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يادداشت- 1

نه فريب دهيم و نه اسير 
خودفريبي شويم! 

توس��عه صنعتي، توس��عه 
يك زي��ر بخ��ش اقتصادي 
نيس��ت. حاص��ل مجموعه 
عوامل مختلفي است كه در 
چيدماني خاص، اين توسعه 
را رقم مي زنن��د. نكته فوق، 
نكته اي اس��ت بس مهم كه 
بيش از دو دهه است از سوي 
كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي و صنعتي و صاحبان 
بنگاه هاي توليدي مورد تاكيد ق��رار مي گيرد. امري 
مهم كه ضرورت تدوين »استراتژي توسعه صنعتي« 
را به ضرورتي اساسي و حكمي قانوني )مواد 21 و 150 
برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه( تبديل كرده كه البته 
همچنان بالتكليف است. اين سند راهبردي مي بايست 
امكان حركت منس��جم و هماهنگ و علمي فعاليت 
در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و 
حقوقي را در چارچوب اقتصادي باز و رقابتي و در جهت 
توسعه صنعتي فراهم آورد و مولفه هاي اقتصاد كالن را 
در جهت تحقق اين توسعه به ثبات و پايداري برساند. 
 هفته گذشته وزير صمت 9 ماه پس از سكانداري امور 
اين وزارتخانه بدين واقعيت ه��ا و ضرورت ها اعتراف 
كرد و در توضيح سوال نمايندگان درباره چرايي ضعف 
عملكرد وزارت صمت در كنترل قيمت ها گفت: »ما 
در وزارت صمت با مشكالت و مسائل ريشه اي مواجه 
هستيم كه در طول ساليان گذشته بر روي هم انباشت 
ش��ده و اكنون براي كنترل ت��ورم نيازمند اصالحات 
س��اختاري هس��تيم.... ما در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با 1۶ مش��كل مواجه هس��تيم؛ عدم تناسب 
قوانين و مق��ررات، پايين بودن به��ره وري، تورم باال، 
وابستگي نرخ كاال ها به نرخ ارز، باالبودن سهم قاچاق 
همه از جمله مواردي است كه دست به دست هم داده 
و مش��كالت را در س��طح جامعه ايجاد كرده است.« 

)رسانه ها- 3/24( 
 اين در حالي است كه متاسفانه نه در برنامه ارايه شده 
ايشان به مجلس براي كسب راي اعتماد و نه مجموعه 
اقدامات شان در مدت وزارت، در جهت درك و تغيير 
واقعيت هاي فوق نش��انه هاي قابل توجهي به چشم 

مي خورد. 
 وزي��ر صمت در برنامه خ��ود براي اي��ن وزارتخانه از 
اهدافي سخن گفت كه برآورده شدن آنها به هيچ وجه 
در اندازه هاي يك وزارتخانه يا دس��تگاه دولتي نبود و 
چنانكه ذكر شد سند ملي توسعه اي و اجماع ملي بر 
سر آن را مي طلبيد. مواردي مانند: »ارتقاي بهره وري 
و رقابت پذيري صنعتي، افزايش سهم ارزش افزوده و 
صادرات صنعتي، ارتقاي جذب سرمايه گذاري خارجي 
و داخل��ي و افزايش صادرات غيرنفت��ي و تاب آوري و 
بازدارندگ��ي اقتص��ادي و...« )برنامه فاطمي امين به 

مجلس( 
اما اتكاي عمده وزارت صمت براي تحقق اين اهداف نه 
نگرشي راهبردي بلكه نگاهي پروژه اي- سامانه اي بود: 
»براي تحول بنيادين بخش صنعت، معدن و تجارت، 
3۶ پروژه تحول طراحي ش��ده اس��ت... با اجراي اين 
پروژه ها سازوكارهاي بخش صنعت، معدن و تجارت 
به طور كامل اصالح شده و بستر مناسبي براي حكمراني 

هوشمند فراهم خواهد شد.« )همان( 
بر اساس اين نگاه پروژه اي، مجموعه اقداماتي طراحي 
و اجرا شد كه جز به وضعيت وخيم كنوني اين بخش 
و بي برنامگي و پس رفت و عقبگردهاي تاسف بار منجر 
نشده اس��ت. چنانكه در گزارش اخير بانك مركزي از 
رشد اقتصادي سال 1400، رشد بخش صنايع و معادن 
تنها 1.1 درصد بوده است )بخش صنعت 3.3 و بخش 
معدن منفي 0/4 درصد. اين رشد در سال 99 بالغ بر 
7.2 درصد بوده كه صنعت رشد 7.2 درصدي و معدن 
رشد 14.4 درصدي را كسب كرده بودند(. رشدي كه 
قرار اس��ت طبق وعده وزير صمت در پايان امسال به 
12.5 درصد برسد، اما بر اساس كدام راهبرد و برنامه 
مشخص نيست. دو ش��اكله اصلي اقدامات در وزارت 
صمت در اين مدت، صدور بخشنامه هاي پي درپي و 
خلق الساعه از يك سو و اقدامات دستوري براي كنترل 
قيمت كاالهاي مختلف از س��وي ديگر بوده است. از 
بخش��نامه وضع عوارض صادراتي بر م��واد معدني و 
دخالت در تعيي��ن قيمت نهاده هاي مختلف توليد تا 
تعيين قيمت توليد كننده و..، مجموعه اقداماتي كه 
متاسفانه جز هزينه هاي بسيار براي صنعت و تجارت 

نتيجه اي دربر نداشته است. 
اينكه وزير صمت راه صداقت را در پيش گرفته )»بنده 
مي توانستم با بخشي از كار هاي مديريتي عوام فريبي 
كنيم و صرفا ويترين را درست كنم،« فاطمي امين- 
3/24( عوام فريبي نكرده اس��ت امر مثبتي اس��ت اما 
اينكه متاسفانه با عدم درك و تحليل درست و علمي 
و نگاه راهبردي به مسائل و چالش هاي بس پيچيده 
حوزه صنعت، دچار س��اده انگاري و خودفريبي شده 
است قابل پذيرش نيس��ت. اينكه آيا بخش محوري 
»صنعت« مي تواند همچنان بالتكليف گذران كند و 
منتظر تغيير نگرش ايش��ان در عمل بماند و آيا تيم 
همكارانشان و ساختار وزارت صمت كه دچار تغييرات 
اساسي و غيرقابل فهم و نابهنجار شده است، توان بر 
دوش كشيدن چنان وظيفه بس دشوار و خطيري را 

دارد، جاي ترديد فراوان است! 

 حسين حقگو

يادداشت -2

فشار همه جانبه بر توليد
اگر آن طور كه در ش��عارهاي كالن مطرح 
شده، موضوع حمايت از فعاليت هاي توليدي 
به شكل جدي در دستور كار باشد قطعا بايد 
برخي سياست هاي كالن ما تغيير كند. در 
واقع ت��ا زماني كه اقتصاد ايران با يك تحول 
ديدگاه مواجه نشود، وضع ما به همين ترتيب 
باقي خواهد ماند. براي مشخص شدن ميزان 
فاصله ما با آنچه در بس��ياري از كشورهاي 
توسعه يافته وجود دارد مي توان به يك موضوع توجه كرد. در برخي 
كشورهاي توسعه يافته، اگر فردي صرفا يك طرح توليدي ارايه كرده 
و آماده سرمايه گذاري براي يك فعاليت  مولد باشد، مي تواند در زماني 
كوتاه و با كمترين دردسر مجوز و فرايندهاي قانوني كار را طي كند. در 
واقع در بسياري از كشورها اساسا وضعيت مجوز دادن به فعاليت هاي 
اقتصادي به پيچيدگي آنچه كه در ايران رخ مي دهد، وجود خارجي 
ندارد. از سوي ديگر اگر مشخص شود كه اين طرح براي اقتصاد كشور 
ميزبان ارزش اف��زوده جديد توليد خواهد كرد، دولت تس��هيالتي 
چندگانه را به آن س��رمايه گذار ارايه خواهد كرد. از سوي ارايه زمين 

رايگان يا با تسهيالت بلندمدت، يكي از گزينه هايي است كه دولت ها 
به سرمايه گذاران ارايه مي كنند تا اگر يك سرمايه خصوصي در كار 
باشد نيز اين پول به توليد و آغاز فرايند اقتصادي اختصاص پيدا كند. 
از سوي ديگر تسهيالت بلندمدت بانكي با سود پايين نيز در اختيار 
واحدهاي توليدي قرار مي گيرد و دولت براي مدتي طوالني آنها را يا 

معاف از ماليات مي كند يا نرخ ماليات را بسيار پايين تعريف مي كند.
ما براي آنكه فاصله اقتصادمان را با آنچه كه در اين كشورها رخ مي دهد 
مقايسه كنيم، بايد ببينيم كدام يك از اين شرايط در ايران رخ مي دهد؟ 
در واقع نه تنها خبري از اين تسهيالت نيست كه يك توليدكننده از 
مرحله درخواس��ت مجوز، دريافت پروانه كسب و كار، جايابي براي 
واحد توليدي و در نهايت پرداخت عوارض و ماليات، آنقدر با مشكل و 
دغدغه جديد مواجه مي شود كه در بسياري از مواقع ترجيح مي دهد 
به اين فرايند ادامه ندهد. ما در واقع نه تنها شرايطي براي توليد فراهم 
نكرده ايم كه حتي مقدمات فرار توليدكنندگان را نيز فراهم كرده ايم و 
اين موج سنگين فرار سرمايه كشور از تنها نشانه اي از مشكالتي است 
كه ما با آنها روبه رو بوده ايم و بايد براي عبور از اين شرايط بايد تالش 

كرد نگاه كالن تغيير كند.

يادداشت -3
چرايي پايين بودن  قيمت سهام  در شاخص1/6 ميليوني 

اگر ش��اخص به محدوده دو ميليون واحد 
برس��د قيمت ها نيز ب��ه ابتداي س��ال 99 
مي رسد بسياري از سهامداران در سقف هاي 
قيمتي مرداد 1399 خريد انجام دادند و در 
سبدهايشان خودروي ۸00 توماني، شپنا 
5500 تومان��ي دارند. بس��ياري از نمادها 
 DPS افزايش سرمايه داشته اند و سود نقدي
تقسيم كردند. اين نمادها را نمي توان معناي 
صحيحي براي بررسي كردن سود و شاخص كل دانست. اما برخي از 
نماد ها همانند خودرو كه سقف ۸00 در تاريخ مرداد 1399 داشتند، 

اكنون در محدوده 200 توماني دست و پا مي زنند.
بدون شك اگر بازار به محدوده دو ميليون و 100 هزار واحدي دست 
پيدا كند، به هيچ عنوان قيمت ها به اعداد و ارقام گذشته نمي رسند. 
به دليل اينكه به صورت واضح دستكاري بر روي تابلوي معامالت را 
داريم .با مثالي ديگر مي توان اين موضوع را بررسي و اظهار كرد: براي 
مثال روز دوم خرداد امسال، بورس در فاز اصالح قرار گرفت و 12 روز 
اصالحي داش��ت. در طول 30 روز كاري و با دو تا سه كندل 40 هزار 

واحدي، بازار به محدوده مقاومتي سابق خود بازگشت.
اگر شاخص كل به محدوده دو ميليون و 100 هزار واحد برسد، بازار 

سرمايه قيمت ها را به اعداد قبلي برنمي گرداند. در مثالي ديگر، هم 
شهريور امسال شاخص به محدوده يك ميليون و ۶00 هزار واحدي 
رس��يد و هم خرداد امسال. بررسي ها نش��ان مي دهد كه بسياري از 
نمادها، نه افزايش سرمايه داشته اند و نه DPS تقسيم كردند. چنين 
ش��رايطي گوياي اين موضوع اس��ت كه همان شاخص كل كماكان 
پابرجاست اما سبدها در محور 30 الي 40 درصد افت قيمت را تجربه 

كردند.
در نتيجه ش��اخص كل به عنوان يك مبناي تصميم گيري صحيح 
براي دارايي سهامداران قلمداد نمي ش��ود و اميدوار هستيم كه هر 
چه سريعتر اين عدد نامطمئن از روي تابلوي معامالت حذف شود. با 
اشاره به اعتراض سهامداران نسبت به شاخص كل بايد گفت: بسياري 
از سهامداران نس��بت به اين موضوع گاليه دارند كه هر گاه متوليان 
بازار سرمايه درباره شرايط بورس صحبت كنند، درباره اعداد شاخص 
كل صحبت مي كنند. در حالي اين معيار، اصاًل مبناي صحيحي براي 
بررسي دارايي سهامداران روي تابلوي معامالت نخواهد بود و اين نشان 
از دستكاري مستقيم بازار است. در حال حاضر شاخص كل در ادامه 
روند حركتي خود حمايت محدوده يك ميليون و 4۸0هزار واحد تا 
يك ميليون و 490هزار واحد و شاخص هم وزن نيز محدوده حمايتي 
ادامه در صفحه 4 41۶هزار واحد را پيش روي خود دارد.  

حسين مريدسادات

يادداشت -4

زندگي خصوصي مردم را دستوري نكنيد
انگار همه مس��ووالن به نوعي خودش��ان را 
موظف مي دانند در مورد هر مساله اي مردم 
را مخاطب قرار داده و دستوري صادر كنند، 
درباره اينك��ه چه چيزي بخورند، كجا خانه 
بگيرند يا حتي ب��راي ازدواج و فرزند آوري. 
برخوردهاي دس��توري هيچ وقت نتوانسته 
موفقيتي را كه مسووالن انتظار دارند كسب 
كند. اينكه نماينده مجلس به دختران باالي 
30 سال مي گويد چون پسر براي ازدواج در ايران كم است بهتر است 
با خارجي هاي عالقه مند به ايران ازدواج كنند، از آن دست دستوراتي 
اس��ت كه بيشتر به يك شوخي شبيه است تا حرفي كه از دهان يك 
نماينده بيرون بيايد. برخوردهاي اينچنيني با جوانان جامعه آنها را به 
سمت و سويي كه مسووالن انتظار دارند سوق نمي دهد. در اينجا ذكر 

چند نكته به اين نماينده مجلس ضروري به نظر مي رسد.
1- طبق آخرين آمار اعالم ش��ده از س��وي مركز آمار ايران جمعيت 
مردان بيش��تر از زنان اس��ت و در اين زمينه دختران جوان با كمبود 

همسر مواجه نيستند.
2- ازدواج ك��ردن به پيش نيازهايي احتياج دارد كه در آس��ان ترين 
شرايط هم باز اگر فراهم نباشند امكان اتفاق اين مقوله وجود ندارد. 

تنها همسريابي از سوي دختران جوان مهم نيست.
3- افراد براي اينكه بتوانند زندگي تش��كيل دهند نيازمند، ش��غل، 
مس��كن و البته امنيت شغلي هستند كه بتوانند هزينه هاي زندگي 
مش��ترك را پرداخت كنند. موارد از اين دست بسيار است كه بيان 
همين س��ه مورد مي توان به موارد ديگر هم پي برد. در شرايطي كه 
مساله اقتصاد در كشور به يكي از مسائل روز تبديل شده و بسياري از 
افراد در تامين هزينه هاي زندگي خود با مشكل مواجه اند، اين طور 
رفتار دستوري براي ازدواج جوانان نمي تواند گره گشا باشد. در واقع 
نمايندگان و دولت اگر مي خواهند آمار ازدواج را باال ببرند بايد به جاي 
اينكه به جوانان دستور بدهند كه ازدواج كنند بايد شرايط اين اتفاق را 
فراهم كنند. جواني كه امروزه امنيت شغلي ندارد، درآمد او به استاندارد 
خط فقر نمي رسد، توان اجاره مسكن را ندارد و ... چطور مي تواند به 
ازدواج فك��ر كند. در مقابل وقتي مردان ج��وان هيچ انگيزه اي براي 
ازدواج ندارند و در واقع نمي توانند از پس هزينه هاي زندگي مشترك 
بر بيايند، دختران جوان هم ترجيح مي دهند به جاي اينكه تحت هر 
شرايطي تن به ازدواج بدهند، با همين شرايط تجرد سر كنند.  در واقع 
برخي افراد كه عنوان نماينده مردم را يدك مي كشند بدون اينكه از 
وضعيت حاكم بر جامعه خبر داش��ته باشند، اقدام به اظهارنظرهاي 
ادامه در صفحه 8 جنجالي مي كنند كه... 

مريم شاهسمندي

مهدي عليپور

 دولت ابراهيم رييسي 
در ايستگاه يك ساله

 نايب رييس شوراي شهر:
 الزم است رييس جمهور در اين زمينه وارد شود

 از مشكالت به ارث رسيده 
تا بي برنامگي در اقتصاد كالن

صفحه 2     صفحه 5    

صفحه 2    

 توپ قرارگاه حمل و نقل 
در زمين دولت

رهبر معظم انقالب اسالمي  در ديدار رييس جمهور قزاقستان: 

يك فعال حوزه صادرات در گفت وگو با »تعادل«: 

بازهم پاي رقبا در ميان است؛ اما اين بار از نوع تباني وكارشكني. 
يهودي هاي روسيه در يك نبرد اقتصادي عليه ايران در تازه ترين 
اقدام به دنبال ضربه زدن به بازارهاي تجاري ايران هس��تند. يك 
فعال حوزه صادرات در اين باره به »تعادل« توضيح داد كه اسراييل 
براي تصاحب بازارهاي صادراتي ايران برنامه ريزي كرده و به دنبال 
از ميدان به دركردن تجار ايراني اس��ت. به گفته او، صادرات ميوه 
ايران به كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس پس از سفر و اقدامات 
اسراييل به طور محسوسي كاهش پيدا كرده است. بنابه اظهارات 
او، مادامي كه صادرات يك محصول ايراني در كشوري مثل روسيه 
رشد مي كند، ناگهان با نفوذ يهودي هاي روسيه، حجم وسيعي از 
همان ميوه از كش��ورهاي ديگر وارد مي شود و از تقاضا براي ميوه 
ايراني كم كاسته مي شود. اين فعال حوزه صادرات، معتقد است 
كه جنگ اقتصادي عليه ايران با سرعت در حال پيش روي است؛ 
به نحوي كه با تش��ويق اسراييل، حجم وسيعي از  سرمايه گذاري 
و كش��ت فراسرزميني توسط متحدين اين كشور مثل تركيه، در 
ازبكس��تان در حال وقوع اس��ت؛ موضوعي كه درباره آن بارها به 
مسووالن دولتي هشدار داده شده، اما گوش شنوايي نبوده است. 

اين درحالي اس��ت كه اگر اين روند ادامه پيداكند، در آينده اي نه 
چندان دور، صادرات مركبات و ديگر محصوالت ايراني به يك آرزو 
تبديل خواهد شد.  از س��ال 97 كه موضوع خروج امريكا از برجام 
از سوي دونالد ترامپ رييس جمهور سابق اين كشور كليد خورد، 
شرايط اقتصادي و شرايط ارزي ايران دچار تغييراتي شد. به همين 
جهت ب��ود دولت دوازدهم موضوع تعه��د ارزي را مطرح كرد. اما 
اتفاقي كه در اين بين رخ داد اين بود كه از سال 97 تاكنون صدور 
بخش��نامه هاي پي در پي و تغيير سياست هاي ارزي باعث شده تا 
روند روبه رشد صادرات به سمت كاهش ميل پيدا كند. به طوري 
كه در انتهاي س��ال 99 صادرات اي��ران به رغم كاهش ارزش پول 
ملي، با 3۶درصد كاهش مواجه شد و حجم صادرات بعد از سال ها 
به زير 40ميليارد دالر رسيد. البته بخشي از اين كاهش صادرات را 
مي توان به گسترش ويروس كرونا در اين سال ربط داد. به طوري كه 
با فروكش كردن كرونا در سطح جهان و افزايش قيمت هاي جهاني، 
تجارت ايران هم در سال 1400 نسبت به سال 99 با رشد همراه شد. 
بنابر آمارها صادرات در سال 1400 نيز نسبت به سال 1399 رشد 
صفحه 7 را بخوانيد 41 درصدي را...  

مشكل اصلي در قضيه اوكراين
 برنامه غربي ها براي توسعه ناتو است

 جنگ اقتصادي »اسراييل«
عليه بازارهاي ايران

گزارشي با عنوان »هشدار به پيامدهاي منفي جراحي اقتصادي« 
مورخ 1401/3/21 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر 
اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن 
افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان 
فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
تعداد ۶1 اقتصاددان در نامه اي خطاب به مردم شريف ايران نسبت 
به شرايط اقتصادي ايران بر اساس مجموعه گسترده اي از شواهد، 
ابراز نگراني كرده و سياست جراحي اقتصادي را مورد انتقاد قرار 
داده اند. امضا كنندگان محترم اين بيانيه نسبت به روند آشفتگي 
اجتماع��ي و نگراني عمومي مردم از تامين معيش��ت و پايداري 
كسب و كار در پي افزايش خبرهاي نااميد كننده نتايج مذاكرات 
هسته اي و شوك هاي سياستي متعدد كه با »جراحي اقتصادي« 
و »حذف ارز ترجيحي واردات كاالهاي اساسي« اقتصاد به مرحله 
انفجار رس��يده، ابزار نگراني كرده اند. ايش��ان پيش نيازها و لوازم 
جراحي اقتصادي را عوامل غيراقتصادي، نظير ساختار حكمراني، 
برخورداري از سطح مناسبي از اعتماد دولت - ملت و نيز برقراري 
ثبات اقتصادي دانسته و معتقدند دولت شتابزده و بدون تمهيدات 
مقدمات اجرايي الزم عمل نموده و سياست جراحي اقتصادي را 
يك »اقدام موقت« براي حل مش��كل كسري بودجه در شرايط 
تحريم و بح��ران جهاني قيمت مواد غذايي نامي��ده و آن را فاقد 
خصوصيات يك »برنامه اصالحات اقتصادي« دانسته اند.  در مقدمه 
الزم است توجه همه عزيزان را به اين نكته مهم جلب نماييم كه 
اقتصاد ايران به ويژه بعد از انقالب اس��المي، هميشه با استناد به 
عبارت »شرايط حساس كنوني« از اصالحات علمي و ساختاري 
در اقتصاد به ويژه در موضوع بغرنج »قيمت گذاري دستوري« دور 
شده و در نتيجه آن اقتصاد كشور به تدريج از تعادل در بازارهاي 
مختلف فاصل��ه گرفته و قيمت متغيره��اي كالن دچار اختالل 
گرديده است.  در اثر همين روندهاي اشتباه ميزان نقدينگي در 
هشت سال گذشته بيش از هشت برابر و تورم 50 درصدي به سفره 
مردم تحميل شد؛ اما با همين نقدينگي متوسط رشد اقتصادي 
نزديك صفر بود؛ روند اشتباه توزيع ارز ترجيحي به غير از 1250 
پرونده مفاسد موجب افزايش فاصله طبقاتي و عبور ضريب جيني 
از 0.4 ش��د. هزينه هاي جاري دولت طي هشت سال بيش از 10 
برابر ش��د و دولت قبل، تنها در 5 ماه پاياني خود 54 هزار ميليارد 
تومان تنخواه بانك مركزي را هزينه كرد. لذا دولت امروز، ارثيه اي 
از ساختارهاي بلندمدت ناسازگار با شرايط واقعي اقتصاد را حمل 
مي كند. براي اصالح تك تك آن ساختارها الزم است كه شعارها، 
تعارف ها و مصلحت انديشي هايي كه صرفا مشكالت را به آينده 

موكول مي كند، كنار گذاشته شوند. در اثر همين رويكرد بود كه 
دولت سيزدهم كس��ري 4۸0 هزار ميليارد تومان سال 1400 را 
بدون استقراض از بانك مركزي حل كرد و حتي توانست ميزان 
اعتبارات عمراني و اش��تغال را به رقم تاريخي 200 هزار ميليارد 
تومان برساند؛ در پايان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهي 
بخش دولتي به بانك مركزي ۸0 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا 
كرد. طبق آنچه در فوق بدان اش��اره شد داليل اقدام در خصوص 

حذف ارز 4700 توماني در شرايط فعلي به صورت زير است:
1- دايره ش��مول ارز 4200 توماني در سال هاي گذشته، بسيار 
بيشتر از زمان فعلي بوده اس��ت. براي مثال حتي گوشت قرمز و 
برنج را نيز شامل مي شده است. ولي توصيه كارشناسان در راستاي 
پرهيز از هدررفت منابع، از گذشته تاكنون همواره بر تغيير روش 
پرداخت يارانه بوده كه دولت هاي وقت نيز در برهه هايي از زمان، 

برخي كاالها را از شمول كاالي اساسي خارج كرده اند. 
2- اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم نمودن پيش نيازها و لوازم 
 ،FATF ،جراحي اقتصادي و عوامل غير اقتص��ادي نظير برجام
ساختار حكمراني كشور و نيز ثبات اقتصادي اشاره داشته اند كه 
بايد گفت بسياري از موارد فوق برونزا و خارج از اختيارات دولت 
است. براي مثال، احيا نش��دن برجام متأثر از زياده خواهي هاي 
طرف ه��اي مقابل بوده ك��ه بهترين راه دف��ع آن افزايش قدرت 
چانه زني از طريق افزايش قدرت اقتصادي كشور و مخصوصا باال 
بردن سهم تجارت بين الملل )به ويژه در امور غيرنفتي( است كه 
دولت مترصد آن هس��ت، ولي مستحضر هستيد اين موضوع در 
كوتاه مدت حاصل نمي شود و نياز به اولويت سازي براي پيشرفت 
و توسعه، افق گشايي و ايده پردازي در خصوص فضاي كسب و كار 
و رفع موانع توليد و تجارت در داخل و خارج و رفع انواع و اقس��ام 
انحصار در اقتصاد داخلي دارد كه در نامه اين عزيزان نيز به درستي 
بدان اشاره شده است. از اين رو در شرايط فعلي، دولت سيزدهم 
كه مسووليت اداره اقتصاد را بر عهده دارد با نگاه به آينده، عمل گرا 
بودن را جايگزين كمال گرايي مي كند. اگر براي اجراي هر طرح 
و اقدام اصالحي، در انتظار اولويت س��ازي ها، نگرش ها و شرايط 
مناس��ب، و فراهم شدن زيرساخت ها باشيم، شايد هرگز نتوانيم 
يك قدم موثر به جلو برداريم و نهايتا تداوم اين وضعيت حكمراني 

در آينده نزديك غير ممكن خواهد شد. 
3 -دول��ت با حذف ارز 4200 توماني در واقع در نظر داش��ت كه 
بخشي از فشار رو به تزايد بر پول پرقدرت - كه چند سال اخير به 
اشتباه بر ساير عوامل انتشار پايه پولي اضافه شده بود- را مخصوصا 
ادامه در صفحه 3 در درازمدت كم نمايد و... 

 منتقدان  
راه جايگزيني 

ندارند

 پاسخ سازمان برنامه و بودجه 
به بيانيه 61 اقتصاددان خطاب به مردم

 كاهش ضريب جيني و كاهش تورم آثار ميان مدت 
عادالنه كردن يارانه ها است



س��يزدهمين دوره انتخاب��ات رياس��ت جمهوري 
اس��امي ايران روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار 
شد و پس از پايان اين انتخابات، آيت اهلل سيد ابراهيم 
رييسي به عنوان رييس دولت سيزدهم براي چهار 
س��ال كليد نهاد رياس��ت جمهوري را در پاستور از 

حسن روحاني تحويل گرفت.
كاهش ميزان مشاركت مردم در انتخابات باعث شد، 
ميزان راي دريافتي ابراهيم رييسي از مردم پايين تر از 
روساي جمهور قبلي باشد. پس از پايان شمارش آراي 
انتخابات رياس��ت جمهوري ۱۴۰۰، كه با مشاركت 
۲۸ ميليون و ۹۸۹ هزار و ۵۲۹ نفر از انجام شد، سيد 
ابراهيم رييسي توانس��ت با كسب ۱۸ ميليون و ۲۱ 
ه��زار و ۹۴۵ راي )۶۲.۱۷ درص��د آراي ماخوذه( به 
رياست دولت سيزدهم دست يابد. در اين انتخابات 
محس��ن رضايي با ۳ ميليون و ۴۴۰ هزار و ۸۳۵ راي 
)۱۱.۸۷ درصد آراي ماخوذه(، عبدالناصر همتي با ۲ 
ميليون و ۴۴۳ ه��زار و ۳۸۷ راي )۸.۴۳ درصد آراي 
ماخوذه( و سيد اميرحس��ين قاضي زاده هاشمي با 
يك ميليون و ۳ هزار و ۶۵۰ راي )۳.۴۶ درصد آراي 

ماخوذه( نتوانستند به موفقيت برسند.
هرچند دولت سيزدهم كار خود را از مرداد ماه سال 
گذش��ته آغاز كرد اما با نهايي شدن نتيجه انتخابات 
مشخص ش��د كه زمان آن رس��يده تا رييس جديد 
دولت برنامه هاي اقتصادي ارايه ش��ده خود در زمان 
انتخابات را اجرايي كند. داشتن نگاه يكسان به همه 
مردم، تغيير وضع موجود به نفع مردم، تضمين قانوني 
حق همه م��ردم، پايان روابط فس��ادانگيز و جريان 
رانت خواري و برخورد با مظاهر فس��اد، جهت گيري 
در راس��تاي عدالت، اس��تفاده از همه ظرفيت هاي 
كش��ور و نيروهاي كارآمد و اجماع سازي، تحول در 
نظام اجرايي و شيوه اداره كشور، تحول در نظام اداري 
براي مقابله با فس��اد اداري و برداش��تن ضابطه هاي 
دست وپاگير، ش��ناخت اقليمي مسائل كشور عاوه 
بر مسائل كان و ايجاد گش��ت ارشاد براي مديران، 
بخشي از وعده هاي مديريتي بود كه رييسي در زمان 

انتخابات مطرح كرد.
ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال، ايجاد يك ميليون 
شغل در هر سال )۴ ميليون شغل در پايان ۴ سال(، 
رساندن تورم به نصف ميزان فعلي و پس از آن، تك 
رقمي كردن ت��ورم، ايجاد س��امانه جامع اطاعات 
اقتصادي، مديريت بازار ارز، رفع وابستگي كاالهاي 
اساسي و س��فره مردم به نرخ ارز، اصاح نظام بانكي 
كشور، تحول س��اختاري در نظام بانكي، سوق دادن 
نقدينگي به س��مت توليد و افزاي��ش نظارت بر بازار 
نيز بخش مهمي از برنامه هاي اقتصادي رييسي در 
زمان انتخابات را شامل مي ش��د. با توجه به شرايط 
اقتصادي كه دولت آن را به ارث برد، به نظر مي رسيد 
كه قدري دشوار خواهد بود كه تمامي اين برنامه ها، 
الاقل در م��دت زماني كوتاه به مرحله اجرا برس��د. 
دولت در بخش��ي از حوزه ها، اقداماتي را آغاز كرد اما 
براي مثال رسيدن به آمار ساخت يك ميليون واحد 
مسكن در يك س��ال يا به نصف رساندن ميزان تورم 
با وجود آغاز روند كاهش��ي در سال قبل، وعده هايي 
است كه احتماال براي اجراي آنها به زماني طوالني تر 

نياز خواهد بود. 
با گذشت بيش از يك سال از پيروزي ابراهيم رييسي 
در انتخابات رياست جمهوري، رييس جمهور از بهبود 
نسبي ش��رايط مي گويد و معتقد است كه همچنان 
امكان دستيابي به بس��ياري از اهداف وجود خواهد 
داش��ت. او در جريان س��فر اخير خود به ورامين بار 
ديگر به وعده هايي كه به مردم داده اش��اره كرد و از 
تحوالتي سخن گفته كه دولتش تاش كرده در اين 
ماه ها به وجود بياورد. رييسي گفته: رأي مردم در ۲۸ 

خرداد ۱۴۰۰ رأي به اجراي عدالت بود. آنچه مردم 
از ما خواس��تند، مبارزه با فقر، فساد و تبعيض بود و 
به اين عهد خود با مردم وفادار هس��تيم. ان شاء اهلل با 
عمل به آنچه وع��ده كرده ايم در ميدان عمل دولتي 
صادق  الوعد خواهيم بود. س��اخت ۴ ميليون واحد 
مسكوني در طول ۴ س��ال وعده دولت، نياز كشور و 
تصريح قانون است و بايد به آن عمل كنيم. به اينجا 
)رياست جمهوري( آمدم تا با بسترهاي فسادزا مبارزه 
كنم؛ وعده داده ايم ساختارهاي فسادزا و آنچه مولد 
نابرابري اس��ت را اصاح كنيم و اي��ن كار را خواهيم 
كرد. كاري كه مردم سال گذشته پاي صندوق هاي 
رأي شروع كردند در ۲۸ خرداد پايان نيافت، بلكه اين 
۲۸ خرداد روز آغاز كار مردم در دولت مردمي است.

با اي��ن وجود همچنان برخ��ي از منتقدان معتقدند 
كه دولت در طول اين يك سال نتوانسته يك برنامه 
جامع ب��راي اقتصاد ايران ارايه كن��د. تكليف برجام 
همچنان مش��خص نيس��ت و هرچند طرح اصاح 
يارانه اي از ارديبهشت كليد خورده اما معلوم نيست 
كه اين اصاحات به كجا ختم ش��ده و در نهايت چه 
نتيج��ه اي براي آين��ده ايران خواهد داش��ت. البته 
مس��ووالن دولت همچن��ان معتقدن��د بخش قابل 
توجهي از مش��كات اقتصادي تحت تاثير ارثيه اي 
اس��ت كه از گذش��ته به آنها رسيده اس��ت. بهادري 
جهرمي ، سخنگوي دولت  در سالگرد پيروزي رييسي 
در انتخابات به گوشه اي از اين مشكات اشاره كرده 
است. وي عنوان كرد: برخي مواقع يك سال يا چند 
ماه تورم زياد و با س��رعت كنترل مي شود، اما قريب 
به چهار س��ال تورم باالي ۳۰ تا ۴۰ درصد داشتيم و 
مستمر به مردم فشار وارد شد. همزمان با اين تورم، 
دهه ۹۰ به دهه از دس��ت رفته تبديل ش��د و رش��د 
اقتصادي ميانگين ده��ه ۹۰ چيزي نزديك به صفر 
اس��ت. همچنين فاصله طبقاتي افزايش پيدا كرد. 

يعني هم فقر را داشتيم و هم تبعيض را.
سخنگوي دولت افزود: شهريور ماه وضعيت سامت 
عمومي به گونه اي بود كه در كرونا باالي ۷۰۰ نفر در 
روز فوتي داشتيم. اينها عواملي بود كه دست به دست 
هم مي داد كه مردم خسته باشند. يك بخش جدي 
از پشت كردن بخش��ي از مردم به صندوق ها همين 

خستگي مردم بود. مردم مي پرسيدند آيا دولت اصًا 
كاري مي كند؟ اگر پاي صندوق برويم فايده اي دارد؟ 
فضايي كه مردم با تعطيلي و بي دولتي مواجه بودند 
مقارن با شروع كار دولت جديد شد، در حوزه سياست 
خارجي هم همه اميدها با بخش��ي پيوند داده شده 
بود كه همان بخش نتيجه نداده بود و آينده روش��ن 
متصور نبود. بهادري جهرمي اظهار كرد: اين دولت هر 
اقدامي بخواهد انجام دهد با مردم در ميان مي گذارد 
و صادقانه با مردم صحبت مي كند و پنهان كاري در 

دولت قابل تصور نيست. 
س��خنگوي دولت درباره اينكه مردم چه اندازه براي 
تحقق درمان و اصاح اقتص��ادي صبر كنند، اظهار 
كرد: من نمي توانم زماني اع��ام كنم. الزمه عبور از 
اين مسير اين است كه متاسفانه بايد صبر و همكاري 
و همراهي كرد و اين مس��ير فقط با تحمل س��پري 
خواهد ش��د. در درمان كرونا اگر صبر و تحمل نبود، 
امروز ش��يريني آمار صفر نفر فوتي حاصل نمي شد. 
اگر همراهي و صبر نباش��د نتيجه به دست نخواهد 
آمد. شعار اين دولت جان مردم و نان مردم بود. مردم 
ديدند كه اولويت جان مردم از س��وي دولت محقق 
شد.از دولت قبل و زحمات شان تشكر مي كنيم، اما در 
حوزه واكسن، آمار گمرك و وزارت بهداشت و بانك 
مركزي وقت مشخص اس��ت. در ابتداي رأي آوردن 
آقاي رييسي وقتي در مورد واردات واكسن صحبت 
مي شد تعدادي از مس��ووالن دولت سابق و متوليان 
امر با اما و اگر پاس��خ مي دادند كه آقاي رييسي فكر 
مي كنيد وارد كردن واكسن محقق مي شود؟ آنان اين 

امر را شبيه رويا تصور مي كردند.
وي ادام��ه داد: دولت بايد بفهم��د و بداند با باال زدن 
آس��تين خود به وسط ميدان مشكات بيايند. آقاي 
رييس��ي در اوج نارضايتي به اصفه��ان رفتند. مردم 
هم حض��ور دولت و توجه به حرف ه��ا را مي بينند و 
مي ش��نوند و عيني تر تصميم مي گيرند. ش��خص 
رييس جمهور با سران برخي كشورها درباره بحران 
كرونا صحبت كرد و معاون اول نيز شبانه روز پيگيري 
كردند و نتيجه حاصل شد. برخي مشكات مربوط 
به مش��كات فرامرزي اس��ت اما همين ان��دازه كه 
بتوانيم آنها را دور هم جمع كرده و تقسيم كار كنيم و 

مطالبه گري داشته باشيم، موفقيت آميز است. وقتي 
مشكل واكس��ن برطرف ش��د كه پيگيري براي آن 
صورت گرفت. سخنگوي دولت درباره تعهد تأمين 
ساالنه يك ميليون مس��كن توسط دولت سيزدهم 
و وضعي��ت اجاره بها در كش��ور يادآور ش��د: در بازه 
زماني سال ۹۸ رشد و جهش نرخ و قيمت مسكن را 
شاهد بوديم كه افزايش آن منجر به نرخ اجاره بها نيز 
مي شد و اين افزايش با شيوع كرونا هم مصادف شد 
و ستاد كرونا نيز مجبور بود با شيوه نامه اي اجاره بها 
را كنترل كند، االن كه بحران كرونا كنار رفته است، 
حاال فنر فشرده شده اجاره بها مي خواهد خود را رها 
كند. طبيعتًا دولت امروز فعال است تا فنر اجاره بها را 
كنترل كند، از روش هاي مختلفي هم سعي در كنترل 
ش��رايط داشت و با هماهنگي سران قوا و نمايندگان 

مجلس سعي در تعديل شرايط دارد.
بهادري جهرمي درب��اره اينكه اين تصميم گيري ها 
ممكن است تبعات امنيتي داشته باشد و اينكه ۲۵ 
درصد در بازار مورد توجه قرار نمي گيرد، تصريح كرد: 
وقتي ما با جهش قيمت مس��كن در گذشته مواجه 
شديم و وقتي افزايش قيمت ساالنه را داشتيم، طبيعتًا 
مالكان عاقه مند به افزايش اجاره بها هستند اما دولت 
طرف مس��تأجران اس��ت و تكليف خود را مشخص 
كرده اس��ت. اساسًا عدالت محوري اين دولت ايجاب 
مي كند هميشه سمت طبقه ضعيفتر جامعه بايستد. 
دهك هاي پايين با فش��ار بيشتري مواجه هستند و 
دولت تا جايي كه اختيار قانوني داشته اقدام كرده و 
در باقي موارد كه اختياري نداشته حدود دوهفته اي 
اس��ت كه در ش��وراي س��ران قوا و مجلس در حال 
پيگيري هستند تا طبقه مالك هم همراهي و تمكين 

با طرح را داشته باشد.
با گذش��ت يك سال از پيروزي رييسي در انتخابات، 
حج��ت عبدالملكي وزير كار نخس��تين جدا ش��ده 
مهم از تيم كابينه بود، ف��ردي كه پيش از حضور در 
وزارتخانه وعده هاي بزرگي داد اما در عمل نتوانست 
به بس��ياري از آنها عمل كند. بايد ديد كه آيا در سال 
دوم رياس��ت جمهوري رييس��ي امكان دستيابي به 
هدف هاي اعامي در دوره انتخابات به وجود مي آيد 

يا باز هم تغيير و تحوالتي تازه در راه خواهد بود؟ 

رهبري

سیاست
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رهبر معظم انقالب اسالمي 
در ديدار رييس جمهور قزاقستان: 

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر انقاب اس��امي عصر 
يكش��نبه، ۲۹ خرداد در ديدار آقاي »قاس��م ژورمات 
توكايف« رييس جمهور قزاقس��تان و هيات همراه، با 
اشاره به پيوندهاي عميق تاريخي و فرهنگي ميان ايران 
و قزاقستان، بر لزوم گسترش بيش از پيش همكاري هاي 
دو كشور در عرصه هاي مختلف به ويژه همكاري هاي 

منطقه اي تأكيد كردند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، هماهنگي در زمينه مسائل 
سياسي و اقتصادي را براي گس��ترش روابط ضروري 
خواندند و با تأكيد بر لزوم فعال شدن كميسيون مشترك 
خاطرنشان كردند: دو طرف بايد براي پيگيري توافق ها 
و اجرايي شدن آنها تاش مضاعفي انجام دهند. رهبر 
انقاب اسامي گسترش همكاري هاي فرهنگي ايران و 
قزاقستان را نيز مهم دانستند و افزودند: فارابي به عنوان 
يك فيلسوف و دانشمند اسامي كه اصالت قزاقستاني 
دارد و در ايران هزار سال درباره آثار او تحقيق و مطالعه 
شده اس��ت، مي تواند مبناي همكاري هاي فرهنگي و 
تشكيل يك كميته مشترك علمي ميان دو كشور شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين در خصوص مسائل 
مرب��وط به اوكراين گفتند: در قضيه اوكراين مش��كل 
اصلي اين است كه غربي ها درصدد توسعه ناتو هستند 
و آنها هر جا كه بتوانند براي گسترش نفوذ خود تأمل 
نخواهند كرد. ايشان خاطرنشان كردند: بايد مسائل را 
با دقت رصد و بررسي كرد و مراقب بود زيرا امريكايي ها 
و غربي ها همواره درصدد گسترش دايره نفوذ خود در 
مناطق مختلف از جمله در شرق و غرب آسيا، و ضربه 

زدن به استقال و اقتدار كشورها هستند.

تصميم مجلس
براي استيضاح فاطمي امين

يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسامي گفت 
كه با تصميم هيات رييسه مجلس، تقاضاي استيضاح 
وزير صنعت، معدن و تجارت اعام وصول خواهد شد و 
سپس براي بررسي به كميسيون صنايع و معادن ارجاع 
مي شود. سيد محسن دهنوي با اشاره به جلسه عصر 
امروز هيات رييسه مجلس گفت: در جلسه امروز هيات 
رييسه درخواست تعدادي از نمايندگان براي استيضاح 
فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت مورد بررسي 
قرار گرفت و در نهايت هيات رييسه مجلس موافقت 
كرد كه اين تقاضا در مجلس اعام وصول شده و براي 
بررسي به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارجاع 
شود. وي مهم ترين دليل استيضاح فاطمي امين 
را عدم مديريت صحيح صنعت خودروس��ازي و 

محقق نشدن وعده هاي وزير صمت اعام كرد.

وحشت بنت از
اقدامات احتمالي ايران

نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت كه اين رژيم شاهد 
تاش ايران براي انجام اقدامات عليه اسراييل در خارج 
از سرزمين هاي اشغالي است. نفتالي بنت، نخست وزير 
رژيم صهيونيس��تي در اظهاراتي مدعي ش��د: شاهد 
تاش هاي ايران براي آس��يب زدن به اسراييلي ها در 
مناطق مختلف در خارج از كشور )سرزمين هاي اشغالي( 
هستيم و ما تاش مي كنيم كه اين عمليات را قبل از وقوع 
خنثي كنيم. پيش از اين نيز بني گانتس، وزير جنگ 
رژيم صهيونيستي در اظهاراتي به برخي تهديدات مبني 
بر اقدام احتمالي ايران عليه شهروندان اسراييلي در تركيه 
واكنش نشان داد. گانتس گفت كه اسراييل به هر گونه 
حمله عليه شهروندان خود در تركيه پاسخ قاطع خواهد 
داد. مقامات صهيونيستي طي هفته اخير مدعي شده اند 
كه شهروندان اسراييلي در تركيه در معرض تهديد جدي 
از جانب جمهوري اس��امي ايران قرار دارن��د و از آنها 
خواسته اند اين كشور را ترك كنند و اگر در استانبول و 
ديگر شهرهاي تركيه حضور دارند، توصيه هاي امنيتي 
را رعايت كنند. بني گانتس در بيانيه اي كه توسط دفتر 
وزير جنگ صهيونيس��تي منتشر ش��ده، آورده است: 
من از تمام اس��راييلي هاي حاضر در تركيه درخواست 
مي كنم كه دستورالعمل هاي نيروهاي امنيتي را رعايت 
كنند. وي در ادامه ادعا كرده اس��ت: اس��راييل در حال 
انجام اقداماتي براي خنثي كردن تاش هاي ايران براي 
انجام يك حمله است و آماده مي شود تا به هر حمله اي 
به شهروندان اسراييلي در هر جايي كه باشند، پاسخي 
قاطعانه بدهد. بر اس��اس اين گزارش، مقامات ارش��د 
صهيونيستي روز جمعه نيز هشدار دادند كه »تهديدات 
ملموسي« از سوي ايران وجود دارد. اين مقامات سياسي 
و امنيتي كه نخواستند نام شان فاش شود، مدعي شدند 
كه ايران قصد دارد در انتهاي هفته حماتي در استانبول 
انجام دهد و از تمامي شهروندان شان خواستند تا هرچه 
فوري خاك تركيه را ترك كنند و اگر توانايي خروج از 
تركيه را ندارند، خود را درون اتاق هاي هتل محبوس 
كنند و هيچ نش��اني از اينكه اسراييلي هستند بروز 
ندهند.تايمز آو اسراييل همچنين نوشت كه هم اكنون 
برآورد مي ش��ود، دو هزار صهيونيستي ساكن تركيه 
باشند.س��عيد خطيب زاده، س��خنگوي وزارت امور 
خارجه جمهوري اسامي نيز پيش از اين در واكنش 
به هشدار اسراييل به شهروندانش براي سفر به تركيه 
از بيم اقدامات تروريستي جمهوري اسامي در اين 
كشور، گفت مقام هاي اسراييلي »در رختخواب هاي 

خود نگران باشند و جاي ديگر نگران نباشند.«

مسووالن در تالشند
مردم نگران نباشند

معاون اول قوه قضاييه گفت: مردم اگر بدانند كه سران 
سه قوه چقدر براي حل مشكات جامعه در تاش اند، 
نگران نمي ش��وند. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به 
بيانيه گام دوم كه رهبري همواره تاكيد كردند، گفت: 
همه همكاران ما در قوه قضاييه اين بيانيه گام دوم را 
كرارا مطالعه كنند و يك سند عجيبي است. ما اگر 
بخواهيم در هر بخشي دنبال تحول باشيم حتما بايد 
به بيانيه گام دوم مراجعه كنيم و تحول بدون بيانيه 
گام دوم ميسر نيس��ت. وي ادامه داد: ما در اين دوره 
مسائل قوه قضاييه را با نخبگان در ميان مي گذاريم و 
رياست قوه قضاييه جلسات متعددي در همه زمينه ها 
با نخبگان داشته اند. ما در قوه قضاييه چه كارهايي 
براي رفع مشكات انها انجام دهيم؟ اساتيد دانشگاه 
در اين زمينه به ما كمك مي كنند.مصدق ادامه داد: 
در دوره جديد تاش مي كني��م به يك قوه قضاييه 
اجتماعي كه درد جامعه را بفهمد، برس��يم. ارتباط 
قواي س��ه گانه در اين دوره بي نظير است. هفته اي 
يك جلسه سران س��ه قوه دور هم جمع مي شوند و 

مشكات جامعه را بررسي مي كنند. 

وصول 298 ميلياردي
عوارض خروج از كشور

براساس عملكرد درآمدي سازمان امور مالياتي تا پايان 
ارديبهشت ماه سال جاري، معادل ۲۹۸ ميليارد و ۷۵۳ 
ميليون تومان عوارض خروج از كش��ور دريافت شده 
اس��ت. عوارض خروج از كشور يكي از منابع درآمدي 
براي دولت است كه هر ساله ميزان آن براي هر نفر را در 
اليحه بودجه خود تعيين مي كند اما برخاف سال هاي 
گذشته در اليحه بودجه سال ۱۴۰۱، ميزان عوارض 
خروج از كشور براي هر نفر مشخص نشد. طبق آنچه 
كه در اليحه بودجه سال جاري قيد شده بود، به طور 
كلي در بخش درآمده��اي دولت در بخش ماليات بر 
كاالها و خدم��ات عوارض خروج مس��افر از مرزهاي 
كشور ۱۵۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده بود. در 
اين بين، افزايش عوارض خروج از كشور واكنش هايي 
را در زمان ارايه اليحه برانگيخت و از آنجا كه در اليحه 
بودجه رقم دقيقي براي عوارض خروج از كشور تعيين 
نشده بود و برخي اعداد متفاوتي را براي عوارض خروج 
از كشور اعام كردند؛ در آن زمان رييس سازمان برنامه 
و بودجه گفت اينگونه نيست و پيشنهاداتي در دولت 
درباره عوارض خروج از كشور مطرح است كه از جمله 
آن تعيين درصدي از قيمت بليت اس��ت، ولي هنوز 
اين پيشنهاد بررسي و تاييد نشده است. با اين حال، 
اليحه بودجه ۱۴۰۱ تصويب شد و در حال حاضر نيز 
چند ماهي از اجراي قانون بودجه امسال مي گذرد اما 
تاكنون هنوز سازمان برنامه و بودجه جداول مربوط 
به قانون بودجه را منتش��ر نكرده تا وضعيت و ميزان 
عوارض خروج از كشور براي سال جاري شفاف و دقيق 
مشخص شود. در اين بين، بررسي آمارهاي عملكرد 
درآمدي سازمان امور مالياتي تا پايان ارديبهشت ماه 
سال جاري نشان مي دهد كه معادل ۲۹۸ ميليارد و 
۷۵۳ ميليون تومان عوارض خروج از كشور دريافت 

شده است.

بالتكليفي يك هواپيما در انبار
رييس س��ازمان اموال تمليكي با اشاره به عدم تعيين 
تكليف خودروهاي در اختيار اين س��ازمان گفت كه 
تكليف هواپيمايي كه در يكي از انبارها مانده نيز مشخص 
نيس��ت. اجتهادي در رابطه با وضعيت بيش از ۲۰۰۰ 
خودرويي كه از گذش��ته در اختيار اين سازمان جهت 
تعيين تكليف قرار داشته است، گفت: ما ليست همه 
خودروها، موتورسيكلت ها و حتي ماشين آالت سنگين 
را تهيه و مورد بررس��ي قرار داده اي��م. به هر صورت در 
بين خودروها انواع قاچاق ايراني و خارجي وجود دارد 
كه براي بخشي از آنها امكان شماره گذاري و فروش و 
مزايده ندارد. اين در حالي است كه در مورد خودروهاي 
خارجي باالي ۲۵۰۰ سي سي كه امكان شماره گذاري 
ندارند، بايد به ش��رط بازصادرات به فروش برسند. او با 
اش��اره به اينكه قبل از اباغ قانون اصاح قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز اين پيش��نهاد مطرح بود كه بتوان 
اين خودروهاي در اختيار را به سازمان مناطق آزاد به 
صورت مزايده واگذار كنيم، تاكيد كرد: بر اين اس��اس 
متني تهيه و در كميس��يون اقتصادي دولت در حال 
بررس��ي اس��ت كه اگر تصويب ش��ود، امكان فروش 
به مناطق آزاد را خواهد داش��ت. اجته��ادي در مورد 
خودروهاي امريكايي در اختيار سازمان اموال تمليكي 
نيز گفت كه در مصوبه پيشنهادي موضوع امحاي فني 
يا پرس اين خودروها مطرح اس��ت. رييس س��ازمان 
اموال تمليكي اين را هم گفت كه خودروهاي گمركي 
در اختيار ما در بوش��هر و هرمزگان، در مراجع قضايي 
مطرح است و بايد براي آنها راي صادر شود كه ممكن 
است برائت يا محكوميت باشد كه اطاع رساني خواهد 
شد. در بخش ديگري از اين نشست، موضوع واگن ها 
و هواپيمايي كه گفته شده در سازمان اماك تمليكي 
قرار دارند مطرح شد و اجتهادي در اين رابطه توضيح 
داد كه واگن هايي در يكي از انبارهاي استان آذربايجان 
غربي وجود دارد كه جلساتي با دادگستري جهت حل 
موانع براي واگذاري آنها برگزار ش��د و درنهايت در تير 
ماه امسال در اختيار شركت وارد كننده قرار مي گيرد. 
به هر صورت ما نمي توانيم اين واگن ها را به شخص يا 
شركتي واگذار كنيم و مقرر شد كه به صاحب كاال تحت 
ش��رايطي واگذار شود. وي اين را هم گفت كه در مورد 
هواپيمايي كه انبارهاي خراس��ان رضوي قرار دارد، به 
دليل مشكات و مسائلي كه امكان اعام آن را ندارم، 
فعا تكليف آن به صورت واضح مشخص نيست. اما در 
بخشي از اين نشست ماجراي ذرت هاي آلوده كه از سال 
۱۳۹۰ وارد بندر امام )ره( شده بود پيش آمد. در دو سال 
اخير اعام شد كه با توجه به عدم امكان استفاده در 
داخل و مغايرت هايي كه با استاندارد ايران دارد، به 
كشورهايي كه با استانداردهاي آنها مطابقت دارد، 
تحت ش��رايط خاص واگذار خواهد شد. خبرنگاري 
از رييس س��ازمان ام��وال تمليكي پرس��يد كه آيا 
بازصادرات ذرت هايي كه آلوده است موجب نمي شود 
كه كشور دريافت كننده متوجه موضوع شده و يقه ما 
را بگيرد. وي در مورد اينكه چرا وزير اقتصاد شخص 

مرتبط با ذرت هاي آلوده را بركنار كرده نيز پرسيد.

از مشكالت به ارث رسيده تا بي برنامگي در اقتصاد كالن

رييس جمهور مطرح كرد

دولت ابراهيم رييسي در ايستگاه يك ساله

ظرفيت سه ميليارد دالري تجارت ايران و قزاقستان
رييس جمهور اظهار داشت: جمهوري اسامي ايران 
مصمم است عاوه بر روابط دوجانبه با قزاقستان، روابط 
و همكاري هاي منطقه اي بين دو كشور و كشورهاي 
منطقه نيز، از جمله در س��ازمان هاي منطقه اي مثل 
س��ازمان همكاري هاي ش��انگهاي و اتحاديه اوراسيا 

گسترش يابد.
آي��ت اهلل دكتر س��يد ابراهيم رييس��ي در نشس��ت 
مطبوعاتي مش��ترك با »قاس��م ژوم��ارت توكايف« 
رييس جمهور قزاقستان س��فر وي به تهران را نقطه 
عطفي در مسير توسعه روابط دو كشور توصيف كرد و 
گفت: در ۳۰ سال گذشته روابط خوبي با كشور دوست 
و برادر قزاقس��تان داشتيم كه اين سطح از روابط الزم 

بوده اما كافي نبوده است.
رييس جمه��ور با بيان اينكه دو كش��ور ظرفيت هاي 
بسياري براي ارتقاي مناس��بات و روابط دارند، افزود: 
تفاهم نامه هايي كه امروز به امضا رسيد يا از قبل ميان 
دو كشور امضا شده بود، نش��انه مهمي از اراده ايران و 

قزاقستان براي توسعه روابط و مناسبات است.
رييسي با اشاره به افزايش ۵۰ درصدي روابط تجاري 
دو كشور در چند ماه اخير، اظهار داشت: ظرفيت هاي 
اقتصادي و تجاري دو كش��ور اين ظرفيت را دارد كه 
در گام اول حجم مبادالت تجاري از س��طح فعلي تا ۳ 
ميليارد دالر افزايش يابد. در حوزه كشاورزي، صنعتي، 
حمل و نقل و ترانزيت، انرژي، نفت و گاز همكاري هاي 

گسترده اي مي تواند بين دو كشور شكل گيرد.
رييس جمهور اشتراكات فرهنگي و تمدني دو كشور را 
بستري مناسب براي روابط فرهنگي بسيار خوب بين 

دو ملت دانس��ت و تصريح كرد: مجموع مذاكراتي كه 
امروز انجام شد، زمينه گسترش همكاري ها و روابط 

بين دو كشور را فراهم كرد.
رييس��ي خاطرنش��ان كرد: جمهوري اسامي ايران 
مصمم است عاوه بر روابط دوجانبه با قزاقستان، روابط 
و همكاري هاي منطقه اي بين دو كشور و كشورهاي 
منطقه نيز، از جمله در س��ازمان هاي منطقه اي مثل 
س��ازمان همكاري هاي ش��انگهاي و اتحاديه اوراسيا 

گسترش يابد.
رييس جمهور همكاري با همسايگان در درياي خزر 
را براي كش��ورمان داراي اولويت دانس��ت و گفت: بنا 
داري��م اين همكاري ها را گس��ترش دهيم و عاوه بر 
همكاري هاي منطقه اي، بناي دو كشور آن است كه 
در سازمان هاي بين المللي و همكاري هاي بين المللي 

نيز گام هاي جدي بردارند.
رييسي با اشاره به اينكه دو كشور در مسائل منطقه اي 
و جهان��ي نگاه هاي مش��تركي دارند، اف��زود: ايران و 
قزاقس��تان نس��بت به تحوالت افغانس��تان مواضع 
مش��تركي دارند. دو طرف بر اين اعتقاد هس��تند كه 
راهكار رفع مشكات افغانستان تشكيل دولتي فراگير 
است كه همه گروه هاي سياسي و اقوام را نمايندگي 
كند. رييس جمهور اظهار داشت: همچنين دو كشور در 
اين مساله اتفاق نظر دارند كه حضور بيگانگان در منطقه 
به هيچ عنوان امنيت ساز نيست و مشكلي را از منطقه 
حل نخواهد كرد. اعتقاد و باور مش��ترك ما آن است 
كه فقط كشورهاي منطقه مي توانند مسائل منطقه را 
حل كنند. رييسي ادامه داد: مشكات هر منطقه اي از 

جهان بايد توسط مسووالن و دست اندركاران و نهايتا 
مردم كشورهاي همان مناطق حل و فصل شود. حضور 
بيگانگان در مناطق مختلف بيشتر بر مشكل آن مناطق 

مي افزايد و كمكي به حل مسائل آنجا نخواهد كرد.
»قاس��م ژومارت توكايف« رييس جمهور قزاقستان 
نيز در اين نشست مطبوعاتي با اشاره به روابط خوب 
همسايگي، اش��تراكات تاريخي و فرهنگي دو كشور 
را عميق توصي��ف و تصريح ك��رد: در دوره قحطي و 
خشكس��الي، خيلي از قزاق ها در ايران پناه گرفتند و 
اين كشور با آغوش گرم از هموطنان ما استقبال كرد؛ 
قزاقستاني ها هرگز اين مساله را فراموش نخواهند كرد.

توكايف با بيان اينكه آيت اهلل رييسي سهم بزرگي در 
ارتقاي سطح روابط دو كشور دارند، خاطرنشان كرد: 
تعامات دو كشور در ۳۰ سال سپري شده از آغاز روابط 
ديپلماتي��ك، همواره رو به گس��ترش و تحكيم بوده 
است. سطح همكاري ها در عرصه هاي مختلف از جمله 
فرهنگي و همكاري هاي بين المللي و منطقه اي نيز به 

شكل قابل توجهي ارتقا يافته است.
وي با اشاره به اينكه در مذاكرات گسترده و مفصل امروز 
با آقاي رييسي موضوعات خيلي مهمي را مورد بررسي 
قرار داديم، گفت: دو ط��رف عاقه مند به بهره گيري 
از امكانات و فرصت ه��اي موجود در زمينه ترانزيت و 
حمل كاال در راس��تاي تقويت مناسبات اقتصادي و 

تجاري هستند.
رييس جمهور قزاقستان با اشاره به اتصال مسير ريلي دو 
كشور و مهم توصيف كردن آن براي منطقه، افزود: امروز 
همچنين درباره همكاري در زمينه توليد و كشاورزي 

مذاكرات خوبي داشتيم كه مي تواند نقش موثري در 
ارتقاي سطح روابط دو كشور داشته باشد. توكايف با 
بيان اينكه اسناد همكاري كه امروز امضا شد مي تواند 
تعامات و همكاري هاي دو كشور را يك گام به پيش 
ببرد، اظهار داشت: ايران و قزاقستان همچنين در زمينه 
موضوعات منطقه اي و بين المللي نيز نظرات مشتركي 
دارند. دو كشور توافق دارند كه همكاري هاي آنان در 
س��ازمان هاي منطقه اي و بين المللي و نيز در زمينه 

تحكيم ثبات و امنيت در منطقه تقويت شود.
وي همكاري هاي تجاري و اقتصادي دو كش��ور را نيز 
بس��يار مهم توصيف و تصريح كرد: با وجود وضعيت 
ژئوپولتي��ك خاص و محدوديت هاي قزاقس��تان، اما 
امس��ال حجم مبادالت تجاري دو كش��ور ۵۰ درصد 
افزايش يافته اس��ت. دو كشور براي گسترش بيش از 

پيش حجم تجارت فيمابين تفاهم كامل دارند.
رييس جمهور قزاقس��تان فعاليت منظم كميسيون 
مش��ترك همكاري ه��اي اقتصادي دو كش��ور را در 
گسترش و توس��عه روابط موثر دانست و خاطرنشان 
كرد: براي ايجاد اتاق بازرگاني مشترك بين دو كشور 
برنامه ريزي كرده ايم. در اين راس��تا قزاقس��تان براي 
تجار ايراني رواديد ۱۴ روزه فرودگاهي صادر مي كند.

توكايف گفت: س��فر امروز بنده به ايران و مذاكرات 
انجام شده انگيزه هاي جديدي براي گسترش روابط 
ايجاد خواهد كرد. اطمينان دارم مساعي دو كشور و 
اجراي پروژه هاي مشترك مي توانند دستاوردهاي 
مفيدي براي ايران و قزاقس��تان داش��ته باش��ند و 

دوستي ما را با يكديگر بيش از پيش تقويت كنند.

مشكل اصلي در قضيه اوكراين
 برنامه غربي ها براي توسعه ناتو است
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گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
قيمت فروش دالر روز يكشنبه، ۲۹ خردادماه ۱۴۰۱ 
در بازار آزاد به 3۱ هزار و 6۴۰  تومان كاهش يافت كه 
نسبت به 3۲ هزار و ۱۰۰ روز شنبه كاهش داشته است. 
همچنين به دنبال اعالم هر اونس طال به قيمت ۱8۴۰ 
دالر، قيمت سكه به ۱5.5 ميليون تومان رسيده است. 
نرخ دالر توافقي صرافي ها نيز به ۲۹ هزار و 3۰۰ تومان 
رسيد.  دالر در صرافي هاي بانكي با ۱6۰ تومان افزايش 
نسبت به روز گذشته ۲۷ هزار و 635 تومان معامله شد. 
نرخ فروش يورو، در صرافي ه��اي بانكي با 3۰ تومان 
افزايش نس��بت به روز گذشته ۲8 هزار و ۷۷3 تومان 
معامله شد. قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي 
بانكي، ۲۷ هزار و 36۰ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
۲8 هزار و ۴8۷ تومان اعالم ش��د. عالوه بر اين، بهاي 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۷ هزار و ۹۷ تومان و 
نرخ فروش آن ۲۷ هزار و 3۴3 تومان بود. اين در حالي 
اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲8 هزار و ۴3۹ 
تومان و نرخ فروش آن نيز ۲8 هزار و 6۹8 تومان اعالم 
شد. همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو 
به قيمت ۲6 هزار و 65۹ تومان فروخته و حواله دالر 

به بهاي ۲5 هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد.

    قيمت انواع سكه و طال كاهشي شد 
يكش��نبه، ۲۹ خردادماه قيمت هر قطعه سكه طرح 
جديد با 3۰ هزار تومان كاهش قيمت نسبت به همين 
زمان در روز گذشته به ۱5 ميليون و 55۰ هزار تومان 
رسيد. س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 
۱۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين، 
نيم سكه هشت ميليون و 5۰۰ هزار تومان، ربع سكه 
پنج ميليون و 5۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي سه 

ميليون و ۱5۰ هزار تومان قيمت خورد. 
در ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم ط��الي ۱8 عيار به يك 
ميليون و ۴3۲ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال 
6 ميليون و ۲۰5 هزار تومان شد.قيمت اُنس جهاني 
طال نيز، به يك هزار و 8۴۰ دالر رس��يد رييس كانون 
صرافان گفت: از فردا در چارچوب بازار متشكل، ارايه 
ارز با نرخ توافقي اجرا مي شود كه اين موضوع تبادالت 
ارزي بين صرافان را متع��ادل مي كند و بدين ترتيب 
صراف حجم عظيم��ي از ارز را مي تواند در چارچوب 
بازار متش��كل به نرخ توافقي به صراف ديگر بفروشد 
كامران س��لطاني زاده، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
اگر صادركننده به عنوان مثال  ۱۰ ميليون دالر داشته 
باشد، صراف در مكانيزم فعلي نمي تواند همه اين ارز را از 
صادركننده خريداري كند، چون صراف بايد به اندازه اي 
كه مسافر يا متقاضي در صرافي دارد، ارز خريداري كند، 
چون اگر ارزي را كه مي خرد بايد بالفاصله بفروشد و از 
لحاظ مقررات خريد ارز و نگه داشتن توسط صرافي ها، 

مشكل دارد. 
در اين راستا در سيستم فعلي، ارز صادركننده كمتر 

روي كانتر صرافي مي آيد، از فردا از زيرس��اخت بازار 
متشكل ارزي استفاده مي ش��ود تا صادركننده هاي 
بزرگ عرضه ها را روي ميز ق��رار دهند، هر چقدر كه 
خود خواسته اند برمي دارند، بقيه را هم به همكاران خود 
مي دهند كه در بازار متشكل ارزي معامله مي شود، اما 
به هر حال از زيرساخت بازار متشكل استفاده مي شود. 
در اين سيستم ما نرخي به عنوان نرخ توافقي در بازار 
اعالم نخواهيم كرد، نرخ كامال توافقي اس��ت و فقط 
س��امانه و نرم افزار در اختيار اين سيستم توافقي قرار 
مي گيرد. به هر حال االن بازار متش��كل هم پاي كار 
آمده اس��ت و كار صادركننده را راحت كرده است و از 
اين طريق صراف ها، صادركننده ها و متقاضيان ۲ هزار 
يورو از طريق اين سيس��تم كار را انجام مي دهند.من 
مطمئنم با اجراي نرخ توفقي در بس��تر بازار متشكل 
به سرعت حجم افزايش مي يابد و بازار روان مي شود و 

دغدغه مردم و صرافان رفع خواهد شد.
 رييس كانون صرافان در پاسخ به اين سوال كه اگر اين 
نرخ توافقي با زيرس��اخت بازار متشكل شكل بگيرد، 
قيمت ارز در بازار متشكل را افزايش نمي دهد؟ گفت: 
نرخ بازار متشكل  مخاطب خاص خود را دارد. يكي از 
مشكالت صرافان ما اين است كه ارز حاصل از صادرات 
را مي توانند بخرند، اما براي مازاد فروش مجوز فروش 
به همكار يعني صراف به صراف را ندارند. پيش از اين 
بازار متشكل ارزي بستر ارز مسافرتي را داشته است و 
از فردا هم در چارچوب بازار متش��كل، ارايه ارز با نرخ 
توافقي اجرا مي شود كه اين موضوع تبادالت ارزي بين 
صرافان را متعادل مي كند و بدين ترتيب صراف حجم 
عظيمي از ارز را مي تواند در چارچوب بازار متش��كل 
به ن��رخ توافقي به صراف ديگر بفروش��د. نرخ توافقي 
آپشني براي صادركننده اس��ت. بازار متشكل ارزي 
براي ارايه خدمات خاص به مس��افر است و نرخ هاي 
توافقي حاشيه نرخ ها را بهم نزديك تر مي كند، به هر 
حال هرچه تفاوت نرخ بيش��تر باش��د تقاضا براي ارز 
افزايش مي يابد و ممكن است حتي عده اي به دنبال 
ويزاي اورجينال با هزينه كرد 3۰ دالر بروند تا بتوانند 
ارز دريافت كنند و گرانتر بفروشند. از لحاظ فني كارها 
در بازار متشكل در حال انجام است تا از روز آينده اين 

موضوع عملياتي شود. 

    دالر ۳۱ هزار توماني مشتري ندارد
وي در پاس��خ به اي��ن گفته كه در ح��ال حاضر نرخ 
توافقي ارز 3۱ هزار توماني خري��د و 3۱ هزار و ۱۰۰ 
فروش است، گفت: در حال حاضر ارز 3۱ هزار و 3۰۰ 
توماني مشتري ندارد، اما پاييِن 3۱ هزار تومان  مشتري 
زيادي دارد. حسن اجراي اين نرخ توافقي بر بستر بازار 
متشكل اين اس��ت كه متقاضي متوجه مي شود نرخ 
واقعي ارز چقدر است و هر چقدر جلوتر برويم حاشيه 
نرخ ها به يكديگر نزديك تر مي شود و مشتري متوجه 
مي شود چه نرخي واقعي تر است. در حال حاضر نرخ 

توافقي و تابلوي صرافي مالك ما اس��ت، نرخ را بازار 
تعيين مي كند و قرار نيست نرخ واحدي انجام شود و 

اين تقاضاست كه قيمت ارز را تعيين مي كند.

    چرا نرخ دالر نزولي شده است؟
محمد الهوتي، رييس كميس��يون تسهيل تجارت و 
توس��عه صادرات اتاق تهران مط��رح كرد كه تصميم 
جديد ارزي بانك مركزي، عالوه بر عرضه بيش��تر ارز 
در بازار و كمك به كاه��ش قيمت ها، رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان را نيز تسهيل مي كند. محمد الهوتي، 
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق 
تهران در يادداشتي براي روزنامه دنياي اقتصاد نوشت: 
براساس آخرين تحول صورت گرفته كه در دولت جديد 
نيز اجراي آن ادامه پيدا كرد، چهار روش براي بازگشت 
ارز صادركنندگان به كشور وجود دارد. نخستين راه 
كه بخش مهم��ي از ارز حاصل از ص��ادرات را به خود 
اختصاص داده، عرضه ارز در سامانه نيماست كه روند 
آن در ماه هاي گذش��ته نيز ادامه داشته است. دومين 
ش��يوه، فروش كوتاژهاي صادراتي به واردكنندگان 
است كه اين شيوه نيز در ماه هاي گذشته، به خصوص 
در محموله هاي كوچك تر، ادامه داشته است. واردات 
در برابر صادرات و همچنين فروش ارز به صرافي هاي 
مجاز، ديگر شيوه هايي هستند كه براي بازگشت ارز 
به كشور، در دس��تور كار قرار گرفته اند. خوشبختانه 

در دولت س��يزدهم، با مصوبه ابالغي از سوي معاون 
اقتصادي رييس جمهور و همكاري س��ازمان توسعه 
تجارت با صادركنن��دگان، امكان اج��راي تمام اين 
ش��يوه ها فراهم شده و مش��كالت به حداقل رسيده 
اس��ت. ميزان ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان از 
مرز 8۰ درصد گذش��ته اس��ت. در اين ميان، آمارها 
نش��ان مي دهند كه روند بازگش��ت ارز به كشور با 
كاهش مشكالت نسبت به گذش��ته ادامه دارد. در 
اين فرآيند، كميته ارزي نيز هر هفته، جلسات خود 
را با حضور مسووالن سازمان توسعه تجارت برگزار 
مي كند و بسياري از شركت هاي صادركننده كه در 
اين سال ها با مش��كل مواجه بوده اند، گزارش خود 
را ارايه مي دهند و اقدامات الزم براي حل مش��كل 
آنها در دس��تور كار قرار گرفته است. با مصوبه اخير 
بانك مركزي نيز مي توان انتظار داش��ت كه بخش 

ديگري از مشكالت اجرايي برطرف شود.

    راه حل يك چالش
بحث درباره كاهش ميان نرخ نيمايي و نرخ ارز در بازار 
آزاد از ماه ها قبل مطرح بوده؛ اما متاسفانه هنوز راهكار 
دقيق و نهايي براي آن ارايه نش��ده است. در روزهاي 
گذشته نيز كه بار ديگر، بحث افزايش قيمت ارز مطرح 
شد، اين فاصله مشكالت خاص خود را ايجاد كرده است. 
به نظر مي رسد، بخشنامه جديد بانك مركزي مبني بر 

خريد ارز صادركنندگان از س��وي صرافي ها مي تواند 
اي��ن چالش را از مي��ان بردارد. تصمي��م جديد ارزي 
بانك مركزي، عالوه بر عرضه بيشتر ارز در بازار و كمك 
به كاهش قيمت ها، رفع تعهد ارزي صادركنندگان را 
نيز تسهيل مي كند. مش��كلي كه در چند هفته اخير 
ايجاد شد، اين بود كه يكي از روش هاي رفع تعهد ارزي، 
فروش ارز به صرافي هاي مجاز با نرخ سامانه سنا بود كه 
اين نرخ با ارز بازار آزاد تفاوت بسياري داشت؛ از همين 
رو بانك مركزي براي تسهيل رفع تعهد ارزي و عرضه 
بيشتر ارز به بازار و تعادل و تنظيم بازار ارز اين تصميم 
را گرفت. اين تصميم، مناس��ب و موثر اس��ت. آمارها 
حاكي از اين است كه عرضه ارز در صرافي ها بيشتر از 
تقاضاست كه اين مهم باعث تعديل قيمت خواهد شد. 
با توجه به اينكه در حال حاضر، نرخ هاي ارز قابل اعتماد 
نيستند، به نظر مي رسد اين روش از يك طرف تامين 
درخواس��ت موردنياز جامعه را در بحث اس��كناس 
محقق مي كند و از سوي ديگر، عمال ارز غيرنفتي را 
به تقاضا وصل مي كند؛ مانند واردات كه در يكي دو، 
سال گذشته، از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده 
است. در نتيجه اين تصميم، در راستاي اهداف عاليه 
كشور براي وابستگي كمتر به ارزهاي نفتي و تامين 
نيازها و مايحتاج جامع��ه از طريق ارزآوري صادرات 
اجرايي خواهد شد. اميدواريم در آينده نزديك، شاهد 

عرضه بيشتر و تعادل بهتر بازار ارز باشيم.

خريد و فروش ارز در بازار متشكل با نرخ توافقي
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منتقدان  راه جايگزيني ندارند

قيمت واقعي دالر چند است؟

كنترل بازار ارز بدون ارزپاشي

ادامه از صفحه اول|
به دنبال آن يكي از عوامل ساختاري موجد تورم فزاينده در 
آينده را از بين ببرد. به عبارت دقيق تر، دولت اراده كرده است 
كه روش تأمين منبع ريالي مربوط به شكاف قيمتي ارز از 
محل پايه پولي را كنار گذاشته و تامين آن را تا حد امكان 
به خود اقتصاد واگذار كند ولي ب��ا علم به اينكه اين اقدام 
با كاهش نس��بي رفاه مصرف كننده در كوتاه مدت همراه 
مي شود، در تالش بوده بخش��ي از آن را با پرداخت يارانه 
هدفمند حتي تا ۹ ده��ك در مدتي جبران نمايد و يارانه 
مستقيم به مصرف كننده نهايي برسد، شرايط پيش روي 
اين ميراث اقتصادي گرفتار، انتخاب بين بد و بدتر است و نظر 
كارشناسان دخيل در امر برنامه ريزي بر اين بوده كه اگر فشار 
متوالي ماهانه بر پايه پولي از اين مقطع به بعد كم نشود، آثار 
بودجه اي و نقدينگي و تورم فزاينده آن در بلندمدت داراي 
زيان رفاهي بيشتري بر شهروندان خواهد داشت. به عبارتي 
ديگر اگر تأمين شكاف قيمتي ارز در پي حفظ سياست نرخ 
ارز ترجيحي ادامه داشته و فنر ارزي فشرده بماند، رهايي از 

دور باطل ارز و تورم در آينده امكان پذير نخواهد بود. اصرار بر 
حفظ ارز ترجيحي جدا از جنبه رانت جويانه و عدم تخصيص 
بهينه منابع، شتاب در تورم در آينده را در پي خواهد داشت.

۴- نكته بس��يار مهمي كه در اثر بازخورد سياس��ت هاي 
گذشته به دست آمده اين است كه اگر قرار است يارانه اي 
به كاالي اساس��ي مد نظر دولت اختص��اص دهيم، چرا 
آن را به صورت ريالي و ش��فاف اختص��اص ندهيم و چرا 
بي جهت مسير ارزي قيمت گذاري شده براي آن تعريف 
كنيم؟ پاسخ آن است كه با كارايي حاصل از قيمت گذاري 
دستوري ارز به ساير بازارها تسري مي يابد و بازارها را دچار 
عدم تعادل مي نمايد و ناخواس��ته كارايي و بهره وري را به 
صورت چشمگير در اقتصاد كاهش داده كه اين خود يكي 
از عوامل فرار سرمايه محسوب مي شود، دولت قادر است 
بدون مداخله در بازار ارز و رانت هاي متعدد آن و به صورت 
مستقيم و ريالي، يارانه كاالي اساسي را به صورت هدفمند و 
تعريف شده طبق الگوهاي توافق شده اختصاص دهد كه به 

شفاف تر شدن بازارها نيز كمك شاياني مي كند.

5- ب��ازار ارز يك بازار مس��لط بر همه بازاره��ا در اقتصاد 
محسوب مي شود و هر نوع دوگانگي قيمت و عدم تعادل 
در آن، دوگانگ��ي قيمت و عدم تعادل را به س��اير بازارها 
تزريق مي كند. به عبارتي هر كاالي اقتصادي مي تواند ذاتا 
با ارز جايگزين شود، بنابراين عدم تعادل ارزي نيز متقابال 
مي تواند ب��ازار هر كااليي را دچار تالطم نماي��د. از اين رو 
است كه كارشناسان اصرار دارند هر چه مداخله بي مورد در 
اين بازار كمتر شود به تعادل مطلوب در اقتصاد نزديك تر 

خواهيم شد.
6- نكته نهايي در اين خصوص اين است كه هر چند با حذف 
ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني، گران شدن كاالهاي اساسي 
طي چند ماه دور از انتظار نبود، ولي حداقل مي توان اطمينان 
داد، بخشي از فشار رو به تزايد از روي پايه پولي طي ماه ها و 
ساليان آينده برداشته شده و به تبع آن بخشي از تورمي كه 
آينده مي توانست از اين محل ايجاد شود حذف شده است.

با توجه به داليل فوق كه بدان اشاره شد مي توان گفت كه 
دولت به دنبال يك اقدام موقت براي حل مشكل كسري 

بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهيدات مقدماتي عمل 
نكرده، بلكه نگاه دولت بلندمدت و با تكيه بر اصلي ترين اصول 
علم اقتصاد )پرهيز از اسراف و هدررفت منابع( صورت گرفته 
است. البته همه اقتصاددانان عزيز مستحضر هستند كه فشار 
بر پايه پولي، عوامل مهم ساختاري ديگري نيز دارد كه تا آن 
ساختارها چه در حالت كلي و چه در حالت جزئي حذف يا 
اصالح نشوند، فشار از ناحيه آنها سبب افزايش تقدينگي 
بي پشتوانه و نهايتا افزايش س��طح عمومي قيمت ها و از 
جمله نرخ ارز است، لذا در اصالح اين ساختارهاي اقتصادي 
نيازمند مشاركت تمامي دستگاه ها مي باش��د. از اين رو 
هش��دار اقتصاددانان به دولتمردان در خصوص وضعيت 
بسيار شكننده كشور قابل درك است. دولت در حال حاضر 
با كمك گرفتن از تمامي اركان حاكميت در تالش است 
با كمك همه متخصصان خبره و مجرب در علم اقتصاد، 
اصالحات ساختاري را بر اساس آموزه هاي جريان اصلي اين 
علم � كه هرگونه اسراف و تبعيض در برخورداري از منابع 
و مواهب و فرصت هاي اقتصادي را نفي مي كند- به نحوي 
مديريت نمايد كه مانع روند نزولي و سقوط شاخص هاي 
توسعه نظير فضاي عمومي كسب و كار، كيفيت حكمراني، 
ادراك فس��اد و خروج س��رمايه انساني از كش��ور شود و 
بدين ترتيب انتظارات منفي نس��بت به متغيرهاي كالن 
را ثبت نماي��د. لذا دولت و حاكميت و رس��انه هاي آن در 

راستاي مثبت شدن انتظارات در خصوص توليد تجارت، 
سرمايه گذاري مسووليت سياست هاي اجراشده و همه 
پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن را از همان ابتداي شروع 
به خدمت بر عهده گرفته اندو بنا نيست كه ناكارايي هاي 
گذشته و حال به فشارها و القائات افرادي از خارج نسبت 
داده شود. در اين نامه اشاره شده كه »كسري بودجه منشأ 
اصلي شتاب گيري تورم است و منتج از رشد غيرمتعارف 
هزينه هاي دولت و افزايش مستمر نرخ ارز است.« در اين 
خصوص انضباط بودجه اي كماكان مدنظر دولت بوده و 
اتفاقا حذف ارز ۴۲۰۰ توماني دقيقا در همين راستا بوده 
است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهي خود 
به بانك مركزي بكاهد و حتي آن را منفي كند ولي در باب 
تسهيالت دس��توري و همچنين بودجه ريزي، همچنان 
اصالحات ساختاري مدنظر بوده كه نيازمند همكاري تمام 
قوا است.از نكات قابل توجه ديگر در اين نامه اصالح انحصار 
دولتي واردات كاالهاي اساسي به رقابت موثر و اجازه به همه 
بازرگانان شناخته شده عالوه بر شركت هاي دولتي جهت 
تأمين كاالهاي اساسي است كه در اين خصوص دولت نيز 
با اقتصاددانان هم عقيده است و همچنان كه اين دوستان 
اش��اره كرده اند به عنوان يكي از نتايج سياست حذف ارز 

ترجيحي مورد انتظار است.
مركز اطالع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل

گروه بانك و بيمه | فعاالن بازار معتقدند سياست ارزي 
جديد بانك مركزي عرصه را بر سفته بازان و معامله گران 
فرداي��ي تنگ ك��رده و در ح��ال حاضر بان��ك مركزي و 

صرافي هاي مجاز دست باال را در بازار دارند.
فعاالن بازار معتقدند سياست ارزي جديد بانك مركزي، 
اثري تش��ويقي براي صادرات هم خواهد داشت و به رشد 
نس��بي صادرات غيرنفتي و درآمد شركت هاي صادراتي 
كمك مي كند و با تداوم اين روند با عرضه بيشتر، نرخ ارز 
به ثبات نسبي مي رس��د و تبعات چندنرخي بودن ارز در 

اقتصاد هم كمتر شود.
سيد كمال سيدعلي؛ معاون ارزي اسبق بانك مركزي درباره 
دستورالعمل جديد بانك مركزي براي ثبات بخشي به بازار 
ارز مبني بر مجوز خريد ارز صادركنندگان توسط صرافي ها 
با قيمت توافقي گفت: خريد ارز صادركنندگان با نرخ توافقي 
و احتماال باالترين نرخ موجود، بسيار تاثيرگذار است و كمك 
مي كند تا ارز بيشتري وارد بازار شود چرا كه صادركنندگان 

ترغيب مي شوند تا ارزهايي كه به صورت اسكناس دارند را 
به صرافي ها عرضه كنند.  وي ادامه داد: در گذشته برخي از 
صادركنندگان اين مشكل را داشتند كه بايد ارزهاي نقدي 
خود را در بازار متشكل ارزي مي فروختند كه اين بازار قيمت 
پاييني نسبت به نرخ ارز بازار آزاد داشت بنابراين تصميم اخير 
بانك مركزي مي تواند تسهيل فرآيند صادرات را به همراه 
داشته باش��د. گفتني است، كارشناسان اقتصادي تأكيد 
دارند كه سياس��ت جديد ارزي بانك مركزي به هيچ وجه 
مثل گذشته كه در بازار ارزپاشي مي كردند نيست و بانك 
مركزي مي تواند با با نرخ گذاري هاي هدفمند در بازار ارز 
تاثيرگذار باشد.  فعاالن بازار معتقدند سياست ارزي جديد 
بانك مركزي عرصه را بر سفته بازان و معامله گران فردايي 
تنگ كرده و در حال حاضر بانك مركزي و صرافي هاي مجاز 

دست باال را در بازار دارند. 
به گفته كارشناسان اقتصادي، نرخ هايي كه در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر مي شود نرخ واقعي نيست و سودجويان 

تالش مي كنند تا با جو س��ازي ن��رخ كاذب ايجاد كرده و 
نس��بت به فروش ارزهاي خود در قيمت ه��اي باال اقدام 
كنند. هم اكن��ون در صرافي ها قيمت ارز توافقي در كانال 
۲۹ هزار تومان قرار دارد ولي در شبكه هاي مجازي سعي 
دارند نرخ هاي باالتري را اعالم كنند كه البته اين نرخ ها هم 
نسبت به روزهاي قبل روند كاهشي را نشان مي دهد. فعاالن 
بازار مي گويند هرچند در كانال هاي تلگرامي قيمت دالر 
را در كانال هاي باالتري درج مي كنند ولي با اين قيمت ها 
خريداري در بازار نداريم و مالك قيمتي، همان نرخ توافقي 
ميان صادركنندگان و صرافان اس��ت.  در همين ارتباط 
رييس كانون صرافان با مثبت ارزيابي كردن بخش��نامه 
اخير بانك مركزي در خصوص عرضه ارز گفت: بخشنامه 
بانك مركزي از اين حيث كه بس��ياري از صادركنندگان 
كاال نياز داش��تند تا ارز خود را به قيمت واقعي در بازار به 
فروش برسانند و براي آنها جذابيت قيمتي داشته باشد، 
حركتي هوش��مندانه و مهم بود. براساس اين بخشنامه 

صادركنندگان اجازه دارن��د ارز حاصل از صادرات خود را 
به نرخ توافقي با صرافي ها براي رفع تعهد در س��امانه سنا 
به فروش برسانند.  كامران سلطاني زاده با تاكيد بر اينكه 
در جلسات متعدد به تصميم گيران يادآور شده ايم كه به 
هيچ عنوان در سازوكار قيمت گذاري نبايد دخالت داشته 
باشند، افزود: خوشبختانه بانك مركزي هم مكانيزم كشف 
نرخ بر اس��اس عرضه و تقاضا را دنبال مي كند و با توجه به 
اينكه بر اساس بخشنامه بانك مركزي صرافي ها مي توانند 
ارز صادركنندگان را با نرخ توافقي خريداري كنند، تفاوت 
ن��رخ ارز در صرافي هاي در روزه��اي ابتدايي اجراي طرح 
قاعدتًا وجود خواهد داش��ت و ممكن است در صرافي ها 
شاهد نرخ هاي متفاوتي باشيم ولي با كشف نرخ براساس 
عرضه و تقاضا اين تفاوت ها از بين خواهد رفت.  وي افزود: 
در حال حاضر براي خريد ارز توسط صرافي ها هيچ سقف 
و محدوديتي وجود ندارد ولي براي فروش به متقاضيان به 
ازاي هر كدملي ساالنه ۲۰۰۰ يورو يا معادل آن بدون اسناد 

يا مدارك مس��تند، مي توانند به فروش برسانند.  رييس 
كانون صرافان تصريح ك��رد: بانك مركزي براي خريد ارز 
توسط صرافي هيچ سقفي تعيين نكرده است ولي اصوال 
هر صرافي بر مبناي نياز و تقاضاي موجود اقدام به خريد 
ارز از صادركنندگان مي كند و همچنين در قيمت هاي باال 
شايد صرافي ها به دليل افزايش ريسك در مقادير باال اقدام 
به خريد نكنند.  وي همچنين افزود: از روز چهارشنبه هفته 
گذشته نيز بانك مركزي با انتشار اطالعيه ابهامات موجود 
در اين زمينه را برطرف كرد و براساس مقررات باال دستي 
كليه افراد حقيقي با اظه��ار ارز خود در گمركات و مبادي 
ورودي كشور مي توانند بدون هيچ ممانعتي اسكناس وارد 
كشور كنند، ضمن اينكه از معافيت مالياتي نيز برخوردار 
شوند همچنين در مورد ارزهاي خانگي درسطح خرد نيز 
دارندگان ارز مي توانند تا سقف ۱۰ هزار يورو يا معادل ان 
به شكل ديگر ارزها با مراجعه به شبكه رسمي صرافي هاي 

كشور ارز خود را با نرخ هاي توافقي به فروش برسانند.

جوابيه

وام ارزي بايد ارزي تسويه شود 
نه ريالي

ياران��ه بايد بخ��ش واقعي 
اقتصاد را تحريك كند و توليد 
و فروش اتفاق بيفتد نه اينكه 
به عده اي خ��اص با اعطاي 
تسهيالت، بدون هيچ كار و 
توليدي يارانه بدهيم و رانت 
ايجاد كني��م.  بزرگ ترين 
رانت، يارانه انرژي نيس��ت 
بلكه يارانه تسهيالت بانكي 
به دليل قوانين اشتباه است. به عنوان نمونه هر فردي كه 
وام كالن مثال 5۰ ميليارد توماني يا هزار ميليارد توماني 
يا ۱۰۰ ميليارد توماني بگيرد، قوانين به گونه اي است 
كه مي تواند تا 5 سال استمهال كند.  وقتي بازي پانزي در 
نظام بانكي اتفاق مي افتد و ما دوره اي شاهد آن هستيم، 
دارايي هزار ميلياردي شما كه ناشي از تسهيالت اخذ 
شده است، بعد از چند سال با اولين شوك ارزي، ۱۰ برابر 
مي شود اما شما بايد 3هزار ميليارد برگردانيد. قوانيني 
هم ايجاد شده كه فرصت مي دهد تا 5 سال استهمال 
كنيد در حالي كه اينها با واقعيت تورم سازگاري ندارد.  
ما يارانه اي باالتر از اين نداريم، يعني يك فرد بدون اينكه 
فعل اقتصادي انجام داده باشد مي تواند بعد از چند سال 
عايدي زيادي داشته باشد. صندوق توسعه ملي هم در 
مباحث ارزي اين كار را كرده و وام هاي ارزي پرداخت 
كرد كه برخي مانند رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويند 
با قيمت نرخ ارز همان سال بازپرداخت ها انجام شود و 
اينكه به صورت ريالي باشد.در حالي كه دارايي هايي كه 
با ان پول خريداري شده يا هر كاري كه انجام دادند چند 
برابر شده است و به قيمت روز ارزش گذاري مي شود. 
مث��ال قيم��ت ارز در آن زمان 3 هزار توم��ان بوده و در 
حال حاضر 3۰ هزار تومان شده است و اين يعني ۹۰۰ 
درصد افزايش قيمت كه در واقع اين افراد يارانه چندصد 
درصدي از دولت طلب مي كنند.  كجاي اقتصاد چنين 
يارانه اي داريم؟ يارانه انرژي كه فوالدي ها و پتروشيمي ها 
و... با آن كار مي كنند به اين ميزان رانتي نيست. يارانه بايد 
بخش واقعي اقتصاد را تحريك كند و توليد و فروش اتفاق 
بيفتد نه اينكه به عده اي خاص با اعطاي تسهيالت، بدون 
هيچ كار و توليدي يارانه بدهيم و رانت ايجاد كنيم.  رييس 
صندوق توسعه ملي ديدگاه درستي دارد و كساني كه 
قبال اينگونه نبوده اند به نوعي تخلف كرده اند. اين موضوع 
مشخصي است كه وام ارزي را بايد ارزي هم برگرداند. 
مصاديق زيادي درباره تخلف ها در اين بخش وجود دارد؛ 
فرد شناخته شده اي سال ۷۹ حدود 6۰۰ ميليون تومان 
وام گرفت و سال ۱۴۰۰ مبلغي كه برگرداند ۷ميليارد 
تومان بود . اين در حالي است كه با 6۰۰ميليون تومان 
سال ۷۹ يك خانه 5۰۰ متري در نياوران مي توانست 
خريد اما در حال حاضر يك آپارتمان در مركز ش��هر 
۷ميليارد تومان قيمت دارد. منابع صندوق توسعه ملي 
بايد براي نس��ل هاي آينده باقي بماند، خروجي اين 
تخلف ها اين است كه بانك ها وقتي وامشان برنمي گردد 
بايد خلق پول جديد انجام دهند و اين بازي پانزي تورم 
بعدي را تسريع مي كند و عمال خود وام گيرنده باعث 
جهش تورمي مي شود كه در آن ذي نفع است. در واقع 
چرخه معيوبي شكل مي گيرد كه باعث شده در 3۲ 

سال بعد از جنگ تورم باال داشته باشيم.

عطا بهرامي
كارشناس اقتصادي

88  درصد از تراكنش هاي 
بانكي صرف خريد كاال مي شود

بررسي ها نشان مي دهد كه خريد كاال بيشترين سهم از 
تراكنش هاي شاپركي را به خود اختصاص داده است. در 
حالي كه در دومين ماه امسال، بيش از 3 ميليارد و 5۴۷ 
ميليون تراكنش از طريق بيش از 8.6 ميليون كارتخوان 
فروش��گاهي، ۱56 هزار ابزار موبايلي و 3۹۰ هزار ابزار 
پذيرش اينترنتي انجام شده اس��ت، گزارش منتشر 
شده توسط شاپرك نشان مي دهد در ارديبهشت ماه 
۱۴۰۱، شبكه پرداخت الكترونيك كارتي سه خدمت 
»خريد كاال و خدمات«، »پرداخت قبض و خريد شارژ« و 
»مانده گيري« را به جامعه ارايه كرده است. در اين ميان، 
بررسي اطالعات تراكنش شاپرك براي اين سه خدمِت 
پرداخت الكترونيك نشان مي دهد در ارديبهشت ماه 
88.۰۷ درصد خدمات ارايه شده توسط شاپرك از نوع 
خدمت »خريد كاال و خدمات« بوده كه با توجه به شكل 
زير، نسبت به ماه فروردين ماه، اين سهم كاهش ۰.۲5 
درصدي داشته است. همچنين خدمت »مانده گيري« 
با ۴.8۰ درصد سهم، كمترين سهم از كل خدمات در 
بين خدمات ارايه ش��ده را داشته است. از سوي ديگر، 
۹8.66 درصد مبلغ خدمات ارايه شده در ماه ارديبهشت 
۱۴۰۱ مربوط به خدمت »خريد كاال و خدمات« بوده 
است و خدمت »مانده گيري« نيز به دليل عدم اثر مالي 
بر مبلغ تراكنش هاي شبكه پرداخت، سهم مبلغي صفر 
را دارا بوده است.براي بررسي تغييرات تعدادي و مبلغي 
در انواع خدمات به صورت ماهانه، شكل زير ترسيم شده 
است. دو شكل دايره اي سهم هريك از خدمات از كل و 
شكل هاي ميله اي اختالف سهم خدمات در اين دوره 
يك ماهه را نشان مي دهد. همانطور كه مالحظه مي شود 
نسبت به ماه قبل يعني فروردين ۱۴۰۱، سهم تعدادي 
خدمات »مانده گيري« و »پرداخت قبض و خريد شارژ« 
از كل تراكنش ها با افزايش همراه بوده است. همچنين 
خدمت »خريد كاال و خدمات« با كاهش مواجه بوده اند. 
سهم تعدادي تراكنش هاي »خريد كاال و خدمات« 
نسبت به ماه گذشته، كاهش ۰.۲5 درصدي؛ پرداخت 
قبض و خريد ش��ارژ، افزايش ۰.۱۱ درصدي و سهم 
تعدادي تراكنش هاي »مانده گيري« با افزايش ۰.۱۴ 
درصدي مواجه بوده است. سهم مبلغي تراكنش هاي 
»خري��د كاال و خدم��ات« نيز در ارديبهش��ت ماه 
با كاه��ش ۰.۰6 درصدي همراه بوده اس��ت كه 
ميزان كاهش يافته به سهم مبلغي تراكنش هاي 

»پرداخت قبض و خريد شارژ« اضافه شده است.



گروه بازار سرمايه|
روز شنبه گذشته مركز پژوهش هاي مجلس به منظور 
كسب نظر كارشناسان و صاحب نظران، پيش نويس اصالح 
قانون بازار اوراق بهادار يا همان بازار سرمايه را منتشر كرد.

در اين خبر آمده است: با عنايت به رسالت مركز پژوهش هاي 
مجلس شللوراي اسللالمي در ارايه نظرات كارشناسي به 
قوه مقننه به منظور تصويب طرح ها و لوايح و در راستاي 
مطالبه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مبني 
بر بهره گيري از نظرات همه متخصصين در نهايي سازي 
اصالح قانون بازار سرمايه، اين مركز از همه صاحب نظران 
و كارشناسان بازار سرمايه كشور دعوت به عمل مي آورد تا 
نظرات پيشنهادي خود را در خصوص پيش نويس اصالح 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 
1384 )كه در فايل پيوست مي آيد( كه توسط كميته بازار 
سرمايه كميسيون اقتصادي نهايي شده است، حداكثر تا 
تاريخ 6 تيرماه 1401 به اين مركز ارسال نمايند. برخي از 
فعاالن بازار سرمايه نسبت به اين پيش نويس اعتراض دارند 
و مي گويند موضوعات بسياري در اين قانون ناديده گرفته 
شده است. در مقابل عده اي معتقد به آثار مثبت آن هستند. 
مساله مهم نيز اينجاسللت كه پيش نويس اصالح قانون 
بازار سللرمايه توجه چنداني به موضوع آموزش نداشته و 
اين موضوع عامل زيان پي درپي سهامداران است.قوانين 
و مقررات در تمامي بخش هاي اقتصاد از اهميت ويژه اي 
برخوردار هسللتند، با اين حال در بازارهاي مالي به سبب 
پيچيدگي باالي ايللن بازارها و اهميت دو چندان تطبيق 
قوانين با شرايط روز، مي توان قانون و مقررات را داراي نقش 
بيشتري در كيفيت عملكرد بازار دانست.در همين راستا بازار 
سرمايه ايران نيز به قوانين و مقرراتي نياز دارد كه به موجب 
آن بتواند ضمن تطبيق با رشد كمي قابل توجه بازار سهام در 
سال هاي قبل، زمينه را براي توسعه كيفي و افزايش كارآيي 
اين بازار فراهم كند. طبيعتا تحقق اين امر مي تواند منجر به 
ايجاد فرصت   هاي تازه براي رشد توسعه اقتصاد و استفاده 
مولللد از پس اندازهاي مردم بللراي ارتقاي كمي و كيفي 
وضعيت صنايع در ايران شود. در همين راستا پيش نويس 
قانون جديد بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران پس از 
تصويب كارگروه تخصصي بازار سرمايه در معرض ديد عموم 
قرار گرفت اما ضمن گنجانده شللدن قدم هاي رو به جلو، 
نواقصي نيز دارد كه در روزهاي اخير مورد انتقاد كارشناسان 
و فعاالن بورسي قرار گرفته است.يكي از مهم ترين مشكالت 
پيش نويس قانون بازار سللرمايه را مي توان بحث آموزش 
دانست. مسللاله آموزش در بازار سرمايه براي سهامداران 
خرد بسيار مهم است چراكه علت زيان سهامداران از سال 
1399 تا به امروز مشكل عدم آموزش و دانش است. نبود 
آموزش و دانش كافي باعث شد كه سهامداران خريدهاي 
نادرست و گاها هيجاني داشته باشند و در نهايت زيان هاي 
چند ميلياردي را در پرتفوي خود ثبت كنند.مساله بعدي 
الزام ناشران به پرداخت سود است در حداكثر بازه زماني 
سه ماهه اسللت. در اصل اين موضوع براي سهامداران 
خوب و سودآور است اما براي ناشران مي تواند مشكل 

ساز باشد و آنها براي پرداخت سود با مساله مواجه كند.

   آموزش ناديده گرفته شد
مهدي سماواتي، كارشناس اقتصادي درخصوص قانون بازار 
سرمايه گفت: اگر اين پيش نويس را با نسخه قبلي مقايسه 
كنيم متوجه مي شويم كه در آن برنامه هاي توسعه اي جديد 
وجود ندارد. يك سري اصالحات در ساختار تصميم گيري و 
نظارت اتفاق افتاده كه تصميم گيري خوبي است. وي تاكيد 
كرد: آموزش در بازار سرمايه در اين دستوالعمل به صورت 
جدي ديده نشده است.اين كارشللناس اقتصادي درباره 
مشللكل بعدي پيش نويس بازار سرمايه گفت: گسترش 
شللمول قانون براي بازارهاي مالي خصوصا، بازار كريپتو، 
در اين پيش نويس ناديده گرفته شده است. يعني انتظار 
مي رفت كه اين آيين نامه به گونه اي نوشته شود كه بعدا 
دامنه شمول خود را گسترش دهد. سماواتي تشريح كرد: 
شكل نظارتي اين قانون همچنان نظارت تنبيهي است تا 
تشويقي. ساختار بازار سرمايه نيازمند مشوق براي فعاالن و 

اعضا است و شايد اين بخش هم دچار مساله باشد.وي ادامه 
داد: بخش بعدي مربوط به مجازات هاي قوه قضاييه است 
و اين مجازات ارتباط چنداني با بازار سرمايه ندارد. چراكه 
قانون مجازات اسالمي را داريم و نبايد قانون بازار سرمايه 
با نگاه تنبيهي و اينچنيني نوشته مي شد چون باعث عدم 
جذابيت مي شود.اين كارشناس اقتصادي گفت: آخرين 
موضوع الزام ناشران بورسللي براي تقسيم سود از طريق 
سجام است. از سوي ديگر پرداخت سود با حداكثر سه ماه 
زمان، مغاير با قانون تجارت است و بايد ببنيم اين مغايرت را 
چگونه حل مي كنند. باتوجه به شرايط نقدينگي شركت ها 
شللايد به ناشران بورسي فشللار آورده شللود اما از نظر 
سرمايه گذاران خريد شايد گزينه جذابي باشد.سماواتي 
در نهايت اظهار كرد: آخرين نكته مربوط به صندوق پروژه 
در سطح ملي اسللت. با توجه به تعداد پروژه هاي نيمه 
كاره اي كه در سطح كشور داريم اگر به صورت اجرايي به 

اين بخش پرداخته شود مي تواند جذاب باشد.

   تاثير قانون بازار سرمايه روي اقتصاد كشور
فردين آقابزرگي، كارشناس بازارسرمايه درخصوص قانون 
جديد بازار سرمايه گفت: كانون كارگزاران و كانون نهادي 
سرمايه گذاري تقريبا پنج ماه وقت گذاشتند و درخصوص 

بند بند اين پيش نويس پيشنهاداتي را مكتوب دادند.
وي تشريح كرد: در نسللخه اول اين پيش نويس، موارد 
مختلفي وجود دارد. براي مثال ما براي ماده 3 اين قانون 
پيشنهاداتي داشتيم اما در قانون سال 1394 با تغييراتي 
يك سللري آيين نامه هاي انضباطي و دستورالعمل هاي 
عرفي را تبديل به قانون كردند كه اين موضوع جاي تاسف 
دارد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: علي رغم نگاه 
توسعه اي كه كشور بايد به بازار سرمايه بايد داشته باشد، 
اما برعكس كارها با يك فاصله از حوزه كارشناسي انجام 
مي شود و دقت الزم در اين خصوص وجود ندارد. آقابزرگي 
تاكيد كرد: اگر بخواهيم پيشنهادهايي كه كميته قانون 
كانون كارگزاران ارايه كرده با پيش نويس مقايسه  كنيم 
مي بينيم كه فاصله زيادي وجللود دارد.وي ادامه داد: به 
نظر مي رسد خواسته اي كه فعاالن بازار سرمايه داشتند 
به هيچ عنوان حاصل نمي شود. طرح موضوع اصالح قانون 
ممكن است به چندين سال آينده موكول شود. اميدواريم 
اين اصالحات پيشنهادي كه بر مبني بر كار كارشناسي از 
نظر فني، حقوقي و اقتصادي بوده است عملي شود. اين 
كارشناس بازارهاي مالي با اشاره به فرصت 10 روزه براي 
ارايه نظرات گفت: با توجه به ويرايش هاي اوليه كه مطرح 

شده است. انتظار مي رود هر گونه اصالح و ويرايش نهايي 
كه انجام شود مجددا به حالت اول بر مي.گردد. اين موضوع 
به صالح نيست و بايد پيش نويس قانون بازار سرمايه بر 
اساس نظر تخصصي كارشناسان باشد و در غير اين صورت 

به نظام اقتصاد و بازار سرمايه ضربه بزرگي وارد مي شود.

    ارتقا سواد مالي در بازار سرمايه
حميد اسللدي، كارشناس حقوقي بازار سللرمايه درباره 
پيش نويس قانون جديد بورس گفت: پيش نويس قانون 
بازار جديد بايد به سمت رشد و ارتقاي سواد مالي در بين 
اهالي بازار سللرمايه و جامعه سهامداران پيش برود كه از 
نظر من اين بخش بايد تقويت شللود.وي ادامه داد: نكته 
بعدي ايجاد و توسللعه ابزارهاي مالي جديد است كه بايد 
در پيش نويس درنظر گرفته شود. ما بايد در بازار سرمايه 
به سمت ابزارهاي مالي جديد حركت كنيم. اسدي تاكيد 
مي كند: در بحث صالحيت، نهادهاي دولتي، وزارتخانه ها، 
شركت هاي دولتي و مسللووالن ذيربط وجود دارند. اين 
است كه ما بايد در پيش نويس قانون بازار سرمايه، بخش 
دخالت هاي دولتي و ورود دولت به هرگونه قيمت گذاري 
دستوري در بازار سرمايه و كاالهاي پذيرفته شده در بورس 
اوراق بهادار را محدود كنيم كه بتوانيم از بازار حمايت كنيم.

    اصالح قوانين بورسي به كجا رسيد؟
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسلليون اقتصادي 
مجلس، با اشاره به اينكه لزوم اصالح قانون بازار سرمايه 
از مدت ها قبل در دستوركار كميته تخصصي كميسيون 
اقتصادي قرار گرفته بود، گفت: گزارش نهايي اين موضوع، 
۲4 خردادماه در كميسيون اقتصادي مجلس قرائت شد.

به گفته وي، مقرر شد گزارش در سامانه مركز پژوهش هاي 
مجلس شللوراي اسللالمي بارگذاري و ظرف بللازه اي 10 
روزه، متخصصان و مجموعه هاي مختلف از جمله بخش 
خصوصي، سللازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و 
وزارت امور اقتصاد و دارايي، نظر خود را به دبيرخانه كميته 
تخصصللي ارايه كنند تا ظرف يك ماه آينده كميسلليون 
بتواند اصالح قانون بازار سرمايه را كه منجر به رفع بخشي از 
دغدغه هاي مردم درباره وضعيت كنوني بازار سرمايه است، 
ارايه دهد. اما قانون بازار سرمايه چيست و از چه زماني لزوم 
اصالح آن مطرح شللد؟ اول دي ماه سللال گذشته بود كه 
پيش   نويس طرح »اصالح قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اسللالمي ايران« كه در كارگروه بازار سللرمايه كميسيون 
اقتصادي مجلس تهيه شده و داراي 16 ماده بود، به منظور 

بررسي و اعالم نظر در اختيار فعاالن بازار سرمايه قرار گرفت.
محورهاي اصلي اين طللرح، افزايش بحث هاي نظارتي و 
شفافيت براي شوراي عالي بورس و سازمان، پررنگ   تر كردن 
نقش سازمان بورس در تصميم گيري   هاي اقتصادي كشور، 
پرهيز از كلي گويي و كمي كردن چگونگي افزايش فرهنگ 
سهامداري، تامين مالي پروژه هاي بزرگ دولتي از طريق 
صندوق   پروژه با تاكيد بر قوانين خصوصي سللازي، حذف 
ماليات ارزش افزوده از عمليات تامين مالي و كاهش ماليات 
به منظور مشوق سللرمايه گذاري، پررنگ   تر كردن نقش 
بورس كاال و جلوگيري از قاچاق فرآورده هاي نفتي و خروج 
محصوالت پتروشيمي و پااليشگاهي از شمول قيمت گذاري 
دسللتوري و فراهم آوردن امكان ايجاد كانون سهامداران 
حقيقي هستند.به دنبال ريزش شديد بورس در تابستان 
سال 1399 و زيان بسياري از سهامداران، معضالت قانوني در 
بازار سرمايه بيش از پيش خود را نشان داد. پس از اين موضوع 
بود كه اصالح قانون بازار اوراق بهادار، مورد تاكيد فعاالن و 
كارشناسان بازار سهام قرار گرفت و لزوم بروزرساني و اصالح 
اين قانون، به نمايندگان مجلس و متوليان بازار سللرمايه 
گوشزد شد. با اين حال، پيش نويس اين طرح از همان ابتدا 
مورد انتقاد شديد فعاالن بازار قرار گرفت. )يكي از بخش هاي 
اين طرح كه بيش از همه با موج واكنش هاي منفي بورسي ها 
مواجه شللد، جرم انگاري فعاليت هاي مرتبط با بورس در 
فضاي مجازي بود.( با باال گرفتن اين انتقادات، نمايندگان 
مجلس اعالم كردند كلله اين پيش نويس تنها در حد يك 
طرح بوده و به منظور دريافت نظرات و پيشنهادات مختلف 
به مسووالن مربوطه ارايه شللده است. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس نيللز، در واكنش به صحبت هاي مطرح 
شده از سوي كارشناسان بازار سرمايه نسبت به پيش نويس 
تغيير قوانين بازار سرمايه گفت: 16 ماده رونمايي شده در اين 
پيش نويس، فاز نخست تصميماتي است كه در يك گزارش 
ارايه شده تا مسووالن حاضر در بازار سرمايه بتوانند نسبت به 
آن اظهارنظر كنند. تغييرات اعمال شده درخصوص آموزش 
و فضاي مجازي كه با حاشيه هاي زيادي از سوي كارشناسان 
همراه بود، فقط در حد يادداشتي است كه يكي از اعضاي 
مجلس آن را تنظيم كرده است تا در كميته مورد بحث قرار 
گيرد. قانون بازار اوراق بهادار )مصوب سال 1384( و قانون 
توسعه ابزارها )مصوب سال 1388(، تنها قوانين موجود در 
حوزه بورس هستند كه بسياري از بخش هاي اين قوانين نيز، 
همچنان اجرايي نشده اند. از سوي ديگر، حدود 6 ماه از ارايه 
پيش نويس طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار مي گذرد 

و تكليف اين موضوع هنوز مشخص نيست.
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ارايه طرحي جديد براي
تبليغات بورسي در فضاي مجازي

سنا| ولي اسماعيلي، رييس كميسيون اجتماعي با 
بيان اينكه براي مبارزه با فسللاد، عزمي همگاني الزم 
است گفت: در صورت شفاف سازي اقتصاد، ارايه اطالعات 
درسللت به مردم و همچنين تقويت و حمايت از سوت 
زنان، كشور به سللمت جامعه ايده آل بدون اختالس و 
دزدي نزديك مي شود. سللوت زني فساد، اقدام بسيار 
مناسللب به معناي نظارت مردمي اسللت كه در اكثر 
كشورهاي دنيا انجام مي شللود. ولي اسماعيلي تاكيد 
كللرد: اين كار در جامعه به ويژه در بازار سللرمايه بايد با 
تشويق و حمايت همراه باشد. وي عنوان كرد: به منظور 
ايجاد شفاف سازي اقتصاد، مجلس از طرح سوت زني به 
خصوص در بازار سرمايه حمايت مي كند. بنابراين بايد 
عالوه بر بازار سرمايه، سللوت زني در ساير دستگاه ها و 
نهادها و حتي مجلس هم وجود داشته باشد. نماينده 
مردم مغان در مجلس با اشللاره به اينكه گزارش هاي 
مردمي و سازمان هاي مردم نهاد بستري مناسب براي 
شناسايي مفاسد و برخورد با آنها است، اظهار كرد: در 
صورت شفاف سللازي اقتصاد، ارايه اطالعات درسللت 
به مللردم و همچنين تقويت و حمايت از سللوت زنان، 
كشور به سللمت جامعه ايده آلي كه اختالس و دزدي 
در آن كاهش يابد، نزديك مي شود. اسماعيلي ادامه داد: 
اهميت سوت زني در بازار سرمايه بايد از سال هاي دور به 
آن پرداخته مي شد اما باز هم دير نيست و چنانچه بتوان 
از سوت زنان در هر ارگان و دستگاهي حمايت كرد، به طور 
حتم جامعه را به سمت پويايي و شفافيت نزديك تر كرده 
و نقش مهمي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه دارد. 

عرضه برق در بورس انرژي
اقتصادآنالين | فريدون عباسي دواني، رييس اسبق 
سللازمان انرژي اتمي تصريح كرد: بعد از توليد، يكي از 
راه ها، كنترل و مديريت مصرف برق اسللت. به عنوان 
مثال محصوالت برقي كه در كشور توليد مي  شود برق 
زيادي مصرف مي كند و بايد به سمت توليد محصوالت 
بهينه سازي برويم. به عنوان مثال در بخش كولرهاي 
آبي بايد موتورهاي جديد جايگزين موتورهاي قديمي 
شود و تعويض آن با نظارت وزارت نيرو باشد تا كاهش 
مصرف اتفاق بيفتد. اگر در توليد صنايع برقي به سمت 
دانش روز برويم 5 سال به زمان نياز داريم اما 40 درصد 
از حجم مصرف برق در كشور كاهش مي يابد. از سوي 
ديگر براي كولرهاي گازي بايد اسللتفاده از كولرهاي با 
دانش روز و فناوري اينورتر را معرفي كنيم و با عرضه و 
فروش كاالهاي پر مصرف مقابله كنيم. وي تاكيد كرد: 
توليد معقول طي 5 سال اتفاق مي افتد و در اين مدت 
اگر بخواهيم بخش خانگي به صورت مستمر برق داشته 
باشللند بايد برق صنايع قطع شود كه اين كار منجر به 
گراني كاالهايي است كه در بورس كاال عرضه مي شود. 
براي جبران اين منظور و شفافيت در عرضه و تقاضا بايد 
نرخ خوراك نيروگاه هللا افزايش يابد و نرخي هم كه به 
صنايع مي رسد شفاف شود. عباسي دواني توضيح داد: 
با شروع فصل گرما و كمبود بارش ها بخش برق آبي نيز 
خيلي قابل استفاده نيست، از اين رو پيشنهاد مي شود 
صنايعي كه برق مازاد دارند در بورس انرژي عرضه كنند 
تا كشف قيمت درستي اتفاق بيفتد. در اين صورت فشار 
به نيروگاه ها كاهش مي يابد يا مازاد توليد در سبد صادرات 
قرار مي گيرد.رييس اسبق سازمان انرژي اتمي تصريح 
كرد: برق تاكنون در بورس مورد معامله قرار نگرفته 
است و وزارت نيرو براي انجام اين كار بايد زيرساخت 
آن را فراهم كند اما پيشنهاد مي شود همزمان با اين كار 
وزارت نيرو و وزارت صمت تفاهمنامه اي در خصوص 

تعويض محصوالت پر مصرف برق داشته باشند. 

افزايش نرخ بهره
تورم را در ايران كم مي كند؟

افزايش نرخ تورم تنها محدود به ايران نيست، دست كم 
در دوره فعلي كشورهاي مختلف با اين مشكل مواجهند 
و همگي براي عبور از اين وضعيت به افزايش نرخ بهره 
بانكي روي آوردند. تا به امروز روسيه، امريكا، انگلستان 
و سوييس با افزايش نرخ بهره به مقابله با افزايش تورم 
برخواسته اند و به احتمال زياد كشورهاي حوزه يورو و 
كانادا نيز به زودي چنين روشي را اتخاذ خواهند كرد.در 
اين ميان براي اقتصاد ايران كه هميشه سايه تورم را باالي 
سرخود داشته است، افزايش نرخ بهره بانكي تا چه اندازه 
مي تواند موثر باشد؟ وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان 
در پاسخ به اين پرسش به تجارت نيوز مي گويد: هرچند 
نرخ بهره بانكي در ايران عدد بااليي است اما در مواجهه با 
شرايط تورمي موجود بايد در اين مورد بازنگري صورت 
بگيرد.وي با يادآوري اينكه نرخ بهره بانكي ابزاري است 
كه همه نظام هاي اقتصادي از آن براي كنترل سرعت 
گردش پول اسللتفاده مي كنند، افللزود: هرچند نظام 
اقتصاد و سيستم بانكي ايران وضعيتي متفاوت از دنيا 
دارد اما در وضعيت فعلللي بايد به اين قضيه به صورت 
جدي فكر كرد. با شرايطي مواجه  هستيم كه پول داغ با 
سرعت بااليي در حال شكل گيري است، در اين وضعيت 
مردم ترجيح مي دهند پول را با دارايي ديگري تعويض 
كنند، اين اتفاق براي اقتصاد كشور خوشايند نيست و 
بايد روند آن را كند كرد.به گفته شقاقي شهري راهكار 
موثر اين است كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي براساس 
يك طرح برنامه ريزي شده به سمتي بروند تا بخشي از 
نقدينگي اشخاص در قالب سپرده هاي دو تا سه ساله در 
اختيار بانك ها قرار بگيرد، اين اتفاق شايد تامين نقدينگي 
بنگاه ها را با مشكل روبرو كند در نهايت به سود اقتصاد 
ايران است.وي با يادآوري عقب ماندگي بهره بانكي از نرخ 
تورم افزود: به نظر من بهتر است سيستم بانكي يك بار 
ديگر پروژه حساب هاي سپرده دو تا سه ساله را باز كند و به 
صاحبان اين حساب ها بهره اي در حد تورم موجود يا تورم 
مورد پيش بيني پرداخت كند. وي تفاوت هاي امريكا و 
روسيه براي كنترل تورم از طريق افزايش نرخ بهره بانكي 
را يادآور شللد و افزود: به نظر مي رسد مهار نرخ تورم در 
اقتصاد ايران به افزايش نرخ بهره به سبك روسي نياز دارد 
و افزايش نرخ بهره به سبك امريكايي ديگر جوابگو نيست.

عرضه اوليه ها اصالح مي شوند
ميثم فدايي، مديرعامل فرابللورس ايران در همايش 
چشم انداز اقتصاد 1401 و فرصت هاي پيشرو گفت: 
فعاالن بازار در خصوص شاخص كل انتقاداتي را دارند 
و معتقدند اين شاخص بيانگر وضعيت بازار نيست از 
اين رو در اين خصوص بايد شاخصي طراحي شود كه 
وضعيت بازار را بهتر نشللان دهد. مديرعامل فرابورس 
در خصوص افزايش نقدشللوندگي گفت: در سللهام 
شركت هاي بازار پايه، نمادهايي بودند كه بيش از يك 
سال در صف فروش قفل بودند كه بنا به عوامل مختلف 
بازاري، اقتصادي يا فاندامنتال نيازمند تعديل قيمت 
بودند. بنابراين اين طرح از اواخر آذر ماه سال گذشته 
مطرح شد كه حجم مبنا براي شركت هايي كه بيش 
از ۲0 روز در صف خريد يا فروش بودند، براي افزايش 
نقدشوندگي بازار حذف شود تا سهامداران به راحتي 
بتوانند بلله معامله بپردازند.  وي بللا بيان اينكه انتظار 
داريم بعد از فصل مجامع و با بازگشللايي نمادها ديگر 
سهم قفل شده در صف خريد و فروش نداشته باشيم، 
افزود: در خصوص بازارهاي اصلي هم اگر نمادي داراي 
بازارگردان باشد، با شرايطي كه سازمان بورس تعيين 
مي كند، حجم مبنا حذف مي شللود. بللا اين تصميم 
نوسان شللاخص فرابورس كمتر و همچنين تصميم 
گرفته شده كه اگر سهمي 1.5 برابر ميانگين حجم مبنا 
ماهانه معامله شد، حجم مبنا در آن نماد حذف شود. 
فدايي اظهار كرد: شاخص كل نيز بحث ديگري است 
كه فعاالن بازار هميشلله به آن انتقاد مي كنند كه اين 
شاخص بيانگر وضعيت بازار نيست. در پاسخ مي توان 
گفت از نظر متخصصان شللاخص كل بايد شامل چه 
بازارهايي باشد و همچنين وزن سهم هاي مختلف در آن 
چقدر است؟ موضوع ديگر شركت هاي سرمايه گذاري 
و زيرمجموعه هاي آنهاست كه ابهام زيادي دارند زيرا 
شاخص كل يك بار به خاطر شركت هاي زيرمجموعه 
باال مي رود و بار ديگر به خاطر شركت سرمايه گذاري 
رشللد مي كند.  فدايي در همايش »چشم انداز اقتصاد 
1401 و فرصت هاي پيش رو« كه به همت كارگزاري 
پيشرو در تاريخ ۲7 خردادماه 1401 برگزار شد، گفت: 
براي اصللالح عرضه اوليه شللركت ها به صندوق هاي 
سللرمايه گذاري مقرر شللد كف قيمتي تعيين شود 
و همچنين تعللداد صندوق ها افزايللش يابند. وي در 
خصوص تغيير دامنه نوسان نيز بيان كرد: تغيير دامنه 
نوسللان دي ماه 1400 مطرح و قرار شد هر فصل يك 
درصد در بورس و فرابورس دامنه نوسان افزايش يابد، 
اما با توجه به شللرايط مبهم بودجه و برجام مقرر شد 
اين تصميم در شللرايطي پايدارتري عملي شللود. در 
حال حاضر با افزايش يك درصدي دامنه نوسللان در 
فرابورس شللاهد كاهش صفوف فروش هستيم. علي 
سرزعيم، اقتصاددان نيز در بخش ديگري از اين سمينار 
در خصوص نامه ۲5 اقتصاددان كه سال 99 منتشر شد، 
گفت: من سر حرف هاي قبلي خود هستم اما آن نامه 
ادبياتي داشت كه متاسفانه از آن نامه اشتباه برداشت 
شد.  وي ادامه داد: با توجه به متغيرهاي كالن، اقتصاد 
ايران در مسير احيا است. شروع تحريم ها مانند مشتي 
بود كه به اقتصاد ايران وارد شد اما پس از دو سال فعاالن 
بازار خود را با تحوالت و تغييرات تطبيق دادند و امسال 
به رشد مثبت رسيديم. در كوتاه مدت رشد ادامه دارد 
ولي در بلندمدت اوضاع اقتصادي به هم مي ريزد.  شهاب 
موسوي، مديرعامل آساسرمايه نيز بيان كرد: متغيرهاي 
زيادي وجود دارد كه روي بازار و سرمايه گذاري اثر دارد؛ 
تحليلگران بايد بللا احاطه به اخبار و تحوالت داخلي و 
خارجي موضع خود را مشخص كنند. براي مثال تغيير 
قيمت دالر، نللرخ بهره، حامل هاي انرژي و امثال اينها 
متغيرهايي هستند كه روي بازار اثر دارند؛ ريسك باال 
رفتن نرخ بهره فدرال رزرو بسلليار جدي است. مهدي 
سوري، كارشناس بازار سرمايه گفت: پي بر يي بازار در 
بلندمدت پايين تر از 4.8 مرتبه نبوده كه مي توان نتيجه 
گرفت ريسك خاصي بابت ريزش بازار وجود ندارد و با 
منتشر شدن گزارش هاي سه ماهه انتظار كاهشي پي 
در پي بازار را تا آخر سال خواهيم داشت.علي محموديان، 
مدير سرمايه گذاري كارگزاري پيشرو اظهار كرد: رفتار 
جمعي بازار نه تنها ميانگين نظرات تحليلگران نيست 
بلكه برآيند رفتار تك تك افراد هم نيست. بزرگان بازار 
هم مي توانند اشللتباه كنند زيرا رفتار معامالتي  آنها 
درسللت نبوده است. زماني مي توان گفت كه شاخص 
روند صعودي خوبي را شروع كرده كه 15 درصد باالتر 
از سللقف قبلي خود معامله شللود. آراد پوركار، مدير 
تحليل كارگزاري پيشللرو در پايان اين گردهمايي 
گفت: افزايش ارزش معامالت مهم ترين معيار براي 
رشد بازار سرمايه است. با جابه جايي سرمايه از سهام 
به صندوق هللا و برعكس ارزش كل بازار باال و پايين 
مي شود، اگر فقط بازار سهام را در نظر بگيريم، تحليل 

و سرمايه گذاري مشكل مي شود.

چرايي پايين بودن  قيمت سهام 
در شاخص1/6 ميليوني

از سللوي ديگر مي توانيللم بگوييم كه متاسللفانه 
ريسللك هاي زيادي پيش روي بازار داريم؛ تحريم 

گروه پتروشيمي، نرخ بهره بين بانكي كه...
 باالي ۲0 درصد اسللت، قطع برق در بسللياري از 
صنايع و علي الخصوص برجامي كه ديگر زمزمه اين 
است كه وجود نداشته باشد. همه اين باعث مي شود 
كه سهامداراني كه مي دانند بازار ارزنده است كسي 
جرات خريد در قيمت هاي كنوني نداشته باشد. اما 
نگاه شما را معطوف مي كنيم به ارزش معامالت در 
هفته جاري كه بايد باالي 5 الي 6 هزار ميليارد تومان 
دو- سه روزي معامله شود و حجم معامالت افزايش 
يابد و تعداد كد هاي حقيقي فعال تعدادشان رشد 
داشته باشد كه يك پيوت يا ناحيه چرخش بازار را 
بتوانيم شناسايي كنيم. هر چقدر بازار ارزنده باشد 
تا مادامي كه پول در اين بازار نيايد مي توانيم بگوييم 
كه ريسك اصالح بازار به زعم بسياري از كارشناسان 

وجود داشته باشد.

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

عيارسنجي  پيش نويس قانون جديد بازار سرمايه

معامالت  بورس كم رمق شد
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت دومين روز 
كاري هفته يعني يكشنبه، ۲9 خردادماه با يك هزار و 
775  واحد كاهش در ارتفاع يك  ميليون و 545 هزار 
واحدي قرار گرفت. معامله گران در اين روز در دو بازار 
بورس و فرابورس بيللش از 9 ميليارد و 471 ميليون 
سللهم، حق تقدم و اوراق بهادار را به ارزش 6۲ هزار و 

777 ميليارد ريال معامله كردند.
شللاخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز با 
يك هزار و 775 واحد كاهش، در ارتفاع يك ميليون و 
545 هزار واحد ايستاد. شاخص هم وزن با 178 واحد 
افزايش به 4۲5 هزار و 360 واحد و شللاخص قيمت 
با 109 واحد رشللد به ۲60 هزار و 46۲ واحد رسلليد. 
شللاخص بازار اول، يك هزار و 150 واحد و شللاخص 
بازار دوم، چهار هزار و 38 واحد كاهش را ثبت كردند.

روز اخير در معامالت بورس تهران، بيش از 6 ميليارد 
و 350 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 

37 هزار و 70 ميليارد ريال معامله شد.
همچنين پتروشلليمي مبين )مبين( با 534 واحد، 
پتروشلليمي پارس )پارس( با 5۲6 واحد، بانك ملت 
)وبملت( با 447 واحد، سرمايه گذاري گروه توسعه ملي 
)وبانك( با ۲05 واحد، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شستا( با 164 واحد، فجر انرژي خليج فارس 
)بفجر( با 161 واحد و فروشللگاه هاي زنجيره اي افق 
كوروش )افق( با 146 واحد با تاثير مثبت بر شاخص 
بورس همراه شدند. در مقابل پتروشيمي نوري )نوري( 
با يك هزار و 395 واحد، توسعه معادن و صنايع معدني 

خاورميانه )ميدكو( با 668 واحد، پااليش نفت اصفهان 
)شللپنا( با 4۲9 واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( 
بللا 40۲ واحد، ايران خودرو )خللودرو( با 303 واحد و 
پااليش نفت تهران )شتران( با ۲99 واحد تاثير منفي 
بر شللاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، ديروز 
نماد سيمان آبيك )سللآبيك(، بانك ملت )وبملت(، 
پتروشلليمي نوري )نوري(، شركت سللرمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شستا(، پااليش نفت اصفهان )شپنا(، 
ايران خودرو )خودرو( و زامياد )خزامياد( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه بانك ها هم در معامالت 
روز يكشنبه صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه يك ميليارد و 511 ميليون برگه سهم 

به ارزش پنج هزار و ۲61 ميليارد ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز روز يكشنبه بيش از 146 واحد 
كاهش داشت و به ۲0 هزار و 963 واحد رسيد. در اين 
بازار سه ميليارد و 1۲1 ميليون برگه سهم و اوراق مالي 
به ارزش ۲5 هزار و 374 ميليارد ريال دادوسللتد شد، 
تعداد دفعات معامالت امللروز فرابورس بيش از ۲3۲ 

هزار و ۲5۲ نوبت بود.
نمادهللاي توليد نيروي برق دماونللد )دماوند(، گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي )سمگا(، زغال سنگ 
پرورده طبس )كزغال(، سيمان سللاوه )ساوه(، نفت 
ايرانول )شرانل(، توليد برق عسلللويه مپنا )بمپنا( و 
نيروگاه زاگرس كوثر )بزاگرس( با تاثير مثبت بر شاخص 

فرابورس همراه بودند. همچنين بيمه پاسارگاد )بپاس(، 
بانك دي )دي(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، آهن و 
فوالد غدير ايرانيان )فغدير(، شركت سرمايه گذاري 
مالي سهر صادرات )وسللپهر( و داروسازي دانا )ددانا( 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    ركود بورس آغاز شده است؟
به باور بسللياري از كارشناسللان وضعيتي كه فعال در 
بازار سرمايه برقرار شده حاكي از وجود فضاي ركود در 
بورس تهران است. بسياري از فعاالن بازار نيز معتقدند 
سياست هاي نادرستي كه در روزها و هفته هاي اخير 
از سوي دولت اتخاذ شده اين فضا را در بازار سهام ايجاد 
كرده است. به باور اين عده از اهالي بازار، تصميمات و 
سياسللت هاي وزارت صمت بيشترين تاثير را در اين 
زمينه دارد. البته نبايد از تاثير روند توقف مذاكرات اتمي 
بر وضعيت بازار سرمايه نيز غافل شد. به اعتقاد بسياري 
از تحليلگران بورسي تحريم هايي هم كه اخيرا برعليه 
جمهوري اسالمي ايران وضع شللده در رقم خوردن 

فضاي ركود در بازار سهام موثر است.
البتلله مللواردي مانند قطعللي برق صنايعللي مانند 
سيماني ها و فوالدي ها نيز اثر مهمي در افت شاخص 
كل بورس تهران دارند. اما كارشناسللان اعتقاد دارند 
فعاالن بازار بايد از شاخص هم وزن براي تحليل شرايط 
بورس اسللتفاده كنند. شاخص كل به نظر بسياري از 
صاحبنظران مولفه مناسبي براي ارزيابي وضعيت بازار 

نيست و نمي تواند بيانگر وضعيت بازار باشد.

    سكه بورسي محدود شد
طبق اطالعيه جديد بورس كاال، خريداران سكه بورسي 
از يكشنبه در هر سللفارش حداكثر مي توانند 10 سكه 
سفارش خريد بگذارند. در اين اطالعيه جديد كه با عنوان 
»اعمللال حداكثر مقدار ثبت هر سللفارش در نمادهاي 
گواهي سپرده كااليي سكه طال « منتشر شده، آمده است: 
به اطالع فعاالن بازار گواهي سپرده كااليي مي رساند از 
روز يكشنبه 1401/03/۲9 تا اطالع ثانوي حداكثر مقدار 
ثبت سللفارش خريد در هر سفارش ارسالي براي هر كد 
معامالتي )به استثناي بازار گردان( در نمادهاي معامالتي 
گواهي سپرده كااليي سكه طال به ميزان 1000 گواهي 

سپرده كااليي )معادل 10 قطعه سكه طال( خواهد بود.
گواهي سپرده سللكه طال يكي از ابزارهاي مالي است 
كه از سللال 94 با هدف افزايش امنيت و آرامش خاطر 
سرمايه گذاران، كشف قيمت رسمي سكه و شفافيت 
قيمتي آن به وجود آمد. گواهي سللپرده، ابزاري مالي 
اسللت كه شللخص دارنده ايللن گواهللي روي دارايي 
سپرده گذاري شده مالكيت دارد. بنابراين گواهي سپرده 
سكه طال يك گواهي است كه بيانگر مالكيت صاحب 
آن به سكه هاي طاليي اسللت كه در انبار يعني خزانه 
بانك هاي مورد تاييد بورس كاال شامل بانك هاي رفاه 
كارگران، صادرات، ملت، سامان و آينده سپرده گذاري 
شده اسللت. پشللتوانه اين مالكيت هم رسيدي است 
كه پس از تحويل توسللط انباردار به سرمايه گذار داده 
مي شللود. به همين دليل مقدار سكه خريداري شده و 
مكان انبار در گواهي سپرده سكه طال بايد آورده شود. 
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گروه راه و شهرسازي|
زير پوسته مديريت شهري تغيير و تحوالتي در حال شكل گيري 
است. البته منظور خروج عليرضا زاكاني از »بهشت« و رفتن به 
»پاستور« نيست، چه آنكه طي روزهاي گذشته بارها و بارها 
اين گمانه زني تكذيب ش��ده اس��ت و ديروز نيز به صراحت، 
مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران در حاشيه نشست 
علني اين شورا اين مساله را به طور كل تكذيب كرد. تغيير و 
تحوالت اما مربوط به نوع مديريت امور است كه از »جهادي« به 
»مشاركتي« و حاال از مشاركتي به »حمايتي« بدل شده است. 
مجموعه مديريت شهري يعني شوراي شهر ششم و مديران 
ارشد شهرداري قبل از روي كار آمدن، از دوران مديريت 12 
ساله در شهر كه به عنوان »جهادي« شناخته مي شود به عنوان 
الگو ياد مي كردند، اما در ميانه راه، و در پي مشاهده مستقيم 
مشكالت شهري، عليرضا زاكاني، شهردار تهران درباره چرايي 
راه اندازي قرارگاه هاي مختلف در شهرداري، نوع مديريت خود 
را »مشاركتي« خواند. با وجود اين، طي دو جلسه اخير شوراي 
شهر تهران، اعضاي اين شورا به صراحت درباره مساله حمل و 
نقل عمومي )ترافيك و آلودگي هوا( اعالم كرده اند كه »مديريت 
شهري براي حل مشكل ترافيك بيش از اين كاري نمي تواند 
بكند« و از همين رو، خواس��تار ورود و كمك دولت به مساله 
حمل و نقل عمومي پايتخت شده اند. البته اين درخواست همان 
درخواست شوراي شهر پنجم تهران است كه مورد انتقاد شديد 
مديريت جديد شهري قرار داشته است.  به گزارش »تعادل«، 
ديروز معاون ش��هردار تهران نيز از طرف قرارگاه حمل و نقل 
عمومي پايتخت گزارشي را به اعضاي شوراي شهر تهران ارايه 
كرد. گزارشي كه نشان مي داد، حمل و نقل عمومي در همه 
س��طوح اعم از مترو، اتوبوس، تاكسي هاي ون و تاكسي هاي 
سواري با مشكالت عديده اي رو به رو است و به غير از مداخله 

حمايت گرانه دولت چاره اي باقي نمانده است.

    تكميل مترو
 ۳۹ هزار ميليارد تومان اعتبار مي خواهد

مجتبي شفيعي، معاون ش��هردار تهران ديروز در هفتاد و 
يكمين جلسه شوراي اسالمي ش��هر تهران با بيان اينكه 
توس��عه حمل و نقل عمومي، پاك و مديريت تقاضا در اين 
زمينه از رويكردهايي است كه مي تواند تا 1۵ درصد موارد 
موثر در ترافيك را بهبود دهد، اظهار كرد: بنابر تدبير شهردار 
تهران در خصوص موضوعات اولويت دار و نيازمند به تعامالت 
بين بخشي، قرارگاه ها در دستور كار قرار گرفت كه قرارگاه 
توسعه حمل و نقل عمومي و پاك با برگزاري چهار جلسه، 
يكي از اين قرارگاه ها به ش��مار مي رود. اركان هاي اجرايي 
موثر در ترافيك پايتخ��ت حضور دارند و ني��از به قرارگاه 
وجود داش��ت تا هماهنگي بين اين اركان ها ايجاد ش��ود. 

ش��فيعي با بيان اينكه ما براي تجهيزات متحرك، توسعه 
و نوس��ازي بايد برنامه ريزي انجام مي داديم، خاطرنش��ان 
 كرد: توسعه خطوط و نوس��ازي خطوط موجود و نوسازي 
س��خت افزار و بهبود ن��رم افزاري را نيز باي��د دنبال كنيم؛ 
برقي سازي حمل و نقل و توسعه دوچرخه و اسكوترهاي برقي 
نيز از ديگر برنامه هاي مورد اهميت است كه بايد دنبال شود.

     موجودي مترو و كاستي هاي آن؟
وي با اشاره به تدوين ۵۹ برنامه عملياتي، يادآور شد: در حال 
حاضر 1۴۳ ايس��تگاه و هزار و ۵21 واگن داريم كه 2۶۰ واگن 
دو طبقه و هزار و 2۹۵ واگن يك طبقه است؛ براي رسيدن به 
مدت زمان ميانگين دو دقيقه، به هزار و ۴۶۷ واگن نياز داريم 
و 1۵۰۰ واگن نيز براي خطوط 8 تا 11 نياز داريم. ش��فيعي با 
بيان اينكه در بخش اتوبوسراني متوسط عمر ناوگان 1۰ سال 
و بخش خصوصي 1۵ سال است، خاطرنشان كرد: پنج هزار و 
1۷ دستگاه موجود در بخش ملكي و دو هزار و 2۷۴ دستگاه 
اتوبوس فعال داريم و ۳۰۳ دستگاه ميني بوس نيز فعال هستند.

     فرسودگي كامل ناوگان تاكسي ون ها
وي با اش��اره به اينكه در تاكسيراني ۷8 هزار و ۷8۴ تاكسي 
داريم، اظهار كرد: از اين تعداد شش هزار و ۵۰۷ دستگاه ون 
هستند كه به طور كامل فرسوده هستند و از ۷2 هزار و 2۷۷ 
دستگاه تاكس��ي ۵2 درصد باالي 1۰ سال هستند و به سن 
فرسودگي رسيدند؛ ميانگين سفر با تاكسي 18.۴ درصد و 
ميانگين جابه جايي ۳.۴ ميليون سفر در روز است. شفيعي با 
اشاره به تعريف 12 پروژه در توسعه مترو، يادآور شد: 2۷۶ هزار 
ميليارد تومان و ۳۰۶ ميليون يورو براي توسعه مترو در دوره 
چهار ساله پيش بيني شده است؛ در حال حاضر براي تكميل 
خطوط فعلي ۳۹ هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه 
شبكه فعلي مترو از نظر طول شبكه رتبه بيستم دنيا را دارد، 

گفت: ارزان ترين كرايه دنيا در مترو به تهران اختصاص دارد.

    اتوبوس هاي دوطبقه به تهران بازمي گردند
ش��فيعي اضافه كرد: از مح��ل اتوبوس ه��اي كاركرده 
توليد اروپا، ۵۰ دس��تگاه اتوبوس وارد ش��ده كه در حال 
سرويس و تعميرات اوليه است و پس از اخذ مجوز دولت 
شماره گذاري آن انجام خواهد شد كه شامل اتوبوس هاي 
تك واگن، دو واگن و دو طبقه است كه از اين تعداد پنج 
دس��تگاه از اتوبوس هاي دو طبقه خواهد بود. وي افزود: 
تمام اين دستگاه ها يورو۴ يا يورو۵ هستند و استانداردهاي 
مورد نياز ما را تأمين مي كنند؛ قيمت خريد اين اتوبوس ها 

از هزينه اورهال اتوبوس هاي موجود كمتر است.

    پيشنهاد دعوت از رييس جمهور
پرويز سروري، نايب رييس شوراي شهر تهران نيز در حاشيه 
هفتاد و يكمين جلسه شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به 
ارايه گزارش معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري پايتخت 
در اين جلسه، اظهار كرد: گزارش ها نشان مي دهد وضعيت 
حمل و نقل در دوره گذشته به اندازه زيادي افت كرده است. 
در حال حاضر با وجود كمكي كه دولت براي توسعه حمل 

و نقل تهران مي تواند انجام دهد، باز هم با مشكالت جدي 
در اين زمينه در رس��يدن به سرانه ها رو به رو هستيم. او با 
بيان اينكه پيشنهاد يكي از اعضا اين بود كه از رييس جمهور 
دعوت ش��ود كه به موضوع حمل و نقل ورود داشته باشد، 
تصريح كرد: الزم اس��ت رييس جمهور در اين زمينه وارد 
شود تا بتوانيم گام هاي جدي برداريم و از وضعيت موجود 
به موقعيت مطلوب برسيم چون فاصله زيادي بين اين دو 

فضا وجود دارد. وي افزود: بيشترين منابع سال 1۴۰1 به 
حمل و نقل اختصاص يافته اما با تمام اين موارد، نمي توانيم 
بدون همكاري دولت به نقطه قابل قبولي رسيد. سروري 
تأكيد كرد: به همين دليل قرارگاه حمل و نقل عمومي 
و پاك تشكيل شده كه تمام دستگاه ها هم افزايي داشته 
باشند و بتوانند گام هاي جدي و مفيد در كنترل ترافيك 

كه تأثير جدي در كاهش آلودگي هوا دارد، بردارند.
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برخورد با راننده اتوبوس
متهم به مرگ دختر 2 ساله

معاون ش��هردار ته��ران در واكنش به اق��دام راننده 
اتوبوس در خصوص پنچر كردن آمبوالنس از برخورد 
با اين راننده بخش خصوصي شركت واحد اتوبوسراني 
خبر داد.به گزارش ايلنا، سيدمجتبي شفيعي معاون 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در واكنش 
به اين حادثه گفت: پيش بيني هايي در حوزه اخالق 
حرفه اي و رعايت ضوابط در آيين نامه انضباطي شده 
اس��ت. او افزود: البته راننده اتوبوس مربوط به بخش 
خصوصي بود ك��ه فرقي نمي كن��د و راننده ها بايد 
پاسخگوي رفتار خود باشند. اين مورد به طور خاص در 
حال پيگيري است تا ابعاد كار مشخص شود و متناسب 
با رفتار برخورد انجام مي شود. معاون شهردار تهران 
در خصوص بداخالقي هاي برخي رانندگان اتوبوس 
گفت: اين افراد در شرايط سخت كاري كه قرار دارند 
اين اتفاقات محتمل اس��ت كه البته الزم است مردم 
گزارش ه��اي الزم را ارايه دهند ت��ا برخورد صورت 
گيرد. چن��دي پيش راننده اتوبوس ش��ركت واحد 
الستيك هاي ماشين آمبوالنس��ي كه در خط ويژه 
پارك كرده بود را پنچر مي كند كه منجر به تاخير در 
انتقال آن به بيمارستان و مرگ دختر 2 ساله مي شود.

اليحه درآمد پايدار شهرداري ها 
و دهياري ها اصالح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به منظور تامين نظر 
شوراي نگهبان اصالحاتي در مواد اليحه درآمد پايدار و 
هزينه شهرداري ها و دهياري ها اعمال كردند. به گزارش 
ايس��نا، نمايندگان مجلس در جلسه علني يكشنبه 
مجلس، گزارش كميسيون امور داخلي كشور و شوراها 
در خصوص اليحه درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و 
دهياري ها را بررسي كرده و به منظور تامين نظر شوراي 

نگهبان اصالحاتي در آن اعمال كردند.
بند )ال��ف( تبصره )1( ماده )۴( به ش��رح زير اصالح و 
س��ه تبصره به عنوان تبصره هاي ۳، ۴ و ۵ به اين ماده 
الحاق شد:  الف- عوارض محلي، وجوهي است كه براي 
تامين بخشي از هزينه هاي ش��هر و روستا بر مواردي 
اعم از اراضي، مستحدثات، تاسيسات، تبليغات معابر و 
فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از 
اجراي طرح هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي 
غير منقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. 
عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي 
اسالمي ش��هرها و بخش ها پس از تاييد شوراي عالي 
استان ها تهيه گرديده و حداكثر تا پايان آذرماه هر سال 
توسط وزير كشور تصويب و ابالغ مي شود. وضع هرگونه 
عوارض به غير از موارد اعالم ش��ده ممنوع مي باشد و 
مش��مول مجازات درجه شش موضوع ماده 1۹ قانون 
مجازات اس��المي خواهد بود.  تبصره ۳- شهرداري و 
دهياري موظفند كليه عناوين و نحوه محاسبه عوارض 
را پس از طي مراحل قانوني، حداكثر تا پايان بهمن ماه 
براي اجرا در سال بعد به اطالع عموم برسانند. وزارت 
كشور مس��وول نظارت بر اجراي اين تكليف و معرفي 
مستنكفان به مراجع قانوني مي باشد. تبصره ۴- برقراري 
هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كاالهاي وارداتي 
و توليدي و همچنين ارايه خدمات كه در قانون ماليات 
بر ارزش افزوده و ساير قوانين، تكليف ماليات و عوارض 
آنها تعيين شده اس��ت؛ همچنين برقراري عوارض به 
درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات؛ سود سهام شركت ها، 
سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات 
مالي اش��خاص نزد بانك ها و موسسات اعتباري غير 
بانكي مجاز توسط ش��وراهاي اسالمي و ساير مراجع 
ممنوع مي باشد. تبصره ۵- از تاريخ الزم االجرا شدن اين 
قانون، تبصره 1 ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده 
مص��وب 1۳8۷/2/1۷ با اصالح��ات و الحاقات بعدي 
نسخ مي گردد. همچنين نمايندگان با حذف تبصره 1 
ماده ۹ موافقت كردند. همچنين ماده 11 اين طرح به 
شرح زير اصالح شد: ماده 11- مالكين موظفند هنگام 
پرداخت ماليات ماده )۵۹( قانون ماليات هاي مستقيم 
موض��وع ماليات نقل و انتقال قطع��ي امالك و انتقال 
حق واگذاري به ترتيب دو درص��د )2%( و يك درصد 
)1%( به عنوان عوارض به حساب شهرداري محل واريز 
نمايند. تبصره- افراد تحت پوشش كميته امداد امام 
خميني)ره( و سازمان بهزيستي و ساير افراد ناتوان از 
پرداخت، از پرداخت عوارض مذكور معاف هس��تند. 
آيين نامه اجرايي اين تبصره كه شامل نحوه تشخيص 
افراد موضوع اين تبصره براساس سطح درآمد و دارايي 
آنها است، توسط وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماع��ي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري 
كميته امداد امام خميني)ره( تدوين مي شود و حداكثر 
ظرف س��ه ماه از تاريخ الزم االجراءشدن اين قانون به 
تصويب هيات وزيران مي رسد. همچنين تبصره 2 ماده 
)1۵( به شرح زير اصالح شد: تبصره 2- در صورتي كه 
مطالبات قطعيت يافته شهرداري از اشخاص حقيقي و 
حقوقي مستند به اسناد قطعي و بيش از يك ميليارد 
)1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ريال باش��د، پس از طي مراحل 
قانوني مطالبات مذكور در حكم مطالبات مس��تند به 
اسناد الزم االجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي 
مفاد اسناد رسمي خواهد بود. ميزان تعيين شده براي 
مطالبات متناس��ب با نرخ تورم اعالمي توس��ط بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران همه س��اله افزايش 
مي يابد. همچنين تبصره ماده )18( به شرح زير اصالح 
مي گردد: تبصره- دستورالعمل نحوه دريافت تسهيالت 
در دهياري ها توس��ط وزير كش��ور تصوي��ب و ابالغ 
مي گردد. در ماده )2۰( عبارت »سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور« جايگزين »سازمان مذكور« 
گرديد و همچنين عبارت »توسط وزير كشور تصويب 
و ابالغ مي گردد« جايگزين عبارت »توسط وزيركشور 
ابالغ مي گردد« شد و يك تبصره به شرح زير به اين 
ماده الحاق مي گردد: تبصره – اساس��نامه سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور به عنوان موسسه 
دولتي وابس��ته به وزارت كشور توسط هيات وزيران 
تهيه و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجرا شدن 
اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسالمي مي رسد.

نايب رييس شوراي شهر: الزم است رييس جمهور در اين زمينه وارد شود

توپ قرارگاه حمل و نقل در زمين دولت

مهدي چمران، رييس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: 
من چيزي در خصوص رفتن شهردار تهران به دولت 
نه از ايش��ان و نه از نزديكانشان نشنيده ام و ان شاء اهلل 
آقاي زاكاني ش��هردار تهران خواهد ماند. چمران در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه من چيزي در خصوص 
رفتن عليرضا زاكاني از شهرداري به دولت نشنيده ام و 
شايعه اي است كه مطرح مي شود، اظهار كرد: من از خود 
آقاي زاكاني و نزديكان او چيزي نشنيده ام و ان شاء اهلل، 
زاكاني ش��هردار تهران خواهد ماند. رييس ش��وراي 
اسالمي شهر تهران در خصوص ارايه گزارش قرارگاه 

حمل و نقل در جلس��ه شورا هم تصريح كرد: ما هنوز 
اتفاق خاصي در زمينه حمل و نقل و ترافيك نمي بينيم 
و با كمك شهردار و دولت كه بايد در اين زمينه فعال 
باش��د، به دنبال اين هستيم مش��كالت را در زمينه 
حمل و نقل برطرف كنيم. وي با بيان اينكه خاصيت 
قرار گاه عملياتي بودن آن اس��ت، خاطرنش��ان كرد: 
اين قرارگاه ها بايد نتيجه ملموس داشته باشد و اينكه 
درخواست كرديم معاون حمل و نقل ترافيك گزارش 
ارايه دهد مي خواهيم بدانيم چگونه عمل كرده اند و چه 
مشكالتي وجود دارد. ترافيك مسائلي را ايجاد كرده و 

شورا موظف است در رسيدن به راه حل كمك كند؛ من 
هنوز اميدوارم بتوانيم كاري انجام دهيم. چمران با بيان 
اينكه هنوز سامانه هاي شهرداري پس از حمله سايبري 
به طور كامل عملياتي نشده است، يادآور شد: رمزها در 
حال تغيير است و چون از طريق سامانه »تهران من« 
نفوذ كرده اند، نيروها در تالش هستند راه هاي نفوذ را در 
اين سامانه و ديگر سامانه ها ببندند؛ كمي زمان نياز است 
تا سامانه ها به روز شوند هرچند پرونده ها و مباحث مالي 
به قوت خود باقي است اما براي رفع اشكاالت كوچك، 

ناچار هستند توصيه هاي امنيتي را لحاظ كنند.

چمران: اتفاق خاصي در حمل و نقل نمي بينيم
حاشيه پارلمان شهري



آمار مربوط وب س��ايت »اسپيدتس��ت« نشان مي دهد 
سرعت اينترنت ايران )طبق شاخص ميانه( در مقايسه 
با ماه گذش��ته، س��ه رتبه در اينترنت ثابت و دو رتبه در 
اينترنت سيار افزايش يافته است. اين در حالي است كه 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات مي گويد هدف گذاري 
كرده كه در دولت سيزدهم سرعت اينترنت همراه را ۲۰ 
رتبه و اينترن��ت ثابت را ۳۰ پله ارتقا دهيم و در نهايت با 
تكميل پروژه فيبرنوري به جمع ۵۰ كش��ور باالي اين 
جدول بپيونديم. سايت اسپيدتست در به روزترين آماري 
كه در خصوص سرعت اينترنت در جهان ارايه كرده، نشان 
مي دهد سرعت اينترنت ثابت و سيار ايران در ماه »مه« 
افزايش داشته است. اين وب سايت، براي سنجش رتبه 
و كيفيت اينترنت در كش��ورهاي جهان، از دو شاخص 
ميانه Median و ميانگين Mean استفاده مي كند. 
شاخص »ميانگين« همان حد متوسطي است كه از يك 
گروه درنظر مي گيرند، اما »ميانه« نقطه وسط داده هاي 
آماري اس��ت. در اين گزارش از هر ۲ شاخص »ميانه« و 
»ميانگين« براي بررس��ي وضعيت اينترنت كشورهاي 
جهان اس��تفاده شده اس��ت. رتبه ايران در ماه گذشته، 
براي اينترنت ثابت ۱۴۴ و در بخش اينترنت سيار ۷۳ بود.

    ارتقاي ۳ پله اي اينترنت ثابت ايران
بر اساس شاخص »ميانه«، سرعت اينترنت ثابت با ۳ پله 
ارتقا به رتبه ۱۴۱ و سرعت اينترنت سيار با ۲ پله ارتقا به 
رتبه ۷۱ رسيده است. ميانه سرعت دانلود اينترنت ثابت 
اكنون ۱۰.۳۴ مگابيت بر ثانيه، سرعت آپلود ۱.۶۵ مگابيت 
بر ثانيه و ميزان تأخير )latency( ۲۹ ميلي ثانيه است. 
همچنين »ميانه« سرعت دانلود اينترنت سيار، ۲۶.۱۰ 
مگابيت بر ثانيه، س��رعت آپلود ۹.۵۹ و ميزان تأخير ۳۱ 
ميلي ثانيه است. همچنين ميانگين سرعت اينترنت ايران 
نيز در ماهي كه گذشت با افزايش روبرو شد و جايگاه آن در 
ميان كشورهاي جهان ارتقا يافت. اكنون جايگاه اينترنت 
ايران با ۲ رتبه ارتقا در اينترنت سيار به ۷۶ و اينترنت ثابت 
به ۱۳۹ رسيده است. ميانگين سرعت دانلود اينترنت سيار 
بر اساس اين ش��اخص، ۳۸.۰۱ مگابيت بر ثانيه، سرعت 
آپلود ۱۲.۴۳ مگابيت بر ثانيه و ميزان تأخير ۳۸ ميلي ثانيه 
است. در اينترنت ثابت، سرعت دانلود ۲۴.۰۷ مگابيت بر 

ثانيه، سرعت آپلود ۱۴.۲۶ مگابيت بر ثانيه و ميزان تأخير 
۴۱ ميلي ثانيه است. بر اساس گزارش اين سايت، اكنون 
ميانه سرعت جهاني دانلود اينترنت سيار ۳۰.۳۷ مگابيت 
بر ثانيه، سرعت آپلود ۸.۶۰ مگابيت بر ثانيه و ميزان تأخير 
۲۹ ميلي ثانيه و در اينترنت ثابت، سرعت دانلود ۶۴.۷۰ 
مگابيت بر ثانيه، آپل��ود ۲۷.۷۴ مگابيت بر ثانيه و ميزان 
تأخير ۱۰ ميلي ثانيه است. مقايسه سرعت آپلود، دانلود و 
ميزان تأخير اينترنت ايران با شاخص ميانگين جهاني نشان 
مي دهد، در حوزه اينترنت سيار توانسته ايم جايگاه مناسبي 
پيدا كنيم و تقريبًا در ميانه جدول ايستاده ايم، اما در حوزه 
اينترنت ثابت عقب ماندگي هايي وجود دارد و براي رسيدن 
به ميانگين شاخص جهاني بايد مسير زيادي را طي كرد. 

    نروژ صاحب پرسرعت ترين اينترنت موبايل
در رده بندي كش��ورهايي با بيش��ترين ميانه سرعت 
اينترنت موبايل چند تغيير قابل توجه رخ داده است. در 
جايگاه نخست اين فهرست نروژ با ميانه سرعت اينترنت 
۱۲۹.۴۰ مگابيت برثانيه قرار دارد. جالب آنكه جايگاه اين 
كشور نسبت به ماه گذشته ۲ پله رشده است. اما امارات 
متحده عربي و قطر كه ماه گذشته در رتبه هاي يك و ۲ 
قرار داشتند، در مه ۲۰۲۲ با يك پله سقوط روبرو شده 
اس��ت. امارات متحده عربي با سرعت اينترنت موبايل 
۱۲۴.۸۹ مگابيت برثانيه در رده دوم و قطر با س��رعت 
۱۱۷.۶۱ مگابيت بر ثانيه در رده سوم قرار داشته است. 
كره جنوبي با سرعت ۱۰۶.۸۲ مگابيت برثانيه و كويت 
با س��رعت ۱۰۴.۴۷ مگابيت برثانيه مانند ماه گذشته 
به ترتيب در رده هاي چهارم و پنجم اين فهرس��ت قرار 
داشتند. هلند با سرعت اينترنت ۱۰۲.۹۲ مگابيت برثانيه 
و دانمارك با سرعت ۱۰۲.۵۴ مگابيت برثانيه در رده هاي 
ششم و هفتم فهرست كش��ورهايي با بيشترين ميانه 
سرعت اينترنت موبايل قرار داشتند.جايگاه هر دو اين 
كشور ها نسبت به ماه قبل يك پله رشد كرده است. اما 
ميانه سرعت اينترنت موبايل عربستان سعودي ۱۰۱.۶۲ 
مگابيت برثانيه ثبت شده و اين كشور با دو پله سقوط در 
رده هشتم قرار گرفته است. بلغارستان با سرعت اينترنت 
موبايل ۹۵.۷۱ مگابيت برثاني��ه در رده نهم قرار دارد و 
جايگاه آن نسبت به ماه قبل هيچ تغييري نكرده است. 

در رده ۱۰ فهرست كشورهايي با بيشترين ميانه سرعت 
اينترنت جهان چين )۸۷.۴۸ مگابيت برثانيه( قرار دارد 
كه جايگاه آن نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد كرده است. 

    رشد ۵ پله اي ژاپن
 در فهرست پرسرعت ترين هاي اينترنت ثابت

در رده بندي ميانه سرعت اينترنت ثابت كشورهاي جهان 
برخالف اينترنت موبايل تغييرات چنداني نسبت به ماه 
قبل نداشته است. در رده بندي كشورهايي با بيشترين 
ميانه سرعت اينترنت ثابت در مه ۲۰۲۲ ميالدي، مانند 
ماه قبل كشورهاي سنگاپور، شيلي و تايلند در رده هاي 
يكم، دوم و س��وم قرار داش��تند. ميانه سرعت اينترنت 
ثابت اين كش��ورها به ترتيب ۲۰۹.۲۱ مگابيت برثانيه، 
۲۰۶.۹۷ مگابيت برثانيه و ۱۸۸.۳۱ مگابيت برثانيه بوده 
اس��ت. در رده چهارم اين فهرست چين با ميانه سرعت 
۱۸۱.۹۰ مگابيت برثانيه قرار دارد كه جايگاه آن نسبت 
به ماه قبل دو پله صعود كرده اس��ت. در رده هاي پنجم و 
ششم كشورهاي با بيشترين ميانه سرعت اينترنت ثابت 
جهان هنگ كنگ با سرعت ۱۷۹.۱۴ مگابيت برثانيه و 
دانمارك ب��ا ۱۶۹.۳۶ مگابيت بر ثانيه قرار دارند. جايگاه 
هر دو اين كشورها ها نسبت به ماه گذشته يك پله سقوط 
كرده اس��ت. در رده هاي هفتم و هشتم اين فهرست به 

ترتيب ماكائو )۱۵۷.۷۸ مگابيت برثانيه( و امريكا )۱۵۲.۶۶ 
مگابيت برثانيه( قرار دارند. جايگاه اين كشورها نيز نسبت 
به رتبه بندي ماه گذشته تغييري نكرده است. در رده نهم 
فهرست كشورهايي با بيشترين ميانه سرعت اينترنت 
ثابت جهان ژاپن )۱۳۷.۱۹ مگابيت برثانيه( قرار دارد كه 
جايگاه آن نسبت به ماه آوريل ۵ پله رشد كرده است. رده 
دهم اين فهرست نيز مانند ماه گذشته به كشور روماني با 
ميانه سرعت اينترنت ۱۳۶.۰۷ مگابيت برثانيه قرار دارد.

     چرا مردم از كيفيت اينترنت راضي نيستند؟
با وجود اي��ن، زارع پور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
مي گويد كه مي خواهد سرعت اينترنت ايران را در رتبه ۵۰ 
جهاني قرار دهد. زارع پور درباره زيرساخت هاي مورد نياز 
براي استقرار دولت هوشمند مانند كيفيت اينترنت، در 
پاسخ به اين سوال كه سرعت اينترنت نسبت به خدماتي 
كه دريافت مي شود كند بوده و مردم از كيفيت آن راضي 
نيستند، اظهار كرد: ارايه هرگونه خدمتي بر بستر اينترنت، 
نياز به شبكه با كيفيت است. در وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات تالش ما اين است كه هر دو مساله ارتباطات و 
فناوري اطالعات كه بال هاي اصلي شبكه ملي اطالعات 
هستند را در كنار يكديگر توسعه بدهيم. در تالش هستيم 
تا كيفيت اينترنت را باال ببريم و خدمات مختلف در بستر 

شبكه ملي اطالعات را به مردم ارايه كنيم. وي با بيان اينكه 
سرعت اينترنت در كشور تابع عوامل متعددي است، افزود: 
برخي از اين عوامل در گذشته مورد غفلت واقع شده و ما را 
دچار مشكل كرده است. در كشورهاي ديگر عمده ترافيك 
مصرفي مردم از طريق ارتباطات ثابت تامين مي ش��ود، 
اما در كشور ما چنين نيست. در گذشته تمركز اصلي بر 
توسعه ارتباطات همراه بوده است، ذات توسعه ارتباطات 
ثابت سخت تر اس��ت و نياز به فيبركشي هاي پرزحمت 
دارد كه اين كار نيازمند عزم عمومي است. اينترنت سيار 
محدوديت هاي خاص خود را داشته و تا حدي مي تواند 
خدمت ارايه كند اما نمي تواند بار اصلي شبكه را به دوش 
بكش��د. وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات گفت: در 
برهه هايي تصميم گيران حوزه ارتباطات به سمت توسعه 
اينترنت همراه رفتند در حالي كه فركانس هاي اين حوزه 
داراي محدوديت هايي است. تالش هايي براي حل مشكل 
اينترنت داشته ايم و سعي كرده ايم اينترنت همراه را ارتقا 
داده و فركانس ه��اي جديدي مثل ۲۳۰۰ را به اپراتورها 
واگذار كنيم تا در كوتاه مدت، مشكل اينترنت حل شود، 
اما نس��خه شفابخش حل مش��كالت مربوط به سرعت 
شبكه، راه اندازي و تكميل پروژه ملي فيبرنوري منازل و 
كسب وكارها است. زارع پور ادامه داد: در نظر داريم تا قبل 
از پايان دولت سيزدهم ۲۰ ميليون پورت فيبرنوري براي 
منازل و كسب وكارها ارايه شود و در قانون بودجه امسال 
همه دستگاه ها نظير شهرداري ها، وزارت نيرو و… مكلف 
شدند كه با دستگاه هاي ديگر همكاري كنند تا فيبرنوري 
به تحقق برسد. در فاز اول پروژه فيبرنوري، سرعت هزار 
مگابيت برثانيه را در شهرهاي قم، بوشهر و مشهد تست 
كرديم و آن را به تمام شهرهاي كشور تسري خواهيم داد، 
زيرا اعتقاد داريم مردم ما شايسته سرعت هاي اين چنيني 
هستند. وي همچنين خاطرنشان كرد: آخرين رتبه بندي 
سايت اسپيدتست نش��ان مي دهد، بر اساس شاخص 
ميانه، سرعت اينترنت ثابت ۱۰ درصد و اينترنت سيار 
۲۰ درصد نسبت به شهريور سال گذشته افزايش پيدا 
كرده است. هدف گذاري ما اين است كه بتوانيم در دولت 
سيزدهم س��رعت اينترنت همراه را ۲۰ رتبه و اينترنت 
ثابت را ۳۰ پله ارتقا دهي��م و در نهايت با تكميل پروژه 
فيبرنوري به جمع ۵۰ كشور باالي اين جدول بپيونديم.
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استقرار دولت الكترونيكي، تنها راه 
حذف امضاهاي طاليي و فساد است

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: مدت هاست دنيا به 
سمت استقرار دولت هوشمند پيش رفته  زيرا تنها راه حذف 
امضاهاي طاليي، مبارزه با فس��اد و چابك سازي دولت، 
استقرار دولت الكترونيكي است. به گزارش ايرنا، عيسي 
زارع پور با بيان اينكه در دولت سيزدهم استقرار »دولت 
هوشمند« بيش از گذشته در دستور كار قرار گرفته، افزود: 
دولت الكترونيكي به معناي ارايه خدمات عمومي و دولتي 
به مردم با اس��تفاده از فناوري اطالعات است. اين كار دو 
دهه قبل آغاز ش��ده و اكنون حدود ۴۰ درصد از خدمات 
دولت به شكل الكترونيكي ارايه مي شود اما كيفيت آن به 
حدي نيست كه مردم را از مراجعه حضوري معاف كند. 
وي تاكيد كرد: در دولت سيزدهم به دنبال تمام الكترونيكي 
و هوشمند شدن خدمات عمومي و دولتي هستيم. هر 
دو سال يك بار، مرجع بين المللي، كشورها را از اين نظر 
ارزيابي مي كند، در س��ال ۲۰۲۰ رتبه ايران در شاخص 
دولت الكترونيكي ۸۹ بوده كه در اين حوزه بسيار جاي 
پيش��رفت داريم. شاخص ديگر ميزان مشاركت مردم از 
طريق ابزارهاي ديجيتال است كه در اين بخش رتبه ۱۱۸ 
در بين ۱۹۳ كشور را به دس��ت آورديم كه در نظر داريم 
در مدت چهار سال اين رتبه را ۳۰ پله باال ببريم. زارع پور 
تاكيد كرد: تمام دنيا به سمت استقرار دولت هوشمند پيش 
مي روند زيرا تنها راه حذف امضاهاي طاليي، مبارزه با فساد 
و چابك سازي دولت، استقرار دولت الكترونيكي است. در 
سال هاي گذشته نيز در اين حوزه قدم هاي خوبي برداشته 
شده و بايد گام هاي مهم تر را نيز برداشت. وزير ارتباطات 
با بيان اينكه يكي از موانع عدم توسعه دولت الكترونيك 
شده، اين است كه دستگاه ها در ارايه اطالعات به يكديگر 
همكاري نمي كنند، گفت: در دولت الكترونيكي همان 
خدمتي كه در گذشته به شكل سنتي ارايه مي شد را برخط 
انجام مي دهن��د و در اين فرآيند مراجعه حضوري مردم 
حذف مي شود. در دولت هوشمند تصميمات بر مبناي 
داده هاي اشخاص گرفته شده و نيروي انساني از آن حذف 
مي شود. در دولت هوشمند دستگاه ها به يكديگر متصل 
مي شوند و از اين طريق و در لحظه به مردم ارايه خدمت 
مي دهند. اينجا سيستم است كه تصميم مي گيرد اين 
خدمات به فرد ارايه شود يا نه. زارع پور خاطرنشان كرد: اگر 
بتوانيم اين اتصاالت و ارتباطات را بين دستگاه هاي مختلف 
برقرار كنيم، مي توانيم ش��اهد استقرار دولت هوشمند 
باشيم. در زمان خدمت خود در قوه قضاييه، با استفاده از 
هوش مصنوعي اين كار را انجام داديم؛ اما شاه بيت دولت 

هوشمند ارايه خدمات مبتني بر »داده« است.
    موانع استقرار دولت الكترونيكي چيست؟

وي درباره موانع توسعه دولت الكترونيكي گفت: يكي از 
اين موانع عدم زيرساخت مناسب در دستگاه هاي مختلف 
بوده كه نياز به نيروي انساني و هزينه زياد دارد زيرا در همه 
دستگاه ها ظرفيت ها به شكل يكسان وجود نداشته است. 
مساله بعدي عدم اهميت مديران دستگاه ها به ضرورت 
الكترونيكي شدن خدماتشان است. تحول در هر دستگاهي 
بدون ارايه خدمات به صورت ديجيتالي، تحول بيهوده اي 
است. زارع پور تصريح كرد: مانع ديگر مخالفت با تغيير شيوه 
كار به دليل نگاه هاي سنتي و مقاومت هايي است كه در 
برخي دستگاه ها وجود دارد. يكي ديگر از مسائل مهم نيز 
عدم تعامل دستگاه ها با يكديگر در تبادل اطالعات است. 
اين در حالي اس��ت كه اطالعاتي كه در دستگاه ها ثبت 
مي شود متعلق به مردم است و بايد در براي راحتي آنها 
به كار گرفته شود. وي تاكيد كرد: كميته تعامل پذيري 
دولت الكترونيكي به وجود آمده است تا نيازهاي موجود 
در اين حوزه را شناسايي كند؛ اما اين كارگروه براي همراه 
كردن دستگاه ها اين فرآيند، ضمانت اجرايي ندارد و اگر 
دستگاه ها اطالعات خود را به اشتراك نگذارند، نمي توانند 
براي آنها تصميم گيري كنند. با اين همه ۲۰۰ دستگاه 
اكنون در حال ارايه خدمات از طريق مركز تبادل سرويس 
هستند. خبر خوب اين است كه اين فرهنگ جا افتاده و 
سال گذشته بيش از سه ميليارد مرتبه از اين سرويس هاي 
اشتراكي استفاده شده است. زارع پور با بيان اينكه بسياري 
از اين سرويس ها از طريق بخش هاي خصوصي در قالب 
خدمتي خاص به مردم ارايه مي ش��ود، عن��وان كرد: با 
همكاري نمايندگان مجلس طرح »داده و اطالعات ملي« 
در مجلس تهيه و تدوين شد و اكنون در دستور كار صحن 
مجلس است كه بر اساس آن براي سرپيچي از وظايفي كه 
كارگروه تعامل پذيري معين كرده، جرم انگاري شده و در 
صورت عدم همكاري براي باالترين مقام دستگاه، مجازات 
پيش بيني شده است. وي افزود: مصوب شد كه در همه 
دستگاه هاي اجرايي كشور بايد مركز فناوري اطالعات 
و امنيت فضاي مجازي تاسيس شود تا مديريت تحول 
در دستگاه  را برعهده بگيرد. درباره دستگاه هاي حساس 
نيز بايد اين مركز در قالب يك معاونت تشكيل شود و به 
اين طريق سازوكار زيرساختي دستگاه ها تهيه خواهد 
شد. زارع پور افزود: يكي از وعده هاي رياست جمهوري، 
حركت به سمت دولت هوشمند بوده و يكي از مهم ترين 
برنامه هاي دولت براي ساماندهي دستگاه ها، اجرايي شدن 
اين وعده است. يكي از اقداماتي كه در اين خصوص انجام 
شده، به تمام دستگاه ها تكليف شده كه تا شهريورماه 
»پنجره واحد هوشمند« خود را راه اندازي كنند و يك سوم 

خدمات پركاربردشان را از اين طريق ارايه بدهند. 

وعده وزير ارتباطات براي رسيدن ايران به 50  كشور باالي جدول در سرعت اينترنت

كيفيت اينترنت همچنان راضي كننده نيست

تذكر به دستگاه هاي كم كار در اجراي دولت الكترونيك
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات با بيان اينكه ۵۹ درصد 
دستگاه ها هنوز تكاليف خود را براي ايجاد پنجره واحد دولت 
هوشمند انجام نداده اند، گفت: دستگاه هاي كم كار در دولت 
الكترونيك تذكر گرفتند. رضا باقري در نشست خبري نتايج 
نهمين دوره ارزيابي و كارنامه دولت الكترونيكي دستگاه هاي 
اجرايي را اع��الم كرد. وي با بيان اينكه پارامترهاي ارزيابي 
دولت الكترونيكي در كشور مطابق با شاخص هاي سازمان 
ملل به روز رساني شده و نسبت به سال گذشته با تغييراتي 
همراه بوده اس��ت، گفت: در اين ارزيابي ها تمامي مصوبات 
ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات، مصوبات شوراي عالي 
فضاي مج��ازي و قوانين مجلس به عنوان ش��اخص هاي 
ارزيابي دستگاه هاي اجرايي براي تحقق دولت الكترونيكي 
لحاظ شده است. باقري اصل با تاكيد بر اينكه ارزيابي ادواري 
خدمات خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي بر اساس 
زيرساخت هاي حقوقي و الزامات قانوني مربوط به مواد ۶۷ 
و ۶۸ قانون برنامه ششم، مصوبه جلسه ۱۱ شوراي اجرايي 
فناوري اطالعات و نيز بند »و« تبصره ۷ قانون برنامه بودجه، 
انجام مي ش��ود ادام��ه داد: كارگ��روه تعامل پذيري دولت 
الكترونيكي به عنوان مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، 
رك��ن اصلي ارزيابي تحق��ق دولت الكترونيك در كش��ور 
محسوب مي ش��ود و اميدواريم با تصويب طرح »دوام« در 
مجلس شوراي اس��المي به زودي ابزار نظارتي براي اجرا و 
پياده سازي كامل دولت الكترونيكي در دستگاه ها ايجاد شود. 
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات با بيان اينكه در نهمين 
دوره ارزيابي خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي ۱۷۰ 
دستگاه و ۱۶۶۲ خدمت مورد ارزيابي قرار گرفته اند گفت: 
هم اكنون ۴۱.۲ درصد خدمات دولت الكترونيكي ش��ده 
اس��ت. وي با اشاره به اينكه ارزيابي دستگاه هاي اجرايي بر 

مبناي شاخص هايي چون دولت كاربر محور، دولت شفاف، 
دولت يكپارچه و دولت مش��اركتي انجام شده است اضافه 
ك��رد: طبق ارزيابي ص��ورت گرفته هم اكن��ون ۵۲ درصد 
دس��تگاه ها دولت كاربر محور، ۳۰ درصد دستگاه ها دولت 
شفاف، ۳۵ درصد دس��تگاه ها دولت يكپارچه و ۴۱ درصد 
دولت مش��اركتي را محقق كرده اند. به گفته باقري اصل، 
وزارتخانه هاي ارتباطات، كار، اقتصاد و امور دارايي، ميراث 
فرهنگي و علوم در ليست نخست دستگاه هاي ارايه خدمات 
دولت الكترونيك هستند و وزارتخانه هاي دادگستري، امور 
خارجه، بانك مركزي، وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت جهاد كشاورزي در اين ليست پايين ترين رتبه را از 
آن خود كرده اند. دبير ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات با 
معرفي برترين دستگاه هاي پر مراجعه بر اساس ارايه سرويس 
مردمي نيز گفت: مركز توس��عه تجارت، سازمان فناوري 
اطالعات، بيمه مركزي، پست بانك، سازمان بيمه سالمت، 
سازمان حج و زيارت و وزارت علوم در رده هاي نخست اين 
جدول قرار دارند و تقريباً تمامي خدماتشان الكترونيكي شده 
است. رتبه برترين دستگاه ها از لحاظ امتياز كيفي باالي ۹۰ 
درصد خدمات الكترونيكي نيز مربوط به مركز توسعه تجارت، 
سازمان فناوري اطالعات، بيمه مركزي، سازمان استاندارد 
و شركت زيرساخت مي شود. باقري اصل خاطرنشان كرد: 
مركز توسعه تجارت الكترونيكي، سازمان فناوري اطالعات، 
سازمان ملي استاندارد و سازمان ملي بهره وري نيز رتبه برتر 
را در دولت شفاف از آن خود كرده اند. به گفته وي بيشترين 
رشد خدمات الكترونيكي نس��بت به ارزيابي دوره گذشته 
مربوط به موزه علم و فناوري، جهاد دانش��گاهي، سازمان 
پژوهش ها، شركت توانير و سازمان مجري ساختمان ها و 
تأسيسات دولتي و عمومي، بوده است. دبير شوراي اجرايي 

فناوري اطالعات با بيان اينكه ۲۱ درصد خدمات دولتي از 
ميان ۱۶۶۲ سرويس كاماًل الكترونيكي شده اند، افزود: ۶۱ 
درصد خدمات همچنان نيمه الكترونيكي هستند و ۷ درصد 
خدمات نيز ذاتًا غير الكترونيكي محسوب مي شوند. در اين 
ميان ۱۱ درصد خدمات به دليل عدم اقدام به الكترونيكي 
شدن از سوي دستگاه هاي دولتي هنوز الكترونيكي نشده اند. 
وي در خصوص نحوه ايجاد و اتصال دستگاه هاي دولتي به 
پنجره واحد خدمات دولت هوش��مند كه مطابق با قانون 
بودجه بايد تا شهريورماه انجام شود، گفت: بررسي ها نشان 
مي دهد ۵۹ درصد دستگاه ها هنوز تكاليف خود را كه مربوط 
به ايجاد پنجره واحد خدمات تا شهريورماه مي شود انجام 
نداده اند. همچنين ۲۵ درصد دس��تگاه ها تنها ۳۰ درصد 
فهرست خدمات خود را به پنجره واحد اضافه كرده اند و تنها 
۱۶ درصد دستگاه هاي اجرايي تكاليف خود را انجام داده و 
آماده ورود به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند هستند. 
معاون وزير ارتباطات با اشاره به اينكه مركز توسعه تجارت 
به عنوان پنجره واحد برتر خدمات دولت هوشمند و پورتال 
وزارت آم��وزش و پرورش از حيث كاربر محوري، به عنوان 
پنجره واحد غير استاندارد معرفي مي شود گفت: سازمان 
توسعه تجارت، س��ازمان زندان ها، مركز آموزش مديريت 
دولتي، بنياد ملي نخبگان و صندوق رفاه دانشجويان وزارت 
بهداشت به عنوان دستگاه هاي پر مراجعه اي هستند كه در 
رتبه هاي پايين جدول ارزيابي دولت هوشمند قرار دارند. 
باقري اصل با بيان اينكه به دس��تگاه هاي كم كار در تحقق 
دولت الكترونيك تذكر داده ايم و حتي برخي از دستگاه ها 
پرونده قضايي در م��ورد اين كم كاري دارند، گفت: تمامي 
تالشمان اين است كه دس��تگاه هاي اجرايي را وادار كنيم 
تا دولت هوش��مند را محقق كنند. وي در پاسخ به سوالي 

مهر درباره ارزيابي كيفي خدمات الكترونيكي دستگاه هاي 
اجرايي مطابق با ميزان رضايت مردم گفت: هم اكنون نيز 
ارزيابي كيفي خدمات دستگاه هاي دولتي با شاخص هايي 
همچون برخط بودن پرتال و برخط بودن سرويس، صورت 
مي گيرد. برآوردهاي ما نشان مي دهد كه برخي دستگاه ها 
نسبت به ارايه خدمات آني و خدماتي كه در آنها موارد زماني 
قيد شده اس��ت، فاصله دارند. دبير شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات ادامه داد: اما با اين وجود قرار است سازمان فناوري 
اطالعات ايران تا مردادماه درگاهي را راه اندازي كند تا با ثبت 
نظر كاربران از دريافت خدمات الكترونيكي هر دس��تگاه، 
از ميزان رضايتمندي مردم در اس��تفاده از س��رويس هاي 
الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي آگاه شويم و اين شاخص را 
نيز در دور جديد به شاخص هاي ارزيابي اضافه خواهيم كرد. 
باقري اصل اظهار اميدواري كرد كه دستگاه هاي اجرايي با 
يكسان س��ازي وبگاه ها و پرتال خود به سمت ايجاد تجربه 
كاربري مش��ترك در دريافت خدم��ات الكترونيكي براي 
كاربران حركت كنند. وي درباره عدم اتصال نهادهايي مانند 
ناجا، شهرداري و قوه قضاييه به مركز ملي تبادل اطالعات 
نيز گفت: برخي نهادهاي عمومي از جمله شهرداري ها و ناجا 
مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، مشمول اتصال به مركز 
ملي تبادل اطالعات هستند و در ارزيابي هاي بعدي، اتصال 
آنها را نيز به پنجره واحد خدمات دولت بررسي خواهيم كرد. 
هم اكنون اتصال قوه قضاييه نيز به مركز ملي تبادل اطالعات 
كاماًل آنالين انجام شده است. دبير شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برآورد شما از رتبه 
ايران در ارزيابي سازمان ملل از خدمات دولت الكترونيك 
كشورها براي سال ۲۰۲۲ چيست؟ گفت: آخرين ارزيابي 
جهاني انجام شده از توس��عه دولت الكترونيكي برمبناي 
شاخص هاي EGDI مربوط به سال ۲۰۲۰ بوده كه رتبه ما 
در آن رده بندي ۸۹ بوده است. همانطور كه وزير ارتباطات 
قول داده اند پيش بيني مي كنيم تا ۳ سال آينده رتبه ايران 
در ارزيابي هاي جهاني دولت الكترونيك ارتقا چشمگيري 
يابد. معاون وزير ارتباطات ادامه داد: اما با توجه به اينكه هر 
دو سال يك بار اين ارزيابي ها انجام مي شود و اطالعاتي كه 
ما در اختيار سازمان ملل براي رده بندي سال ۲۰۲۲ قرار 
داده ايم مربوط به وضعيت كشور در خردادماه سال گذشته 
مي ش��ود، خيلي نمي توان انتظار رتبه خوبي براي سال 

۲۰۲۲ داش��ت. اما پيش بيني مان اين است كه با توجه 
my.gov. به ايجاد پنجره واحد در سال جاري و درگاه
ir براي دو سال آينده رتبه مناسبي در خصوص توسعه 

دولت الكترونيك در ميان ساير كشورها كسب كنيم.

     هك هاي سازماني
 ارتباطي با شبكه ملي اطالعات ندارد

باقري اصل با تاكيد بر اينكه رعايت پيوس��ت هاي امنيتي 
از س��وي هر دستگاه جزو مصوبات شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات اس��ت و هر دستگاه مس��وول تام اطالعات خود 
اس��ت، گفت: در اين زمينه هشدارهايي به دستگاه ها داده 
شده و تقس��يم كار ملي نيز مطابق با مصوبه شوراي عالي 
فضاي مجازي صورت گرفته اس��ت. وي در پاس��خ به اين 
س��وال كه آيا شبكه ملي اطالعات مي تواند از هك و حمله 
سايبري دستگاه هاي دولتي جلوگيري كند، خاطرنشان 
كرد: شبكه ملي اطالعات در جهت ارتقاي حاكميت داده در 
كشور موثر است و ارتباطي به امنيت سيستم هاي داخلي 
دستگاه ها ندارد. مطابق با ارزيابي هايي كه از سوي نهادهاي 
مرتبط صورت گرفته، ۷۰ درصد سرقت داده ها و هك هاي 
سازماني در كشور ناشي از ضعف هاي دروني سيستم هاي 
سازماني است و هر دستگاه مسوول صفر تا صد آن است. از 
سوي ديگر شبكه هايي مانند شبكه بانكي و شبكه سوخت 
و امثال آنها كاماًل شبكه هاي مستقلي هستند و ارتباطي به 
ش��بكه ملي اطالعات ندارند. معاون وزير ارتباطات درباره 
ارايه خدمات دولت الكترونيكي روي پيام رسان هاي بومي 
نيز گفت: مطابق با مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي ارايه 
سرويس هاي دولت الكترونيك روي پيام رسان هاي بومي 
داراي ش��رايطي است كه پيام رس��ان ها بايد به آن شرايط 
دس��ت يابند. اما از س��وي ديگر در برنامه جديد وزارت 
ارتباطات، ايجاد اپراتورهاي خدمات رسان با هدف بهبود 
تجربه كاربري براي خدمات دولت الكترونيك و خدمات 
بخش خصوصي ديده ش��ده است كه مي تواند پايداري 
سرويس هايي كه مردم به آن نياز دارند را تضمين كند. 
باقري اصل همچنين از برگزاري ۱۶ دوره برخط آموزشي 
براي مديران فناوري اطالعات دستگاه هاي اجرايي در 
راستاي توس��عه دولت الكترونيك در كشور و نيز ارايه 

خدمات مشاوره به دستگاه ها در اين خصوص خبر داد.

آگهي مناقصه عمومی - )نوبت دوم( - چاپ دوم
شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ نشر این آگهي تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, 
پیش�نهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و 

به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/01 لغایت ساعت 12 روز یكشنبه مورخ  1401/04/12 به سامانه ستاد ارسال نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد تا ساعت 12 روز یكشنبه مورخ  1401/04/12  می باشد. 
بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  1401/04/12  روز یكشنبه راس ساعت 13 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir
شاهین كالنتري بنگر - شهردار بابل  

مدت اجرا  )ماه(سپرده شرکت در مناقصه)ریال(برآورد اولیه)ریال(پروژه

20/958/277/5001/050/000/0006آبیاري گونه هاي گیاهي درختي، درختچه اي، بوته اي و چمني فضاي سبز شهر بابل

آگهي تجديد مناقصه عمومي )يک مرحله ای( 
شركت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد اجراي پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به 
پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شركت در مناقصه مي توانند از تاریخ 1401/03/30 لغایت 1401/04/04 از طریق سامانه ستاد ایران 
به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف 
مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری  نمایند و ضمنا پاکتهای الف و ارزیابی کیفی مناقصه را به دبیرخانه این شركت تحویل 
نمایند. ضمنًا به پیشنهادهاي تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب اثر داده نخواهد شد . كارفرما نسبت به رد 

یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است 

1- مدت اجرا : 12 ماه
2- هزینه درج آگهي مناقصه و كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

3- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 -035 امور مهندسي و نظارت  

تماس حاصل نمایند .  

شركت توزیع نیروي برق 
استان یزد 

نوبت اول

شناسه آگهي : 1۳۳8116

شركت توزیع نیروي برق استان یزد

شماره فراخوان تجدید مناقصه در سامانه ستاد : 2001005066000031
تضمین شرکت در شرح مناقصهشماره مناقصهردیف

زمان تحویلنوع ضمانتنامهمناقصه ) ریال (
پاكتها

زمان  بازگشائي
پاكتها

11401/107/603

انجام فعالیتهای   سرویس و نگهداری و 
روشنایی معابر  و اتفاقات و عملیات و خط 

گرم  در حوزه عمل  مدیریت امور برق 
یک یزد  1401

1,200,000,000

1- ضمانت نامه بانکی 
2-فیش  واریز وجه 

نقد 
3- مطالبات

ساعت 14
مورخ

1401/04/14 

ساعت 10:30 
مورخ

1401/04/18 



تعادل | فرشته فريادرس |
بازه��م پاي رقب��ا در ميان اس��ت؛ اما اين ب��ار از نوع 
تباني وكارش��كني. يهودي هاي روسيه در يك نبرد 
اقتصادي عليه ايران در تازه ترين اقدام به دنبال ضربه 
زدن به بازاره��اي تجاري ايران هس��تند. يك فعال 
حوزه ص��ادرات در اين باره به »تع��ادل« توضيح داد 
كه اس��راييل براي تصاحب بازارهاي صادراتي ايران 
برنامه ريزي ك��رده و به دنبال از مي��دان به دركردن 
تجار ايراني اس��ت. به گفته او، صادرات ميوه ايران به 
كشورهاي حاشيه خليج فارس پس از سفر و اقدامات 
اسراييل به طور محسوس��ي كاهش پيدا كرده است. 
بنابه اظهارات او، مادام��ي كه صادرات يك محصول 
ايراني در كشوري مثل روسيه رشد مي كند، ناگهان با 
نفوذ يهودي هاي روسيه، حجم وسيعي از همان ميوه 
از كشورهاي ديگر وارد مي شود و از تقاضا براي ميوه 
ايراني كم كاس��ته مي شود. اين فعال حوزه صادرات، 
معتقد است كه جنگ اقتصادي عليه ايران با سرعت در 
حال پيش روي است؛ به نحوي كه با تشويق اسراييل، 
حجم وسيعي س��رمايه گذاري و كشت فراسرزميني 
توسط متحدين اين كشور مثل تركيه، در ازبكستان 
در حال وقوع اس��ت؛ موضوعي كه درباره آن بارها به 
مسووالن دولتي هشدار داده شده، اما گوش شنوايي 
نبوده اس��ت. اين درحالي است كه اگر اين روند ادامه 
پيداكند، در آينده اي نه چندان دور، صادرات مركبات 
و ديگر محصوالت ايراني به يك آرزو تبديل خواهد شد. 

    مروري بر سياست هاي تجاري
از س��ال ۹۷ كه موضوع خروج امريكا از برجام از سوي 
دونالد ترامپ رييس جمهور س��ابق اين كشور كليد 
خورد، ش��رايط اقتصادي و ش��رايط ارزي ايران دچار 
تغييراتي ش��د. به همين جهت ب��ود دولت دوازدهم 
موضوع تعه��د ارزي را مطرح كرد. ام��ا اتفاقي كه در 
اين بي��ن رخ داد اين بود ك��ه از س��ال ۹۷ تاكنون با 
صدور بخش��نامه هاي پي در پي و تغيير سياست هاي 
ارزي باعث ش��ده تا روند روبه رشد صادرات به سمت 
كاهش ميل پيدا كند. به طوري كه در انتهاي س��ال 
۹۹ صادرات ايران به رغم كاه��ش ارزش پول ملي، با 
۳۶درصد كاهش مواجه ش��د و حجم صادرات بعد از 
سال ها به زير ۴۰ميليارد دالر رسيد. البته بخشي از اين 
كاهش صادرات را مي توان به گسترش ويروس كرونا 
در اين س��ال ربط داد. به طوري كه با فروكش كردن 
كرونا در س��طح جهان و افزايش قيمت هاي جهاني، 
تجارت ايران هم در سال 1۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ با 
رشد همراه ش��د. بنابر آمارها صادرات در سال 1۴۰۰ 
نيز نس��بت به س��ال 1۳۹۹ رش��د ۴1 درصدي را در 
ارزش تجربه كرد و از 5/ ۳۴ ميليارد دالر در س��ال ۹۹ 
به ۴8 ميلي��ارد دالر در س��ال 1۴۰۰ و وزن كاالهاي 
صادراتي نيز از 122 ميليون و ۳۰۰ هزار تن در سال ۹۹ 
به 122 ميليون تن در سال گذشته رسيده است. حال 
اگرچه صادرات غيرنفتي تا حدي رشديافته، اما موانع 
تجاري از يكسو و كارشكني رقبا در بازارهاي هدف از 
سوي ديگر، همچنان صادرات ايران را با چالش جدي 

مواجه كرده است. 

    صادرات ميوه در مرز هشدار
 اما موضوعي كه همچنان به عنوان يك مانع در تجارت 
خارجي ايران عمل مي كن��د، بحث ممنوعيت هاي 
صادراتي وصدور بخشنامه هاي خلق الساعه است كه 
از سوي دولتمردان صادر مي ش��ود و حضور تاجران 
ايراني را در بازارهاي جهاني دچار چالش مي كند. يكي 
از اين بازارها كه صداي فعاالن اين بخش را نيز درآورده 
است، پرونده باز ممنوعيت ها در صادرات ميوه است؛ 
ممنوعيت هايي كه راه را براي س��اير رقباي ايران در 

بازارهاي جهاني باز هموار مي كند. 
براساس آماري هم كه گمرك در اختيار »تعادل« قرار 
داده، ش��اهد افت صادرات محصوالت غذايي و ميوه 
هس��تيم. به طوري كه رقم صادرات ۶ ميليارد دالري 
اين اقالم در سال ۹۹ به 5 ميليارد و 2۰۰ ميليون دالر 
در س��ال 1۴۰۰ كاهش يافته است. به عبارتي ديگر، 
يك افت 12 درصدي را از نظر ارزشي شاهد بوديم. در 
همين حال، بنابر آمارها، صادرات ميوه و خشكبار ايران، 
2 ميليارد و 1۹2ميليون و و51۳ هزار دالر و صادرات 
محصوالت جاليزي ني��ز 1۶۴ ميلي��ون، ۳۳۹ هزار 
و۶۹۹ دالر گزارش مي شود. بيشترين صادرات ميوه 
هم به كش��ورهايي چون »قطر، عراق، كويت، عمان، 
افغانستان، ارمنستان و...« برخي كشورهاي اروپايي 
صورت گرفته اس��ت.  اما ميزان صادرات محصوالت 

كش��اورزي در دو ماه نخس��ت 1۴۰۰، يك ميليون و 
۷5۰هزار تن كاال به ارزش 8۰5 ميليون دالر بوده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش 11 درصدي 
در وزن و 1۰ درصدي در ارزش همراه بوده اس��ت در 
صورتي كه ميزان صادرات اين نوع محصوالت در مدت 
مشابه سال قبل بالغ بريك ميليون و ۹۶۶هزار تن كاال 

به ارزش 8۹۴ ميليون دالر بوده است.
عمده تري��ن محصوالت صادراتي كش��اورزي، در دو 
ماه نخست امس��ال »هندوانه« با سهم ۳۰ درصد در 
وزن و 1۴ درصد در ارزش كل محصوالت كشاورزي، 
نخستين قلم صادراتي در اين گروه بوده است. پس از 
آن »گوجه فرنگي، شير خشك صنعتي، سيب تازه، 
پسته، سيب زميني، خربزه، گوجه فرنگي گلخانه اي، 
كيوي و زعفران« به ترتيب 1۰ قلم نخست محصوالت 
كشاورزي به لحاظ ارزش صادراتي در دو ماهه نخست 
سال جاري بودند كه در مجموع ۶۳ درصد از وزن و ۴۹ 
درصد از ارزش كل صادرات محصوالت كش��اورزي را 

به خود اختصاص داده اند.
بيشترين ميزان صادرات محصوالت كشاورزي دربازه 
زماني ياد شده، به »عراق«، با رقمي بالغ بر ۳2۹ميليون 
دالر و س��هم۴1درصدي، »امارات متحده عربي« با 
88ميليون دالر و س��هم 11درصدي، »افغانستان« 
با۷۰ ميليون دالر و سهم ۹درصدي، »پاكستان« با 5۴ 
ميليون دالر و سهم ۷ درصدي »فدراسيون روسيه « 
با5۰ ميليون دالر و سهم حدود ۷ درصدي از كل ارزش 
صادرات محصوالت كش��اورزي بودند. بنابر آمارهاي 
ارايه شده، در مجموع 82 درصد از وزن و ۷۴ درصد از 
ارزش كل صادرات محصوالت كشاورزي طي دو ماهه 

از آن اين 5 كشور بوده است. 

    رقبا به دنبال تصاحب بازارهاي ايران 
در همين ح��ال، اما يك فعال حوزه صادرات و واردات 
از كارشكني تازه اسراييلي ها براي تصاحب بازارهاي 
ايراني مي گويد. محمد يوسفي آرامش، با ابراز نگراني 
از اينكه اسراييل براي تصاحب بازارهاي صادراتي ايران 
برنامه ريزي كرده، به »تعادل« گفت: بارها به مسووالن 
در رابطه با اقدامات موفق آميز اسراييل براي از ميدان 
به دركردن تجار ايراني از بازارهاي صادراتي هش��دار 
داده ايم، ام��ا هيچ يك از آنها دانش و درك كافي براي 
مقابله با اين موضوعات را ندارند و حتي قادر به دريافت 

مشاوره صحيح نيستند. بنابر اظهارات او، صادرات ميوه 
ايران به كشورهاي حاشيه خليج فارس پس از سفر و 
اقدامات اس��راييل به شكل كامال محسوسي كاهش 
پيدا كرده است. او در ادامه توضيح داد: خيلي از اوقات 
شاهد آن هستيم كه صادرات يك محصول به روسيه 
از ايران رش��د مي كند، اما ناگهان با نفوذ يهودي هاي 
روسيه، حجم وسيعي از همان ميوه از كشورهاي ديگر 
وارد مي شود و از تقاضا براي ميوه ايراني كم مي كند. اين 
فعال حوزه صادرات، معتقد است كه جنگ اقتصادي با 
سرعت در حال پيش روي است، در حدي كه با تشويق 
اسراييل، حجم وسيعي س��رمايه گذاري و كشت فرا 
سرزميني توسط متحدين اين كشور مثل تركيه، در 

ازبكستان در حال وقوع است. 
محمد يوسفي آرامش با هشدار به دولتمردان و متوليان 
امر عنوان كرد: در آينده اي ن��ه چندان دور، صادرات 
مركبات و ديگر محصوالت ايراني آرزو خواهد ش��د و 

ضربه بزرگي به صنعت كشاورزي ما وارد خواهد شد.
او همچنين با انتقاد از اينكه برخي مسووالن ما دانش 
كافي ندارند و كامال نسبت به اين موضوعات بي توجه 
هس��تند، توضيح داد: ما نه تنها در خ��ارج از مرزهاي 
ايران، بلك��ه در داخل خاك اي��ران نيز درگير جنگ 
هستيم.؛ چراكه عوارض اجباري درخواستي با شعار 
رفع تعهد ارزي به ازاي هر كانتينر از ۴۰ ميليون تا بعضا 
18۰ ميليون تومان تمام مي شود. كساني وضع قانون 
مي كنند كه نه تنها يك كيلوگرم ميوه صادر نكرده اند، 

بلكه يك كيلو ميوه براي خانه خود نيز نمي خرند!
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه صادرات محصوالت 
كش��اورزي ايران در يك ابهام بزرگ قرار دارد، اظهار 
كرد: مش��كالت جدي مثل رفع تعه��د ارزي، چالش 
بسته بندي و تكنولوژي سورتينگ در ايران و تحركات 
جدي كشورهاي مخالف جمهوري اسالمي، همگي 

چالش هاي بزرگ ما در اين مسير هستند.

    دولتمردان بايد پاسخگو باشند
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود از وزارت امور 
خارجه، سفراي ايران و رايزن هاي آنان در كشور هايي 
هدف خواسته است، در اين باره پاسخ گو بوده و گزارش 
دهند كه در ماه هاي اخير چه اقداماتي در خصوص رفع 
موانع صادرات ميوه ايران و بازگشت اعتبار برند ميوه 
ايراني انجام داده اند. يوسفي آرامش گفت: »نمي شود 

كه ما دايما ماليات پرداخت كنيم و برخي وظيفه خود 
را در جايگاهي كه دارند، انجام ندهند.!« اين فعال حوزه 
صادرات همچنين با انتقاد جدي از مسووالن وزارت 
امورخارجه و جهاد كش��اورزي بيان كرد: ما تنهاييم؛ 
تجار ايراني ب��ه علت تحريم ها ت��وان دريافت پول از 
روش هاي امن را ندارند و ساالنه بسياري از بازرگانان 
خارجي با بهانه هاي مختلف پول صادركنندگان ايراني 
را پرداخت نمي كنند. استفاده از اعتبارات اسنادي براي 
تجارت بين المللي حداقل حق تجار يك كشور است 
كه ما به علت تحريم ها به آن دسترسي نداريم. به اين 
چالش ها و سختي ها قوانين محدود كننده اي مثل رفع 
تعهد ارزي و فروش ارز به قيمت سامانه نيما را اضافه 
كنيد!. كامال مشخص است كه كسي كه اين قوانين را 
نوشته در زندگي اش يك كيلو ميوه هم صادر نكرده!. 
يوس��في آرامش با تاكيد بر اينك��ه اهميت صادرات 
براي مملكتي مثل ايران كه دايما درگير نوس��انات 
ارزي اس��ت، كم تر از انرژي هسته اي نيست، گفت: 
به صورت جدي از رييس جمهور و وزير امور خارجه 
درخواست مي كنيم كه با ورود مستقيم و مذاكره با 
سران كشور هاي فوق و اعزام هيات هاي تجاري به اين 
وضعيت نابسامان پايان دهند. اين فعال حوزه صادرات 
معتقد است كه جبران ممنوعيت صادرات ميوه يك 
كش��ور و بازگرداندن واردكنندگان ميوه كاري بس 
دشوار و فرسوده كننده است. متاسفانه دولت نه تنها 
حمايتي از صادرات ميوه نمي كند، بلكه با رفع تعهد 
ارزي و عدم ديپلماس��ي فع��ال وزارت امور خارجه 

شرايط صادراتي را دشوارتر نيز كرده است.

    چند پيشنهاد
او در اينجا پيش��نهادهايي را براي حل اين بحران به 
دولتمردان توصيه كرد. نخست اينكه وزير امور خارجه 
با كش��ور هاي خريدار ميوه ايران وارد مذاكره ش��ود. 
درگام بعدي، وزارت جهاد كشاورزي با دقت بيشتري 
در جهت يكسان سازي و رفع حساسيت هاي وارداتي 
كش��ور هاي فوق تالش كند. در گام س��وم، مجلس 
و وزارت صم��ت به ص��ورت ج��دي در جهت حذف 
قانون رفع تعهد ارزي، به ويژه براي ميوه، اقدام كنند. 
درنهايت، حضور يك متخصص كشاورزي با تجربه و 
كاردان در كشور هاي هدف و استقرار در سفارت ايران 
در آن كشور در دستور كار قرار گيرد. يوسفي در ادامه 
با اشاره به اينكه ايران يك كشور پر از پتانسيل براي 
صادرات ميوه به دنياس��ت، عنوان كرد: كشور هاي 
اطراف ايران به علت آب و هواي نامناس��ب و فقدان 
خاك حاصل خيز و س��رما و گرماي زياد، توان توليد 
بس��ياري از ميوه ها را ندارند؛ اما متاسفانه مسووالن 
كشور توجه كافي به اين مس��ائل ندارند. او در پايان 
اين راهم متذكر ش��د كه چرا بايد چين از چند هزار 
كيلومتر دورتر بزرگ ترين تامين كننده سيب عمان 
باشد؛ در حالي كه اين كشور در همسايگي ماست؟  
فرصت هاي بس��ياري پيش روي ق��رار دارد و با يك 
اجم��اع ملي و رف��ع موانع مطرح ش��ده، مي توان به 
صورت جدي در جهت توسعه صادرات گام برداشت. 
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جزييات تجارت ۲۰ ساله
ايران و قزاقستان

گمرك ايران از افزاي��ش 2۹ درصدي تجارت ايران و 
قزاقستان خبر داد. به گزارش ايسنا، لطيفي سخنگوي 
گم��رك ايران-همزم��ان با س��فر رييس جمهوري 
قزاقس��تان به ايران، تجارت خارجي اين دو كشور در 
سال گذشته را تشريح كرد.بر اساس اين گزارش، در 
س��ال 1۴۰۰نزديك به ۷2۹هزار ت��ن كاال به ارزش 
2۶5ميليون و 2۰۰هزار دالر، بين ايران و قزاقستان 
تبادل شد كه با رشد ۷1 درصدي در وزن و 2۹درصدي 
در ارزش، نسبت به س��ال 1۳۹۹ همراه بوده است.از 
مجموع تجارت ۷2۹ هزار تني ايران با قزاقستان در 
سال 1۴۰۰ بيش از 512 هزار تن كاال به ارزش 18۷ 
ميليون و 2۰۰هزار دالر، صادرات ايران به قزاقستان 
بوده كه با رش��د 51 درص��دي در وزن و 11درصدي 
در ارزش همراه بوده اس��ت، واردات از قزاقستان هم 
21۷هزار ت��ن كاال به ارزش ۷8 ميليون دالر بوده كه 
نسبت به مدت مشابه، 1۴1درصد در وزن و 1۰8درصد 
در ارزش افزايش داشته است.طبق اعالم سخنگوي 
گمرك ايران، تجارت غير نفتي كشورمان با قزاقستان 
به عنوان يكي از همسايگان 15 گانه جمهوري اسالمي 
ايران )از كشورهاي حاش��يه درياي خزر( در دو دهه 
اخير داراي فراز و نش��يب بوده اس��ت كه به صورت 
كلي در بررسي 2۰ ساله تجارت با اين كشور مي توان 
دهه 8۰ را دهه واردات از قزاقستان و دهه ۹۰ را دهه 
صادرات به اين كشور دانست. بنابر اين گزارش، در 2۰ 
سال اخير بيش از 15 ميليون و ۴۰۰هزار تن كاال به 
ارزش تقريبي ۶ ميليارد دالر بين ايران و قزاقس��تان 
تبادل ش��د كه س��هم صادرات ايران چهار ميليون و 
2۰۴هزار تن كاال به ارزش دو ميليارد و ۳1۷ميليون 
دالر بوده و واردات از قزاقستان هم 11 ميليون و 185 
هزار تن كاال به ارزش سه ميليارد و ۶۳5ميليون دالر 
بوده اس��ت.بر اين اساس از س��ال 1۳81 تا 1۴۰۰ به 
ترتيب صادرات ايران به قزاقس��تان 51 ميليون، ۴8 
ميليون، ۳8 ميليون، 5۷ ميلي��ون، ۷۳ ميليون، ۷۹ 
ميليون، ۶۹ ميليون، 58 ميلي��ون، ۶۹ ميليون، 85 
ميليون، 1۳5 ميليون، 215 ميليون، 2۰8 ميليون، 
1۳8 ميلي��ون، 1۷۴ ميلي��ون، 1۶۹ ميليون، 1۳۳ 
ميليون، 1۶5 ميليون، 1۶۷ ميليون و 18۷ ميليون و 
2۰۰ هزار دالر بود كه باالترين ميزان در اين 2۰ سال 
مربوط به س��ال 1۳۹2 و كمترين ميزان نيز مربوط 
به سال 1۳8۳ بوده است.در خصوص ميزان واردات 
كشورمان از قزاقستان در دو دهه گذشته نيز از سال 
1۳81 تاكنون به ترتيب 2۶2 ميليون، 285 ميليون، 
2۳۰ ميلي��ون، 255 ميلي��ون، 28۰ ميليون، ۳۴1 
ميليون، 2۹5 ميليون، 22۳ ميليون، 12۴ ميليون، 
1۳۶ ميلي��ون، 1۹۳ ميلي��ون، 2۴۷ ميليون، 1۷۹ 
ميليون، 1۰۷ ميلي��ون، 1۰۴ ميليون، ۶۷ ميليون، 
8۷ ميلي��ون، 1۰5 ميلي��ون و ۳۷ ميلي��ون دالر از 
كشور قزاقستان واردات داشتيم كه بيشترين ميزان 
واردات در سال 1۳8۶ و كمترين ميزان نيز در سال 

1۳۹۹ بوده است.

خشكسالي احتمال افزايش 
واردات حبوبات را تشديد مي كند

دبير انجم��ن حبوبات گفت: پيش بيني مي ش��ود 
خشكسالي در سال جاري ميزان توليد حبوبات را 
كاهش بدهد از اين رو تجار اقدام به واردات حبوبات 
بيشتر از سال گذشته خواهند كرد. عبدي افتخاري 
در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به مصوبه سران قوا مبني 
بر حذف ماليات بر ارزش افزوده كاالي اساسي، گفت: 
بعد از اين مصوبه شوراي عالي اقتصاد تشكيل شد 
و براي ساير كاالهاي اساسي يك درصد ماليات بر 
ارزش افزوده تعيين كرد و حبوبات از اين نرخ ماليات 
عقب ماند.وي با بيان اينكه انجمن براي قرار گرفتن 
حبوبات در زمره كاالهاي اساسي تالش زيادي كرد، 
افزود: ش��وراي عالي اقتصاد در مصوبه ۶8 تصويب 
كرد؛ حبوباتي مانند عدس، نخود، ماش و لوبيا مانند 
س��اير كاالهاي اساسي مش��مول 1 درصد ماليات 
برارزش افزوده مي شوند. اين مصوبه به وزراي امور 
اقتصادي و دارايي و وزارت جهاد كشاورزي ابالغ شد 
ولي متاس��فانه 12 روز است كه اين قانون از طريق 
گمرك به گمركات براي اجرا ابالغ نشده است.دبير 
انجمن حبوبات با اش��اره به تحت فشار بودن تجار 
و بازرگانان، گفت: بس��ياري كاالها وارد گمركات 
شده اند و در هواي گرم بالتكليف مانده اند كه بايد 
مصوبه شوراي عالي اقتصاد به دستگاه هاي اجرايي 
ابالغ كند. افتخاري با بيان اينكه قيمت حبوبات با 
اخذ ۹ درصد ماليات ب��ر ارزش افزوده افزايش پيدا 
مي كند، افزود: اخذ اين ماليات يك درصد بر قيمت 
تمام ش��ده انواع حبوبات در بازار تاثير مي گذارد و 
اين پرس��ش مطرح اس��ت كه چند روز زمان الزم 
است كه يك نامه از وزارت اقتصاد به گمركات برسد 
و در شرايط فعلي وزير اقتصاد بيشتر بايد احساس 
مس��ووليت كند چراكه حبوبات به خوراك اصلي 
قشر آسيب پذير جامعه تبديل شده است و شوراي 
عالي اقتصاد باهدف كمك به اين قشر اين مصوبه 
را تصويب كرده است.وي با طرح اين پرسش كه آيا 
اعالم يك بخشنامه كه مفاد آن مشخص است براي 
اجراي آن ب��ه بيش از دوازده روز زم��ان نياز دارد؟ 
افزود: دليل اين كوتاهي از سوي مسووالن وزارت 
امور اقتصادي و دارايي و گمرك كش��ور مشخص 
نيس��ت.اين فعال اقتصادي با بيان اينك��ه بازار در 
شرايط آرام است، افزود: اگر دولت در بازار دخالت 
نكند شاهد تالطم در بازار نخواهيم بود. اخذ ماليات 
بر ارزش افزوده از كاالهاي اساسي نياز مردم است و 
پيش از اين مصوبه بازار تعادل داشت و نبايد با قوانين 
يك شبه تالطم در آن ايجاد شود. افتخاري ادامه داد: 
پيش بيني مي شود خشكسالي در سال جاري ميزان 
توليد حبوب��ات را كاهش بدهد از اين رو تجار اقدام 
به واردات حبوبات بيشتر از سال گذشته خواهند 
كرد؛ بعد از پايان سه ماه نخست سال مي توان آمار 

دقيق تري از حجم واردات حبوبات ارايه داد.

195۲ نفر ساعت آموزش
اصول كمك هاي اوليه
و پيشرفته امداد و نجات

مسوول روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه س��اري گفت: دوره چهار روزه آموزشي 
اصول كمك هاي اوليه و پيش��رفته ام��داد و نجات با 
هدف باال بردن آمادگي رويارويي با حوادث احتمالي 
و شناخت نقاط خطر و ريسك درشركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري برگزار شد . به گزارش 
روابط عمومي، عباس خليل پور مسوول روابط عمومي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري با 
اش��اره به مفيد بودن دوره ها و كالس هاي آموزشي با 
هدف آمادگي و باال بردن سطح كيفي كار در شركت، 
بيان كرد: اين دوره هاي آموزش��ي ب��ا هدف باال بردن 
آمادگي رويارويي با حوادث احتمالي كاركنان از تاريخ 
1۴۰1/۳/22 تا 1۴۰1/۳/25 به مدت چهار روز برگزار 
ش��د . عباس خليل پور تعدد و تنوع س��ر فصل هاي 
آموزشي ويژه آموزش اصول كمك هاي اوليه و پيشرفته 
امداد و نجات را برشمرد و ادامه داد: دوره آموزشي اصول 
كمك هاي اوليه و پيشرفته امداد و نجات در دو دوره دو 
روزه با ۶1 شركت كننده و 1۹52 نفر ساعت آموزش 
در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
برگزار شد. خليل پور تاكيد كرد: سرفصل هاي اين دوره 
شامل برق گرفتگي، تجهيزات امداد، تصادفات، حريق، 
خونريزي ها، شوك ها، مروري بر اصول كمك هاي اوليه، 
خفگي ها، روش هاي حمل مصدوم، سقوط از ارتفاع، 
سوختگي ها، شكستگي ها، غريق، فضاي بسته و ... كه با 
استاد مجرب توسط واحد آموزش منطقه ساري برگزار 
شد .  وي اين دوره از آموزش را براي عموم مفيد دانست 
و افزود: هدف از برگزاري اين دوره فراگيري اصول امداد 
و نجات است و اين آموزش امكان پيشگيري يا رويارويي 

صحيح در حوادث احتمالي را براي ما فراهم مي كند.

روند شتابان گازرساني به
45 روستاي كوهستاني رامسر در 

اولويت شركت گاز استان است
عمليات گازرس��اني به ۴5 روس��تاي ييالقي مناطق 
جواهرده، جنت رودبار و اشكورات رامسر با تخصيص 
2۰۰ ميليارد تومان اعتبار در مرحله اجرايي قرار گرفت 
و اين روس��تاها تا س��ال آينده از انرژي سبز بهره مند 
مي شوند. به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان 
مازندران، قاسم مايلي رستمي سرپرست شركت گاز 
مازندران در جلسه بررسي چالش ها و موانع گازرساني 
به روس��تاهاي باقيمانده رامس��ر، يكي از مشكالت را 
پيش بيني ناپذير بودن اعتبارات مورد نياز برش��مرد 
و گفت: هزينه نهايي عمليات اتمام گازرساني در اين 
مناطق با توجه به زمان بهره برداري و نوسانات قيمت 
قابل پيش بيني دقيق نيست. وي افزود: پيرو دستور 
استاندار مازندران مبني بر برگزاري جلسات هفتگي 
براي عمليات گازرساني به مناطقي كه گازرساني در آن 
تكميل نشده، اين جلسات با راهداري و منابع طبيعي 
در شهرستان هاي استان برگزار مي شود، چرا كه عمده 
مجوزها پيرامون گازرساني در نقاط باقيمانده روستايي 
مازندران نيازمند هماهنگي با اين ادارات است. مايلي 
رستمي ادامه داد: استان مازندران يك ميليون و 5۶۰ 
مش��ترك گاز دارد كه از اين ميزان شهرستان رامسر 
2/2 درصد از شبكه گازرساني استان معادل ۳۹ هزار 
مشترك را تحت پوشش قرار داده است، ضمن اينكه 
2۰ هزار علمك در دو منطقه شهري اين منطقه نصب 
شده و 5۹۰ كيلومتر شبكه گازرساني اجرا شده است. 
سرپرست شركت گاز مازندران با اشاره به برنامه ريزي 
براي عمليات گازرساني به مناطق روستايي باقيمانده 
و بهره مندي از انرژي س��بز در اين روس��تاها، گفت: 
شهرستان رامسر داراي 2۰5 روس��تا است كه از اين 
تعداد ۶۶ روستا با جمعيت 8۹ درصدي تحت پوشش 
انرژي گاز قرار دارند، يعني با وجود اينكه تعداد روستاها 
كم است اما جمعيت و مشترك قابل پوشش آن حدود 
8۹ درصد اس��ت. وي با اظهار اينكه تنها ۴5 روستاي 
ديگر رامسر واجد شرايط گازرساني هستند، افزود: از اين 
تعداد 2۶ روستا در دهستان جنت رودبار قرار دارند كه 
شامل چهار هزار و ۳۰۰ مشترك هستند و براي عمليات 
گازرساني مي بايست ۹۷ كيلومتر شبكه گازرساني در 
اين مناطق ايجاد شود. سرپرست شركت گاز مازندران 
با اظهار اينكه هشت روستا با سه هزار مشترك هم در 
منطقه ييالقي جواهرده واقع است كه به اجراي ۳8۶ 
كيلومتر شبكه گذاري گاز نياز دارد، تعداد روستاهاي 
دهستان اشكورات براي انتقال گاز را 11 روستا با يكهزار 
و 2۰۰ مش��ترك اعالم كرد و گفت: در اين منطقه نيز 

حدود ۷۰ كيلومتر شبكه گذاري گاز نياز است.

توليد بيش از1۳1۰۰ تن
گوشت قرمز در ايالم

رييس جهاد كشاورزي استان ايالم از توليد 1۳1۰۰تن 
گوش��ت قرمز در ايالم خبر داد. آذرنوش عموزاده روز 
شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايالم رويداداز ايالم، اظهار 
داشت؛ طي يكسال گذشته 1۳1۰۰ تن گوشت قرمز 
در ايالم توليد ش��ده اس��ت. وي گفت: در بحث توليد 
مرغ و تخم مرغ در استان مشكلي وجود ندارد و ساالنه 
نزديك به 5۰ هزار تن گوش��ت مرغ، و251۰ تن تخم 
مرغ در استان توليد مي شود. وي ادامه داد: كل عسل 
توليدي استان طي سال گذشته 1۳۷۰ تن بوده است. 
وي تصريح كرد: طي يكساله دولت سيزدهم در بخش 
شير خام ۴۳2۰۰ تن در جامعه عشايري استان توليد 
داشتيم. رييس جهاد كشاورزي استان در ادامه عنوان 
كرد: از س��ال گذشته تاكنون نزديك به 1۷۹۶12 تن 
انواع نهاده هاي دامي در اختيار اتحاديه مرغداران استان 
ايالم قرار داده شده است. وي گفت با توجه به اينكه يكي 
از مهم تريت اولويت هاي جهاد كشاورزي استان ايالم 
بحث پالك كوبي دام هاي اس��تان براي جلوگيري از 
قاچاق دام در استان است تاكنون 882۴۶2 راس دام در 

مناطق مختلف استان پالك كوبي شده است.

يك فعال حوزه صادرات در گفت وگو با »تعادل«: 

وزارت صمت اعالم كرد

جنگ	اقتصادي	»اسراييل«	عليه	بازارهاي	ايران	

وضعيت قيمت هاي جديد لوازم خانگي 
سخنگوي وزارت صمت از صدور مجوز افزايش 15 درصدي 
قيمت براي تلويزيون و 1۰ درصدي براي يخچال، يخچال 
فريزر و ماشين لباسشويي و ظرفشويي خبر داد و گفت كه 
قيمت هاي جديد از اول تير ماه اجرايي مي شود. اميد قاليباف 
در گفت وگو با ايسنا، درباره افزايش قيمت شوينده ها گفت: 
طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار، از هشتم خرداد ماه، افزايش 
قيمت شوينده ها نسبت به قيمت قبلي مصوب سال 1۴۰۰، 
تا سقف 25 درصد مجاز شد.البته به گفته وي، كاالهايي 
كه در سطح عرضه هستند، بايد با قيمت درج شده قبلي 
عرضه شوند. موضوع افزايش قيمت ش��وينده ها از اوايل 
ارديبهشت مطرح و ابتدا با مخالفت وزارت صمت مواجه 
شد. حتي در مقطعي در شبكه هاي اجتماعي برگه اي با 
عنوان صورتجلس��ه انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و 

آرايش��ي ايران مبني بر افزايش قيمت 5۰ تا 8۰ درصدي 
انواع شوينده منتش��ر شد، اما در نهايت ستاد تنظيم بازار 
س��قف افزايش قيمت اين محصوالت را 25 درصد اعالم 
كرد.قاليباف همچنين در پاسخ به سوالي درباره تعيين 
تكليف قيمت لوازم خانگي در سال جاري، اظهار كرد: در 
حوزه لوازم خانگي، افزايش 15 درصد براي تلويزيون و 1۰ 
درصد براي يخچال، يخچال فريزر و ماشين لباسشويي و 
ظرفشويي تاييد شده و از اول تير ماه اجرا مي شود.چند 
روز پيش هم دبير انجمن صناي��ع لوازم خانگي ايران از 
درخواست افزايش قيمت لوازم خانگي به سازمان حمايت 
خبر داده و گفته بود كه بازار كشش افزايش قيمت ندارد و 
توليدكنندگان هم از افزايش قيمت استقبال نمي كنند، 

اما بايد توان ادامه فعاليت هم داشته باشند.

    هنوز ابالغ نشده !
درهمين راس��تا، دبي��ركل انجمن صناي��ع لوازم 
خانگ��ي ايران ب��ا بيان اينك��ه تغيير قيم��ت لوازم 
خانگي ابالغ نشده اس��ت، گفت: به صورت شفاهي 
در م��ورد تعدي��ل قيمت صحبت كردي��م اما هنوز 
روي عددي تواف��ق نكرده ايم. عباس هاش��مي در 
گفت وگو با »خبرگزاري مهر« در مورد تغيير قيمت 
لوازم خانگي، اظهار كرد: با توجه به افزايش قيمت 
نهاده هاي توليد، دستمزد و هزينه هاي جانبي ديگر، 
تعدي��ل قيمت لوازم خانگي اجتناب ناپذير اس��ت. 
البته توليدكنندگان راضي به افزايش قيمت نيستند 
اما در حال حاضر توليد به مرحله ضرر رسيده است 
بنابراين چاره اي جز تعديل قيمت نداريم. دبيركل 

انجم��ن صنايع ل��وازم خانگي اي��ران در خصوص 
افزاي��ش 1۰ تا 15 درصدي قيمت ل��وازم خانگي، 
افزود: به صورت شفاهي صحبت هايي در اين مورد با 
ما شده اما هنوز هيچ توافقي نكرده ايم و هيچ چيزي 
به صورت رسمي ابالغ نشده است. وي تصريح كرد: 
توليدكنندگان بر اساس مستندات و مدارك تعديل 
قيمت ها را دنبال مي كنند و معتقدند بهتر است در 
دو مرحله افزايش قيمت صورت گيرد تا ش��وكي به 
بازار وارد نشود.هاش��مي گفت: مسووالن ذيربط از 
وزارت صمت تا ستاد تنظيم بازار بايد بر اساس كار 
كارشناسي، تصميم بگيرند. قيمت لوازم خانگي كاال 
به كاال فرق مي كند، بنابراين بدون كار كارشناسي 

و به صورت دستوري نمي توان بازار را اداره كرد.

اسراييل براي تصاحب بازارهاي صادراتي 
ايران برنامه ريزي كرده، و بارها به مسووالن 
در رابطه با اقدامات موفقيت آميزش براي از 
ميدان به دركردن تجار ايراني از بازارهاي 
صادراتي هش�دار داده ايم، اما درك كافي 
براي مقابله ب�ا اين موضوعات وجود ندارد. 
از اي�ن رو، در آين�ده اي ن�ه چن�دان دور، 
ضربه بزرگي به صادرات مركبات و صنعت 

كشاورزي كشور وارد خواهد شد.

نكته
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خبرروز

تكرار دوباره روز صفر فوتي كرونا در ايران
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، مرگ ناشي از كرونا در كشور گزارش نشده است و بنابراين با تكرار مجدد روز بدون فوتي ناشي از اين 
بيماري، مجموع جان باختگان آن در عدد ۱۴۱هزار و ۳۶۳ نفر ماند. همچنين بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۶۰ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۴۰ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۲۳۴ 
هزار و ۷۵۷ نفر رسيد. از سوي ديگر تاكنون ۷ ميليون و ۶۰ هزار و ۴۴۶ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
۲۹۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر هيچ 
شهرستاني در وضعيت قرمز و نارنجي كرونا قرار ندارد. ۱۰۶ شهرستان در وضعيت زرد و ۳۴۲ شهرستان نيز در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

زندگي خصوصي مردم را 
دستوري نكنيد

خبر

مهر تاييد سران قوا بر تعيين 
سقف افزايش اجاره بها

در نشست شنبه ش��ب ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي س��ران قوا مقرر شد براي مديريت بخش 
مس��كن، تصويب طرح دو فوريتي در دس��تور كار 
مجلس شوراي اسالمي قرار بگيرد و دولت نيز سقف 
افزايش ساالنه اجاره بها را كه قبال به تصويب رسانده، 
در تهران ۲۵ درصد و در س��اير ش��هرها ۲۰ درصد 
اجرايي كند. به گزارش ايسنا، نشست شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي سران شنبه شب - ۲8 خرداد 
۱۴۰۱ - با حضور آيت اهلل ابراهيم رييسي، محمدباقر 

قاليباف و غالمحسين محسني اژه اي برگزار شد.
در اين نشست رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي 
از وضعيت بازار مسكن گزارشي مفصل به اعضا ارايه 
داد. سران سه قوه هم بعد از شنيدن گزارش وزير مقرر 
كردند: سياست ها و اقدامات الزم براي مديريت حوزه 
مسكن سريع تر اجرايي و طرح دو فوريتي مجلس 

شوراي اسالمي در اولويت تصويب قرار بگيرد.

 نش��ان مي دهد، آنها نه تنها از آن چيزي كه در متن 
جامع��ه مي گذرد خبري ندارند، كه ب��راي رفع اين 
مشكالت هم هيچ تالش��ي نمي كنند، چون اصال 
نمي دانند اوضاع از چه قراراست. بارها و بارها جامعه 
شناس��ان به اين مساله اش��اره كرده اند كه تا وقتي 
امنيت شغلي، رفاه نسبي و ... در جامعه فراهم نشود 
نه مي توانيم اميدي به افزايش آمار ازدواج داش��ته 
باشيم، نه مي توانيم آمار طالق را كاهش دهيم و نه 
مي توانيم افراد را به فرزند آوري تش��ويق كنيم. در 
واقع تا زماني كه زيرساخت هاي الزم فراهم نباشد، 
دستور كاري از پيش نخواهد برد.  از سوي ديگر اگر 
قرار باشد افراد خارجي عالقه مند به ايران با دختران 
ايراني ازدواج كنند، در اكثر مواقع اين دختران همراه 
همسر خارجي خود مهاجرت مي كنند كه در چنين 
شرايطي هم نه تنها نفعي به حال جامعه ما ندارد كه 
باعث مي شود، اگر فرزندي از اين ازدواج به دنيا بيايد، 
در خارج از كش��ور بزرگ شود، زنان و دختران نخبه 
در كشور ما كم نيستند و اين راهكار مي شود دليل 
ديگري براي اينكه ما نخبه هاي بيشتري را از دست 
بدهيم. خالص��ه كالم اينكه نمايندگان مجلس در 
حالي طرح هاي پيشنهادي خود را بلند بلند اعالم 
مي كنند، كه اغلب بايد قبل از اعالم رسمي حداقل 
در ذهن خود آن را س��بك و سنگين كنند، جوانب 
چنين اظهارنظرهايي را بسنجند. شرايط جامعه را در 
نظر بگيرند. با مشكالتي كه مردم دارند، آشنايي پيدا 
كنند و... در اين صورت مي توانند پيشنهادهاي بهتري 
را ارايه كنند كه باعث بهت و حيرت مردم نشود. در 
واقع ازدواج يك امر خصوصي است كه نمي توانيم و 

نبايد آن را دستوري كنيم.

رويداد

واكنش به ماجراي پزشكاني كه به جاي هزينه درمان، سكه و دالر طلب مي كنند

رييس كل سازمان نظام پزشكي در واكنش به برخي 
اظهارات مبني بر دريافت س��كه و دالر به جاي هزينه 
درماني از سوي برخي پزشكان، اعالم كرد كه سازمان 
نظام پزشكي با اين اقدامات مخالف است؛ البته در اين 
زمينه گزارشي به سازمان نظام پزشكي واصل نشده 
اس��ت، اما قطعا اگر گزارشي در اين زمينه به ما برسد، 
رسيدگي مي كنيم. دكتر محمد رييس زاده در پاسخ 
به س��والي درباره وضعيت ماليات پزشكان و اقدامات 
انجام شده در اين زمينه براي سال جاري، گفت: در اين 
زمينه جلساتي با دوستان مان در سازمان امور مالياتي 
كشور داشتيم. در مجموع مطمئن باشيد كه شاغالن 
حوزه سالمت يكي از خوش حساب ترين موديان كشور 
هستند. زيرا وضعيت بازار كارشان شفاف تر از جاهاي 
ديگر است و درصد بااليي از آنها در سيستم هاي دولتي، 
هيات علمي، مراكز وابس��ته به درمانگاه هاي دولتي 
اشتغال دارند و حس��اب و كتاب شان مشخص بوده و 

ماليات شان كسب مي شود، مانند كارمندان دولت.

      فرار مالياتي در همه صنوف وجود دارد
 در پزشكي برجسته سازي شده

او ب��ا بيان اينكه قطعا در همه صن��وف فرار مالياتي 
داريم، گفت: ممكن است در صنف پزشكي و حوزه 
س��المت هم فرار مالياتي داشته باشيم. بسياري از 
صنوف در كشور هستند كه اصال نمي توان متوجه 
شد كه فرد چقدر كار كرده اس��ت. اما به داليلي در 
حوزه پزش��كي اين مباحث مقداري در رسانه ها به 
اشتباه برجسته سازي ش��ده و اعداد و ارقامي اعالم 
كردند كه مطلق��ا اين اعداد صحيح نيس��ت. اصال 
كسي نمي تواند اين عدد را محاسبه كند. تنها با يك 
ضرب و تفريق روي كاغذ به عددي رسيدند كه اصال 
واقعي نيست. قطعا وضعيت موديان مالياتي در حوزه 
سالمت مانند ساير اقش��ار بوده و حتي تا حدودي 
منظم تر است. اين موضوعي است كه رييس سازمان 

ام��ور مالياتي نيز اعالم كردند و گفتند پزش��كان 
جزو موديان خوش حساب مالياتي هستند.

      ضوابط نامشخص و برخوردهاي سليقه اي 
در حوزه ماليات هاي پزشكي

ريي��س زاده ادامه داد: در عين حال ما دو درخواس��ت 
داري��م و دو موضوع را پيگي��ري مي كنيم؛ يكي اينكه 
واقعا اخذ ماليات از حوزه سالمت و پزشكان واقعا شفاف 
شود. همكاران ما به داليل متعدد واهمه و ترس دارند و 
ماليات هراسي وجود دارد. زيرا بعضا وقتي كه به ادارات 
مالياتي مراجعه مي كنند، واقعا گرفتار مي شوند. اخذ 
ماليات از پزشكان شفاف نيست و كسي هم كه صادقانه 
و خالصانه مي خواهد برود و ماليات بپردازد، واقعا اذيت 
مي شود. ضوابط مشخص نيست، خيلي اوقات برخوردها 
سليقه اي است و گاهي اوقات گرفتاري هاي فرآيندي و 
قانوني وجود دارد. ما همكاراني داريم كه تماس مي گيرد 
و مي گويد نمي دان��م چه كنم. اين مباحث وجود دارد. 
بنابراين اخذ ماليات از پزشكان بايد شفاف و دقيق شده 

و پزشكان بدانند كه چقدر بايد ماليات دهند. 

      معافيت مالياتي پزشكي نداريم
رييس كل سازمان نظام پزشكي ادامه داد: از طرفي هم 
معتقديم كه جامعه پزشكي نيز بايد به صورت شفاف 
ماليات هايشان را پرداخت كنند، كارتخوان نصب كنند 
و بر اساس حساب تجاري خودشان به صورت منطقي 
و شفاف ماليات ش��ان را پرداخت كنند. ما طرفدار اين 
موضوع هستيم و همكاران مان را هم ترغيب و تشويق 
مي كنيم و در عين حال نظارت هم مي كنيم كه اين كار 
انجام ش��ود، اما دو سويه است؛ يعني همانطور كه اين 
انتظار درست وجود دارد كه همكاران ما كارتخوان داشته 
باشند و حتما ماليات هايشان را بپردازند، همانطور هم 
اداره هاي ماليات بايد قوانين شان شفاف باشد و پزشكان 
بدانند كه حس��اب و كتاب ش��ان به چه صورت است. 

برخوردها در اين زمينه به ش��دت سليقه اي، متناقض 
و متفاوت است. افرادي هم كه فرار مالياتي دارند كه از 
كشور فرار نكردند، ساختارهاي مالياتي راهكار تعريف 
كرده و ماليات ش��ان را دريافت كنند. ما ضعف داريم و 
نمي توانيم اين كار را انجام دهيم. مقصر درصدي از اين 
موضوع، پزشك است؛ اما درصدي از خطا هم متوجه 
ساختاري اس��ت كه نمي تواند شفاف ماليات دريافت 
كند. نبايد همه چيز را به گردن جامعه پزشكي انداخت. 
در عين حال چيزي هم به عنوان معافيت مالياتي نداريم.

     پرداخت هزينه درمان با سكه و دالر 
رييس زاده در پاسخ به س��والي درباره گزارشاتي مبني 
بر برخي دريافت هاي خارج از تعرفه برخي پزش��كان و 
همچنين اظهاراتي مبني بر درخواست غيرريالي برخي 
مطب ها و مراكز درماني و از جمله دريافت سكه يا دالر 
به ازاي هزينه درمان، گفت: سازمان نظام پزشكي با اين 
اقدامات مخالف است. در اين زمينه گزارشي به سازمان 
نظام پزشكي واصل نشده اس��ت، اما قطعا اگر مواردي 
وجود داش��ته باشد، ما با چنين اقداماتي مخالفيم و اگر 
گزارشي در اين زمينه به ما برسد، رسيدگي مي كنيم. 
او افزود: قطعا درصد چنين تخلفاتي متفاوت از س��اير 
صنوف جامعه نيست، اما همان حداقل هايش هم قطعا 
زيبنده جامعه پزشكي و هيچ قشري نيست. سازمان نظام 
پزش��كي طبق قانون مصوب مجلس وظيفه رسيدگي 
به ش��كايات را دارد و اگر كسي در اين زمينه ها شكايت 
كند، ما بررس��ي مي كنيم. رييس زاده در اين باره افزود: 
س��ير بررس��ي دريافت هاي خارج از صورت حساب در 
بيمارستان هاي خصوصي هم به همين صورت است و 
نظارت بر عهده معاونت درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي 
است كه با حضور نيروهاي تعزيرات در كميسيون ماده ۱۱ 
بررسي كرده و نهايتا شكايت و جمع بندي را به سازمان 
نظام پزشكي ارسال مي كنند و سازمان نظام پزشكي در 

هيات هاي انتظامي بررسي و برخورد مي كند.

گليماندگار|
 خبر كوتاه بود و تل��خ. تلخ تر از آنكه بتوان 
ب��اورش كرد. پدر و م��ادري براي رفتن به 
مجلس عزاداري كودك خود را كه در ماشين خواب بوده 
مي گذارند و مي روند. آنها در بحبوحه عزاداري فراموش 
مي كنند كه كودكي هم داش��ته اند. »س��ايدا« ۴ ساله 
رامهرمزي در ماش��يني كه درهايش قفل بوده از خواب 
بيدار مي شود، استرس، گرمي هوا و نبود اكسيژن كافي 
براي تنفس جان او را مي گيرد. به همين راحتي. وقتي 
بسياري از كارشناسان حوزه روان درماني در مورد تاييد 
صالحيت زوج ها قبل از بچه دار ش��دن حرف مي زنند، 
از سوي بس��ياري افراد متهم به مخالفت با فرزند آوري 
مي شوند اما وقتي چنين خبرهايي منتشر مي شود، آن 
وقت الزام چنين رفتارهايي بي��ش از پيش خودنمايي 
مي كنند. چرا بايد پدر و م��ادري فرزند خود را فراموش 
كنند. آنها چه ميزان در قبال فرزندي كه به دنيا آورده اند 
احساس مس��ووليت مي كردند كه تنها گذاشتنش را با 
اين حرف كه خواب بوده و نمي خواستيم بيدارش كنيم 
توجيه كرده اند. اينكه يك دختر بچه ۴ ساله را در ماشين 
تنها بگذاري و فكر كني با قفل كردن درهاي ماشين او را 
از هر گزندي در امان مي داري مي تواند زاييده يك تفكر 
سالم و البته مسووليت پذير باشد. چطور ممكن است به 
اين مساله فكر نكنيد كه هر كسي مي تواند با شكستن 
شيشه ماش��ين فرزند شما را بربايد. چطور ممكن است 
فكر نكنيد كه در اين هواي گرم يك كودك ۴ ساله چقدر 
مي تواند در يك ماش��ين در بس��ته بدون اكسيژن دوام 
بياورد. سوال هاي بسياري است كه اگر اين پدر و مادر قبل 
از تنها گذاشتن فرزندشان در ماشين به آن فكر مي كردند، 
قطعا االن »سايدا« زنده بود، قطعا اين دختربچه ۴ ساله 
به دردناك ترين شكل ممكن جانش را از دست نمي داد. 

    تفكر فرزندآوري هدف ازدواج
اشتباه است

هما بهروزي، مشاور خانواده درباره اين مساله كه آيا 
واقعا زوج هاي امروزي توانايي پذيرش مس��ووليت 

فرزند را دارند و از چه راهي مي توانند مطمئن شوند 
كه آمادگي فرزند آوري را دارند، به »تعادل« مي گويد: 
اين سوالي است كه هر زوجي قبل از اينكه بخواهند 
فرزندي به دنيا بياورند بايد از خود بپرسند. مساله فقط 
قبول مسووليت نيست، مساله آمادگي روحي و رواني 
است، آمادگي جسماني براي محافظت از طفلي كه 
هيچ اراده اي از خود ندارد. بسياري از زوج هاي جوان 
به اشتباه فكر مي كنند كه چون ازدواج كرده اند پس 
حتما بايد بچه دار ش��وند، اصال ازدواج مي كنند كه 
بچه دار شوند، اينكه وجود بچه آنها را به يك خانواده 
واقعي تبديل مي كند قابل پذيرش است اما اين مساله 
كه آنها چقدر براي تبديل شدن به خانواده آمادگي 
دارند هم بايد مد نظر قرار بگيرد. نمي توان فقط چون 
خودشان يا خانواده هايشان فكر مي كنند بايد بچه دار 
ش��وند اين كار را انجام دهند. در واقع اگر فكر كنيم 
هدف از ازدواج فرزند آوري است كامال اشتباه كرده ايم. 
برخي افراد توانايي روحي، جسمي يا حتي مالي اين 
كار را ندارن��د، نبايد به اصرار بخواهيم كه حتما تمام 

زوج ها فرزند داشته باشند. 

     بچه هاي طالق؛ وسيله گروكشي والدين
او در بخش ديگ��ري از س��خنانش مي گويد: تمام 
زوج ها قبل از اينك��ه اقدام به فرزندآوري كنند بايد 
مورد بررسي قرار بگيرد. تاييد سالمت روان و البته 
تاييد مس��ووليت پذيري زوجين بسيار مهم است. 
در حال حاضر معضلي كه ما با آن مواجه هس��تيم 
كودكان طالق هستند. وقتي افزايش آمار طالق در 
كشور را داريم بايد به اين نكته توجه كنيم كه اكثر 
اين افراد حتما يك يا دو فرزن��د دارند، تكليف اين 
بچه ها بعد از طالق چه مي شود، آنها به وسيله اي براي 
گروكشي پدر و مادر تبديل مي شوند. در حالي كه از 
طالق لطمه روحي خورده اند حاال بايد عواقب آن را 
هم تحمل كنند. به همين خاطر است كه هيچ زوجي 
نبايد قب��ل از اطمينان از پاي��داري زندگي و البته 

پايداري روحي و رواني اقدام به فرزند آوري كند.

      قوانين دست و پا شكسته
امان اهلل قرايي جامعه شناس به طور مشخص در مورد خبر 
درگذشت دختر ۴ ساله به تعادل مي گويد: اگر قوانين 
دس��ت و پا شكس��ته نبود و پدر صاحب فرزند به شمار 
نمي آمد، اين پدر و مادر بايد به خاطر چنين بي توجهي 
فاجعه باري مجازات مي شدند. جامعه امروز ما پر است 
از اين بي مباالتي ها. ش��ما كه نمي توانيد مس��ووليت 
فرزندي را كه به دني��ا آورده ايد قبول كنيد و هر اتفاقي 
مي تواند باعث شود كه حتي فراموش كنيد فرزند داريد، 
به چه اجازه اي بچه اي را به دنيا مي آوريد كه حتي توان 
نگهداري از او را نداريد. مگر مي ش��ود كسي فرزندش را 
فراموش كند؟ رها كردن كودك ۴ س��اله در ماشين كه 
هيچ روزني براي عبور هوا ندارد س��هل انگاري نيست، 
يك بي توجهي و بي مسووليتي محض است. حاال چون 
قوانين ما پدر را ولي دم مي داند، او خيلي راحت مي تواند 
از بار مسووليت ش��انه خالي كند و حتي اين امكان هم 
وجود دارد كه همس��رش را مقصر بداند و بخواهد او را 
مجازات كند.  او مي افزايد: اگر چنين اتفاقي در كشور 
ديگري رخ مي داد پدر و مادر هر دو مجازات مي شدند. 
بي توجهي به كودك و احتياجات او در اكثر كشورهاي 
دنيا جرم محسوب مي شود. همين چند وقت پيش 
در يك��ي از ايالت هاي امريكا م��ادري كودكش را در 
ماشين گذاشته و براي خريد رفته بود، پليس بعد از 
ديدن كودك و شكستن شيشه ماشين و بيرون آوردن 
او با خدمات اجتماعي تماس مي گيرد و آنها كودك 
را از مادر مي گيرند ت��ا او بتواند ثابت كند كه توانايي 
روحي و جسمي و البته عقلي الزم براي نگهداري از 
بچه را داشته باشد، شايد خيلي از ما فكر كنيم اين كار 
بي رحمي است اما شايد اگر پليس هيچ واكنشي نشان 
نمي داد دفعه بعدي اين ك��ودك قرباني بي توجهي 

مادرش مي شد و جان خود را از دست مي داد. 

    هياهو براي هيچ
اين جامعه ش��ناس در بخش ديگري از سخنانش به 
مساله جواني جمعيت اشاره مي كند و مي گويد: وقتي 

مي خواهيم ازدواج را دستوري كنيم، وقتي فرزند آوري 
را دستوري مي كنيم، وقتي بدون در نظر گرفتن شرايط 
اجتماعي مي خواهيم كرهايي را به انجام برسانيم كه 
هيچ زيرس��اختي براي آن آماده نشده است با چنين 
فجايعي هم مواجه مي شويم. اين همه هياهو براي پيري 
جمعيت و فرزند آوري تا وقتي به اين ش��كل شعاري و 
غيرعملي باشد، براي هيچ است. يعني قطعا به آن هدفي 
كه تعيين كرده ايم نمي رس��يم. تا زماني كه ش��رايط 
اجتماعي از قبيل رفاه، آموزش، درمان، كاهش مشكالت 
اقتصادي كه يكي از داليل عمده طالق در كش��ور به 
حساب مي آيد، بر طرف نشود نمي توانيم به مردم دستور 

دهيم كه ازدواج كنند و فرزند به دنيا بياورند. 

     سهل انگاري والدين 
عامل آسيب هاي جدي به كودكان

هادي شريعتي، حقوقدان نيز با بيان اينكه در بسياري 
از موارد ش��اهد آن هستيم كه والدين كودك با سهل 
انگاري در مراقب��ت از كودكان و نوجوانان باعث ورود 
آس��يب جدي به آنها مي ش��وند، به تعادل مي گويد: 

اگر چه كه والدين ناخواس��ته مرتكب بي توجهي به 
طفل مي ش��وند، اما گاهي اين بي توجهي به فوت يا 
آسيب هاي غير قابل جبران نسبت به كودكان منجر 
مي شود. او با اش��اره به اينكه با اين وجود جرم انگاري 
 و مج��ازات تنه��ا راهكار ب��راي پيش��گيري از انواع 
كودك آزاري نيس��ت، مي افزايد: اما پيش بيني اين 
م��وارد در قانون به عنوان اب��زاري جهت الزام والدين 
به توجه بيشتر نسبت به فرزندانشان منجر به كاهش 
برخي از وقايع و حوادث ناشي از سهل انگاري خواهد 
ش��د. بس��ياري از موارد آزارهاي جسمي و جنسي، 
حاصل س��هل انگاري والدين در مراقبت از كودكان 
و نوجوانان و البته بخش عمده اين بي توجهي ناشي 
از عدم آموزش صحيح والدين در ش��يوه هاي صحيح 
تربيت و مراقبت از كودكان است. بنابراين الزم است 
پيش از هر اقدامي آموزش مهارت هاي فرزند پروري 
را از طري��ق وض��ع قوانين حمايتي اجب��اري كنيم. 
ش��ريعتي با تاكيد بر لزوم آم��وزش والدين پيش از 
وضع چنين قوانين و مقرراتي تصريح مي كند: در اين 
صورت عالوه بر كاهش سطح اينگونه سهل انگاري ها، 

مج��ازات والديني كه با وجود چني��ن آموزش هايي 
همچنان نسبت به كودكانشان بي توجهي كرده اند، و 
اين بي توجهي منجر به آسيب هاي غير قابل جبران 
شده است، وجهه عقالني مي يابد. اعمال مجازات هايي 
مثل حب��س و... ممكن اس��ت به رواب��ط خانوادگي 
آسيب برساند، اما مجازات هاي جايگزين مثل اجبار 
براي شركت در دوره هاي آموزشي يا اجبار فرد براي 
مراجعه به مشاور مي تواند به فرد كمك كند و در عين 
حال با مناسبات اجتماعي ما نيز همخوان تر است. در 
واقع شما وقتي پدر و مادري را به دليل سهل انگاري 
در نگهداري از فرزند خود مجازات مي كنيد عامل بروز 
اختالفات خانوادگي مي شويد، البته در مورد فوق كه 
كودك متاسفانه فوت كرده است مساله كامال متفاوت 
است اما در موارد ديگري كه آسيب جزيي به كودك 
وارد شده بايد با تشويق والدين به شركت در كالس ها و 
دوره هاي آموزشي آنها را براي نگهداري بهتر از فرزند يا 
فرزندانشان آماده كرد. ضمن اينكه اگر ارزيابي روحي و 
رواني زوجين قبل از فرزند آوري به قانون تبديل شود 

آن وقت مي توانيم در انتظار جامعه اي سالم باشيم. 

گزارش

بررسي سالمت روان زوج ها براي فرزندآوري امري ضروري است

مرگ كودك 4 ساله در ماشين به دليل سهل انگاري والدين
كودكان بازيچه نيستند

جرايم خشن در پايتخت كاهشي است
فرمانده انتظامي تهران بزرگ ضمن 
اعالم اينكه افراد به جاي انتشار فيلم 
سارقان در فضاي مجازي، اين فيلم ها 
را ب��ه پلي��س تحويل دهن��د، گفت: 
جرايم خشن در پايتخت آمار كاهشي 
دارد. سردار حسين رحيمي در پاسخ 
به س��والي مبني بر اينك��ه آيا جرايم 
خشن )جرايم مربوط به قتل و سرقت 

مسلحانه( افزايشي است، گفت: بايد عرض كنم 
كه جرايم خشن، جرايم مسلحانه و جرايم مهم در 
پايتخت نه تنها آمار افزايشي ندارد بلكه آمارش 
رو به كاهش هم اس��ت. او با اش��اره به فيلم هاي 

لحظه درگيري يا فيلم سارقاني كه در 
فضاي مجازي منتشر مي شود، گفت: 
از مردم خواهش مي كنم اين فيلم ها 
را در فض��اي مجازي منتش��ر نكنند 
چراكه انتش��ار اي��ن فيلم ها مصداق 
تشويش اذهان عمومي است. فرمانده 
انتظام��ي تهران بزرگ خاطرنش��ان 
كرد: اينكه افراد از يك درگيري فيلم 
تهيه كنند ايرادي ندارد اما انتش��ارش در فضاي 
مجازي كار اشتباهي اس��ت و بهتر است كه اين 
فيلم ها را به پليس تخصص��ي مرتبط با آن جرم 

تحويل بدهند.

حذف بيش از ۱۷۰هزار محتواي نامناسب از شبكه شاد 
در راس��تاي مراقب��ت از ك��ودكان و 
نوجوان��ان در فضاي مج��ازي و ايجاد 
محيط��ي س��الم ب��راي ك��ودكان و 
نوجوانان در اپليكيشن، سامانه پايش 
هوشمند شاد از دي ماه سال گذشته 
راه اندازي شده است. طبق اعالم روابط 
عمومي شبكه ش��اد پايش محتوا در 
شاد با استفاده از نظارت هاي هوشمند 

به صورت سيس��تمي متون، تصاوير و ويدئوها، را 
مورد آناليز قرار داده و با اس��تفاده از شاخص هاي 
تعيين ش��ده، محت��وا را تجزيه، تحلي��ل و پايش 
مي كند؛ ع��الوه بر اين، فرآيند پايش هوش��مند 
تحت نظارت اپراتور انس��اني بازبيني مي ش��ود تا 
درصد خطا به حداقل برسد. گفتني است، سامانه 
به محض تشخيص محتواي نامناسب آن را حذف 

كرده و س��پس شناس��ه كاربري فرد 
متخلف توسط نيروي انساني بررسي 
شده و تذكرها و سياست هاي تنبيهي 
متناسب بر اساس ضوابط به وي ابالغ 
مي ش��ود. گزارش ه��اي مخاطبان و 
كاربران از طريق ربات پشتيباني شاد 
و گزارش محتواي نامناسب در گروه ها 
و كانال ها توسط كاربران، از ديگر منابع 
پايش محتوا در شاد است. از دي ماه سال گذشته 
تاكنون ۱۷۰ هزار فايل نامناس��ب در شاد حذف 
شده است.به طور ميانگين ۲۰۰ محتوا در روز فيلتر 
و ۱۰ميليون فايل در ماه بررس��ي مي شود. شبكه 
ش��اد در تالش اس��ت با تمهيدات الزم، محيطي 
سالم براي فعاليت دانش  آموزان در فضاي مجازي 

فراهم كند.

پيشگيري و آموزش براي كودكان و مادران در معرض آسيب
بني��اد خيريه زينب كب��ري)س( در 
نظر دارد براي زنان، مادران، كودكان 
و خان��واده در مع��رض آس��يب هاي 
اجتماعي دوره هاي آموزش��ي با نگاه 
پيشگيري در مش��هد مقدس برگزار 
كند. مديرعامل خيريه بنياد حضرت 
زين��ب كبري)س( با اش��اره به اينكه 
عالوه بر آموزش اشتغال و كارآفريني 

هم به اين افراد آموزش داده مي شود، گفت: اين 
برنامه قرار اس��ت آخرين پنجش��نبه ه��ر ماه در 
محالت آس��يب ديده شهر مش��هد برگزار شود. 
فاطمه بزرگر از برگزاري اولين دوره اين آموزش ها 
در قالب جشن همزمان با ميالد امام رضا )ع( در 
اين ش��هر خبر داد و افزود: اين جش��ن بهانه اي 
بود ت��ا خانواده ها عالوه بر تجرب��ه حضور در يك 
جش��ن متفاوت و گذراندن لحظات شاد، بتوانند 
در حاشيه آن موضوعات مختلفي را با ما در ميان 

بگذارن��د و همچنين كودكانش��ان با 
جش��ن، تئاتر و س��رود آموزش هايي 
را دريافت كنن��د. او با بيان اينكه اين 
جشن مورد استقبال عموم قرار گرفته 
بود، تاكيد كرد: قصد داريم با ش��عار 
#در_كنار_ه��م با حضور مس��تمر 
در آخرين پنجش��نبه هاي هر ماه و به 
بهانه برگزاري جش��ن و …. كودكان 
و خانواده ه��ا را تحت آموزش هايي ق��رار دهيم. 
آموزش هايي كه پيشگيري س��رلوحه آنهاست. 
برزگر ادامه داد: در جشن ميالد امام رضا)ع( بيش 
از صدها بادبادك توسط كودكان به هوا فرستاده 
ش��د كه يكي از اهالي افغان محله اميرالمومنين 
كه سال هاس��ت در اين محله حضور دارد ساخت 
آنها را به عهده داشت و در اين جشن بيش از ۶۰۰ 
كودك شركت كردند كه هزينه آن توسط خيرين 

پرداخت شد. 

رويخطخبر
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