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 نفت ايران 
و تحول برجامي

سفره هاي خالي مردم و تخلفات فوالدي

اين رقم ها باوركردني نيست ترس اختالالت اينترنتي بر جان كسب وكارهاسناريوي پيش روي بازار سرمايه

م��ا پي��ش از دور اخي��ر 
تحريم ه��اي امريكا در بازار 
جهان��ي نفت حض��ور قابل 
قبول��ي داش��تيم و نفت ما 
از سوي مش��تريان مختلف 
خري��داري مي ش��د. اما در 
سال هاي گذشته متاسفانه 
امكان حضور در اين عرصه 
از بين رفت و همين مساله باعث شد كه برخي ديگر 
از فروش��ندگان نفت جاي ايران را در بازار بگيرند. 
اما در صورت كنار رفت��ن محدوديت ها احتماال به 
زمان نياز خواهد بود تا بار ديگر فروش نفت ايران به 
حداكثر برسد؟ طبق برآوردهاي اوليه پس از مدتي 
كوتاه امكان آن وجود دارد كه ايران بين يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار بش��كه نفت 
بفروش��د. پس از چند ماه مي توان انتظار داشت كه 
اين عدد به مرز ۲.۵ ميليون بشكه در روز بازگردد.

نف��ت اي��ران از چند دهه قب��ل مش��تريان ثابت و 
سنتي خود را داش��ته و قطعا در صورت كنار رفتن 
محدوديت ها اين مش��تريان آماده هستند كه نفت 
ما را بخرند. البته نفت ايران در سال هاي گذشته با 
نفت ساير كش��ورها جبران شده و احتماال به زمان 
نياز خواهد بود تا قراردادهاي قبلي به اتمام برس��د 
و مش��تريان براي نفت ايران قراردادهاي تازه اي را 

امضاء كنند. 
ما توان تولي��د نفت روزانه مان بس��يار باالتر از اين 
اعداد است، اما با توجه به از دست دادن بازار و عقب 
نگه داشته ش��دن اقتصاد ايران به وسيله تحريم ها 
محدوديت هايي داريم و بايد گام به گام به س��مت 
روزهاي اوج گذش��ته حركت كنيم. در صورتي كه 
ما بتوانيم س��هم خود را از بازار جهاني نفت افزايش 
دهيم و با يك ثبات چند ساله در اين حوزه فعاليت 
كنيم قطعا در آينده همي��ن موضوع مانع از اعمال 
تحريم هاي جديد عليه اقتصاد ايران خواهد ش��د و 
به اين ترتيب حوزه اي كه در آن مزيت نسبي بااليي 

داريم با فعاليت هاي همه جانبه گره مي خورد.
امروز كشورهايي مانند عربستان سعودي و روسيه 
مي��زان تولي��د و صادرات نف��ت خود را ب��ه حدود 
1۰ ميليون بش��كه در روز رس��انده اند كه در كنار 
درآمدزايي باال، سهم آنها را نيز از بازار بسيار افزايش 
مي دهد و به اين ترتيب شرايط را براي نقش آفريني 
پررن��گ آنها هم��وار مي كند. متاس��فانه ما در اين 
سال ها سرمايه گذاري قابل توجهي در حوزه انرژي 
نداش��ته ايم و همين موضوع باعث شده كه از بازار 
عقب بمانيم. از اين رو در صورت بهبود شرايط و كنار 
رفتن تحريم ها باي��د يكي از اصلي ترين برنامه هاي 
ايران سرمايه گذاري در حوزه هاي جديد و ميادين 
مشترك باشد تا ضمن استفاده بهينه از ظرفيت ها، 

سهم ايران از بازار نيز به حداكثر ممكن برسد.

قبل از هر چي��ز در خصوص 
تخلف��ي ك��ه اي��ن روزها در 
فضاي عمومي كش��ور از آن 
ب��ا عن��وان تخل��ف ۹1 هزار 
ميليارد توماني ياد مي شود، 
بايد گفت كه اين نخس��تين 
تحقيق و تفحصي نيست كه 
در مجالس ايران در خصوص 
حوزه هاي اقتص��ادي و مديريتي ص��ورت مي گيرد. 
اغلب اين پرونده هاي تحقيق و تفحص در حوزه هايي 
چون خودروس��ازي، نهاده ها، سيمان و.... سرانجامي 
نداش��ته اند و بعد از مدتي فضاس��ازي از دس��تور كار 
متوليان خارج ش��ده اند. بنابراين تا زمان صدور حكم 
قطعي قضايي، نمي توان در تايي��د يا رد اين تخلفات 
صحبتي قطعي كرد. وجود اين ابهامات هم دليل دارد، 
نخست اينكه نمايندگان مجلس به  طور كلي، تخصص 
و تسلط كامل بر موضوعات اقتصادي، صنعتي و... ندارند 
و دوم هم اينكه اغلب با عينك سياسي و جناحي به اين 
تحقيق و تفحص ها مي نگرند. اين رويكردهاي سياسي 
و جناحي در كنار وقت ان��دك و فقدان تخصص الزم 

باعث مي ش��ود اين گونه پرونده ها معموال به سرانجام 
مورد نظر نرس��ند. به عنوان نمون��ه در گزارش ۳۰۰ 
صفحه اي نمايندگان در خصوص تخلف فوالد مباركه، 
عنوان ش��ده، فقط ۵۴ هزار ميلي��ارد تومان تخلف در 
حوزه مغايرت اعداد و ارقام معامالتي شكل گرفته است. 
اين عدد بسيار بزرگ است؛ ممكن است بررسي هاي 
تكميلي مش��خص كند كه مغايرتي وجود نداشته يا 
س��ندي براي ابهامات ارايه ش��ود. يا در فراز ديگري از 
اين گزارش ذكر شده كه فوالد مباركه ۲۲ ميليارد به 
صدا و سيما پول داده است؛ هرچند تبليغات فوالد در 
صداوس��يما با توجه به غيررقابتي بودن بازار بي معني 
اس��ت، اما به هر حال استداللي ممكن است پشت آن 
وجود داش��ته باشد كه براي قاضي قابل قبول باشد. يا 
در حوزه پرداخت صدها ميليون تومان به فعاالن فضاي 
مجازي هم يك چنين استداللي ممكن است مطرح 
شود. اما آيا اين توضيحات به اين معني است كه بستر 
فساد، رانت و ويژه خواري در اقتصاد ايران وجود ندارد؟ 
البته كه وجود دارد؛ س��اختار اقتص��اد دولتي ايران و 
اتمسفر غيرشفاف شركت هاي دولتي به گونه اي است 
كه وقوع فساد را حتمي مي كند. سال هاست تحليلگران 

در خصوص تبعات مخرب اقتصاد غيرشفاف و مديريت 
سياسي بر شركت هاي دولتي فرياد مي زنند اما توجهي 
به آن نمي شود. در هر برهه اي خبر وقوع فسادي بزرگ 
منتشر مي شود براي مدتي رس��انه ها و افكار عمومي 
نس��بت به آن حساسيت نش��ان مي دهد و موضوع را 
پيگيري مي كنند اما بعد از مدت��ي، پرونده از تيررس 
افكار عمومي خارج مي شود تا مدتي بعد كه دوباره سر 
و كله پرونده تازه اي پيدا شود. در همين پرونده تخلف 
۹1 هزار ميليارد توماني اعالم ش��ده كه 1۵۴ ميليارد 
تومان به برادر مديرعامل شركت داده شده تا شركت 
هواپيمايي تاس��يس كند، معلوم است كه اين تخلف 
است و رانت پشت آن بوده است. شخصا معتقدم قبل 
از مديران متخلف شركت بايد يقه ناظراني را چسبيد 
كه گزارش هاي مالي ساالنه شركت را تاييد كرده اند. به 
هر حال اين تخلف در يك سال و يك برهه كه صورت 
نگرفته، حدودا ۸ سال زمان برده تا اين تخلف به وقوع 
بپيوندد. آن ناظر در سازمان بازرسي، حراست و... كه 
گزارش هاي مالي اين ش��ركت را دي��ده و آن را قبول 
كرده، حتي بيشتر از مديران تخلف كرده است. اين چه 
س��اختاري است كه ۸ سال در اين سطح در آن تخلف 

ش��ده اما هيچ نهاد ناظري از آن با خبر نشده است! در 
بخش ديگري عنوان شده، ۷۵ درصد قراردادها بدون 
اجراي تشريفات قانوني بوده است. چطور نهادهاي ناظر 
متوجه ترك اين تشريفات قانوني نشده اند؟ اين روند 
نه فقط در ش��ركت هاي فوالدي بلكه در شركت هاي 
خودروسازي، تخصيص ارز ترجيحي و... هم وجود دارد. 
چرا وجود دارد؟ چون س��اختار اقتصادي و مديريتي 
كش��ور رانت زا و تخلف خيز است. وقتي ساختار ايراد 
داشته باشد، حتي اگر مدير پاكدستي هم سر كار باشد 
باز به انحراف كشيده مي شود. مبتني بر اين واقعيت ها، 
معتقدم اقتصاد اي��ران نيازمند بازنگري در حوزه هاي 
گوناگون اجرايي، تقنيني و مديريتي اس��ت. يك  بار 
براي هميشه بايد به تاريكخانه شركت هاي دولتي نور 
تابانده شود و زمينه مشاركت بخش خصوصي واقعي 
در اقتصاد فراهم ش��ود تا ديگر شاهد وقوع تخلفاتي از 
اين دست نباشيم. تخلفاتي كه امنيت رواني جامعه را 
مختل و پرسش هاي بي ش��ماري براي افكار عمومي 
ايجاد مي كنند. مردمي كه بودجه الزم براي خريد مرغ 
و گوشت و ماست ندارند با شنيدن تخلفاتي در اين حجم 
و با اين ارقام، ابتدا دلتنگ مي شوند و سپس خشمگين.

اص��ال نمي ش��ود ۹۲ ه��زار 
ميلي��ارد تومان را ب��ه عدد 
نوش��ت حداقل ب��راي ما كه 
هميش��ه با رقم هايي بسيار 
بسيار پايين تر از اين سر و كار 
داشته ايم نوشتن اين رقم كار 
راحتي نخواهد بود. اما براي 
آنها كه چنين تخلف عظيمي 
را انجام داده اند گويا چندان كار سختي هم به حساب 
نمي آمده است، ما مردم هنوز كه هنوز است به همان 
اختالس ۳ هزار ميليارد توماني خاوري فكر مي كنيم 
و هر از گاهي كه عكس هايي از زندگي الكچري او در 
كانادا در فضاي مجازي منتشر مي شود آه از نهادمان 
بلند مي ش��ود و هر از گاهي هم مسووالن براي اينكه 
آتش درونمان را خاموش كنند مي گويند كه همچنان 
به دنبال دس��تگيري خاوري از طريق پليس اينترپل 
هستند و ... از همان دس��ت وعده هايي كه هيچ وقت 
عملي نمي ش��ود. اما حاال وقتي خبر تخلف ۹۲ هزار 
ميليارد توماني فوالد مباركه منتشر شده است، ديگر 
كارمان از آه كشيدن گذشته، مدام به اين فكر مي كنيم 
چند صفر بايد مقابل ۹۲ قرار بدهيم تا رقم واقعي اين 
تخلف را پيدا كنيم. در حالي كه مسووالن ما به دنبال 
دس��تگيري و جريمه نقدي افراد بدحجاب هستند، 
در حالي كه پليس به دنبال اين اس��ت تا مردم بيايند 
و از همسايه اي كه احيانا سگ در آپارتمان نگهداري 
ادامه در صفحه 8 مي كند شكايت كنند...  

در صورت توافق يا عدم توافق دو 
سناريو پيش روي بازار سرمايه 
و بورس وج��ود دارد. درصورت 
احياي برجام و به ثمر نشستن 
مذاكرات احتماال تا سه ماه رالي 
صعودي را در بازار داشته باشيم 
مخصوص��ا در خودرويي ه��ا و 
بانكي ها؛ بازه زماني سه ماه هم 
به اين دليل است كه بازار در دو سالي كه روند نزولي داشت 
در دوره هايي كه مذاكرات برجام داغ و اخبار مثبتي منتشر 
مي شد مانند اواخر اسفند ماه 1۴۰۰ و فروردين ماه 1۴۰1 
روند خوبي داشت يعني ارزش معامالت به نسبت ماه هاي 
قبل زياد شده بود. درصورت توافق نشدن برجام يا نرسيدن 
به موضوع مشخص در همان صنايع خودرو و بانك با واكنش 
تندي از سوي بازار مواجه مي شويم و تمام معامالت انجام 
شده زير سوال رفته و به حالت قبل برمي گردد. بايد گفت 
برخي صنايع بازدهي مورد انتظار سرمايه گذاران را برآورده 
نمي كنند و مشكالت آنها هم به گونه اي نيست كه در مدت 
كوتاه قابل حل باشد چون صنايع با يكديگر متفاوت هستند 
و نمي توان يك نس��خه را براي تمامي آنها پيچيد يعني 
در برخي از آنها پارامترهايي وجود دارد كه معامله گران و 
تحليل گران نمي توانند براي دستگاه ناظر يا گروه خاصي 
بازگو كنند و توقع خروج از بحران را داشته باشند. به طور 
مث��ال بحران صنعت پااليش اين اس��ت كه معامله گران 
نتوانستند بازدهي الزم را كسب كنند و در واكاوي عوامل 
ادامه در صفحه 3 تأثيرگذار بر اين...  

اختالالت گسترده اينستاگرام 
در هفته گذشته، ترس بيكاري 
را به جان آنهاي��ي انداخت كه 
چند سالي بود در فضاي مجازي 
كسب وكاري دس��ت وپا كرده 
بودند. ه��راس آينده براي آنان 
تواني براي ادامه باقي نگذاشت 
براي همين موبايل ها را زمين 
گذاشتند و به آينده فكر كردند. محتوا بارگذاري نمي شد يا 
كسي نبود آنها را ببيند، بپسندد و براي خريدنش ارتباطي 
برقرار كند. آنها خسته از اختالل هاي اينترنت، مي گويند 
هر بار در اين سال ها مشكلي در دسترسي به اينترنت پيش 
آمده كسب وكارهاي كوچك از بين رفته اند. بسياري از اين 
كس��ب وكارها كه در فضاي مجازي توليداتشان را عرضه 
مي كنند متعلق به گروه هاي حاشيه اي، زنان، مهاجران، 
روستاييان و كس��اني اند كه دسترسي به بازار ديگري جز 
فضاي مجازي ندارند. در اين چند سال اختالالت اينترنت، 
سرعت پايين، قطعي سراسري، فيلتر شدن اپليكيشن  ها 
هر كدام به شكلي به اميدهاي كوچك عده اي ضربه زدند. 
فيلتر شدن تلگرام آسيب زيادي به كسب وكارهاي كوچك 
زد و بعضي ها هم نتوانستند با شرايط سازگار شوند و كارشان 
تعطيل شد. وقتي تلگرام فيلتر شد عده زيادي به اينستاگرام 
كوچ كردند تا به شيوه جديدي كار را دنبال كنند. اما حاال 
صاحبان كسب وكارها در صفحات اينستاگرامي مي گويند 
در يك ماه گذش��ته اختالالت اينترنت باعث شده نيمي 
از بازديدهايش��ان را از دست بدهند. در شرايطي هستيم 

كه كوچك ترين روزنه هاي ارتباطي دارد گرفته مي شود، 
اينستاگرام مختل شده و دسترسي به پيغام ها به سختي 
انجام مي ش��ود. در ش��هر هاي بزرگ ممكن است بتواني 
اينترنت پرسرعت تري بگيري ولي براي شهرهاي كوچك 
و روستاها امكان پذير نيس��ت. وارد شدن به اينستاگرام 
سخت شده است، پس��ت ها كمتر ديده مي شوند و پيغام 
دادن س��خت تر ش��ده. اين اتفاق در تركي��ب با وضعيت 
اقتصادي باعث شده خريدار كم شود. اختالل اينترنت و 
كاهش سرعت وقتي از يك حدي بيشتر و طوالني تر شود، 
اين گروه ها را از دايره خارج مي كند. در اين س��ال ها هر بار 
سرعت اينترنت كم ش��د، گروه هاي روستايي نتوانستند 
عكس و فيلم بفرستند يا با مشتري ارتباط بگيرند. زماني كه 
اينترنت به طور كلي قطع شد بعضي كسب وكارهاي كوچك 
زنان كاًل از بين رفت چون بيشترشان يا توانايي مالي تهيه 
يك مكان براي عرضه كارهايشان را ندارند يا عرف و سنت 
آنها را محدود مي كند. اما هر بحراني كه ايجاد مي ش��ود 
اولين چيزي را كه ب��ه لرزه درمي آورد كس��ب وكارهاي 
كوچك و غيررسمي است. مشكالت اينترنت اول از همه 
گروه هاي كوچك تر، حاشيه اي  و كساني را تحت تأثير قرار 
مي دهد كه در روستاها ازطريق اينستاگرام توليداتشان را 
مي فروشند، مشاغلي كه زنان بدون پشتوانه، به صورت 
فردي يا در گروه هاي كوچك راه انداخته اند، اگر اينترنت را 
كامل ببندند يا ملي شود هم اين گروه هاي كوچك اند كه 
كاًل حذف مي شوند و فقط سايت هاي بزرگ و دانه درشتي 
مي مانند كه يا سرمايه بااليي دارند يا پشتشان به جايي گرم 
ادامه در صفحه 3 است.  

حميدرضا صالحي
فربد  زاوه

مريم شاهسمندي فائزه طاهريبهراد موسوي

 معاونوزيراقتصادآخرينوضعيت
اجراييارانهنانراتشريحكرد

 سكهدرمرز13ميليونتومان
دالردرمعامالتتوافقيبه۲۷۵00تومانرسيد

زاكاني:31هزارپروانهساختدرسالهايگذشتهبه۵۵00پروانهرسيدهاست

 بااظهاراتديروزشهرداريبهعنوانمرجعصدور
پروانهساخت،آمارهايرستمقاسميردشد

 اجراي آزمايشي 
كاالبرگ از مهرماه

صفحه 2    

صفحه 2    

صفحه 3    

 دالر آماده ورود 
به كانال ۲۸ هزار تومان

 تاييد افت شديد 
پروانه هاي ساختماني در پايتخت

»تعادل«عرضهخودرودربورسكاال
رابررسيميكند

 ارونقيبهقاليبافنامهنوشت:
شرطاسقاطدرترخيصكاميونها

مغايرباقانوناست

صب��ح روز 1۸ خردادم��اه و در حالي ك��ه خريداران 
ديگنيتي و فيدليتي در انتظار شروع معامالت ۴۳۰ 
دس��تگاه خودرو بودند، شركت بورس كاالي ايران با 
انتشار اطالعيه اي اعالم كرد كه با دستور وزارت صمت، 
عرضه خودرو در بورس كاال تعليق مي شود. طبق اين 
نامه، بر اساس مصوبات شصت و سومين جلسه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي در مهرماه س��ال گذشته، 
مسووليت تنظيم بازار خودرو برعهده وزارت صمت 
صفحه 4 را بخوانيد بوده و با...  

از سال 1۳۹۹كه واردات كاميون هاي زير سه سال در 
دستور كار قرار گرفت؛ حدود 1۶هزار و ۹۰۰دستگاه 
وارد گمرك ش��د كه بيش از 11هزار دستگاه اجازه 
ترخيص يافتند، اما ۵ هزار دستگاه ديگر در گمرك 
باقي ماندند. اما مساله اينجاست، برخي از افرادي كه 
كاميون را ترخيص كردند، نتوانستند، پالك كنند. 
يكي از موانع اصلي پيش روي صاحبان كاميون ها، 
افزايش هزينه اسقاط بود كه...  صفحه 7 را بخوانيد

 خودرو  
به آرامش رسيد

 گروكشي 
از كاميون هاي 

وارداتي!

ك��ه  ش��رايطي  در 
ط��ي روزه��اي اخير 
بس��ياري از رسانه ها 
درباره پاي��ان يافتن 
گفت وگوهاي برجامي 
برج��ام  احي��اي  و 
صحبت كرده اند، اين 
ابهام كه چ��را اياالت 
متحده هنوز پاس��خي به ايران نداده است در 
برخي محافل و رس��انه ها به چشم مي خورد. 
مبتني بر اين ابه��ام برخي تصور مي كنند كه 
اش��كالي در توافق به وجود آمده كه امريكا در 
سكوتي عميق فرو رفته است. به نظرم اينگونه 
نيس��ت و اتفاقا اين سكوت نش��انه مثبتي از 
تفاهم و توافق اس��ت. معتقدم پرانتز بازي در 
گفت وگوه��ا باقي نمان��ده و دو طرف در حال 
پيمودن آخرين گام ها براي دستيابي به توافق 
هس��تند. اينكه امريكا علي رغم گذشت ۴ الي 
۵ روز پس از پاسخ ايران، هنوز به ايران پاسخ 
نداده، اتفاقا نش��انه مثبتي است كه اميدها را 
افزايش مي دهد. اگر در پاس��خ ايران، س��طح 
انتظارات بااليي وجود داشت و ايران انتظارات 
فرابرجامي مطرح كرده بود، بالفاصله امريكا به 
اين درخواست ها پاسخ منفي مي داد و همه از 
منفي بودن پاسخ امريكا با خبر مي شدند. اما 
اينكه پاسخ امريكا طوالني تر شده، نشان دهنده 
اين است كه مقامات امريكايي در حال بررسي 
جزييات درخواست ها هستند تا توافق را محقق 
كنند. اين ادامه داشتن بررسي ها، اتفاقا نشانه 
خوشحال كننده اي است كه از توافق احتمالي 
خبر مي دهد. ضمن اينكه بايد توجه داش��ت، 
امريكا توس��ط جوزف بورل با ايران در ارتباط 
اس��ت تا مش��خص كند، چه گزاره اي را كم و 
چه گزاره اي را باي��د زياد كند. واكنش بازارها 
نيز به مذاكرات، بيانگر احتمال دس��تيابي به 
توافق اس��ت. بدون ترديد فعاالن اقتصادي و 
بازارها زودتر از هر ح��وزه ديگري از تحوالت 
احتمالي باخبر مي ش��وند، زماني كه نرخ دالر 
كاهش پيدا مي كند، يعني توافق در دسترس 
قرار گرفته است. موضوع مهم بعدي تحركات 
گروه هاي تن��درو و افراطي داخلي اس��ت. به 
نظر مي رس��د، به طيف ه��اي دلواپس تاكيد 
ش��ده كه ديگر اظهارنظ��ر منفي در خصوص 
احياي برجام نداش��ته باش��ند ت��ا پرونده در 
بس��تر طبيعي خود پيش برود. اين هم يكي 
ديگر از نش��انه هاي نزديك بودن توافق است. 
اينكه با يك چنين داده هايي، سرانجام پرونده 
هسته اي چه خواهد ش��د و آيا قطعا برجام به 
سرانجام مي رسد يا نه؟ موضوع ديگري است 
كه بايد در چشم انداز پيش رو و تحوالت آتي از 
آن آگاه شويم. نبايد فراموش كرد كه تحوالت 
سياسي و ديپلماسي در لحظه شكل مي گيرند 
و يك متغير آني ممكن است، مسير متفاوتي 
را ايجاد كند و همه پيش بيني ها را به هم بزند. 
اما نشانه هاي موجود به ما مي گويد كه دو طرف 
بيشتر از هر زمان ديگري در آستانه دستيابي 
به توافق قرار گرفته اند. در ش��رايط فعلي همه 
ساز و كارها براي دستيابي به يك توافق فراهم 
شده است. ايران به برجام نياز دارد تا مشكالت 
اقتصادي و تجاري خود را پشت سر بگذارد و 
آمريكا هم به برجام نياز دارد تا س��ر و ساماني 
به حوزه سياست خارجي خود بدهد. فرصت 
ديگري براي اي��ران و امريكا با قي نمانده و هر 
دو طرف خواس��تار پايان دادن به اين پرونده 
مطول هس��تند. امريكايي ها نمي خواهند در 
خاورميانه بلواي تازه اي ايجاد شود و تنازعات 
تداوم پيدا كن��د. اين مطالبه با توجه به جنگ 
روسيه و اوكراين جدي است. امريكا هم خود 
را گرفتار پرونده روسيه مي بيند و هم گرفتار 
پرونده اي كه با چين باز كرده اس��ت. بنابراين 
ني��از دارد تا جبه��ه موج��ود در خاورميانه را 
ببندد و تم��ام توجه خ��ود را معطوف پرونده 
روسيه و چين كند. از س��وي ديگر، همانطور 
كه درگفت وگو با يكي از رسانه ها اعالم كردم، 
هيچ دولتي در ايران قادر نيست، بدون برجام، 
بدون اف اي تي اف، بدون پالرمو و بدون توسعه 
مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني مشكالت 
اقتصادي كش��ور را حل و فص��ل كند و زمينه 
بهبود معيش��ت مردم را فراهم سازد. ايران با 
تورم باال دست به گريبان است و براي مهار اين 
تورم نياز به درآمدهاي نفتي و سرمايه گذاري 
دارد. اين نيازها به وسيله برجام تامين خواهد 
ش��د. بنابراين ه��م ايران و هم امري��كا به اين 
مرحله رس��يده اند كه تحقق مطالبات خود را 
در گروي احياي برجام مي بينند و اين ضرورت 
باعث شكل گيري توافق خواهد شد. طوالني تر 
شدن پاسخ امريكا نيز همانطور كه شرح دادم 
نشانه خوبي است كه مي تواند زمينه حصول 

به تفاهم را فراهم سازد.

علي  بيگدلي

 سكوت امريكا 
نشانه توافق است



چند ماه پس از آغاز اجراي اصالحات اقتصادي دولت 
در زمين��ه ياران��ه و ارز 4200 تومان��ي، حاال به نظر 
مي رسد تصوير نهايي از آنچه كه اتفاق خواهد افتاد 
در حال واضح تر شدن است و بر خالف برخي شعارها، 
دولت در حال عقب نشيني از وعده هايي است كه در 
زمان تصويب در بهارستان و پاستور مطرح شده بود.

»در جلسه اي با حضور روساي سه قوه مجريه، مقننه 
و قضاييه، مقرر شد كه »هم كاالها و اقالم مورد نياز 
م��ردم به موقع در بازارهاي هدف توزيع ش��ود و هم 
اجراي طرح به گونه اي پيش برود كه در كوتاه ترين 
زمان، ساختار استفاده از كاالبرگ الكترونيكي براي 
عرضه كاالهاي ضروري به قيمت ش��هريور ۱400 
آماده و اجرا شود.« اين خبري بود كه چند روز پس از 
آغا اصالحات اقتصادي دولت مطرح و به مردم وعده 
داده شد كه در كنار افزايش مبلغ يارانه، قيمت ها نيز 

به نيمه سال گذشته بر مي گردد. 
در ش��رايطي كه بس��ياري از كارشناسان اقتصادي 
اعتقاد داش��تند ك��ه چنين وع��ده اي از همان ابتدا 
قابليت اجرا ندارد و با توجه به تورم اقتصاد ايران و روند 
افزايش هزينه  ب��راي توليدكنندگان، امكان كاهش 
قيمت كاالها وج��ود ندارد اما دول��ت براي هفته ها 
اصرار داشت كه اين سياست اجرايي خواهد شد اما 
سرانجام در اصالحيه اي كه براي بودجه در نظر گرفته 
شد، دولت رسما از اين سياست عقب نشيني كرد. بر 
اس��اس اصالحيه بند يك قسمت »س« تبصره يك 
قانون بودجه، عمال دولت از تامين اقالم اساس��ي كه 
پيش از اين مشمول ارز ترجيحي بودند و پيش بيني 
ش��ده بود كه با قيمت  ها در شهريور ۱400 به دست 
مصرف كننده برسند، عقب نشيني كرده است. اليحه 
اصالح قانون بودجه ۱40۱، به پيش��نهاد س��ازمان 
برنامه و بودجه، اداري و استخدامي و بانك مركزي در 
جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده است. متن آن 
براي انجام تشريفات قانوني با امضاي رييس جمهور 

به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد.
با اين وجود اين سوال و ابهام به وجود آمد كه چرا وقتي 
پس از گذش��ت چند هفته براي دولت مشخص شده 
كه امكان اجراي اين سياست را ندارد از همان ابتدا به 
مردم وعده داده شده كه قيمت ها به چند ماه قبل باز 
مي گردند. حاال رييس سازمان برنامه و بودجه مي گويد 
ش��رايط براي اجراي چنين وعده اي فراهم نيس��ت. 
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: وقتي ما مي گوييم 
بازگرديم به شهريور ۱400، يا بايد بپذيريم هزينه اش را 

مردم بدهند يا بايد يارانه شان را اضافه كنيم.
مس��عود ميركاظمي درباره بالتكليفي اليحه دولت 
درخصوص حذف بند مربوط به بازگشت قيمت ها به 
شهريور سال ۱400 گفت: چند دوره افزايش قيمت 
جهاني داشتيم؛ نخست اوايل سال ۱400 و در زمان 
دولت دوازدهم بود، اين دول��ت ۸ ميليارد در بودجه 
براي واردات كاالي اساس��ي و نهاده ديده بود كه اين 
۸ ميليارد به دليل افزايش قيمت هاي نيمه اول سال 
جوابگو نبود. رييس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 

نيمه دوم سال باز يك افزايش قيمت داشتيم. هنگامي 
كه بودجه بسته شد، اتفاقات روسيه و اوكراين نبود و 
جهش سوم قيمت در بودجه ديده نشده بود. بنابراين 
وقتي ما مي گوييم بازگرديم به شهريور ۱400، يا بايد 
بپذيريم هزينه اش را مردم بدهند يا بايد يارانه شان را 
اضافه كنيم. وي تاكيد ك��رد: اگر هركدام را بپذيريم، 
ديگر نبايد بگوييم قيمت ها به شهريور بازگردد بلكه 
آنچه كه مالك عمل قرار مي گيرد، اسفند ماه و زماني 
است كه بودجه بسته شده؛ زيرا بودجه با كسري بسته 
شده است. اگر مجلس شوراي اسالمي نمي پذيرد، بايد 
يارانه اش را مشخص كنيم و ان شااهلل يارانه بيشتري را 
بتوانيم تخصيص دهيم ما امروز اليحه اصالح يارانه را به 
مجلس نفرستاده ايم براي اينكه اين مساله روشن شود.

به اين ترتيب مس��وول بودجه ريزي دولت مي گويد 
كه اجراي اين برنامه در دس��تور كار نخواهد بود. در 
كنار مشكالت موجود در چارچوب اجراي اين وعده، 
دولت هنوز برنامه دقيق خود براي عرضه كاالبرگ را 
نيز مشخص نكرده است. در واقع از زمان اجراي طرح 
اعالم ش��د كه يارانه نقدي تنها براي دو ماه پرداخت 
خواهد شد و پس از آن حمايت ها به شكل كاالبرگ 
انجام مي شود. با اين وجود اما به روزهاي پاياني مرداد 
رسيده ايم و دولت هنوز هيچ طرح و برنامه اي را براي 

اجراي اين برنامه در نظر نگرفته است.
آن طور ك��ه از اظهارات مقامات مي توان برداش��ت 
كرد، احتماال طراح كاالبرگ الكترونيكي شهريورماه 
تعيين تكليف خواهد ش��د. به نظر مي رس��د دولت 

بيشتر تحت فشار مجلس به اين سمت كشيده شده 
است و همچنان ترجيح به پرداخت يارانه ۳00 و 400 
هزار توماني دارد. براساس آنچه بهارستان نشينان بر 
آن اصرار دارند، دولت باي��د پرداخت يارانه نقدي را 
متوقف و به جاي آن ب��راي چهار قلم محدود كاالي 
اساس��ي كاالبرگ الكترونيك توزيع كند كه قيمت 
اين كاالها نيز بايد براس��اس ش��هريور سال گذشته 
باشد. برهمين اس��اس طي هفته هاي اخير دولت و 
مجلس براي بررسي ابعاد مختلف اين موضوع درحال 
برگزاري جلس��ات مختلف در سطوح كارشناسي و 
مسووالن هس��تند. اين در شرايطي است كه نظرات 
مردمي نشان مي دهد آنها يارانه نقدي را بر كاالبرگ 
ترجيح مي دهند. محمدباقر قاليباف، رييس مجلس 
بيست و سوم مردادماه امسال در جلسه علني مجلس 
در پاسخ به س��وال نايب رييس كميسيون اقتصادي 
كه تاكيد كرده بود افزايش قيمت ها به صورت لجام 
گسيخته روزانه افزايش مي يابد، اين در حالي است 
كه كاالهاي اساسي بايد بر اساس قيمت.هاي شهريور 
۱400 به دس��ت دهك هاي پايين جامعه برس��د، 
تاكيد كرده ب��ود: موضع مجلس همان حفظ قيمت 
س��بد خانوارها از طريق كاال برگ مطابق با شهريور 
سال گذشته است. رييس مجلس همچنين از عدم 
تصويب هر گونه تصميمي در س��ران ق��وا براي لغو 
اين مصوبه خبر داده بود. در اين ميان، سيد احسان 
خاندوزي، وزير اقتص��اد در آخرين اظهارنظر درباره 
آخرين وضعيت اراي��ه كاالبرگ الكترونيك به جاي 

يارانه نق��دي به مردم گفت��ه؛ وزارت رفاه وعده داده 
است كه در شهريور ماه پيش��نهاد رسمي كاالبرگ 
الكترونيك را به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه 
مي كند. وي عنوان كرده؛ : قرار شده است كه با توجه 
به اجراي آزمايش��ي و پايلوت در برخي نقاط كشور، 
ايراد اين طرح رفع و س��پس براي توسعه آن به كل 
كشور تصميم گيري ش��ود. خاندوزي درباره اينكه 
ارايه كاالبرگ به مردم چه زماني انجام خواهد ش��د، 
متذكر ش��ده؛ به نظر مي رسد كه نتيجه اين موضوع 
در شهريور مشخص ش��ده و قابل اعالم باشد. طيبه 
حسيني، سخنگوي سازمان هدفمندي يارانه ها نيز 
در در واكنش به پرداخت يارانه بعدي نقدي يا كااليي 
عنوان كرده، تا زماني كه ابالغ رسمي صورت نگرفته 
باش��د، يارانه ها به صورت نقدي پرداخت مي شود و 

هنوز هم ابالغي صورت نگرفته است.
دولت س��يزدهم در حال��ي كار خود را آغ��از كرد كه 
وضعي��ت اقتصاد اي��ران پرتالطم بود و بس��ياري از 
ش��اخص هاي اقتصادي در ش��رايط مناس��بي قرار 
نداشتند، با اين وجود شعارهايي مطرح شد كه نشان 
م��ي داد دولت قص��د دارد در مدتي كوت��اه اوضاع را 
سامان دهد. با وجود گذشت بيش از يك سال از آغاز 
به كار دولت سيزدهم اما نه تنها بسياري از آن وعده ها 
اجرايي نش��ده كه حتي سرنوش��ت طرح اصالحات 
يارانه اي و چگونگي رس��يدن ب��ه گام پاياني آن نيز 
معلوم نيست و همين موضوع براي مردم و كارشناسان 
اقتصادي، اما و اگرهاي متعددي به وجود آورده است.
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 حذف نام سپاه 
پيش شرط مذاكرات نبود

مشاور تيم مذاكره كننده ايران در مذاكرات وين به يك 
گزارش شبكه س��ي ان ان درباره خواسته هاي ايران در 
مذاكرات برجامي واكنش نش��ان داده و ادعاي آن را رد 
كرد.محمد مرندي، مش��اور تيم مذاكره كننده ايران 
در مذاك��رات وين، در واكنش به يك گزارش ش��بكه 
سي ان ان كه ادعا كرده بود، »تهران بر خارج كردن نام 
سپاه پاسداران ايران از ليست تحريم هاي امريكا پافشاري 
نخواهد كرد«، در صفحه توييترش نوشت: من بارها در 
چند ماه اخير گفته ام خارج كردن نام سپاه پاسداران از 
ليست سازمان هاي تروريستي خارجي امريكا هيچ وقت 
پيش شرط يا درخواستي كليدي نبوده است.مرندي 
ادامه داد: ايران هم س��نتكام را در ليست ]گروه هاي[ 
تروريستي اش نگاه خواهد داش��ت. اما اگر امريكا الزم 
مي داند چنين چي��زي بگويد تا ب��ه توافق مقبوليت 
بخشد، به خودشان ارتباط دارد.يك مقام ارشد امريكايي 
در گفت وگو با شبكه خبري س��ي ان ان درباره آخرين 
وضعيت مذاكرات احياي برجام گفت��ه بود: اكنون در 
مقايسه با دو هفته پيش به حصول توافق در وين نزديك تر 
ش��ده ايم اما هنوز نتيجه نامشخص اس��ت زيرا برخي 
شكاف ها به قوت خود باقي مانده است. رييس جمهور 
بايدن تنها توافقي را تاييد خواهد كرد كه منافع ملي ما 
را تامين كند. وي در ادامه با اش��اره به متن پيشنهادي 
اتحاديه اروپ��ا در مذاكرات وين كه اي��ن اتحاديه آن را 
پيش نويس نهايي خوانده است، ادعا كرده بود كه ايران از 
درخواست كليدي خود براي حذف نام سپاه پاسداران از 

فهرست تروريستي امريكا صرف نظر كرده است.

تاكيد بر تزريق دوز يادآور 
واكسن كرونا

رييس جمهور با اش��اره در پيش بودن ايين راهپيمايي 
بزرگ اربعين حسيني و بازگش��ايي مراكز آموزشي، بر 
ضرورت تزريق ُدز يادآور واكسن كرونا و استمرار رعايت 
دستورالعمل هاي بهداش��تي تاكيد كرد.سيدابراهيم 
رييسي در جلسه س��تاد ملي مقابله با كرونا، با قدرداني 
از زحمات و مجاهدت هاي كادر بهداش��ت و درمان در 
صيانت از جان مردم در برابر ويروس كرونا، گفت: ايثار، 
از خودگذش��تگي و مجاهدت هاي هم��ه اعضاي كادر 
بهداش��ت و درمان در طول مواجهه با همه گيري كرونا، 
برگ درخش��اني تاريخ اين مرز و بوم است و در حافظه 
جمعي ملت ايران ماندگار خواهد بود.رييس جمهور در 
ادامه با اش��اره به حركت آغاز شده به سوي خودكفايي 
كشور در حوزه دارو، ضمن قدرداني از داروسازان داخلي، 
خاطرنشان كرد: دولت از تالش  براي توليد همه داروهاي 
مورد نياز كشور توسط داروسازان داخلي حمايت مي كند.

رييسي با اشاره به گزارشي مبني بر توليد بيش از ۹0 درصد 
از داروهاي مورد نياز توس��ط ش��ركت هاي داخلي، اين 
دستاورد را افتخارآميز دانست و افزود: استمرار اين روند 
بدون ترديد يك گام راهبردي در حوزه سالمت عمومي 
در كشور است و دولت با همه توان از آن حمايت مي كند.

رييس جمهور همچنين با اشاره به بازگشايي قريب الوقوع 
مراكز آموزشي و همچنين در پيش بودن اربعين حسيني 
گف��ت: همانطوري كه با تالش��هاي كادر درمان و البته 
همراهي جدي مردم توانس��تيم ب��ر خيزهاي مختلف 
بيماري غلبه كنيم، هم اكنون نيز همچنان همراهي مردم 
در رعايت دستورالعمل ها ضرورت دارد و پيش نياز توفيق 
سياست گذاري ها در مديريت كرونا است.وي همچنين 
لزوم تزريق دز يادآور واكسن را مورد تأكيد قرار داد و اظهار 
داشت: بررسي ها نشان مي دهد تزريق دز يادآور واكسن 
كرونا در صيانت از جان افراد موثر بوده و كس��اني كه دز 
يادآور تزريق نكرده اند، بيشتر در معرض آسيب قرار دارند. 
رييسي انجام تست و شناسايي مبتاليان به كرونا در مرزها 
و مبادي ورودي كش��ور را نيز ضروري برشمرد و از همه 
مردم خواست كه براي ايمن ماندن از كرونا و سويه هاي 
جديد آن، نسبت به رعايت كامل اصول بهداشتي اهتمام 
ويژه داشته باش��ند.»اجراي طرح پزشك خانواده« از 
ديگر موضوعات مورد تأكيد رييس جمهور در جلسه 
ستاد كرونا بود. دكتر رييسي وزارت بهداشت و درمان را 
مكلف كرد در اجراي برنامه هاي تحولي دولت در حوزه 
سالمت، طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع را خصوصًا 
در شرايطي كه كشور همچنان درگير همه گيري كرونا 
است، با سرعت بيشتر عملياتي كند.رييس جمهور در 
پايان سخنان خود با اشاره به برگزاري مسابقات ورزشي 
با حضور تماشاگران در ورزشگاه ها بر ضرورت رعايت 
مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا براي حضور ۳0 درصدي 

تماشاگران در اماكن ورزشي مسقف تاكيد كرد.

به توافق در وين
نزديك تر شده ايم

يك مق��ام امريكايي با بيان اينكه »اكنون نس��بت به 
گذش��ته به حصول توافق در وين نزديك تر هستيم« 
تاكيد كرد: پيش��رفت از اين نقطه به بعد ممكن است 
كند باش��د.يك مقام ارش��د امريكايي در گفت وگو با 
شبكه خبري سي ان ان درباره آخرين وضعيت مذاكرات 
احياي برجام گفت: اكنون در مقايسه با دو هفته پيش 
به حص��ول توافق در وين نزديك تر ش��ده ايم اما هنوز 
نتيجه نامشخص اس��ت زيرا برخي شكاف ها به قوت 
خود باقي مانده است. رييس جمهور بايدن تنها توافقي 
را تاييد خواهد كرد كه منافع ملي ما را تامين كند.وي 
اف��زود: حصول توافق در وين نس��بت به دو هفته قبل 
نزديك تر شده است اما نتيجه نامشخص است، چرا كه 
برخي اختالفات هنوز به قوت خود باقي است.اين مقام 
امريكايي ادامه داد: پيشرفت از اين نقطه به بعد ممكن 
است كند باش��د اما به نظر مي رسد كه در حال حاضر 
شتاب بيشتري نسبت به س��ال گذشته وجود دارد.ند 
پرايس، سخنگوي وزارت خارجه امريكا روز جمعه در 
يك كنفرانس خبري در رابطه با واكنش امريكا به پاسخ 
ايران و به متن پيشنهادي اتحاديه اروپا در مذاكرات وين 
گفت: بررس��ي اظهارات ايران درخصوص پيشنهاد 
اتحاديه اروپا ادامه دارد. ما بازخوردمان را مستقيم و 

به طور خصوصي با اتحاديه اروپا درميان گذاشته ايم.

معاون وزير اقتصاد تشريح كرد
آخرين وضعيت اجراي يارانه نان

معاون سياست گذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي 
و دارايي ضمن تشريح آخرين وضعيت اجراي طرح 
يارانه نان از امكان اجراي ط��رح پايلوت كاالبرگ از 
مهرماه خبر داد.س��يدهادي سبحانيان در نشست 
خبري با اش��اره به وضعيت اقتصادي كشور در آغاز 
به كار دولت سيزدهم اظهار كرد: رشد اقتصادي طي 
س��ال هاي ۱۳۹۱ تا ۱400 در حد يك درصد بود و 
درامد سرانه نيز كاهش��ي ۳2 درصدي داشته است. 
از سوي ديگر تشكيل سرمايه در حوزه ماشين آالت 
و س��اختمان س��ير نزولي داش��ته و همه اين موارد 
باعث شده اس��ت كه رشد اقتصادي هشت درصدي 
محقق نش��ود.وي ادامه داد: ميزان نقدينگي از ۶۳۹ 
هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹2 به پنج هزار هزار 
ميليارد تومان رس��يده اس��ت. افزايش شيب تورم 
در كشور هم يك هش��دار براي دولت سيزدهم بود. 
ميزان تورم در چند س��ال اخير از ميانگين تورم در 
۳0 سال گذشته بسيار باالتر بود.معاون وزير اقتصاد 
با بيان اينكه كسري بودجه از ۳۳ هزار ميليارد تومان 
در س��ال ۱۳۹۹ به ۱۷۵ هزار ميليارد تومان در سال 
۱400 رسيده است، گفت: از سال ۱۳۹2 تا ۱400، 
بده��ي دولت ب��ه صندوق هاي بازنشس��تگي ۶00 
درصد، وابستگي صندوق تامين اجتماعي به بودجه 
دولت ۵0 درصد، بدهي دولت به بانك مركزي 4۷۶ 
درصد و بدهي بانك ها به بانك مركزي ۱۳۱ درصد 
افزايش داش��ته است.س��بحانيان در ادامه با تاكيد 
بر اينكه دولت س��يزدهم در چهار ماه ابتدايي شروع 
كار خود با ش��رايطي مواجه شد كه قابل پيش بيني 
نبود، توضيح داد: افزايش قيمت هاي جهاني و جنگ 
روسيه و اوكراين از جمله اين شرايط بود. علي رغم اين 
اتفاقات دولت توانست پايه پولي و نقدينگي را كنترل 
كند و جلوي افزايش افسار گسيخته تورم را بگيرد.

وي با اشاره به سياست اصالح يارانه ها گفت: اين اتفاق 
در مقطعي باعث افزايش شاخص قيمت شد اما اين 
افزايش دفعي بود و باعث شد يكي از ريشه هاي اصلي 
تورم كه ارز 4200 توماني بود كنترل شود.معاون وزير 
اقتصاد در ادامه با اش��اره به دستور رييس جمهوري 
مبني بر اينك��ه قيمت نان و دارو نبايد گران ش��ود، 
اظهار كرد: اضافه مصرف نان به معناي اين نيس��ت 
كه فردي ثروتمند است. در اين راستا طرح ابتكاري 
در وزارت اقتصاد دنبال شد تا با ايجاد بستري ميزان 
مصرف نان در كشور رصد شود. بر اين اساس در كم تر 
از سه ماه زيرساخت هاي اطالعاتي مستقر و باعث شد 
حكمراني بر پايه داده محقق شود. سبحانيان ادامه 
داد: با اجراي اين ط��رح هم امكان رصد خروج آرد از 
شبكه وجود دارد، هم از نانوا حمايت مي شود و جلوي 
افزايش قيمت نان گرفته مي شود. اكنون بيش از ۹۵ 
درصد مصارف و تراكنش هاي نان پوشش داده شده 
است. از بين بيش از ۷4 هزار نانوايي كه قابليت استقرار 
كارتخوان داشتند، اين كارتخوان در بيش از ۷2 هزار 
نانوايي نصب شده است.وي با بيان اينكه ميزان آرد 
مورد نياز براي پخت ۱00 ميليون قرص نان در روز 
۱۶ تا ۱۷ هزار تن است، عنوان كرد: اين درحالي است 
كه روزانه 24 هزار تن آرد در كش��ور توزيع مي شود. 
در واقع روزانه ۶000 تن آرد به نان تبديل نمي شود. 
اين رقم در ماه ۱۸0 هزار تن است كه به عبارت ديگر 
در ماه 2.۵ تا 2.۷ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت 
مي شود كه تبديل به نان نمي شود.معاون وزير اقتصاد 
در پاس��خ به سوال ايس��نا در مورد افرادي كه امكان 
خريد نان با كارت عابر بانك را ندارند، گفت: در مورد 
اين افراد يا مكان هايي مانند بيمارستان ها يا پادگان ها 
راهكارهايي وجود دارد و غفلت نش��ده است و حتما 
تدبيري به كار گرفته مي شود.س��بحانيان در پاسخ 
به س��والي در مورد نانوايي هايي كه هنوز به دستگاه 
كارتخوان مجهز نشده اند نيز گفت: اين نانوايي ها كه 
تعداد آنها هم زياد نيست شرايط نصب كارتخوان را 
نداشتند چرا كه اطالعات آنها بايد با يكديگر تطابق 
داش��ته باش��ند. هرگاه اين عدم تطابق برطرف شد 
دستگاه ها هم مستقر مي شوند. هر نانوايي كه دستگاه 
داشته باشد به ازاي هر واحد نان ۱۵ درصد براي جبران 
افزايش هزينه ها اعمال مي شود. وي با اشاره به قانون 
پايانه هاي فروشگاهي و س��امانه موديان اظهار كرد: 
اين قانون بايد در سال ۱400 اجرايي مي شد اما نشد 
و اكنون به صورت هفتگي توسط وزير دنبال مي شود. 
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه براي هوشمندسازي 
مالياتي ح��دود ۱۸ ميليون و ۹00 ه��زار كارتخوان 
ساماندهي ش��ده اند، گفت: تعداد معدودي مشاغل 
حساس هس��تند كه هنوز ساماندهي نش��ده اند اما 
ساماندهي آنها نيز در دستور كار قرار دارد. همچنين 
هشت ميليون حساب تجاري در كشور مورد بررسي 
قرار گرفته است.سبحانيان در ادامه با بيان اينكه در 
راستاي شفافيت حس��اب ها در خزانه وزارت اقتصاد 
كار را دنبال مي كند، عنوان كرد: همه دستگاه ها نيز 
بايد همه مراودات مالي خود را در حساب هاي خزانه در 
بانك مركزي مستقر كنند. تاكنون ۵4 شركت دولتي 
و برخي دانش��گاه ها به اين موض��وع عمل نكرده اند.

وي با اشاره به رفع امضاهاي طاليي براي رسيدن به 
عدالت گستري گفت: ۳0 هزار مجوز صنفي در سراسر 
كشور صادر شد كه بعضا شرايط امضاهاي طاليي را 
دارند در اين راس��تا براي نخستين مرتبه با همكاري 
بين دس��تگاه ها ۳0 هزار مجوز استاندارد گرفتند. بر 
اين اساس از بين ۳000 رشته صنفي فقط 2۵0 رشته 
تاييد محور مي ماند و مجوز 2400 رشته ثبت محور 
مي شود.معاون وزير اقتصاد در ادامه با تاكيد بر اينكه 
ابزارهاي مختلفي براي كنترل تورم مورد استفاده قرار 
مي گيرد، اظهار كرد: مهم ترين ابزار كنترل ترازنامه 
بانك هاس��ت، البته نبايد يك قاعده ثابتي براي همه 
بانك ها استفاده شود.س��بحانيان با بيان اينكه نرخ 
بهره بين بانكي توسط بانك مركزي پيشنهاد مي شود، 
گفت: اين نرخ يك نرخ سياس��تي است و تحميلي از 
سوي دولت صورت نگرفته است. برخي معتقد هستند 
استفاده از نرخ سود در شرايط فعلي مي تواند در كنترل 

تورم موثر باشد اما عقيده برخي برعكس آن است.

قيمت ها به شهريور 1400 باز نمي گردد

وزير كشور: رييس پيشين سازمان انرژي اتمي مطرح كرد

عقب نشيني از وعده هاي غيرقابل اجرا

اليحه انتخابات به سرعت آماده شده و به مجلس مي رودويژگي هاي توافق هسته اي خوب براي ايران
رييس پيش��ين س��ازمان انرژي اتمي كشور تاكيد 
كرد: اگر قرار باش��د توافقي صورت گيرد ايران بايد 
بتوان��د نفت خود را به هر كش��وري كه تش��خيص 

مي دهد بفروشد و تجارت ايران رسميت يابد.
فريدون عباسي با اش��اره به روند مذاكرات هسته اي و 
ويژگي ه��اي يك توافق خوب، بيان ك��رد: از نظر بنده 
مردم نبايد اميدوار باشند كه توافق اثرات خيلي پررنگي 
در زندگي آنها داش��ته باشد و اينگونه نيست كه رفتار 
طرف هاي مقابل ما تغيير كرده باش��د. رفتار اساس��ي 
طرف هاي مقابل كه مبتني بر فكر و ايدئولوژي آنها است 
تغييري نكرده اس��ت.وي در ادامه اظهار كرد: ايران از 
نظر آنها هنوز يك دولت مبتني بر انقالب اسالمي است 
و توانسته تفكر خود را در بخش زيادي از آسيا و آفريقا 
اشاعه دهد. اين برداشت آنها از جمهوري اسالمي ايران 
اس��ت و به دنبال كاهش قدرت ما در دنيا هستند. اين 
موضوع را از طريق فش��ار اقتص��ادي بر مردم و گرفتن 
س��رمايه اجتماعي ما دنبال مي كنند. با اين فرض آنها 
به دنب��ال دادن امتياز به ما و رفع تحريم ها نيس��تند.

رييس پيشين س��ازمان انرژي اتمي گفت: اتفاقي كه 
امروز افتاده اين است كه طرف هاي برجامي تحت تاثير 
عمليات نظامي روسيه در اوكراين هستند و پيش بيني 
مي كنند براي زمستان مش��كل خود را حل كنند. در 
چنين وضعيتي آنها به س��راغ ايران آمده ت��ا اروپا را از 
اين وضعيت نجات دهند و بتوانند بخشي از نفت ما را 
ببرند. اما اينكه مراودات بانكي راحت شود و هر فردي 
بتواند پول��ي را جابه جا كند به احتم��ال زياد در متن 
توافق نخواهد آمد يا اگر هم بنويس��ند محدود خواهد 
بود. پس ما نبايد فكر كنيم كه ديگر فش��ار تمام شد و 
تمام پول هاي ما بازخواهد گشت و به احتمال زياد قيد 
مي گذارند كه ما اين پول ها را در چه حوزه هايي هزينه 
كنيم. حتما قيدي مي گذارند كه بازهم منجر به خريد 
كاال از آنها شود. يعني اگر منابع پولي هم آزاد شود با آن 
مي توان كاال و جنس مورد نظر آنها را وارد كنيم.وي در 
ادامه تاكيد كرد: ولي ما بايد يك خط را دنبال كنيم؛ در 
هر شرايط بايد به دنبال خنثي سازي تحريم ها برويم. از 
سوي ديگر اگر انسجام مديريت را در سه قوه حفظ كنيم 
و مديران خوبي را سركار بگذاريم مي توانيم مشكالت را 
حل كنيم. مردم نبايد كاري به مذاكرات داشته باشند 
مردم بايد مطالبه كنند كه دولت به درستي كشور را اداره 
كند حتي بدون منابع مالي. حتي اگر منابع كمي داريم 

نبايد در تخصيص آن تبعيض قائل شويم.عباسي افزود: 
نگاه ما بايد به داخل باشد از سوي ديگر بايد ببينيم چه 
كشورهايي در طول اين چند سال با ما همكاري كردند. 
اگر گشايشي هم در مذاكرات اتفاق افتاد بايد به همان 
ميزان با كش��ورهايي كه در طول اين چند س��ال با ما 
همكاري داشتند تعامل داشته باشيم. نگاه به همسايگان 
و نگاه به ش��رق را بايد دنبال و آن را نيز پررنگ تر كنيم. 
يكي از مسائل اساسي بحث فروش نفت است كه ما به 
چه كشوري نفت خود را بفروشيم. ما فعال نمي توانيم از 
خام فروشي دست برداريم براي اينكه بخواهيم صنعت 
نفت و گاز خود را توسعه دهيم نياز به پول داريم و اين 
پول نيز از فروش گاز و نفت به دس��ت مي آيد.اين عضو 
كميسيون انرژي مجلس در ادامه خاطرنشان كرد: ما 
بايد نفت و گاز خود را به كشوري كه تشخيص مي دهيم 
بفروشيم نه كشوري كه آنها مي گويند. اين يك مورد 
اساسي است كه بايد در مذاكرات قيد شود. از سوي ديگر 
تحريم هاي بانكي بايد به صورت كلي برداشته شود. هم 
بانك مركزي و هم ساير بانك ها بايد بتوانند به راحتي 
از سيستم انتقال پولي كه موجود است استفاده كنند. تا 
جايي كه ممكن است ما بايد از شر دالر خالص شويم. 
بايد به س��متي برويم كه ما با امريكايي ها مبادله پولي 
نداشته باشيم. تحريم در حوزه كشتيراني بايد برداشته 
شود. كشتي هاي جمهوري اسالمي بايد در هر نقطه اي 
با پرچم و بيمه خود ايران بتوانند تردد كنند. كشتي هاي 
ما نبايد ملزم باشند كه از پرچم كشورهاي ديگر استفاده 

كنند. تجارت ايران بايد رسميت داشته باشد.
عباسي با بيان اينكه زمان هايي كه براي خروج امريكا از 
برجام مي گذارند غيرمنطقي است، افزود: امروز چون 
اروپايي ها تحت فشار هستند مي توانند امريكايي ها را 
مجاب كنند كه به خاطر مشكالت اقتصادي خودشان 
ب��ه برجام بيايد. گفته مي ش��ود اگر امري��كا از برجام 
خارج شد يكس��ال به شركت هايي كه آمدند در ايران 
سرمايه گذاري كردند فرصت داده شود يا يكسال بشود 
دو س��ال نيم، در حالي كه اقتصاد دنيا اجازه نمي دهد 
كه شركت ها به ايران بيايند. شركت ها اطمينان ندارند 
چراكه هر پ��روژه اي را كه بخواهند كار كنند معموال 
بيش از دو يا سه سال طول مي كشد. منطقي نيست 
كه بگوييم اگر امريكا دوباره بدعهدي كرد و خارج شد 
شركت ها دوس��ال وقت دارند كه از ايران بروند. اصال 

چنين مواردي نبايد در مذاكرات گنجانده شود.

وزير كش��ور اعالم كرد كه تالش مي كنيم تا اليحه 
انتخابات با س��رعت آماده و به مجلس ارسال شود. 
احمد وحيدي در نشست خبري خود با خبرنگاران 
رس��انه ها درباره اليحه جامع انتخابات، اظهار كرد: 
يك اليحه دولت قبل به مجلس فرستاده و طرحي 
هم در مجلس وجود داشته كه آن اليحه به تكميل 
نياز دارد. مبناي ما سياس��ت هاي كل��ي انتخابات 
است و اليحه بايد با آن تطبيق داشته باشد. اليحه 
انتخابات شامل انتخابات رياست جمهوري، شوراها 
و مجلس ش��وراي اس��المي مي ش��ود و انتخابات 
خبرگان رهبري در اين اليحه ممكن اس��ت خيلي 
پررنگ نباش��د. ت��الش مي كنيم تا با س��رعت اين 
اليحه آماده و به مجلس ارسال شود. وي همچنين 
در پاس��خ به س��والي درباره درگيري هاي مرزي با 
طالبان اظهاركرد: تا حاال ۵ يا ۶ مورد تيراندازي هاي 
مرزي از سوي مرزبانان طالبان داشته ايم، چون آنها 
نسبت به مسائل مرزي آشنايي ندارند كه با تماس 
با مركز طالبان قضيه حل ش��د و كار به جاي جدي 
نكشيد.وي درباره مس��اله درگيري با طالبان بيان 
كرد: موضوع انس��داد مرزي در دس��تور كار است و 
ستادكل نيروهاي مسلح موظف شده تا اين مساله 
را دنبال كند. بعضي فنس ها يا ديواركشي ها با نقطه 
صفر م��رزي تفاوت دارد و طرف مقابل فكر مي كند 
ديوار يا فنس آن نقطه صفر مرزي اس��ت كه البته 
به آنها به آنها گفته ش��ده است. به طالبان هم تذكر 
داده ايم اين مسائل، حقوقي اس��ت  و ديوار با نقطه 

صفر مرزي تفاوت دارد.
وحي��دي همچني��ن درب��اره ل��زوم موضع گيري 
جريان هاي سياس��ي درب��اره مواضع برخ��ي افراد 
سياس��ي، گفت: موض��وع جدي اس��ت، گروه هاي 
سياس��ي مجوزدار بايد در چارچوب ه��اي قانوني و 
براساس اساس��نامه خود عمل كنند. حفظ و التزام 
به ارزش هاي نظام مساله مهمي است، ولي هستند 
افرادي كه اين ارزش ها را رعايت نمي كنند. گروه هاي 
سياسي بايد در اين موارد مواضع خود را روشن كنند. 
غالب گروه هاي سياسي اينگونه هستند ولي برخي 
افراد ناآگاهانه يا از دش��من خط گرفته و مسائلي را 
مطرح مي كنن��د، گروه هاي سياس��ي بايد مراقبت 
كنند ت��ا با آنها همراهي نكنند، حتي نبايد در مقابل 
آنها سكوت داشته باشند. وزير كشور درباره عملكرد 

وزارت كش��ور در يكسال گذش��ته نيز بيان كرد: ما 
ارزيابي هاي مس��تمري از كاركردهاي وزارت كشور 
داريم. فعال بودن اس��تانداران در صحنه در مسائل 
سفرهاي استاني دولت، اقتصادي، اجتماعي يا بالياي 
طبيعي از مشخصه هاي اصلي مجموعه وزارت كشور 
است. سال پرتالشي از سوي استانداران داشتيم. ما 
ارزيابي هاي خود را مستمر انجام مي دهيم. كارهاي 
بسيار ارزشمندي انجام شده ولي بايد تالش خود را 

بيشتر كنيم تا پاسخگوي مشكالت باشيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كميسيون ماده۱0 
مي تواند به موضوع موضع گيري احزاب نس��بت به 
اظهارات درب��اره مدافعان حرم ورود كند، بيان كرد: 
كميس��يون ماده۱0 احزاب يك  كميسيون مستقل 
اس��ت كه مي تواند ب��ه موضوعات مختل��ف درباره 
اح��زاب ورود كند، ولي اين موض��وع مدافعان حرم 
پيش از اينكه موضوع قانوني باشد، مي تواند موضوع 
اجتماع��ي، گفتماني و سياس��ي باش��د. گروه هاي 
سياس��ي بايد از موضوعات مهمي همچون مدافعان 
ح��رم دفاع كنن��د. مدافع��ان حرم زير علم ش��هيد 
سليماني بودند. انتظار اين است گروه هاي سياسي 
موضع خود را روش��ن كنند.  وحيدي در پاس��خ به 
سوالي درباره موضع وزارت كشور درموضوع مشخص 
كردن مكاني براي برگزاري تجمعات صنفي گفت: به 
هر حال در اين مدت تجمعاتي در كشور انجام شده 
است و صنوف مختلف خواس��ته هايي دارند. با اخذ 
مجوز مشكلي نيست، مشكل آنجا است كه يك عده 
مي خواهند از اين تجمعات سوءاستفاده كنند. البته 
اين تعداد اندك هستند، اما مي خواهند خواسته هاي 

صنوف و اصناف را تغيير جهت دهند.
وي ادامه داد: بعضا تجمع��ات در مكان هايي برگزار 
مي ش��ود كه موجب كن��دي عبور و مرور مي ش��ود، 
بنابراين منطقي است تجمعات در جايي برگزار شود 
كه مخل ديگر كارهاي روزانه نش��ود. وزير كشور در 
ادامه تاكيد كرد: تاكنون به صورت جدي به موضوع 
ورود نكرديم ولي بايد بررس��ي ش��ود. وي در پايان 
خاطرنش��ان كرد: مكان هاي در نظر گرفته شده بايد 
به گونه اي باش��د كه بتوانند پاسخگوي نيازها باشد. 
بعضي از ش��هرها بزرگ، نيازمند 2 ال��ي ۳ مكان اند 
كه بايد بررسي ش��ود. وجود چنين مكان هايي براي 
جلوگيري از بروز مشكالت براي ساير مردم الزم است .



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز ش��نبه 29 مرداد 1401 متاثر از اخبار مثبت نزديك 
شدن به زمان احياي برجام، نرخ دالر در بازار آزاد به كانال 
29 هزار تومان وارد و به قيمت 29080 تومان معامله شد. 
همچنين با كاهش هر اونس جهاني طال به قيمت 1748 
دالر، قيمت سكه نيز به 13 ميليون و 50 هزار تومان كاهش 
يافت.  در پي ريزش قيمت طال و ارز كه از هفته گذش��ته 
آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد، قيمت دالر در آستانه 
بازگشت به كانال 28 هزار تومان و قيمت سكه نيز در حال 
بازگشت به كانال 12 ميليون تومان است.   ريزش قيمت 
دالر و سكه درحالي از هفته گذشته آغاز شده و همچنان 
هم ادامه دارد ك��ه به زودي بايد ش��اهد تغيير كانال ها و 
عقب نش��يني قيمت ها در اين بازارها باشيم. قيمت دالر 
هم اكنون در بازار آزاد به 29 هزار تومان رسيده و احتمااًل 
طي ساعات آتي بايد شاهد ثبت قيمت دالر در كانال 28 
هزار توماني باشيم. قيمت سكه نيز هم اكنون در بازار سبزه 
ميدان در مرز 13 ميليون توماني معامله مي شود و به زودي 
سكه نيز در كانال 12 ميليون تومان قيمت خواهد خورد. 
از ابتداي هفته گذشته تاكنون بازار ارز و طال شاهد ريزش 
قيمت هاس��ت كه همين امر موجب ش��ده تا خريداران 
احتمالي اين بازارها فعاًل تماش��اچي باش��ند و دارندگان 
طال و ارز نيز از ترس ريزش بيشتر قيمت ها، صف فروش 
تشكيل دهند. افزايش تعداد فروشنده ها در بازار طال و ارز 
از هفته گذشته مشهود است و آنطور كه فعاالن اين بازارها 
مي گويند: جو سياسي مثبت و خبرهاي جديد از مذاكرات 
باعث خوش بيني بازارها و طبعاً ريزش قيمت ها شده است. 
هم اكنون در بازار آزاد، قيمت طالي 18عيار هر گرم يك  
ميليون و 215 هزار تومان، هر مثقال طالي آبشده 5ميليون 
و 266 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
نيز 13 ميليون و 100 هزار تومان اس��ت. رييس كانون 
صرافان از آمادگي دالر براي ورود به كانال 28 هزار تومان 
خبر داد. كامران سلطاني زاده، درباره وضعيت فعلي بازار 
ارز و قيمت ه��ا در اين بازار اظهار كرد: در حال حاضر با 
توجه  به اخبار مثبت، دالر به كف كانال 29 هزار تومان 
در بازار آزاد رسيده و طبق آخرين پيش بيني ها، آماده 
ورود به كانال 28 هزار تومان شده است. چنانچه اخبار 
مثبت از برجام و توافق ادامه دار باشد، شاهد ريزش نرخ 
ارز خواهيم  ب��ود. رييس كانون صرافان با بيان اينكه تا 
زماني كه عرضه و تقاضا به تناسب برسد، قيمت ها در 
بازار ارز مي تواند كاهش داشته باش��د، ادامه داد: تنها 
ش��رط در موفق بودن نرخ درس��ت در بازار ارز، كشف 

نرخ از طريق توافق و تالقي نقطه عرضه و تقاضا است.

    قيمت فروش دالر 
در معامالت توافقي به ۲۷۵۰۰ تومان رسيد

قيمت دالر ش��نبه، 27 مردادماه در س��اعت هاي پاياني 
معامالت توافقي به كانال 27 هزار تومان رسيد. در آغاز به 
كار فعاليت بازار توافقي بازار ارز، معامالت دالر با قيمت 28 
هزار و 800 تومان شروع شد؛ اما از ساعت 12 به كانال 27 

هزار تومان عقبگرد داشت و ريزش قيمت تا لحظه مخابره 
خبر ادامه داشت و با قيمت 27 هزار و 500 تومان داد و ستد 
مي شود.  با اقدامات بانك مركزي در مديريت بازار ارز چند 
ماهي است كه ديگر خبري از رفتارهاي هيجاني در بازار 
نيست و افراد براي سرمايه گذاري سراغ نرخ ارز نمي روند. 

پيش از اين نيز فعاالن بازار ارز با اشاره به ريزش نرخ ارز در 
روزهاي گذشته از پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا در بازار خبر 
دادند و اعالم كردند كه افراد ديگر تمايلي به خريد ارز ندارند 
و تنها تماشاچي هستند. البته در روزهاي گذشته قيمت 

دالر و يورو در صرافي هاي بانكي نيز كاهشي بوده است. 

   استمرار كاهش قيمت دالر 
در صرافي هاي بانكي 

هر دالر )شنبه، 29 مردادماه( در صرافي هاي بانكي با 16 
تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 27 
مردادماه( با قيمت 28 هزار و 37 تومان به فروش رسيد. هر 
يورو نيز در صرافي هاي بانكي با 20 تومان افزايش نسبت 
به روز كاري گذش��ته، 29 هزار و 44 تومان معامله شد. 
قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي 27 هزار و 
758 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 755 تومان 
اعالم شد.عالوه بر اين، قيمت خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي 28 هزار و 434 تومان و نرخ فروش آن 28 هزار و 692 
تومان بود، اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
28 هزار و 550 تومان و نرخ فروش آن نيز 28 هزار و 810 

تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت 26 ه��زار و 667 تومان فروخته و 

حواله دالر به بهاي 26 هزار و 558 تومان معامله شد.

   افت ۵۰۰  هزار توماني قيمت سكه
قيمت سكه طرح جديد )ش��نبه، 29 مردادماه( با 500 
هزار تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 
27مردادم��اه(، 13 ميليون و 150 ه��زار تومان معامله 
شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 12 ميليون و 500 
هزار تومان معامله شد. همچنين نيم سكه هفت ميليون و 
300 هزار تومان، ربع  سكه چهار ميليون و 400 هزار تومان 
و سكه يك گرمي 2 ميليون و 800 هزار تومان قيمت خورد. 
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به 
يك ميليون و 223 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال 
پنج ميليون و 300 هزار تومان شد. قيمت اونس جهاني 
طال روز گذش��ته در آخرين روز كاري هفته ميالدي نيز 
در بازارهاي جهاني با 15 دالر كاهش قيمت نسبت به روز 

كاري قبل از آن به يك هزار و 748 دالر و 43 سنت بود.

   دالر و يورو سّمي 
از معامالت روسيه حذف شدند

الكساندر پانكين، معاون وزير امور خارجه روسيه اظهار 
كرد كه روسيه دالر و يورو را در روابط تجاري، اقتصادي 
و سرمايه گذاري با شركاي خود كنار خواهد گذاشت زيرا 

اين ارزها در بحبوحه فشار فزاينده غرب »سّمي« شده اند.
به گزارش بيرنس، معاون وزير امور خارجه مي گويد: در 
مقابل فشار فزاينده ژئوپليتيكي غرب، تنها راه تضمين 
رواب��ط تجاري، اقتصادي و س��رمايه گذاري باثبات بين 
روسيه و شركاي آن اجتناب استفاده از ارزهايي است كه 
»سّمي« ش��ده اند، در درجه اول دالر امريكا سپس يورو 
و به تسويه حساب ها با گزينه هاي قابل قبول و در درجه 
اول با ارزهاي ملي تغيير مي كند. اين ديپلمات خاطرنشان 
كرد كه سيستم مالي جهاني كنوني كه توسط واشنگتن 
ساخته شده ثابت كرده است كه براي شرايط نظم جهاني 
چند قطبي نامناسب است و اساسا به ابزاري براي دستيابي 
به اهداف سياسي يك گروه از كشورها تبديل شده است.

كامال بديهي است كه در شرايط كنوني، غرب قصد دارد 
به سوءاس��تفاده از موقعيت ممتاز خود ادامه دهد. اين 
دلگرم كننده است كه مي بينيم بسياري از كشورها، با 
مشاهده تحريم هاي فوق العاده و غيرقانوني عليه روسيه، 
به ضرورت دالرزدايي از فعاليت هاي اقتصادي خارجي 
براي تضمين حاكميت خود فكر مي كنند و همانطور كه 
مشخص شد، اگر اراده سياسي وجود داشته باشد اين 
موضوع كامال قابل حل است. همچنين الكساندر پانكين 
خاطرنشان كرد: استفاده از دالر در تسويه حساب هاي 
متقابل كشورهاي اوراسيا به 21 درصد از كل حجم 
معامالت كاه��ش يافته در حالي ك��ه پرداخت ها با 

ارزهاي ملي به حدود 75 درصد رسيده است.

رويداداخبار

ادامه از صفحه اول
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بدهي دولت به بانك مركزي 
براي سه ماه متوالي كاهش يافت

در حالي كه بده��ي دولت به بان��ك مركزي در 
دولت گذش��ته 8 برابر ش��د، در دولت سيزدهم 
در س��ه ماه متوالي بدهي به بانك مركزي نزولي 

شده است.
يك سال از سپردن س��كان اداره كشور به دولت 
سيزدهم مي گذرد، دولتي كه به رياست آيت اهلل 
سيد ابراهيم رييس��ي و با شعار »دولت مردمي، 
ايران ق��وي« كار خ��ود را آغاز ك��رد و به اذعان 
بس��ياري از كارشناس��ان و ناظ��ران، در تاري��خ 
دولت هاي پس از انقالب، هي��چ دولتي به اندازه 
دولت س��يزدهم و آي��ت اهلل رييس��ي ميراث دار 
مشكالت، ضعف ها و كاستي هاي برجاي مانده از 

دولت پيش از خود نبوده است.
وضعيت بد شاخص هاي كالن اقتصادي، كسري 
بودجه، كاهش ارزش پول ملي، تورم باال و بسياري 
ديگر از چالش ها كه ماحصل سياست گذاري ها 
و اقدامات نادرست  سال هاي پيش از 1400 بود 
ش��رايطي را رقم زد كه به گفته آيت اهلل رييسي 
در اولين حضور وي در جلس��ه هيات دولت كه با 
وزراي دولت قبل برگزار ش��د، نخستين چالش 

پرداخت حقوق مردادماه بود!
با اين ح��ال گرچه چالش ها بس��يار زياد بوده و 
هست، اما با همت مسووالن دولت سيزدهم اعم از 
رييس جمهور، وزرا و ساير اركان دستگاه اجرايي، 
طي يك س��ال گذش��ته عالوه بر رفع بسياري از 
چالش هاي گذش��ته و تالش ب��راي ريل گذاري 
صحيح ب��راي حركت به س��وي ش��رايط بهتر، 
اقدامات ارزش��مندي نيز در حوزه هاي مختلف 
عملكردي صورت گرفته است كه به نظر مي رسد 
با گذشت يك سال از استقرار دولت اكنون نوبت 

به بازخواني آن رسيده است.
براساس اين گزارش، با تدابير دولت سيزدهم در 
عدم استقراض از بانك مركزي، رشد بدهي دولت 
به بانك مركزي در ماه هاي فروردين، ارديبهشت 
و خرداد 1401 در سه ماه متوالي نزولي شد. در 
فروردين 1401 بدهي دولت ب��ه بانك مركزي 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 درصد كمتر شد. 
در ارديبهش��ت 1401 نيز بدهي دولت به بانك 
مركزي نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 درصد 
كمتر شد و در خرداد نيز 9 درصد كاهش يافت.

اين آمار نشان مي دهد كه دولت سيزدهم نه تنها 
از بانك مركزي اس��تقراض نكرده بلكه توانسته 
بخشي از استقراض هاي دولت قبل را نيز به بانك 

مركزي بازپرداخت كند.
اين در حالي اس��ت كه در هشت سال دولت قبل 
بده��ي دولت به بان��ك مركزي بي��ش از 8 برابر 

شده بود.

دولت بايد هزينه هاي جاري را 
از طريق ماليات تامين كند

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: دولت 
باي��د هزينه ج��اري خ��ود را از طري��ق ماليات 
تامين كند و براي رس��يدن به اي��ن هدف نظام 
ماليات ستاني بايد از ساز و كار دقيق و منصفانه اي 

برخوردار باشد.
غالمرضا مرحب��ا، عضو كميس��يون اقتصادي و 
نماينده مردم آس��تارا در مجلس درباره تاثيرات 
قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به 
ايِبنا گفت: اجراي هر قانوني نياز به فرهنگ سازي 
دارد و ايراد قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه 
موديان اين اس��ت كه درباره آن فرهنگ س��ازي 
الزم انجام نشد. بسياري ازپايانه هاي فروشگاهي 
استفاده مي كردند، بدون اينكه بدانند بابت اين 
كار بايد ماليات پرداخت كنند، در نتيجه گرفتار 
شده اند، زيرا استفاده از پوز تنها بابت درآمدزايي 
نبوده و مقاصد ديگري هم در اين كار نقش داشته 
اس��ت و با وجود آنكه دول��ت از تخفيف هايي در 
اين باره صحبت كرده است، ولي از نگراني ها كم 
نش��ده، بنابراين ابتدا بايد آموزش داد، سپس به 

سمت اجرا گام برداشت.
بدون ش��ك به ساز و كاري نياز اس��ت كه با اتكا 
به آن بر درآمد هاي تج��اري نظارت دقيق انجام 
شود و هر كسي كه موفق به كسب درآمدي شد، 
ماليات آن را پرداخت كند. پايانه هاي فروشگاهي 
مي تواند اين كار را انجام دهد، اما مردم هنوز آن را 
نپذيرفته اند، بنابراين يا پوز ها را مخفي مي كنند 
يا روش هايي مانند معامله نقدي يا تلفن بانك را 

جايگزين آن مي سازند.
اين عضو كميسيون اقتصادي در رابطه با تفكيك 
حساب تجاري و شخصي اظهار داشت: براساس 
اين قانون حس��اب تجاري و شخصي از هم مجزا 
خواهد ش��د. برفرض در س��امانه هاي امالك به 
عنوان پيش پرداخت كارت كش��يده مي شود يا 
كارگزاران بيمه ها به همين شكل، روشن است كه 
پول فوق بخشي از درآمد محسوب نمي شود و اين 
مس��اله مهمي است كه بايد در اجرا لحاظ شود و 
اساسا موارد اينچنيني بايد مورد توجه قرار گيرد.

نماينده مردم آس��تارا درباره ن��كات مثبت اين 
قانون بيان كرد: افزاي��ش نظارت از نكات مثبت 
قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان به 
حساب مي آيد. دولت بايد هزينه جاري خود را از 
طريق ماليات تامين كند و براي رس��يدن به اين 
هدف نظام ماليات ستاني بايد از ساز و كار دقيق 
و منصفانه اي برخوردار باشد. ماليات به هر اندازه 
كه باش��د كمك دولت خواهد كرد تا هزينه هاي 
جاري را پوش��ش دهد. كش��ور هاي پيشرفته از 
طري��ق ماليات نه خام فروش��ي و ف��روش نفت 
اداره مي شوند. عالوه براين مسائل قانون فوق تا 
حدودي از فرار هاي مالياتي هم ممانعت به عمل 

مي آورد كه نكته بسيار قابل توجهي است.

سناريوي پيش روي بازار سرمايه
 موضوع به قيمت هاي نوساني كاموديتي ها مي رسيم؛ 
اينها عواملي است كه نمي توان براي رفع آن راهكاري 
ارايه كرد اما در صنايعي مانند سيمان و فلزات اساسي 
اگر مس��اله افت قيمت هاي جهاني را در نظر نگيريم، 
ريسك هايي مانند قطعي برق و... قابل گفت وگو و مذاكره 
با دستگاه هاي باالتر اس��ت كه در قطع نشدن برق آنها 
تسهيلي صورت گيرد بنابراين براي اين عوامل مي توان 
راهي پيدا كرد اما اينكه در برهه زماني خاصي مانند يك 
ماه گذشته به يك باره نفت جهاني از محدوده قبلي خود 
با افت قيمت مواجه شده بر شركت هاي پااليشي تأثير 
گذاشت و باعث شد آن سودي كه بايد را براي سهامداران 
خود محقق نكنند هرچند كه گزارشات سه ماهه آنها 
بسيار قوي بود و گاه بسياري از شركت ها 70-60 درصد 

سود سال گذشته را محقق كردند.

ترس اختالالت اينترنتي بر جان 
كسب وكارها

در اين چند س��ال گروه هاي كوچك زي��ادي به دليل 
اختالالت اينترنت و همچنين مسائل اقتصادي تعطيل 
شده اند. اگر وضعيت اينترنت به همين شكل ادامه پيدا 
كند، دسترسي به اينستاگرام همچنان سخت باشد يا 
سرنوشتي ش��بيه تلگرام پيدا كند، اميدها و روزنه هاي 
كوچك باقي مانده هم از دس��ت مي رود و اين بار ديگر 
جاي ديگري هم نيست كه كسب و كارهاي كوچك به 

آن كوچ كنند.

تورم ژاپن
ركورد ۸ ساله را شكست

تورم ساالنه ژاپن در ماه جوالي به 2.6 درصد رسيد كه 
سريع ترين نرخ از سال 2014 تاكنون است. به گزارش 
ايسنا و به نقل از بيزنس، بر اساس داده هاي رسمي وزارت 
امور داخله ژاپن، نرخ تورم كل ساالنه در ژاپن از 2.4 درصد 
در ژوئن ب��ه 2.6 درصد در جوالي 2022 افزايش يافت 
كه سريع ترين نرخ از آوريل 2014 تاكنون است. اين رقم 
در بحبوحه جنگ روسيه و اوكراين و تضعيف ين، باالتر 
از هدف دو درصدي بانك مركزي ژاپن است، با اين حال 
بانك احتماال سياست پولي بسيار پايين خود را حفظ 
خواهد كرد. اين وزارتخانه گزارش كرد كه عوامل اصلي 
افزايش قيمت ها ناشي از هزينه هاي غذا، سوخت، برق 
و آب بوده اس��ت. قيمت هاي مصرف كننده به جز مواد 
غذايي تازه، در ماه جوالي نس��بت به سال گذشته 2.4 
درصد افزايش يافت و هزينه ه��اي انرژي حدود نيمي 
از س��ود را تشكيل مي داد. در همين حال، قيمت هاي 
اصلي مصرف كنن��ده در ماه جوالي ب��ه 2.4 درصد 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل رسيد كه باالترين 
رقم از دسامبر 2014، پس از افزايش 2.2 درصدي در 
ژوئن بود. داده ها نشان مي دهد كه به صورت ماهانه، 
قيمت مصرف كننده 0.5 درصد افزايش يافته است كه 
باالترين رقم از ژانويه 2021 تاكنون محسوب مي شود.

نحوه دريافت ارز مسافرتي 
طبق مصوبه بانك مركزي، افرادي كه به مس��افرت 
خارجي مي روند، مي توانند ساالنه يك بار در صورتي كه 
طبق قوانين مشمول دريافت ارز مسافرتي باشند، ارز 
را با قيمت مصوب بازار متشكل ارزي دريافت كنند. بر 
اساس مصوبه بانك مركزي، مسافراني كه قصد سفر به 
خارج از كشور را دارند مي توانند از ارز مسافري بهره مند 
شوند. بر اساس آخرين مصوبه بانك مركزي كه در تاريخ 
كه در تاريخ 1401/05/10 منتشر شد تامين و پرداخت 
ارز مسافرتي به صورت اسكناس براي مسافران و به نرخ 
 )ETS( درج شده در سامانه معامالت الكترونيكي ارز
براي كشور هاي با ويزا 500 يورو يا معادل آن به ساير 
ارز ها و براي كشور هاي بدون ويزا 300 يورو يا معادل 
آن به ساير ارز ها است. براي دريافت اين ارز الزم است 
ابتدا اطالعات هويتي و درخواست خريد ارز خود را در 
 https: سامانه برخط بازار متشكل ارز ايران به نشاني
my.ice.ir//  وارد كني��د. در صورت احراز صالحيت 
براي خريد ارز بر اساس مقررات بانك مركزي، سامانه 
فهرستي از نزديك ترين شركت هاي صرافي را نمايش 
داده و پ��س از انتخاب يك صرافي توس��ط متقاضي، 
اطالعات درخواس��ت براي صرافي منتخب ارس��ال 
مي شود و متقاضي مي تواند با در همراه داشتن كارت 
ملي در زمان تعيين شده به صرافي مراجعه و ارز مورد 
نياز را خريداري نمايد. مدارك مورد نياز براي بارگزاري 
در سامانه و مراجعه به بانك براي ارايه درخواست خريد 

ارز مسافرتي: 
گذرنامه معتبر جمهوري اسالمي ايران )با حداقل 6 ماه 
اعتبار(، بليط مسافرت هوايي اعم از يكسره يا دو سره، 
كاغذي يا الكترونيكي )كاغذي مهر شده توسط آژانس 
هواپيمايي(، ويزاي كشور مقصد )در مورد كشور هايي 
كه نياز به ويزا دارند(، پاسپورت، رسيد پرداخت عوارض 
خروج از كشور، كارت بانكي به نام شخص متقاضي، 
خط تلفن همراه به نام مس��افر درخواس��ت كننده و 
نشاني كامل و كد پستي وي مي باشد، كه اين مدارك 
و اطالعات بايد جهت نظارت بازرس��ان بانك به بانك 
ارايه شود. متقاضي پس از تكميل فرم، پرداخت معادل 
ريال��ي و وارد ك��ردن مهر »ارز مس��افرتي در تاريخ ... 
پرداخت گرديد.« درگذرنامه توسط بانك مي تواند ارز 
درخواستي و رسيد آن را دريافت كند. تأمين و پرداخت 
ارز مسافرتي به مسافرين با سن قانوني كمتر از 18 سال 
و ايرانيان مقيم خارج از كش��ور )در رابطه با مصاديق 
ايرانيان مقيم خارج از كش��ور، الزم است مراتب را از 
وزارت امور خارجه استعالم كنيد( امكان پذير نيست. 
متقاضيان ارز مسافرتي مي توانند ارز مورد نظر خود را از 
صرافي هاي دولتي؛ صرافي هاي خصوصي داراي مجوز 
رسمي از بانك مركزي؛ صرافي هاي بانكي يا مراجعه به 
سامانه اينترنتي بانك مركزي موسوم به بازار متشكل 

ارزي دريافت كنند. 

سكه در مرز 13 ميليون تومان، دالر در معامالت توافقي به ۲۷۵۰۰ تومان رسيد

مانده سپرده ها به رقم ۵۹۹۴ هزار ميليارد تومان و تسهيالت به ۴3۶۲ هزار ميليارد تومان رسيد

دالر آماده ورود به كانال ۲۸ هزار تومان

رشد ۵.3 درصدي تسهيالت و ۸.4 درصدي سپرده ها در چهار ماه 14۰1

ناظرين شرعي در بانك ها مستقر مي شوند

گروه بانك و بيمه |
ميزان س��پرده ها و تس��هيالت بانكي تا پايان تيرماه 
س��ال جاري نسبت به سال گذش��ته معادل 35.5 و 
34 درصد افزايش يافته است. براساس گزارش بانك 
مركزي از وضعيت كل مانده س��پرده ها و تسهيالت 
ريالي، ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك 
استان در پايان تيرماه سال جاري، مانده كل سپرده ها 
به رقم 5994 هزار ميليارد تومان رس��يده است كه 

نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال گذشته 
معادل 35.5 و 8.4 درصد افزايش را نش��ان مي دهد.  
همچنين، باالترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده 3207.5 هزار ميليارد تومان و كم ترين 
مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل 
16.5 هزار ميليارد تومان اس��ت. عالوه بر اين، مانده 
كل تسهيالت در اين زمان 4362 هزار ميليارد تومان 
است كه نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل و پايان 

سال گذشته معادل 34 و 5.3 درصد افزايش داشته 
است. طبق اين گزارش، بيشترين مبلغ تسهيالت نيز 
مربوط به استان تهران با مانده 2640.6 هزار ميليارد 
تومان و كم ترين مبلغ مربوط به اس��تان كهگيلويه 
و بويراحمد معادل 16.1 هزار ميليارد تومان اس��ت. 
نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني 
80.9 درصد است كه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
و پايان س��ال قبل، به ترتيب 0.5 و 2.3 واحد درصد 

كاهش را نش��ان مي دهد كه نسبت مذكور در استان 
تهران 90.4 درصد و اس��تان كهگيلويه و بويراحمد 
110.2 درصد است. در اين گزارش، يكي از علل مهم 
باال بودن رقم تسهيالت و سپرده ها در استان تهران 
استقرار دفاتر مركزي بسياري از شركت ها و موسسات 
توليدي ساير استان ها، در استان تهران بيان شده و 
عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب بانك ها 

و موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.

رييس ش��وراي فقهي بانك مركزي گف��ت: افرادي كه 
به عنوان ناظر تعيين مي ش��وند بايد يك دوره آموزشي 
بگذرانند، به اين شكل كه متقاضيان در رقابتي شركت 
مي كنند و گروهي كه موفقيت به دست مي آورند، پس از 
احراز شايستگي ها براي انجام اين كار به بانك ها معرفي 
مي شوند. علي صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي سال 
گذشته در س��فر به قم ضمن ديدار با اعضاي »كارگروه 
تخصصي فقهي بانك مركزي« بر اينكه تحول نظام بانكي 
بر اس��اس تطبيق با اصول فقهي و شرعي در اين دوره با 
جديت پيگيري خواهد شد، تاكيد كرد. صالح آبادي در 
اين ديدار عنوان كرده بود كه در راستاي تحول نظام بانكي 
و در مرحله نخست حوزه نظارت بانك مركزي موظف شده 
است عملكرد بانك ها در اجراي اصول شرعي را در قالب 

فرم هاي مشخص به طور مستمر مورد بررسي قرار دهد.
غالمرضا مصباحي مقدم، رييس ش��وراي فقهي بانك 
مركزي و عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام در اين 
زمينه گفت: اقتدار بانك مركزي به اين معنا كه بانك هاي 
كش��ور را تحت نظ��ارت قوي قرار ده��د و مجوز خروج 
از چارچوب هاي قانون��ي و مقرراتي مربوط به عمليات 
بانكي و رابطه شان با بانك مركزي را صادر نكند، همواره 
مورد توجه بوده اس��ت. خوشبختانه در اين باره طرحي 
در مجلس دنبال مي شود و اخيرا هم مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در سياست گذاري هاي مربوط به برنامه 
هفتم در بخش مسائل پولي و بانكي اين موضوع را مورد 
تاكيد قرار داده اس��ت. البته دس��تيابي به آن منوط به 
تاييد مقام معظم رهبري است. با توجه به نبود دستگاه 
نظارتي بر بانك ها و شعب آنها، رويه ها و داد و ستد وجوه 
طي اين سال ها بسيار نامناسب است، زيرا از اين طريق 
مطابق بودن يا نبودن كار بانك ها و شعب با شرع مشخص 

مي شود. خوشبختانه با روي كار آمدن جناب آقاي دكتر 
صالح آبادي و عزم ايش��ان مبني بر اينكه نظام بانكي را 
اصالح كند، ابعاد مختلف كه يك ُبعد آن هم ُبعد شرعي 
است، مورد توجه قرار گرفت. برهمين اساس با تشكيل 
ش��وراي فقهي بانك مركزي كه چهارمين سال خود را 
پشت سر مي گذراند، انتظار مي رود شاهد اصالح رفتار ها 
در تامين مالي متقاضيان تسهيالت و سود بانكي باشيم. 
البته انجام اين كار نيازمند مصوباتي است كه بخشي از 
آن پيش از اين در شوراي فقهي بانك مركزي به نتيجه 
رسيده و بخش ديگر در در دس��تور كار قرار دارد. عالوه 
براين بايد توسط ش��وراي پول و اعتبار به دستورالعمل 
تبديل وبه سوي بانك ها ابالغ شود كه پس از اين مرحله 
به ناظر نياز خواهد شد. ناظر هم مطابق دستورالعمل و 
چك ليستي كه در اختيارش قرار مي گيرد، كار نظارت را 
انجام دهد. افرادي كه به عنوان ناظر تعيين مي شوند بايد 
يك دوره آموزشي بگذرانند، به اين شكل كه متقاضيان 
در رقابتي شركت مي كنند و گروهي كه موفقيت به دست 
مي آورند، پس از احراز شايستگي ها براي انجام اين كار 
به بانك ها معرفي مي ش��وند. در حال حاضر در هر بانك 
يك نيروي ناظر مدنظر است.  وي افزود: در بعضي موارد 
بانكداري بدون ربا وجود دارد. مثال آن هم تامين مالي 
خريد مسكن است. اگر كس��ي متقاضي خريد مسكن 
باش��د، بخش��ي از منابع را در اختيار دارد و بخش ديگر 
آن را مي خواهد از بانك دريافت كند. پس از اعالم نياز و 
موافقت با آن، نماينده بانك هنگام نقل و انتقال سند، در 
دفتر ثبت حضور پيدا مي كند و مس��كن را در گرو بانك 
مي گذارد و چك در وجه فروشنده قرار مي گيرد. به اين 
شكل كه خريد توسط بانك اتفاق مي افتد و بانك، چون آن 
را به صورت فروش اقساطي واگذار مي كند و طوالني مدت 

است، مبلغي بر آن مي افزايد و ميزان بدهي و سال تسويه 
به خريدار اعالم مي شود. حقيقتا هيچ مناقشه اي در اين 
شيوه وجود ندارد و بر اساس آموزه هاي بانكداري بدون 
ربا اس��ت. اما شايد همين مساله نس��بت به خريد كاال 
تفاوت داشته باشد، زيرا وقتي سخن از خريد كاال به ميان 
مي آيد، بانك از مشتري درخواست فاكتور مي كند كه در 
اينجا فاكتور هاي صوري پديد مي آيد و خريد و فروشي 
انجام نشده است. اين كار اش��كال جدي دارد. موضوع 
ديگر مساله س��پرده گذاري است، به اين مفهوم كه فرد 
سپرده گذار به دنبال سود پول خود از بانك است يا برفرض 
بانك مي خواهد مشتري را تامين مالي كند؛ قراردادي را 
در برابر آن قرار مي دهد كه نشان مي دهد در ازاي پولي 
كه به گيرنده تس��هيالت مي دهد، سود مطالبه مي كند 
كه اين سود پول، ربا است. س��خن آقاي دكتر قاليباف 
حرف بي راهي نيست، ولي نمي توان به همه امور بانك 
آن را تعميم داد.   وي ادامه داد: در دولت هاي پيش��ين 
راحت ترين راهكار براي تامين كسري بودجه، استقراض 
از بانك مركزي بود. براي همين شاهد هستيم كه آغاز 
دوره دولت آقاي روحاني حدود 450 هزار ميليارد تومان 
نقدينگي وجود داش��ت كه در پايان دوره ايشان 4600 
هزار ميليارد تومان، يعني تقريبا بيش از 10 برابر ش��د. 
منشأ اين رش��د نقدينگي به طور عمده دو عامل است؛ 
اس��تقراض از بانك مركزي و گسترش پايه پولي و طبعا 
ضريب فزايندگي 7.8 يا 7.9 درصد و استقراض بانك ها از 
بانك مركزي است كه اين منشأ رشد پايه پولي است. دولت 
آقاي رييسي متوجه شد كه سهل ترين كارها، بهترين آن 
نيست و از اين جهت راه دشوارتر را قبول و دنبال كرد.  راه 
دشوارتر اين بود كه از طريق اخذ ماليات سعي كند بخش 
مهم تري از بودجه را تامين كرده و از اين جهت پايه هاي 

مالياتي را افزايش دهد. البته يك اقبال خوبي هم در مورد 
فروش نفت و افزايش قيمت آن به وجود آمد كه تاثيرگذار 
بود، به طوري كه س��ال 1400 پيش بيني مي شد، 480 
هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشته باشيم. اين 480 
هزار ميليارد تومان از همين دو طريق پوشش داده شد و 
كسري بودجه نداشتيم و دولت از شهريور 1400 از بانك 
مركزي استقراض نكرد. براي همين است كه روند رشد 
پايه پولي نزولي است. مساله ديگر در طرف بانك هاست. 
مجلس مصوبه اي در بودجه 1401 دارد كه براساس آن 
بانك ها نمي توانند از منابع بانك مركزي برداشت داشته 
باشند، مگر اينكه معادل آن اوراق مالي توديع كنند. اين 
كار براي بانك ها محدوديت به وجود مي آورد و توانست 
تا حد قابل توجهي استقراض بانك ها از بانك مركزي را 
كنترل كند. البته عوامل تورم متعدد است؛ واردات يكي 
از همين عوامل به حساب مي آيد. به اين شكل كه قيمت 
كاال هاي اساس��ي در سطح منطقه و جهان افزايش پيدا 
ك��رده، 60 و 70 درصد قيمت گن��دم، ذرت، روغن و ... 
افزايش داش��ته اس��ت. عامل ديگر هم انتظارات تورمي 
است كه اگر مهار نشود، طبعا به تورم تبديل خواهد شد، 
زيرا وقت��ي مردم انتظار تورم دارن��د به تحقق آن كمك 
مي كنند. دولت بايد تبيين خوبي براي مردم داشته باشد 
كه آنها را به آرامش برساند. چنانچه اين آرامش به دست  
آيد، انتظارات تورمي كاهش پيدا خواهد كرد، ولي درباره 
تورم وارداتي كاري نمي توان انجام داد. مشاوران معاون 
اول رييس جمهور براي كنترل و مهار تورم بسته سياستي 
تهيه كرده اند كه در دولت يا به تصويب رسيده يا در حال 
تصويب است. يكي ديگر از عوامل رشد تورم، رشد قيمت 
ارز است كه شاهد هستيم طي ماه هاي اخير كنترل و مهار 

شد و از اين جهت هم بايد دولت را تحسين كرد.



صبح روز ۱۸ خردادماه و در حالي كه خريداران ديگنيتي 
و فيدليتي در انتظار شروع معامالت ۴۳۰ دستگاه خودرو 
بودند، شركت بورس كاالي ايران با انتشار اطالعيه اي اعالم 
كرد كه با دستور وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس كاال 
تعليق مي شود. طبق اين نامه، بر اساس مصوبات شصت و 
سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در مهرماه 
سال گذشته، مسووليت تنظيم بازار خودرو برعهده وزارت 
صمت بوده و با هماهنگي ستاد تنظيم بازار انجام خواهد شد.
اين عرضه در حالي متوقف شد كه ثبت سفارش اين تعداد 
خودرو، از ۱۱ خردادماه شروع و تا روز پيش از معامالت ادامه 
داشت. درواقع مشتريان، هفت روز فرصت داشتند كه ثبت 
شفارش را انجام دهند و مبالغي نيز به عنوان پيش پرداخت، 
واريز ش��ده بود! اما به يك باره و تنها نيم ساعت قبل انجام 
عمليات اين عرضه لغو شد. اما روز سه شنبه هفته گذشته 
عرضه خودرو در بورس كاال شروع و انجام شد. كارشناسان 
بر اين باورند كه احترام به مكانيسم عرضه و تقاضا و توافق 
فروشنده و خريدار بر سر يك قيمت معين مي تواند بهترين 
روش براي ايجاد تعادل در ب��ازار انواع كاالها و جلوگيري 
از كاهش و افزايش هاي بي دليل نرخ كاال باش��د، چراكه 
هرگونه كاهش بي دليل قيمت، موجب زيان توليدكننده 
و سهامداران آنها مي شود و هرگونه افزايش خالي از منطق 

مي تواند زيان مصرف كننده را به دنبال داشته باشد.

    چرا بايد از بورس كاال خودرو بخريم؟
باز ش��دن پاي خودرو به بورس كاال باعث هجوم عده اي 
براي ثب��ت نام در بورس كاال با هدف خريداري محصول 
مورد نظرش��ان شده اس��ت. خريد خودرو از بورس كاال 
مزايايي دارد كه باعث جلب نظر سرمايه گذاران و خريداران 
خودرو شد. از جمله اين مزايا مي توان به خريد مستقيم 
خ��ودرو از مجموعه توليد كننده اش��اره كرد. به عبارتي 
متقاضي مي تواند بدون دخالت واسطه ها اقدام به خريد 
مستقيم محصوالت از خودروس��ازان مي كند. دومين 
مزيت نيز بحث پايين تر بودن قيم��ت خودرو در بورس 
كاال، نس��بت به بازار آزاد است. اين موضوع نيز مربوط به 
همان حذف واسطه هاست كه مي تواند باعث منتفع شدن 
مصرف كنندگان شود. تجربه عرضه ديگنيتي و فيدليتي 
نيز نشان داد كه اين شكاف قيمتي بين نرخ كشف شده در 
بورس كاال با بازار بسيار عميق است و قيمت محصوالت در 
بورس كاال به مزاتب پايين تر از بازار است. سومين دليلي 
كه به پرس��ش چرا بايد از بورس كاال خودرو بخريم؟ اين 
است كه طرح مورد اش��اره باعث منتفع شدن مستقيم 
خودروسازان از عوايد فروش مي شود. چرا كه در سيستم 
سنتي سود كالني به دالالن و واسطه هايي مي رسيد كه 
با رانت و زد و بند محصوالت را در بازار عرضه مي كردند. 
اين فرآيند مخرب باعث مي شد خودروسازان مجبور به 
عرضه محصوالت خود به زير قيمت تمام شده باشند. در 
نتيجه اغلب خودروسازان داخلي در آستانه ورشكستگي 
قرار گرفته بودند. مزيت چهارم نيز مربوط به كاهش قيمت 
محصوالت در بازار آزاد است. به نحوي كه خريداران در بازار 

شديدا تحت تاثير قيمت هاي اعالمي در بورس قرار گرفته 
و بسياري اقدام به ثبت نام در بورس كاال كرده اند. همين 
موضوع باعث شده تا بازار براي رقابت با رقيب جديدش 
)بورس كاال( مجبور به انعطاف و كاهش قيمت شود. اين 
مساله نيز به معناي افزايش قدرت خريد شهروندان حتي 
در بازار آزاد اس��ت. به باور متخصصان شفاف س��ازي هر 
بازاري مي تواند به تضمين احقاق حقوق مصرف كننده 
ختم ش��ود. در اقتصاد مبتني ب��ر اصول ب��ازار آزاد نيز 
چارچوبي شفاف تر از بورس وجود ندارد كه بتواند ميزبان 
چنين معامالتي باشد. از همين رو گفته مي شود عرضه 
خودرو در بورس كاال نه تنها به نجات صنعت خودروسازي 
كشور بدون فشار آوردن به مصرف كنندگان مي شود. بلكه 
خريداران هم به لحاظ قيمتي و هم كيفيت محصوالت 
خدمات به مراتب بهتري دريافت مي كنند. از س��وي 
ديگر زمينه براي سوداگري و سفته بازي در حوزه خريد 
و فروش خودرو به شدت محدود مي شود. وقتي خريدار، 
محصول را مستقيما از كارخانه تهيه كند مسلما دست 
واسطه ها، دالالن خودرو، سفته بازان و همچنين افرادي 
كه از رانت اطالعاتي برخوردارند از جيب شهروندان 
قطع خواهد شد. مجموعه اين اقدامات مي تواند منجر 
به تقويت توليد داخل و همچنين كاهش فس��اد در 
عرصه صنعت كشود شود. در نهايت به نظر مي رسد 
موارد مورد اشاره پاس��خ مناسبي براي پرسش چرا 

بايد از بورس كاال خودرو بخريم را ارايه كرده باشد.

    خودرو ارزان مي شود!
محمدرضا نجفي منش دبير انجمن سازندگان قطعات 
خودرو ضمن اعالم رضايت فعاالن صنعت خودرو با عرضه 
محصوالت در بورس كاال گفت: دولت با دخالت هاي خود 
در بازار و قيمت گذاري خودرو باعث ايجاد اختالف قابل 
توجه قيمت هاي درب كارخانه و بازار آزاد شده است. وي 
افزود: در دهه ۷۰ با تصميم شوراي اقتصاد، قيمت خودرو 
در حاشيه بازار كشف و تعيين مي شد و اختالف قيمت 
درب كارخانه و حاشيه بازار به عنوان سود از سوي سازمان 
حمايت مصرف كننده از خودروسازان گرفته مي شد تا از 
اين طريق اختالف ايجاد شده از بين برود. اين روند سبب 
شده بود حدود ۱۳ سال قيمت خودرو دستخوش تغييرات 
زيادي نش��ود و اين درحالي اس��ت كه بهاي نهاده هاي 
توليد، افزايشي بود. در اين برهه شاهد بوديم كه قيمت 
حاشيه بازار بعضا كمتر از قيمت درب كارخانه مي شد و 
هيچ صف خريدي نيز ش��كل نمي گرفت. نجفي منش 
ادامه داد: در س��ال ۹۰ كه تولي��د خودرو به يك ميليون 
و ۶۵۰ هزار دستگاه رس��يد خودروسازان براي فروش از 
روش هاي فروش قسطي استفاده كردند اما از زماني كه 
شوراي رقابت در بحث قيمت گذاري ورود كرد اختالف 
قيمت بين كارخانه و بازار شروع شد و زيان خودروساز را 
به همراه داش��ت. وي به ايلنا گفت: بسياري از خريداران 
فعلي خودرو در سيستم قرعه كشي مصرف كننده نيستند 
بلكه به دنبال اس��تفاده از اختالف قيمت ب��ازار و درب 

كارخانه هستند و بررسي ها نشان مي دهد خودروهايي 
كه بيش��ترين اختالف قيمت را دارند بيش��ترين تقاضا 
در قرعه كش��ي ها نيز براي همان ها ثبت مي شود. دبير 
انجمن قطعه س��ازان اظهار كرد: دولت در بره هاي براي 
رهايي از اين وضعيت و جلوگيري از افزايش بيشتر اين 
اختالف، زماني كه ۴۰ درصد تورم در كشور وجود داشت 
اجازه افزايش ۱۸ درصدي را به خودروسازان داد اما با اما 
و اگر نمايندگان مجلس همراه شد. وي تاكيد كرد: تنها 
راه قانوني در شرايط فعلي براي رهايي صنعت خودرو از 
قيمت گذاري دستوري، بورس كاال و عرضه محصوالت در 
آن است. در بورس كاال با استفاده از مكانيزم عرضه و تقاضا 
قيمت واقعي كشف مي شود. زماني كه قيمت واقعي كشف 
شود صف خريد افرادي كه در انتظار بهره بردن از اختالف 
قيمت درب كارخانه و بازار هس��تند جمع خواهد شد و 
خريداران واقعي به معامالت ورود مي كنند. نجفي منش 
در پاسخ به اين سوال كه عرضه هاي مستمر تا چه ميزان 
به تعادل ب��ازار خودرو كمك مي كن��د؟ گفت: عرضه 
خودرو در بورس باعث مي شود قيمت هايي كه در بازار 
به صورت غير واقعي باال رفته اند كاهش يابد و از سوي 
ديگر سبب مي شود افرادي كه با هدف سودجويي خودرو 
خريداري كرده اند اقدام به فروش مي كنند و اين مساله 
قيمت بازار را كاهش خواهد داد. وي اظهار داشت: زماني 
كه قيمت ها واقعي شود، داللي نيز بي معني مي شود و 

اين رويه از طريق سازوكار شفاف بورس، شدني است.
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زمان واگذاري سهام شركت هاي 
خودرويي مشخص شد

ايسنا| مهدي مساحي، دس��تيار ويژه رييس سازمان 
بورس در حاشيه نشس��ت خبري معاون وزير اقتصاد از 
واگذاري س��هام س��ايپا و ايران خودرو در نيمه دوم سال 
جاري خبر داد و گفت: كار ارزش گذاري اين سهام زمان بر 
بود و هنوز كار كارشناسي آن تمام نشده است كه بتوان 
زمان دقيق واگذاري را اعالم كرد. وي با بيان اينكه اصالح 
اساسنامه ETF ها در صحن هيات دولت مطرح شد، اظهار 
كرد: نظرات در اين مورد مثبت بود و احتماال با انجام اين 
كار قيمت دارا يكم و پااليش يكم به ارزش ذاتي آنها نزديك 
شود. دستيار ويژه رييس س��ازمان بورس همچنين در 
مورد وضعيت بازگشايي نماد سرخ  آبي ها در بازار فرابورس 
توضيح داد: بايد قراردادهاي دو تيم استقالل و پرسپوليس 
شفاف سازي مي شد كه در اين راستا بخشي از آن افشا شده 
و بخش ديگر هم افشا خواهد شد. مساحي با اشاره به عرضه 
چند خودرو در بورس كاال ادامه داد: خودروهاي بيشتري 
در بستر بورس كاال عرضه خواهند شد. به گفته دستيار ويژه 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار مذاكرات بين سازمان 
بورس و قوه قضاييه براي انتقال اطالعات متوفيان سهام 
عدالت براي تعيين تكليف اين سهام صورت گرفته است.

جزييات قرارداد سرخابي ها 
محرمانه است

ايرنا| رييس سازمان خصوصي سازي در يك گفت وگوي 
تلويزيوني در پاسخ به اين سوال كه شما پيش از اين اعالم 
كرده بوديد ارقام قرارداد بازيكنان و مربيان پرسپوليس 
بايد اعالم ش��ود اما االن مجموع رقم قرارداد دو باشگاه 
اعالم شده اس��ت، گفت: هيچ وقت الزامي براي افشاي 
متن قراردادها عنوان نش��ده بود، بلكه با توجه به توافق 
س��ازمان بورس، وزارت ورزش، باش��گاه ها و س��ازمان 
خصوصي سازي، الزام شده بود كه مجموع ارقام بازيكنان 
و كادر فني به صورت جداگانه اعالم شود. قربان زاده افزود: 
الزام مذكور آغاز راه براي باشگاه داري حرفه اي است تا بقيه 
باشگاه ها هم به اين پروسه شفافيت بپيوندند، آن زمان 
الزام براي همه معنا دارد، اما االن افشاي همين مجموع 
ارقام كفايت مي كند. رييس سازمان خصوصي سازي با 
بيان اينكه اعالم مجموع رقم قرارداد بازيكنان و مربيان 
آغازي بر شفافيت در فوتبال است، خاطرنشان كرد: هر 
دو باشگاه اين ارقام اعالم را كرده اند، در سايت كدال كه 
نگاه كردم اطالعات پرس��پوليس بارگذاري شده بود، 
استقالل هم فردا اطالعاتش را نهايي مي كند تا پروسه 
بازگشايي نماد هم آغاز ش��ود.  قربان زاده در واكنش به 
پاسخ به اين س��وال كه اگر عدد اعالمي باشگاه ها براي 
مجموع رقم قراردادها غير واقعي باش��د، تاكيد كرد: در 
اين صورت حتما با اين باش��گاه ها برخورد مي شود. هر 
كسي كه در سايت كدال اطالعات مالي را افشا مي كند 
و بعد مشخص ش��ود كه رقم اعالم شده نادرست بوده 
است، ضمانت اجرايي سنگيني براي هيات مديره دارد 
و نماد باشگاه بسته مي شود و شركت هايي كه در بورس 
فعاليت مي كنند تعليق مي ش��وند. وي اف��زود: اين دو 
باشگاه بورسي شده اند و اين مساله هم مزايا هم از بابت 
تخلفات عواقب سنگيني دارد، ضمن اينكه ما به رقم كلي 
كه دو باشگاه اعالم كرده اند اكتفا نمي كنيم، يك نسخه 
از تمام قراردادها با تمام جزييات به صورت محرمانه هم 
به سازمان خصوصي سازي و هم بورس داده مي شود تا 
راستي آزمايي انجام شود. رييس سازمان خصوصي سازي 
با اشاره به برخورد با تخلفات، تاكيد كرد: سازمان بورس 
راسا هيات رسيدگي به تخلفات دارد، ضمانت هاي دو 
باشگاه به جريان مي افتد و مرجع رسيدگي هم در سازمان 
هست و ما هم البته از باب اينكه بخشي از سهام هنوز در 
اختيار دولت هست، براي صدور مجوزهاي بعدي شان 
برخوردهاي الزم را خواهيم داشت. قربان زاده در پاسخ به 
اين سوال كه آيا سقفي براي هزينه دو باشگاه استقالل و 
پرسپوليس تعريف شده است، خاطرنشان كرد: سقفي 
براي هزينه كرد تيم ها وجود ندارد، اما ۳۵۰ ميليارد تومان 
پرسپوليس و ۳۵۹ ميليارد استقالل كه از منابع حاصل 
از افزايش س��رمايه به دست آمد، سقفي براي برداشت 
و هزينه كرد آن وج��ود دارد و از اين رقم مي توانند تنها 
در س��رمايه گذاري، بازارگرداني و پرداخت بدهي هاي 
معوقه اس��تفاده كنند و فقط از مزايا و سود ماهانه آن 
ارقام، باشگاه مي تواند براي هزينه هاي جاري استفاده 
كند. وي افزود: اين سود چيزي حدود ۴ ميليارد تومان 
در ماه است كه منافع حاصل از افزايش سرمايه است اما 
پول آنچه كه مردم و اش��خاص حقوقي به عنوان سهام 
خريده اند بايد صرف سرمايه گذاري بلندمدت شود كه 
در كميته مصارفي كه مديرعامل و معاون ورزش حضور 
دارد، درباره آن تصميم گيري مي شود. رييس سازمان 
خصوصي س��ازي با بيان اينكه باشگاه درآمدهايي كه 
از طريق اسپانسرينگ، تبليغات محيطي و... به دست 
مي آورد را مي تواند براي خريد بازيكن، مربي هزينه كند 
و اين ايرادي ندارد، گفت: در صورت مالي شش ماهه و 
ساالنه باشگاه اين موارد اما با جزييات بايد درج شود و 
نشان بدهد كه س��ود و زيان باشگاه به چه ترتيب بوده 
است. قربان زاده افزود: آنجا حسابرس بررسي مي كند و 
بعد مجمع تشكيل و مشخص مي شود كه در اين شش 
ماه يا يك سال، چه اتفاقي براي اين باشگاه يا شركت 
افتاده است و نتيجه آن اصالح موارد پيشين خواهد 
بود و اگر كسي تخلف كرده باشد توسط حسابرس و 
مجمع به آن رسيدگي مي شود. وي در پايان درباره 
اينكه ارقام اعالم شده توسط دو باشگاه استقالل و 
پرسپوليس قبل از جذب بازيكناني مانند قايدي و 
لوكاديا بوده است و هزينه جذب اين دو بازيكن اضافه 
نشده است، گفت: در اين باره پرسپوليس اصالحيه 
زده است و در سايت كدال افشا كرد و استقالل هم 

اصالحيه  آن را امروز در سايت افشا مي كند.

درباره كتاب
»فنون معامله گري«

سنا| توجه به زمان مهم ترين دارايي معامله گران 
بازارهاي مالي محسوب مي شود كه به افزايش بازدهي 
مي انجامد و اين كار با شناخت فنون معامله گري و 
متناسب سازي با س��اختار ذهني و رواني معامله گر 
است كه در كتاب »فنون معامله گري« سعي شده 
تا به مهم ترين فنون معامله گري اش��اره شود. علم 
اقتصاد در راستاي اس��تفاده بهينه از منابع محدود 
راهكارهايي را در بخش خرد و كالن پيشنهاد مي دهد. 
يكي از مهم ترين منابع محدود در اختيار انسان، زمان 
است كه اقتصاد براي استفاده بهينه از اين منبع مهم، 
از اصطالح بهره وري اس��تفاده مي كند. بهره وري به 
معناي تركيب بهينه ساير منابع با توجه به اثربخشي 
و كارايي است. اثربخشي به استفاده از منابع در مسير 
رس��يدن به هدف و تامين نياز اصلي اش��اره دارد و 
كارايي به حداكثر كردن استفاده از منابع، به عبارت 
ديگر اثر بخش��ي انجام كار درست و كارايي درست 
انجام دادن كارها است. كتاب »فنون معامله گري« 
نوشته محمدرضا قاسمي توسط انتشارات چالش در 
۱۸۷ صفحه منتشر شده است. اين كتاب به دنبال 
ارايه راهكارهايي براي افزايش كارايي معامله گران در 
بازارهاي مالي به ويژه بازار سرمايه است. توجه به زمان 
مهم ترين دارايي معامله گران بازارهاي مالي محسوب 
مي شود كه به افزايش بازدهي مي انجامد و اين كار با 
شناخت فنون معامله گري و متناسب سازي با ساختار 
ذهني و رواني معامله گر است كه در اين كتاب سعي 

شده تا به مهم ترين فنون معامله گري اشاره شود.

وزير اقتصاد براي شفافيت
و نظارت بر بورس كاري نكرد

تحليل بازار| محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس در ارزيابي خود از وضعيت بازار س��رمايه 
بيان كرد: وضعيت بازار بورس متاثر از سه موضوع است. 
وي با بيان اينكه بايد راهبردي كلي براي مسائل اقتصادي 
كشور داشته باشيم، گفت: از اين رو بايد گفت كه اقتصاد 
پيش بيني پذير نيس��ت لذا بورس و بازار سرمايه خوب، 
بازاري است كه قابل پيش بيني باشد. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس ضمن تاكيد مجددا بر اين نكته 
كه بازار بورس ما قابل پيش بيني نيست، بيان كرد: صرف 
نظر از سبز يا قرمز شدن چراغ بورس، همواره پيش بيني 
پذير بودن اين بازار حائز اهميت است. اين نماينده مجلس 
اظهاركرد: پيش بيني بازار سرمايه در تحليل هاي تكنيكال 
و غير تكنيكال امري موثر است و اين مساله يكي از مسائل 
بيروني بازار س��رمايه قلمداد مي ش��ود و به بازار سرمايه 
ربطي ندارد. عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس 
تصميم گيري براي ش��ركت ها را يكي ديگ��ر از عوامل 
تاثيرپذير در بازار سرمايه دانست و گفت: به عنوان مثال 
شركت ها نمي دانند فردا دولت در زمينه فوالد، پتروشيمي، 
آلومينيوم و خودروسازي چه تصميمي خواهد گرفت؛ 
حتما تعدد تصميم گيري ها در قيمت و در سود شركت ها 
تاثير مي گذارد. اين نماينده مجلس ادامه داد: همچنين اگر 
زماني نرخ گمركي پايين يا باالبرود اين موارد در سود و زيان 
يك شركت تاثيرگذار است. وي در ادامه با اشاره به ضعف 
ساختاري بورس و قوانين آن تصريح كرد: ما در دولت قبلي 
هم به اين نكته تاكيد كرديم كه بازار سرمايه ما ضعف هاي 
جدي دارد. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: متاسفانه در 
حاشيه اين ضعف ساختاري برخي از شركت ها و صندوق ها 
سيگنال گيري مي كنند و تاثير خود را بر بازار مي گذارند. 
وي بيان كرد: همچنين متاسفانه قوانين بورسي ما از آن 
ش��فافيت، نظارت و پايداري الزم برخوردار نيست و اين 
موضوع داخلي است كه بايد وزارت اقتصاد و سازمان بورس 
آن را برطرف كنند كه تاكنون هيچ اقدامي انجام نش��ده 
است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح 
كرد: هنوز اقدامي درباره ساماندهي بازار سرمايه از سوي 
دولت و مسووالن مشاهده نشده است و چيزي نديده ايم 
البته دولت در برنامه تحول اقتصادي به اين موارد خوب 
اشاره كرده است و راهكارهايي براي آن پيشنهاد شده 

است اما تاكنون اتفاق خاصي در عمل رخ نداده است.

وام بگيريد و از سود و افزايش 
سرمايه سهام خود بهره مند شويد!

هفته نامه بورس| محمد باغستاني در يادداشتي نوشت: 
جامعه هدف سامانه توثيق الكترونيكي همه سهامداران 
است. به همين دليل سعي كرديم اين فرآيند با همكاري 
بانك ها با كمترين ميزان پيچيدگي ارايه شود، به طوري كه 
افراد به سادگي يك خريد اينترنتي و تنها با استفاده از گوشي 
تلفن همراه خود بتوانند تسهيالت را وثيقه كنند و يك تامين 
مالي آسان را دريافت كنند. توثيق هوشمند يا الكترونيك، 
يك روش تامين مالي اس��ت كه ضمن امتيازات گسترده 
براي س��هامداران خرد، منافع ملي و كالني براي اقتصاد 
كشور و ثبات بازار سرمايه خواهد داشت. مدل طراحي شده 
براي توثيق هوشمند سهام به گونه اي است كه سهامداران 
از سود، افزايش سرمايه و مشاركت در مجامع شركت هايي 
كه در آن سهامدار هستند، محروم نمي شوند. اين يعني با 
وجود اينكه سهم آنها به عنوان وثيقه در نظر گرفته مي شود 
اما مزاياي س��هامداري را از دس��ت نمي دهن��د. در مدل 
كنوني توثيق هوشمند، نسبت ميزان پذيرش توثيق براي 
تسهيالت به ارزش س��هام، در اختيار بانك هاست. يعني 
بانك ها مش��خص مي كنند كه سقف توثيق چقدر باشد. 
متقاضيان براي دريافت اين تسهيالت بايد در سامانه جامع 
مشتريان »سجام« ثبت نام و احراز هويت شده باشند و در 
ادامه بايد شرايط و تعهدات مربوط به توثيق الكترونيكي 
سهام را حتما بپذيرند و تمام بندهاي مربوط به آن را با دقت 
كافي مطالعه كرده باشند تا بتوانند تسهيالت مورد نظر را 
دريافت كنند. از مزاياي توثيق الكترونيكي سهام و دريافت 
تسهيالت اين است كه، باعث ثبات و تعادل بخشي در 
بازار سرمايه مي شود؛ به اين صورت كه مردم مي توانند 
براي تامين مالي به جاي فروش دارايي، آن را نزد بانك 
وثيقه، تسهيالتي دريافت و براي امور مربوط به خود از آن 
استفاده كنند. توثيق الكترونيكي سهام به عنوان يك پل 
ارتباطي بين بازار سهام و بازار پول ايجاد شده و در نتيجه 
اين بانك ها هستند كه به عنوان يكي از عوامل اصلي اين 
فرايند ايفاي نقش مي كنند. در حال حاضر سه بانك ملي، 
مهر و رسالت به اين فرايند ملحق شده و اين امكان را در 
درگاه هاي خود اضافه كرده اند. شركت سپرده گذاري 
مركزي محدوديتي در خصوص ارايه اين خدمات به ساير 
بانك ها ندارد و اين شركت درحال تنظيم تفاهم نامه هايي 
است كه فهرست حقوقي تكميل شود و پس از آن اعالم 

عمومي مي شود كه ساير بانك ها هم ملحق شوند.

»تعادل«عرضهخودرودربورسكاالرابررسيميكند

خودرو  به آرامش رسيد

تصميمات جزيره اي به ثبات بازار سرمايه لطمه مي زند
مجيد عش��قي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
گفت وگو با نبض بورس به برخي از س��واالت پاس��خ داد. 
س��ازمان عالوه بر جلساتي كه براي رايزني جهت كاهش 
نرخ سود بين بانكي داشته، آيا اقدام ديگري هم انجام داده 
است؟ آيا سازمان طرح ماليات بر عايدي سرمايه كه مي تواند 
اجراي آن نقدينگي را از ساير بازارها به بازار سرمايه بياورد، 
هست؟ اقدامي در اين زمينه صورت گرفته است؟ در مورد 
موضوع نرخ سود بين بانكي يك سري سياست هاي كالن 
اقتصادي وجود دارد كه با توجه به تغيير فضاي اقتصادي، 
تغيير مولفه هاي اثرگذار بر نقدينگي كشور، موضوع تورم و 
... باعث شد تا سياست گذار يك مجموعه سياست هايي را 
اتخاذ كرد. نظر ما كه به دوستان نيز منتقل شد اين بود كه 
وقتي اين سياست ها را مي خواهيم پيگيري كنيم حتما بايد 
بازارهاي ديگر را در نظر بگيريم و اثراتي كه اين سياست ها بر 
بازارهاي ديگر دارد دقيقا سنجيده شود. طي جلسه اي كه با 
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي داشتيم و پيگيري هايي 
كه بود قرار شد كه اين روند صعودي كنترل شود و با توجه به 
نرخ هاي بازدهي از جمله نرخ هاي سودهاي بانكي، نرخ هاي 
اوراق خزانه و تامين مالي اس��المي كه در بازار وجود دارد 
و متعادل اس��ت تصميم گيري شود. بانك مركزي تالش 
مي كن��د كه جلوي صعود اين نرخ ه��ا را بگيرد و مقداري 
كاهش دهد، ولي در هر صورت بايد بر اساس شرايط كالن 
اقتصادي تصميم گيري ش��ود و آنجا هم محدوديت هاي 
خاص خود را دارد. اما توافق شد كه روند صعودي كنترل 
شود و بيش��تر از اين افزايش پيدا نكند. در خود دولت هم 
پيگير هستيم كه با توجه به تصميمات ستاد اقتصادي دولت 
اين نرخ به همان تصميم ستاد برگردد كه طبيعتا براي بازار 
سرمايه خوب است. ولي محدوديت هاي بانك مركزي نيز 
وجود دارد و اولويت هايي كه اين بانك در خصوص نرخ تورم 
و كنترل نقدينگي دارد. ولي توافق شد كه اين نرخ ها كنترل 
شود و افزايش پيدا نكند و منابعي تزريق كردند كه اين نرخ ها 
كاهش پيدا كند. اين تعامل به صورت مستمر وجود دارد كه 
اميدواريم اين اتفاق بيفتد. در خصوص ماليات بر عايدي 
سرمايه نيز هم اكنون در حال پيگيري هستيم و قدم هاي 
خوبي برداشته شده است و خود دولت و رييس جمهور نيز 
اين حساسيت را دارد. وقتي كه منابع وارد اين بازارهاي 
غيرمولد و بازارهاي كااليي مي ش��ود مضرات زيادي 
دارد و باعث مي شود كه به مردم فشار زيادي وارد شود. 
اين موضوع را هم دولت و هم مجلس در حال پيگيري 
هستند كه هر چه زودتر به صحن برسد و تصويب شود.

    بازگشت اعتماد به بازار سرمايه
براي بازگرداندن اعتماد به بازار سرمايه چه برنامه اي داريد؟ 

يكي از مواردي كه اين اعتماد را سلب كرده است اين موضوع 
قيمت گذاري دستوري است! بحث اعتماد در بازارهاي مالي 
موضوع بسيار بسيار مهم و پيچيده اي است. به خصوص در 
بازار ما كه متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار به نحوي از كنترل 
نهاد ناظر خارج است. ما تا بياييم يك شرايط با ثباتي پيدا 
كنيم متاسفانه تصميمات جزيره اي كه در نقاط مختلف 
گرفته مي ش��ود به اين ثبات لطمه مي زند. مثال در پايان 
سال گذشته موضوع عوارض صادراتي مطرح شد، موضوع 
ماليات بر صادرات مواد خام و نيمه خام مطرح شد، موضوع 
قيمت گذاري دستوري روي بحث خودرو يا فروش خودرو 
به صورت فعلي كه واقعا چيز بديع و عجيبي است مطرح 
شد؛ فروش محصوالت يك شركت خصوصي در يك فرآيند 
قرعه كشي! اين موارد واقعا اعتماد سوز است. قبول داريم كه 
اين موارد به شدت به بازار لطمه ميزند و بازار هم حق دارد 
كه به اين اقدامات اعتماد نكند. يا موضوع ديگر كه در اواخر 
بهار و اوايل زمس��تان رخ مي دهد موضوع مديريت انرژي 
است كه يكي از داليل سلب اعتماد است. تالش ما اين بوده 
است كه اثرات اين تصميم گيري ها را بر شركت ها كاهش 
دهيم. اين كار كاري بسيار سختي است. باالخره نهادهاي 
تصميم گير در خصوص تك تك اين موارد وزارتخانه هاي 
مختلف هستند و مراجع گوناگوني درباره اين موارد تصميم 
مي گيرند. متاسفانه هر تصميمي هم گرفته مي شود بدون 
در نظر گرفتن موارد ديگر است و اين اثر بسيار مخربي بر 
روي اعتماد بازار گذاشته است و هر چند كه ممكن است كه 
اثرات واقعي اين تصميمات به هيچ وجه به اين اندازه نباشد.

ما در گزارشات سه ماهه و حتي چهار ماهه شركت ها، ديديم 

كه اثراتي كه اين تصميمات داشتند به ميزاني نبود كه واقعا 
گفته مي شد و اين تصميمات اثر رواني بسيار بسيار بيشتري 
داشت. ما در اين مدت پيگيري هايي را كه بايد از نهادهاي 
مختلفي مي كرديم به عنوان نمونه در زمينه قيمت گذاري 
دس��توري در صنايع مختلف را انجام داديم و كماكان در 
حال پيگيري هس��تيم. مثال زيان انباشته اي كه صنعت 
خودروسازي در پايان سال ۱۴۰۰ داشت و كماكان ادامه 
دارد. موضوع ديگر روشن كردن اثرات واقعي اين تصميمات 
روي خود شركت ها اس��ت كه در اين زمينه به نظرم بايد 
رسانه ها به خصوص رسانه هاي تخصصي كمك كنند كه 
اين اثرات چقدر بوده است. يكي از مواردي كه بر روي بازار 
اثر گذاشت همين موضوع قطعي برق صنايع بود. اما اكنون 
كه با تك تك اين شركت ها در حال صحبت هستيم اين اثر 
به آن اندازه اي نبود كه از ابتدا برآورد و تبليغات ش��ده بود. 
مثال گفته مي شد كه فالن شركت توليدش مي خوابد يا ۳۰ 
درصد كاهش توليد مي دهد. همين االن كه گزارشات تيرماه 
را بررسي مي كنيم اين اثرات بسيار كمتر بوده و شركت ها 
توليد خوبي را داش��تند. هر چند كه اثرگذار بوده است و 
نمي توانيم اين موضوع را تكذيب كنيم، اما آن قدر كه تبليغ 
و برآورد شد نبوده است. به نظرم اين موارد را بايد مقداري 
شفاف سازي كنيم و وضعيت واقعي شركت ها را توضيح 
دهيم كه مولفه هايي كه اثر گذاشتند واقعا تاثيرشان چقدر 
بوده است. شفاف سازي مي تواند در برگرداندن آن اعتماد 
متاثر باشد. بايد در زمينه اثرات قيمت گذاري دستوري، 
اثرات را به درستي منتقل كنيم. رسانه هاي تخصصي هم 
مي توانند در اين موضوع قطعا كمك كنند. يك نكته اي نيز 

كه من قصد دارم بر روي آن تاكيد كنم اين است كه باالخره 
هيات مديره ش��ركت ها هم بايد در اين زمينه احس��اس 
مسووليت كنند. اثرات اين قيمت گذاري دستوري نه تنها بر 
سودآوري شركت ها است، بلكه اثر بلندمدت آن روي كليت 
اقتصاد آن صنعت تاثير مي گذارد. ببينيد وقتي كه ما يك 
قيمت گذاري دستوري داريم و يك شركتي با زيان كاالي 
خود را مي فروشد، اين شركت تا كي مي تواند با زيان كاالي 
خود را بفروشد؟ بعد يك مدت مجبور است كه آن خط را 
بخواباند و ديگر توليد نكند و در نتيجه كمبود عرضه اتفاق 
مي افتد و اقتصاد ضربه مي بيند؛ لذا اين موضوع بايد كامال 
تبيين و به درستي منتقل شود. ما نيز به نوبه خود اين كار 
را انجام مي دهيم، اما وظيفه اصلي هيات مديره و شركت ها 
اس��ت كه اين كار را انجام دهند. يك پديده اي كه ما با آن 
مواجه بوديم اين بود كه بعضا سهامداران بزرگ شركت ها 
هيچ عكس العملي را در اين موارد نش��ان نمي دهند. در 
حالي كه اگر به درستي بخواهيم به اين موضوع نگاه كنيم 
درست اس��ت كه اين موضوع به نوعي به گردن سازمان 
افتاده است و بايد پيگيري كند و يكي از وظايف سازمان 
حمايت از حق و حقوق سهامداران است و بايد از اين ُبعد 
وارد شود و مكاتبه كند و ميز صنعت بگذارد و ...، ولي باالخره 
هيات مديره و سهامداران آن شركت ها هم مسووليت هايي 
در اين زمينه دارند و بايد از حقوق سهامداران خرد دفاع 
كنند. اين موضوع را قطعا پيگي��ري مي كنيم و به خود 
هيات مديره ها گوشزد مي كنيم كه اين موضوع را پيگيري 
كنند كه جريان عرضه كاالها در بلندمدت آسيب نبيند و 
شركت ها در ادامه توان سرمايه گذاري مجدد داشته باشند. 
بتوانند سرمايه گذاري كنند و افزايش توليد داشته باشند. 

اگر با زيان بفروشند در آينده دچار مشكل خواهند شد.

    جذابيت بازار و افزايش تقاضا
قيمت سهام اُفت داشته و به شدت جذاب شده است. برنامه 
سازمان براي افزايش تقاضا در بازار چيست؟ ما پيشنهاداتي 
را آماده كرديم و به نهادهاي تصميم گير ارايه خواهيم داد. 
چون بعضا قانون يا مصوبه دولت است و بايد ببريم و مطرح 
كنيم. يكي از مش��كالتي كه در بازار وج��ود دارد موضوع 
نقدينگي است. يعني نقدينگي در كل سيستم بانكي يك 
معضلي است و در بازار سرمايه نيز اين معضل وجود دارد. 
پيشنهاداتي تهيه شده اس��ت كه با توجه به برنامه اي كه 
داريم اميدواريم به دولت ارايه خواهد شد. بايد نقدينگي به 
بازار تزريق شود. همه سهام را نمي توان گفت، اما اكثر سهام با 
توجه به قيمت ها و گزارشات سال گذشته و سه ماهه امسال 
ارزنده هستند. اعتماد و جريان نقدينگي بايد به سمت 
بازار بيايد و پيشنهاداتي براي هيات دولت تهيه مي شود.



گروه راه و شهرسازي|
 كمتر از يك ماه پ��س از اعالم آماره��اي متناقض از 
تعداد پروانه هاي ساخت در سال جاري، ديروز عليرضا 
زاكاني، اعالم كرد: ۳۱ هزار پروانه ساخت در سال هاي 
گذشته به ۵ هزار و ۵۰۰ پروانه رسيده است. پيش از اين 
اظهارات متناقضي هم از سوي مديران شهري و هم از 
سوي رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي درباره تعداد 
پروانه هاي ساختماني در شهر تهران ابراز شده بود. البته 
اظهارات ديروز زاكاني نيز نشان مي دهد، براي برخي 
پروژه هاي مسكوني كه خود شهرداري تهران آنها را در 
قالب طرح نهضت مسكن طي هفته هاي اخير استارت 
زده و با بخش خصوصي و برخي ارگان ها تفاهمنامه امضا 
كرده است، هنوز پروانه ساخت صادر نشده است. زاكاني 
كه ديروز در مراسم افتتاح پايانه اكباتان سخن مي گفت، 
با اشاره به اينكه تكيه شهرداري تهران براي تأمين منابع 
ساخت و ساز نيست، اظهار كرد: ۳۱ هزار پروانه ساخت 
در سال هاي گذشته به ۵ هزار و ۵۰۰ پروانه رسيده و اين 
نشان مي دهد كه تكيه ما بر ساخت و ساز نيست، چرا كه 

اين مسير براي توسعه مناسبات نيست.
به گزارش »تعادل«، در روزهاي آخر تير ماه سال جاري، 
يك روزنامه اقتصادي در گزارش��ي آماري، بدون اشاره 
ب��ه »منبع« و »مرج��ع« داده ها، از افت ش��ديد صدور 
پروانه هاي ساختماني به 6 هزار و 2۰۰ فقره پروانه ساخت 
در پايتخت طي بهار س��ال جاري و ثبت ركود تاريخي 
ساخت و ساز طي ۱8 خبر داده بود. رستم قاسمي وزير 
راه و شهرسازي اما در واكنش به اين آمار، با تكذيب ادعاي 
كاهش شديد توليد مسكن در تهران، از مردم خواسته 
بود به آمارهاي نااميدكننده و غيرواقعي توجه نكنند. او 
همچنين در شرايطي كه مسووالن شهرداري پايتخت 
به عنوان متولي صدور پروانه س��اخت، درباره آمار مورد 
نظر سكوت كرده بودند، اعالم كرد، در تهران طي 4 ماه 
نخست امسال 48 هزار پروانه صادر شده است. در پي اين 
رويدادها، مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران در 
روز دوم مرداد ماه سال جاري، در حاشيه نشست علني 
اين ش��ورا گفت: آمار ما اظهارات وزير راه و شهرسازي را 
تاييد نمي كند. عليرضا زاكاني، شهردار تهران اما با سكوت 
درباره آمار وزير راه و شهرسازي، از افزايش صدور پروانه در 
آينده خبر داد. در چنين شرايطي است كه ديروز زاكاني از 
افت شديد صدور پروانه هاي ساختماني خبر داده است.

مهدي چمران، رييس شوراي اس��المي شهر تهران در 
حاشيه هشتادمين جلس��ه علني شوراي اسالمي شهر 
تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به اعالم خبر ۱۰ برابر 
شدن صدور پروانه ساخت از سوي وزير راه و شهرسازي 
گفت��ه بود: هنوز آمار ما اين موض��وع را تاييد نمي كند و 
بايد آمار الزم دريافت شود تا بتوانيم نظر قطعي را اعالم 
كنيم. صدور پروانه در تهران تغيير چنداني نكرده است 

و وضعيت خوبي در تهران در اين حوزه شاهد نيستيم.
ش��هردار تهران نيز در همان روز و در حاش��يه مراس��م 
كلنگ زني ۳ هزار واحد مس��كوني در منطقه ۱8 تهران 
با مشاركت بنياد مس��كن در خصوص اينكه آيا كاهش 
آمار صدور پروانه هاي ساختماني در بهار امسال در شهر 
تهران را شهرداري تأييد مي كند يا خير؟ اظهار كرده بود: 
كاهش صدور آمار پروانه هاي ساختماني از اوايل دهه ۹۰ 
و سال ۱۳۹۱ كه ما ۳۱ هزار پروانه ساختماني داشتيم، 
روند كاهشي را آغاز كرد و روز به روز هم اين كاهش صدور 
پروانه مشهود بود كه مربوط به 8 سال قبل تاكنون است. با 
سياست غلطي كه در كشور حاكم شد، عماًل ما اين ركود را 
در حوزه مسكن مي بينيم و اين بد مسكني و بي مسكني 
كه امروز مي بينيم، حاصل اين تفكر غلط گذشته است. 

شهردار تهران ادامه داده بود: تدابيري انديشيده ايم به 
ويژه مصوبات كميس��يون ماده ۵ شهرداري تهران در 
خصوص بافت فرسوده و تسهيالتي كه ناظر به صدور 
پروانه اس��ت، امكاني را ايجاد مي كند كه براي مردم ما 
كاماًل صرفه و صالح براي ساخت و ساز در شهر تهران 
وجود داشته باشد. ما يك ميليون مسكن كم داريم و از 
طرفي هم با اين سامان يافتگي كه در حوزه توليد مسكن 
به صورت انبوه شكل گرفته است، اميدواريم اين روند 
نزولي صدور پروانه ساخت، مثبت شود. شهرداري تهران 
با همكاري بنياد مسكن در حال ساخت ۱۰ هزار مسكن 
در تهران است و اين امكان را فراهم مي كند تا وعده اي را 
كه به مردم تهران براي تأمين مسكن يا رفع نياز آنها در 
حوزه تملكي يا اجاره نشيني عملي كنيم. با تسهيالتي 
كه در نظر گرفته ايم، روند كاهش��ي صدور پروانه هاي 

ساخت مسكن در تهران افزايشي خواهد شد.

    نشانه هاي واقعي تر بودن
 افت تعداد پروانه هاي ساخت

در تاريخ اول مرداد س��ال جاري، »تع��ادل« آمار صدور 
6 هزار و 2۰۰ فقره پروانه س��اخت در پايتخت طي بهار 

س��ال جاري را با توجه به »روند« ساخت و ساز در تهران 
و همچني��ن روند كل��ي اقتصاد كه مش��وق »داللي« و 
تنبيه كننده »فعاليت هاي مولد« است، واقعي تر از آمار 
صدور 48 هزار فقره پروانه س��اخت ارزيابي كرده بود كه 
حاال مش��خص شده، »ارزيابي« درس��تي بوده است. به 
گزارش »تعادل« به نقل از مركز آمار ايران، طي زمستان 
سال گذشته در كل مناطق شهري كشور ۳۹ هزار و ۵۳2 
فقره پروانه ساختماني صادر شده است كه نسبت به فصل 
مشابه س��ال ۱۳۹۹ حدود 24.۵ درصد دچار افت شده 
است. البته شاخص صدور پروانه ساختماني در فصل هاي 
بهار، تابستان و پاييز سال گذشته نيز در قياس با دوره هاي 
مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتيب رشد هاي منفي 7.6 درصد، 
۳۹.۳ درصد و ۳۰.6 درصد را ثبت كرده اند. به اين ترتيب، 
مجموع پروانه هاي ساختماني طي سال گذشته در كل 
مناطق شهري كشور به ۱۳8 هزار و ۱۳۱ فقره رسيده 
اس��ت كه در قياس با سال ۱۳۹۹ )با ۱87 هزار و 666 

فقره( دچار افت 26.۳۹ درصدي شده است.
به گزارش »تعادل«، اگر چه انتقادات و ترديد هاي بسياري 
درباره تحقق طرح انبوه سازي دولتي وجود دارد، اما حتي 
اگر تحرك كوچكي در طرح ساخت مسكن دولت ايجاد 
شود، انتظار مي رود، اين تحرك در شامخ كل ساختمان 
بازنمايي شود. از مهر و آبان سال گذشته، با توجه به آغاز 
ثبت نام براي مس��كن دولتي آغاز شد، چنين انتظاري 
در جامعه فعاالن ساختمان ش��كل گرفت، اما در عمل 
تاكنون به فعليت نرسيده است. پس از گذشت چند ماه از 
آغاز انبوه سازي دولتي و انجام مقدمات توليد 4 ميليون 
مسكن در 4 سال، در اسفند سال گذشته پيشرفت اندك 
اين پروژه در نظرات مديران وفعاالن ساختماني منعكس 
شد. افزون بر اين، ش��رايط اقتصاد كالن و همچنين 
شرايط دروني بازار مس��كن از جمله اضمحالل توان 
مالي متقاضيان مصرفي در كوران جهش هاي تورمي 
يك ساله اخير، نشانه اي از رشد تقاضاي »موثر« مسكن 
در س��ال و حتي س��ال هاي آينده به دست نمي دهد. 
اين در حالي اس��ت كه به گفته كارشناسان مسكن و 
همچنين تحليل آماري مبتني بر علم جمعيت شناسي 
»نياز« به ساخت ساالنه ۱.2 ميليون واحد مسكوني در 
كشور وجود دارد. در چنين شرايطي است كه اجراي 
طرح ساخت 4 ميليون مسكن طي 4 سال در تحليل 

علت افزايش شامخ كل ساختمان برجسته مي شود.
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»درخت كشي«
برنامه ريزي شده در پايتخت؟

پرويز سروري، نايب رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
با تأكيد بر استفاده از ظرفيت قوه قضاييه براي برخورد با 
موضوع قطع و خشكاندن درختان گفت: احتمال دارد 
اين موضوع در تهران به صورت يك س��ناريو باشد. به 
گزارش ايسنا، سروري در جمع خبرنگاران در خصوص 
تكرار موضوع قطع و خشكاندن درختان در تهران گفت: 
ما هم نگراني هايي در خصوص قطع و خشكاندن درختان 
در سطح شهر تهران داريم. بي ترديد يكي از دغدغه ها و 
مسائل مهم تهران موضوع آلودگي هوا است؛ لذا گسترش 
و توسعه فضاي سبز مي تواند در اين حوزه بسيار اثرگذار 
باشد. وي افزود: قطعا در خصوص توسعه فضاي سبز اين 
طور نيس��ت كه هر زماني كه تصميم گرفتيم درختي 
بكاريم و آن درخت رشد كند. قطعا رشد يك درخت به 
زمان زيادي نياز دارد و بايد ظرفيت هاي تنفسي تهران را 
عالوه بر توسعه، حراست و نگهداري كنيم. نايب رييس 
شوراي شهر تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
در خصوص قطع درختان در پايتخت و تكرار آن ظرف 
روزهاي گذشته گفت: مي توان اين ذهنيت و نگراني را نيز 
داشته باشيم كه احتمال دارد دست هاي پنهاني به دنبال 
تكرار اين موضوع در تهران باشند و قطع و خشكاندن 
درختان يك سناريو باشد. وي تأكيد كرد: بي ترديد قطع 
و خشكاندن درختان جرايم سنگيني را به همراه دارد و 
در اين مسير از ظرفيت قوه قضاييه استفاده خواهيم كرد 
و تمام راهكارها شامل راهكارهاي سلبي و ايجابي را براي 

جلوگيري از تكرار اين موضوع به كار خواهيم گرفت.

احتمال احياي تفاهمنامه خريد 
»بويينگ« با شرايط ايران

ابوذر شيرودي، مديرعامل هواپيمايي آسمان از احتمال 
فعال شدن تفاهمنامه خريد هواپيما با هواپيماسازي 
بويينگ، غول هواپيما ساز امريكايي مطابق با شرايط مد 
نظر ايران خبر داد. پيش از اين، مسووالن هوايي كشور 
از احتمال احياي قرارداد خريد »ايرباس« هواپيماساز 
فرانسوي در جريان مذاكرات هسته اي خبر داده بودند. 
قرارداد خريد بيش از ۱۰۰ ايرباس و همچنين 8۰ فروند 
بويينگ درپي مذاكرات هسته اي كه منجر به »برجام« 
شد، ميان ايران و طرف هاي خارجي منعقد شده اند. به 
گزارش تسنيم، ش��يرودي در نشست خبري با اشاره 
به احتمال فعال ش��دن تفاهمنامه خري��د هواپيما با 
هواپيماسازي بويينگ بر اساس ش��رايط ايران، اظهار 
كرد: البته هواپيمايي آسمان برنامه ريزي خود را روي 
اين تفاهمنامه متمركز نكرده و ناوگان خود را با تامين 
هواپيما و قطعات توسعه خواهيم داد. وي با اشاره به تاثير 
تحريم ها بر صنعت هوانوردي، افزود: به هيچ عنوان 
منتظر احياي برجام نمانده ايم و در همين ش��رايط 
تحريمي هواپيما خريداري مي كني��م. به گزارش 
تسنيم، فروردين ماه سال ۹6 هواپيمايي آسمان از 
امضاي تفاهمنامه خريد 6۰ فروند هواپيما 7۳7 مكس 
با بويينگ خبر داد. بالفاصله بويينگ نيز اعالم كرد، 
براي فروش ۳۰ فروند هواپيما با هواپيمايي آسمان 

MOA )توافقنامه اصولي( امضا كرده است.

توليد مسكن با همكاري 
تعاوني ها به سرانجام مي رسد

مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد گفت: از 
آنجايي كه نقش تعاوني ها در عمران و آباداني كشور 
بسيار تأثيرگذار است؛ اميد داريم با برنامه ريزي انجام 
شده، مساله توليد مسكن به عنوان يكي از مهم ترين 
اهداف دولت به سرانجام خوبي برسد. به گزارش ايرنا، 
عليرضا جعفري، معاون وزير راه و شهرسازي بعد از 
امضاي تفاهم نامه همكاري بين شركت مادرتخصصي 
عمران شهرهاي جديد و معاونت امور تعاون وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي در زمينه بهره گيري از 
ظرفيت هاي مختلف تعاوني ه��ا و حمايت از تأمين 
مسكن در شهرهاي جديد كش��ور اظهار كرد: امروز 
در شرايطي هستيم كه با اين همكاري ها و مديريت 
منابع بايد در حد توان س��طح خدم��ات را افزايش 
داده و تمام ت��الش خود در تحقق يكي از مهم ترين 
رويكردهاي دولت در ايجاد شرايط مطلوب در زيست 
اسالمي را به كار گيريم. معاون وزير راه و شهرسازي 
گفت: از آنجايي كه نقش تعاوني ها در عمران و آباداني 
كشور بسيار تأثيرگذار است؛ اميد داريم با برنامه ريزي 
انجام ش��ده، مساله توليد مس��كن به عنوان يكي از 

مهم ترين اهداف دولت به سرانجام خوبي برسد. 

هشدار »زرد« درباره
بارش هاي رگباري در تهران

اداره كل هواشناسي استان تهران نسبت به بارش هاي 
رگباري، وزش باد ش��ديد، احتمال آبگرفتگي معابر و 
سيالبي شدن رودخانه هاي فصلي و مسيل ها هشدار 
»زرد« داد. به گزارش ايسنا، اداره كل هواشناسي استان 
تهران با صدور هشدار زردرنگ آورده است: رشد ابرهاي 
همرفت��ي و بارش هاي رگباري و رعدوب��رق، وزش باد 
شديد موقتي در مناطق مستعد احتمال تگرگ به ويژه 
در ساعات عصر و شب در دامنه و ارتفاعات شمال استان 
تهران، به ويژه ارتفاعات شمال شرق از ظهر يكشنبه ۳۰ 
مردادماه تا چهارشنبه 2 شهريورماه پيش بيني  مي شود. 
ب��ر اثر اين مخاط��ره احتمال جاري ش��دن روان آب و 
آبگرفتگي بعضي معابر، س��يالبي شدن رودخانه هاي 
فصلي و مسيل ها، رخداد صاعقه، احتمال خسارت بر 
اثر وزش باد شديد لحظه اي، رخداد مه و كاهش شعاع 
ديد در ارتفاع��ات و گردنه هاي كوهس��تاني، اختالل 
موقت در آمد و ش��د به ويژه در جاده هاي كوهستاني، 
امكان شكستن درختان فرس��وده و آسيب به صنايع 

و بخش هاي مختلف كشاورزي پيش بيني مي شود. 

زاكاني: ۳۱ هزار پروانه ساخت در سال هاي گذشته به 5500 پروانه رسيده است

با اظهارات ديروز شهرداري به عنوان مرجع صدور پروانه ساخت، آمارهاي رستم قاسمي رد شد

تاييد افت شديد پروانه هاي ساختماني در پايتخت

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب��ان عزيز مي توانن��د نظرها، انتقادات و پيش��نهادهاي خود درمورد 

مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك منايند. 



در دنياي امروز، اينترنت به يكي از بخش هاي اصلي 
زندگي همه مردم تبديل شده است. قطعي گسترده 
اينترنت شايد كابوسي براي دنياي پيشرفته امروز 
باش��د؛ اما اتفاقي محتمل اس��ت. در كنار اينترنت، 
بيت كوين و به طور كلي صنعت ارزهاي ديجيتال نيز 
روزبه روز در حال پيشرفت و جذب كاربران بيشتري 
از سراسر جهان هس��تند. با توجه  به اينكه اينترنت 
بستر اصلي توس��عه ارزهاي ديجيتال است، تأثير 

قطعي اينترنت بر بيت كوين حائز اهميت است.
با توجه به گس��ترش روزافزون كاربردهاي اينترنت 
و گره خ��وردن آن به زندگي همه م��ا و به دنبال آن 
پيشرفته ترش��دن تجهيزات شبكه، احتمال قطعي 
گسترده اينترنت بسيار كم به  نظر مي رسد؛ اما اين 
مس��اله غيرممكن هم نيس��ت. اينترنت همچنان 
مي تواند به داليل زيادي قطع ش��ود. عواملي مانند 
جن��گ و محدوديت هاي كش��ورها و آس��يب هاي 
فيزيكي ممكن است در نهايت حداقل به قطع شدن 
موقت��ي اينترنت منجر ش��وند  و حت��ي اگر چنين 
رخ��دادي را كام��ًا غيرممك��ن در نظ��ر بگيريم، 
مي ت��وان اين س��ناريوي فرضي را در س��اده ترين 
حالت بررس��ي و تأثير آن را بر بيت كوين مرور كرد. 
اينترنت بس��تر اصلي بيت كوين و هر ارز ديجيتال 
ديگري است. اين اينترنت است كه بيت كوين را به 
ارز ديجيتال تبديل و امكان استخراج و معامله آن 
را فراهم كرده است؛ بنابراين، قطعي آن نيز ممكن 
است ضررهاي جبران ناپذيري براي كاربران در پي 
داش��ته باشد. وب سايت شيركس��ت، سناريوهايي 
كه مي توانند به قطع ش��دن اينترنت منجر شوند و 
نگاهي به پيامدهاي قطعي اينترنت براي بيت كوين 
بررسي كرده اس��ت. تراكنش هاي بيت كوين براي 
انتق��ال داده ها به ماينرها، به ش��دت ب��ه اينترنت 
متكي هستند. درحقيقت، معامله ارزهاي ديجيتال 
مستلزم وجود اينترنت جهاني است. با اين حال، اگر 
اينترنت قطع شود، استفاده مردم از بيت كوين كامًا 
متوقف نخواهد ش��د؛ زي��را جايگزين هاي ديگري 
البته در ابعاد بسيار محدودتر، در برخي از كشورها 
وجود دارد ك��ه كاربران همچن��ان مي توانند براي 
انجام معام��ات بيت كوين درصورت نبود اينترنت 
از آنها استفاده كنند. اين تمهيدات براي قطعي هاي 
كوتاه مدت در برخي كشورها برنامه ريزي شده اند و 
موضوع واضح اين است كه فعاليت گسترده كاربران 
ارزهاي ديجيتال همواره مس��تلزم وجود اينترنت 

جهاني و بين المللي خواهد بود.

   سناريوهايي كه مي توانند 
به قطع شدن اينترنت منجر شوند

اينترنت به گونه اي طراحي ش��ده اس��ت كه قوي و 
توزيع ش��ده و در برابر خطا و اشكال از تحمل بسيار 
زياد برخوردار باش��د؛ اما همچن��ان عواملي وجود 
دارند كه ممكن است در عملكرد اين شبكه در ابعاد 
گسترده مش��كل ايجاد كنند. در اين بخش، چهار 
سناريو از سناريوهايي را مرور مي كنيم كه احتمال 

دارد به قطع شدن اينترنت منجر شوند.

   آب و هواي فضايي
وقتي در ح��ال اس��تفاده از اينترن��ت و وب گردي 
هستيد، احتمااًل به اتفاقاتي كه روي سطح خورشيد 
در ۹۲ميليون مايلي ما مي افتند، فكر نمي كنيد؛ اما 
بد نيس��ت بدانيد كه ش��راره هاي خورشيدي يكي 
از تهديدهاي ج��دي براي سيس��تم هاي ارتباطي 
ما هس��تند. خراب��ي ماه��واره را در نظ��ر بگيريد. 
در يك��ي از بعدازظهره��اي س��ال ۱۹۹۸، ماهواره 
گلكس��ي ۴، ماهواره ۲۵۰ ميليون دالري شناور در 
۳۵ هزاركيلومتري باالي س��طح زمي��ن ، ناگهان از 
كنترل خارج شد. كارشناسان دليل اصلي اين اتفاق 
را »شعله خورش��يدي« عنوان كردند. خورشيد در 
آن زمان در ح��ال طلوع بود و چندين ماهواره ديگر 
)متعلق به آلمان، ژاپن، ناس��ا و موت��وروال( همگي 
در همان لحظ��ه از كار افتادند. اثرهاي اين ش��راره 

خورشيدي آني و جهاني بود؛ به طوري كه ۸۰ درصد 
از پيجرها ف��وراً از كار افتادند و پزش��كان و مديران 
و فروشندگان در سراس��ر اياالت متحده به يك باره 
متوجه شدند كه ديگر صفحات را دريافت نمي كنند. 
تخمين زده مي شود كه در سال هاي اخير، حداقل 
۱۲ ماه��واره به دليل تأثي��رات آب و هواي فضايي از 
بين رفته اند. بااين حال، اين فقط ماهواره ها نيستند 
كه بايد نگران آنها باش��يم. هنگامي كه شعله عظيم 
خورشيدي روي خورش��يد فوران مي كند، ممكن 
است باعث ايجاد توفان هاي ژئومغناطيسي در زمين 
شود. بزرگ ترين توفان خورشيدي كه تاكنون ثبت 
شده، به سال ۱۸۵۹ مربوط بوده است. اين توفان كه 
به عنوان »شعله كارينگتون« نيز شناخته مي شود، به 
سيم هاي تلگراف در سراسر اروپا و امريكا آسيب هاي 
ش��ديدي وارد كرد. از آن زمان تاكنون، فناوري اي 
كه كل زمين از آن اس��تفاده مي كن��د، تغيير كرده 
اس��ت. اگر روزي شراره خورش��يدي ديگري در آن 
اندازه داشته باشيم، چه اتفاقي مي افتد؟ پاسخ براي 
فيزيك دانان فضايي و مهندس��ان برق روشن است: 
شراره خورش��يدي  اين چنيني ترانسفورماتورها را 
منفجر مي كند و سيس��تم هاي كامپيوتري ما را از 
كار مي اندازد. در اختالي كوچك در س��ال ۱۹۸۹، 
توفان الكترومغناطيس��ي برق را در سراس��ر ايالت 
كِبك در كانادا قطع و بازار س��هام تورنتو را به مدت 
س��ه س��اعت متوقف كرد. بنابراين، رويداد بزرگ 
خورش��يدي از نظر تئوري مي توان��د كل اينترنت 
را قط��ع كند؛ كاري ك��ه زلزله و بمب و تروريس��م 
نمي توانند انجام دهند. ممكن است چنين اتفاقي را 
شراره خورشيدي در عرض چند لحظه موجب شود.

   حمالت سايبري
برخي از جنگ هاي فعلي و اغلب جنگ هاي آينده كمتر 
با نبرد س��ربازان در ميدان جنگ انجام مي شوند. اين 
جنگ ها غالبًا ازطريق حمات سايبري و كارشناساني 
هدايت خواهند شد كه به علم شبكه تسلط بيشتري 
دارند. همانطور كه وابستگي ما به شبكه روزبه روز بيشتر 
مي شود، آس��يب پذيري هاي ما نيز تغيير مي كنند. 
هنگامي ك��ه درگيري هاي فيزيكي بين دو كش��ور 
)مثًا همين جنگ اخير روسيه و اوكراين( را بررسي 
مي كنيم، متوجه مي ش��ويم كه تشديد خشونت در 
دني��اي واقعي بافاصله با جنگ در فضاي س��ايبري 
منعكس مي ش��ود. اهداف اصلي در جنگ س��ايبري 
عمدتًا اهداف نظامي هستند. حمله به زيرساخت هاي 
حياتي و حتي ازكار انداختن موق��ت آنها، به اقتصاد 
دشمن آسيب بيش��تري وارد مي كند تا كشته شدن 
تعداد زي��ادي از س��ربازان يك كش��ور. از آغاز عصر 
كامپيوتر، يعني ده��ه ۱۹۶۰، ويروس هاي رايانه اي 
وجود داش��ته اند: برنامه هايي كه به سيستم ميزبان 
متصل مي ش��وند تا خودش��ان را توليد و نسخه هاي 
جديدي را به س��اير رايانه ها ارس��ال كنند. درس��ت 
همانطور كه ويروس هايي مانند كرونا در زيست شناسي 
رش��د كرده اند، كامپيوترها نيز در پيچيدگي تكامل 

يافته اند و به دنب��ال آن ويروس هاي كامپيوتري هم 
پيشرفته تر ش��ده اند. عاوه بر ويروس ها، كرم هايي 
نيز وجود دارن��د كه حتي به كامپيوتر ميزبان نيازي 
ندارند و مي توانند به راحتي خود را در شبكه ها تكثير 
كنند. با  توجه  به آنچه گفته شد، آيا اين حمات فقط 
نگراني بالقوه جزئي هستند؟ پاسخ منطقي اين است 
كه »خير، چنين خطرهاي��ي در دنياي واقعي كامًا 
محتمل هستند«؛ بنابراين، جاي تعجب نيست كه 
جنگ آينده نه تنها اهداف نظام��ي و صنعتي دارد؛ 
بلكه اتصال به اينترنت را براي عموم مردم هدف قرار 
مي دهد. اگر كشوري بخواهد دش��من خود را نابود 
كند، با نابودكردن شبكه اينترنت آن شروع مي كند.

   محدوديت هاي سياسي
مصر در جري��ان انقاب خود در اوايل س��ال ۲۰۱۱ 
دسترس��ي مردم به اينترنت را قط��ع كرد. چين نيز 
محدوديت هاي��ي در دسترس��ي ب��ه اينترنت ايجاد 
كرده اس��ت؛ اما اين فقط كش��ورهايي مانند مصر و 
چين نيس��تند كه به اين نوع كنت��رل روي وب فكر 
مي كنن��د. در ۲۴ژوئن۲۰۱۰، كميته امنيت داخلي 
در س��ناي اياالت متحده اليح��ه اي را تصويب كرد 
كه ب��ه رييس جمهور اختيار اس��تفاده از »س��وييچ 
قطع ك��ردن اينترن��ت« را مي داد. اليح��ه حفاظت 
از فضاي س��ايبري به عنوان قانون مل��ي در امريكا، 
درصورت وقوع حمله سايبري كه بتواند به خسارات 
گسترده يا تلفات جاني منجر شود، اختيار اضطراري 
براي قطع كردن شبكه هاي بخش خصوصي يا دولتي را 
به رييس جمهور مي دهد. بروس اشناير، استاد امنيت، 
مس��اله امكان قطع كردن اينترنت به داليل سياسي 
را بررس��ي مي كند و حداقل سه مشكل را دررابطه با 
اين مساله برمي ش��مارد: اولين مشكل اينكه اميد به 
زيرساخت الكترونيكي كامًا مستحكم واهي است؛ 
چون هميشه براي دشمنان صدها راه نفوذ به منظور 
دورزدن سيستم ها وجود خواهد داشت. هيچ كشور 
يا حكم قانوني اي نمي تواند همه راه هاي نفوذ را ببندد؛ 
دومين مش��كل اينكه كامًا نمي توانيم اثرهاي قطع 
اينترنت را پيش بيني كنيم. اشناير مي گويد: »اينترنت 
پيچيده ترين ماشيني است كه بشر تاكنون ساخته 
و خاموش كردن بخش هاي��ي از آن مي تواند اثرهاي 
جانبي پيش بيني نش��ده اي در ابعاد مختلف داشته 
باشد«؛ سومين مشكل حفره امنيتي اي است كه براثر 
طراحي ابزار قطع اينترنت ايجاد مي شود. وقتي ابزاري 
داخلي براي قطع اينترنت س��اخته شد، چرا مهاجم 
سايبري بايد تاش خود را روي چيز ديگري متمركز 

كند؟ او مستقيمًا به همان ابزار حمله خواهد كرد.

   قطعي كابل ها
اگرچه از ماهواره ها نيز براي ترافيك اينترنت استفاده 
مي ش��ود، هنوز بيش از ۹۰درصد از ترافيك جهاني 
وب به شبكه هايي وابسته است كه با كابل هاي فيبر 
ن��وري اعماق دري��ا كار مي كنند. اي��ن كابل ها كف 
اقيانوس را مانند سيستم عصبي پوشش مي دهند. 
اين شبكه ها، به ويژه در نقاط خاصي به عنوان هدف 
فيزيكي اصلي در جنگ به ش��مار مي روند. اين صرفًا 
پيش بيني تئوري نيس��ت؛ چراكه ش��بكه هاي زير 
آب واقعًا يكي از اهداف اصلي در جنگ ها هس��تند. 
سه چهارم ارتباطات بين المللي بين خاورميانه و اروپا 
ازطريق دو كابل زيردريايي انجام ش��ده است: يكي 
كابل SeaMeWe-4 و ديگري كابل اروپا آس��يا، 
FLAG Telecom  در ۳۰  ژانويه ۲۰۰۸، اين كابل ها 
قطع شدند و ترافيك اينترنت و تلفن از هند به مصر 
را به ش��دت مختل كردند. هنوز مشخص نيست كه 
كابل ها چگونه و به دست چه  كسي قطع شدند و براي 
ايجاد چنين اختالي، مشخص نيست كه چند كابل 
قطع شده اس��ت. برخي گزارش هاي خبري حاكي 
از آن اس��ت كه حداقل هشت كابل قطع شده است. 
گمانه زني هاي اوليه حاكي از آن بود كه اين قطعي ها 
به  دليل لنگر كشتي بوده اس��ت؛ اما تجزيه و تحليل 
ويدئويي نشان داد كه از ۱۲ ساعت قبل تا ۱۲ ساعت 
پس از قطعي، هيچ كش��تي اي در آن منطقه وجود 

نداشته است. قطعي آن كابل ها ابتداي راه بود. چند 
 FLAG Falcon روز بعد، در ۱فوريه  ۲۰۰۸، كابل
در زير آب هاي خليج فارس در ۵۵ مايلي س��واحل 
دبي قطع ش��د. در ۳فوري��ه نيز، كابل بي��ن امارات 
متحده عربي و قطر قطع شد. در ۴فوريه، خليج تايمز 
گ��زارش داد كه دو كابل ديگر، ي��ك كابل در خليج 
 SeaMeWe۴ فارس و نزديكي اي��ران و يك كابل
در سواحل مالزي نيز قطع ش��ده است. هنوز دقيقًا 
مشخص نيست كه چه  كسي همه اين كارها را انجام 
داده است؛ اما حقيقت پشت اين حادثه هرچه باشد، 
مي بينيم كه اگر دولت يا سازماني بخواهد در سطح 
وسيعي به ارتباطات يك كش��ور آسيب برساند، امر 
غيرممكني نيس��ت. حمله چه ازسوي تروريست ها 
باشد، چه ازسوي دولت ها يا دزدان دريايي سايبري، 
واقعيت اين اس��ت كه چنين ضعف هايي در زنجيره 
اتصاالت اينترنتي، تهديدي جدي محسوب مي شود.

   پيامدهاي قطعي اينترنت براي بيت كوين
بيت كوين ثمره رش��د و گس��ترش اينترنت است؛ 
بنابراين، قطع��ي اينترنت براي كاربران بيت كوين و 
فعاالن اين حوزه گران تمام خواهد ش��د. گذراندن 
حتي يك روز بدون دسترسي به اينترنت ممكن است 
هزينه هاي ميليون دالري براي استخراج كننده ها و 
صرافي ها و معامله گرهاي بيت كوين در پي داش��ته 
باش��د. درادامه، برخ��ي از پيامده��اي مهم قطعي 

اينترنت براي بيت كوين را مرور مي كنيم.

   فعاليت ماينرها متوقف مي شود
ماينرها براي همگام ش��دن با باك چين و ارس��ال 
گزارش هر باكي كه استخراج مي كنند، به دسترسي 
به اينترنت نياز دارند. گفتني است كه شما مي توانيد 
بيت كوين را زماني كه از ش��بكه اصلي جدا هستيد، 
هم استخراج كنيد؛ اما در اين حالت به عنوان ماينر، 
تنها يك باك چين محلي ايجاد كرده ايد و به شبكه 
اصلي دسترس��ي نداريد. در اي��ن صورت، اين باك 
چين بي فايده خواهد بود؛ چون صرفًا ش��بكه محلي 
شماس��ت. باك چين شما بس��يار كوتاه تر از نمونه 
اصلي خواهد بود؛ مگر اينكه مقادير عظيمي از قدرت 
هش داش��ته باش��يد. بنابراين، هيچ يك از عمليات 

هش كردن شما نيز فايده خاصي نخواهد داشت.

   شبكه بيت كوين نمي تواند فعاليت كند
شبكه بيت كوين تراكنش هاي دفتركل را بين هزاران 
كامپيوتر در شبكه توزيع مي كند. اين بدين معناست كه 
درصورت قطع شدن اينترنت، كامپيوترها ارتباط خود 
را با يكديگر از دست خواهند داد. با اين حال، اين قطعي 
بر محتواي دفتركل در ب��اك چين تأثيري نخواهد 
گذاش��ت. درصورت قطع شدن اينترنت، باك چين 
بيت كوين همگام سازي و دفتركل ثبت تراكنش هاي 
بيت كوين را بافاصله متوقف مي كند و به وقفه موقت 
در پردازش تراكنش ها منجر مي شود. اگر تراكنش ها 
مجدداً هماهنگ شوند، فعاليت شبكه از سر گرفته 
مي ش��ود. در صورت ناهماهنگي، كاربران مي توانند 
ب��اك چين خود را ب��ه روز كنند يا از ش��بكه خارج 
شوند. همچنين به دليل قطع شدن شبكه، كاربران 
نمي توانند در آن بازه زماني تراكنش هاي بيت كوين 
را انجام دهند؛ اما به محض اينكه اينترنت دوباره فعال 

شد، فعاليت ها مي توانند از سر گرفته شوند.

   آيا شبكه بيت كوين مي ميرد؟
تأثير چندوجهي اينترنت بر بيت كوين انكارناپذير است. 
اينترنت امكان جريان داده هاي تراكنش ها و تعامل هاي 
بين كاربران را فراهم مي كند. اينترنت زيرساخت اصلي 
براي امكان پذيرك��ردن تبادل بيت كوين در سراس��ر 
مرزهاي بين المللي را به ارمغان م��ي آورد. درواقع، اين 
اينترنت اس��ت كه بيت كوين را به ارز ديجيتال تبديل 
مي كن��د و به كاربران ام��كان مي دهد ك��ه از آن براي 
معامله و به عن��وان ابزاري براي خري��د كاال و خدمات 
استفاده كنند. در حالي كه دسترسي نداشتن به اينترنت 
به طور درخورتوجهي ارس��ال و درياف��ت بيت كوين را 
محدود مي كند، تراكنش ها همچنان مي توانند ازطريق 
جايگزين هاي آفاين انجام شوند. به عنوان مثال، برخي 
از شركت ها مانند coins ۳7 استفاده از كيف پول هاي 
پيامكي را براي صرافي هاي بيت كوين پيشنهاد داده اند. 
اين س��رويس ها از انتقال داده هاي تراكنش ها ازطريق 
پيام هاي متني به دس��تگاه مجهز به اينترنت حمايت 
مي كنند. همچنين، برخي از كارشناسان اشاره كرده اند 
 )Blockstream( كه ماهواره ه��اي باك اس��تريم
مي توانند اس��تفاده از بيت كوي��ن را بدون اينترنت هم 
تس��هيل كنند. اين گزينه به تجهيزات خاصي براي 
دريافت سيگنال نياز دارد. با اين حال، در اين زمينه 
نيز همگام س��ازي اوليه بايد ازطريق اينترنت انجام 
ش��ود. انتش��ار مجدد امواج واي فاي ني��ز مي تواند 
جايگزيني براي پ��ردازش تراكنش هاي بيت كوين 
بدون دسترسي به اينترنت باشد. اين فرايند امكان 
تأييد آفاين باك چين و پخش داده هاي بيت كوين 
را فقط در يك منطقه يا جامعه محدود فراهم مي كند.

دنياي فناورياخبار
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پاداش ساالنه كارمندان توييتر 
نصف مي شود

توييتر به كارمندانش اعام كرد به دليل عملكرد مالي 
اين شركت، احتماال نصف پاداش ساالنه خود را دريافت 
خواهند كرد. به گزارش ايسنا، نيويورك تايمز گزارش 
كرد چالش هاي توييتر، شامل ابهامات تبليغات كنندگان 
در خصوص جنگ اوكراين و اختاف حقوقي با ايان 
ماسك بر س��ر توافق خريد ۴۴ ميليارد دالري توييتر 
اس��ت. اين خبر با استناد به اطاعات دو كارمند مطلع 
منتشر شد كه روز جمعه ايميلي از ِند ِسگال، مدير مالي 
توييتر درباره نصف شدن پاداش ساالنه دريافت كردند. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، اگرچه اين رقم ممكن است 
تا پايان س��ال با توجه به درآمدهاي توييتر، تغيير كند 
اما ميزان پاداش اكنون ۵۰ درصد پاداش��ي اس��ت كه 
در صورت تحقق اهداف مالي مي توانس��ت باشد. يك 
سخنگوي توييتر، جزييات اين ايميل را در گفت وگو 
با نيويورك تايمز تاييد كرد اما حاضر نشد توضيحات 
بيشتري ادا كند. توييتر سه هفته پيش اعام كرد اين 
شركت روند استخدام در سه ماهه دوم را به ميزان قابل 
ماحظه اي آهسته كرده است. اين شركت در ماه مه، 
همزمان با خروج كيوان بيك پور، مدير مصرف كننده 
و بروس فالك، مدير درآمدها، اس��تخدام را متوقف 
كرد. فروش توييتر در سه ماهه دوم نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذش��ته يك درصد كاهش يافت و به 
۱.۱۸ ميليارد دالر رسيد كه توييتر اين كاهش را به 
فضاي اقتصادكان و بازار تبليغات ضعيف نسبت داد.

شيائومي قرباني
قرنطينه هاي كرونايي شد

شركت شيائومي براي س��ه ماهه دوم سال ميادي 
جاري ك��ه محدوديت هاي س��خت گيرانه كرونايي 
در چين به فروش تلفن هوش��مند ضربه زد، كاهش 
چش��مگير درآمد را گزارش كرد. به گزارش ايسنا، 
فروش ش��يائومي در س��ه ماهه دوم س��ال ميادي 
جاري در مقايسه با مدت مش��ابه سال گذشته، ۲۰ 
درصد كاهش يافت و به 7۰.۱7 ميليارد يوان )۱۰.۱۳ 
ميليارد دالر( رسيد كه كاهش شديدتري نسبت به 
سه ماهه قبلي بود كه اين شركت نخستين كاهش 
درآمد س��ه ماهه خ��ود از زمان عرضه اوليه س��هام 
را گزارش ك��رده بود. درآمد خالص ش��يائومي، ۶7 
درصد كاهش يافت و به ۲.۰۸ ميليارد يوان رس��يد 
كه ضعيف تر از برآورد تحليلگران بود. وانگ شيانگ، 
رييس ش��يائومي اظهار كرد: در بازار چين، تقاضا از 
ش��يوع دوباره بيماري كوويد آس��يب ديد. افزايش 
قيمت هاي سوخت، هزينه هاي توليد و تورم، همگي 
بر فروش خارجي هم تاثير گذاشت. در نتيجه فشار 
براي خالي كردن موجودي انبارها از طريق فروش و 
تبليغ، سود خالص كاهش پيدا كرد. هزينه مصرفي 
در چين هنوز نتوانس��ته است از تاثير قرنطينه هاي 
كرونايي در ش��انگهاي و ش��هرهاي ديگر چين در 
نيمه اول س��ال ميادي جاري، بهبودي كامل پيدا 
كند. آماري كه هفته گذشته منتشر شد، نشان داد 
رشد دومين اقتصاد بزرگ جهان در ژوئيه، به شكل 
غيرمنتظره آهسته ش��د و اقتصاد كشور همچنين 
از قرنطينه هاي كوويد در س��ه ماهه ژوئن متاثر ماند 
و باعث ش��د بانك مركزي چين كاهش نرخ بهره را 
اعام كند. بازار تلفن هوش��مند چي��ن از اين ركود 
آسيب شديدي ديده و طبق آمار شركت تحقيقاتي 
 Canalys، ميزان ف��روش در اين بخش، بر مبناي 
س��االنه در س��ه ماهه دوم ۱۰ درصد كاهش يافت. 
فروش تلفن هوشمند شيائومي كه منبع بيش از نيمي 
از درآمد اين شركت اس��ت، ۲۹ درصد كاهش پيدا 
كرد. شيائومي در سال ۲۰۲۱ پس از اينكه سهم بازار 
هواوي را تصرف كرد، شاهد افزايش فروش بود. اما اين 
افزايش فروش موقتي بود و ارزش سهام شيائومي از 
ابتداي سال ۲۰۲۲ تحت تاثير كندي رشد اقتصادي 
چين و ضعيف شدن رشد بازارهاي خارجي، حدود 
۴۰ درصد نزول كرده اس��ت. در هند كه قوي ترين 
بازار شيائومي خارج از چين است، اين شركت هدف 
تحقيقات دولتي براي تخطي از مقررات مالياتي قرار 
گرفته اس��ت. مقامات مالياتي هند در آوريل 7۲۵ 
ميليون دالر از دارايي هاي شيائومي را توقيف كرده 
و مدعي شدند اين شركت به طور غيرقانوني وجوه 
مالي به خارج تحت عنوان پرداخت حق امتياز، ارسال 

كرده است. اما شيائومي منكر ارتكاب خاف شد. 

روسيه ۵ شركت فناوري را 
تنبيه  مي كند

۵ شركت فناوري به دليل نقض قوانين محتواي آناين 
با اقدامات تنبيهي راس��كامنادزر، رگوالتور ارتباطات 
روسيه مواجه شده اند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
طبق اعام راسكامنادزر اقدامات تنبيهي عليه تيك تاك، 
تلگرام، زوم، ديسكورد و پينترست انجام مي شود. در بيان 
اين رگوالتور آمده است اقدامات تنبيهي در واكنش به 
ناتواني ش��ركت ها در حذف محتواي غيرقانوني اتخاذ 
ش��ده و تا زماني كه آنها از قانون پيروي نكنند، پابرجا 
خواهد ماند. البته اين سازمان به طور دقيق اعام نكرد چه 
اقدامات تنبيهي عليه شركت ها اتخاذ مي كند. ياندكس 
كه موتور جست وجوي اصلي روسيه به حساب مي آيد، 
در هشداري اعام كرده است: »راسكامنادزر: اين وب 
سايت قوانين روسيه را نقض مي كند.« در بيانيه رگوالتور 
ارتباطات روسيه آمده است: راسكامنادزر تصميم گرفته 
اقداماتي انجام دهد و به وسيله موتورهاي جست وجو 
درباره نقض قوانين روسيه به كاربران اينترنت هشدار 
دهد. پيش از اين نيز روس��يه شركت هاي فناوري 
بزرگ را ب��ه دليل عدم رعايت قوانين اين كش��ور 
جريمه كرده اس��ت. هفته گذشته شركت توييچ 
در اين كش��ور ۲ و تلگرام ۱۱ ميليون روبل جريمه 
شدند زيرا محتواي جعلي مربوط به حمله روسيه به 

اوكراين را در پلتفرم شان منتشر كرده بودند.

متا عمدي بودن حفره صوتي 
اينستاگرام را در بخش ريلز رد كرد

متا مالك اينستاگرام انكار كرد كه به طور عمدي صداي 
ويدئوهاي بارگيري ش��ده بخش ريل��ز را قطع كرده و 
اين امر را به يك نقص فني نس��بت داد. به گزارش مهر 
به نقل از انگجت، كاربران اينستاگرام مي گويند هدف 
از اين اقدام جلوگي��ري از انتقال فايل ه��اي ويدئويي 
مذكور به محيط برنامه تيك تاك بوده است. اما يكي از 
سخنگويان اينستاگرام يك »مشكل صوتي« را عامل 
اين حادثه دانست و گفت: شركت در حال رفع آن است. 
برخي رسانه ها اواخر هفته قبل گزارش دادند كاربراني 
كه مي خواهند حلقه هاي فيلم بخش ريلز اينستاگرام 
خود را به يك برنامه ديگر مانند تيك تاك منتقل كنند، 
مجبور هستند ابتدا ويدئو را منتشر كنند و سپس دست 
به انتقال بزنند. زيرا در غير اين صورت خطر از دس��ت 
رفتن صداي فايل هاي ويدئويي وجود دارد. تا مدتي قبل، 
كاربران اينستاگرام مي توانستند با استفاده از ابزار ريلز يك 
ويدئو را فيلم ب��رداري و ويرايش كنند و آن را به محيط 
برنامه ديگري منتقل و منتشر كنند. اگرچه متا اميدوار 
است امكانات بخش ريلز را به عنوان آينده اينستاگرام و 
فيس بوك معرفي كند، اما در عين حال در تاش است تا با 
برنامه انتشار فايل هاي ويدئويي كوتاه تيك تاك نيز مقابله 
كند. افراد و موسسات مختلف اغلب ويدئوهاي بخش 
ريلز را به حساب هاي تيك تاك خود )يا برعكس( ارسال 
مي كنند، به اين معني كه اينستاگرام و فيس بوك ديگر 

مقصدهاي انحصاري براي محتواهاي مذكور نيستند.

آغاز به كار نخستين كارسوق 
پايتون براي دانش آموزان 
توسط آكادمي همراه اول

نخستين كارسوق برنامه نويسي با محوريت استعداديابي 
و مهارت آموزي دانش آموزان در رشته تخصصي پايتون 
توسط آكادمي همراه اول و با همكاري اداره سمپاد يزد، در 
اين استان شروع به كار كرد. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، سيدعلي كارآموز، معاون 
آموزش متوسطه اداره كل آموزش و پرورش استان يزد 
در مراسم افتتاحيه نخستين كارسوق برنامه نويسي در 
يزد كه با حضور جمعي از مسووالن آموزش و پرورش، 
آكادمي همراه اول و مس��ووالن استاني و دانش آموزان 
متوسطه اول مدارس يزد در حال برگزاري است، اظهار 
كرد: نگاه ما توسعه فناوري دانش بنيان بر اساس رويكرد 
نوين آموزشي و پرورشي است. اين رويداد كه با محوريت 
استعداد يابي و مهارت آموزي در رشته تخصصي پايتون 
و با همكاري آكادمي همراه اول و س��مپاد اس��تان يزد 
در حال برگزاري اس��ت كه حركتي نو در اين استان به 
حساب مي آيد، به دنبال آموزش برنامه نويسي به معناي 
جامع و كامل است تا دانش آموزان استعداد خود را در 
اين عرصه شناسايي كنند. رضوي، مدير استعدادهاي 
درخش��ان اس��تان يزد هم در اين رويداد با بيان اينكه 
استان يزد خيلي خوش شانس بوده كه آكادمي همراه 
اول ميان استان هاي كشور، استان يزد را براي برگزاري 
اين كارس��وق انتخاب كرده است، گفت: اميدوارم اين 
رويداد فرصت خوبي براي بروز اس��تعدادهاي برتري 
كه در مدارس استان يزد پراكنده شده اند، باشد. ميثم 
شوقي، مدير دپارتمان دانش آموزي آكادمي همراه اول 
نيز ضمن ابراز خرسندي از حضور در جمع دانش آموزان 
يزدي، گفت: آكادمي همراه اول به عنوان بازوي آموزشي 
همراه اول در اكوسيستم حوزه ديجيتال، در سه بخش 
كارآموزي، آموزش و دانش آموزي اقدامات مختلفي را 
انجام مي دهد.  وي با بيان اينكه آكادمي همراه با هدف 
حمايت از نخبگان و مس��تعدان علمي دانش آموزي، 
فعاليت هاي مختلفي ويژه عاقه مندان و افراد مستعد در 
حوزه هاي متنوع فناوري ديجيتال انجام مي دهد، ابراز 
كرد: اين كارسوق مي تواند سرمنشأ اتفاقات تاثيرگذار و 
مهم در حوزه آموزش برنامه نويسي دانش آموزي باشد و 
با همكاري مسووالن استاني و نهادهاي مختلف استان 
يزد، قدم هاي مستمر ديگري براي شناسايي استعدادها 
و مستعدين واقعي برداشته ش��ود. محمد مشيري، 
دبير علمي رويداد در ادامه نشس��ت ضمن تبريك 
به دانش آم��وزان براي انتخاب ش��دن از ميان ۳۰۰ 
دانش آموز ش��ركت كننده و ورود به دنياي  آي تي، 
گفت: شرايط استان براي رشد و پيشرفت شما مهيا 

است و براي موفقيت در اين مسير بايد تاش كنيد.

فعاليت گسترده كاربران ارزهاي ديجيتال همواره مستلزم وجود اينترنت جهاني و بين المللي است
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 تعادل| فرشته فريادرس |
از س��ال ۱۳۹۹ك��ه واردات كاميون هاي زير س��ه 
س��ال در دس��تور كار قرار گرفت؛ حدود ۱۶هزار و 
۹۰۰دس��تگاه وارد گمرك شد كه بيش از ۱۱هزار 
دس��تگاه اجازه ترخيص يافتند، اما 5 هزار دستگاه 
ديگر در گمرك باقي ماندند. اما مس��اله اينجاست، 
برخي از افرادي ك��ه كامي��ون را ترخيص كردند، 
نتوانس��تند، پالك كنند. يكي از موانع اصلي پيش 
روي صاحب��ان كاميون ها، افزايش هزينه اس��قاط 
بود كه به ۱.۳ تا ۱.4 ميليارد تومان رس��يد و اغلب 
توان پرداخت نداش��تند. صاحبان كاميون ها بارها 
خواس��تار بررسي موضوع ش��دند تا در نهايت پس 
از مدت ه��ا كش��مكش در رابطه ب��ا تعيين تكليف 
كاميون ه��اي وارداتي دپوي��ي در گمرك، موضوع 
در رياس��ت جمهوري مطرح و پيشنهاد رقم حدود 
۷۰۰ميليون توماني براي گواهي اس��قاط آنها ارايه 
ش��د؛ هرچند هن��وز تصميمي نهايي ابالغ نش��ده 
اس��ت. اما اش��كال ديگري كه به الزام اسقاط وارد 
بود، اينكه ستاد س��وخت چندي پيش در اقدامي 
عجيب ارايه گواهي اسقاط بعد از ترخيص را منتفي 
اعالم كرد. اين درحالي اس��ت كه گمرك به استناد 
قانون، نمي تواند مانع از ترخيص كشنده هاي بدون 
اسقاط ش��ود كه قبل از محدوديت ستاد سوخت، 
ثبت سفارش ش��ده و به گمركات رسيده اند. البته 
با اعتراض صاحب��ان كاميون هاي وارداتي، گمرك 
عقب نش��يني كرد و اين الزام لغو شد. نكته قانوني 
ديگري كه درباره اس��قاط كاميون ه��اي وارداتي 
وجود دارد و معاون س��ابق گمرك نيز در نامه خود 
ب��ه رييس مجلس آن را مطرح كرده، اينكه ش��رط 
اس��قاط يك دستگاه كاميون فرس��وده صرفًا براي 
اس��تفاده از تس��هيالت و تخفيف در سود بازرگاني 
كاميون هاي وارداتي است نه شرط ورود كاميونها به 
كشور. برهمين اساس، ارونقي در نامه  خود خطاب 
به قاليباف، خواستار حذف شرط اسقاط يك دستگاه 
كاميون فرسوده از شيوه نامه كاميون هاي وارداتي 
به دليل مغايرت با قانون شده است. به نظر مي رسد، 
در اين ماجرا دس��ت هاي پنهان است كه به دنبال 
گروكش��ي از صاحبان كاميون هاي وارداتي است. 
از اي��ن رو، نهادهاي نظارتي بايد ب��راي جلوگيري 
از هرگونه سوءاستفاده از اين وضعيت ورود كنند. 

  ماجراي كاميون هاي وارداتي چيست؟ 
طبق مصوبه هيات دولت در س��ال ۱۳۹۷ به منظور 
نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي، امكان واردات 
كاميون هاي حداكثر س��ه س��ال كاركرده فراهم شد 
و حدود دو س��ال پي��ش بود كه ش��رايط واردات اين 
كاميون ها تعيين و از س��وي وزارت صمت به گمرك 
ايران ابالغ ش��د.  اما جري��ان واردات كاميون هاي زير 
۳ س��ال كه بر اس��اس تكليف قانون ب��وده، با چالش 
و حاش��يه هاي زيادي هم��راه ش��د. به طوري كه در 

ش��هريور ۱4۰۰ پاي معاونان دادستان تهران به اين 
ماجرا باز ش��د و طي بازديدي از گمرك، جهت اقدام 
دستگاه هاي ذيربط براي ترخيص، ۱5 دستور صادر 
كردند. تعيين تكليف و ترخيص كاميون هاي وارداتي 
از ۶ مهرماه س��ال گذشته رسما در دس��تور كار قرار 
گرفت. البته قرار ب��ود اين موضوع تا ۶ آبان ماه خاتمه 
پيداكند.  در همين راستا در تيرماه سال گذشته، طي 
مكاتبه اي كه بين گمرك ايران و س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي صورت گرفت، موانع پيش روي 
ترخيص كاميون هاي وارداتي كه در اهم آن اس��قاط 
قرار داشت، مطرح ش��د. معاون فني وقت گمرك به 
قائم مقام سازمان راهداري اعالم كرده بود كه در زمان 
شماره گذاري، وضعيت ظرفيت كاميون هاي وارداتي 
مشخص مي شود و درآن زمان، در شناسنامه مالكيت 
و كارت خودرو، توس��ط ناجا درج مي شود كه برابري 
ظرفيت كاميون اسقاطي با ظرفيت كاميون وارداتي 
به صورت دقيق امكان پذير است، بر اين اساس پيشنهاد 
شد كه شماره شاس��ي كاميون هاي اسقاطي پس از 
ترخيص و قبل از ش��ماره گذاري به ناجا اعالم ش��ود. 
سازمان راهداري در پاس��خ به گمرك با پيشنهادات 
ارايه ش��ده موافقت كرد كه در اهم آن موكول ش��دن 
ارايه گواهي اسقاط بعد از ترخيص كاميون هاي كشنده 
بود. طبق اعالم قائم مقام سازمان راهداري به معاون 
فني گمرك ايران، مقرر شد كه اعالم اسقاط به گمرك 
پس از ترخيص و قبل از ش��ماره گذاري انجام شود و 
عوارض گمركي توسط گمرك به صورت ۱۰۰ درصد 
دريافت و پس از ترخيص و با اعالم سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي مبني بر اسقاط كاميون فرسوده، 

تخفيفات مربوطه برگشت داده شود.

  مخالفت تازه با ترخيص 
اين توافق در حال اجرا بود كه در تازه ترين مكاتبه اي 
كه بين س��تاد حمل و نقل س��وخت و دفتر واردات 

گمرك در مردادماه سال جاري صورت گرفت، ارايه 
اس��قاط بعد از ترخيص منتفي اعالم ش��د. در اعالم 
ستاد حمل و نقل سوخت آمده با توجه به اينكه براي 
كاميون هايي كه وارد كش��ور ش��ده اند از يك طرف 
اسقاط حداقل يك دس��تگاه كاميون فرسوده قبل 
از ترخيص كاميون وارداتي ضرورت دارد و از طرفي 
ديگر واردكنندگان تقاضاي ويرايش، تمديد يا اصالح 
ثبت س��فارش دارند، پيشنهاد مي ش��ود ترخيص 
كاميون هاي وارداتي صرفا پس از مكاتبه اين س��تاد 

مبني بر اعالم اسقاط كاميون فرسوده باشد.

  گمرك عقب نشيني كرد
 اما اشكالي كه به الزام اسقاط وارد بود، اينكه گمرك 
به اس��تناد ماده ۱۱آيين نامه اجرايي قانون مقررات 
ص��ادرات و واردات، نمي توان��د مان��ع از ترخي��ص 
كشنده هاي بدون اسقاط شود كه قبل از محدوديت 
ستاد س��وخت ثبت س��فارش ش��ده و به گمركات 
رسيده اند. اين موضوع اعتراض صاحبان كاميون هاي 
وارداتي را نيز به دنبال داشت؛ به طوري كه شكايتي در 
اين خصوص در ديوان عدالت اداري به ثبت رساندند. 
در نهايت؛ با عقب نشيني گمرك، مديركل واردات 
گمرك در بخشنامه اي به گمركات اجرايي الزام به 
ارايه گواهي اس��قاط كاميون فرسوده براي واردات 
كاميون هاي دس��ت دوم اروپاي��ي را لغو كرد. علي 
وكيلي، در بخش��نامه اي به گمركات اجرايي اعالم 
كرد: ارايه گواهي اس��قاط كاميون هاي فرسوده در 
برابر واردات كاميون هاي زير ۳ س��ال س��اخت، در 
صورت صرف نظر واردكننده از دريافت تخفيف ۲5 

درصدي عوارض گمركي، الزامي نيست.

  شرط اسقاط مغاير قانون است
اما موضوع اما به همين ختم نمي شود؛ چراكه مهرداد 
جمال ارونقي معاون سابق گمرك ايران معتقد است 

كه اساسا شرط اسقاط يك دستگاه كاميون فرسوده 
صرفًا براي اس��تفاده از تس��هيالت و تخفيف در سود 
بازرگاني كاميون هاي وارداتي اس��ت نه ش��رط ورود 
كاميون ها به كشور.  در همين راس��تا، او كه در زمان 
مسووليتش گمرك نيز به دنبال حل مشكل صاحبان 
كاميون ه��اي وارداتي بود، اين بار در نامه اي به رييس 
مجلس شوراي اس��المي، به بررسي موضوع »حذف 
شرط اسقاط يك دستگاه كاميون فرسوده از شيوه نامه 
كاميون ه��اي وارداتي ب��ه دليل مغايرت ب��ا قانون« 
پرداخته است.  در نامه او خطاب به محمدباقر قاليباف 
آمده است: به استناد مفاد بند ث ماده ۳۰ قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه كشور، اجازه داده شده است 
تا با تاييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي، كاميون هاي مورد نياز كه استانداردهاي روز 
را دارا بوده و عمر كمتر از ۳ سال داشته باشند، مشروط 
به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب ۲۳ خرداد 
ماه ۱۳۸۶ وارد شود.  در ادامه مفاد اين بند آمده است: 
»دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيالت 
گمركي را اعمال كند و استفاده از اين تخفيفات منوط 
به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از ۲5 سال 
به ازاي هر كاميون وارداتي است. يعني براي واردات هر 
دستگاه كاميون صرفًا سه شرط اصلي از سوي مجلس 
در قانون فوق پيش بيني ش��ده اس��ت: ۱- دارا بودن 
استانداردهاي روز ۲- عمر كمتر از سه سال ۳- وجود 
خدمات پس از فروش.« اين درحالي است كه هيات 
وزيران عالوه بر اينكه در مادە ۲ آيين نامه اجرايي بند ث 
ماده ۳۰ قانون احكام د ائمي برنامه هاي توسعه كشور، 
نسبت به اعالم شرايط كاميون هاي وارداتي به كشور 
در س��ه بند )الف، ب و پ( اقدام كرده است، اما در بند 
ب آيين نامه فوق الذكر اشاره شده كه واردات هر يك 
دستگاه كاميون، منوط به اسقاط حداقل يك دستگاه 
كاميون خواهد ب��ود كه از زمان س��اخت آن بيش از 
۲5سال گذشته باشد. اين امر مغاير با نص قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه كشور مي باشد و هيچ آيين 
نامه، مصوبه يا مقرري نمي تواند در تضاد با روح قانون 
موضوعه باش��د مگر آن مصوبه خود فراقانوني باشد 
كه در مورد اخير چنين نيست.  از اين رو، ارونقي در 
نامه خود از رييس مجلس خواسته: با توجه به اينكه 
شرط اسقاط يك دستگاه كاميون فرسوده صرفًا براي 
اس��تفاده از تسهيالت و تخفيف در س��ود بازرگاني 
كاميون هاي وارداتي است نه شرط ورود كاميون ها 
به كشور، دس��تور فرمايند جهت احقاق حقوق قشر 
زحمتكش رانندگان كشور، نسبت به بازنگري فوري 
شيوه نامه مربوطه و حذف شرط اسقاط يك دستگاه 
كاميون فرس��وده براي كاميون ه��اي وارداتي اقدام 
فرمايند. اين كارشناس ارش��د امور گمركي معتقد 
اس��ت كه با اقدام جهادي مسووالن وبه ويژه رييس 
مجلس در اين زمينه، امكان پالك گذاري براي بيش 

از ۱5 هزار دستگاه كاميون فراهم خواهد شد. 
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جهش ايران با احياي برجام
تعادل |اتاق ايران در جديدترين گزارش خود، تصويري 
از وضعيت صنعت ايران در سال ۱4۰۰ و ارايه برآوردهايي 
از وضعيت اقتصاد كشور در سال ۱4۰۱ترسيم كرده است. 
بررسي هاي انجام ش��ده در اين گزارش نشان مي دهد، 
وضعيت رشد اقتصادي كش��ور در سال ۱4۰۱ به شدت 
به وضعيت تحريم ها گره خورده و درصورتي كه ش��اهد 
گشايش خارجي باش��يم امكان افزايش رشد اقتصادي 
از ناحيه فروش نفت و گاز وج��ود دارد. به عبارتي ديگر، 
در صورت كنار رفتن تحريم ها، اقتصاد ايران آماده جهش 
در حوزه هاي مختلف خواه��د بود كه مي تواند به بهبود 
نسبي شرايط منجر شود. در تجارت خارجي نيز به طور 
خالصه با رفع تحريم ها و دسترس��ي به منابع ارزي، به 
نظر مي رسد تجارت خارجي كشور توانايي بازگشت به 
سطوح قبل از تحريم ها و گسترش بازارهاي صادراتي در 
كاالها و خدمات داراي مزيت را دارد. در بخش ديگري از 
گزارش آمده است كه در فضاي حاكم بر اقتصاد كشور، 
كاهش تورم در بهترين حالت به زير ۲۰درصد بسيار دور 
از انتظار است، اما در يك سناريوي خوشبينانه كه نرخ تورم 
۲۰درصد به وقوع بپيوندد. نرخي هم براي دالر پيش بيني 
ش��ده حدود ۳5هزار تومان در پايان سال ۱4۰۱ خواهد 
بود.  كميس��يون صنايع اتاق بازرگاني صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران در راستاي ترسيم تصويري از وضعيت 
صنعت ايران در سال ۱4۰۰ و ارايه برآوردهايي از وضعيت 
اقتصاد كشور در سال ۱4۰۱، گزارش »داشبورد خانواده 
صنعت« را تدوين كرده ك��ه مي تواند به درك وضعيت 
موجود و برخي سناريوهاي محتمل آينده كمك كند.. 
اين گزارش در س��ه بخش، صنعت، تج��ارت خارجي و 
شرايط تورم و نرخ ارز را بررس��ي مي كند. در بخش اول 
آمار كلي مرتبط با صنعت كش��ور مورد بحث و بررسي 
قرار گرفته و مهم ترين اطالعات صنعت كشور از جمله 
ميزان اش��تغال زايي، س��رمايه گذاري صورت گرفته در 
صنعت كشور و ميزان مجوزها و پروانه هاي بهره برداري 
در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱4۰۰ مقايسه شده است. در 
اين بخش همچنين سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در 
سال ۱4۰۰ و ۱۳۹۹ به تفكيك استاني پرداخته شده و 
به طور مشخص مي توان از نمودارهاي اين بخش بهينه 
بودن يا نبودن سرمايه گذاري ها در استان و سرمايه بربودن 
يا كاربر بودن صنعت هر استان را مورد بحث و بررسي قرار 
داد. در پايان اين بخش نمايي كلي از پراكندگي جغرافيايي 
اشتغال زايي صنايع در كشور به تصوير كشيده شده است 
كه نتايج نشان دهنده تمركز باالي اين اشتغال زايي ها در 
مركز كشور است. در بخش دوم، نگاهي كلي به تجارت 
كشور در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱4۰۰ صورت گرفته كه 
در آن صادرات زيرگروه هاي مختلف بخش صنعت، روند 
كلي تجارت در سال ۱4۰۰ و عمده مقاصد صادراتي كشور 
در نمودار و جداول مختلف نمايش داده شده است. نتايج 
حاصل نشان دهنده بهبود نسبي ارزش صادرات كشور 
در سال ۱۳۹۹ نسبت به س��ال ۱4۰۰ حدود ۳۹ درصد 
است كه بخش��ي از اين بهبود ناشي افزايش قيمت ها و 
بخش ديگر ناش��ي از افزايش حجم صادرات غيرنفتي 
كشور بوده است. در نهايت در بخش سوم، وضعيت ارزي 
و نرخ تورم رصد و گزارش ش��ده اس��ت كه چشم اندازي 
براي آغاز قرن جديد به صاحبان صنايع ارايه خواهد كرد. 
بررسي هاي انجام شده در گزارش كميسيون صنايع اتاق 
بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران نشان مي دهد: 
وضعيت رشد اقتصادي كش��ور در سال ۱4۰۱ به شدت 
به وضعيت تحريم ها گره خورده و درصورتي كه ش��اهد 
گشايش خارجي باشيم امكان افزايش رشد اقتصادي از 
ناحيه فروش نفت و گاز وجود دارد. از سوي ديگر با توجه 
به وضعيت منفي بخش ساخت وس��از در سال ۱4۰۰، 
وجود منابع در دست دولت و اجراي نهضت ملي مسكن 
مي تواند سهم اين بخش را مثبت كند.  در تجارت خارجي 
نيز به طور خالصه با رفع تحريم ها و دسترس��ي به منابع 
ارزي، به نظر مي رس��د تجارت خارجي كش��ور توانايي 
بازگشت به سطوح قبل از تحريم ها و گسترش بازارهاي 
صادراتي در كااله��ا و خدمات داراي مزي��ت را دارد. در 
س��ال ۱4۰۱ مواردي مانند آزادسازي احتمالي قيمت 
كاالهاي اساس��ي، فش��ار قيمت هاي جهاني يا افزايش 
نرخ صنايع خدماتي پس از عب��ور از دوره كرونا و بهبود 
قدرت خريد طبقه متوسط مي تواند موجب كمي فاصله 
از الگوي بلندمدت تورم در كشور باشد و باقي ماندن در 
محدوده ۳۰ درصد شود كه به نوعي همان تورم انباشت 
شده ساليان قبل است؛ اما مسير و چرخه اقتصادي كشور 
كه همبس��تگي بااليي با نرخ نفت دارد نشانگر آن است 
كه در صورت رفع تحريم ها كش��ور در افق ميان مدت و 
بلندمدت به الگوي تورم بلندمدت خود در محدوده ۲۰ 
درصد و حتي كمتر نزديك خواهد شد. پيش بيني نرخ 
ارز بر اس��اس عوامل اثرگذار بر آن نشان مي دهد، نرخ ارز 
اسمي بايد روند افزايشي داشته باشد، چراكه فضاي تورمي 
حاكم بر اقتصاد كشور در سال ۱4۰۱نيز ادامه دارد و دولت 
در صورت تالش براي كنترل تورم و اجراي سياست هاي 
صحيح اقتصادي تنها مي تواند از بروز نرخ تورم هاي باال 
پيشگيري كند.  در فضاي حاكم بر اقتصاد كشور، كاهش 
تورم در بهترين حالت به زير ۲۰درصد بسيار دور از انتظار 
است. بنابراين در يك سناريوي خوشبينانه كه نرخ تورم 
۲۰درصد به وقوع بپيوندد، در پايان س��ال ۱4۰۱قيمت 
واقعي نرخ ارز حدود ۳5هزار تومان خواهد بود. با اين حال، 
شواهد نشان مي دهد كه دولت فعلي همانند دولت هاي 
پيشين تمايل به س��ركوب نرخ ارز دارد. بنابراين فضاي 
تصميم گيري موجود پيش بيني نرخ ارز بيش از آنكه به 
عوامل تعيين كننده نرخ ارز بستگي داشته باشد، به قدرت 
دولت در سركوب نرخ ارز وابسته است. در دو سناريوي رفع 
و تداوم تحريم هاي اقتصادي صادرات نفت حداقل يك 
ميليون بشكه خواهد بود. اين به مفهوم وجود توان كافي 
براي مداخله در بازار ارز است. بنابراين در اين فضا، حتي 
توان الزم براي كاهش نرخ ارز اسمي نيز وجود دارد.  با اين 
حال با توجه به اثرگذاري منفي كاهش نرخ ارز بر بودجه 
دولت، به نظر نمي رسد دولت به دنبال كاهش جدي در 
نرخ ارز باشد و كاهش نرخ ارز به كمتر از رقمي كه بودجه 
۱4۰۱بر اساس آن بسته شده يعني ۲۳هزار تومان براي 
دالر ETS بس��يار دور از انتظار است. در اين شرايط به 
نظر مي رسد، هدف دولت ايجاد ثبات در نرخ ارز اسمي 
باشد و بنابراين انتظار بر اين است كه نرخ ارز اسمي 
دست كم تا پايان سال ۱4۰۱تغييرات چشمگيري 
نداشته باشد و احتمااًل در صورت گشايش خارجي 

شاهد كاهش مختصري در نرخ ارز اسمي باشيم.

 مشتريان سنتي 
آماده خريد دوباره نفت ايران

 عضو اتاق بازرگاني تهران مي گويد با وجود آنكه دوري 
چند ساله ايران از بازار جهاني نفت باعث شده بازگشت 
به اين عرصه دشواري هاي خاص خود را داشته باشد، اما 
مي توان بازار كشور را بازيابي كرد. حميدرضا صالحي 
در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: ما پيش از دور اخير 
تحريم ه��اي امريكا در بازار جهان��ي نفت حضور قابل 
قبولي داش��تيم و نفت ما از س��وي مشتريان مختلف 
خريداري مي ش��د. اما در سال هاي گذشته متاسفانه 
امكان حضور در اين عرصه از بين رفت و همين مساله 
باعث شد كه برخي ديگر از فروشندگان نفت جاي ايران 
را در بازار بگيرند. وي با بيان اينكه در صورت كنار رفتن 
محدوديت ها احتماال به زمان نياز خواهد بود تا بار ديگر 
فروش نفت ايران به حداكثر برس��د توضيح داد: طبق 
برآوردهاي اوليه پس از مدتي كوتاه امكان آن وجود دارد 
كه ايران بين يك ميليون و ۲۰۰ هزار تا يك ميليون و 
5۰۰ هزار بشكه نفت بفروشد. پس از چند ماه مي توان 
انتظار داشت كه اين عدد به مرز ۲.5 ميليون بشكه در 
روز بازگردد. عضو اتاق بازرگاني تهران به دشواري هاي 
بازگشت به قراردادهاي فروش نفتي اشاره كرد و گفت: 
نفت ايران از چند دهه قبل مشتريان ثابت و سنتي خود 
را داشته و قطعا در صورت كنار رفتن محدوديت ها اين 
مشتريان آماده هستند كه نفت ما را بخرند. البته نفت 
ايران در سال هاي گذشته با نفت ساير كشورها جبران 
شده و احتماال به زمان نياز خواهد بود تا قراردادهاي قبلي 
به اتمام برسد و مشتريان براي نفت ايران قراردادهاي 
تازه اي را امضاء كنند. صالحي با بيان اينكه ثبات در بازار 
نفت اهميت بسيار زيادي دارد، تصريح كرد: ما توان توليد 
نفت روزانه مان بسيار باالتر از اين اعداد است، اما با توجه 
به از دس��ت دادن بازار و عقب نگه داشته شدن اقتصاد 
ايران به وسيله تحريم ها محدوديت هايي داريم و بايد گام 
به گام به سمت روزهاي اوج گذشته حركت كنيم. وي 
خاطرنشان كرد: در صورتي كه ما بتوانيم سهم خود را از 
بازار جهاني نفت افزايش دهيم و با يك ثبات چند ساله 
در اين حوزه فعاليت كنيم قطعا در آينده همين موضوع 
مانع از اعمال تحريم هاي جديد عليه اقتصاد ايران خواهد 
ش��د و به اين ترتيب حوزه اي كه در آن مزيت نسبي 
بااليي داريم با فعاليت هاي همه جانبه گره مي خورد.

نيمي از مردم از خريد
نان فانتزي منصرف شدند

محمد جواد كرمي گفت: افت فروش نان هاي فانتزي 5۰ 
درصد رسيده است درواقع برنامه پنجم و ششم توسعه 
بايد به سمتي برويم كه 4۰ درصد نان هاي توليدي حجيم 
و صنعتي شود، اما در عمل با اجراي اين طرح پخت نان 
سالم را از چرخه توليد خارج مي كنيم. رييس اتحاديه 
نان هاي حجيم و نيمه حجيم گفت: يكسان سازي در 
بخش آرد رخ نداد و دولت براي سرو سامان دادن بخش 
نان كشور بايد يك تصميم مشترك اتخاذ مي كرد، چرا 
كه افت فروش نان هاي فانتزي به 5۰ درصد رس��يده 
است. به گزارش باش��گاه خبرنگاران، محمد جواد 
كرمي گفت: افت فروش نان هاي فانتزي 5۰ درصد 
رسيده اس��ت درواقع برنامه پنجم و ششم توسعه 
بايد به سمتي برويم كه 4۰ درصد نان هاي توليدي 
حجيم و صنعتي شود، اما در عمل با اجراي اين طرح 

پخت نان سالم را از چرخه توليد خارج مي كنيم.

ارونقي به قاليباف نامه نوشت: شرط اسقاط در ترخيص كاميون ها مغاير با قانون است

گروكشي	از	كاميون	هاي	وارداتي!	

ورود نخستين محموله خودروهاي خارجي
 شايد آذرماه

قيمت موز از مرز ۵۰  هزار تومان گذشت

عضو كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه حداكثر ظرف 
يك ماه آينده ش��ايد بتوان به ي��ك آيين نامه اجرايي براي 
واردات خودرو دس��ت  يافت بهره برداري از اولين محموله 
وارداتي خودروي خارجي را مربوط به آذرماه س��ال جاري 
دانست. به گزارش خبرگزاري تسنيم، حجت اهلل فيروزي با 
اشاره به تدوين سازوكارهاي واردات خودرو گفت: آيين نامه 
اجرايي توس��ط وزارت صمت در حال نهايي شدن است و 
طي آخرين جلسه مشترك كميس��يون و وزارت صمت، 
نقطه نظ��رات مجل��س در آيين نامه گنجانده ش��د. عضو 
كميس��يون صنايع مجلس از امكان واردات توس��ط همه 
اشخاص حقيقي و حقوقي خبر داد و افزود: خودروهاي تمام 
برقي و هيبريدي ابتدا در مناطق آزاد وارد شده و مورداستفاده 
قرار مي گيرد. خودروهاي ديگر مربوط به حمل ونقل عمومي 
است كه بايد جايگزين خودروهاي فرسوده و تاكسي ها شود 
و قس��مي ديگر خودروهايي با ميانگين قيمتي متوسط و 
پايين اس��ت. فيروزي دررابطه  با ورود خودروي اقتصادي 
به كشور گفت: خودروها با حجم موتور كم و رعايت مسائل 
زيست محيطي بوده و قيمتش��ان بايد به ميزاني باشد كه 
جمعيِت متوس��ط از نظر درآمدي قادر ب��ه خريداري آن 
باشند. اين نماينده مجلس تأكيد كرد خدمات پس از فروش 
بايد قادر به پش��تيباني اين خودروها باشد. قبل از مصوبه 
سران قوا عمدتًا خودروهاي لوكس وارد كشور مي شد ولي 

امروز بر اساس تصميم گيري ها، بخش عمده خودروهاي 
وارداتي توسط قشر متوس��ط جامعه خريداري مي شود؛ 
ضمن اينكه بر واردات خودروهاي برقي تأكيد شده است. 
فيروزي درعين حال تأكيد كرد آيين نامه هنوز نهايي نشده 
و از طرفي نظرات فعاالن اين حوزه بايد لحاظ شود. وي ابراز 
اميدواري كرد پلتفرم هاي جديدي در اين زمينه ايجاد شود 
و بر خالف ديدگاه عده اي كه احتمال مي دهند واردات سبب 
تضعيف توليد داخلي مي شود، گفت: ما معتقديم اين رويه 
رقابتي سالم ايجاد كرده و پاسخي به افرادي است كه مايل 
به خريد خودروي خارجي هس��تند. فيروزي در خصوص 
زمان واردات هم گفت: حداكثر ظرف يك ماه آينده ش��ايد 
بتوان به يك آيين نامه اجرايي دست يافت و بالفاصله پس از 
تصويب آيين نامه مي توان اين رويه را عملياتي و اجرايي نمود. 
همچنين اهتمام مجلس و دولت بر اين است كه از ظرفيت 
پول هاي خارج از كش��ور و س��رمايه داران ايراني كه داراي 
كسب وكار و درآمد هستند، براي واردات خودرو بهره ببريم 
تا امكان خروج ارز از كشور به حداقل برسد. وي بهره برداري 
از اولي��ن محموله وارداتي خودروي خارج��ي را مربوط به 
آذرماه سال جاري دانست. پيش تر منوچهر منطقي معاون 
صنايع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
تدوين آيين نامه واردات خودرو، از ورود نخستين خودروهاي 

وارداتي به كشور تا شهريورماه سال جاري خبر داده بود.

رييس اتحاديه بارفروش��ان گفت: موز در ميدان ميوه و 
تره بار كيلويي 4۰ هزار تومان خريد و فروش مي ش��ود 
كه با احتساب س��ود قانوني در واحدهاي خرده فروشي 
حداقل كيلويي 5۰ هزار تومان عرضه خواهد شد. مصطفي 
دارايي ن��ژاد در گفت وگو با خبرنگار اقتص��ادي ايلنا، از 
افزاي��ش نرخ موز در ميدان ميوه وتره بار خبر داد و افزود: 
واردات موز با ارز 4۲۰۰ توماني انجام مي ش��د كه بعد از 
اصالح نظ��ام يارانه اي واردات موز از ترجيحي به نيمايي 
تغيير كرد. به گفته وي؛ دولت در قبال صادرات سيب و 
واردات موز براي واردكنندگان 5 درصد معافيت گمركي 
براي تجار در نظ��ر مي گرفت كه اين تعرفه را نيز در نظر 
نگرفته است. اين فعال صنفي با بيان اينكه واردكنندگان 
از دولت درخواست داشتند كه ۲ ماه نخست سال واردات 
موز با ارز 4۲۰۰ توماني حس��اب شود، گفت: فعاالن اين 
حوزه بر اين باور بود كه اگر ۲ ماه نخس��ت س��ال نرخ ارز 

واردات تغيي��ر نكند اجازه نخواهن��د داد كه قيمت موز 
در بازار باال برود. وي ادامه داد: واردكنندگان قيمت موز 
را در چند ماه اخير كيلويي ۲۷ هزار تومان نگه داش��تند 
اين در حالي اس��ت كه موز كيلويي ۳۰ هزار تومان براي 
واردكنندگان تمام مي شود از اين رو واردكنندگان وقتي 
مشاهده كردند وزارت كشاورزي به تعهدات خود پايبند 
نيست و ديگر واردات با نرخ گذشته توجيه  اقتصادي ندارد 
از اين رو نرخ  اين محصول را باال بردند. اين فعال صنفي 
با اشاره به دستور قائم مقام وزارت كشاورزي، تصريح 
كرد: س��ردار كاظميني به نمايندگان مجلس نامه زد 
و درخواس��ت كرد كه ۲ ماه نخست سال كه بار آمده 
فروخته شده است را با ارز ترجيحي محاسبه كنند و 
ماه هاي ديگر سال طبق قانون از واردكنندگان دريافت 
شود اما اين درخواست از سوي زيرمجموعه هاي اين 
وزارتخانه نشد و آنها فعاالن اين حوزه را به بازي گرفتند.
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خبرروز

سه رقمي شدن شمار شهرهاي قرمز كرونايي
بنا بر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، از نظر ميزان درگيري با كرونا در حال حاضر ۱۰۶ شهر در 
وضعيت قرمز، ۱۵۶ ش��هر در وضعيت نارنجي، ۱۷۳ ش��هر در وضعيت زرد و ۱۳ شهر در وضعيت آبي قرار دارند. بر اساس 
آخرين به روزرس��اني وضعيت شيوع كرونا در مناطق مختلف كشور، تعداد شهرهاي با وضعيت قرمز از ۷۸ به ۱۰۶ و تعداد 
ش��هرهاي با وضعيت نارنجي از ۱۸۴ به ۱۵۶ شهر رسيده اس��ت.همچنين تعداد شهرهاي با وضعيت زرد از ۱۷۴ به ۱۷۳ 
كاهش و تعداد ش��هرهاي با وضعيت آبي از ۱۲ به ۱۳ ش��هر افزايش يافته است. بر اين اساس در حال حاضر ۱۰۶ شهر در 

وضعيت قرمز، ۱۵۶ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۷۳ شهر در وضعيت زرد و ۱۳ شهر در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 اين رقم ها 
باوركردني نيست

 در حالي كه كارگران و بازنشستگان ۵ ماه صبر 
كردند تا دولت باالخره رضايت به افزايش حقوق 
آنها بدهد، ناگهان اين 9۲ هزار ميليارد تومان 
مثل پتك بر سرمان فرود مي آيد. راستي ما كجا 
بوديم وقتي چنين تخلف كالني در حال شكل 
گرفتن بود، قطعا ب��ه دنبال تهيه مايحتاج يك 
روزمان داشتيم از اين فروشگاه به آن فروشگاه 
مي رفتيم ت��ا بتوانيم اجناس م��ورد نيازمان را 
با كمتري��ن قيمتي كه نزديك ب��ه درآمدمان 
باشد، بخريم. مس��ووالن چه مي كردند وقتي 
اين تخل��ف با اين رق��م كالن در حال ش��كل 
گرفتن بود. به آنها ه��م نبايد خرده گرفت آنها 
هم ب��ه دنبال اين بودند كه ت��ا زانو در گل هاي 
به جا مانده از س��يل عكس بگيرن��د و بگويند 
كاري كرده اند. ش��ايد هم به دنب��ال اين بودند 
كه طرح هايي مانند ح��ذف غربالگري و دادن 
مجوز مش��اوره به حوزه علميه را عملي كنند. 
تازه داشتيم به اينكه ممكن است اموالي را كه 
بابك زنجاني از ايران خارج كرده بازگشت داده 
مي ش��ود دلخوش مي كرديم كه حاال اين خبر 
تمام رشته افكار مثبت انديشمان را به يك باره 
پنبه كرد و باز ما مانديم و شمارش صفرهايي كه 
اصال در باور ما نمي گنجد. اگر به گزارش هايي 
كه در اين زمينه منتشر شده نگاهي بيندازيد 
مي بيند كه متخلفين چه بريز و بپاش هايي كه 
انج��ام نداده اند، در واقع تك خوري نكردند و تا 
توانسته اند به ديگران هم منفعت رسانده اند از 
س��ايپا و ايران خودرو بگير تا شركت هايي كه 
با آنها طرف ق��رار داد بوده يا ق��راردادي امضا 
كرده اند و در اين بين دستخوش هاي ميلياردي 
گرفته اند و خالصه اينكه هر كس��ي بر سر اين 
خوان نشس��ته بود نفعي برده و ناراضي نرفته 
است. بيچاره ما مردم كه وقتي صحبت از سفره 
انقالب و آوردن سهم نفت بر سر سفره مردم و ... 
مي شود چيزي جز تورم و كوچك تر شدن سبد 
خانوار نصيبمان نمي شود. ما مردم تاب آوري 
هستيم، مسووالنمان هم هر روز ما را به اين تاب 
آوري تش��ويق مي كنند، مثال فرماندار همدان 
از مردم اين ش��هر مي خواهد چند ماهي صبر 
كنند تا مشكل آب حل شود. خيلي زياد نيست 
فقط چند ماه! از سوي ديگر مردم شهركرد ۱۳ 
روز است كه آب ندارند و مسووالن تمام تالش 
خود را مي كنند تا با تانكر به آنها آب برس��انند. 
سيستان و بلوچستان سال هاست كه مردمانش 
با كم آبي، نبود امكانات و ... دس��ت و پنجه نرم 
مي كنند اما مردمان تاب آور و نجيبي هستند. 
ما باز هم مي توانيم تحمل كنيم و اين تخلف را 
از سر بگذرانيم. اما هنوز هم نمي توانيم 9۲ هزار 
ميليارد تومان را به عدد بنويسيم. رديف كردن 

صفرهايش برايمان خيلي سخت است.

رويداد

۳۰ مدرسه سمپاد جديد در سطح كشور اضافه شده است

رييس س��ازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان 
گفت: س��مپادي ش��دن ي��ك انتخاب اس��ت؛ نه هر 
دانش آموزي كه وارد س��مپاد مي ش��ود لزوما نخبه و 
نابغه و بسيار باهوش اس��ت و نه هركسي كه وارد اين 
مدارس نمي ش��ود از سطح اس��تعدادي پايين تري 
برخوردار است. الهام ياوري در مورد سنجش كيفيت 
دانش آموزان متقاضي ورود به مدارس سمپاد توضيح 
داد: سازمان، برنامه هاي متعددي براي سنجش كيفيت 
دانش آموزاني كه وارد مدارس استعدادهاي درخشان 
مي شوند در نظر گرفته است تا وضعيت پذيرش مدارس 
به درستي سنجيده شده و ميزان خطاهاي احتمالي 
كنترل شود. او تصريح كرد: بر اساس بررسي هايي كه 
انجام داده ايم و مصاحبه علمي و سنجش انواع هوش، 
خطاهاي مزبور خيلي زياد نيس��تند و بر اين اساس، 

تحليل هاي دقيق و معتبري انجام و ارايه شده است. 

    سمپادي شدن يك انتخاب است
ياوري در ادامه با اشاره به اينكه تاكيد هميشگي سمپاد 
اين است كه نه هر دانش آموزي كه وارد سمپاد مي شود 
لزوما نخبه و نابغه و بسيار باهوش است و نه هركسي كه 
وارد اين مدارس نمي شود از سطح استعدادي پايين تري 
برخوردار است، توضيح داد: سمپادي شدن يك انتخاب 
است كه ما با همه توان سعي مي كنيم به دقيق ترين شكل 
ممكن انجامش بدهيم، ام��ا در عين حال مي خواهيم 
بچه هايي كه به هردليل وارد مدارس ما نمي شوند اين اميد 
را داشته باشند و امكانات خوبي در اختيار آنها قرار بگيرد 
تا بدانند شكوفايي استعداد براي آنها هم ممكن است. 
به هرحال، در كليت جامعه هم كه نگاه كنيد، مي بينيد 
آدم هاي موفق خيلي زيادي هس��تند كه از مسيرهاي 
ديگر موفقيت، جز سمپاد، به مراتب باال رفته اند. او افزود: 
من تاكيد ج��دي دارم كه اين روحيه را در دانش آموزان 

خوبي كه به هر دليلي يا نخواس��ته اند يا نتوانسته اند به 
مدارس س��مپاد وارد ش��وند يا حتي مدرسه سمپاد در 
منطقه آنها وجود نداش��ته ايجاد كنيم كه  عدم ورود به 
مدارس اس��تعدادهاي درخشان هيچ چيزي از توانايي 
آنها كم نمي كند و هيچ محدوديتي براي رشد حداكثري 
استعدادهاي آن وجود ندارد. رييس سازمان ملي پرورش 
استعدادهاي درخشان در مورد راه اندازي مدارس سمپاد 
در مناطقي كه چنين مدارس��ي وجود ندارد و احتمال 
اج��راي چنين طرحي در آينده نزدي��ك عنوان كرد: با 
رعايت كامل ماده ۳ فصل دوم آيين نامه اس��تعدادهاي 
درخشان، با احراز شرط وجود حداقل ۳۰۰۰ دانش آموز 
پايه ششم در محدوده پذيرش دانش آموز، پس از كنترل 
منابع انساني داراي شايستگي هاي حرفه اي و دارا بودن 
فضا و تجهيزات آموزشي استاندارد، در سال جاري نزديك 
به حدود ۲۰ مدرسه س��مپاد در دوره اول و ۱۰ مدرسه 
سمپاد براي دوره دوم متوسطه به سرانه مدارس ما اضافه 
شده و اتفاقا اين موضوع در شهرهاي مختلفي هم اتفاق 
افتاده است. همانطور كه عرض شد، نكته اساسي اين است 
كه استاندارد گشايش يك مدرسه در يك شهر مشروط به 
حضور سه هزار دانش آموز در پايه ششم است، اما برخي 
شهرس��تان هاي ما اصال اين تعداد دانش آموز را ندارند 
و براساس استانداردهاي بين المللي نمي توانيم در اين 

شهرها مدرسه سمپاد جديد تاسيس كنيم. 

    سمپاد براي شهرهاي كوچك
 تعريف نشده

ياوري ضمن اش��اره به اينكه اصوال ماموريت س��مپاد 
ب��راي ش��هرهاي كوچك تعريف نش��ده، بي��ان كرد: 
ماموريت سمپاد بيشتر براي شهرهايي تعريف شده كه 
تع��داد دانش آموزانش به اندازه اي اس��ت كه اگر از بين 
دانش آموزان تعدادي را به عنوان اس��تعداد درخش��ان 

جدا كنيم، بقيه بدنه دانش آموزي آس��يب نمي بيند و 
در واقع مي توانيم ش��اهد حضور دانش آموزان خوب در 
بدنه كلي دانش آموزان آن منطقه باش��يم. بنابراين ما 
اصرار داريم همچنان استاندارد جداسازي دو درصدي 
مدرسه سمپاد را حفظ كنيم. رييس سازمان ملي پرورش 
استعدادهاي درخشان در مورد تجهيزاتي كه مدارس 
سمپاد در مقايسه با ديگر مدارس دارند و كمبودهاي اين 
نوع مدارس توضيح داد: وقتي راجع به مدارس صحبت 
مي كنيم، طيف وس��يعي را در برمي گيرد؛ از لحاظ اين 
امكانات در بين مدارس سمپاد، مدارس كم برخورداري 
هم وجود دارند كه گاهي هيچ امكاناتي ندارند. ما مدارسي 
داريم كه ساختمان ش��ان در حال تخريب بوده و نگران 
دانش آموزان مان هستيم. از سوي ديگر مدارس استاندارد 
و خيلي موفقي هم داريم كه امكانات و تجهيزات خوبي 
دارند؛ همينطور كه در كليت بدنه آموزش و پرورش هم 
به همين شكل، طيف وس��يعي از مدارس وجود دارند. 
مهم ترين تجهيزاتي كه در اين م��دارس به طور خاص 
روي آن تاكيد داريم آزمايشگاه ها و كتابخانه هاست؛ اين 
دو فضا موجب رشد دانش آموزان مي شود و به نظر مي رسد 
در هر نوع مدرسه اي به اين فضاها نياز است. او در مورد 
وضعيت فعلي اين دو فضا در مدارس س��مپاد اظهار 
كرد: متاسفانه نمي توانم بگويم وضعيت كتابخانه ها 
و آزمايش��گاه ها در همه مدارس سمپاد خوب است. 
ما واقعا تالش مي كنيم و از خيرين عزيز از همين جا 
تقاضا داريم به ما ياري برسانند تا به سطح استاندارد 
مورد نظر برسيم. او در آخر در مورد جزييات بخش هاي 
اساسنامه تازه تصويب شده باشگاه دانش پژوهان جوان 
نيز اينطور توضيح داد: اين اساسنامه چند بخش عمده 
دارد كه يك بخش، اهداف و چش��م اندازي است كه 
باشگاه براي آن تاسيس شده و اهدافي چند بعدي؛ با 
ابعاد تربيتي، پژوهشي، آموزشي و كارآفرينانه دارد. 

مشموالن غايب نمي توانند به سفر اربعين بروند
جانش��ين مع��اون هماهنگ كنن��ده فراج��ا 
توضيحاتي درباره تمدي��د گذرنامه، تردد زائران 
و امني��ت در مرزه��ا اراي��ه كرد. س��ردار محمد 
ش��رفي، تمديد گذرنامه ها در مرز و اينكه پيش 
از اين سردار حاجيان اعالم كرده بود، افرادي كه 
گذرنامه هايش��ان صرفا يك ماه اعتبار دارند نيز 
مي توانند به سفر اربعين بروند، گفت: در رابطه با 
اين موضوع يك هماهنگي بين ما و طرف عراقي 
و س��تاد مركزي الزم اس��ت صورت بگيرد تا اين 
موضوع را نهايي كرده و به م��ردم اعالم كنيم. او 
ادامه داد: اما آن چيزي كه در حال حاضر مرسوم 
اس��ت، اين اس��ت كه حتما گذرنامه ها بايد ۶ ماه 
اعتبار داش��ته باش��ند، البته س��ردار اشتري نيز 
پيشنهاد داده اند، افرادي كه گذرنامه شان از اين 
تاريخ گذش��ته است در ايام اربعين مي شود براي 
آنها مهر بزني��م و ۴۵ روز به آنه��ا مهلت بدهيم. 
البت��ه اين موضوع در حال بررس��ي اس��ت و بعد 
از نهايي و قطعي ش��دن آن اطالع رساني خواهد 
ش��د. جانش��ين معاون هماهنگ كنن��ده فراجا 
خاطرنش��ان كرد: بهترين راه اين اس��ت، فردي 
كه سفر مي خواهد برود مقدمات سفر را در مبدا 
انج��ام دهد ما در مرزها ثانيه ه��ا براي ما اهميت 
دارد بنابراين توصيه مي كني��م همه زائران همه 
اقدامات الزم را انجام دهند تا مشكلي براي شان 

ايجاد نشود. سردار شرفي درباره برگه هاي موقت 
گفت: برگه هاي موق��ت را طرف عراقي نپذيرفته 
بود، اما در آخرين جلسه ستاد اربعين اعالم كردند 
قرار اس��ت رايزني كنند تا انشاءاهلل از برگه موقت 
نيز به عنوان يك س��ند رسمي براي سفر اربعين 
استفاده شود. او همچنين درباره امنيت در مرزها 
در اي��ام اربعين گفت: ما س��ه موضوع محوري به 
عنوان رس��الت س��ازماني مان داريم اول موضوع 
امنيت اس��ت، همچنين در خصوص اربعين نيز 
طرح هايي برنامه ريزي كرده ايم. جانشين معاون 
هماهنگ كننده فراج��ا تصريح كرد: در خصوص 
ترددها هم طرح هاي ترافيكي در تمام مسيرهاي 
ورودي و خروج��ي زائران در داخل كش��ور و در 
پايانه ه��ا اجرايي مي ش��ود. در اي��ن زمينه نيز از 

تجارب سال هاي گذشته استفاده شده است.

رويخطخبر

طرح ترافيك تهران از سال آينده تغيير مي كند
رييس كميس��يون عمران و حمل و نقل شوراي 
اس��المي ش��هر تهران با اع��الم اينك��ه از اجراي 
ط��رح ترافيك در هس��ته مركزي ش��هر بيش از 
س��ه دهه مي گ��ذرد، گفت: وقت آن رس��يده كه 
 نس��بت به اصالح ط��رح ترافي��ك اقدام ش��ود. 
سيد جعفر تشكري هاش��مي با تأكيد بر اينكه از 
س��ال آينده، طرح ترافيك تغيير مي كند و حتي 
به اين منظور، برگزاري جلسات كارشناسي آغاز 
ش��ده اس��ت، افزود: اين موضوع با توجه به آثار و 
نتايج اجتماعي، اقتصادي، جمعيتي، ترافيكي و... 
در دست بررسي است و قرار است، اصالحات مورد 
نظر در طرح ترافيك از س��ال آينده اعمال ش��ود. 
او با بي��ان اينكه اين موض��وع، نيازمند مطالعات 
كارشناسي همه جانبه اس��ت تا بعد از رسيدن به 
ط��رح نهايي، مدل اصالح ط��رح ترافيك اجرايي 
شود، اظهار كرد: در مورد بازنگري در طرح ترافيك 
و اينكه اين طرح بعد از بيش از سه دهه بايد مورد 
تجدي��د نظر قرار گي��رد ترديد نداري��م و يكي از 
اهدافي كه در اي��ن بازنگري مد نظر داريم، امكان 
برخورداري شهروندان از حقوق برابر در زمينه مزايا 
و محدوديت هاي طرح ترافيك تا جاي ممكن است. 
او با اشاره به اينكه در اصالح طرح ترافيك بايد به 
نحوي عمل كنيم كه س��رزندگي را به مركز شهر 

بازگردانيم، اظهار ك��رد: يكي از معضالت مناطق 
مركزي شهر، ش��ب مردگي اين مناطق به واسطه 
سكونت حداقلي شهروندان در اين محدوده است و 
بر خالف گذشته در حال حاضر، جمعيت زيادي در 
مركز شهر سكونت ندارند و هر روز نيز از ساكنان آن 
كاسته مي شود. هاشمي تشكري تصريح كرد: يكي 
از داليل اصلي خالي شدن اين محدوده از جمعيت، 
چگونگي اجراي طرح ترافيك است كه براي سكنه 
آن دردسرساز شده و به همين دليل، عطاي ادامه 
زندگي در اين محدوده را به لقايش مي بخش��ند و 
اين در حالي است كه گستره وسيعي از مركز شهر، 
عماًل با حداقل جمعيت ساكن به حيات خود ادامه 
مي دهد و خواه ناخواه، اجراي طرح ترافيك در اين 

موضوع موثر است.

گليماندگار|
 طرح هاي بي در و پيك��ري كه در مجلس 
ارايه مي ش��ود و خيلي زودتر از آن چيزي 
كه بتوان فكر كرد به تصويب مي رسد، قطعا در دراز مدت 
عواقبي در بر خواهد داشت كه البته نتيجه تلخ آن براي 
مردم خواهد بود و نمايندگان در اين رابطه هيچ مسووليتي 
قبول نمي كنند، از زماني كه مساله پيري جمعيت كشور 
به ميان آمد طرح ها و برنامه هاي مختلفي براي افزايش 
جمعيت از سوي مسووالن و نمايندگان مجلس و... مطرح 
شد، طرح هايي كه همگي نشان از تعجيل در اجرايي كردن 
برنامه هايي داشت كه هيچ زيرساخت مناسبي براي آنها 
در نظر گرفته نشده است. اگر بخواهيم منصفانه به ماجرا 
نگاه كنيم همين االن سه ش��هر بزرگ كشور با كمبود 
آب به صورت جدي مواجه است و اين در حالي است كه 
برخي شهرها سال هاست كه با اين معضل دست و پنجه 
نرم مي كنند، از سوي ديگر از نگاهي به وضعيت بهداشت 
و آموزش در شهرهاي كوچك بيندازيم و اتفاق هاي تلخي 
كه در اين رابطه طي سال هاي متمادي رخ داده است نشان 
مي دهد كه هيچ زير ساخت بهداشتي و آموزشي هم براي 
افزايش جمعيت تدارك ديده نشده است، هر چه هست 
در بوق و كرنا كردن طرحي است كه بايد اجرا شود اما چرا و 
چگونه آن مهم نيست. هيچ كس منكر روند پيري جمعيت 
ايران نيست، اما اين اتفاق چرا رخ داده است، نمايندگاني كه 
طرح جواني جمعيت را بر پايه حذف غربالگري بنا نهاده اند و 
وزارت بهداشت و درمان هم به تبع آنها ابالغيه هاي تهديد 
آميز براي پزشكان مي فرستد كه نبايد هيچ مادر بارداري را 
به انجام آزمايش غربالگري تشويق كنند، به عاقبت اجرايي 
شدن اين طرح پر از خطا فكر كرده اند. همين االن بسياري 
از افرادي كه با بيماري هاي مادرزادي به دنيا آمده اند براي 
تكميل روند درمان، براي تهي��ه دارو و دريافت خدمات 
درماني با مشكالت بسياري دست و پنجه نرم مي كنند و 
البته كه هيچ كس در اين بين پاسخگوي نيازهاي اين افراد 
نيست. حال با تمام اين اوصاف در نظر بگيريد كه حذف 
غربالگري از پروسه بارداري تا چه ميزان مي تواند بر افزايش 
تعداد كودكاني كه ممكن است با معلوليت يا بيماري هاي 

مختلف به دنيا بيايند تاثيرگذار باش��د. چه كسي قرار 
اس��ت هزينه هاي درماني اين كودكان را بپردازد، 
اصال جوان��ي جمعيت با جمعيت معلول و بيمار به 
چ��ه دردي خواهد خورد، همين االن بس��ياري از 
دس��تگاه ها و ارگان ها از اس��تخدام افراد كم توان 
جسمي س��ر باز مي زنند در حالي كه طبق قانون 
موظف به استخدام اين افراد هستند. هزينه اي كه 
اين افراد بر جامعه تحميل خواهند كرد آنقدر زياد 
است كه نمي توان بي توجه از آن چشم پوشي كرد 
البته قطعا به مبالغ اختالس شده نمي رسد اما براي 
جامعه اختالس زده ما كه سرمايه هايش به باد رفته 

هر رقمي مي تواند قابل توجه باشد. 

    نامه روساي سازمان نظام پزشكي
 به رييس دولت 

جمعي از روس��اي سازمان نظام پزش��كي در نامه اي به 
رييس  دولت به محدوديت هاي جديد در غربالگري جنين 
اعتراض كردند. همان گونه كه مستحضر هستيد عليرغم 
توصيه هاي متعدد انجمن هاي علمي كش��ور در هنگام 
بررس��ي و تصويب »قانون حمايت از خان��واده و جواني 
جمعيت« اين قانون بدون در نظر گرفتن ظرايف علمي 
و پيچيدگي هاي اجتماعي مختلف مساله و فقط با هدف 
معقول جوان سازي جمعيت كشور تصويب شد و هم اكنون 
بعد از تصويب بيم آن مي رود كه عدم توجه به موازين علمي 
و عواقب اجتماعي آن، نه تنها اهداف قانون گذار را محقق 
نسازد بلكه منجر به تهديد سالمت خانواده ها و جامعه ايراني 
در سال هاي آتي شود. يكي از نكات حائز اهميت در مورد 
اين قانون آن است كه بر اساس تبصره ۲و۳ ماده ۵۳ قانون 
مذكور هرگونه توصيه به مادران باردار توسط كادر بهداشت 
و درمان به تشخيص ناهنجاري جنين را غيرمجاز اعالم 
مي كند و فقط درصورتي كه به درخواست يكي از والدين 
و به تشخيص پزشك متخصص باشد مجاز مي شمارد. 
بدين گونه قانون گذار حق غربالگري سالمت جنين را براي 
والدين آگاه، روا شمرده و براي والدين ناآگاه، ناروا دانسته  
است كه اين امر به وضوح برخالف عدالت در برخورداري 

از مواهب علم طب و بهره مندي از س��المت است. فارغ از 
اين، مگر چند درصد از والدين به دانش غربالگري سالمِت 
جنين علم دارند كه شخصا درخواست غربالگري بكنند؟

    پزشك در صورت توصيه غربالگري 
مجرم شناخته مي شود

عجيب تر آنكه، مطابق اين قانون، چنانچه يك پزشك 
عمومي بر اساس علم و س��وگند پزشكي به مادري 
توصيه به غربالگري سالمت جنينش را بكند مجرم 
تلقي مي شود. يعني پزش��ك دو راه پيش رو دارد: يا 
بر سوگندش پايداري كند و مرتكب جرم شود؛ يا به 
قانون مذكور عمل كند و حق بيمارش را تضييع كند!

    دو نامه بي جواب
روساي سازمان نظام پزشكي در دو نامه كه يكي در 
تاريخ ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ نوشته شده و ديگري در 
تاريخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ به ممنوعيت طرح غربالگري 
اعتراض كرده اند، افرادي ك��ه هم علم اين موضوع 
را دارن��د و هم مي توانند در اي��ن زمينه نظريه هاي 
كارشناسي بدهند، اما هر دو اين نامه ها كه خطاب به 
رييس دولت نوشته شده است بي جواب مانده و حاال 
ديگر زنگ خطر تولد كودكان ناسالم در كشور به صدا 
در آمده است و در اين زمينه دولت و مجلس سكوت 
پيشه كرده و بي توجه به فريادهاي كارشناسان در 

اين زمينه بر تصميم خود پافشاري مي كنند. 

    غربالگ�ري ح�ذف ش�ود ب�ا افزاي�ش 
بيماري هاي مادرزادي مواجه خواهيم شد

مينو نژادپ��ور، متخصص زنان و زايمان ني��ز در اين باره 
به »تع��ادل« مي گويد: حذف غربالگ��ري باعث افزايش 
بيماري هاي مادرزادي در نوزادان مي ش��ود، ما س��ال ها 
تالش كرديم تا فرهنگ غربالگري را در بين افراد جامعه و 
زوج هايي كه مي خواهند فرزند داشته باشند، جا بيندازيم، 
سال ها تالش كرديم تا اين نوع خدمات زير پوشش بيمه ها 
قرار بگيرد و حاال با يك تصميم عجوالنه همه اينها نقش 

بر آب شده اند. چطور مي شود تصميم براي سقط جنين از 
زيرنظر پزشكي كه به تمام مسائل واقف است خارج شده و 
به دست فردي سپرده شود كه در اين زمينه هيچ تجربه و 
البته علمي ندارد. اينكه قرار باشد قاضي در اين باره تصميم 
بگيرد مس��اله جدايي زوجين از يكديگر نيست، مساله 
دعواي خانوادگي نيست، مساله آينده و سرنوشت نوزادي 
است كه ممكن اس��ت با انواع بيماري ها، عيب و نقص ها 
به دنيا بيايد و زندگي بسياري سخت و تلخي را پيش رو 
داشته باش��د. او مي افزايد: اين رفتارهاي عجوالنه و اين 
تصميم هاي غير كارشناسي عاقبتي جز پشيماني نخواهد 
داشت، ما اگر مي خواهيم مردم را تشويق به فرزند آوري 
كنيم، اگر مي خواهيم جامعه را از خطر پير شدن رها كنيم، 
راه حل آن حذف غربالگري نيست، راه حل آن فراهم آوردن 
شرايطي است كه مردم بتوانند با داشتن يك چشم انداز 
اميدوار كننده به فكر فرزند آوري و افزايش جمعيت باشند.

    افزايش تولد نوزاد داراي تاالسمي ماژور 
مديرعامل انجمن حمايت از بيماران تاالسمي از افزايش 
احتمالي تولد نوزاد داراي تاالسمي ماژور با محدوديت هاي 

غربالگري ابراز نگراني كرد. يونس عرب در اين باره به تعادل 
مي گويد: ما همين االن هم براي تهي��ه داروي بيماران 
تاالسمي با مشكل مواجه هستيم و اين در حالي است كه 
اجرايي شدن طرح غربالگري مي تواند به افزايش ناگهاني 
نوزاداني كه با اين بيماري به دنيا مي آيند دامن بزند. سوال 
اينجاست كه ما وقتي در حال حاضر هم براي تامين داروي 
اين ميزان بيمار كه در كش��ور حضور دارند و تعدادشان 
هم مشخص است نمي توانيم دارو تهيه كنيم و به موقع 
به دست آنها برسانيم قرار است در آينده با افزايش تعداد 
مبتاليان به تاالسمي ماژور چطور داروي مورد نيازشان 
را تهيه كنيم. او مي افزايد: از س��ال 9۷ كه تحريم ها در 
اي��ران افزايش پيدا كرد تعداد قابل توجهي از بيماران 
تاالسمي جان خود را از دست دادند و تعداد ديگري هم 
با آسيب هاي جدي مواجه شدند، در واقع عدم مصرف 
به موقع دارو صدمه جدي به بيماران مي زند كه جبران 
آن سال ها زمان خواهد برد. كسي به اين مسائل توجه 
نمي كند، چرا بايد اف��رادي كه هيچ تخصصي در اين 
زمينه ندارند در اين مورد صاحب نظر و تصميم گيرنده 
باشند در حالي كه جان بيماران را به خطر مي اندازند. 

او با بيان اينكه قوانين سخت گيرانه غربالگري، نگراني از 
افزايش بيماران تاالسمي را به همراه داشته است، مي گويد: 
اين احتمال وجود دارد كه اگر غربالگري و سقط درماني 
براي زوج هاي داراي تاالسمي مينور جدي گرفته نشود، 
تولد احتمالي نوزاد داراي تاالسمي ماژور افزايش پيدا كند. 
عرب در ادامه با اش��اره به افزايش قيمت دارو و تجهيزات 
پزش��كي مصرفي بيماران تاالس��مي اظهار مي دارد: در 
س��ال ۱۴۰۱ حقوق كارگران حداقل��ي بگير ۵۷ درصد 
افزايش پيدا كرد و همزمان بهاي حامل هاي انرژي براي 
كارخانجات آزاد نيز افزايش پيدا كرد و از آن سو با سياست 
حذف ارز ترجيحي براي داروه��اي داخلي و تجهيزات 
مصرفي، قيمت بسياري از داروها افزايش پيدا كرده و فشار 
زيادي را به بيماران ما وارد كرد و دولت هنوز نتوانسته اين 
هزينه ها را جبران كند. از سوي ديگر حمايت بيمه هاي 
پايه و تكميلي از بيماران تالسمي فاجعه آميز بوده و از قبل 
ضعيف تر شده است. بيماران تاالسمي و به صورت كلي 
تمامي بيماران خاص نياز روزانه به حمايت بيمه اي جدي 
دارند، بيمه ها طي ساليان گذشته به صورت مداوم از زير بار 

تعهدات خود در قبال بيماران خاص شانه خالي كرده اند.

گزارش

چرا دولت پاسخ پزشكان در اعتراض به حذف غربالگري را نمي دهد

افزايش تولد نوزادان با بيماري هاي مادرزادي
 راه حل رفع پيري جمعيت نيست
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