان مقام��ات و معاون آنان و مديران 
 دس��تگاه هاي اجراي��ي كاركنان ش��اغل در كليه 
پست هاي مديريتي در هيات مديره، مديريت عاملي 
و ساير مديريت هاي اجرايي  شركت هاي دولتي و 
نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان ها را رعايت 
نكرده اند و اطالعات اموال غيرمنقول از جمله انفال 
و اموال تمليكي در اختيار ۳79 دستگاه اجرايي در 
سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي )سادا( در 

موعد مقرر قانوني ثبت يا تكميل نشده است.

مبلغ يارانه تغيير مي كند؟
رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: به احتمال 
زي��اد همين ميزان يارانه براي س��ال آينده ادامه 
داش��ته باش��د. »مس��عود ميركاظمي« رييس 
سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصميم گيري 
براي ادام��ه دار بودن پرداخت ياران��ه ۴۰۰ هزار 
توماني يا اراي��ه كاالبرگ در اليحه بودجه 1۴۰۲ 
گفت: هنوز به اين مرحله نرس��يده ايم. فعال كار 
بر روي منابع و مصارف در حال انجام اس��ت. بايد 
درآمد ها و منابع و حقوق ها و... مش��خص ش��ود. 
بحث يارانه ه��ا در تبصره 1۴ مورد بررس��ي قرار 
مي گيرد و هنوز به اين مرحله نرسيده ايم. وي در 
ادامه گفت: ولي احتمال زياد همين ميزان يارانه 
براي سال آينده ادامه داشته باشد. رييس سازمان 
برنامه و بودجه در پاس��خ به اين سوال كه احتمال 
دارد در اليحه بودجه 1۴۰۲ كاالبرگ منتفي شود و 
يارانه نقدي ۴۰۰ هزار توماني ادامه دارد شود گفت: 
بر روي سامانه بايد كار شود و سامانه آمادگي پيدا 
كند و به شكل نمونه در يك استان يا شهري اجرايي 
شود، اگر موفقيت آميز باشد و مردم استقبال كنند 

حتما در اليحه بودجه 1۴۰۲ لحاظ خواهد شد.

وزارتاقتصادازشناسايي300مظنونميگويد

رييسمجلس:

معاونپارلمانيرييسجمهور:

FATF مبارزه با پولشويي بدون

گردانندگان اغتشاشات اخير به دنبال داعش سازي نوين هستند

تاكنونباخويشتنداريباحوادثاخيربرخوردشدهاست

رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: حوادث اخير بار ديگر 
نشان داد كه گردانندگان اصلي اغتشاشات با تبديل اعتراض 
به اغتشاش و تبديل اغتش��اش به جنايت، داعش سازي 
نويني را در دستور كار خود قرار داده اند. محمدباقر قاليباف 
در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني مجلس شوراي 
اسالمي بيان كرد: حوادث و اتفاقات اخير پيامي روشن به 
همراه داشت و بار ديگر نش��ان داد كه گردانندگان اصلي 
اغتشاشات يعني سيا، موساد و گروهك هاي پيرو آنها دنبال 
به نتيجه رسيدن مطالبات معترضين نيستند بلكه آنها با 
تبديل اعتراض به اغتشاش و تبديل اغتشاش به جنايت 
داعش س��ازي نويني را در دس��تور كار خود قرار داده اند. 
رييس مجلس شوراي اس��المي در ادامه گفت: دشمنان 
ايران با مرزباني مدافعان حرم به فرماندهي شهيد حاج قاسم 
سليماني نتوانستند از طريق مرزها به كشورمان نفوذ كنند، 
اما آنها امروز از داخل داعش بازتوليد كرده اند و تاسف اصلي 
آنجاست كه عده اي از چهره هاي فرهنگي، هنري، ورزشي يا 
سياسي از اين داعش نوين حمايت مي كنند و امكان حيات 
آن را مهيا مي كنند. به اين افراد توصيه مي كنم به جاي اينكه 
گوش خود را فقط به رسانه هاي لندن نشين بدهند كمي 
هم اخبار اين جنايات را بشنوند تا واقعيت را ببينند. ببينند 
كه اين داعشي هاي نوين مانند داعشي هاي سوريه و عراق 
بدون هيچ دليلي مردم بي گناه را شكنجه مي كنند و به قتل 
مي رسانند و مثل آنها با افتخار فيلم جنايتشان را منتشر و 

روي آن تبليغات مي كنند. وي افزود: اينها اگر بتوانند به 
هيچ كس رحم نمي كنند، همانطور كه در فضاي مجازي 
چنان خفقاني ايجاد كردند كه هر كسي غير خواسته آنها 
عمل مي كرد با بدترين اهانت ها مواجه مي ش��د. قاليباف 
يادآور شد: آنها با اين بهانه كه نيروهاي امنيتي معترضين را 
مي كشند سعي در توجيه جنايت خود دارند، اين در حالي 
است كه نيروهاي حافظ امنيت فقط مجهز به سالح هاي 
ويژه مبارزه با اغتشاش��ات هس��تند. ش��هادت نيروهاي 

پليس و ساير نيروهاي امنيتي در اين مدت هم دليل اين 
ادعاست. اين نيروها جان خود را در مقابل اين جنايتكاران 
سپر مي كنند اما از سالح گرم استفاده نمي كنند تا مردم در 
اين ميان آسيبي نبينند. نديدن اين واقعيت ها باليي بدتر 
از داعش بر سر مردم خواهد آورد. رييس مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه ضروري است سخني نيز با مسووالن 
امنيتي و رسانه اي مطرح كنم، گفت: مردم امروز از مسووالن، 
امنيت مي خواهند و براي امنيت در جنگ تركيبي نيازمند 

اقتدار هوشمند در ميدان و بازنمايي كامل واقعيت در افكار 
عمومي هستيم تا هم بهانه اي به دشمن براي داعش سازي 
داده نشود و هم كسي جرات رفتار داعشي نداشته باشد و 
معترضين نيز از اسارت فكري رسانه هاي داعش ساز آزاد 
ش��وند. وي يادآور ش��د: همانطور كه رهبر معظم انقالب 
هم فرمودند ما درگير يك جنگ تركيبي هستيم و دفاع 
در جنگ تركيبي پاس��خي از جنس خودش را مي طلبد. 
تجربه هاي گذش��ته به اندازه كافي بوده است كه هر چه 
زودتر دستگاه هاي مسوول خود را براي يك دفاع تركيبي 
در برابر جنگ تركيبي بيشتر از قبل آماه كنند. قاليباف افزود: 
يكي از اهداف اين جنگ تركيبي غافل كردن مسووالن 
اقتصادي از وظايف خودش��ان است، همانطور كه رهبر 
انقالب در ديدار با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام 
فرمودند اين مسائل حواس شما مسووالن را پرت نكند و از 
كارهاي اصلي و اساسي باز نمانيد. رييس مجلس شوراي 
اسالمي عنوان كرد: مجلس آماده است تا در اين راستا و 
بيش از پيش هرگونه كمكي به دولت نمايد و انتظار داريم 
كه مسووالن دقت و نظارت بيشتري بر قيمت ها و بازار 
ارز داشته باشند. وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه هر 
چه سريع تر امنيت در كشور به صورت كامل تثبيت 
ش��ود تا تغييرات مش��روع و الزم به سمت حكمراني 
ن��و در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياس��ي در 
چهارچوب نظام سياسي جمهوري اسالمي آغاز شود.

معاون پارلماني رييس جمهور گفت: تاكنون با بردباري و 
خويشتن داري با اين قضايا برخورد شده تا اتمام حجت شود 
و همگان با ماهيت پليد عوامل اصلي اين خشونت ها آشنا 
شوند و افراد فريب خورده صف خود را از دشمنان كينه توز 
ملت ايران جدا كنند. سيد محمد حسيني با حضور در ستاد 
نيروي پدافند هوايي ارتش در جمع پرسنل اين نيرو با اشاره 
به حضور ميليوني مردم در گرامي داشت روز ملي مبارزه با 
استكبار جهاني اظهار كرد: عمده دليل حضور گسترده مردم 
در مراسم يوم اهلل سيزده آبان در سال جاري، واكنش و اعالم 
برائت از عامالن حوادث اخير بود كه با حمايت و پشتيباني 
امريكا و حاميانش رخ داد و همانطور كه رهبر انقالب اشاره 
كردند، در حوادث اخير دس��ت خارجي كامال آشكار بود. 
وي افزود: عناصر اصلي آشوب و تخريب اموال و حمله به 
ماموران امنيتي، كامال آموزش ديده و با شيوه هاي جنگ 

شهري، ساخت بمب دستي و مواد آتش ساز آشنا هستند و 
از انواع سالح سرد و گرم با خشونت تمام استفاده مي كنند. 
البته يك عده جوانان هم در بين آنان تحت تاثير هيجانات 
و احساسات حضور داشتند؛ متاسفانه در اين دو سه سال كه 
كرونا بود بسياري از برنامه هاي موثر فرهنگي مثل راهيان 
نور، اردوهاي جهادي و تربيتي، مساجد و هيات ها تعطيل 
شد و جوانان، دانش آموزان و دانشجويان در اختيار فضاي 
مجازي قرار گرفتند؛ جايي كه متاسفانه دست برتر در اختيار 
معاندين و ضد انقالب اس��ت و آنها با سياه نمايي كامل از 
داخل كشور و بهشت برين جلوه دادن خارج از كشور جنگ 
نرم را پيش بردند كه حال بايد در مقابل حجم سنگين كاري 
كه آنها انجام داده اند برنامه ريزي و اقدامات موثر انجام دهيم 
و كوتاهي ها را جبران كنيم. معاون پارلماني رييس جمهور 
با اشاره به آيات قرآن كه خداوند مي فرمايد »و لن ترضي 

عنك اليهود و الالنصاري حتي تتبع ملتهم«، تصريح كرد: 
آنها دشمني خود را داشته اند، دارند و خواهند داشت و اين 
ما هستيم كه همواره بايد در ابعاد گوناگون قدرتمند باشيم؛ 
ارتش، سپاه و بسيج همواره پرتوان و آماده دفاع از كيان ايران 
اسالمي باشند. وي با قدرداني از تالش و مجاهدت نيروهاي 
پدافند هوايي افزود: ش��ما در خط مقدم دفاع از حيثيت، 
موجوديت و آبروي كش��ور هستيد، اينكه شما قدرتمند 
هس��تيد خود عامل بازدارنده است. دشمن اگر احساس 
كند نقطه ضعف��ي داريم بالفاصله ضرب��ه مي زند و رحم 
نمي كند. شاهد بوديد كه برخي اراذل و اوباش و مزدوران 
گروهك ها چه قساوت قلب و خباثتي از خود نشان دادند؛ 
همان جناياتي كه منافقين و تروريست ها در سال 1۳۶۰ 
آغاز كردند و 17 هزار نفر از مردم را ترور كردند. حسيني با 
اشاره به علل حوادث اخير گفت: از سال گذشته كه دولت 

عدالت محور، مردمي و واليي روي كار آمد و اركان و قواي 
نظام با همدلي و همگرايي در خدمت مردم قرار گرفتند و 
كارهاي بزرگي شروع شد و به برخي كم كاري ها و تعلل هاي 
پايان داده شد، دشمن مقدمات فتنه  ديگري را مهيا ساخت. 
دولت مردمي و عدالت محور در آغاز با چالش هاي عديده اي 
مواجه بود، از مش��كل پرداخت حقوق ماهيانه تا بسياري 
از پروژه ها معط��ل مانده و واحدهاي تولي��دي در حالت 
نيمه تعطيل كه بايد از اي��ن وضعيت عبور مي كرديم. در 
سال اول اقداماتي براي حل مشكالت كارگران، معلمان، 
بازنشستگان و ديگر اقشار صورت گرفت. در سفر دولت به 
۳1 استان كشور براي اتمام پروژه هاي عمراني معطل مانده 
تصميمات و اقدامات مناسبي صورت گرفت، كارگروهي 
در رياست جمهوري تشكيل شد براي احياي بيش از 
۲۰۰۰ واحد توليدي كه تعطيل و نيمه تعطيل شده بود.



تعادل|
»راه برون رفت كش��ور از شرايط ناآرام چيست؟« اين 
سوال به ترجيع بند جلس��ات كارشناسي و رسانه اي 
كشور بدل شده اس��ت، به گونه اي كه استادان علوم 
اجتماعي به طور عام و اس��تادان اقتصاد به طور خاص 
در اين ب��اره اظهارنظرهاي متع��ددي را بيان كرده و 

مي كنند. 
دقيقا يك م��اه پيش، محمدمهدي بهكيش، حس��ن 
درگاهي، محمد طبيبيان، موسي غني نژاد و مسعود نيلي 
اقتصاددانان شهير ايران در بيانيه اي تحليلي، ريشه هاي 
اقتصادي و اجتماعي اعتراضات اخير كش��ور را رديابي 
كردند و در پايان از »تصميم گيرندگان« خواستند »يك 
گام متواضعانه و از روي آشتي« به جلو بردارند تا »جامعه 
پرمهر ايراني نيز چندين گام به سمت جلو بردارد.« اين 
اقتصاددانان با بيان اينكه »متاسفانه به دليل سوءتدبير، از 
مراحل كم خطر عبور كرده و وارد فاز خشم شده ايم« در 
بخشي از بيانيه تحليلي خود تصريح كرده  بودند: »اينكه 
مسووالن رسمًا اعالم كرده اند كه انتقاد و اعتراض، حق 
مردم است اما اغتش��اش و آشوب غيرقابل قبول است، 
بيان سنجيده اي است كه عدم ارايه راهكارهاي اجرايي 
براي تحقق آن، به بروز فجايعي منجر مي شود كه بخشي 
از آن را به طور ويژه امروز در دانشگاه ها مشاهده مي كنيم. 
فقط با به رسميت شناختِن عملي انتقاد و اعتراض است 
كه مي توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به هم ريختگي 
 فراگي��ر امور جلوگيري كرد. از اي��ن رو براي اجتناب از 
فرو افتادن عميق تر در بازي باخت - باخِت موجود، ابتكار 
عمل به طور كامل با تصميم گيرندگان اس��ت. هرچند 
توصيه به معترضان براي اس��تفاده از ادبياِت اعتراضي 

وزين نيز همچنان يك تاكيد خيرخواهانه است.«
در تازه ترين اظهارنظر اقتصادي براي برون رفت كشور 
از ش��رايط ناآرام كنوني، دكتر حس��ين راغفر و دكتر 
ابوالقاسم مهدوي زاده، دو استاد اقتصاد در دانشگاه هاي 
الزهرا و تهران در سخناني تالش كرده اند به اين مساله 

پاسخ دهند.
به باور دكتر راغفر بايد اصالحات ساختاري در اقتصاد 
ايران صورت گيرد. چرا كه تقويت انسجام اجتماعي 
از طريق بازگشت به كاركردهاي اساسي نظام بانكي، 
نظام مالياتي و خروج نهادهاي خاص از اقتصاد كشور 
امكان پذير اس��ت. در اين چهارچوب، اين اقتصاددان 
پيشنهاد كرده اس��ت، با واگذاري سهام شركت هاي 
متعلق به نهادهاي خاص به مردم، همچنين اعطاي 
مبلغ قابل توجهي پول به جوانان )از طريق اصالح نظام 
مالياتي( و ملزم كردن نهادهاي اقتصادي شبه دولتي 
به خ��روج از اقتصاد، زمينه عب��ور از اتفاقات روزهاي 

اخير مهيا شود.
دكتر ابوالقاس��م مهدوي زاده نيز با اشاره به گسل ها و 
نابرابري هاي درآمدي، تحصيلي و... موجود در جامعه 
ايراني، تقليل علت ناآرامي ها به مساله اي خاص را رد 
كرده و از لزوم فراهم آمدن ش��رايط و بس��تر زندگي 
متعالي براي شهروندان س��خن به ميان آورده است. 
در عين حال، او تاكيد كرده اس��ت: بايد حجم تجارت 
خارجي را افزايش داد. نبايد اقتصاد را تيول سياست 
كرد. اگر تمام س��وء مديريت هاي موجود به حس��ن 
مديريت تبديل ش��ود باز ما با كمبود سرمايه گذاري 
داخلي و خارجي مواجه هستيم لذا ما بايد يك تصوير 

نو خلق كنيم.

   لزوم عبور از اقتصاد رفاقتي
آن گونه كه پايگاه خبري جماران از نشست فرهنگستان 
علوم گزارش كرده است، حسين راغفر استاد دانشگاه 
الزهرا و اقتصاددان در ابتداي سخنان خود گفت: آن 
انفجاري كه در روزهاي پاياني شهريور 1401 رخ داد، 
يك نوع فوران نااميدي هاي انباشته شده در دهه هاي 
گذشته بود كه علي رغم پيش بيني ها، هشدارها دراين 
خصوص شنيده نشد لذا ما بازهم مي توانيم به عوامل 
اقتصادي اين بحران بپردازيم. نخست بايد گفت رابطه 
تنگاتنگي بين س��اختار قدرت و ساختار توليد وجود 
دارد كه همديگر را تغذيه كرده و به هم قدرت و امنيت 
مي دهند. چرا ساختار توليدي ما اينگونه شده كه عمال 

با فروش منابع، قدرت را تغذيه مي كند؟ پاس��خ اين 
است كه س��اختار قدرت چنين تصميم گرفته است 
لذا يك اقتصاد مبتني بر س��فته بازي، داللي و فروش 
منابع طبيعي شكل گرفته و در نهايت نهادهاي مورد 
نياز خود را هم در كشور شكل مي دهد. مديريت غلط 
اقتصادي )به خصوص پس از جنگ تحميلي( اقتصاد را 
به يك اقتصاد رفاقتي تبديل كرد كه تقسيم منابع بين 
افراد در قدرت و وفاداران به آنها و دسترسي به امكانات 
كشور و تخصيص اعتبارات بانك ها به دوستان و رفقا، 
ويژگي هاي آن نوع سياست گذاري بود. در سال 1384 
ديون معوقه بانكي 12 هزار ميليارد تومان بوده است اما 
سال 1392 اين رقم به 260 هزار ميليارد تومان افزايش 
پيدا كرده كه همين نشان مي دهد چگونه اعتبارات به 
دوستان و رفقا اعطا شده است. محصول چنين نظام 

اقتصادي، ناكارآمدي و فساد است. 
وي افزود: از اقتصاد آزاد سخن مي گويند بدون اينكه 
از الزامات آن چيزي بگويند. يك نظام تنازلي مالياتي 
برقرار كرده اند كه نرخ ماليات كس��اني كه س��طوح 
درآمدي باال دارند بس��يار كمتر از كس��اني است كه 
س��طح درآمدي پايين تر دارند. اينها همه كافي است 
براي اينكه اقتصاد را دچار يك ركود تورمي مزمن كند. 
رشد گسترده نهادها و بنياد هاي مختلف هرروزه جا را 
براي بخش خصوصي واقعي تنگ تر مي كند. اين يكي 
از داليل تسريع فرار مغزها در كشور بوده است. بيش از 
دو دهه است كه ما شاهد فرار سرمايه بخش خصوصي 
هس��تيم كه به نحو بي سابقه اي در حال تشديد است 
و به دنبال آن بيكاري و تورم مستمر در برابر ديدگان 
همه قرار گرفته است. بيكاري فرزندان تحصيل كرده، 
تبديل به كابوس خانواده ها شده لذا همه اينها انباشت 

نارضايتي ها را ممكن كرده است.
راغفر به رشد بي سابقه اقتصاد غير رسمي اشاره كرد 
و گفت: دس��تمزدهاي نازل، مش��اغل واسطه گري و 
دست فروش��ي از آثار اقتصاد بخش غير رسمي است. 
دولت و مجلس در اين موارد نقش هاي كليدي دارند 
اما متاس��فانه همه در برابر اين همه تعرض به حقوق 
مردم سكوت مي كنند. همه اينها مقارن شد با تغيير 
ايدئول��وژي پس از جن��گ تحميلي و تك��رار تجربه 
مشروطيت كه مش��روعيت را جايگزين آن كرد. اين 
اتفاق آرام صورت گرفت اما از جمله پيامدهاي آن اين 
بود كه قانون اساس��ي تعطيل شد. مجلس از ماهيت 
واقعي خود كه انعكاس اراده ملت باش��د تهي ش��د و 
شوراي شهرها به دوستان و رفقا تقديم شدند و احزاب 
براي تصاحب خوان گس��ترده خصوصي سازي ها با 
هم رقابت كردند. اين موارد است كه علت ناكارآمدي 
اقتصاد شده و نابرابري در درآمد و ثروت را به بار آورده 

است. مردم قرباني اين وضعيت اقتصادي شده اند.
وي با بيان اينكه اصلي ترين مدافعان افزايش قيمت ها 
همين نهادهاي حاضر در اقتصاد كشور هستند، گفت: 
ناكارآمدي علت اصلي فروپاشي همه قدرت هاي بزرگ 
در طول تاريخ بوده اس��ت. بدون ترديد اگر اصالحات 
اساس��ي در اقتصاد ايران شكل نگيرد، ناكارآمدي در 
كشور ما يك بار ديگر قرباني خواهد گرفت. اصلي ترين 
محرك همه اين نابساماني ها نظام تمشيت امور است 
كه تصميمات اتخاذ ش��ده توسط آن به شكل گيري 
ابرچالش ه��اي جمعيت و بيكاري، ان��رژي، نوآوري، 
سياست خارجي و... منتهي مي شود. همه اين چالش ها 
از هم تاثير مي گيرند. اگر ما بخواهيم راه حل هايي براي 
آن پيش بيني كنيم، بايد راهبردهاي خروج از شرايط 
كنوني بر تقويت انسجام اجتماعي تاكيد داشته باشد. 
الزمه آن اين است كه سياست هاي اقتصادي به نسل 
جديد جامعه ما اميد ببخشد. لذا نخستين اقدامي كه 
بايد صورت بگيرد، خروج نهادهاي قدرت از اقتصاد و 
واگذاري سهام شركت هاي آنها به مردم است چراكه 
هزاران شركت وابسته به آنها وجود دارد كه همه اين 
شركت ها با منابع مردم شكل گرفته اند.  فقط در اين 
صورت است كه ما مي توانيم اميدوار باشيم با فساد يك 

مقابله جدي و اساسي كرد .
راغفر افزود: نظام مالياتي بايد اصالح ش��ود و به يك 
نظام مالياتي تصاعدي تبديل شود يعني آنان كه ثروت 

و درآمد باالتر دارند، نرخ هاي باالتري براي ماليات آنها 
لحاظ شود. اين حرف مهمي است كه بخش خصوصي 
هر چه به دست آورده مربوط به نوآوري خودش بوده 
اس��ت. در ايران همه اينها با زد و بند به اين جايگاه ها 
رس��يده اند اما فارغ از آن در كش��ور امريكا )كه برخي 
مدعي شبيه شدن به آن شدن هستند( در مقابل هر 
يك دالري كه بخش خصوصي سرمايه گذاري مي كند، 
دولت 1.3 دالر روي زيرس��اخت ها س��رمايه گذاري 
مي كند كه بخش خصوصي بتواند كار كند و صاحب 
ثروت شود در نتيجه ما به يك نظام بازتوزيعي نياز داريم 
كه براي همه آحاد جامعه به ويژه آنهايي كه در اين سه 
دهه گذشته سهمي نداشته اند، سهم تعيين كند. يكي 
از راه هاي خروج از بحران كنوني و اميدبخشي به نسل 
جوان كه اقتصاددان هاي بزرگ دنيا طراحي كرده اند، 
اعطاي يك مبلغ قابل توجه به جواناني است كه به يك 
سن )مثال 20 سالگي( مي رسند تا آن را به دلخواه خود 
براي سرمايه گذاري در آينده استفاده كنند. همچنين 
تعهداتي بايد در خصوص خدمات آموزش عالي عمومي 
براي همه، خدمات س��المت عمومي و... كه در قانون 
اساسي تعريف شده، در قبال مردم ايفا شود. تمام منابع 
اينها بايد از طريق ماليات تامين شود. مگر كشورهاي 
ديگري كه اي��ن خدمات را براي جامع��ه خود انجام 
مي دهند نفت مي فروشند يا طال صادر مي كنند؟ آنها 
ماليات مي گيرند لذا اصالح نظام مالياتي فرصت هاي 

بزرگي را مي تواند براي خروج از بحران مهيا كند.
عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا يكي ديگر از اصالحات 
الزم را اصالح نظام بانكي دانست و گفت: آنچه كه در 
شش برنامه توسعه قبلي نوشته شده، رويا و آرزو بوده 
است. بايد منبع مالي هر كدام از فعاليت ها در برنامه ها 
وجود داش��ته باشد. بر حس��ب آمارهاي موجود، 50 
درصد جمعيت كشور اصال حساب بانكي ندارند و از آن 
جمعيت صاحب حساب بانكي، 80 درصد سپرده ها 
متعلق به 2.5 درصد از آنها اس��ت. اين نشان مي دهد 
كه چه حد از نظام اقتصادي بعد از جنگ، نابرابرس��از 
عمل كرده اس��ت. وقتي مي گوييم مس��اله مبارزه با 
فساد تنها از طريق خروج نهادهاي مختلف از اقتصاد 
مي تواند امكان پذير باشد يعني تا مادامي كه اينها در 
اقتصاد حضور دارند، اعتبارات ارزي و بانكي را به خود 
اختصاص مي دهند. فسادهايي كه در بهمن 1399 در 
تلويزيون براي زمينه سازي در انتخابات 1400 بيان 
مي كردند، شامل پرونده هايي مانند 58 هزار خودروي 
لوكس قاچاق اس��ت. حتي قاچاق 58 هزار مداد هم 
نشان  دهنده يك فساد بزرگ است. پرونده ديگري كه 
در آن برنامه گفته شد، واگذاري 3200 واحد معدني 

به افراد در قدرت است. در همين دولت سيزدهم ادعا 
ش��ده 13 ميليون و 700 هزار تن گن��دم، نهاده هاي 
كشاورزي، دانه هاي روغني و... توسط يك شركت وارد 
كشور شده و گمرك نيز ورود آن را تاييد كرده است. 
سپس مي بينيم شركتي كه اينها را وارد كرده شروع 
مي كند به فروختن 500 هزار تن از اين كاال اما يك باره 
مشخص مي شود چنين كااليي اصال وارد كشور نشده 
اما به واردكننده مبلغي حدود 730 ميليون دالر، ارز 
تخصيص داده اند. اينها گزارش دادستان مربوطه است. 
اينها براي به گردن دولت انداختن اين فساد آمده اند 
49 درصد از سهام همين شركت را به وزارت كشاورزي 
واگذار كرده اند كه نيمي از هزينه هاي اين فساد را دولت 
بپردازد. اينكه مافياي دارو چه كساني هستند نيز واضح 
است چون وقتي من مي دانم يعني همه مي دانند. مردم 

پيامدهاي اين فساد ها را در زندگي خود مي بينند.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه خروج از بحران كنوني 
راه حل دارد، در پايان سخنان خود تاكيد كرد: تقويت 
انسجام اجتماعي از طريق كاركردهاي اساسي نظام 
بانكي، نظام مالياتي و خروج نهادهاي خاص از اقتصاد 
كشور امكان پذير است. مي توان كشور را نجات داد اما 
ما با توجه به واكنش ها، اين اراده را مشاهده نمي كنيم. 
متاسفانه گوش ش��نوايي براي تذكرات پياپي وجود 

ندارد. 

   نابرابري بيداد مي كند
ابوالقاسم مهدوي زاده، استاد اقتصاد و عضو هيات علمي 
دانشگاه تهران نيز به عنوان اولين سخنران نشست هاي 
فرهنگس��تان علوم با موضوع »ارزيابي تحوالت اخير 
كشور و ريش��ه هاي اقتصادي آن« در ابتداي سخنان 
خود با اش��اره به اينكه بررسي ريش��ه هاي اقتصادي 
اتفاقات رخ داده در روزه��اي اخير تقليل دادن اصل 
مساله به حوزه اي خاص نيست، گفت: بايد زندگي يك 
انسان در هر جامعه اي و تصويري كه شهروند آن جامعه 
از آينده دارد، باهم در نظر گرفته شود يعني زندگي بايد 
با تعالي ارتباط داشته باش��د. اگر انسان آينده بهتر را 

تصوير نكند، احساس سرخوردگي مي كند.
وي با اشاره به پيش��ينه اعتراضات در ايران افزود: در 
اواخر دهه هفت��اد ماجراي كوي دانش��گاه، ماجراي 
انتخابات سال 1388، اعتراضات معيشتي در سال هاي 
1396  و 1398 و س��ال 1401 كه منس��وب به نسل  
Z اتفاقاتي است كه ش��اهد آن بوديم. نسل Z زماني 
به دنيا آمده اند كه تمامي ادوار اينترنت متولد ش��ده 
بود. در شعارهاي شان )به جز آن شعارهايي كه توسط 
حكمرانان ناهنجار خوانده مي شود( آينده هراسي ديده 

مي شود. آنها مطالبات فرهنگي دارند و فاقد رهبر، حزب 
و نهاد هس��تند. از طرفي نكته اي كه در نهايت از مرور 
س��ير تاريخي حوادث مي توان دريافت كرد، كاهش 

فواصل اين رخدادها است.
مه��دوي زاده در بخ��ش ديگري از س��خنان خود به 
بررسي ريشه هاي اقتصادي اتفاقات اخير پرداخت و 
گفت: از سال 1355 كه هر 5 سال يك بار سرشماري 
داش��ته ايم، هم اكن��ون مي بينيم ح��دود 76 درصد 
جمعيت شهرنشين داريم يعني جامعه ما مدرن تر شده 
است و فهم شهري آن بيشتر شده است. تقريبا مرد و 
زن جمعيتي برابر دارند كه نكته جالبي است. جمعيت 
زنان كه در شعار معترضان پديدار شده، در سال 1355 
حدود 5 ميليون نفر باس��واد داشته است در حالي كه 
در سرشماري سال 1395  حدود 33 ميليون نفر آنان 
سواد داشته اند. بايد ديد به تناسب اين زنان داراي شغل 
هستند؟ از لحاظ تفكيك جنسيتي، در سال تحصيلي 
1358-1357 حدود 30 درصد دانش��جويان از زنان 
بوده اند اما در س��ال تحصيلي 1400-1399 بيش از 

50 درصد دانشجويان از زنان هستند.
در بهار 1401 حدود 7.8 درصد نرخ بيكاري مردان 15 
سال و بيشتر است درحالي كه نرخ بيكاري زنان 16.1 
است لذا نابرابري در بيكاري زنان حدود دو برابر است.

در سال 1395 نرخ مشاركت اقتصادي زنان 16.4 بوده 
است كه در سال 1400 به حدود 13 درصد تنزل پيدا 
كرده است. نتيجه كلي در تغييرات جمعيتي عبارت از 
اين بود ما در روزگاري از 230 نفر يك دانشجوي زن 
و االن از هر 20 نفر يك دانش��جو داريم. ما جامعه را با 
فرستادن به دانشگاه جهاني كرده ايم. همين دانشگاه 
آزاد بخش زيادي از جامعه را ارتقا داده اس��ت حاال با 
چه كيفيتي كه انجام داده موضوع سخنان من نيست.

    فاصله اندك فساد تا تشكيل سرمايه!
وي با اشاره به شاخص هاي حكمراني كه ازسوي بانك 
جهاني مطرح شده اند، خاطرنش��ان كرد: در تمامي 
سال هاي مورد بررسي، در شاخص هاي حق اظهارنظر، 
اثربخش��ي دولت، ثبات سياس��ي، كيفيت مقررات، 
حاكميت قانون و كنترل فس��اد در اغلب س��ال ها در 
محدوده منفي قرار داشته ايم. فساد فوالد مباركه 91 
هزار ميليارد تومان است درحالي كه تشكيل سرمايه 
ثابت خالص سال 1400 ما 99 هزار ميليارد تومان بوده 
است. حجم فس��اد را ببينيد! اين تحفه نيست؟ تمام 
اين شاخص ها براي عبرت گرفتن است و معني دارند. 
شهروندان ما اين فس��ادها را مي دانند و از بي حجاب 
تا با حجاب و از بي س��واد تا باسواد آنها ماجراي بيرون 

كش��يدن خلخال از پاي زن يه��ودي و برخورد موال 
علي)ع( با برادر خود را حفظ هستند بنابراين به  طور 
طبيعي دچار تناقض مي شوند چرا كه مي گويند آنچه 
40 سال در منابر و مساجد براي ما گفته شده را در همه 
اين افراد مي بينيم. چطور جان او ملول نشود؟ چطور 

دل شان نگيرد؟
مهدوي زاده در ادامه بيان كرد: يكي از مس��ائل رشد 
اقتصادي اين اس��ت كه سينوسي نباش��د در حالي 
كه ما چنين روندي نداش��ته ايم. مركز پژوهش هاي 
مجلس مي گويد اگر شش سال )تا سال 1405( نرخ 
رشد 8 درصدي تجربه كنيم تازه به درآمد سرانه سال 
1390 مي رسيم. درآمد سرانه عربستان 3.5 برابر ما و 
درآمد سرانه تركيه 2 برابر ما است. يك چيزي به اسم 
نسبت اشتغال داريم يعني تعداد مشتغلين بر تعداد 
سن كاري ها را مي سنجيم كه االن 37.1 درصد است 
كه روندي نگران كننده است. معني آن، اين است كه 
جوانان در حداقل آثار آن دنبال اعتياد مي روند و افسرده 
مي شوند و در حداكثر آثار اين نسبت به خودكشي رو 
مي آورند. در تمامي س��ال هاي بع��د از 1380 لغايت 
1400 نرخ بيكار فارغ التحصيل باال رفته كه االن 40.3 
درصد است. اگر كشور مي خواهد اشتغال داشته باشد 
به سرمايه گذاري نياز دارد. سرمايه گذاري داخلي ما 
در انتهاي دهه 90 حدود 993 هزار ميليارد ريال است 
كه با تقسيم آن بر نرخ ارز به ابعاد آن پي خواهيد برد. 
آخرين آمار درباره سرمايه گذاري خارجي اين است كه 
يك ميليارد دالر سرمايه گذاري رخ داده است. اين با 
عظمت، قدمت، وسعت، تمدن و جمعيت ما همخواني 
ندارد. معموال مي گويند حجم تجارت خارجي ما بايد 
متناسب با سهم جمعيت ما از جهان باشد. جمعيت 
ايران يك درصد جهان است اما حجم تجارت خارجي 

ما 0.34 درصد تجارت جهان است.
وي افزود: ش��ركاي عمده ما در تج��ارت خارجي در 
دهه 80 شمس��ي هفت، هشت كش��ور بوده اند و در 
سال 1399 اين هشت كشور به سه كشور تنزل پيدا 
كرده است. اين آمار سازمان توسعه تجارت است. 10 
درصد ثروتمند كشور را اگر به 10 درصد فقرا تقسيم 
كنيم يك نسبتي به دست مي آيد كه نشان مي دهد 
ثروتمندان در سال 1400 حدود 14 برابر فقرا ثروت 
داش��ته اند لذا نابرابري بيداد مي كند. س��رانه مصرف 
گوشت گوسفند 234 گرم در ماه است در حالي كه اين 

مقدار در سال 95 حدود 330 گرم بوده است.
عضو هيات علمي دانش��گاه تهران در بخش ديگري 
از س��خنان خود به بررسي شاخص هاي فرهنگي نيز 
پرداخت و گفت: از افراد 15 س��ال به باال حدود 88.5 
درصد آنها در واتس��اپ، 63.8 درصد در اينستاگرام، 
66.2 درصد در تلگرام حضور دارند. 65 درصد همين 
گ��روه افراد در ش��بكه هاي اجتماعي حض��ور دارند. 
از جمعي��ت موجود ايران كه بالغ ب��ر 84 ميليون نفر 
هس��تند، 86 درصد آنها بعد از انقالب متولد شده اند. 
12.5 ميليون نفر نس��ل بعد از اينترنت هس��تند كه 
متولدين اواخر دهه هفتاد به بعد ناميده مي شوند. بر 
اس��اس آمار 95 درصد افراد در خيابان از همين نسل 
هستند. لذا بيرون انداختن اين جوانان از فضاي مجازي 
راه حل مس��اله نيست. اين مش��كل از جنس گرفتن 
ماهواره ها است. تكنولوژي عالم انسان را عوض مي كند 
در نتيجه نگاه انس��ان به عالم و آدم به تعبير هايدگر 

عوض خواهد شد.
وي در پايان س��خنان خود گفت: با اين چالش هاي 
چهارگانه اي كه گفته ش��د اگر مس��ائل آب، خاك، 
اقليم، ساختار بودجه، س��اختار نظام بانكي، خروج 
سرمايه انس��اني و... را لحاظ كنيم نبايد تالش هايي 
مي شد كه مشكل جديدي پيش نيايد؟ براي اينكه 
بدانيم چه بايد كرد به لزوم سرمايه گذاري داخلي و 
خارجي بايد دقت كنيم. بايد حجم تجارت خارجي 
را افزاي��ش داد. نبايد اقتصاد را تيول سياس��ت كرد. 
اگر تمام سوءمديريت هاي موجود به حسن مديريت 
تبديل شود باز ما با كمبود س��رمايه گذاري داخلي 
و خارجي مواجه هس��تيم لذا ما باي��د يك تصوير نو 

خلق كنيم.

دكتر راغفر بر اصالحات اقتصادي تاكيد كرد

فرشاد مومني مطرح كرد 

عبور از بحران با تقويت انسجام اجتماعي

پشت كردن به واقعيت مساله را حل نمي كند
»در دهه 1390 ماهيت حكومت در ايران از دريچه اقتصاد 
سياسي، پنج بار دگرگون شده است اما يك كلمه حرف 
درباره آن نمي ش��نويد. در اين دهه سال هايي را تجربه 
كرده ايم كه رانت ناش��ي از سياست هاي شوك درماني 
از رانت ناش��ي از نفت چند برابر بيشتر خلق شده است. 
ما با يك پديده تس��خير شدگي ساختار قدرت به دست 
گروه هاي مافيايي و ش��به مافيايي روبرو هس��تيم. اين 
ساختار حتي مصالح بقاي خود را رعايت نمي كند و دچار 

يك پريشان حالي ويژه شده است.«
فرش��اد مومني، عضو هي��ات علمي دانش��گاه عالمه و 
اقتصاددان در نشس��ت نقد و بررس��ي كتاب »توس��عه 
فراست مند، الگويي بديل براي ايران« كه توسط شاخه 
اقتصادي گروه علوم انساني فرهنگستان علوم در هفته 
دوم شهريورماه سال جاري برگزار شد، در ابتداي سخنان 
خود گفت: اگر ما فهمي بايسته از توسعه نداشته باشيم 
 امكان تمدن سازي، رفع فقر، رفع وابستگي هاي ذلت آور

 و ... براي ما وجود نخواهد داش��ت. بنابراين هركس كه 
درباره توسعه، وضع مطلوب و آينده انديشه مي كند بايد 

به اندازه جايگاه وااليي كه دارد، قدرش شناخته شود.
وي افزود: اساس س��اخت توسعه نيافته رانتي مبتني بر 
كوته نگري اس��ت. ما در دانش توس��عه مي گوييم براي 

رسيدن به توسعه به سه گروه شناخت نياز داريم. شناخت 
وضع موجود، ش��ناخت وضع مطلوب و ش��ناخت ساز و 
كارهاي ب��رون رفت از وضع موجود و رس��يدن به وضع 
مطلوب. ما در هر س��ه حوزه دچار يك آش��فتگي هاي 
نامتعارف هستيم. در كش��وري زندگي مي كنيم كه به 
عن��وان بديهي اوليه عقلي، بارها ب��ه حكومتگران گفته 
شده درحالي كه ش��ما با انواع بحران ها مواجه هستيد، 
برخورد جزيره اي با مسائل راهگشا نيست وگرنه امكان 
ندارد مساله اي را حل كنيد. از باي بسم اهلل برنامه ريزي در 
ايران، حياتي ترين و سرنوشت سازترين مسائل آن دوره 
قيد نشده اس��ت. در برنامه اول توسعه قبل انقالب، نفت 
ملي شد كه در آن قيد نشده بود. در برنامه سوم اصالحات 
ارضي نبود. چون ما به صورت بنيادين به مساله توسعه 
توجه نكرده ايم، زمان، منابع انس��اني و مادي را از دست 
مي دهيم و حسرت و نفرت و آشفتگي درو مي كنيم. با اين 
همه ادعاها و هارت و پورت ها، ما تنها كشوري هستيم كه 

در دنيا حدود 50 سال تورم دو رقمي تجربه كرده است.
مومني خاطرنشان كرد: پشت كردن به واقعيت مساله را 
حل نمي كند. درست است كه ژست راديكال مي گيريد، 
اما ذليل خواهيد شد. مهم ترين كاركرد نظام هاي آموزشي 
اين است كه وفاق جمعي ايجاد مي كند. ما صدبار گفته ايم 

آن كشورهايي كه مي گويند تورم ريشه پولي دارد، صد 
س��ال است كه از مرحله توليد انبوه عبور كرده اند لذا اگر 
اينجا تورم را اينگونه تعريف كنيد، الش��خورها را ذينفع 
مي كنيد. نتيجه اين مي شود كه تمام حيثيت  اين سيستم 
را به سند چشم انداز گره مي زنيد سپس دست به شيرين 
كاري هايي مي زنيد كه حتي خودتان شرم مي كنيد از آنها 
نام ببريد. برنامه ريزي توسعه را به مناسك تبديل مي كنيد 
و دائما غافلگير مي شويد و بحران هايي با اتالف هاي بزرگ 

ايجاد مي كنيد.
مومني با بيان اينكه نمي شود در ساخت توسعه نيافته، با 
اس��تانداردهاي عدالت با اصحاب قدرت صحبت كنيد، 
افزود: اين ماجراي فوالد مباركه را از اين دريچه نگاه كنيد 
كه يك فهرست هفت صفحه اي از سايت ها، روزنامه ها و 
شبكه هاي تلويزيوني وجود دارد كه خواسته اند آگاهي 
فاس��د و كاذب رانتي ترويج كنند و هركس خواس��ت از 
عدل حرف بزند، چن��ان لجن مالش مي كنند كه جرات 
 نكند حرف بزند. بيش از اقتصاددان ها و سياس��يون بايد 
جامعه شناسان و روان شناسان ماجراي فوالد را بررسي 
كنند. ببينيد چطور فس��اد، ناكارآمدي و پس افتادگي 
با منابع مادي و انس��اني خودمان تحميل مي شود. قبل 
انقالب وقتي نظاميان به سمت مردم شليك مي كردند، 

مردم جاي خود را ع��وض مي كردند و مي گفتند »پول 
نفتمونه، يكي ديگه در كن«.

استاد دانشگاه عالمه با بيان اين پرسش كه چرا ساختار 
قدرت كنوني از ت��ن دادن به برنامه طفره مي رود، گفت: 
ببينيد چقدر مضحك ش��ده اس��ت كه اينها مي گويند 
دولت قبلي اين همه فساد و ناكارآمدي به بار آورد اما براي 
اولين بار در تاريخ برنامه ريزي اي��ران اينها براي دومين 
سال پياپي برنامه دولت قبلي را تمديد مي كنند. در دهه 
1390 ماهيت حكومت در ايران از دريچه اقتصاد سياسي، 
پنج بار دگرگون شده است اما يك كلمه حرف درباره آن 
نمي شنويد. در اين دهه سال هايي را تجربه كرده ايم كه 
رانت ناش��ي از سياست هاي شوك درماني از رانت ناشي 
از نفت چند برابر بيشتر خلق شده است. ما با يك پديده 
تسخير شدگي ساختار قدرت به دست گروه هاي مافيايي 
و ش��به مافيايي روبرو هستيم. اين ساختار حتي مصالح 
بقاي خود را رعايت نمي كند و دچار يك پريشان حالي 

ويژه شده است.
مومني در پايان گفت: آيت اهلل بهشتي فرمود ما با ليبراليزم 
و ماركس��يزم مرزبندي داريم اما بايد با انصاف و برخورد 
همدالنه اول خوب بشناس��يم بعد نقدش كنيم. االن در 
حوزه انديشه همه با شمشير جلو مي آيند. شهيد بهشتي 

مي گويد ليبراليزم 5 ركن دارد كه ما به عنوان مسلمان 
با سه ركن آن همدلي داريم اما االن در كشور ما ليبرال و 
چپ گرايي به جاي فحش به كار برده مي ش��ود. وقتي ما 
برخورد همدالنه و از موضع روش شناختي توسعه داشته 

باشيم، آن چيزهايي كه تحت عنوان فراست مندي مطرح 
مي شود، داراي حس��اب و كتاب هاي روشني است. اگر 
توسعه را بخواهيم از منظر روش شناسي بررسي كنيم، 
منبع جماران ديدمان تغيير خواهد كرد . 
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با ش��روع س��ومين هفته آبان ماه شاخص كل بورس 
تهران نيز روي خوش به خود ديد و وارد محدوده يك 
ميليون و 300 هزار واحدي ش��د. امروز نيز اين روند 
صعودي ادامه داشت و شاخص كل توانست در حدود 
16 هزار واحد رش��د كند. اما اين رش��دها با توجه به 
گذشته بازار به عقيده كارشناسان كمي عجيب است و 
ممكن است در نحوه سرمايه گذاري و معامالت مردم 

اختالل ايجاد كند.
برخي عقيده دارند كه اين رش��د ب��ازار در اين روزها 
بي شباهت به رشد شاخص در سال 99 نيست و بازار 
مي تواند پس از يك رشد بسيار خوب سقوط كند. اما 
برخي ديگر از كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه عقيده 
دارند كه اين موضوع درست نيست و شاخص از پس 
از ورود به محدوده 1.2 ميليوني اكنون در حال صعود 

است و اين رشد ادامه دار خواهد بود.
رضا نازي، كارشناس بازار س��رمايه نيز درخصوص 
روند بازار گفت كه بازار س��هام با توجه به رفتار دالر، 
كف هاي جديدي خواهد س��اخت. نمادهاي بزرگ 
در قيمت ه��اي فعلي باقي نخواهن��د ماند اما به اين 
نكته بايد توجه ك��رد كه ارزش معام��الت روزانه با 
وجود روند صعودي در روزهاي گذش��ته، همچنان 
از ميانگين تاريخي پايين تر اس��ت و به نظر مي رسد 
بازار در مس��ير ركود تورمي قرار گرفته است. به نظر 
روند صعودي فعلي موقتي نيست و پس از ركود 2۸ 
ماهه در بازار سهام با وجود ريسك هاي سيستماتيك 
اجتماعي و سياسي و افزايش انتظارات تورمي بورس 
مي تواند پناهگاه تورمي مناسبي براي سرمايه گذاران 
باشد. انتظار مي رود با متعادل شدن قيمت دالر آزاد، 
سياست گذار با يك شيب ماليم درصدد افزايش نرخ 
س��امانه نيما بر ايد. مضاف بر آنك��ه باتوجه به تجربه 
تاريخي، نرخ هاي جدي��د دالر با يك وقفه زماني در 
صورت هاي مالي ش��ركت هاي بورسي نيز منعكس 
خواهند ش��د. در مجموع با عنايت به احتمال تغيير 
آرام در سياس��ت هاي كرونايي چيني ها، سبزپوشي 
بازار كاموديتي ه��ا و افزايش قيمت دالر در بازار آزاد 
به نظر مي رسد پيشرانه هاي كافي براي تغيير روند 
بورس وجود دارد اما سرمايه گذاران بايد توجه كنند 
كه صعود ش��ارپي در بورس تهران نخواهيم داشت. 
البته بودجه 1۴02 نقش مهمي در ادامه روند صعودي 
ش��كل گرفته، دارد و بهبود شرايط صنايع در زمينه 
تعيين نرخ خوراك و عوارض صادراتي و ... مي تواند از 
يك سو روند توليد را بهبود بخشيده و از سوي ديگر 

جسارت در سمت تقاضا ايجاد كند.
مصطفي صفاري، كارش��ناس بازار سرمايه به فرداي 
اقتصاد گفت: روند صعودي شكل گرفته هيجاني بوده 
و ت��داوم روند صعودي در قيم��ت دالر و بورس امري 
پيچيده اس��ت؛ اما اگر روند افزايش نرخ دالر ادامه دار 
باش��د، بازار س��رمايه با يك تاخير چند ماهه به اين 

موضوع واكنش تورمي خواهد داش��ت. او عنوان كرد 
كه طي چند وقت اخير پول هاي خارج شده از سهام و 
صندوق هاي درآمد ثابت به بازار طال وارد شده است و 
درحالي كه نرخ اوراق در بازار بدهي به باالي 2۵ درصد 
رسيده است، براي خريد سهام در بازه كنوني بايد كمي 
احتياط كرد و به سراغ سهامي رفت كه نسبت قيمت به 
سود )P/E( زير ۴ واحد دارند. او همچنين درباره ريسك 
بودجه سال آينده معتقد بود كه بايد منتظر ماند و ديد 
كه دولت با كسري بودجه اي كه در پيش خواهد داشت، 
چه تصميماتي براي وضعيت نرخ خوراك، ماليات ها 
و محدوديت ه��اي صادراتي مي گي��رد و اين موضوع 
مي تواند نقش مهمي در ادام��ه روند صعودي بورس 
داشته باشد. وي همچنين درباره اهميت تورم براي بازار 
سرمايه عنوان كرد كه سهام تنها تورم را پوشش مي دهد 
و تاثير مثبت ديگري نخواهد داشت بلكه حتي مي توان 
عنوان كرد كه تورم پايين به دليل كاهش سود بدون 

ريسك، اثر بهتري بر بورس خواهد گذاشت.

   بازار از دريچه معامالت
ش��اخص كل بورس ته��ران ديروز يكش��نبه، 1۵ 
آبان ماه با 16 ه��زار و 3۵1 واحد افزايش، در ارتفاع 
يك ميليون و 3۴۴ هزار واحدي قرار گرفت. شاخص 
هم وزن با پنج هزار و ۷۸ واحد افزايش به 3۷9 هزار 

و ۸62 واحد و شاخص قيمت با سه هزار و 30 واحد 
رشد به 226 هزار و 6۸۸ واحد رسيد. شاخص بازار 
اول، 16 هزار و ۵02 واحد و شاخص بازار دوم، 1۸ 

هزار و ۸92 واحد افزايش را ثبت كردند.
ديروز در معامالت بورس تهران، بيش از هفت ميليارد 
و ۵۵۸ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
39 هزار و 1۵0 ميليارد ريال معامله شد. همچنين ملي 
صنايع مس ايران )فملي( با 2 هزار و ۸۴۵ واحد، معدني 
و صنعت��ي گل گهر )كگل( با 969 واحد، گس��ترش 
نفت و گاز پارسيان )پارس��ان( با ۷09 واحد، شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با ۵۷3 واحد، 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( با ۵16 
واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با ۵06 واحد و شركت 
سرمايه گذاري غدير )وغدير( با ۵0۴ واحد تاثير مثبت 

بر شاخص بورس داشت.
در مقابل صنعت غذايي كورش )غكورش( با ۷1 واحد، 
دشت مرغاب )غدش��ت( با 30 واحد، تامين سرمايه 
نوين )تنوين( با 29 واحد، كابل البرز )بالبر( با 23 واحد 
و ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس )زپارس( با 13 
واحد تاثير منفي بر شاخص بورس به همراه داشت. بر 
پايه اين گزارش، روز اخير نماد گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو )خگستر(، ملي صنايع مس ايران )فملي(، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، سايپا 

)خس��اپا(، فوالد مباركه ايران )ف��والد(، ايران خودرو 
)خودرو( و پااليش نفت اصفهان )شپنا( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
نيز ديروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه يك ميليارد و ۷۷۴ ميليون برگه سهم به 

ارزش چهار هزار و ۸90 ميليارد ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز روز يكشنبه بيش از 12۷ واحد 
افزايش داشت و به 1۷ هزار و ۸3۵ واحد رسيد. در اين 
بازار بيش از چهار ميليارد و 1۴2 ميليون برگه سهم 
و اوراق مالي دادوس��تد شد و تعداد دفعات معامالت 
امروز فرابورس بي��ش از 21۸ هزار و 1۷9 نوبت بود. 
پتروشيمي تندگويان )شگويا(، پتروشيمي زاگرس 
)زاگرس(، پليمر آريا ساس��ول )آريا(، شركت آهن و 
فوالد ارفع )ارفع(، شركت سرمايه گذاري صبا تامين 
)صبا(، بيمه پاس��ارگاد )بپاس( و پااليش نفت الوان 
)شاوان( با تاثير مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه 
بودند. همچنين پتروش��يمي مارون )مارون(، بيمه 
س��امان )بس��اما(، گروه كارخانجات صنعتي تبرك 
)تبرك(، مجتمع جهان فوالد س��يرجان )فجهان(، 
بيمه تعاون )وتعاون( و صنعتي و معدني شمال شرق 
شاهرود )كشرق( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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نرخ خوراك داخلي پتروشيمي ها 
۵  هزار تومان باقي مانده!

فره��اد ذاتعلي فرد، مدير س��رمايه گذاري ش��ركت 
هلدينگ صنايع پتروش��يمي خليج فارس بيان كرد: 
وضعيت بازار س��رمايه در چند ماه گذش��ته وضعيت 
مطلوب��ي نبوده و از ابتداي امس��ال ح��دود 22 هزار 
ميليارد تومان خ��روج نقدينگي حقيقي ه��ا از بازار 
سرمايه داشتيم. اين حجم خروج نقدينگي حقيقي ها 
از بازار، نش��ان دهنده ماندگاري پايين سرمايه ها در 
بازار سرمايه اس��ت و البته كه يكي از نشانه هاي رونق 
در بازار س��رمايه، ماندگاري س��رمايه ها در اين بازار 
است. اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: بودجه 
در اين سال ها يك ريسك بالقوه براي بازار سرمايه ما 
بوده اس��ت. چند نكته در بودجه براي بازار سرمايه از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. نكته اول پيش بيني 
قيمت نفت در بودجه توسط دولت است. بازار سرمايه 
با توجه به قيمت پيش بيني شده نفت توسط دولت و 
آناليز هزينه هاي آن، روايتي از كس��ري بودجه دولت 
ارايه خواهند كرد و اين روايت غالب چشم انداز ميزان 
كس��ري بودجه دولت را تا حدود زيادي براي فعاالن 
بازار سرمايه روشن مي كند. نكته بعدي نرخ سوخت 
و نرخ خوراك صنايع كشور است.  كاش زماني كه قرار 
بود نرخ خوراك پتروشيمي ها بر اساس فرمول نشات 
گرفته از نرخ چهار هاب تعيين شود، نگاه بلندمدت تري 
نسبت به اين موضوع داشتند.  اميدوارم وضعيت فعلي 
پتروشيمي ها درس عبرتي براي ساير صنايع توليدي 
كش��ور ش��ود تا از دولت بخواهند هرگون��ه فرمول و 
قيمت گذاري به صورت بلندمدت )حداقل 20 ساله( 
باش��د و ثبات بلندمدت را قربان��ي منافع كوتاه مدت 
نكنند. نكته بع��دي، بحث معافيت ه��اي مالياتي و 
جوايز صادراتي اس��ت كه تمامي ش��ركت ها را تحت 
تأثير قرار خواهد داد. مدير س��رمايه گذاري هلدينگ 
خلي��ج فارس ضمن تأكيد بر ضرورت اصالح س��قف 
نرخ گاز و خوراك پتروشيمي ها عنوان كرد: در صنعت 
پتروشيمي سال خوبي را پشت سر گذاشتيم؛ ولي به 
دليل شرايط خاص بازار سرمايه، افزايش حاشيه سود 
ش��ركت ها در قيمت سهام متبلور نشد. اما با توجه به 
وضعيت فعلي و احتمال رك��ود در بازارهاي جهاني و 
همين طور افزايش ايندكس دالر، قيمت محصوالت 
پتروش��يمي مقدار ريزش داشته و اين ريزش قيمت 
محصوالت در گزارش ش��ركت هاي پتروش��يمي ما 
هم محسوس بوده اس��ت. بررسي قيمت محصوالت 
پتروشيمي در بورس كاال در پايان شهريور ماه نسبت 
به ابتداي فروردين ماه س��ال جاري نش��ان مي دهد 
قيمت پلي اتيلن سنگين 10 درصد؛ PVC  حدود 3۵ 
درصد؛ اوره 20 درصد؛ اس��تايرن مونومر 1۵ درصد و 
پروپان 1۸ درصد كاهش داشته است. حال آنكه نرخ 
دالري كه مبناي قيمت گذاري محصوالت پتروشيمي 
در بورس كاال توسط دفتر توسعه صنايع پايين دستي 
پتروشيمي است، افزايش 12.۵ درصدي داشته است. 
وي افزود: ميانگين ن��رخ گاز ۴ هابي كه نرخ خوراك 
پتروشيمي ها بر اساس آن تعيين مي شود نسبت به 
اوج، حدود ۷0 درصد كاهش داشته؛ اما نرخ خوراك 
پتروش��يمي ها همان ۵ هزار تومان است. اينجاست 
كه اين ب��اور را تقويت مي كند ك��ه صاحبان صنايع 
خيلي اوقات منافع كوتاه م��دت را به ثبات بلندمدت 
ترجيح داده اند.  اميدوارم ش��ركت هاي فعال در حوزه 
پتروشيمي و همين طور متوليان و تصميم سازاني كه 
تصميمات آنها در بازار سرمايه موثر است، در بودجه 
با دولت تعامل داشته باشند تا يك فرمول حداقل 20 
سال براي شركت هاي پتروشيمي تعريف شود تا فعاالن 
بازار س��رمايه هم امكان تحليل چشم انداز حداقل ۵ 
ساله شركت ها را داشته باشند.  وي همچنين با انتقاد 
از برخي سياس��ت هايي كه بر بازار س��رمايه ما حاكم 
است، گفت: عالوه بر ريس��ك هاي كالني كه بر بازار 
سرمايه ما تحميل شده به برخي سياست گذاري ها هم 
انتقاداتي وارد است. سياست گذاري ها در بازار سرمايه 
اين روزها بيشتر بر روي ارايه ابزارهاي تضمين محور 
از جمله صندوق تضمين اصل س��رمايه و اوراق تبعي 
بيمه سهام متمركز شده است. البته كه در همه جاي 
دنيا، چنين ابزارهايي براي سرمايه گذاران ريسك گريز 
وجود دارد؛ اما با توجه به وضعيت فعلي بازار س��رمايه 
شايد سرمايه گذاري در بورس به هر نحو ممكن براي 
سرمايه گذاران ريس��ك گريز جذابيتي نداشته باشد 
و س��پرده گذاري در بانك يا خريد اوراق همين مقدار 
بازدهي را با اطمينان خاطر بيش��تر براي اين گروه از 
سرمايه گذاران به همراه داشته باشد. بهتر بود نهادهايي 
كه به دنبال ابزارسازي در بازار سرمايه هستند، به جاي 
تمركز بر روي ابزارس��ازي جديد به تقويت ابزارهاي 
موجود بازار يا برخي تركيب ها در آپشن ها كه ريسك 
سرمايه گذاران را محدود كند يا فروش استقراضي و... 
بپردازند. وي ادامه داد: شايد اگر در منفي ها، ابزار فروش 
استقراضي در بازار سرمايه ما وجود داشت شاهد اين 
حجم خروج نقدينگي از بازار نبوديم. به هر حال طبيعي 
است كه در بازار سرمايه، گروهي اعتقاد به رشد سهمي 
دارند و گروهي نيز پيش بيني افت قيمت س��همي را 
مي كنند. بايد ابزار كافي وجود داشته باشد تا اشخاص 
با هر طرز فكر و تحليلي بتوانند از اين بازار بازدهي كسب 
كنند. در حال حاضر تنها ابزاري كه در اختيار اشخاصي 
كه پيش بيني ريزش قيمت س��هم ها را مي كنند قرار 
دارد، فروش سهام است. ضمن اينكه به دليل ضعف در 
برنامه ريزي نتوانستيم سرمايه هايي را كه در سال 99 
وارد بازار سرمايه شد در بازار اوليه سرمايه گذاري كنيم 
و فرصت طاليي كه بازار سرمايه به صنايع و بنگاه هاي 
توليدي كشور داد، از دست رفت. در اخبار و تصميماتي 
هم كه بعد از آن توسط متوليان بازار سرمايه اتخاذ شد، 
چندان توجهي به اين موضوع مش��اهده نمي ش��ود. 
همچنين معتقدم شركت هاي فعال در بازار سرمايه 
بايد به طور جدي از بخشي نگري دوري كنند. در هر 
صنعتي اگر فقط بخشي از زنجيره توليد مورد توجه قرار 
بگيرد، كل صنعت از اين لوپ آسيب خواهد ديد. وي 
در ادامه بيان كرد: به نظر مي رسد بخشي از ريزش هاي 
بازار س��رمايه در يكي دو ماه اخير نيز ناشي از برخي 

تصميمات سازمان خصوصي سازي بوده است. 

بازنگري در دستورالعمل 
حاكميت شركتي

بازارس�هام| ولي اله جعفري، سرپرست مديريت 
نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
برنامه  اين مديريت اظهار كرد: اين مديريت به دو بخش 
نظارت بر ناش��ران و نظارت بر موسسات حسابرسي 
تقسيم مي شود. در بخش نظارت بر ناشران برنامه هاي 
اين مديريت در دو محور اساسي حفظ و بهبود وضعيت 
موجود و توس��عه مديريت در دستوركار قرار گرفته 
است. ولي اله جعفري با مدنظر قرار دادن برنامه هاي 
تدوين شده اين مديريت براي حفظ و بهبود وضعيت 
موجود، گفت: ثبات رويه در گزارش هايي كه در كدال 
منتشر مي شوند به منظور آماده كردن اطالعات الزم 
براي ذي نفعان، نخس��تين برنامه است. براي نمونه، 
در اين برنامه مقرر ش��ده است تا گزارش  ماهانه همه 
صنايع با فرمت يكس��ان ارايه شود تا سهامداران يك 
صنعت بتوانند ضمن بررسي شركت هاي آن صنعت، 
آنها را با ش��ركت هاي ديگر در همان صنعت مقايسه 
كنند. او با بيان اينكه گزارش تفس��يري مديريت از 
زماني كه انتش��ار آن الزم االجرا شد با استانداردهاي 
مدنظر فاصله داش��ته، اذعان كرد: هدف اين اس��ت 
تا گزارش هاي تفس��يري مديريت به نقطه اي برسد 
تا مورد اس��تفاده س��هامداران قرار بگيرد و در مدل 
تصميم گيري آنه��ا بازتاب يابد. اين مدير س��ازمان 
با اش��اره به اينكه به تازگي دس��تورالعمل حاكميت 
ش��ركتي اصالح و به تصويب هيات مديره رس��يده، 
عنوان كرد: براي اينكه دستورالعمل حاكميت شركتي 
به درس��تي اجرا و از قابليت كنترل برخوردار ش��ود، 
تالش شده در سامانه كدال براي مفاد دستورالعمل 
حاكميت شركتي، اطالعيه هايي تعريف شوند يا در 
اطالعيه هاي موجود كنترل هايي تعيين ش��ود تا از 
طريق آن بتوان مفاد اين دستورالعمل را نظارت كرد. 
او برنامه چهارم كه مورد تاكيد رياست سازمان است 
را برگزاري نشست هاي مس��تمر و دوره اي با فعاالن 
و تحليلگران حرفه اي بازار س��رمايه برشمرد و ادامه 
داد: هدف اين اس��ت بازخورد نظرات كارشناسي در 
قالب اطالعيه هاي كدال پياده سازي شود تا اطالعات 
براي تصميم گيري سهامداران در دسترس آنها قرار 
بگيرد. جعفري ادامه جلس��ات ميز صنعت را از ديگر 
برنامه هاي حفظ و بهبود وضعيت موجود اين مديريت 
خواند و ادامه داد: برگزاري حداقل يك ميز صنعت در 
ماه در دستور كار جدي است و اميد مي رود پس از آن 
با برگزاري جلسات دايمي با شركت ها و تشكل هاي 
حرفه اي آن صنعت، مش��كالت صناي��ع به مراجع 
ذي ربط منعكس ش��ود. او اصالح مقررات مربوط به 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني و بازگشايي هرچه 
زودتر نمادهاي معامالتي آنها را برنامه ششم برشمرد 
و افزود: توسعه سامانه هايي كه براي برگزاري مجامع 
الكترونيك مورد نياز است، برنامه ديگر اين مديريت 
به شمار مي رود. در همين راستا، با توجه به فرصتي كه 
تا فصل مجامع در اختيار داريم بايد شركت ها را ترغيب 
كنيم تا مجامع را به صورت الكترونيك برگزار كنند و 
الزمه اين امر، توسعه و ايجاد سامانه هاي قابل اتكا است 
و الزم است نخست سامانه هاي موجود تجهيز شوند 
تا برگزاري مجامع به ش��كل الكترونيك آماده شوند. 
سرپرست مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس 
با اش��اره به برخي از مقرراتي كه طي سنوات اخير به 
تصويب رسيده كه اجراي آنها مي تواند موجب احقاق 
حقوق سهامداران به بازار سرمايه باشد، تصريح كرد: 
پرداخت سود سهامداران و سودهاي رسوب شده از 
طريق سامانه س��جام از جمله اين مقررات است. در 
همين راستا تالش هاي زيادي انجام شده و به دنبال 
اين هس��تيم رويه موجود با جديت بيش��تري ادامه 
يابد. او مكانيزه ك��ردن تجربيات در واحد نظارت بر 
ناش��ران را آخرين برنامه در راستاي حفظ و بهبود 
وضعي��ت موجود عنوان ك��رد و گف��ت: هدف اين 
اس��ت اين تجربيات در س��امانه كدال پياده سازي 
ش��ود تا همكاراني كه به تازگي به مجموعه افزوده 
مي شوند بتوانند با بهره گيري از اين تجربيات نظارت 
بهتري بر عملكرد شركت ها داشته باشند. جعفري 
برنامه هاي خود در راس��تاي توسعه اين مديريت را 
در محورهاي زير برش��مرد و ابراز كرد: به روزرساني 
دستورالعمل افش��اي اطالعات به ويژه در خصوص 
افشاي اطالعات با اهميت گروه الف و ب با دو هدف 
افزايش قابليت اتكا به اطالعات ناشران و كاهش زمان 
توقف نمادها، نخستين برنامه در اين محور است. او 
اصالح دستورالعمل پذيرش و ارتقاي الزامات پذيرش 
را مورد دوم برش��مرد و ادامه داد: با توجه به شرايط 
جديد متقاضيان پذيرش، الزم است اين دستورالعمل 
اصالح و بازنگري و به روز شود. همچنين، به روز كردن 
دستورالعمل معامالت به منظور كاهش مدت زمان 
توقف نمادها در موارد مورد نياز از ديگر برنامه ها است. 
سرپرست مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس 
تدوين دس��تورالعمل رتبه بندي ناش��ران را برنامه 
چهارم برش��مرد و گفت: پس از سال 96 رتبه بندي 
ناشران انجام نش��د و اكنون به دنبال اين هستيم تا 
با توجه به ش��رايط موجود ناش��ران، دستورالعملي 
تهيه شود تا ناشران بر اساس آن رتبه بندي شوند. او 
برگزاري جلسات پرسش و پاسخ سهامداران با مديران 
شركت هاي بورسي پس از انتشار صورت هاي مالي 
را از ديگر برنامه خواند و ادامه داد: در حال حاضر در 
حال تنظيم مقررات اين نشس��ت ها هستيم و الزم 
است زيرساخت هاي مورد نياز فراهم شود تا نخست 
جلسات با شركت هاي بزرگ برگزار شود و پس اخذ 
بازخوردهاي مناسب، همه شركت ها موظف خواهند 
شد تا افزون بر مجامع ساالنه خود، جلسات پرسش 
و پاس��خ ميان دوره اي را نيز برگزار كنند. اين مدير 
سازمان با بيان اينكه مديريت نظارت بر ناشران در 
راستاي انتقال وظايف بورس ها، مقرراتي را تعريف 
كرده اس��ت، گفت: اين مقررات عمدتا در سال 96 
تدوين شده و اكنون الزم است با توجه به شرايط فعلي 
بازار سرمايه مقررات جديدي تدوين شود تا بورس ها 
نيز در مواجهه با بررسي اطالعات و صورت هاي مالي 

يك رويه مشخص و ثابتي را در پيش بگيرند.

»تعادل«گزارشميدهد

سيگنالبازارسازحبابسكهراتركاند

احتياط؛  نياز  بورس

دالر عقب نشيني مي كند؟
قيم��ت دالر در نيمه آبان 1۴01 برخ��الف روزهاي 
گذش��ته اندك��ي روند كاهش��ي داش��ت و برخالف 
پيش بيني ديروز مبني بر دالر 36 هزار تومان اما امروز 
دوباره به كانال 3۵ هزار تومان بازگشت. آيا روند قيمت 
دالر كاهشي اس��ت؟ قيمت دالر در نيمه آبان 1۴01 
اندكي عقب نشيني كرد و به نظر مي رسد تالش بازارساز 
براي مهار بازار ارز بيش��تر شده است. در حالي كه روز 
گذشته قيمت دالر وارد كانال 36 هزار تومان شد و تا 
36 هزار و ۴00 تومان هم پيش رفت اما قيمت دالر در 
نخستين ساعات گش��ايش بازار در محدوده 3۵ هزار 
تومان آغاز به كار ك��رد. در لحظه نگارش اين گزارش 
دالر با قيمت 3۵ هزار و 9۵0 تومان در بازار معامالت 
آزاد مبادله مي شود و اين اسكناس امريكايي در پله هاي 
۷ و ۸ و 9 محدوده 3۵ هزار تومان در نوسان است. در 
حالي كه معامله گران بازار آزاد دالر قيمت دالر فردايي 
را 3۵ هزارو 9۷0 تومان پيش بيني كرده اند قيمت ها 
در بازارهاي موازي نيز سيگنال نزولي مي دهند. قيمت 
دالر هرات كه روز گذش��ته 3۴ هزار و ۸00 تومان بود 
امروز به قيمت 3۴ هزار و 600 تومان رس��يد و اندكي 
كاهش��ي بود. درهم امارات هم كه ش��نبه 1۴ آبان به 
محدوده 10 هزار تومان نزديك شده بود امروز با روند 
كاهشي قيمت به 9 هزار و ۷20 تومان رسيد. بنابراين 
از منظر قيمت دالر هرات و قيمت درهم، مي توان گفت 

كه قيمت دالر فردايي بايد روند نزولي داشته باشد.

   بازگشت به كانال ۳۲ هزار تومان
بعيد است؟

هر چند روند قيمت دالر 1۵ آبان نس��بت به نخستين 
روز هفته اندكي نزولي بود اما معامله گران بازار معتقدند 
بازگش��ت دوباره به محدوده 32 هزار تومان بعيد است 
مگر اتفاق و خبري با بار بس��يار مثبت در بازار رخ دهد. 
از سوي ديگر كارشناس��ان سياسي و روابط بين الملل 
معتقدند بازار به پالس هاي مثبت داخلي اعتناي چنداني 
ندارد. به عقيده بسياري از كارشناسان ارزي عواملي چون 
سيگنال هاي منفي از سوي طرف هاي مقابل مذاكرات 
هسته اي برجام، انتظارات تورمي ناشي از نااطميناني هاي 
موجود در فضاي بازار و تبديل س��پرده هاي بلندمدت 
به س��پرده هاي جاري را مي توان به عنوان محرك هاي 
افزايش قيمت دالر داونس��ت. با افزايش پلكاني قيمت 
دالر در چن��د روز گذش��ته تقاضا نيز در ب��ازار ارز روند 
پرش��تاب تري گرفته و اين رشد تقاضا ناشي از افزايش 
سطح انتظارات تورمي در فضاي معامالت روز هاي اخير 

اس��ت. هر چند سخنان جوزپ بورل، مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا، مبني بر وجود ش��رايط بن بست 
در مذاك��رات وين در روز هاي گذش��ته نيز تواونس��ت 

به شدت گرفتن انتظارات تورمي كمك كند.

   سيگنال بانك مركزي براي دالر بي اثر شد؟
در روزهاي گذشته بانك مركزي براي مهار قيمت دالر 
و سكه درصدد تهيه بسته هاي حمايتي جديد برآمد تا 
اخبار ناش��ي از اين تدابير سيگنالي باشد براي كنترل 
قيمت  ها هر چند به عقيده برخي از تحليل گران، بازار 
تاكنون پاسخ مناسبي به اين بس��ته حمايتي نداده و 
همچنان در راستاي افزايش نرخ حركت مي كند و روند 
كاهشي امروز را نيز چندان قابل توجه نمي دانند. بايد 
ديد با اجرايي شدن بسته هاي حمايتي بانك مركزي 
و تالش بازارس��از براي روزهاي آين��ده قيمت دالر در 
كدام كانال قرار خواهد گرف��ت؟ حميدرضا جيهاني، 
كارشناس بازارهاي مالي درباره روند قيمت دالر طي 
روزهاي گذش��ته به تجارت نيوز گفت: در شرايطي كه 
مولفه هاي اقتصادي در كشور تغييير نكرده و مواردي 
نظير درآمده��اي ارزي دولت و تراز تجاري ملي كه در 
تعيين قيمت دالر موثر اس��ت تغييري نكرده بنابراين 
دليلي كه قيمت دالر را افزايش داده اتفاقات خارج از بازار 
دالر بوده است. او با تاكيد بر اينكه روند فعلي قيمت دالر با 
وجود تورم و شرايط بازار قابل پيش بيني بود خاطرنشان 
كرد: در حالي كه پيش از اين بر موضوع برجام تاكيد كرده 
بودم كه اگر در ماه هاي شهريور و مرداد در موضوع برجام 
توافقاتي صورت نگيرد بعد از آن حتي اگر روند مذاكرات 
با موفقيت هم پيش رود اما ارزش چنداني براي دولت 
امريكا نخواهد داشت. زيرا دولت امريكا براي انتخابات 
كنگره مي خواست از موضوع توافقات هسته اي ايران 
بهره گيري كند. جيهاني ضمن تاكيد بر تاثير تورم روي 
قيمت دالر و كاهش ارزش پول ملي افزود: فعال بازار ارز 
تحت تاثير اتفاقات سياسي خاص است. همچنين عدم 
اطمينان به بازارهاي سرمايه اي بلندمدت و تمايل براي 
خروج ارز و سرمايه از كشور بر بازار دالر فشار ايجاد كرده 

و تقاضاي كاذبي را براي بازار دالر به  وجود آورده است

   روند نزولي قيمت سكه ادامه دارد؟
تب تند افزايش قيمت دالر در بازار فعال فرو نشس��ته 
و به تناس��ب آن، قيمت س��كه و طال ه��م امروز روند 
كاهشي داشتند. اگرچه اين كاهش چندان زياد نبود. 
در نخستين روز هفته جاري قيمت دالر هيجان بااليي 

را تجربه كرد ولي در بازار موازي، قيمت سكه تب و تاب 
كمتري داشت و حتي بخشي از حباب قيمتي خود را 
از دست داد. به اعتقاد فعاالن بازار، حباب سكه تحت 
تاثير س��يگنال هاي بانك مركزي در خصوص عرضه 
اوراق سكه بهار آزادي با سررسيد 6 ماه و ضرب سكه 
توس��ط بخش خصوصي براي عرضه در بازار كاهش 
داشت. به نظر مي رسد سيگنال هايي كه اشاره شد در 
ابتداي هفته تا حدي جلوي سرعت بي محاباي قيمت 
سكه را گرفت. با وجود اين اتفاق كه پيام مهمي براي 
سرمايه گذاران دارد، ش��ماري از فعاالن نيز احتمال 
مي دهند كه در صورت ادامه افزايش قيمت دالر، سكه 
نيز بار ديگر در مس��ير هيجاني قرار بگيرد و به باالي 

سطح حساس 16 ميليون و ۵00 هزار تومان برود.

   سيگنال بازارساز حباب سكه را تركاند؟
س��كه هرگز در طول تاريخ معامالتي خود نوسان باالي 
16 ميليون و ۵00 هزار توماني را تجربه نكرده بود و اين 
ركوردشكني مي تواند خريداران جديدي را وارد بازار كند. 
با اين حال، برخي فعاالن اعتقاد دارند كه مداخله احتمالي 
بازارساز در بازار سكه موجب مي شود طي روزهاي آتي، 
بازيگران اين بازار با احتياط بيشتري رفتار كنند. در حالي 
كه قيم��ت دالر در نيمه آب��ان 1۴01 برخالف روزهاي 
گذشته روند نزولي محدودي را پشت سر گذاشته، قيمت 
سكه نيز با روند كاهشي در حدود ۴0 هزار توماني همراه 
بوده اس��ت. اما قيمت هر مثقال و هر گرم طال برخالف 
قيمت سكه روند صعودي داشت. اونس جهاني طال نيز 
امروز بدون تغيير نسبت به روز گذش��ته باقي ماند. در 
حال حاضر قيمت هر اونس طال 1.6۸1.3۸ دالر است. 
امروز يكشنبه 1۵ آبان 1۴01 هر سكه امامي با كاهش 
۴0 تا ۵0 هزار توماني قيمت در حدود 16 ميليون و 300 
هزار تومان در بازار معامله شد. اما قيمت سكه طرح قديم 
در لحظه نگارش اين گزارش با نوسان بسيار اندك بدون 
تغيير محدوده به قيمت 1۵ ميليون و ۴۴6 هزار تومان 
رسيد. نيم سكه و ربع سكه نيز هر كدام ۵0 هزار تومان 
كاهش قيمت داشتند و به ترتيب با قيمت هاي ۸ ميليون 
و ۸00 و ۵ ميلي��ون و ۸00 هزار توم��ان در بازار معامله 
شدند. سكه گرمي هم بدون تغيير قيمت نسبت به روز 
شنبه در محدوده 3 ميليون و 300 هزار توماني باقي ماند.

    حباب سكه دوباره بزرگ شد
برخالف روزهاي گذش��ته كه حباب سكه روند نزولي 
بسيار خوبي داشت اما ديروز حباب سكه بر مدار صعودي 

قرار گرفت و بيشترين رشد حباب سكه مربوط به سكه 
طرح قديم با نزديك به 100 ه��زار تومان افزايش بود. 
حباب س��كه طرح قديم به يك ميلي��ون و 230 هزار 
تومان رسيد. حباب سكه امامي با رشد نزديك به 60 هزار 
توماني به قيمت بيش از 2 ميليون تومان رسيد. حباب 
ربع سكه و نيم س��كه هم بر خالف سكه گرمي اندكي 
كاهشي بود. حباب سكه گرمي به بيش از يك ميليون 
و ۵00 هزار تومان رسيد. هر مثقال طال با نزديك به 30 
هزار تومان افزايش قيمت به 6 ميليون و 3۴0 هزار تومان 
رس��يد و هر گرم طالي 1۸ عيار نيز با رشد اندك هزار 
توماني بر مدار روز گذشته باقي ماند و با قيمت حدودي 
يك ميليون و ۴63 هزار تومان معامله شد. نادر بذرافشان، 
رييس اتحاديه طال و جواهر استان تهران درباره داليل 
افزايش قيمت طال و سكه به تجارت نيوز گفت: افزايش 
۵9 دالري قيمت اونس جهاني طال و نوس��انات قيمت 
دالر در روزهاي گذشته، افزايش قيمت طال و سكه را به 
همراه داشته است بنابراين در شرايط فعلي خبر انتشار 
أوراق سكه بهار آزادي مي تواند خبرخوبي براي آرامش و 
ثبات بازار طال و سكه باشد. او افزود: اگر اين اوراق از طريق 
بورس و با قيمت رقابتي و پايين تر از بازار سكه ارايه شود 
مي تواند ثبات و كاهش قيمت در بازار طال و س��كه را به 
همراه داشته باشد. رييس اتحاديه طال و جواهر استان 
تهران گفت: در صورتي كه قيمت عرضه أوراق در بورس، 
از قيمت بازار پايين تر باش��د مي تواند به كاهش قيمت 
سكه در بازار كمك كند. با توجه به افزايش قيمت سكه 
در هفته گذشته اما التهاب و افزايش تقاضا براي خريد 
از سوي مردم در بازار وجود نداشت و بازار آرامي داريم. 
بذرافشان درباره اس��تقبال مردم از طرح فروش اوراق 
سكه با سررسيد 6 ماهه گفت: همه چيز به قيمت گذاري 
و سياست دولت در اين باره مربوط مي شود. اگر قيمت 
اوراق سكه پايين تر از بازار باشد اين استقبال خوب خواهد 
بود. با وجود نظرسنجي سايت كيتكو درباره روند افزايش 
قيمت كوتاه مدت طال در روزه��اي  پيش  رو دقيقا ۵0 
درصد تحليلگران بازار در بخش اين نظرسنجي طال را 
صعودي پيش بيني كردند. درحالي كه تنها 10 درصد در 
سمت نزولي قرار دارند. همچنين ۴6 درصد معامله گران 
خرد، به صعودي بودن قيمت طال راي دادند و 33 درصد 
نيز روند قيمتي كوتاه مدت را نزولي ارزيابي كردند. در 
حالي كه پيش بيني تحليل گران براي هر اونس جهاني 
طال حكايت از روند صعودي دارد و قيمت دالر نيز با فشار 
بازارساز، اندكي نزولي شده بايد ديد قيمت سكه و طال 

در روزهاي آينده بر چه مداري حركت خواهد كرد؟



گروه راه و شهرسازي|
سرانجام ديروز شوراي شهر تهران به افزايش ميزان 
تخفيف به پرداخت كنندگان عوارض شهرسازي تا 
س��قف 40 درصد و به مدت 4 م��اه راي داد. در حال 
حاضر ميزان اين تخفيف 20 درصد است و بر اساس 
مصوبه ديروز شوراي شهر، پس از پايان مهلت اجراي 
اين مصوبه در اس��فند س��ال جاري، بار ديگر سقف 
تخفيف به موديان ش��هرداري به 20 درصد كاهش 

خواهد يافت.
بر اس��اس اين گزارش، ديروز در ادامه بررسي اليحه 
شهردار تهران در خصوص »اصالح مصوبه نحوه اخذ 
مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران« ماتريس 
)جدول دو طرف��ه( تخفيف به موديان ش��هرداري 
تصويب شد. ماتريس��ي كه از س��ويي تخفيف ها را 
محدود به زمان مشخصي كرده و از سوي ديگر، بسته 
به حجم ريالي عوارض به طور پلكاني از ميزان تخفيف 

حجم هاي بزرگ تر كاسته است.
آنگونه كه مهدي عباسي، رييس كميسيون معماري 
و شهرسازي شوراي اسالمي ش��هر تهران ديروز در 
صحن علني اين شورا توضيح داد: اليحه شهرداري 
تهران بر اساس جدولي بود كه از تاريخ 15 آبان ماه تا 
14 آذر 1401، 40 درص��د، از 15 آذر تا 14 دي ماه، 
35 درصد، از 15 دي ت��ا 14 بهمن ماه، 30 درصد و 
از 15 بهمن تا 14 اس��فند، 25 درصد پاداش خوش 
حس��ابي براي موديان در نظر گرفته شود، و به طور 
طبيعي از 15 اسفند به بعد اين پاداش به حالت عادي 

20 درصد بازگردد.
عباسي افزود: در بررسي با كميسيون ها و كميسيون 
مشترك ش��ورا، جدولي در خصوص اعمال ضرايب 
براي پيش��نهاد ش��هرداري تهران، مالك عمل قرار 
گرفت؛ براي اينكه جامعه آماري حداكثري بيشترين 
بهره را از حداكثر تخفيف مدنظر داش��ته و پيوست 
عدالت هم به نوعي رعايت شود، يك ضريب پلكاني 
به اين ترتيب لحاظ شد: تا مبلغ يك ميليارد تومان، 
صد درصد جدول پيش��نهادي )40 درصد(، از مبلغ 
يك ميليارد تا 25 ميليارد تومان، 95 درصد و از مبلغ 
25 ميليارد ت��ا 50 ميليارد تومان، 90 درصد جدول 
پيشنهادي، از 50 ميليارد تا 100 ميليارد تومان، 85 
درصد و همچنين از صد ميلي��ارد تومان به باال، 80 
درصد جدول پيشنهادي شهرداري به عنوان ضرايب 

اعمالي مالك عمل خواهد بود.
وي درباره ادامه در مورد مبحث قطع اشجار و عوارض 
ماده 100 توضيح داد: در اين باره نيز تقاضاي تخفيف 
از سوي ش��هرداري وجود داشت كه اعضاء با استناد 
به اينكه قطع اشجار به عنوان جرايم عدم حفاظت از 
درختان محسوب مي شود و نبايد شامل تخفيف شود 
اما به داليل مسائلي كه در برخي پرونده ها مشاهده 
مي شود مبني بر اينكه شايد افراد خود مقصر از بين 
رفتن آن درختان نبوده اند، راي بر اعمال تخفيف در 
عوارض ماده 100 و همچنين عوارض قطع اش��جار 

دادند.
مهدي چمران، رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران 
در ادامه گزارش عباس��ي، توضيح داد: امكان اجراي 
اين مصوبه در زمان 15 آبان ماه وجود ندارد اما تالش 
مي كنيم از تاريخ 20 آبان آن اجرايي شود. همانطور 
كه گفته شد قطع اشجار و جرايم ماده 100 به داليل 
خاص خود از ش��مول اين تخفيفات خارج است اما 
تالش مي شود با اصالح قانون، اين تخفيفات اعمال 

شود.
احمد صادقي، رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند 
شورا در ادامه روند بررس��ي اصالحيه اين مصوبه با 
بيان اين نكته كه همواره تخفيف 20 درصدي وجود 
داشته است، پيشنهاد داد: اگر اين اصالحيه با جدول 
تدوين شده قابل اجرا باشد، پس از 15 اسفند آن 20 
درصد كاهش مي يابد؛ بنابراين پيش��نهاد مي شود 
مورد آخر از جدول حذف ش��ده و ذيل آن قيد شود 
كه پس از اين تاريخ يعني 15 اسفند مجددا به همان 

20 درصد بازگردد.

حبيب كاش��اني، عضو و خزانه دار ش��ورا نيز پس از 
پيشنهاد صادقي بيان كرد: آن مصوبه اي كه در سال 
1382 بدون اخذ تخفي��ف در تأديه 24 ماهه براي 
همه و 36 ماهه براي ايثارگران اعمال شد، متاسفانه 
اليحه آن از بين رفته و اليحه جديدي كه در ش��ورا 
مصوب شده اس��ت بر اين اساس است كه به عنوان 
مثال اگر فردي 30 درصد پرداخت كند مابقي را بايد 
ب��ا تاخير در تأديه بپردازد، از اي��ن رو بر مبناي اين 
اليحه دو نكته وجود دارد؛ نخست پرداخت ديركرد و 
دوم عدم دريافت پايان كار است، لذا تقاضا دارم اين 
اليحه اصالح ش��ده و به اين ترتيب مشكالت مردم 

در اين باره حل شود.
پس از ارايه پيش��نهاد از سوي خزانه دار شورا و تاييد 
رياس��ت ش��ورا، مهدي اقراريان، رييس كميسيون 
نظارت و حقوقي شورا نيز در قالب پيشنهادي اظهار 
كرد: در حال حاضر كه بحث تقس��يط مطرح است، 
قيد ش��ود بدون افزايش و اخذ هيچ سودي. يعني با 
بيان چند كلمه در اينج��ا، به طور موقت اين دغدغه 
را برط��رف كنيم تا افراد مطلع ش��وند و به دنبال آن 

اصالحيه نيز انجام شود.
اقراريان در ادامه تصريح كرد: دغدغه شوراي ششم 
اين است كه اگر تقس��يطي در اينجا در مورد جرايم 
صورت مي گيرد، اين تقسيط بدون دريافت هر گونه 
سود است، اتفاقي كه متاسفانه در دوره گذشته شاهد 
آن بوديم كه با اص��الح و تغيير مصوبات قبلي اتفاق 
افتاد لذا ما به ش��هروندان اين پيام را مي رسانيم كه 
هدف ما ياري رس��اندن است و به دنبال ايجاد منبع 
مالي براي شهرداري از اين حوزه نيستيم. شورا طرف 
مردم بوده و تالش مي كند تا بس��تري را فراهم آورد 
تا مردم بتوانند در اين ش��رايط س��خت اقتصادي با 

مشكالت كنار بيايند.
در ادام��ه جري��ان بررس��ي اين اصالحي��ه رييس 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر 
تهران گفت: ارايه اين اليحه، نشان دهنده و پيام آور 
اين موضوع اس��ت كه شهرداري تهران نتوانسته به 
اهداف و خواسته هاي مورد نظر در اين حوزه برسد و 
از اين رو، با پيشنهاد اليحه اي كه در آن سياست هاي 
تشويقي در نظر گرفته شده است، درصدد بر آمده تا 

منابع مالي مورد نظر خود را تأمين كند.
سيد جعفر تشكري هاشمي با اعالم اينكه آنچه امكان 
دارد در خص��وص تصويب اين اليح��ه نگران كننده 
باشد، تصور اش��تباه بدهكاران از آن اس��ت، افزود: 

ممكن اس��ت براي آنان، اين باور ب��ه وجود بيايد كه 
تخفيف هاي در نظر گرفته ش��ده در اين اليحه يك 
رويه دايمي اس��ت كه در س��ال هاي آينده نيز تكرار 

خواهد شد.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه ممكن است به صورت 
دايمي باشد، خاطرنش��ان كرد: پيشنهاد بنده، اين 
است كه درون متن اليحه به صراحت قيد شود كه 
تمامي تخفيف ها و مالحظات مندرج در آن، صرفًا 
براي سال مالي 1401 اعتبار دارد و در سال آينده 
تمديد نخواهد شد و استفاده از تخفيف هاي اليحه 

مذكور در سال بعد، امكان پذير نخواهد بود.
پيش��نهاد اين عضو شوراي ش��هر پذيرفته شد و به 
اليحه اص��الح مصوبه نح��وه اخذ مطالب��ات حوزه 

شهرسازي اضافه گرديد.
محمد آخوندي، رييس كميسيون برنامه و بودجه 
در ادامه با اين نكته كه اي��ن تخفيفات بايد در نظر 
گرفتن عدد كل اعمال ش��ود تذكر داد: در واقع اين 
تخفيفات بايد به نسبت عدد كل در نظر گرفته شود 
مثال اگر فردي يك ميلي��ارد و 200 ميليون تومان 
بايد پرداخ��ت كند، يك ميليارد آن مش��مول بند 
اول و مابقي نمي ش��ود و اين به نظر نادرست است 
 و در اصل ع��دد كل رابراي اعم��ال تخفيفات بايد

 در نظر بگيريم.
آخون��دي ادام��ه داد: نكته ديگر اين اس��ت كه در 
پيشنهادي كه ارايه شد، قيد شده كه مبلغ بيش از 
100 ميليارد تومان در جدول يك مي گنجد و اگر 
اين 80 درصد را با در بازه 15 بهمن تا 14 اس��فند 
ضرب ش��ود، نتيجه 20 درصد مي شود كه معنايي 
ندارد، يعني اي��ن 20 درصد به طور طبيعي همواره 
وجود داشته است، بنابراين پيشنهاد مي شود كه دو 
مورد آخر را در جدول به 87 و 85 درصد تغيير يابد، 
به اين ترتيب در مبالغ باالي ص��د ميليارد تومان، 
نتيجه حاصله 21 درصد خواهد ش��د به اين طريق 

حداقل يك درصد تخفيف اعمال مي شود.
به دنبال ارايه اين پيشنهادات از سوي اعضاي شورا، 
چمران به منظور بررسي موارد ذكر شده، بيان كرد: 
درخصوص يك مورد بايد تصميم گيري ش��ود كه 
قاعدتا در بانك ها و ساير نهادها، در خصوص تعيين 
تكليف يك ميلياردي كه مطرح ش��د، درصدها به 
همان ميزان كه مصوب شده است، اعمال مي شود، 
به اين معنا يك ميليارد به طور صد درصدي مشمول 
تخفيف مي ش��ود به اين ترتيب كه ت��ا 25 ميليارد 

95 درص��د، از 25 ميليارد تا 50 ميليارد تومان 90 
درصد و مابقي 85 درصد تخفيف خواهند داش��ت. 

اين قاعده معمول است.
وي در ارتباط با تقسيط نيز گفت: قيد عبارت »بدون 
بهره« مورد تاييد است و پيشنهاد مي شود كه ظرف 
يك هفته به صحن شورا آمده و مسائل در اين زمينه 
حل شود. پيشنهاد ديگر مربوط به مبحث اطالع رساني 
است، يك اطالع رس��اني كامل، گسترده، دقيق و در 
عين حال ساده و شفاف باشد كه مردم از اين درصدها 
مطلع شوند و اين نكته نيز حتما به آن اضافه شود كه 

تخفيفات تا پايان سال 1401 است.
رييس شورا افزود: اصالحيه به گونه اي تنظيم شود كه 
مثال اگر فردي صد ميليارد داشته باشد يك ميليارد 
آن را بر اساس 40 درصد پرداخت كرده و مابقي را بر 
اساس مصوبات جدول مي پردازد، بر اين اساس مبلغ 
درج شده در جدول يعني 50 تا 100 ميليارد تومان 
را به مبلغ بيش از 50 ميليارد تومان يعني 34 درصد 
تخفيف تغيي��ر مي يابد و آن 20 درص��د قبلي ثابت 
مانده و از تاريخ 20 اسفند ماه به بعد مطابق قانون قبل 

اعمال مي شود.
ناصر اماني، عضو ش��ورا پس از توضيحات چمران، با 
بيان اينكه اين پيشنهاد نيز مانند ماده 100 است، تذكر 
داد: ممكن است مراجعه كنندگان تخلف داشته باشند 
و با اين پيشنهاد عمال مشمول تخفيف مي شوند از اين 
رو پيشنهاد مي شود براي خاتمه دادن به اين تزلزالت 
و رفت وبرگش��ت هاي لوايح، شهرداري موظف شود 
اليحه عوارض سال آينده با پيش بيني تمام اين موارد 
ارايه دهد كه در طول سال آينده با تخفيف و تسقيط 

در شورا پيرامون اين مورد مواجه نشويم.
عباسي با اشاره به ش��بهات ايجاد شده براي برخي 
از اعضاء در اين مورد به منظور شفاف سازي تصريح 
كرد: زماني كه گفته مي ش��ود جدول ش��ماره يك 
مبناست به اين معناست كه از تاريخ 15 آبان تا 14 
آذر ماه اين 40 درصد پيشنهاد شهرداري است، در 
اينجا با دس��ته بندي ارقام هدف اين است كه گفته 
ش��ود اين ارقام مدنظر چند درص��د از 40 درصد را 
مشمول خواهند شد بنابراين ماه به ماه اعداد تغيير 
خواهند كرد. وي افزود: با توجه به اينكه از اسفندماه 
1401 مجدد جدول به حال عادي خود باز مي گردد، 
براي حفظ ترتيب ج��دول، مي توانيم اين تبصره را 
اضافه كنيم كه حداقل تخفيف نبايد پايين تر از 24 

درصد باشد )از 50 ميليارد تومان به باال(.
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پايتختدرتسخيرآپارتمانها
ب��ر اس��اس پژوهش��ي ك��ه در س��ال 95 در ح��وزه 
آپارتمان نشيني انجام شده، باالي 86 درصد شهروندان 
تهراني آپارتمان نشين هستند. مديركل آموزش هاي 
شهروندي شهرداري تهران با بيان اين مطلب گفت: اين 
موضوع نش��ان مي دهد كه چقدر بايد در اين حوزه كار 
كنيم تا موضوعات مربوط به اين حوزه حل ش��ود و ما بر 
اساس يك طرح ويژه به اين مساله مي پردازيم. به گزارش 
ايسنا، مهدي اميري در اين باره گفت: زبان هنر يك زبان 
تاثيرگذار اس��ت و ما از دريچه هنر مي توانيم بسياري از 
موضوعات آموزشي را به شهروندان نسبت به تاثيرگذاري 
باال القاء كنيم. وي بيان كرد: جمعيت تهران بر اس��اس 
سرشماري س��ال 95 بالغ بر 8 ميليون و 600 هزار نفر 
تخمين زده شده، 22 منطقه و 353 محله دارد كه برخي 
از اين مناطق به تنهايي از برخي از شهرستان هاي ايران 
بيشتر جمعيت دارند و به تنهايي يك كالن شهر تلقي 
مي شوند. وقتي با يك منطقه طرف هستيد كه به تنهايي 
يك كالن شهر است يا محله اي داريد كه بسيار بيشتر از 
شهرها و شهرستان ها جمعيت دارد يك عزم جدي و همت 
ملي براي اقدام اساسي در شهر تهران مي طلبد. او گفت: 
يكي از ماموريت هاي اصلي ما در اداره كل آموزش هاي 
ش��هروندي بحث توجه به اخالق، آداب و آموزش هاي 
شهروندي است. در دوره جديد مديريت شهري اداره كل 
آموزش هاي شهروندي رويكردي كه براي خود در نظر 
گرفته، بحث شهروند متعالي است. نگاه ما اين است كه 

بايد شهروندان تهراني، شهرونداني متعالي باشند.

۳دليلشكستبرنامهدولتها
درنوسازيبافتفرسوده

مديرعامل ش��ركت بازآفريني ش��هري ايران از احياي 
210 هزار واحد پالك فرس��وده طي 17 سال اخير خبر 
داد و گفت: اهداف اين بخش واقع بينانه نبود. به گزارش 
تسنيم، محمد آييني با اشاره به اينكه در بافت هاي فرسوده 
با محدوديت هاي زيادي مواجه هستيم، اظهار كرد: چرا 
برنامه هاي گذشته -احياي بافت هاي فرسوده- محقق 
نشد، براي اينكه اهداف واقع بينانه نبود. چون مردم، شرايط 
اعتباري و توان حمايتي دولت و شهرداري ها را نديده ايم. در 
مجموع از سال 84 تا امروز 210 هزار واحد پالك فرسوده 
از بناهاي فرسوده كشور كسر شده است. معاون وزير راه و 
شهرسازي با اعالم اينكه به جاي اين بناها 670 هزار واحد 
ساخته ش��ده اس��ت، گفت: در زمان حاضر  2.7 ميليون 
بناي ناپايدار در سه گونه بافت داريم؛ در بافت فرسوده 1.4 
ميليون بنا، در سكونتگاه هاي حاشيه اي 930 هزار بناد و 
350 هزار در بافت هاي فرسوده تاريخي. آييني با بيان اينكه 
مباحث تشويقي احياي بافت فرسوده شامل بافت هاي 
تاريخي نيست، اضافه كرد: شرايط سخت گيرانه اي براي 

بازسازي بافت فرسوده در نظر گرفته شده است.

اوليناتوبوسهايكاركرده
خارجيبهبندرعباسرسيد

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران از ورود تعدادي 
از اتوبوس هاي كاركرده به بندرعباس خبر داد و گفت: هنوز 
فرآيند اداري ترخيص و انتقال اتوبوس ها انجام نش��ده 
است. به گزارش مهر، بهرام نكاحي در خصوص وضعيت 
50 دس��تگاه اتوبوس كاركرده آلماني از 200 دستگاه 
مطرح شده، گفت: شركتي كه قرار بود تعدادي اتوبوس 
كاركرده خارجي وارد كش��ور كند، چند ماه پيش اعالم 
كرد كه تع��دادي از اتوبوس هاي كاركرده به بندرعباس 
رسيده است. مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران 
با اش��اره به بازديد ميداني اين ش��ركت از 50 دستگاه 
اتوبوس وارداتي، گفت: گويا هنوز فرآيند اداري ترخيص 
و انتقال اتوبوس ها انجام نش��ده اس��ت. وي با اشاره به 
موضوع »خريد خدمت«، گفت: اين موضوع به منزله 
استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي توسط شركت 
اتوبوسراني است. بخش خصوصي اعالم كرده است 
كه مي تواند از ظرفيت هاي مازاد ديگر كشورها كمك 
بگيرد. نكاحي با بيان اينكه البته تا به امروز اين ظرفيت 
وارد ناوگان اتوبوس��راني پايتخت نشده است، افزود: 
اميدواريم هر ظرفيتي كه در داخل وجود دارد به كمك 
اتوبوسراني پايتخت بيايد و از آن طرف مديريت شهري 

هم خدمات شايسته اي را به شهروندان ارايه كند.

مصايبحريمراهآهن
تهران-تبريز

رييس كميته اجتماعي شوراي شهر گفت: عدم نوسازي 
و حل مش��كل امالك واقع شده در حريم راه آهن تهران 
-تبريز در مناطق 17، 18و 19 در دس��تور كار سومين 
جلسه شوراي عالي نهاد قرار گيرد. زهرا شمس احسان 
عضو و رييس كميته اجتماعي ش��وراي اسالمي شهر 
تهران در صد و سومين جلسه شورا در تذكري اظهار كرد: 
در پي گزارش هاي متعدد از مشكالت و معضالت مردم 
در حريم راه آهن تهران-تبريز كه چندين سال قبل به 
زير زمين منتقل شده است از اين منطقه بازديد داشتم. 
شمس احسان با بيان اينكه مطابق با قانون سال 1354، 
حريم راه آهن 117 متر از آخرين خط در نظر گرفته شده 
است، گفت: با توجه به اينكه اين خط راه آهن به زير زمين 
منتقل شده 13 هزار و 500 پالك رها شده در اين حريم 
ديگر نبايد مشمول محدوديت هاي ساخت و ساز حريم 
باشند. رييس كميته اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران 
با بيان اينكه بر اساس ماده 56 احكام دايمي برنامه هاي پنج 
ساله، اجازه تصميم گيري در اين خصوص به وزارت راه و 
شهرسازي داده شده است، افزود: با توجه به بين بخشي 
بودن اين مشكل، نهاد راهبري و پايش طرح هاي توسعه 
شهري تهران هم كه يك نهاد بين بخشي است و وزارت راه 
و شهرسازي عضو شوراي عالي آن است؛ به خوبي مي تواند 
ماموريت به سرانجام رساندن اين مهم را بر عهده گيرد.  

پيشنهادتهاترزمينهايشهري
بااراضيبافتفرسوده

كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه براي احياي بافت 
فرسوده بايد رانت زميني جايگزين رانت هوايي شود، گفت: 
بايد زمين محدوده شهري را با اراضي بافت فرسوده تهاتر 
كنيم. به گزارش تسنيم، فرهاد بيضايي با اشاره به الزامات 
احياي بافت فرسوده،  اظهار كرد: حدود 10 ميليون نفر در 
تهران ساكن هستند كه در كمتر از 700 كيلومتر مربع 
زندگي مي كنن��د. در پاريس همين جمعيت در 2500 
كيلومتر مربع ساكن كرده است. اين يعني ترافيك زياد، 
آلودگي صوتي، تراكم جمعيتي و روان ناسالم جامعه. براي 
همين هم استراتژي به سمت توسعه افقي مي رود. وي 
ادامه داد: ما با يك زمين »فلت« بتوانيم برنامه ريزي كنيم 
مواجه نيستيم. بنابراين بايد چه كار كرد، بايد بخشي از 
واحدهاي مسكوني را با توسعه محدوده قانوني شهرها با 
ساكنان بافت هاي فرسوده تهاتر كنيم. وي با بيان اينكه به 
جاي رانت هوايي بايد رانت زميني ارايه كنيم، توضيح داد: 
پايين ترين اتوبان در تهران توانسته ايم به صورت شرقي-

غرب��ي احداث كنيم، اتوبان حكيم اس��ت كه تقريبا 15 
كيلومتر با بافت فرسوده فاصله دارد. مگر امكان اضافه كردن 
خودرو بيشتر را داريم؟ همين خطوط مترو و اتوبوسراني 
مگر پاسخگو نياز مردم هستند؟ كارشناس اقتصاد مسكن 
با تاكيد بر اينكه براي احياي بافت فرسوده بايد حريم تهران 
را افزايش دهيم، اضافه ك��رد: در اين قالب مي توانيم به 
صاحبان بافت هاي فرسوده زمين واگذار كنيم. بيضايي با 
تاكيد بر اينكه بايد زمين هاي مناسب براي پشتيبان احياي 
بافت هاي فرسوده در نظر گرفته شود، گفت: تراكم خيلي 
از بافت هاي فرسوده باالي 250 نفر در هكتار است. بيشتر 
از اين نمي اتوانيم روي تهران بارگذاري جمعيتي انجام 
دهيم، مگر اينكه آمايش شهري و سرزميني را انجام دهيم.

شيوهتعويضخودروي
»فرسوده«با»نو«اعالمشد

سرپرست س��تاد مديريت حمل ونقل و سوخت سازمان 
راهداري كشور مراحل مختلف ثبت نام خودرو فرسوده را 
تشريح كرد و گفت: مالك خودرو فرسوده بايد اقرارنامه اي 
را در 3 نس��خه امضا كند.  عليرضا احمدي سرپرس��ت 
ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت س��ازمان راهداري 
در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به اج��راي مفاد بند ف 
تبصره 7 بودجه س��ال 1401، اظهار كرد:  بر اين اس��اس 
10 درص��د از ميزان فروش خودروه��اي توليد داخل به 
مالكان خودروهاي فرسوده تخصيص مي يابد. وي با اشاره 
به اينكه مالكان خودروهاي فرس��وده پس از برنده شدن 
در قرعه كش��ي خودرو بايد منتظر دريافت پيامك براي 
مراجعه به مركز اس��قاط خودرو باشند، افزود: در مرحله 
بعدي مالك خودرو فرسوده بايد به مركز اسقاط انتخاب 
شده مراجعه و درخواست مربوطه را ارايه كند. وي تصريح 
كرد: در مرحله بعد نيز پذيرش خودرو براي اسقاط انجام 
شده و مالك خودرو فرسوده بايستي متن اقرارنامه پيوست 
را قبل از اسقاط خودرو امضا كند. سرپرست ستاد مديريت 
حمل ونقل و سوخت بيان كرد: پس از امضا، اقرارنامه بايد 
توسط مدير مركز اسقاط مهر و امضا شده و ثبت دبيرخانه 
شود. 2 نسخه از اين اقرارنامه تحويل مالك خودرو شده و 
يك نسخه نيز در مركز اسقاط مي ماند. در مرحله بعدي بايد 
تصوير اقرارنامه در سامانه نوسازين بارگذاري شود. احمدي 
يادآور شد: در مرحله بعدي ثبت پذيرش خودرو به عنوان 
حق العمل كار در صفحه شركت خودروساز انجام مي شود. 
در ادامه نيز مراحل قانوني اس��قاط خ��ودرو و بارگذاري 
اطالعات خودروهاي اسقاط شده تاييد شده از سوي ناجا 
در سامانه نوس��ازين انجام خواهد شد. در مرحله بعدي 
تأييديه اسقاط خودرو فرسوده ممهور به مهر مركز اسقاط 
و فرم اقرارنامه و ساير مدارك و مستندات مورد درخواست 
توليدكننده خودرو ارايه مي شود. وي اضافه كرد: در نهايت 
نيز فرآيند قانوني واگذاري خودرو جديد وفق بخشنامه هاي 
خودروساز انجام مي شود. براساس اين گزارش، احمدي 
اواخر ماه گذشته با اشاره به اختصاص سهميه 20درصدي 
فروش توليد خودروسازان داخلي به مالكان خودروهاي 
فرسوده، گفته بود: معيار فرسوده بودن يك خودرو بر اساس 
آيين نامه خارج كردن خودروهاي فرسوده و قانون هواي 
پاك مرز سن فرسودگي است. وي توضيح داد: اين سن براي 
خودروهاي مختلف، متفاوت است. مطابق ماده 2 آيين نامه 
ماده 8 قانون هواي پاك سن فرسودگي براي خودروهاي 
شخصي )سواري و سواري كار( 15 سال است. وي ادامه 
داد: سن فرسودگي براي خودروهاي عمومي بنزيني 
و دوگانه سوز 8 سال، خودروهاي عمومي پايه گازسوز 
10 سال، خودروهاي عمومي برقي 14 سال، وانت پايه  
گازسوز 14 سال، بنزيني دوگانه سوز ديزلي 13 سال، 
اتوبوس درون شهري ديزلي 8 سال، اتوبوس پايه  گازسوز 
10 سال، اتوبوس درون شهري برقي )بازسازي شده( 
20 س��ال، ميني ب��وس و ميدل باس درون ش��هري و 
برون شهري ديزلي 8 س��ال و پايه گاز 10 سال و براي 

برقي بازسازي شده 20 سال در نظر گرفته شده است.

ماتريس تخفيف عوارض شهرسازي تصويب شد

پاداش پلكاني به موديان خوش حساب شهرداري

مسكن دولتي 70  درصد از برنامه جامانده است

كارنامه ناموفق انبوه سازي دولتي در سال اول
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه هادي عباسي اصل، معاون وزير راه و شهرسازي 
گفته، هم اكنون دس��ت كم يك ميليون واحد نهضت ملي 
مسكن با ميانگين پيشرفت حدود 30 درصد در حال اجرا 
است. اگر چه كه اين ميزان از پيشرفت، با توجه به آمارهاي 
پيشين، كمي خوشبينانه به نظر مي رسد، اما معني و مفهوم 
اين گزاره مي تواند اين باشد كه پس از گذشت بيش از يك 
سال از س��ال اول اجراي طرح ساخت 4 ميليون مسكن در 
4 سال، حدود 300 هزار مسكن به طور 100 درصد ساخته 
شده است. با اين حس��اب، به طور مشخص دولت از اجراي 
برنامه مسكني خود حدود 700 هزار واحد در سال نخست 
اجراي اين برنامه عقب اس��ت.   عباسي اصل در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: عالوه بر 430 هزار واحد نهضت ملي مسكن 
كه ب��ا مديريت وزارت راه و شهرس��ازي در مراحل مختلف 
ساخت قرار دارد، واحدهاي روستايي، خودمالكي، نيروهاي 
مسلح و غيره را داريم. در بخش روستايي 180 هزار واحد به 
پيشرفت بيش از 50 درصد رسيده است. به طور كلي هم اكنون 
دست كم يك ميليون واحد نهضت ملي مسكن با ميانگين 
پيش��رفت حدود 30 درصد در حال اجرا اس��ت. وي درباره 
برآورد قيمت واحدهاي نهضت ملي مسكن گفت: قيمت تمام 
شده بستگي به شرايط دارد. اگر واحدها يك طبقه و دو طبقه 
يا داراي مشاعات حداقلي باشد و آسانسور نياز نداشته باشد 
ارزان تر است. از طرف ديگر در نظر داريم تا برخي پروژه ها به 

صورت تدريجي تكميل شود. عباسي اصل تاكيد كرد: پروژه 
نهضت ملي مسكن رو به جلو است. سياستي كه در دستور كار 
قرار گرفته اين است كه بيشتر واحدهاي يك طبقه حياط دار 
احداث كنيم؛ چراكه هم ارزان تر است و هم سريع تر به نتيجه 
مي رسد. وي در پاسخ به اين سوال كه تكليف اراضي باارزش 
چه مي شود گفت: اراضي ارزشمند صرف احداث خدمات 
زيربنايي و روبنايي خواهد شد. قائم مقام وزير راه و شهرسازي 
در طرح نهضت ملي مس��كن در واكنش به اين موضوع كه 
شنيده مي شود بعضي پروژه ها متوقف شده است تاكيد كرد: 
متوقف نشده بلكه ممكن است كارها كند شده است. منابع 
از طريق آورده مردم و تس��هيالت بانكي به پروژه ها تزريق 
مي شود. عباسي اصل درباره اين موضوع كه برخي متقاضيان 
توان تهيه اقساط دوم و سوم آورده 40 ميليون توماني را ندارند 
گفت: به همي��ن خاطر ما مي گوييم واحدهاي يك طبقه و 
دو طبقه احداث كنيم تا اگر مردم پول نداش��تند به صورت 
تدريجي واحدها را تكميل كنند. معاون وزير راه و شهرسازي، 
تكميل تدريجي را به معناي كاهش كيفيت ساختمان ها 
ندانست و گفت: ممكن است پروژه اي بعد از فونداسيون، 
اسكلت و سقف دچار كمبود منابع شود. بنابراين متقاضي 

كم كم واحد مسكوني خود را تكميل مي كند.

نهضتمليمسكندريكنگاه
بنا بر اين گزارش، دولت س��يزدهم بر اساس قانون جهش 

توليد و تامين مسكن مصوب 17 مرداد سال 1400 ساخت 
چهار ميليون واحد مس��كوني طي چهار سال را در برنامه 
خود گنجانده است. حدود 5.5 ميليون نفر براي اين طرح 
نام نويسي كرده اند كه 3.6 ميليون نفر تاييد شده اند. بر اساس 
اعالم سازمان ملي زمين و مسكن وزارت راه و شهرسازي 
ت��ا 17 مهرماه براي يك ميلي��ون و 525 هزار واحد زمين 
تامين ش��ده، حدود 509 هزار و 567 واحد پروژه تعريف 
شده، 194 هزار و 963 واحد در مرحله فونداسيون و 116 
هزار و 211 واحد نيز داراي سقف و اسكلت است. 54 هزار 
و 746 واحد در مرحله س��فت كاري، 21 هزار و 236 واحد 
در مرحله نازك كاري و 12 هزار و 812 واحد نيز در مراحل 
پاياني قرار دارند. بنا به گفته هادي عباسي اصل معاون وزير 
راه و شهرس��ازي، حدود يك ميليون واحد در مراحل اجرا 
قرار دارد. تاكنون هفت مرحله ثبت نام براي واحدهاي اين 
 پروژه در سامانه طرح هاي جامع حمايتي مسكن به نشاني

 saman.mrud.ir انجام شده است. تا 16 مهرماه امسال 
تع��داد 684 هزار و 547 نف��ر متقاضي طرح نهضت ملي 
مسكن نزد بانك مس��كن افتتاح حساب كرده و مجموعا 
32 هزار و 861 ميليارد تومان به حساب سازندگان از محل 
آورده متقاضيان و تسهيالت واريز شده است. طبق آخرين 
برآورد وزارت راه و شهرسازي، قيمت هر متر مربع واحدهاي 
نهضت ملي مسكن 4 ميليون و 750 هزار تومان خواهد بود 

و زمان ساخت پروژه 18 تا 24 ماه تعيين شده است.
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داده هاي بالك چين نش��ان مي دهد صراف��ي رمزارزي 
بايننس از س��ال ۲۰۱۸ تا به امروز، با وجود تحريم هاي 
اياالت متحده براي قطع دسترسي ايران به سيستم مالي 
جهاني، هش��ت ميليارد دالر تراكنش ايراني را پردازش 
كرده است كه با تفحص  وزارت دادگستري امريكا و پي 
بردن به مساله نقض تحريم هاي ايران، مي تواند بزرگ ترين 
صرافي جهان را در خطر محكوميت قرار دهد، اين در حالي 
است كه يكي از صرافي هاي ايراني رمزارز همكاري خود 
در دور زدن تحريم هاي ايران با اس��تفاده از رمرزارزها را 
تكذيب كرد.طبق ارزيابي شركت تحقيقاتي چيناليسيز، 
تقريبًا تمام ۷.۸ ميليارد دالر تراكنش رمزارزي ايرانيان 
بين باينن��س و نوبيتكس انجام گرفته اس��ت. البته در 
اين گزارش مشخص نشده كه چه تعداد تراكنش با چه 
حجمي منتج به هشت ميليارد دالر شده است. بررسي ها 
نشان مي دهد يك س��وم دارايي ايراني ها به شكل رمزارز 
ترون از بايننس عبور كرده است. رمزارز كمتر شناخته شده 
ترون به كاربران اجازه مي دهد هويت خود را پنهان كنند. 
نوبيتكس سال گذشته در پستي وبالگي مشتريان را 
تشويق كرده بود تا براي جلوگيري از »خطر تحريم ها« 
با استفاده از رمزارز ترون به صورت ناشناس معامله كنند. 
پيش از اين هم گزارش هايي در مورد حجم ارتباط مالي 

ايراني ها با بايننس و ادامه اين روند منتشر شده است.

  ارتباط با ايران مي تواند 
به محكوميت بايننس منجر شود

اين مستندات جديد در حالي منتشر شده است كه وزارت 
دادگس��تري امريكا در بررس��ي و تفحص��ي نقش قوانين 
پولش��ويي امريكا را از س��وي بايننس، بزرگ ترين صرافي 
رمزارزي جهان با بيش از ۱۲۰ ميليون كاربر، بررسي مي كند. 
وكال و متخصصان تحريم هاي تجاري مي گويند ارتباط با 
ايران مي تواند به محكوميت بايننس به دليل نقض تحريم ها 
منجر شود. رويترز ماه جوالي گزارشي از ادامه خدمت رساني 
بايننس به مشترياني در ايران و اطالع اين شركت از شهرتش 
در ايران منتشر كرد. اين گزارش يكي از مجموعه بررسي هاي 
رويترز درباره كارنامه بحث برانگيز بايننس در پيروي از قوانين 
مالي بود. بايننس پس از انتش��ار اين گزارش در يك پست 
وبالگي گفت اين شركت قوانين تحريم بين المللي در مورد 
ايران را رعايت و دسترسي پلتفرم به تمام افراد داخل ايران 
را ممنوع كرده است. چانگ پنگ ژائو، ميلياردر بنيان گذار 
بايننس، در توييتي گفت: »بايننس فعاليت كاربران ايراني 
را ممنوع كرده اس��ت، هفت نفر از قلم افتادند يا راهي براي 
دور زدن پيدا كردند كه فعاليت شان را بعداً متوقف كرديم.« 
بايننس به سواالت دقيق رويترز در مورد تراكنش هاي جديد 
پاسخي نداد. پتريك هيلمن، سخنگوي بايننس، در بيانيه اي 
گفت: »بايننس برخالف شركت هاي ديگري كه مخاطب 
تحريم هاي امريكا هستند يك شركت امريكايي نيست. با 
اين حال ما با كمك شركاي صنعتي و ابزارهاي داخلي براي 
جلوگيري از دسترس��ي بازار ايران اقدام كرده ايم. بايننس 
در آگوس��ت ۲۰۲۱ تاييد هويت براي حساب هاي جديد و 
قديمي را اجباري كرد. با اين حال داده هاي چيناليسيز تا 
نوامبر ۲۰۲۲ نشان مي دهد اين صرافي از همان تاريخ تا به 
امروز حدود ۱.۰۵ ميليارد دالر تراكنش از نوبيتكس و ديگر 
صرافي هاي ايراني را پردازش كرده است. حتي پس از انتشار 
تويي��ت ژائو در ماه جوالي نيز صراف��ي بايننس حدود ۸۰ 

ميليون دالر دارايي ايرانيان را پردازش كرده است.

  جابه جايي 2،95 ميليارد دالر رمزارز 
بين صرافي هاي ايراني و بايننس

اما داده هايي كه به دس��ت رويترز رسيده نشان مي دهد 
مجموعاً ۲.۹۵ ميليارد دالر رمزارز از سال ۲۰۱۸ مستقيمًا 

بين صرافي هاي ايراني و بايننس جابه جا ش��ده است. بر 
اس��اس اين اطالعات، پنج ميليارد دالر رمزارز ديگر نيز از 
طريق واس��طه بين صرافي هاي ايراني و بايننس جابه جا 
شده است. رگوالتورها مي گويند اين ارتباط »غيرمستقيم« 
هشداري است كه احتمال پولشويي و دور زدن تحريم ها را 
به صرافي ها گوشزد مي كند. كاربران رمزارزي معموالً براي 
پوش��اندن ردپاي خود از راه كارهاي پيچيده اي همچون 
س��اخت زنجيره هاي تودرت��وي انتقال رمزارز اس��تفاده 
مي كنند. نوبيتكس به چهار ميليون مشتري خود توصيه 
كرده است براي »حفظ امنيت« از »انتقال مستقيم« رمزارز 
بين صرافي هاي خارجي و ايراني خودداري كنند. هيلمن 
در ماه ژوئن به رويترز گفت، در ارتباط با انتقال غيرمستقيم 
دارايي هاي غيرمجاز به صرافي، »مساله مهم مبداء دارايي ها 
نيس��ت، زيرا امكان جلوگيري از واريز رمزارز وجود ندارد، 
اقدام ما پس از واريز دارايي هاست كه اهميت دارد«. او گفت 
بايننس با نظارت بر تراكنش و ارزيابي خطر اطمينان حاصل 
مي كند كه »تمامي دارايي هاي غيرقانوني رديابي، مسدود 
و بازياب��ي و/يا به مالك واقعي بازگردانده ش��وند.« پايگاه 
اطالعاتي ترون نشان مي دهد از اولين تاريخ ثبت تراكنش ها 
در آوريل ۲۰۲۰ تا به امروز، ۱.۱۵ ميليون تراكنش مستقيم 
بين بايننس و نوبيتكس انجام گرفته است. در اين داده ها 
اطالعاتي همچون آدرس كيف  پول و شناسه منحصربه فرد 
هر تراكنش نيز ارايه شده است. رويترز از طريق سه شركتي 
كه به نرم افزار Reactor چيناليسيز دسترسي داشته اند 
به داده ه��اي ترون و ديگر داده هاي رمزارزي دسترس��ي 
پيدا كرده و آمار شركت ها را با يكديگر مقايسه كرده است. 
داده هاي رويترز نش��ان مي دهد حج��م تراكنش هاي 
ايرانيان با بايننس بسيار بيشتر از ديگر صرافي هاست و 
صرافي كو كوين در كشور سيشل، نيز با ۸۲۰ ميليون دالر 
تراكنش مستقيم و غيرمستقيم در جايگاه دوم قرار دارد.

  زنگ خطر تحريم ها
بايننس از آغاز به كارش در سال ۲۰۱۷ رشد قابل توجهي 
داشته است و ماه گذشته با سرمايه گذاري ۵۰۰ ميليون 
دالري در قرارداد خريد توييتر از سوي ايالن ماسك، نفوذ 
خود را از كريپتو فراتر برد. تفحص وزارت دادگستري امريكا 
بر احتمال نقض قوانين پولشويي اياالت متحده متمركز 
است. به گفته سه فرد مطلع، وزارت دادگستري در بخشي 
از اين پرونده كه از س��ال ۲۰۱۸ در جريان است، احتمال 
نقض تحريم هاي ايران از سوي بايننس را بررسي مي كند. 
وزارت دادگستري در اواخر سال ۲۰۲۰ مستنداتي درباره 
برنامه تمكين حقوقي بايننس را از اين شركت درخواست 
كرد كه تمام مستندات مربوط به انتقال دارايي رمزارزي از 
افراد يا نهاد هاي كشورهايي همچون ايران را شامل مي شود. 

وزارت دادگستري امريكا از اظهارنظر در اين باره خودداري 
كرده است. ايران تحت تحريم شديد امريكا قرار دارد. دولت 
امريكا در سال ۲۰۱۸ تحريم هايي را كه سه سال قبل در 
نتيجه توافق هس��ته اي با ايران معلق شده بودند بار ديگر 
اجرايي كرد. كشورهاي غربي و سازمان ملل از سال ۱۹۷۹ 
ايران را هدف تحريم هاي مختلف قرار داده اند. شش وكيل و 
متخصص تحريم مي گويند تراكنش هاي بايننس با ايرانيان 
اين شركت را در معرض خطر نقض »تحريم هاي ثانويه« 
امريكا قرار مي دهد. اين تحريم ها شركت هاي غيرامريكايي 
را از كمك به دور زدن تحريم هاي ايران منع مي كند. نقض 
تحريم هاي ثانويه ممكن است به قطع دسترسي شركت ها 
به سيستم مالي امريكا منتهي شود. افزون بر اين، به گفته 
وكال و متخصصان، اگر شركت بايننس در تعريف وزارت 
خزانه داري از »پيوند با اياالت متحده« جاي بگيرد، خطر 
نقض تحريم هاي »اوليه يا اصلي« نيز اين شركت را تهديد 
مي كند. به گفته متخصصان، پيوندي كه وزارت خزانه داري 
به آن اشاره دارد هرگونه شركت مستقر در امريكا يا تراكنش  
با استفاده از سيستم مالي امريكا يا دالر را در بر مي گيرد. 
وزارت خزانه داري به درخواست رويترز براي اظهارنظر در 
اين باره پاسخي نداده است. نهاد هاي امريكايي در صورت 
نقض تحريم هاي ايران ب��ا جريمه اي يك ميليون دالري 
در ازاي هر مرتبه ارتكاب جرم روبرو مي شوند و سرحد ۲۰ 
س��ال زندان نيز براي افراد دخيل در ارتكاب جرم تعريف 
شده اس��ت. براي مثال وزارت خزانه داري امريكا در اكتبر 
۲۰۲۲، صرافي رمزارزي Bittrex را به دليل پردازش ۲۶۰ 
ميليون دالر رمزارز براي ايران و ديگر كشورهاي تحريمي، 
۲۴ ميليون دالر جريمه كرد. صرافي هاي رمزارزي ايران 
مستقيماً از سوي امريكا تحريم  نشده اند و رويترز شواهدي 
دال بر استفاده افراد، شركت ها يا سازمان هاي تحت تحريم 

ايران از بايننس يا Binance.US پيدا نكرده است.

  افزايش حجم تراكنش هاي مبتني بر ترون 
از آگوست 2۰2۰ 

شرايط عمومي استفاده از نوبيتكس با اشاره به تحريم هاي 
امريكا به مشتريان توصيه مي كند از انتقال مستقيم دارايي از 
نوبيتكس به بايننس خودداري و ابتدا دارايي خود را به يك 
كيف  پول ديجيتالي و سپس به اين صرافي منتقل كنند. 
داده هاي چيناليسيز نش��ان مي دهد حجم تراكنش هاي 
مبتني بر ت��رون نوبيتكس و بايننس از آگوس��ت ۲۰۲۰ 
روندي صعودي داشته است. مقاله اي كه سال گذشته در 
ژورنال وزارت دادگستري امريكا منتشر شد مي گويد، اين 
قابليت به توسعه »رمزارزهاي ناشناس« و در نتيجه جذب 
تبهكاراني كه »براي پوشاندن ردپا به دنبال حريم خصوصي 
هس��تند« كمك مي كند. داد ه ها نشان مي دهد مشتريان 

نوبيتكس حتي پس از افزايش سخت گيري هاي بايننس 
در ۲۰ آگوست ۲۰۲۱ نيز همچنان از اين صرافي استفاده 
مي كنند. حجم تراكنش هاي مستقيم بايننس و نوبيتكس 
از اين تاريخ تا نوامبر ۲۰۲۲ بيش از يك ميليارد دالر است و با 
هيچ صرافي خارجي ديگري قابل مقايسه نيست. همچنين 
طبق داده ها، در همين ماه گذشته )اكتبر ۲۰۲۲( ۲۰ ميليون 
دالر ترون مستقيمًا بين بايننس و نوبيتكس جابه جا شده 
است. عالوه بر اين، گزارش چيناليسيز در ماه سپتامبر نشان 
مي دهد ايراني هايي كه به دليل حمالت سايبري و باج افزاري 
از سوي خزانه داري امريكا تحريم شده اند نيز از نوبيتكس براي 
جابه جايي رمزارز استفاده كرده اند. به گفته چيناليسيز، طي 
سال هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ بيش از ۲۳۰ هزار دالر بيت كوين 
به كيف  پول ايرانيان تحريمي ارسال شده و نوبيتكس گيرنده 
بيشتر اين تراكنش هاست. هرچند در اين گزارش، نام تمامي 
صرافي هاي رمزارزي برده شده است و تقريبًا متهم به دور 
زدن تحريم ها شده اند اما آنها معتقدند به صورت مستقيم 
مبادله اي با بايننس نداشته اند و كاربران شان اين مبادالت 
را انجام داده اند. در حالي اين گزارش منتش��ر شده است 
كه بسياري از كاربران ايراني براي دسترسي به ساده ترين 

محصوالت در بازار جهاني نياز به استفاده از رمزارز دارند.

  نوبيتكس همكاري خود در دور زدن 
تحريم ها را تكذيب كرد

البته روز گذشته و در واكنش به اين گزارش رويترز، صرافي 
رمزارز نوبيتكس با ص��دور اطالعيه اي، اع��داد و ارقام اين 
گزارش را اش��تباه خوانده و تاكيده كرده اس��ت از آنجا كه 
بسترهايي همچون بايننس »قوانين سخت گيرانه اي براي 
شناسايي كاربران دارند، هرگز نمي توانند مقصد مناسبي 
براي دور زدن تحريم ها باشند.« در اطالعيه نوبيتكس در 
خصوص اعداد منتشرش��ده در گزارش رويترز آمده است: 
»گزارش خبرگزاري رويترز به داده هاي موسسه اي استناد 
كرده كه يك كس��ب وكار فعال در ح��وزه تجزيه و تحليل 
بالك چين و خدمات مربوط به رديابي رمزارزهاس��ت؛ اما 
گزارش هاي اين موسسه با ديد تجاري و بازاريابي، با هدف 
همكاري با دولت ها و سازمان هاي اقتصادي تهيه مي شود 
و داده هاي نسخه هاي اخير اين موسسه با تناقضات جدي 
همراه است.« نوبيتكس با اشاره به روش احراز هويت كاربران 
خود آورده است: »صرافي ها در راستاي مسووليت خود براي 
شفافيت و سالم ماندن گردش هاي مالي فقط به كاربران احراز 
هويت شده س��رويس مي دهند. همچنين در صورت لزوم 
با دستور نهادهاي قضايي امكان مقابله با جرايم اين حوزه 
وجود دارد. نوبيتكس نيز ب��ه منظور جلوگيري از هرگونه 
تخلف و سالم سازي فضا از ابتدا مكانيس��م احراز هويت را 
هنگام ثبت نام كاربران اجباري كرده است.« در اين اطالعيه 
در خصوص تالش براي دور زدن تحريم ها با استفاده از بستر 
بايننس آمده است: »در گزارش رويترز انجام تراكنش هاي 
رمزارزي در راس��تاي اقداماتي مث��ل دور زدن تحريم ها يا 
خروج ارز تفسير شده كه تلقي درستي نيست. قاعدتًا اين 
تراكنش ها يك طرفه و از پلتفرم ايراني به بس��تر خارجي 
يا كيف پول هاي شخصي نبوده و روندي رفت و برگشتي 
داشته است. از سوي ديگر بسترهايي همچون بايننس كه 
قوانين سخت گيرانه اي براي شناسايي كاربران دارند، هرگز 
نمي توانند مقصد مناسبي براي دور زدن تحريم ها باشند و 
راهكارهاي بسيار ساده تر مانند بسترهاي غيرمتمركز وجود 
دارد؛ بنابراين واضح اس��ت كه بخش اعظم چنين ادعايي 
صرفًا در نظر نگرفتن حقيقت هدف كاربران در استفاده از 
يك بستر خارجي براي تريد بوده است.« نوبيتكس در پايان 
تاكيد كرده كه يك شركت صددرصد خصوصي و مستقل 
است و همواره به كاربران خود توصيه مي كند »از پلتفرم هاي 

خارجي براي معامله رمزارز و تريد استفاده نكنند«.

دنياي فناورياخبار دانش و فن6   Mon.November 7. 2022  2351   دوشنبه 16 آبان 1401    12 ربيع الثاني 1444  سال نهم    شماره

توييتر تيك آبي ۸  دالري را 
افتتاح كرد

توييت��ر س��رويس اش��تراك تيك آبي خ��ود را 
افتتاح كرد به اي��ن ترتيب كارب��ران با پرداخت 
حق عضويت مي توانند س��رويس تيك آبي را به 
دس��ت بياورند. به گزارش مهر به نقل از اسكاي 
نيوز، آپديتي در پلتفرمiOS اين اپ اعالم ش��ده 
كه طب��ق آن ظاهر جديد تيك آبي توييتر واقعي 
به نظر مي رس��د و تيك هاي حساب كاربري جزو 
سرويس هايي هس��تند كه با پرداخت ۷.۹۹ دالر 
در م��اه فعال مي ش��وند. در آپديت آمده اس��ت: 
»قدرت براي مردم«! حس��اب كاربري ش��ما نيز 
مانند سلبريتي ها، ش��ركت ها و سياستمداراني 
كه آنها را فالو مي كنيد، تيك آبي دريافت مي كند. 
اين س��رويس پولي هم اكن��ون در امريكا، كانادا، 
اس��تراليا و نيوزيلند ارايه مي شود كه تيك آبي از 
قبل در آنها فعال بود. هرچند در بيانيه ذكر شده 
اين قابليت ها در انگليس نيز قابل دسترسي است. 
ويژگي هاي ديگري كه به زودي عرضه مي ش��ود 
شامل توانايي پست ويدئوهاي طوالني تر و اولويت 
در رده بندي محتواي پست شده در پلتفرم است. 
سيستم احراز هويت تيك آبي قباًل براي كمك به 
افراد براي شناسايي كاربران واقعي و تأثيرگذار در 
پلتفرم مانند مقامات دولتي، ستاره هاي ورزشي، 

خبرنگاران و برندها بوده است.

توافق ۳۶ كشور 
براي مقابله با حمالت باج افزاري

گروه��ي متش��كل از ۳۶ كش��ور تواف��ق كردند 
اطالع��ات مربوط به حم��الت باج اف��زاري را به 
اشتراك گذاشته و از دسترسي تبهكاران سايبري 
به رمزارزها، جلوگيري كنند. به گزارش ايس��نا، 
گروه��ي متش��كل از ۳۶ كش��ور تواف��ق كردند 
تدابير جلوگيري از وقوع حم��الت باج افزاري به 
خصوص اس��تفاده از رمزارزها براي تامين مالي 
چني��ن فعاليت هاي��ي را بهبود دهند. نشس��ت 
»ابت��كار بين الملل��ي مقابله با باج اف��زار« كه در 
كاخ س��فيد برگ��زار ش��د، درخص��وص رمزارز، 
شفافيت بيشتري در مقايسه با نشست افتتاحيه 
خود در س��ال ۲۰۲۱ داش��ت زي��را نگراني ها در 
خصوص سهولت دس��تيابي تبهكاران سايبري 
به توكن ه��اي ديجيتالي، همچنان رو به رش��د 
اس��ت. يكي از حوزه هاي مايه نگراني كه توسط 
»ابتكار بين المللي مقابله با باج افزار« شناس��ايي 
ش��ده، پولشويي رمزارز بوده اس��ت. اين نشست 
ب��ه تش��ريح برنامه هايي براي جلوگي��ري از اين 
جرم ش��امل اش��تراك گذاري اطالع��ات درباره 
كيف هاي رمزارز متخلف در سازمان هاي سراسر 
جهان، برگزار كارگاه در زمينه نحوه بهبود رديابي 
بالك چين و اجراي اح��راز هويت براي مبادالت 
كريپتو، پرداخت. در نتيجه اين نشست، شماري 
از كش��ورها، ابتكارهاي جدي��دي در همكاري با 
يكديگر ب��راي مقابله با مش��كل جهاني باج افزار 
بر پ��ا مي كنند. نيروي ويژه مقابل��ه بين المللي با 
باج افزار در مرك��ز اين فرآيند، تش��كيل خواهد 
ش��د. استراليا پيشرو ش��ده و مركز دفاع سايبري 
منطقه اي ليتوان��ي، يك جناح مل��ي را آزمايش 
كرده و درباره اطالعات باج افزاري كه جمع آوري 
مي كند، گزارش داده و آن را با كش��ورهاي ديگر 
در مي��ان مي گ��ذارد. در اين بين، تا س��ال آينده 
»ابتكار بين الملل��ي مقابله با باج افزار« به طراحي 
چارچوبي براي شناسايي اهداف اولويت دار و مطلع 
كردن سازمان هاي اجرايي مختلف و فراهم كردن 
ابزاري براي س��ازمان هاي ديگر براي استفاده در 
هنگام تحقيقات درباره حمالت باج افزاري و ايجاد 
كانالهايي بين نهاده��اي خصوصي و دولتي براي 
در اختيار گذاش��تن اطالعات باج اف��زار، خواهد 
پرداخت. بر اساس گزارش ِتك كرانچ، باج افزار به 
تاكتيك محبوب تبهكاران سايبري براي اخاذي 
از قربانيان تبديل شده است و حمالت باج افزاري با 
نرخ نگران كننده اي طي چند سال گذشته افزايش 
پيدا كرده اند. سال گذش��ته اين حمالت افزايش 
چش��مگيري پيدا كردند و بيش از ۶۰۰ ميليون 
حمله در سراس��ر جهان در سال ۲۰۲۱ روي داد 

كه بيش از دو برابر آمار حمالت سال ۲۰۲۰ بود.

دسترسي اوكراين به اينترنت 
۱۳۰۰ پايانه استارلينك مختل شد

طبق گزارشي جديد در ۲۴ اكتبر پس از آنكه ۱۳۰۰ 
پايانه استارلينك در اوكراين به دليل كمبود سرمايه 
خاموش ش��دند، ارتش اوكراين با اختالالت اينترنت 
روبرو ش��د. به گزارش مهر به نق��ل از انگجت، قطعي 
اينترن��ت در حالي اتفاق مي افتد ك��ه مذاكرات بين 
اس��پيس ايكس و وزارت دفاع امري��كا براي پرداخت 
هزينه ه��ا در اين زمين��ه ادامه دارد. يك مقام ارش��د 
پنتاگون در اين باره مي گويد: مذاكرات همچنان برقرار 
هستند. همه در سازمان مي دانند ما هزينه اينترنت را 
به آنها پرداخت مي كنيم. به گفته او، وزارت دفاع امريكا 
تصميم دارد قراردادي تنظيم كن��د زيرا بيم آن دارد 
كه ماسك نظرش را تغيير دهد. اسپيس ايكس در ماه 
سپتامبر نامه اي به پنتاگون ارسال كرد و از وزارت دفاع 
امريكا خواس��ته بود تا هزينه هاي مربوط به استفاده 
اوكراين از اينترنت ماهواره اي استارلينك را تقبل كند. 
در ۱۵ اكتبر ماسك از تصميم خود براي دريافت كمك 
مالي دولت جهت هزينه هاي مربوط به استفاده اوكراين 
از اينترنت استارلينك عقب نشيني كرد و در توييتي 
نوشت: ما به تامين رايگان اينترنت براي دولت اوكراين 
ادامه مي دهيم. به نوشته س��ي ان ان قطعي اينترنت 
استارلينك در ماه گذشته ميالدي يك چالش مهم بوده 
است. در ماه مارس ۲۰۲۲ ميالدي اين كشور ۱۳۰۰ 
پايانه استارلينك از يك شركت انگليسي خريد. طبق 
گزارش ها اسپيس ايكس به ازاي هر پايانه ماهانه ۲۵۰۰ 
دالر دريافت كرده اس��ت. اوكراين به تدريج نتوانست 
هزينه ۳.۲۵ ميليون دالر در ماه را بپردازد و خواستار 
كمك مالي وزارت دفاع انگليس شد. پس از مذاكرات، 
دو طرف تصمي��م گرفتند هزينه هاي نظامي ديگر را 
ارجحيت دهند. يك مقام ارشد انگليس به سي ان ان در 
اين باره گفت: ما از تعدادي پايانه  پشتيباني مي كنيم 
كه كاربرد تاكتيكي مستقيمي براي ارتش اوكراين در 
مقابل حمله روس��يه دارند. ما تمام درخواست هاي 
جديد را از نظر تأثيري كه در حمايت از اوكراين براي 
دفاع از مردمش در برابر تهاجم اسفناك پوتين خواهد 
داشت، در نظر مي گيريم و اولويت بندي مي كنيم.« 

رگوالتور استراليايي 
از شركت »دل« شكايت مي كند

رگوالتور رقابت استراليا عليه واحد شركت »دل« در 
اين كشور به دليل گمراه كردن مردم درباره هزينه هاي 
خريد مانيتور هاي اضافي شكايت مي كند. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، كميس��يون رقابت 
و مصرف كننده اس��تراليا )ACCC( اعالم كرد بين 
آگوست ۲۰۱۹ تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ ميالدي واحد دل 
در استراليا محصوالتش را به طور اشتباه يا گمراه كننده 
در وب سايتش معرفي كرده و سبب شده يك مشتري 
هنگام خريد يك رايانه يك مانيتور اضافي نيز بخرد. 
ليزا كارور يكي از اعض��ايACCC در اين باره گفت: 
كميس��يون رقابت و مصرف كننده اس��تراليا مدعي 
است مانيتورها به قيمت گفته ش��ده در مدت زمان 
مشخص ش��ده، فروخته نش��ده اند و در برخي موارد 
اگر مانيتور اضافي به طور جداگانه خريده مي ش��د، 
قيمت آن گرانتر بود. دل در يك بيانيه ايميلي اعالم 
كرد به دلي��ل اختاللي در فرايند قيمت گذاري كه به 
نمايش اطالعات نادرست در وب سايت شركت ۲۱۰۰ 
مشتري با اين مشكل روبرو شده اند. شركت همچنين 
اضافه كرده مشغول آپديت سيستم هاي خود است 

تا از بروز دوباره چنين مشكلي جلوگيري كند.

ويژه

ادامه از صفحه اول

ديدار مدير مخابرات
منطقه مركزي با شهردار شازند

مهندس لطفي مدير مخاب��رات منطقه مركزي با 
ش��هردار ش��ازند ديدار وگفت وگو كرد. به گزارش 
اداره رواب��ط عموم��ي مخابرات منطق��ه مركزي 
دراين نشس��ت حميدي پورخواس��تار همكاري 
مخابرات جهت ايجاد شبكه فيبر نوري براي نصب 
دوربين هاي نظارتي در شهر شازند شد. بر اساس اين 
گزارش در ادامه مهندس لطفي مدير مخابرات منطقه 
مركزي اظهار آمادگي كرد، مخابرات نهايت همكاري 
ومس��اعدت الزم را براي راه ان��دازي دوربين هاي 

نظارتي شهري در شازند به عمل خواهد آورد.

اقتصاد در انتظار ثبات  و امنيت
 ارز بازار آزاد و بهبود شاخص هاي كالن مانند تورم، 
مهم ترين سياس��ت هايي هستند كه مي توانند در 
كوتاه مدت در دستور كار قرار بگيرند. باقي ماندن 
ثب��ات و امنيت چ��ه در جامعه و چ��ه در اقتصاد، 
اصلي ترين موضوعي هستند كه بايد به عنوان اولويت 
جذب سرمايه گذاري در دستور كار قرار گيرند. اينكه 
ما در شرايطي قرار بگيريم كه هيچ كس تصميمات 
بلندمدت نگيرد و هرگونه حركت جديد را به آينده 

موكول كند، قطعا به نفع اقتصاد ما نخواهد بود.

بازار  ارزنده است
اقداماتي كه طي چند روز گذشته انجام شده ماهيت 
آن كاهش فشار فروش بوده است تا اينكه بخواهد 
تحريك كننده تقاضا باشد. ما وقتي مي توانيم بگوييم 
حال بازار سرمايه خوب است كه ورود سرمايه گذار 
جديد به بازار داش��ته باش��يم. طي دو روز گذشته 
حمايت روي شاخص سازها بوده و البته روزگذشته 
وضعيت بهتر بود اما اين معناي ورود پول جديد به 

بازار نيست.

بايننس با وجود تحريم هاي امريكا،  ۸  ميليارد دالر تراكنش ايراني ها را پردازش كرده است

زنگ خطر محكوميت بزرگ ترين صرافي رمزارزي جهان

آغاز استعالم الكترونيكي وضعيت طرح هادي اراضي روستايي توسط سامانه زمين
براساس اعالم سازمان فناوري اطالعات، پنجره واحد 
مديري��ت زمين ارايه خدمت اس��تعالم تعيين حدود 
وضعيت اراضي روس��تايي را به صورت پايلوت در دو 
روس��تا در گيالن و اصفه��ان آغاز كرده و به بررس��ي 

وضعيت جانمايي زمين مطابق با طرح هادي روس��تا 
مي پردازد. به گزارش ايس��نا، اجراي پروژه هاي دولت 
الكترونيك يك��ي از مهم ترين اقدام��ات براي اجراي 
فرمان مقام معظم رهبري است كه با نامگذاري امسال 

به نام »توليد دانش بنيان و اش��تغال آفرين« عينيت 
يافته است. سازمان حفاظت محيط زيست نيز همگام 
با ديگر دس��تگاه هاي دولتي و غيردولتي در راستاي 
تحقق اين هدف و اجراي شعار محيط زيستي سال با 
عنوان »محيط زيست مردم پايه، هوشمند و فناورانه«، 
موضوع دولت الكترونيك را در س��رلوحه برنامه هاي 
خود قرار داده است. بر اين اساس، سامانه پنجره واحد 
مديريت زمين، يك��ي از ۲۳ پ��روژه اولويت دار دولت 
الكترونيك اس��ت كه به منظور ايجاد سهولت در ارايه 
خدمات و مجوزهاي زمي��ن محور و مديريت و پايش 
بهينه اراضي ايجاد و راه اندازي شده است. ثبت و صدور 
مجوزهاي مرتبط با س��اخت و ساز در اراضي و امالك 
خصوص��ي و اس��تعالمات مربوطه، ثب��ت و واگذاري 
بهره برداري از اراضي و امالك ملي، دولتي و وقفي، ثبت 
و پيگيري گزارش هاي مردمي زمين خواري و نظارت بر 
اجراي قوانين مرتبط با حوزه زمين، اهداف چهارگانه  
سامانه است. به عبارت ديگر زمين، سامانه اي است كه 
امكان ثبت درخواست و پيگيري به صورت الكترونيك 
و ب��دون مراجعه حضوري را ب��راي متقاضياني فراهم 
مي كند كه قصد اقداماتي نظير تغيير كاربري، تفكيك، 
تجميع، واگذاري و ساخت و س��از در اراضي و امالك 
كشور را دارند. سامانه پايش اراضي به عنوان يكي از دو 
بخش اصلي سامانه »پنجره واحد مديريت زمين« با 
رصد كردن استان هاي اصفهان، البرز، قزوين و زنجان 
شروع به كار كرده است و ماموريت ويژه جلوگيري از 
تخريب اراضي كش��اورزي و حفظ جنگل ها و مراتع را 
دنبال مي كند. ذينفعان سامانه پايش اراضي را طيف 
قابل توجهي از دستگاه هايي تشكيل مي دهند كه به 
نوعي تكليف قانوني براي حفظ، نگهداري و مديريت 
اراضي كش��ور به عهده آنها گذاش��ته ش��ده است كه 
در اي��ن خصوص مي توان به وزارت راه و شهرس��ازي، 
سازمان محيط زيست، سازمان راهداري و حمل و نقل 

جاده اي، سازمان امور اراضي، سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور اشاره كرد. پيش از اين جواد موحد- 
معاون دولت الكترونيكي س��ازمان فناوري اطالعات 
ايران- طي روزهاي گذش��ته از تسهيل فرآيند صدور 
مجوزها در حوزه زمين خبر داده و گفته بود با برقراري 
ارتباط ميان سامانه هاي زمين و درگاه ملي مجوزها از 
اين پس متقاضيان دو خدمت صدور جوازهاي تغيير 
كاربري اراضي و تاسيس شهرك مي توانند به صورت 
غيرحضوري نسبت به ثبت و پيگيري درخواست هاي 
خود اقدام كنند. معاون دولت الكترونيكي اتصال سامانه 
پنجره واحد مديري��ت زمين به درگاه ملي مجوزهاي 
كشور را يكي از اساسي ترين پايه هاي توسعه خدمات 
زمين محور در كل كشور تا پايان سال جاري دانست 
و افزود: تا پيش از اي��ن متقاضيان دو خدمت »صدور 
مجوز تغيير كارب��ري اراضي زراعي و باغ ها« و »صدور 
جواز تأسيس ش��هرك  يا نواحي صنعتي غيردولتي« 
ناگزير به پيمودن فرآيندي زمان بر و طوالني بودند تا 
بلكه بتوانند از آخرين وضعيت درخواست مجوز خود 
باخبر شوند. اما با تعامالتي كه ميان سامانه هاي زمين 
و درگاه ملي مجوزها صورت گرفت از ۳۰ مهرماه سال 
جاري در گام ابتدايي، اتص��ال الزم براي خدمات ياد 
ش��ده برقرار شد و تالش براي تس��ري پيداكردن اين 
مهم به كليه خدمات حوزه زمين ادامه خواهد داشت. 
اما به تازگي سازمان فناوري اطالعات اعالم كرده پنجره 
واحد مديريت زمين، ارايه خدمت »اس��تعالم تعيين 
حدود وضعيت اراضي روس��تايي« را آغاز كرده است؛ 
اين خدمت كه در حال حاضر به صورت پايلوت در دو 
روستاي سراوان واقع در استان  گيالن و نرگان واقع در 
استان اصفهان آغاز به فعاليت كرده به بررسي وضعيت 
جانمايي زمين مطابق با طرح هادي روستا مي پردازد و 
بر اثر آن متقاضيان مي توانند نسبت به وضعيت داخل 

يا خارج طرح هادي بودن زمين خود، مطلع شوند. 



تعادل|
چرا ب��ازار خودرو ب��ه اين ح��ال و روز افت��اده؟ برخي 
مي گويند، قيمت دالر ب��ه عنوان اهرم اصلي در تعيين 
قيمت خودرو محسوب مي شود؛ از اين رو، نمي توان تأثير 
قيمت دالر در نوسانات قيمت خودرو را ناديده گرفت. از 
سويي ديگر فعاالن بازار خودرو معتقدند كه عمده دليل 
اثرپذي��ري قيمت خودرو از قيم��ت دالر مربوط به كم 
بودن عرضه مي شود؛ در واقع به دليل پايين بودن ميزان 
عرضه خودرو، بازار تشنه مانده و همين تشنگي گپ هاي 
قيمتي عجيب و غريبي را بين قيمت هاي كارخانه و بازار 
ايجاد و خ��ودرو را بيش از پيش تبديل به يك محصول 
سرمايه اي كرده است؛ از اين رو بازار به قيمت دالر واكنش 
سريع نشان مي دهد. برخي هم مي گويند، شرايط بازار به 
سمتي هدايت شده كه نمي توان دليل و منطق خاصي 

براي چرايي واقع پيش آمده در آن مطرح كرد. 

   چرا خودرو گران شد؟ 
بازار خريد و فروش خودرو طي روزهاي اخير تحت تاثير 
نوسانات نرخ دالر با التهابات قيمتي روبرو شده است. اما 
خريداران خودرو بايد دقت كنند درگير رفتارهاي هيجاني 
در بازار نشده و با دقت بيشتري نسبت به خريد خودرو اقدام 
كنند. قيمت برخي از خودروها اين روزها با رشد بيش از 10 
ميليون توماني روبرو شده است كه اگر بررسي جدي در اين 
رابطه صورت بگيرد خريدار متوجه مي شود قيمت ها كاذب 
بوده و به نوعي فروشندگان براي بازار گرمي قيمت هاي 
بااليي را براي ان��واع خودروها اعالم مي كنند. نكته قابل 
توجه اينجاست قيمت هاي باالي خودرو در حالي از سوي 
فروشندگان اعالم مي شود كه عمال خريد خودرو در بازار 
متوقف شده و مصرف كنندگان منتظر تعيين و تكليف 
قيمتها هستند. فعاالن بازار در اين شرايط معتقدند بايد از 
رفتارهاي هيجاني جلوگيري كرد چرا كه معامالت امروز 
ريسك بااليي داشته و نمي توان به سود آن خوش بين بود. 
به اعتقاد فعاالن بازار، آن دسته از افرادي كه نياز ضروري 
به خريد خودرو دارند مي توانند خودرو خريداري كنند اما 
آن دسته از مردم كه قصد تعويض خودروهاي خود را دارند 
يا به دنبال سود هستند بايد دقت كنند كه معامالت در بازار 
ريس��ك بااليي دارد. در همين حال، اما بررسي وضعيت 
استقبال از قرعه كشي اين شركت نشان مي دهد كه براي 
۳۹ هزار دستگاه خودروي عرضه شده كه ۲۵ هزار دستگاه 
به صورت فروش فروش فوق العاده )با موعد تحويل حداكثر 
۹0 روزه( و 1۴ هزار دستگاه به صورت طرح پيش فروش 
)با موعد تحويل حداكثر 1۲ ماهه( بوده، ۶ ميليون و ۵00 
هزار نفر شركت كرده اند و نكته قابل تأمل آنكه بيشترين 
تقاضا براي خودروي پژو پارس سال با ۲ ميليون و ۵۶ هزار 
و ۵۳1 متقاضي به ثبت رسيده است. اين وضعيت در حالي 
رقم خورده كه وزارت صمت با راه اندازي سامانه يكپارچه 
تخصيص خودرو به دنبال ساماندهي ثبت نام كنندگان 
براي ش��ركت در قرعه كش��ي ها بود اما مي بينيم كه باز 
هم ۶.۵ ميليون نفر براي دريافت تنها ۳۹ هزار دس��تگاه 
خودرو در قرعه كش��ي ثبت نام كرده اند. بر اين اس��اس، 
وضعيت قيمت ها در بازار آزاد و كاهش قدرت خريد مردم 
را از جمله داليل اصلي بروز اين اتفاق مي توان برشمرد. از 
سوي ديگر، توجه به كاهش ارزش پول ملي، خودرو تبديل 
به يك محصول سرمايه اي شده و اغلب ثبت نام كنندگان 
به دنبال حفظ ارزش دارايي خود از طريق تبديل پول به 
كاال هستند. در اين بين در مورد اينكه چرا بازار خودرو به 
اين حال و روز افتاده اس��ت بايد اشاره كرد كه قيمت دالر 
به عنوان اهرم اصلي در تعيين قيمت خودرو محس��وب 

مي شود و نمي توان تأثير قيمت دالر در نوسانات قيمت 
خودرو را ناديده گرفت. از سويي ديگر فعاالن بازار خودرو 
معتقدند كه عمده دليل اثرپذيري قيمت خودرو از قيمت 
دالر مربوط به كم بودن عرضه مي شود؛ در واقع به دليل 
پايين بودن ميزان عرضه خودرو، بازار تشنه مانده و همين 
تشنگي گپ هاي قيمتي عجيب و غريبي را بين قيمت هاي 
كارخانه و بازار ايجاد و خودرو را بيش از پيش تبديل به يك 
محصول سرمايه اي كرده است؛ از اين رو چون خودرو يك 
كاالي سرمايه اي شده است، نسبت به اتفاقات پيرامون به 

ويژه قيمت دالر واكنش سريع نشان مي دهد.

   فعاالن خودرويي چه مي گويند؟
در همين راس��تا، اس��د كرم��ي نايب ريي��س اتحاديه 
نمايش��گاه داران خودرو با تاييد افزايش ن��رخ خودرو در 
ابتداي هفته جاري، مي گويد: در روزهاي گذشته شاهد 

نوس��ان هاي نرخ ارز در بازار بوديم و از آنجايي كه ارز يك 
فاكتور مهم در نرخ خودرو محسوب مي شود شاهد افزايش 
1 ت��ا ۳ درصدي نرخ خودرو در بازار هس��تيم. بنابر اعالم 
وي، خودرو شاهين 7 ميليون تومان، پرايد 1 تا ۲ ميليون 
تومان و پژو ۲0۶ حدود ۵ ميليون تومان گران شده است. 
به گفته اين فعال صنفي؛ كمبود عرضه خودرو را مي توان 
به عنوان يك عامل مهم براي افزايش نرخ خودرو در نظر 
گرفت؛ اما شرايط بازار به س��متي هدايت شده است كه 
نمي توان دليل و منطق خاص��ي براي چرايي واقع پيش 
آمده در آن مطرح كرد. وي با اشاره به كاهش تقاضا براي 
خريد خودرو از سوي مصرف كنندگان، به »ايلنا« گفت: 
اين روزه��ا مردم نبض بازار را در دس��ت دارن��د و به اين 
دانش رسيده اند كه در زمان اوج قيمت ها خريد را متوقف 
كنند چراكه اين احتمال را مي دهند كه در روزهاي آينده 
قيمت ها افت كند البته كاهش توان خريد مردم در افت 

تقاضا نيز تاثيرگذار است. كرمي در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا احتمال كاله برداري در فروش هاي ليزينگي وجود 
دارد و مردم از اين شيوه فروش خودرو استقبال كرده اند؟ 
گفت: خودروهايي چيني مانند ام وي ام فروش ليزينگي 
دارند. سودهاي فروش ليزينگي سرسام آور است و ممكن 
اس��ت براي خودرو ۴00 ميليوني خريدار ۳00 ميليون 
تومان سود به فروشنده پرداخت كند از اين رو ليزينگ در 
بازار شكل خوبي ندارد. نايب رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو ادامه داد: در هفته هاي گذش��ته س��ايپا در مدت 
كوتاهي فروش ليزينگي شاهين و كوئيك را آغاز كرد اما ۲ 
روز است كه سايت فروش ليزينگي اين خودروها بسته شده 
است. به نظر مي رسد مشكالتي كه سايپا با وزارت صمت 
دارد باعث شده است كه فروش ليزينگي متوقف شود در 
حال حاضر تكليف كارخانه ها مشخص نيست و نمي دانند 
به چه ش��يوه بايد عمل كنند. وي با بي��ان اينكه واردات 
خودرو در بازار داخلي تاثيري نخواهد گذاشت، گفت: به 
نظر مي رسد اگر وارداتي انجام شود خودروهاي چيني و 
خودروهاي 1 ميليارد توماني وارد كشور شود كه واردات 
اين خودروها ب��دون ترديد در بازار تاثيري نمي گذارد. به 
گفته كرمي؛ بعيد است كه ايران خودرو تا پايان سال فرآيند 
قرعه كشي را حذف كند؛ هر مدير در ابتداي روي كار آمدن 
قولي هايي به مردم مي دهد اما به مرور زمان قول هايي كه 
داده  اس��ت را فراموش مي كنند.س��عيد موتمني رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران هم با 
بيان اينكه مشكالت بازار خودرو براي امروز و ديروز نيست 
بلكه از سال ۹7 كه عرضه نزولي شد، فاصله قيمتي بين 
كارخانه و بازار نجومي شد، به مهر مي گويد: وقتي كاالي 
مصرفي تبديل به كاالي سرمايه اي شود با كوچك ترين 
نوس��اني چه در بخش ارز و چه در بخ��ش اخبار مواجه 
شود، دچار تالطم قيمتي مي شود. وي معتقد است كه اگر 
عرضه پاسخگوي تقاضا بود وضعيت قيمت ها به اين شكل 
نمي شد و اين ميزان از فاصله قيمتي بين كارخانه و بازار 
را شاهد نبوديم. اگر عرضه زياد بود قطعًا قيمت ها كاهش 
محسوسي مي يافت. همچنين به گفته موتمني تقريبًا 
به نياز ۴۵ درصد بازار پاس��خي داده نشده است؛ در حال 
حاضر يك تقاضاي انباشته 700 تا ۸00 هزار دستگاهي 
در بازار خودرو داريم، بنابراين تا زماني كه به صورت عملي 
به اين تقاضا پاسخ داده نشود نمي توان انتظار داشت كه 
سياست هاي روي كاغذ، بتواند بازار را سامان دهد.  البته 
باز هم بايد اشاره ش��ود كه يكي ديگر از شعارهاي وزارت 
صمت براي ساماندهي بازار خودرو، افزايش عرضه بود كه 
مشاهدات نشان مي دهد هنوز اين وعده محقق نشده است.

   آخرين وضعيت قيمت ها در بازار خودرو
بررسي بازار خودرو نشان مي دهد كه از هفته گذشته 
و با افزايش نرخ دالر بازار نيز كه طي ماه هاي گذشته 
يك ثبات نسبي داش��ت با تالطم نسبي مواجه شد؛ 
به شكلي كه قيمت ها بين يك تا ۴0 ميليون تومان 
دستخوش تغيير شده است. موتمني در اين ارتباط 
مي گويد: اكنون در بازار خودرو هيچ جنب و جوشي 
ديده نمي ش��ود. مي توان گفت ب��ازار به خواب رفته 
از طرفي قدرت خريد م��ردم كاهش يافته و همين 
طور روش��ن نش��دن جزييات واردات خ��ودرو و به 
نتيجه نرسيدن موضوع برجام سبب شده مشتريان 
هميشگي بازار، منتظر روشن شدن اين موضوعات 
به ويژه واردات خودرو باشند. اما در روزهاي اخير كه 
قيمت دالر در بازار آزاد در حال افزايش است احتمال 

اين وجود دارد كه خودرو در بازار گران تر هم شود.
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سايه ركود بر بازار برنج
يك فعال بخش كشاورزي مي گويد چندماهي مي شود 
كه بازار برنج با ورود كش��ت جديد، دچار ركود شده و 
برنج ايراني و خارجي در ح��ال حاضر به ميزان كافي 
وجود دارد. محمد مختارياني در گفت وگو با ايس��نا، 
در تشريح آخرين وضعيت بازار برنج ايراني و خارجي 
گفت: بازار برنج در ركود است و قيمت ها نيز در حداقل 
ممكن است. زيرا امسال در برنج ايراني سطح زيركشت 
خوبي داشتيم، برداشت خوبي انجام شد و كيفيت هم 
مناسب بود. وي ادامه داد: سال گذشته با كمبود ۳0 تا 
۴0 درصدي برنج و همچنين ممنوعيت واردات برنج 
خارجي مواجه بوديم كه همه اين موارد باعث ش��ده 
بود قيمت ها ابتداي فصل باال برود. اما حاال يك سال را 
پشت سر گذاشته ايم و با تورم در دستمزد و هزينه هاي 
كش��اورزان، همين كه قيمت ها باال نرفته و از س��ال 
گذشته كمتر است نشان مي دهد قيمت ها صعودي 
نخواهد شد. اين فعال حوزه برنج در پاسخ به اين سوال 
كه آيا ركود بازار به دلي��ل كاهش قدرت خريد مردم 
در برنج نيست؟ گفت: اين موضوع هم مي تواند باشد، 
ولي توان خريد مربوط به يك بازه خاصي نمي شود در 
حالي كه ركود بازار برنج چند ماه است كه اتفاق افتاده 
و علت آن نيز ورود بار جديد به بازار است. در حقيقت بار 
زياد شده و برنج كشت دوم نيز به زودي اضافه خواهد 
شد.مختارياني در ادامه گفت: قيمت برنج درجه يك 
ايراني در س��طح عرضه بايد كيلويي 1۲۵ هزار تومان 
باش��د. قيمت برنج درجه يك خارجي نيز در س��طح 
عرضه كمتر از ۴0 هزار تومان است.اين فعال اقتصادي 
با بيان اينكه قيمت برنج خارجي هم كاهشي بوده، 
زيرا برداشت هاي خوبي در دنيا انجام شده، اظهار 
كرد: امس��ال التهابي در بازار برنج نخواهيم داشت. 
قيمت برنج خارجي احتماال باز هم كاهشي خواهد 
شد و برنج ايراني نيز افزايش قيمتي نخواهد داشت.

آخرين خبرها از آيين نامه 
واردات خودرو به مناطق آزاد

مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد كي��ش از پيگيري 
بازنگري آيين نامه واردات خودرو به مناطق آزاد خبر 
داد. مهدي كش��اورز در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
آيين نامه واردات خ��ودرو، اظهار ك��رد: مناطق آزاد 
درخواست بازنگري آيين نامه واردات خودرو را به دو 
وزارتخانه اقتصاد و صمت ارايه كرده اس��ت. البته اين 
درخواست بازنگري فقط براي مناطق آزاد است.وي 
ادامه داد: روز گذشته نيز كه پيگير آخرين وضعيت اين 
بازنگري شدم، اعالم كردند: درحال پيگيري هستند 
تا آيين نامه خاص مناطق آزاد بازنگري شود. بر اساس 
اين گزارش، در س��ومين روز از شهريور ماه، آيين نامه 
واردات خودرو ك��ه در ۲۶ مرداد ماه به تصويب هيات 
وزيران رس��يده بود، توسط معاون اول رييس جمهور 
نهاي��ي و به كليه س��ازمان ها ش��امل وزارت صمت، 
وزارت كشور، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد ابالغ شد.بر اين اساس، سعيد 
محمد - دبير سابق شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 
و ويژه اقتص��ادي - با انتقاد از اين آيين نامه اعالم كرد 
كه در اين مصوبه، مش��وقات در نظر گرفته شده براي 
سرزمين اصلي بيش از مناطق آزاد است و مناطق آزاد 
با محدوديت بيشتري نسبت به سرزمين اصلي مواجه 
شده اند.وي همچنين از نگاه كارشناسي و نقد فني و 
قانوني به اين مصوبه سخن گفته و ضمن بيان اشكاالت 
اين مصوبه و اجحاف در حق مناطق آزاد كه در نهايت 
بهبود وضعيت اقتصاد كالن كشور را با مشكل مواجه 
مي كند، بازنگري جدي در مصوبه اخير و احياي نقش 
موثر و حياتي مناطق آزاد در واردات هدفمند خودرو را 
از معاون اول رييس جمهور خواستار شده بود. پس از 
آن شهرام موسوي - مدير توسعه صادرات، امورگمركي 
و ارزش افزوده دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد - به 
ايسنا اعالم كرد كه مناطق آزاد بر اساس مصوبه هيات 
وزيران مشمول آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو 
به س��رزمين اصلي ش��دند. اما از آنجاكه اساس اين 
آيين نامه ورود خودرو به سرزمين اصلي است، بسياري 
از بندهاي آن مبتالبه س��رزمين اصلي و در تناقض با 
مقررات مناطق آزاد اس��ت. براي مثال در آيين نامه 
بحث حقوق ورودي مطرح شده است درصورتي كه 
مناطق آزاد حقوق ورودي ندارد. اين باعث شده است 

واردات خودرو به مناطق آزاد دچار مشكل شود.

گراني يخدان؛ مشكل جديد 
صادر كنندگان

رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي ايران گفت: 
قيمت يخدان هايي كه در داخل كشور توليد مي شود 
را برخي به بهان��ه دالر 70 درصد گران كرده اند كه درد 
س��ر جديدي براي صادر كنندگان ش��ده است.سيد 
رضا نوراني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري 
فارس افزود:  افزايش قيمت يخدان هاي صادراتي در دو 
هفته گذشته، مشكالت صادركنندگان را افزايش داده 
است.رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي ايران 
ادامه داد: قيمت اين يخدان ها كه براي صادرات آبزيان، 
ميگو و انواع سبزيجات استفاده مي شود تنها در دو هفته 
گذشته بيش از 70 درصد رشد كرده و از ۴0 هزار به 70 
هزار تومان رسيده است.نوراني با بيان اينكه برخي افزايش 
نرخ دالر را بهانه كرده و قيمت را افزايش داده اند، گفت: 
نخست اينكه اين يخدان ها در داخل كشور توليد مي شود 
و دوم افزايش نرخ دالر در برابر اين افزايش قيمت بسيار 
ناچيز است. رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
ايران با طرح اين س��وال كه چه كساني پشت پرده اين 
افزايش قيمت هاي هس��تند؟ گفت: باي��د به افزايش 
بي مورد قيمت ها نظارت شود و با افراد برخورد قانوني 
به عمل آيد. وي گفت: افزايش قيمت اين يخدان ها به 
صورت كامال رسمي است و براي خريدار فاكتور مهر دار 
ارايه مي دهند و عجيب است كه كسي با آنها مقابله اي 
نمي كن��د. نوراني تصريح كرد: ع��الوه بر اينكه قيمت 
يخدان ها را افزاي��ش داده اند، حجم آنها را هم كرده اند 
كه باعث كاهش كيفيت محصوالت صادراتي مي شود.

واردات آزاد از اوراسيا
چطور به نفع ايران تمام مي شود؟

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران مي گويد 
ب��راي فعال كردن تمام ظرفي��ت موجود در بازار 
اوراس��يا، حداقل نياز به فراهم ك��ردن دو پيش 
نياز مهم وج��ود خواهد داش��ت. فاطمه مقيمي 
در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اقتصاد ايران در 
سال هاي گذشته تبادالت خود با اعضاي اتحاديه 
اقتصادي اوراس��يا را افزايش داده و در اين حوزه 
اقدامات خوب��ي نيز صورت گرفته اس��ت. با اين 
وج��ود وقتي صحبت از تجارت آزاد با اوراس��يا يا 
آزادسازي واردات از اين اتحاديه مطرح مي شود، 
بايد در نظر داشت كه تا زماني كه برخي مقدمات 
الزم فراهم نشود، امكان استفاده از تمام ظرفيت ها 
وجود نخواهد داش��ت. وي با بيان اينكه برطرف 
شدن مش��كالت و محدوديت هاي بانكي يكي از 
اصلي تري��ن اولويت ها در اين ح��وزه خواهد بود، 
تش��ريح كرد: يكي از اصلي ترين مشكالت تجار 
ايراني در س��ال هاي گذش��ته، بحث تبادل مالي 
و انتق��ال ارز در بازارهاي خارجي ب��وده كه بازار 
اوراس��يا نيز از اين موضوع مستثني نيست. ما تا 
زماني كه نتوانيم براي اي��ن معضل راه حلي پيدا 
كنيم، رسيدن به اهداف كالن در توسعه تجارت با 
اوراسيا ممكن نخواهد بود. عضو هيات رييسه اتاق 
بازرگاني ايران و روسيه در پاسخ به اين سوال كه 
آيا مذاكرات براي استفاده از راهكارهاي دو جانبه 
مالي، مي تواند مش��كالت بانكي را كاهش دهد؟ 
نيز گفت: همانطور كه برخي مذاكرات با روس��يه 
در اين زمينه انجام شده كه از راهكارهايي مانند 
پول ملي يا ساختارهاي نقل و انتقاالتي دو طرفه 
در دس��تور كار قرار بگيرد، مي ت��وان در اتحاديه 
اوراسيا نيز از آن استفاده كرد؛ اما بايد توجه داشت 
كه اين راهكارها در كوتاه مدت پاسخگو هستند و 
براي توسعه روابط و باال بردن سطح تجارت ميان 
دو طرف، مشكالت بانكي بايد به شكل بلندمدت 
برطرف ش��وند.مقيمي اصالح س��اختار قوانين 
تجاري كش��ور را ديگر اولويت مهم در اين حوزه 
دانست و بيان كرد: متاس��فانه بسياري از قوانين 
داخلي ما عمال منجر به بس��ته شدن دست تجار 
ايراني در بازارهاي بين المللي مي شود. ما بايد اين 
نگاه را تغيير دهيم زيرا اگر بنا باش��د در بازارهاي 
بين المللي فعاليت كنيم و تجارت خود را توسعه 
دهيم، بايد از اين ديدگاه فاصله بگيريم و شرايط 
را طوري فراهم كنيم كه بيشترين ظرفيت براي 
فعالي��ت در تمامي بازارها از جمله بازار اوراس��يا 
فراهم ش��ود.وي خاطرنش��ان كرد: قطعا بازاري 
مانند اوراس��يا، براي ما ظرفيت  قابل قبولي براي 
حضور و فعالي��ت دارد و تجار ايران��ي نيز امكان 
نقش آفريني در آن را خواهند داشت، اما تا زماني 
كه پيش نيازهاي باال نهايي نشوند، دست يابي به 

اهداف كالن در اين حوزه نيز دشوار خواهد بود.

برگزاري نمايشگاه هاي صنفي 
در مترو

ريي��س اتاق اصن��اف اي��ران از برنامه ريزي براي 
راه ان��دازي نمايش��گاه هاي صنفي، ب��ه صورت 
كوتاه مدت، ب��راي صنوف مختل��ف و به صورت 
چرخش��ي در فضاي تج��اري مترو خب��ر داد. به 
گزارش ايس��نا، به نقل از پايگاه اطالع رساني اتاق 
اصناف ايران، در نشس��ت قاس��م نوده فراهاني با 
حامد عباسي نامي، سرپرست شركت بهره برداري 
مترو تهران، اظهار كرد: در نظر داريم از فضايي كه 
مترو در اختيار دارد، براي راه اندازي نمايشگاه هاي 
صنفي، به صورت كوتاه مدت، براي صنوف مختلف 
و به صورت چرخشي استفاده كنيم. وي افزود: در 
حال حاضر فضاي تجاري مترو در اختيار افرادي 
اس��ت كه پروانه كسب ندارند و همين امر موجب 
ش��ده كاالهاي بي كيفيت با قيمت ه��اي باال به 
دس��ت مصرف كننده برس��د. اين در حالي است 
كه مصرف كننده متضرر هيچ جايي براي احقاق 
حق خود ن��دارد و متروي تهران نمي تواند به طور 
تخصصي بر كيفيت و قيمت كاالها نظارت داشته 
باشد. الزم است تا اين نظارت به اتحاديه ها واگذار 
شود تا حقوق مصرف كننده رعايت شود. رييس 
اتاق اصناف ايران با بيان اينكه پيش��نهاد ش��ده 
فضاي تجاري مترو در اختيار آن دسته از افرادي 
قرار گيرد كه پروانه كس��ب دارن��د، تصريح كرد: 
همچنين براي حمايت بيشتر از مصرف كنندگان، 
در نظر داريم اين غرفه ها در اختيار توليدكنندگان 
و واردكنندگان قرار گيرد تا به صورت مس��تقيم 
به دست مصرف كننده رسيده و مشمول كاهش 
هزينه شود. اين طرح براي صنوف دوچرخه، لوازم 
ورزشي و فناوران رايانه بررسي مي شود و چنانچه 
اجراي پايلوت آن در تهران نتايج مثبتي داش��ته 
باشد مي توانيم در شهرستان هايي كه مترو دارند 
نيز از اين تجربه استفاده كنيم. حامد عباسي نامي، 
سرپرست شركت بهره برداري مترو تهران نيز در 
اين ديدار ب��ر ظرفيت هاي مترو ب��راي برگزاري 
نمايش��گاه هاي صنفي و تبليغات آن تاكيد كرد 
و گفت: در حال حاضر متروي تهران داراي 1۴۴ 
ايستگاه فعال در 7 خط است كه از ساعت ۶ و ۳0 
تا ۲۲ و ۳0 دقيقه فعاليت دارن��د. متروي تهران 
به طور متوس��ط روزانه يك ميليون و ۵00 هزار 
نفر جابه جاي��ي دارد و اين ظرفيت وجود دارد كه 
در برخي از ايستگاه هاي معين و پر تردد، به طور 
چرخشي و دوره اي نمايشگاه براي صنوف مختلف 
داير ش��ود. سرپرست ش��ركت بهره برداري مترو 
تهران گفت: اين طرح در راس��تاي شاداب سازي 
شهر، همزمان با برگزاري جام جهاني در وهله اول 
با فروش لوازم وزرشي و دوچرخه به مدت حدود 
يك ماه انجام خواهد شد. اهميت اجراي اين طرح 
براي اصناف در منضبط ك��ردن صنوف و صدور 

پروانه كسب براي واحدهاي صنفي خواهد بود.

»تعادل«بررسيميكند

عامل گراني خودرو؛ دالر يا كمبود عرضه؟

ماجراي ابطال ممنوعيت صادرات صيفي جات چه بود؟
ديوان عدالت اداري طي حكمي، مفاد نامه معاون توس��عه 
بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي كه متضمن ممنوعيت 
صادرات صيفي جات بود را ابطال كرد. اما ماجراي ممنوعيت 
صادرات صيفي جات چه بود؟ اواخر فروردين سال جاري بر 
اساس نامه وزارت جهاد كشاورزي به گمرك، صادرات چهار 
محصول گوجه فرنگي، سيب زميني، بادمجان و پياز تا اطالع 
ثانوي ممنوع شد و عباس عسگرزاده_ معاون وزير كشاورزي 
- همان زمان در نامه اي به مقدسي_ رييس گمرك جمهوري 
اسالمي - اعالم كرد كه با توجه به تحوالت بازارهاي جهاني 
ناشي از جنگ روسيه و اوكراين و افزايش تقاضاي جهاني 
براي مصرف برخي كاالهاي كشاورزي، كاهش تعرفه وارداتي 

در كشورهاي همسايه و ضرورت تنظيم قيمت و بازار داخلي 
كشور، با عنايت به بند )۹( مصوبه ش��ماره ۳۸1۳0/م/ص 
تاريخ چهارم اسفند 1۴00 ستاد تنظيم بازار كشور و مفاد 
بند الف ماده يك قانون تمركز خواهش��مند است دستور 
فرماييد ممنوعيت صادرات محصوالت سيب زميني، گوجه 
فرنگي، پياز و بادمجان تا اطالع ثانوي به گمركات اجرايي 
كش��ور ابالغ ش��ود. البته نامه معاون وزير جهادكشاورزي 
در آن زمان بي پاسخ نماند و سخنگوي وقت گمرك ايران 
نيز اعالم كرد كه نامه وزارت جهاد كشاورزي به گمرك در 
خصوص ممنوعيت صادرات چهار محصول با پيگيري هاي 
صورت گرفته و نظر ش��فاهي وزارت جهاد به گمرك هاي 

اجرايي ابالغ نشد و صادرات اين محصوالت در حال حاضر 
ممنوع نيست، ولي ممكن است تعرفه صادراتي افزايش يابد.  
افزايش تعرفه صادرات��ي نيز موضوعي بود كه در نيمه دوم 
سال جاري با اعالم تعرفه هاي جديد صادراتي محصوالت 
كشاورزي مطرح شد. طي آن وزارت جهادكشاورزي اعالم 
كرد كه عوارض صادراتي بااليي براي صيفي جات وضع شده 
تا جذابيتي براي صادرات وجود نداشته باشد. اخيرا اما ديوان 
عدالت اداري در حكمي اين ممنوعيت صادرات را باطل اعالم 
كرده است. در متن راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
آمده است: كه با عنايت به اينكه براساس بند )الف( ماده ۲۳ 
قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب سال 

1۳۹۵ مقرر شده است كه: »... جلوگيري از صادرات هرگونه 
كاال به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است...«، لذا مفاد 
نامه ش��ماره 1۴01/۵00/۵۳1۸ تاريخ ۲۸ فروردين 
1۴01 معاون توسعه بازرگاني وزارت جهادكشاورزي كه 
متضمن ممنوعيت صادرات محصوالت سيب زميني، 
گوجه فرنگي، پياز و بادمجان تا اطالع ثانوي و برمبناي 
ضرورت تنظيم قيمت و بازار داخلي كشور است، با بند 
)الف( ماده ۲۳ قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
كشور مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 1۲ و مواد 1۳ و 
۸۸ قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 

مصوب سال 1۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

موضوع:روشنگري
در پي انتشار گزارشي در روزنامه تعادل با تيتر »روايت جديد 
از واردات خودرو« وزارت صمت پاسخي را به دفتر نشريه 

ارسال كرده كه در زير مي خوانيد:
جناب آقاي حضرتي 

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل 
موضوع: روشنگري 

با سالم؛ 
احتراما پيرو درج خبري با عنوان »روايت جديد از واردات 
خودرو« كه در روز ۲۵مهر 1۴01 روي خروجي روزنامه 
تعادل قرار گرفت به استحضار مي رساند؛ يكي از اهداف 
وزارت صمت از ابتداي دولت سيزدهم كنترل بازار خودرو 
و رفع نارضايتي مردم عزيزم��ان از موضوعات مربوط به 
نابساماني هاي بازار خودرو بوده است. براي اين منظور يكي 
از ابزارهاي موثر جهت جبران فاصله بين عرضه و تقاضا، 
واردات خودرو از كشورهاي خارجي با اولويت عرضه خودرو 
براي عموم اقشار كشور بوده است. از اين رو موضوع واردات 
خودرو از ابتداي دولت س��يزدهم در دس��تور كار وزارت 
صمت قرار گرفت. متاسفانه شرايط ارزي كشور در سال 
گذشته به گونه اي نبود كه اين موضوع در سال 1۴00 به 

ثمر بنشيند. بنابراين با تغيير مسووالن حوزه حمل و نقل 
وزارت صمت در ابتداي سال 1۴01 اين ماموريت مهم به 
اين حوزه سپرده شد و از ابتداي سال جاري با جديت مورد 
پيگيري قرار گرفت.واردات خودرو در شرايطي كه بيش 
از چهار سال انجام نشده بود نياز به ريل گذاري صحيحي 
داشت كه به دور از شتابزدگي با اقدامي عقاليي با در نظر 
گرفتن تمام مسائل مربوطه به نتايج مطلوب دست پيدا 
كند. همزمان با ايجاد سازوكارهاي الزم براي واردات خودرو 
الزم بود تا مساله تيراژ خودروي توليد داخل افزايش يابد 
تا التهاب بازار كاهش يابد تا خودروهاي وارداتي بتوانند به 
عنوان ابزار كمكي وارد شوند. در غير اين صورت ممكن بود 
خودروهاي وارداتي خود يك بازار دوم با شرايط ويژه خواري 
و واس��طه گري به وجود بياورند كه التهابات بازار نه تنها 
كنترل شود بلكه ملتهب تر هم بشود. همچنين مسائل تيراژ 
و كيفيت توليد داخل بايد افزايش مي يافت تا ضربه پذيري 
الزم را در ش��رايط واردات به دست مي آورد. گزارش هاي 
تخصصي مربوط به عملكرد شش ماه اول سال 1۴01 بيانگر 
رشد قابل توجه تيراژ و كيفيت خودروهاي توليد داخل 
است. همانطور كه ذكر شد همزمان با فعاليت هاي مربوط به 

افزايش توليد و كيفيت محصوالت داخلي، برنامه ريزي براي 
قاعده گذاري صحيح براي واردات خودرو در كارگروه هاي 
تخصصي معاونت حمل و نقل وزارت صمت انجام شد. با 
تصويب قانون ساماندهي صنعت خودرو در مجلس شوراي 
اسالمي در خردادماه سال جاري، مطالعات كارگروه هاي 
تخصصي جهت تدوين آيين نامه واردات آغاز ش��د و در 
شهريورماه به تصويب هيات محترم وزيران رسيد. مهم ترين 
موضوع در تدوين اين آيين نامه نح��وه ورود خودروهاي 
وارداتي به بازار كشور در شرايطي بود كه هنوز ۵0 درصد 
محصوالت توليد داخل با فرايند قرعه كشي به دست مردم 
مي رسيد. بنابراين الزم بود س��ازوكار جديدي با كمك 
سازمان بورس براي اين موضوع ايجاد شود و در آيين نامه 
در نظر گرفته شود. از زماني كه آيين نامه واردات به تصويب 
رسيد از شركت هايي كه متقاضي واردات بودند تقاضا شد 
تا درخواست هاي خود مبني بر واردات را به دفتر تخصصي 
خودرو وزارت صمت ارسال كنند. پس از دريافت تقاضاهاي 
وارد كنندگان محترم جلسات متعددي در خصوص نحوه 
انجام اين فرايند و فروش محصوالت در بورس كاال برگزار 
شد و در جريان جزييات موضوع قرار گرفتند. با بررسي تمام 

تقاضاها كه بالغ بر ۳۵0 تقاضا بوده است كه نشان از تمايل 
شركت ها به انجام واردات بر اساس سازوكارهاي آيين نامه 
مصوب دارد، از شركت هايي كه داراي صالحيت هاي فني 
و حرفه اي مطابق قانون هستند درخواست شده است كه 
نسبت به ثبت درخواست و ثبت سفارش كاال اقدام كنند. 
در اين راستا صالحيت هاي مبتني بر توانايي خدمات پس از 
فروش، دارا بودن قرارداد رسمي با شركت خارجي، دارابودن 
گواهي هاي اس��تاندارد و محيط زيست همچنين ارايه 
برنامه جهت سرمايه گذاري در صنعت خودرو در خصوص 
واردكنندگان محترم مورد بررس��ي قرارگرفته است كه 
مس��تلزم صرف زمان بوده اس��ت. همزمان با تمام امور 
داخلي وزارت صمت در خصوص واردات خودرو نياز به 
هماهنگي با سازمان هاي ديگر مانند بانك مركزي جهت 
تخصيص ارز مورد نياز همچنين سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان بورس و وزارت كشور وجود داشت كه در اين 
مدت به انجام رسيد. اميد  است با برنامه ريزي دقيقي كه 
در وزارت صمت براي موضوع واردات خودرو وجود دارد با 
ورود حجم مناسبي از خودرو در مدتي كوتاه در نيمه دوم 
سال جاري شاهد  تاثير مناسبي  در بازار خودرو  باشيم.

۱۵ آبان ۱۴۰۱یک آبان ۱۴۰۱خودرو
LX ۳۲۲ میلیون تومان۳۱۸ میلیون تومانسمند

LX ۴۱۰ میلیون تومان۳۹۴ میلیون تومانپژو پارس

۳۱۳ میلیون تومان۳۰۹ میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۲

۳7۵ میلیون تومان۳7۴ میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۵ )۹۹(
۴۳۰ میلیون تومان۴۱7 میلیون تومانپژو ۲۰7 دنده ای

۳۲۵ میلیون تومان۳۲۰ میلیون تومانرانا پالس
۴۱۰ میلیون تومان۴۰۸ میلیون توماندنا

۴7۵ میلیون تومان۴7۰ میلیون توماندنا پالس توربو دنده ای
یک میلیارد تومان۹۶۵ میلیون تومانهایما S7 توربوپالس
۸۹۵ میلیون تومان۸۳۵ میلیون تومانهایما S۵ اتوماتیک

۴۴۸ میلیون تومان۴۴۰ میلیون تومانتارا
۳۵۴ میلیون تومان۳۴۵ میلیون تومانسورن پالس

۲۰۴ میلیون تومان۲۰۴ میلیون تومانسایپا ۱۱۱
۱۸۴ میلیون تومان۱۸۴ میلیون تومانسایپا ۱۳۱

۲۰۹ میلیون تومان۲۰۵ میلیون تومانساینا
۲۰۱ میلیون تومان۲۰۱ میلیون تومانتیبا

۲۰۸ میلیون تومان۲۰۳ میلیون تومانتیبا ۲
۲۱۲ میلیون تومان۲۰۸ میلیون تومانکویک دنده ای

۳۰۳ میلیون تومان۳۰۳ میلیون تومانکوییک اتوماتیک پالی
۳۶۰ میلیون تومان۳۶۰ میلیون تومانشاهین

منبع: خبرگزاری مهر
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خبرروز

راه اندازي مركز ساماندهي كودكان داراي اختالل سوءمصرف مواد مخدر
سرپرست دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به بيشترين  تماس هاي برقرار شده با خط ۱۲۳ گفت: 
در سه استان تهران، مازندران و سيستان و بلوچس��تان مركز ساماندهي كودكان داراي اختالل سوءمصرف مواد راه اندازي شده 
است. محمدرضا حيدرهايي افزود: در سه استان تهران، سيستان و بلوچستان و مازندران مركز ساماندهي كودكان داراي اختالل 
سوءمصرف مواد را داريم. موضوع كودكان داراي اختالل سوءمصرف مواد يك موضوعي است كه چند دستگاه بايد به آن رسيدگي 
كنند و سم زدايي اين كودكان در حيطه اختيارات وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي است .بعد از شناسايي اين كودك بايد بالفاصله 
او را به وزارت بهداشت سپرده و دو الي سه هفته اين كودك سم زدايي شده و پس از آن دوباره به سازمان بهزيستي ارجاع مي شود.

رويداد

رييس پليس راهنمايي و رانندگي كشورمان از وجود 
۱۸ ه��زار خودرو در پاركينگ  خبر داد و اعالم كرد كه 
طرح ترخيص خودروهاي رسوبي با امكان قسط بندي 
جرايم ادامه دارد. سردار سيد كمال هاديانفر با اشاره به 
اجراي طرح ترخيص خودروهاي رسوبي، گفت: اجراي 
اين طرح همچنان ادامه دارد و شرايط و تسهيالت الزم 
براي ترخيص خودروهاي رسوبي فراهم است. پليس نيز 
سعي مي كند در سريع ترين زمان ممكن اين خودروها 
را ترخيص كند. او با بيان اينكه برابر آمارهاي ما حدود 
۱۸ هزار خودرو در پاركينگ ها ق��رار دارد، ادامه داد: 
تمام كساني كه وسايل نقليه آنها در پاركينگ ها توقيف 
اس��ت و ش��رايط ترخيص را دارند مي توانند از امكان 
قسط بندي و تقسيط جرايم استفاده كنند. هاديانفر 
درباره نرخ ترخيص وسايل نقليه از پاركينگ ها نيز 
گفت: با رايزني ها و پيگيري هايي كه انجام داديم، نرخ 
ترخيص وسايل نقليه با نرخ سال ۱۳۹۴ كه مصوب 
هيات وزيران بود انجام خواهد شد. به گفته رييس 
پليس راهور فراجا همكاران ما شرايط را به گونه اي 
پيش بيني كردند كه مالكان خودروهاي توقيفي در 
پاركينگ ها با كمترين زحمت و با باالترين سرعت، 

نسبت به ترخيص خودروهاي خود اقدام كنند.

   ۳۵  درصد از وسايل نقليه در كشور
 فرسوده است

رييس پليس راهور فراجا با بي��ان اينكه ۳۵ درصد از 
وس��ايل نقليه در كشور فرسوده اس��ت و بايد اسقاط 
ش��وند، گفت: ماده ۸ قانون هواي پاك براي بازنگري 
به سازمان محيط زيست رفته و االن بر اساس مصوبه 
كميسيون زيربنايي دولت از ماده ۱۰ و ماده ۶ استفاده 
مي ش��ود و در اين حوزه تكاليفي بر عهده دستگاه ها 
گذاشته ش��ده بود. او ادامه داد: در دولت دوازدهم و در 
دولت سيزدهم تكاليفي وجود داشته كه براي توسعه 

ناوگان حمل و نقل عمومي و نوسازي ناوگان شخصي 
بايد اتفاق مي افتاد و همچنين اعطاي تسهيالت چهار 
درصدي با بازپرداخت ۱۰ ساله و موضوعات مشابه كه 
صورت نگرفته است. رييس پليس راهور فراجا در ادامه 
از اعمال قانون ۲۸ ميليون وسيله نقليه فاقد معاينه فني 
خبرداد و گفت: پليس در واقع از س��ال ۹۶ و در بخش 
اب��زاري قانون مذك��ور، روزي ۵۲۵۰۰ تومان جريمه 
را براي خودروه��اي فاقد معاينه فني اعمال كرده كه 
تاكنون حدود ۲۸ ميليون وسيله نقليه جريمه ۵۲۵۰۰ 
توماني شدند كه از نظر ما شايد خيلي كاردرستي نباشد 
چرا كه قانون بايد كامل اجرا مي شد. هاديانفرادامه داد: 
در حال حاضر ماده ۸ براي بازنگري رفته است چرا كه 
جريمه ۵۲۵۰۰ توماني به ۲۰۰ هزار تومان افزايش پيدا 
كرده بود كه ما براس��اس دستور فرمانده كل انتظامي 
براي كمك به مردم، از اج��راي آن صرف نظر كرديم 
و به دولت اعالم كرديم كه در اين ش��رايط امكان اين 
افزايش وجود ندارد. رييس پليس راهور فراجا با اشاره به 
لزوم فراهم سازي شرايط اسقاط وسايل نقليه فرسوده 
گفت: حتمًا بايد دولت تسهيالت الزم را فراهم كند و 
همه موارد در ۲۲ دستگاهي كه در قانون مذكور اشاره 
شده، به وظيفه خودش��ان عمل كنند و بعد از آن اگر 
كسي دنبال نوسازي ناوگان نرفت ما اعمال قانون كنيم.

   ۳  ميليون وسيله نقليه
 در تهران بايد توقيف شود!

وي با تاكيد بر اينكه شرايط بايد به گونه اي باشد كه 
بتوانيم قانون را اجرا كنيم، گفت: به عنوان مثال طبق 
گزارش مراكز معاينه فني تهران، سه ميليون وسيله 
نقليه در تهران مشمول معاينه فني است و پليس بايد 
براس��اس ماده ۶ اينها را توقيف كند اما اينكه به چه 
شكلي و كجا توقيف كنيم ؟ اينها مسائلي هستند كه 
دولت بايد در موردشان صحبت كند. هاديانفر تصريح 

كرد: به نظرم بايد در قان��ون مذكور بازنگري صورت 
بگيرد ولي آنچه كه بر اساس سيستم ها انجام مي دهيم 
و در بحث معاينه فني به صورت مستمر اتفاق مي افتد، 
اين است كه وس��ايل نقليه فاقد معاينه فني توسط 
دوربين ها جريمه ۵۲۵۰۰ توماني برايش��ان اعمال 
مي ش��ود كه در قانون گذشته اشاره شده بود.رييس 
پليس راهور فراجا با اشاره به خارج نشدن خودروهاي 
فرسوده از چرخه تردد در كشور اظهار كرد: امروز ما 
۳۸ ميليون وسيله نقليه در كش��ور داريم و در سال 
جاري تاكن��ون ۷۴۶ هزار خودرو نيز اضافه ش��ده و 
انتظار مي رود كه اين افزايش با توجه به مصوبه واردات 
و ميزان توليدات داخلي تا دو ميليون خودرو هم برسد.

   انجام روزانه ۲۵ ميليون سفر در تهران
او در ادامه از انجام ۲۵ ميليون سفر روزانه در پايتخت 
خبرداد و افزود: روزانه ۲۵ ميليون سفر در كالن شهر 
تهران انجام مي ش��ود كه هشت برابر ظرفيت معابر 
است يعني تقريبا به طور ميانگين به ازاي هر يك ونيم 
نفر، يك خودرو وجود دارد پس طبيعي است كه اين 
موضوع، مديريت الزم را بطلبد. هاديانفر اضافه كرد: از 
طرفي ما ورود شديد وسايل نقليه داريم و از طرفي هم 
هيچ خروجي قابل توجهي وجود ندارد و به طور كلي 
هيچ اسقاطي انجام نمي شود و اين در حالي است كه 
در كل دنيا عمر مفيد وسايل نقليه براي تردد، هفت 
سال است ولي در كش��ور ما هيچ محدوديتي براي 
تردد وجود ندارد. او ادامه داد: حتمًا بايد موتور اسقاط 
در كشور روشن شود چرا كه امروز تقريبا بيش از ۳۵ 
درصد وس��ايل نقليه در كشور فرسوده است كه ۸۰ 
درصد از اين مقدار مربوط به خودروهاي سنگين است 
و همچنين از ۱۲ ميليون و پانصد هزار موتورسيكلتي 
كه در كشور تردد مي كنند حدود ۱۰ ميليون و پانصد 

هزار دستگاه آن كاربراتوري و فرسوده است.

۳ ميليون وسيله نقليه بايد توقيف شود 
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 نااميدي از آينده
و اعتياد به مواد مخدر

 روابط خانوادگي آن نوجوان در طي دوران رشد مراجعه 
كرد. برخي از نوجواناني كه به مصرف مداوم الكل و مواد 
مخدر روي آورده اند، اظهار مي دارند كه براي مواجهه 
با احساس اضطراب، بي حوصلگي، افسردگي، ترس از 
شكست و بي هدف بودن درزندگي هيچ راه ديگري 
جز مصرف مواد مخدر نمي شناسند. در برخي موارد 
مصرف مواد مخدر به وسيله نوجوانان حاكي از احساس 
بيگانگي و در نتيجه گرايش دروني به دنياي شخصي 
است كه به واسطه مصرف مواد حاصل مي شود. گاهي 
جامعه بي اعتنا نوجوان را طرد مي كند. بس��ياري از 
نوجوانان با نوميدي به آينده مي نگرند. اينگونه جوانان 
در واكنش به بي عدالتي ها و تبعيض هاي اقتصادي و 
اجتماعي يا نژادي و شرايط دش��وار زندگي و گاه در 
واكنش به بيماري هاي جسماني و درهم ريختگي 
محي��ط اجتماعي و خانوادگي خودش��ان، هرگونه 
كوشش براي يافتن معنا و احساس هويت را به طور 
كلي كنار مي گذارند و به دنياي فراموشي و بي خبري 
پناه مي برند. خالصه آنكه نوجوانان به داليل گوناگون 
به مواد مخ��در روي مي آورند و عوامل گوناگون هم، 
نتاي��ج گوناگون به بار م��ي آورد. مصرف مواد مخدر 
ممكن است موجب غفلت و بي خبري يا گريزموقت 
از مشكالت يا حتي )در موارد مثبت( احساس درك 
بهتر زيبايي هاي جهان ش��ود. اما براس��اس شواهد 
موجود نمي توان گفت كه مصرف مواد مخدر موجب 
پيدايش احساس پايدار نيك بختي، خالقيت يا توانايي 
مواجهه با مشكالت زندگي مي شود. برعكس شواهد 
نشان مي دهد كه مصرف مواد مخدر مانع دسترسي به 
اين توانايي ها مي شود. اكثر نوجواناني كه به مواد مخدر 
روي مي آورند، در برابر مواد اعتيادآور ويژگي هاي رواني 
مثل بحران هويت را از خود نشان مي دهند. از آن جا 
كه والدين نتوانسته اند الگوهاي خوبي براي فرزندان 
خود باشند، نوجوان با معتادكردن خود به دنبال هويت 
گمشده و تازه اي مي گردد. از طرفي، باكناره گيري يا 
در حاشيه قراردادن خود به مقابله با ارزش هاي دنياي 
بزرگ س��االن مي پردازد و بدين ترتيب مي خواهد 
به خويشتن هويت ببخشد و از سوي ديگر، با انتقاد 
كردن و پوچ ش��مردن ارزش هاي اجتماع، به هويت 
معتاد خود اعتبار و اس��تحكام مي دهد. نوجوان در 
جريان معتاد ش��دن يا به عبارت ديگر كسب هويت 
كردن دستخوش عدم امنيت وحساسيت زياد است، 
پرخاشگر و گذشت ناپذير است، يك خنده يا مختصر 
بي توجهي از اطرافيان را بد تعبير مي كند و س��خت 
رنجيده خاط��ر مي گردد، واقعيت ه��ا را با توهمات 
و تص��ورات واهي درمي آميزد و گاهي چنان اس��ت 
ك��ه گويي هذيان مي گويد و هم��ه اين موارد جنبه 
اغراق آميز حساس��يت اوست. در چنين حالي است 
كه مواد اعتيادزا مي تواند از دلهره ها و تعارضات شان 
بكاهد و آنها را كم رنگ وضعيف سازد، طغيان دروني 
او را آرامش دهد و نوجوان معتاد را از انزوا و حالت عدم 

اطمينان بيرون آورد.

افزايش حقوق بازنشستگان چقدر است؟ 
سخنگوي ش��وراي نگهبان، از تاييد مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي درباره اليحه متناسب سازي حقوق 
كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري در 
شوراي نگهبان خبر داد و به اين ترتيب ميزان افزايش 
حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري طبق مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي از مهرماه اعمال خواهد شد. 
بر اس��اس مصوبه مذكور، حقوق مشمولين جزء )۲( 
بند »الف« تبصره )۱۲( ماده واحده قانون بودجه سال 
۱۴۰۱ كل كشور شامل بازنشستگان، وظيفه بگيران و 
مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري 
و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به 
دستگاه هاي اجرايي، ۹۰۰ هزار تومان افزايش مي يابد. 
افرادي كه پس از اجراي اين قانون بازنشسته مي شوند، 
در صورتي كه در محاس��به حقوق بازنشستگي آنان، 
تاثيرميزان ريالي افزايش مذكور در بند )۱( اين قانون 
)ميزان افزايش امتيازات حقوقي كاركنان دولت( كمتر 
از افزايش ناشي از اين جزء براي بازنشسته هم طبقه و 
دستگاه مشابه به عالوه افزايش سنواتي شود، تا سقف 
مذكور مبلغ ترميم را دريافت مي كنند. عالوه بر مبلغ 
افزايش مندرج در جزء ۱-۲ اين قانون )افزايش ۹۰۰ 
هزار توماني حقوق بازنشستگان(، حقوق بازنشستگان، 
وظيفه بگيران و مس��تمري بگي��ران صندوق هاي 
بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي 
بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، پنج درصد 
نسبت به حكم حقوقي شهريور ۱۴۰۱ افزايش مي يابد. 

عبداهلل ميرزايي، رييس امور جبران خدمت سازمان 
اداري - استخدامي درباره افزايش حقوق بازنشستگان 
اينگونه توضيح داده و گفته است: بر اساس اين قانون، 
حقوق بازنشسته ها معادل ۹۰۰ هزار تومان افزايش پيدا 
خواهد كرد و از اين پس هر فردي كه بازنشسته شود 
مشمول اين ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد و در سال هاي 
آينده نيز بر اساس ميانگين دو ساله براي او محاسبه 
خواهد شد. به گفته اوهمچنين عالوه بر مبلغ افزايش 
مذكور حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري 
بگيران صندوق هاي بازنشستگي لشگري و كشوري و 
ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي 
اجرايي، پنج درصد نس��بت به حكم حقوقي شهريور 
امس��ال افزايش پيدا مي كند كه در واقع بر اساس اين 
مصوبه ميزان افزايش حقوق بازنشس��تگان بيشتر از 
كارمندان در نظر گرفته شده است، چرا كه نه تنها اين 
پنج درصد در بندهاي قانون آمده بلكه بازنشستگان 

مانند شاغالن مشمول كسورات نمي شوند.

تالش براي درنده خو كردن »پيروز« اشتباه است
در پي اظهارنظ��ر رييس س��ازمان حفاظت محيط 
زيست مبني بر تالش براي درنده خو كردن »پيروز« 
)توله يوز آسيايي( و رهاسازي آن در منطقه توران، يك 
كارش��ناس اكولوژي و مديريت حيات وحش گفت: 
»پيروز« در شرايط دستي بزرگ شده و رهاسازي آن 
در طبيعت يا تالش براي درنده خو كردن آن اشتباه و 
۱۰۰ درصد غيرممكن است. علي سالجقه - رييس 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت - در حاشيه جلسه 
هيات دولت گفته بود: »پيروز« ش��رايط خوبي دارد 
اما بايد جنگنده شود كه اميدواريم يك روز در منطقه 
توران رهايش كنيم تا در شرايط طبيعي قرار گيرد و 
به خوي درندگي برسد. عبداله ساالري - كارشناس 
اكولوژي و مديريت حيات وحش - در گفت وگو با ايسنا 
درباره رهاسازي پيروز در طبيعت اظهار كرد: به نظر 
من منظور آقاي سالجقه رهاسازي پيروز در توران بود 
و نه در طبيعت چراكه پيروز به صورت دس��تي بزرگ 
شده است و امكان آزادسازي و رهاسازي در طبيعت 
را به هيچ وجه ن��دارد. او افزود: نه تنها »پيروز« امكان 
رهاسازي در طبيعت را ندارد بلكه به نظر من نسل بعد 
از »پيروز« نيز شايد اين امكان را نداشته باشد. شايد 
بتوان از نس��ل هاي بعدي آنها را در طبيعت رها كرد. 
ساالري درباره انتقال »پيروز« به توران گفت: انتقال 

پيروز به منطقه توران در محوطه فنس كش��ي كنار 
ايران و فيروز - مادر و پدرش - در صورت فراهم كردن 
امكانات، تسهيالت، دامپزشك و جايگاه مناسب كار 
خوبي است چراكه توران زيستگاه يوز آسيايي است. 
اين كارشناس اكولوژي و مديريت حيات وحش درباره 
ايجاد خوي درندگي در »پي��روز « اظهار كرد: پيروز 
در شرايط دستي توس��ط آقاي عليرضا شهرداري در 
حال بزرگ ش��دن است و با انسان آميخته شده است 
همچنين براي استفاده از اين گونه به جهت نسل كشي 
در آينده نياز است كه »پيروز« دستي بماند. در نتيجه 
نياز به پيدا كردن خوي درندگي ندارد. به عنوان نمونه 
براي گرفتن خ��ون از پيروز نمي ت��وان او را هر دفعه 
بيهوش كرد و به هوش آورد به ويژه در شرايطي كه اين 

گونه با خطر ريسك باال مواجه است. 

SMA ناتواني دولت در حل مشكالت دارويي كشور از آنتي بيوتيك تا داروي

6  بيمار SMA  طي دو ماه گذشته جان باخته اند

افزايش ابتال به آنفلوآنزا و نبود داروي آنتي بيوتيك جدي است

گليماندگار|
 تا كجا مي ت��وان با وعده هاي��ي كه اجرايي 
نمي شود يك كش��ور را اداره كرد. اين روزها 
كمبود داروهايي مثل آنتي بيوتيك هم به يكي از معضالت 
تبديل شده است، زماني كمبود و نبود داروي بيماران خاص 
را مي شد به مساله تحريم و... گره زد اما نبود آنتي بيوتيك و 
شربت سرماخوردگي كودكان و... را بايد به چه چيزي گره زد. 
به بي توجهي مسووالن و بي تدبيري آنها، به توليد كنندگان 
داخلي كه سود خود را بر سالمت بيماران ارجح مي دانند؟ 
به چه چيزي؟ اينكه بنا به گفته مسووالن وزارت بهداشت 
و س��ازمان غذا و دارو بيش از ۲ ماه از واردات داروي بيماران 
SMA به كش��ور مي گذرد اما هنوز اين دارو در دسترس 
بيماران قرار نگرفته و طي همين دو ماه ۶ بيمار جان خود را 
از دست داده اند و برخي ديگر از بيماران به استفاده از دستگاه 
ونتيالتور محتاج شده اند، دس��تگاه تنفس مصنوعي كه 
وقتي كار به استفاده از آن مي رسد ديگر نمي توان با قرص 
و دارو بيمار را به روزهاي قبل برگرداند. چه اتفاقي در حال 
وقوع اس��ت كه بخش بهداشت و درمان كشور تا اين حد با 
مشكالت عديده دست و پنجه نرم مي كند و البته هيچ كدام 
از مس��ووالن خود را موظف به پاسخگويي نمي دانند. چرا 
مجلس هيچ برنامه اي براي استيضاح وزير بهداشت و درمان 
ندارد، چه اتفاقي بايد رخ بدهد تا باالخره مسووالن به اين 
نتيجه برسند كه در جايي از اين وزارتخانه عريض و طويل 
كساني هستند كه كارشان را به درستي انجام نمي دهند. در 
حال حاضر چه چيزي مي تواند از جان انسان ها مهم تر باشد. 
حفظ سالمتي بيماران و تامين داروهاي مورد نياز آنها در هر 
كشوري بر عهده دولت است. دولتي كه ماليات مي گيرد تا 
رفاه نسبي را براي مردم فراهم كند. دولتي كه موظف است 
اولين و تنها اولويتش حفظ جان بيماران باشد، اتفاقي كه 
سال هاي سال است در كشور ما رخ نمي دهد، هيچ وقت در 
هيچ زماني و هيچ دولتي بهداشت و درمان اولويت اول نبوده 
و نيست، همين امر باعث شد تا در سه سال كرونا ما با چنان 
آمارهاي وحشتناكي از مرگ و مير مواجه باشيم و حاال اين 
آنفلوآنزا است كه به جان مردم افتاده و حتي مي تواند جان 
كودكان و افرادي كه سيستم ايمني بدنشان ضعيف است 
را بگيرد. بيماران خاص هر روز براي تهيه داروهاي مورد نياز 

خود بايد س��اعت ها از اين داروخانه به آن داروخانه بروند تا 
شايد بتوانند كمي بيشتر زنده بمانند. بيماران SMA بايد 
در انتظار داروهايي كه مي گويند وارد شده اما توزيع نمي شود 
جان بدهند. چه كس��ي بايد جوابگ��وي خانواده هاي 
بيماراني باشد كه مقابل چشم آنها ذره ذره آب مي شوند 
و كسي كاري برايشان نمي كند. وزير بهداشت كجاست؟ 
رييس سازمان غذا و دارو كه به گفته خودش به دليل 
كمبود دارو استعفا داده و حاال در پست و مقام ديگري 
روزگار مي گذراند با وجدانشان چطور كنار خواهند آمد؟ 

   افزايش 70 درصدي بيماران مبتال به 
آنفلوآنزا

بر اس��اس گزارش وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكي، روزانه حدود ۳۰ هزار نفر بر اثر ابتال به آنفلوآنزا 
به كلينيك هاي سرپايي مراجعه مي كنند كه در پي آن 
يك هزار و ۲۰۰ تا يك هزار و ۴۰۰ نفر بس��تري شده اند، 
با بررسي هاي صورت گرفته و انجام نمونه گيري در بيش 
از ۲ هزار نفر، تست آنفلوآنزا باالي ۵۰ درصد مثبت شده 
در حالي كه وضعيت مثبت ش��دن تست كرونا كمتر از 
۱۰ درصد است. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي از دو هفته گذشته به تدريج تعداد 
بيماران داراي عالئم تنفسي افزايش يافته و هفته گذشته 
نسبت به هفته قبل حدود ۳۰ درصد و نسبت به ۲ هفته 

قبل، تعداد مراجعين حدود ۷۰ درصد بيشتر شده است.

   تزريق واكسن
بايد در دستور كار قرار گيرد

بر اساس اظهارات سعيد كريمي بيماري آنفلوآنزا قديمي 
است و واكسن ها بر آن بسيار موثر هستند اما ضرورتي ندارد 
تمام افراد واكسن را تزريق كنند. افراد داراي بيماري قلبي، 
تنفسي، كليوي، بيماران داراي ديابت كنترل نشده، افراد 
داراي بيماري زمينه اي داراي نقص ايمني، افراد سالمند 
و زنان باردار مس��تعد ابتال به بيماري آنفلوآنزا هستند و 
بايد واكس��ن را تزريق كنند. در هفته گذشته نزديك به 
۲ ميليون ُدز واكسن آنفلوآنزا در كشور توزيع شده است. 
او افزود: اكنون بيماري آنفلوآنزا كه در كشور شيوع پيدا 

كرده همان سويه هاي قديميH ۱N۱ وH ۳N۲ است 
در ۲ سال گذشته به دليل شيوع ويروس كرونا و رعايت 
شيوه نامه هاي بهداشتي توسط مردم ويروس، زياد نمود 
پيدا نكرد اما با كاهش رعايت شيوه نامه هاو افزايش برخورد 
سيس��تم ايمني با ويروس بيماري خودش را نشان داده 
است. آنچه كه حائز اهميت است، دو نوع ويروس آنفلوآنزا، 
A  و B، باعث همه گيري س��االنه آنفلوآنزا مي شوند و 
هيچ كشوري نمي تواند از ورود اين بيماري جلوگيري 
كند، بنابراين رعايت اصول بهداشت فردي و اجتماعي 

مي تواند در كنترل و مقابله با اين بيماري موثر باشد. 

   ماسك بزنيد
همانطور ك��ه مركز مديريت بيماري ه��اي واگير وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هفته گذشته با صدور 
اطالعيه اي بر تاثير مثبت پوشاندن دهان و بيني با ماسك 
بر كاهش ابتال به آنفلوآنزا تاكيد كرد. اين مركز در راستاي 
مراقبت و كنترل بيماري آنفلوانزا و ساير بيماري هاي واگير 
شديد تنفسي و كاهش حساسيت عمومي نسبت به رعايت 
اصول بهداشت فردي و عمومي، ايجاد آمادگي هاي الزم با 
شروع فصل سرما را الزامي دانست و ۶ كار اساسي پوشاندن 
دهان و بيني در هنگام سرفه يا عطسه، در صورت امكان 
استفاده از ماسك يك بار مصرف، شست و شوي مداوم و 
مكرر دست ها، نوشيدن آب و مايعات كافي و استراحت، 
استفاده از داروهاي ضد ويروسي در صورتي كه سيستم 
ايمني آسيب پذيري داشته باشيد و بنا به تشخيص و تجويز 
پزشك، عدم استفاده خودسرانه داروهاي آنتي بيوتيك؛ 
)اين داروها بر روي سرماخوردگي و آنفلوانزا و بيماري هاي 
ويروسي تاثيري ندارند(، پرهيز و عدم حضور در اماكن 
عمومي و تجمعات را در كنترل و پيشگيري از انتقال و 

انتشار بيماري هاي تنفسي موثر عنوان كرد.

   ايجاد آمادگي هاي الزم در كنترل
و پيشگيري بيماري هاي تنفسي الزامي است

سرپرس��ت مركز مديريت بيماري هاي واگي��ر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به »تعادل« مي گويد: 
در فصل شيوع آنفلوآنزا پزشك براي تشخيص اين بيماري 

و رد كردن علل ديگري مانند كرونا ويروس، طي ۳ تا ۴ روز 
پس از شروع عالئم و نشانه ها، مانند تب، سردرد، دردهاي 
عضالني، گلو درد، ضعف، خس��تگي، س��رفه، گلو درد، 
گرفتگي بيني و آبريزش بيني آزمايش تشخيص آنفلوآنزا 
را درخواست مي دهد. شهنام عرشي مي افزايد: پزشكان 
به طور معمول آنفلوآنزا را بدون انجام آزمايش تشخيصي، 
درمان مي كنن��د. اما، آزمايش آنفلوآن��زا مي تواند به رد 
ساير بيماري ها مانند كرونا ويروس كمك كند و احتمال 
استفاده از آنتي بيوتيك هاي غيرضروري را در افراد كاهش 
مي دهد.او مي گويد: س��المندان، كودكان، زنان باردار و 
مبتاليان به بيماري هاي قلبي، ريوي، كليوي، ديابت، آسم 
و غيره با توجه به اينكه سيستم ايمني ضعيف تري نسبت 
به ساير افراد دارند، وقتي دچار آنفلوآنزا بشوند در معرض 
خطر بيش��تري قرار مي گيرند، به همين دليل توصيه 

مي شود هر چه سريعتر واكسن آنفلوآنزا را تزريق كنند.

SMA مرگ 6 بيمار مبتال به   
در دو ماه گذشته

به گفت��ه مديرعامل انجم��ن حماي��ت از مبتاليان به 

ديس��تروفي يا همان SMA اصل ماجرا اين اس��ت كه 
هرچه از عدم توزيع دارو مي گذرد بيماران دارند مي ميرند، 
اگر فوت هم نكنند ضعيف تر مي شوند و به دستگاه تنفسي 
وابسته مي شوند. بيماري كه به دستگاه تنفسي وابسته 
شود بايد چهار سال دارو بگيرد تا دوباره بتواند از دستگاه 
جدا ش��ود. رامك حي��دري مي گويد: درهمي��ن دو ماه 
اخير شش بيمار فوت شدند و تعداد زيادي از بيماران به 
دستگاه هاي تنفسي وابسته شدند، مساله مهم اين است كه 
اگر بيماري به دستگاه وابسته شود ديگر به سختي مي تواند 
با مصرف قرص سالمتي خودش را به دست بياورد. او در 
 SMA پاسخ به اين سوال كه چرا توزيع دارو بين بيماران
اينقدر زمان بر شده است مي گويد: به اين خاطر كه وزارت 
بهداشت و درمان بايد خيلي قبل تر از اينكه بخواهد دارو را 
وارد كشور كند بايد يك سري پروتكل هايي را انجام مي داد. 
در ابتدا بايد تعداد و اسامي بيماران و البته نوع ابتال هم بايد 
مشخص مي شد. اما متاس��فانه وزارت بهداشت و درمان 
در اين زمينه كوتاهي كرد.  رامك حيدري در ادامه اظهار 
مي دارد: دارو وارد كرده اند اما نمي دانند اين دارو را بايد به 
كدام بيمار بدهند، هنوز نمي دانند كدام پزشكان مي توانند 

اين داروها را تجويز كنند. يعني اين اهمال كاري ها سبب 
ش��ده دارو مدت ها در انبارشان باشد اما ندانند چه كاري 
مي توانن��د انجام دهند. هنوز پزش��كي نمي تواند دارو را 
تجويز كند براي اينكه هنوز تكليف بيمه براي پوش��ش 
دارو مشخص نشده است، تازه با بيمه ها جلسه گذاشتند، 
تازه مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ توماني را بايد از سازمان برنامه 
و بودجه بگيرند تا بتوانند به بيمه ها پول بدهند، بنابراين 
يك بي نظمي عجيبي وجود دارد. او در پاسخ به اين سوال 
كه آيا بيماران شناسايي شده اند مي گويد: بله، از انجمن 
SMA ليس��ت بيماران را خواستند كه همكاران تهيه و 
ارسال كردند، درصورتي كه براي شناسايي بيماران نبايد 
وابسته به انجمن باشند. چرا كه ممكن است يك بيمار 
هيچ وقت عضو انجمن ها نشده باشد. وزارت بهداشت بايد 
سيستم رجيستري قوي داشته باشد كه با كمك همه 
دانشگاه هاي علوم پزشكي بيماران را شناسايي كند، اما 
برعكس از ما آزمايش ژنتيك بيماران را مي خواهند كه 
بدانند چه كسي مبتال به بيماري است. البته از حدود۶۷۰ 
بيم��ار، آزمايش ژنتيك ۳۰۰ بيم��ار را آماده كرديم و 

براي شان فرستاديم تا حداقل مداركشان آماده باشد.

گزارش
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