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يادداشت- 1

 مرحله پيشابرنامه ريزي 
در اقتصاد ايران

بالفاصله پس از مشخص شدن 
اسامي برندگان نوبل اقتصادي 
2022 و اه��داي اين جايزه به 
چهره هايي چ��ون، بن برنانكه 
رييس پيش��ين ف��درال رزرو 
امري��كا، داگالس دايمون��د و 
فيلي��پ ديبويچ كه هر س��ه 
اقتصاددان هاي امريكايي نيز 
هستند و در حوزه مس��ائل مرتبط با موضوعات بانكي و 
مالي فعاليت مي كنند، موضوع تاثير بحران هاي بانكي و 
مالي در نزول شاخص هاي اقتصادي در ايران نيز حسابي 
گرم شد. اين روزها بسياري از تحليلگران، دانشجويان و 
مخاطبان اقتصادي مي خواهند بدانند، مبتني بر نظراتي 
كه برندگان نوبل اقتصادي ارايه كرده اند، چگونه مي توان 
تفسيري تازه از نارسايي هاي نظامات بانكي كشور ارايه كرد 
و ردپاي آنها در تورم باال، كاهش رفاه و نزول شاخص هاي 
اقتصادي جست وجو كرد. در اين يادداشت به اندازه وقت 
اندكي كه ميسور است، تالش مي كنم، تكه عباراتي در اين 

خصوص ارايه كنم. 
1( چهره اي چون بن برنانكه به جز اينكه در حوزه اقتصادي 
و آكادميك فعاليت مي كند و مقاالت برجسته اي به نگارش 
درآورده جزو نخستين روساي بانك مركزي يا فدرال رزرو 
امريكاس��ت كه در سياست هاي پولي اياالت متحده نيز 
اثرات قابل توجهي به جاي گذاشته است. تاثير ايده هاي 
برنانكه به خصوص در بحران اقتصادي اياالت متحده در 
سال 2008 برجسته ش��د. زماني كه خطر هجوم مردم 
به بانك ها در امريكا و بسياري از كشورهاي ديگر مطرح 
بود. بايد توجه داش��ت، نمونه هاي��ي از اين نوع بحران ها 
در ايران در زمان بحران صندوق هاي قرض الحس��نه در 
س��ال هاي مياني دهه 90 خورشيدي قابل رويت بودند. 
برخي افراد با استفاده از نفوذي كه داشتند، صندوق هايي 
تاس��يس كرده و پول مردم را دريافت كرده بودند، بدون 
اينكه براي اين منابع برنامه ريزي درست اقتصادي وجود 
داشته باشد. در آن برهه هزينه اين خسارت از جيب مردم 
ايران پرداخت شد، اما معموال در اقتصادهاي پيش رو از 
طريق نظام تصميم سازي هاي اقتصادي معقول تالش 
مي شود، فضاي ظهور اين نوع بحران ها پيش بيني شود. 
در بحران هاي مالي سياست هاي پولي بسيار مهم هستند 
و ابزارهاي مهمي در اختيار بانك هاي مركزي قرار دارد كه 
از طريق آن با تورم و ساير نارسايي ها مقابله كنند. از سوي 
ديگر دايموند هم تالش مي كند عدم تعادل هاي موجود 

در ساختارهاي بانكي را شناسايي كند. 
2( به طور كلي يكي از داليل مهم مشكالت اقتصادي ايران 
مرتبط با سياست هاي پولي و بانكي كشور است. واقع آن 
است كه در اقتصاد ايران مفهوم عيني به نام سياست هاي 
پولي وج��ود خارجي ندارد. چرا ك��ه بانك هاي مركزي 
ايران در ش��مايل يك كنشگر اقتصادي مستقل حضور 
ندارد. بانك مركزي ايران انواع و اقسام ابزارهايي كه ساير 
بانك هاي مركزي در كش��ورهاي ديگر از آن اس��تفاده 
مي كنند را از خود س��لب كرده است. به عنوان نمونه در 
شرايطي كه در اقتصاد ايران باالترين ميزان سود بانكي 
پرداخت مي شود، اما به بهانه مخالفت با ربا و... ابزار تعيين 
نرخ بهره براي تعادل بخش��يدن به بازار از بانك مركزي 
گرفته شده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه با استفاده از 
تعادل بخشيدن به نرخ بهره مي توان در حوزه هايي چون 
حجم پ��ول، تورم، توليد و... اثرگذاري مثبت داش��ت. از 
سوي ديگر به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي در ايران 
و ذخاير ارزي بانك مركزي و نحوه هزينه كرد اين ذخاير 
ارزي، بانك مركزي به ابزاري در دست دولت ها بدل شده 

كه امكان اثرگذاري ندارد.
3( معادل ش��خصيتي مانند برنانكه در ايران شخصيتي 
مانند هش��ام پس��ران وجود دارد كه اتفاقا در سال هاي 
قبل، كانديداي جايزه نوبل اقتصاد نيز شده بود. اما مساله 
اينجاس��ت كه ايران هرگ��ز نمي توان��د از ظرفيت هاي 
كارشناس��ي خود در حوزه هاي گوناگون بهره ببرد. اگر 
شخصيتي مانند هاشم پسران سكان هدايت بانك مركزي 
ايران را در دس��ت داش��ت و اختيارات الزم و اس��تقالل 
مناس��ب هم در اختيار او قرار مي گرفت مي شد بسياري 
از مش��كالت اقتصادي را پشت س��ر گذاشت. البته همه 
اين موارد در گروي استقالل بانك مركزي است كه اين 
روزها دولت و مجلس از طريق قانون بانكداري به دنبال 
محدود ساختن اختيارات آن است. بايد توجه داشت كه 
بروز نارسايي و عدم استقالل بانك مركزي، اثرات منفي 
خود را در همه شؤون اقتصادي از جمله تورم باال به جاي 

مي گذارد. 
4( تورم باال باعث شده تا اقتصاد ايران با فقدان هماهنگي 
بنيادين در همه بخش ها مواجه شود. حتي سياست هاي 
مالياتي كه به كنترل قيمت هاي نسبي مي پردازد تا حد 
زيادي تحت تاثير تورم هاي باالست. يعني آنقدر نااطميناني 
در اقتصاد ايران زياد است كه نمي توان قيمت هاي نسبي را 
حتي تنظيم كرد. اين روند باعث هدررفت منابع و... مي شود. 
چرا نمي توان قيمت هاي نسبي را تنظيم كرد؟ چون تورم 
در ايران باالست و يكي از داليل اصلي تورم باال در كشور، 
فقدان استقالل در بانك مركزي است. برندگان جايزه نوبل 
اقتصاد راهكارهايي را ارايه مي كنند كه از طريق آن بتوان 
سياست هاي بانكي و مالي را به گونه اي تنظيم كرد كه از 
يك طرف تورم را مهار كند و از س��وي ديگر توليد را رونق 
بخشد و ساير گزاره هاي اقتصادي را در وضعيت با ثبات تري 
ادامه در صفحه 3 قرار دهد.  

علي مزيكي

وضعيت توليد بنگاه ها در شهريور ماه تشريح شد

يادداشت-2

 بودجه 
و اصالح هزينه ها

يك��ي از اصلي تري��ن 
موضوعاتي كه در طول 
سال هاي گذش��ته در 
اقتصاد اي��ران فراموش 
شده يا مي توان گفت كه 
با وجود تم��ام حرف ها 
و ش��عارها كمتر به آن 
توجه شده است، بحث 
كاهش هزينه هاي دولت يا به عبارتي كم كردن 

نقش تصدي گرايانه آن بوده است.
يكي از اصلي ترين چالش هايي كه ما در تمام اين 
سال ها با آن روبه رو  بوده ايم اين است كه نهادهاي 
دولت ي��ا در برابر كوچك ك��ردن خود مقاومت 
كرده اند يا تحت تاثير شرايط، دولت ها نيز خود 
برنامه اي براي محدود كردن آنها نداش��ته اند. به 
اين ترتيب ن��ه تنها بس��ياري از اصالحات مهم 
ناديده گرفته ش��ده كه حتي دولت ها در شرايط 
دشوار مالي نيز مجبور شده اند ميزان قابل توجهي 

از هزينه هاي جديد را متحمل شوند.
آنچه كه در س��ال هاي گذش��ته و تح��ت تاثير 
تحريم ها و عدم دسترسي به منابع مالي رخ داده 
نيز از همين جنس است. دولت در اين سال ها نه 
تنها امكان تزريق گسترده منابع مالي را نداشته 
كه حتي ب��راي تامين نيازها و مناب��ع اعتباري 
كوتاه مدت و جاري نيز با مشكالتي مواجه بوده 
است و همين موضوع شرايط را از نظر اقتصادي 
دش��وار كرده اس��ت. با توجه به بزرگي دولت در 
ايران و س��اختارهاي حمايت��ي مختلفي كه در 
حوزه هاي مختلف به عنوان تعهد دولت در نظر 
گرفته شده، در قوانين بودجه، اعتبار قابل توجهي 

براي اين مسائل در نظر گرفته مي شود. 
در واقع يكي از اصلي ترين داليل باال بودن ميزان 
ت��ورم در اقتصاد ايران، رش��د بي رويه نقدينگي 
است و در اين چارچوب، چون دولت با محدوديت 
مواجه بوده كس��ري بودجه قاب��ل توجهي را نيز 
تجربه كرده اس��ت. اين كسري بودجه را مي شد 
با راه هاي مختلفي محدود ك��رد البته اگر ما در 
سال هاي قبل از آن به سراغ اصالحات نهادهاي 
اقتصادي و كم كردن هزينه هاي دولتي حركت 
كرده بوديم اما در شرايط فعلي نه تنها مقدمات 
الزم براي اي��ن موضوع فراهم نش��ده كه دولت 
خود را در مش��كالت بزرگي نيز مي بيند. يعني 
در شرايطي كه بايد راهي براي مشكالت جاري 
پيدا كند، بزرگي دول��ت و نهادهايي كه بودجه 
عمومي مي گيرند نيز خود به معضلي جدي بدل 
شده و متاسفانه با وجود بسياري از شعارها كمتر 
در جريان بررسي بودجه ساالنه و تصويب آن، به 

اين موضوع مهم توجه شده است.

غالمرضا سالمي

يادداشت -4
بررسي آسيب هاي اجتماعي مهم است

سياس��ت هاي اجتماعي هر 
جامعه اي روش هاي مختلفي 
را در برخ��ورد با آس��يب هاي 
اجتماعي پيش��نهاد مي كند. 
ش��يوه برخورد با اين مسائل 
هم چن��ان كه پيش��تر گفته 
ش��د، ارتب��اط مس��تقيمي 
با اي��ن سياس��ت ها دارد. اين 
سياس��ت ها را هم نهادهايي كه در تمامي جوامع وجود 
دارد تعيين مي كند. در مورد راهكارهاي اصالح وبهبود 
آس��يب هاي اجتماعي هم نظرگاه هاي مختلفي وجود 
دارد. عده اي روش انكار و پرده پوشي را تجويز مي كنند 
وعده اي ديگر به روش هايقهري اعتقاد دارند. جوامعي 
هم وجود دارند كه به اين مسائل نگرشي علمي و منطقي 
دارند وسعي مي كنند با قبول وجود اين آسيب ها، علت 
آنها را با اس��تفاده از روش هاي علمي بشناس��ند و براي 
حذف يا به حداقل رس��اندن آنه��ا از روش هاي منطقي 
سود ببرند. اين جوامع، آنهايي هستند كه در آنها انباشت 
علم��ي صورت گرفت��ه و در اثر ارتباط ب��ا فرهنگ هاي 
مختلف به سطحي از آگاهي رسيده اند كه به حق آزادي 

و برابري انس��ان ها و حق برخورداري تمامي انسان ها از 
حقوق مادي ومعنوي اعتقاد داش��ته باشند. آن چه در 
مورد آس��يب هاي اجتماعي در ايران مي توان گفت اين 
اس��ت كه به وضعيت خاص سياسي و اجتماعي حاكم 
بر جامعه، آسيب هاي اجتماعي عالوه بر اينكه مساله اي 
اجتماعي شمرده مي شوند، بار ارزشي نيز دارند. يعني يك 
آسيب كه در يك جامعه با سياست ليبرال، فقط يك جرم 
محسوب مي شود، در ايران عالوه بر جرم بودن، گناه به 
شمار مي رود. اين نگرش خاص به مساله اجتماعي باعث 
مي شود كه مجرم يا منحرف بيشتر از آنكه جامعه و روابط 
حاكم بر آن را عامل انحراف خود بداند، خودش را گناه كار 
مي بيند و اين مي تواند يكي ديگر از آسيب هاي فردي و 
اجتماعي باشد. در جوامع مدرن امروز تمايل بر اين است 
كه اين سياس��ت ها هرچه بيشتر توس��ط نهاد آموزش 
و پ��رورش و نهاد خانواده به جامعه تزريق ش��ده و نهاد 
سياست حداقل دخالت را در اين امور دارد. اما در جوامعي 
كه در آنها نهاد سياست قدرتمندتر است، اين سياست ها 
توسط اين نهاد وضع و به جامعه ديكته مي شود. تجربه 
نش��ان داده است كه جوامع نوع اول در مهار بحران هاي 
ادامه در صفحه 8 اجتماعي موفق تر عمل كرده اند. 

مصطفي اقليما

يادداشت -3
طناب بازي بورس روي تيغ

بازار بورس تهران طي معامالت 
3 ماه گذشته ش��رايط خوبي 
را تجربه نكرده است. بازاري با 
يك روند اصالحي فرسايشي 
با ارزش معامالت پايين. بازاري 
كه به  صورت نرمال بايد ارزش 
معامالتي در ح��دود 50 هزار 
ميلي��ارد ريال را رق��م بزند در 
هفته هاي گذش��ته ارزش��ي در حدود 25 هزار ميليارد 
ريال را ثبت كرده اس��ت. ارزش��ي پايين كه نشان از عدم 
اقبال به بازار در س��طح جامعه را دارد. يك بازار كم رمق و 
بدون حامي. اوايل س��ال پيش و زمان تبليغات انتخابات 
رياست جمهوري بود و دوره وعده و شعارهاي داغ. يكي از 
موضوعات مورد توجه نامزدهاي رياست جمهوري، موضوع 
بورس و حمايت از بخش توليد و بازار سرمايه بود. اما در حال 
حاضر بيش از يك سال است كه از برگزيده شدن رياست 
محترم جمهوري سپري شده ليكن تاكنون حمايت جدي 
از بازار س��رمايه صورت نگرفته است. گويا حمايت از بازار 
جز اولويت هاي تيم اقتصادي دولت نيست. البته بايد به 
اين نكته نيز توجه كرد كه بازار بورس معلولي از وضعيت 

اقتصادي كشور است. در شرايطي كه وضعيت اقتصادي 
كشور نابسامان اس��ت نمي توان از بازار بورس هم انتظار 
خاصي داش��ت. به  عبارتي بازار بورس دماسنج اقتصادي 
كشور اس��ت. اگر بخش توليدي كشور وضعيت مناسبي 
داشته باشد و چشم انداز مثبتي براي آينده اقتصادي متصور 
باشد، مي توان انتظار داشت بورس هم رونق بگيرد. اما اگر 
بخش خصوصي مانند شرايط حال حاضر در مضيقه باشد 
و توسط دولت به خوبي حمايت نشود به تبع آن بازار بورس 
هم روزهاي كم فروغي را تجربه خواهد كرد. بنابراين دليل 
اصلي كم اقبالي بورس چيزي جز شرايط كالن اقتصادي و 
بي توجه بودن دولت به بخش توليدي و خصوصي كشور 
نيست. در شرايطي كه در ساير بازارهاي موازي مانند طال، 
ارز، مسكن و مستغالت، خودرو و ارزهاي ديجيتال وضعيت 
ركودي حاكم است بهترين فرصت است كه دولت شرايط 
الزم را براي انتقال نقدينگي به بخش توليد و به تبع آن بازار 
بورس فراهم كند. اما پاستورنشين ها فعال تصميم جدي 
براي حمايت ندارند و به برگزاري جلس��ات و مصاحبه با 
اصحاب رسانه اكتفا مي كنند. بازار بورس طي معامالت يك 
ماه گذشته و به خصوص دوهفته اخير در شرايط حساسي 
ادامه در صفحه 6 قرار گرفته است. 

سعيد اميرشاه كرمي

 رهبر انقالب اسالمي 
در ديدار اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

صفحه 7    

 تا ممكن است 
 فضاي كشور 

نبايد امنيتي شود

 تعيين تكليف حقوق ها 
در دستور كار است

تورم نهاده هاي توليد مسكن در فصل 
نخست سال به 44.8 درصد رسيد

بي تجربگي دولت س��يزدهم در بودجه نويسي و 
كم تجربگي مجلس يازدهم در بررس��ي بودجه 
باعث شد سال گذشته، وضعيت بودجه نويسي 
در ايران ش��رايط خاصي را تجربه كند، شرايطي 
كه هرچند مجلس تالش كرد آن را مديريت كند 
و بودجه 1401 را از ابتداي سال در اختيار دولت 
قرار دهد اما باز هم در مرحله اجرا با اما و اگرهايي 
مواجه بود. يكي از اصلي ترين بحث ها در بودجه 
به حذف ارز 4200 توماني بازمي گش��ت. دولت 
صفحه 2 را بخوانيد سيزدهم از... 

تورم ساالنه نهاده هاي توليد واحدهاي مسكوني 
در شهر تهران در بهار سال جاري به 44.8 درصد 
رس��يد. اين در حالي اس��ت كه تورم ساالنه اين 
ش��اخص در بهار سال گذشته 93.5 درصد و در 
بهار س��ال 1399 نيز 29.3 درصد بوده اس��ت. 
اگرچه نرخ تورم 44.8 درصد همچنان نرخ بااليي 
به شمار مي رود، اما داده هاي آماري حاكي از اين 
اس��ت كه طي يك سال گذشته تورم نهاده هاي 
توليد مس��كن روندي نزولي را در پيش گرفته 
صفحه 5 را بخوانيد است.   

آغاز ماجراي 
بودجه 1402

تورم مصالح 
ساختماني در بهار 

نصف شد

َ  چشمك  رونق به اقتصاد  ايران

حضرت آيت اهلل خامنه اي صبح ديروز )چهارش��نبه( 
در ديدار رييس و اعضاي دوره جديد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، مجمع را ب��ه لحاظ حضور افراد نخبه 
و مجرب و نگاه همه جانبه به مس��ائل كشور و وظايف 
اساسي كه بر عهده آن است، مجموعه اي بسيار مهم 
براي جمهوري اسالمي دانستند. رهبر انقالب اسالمي 
همچنين با اش��اره به قضاياي اخير، اغتش��اش هاي 
پراكنده را طراحي انفعالي و ناشيانه دشمن در مقابل 
پيش��رفت ها و حركت ه��اي ابتكاري و ب��زرگ ملت 
اي��ران خواندند و تاكيد كردند: تا هنگامي كه ملت در 
مسير نظام اسالمي و ارزش هاي ديني قرار دارد، اين 
دش��مني ها ادامه خواهد داش��ت و تنها راه عالج آن 
ايستادگي اس��ت و مسووالن كشور نيز مراقب باشند 
اين گونه مسائل آنها را از مسووليت ها و وظايف اصلي 
در عرصه داخلي و خارجي باز ندارد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تش��كر از تالش هاي اعض��ا در دوره قبلي 
مجمع به خصوص جلسات متراكم درباره سياست هاي 
كلي برنامه هفتم و همچنين با گراميداشت ياد اعضاي 
فقيد به  ويژه مرحوم آيت اهلل هاشمي شاهرودي گفتند: 
مجمع هم از لحاظ حضور افراد نخبه و مجرب در آن، و 
هم به علت وظايف مهم آن، جايگاهي واال و برتر دارد. 
ايشان مهم ترين مسووليت مجمع را وظيفه »تشخيص 
مصلح��ت« خواندند و گفتند: مس��اله مصلحت جزو 
مسائل درجه يك نظام و به تعبير امام بزرگوار به قدري 
مهم است كه غفلت از آن گاهي موجب شكست اسالم 
مي شود. رهبر انقالب، معرفي و معنا كردن »مصلحت« 
در مقابل »حقيقت و حكم شريعت« را غلط دانستند و با 
تاكيد بر اينكه الزمه تشخيص صحيح، شناخت موضوع 
و شناخت مصلحت است، افزودند: در تعيين مصلحت 
بايد به شيوه اي عمل ش��ود كه كامال اطمينان بخش 

باش��د. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي همچنين اعتبار 
قوانين مورد بررسي در مجمع را تا زمان جاري بودن 
مصلحت دانستند و خاطرنش��ان كردند: در موضوع 
سياس��ت هاي كلي نيز نبايد نگاه افراطي يا تفريطي 
داش��ت، زيرا هم گنجاندن مس��ائل آرماني و هر چيز 
مفيد براي كش��ور به عنوان سياس��ت كلي نادرست 
اس��ت و هم جزيي نگري و تعيي��ن بعضي كميت ها و 
وارد شدن در جزييات اجرايي و تقنيني. رهبر انقالب 
تعريف صحيح از سياس��ت هاي كل��ي را »چارچوبي 
روزآمد و جهت دهن��ده به قوانين و ام��ور اجرايي به 
منظور دستيابي به اهداف« خواندند و افزودند: بعضي 
از سياست ها، ماندگار، اما برخي ديگر مختص يك دوره 
خاص و نيازمند به روزرس��اني هستند. ايشان وظيفه 
نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي را مساله اي 
ظريف دانس��تند و گفتند: گاهي شكايت مي شود كه 
اين نظارت موجب قفل شدن كارها مي شود در حالي 
كه مالحظ��ات و قواعد حقوقي بايد به گونه اي در نظر 
گرفته ش��ود كه نظارت در عين جلوگيري از انحراِف 
جهت گيري هاي قانونگذاري و اجرايي، موجب توقف 
يا تاخير در امور نشود. »اثربخشي سياست هاي كلي« 
نكته پاياني مورد اشاره رهبر انقالب در اين بخش بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه به قضاياي اخير و 
برخي اغتشاش هاي پراكنده اشاره و به اعضاي مجمع 
تشخيص مصلحت به عنوان افراد تاثيرگذار در اصالح 
امور و خنثي كردن نقشه دش��من، توصيه كردند در 
قبال اين مس��ائل توجه كافي داشته باش��ند و از اين 
مسائل عبور نكنند. ايشان با تاكيد بر اينكه در حوادث 
اخير، نقش و دخالت دش��من براي همه و حتي براي 
صاحب نظران بي طرف خارجي روشن و آشكار است، 
افزودن��د: اين قضايا يك موض��وع خودجوش دروني 

نيست البته ممكن اس��ت از برخي زمينه ها استفاده 
كرده باش��ند، اما اقدامات دشمن همچون تبليغات، 
تالش براي اثرگذاري فكري، ايجاد هيجان، تش��ويق 
و حتي آموزش راه هاي س��اخت مواد آتش زا، اكنون 
كامال واضح و آشكار اس��ت. رهبر انقالب، نكته مهم 
در اين قضاي��ا را »انفعالي و واكنش��ي بودن حركت 
دشمن« برش��مردند و خاطرنشان كردند: ملت ايران 
در فاصله  زماني كوت��اه، حركت هاي بزرگي انجام داد 
كه 180 درجه در نقطه مقابل سياست هاي استكبار 
جهاني بود و آنها ناچار به عكس العمل شدند و در همين 
چارچوب با برنامه ريزي و صرف پول، افرادي از جمله 
برخي سياس��يون در امريكا، اروپا و برخي نقاط ديگر 
را به ميدان آوردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: 
اين حركت هاي عظيم نشان داد ملت ايران با نشاط، 
متدين و پايبند به ارزش ها و مسائل ديني است و كشور 
نيز حركت رو به جلو خود را با ش��تاب ادامه مي دهد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي حضور ميليوني جوانان در 
راهپيمايي اربعين و حركت هاي مومنانه را نمونه اي 
از تدين، دين ب��اوري و حركت هاي بزرگ ملت ايران 
برشمردند و افزودند: در واقع ابتكار به دست ملت ايران 
بود و دشمن مجبور به عكس العمل ناشيانه و ابلهانه و 
برنامه ريزي براي اغتشاش شد. رهبر انقالب اسالمي 
با تاكيد مجدد بر متفاوت بودن حكم كس��اني كه به 
خيابان ها آمدند، خاطرنشان كردند: برخي از اين افراد 
يا عامل دشمن هستند يا اگر عامل هم نباشند هم جهت 
با دشمن هستند و برخي هم افراد هيجان زده هستند. 
در مورد دس��ته دوم بايد كار فرهنگي انجام گيرد، اما 
درخصوص دسته اول، مسووالن قضايي و امنيتي بايد 
وظيفه خود را انجام دهند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
گفتند: اينكه برخي مي گويند فضا را امنيتي نكنيد بله 

ما هم موافق هستيم و تا آنجايي كه ممكن است فضا 
نبايد امنيتي ش��ود، اما كار فرهنگي جاي خود و كار 
قضايي و امنيتي هم در جاي خود. ايشان تاكيد كردند: 
تا زماني كه ملت ايران، پرچم اسالم را به دست گرفته 
و همراه نظام اسالمي است،  اين دشمني ها به اشكال 
مختل��ف ادامه پيدا خواهد كرد و تنها راه عالج آن نيز 
ايستادگي است البته اين گونه نيست كه بگوييم حركت 
در مس��ير اس��الم، براي ما از جانب شياطين دردسر 
درست كرده است، زيرا آنهايي هم كه در مسير اسالم 
نيستند به نحو ديگري دچار دردسر از طرف شياطين 
هس��تند. رهبر انقالب اس��المي خاطرنشان كردند: 
ايستادگي ما در مقابل طراحي ها و دردسرسازي هاي 
شياطين موجب توقف نمي شود و زمينه ساز حركت رو 
به جلو مي شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي يك توصيه 
نيز به مسووالن كشور كردند و گفتند: مراقب باشيد 
اين مسائل حواس شما را پرت نكند و از كارهاي اصلي و 
اساسي باز نمانيد. ايشان افزودند: سازندگي ها و كارهاي 
ب��زرگ اجرايي و قانونگذاري ه��اي كارآمد و كارهاي 
بزرگ قضايي و مسائل مهم در سياست خارجي نبايد 
معط��وف به اين حوادث جزيي ش��وند و به لطف خدا 
اين گونه هم نخواهد ش��د. ايش��ان در پايان سخنان 
خود تاكيد كردند: م��ا به وعده الهي مبني بر پيروزي 
قطعي يقين داريم و حتما كمك الهي همراه ما خواهد 
بود. پيش از س��خنان رهبر انقالب اسالمي، آيت اهلل 
آملي الريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گزارشي از جديت و اِشراف اعضاي مجمع و اقدامات 
آن در زمينه تشخيص مصلحت، بررسي سياست هاي 
كلي و حل معضالت و همچنين اقدامات هيات عالي 
نظارت در دوره گذشته و برنامه هاي پيِش رو در دوره 

جديد بيان كرد.

صفحه 3      

 الياس حضرتي 
در نامه اي خطاب به علي شمخاني: 

 با فضاي امنيتي  
 افكار عمومي و رسانه ها 

مديريت  نمي شود

 رييس جمهور 
در كنفرانس وحدت اسالمي:

 اتحاد مسلمانان
 نه يك تاكتيك 

كه استراتژي است
      صفحه 2



بي تجربگي دولت سيزدهم در بودجه نويسي و كم تجربگي 
مجلس يازدهم در بررسي بودجه باعث شد سال گذشته، 
وضعيت بودجه نويسي در ايران شرايط خاصي را تجربه كند، 
شرايطي كه هرچند مجلس تالش كرد آن را مديريت كند 
و بودجه 1401 را از ابتداي سال در اختيار دولت قرار دهد 
اما باز هم در مرحله اجرا با اما و اگرهايي مواجه بود. يكي از 
اصلي ترين بحث ها در بودجه به حذف ارز 4200 توماني 
بازمي گشت. دولت سيزدهم از همان ماه هاي ابتدايي آغاز 
فعاليت اعالم كرد كه اقبالي به اجراي اين سياست ندارد و به 
دنبال حذف اين ارز است اما در جريان بررسي هاي مجلس 
اين تصميم چند بار جابه جا شد. نمايندگان در برهه اي از 
بررسي بودجه موافقت خود را با حذف اين ارز اعالم كردند 
اما بار ديگر راي به بازگشت آن دادند اما سرانجام مجلس 
به اين راي رسيد كه در صورتي كه دولت بتواند راهكاري 
براي جايگزيني ارز ترجيحي پيدا كند، امكان حذف آن را 
خواهد داشت. با اين وجود هرچند اعالم شده بود كه افزايش 
يارانه نقدي راهكار موقت است و بناست دولت يارانه را به 
شكل كاالبرگ عرضه كند، هنوز مراحل بعدي آن مشخص 
نيست. در كنار آن، بحث افزايش حقوق نيز براي ماه هاي 
ابتدايي سال همچنان مطرح باقي ماند و دو طرف اختالف 
نظرهايي داشتند. در شرايطي كه حقوق بازنشستگان براي 
چند ماه تعيين تكليف نشده بود، هيچ سخني به عنوان حرف 
آخر در اين زمينه مطرح نمي شد و همين موضوع براي اين 
قشر مشكالتي را به وجود آورد. حاال به نظر مي رسد با توجه 
به تجربه سال گذشته، دولت و مجلس اين بار زودتر به فكر 
نهايي كردن بودجه 1402 افتاده اند و هرچند اليحه بايد در 
نيمه آذر ماه به مجلس تقديم شود اما كار بر روي بخش هايي 
از آن آغاز ش��ده است. روز گذشته، بخشنامه بودجه سال 
1402 و پيوست هاي پنج گانه آن از سوي رييس جمهوري 
اسالمي ايران ابالغ شد. بخشنامه بودجه سال 1402 كشور، 
پنج پيوست دارد كه شامل برنامه زمان بندي تدوين اليحه، 
ضوابط مالي اليحه بودجه، دستورالعمل و فرم هاي بودجه 
دستگاه هاي اجرايي، دس��تورالعمل جامع بودجه ريزي 
مبتني بر عملكرد و دستورالعمل بودجه شركت هاي دولتي 
است. در قسمتي از مقدمه بخشنامه بودجه سال 1402 كه 
به امضاي سيد ابراهيم رييسي -  رييس جمهوري اسالمي 
ايران - رسيده، آمده است: »با اتكال به خداوند متعال و به 
استناد اسناد باالدست از جمله سياست هاي كلي برنامه 
هفتم و اسناد آمايش سرزمين و سند تحول دولت مردمي 
و بر اساس آسيب شناسي و تحليل شرايط اقتصادي كشور، 
رويكردهاي كالن و خط مشي تدوين بودجه سال 1402 
با مضمون اصلي »دس��تيابي به رش��د باثبات اقتصادي، 
عدالت محوري و كارآمدسازي نظام حكمراني« به شرح 
زير ابالغ مي شود. دو شرط مهم براي موفقيت و حصول به 
اهداف، پايبندي و تعهد جمعي مديران و كاركنان خدوم 
در تالش مخلصانه براي تحقق آرمان هاي نظام اسالمي 
و هم گرايي و هم افزايي يكپارچه دستگاه هاي اجرايي در 
پيگيري تحقق برنامه هاي اقتصادي دولت است«. همچنين 
در بخش��نامه بودجه س��ال 1402 ضمن تحليل شرايط 
اقتصاد كالن جهان و منطقه رويكردها و سياست هاي كالني 
از جمله ايجاد ثبات اقتصاد، عدالت محوري، كارآمدسازي 
نظام حكمراني و اصالح ساختار بودجه، اجراي طرح هاي 
پيشران و مهم توسعه اي و اجراي سياست هاي فعال بازار 

كار مدنظر قرار گرفته است. در بخش اعتبارات هزينه اي 
پيوست ش��ماره دو بخشنامه بودجه س��ال 1402 كه به 
ضوابط مالي اين بخش��نامه اختصاص دارد، آمده است: 
»افزايش ضري��ب ريالي حقوق را علي الحس��اب به طور 
متوسط 20 درصد نسبت به آخرين حكم كارگزيني سال 
1401 لحاظ كنند. رقم قطعي ضريب به تصويب هيات 
وزيران خواهد رسيد.« همچنين بر اساس اين بخشنامه، 
افزايش حقوق و دس��تمزد مش��مولين قانون كار علي 
الحساب به طور متوسط 20 درصد نسبت به آخرين حكم 
كارگزيني تعيين مي شود و رقم قطعي افزايش به تصويب 
ش��وراي عالي كار خواهد رسيد. سقف اعتبار مربوط به 
سرانه اضافه كار كاركنان را در بودجه سال 1402 حداكثر 
معادل اعتبار سرانه اضافه كار در سال 1401 )مبتني بر 

موافقتنامه سال 1401( پيش بيني كنند.
در بند )ج( اين ضوابط آمده است كه »دستگاه هاي اجرايي 
مبلغ پاداش پايان سال )عيدي( را مطابق ماده )۷۵( قانون 
مديريت خدمات كش��وري در بودج��ه خود پيش بيني 
نمايند. مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات 
وزيران خواهد رسيد.« ماده ۷۵ قانون مديريت خدمات 
كشوري امتياز ميزان عيدي پاداش پايان سال كارمندان 
و بازنشستگان و موظفين را معادل ۵000 امتياز تعيين 
كرده كه با احتساب ضريب ريالي آن مبلغ عيدي به طور 
علي الحساب يك ميليون و ۶۷۵ هزار تومان تعيين شده 
است. البته در سنوات گذشته نيز مبلغ علي الحساب درنظر 
گرفته شده براي عيدي كاركنان بارها دستخوش تغيير شد 
و مسووالن دولت و نمايندگان مجلس نظرات مختلفي در 
اين خصوص داشتند. در ابتدا مقرر شد مبلغ يك ميليون 
۵00 هزار تومان براي عيدي امسال در نظر گرفته شود، 

سپس برخي بر اين عقيده بودند كه دولت بايد اين عدد را 
تا ۵00 هزار تومان افزايش دهد و نهايتا مبلغ يك ميليون 
و ۶00 هزار تومان به عنوان عيدي كاركنان دولت در نظر 
گرفته شد. اين پيش��نهادات دولت بايد رسما در اختيار 
نمايندگان مجلس قرار بگيرد و آنها در جريان بررسي هاي 
خود اعالم كنند كه در نهايت چ��ه طرحي براي اقتصاد 
ايران خواهند نوشت. اين در حالي است كه انتقاد از نحوه 
بودجه ريزي در اقتصاد ايران حتي همچنان از بهارستان 
نيز شنيده مي شود. عضو هيات رييسه كميسيون اصل نودم 
قانون اساسي مجلس ساختار بودجه در كشور را معيوب 
دانست و گفت: اين ساختار آنقدر معيوب است كه علي رغم 
تاكيدات مقامات عاليه كشور هنوز وابستگي بودجه به نفت 
حل نشده و سهم نسل هاي آينده از اين ثروت خدادادي از 
بين رفته است و خرج هزينه هاي جاري دستگاه ها مي شود. 
حسيني پور افزود: نظام بودجه نويس��ي و بودجه ريزي 
كشور مركزي براي چانه زني تبديل شده كه افراد مرتبط با 
سازمان برنامه، با البي هاي غيرقانوني امكان اخذ موافقتنامه 
براي طرح هاي عمراني را پيدا مي كنند و عموم كشور از 
اين امكانات بي بهره مي مانند و به همين دليل اس��ت كه 
بيش از ۵ س��ال است كه رهبر معظم انقالب براي اصالح 
س��اختار بودجه تاكيد فراوان دارند و متاسفانه مجلس و 
دولت به اين مهم بي اعتنا بودند. نماينده مردم گچساران 
در مجلس ش��وراي اس��المي افزود: خنثي سازي جنگ 
استراتژيست ها و اتاق هاي فكر امريكايي و صهيونيستي 
عليه جمهوري اسالمي ايران تنها در پياده سازي و اجراي 
راهبردهاي همچون افزايش خدمات اجتماعي و عمومي، 
رويكرد شايسته س��االري در جذب و به خدمت گرفتن 
نيروهاي جوان، متعهد و متخصص از همه اقش��ار و اقوام 

در مسووليت هاي مهم خدمت رساني، توسعه و تعميق 
گفت وگوهاي مس��اله محور ميان نسل هاي جمعيت و 
جنسي كش��ور، نظارت كارآمدتر و سازنده تر بر نهادها و 
س��ازمان هاي اجرايي، آسيب شناسي و رفع آسيب هاي 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي در موضوعاتي كه سرمايه 
اجتماعي كش��ور را با خطرات و تهديدهاي جدي مبتال 
مي سازد. حسيني پور عنوان كرد: مواضع هوشمندانه و 
اقتدار آفرين آقاي رييس جمهور در سازمان ملل متحد و 
رويكرد هوشمندانه ايشان با موضوعات روز كشور بار ديگر 
عصبانيت دشمنان و منافقان را برانگيخت كه جاي تقدير 
و همراهي دارد. تحقق حكمراني اسالمي و ايران قوي در 
سطح ملي و بين المللي نيازمند تحول مديريت يكپارچه 
انقالبي، پاكدست، مجاهد، عدالت طلب و ضد فساد است 
كه رييس جمهور در انتخاب مديران سطح عالي و مياني 
بايد مورد توجه جدي و اساس��ي خود ق��رار دهد. وي در 
رابطه با جريان نفوذ اظهار كرد: جريان نفوذي كه رهبري 
سال ها قبل اشاره كردند و مورد توجه جدي مسووالن 
قرار نگرفت؛ نفوذ در حوزه، دانشگاه، صداوسيما، آموزش و 
پرورش، نفوذ در مراكز مهم نظامي و امنيتي، گلوگاه هاي 
مهم اقتصادي، در س��ازمان هاي هنري و ورزشي، نفوذ 
در مس��ووليت هاي مه��م و كليدي كه اگ��ر حمايت 
صورت نگيرد هر روز شاهد حجم بيشتري از خيانت ها، 
ناكارآمدي ها و خسارت ها در كشور مظلوم اما مقتدر ايران 
هستيم. با نزديك شدن به آبان ماه، دولت تنها حدود ۵0 
روز زمان دارد تا اليحه پيشنهادي نهايي خود را به مجلس 
ارايه كند اما با توجه به دستورات ابالغي رييس جمهور 
به نظر مي رسد ماجراي بودجه در 1402 آغاز شده و در 

هفته هاي آينده تصاوير نهايي آن مشخص خواهد شد.
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صف مطالبات مشروع
از اغتشاشات جدا است

در گفت وگوي تلفني حسين اميرعبداللهيان، وزير 
امور خارجه جمهوري اسالمي ايران و كاترين كولونا، 
وزير امور خارجه فرانسه، در خصوص آخرين تحوالت 
مناسبات دو جانبه و مذاكرات لغو تحريم ها تبادل نظر 
به عمل آمد. امير عبداللهيان در بخشي از اين گفت وگو 
ضمن انتقاد شديد از اظهارات مداخله جويانه خارجي 
در قبال ايران اظهار داشت: قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران اعتراض مس��المت آميز را حق مردم 
مي داند، اما صف اين مطالبات مشروع از اغتشاشگران 
و تروريس��ت هايي كه به صورت س��ازماندهي شده، 
امنيت ايران و جان و مال مردم ما را هدف گرفته اند، 
كامال جداست.وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به 
رفتار غرب در توسل به استانداردهاي دوگانه اظهار 
داشت، جاي تعجب است كه مقابله با اغتشاش در اروپا 
عملي خوب و پسنديده است اما همين كار در ايران 
سركوب قلمداد مي شود!رييس دستگاه ديپلماسي 
كشورمان افزود: اجازه نمي دهيم هيچ طرفي از داخل 
يا خارج، امنيت ملي كشور را هدف قرار دهد.طرفين 
در اين گفت وگوي تلفني بر اهميت حفظ و توسعه 
مناس��بات دو كش��ور تاكيد كردند.آن ها همچنين 
آخرين وضعيت كفت وگو براي لغو تحريم ها را مورد 
بحث و تبادل نظر قرار دادند و آن را مثبت و روبه جلو 
ارزيابي كردند.خانم كاتري��ن كولونيا وزير خارجه 
فرانسه برخي موضوعات كنسولي را نيز مطرح كرد.

 منتظر دور جديد مذاكره
 با تهران هستيم

وزير خارجه عربستان گفت كه مذاكرات با ايران هنوز 
به نتايج ملموسي نرسيده است و كشورش منتظر دور 
ششم مذاكرات است. فيصل بن فرحان، وزير خارجه 
عربس��تان در گفت وگو با ش��بكه العربيه در پاسخ به 
سوالي درخصوص مذاكرات تهران و رياض گفت كه 
گفت وگو با ايران هنوز به نتايج ملموسي نرسيده است 
و ما منتظر دور شش��م مذاكرات هس��تيم. بر اساس 
اين گزارش، ناصر كنعاني، سخنگوي وزارت خارجه 
ايران اخيرا در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات اخير 
مصطفي الكاظمي نخس��ت وزير عراق كه گفته است 
بغ��داد در حال تدارك ميزبان��ي دور جديد مذاكرات 
ايران و عربستان است، خاطرنشان كرد: از تالش هاي 
صميمانه و توام با حس��ن نيت دولت عراق استقبال و 
تش��كر مي كنيم و اميدواريم اتفاقات مثبت رخ دهد. 
كنعاني پي��ش از اين نيز گفته ب��ود: هنوز تصميمي 
درباره دور بعدي مذاكرات بين ايران و عربستان گرفته 
نشده است. در پنج دور گفت وگويي كه بين دو كشور 
انجام شد، توافقاتي بين طرفين انجام شد و توافق اين 
بود كه با اجراي توافقات صورت گرفته زمينه برداشتن 
گام هاي بعدي فراهم شود. ايران كماكان آماده است و 
از پيشرفت در روند گفت وگوها و هر تحولي كه به روند 
بهبود مناسبات منجر شود، استقبال مي كند ولي بايد 
زمينه ها براي برگزاري نشس��ت بعدي فراهم بيايد و 
اميدواريم با اجراي توافقات قبل��ي اين اتفاق بيفتد. 
وي بار ديگر تاكيد كرد: اين يك مسير دو طرفه است 
و بايد به توافقات گذش��ته عمل شود كه زمينه براي 
برگزاري نشست بعدي فراهم شود. مصطفي الكاظمي، 
نخست وزير عراق اخيرا در گفت وگو با روزنامه فرانسوي 
فيگارو در پاسخ به سوالي درخصوص مذاكرات ايران و 
عربستان گفت كه درحال تالش براي برگزاري ديدار 
ميان مسووالن دو كشور در سطح باال در بغداد هستيم 
و هر دو طرف آماده پيش��روي در مذاكرات و رسيدن 
به مراحل پيش��رفته هس��تند. وي گفت كه ما براي 
ايجاد زمينه و فضاي مثب��ت در عراق براي ميزباني از 
دور بعدي مذاكرات تالش مي كنيم. الكاظمي تاكيد 
كرد: در دوره هاي گذشته مذاكرات عوامل اعتمادساز 
مهمي بي��ن دو طرف ايجاد ش��د و مراحل و گام هاي 
بزرگي را پشت سرگذاشتند و به اين نتيجه رسيدند كه 
مشتركات زيادي با هم دارند. نخست وزير عراق گفت 
كه دو طرف بايد در مورد مسائل مورد اختالف مذاكره 
كنند و اميدواريم كه به توافق نهايي برسند و در آينده 

نزديك از سرگيري روابط به طور رسمي اعالم شود.

تكذيب اختالف ايران و روسيه 
بر سر قفقاز جنوبي

مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل با تاكيد 
بر روابط خوب و راهبردي ايران و روس��يه گفت كه 
تهران و مسكو اختالف نظر اساسي درخصوص مساله 
قفقازجنوبي ندارند. به گزارش الميادين، علي اكبر 
واليتي، مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل 
در گفت وگو با اس��پوتنيك گفت ك��ه روابط ايران و 
روسيه بسيار خوب، در سطوح باال و راهبردي است و 
اين روابط در حال گسترده شدن است. وي گفت كه 
جهان امروز بر اساس همكاري هاي منطقه اي تشكيل 
شده است نه بر اساس وضعيت كامال بين المللي كه 
برخي ها همواره آرزوي آن را دارند.واليتي تاكيد كرد 
كه هرگونه تعرض به مرزهاي يك كش��ور از سوي 
كشوري ديگر منجر به تنش و جنگ مي شود و اين 
مس��اله منجر به حضور برخي طرف ها مانند امريكا 
و رژيم صهيونيستي مي ش��ود كه همواره به دنبال 
ايجاد هرج و مرج هستند.مشاور مقام معظم رهبري 
همچنين گفت كه همكاري در چارچوب س��ازمان 
شانگهاي گامي ارزشمند و راهبردي است.وي گفت 
كه روسيه و چين بدون پناه بردن به دالر با همديگر 
تبادالت تجاري انجام مي دهند و اين يك پيشرفت 
بسيار خوب است تا اسير دالر و اراده امريكا نباشند.
واليتي در بخ��ش ديگري از اظهارات خود گفت كه 
ايران و روس��يه در خصوص مس��اله قفقاز جنوبي 
اختالف نظر اساسي با هم ندارند. وي همچنين تاكيد 
كرد كه ناتو هر گلوله اي كه در هر نقطه اي از جهان 
شليك مي شود را رصد مي كند تا به خواست امريكا 

و خارج از عرف بين المللي در آن امر دخالت كند.

يك اختيار جديد براي وزير اقتصاد
سخنگوي دولت گفت: به دليل تغييرات ساختاري  
كه در قانون مقرر شده اس��ت و حكم قانون بودجه 
امسال، رييس دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد 
تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي از سوي وزير امور 
اقتصادي و دارايي منصوب  مي ش��ود.علي بهادري 
جهرمي، سخنگو و دبير هيات دولت گفت: با توجه 
به تغييراتي كه در قانون احكام دايمي آمده بود و در 
بودجه امسال از سوي مجلس شوراي اسالمي بر آن 
تأكيد و به نوعي تكميل شد، ساختار دبيرخانه شوراي 
عالي مناطق آزاد تغيير كرد.به��ادري گفت: با اين 
تغييرات، مجموعه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 
تجاري - صنعتي از مجموعه نهاد رياست جمهوري 
منف��ك و به وزارت امور اقتص��ادي و دارايي منتقل 
شد.رييس شوراي اطالع رساني دولت توضيح داد: بر 
اساس تغييراتي كه در بخش هزينه اي اليحه بودجه 
1401 در مجلس اعمال شد، طبق بند )ز( تبصره 1۸، 
مصوب شد كه كليه امور اجرايي، مديريتي، ساختار 
و تشكيالت مربوط به دبيرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي سراسر كشور 
از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي انجام شود.دبير 
هيات دولت تصريح كرد: بر اين اساس ضروري بود 
وزير محترم اقتصاد و دارايي، رييس ش��وراي عالي 
مناطق آزاد را منصوب  كند. بهادري گفت: تغييرات 
مديريت��ي در دبيرخانه اين ش��ورا باتوجه به تغيير 
س��اختاري صورت گرفت و آقاي نصراهلل ابراهيمي 
از س��وي وزير محترم اقتصاد به عنوان سرپرس��ت 
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و 
ويژه اقتصادي منصوب شدند.دبير هيات دولت ضمن 
تقدير از خدمات و تالش هاي سعيد محمد در دوره 
مسووليتي خود گفت: همچون قبل از خدمات آقاي 

سعيد محمد در دولت استفاده خواهد شد.

عقب نشيني خزانه داري انگلستان
هنگامي كه كواسي كوارتنگ بزرگ ترين بسته كاهش 
مالياتي در نيم قرن اخير را در 2۳ س��پتامبر رونمايي 
كرد، انگار چيزي گم شده بود. معموال دفتر مسووليت 
بودجه كه يك ناظر مالي اس��ت، اعالميه هاي بودجه 
را با پيش بيني س��المت تامين مال��ي عمومي همراه 
مي كند. اما اقدامات آن توسط وزير خزانه داري رد شد و 
سرمايه گذاران بدون اعالم نظر دفتر مسووليت بودجه 
نتيجه گيري كردند. حاال آقاي كوارتنگ در تالش براي 
جبران است. پيش بيني هاي دفتر مسووليت بودجه به 
همراه ارزيابي آن در مورد اينكه آيا دولت به تعهدات مالي 
ميان مدت جديد عمل مي كند يا خير، ممكن است تا 
قبل از پايان ماه منتش��ر شود.به گزارش اكونوميست، 
دفتر مسووليت بودجه توسط جورج ازبورن وزير سابق 
خزانه داري، در سال 2010 براي ارايه پيش بيني هاي 
اقتصادي دقي��ق، ارزيابي از اينكه آيا دولت در مس��ير 
دس��تيابي به اهداف مالي خود اس��ت و بررسي دقيق 
مخارج دولت براي مالي��ات فردي و اقدامات هزينه اي 
ايجاد شد. او همچنين عنوان كرد: اين دفتر »هيچ جايي 
براي پنهان كردن بدهي ها، هيچ راهي براي بازي با اعداد 
و هيچ راهي براي اجتناب از انتخاب هاي دش��واري كه 
براي مدت طوالني به تعويق افتاده اند« براي دولت باقي 
نمي گذارد.اكنون كه آق��اي كوارتنگ تصميم گرفته 
چنين نظارتي را بپذيرد، انگشت اتهام دفتر مسووليت 
بودجه در هفته هاي آينده مشغول خواهد بود. يكي از 
كارها بررسي دقيق هزينه تخميني خزانه داري از كاهش 
ماليات برنامه ريزي شده و تحليل اثرات غيرمستقيم آن 
بر رشد اقتصادي خواهد بود. دولت استدالل مي كند كه 
اين اقدامات، رشد را افزايش داده و چشم انداز بودجه اي 
را بهتر مي كند. دفتر مسووليت بودجه در اين باره بدبين 
خواهد بود. اگرچه ديده بان به سياست هايي كه با شواهد 
مستحكم پشتيباني مي شوند اعتبار مي بخشد، اما در 
مواردي كه فاقد آن است، منتظر مي ماند تا ببيند چه 
تاثيراتي دارند.آقاي ازبورن ترجيح داد كه دفتر مسووليت 
بودجه را تا آنجا كه مي توانست قوي نسازد. اين دفتر نه 
مي تواند نظري در مورد ارزش سياست هاي دولتي ارايه 
دهد و نه سياست هايي را كه دولت براي اجراي آنها تالش 
مي كند، مانند كاهش نامشخص عميق خدمات عمومي، 
ناديده بگيرد. اين دفتر قوانيني را تعيين نمي كند كه 
بر اس��اس آن عملكرد مالي دولت ارزيابي شود، خللي 
كه آقاي كوارتنگ ممكن اس��ت از آن سوءاس��تفاده 
كن��د – براي مثال زماني كه او بايد به هدف خود يعني 
كاهش نس��بت بدهي به توليد ناخالص داخلي دست 
يابد. اما اس��تقالل دفتر مسووليت بودجه اكنون در 
اعتبار برنامه بودجه اي دولت نقش اساسي دارد. وزير 
جديد خزانه داري انگلستان به طور ناخواسته نهادي 

را كه سعي كرد از آن دوري كند، تقويت كرده است.

بدترين وضعيت اقتصاد جهاني 
در راه است

صندوق بين المللي پول پيش بيني رش��د جهاني 
در س��ال 202۳ را ب��ه 2.۷ درصد كاه��ش داد. به 
 )IMF( گزارش اكونوميك، صندوق بين المللي پول
پيش بيني رشد جهاني خود را براي سال 202۳ به 
2.۷ درصد كاهش مي دهد و خاطرنشان مي كند كه 
هنوز بدترين وضعيت در راه اس��ت و براي بسياري 
از مردم، س��ال 202۳ س��ال ركود خواهد بود.اين 
سازمان توضيح داد كه چشم انداز خود را در نتيجه 
جن��گ در اوكراين، بحران هزين��ه زندگي و ركود 
اقتصادي چين كاهش داده است.صندوق بين المللي 
پول هش��دار داد كه بحران انرژي در اروپا به زودي 
پايان نخواهد يافت.در اين گزارش ذكر شده است 
كه انتظار مي رود تورم جهاني در پايان سال جاري 
به اوج خود با ۸.۸ درصد برس��د و قرار اس��ت براي 
مدت طوالني تر از آنچه قباًل انتظار مي رفت تا قبل 
از كاهش به ۶.۵ درصد در سال 202۳ و بعداً تا سال 
2024 به 4.1 درصد باال باقي بماند.در همين حال، 
پيش بيني رش��د جهاني در سال 2022 نسبت به 

گزارش قبلي آن ۳.2 درصد بدون تغيير باقي ماند.

تعيين تكليف حقوق ها در دستور كار است

رييس جمهور در كنفرانس وحدت اسالمي:

آغاز ماجراي بودجه 1402

اتحاد مسلمانان نه يك تاكتيك كه استراتژي است
رييس جمه��ور در كنفرانس وحدت اس��المي با تبريك 
والدت پيامبر اسالم)ص( و امام صادق)ع( و خوشامدگويي 
به علماي جهان اسالم حاضر در كنفرانس، پيش بيني ها و 
پيشگيري از تفرقه جهان اسالمي و هم افزايي و همفكري 
علماي اسالمي را هدف اين كنفرانس دانست.سيد ابراهيم 
رييسي صبح ديروز چهارش��نبه در آيين گشايش سي و 
ششمين كنفرانس بين المللي وحدت اسالمي در سالن 
اجالس سران افزود: انسان معاصر با اتكا به خدا و آموخته هاي 
ديني مي تواند زندگي س��عادتمندي براي خود رقم بزند. 
جامعيت دين به انس��ان اين قوت را مي دهد كه در مقابل 
تهاجم فرهنگي و نسخه هاي ارايه شده از غرب و شرق كه 
هيچ تناسبي با زندگي دين مدارانه ندارد، ايستادگي كند.

وي ادام��ه داد: اين كنفرانس كم��ك مي كند كه به درك 
مشترك بين همه شخصيت هاي اثرگذار در جهان اسالم 
كه چه سرمايه عظيمي به اسم دين و دينداران و مسلمانان و 
معتقدان به دين، سرزمين هاي اسالمي، جوانان با گرايش به 
معنويت و دين، روحيه مقاومت و ايستادگي در مقابل دشمن 
و آماده بودن براي زندگي دين مدارانه، نيروهاي فرهيخته و 
عالم و عامل براي انديشه در مقابل جريان الحادي و سكوالر 
و تكفيري داريم.وي خاطرنشان كرد: بينديشيد كه دشمن 
در چه جايگاهي است و چه ترفندهايي دارد. بينديشيد؛ به 
نام دين امروز پرچمي كه امام برافراشتند، پرچم اتحاد بين 
همه مسلمانان در همه اقليم ها با همه گويش ها است. امروز 
مسلمانان اشتراكات بس��يار زيادي دارند. اين اشتراكات 
مي تواند قدرت بزرگ و مدني به نام دي��ن پديد آورد و در 
برابر همه تمدن هاي مدعي امروز عالم سر بلند اعالم كند 
كه براي سبك زندگي انسان معاصر، سخن و مدل داشته 
باشد.رييس جمهور با بيان اينكه »پيام اين كنفرانس اين 
است كه ما به عنوان دين مي خواهيم زندگي انسان معاصر 
رقم بخورد« خاطرنشان كرد: شهداي جهان اسالم، بيداري 
ايجاد كردند. برخي فكر مي كردند اسالم، امري شخصي 
اس��ت ولي به بركت خون شهداي اسالم، بيداري اسالمي 
ايجاد ش��د و همه مسلمانان مي خواهند مسلمان زندگي 
كنند و در همه شؤون زندگي ش��ان براساس اسالم عمل 
شود. دشمن از همين مي ترسد. وي ادامه داد: بعد از جنگ 
جهاني اول و دوم و ايجاد دو بلوك شرق و غرب و فروريختن 
بلوك شرق، دشمن بررسي كرد كه چه مانعي مي تواند در 

مقابل نظام سلطه بايستد؟ آنها به اين نتيجه رسيدند تنها 
مانع شان اسالم است و نقشه كشيدند اجازه ندهند اسالم در 
دنيا رواج يابد. ايجاد دولت هاي وابسته، امپراتوري رسانه اي، 
راه اندازي گروه هاي تكفيري، اهانت به مقدس��ات اسالم، 
رواج تكفر افراطي و تكفي��ري از حلقه هاي يك زنجيره از 
سوي دشمن براي ايجاد تفرقه ميان مسلمانان بود. تصميم 
گرفتند قدرت دين سربلند نكند.رييس جمهور در ادامه با 
بيان اينكه »نقش علما و فرهيختگان جهان اسالم نقش 
بي بديلي است«، اظهار كرد: امروز اتحاد مسلمانان نه يك 
تاكتيك بلكه راهبرد و اس��تراتژي اساسي است. مقتداي 
بصيرت آفرين ما امام خامنه اي است همواره بر اين راهبرد 
تاكيد كرده اند كه امروز وحدت جهان اسالم يك ضرورت 
اجتناب ناپذير است. ترجمان اين نگاه آن است كه هر كس 
با قلم، بيان، عمل، فعل و ترك فعل در جهت وحدت عمل 
كند، كمك كرده و هر كس ايجاد تفرقه كند حتما در جهت 
راهبرد دشمن حركت كرده است.وي با اشاره به توطئه و 
فتنه دشمن در جهان اسالم اظهار كرد: انسجام و وحدت 
و يكپارچگي، دشمن شناسي و دشمن ستيزي و بصيرت 
در دين دشمن را شكس��ت داد. امروز نقش مهم علما اين 
است كه بصيرت افزايي و معرفت افزايي كنند. امروز وظيفه 

همه روشنگري درباره جايگاه اسالم و ناتواني دشمن است. 
رهبر انق��الب همواره بر جهاد تبيين تاكي��د دارند. امروز 
دشمنان با وجود همه ادعاها بس��يار ناتوان هستند. آنها 
خود را صاحب منطق جلوه مي دهند اما منطق و استدالل 
را نمي فهمند نمي توانند حقايق را درك كنند بنابراين راه 
مقابله با آنها ايستادگي و مقاومت است.رييسي همچنين 
خاطرنش��ان كرد: آنهايي كه فكر مي كردند كه راه نجات 
فلسطين در مذاكره اس��ت، اشتباه كردند. جريان سازش 
با رژيم صهيونيس��تي شكس��ت خورد و اكنون فرهنگ 
جريان مقاومت پيروز شده است. مگر قرارداد شرم الشيخ 
اسلو و كمپ ديويد كاري پيش برد؟ مگر آنها به قراردادها 
پايبندند؟ آنها ميثاق  شكنند. رژيم صهيونيستي پيمان و 
ميثاق نمي فهمند؛ بنابراين در مقابل آنها بايد ايستادگي 
كرد. امروز گروه هاي مقاومت در فلس��طين و لبنان ابتكار 
عمل را گرفته اند.تا ديروز ابتكار عمل در اختيار سازمان هاي 
به اصطالح آزادي بخش بود اما در جريان جنگ 22 روزه، 
۳۳ روزه يا هشت روزه گروه هاي مقاومت بهم آموختند، راه 
مقابله با رژيم صهيونيستي ايستادگي است.وي تاكيد كرد: 
ما عالوه بر حمايت از جريان مقاومت، ارتباط با كشورهاي 
خارجي را در اولويت  سياست خارجي خود قرار داده ايم. در 

امور اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي مسلمانان براي 
ما در اولويت هستند.رييس جمهور همچنين با بيان اينكه 
»عادي سازي با برخي دولت هاي سست عنصر براي رژيم 
صهيونيستي امنيت ساز نيست«، ادامه داد: اين عادي سازي 
ش��ايد با برخي افراد سس��ت عنصر باش��د نه با ملت هاي 
مس��لمان. مس��لمانان هرگز عادي س��ازي را نپذيرفته و 
نمي پذيرند. مگر مي شود با كساني كه زن و كودك مي كشند 
و زندان غزه ايجاد كرده اند عادي سازي شود. دل مسلمانان 
با آنها مگر مي شود صاف شود. اين عادي سازي هرگز براي 
رژيم صهيونيستي امنيت ساز نخواهد شد.وي با اشاره به 
تالش دشمن براي به حاشيه بردن مساله فلسطين اظهار 
كرد: زهي خيال باطل. مس��اله فلسطين همچنان مساله 
جهان اسالم است.رييس جمهور همچنين با بيان اينكه 
»در برنامه هاي جمهوري اس��المي اي��ران مبارزه با ظلم، 
تروريست و تكفير وجود دارد«، گفت: كينه دشمن هم به 
خاطر همين مساله است. دشمن مدعي مبارزه با تروريزم 
اس��ت اما شهيد س��ليماني و المهندس قهرمان مبارزه با 
تروريزم هستند و منطقه را از داعش پاك كردند در حالي 
كه خود آنها در مبارزات انتخاباتي شان اعتراف كردند كه 
جريان تروريستي را ايجاد كردند. شهادت قاسم سليماني 
به چه معناست؟ آيا طرفداري از تروريست است يا مقابله 
با تروريست است؟ مدعيان حقوق بشر در جايگاه ضديت 
با حقوق بش��ر قرار دارند و بزرگ ترين ناقضان حقوق بشر 
هستند و اگر كيفرخواستي تنظيم شود كيفرخواست بلندي 
از جنايت آنها خواهد بود.وي خاطرنشان كرد: رسيدن به 
درك مش��ترك در اين كنفرانس به صلح پايدار و امنيت 
پايدار در كشورهاي اسالمي كمك مي كند ما يك بار ديگر 
بايد داشته هاي مان را مرور كنيم. گفت وگوي بين اديان بايد 
دنبال شود. اين گفت وگوها مي تواند بسياري از اختالفات را 
بررسي كرده و بر اشتراكات تاكيد كند. ارتباط اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي بين مسلمانان ضرورتي است كه ما آن 
را دنبال مي كنيم.وي تاكيد كرد: در اين نشست بر حفظ 
وحدت مسلمانان به عنوان يك ضرورت جهان اسالم تاكيد 
شود و مسائل اختالفي به صورت علمي، پژوهشي و تحيقاتي 
و به دور از تعصبات دنبال شود. نگاه تقريبي در سيره ائمه و 
اهل بيت )ع( وجود دارد. همين تفكر كار را پيش خواهد برد 
اما تفكر تخريبي خطرناك بوده و بايد به حاشيه رانده شود.



قيمت س��كه متاثر از افزايش0.07درصدي قيمت 
اون��س جهاني طال ۱7 ه��زار تومان نس��بت به روز 
گذشته رشد داش��ت و به قيمت ۱۴ ميليون و ۹۱۶ 
هزار تومان رسيد. اين افزايش نشان مي دهد كه روند 

بازار طال فعال با ثبات است.
بازار دالرچهارش��نبه روند نزولي را در پيش گرفت و 
قيمت طال نيز متاثر از بازار ارز كاهش داشت. هر گرم 
ط��الي ۱۸ عيار به قيمت يك ميلي��ون و ۳۵۸ هزار 
و ۴00 تومان در بازار معامله ش��د و كاهش دو هزار 
و ۵00 توماني حاكي از رون��د نزولي قيمت اين فلز 
گران بها در بازار بود. س��كه طرح قديم نيز به مرز ۱۴ 
ميليون تومان رس��يد و هشت هزار تومان نسبت به 

روز گذشته رشد داشت.
مبادل��ه طال به عن��وان س��رمايه اي ام��ن در ميان 
س��رمايه گذاران، بازار اين فلز گران بها را هميشه پر 
رونق نگه داشته اس��ت. هفته گذشته اونس جهاني 
ط��ال وارد كانال ۱700 دالري ش��د ام��ا اعالم نرخ 
بيكاري در امري��كا و موضع گيري جديد فدرال رزرو 
مبني بر افزايش دوباره نرخ بهره تا سال ۲0۲۳ در اين 
كش��ور، مقاومت طال در كانال ۱700 دالر شكست 
و وارد كانال ۱۶00 دالري ش��د. اين در حالي است 
كه قدرت نمايي ش��اخص دالر امريكا در برابر ساير 
بازارهاي جهان��ي عامل مهم روند نزولي بازار طال در 
ماه هاي اخير بوده اس��ت. هر چند ناآرامي هاي اخير 
بازار در روزهاي گذش��ته و كاه��ش تقاضا به اعتقاد 
كارشناس��ان روند قيمت طال را باثبات و با نوسانات 
اندك همراه كرده اس��ت اما كارشناس��ان بازارهاي 
مال��ي نيز قيمت ط��ال در روزهاي آين��ده را با ثبات 

پيش بيني كرده اند.

  قيمت طال با ثبات است
در همين راستا جواد فالحيان، كارشناس بازارهاي 
مالي در خصوص پيش بيني قيمت طال در روزهاي 
آينده به تجارت نيوز گفت: بازار طال و س��كه با دالر 
همبس��تگي نزديكي دارد و در روزه��اي آينده بازار 
باثباتي خواهيم داش��ت هر چند ممكن اس��ت بازار 
طال به دليل ريزش قيمت ه��اي جهاني، اونس طال 
و حبابي ك��ه روي قيمت طال وجود دارد نوس��انات 

بيشتري داشته باشد.
هر چند كشتي آرا كارشناس بازار طال و جواهر روند 
قيمت طال را با توجه به تغييرات در بازارهاي نفتي و 
افزايش نرخ تورم جهاني صعودي ندانس��ت و در اين 
باره گفت: گويا كاهش تقاضا و اقدامات بازارساز روند 
بازار طال را به س��وي افت قيمت سوق داده است. اما 
بايد توجه داش��ت كه قيمت دالر و ثبات آن در بازار 
طي هفته اخير بر نرخ طال تاثير مستقيم دارد و اين 

ثبات بر قيمت طال اثر گذاشته است.
در هفته گذشته تداوم سياس��ت هاي نرخ بهره و به 
دنبال آن تقويت ش��اخص دالر مح��دوده حمايتي 
۱700 دالري را از بازار طال سلب كرد. بر اين اساس 
بايد گفت بازارهاي جهاني از جمله طال، بيت كوين و 
شاخص دالر متاثر از عملكرد فدرال رزرو در كاهش 
تورم اياالت متحده به حركت در مي آيند. به دنبال اين 
موضوع بايد به نوسانات قيمتي طال در پي نوسانات 

شاخص دالر در ماه اخير نيز اشاره كرد.
از طرف ديگر برخي از معامله گران معتقدند كه تقاضا 
براي خريد طال در بازار كاهش داش��ته است و مردم 

بيشتر تمايل به خريد طالي دست دوم يا دالر دارند و 
كمتر با نيت سرمايه گذاري طالي نو مي خرند. چون 
اين گروه معتقدند كه كارمزد خريد طالي نو بسيار 
زياد اس��ت و طال براي سرمايه گذاري گزينه چندان 
مطلوبي نيست. براي همين معامله گران مي گويند 
تقاضا براي طال كمتر شده است. البته كاهش تقاضا در 
بازار مصنوعات طال ماجراي جديدي نيست و همزمان 
با افزايش قيمت طال، بازار ش��اهد كاهش معامالت 
بود. چون به نظر مي رسد كه مصرف طال به خصوص 
در بين برخي از بخش هاي جامعه به شدت كم شده 
است. آن گروهي كه تمايل به سرمايه گذاري دارند، 
كمتر به مصنوعات نو تمايل دارند و عده محدودتري 

در مقايسه با قبل، طال مي خرند

  معيار پيش بيني قيمت دالر چيست؟
چهارشنبه ۲0 مهر ۱۴0۱ برخالف روز گذشته اش 
قيمت دال نزولي بود و با قيمت۳۲ هزار و ۶۱۲ تومان 
معامله شد كه بيانگر كاهش ۱۴0 توماني نسبت به 
روز قبل بود. معامله گ��ران روند نزولي قيمت دالر را 

متاثر از قيمت درهم دانستند.
روز سه شنبه قيمت دالر بر مدار صعودي پيش رفت و 
اين در حالي است كه فعاالن بازار با توجه به تاثير نرخ 
درهم بر قيمت دالر اين روند افزايشي را پيش بيني 
كرده بودند. در روز سه ش��نبه آخرين قيمت خريد 
درهم ۹ هزار و ۹0 تومان بود كه به نس��بت روزهاي 
آغازين هفته صعودي بوده اس��ت و معامله گران نيز 
اين افزايش را سيگنالي براي افزايشي شدن قيمت 

دالر دانستند.
قيمت دالر نيز نوسانات روزهاي گذشته را داشت اما 
روزگذشته برخالف سه شنبه ۱۹ مهر با اندكي كاهش 
همراه بود. قيمت دالر در ب��ازار آزاد ۳۲ هزار و ۶۱۲ 
تومان بود كه با ۱۴0 تومان كاهش نس��بت به ديروز 

معامله شد. طي روزهاي گذشته كارشناسان قيمت 
دالر را در بازار با نوس��ان جزئي و با ثبات پيش بيني 
كردند و اين باال و پايين شدن هاي جزئي را بي اهميت 

دانستند.

  نرخ حواله درهم مقاومت كرد
اما معامله گران مي گفتند احتم��اال دليل مقاومت 
بازيگ��ران ارزي و در تهران و رنج ب��ود دالر تهران به 
نرخ حوال��ه درهم برمي گردد. قيم��ت درهم ديروز 
در مقايس��ه با ديروز رنج ب��ود و در مرز ۹ هزار تومان 
معامله شد.  معامله گران مي گفتند اگر نرخ درهم نيز 
 نزولي شود اين امر ممكن است موجب قدرت نمايي 
معامله گران كاهشي ش��ود و به تبع آن نرخ دالر در 
تهران هم در سراش��يبي قرار بگيرد ع��ده اي ديگر 
از معامله گران به قطعي اينترنت اش��اره مي كردند. 
به عقيده اين دس��ته از بازيگران ارزي همين عامل 

موجب شده روند معامالت نقدي كند شود.

   پيش بيني قيمت دالر شدني نيست!
در همين راس��تا فردين آقا بزرگي كارش��ناس بازار 
سرمايه درباره ثبات قيمت دالر به تجارت نيوز گفت: 
آينده بازار ارز قابليت پيش بيني ندارد زيرا دولت تنها 
بازيگر بازار ارز در كشور اس��ت و با خبردرماني بازار 
ارز كنترل شدني نيس��ت. او با تاكيد بر تاثير تورم بر 
قيمت دالر ادامه داد: رش��د اقتصادي كشور با وجود 
درآمدهاي نفتي حدود يك درصد بوده در حالي كه 
هدف رش��د ۴ درصدي در برنامه توسعه بوده است 
بنابراين معيار و مبناي محاس��به قيمت دالر بعد از 
عرضه و تقاضا بايد تورم باشد. آقابزرگي قيمت دالر را 
با توجه به تورم ۴0 درصدي باالتر از رقم كنوني اعالم 
ك��رد و گفت: دولت به هر اب��زار ممكني تا االن مانع 

تحقق قيمت دالر واقعي شده است.

  تالش دولت براي تثبيت قيمت دالر
همچنين برزو حق شناس كارشناس بازارهاي مالي 
با اين اعتقاد كه دولت نمي خواهد در شرايط موجود 
كش��ور قيمت دالر باال برود او گف��ت: دولت در حال 
تثبيت وضعيت موجود است و فنر دالر فعال در دستان 
دولت اس��ت در حالي كه با توجه به تورم ارزش ذاتي 
دالر ۳۲ و ۳۳ هزار تومان نيس��ت و بايد ديد توانايي 
بانك مركزي براي ادامه اين سياس��ت چقدر است . 
حق ش��ناس در ادامه گفت: فعال اين سياست دولت 
است و تا جايي كه دولت منابع در اختيار داشته باشد 
بازار ارز را كنترل خواهد كرد . اين در حالي است كه 
ميثم رادپور از ديگر فعاالن بازار سرمايه در خصوص 
تاثير بازارس��از بر قيمت دالر ب��ه تجارت نيوز گفت: 
عواملي مثل كاهش فروش نف��ت، تحريم ها، بزرگ 
ش��دن بي دليل بدنه دولت تواني ب��راي كنترل بازار 
نمي گذارد. منابع اين كشور به شدت مستهلك شده 
و حتي اگر درآمد نفت هم كاهش پيدا نمي كرد ما در 
اين روند فعلي مي افتادي��م.  او در ادامه افزود: عامل 
تحريم ها به اتفاقات امروز در بازار هاي مالي سرعت 
داده است. در كش��ور دوره ۱0 سال هاي داشتيم كه 
قيمت دالر ثابت مانده بود و مي توانيم بگوييم در آن 
زمان امكان ثبات دس��توري و كنترل بازار ارز وجود 
داش��ت زيرا صادرات، تولي��د، واردات و فروش نفت 
داشتيم. اما امروز با توجه به تحريم ها و تورم، توانايي 
دولت براي بازارسازي و كنترل قيمت بسيار كم شده 
است. با توجه به نظر كارشناسان و فعاالن بازار بسياري 
از معامله گران معتقدند كه قيمت دالر فعال تحت تاثير 
هيچ خبري نيست و روال معمول خود را طي مي كند 
و فعال در حال كانال سازي اس��ت. فعاالن بازار روند 
باثبات��ي را در روزهاي پيش رو براي بازار ارز و قيمت 
دالر پيش بين��ي كرده اند و از نظر آنها اين افت و خيز 

و نوسان محدود و جزئي از روند طبيعي دالر است.

سياسترويداد

ادامه از صفحه اول
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روايت پيمان پاك 
از راهكار ضد تحريمي ايران: 

پول ملي جانشين دالر و يورو 
مي شود

رييس س��ازمان توس��عه تج��ارت مي گوي��د يكي از 
دس��تاوردهاي حضور اي��ران در اج��الس اخير خزر، 
فراهم كردن مقدمات براي اس��تفاده از پول هاي ملي و 
سازوكارهاي بانكي مستقل از سوئيفت، دالر و يورو بوده 
است. به گزارش ايسنا، علي رضا پيمان پاك با اشاره به 
اينكه يكي از بحث هاي مهم، حضور فعاالنه ايران در اين 
اتحاديه ها و پيوندهاي منطقه اي اس��ت كه در اين بين 
بحث اوراسيا به صورت جدي دنبال مي شود، افزود: در 
دولت س��يزدهم، بحث تجارت آزاد با اوراسيا به عنوان 
يكي از موضوعات بسيار مهم مورد توجه قرار گرفته است.

وي با تاكيد بر اينكه نشست ها و پيگيري ها و سفرهاي 
صورت گرفته در حوزه اوراسيا در يك سال اخير بيش 
از تعدادي بوده كه در ۳ س��ال گذشته انجام شده است، 
ادامه داد: در اين راس��تا بيش از ۹ دور نشس��ت )۵ دور 
مجازي و ۴ دور مجازي( براي دستيابي به تجارت آزاد 
منطقه اي كه نخستين تجارت آزاد منطقه اي محسوب 
مي شود، با كشورهاي اوراسيا آغاز كنيم. پيمان پاك در 
ادامه تاكيد كرد: از بين كش��ورهاي اوراسيا، دو كشور 
روسيه و قزاقستان عضو همايش اقتصادي كشورهاي 
ساحلي درياي خزر هستند كه در كنار آنها تركمنستان 
و آذربايجان هم حضور دارند كه ظرفيت منطقه اي بسيار 
خوبي در حوزه هاي تجارت، ترانزيت و حوزه همكاري هاي 
علمي، فناوري و منطقه اي را براي ايران ايجاد مي كنند. 
وي در اين خصوص اضاف��ه كرد: در همايش اقتصادي 
كشورهاي ساحلي درياي خزر دو موضوع پيگيري شد 
كه يكي از آنها برگزاري نشست مشتركي بود كه در آن 
مس��ائل مختلفي از جمله طرح هاي ايران در خصوص 
ايجاد منطقه آزاد مشترك تجاري، مسائل مرتبط با روابط 
بانكي و موضوعاتي در خصوص تزانزيت ارايه شد. بحث 
ديگر هم برگزاري نشست هاي دو جانبه بود. پيمان پاك 
به اين پرسش كه تحريم ها دستاوردهايي مناسبي در 
حوزه تبادالت بانكي از جمله عبور از دالر با تنظيم روابط 
بانكي را به وجود آورد كه در اين بين س��ازمان توس��عه 
تجارت تا چه ميزان روي اين موضوع تمركز مي كند تا 
شرايط براي تبادالت مهم مالي با كشورهاي ديگر ايجاد 
مي كند؟ اينگونه پاس��خ داد: يكي از موضوعاتي كه هم 
مدنظر اقتصادهاي مستقل و هم در اجالس هاي مختلف 
از جمله شانگهاي و همايش اقتصادي كشورهاي ساحلي 
درياي خزر مطرح ش��ده و مي ش��ود، بحث استفاده از 
سپول هاي ملي و سازكارهاي بانكي مستقل از سوئيفت، 
دالر و يورو ات. وي با اشاره به اينكه پيگيري هاي بسياري 
در قالب ايجاد كانال هاي بانكي مستقل يعني حساب هاي 
دوجانبه با اين كشورها انجام شد و بحث هايي در مورد 
همكاري با تكيه بر اين شيوه ها با كشورهايي مانند روسيه 
و ... صورت گرف��ت، اضافه كرد: در اين رابطه معاون اول 
رييس جمهوري، وزير اقتصاد و هم��كاران وزارت امور 
خارج��ه با بانك هاي بزرگ و مهم روس��ي و منطقه اي 
جلساتي داشتند تا اين موضوعات وارد فضاي اجرايي 
شود. رييس سازمان توسعه تجارت افزود: در وضعيت 
فعلي اين بانك ها حساب كارگزاري با بانك هاي ايران باز 
كرده اند و پرداخت و دريافت در آنها صورت مي گيرد و در 
كنار آنها از ظرفيت ايجاد ضمانتنامه استفاده مي كنيم. 
صندوق هاي مش��ترك تامين مالي تشكيل شده كه 
شكل گيري آنها جديد است و پروژه هايي معرفي شده كه 
طرح هاي توجيهي آن در حال بررسي است. همه اينها 
در قالب همكاري مالي منطقه اي اتفاق افتاده است. بر 
اساس گزارش سايت سازمان توسعه تجارت، وي با تاكيد 
بر اينكه در كنار اين موارد، در خصوص بيمه ها اقداماتي 
صورت گرفته، تصريح كرد: توافق نامه ها و قراردادهاي 
بيمه هاي صادراتي امضا ش��ده و در حوزه خدمات فني 
– مهندسي، در حوزه صادرات كاال و در حوزه بيمه هاي 
اتكايي به كار گرفته شده است. همه اين موارد با كشورهاي 

هدف در حال انجام است.

ثبت ركورد كمترين سطح فروش 
اوراق بدهي دولتي در 1401

در مرحله بيست و يكم حراج اوراق بدهي دولتي در سال 
جاري، مجموعا ۱0 ميليارد تومان اوراق فروخته ش��ده 
كه كمترين سطح اين شاخص در سال جاري بوده است. 
بررسي ها در اين هفته نشان مي دهد تمام اوراق اين هفته 
را بورس��ي ها خريداري كرده اند. به گزارش اقتصادنيوز، 
روند خريد و فروش اوراق بده��ي دولتي در ايران نزولي 
شده است. در اين بازار دولت در بازار پول و سرمايه اقدام به 
فروش اوراق مي كند. برخي از كارشناسان معتقدند هرچه 
دولت در اين بازار اوراق بيشتري را بفروشد بيشتر به سود 
اقتصاد خواهد بود. اين در حالي است كه در هفته اخير روند 
فروش اوراق بدهي دولتي در بازار اوليه كاهشي شده است.
   فروش پايين اوراق بدهي دولتي در هفته س�وم 

مهر ماه
در هفته منتهي به ۱۹ مهر ماه بانك مركزي اعالم كرد كل 
اوراق فروخته شده در بازار اوليه برابر با ۱0 ميليارد تومان 
بوده است.  بررسي ها نشان مي دهد اين كمترين سطح 
خريد اوراق بدهي دولتي در ماه هاي اخير بوده است. به 
عبارت ديگر پايين ترين سطح فروش اوراق بدهي دولتي 
در س��ال جاري.  در اين ميان تنها خري��دار اوراق در اين 
هفته بورسي ها بوده اند كه خريدشان ارزشي معادل با ۱0 

ميليارد تومان داشته است.
   ويژگي اوراق عرضه شده در بازار اوليه اوراق بدهي 
در هفته اخير به طور كلي دو دس��ته اوراق به مشتريان 
عرضه شده اس��ت. اراد ۱۱۲ و اراد ۱۱7. دسته اول اوراق 
تاريخ سررسيد دورتر و نرخ سود باالتري داشته كه معادل با 
۲۲.۲۹ درصد بوده است. اين در حالي است كه دسته دوم 
ضمن دارا بودن تاريخ سررسيد كوتاه مدت تر، نرخ سود آن 
هم پايين تر بوده كه برابر با ۲۱.۸ درصد رقم خورده است. 
درانتها آمارهاي ثبت ش��ده از سوي بانك مركزي نشان 
مي دهد در اين بازار آن چه كه بورسي ها خريداري كرده اند 
اوراق با نرخ سود باالتر بوده كه كل اوراق خريداري شده در 

اين بازار را شامل مي شود. 
درنهايت مجموع اوراق بدهي دولتي فروخته شده در طي 
۲۱ مرحله برابر با تقريبا ۵۱ هزار ميليارد تومان بوده است.

 با فضاي امنيتي   افكار عمومي
 و رسانه ها  مديريت  نمي شود

الياس حضرتي، مدير مجموعه رس��انه اي اعتماد، 
در نامه اي خطاب به علي ش��مخاني، دبير شوراي 
عالي امنيت ملي، درباره نحوه برخورد با رس��انه ها 
در اعتراضات اخير، نگاه امنيت��ي به اين موضوع و 
همچني��ن برخوردها با معترضان، دانش��جويان و 

خبرنگاران هشدار داد.
الياس حضرتي، مدير مجموعه رس��انه اي اعتماد، 
در نامه اي خطاب به علي ش��مخاني، دبير شوراي 
عالي امنيت ملي، درباره نحوه برخورد با رس��انه ها 
در اعتراضات اخير، نگاه امنيت��ي به اين موضوع و 
همچني��ن برخوردها با معترضان، دانش��جويان و 

خبرنگاران هشدار داد.
به گ��زارش اعتمادآنالين، مش��روح نام��ه الياس 
حضرتي خطاب به علي شمخاني به شرح زير است: 
با سالم خدمت دوست و برادر گرانقدرم جناب آقاي 

علي شمخاني
بدون مقدمه مي خواهم چند نكته اساسي را به سمع 
و نظرتان برسانم. بحران رسانه در جمهوري اسالمي 
به يك بحران در حوزه امنيت ملي بدل شده است 
و ادامه اين رون��د و هزينه هايي كه بر دوش نظام و 
كشور مي گذارد زين پس بر دوش جنابعالي و شوراي 
امنيت ملي است، تا دير نشده اقدام عاجلي بفرماييد، 
همين امروز دست به كار شويد، دست رسانه هاي 
مس��تقل داخلي را باز بگذاري��د، نگذاريد هر روز با 

تذكرات مختلف ما را محدود كنند.
به صداوسيما فشار بياوريد تا صداهاي ديگر را هم 
بش��نود، به آنها تريبون دهد، هر يك نفر ايراني كه 
به مخاطبين اينترنش��نال و بي بي سي اضافه شود 
مقصرش شما و عملكرد ضعيف مديران جمهوري 
اسالمي در حوزه رسانه است. با امنيتي كردن فضا 
نمي شود افكار عمومي و رسانه ها را مديريت كرد. تنها 
راه حل باقي مانده گفت وگوست. گفت وگو فلسفه و 
منشي دارد، بايد از همه طيف ها باشد. همه جناح ها 
و نس��ل ها بايد با يكديگر صحبت كنند و پيش نياز 
اين مهم، به رسميت شناختن همگان است نه اينكه 
به مانند سال ها و دهه هاي اخير تريبون رسانه ملي 
فقط به عده اي قليل اختصاص پيدا كند كه نتيجه 
اين بي تدبيري را امروز در كف خيابان ها و دانشگاه ها 
و در واكنش طيف گس��ترده مردم باالخص نسل 
جديد مي بينيم كه پيش از اين براي صداوس��يما، 
»ديگري و غريبه« بودند. پدرانه با معضالت مواجه 
ش��ويد. نگذاريد به راحتي خبرن��گاران و جوانان و 
دانش��جويان را به بهانه هاي بعضًا واهي دس��تگير 
كنند. انقالب اسالمي با رأي اكثريت قاطع و عجيب 
و غريب همين مردم بر سر كار آمد و براي نگهداري 
اين مرز و بوم از دست تهاجم دشمن خارجي خون ها 
داده ش��د و همه خانواده ها داغدار شهداي از دست 
رفته شان شدند، چه شد كه از اصالح نااميد شدند و 
دل به تغييرات اساسي تر بستند؟ هر آن بوي اميد 
و اصالحات اساس��ي و شنيدن خواسته هايشان به 
مشام همين معترضين برسد فضا تا حدود بسيار 
زيادي مي تواند آرام تر ش��ود، فقط زمان را از دست 
ندهي��د. آزادي رس��انه ها، انتخاب��ات آزاد، فضاي 
آزاد سياس��ي، اجتماعي و دانش��گاه و آزادي بيان 
از ش��اخصه هاي ذاتي جمهوري اس��المي بود كه 
يكي يكي داريم از دستشان مي دهيم. كساني كه 
انتخابات رياست جمهوري اخير را به آن شكل برگزار 
كردند االن مسووليت عملكرد خود را نمي پذيرند. 
نگذاشتند انرژي و تاثيرگذاري مردم در انتخابات 
ظهور و بروز پيدا كند و امروز س��اكت اند. هر كدام 
از اين مهم ها ي��ك فرصت تاريخي براي جمهوري 
اسالمي بوده و هست كه با عملكرد مشكوك عده اي 
در داخل حكومت به تهديد بزرگي بدل مي شود و 
هزينه هاي گزافي روي دست نظام مي گذارد. بيش 
از اين جاي سخن نيست، لطفا هرچه زودتر عمل 
كنيد كه مس��ووليتي تاريخي روي دوش��تان قرار 

گرفته است.
با تشكر
الياس حضرتي
 مدير مجموعه رسانه اي اعتماد 
و فعال سياسي فرهنگي

 مرحله پيشابرنامه ريزي 
در اقتصاد ايران 

۵( در اي��ران ن��ه تنه��ا ب��ه اص��ول آكادميك و 
علم��ي اقتص��اد توج��ه نمي ش��ود، بلك��ه نظام 
تصميم س��ازي هاي اقتصادي و راهبردي كشور 
به گونه اي است كه باعث ايجاد مشكل و نارسايي 
در حوزه هاي اقتصادي و نظامات بانكي مي شود. 
طرح بانكداري كه اخي��را مجلس يازدهم تالش 
براي تصويب آن را در دستور كار قرار داده از جمله 
ايده هاي ناپخته اي است كه از يك طرف استقالل 
بانك مركزي را تضعيف مي كند و از سوي ديگر آن 
را در حد يكي ادارات تابعه دولتي پايين مي آورد. در 
واقع نه تنها تالشي براي نهادسازي و ارتقاي سطح 
نهادهاي كژكاركرد موجود نمي شود، بلكه تالش 
مي شود تا نهادهاي حداقلي موجود نيز از ريشه و 
بن برچيده ش��وند. با اين فرمان نمي توان اقدام به 
اصالح نظامات بانكي، مالياتي، يارانه اي و... كرد، 
چرا كه تصميم س��ازان خردمندانه تصميم گيري 
نمي كنند. با اين توضيحات به نظرم اقتصاد ايران 
هنوز بايد ياد بگيرد كه به اصول اقتصادي و علمي 
توجه كند. يعني ما در مرحله پيش��ابرنامه ريزي 
قرار داريم. در وهله نخست مسووالن ايراني بايد به 
اصول آكادميك و علم اقتصادي باور داشته باشند 
تا در مراحل بعد بت��وان گفت كه چگونه مي توان 
از علم اقتصاد جهاني بهره برداري مناس��بي براي 

اقتصاد ايران داشت.

با روند نزولي دالر ، قيمت طال نيز متاثر از بازار ارز كاهش داشت

واكاوي داليل اقتصادي اعتراضات اخير

سد دالر مقابل رشد قيمت سكه

 ناكارآمدي دولت موجب كاهش ارزش پول ملي شده
يك كارشناس اقتصادي اظهار داشت: اينگونه نيست 
كه دولت به مطالبات مردمي توجه نداش��ته باشد و 
اتفاقا دولت درك��ي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي 
جامعه دارد اما بحث عدم توانايي در اتخاذ تصميمات 
است. بايد توجه داشته باشيم گاهي براي يك تصميم 
هزينه كمي داده مي ش��ود اما گاهي افراد در حالت 
انتظار باقي مي مانند كه ببينند هزينه اين تصميم تا 
چقدر مي تواند افزايش پيدا كند و در آن زمان دست 

به اتخاذ آن تصميم  بزنند.
عليرضا حي��دري به ايلنا مي گويد ريش��ه اعتراضات 
مشكالت اقتصادي است، اظهار داشت: از سال ۹7 كه 
اراده دول��ت مبني بر تغيير نرخ برابري دالر بود و پس 
از آن ن��رخ دالر به تدريج از ۳ ه��زار تومان به ۳0 هزار 
تومان رسيد، بستري براي اين اتفاقاتي كه امروز شاهد 
آن هس��تيم، ايجاد و از آن به بعد هم در سال ۹۸ هم با 
افزايش نرخ بنزين شاهد تكرار اين اتفاقات بوديم؛ كامال 

مشخص بود كه اعتراضاتي به همراه خواهد داشت.
وي ادامه داد: پس از اين تحوالت اقتصادي؛ با تغيير 
نرخ برابري ارز، كاهش قدرت خريد مردم ناش��ي از 
كاهش ارزش پول ملي در يك بازه زماني كوتاه مدت 
در كنار افزايش نرخ تورم كه به باالتر از ۴0 درصد هم 
رسيد، كامال مشخص بود جمعيت عظيمي به سمت 
فقر هدايت شوند و طبقه متوسط جامعه هم به سمت 
طبقات فقير حركت كنند. همين فرايند پتانسيلي را 
ايجاد كرد تا در ش��رايط خاصي مانند امروز اين موج 
انتقادات و اعتراضات تجمعي ناشي از آثار اقتصادي 

سر باز كند و خود را بروز دهند. 
اين كارش��ناس اقتصادي گفت: ش��ايد پس از اين 
مردم ديگر ني��ازي به ارايه دليلي ب��راي اعتراضات 
خود نداش��ته باش��ند و ديگر با اعتراضات اجتماعي 
هم مواجه نش��ويم و انتقادات و اعتراضات مشخصا 
با موض��وع اقتصادي دنبال ش��وند و ب��ا معترضاني 
مواج��ه خواهيم بود كه ش��رايط اقتصادي جامعه را 

هدف گذاري مي كنند.
حيدري با بيان اينكه شرايط موجود، نتيجه و تصوير 
سياست هاي غلط دولت ها است كه امروز جمعيت 
۲۵ ميليون فقير در جامعه وج��ود دارد كه عليرغم 
آنكه بيشتر از ساعت معمول و متعارف كار مي كنند 
اما توانايي پوش��ش هزينه هاي حداقل��ي را ندارند، 
افزود: طبيعي اس��ت كه در اين شرايط بايد منتظر 
اعتراضات در جامعه بود كه بخشي از اين اعتراضات 
پنهان و با هدف ناكارآمد كردن اقتصاد بوده و آثار آن 
را تنها مي توان در اعداد و ارقام مربوط به شاخص هاي 
اقتص��ادي ديد. همچني��ن بخش��ي از اعتراضات و 
انتقادات آش��كار بوده به شكل همان چيزي كه اين 
روزها با آن مواجه هستيم و معتقدم پس از اين هم با 
اشكال مختلف اعتراضات و به طور مشخص با رويكرد 

اقتصادي مواجه خواهيم بود. 
وي با اشاره به پاسخ دولت به مطالبه هاي اقتصادي 
مردم در اين شرايط گفت: اينگونه نيست كه دولت 
به مطالبات مردمي توجه نداشته باشد و اتفاقا دولت 
دركي از وضعي��ت اقتصادي و اجتماعي جامعه دارد 
اما بحث عدم توانايي در اتخاذ تصميمات است. بايد 
توجه داشته باش��يم گاهي براي يك تصميم هزينه 
كمي داده مي ش��ود اما گاهي افراد در حالت انتظار 
باقي مي مانند كه ببينند هزينه اين تصميم تا چقدر 
مي تواند افزايش پيدا كند و در آن زمان دست به اتخاذ 

آن تصميم  بزنند.
اين كارش��ناس اقتص��ادي افزود: در ح��ال حاضر 
سياس��ت گذار اقتصادي منتظر اس��ت ببيند با چه 
هزين��ه اي مي تواند رويكرد را تغيي��ر و اصالحات را 
انجام دهد و اساس��ا فشار ناشي از اين هزينه ها است 
كه سياست گذار اقتصادي را وادار به تغيير در نگرش 
و تصميم مي كند. معتقدم اين رويكرد اشتباه است و 
اتفاقا سياست گذاران اگر به دنبال بهره وري و كارايي 
هستند بايد با هزينه كم، اصالحات را انجام دهند نه 

اينكه منتظ��ر بمانند هزينه ها افزايش و به دنبال آن 
فشار زياد شود كه بعضا پس از اين انتظار اين هزينه ها 
در اصالحات اثر بخش مطلوب نخواهد داشت و اين 
پرسش مطرح مي شود كه آيا اگر امروز سياست گذار 
اعالم كند كه مطالبات مردم را متوجه شده و دست 
به اصالحات بزند، جامعه حتي با واقعي ش��دن اين 

اصالحات، اين تغيير رويكرد را مي پذيرد؟
حيدري گفت: طبيعي اس��ت كه با مقاومت بيشتر 
در مقابل اصالحات به دنبال هزينه بيش��تر هستند. 
گاهي افراد به يك واقعيت اشراف پيدا مي كنند و بنا به 
مصالحي چه خارج و چه درون اراده افراد و نهاد حاضر 
به واقعي كردن آن و انجام آن اصالحات نمي ش��وند 
ام��ا واقعيت اين اس��ت كه امروز در ح��ال پرداخت 
هزينه هاي سنگين هستيم وقتي درباره اصالحات 
اقتصادي صحبت مي كني��م، درباره اهميت كاهش 
هزينه هاي عمومي دولت و هزينه هايي كه تا به امروز 
در جهت ناكارآمدي دولت پرداخت ش��ده، صحبت 
مي كني��م در نهايت به هزينه هاي به جامعه تحميل 

مي شود، مي رسيم. 
وي تاكيد كرد: به چه دلي��ل نهاد دولت اين حجم از 
هزينه ها را با هدف ناكارآمدي و رويكرد ناكارآمدي 
مي تراش��د و بر بدنه جامعه تحمي��ل مي كند كه در 
نهايت منجر به كس��ري بودجه ناشي از عدم تعادل 
بودجه اي مي رس��د و مجبور مي شود كه از ابزارهاي 
تامي��ن مالي ب��راي جبران كس��ري اس��تفاده كند 
كه درنهاي��ت به تغيير متغيره��اي اقتصادي كالن 
مي انجامد كه افزايش بدهي دولت به مردم، افزايش 
بدهي دولت به بانك مركزي و بانك ها را به دنبال دارد 
و در يك فرآيندي منجر به افزايش تورم و در نتيجه 

افزايش قيمت ها مي شود.
حيدري ادامه داد: بايد توجه داشت اين افزايش تورم و 
قيمت ها منجر به كاهش ارزش پول ملي مي شود كه 
ادامه اين فرآيند فجايعي كه امروز با آن مواجه هستيم 

را با خود همراه داشته و دارد.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه اين تغيير 
رويك��رد، بنيادي و يك كار و اقدام س��ختي اس��ت، 
گفت: اگر دولت ها هوش��يار بودند و اجازه نمي دانند 
بودجه هاي كش��ور به اين اعداد تهاجمي برسند كه 
در مواردي با ۵0 درصد كسري بودجه مواجه شوند، 
جامعه امروز با اين مشكالت مواجه نبود چراكه اين 
كسري ها ريش��ه تمام مشكالتي هستند كه امروز با 

آنها مواجه ايم. 
وي تاكيد كرد: اگر مسائل اجتماعي را تحليل كنيم 
به بن و ريشه اقتصاد مي رسيم كه بي انضباطي كامل 

مالي دولت ها را نشان مي دهد.
اين كارش��ناس اقتصادي با اش��اره ب��ه راهكارهاي 
ميان مدت و بلندمدت برون رفت از ش��رايط كنوني 
اظهارداش��ت: در ابتدا بايد يك فهم مش��ترك بين 
جامعه و سياس��ت گذار ايجاد ش��ود و باي��د بتوانيم 
خواسته هاي مشترك را طبقه بندي كنيم و براساس 
آن برنامه ميان مدت و بلندمدت براي بهبود شرايط 
ايجاد كنيم كه متاسفانه اين موضوع با ابزارهايي كه 

امروز از آن استفاده مي كنيم سازگاري ندارد.
حي��دري ادام��ه داد: در حال حاضر سياس��ت گذار 
مطالباتي را ك��ه جامعه دنبال مي كند را قبول ندارد 
و ريش��ه مطالبات آن را هم حتي قبول ندارند. بايد 
توجه كنيم كه ريشه مطالبات هم اقتصادي است كه 

در واقع رويكرد اجتماعي دارد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: امروز وقتي مي گوييم 
بخش قابل توجهي از جمعيت جامعه فقير شده اند، 
گوش ش��نوايي وجود ندارد و با اين رويكرد طبيعي 
اس��ت كه نمي توان قدمي براي اصالحات و رسيدن 
به خواس��ته و فهم مش��ترك بين سياس��ت گذار و 
جامعه برداريم و تا زماني كه اين ش��رايط ادامه دارد 
جامعه از آنچه كه بايد وجود داش��ته باش��د، فاصله 

خواهد داشت.



معامالت آخرين روز كاري هفته با رشد ۰.۴۷ درصدي 
ش��اخص كل بورس تهران به پايان رس��يد و اين نماگر 
كه در ميانه هفته در مرز س��قوط از ابركانال ۱.۳ ميليون 
واحد قرار گرفته بود؛ اما حاال به سطح يك ميليون و ۳۱۹ 
هزار واحدي رس��يده است. در اينبخش عمده اي از بازار 
سبزپوش شدندولي از س��وي ديگر خروج سرمايه هاي 
خرد در بازار افزايش ياقت و در مقابل سرمايه هاي كمي 
س��نگين تر وارد بازار شد و ارزش معامالت نيز همچنان 
كمتر از يك هزار ميليارد تومان اس��ت. ديروز سهامي به 
ارزش ۲۱۱ ميليارد تومان در مس��ير حقيقي به حقوقي 
جابه جا ش��د. به اين ترتيب در ۲۰ روز س��پري ش��ده از 
اولي��ن ماه پاييز، ۳ه��زار و ۵۴۶ ميليارد توم��ان از تاالر 
شيشه اي خارج شد كه با مجموع سرمايه هاي خروجي 
در شهريورماه برابري مي كرد. اين روزها خبر بودجه در 
بورس سر و صداي بسيار زيادي كرده و مسووالن بورسي 
نيز جلسه هاي زيادي درخصوص سهم بورس در بودجه 
مي گذارند. پس از انتشار اخبار مثبت و پيشنهاد مديران 
بورس��ي براي بودجه سال ۱۴۰۲ بسياري از سهامداران 
نسبت به آينده بورس اميدوار شدند و به گفته اين افراد 
با تغييرات مثبت به نفع بورس در اليحه بودجه سال آتي 
بورس مي تواند رش��د كند و سپس از كوچك ترين رشد 
ما س��هامداران نقدينگي جديد وارد ب��ازار مي كنيم. در 
مقابل نيز برخي از سهامداران اميدي به تغييرات ندارند و 
مي گويند بودجه سال آتي نمي تواند تاثيري روي بورس 
داشته باشد و ما سرمايه گذاران به هر واسطه اي از چرخه 
معامالت خارج مي شويم. البته بايد نااميدي سهامداران را 
جدي گرفت چرا كه ممكن است در تمامي بازار سرمايه 
نفوذ كند و در نهايت نقدينگي را به سرعت از بورس خارج 
كند. همايون دارابي، كارشناس بازار سرمايه نيز در مطلبي 
نوشت: بودجه برنامه يك ساله كشور در حوزه اقتصادي 
است و داراي اهميت بسيار بااليي است؛ به نحوي كه اگر 
يك بودجه مناسب با شرايط خوب تدوين شود مي تواند 
در كليت اقتصاد تاثير مثبت داشته باشد.با نزديك شدن 
زمان تدوين اليحه بودجه هر ساله بازار سرمايه دستخوش 
تالطم هاي ناشي از خبرهايي اس��ت كه در مورد اليحه 
بودجه منتش��ر مي شود و امسال هم متاسفانه خبرهاي 
اوليه خبرهاي خوبي نبوده است.سال گذشته هم همين 
اتفاق رخ داد و در نهايت دولت مجبور شد با دستورالعمل 
۱۰ م��اده اي، تاثير خبرهاي منتشرش��ده درباره اليحه 
بودج��ه را كم كند و مصوبات ۱۰ گانه را در اليحه بودجه 
بگنجاند.امس��ال اندكي آينده نگري ص��ورت گرفته و 
جلساتي را برگزار مي كنند كه نگراني هاي سال گذشته در 
اليحه بودجه بروز نكند. معموال اين نگراني ها در چند حوزه 
است مانند خوراك پتروشيمي ها، نرخ حامل هاي انرژي 
و قيمت س��وخت، حقوق دولتي معادن و موارد ديگري 
از اين دس��ت كه معموال در اليحه بودجه قرار مي گيرد 
و مقداري براي بازار نگران كننده است. برگزار كردن اين 
جلسه در ذات خود اقدام خوبي بوده و اميدواريم نكاتي كه 
در اين جلسه مطرح شده در تدوين اليحه بودجه گنجانده 
شود تا بعدا پيامدهاي منفي در بازار سرمايه بروز نكند.

اوراق تبعي به نوعي نشان دهنده اطمينان بازار نسبت 
به س��طح ارزندگي قيمت است؛ به اين معنا كه وقتي 
ش��ركتي اوراق تبعي منتشر مي كند بر اين باور است 
كه سهامي كه در آن روز منتشر كرده آنقدر ارزندگي 
دارد كه شركت حاضر باشد به عنوان مثال ۲۰ درصد 
بابت خريد آن بهره پرداخ��ت كند و اگر قيمت به آن 
اندازه رشد كرد آن ۲۰ درصد را به سهامداران پرداخت 
مي كند.اين يك گام اطمينان بخش است اما در نهايت 
بازار زماني مي تواند ش��اهد جريان مثبت باش��د كه 
نگراني هاي عمده در حوزه قيمت گذاري دستوري، نرخ 
بهره و اختالف نرخ نيما و آزاد دالر برطرف شود. اكنون 
اين مشكالت اساسي وجود دارند و انتشار اوراق تبعي 

مرهمي بر اين زخم است و درمان قطعي آن نيست.

   پيشنهاد مديران براي اليحه بودجه
رضا نوحي حف��ظ آباد، مدير نظارت ب��ر نهادهاي مالي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در نخس��تين نشس��ت 
هم انديشي در ارتباط با مسائل مرتبط با بودجه عمومي 

دولت براي س��ال ۱۴۰۲، گسترش بازار سرمايه در كنار 
اقدامات انجام شده را يكي از دغدغه هاي موجود برشمرد 
و اظهار كرد: براي اين منظور نيازمند طراحي ابزارهايي 
هستيم تا بتوانند ورود مستمر جريان نقدينگي به بازار را 
تضمين كنند. او ادامه داد: طي جلساتي كه با فعاالن بازار 
سرمايه داشته ايم تالش شد تا براي نمونه صندوق هاي 
سرمايه گذاري بازنشستگي موضوع قانون بازار اوراق بهادار 
طراحي شود و نسخه اوليه اين امر نيز انجام شد تا با اين 
اقدام به نياز سرمايه گذاري طيف گسترده اي از متقاضيان 
اين امر را پاسخ دهيم. نوحي با اشاره به اينكه در حال حاضر 
شركت هاي متعددي وجود دارند كه براي پرسنل خود 
يا عموم مردم اقدام به تشكيل صندوق هاي تامين مالي 
آتي كرده اند كه صندوق هاي غيرشفافي هستند، تصريح 
كرد: ما اگر بتوانيم از ظرفيتي كه قانون بازار اوراق بهادار 
براي صندوق هاي بازنشستگي تعريف كرده است، استفاده 
و اينها را وارد بازار كنيم، قادر خواهيم بود جريان مستمر 
وجوه نقد به بازار سرمايه را داشته باشيم كه از ماندگاري 
نيز برخوردار است. همچنين اين صندوق ها از مديريت 
تخصصي نهادهاي مالي نيز بهره مند مي ش��وند. مدير 
نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس ادامه داد: براي 
تشكيل چنين صندوق هايي نياز به مشوق هايي داريم تا 
شركت ها يا كارفرماياني كه مي خواهند در اين صندوق ها 

مشاركت كنند، از معافيت هاي مالياتي برخوردار شوند.
او بهره بردن از امالك و مستغالت راكد شركت ها را عامل 
ديگري در راستاي ورود نقدينگي به بازار سرمايه برشمرد 
و اذعان كرد: در اين رابطه، صندوق سرمايه گذاري امالك 
و مستغالت تشكيل شده است و پياده سازي صحيح اين 
صندوق مي تواند به ايجاد نقدينگي مناسب كمك كند. 
به گفته نوح��ي، در قانون بودج��ه ۱۴۰۱ از بابت نقل و 
انتقال دارايي »به« و »از« صندوق سرمايه گذاري امالك 
و مستغالت، معافيت مالياتي داشته ايم. اين موضوع براي 
قانون بودجه ۱۴۰۲ نيز درخواس��ت مي ش��ود. محسن 
انصاري مهياري، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس 
و اوراق بهادار با بيان اينكه در جلسه حاضر تمام ابهاماتي 
كه در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت به درستي تبيين 
شد، اظهار كرد: س��ازمان بورس در بودجه سال ۱۴۰۱ 
اقدامات اثرگذاري را انج��ام داد، از جمله بحث مالياتي 
۵ درصد تمامي شركت ها افزون بر معافيت مالياتي براي 
ش��ركت هاي حاضر در بورس و الزام به پرداخت س��ود 
ناش��رين از طريق سامانه س��جام از جمله اقدامات سال 
گذشته بوده اس��ت. او ادامه داد: سازمان بورس در سال 
جاري براي بودجه ۱۴۰۲ اقدامات��ي را مدنظر قرار داده 
است. از جمله اين موارد موضوع قيمت گذاري دستوري 

است؛ براساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب 
و كار الزم اس��ت در بودجه ساالنه هم بيايد كه اگر دولت 
اصرار به قيمت گذاري دس��توري دارد بايد ضرر و زياني 
كه در پي اين اقدام به صنعت مربوطه وارد مي شود را نيز 
بپردازد. مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس پيگيري 
مطالبات ۳۰ همتي اوره اي ها را از ديگر موارد عنوان كرد 
و ادامه داد: در موضوع قطع برق و گاز الزم است مواردي 
در قانون بودجه لحاظ شود. در سال جاري تنها ۱۷ شركت 
فوالدي به دليل قطع برق متحمل ۶۴ همت كاهش فروش 
شده اند و الزم اس��ت فردي كه دستور قطع گاز يا برق را 
مي  دهد، او ضرر صنايع را جبران كند. وحيد روشن قلب، 
مدير نظارت بر بازار اوليه س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
اظهار كرد: در حوزه بازار اوليه تالش مي ش��ود تا موضوع 
معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل سود انباشته به 
صورت قانون دايمي لحاظ ش��ود تا مانع خروج س��ود از 
شركت ها شود. ليال سهرابي، سرپرست اداره استعالمات 
حرفه اي حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 
ماهيت قانون بودجه از نظر حقوقي بسيار مهم است، ابراز 
كرد: قانون بودجه از جمله قوانين موقت تلقي مي شود و 
احكامي كه در قانون بودجه سال جاري وجود دارد مانند 
استفاده از سامانه س��جام براي پرداخت سود ناشران در 
سال هاي قبل نبوده است. او ادامه داد: بنابراين، الزم است 
مواردي كه در قانون بودجه سال جاري وجود دارد و براي 
بازار مفيد هست، حتما در بودجه سال آينده نيز لحاظ شود 
و در صورتي كه چنين نشود با توجه به موقتي بودن قانون 

بودجه، ويژگي قابل استناد بودن را از دست مي دهند.
علي قدمي، دس��تيار معاون نظارت ب��ر نهادهاي مالي 
سازمان بورس و اوراق بهادار، گنجاندن مصوبات ۱۰ بندي 
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را از جمله مطالبات عنوان كرد 
و اعالم كرد: در همين راس��تا موارد جديدي در حمايت 
از بازار نيز گنجانده شده اس��ت.او عرضه اموال دولت در 
بورس و حضور رييس سازمان در كميته انتشار اوراق مالي 
� اسالمي را از جمله اين موارد برشمرد. محمدي از شركت 
بورس كاالي ايران، پيشنهادهاي اين شركت در ارتباط با 
بودجه سال آتي را مرتبط با موضوعات توسعه اي اين بازار 
برشمرد و گفت: عملياتي كردن اسناد اعتباري و اوراق گام 
و ال س��ي و برات، ماليات بر ارزش افزوده گواهي سپرده 
كااليي، توس��عه بازار امالك و مستغالت و انتقال كامل 

قير تهاتري به بورس كاال از جمله اين پيشنهادها است.

   بازار از دريچه معامالت
در آخرين روز معامالتي هفته شاخص هم وزن با يك هزار 
و ۳۹۱ واحد افزايش به ٣۸۰ هزار و ۲۷۰ واحد و شاخص 

قيمت با ۸۳۱ واحد رشد به ۲۲۷ هزار و ۲۵۱ واحد رسيد.
ش��اخص بازار اول، پنج هزار و ۶۳۲ واحد و شاخص بازار 
دوم، ۹  ه��زار و ۱۹۹ واح��د افزايش را ثب��ت كرد.ارزش 
معامالت بازار سرمايه ديروز به هزار و ۹۵۷ ميليارد تومان 
رسيد. همچنين در اين روز ۲۰۴ ميليارد تومان نقدينگي 
از بازار سرمايه خارج شد و تعداد نمادهاي مثبت بازار به 
۳۶۱ و تعداد نمادهاي منفي به ۲۷۵ نماد رسيد. همچنين 
فوالد مباركه اصفهان )ف��والد( با يك هزار و ۱۱۵ واحد، 
پتروشيمي پرديس )شپديس( با ۸۱۵ واحد، ملي صنايع 
مس ايران )فملي( با ۷۵۶ واحد، پتروشيمي نوري )نوري( 
با ۵۶۵ واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس )فارس( 
با ۵۲۱ واحد، شركت س��رمايهگذاري تامين اجتماعي 
)شس��تا( با ۴۳۵ واحد و شركت س��رمايه گذاري غدير 
)وغدير( با ۳۴۵ واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه 
شدند.در مقابل پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با ۱۰۷ 
واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( با ۶۳ واحد، فرآوري 
معدن��ي اپال كاني پارس )اپال( ب��ا ۵۳ واحد، پااليش 
نفت اصفهان )ش��پنا( با ۵۰ واحد، ورس اوراق بهادار 
تهران )ورس( ب��ا ۴۸ واحد و بورس كاالي ايران )كاال( 
با ۴۶ واحد تاثير منفي بر شاخص بورس داشتند. روز 
چهارشنبه نماد آلومردا )فمراد(، شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شستا(، پااليش نفت اصفهان )شپنا(، 
صنعتي زر ماكارون )غزر(، گروه دارويي بركت )بركت(، 
معدني دماوند )كدما( و گسترش سرمايه گذاري ايران 
خودرو )خگستر( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.

گروه صنايع غذايي به جز قند هم در معامالت ديروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه ۳۳۶ ميليون و ۲۵۸ هزار برگه سهم به ارزش 

۲ هزار و ۷۹ ميليارد ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيزروز گذشته بيش از ۵۴ واحد افزايش 
داشت و به ۱۷ هزار و ۹۷۰ واحد رسيد.در اين بازار بيش از 
۲ ميليارد و ۴۲۴ ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد 
ش��د و تعداد دفعات معامالت روز چهارشنبه فرابورس 
بيش از ۱۳۹ هزار و ۶۹۳ نوبت بود.پتروش��يمي زاگرس 
)زاگرس(، توليد نيروي برق دماوند )دماوند(، آهن و فوالد 
غدير ايرانيان )فغدير(، صنعتي مينو )غصينو(، پتروشيمي 
مارون )مارون( و پليمر آرياساسول )آريا( با تاثير مثبت 
بر ش��اخص فرابورس همراه بودن��د، همچنين پااليش 
نفت الوان )شاوان(، فرابورس ايران )فرابورس(، شركت 
سرمايه گذاري صبا تامين )صبا( و مجتمع جهان فوالد 

سيرجان )فجهان( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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مديريت تخصصي بخش مسكن 
با صندوق امالك و مستغالت

سنا| محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه 
صندوق امالك و مس��تغالت يك��ي از ابزارهاي 
مح��رك اقتصادي و راهكار تنظي��م و رونق بازار 
مس��كن به ش��مار مي رود گفت: اين صندوق ها، 
نوعي صندوق سرمايه گذاري هستند كه سرمايه 
افراد را به منظ��ور س��رمايه گذاري در امالك و 
مستغالت جمع آوري و واحدهاي اين صندوق ها 

در بورس مورد معامله قرار مي گيرد.
وي افزود: صندوق امالك و مستغالت ظرفيت بسيار 
خوبي را در حوزه مسكن ايجاد مي كند. به گفته اين 
نماينده مجلس؛ فراهم كردن امكان سرمايه گذاري، 
توسعه و بهسازي و نيز فراهم شدن امكان مديريت 
تخصصي در بخش امالك و مستغالت از كاركردهاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري در امالك و مستغالت 
اس��ت. پورابراهيمي بر اين باور است كه ابزارهايي 
كه تاكنون در بازار س��رمايه فعال ش��ده به بهبود 
عملكردها و شفافيت اطالعات و برنامه ريزي دقيق تر 
در حوزه ميدان��ي مرتبط با ماموريت هاي مختلف 
كمك كرده اس��ت. رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس در ادامه عنوان كرد: هنر بازار س��رمايه اين 

است كه تجهيز منابع را به درستي انجام دهد.

مزاياي استفاده از صندوق
امالك و مستغالت چيست؟

ايرنا| محمد پورمزرعه با بيان اينكه سرمايه گذاري 
هميشه با ريسك همراه است و سرمايه گذاري هاي 
پرسودتر ريسك هاي باالتري نيز دارند، افزود: بازار 
امالك و مس��تغالت يكي از گزينه هاي كم ريسك 
ولي پربازده براي سرمايه گذاران به حساب مي آيد.

وي با بيان اينكه صندوق سرمايه گذاري مستغالت، 
واحدي تجاري اس��ت كه به منظور كس��ب سود، 
سبدي از دارايي هاي مبتني بر امالك و مستغالت را 
خريداري و اداره مي كند، اظهار داشت: سود حاصل 
از اين سبد سرمايه گذاري ميان سهامداران صندوق 

سرمايه گذاري مستغالت توزيع مي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: صندوق امالك و 
مستغالت، شركت هاي امالك و مستغالتي هستند 

كه در بورس فعال و به مردم سهام مي فروشند.
وي اعالم كرد: مديريت مجموع��ه اي از دارايي ها 
مانند زمين، برج، فروشگاه ها و نيز تقسيم قسمت 
زيادي از س��ود حاصله )مثاًل ۷۵ يا ۹۰ درصد( بين 
سهامداران جزو ويژگي هاي اين صندوق محسوب 
مي ش��ود. پورمزرعه توضيح داد: صندوق امالك و 
مستغالت براي نخس��تين بار در امريكا و در سال 
۱۹۶۱ ايجاد شد، در آن سال قانوني توسط كنگره 
تصويب ك��رد كه ب��ه موجب آن س��رمايه گذاران 
مي توانستند سهام مربوط به صندوق هاي مسكن 
و مستغالت را نيز مانند س��اير دارايي هاي موجود 
در بورس بخرند و معامله كنند. اين كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به اينكه در تاريخ اول ژانويه ۱۹۶۱ 
الحاقي قانون ماليات ه��ا مزاياي مالياتي خاصي را 
براي اين نوع جديد از شركت هاي سرمايه گذاري 
پيش بين��ي كرد، افزود: بر اس��اس اين الحاقيه، در 
صورتي كه صندوق هاي سرمايه گذاري مستغالت 
ش��رايط معيني را احراز كنند، سود تقسيمي آنها 

معاف از ماليات خواهد بود.
وي گفت: تصويب قانون يادش��ده ب��ه اين منظور 
صورت گرفت كه براي همه سرمايه گذاران فرصت 
سرمايه گذاري در سبد سرمايه گذاري متنوعي از 
امالك و مستغالت درآمدزا فراهم شود، با تصويب 
اين قانون، س��رمايه گذاري در طبقه دارايي امالك 
و مس��تغالت از طريق خريد و فروش اوراق بهادار 
امكان پذير شد. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه پس از آن اين صندوق ها در اكثر كشورهاي 
جهان راه اندازي شد، گفت: بر اساس گزارش انجمن 
ملي امالك و مستغالت امريكا )NAREIT( ارزش 
ب��ازار جهان��ي صندوق هاي امالك و مس��تغالت 
در س��ال ۲۰۱۶، ۱.۱ تريلي��ون دالر بوده اس��ت. 
وي گفت: صندوق هاي س��رمايه گذاري امالك و 
مستغالت، امالك و مستغالت درآمدزا را خريداري 
و اداره مي كنند. اين صندوق ها در طيف وس��يعي 
از فعاليت ه��ا مانند ليزينگ، تعمي��ر و نگهداري، 
ساخت وساز امالك و مستغالت و ارايه خدمات به 

مستأجران اشتغال دارند.
پورمزرع��ه اظهار داش��ت: وجه تماي��ز عمده اين 
صندوق ها و ش��ركت هاي عملياتي مستغالت آن 
اس��ت كه در آنها خريديا س��اخت و ساز به منظور 
نگهداري، اداره و نهايتًا كسب درآمد )عمدتًا اجاره( 

صورت مي گيرد و هدف از آن فروش نيست.
اي��ن تحليلگ��ر مس��ائل اقتص��ادي ادام��ه داد: 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مس��تغالت رهني 
)Mortgage REITs( از ديگ��ر صندوق هاي 
سرمايه گذاري امالك و مستغالت است كه عمدتًا 
سبد سرمايه گذاري آنها سرمايه گذاري مستقيم 
از طري��ق اعط��اي وام به صاحبان مس��تغالت و 
 )REOCs( ش��ركت هاي عملياتي مس��تغالت
يا س��رمايه گذاري غيرمس��تقيم از طريق خريد 
وام هاي رهني يا اوراق بهادار با پش��توانه رهن را 
شامل مي ش��ود. پورمزرعه با بيان اينكه برخي از 
مهم ترين حوزه هاي فعاليتي اين صندوق ها شامل 
خرده فروشي، مس��كوني، بيمارستاني، اداري و 
هتل ها مي شود، گفت: به عنوان مثال صندوق هاي 
امالك و مستغالت خرده فروش كه بيشترين سهم 
از اين ب��ازار را نيز به خود اختص��اص داده اند، به 
صندوق هايي گفته مي شود كه در حوزه مال ها و 
فروشگاه هاي بزرگ فعال هستند. اين كارشناس 
بازار سرمايه در پايان به مزاياي سرمايه گذاري در 
صندوق امالك و مستغالت اشاره كرد و گفت: اين 
صندوق ها داراي مزاياي مالياتي، نقدش��وندگي، 

تنوع سرمايه گذاري و مديريت حرفه اي است.

سود سپرده بانكي صندوق هاي 
سرمايه گذاري مشمول ماليات نيست
دي�وان عدال�ت اداري| به دنبال طرح ش��كايتي 
به خواسته ابطال نامه ش��ماره ۲۰۰/۲۱۲/ص مورخ 
۱۴۰۱/۱/۱۰ ريي��س كل س��ازمان امور مالياتي كل 
كشور كه بر اساس آن مقرر ش��ده است سود سپرده 
بانكي صندوق هاي س��رمايه گذاري، مشمول تبصره 
۱ ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم بوده و 
عدم اجراي بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون ماليات هاي مستقيم 
در مورد اشخاص حقوقي به استثناي موارد مذكور در 
تبصره فوق موجب شمول ماليات نسبت به سود سپرده 
بانكي صندوق هاي سرمايه گذاري نخواهد شد، هيات 
عمومي ديوان عدالت اداري به اين شكايت رسيدگي و 
راي به عدم ابطال مقرره مذكور صادر كرد. بر اساس راي 
مزبور اعالم شده است: »هرچند برمبناي بند ۲ ماده 
۱۴۵ قانون ماليات هاي مستقيم )اصالحي موصوب 
۱۳۸۰/۱۱/۲۷(، سود يا جوايز متعلق به حساب هاي 
پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانك هاي ايراني يا 
موسسات اعتباري غير بانكي مجاز، از پرداخت ماليات 
معاف اعالم ش��ده و به موجب بند )ر( تبصره ۶ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور موصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ 
نيز مقرر شده است كه »در سال ۱۴۰۱ حكم بند )۲( 
ماده )۱۴۵( قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص 
اشخاص حقوقي به اس��تثناي صندوق توسعه ملي، 
صندوق نوآوري و ش��كوفايي، بيمه مرك��زي ايران، 
ش��ركت هاي بيمه بازرگاني، صندوق بيمه همگاني 
حوادث طبيعي ساختمان، صندوق بيمه محصوالت 
كشاورزي، صندوق هاي بازنشستگي و صندوق تامين 
خسارت هاي بدني جاري نمي باشد، « ولي باتوجه به 
اينكه معافيت در آمدهاي صندوق سرمايه گذاري از 
پرداخ��ت ماليات بر درآمد و ماليات ب��ر ارزش افزوده 
مبتني ب��ر حكم خاص مقرر در تبص��ره ۱ ماده ۱۴۳ 
مكرر قان��ون ماليات هاي مس��تقيم )الحاقي مصوب 
۱۳۸۸/۹/۲۵( ب��وده و اين معافيت ه��ا بر پايه حكم 
مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون ماليات هاي مستقيم 
برقرار نشده اس��ت، بنابراين عدم ذكر عنوان صندوق 
سرمايه گذاري در شمار مصاديق استثنا شده از حكم 
مقرر در بند )ر( تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل 
كش��ور موجب از بين رفتن معافيت مالياتي مقرر در 
تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 
نسبت به اين صندوق نمي شود و بر همين اساس نامه 
ش��ماره ۲۰۰/۲۱۲/ص م��ورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ رييس 
كل س��ازمان امور مالياتي كل كشور كه بر مبناي آن 
مقرر شده است كه سود سپرده بانكي صندوق هاي 
سرمايه گذاري، مش��مول تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مكرر 
قانون ماليات هاي مس��تقيم بوده و عدم اجراي بند 
۲ م��اده ۱۴۵ قانون ماليات هاي مس��تقيم در مورد 
اشخاص حقوقي به استثناي موارد مذكور در تبصره 
فوق موجب شمول ماليات نسبت سود سپرده بانكي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري نخواهد ش��د، خالف 

قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد.

عدم اجراي مصوبه معافيت ماليات 
بر ارزش افزوده خريد اعتباري

كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار| با توجه به 
تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده در خرداد سال 
گذشته توسط مجلس ش��وراي اسالمي و الزم االجرا 
شدن اين قانون از دي ماه همان سال و بر اساس جز ۹ 
بند ب ماده ۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده خدمات بازار 
سرمايه شامل خدمات معامالت و تسويه اوراق بهادار 
و كاال در بورس ها و بازار خارج از بورس به تش��خيص 
شوراي عالي بورس از پرداخت ماليات و عوارض معاف 
هس��تند. همانطور كه اشاره شد، تشخيص مصاديق 
خدمات بازار سرمايه به شوراي عالي بورس محول شده 
است و بر اساس مصوبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ اين شورا يكي از 
مصاديق خدمات معامالت و تسويه اوراق بهادار و كاال 
كه از پرداخت ماليات و عوارض معاف است، كارمزد يا 
سود دريافتي مربوط به »اعتبارات اعطايي به مشتريان 
ش��ركت هاي كارگزاري« است. ش��ايان ذكر است با 
وجود تصويب اين قانون و الزم االجرا بودنش اما هنوز 
اجرايي نشده و شركت هاي كارگزاري و سرمايه گذاران 
همچنان اين ماليات را پرداخت مي كنند. در همين 
راستا، كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص 
چرايي اجرا نشدن معافيت مالياتي »اعتبارات اعطايي 
به مشتريان ش��ركت هاي كارگزاري« پيگيري هاي 
متعددي داش��ته است و به نظر مي رسد سازمان امور 
مالياتي حلقه مفقوده براي عملياتي شدن اين معافيت 
اس��ت. مدير اعضا و اشخاص وابس��ته به اعضا كانون 
كارگزاران بورس و اوراق بهادار در اين خصوص گفت: 
كانون كارگزاران مكاتباتي با سازمان امور مالياتي كشور 
براي اجرايي شدن اين قانون داشته و حتي در جلساتي 
با شركت شوراي عالي بورس و سازمان امورمالياتي به 
رفع ابهامات اين مصوبه پرداخته است. در حال حاضر 
منتظر ابالغيه س��ازمان امور مالياتي كشور به عنوان 
مبناي اجراي قوانين براي مميزان مالياتي هستيم؛ 
براين اس��اس كارگزاران ناچارند تا زمان اين ابالغ، 
همچنان قانون قبلي را اجرا كنند. هدي توانايي دليل 
مش��مول ماليات بودن خدمات اعتباري را چنين 
بيان ك��رد: كارگزاراني كه اعتبار مي پردازند، طبق 
ضوابط نمي توانند از منابع مالي خود به مشتريان 
اعتبار پرداخت كنند و به صورت واسطه با دريافت 
تسهيالت از بانك به مش��تريان خود اعتبار خريد 
اعطا مي كنند. او افزود: كارگزاران بهره پرداختي را 
به طور مستقيم از مشتري دريافت كرده و به بانك 
واريز مي كنند، زيرا سودي از اعتبارات براي كارگزار 
حاصل نمي ش��ود؛ اين خدمت به اين سبب شامل 
ماليات بر ارزش افزوده مي ش��ود كه سود پرداختي 
مشتري به كارگزار براي پرداخت به بانك براساس 
استانداردهاي حسابداري و مالياتي در صورت هاي 
مالي به عنوان درآمد شناسايي  مي شود و به آن ماليات 
بر درآمد برارزش افزوده تعلق مي گيرد؛ بنابراين چون 
كارگزار موظف به پرداخ��ت ماليات برارزش افزوده 
است، طبق قوانين مالياتي بايد آن را پرداخت كند. 

»تعادل«بررسيميكند

بورس  روي  مدار  بودجه

پاي صندوق امالك به فرابورس باز شد
نشست خبري پذيره نويسي نخستين صندوق امالك 
و مستغالت كشور با نام »ارزش مسكن« در فرابورس 
ايران برگزار ش��د كه در اين مراس��م مدير نظارت بر 
نهادهاي مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، فدايي 
مديرعامل فرابورس ايران و مديرعامل شركت گروه 
مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري 
به تشريح ويژگي ها و مزيت هاي اين ابزار مالي جديد 
بازار س��رمايه و اثرات آن بر بازار مسكن پرداختند.در 
ابتداي اين نشست، رضا نوحي مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس و اوراق بهادار به راه اندازي صندوق 
امالك و مستغالت در راستاي سياست هاي سازمان 
بورس در زمينه س��رمايه گذاري غيرمستقيم اشاره 
كرد و گفت: از اين پس اين امكان فراهم مي شود كه 
عموم مردم بتوانند با سرمايه گذاري در اين صندوق از 
تغييرات و بازدهي حوزه امالك و مستغالت بهره مند 
شوند. البته سرمايه گذاران بايد به مطالعه دقيق و كامل 
اميدنامه اين صندوق ها بپردازند. نوحي با اشاره به اينكه 
اموال صندوق با سازوكار مشخصي كه در اميدنامه قيد 
ش��ده قابل انتقال به سرمايه گذاران است، در تشريح 
ويژگي ه��اي اين صندوق گفت: اف��راد عالقه مند به 
بازار امالك و مستغالت امكان سرمايه گذاري در اين 
صندوق با مبالغ اندك را هم دارند. اين مقام مسوول 
از مزيت هاي مه��م اين ابزار را ايجاد تعادل در بخش 
عرض��ه و تقاضا دانس��ت و گفت: س��اختار صندوق 

امالك و مستغالت به جريان مستمر توليد اين حوزه 
با تقويت تقاضا كمك مي كن��د كه با تحريك تقاضا 
به صورت مس��تمر، س��مت عرضه هم تقويت شود. 
نوحي شفافيت صندوق هاي سرمايه گذاري را از ديگر 
ويژگي هاي مهم دانست و ادامه داد: همه صندوق هاي 
سرمايه گذاري ملزم هستند اركان را به  صورت روزانه 
نمايش دهند و تغييرات را اعالم كنند. عالوه بر اين 
معامالت واحدهاي اين صندوق ها از طريق س��ايت 
مديريت فناوري بورس قابل رصد است. به گفته وي 
با محاسبات روزانه و اعالم نرخ خالص ارزش روزانه 
دارايي ها، معامالت واحدهاي اين صندوق ها به طور 
معمول نزديك ب��ه خال��ص ارزش دارايي ها انجام 
مي شود. كشف قيمت واحدها نيز بر مبناي سازوكار 
تقاضا در بازار اس��ت اما س��رمايه گذاران با مطالعه 
كامل اميدنامه و اشراف كامل به اطالعات، اقدام به 

خريد واحدهاي اين صندوق ها كنند.

   تنوع ابزارهاي معامالتي بازار سرمايه 
در چهار مدل دارايي

ميثم فدايي مديرعامل فراب��ورس ايران نيز طي اين 
مراسم با اش��اره به اينكه فرابورس ميزبان نخستين 
صندوق امالك و مس��تغالت كش��ور اس��ت، گفت: 
حجم اين صندوق ۱۵۰ ميليارد تومان است كه امروز 
پذيره نويسي آن در فرابورس آغاز مي شود. وي با اشاره 

به تنوع ابزارهاي معامالتي در بازار سرمايه گفت: عالوه 
بر معامالت سنتي س��هام در بازار سرمايه، بازار اوراق 
بدهي در فرابورس نيز حجم قابل قبولي دارد و فرابورس 
به يكي از تأمين كنن��دگان مالي بنگاه هاي اقتصادي 
در كش��ور تبديل شده اس��ت. همچنين گواهي هاي 
مبتني بر كاال نيز در بورس كاال مورد استقبال خوبي 
قرارگرفته است. فدايي صندوق امالك و مستغالت 
را چهارمين كالس دارايي با جذابيت سرمايه گذاري 
دانست و گفت: تنوع ابزارهاي جديد در بازار سرمايه 
باعث مي شود تا چرخه پول در اين بازار مستمر شود 
و افراد در حوزه هاي مورد عالقه خود سرمايه گذاري 
كنند. وي با اشاره به استقبال بنگاه هاي اقتصادي از 
راه اندازي صندوق امالك و مس��تغالت گفت: اميد 
اس��ت در ماه هاي آينده شاهد پذيرش صندوق هاي 
امالك و مستغالت تجاري، مسكوني و متنوع باشيم.

   كمك به تعادل بازار مسكن
در ادامه اين نشست، مديرعامل شركت گروه مديريت 
ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري با اشاره به 
اينكه صندوق ارزش مسكن در راستاي سياست هاي 
كالن صندوق بازنشستگي كش��وري تاسيس شده 
اس��ت، عنوان كرد: هدف اين صندوق كسب سود از 
بازار ملك اس��ت. داوود حمزه با بيان اينكه واحدهاي 
صندوق امالك و مستغالت به راحتي قابل نقل وانتقال 

و خريدوفروش هستند، اظهار داشت: سود حاصل از 
سرمايه گذاري ها به صورت سه ماهه بين سرمايه گذاران 
تقسيم خواهد شد. مديرعامل شركت گروه مديريت 
ارزش سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري با 
اشاره به حسن همكاري سازمان بورس اوراق بهادار و 
فرابورس ايران در پذيره نويسي صندوق ارزش مسكن 
گفت: دوره فعاليت صندوق ۵ ساله بوده و با نظر سازمان 
بورس قابل تمديد خواهد بود. همچنين با ارزش گذاري 
امالك NAV صندوق هر ۶ ماه تعيين خواهد ش��د. 
حمزه در تش��ريح ويژگي هاي مل��ك مالصدرا كه 
اكن��ون روي صندوق تعريف ش��ده اس��ت، عنوان 
كرد: قيمت هري��ك از واحدهاي اين صندوق هزار 
تومان است و بر روي ملكي اداري با ۹۰۰ متر بناي 
مفيد و عمر حدود ۱۴ س��ال در خيابان مالصدراي 
تهران تاسيس ش��ده است. او اضافه كرد: مشاركت 
سرمايه خرد باعث مي ش��ود تقاضاي قابل توجهي 
در زمينه توليد و عرضه مس��كن تحريك ش��ود كه 
زمينه ساز رونق بازار مسكن خواهد بود. مديرعامل 
شركت گروه مديريت ارزش سرمايه گذاري صندوق 
بازنشستگي كشوري با تاكيد بر تاثير صندوق امالك 
و مستغالت بر افزايش شفافيت بازار و امكان ايجاد 
شاخص بازاري قابل اتكا، عنوان كرد: اين صندوق با 
ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا از تالطم بازار كاسته 

و در برابر تورم مسكن نيز مصونيت ايجاد مي كند.



گروه راه و شهرسازي|
تورم ساالنه نهاده هاي توليد واحدهاي مسكوني در شهر 
تهران در بهار سال جاري به 44.8 درصد رسيد. اين در 
حالي است كه تورم س��االنه اين شاخص در بهار سال 
گذش��ته 93.5 درصد و در بهار سال 1399 نيز 29.3 
درصد بوده است. اگرچه نرخ تورم 44.8 درصد همچنان 
نرخ بااليي به شمار مي رود، اما داده هاي آماري حاكي از 
اين است كه طي يك سال گذشته تورم نهاده هاي توليد 

مسكن روندي نزولي را در پيش گرفته است.
به گزارش »تعادل« با زمزم��ه خروج دولت امريكا از 
برجام در اواخر زمس��تان س��ال 1396 و اوايل سال 
1397، )و در نهاي��ت خروج ترام��پ از برجام در 18 
ارديبهش��ت س��ال 1397( نرخ دالر از حدود 4 هزار 
تومان با ش��يب قابل توجهي روندي افزايش��ي را در 
پيش گرفت و پس از پش��ت س��ر گذاشتن قله هاي 
جديد قيمتي و نوس��ان هاي متعدد طي س��ال هاي 
گذش��ته، هم اينك باالتر از 32 ه��زار تومان - يعني 
حدود 8 برابر قيمت هاي زمستان سال 1396- قرار 
دارد. نوسان هاي نرخ ارز و جهش هاي مداوم انتظارات 
تورمي در كنار كس��ري بودجه ه��اي چندصدهزار 
ميليارد توماني طي 4 س��ال اخير و فعاليت شديدتر 
مكانيزم هاي خلق پول همگي منجر به تشديد تورم 
عمومي و تورم دارايي ها و كاالهاي اساس��ي شده اند. 
دامنه اين جهش هاي قيمتي دامن مصالح ساختماني 
را نيز گرفته است، البته نه از آن جهت كه تقاضا براي 
خريد و سرمايه گذاري در مس��كن و ساختمان زياد 
شده اس��ت- كه نشده اس��ت- بلكه از اين حيث كه 
ارزش پول ملي دچار نقصان شده است. به اين ترتيب، 
طي سال هاي گذشته و هم اينك عالوه بر تورم شديد 
حاكم بر بازار زمين و مسكن، شاهد تورم شديد مصالح 
ساختماني نيز هستيم. بر اساس داده هاي مركز آمار 
ايران، تورم مصالح س��اختماني در س��ال 1399 به 
اوج خود در چند س��ال اخير رس��يده بوده است به 
گونه اي كه در پايان س��ال يادشده، تورم نهادهاي 
توليد مس��كن به 76.4 درصد بالغ شده بوده است. 
از نظر فصلي اما، بهار سال 1400 با تورمي بيش از 
93.5 درصد، فصل بي نظير و مانندي بوده اس��ت. 
بهار سال 1400 اما دوباره مساله مذاكرات هسته اي 
در وين مطرح شد اما به نتيجه نرسيد، در اين حال، 
انتظ��ار مي رفت با تغيي��ر دولت در پ��ي برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري در خرداد 1400، مساله 
لغو تحريم ها در دولت جديد پي گرفته ش��ود. اين 
اميدواري در پاييز و زمس��تان سال گذشته به اوج 
خود رسيد.در چنين بستري است كه مشاهده مي شود 
همگام با كاهش انتظارات تورمي طي سال 1400، تورم 
نهاده هاي توليد مسكن نيز از اوج بهاري خود فاصله 
گرفته و در تابستان، پاييز و زمستان سال گذشته به 
ترتيب ركوردهاي 88.4 درصد، 69.9 درصد و 55.3 
درصد را ثبت كردند. اين روند در بهار سال جاري نيز 

به 44 درصد افت كرده و تداوم يافته است.

  مصالح پرتورم در بهار 1401
بر اس��اس داده هاي مركز آمار، در بهارسال جاري 
»شيش��ه« با تورم 86.3 درصد در صدر فهرس��ت 
مصالح ساختماني قرار داشته است. پس از شيشه، 
»سيمان، بتن، شن و ماس��ه« با 68.5 درصد تورم 
ساالنه در رتبه دوم قرار گرفته است. رتبه سوم نيز به 

»سنگ« با 57.2 درصد تعلق داشته است.

  از انبوه سازي تا فروش متري مسكن
در ش��رايطي كه قيمت معامالتي مسكن تحت تاثير 
شرايط اقتصاد كالن و عوامل غير اقتصادي طي 4 سال 
اخير به شدت افزايش يافته و از دسترس اغلب دهك هاي 
درآمدي جامعه خارج شده است، دولت و شهرداري با 
ارايه و پيگيري طرح هايي درصدد هستند تا به نحوي 
طبقه متوسط و طبقات ضعيف جامعه را خانه دار كنند. 
دولت بر خالف نظر كارشناسان اقتصادي كه معتقدند 
در گام اول بايد تورم و بي ثباتي اقتصادي مهار شود، توليد 
و عرضه انبوه مسكن را پي گرفته است اما با گذشت يك 
سال از آغاز اين طرح، هنوز دستاوردي نداشته است و 
صرفا مسووالن دولتي از آغاز عمليات احداث يك و نيم 

ميليون واحد مسكوني در كشور خبر داده اند.

  بي توجهي بانك ها به برنامه بخش مسكن
با اين حال به نظر مي رس��د، تامين مالي اين ابر پروژه 
انبوه سازي با مشكالت متعددي رو به رو است. در حالي 
82 درصد از سهم بانك مسكن در پرداخت تسهيالت 
طرح نهضت ملي مسكن محقق شده كه ساير بانك ها 
كه موظف به پرداخت 20 درصد از تسهيالت ساالنه 
خود به بخش مسكن هستند عملكرد چنداني در اين 
زمينه ارايه نداده اند و به نظر مي رسد تمايلي براي وام 

دادن به بخش مسكن ندارند.
به گزارش ايسنا، س��هميه سال جاري بانك مسكن در 
انعقاد قرارداد طرح نهضت ملي مسكن 210 هزار واحد 

عنوان شده كه بنا به گفته علي عسكري، سرپرست اين 
بانك، بالغ بر 82 درصد از تكاليف محوله به انجام رسيده و 
مابقي در مرحله تكميل پرونده ارسال به دفترخانه است.
با توجه ب��ه آمار وام دهي بانك مس��كن ب��ه يكي از 
بزرگ ترين پروژه هاي دولت سيزدهم به نظر مي رسد 
منابع اين بانك در حال ته كش��يدن اس��ت و انتظار 
مي رود 26 بانك و موسسه مالي اعتباري كه تكاليفي 
درخصوص پرداخت 360 هزار ميليارد تومان منابع 
اين طرح بر عهده دارند نسبت به پرداخت وام به بخش 
مس��كن اقدام كنند. اما به جز يكي دو بانك كه مبالغ 
ناچيزي را متعهد شده اند هنوز كارنامه مشخصي در 
اين زمينه توسط ساير بانك ها ارايه نشده است. عدم 
همكاري سيستم بانكي در تامين منابع پروژه نهضت 
ملي مس��كن، انتقاد مس��ووالن دولتي و نمايندگان 
مجلس را در پي دارد. مدتي قبل رس��تم قاس��مي � 
وزير راه و شهرس��ازي از جريمه براي بانك هايي كه 
به تعهدات خود در قبال قانون جهش توليد و تامين 

مسكن عمل نكنند سخن گفت.
از سوي ديگر برخي كارشناسان معتقدند بانك ها منابع 
كافي براي اختصاص به طرح نهضت ملي مسكن ندارند. 
مجيد نيك نژاد، فعال صنعت ساختمان در اين خصوص 
گفت: بانك يك بنگاه اقتصادي است و نبايد او را مجبور 
كنيم خارج از توان خود به بخش هاي اقتصادي وام بدهد.

بر اساس ماده 4 قانون جهش توليد و تامين مسكن، 
بانك ها مكلفند ساالنه 20 درصد از تسهيالت پرداختي 
خود را به بخش مسكن اختصاص دهند و اگر اين اقدام 
را صورت ندهند جريمه اي برابر 20 درصد تعهد انجام 

نشده براي آنها پيش بيني شده است.
پس از تصويب قانون جهش توليد و تامين مسكن، 27 
بانك و موسسه اعتباري مكلف به پرداخت تسهيالت 
اين طرح شدند. براي هر بانك نيز سهميه اي جداگانه 
تعيين شد. بيشترين سهميه مربوط به بانك مسكن 
با 63 هزار ميليارد تومان ب��ود، دو بانك دولتي ديگر 

هر كدام پرداخت 42 ه��زار ميليارد تومان را بر عهده 
گرفتند. اعداد و ارقام متفاوتي نيز براي ديگر بانك ها 
تعيين شد كه از 30 ميليارد تومان تا 39 هزار ميليارد 
تومان را شامل مي شود. در هفته هاي گذشته عليرضا 
جعفري، مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد 
اعالم كرد كه س��هم بانك مس��كن در اجراي طرح 
نهضت ملي رو به اتمام اس��ت و ما براي تس��ريع در 

تكميل پروژه ها به كمك ساير بانك ها نياز داريم.

    فروش متري مسكن در بورس
در اين حال، شهرداري عالوه بر تعريف وظيفه ساخت 
ساالنه 180 هزار واحد مسكوني در قالب طرح نهضت 
ملي مسكن براي خود، فروش متري مسكن در بورس 
را نيز دنبال مي كن��د. آنگونه كه مهدي هدايت، رييس 
سازمان نوس��ازي ش��هرداري تهران گفته، شهرداري 
درصدد اس��ت، سهم الش��ركه ش��هرداري ته��ران در 
پروژه هاي مشاركتي را به شيوه »فروش متري مسكن« 
در بورس كاال عرضه كند.  هدايت در گفت وگو با ايسنا، 
درباره فروش متري مسكن در بورس از سوي شهرداري 
تهران گفت: شهرداري تهران در جهت كمك به نوسازي 
بافت هاي فرس��وده، ساخت مس��كن استطاعت پذير، 
اس��تفاده از ظرفيت هاي منابع مالي خرد مردم و ايجاد 
اشتغال پايدار در پايتخت، تأمين منابع براي پروژه هاي 
مسكن را در دستور كار قرار داده است. وي افزود: فروش 
متري مسكن به جهت تحقق اهداف فوق در دستور كار 
قرار گرفته است. البته فروش متري مسكن پيشتر تجربه 
موفقي نداشته كه به كمك مشاوران و متخصصان اين 

موضوع در شهرداري تهران آسيب شناسي شد.
رييس سازمان نوس��ازي شهرداري تهران با تأكيد بر 
اهميت اخذ مجوزهاي قانون��ي درباره فروش متري 
مس��كن گفت: به طور ويژه از شوراي شهر و نهادهاي 
مرتبط پيگير اخذ مجوزه��اي قانوني براي عملياتي 
شدن فروش مس��كن به صورت متري در بورس كاال 
هستيم. هدايت درباره امالك مد نظر براي فروش به 
صورت متري نيز گفت: به دنبال عرضه امالك حاصل از 
پروژه هاي مشاركتي شهرداري در بورس كاال هستيم. 
به اين معنا كه سهم الش��ركه شهرداري تهران را براي 
خانه دار كردن خانواده هاي كم درآمد به شيوه »فروش 
متري مسكن« در بورس كاال عرضه كنيم. به طور مثال، 
دو پروژه مشاركتي شهرداري تهران با بخش خصوصي 
در منطقه نواب به عنوان نخس��تين مناطق مد نظر 

شهرداري براي فروش متري مسكن مد نظر است.
وي در پايان با اشاره به اهميت تعيين پروژه هايي براي 
فروش متري كه طبق برنامه پيش��رفت كار داشته اند، 
افزود: در فرآيند فروش متري مس��كن، امكان تجميع 
خريدهاي متري براي مالكيت يك واحد در طول دوره 
عرضه در بورس كاال وجود دارد. همچنين به دنبال آن 
هستيم، براي افزايش امنيت سرمايه گذاري متقاضيان، 
س��ود تضميني نيز در كنار اين نوع از سرمايه گذاري به 
خريداران متري مسكن در بورس كاال اختصاص دهيم.
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»ساماندهي سكونتگاه هاي 
غيررسمي« آغاز شد

ب��ا اب��الغ آيين نام��ه اجرايي مرب��وط به س��اماندهي 
سكونتگاه هاي غيررسمي از س��وي »محمد مخبر«، 
عمليات اجرايي س��نددار كردن اراض��ي متصرفي در 
مالكي��ت وزارت راه و شهرس��ازي و واگ��ذاري اراضي 
متصرفي به مالكين اعياني بر اساس طرح هاي مصوب 
شهري آغاز شد.  به گزارش ايرنا، هيات وزيران در جلسه 
مورخ 16 شهريور 1401، در اجراي تكليف قانوني مقرر 
در بن��د )ك( تبص��ره )11( ماده واح��ده قانون بودجه 
س��ال 1401 كل كش��ور، موضوع واگذاري اراضي در 
مالكيت وزارت راه و شهرسازي به متصرفين با اولويت 
سكونتگاه هاي غيررسمي، آيين نامه اجرايي اين بند از 
قانون را به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تصويب كرد.

آيين نام��ه مذكور ب��ا هدف س��نددار ك��ردن اراضي 
متصرفي در مالكيت وزارت راه و شهرس��ازي با اولويت 
سكونتگاه هاي غيررسمي و نيز واگذاري اراضي متصرفي 
به مالكين اعياني بر اس��اس طرح هاي مصوب شهري 
)از جمله طرح هاي جامع و تفضيلي و هادي ش��هري( 
مصوب ش��د.  مالك تعيي��ن زمان تص��رف اراضي، بر 
اس��اس تصاوير ماهواره اي و هوايي مأخوذه از سازمان 
فضايي ايران، س��ازمان نقش��ه برداري كشور و سازمان 
جغرافيايي نيروهاي مسلح اس��ت و آن بخش از اراضي 
كه بناي ساختماني با مصالح بادوام در آنها احداث شده، 
مشمول اين آيين نامه مي ش��وند اما زمين هايي كه در 
آنها ساختمان هاي پيش س��اخته، ديواركشي، غرس 
اش��جار و زراعت به عمل آمده، از شمول اين آيين نامه 
خارج هستند. بر اس��اس اين آيين نامه، سازمان صدا و 
سيماي جمهوري اس��المي ايران موظف است نسبت 
به اطالع رس��اني و آگاهي بخش��ي به مش��موالن اين 
آيين نامه اقدام كند و وزارت راه و شهرسازي نيز مكلف 
است سامانه اي ايجاد كند تا متقاضيان بتوانند از طريق 
آن درخواس��ت خود را تا پايان سال 1401 اعالم كنند؛ 
متقاضيان همچنين مي توانند با مراجعه به ادارات راه 
و شهرس��ازي ذيربط تقاضاي خود را به صورت مكتوب 
ارايه دهن��د.  در صورتي كه متصرف��ان اراضي موضوع 
اين آيين نامه واجد شرايط الزم نباشند، اراضي تصرفي 
با رعايت نصاب مقرر به قيمت كارشناسي واقعي روز به 
آنها واگذار مي شود. عرصه اعياني هاي تجاري و خدماتي 
به نرخ كارشناس��ي واقعي روز واگذار خواهد ش��د و در 
خصوص اعياني ه��اي صنعتي كه عرصه آن در مناطق 
مسكوني واقع شده است، مش��روط به رعايت مقررات 
زيست محيطي، واگذاري به نرخ قيمت واقعي كارشناسي 

روز و اخذ اجرت المثل ايام تصرف بالمانع است. 

چالش تشكيل 2 سازمان موازي 
در شهرداري

عضو شورا ش��هر تهران گفت: اساس سازمان فناوري 
اطالعات و ارتباطات و س��ازمان فناوري هاي نوين در 
شهرداري تهران يكسان و موازي هستند. علي اصغر 
قائمي عضو شوراي ش��هر تهران در گفت وگو با مهر، 
با اشاره به س��ازمان فناوري و پيشنهاد شهردار تهران 
مبني بر اداره اين س��ازمان تح��ت نظارت خود گفت: 
شهردار تهران معتقد است كه برخي از سازمان از جمله 
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات فعلي و سازمان 
فناوري هاي نوين بايد تحت نظ��ر حوزه خودش قرار 
گيرد. وي ادامه داد: در حال حاضر س��ازمان بازرسي، 
حراست و روابط عمومي مستقيماً تحت نظارت شهردار 
هستند و در حوزه اختيارات او تعريف مي شوند؛ شهردار 
تهران پيشنهاد داشت تا سازمان فناوري نيز تحت نظر 
خودش اداره شود و مستقيمًا موضوعات اين سازمان 
را براي اش��راف بيش��تر از نزديك مديريت كند. عضو 
شوراي شهر تهران با بيان اينكه تمامي اركان شهرداري 
تحت نظارت شهردار تهران است گفت: تمامي ارگان 
ش��هرداري اعم از س��ازمان ها، مناطق، ش��ركت ها و 
معاونت ها تحت نظارت ش��هردار هس��تند و نظارت 
مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با شهردار تهران معنا 
ندارد؛ شهردار اگر بخواهد مي تواند حتي شهردار ناحيه 
را نيز مستقيماً مورد بازخواست قرار دهد. قائمي تصريح 
كرد: آقاي زاكاني فكر مي كند اگر سازمان فناوري تحت 
نظارت مستقيم خودش باشد كنترل عملياتي بهتري 
خواهد داش��ت. وي با اش��اره به موازي بودن سازمان 
فناوري اطالعات و ارتباطات و س��ازمان فناوري هاي 
نوين گفت: از روز اول اصرار داش��تيم و گفتيم كه اين 
سازمان ها در راستاي يكديگر هستند و افرادي كه در 
شوراي شهر به اين سازمان رأي ندادند همين استدالل 
را داشتند. عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد: اين 
سازمان به شدت ساختار شهرداري تهران را دچار 
موازي كاري و تداخل مي كند و در جلسات شوراي 
شهر به اين موضوع اش��اره شد اما صحن شورا به 
اين موضوع راي داده اس��ت و باي��د به آن احترام 

گذاشت و بايد منتظر نتيجه اين سازمان باشيم.

تهيه نقشه سه بعدي
فضاي زير سطحي تهران

معاون پدافند غير عامل سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران از تهيه نقشه هاي سه بعدي فضاي 
زيرسطحي خبر داد. به گزارش فارس، محمد حسن 
فصيح درباره تهيه نقشه سه بعدي فضاي زير سطحي 
تهران اظهار كرد: با توج��ه به اهميت موضوع تهيه 
نقشه هاي سه بعدي فضاي زيرسطحي، اين موضوع 
در دس��تور كار معاونت پدافند غيرعامل س��ازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران قرار گرفت و 
جلسه اي تحت عنوان بررسي بند سه برنامه عملياتي 
مديريت بحران و برنامه واكنش اضطراري در مترو 
و فضاي زيرس��طحي مبني بر تهيه اليه هاي س��ه 
بعدي جغرافيايي برگزار شد. فصيح افزود: از همين 
رو جلسه مش��تركي با حضور نمايندگان معاونت 
شهرسازي و معماري، س��ازمان فناوري اطالعات 
و ارتباطات )فاوا(، شركت راه آهن شهري تهران و 
حومه )مترو(، سازمان مشاور فني و مهندسي شهر 
تهران برگزار و پيرامون موضوع مباحثي مطرح شد. 

 هشدار زرد درباره بارندگي
 2 روزه در شمال كشور

سازمان هواشناسي در هش��دار زرد رنگ از شروع 
فعاليت سامانه بارشي در روزهاي پنجشنبه و جمعه 

در پنج استان شمالي كشور خبر داد.
به گزارش ايرنا زمان ش��روع سامانه پنجشنبه 21 
مهرماه و پايان فعالي��ت آن روز جمعه 22 مهرماه 
اعالم ش��ده اس��ت.نوع مخاطره نيز ب��ارش باران، 
رعدوبرق و وزش باد ش��ديد موقتي گزارش ش��ده 

است.
بر اس��اس اين گزارش امروز در استان هاي اردبيل، 
گيالن، مازندران، ش��مال آذربايجان شرقي و روز 
جمعه در ش��مال اس��تان هاي اردبيل، آذربايجان 
ش��رقي و آذربايجان غربي اين شرايط آب و هوايي 
حاكم خواهد ب��ود و از احتم��ال صاعقه، احتمال 
آبگرفتگي به ش��كل محدود و محل��ي و باال آمدن 
س��طح آب رودخانه ها به عنوان اثر مخاطره اي اين 

شرايط ياد شده است.
س��ازمان هواشناس��ي به اجتناب از سفرهاي غير 
ضروري، پرهي��ز از اطراق در اط��راف رودخانه ها، 
احتياط در س��فرهاي جاده اي به وي��ژه در عبور از 
گذرگاه هاي كوهستاني و احتياط در فعاليت هاي 

كوهنوردي توصيه كرده است.

گسل شناسي اراضي
نهضت ملي مسكن كليد خورد 

محمد مه��دي حيدري، ريي��س مركز تحقيقات 
وزارت راه و شهرسازي گفت: تقديق و تعيين حرايم 
گسل ها به ويژه در كالن شهرها، گامي مهم در جهت 
كاهش خطرات و آسيب هاي ناشي از زلزله است از 
اين رو همه اراضي پيش��نهادي براي طرح نهضت 
ملي مس��كن مورد ارزيابي گسل شناسي و پايش 

قرار مي گيرند.
حيدري در جلسه مطالعات پژوهشي تدقيق نقشه 
گسل ها و تعيين حرائم آنها در شيراز و حاشيه 10 
كيلومتري آن افزود: بر همين اساس و بر اساس بند 
»ض« ماده 14 قانون مديريت بحران وظيفه اي به 
مركز تحقيقات راه و مسكن وزارت راه و شهرسازي 
محول ش��ده كه بحث تدقيق حرايم گس��ل ها در 

كالن شهرها عملياتي شود.
وي ادامه داد: در گام نخست اين اقدام را در 6 شهر 
كشور انجام داده بوديم و شهر شيراز به عنوان يكي 
از كالن شهرها باقي مانده بود كه قراردادي سه جانبه 
بين مركز تحقيقات راه و مسكن، شهرداري شيراز و 
اداره كل راه و شهرسازي فارس منعقد شد كه بحث 
تقديق حرائم گسل ها كه موضوع مهمي در ساخت 
و ساز شهري است در شيراز انجام شود و پهنه گسلي 
ما مشخص گردد تا با تعيين حرايم گسل، ساخت و 
سازها بر اساس ضوابط شهرسازي و آيين نامه هاي 

2800 منطبق و انجام شود.
رييس مركز تحقيقات راه و مس��كن و شهرسازي 
وزارت راه و شهرس��ازي افزود: همچنين در حوزه 
فرونشست نيز در بحث نهضت ملي مسكن موضوع 
مورد توجه وزارت راه و شهرس��ازي اين اس��ت كه 
زمين هايي ك��ه براي اج��راي اين ط��رح معرفي 
مي شوند بايد از لحاظ فني مورد ارزيابي قرار گيرد تا 
بعد از انجام ساخت و ساز براي مردم و بهره برداران 
مشكلي ايجاد نش��ود. حيدري بيان كرد: براساس 
ابالغيه وزارت راه و شهرسازي هر زميني كه مشكل 
داشته باش��د براي بررسي فني به مركز تحقيقات 
ارجاع داده مي شود و ما از لحاظ فني و از منظر بحث 
فرونشست و تطبيق پهنه بندي حريم گسل ها آن 
را ارزيابي مي كنيم و نظر خود را ارايه مي دهيم تا با 

خيال آسوده به محدوده الحاق شود.
وي افزود: بحث تقديق حريم گس��ل ها مشخص 
مي كند كه ساختمان هاي مهم مانند بيمارستان ها، 
مدارس، پمپ بنزين ها، ايستگاه هاي آتش نشاني 
و دكل ه��اي مخابرات��ي در پهنه مح��دوده حريم 
گسل احداث نشود. همچنين مشخص مي كند كه 
چه س��اختماني هايي كه روي گسل ساخته شده 

مي بايست در اولويت مقاوم سازي قرار گيرد.
رييس مركزتحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي 
اف��زود: همچنين بح��ث تدقيق حرايم گس��ل ها 
مش��خص مي كند كه وقتي حريم گسل مشخص 
شد ساختمان هاي مهم با يك فاصله از حريم گسل 
ساخته شود و در حقيقت يك نقشه راه براي ساخت 

و ساز و طرح تفصيلي شهري خواهد بود.
علي بيت الهي، مدير بخش مركز زلزله شناسي مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و دبير كارگروه 
مل��ي زلزله نيز گفت: با انجام مطالعات پژوهش��ي 
تدقيق نقشه گسل ها و تعيين حرايم آنها در شيراز، 
احداث هرگونه س��ازه ها و ساختمان هاي مهم در 
پهنه هاي گسلي مشخص شده ممنوع خواهد شد.

علي بيت الهي افزود: اين اقدام يكي از مطالعات 
موثر و مفيدي است كه براي شهر شيراز و مردم 
آن انجام مي شود وقتي پهنه هاي گسلي مشخص 
ش��د اين صرفا يك مطالعه كتابخانه اي نيست و 
به عنوان يك قانون پ��س از تصويب ابالغ و الزم 

االجرا خواهد بود.
وي ادامه داد: بر اين اساس احداث ساختمان هاي 
مهم مانند بيمارستان ها، مدارس، مخازن سوخت 
و گاز در مح��دوده تعيين ش��ده ممن��وع خواهد 
شد.همچنين تمهيدات مهندسي نيز براي افزايش 
تاب آوري نقاط تقاطعي لوله هاي گاز و شريان هاي 
حياتي با گسل ها انديشيده خواهد شد. اين اقدام 
منجر ب��ه ارتقاء تاب آوري ش��هري در برابر زلزله و 
زمين لرزه به عنوان دو مخاطره اي به شدت مهم در 

شهر شيراز خواهد شد.
او افزود: وجود گسل هاي فراوان و زلزله هاي رخ 
داده بيانگر اين است كه بايد با گاهي با كنترل و 
گاهي با ممنوعيت س��اخت تمهيداتي انديشيد. 
اينكه چگونه بسازيم كه اين تخريب و آسيب كم 

شود دستاورد مطالعات ما خواهد شد.

تورم نهاده هاي توليد مسكن در فصل نخست سال به 44.8 درصد رسيد

جزييات ضوابط خاص ساخت وساز در بافت هاي فرسوده اعالم شد

تورم مصالح ساختماني در بهار نصف شد

تراكم تشويقي به چه ساختمان هايي تعلق مي گيرد؟
گروه راه و شهرسازي|

ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران ضوابط 
خاص ساخت و ساز مسكن و ساختمان در محدوده 
بافت فرس��وده ش��هر تهران را تصويب كرد. در اين 
مصوبه، براي پهنه هاي داراي طرح موضعي، مالك 
عمل همان طرح موضعي اس��ت اما براي پهنه هايي 
كه نيازمند طرح موضعي هس��تند اما تاكنون طرح 
مربوطه براي آنها مصوب نشده، طرح تفصيلي مالك 
عمل خواهد بود. ضوابط تصويب شده در شوراي عالي 
شهرسازي نيز در چهارچوب، طرح تفصيلي ساري و 
جاري خواهد بود. از مهم ترين نكته هاي اين مصوبه 
به اعطاي يك طبقه تراكم تش��ويقي، اضافه ش��دن 
بخشي هايي از برخي از معابر بن بست به ساختمان ها، 
معافيت س��اختمان از احداث پاركينگ در شرايط 

خاص مي توان اشاره كرد. 
به گزارش تسنيم، شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ايران در جلس��ه 21 ش��هريور 1401 خود پيشنهاد 
مربوط به »ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت 
فرسوده شهر تهران« را كه در اجراي بند 15-2 مصوبه 
مورخ 30 ارديبهشت 1398 شوراي عالي به تصويب 
كميسيون ماده 5 رسيده است، مورد بررسي قرار داد 
و پس از استماع گزارش مسووالن شهرداري تهران و 
نظرات كميته فني شوراي عالي و بحث و تبادل نظر به 

شرح زير مصوب كرد: 
در همه بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، واقع در 
 ،)M( و مختلط )S( فعاليت ،)R( پهنه هاي س��كونت
كه محدوده آنها به تصويب كميسيون ماده 5 و شوراي 
عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده، رعايت ضوابط 
پهنه بندي، شبكه معابر و مقررات ساخت وساز طرح 
تفصيل��ي، با لحاظ مفاد اين ضوابط الزامي اس��ت. در 
محدوده هايي از بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري 
كه داراي طرح موضعي مصوب هستند، ضوابط طرح 
مصوب مالك عمل بوده و در ساير محدوده هايي كه 
نيازمند طرح موضعي هستند، تا زمان تصويب و ابالغ 
طرح موضعي، ضوابط طرح تفصيلي با لحاظ مفاد زير 

مالك عمل خواهد بود.
تبصره: ضوابط ذيل صرفا در بافت هاي ناكارآمد كالبدي 
)فرس��وده( مالك عمل اس��ت و در بافت هاي تاريخي 
مصوب، مالك عمل نخواهد بود. بافت هاي تاريخي تابع 

طرح ها و ضوابط مصوب ويژه خود خواهند بود.

  الف- ضوابط ساخت
1. در بافت هاي موضوع اين ضوابط، ساخت وس��از در 
قطعات با مساحت بيشتر از 100 مترمربع )طبق سند 
مالكيت( بر اس��اس ضوابط پهنه بندي و عرض معبر 
مصوب طرح تفصيلي، با يك طبقه تشويقي با تراكم 

متناظر، مجاز است.
 .R112 تبصره )1(: در قطعات واقع در زيرپهنه هاي
R251 .R122 .R121، پي��ش روي طولي تا 2 متر، 
با حفظ س��طح اش��غال و رعايت هم جواري و حقوق 

همسايگي مجاز است.
 ،R121 .R122 .R251 .M113 2- در زيرپهنه هاي
پالك هاي با مس��احت كمتر از 100 مترمربع )طبق 
سند مالكيت(، در صورتي كه باقي مانده زمين پس از 
اصالحي بين 50 تا 100 مترمربع بوده و امكان تجميع 
نداش��ته باش��ند )طرفين آنها به گذر يا پالك هاي با 
كاربري تثبيت شده يا پالك با سازه بادوام طبق مميزي 
مرحله پنجم( ب��ا حداكثر دو واحد كس��ر پاركينگ 
مي توانند حداكثر در4 طبق��ه روي پيلوت، با تراكم 
متناظر و مشروط به عدم تجاوز از ارتفاع ساختمان هاي 

مجاور، نسبت به نوسازي ملك خود اقدام كنند.
تبصره )1(: تعداد طبق��ات حاصل از ضابطه فوق در 
هرحال نبايد ازتعداد طبقات منتج ازضوابط بند 1 اين 

دستورالعمل تجاوز كند.
3. در زيرپهنه هاي مس��كوني، پالك هاي با مساحت 
كمتر از 50 مترمربع )پس از اصالحي(، درصورتي  كه 
امكان تجميع نداشته باش��ند )طرفين آنها به گذر يا 
پالك هاي با كاربري تثبيت شده يا پالك با سازه بادوام 
طبق مميزي مرحله پنجم يا داراي پروانه بعد از سال 
1370 منتهي مي شوند(، ساخت يك واحد مسكوني 
با حداقل مساحت 35 متر مربع و 100 درصد سطح 
اش��غال يا يك واحد تجاري در حد حقوق مكتس��به 
در يك طبقه، حداكثر ارتف��اع 4.5 متر، بدون الزام به 
تأمين پاركينگ با فعاليت هاي مجاز به استقرار طبق 
جدول شماره 11 ذيل فصل 16 ضوابط و مقررات طرح 

تفصيلي يكپارچه شهر تهران مجاز است.
4. در هر ش��رايط عرض معبر تعيين ش��ده در طرح 
تفصيلي مالك عمل خواهد بود و در موارد سكوت طرح 
تفصيلي براي تعيين حداقل عرض معبر، مالك عمل 
تثبيت عرض موجود است، مشروط به آنكه ازحداقل 

6 متر كمتر نباشد.

5. در پروژه هاي تجميعي، درصورتي كه معبر بن بست 
يا بخش��ي از آن در داخل پ��روژه قرار گي��رد و در اثر 
تجميع كاركرد خود را از دست بدهد، واگذاري سطح 
معبِر بين قطع��ات به پ��روژه بالمانع ب��وده و در اين 
حالت، سطح مذكور به مس��احت پروژه اضافه شده و 
در مس��احت مالك عمل تراكم لحاظ مي شود. 6- در 
پروژه هاي تجميعي ويژه كه ش��امل يك بلوك كامل 
ش��هري اس��ت، اعطاي يك طبقه تش��ويقي مازاد بر 
بندهاي فوق، مش��روط به تهيه ي��ك طرح يكپارچه 
براي بلوك شهري و تصويب آن در كميسيون ماده 5 
 )با رويكرد عدم شكل گيري مگاپروژه ها با توده گذاري 
عظيم الجثه(، تامين بخشي از س��رانه هاي خدماتي 
مورد نياز جمعيت مازاد بارگذاري شده و تنوع زيربناي 
واحدهاي مسكوني تا حداقل 35 مترمربع( امكان پذير 
است. قطعات تجميعي با مساحت حداقل400 مترمربع 
)مساحت زمين پس از اصالحي(، مشروط به تامين كليه 
پاركينگ هاي مورد نياز و مجاورت با معبر داراي حداقل 

عرض 8 متر نيز مشمول مشوق فوق هستند.

  ب- ضوابط تأمين پاركينگ
1. ضواب��ط تأمين پاركينگ در بافت هاي فرس��وده و 
ناكارآمد ش��هري براي واحدهاي مس��كوني به شرح 

جدول 1 است.
تبصره )1(: تأمين پاركينگ در پروژه هاي موضوع بند 
5 بخش )الف( اين دستورالعمل، مشمول ضوابط عام 

طرح تفصيلي است.
تبصره )2(: در پالك هاي  موضوع اين ضوابط، احداث 
صرفًا يك واحد پاركينگ  مزاحم به صورت يك به يك 

)فقط مزاحم يك واحد( بالمانع است.
2. براي امالك واقع در همه زيرپهنه هاي مس��كوني 
و مختل��ط تج��اري، اداري و خدم��ات با مس��كوني 
 ،M117 ،M112 ،M111 به ج��ز زيرپهنه ه��اي
درصورتي كه مساحت حقوق تجاري مكتسبه ملك، 
كمت��ر از 20 درصد مس��احت عرص��ه و كمتر از 50 
مترمربع باشد، تجاري هاي موجود با حقوق مكتسبه 
پيش از سال 1400، ملزم به تأمين پاركينگ نيستند 
و زيربن��اي تجاري حقوق مكتس��به در طبقه پروانه 
محاسبه نمي شود. همچنين تعداد پاركينگ مورد نياز 
واحدهاي مسكوني مطابق جدول 1 محاسبه مي شود.

3. در پروژه هاي تجميعي، چنانچه بِر قطعه حاصله 

)پ��س از رعايت اصالح��ي( بيش از 12 متر باش��د، 
احداث دو درب پاركينگ در بِر مربوطه بالمانع است.

  ج-ساير ضوابط: 
1. شهرداري تهران مكلف به تأمين پاركينگ محله اي 
در مكان هاي مناسب در بافت هاي فرسوده براي جبران 
كسري پاركينگ واحدهاي مسكوني ناشي از ضوابط اين 
دستورالعمل است. نقشه موقعيت پاركينگ هاي محله اي 
مذكور به عنوان پهنه هاي تثبيت شده ظرف مدت سه ماه 

توسط شهرداري تهران به كميسيون ماده 5 ارايه شود.
2. شهرداري تهران مكلف است در معابري از بافت هاي 
فرسوده كه امكان دسترس��ي خودروهاي آتش نشاني 
وجود ندارد يا با مشكل روبرو است، نسبت به جانمايي و 

تعبيه شيرهاي هيدرانت اقدام كند.
3. ش��هرداري تهران مكلف اس��ت ظرف ش��ش ماه، در 
چارچوب مصوبه م��ورخ 4 مرداد 1400 ش��وراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران، شيوه نامه انتقال حق توسعه 
را با رويكرد تأمين خدمات عمومي در بافت هاي فرسوده 

تهيه و براي تصويب به كميسيون ماده 5 ارايه كند.
4. به محالت يا نواحي كه سرانه تامين خدمات عمومي 
آنها در ش��رايط بحراني )كمتر از يك سوم سرانه مصوب 
خدمات و فضاي س��بز مقياس محله يا ناحيه( باش��د، 
تراكم هاي تش��ويقي ناشي از اين دس��تورالعمل تعلق 

نمي گيرد.
تبصره1: فهرس��ت اسامي محالت موضوع اين بند بايد 
قبل از اب��الغ اين ضوابط به ش��هرداري هاي مناطق، به 
كميسيون ماده 5 گزارش شده و تاييديه تامين خدمات 
و ام��كان برخورداري از تراكم ه��اي مربوطه در محالت 
فوق الذكر نيز پس از ارايه گزارش ش��هرداري به تصويب 

كميسيون ماده 5 خواهد رسيد.
تبصره2: بلوك هاي شهري كه سرانه خدمات عمومي 
مورد نيازشان را در داخل بلوك تامين نمايند، از شمول 

اين بند مستثني هستند.
5. اي��ن مصوبه، جايگزين هم��ه بندهاي فصل 15 
مصوبه مورخ 30 ارديبهش��ت 1398 شوراي عالي 
شهرسازي و معماري موضوع ضوابط و مقررات طرح 
تفصيلي يكپارچه ش��هر تهران و تنها مبناي مالك 
عمل براي اقدام در بافت ه��اي موضوع اين مصوبه 
بوده و هرگونه ضابطه و دستورالعمل احتمالي ديگر 

در اين خصوص فاقد وجاهت قانوني است.



در هفته هاي اخير، روند قيمت بيت كوين برخالف معمول 
به طور قابل توجهي پايدار بوده و شاهد يكي از كم نوسان ترين 
دوره هاي آن بوده ايم در عين حال در حالي كه بسياري از 
تحليلگران خود را براي شروع روند صعودي بزرگ بيت كوين 
آماده مي كنند؛ گلس نود در حال بررسي اين است كه كف 

قيمت تا كجا ممكن است ادامه پيدا كند. 
برخي تحليلگ��ران از نقش بالقوه نهنگ ها در تعيين كف 
قيم��ت در بازار براي تش��خيص رون��د احتمالي قيمت 
بيت كوين استفاده مي كنند. بررسي داده هاي آن چين از 
قيمت پرداختي نهنگ ها نش��ان مي دهد كه كف قيمت 
بعدي بيت كوين احتمااًل جايي در محدوده 16.000 دالر 
خواهد بود. بررس��ي رفتار خريد و فروش نهنگ ها نشان 
داد كه به دنبال رسيدن قيمت بيت كوين به كف تاريخي 
17.600 دالري در ماه ژوئن )خرداد( شاهد ريسك زدايي 
بر بازار بوده ايم. پديده اي كه در طول بازار نزولي سال ۲01۹ 
)1۳۹۸( نيز رخ داد. اگر تاريخ دوباره تكرار ش��ود، اكنون 
بايد منتظر يك دوره تعادل براي نهنگ هايي باش��يم كه 
از فروشنده به خريدار تبديل مي شوند. گلس نود توضيح 
داد: »عالوه بر وجود بازار نسبتاً خنثي ميان سرمايه گذاران 
كوچك تا متوس��ط، ش��اخص امتياز روند انباشت براي 
نهنگ هايي ك��ه 1.000 تا 10.000 بيت كوي��ن دارند، 
نشان دهنده انباشت شديد از اواخر سپتامبر )اوايل مهر( 
است.« امتياز روند انباشت يك شاخص آن چين براي 
تعيين اين است كه آيا سرمايه گذاران به طور فعال در 
حال انباشت هستند يا نه. در ماه هاي اخير، نهنگ هايي 
با دارايي بي��ش از 10.000 بيت كوين، تمايل كمي به 
توزيع )فروش( دارايي هاي خود داش��ته اند. در شرايط 
فعلي، قيمت تجميعي كه نهنگ ها براي بيت كوين خود 
پرداخت كرده اند 15.۸00 دالر است. به اين ترتيب، اگر 
بازار به روند نزولي خود ادامه دهد، اين قيمت مي تواند يك 
سطح حمايت قوي باشد. گلس نود اضافه كرد: »با تعيين 
قيمت حجم واريز و برداش��ت نهنگ ها )آدرس هايي 
با بيش از 1.000 بيت كوي��ن( از صرافي ها، مي توانيم 
ميانگين قيمت واريز  و برداشت نهنگ ها را از ژانويه ۲017 
)دي 1۳۹5( تخمين بزنيم. در حال حاضر، هزينه مبناي 

نهنگ ها در حدود 15.۸00 دالر است.«

هزينهمبنا،روندقيمتراتعيينميكند
تحليلگران ديگ��ري نيز بررس��ي كرده ان��د كه چطور 
س��رمايه گذاران بزرگ عملكرد قيمت )پرايس اكشن( 
بيت كوين را ش��كل مي دهند. پلتفرم تحليلي وال مپ، 
بر اس��اس داده هاي ميزان خريد نهنگ ها نشان داد كه 
1۹.000 دالر اكن��ون يك منطقه حمايت كليدي براي 
بيت كوين است؛ محدوده اي كه تاكنون حفظ شده است. 
همچنين، خط مقاومت ۲0.۳۸0 دالري نيز حد صعودي 
روزانه قيمت را به بيت كوين ديكته كرده است. از سوي 
ديگر، آرك اينِوستِمنتس نيز در خبرنامه ماهانه خود، »ِد 
بيت كوين مانس��لي«، نيز هزينه مبناي سرمايه گذاري 
بيت كوي��ن را 1۹.000 دالر اعالم كرده اس��ت. با وجود 
ش��رايط حاكم، همچنان انتظار براي ورود به فاز تسليم  
بازار ادام��ه دارد تا بيت كوين زودتر به كف قيمت جديد 
خود برسد. در پايان گلس نود نتيجه گرفت كه از بسياري 
جهات، بس��ياري از معيارهاي  آن چين، س��اختار بازار و 
الگوهاي رفتار س��رمايه گذاران ابزارهايي براي تمركز بر 

جزييات به منظور پيداك��ردن كف قيمت در بازار نزولي 
هستند. تكه گمشده اصلي اين پازل، مدت زماني است كه 
بايد طي شود؛ كه آن طور كه تاريخ نشان مي دهد، احتمااًل 

هنوز چند ماه تا بهبودي كامل بازار باقي مانده است.

تحليلكوتاهمدتقيمتاتريوم
اتريوم به تازگي حمايت 1.۲65 دالري را آزمايش كرده 
است. قيمت شانس جهش به سطوح باالتر را نيز دارد، 
اما اين حركت صعودي ابتدا با مقاومت هايي در 1.۳00 
و 1.۳10 دالر مواجه خواهد شد. در روزهاي گذشته 
شتاب نزولي در بازار اتريوم افزايش پيدا كرد و قيمت 
زير 1.۳00 دالر يك موج نزولي جديد را آغاز كرد. در 
ادامه نيز حمايت 1.۲۸0 دالري شكس��ته ش��د. اين 
حركت نزولي در ادامه با حمايت خريداران در محدوده 
1.۲65 دالر خاتمه يافت و از آن زمان تاكنون قيمت 
در حال اصالح ريزش هاي روز قبل بوده اس��ت. اولين 
موج اصالحي قيمت را به باالي 1.۲۸0 دالر و س��طح 
۲۳.6درصد اصالحي فيبوناچي رساند. گفتني است در 
اين تحليل سطوح فيبوناچي بر اساس حركت نزولي 
قيم��ت از 1.۳۳7 دالر تا ك��ف 1.۲6۸ دالري تنظيم 
شده اند. قيمت همچنان زير 1.۳00 دالر و ميانگين 
متحرك ساده نوسان مي كند و نزديك ترين مقاومت 
پيش روي خريداران سطح 1.۲۹5 دالر است. مقاومت 
كليدي بعدي 1.۳00 دالر خواهد بود و سطح 50درصد 
اصالحي فيبوناچي نيز در همي��ن ناحيه قرار گرفته 
است. عبور از مقاومت 1.۳00 دالري مي تواند اتريوم 
را به هدف بعدي در 1.۳۲0 دالر برساند. شكسته شدن 
مقاومت 1.۳۲0 دالري ني��ز راه را براي جهش اتريوم 
تا مقاوم��ت 1.۳50 و 1.400 دالر هموار خواهد كرد. 
در مقابل، اگ��ر اتريوم در عبور از مقاومت 1.۳00 دالر 
ناموفق ظاهر شود، نزديك ترين حمايت سطح 1.۲70 
دالر خواهد بود. حماي��ت كليدي بعدي 1.۲65 دالر 
است و شكسته شدن آن مي تواند اتريوم را تا حمايت 
1.۲00 دالري پايين بكشد. شاخص مكدي در حال 
از دست دادن ش��تاب خود در محدوده نزولي است و 
شاخص قدرت نس��بي )RSI( نيز باالي محور مياني 
در سطح 50 قرار دارد. همانطور كه گفته شد، 1.۲65 

دالر حمايت   كليدي اتريوم است و 1.۳00 دالر هم به 
عنوان مقاومت   هاي پيش روي قيمت عمل مي كند.

يكانديكاتورخاصآغازحركتبزرگ
بيتكوينراپيشبينيميكند

در حالي كه بسياري از تحليلگران منتظر پيامد هاي افزايش 
احتمالي نرخ بهره بانكي در امريكا، پس از اعالم نرخ تورم ماه 
قبل اياالت متحده در آخر اين هفته هستند، الكس كروگر، 
اقتصاددان و تحليلگر شناخته ش��ده ارزهاي ديجيتال، 
مي گويد از منظر تاريخي يك انديكاتور كمترشناخته شده 
مي تواند شروع دوره جديدي از نوسانات قيمت بيت كوين 
را پيش بين��ي كند. به گ��زارش ديلي  ه��ودل، كروگر به 
146.۲00 دنبال كننده خود در توييتر گفته كه شاخص 
نوسانات بيت كوين را زيرنظر گرفته است. اين شاخص، 
نوسانات بيت كوين را در بازه هاي ۳0 روزه با مبناي ساالنه، 
 )TWAP( با اس��تفاده از ميانگين موزون زماني قيمت
اندازه گي��ري مي كند. به گفته كروگ��ر، از منظر تاريخي 
بسته شدن شاخص نوسانات بيت كوين زير عدد ۲5 مقدمه 
آغاز حركت هاي بزرگ قيمت بوده است. كروگر گفته است: 
»هر بار كه شاخص نوسانات بيت كوين زير ۲5 بسته شده 
است، در مدتي كوتاه حركت ناگهاني قيمت بيت كوين را 
به دنبال داشته اس��ت. دو حركت صعودي و يك حركت 
نزولي )نوامب��ر ۲01۸.( « اين اقتصاددان مي گويد اعالم 
شاخص هزينه هاي مصرف كننده )CPI( در امريكا )كه 
يكي از ابزارهاي اصلي سنجش تورم در اين كشور است( 
در روز پنجش��نبه مي تواند محركي بنيادي براي شروع 
موج بعدي نوسانات قيمت بيت كوين در جهت صعودي 
يا نزولي باش��د. از آنجا كه پيش بيني مي ش��ود نرخ تورم 
سپتامبر )شهريور( امسال در مقايسه با دوره مشابه سال 
گذشته ۸.1درصد رشد كرده باشد، تفاوت قابل توجه در 
نرخ اعالمي مي تواند باعث ايجاد نوسان در قيمت بيت كوين 
شود. كروگر مي گويد در حالي كه بيت كوين در تالش است 
از خط مقاومت مورب بلندمدت )يك  ساله( خود عبور كند، 
شرايط تكنيكال بازار نيز روندي صعودي را نشان مي دهد. 
او گفته است: ش��رايط بيت كوين خوب به نظر مي رسد؛ 
همه منتظر شكست همان سطح هستند. همچنين، اين 
اقتصاددان به هم بستگي به ظاهر تنگاتنگ اخير بين بازار 

ارزهاي ديجيتال و سهام اشاره كرده است. او نموداري را به 
اشتراك گذاشته كه هم بستگي بين بيت كوين و شاخص 
نزدك را نشان مي دهد. كروگر در اين باره مي گويد: »اين 
باوركردني نيست. احتمااًل معامله گران ارز ديجيتال 
ديگر بايد به جاي قراردادهاي آتي دايمي اتريوم يا 
بيت كوين، از معامالت فيوچرز نزدك براي پوشش 
ريسك موقعيت هاي صعودي شان استفاده كنند.«

رقيبجديدبيتكوين
در عين حال بيت كوين ممكن اس��ت با بانك هاي متولي 
برتر با ارزش بازار بي نظير رقابت كند. به گزارش ايس��نا به 
نقل از كريپتو، مديرعامل كريپتو كوانت معتقد است كه 
بيت كوين مي تواند رقيب بانك هاي متولي برتر باشد زيرا 
هفت بانك از ۹ بانك بزرگ متولي امريكا در سال ۲0۲۲ به 
كريپتو وارد شده اند. بانك متولي يك موسسه مالي است 
كه از اوراق بهادار مشتريان نگهداري مي كند تا از سرقت يا 
گم شدن آنها جلوگيري كند. متولي ممكن است سهام يا 
ساير دارايي ها را به صورت الكترونيكي يا فيزيكي نگهداري 
كند و از آنجايي كه اين شركت ها مسوول ايمني دارايي ها و 
اوراق بهادار به ارزش هنگفتي خواهند بود، بانك هاي متولي 
معموالً شركت هاي بزرگ و معتبر هستند؛ برترين بانك هاي 
متولي شامل بانك نيويورك ملون، استيت استريت، جي پي 
مورگان، س��يتي گروپ و بي ان پي پاريباست. بانك هاي 
متولي معمواًل آن دسته از موسسات پولي متعارف براي 
ورود به حوزه بيت كوين و كريپتو نيستند اما كي يانگ جو، 
مديرعامل كريپتو كوانت استدالل كرده است كه بيت كوين 
)BTC( به زودي مي تواند با ارزش بازار بانك هاي متولي 
برتر رقابت كن��د. وي در توييتي گفت كه عليرغم اينكه 
ارزش بازار بيت كوين تنه��ا 0.۲5 درصد از ۹ بانك متولي 
برتر است، هفت مورد از آنها در س��ال ۲0۲۲ وارد فضاي 
متولي ارزهاي ديجيتال شده اند. وي افزود كه مسير بعدي 
اين بانك ها با مجموع 14۸ تريليون دالر دارايي احتمااًل 
توكن سازي است. به گفته جو، هنوز مشخص نيست كه 
آيا آنها از طريق بالك چين هاي موجود توكنيزه مي كنند 
يا فقط با اس��تفاده از فناوري دفتر كل توزيع شده است. با 
اين حال، هر اليه يك مورد عالقه آنها، ارزش بازار را افزايش 
مي دهد و در مورد اتريوم، قيمت اتريوم به طور بالقوه مي تواند 
با ۹40 برابر افزايش به حدود 1.۲ ميليون دالر برس��د. بر 
اساس اين اظهارات، بانك نيويورك ملون بزرگ ترين و 
يكي از قديمي ترين بانك هاي متولي، خدمات نگهداري 
بيت كوين خود را پس از تايي��د در نيويورك راه اندازي 
كرده است. هرچند كه جي پي مورگان هنوز شركت هاي 
ارايه دهنده را معرفي نكرده است اما مشاوران پولي خود 
را قادر مي س��ازد تا بيت كوين را از ط��رف خريدارانش 
خريداري و تبليغ كنند و موسسات امور مالي سنتي بارها 
تقاضاي فزاينده براي شركت هاي رمزنگاري را در ميان 
خريداران خود ارايه كرده اند. پذيرش بيت كوين در بين 
موسسات نيز در حال افزايش است و بانك هاي متولي تنها 
موسسات مالي سنتي نيستند كه وارد فضاي بيت كوين 
و كريپتو شده اند. اين صنعت همچنين از چندين مدير 
دارايي نيز استقبال كرده است. در ماه آگوست، شركت 
خدمات مالي امريكايي چندمليتي بلك راك از طريق 
مشاركت با كوين بيس پرايم، شركت هاي تامين مالي 

ارزهاي ديجيتال را به مشتريان خود معرفي كرد.
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دريافتمبلغاضافيبرايخطوط
تلفنثابترندتخلفاست

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي در اطالعيه اي 
اعالم ك��رد تعرفه خدم��ات تغيير ن��ام و تغيير مكان 
خطوط تلفن ثابت بايد براس��اس مبالغ تعيين شده در 
مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲4 كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات از متقاضيان دريافت شود. به گزارش ايسنا، 
بر اساس اين اطالعيه س��قف هزينه تغيير نام و تغيير 
مكان خطوط ثابت حقيقي به ترتي��ب ۳۸ هزار و ۳00 
تومان و 14۹ هزار و ۳00 تومان است. همچنين سقف 
هزين��ه تغيير نام و تغيير م��كان خطوط ثابت حقوقي 
ب��ه ترتيب 7۳ ه��زار و 600 تومان و 16۲ ه��زار و 500 
تومان و دريافت مبالغ اضاف��ي با عنوان تعرفه خطوط 
رند از مشتركاني كه مالك خطوط رند هستند، تخلف 
محسوب مي ش��ود. بر همين اساس س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديوئي اعالم مي كند مشتركاني كه 
با چنين درخواستي مواجه شده اند و از آنها مبالغ اضافي 
دريافت شده است مي توانند براي ثبت شكايت به سامانه 
 ثبت و پاسخگوئي به شكايات )سامانه 1۹5( به آدرس
 http: //1۹5.cra.ir مراجعه كنند. مشتركان همچنين 
براي آگاهي از سقف تعرفه ساير خدمات تلفن ثابت قابل 
ارايه در دفاتر پيشخوان خدمات و ICT روستايي و دفاتر 
ف��روش دارندگان پروانه ارايه خدمات تلفن ثابت كه در 
مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲4 كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات عنوان شده است، مي توانند اينجا كليك كنند.

وضعيتمحدوديتدسترسي
بهاينترنتبادوامنيست

نايب رييس كميس��يون فرهنگي مجلس ش��وراي 
اس��المي با تاكيد ب��ر اينكه »وضعي��ت محدوديت 
دسترسي به اينترنت با دوام نيست«، گفت: بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه نقش فضاي مجازي در ش��عله ور 
شدن اغتشاشات باالست؛ پس بايد مديريت شود تا به 
يك ساحل آرامش برسيم و به حالت عادي بازگرديم. 
غالمرضا منتظري در گفت وگو با ايس��نا در پاسخ به 
پرسش��ي درباره زمان پايان محدوديت هاي اعمالي 
در دسترس��ي به اينترنت اظهار كرد: تمام كش��ورها 
براي فض��اي مجازي چارچوب دارن��د و آن جايي كه 
با مصالح ملي ش��ان در تضاد باشد، حتمًا محدوديت 
ايجاد مي كنند ولي اين محدوديت ها عموميت ندارد؛ 
محدوديت ها در جاهايي بر اساس مصالح كشور اتخاذ 
مي شود تا وضعيت بدتر نشود و به ساحل آرامش برسند. 
وي با تاكي��د بر اينكه »در تصميمات بايد حواس مان 
باش��د كه امروز بخش قابل توجهي از حوزه اقتصاد و 
معيش��ت در فضاي مجازي است و اين مجموعه االن 
آسيب ديده است«، گفت: اگر به اين موضوع بي توجه 
باشيم، واقعاً مرتكب جرمي نابخشودني شديم و خيلي 
از زندگي ها مختل خواهد شد. نايب رييس كميسيون 
فرهنگي مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه »اين 
وضعيت محدوديت با دوام نيست و به طور طبيعي تغيير 
مي كند«، تاكيد كرد: بررسي ها نشان مي دهد كه نقش 
فضاي مجازي در شعله ور شدن اغتشاشات باالست؛ 
پس بايد مديريت شود تا به يك ساحل آرامش برسيم و 
به حالت عادي بازگرديم؛ هيچ عقل سليمي نمي پسندد 
كه فضاي مجازي محدود شود و از آن استفاده نكنيم؛ 
لكن مصالح ملي ما اقتض��ا مي كند كه به اين موضوع 
توجه جدي تري داشته باش��يم. منتظري در ادامه با 
بيان اينكه »اگر به فكر حفظ حريم خود نباش��يم و از 
آن دفاع نكنيم، دشمن از ما محافظت نخواهد كرد«، 
اظهار كرد: بهترين اقدامي كه در اين زمينه بايد انجام 
شود تقويت شبكه ملي اطالعات است؛ در اين بخش 
در كش��ور گام هايي برداشته ش��د ولي هنوز تا نقطه 
مطلوب فاصله داريم. يكسال قبل كميسيون فرهنگي 
نيز به موضوع مديريت فضاي مجازي ورود كرد اما به 
هر دليل نيمه تمام باقي ماند؛ بنابراين الزم است وزارت 
ارتباطات، شوراي امنيت ملي و دستگاه هاي مسوول 
بنشينند و ساز و كارها و استانداردهايي طراحي كنند 
كه مورد احترام همه قرار بگيريد. وي گفت: همانطور 
كه چنانچه در فضاي حقيقي چارچوب نداشته باشيم 
آس��ايش و امنيت مان مختل خواهد ش��د، در فضاي 
مجازي نيز شرايط اينگونه است؛ در فضاي حقيقي ما 
مرزهايي داريم و مرزباني داريم ولي در فضاي مجازي 
اين محدوديت ها نيس��ت؛ بر همين اساس نيازمند 

اين هستيم كه يك تصميم راهبردي گرفته شود.

گودرزي:محدوديت
فضايمجازيزودتررفعشود

نماينده مردم درود و ازنا در مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد: با توجه به دشمن شناس��ي دقيق و به 
موقع مردم انتظار مي رود هر چه سريعتر محدوديت 
فضاي مجازي براي احياي مشاغل مرتفع شود. به 
گزارش ايسنا، حسين گودرزي در تذكري شفاهي 
در جريان جلس��ه علني ام��روز مجلس بيان كرد: 
به جوانان بايد بگويم كه احس��اس امنيت اساس 
توس��عه، ثبات، ماندگاري س��رمايه گذار و ايجاد 
اشتغال است. حال كه ملت با دشمن شناسي دقيق 
س��يلي ديگري به بيگانگان زده اند ضرورت دارد 
محدوديت فضاي مجازي براي احياي مش��اغل و 
تبادل اطالعات زودتر رفع شود. وي در ادامه اظهار 
كرد: هيچ جامعه اي مانند ملت ما پيام روشن و قابل 

پذيرشي براي ارايه به فضاي مجازي ندارد.

سياستهايتوييتردربارهممنوعيت
دايميكاربرانبازبينيميشود

توييتر در حال بازبيني سياست هاي خود پيرامون 
ممنوعيت دايمي كاربران است و احتماال نظارت 
محتوا را مطابق با ديدگاه ايالن ماس��ك براي اين 
پلتفرم شبكه اجتماعي انجام مي دهد. به گزارش 
ايسنا، ايالن ماسك در ماه مه مدت كوتاهي پس 
از تواف��ق 44 ميليارد دالري ب��راي خريد توييتر، 
وعده داده بود در ش��يوه هاي نظارت بر محتوا در 
اين پلتفرم شبكه اجتماعي تغييراتي خواهد داد. 
ماس��ك كه خود را حامي آزادي بيان مي خواند، 
اعالم كرده ب��ود ممنوعيت دايم��ي توييتر براي 
حضور دونالد ترامپ، رييس جمهور سابق امريكا 
را لغو خواهد كرد. با اين حال، روزنامه فايننشيال 
تايمز اعالم كرد هر گونه تغيير سياست بعيد است 
زمينه را براي بازگشت ترامپ به توييتر فراهم كند 
زيرا توييتر قصد ندارد ممنوعيتهايي كه براي نقض 
سياست اين پلتفرم در زمينه تحريك به خشونت 
صادر شده است را معكوس كند. بر اساس گزارش 
رويترز، كارمندان توييتر به بررسي موقعيتهايي 
خواهند پرداخت كه احساس مي كنند اين پلتفرم 
ممكن است كاربران را براي تخلفات سبكتر مانند 
به اشتراك گذاري اطالعات گمراه كنده، ممنوع 

كرده باشد.

فيسبوكواينستاگرامدرفهرست
سازمانهايتروريستيروسيه

مقامات روسيه متا )مالك فيسبوك و اينستاگرام( 
را به فهرست س��ازمان هاي تروريستي و افراطي 
اضافه كرده اند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از بي بي س��ي، ممنوعيت مذكور از سوي سازمان 
مال��ي ناظر در روس��يه )راس��فين مانيتورينگ-
Rosfinmonitoring( اعالم شده است. اين 
دو پلتفرم به دليل »روس هراسي« از مارس سال 
جاري ميالدي در اين كشور مسدود شده اند. اين 
امر پس از آن انجام ش��ده كه متا اعالم كرد اجازه 
انتش��ار پس��ت هايي مانند »مرگ ب��ر روس هاي 
اش��غالگر« را مي دهد. هرچند متا بع��داً از اقدام 
خود عقبنش��يني كرد. از سوي ديگر اين شركت 
امريكايي خواستار تجديدنظر در ممنوعيتش در 
روسيه شد اما دادگاهي در مسكو در ماه ژوئن اين 
درخواست را رد كرد. البته ممنوعيت پلتفرم هاي 
متا در روس��يه ش��امل واتساپ نش��ده است. متا 
اتهام��ات ترويج محتواي ضد روس��ي را رد كرده 
است. به نوشته اينترفاكس، قرار گرفتن روسيه در 
فهرست سازمان هاي افراطي بدان معنا است كه 
بانك ها مي توانند منابع مالي متا در اين كش��ور را 
فريز كنند. كارزار ميان شركت هاي فناوري غربي 
و روس��يه اكنون ماه هااس��ت كه ادامه دارد. اين 
درحالي است كه عالوه بر فيس بوك و اينستاگرام، 
توئيتر نيز در روسيه محدود شده است. فهرست 
سازمان هاي تروريستي »راسفين مانيتورينگ« 
شامل سازمان ها و افرادي مي شود كه اطالعاتي در 
خصوص همكاري آنها در فعاليت هاي تروريستي 

يا افراطي وجود دارد.

طناببازيبورسرويتيغ
 در صورتي كه بيشتر كارشناسان انتظار داشتند 
شاخص كل در محدوده يك ميليون و ۳۳0 هزار 
واحد به روند اصالح��ي خود پايان بدهد اما طي 
معامالت مه��ر ماه از مح��دوده حمايتي مذكور 
نيز پايين تر آم��د و عدد يك ميليون و ۳00 هزار 
واحد را تجربه كرد. عددي كه اواخر سال گذشته 
حركت صعودي خود را در حوالي آن شروع كرد 
و توانس��ت تا محدوده يك ميلي��ون و 600 هزار 
واحد صعود كند. صعودي كه به واسطه افزايش 
انتظارات تورمي 1401 و اثرگذاري مثبت آن بر 
سودآوري ش��ركت ها و همچنين گشايش هاي 
اقتصادي شروع ش��د. اما در اواخر ارديبهشت و 
اوايل خرداد ماه با رسيدن شاخص كل به مقاومت 
يك ميليون و 600 هزار واحد، بازار وارد يك دوره 
اصالحي شد. اصالحي كه اصلي ترين داليل آن 

به شرح زير بود: 
تضعيف انتظارات سودسازي شركت ها به واسطه 
افزايش نرخ مواد اوليه و افزايش چشمگير هزينه 
نيروي كار در كنار كنترل قيمت توليدات نهايي 
شركت ها توسط سياس��ت هاي مداخالنه گرانه 
دولت، محدوديتهايي كه براي صادرات شركت ها 
ايجاد ش��ده بود، اجبار ش��ركت ها به عرضه ارز 
حاصل از صادرات خود در س��امانه نيما با قيمت 
پايين تر از بازار آزاد، تضعيف قدرت خريد جامعه 

و حاكم شدن تورم ركودي بر اقتصاد كشور.
بنابر توضيح��ات فوق اگر تيم اقتصادي دولت به 
صورت هماهنگ رفت��ار نكند و در جهت اصالح 
سياست هاي متناقض و اشتباه خود اقدام جدي 
نكند و به شكل هدفمند از بخش توليدي حمايت 
نكند، متاس��فانه بايد ب��ازار بورس��ي كم رمق با 
ارزش معامالت پايين را تحمل كنيم. در چنين 
شرايطي حتي احتمال آن نيز وجود دارد شاخص 
كل به كانال يك ميلي��ون و ۲00 هزار واحد نيز 
تنزل يابد و بازار تا مدتي درگير يك روند اصالحي 
فرسايش��ي ش��ود كه تبعات خوبي نيز در سطح 
اقتصاد كالن به همراه نخواهد داشت. اميد است 
تيم اقتصادي دولت ضمن پايش جامع ش��رايط 
بورس، اقدامات الزم جه��ت رفع ايرادات فوق و 
حمايت جدي از بخش توليدي و به تبع آن بازار 
بورس را در اولويت هاي اصلي خود قرار بدهد تا 
بار ديگر بازاري پرف��روغ با ارزش معامالت باال را 

تجربه كنيم.

درهفتههاياخير،شاهديكيازكمنوسانتريندورههايارزهايديجيتالبودهايم

بازار در انتظار بيت كوين 16 هزاري

جايگزينيپيامرسانهايبوميبرايكسبوكارهاياينترنتيوچندنكته
قدم اول در ورود كس��ب وكارها به فضاي مجازي، استفاده 
از سايت يا پيام رسان براي تبليغات و معرفي محصوالت و 
ارتباط با مشتريان است. در اين ميان يك پيام رسان بومي از 
آن  جهت كه كسب وكارهاي داخلي را به خوبي مي شناسد 
يا مي تواند با تحقيقات هدفمند به آن دست يابد، در ارايه 
اينگونه خدمات مي تواند توانمندتر از پيام رسان خارجي 
عمل كند. به گزارش ايسنا، با مروري بر تاريخچه استفاده 
از اينترنت در ايران مشخص مي شود كه اوج مصرف پهناي 
باند در كشور به فعاليت پيام رسان هاي اجتماعي برمي گردد؛ 
پيام رسان بخش عمده اي از اوقات فراغت مردم را پر كرده و 
كسب وكارهاي زيادي را نيز ايجاد كرده و از اين جهت الزم 
است حوزه پيام رسان اجتماعي و اثرات بومي سازي آن مورد 
بررسي قرار گيرد. اخيرا و پس از آنكه دسترسي به دو شبكه 
اجتماعي اينستاگرام و واتس آپ براي كاربران ايراني بنا به 
داليل امنيتي و با دستور نهادهاي ذي صالح محدود شد، 
دوباره موضوع استفاده و جايگزيني پيام رسان هاي بومي 
مشابه خارجي با حفظ امنيت كاربران و قواعد كشور مطرح 
و پررنگ تر از قبل ش��د. طبق بررس��ي تحليل گران، طي 
سال هاي گذشته، بدون شك طراحي اپليكيشن هاي ايراني 
بدون ايراد نبوده و البته اين موضوع تنها به نمونه هاي بومي 
مختص نيست و همه اپليكيشن ها در نسخه هاي اوليه خود 
با مشكالتي مواجهند اما در راستاي فرهنگ سازي كاربران 
براي استفاده از پيام رسان هاي داخلي بايد به نكات مختلفي 
توجه شود؛ از جمله اينكه كاربران با سيستمي مثل تلگرام 
آشنا هستند كه از سال هاي خيلي قبل تر كارش را آغاز كرده، 
درحالي كه داخلي ها مدت زيادي از فعاليتشان نمي گذرد، 
بر اين اساس حمايت و تقويت پيام رسان هاي داخلي براي 
رقابت با انواع مشابه خارجي خود از جمله موضوعاتي است 

كه عالوه بر مجموعه وزارت ارتباطات مورد تاكيد رييس 
دولت گذش��ته هم قرار گرفته بود. در اين راستا، به گفته 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات آنچ��ه كه در اين ميان 
مهم بوده اين است كه در اين ايام تالش مي شود مشكالت 
موجود بر س��رراه كس��ب وكارهاي مردم براي كار عادي و 
روزمره برطرف و ظرفيت هاي الزم در پلتفرم هاي داخلي 
فراهم شود تا در شرايط فعلي كه اين محدوديت ها ايجاد 
ش��ده، مردم براي برقراري ارتباطات و كسب وكار خود به 
مشكل برنخورند. در اين شرايط مسووالن وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات توصيه مي كنند كاسبان در كسب وكار 
خود روي پلتفرم هايي كه پايبند به قوانين جمهوري اسالمي 
نيستند، سرمايه گذاري نكنند هرچند كه حتي مجدداً اين 
پلت فرم ها باز شود زيرا در هر بزنگاهي آن مسووليت هاي 
بين المللي خود را هم ايفا نمي كنند و طبيعتاً ممكن است با 
محدوديت هايي روبرو شوند. طي چند روز گذشته هم درباره 
جبران خسارت وارد شده به كسب و كارها گفته شد كه تعامل 
خوبي با وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شده و يك برنامه 
براي كسب و كارهايي كه به پلتفرم هاي داخلي مهاجرت 
كنند در نظر گرفته شده است و با كمك وزارت اقتصاد يك 
بسته حمايتي مانند معافيت مالياتي و اعطاي تسهيالت 
براي كاربران پيش بيني ش��ده اس��ت. بر اين اساس وجود 
پيام رسان هاي متعدد در كشور شايد نياز و ضرورت نباشد 
اما نمي ش��ود يك باره همه آنها را كنار گذاشت، در همين 
راستا طبق اعالم مسووالن، برنامه مدوني در حال پيگيري 
است تا پيام رسان هاي داخلي تقويت شوند و در نهايت دو 
يا سه پيام رسان در كش��ور فعال باشند تا بتوانند نيازهاي 
مردم را برطرف كنند. درحال حاضر هم تمركز بر حمايت 
از پيام رسان هايي است كه مردم اقبال بيشتري به آنها نشان 

داده اند و زيرساخت هاي آنها آماده است و در اين مدت هم 
كيفيتشان به شكل قابل مالحظه اي افزايش پيدا كرده است.

پيامرسانبومي
چهزمانيمورداقبالقرارميگيرد؟

در اين ميان يكي از داليلي كه پيام رسان هاي خارجي مورد 
اقبال جهاني هستند، به اين دليل است كه روابط جهاني 
برقرار مي كنند و كاربر مي توان��د از طريق آنها با كاربران 
كشورهاي ديگر ارتباط برقرار كند؛ با وجود اين هر كشوري 
معموال يك پيام رسان داخلي هم دارد كه خدمات ديگري را 
ارايه مي دهد و مردم از آن هم استفاده مي كنند؛ در ايران هم 
طبيعتا بايد اينطور باشد. به اعتقاد كارشناسان، اگر پيام رسان 
داخلي بخواهد فراگير شود،  بايد اين دو اتفاق بيفتد؛ الزم 
است توسط پيام رسان ها ارزش افزوده داخلي ايجاد شده 
و زندگي براي مردم تسهيل شود، از جمله امكاناتي مانند 
خريدن بليت، پرداخت ماليات، نوبت دهي پزشكي، نسخه 
الكترونيكي، تبادالت مالي، دريافت اخبار،  ارتباط گرفتن با 
نهادهاي حاكميتي روي پيام رسان ها تعريف شود. اين ارايه 
خدمات منجر مي ش��ود كه اقبالي صورت گيرد و مردم از 
اين پلتفرم ها استفاده كنند. برخي تحليلگران هم بر اين 
موضوع تاكيد دارند كه مردم بايد مطمئن باشند كه اگر 
فرضا حقوقشان در يك پلتفرم داخلي ضايع شد، مرجعي 
هست كه از حقوقشان دفاع و پيگيري كند و حق و حقوق 
افراد را بگيرد و از طرفي قوانين دست وپاگير هم براي آنها 
وضع نكند. اين اتفاق در تمام كشورها افتاده و صيانت 
از حقوق مردم به ع��الوه ارزش افزوده داخلي، اقبال 

نسبت به پيام رسان هاي داخلي را افزايش مي دهد.

استفادهازپيامرسانهايداخلي
چهمزيتيدارد؟

مزيت استفاده از پيام رسان هاي داخلي اين است كه اگر در 
فعاليت نرم افزارهاي خارجي به هر دليلي محدوديتي اعمال 
شد، در فعاليت آنها اختالل ايجاد نشود. در دولت گذشته هم 
بر ضرورت حمايت از پيام رسان هاي داخلي تأكيد شده بود 
و حل موانع رشد اين صنعت در دستور كار قرار گرفت. اما 
ممكن است ابهامي از سوي كاربران كه مهم ترين دليل عدم 
استفاده از پيام رسان هاي داخلي را عدم اطمينان از حفظ 
حريم خصوصي دانسته ايجاد و سوالي مطرح شود آيا برنامه 

و تضميني براي حفظ حريم شخصي وجود دارد؟ بايد گفت 
طبق اعالم، بخش مهمي از مصوبه مربوط به پيام رسان ها 
ايجاد مكانيزم و روالي براي حفظ حريم خصوصي كاربران 
است. طبق اين گزارش پژوهش ها نشان مي دهد مهم ترين 
موضوع صرفه اقتصادي، امكانات پيام رسان و حفظ حريم 
خصوصي است. وقتي كاربران از محصولي استفاده كنند 
سرمايه گذاري روي آن توجيه پذير مي شود بنابراين اقناع 
عمومي و آگاهي دادن از خدمات گسترده پيام رسان هاي 
داخلي از جمله راهكارهاي موجود براي رونق بخشيدن 
به عملكرد اين پيام رسان هاس��ت؛ آگاهي افكار عمومي، 
معرفي خدمات، صرفه اقتصادي و حفظ حريم خصوصي از 
جمله امكاناتي است كه بايد در فضاي اين شبكه ها صورت 
بگيرد تا مورد اقبال عمومي قرار بگيرد. يكي ديگر از مزاياي 
توسعه پيام رسان، توليد محتواي انبوه توسط كاربران است. 
اگر محتوا در فضاي مجازي را از كاالهاي قابل توليد، توزيع 
و مصرف بدانيم، اقتصادي كه حول آن ش��كل مي گيرد 
را مي توان اقتصاد محتوا نام گ��ذاري كرد. در اين اقتصاد، 
محتوا يك بار توليد مي شود و چندين بار فروش مي رود و 
همچنين هزينه توسعه و ارتقاي هر كاال و خدمت محتوايي 
بسيار پايين تر از درآمد آن است، شناخت تقاضا و نياز بازار 
به راحتي در آن ممكن است، داده و تحليل آن از مهم ترين 

دارايي هاي دارندگان كسب وكار و كشورهاست.

بهرهمنديازمزاياياقتصادمحتوا
در دنياي امروز توليد محتوا و نشر آن بر بستر فضاي مجازي 
يا مستقيماً براي فروش و درآمدزايي صورت مي گيرد يا براي 
اهداف ديگري ازجمله معرفي كسب وكار و فرهنگ سازي به 
كار بردن يك محصول انجام مي شود. طبق آمارهاي رسمي 
جهاني، در سال ۲01۳ در حوزه توليد محتوا 106 ميليارد 
دالر ارزش افزوده ايجاد ش��ده اس��ت. اين ميزان در سال 
۲016 تنها در حوزه بازي آنالين عددي معادل 100 ميليارد 
دالر است. اگر ايران تنها يك درصد از مزاياي اين اقتصاد را 
دارا باشد مي تواند تحولي عظيم در توليد ناخالص داخلي 
خ��ود ايجاد كند. با تمام اين اوص��اف حمايت و تقويت 
پيام رسان هاي داخلي براي رقابت با انواع مشابه خارجي 
خود از جمله موضوعاتي اس��ت كه عالوه بر مجموعه 
وزارت ارتباطات در جلس��ات و نهادهاي تصميم گير 
درباره فضاي مجازي هم مورد تاكيد قرار گرفته است. 
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مفقودی



 تعادل| 
در شهريورماه روند نزولي سه ماهه شاخص مديران خريد 
اقتصاد )شامخ( متوقف شد و اين شاخص به باالي ۵۰ 
واحد برگشت؛ اما اين وضعيت براي همه صنايع يكسان 
نبود. برخي شرايط بهتري تجربه كردند و برخي دچار 
وضعيت بدتري شدند. طبق پيوست اقتصادي منتشر 
شده مركز پژوهش هاي اتاق ايران، شامخ ۴ گروه از صنايع 
حاضر در شامخ شهريور ۱۴۰۱ اعم از گروه هاي »صنايع 
فلزي«، »وس��ايل نقليه و قطعات وابسته«، »پوشاك و 
چرم« و »پااليش و پتروشيمي« را تحليل و عوامل بهبود 
يا افت ش��امخ اين گروه ها را بررسي كرده اند. طبق اين 
گزارش در شهريورماه، باالترين عدد شامخ به دست آمده 
متعلق به گروه »صنايع فلزي« بوده و در مقابل صنعت 
»پوش��اك و چرم« كمترين عدد به دست آمده در 

شامخ شهريورماه را به خود اختصاص داده است.

   گروه صنايع فلزي
در گزارش شامخ ش��هريورماه كه چندي پيش از سوي 
مركز پژوهش هاي اتاق ايران منتشر شد، توقف روند نزولي 
سه ماهه شامخ و افزايش ميزان فعاليت هاي اقتصادي و 
صنعتي نسبت به مردادماه مشهود بود. طبق اين گزارش، 
باوجود تداوم برخي مش��كالت بنگاه ه��اي اقتصادي، 
شامخ اقتصاد در ش��هريورماه ۱۴۰۱ به ۵۲,۰۸ واحد و 
شامخ صنعت به ۵۳.۲۵ واحد رسيد كه به ترتيب نسبت 
به مردادماه، ۴.۰۲ و ۴.۸ واحد افزايش نش��ان مي دهد. 
البته اين بهبود براي همه صنايع و بخش هاي اقتصادي 
محقق نشد و در شرايطي كه برخي با بهبود قابل توجه 
شاخص شامخ مواجه بودند برخي نيز وضعيت بدتري را 
تجربه كردند. در شهريورماه ۱۴۰۱ باالترين عدد شامخ 
به دس��ت آمده مربوط به گروه صنايع فلزي بوده است. 
)۵۹,۴( مقدار توليد محصوالت بهبود قابل مالحظه اي 
داشته اس��ت )۶۳,۳( و ميزان سفارش هاي جديد نيز با 
ثبت عدد ۶۰,۳ بيش��ترين ميزان در بين تمام صنايع را 
رقم زده كه حاكي از رش��د قابل مالحظه سفارش هاي 
ثبت ش��ده در ش��هريورماه نس��بت به مردادماه است. 
س��رعت انجام و تحويل س��فارش ها نيز افزايش يافته 
)۵۹.۳( و موجود مواد اوليه كاهش اندكي را تجربه كرده 
است )۴۵,۹( . ميزان استخدام و به كارگيري نيروي كار 
نيز افزايش قابل توجهي داش��ته است )۶۰( . در اين ماه 
۱۴۰۱، علي رغم افت قيمت محصوالت فلزي در بازارهاي 
جهاني، گزارش ه��اي به دس��ت آمده از مديران خريد 
حكايت از اين دارد كه در بازارهاي داخلي شاهد بهبود 
در وضعيت عمومي كسب وكارهاي اين صنعت بوده ايم. 
اما داليل اين نتايج را بايد در عوامل اصلي موثر بر محيط 
كسب وكار اين صنعت در كشور جست وجو كرد. صنايع 
فلزي صنايعي انرژي بر هس��تند و انرژي يكي از عوامل 
توليد كلي��دي اين محصوالت اس��ت. عليرغم گزارش 
افزايش قيمت انرژي در شهريورماه از سوي فعالين اين 
گروه به نظر مي رسد اعمال محدوديت براي مصرف انرژي 
در مردادماه توليد را به ميزان قابل مالحظه اي تحت تأثير 
قرار داده است. با عبور از اوج گرما و پيك مصرف برق كشور 
)كه توأم با اعمال محدوديت هايي در انرژي ازجمله گاز 
طبيعي و برق براي صنايع فوالدي و سيماني بوده است( 
محدوديت مورداش��اره لغو شده و لذا مي توان بخشي از 
افزايش توليد در شهريور نسبت به مرداد را به اين موضوع 
مرتبط دانس��ت. در شهريورماه ش��اهد افزايش فروش 
آهن اس��فنجي به دليل عرضه در بورس كاال به صورت 
هفتگي و همچنين افزايش فروش شمش داخلي بوديم. 
افزايش فروش ش��مش داخلي به دليل عدم عرضه اي 
كه در مردادم��اه رخ داده بود در راس��تاي اجراي طرح 
افزايش ظرفيت واحدهاي فوالدسازي و انجام تعهدات 
در بورس كاال از سوي برخي از شركت هاي گروه فلزي 
در س��امانه كدال به عنوان يكي از داليل افزايش فروش 
در شهريورماه ۱۴۰۱ گزارش شده است. از سوي ديگر، 
به طور سنتي تابستان پيك ساخت وساز مسكن است. 
سياست دولت س��يزدهم مبني بر ساخت يك ميليون 
مس��كن در س��ال نيز ازجمله عوامل موثر و تأثيرگذار 
بر صنايع فلزي بوده اس��ت. با توجه به س��رعت بخشي 

اجراي طرح مسكن ملي در دولت سيزدهم طي ماه هاي 
اخير مي توان يكي ديگر از شواهد مؤيد افزايش توليد و 
سفارش هاي ثبت شده كارخانه هاي گروه فلزي را اين 
امر دانست. بر اس��اس ضوابط اعالم شده از سوي وزارت 
نفت، نرخ گاز مصرفي در كارخانه هاي گروه فلزي چهل 
درصد بهاي گاز خوراك شركت هاي پتروشيميايي است. 
نرخ خوراك شركت هاي پتروشيميايي، ميانگين وزني از 
قيمت گاز طبيعي صادراتي كش��ور و قيمت چهار هاب 
بزرگ در دنيا است. با توجه به افزايش شديد بهاي انرژي 
در دنيا سقف قيمت ۵۰۰۰ تومان بر هر مترمكعب با هدف 
حمايت از صنايع مصرف كننده گاز طبيعي اعمال شده 
است كه اين سقف براي گروه فوالدي حدود ۲۰۰۰ تومان 
براي هر مترمكعب است. در شهريورماه اخباري مبني بر 
احتمال افزايش سقف مورداشاره منتشر شده است كه 
اين موضوع خود را در عدد به دس��ت آمده براي افزايش 
قيمت انرژي )۵۷,۱( و قيمت مواد اوليه گروه فلزي نيز 
نشان مي دهد )۵۶,۱( . همچنين اخباري مبني بر بهبود 
فعاليت كارخانه اي چين در ماه سپتامبر منتشر شده 
است. دفتر ملي آمار چين )NBS( اعالم كرده است كه 
شاخص رسمي مديران خريد بخش توليد از ۴۹.۴ در 
ماه آگوست به ۵۰.۱ در سپتامبر افزايش يافته است. با 
توجه به افت بهاي جهاني فلزات ازجمله فوالد بهبود 
جزئي در صادرات گروه فلزي كه عدد به دس��ت آمده 
در شامخ مؤيد آن است )۵۲( تا حدودي اين افزايش 

صادرات را مي توان مربوط به اين دو عامل دانست.

   گروه وسايل نقليه و قطعات وابسته
در شهريورماه ۱۴۰۱ عدد شامخ به دست آمده براي گروه 
وسايل نقليه و قطعات وابسته نشان از بهبود در وضعيت 
عمومي كسب وكارهاي اين گروه داشته است )۵۸,۵( . 
عدد به دست آمده براي شامخ اين گروه بعد از گروه صنايع 
فلزي باالترين عدد در ميان گروه هاي مختلف است. مقدار 
توليد محصوالت حكايت از بهبود قابل مالحظه اي دارد 
)۶۴,۵( و ميزان سفارش هاي جديد نيز كه به داليلي كه 
بدان اش��اره خواهد شد نشان از رشد در شهريورماه دارد 
)۵۴.۸( . س��رعت انجام و تحويل سفارش ها نيز افزايش 
يافته )۵۱.۳( و موجودي مواد اوليه كاهش اندكي را تجربه 
كرده است )۴۵.۳( . ميزان استخدام و به كارگيري نيروي 
كار نيز افزايش قابل توجهي داشته است )۶۱.۳( . اما داليل 
اين نتايج چه بوده اس��ت؟ بر اساس اطالعات موجود در 
گزارش عملكرد ماهانه شهريورماه برخي از شركت هاي 
خودروسازي كه در سامانه كدال منتشر شده است، اعطاي 
مجوز عرضه برخي محصوالت شركت هاي خودروسازي 
در بورس كاال نيز تا حدودي بر قيمت خودرو در بازار آزاد 

و افزايش فروش تأثيرگذار بوده است. همچنين بر اساس 
اعالم شركت سايپا، مجوز شماره گذاري برخي محصوالت 
اين شركت كه پيش تر لغو شده بود در شهريورماه از مبادي 
ذي ربط اخذ ش��ده است. از س��وي ديگر افزايش فروش 
برخي از محصوالت خودرويي و محصوالت قطعه سازان 
مربوط به نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي درون شهري 
)فروش ۲۵۰۰ دس��تگاه اتوبوس درون شهري ديزلي به 
وزارت كش��ور( و انعقاد قرارداد با برخي از دستگاه هاي 
دولتي )فروش ۵۰۰۰ دستگاه ون درون شهري بنزيني به 
وزارت كشور( است كه توسط برخي از شركت ها گزارش 
شده است. از سوي ديگر اخبار منتشر شده در خصوص 
احتمال افزايش قيمت انواع خ��ودرو در پاييز، نيز بر 
افزايش تقاضاي خودرو در شهريورماه موثر بوده است.

   صنعت پوشاك و چرم
در مي��ان گروه هاي مختلف مورد بررس��ي در ش��امخ 
ش��هريورماه، كمترين عدد به دس��ت آمده براي شامخ 
گروه صنايع پوش��اك و چرم اس��ت. عدد ش��امخ اين 
صنعت ۴۱,۶ اس��ت كه ب��ه معني اف��ت قابل توجه در 
وضعيت عمومي كسب وكارهاي اين صنعت نسبت به 
ماه گذشته است. ميزان توليد در شهريورماه نسبت به 
ماه گذشته به شدت كاهش يافته )۳۷.۵( و سفارش هاي 
جديد ني��ز به طورجدي افت داش��ته اس��ت )۳۱.۳( . 
سرعت تحويل سفارش هاي جديد اندكي كاهش يافته 
)۴۳.۸( و موج��ودي مواد اوليه بدون تغيير بوده اس��ت 
)۵۰( . اعداد به دس��ت آمده ب��راي اين صنعت داللت بر 
افت قابل مالحظه در فروش )۳۱.۳(، كاهش بس��يار در 
ميزان صادرات )۳۱.۱( عليرغم تنزل قيمت محصوالت 
توليدي )۳۷.۵( دارد. صنعت پوش��اك و چرم به شدت 
تحت تأثير تغييرات تقاضاي فصلي است به گونه اي كه در 
ماه هاي ارديبهشت و اسفند اعداد شامخ حكايت از رونق 
وضعيت عمومي كسب وكار اين گروه دارد. عدد شامخ 
اين گروه در شهريورماه سال گذشته نيز نشان از افت در 
فعاليت هاي اين گروه داشته است )۴۵( . با توجه به ارقام 
به دست آمده از شامخ اين گروه از ابتداي سال جاري به جز 
ارديبهشت ماه در تمام ماه ها وضعيت كسب وكار در اين 
صنعت رو به بدتر شدن بوده است. )بايد توجه داشت كه 
عدد شامخ ارديبهشت ماه كه بهبود نسبت به فروردين ماه 
را نشان مي دهد امري طبيعي براي اين صنعت و بسياري 
از صنايع محسوب مي شود( . بنابراين مي توان گفت ركود 
شديدي در اين صنعت وجود دارد. ريشه اين موضوع را 
شايد بتوان در قدرت خريد خانوارهاي شهري و روستايي 
جس��ت وجو كرد. بر اس��اس آمارهاي درآمد و مخارج 
خانوارهاي شهري و روستايي در سال ۱۴۰۰ كه در اواخر 

مردادماه سال جاري منتشر شده است، متوسط هزينه 
كل خالص ساالنه يك خانوار شهري نسبت به رقم مشابه 
در سال قبل ۴۹ درصد افزايش نشان مي دهد. از هزينه 
كل ساالنه، خانوار ش��هري سهم ۲۷ درصد مربوط به 
هزينه هاي خوراكي و دخاني و سهم ۷۳ درصد مربوط 
به هزينه هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه هاي 
غيرخوراكي بيش��ترين س��هم با ۴۹ درصد مربوط به 
هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده است. با توجه به 
افزايش سبد هزينه خانوارها و نرخ تورم نقطه به نقطه 
شهريورماه ۱۴۰۱ كه از سوي مركز آمار ايران عدد ۴۹, 
۷ درصد اعالم شده است، افت قدرت خريد خانوارها را 
مي توان به عنوان يكي از عوامل اصلي كاهش تقاضاي 

محصوالت توليدي گروه پوشاك و چرم دانست.

   گروه پااليش و پتروشيمي
شامخ كل اين گروه در شهريورماه حكايت از افت اندك 
وضعيت عمومي كس��ب وكارها دارد )۴۷,۷( . اين عدد 
براي ماه گذش��ته نيز همين حدود بوده است )۴۷,۷۹( 
. عليرغ��م بهبود محيط كس��ب وكار در اي��ن گروه طي 
ماه هاي ارديبهش��ت تا مرداد، در انتهاي تابستان شاهد 
ركود نسبي فعاليت شركت هاي اين گروه بوده ايم. ميزان 
توليد در شهريورماه به شدت افت داشته )۳۸,۵(، و ميزان 
س��فارش هاي جديد هم تغييري نداش��ته است )۵۰( .. 
موجودي مواد اوليه كاهش يافته )۴۲,۳( و به كارگيري 
نيروي كار به ميزان ناچيزي افزايش داشته است )۵۳,۸( .

شايد بتوان گفت مهم ترين اتفاقي كه براي فعالين اين 
صنعت طي ش��هريورماه رخ داده است تغيير فرمول 
قيمت گذاري نرخ خوراك بوده اس��ت. ش��ركت هاي 
پااليش��ي در اواخر مردادماه دستورالعمل جديد نرخ 
خوراك كه از س��وي وزارت نفت ابالغ ش��ده بود را در 
سامانه كدال اعالم كردند. در دستورالعمل جديد، نرخ 
خ��وراك بر مبناي ميزان گوگ��رد و API به عنوان دو 
مشخصه اصلي تعيين نرخ نفت خام، تعديل مي شوند. 
تأثير مثبت اين دستورالعمل شايد در حدود يك دالر 
در هر بشكه براي عموم پااليشگاه و احتمااًل براي برخي 
ديگر كمي بيش از اين عدد خواهد بود. با در نظر گرفتن 
ش��اخصه هاي كيفي خوراك تحويلي به شركت هاي 
پااليشي و پتروشيمي و تنزل قيمت جهاني نفت خام، 
هزينه مواد اوليه اين شركت ها كاهش يافته است كه 
اين موضوع در عدد مربوط به قيمت خريد مواد اوليه 
به دست آمده از محاسبات شامخ نيز مشاهده مي شود 
)۳۸,۵(. البته مي توان بخش��ي از كاهش توليد و افت 
موجودي مواد اوليه اين شركت ها را به انتظارات كاهشي 

آنها در خصوص قيمت مواد اوليه مرتبط دانست.
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۲ شرط حذف
قيمت گذاري دستوري خودرو

مديركل خودرويي وزارت صمت گفت: وجود خودروهاي 
اقتصادي و رقابت پذير بودن خودروها مقدمه اي براي 
برداشتن قيمت هاي دستوري است، در غير اين صورت 
برداشتن قيمت هاي دستوري نتيجه بخش نخواهد بود.

به گزارش مهر، عبداهلل توكلي، در يك برنامه تلويزيوني، 
اظهار كرد: با الگوب��رداري از بهترين مدل هايي كه در 
صنعت خودرو در دنيا وجود دارد، بايد يك نگاه آسيب 
شناس��انه به وضعيت صنعت خودروي كشور داشت 
و آس��يب هاي موجود را شناس��ايي كرد؛ در واقع اگر 
عارضه هايي مانند كيفيت پايين، قيمت باال و غيررقابتي 
بودن محصول، عدم ايمني و... را كن��ار هم قرار داده و 
به ريشه اين مس��ائل توجه كنيم به درستي به كمبود 
عنصر دانش بنيان در اين صنعت پي مي بريم. وي درباره 
قيمت گذاري خودرو نيز گفت: در خصوص رهاسازي و 
قيمت هاي دستوري بايد دو نكته در نظر گرفته شود. 
يكي اينكه در صنعت خودرو در حالت ايزوله قيمت ها 
نبايد خيلي باال بروند كه مزيت رقابتي در اين صنعت از 
بين برود، بنابراين اگر در اين صنعت محصوالت به داليل 
مختلف زيانده هستند بايد ريشه هاي اين زيان شناسايي 
شود و قسمتي كه يك خودرو در يك كالس مي تواند 
رقابت پذير باشد افزايش قيمت قابل قبول است در غير 
اين صورت قيمت گذاري دس��توري و سركوب قيمت 
اشتباه است. توكلي بيان كرد: همچنين بايد بتوانيم براي 
بخش هاي مختلف بازار محصول داشته باشيم يعني براي 
خودروهاي اقتصادي همفكري كنيم و براي خودروهاي 
زير ۲۰۰ ميليون تومان هم برنامه اي داش��ته باش��يم. 
متأسفانه بعد از اينكه خودروي پرايد از رده خارج شد، 
اغلب خودرو سازان به خودروهاي SUV هاي مونتاژي 
اقبال نشان دادند، چرا كه حاشيه سود بيشتري و با طبقه 
مرفه جامعه سرو كار دارد. در حالي كه بايد قواعد گذاري 
به گونه اي باشد كه براي همه بخش ها راه حل مناسب 
داشته باشيم. مديركل خودرويي وزارت صمت گفت: 
پس وجود خودروهاي اقتص��ادي و رقابت پذير بودن 
محصوالت خودروس��ازان مقدمه اي براي برداش��تن 
قيمت هاي دستوري است، در غير اين صورت برداشتن 
قيمت هاي دستوري نتيجه بخش نخواهد بود. وي تاكيد 
كرد: در بحث رقابت پذيري دو مسير در نظر گرفته شد و 
وزارت صمت هم بسيار بر رقابت پذير شدن اين صنعت 
معتقد است. بايد با كمك واردات توازني در بازار ايجاد 
كرد البته اين واردات نبايد به گونه اي باشد كه عوايد 
آن به طبقه خاصي برسد. وارداتي كه عوايد آن به قشر 
كم درآمد نيز برسد، از اهدافي بوده كه دنبال شده است.

كاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدي 
فروش برخي كارخانجات

كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: با توقف و كاهش 
ف��روش آنالين، ميزان توليد برخ��ي از كارخانه حدود 
۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش پيدا كرده اس��ت. در ش��رايط 
ناپايدار نيز مصرف كننده اقدام به خريد نمي كند چراكه 
مي خواهد پس انداز كند و در صورت ايجاد شرايط خاص 
پول داشته باشد. جمشيد عدالتيان در گفت وگو با ايلنا، 
در پاسخ به اين پرسش كه برخي از كارشناسان ريشه 
اصلي اعتراضات اخير را اقتصادي مي دانند به نظر شما 
اين تحليل تا چه ميزان به واقعيت نزديك اس��ت و چه 
راهكارهايي را براي برون رفت از اين شرايط اقتصادي 
پيشنهاد مي دهيد؟ ،گفت: چشم اندازها براي پيدا كردن 
شغل مناسب بعد از پايان تحصيل در ايران روشن نيست 
به عبارت ديگر دانشجويان اميدي ندارند كه بعد از پايان 
دوره تحصيالت بتوانند شغل درخوري پيدا كنند؛ اگر هم 
شغلي پيدا شود به معني تامين بودجه زندگي آنها نيست. 
وي با اشاره به چالش هاي پيشروي كارآفرين ها، تصريح 
كرد: قطعي پيام رسان هاي خارجي از جمله واتساپ و 
اينستاگرام تاثير زيادي بر فعاليت كسب وكارها گذاشته 
است. فعاالن اقتصادي در اتاق بازرگاني سال ها تالش 
كردند كه اقتصاد را به سمت اقتصاد ديجيتال هدايت 
كنند اما قطعي و كاه��ش اينترنت در هفته هاي اخير 
ما را پشيمان كرد چرا كه كسب وكار افرادي كه به اين 
سمت رفته اند در هفته هاي اخير مختل شده است. اين 
فعال اقتصادي با بيان اينكه شرايط فعلي امكان و انگيزه 
سرمايه گذاري در ايران را دشوار كرده است، خاطرنشان 
كرد: با توقف و كاهش فروش آنالين ميزان توليد برخي 
از كارخان��ه حدود ۳۰ تا ۴۰ درص��د كاهش پيدا كرده 
است. در شرايط ناپايدار نيز مصرف كننده اقدام به خريد 
نمي كند چرا كه مي خواهد پس انداز كند و در صورت 
ايجاد شرايط خاص پول داشته باشد. وي ادامه داد: بعد 
از شيوع بيماري كرونا ميزان خريد آنالين افزايش قابل 
توجهي پيدا كرد و بعد از قطعي اينترنت در هفته هاي 
اخير با كاهش فروش آنالين مواجه شديم و اين مساله 
در ميزان توليد تاثير مستقيم گذاشت. به گفته عدالتيان؛ 
بهبود فضاي كسب وكار را سال هاست طرح كرديم اما 
متاسفانه به آن عمل نشد و اتفاقي در اين زمينه رخ نداد. 
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
لغو تحريم ها تاثيري در اقتصاد مي گذارد، گفت: بدون 
ترديد تاثير مي گذارد؛ در حال حاضر فعاالن اقتصادي 
براي دور زدن تحريم ها و هزينه مبادله بايد مبالغ قابل 
توجهي پرداخت كنند. تحريم باعث شده است كه ۲۰ تا 
۲۵ درصد هزينه صادرات و واردات به ايران بيشتر شود. 
وي دامه داد: پول در تمام دنيا وسوسه انگيز است از اين رو 
تالش مي كنند كه پول و درآمد بيشتري داشته باشند؛ اما 
به دست آوردن ثروت در جهان چارچوب قانوني دارد اين 
در حالي است كه در ايران چنين نيست و اگر چارچوب 
قانون رعايت شود رشوه و اختالس كاهش پيدا مي كند. 
عدالتيان با اشاره به پررنگ شدن نقش قوه قضاييه در 
كمرنگ كردن فساد اقتصادي در كشور، خاطرنشان 
كرد: پرداخت نكردن ماليات و فرارهاي مالياتي به نوعي 
فساد اقتصادي است؛ تحريم ها باعث كاهش شفافيت 
شده و هر چه اقتصاد شفاف تر باشد شاهد كاهش فساد 
خواهيم بود. وي با بيان اينكه اقتصاد امروز ايران روزمره 
شده است، تصريح كرد: سرمايه گذار بايد از آينده ۵ 
سال آينده خود اطمينان داشته باشد كه نمي توان در 

چارچوب فعلي اقتصاد كشور را پيش بيني كرد.

صادرات خودرو به ارمنستان
رييس س��ازمان توس��عه تج��ارت گفت: ارمنس��تان 
س��فارش گذاري ۲۰۰ دس��تگاه خودرو از ايران داشته 
است كه اين خودروها به تدريج در حال ارسال هستند. به 
گزارش مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ايران، هيات 
هفت نفره پارلماني ارمنس��تان به رياست رييس گروه 
دوستي ايران و ارمنستان پارلمان اين كشور با حضور در 
تهران با وزير صمت و رييس سازمان توسعه تجارت ديدار 
و گفت وگو كرد. رضا فاطمي امين وزير صمت در ادامه 
اين ديدار با استقبال از ايجاد توسعه تجارت با ارمنستان 
گفت: آماده توسعه تجارت با ارمنستان، ايجاد خط توليد 
لوازم خانگي در ارمنستان و همكاري هاي خودرويي با 
اين كشور هستيم. همچنين در اين ديدار عليرضا پيمان 
پاك رييس سازمان توسعه تجارت نيز به اقدامات انجام 
شده دو كشور براي كاهش عوارض جاده اي اشاره كرد 
و گفت: به زودي شاهد تغييراتي در اين زمينه خواهيم 
بود. وي با اش��اره به انعق��اد تفاهمنامه هاي همكاري 
ش��ركت هاي ايراني و ارمني جهت حضور مشترك در 
بازار روس��يه و توزيع كاال گفت: مركز تجاري ايران در 
ايروان آماده بهره برداري است و طي ۲ هفته آينده افتتاح 
مي شود. پيمان پاك با اشاره به ايجاد اتاق تهاتر ميان ۲ 
كشور افزود: ليست كاالها به تأييد هر دو طرف رسيده و 
شركت كارگزار نيز مشخص شده و متن نهايي قرارداد در 
حال آماده شدن براي امضاست. رييس سازمان توسعه 
تجارت در ادامه بيان كرد: ارمنس��تان سفارش گذاري 
۲۰۰ دستگاه خودرو ايران داشته است، كه اين خودروها 
به تدريج در حال ارس��ال هستند. رييس گروه دوستي 
ايران و ارمنس��تان پارلمان در اين دي��دار با بيان اينكه 
حجم مبادالت تجارتي ايران و ارمنستان در ۸ ماه گذشته 
ميالدي ۴۳ درصد نس��بت به سال ۲۰۲۱ رشد داشته 
است گفت: سال گذشته حجم مبادالت ما با ايران ۷۰۰ 
ميليون دالر بود و امسال با توجه به رشد ۴۳ درصدي از 
يك ميليارد دالر عبور كرده است. گئورگ بابويان ضمن 
اعالم آمادگي ارمنستان براي برطرف سازي هرگونه 
موانع توسعه تجارت با ايران گفت: خوشحاليم كه 
اين عالقه در طرف ايراني نيز وجود دارد و اميدواريم 
با كاه��ش و اصالح جاده اي جه��ت ترانزيت كاال، 
تبادالت تجاري ايران و ارمنستان افزايش پيدا كند.

مجوزي براي افزايش قيمت 
شوينده ها صادر نشده

سرپرس��ت س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان 
و توليد كنن��دگان گفت: س��ازمان حمايت هيچ گونه 
تصميمي براي افزايش قيمت شوينده ها نگرفته است 
و فعال نيز اين موضوع در دستور كار سازمان قرار ندارد. 
به گزارش تسنيم، در طول هفته اخير بازار فروش انواع 
محصوالت شوينده تحت تاثير كاهش عرضه كارخانجات 
با مشكالتي مواجه شده است. بررسي هاي ميداني تسنيم 
از وضعيت بازار نش��ان مي دهد كارخانجات تمايلي به 
افزايش عرض��ه كاال به بازار ندارند و حت��ي در برخي از 
محصوالت به صورت خودس��رانه افزايش قيمت را نيز 
لحاظ كرده اند. در اين شرايط برخي سوءاستفاده گران 
محصوالت تقلبي را با برند شركت هاي معتبر راهي بازار 
مي كنند كه همين امر مشكالت مردم را در خريد مواد 
ش��وينده دوچندان كرده است. البته علم بيگي رييس 
هيات مديره انجمن صنايع شوينده با رد افزايش قيمت 
محصوالت شوينده توسط واحدهاي توليدي، مي گويد: 
ف��روش كارخانجات با همان قيمت ه��اي قبلي انجام 
مي ش��ود. وي اعالم كرده است: انجمن درحال بررسي 
قيمت مواد اوليه و ساير موارد براي ارايه درخواستي به 
منظور افزايش قيمت برخي محصوالت شوينده است 
اما تاكنون اجازه هيچ افزايش��ي را دريافت نكرده است. 
در همين رابطه فرهيدزاده سرپرست سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز به تسنيم، گفت: 
س��ازمان حمايت هيچگونه تصميمي ب��راي افزايش 
قيمت شوينده ها نگرفته است و فعال نيز اين موضوع در 
دستور كار سازمان قرار ندارد. وي تاكيد كرد: واحدهاي 
نظارتي در بخش هاي مختلف بازار را رصد مي كنند 
تا ش��اهد تخلفاتي در س��طح بازار و تضييع حقوق 
مصرف كنندگان نباشيم. ۲۹ خرداد ماه امسال بود كه 
ستاد تنظيم بازار با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه 
داخلي و خارجي، كرايه حمل ونقل، دستمزد كارگران، 
افزاي��ش نرخ خدمات گمرك��ي، همچنين افزايش 
هزينه هاي آب، برق و گاز، با افزايش ۲۵ درصدي قيمت 
انواع شوينده ها، لوازم بهداشتي و آرايشي موافقت كرد.

بيش از ۳ ميليون تن
كاالهاي اساسي به كشور وارد شد

ميزان واردات كاالهاي اساسي به كشور در نيمه نخست 
سال جاري به ۳ ميليون و ۱۱۷ هزار تن رسيد كه در قالب 
۱۳۰ فروند كشتي از طريق بنادر جنوبي و شمالي وارد 
كشور شده و محموله هاي اين كشتي ها پس از تخليه، 
بارگيري و به مراكز جمعيتي سراسر كشور ارسال شدند.

بيش از ۳ ميليون تن كاالهاي اساسي به كشور وارد شد. 
به گزارش ايلنا از ش��ركت بازرگاني دولتي ايران، اين در 
اين ش��رايطي است كه در ۶ ماهه نخست سال گذشته، 
۴ ميلي��ون و ۴۰۵ ه��زار تن انواع كاالهاي اساس��ي در 
قالب ۱۷۳ فروند كش��تي وارد كشور شده بود كه ميزان 
واردات امسال با يك ميليون و ۲۸۸ هزار تن كاهش، ۲۹ 
درصد كمتر از پارسال بوده است. بر اساس اين گزارش، 
كاهش ۲۹ درصدي واردات كاالهاي اساس��ي در نيمه 
ابتدايي سال ۱۴۰۱، در حالي رقم خورده است كه ميزان 
موجودي ذخاير كاالهاي اساسي كشور در مقايسه با نيمه 
ابتدايي سال ۱۴۰۰، از ضريب اطمينان به مراتب باالتري 
برخوردار شده است.  گفتني است، از جمله داليل و عوامل 
كاهش قابل توجه واردات كاالهاي اساس��ي به كشور، 
حركت در مسير خودكفايي از طريق اجراي طرح هاي 
خوداتكايي در توليد محصوالت كشاورزي توسط وزارت 
جهاد كشاورزي اس��ت كه به عنوان نمونه، مي توان به 
خريد تضميني ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تن گندم در سال 
جاري اشاره كرد كه نسبت به سال گذشته، از رشدي 

برابر با ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تن برخوردار بوده است.

وضعيت توليد بنگاه ها در شهريور ماه تشريح شد

  چشمك  روَنق به اقتصاد  ايران

وزير صمت اعالم كرد

مذاكره براي واگذاري خودروسازان در مراحل پاياني 
وزير صمت با بيان اينكه امس��ال خ��ودروي ناقص كف 
پاركينگ نداريم، از حذف قرعه كشي خودرو تا پايان سال 
جاري خبر داد. سيدرضا فاطمي امين با حضور در برنامه 
صف اول در رابطه با حذف قرعه كشي خودرو اظهار كرد: 
محصوالت سايپا از قرعه كشي خارج ش��ده اند. در ايران 
خودرو هم هايما خارج ش��ده و تارا هم ب��ه زودي خارج 
مي ش��ود. البته تا پايان سال قرعه كش��ي خودرو حذف 
خواهد شد. عالوه بر اين برنامه توليدي شركت ها و واردات 
در كنار هم مي تواند عرضه و تقاضا را متعادل كند. فاطمي 
امي��ن در خصوص واگذاري خودروس��ازها، گفت: طبق 
دس��تور رييس جمهور قرار بود واگذاري خودروسازها تا 
آخر شهريور تعيين تكليف شود. واگذاري مهم است اما 
اگر واگذاري نادرست انجام ش��ود شركت ها بعد از چند 
سال با انبوهي از بدهي دوباره تحويل دولت داده مي شوند 
مثل هپكو. خودروسازي ها ۱۰۰ برابر هپكو هستند و اگر 
چالش��ي در حوزه واگذاري ايجاد شود ۱۰۰ برابر خواهد 
بود. قيمت گذاري اين شركت هاي خودروساز انجام شده 
و در اين مس��ير ۷۰۰ ابالغ كارشناس��ي رسمي صورت 
گرفته اس��ت.وي افزود: بايد توجه ش��ود كه چگونه اين 
شركت ها واگذار شود تا س��اختار صنعت خودرو اصالح 
ش��ود به اين منظور به م��دل ۶ اليه رس��يديم. در بحث 
واگذاري اين شركت ها در مرحله نهايي مذاكرات با سازمان 

خصوصي سازي هستيم. فاطمي امين در ادامه مهم ترين 
ش��اخص در اقتصاد را توليد عنوان كرد و گفت: بر اساس 
گزارش مركز آمار در ۳ ماهه اول امس��ال رش��د توليد در 
بخش صنعت ۵.۱ درصد بوده است. در ۵ ماهه اول امسال 
نيز شاخص توليد در ش��ركت هاي صنعتي بورسي ۶.۷ 
درصد رشد داشته است. وي با اعالم اينكه امسال خودروي 
ناقص كف پاركينگ نداريم، اف��زود: در فوالد ۱۰ درصد، 
خودروي س��واري كامل ۲۸۰ درصد، اتوبوس و ون ۱۴۰ 
درصد، ظروف ۱۳ درصد رشد توليد داشته ايم. در روغن 
نباتي نيز توليد منفي بوده اما در واحدها كمبود نداشتيم 
و اين نشان مي دهد سال گذشته اين كاال قاچاق مي شد. 
وزير صمت اضافه كرد: ميزان مصرف برق در صنايع ۱۳ 
درصد رشد داشته و اين نشان دهنده رشد توليد است. وي 
با تأكيد بر اينكه صادرات ما هميش��ه به نفت گره خورده 
بود و نفت در تراز تجارت خارج��ي و در بودجه دولت اثر 
مي گذارد، تصريح كرد: در حال حاضر به جايي رسيديم 
كه تراز تجارت بدون نفت كشور به صفر نزديك مي شود به 
نحوي كه در ۶ ماهه اول سال ۲۶ ميليارد دالر واردات و ۲۴ 
ميليارد دالر صادرات داشته ايم. فاطمي امين گفت: بايد 
تمركز ما صادرات كاالهاي دانش بنيان، تجهيزات پزشكي 
و كاتاليست باشد. عالوه بر اين صادرات در ۶ ماه اول امسال 
از نظر ارزشي ۱۳ درصد رشد داشته است اما رشد صادرات 

كاالهاي صنعتي ۳۰ درصد بود. وي به پيمان شانگهاي 
نيز اش��اره كرد و افزود: يك چهارم كل خشكي هاي دنيا، 
۴۰ درصد جمعيت جوان دنيا، يك سوم رشد اقتصادي 
جهان و بزرگ ترين مصرف كنن��ده و توليد كننده انرژي 
دنيا در كشورهاي عضو شانگهاي است و اين موارد قدرتي 
به شانگهاي مي دهد كه تصميمات آن بين المللي باشد نه 
منطقه اي. فاطمي امين گفت: بعد از اينكه دو بار پيشنهاد 
عضويت ما در شانگهاي پذيرفته نشد امسال پذيرفته شد. 
ارتباطات اقتصادي، فرهنگي و سياسي به ما كمك مي كند 
كار را توسعه دهيم. پيشنهاد شد كانال مالي بدون دالر و 
يورو ايجاد كنيم كه مورد استقبال اعضا قرار گرفت. البته 
اوراسيا هم مهم است و تعرفه ها بين كشورهاي عضو صفر 
اس��ت. عالوه بر اين امسال ۹ دور مذاكره شده و قرار است 

حداكثر تا يك سال آينده به اوراسيا بپيونديم.

    رشد ۲۸۰ درصدي توليد خودروي كامل
فاطمي امي��ن در ادامه مهم ترين ش��اخص در اقتصاد را 
توليد عنوان كرد و گفت: بر اساس گزارش مركز آمار در ۳ 
ماهه اول امسال رشد توليد در بخش صنعت ۵.۱ درصد 
بوده اس��ت. در ۵ ماهه اول امس��ال نيز شاخص توليد در 
شركت هاي صنعتي بورسي ۶.۷ درصد رشد داشته است. 
وي با اعالم اينكه امس��ال خودروي ناقص كف پاركينگ 

نداريم، افزود: در فوالد ۱۰ درصد، خودروي سواري كامل 
۲۸۰ درصد، اتوبوس و ون ۱۴۰ درصد، ظروف ۱۳ درصد 
رشد توليد داشته ايم. در روغن نباتي نيز توليد منفي بوده 
اما در واحدها كمبود نداشتيم و اين نشان مي دهد سال 
گذشته اين كاال قاچاق مي ش��د. وزير صمت اضافه كرد: 
ميزان مصرف برق در صنايع ۱۳ درصد رشد داشته و اين 
نشان دهنده رشد توليد است.وي با تأكيد بر اينكه صادرات 
ما هميش��ه به نفت گره خورده بود و نفت در تراز تجارت 
خارج��ي و در بودجه دولت اثر مي گذارد، تصريح كرد: در 
حال حاضر به جايي رس��يديم كه تراز تجارت بدون نفت 
كشور به صفر نزديك مي شود به نحوي كه در ۶ ماهه اول 
سال ۲۶ ميليارد دالر واردات و ۲۴ ميليارد دالر صادرات 
داش��ته ايم. فاطمي امين گفت: بايد تمرك��ز ما صادرات 
كاالهاي دانش بنيان، تجهيزات پزشكي و كاتاليست باشد. 
عالوه بر اين صادرات در ۶ ماه اول امسال از نظر ارزشي ۱۳ 
درصد رشد داشته است اما رشد صادرات كاالهاي صنعتي 
۳۰ درصد بود. وي به پيمان شانگهاي نيز اشاره كرد و افزود: 
يك چهارم كل خش��كي هاي دنيا، ۴۰ درصد جمعيت 
جوان دنيا، يك سوم رشد اقتصادي جهان و بزرگ ترين 
مصرف كننده و توليد كننده انرژي دنيا در كشورهاي عضو 
شانگهاي اس��ت و اين موارد قدرتي به پيمان  شانگهاي 

مي دهد كه تصميمات آن بين المللي باشد نه منطقه اي.
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خبرروز

شناسايي۳۵۷ بيمار جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، طي شبانه روز گذشته ۳۵۷ مبتال به كرونا در كشور شناسايي شدند و ۴ بيمار نيز جان خود را از 
دس��ت دادند.مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۷ ميليون و ۵۵۳ هزار و ۱۶۹ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري، 
به ۱۴۴ هزار و ۵۰۲ نفر رس��يد. تاكنون ۷ ميليون و ۳۲۸ هزار و ۳۴۶ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص 
شده اند.۱۲۵نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.تاكنون۵۴ 
ميليون و ۲۰۸ هزار و ۶۷۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.در حال حاضر هيچ شهرستاني در وضعيت 
قرمز نيست و ۱۸ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۹۲ شهرستان در وضعيت زرد و ۲۳۸ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

رويداد

رييس گ��روه مطالع��ات و رويه ه��اي اداره كل امور 
مس��تمري هاي تامين اجتماعي، بازنشستگي هاي 
پيش از موع��د را از جمله معض��الت صندوق تامين 
اجتماعي دانس��ت و گفت: سن بازنشستگي در قانون 
تغييري نكرده است و ما حداقل ۱۰ سال زودتر افراد را از 
چرخه اشتغال خارج مي كنيم و تا يك فرد به بلوغ كاري 
مي رسد بايد بازنشسته شود. منيرسادات ميرنصيري 
گفت: وقتي دستگاهي نيرويي را بازنشسته مي كند، 
بايديك نيرو جايگزين كند، اما در گذشته به ازاي هر 
س��ه نيروي بازنشسته يك نيرو اس��تخدام مي شد. او 
افزود: بازنشستگي پيش از موعد، در عمل صندوق هاي 
بيمه اي را دچار غافلگيري مي كند. بسياري همكاران ما 
كه زودتر از موعد بازنشسته شدند با دستگاه هاي دولتي 
قرارداد بسته و به عنوان مشاور ادامه خدمت دادند كه 

در عمل منجر به ورود نيروي كار جوان نشد.

    قانون بازنشستگي پيش از موعد
رييس گ��روه مطالع��ات و رويه ه��اي اداره كل امور 
مس��تمري هاي تامين اجتماعي فرد بازنشس��ته را 
نيروي ارزانتري نسبت به نيروي جوان دانست و گفت: 
وقتي فرد بازنشس��ته، حق بيمه نمي پردازد، نيروي 
كار ارزانتري هم محسوب مي ش��ود. در واقع با قانون 
بازنشس��تگي پيش از موعد، عمال ب��ا پديده افزايش 
بيمه پردازي و اش��تغال نيروي جوان مواجه نشديم.

ميرنصيري افزود: در زمينه قانون بازنشس��تگي هاي 
پي��ش از موعد ضمان��ت اجرايي ب��راي جلوگيري از 
اش��تغال مجدد وجود ندارد و يك چالش به ش��مار 
م��ي رود. اگر قانوني با نيت اش��تغال جوانان تصويب 

مي شود، بايد ضمانت اجرايي براي آن گذاشته شود.

   بازنشستگي پيش از موعد
امكان پذير نيست

او با اش��اره به م��اده ۱۰ قانون نوس��ازي صنايع در 
راستاي نوسازي صنايع در سال ۸۵ گفت: مضمون 
اين قانون اين است كه كارفرمايان واحدهاي صنعتي 

مجازند تا پايان برنامه چهارم توسعه به ازاي هر نفر 
اشتغال جديد، يك نفر از كاركنان باسابقه پرداخت 
حق بيمه بيش از ۲۵ س��ال را با پرداخت۵۰ درصد 
مابه التفاوت كسورات باقي مانده، بازنشسته كنند 
و ۵۰ درصد ديگر در بودجه ساالنه دولت پيش بيني 
شود.رييس گروه مطالعات و رويه هاي اداره كل امور 
مستمري هاي تامين اجتماعي ادامه داد: اين ماده 
تبلور يك ضمانت اجراست يعني بازنشستگي پيش 
از موعد امكان پذير نيست مگر سابقه ۲۵ سال به باال 

بوده و حتما نيروي جوان جايگزين شود.

   اشتغال پنهان بازنشستگان و داليل آن
ميرنصيري به آمارهاي استخراج شده از سالنامه هاي 
آماري سازمان تامين اجتماعي اش��اره و اظهار كرد: 
گرفتار اشتغال پنهان هستيم. بازنشستگاني از ذيل 
س��ازمان خارج مي ش��وند و چون نيروي كار ارزاني 
محسوب مي ش��وند و بيمه پردازي ندارند، وارد شغل 
ديگ��ري مي ش��وند. از آنجا كه اگر س��ازمان متوجه 
اشتغال مجدد شود، مستمري ش��ان را قطع و آنها را 
زمره بيمه ش��دگان قرار مي دهد ت��ا زماني كه دوباره 
درخواست بازنشستگي دهند؛ مستمري بگيران براي 
عدم قطع مستمري، اشتغال پنهان را ادامه مي دهند 
و مانع اش��تغال يك نيروي جوان مي ش��وند. او علت 
روي آوردن بازنشستگان به كار در دوره بازنشستگي 
را پايين بودن سن بازنشس��تگي دانست و گفت: اگر 
س��ن بازنشس��تگي در ايران۶۰ تا ۶۵ سال و همانند 
كشورهاي ديگر دنيا بود، ديگر فرد در سن بازنشستگي 
به اشتغال مجدد نمي پرداخت. رييس گروه مطالعات و 
رويه هاي اداره كل امور مستمري هاي تامين اجتماعي 
افزود: از آن سو در حوزه مشاغل سخت و زيان آور چون 
سقف سني وجود ندارد، افرادي را داريم كه با ۳۸ سال 
سن بازنشسته مي شوند. س��خت و زيان آوري، جزو 
بازنشس��تگي هاي پيش از موعد است. ميرنصيري با 
بيان اينكه با پديده بازنشس��تگي با سنين پايين در 
مشاغل سخت و زيان آوري مواجهيم اظهار كرد: ۳۸ 

س��الگي، عنفوان جواني است. چنين فردي۳۰ سال 
مستمري با ۲۰ سال خدمت مي گيرد و واضح است كه 
دوباره به چرخه اشغال برمي گردد. تا جايي كه مطالعه 
كرده ام در هيچ كشوري به اندازه ايران به بازنشستگي 

پيش از موعد پرداخته نشده مگر در موارد خاص.

    قانون بازنشستگي زنان
 معضل تامين اجتماعي

اواضافه كرد: براي زنان هم در قانون كار بازنشستگي با 
۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن را داريم كه از معضالت 
صندوق تامين اجتماعي اس��ت. زنان زود بازنشسته 
مي شوند و اينها هم دوباره به چرخه اشتغال برمي گردند 
چون ۴۰ سال، سن بازنشستگي نيست. رييس گروه 
مطالعات و رويه هاي اداره كل امور مستمري هاي تامين 
اجتماعي با اشاره به اينكه در س��ال ۵۴ قانون تامين 
اجتماعي به تصويب رسيد و سن بازنشستگي به ترتيب 
براي مردان و زنان، ۶۰ و ۵۵ سال پيش بيني شد گفت: 
در آن زمان نرخ اميد به زندگي مردان ۵۷ سال و شش 
ماه و براي زنان ۵۷ سال و چهار ماه بود. به مرور زمان 
و با رشد تكنولوژي و ارتقاي بهداشت و درمان، نرخ 
اميد به زندگي افزايش يافت و اكنون براي زنان به 
۷۵ سال و براي مردان به ۷۳ سال رسيده است. 

   مستمري بازماندگان دارد
به »نوه« و »نتيجه« هم سرايت مي كند

او با بيان اينكه قاعدتا خ��روج از صندوق، منجر به 
پرداخت مستمري مي شود و پس از آن مستمري 
بازماندگان را داريم كه به نوه و نتيجه هم دارد سرايت 
مي كند اظهار كرد: تامين اجتماعي صرفا ارايه كننده 
خدمات شده و دريافت حق بيمه و ورودي و خروجي 
تناسب ندارند؛ آن هم در شرايطي كه نرخ پشتيباني 
امسال منفي شده اس��ت.ميرنصيري اضافه كرد: 
پديده بازنشستگي زودهنگام پديده منسوخي در 
جهان است و با وضعيت فعلي تامين اجتماعي يك 

آسيب و خطر جدي محسوب مي شود.

۴۰ سالگي، سن »بازنشستگي« نيست
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

بررسي آسيب هاي اجتماعي 
مهم است

چ��ون مردم راهكاره��اي مقابله با آس��يب هاي 
اجتماع��ي را وض��ع واز آنها حماي��ت مي كنند. 
حماي��ت از آس��يب ديدگان اجتماع��ي نيزب��ه 
سياس��ت هاي اجتماعي مربوط اس��ت. دراين 
مورد نيز وقتي حمايت از آسيب ديدگان به طور 
كامل در اختيار نهاد سياس��ت ق��رار مي گيرد، 
اي��ن نه��اد از ديدگاه مناف��ع خود ب��ه آنها نگاه 
مي كند، اما وقتي م��ردم يك جامعه به حمايت 
از اي��ن آس��يب دي��دگان مي پردازند، بس��يار 
عميق تر و كامل تر عم��ل مي كنند. چون مردم 
در متن اين آس��يب ها قرار دارن��د، آنها را خوب 
مي شناس��ند وبراي حمايت ازافرادي كه دچار 
بحران هس��تند انگيزه هاي قدرتمندي دارند. 
يك��ي از راهكارهاي حمايت از آس��يب ديدگان 
اجتماعي، س��ازمان ها وتشكل هاي غير دولتي 
است. اين سازمان ها كه در تمامي جوامع ريشه 
دارن��د در عصر كنوني كاركرده��اي مختلف و 
موث��ري پيدا كرده اند و نق��ش مهمي در حيات 
جوامع ايفا مي كنند. س��ازمان هاي غيردولتي 
با تاثيرگذاري در وضع و اجراي سياس��ت هاي 
اجتماعي، در نقش هاي مختلفي مثل مش��اور 
دولت، منتقد دول��ت وگاه حتي به عنوان بازوي 
اجرايي سياست هاي اجتماعي دولت ها فعاليت 
دارند. اين س��ازمان ها با ويژگي هاي منحصر به 
فردي كه دارند، ام��روزه به نماد حكومت مردم 
تبديل شده اند و به نظر مي رسد در هر جامعه اي 
كه اين سازمان ها فعال تر و گسترده تر عمل وارد 
 عمل مي ش��وند، آرمان حكومت مردم بر مردم 
دس��ت يافتني ت��ر مي كنن��د. بر اين اس��اس 
زمينه هاي��ي چون فرهن��گ و هنجارهاي يك 
جامع��ه، ويژگي ه��اي اقتصادي و سياس��ي و 
جغرافيايي يك جامعه ني��ز در حوزه مطالعات 
آسيب شناسي اجتماعي قرار مي گيرد. چرا كه 
بررسي آسيب هاي اجتماعي بدون در نظر گرفتن 
شرايط زمينه اي يك جامعه ميسر نخواهد بود. هر 
جامعه اي متناسب با شرايط خود، فرهنگ، رشد 
و انحطاط خود با انواعي از انحرافات و مش��كالت 
روبروست كه تاثيرات مخربي روي فرآيند ترقي 
آن جامعه دارد. شناخت چنين عواملي مي تواند 
مسير حركت جامعه را به س��وي ترقي و تعامل 
هموار سازد، به طوري كه عالوه بر درك عمل آنها 
و جلوگيري از تداوم آن عمل با ارايه راه حل هايي به 
سالمت جامعه كمك نمايد. به عنوان مثال مساله 
اعتياد را در نظر بگيريم. اين مساله هم به عنوان 
يك مش��كل فردي و هم ي��ك معضل اجتماعي 
مطرح اس��ت. روشن است در س��طح اجتماعي 
منجر به از بين رفتن نيروها و انرژي بارآور جامعه 
مي ش��ود. شناسايي علل اساس��ي و كنترل آنها 
مي تواند بسياري از نيروهاي از دست رفته جامعه را 
تجديدكرده و جامعه را در مسير سالم هدايت كند.

بيماران SMA همچنان به دنبال دارو و اجراي وعده هاي دولت هستند

... و شما چه مي دانيد درد يعني چه؟!
گليماندگار|

 بس��ياري از م��ا حتي تص��وري از درد 
بيم��اران خ��اص و آنهايي ك��ه نياز به 
داروهاي وارداتي دارن��د، نداريم. خيلي از ما و البته 
خيلي از مسووالن اصال تجربه تحمل چنين دردهاي 
جانكاهي را نداشته اند و شايد به همين خاطر است 
كه وقتي صحبت از كمب��ود دارو ونبود آن به ميان 
مي آيد، خيلي س��ريع آن را تكذيب مي كنند. چند 
م��اه از روزي كه رييس دولت وع��ده واردات داروي 
بيم��اران S M A را داده مي گذرد. چند ماه از وقتي 
كه سازمان غذا و دارو اعالم كرده كه اين داروها وارد 
شده اند و در مرحله بررسي ميزان اثر بخشي هستند. 
چرا ما هميش��ه عادت داريم با بهانه هاي واهي وقت 
بخريم تا بي مسووليتي خود را الپوشاني كنيم. مگر 
مي شود دارويي بدون بررس��ي ميزان اثربخشي به 
كش��ور وارد ش��ود، اين مرحله قبل از واردات انجام 
مي شود نه بعد از آنكه داروها وارد شد تازه مسووالن 
وزارت بهداشت و درمان به فكر سنجش اثر بخشي 
آن بيفتند. اين سياس��ت هاي يك بام و دو هوا تنها 
پيغامي را كه به مردم مستاصل مي رساند اين است 
كه داروها هنوز وارد نش��ده اند. چ��ون اگر اين اتفاق 
افتاده بود حاال بيم��اران S M A مجبور نبودند هر 
روز مقابل سازمان غذا و دارو يا وزارت بهداشت تجمع 
كنند و به دنبال مطالبه دارويي باشند كه حفظ جان 
خود يا عزيزانشان به مصرف آن بستگي دارد. ديدن 
كودكاني كه رنج اين بيماري تن رنجورشان را هر روز 
بيشتر از روز قبل از بين مي برد كار ساده اي نيست. 
واقعا وزير بهداش��ت يك بار به خودش زحمت داده 
تا در بين اين بيماران حاضر ش��ود و وضعيت آنها را 
از نزديك ببيند. رييس سازمان غذا و دارو چطور. به 
جاي اين همه تكذيب يك بار از نزديك با اين بيماران 
و خانواده هايشان ديدار كرده است. مگر مي شود اين 
همه رنج را ديد و باز هم بي تفاوت از كنار آن گذشت.

   يك سال گذشت و خبري نشد
۱۳ آذر س��ال ۱۴۰۰ بود كه مهدي شادنوش رييس 
وقت مركز مديريت پيوند و درمان بيماري هاي وزارت 
 ،SMA بهداشت، در واكنش به كمبود داروي بيماران

گفته بود كه در حال بررسي و جمع بندي اعتبار مورد 
نياز براي تأمين داروي بيماران SMA هستيم كه به 
س��ازمان برنامه و بودجه ارايه بدهيم. او با عنوان اين 
مطلب كه مش��خصات ۵۰۰ بيمار SMA با كد ملي 
در سامانه وزارت بهداشت شده اس��ت، افزود: برآورد 
ما ۴۰۰ ميليارد توم��ان اعتبار براي تأمين داروي اين 
بيماران است كه به محض تأمين اعتبار از سوي سازمان 
برنامه و بودجه، براي ثبت سفارش دارو اقدام مي كنيم. 
مدت زمان ثبت سفارش و تأمين دارو، حداكثر ۴۵ روز 
به طول خواهد انجاميد.رييس مركز مديريت پيوند و 
درمان بيماري هاي وزارت بهداشت تاكيد كرد: قرار شد 
داروي اين بيماران براييك دوره ۶ ماهه تهيه شود.او در 
ارتباط با موضوع اثربخشي داروي اين بيماران، گفت: 
قرار است تا زمان تأمين اعتبار تهيه دارو، اثربخشي اين 
دارو توسط متخصصين ارزيابي شود تا تصميم گيري 
نهايي در زمينه استفاده از اين دارو در ايران انجام شود.

از آن زمان تاكنون كه نزديك۱۱ ماه مي گذرد، سازمان 
غذا و دارو و وزارت بهداشت، همچنان درگير بررسي و 
مطالعه اثربخشي داروي بيماران SMA هستند. اين 
در حالي است كه تاكنون دو محموله از داروهاي اين 
بيماران وارد كشور شده، اما از توزيع آنها خبري نيست.

   بهانه هاي تازه 
در تازه ترين واكنش سازمان غذا و دارو به علت عدم 
توزيع داروي بيماران  SMA، دوباره موضوع اثربخشي 
دارو مطرح شده است. به طوري كه ۱۴ شهريور۱۴۰۱، 
حسين شمالي مديركل دارويي سازمان غذا و دارو، با 
اشاره به دستور رييس جمهور مبني بر واردات داروي 
بيماران SMA و بررس��ي اثربخشي آن، اظهار كرد: 
اين دارو به صورت آزمايش��ي وارد كشور شده و بايد 
اثربخشي آن مورد ارزيابي قرار گيرد. او افزود: معاونت 
تحقيقات وزارت بهداشت چارچوب مطالعه را طراحي 
و سپس اثربخشي آن به صورت علمي مورد بررسي 
قرار خواهد گرفت.شمالي خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر سازمان غذا و دارو، »اسپينرازا« و »رسيديپالم« 
تأمين ش��ده را وارد فاز مطالعاتي ك��رده و به صورت 
هدفمند براي س��نجش ميزان اثربخشي در اختيار 
معاونت درمان قرار داده اس��ت؛ بنابراين در صورت 

حصول نتايج مطلوب اثربخش��ي، اين داروها به طور 
پايدار تأمين و در دسترس بيماران خواهد بود.از آن 
تاريخ تاكنون، ۳۵ روز مي گذرد و هنوز خبري از توزيع 
داروي بيماران SMA نيست.به دنبال آن، در تاريخ۲۹ 
 ،SMAشهريور۱۴۰۱، جمعي از خانواده هاي بيماران
در اعتراض به عدم توزي��ع داروي بيماران، در مقابل 

ساختمان سازمان غذا و دارو تجمع كردند.

   وعده هاي تازه 
در همين حال، محمدعلي محس��ني بندپي عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس، در واكنش به 
تجمع خانواده هاي بيم��اران SMA، گفت: به طور 
قطع از مسووالن سازمان برنامه و بودجه و سازمان 
غ��ذا و دارو مي خواهيم كه توضيح��ات الزم را ارايه 
كنند تا بتوان نس��بت به رفع مشكل تأمين داروي 
بيماران صعب العالج اقدام كرد.موضوع عدم توزيع 
داروي بيماران SMA به بهانه بررس��ي اثربخشي 
دارو، در حالي مطرح مي ش��ود كه شنيده شده اين 
دارو به ۳ بيمار در تبريز و قزوين تحويل شده است.

   صداي اعتراض بيماران
حاال صداي اعتراض بيماران به هوا برخاس��ته كه چرا 
س��ازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارت بهداشت، 
در توزيع داروي آنها تعلل مي كنند. زيرا، شنيده شده 
كه سازمان غذا و دارو، مسووليت توزيع داروي بيماران 
SMA را به معاونت درمان وزارت بهداشت محول كرده 
است.در روزهاي۱۱ و ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ بود كه مديران 
سازمان غذا و دارو، مدعي شدند اولين و دومين محموله 
داروي بيماران SMA وارد كش��ور شد.به فاصله يك 
هفته پس از ترخيص داروي تزريقي اس��پينرازا براي 
بيم��اران SMA، دومين محموله داروي اين بيماران 
با نام ريسديپالم ترخيص شد.اولين محموله داروي 
وارداتي اس��پينرازا۴۰۰ ويال بود و ۵۰۰ شيش��ه 
شربت ريسديپالم وارداتي نيز با هماهنگي معاونت 
درمان وزارت بهداشت نيز براي بيماران تأمين شد.

   از وزارت بهداشت تا مجلس
هما عزيزي، مادر يك كودك مبتال به SMA در رابطه 

با مشكالت دارويي به »تعادل« مي گويد: واقعا خسته 
شده ايم، از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بگير تا 
مجلس هم تجمع كرديم تا صداي اعتراض و خواسته 
مان را به گوش مسووالن برسانيم اما هر بار فقط و فقط 
وعده و وعيد داده ش��د. من چطور مي توانم شاهد درد 
كشيدن فرزندم باشم. چطور مي توانم ببينم كه او حتي 
در برخي مواقع قادر به غذا خوردن هم نيست. ما توقع 
زيادي نداريم، وزارت بهداشت موظف است داروي مورد 
نياز تمام بيماران در كشور را فراهم كند. كجاي قانون 
گفته كه اگر دارويي گران است وارد نكنيم. چرا اينقدر 
اين خانواده ها را كه با رنج بيماري به اندازه كافي دست 
به گريبان هستند سرگردان مي كنند. او مي افزايد: هزار 
بار هزار وع��ده داده اند و يكي را عملي نكرده اند. تعداد 
بيماران مبتال به SMA مثل تعداد هر بيمار مبتال به 
بيماري خاص ديگري مش��خص است. ميزان دارويي 
هم براي مصرف نياز دارند كامال معلوم است. حال اينكه 
وزارت بهداشت و س��ازمان غذا و دارو با آن همه عرض 
و طول توانايي تامين اين دارو به ميزان الزم را ندارند، 

نشان از بي كفايتي اس��ت نه هيچ چيز ديگري. تا كي 
مي خواهيد با وعده هاي تو خالي ما را س��رگردان نگه 
داريد. مساله مرگ و زندگي افراد مبتال به اين بيماري 
است مساله اين اس��ت كه اگر دارويي به موقع به اين 
افراد نرسد ممكن است جان خود را از دست بدهند. بعد 

مسووالن كشور براي ما نسخه امروز و فردا مي پيچند.

   مسووالن از درد ما چيزي نمي دانند
بهروز هم يكي از ديگر از بيماراني اس��ت كه به دنبال 
داروي SMA مي گردد. او نيز به »تعادل« مي گويد: 
يك سال از زماني كه رييس دولت وعده واردات اين 
دارو را داده گذش��ته است. اينكه مس��ووالن وزارت 
بهداشت اين دارو را به صورت قطره چكاني در دسترس 
بيماران قرار مي دهند، ظلم به آنهاست. ميزان استفاده 
هر دارو براي هر بيمار مشخص است، تعداد بيماران 
را مشخص است چرا ما هر چند وقت يك بار بايد دور 
 SMA شهر راه بيفتيم تا به مسووالن بگوييم بيماران
بدون دارو مانده اند و درد مي كشند. چرا نبايد يك ساز 

و كار مناسب و درست براي تهيه داروي اين بيماران 
در نظر گرفته ش��ود. پس اين هم��ه آدم در وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو چه كار مي كنند. چرا 
وقتي مساله رسيدگي به وضعيت بيماران است همه 
س��عي مي كنند توپ را به زمين ديگري بياندازند. 
سازمان غذا و دارو متولي اصلي است چرا اينقدر كم 
كاري در اين سازمان است و هيچ كس هم روساي 

اين سازمان را وادار به پاسخگويي نمي كند. 

   بيماري SMA چيست؟
بيماري SMA ي��ا آتروفي عضالن��ي نخاعي نوعي 
بيماري ژنتيكي اس��ت كه با ضعيف شدن عضالت 
موجب مشكالت حركتي مي شود، نبود دارو منجر 
به تش��ديد اين بيماري خواهد ش��د.اين بيماري به 
صورت ژنتيكي در كودكان بوده و مي تواند در توانايي 
چهار دست و پا راه رفتن، نشستن، راه رفتن و كنترل 
حركات سر كودك اثر بگذارد و نوع شديد آن مي تواند 

به عضالت درگير در تنفس و بلع آسيب بزند.

گزارش

»سالمت روان« در كشور متولي ندارد
رييس س��ازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور 
با بيان اينكه »س��المت روان« در كش��ور ما امري 
حاشيه اي است كه براي آن زير ساخت و برنامه اي 
وجود ندارد و نتيجه اش اين مي شود كه آسيب هاي 
رواني - اجتماعي افزايش چشمگيري دارد، گفت: 
اصوال س��المت روان در كش��ور ما متولي ندارد و 
س��ازمان نظام روان شناسي و مش��اوره كشور نيز 
متولي س��المت روان نيس��ت چراكه در امر اجرا 
دخالتي ندارد. حاتمي اظهار كرد: اين روز فرصت 
مناسبي اس��ت به دليل اهميت مس��اله سالمت 
روان خصوصا در شرايط پس��اكرونا درباره عدالت 
در س��المت روان بر اساس سياس��ت هاي ابالغي 
مقام معظم رهبري؛ در سياست هاي كلي ابالغي 
در بندهاي مختلف قانون گ��ذاران و برنامه ريزان 
موظفن��د درباره س��المت، همه جانب��ه از جمله 
جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي، ارتقاء سالمت 
روان جامع��ه، ايجاد زيرس��اخت هاي الزم جهت 
ارتقاء سالمت روان، تحكيم بنياد خانواده، اولويت 
پيش��گيري بر درمان، آموزش، پژوهش، توس��عه 
كمي و كيفي بيمه ها، رفع موانع تنش آفرين، ارتقاء 
ش��اخص هاي س��المت روان و... سياست گذاري، 
قانون گذاري، برنامه ريزي و اجراء كنند، به گونه اي 
كه اگر سالمت روان به عنوان محور اصلي »سالمت« 
موجب ارتقاء، نش��اط اجتماعي، كارآمدي ملي و 
بهزيستي زندگي شود، خوب است. او با بيان اينكه 

ما بر اساس قانون، تش��كيل استانداردها را تعيين 
مي كنيم و بر اساس آن »مجوز« فعاليت مي دهيم 
و نظارت مي كنيم، ادامه داد: در معاونت بهداشتي 
وزارت بهداشت يك اداره كل سالمت روان وجود 
دارد كه حد و حدودش همين اس��ت، در صورتي 
كه حداقل يك معاونت سالمت روان با مسووليت 
يك روان شناس مي بايس��ت، وجود داشته باشد. 
پزشك محوري در وزارت بهداشت اشتباه است. 
مسووالن وزارت بهداشت نبايد »پزشك« باشند. 
بگذاريد، متخصصين كار خودشان را انجام دهند. 
حداقل چه��ار معاونت در اي��ن وزارت خانه الزم 
است؛ معاونت سالمت جسماني، معاونت سالمت 
روان، معاونت سالمت اجتماعي و معاونت سالمت 
معنوي از حوزه هاي مختلف كه امور را در دست 
گيرند.به گفته رييس س��ازمان نظام روانشناسي 
و مش��اوره كش��ور، »نگاه س��المت محور« بايد 

جايگزين نگاه درمان محور شود.

فصل مهاجرت پرندگان و سه چالش زيست محيطي
مديرگ��روه انجمن پرنده شناس��ي و پرنده نگري 
طرالن با اشاره به اينكه تابش نور در شب به شيشه  
س��اختمان ها براي پرندگان مهاجر خطاي ديد 
ايجاد مي كند، گفت: ساالنه بسياري از پرندگان 
مهاجر بر اثر برخورد با ساختمان هاي شيشه اي 
كه منابع نوري مصنوعي و متعددي در كنار آنها 
وجود دارد، كشته مي ش��وند. به گفته موسس و 
مديرگروه انجمن پرنده شناس��ي و پرنده نگري 
طرالن نور زياد و انعكاس نور بر شيش��ه و ديوارها 
باعث مي شود س��االنه هزاران پرنده از بين بروند 
چون برخي پرنده ها در ش��ب به ي��ك منبع نور 
مانند س��تاره ها، م��اه يا هر ن��ور طبيعي ديگري 
كه به طور غري��زي به آن ع��ادت كرده اند نگاه و 
به س��مت آن حركت مي كنند.عليرضا هاشمي 
درب��اره نحوه مهاج��رت و مس��يريابي پرندگان 
اظه��ار كرد: برخ��ي از پرن��دگان در روز و برخي 
نيز در ش��ب مهاج��رت مي كنند. پرن��دگان در 
شب مس��ير مهاجرت خود را بر اساس نورهايي 
مانند نور س��تارگان تعيين مي كنند اما آلودگي 
نوري بيش از حد اين مسيريابي را دچار اختالل 
مي كن��د. او افزود: همي��ن آلودگي هاي نوري در 
كنار ساختمان هاي شيش��ه اي مي تواند موجب 

انعكاس تصوير آسمان در شيشه شود و پرندگان 
با شيشه ها برخورد مي كنند و تلف مي شوند، يعني 
اگر س��اختمان ها بازتاب نور و نماي شيش��ه اييا 
براق داشته باش��ند معموال پرندگاني كه در شب 
مهاجرت مي كنند چون تصوير آس��مان را در آن 
مي بينند يا پرندگاني كه در روز مهاجرت مي كنند 
با ديدن تصوير آسمان و درخت در ساختمان ها با 
تصور اينكه در آسمان پرواز مي كنند با ساختمان 
برخورد مي كنند. اين مس��ائل مي توانند خيلي 
حادثه خيز باشند.موسس انجمن پرنده شناسي 
و پرنده نگري طرالن ادامه داد: درواقع بس��ياري 
از آسمانخراش هاي دنيا به دليل اينكه شرايط را 
براي محيط زيس��ت و پرندگان مناسب نكردند، 
هرساله چند هزار پرنده را طعمه مرگ مي كنند.
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