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نيازهاي اساسي 
سرمايه گذاران

 ديپلماسي اقتصادي و سياسي پايدار
پيشران صادرات است

در س��ال هاي گذشته بارها 
اي��ن صحبت مطرح ش��ده 
كه چ��را در اقتص��اد ايران 
ميزان جذب س��رمايه هاي 
جديد پايين اس��ت يا فرار 
س��رمايه عدد بااليي دارد. 
اين موضوع را بايد در ابعاد 
مختلف مورد بررس��ي قرار 

داده و به جمع بندي كالن رسيد. 
يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه يك توليدكننده و 
سرمايه گذار به آن نياز دارد ثبات و شفافيت است. 
يك توليدكننده كه قصد دارد سرمايه خود را وارد 
كارهاي مولد كند، بايد پيش از هرچيز بداند كه در 
مسير چه اتفاق هايي در انتظار اوست، سرمايه اش در 
چه دوره اي بازمي گردد و به چه شكل در اين فرآيند 
اصل س��رمايه او تضمين خواهد گرفت. در اقتصاد 
ايران اما در سال هاي گذشته نه تنها شفافيت و ثبات 
وجود نداشته كه حتي هر روز با سياست هاي جديد 
و بعضا متناقض كار براي سرمايه گذاران قديمي نيز 
دشوار شده است. وقتي يك سرمايه گذار نمي داند 
كه پس از ف��روش محصول خود بايد در آينده مواد 
اوليه را با چه قيمتي خري��داري كند و نرخ تورم به 
كجا خواهد رسيد، قطعا ريسك ورود به عرصه هاي 
جدي��د را نخواهد كرد. در كنار آن فش��ارهايي كه 
برخي سياس��ت هاي اجراي��ي در حوزه هايي مانند 
مالي��ات ب��ر توليدكنن��ده وارد مي كن��د نيز باعث 
مي ش��ود افراد يا پول خ��ود را وارد بازارهايي چون 
مسكن كنند يا به خروج سرمايه از كشور فكر كنند.

يك س��رمايه گذار ب��راي آنكه پول را خ��ود را وارد 
بخشي تازه كند، بايد بداند كه در آينده چه چيزي 
پيش رويش خواهد بود. اين درست است كه تحريم 
براي ما مشكالت فراواني ايجاد كرده و هزينه توليد 
و تجارت را افزايش داده و خود به عاملي براي سخت 
شدن اوضاع منجر شده است اما بايد اين سوال را نيز 
بپرسيم كه آيا اگر تحريم ها كنار بروند نيز اقتصاد ما 
آمادگي استفاده از ظرفيت ها را دارد؟ آيا اگر فضاي 
رقابت به وجود  آيد مي توان انتظار داش��ت كه ما از 

اين فرصت استفاده كنيم؟
در اين ترديدي وجود ن��دارد كه اقتصاد ايران پر از 
فرصت هاي بزرگ س��رمايه گذاري و مزيت نسبي 
براي حضور در بازارهاي بين المللي است اما اينكه 
اي��ن ظرفيت چگونه از بالقوه به بالفعل بدل ش��ود، 
قطعا س��والي مهم و اساس��ي خواهد بود. اينكه ما 
به شركت ها تس��هيالت بدهيم اما همچنان كار را 
براي آنها در اخذ مجوز دش��وار نگه داريم، قطعا به 
س��ود اقتصاد ما تمام نمي شود. يك اقتصاد با ثبات 
و يك محيط كسب و كار قابل اتكا، اولين پيش نياز 
س��رمايه گذاران و فعاالن اقتصادي در هر سطحي 

خواهد بود.

ما مشكالت زيادي در حوزه 
برنامه ري��زي اس��تراتژيك 
صادراتي در تمامي حوزه ها 
و به ط��ور خ��اص در حوزه 
محصوالت مرتبط با حوزه 
ICT به عن��وان صنعتي با 
ارزش اف��زوده بس��يار باال 

داريم.
 به عبارتي مي توان گفت ك��ه در حال حاضر، هيچ 
س��ند جامع و به روز ش��ده اي كه با ش��رايط حاكم 
منطبق باش��د و براس��اس نظر خبرگان و نخبگان 
مرتبط هر حوزه تدوين شده باشد وجود نداشته كه 
بر اساس آن عمل كرده و آن را تبديل به برنامه هاي 
عملياتي كنيم. نحوه برنامه ريزي ما نشات گرفته از 
مديريت اقتضايي اس��ت و برنامه ريزي هايي هم كه 
در اين راستا صورت مي پذيرد نيز يك برنامه ريزي 
كام��ال اقتضايي و همراه با عدم قطعيت هاي فراوان 

است. 
مرزهاي كشورهاي همس��ايه ، امروز به روي ما باز 
است و اطمينان نداريم كه اين مرزها تا زمان تدوين 
و اجراي برنامه هايمان كماكان باز باش��ند يا خير. 
ام��روزه همه صاحب نظران معتق��د به اين موضوع 
هس��تند كه س��اختار نظام جهاني در س��ير تحول 
خود نيازمند تعامل بشريت در قالب هاي اقتصادي 
و سياس��ي بوده و اين تعامل در روابط بين المللي با 
اش��كال مختلف عينيت يافته و بر پايه ديپلماسي، 

ساختار مي گيرد. 
بديهي است كه در اين راس��تا، فرآيند ديپلماسي 
هدفمند و پايدار اس��ت كه مي توان��د ضامن بقاي 
ارتباطات جوامع انس��اني متفاوت در كش��ورهاي 
مختلف با حفظ منافع مشترك و با نظر به پايبندي 
به تعه��دات بين المللي و رعايت قواع��د مرتبط با 

آن باش��د. امروز ما در شرايط نامناس��ب تحريم و 
به عبارتي كامل ت��ر با تحري��م ناجوانمردانه روبرو 
هس��تيم، تنها راه برون رف��ت از وضعيتي كه در آن 
قرارگرفته ايم، توس��عه صادرات غيرنفتي اس��ت و 
بديهي اس��ت كه يكي از اصلي تري��ن راهبردهاي 
كالن، ورود ش��ركت هاي فني و مهندس��ي چه در 
حوزه نرم افزار و سخت افزار و چه در حوزه خدمات 
فني و مهندسي به بازارهاي كشور همسايه است كه 

ارتباطات خوبي را با آنها داريم. 
م��ا نيازمند ارتباطات پايدار هس��تيم؛ به اين دليل 
كه صادرات محصوالت غير سوپرماركتي مقوله اي 
زمان بر است و درصورت تغيير ديپلماسي سياسي 
كه منجر به توقف ديپلماس��ي اقتصادي مي شود، 
صدمات قابل توجهي ممكن اس��ت به شركت هاي 

صادراتي ما وارد شود. 
از لحظه ش��روع مقدمات يك صادرات تا عملياتي 
شدن آن ممكن است چند سال طول بكشد و در اين 
ميان نيازمند پايداري روابط سياسي بين كشورمان 

و كشورهاي منطقه هستيم. 
رش��د پايدار صادرات محصوالت فناورانه، نيازمند 
اتخ��اذ ديپلماس��ي اقتص��ادي ق��وي و كارآمد و 
هماهنگ��ي وزارتخانه هاي مرتبط، دس��تگاه هاي 
اقتصادي و سياس��ي و به ويژه وزارت امور خارجه و 

در راس آن رييس جمهور است. 
اهمي��ت اي��ن موض��وع تا حدي اس��ت ك��ه رهبر 
معظ��م انقالب اس��المي در آخرين دي��دار خود با 
رييس جمهور پيش��ين و هيات دول��ت، با تاكيد بر 
ض��رورت اتخاذ موضع فعال در سياس��ت خارجي، 
فرمودند »ديپلماس��ي اقتصادي يك چيز بس��يار 

مهمي است. 
امروز انس��ان مشاهده مي كند كه خيلي از كشور ها 
وزير خارجه هم دارند، اما خ��ود رييس جمهور در 

زمينه  مس��اله  اقتص��ادي با كش��ور هاي مختلف يا 
با فالن كش��ور خاص، به خصوص وارد مي ش��ود و 
مساله را دنبال مي كند؛ يعني ارتباط با كشور هاي 
مختلف در زمينه  اقتصادي خيلي مهم اس��ت. اين 
جنبه  اقتص��ادي ديپلماس��ي را بايس��تي تقويت 
كرد« يا اينكه مي فرمايند »مي توانيم با استفاده از 
ظرفيت ديپلماس��ي، با همسايه ها و ديگر كشورها، 
ارتباطات اقتصادي خوبي برقرار كنيم.« و همچنين 
مي فرمايند»زمينه  مس��ائل ديپلماسي، استفاده از 

ظرفيت ديپلماسي براي اقتصاد است. 
دس��تگاه هاي اقتصادي با وزارت خارجه، در زمينه  
مس��ائل اقتصادي بايس��تي تعامل دايمي داش��ته 

باشند.« 
اين موضوعات نش��ان مي دهد كه موضوع صادرات 
ام��روزه چن��ان اهميتي پي��دا كرده اس��ت كه در 
كشورهاي توسعه يافته، رييس جمهور اين كشورها 
در س��فرهاي خود با هياتي همراه از ش��ركت هاي 
منتخب خود حض��ور مي يابن��د و تفاهم نامه هاي 
متعددي را با طرفين خ��ود مبادله مي كنند. ما نيز 
معتقد هس��تيم كه ديپلماسي اقتصادي و سياسي 
پايدار، پيش��ران صادرات اس��ت كه بدون حمايت 
واقعي حاكميت ميسر نخواهد شد. امروزه موضوع 
رايزن هاي اقتصادي نيز اهميت خاص خود را پيدا 

كرده است. 
طب��ق اطالعات موج��ود ح��دود 3000 نفر رايزن 
بازرگاني از س��وي كش��ور امريكا در عراق در حال 
فعالي��ت هس��تند، بنابراي��ن امريكا فق��ط نيروي 
اقتصادي اش در عراق از تمام نيروي ديپلماتيك ما 

در كل جهان بيشتر است. 
طبيعتا ما در كش��ور عراق يا كشور مشابه در حوزه 
صادرات تجهيزات فناورانه نمي توانيم موفق باشيم 
و فقط امكان فروش و صادرات س��وپرماركتي را در 

اين ن��وع مناطق خواهيم داش��ت. در ماده ۹ قانون 
بهب��ود مس��تمر محيط كس��ب وكار تاكيد ش��ده 
است:»وزارت امور خارجه موظف است ظرفيت هاي 
روابط خارجي و نمايندگي هاي سياس��ي كش��ور 
در خ��ارج را در خدمت توليدكنن��دگان داخلي و 
س��رمايه گذاران در ايران و به ويژه صادركنندگان 
كااله��ا و خدمات ق��رار دهد.« و اميدوار هس��تيم 
كه جهت دس��تيابي به اهداف توسعه اي صادرات، 
سياس��ت خارجي متناس��ب ب��ا آن اتخاذ ش��ود و 
نمونه اي از آن را به صورت عيني و نش��ات گرفته از 

اقدامات اين وزارتخانه شاهد باشيم. 
در خصوص سفر اخير مس��ووالن وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات به كشور روسيه مي توان چنين 
متصور ش��د كه اين س��فر در ارتباط با چالش هاي 

مرتبط نبود.
 سند اولويت ها و ظرفيت هاي صادراتي دانش بنيان 
در حوزه ه��اي مختل��ف و ع��دم حض��ور فعال در 
بازارهاي منطق��ه و بين الملل��ي و در نتيجه پايين 
بودن س��هم ص��ادرات محص��والت دانش بنيان با 
وجود ظرفيت باالي موجود در كش��ور به خصوص 
در بخش توليد س��امانه هاي نرم افزاري و خدمات 
فني و مهندسي، فقدان بسته هاي قانوني حمايتي 
ويژه براي كسب وكارهاي حوزه فناوري ارتباطات 
و اطالعات، فقدان زيرس��اخت هاي فني و حقوقي 
الزم ب��راي حضور قدرتمن��د محصوالت و خدمات 
فناوري اطالع��ات ايراني در عرص��ه بين الملل كه 
جزو دغدغه هاي وزي��ر ارتباطات كه در برنامه هاي 
هشت گانه وزير مطرح شده، بوده است و اميدواريم 
كه به زودي نتايج اين جلس��ات عملياتي ش��ده تا 
 ICT اتفاق��ات خوبي در اي��ن ميان ب��راي صنعت
كش��ورمان از مذاكرات و جلس��ات انجام پذيرفته 

حاصل شود.

يادداشت روز

 مهم ترين تاثير ماليات
 بر عايدي سرمايه 

 در ب��ازار خودرو و مس��كن 
ديده مي شود كه قيمت ها به 
يك باره تغيير پيدا مي كند 
ك��ه در نتيج��ه هماهنگي 
بين افرادي كه صاحب سود 
مي شوند، روي مي دهد. در 
نتيج��ه ماليات ب��ر عايدي 
سرمايه از اين افراد از نوسان 
قيمت جلوگيري به عمل مي آيد و به اقتصاد كشور 

كمك شاياني مي شود. 
اخذ ماليات مش��كل اساسي در كشور دارد. سال ها 

درياف��ت ماليات مبتني بر ف��روش نفت بوده و اين 
در حالي اس��ت كه بخش اعظم درآمد كش��ورهاي 
توليد كننده اصلي نفت از ماليات تامين مي ش��ود. 
ماليات برعايدي س��رمايه يكي از مواردي است كه 
ديگر كش��ورها با اين اس��تدالل كه چنانچه كاالي 
خريداري ش��ده، با گذر زم��ان ارزش قابل توجهي 
پيدا كند، زمان فروش بايد بخش��ي از س��ود آن به 
صورت ماليات پرداخت شود، برآن متمركز شده اند.  
اجراي ماليات بر عايدي سرمايه از اين جهت مفيد 
است كه بيشتر به قشر دارا و ثروتمند توجه مي شود 
زيرا عموما قش��ر ضعيف و متوسط چنانچه خانه يا 

ماشين هم داشته باشد، مشغول خريد و فروش آن 
نمي شود، اما افرادي كه در حال سوداگري هستند 
يا اينكه درآمد زيادي بدون سوداگري دارند و از توان 
پرداخت ماليات هم برخوردارند، بنابراين بايد اين 
ماليات را پرداخت كنند. ماليات بر عايدي سرمايه 
هر چه زودتر بايد اجرايي ش��ود زي��را هم با منطق 
عدالت به دليل اخذ بيش��تر آن از اف��راد ثروتمند، 
تطاب��ق دارد و هم اينكه غير از مباحث ايدئولوژيك 
و منطق اس��المي اين كار در كش��ورهاي ديگر هم 
اجرايي مي شود و در حقيقت جهاني است. بنابراين 
هر چه س��ريعتر باي��د تصويب و اج��راي آن مورد 

پيگيري قرار گيرد. 
مهم ترين تاثير ماليات برعايدي سرمايه جلوگيري 
از نوسان قيمت است. در بازار خودرو و مسكن ديده 
مي شود كه قيمت ها به يك باره تغيير پيدا مي كند 
كه در نتيجه هماهنگي بين افرادي كه صاحب سود 
مي شوند، روي مي دهد. در نتيجه با دريافت ماليات 
ب��ر عايدي س��رمايه از اين افراد، از نوس��ان قيمت 
جلوگيري به عمل مي آيد و به اقتصاد كشور كمك 
شاياني مي ش��ود. اجرا نيازمند جديت است و براي 
اين جديت زيرس��اخت بايد مناسب باشد تا امكان 

اخذ ماليات مهيا شود.  

داوود اديبعباس آرگون

 حاشيه امن بورس 
كجاست

چرامجلسازآييننامهورودخودروبهكشوربياطالعاست؟!

صفحه 4    

محرمانه؟!

 ازابهاممعيشتيبازنشستگان
تاوعدههايبزرگضدركود

 رشدقيمتهايپيشنهادي
 برايآپارتمانهايعرضهشدهبهبازار

طيتيرماه4درصدافتكرد

 با گذشت بيش از چهار ماه از سال جاري و حدود يك 
سال از آغاز به كار رسمي دولت سيزدهم، هنوز موقعيت 
اقتصادي ترسيم شده از سوي مسووالن اقتصادي اين 
دولت در يك دوگانه عجيب به سر مي برد. دولت جديد 
در حالي كار خود را آغاز كرد كه انتقادهاي گسترده اي 
از عملكرد اقتصادي دولت گذش��ته داشت و از اين رو 
ابراهيم رييسي در جريان انتخابات رياست جمهوري، 
وعده هاي گسترده اي را درباره بهبود وضعيت اقتصادي 
صفحه 2 را بخوانيد ارايه كرد.  

برآوردهاي اوليه از قيمت مسكن تهران طي تيرماه 
سال جاري با استفاده از داده هاي به دست آمده از يكي 
از سامانه هاي انتشار آگهي امالك حاكي از افت شتاب 
رشد قيمت واحدهاي مسكوني در پايتخت است، به 
گونه اي كه قيمت هاي پيشنهادي از تورم 10 درصدي 
در خردادماه، در تير به تورم 6 درصدي نزول كرده اند. 
بنا بر گزارش رس��مي بانك مركزي، متوسط قيمت 
معامالتي مسكن تهران طي خردادماه نيز نسبت به 
ارديبهشت 8 درصد تورم )تورم عمومي ماهانه 12.2 
صفحه 5 را بخوانيد درصد بود( را تجربه كرده بود.   

دولت 300 هزار 
ميليارد تومان 
وام مي دهد؟

 عقب   نشيني 
 قيمت مسكن 
با تورم عمومي

بهجزايران،فقطچهاركشور
ديگردردنياجستوجويامن
رابرايشهرونداناجباري

كردهاند

آياموتورجستوجويگوگل
 نتايجرابهطوردستي

تنظيمميكند؟
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات هفته گذش��ته 
 Safe Search در توجيه فعال س��ازي اجباري
گوگل به دو نكته  اشاره كرد كه »نگراني خانواده ها 
از دسترس��ي كودكان به محت��واي غيراخالقي« 
و همچنين »مرس��وم بودن اين روند در خيلي از 
كشورها« را شامل مي شد. اين درحالي است كه... 
صفحه 6 را بخوانيد  

 محدوديت 
 گوگل
 توفيق 
يا تنبيه؟

تصمي��م سياس��ت گذار در 
مورد قطعي هاي برق صنايع، 
فصل مجامع، تقس��يم سود 
شركت ها و گزارش مطلوب 
برخ��ي گروه ه��ا از جمل��ه 
پااليشي ها، گروه هاي دارويي، 
اوره س��ازان و بانك ها را نيز تا 
حدودي به حاش��يه برد. اين 
موضوع براي سرمايه گذاران از اهميت بسزايي برخوردار 
است اما مداخله منفي سياست گذار اقتصادي در بازار 
سرمايه و تصميماتي از اين قبيل ورود منابع مالي به 
بورس را منتفي و سرنوش��ت بازار را با تحوالت منفي 
مواجه مي كند. در ص��ورت پايداري روند فعلي و افت 
تقاضا طي روزهاي آتي ممكن اس��ت شاهد جدي تر 
شدن عرضه ها و در نهايت افت شاخص به محدوده هاي 

پايين تر باشيم.
در بخشنامه اي كه ابتداي سال  براي صنايع مختلف 
ارسال شده س��قف مصرفي برق همراه با جريمه هاي 
س��نگين بعد از آن به وضوح اشاره شده است. اين امر 
در ارديبهشت ماه اثر منفي خود بر بازار را گذاشت، در 
واقع بازارسرمايه قبل از آغاز قطعي هاي گسترده برق 
اين موضوع را پيشخور كرد. بر همين اساس در كنار 
ساير عوامل اين مساله نيز جريان معامالت بورسي را 

وارد فاز منفي كرد.
ش��ركت هاي ف��والدي عالوه  ب��ر اجراي س��قف هاي 
تعيين شده مصرف ملزم به تعطيلي يك تا دوهفته اي 
توليد نيز شدند. در برخي استان ها هم برخي كارخانه ها 
تحت فش��ار اس��تانداري ها ملزم به تعطيلي يك ماهه 
ش��دند. تعطيلي كارخانه ه��اي ف��والد در حالي بود 
ك��ه در فروردين ماه برخ��ي صنايع به س��بب برخي 
سياست گذاري هاي وزارت صمت نتوانستند اقدام به 
صادرات كنند. بسته شدن درهاي صادراتي فوالدسازان 
تحت اين تدابير همراه با قرارگرفتن قيمت هاي جهاني 
در مس��ير نزولي، دپوي محصوالت فوالدي را به دنبال 
داشت. از س��وي ديگر عدم يافتن بازار مناسب فروش 
در داخل به  دنبال سياس��ت گذاري هاي بدون پشتوانه 
برخي وزارتخانه ها، لطم��ات جبران ناپذيري بر پيكره 
ش��ركت هاي مربوطه به خصوصي فوالدس��ازان وارد 
كرد. در اين گروه ها همچنان تقاضا باالست به طوري كه 
پاسخگوي نياز داخلي نيستند. البته نبايد از اين موضوع 
گذش��ت كه همه صنايع در مواجهه با قوانين دست و 
پاگير از چرخه تعادلي به مرور خارج خواهند شد و آسيب 
مي بينند، اما نه به شدت ضربه اي كه به فوالدي ها وارد 
شد. گرچه به دليل مسبوق به سابقه بودن قطعي هاي 
برق و آلودگي هوا در سال گذشته شركت هاي فوالدي 
اين وضعيت را تا حدود زيادي پيش��خور كرده بودند و 
با اين نوع از دخالت ها آش��نايي داشتند اما با اين حال 
سهامداران گروه هاي فوالدي بيش از اندازه به اين قضيه 
ادامه در صفحه 4 واكنش نشان دادند.   

بهمن فالح

مجتبي رضاخواه

صفحه 2      

محمدطبيبيان: محمدباقرقاليباف:

 فشار مالياتي 
 به مردم 
غلط است

در اقتصاد 
فهم فرهنگي 

نداريم
      صفحه 3



با گذشت بيش از چهار ماه از سال جاري و حدود يك سال از 
آغاز به كار رسمي دولت سيزدهم، هنوز موقعيت اقتصادي 
ترسيم شده از سوي مسووالن اقتصادي اين دولت در يك 
دوگانه عجيب به سر مي برد. دولت جديد در حالي كار خود 
را آغاز كرد كه انتقادهاي گسترده اي از عملكرد اقتصادي 
دولت گذشته داشت و از اين رو ابراهيم رييسي در جريان 
انتخابات رياست جمهوري، وعده هاي گسترده اي را درباره 

بهبود وضعيت اقتصادي ارايه كرد.
پايان روابط فس��اد انگيز و جريان رانت خواري، ساخت ۴ 
ميليون مسكن در ۴ سال، برخورد با مظاهر فساد، تغيير 
وضع موجود به نفع مردم، تحول در نظام اجرايي و ش��يوه 
اداره كشور؛ سامان دادن اقتصاد، معيشت و فرهنگ و مسائل 
اجتماعي و حقوق مردم در عرصه سياست خارجي، اصالح 
نظام بانكي كشور، سوق دادن نقدينگي به سمت توليد، 
تك رقمي شدن تورم، پرداخت هزينه درمان از طريق ارايه 
كارت سالمت براي برخي از اقشار جامعه، توجه به معيشت 
و حقوق پزشكان و پرستاران، ايجاد يك ميليون شغل به 
صورت ساالنه، رايگان شدن اينترنت براي دهك هاي پايين 
جامعه، كاهش ۵۰ درصد از هزينه هاي درمان، رونق اقتصاد 
فضاي مجازي، مبارزه با فساد در همه بخش ها، قرار دادن 
توليد به عنوان اولويت نخس��ت و برنامه ريزي براي آنكه 
نقدينگي به طرف توليد برود، ايجاد تيم اقتصادي هماهنگ، 
اجراي خصوصي سازي واقعي و مديريت بازار تنها بخشي 
از وعده هاي بزرگ اقتصادي رييسي در زمان انتخابات را 
تشكيل مي داد. با وجود گذشت يك سال از آغاز به كار دولت 
اما نه تنها بسياري از اين برنامه ها عملياتي نشده كه كار در 
برخي حوزه ها دشوارتر از قبل نيز شده است. از طرف ديگر با 
وجود گذشت بيش از يك سال از آغاز مذاكرات هسته اي، 
نتيجه آن مشخص نيست و حتي تحليل گران از پاسخ به 
اين سوال كه آيا اساسا توافقي در كار خواهد بود يا خير نيز 
ناتوان هستند. با اجراي طرح اصالحات اقتصادي دولت، نرخ 
تورم نيز به شكل قابل توجهي افزايش يافته است و هرچند 
سرعت آن در تير ماه قدري كاهش يافته اما به نظر مي رسد 
روند همچنان ادامه خواهد داشت. در چنين شرايطي حتي 
دولت هنوز در رابطه با قواعد بودجه نيز به جمع بندي نرسيده 
و سرنوشت حقوق بازنشستگان نيز نامعلوم است و كار به 
جايي رسيده كه حتي رييس جمهور نسبت به آن واكنش 
نشان داده است.  سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور در 
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه يكشنبه شب 
برگزار شد، با گراميداشت روز تكريم بازنشستگان، از اراده 
جدي دولت براي حمايت و تقويت معيشت بازنشستگان 
كشور خبر داد. رييس جمهور با بيان اينكه دولت با رعايت 
عقالنيت در تصميم گيري ها خود را مكلف به اجراي عدالت 
مي داند، گفت: چنانكه پيش از اين هم بارها اعالم ش��ده، 
دولت به طور كامل در جريان مس��ائل اقتصادي جامعه و 
معيشت اقش��ار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد و 
توجه به اين مساله حياتي و تالش براي بهبود آن، لحظه اي 
از اولويت هاي اينجانب خارج نشده است. رييسي با تاكيد 

بر اينكه بررسي موضوع حقوق بازنشستگان در مسيرهاي 
كارشناسي قرار دارد، بخش هاي مرتبط با اين موضوع را 
مكلف كرد كه هر چه سريع تر تصميمات موثر و منطبق با 
قانون و به نفع معيشت بازنشستگان، در مسير ابالغ و اجرا 
قرار گيرد. در اين جلس��ه عالوه بر بررسي موضوع حقوق 
بازنشس��تگان، تصميماتي نيز درباره الزامات مربوط به 
اسقاط خودروهاي فرسوده اتخاذ شد. بر اين اساس وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ضمن ارايه گزارشي از وضع توليد 
خودرو، موتورسيكلت و كاميون در كشور، پيشنهاد خود 
در زمينه حل مش��كالت موجود در اجراي طرح اسقاط و 
جايگزيني خودروهاي فرس��وده را مطرح كرد. اعضا پس 
از بحث و بررسي در اين باره مقرر كردند دولت در راستاي 
اجراي قانون جديد ساماندهي صنعت خودرو، الزامات اجرا، 
راهكارهاي رفع موانع و مشكالت و نيز تعيين تكليف اين 
طرح را در قالب اليحه اي دو فوريتي به مجلس ش��وراي 
اس��المي ارايه كند تا هر چه سريع تر زمينه اجراي قانون 
مذكور فراهم شود. در چنين شرايطي، همچنان وعده هاي 
بزرگ دولت ني��ز به جاي خود باقي مانده اس��ت و حتي 
صحبت هايي جديد نيز در اين زمينه مطرح مي شود. يكي 
از اين موضوعات، به بحث افزايش ميزان تسهيالت بانكي 
براي رونق توليد باز مي گردد. در ش��رايطي كه روند رشد 
نقدينگي در اقتصاد ايران خطرناك شده و خود به عاملي 
براي افزايش تورم بدل ش��ده است، در عين حال دولت از 
تالش براي ايجاد رون��ق در توليد مي گويد. محمدهادي  

سبحانيان، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، در نشست 
خبري در مورد طرح هاي دولت براي رونق توليد و پرداخت 
تسهيالت براي اشتغال عنوان كرد: در قالب بند الف تبصره 
۱۸ قانون بودجه تسهيالت رونق توليد و اشتغال توسط ۱۳ 
دستگاه در بانك هاي عامل سپرده گذاري مي شود كه در 
تلفيق با منابع داخلي بانك ها حجم اين منابع به ۲ تا ۳ برابر و 
در برخي موارد تا ۵ برابر افزايش مي يابد كه صرف پرداخت 
تسهيالت با نرخ ترجيحي ۹ تا ۱۶ درصد مي شود. به گفته 
سبحانيان، ۵۰ درصد از كل منابع به طرح هاي پيشران و 
طرح هاي توليدي صادرات محور و ۱۰ درصد از كل منابع 
به طرح هاي دانش بنيان و فناوري باال اختصاص خواهد 
يافت. همچنين دو درصد از كل تخصيص منابع در قالب 
كمك هاي فني و اعتباري براي حمايت از اشتغال مناطق 
مرزي هزينه خواهد شد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي 
درخصوص اولويت بندي طرح ها تاكيد كرد: دستگاه هاي 
اجرايي مكلف هس��تند تا طرح هاي پيشران، طرح هاي 
توليدي صادرات محور، طرح هاي دانش بنيان و با فناوري 
باال، ايجاد، تكميل و راه اندازي طرح هاي س��رمايه گذاري 
نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي باال، توليد و تامين كاالهاي 
راهبردي و اساسي، طرح هاي توليدي با اشتغال زايي باال، 
احياي طرح هاي توليدي راكد و تكميل ظرفيت خالي توليد 
و بازسازي و نوس��ازي بنگاه هاي اقتصادي و طرح هاي 
معرفي شده به موسسه عامل موضوع دستورالعمل سال 
۱۴۰۰ را در اولويت تخصيص اين تسهيالت قرار دهند.

سبحانيان درخصوص عملكرد سال ۱۴۰۰ بند الف تبصره 
۱۸ نيز گفت: جمع كل ميزان تخصيصي به دستگاه هاي 
اجرايي توسط سازمان هدفمندسازي يارانه ها بيش از ۱۸ 
هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده كه اين رقم 
در تبصره بودجه سال ۱۳۹۹ برابر يك هزار و ۳۰۰ ميليارد 
تومان بوده اس��ت. وي ادامه داد: مجموع تلفيق شده اين 
منابع با سيستم بانكي بالغ بر ۴۵ هزار ميليارد تومان است 
كه تاكنون حدود ۲۳ هزار ميليارد تومان پرداخت شده و در 
مرحله پرداخت نهايي قرار دارد. همچنين تعداد طرح هاي 
پرداخت شده و در مرحله پرداخت بيش از ۲۲ هزار طرح 
است كه ميزان اشتغال تعهدشده توسط متقاضيان بالغ بر 
۶۵ هزار ش��غل مي باشد. انتظار مي رود با پرداخت كامل 
تسهيالت بالغ بر ۱۳۰ هزار شغل تعهدشده در بخش هاي 
كش��اورزي، صنعت، نفت، گردشگري، صنايع دستي، 
دانش بنيان و ... ايجاد شود. صحبت از تسهيالت ۳۰۰ هزار 
ميليارد توماني دولت در حالي مطرح شده كه در سال هاي 
گذشته، اقتصاد ايران براي دستيابي به بسياري از اهداف 
و برنامه هاي خود با مشكالت جدي مواجه بود و همين 
امر سبب شد تامين منابع مالي براي طرح هاي زيربنايي 
و عمراني دشوار ش��ود. از سوي ديگر خطر تكرار تجربه 
كسري بودجه سال هاي گذشته نيز همچنان بر جاي خود 
باقي است و همين امر باعث شده اما و اگرهايي در مسير 
اجراي سياست تسهيالتي جديد دولت نيز به وجود ايد كه 

بايد ديد در دومين سال فعاليت، به كجا مي رسد.
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در اقتصاد فهم فرهنگي نداريم
رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: امروز هركسي 
كارآمدي دين را در جامعه به اثبات برس��اند، انقالبي 
است؛ يعني به جوان امروز كه نشان دهد نظريه اسالم 
سياسي امام خميني)ره( مي تواند زندگي مردم را هم 
در بعد معن��وي و هم مادي اداره كند؛ چنين رفتاري 
بيانگر انقالبي بودن است و هر كسي غير از اين رفتار 
كند ضدانقالب بوده و در مسير انقالب حركت نكرده 
است. محمدباقر قاليباف در دهمين اجالس رايزنان 
فرهنگي جمهوري اس��المي ايران با اشاره به اينكه 
امروزه برخي تصور مي كنند كار فرهنگي، كار رانتي 
است و دولت بايد مرتبًا بودجه بدهد تا اين نوع اقدامات 
ادامه يابد، گفت: بنده البته خ��الف اين نظر را دارم و 
معتقدم امروزه انجام فعاليت فرهنگي در كش��ور، از 
جهت اقتصادي جزو مجموعه هايي است كه مي توان 
روي آن سرمايه گذاري كرد مانند همه فعاليت هاي 
اقتصادي ديگر و حتي از آن انتفاع اقتصادي داشت. 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه من 
نمي خواهم شما را از زاويه ديپلماسي فرهنگي نگاه 
كنم بلكه شما بايد يك مجاهد و مهاجر في سبيل اهلل 
و نمادي از جعفر طيار باشيد، گفت: انقالب اسالمي 
نعمت بزرگي ب��ه نام ام��ام)ره( به ما داد و م��ا را با او 
آش��نا كرد؛ در اين ميان ما با بزرگاني همچون شهيد 
هاشمي نژاد و مجاهدان بزرگي همچون حضرت آقا 
آشنا شديم و اگر امروز انديشمندان خارجي متوجه 
ش��دند كه فرهنگ مقوله مهمي اس��ت، بايد اذعان 
كرد انقالب اسالمي فلس��فه وجودي اش ذاتًا مبني 
بر فرهنگ بوده و اصاًل انقالب اس��المي يك انقالب 
فرهنگ��ي اس��ت. وي در همين زمينه اف��زود: امروز 
گفته مي ش��ود اقتصاد اولويت اس��ت، اما بايد عنوان 
كرد كه در اين حوزه نيز نيازمند فرهنگ هس��تيم و 
اگر مشكالت اقتصادي حل نمي ش��ود به اين دليل 
اس��ت كه در اقتصاد فهم فرهنگي نداريم. رييس قوه 
مقننه با اشاره به اظهارات يكي از رايزنان فرهنگي در 
خصوص شهيد سليماني مبني بر اينكه او شهيد جبهه 
فرهنگ بود، گفت: اتفاقاً شهيد سليماني مرد ميدان بود 
كه مي جنگيد و در حقيقت رزمنده بود و كار امنيتي 
مي كرد و با گلوله سروكار داشت و به حد ضرورت كار 
سياسي انجام مي داد اما نكته مهم اينجاست كه انديشه 
وي برخاسته از انديش��ه امامين انقالب بود و اعتقاد 
داشت اگر قرار باشد به مقوله كار نظامي خود با رويكرد 
امنيت محور نگاه كند، انقالب اسالمي پيش نخواهد 
رفت، بنابراين براي مقابله با جنگي كه تحميل شده 
و ظلمي كه براي مسلمين و انسان ها رخ داده بايد به 
جاي رويكرد تهديدمحور، به مردم نگاه كند و رويكرد 
جامعه محور داشته باشد. وي تأكيد كرد: در واقع شهيد 
سليماني از جمهوري اسالمي درخواست تيپ و لشكر 
نكرد زيرا وي نگاهش به كساني بود كه طبق فرموده 
امام )ره( تا آخر پاي انقالب خواهند ايستاد و آن افراد 
كساني جز مستضعفان و محرومان نبودند كه طعم فقر 
را چشيده اند. رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه 
افزود: امروزه اگر در اطراف تهران سري به رزمندگان 
زينبيون و فاطميون بزنيد مشاهده مي كنيد كه افرادي 
جانباز هس��تند كه حتي براي معيشتشان مشكالت 
دارند اما در جبهه مقاومت حضور داشتند؛ در واقع بر 
اساس اين مهم بايد اذعان كرد شهيد سليماني بحث 
امنيت و دفاع را با نگاه فرهنگي اداره كرد و پاي امريكا را 
از منطقه بريد و نيروهاي داعش را از بين برد، بنابراين با 
نگاه فرهنگي مي توان به مقوله اقتصاد نيز نگاه كرد و به 

كار فرهنگي نيز بايد با اين رويكرد توجه كرد.

استراتژي رهبري 
بي اثر كردن تحريم هاست

مدي��ر پژوهش��گاه دانش هاي بنيادي در نشس��ت 
تخصصي مبنا گفت: نبايد از تهديدها ترس��يد براي 
همين مقام معظم رهب��ري فرمودند دوره بزن در رو 
تمام شده اس��ت. وي با اشاره به موضوع دموكراسي 
خاطرنش��ان كرد: دموكراس��ي يك مكانيزم است و 
بحث امروز دموكراس��ي فراتر ار راي دادن است و آن 
مشاركت اس��ت و در كشور ما مشاركت يك وظيفه 
شرعي اس��ت و در ابتداي ظهور جمهوري اسالمي 
عده اي مي گفتند اين امكان پذير نيست اصال اسالم 
دين كهنه اي اس��ت و بع��د از مدتي به يك كش��ور 
ضعيف تبديل مي ش��ود اما اين اتفاق نيفتاد و نظام 
حكومتي قوي در جهان اسالم شكل گرفت و از نظر 
قوت و استحكام كش��ور و امنيت نه تنها كشورهاي 
غربي را شگفت زده كرد، بلكه خشمگين هم شدند. 
الريجاني با اشاره به نقش مقام معظم رهبري در القاي 
تصاوير واقع بينانه گفت: مثال در تحريم كه يك تجاوز 
آشكار است استراتژي مقام معظم رهبري اين است 
كه تحريم ها را بي اثر كنيم و ايش��ان در پرده برادري 
از وضعيت و ش��رايط روز بس��يار تاثيرگذار هستند. 
وي با اش��اره به فهم ما از شرايط امروز گفت: كساني 
كه تئوري هاي رهبري جهاني را با آب و تاب تعريف 
مي كردند خودش��ان مجبور شدند كتاب بنويسد و 
بگويند ما اشتباه كرديم و شرايط پيچيده تر از اينها 
بود. يكي از ظلم هاي بزرگ تفكر س��كوالر ليبرال به 
فكر و تمدن بشري اين است كه حق را كنار گذاشته 
و منافع مادي را جاي آن گذاش��ته اس��ت. مس��اله 
احي��اي حق با جمهوري اس��الم توام اس��ت و ما در 
مقابل س��كوالريزم داراي فكر و ايده ايم و يك ژانري 
در جمهوري اسالمي است كه منبعث از اسالم و حق 
گرايي است و مقام معظم رهبري در هيچ جلسه اي 
نيست كه در رابطه با اسالم صحبت نكنند و نكته دوم 
اينكه ظلم را بايد رفع كنيم چه ظلم به خود و چه ظلم 
به ديگران و ايشان در زمان رياست جمهوري فرمودند 
ما ن��ه ظلم مي پذيريم و نه ظلم مي كنيم و اين بحث 
خيلي مهم و تاثيرگذار است. وي تاكيد كرد: ما نبايد 
دنيا را كوچك ببينيم و اين بد است كه فكر كنيم رابطه 
فقط بايد با چند كشور مدرن وحشي باشد. جمهوري 
اسالمي بعد از انقالب پيشرفت عظيم علمي و فناوري 
داشته است و پيشرفت هاي علمي كشور بدون شك 
يكي از نتايج پرچمداري و هدايت رهبري بوده است.

برنامه هفتم توسعه 
به اجماع قوا نياز دارد

وزي��ر اقتصاد تاكيد كرد كه در برنامه هفتم توس��عه به 
اجماع قواي مجريه، مقننه و قضاييه و استفاده از نظرات 
صاحبنظران نياز است. سيد احسان خاندوزي در همايش 
ملي اولين برنام��ه گام دوم انقالب؛ ضرورت تغيير ريل 
سياس��ت گذاري كش��ور در برنامه هفتم توسعه كه به 
همت مركز پژوهش ها برگزار شد، گفت: در برنامه هفتم 
توس��عه به يك ضرورت و برنامه ريزي مناسب احتياج 
داريم كه اين ضرورت نسبت به ايام تدوين برنامه ششم 
توسعه بيشتر احساس مي ش��ود. وي ادامه داد: تدوين 
برنامه توسعه پنج فرصت مغتنمي براي بيرون آمدن از 
روزمرگي ها در سياست  است، موضوعي كه امروز بيش از 
هر زمان ديگري اهميت آن لمس مي شود. در سال ۱۳۹۵ 
يعني در ماه هاي پاياني تصويب برنامه ششم كمتر از امروز 
گرفتار روزمرگي ها در اقتصاد بوديم. وزير اقتصاد با اشاره 
به توجه مجلس شوراي اسالمي و دولت به برنامه هفتم 
اظهار كرد: با شروع دولت سيزدهم و تاكيد رييس جمهور 
بر سند چهار ساله دولت جلساتي درباره مسير ميان مدت 
اقتصاد كشور تشكيل شد كه در نهايت به سند تحول ختم 
شد. اكنون براي برنامه پنج ساله هفتم صحبت مي كنيم 
كه سندي فراتر از قواي مجريه و مقننه بوده و به اجماع 
بين قوا و فرادس��تگاهي در عرصه هاي سياست گذاري 
عمومي نياز دارد. اولين گام براي ش��كل گيري برنامه 
هفتم اين است كه چارچوب ها براساس سياست هاي 
كلي برنامه باشد منتها يكي از نقاط آسيب زاي گذشته 
نوع رويكرد مجمع تشخيص در تدوين سياست هاي كلي 
برنامه پنج ساله بوده كه اگر اين رويكرد در برنامه هفتم 
اصالح شود خروجي متفاوتي خواهد داشت. خاندوزي 
گفت  كه بايد رويكردهاي گذشته مجمع تشخيص در 
تدوين سياست هاي كلي اصالح شود، مشخصا پيشنهاد 
ما اين است كه برنامه پنج ساله جاي پرداختن به تمام 
مسائل كشور نيست بلكه بايد به مسائل اولويت دار كشور 
پرداخته شود. خاندوزي ادامه داد: مساله كشور نداشتن 
راهكارها نيست، مساله آن است كه در بسياري از مواقع 
سياس��ت گذار رويه اي را در پيش مي گيرد كه در متن 
قانون به همان هدف ملتزم و پايبند نيست و در كنارش 
سياست هاي ديگري مطرح مي شود كه هدف قبلي را 
نقض مي كند. اين موضوع در بودجه هم ديده مي شود كه 
بخش قابل توجهي از صندوق هاي بازنشستگي و بانك ها 
ناتراز هستند و در دل خود پيامدهايي را به دنبال دارد يا 
اينكه ناترازي هاي دولت تشديد مي شود و همه اين موارد 
در برنامه ششم ديده شد، بعد توقع داريم خروجي برنامه 
نرخ رشد هشت درصدي و تورم تك رقمي و همه آمال 
و آرزوهاي خوب باشد كه حتما هم رخ نخواهد داد. وزير 
اقتصاد اظهار كرد كه براي سياست گذاري درست از بين 
مسائل اولويت دار و مهم بايد به لوازم آن پايبند باشيم و در 
تدوين سياست ها هم التزام وجود داشته باشد همچنين 
دس��تگاه هاي ديوان س��االر اصالح رويه داده و شاهد 
تغيير دادن برخي روندهاي نظام مديريتي، انتصاب ها، 
پاداش ها و تصميم گيري ها باش��يم وگرنه با ديوان 
س��االري موجود نمي توان به اهداف مدنظر دست 
يافت، نتيجه آن مي شود كه طبق ارزيابي ها بيشترين 
پايبندي به قوانين برنامه ۳۰ يا ۴۰ درصد بوده است.

ماليات حريف
خانه هاي خالي نمي شود

در حالي كه انتق��ادات زيادي به اج��راي قانون ماليات 
خانه هاي خالي مطرح مي شود، بررسي عملكرد سه ماه 
درآمدهاي مالياتي نيز نشان مي دهد كه در اين مدت فقط 
۵.۸ ميليون تومان ماليات از اين خانه ها اخذ شده است. در 
سال گذشته با فراز و نشيب هاي بسيار معادل ۵۶۸ هزار 
واحد مسكوني خالي از سكنه براي اخذ ماليات شناسايي 
شد كه بر اساس آخرين آمارها، ميزان ماليات دريافتي از 
اين خانه ها كمتر از ۱۰ ميليارد تومان بوده است.  اما قانون 
ماليات خانه ه��اي خالي از زماني كه اجراي آن ش��روع 
ش��ود تاكنون كه در حال اجراست، همواره مورد انتقاد 
كارشناسان و مسووالن به خصوص مجلسي ها بوده است.  
اين انتقادات ناشي از روند شناسايي واحدهاي مسكوني 
خالي از سكنه تا اخذ ماليات از آنها است زيرا گفته مي شود 
كه وزارت راه و شهرس��ازي به عنوان نهاد مربوطه براي 
شناسايي خانه هاي خالي سريع و كارآمد عمل نمي كند.  
همچنين، به اعتقاد كارشناسان، وزارت راه و شهرسازي در 
برخي موارد به اشتباه محل سكونت افراد را به عنوان خانه 
خالي اعالم مي كند يا اطالعات خانه هاي شناسايي شده 
براي اخذ ماليات ناقص است يا فرآيند شناسايي و ارسال 
اطالعات خانه هاي خالي به سازمان مالياتي بسيار زمانبر 
است.  در اين زمينه، بررسي عملكرد سه ماهه درآمدهاي 
مالياتي در سال جاري به نوعي اين انتقاد را به جا مي داند 
زيرا بر اساس اين آمار در اين مدت فقط ۵ ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان ماليات از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه 
دريافت شده اس��ت.  طبق اين گزارش، بر اساس قانون 
ماليات خانه هاي خالي مصوب آذرماه سال گذشته، اگر 
واحد مسكوني در شهرهاي باالي ۱۰۰ هزار نفر بيش از 
۱۲۰ روز خالي از سكنه باشد، مشمول ماليات مي شود و 
به ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، ماهانه مشمول مالياتي 
بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به شرح ضرايب سال اول 
معادل ش��ش برابر ماليات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ 
برابر ماليات متعلقه و س��ال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر 
ماليات متعلقه خواهد شد.  در اين بين، وظيفه شناسايي 
خانه ه��اي خالي بر عهده وزارت راه و شهرس��ازي از 
طريق سامانه امالك و اسكان گذاشته شده است كه 
اين وزارتخانه با راه اندازي سامانه امالك و اسكان نسبت 
به ثبت اطالعات سكونتي افراد اقدام كرد و كساني كه 
در مهلت تعيين شده نتوانستند اين اطالعات را ثبت 
كنند، خانه آنها به عنوان خاله خالي به سازمان امور 
مالياتي از س��وي وزارت راه و شهرسازي معرفي شد.  
البته، ۵۶۸ هزار خانه خالي شناس��ايي شده مربوط 
به ۹ ماهه سال گذشته است كه بايد تكميل شود اما 
با گذشت ۳ روز از مهلت قانوني سازمان امور مالياتي 
)پايان تيرماه( براي اعالم خانه هاي خالي شناسايي 
شده در ۱۲ ماهه سال گذشته و محاسبه ماليات آنها، 

هنوز اعالمي در اين زمينه صورت نگرفته است. 

ازابهاممعيشتيبازنشستگانتاوعدههايبزرگضدركود
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فعالروابطباسوئدكمنميشودعدلوانصافيباشد،حميدنوريتبرئهميشود
رييس قوه قضاييه با اشاره به محكوميت حميد نوري به 
حبس ابد با حكم يك دادگاه در سوئد گفت: اگر مختصر 
عدل و انصافي در صادركنن��دگان حكم عليه اين تبعه 
ايراني وجود داشته باشد، در مرحله بعدي، حكم به تبرئه 

او خواهند داد.
رييس قوه قضاييه همچنين در همين راس��تا به مركز 
توسعه حل اختالف و دادگاه هاي خانواده نيز دستور داد 
كه نسبت به مقوله تحكيم خانواده عنايت ويژه تري داشته 
باش��ند و در دعاوي خانوادگي و مسائل مربوط به نفقه، 
مهريه و غيره به نحوي رسيدگي و صدور حكم كنند كه 
خروجي اين فرآيند منجر به استحكام خانواده ها و اجتناب 

و جلوگيري از گسست آنها شود.
وي در ادام��ه به موض��وع نحوه دس��تگيري و محاكمه 
ناعادالنه »حميد نوري« تبعه ايراني در كش��ور س��وئد 
و مغايرت اين دس��تگيري و محاكمه با موازين و اصول 
حقوقي و نقض عدالت قضايي در اين فقره اش��اره كرد و 
ضمن محكوم كردن نحوه دستگيري، محاكمه و اتهاماتي 
كه از قول عده اي تروريست، آدمكش، فاجر و فاسق به يك 
شهروند ايراني در روند اين محاكمه ناعادالنه نسبت داده 
شد، گفت: اگر مختصر عدل و انصافي در صادركنندگان 
حكم عليه اين تبعه ايراني وجود داشته باشد، در مرحله 
بعدي، حكم به تبرئه او خواهند داد تا مقداري از آبروي از 
دست رفته شان را احياء كنند. رييس قوه قضاييه با اشاره به 
ايرادات و اشكاالت مبرهن و آشكار نحوه محاكمه حميد 
نوري در سوئد از جمله قاضي ناميدن يك كارمند سابق 
و نقض اصول حقوق بشر از سوي مدعيان و داعيه داران 
دروغين حقوق انسان ها در اين مقوله، گفت: تروريست ها 
و آدمكش هايي ك��ه طي دهه هاي مختلف ب��ه ويژه در 
دوران جنگ تحميلي همراه با صداميان عليه مردم ايران 
مرتكب جنايت شدند، امروز در دامن كشورهاي غربي پناه 
گرفته اند و سردمداران كشورهاي مزبور اين تروريست ها 
را مورد حمايت قرار مي دهند و از آنها به عنوان شاهد در 

يك دادگاه ناعادالنه و نمايشي بهره مي گيرند.
رييس قوه قضاييه در ادامه نشس��ت شوراي عالي قوه 
قضاييه با اش��اره به اهميت تكريم مراجعه كنندگان 
به دس��تگاه قضايي خط��اب به تمامي مس��ووالن و 
كاركنان قوه قضاييه تاكيد كرد كه علي رغم حجم باال 
و س��ختي كار، در نهايِت حوصله و تحمل و بردباري 
با مراجعه كنندگان به دس��تگاه قضايي اعم از شاكي، 
مشتكي عنه و متهم مواجهه داشته باشيد و بدانيد كه 
رفتار ما با مردم و مراجعه كنندگان و نحوه رسيدگي 
به پرونده آنها چنانچه تأثير بيشتري از اصل رسيدگي 

نداشته باشد، داراي تأثير كمتري نيز نيست. 

محس��ني اژه اي در ادامه بر ضرورت متق��ن بودن امور، 
دستورات، احكام و آراي صادره از ناحيه مسووالن قضايي 
تاكيد كرد و وجه اصلي اين اتق��ان را انطباق اين احكام 
و آراء با موازين و اصول قانوني دانس��ت و اظهار كرد: اگر 
تالش كنيم به صورت كامل و همه جانبه در احكام و آراء 
و دستورات خود مّر قانون را رعايت كنيم، تحقق عدالت 

و استيفاي حق مظلوم بهتر و بيشتر ميّسر خواهد بود.
رييس قوه قضاييه با اش��اره به جلسه روز گذشته خود با 
اعضاي كميس��يون عمران مجلس به مقوله هايي نظير 
تغيير كاربري ه��ا و تعدي به اراض��ي طبيعي و تخريب 
محيط زيست اشاره كرد و گفت: در اين قبيل پرونده ها 
تاكيد ما اين است كه مراجع تشخيص تغيير كاربري ها يا 
تخريب محيط زيست به موجب قانون مشخص هستند؛ 
چنانچه اين مراجع در تش��خيص خود اشتباه يا تخلف 
مي كنن��د بحث و موضوع ديگري اس��ت اما وفق قانون، 
قاضي ما بر مبناي تش��خيص اين مراجع و شكايت آنها، 
بايد به موضوعات رس��يدگي كند و پيگيري هاي الزم را 
انجام دهد. به هر ترتيب تاكيد ما اين اس��ت كه در همه 
مسائل عدليه بايد در احكام، آراء، دستورات و اجرا، متقن 
و مستند به قانون عمل كنيم و بدانيم كه قانون مصوب، 

الزم االجرا است. 
در اين نشس��ت رييس قوه قضاييه براي چندمين بار به 
وضعيت معيشتي كاركنان دستگاه قضايي اشاره و تاكيد 
كرد: ام��روز هم مجددا آقايان الفت و ش��اهرخيان براي 
انجام ماموريتي در همين زمينه براي گفت وگو و نشست 
با مقامات دولتي در جلس��ه ش��وراي عالي قوه قضاييه 
حضور نيافتند. رييس قوه قضاييه تصريح كرد: علي رغم 
گذشت ۴ ماه از سال هنوز قانون وضع شده و توافقات مالي 
داده شده كه حداقل خواسته دستگاه قضايي در زمينه 
ارتقاي وضعيت حقوقي و دريافتي كاركنان ما مي باشد 
اجرايي و محقق نشده است؛ البته رايزني ها در اين راستا 
با نمايندگان مجلس و مس��ووالن دولتي استمرار دارد و 
انتظار مي رود دولت محترم با عنايت بيش��تري هر چه 

سريعتر به اين موضوع توجه داشته باشد.
وي در پايان بخش نخست جلسه ش��وراي عالي قوه 
قضاييه با اشاره به تدوين سياست هاي كلي برنامه هفتم 
توسعه در مجمع تش��خيص مصلحت نظام و در حال 
رسيدگي بودن اين سياست ها در كميسيون مشترك 
مجمع تشخيص، مشخصاً به معاون اول دستگاه قضايي 
و معاون راهبردي قوه قضاييه تاكيد كرد كه نسبت به 
حضور در جلسات كميسيون مذكور به منظور تبيين 
محذوريت ها و نيازهاي دستگاه قضايي براي استحضار 

بيشتر سياست گذاران مربوطه، اهتمام داشته باشند.

سخنگوي وزارت خارجه كشورمان تصريح كرد: درحال حاضر 
ايران برنامه اي براي كاهش س��طح روابط سياسي با دولت 
سوئد ندارد. سخنگوي وزارت خارجه با تاكيد بر اينكه ايران 
در تامين امنيت منطقه از جمله امنيت اردن نقش مهمي ايفا 
كرده است، افزود: اگر نقش ايران در مقابله با تروريسم افراطي 
در سوريه و مبارزه با تروريسم سياه در سوريه و عراق نبود كه 
اردن نيز با هر دوي اين كشورها همسايه است امنيت اردن و 
منطقه از اين موضوع متاثر مي شد. سخنگوي وزارت خارجه 
تصريح كرد: نقش ايران در تامين امنيت منطقه س��ازنده و 
ثبات آفرين بوده و ايران به اين نق��ش خود ادامه مي دهد و 
همچنين از نقش سازنده كشورها براي رفع سوءتفاهم ها و 
برداشتن گام هايي به سمت جلو براي گسترش روابط استقبال 
مي كند. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه آيا آقاي رييس جمهور قصد دارد كه در 
نشست مجمع عمومي سازمان ملل كه در اواخر شهريور ماه 
در نيويورك برگزار مي شود به صورت حضوري شركت كنند، 
تصريح كرد: در مورد اين موضوع در زمان خودش از س��وي 
مراجع رسمي و رياست جمهوري اطالع رساني خواهد شد. 
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال ديگري 
در مورد اظهارات اخير مهدي صفري معاون رييس جمهور 
مبني بر اينكه به زودي شاهد لغو رواديد بين ايران با تعدادي 
از كشورهاي آس��ياي مركزي و آفريقا خواهيم بود و نام اين 
كشورها چيس��ت؟ افزود: جمهوري قزاقستان رسما اعالم 
كرد كه شهروندان ايراني مي توانند بدون رواديد به اين كشور 
س��فر كنند و ما نيز در س��ايت وزارت خارجه در اين زمينه 
اطالع رساني كرديم. اين اتفاق مثبتي است كه به توسعه روابط 
دو كشور كمك مي كند. در حوزه كشورهاي آفريقايي نيز در 
حال حاضر حضور ذهن ندارم كه كدام كشورها هستند و بايد 
بپرسم و سپس اطالع رساني خواهم كرد. سخنگوي وزارت 
خارجه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه ايران هفته 
گذشته در پي حكم دادگاه سوئد در ارتباط با حميد نوري تبعه 
بازداشتي ايران در اين كشور، سفير ايران در سوئد را براي انجام 
مشورت هاي بيشتر در ارتباط با اين موضوع به تهران فراخواند 
و آيا اين به منزله تصميم تهران جهت كاهش روابط با سوئد 
است، گفت: ما در حال حاضر هيچ برنامه اي براي كاهش سطح 
روابط سياسي با سوئد نداريم. با توجه به حكم غير اصولي و 
غير سازنده دادگاه س��وئد در مورد شهروند ايراني ما سفير 
خود در اين كشور اروپايي را به تهران براي پاره اي مشورت ها 
فراخوانديم و همانطور كه گفتم هيچ برنامه اي براي كاهش 
سطح روابط سياسي با سوئد نداريم. ما نگاهمان اين است كه 
بايد در سايه گفت وگوي دو جانبه با مقامات سوئد اين مشكل 
را حل كنيم. ما ديدگاه هاي خود را با صراحت به مقامات سوئد 
منتقل كرديم و گفت وگوهايم��ان در اين زمينه ادامه دارد. 

همانطور كه در جلسه قبل گفتم ديدگاه هاي يك سازمان 
بدنام و تروريستي نبايد مبناي بازداشت و برخورد قضايي با 
يك شهروند ايراني قرار بگيرد و ما صالحيت اين دادگاه را از نظر 
قضايي به رسميت نمي شناسيم. اتفاق افتاده ناخوشايند است 
و در تالش هستيم كه مقامات اين كشور اروپايي را متقاعد 
كنيم كه اين روند را اصالح كنند. ما از تمام امكانات خود براي 
آزادي اين شهروند ايراني استفاده خواهيم كرد. سخنگوي 
وزارت خارجه در اين نشس��ت در پاسخ به سوال خبرنگاري 
مبني بر اينكه دولت بارها تاكيد كرده است كه موضوع معيشت 
مردم را به برجام گره نزده است ولي برخي از گروه هاي سياسي 
تاكيد بر اين دارند كه دولت ش��تابزده هر توافقي را در زمينه 
احياي برجام بپذيرد و در اين زمينه احساس��ي عمل كند، 
تصريح كرد: همانطور كه بارها اعالم كرده ايم سياست اصولي 
دولت سيزدهم در اين راستا كه اقتصاد و معيشت مردم را به 
روند مذاكرات رفع تحريم ها گره نزند و همزمان رويكرد ديگر 
هم اين است كه ايران به روند مذاكرات به عنوان يك انتخاب 
جدي ملتزم و پايبند است و اين مسير را تا زمان رسيدن به 
يك توافق خوب قوي و پايدار ادامه خواهد داد و ما به اين مسير 
ملتزم هستيم. كنعاني با بيان اينكه در همين چهارچوب ايران 
ميز مذاكرات را ترك نكرده است به ارايه گزارشي از مذاكرات 
وين و دوحه پرداخت و گفت: فارغ از مواضع رسانه اي كه بعضا 
از سوي برخي از كشورها به ويژه مقامات امريكايي در مورد 
روند مذاكرات اتخاذ مي ش��ود و فش��ارهاي رواني و توقعات 
يكجانبه اي كه از ايران مطالبه مي كنند كه ايران س��ريعا به 
تصميم برسد و زمان محدود اس��ت. ايران در اين زمينه نه 
احساسي عمل مي كند و نه شتابزده و منافع كشور و ملت را 
قرباني روند شتابزدگي نمي كند. اين ديپلمات ارشد كشورمان 
با تاكيد بر اينكه روند گفت وگوها از طريق كانال هاي ارتباطي 
ادامه دارد، افزود: تاكنون پيشنهادهاي مختلفي رد و بدل شده 
است و وزراي برخي از كشورها با نگاه دوستانه و در راستاي 
تس��هيل امور ورود پيدا كرده و پيشنهاداتي را براي نزديك 
كردن ديدگاه ها به هم مطرح كرده اند. در منطقه وزراي خارجه 
كشورهاي دوست از جمله عمان، قطر و عراق تالش هايي را 
انجام داده اند و برخي از كشورهاي اروپايي در اين زمينه ورود 
كرده اند. از جمله ايتاليا و فرانس��ه و تالش هايي را مبتني بر 
حسن نيت براي ايجاد نزديكي ديدگاه ها انجام داده اند. وي 
ادامه داد: ما عالقه مند هستيم كه در آينده اي نزديك اين 
توافق شكل بگيرد ولي در اين روند احساسي و شتابزده 
عمل نمي كنيم. ما تاكنون انعطاف هاي زيادي داشته ايم. 
ابتكارات سازنده مختلفي از سوي ايران مطرح شده است 
و معتقديم كه اگر امريكايي ها به اندازه ايران سازنده و با 
حسن نيت عمل كنند و به ابتكارات مثبت ايران واكنش 

مناسب و مثبت نشان دهند به توافق نزديكيم.



گروه بانك و بيمه |
 عالوه ب��ر وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي، تعدادي 
از نمايندگان مجلس نيز در مورد اولويت هاي برنامه هفتم 
توس��عه، اظهارنظر كرده اند. وزير امور اقتصادي و دارايي با 
تشريح سه نكته اساسي در تدوين برنامه هفتم توسعه تاكيد 
كرد: اگر سياس��تي تدوين كنيم كه به آن پايبند نباشيم 

نمي توان به تحقق رشد ۸ درصدي اميدوار بود.
احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش 
برنامه دوم گام انقالب؛ ضرورت تغيير ريل سياست گذاري 
كشور در تدوين برنامه هفتم توسعه گفت: در جامعه اي كه 
تصميمات فوريتي گرفته مي شود، تدوين برنامه غنيمتي 
است. بنابراين حتما براي سياست گذاران وقت گذاشتن 
براي تدوين برنامه فرصتي مغتنم است. از اين زاويه به شكل 

ويژه تري بايد برنامه هفتم را مورد توجه قرار داد.
وقتي درباره برنامه صحبت مي كنيم اولين گام اين است 
كه ساختار آن براساس سياست هاي كلي رقم مي خورد. 
به نظر مي رس��د يكي از آس��يب ها ن��وع رويكرد مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام اس��ت. در تف��اوت رويكردي 
 كه بايد جايگزين ش��ود پيش��نهاد اين اس��ت كه برنامه 
پنج ساله جاي تعيين تكليف اولويت ها است كه اگر تعيين 
تكليف انجام شود، مي توان اميدوار بود كه سياست فعلي 
را از انتخاب ه��اي مهم راهبردي عب��ور دهيم و با توجه به 
كمبودهايي كه داريم انرژي هاي سياس��ت هاي كشور را 
درج��اي الزم تمركز دهيم. خاندوزي گفت: نكته دوم اين 
است كه چه مسائلي را بايد در صدر بنشانيم، سياست گذاران 
وقتي انتخابي انجام مي دهند كه خود به آن ملتزم نمي مانند، 
ناترازي هاي دولت را تش��ديد مي كند. بعد توقع نرخ رشد 
هشت درصد داريم كه حتما محقق نخواهد شد. وي افزود: 
نكته سوم اين است كه دستگاه ديوان ساالري خود نيازمند 
اصالحات اس��ت وگرنه از اين نظام تقس��يم كار انتظارات 
برآورده نخواهدش��د. اگر متعهدانه بخواهيم درباره قانون 
برنامه هفتم صحبت كنيم و از گذشته درس بياموزم، اين 
سه نكته از موارد راهبردي است كه با توجه به آن مي توان 
تحول ايجاد كرد. رييس كل بانك مركزي در رابطه با ضرورت 
اصالحات اساسي نظام بانكي در تدوين برنامه هفتم توسعه 
گفت: براي اص��الح روابط متقابل دول��ت، بانك مركزي، 
بانك ها و مشتريان نيازمند همكاري بخش هاي مختلف 
در قواي س��ه گانه هس��تيم. علي صالح آبادي در همايش 
برنامه دوم گام انقالب؛ ضرورت تغيير ريل سياست گذاري 
كشور در تدوين برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: با توجه 
به محورهاي مهم كه انتظار مي رود در برنامه هفتم توسعه 
به آن توجه شود، به مقوله تامين مالي، اصالح نظام بانكي، 
استانداردهاي بانكي در سطح دنيا و رسيدن بانك هاي ما به 
آن، اصالح كفايت سرمايه و اصالح رابطه بانك ها با دولت و 
بانك مركزي با يكديگر اشاره كرد. وي گفت: در برنامه هاي 
قبلي شاهد انحرافاتي بوديم كه درواقع بين آنچه محقق شده 
و در برنامه بوده تفاوت معناداري وجود دارد. بنابراين به نظر 
مي رس��د ضرورت دارد آسيب شناسي از برنامه هاي قبلي 
داشته باشيم كه چرا به اهداف نرسيديم، نمي توان در برنامه 
آرمان و آرزوها را بنويسم اما الزامات آن را به درستي مد نظر 
قرار ندهيم چراكه اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.به نظر 
مي رسد مركزپژوهش هاي مجلس كه در اين امور پيشگام 
است بايد آسيب شناسي دقيقي در برنامه هاي قبلي داشته 
باشد، بايد اهدافي كه پيش بيني مي شود و الزامات رسيدن 
به آنها هم در برنامه هاي توس��عه تدوين شود و روي كاغذ 
بيايد. صالح آبادي همچنين با اشاره به خطاي مهمي كه در 
برنامه توسعه وجود دارد، اظهار كرد: برخي دستگاه هاي ما 
خالهاي قانوني دارند كه متاسفانه مي گويند اين موارد را در 
يكي از بندهاي برنامه  توسعه بياوريم تا آن خأل قانوني حل 
شود كه چنين نگاه و رويكردي درست نيست. در تدوين 

برنامه توسعه هم به  بايدها و هم به نبايدها بايد نگاه كنيم. 
همچنين محدوديت منابع مالي هم از نكاتي است كه بايد 
در برنامه به آن دقت شود چرا كه متاسفانه در تامين مالي، 
نگاه ها بانك  پايه است. وي با بيان اينكه نيازمند اصالحات 
اساسي نظام بانكي در تدوين برنامه هفتم هستيم، تاكيد كرد: 
يك سري روابط نياز به اصالح دارد كه شامل روابط بانك ها 
بامشتريان، روابط بانك ها با بانك مركزي و روابط دولت با 
بانك مركزي و بانك ها مي شود. در اين مورد به عزم جدي 
بخش هاي مختلف اعم از قواي سه گانه كشور نيازمنديم. 
صالح آبادي همچنين تدوين استراتژي توسعه كسب و كار را 
از الزاماتي دانست كه در تحقق كامل برنامه هفتم موثر است. 
رييس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه برنامه هفتم توسعه 
بايد واقع بينانه و قابل دسترس باشد، گفت: در برنامه ششم 
بين اهداف و واقعيت هايي كه رس��يديم تفاوت معناداري 
وجود داشت. علي صالح آبادي گفت: امروز اهميت برنامه هاي 
توسعه باالست چرا كه كشور بر اساس اين اهداف در چند 
سال آينده قرار است اداره شود، هرچه اين جهت گيري ها 
واقع بينانه تر و اجرايي تر باشد طبيعي است كه باعث مي شود 
كشور در مسير درست حركت كند. در برنامه هاي توسعه 
قبلي انحرافاتي وجود داشت، مانند همين برنامه ششم كه 
بين اهداف و واقعيت هايي كه رس��يديم تفاوت معنا داري 
وجود داشت. ما در برنامه نمي توانيم آرمان ها را بنويسيم، 
ولي الزامات پيش نياز آنها را مورد نظر قرار ندهيم. درست 
نديدن پيش نيازها و زيرساخت ها باعث مي شود چيزهايي 
كه در برنامه مي نويسيم بر مدار واقعيت نباشد و تفاوت هاي 
زيادي بين پيش بيني ها و تحقق يافته ها باشد و برنامه ها 
صرفاً روي كاغذ بماند، بر اين اساس اهداف پيش بيني شده 
در برنامه هفتم و الزامات رسيدن به آنها هم بايد تعريف شود. 
صالح آبادي راجع به اينكه خطاهاي سياست گذاري در كدام 
قسمت مي باشد، گفت: اساساً چه خطاهايي پيش مي آيد و 
اينكه چه كار كنيم كه دچار آن خطاها نشويم هم بايد در 
تدوين برنامه توس��عه لحاظ شود، متأسفانه يك فرهنگ 
غلطي راه افتاده است كه ما مي دانيم در بعضي شاخص ها 
مثاًل به يك عدد مشخص نمي رسيم اما مي گوييم كه زشت 
است اگر آن شاخص را پايين در نظر بگيريم، آن را مطلوب در 
نظر بگيريم با اينكه خودمان مي دانيم به آن تراز نمي رسيم، 
اينها فرهنگ هاي اشتباه است. در تدوين برنامه توسعه هم 
بايد به بايدها نگاه كنيم و هم به نبايدها، تاكنون به نبايدها 
كمتر پرداخته شده است، اگر بخواهيم به يك هدف خاص 
برسيم يك مجموعه اي از نبايدها هم بايد مورد توجه قرار 
گيرند. وي در بخش ديگري از توضيحات خود در خصوص 
الزامات تدوين برنامه هفتم توس��عه، ابراز كرد: مهم ترين 

موضوعات در جنبه هاي اقتصادي بحث محدوديت منابع 
مالي است، متأسفانه نگاه تأمين مالي، بانك پايه است و همه 
تكاليف به عهده بانك ها هستند، بارها شنيده ايم كه مي گويند 
»بانك ها بايد يك ميزان مشخص از منابع را تأمين كنند و يك 
سري تسهيالت خاص را پرداخت كنند«، اين در حالي است 
كه تأمين مالي بايد از بانك و بازار سرمايه و منابع خارجي 
باشد اما، چه كنيم كه منابع مردمي را به سمت فعاليت هاي 

مولد اقتصادي سوق دهيم؟ پاسخ به اين سوال مهم است.
بحث اصالح نظام بانكي هم بسيار مهم است، در تدوين برنامه 
هم نياز به يك سري احكام مشخص داريم و اصالح رابطه 
دولت با نظام بانكي و بانك مركزي، اصالح روابط بانك ها با 
بانك مركزي و اصالح روابط بانك ها با مردم، اصالحات جدي 
است كه بايد در دستور كار قرار گيرد. همه دستگاه هاي كشور 
بايد كنار هم قرار گيرند و به اين اصالحات كمك كنند. لزوم 
تدوين استراتژي توسعه و بهبود فضاي كسب وكار هم بسيار 
مهم است و بايد بدانيم كه اين برنامه قرار است آخرسر به 
كجا برسد. اميدواريم اين نگاه برنامه اي وجود داشته باشد و 
با نگاه برنامه اي اصالحاتي را انجام بدهيم و اهدافي ترسيم 
كنيم و همچنين اميد داريم كه برنامه هفتم واقع بينانه و 

قابل دسترس باشد.

    رشد ۸ درصدي اقتصاد
 فراتر از توان كشور نيست

شمس الدين حسيني رييس كميس��يون ويژه جهش و 
رونق توليد مجلس با بيان اينكه رش��د ۸ درصدي اقتصاد 
فراتر از توان كشور نيست، گفت: برنامه  توسعه هفتم بايد 
مشكل شكاف  عملكرد با اهداف را حل كند. وي بر اجراي 
سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي گفت: تاكيد بر حكمراني 
در تدوين برنامه توسعه هفتم، تاكيد بر كيفيت است. برنامه 
توسعه را بايد در سطح سند حكمراني ببينيم وگرنه تبديل 
به آيين نامه اداري خواهد شد.اگر بهبود محيط كسب و كار را 
محقق نكنيم شاهد توفيقاتي در كشور نخواهيم بود. حسيني 
با تاكيد بر لزوم اصالح نظام حكمراني و تغيير در رويكرد نظام 
برنامه ريزي، اظهار كرد: به تجربه و تحليل بين الملل توجه 
كمي داريم به نحوي كه در برنامه اول به دليل تحريم موفق 
نبوده ايم و در برنامه ششم هم يكي از داليل عدم موفقيت 
آن تحريم بوده است و اين يعني نتوانستيم مشكالت را حل 
كنيم.در حال حاضر اقتصاد ايران با كندي سرمايه گذاري و 
رشد و بيكاري و تورم مواجه است. تشكيل سرمايه ثابت از 
منظر تقاضا بدترين وضعيت را دارد و فشار بسياري در تامين 

مالي ما بر دوش نظام بانكي است.
رييس كميس��يون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر 

اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي با تاكيد براينكه 
رش��د ۸درصدي اقتصاد فراتر از توان كشور نيست، اظهار 
كرد: به طور رسمي از ۱۳۲۵ درگير برنامه توسعه هستيم و 
سابقه ۷۶ساله داريم كه خودش يك ظرفيت است. در آن 
زمان مشخص كرده بودند كه ۶۳ميليارد ريال پول نياز است 
تا اهداف توسعه اي كه تعيين كردند محقق شود. متاسفانه به 
اهدافي كه در شاخص هاي مختلف رشد اقتصادي و تورم و 

نرخ بيكاري و … تعيين كرده بوديم نرسيده ايم.
رييس كميس��يون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر 
اجراي سياس��ت هاي اصل ۴۴ قانون اساسي با بيان اينكه 
تحريم ها به دنبال فلج كردن اقتصاد ايران بود اما ظرفيت 
و تاب آوري اقتصاد ما خيلي باالس��ت و اقتصاد ايران جزو 
اقتصادهاي بزرگ دنياست، تاكيد كرد: كشور ما ظرفيت هاي 
بسيار زيادي دارد و داراي مواهب طبيعي )اولين كشور در 
ذخاير نفت وگاز، معادن معدني )جزو ۱۰ كشور اول دنيا(، 
تنوع اقليمي، وسعت س��رزميني، موقعيت جغرافيايي و 
ترانزيتي قابل توجه، تمدن ب��زرگ، تنوع در محصوالت، 
ظرفيت هاي علمي باال و نيروي انساني تحصيل كرده است 
كه نش��ان مي دهد ما در حكمراني و مديريت اين منابع و 
ظرفيت ها مشكل داريم.اهداف و عملكرد برنامه هاي توسعه 
باهم قابل قياس نيست؛ البته بين ظرفيت و عملكرد هم 

فاصله خيلي زياد است.
وي  با بيان اينكه دولت روحاني باالترين رشد نقدينگي را بجا 
گذاشت، تصريح كرد: تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در يك 
دهه گذشته منفي ۴.۴ شده است. رييس كميسيون ويژه 
جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 
۴۴ قانون اساسي ادامه داد: برنامه  توسعه هفتم بايد مشكل 
شكاف  عملكرد با اهداف را حل كند.اين بار نبايد عجله كنيم 
بلكه در مسير درست و آهسته حركت كنيم نتيجه بهتري 

خواهيم گرفت.

    تحقق برنامه هفتم توسعه بدون اصالح 
نظام بانكي و مالياتي ممكن نيست

محمدحسين حسين زاده بحريني عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس با اش��اره به داليل عدم تحقق برنامه هاي پنجم و 
ششم توسعه، تاكيد كرد كه تحقق برنامه هفتم توسعه بدون 
اصالح نظام بانكي و مالياتي ممكن نيست. محمد حسين 
حسين زاده بحريني، عضو كميسيون اقتصادي در همايش 
برنامه دوم گام انقالب؛ ضرورت تغيير ريل سياست گذاري 
كشور در تدوين برنامه هفتم توسعه، گفت: چرا اين باور را 
داريم كه هر برنامه اي بنويسيم هم مانند برنامه هاي ششم 
و پنجم و … به نتيجه نخواهد رسيد؟ پاسخ اين است كه 
مهم ترين دليلي كه برنامه هاي  توسعه  در ايران به نتيجه  
نمي رس��د اين اس��ت كه بدون پيش نيازهاي اساسي آن 
به برنامه ها مي نگريم. وي با اش��اره ب��ه برخي از اين پيش 
نيازها افزود: اصالح نظام بانكي كشور در به نتيجه رسيدن 
برنامه هاي توسعه كه تامين  مالي در آن نقش مهمي دارد 
يكي از پيش نيازهاي اصلي است. بحريني گفت: بودجه هم 
مباني دارد كه بايد قبل از تدوين بودجه آنها را مد نظر قرارداد 
و درواقع اين درست نيست كه اليحه بودجه به مجلس بيايد 
با عدد رقمي كه سقف توانمندي دولت است و در مجلس 
اضافه شود. وي همچنين اصالح نظام مالياتي، اصالح جبران 
پرداخت خدمات و اصالح نظام تامين اجتماعي كشور را از 
پيش نيازهاي اصلي به نتيجه رسيدن برنامه هاي توسعه 
كشور دانست و گفت: براي اولين بار در اليحه بودجه، اين 
دولت از مجلس خواست اصالحات پارامتريك در قوانين 
مربوط به تامين اجتماعي انجام شود اما مجلس مخالفت 

كرد و اصال به صحن نرسيد.
اين نماينده مجلس در پايان ابراز كرد: تا بانك مركزي اصالح 

نشود، برنامه توسعه به نتيجه نمي رسد.
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بانكمركزي:
رشد نقدينگي نسبت به سال 

گذشته ۴،۱ واحد درصد كم شد
رشد دوازده ماهه نقدينگي منتهي به پايان خرداد 
ماه ۱۴۰۱ )با پايه همگن( نسبت به رشد دوره مشابه 
س��ال قبل )۳۹.۴ درصد(، معادل ۴.۱ واحد درصد 
كاهش نش��ان مي دهد. بانك مركزي در پاس��خ به 
انتقادات برخي رسانه ها درباره آمار رشد نقدينگي 
اعالم كرد: با آغاز به كار دولت سيزدهم مساله كنترل 
تورم به عنوان يكي از مهم ترين اولويت هاي اقتصادي 
دولت و بانك مركزي مورد توجه قرار گرفت و در اين 
راستا كنترل رش��د نقدينگي و پايه پولي به عنوان 
دو موتور محرك تورم در دس��تور كار دولت و بانك 
مركزي دنبال ش��د كه با گذشت ۱۰ ماه از استقرار 
دولت سيزدهم، روند كاهنده رشد نقدينگي و پايه 
پولي حاكي از اثرگذاري اين سياس��ت ها دارد.  در 
خصوص اش��اره به عبور نقدينگ��ي از ۵ هزار هزار 
ميليارد توم��ان الزم به توضيح اس��ت كه آنچه در 
كنترل تورم اهميت دارد روند رشد نقدينگي است 
كه آمار و ارقام منتشر شده نشانگر روند كاهنده رشد 
نقدينگي در ماه هاي گذشته بوده است و با تمهيدات 
و سياس��ت هاي مجموعه اقتصادي دولت و بانك 
مركزي، جهت گيري مثبت در زمينه روند كاهشي 
پايه پولي و نقدينگي و در نتيجه ادامه روند كاهشي 
تورم ميسر است. بنابراين اعداد و ارقام اسمي مربوط 
به ميزان افزايش نقدينگي نه تنها تصوير درستي از 
واقعيت اقتص��ادي ارايه نمي دهد بلكه باعث ايجاد 

تشويش و نگراني در اذهان مخاطبان مي شود. 

   روند كاهنده رشد نقدينگي و پايه پولي
حجم پايه پولي در پايان خردادماه نسبت به رقم پايان 
ارديبهشت )۲۸.۴ هزارميليارد ريال( كاهش يافته 
و رشد ماهانه پايه پولي نيز در خردادماه سال جاري 
منفي )معادل ۰.۴- درصد( بوده است و همچنين 
رشد نقدينگي در سه ماهه اول امسال در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل يك درصد كاهش يافته است. 
براساس گزيده آمارهاي اقتصادي خرداد ماه ۱۴۰۱، 
بررسي رشد نقدينگي در اين ماه حاكي از تداوم روند 
كاهش��ي اين متغير همچون ماه هاي گذشته بوده 
است. حجم نقدينگي در پايان خردادماه ۱۴۰۱ به 
رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت 
به پايان س��ال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان 
مي دهد و در مقايس��ه با رشد نقدينگي دوره مشابه 
س��ال قبل )۶.۶ درص��د(، ۱.۰ واحد درصد كاهش 
داشته است. همچنين، نقدينگي در دوازده ماهه 
منتهي به پايان خرداد م��اه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ 
درصد رش��د يافته كه ۲.۵ واحد درص��د از آن به 
افزايش پوش��ش آماري )اضافه ش��دن اطالعات 
بانك مهراقتص��اد در آمارهاي پولي، به واس��طه 
ادغام بانك هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك 
سپه( مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزايش 
پوشش آماري ياد ش��ده، رشد نقدينگي در پايان 
خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد كاهش مي يابد. 
از اين رو رشد دوازده ماهه نقدينگي منتهي به پايان 
خرداد ماه ۱۴۰۱ )با پايه همگن( نس��بت به رشد 
دوره مشابه سال قبل )۳۹.۴ درصد(، معادل ۴.۱ 

واحد درصد كاهش نشان مي دهد.

   نقش هدايت نقدينگي در تقويت
 رشد اقتصادي و ايجاد ثبات مالي

همچني��ن الزم به توضيح اس��ت كه در راس��تاي 
كنترل رشد نقدينگي و مديريت قدرت خلق پول 
بانك ها، بانك مركزي در دولت س��يزدهم كنترل 
مقداري رشد ترازنامه بانك ها و موسسات اعتباري 
را با جديت دنبال نموده اس��ت.  روش��ن است كه 
پيگيري چنين سياستي از سوي بانك مركزي رشد 
تسهيالت بانكي را كندتر خواهد نمود. از اين رو الزم 
است سياس��ت گذار پولي به جهت اهميت تداوم و 
تقويت رشد اقتصادي و اشتغال، تمهيداتي را براي 
تخصيص و هدايت بهينه منابع بانكي به بخش هاي 
مولد اقتصادي در نظر گيرد. لذا مالحظه مي ش��ود 
كه هدايت نقدينگي )هداي��ت اعتبارات بانكي( نه 
تنها به معناي پول پاش��ي در اقتص��اد )حمايت از 
توليد غير اقتصادي( و ريختن بنزين بر آتش تورم 
نيست، بلكه به مفهوم استفاده بهينه از منابع بانكي 
با رعايت اولويت هاي اقتصادي كشور و در چارچوب 
يك اس��تراتژي توسعه صنعتي اس��ت كه به طور 
همزمان ضمن مهار رشد نقدينگي و مديريت خلق 
پول بانك ها، توليد و اشتغال نيز آسيب نديده و در 
نهايت اهداف اصلي بانك مركزي در كنترل تورم و 
حمايت از رشد اقتصادي محقق شود. الزم به ذكر 
است كه با توجه به اهميت مقوله رشد توليد و اشتغال 
در كشور، هدايت اعتبار ناظر بر مجموعه اقداماتي 
اس��ت كه با هدف جهت دهي منابع مالي به سمت 
بخش هاي مولد و حائز ارزش افزوده و بهره وري باال، 
عملياتي و اجرا مي گردد. در اين سازوكار، جهت دهي 
تس��هيالت بانكي به س��مت بخش هاي اقتصادي 
مولد توأم با رعايت الزامات و پيش ش��رط هاي اين 
سياست، عالوه بر اينكه به تقويت رشد اقتصادي و 
فراگيري و پايداري آن كمك مي كند، نقش بسزايي 
در كاهش آس��يب پذيري ش��بكه بانك��ي و ايجاد 
ثبات مالي در فضاي اقتص��اد كالن ايفا مي نمايد. 
تجارب اقتصادهاي در حال توسعه )به طور خاص 
اقتصاده��اي نوظه��ور( و همچني��ن اقتصادهاي 
توس��عه يافته در خصوص سياست هدايت اعتبار 
نشان مي دهد كه اين كشورها براي رسيدن به اين 
سطح از توسعه يافتگي، سياس��ت هاي اعتباري و 
هدايت منابع به سمت بخش هاي اولويت دار كشور 
را م��ورد توجه قرار داده و در اي��ن ارتباط الزامات و 
پيش نيازهاي آن را كه عمدت��ا عبارتند از؛ تدوين 
استراتژي توسعه صنعتي، تاسيس نهاد فرابخشي، 
اتخاذ سياست هاي مالياتي مناسب در جهت كاهش 
فعاليت هاي س��وداگرانه، تعامل گسترده با دنيا با 

هدف انتقال فناوري پيشرفته را فراهم نموده اند.

فرصت9ماههدولتبهصادركنندگان
محصوالتكشاورزيبرايبازگشتارز

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيمت فروش دالر دوش��نبه، سوم مرداد در بازار 
آزاد به ۳۱۸۴۰ تومان رس��يد و ب��ا اعالم اونس 
جهان��ي طال به قيمت ۱۷۲۷ دالر، س��كه به ۱۴ 
ميليون و ۸۵۰ هزار تومان معامله ش��د.  دالر در 
صرافي ه��اي بانكي با ۲۰ تومان كاهش نس��بت 
به روز گذش��ته ۲۷ ه��زار و ۷۶۵ تومان اس��ت.

هر اس��كناس يورو در صرافي ه��اي بانكي با ۳۴ 
تومان كاهش نس��بت به روز گذش��ته، ۲۸ هزار 
و ۷۸۵ تومان معامله ش��د. قيمت خريد هر دالر 
توسط صرافي هاي بانكي ۲۷ هزار و ۴۸۸ تومان 
و نرخ خريد هر يورو ني��ز ۲۸ هزار و ۴۹۸ تومان 

اعالم شد.
عالوه بر اين، قيمت خريد دالر در بازار متش��كل 
ارزي ۲۸ هزار و ۱۷۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ 
هزار و ۴۳۳ تومان بود، اين در حالي است كه نرخ 
خريد يورو در اين ب��ازار ۲۸  هزار و ۷۶۵ تومان و 
نرخ فروش آن نيز ۲۹ هزار و ۲۷ تومان اعالم شد.
همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو 
به قيمت ۲۷ هزار و ۵ تومان فروخته و حواله دالر 
به به��اي ۲۶ هزار و ۴۵۲ تومان معامله ش��د. در 
سومين روز هفته هر قطعه سكه تمام طرح جديد 
۱۴ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان تعيين شده است.

محمد كشتي آراي كارش��ناس بازار طال و سكه 
در خصوص وضعيت بازار طال و سكه در سومين 
روز هفته اظهار داش��ت: روند بازار طال و سكه به 
داليلي همچون كاهش نس��بي نرخ ارز و نوسان 
محدود طالي جهاني و همچنين كاهش تقاضا، 
با كاهش قيمت ها همراه بوده است. كشتي آراي 
اف��زود: هر اونس ط��ال در بازار جهان��ي در اوايل 
صبح با ۳ دالر كاهش همراه بود و در اواسط روز 
به ۱۷۳۰ دالر رس��يد. قيمت هر اونس نقره ۱۸ 
دالر و ۷۷ سنت و قيمت هر اونس پالتين نيز ۸۶۳ 
دالر است. بر اين اس��اس در معامالت )دوشنبه 
۳ مردادماه ۱۴۰۱( بازار طال و س��كه تهران، هر 
قطعه س��كه تمام طرح قديم به رقم ۱۴ ميليون 
و ۱۰۰ هزار تومان و قيمت هر قطعه س��كه تمام 
بهار آزادي طرح جديد نيز ۱۴ ميليون و ۷۵۰ هزار 

تومان تعيين شده است.
نيم س��كه به رقم ۸ ميلي��ون و ۱۵۰ هزار تومان 
معامله ش��د. ربع س��كه نيز به ۵ ميليون و ۱۵۰ 

هزار تومان رسيد. 
س��كه يك گرمي بانك مركزي ني��ز ۳ ميليون و 
۸۰ هزار تومان دادوس��تد شد. همچنين قيمت 
هر مثقال طالي آب شده نيز به ۵ ميليون و ۷۴۵ 
هزار تومان رسيده است. هر گرم طالي ۱۸ عيار 
به عنوان مبناي معامالت ط��ال، در معامالت به 
رقم يك ميليون و ۳۴۹ هزار تومان رسيد. بر اين 
اساس هر گرم طالي ۲۰ عيار، يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان، هر گرم طالي ۲۱ عيار يك ميليون 
و ۵۷۵ هزار توم��ان، هر گرم طالي ۲۲ عيار يك 
ميليون و ۶۴۹ هزار تومان و يك گرم طالي ۲۴ 
عيار نيز يك ميلي��ون و ۸۰۰ هزار تومان تعيين 
شد.حباب سكه با توجه به نزديك شدن با ايام ماه 
محرم در حال كاهش است؛ زيرا كاهش تقاضا را 
در بازار شاهد هس��تيم. در محدوده يك ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان است كه نسبت به روز قبل، با 

كمي كاهش همراه است.

     فرصت ۹ ماهه دولت به صادركنندگان 
محصوالت كشاورزي براي بازگشت ارز

صادركنندگان محصوالت كشاورزي ۹ ماه براي 
بازگش��ت ارز صادراتي فرصت گرفتند.محسن 
اميني، رييس كميسيون كش��اورزي اتاق ايران 
گفت: به صادركنندگان محصوالت كش��اورزي 
كه تحريم مانع بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
آنها شده، مشروط به ارايه مدارك قضايي معتبر، 

۹ ماه فرصت داده شده است.

     قيمت جهاني طال كاهش يافت
با ثبات دالر و افزاي��ش ادامه دار نرخ بهره فدرال 
رزرو، قيم��ت ط��الي جهاني كاه��ش يافت.به 
گزارش سي ان بي س��ي، به دنبال افزايش ارزش 
دالر و پيش بيني افزايش نرخ بهره توسط فدرال 
رزرو اياالت متح��ده در اين هفت��ه كه تقاضاي 
شمش را كاهش داد، قيمت طال در روز دوشنبه 
كاهش يافت. هر اونس طال تا ساعت ۴:۴۰ صبح 
به وقت تهران، با ۰.۲ درصد كاهش به ۱۷۲۲.۸۴ 
دالر رسيد، پس از اينكه جمعه به باالترين مقدار 

طي بيش از يك هفته گذشته رسيد.
بهاي معامالت آتي طالي امري��كا با ۰.۵ درصد 
كاهش ب��ه ۱۷۱۸.۷۰ دالر در هر اونس رس��يد. 
دالر در برابر همتايان خ��ود ۰.۱ درصد افزايش 
يافت. بانك مرك��زي اياالت متحده جلس��ه دو 
روزه اش را در روز چهارشنبه به پايان مي رساند و 
براي مقابله با تورم رو به رشد، نرخ بهره ۷۵ واحد 

افزايش مي يابد. 
اگرچه طال حفاظي در برابر تورم تلقي مي شود، 
اما افزايش نرخ بهره هزينه نگهداري ش��مش را 
افزايش مي دهد. جانت يل��ن، وزير خزانه داري 
امريكا روز يكشنبه گفت كه رشد اقتصادي امريكا 
در حال كاهش اس��ت و خطر ركود اقتصادي را 
تايي��د كرد، اما گف��ت كه ركود اجتن��اب ناپذير 
نيس��ت. هفته گذش��ته، بانك مرك��زي اروپا به 
همتايان جهاني خود در مقابله با تورم روبه رشد 
پيوست و نرخ بهره را ۵۰ واحد پايه افزايش داد. 
كريس��تين الگارد در مصاحب��ه اي، گفت: بانك 
مركزي اروپا تا زماني كه تورم به هدف ۲ درصدي 
خود بازگردد، نرخ بهره خود را افزايش خواهد داد.

خاندوزي:برنامهپنجسالهجايتعيينتكليفاولويتهااست

صالح آبادي: نياز به اصالحات اساسي در نظام بانكي داريم

محمد طبيبيان: فشار مالياتي به مردم غلط است
اقتصاد ما در اين مقطع مانند بيماري اس��ت كه نياز مبرم به 
دارويي دارد تا علي الحساب زنده بماند براي اينكه در مراحل 
بعدي به بهبود و تقويت شرايط خودش بپردازد. آن دارو براي 
اقتصاد كنوني، احياي برجام است. تنها با احياي اين توافق 
است كه مسووالن مي توانند از فوايد اقتصادي اش براي بهبود 
اوضاع استفاده كنند. زيرا حتي اگر آقايان بپذيرند كه وارد حوزه 
اصالحات پولي يا بودجه اي شوند، اين دو مقوله نيز امري زمانبر 
است و مدتي طول مي كشد تا اثرات خود را نشان دهد.  اين 
جمالت، تازه ترين اظهارنظر دكتر محمد طبيبيان، اقتصاددان 
درباره وضعيت اقتصادي كشور است. او همچنين تاكيد دارد 
كه وقتي توليد ملي و درآمد مردم روز به روز تنزل پيدا مي كند، 
افزايش فشار ماليات، سياستي بسيار اشتباه است و نتيجه 
عكس مي دهد. ب��ه باور او راهكار اصلي رونق اقتصاد و بهبود 
معاش مردم )پس از خ��وردن داروي احياي برجام( افزايش 
توليد ملي است. طبيبيان در گفت وگو با جي پالس، درباره 
وضعيت اقتصادي و تورم فزاينده در كشور گفت: ابزار معمول 
كشورها براي كنترل نرخ تورم، كنترل نقدينگي در اقتصاد 
است والغير. در كشور ما به دليل ارتباط تنگاتنگ فرايند هاي 
بودجه اي و تامين مالي با ايجاد نقدينگي، به نظرمن بايد ابتدا 
نظم و انضباط بودجه اي ايجاد شود. پيوسته دولت ها از طريق 
بانك مركزي و سيس��تم بانكي، پول ايجاد كرده اند و براي 
اهداف مختلف هزينه كرده اند، اين امر محدود به بودجه هم 
نمي شود و ريشه و سوخت تورم را فراهم آورده است.  وي گفت: 
اما مشكل فقط تورم نيست. ما با تنزل توليد ملي و فرسايش 
سرمايه هاي جامعه، كاهش سرمايه گذاري جديد، مهاجرت 
نيروي كار و افزايش فقر هم روبرو بوده ايم. كاهش تورم به معني 
منتفي شدن اين گرفتاري ها نيست و براي حل اين مشكالت 

تدبيرهاي مختلف و جدي الزم است.

    كسب درآمد از كيسه مردم
طبيبيان افزود: اما متأسفانه تيم رييسي مشابه تيم دولت قبل 
براي اجتناب از تصميم هاي كارساز در كاهش هزينه، اقدامات 

ديگري انجام مي دهد كه بارزترين آن افزايش كسب درآمد 
از كيس��ه مردم از طريق افزايش فشار مالياتي براي اجتناب  
از كاهش اساس��ي هزينه ها و اجتناب از بازسازي نظم مالي، 
شامل نظم بودجه اي و هزينه هاي بخش حكومتي است. به 
نظر مي رسد دولتمردان چندان اهميتي به اين نمي دهند كه 
پول هاي به دست آمده از جيب مردم، در چارچوب بودجه اي 
غيركارآمد و كم بازده مصرف مي شود. اين اقتصاددان گفت: 
تاكنون ديده ايم كه يك عضو دولت، مانند بازيكني بود كه با 
گل به خودي تاثير منفي ايجاد كرد كه مدت ها ادامه خواهد 
داشت. به نظر مي رسد يكي - دو تن ديگر هم در تيم ايشان 
وجود دارند كه درصدد زدن گل هايي به تيم خودشان هستند. 
در شرايطي كه درآمد و معيشت مردم در حال تنزل است در 
هر چارچوب تصميم گيري معقول، بايد بار ماليات كاهش 
يابد نه اينكه به شكل هاي مختلف مردم را بتكانند و نرخ ها را 
افزايش دهند. وي ادامه داد: بي ترديد با شيوه اي  كه آقايان در 
پيش گرفته اند، نمي توان شرايط اقتصادي را بهبود بخشيد. 
بلكه بالعكس بايد توجه داشت كه از اقداماتي كه تنزل اقتصاد 
را تش��ديد مي كند، اجتناب كرد. ازجمله اگر دولت بخواهد 
سياستي معقول در پيش گيرد، بايد ميزان ماليات دريافتي را 
از شهروندان كاهش دهد زيرا مردم توان كافي براي پرداخت 

هزينه هاي اضافي ندارند.

    كشيدن شيره اقتصاد به نفع دولت
او بيان كرد: براي بهبود معاش مردم، اصل بر افزايش توليد ملي 
است. وقتي توليد ملي و درآمد مردم روز به روز تنزل پيدا كند، 
افزايش فشار ماليات سياستي بسيار اشتباه است، اما مي بينيم 
كه اقداماتي با هدف باالبردن نرخ هاي مالياتي و ميزان آن انجام 
مي شود. نمونه ديگر مالياتي است تحت عنوان ماليات بر ارزش 
افزوده از ش��هروندان اخذ مي شود كه ماليات بر ارزش افزوده 
نيست، بلكه ماليات مكرر بر جريان مالي بخش خصوصي است. 
با اينكه اين شيوه تقصير اين دولت نيست و قانون آن مربوط 
به دولت هاي قبل اس��ت، ولي همچنان اجرا مي شود و يك 

عامل موثر در كشيدن شيره اقتصاد به نفع دولت است و در اين 
شرايط نامناسب اقتصادي گزندگي آن بيشتر محسوس خواهد 
بود. نبايد فراموش كني��م كه اين اقدامات عكس العمل هاي 
اجتماعي دربردارد. بنابراين به طور خالصه اگر مي خواهند 
اصالحات پولي انجام دهند، اصالحات بودجه اي ارجح است و 
اگر قصد دارند كه اصالحات بودجه اي انجام دهند الزم مي شود 
با تجديد سازمان و كاهش بودجه برخي نهادهاي حاكميتي، 

گشايش هايي ايجاد كنند تا فشار به مردم عادي كمتر باشد.

    بهبود روابط خارجي الزمه رونق اقتصادي
وي درباره ضرورت رونق اقتصادي در كشور نيز گفت: الزمه 
ايجاد رونق اقتصادي در ش��رايط كنوني اين است كه روابط 
خارجي كشور درست ش��ود و روابط ما با كشورهاي غربي 
بهبود پيدا كند. در اينجا بحث منافع ملي اولويت پيدا مي كند 
و اظهارنظرهاي سياسي بدون در نظر گرفتن اين منافع كارساز 
نخواهد بود.  وي افزود: در قرن نوزدهم نخست وزير انگلستان 
مطلبي گفته بود كه پيوسته نقل قول شده، مطلب حكيمانه اي 
هم بوده. گفته بود دولت علياحضرت ملكه نه دوست دايمي 
دارد نه دش��من دايمي، فقط منافع دايمي دارد. بايد به اين 
اصل توجه داشت كه هيچ دولتي در دنيا نه دوست دايمي و 
نه دشمن دايمي كشور ديگر است. بنابراين تنها منافع ملي 
است كه تنظيم كننده معقول روابط ما با دنياست. ما نيازمند 
دسترسي به بازار كاالها و خدمات و تكنولوژي روز و داشتن 
ارتباط با بانك هاي دنيا هستيم. حاال هر قدر هم كه بخواهيم 
شعار بدهيم و احساسات نشان بدهيم نمي توان منكر اين نياز 
اساسي شد و منكر شد كه اين زاويه به تنگناي تعيين كننده اي 

تبديل شده است.

    شرق هم وابسته به غرب است
او اظهار كرد: عده اي مي گويند كه نمي خواهند با غرب رابطه 
داشته باشند، اگر بخواهيم بر اساس ضوابط عيني نگاه كنيم 
بايد بدانند وابستگي به شرق در گذشته ها هم پر هزينه تر و 

كم فايده تر بوده است چرا كه آنها هم خودشان آويزان اقتصاد 
غرب هستند. از اين رو، اين نوع رويكردها از ابتدا اشتباه بوده و 
نتيجه اي عايد ما نكرده است. وي گفت: اگر رويكرد منافع ملي 
مورد توجه قرار گيرد، امكان پيگيري روابط سازنده با شرق و 
غرب ميسر خواهد بود. اگر تخم مرغ ها را در يك سبد قرار دهيم 
هر كدام باشد چه غرب و چه شرق سبد شكننده اي خواهد بود. 
طبيبيان تأكيد كرد: نياز داريم يك پارادايم كاركردي انتخاب 
كنيم تا بتوان نظام اقتصادي را در چارچوب آن سازمان داد و 
بالتكليفي ها را بر طرف كرد. وي با ارايه راه حلي مشخص براي 
عبور از وضع فعلي بي��ان كرد: اقتصاد ما در اين مقطع مانند 
بيماري است كه نياز مبرم به دارويي دارد تا علي الحساب زنده 
بماند براي اينكه در مراحل بعدي به بهبود و تقويت شرايط 
خودش بپ��ردازد. به باور م��ن، آن دارو براي اقتصاد كنوني، 
احياي برجام است. تنها با احياي اين توافق است كه مسووالن 
مي توانند از فوايد اقتصادي اش براي بهبود اوضاع اس��تفاده 
كنند. زيرا حتي اگر آقايان بپذيرند كه وارد حوزه اصالحات 
پولي يا بودجه اي شوند، اين دو مقوله نيز امري زمانبر بوده و 

مدتي طول مي كشد تا تأثيرات خود را نشان دهد.

    كار از دست دولت در رفته است
طبيبيان در پايان درباره آنچه جراحي اقتصادي توسط دولت 
رييسي خوانده شده، گفت: من از چگونگي امور داخلي دولت 
خبر ندارم ولي تاكنون مشخص نش��ده كه تئوري و برنامه 
دولت در اين خصوص چه بوده است. برداشت من از اين اقدام 
دولت اين است كه كار از دستشان در رفته و مشكالت بازوي 
دولت را پيچانده و چون روند هاي كنترلي و تحكمي ديگر كار 
نمي كند، نامش را »جراحي اقتصادي« گذاشته اند. چرا كه 
آنها نمي خواستند يارانه ها را به اين صورت حذف كنند و قصد 
داشتند قيمت گذاري دستوري را ادامه دهند. از اين رو، اگر 
واقعا جراحي اقتصادي در نظر دارند بايد برنامه مشخص آن را 
در معرض چالش و بحث اجتماعي بگذارند تا معلوم شود چه 

اتفاقي در حال رخ دادن است.

تقاضاي مردم براي خريد طال و 
سكه كم شد



نيمه تير ماه بود كه طرح »تنظيم بازار كاالهاي مشمول 
عرضه در بورس هاي كااليي« منتشر شد. بر اساس اين 
طرح، تمامي امور مربوط به معامالت و قيمت كاالها در 
بورس و بازار سرمايه به كارگروهي با رياست وزير صمت 
واگذار خواهد شد. پس از انتشار متن اين طرح و نامه 
رييس سازمان بورس به رييس مجلس و عدم اعمال نظر 
دولت مبني بر مخالفت با طرح وزارت صنعت، فعاالن 
بازار سرمايه و كارشناسان ارش��د بورس طي نامه اي 
خواستار ورود كميسيون اصل ۹۰ مجلس شدند و به 

تحليل آثار مخرب اجراي اين طرح پرداختند.

    مفاد اين طرح چيست؟
زنجيره فوالد، فلزات اساس��ي، زنجيره گاز و پتروشيمي، 
زنجيره نف��ت و م��واد هيدروكربني و ميعان��ات گازي و 
محصوالت پتروشيمي و پااليشي كاالهاي اين طرح هستند. 
مطابق اين طرح صد در صد عوايد حاصل بايد به حساب 
خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت يا دستگاه مربوطه 
نزد خزانه داري كل كش��ور واريز شود. تعيين چارچوب 
قيمت پايه براي كاالهاي مازاد عرضه شده در بورس هاي 
كااليي در اختيار كارگروه موضوع اين قانون است و كليه 
توليد كنن��دگان كاالهاي ياد ش��ده بر اس��اس مصوبات 
كارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس كاال هستند. ارايه 
اين طرح در مجلس پس از لغو لحظه نهايي عرضه خودرو 
در بورس كاال و جاي خالي خودرو در كاالهاي الزامي اين 
طرح شائبه هايي ايجاد كرده است. در كارگروه مشخص نيز 
افراد به گونه اي انتخاب شده اند كه هيچ مقامي از سمت بازار 
سرمايه نداشته باشند. قيمت ها نيز در اين طرح به دستور 
كارگروه انتخاب و تعيين مي شود. خبري از عرضه و تقاضاي 
بازار در طرح وجود ندارد. جزييات طرح مشخص نيست و 
شفاف نبودن اين طرح و اعطاي اختيارات كامل طرح به 
يك كارگروه عامل نگراني فعاالن بازارسرمايه است. محمد 
مخبر، معاون اول رييس جمهور نيز اعالم كرد كه دولت با 
طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول در بورس هاي كااليي 
مخالف است. ولي نكته جالب اينجاست كه بر اساس اعالم 
نمايندگان مجلس، تشكيل كارگروه به رياست وزير صمت 
براي ايجاد نفش در معامالت بورس هاي كااليي در اين 
اضافه شده است. از سوي ديگر با مخالفت هيات وزيران 
اميد قاليباف سخنگوي وزارت صمت در توييتي نوشت: »با 
هدف تنظيم بازار كاالهايي كه در بورس عرضه مي شود. 
طرح خوبي در كميسيون صنايع مجلس تصويب شده كه 
ضمن حمايت از توليد و بازار سرمايه، شفافيت را افزايش 
مي دهد. وزراي صمت و اقتصاد در كارگروه طراحي شده 

هستند و منافع بورس را مورد توجه قرار مي دهند.«

    مقابله وزارت صمت با دولت
با وجود اين اخبار مي توان گفت كه اين طرح براي حمايت 
از وزير صمت است. قرار گرفتن وزير صنعت در مقابله دولت 
به زيان اقتصاد و صنعت كشور نيست. رييس كميسيون 
صنايع مجلس نيز اين موضوع را تاييد مي كند. اگر اين 
مصوبه و نامه اجرايي ش��ود، قيمت گذاري دستوري در 
تمامي اقتصاد خصوصا بورس رخنه مي كند. از سوي ديگر 
ركود عميق بازار س��رمايه و فساد ناشي از قيمت گذاري 
دس��توري افزايش مي يابد. كارشناس��ان و تحليلگران 
مي گويند كه اين طرح مي تواند البي گري امضاي طاليي را 
افزايش دهد. به نوعي ديگر كاركرد بازار سرمايه را از عرضه 
و تقاضا تغيير و آن را دستوري مي كند. نكته حائز اهميت 
اينجاست كه اين طرح اعتماد سهامداران را نسبت به بورس 

كاهش و بورس را با فساد درگير مي سازد.

    از تغيير عنوان تا تغيير در موارد مشمول
اواخر مهرماه ۱۳۹۹ بود كه طرح توس��عه و توليد پايدار 
زنجيره فوالد با رويكرد اصالح سياست هاي تنظيم بازار، در 
مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شد. اين طرح كه در 
۵ ماده و با امضاي 4۱ نماينده، جهت بررسي به كميسيون 
صنايع و معادن مجلس ارجاع شده بود، در آذر و با اصالحاتي 

در بهمن  همان سال در اين كميسيون به تصويب رسيد.
به اعتقاد نمايندگان موافق، اجراي اين طرح، امكان رصد 
دقيق و رگالتوري محصوالت فوالدي، ميزان صادرات 
و نيازهاي وارداتي كش��ور كامال نمايان خواهد ش��د. از 
س��وي ديگر، تكانه هاي تورمي افزايش جهاني قيمت 

فوالد در حلقه هاي انتهايي زنجيره براي مصرف داخلي و 
رويكردهاي سوداگرانه كه موجب صادر شدن ۸۰ درصد 
از محصوالت نهايي زنجيره ف��والد و عرضه آنها در بازار 
آزاد مي شود، كنترل خواهد شد. اما مركز پژوهش هاي 
مجلس در مهرماه سال ۱4۰۰، ايراداتي به اين طرح گرفته 
و باز هم براي برطرف شدن ايرادات، طرح توسعه و توليد 
پايدار زنجيره فوالد با رويكرد اصالح سياست هاي تنظيم 
بازار، جهت بررسي بيشتر به كميسيون صنايع و معادن 
ارجاع شده و در نهايت، يكم خردادماه سال جاري در اين 
كميسيون به تصويب رسيد و جهت طرح در صحن علني 
مجلس منتظر زمان رسيدگي است. بعد از تصويب در 
كميسيون صنايع، عنوان طرح به »تنظيم بازار كاالهاي 
مشمول الزام عرضه در بورس هاي كااليي« تغيير كرده 
و شموليت آن نيز بسيار گسترده تر از زنجيره فوالد شده 
اس��ت. اين طرح به منظور تنظيم مداوم بازار كاالهاي 
مش��مول الزام به عرضه در بورس  هاي كااليي از جمله 
زنجيره فوالد، فلزات اساسي، گاز و پتروشيمي، نفت و مواد 
هيدروكربني و ميعانات گازي و محصوالت پتروشيمي و 

پااليشي در كميسيون به تصويب رسيده است.

    طرح مجلس چه الزاماتي دارد؟
بر اس��اس اين طرح، اس��امي كاالهاي مش��مول الزام به 
عرضه در بورس هاي كااليي توس��ط يكي از وزراي حاضر 
در كارگروه تعيين ش��ده و ميزان عوارض بر صادرات اين 
كاالها به پيش��نهاد رييس كارگروه كه وزير صمت است، 
مشخص مي شود. از سوي ديگر، تصميم گيري درخصوص 
نحوه عرضه كاال در بورس هاي كااليي بايد به نحوي باشد 
كه تبعات آن در كل حلقه ه��اي زنجيره توليد آن كاال در 
نظر گرفته شود و تبعيض يا رقابت منفي ميان حلقه هاي 
باالدستي و پايين دستي، ايجاد نكند. همچنين شركت هاي 
كوچك و متوس��ط بايد بتوانند از طريق ايجاد تعاوني، به 
صورت مش��ترك اقدام به مبادل��ه در بورس هاي كااليي 
داشته باشند. عالوه بر اين، امكان برقراري زمينه مناسب 
براي قراردادهاي بلندمدت، قراردادهاي محلي، قراردادهاي 
زنجيره اي و نظاير آن، براي عرضه  كنندگان در بورس كاال 
فراهم باشد و تعيين چارچوب قيمت پايه براي كاالهاي مازاد 
عرضه  شده در بورس  هاي كااليي نيز، در اختيار كارگروه 
موضوع اين قانون است. بنابر اين طرح، همه توليدكنندگان 
كاالهاي يادشده بر اساس مصوبات كارگروه ملزم به عرضه 
و فروش در بورس كاال هستند. همچنين توليدكنندگان، 
صادركنندگان و تامين كنندگان كاالهاي موضوع اين ماده 
و متوليان انبارهاي كاال اعم از واحدهاي مستقر در مناطق 
آزاد و مناطق ويژه اقتصادي مكلفند بر حسب مورد اطالعات 
مربوط به توليد، خريد و فروش، واردات، صادرات، مصرف 
كاالهاي تولي��دي، اطالعات مكان هاي نگه��داري كاال، 

موجودي اوليه كاالها در انبارها و ورود و خروج كاالها 
به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت كنند. از سوي 
ديگر، عدم رعايت اين مفاد و تبصره هاي آن مشمول 
ضمانت اجراي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي شود.

    داليل مخالفت ها با طرح مجلس چيست؟
پس از تصويب طرح در س��ال ۹۹، تعدادي از فعاالن بازار 
فوالد در نام��ه اي به رييس جمهور، خواس��تار پيگيري 
تصويب نش��دن اين طرح شدند. آنها به داليل غيرواقعي 
بودن سهميه بهين  ياب، تبصره هاي ضد صادراتي، برهم 
زدن زنجيره فوالد و... با نسخه اوليه طرح مخالف بودند.اما 
پس از انتشار طرح نهايي مصوب كميسيون صنايع و معادن 
مجلس در هفته گذشته، بررسي ها نشان مي دهد با تصويب 
كليه مفاد و تبصره هاي ياد شده، همه اختيارات مربوط به 
بورس كاالي ايران به وزارت صمت محول خواهد شد و اين 
موضوع، رسميت و شفافيت بورس كاالي ايران را زير سوال 
مي  برد. شكل گيري كارگروهي با تركيب مشابه با تركيب 
اعضاي ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار جهت تنظيم 
مداوم بازار كاالهاي مشمول الزام به عرضه در بورس هاي 
كااليي يكي ديگر از موضوعاتي است كه مي تواند مشكالت 
جدي را براي بازار سرمايه ايجاد كند. زيرا براساس مواد 4 و 
۷ قانون بازار اوراق بهادار، اين دو كارگروه، وظيفه اي مشابه 
در راستاي تنظيم بازار دارند و اين موضوع، ساختار نظارتي 

و اركان بازار سرمايه را متاثر و دچار اشكال خواهد كرد.

    همدستي مجلس و دولت 
براي دست  اندازي به سود صنايع

وزارت صمت مدت هاست در چارچوب سياستي نانوشته 
به دنبال بازگرداندن سلطه دولت بر امور صنايع است به 
نحوي كه پس از خ��ارج كردن خودرو از بورس كاال، حاال 
نش��انه هاي بارزي حاكي از آن اس��ت كه اين وزارتخانه 
در تالش اس��ت با همكاري برخي از نمايندگان مجلس 
سياست هاي تماميت خواهانه خود در كنترل كامل صنايع 
سودآور را در قالب طرحي به عنوان »تنظيم بازار كاالهاي 
مشمول الزام عرضه در بورس هاي كااليي« اعمال كند؛ 
طرح��ي كه در ص��ورت تصويب آن، از ب��ورس كاال تنها 
پوسته اي باقي خواهد ماند و پرونده شفافيت در معامالت 
محصوالت بورس كاال به كلي برچيده خواهد شد. اين روند 
در حالي طي مي شود كه دولت دوازدهم توانسته بود عرضه 
محصوالتي نظير فوالد و سيمان در بورس كاال را تثبيت 
كند و دولت سيزدهم نيز مدعي آن بود كه اين روند را تداوم 
خواهد بخشيد تا سياست هاي كنترلي و قيمت گذاري 
دس��توري به تدريج به حداقل خود برسد. با اين حال اما 
اكنون دم خروس ادعاهاي دولت بيرون زده و اصل شفافيت 
هدف قرار گرفته است. در حالي طرح مذكور در مجلس 

دنبال مي شود كه پيامدهاي نامطلوب آن از هم اكنون در 
بازار سهام نيز مشهود است و سرمايه گذاران را نسبت به 
ورود به بازار سهام دچار ترديد كرده است. سياست هاي 
عجيب دولت و مجلس طي يك سال گذشته همواره به 
عنوان تهديد در بازار س��رمايه عمل كرده و با فشارهاي 
روزافزون بر صنايع نظير اعمال مقررات خلق الس��اعه و 
بدون كارشناسي و همچنين حاشيه سازي هاي مختلف 
براي مديران ش��ركت ها، معامالت سهام را در بازار تحت 
تاثير منفي قرار داده است. در اين ميان بازگشت مجلس 
به سياست قيمت گذاري دستوري و كنترل همه جانبه 
صنايع سودساز در همكاري با وزارت صمت، سازمان بورس 
را به عنوان حافظ منافع ناشران )شركت ها( و سهامداران 
بر آن داش��ت تا نسبت به اين رويكرد واكنش نشان دهد. 
بدين ترتيب رييس سازمان بورس روز دوشنبه در نامه اي 
به رييس مجلس شوراي اسالمي خواستار بازنگري در اين 
طرح ش��د. او در اين نامه با اشاره به وجود ابهامات اساسي 
در طرح ياد شده تاكيد كرده است كه اين طرح مي تواند 
تاثيرات غير قابل جبراني در ساختارها و اركان بازار سرمايه 
ايجاد كند. از مهم ترين مواردي كه مجيد عشقي در نامه 
به محمدباقر قاليباف بر آنها تاكيد كرده است مي توان به 
ابهام در نوع كاالهاي مش��مول طرح و كارگروه موضوع 
طرح اش��اره كرد كه احتمال تعارض تصميمات و منافع 
را تقويت مي كند و بر خالف بند ۱۹ سياست هاي ابالغي 
كلي نظام قانونگذاري ارزيابي شده است. در همين حال به 
نظر مي رسد تشكيل كارگروه مذكور به نوعي موازي كاري 
با شوراي عالي بورس منتهي شود و مشخص نيست هدف 
از تشكيل چنين شورايي بدون حضور نمايندگان سازمان 
بورس و بورس هاي كااليي چه خواهد بود! نكته مهمي كه 
در نامه رييس سازمان بورس نيز بدان اشاره شده »واريز صد 
درصد عوايد حاصل از عوارض بر صادرات كاالهاي مشمول 
الزام به عرضه در بورس هاي كااليي به حساب خاص وزارت 
صنعت، معدن و تجارت يا دستگاه مربوط نزد خزانه داري 
كل كش��ور« و تخصيص آن در راس��تاي توسعه زنجيره 
ارزش و صادرات گروه هاي كااليي مربوط اس��ت. اين بند 
به خوبي نشان دهنده خيز وزارت صمت و مجموعه دولت 
براي دست اندازي حداكثري به درآمد شركت هاي موضوع 
طرح است كه عموما از جمله شركت هاي سودآور محسوب 
مي شوند. به طور كلي بررسي جزييات و مفاد طرح مذكور 
نشان مي دهد طراحان آن نه تنها شناخت كامل و صحيحي 
از ساز و كار و مقررات سازمان بورس، شوراي عالي بورس و 
كليت بازار سرمايه نداشته اند بلكه تنها هدف از اين طرح، 
سنگ انداختن به اتاق شيشه اي بورس كاال بوده است 
تا مجددا فضايي براي گس��ترش نفوذ دولت و اصحاب 
قدرت در كنترل و اعمال سليقه بر قيمت گذاري و خريد 

و فروش محصوالت شركت هاي سودساز ايجاد شود.

رويداداخبار
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 عملكرد سازمان بورس 
با صورت  مالي مشخص نمي شود

رادار اقتصاد| س��ازمان بورس و اوراق بهادار كه از 
سال گذشته اقدام به انتشار صورت مالي ساالنه كرده 
بود در ادامه اين تصميم در جهت ش��فافيت هر چه 
بيشتر عملكرد نهاد ناظر بازار سرمايه اقدام به انتشار 
صورت ه��اي مالي تلفيقي و تفكيكي ش��ركت هاي 
تابعه براي س��ال ۱4۰۰ كرد. بر اساس صورت مالي 
منتشر شده س��ازمان بورس در سامانه كدال، درآمد 
اين س��ازمان با كاه��ش ۵۲ درصدي مواجه ش��ده 
است. علت اين كاهش، غالبًا به دليل كاهش كارمزد 
نظارتي بر معامالت بورس و فرابورس بوده است. سيد 
محمدرضا حسيني كارشناس حقوقي بازار سرمايه 
پيرامون انتشار صورت هاي مالي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، اظهار كرد: اگر چه سازمان بورس تحت 
عنوان »نهاد عمومي غيردولتي « ايجاد شده و منابع 
و مصارف آن مس��تقل است اما به دليل اينكه وظيفه 
او يعني »تنظيم گري بازار س��رمايه« امر حاكميتي 
است، ذيل تقسيم بندي حقوق عمومي قرار گرفته و 
مش��مول قواعد اين شاخه از حقوق است. وي با بيان 
اينكه به طور كلي حقوق به دو شاخه حقوق عمومي 
و حقوق خصوصي تقس��يم شده كه در شاخه حقوق 
عمومي مابي��ن حاكميت و دس��تگاه هاي دولتي با 
مردم و همچنين رابطه بين دس��تگاه هاي دولتي و 
با دس��تگاه دولتي ديگر بررسي مي ش��ود، گفت: در 
حقوق عمومي، اصل بر عدم صالحيت دستگاه دولتي 
اس��ت، مگر در صورتي كه قانون اجازه داده باشد؛ به 
بيان ديگر طبق قواعد اين ش��اخه از حقوق اگر نهاد 
يا مديران دولتي بخواهند تصميمي را اخذ كنند در 
ابتدا بايد به حدود اختيار قانوني توجه داشته باشند؛ 
بديهي اس��ت اگر قانون به آن اختيار تصميم گيري 
نداده باشد نمي تواند چنين اقدامي را داشته باشد؛ اين 
امر در قانون به عنوان اصل عدم صالحيت در حقوق 
عمومي مطرح است. كارشناس حقوقي بازار سرمايه 
در بررس��ي ديگر نكات قابل توجه در اين خصوص، 
ابراز كرد: اط��الق واژه گروه به مجموعه س��ازمان و 
ش��ركت هاي فرعي به اين معناست كه حسابرس به 
منزله ي��ك هلدينگ تجاري، به اي��ن مجموعه نگاه 
كرده اس��ت كه با توجه به حاكميتي بودن س��ازمان 
 بايد اين نظر را قابل نقد دانست. حسيني مطرح كرد: 
بن��گاه داري س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار كه از 
طريق ايجاد يا تملك س��هام شركت ها انجام گرفته، 
با حاكميتي ب��ودن وظايف آن انطباق ن��دارد و بايد 
 مشخص شود كه بر اساس كدام يك از بندهاي ماده ۷ 
قانون بازار، سازمان اجازه تاسيس يا تملك تمام سهام 
ش��ركت ها را تحت عنوان ش��ركت فرعي پيدا كرده 
است؟ متاس��فانه ش��فافيتي در اين خصوص وجود 
ندارد؛ عالوه بر اين س��هامداري نهاد ناظر در شخص 
تحت نظارت، مصداقي از وجود موقعيت تعارض منافع 
است؛ ضمن اينكه در برهه اي از زمان مديران سازمان 
همزمان عضو ش��خص تحت نظارت ب��وده، يا مدير 
شخص تحت نظارت همزمان عضو هيات داوري بوده 
است. كارشناس حقوقي بازار سرمايه افزود: سازمان 
بورس كه يك نه��اد حاكميتي ب��وده و تابع اصول و 
قواعد حقوق عمومي است، بنابراين هر تصميمي در 
خصوص سهام شركت ها، ايجاد شركت هاي جديد 
و... اخذ مي ش��ود بايد منطبق با اختياراتي باشد كه 
در ماده ۷ قانون بازار به آن داده ش��ده اس��ت، به نظر 
مي رسد شركت داري و دخالت در امور اجرايي در بازار 
سرمايه از جمله اين اختيارها نبوده و مجاز به چنين 
اقداماتي نيست. وي در بخش ديگري از سخنان خود 
تشريح كرد: در خصوص صندوق مشترك توسعه بازار 
سرمايه نيز اين سوال مطرح است كه جواز قانوني ايجاد 
اين صندوق چه بوده است؟ كارشناس حقوقي بازار 
سرمايه تصريح كرد: بررسي عملكرد سازمان صرفا با 
انتشار صورت هاي مالي حاصل نمي شود، بلكه مهم تر 
از آن، گزارش سازمان در خصوص نحوه انجام تكاليف 
خود به موجب قانون بازار با شاخص هاي دقيق و عيني 
است. چه تعداد درخواس��ت مجوز وجود داشته و تا 
چه اندازه صدور مجوز تسهيل شده است؟ حسيني 
در تكميل سخنان خود گفت: به نظر مي رسد آمار و 
شاخصي براي نشان دادن حمايت سازمان از تماميت 
بازار س��رمايه، ارتقاي ش��فافيت و حمايت از حقوق 
سرمايه گذاران خرد وجود ندارد و اين پرسش مبني بر 
اينكه سازمان بورس در دوره مورد بررسي، آيا در انجام 

اين تكاليف موفق بوده يا خير، مطرح است.

تذكر سازمان بورس به گل گهر
س�نا| رييس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتي 
و معدني س��ازمان بورس پيرو مكاتبه روز گذشته با 
شركت معدني و صنعتي گل گهر، امروز طي نامه اي 
اعالم كرد: علي رغم پيگيري هاي كارشناس��ان اين 
سازمان تاكنون اقدامي جهت انتشار »توضيحات در 
خصوص اطالعات و صورت هاي مالي منتش��ر شده 
« اين ش��ركت صورت نگرفته است. طي نامه ارسال 
ش��ده اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتي و معدني 
س��ازمان بورس، با توجه به كاهش قابل مالحظه در 
مقدار فروش كنسانتره و گندله و كاهش ۶۵ درصدي 
سود عملياتي شركت در سه ماهه سال جاري نسبت 
به دوره مشابه سال گذشته، ضروري است توضيحات 
كامل در اين خصوص و برنامه ش��ركت براي جبران 
آن در اس��رع وقت جهت اس��تحضار س��هامداران 
محترم افشا شود. در بخش ديگري از اين نامه آماده 
است: مسووليت اطالع رس��اني نامناسب شركت و 
تصميم گيري نادرست سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل 
و ضرر و زيان احتمالي آنها بر عهده مديران اين شركت 
خواهد ب��ود اداره نظارت بر ناش��ران گروه صنعتي و 
معدني سازمان بورس با اشاره به مفاد بند ۲ ماده 4۹ 
قانون بازار اوراق بهادار، نظر مديران اين شركت را به 
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت هاي 
ثبت ش��ده نزد س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و 
همچنين دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران جلب كرده است.

شركت هاي سرمايه گذاري 
سهام جذاب تيرماه

اولين ماه تابستان براي سرمايه گذاران خرد بازار سهام 
فرابورس با اقبال به نماد شركت هاي سرمايه گذاري به 
پايان رسيد و اين نمادها طي ماهي كه گذشت با حدود 
۱۷ ه��زار و ۸۰۰ ميليارد ريال معامالت، بيش��ترين 
معامالت خرد را در ميان صنايع فرابورس از آن خود 
كردند.تيرماه با ۱۹ روز كاري و رش��د حجم و ارزش 
معامالت پرونده خود را در بازارهاي فرابورس بست.در 
اين مدت سرمايه گذاران بازارهاي فرابورس بيش از ۷۲ 
ميليارد و ۷۳۳ ميليون برگه انواع دارايي مالي را مورد 
دادوس��تد قراردادند، ارزش اين معامالت فراتر از ۶.۶ 
ميليون ميليارد ريال بود و در ۳ ميليون و ۸۷۰ هزار 
نوبت معامالتي به ثبت رسيد. شاخص كل هم در اين 
مدت با نوسان منفي و عقب نشيني ۱۲۰۰ واحدي، 
كاهش��ي ۶ درصدي داشت. ارزش بازار فرابورس هم 
در اين مدت به عدد ۱۸.۵ ميليون ميليارد ريال رسيد.

بر اس��اس گزارش عملكرد تيرم��اه، ميانگين روزانه 
معامالت فرابورس در ماهي كه گذش��ت ۳ ميليارد و 
۸۰۰ ميليون ورقه به ارزش بيش از ۳۵ هزار ميليارد 
تومان بود. در بخش سهام هم ميانگين روزانه معامالت 
۲.۶ ميليارد برگه سهم باارزش معامالتي بيش از يك 
هزار و ۱۲4 ميليارد تومان بوده است.بررسي ها نشان 
مي دهد بخش عمده از معامالت روزانه متعلق به اوراق 
مالي اسالمي بوده كه در اين بخش هم سهم عمليات 
بازار باز بانك مركزي بيشتر از ساير ابزارها بوده است. 
به اين ترتي��ب ميانگين روزانه معام��الت اوراق مالي 
اس��المي در ۱۹ روز كاري ماه گذشته ۳۶۳ ميليون 
ورقه به ارزش ۳۳ هزار ميليارد تومان به ثبت رسيد.

ارزش معامالت خرد بازار س��هام و اختيار س��هام به 
تفكيك گروه هاي صنعت در ماه گذشته نشان مي دهد 
گروه سرمايه گذاري ها طي ماه گذشته پراقبال بودند، 
نمادهاي اين گروه باارزش معامالت خرد حدود ۱۷ 
ه��زار و ۸۰۰ ميليارد ريال��ي، ۱۰ درصد از كل ارزش 
معام��الت خرد بازار را در اختيار داش��تند.پس ازاين 
گروه، نماده��اي محصوالت ش��يميايي، بانكي ها، 
خودرويي ها، فعاليت ه��اي كمكي به نهادهاي مالي 
واسط و فلزات اساسي بيشترين سهم را از معامالت 
خرد بازار س��هام در اختيار داشتند. به اين ترتيب كه 
اين ۶ گروه نزديك به ۵۰ درص��د از ارزش معامالت 
۱۸۶ هزار و 4۳۲ ميليارد ريالي معامالت خرد سهام را 
به خود اختصاص دادند.در ادامه رصد معامالت تيرماه، 
ارزش بازارهاي فرابورس به تفكيك نوع بازار را داريم. 
بر اساس آمارهاي اين بخش بازار دوم باارزش بازاري 
۸.۷ ميليون ميليارد ريالي و تعداد س��هام نزديك به 
۷۵۰ ميليارد برگه، 4۷ درصد از سهم كل ارزش بازار 
را به خود اختصاص داده اس��ت.پس از آن بازار پايه را 
مي توان دومين بازار بزرگ فرابورس دانس��ت كه ۲۰ 
درصد از سهم ارزش بازار را در اختيار دارد. بازار اوراق 
مالي اسالمي نيز با سهمي ۱۹ درصدي از كل ارزش 
بازار و فاصله اي اندك از بازار پايه، رتبه سوم را به خود 
اختصاص داده است.ارزش كل بازار به تفكيك صنايع 
نيز نشان مي دهد ۲۱ درصد ارزش كل بازار فرابورس 
در اختيار گروه محصوالت ش��يميايي است و پس از 
آن گروه اوراق تأمين مالي ۱۹ درصد ارزش كل بازار 
فراب��ورس را در اختياردارند. رتبه س��وم نيز با فاصله 
قابل توجه به گروه بيمه و صندوق بازنشستگي با سهم 
۱۰ درصدي مي رسد.بررس��ي عملكرد فرابورس از 
ابتداي س��ال جاري تا پايان تيرماه هم خالي از لطف 
نيس��ت. نگاهي به آم��ار و ارقام در اين مدت نش��ان 
مي دهد كه شاخص آيفكس با رش��دي بيش از ۶.۳ 
درصدي همراه بوده و طي چهارماهه امسال ارزش بازار 
فرابورس ۷ درصد بيشتر شده است.همچنين در ۷۷ 
روز كاري از ابتداي سال جاري بيش از ۳۱۱ ميليارد 
و ۷۰۰ ميليون ان��واع دارايي مالي به ارزش بالغ بر ۲۹ 
ميليون ميليارد ريال طي ۲4 ميليون نوبت معامالتي 
در بازارهاي فرابورس دادوستد شده كه حجم معامالت 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۶ درصد و ارزش 
معامالت هم ۲۹۰ درصد رشد داشتند.رصد معامالت 
بازارهاي سهامي فرابورس در اين مدت نشان مي دهد 
طي 4 ماهه امسال ارزش معامالت بازار اول فرابورس با 
عددي نزديك به 4۵۲ هزار ميليارد ريال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۹۳ درصد رشد داشته، همچنين 
ارزش معامالت ب��ازار دوم هم ۳۵۰ هزار ميليارد ريال 
بوده و رشدي ۶ درصدي را به ثبت رسانده است. در بازار 
پايه فرابورس هم با رشد ۱۳۰ درصدي ارزش معامالت 
نسبت به 4 ماهه ابتدايي سال گذشته مواجه هستيم.

بررسي ها از معامالت 4 ماهه امسال نشان مي دهد در 
اين مدت بيش از ۱۶ ه��زار و ۸۳۶ ميليارد ريال اوراق 
گواهي تسهيالت مسكن دادوستد شده كه نسبت به 
مدت مشابه پارسال رشدي ۲۲۶ درصدي داشته است. 
همچنين ارزش معامالت صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله هم با رشد قابل توجه ۱۱۵ درصدي نسبت 
به 4 ماه سال ۱4۰۰ در عددي فراتر از ۶۲۰ هزار ميليارد 

ريال قرار دارد.

 حاشيه امن بورس 
كجاست

برآوردها نش��ان مي دهد گ��زارش عملكرد تيرماه 
شركت ها در مقايسه با گزارش هاي نسبتا مطلوب 
فصل بهار تفاوت هايي داشته باشد. گزارش تيرماه 
صنايع حداكثر تا دو هفته آينده بر روي سامانه كدال 
قرار خواهد گرفت. درميان گزارش هاي تيرماه آمار 
توليد از اهميت بسياري برخوردار است. آمار فروش 
از محل دپوي فروش  ماه هاي قبل موضوع مهمي 
است كه چشم انداز مش��خصي از وضعيت صنايع 
را روش��ن مي كند. بررس��ي آمار توليدات صنايع 
فوالدي و س��يماني نش��ان خواهد داد كه فضاي 
معامالتي پيش روي سهامداران تا چه ميزان مبهم 

و غبارآلود است.

»تعادل«واكنشهابهطرح»تنظيمبازاركاالهايمشمولعرضهدربورسهايكااليي«بررسيميكند

فساد  زير پوست تنظيم بازار

سه شركت دانش بنيان در راه عرضه در بورس
محمدامين قهرمان��ي، معاون ناش��ران و اعضاي بورس 
تهران در پاس��خ به اين پرس��ش كه چه تعداد ش��ركت 
دانش بنيان در بورس حاضرند و چه تعداد در مرحله ورود 
به بورس هستند، اظهار داشت: از سال هاي قبل تاكنون 
۳۱ ش��ركت دانش بنيان در حوزه هاي توليد دارو، فوالد و 
همچنين شركت هاي داده محور PSP مانند خدمات تجارت 
الكترونيك پارسيان در بورس حضور دارند و در حال حاضر 
سه ش��ركت دانش بنيان در مراحل درج نماد و عرضه در 

بورس هستند كه البته هنوز به بازار نيامده اند.
وي افزود: ش��ركت هايي كه داده محور هس��تند، مانند 
ديجي كاال و اس��نپ به عنوان شرك�ت هاي دانش بنيان 
درخواس��ت پذيرش در بورس داده اند و از حدود يك ماه 
قبل، يك پيوست به دس��تورالعمل پذيرش شركت ها 
اضافه شد كه مختص شركت هاي دانش بنيان و داده محور 
اس��ت. يكي از ويژگي هاي شركت هاي دانش بنيان اين 
اس��ت كه عمده دارايي هاي آنها نامشهود است و دارايي 
مشهود مانند زمين و ساختمان ندارند، بلكه عمده دارايي  
شركت ها مبتني بر داده محوري است كه قابليت پذيرش 

در بورس يا فرابورس را پيدا كرده اند.
قهرماني اظهار داشت: بعد از پيوست دستورالعمل پذيرش 
جلساتي با شرك�ت هاي دانش بنيان برگزار كرديم كه آنها 
مقدماتي فراهم كنند و هفته قبل نيز در ۲۰ تيرماه همايشي 

براي تسهيل در پذيرش شركت هاي دانش بنيان در بورس 
برگزار شد تا شركت هاي دانش بنيان با بازار سرمايه آشنا 
شوند و دست اندركاران بازار هم بدانند كه كار شركت هاي 
دانش بنيان چگونه اس��ت، از جمله اينكه شركت ها بايد 
آماده سازي ش��وند كه بتوانند در بورس پذيرش بگيرند. 
وي در پاسخ به اينكه چند درصد از دارايي شرك�ت ها بايد 
نامشهود باشد، عنوان كرد: براي شركت هاي دانش  بنيان 
بايد حداقل ۳۰ درصد دارايي ها نامش��هود باش��د، يعني 
دارايي ها براس��اس داده محور و مبتني ب��ر تعداد كاربران 
 باشد و اين شركت هاي دانش بنيان مي توانند سهام خود را 
به صورت روش س��لب حق تقدم در ب��ورس عرضه اوليه 
كنند كه اين منابع به دست آمده مستقيماً داخل شركت ها 
مي رود و صرف طرح هاي توسعه اي مي شود. معاون ناشران 
و اعضاي بورس تهران در مورد اينكه چه كساني مي توانند 
عرضه اوليه سهام ش��ركت هاي دانش بنيان را خريداري 
كنند، گفت: طبق پيوست دستورالعمل پذيرش، هيات 
پذيرش تصميم مي گيرد كه سرمايه گذاران واجد شرايط در 
عرضه اوليه سهام مشاركت كنند يا اينكه عالوه بر شركت ها 
چه كساني بتوانند سهام عرضه اوليه آنها را خريداري كنند. 
شركت هاي دانش بنيان از س��ه ويژگي كاربرپايه بودن، 
داده محور بودن بر بستر اينترنت و داشتن دارايي نامشهود 
كه حداقل ۳۰ درصد باشد، بايد دست كم دو شرط از سه 

شرط را داشته باشند و اين شركت ها نوپا و در حوزه اقتصاد 
ديجيتال فعال هستند و عرضه اوليه آنها معمواًل به روش 
سلب حق تقدم انجام مي شود كه پولي كه از عرضه اوليه 
به دست مي آيد نيز به داخل شركت مي رسد. وي ادامه داد: 
آخرين صورت هاي مالي و حسابرسي شركت  ها بررسي 
مي شود، بايد نس��بت دارايي هاي نامشهود شركت هاي 
دانش بنيان به كل دارايي ها بيش��تر يا مساوي ۵۰ درصد 
باشد كه عرضه اوليه سهام اين شركت ها به سرمايه گذاران 
واجد شرايط مانند صندوق سرمايه گذاري واگذار مي شود و 
اگر نسبت دارايي هاي نامشهود به كل دارايي ها كمتر از ۵۰ 
درصد باشد، سهام آنها به عموم مردم هم عرضه مي شود كه 
تشخيص اين امر برعهده هيات پذيرش بورس است. معاون 
ناشران و اعضاي بورس تهران در مورد اينكه فرآيند پذيرش 
شركت هاي دانش بنيان نسبت به شركت هاي ديگر چه 
تفاوتي دارد، عنوان كرد: فرآيند پذيرش زياد تفاوت ندارد، 
تاكنون ۳۱ شركت دانش بنيان در بورس پذيرفته شده اند 
و اخيراً  پيوست دستورالعمل پذيرش براي شرك�ت هاي 
دانش بنيان، داده محور، كاربرمح��ور و داراي دارايي هاي 
نامشهود تأييد شده، اما دستور اصلي همان دستورالعمل 
پذيرش بورس مبني بر داشتن صورت هاي مالي حسابرسي 

شده، سودآوري و جريان نقدينگي در شركت ها است.
قهرماني در مورد اينكه جلسات هيات پذيرش هر چند 

وقت برگزار مي ش��ود، گفت: جلسات هيات پذيرش به 
صورت هفتگي و منظم برگزار مي شود، مگر اينكه دستور 
كاري وجود نداشته باشد. در مورد شركت هاي داده محور 
مانند ديجي كاال، اسنپ، تپسي، ديوار، كافه بازار كه برپايه 
دارايي نامشهود هستند، بايد طبق پيوست دستورالعمل 
پذيرش عمل شود.حدود هشت شركت معمولي در صف 
پذيرش و عرضه اوليه در بورس هس��تند، حدود هشت 

شركت نيز در صف درج نماد قرار دارند. 
معاون ناش��ران و اعضاي بورس تهران در پاس��خ به اينكه 
آيا عرضه هاي اوليه در بورس مانند س��ال ۹۹ خواهد بود 
يا اينكه تغيير كرده است، بيان داشت: عرضه اوليه سهام 
شركت ها به روش  ثبت سفارش در بورس انجام مي شود 
البته بستگي به ماهيت شركت و هيات پذيرش و همچنين 
وضعيت بازار دارد.  ام��روز در بورس تهران دو مورد عرضه 
اوليه به عموم مردم داش��تيم كه به روش ثبت سفارش يا 
بوك بيلدينگ صورت گرفت. در دس��تورالعمل پذيرش 
پنج روش براي عرضه اوليه وجود دارد. عرضه هاي اوليه اي 
كه توسط سهامدار عمده انجام مي شود پول آن به دست 
سهامدار مي رسد كه مي تواند آن را وارد شركت كند يا در 
مسير ديگري مصرف كند، اما عرضه اوليه به روش سلب حق 
تقدم اينگونه است كه حتماً پول به دست آمده وارد شركت 
شده و صرف اجراي طرح هاي توسعه براي شركت مي شود.



گروه راه و شهرس�ازي| برآوردهاي اوليه از قيمت 
مسكن تهران طي تيرماه سال جاري با استفاده از داده هاي 
به دست آمده از يكي از سامانه هاي انتشار آگهي امالك 
حاكي از افت شتاب رشد قيمت واحدهاي مسكوني در 
پايتخت اس��ت، به گونه اي كه قيمت هاي پيشنهادي از 
تورم 10 درصدي در خردادماه، در تير به تورم 6 درصدي 
نزول كرده اند. بنا بر گزارش رسمي بانك مركزي، متوسط 
قيمت معامالتي مسكن تهران طي خردادماه نيز نسبت 
به ارديبهشت 8 درصد تورم )تورم عمومي ماهانه 12.2 
درص��د بود( را تجربه كرده بود. از اي��ن رو، 6 درصد تورم 
حاصل در قيمت هاي پيش��نهادي تيرماه از قيمت هاي 
معامالتي خرداد كمتر است. اين در حالي است كه همواره 
نرخ هاي پيشنهادي از نرخ هاي معامالتي كمتر هستند. 
از سوي ديگر، تورم 6 درصدي در قيمت هاي پيشنهادي 
مس��كن نيز از نرخ تورم عمومي ماهان��ه در تيرماه )7.6 
درصد( نيز كمتر است. از اين رو، به نظر مي رسد، در تيرماه 
اگر چه همچنان رشد قيمت مسكن قابل توجه است، اما 
همچون ماه هاي گذش��ته كمتر از نرخ تورم رقم خورده 
است و تخليه حباب قيمت مسكن به نوعي ادامه دارد. در 
حالي كه قيمت اسمي مسكن همچنان روندي صعودي 
را طي مي كند و انتظار مي رود از سطح 40 ميليون تومان 
به س��طوح باالتر و تا 43 ميليون تومان در هر متر مربع 
نيز افزايش يابد.  به گزارش ايسنا، تغييرات ايجاد شده به 
لحاظ قيمت و تقاضاي بالقوه در بازار مسكن شهر تهران 
طي تيرماه 1401 بررسي شد. مطابق داده هاي غيررسمي 
چهارمين ماه سال جاري از سرعت رشد قيمت مسكن بازار 
مسكن در پايتخت كاسته شد. اگرچه هنوز قيمت هاي 
قطعي ارايه نش��ده، نرخ هاي پيش��نهادي نشان دهنده 
افزايش 6 درصدي اس��ت كه 4 درصد كمتر از نرخ رشد 

پيشنهادي ماهيانه در خردادماه بود.
مطابق انتظار برخي كارشناسان، بازار مسكن تهران تحت 
تاثير انتظارات تورمي و تغيير قيمت كاالهاي اساسي در 
ماه هاي ارديبهشت و خرداد قرار گرفت. آمار بانك مركزي 
از رش��د 6 و 8 درصد ماهيانه به ترتيب در ارديبهشت و 
خرداد حكايت دارد. درخصوص تغييرات بازار مس��كن 
ش��هر تهران در تيرماه هنوز گزارش رسمي ارايه نشده 
اما اطالعات غيررس��مي نش��ان مي ده��د قيمت هاي 
پيشنهادي با وزن دهي به معامالت قطعي به ميانگين 43 
ميليون تومان در هر متر مربع رسيده كه تغيير 6 درصدي 
را نس��بت به خردادماه به تصوير مي كش��د. بر اس��اس 
داده هاي سامانه كيليد س��رعت رشد ماهيانه نرخ هاي 
پيشنهادي مسكن شهر تهران از 10 درصد در خردادماه 
به 6 درصد در تيرماه رس��يده اس��ت. اين رقم نسبت به 
افزايش 8 درصدي قيمت در معامالت قطعي نيز 2 واحد 
درصد افت نشان مي دهد. در واقع با وجود افزايش قيمت، 
سرعت تورم بازار مسكن شهر تهران 40 درصد كاهش 
يافته اس��ت. درصد تغييرات قيمت پيشنهادي هر متر 
مربع مسكن شهر تهران در آگهي هاي ملكي با وزن دهي 
به مناطق بر اس��اس تعداد معامالت قطعي حاكي از آن 
است كه متوسط قيمت از متري 40.۵ ميليون تومان در 

خردادماه به 43.1 ميليون تومان رسيده است.

    بازار اجاره
 در مسير خالف جهت بازار معامالتي

درخصوص بازار اجاره پايتخت نيز تغييرات قيمت رهن 
هر متر مربع خانه در آگهي هاي سامانه مذكور در تيرماه 

نسبت به خردادماه از رشد 8 درصد حكايت دارد. هر دو 
ش��اخص مذكور در بخش فروش و اجاره ممكن است 

اختالفاتي با آمارهاي رسمي داشته باشد.
در ش��رايطي كه گزارش هاي ميدان��ي حاكي از كاهش 
معامالت خانه در تيرماه نسبت به مردادماه است، داده هاي 
مذكور هم تا حدودي كاس��تن التهابات قيمتي را نشان 
مي دهد. اين در حالي اس��ت كه بازارهاي موازي مسكن 
ش��امل بورس، ارز، طال و خودرو در ثبات نس��بي به سر 
مي برند و بخشي از سرمايه ها به بازار مسكن منتقل شده 
است. نوسانات بازار مسكن شهر تهران با فاصله يك ماهه بر 
روي كل كشور تاثير گذاشت. بر اساس گزارش مركز آمار 
تيرماه امسال شاخص قيمت مسكن در كل كشور نسبت 
به ماه گذشته 3.8 درصد افزايش پيدا كرد و اين در حالي 
است كه اين بازار در خردادماه با ثبات نسبي همراه بود. 
ظاهرا تغيير قيمت كاالهاي اساسي و نوسان بازار مسكن 
شهر تهران بر روي قيمت خانه در كل كشور تاثير گذاشته 
است. البته تورم ساالنه مسكن جاماندگي 12 درصدي را 
در مقايسه با تورم عمومي نشان داد. تورم نقطه به نقطه 
كه شاخص تغيير قيمت نسبت به تيرماه سال گذشته را 
به تصوير مي كشد از افزايش 31.8 درصد حكايت دارد. 
تورم ساالنه قيمت مسكن كل كشور در 12ماهه منتهي 
به تيرماه امسال نيز 27.۹ درصد بود. آمار و ارقام مذكور 
حاكي از آن است كه اگرچه بازار مسكن شهر تهران و كل 
كشور با نوساناتي در ماه هاي اخير مواجه شده، نسبت به 
تورم عمومي دچار جاماندگي شده است. تورم مسكن در 
هر دو شاخص نقطه به نقطه و تورم ساالنه به ترتيب 12 و 
22 درصد نسبت به تورم عمومي عقب است كه در واقع 
عليرغم افزايش قيمت هاي اسمي، كاهش قيمت هاي 
واقعي را نش��ان مي دهد. عمده كارشناسان پيش بيني 
مي كنند بازار مس��كن تا پايان سال جاري به حركت در 

مدار پايين تر از نرخ تورم ادامه دهد.

    علت رشد قيمت مسكن؟
به گزارش »تعادل«، براي رشد جهش وار قيمت مسكن 
طي چند س��اله اخير و به ويژه طي ماه هاي اخير، علل 
گوناگوني از س��وي كارشناسان مس��تقل و همچنين 
مس��ووالن دولتي و نمايندگان مجلس عنوان مي شود. 
كارشناسان مستقل با در نظر گرفتن شاخص هاي كالن 
اقتصاد همچون نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي، افزايش 
روز افزون حجم پول، رشد قيمت مسكن را همچون ساير 
كاالها اجتناب ناپذير مي دانند. اما مس��ووالن دولتي و 
نمايندگان مجلس، آگاهانه يا ناآگاهانه از اين شاخص ها 
عبور كرده و علت رشد قيمت مسكن را در عوامل دروني 
آن و از جمله تيراژ س��اخت و ساز پيگيري مي كنند. در 
همين رابطه، مجتبي يوسفي، نماينده مجلس بيان كرد: 
در حوزه مس��كن دو راه پيش روي ما است؛ يكي راهكار 
بلندمدت است كه بايد با ساخت مسكن فاصله بين عرضه 
و تقاضا را كنار بزنيم. بر اس��اس سرشماري سال ۹۵ ما 
6.۵ميليون خانوار مستاجر داريم، اگر ازدواج ها و تشكيل 
خانواده هاي جديد را نيز حساب كنيم رقم باالتر مي رود. 
براي كنار زدن فاصله بين عرضه و تقاضا ما به ۵/6 ميليون 
واحد براي پاس��خگويي به نياز مستاجران و به حدود 1 
ميليون واحد كه ساالنه به نياز كشور افزوده مي شود، نياز 
داري��م. وي با بيان اينكه زماني كه فاصله عرضه و تقاضا 
را به درس��تي مديريت نكنيم اين بازار با تالطم مواجه 
خواهد بود، اظهار كرد: در سال ۹1 به توليد ساالنه ۹۵0 
هزار واحد رسيديم اما متاسفانه در سال ۹7 توليد ما به 
300 هزار واحد رسيد. حتي ساخت و سازهايي كه توسط 
مردم صورت مي گرفت به دليل گراني مصالح ساختماني 
كاهش پيدا كرد. ما بايد در وهله اول از حوزه س��اخت و 
ساز حمايت كنيم. اين بدين معنا نيست كه دولت خود 
وارد بحث ساخت مسكن شود، دولت نبايد تصدي گري 
كند بلكه بايد شرايط را براي ساخت تسهيل كند. نماينده 

مردم اهواز در مجلس ش��وراي اسالمي، تصريح كرد: بر 
اساس قانون جهش توليد مسكن كه يك سال در مجلس 
براي آن تالش شد، بايد ساالنه يك ميليون واحد مسكوني 
ساخته شود. در اين قانون به بحث تامين منابع مالي از 
سوي بانك ها پرداخته ش��ده است. اين عزم در مجلس 
براي ساخت مسكن وجود داش��ت. تامين منابع مالي، 
حمايت از انبوه سازان واقعي و تامين زمين رايگان براي 
اقشار حمايتي از جمله موارد ديده شده در اين قانون بود.

اين عضو كميس��يون عمران مجلس تاكيد كرد: راهكار 
كوتاه مدت نيز اين است كه بايد مسكن را از سفته بازي 
خارج كنيم، روش آن نيز اخذ ماليات اس��ت. جا دارد از 
رييس جمهور و وزير راه و شهرسازي براي گام هايي كه 
در حوزه مس��كن برداشته اند تشكر كنيم. در دولت قبل 
وزير با افتخار مي گفت ما نمي خواهيم گامي براي ساخت 
مسكن برداريم. رييس جمهور دولت سيزدهم تا به امروز 
سه بار جلسه شوراي عالي مسكن را تشكيل داده است اما 

جا دارد كه اين جلسه هر ماه يك بار برگزار شود.

    اخراج سوداگران از بازار مسكن با ماليات
وي افزود: اما امروز در بحث مس��كن در چند مولفه 
دچار مشكل هستيم؛ يكي در حوزه كوتاه مدت است. 
بخشنامه اي كه براي تعيين سقف افزايش 20 و 2۵ 
درصدي اجاره بها صادر شده است راه به جايي نمي برد 
همانطوري كه در سال هاي گذشته ثمري نداشت. 
بنده به عنوان نماينده اكنون بايد جابه جا ش��وم و به 
دنبال خانه مي گردم، اين ش��رايط براي مردم خيلي 
سخت تر است. كسي حاضر به افزايش 2۵ درصدي 
نيست. اين مسائل با بخشنامه حل نمي شود. راهكار، 
اجراي اخ��ذ مالي��ات از خانه هاي خالي ب��ود. بايد 
س��امانه هايي كه بنا بود اطالعات را در حوزه مسكن 

جمع آوري مي كرد، اجرايي و تكميل مي شد.

ايرانشهردر شهر  5 سهشنبه 4 مرداد 1401    26 ذي الحجه 1443  سال نهم    شماره   Tue. July 26. 2022  2271  راهوشهرسازي

كمك نفتي دولت
 به شهرداري تهران

مهدي چمران، رييس ش��وراي ش��هر از كمك نفتي 
دولت به شهرداري تهران براي نوسازي ناوگان حمل 
و نقل عمومي خبر داد.  به گفته چمران، بحث اصلي 
در حمل و نقل عمومي كمك دولت است و اينكه بايد 
چقدر دولت كمك كند مباحثي مطرح شده است. البته 
دولت قرار است كمك هايي انجام دهد و نفت بدهد تا 
بخشي از نيازهاي مترو و اتوبوس برطرف شود. براساس 
اطالعاتي ك��ه دارم قراردادهايي هم امضا ش��ده و به 
نتيجه رسيده است. قرار است كه دولت نفت بدهد تا ما 
بتوانيم كارهايي را انجام دهيم.  او در گفت وگو با فارس 
تاكيد كرد: دولت به جاي دادن پول نقد، نفت مي دهد. 
براي مترو و اتوبوس دولت كمك نقدي نمي كند بلكه 
كمك نفتي مي كند و از پول به دست آمده نيازمندي ها 
برطرف مي شود. رييس شوراي شهر تهران افزود: البته 
اين را هم بگويم تا اين پول وارد سيستم شود دو تا سه 
سال طول مي كشد چرا كه بايد نفت در بازارهاي جهاني 
فروخته شود و هماهنگي هاي الزم انجام و تجهيزات 
خريداري ش��ود و همين امر دو سال طول مي كشد.  
چمران افزود: البته اقدامات ديگري هم در حال انجام 
است. ما در حال استفاده از ظرفيت داخل براي توسعه 
مترو و اتوبوس هستيم و قراردادهايي هم بسته شده 
اس��ت كه بتوانيم از توليد داخل براي توسعه ناوگان 
اس��تفاده كنيم. اميدوارم كه به زودي گشايش هايي 
ايجاد شود. برنامه هاي پيش روي خوبي در مديريت 
ش��هري داريم و با انجام اين اقدام��ات مي توانيم افق 
خوبي را در راستاي توسعه حمل و نقل عمومي داشته 
باشيم.همچنين قطعات براي بازسازي اتوبوس ها تامين 
شده و اين اتوبوس ها در حال ورود به خطوط هستند.

حذف تصاوير بدون حجاب
از روي 98 سنگ قبر

مديرعامل سازمان بهشت حضرت زهرا )س( گفت: در 
چند ماهه اخير و پس از هماهنگي با خانواده متوفيان، 
۹8 سنگ قبر كه تصاوير مكشوفه داشتند، جمع آوري و 
اصالح شد. سعيد غضنفري، مديرعامل سازمان بهشت 
زهرا به فارس گفت: درباره تصاوير مكش��وفه موضع ما 
از روز اول حضورمان مش��خص بود و اين موضوع را به 
صراحت هم اعالم كرديم اگر چه از س��وي رسانه هاي 
معاند و مخالف مورد اهانت قرار گرفتيم و اين شبكه ها 
موضوع را به استهزاء گرفتند.همچنين فارغ از اينكه خود 
ما به طور جدي به اين موضوع ورود كرده ايم، گاليه هاي 
بسياري هم شهروندان و خانواده هاي متوفي دارند و از 
اينكه قبور مومنين در اين آرامستان به شكل غير اسالمي 
تزئين مي شود مكدر هستند. وي تاكيد كرد: ما همچنان 
روي عقايد خود هستيم. واقعاً در شأن آرامستان مومنان 
نيس��ت كه تصوير خانم هاي مومن را به شكل كشف 
حجاب و بي حجاب روي سنگ هاي قبر حكاكي كنند. 
اين تصاويري هم كه نصب كرده اند همه شان متعلق به 
دوره هاي پيشين بوده و ما در اين دوره به جد مانع از اين 
اتفاق بوده ايم. وي تاكيد كرد: ما در اين دوره اعالم كرديم 
در صورتي كه س��نگ فروش يا نصاب نسبت به نصب 
چنين تصاويري اقدام كند، با آن مجموعه به طور كامل 
قطع ارتباط كرده و ديگر اجازه فعاليت به آنها نخواهيم 
داد. غضنفري با بيان اين مطلب كه به هر حال نمي توان 
در اين زمينه برخورد قهري كرد گفت: تالش ما اين 
است تا با دعوت خانواده متوفيان و تعامل با آنها اين 
تغييرات را ايجاد كنيم. وي گفت: در ماه هاي اخير ۹8 
سنگ با تصاوير مكشوفه با هماهنگي خانواده متوفيان 
جمع آوري و اصالح شد. ما خانواده ها را دعوت كرده و 
با رضايت آنها نسبت به اصالح تصاوير اقدام مي كنيم.

توليد كمترين زباله پايتخت 
در منطقه 9

كمترين ميزان زباله و پس��ماند خانگي روزانه در بين 
مناط��ق 22گانه تهران با رق��م 120 ُتن در منطقه ۹ 
توليد مي شود. به گزارش تسنيم، سيد محمدرحيم 
مرتضوي شهردارمنطقه ۹ اظهار كرد: »توليد زباله« 
و »مديريت پس��ماند« از جمله مهم ترين موضوعات 
شهري هستند كه در كالن شهري مانند تهران، اغلب 
در ابعاد چالش��ي اجتماعي � زيس��ت محيطي و گاه 
اقتصادي بروز مي كند. وي با اشاره به اجراي طرح هاي 
تفكيك زباله در محالت غرب��ي تهران گفت: در كنار 
فعاليت گسترده 12غرفه بازيافت منطقه مي توان از 
مراكز »پس��ماند ماركت« در خيابان سي متري جي 
و »گلماند« در خيابان س��ادات نام ب��رد، مراكزي كه 
توسعه كمي و كيفي آنها در منطقه، اثرگذاري طرح هاي 
آموزش محور و همچنين ارايه بسته هاي تشويقي و 
انگيزشي را سرعت مي بخشد. مرتضوي تصريح كرد: 
كسب عنوان منطقه اي با كمترين ميزان توليد زباله، 
به مجموعه اي از عوامل بستگي دارد كه مهم ترين شان 
وسعت و جمعيت منطقه اس��ت، در اين گذار نبايد از 
سياست ها و طرح هاي آموزشي و انگيزشي مديريت 
شهري، غافل ماند كه نقشي بس��زايي دارند. شهردار 
منطقه ۹ با تأكيد بر افزايش 1۵درصدي مش��اركت 
شهروندان منطقه در كاهش توليد زباله در غرب تهران 
افزود: »محله هاي شمشيري، استاد معين و سرآسياب 
مهرآباد به ترتيب محله هايي هستند كه با بيشترين 
ميزان مشاركت ش��ان، كمترين زباله در روز را توليد 
كرده اند و محله هاي امامزاده عبداهلل، دكتر هوشيار، 
شهيد دستغيب بيش��ترين ميزان توليد زباله در روز 
را داش��ته اند. وي با اشاره به آمار پسماندهاي منطقه 
۹ گفت: در حال حاضر 120 تن زباله در منطقه روزانه 
توليد مي شود كه از اين ميان10 تن پسماند خشك و 
110 تن پسماند تر را شامل مي شود كه در اين ميان 
ناحيه 2، توليد روزانه ۵.۵ تن پسماند خشك و 63 تن 
پسماند تر و ناحيه يك، 4.۵ تن پسماند خشك و 47 
تن پسماند تر را به خود اختصاص داده اند. همچنين 
بر اساس آمار منتش��ر شده از سوي سازمان مديريت 
پسماند شهرداري تهران منطقه ۹ به عنوان »منطقه اي 

با كمترين ميزان زباله توليدي« شناخته شده است.

اثر تورم روي قيمت
كاميون هاي دپوشده در گمرك

احم��د كريم��ي، دبير كان��ون انجمن ه��اي صنفي 
كاميون داران كش��ور اعالم كرد: با توج��ه به افزايش 
قيمت ها در بازار و افزاي��ش تورم، قيمت كاميون وارد 
شده، قبل از ترخيص و ورود به بازار افزايش پيدا كرده 
و نزديك به دو برابر شده  است. يعني به طور ميانگين 
قيمت كاميوني كه با كمتر از 2 ميليارد تومان وارد شده 
امروز به باالي 3.۵ ميليارد تومان رسيده و كسي كه در 
همان زمان قدرت خريد اين كاميون و نوسازي كاميون 
فرسوده خود را داشت امروز ديگر قدرت خريد را ندارد.  
كريمي در گفت وگو با ايلنا درباره روند نوسازي ناوگان 
فرسوده باري اظهار كرد: طبق بند »س« ماده 30 قانون 
برنامه دايمي كشور، دارندگان ناوگان فرسوده مي توانند 
با استفاده از واردات كاميون هاي با عمر سه سال اروپايي 
و اسقاط، كاميون هاي خود را نوسازي كنند اما به دليل 
عدم ارايه مشوق و تسهيالت، مالكان ناوگان فرسوده 
نتوانستند نسبت به نوسازي كاميون هاي فرسوده اقدام 
كنند. وي با اشاره به روال ترخيص كاميون هاي وارداتي 
ادامه داد: در حال حاضر هر كاميون وارداتي كه تاييد 
سازمان استاندارد، محيط زيست و تاييد كد ساتا براي 
تاييد منشأ خارجي ارز اختصاص يافته را دريافت كند، 
امكان ترخيص را دارد اما مشكل اين است كه خريداران 
براي ترخيص كاميون بايد گواهي اسقاط ارايه دهند و 
برخي از واردكنندگان نتوانستند گواهي اسقاط را ارايه 
دهند. دبير كانون انجمن ه��اي صنفي كاميون داران 
كشور گفت: براساس قانون امكان حذف ناوگان فرسوده 
در قبال واردات كاميون وجود ن��دارد و براي رفع اين 
مشكل كميسيون عمران ورود كرده و پيشنهاد اين است 
كه قبل از هر گونه ثبت سفارش براي واردات، ناوگان 
فرسوده به ازاي واردات ناوگان نو معرفي شود. كريمي 
درباره دليل عدم ارايه گواهي اسقاط براي تحقق شروط 
ترخيص كاميون هاي وارداتي اظهار كرد: ش��روطي 
براي ترخيص در قانون ذكر ش��ده و معتقدم اساسا از 
ابتدا سازمان راهداري به اشتباه وارد اقدام شد. در حال 
حاضر تعداد زيادي كاميون در گمرك رسوب كرده اند 
يا ترخيص شده اند و در اختيار خريدار قرار دارند اما عمال 
از حيز انتفاع خارج هستند. واردات كاميون هنر نيست 
در واقع در انجام اين طرح، به سرانجام رسيدن نوسازي 
ناوگان اهميت دارد نه اينكه تعداد زيادي كاميون وارد 
شود اما به كاهش سن ناوگان كمكي نكند. قرار براين بود 
كه دولت دارندگان ناوگان فرسوده را ترغيب به نوسازي 
كند بنابراين براي تحقق آن بايد امكان و شرايطي براي 
دارندگان ناوگان فرس��وده ايجاد مي شد كه بتوانند با 
استفاده از تس��هيالت دولتي كاميون فرسوده خود را 
از رده خارج و نس��بت به خردي كاميون نو اقدام كنند 

اما خروجي بي برنامگي ها همين وضع موجود است. 
وي ادامه داد: سرمايه دارندگان ناوگان فرسوده همين 
كاميون فرسوده اس��ت كه محل درآمد آنها محسوب 
مي شود و سرمايه ديگري در اختيار ندارند كه بخواهند 
ب��ا آن 70 تا ۹0 هزار يورو صرف خريد كاميون كنند و 
هزينه هاي جانبي آن مانند تهيه كد ساتا و هزينه هاي 
خدمات محيط زيست و استاندارد و گمركي را پرداخت 
كنند. وقتي دولت هيچگونه تسهيالتي را براي نوسازي 
ناوگان ارايه نمي كند، طبيعتا دارندگان ناوگان فرسوده 
هم نمي توانند هزينه ه��اي آن را بپردازند. دبير كانون 
انجمن هاي صنفي كاميون داران كش��ور تاكيد كرد: 
دارندگان ناوگان فرس��وده اگر اين ميزان س��رمايه را 
در اختيار داش��تند كه ديگر نيازي به خدمات دولتي 
نداش��تند و اساس��ا قرار براين بود كه نوسازي ناوگان 
فرسوده با محوريت دارندگان ناوگان فرسوده انجام شود 
كه اين اتفاق نيفتاد و به همين دليل امروز با اين معضل 
مواجه شده ايم. بخش قابل توجهي از كاميون هاي وارد 
ش��ده را رانندگاني خريداري كردند كه در گذشته از 
رانندگان حمل و نقل جاده اي بودند و امروز امكان ارايه 
گواهي اسقاط را هم ندارند. بايد توجه داشته باشيم 
كه به دنب��ال افزايش قيمت كاميون هاي نو قيمت 
كاميون هاي فرس��وده هم باال رفت.  كريمي گفت: 
پيش از ابطال راي ديوان، ناوگان باالي 2۵ س��ال، 
جزو ناوگان فرسوده محسوب مي شدند. دراين مدت 
هم دولت نتوانست تسهيالتي براي امكان نوسازي 
ن��اوگان را به رانندگان ارايه ده��د و از اين رو امكان 
اعمال محدوديت تردد هم براي كاميون هاي فرسوده 
وجود نداش��ت. براي مثال در حال حاضر دارندگان 
ناوگان باالي ۵0 س��ال تس��هيالتي براي نوسازي 
ناوگان خود احتياج داش��ته و از سوي ديگر امكان 

اعمال محدوديت تردد اين كاميون ها وجود ندارد.

برخورد با فروشندگان ارزي 
بليت هواپيما به اتباع خارجي

رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري اعالم كرد: 
فروش ارزي بليت هواپيما به اتباع خارجي لغو شده 
و با متخلفان برخورد كرده و خواهيم كرد. به گزارش 
ايس��نا، از ابتداي تير ماه امسال نرخ بليت هواپيما 
در مس��يرهاي داخلي براي اتباع غيرايراني ارزي 
محاسبه و بر اين اساس محاسبه قيمت فروش بليت 
 به اين مسافران معادل قيمت » بيزينس كالس «
 شد. اين مصوبه مورد انتقاد بسياري از سوي وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت 
امور خارجه، نمايندگان مجلس، فعاالن گردشگري 
و مسافران خارجي قرار گرفت. نهايتا اين تصميم با 
دستور وزير راه و شهرسازي لغو شد و قرار بر اين بود 
كه از اين به بعد مبناي محاسبه فروش بليت به اتباع 
خارجي مانند سابق ريالي باشد.  اما با وجود تغيير 
اين تصميم و توقف فروش دالري بليت پروازهاي 
داخلي، برخي ش��ركت هاي هواپيمايي مقاومت 
كرده و بس��ياري از مسافران و گردشگران خارجي 
سرگردان شده اند. محمد محمدي بخش، رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري در اين باره گفت: اگر 
مس��افر غير ايراني از خارج از ايران، بليت پروازي 
را خري��داري كند طبيعتا با نرخ ارزي محاس��به و 
دريافت مي شود اما اگر اين اتفاق در داخل كشور 
رخ دهد غيرقانوني است و بايد ريالي محاسبه شود.
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معاونشهردار:ازنظراقتصاديفعاليتاتوبوسرانيدرستنيست

عقب نشيني قيمت مسكن با تورم عمومي

فرسودگي ۱۰۰ درصدي ناوگان اتوبوس پايتخت 
مجتبي شفيعي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران با اشاره به عقب ماندگي جدي ناوگان حمل و نقل 
عمومي پايتخت گفت: بيش از 10 سال است كه هيچ 
حمايت جدي توسط دولت از حمل و نقل شهري تهران 
صورت نگرفته است كه همين امر باعث شده تا اجزاي 
مختلف س��امانه حمل و نقلي دچار فرسودگي جدي 
شود. شفيعي كه در يك نشست خبري با اصحاب رسانه 
سخن مي گفت، افزود: نمي توان روي حل يك موضوع 
در حمل و نقل تمركز كرد چرا كه تمامي زيرمجموعه ها 
وضعيت اضط��راري پيدا كرده ان��د و بايد همزمان به 
آنها پرداخته شود. بر همين اس��اس 60 پروژه اصلي 
در قرارگاه حمل  و نقل تعريف شده است تا بخشي از 
عقب ماندگي هاي موجود را جبران كند. تجربه جهاني 
براي شهرهايي نظير تهران نشان مي دهد كه بايد سه 

رويكرد در شهر دنبال شود.
وي توس��عه حمل و نقل انسان محور را يكي از آن سه 
رويكرد اعالم كرد و گفت: توس��عه حمل و نقل انسان 
محور طي سال هاي گذشته به صورت شعار كليشه اي 
درآمده و به صورت جدي در ش��هر اجرا نشده است. 
توس��عه حمل و نقل عمومي و روش ه��اي مديريت 
تقاضاي س��فر جزو دو رويكرد ديگر هس��تند، البته 
بخش هاي محدودي از مديريت تقاضاي سفر در تهران 
اجرا شده است كه به دنبال روش هاي جديد هستيم.

    53۰ هزار ميليارد تومان
 نياز مالي ناوگان حمل  و نقلي تهران

معاون شهردار تهران با تأكيد بر اينكه مهم ترين مشكل 
مديريت شهري كه باعث عقب ماندگي در ناوگان شده، 
منابع مالي اس��ت، عنوان كرد: نياز شهر تهران براي 
رسيدن به تحقق برنامه هاي اساس��ي و برنامه ريزي 
ش��ده ۵30 هزار ميليارد تومان به قيمت سال 1400 
است. اين عدد با رويه هاي تأمين منابع گذشته، در توان 
مديريت شهري نيست. هيچ وقت شهرداري نمي تواند و 
قرار نيست كه به تنهايي مشكل شهر تهران را حل كند.

    هزينه اصلي ۱۰ برابر كرايه مسافر
وي با اشاره به تقسيم بندي سهم يك سومي شهرداري، 
دولت و مس��افر به عنوان پرداخت يارانه كرايه وسايل 
ناوگان گفت: 10 برابر كرايه اي كه از مس��افر دريافت 
مي ش��ود، هزينه اصلي جابه جايي اس��ت. ۹0 درصد 
هزينه جابه جايي برعهده شهرداري گذاشته شده است. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران يادآور 
شد: در بين ناوگان هاي مختلف، تاكسيراني وضعيت 
بهتري دارد چرا كه ۵0 درصد فرس��وده و اتوبوسراني 
100 درصد فرسوده است. تأمين ناوگان تاكسيراني 
در گذش��ته به صورت تس��هيالت جايگزين دولت از 
طريق سيس��تم بانكي و مابه التفاوت سود تسهيالت 
ارزان قيمت و همچنين ناوگان ارزان قيمت تر از بازار آزاد 
بود اما در حال حاضر همه اين موارد حذف شده است. 
معاون شهردار تهران گفت: در گذشته 4800 اتوبوس 
فعال در تهران داشتيم چون از آنها حمايت نشد، روز 
به روز تعدادشان كاهش يافت و در حال حاضر تعداد 

اتوبوس هاي فعال به 2300 دستگاه رسيده است كه 
عمر متوسط آنها 13 سال است. شفيعي با بيان اينكه 
ش��هر تهران به ۵000 اتوبوس ديگر ني��از دارد، ادامه 
داد: وضعيت اتوبوس��راني به مرحله اسفناكي رسيده 
اس��ت و اين 2300 اتوبوس را با چنگ و دندان حفظ 
مي كنيم به گونه اي كه آنقدر فرس��ودگي آنها جدي 
اس��ت كه از نظر اقتصادي اين نحوه فعاليت درس��ت 
نيست و ما بايد اتوبوس نو بخريم اما قيمت اتوبوس هاي 
نو آنقدر گران است كه شهرداري به تنهايي نمي تواند 
آن را تهيه كند. هرچند كه وزارت كش��ور قول خريد 
۹00 اتوبوس نو را به ما داده است كه آورده دولت 80 
درصد و آورده ش��هرداري 20 درصد است و تاكنون 
100 ميليارد تومان نيز پرداخت كرديم و اگر اين ۹00 
اتوبوس تحويل شهرداري شود تحول زيادي در سامانه 
اتوبوسراني رخ مي دهد. وي با بيان اينكه ۵0 دستگاه 
اتوبوس برقي نيز توسط بخش خصوصي خريداري و 
وارد چرخه مي شود، اظهار كرد: اميدواريم از مهرماه 

تحويل اتوبوس ها شروع شود كه بتوانيم با يك مدل 
اقتصادي شاهد فعاليت بخش خصوصي باشيم.

    افزايش مسافران مترو 
به 4 ميليون نفر در روز

شفيعي همچنين عنوان كرد: ظرفيت از جابه جايي 2 
ميليون به 4 تا ۵ ميليون مسافر در روز مي رسد. اگر 
ش��بكه مترو به تناسب افزايش يابد، اين جابه جايي 

در روز به 10 ميليون مسافر خواهد رسيد.

    طلب 4 هزار ميلياردي
 از جريمه هاي راهور

شفيعي با بيان اينكه در گذشته تسهيالت جايگزين 
براي توس��عه حمل و نقل پرداخت مي ش��د يا عالوه 
بر تزريق نق��دي فاينانس نيز به ش��هرداري ها تعلق 
مي گرفت، اظهار كرد: اما حاال س��هم شهرداري ها از 
محل جرايم راهور كه وصل شده به درستي پرداخت 
نمي شود و ما در جلسه با رييس جمهور اين موضوع را 
به صراحت اعالم كرديم و او نيز تعجب كرد كه چرا به 
اين صراحت قانون عمل نمي ش��ود و جالب است كه 
4000 ميليارد تومان اصل طلب ما در اين حوزه است. 
وي با بيان اينكه در رويكرد جديد در نظر داريم از منابع 
بخش خصوصي استفاده كرده و با رويكرد »تي او دي« 
وضعيت و مشكالت ترافيك را حل كنيم، تصريح كرد: 
همچنين ظرفيت ماده 12 قانون توليد را فعال مي كنيم 
كه براساس آن يك ارتباط بين سرمايه گذاري و مصرف 
سوخت برقرار شده كه هرچقدر سرمايه گذاري افزايش 
يابد مصرف س��وخت كاهش يافته و در اين حوزه به 
حمل و نق��ل يارانه تعلق مي گيرد كه بس��ته كاملي 
شامل مدهاي مختلف حمل و نقل آماده كرده ايم كه 
مد حمل و نقلي به چه ميزان يارانه دريافت مي كند و به 
چه ميزان صرفه جويي در آن رخ مي دهد كه بتوانيم 
اين ظرفيت ماده 12 را فعال كنيم كه اين بسته در 

نوبت تصويب در شوراي اقتصاد است.



وزير ارتباطات و فناوري اطالعات هفته گذشته در توجيه 
فعال سازي اجباري Safe Search گوگل به دو نكته  اشاره 
كرد كه »نگراني خانواده ها از دسترسي كودكان به محتواي 
غيراخالقي« و همچنين »مرسوم بودن اين روند در خيلي 
از كشورها« را شامل مي شد. اين درحالي است كه بررسي 
كشورهاي دنيا نش��ان مي دهد كه غير از ايران، فقط سه 
كشور عربستان سعودي، امارات متحده عربي و كويت اين 
امكان گوگل را به صورت اجباري براي همه شهروندانشان 
 فعال كرده ان��د. البته آنها ب��راي اجباري ك��ردن حالت

 Safe Search ب��ه DNS hijacking ي��ا اصطالحًا 
دستكاري و ربودن دامنه متوس��ل نشده اند. فعال شدن 
اجباري اين امكان در اين سه كشور به ارتباط اين دولت ها 
با ش��ركت گوگل برمي گردد. در شبه جزيره كريمه، كوبا 
و س��وريه خود شركت گوگل س��رويس هاي مختلفش 
را به ش��كل محدود ارايه مي كن��د و بخش هايي از موتور 
جس��ت وجوي گوگل با محدوديت از سوي خود گوگل 
همراه است. س��رويس جس��ت وجوي گوگل در چين و 
كره ش��مالي نيز به طور كلي دردسترس نيست و شرايط 
اين دو كش��ور را نمي توان با شرايط ايران مقايسه كرد. به 
نظر مي رس��د منظور وزير ارتباطات از خيلي از كشورها 
سه كشور عربس��تان، امارات و كويت باشد. در بين بقيه 
كشورهاي دنيا اگر هم محدوديتي در استفاده از سرويس 
گوگل باشد، چنين محدوديتي از سوي دولت ها صورت 
 Safe نگرفته است. بررسي وضعيت فعال بودن اجباري
Search در ۱۹۵ كشور دنيا نشان مي دهد كه گوگل در 
چين فيلتر شده و مردم چين از موتور جست وجوي بومي 
بايدو اس��تفاده مي كنند. در كريمه، كوبا، سوريه و ايران، 
گوگل سرويس هاي مختلف خود را به شكل محدود ارايه 
مي كند و بخش هاي از موتور جست وجوي گوگل نيز در اين 
كشور با محدوديت از سمت خود گوگل همراه است. اين 
محدوديت ها نيز از تحريم هاي اياالت متحده امريكا بر اين 
كشورها سرچشمه مي گيرند. در كره شمالي نيز اينترنت 
به شكل بس��يار محدود و براي افراد خاص ارايه مي شود از 
طرفي خود گوگل نيز سرويس هاي خود را براي اين كشور 
 Safe Search تحريم كرده است. فعال س��ازي اجباري
براي كاربران ايراني محدود به گوگل نمي شود و موتورهاي 
جست وجوي DuckDuckGo و Bing هم به همين 
وضعيت دچار ش��ده اند. به تازگي خبر از رفع فيلتر موتور 
جست وجوي روسي ياندكس در ايران پخش شده اما در 
 ياندكس هم حالت Family Search )كه همان كاربرد 
Safe search را دارد( به صورت اجباري فعال است و با 
غيرفعال كردن آن هم تغييري در نتايج جست وجو اتفاق 
نمي افتد. حفاظت از كودكان در فضاي مجازي، استداللي 
اس��ت كه موافقان محدوديت هاي اينترنت مثل محدود 
كردن موتورهاي جست وجو در ايران بر آن تكيه مي كنند. 
اما تجربه هاي جهاني نشان داده كه آگاه كردن خانواده ها و 
فراهم كردن ابزارهايي كه آنها خودشان بتوانند با توجه به 
نيازهاي فرزندانشان حضورشان را در فضاي مجازي كنترل 

كنند تأثير بيشتري دارد. بسياري از كشورها و همچنين 
شركت هايي كه فعاليتشان به فضاي آنالين مرتبط است، 
امكاناتي براي حفاظت از ك��ودكان در فضاي آنالين ارايه 
مي دهند و با دادن آگاهي و ابزار كنترل به خانواده ها كمك 
مي كنند تا هم محتواي مورد استفاده كودكانشان را كنترل 
كنند و هم از داده هاي آنها در فضاي مجازي حفاظت كنند. 
وزي��ر ارتباطات همچني��ن در مي��ان صحبت هايش از 
خانواده هايي گفت كه نگراني از محتواي دردس��ترس 
فرزندانش��ان را با دولت در ميان گذاشته اند. او مشخص 
نكرده اين خانواده ها چه كساني بودند و چطور نگراني شان 
را ب��ا او در ميان گذاش��ته اند. تا به ح��ال نتايجي از هيچ 
نظرسنجي اي از خانواده هاي ايراني براي تأييد فعال شدن 
اجباري حالت جس��ت وجوي امن گوگل منتشر نشده 
است. همچنين خبري از برگزاري جلسه با حضور وزير 
ارتباطات ك��ه در آن نماينده هايي از خانواده هاي ايراني 
دعوت شده و درباره اين موضوع صحبت كرده باشند در 
دست نيست. آخرين باري كه يك نفر از اين وزارت خانه 
درباره اينترنت امن در يكي از شبكه هاي اجتماعي از 
والدين نظرسنجي كرد، نتيجه به نفع محدوديت فضاي 
مجازي نبود و بيشتر مردم تمايلي به استفاده از اينترنت 
امن نداشتند. همچنين مشخص نيست اگر خانواده ها 
نگران مواجهه كودكانش��ان با محتواهاي غيراخالقي 
و خشونت آميز هس��تند، چرا همه مردم ايران، بزرگ 

و كوچ��ك تحت تأثير اين نگراني ق��رار گرفته اند و 
مجبور به استفاده از محتواي محدودشده هستند.

   كودكان بيشتر از بزرگساالن
 به ابزارهاي فيلترشكن مجهز هستند

بسياري از كارشناسان مي گويند اتفاقاً كودكان به ابزارهاي 
دور زدن فيلترينگ بيش��تر از بزرگساالن مجهز هستند. 
سيامك زند رضوي، جامعه ش��ناس و فعال حوزه كودك 
به زوميت مي گويد: »كودك يعني فرد زير ۱۸ سال كه به 
سرعت نسبت به استفاده از تكنولوژي مجهز مي شود و اين 
تجربه را بين هم سن وساالنش تكثير مي كند. بنابراين اينكه 
به بهانه محدود كردن كودكان بخواهيم همه را محدود كنيم 
نتيجه بخش نيست؛ چراكه در درجه اول داريم به بزرگساالن 
كه كمتر به ظرفيت ها و ميانبرها آشنايي دارند جفا مي كنيم 
و همچنين باعث مي شويم كودكان زير ۱۸ سال مجبور 
ش��وند به دنبال راه هاي ديگري بگردند و به سرعت آنها را 
ياد بگيرند.« زند رضوي مي گويد ابتدا بايد از تصميم گيران 
بپرسيم چرا به خانواده ها براي كنترل محتواي دردسترس 
كودكان اعتماد نمي كنند اما به كارشناسان شركت گوگل 
اعتماد دارند: »اگر با آنها وارد گفت وگو شويد مي گويند ما به 
كارشناسان شركت گوگل و محتوايي كه آنها براي كودكان 
مناسب مي دانند اعتماد كرده  ايم و از حالت جست وجوي 
امن استفاده كرده ايم. اينجا تناقضي وجود دارد. درحالي كه 

مسووالن هميشه تصميم گيري هاي ديگران را براي 
مردم ايران محكوم مي كنند، چطور اين بار كارشناسان 
گوگل را باصالحيت مي دانند و درمقابل اين صالحيت 

را در پدر و مادرها به رسميت نمي شناسند؟«

    كنترل فضاي مجازي براي كودكان
 بايد با كمك والدين انجام شود

به گفته او محدوديت هايي كه براي حفاظت كودكان اعمال 
مي شوند اگر با ايجاد فرصت گفت وگو همراه نباشد اثربخش 
نخواهند بود: »براي مثال در مورد محتواهاي پورنوگرافي 
وقتي شما از طرفي گفت وگو كردن درباره سالمت جنسي 
بچه ها را در مدارس و تلويزيون تابو اعالم مي كنيد و از طرفي 
با افزايش محدوديت ها براي كاربران امكان دردسترس 
بودن فيلترشكن  ها را باال مي بريد، كودكان به اين محتوا 
دسترس��ي پيدا مي كنند و به مرور روابط جنس��ي را به 
همين عنوان فهم مي كنند. چون چيز ديگري به آنها گفته 
نمي شود و همين موضوع خطر سوءاستفاده از كودكان را 
باال مي برد.« اين فعال حوزه كودك مي گويد در درجه 
اول بايد در سياست هاي حفاظت از كودكان در فضاي 
آنالين، احترام به كودك و احترام به خانواده او را اصل 
قرار داد و كنترل فض��اي مجازي براي كودكان، بايد با 
كمك والدين و معلمان و گفت وگوي اين  دو با كودكان 
اتفاق بيفتد تا باعث شود كودكان آسيب كمتري ببينند.
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رايانه كوانتومي جديد 
با قابليت افزوده ابداع شد

محققان يك رايانه كوانتومي ابداع كرده اند كه عملكرد 
آن فرات��ر از اطالعات دو دويي اس��ت و مي تواند منابع 
رايانشي مضاعفي را فراهم كند كه تاكنون در دستگاه هاي 
كوانتومي فعلي پنهان بوده است. به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از اينترستينگ انجينرينگ، در مه  ۲۰۲۲ 
ميالدي گروهي از محققان دانشگاه هاي اينسبروك 
اتري��ش، RWTH آخن آلمان و انس��تيتو تحقيقات 
Forschungszentrum Jülich  روش��ي اب��داع 
كردند كه به توليد رايانه هاي كوانتومي بدون اش��تباه 
منجر مي ش��د. چنين رايانه اي ش��امل عمليات هاي 
رايانش��ي ۲ بيت كوانتومي است و مي توان آنها را براي 
انجام هر وظيفه اي به كار گرفت. اكنون محققان با كمك 
بودجه هاي دريافتي از بنياد س��يمونز يك فاز از ماده را 
توليد كرده اند كه رفتار آن طوري اس��ت كه گويي در 
محيط دو بعدي وجود دارد. به گفته آنها اطالعات ذخيره 
شده در اين فاز عجيب و جديد ماده در مقابل اشتباهاتي 
كه در تنظيمات معمول رايانه هاي كوانتومي وجود دارد، 
مصون است. محققان دانشگاه اينسبورك اتريش يك 
رايانه كوانتومي مهندسي كرده اند كه عملكرد آن فراتر از 
اطالعات دو دويي )باينري- صفر و يك( است و مي تواند 
منابع رايانش��ي مضاعفي را فراهم كند كه تاكنون در 
دستگاه هاي كوانتومي فعلي پنهان مانده بوده اند. مارتين 
رينگ بائر فيزيكدان تجربي دانشگاه اينسبورك در اين 
باره مي گويد: بلوك هاي سازنده رايانه هاي كوانتومي 
بسيار فراتر از صفر و يك هستند. محدود كردن آنها به 
سيس��تم هاي دو دويي اجازه نمي دهد اين دستگاه ها 
از تمام پتانس��يل خود بهره گيرند. محققان يك رايانه 
كوانتومي ابداع كرده اند كه مي تواند محاسبات دلخواه 
با كيوبيت ها )ارقام كوانتومي( را انجام دهد و در نتيجه 
قدرت رايانش بيش��تري با ذرات كوانتومي كمتري را 
فراهم كند. طبق اطالعات موجود در بيانيه مربوط به 
اين پژوهش آمده است: در رايانه كوانتومي اينسبروك 
اطالعات در اتم هاي كلسيوم ذخيره مي شوند. هريك 
از اين اتم ها به طور طبيعي ۸ حالت مختلف دارند كه از 
بين آنها معمواًل فقط ۲ حالت براي ذخيره اطالعات به 
كار مي رود. در حقيقت تقريباً تمام رايانه هاي كوانتومي 
به حالت هاي كوانتومي بيشتر از آنچه براي محاسبات 
استفاده مي كنند، دسترسي دارند. محققان با مهندسي 
رايانه هاي كوانتومي كه مي توانند از پتانسيل كامل اين 
اتم ها استفاده كنند، دستگاه برتري ابداع كرده اند كه 
قادر است دستاوردهاي بيشتري داشته باشد و همزمان 
نسبت به همتايان خود قابل اطمينان تر است.توماس ونز 
مولف پژوهش جديد در اين باره مي گويد: سيستم هاي 
كوانتومي به طور معمول بيش��تر از دو حالت دارندو ما 

نشان داديم مي توان آنها را نيز كنترل كرد.

بيل گيتس ۶ ميليارد دالر بخشيد
بيل گيتس، موسس و مديرعامل سابق مايكروسافت، 
به تازگي س��هامي به ارزش بيش از شش ميليارد دالر 
را به بنياد خيريه اش بخش��يد اما همچنان پنجمين 
ثروتمند بزرگ جهان اس��ت. به گزارش ايسنا، اسناد 
تنظيم شده نزد كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا 
نش��ان داد بيل گيتس نزديك به ۵.۲ ميليارد دالر از 
سهام خود در شركت راه آهن ملي كانادا را به بنياد بيل 
و مليندا گيتس بخشيد. همچنين بيل گيتس سهامي 
به ارزش ۹۹۵ ميليون دالر در شركت »دير اند كو« را به 
اين بنياد بخشيد. بيش از سه ميليون سهم از شركت 
سرمايه گذاري كس��كيد بيل گيتس به اين سازمان 
غيرانتفاعي خصوصي منتقل ش��ده است. طبق آمار 
بلومبرگ، ثروت گيتس اكنون ۱۱۲ ميليارد دالر است 
كه پايين تر از ايالن ماس��ك، جف بزوس، برنارد آرنو و 
گوتام آداني است. بيل گيتس كه يكي از بنيانگذاران 
مايكروسافت است، هفته گذشته در يك رشته توييت 
وع��ده داده بود ۲۰ ميلي��ارد دالر از ثروتش را به بنياد 
بشردوستانه خواهد بخشيد و قصد دارد در آينده همه 
ثروتش را ببخشد. گيتس در توييتي نوشته بود: »در 
فهرست ثروتمندترين افراد جهان تنزل پيدا خواهد كرد 
و نهايتا از اين فهرست خارج مي شود.« بنياد بيل و مليندا 
گيتس اوايل ماه جاري اعالم كرده بود كمكهاي ساالنه 
خود را تا سال ۲۰۲۶ به ۹ ميليارد دالر افزايش خواهد داد. 
با وعده هاي اخير و كمك هاي مالي، وقف صورت گرفته 
توسط اين بنياد به حدود ۷۰ ميليارد دالر مي رسد كه 
شامل ۳.۱ ميليارد دالر كمك ساالنه از سوي وارن بافت 
است. بيل گيتس هفته گذشته در توييتر اعالم كرده 
بود من موظف هستم ثروتم را به اشكالي كه بيشترين 
تاثي��ر را در كاهش رنج و بهبود زندگي افراد دارند، به 
جامعه برگردانم و اميدوارم كه ديگراني كه در موقعيت 
ثروت بزرگ قرار دارند، در اين لحظه قدم بردارند. بر 
اساس گزارش بيزنس اينسايدر، بنياد بيل و مليندا 
گيتس سال گذشته اعالم كرده بود اگر مليندا فرنچ 
گيتس، همسر سابق بيل گيتس نتواند با وي كار كند، 
از رياست مشترك اين بنياد كناره گيري خواهد كرد. 

چين  و تضمين امنيت داده هاي 
مشتريان در ارزهاي ديجيتال

يك مقام بانك مركزي چين اعالم كرد اين سازمان 
از داده هاي خصوصي كاربران هنگام اس��تفاده از 
يوان ديجيتال محافظت مي كند. اين درحالي است 
كه دولت چين سعي دارد استفاده از يوان ديجيتال 
را تروي��ج كند. به گ��زارش مهر به نق��ل از رويترز، 
موچانگچ��ون مديرعامل انس��تيتو تحقيقات ارز 
ديجيتال بانك مركزي چين در اين باره مي گويد: 
يكي از ويژگي هاي اصلي ي��وان ديجيتال ويژگي 
ناشناس ماندن آن است و بانك مركزي نيز ناشناس 
مان��دن تراكنش ها را تا ح��د معقوالنه اي تضمين 
مي كند. او در ادامه گفته بود: از س��وي ديگر يوان 
ديجيتال از فعاليت هاي غيرقانوني مانند پولشويي، 
تامين مالي سرمايه گذاران و فرار مالي جلوگيري و با 
آنها مقابله مي كند. به اين ترتيب امنيت مالي حفظ 
مي ش��ود. بانك »خلق چين« يكي از پيشروها در 
توسعه و صدور يوان ديجيتال است كه در حقيقت 
جايگزين قابل رديابي براي اس��كناس و س��كه به 
ش��مار مي رود. اين درحالي اس��ت كه بانك هاي 
مركزي جهان تصمي��م دارند از ارزهاي ديجيتالي 
براي مدرن سازي سيستم هاي مالي خود، محافظت 
در مقاب��ل رمزارزهايي مانند بيت كوين و تس��ريع 
پرداخت هاي داخلي و بين المللي اس��تفاده كنند. 
اقدامات چين در اين زمينه بس��يار پيشرفته است 
و اين كش��ور اكنون طرح هاي آزمايشي متعددي 
براي سناريوهاي پرداخت مختلف انجام داده است.

برگزاري سيزدهمين دوره 
مسابقات سراسري برنامه نويسي 

»حلي نت« با حمايت همراه اول
سيزدهمين دوره مس��ابقات سراسري برنامه نويسي 
»حلي نت« در دو رده سني برگزار مي شود.  به گزارش 
اداره كل ارتباط��ات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، 
گردهمايي بزرگ برنامه نويسي دانش آموزان دوره هاي 
اول و دوم متوسطه در قالب »سيزدهمين دوره مسابقات 
سراسري برنامه نويسي حلي نت« با حمايت آكادمي 
همراه اول روز جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱، برگزار مي ش��ود. 
اين دوره از مسابقات حلي نت برخالف دوره هاي گذشته، 
در يك مرحله  و به صورت حضوري برگزار مي شود كه 
شركت كنندگان در يك مسابقه فشرده بين بهترين هاي 
برنامه نويسي و كامپيوتر كشور، به رقابت مي پردازند. 
با توجه به برگزاري اين رويداد حوزه علوم و مهندسي 
كامپيوتر در يك روز، مسابقات جانبي و كارگاه هاي آن 
نيز در همين تاريخ برگزار مي شود. اين مسابقه بيشتر به 
مهارت حل مساله و برنامه نويسي مي پردازد كه موفقيت 
در آن، كمك شاياني به دانش آموزان براي موفقيت در 
المپياد كامپيوتر مي كند. برگزاري اين رويداد براي دو 
رده س��ني »الف« و »ب« است كه شامل دانش آموزان 
دوره اول متوسطه، دوم متوسطه و دانشجويان سال اول 
دانشگاه مي شود. جوايزي هم كه براي نفرات اول تا سوم 
»رده الف« در نظر گرفته ش��ده به ترتيب ۷۵، ۵۰ و ۳۵ 
ميليون ريال و براي نفرات اول تا سوم »رده ب« به ترتيب 
۱۰۰، ۷۵ و ۵۰ ميليون ريال است. همچنين مجموع 
جوايز در نظر گرفته ش��ده براي مسابقات جانبي اين 
رويداد به ارزش ۱۰۰ ميليون ريال است كه عالقه مندان 
جهت كسب اطالعات بيشتر و همچنين ثبت نام كه تا 
روز سه ش��نبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ ادامه دارد، مي توانند به 

نشاني www.hellinet.ir مراجعه كنند.

همراه يار به كل كشور رسيد
سرويس خدمت در محل »همراه يار« كه ايده آن توسط 
يكي از اپراتورهاي تلفن همراه شكل گرفت، اكنون پاي 
خدمات دهي آن به تمامي مراكز استان كشور باز شده و 
عالوه بر آن در ۵۹ شهر نيز سرويس مي دهد.  همزمان با 
شيوع ويروس كرونا، نگراني مردم و مسووالن بابت افزايش 
آمار ابتال و مرگ و  مير باال رفت و نه تنها تغييرات بسياري 
را در س��بك زندگي مردم ش��اهد بوديم، بلكه تغييرات 
زيادي ني��ز در ادامه روند فعاليت كس��ب و  كارها ايجاد 
شد. بسياري از مش��اغل در مقابل اين ويروس منحوس 
كمر خم كرده و تعطيل ش��دند اما بسياري ديگر با ايجاد 
تغييراتي در فرآيندهاي كسب و كاري خود و ايجاد زمينه 
ارايه خدمات به ش��كل آنالين، موفق شدند همچنان در 
صحنه بمانند. در اين بين همراه اول به عنوان نخستين و 
بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور نيز كه پرچمدار ارايه 
بسترهاي آنالين و پلتفرم هاي ديجيتال به تمامي كسب 
و كارهاي كشور و اركان سازماني و ارگاني در زمان شيوع 
اين ويروس بود، با درك اين مقوله مهم و همچنين اهداف 
انسان دوستانه اي چون »حفظ سالمت مردم«، »رعايت 
فاصله گذاري هاي اجتماعي« و در نهايت »افزايش رضايت 
مشتركان تلفن همراه«، يكي از سرويس هاي جديد خود 
با عنوان »همراه يار« را رونمايي كرد. بنابراين مشتركان 
دايمي يا اعتباري اين اپراتور مي توانند از طريق سرويس 
»همراه يار«  از خدماتي مانند انتقال مالكيت شماره تلفن 
همراه، فعالسازي سيمكارت، تبديل خط اعتباري به دايمي 
و ترابرد به همراه اول استفاده كنند. همچنين ساير خدمات 
قابل دريافت در محل ش��امل قطع سيمكارت مفقودي، 
تعويض سيمكارت و تغيير آدرس مي شود. اين سرويس كه 
در ابتدا به صورت محدود در برخي مراكز استان به صورت 
پايلوت آغاز به كار كرد، اكنون در ۳۱ مركز استان و ۵۹ شهر 
خدمات مربوط به همراه اول را در موقعيت مكاني موردنظر 
مش��تركانش ارايه مي دهد. براساس اطالعات مندرج در 
سايت همراه اول، تمام مش��تركان اين اپراتور در سراسر 
كشور مي توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
۸ الي ۱۶ و روزهاي پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ از همراه يار 
سرويس دريافت كنند. همچنين سرويس همراه يار در 
شهر تهران در روزهاي تعطيل از ساعت ۸ الي ۱۴ و روزهاي 

پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۶ به ارايه خدمات مي پردازد.

بهجزايران،فقطچهاركشورديگردردنياجستوجويامنرابرايشهرونداناجباريكردهاند

محدوديت گوگل؛ توفيق يا تنبيه؟

آيا موتور جست وجوي گوگل، نتايج را  به طور دستي تنظيم مي كند؟
در پي فعال شدن SafeSearch گوگل در ايران، ويدئوي 
قديمي از صحبت هاي مدير شبكه سه در توييتر دست به 
 manual دست  مي شود كه مي گويد »سرچ گوگل به طور
تنظيم مي شود.« اما اين ادعا چقدر صحت دارد؟ اين  روزها، 
فض��اي اينترنت ايران ب��ا پياده س��ازي SafeSearch و 
جست وجوي امن اجباري در موتور جست وجوي گوگل 
و بينگ دوباره ملتهب شده است، SafeSearch  قابليتي 
است كه گوگل براي ايجاد محيطي نسبتًا امن در اينترنت 
براي كودكان در نظر گرفته و فعال كردن آن برعهده والدين 
است تا از كودكان خود دربرابر تهديدات آنالين محافظت 
كنند. اما در ايران اين قابلي��ت به طور اجباري و به صورت 
پيش  فرض براي تمام كاربران فعال شده كه به گفته عيسي 
زارع پور، وزير ارتباطات، نتيجه خواس��ته خانواده ها بوده 
اس��ت. بااين حال، حضور و اعتراض كاربران در شبكه هاي 
اجتماعي نشان مي دهد كه بس��ياري از آنها، با اجراي اين 
طرح مخالف بودند. از آن سو، خبر همكاري ايران و روسيه 
براي توسعه گزينه هاي جايگزين اپليكيشن هاي غربي، رفع 
فيلتر ياندكس در ايران و قطعي موقت اينترنت ثابت در تهران 
دست به دست هم داد تا ويدئوي كوتاهي از صحبت هاي 
جنجالي علي فروغي، مدير شبكه سوم سيما بعد از چهار 
سال دوباره در توييتر بين كاربران دست به دست شود. او در 
اين ويدئو مدعي است كه سرچ گوگل manual يا همان 
به طور دستي تنظيم مي ش��ود و اينطور مثال مي آورد كه 
وقتي كاربري دارد عكس برج ميالد را جست وجو مي كند، 
گوگل بنا به داليلي به او »۱۰ چيز مس��اله دار« هم نشان 

مي دهد. برخي معتقدند اين طرز فكر زمينه ساز تصميم 
دولت به فعال كردن اجباري SafeSearch شده است تا 
از كاربران دربرابر مواجه  شدن با نتايج »مساله دار« حفاظت 
كند. اما آيا اين ادعا درس��ت اس��ت؟ وقتي براي آشنايي با 
سازوكار موتور جس��ت وجوي گوگل به سند آن مراجعه 
مي كنيم، همان چند كلمه ابتدايي جمله اول پاسخ سوال 
ما را مشخص مي كند: »گوگل موتور جست وجوي خود را 
تمام خودكار معرفي مي كند« و توضيح مي دهد كه فرايند 
جست وجو در وب سايت ها و اضافه كردن اطالعات آنها به 
پايگاه داده توس��ط برنامه ها و بات هايي به نام خزنده وب 
)Web Crawler( انجام مي شود. گوگل سازوكار موتور 
جست وجوي خود را در سه مرحله توضيح مي دهد كه به طور 
كامل توس��ط الگوريتم ها و بات ها انجام مي شود: خزيدن 
در اينترنت، ايندكس كردن وب سايت ها، نمايش نتايج به 
كاربر. خزنده هاي وب گ��وگل، بات هاي كاماًل خودكاري 
هستند كه تصوير ارتشي از عنكبوت ها را در ذهن تداعي 
مي كنند. اين بات ها طبق برنامه اي منظم در سطح اينترنت 
پخش مي شوند و به جست وجوي وب سايت هاي جديد و 
محتواي به تازگي منتشرشده مي گردند تا آنها را به موتور 
جست وجوي گوگل اضافه كنند. درباره سازوكار اين بات ها 
در مقاله خزنده وب چيست و چگونه كار مي كند؟ به طور 
كامل توضيح داده شده؛ اما به طور كلي، اين بات ها مبتني 
بر الگوريتم هستند كه به طور مرتب به روزرساني شده و از 
سمت مجموعه عظيمي از كامپيوترهاي مستقر در گوگل 
براي پيدا كردن URLها و محتواي جديد بسيج مي شوند. 

بعد از مرحله خزيدن و جمع آوري كاماًل خودكار اطالعات، 
نوبت ايندكس كردن فرا مي رسد. در اين مرحله، برنامه هاي 
گوگل با پردازش و آناليز محتواي متني و تگ هاي كليدي 
از جمله عنوان و متن هاي جايگزين��ي كه براي تصاوير و 
ويدئوها نوشته  شده اند، سعي مي كنند از محتواي وب سايت 
شما سر دربياورند؛ مثاًل اين برنامه ها به گوگل در فهم اينكه 
زوميت يك وب سايت تكنولوژي است، كمك مي كنند تا 
نتايج مرتبطي را به كاربراني كه دنبال محتواي تكنولوژي 
هستند، نش��ان دهد. به همين خاطر، متخصصان سئو به 
صاحبان وب س��ايت ها توصيه مي كنند در تعيين تگ ها 
و متن هاي جايگزين تصاوي��ر دقت زيادي به  خرج دهند، 
چراكه گوگل عمومًا براساس همين نشانه ها مرتبط بودن 
نتايج جست وجو را تعيين مي كند. مثاًل اگر براي تصويري از 
برج ميالد، متن جايگزين برج آزادي را بنويسيد، برنامه هاي 
گوگل ممكن است آن را در دسته بندي عكس برج آزادي 
قرار داده و زماني كه كاربر در جست وجوي تصويري از برج 
آزادي است، به  اشتباه با تصوير برج ميالد روبرو شود. تمام 
اطالعات جمع آوري شده توسط بات ها و آناليزشده توسط 
برنامه هاي ديگر گوگل در گوگل ايندكس ذخيره مي شوند 
كه درواقع پايگاه داده عظيمي است كه در هزاران كامپيوتر 
ميزباني مي شود. البته تمام محتواي منتشرشده در اينترنت 
به پايگاه داده گوگل راه پيدا نمي كنند؛ مثاًل اگر محتواي 
وب س��ايت كيفيت پاييني داشته باش��د يا خود صاحب 
وب سايت دسترسي خزنده هاي وب را بسته باشد، گوگل 
آنها را در نتايج جست وجو نخواهد آورد. درنهايت، زماني كه 

كاربر عبارتي را در گوگل سرچ مي كند، كامپيوترهاي گوگل 
وب سايت هاي ايندكس ش��ده در پايگاه داده اين شركت 
را براي پيدا كردن صفحات مرتبط جس��ت وجو مي كنند 
و نتايجي را كه بيشترين كيفيت و ارتباط را با درخواست 
كاربر دارند، نش��ان مي دهند. مرتبط بودن نتايج با عبارت 
جست وجو شده نيز براساس صدها فاكتور مختلف تعيين 
مي شود؛ از جمله موقعيت مكاني كاربر، زبان استفاده شده 
براي سرچ و دستگاهي كه از آن جست وجو انجام مي شود 
)دس��كتاپ يا گوش��ي( . براي مثال، نتايج جست وجوي 
»تعميرگاه دوچرخه« در گ��وگل براي كاربري در پاريس 
و كاربر ديگري در هنگ كن��گ متفاوت خواهد بود، چون 
گوگل با در نظ��ر گرفتن موقعيت مكاني كاربر، تعميرگاه 
نزديك محل زندگي او را نش��ان مي دهد. درست است كه 
گوگل فرش��ته نيس��ت و اين  روزها به خاطر قدرت و نفوذ 
بي حد ومرزش، زير ذره بين لوايح ضدانحصاري امريكا قرار 
گرفته است؛ اما دستكاري تعمدي گوگل براي نشان دادن 
نتايج غيرمرتبط با جس��ت وجوي كاربر نوعي خودكشي 
شغلي است كه موقعيت اين غول دنياي فناوري را به خطر 
مي اندازد، در واقع دليل اينكه گوگل توانست به سرعت رقبا 
را كنار زده و رهبري بازار جست وجوي اينترنتي را به دست 
بگيرد، به خاطر كارآمدي الگوريتم ها و توانايي اش در تطبيق 
خود با خواسته هاي كاربر است. اگر گوگل قرار بود به جاي 
نش��ان  دادن آن چيزي كه كاربر در جست وجويش است، 
»۱۰ تا چيز مس��اله دار« را به او نشان دهد، بي شك اكنون 

محبوب ترين و معتبرترين موتور جست وجوي دنيا نبود.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140160316014000479  مورخ 1401/03/29 
هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  آقای محمد حسین لرستانی فرزند بساط بشماره شناسنامه 274 صادره از کرمانشاه 
در شش�دانگ ساختمان به مس�احت 36.49 متر مربع در  قسمتی از پالک 19 - اصلی قطعه 
8 تفکیکی واقع در بخش سه حومه کرمانشاه خریداری از مالک رسمی آقای امان اله کیهان 
 محرز گردیده اس�ت. لذا به منظور اطالع عم�وم مراتب در دو نوبت ب�ه فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و 
پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 04/ 05 / 1401 -تاریخ انتشار نوبت دوم: 18/ 05/ 1401

سعید سلیم فر -  رییس ثبت اسناد و امالک

هيات موضوع قانون تعيين تکليف و ضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

آقای مصطفی محمد رحیمی طی درخواست وارده شماره 8649 مورخ 1401/5/3 منضم به دو برگ استشهاد 
محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره 44 ایالم رسیده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب 
خانه پالک  95/ 1266اصلی واقع در ایالم به علت جابه جایی مفقود گردیده است که برابر پرونده ثبتی سند 
مالکیت ششدانگ پالک مذکور ذیل ثبت 76247 دفتر 464 صفحه 64 صادر و تسلیم گردیده است. لذا 
مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا 
مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
را به اداره ثبت اس�ناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

 آگهی فقدان سند مالکيت
قوه قضاییه پالک ۱۲۶۶/۹۵ اصلی

اداره کل ثبت اسناد و امالک كشور
اداره ثبت اسناد و امالک  استان ایالم

رستمي- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

شناسه آگهي: 1355788



تعادل | فرشته فريادرس|
آيين نامه واردات خودرو محرمانه ش��د. سخنگوي 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس روز گذش��ته از 
تدوين محرمانه آيين نام��ه واردات خودرو در دولت 
خب��ر داده و دراظهارات��ي گفته كه مجل��س هم از 
آيين نام��ه اطالعي ن��دارد و نمي داند به چه ش��كل 
نوشته ش��ده اس��ت. اينكه چرا مجلس از آيين نامه 
واردات خودرو بي اطالع اس��ت؛ خود س��وال بزرگي 
است كه بايد خود مجلس��ي ها به آن پاسخ بدهند؟! 
البته اين اظهارات در حالي است كه رشيدي كوچي، 
س��خنگوي فراكسيون ش��فافيت مجلس در برنامه 
تلويزيوني عنوان كرده كه واردات خودروي باالي ۲۰ 
هزار دالر ممنوع مي ش��ود. از س��وي ديگر، دهقاني 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس هم يكي 
از نكات محل بح��ث درباره قانون واردات خودرو را 
انحصار زدايي از واردات عنوان كرده و درباره زمان 
و شرايط اجرايي ش��دن اين قانون اظهار كرده كه 
مجلس اين قانون را تصويب كرده و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ني��ز مجوزش را صادر كرده و اجراي 
آن در دس��ت دولت اس��ت. بالتكليفي در واردات 
خودرو در حالي است كه طبق گفته بازيگران بازار 
خودرو، اين بازار طي ۲ ماه گذشته در كما فرو رفته 
است زيرا خريدار و فروشنده منتظر تعيين تكليف 
واردات خودرو هستند و فعاليتي در بازار نمي كنند.

    جزييات جديد از واردات خودرو
تقريبًا چه��ار س��ال از ممنوعي��ت واردات خودرو 
مي گ��ذرد و اگرچه طب��ق وعده دولت ق��رار بود در 
خردادماه امس��ال وضعي��ت واردات خودرو تعيين 
تكليف و تا شهريور ماه خودروهاي خارجي اقتصادي 
وارد كشور شوند اما با اين حال هنوز خبري از نهايي 
شدن آيين نامه واردات نيست. حال اما روز گذشته 
سخنگوي كميس��يون صنايع و معادن مجلس در 
اظهارات��ي قابل تامل از تدوي��ن محرمانه آيين نامه 
واردات خودرو در دولت خب��ر داده. او در اظهاراتي 
گفته است كه مجلس نيز از آيين نامه اطالعي ندارد 

و نمي داند به چه شكل نوشته شده است.
روح اهلل عباسپور در عين حال تاكيد كرده كه كار بايد 
به تناسب قانون و مصوبه مجلس پيش رود؛ هرچند 
وزير صم��ت اعالم كرده بر مبن��اي كيفيت و قيمت 
برنامه هايي در دس��ت دارن��د. او در رابطه با آخرين 
طرح هاي مربوط به كميسيون صنايع مجلس در مورد 
خودرو اظهار كرده كه در جريان شرايط و موقعيت بازار 
خودرو هس��تيم و مي دانيم مردم نسبت به كيفيت و 
قيمت خودرو نگراني هايي دارند. عباس��پور درادامه 
توضيح داده: مجلس بدين نتيجه رس��يد كه ضرورتا 
و الزاما خودروس��ازان بايد رقبايي را پيش روي خود 
ببينن��د؛ بدين منظور واردات را با ش��رايطي مصوب 

كرديم و در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفتيم.
به گفت��ه اين نماينده مجلس، ت��ا زماني كه خودرو 
دونرخ��ي و ارزش پ��ول ملي بدين ش��كل اس��ت، 
وضعيت كنون��ي بازار خودرو به همين صورت ادامه 
دارد. هرچند مي گويند ش��رايط كنوني پاسخگوي 
بازار نيست، ولي مساله اصلي اختالف قيمت بازار و 
كارخانه اس��ت و افراد با اختالف قيمت باال، خودرو 
را ثب��ت نام ك��رده و در بازار به فروش مي رس��انند. 
عباس��پور همچنين گفته است: خودرو هاي كنوني 
با هر كيفيتي به مردم تحويل داده شده و آنها اقدام 
به خريد مي كنند؛ ولي نبايد بازار وارداتي به صورت 
انحصاري در اختيار دو خودروساز قرار گيرد، چون 
در اي��ن صورت انتظ��ار بازار برآورده نخواهد ش��د. 
البته در همين راس��تا، رش��يدي كوچي سخنگوي 
فراكسيون شفافيت مجلس در برنامه تلويزيوني در 
اظهاراتي اعالم كرده كه واردات خودروي باالي ۲۰ 
هزار دالر ممنوع مي شود. از سوي ديگر، الهويردي 
دهقاني عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز 
ب��ه »خبرگزاري فارس« گفته اس��ت: اين قانون در 
مجلس به تصويب رس��يده و اكن��ون دولت درحال 
جمع بندي اس��ت كه به چه شكلي آن را اجرا كند تا 
انتقال تكنولوژي و پشتيباني را به همراه داشته باشد 

و به توليد نيز ضربه نزن��د؛ اميدواريم كه اين امر در 
يكي دو ماه آينده نهايي و اجرا شود. دهقاني با بيان 
اهميت ايجاد س��ازوكار براي جلوگيري از به وجود 
آمدن انحصار در واردات خودرو، تصريح كرد: يكي از 
نكات محل بحث درباره قانون واردات خودرو، همين 
موضوع اس��ت و دولت بايد در اجرايي كردن قانون 
مذكور به اين مهم توجه كند؛ يعني بايد ش��رايطي 
ايجاد شود كه متخصصان اين عرصه بتوانند فعاليت 
كنند و واردات خودرو در انحصار كس��ي نباشد تا به 
صورت رقابتي انجام ش��ود. او درباره زمان و شرايط 
اجرايي ش��دن اين قانون اظهار كرد: در حال حاضر 
مجلس اين قانون را تصويب كرده و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نيز مج��وزش را صادر كرده و اجراي 
آن در دست دولت است. اين نماينده مجلس تاكيد 
كرده كه در اجراي اين قانون بايد پيش ش��رط هايي 
كه در مجمع تشخيص و كميسيون صنايع مجلس 
مطرح شده، لحاظ ش��ود و واردات با رويكرد تنظيم 
بازار، جلوگي��ري از گراني خودرو، جلوگيري از افت 
كيفيت خودرو داخلي و ايجاد رقابت در بازار داخل 
كش��ور انجام ش��ود؛ همچنين بايد دولت از عرصه 
خودروس��ازي خارج ش��ود و به عنوان تنظيم گر و 

هدايت گر اين امر، فعاليت كند.

    وعده اي كه روي زمين مانده!
به هر حال آنطور كه فاطمي امين وزير صمت وعده 
داده بود اين آيين نامه تا خرداد امسال بايد در هيات 
دولت تصويب و طي ۲ تا ۳ ماه بعد از تصويب واردات 
به كشور انجام شود؛ حتي منوچهر منطقي معاون 
صنايع حمل و نقل وزير صمت وعده ورود خودرو تا 
شهريور ماه را داده و گفته است كه »اجرايي شدن 
اي��ن آيين نامه منوط به مصوبه هيات دولت اس��ت 
ضمن اينكه بر اس��اس برنامه ريزي صورت گرفته، 
تا ش��هريور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام مي شود.« 
همچنين نمايندگان مجلس نيز ضمن ابراز تمايل 
به واردات خودرو مي گوين��د كه دولت بايد هر چه 
س��ريع تر در اين باره تصميم گيري كند؛ مصطفي 
طاهري رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
تاكيد مي كند كه »اب��الغ آيين نامه واردات خودرو 
در اختيار دولت است و هيچ منع قانوني ندارد بايد 
آيين نامه مربوطه در دولت تصويب و ابالغ ش��ود.« 
بالتكليف��ي در واردات خودرو در حالي اس��ت كه 
طبق گفته بازيگ��ران بازار خودرو، اي��ن بازار طي 
۲ ماه گذش��ته در كما فرو رفته اس��ت زيرا خريدار 
و فروش��نده منتظر تعيين تكلي��ف واردات خودرو 

هستند و فعاليتي در بازار نمي كنند.

    صمت پاسخگوي 
خودروهاي مانده درگمرك باشد

در همين راس��تا، طي روزهاي گذش��ته تصاويري از 
انبارهاي اموال تمليكي بندرعباس منتشر شده، كه 
نشان مي دهد، خودروهايي لوكس و ميلياردي در اثر 
گذر زمان و عدم تعيين تكليف در فضاي باز ش��رايط 
مناس��بي ندارند و با اليه هايي از خاك پوشيده شده 
است. تصويري منتشر شده از يكي از خودروها نشان 
مي دهد، اين خودرو از مهر ماه سال ۹۷ در انبار به سر 
مي برد. ميزان در اين مورد نوشته: پس از سفر رييس 
قوه قضاييه به استان هرمزگان و بازديد از انبارهاي اموال 
تمليكي، تأمين امكانات و تجهيزات الزم جهت تخليه و 
بارگيري با همكاري دستگاه هاي متولي، معدوم سازي 
كاالهاي تاريخ مصرف گذش��ته و برگزاري مزايده به 
صورت مستمر در دستور كار دستگاه قضايي استان 
هرمزگان قرار گرفته كه به موفقيت هاي قابل توجهي 
در تعيين تكليف اقالم موجود در انبارهاي اين سازمان 
منجر شده است. با اين حال، وزارت صمت بايد درباره 
وضعيت اي��ن خودروهاكه سال هاس��ت بالتكليف 
مانده اند و حتي با پيگيري مكرر رسانه ها با بي تفاوتي 

از كنار اين مساله رد شده است؛ پاسخگو باشد. 

    كارشناسان چه مي گويند؟ 
برخي از كارشناسان خودرو مي گويند، قيمت  خودرو 
با تغيير چنداني همراه نيست. زيرا خريد و فروشي در 
بازار صورت نمي گيرد. سرمايه سرگرداني كه به دست 
مردم اس��ت، باعث باال رفتن تقاضا و پاسخگو نبودن 
ميزان عرضه خودرو به بازار مي شود. تا زماني كه تعادل 
ميان عرضه و تقاضا برقرار نش��ود، روند بازار به همين 
شكل ادامه خواهد داشت.  نكته قابل توجه آنكه حتي 
با گذشت يك ماه از تابستان كه به طور معمول فصل 
خريد و فروش خودرو اس��ت باز هم بازار خودرو تكان 
نخورده و در ركود به سر مي برد؛ سعيد موتمني رييس 
اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
در اين ارتباط مي گويد: خروج مصرف كنندگان از بازار 
در شرايط فعلي يك امر طبيعي است زيرا متقاضيان 
ترجيح مي دهند صبر كنند تا واردات خودرو انجام شود 
و سپس اقدام به خريد خودرو با كيفيت بهتري كنند يا 
اينكه با ريزش قيمت ها، خودرو با قيمت بهتري بخرند. 
بنابراين به نظر مي رسد تا زمان انجام واردات خودرو، 
بالتكليفي بازار ادامه خواهد داشت. او به »خبرگزاري 
مهر« گفته است: در حال حاضر همه طرف ها در بازار 
خودرو چه فروشنده و چه خريدار منتظر تعيين تكليف 
واردات هس��تند از اين رو حتي نوسانات نرخ دالر هم 

روي قيمت هاي خودرو تأثيري نگذاشته است.

»كورش طواحن« فعال بازار خودروهاي خارجي نيز به 
»ايرنا« گفته است: به تبع داخلي ها، قيمت خارجي ها 
نيز همچون يك ماه اخير بدون تغيير مانده است، اما 
معتقديم قيمت هاي اعالمي از سوي فروشندگان باال 
است. وي، وضعيت فعلي بازار را فقط به نفع خودروهاي 
چيني برشمرد كه در ماه هاي اخير با رشد قيمتي نيز 
هم��راه بوده اند؛ به طور مثال هر دس��تگاه فيديليتي 
مونتاژي گروه بهمن كه ۱.۱ ميلي��ارد تومان قيمت 
داشت، اكنون در محدوده قيمتي ۱.۴ ميليارد تومان 
قرار گرفته است. طواحن، همچنين صحبت هاي انجام 
ش��ده پيرامون واردات خودرو و در دست تهيه بودن 
آيين نامه واردات را بي تاثير بر قيمت ها و بازار توصيف 
كرد و افزود: در سال هاي گذشته و به خصوص از اواخر 
پارسال و ماه هاي گذشته اخباري از سوي مسووالن به 
گوش رسيد، اما بايد گفت گوش مردم از اين حرف ها 
پر شده است. وي معتقد است: تا واردات شكل اجرايي 
به خود نگيرد و مش��خصات و مختصات خودروهايي 
كه مي توان وارد كرد مشخص نشود، نمي توان تاثيري 
بر قيمت ها انتظار داشت. اين كارشناس بازار خودرو 
همچنين درخصوص مطرح شدن واردات خودروهاي 
زير ۱۰ هزار دالر، اظهار داشت: در اين محدوده قيمتي 
فقط مي توان خودروهاي هندي وارد كرد و خودروي 
اروپايي، ك��ره اي يا ژاپني در اين ب��ازه قيمتي وجود 
ندارد. امروز حتي قيمت خودروهاي چيني كه در بازار 

كشورمان حضور دارند، دست كم ۱۵ هزار دالر است

    از قيمت خودروها چه خبر؟ 
اما سري بزنيم به بازار خودرو و ببينيم در چه وضعيتي 
است؟ قيمت خودرو صفر داخلي در روز دوشنبه سوم 
م��رداد ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قيمت روزانه س��ايت 
ديوار با تغييراتي همراه شد. قيمت خودرو صفر داخلي 
۱۴۰۱ در بازار ايران به اين ش��رح است: پرايد ۱۱۱ با 
دو ميليون تومان افزايش نسبت به روز يكشنبه دوم 
مردادماه، در قيمت ۲۰۷ ميلي��ون تومان به فروش 
مي رس��د. در همين حال، پراي��د ۱۳۱ نيز با قيمت 
۱۷۷ ميليون تومان عرضه مي شود. دنا معمولي مدل 
۱۴۰۱ نيز به ۴۱۱ ميليون تومان رسيد. البته پژو ۲۰۷ 
اتومات نيز روز گذشته به قيمت ۶۲۵ ميليون تومان 
خريد و فروش ش��د. تيبا هاچ بك پالس هم اكنون با 
ن��رخ ۲۱۰ ميليون تومان در بازار معامله مي ش��ود. 
پژو ۲۰۶ تي��پ دو مدل ۱۴۰ كه ج��زو خودروهاي 
پرطرفدار به ش��مار مي رود، به ۳۰۰ ميليون تومان 
رسيده است. ۲۰۶ تيپ پنج نيز در بازار كشور تا نرخ 
۳۶۰ ميليون تومان پيش رفت. اما تارا اتوماتيك نيز 
با قيمت ۵۹۹ ميليون تومان خريد و فروش مي شود.
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ارزي براي واردات موبايل 
تخصيص داده نمي شود

دبير انجمن واردكنندگان موبايل گفت: از خردادماه 
براي واردات موبايل تخصيص ارزي انجام نش��ده از 
اين رو نگران تنظيم و تامين بازار در ش��هريور و مهر 
هستيم. امير اسحاقي در گفت وگو با خبرنگار مهر در 
مورد آخرين وضعيت تخصيص ارز براي واردات تلفن 
همراه، اظهار كرد: هنوز هيچ گونه تخصيص ارزي چه 
براي واردات موبايل هاي باالي ۶۰۰ دالر و چه براي 
موبايل هاي پايين تر از ۶۰۰ دالر، صورت نگرفته است 
و ما همچنان منتظر تصميم وزارت صمت هستيم. 
دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي 
افزود: در حال حاضر موبايل هايي وارد كشور مي شود 
كه فرآيند تخصيص ارزشان از قبل انجام شده است، 
بنابراين تا پايان م��رداد ذخيره موبايل براي تنظيم 
بازار داريم اما با توجه به اينكه از خردادماه هيچ گونه 
تخصيص ارزي براي واردات نداشته ايم، نگران تنظيم 
و تأمين بازار در شهريور و مهر ماه هستيم. وي در مورد 
علت عدم تخصيص ارز به اين محصول، گفت: پرس و 
جوي ما از مسووالن دولتي نشان مي دهد كه دولت به 
دنبال بهينه سازي منابع ارزي كشور است و غير از اين 
پاسخ مشخص ديگري به ما نداده اند. اسحاقي با اشاره 
به وضعيت بازار، تصريح كرد: واردات موبايل هاي باالي 
۶۰۰ دالر معمواًل از طريق رويه هاي مسافري انجام 
مي شود كه بعضاً هم با سوءاستفاده همراه است؛ در اين 
بخش واردات رسمي قابل توجهي نداريم و بازار دست 
واردكنندگان رسمي نيست. در بخش موبايل هاي 
زير ۶۰۰ دالر نيز فقط تا پايان مرداد ذخيره داريم. به 
گفته وي، در حال حاضر شركت ها در يك بالتكليفي 
عجيبي قرار دارن��د و نمي دانند بايد چه كاري انجام 

دهند و از طرفي در حال زيان دهي نيز هستند.

ايران براي ارمنستان
دارو توليد مي كند

در نشس��ت كارگروه مشترك صنعت، معدن و تجارت 
ايران و ارمنستان، معاون وزير اقتصاد ارمنستان از عالقه 
كشور متبوع خود جهت حضور شركت هاي دارويي و 
تجهيزات پزشكي ايراني در ارمنستان و توليد مشترك 
دارو و تجهيزات پزش��كي خبر داد. به گ��زارش پايگاه 
اطالع رساني سازمان توسعه تجارت، نشست كارگروه 
مشترك صنعت، معدن و تجارت ايران و ارمنستان در 
تهران به ميزباني س��ازمان توسعه تجارت ايران برگزار 
ش��د. در پايان اين نشس��ت طرف ارمنس��تاني ضمن 
اس��تقبال از توليد مش��ترك دارو و تجهيزات پزشكي 
در خاك ارمنس��تان، اين اقدام را فرصتي جهت حضور 
در بازارهاي بين المللي دانست. همچنين معاون وزير 
اقتصاد ارمنستان با اشاره به رشد ۳۳ درصدي مبادالت 
تجاري دو كشور در ۵ ماه ابتدايي سال ۲۰۲۲ از تاسيس 
مركز تجاري ايران در ايروان استقبال كرد و خواستار اعزام 
هيات هاي تجاري و داروسازي از ايران به ارمنستان براي 
آشنايي با تجار و توليدكنندگان و برگزاري نشست هاي 
B۲B شد. وي با بيان اينكه ارمنستان آماده توليد مشترك 
دارو با ايران اس��ت، پيش��نهاد داد تا دو كشور فهرست 
داروهاي توليد خود را به طرف مقاب��ل ارايه كرده و هر 
يك نسبت به واردات داروهاي مورد نياز از كشور مقابل 
اقدام كند كه اين پيشنهاد مورد استقبال طرف ايراني 
قرار گرفت. طرف ارمني همچنين با اشاره به پروژه هاي 
عمراني در حوزه جاده سازي و ساخت ۵۰۰ مدرسه در 
اين كشور، خواستار حضور شركت هاي عمراني ايراني 
در مناقصات و اجراي اين پروژه ها شد. عوارض جاده اي 
و ترانزيتي ديگر موضوعي بود كه طرفين در خصوص 
كاهش آن به منظ��ور افزايش مي��زان ترانزيت كاال از 
جاده هاي ارمنستان به روسيه و توسعه كريدور شمال-

جنوب بر آن تاكيد كردند. همچنين طرف ارمني با مهم 
خواندن توسعه كريدور شمال-جنوب براي دولت متبوع 
خود، از آمادگي ارمنستان براي سرمايه گذاري در اين 
حوزه خبر داد. معاون وزير اقتصاد ارمنستان همچنين از 
حضور شركت هاي ايراني در اكتشاف، استخراج و توليد 
مواد معدني در ارمنستان استقبال كرد. وي مهم ترين 
فعاليت مشترك با ايران را در حوزه هاي دارويي، صنايع 
غذايي و صناي��ع معدني خواند و گف��ت: ايران همكار 
راهبردي ماست و همكاري هاي دو كشور همان گونه كه 
در آمار مشخص است، روبه رشد است. در ادامه رييس 
سازمان توس��عه تجارت ايران نيز بر آمادگي ايران براي 
حضور در ش��هرك هاي صنعتي مشترك تاكيد كرد و 
در خصوص صدور ضمانتنامه براي تجار دو كشور گفت: 
تجار دو كشور به صندوق ضمانت معرفي مي شوند تا براي 
كاالهاي صادراتي آنها ضمانتنامه صادر شود. اين عمل 
مي تواند خيال طرفين را از معامله با تجار واجد صالحيت 
راحت كند. پيمان پاك همچني��ن از آمادگي ايران 
جهت معرفي شركت هاي برتر در حوزه خدمات فني و 
مهندسي براي شركت در مناقصات پروژه هاي عمراني 
و حضور شركت هاي صنايع معدني جهت استخراج، 

اكتشاف و توليد مواد معدني در ارمنستان خبر داد.

جاي »روغن«
در واردات و تورم كجاست؟

س��هم انواع روغن در بين ۲۵ گروه اساسي وارداتي، قابل 
توجه و بيش از ۲۲ درصد اس��ت. به گزارش ايسنا، روغن 
همواره سهم بااليي در واردات كاالهاي اساسي و به ويژه 
بين هفت قلم وارداتي با ارز ۴۲۰۰ توماني داشته است؛ 
اين كاال در قالب دانه هاي روغني و روغن هاي خوراكي و 
البته خام وارد مي شود. از ارديبهشت امسال با ورود دولت 
براي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، ارز واردات اين كاال به نرخ 
نيمايي تغيير كرده اس��ت، روغن از جمله كاالهايي بود 
كه در يكي دو سال گذشته، در بازار جهاني نيز با افزايش 
قابل توجه قيمت مواجه شد كه در گزارش هاي تجارت 
خارجي نيز اين رش��د هزينه واردات مشهود بود و اغلب 
باالترين درصد افزايش از لحاظ هزينه را به همراه داشت.  
بررسي وضعيت واردات كاالي اساسي در سه ماه ابتدايي 
امسال نش��ان مي دهد كه در مجموع ۵.۹ ميليون تن با 
ارزش ۴.۹ ميليارد دالر كاالي اساسي در ۲۵ گروه )شامل 
ارز ترجيحي و نيمايي( وارد كشور شده كه از اين ميزان در 
مجموع ۹۴۰.۱ ميليون تن به ارزش بيش از يك ميليارد 
دالر به انواع روغن اختصاص دارد. بر اين اساس از كل اين 
واردات، سهم روغن ۱۶ درصد در وزن و ۲۲.۲ درصد ارزش 
است.در اين دوره از روغن هاي وارداتي، ۶۴۴.۱ هزار تن 
به ارزش ۵۰۳.۷ ميليون دالر سهم دانه هاي روغني و ۲۹۶ 
هزار تن به ارزش ۵۱۰ ميليون دالر سهم روغن خوراكي و 
خام است. در سال گذشته نيز در مجموع ۳۰.۹ ميليون تن 
به ارزش ۱۹.۶ ميليارد دالر كاالي اساسي در ۲۵ گروه وارد 
شده بود كه ۴.۲ ميليون تن به ارزش ۴.۳ ميليارد دالر سهم 
روغن بوده است، به عبارتي ۱۳.۵ درصد در وزن و ۲۱.۹ 
درصد ارزش واردات كاالهاي اساس��ي را روغن به خود 
اختصاص داده بود. از ميزان روغن وارداتي در سال گذشته، 
۱.۹ ميليون تن به ارزش ۲.۷ ميليارد دالر براي روغن خام 
و خواركي و ۲.۳ ميليون تن به ارزش ۱.۶ ميليارد دالر براي 
دانه هاي روغني بوده است. اما اين كاال بعد از تغيير مبناي 
ارزي در ارديبهشت امسال با تغيير قيمت نيز مواجه و از 
سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان، قيمت هاي جديد 
به صورت رسمي اعالم شد. اين در حالي است كه بررسي 
تازه ترين گزارش مركز آمار ايران در رابطه با تورم تيرماه 
نش��ان مي دهد كه گروه روغن و چربي ها در صدر تورم 
قرار گرفته اس��ت، البته اين روند از ماه قبل شروع شده 
بود. طبق اين گزارش اين گروه با ۲۹۳.۱ درصد در صدر 
تورم تيرماه قرار داشته اس��ت، در ماه گذشته، روغن و 
چربي ها با ۱۹۹.۸ درصد صدرنشين شده بود. در جريان 
اصالح نرخ ارز واردات كاالهاي اساسي، دولت بر تغيير 
مسير پرداخت يارانه از وارد كننده به مصرف كننده نهايي 
تاكيد داش��ته و از ارديبهش��ت ماه روند پرداخت يارانه 
نقدي تغيير و واريز مبل��غ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار توماني به 
تناسب دهك ها در دستور كار قرار گرفته است. قرار بر اين 
بوده كه طبق قانون، پرداخت يارانه در قالب كارت هاي 
الكترونيك جهت خريد كاالهاي اساسي مشمول تغيير 
ارز باش��د كه فعال با توجه به آماده نبودن زيرساخت ها 

اجرايي نشده و فعال پرداخت نقدي ادامه دارد.

فرصت ۹ ماهه براي بازگشت
ارز محصوالت كشاورزي 

صادركنندگان محصوالت كش��اورزي ۹ ماه براي 
بازگش��ت ارز صادراتي فرصت گرفتند. به گزارش 
خبرگزاري تسنيم، محسن اميني، رييس كميسيون 
كش��اورزي اتاق اي��ران گفت: ب��ه صادركنندگان 
محصوالت كشاورزي كه تحريم مانع بازگشت ارز 
حاصل از صادرات آنها شده، مشروط به ارايه مدارك 

قضايي معتبر، ۹ ماه فرصت داده شده است.

كاهش شديد مصرف تخم مرغ
مردم توان خريد ندارند

ناصر نبي پور گف��ت: وقتي كه قيمت يك ش��انه 
تخم مرغ درب مرغداري ح��دود ۷۰ هزار تومان 
اس��ت، در مغازه ها نرخ آن به ح��دود ۹۰ تا ۱۰۰ 
هزار تومان مي رس��د كه با توجه به اين مس��اله، 
قدرت خريد مردم كاهش يافته و بس��ياري توان 
خريد تخم م��رغ را مانند گذش��ته ندارند. رييس 
هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران 
با اشاره به كاهش ش��ديد مصرف تخم مرغ و افت 
قيمت اي��ن محصول گفت: حدود يك ماه اس��ت 
كه صادرات تخم مرغ انجام نمي ش��ود. به گزارش 
مهر، ناصر نبي پور با اشاره به افت قيمت تخم مرغ 
افزود: ميانگين قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ درب 
مرغداري به ۳۲ هزار تومان رس��يده و نس��بت به 
هفته گذشته حدود ۵ هزار تومان ارزان شده است. 
وي با اش��اره به مازاد توليد و كاهش قدرت خريد 
م��ردم توضي��ح داد: وقتي كه قيمت يك ش��انه 
تخم مرغ درب مرغداري ح��دود ۷۰ هزار تومان 
اس��ت، در مغازه ها نرخ آن به ح��دود ۹۰ تا ۱۰۰ 
هزار تومان مي رس��د كه با توجه به اين مس��اله، 
قدرت خريد مردم كاهش يافته و بس��ياري توان 
خريد تخم مرغ را مانند گذش��ته ندارند. اين فعال 
صنفي درباره اينكه ميزان مصرف تخم مرغ نسبت 
به سال گذشته چقدر كاهش يافته است؟، گفت: 
هنوز برآوردي در اي��ن زمينه نداريم، اما وضعيت 
بازار گوياي اين مس��اله است كه مصرف تخم مرغ 
كاهش يافته ضمن اينكه صادرات اين محصول در 

يك ماه اخير متوقف شده است. 
نبي پور دليل اين مساله را قيمت باالي توليد عنوان 
كرد و افزود: وقتي قيم��ت تخم مرغ در مرز باالي 
۳۰ هزار تومان باشد، صادرات آن صرفه اقتصادي 
ندارد، پيش از اين برخي توليدكنندگان به دليل 
توليد مازاد، حاضر بودند حتي با زيان نيز صادرات 
را انجام دهند چرا كه محصول روي دس��ت آنان 

مانده بود.

چرامجلسازآييننامهورودخودروبهكشوربياطالعاست؟!

محرمانه واردات خودرو

رييساتاقبازرگانيايران:

۹۵ درصد شركت هاي آلماني، اطالعي از ايران ندارند!
رييس ات��اق بازرگاني ايران مي گويد، تس��هيل در 
روند صدور ويزا براي تج��ار ايراني، مي تواند گامي 
مهم براي توسعه روابط تجاري ايران و آلمان باشد. 
رييس و چهار عضو اتحاديه فدرال توسعه اقتصادي 
و بازرگان��ي خارجي آلم��ان )BWA( با حضور در 
اتاق ايران با غالمحسين شافعي ديدار و راه كارهاي 
افزايش همكاري هاي تج��اري ميان ايران و آلمان 
را بررس��ي كردند. غالمحسين شافعي، رييس اتاق 
اي��ران در اين دي��دار با بيان اينكه آلمان هميش��ه 
شريك اول تجاري ايران در اروپا بوده بيان كرد: بعد 
از نتيجه بخشي برجام آلمان اولين كشوري بود كه 
با بيشترين حجم مراودات اقتصادي، روابط خود با 
ايران را مجدداً آغاز كرد و حجم تجارت دو طرف تا 
۶۰ درصد افزاي��ش يافت؛ اما بعد از خروج امريكا از 
برجام ت��ا ۵۰ درصد حجم مبادالت اقتصادي ايران 

و آلمان كاهش پيدا كرد.
شافعي با بيان اينكه آلمان تالش كرد از طريق ارتباط 
با واحدهاي كوچك و متوسط محدوديت ها را از بين 
ببرد، گفت: اگر چه اين تالش ها نتيجه بخش نبود اما 
اميدوارم اين سفر بتواند به فعال كردن ظرفيت هاي 

تجاري دو طرف كمك كند. به خصوص با ش��رايط 
جديد پيش آمده و جن��گ اوكراين، همكاري ايران 
و آلم��ان مي تواند نتايج خوبي براي منطقه ما و اروپا 
داش��ته باش��د. چرا كه موقعيت جغرافيايي ايران و 
راه هاي ارتباطي آن به بسياري از كشورهاي آسياي 
مركزي، افغانستان و پاكستان و ... فرصت مناسبي را 

در اختيار آلمان قرار خواهد داد.
او با بيان اينكه تحريم ها نتوانس��ت ايران را متوقف 
كند، ادامه داد: حوزه هاي خودروس��ازي، كشاورزي 
و آموزش از حوزه هاي جذاب براي همكاري هستند. 
ما در حال تبديل ش��دن به قطب خودروس��ازي در 
منطقه هستيم و در كشاورزي به دليل خشكسالي ها 
و محدوديت منابع آبي به كشاورزي نوين نياز داريم. 
ش��افعي با بيان اينكه اتاق ايران از طريق سفارت به 
دنبال استقرار دفتري در آلمان است، گفت: ما براي 
باال بردن حجم تجارت ب��ا آلمان نهايت تالش خود 
را مي كنيم. خوشبختانه ش��رايط نسبت به گذشته 
مهياتر اس��ت و ام��كان مالقات حض��وري هيات ها 
فراهم شده اس��ت. اميدوارم كميس��يون مشترك 
اقتصادي ايران و آلمان نيز هرچه زودتر برگزار شود 

تا با برقراري ارتباطات جديد به توسعه تجارت ميان 
و دو ط��رف كمك كند. رييس اتاق ايران تأكيد كرد: 
ما براي پذيرش هيات هاي تج��اري از آلمان و اعزام 
هيات تجاري به اين كش��ور آمادگ��ي كامل داريم. 
تبادل هيات هاي تجاري مي تواند روابط دو كش��ور 
را نزديك تر كند. ش��افعي گفت: اگر چه مش��كالت 
بانكي در مس��ير توس��عه روابط تج��اري يك مانع 
جدي اس��ت اما يقين دارم بخش ه��اي خصوصي 
دو كش��ور مي توانند راه هاي مناس��بي براي غلبه 
بر اين محدودي��ت بيابند. به گزارش س��ايت اتاق 
ايران، مايكل شومان رييس اتحاديه فدرال توسعه 
اقتصادي و بازرگان��ي خارجي آلمان )BWA( نيز 
در ادامه با بي��ان اينكه در حال حاض��ر ۱۳۰۰ نفر 
از ش��ركت ها و موسس��ات تحقيقات��ي مختلف در 
آلمان عضو اين اتحاديه هس��تند گف��ت: هدف ما 
يافتن بازارهاي نوظهور در دنيا اس��ت. اين اتحاديه 
به ش��ركت هاي آلماني كمك مي كند تا ش��ركاي 
اقتصادي خ��ود را در دنيا بيابند و از ش��ركت هاي 
بين المللي براي فعاليت در آلمان حمايت مي كند.

او تأكي��د كرد: يك��ي از نكات مه��م در فعاليت اين 

اتحاديه شناخت كامل از طرف هاي تجاري است. ما 
معتقديم اين شناخت با مالقات حضوري و صحبت 
درب��اره توانايي ها و ظرفيت هاي يكديگر به دس��ت 
مي آيد و ما به همين دليل در ايران هستيم. شومان 
با اشاره به روابط گسترده تاريخي ميان ايران و آلمان 
گفت: متأسفانه تصوير فعلي از ايران در ميان آلماني ها 
بيشتر از آنكه ناشي از تجربه مستقيم آنها باشد ناشي 
از تصويرسازي هاي رسانه اي و سياسي است و يكي 
از اهداف ما از اين سفر اين است كه اين تصوير منفي 
ناشي از عدم آگاهي از ايران را تغيير دهيم. او افزود: 
به ما توصيه كرده بودند به دليل مس��ائل امنيتي به 
اين سفر نياييم اما حاال در ايران در امنيت كامل به 
سر مي بريم و شاهد مهمان نوازي بي نظيري از سوي 
ايراني ها هس��تيم كه حتمًا اي��ن تجربه را با خود به 
آلمان مي بريم. شومان با تأكيد بر ضرورت گسترش 
روابط دو كشور بيان كرد: با توجه به اتفاقات منطقه 
و ظرفيت هاي ژئوپليتيكي ايران و منابع انس��اني و 
انرژي اين كش��ور امكانات جديدي براي همكاري 
وجود دارد. اما متأس��فانه ۹۵ درصد ش��ركت هاي 

آلماني اصاًل از ظرفيت هاي ايران اطالعي ندارند.

رييسهياتمديرهسنديكاي
صنعتبرق:

پيام باقري، رييس هيات مديره سنديكاي صنعت 
برق گفت: ميزان بدهي وزارت نيرو به مرز ۷۰ هزار 
ميليارد تومان رسيده كه از اين رقم، بيش از ۶۰ هزار 
ميليارد تومان مطالبات شركت هاي عضو سنديكاي 
صنعت برق و توليدكنندگان انرژي برق است. وي 
با بي��ان اينكه ظرفيت هاي قانوني در كش��ور قابل 
توجه بوده اما بعد اجراي اين قوانين با مش��كالتي 
روبرو است، تصريح كرد: قانون برنامه ششم توسعه 
حدود ۳۰ درصد اجرايي شده است ترازهاي مالي 
در صنعت برق منفي اس��ت و مناب��ع و مصارف با 
يكديگر همخواني ندارند براي رفع اين مش��كالت 
بايد اختالف قيمت تمام شده و تكليفي مورد توجه 
قرار گيرد. باقري با تاكيد بر اينكه واقعي كردن نرخ 
برق يك حلقه از فرآيند پوياي اقتصاد كشور است، 
ادامه داد: بايد براي كاهش تلفات و همچنين بازبيني 
مدل هاي سرمايه گذاري نيز چاره انديشي شود و ما 

نبايد به دنبال تغيير تعرفه برق باشيم.

بدهي وزارت نيرو به ۷۰ هزار 
ميليارد تومان رسيد
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خبرروز

شناسايي ۹۷۷۵ بيمار جديد كرونايي 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۷۷۵ بيمار جديد كرونايي در كشور شناسايي شد. به گزارش مهر، از دوم تا سوم مردادماه 
۱۴۰۱ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۹۷۷۵ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي و ۱۳۹۷ نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۳۳۷ هزار و ۹۲۸ نفر رسيد. در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۳ بيمار مبتال به كوويد 
۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۱ هزار و ۷۱۷ نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون و ۷۴ هزار 
و ۱۶۶ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۹۷۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۵۳ ميليون و ۴۶ هزار و ۱۴۹ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است.

رويدادخبر

اصالحسنبازنشستگيدردستوركاراست

مديرعامل صندوق بازنشستگي كش��وري با تاكيد بر 
اينكه قوانين بازنشستگي بايد اصالح شوند گفت: يكي از 
مواردي كه بايد اصالح شود، »سن بازنشستگي« است. 
به گزارش ايرنا، محمد اسكندري در حاشيه هفدهمين 
سالروز گراميداشت روز خانواده و تكريم بازنشستگان 
افزود: اميد به زندگي بهبود يافته اما سن بازنشستگي را 
پايين آورده ايم و برعكس عمل كرده ايم و اصالحاتي از 
اين دست خيلي جدي در دستوركار قرار دارند. اسكندري 
درباره سن پايين بازنشستگي در كشور نيز گفت: قانون 
بازنشستگي در كشور ما مش��كالت عديده دارد و يك 
كف سن بازنشستگي بايد درنظرگرفته شود. وي با بيان 
اينكه قانون بازنشستگي در كشور ما مشكالت عديده 
دارد خاطرنشان كرد: اكنون ميانگين سن بازنشستگي 
صندوق كش��وري حدود ۵۱ س��ال اس��ت. مديرعامل 
صندوق بازنشستگي كشوري ادامه داد: ابالغ سياست هاي 
رهبري در حوزه تامين اجتماعي به اين معناس��ت كه 
شروع به اصالح كنيم و پيش نويس پيشنهادي خود را 
براي وزير ارسال كرده ايم، اين قوانين بازنشستگي بايد 
اصالح شوند. وي افزود: معيشت بازنشستگان از جمله 
موارد مدنظر صندوق بازنشستگي است و در اين زمينه 
گاليه از عدم پرداخت برخي معوقات مطرح است؛ صندوق 
بازنشستگي كشوري در حوزه حقوق بازنشستگان تابع 
كامل سازمان برنامه و قانون بودجه است و پيگير مطالبات 
هستيم. اسكندري گفت: بازنشستگان مي توانند تا سقف 
۵۰ ميليون تومان با نرخ ۶ درصد خريد داشته باشند كه 
البته ميزان دقيق آن بستگي به ميزان حقوق دريافتي 
آنها دارد. مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري اضافه 
كرد: اخبار مربوط به پرداخت وام ضروري بازنشستگان 
نيز اعالم شد. وام ازدواج فرزندان بازنشستگان را يك بار 
به روز كرديم و به متقاضيان پرداخت ش��د و اميدواريم 
بتوانيم يك بار ديگر در آينده نزديك وام را به همه كساني 
كه در صف هستند، اعطا كنيم. وي با بيان اينكه معيشت 
بازنشستگان دغدغه هميشگي ما محسوب مي شود 

تاكيد كرد: ايراد جدي در كش��ور تورم است و هرچه 
مي دويم به تورم نمي رسيم و اين يك مساله جدي است 
و اينكه ريشه تورم كجاست و عامل آن چيست، بايد 
مدنظر قرار گيرد اما معيشت بازنشستگان چه در زمينه 

حقوق و چه بيمه تكميلي دغدغه هميشگي است.

    پيگيري گاليه برخي بازنشستگان 
درباره قطع يارانه

مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري درباره گاليه 
برخي بازنشستگان درباره قطع يارانه آنها گفت: ما هم 
درخواس��ت كرده ايم كه يك دسترسي به مركز تماس 
ما بدهند كه به بازنشس��تگان پاسخگو باشيم اما فقط 
در اين حد مي توانيم اقدام كني��م زيرا به طور كلي اين 
موضوع در حوزه ما نيست و اميدواريم با پيگيري هايي 
كه انجام مي دهيم، بتوانيم پاسخ و اقدام مناسبي انجام 
دهيم. مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري افزود: 
ماده ۸۵ قانون مديريت خدمات كشوري در كشور اجرا 
نمي شود يا تبعيض وجود دارد، به شدت پيگير هستيم. 
وي ادامه داد: برخي دستگاه ها كه خوب بودجه مي گيرند 
به كاركنان و بازنشس��تگان خوب مي رسند ولي برخي 
كه كاركنان و بازنشس��ته پرتعداد دارند اين رسيدگي 
را ندارند. در ماده ۸۵ قانون مديريت خدمات كش��وري 
آمده است: دس��تگاه هاي اجرايي مكلفند در چارچوب 
بودجه هاي مصوب و آيين نامه اي كه به تصويب هيات 
وزيران مي رس��د كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت 
تكف��ل آنان را عالوه بر اس��تفاده از بيمه پاي��ه درمان با 
مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه 
كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار 
دهند. مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري گفت: 
در مورد ماده ۸۵ قانون خدمات كش��وري هم در فصل 
بودجه در سازمان برنامه و بودجه بسيار تالش كرديم و 
هم در مجلس؛ آيين نامه پيشنهادي صندوق بازنشستگي 
كشوري آماده اس��ت و امروز به وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي ارسال مي شود. وي درباره مسكن بازنشستگان 
اظهارداشت: به دنبال زمين هايي در استان ها هستيم و 
به وزارت راه و شهرس��ازي هم اعالم كرده ايم ولي هنوز 
خبري نيست. اسكندري خاطرنشان كرد: در مورد شوراي 
عالي كانون هاي بازنشس��تگي به جد پيگير هستيم و 
اگر بتوان تشكل منسجمي داشت، بسيار موثر و خوب 
اس��ت. اس��كندري تاكيد كرد: اكنون حدود ۱۲ درصد 
حقوق بازنشستگان را صندوق از طريق شركت هاي خود 
مي پردازد كه به شدت اين شركت ها تحت فشار هستند 
كه بعدا مشكالتي در رقابت براي آنها ايجاد خواهد شد. 
وي افزود: بيش از ۲۷ تا ۲۸ درصد از حقوق از طريق خود 
صندوق پرداخت مي شود و ما يك تنخواه دو هزار ميليارد 
تومان نياز داريم تا كسورات بازنشستگان را پرداخت كنيم 
اما اكنون كسورات با تاخير به بانك ها پرداخت مي شود و 
مشمول جريمه مي شود. مديرعامل صندوق بازنشستگي 
كشوري با بيان اينكه رقم وام ضروري كم است گفت: اما 
مشكالت بسياري را حل مي كند و سعي مي كنيم تعداد 
آن را بيشتر كنيم. اسكندري گفت: طرح هاي خريد لوازم 
خانگي هم ايرادهايي داشت كه رفع شد و به زودي دوباره 
آغاز مي شود. وي ادامه داد: بسياري از اين مطالبات را در 
نظرسنجي هاي تلفني مي پرسيم و مي دانيم و هر هفته 
صبح شنبه شوراي معاونين در رابطه با همين موضوع 
برگزار مي شود. مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري 
گفت: متناسب سازي ۱۴۰۱ هنوز فرمول مشخصي 
ندارد و دو تعبير وجود دارد: آيا براي بازنشس��تگاني 
كه پيش از اس��فند ۱۴۰۰ بازنشس��ته شده اند تعلق 
مي گيرد يا به بازنشستگان قبلي. به عالوه اينكه به ما پول 
نمي دهند بلكه سهام  مي دهند و بايد سهام را بفروشيم 
و به بازنشستگان بپردازيم. لطفا اگر قرار است چيزي 
داده شود، پول داده ش��ود. وي تاكيد كرد: اميدواريم 
وعده هايي كه مي دهيم، وعده هاي قابل تحقق باشد. 
مشكالتي براي اقش��ار مختلف هست. بايد رويكرد و 

انتظار متناسب و بدون تبعيض به همه داشته باشيم.

دربارهمسائلمرتبطباشبكهخانگيتابعقانونهستيم
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي با اش��اره به جلسه با 
مسووالن رسانه ملي با محوريت شبكه نمايش خانگي 
گفت: به دنبال حل و فصل مس��ائل مرتبط با شبكه 
نمايش خانگي هستيم و وزارت فرهنگ در خصوص 
نتايج اين جلس��ات كامال تابع قانون است. به گزارش 
ايرنا، محمدمهدي اسماعيلي در نشست با دانشجويان 
با اشاره به برنامه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در 
خصوص وضعيت شبكه نمايش خانگي، گفت: اينكه با 
صداوسيما در خصوص وضعيت شبكه نمايش خانگي 
دچار اختالف نظرهايي باشيم موضوعي طبيعي است 
اما اين اختالف نظرها به اين معني نيس��ت كه بخش 
نظارت نمايش خانگي رها شده باشد، بلكه اين نظارت 
همچنان توسط »ساترا« صورت مي گيرد. وي با تاكيد 
بر برپايي جلسات متعدد مش��ترك ميان مسووالن 
وزارت فرهنگ با مديران رسانه ملي براي حل اختالف 
نظرها در خصوص شبكه نمايش خانگي ابراز كرد: در 
حال حاضر با همياري رييس س��ازمان صداوسيما به 
عنوان برادر، دوس��ت و همكار سابق در رسانه ملي به 
دنبال حل و فصل مسائل مرتبط با شبكه نمايش خانگي 
هستيم و وزارت فرهنگ در خصوص نتايج اين جلسات 
كامال تابع قوانين اس��ت. عضو ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي همچنين در ح��وزه عفاف و حجاب تصريح 
كرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از جمله نهادهاي 

مسوول در اين حوزه به حساب مي آيد و اين مسووليت 
كامال به ص��ورت ايجابي صورت مي گي��رد و برپايي 
نمايش��گاه مد و لباس در محل نمايشگاه بين المللي 
تهران از س��وي كارگروه مد و لباس، برپايي جشنواره 
مد و لباس فجر با توجه به پوشش هاي اصيل و بومي و 
ابالغ آيين نامه توليد لباس پس از ۱۰ سال وقفه تنها 
بخشي از فعاليت ها و اقدامات اخير وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي در حوزه عفاف و حجاب است. اسماعيلي 
در بخش ديگري از سخنان خود به شرايط سخت آغاز 
به كار وزارت فرهنگ در دولت مردمي پرداخت و اظهار 
كرد: در حوزه فرهنگ و هنر به خاطر شرايط كرونايي 
تقريبا همه فعاليت ها با تعطيلي يا محدوديت شديد 
مواجه ش��دند و بر همين اساس اهالي فرهنگ و هنر 

بدترين شرايط ممكن را سپري كرد. 

رويخطخبر

هشدارنارنجيدرپايتخت
مديركل مديريت بحران استانداري تهران از صدور 
هشدار نارنجي در استان خبر داد و گفت: با توجه به 
احتمال باال آمدن آب رودخانه ها از مردم مي خواهيم 
از توقف در حاشيه رودخانه ها بپرهيزند. به گزارش 
ايرنا، حام��د يزدي مه��ر عصر دوش��نبه در جمع 
خبرنگاران از صدور هش��دار سطح نارنجي فعاليت 
سامانه بارشي همرفتي و وزش باد شديد و خيزش 
گرد و خاك و نفوذ گرد و غبار در استان تهران خبر 
داد و اظهار داشت: براساس پيش بيني هاي سازمان 
 هواشناس��ي احتمال ب��اال آم��دن آب رودخانه ها، 
آب گرفتگي معابر، جاري شدن روان آب در مسيل ها، 
از روز چهارش��نبه پنجم تا اواخر وقت جمعه هفتم 
مرداد ۱۴۰۱ در استان تهران وجود دارد. وي افزود: 
وقوع رگبار باران، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ 
در ارتفاعات شمال ش��رقي به ويژه نيمه شمالي و 
ارتفاعات و مناطق مس��تعد بارش پيش بيني شده 
است. مديركل مديريت بحران استانداري تهران با 
توصيه به عدم توقف در حاشيه رودخانه ها و بستر 
مس��يل ها افزود: از همه ش��هروندان مي خواهيم 
ضمن اجتناب از فعاليت هاي كوهنوردي نسبت به 
ترددهاي درون و برون شهري احتياط الزم را داشته 
باشند. وي درباره جابه جايي عشاير، پاكسازي دهانه 
پل ها و آبروها، احتمال برخورد صاعقه نيز هش��دار 
داد و گفت: شهروندان با توجه به پيش بيني وزش 

باد شديد تا خيلي ش��ديد و خيزش گرد و خاك و 
نفوذ گ��رد و غبار انتقالي از اس��تان هاي هم جوار و 
كاهش كيفيت هوا به ويژه در نيمه جنوبي و غربي 
استان تهران نس��بت به عدم توقف و پارك خودرو 
در اطراف درختان و ساختمان هاي نيمه كاره توجه 
جدي داشته باش��ند. يزدي مهر درباره استحكام 
سازه هاي نيمه كاره نيز هشدار داد و افزود: مردم 
در خصوص احتمال س��قوط اجسام و تابلوهاي 
تبليغاتي نيز توجه ويژه داش��ته باشند تا خدايي 
ناكرده ش��اهد حوادث ناگوار نباش��يم. مديركل 
مديريت بحران اس��تانداري تهران از آماده باش 
مديريت بحران استان تهران در زمينه پيشگيري 
و مقابله ب��ا حوادث احتمال��ي در جهت فعاليت 
سامانه بارش��ي پيش بيني شده خبر داد و گفت: 
تمهيدات الزم در اين رابطه انديشيده شده است. 

وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
گفت: خواهش��م از والدين اين اس��ت كه 
تمام كودكان باالي ۱۲ سال را يك بار ديگر 
واكسن يادآور برايشان بزنند، به هر حال بچه ها وقتي به 
مدرسه مي روند، ممكن است شيوه نامه ها را به طور كامال 
رعايت نكنند و مبتال شوند. بهرام عين اللهي با بيان اينكه 
هر گونه سرماخوردگي را مشكوك به كرونا بدانيد، تاكيد 
كرد: اكنون وضعيت كشور تغيير كرده و در اين شرايط بايد 
احتياط كنيم؛ بنابراين در تجمعات، وسايل نقليه عمومي 
و محيط هاي عمومي ماسك زده و رعايت بيشتري انجام 
دهيم. وي اظهار داشت: بارها در صحبت هايم اعالم كردم 
كه بيماري كرونا يك بيماري است كه به اين زودي از بين 
نمي رود. ممكن است در مقاطعي شدت و ضعف پيدا كند، 
اما اين ويروس مانند ويروس آنفلوآنزا، ويروسي است كه تا 
مدت ها در دنيا خواهد ماند. فقط همه دانشمندان به دنبال 
اين هستند كه ويروس از حالت همه گيري يا پاندمي به 
حالت تك گيري يا آندميك بدل شود. با اين حال علت 
اينكه اين اتفاق در دنيا نمي افتد، اين است كه يك نابرابري 
در واكسيناسيون و در مقابله با ويروس وجود دارد. طبق 
نرم س��ازمان جهاني بهداش��ت بايد باالي ۶۰ درصد در 
جوامع واكسيناسيون عليه كرونا انجام شود. اين در حالي 
است كه آمار كشورهاي آفريقايي شش تا هفت درصد 
واكسيناسيون اس��ت. وي افزود: اگر سابقه اُميكرون 
را ن��گاه كنيم، اين ويروس از كش��ورهاي آفريقايي 
و آفريقاي جنوبي شروع ش��د و در همه جا منتشر 
شد. در كشورها ارتباطات و مسافرت ها وجود دارد و 
همين موضوع باعث مي شود كه ويروس به سرعت 
در جهان منتشر شده و از كشوري به كشور ديگر رود.

    انتشار سريع ُاميكرون
عين اللهي ادامه داد: در كشور ما وضعيت جديد اُميكرون 
كه سوش BA۵ است، وارد كشورمان شده و از خصوصيات 
آن اين بوده كه انتشارش بسيار سريع است. حدود ۱۸ برابر 
سرعت انتشار بيشتر دارد و مي تواند افراد را گرفتار كند. 
افرادي كه گرفتار مي شوند، بسته به سن، توان ايمني و 
بيماري هاي زمينه اي ش��ان مي توانند در برابر بيماري 
عكس العمل نشان دهند. به ويژه افراد سالمند و كساني كه 

ضعف ايمني يا ديابت و بيماري هاي قلبي و عروقي و 
... دارند، مهم است و كرونا در آنها طبيعتا مهم تر است.

    ساده انگاري؛ ازداليل انتشار كرونا
وي با بيان اينكه يكي از مش��كالتي ك��ه امروز نه  تنها 
در كش��ور ما، بلكه در جامعه جهاني ديده مي ش��ود، 
ساده انگاري است، گفت: وقتي در كشورهاي ديگر اعم 
از عراق، سوريه، كشورهاي اروپايي، امريكا و ... مي رويد، 
ساده انگاري در برابر بيماري وجود دارد و احساسم اين 
است كه مردم مقداري خسته شدند از ماسك زدن زياد و 
غيره، همين موضوع يكي از داليلي است كه باعث انتشار 
بيماري مي ش��ود. از طرف ديگر ما بايد اين را به عنوان 
يك فرهنگ و مطلب مهم در نظر بگيريم كه اگر كسي به 
كرونا مبتال مي شود، بايد بداند كه اين بيماري فقط براي 

خودش نيست، بلكه مي تواند ديگران را هم مبتال كند.

    هر نوع سرماخوردگي را 
مشكوك به كرونا بدانيد

وزير بهداش��ت افزود: در اينجا يك خودقرنطينگي الزم 
است و هر فردي از نظر اخالقي بايد بداند كه ممكن است 
خودش دچار مشكل نش��ود، اما اگر وارد جامعه و مترو و 
اتوبوس و ... شود، مي تواند تعداد زيادي از افراد را مبتال كند. 
امروز هر نوع سرماخوردگي را بايد مشكوك به اُميكرون 
بدانيم. حال ممكن است كه امكان تست دادن براي همه 
وجود نداشته باشد، اما از آنجايي كه در شرايط همه گيري 
هستيم، بايد بدانيم كه اگر جشن يا مهماني هاي خانوادگي 
داريم، اگر كسي احساس سرماخوردگي دارد، اين را وظيفه 
خود بداند كه شركت نكند. گاهي اوقات در بستري هاي 
بيمارستان مي بينيم كه تعداد زيادي از افراد يك خانواده 
باهم مبتال شده اند. در اين شرايط بايد پروتكل ها را رعايت 
كنند. در مهماني ها افراد ماس��ك نمي زنند، غذا و ميوه 

مي خورند و راحت مي توانند بيماري را منتشر كنند.

    هنوز به قله موج هفتم نرسيديم
عين اللهي با بيان اينكه ما در موج هفتم كرونا به س��ر 
مي بريم، گفت: البته هنوز به قله اين موج نرسيده ايم. 
هر بيماري معموال يك منحني دارد كه رو به باالست، 

وقتي به قله برسد دوباره روند كاهشي مي شود. ما هنوز 
به قله نرسيده ايم. احتياط هايمان در شرايط موج هفتم 
بايد بيشتر باشد. اگر در تير ماه شرايط مان خوب بود، اما 
اكنون وضعيت تغيير كرده و در اين شرايط بايد احتياط 
كنيم. در اتوبوس و وسايل نقليه عمومي و محيط هاي 

عمومي ماسك زده و رعايت بيشتري انجام دهيم.

    ايمني واكسن موقتي است
وي با اشاره به ضرورت واكسيناسيون عليه كرونا، گفت: 
از طرفي افرادي هم كه واكسن تزريق كردند بايد بدانند 
كه ايمني واكسن مادام العمر نيست. ايمني واكسن موقت 
است و آن ميزان آنتي بادي تا مدتي مي تواند بدن را از كرونا 
محافظت كند و بعد از آن اثرش از بين مي رود. بر همين 
اساس هم امسال بر اساس تصويب ستاد ملي كرونا به همه 
هموطنان توصيه كرديم كه يك واحد يادآور تزريق كنند 
و بتوانند ايمني بدن شان را باال برند. قطعا وقتي وضعيت 
از آبي به زرد، از زرد به نارنجي و از نارنجي به قرمز تبديل 
مي شود،  هرچه به سمت قرمز نزديك تر مي شويم، بايد 

شيوه نامه هاي مربوط به كرونا را بيشتر رعايت كنيم.

    امكان صادرات
 واكسن هاي شش توليد كننده ايراني

وي درباره وضعيت ذخاير واكسن كرونا در كشور، گفت: 
تقريب��ا از آذر س��ال ۱۴۰۰ هيچ نوع واكس��ن خارجي 
خريداري نكرديم. البته مقداري واكسن اهدايي از برخي 
كشورها داشته ايم. ۶ مركز توليد واكسن مان در كشور به 
ميزان فراوان واكسن توليد مي كنند و حتي اين امكان را 
داريم كه به كشورهاي ديگر هم واكسن صادر كنيم. وزير 
بهداشت ادامه داد: اكنون ذخيره كافي واكسن در كشور 
با انواع و اقسام پلتفرم ها وجود دارد و از نظر ميزان واكسن 
وضعيت بسيار مناسبي در كشور داريم. برخي كشورها 
فقط متكي به واردات هستند، اما در كشور ما در برهه اي 
مجبور شديم واردات انجام دهيم اما در شرايط فعلي از نظر 
توليد واكسن هاي باكيفيت باال شرايط مناسبي داريم. وزير 
بهداشت ادامه داد: تقريبا از زماني كه احساس كرديم موج 
هفتم دارد آغاز مي شود، مراكز تجميعي واكسيناسيون را 
افزايش داديم. بسته به مراجعه افراد در صورت لزوم مجددا 

مراكز واكسيناسيون را افزايش مي دهيم. عين اللهي گفت: 
به طور كلي مراكزي كه توليد واكسن مي كنند، مراحل 
مختلفي را طي مي كنند تا بتوانند تاييديه اثربخش��ي و 
ايمني واكسن شان را از وزارت بهداشت دريافت كنند. در 
ابتدايي كه اين واكسن ها قرار بود تاييد شوند، يكسري 
افراد داوطلب تزريق واكس��ن ش��دند و تحت مطالعه و 
كنترل قرار گرفتند تا اثربخشي و ايمني آن را بررسي كنند. 
بعد از مراحل مختلف، تاييديه واكس��ن از سوي وزارت 
بهداشت ارايه مي شد كه نشان مي داد واكسن مطمئن 
اس��ت. با اين حال وزارت بهداش��ت باز هم رصد كرده و 

سالمت افراد بعد از واكسيناسيون را بررسي مي كند.

    درمان علمي كرونا در كشور
وي گف��ت: اف��رادي ك��ه س��رما خوردند يا احس��اس 
س��رماخوردگي دارند، نبايد در آن لحظه واكسن تزريق 
كنند. زي��را در آن زمان ويروس وارد بدن ش��ان ش��ده و 
سيستم ايمني شان تحت فشار اس��ت. در مواقعي بايد 
واكس��ن تزريق كنيم كه سالم باشيم و هيچگونه عالئم 
س��رماخوردگي و... نداشته باشيم. يك كميته علمي در 
وزارت بهداشت متشكل از بهترين اساتيد كشور است كه 
مرتبا عالئم بيماري، عوارض و روش هاي درماني را رصد 
كرده و توانستيم هماهنگي خوبي را در وزارت بهداشت 
ايجاد كنيم كه درمان ها ناهماهنگ نباشد و كامال علمي و 
مستند بوده و به تاييد كميته علمي رسيده باشد. عين اللهي 

ادامه داد: زماني كه موج بيماري آغاز مي ش��ود، به مراكز 
درماني آماده باش مي دهيم. اكنون مراكز درماني كمتر از 
۱۰ درصد گرفتارند و ظرفيت بااليي را در مراكز درماني 
داريم. اكنون ظرفيت خالي زيادي داريم، اما آماده ايم كه 

اگر كسي بيمار شد در درمانش به طور موفق اقدام كنيم.

    تراكم مراكز درماني در شمال تهران
وزير بهداشت درباره عدالت محوري در بهداشت و درمان 
و دسترس��ي به خدمات بهداش��تي و درماني در مناطق 
دوردست كشور، گفت: يكي از نكات مهمي كه در وزارت 
بهداش��ت مورد نظر است، اين است كه بتوانيم عدالت را 
در كشور ايجاد كنيم. در برخي نقاط كشور ميزان مراكز 
درماني مان نسبت به جمعيت بسيار باالست و در برخي 
نقاط پايين است. برنامه ما اين است كه بتوانيم در مناطقي 
كه مي��زان تخت و مراكز درماني مان كم اس��ت، بتوانيم 
اينها را ايجاد كنيم. در همين ش��هر تهران مي توان ديد 
كه در شمال ش��هر تهران عمده مراكز درماني ما تراكم 
پيدا كردند و در جنوب ش��هر تهران تعداد بيمارستان ها 
كمتر اس��ت. اين نابرابري را مي بينيم. گسترش مراكز 
درماني و بيمارس��تاني در مناطق جنوبي از برنامه هاي 
ماست. وي افزود: در كش��ور هم به همين صورت است. 
شاخص جمعيت در اين زمينه مورد توجه است. باتوجه 
به جمعيتي كه وجود دارد در سطح بندي كه مي بينيم، 
مراكز درماني را در كل كش��ور ايجاد مي كنيم. در دولت 

سيزدهم در همين چند ماه با اعتبار ۲۰۰۰ ميليارد تومان 
حدود ۱۰ هزار تخت را در حدود ۷۹ مركز درماني تجهيز 
كرديم كه ركوردي بسيار خوب محسوب مي شود. به هر 
حال دوس��تان به صورت جهادي عمل مي كنند تا اين 
افتخار را ايجاد كنند. در زمينه نيروي انس��اني هم جزو 
برنامه هايمان است كه بتوانيم به مناطقي كه كمتر پزشك 
متخصص، عمومي يا دندانپزشك دارند، بيشتر پزشك 
اعزام كنيم. البته بايد ش��رايطي هم در كشور ايجاد شود 
كه اين نيروهاي متخصص بتوانند ماندگاري بيش��تري 
داشته باشند. بحث بومي گزيني هم از نكات مهم است. 
طبق مصوبه ش��وراي انقالب فرهنگي، امسال در رشته 
پزشكي ۲۰درصد افزايش ظرفيت داريم كه به بومي هاي 
محل اختصاص داديم. زيرا ماندگاري افراد بومي در محل 
خدمت بيشتر خواهد بود و اين اقدام مي تواند در تامين 
مناطق محروم موثر باشد. عين اللهي گفت: يكي از مسائل 
مهمي كه در كش��ور ما در حوزه سالمت مطرح و مهم 
است، مساله پيشگيري و بهداشت است. خوشبختانه در 
اكثر روستاهاي كشور خانه هاي بهداشت و شبكه هاي 
بهداشت وجود دارد كه باوجود بهورزها در اين مناطق 
و بسته هايي كه برايشان مشخص شده، بهترين شبكه 
سالمت حتي در دنياس��ت و اين يكي از نكات مهمي 
است كه بايد تقويتش كنيم. در فرمايشات اخير مقام 
معظم رهبري هم توجه بيشتر به شبكه هاي بهداشت و 
خانه هاي بهداشت مورد نظر بود كه روي آن تاكيد داريم.

گزارش

لزومواكسيناسيونيادآوربرايكودكانباالي۱۲سال

هرگونه سرماخوردگي، مشكوك به كروناست

برقراري پوشش ۷۰ درصد 
بيمه خدمات توانبخشي 

بر اساس ابالغيه وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي، از اين پس ۷۰ درصد هزينه هاي خدمات 
توانبخش��ي به افراد معل��ول و كل خدمات مورد 
نياز افراد اوتيسم در بخش  هاي غيردولتي شامل 
بخش عمومي غيردولتي، بخش خصوصي و مراكز 
خدماتي خيريه از س��وي س��ازمان  هاي بيمه  گر 
تحت پوشش قرار مي گيرند. به گزارش ايرنا، اين 
ابالغيه به س��ازمان  هاي بيمه گر از جمله سازمان 
بيمه س��المت و تأمين اجتماعي، بر اس��اس بند 
»ج« ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه كشور و 
مصوبه هشتاد و هشتمين جلس��ه شوراي عالي 
سالمت مبني بر تكليف وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي در جهت ارايه بسته  هاي بيمه  اي 
پايه اجرايي مي ش��ود. برقراري پوشش بيمه اي 
خدمات توانبخش��ي براي افراد معلول به عنوان 
يك��ي از مهم ترين نيازها و درخواس��ت  هاي اين 
گروه در م��اده ۶ قانون حمايت از حقوق معلوالن 
مصوب سال ۱۳۹۶ به صورت حكم قانون و تكليف 
مشخص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
مورد تأكيد دولت قرار گرفته اس��ت. متاس��فانه 
اين حكم با كندي روند اجرايي رو به رو ش��د و در 
نهايت با تخصيص يك هزار ميليارد ريال بودجه 
ب��راي آن در س��ال ۱۴۰۰ و در قال��ب تفاهم نامه 
سازمان بهزيستي با سازمان بيمه سالمت و براي 
پوشش هشت خدمت ستاره  دار توانبخشي براي 
معلوالن اجرايي شد. اين درحالي است كه عمده 
خدمات توانبخشي مورد نياز افراد معلول از طريق 
مراكز توانبخشي بخش  هاي غيردولتي و به طور 
عمده خصوصي و با تعرفه  هايي ارايه مي  شود كه 
اكثريت افراد معلول قادر به پرداخت آن نيستند؛ 
اين اقدام در شرايطي است كه حفظ شاخص  هاي 
س��المت افراد معلول به وي��ژه در معلوليت  هاي 
جس��مي � حركتي، فلج مغزي، اوتيس��م يا افراد 
داراي معلوليت ه��اي چندگانه منوط به دريافت 
درازمدت يا مستمر توانبخشي مانند كاردرماني، 
فيزيوتراپي ب��ا هزينه هاي باال اس��ت. مهم ترين 
ويژگي ابالغيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي تقبل ۷۰ درصد بهاي خدمات توانبخشي 
بر اس��اس تعرفه هاي مراكز غيردولتي اس��ت كه 
امكان مي  دهد افراد معلول بتوانند بسته به نياز از 
خدمات طيف وسيع مراكز توانبخشي غيردولتي 
برخوردار ش��وند. همچني��ن در اي��ن ابالغيه به 
نيازهاي افراد اوتيسم توجه ويژه شده و اين پوشش 
بيمه  اي به كل خدمات مورد نياز آنان تعميم داده 
شده اس��ت؛ افراد داراي اوتيس��م كه متأسفانه با 
س��رعت در حال افزايش هستند، به طور مستمر 
به انواع خدمات توانبخشي ارتباطي - شناختي، 
جسمي و بهداشتي و مراقبتي نيازمندند كه تأمين 
هزينه  هاي اين خدمات از توان اكثر خانواده هاي 

داراي افراد مبتال به اوتيسم خارج است.
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