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يادداشت- 1

 ساختارهاي جديد 
به جاي قوانين جديد

1( اين روزه��ا تصويب قانون 
بانكداري به يكي از مهم ترين 
خبره��اي ح��وزه اقتصادي 
كش��ور بدل شده است. برخي 
از تحليلگران اش��اره مي كنند 
كه اين قانون اس��تقالل بانك 
مركزي را به طور شايان توجهي 
بر ب��اد مي ده��د و آن را بيش 
از پيش وابس��ته به دولت مي كند، اما من معتقدم بانك 
مركزي در اتمسفر اقتصادي كش��ورمان اساسا تاثيري 
ندارد كه حاال تصويب يا عدم تصويب يك قانون تاثيري 
در استقالل اين ساختار داشته باشد. بانك مركزي ايران 
به خصوص طي دهه هاي اخير، بسيار منفعل عمل كرده 
است و كامال در خدمت اوامر دولت ها در آمده است. اگر 
به دنبال اين هس��تيد كه از چشم اندازهاي آينده سر در 
بياوريد بايد بگويم كه بايد به دنبال اصالح برنامه ريزي ها و 
سياست گذاري ها بود. برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها 
در اقتصاد اي��ران بايد به گونه اي باش��د كه از يك طرف 
شفافيت را به بانك هاي دولتي بازگرداند و از سوي ديگر 
از هم گس��يختگي و تك روي هاي بانك هاي خصوصي 
را كنترل كند. از هم گس��يختگي ها و تك روي هايي كه 
اقتصاد ايران را در برابر يك بن بست بزرگ قرار داده است. 
2( در واقع مشكالتي كه در نظامات بانكي ايران مشاهده 
مي ش��ود، نه ارتباطي به سياس��ت هاي پول��ي دارد و نه 
سياس��ت هاي مالي.به عبارت روش��نتر، سياست هاي 
مالي و پولي ك��ه در ادبيات اقتصادي به عن��وان ابزاري 
ب��راي كنترل بحران ها به كار گرفته مي ش��وند در ايران 
به دليل فعال بودن متغيرهاي غير اقتصادي )سياسي( 
كاربردي ندارند. طي بيش از 4دهه گذشته به جاي اينكه 
ساختارهاي ضد توس��عه و ضد توليد كشور شناسايي و 
راه حل براي برون رفت از آنها انديشيده شود، تمركز روي 
سياست گذاري هاي اقتصادي بوده است. اين امر هم به 
دليل اقتصادخوانده هايي است كه از اقتصاد ايران سر در 
ادامه در صفحه 5 نمي آورند.   

مرتضي افقه

اتفاق نظر پاستور و بهارستان؛ طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي تحويل هيات رييسه مجلس شد

 جدايي »راه«  و »مسكن« كليد خورد

يادداشت-3يادداشت-2

 اولويت هاي اقتصاد 
پس از تحريم

 ابهامات 
جديد بورسي

ي��ن  صلي تر ا ز  ا يك��ي 
اولويت هايي كه بايد در اين 
حوزه به آن توجه داش��ت، 
موضوع توليد است. هرچند 
در س��ال هاي گذش��ته نيز 
بحث ه��اي زي��ادي درباره 
حمايت از توليد مطرح شده 
اما موضوعي كه بيش��ترين 
اهميت را دارد، حمايت از توليد رقابت محور است. 
در صورتي كه ما فضا را براي رشد توليد رقابت محور 
فراهم كنيم، قطعا امكان افزايش كيفيت محصوالت 
داخلي و حضور در عرصه صادراتي فراهم خواهد شد 

و در نهايت به نفع اقتصاد ملي تمام مي شود.
ما در سال هاي گذش��ته با توجه به شرايطي كه بر 
اقتصاد ايران حكمفرما بوده، نتوانسته ايم در جذب 
س��رمايه گذاري چ��ه داخلي و چ��ه خارجي موفق 
عمل كنيم و همين موضوع توس��عه زيرساخت ها 
و آماده س��ازي اقتصاد براي استفاده از فرصت هاي 
جديد را محدود كرده اس��ت. از اي��ن رو در صورت 
رفع يا كاه��ش تحريم ها، بايد يك��ي از اصلي ترين 
اولويت ه��اي اقتصاد اي��ران، جذب س��رمايه هاي 

جديد باشد. 
براي فراهم شدن شرايط براي جذب سرمايه، يكي 
از اصلي ترين بخش هايي كه باي��د آمادگي خود را 
افزايش داده و مقدمات الزم براي ارتباط با اقتصاد 
جهاني را فراهم كند، نظام بانكي كش��ور است. در 
واقع سومين اولويت اقتصاد ايران در صورت احياي 

برجام، بايد بهبود شرايط نظام بانكي كشور باشد.
چه توس��عه توليد و چه جذب س��رمايه هاي جديد 
نياز به توس��عه روابط بانكي و ارتباط ش��بكه بانكي 
ايران و جهان دارد. ما در اين سال ها شرايط حضور 
در اي��ن عرصه را نداش��ته ايم اما بايد ب��راي بهبود 
ش��رايط و كاهش محدوديت ها خود را آماده كنيم. 
البته اصالح شرايط نظام بانكي كشور تنها موضوعي 
داخلي نيست. پس از آنكه شرايط در داخل فراهم 
شد، بايد تالش كرد كه موضوعاتي مانند اف اي تي اف 
و لوايح پولش��ويي تعيين تكليف شود تا با برطرف 
شدن نگراني ها درباره اقتصاد ايران، امكان حضور در 

عرصه هاي بين المللي براي ما فراهم شود.
توسعه زيرساخت هاي اقتصادي يكي از اصلي ترين 
موضوعاتي اس��ت ك��ه در اقتصاد اي��ران مورد كم 
توجهي قرار گرفته و حاال زمان آن رس��يده تا به آن 
رس��يدگي كنيم. اگر بتوانيم در اين مسير گام هاي 
مهم��ي  برداريم مي توان انتظار داش��ت كه اقتصاد 
ايران توان اس��تفاده از فضاي پس از احياي برجام 
را داش��ته باش��د اما اگر اين مقدمات الزم در آينده 
فراهم نشود، احتماال مشكالت فعلي تا حدي باقي 
خواهد مان��د و ظرفيت هاي بالقوه به بالفعل تبديل 

نخواهد شد.

ب��ازار س��هام در دو هفته اخير 
با تاثيرپذيري مثب��ت از اخبار 
برجامي، شرايط مساعد و رشد 
خوبي را پشت سر گذاشت اما 
ب��ازار همچنان در ي��ك كانال 
نزول��ي ق��رار دارد. زمان��ي كه 
شاخص كل بورس تا محدوده 
يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد 
پيشروي كرد اما نتوانست اين مقاومت رو به باال را بشكند، 
كانال نزولي فعلي بازار ش��كل گرفت و اي��ن نكته را بايد 
مدنظر داشت كه شكل گيري كانال نزولي شاخص همراه 
با افت ارزش و حجم معامالت بوده اس��ت. بازار س��هام به 
نوسان در كانال فعلي، محدود شده كه علت اين موضوع 
نيز نبود نقدينگي اس��ت كما اينك��ه در هفته جاري نيز 
شاهد قرمزپوشي و توقف بخش زيادي از نمادها بوديم. در 
حقيقت اكنون پولي در بازار نمانده و تا زماني كه ابهام هاي 
موجود همچون بحث واگذاري بلوك خودرويي ها، اتفاقات 
سياسي از جمله برجام، بازارهاي جهاني و... برطرف نشود، 
نمي توانيم انتظار ورود نقدينگي را داشته باشيم. در حال 
حاضر سرمايه گذاران ترجيح مي دهند كه دست نگه دارند 
تا وضعيت متغيرهايي همچون دالر مش��خص بشود. در 
هفته هاي اخير شاهد روند پرنوساني در نرخ دالر بوديم، 
به طوري كه دالر هرات و آزاد در يك روز صعودي و روز ديگر 
نزولي مي شود و نرخ مش��خصي ندارد و اين نشان دهنده 
بالتكليفي بازارهاي مالي در ش��رايط كنوني است و بايد 
منتظر ماند تا ابهام هاي موجود برطرف بشود.به طور حتم 
حركت رو به رشد و فاصله گيري از كف هاي قيمتي ايجاد 
شده، مي تواند بر بهبود معامالت تاثير مثبتي داشته باشد 
اما اين مساله نمي تواند تعيين كننده سرنوشت بازار باشد، 
به بي��ان ديگر يك رويداد مثب��ت كوچك نمي تواند يك 
جريان بزرگ را هدايت كند. متاسفانه هنوز اعتماد به بورس 
بازنگشته است و با وجود خريدهاي حقوقي ها و حمايت 
آنها، سهامداران حقيقي تمايل چنداني به معامله نشان 
نمي دهند. شاخص كل داراي يك كانال بزرگ مابين 1.2 
الي 1.۶ ميليون واحدي است و از فراز و فرودهاي يك سال 
گذشته مي توان استنباط كرد كه تمام توان سهامداران در 
همين حد باقي مانده و جريان پول جديدي وارد بازار نشده 
اس��ت و به همين علت پس از شكل گيري روند صعودي 
پرقدرت مجدد با نزول رو به رو مي شويم و در واقع خريدار 
جدي در بازار وجود ندارد. خبرهاي متعددي در خصوص 
واگذاري خودروسازهاي بزرگ كشور منتشر شده و اين 
اخبار براي نخستين بار تاثير بسيار زيادي بر اين گروه داشت، 
بار دومي كه اين خبرها مجددا داغ شد، شدت تاثيرگذاري 
بر روي گروه كاسته ش��د و در دفعات بعدي نيز به همين 
ترتيب اثرگذاري آن با كاهش مواجه بود و در حال حاضر 
بازار به آن واكنش خاصي نشان نمي دهد و اصطالحا خبر 
آن پيشخور شده است. خبر مربوط به واگذاري خودرويي ها 
موجب نوسان يك روزه آنها شد و سپس با افت نمادهاي اين 

گروه روبه رو شديم.

محمد  قاسمي

گزارش روز

 تصميم هاي اخير مقتدي صدر چه زيان هاي اقتصادي 
براي كشورش به همراه داشت؟

مي توان با اطمينان اعالم كرد مقتدي صدر بدون هيچ 
منازعي پر نوسان  ترين شخصيت  صحنه سياسي عراق 
محسوب مي شود. با نگاهي به كليپ هاي منتشر شده 
از اظهارات مقتدي صدر طي سال هاي گذشته كه در 
فضاي مجازي به وفور قابل دسترسي است، به راحتي 
مي توان به اين نتيجه رسيد كه تقريبا او با همه اركان 
ساختار تش��كيل دهنده صحنه سياسي - اجتماعي 
عراق سابقه اتحاد، همكاري و ائتالف داشته و در عين 
حال عليه اكثر قريب به اتفاق آنها هم موضع گيري كرده 
و به مخالفت هم پرداخته اس��ت. اما آنچه او را در اين 
صحنه به  شدت متمايز كرده بازي  قهر و آشتي هايي 
است كه همواره و طي كمتر از يك دهه گذشته به  طور 
مستمر آن را تكرار كرده است. به اعتقاد كارشناسان او با 
اين حربه قصد دارد به دوستان و دشمنان درون و برون 
 مرزي اش ميزان تاثير گذاري خود را بر صحنه سياسي 
عراق نش��ان بدهد و گرنه صحنه سياسي عراق آنقدر 
براي او جذابيت )بخوانيد منافع( دارد كه بقاي خود را 
حتي به بهاي به آتش كشيدن كاخ رياست جمهوري 

عراق و پارلمان اين كشور نيز خواهان است.
هرگز نبايد تصور كرد اين تاثير گذاري در جنبه مثبت 
آن قرار دارد، بلكه تمام مركز ثقل تاثيرات مقتدي صدر 
به شكل منفي بر جامعه عراق وارد مي شود و حتي آناني 
كه به طرفداري از وي در خيابان ها به آش��وب و هرج 
و م��رج مي پردازند نيز تحت تاثير اين موج منفي قرار 

مي گيرند. به  طور نمونه به اعتراف مسووالن عالي رتبه 
عراقي از جمله نخست وزير اين كشور، گروكشي هاي 
مقتدي صدر باعث ش��ده تا پارلمان به حال تعطيل و 
روند تصميم گيري در قوه مقننه فلج شود كه يكي از 

مهم ترين اثرات آن عدم تصويب بودجه كشور است.
تصور شرايط 9 ماه بدون بودجه براي كشوري همچون 
عراق هم يك كابوس به حس��اب مي  اي��د، اما ظاهرا 

كفن پوش  هايي كه به دست داشت تصاوير مقتدي صدر 
براي اصالح ساختار سياسي عراق و كمك به مردم اين 
كشور وارد آن ش��دند نه در در زمان حضور خود و نه 
حتي بعد از استعفاي شان هم اجازه ندادند بودجه عراق 
كه بخش عمده آن صرف حقوق كارمندان و پروژه هاي 
عمراني كه تامين كننده حقوق روزمره همين جامعه 
مي شود، به تصويب برس��د و دولت عراق در يك خأل 

قانوني امور خود را مورد رتق و فتق قرار بدهد.
به اعت��راف بس��ياري از كارشناس��ان عراقي صرف 
همين اقدام مقتدي صدر باعث مختل ش��دن اكثر 
فعاليت ه��اي خدماتي دولت عراق ش��ده اس��ت، و 
عمال همه چيز تا زمان تعيين تكليف سمت و سوي 
خواسته هاي اين رهبر عراق در هاله اي از ابهام باقي 
مانده اس��ت. تصميمات كامال حساب شده مقتدي 
صدر، باعث رخدادهاي مختلفي در عراق شد كه به 
غير از تعطيلي مجلس و ادارات دولتي و مختل شدن 
فعاليت قوه قضاييه، اين تظاهرات به بسياري از اماكن 
و ابنيه و دارايي هاي دولت عراق نيز آسيب هاي جدي 
وارد آورده اس��ت. حال اگر اقدامات مش��ابه صورت 
گرفته طي ۶ بار گذش��ته را هم به آن بيفزاييم حجم 
اين آسيب ها و زيان ها بسيار گسترده و زياد مي نمايد. 
مقتدي ص��در تقريبا هر بار ك��ه در صحنه منطق و 
قوانين بازي سياس��ي و دموكراس��ي در كشور كم 
آورده دست به دامن شايد تنها توانمندي خود شده 
و از صحنه سياس��ي عراق خداحافظي مي كند، اسم 
رمزي كه براي هوادارانش به معناي ورود به پروسه 
آش��وب و هرج و مرج است. او با اين كار خود بيش از 
آنكه محبوبيت خود در جامعه عراق نشان داده باشد، 
ظرفيت خويش را در تاثير گذاري بر قش��ر خاصي از 
جامعه كه توانمندي به اغتش��اش كشيدن كشور را 
ادامه در صفحه 7 دارند، به اثبات مي رساند. 

پيام  الياس كردي

يادداشت-5 يادداشت-6يادداشت-4

آسيب هاي رواني مشكالت اقتصادي اولويت حوزه سالمتظرفيت هاي محتواي ديجيتال
در جامعه  اي كه اقتصاد وضعيت 
نامناسبي دارد، افراد خانواده براي 
تامين نيازهاي اساس��ي دچار 
ُپ��ركاري افراطي مي ش��وند، به 
واسطه نيازهاي بيشتر افزايش 
س��طح تحصيالت دانشگاهي 
و به  تبع آن انتظارات اجتماعي 
نيز در سطح خرده فرهنگ ها و 
خرد گفتمان ها دچار تغييرات مي شود. از اين رو زنان و مردان 
دركنار يكديگر سعي مي كنند براي اينكه يك رشد اقتصادي 
را براي خانواده رقم بزنند ساعات كاري خود را افزايش دهند 
كه همين امر موجب انقطاع عاطفي و دور شدن اعضاي خانواده 
از هم مي ش��ود. البته دوري خانواده ها از يكديگر كمترين و 
كوچك ترين آسيب  ناش��ي از تورم هاي روزافزون اقتصادي 
است، در چنين شرايطي كه نظام اقتصادي باعث تغييرات 
اجتماعي از جمله مهاجرت ها و تغيير مكان و محل هاي زندگي 
مي شود، همجواري هاي ناهمگوني را به همراه خواهد داشت 
كه منجر به ايجاد رش��د اجتماعي كه نتيجه زدوبند، رانت و 
موج سواري  ناشي از رشد قيمت هاست خواهد شد. مهم ترين 

معضلي كه به دنبال مش��كالت اقتصادي در جامعه ايجاد 
مي شود بحران اخالق است. اين بحران موجب رنگ باختن 
مفهوم خانواده، روابط زوجين، نظام تعاملي والد-فرزندي و 
فرزند با والدين و نظام هاي مشابه ديگر به صورت تمام و كمال 
تحت  تاثير مستقيم مشكالت اقتصادي قرار دارد؛ حتي تاثير 
شبكه هاي اجتماعي بر جامعه نيز به صورت غيرمستقيم متاثر 
از تورم هاي اقتصادي است. در واقع آسيب هاي اجتماعي ناشي 
از اين بحران عبارتند از ايجاد بحران هاي اعتقادي، تغيير در 
شيوه نگريستن انسان به زندگي؛ كه بخشي از جامعه را به 
انسان هاي س��رخورده و ضعيف، همراه با آرزوهاي بزرگ 
مادي تبديل كرده است. رشد طالق و ايجاد نيازهاي جديد 
جنسي، رواج پديده هايي مانند شوگر ددي و شوگر مامي، 
پرخاشگري و روابط موازي و غيراخالقي كه در بين اقشار 
مختلف رواج پيدا كرده اس��ت، نمونه هايي از آسيب هاي 
اجتماعي است كه در جامعه ريشه دوانده است و نهاد خانواده 
را تخريب كرده است. از سوي ديگر ناتواني در تأمين برخي 
از نيازها يا خواسته ها، باعث احساس ناكامي و سرخوردگي 
در هر فرد شده و از طرفي سرپرست خانوار را نيز در وضعيت 
نامطلوبي قرار مي دهد.  ادامه در صفحه 8

در ايام ش��يوع كرونا بخشي از 
كسب و كارها به سمت تعطيلي 
رفتند و مردم در فضاي تعطيلي 
و دوركاري قرار گرفتند و اوقات 
فراغت بيشتري پيدا كردند. از 
همين رو بخش توليد محتواي 
ديجيت��ال از آنجاي��ي ك��ه از 
جذابيت بسيار بااليي برخوردار 
است در اين ايام مورد استقبال بيشتر قرار گرفت. مردم در 
اين دوران بيشتر به دنبال ديدن فيلم، بازي، موزيك و متون 
ديجيتال بودند. البته اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه در 
سنوات قبل در ايام نوروز نيز اين رشد را داشتيم و اما امسال 
اين پيك زودتر آغاز شد. از اوايل اسفند 1398 كه اين اتفاق 
رخ داد، توليد كنن��دگان محتوا و پلتفرم هاي مختلف نيز 
تالش كردند ت��ا غناي محتوا را افزايش دهند كه از جمله 
آن مي توان به انتشار آهنگ ها و آلبوم هاي جديد، برگزاري 
كنسرت هاي آنالين و بازي ها و كتاب هاي ديجيتال جديد 
اش��اره كرد. همه اين اقدامات در راستاي استقبال مردم 
ادامه در صفحه 5 صورت گرفت.   

مشكل كمبود پزشك در كشور 
مربوط به امروز و ديروز نيست، 
در گذشته هم در مناطق محروم 
كمبود پزش��ك داشتيم اما در 
شهرهاي بزرگ مانند تهران اين 
كمبود احساس نمي شد، اما با 
افزايش جمعيت مساله سالمت 
هم يكي از زيرساخت هاي مهم 
است كه بايد به آن پرداخته شود، متاسفانه طي تمام اين 
سال ها هيچ راهكاري براي تشويق پزشكان به طبابت در 
مناطق محروم انجام نشده است، پزشكان براي گذراندن 
طرح به اين مناطق فرستاده مي شوند اما به محض اينكه 
طرحشان تمام مي شود آن منطقه را ترك مي كنند، حاال ما 
اگر بهترين بيمارستان ها را هم در اين مناطق بسازيم وقتي 
پزشك متخصص در آن نباشد به هيچ دردي نمي خورد، 
مساله مهم ديگر اين است كه در حال حاضر در شهرهاي 
بزرگ و از جمله تهران همين حاال كمبود پزشك احساس 
مي شود، اين مساله كه برخي مسووالن حوزه بهداشت و 
ادامه در صفحه 7 درمان به آن اشاره مي كنند و... 

امير لطفي حقيقت ايرج خسرونياسعيد رسول اف

 آيا پرداخت يارانه نقدي 
ادامه پيدا مي كند؟

 پاسخ انتقادات امروز 
در عملكرد دولت گذشته است

 »تعادل« تاثيرات اجتماعي و اقتصادي 
حضور زنان در ورزشگاه ها را بررسي مي كند 

 ترديدهاي كوپني  
دولت سيزدهم

صفحه 2     صفحه 3    

صفحه 5

 واكنش بانك مركزي 
به اختالف آمار تورم نقطه اي

 گام اول 
در راهي طوالني

 نامه رييس اتاق تهران 
به قاليباف: 

 قاليباف: اصالح قانون 
 بانك مركزي تاثير زيادي 
بر كنترل تورم خواهد داشت

در حال��ي كه برخي صاح��ب نظران، كارشناس��ان 
اقتصادي، محافل اقتص��ادي از جمله اتاق بازرگاني، 
روساي پيشين بانك مركزي و برخي مديران بانك ها، 
نسبت به تصويب طرح بانكداري در مجلس واكنش 
نشان داده و خواستار توقف بررسي اين طرح در مجلس 
شده و در نامه هاي جداگانه به رييس مجلس، خواستار 
عدم تصويب و توقف بررسي در مجلس شده اند و آن 
را متناسب با شرايط امروز اقتصاد ايران نمي دانند، اما 
برخي نمايندگان و از جمله قاليباف رييس مجلس، 
همچنان به ادامه بررسي مواد طرح بانكداري ادامه داده 
صفحه 3 را بخوانيد و معتقدند كه...  

قانون 
جديد 

بانكداري 
را تصويب 

نكنيد!



وقتي در روزهاي پاياني ارديبهش��ت امسال، دولت اعالم 
كرد كه تصميم خ��ود براي ح��ذف ارز 4200 توماني را 
گرفته و به اين ترتيب گام نخس��ت در مسير اصالحات 
يارانه اي در اقتصاد ايران را برداشته، به نظر مي رسيد كه 
جمع بندي هاي نهايي در اين زمينه انجام شده و احتماال 
در مدتي كوتاه مردم مي فهمند كه به جاي ش��يوه هاي 
قبلي حمايت، طرح هاي جديد دولت به چه شكل اجرايي 
خواهد شد. با وجود گذشت بيش از سه ماه از اجراي اين 
تصميم اما به نظر مي رسد كه هنوز حتي نحوه حمايت از 
اقشار مختلف مردم مشخص نيست. آنچه در ابتدا از سوي 
دولت اعالم ش��د اين بود كه يارانه هاي نقدي كه تاكنون 
واريز مي شده، تجميع خواهند شد. به اين ترتيب به جاي 
يارانه 45 هزار توماني احمدي نژاد و يارانه 50 هزار توماني 
سبد معيشت خانوار، دولت با تقسيم بندي جامعه به سه 
گروه اعالم كرد كه دهك هاي ك��م درآمد به ازاي هر نفر 
400 هزار تومان، دهك هاي متوسط به ازاي هر نفر 300 
هزار تومان دريافت مي كنند و دهك هاي پردرآمد ديگر 
در فهرست يارانه قرار نمي گيرند. هرچند در هفته هاي بعد 
مشخص شد كه تعداد زيادي از مردم نسبت به حذف از اين 
فهرست معترض هستند و دولت دستور داد كه به شكايت 
آنها رسيدگي شود اما در نهايت اعالم شد كه يارانه نقدي 
تنها براي دو ماه در نظر گرفته شده و پس از آن حمايت ها 
به شكل غيرنقدي ادامه خواهد داشت. اين حمايت هاي 
غيرنقدي بناست به شكل كاالبرگ الكترونيكي اجرايي 
شود. يعني مانند تجربه كوپن كه در دهه 60 و 70 اجرايي 
ش��د، اين بار دولت كارت هاي مردم را شارژ خواهد كرد تا 
آنها بتوانند كاالهاي اساس��ي را با قيمت دولتي دريافت 
كنند. البته حتي اين موضوع نيز هنوز نهايي نيست. يعني 
مشخص نيست كه آيا با كاالبرگ امكان خريد رايگان كاال 
وجود دارد يا بناست كاالها با قيمت پايين تر به مردم عرضه 
شود. سياست گذاران اين را نيز معلوم نكرده اند كه فهرست 
اين كاالها شامل چند قلم مي شود، آيا فروشگاه هايي خاص 
در اين زمينه معرفي مي شوند يا مردم از تمام فروشگاه ها 
امكان خريد دارند و آيا رقم اين يارانه ثابت است يا بناست 
متفاوت شود. در واقع بحث يارانه غيرنقدي از اين جهت 
در نظر گرفته شده كه با توجه به باال بودن نرخ تورم، يارانه 
نقدي در مدتي كوتاه اثر خود را از دس��ت مي دهد اما اگر 

بنا باشد دولت به شكل كااليي حمايت كند، امكان آن را 
خواهد داشت كه در حمايتي ثابت از مردم را براي بلندمدت 
در نظر داشته باشد. با وجود آنكه در ابتدا اعالم شد كه يارانه 
نقدي تنها براي دو ماه پرداخت مي شود و پس از آن يارانه 
جديد در نظر گرفته مي ش��ود اما با گذشت با بيش از سه 
ماه هنوز خبر نهايي در اين رابطه وجود ندارد. مسووالن 
وزارت اقتصاد از اين گفته بودند كه شايد در مهر ماه طرح 
ابتدايي در اين زمينه كليد بخورد اما صحبت هايي از كه از 
مجلس به گوش مي رسد نشان از آن دارد كه هنوز در اين 
زمينه تصميم گيري نهايي به عمل نيامده اس��ت. دولت 
سيزدهم بعد از اعمال جراحي اقتصادي، قول ارايه كاالبرگ 
الكترونيكي پس از 2ماه پرداخت يارانه نقدي را داده بود، 
چرا كه بر اس��اس تكليف قانون بودجه ۱40۱ ملزم شده 
بود كاالهاي اساسي را با استفاده از كاالبرگ الكترونيك 
و با قيمت هاي ش��هريور ۱40۱ به دست مردم برساند. با 
اين حال زمزمه ادامه روند يارانه نقدي حتي بعد از شهريور 
ماه نيز به گوش مي رس��د. علي رضايي، عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس در اين خصوص به اقتصادآنالين گفت: در 
خصوص ارايه كاالبرگ الكترونيكي يا ادامه پرداخت يارانه 
نقدي هنوز بين دولت و مجلس اختالفاتي وجود دارد و به 

جمع بندي نرسيده اند. وي در ادامه بيان كرد: در حقيقت 
مجلس به يك جمع بندي نهايي ايده آل كه مورد پذيرش 
اكثريت جامعه باشد، نرس��يده و دولت هم هنوز نتيجه 
نهايي را اعالم نكرده است.  رضايي با اعالم اينكه مجلس 
ترديد دارد كه ارايه كاالبرگ الكترونيكي كار مناسبي است، 
اظهار كرد: شايد اينكه مردم را بعد از دريافت چندين ماه 
يارانه نقدي به سمت كاالبرگ الكترونيكي ببريم، شرايط 
مناسبي ايجاد نكند. مجلس ترديد دارد كه ارايه كاالبرگ 
الكترونيكي روش مناسبي است يا خير؟در پايان اعالم كرد: 
در اين مورد ترديدهاي زيادي وجود دارد و بايد اجازه دهيم 
دولت و مجلس و كميسيون مربوطه به يك جمع بندي 
كلي برسند كه احتماالً تا آخر اين ماه نتيجه اعالم مي شود.

در كنار ترديدها در رابطه با نح��وه اجراي يارانه كااليي، 
وعده ه��اي دولت ب��راي كاهش قيمت ها ني��ز هنوز به 
جمع بندي نرس��يده و اين بار وزير دادگستري مي گويد 
برخي برنامه ها به درس��تي اجرايي نشده است. رحيمي 
موضوع معيشت مردم را از دغدغه هاي اصلي دولت عنوان 
كرد و گفت: دولت تالش فراوان و برنامه ريزي گسترده و 
همه جانبه اي را براي ح��ذف ارز 4200 توماني با در نظر 
گرفتن معيش��ت مردم و عدم تحميل فشار مضاعف بر 

جامعه داش��ت. مي توانستيم همان مسير تخصيص ارز 
4200 توماني را ادامه بدهيم اما مي ديديم خيلي از افراد 
اين ارز را دريافت كرده اند بدون اينكه كااليي وارد كنند 
يا كاال را گرانتر از حد معمول ب��ه مردم ارايه مي كردند و 
بعضا كاالها را به صورت قاچاق به ساير كشورها مي بردند، 
قاعدتا اين هزينه از جيب ملت پرداخت مي شد و نتيجه آن 
فساد، قاچاق، تحميل هزينه مضاعف به مردم و كاهش 
ذخاير ارزي كش��ور بود و اصوال قابل ادامه هم نبود. وي 
گفت: شخص رييس جمهور و هيات دولت مصمم بر سد 
كردن راه قاچاق، فساد و رانت بودند و با اين ديدگاه كه راي 
ملت به عنوان يك امانت ما را بر آن داشته تا مصالح آنان 
را در نظر بگيريم ولو اينكه در كوتاه مدت سبب ناراحتي 
و مشكالتي هم بشود، تصميم به اين جراحي اقتصادي 
گرفتيم. رحيمي گف��ت: افزايش عمومي قيمت كاالها 
صرفا ناشي از حذف ارز ترجيحي نبود و داليل مختلفي 
از جمله تخلف برخي اصناف و فروش��ندگان و افزايش 
سطح حقوق و دستمزدها نيز در اين امر موثر بوده است. 
افزايش هفتگي برخي كاالها در اوايل سال ناشي از تخلف 
و تصميم توليدكنندگان بود كه با ورود دولت و ثبت قيمت 
مصوب بيش از 52 هزار قلم از كاالها در سامانه ۱24 مبناي 
قيمت ها مشخص شد و شاهد ثبات نسبي قيمت ها در 
بازار هستيم. وزير دادگستري موفقيت طرح حذف ارز 
ترجيحي و مردمي سازي يارانه ها را كامال ناشي از همراهي 
و ياري مردم دانست و گفت: بدون همراهي مردم اصوال 
اين طرح قابل اجرا نبود هرچند يارانه پرداختي با افزايش 
قيمت ها تناسب ندارد و از اين بابت و همچنين به خاطر 
فش��ار ناش��ي از افزايش قيمت ها و تالطم بازار از مردم 
عذرخواهي مي كنيم و تالش مي كنيم با ثبات قيمت ها 
و بازار، آرامش خاطر جامع��ه را فراهم كنيم.وي گفت: 
در سفرهاي استاني، مس��ووالن به صورت حضوري با 
مشكالت و گرفتاري هاي مردم آشنا مي شوند و همين 
امر سبب مي شود تا با تالش هدفمند و برنامه ريزي دقيق 
همه همت خود را صرف رفع اين مشكالت نمايند. بايد 
ديد در شرايطي كه چند هفته تا ورود به نيمه دوم سال 
جاري باقي مانده، آيا مجلس و دولت در رابطه با پرداخت 
يارانه به جمع بندي مي رس��ند يا همچنان زيرس��ايه 

ترديدها، عمر يارانه نقدي تمديد خواهد شد.
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پيام محرمانه مكرون به رييسي
معاون سياس��ي دفتر رييس جمهوري ساعتي پيش 
از درخواست يكي از روس��اي ارشد اروپاي غربي براي 
ميانجي گري س��يدابراهيم رييسي در جنگ روسيه و 
اوكراي��ن خبر داده بود، اما اين مقام اروپايي كيس��ت؟ 
محمد جمشيدي در حساب كاربري خود در توئيتر با 
اعالم اين موضوع، از ارسال »يك ابتكار صلح در كنار يك 
پيام مهم« از تهران به مسكو خبر داد. در پي انتشار اين 
توييت، خبرنگار ايسنا كسب اطالع كرده است كه مقام 
ارشد اروپايي كه خواستار ميانجي گري رييس جمهوري 
ايران ش��ده اس��ت، امانوئل مكرون رييس جمهوري 
فرانسه است. جمش��يدي در توييت خود توضيح داده 
بود كه پس از مجموعه اي از رايزني ها، اين بسته ابتكار 
صلح در كنار يك »پيام مهم« از سوي امير عبداللهيان 
وزير امور خارجه به مسكو ارسال شده است. در همين 
راستا حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه عصر روز 
سه شنبه در خصوص اهدافش از سفر به روسيه اظهار 
كرد: هدف اصلي از سفر به مسكو تالش براي حل بحران 
اوكراين براساس درخواست به عمل آمده از جمهوري 
اسالمي ايران اس��ت. برخي طرف هاي غربي خواهان 

نقش آفريني فعال تهران در اين موضوع هستند.

به برداشتن تحريم ها خوشبينم
وزير خارجه كشورمان در سفر به مسكو از ارسال پيام 
يكي از رهب��ران اروپايي در خص��وص اوضاع پيرامون 
اوكراي��ن ب��ه وزير خارجه روس��يه خبر داد.حس��ين 
اميرعبداللهيان با همتاي روس��ي خود ديدار كرد.وي 
سپس در نشست خبري مش��ترك با الوروف حضور 
يافت. بر اساس گزارش الجزيره، اميرعبداللهيان در اين 
نشست خبري تاكيد كرد كه درخصوص اوضاع انساني 
در اوكراي��ن و تدابيري كه مس��كو در اين زمينه اتخاذ 
كرده است تا با خسارت هاي احتمالي مقابله كند رايزني 
كرديم. وي گفت كه در خصوص اوضاع نيروگاه هسته اي 
زاپوروژيا تبادل نظر كرديم و ايران از تجارب هسته اي 
برخوردار اس��ت و آماده تقديم كمك در اين زمينه به 
منظور مقابله با آسيب ها است.اميرعبداللهيان همچنين 
گفت كه در مورد روند آس��تانه به منظور پايان بحران 
سوريه رايزني كرديم. وزير خارجه كشورمان همچنين 
گفت كه درخصوص تحوالت عراق و افغانستان و ليبي 
نيز با طرف روسي تبادل نظر كرده است.وي گفت كه 
مردم ليبي  بايد خودشان سرنوشت خود را تعيين كنند.

اميرعبداللهيان در ادام��ه گفت كه به هيچ كس اجازه 
نمي دهيم كه در امور داخل��ي ايران دخالت كند. وزير 
خارجه كش��ورمان گفت: براي احياي برجام نيازمند 
تضمين هاي قابل اعتماد هستيم، از آژانس بين المللي 
انرژي اتمي مي خواهيم كه از سياست دوري كند و تنها 
در چارچ��وب فني عمل كند. وي گفت كه نس��بت به 
برداشتن تحريم هاي مربوط به برنامه هسته اي خوشبين 
هستيم و هدف از مذاكرات وين رسيدن به توافق با ثبات 
و پايدار است.اميرعبداللهيان گفت كه مواضع ما با مسكو 
در خصوص تحوالت عراق يكس��ان است و اميدواريم 
كه به زودي اوضاع اين كشور به حالت عادي بازگردد.
وي درخصوص بحران يمن نيز گفت كه آتش بس در 
يمن نيازمند تصميم گيري از سوي رهبران اين كشور 
و رفع محاصره اس��ت.وزير خارجه كشورمان گفت كه 
اتهامات جديد عليه ايران درخصوص پرونده هسته اي 
را نمي پذيريم. اميرعبداللهيان همچنين تاكيد كرد كه 
از حمايت هاي مسكو در حمايت از مواضع مشروع ما در 

زمينه رفع تحريم ها تقدير و تشكر مي كنيم.

مذاكره كالس انشا نيست
رييس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه ايران سايت 
هس��ته اي معرفي نش��ده ندارد، تاكيد كرد: سواالت 
آژانس قبل از بازگشت همه طرف ها به برجام بايد حل 
و فصل شوند در غير اين صورت روز »باز اجرا«يي وجود 
نخواهد داشت. اسالمي درباره پاسخ به اين پرسش كه 
اگر بخواهيم به برجام 20۱5 بازگرديم، تكليف تعهدات 
متقابل ايران و ۱+5 كه هر كدام در يك تاريخ متفاوت 
قرار دارند چه مي شود؟ اجراي برخي تعهدات بسيار 
جلوتر از زمان تعيين شده است و برخي اصال اجرايي 
نشده است، تصريح كرد: تاريخ هاي برجام يعني روز 
مبدا، روز صفر و روز آغاز هس��تند؛ ه��ر چقدر از اين 
تاريخ ها گذش��ته، مالك همان است. آنچه ما همواره 
در روند مذاكرات بر آن تاكيد داش��تيم اين بوده است 
كه همان جدول زماني كه در برجام 20۱5 است، بايد 
باقي بماند و مالك باش��د. وي در پاسخ به اينكه ايران 
در برنامه خود در سال هاي گذشته اعالم كرده بود كه 
 IR-۱ جايگزين ماشين هاي IR-6 سانتريفيوژهاي
خواهد شد، آيا اين ماش��ين ها قرار است از رده خارج 
ش��وند، گفت: ما هيچ  كدام از ماشين هاي نسل هاي 
گذش��ته كه برچي��ده مي ش��وند را دور نمي اندازيم. 
هركدام از اينها مزيتي دارند، اين طور نيست كه ديگر 
استفاده نداشته باشند. هر كدام در جاي خود استفاده 
مي ش��ود و آنها را ب��ه هيچ وجه از دس��ت نمي دهيم. 
اسالمي درباره توليد و حفظ تارگت 60 درصد اظهار 
كرد: ما توانستيم اصالحاتي را در فرآيندهاي مربوط 
به غني سازي انجام دهيم و استفاده از مواد غني شده 
را براي بهره برداري عملي در زمينه هايي به جز توليد 
س��وخت يا ذخيره مواد غني ش��ده آماده كنيم، مثل 
غني سازي 20 درصد كه براي توليد تارگت يا سوخت 
راكتور تهران مورد استفاده قرار گرفته است. اما تكميل، 
ادامه و توليد تارگت 60 درصد كه در دنيا كمتر كشوري 
مبادرت به آن كرده است يك كار تحقيقاتي پيشرفته 
بود تا ما بتوانيم با بهره وري موثر تارگت ها را براي توليد 
راديودارو استفاده كنيم. رييس سازمان انرژي اتمي 
درباره سواالت باقي مانده آژانس و اينكه اين سواالت از 
نظر شما جديد و در قالب پادمان است يا ادامه مسائل 
PMD است، گفت: از نظر من، اينها همه بهانه سياسي 
هستند. مشابه آنچه در PMD بود. مكان هايي كه از آن 
نام مي برند و اتهاماتي كه مطرح مي  شود، همان هايي 
است كه از حنجره صهيونيست ها و منافقين شنيده 
مي شود. اينها سال هاست اين حرف ها را تكرار مي  كنند.

كارنامه اقتصادي دولت 
ارايه مي شود

عضو ش��وراي مركزي ائتالف نيروه��اي انقالب گفت: با 
عنايت به رويكردها و برنامه هاي اين شوراي در عرصه هاي 
مختلف جهت پيگيري مطالبات م��ردم به ويژه در حوزه 
اقتصادي و نيز با توجه به مصوبه آخرين جلس��ه شوراي 
مركزي، به زودي گزارش��ي كامل از ارزيابي عملكرد يك 
ساله دولت سيزدهم در حوزه اقتصادي ارايه خواهد شد. 
دكتر محمدرضا پورابراهيمي در نشست كميته اقتصادي 
ش��وراي ائتالف نيروي هاي انقالب اظه��ار كرد: با توجه 
به اهميت بررسي عملكرد اقتصادي دولت سيزدهم در 
يكسال گذشته، ارزيابي عملكرد يكساله اقتصادي دولت 
جهت تقويت نقاط قوت و نيز برطرف كردن نقاط ضعف در 
بخش هاي اقتصادي، يكي از ضرورت هاي مهم و اساسي 
مي باشد. عضو شوراي مركزي ائتالف نيروهاي انقالب در 
ادامه افزود: با عنايت به رويكردها و برنامه هاي اين شوراي 
در عرصه هاي مختلف جهت پيگيري مطالبات مردم به 
وي��ژه در حوزه اقتصادي و نيز ب��ا توجه به مصوبه آخرين 
جلسه شوراي مركزي به زودي گزارشي كامل از ارزيابي 
عملكرد يكساله دولت سيزدهم در حوزه اقتصادي ارايه 
خواهد شد. پورابراهيمي در اين خصوص افزود: اين گزارش 
در سرفصل هاي مهم زيربنايي، توليد و سرمايه گذاري، 
ب��ازار كار، بخش ت��راز تجاري، بخش عمومي و ش��امل 
ش��اخص هايي مانند نرخ تورم، ضريب جيني، نرخ رشد 
اقتصادي، نرخ بيكاري، نقدينگي، مطالبات جاري شبكه 
بانكي، حس��اب س��رمايه هاي بانك ها، تامين مالي بازار 
سرمايه، صادرات نفتي و غير نفتي، تراز عملياتي بودجه و 
ساير شاخص ها تنظيم شده كه پس از جمع بندي نهايي 
در كميته اقتصادي ش��وراي ائتالف نيروهاي انقالب به 
دولت ارايه خواهد شد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��المي در ادامه افزود: هدف از ارايه اين گزارش 
بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي مرتبط 
با تصميمات اقتصادي دولت مي باش��د. رييس كميته 
اقتصادي شوراي ائتالف نيروهاي انقالب در ادامه افزود: 
اگرچه عاليم مثبتي از بهبود اوليه شاخص هاي اقتصادي در 
يكسال اخير در مجموعه شاخص هاي مورد بررسي ايجاد 
گرديده، اما استمرار بهبود شاخص هاي اقتصادي نيازمند 
برنامه ريزي و تالش همه اركان نظام به ويژه در بخش هاي 
اقتصادي دولت مي باشد.  پورابراهيمي خاطرنشان كرد: 
اتخاذ تصميمات تخصصي در حوزه اقتصادي مبتني بر 
رويكرد اقتصاد مقاومتي جهت خنثي سازي تحريم ها و 
شرطي نشدن اقتصاد كشور به تحريم و جلوگيري از بروز 
تصميمات غير كارشناسي و اشتباهات گذشته، راهبرد 

اصلي بهبود شرايط اقتصادي كشور محسوب مي شود.

كنترل تورم به نقطه انتظار 
نرسيده است

نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: 
هنوز راهب��ردي يكپارچه و مقرون به نتيج��ه در رابطه 
با مديريت و ابعاد مختلف مش��كالت اقتصادي صورت 
نگرفته اس��ت كه اميدواريم با بهبود وضعيت اقتصادي، 
فش��ارهاي اقتصادي از دوش مردم برداشته شود. زهره 
س��ادات الجوردي در نطق ميان دستور مجلس شوراي 
اسالمي گفت: شهريورماه يادآور سالروز شهادت، شهيدان 
الجوردي، اندرزگو، مدني، قدوسي، عراقي و ديگر شهداي 
انقالب اسالمي است. هشتم شهريور ماه سالروز انفجار دفتر 
نخست وزيري در سال۱360 است كه به همين مناسبت 
روز مبارزه با تروريسم نام گذاري شده است؛ ياد و خاطره 
شهداي ترور به ويژه دو بزرگمرد انقالب اسالمي شهيدان 
رجايي و باهنر و هفته دولت را گرامي مي داريم. وي با بيان 
اينكه جمهوري اسالمي ايران يكي از بزرگ ترين قربانيان 
تروريسم در جهان است، يادآور شد: بيش از ۱7 هزار شهيد 
ترور توسط گروهك تروريستي منافقان كه بي رحمانه در 
آماج حمالت وحش��يانه آنها قرار گرفته اند نشان دهنده 
عمق كينه و نفاق اين بدس��يرتان مي باشد. عضو هيات 
رييس��ه كميسيون فرهنگي مجلس ش��وراي اسالمي 
در ادامه تصريح كرد: امروز پس از گذش��ت چهار دهه از 
انقالب اسالمي، ملت غيور و مسلمان ايران با مقاومت در 
برابر براندازي هاي س��خت و نرم به دستاوردهاي مهمي 
دست يافته است. جبهه استكبار طي سال هاي گذشته 
با حمايت گسترده از سازمان هاي تروريستي سعي كرد 
امنيت و انقالب ما را نش��انه بگي��رد، اما به لطف خداوند 
امروز جمهوري اس��المي امن ترين كشور در ناامن ترين 
منطقه جهان اس��ت و در حوزه هاي مختلفي همچون 
سالمت، انرژي، توليد نفت و برق در عرصه هسته اي، در 
فناوري توليد سلول  هاي بنيادي و حوزه هاي ديگر بسيار 
موفق عمل كرده اس��ت. الجوردي با بيان اينكه يكي از 
دستاوردهاي جمهوري اسالمي ايران توان بازدارندگي 
دفاعي باال است، يادآور شد: به گفته و اعتراف جهانيان، 
ايران يكي از بزرگ ترين قدرت هاي موشكي خاورميانه 
را دارد كه همه اين دستاوردها در شرايطي به دست آمده 
كه دشمن با دو ابزار تحريم و تهديد همواره به مقابله با ما 
برخاسته است. لذا يكي از حربه هاي دشمن سياه نمايي و 
انكار دستاوردهاي انقالب است. دشمني كه امروز جنگ 
تركيبي را طراحي كرده و با ابزار رسانه و فضاي مجازي از 
طريق عمليات رواني سياه نمايي مي كند و بر طبل ياس 
و نااميدي مي كوبد. به همين دليل است كه رهبر انقالب 
سياه نمايي را سم مهلك مي دانند و مي فرمايند هر كسي 
كه ملت را به سمت نااميدي بكشاند به دشمن كمك كرده 
است. وي افزود: در اين جنگ بي امان براي مقابله با سياه 
نمايي  هايي كه صورت مي گيرد وظيفه همه ما است كه به 
فريضه جهاد تبيين اهميت دو چندان بدهيم. عضو هيات 
رييسه كميسيون فرهنگي مجلس در ادامه با مروري 
بر كارنامه يكساله دولت سيزدهم يادآور شد: با گذشت 
حدود يك سال از شروع به كار دولت سيزدهم و مواجهه 
با حجم سنگين مشكالت بازمانده از دولت قبل در عرصه 
داخلي و خارجي، بحمداهلل دولت به جاي دست روي 
 ،FATF دست گذاشتن و بهانه تراشي به اميد برجام و
با اراده وارد ميدان عمل ش��ده و توانس��ته در چندين 
عرصه مهم كارنامه موفقي را به ثبت برساند كه از جمله 
برجسته ترين آنها در عرصه خارجي مي توان به تنش 
زدايي در رابطه با همسايگان و بهبود و توسعه ديپلماسي 
اقتصادي به ويژه عضويت دائم ايران در سازمان همكاري 

شانگهاي، افزايش صادرات غير نفتي اشاره كرد.

آياپرداختيارانهنقديادامهپيداميكند؟

رييسجمهورمطرحكرد

ترديدهاي كوپني  دولت سيزدهم

ضرورت اقدام عملي دولت براي  افزايش اميد مردم

رييسمجلس:متضمنحفظآراينمايندگانهستم

رييس جمهور راهبردهاي ترسيم شده از سوي رهبر انقالب 
اسالمي را نقشه راه دولت در اداره كشور خواند و بر ضرورت 
صيانت از اميد و اعتماد مردم كه به تعبير مقام معظم رهبري 
مهم ترين توفيق دولت در يك س��ال گذشته بوده است، 
تاكيد كرد. سيدابراهيم رييسي در نشست مشترك اعضاي 
هيات دولت با استانداران سراسر كشور، ضمن قدرداني از 
لطف و محبت رهبر معظم انقالب در ديدار هيات دولت با 
ايشان، گفت: از رهبر معظم انقالب اسالمي كه روز گذشته 
دولت را مورد لطف و محبت قرار دادند و با سخنان حكيمانه 
دولتم��ردان را راهنماي��ي و راهبردها را براي س��ال هاي 
آينده روشن كردند، صميمانه تشكر و قدرداني مي كنيم. 
رييس��ي با اش��اره به اولويِت صيانت از اميد و اعتماد مردم 
در جهت گيري هاي كالن دول��ت، گفت: اميد و اعتمادي 
كه در مردم ايجاد ش��ده سرمايه اي براي دولت است و بايد 
با تصميمات اثربخش، پيگيري هاي مجدانه، گزارش هاي 
صادقانه و ارتباط مستمر با مردم ارتقا يابد. رييس جمهور 
با تأكيد بر اهميت س��رعت عمل در اقدامات دولت گفت: 
س��رعت عمل به مثابه يك��ي از مصادي��ق كار جهادي در 
دولت، همواره به عنوان يك اصل مورد توجه همه مديران 
و مس��ووالن و بخش هاي مختلف قرار گيرد و به هيچ وجه 
كاري با تأخير و اهمال مواجه نش��ود. رييس��ي در ادامه به 
ويژگي مس��ووليت پذيري دولت كه از سوي رهبر انقالب 
مورد تاكيد قرار گرفت، اشاره كرد و اظهار داشت: از همان 
ابتدا تاكيد داشتيم كه دولت در عرصه تصميم گيري، مصمم، 
بدون بهانه تراشي و با روحيه مسووليت پذيري تصميمات 
الزم را اتخاذ نمايد و در عرصه عمل، با دقت، جديت و اجراي 
به موقع تصميمات را به ثمر برساند. اهميت و ضرورت عمل 
دولت به وعده ها ديگر محور مهم سخنراني رييس جمهور 
در ديدار با استانداران كشور بود. رييسي صادق الوعد بودن 
دولت را يك ش��اخص مهم ارتقاي اميد و اعتماد در كشور 
خواند و گف��ت: حتمًا تالش كنيم، چه وعده هاي مقطعي 
و موردي و چه وعده هاي كالن، به شكل صحيح و به موقع 
پيگيري و محقق ش��وند و اگر اجراي وعده اي در جايي و 
به هر دليلي با اش��كال مواجه شد، براي مردم توضيح داده 

ش��ود. توجه به اولويت هاي مهم، به ويژه مسائل اقتصادي 
با پيوست فرهنگي نكته ديگري از توصيه هاي رهبر معظم 
انقالب بود كه رييس جمهور به آن اشاره كرد و افزود: همه 
مسائل كشور داراي اهميت است، اما مساله اقتصاد از آنجا 
كه به معيشت مردم مربوط اس��ت بايد با جديت دنبال و 
اقدامات انجام شده براي مردم تبيين شود. رييس جمهور 
بر ضرورت تقويت اطالع رساني در دستگاه هاي اجرايي به 
ويژه استانداري ها براي تبيين اقدامات خوب و موثر دولت 
تاكيد كرد و اظهار داش��ت: روابط عمومي استانداري ها با 
همت مضاعف به وظايف خود در زمينه تبيين اقدامات و 
دستاوردهاي دولت در فضاي مجازي و رسانه ها عمل كنند. 
رييسي در ادامه انسجام و يكصدايي ميان اعضاي دولت را 
امري ضروري در تحقق اهداف و برنامه هاي دولت خواند و 
خطاب به دولتمردان تاكيد كرد: سياست ها و برنامه هاي 
دولت را با بيان مناسب و در زمان مناسب، به شكل صحيح و 
دقيق براي مردم تبيين كنيد و از بروز ناهماهنگي و اقدامات 
يا اظهارات غيرضروري پرهيز شود. رييس جمهور در بخش 

ديگري از سخنان خود توجه ويژه به ارتقاي شاخص هاي 
اصلي اقتصاد از جمله كنترل تورم، رش��د اقتصادي، رشد 
سرمايه گذاري، رشد اشتغال، درآمد سرانه و كاهش فاصله 
طبقاتي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: عالوه بر بانك مركزي 
و مركز آمار كه در اين زمينه مس��ووليت دارند، در معاونت 
اقتصادي رياست جمهوري نيز كارگروهي تشكيل خواهد 
شد كه شاخصه ها و آمارهاي اقتصادي را به صورت دقيق 
احصا و علل و عوامل كاهش يا افزايش آنها را در قالب گزارش 
كارشناسي شده ارايه دهد. رييسي در ادامه توجه به توليد 
را به عنوان يكي ديگر از توصيه هاي رهبر انقالب به دولت 
مورد اش��اره قرار داد و اظهار داشت: استانداران موظف اند 
با پيگيري هاي مس��تمر موانع توليد را شناسايي و رفع و 
واحدهاي توليدي تعطيل ي��ا نيمه تعطيل را فعال كنند. 
گاهي مشكل يك واحد توليدي تعطيل شده با يك پيگيري 
ساده رفع و ظرفيت هاي توليدي و اشتغال آن فعال مي شود. 
رييس جمهور همچنين بار ديگر بر ضرورت همراهي شبكه 
بانكي در احياي واحدهاي توليدي در كشور را مورد تاكيد 

قرار داد و افزود: مجددا تاكيد مي كنم كه بانك ها به هيچ وجه 
اجازه تعطيلي واحدهاي توليدي به بهانه هاي مختلف را 
ندهند. موضوع مس��كن و رفع عقب ماندگي ها در زمينه 
توليد آن ديگر محور سخنراني رييس جمهور در اين جلسه 
بود. رييسي تامين مسكن براي مردم را يكي از مهم ترين 
دغدغه هاي دولت دانست و گفت: استانداران مساله تأمين 
مسكن و كنترل اجاره بها را به شكل ويژه دنبال كنند و در 
تصميمات خ��ود در اين زمينه منتظر دس��تور يا اجازه از 
مركز نباشند. فعال سازي معادن و استفاده از ظرفيت ها و 
منابع خدادادي، مس��اله ديگري بود كه رييس جمهور آن 
را مورد تأكيد قرار داد و افزود: معادن جزو ثروت ها و ذخاير 
مهم كشور محسوب مي ش��ود كه زمينه اشتغال و ارزش 
افزوده زيادي دارن��د و نبايد به بهانه هاي مختلف از جمله 
مسائل زيس��ت محيطي قابل حل و فصل، تعطيل شوند.  
رييسي افزود: قابل قبول نيس��ت كه با گذشت يك سال 
از عمر دولت همچنان ش��اهد معطل ماندن معادني براي 
بهره برداري باشيم. هيچ نهاد و سازماني مجاز نيست به هر 
بهانه اي فعال سازي و بهره برداري از معادن را متوقف كند. 
رييس جمهور استفاده از ظرفيت دريا در زمينه اقتصاد 
به ويژه سواحل مكران را از اولويت هاي دولت دانست و 
بر ضرورت فعال س��ازي و بهره برداري از اقتصاد دريا در 
استان هاي ساحلي كشور تأكيد كرد. رييس جمهور در 
ادامه اين نشس��ت به برخي نكات مطرح شده از سوي 
استانداران از جمله تمركززدايي، تأمين نيروي انساني 
كارآمد و انقالبي، تفويض اختيارات استانداران، استفاده 
از مشاوره و ظرفيت هاي فكري و برنامه ريزي استان ها در 
سازمان برنامه و بودجه، فعال سازي سازمان بهره وري، 
پيگيري و اجراي مصوبات اس��تاني براي آغاز دور دوم 
اين سفرها، مولدس��ازي دارايي ها، عادالنه كردن نظام 
پرداخت ها، هدايت س��رمايه هاي شركت هاي بزرگ 
در جهت رونق و رش��د استان ها، ميدان دادن به بخش 
خصوصي و تعاوني ها، تش��كيل صندوق ملي عدالت 
و انتخاب مش��اور در امور زنان در استانداري ها اشاره و 

دستوراتي براي پيگيري و اجراي اين موارد صادر كرد.

رييس مجلس شوراي اس��المي در واكنش به ادعاي يكي 
از نمايندگان مبني بر انتش��ار آراي نمايندگان درباره طرح 
تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد احياي درياچه اروميه گفت: 
به هيچ عنوان از مجلس شوراي اسالمي هيچ گونه اطالعاتي 
مبني بر راي عزيزان نماينده از سيستم بيرون نرفته است. 
محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون برنامه ، بودجه و 
محاسبات در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون آيين 
نامه داخلي مجل��س در مورد طرح ي��ك فوريتي انتخاب 
نمايندگان در نهادها، هيات ها، مجامع و شوراها با دستگاه 
الكترونيكي، طي اظهارات��ي در مخالفت با اين طرح گفت: 
ممكن است انتخاب نمايندگان در مجامع واجد شرايطي كه 
منجر به ايجاد مشكالت و رودربايستي هايي مي شود و نياز 
به محرمانگي دارد، نباشد اما اگر اين اتفاق بيفتد، راي گيري 
الكترونيكي به تدريج به ساير موارد نيز گسترش پيدا خواهد 
كرد. اين نماينده مجلس ادامه داد: ممكن است اسامي افراد در 

مجامع و شوراها مساله مهم و حساسي براي نمايندگان نباشد 
اما چون من قطعًا مطمئن هستم كه برگزاري الكترونيكي 
انتخابات به تدريج به موارد ديگر نيز تسري پيدا مي كند به 
دليل عواقب موضوع، مخالف طرح هس��تم. وي اظهار كرد: 
اينكه مي گويند قطعًا هيات رييسه كاري مي كند كه آراي 
نمايندگان منتشر و پخش نشود، بايد بگويم كه از نظر فني 
اين امكان وجود ندارد و طبيعت فني سيستم الكترونيكي اين 
است كه قابل نشر و انتشار است و قابل محرمانه ماندن و انتشار 
نشدن نيست. مفتح گفت: يكي از نمايندگان اين موضوع را 
مطرح كرد كه چندي پيش در جريان راي گيري براي تحقيق 
و تفحص از درياچه اروميه ن��ام ۱5 نفر از همكاران ما كه به 
تحقيق و تفحص راي منف��ي داده بودند در فضاي مجازي 
منتشر شد؛ اين اسامي از كجا نشر پيدا كرد؟ همين اتفاقي 
كه براي مخالفان تحقيق و تفحص از درياچه اروميه افتاد، 
مي تواند درباره ديگر راي گيري هاي مجلس كه با دستگاه 

الكترونيكي انجام شود نيز تكرار شود. وي اظهار كرد: فردا در 
مجلس راي اعتماد وزير يا استيضاح وزيري مطرح مي شود؛ 
در اينجا چنانچه آراي الكترونيكي نمايندگان منتشر شود، 
ممكن است حوزه انتخابيه آن نماينده از امكانات و اقدامات 
وزارتخانه اي محروم شوند. ما در مجلس به عنوان نمايندگان 
مردم براي سر و س��امان گرفتن حوزه هاي انتخابيه تالش 
مي كنيم اما اگر اين موضوع بخواهد به خاطر رايي كه به دليل 
جمع بندي انجام شده از سوي نماينده حوزه انتخابيه مورد 
غضب قرار بگيرد، كار صحيح نيست. نماينده مردم تويسركان 
در مجلس تاكيد كرد: به نظر من چون اين اتفاق قطعي است 
كه راي گيري الكترونيكي در آينده به موضوعات ديگر نيز نيز 
گسترش پيدا كند، فكر مي كنم كه نمايندگان نبايد با اين 
طرح موافقت كنند؛ من معتقدم كه راي گيري دستي در اين 
باره وقت زيادي از مجلس نمي گيرد و مي توانيم با تخصيص 
وقت اضافه تري به جلسات مجلس، زمان صرف شده براي 

اين نوع راي گيري را جبران كنيم. محمدباقر قاليباف رييس 
مجلس در پاسخ به اظهارات مفتح گفت: موضوعي مطرح شد 
كه مسووليت آن متوجه بنده است و من تاكيد مي كنم كه 
به هيچ عنوان از مجلس شوراي اسالمي هيچ گونه اطالعاتي 
مبني بر راي عزيزان نماينده از سيستم بيرون نرفته است. 
وي تاكيد كرد: من متضمن اين كار و مسوول حفظ آراي 
نمايندگان هستم و مي گويم كه به طور قطع اطالعاتي از 
مجلس به بيرون نرفته است؛ موضوعي كه مطرح شد براي 
حدود يك ماه تا چهل روز قبل بوده و از جعلياتي است كه در 
حوزه رسانه ها در قالب ليستي به عنوان موافق و مخالف در 
فضاي مجازي منتشر مي شود. رييس مجلس اظهار كرد: 
من مسوول هستم كه امنيت آراي نمايندگان را چه در حوزه 
الكترونيكي و چه در حوزه برگه اي حفظ كنم و اگر درجايي 
نكته اي بود من مسوول و پاسخگو هستم؛ مجموعه سيستم 

امنيت مجلس نيز به دقت به موضوع توجه دارد.



در پي درج گزارش��ي در روزنامه »تعادل« در خصوص 
اختالف شديد آماري در گزارش مسووالن روابط عمومي 
بانك مركزي پاسخي را به دفتر نشريه ارسال كرد كه در 

زير مي خوانيد:
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

باسالم؛ 
احتراما به اطالع مي رساند، روزنامه تعادل با انتشار مطلبي 
م��ورخ 09  /06  /1401 تحت عن��وان »اختالف نجومي 
آمار تورم نقطه اي در يك س��ال اخير!« به طرح مطالبي 
با موضوع اختالف آماري نرخ ت��ورم پرداخته، در ادامه 
پيرامون مطالب مطرح شده توضيحاتي به شرح زير ارايه 
مي شود كه طبق قانون مطبوعات مي بايست در روزنامه 

تعادل در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
در خصوص انتش��ار آمار و اطالعات مربوط به نرخ تورم 
الزم به اشاره است كه بانك مركزي حسب سابقه طوالني، 
جايگاه و رسالت حرفه اي خود در اين زمينه طي دهه هاي 
گذشته و مستمرا از سال 1315 مبادرت به توليد و انتشار 
آمار نرخ ت��ورم كاالها و خدمات مصرف��ي در »مناطق 
شهري ايران« بر اساس شاخص »السپيرز« نموده است. 
به واسطه همين سابقه طوالني در توليد و انتشار آمارها و 
شاخص هاي كالن اقتصادي، سري زماني شاخص بهاي 
كاالها و خدمات مصرفي )نرخ تورم( بانك مركزي همواره 
مورد استفاده و استناد كارشناسان، محققان، دانشجويان، 
دستگاه قضايي و ساير دستگاه ها و نهادها بوده است؛ به 
 طوري كه سري زماني شاخص مذكور در عرصه تحقيقات 
دانشگاهي و فعاليت هاي علمي داخل كشور و نيز توسط 
نهادهاي بين المللي همچون صندوق بين المللي  پول 
به عنوان آمارهاي قابل اتكا، مورد پذيرش همگاني قرار 
گرفته است. عالوه بر اين نرخ تورم اعالمي بانك مركزي 
بنا بر مستندات متعدد قانوني، مرجع محاسبه و حل و 
فصل دعاوي حقوقي در حوزه هاي محاس��به ارزش روز 
مبلغ مهريه زوجه، تعديل س��االنه حقوق و دس��تمزد، 
حق التوليه موقوفات و اس��ناد قديمي و تعديل جرايم و 
مجازات نقدي در قوانين مختلف كشور بوده و بسياري 
از قراردادهاي دستگاه هاي اجرايي با بخش خصوصي     - 

همچون قراردادهاي چند ساله تضمين خريد وزارت نيرو 
و قراردادهاي پيمانكاري     - بر پايه معيار نرخ تورم ساالنه 

بانك مركزي محاسبه و تعديل مي شوند. 
قانونگذار نيز با اهميت به اي��ن موضوع و با توجه به نياز 
جامعه به سري زماني بلندمدت آمار بانك مركزي، ضمن 
واگذاري مسووليت انتشار آمار رسمي كشور به مركز آمار 
در ماده )10( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، 
در بند »پ« اين ماده مقرر كرده كه »دستگاه هاي اجرايي 
مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود 
و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي  عالي آمار 
ايران، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و 
اعالم كنند. در اين  صورت آمار منتشره، آمار تخصصي 
رسمي است.« بر همين اساس، دو نهاد رسمي مركز  آمار 
ايران و بانك مركزي طي سال هاي اخير اقدام به توليد 
و انتش��ار آمارهاي تورم با هدف تامي��ن و رفع نيازهاي 

جامعه نموده اند.
متاسفانه از س��ال 1397 و با توجيه وجود گزارش هاي 
آماري مشابه منتشره از سوي مركز آمار ايران )همچون 

نرخ تورم( انتشار آمار تحوالت نرخ تورم از سوي رييس 
كل وقت بانك مركزي متوقف گرديد. اين در حالي بود 
كه وجود گزارش هاي آماري مش��ابه در مركز آمار ايران 
نافي ضرورت تداوم انتش��ار گزارش ه��اي آماري بانك 
مركزي نبوده است؛ براي نمونه از منظر عملياتي به دليل 
 )CPI( اينكه ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي
مركز آمار ايران بر پايه ش��اخص السپيرز براي يك بازه 
زماني كوتاه تري )از سال 1381 به بعد( محاسبه و توليد 
شده است، قابليت پاس��خگويي و رفع نياز در بسياري 
از پرونده ها و اس��تعالماتي كه به س��ال هاي قبل از اين 
تاريخ مربوط مي شوند را ندارد. همچنين به دليل وجود 
سازوكار متفاوت تهيه نرخ تورم از سوي دو مرجع آماري 
)بانك مركزي و مركز آمار ايران( همچون وجود اختالف 
در ضرايب اهميت هر يك از كاالها و خدمات، تفاوت در 
دوره هاي قيمت گيري و نظام جمع آوري داده ها، امكان 
اختالف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بديهي و قابل توضيح 
اس��ت كه اين امر در شرايط تورم هاي باال بيشتر نمايان 
مي شود؛ ليكن مي بايست خاطرنشان شود كه در شرايط 

طبيعي اقتصادي اين اختالفات آم��اري كاهش يافته 
و غالبا همگرايي بس��يار بااليي بين نتايج آماري بانك 
مركزي و مركز آمار ايران مشاهده مي شود. به  طوري كه 
روند كاهشي نرخ تورم دوازده ماهه در يك سال اخير در 
گزارش هاي اين دو نهاد مشهود مي باشد. در همين ارتباط 
با توجه به گزارش بانك مركزي، نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهي به شهريور ماه 1400 معادل 59.3 درصد بود كه 
با كاهش 19.2 واحد درصدي به 40.1 درصد در دوازده 
ماهه منتهي به مردادماه سال جاري رسيده است. روند 
كاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مركز آمار 
ايران نيز در يك سال اخير نمايان مي باشد، به  طوري كه 
نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهري مركز آمار ايران از 
شهريور سال 1400 )معادل 45.1 درصد( با كاهش 4.2 
واحد درصدي به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 
رسيده است. بنابراين استناد وزير محترم امور اقتصادي 
و دارايي به كاهش 19.2 واحد درصدي تورم دوازده ماهه 
در يك سال اخير كامال صحيح و بر مبناي گزارش آماري 

بانك مركزي مي باشد.
درخصوص انتقاد مطرح شده در روزنامه تعادل مبني بر 
استناد دولت به آمارهاي بانك مركزي به رغم عدم انتشار 
عمومي اين آمار بايد اذعان داشت، در زمان مديريت اسبق 
بانك مركزي در دولت دوازدهم از آذرماه 1397 از انتشار 
مجموعه اي از آمارهاي اقتصادي بانك مركزي من جمله 
نرخ تورم جلوگيري ش��د، به  طوري حتي از ارسال آمار 
نرخ تورم به مراجع قضايي و دس��تگاه هاي متقاضي نيز 
ممانعت به عمل آمد كه اين امر به نوبه خود باعث اطاله 
دادرسي و سرگرداني مردم در محاكم قضايي و ايجاد وقفه 
در صدور رأي احكام گرديد. خوشبختانه بعد از استقرار 
دولت سيزدهم آمار بانك مركزي به  طور مستمر در اختيار 
محاكم قضايي و دستگا ه هاي ذي ربط )در اجراي وظايف 
قانوني اين بانك( قرار گرفته اس��ت. لذا منتقدان دولت 
سيزدهم، پاسخ به انتقادي را كه امروز وارد مي كنند، بايد 
در عملكرد گذشته خود و دستورات صادره در زمستان 

1397 جست وجو نمايند. /5772566
اداره روابط عمومي
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 ارزيابي مدافعان و مخالفان دولت 
از رشد و افزايش حجم شاخص هاي پولي

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
در ارتباط با اثر رشد نقدينگي و پايه پولي بر تورم، 
كارشناسان نظرات مختلفي دارند. برخي صاحب 
نظران مي گويند كه در ارزيابي اثر نقدينگي و پايه 
پولي بر تورم، تنها نبايد به درصد رشد متغيرها بر 
ت��ورم توجه كرد. بلكه بايد حجم نقدينگي و پايه 
پولي افزايش يافته در يك سال اخير مورد توجه 
قرار گيرد. زيرا در ش��رايطي كه نرخ ارز افزايش 
يافته و همچنين نرخ دالر 4200 توماني حذف 
شده اس��ت. در نتيجه اثر حجم نقدينگي و پايه 
پول��ي و افزايش آن مي تواند آثار تورمي داش��ته 
باش��د. به عبارت ديگر، آنچه بر تورم و معيشت و 
قدرت خريد مردم اثرگذار اس��ت بايد مبنا باشد. 
وقتي مردم با آثار ح��ذف نرخ ارز 4200 توماني 
و ت��ورم 40 درصدي مواجه هس��تند و نرخ مواد 
خوراكي تا باالي 80 درصد در يك س��ال رش��د 
كرده اس��ت، و از س��وي ديگر حقوق و دستمزد 
افزايش اندكي داشته است، در نتيجه آنچه عامل 
تورم 40 درصدي و رشد قيمت ها بوده بايد مبنا 
باشد و اينكه رشد نقدينگي مبناي موفقيت دولت 
اس��ت يا حجم نقدينگي، به موضوع حاش��يه اي 
تبديل ش��ده اس��ت.   از س��وي ديگر، بايد توجه 
داشت كه در بحث هاي كارشناسان بانك مركزي 
و دولت با منتق��دان آنها ازجمله آقاي همتي، به 

عملكرد دولت ها و مقايسه آنها توجه مي شود. 
در حالي كه در نتيجه دولت هاي 10 سال اخير، 
به رشد و افزايش نقدينگي دامن زده و عامل رشد 
نرخ ارز بوده اند و قيمت ها چند برابر شده و مردم 
قدرت خريد حتي براي گوش��ت و مايحتاج خود 
ندارند.  اما در مقابل عده ديگري از كارشناس��ان 
و مدافعان برنامه هاي دولت در يك س��ال اخير 
معتقدند كه در چند دهه اخير نقدينگي همواره 
افزاي��ش يافت��ه و در نتيج��ه بايد ميزان رش��د 
نقدينگي در سال جاري نسبت به رشد نقدينگي 
در سال هاي قبل از آن مورد توجه قرار گيرد. در 
نتيجه براس��اس اين نظريه كارشناسان، از آنجا 
كه رش��د پايه پولي و نقدينگي در يك سال اخير 
كاه��ش يافته پس بايد برنام��ه دولت در كاهش 
تورم و نقدينگي و پايه پولي موفقيت آميز ارزيابي 
ش��ود.  اما منتقدان عملكرد دولت در يك س��ال 
اخير مي گويند نبايد تنها به موضوع اس��تقراض 
از بانك مركزي و رش��د پايه پولي توجه داش��ت 
زيرا اگر دولت كس��ري بودج��ه و مخارج خود را 
از راه هاي ديگري تامين كرده باش��د، و ازمنابع 
بانك ه��ا يا ش��ركت هاي دولتي اس��تفاده كرده 
باشد، عمال به معناي رش��د بدهي دولت است و 
در س��ا لهاي بعد مي تواند منشأ رشد پايه پولي و 
نقدينگي باش��د. زيرا دولت بايد اين بدهي ها را 
در آين��ده پرداخت نمايد و ب��ه نوعي پيش خور 
كردن مخ��ارج دولت اس��ت.  عبدالناصر همتي 
رييس كل سابق بانك مركزي با اشاره به افزايش 
پايه پولي به مي��زان 134 ه��زار ميليارد تومان 
طي دوره ابتداي مهرم��اه 1400 تا پايان تيرماه 
1401 و همچني��ن افزايش بيش از 1000 هزار 
ميليارد توماني نقدينگي در دوره مذكور گفت كه 
اطالعات نادرست به رييس جمهور در خصوص 
شيوه اس��تقراض از بانك مركزي و ميزان خلق 
پول ارايه شده است. در مقابل، كارشناسان مدافع 
دولت س��يزدهم مي گويند: متوسط رشد ماهانه 
پايه پولي در ده ماهه عملكرد دولت سيزدهم 2.3 
درصد و در ده ماهه مش��ابه آن از ابتداي مهرماه 
1399 تا پايان تيرم��اه 1400 و در زمان تصدي 
جناب آق��اي همتي مع��ادل 3.4 درصد بود كه 
1.1 واحد درصد بيشتر از عملكرد ده ماهه دولت 
سيزدهم بوده اس��ت. اين كارشناسان مي گويند 
كه فارغ از روش رييس كل اس��بق بانك مركزي 
در تحليل ارقام كل هاي پولي، مقايس��ه س��طح 
متغيره��اي انباره )مانده( و بي توجهي به رش��د 
آنه��ا در ي��ك دوره زماني، الزم به توجه اس��ت 
كه متوسط رش��د ماهانه پايه پولي طي ده ماهه 
منتهي به پاي��ان تيرماه 1401 )دوره اس��تقرار 
دولت س��يزدهم( معادل 2.3 درصد بوده اين در 
حالي است كه متوسط رشد ماهانه پايه پولي در 
ده ماهه مشابه قبل آن )از ابتداي مهرماه 1399 
تا پايان تيرم��اه 1400 و در زمان تصدي جناب 
آقاي همتي( معادل 3.4 درصد بود كه 1.1 واحد 
درصد بيشتر از عملكرد ده ماهه دولت سيزدهم 
بوده است. اين امر در خصوص رشد نقدينگي نيز 
صادق اس��ت، به طوري كه متوسط رشد ماهانه 
نقدينگي در ده ماهه منتهي به پايان تيرماه 1400 
مع��ادل 2.8 درصد بوده اين در حالي اس��ت كه 
متوسط رشد ماهانه نقدينگي در ده ماهه منتهي 
به پايان تيرماه 1401، عليرغم افزايش پوش��ش 
آماري و اضافه شدن اطالعات بانك مهر اقتصاد 
در آمارهاي پولي )به واس��طه ادغ��ام بانك هاي 
متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه(، معادل 
2.6 درصد بوده كه اين رقم بدون لحاظ افزايش 

پوشش آماري به 2.4 درصد خواهد رسيد. 
در رد نظ��ر آقاي همتي، بايد گف��ت كه در 4 ماه 
ابتدايي س��ال گذش��ته حدود 58 هزار ميليارد 
توم��ان ب��ر پايه پولي اف��زوده ش��د در حالي كه 
علي رغ��م اينكه متغيرهاي انب��اره همچون پايه 
پولي در طي زم��ان از تغييرات ريالي بزرگ تري 
نسبت به گذش��ته برخوردار هس��تند در 4 ماه 
ابتدايي 1401 رق��م ريالي پايه پول��ي تنها 49 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت.در دوره 
رياست همتي در سال 1399 نرخ تورم نقطه به 
نقطه براي چند ماه باالي 60 درصد بود كه پس 

از انقالب، بي سابقه است.

 نوسان قيمت سكه 
در كانال ۱۳ ميليون تومان

گروه بانك و بيمه | روز چهارشنبه 9 شهريور 1401 
قيمت دالر در بازار آزاد به 3040 تومان رسيد و با اعالم 
هر اونس جهاني طال به قيمت 1712 دالر، قيمت سكه 
به 13 ميليون و 800 هزار تومان رسيد.  در صرافي هاي 
بانكي، هر يورو با 148 تومان كاهش قيمت نسبت به 
روز گذشته 28 هزار و 441 تومان معامله شد.هر دالر 
نيز در صرافي هاي بانكي با 175 تومان افزايش قيمت 
نسبت به روز گذشته به نرخ 28 هزار و 521 تومان به 
فروش رسيد.قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي 
بانكي 28 ه��زار و 238 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
28 هزار و 158 تومان اعالم ش��د.عالوه بر اين، قيمت 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 27 هزار و 938 تومان 
و نرخ ف��روش آن 28 هزار و 191 توم��ان بود، اين در 
حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار 27 هزار و 
990 تومان و نرخ فروش آن نيز 28 هزار و 245 تومان 
اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت 26 هزار و 771 تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي 26 هزار و 720 تومان معامله شد. قيمت 
سكه طرح جديد در س��اعات صبح، با 20 هزار تومان 
كاهش نسبت به  روز گذشته 13 ميليون و 680 هزار 
تومان معامله شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
13 ميليون و 150 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه هفت ميليون و 850 هزار تومان، ربع  سكه 
چهار ميليون و 900 هزار تومان و سكه يك گرمي سه 
ميليون تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 265 
هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون 
و 480 هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني طال با 12 
دالر كاهش قيمت نسبت به روز گذشته به يك هزار و 

724 دالر و 26 سنت رسيد. 

   چه سرنوشتي 
در انتظار ارزهاي جهاني است؟

دالر در روز چهارشنبه ثابت بود زيرا داده هاي اقتصادي 
قوي تر از حد انتظار اياالت متحده بوده و اظهارنظرهاي 
فدرال رزرو ب��ه نرخ هاي بهره باالتر اش��اره مي كند، 
همچنين پيش بيني هاي افزايش نرخ بهره باالتر در اروپا 
نيز با واحد پولي رايج با ارزش برابري باالتر گره خورده 
اس��ت. به گزارش بيزنس، تورم آلمان به باالترين حد 
خود در نزديك به 50 سال اخير رسيده و گروه زيادي 
از مقامات بانك مركزي اروپا كه خواستار افزايش شديد 
نرخ بهره هستند، بازارها را با فرصت بهتري براي افزايش 
75 واحدي نرخ بهره در هفته آينده مواجه كرده است. 
يورو در معامالت اوليه آسيا با 0.16 درصد افزايش به 
1.0003 دالر رسيد كه در صورت تداوم، براي سومين 
جلسه متوالي افزايش خواهد يافت. شاخص دالر امريكا 
كه دالر امريكا را در برابر س��بدي از ارزها اندازه گيري 
مي كند، در 108.71 قرار داش��ت كه دقيقًا زير اوج دو 
دهه در 109.48 بود كه روز دوشنبه ثبت شد، در حالي 
كه دالر در برابر پوند، دالر اس��تراليا و كيوي نيوزيلند 
يك شبه افزايش يافت. ين در 138.56 در هر دالر ثابت 
ماند. بررسي هاي مربوط به فعاليت هاي چين در ساعت 
0130 به وقت گرينويچ در نشست آسيايي به دقت رصد 
خواهند ش��د و در صورت نااميدكننده بودن داده ها، 
مي تواند بر يوان و ارزه��اي كاالي منطقه مانند دالر 
استراليا تأثير بگذارند. ماهي ديگر از انقباض توليد براي 
ماه آگوست با پيش بيني 49.2 انتظار مي رود كه اندكي 
باالتر از 49.0 در ماه جوالي اس��ت. رودريگو كاتريل، 
استراتژيس��ت ارزي در بانك ملي استراليا در سيدني 
گفت: »من فكر مي كنم داده هاي اخير، به ويژه سودهاي 
صنعتي كه در آخر هفته منتشر شد، به اين خطر اشاره 
مي كند كه ممكن است در واقع با يك شگفتي نزولي 
شديدتر مواجه شويم.« دالر استراليا و نيوزيلند زيان بار 
بودند اما هر دو در معامالت اوليه ثابت ماندند و استراليا 
را در 0.6861 دالر و كي��وي را در 0.6139 دالر ق��رار 
دادند.يوان در تجارت فراساحلي تحت فشار 6.9211 
در هر دالر بود. داده هاي منتش��ر شده نشان مي دهد 
كه فرصت هاي ش��غلي اياالت متحده در ماه جوالي 
199ه��زار افزايش يافته و ب��ه 11.239 ميليون نفر 
رسيده است كه به تقاضاي قوي براي نيروي كار اشاره 
مي كند و احتمااًل نشان دهنده يك نمايش قوي براي 
داده هاي كار گسترده تر است كه در روز جمعه منتشر 
مي شود. جان ويليامز، رييس فدرال رزرو نيويورك، به 
وال استريت ژورنال گفت كه كاهش نرخ بهره مدتي 
طول مي كشد، رافائل بوس��تيك، رييس فدرال رزرو 
آتالنتا نيز بيان كرد كه فكر نمي كنم سخت گيري هاي 
ما تمام شده باشد.معامله گران احتمال 69 درصدي 
براي افزايش 75 پايه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آينده 

را پيش بيني مي كنند.

پاسخ انتقادات امروز در عملكرد دولت گذشته است

قاليباف: اصالح قانون بانك مركزي تاثير زيادي بر كنترل تورم خواهد داشت

واكنشبانكمركزيبهاختالفآمارتورمنقطهاي

نامه رييس اتاق تهران به قاليباف: قانون جديد بانكداري را تصويب نكنيد!
گروه بانك و بيمه|

در حالي كه برخي صاحب نظران، كارشناسان اقتصادي، 
محافل اقتصادي از جمله اتاق بازرگاني، روس��اي پيشين 
بانك مركزي و برخي مديران بانك ها، نسبت به تصويب طرح 
بانكداري در مجلس واكنش نش��ان داده و خواستار توقف 
بررسي اين طرح در مجلس ش��ده و در نامه هاي جداگانه 
به رييس مجلس، خواستار عدم تصويب و توقف بررسي در 
مجلس شده اند و آن را متناسب با شرايط امروز اقتصاد ايران 
نمي دانند، اما برخي نمايندگان و از جمله قاليباف رييس 
مجلس، همچنان به ادامه بررس��ي م��واد طرح بانكداري 
ادامه داده و معتقدند كه اين قانون موجب بهبود بازار پول 

و بانكداري شده و حتي به كاهش تورم منجر خواهد شد. 

    قانون جديد بانكداري را تصويب نكنيد!
ات��اق ته��ران در نقد طرح بانك��داري كه در دس��توركار 
نمايندگان مجلس ق��رار دارد و به زودي براي تصويب در 
صحن مجلس ارايه مي ش��ود، نامه اي به رييس مجلس 
نوشت و ايرادات اين طرح را بازگو كرد و خواستار اصالح آن 
شد.رييس اتاق بازرگاني تهران در نامه اي به رييس مجلس 
شوراي اسالمي، »طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران« 
را كه در مجلس در دس��ت بررسي و شرف تصويب است 
موجب بروز نگراني هايي براي فعاالن اقتصادي اعالم كرد.

مسعود خوانس��اري در نامه خود به محمدباقر قاليباف، با 
اعالم اينكه تصويب اين ط��رح، ظرفيت قانوني موردنياز 
براي ثبات بخش��ي به اقتصاد كالن، كنترل تورم و تحقق 
سالمت بانكي را طي سال هاي آتي از كشور سلب خواهد 
كرد، نسخه اي از مهم ترين ايرادات اين طرح را كه از سوي 
اتاق تهران و با همكاري گروهي از نخبگان و كارشناسان 
خبره پولي و بانكي تدوين شده، در اختيار رييس مجلس 
ق��رار داد و از وي درخواس��ت ك��رد تا »مس��اعي خود در 
استفاده از فرصت تاريخي تصويب اين طرح را براي تامين 
زيرساخت هاي قانوني و بازگرداندن ثبات به اقتصاد كالن 
كنترل تورم و ايجاد سالمت بانكي و برقراري جريان روان، 
شفاف و منصفانه اعتباري كشور، به كار گيرد«. نسخه نهايي 
طرح بانكداري جمهوري اسالمي، در حالي به صحن علني 
مجلس براي بررسي راه يافته كه اتاق تهران و كميسيون 
بازار پول و سرمايه اين اتاق، پيشنهادهاي بخش خصوصي 
براي تكميل و رفع برخي ابهامات نس��خه قبل��ي را ارايه 
داده ب��ود اما به گفته مس��عود خوانس��اري، راهكارهاي 
اميدآفرين بخش خصوصي براي تقويت اين طرح، حذف 
شد و كميسيون اقتصادي مجلس با تصويب نسخه اخير، 
نگراني ها در اين بخش را تشديد كرده است. به گفته رييس 
اتاق تهران، طرح جديد قانون بانكداري كشور، موانع عديده 
بر س��ر راه تامين ثبات پولي و مالي و س��المت بانكي قرار 
مي دهد و ظرفيت نظام اعتباري را دستمايه اهداف سياسي 
كوتاه مدت و تامين نيازهاي مالي دولت مي كند، حال آنكه 
اين طرح به خوبي گوياي اين واقعيت است كه يكپارچگي 
و انسجام بانك مركزي را وجه المصالحه ذينفعان بيروني 
قرار مي دهد. با اين حال، بررسي و مطالعات اتاق تهران و 
گروه كارشناسان پولي و مالي اين اتاق نشان مي دهد كه 
طرح جديد مجلس براي نظام بانكداري كشور، ايرادات و 
ابهامات جدي دارد. از جمله آنكه، اين طرح با تعميم ساختار 
مالي-مديريتي شركت ها به بانك مركزي، رييس كل بانك 
مركزي را در كسوت مديرعامل، پاسخگوي ارزش شركت 
به س��هامداران مي داند و در چنين ساختاري نه تنها رأي 

رييس كل در مورد صورت هاي مالي بانك مسموع نيست، 
ممكن است در جلسات مجمع نيز به او اجازه اعالم نظر هم 
داده نشود. بررسي هاي اتاق تهران همچنين نشان مي دهد 
كه طرح مجلس، سلطه مالي و سياسي دولت بر نظام پولي 
و اعتباري كش��ور را، براي ده ها سال تنفيذ كرده و ريشه 
اصلي تورم و پولي كردن كسري بودجه دولت را از طريق 
ساز و كارهاي قانوني در بطن اقتصاد ايران مستقر مي كند.

از ديگر ايرادات اتاق تهران به طرح جديد بانكداري ايران، 
تنزيل جاي��گاه و اعتبار رييس كل بانك مركزي به عنوان 
مهم ترين نهاد تصميم گيري پولي و بانكي كشور و مداخله 
قواي مقننه و قضاييه در تصميمات كالن اين نهاد با انتصاب 
نمايندگان خود در مجمع عمومي بانك مركزي اس��ت و 
حال آنكه، بر اساس اين طرح، منصوبان ديگري از مجلس 
و ديگر نهادهاي حكميتي در جلس��ات هيات عالي بانك 
مركزي مستقر خواهند شد كه در برابر اختيار تاثيرگذاري 
بر سياس��ت هاي پولي، مالي و اعتباري كشور، التزامي به 
پاسخگويي براي آنان متصور نشده است. طرح بانكداري 
جمهوري اسالمي ايران، روز 25 خردادماه امسال از سوي 
كميسيون اقتصادي مجلس براي تصويب در صحن علني، 
ارايه ش��د و در حال حاضر نيز در نهاد قانونگذاري كشور 
در دس��ت بررسي است و بخش خصوصي و اتاق بازرگاني 
تهران به عنوان نماينده طيف وسيعي از فعاالن اقتصادي 
و كارآفرينان، نگراني ج��دي از تصويب و به اجرا در آمدن 
قانون جديد بانكداري كشور دارند. رييس مجلس شوراي 
اسالمي گفت: اصالح قانون بانك مركزي تاثير زيادي بر 
كنترل تورم خواهد داش��ت و از اقدامات مهم مجلس در 
جهت بهبود معيشت مردم محسوب مي شود. محمدباقر 
قاليباف در نطق پيش از دس��تور خود در جلسه علني 
ديروز )چهارش��نبه( مجلس ش��وراي اسالمي ضمن 
گراميداشت فرارسيدن 10 شهريورماه روز بانكداري 
اسالمي، به ارايه نكاتي درباره طرحي كه اين روزها در 
مجلس شوراي اسالمي در حال تصويب است، پرداخت.

    هدف اصلي طرح بانكداري 
جمهوري اسالمي تحكيم اقتدار بانك مركزي 

بر شبكه بانكي كشور است
وي در ادام��ه تصريح كرد: با هدف تصويب قوانين مربوط 
به بسته تحول در قوانين اقتصادي كشور، طرح بانكداري 

جمهوري اسالمي ايران پس از مدت ها بحث و كار دقيق 
كارشناسي مراحل نهايي تصويب را در مجلس مي گذراند. 
هدف اصلي اين طرح راهبردي كه بعد از 5 دهه ساختار و 
شيوه اداره بانك مركزي را متحول مي كند، تحكيم اقتدار 
بانك مركزي براي بهبود نظارت بر شبكه بانكي كشور است.

رييس مجلس شوراي اسالمي افزود: در سال هاي اخير 
و به ويژه پس از توس��عه بانك هاي خصوصي، خألهاي 
قانوني فراوان دست بانك مركزي را براي اعمال اقتدار 
الزم بر ش��بكه بانكي و نظارت بر روندها بس��ته است و 
رس��يدگي به تخلفات و اعمال مج��ازات الزم به دليل 
نداش��تن اختيارات قانوني و بعضا تعارض منافع اندك 
بوده و پشتيباني قانوني محكم و ساختار نظارتي موثر 
براي جلوگيري از تخلفات شبكه بانكي وجود ندارد يا 
بس��يار محدود است. قاليباف با بيان اينكه در اين طرح 
موارد مرتبط با نظارت بر بانك ها در سه سطح اقدامات 
اكتش��افي، پيش��گيرانه و اصالحي مد نظر قرار گرفته 
است، تصريح كرد: اقدامات اكتشافي با هدف تشخيص 
بانك هايي كه در معرض بي انضباطي و بر هم زدن نظم 
شبكه بانكي هستند، صورت مي گيرد و به طور خاص مانع 
از ايجاد بحران هاي عظيم پولي و مالي توسط بانك ها و 
موسسات اعتباري خواهد شد و دست بانك مركزي را 
براي مقابله مقتدرانه با ه��ر گونه رفتار خالف قانون باز 
خواهد گذاشت. وي در ادامه گفت: سطح دوم عمليات 
نظارتي مربوط به اقدامات پيشگيرانه است كه از طريق 
آنها بانك مركزي تالش خواهد كرد تا از بروز بي انضباطي 
مالي جلوگيري كند و عمليات پر مخاطره را با استفاده از 

ابزارهاي الزم محدود كرده يا متوقف سازد.

    با اجراي طرح بانكداري جمهوري اسالمي 
بي انضباطي در شبكه بانكي كاهش خواهد يافت

رييس مجلس شوراي اسالمي افزود: سطح سوم نيز مربوط 
به اقدامات اصالحي است كه در صورت عبور كردن موسسات 
اعتباري يا بانك ها از حدود تعيين شده توسط بانك مركزي 
به كار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد كرد، باز 
كردن دست بانك مركزي در نظارت و اعمال اقتدار بانك ها را 
در اجراي عمليات بانكي محتاط تر خواهد كرد و بي انضباطي 
در شبكه بانكي كاهش خواهد يافت. قاليباف گفت: از طرف 
ديگر هر چند اين طرح مستقيما با هدف حل مساله ناترازي 

در شبكه بانكي نوشته نشده است و اين امر به قوانين خاص 
نياز دارد، ولي از آن جهت كه ابزارهاي نظارتي بانك مركزي 
افزايش پيدا مي كند و اقتدار آن تحكيم مي شود، مي توان 
گفت كه اين طرح ظرفي��ت قانوني الزم براي جلوگيري از 
تشديد ناترازي در شبكه بانكي و اصالحات مورد نياز در مورد 
بانك هاي ناتراز را در اختيار بانك مركزي قرار مي دهد و در 
صورت اهتمام الزم در بانك مركزي مي توان انتظار داشت 
كه وضعيت ناترازي با اجراي اين طرح بهبود يابد. وي در ادامه 
خاطرنشان كرد: در اين طرح براي محدود كردن خلق پول 
درون زا توسط شبكه بانكي از طريق وضع محدوديت براي 
اضافه برداشت بانك ها و قاعده مند نمودن خطوط اعتباري 
بانك مرك��زي و همچنين محدود ك��ردن اقداماتي كه 
منجر به خلق پايه پولي از سوي دولت مي شود، ابزارهاي 
موثري در نظر گرفته ش��ده است و مي توان گفت گرچه 
نياز به اقدامات تكميلي وج��ود دارد اما با افزايش اقتدار 
بانك مركزي موضوع خلق پول توسط شبكه بانكي قاعده 
مندتر خواهد شد و بر اين اساس اجرايي شدن اين قانون 
تاثير زيادي بر كنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم 
مجلس در جهت بهبود معيشت مردم محسوب مي شود.

    طرح بانكداري جمهوري اسالمي 
موجب ارتقاي شفافيت بانك مركزي مي شود

رييس مجلس شوراي اسالمي عنوان كرد: اين طرح 
پس از تاييد ش��وراي نگهبان به محرمانگي و عدم 
انتشار عمومي مش��روح مذاكرات و مصوبات هيات 
عال��ي پايان خواهد داد و موجب ارتقاي ش��فافيت 

بانك مركزي و پاسخگو كردن آنها خواهد شد.

 طرح بانكداري اسالمي 
به زودي نهايي خواهد شد

قاليباف از ديگر ويژگي هاي طرح بانكداري جمهوري 
اسالمي ايران را باال بردن سطح شفافيت شبكه بانكي 
و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبكه بانكي و بانك 
مركزي كشور دانست و اظهار كرد: نكته مهم در فرايند 
تصويب اين قانون هم��كاري كامل و نزديك مجلس و 
دولت اس��ت كه باعث ش��ده طرح از حيث كارشناسي 
دقيق بوده و از همراهي دولت براي اجرا برخوردار باشد. 
مصوبه مجلس در خصوص اصالح قانون بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران بدون شك منجر به تحكيم 
اقت��دار بانك مركزي و افزايش ظرفي��ت نظارتي آن بر 
شبكه بانكي كشور خواهد ش��د و انضباط مالي بيشتر 
را براي شبكه بانكي پديد خواهد آورد، ولي رفع تمامي 
خالءهاي قانوني نظام اقتصادي كش��ور با يك قانون 
ممكن نيست و خوشبختانه طرح بعدي يعني »طرح 
بانكداري اسالمي« كه مكمل قانون بانك مركزي است، 
روابط بانك ها با مردم اعم از سپرده گذاران، تسهيالت 
گيرندگان، توليدكنندگان و اصحاب كس��ب و كار را 
تنظيم خواهد كرد. وي در پايان گفت: طرح بانكداري 
اس��المي در كميس��يون اقتصادي در حال نهايي 
شدن است و به زودي در صحن بررسي خواهد شد 
كه ان ش��اءاهلل با همكاري دولت آن نيز به سرانجام 
خواهد رسيد. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
جلسه روز چهارشنبه خود به ادامه بررسي گزارش 
ش��ور دوم كميس��يون اقتصادي در خصوص طرح 

بانكداري جمهوري اسالمي ايران پرداختند.

اثرتورم بر معيشت و قدرت 
خريد مردم مهم است

نرخ دالر به كانال 30 هزار 
تومان وارد شد

اخطار بانك مركزي به بانك هاي 
متخلف در پرداخت سود سپرده

بانك مركزي در بخش��نامه اي به ش��بكه بانكي 
ضمن تاكيد بر لزوم پايبندي بانك ها در پرداخت 
سود علي الحساب به سپرده ها از معرفي مديران 
متخلف به هي��ات انتظام��ي بانك ها خب��ر داد. 
در اين بخش��نامه آمده اس��ت، پيرو بخش��نامه 
28       /4       /1399 موضوع ابالغ مصوبه هزار و دويست 
و نود و هفتمين جلسه مورخ 24        /4        /1399 شوراي 
پ��ول و اعتبار در خصوص س��قف نرخ هاي س��ود 
علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار، 
به رغ��م تأكيدات مكرر بان��ك مركزي منتهي به 
بخش��نامه  هاي 22 /12 /1400 و 23  /01  /1401 
مبني بر لزوم رعايت مفاد بخش��نامه اشاره شده، 
حس��ب بازرس��ي هاي انجام ش��ده و همچنين 
گزارش هاي واصله، برخي از بانك ها و موسس��ات 
اعتباري غيربانكي، همچنان با توسل به روش ها 
و شيوه هاي مختلف، از نرخ هاي مصوب ابالغي به 

شرح بخشنامه صدرالذكر تخطي مي كنند. 



س��ال 1399 بود كه ريزش ب��ورس آزاد ش��د از آن زمان 
مسووالن و مديران مختلف در اقتصاد و بورس سعي كردند با 
ارايه برنامه هاي جديد از ريزش بي حد و اندازه بازار جلوگيري 
كنند؛ اما بررسي ها نشان مي دهد تا به امروز چندان موفق 

نبوده اند و بورس همچنان روند نزولي دارد.
هر مس��وول يا رييس جمهوري به نوعي وعده حمايت از 
بورس داد ولي در زمان تا به امروز اين مس��ووالن چندان 
موفق نبوده اند و اين يك مشكل بسيار بزرگ است. چرا كه 
اعتماد سهامداران نسبت به بازار سرمايه كاهش مي يابد و 
باعث خروج نقدينگي از بازار مي شود.  يكي از اين وعده ها 
تغيير دامنه نوسان بود كه به واسطه آن حجم مبنا نيز بايد 
تغييراتي داشته باشد. سازمان بورس در اولين ماه امسال 
اعالم كرد كه دامنه نوسان به صورت فصلي تغيير مي كند و 
تا پايان سال به 10 مي رسد. بر همين اساس قرار است اين 
افزايش به صورت فصلي تا پايان سال جاري اجرايي شود 
و هر فصل يك درصد به دامنه نوسان بازار هم افزوده شود. 
مطابق مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، 
از روز دوش��نبه ۲9 فروردين 1۴01 دامنه نوسان قيمت 
سهام براي فصل بهار 1۴01 در كليه نمادهاي معامالتي 
سهام در بازار اول تابلوي اصلي و فرعي بورس اوراق بهادار 
تهران با افزايش يك درصدي از مثبت و منفي ۵ درصد به 
مثبت و منفي ۶درصد افزايش يافت. با آغاز فصل تابستان 
1۴01 افزايش دوباره دامنه نوس��ان طبق وعده هاي داده 
شده مبني بر تغيير فصلي آن در هاله اي از ابهام قرار گرفت 
و اكنون با تصميم هيات مديره سازمان بورس افزايش يك 
درصدي دامنه نوسان از روز دوشنبه يعني هفت شهريورماه 
اعمال شد و دامنه نوسان به مثبت و منفي ۷ تغيير كرد.  از 
سوي ديگر قرار است اين تغيير دامنه و افزايش آن به منفي 
و مثبت 10 درصد قرار است تا پايان سال ادامه داشته باشد. 

    افزايش دامنه نوسان به ١٠ درصد
 تا پايان سال

مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس درخصوص دامنه 
نوس��ان گفت: موضوع دامنه نوسان جزو بحث هاي بسيار 
مهمي تلقي مي شود كه داراي مخالفان و نيز موافقاني است. 
بر اساس بررسي هاي انجام شده، به اين نتيجه رسيده ايم 
كه دامنه نوسان بايد به تدريج افزايش يابد و تغيير آن در هر 
فصل، نيازمند گزارش و نتيجه اجراي فاز نخست تغيير دامنه 
نوسان مي باشد. وي ادامه داد: مسووالن شركت بورس تهران 
و فرابورس را موظف كرده ايم تا معامالت بازار را مورد رصد 
قرار داده و نتيجه را بعد از گذشت سه ماه، به سازمان بورس 
ارايه دهند. با توجه به گزارش ارايه شده، اگر مشاهده شود 
كه در مرحله نخست، افزايش دامنه نوسان با تأثيرات مثبتي 
همراه بوده است، در خصوص افزايش دوباره دامنه نوسان و 

نيز بازارهايي كه بايد شامل اين افزايش شوند، تصميم گيري 
خواهد شد و دامنه نوسان بايد به طور حتم، به صورت تدريجي 
افزايش  يابد؛ البته تاكنون تصميم نهايي براي افزايش دامنه 
نوسان تا 10 درصد اتخاذ نشده است، اما هدف اين است كه 
دامنه نوس��ان را تا پايان سال 1۴01، به 10 درصد افزايش 
دهيم. اين مسوول درخصوص حذف كامل دامنه نوسان 
توضيح داد: حذف كامل دامنه نوسان، نيازمند الزاماتي است 
كه در موقعيت فعلي بازار، شرايط اجراي آن فراهم نيست. 
قرار بر اين اس��ت تا در بلندمدت بحث دامنه نوسان پويا را 
پيگيري كنيم تا دامنه نوسان متناسب با وضعيت بازار، تغيير 
كند. از اين طريق، ضمن وجود محدوديت، دامنه نوسان باز 
خواهد بود كه در كنار آن بحث دستكاري معامالت و نيز انجام 
نظارت ها، قابل اعمال باشد.عشقي تصريح كرد: دامنه نوسان 
پويا، مدل منطقي در نظر گرفته شده براي دامنه نوسان است. 
اين اقدام نيازمند سامانه هايي است كه مسووالن، در حال 
تالش براي راه اندازي آن هستند و به نظر مي رسد كه استفاده 
از اين سامانه ها به امسال نمي رسد. براي سال جاري افزايش 
تدريجي دامنه نوسان را در دستور كار قرار داده ايم، اما دامنه 
نوسان پويا را در بلندمدت اجرايي خواهيم كرد. وي با اشاره به 

دامنه نوسان پويا گفت: دامنه نوسان پويا به تعبيري به عنوان 
دامنه نوسان باز، تلقي مي شود اما به طور حتم كنترل هايي بر 
روي آن انجام خواهد شد، بدين صورت كه اگر سهام شركتي 
بيش از مقدار مشخص شده رشد كرد، وقفه اي در معامالت 
آن نماد به منظور ايجاد شفاف سازي صورت مي گيرد. در كل 
دنيا هم به اين صورت نيست كه دامنه نوسان به طور كامل 
باز باشد. همچنين اعالم كرده ايم كه اگر بازارگردان ها از 
توانايي الزم براي كنترل سهام برخوردار باشند، دامنه 
نوسان را با توجه به درخواست بازارگردان تا ۲ برابر دامنه 
نوسان مشخص ش��ده، بازخواهيم كرد. در اين زمينه 

بازارگردان ها داراي نقش اساسي هستند.

    دامنه نوسان تغيير مي كند
با احتساب تمامي اين صحبت ها انتظار مي رود كه دامنه 
نوسان تا پايان تغيير كند و به محدوده 10 درصد برسد. البته 
اين در شرايطي است كه مشكل حاد و خاصي در بازار رخ 
ندهد، چرا كه برخي از فعاالن بازار سرمايه عقيده دارند كه 
يك مشكل جديد مي تواند تغيير دامنه نوسان را معطل كند.

البته از روز دوش��نبه تا چهارشنبه معامالت بازار سرمايه 

نسبت به تغيير دامنه نوس��ان واكنشي نشان نداد. يعني 
سهامداران توجهي به اين موضوع نداشتند و براساس اخبار 
برجامي و بازگشايي نمادهاي مختلف معامله كردند. با توجه 
به وضعيت بازار سرمايه به نظر مي رسد كه در اين چند روز 
كاري س��هامداران خرد بها و وزن زيادي نسبت به دامنه 
نوسان ندادند. البته بايد به سهامداران و فعاالن بازار سرمايه 
كمي حق داد چون اين دامنه نوسان يك درصدي بسيار كم 
است و بايد افزايش يك درصد يك درصد نبايد انتظار تغيير 
آنچناني وضعيت را داشت. در بررسي دامنه نوسان بايد يك 
نكته را در نظر گرفت كه با توجه به نبود اعتماد و نقدينگي 
در بازار سرمايه اين عدم اثرگذاري تغيير دامنه نوسان تا 
حدودي طبيعي است. البته با توجه به تغيير يك درصدي 
دامنه نوس��ان بايد اين ضرب المثل »با حلوا حلوا دهن 
شيرين نمي شود« وضعيت بازار سرمايه را تطبيق داد. 
يعني نبايد انتظار داشت كه با تغيير يك درصدي وضعيت 
بازار سرمايه به طوركلي تغيير مي كند. اين تغيير يك 
درصدي تنها مي تواند به صورت موقت و چند روي بازار 
سرمايه اثرگذار باشد و بايد صبر كرد و دربلندمدت ديد 

كه اثرگذاري دامنه نوسان در بازار سرمايه چقدر است. 
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كشف قيمت در بورس كاال
به نفع خودروسازها

كاالخبر| عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس بر عرضه خودرو در بورس كاال به عنوان راهكار 
ايجاد شفافيت، توقف زيان دهي توليدكننده و رسيدن 
خودرو به دست مصرف كننده واقعي تاكيد كرد. به گفته 
او عرضه خودرو در بورس كاال مناسبترين راهكار براي 
رهايي خودروسازان از سايه دخالت دولت است. جبار 
كوچكي نژاد، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس بر عرض��ه در بورس كاال به عنوان راهكار ايجاد 
ش��فافيت، توقف زيان دهي و رسيدن خودرو به دست 
مصرف كننده واقعي تاكيد كرد. كوچكي نژاد گفت: با 
توجه به زيان 11۷ هزار ميليارد توماني خودروسازان 
كه ناشي از سياست هاي نادرست دولتي است، عرضه 
محصول هايش��ان در ب��ورس كاال مي توان��د موجب 
توقف زيان دهي در اين صنعت ش��ود. وي اظهار كرد: 
ماحصل دخالت هاي بيش از حد دولت و سياست هاي 
مبتني بر قيمت گذاري دستوري كه همچنان بر صنعت 
خودرو كشور س��ايه انداخته، زيان 11۷هزار ميليارد 
توماني خودروس��ازان بوده كه به يك مساله بغرنج در 
كشور و ش��ركت هاي خودروس��ازي تبديل شده و به 
تامين رف��اه مصرف كنندگان نيز نينجاميده اس��ت. 
كوچكي نژاد كش��ف قيمت واقعي خودرو در بورس 
كاال را مناسب ترين راهكار براي رهايي خودروسازان 
از سايه دخالت دولت و توقف زيان دهي اين شركت ها 
اعالم كرد و افزود: عرضه خودرو در بورس كاال موجب 
ش��فافيت، خروج خودروس��ازان از زيان و رسيدن 

خودرو به دست مصرف كننده واقعي است.

دست دالالن از بازار خودروهاي 
وارداتي هم كوتاه مي شود

آيين نامه واردات خودرو پس از ماه ها انتظار س��رانجام 
در نخس��تين روزهاي ش��هريور ماه منتش��ر شد. اين 
دستورالعمل ش��امل 9 بند اس��ت كه درباره هر يك از 
آنها بحث هاي كارشناس��ي خاصي وجود دارد. در اين 
ميان الزام عرضه خودروه��اي وارداتي در بورس كاال از 
جمله موارد چشمگير آيين نامه واردات خودروست كه 
پرس��ش هاي گوناگوني را به دنبال داشته است. برخي 
معتقدند عرضه خودرو در بورس كاال باعث شفافيت و 
رقابتي شدن قيمت ها مي شود، اما برخي هم برخالف 
اين موضوع، نظر ديگري دارند. رضا كاهه، كارشناس بازار 
سرمايه درباره مزيت هاي عرضه خودروهاي خارجي در 
بورس كاال گفت: بورس كاال بازاري شفاف است و تجربه 
موفق اخير عرضه خودروهاي ديگنيتي و فيديلتي در اين 
بازار، منعكس كننده اين پيام است كه عرضه خودروهاي 
خارج��ي در بورس كاال با همان موفقيتي روبرو خواهد 
ش��د كه در خصوص خودروهاي مذكور شاهد بوديم. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه همزمان با 
عرضه خودروهاي داخلي س��ود سوداگران قطع شده، 
اظهار كرد: اكنون با در نظر گرفتن وجود چنين مزيتي، 
مي توان انتظار داشت كه با عرضه خودروهاي وارداتي در 
بورس كاال اين قبيل اتومبيل ها نيز مانند ديگر خودروهاي 
عرضه شده در اين بازار از گزند داللي سوداگران در امان 
باشد. وي در ادامه كش��ف قيمت حقيقي خودرو  هاي 
وارداتي را از ديگر مزيت هاي عرض��ه خودرو در بورس 
كاال عنوان كرد و گفت: همزمان با خلع يد دالالن بازار 
خودرو از سيستم توزيع اتومبيل هاي وارداتي، فرآيند 
كشف قيمت اين خودروها روندي معقول و متناسب را 
طي خواهد كرد. به بيان س��اده تر، به دليل عدم دخالت 
سوداگران در عرضه خودروهاي خارجي، قيمت هايي 
حقيقي و متناسب با قدرت خريد مصرف كنندگان براي 
اين اتومبيل ها تعيين خواهد شد. كاهه همچنين ايجاد 
شفافيت در زنجيره عرضه و تقاضاي خودروهاي وارداتي 
را از ديگر مزيت هاي عرضه اتومبيل ه��اي وارداتي در 
بورس كاال بيان كرد و توضيح داد: همزمان با انتشار خبر 
آزادسازي واردات خودرو، عده اي بر اين باور بودند كه در 
فرايند اجراي چنين سياستي تنها افرادي خاص منتفع 
خواهند ش��د و مصرف كنندگان اصلي از مزاياي هاي 
واردات خودرو بي نصيبب خواهن��د ماند. اين در حالي 
است كه با الزام عرضه خودروهاي وارداتي در بورس كاال 
روند معامالت در تمامي مراحل شفاف و واضح خواهد بود.

عرضه ۲ ملك شهرداري تهران 
در بورس كاال

بر اس��اس اطالعيه عرضه بورس كاالي ايران، دو ملك 
ش��هرداري تهران در قالب آپارتمان هاي غيرنوس��از 
مسكوني در تاريخ ۲3 شهريور عرضه مي شود. قيمت 
پايه واحد آپارتماني مسكوني 10۵ مترمربع )واقع در 
تهران، سعادت آباد( با قيمت پايه 9.1 ميليارد تومان و 
قيمت واحد آپارتماني مسكوني 1۶۸ مترمربع )واقع در 
تهران، سعادت آباد( 1۶.۵ ميليارد تومان اعالم شده است.

خريدار مي تواند به ج��اي ارايه چك، مطالبات قطعي 
از شهرداري تهران )ثبت ش��ده قبل از تاريخ عرضه( را 
مستندا به حواله هاي صادره توسط اداره كل امور مالي 
و اموال ش��هرداري تهران ارايه كند. مهلت واريز بخش 
نقدي ۵ روز كاري پس از تاريخ انجام معامله. مشخصات 
مستحدثات ابنيه و تاسيسات و مهلت و نحوه تقسيط و 
وثايق مورد نياز مطابق فايل پيوست. در همين رابطه 
معاون مالي و اقتصاد ش��هري ش��هرداري تهران هم با 
اشاره به برنامه هاي مديريت شهري در راستاي فعاليت 
در بورس كاال به خبرگزاري مهر گفت: ما توانستيم براي 
نخستين بار دو ملك از امالك ش��هرداري تهران را در 
بورس كاال پذيرش كنيم كه در اواخر ش��هريور امسال 
عرضه مي ش��ود. ابوالفضل فالح با اع��الم اين مطلب 
گفت: كاهش بهاي تمام ش��ده در روند فروش امالك، 
شفاف سازي و سالم سازي، تقويت بازار تقاضا و مولدسازي 
دارايي هاي شهرداري تهران از جمله مهم ترين اهداف 
اين اقدام اس��ت. وي با تاكيد اين نكته كه اين رويكرد 
مورد توجه شهردار تهران قرار گرفته است، اظهار كرد: 
با پذيرش ام��الك در بورس كاال، اين اطمينان حاصل 
مي ش��ود كه فروش و واگذاري اين ام��الك در آينده و 

انتقال قطعي آن با مشكلي مواجه نخواهد شد.

سود بيشتر شركت هاي  بورسي 
با برجام

تجارتنيوز| تابستان پارس��ال و به واسطه اقدامات 
مس��ووالن دولتي ريزش بورس آغاز شد. در اين مدت 
مس��ووالن دولت دوازهم و در زمان رياست جمهوري 
مسووالن دولت سيزدهم وعده هاي زيادي درخصوص 
جبران زيان سهامداران و رسيدگي به وضعيت بورس 
دادند. اما تا به امروز هيچ يك به نتيجه صددرصد نرسيده و 
زيان سهامداران نيز بيشتر شده است. وعده هاي بي و حد 
اندازه مسووالن دولتي ها، عامل بي اعتمادي سهامداران 
و خروج نقدينگي از بازار سرمايه اس��ت. در بازاري كه 
اعتماد نباشد، نقدينگي هم نيست. برخي از مسووالن 
در مدت كوتاهي سعي كردند با وعده هاي جديد اعتماد 
سهامداران را نسبت به بازار سهام افزايش دهند. اما موفق 
نبودند و اكنون وضعيت بازار فرق دارد و تمايل شاخص 
روبه پايين اس��ت. كارشناسان عقيده دارند كه تعيين 
تكليف برجام و قيمت دالر مي توان��د اعتماد را به بازار 
سرمايه برگرداند. بازگشت اعتماد يعني ورود نقدينگي 
و رشد ادامه دار شاخص كل بورس. مذاكرات هسته اي 
در حال حاضر رابطه مستقيمي با بازار سرمايه دارد. به 
اعتقاد كارشناسان اگر وضعيت برجام مشخص شود بازار 
راه خود را پيدا مي كند و حداقل پس از دوسال مي توان به 
تثبيت بازار سهام اميدوار بود. كارشناسان و تحليلگران 
عقيده دارند كه بالفاصله پس از مشخص شدن نتيجه 
مذاكرات، بورس مس��ير خود را پيدا مي كند. بر اساس 
آمارهاي منتشر ش��ده در صورت عدم احياي برجام، 
انتظار سود ساالنه ۲۲.۵ ميليارد دالر، در صورت احياي 
نسبي برجام سود ساالنه ۲۵ ميليارد دالر و در صورت 
احياي كامل برجام انتظار س��ود ۲۷.۵ ميليار دالري 
براي شركت هاي توليدي بازار سرمايه خواهيم داشت. 
برجام مي تواند به نفع بورس باش��د و اگر زودتر نتيجه 
آن مشخص شود، شركت هاي بورسي سود بيشتري 
خواهند كرد. البته براي بازار سرمايه تعيين نتيجه مهم 
است و در صورت توافق سود بيشتري حاصل مي شود و 

اگر توافق انجام نشود سود كمتر خواهد بود.

هدايت نقدينگي به سمت توليد 
راهكار پايدار كنترل تورم

سنا|يك استاد دانشگاه با اشاره به اينكه مسير اقتصاد 
در بلندمدت و ميان مدت فراز و نشيب هاي زيادي دارد 
گفت: خطاهاي سيستماتيك زيادي طي سال هاي اخير 
در كشور رخ داده است و راهي به جز گذر از اين خطاهاي 
سيستماتيك نيست. عباس علوي راد ادامه داد: محيط 
اقتصادي كشور يك محيط تورمي است. از بعد از جنگ 
تحميلي به جز مقاطعي كوتاه تورم وجود داشته به طوري 
كه بعد از جنگ در كشور شاهد ۵ بار تكان  ارزي بوده ايم.

وي افزود: مشكالت اقتصادي كشور متعدد است و براي 
حل آن بايد اولويت بندي انجام شود. اولويت اقتصاد ايران 
تورم است. گام نخس��ت مهار تورم و گام دوم هم توجه 
به منشأ اصلي تورم است كه كامال شناخته شده است. 
دولت بايد با قواعد سختگيرانه سراغ به مقابله با تورم برود. 
علوي راد گفت: تنها راه حل بلندمدت عبور از معضل تورم 
در اقتصاد اي��ران، رعايت مقررات انضباط پولي و مالي 
و حركت بر مبناي همين آموزه هاي اقتصادي اس��ت. 
به بياني س��اده تر نمي توان انتظار داشت كه در شرايط 
موجود نرخ هاي رشد نقدينگي قابل توجه و عدم توسعه 
و تقويت توليد، نرخ هاي تورم تك رقمي داشته باشيم. 
وي درباره شيوه هاي اصالحي ديگر براي عبور از شرايط 
كنوني اظهار كرد: سياست هاي اصالحي و تصميمات 
س��ختي بايد اتخاذ شود. الزم اس��ت تمامي نهادهاي 
حاكميتي به موضوع وارد ش��ده و پس از شكل گيري 
يك گفتمان واحد در درون اين گروه ها، در ابتدا شرايط 
فعلي و نتايج حاصل از ادامه روندهاي گذشته، به صورت 
شفاف و روشن براي عموم مردم و به خصوص  اشخاص و 
نهادهاي داراي مقبوليت در جامعه تبيين شود. گفتني 
است؛ به دليل مسائل و مشكالت ساختاري مانند كسري 
بودجه دولت و ناترازي بانكي اين كنترل با مش��كالت 
و محدوديت روبرو اس��ت. به همين دليل راهكارهاي 
كوتاه مدت جوابگوي اين مشكالت كالن نيست. اين 
اس��تاد دانش��گاه با بيان اينكه بايد براي بلندمدت 
برنامه ريزي ص��ورت بگيرد تا مش��كالت ناترازي 
بانك ها و مسائل ساختاري كه در اقتصاد دولت وجود 
دارد حل شود، گفت: مهم ترين راهكار اين است كه 
در ابتدا بايد هزينه هاي دولت سروسامان پيدا كند؛ 
دومين راهكار، عدم امكان دسترسي دولت به منابع 

بانك مركزي براي پوشش كسري بودجه است.

فرار سرمايه گذار خارجي از بازار
محس��ن يگانه مش��اور اتاق بازرگاني، در پاسخ به اين 
پرس��ش كه توافق برجام چه تاثيري بر بازار سرمايه و 
جذب س��رمايه گذاري هاي خارجي براي كشور دارد، 
گفت: خوش��بختانه كشور ايران پتانس��يل بااليي در 
زمينه هاي مختلف به ويژه در زمينه انرژي دارد؛ به طوري 
كه اگر در دنيا، اول هم نباشد، به طور قطع در جايگاه دوم 
قرار گرفته است. يگانه با اعالم اينكه ايران با داشتن فلزاتي 
چون مس و روي جزو كشورهاي پرپتانسيل محسوب 
مي شود افزود: بازار سرمايه كشور داراي ارزندگي بسيار 
بااليي است اما علت اينكه بازار سرمايه كشور آن طور كه 
بايد مورد استقبال سرمايه گذاران فعلي و حتي داخلي 
قرار نگرفته و سرمايه گذاران خارجي هم با حساسيت 
بيشتر اين موضوع را دنبال مي كنند، به ريسك هايي 
موج��ود در بازار برمي گردد. به گفته اين كارش��ناس؛ 
موضوع توافق يا عدم توافق برجام يكي از ريسك هاي 
مهم در بازار سرمايه است كه به نظر مي رسد در جهت 
حل اين موضوع، گام هاي بزرگي برداشته شده است، اما 
ريسك هاي ديگري هم بر بازار حاكم است كه اگر اقدام 
درست و مديريت شده اي از سوي مديران و مسووالن 
كشور صورت نگيرد، سرمايه گذاران رغبتي براي حضور 
و ورود به بازار نخواهند داشت. يگانه در ادامه اظهار كرد: 
يكي از ريس��ك ها به مساله استانداردهاي حسابداري 
و ش��فافيت صورت هاي مالي برمي گردد كه به لحاظ 

سرمايه گذاري خارجي بسيار حائز اهميت است.

»تعادل«بررسيميكند

دامنه نوسان در انتظار زمستان

فرابورس ميزبان پذيره نويسي صندوق هاي جديد
پذيره نويسي پنجمين صندوق سرمايه گذاري خصوصي 
با نام »صندوق اكس��ير زيست پارس��يان« در فرابورس 
كليد خورد و در نشست خبري ويژه اين صندوق، ضمن 
تش��ريح ويژگي هاي آن، به لزوم تس��هيل مسير تأمين 
مالي در اكوسيستم سالمت تأكيد شد. همچنين در اين 
نشست، توسعه مس��ير ورود ابزارهاي تأمين مالي براي 
سرمايه گذاري جسورانه در فرابورس مورد توجه قرار گرفت. 
مصطفي قانعي دبير ستاد توسعه زيست فناوري معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري در نشست پذيره نويسي 
صندوق سرمايه گذاري خصوصي اكسير با اشاره به اينكه 
صندوق هاي خصوصي در زمينه اي وارد مي شوند كه كامال 
منافع مشخصي دارد، گفت: اگر ارز ترجيحي برداشته نشده 
بود، احتمال شكست صندوق هاي فعال در اين زمينه هم 
وجود داش��ت. خارجي ها پيش  از اين با دامپينگ قيمت 
زمينه شكست را فراهم مي كردند. وي با اشاره به اينكه 
اكنون در معاونت علمي به دنبال تهيه اسناد باالدستي 
هستيم كه در داخل نيز ديگر امكان قيمت شكني وجود 
نداشته باشد، گفت: حضور زيست فناوري باعث توليد 
محصوالت ارگانيك شده اس��ت و تقاضاي زيادي از 

سوي مردم براي اين محصوالت وجود دارد.

   توقف ۹۷ درصد ارزبري 
در حوزه زيست فناورانه

وي تأكي��د كرد: پي��ش  از اين ما در مورد ش��ركت هاي 
نوپا نگراني جدي داش��تيم چرا كه كش��ورهاي اطراف 
اين ش��ركت ها را مي بلعيدند درحالي كه اين شركت ها 
ارزش گذاري نشده بودند اما اكنون اگر كشور ديگري قرار 
است مطالبه شركت هاي زيست فناورانه را داشته باشد، 
آنها در فرابورس رفته و ارزش گذاري ش��ده اند. قانعي در 
توضيح اهميت فعاليت صندوق ها در حوزه زيست فناورانه 
عنوان كرد: تاكنون موفق شده ايم 9۷ درصد ارزبري كه 
در اين زمينه صورت مي گرفت را داخلي س��ازي كنيم. 
در مورد 3 درصد ديگر هم اين اتف��اق خواهد افتاد. او با 
تأكيد بر اينكه اعتبارات ستاد توسعه زيست فناورانه از 
افراد تا مرحله اخذ مج��وز حمايت مي كند عنوان كرد: 
زماني كه صندوق هاي خصوصي وارد زمينه اي مي شوند 
به اين معناس��ت كه اين حوزه منافع كامال مش��خصي 
دارد. دبير ستاد توسعه زيست فناورانه با اشاره به فضاي 
حاكم بر حوزه زيست فناورانه در دوره قبلي برجام گفت: 
شركت ها سردرگم بودند و نمي دانستند بايد كجا بروند و 
مي گفتند چرا ايران برنامه ندارد. اين بي برنامگي باعث 
سرنگوني توليد داخل بود. او اضافه كرد: بايد وضعيت به  
گونه اي باشد كه اگر سرمايه گذار خارجي درخواست 
جذب از شركت هاي زيست فناوري را داشت، گزارش 
حسابرسي مشخصي مبناي مشاركت قرار داده شود.

   مسير سبز فرابورس براي دانش بنيان ها
ميثم فدايي مديرعامل فرابورس ايران ني��ز در ادامه اين 

مراسم با اشاره به اينكه امس��ال سال دانش بنيان ها بود و 
با توجه به اين موضوع فرابورس ت��الش كرده تا ابزارهاي 
تأمين مالي اين حوزه را توسعه دهد، گفت: در حال حاضر 
19 شركت دانش بنيان در فرابورس حضور دارند، همچنين 
در بحث درج و پذيرش اين ش��ركت ها نيز مسير سبزي 
ايجاد كرديم تا با همراهي و مس��اعدت بيشتري حركت 
كنند. به گفته وي اس��تارتاپ هاي جديدي هم در مسير 
پذيرش هستند و در بحث IPO، امسال تپسي به عنوان 
اولين استارتاپ عرضه اوليه شد تا اين مسير هموارتر شود.

وي ب��ه مديران اين صندوق توصيه كرد معيارهاي هيات 
پذيرش را از همان ابت��دا در برنامه ريزي ها لحاظ كنند تا 
خروجي بهتري براي هدايت پروژه هاي به نتيجه رسيده 
در مسير فرابورس داشته باش��ند. فدايي به حوزه تأمين 
مالي گروهي نيز اشاره كرد و گفت: در حوزه كرادفاندينگ 
س��قف ها افزايش يافته، همچنين طي يك سال بيش از 
۲00 ميليارد تومان تأمين مالي انجام شد. در اين بخش 
تجربه هاي جمع آوري منابع بسيار خوب و تسويه در اكثر 
طرح ها نيز موفق بوده است. وي اكسير را پنجمين صندوق 
خصوصي فرابورس دانس��ت كه مناب��ع خوبي در اختيار 
دارد و تأكيد ك��رد: چون ماهيت اين صندوق ها به جنس 
متعارف بازار سرمايه نزديك است تيم هاي تخصصي تري 
در اختيار دارند تا شركتي را احيا و وارد بازار سرمايه كنند. 
وي ورود اكس��ير به فرابورس را باعث متنوع تر شدن 
سرمايه گذاري هاي جسورانه در اين بازار دانست و گفت: 
در فرابورس همه نوع صندوق فعال است، صندوق هاي 
جسورانه و خصوصي هم در حوزه هاي متنوعي فعال اند 

كه ورود اكسير اين تنوع را بيشتر كرده است.

  تصويب قانون هاي حمايتي 
براي جذب سرمايه ها

در ادامه اين مراسم عليرضا دليري دبير شوراي عالي 
سياست گذاري فراصندوق ستارگان با اشاره به اينكه 
اين مجموعه تالش مي كند سرمايه هاي خصوصي را 
در كنار سرمايه هاي حاكميتي قرار دهد، تصريح كرد: 
فضاي سرمايه گذاري جسورانه و رسوخ در پروژه هاي 
دانش بني��ان طي س��ال هاي گذش��ته از لحاظ كمي 
برجسته نبوده اما در شرايط امروز نياز است تشكلي براي 
هم فكري ايجاد شود تا سرمايه گذاري در شركت هاي 
دانش بنيان تسهيل شود. وي به حمايت هاي قانوني 
براي بهبود ش��رايط در اين بخش اش��اره كرد و گفت: 
قانوني در مجلس مورد بررسي و در حال تصويب است 
ك��ه در يكي از بندهاي آن به ش��ركت هاي بزرگ اين 
امكان را داده تا از محل اعتبار مالياتي در صندوق هاي 
جسورانه و خصوصي س��رمايه گذاري كنند. به گفته 
دليري با اجراي اين ظرفيت قانون حوزه تأمين مالي 
استارتاپ ها و سرمايه گذاري هاي جسورانه دغدغه 
تأمين مالي نخواهند داشت و تمام شركت هايي كه 
در بازار سرمايه عرضه اوليه شده اند امكان اين نوع 

س��رمايه گذاري را خواهند داشت. با اين قانون ۶0 
الي ۷0 درصد درآمدهاي مالياتي پتانس��يل ورود 
به بخش سرمايه گذاري جسورانه را دارند كه اتفاق 

بزرگي براي اين بخش اقتصاد كشور است.

   خط تأمين مالي ۴۰ هزار ميليارد توماني 
PE و VC بانك ها براي صندوق هاي

دبير شوراي عالي سياس��ت گذاري فراصندوق ستارگان 
نقطه  ضعف صندوق هاي خصوصي را عدم ايجاد شرايط 
تطبيق با همه پروژه ها دانس��ت و با تأكيد به لزوم رفع اين 
مشكل گفت: روز گذش��ته در وزارت اقتصاد اجراي يكي 
از بندهاي قان��ون جهش توليد را داش��تيم و ممنوعيت 
سرمايه گذاري بانك ها در اين بخش برداشته شد. به  اين  
ترتيب بود كه روز گذشته توافق تشكيل پرتفويي ۴0 هزار 
ميليارد توماني با بانك ها براي اين حوزه تعريف و امضا شد.

   تأمين مالي؛ چالش مهم دانش بنيان ها
احمد احمدآبادي مدير اجرايي صندوق س��رمايه گذاري 
خصوصي اكس��ير نيز در نشس��ت خبري پذيره نويسي 
صندوق سرمايه گذاري خصوصي اكسير زيست پارسيان 
چالش اساس��ي اقتصاد را ناقص بودن فضاي تأمين مالي 
كس��ب وكارها به خصوص در حوزه دانش بنيان دانست و 
گفت: شركت هاي دانش بنيان ش��روع خوبي دارند اما در 
ادامه مسير با بحران و معضل تأمين مالي مواجه مي شوند 
كه در برخي موارد منجر به شكس��ت مي ش��ود. وي نبود 
اكوسيستم حمايتي براي چالش مديريت سرمايه گذاري در 
شركت هاي جسورانه را معضل مهم آنها دانست و گفت: طي 
سال هاي اخير با متولي گري فرابورس ايران گام هاي مهمي 
براي ابزارسازي در اين بخش انجام و باعث شد نهادهايي 
مث��ل صندوق هاي خصوص ش��كل بگيرند كه اكس��ير 
پنجمين آنهاست. احمدآبادي تخصيص غير بهينه منابع 
را از مهم ترين چالش هاي اقتصادي كشور اعالم كرد و گفت: 
دسترسي به ابزارهاي تأمين مالي براي شركت هاي كوچك 
و متوسط در بازار سرمايه مي تواند اين چالش را برطرف كند.

   سالمت؛ حوزه فعاليت اكسير
وي در تش��ريح ويژگي هاي اين صندوق با اشاره به اينكه 
حوزه فعاليت »اكسير« سالمت است، گفت: نياز استراتژيك 
كشور در حوزه سالمت وخالءهاي اين حوزه از مهم ترين 
داليل انتخاب اين حوزه بود. از منظر س��رمايه گذاري هم 
صنعت بيوتكنولوژي و همچنين صنعت تجهيزات پزشكي 
جزو صنايع رشدي است كه جذابيت سرمايه گذاري دارد.

مدير اجرايي صندوق سرمايه گذاري خصوصي اكسير به 
جايگاه باالي حوزه بيوتكنولوژي كشور در سطح جهاني 
اشاره كرد و گفت: به واسطه سياست هاي درست و فعاليت 
بخش خصوصي ميزان مهاجرت در حوزه بيوتكنولوژي 
بس��يار كم و توسعه دانش فني اين صنعت در رتبه خوبي 
در دنيا قرار داده است. احمدآبادي سرمايه صندوق را 3۵0 

ميليارد تومان اعالم كرد و ادام��ه داد: يكي از چالش هاي 
سرمايه گذاران براي حضور در صندوق اين است كه ما تا 
امروز چند تجربه موفق داش��تيم و به همين دليل تمركز 
اساسي در آغاز كار تسريع در اجراي پروژه ها و هدف اصلي 
افزايش سرمايه گذاري تا مبلغ ۷00 ميليارد تومان كه در 
اكوسيستم كش��ور اثرگذاري كافي را داشته باشيم. وي 
يكي از مزيت هاي اكسير را تجميع و هم افزايي پول بخش 
خصوصي و حاكميتي دانست و افزود: اين موضوع باعث 
شده صندوق در جايگاه ويژه اي قرار بگيرد . تيم مديريتي 
صندوق هم حدود دو س��ال و نيم به صورت خاص در اين 
حوزه تجربه موفق داشته كه پش��توانه اي براي عملكرد 
موفق اكس��ير خواهد بود. وي با اشاره به نرخ بازده داخلي 
3۵ درصدي در دوره ۶ س��اله فعاليت اين صندوق گفت: 
برآوردها حضور در ۵ تا ۶ پروژه و خروج بعد از پايان كار است.

در ادامه نشست حسين بذر افش��ان مديرعامل شركت 
توس��عه ثروت و س��رمايه داناك به عنوان طراح صندوق 
اكسير با تاكيد بر تركيب خوب س��هامداري در صندوق 
اكسير عنوان كرد: عالوه بر بحث سرمايه گذاري، اتفاق هاي 
خوبي در زمينه تغيير قوانين نيز رخ داده است كه بر فعاليت 
صندوق اثر گذار اس��ت. بذرافشان با مثبت قلمداد كردن 
حركت صندوق ش��كوفايي و نوآوري از سمت ارايه وام به 
سرمايه گذاري عنوان كرد: تغييرات در زمينه شركت هاي 
فعال هم رخ داده است. ما ۲ سال پيش سرمايه پذير بوديم 
و اكنون در حالي كه فرايند بورسي شدن را طي مي كنيم 
خودمان سرمايه گذار هم هستيم. مجري عمليات صندوق 
اكسير با ابراز خرس��ندي از حمايت و مشاركت فرابورس 
در فرآيند بورس��ي شدن اكس��ير گفت: چند صندوق با 
ويژگي هاي مناسب ديگر هم راهي فرابورس خواهند شد.

   فرابورس؛ مسير كوتاه دانش بنيان ها 
براي تأمين مالي

مينو طاه��ري مديرعامل مركز درم��ان ناباروري مهر 
مام ميهن نيز در اين مراسم با تأكيد بر اينكه مجموعه 
مام ميهن توانسته در حوزه سالمت اولين مركز كامال 
خصوصي با طرح هاي دانش بنيان موفق باش��د، گفت: 
سالمت بستر توسعه كشور اس��ت و هر توسعه اي نياز 
به دانش و علم دارد و اين بخش هم نيازمند تأمين مالي 
است. به گفته وي اين مجموعه در حال حاضر به نقطه اي 
رسيده كه قصد دارد اين سرمايه را در اختيار ساير طرح ها 
قرار بدهد، در اين حوزه مديريت سرمايه بسيار مهم است 
كه فرابورس طي سال هاي اخير بسيار فعال و موفق بوده 
است. پژمان شيرازيان نماينده بهنود فارمد البرز نيز با 
اشاره به اينكه اين مجموعه كل زنجيره را از توليد دانش 
فني تا صادرات تكميل كرده اس��ت، گفت: تا دو س��ال 
گذشته تأمين مالي اصلي از س��هامداران شركت بوده 
و بعد با توجه به محدوديت هاي تأمين مالي از س��مت 
سهامداران تصميم به تأمين مالي از بازار سرمايه گرفتيم 
كه اين مسير براي مجموعه فارمد البرز بسيار موفق بود.



مجيد اعزازي|
اگر چه سال گذشته دولت مخالفت خود را با تفكيك 
وزارت راه و شهرسازي اعالم كرده بود، اما حاال رييس 
كميس��يون عمران مجلس خبر داده كه دولت با طرح 
جدايي »مسكن« از »راه« موافق است و طرح انتزاع اين 
وزارتخانه به هيات رييسه مجلس تحويل شده است و 
پس از تعطيالت مجلس، اعالم وصول خواهد شد. اگر چه 
بحث انتزاع وزارتخانه راه از مسكن بحثي چندين ساله 
است، اما به باور برخي كارشناسان، پيشرفت اندك طرح 
انبوه سازي دولتي طي يك سال گذشته و همچنين بروز 
برخي حاشيه ها در وزارت راه وشهرسازي طي يكي-  دو 
هفته اخير، از جمله بازداش��ت موقت يكي از معاونان 
اين وزارتخانه و بازداش��ت »ق- م« و همزمان جراحي 
ديسك كمر رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي، دولت 
را مجاب كرده اس��ت تا گام هاي جدي تري -  از جمله 
تمركز بر مساله مسكن در يك وزارتخانه- براي تحقق 
وعده س��اخت 4 ميليون مسكن در 4 سال بردارد. رضا 
رضايي كوچي در گفت وگو با ايس��نا، بيان كرد: از آنجا 
كه يك آش��فتگي در وزارت راه، شهرسازي وجود دارد 
مجلس طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي را تهيه كرد 
و چهارشنبه هفته جاري تحويل هيات رييسه شد.اين 
طرح بعد از تعطي��الت دو هفته آتي در صحن مجلس 
اعالم وصول خواهد شد. شخص رييس جمهور و رييس 
مجلس و كميس��يون عمران نيز با تفكيك وزارت راه، 
شهرسازي و جدا شدن حوزه مسكن از حوزه راه موافق 

هستند. اميدواريم اين تفكيك انجام شود.

   زمزمه تفكيك در سال 1399 
به گزارش »تعادل«، اگر چه طي سال هاي اخير همواره 
بحث ادغام و انتزاع برخي وزارتخانه هاي مطرح بوده 
اس��ت، اما در دور تازه تمايل به انتزاع راه از مس��كن، 
نخستين بار در 21 مرداد سال 1399 رضايي كوچي 
با بيان اينكه با وج��ود 1۵ معاون وزير و مديرعامل در 
وزارت راه و شهرس��ازي، مديريت تمام اين بخش ها 
توس��ط وزير امكان پذير نيست، گفته بود: در شرايط 
كنوني شهرداري ها و دهياري ها زيرنظر وزارت كشور 
هستند حال پيشنهاد ما اين است كه اين دو بخش به 
همراه حوزه مسكن، وزارت مسكن را تشكيل دهند و 

از سوي ديگر وزارت راه نيز تشكيل شود.
اواخر مهر ماه سال 1399 نيز كمال عليپور خنكداري، 
نايب رييس كميسيون عمران با اش��اره به پيشنهاد 
كانون سراسري انبوه س��ازان براي تفكيك وزارت راه 
و شهرسازي براي مديريت درست بازار مسكن، گفته 
بود: به نظر من تفكيك وزارتخانه مذكور و تشكيل دو 
وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي مي تواند 
ب��ه مديريت صحيح تر و تقويت اي��ن دو حوزه كمك 
شاياني كند، زيرا در چند س��ال اخير به خاطر ادغام 
دو وزارتخانه مذكور، برخي مسووليت ها مانند توليد 
مسكن پيگيري كامل نشد. در ۵ اسفند سال 1399 و 
در شرايطي كه هنوز بررسي و تصويب مواد طرح جهش 
توليد و تامين مسكن موسوم به توليد 4 ميليون واحد 
مسكوني در 4 سال در مجلس نهايي نشده است، نيز 
رييس كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه اين 
كميسيون احياي وزارت مسكن را دنبال خواهد كرد، 

در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشته بود: »انتظار 
تحول و جب��ران عقب ماندگي گذش��ته حوزه توليد 
مس��كن با معاونت در  وزارت  راه و شهرس��ازي ميسر 
نخواهد ش��د. بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري، 
مقاوم سازي مساكن روس��تايي و توليد يك ميليون 
واحد مسكوني در سال، وزارتخانه مستقل مي طلبد. 
 كميسيون  عمران با همراهي  مجلس  انقالبي احياي 

 وزارت  مسكن را دنبال خواهد كرد.«

   بحثي دامنه دار در 9 سال گذشته
به گزارش »تعادل«، بحث تفكيك »مسكن« از »راه« 
اما قدمتي بيش از عمر مجلس يازدهم دارد. در پي روي 
كارآمدن دولت يازدهم، در ديم��اه 1392  كارگروهي 
براي بررسي كارشناس��ي موضوع تفكيك وزارت راه و 
شهرس��ازي در اين وزارتخانه تشكيل شد، اما تا تيرماه 
س��ال 1396 خبري از اين كارگروه بي��رون نيامد. در 
س��ال 96 اما اليحه دو فوريتي تفكيك وزارتخانه راه و 
شهرس��ازي به وزارتخانه »راه و ترابري« و »مس��كن و 
شهرسازي« تقديم مجلس دهم شد كه با استقبال مواجه 
نشد و در گام اول به اليحه اي يك فوريتي تنزل يافت و 
در گام بعدي نيز كال تصويب نشد و به سر انجام نرسيد.

   لزوم اقدامات تكميلي براي حمل ونقل 
در اين ميان، كارشناسان حوزه حمل ونقل و مسكن 
ف��ارغ از مثبت يا منف��ي خواندن انت��زاع وزارتخانه، 
متفق القول هستند كه اجراي تصميمات و گام هاي 
جديد ضروري تر از تفكيك وزارتخانه مي تواند به رشد 
حوزه ها كمك كند و تصميم جداسازي وزارتخانه ها به 
تنهايي اثرگذار نيست و اقدامات مكملي براي افزايش 

اثرگذاري اين تصميم ضروري به نظر مي رسد. به گمان 
كارشناسان هوايي، انتزاع مسكن از راه مي تواند منجر 
به پيگيري دقيق تر و مس��ووالنه تر مسائل مربوط به 
صنعت بحران زده هوايي شود. در اين حال، كارشناسان 
ج��اده اي بر اين باورند كه ادغام يا تفكيك وزارت راه و 
شهرس��ازي تاثيري در حوزه راه و همچنين سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي ندارد و برهمين اساس 
به نظر مي رسد تداوم شرايط كنوني مناسب تر باشد. 
با وجود اين، انتزاع »مسكن« و »راه« سدي در مقابل 
شهرسازي ريل پايه است، چرا كه در وزارتخانه كنوني 
به مساله احداث ايستگاه هاي راه آهن و مترو بر اساس 
ضوابط شهرسازي ريل پايه مورد توجه قرار گرفته است 
كه در صورت تفكيك، اين توجه از ميان خواهد رفت. 
در عين حال، تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي به دو 
وزارتخانه راه و ترابري و مسكن و شهرسازي، بيش از 

ساير حوزه ها بر بخش مسكن اثرگذار است.
اگر چه تفكيك راه از مسكن داراي مزيت هاي متعددي 
مي تواند باشد، اما فراموش نكنيم كه بزرگ ترين طرح 
مسكني تاريخ كشور كه البته با مشكالت و انتقادات 
فراواني رو به رو بوده و هست، در دولت احمدي نژاد در 
شرايطي كليد خورد و پي گرفته شد كه وزارت مسكن 
با وزارت راه ادغام شده بود و به صورت كنوني، به عنوان 

وزارت راه و شهرسازي شناخته مي شد.

   اولين تقابل مجلس با دولت سيزدهم
با وجود اين، در 23 تير 1400، رييس كميس��يون 
عمران مجلس در ادامه ايده خود تصريح كرد، براي 
اجراي طرح جهش توليد مسكن و تحقق وعده هاي 
رييس جمهور منتخب در زمينه ساخت مسكن بايد 

وزارتخانه مستقل مسكن و شهرسازي تشكيل شود. 
ام��ا در 19 مرداد 1400 درحالي كه محافل مختلف 
كارشناسي و رسانه اي منتظر اعالم وصول فهرست 
كابينه پيش��نهادي ابراهيم رييسي، رييس جمهور 
از سوي مجلس بودند، رييس��ي با ارسال نامه اي به 
مجلس درخواس��ت كرد تا طرح تفكي��ك »راه« از 

»مسكن« به مدت يك سال مسكوت بماند.
پس از گذش��ت يك روز از درخواس��ت رييس دولت 
س��يزدهم، طرح مس��كوت ماندن »يك ماهه« طرح 
انتزاع بخش س��اختمان و شهرس��ازي از وزارت راه و 
شهرسازي و تش��كيل »وزارت حمل و نقل« و »وزارت 
ساختمان، شهرسازي و آمايش سرزمين« در نشست 
علني مجلس بررسي شد و نمايندگان در نشست علني 
روز چهارش��نبه، 20 مردادماه 1400 مجلس با 120 
رأي موافق، 11۵ رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 
2۵۵ نماينده حاضر در صحن با مس��كوت ماندن يك 
ماهه اين طرح مخالفت كردند. براين اساس، مقرر شد تا 
طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي در دستوركار صحن 
مجلس قرار گيرد. اگ��ر چه رييس جمهور طي نامه اي 
خواستار مسكوت ماندن يك ساله طرح انتزاع وزارت 
راه و شهرسازي شده بود، اما سيدجليل ميرمحمدي 
ميبدي درخواست كننده طرح مسكوت ماندن يك ماهه 
اين طرح، در تشريح هدف اين طرح گفته بود: »با توجه 
به اينكه دولت جديد به تازگي استقرار پيدا كرده صالح 
اين اس��ت كه وزير راه و شهرسازي بعد از دريافت رأي 
اعتماد اليحه اي را در اين مورد به مجلس ارايه كند.« اما 
پس از استقرار دولت، وزير جديد اجراي قانون جهش 
توليد مسكن را در دس��تور كار خود قرار داد و موضوع 

تفكيك راه و مسكن به كلي به فراموشي سپرده شد. 

در شهر

ادامه از صفحه اول
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حيف و ميل ۵۰  هزار ميليارد تومان 
در »شهر آفتاب«

سوده نجفي، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران گفت: 
هزينه هنگفت ساخت نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب 
بالغ بر ۵0 هزار ميليارد تومان بود كه از بيت المال صرف 
شد.  نجفي در گفت وگو با مهر، با اشاره به انتقال نمايشگاه ها 
از مناطق مركزي تهران به حاشيه اين شهر گفت: مدت 
مديدي اس��ت كه اين موضوع مطرح شده است؛ هزينه 
هنگفت ساخت نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب با استفاده 
از طراح، مشاوران و سازندگان داخلي و خارجي مربوط به 
اين دوره از مديريت شهري نيست اين هزينه كه امروزه 
بالغ بر ۵0 هزار ميليارد تومان است از بيت المال صرف 
شده و ما در اين دوره مديريت شهري بايد كار نيمه تمام 

را تكميل و به بهره برداري مناسب برسانيم.

 ساختارهاي جديد 
به جاي قوانين جديد

بنابراين در حال حاضر دستكاري آيين نامه هاي بانكي و 
تصويب قانون جديد، كمكي به حل مشكالت نمي كند.

3( از زمان تصويب قانون اساسي در دوران پس از پيروزي 
انقالب، ما قوانين جذابي مي نويسيم و متون اثرگذاري 
شكل مي دهيم. اما ساختارهايي كه اين ايده آل ها بايد 
در بستر آنها شكل بگيرند، ايجاد نمي شوند. مثال بايد 
بررسي ش��ود، كداميك از اهداف اقتصادي مندرج در 
قانون اساسي ايران محقق شده اند و چه حجم انبوهي 
بر زمين مانده اند. از س��وي ديگر در ايران طي 44سال 
گذش��ته بيش از 6برنامه ۵ساله توس��عه نوشته و اجرا 
شده اند اما تحولي در اقتصاد و توسعه كشور ايجاد نشده 
است. از همه اينها مهم تر سند چشم انداز 2ساله كشور، 
چه افق هاي رفيعي را براي كش��ور ترسيم كرده است، 
اما در عمل مجموعه اين رويكردها نتيجه بخش نبوده 
است.بنابراين مهم تر از تصويب قانون بايد ديد چه اراده اي 
براي ايجاد ساختارها وجود دارد و چه دستاوردي در اين 
زمينه خلق مي شود. 4( نهايتا در مورد قانون بانكداري 
ايران، شبهه اي اس��ت كه در خصوص بانكداري ربوي 
مطرح مي شود.تصور نمي كنم كه مشكالت اقتصادي 
ايران برآمده از اين شبهه باشد. در وهله نخست بايد ديد 
چرا تصميم سازان پس از 3دهه به يك چنين نتيجه اي 
رسيده اند و از آن مهم تر بايد بررسي كرد آيا مشكالت 
اقتصادي ايران تنها ناشي از ربوي بودن بانكداري است؟ 
به واقع مساله اي كه باعث بروز مشكالت عديده در نظام 
بانكداري كشور شده است، برآمده از مساله ناكارآمدي 
سياس��ت گذاري ها و مديريت ها است. اين تصور كه با 
اضافه شدن چند روحاني و اعمال اختيارات بيشتر به 
دولت مي توان مجموعه مش��كالت اقتصادي كشور را 
حل كرد و ش��بهه بانكداري ربوي را حل كرد، بيش��تر 
ساده انگارانه است. ضمن اينكه اين شبهه را ايجاد مي كند 
كه اين نوع ايده ها براي اش��تغالزايي بيشتر روحانيون 
است و نه حل مشكالت اقتصادي و بهبود نظام بانكي. 
۵( موضوعات اقتصادي را بايد از منظر علم اقتصاد ديد و 
راهكار براي عبور از آن ارايه كرد. بانك هاي ايران بيشتر 
از اينكه بر اساس اصول بانكداري نوين باشند به دنبال 
بنگاه داري هستند.در اثر يك تفسير اشتباه بانك ها در 
ايران به دنبال سوددهي بيشتري هستند و از آنجا كه 
از طريق روش هاي مولد اقتصادي و توليد قادر به كسب 
اين سود نيستند، بنابراين اقدام به بنگاه داري در حوزه 
مس��كن، واردات، معادن و...مي كنند تا سود بيشتري 
به جيب بزنند. مبتني بر اين توضيحات به نظرم قانون 
بانكداري بيشتر از اينكه مش��كالت اقتصادي ايران را 
حل كند، باعث ادامه آزمون و خطاهاي بيشتر مي شود.

ظرفيت هاي محتواي ديجيتال
در چنين شرايطي هم حجم ترافيك مصرفي افزايش 
پيدا كرد و هم توليد كنندگان محتواي ديجيتال روزهاي 
شلوغي را پشت سر گذاشتند. در ساعات اوج ترافيك 
كه بيشتر مربوط به پايان شب بود، همه نسبت به اين 
موضوع گاليه داشتند. در اين شرايط هم پلتفرم ها به 
لحاظ زيرساختي تحت فشار قرار گرفتند و هم اينكه 
اينترنت با پيك عجيبي مواجه شد كه در شرايط نرمال 
اين ش��رايط رخ نمي داد. در عين حال، فعاليت وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات در طول يك س��ال اخير 
متمركز بر حوزه زيرساخت بود و در نتيجه به خدمات 
ديجيتال و محتواي ديجيتال توجه كافي نشده است. با 
توجه به اينكه براي تحقق شبكه ملي اطالعات ضروري 
است به حوزه خدمات و محتوا نيز همانند زيرساخت 
توجه شود، ضروري است در اين حوزه اهتمام بيشتري 
ش��ود. فدراس��يون فناوري اطالعات و ارتباطات ايران 
آمادگي دارد كه با استفاده از ظرفيت اعضا كه در حوزه 
محتوا، نرم افزار و خدمات ديجيتال فعاليت مي كنند، 
به وزارت ارتباطات براي پيش��برد بيش��تر اليه محتوا 
و خدمات كمك كند. به طور وي��ژه در حوزه بازي هاي 
موبايل، VODها، كتاب صوتي و به ش��كل كلي نشر 
ديجيتال ظرفيت هاي بالقوه خوبي در كشور وجود دارد 
كه ضروري است وزارت ارتباطات با همكاري تشكل هاي 
بخش خصوصي از اين ظرفيت ها استفاده كند. علي رغم 
پيگيري هايي كه اتحاديه ها و تشكل هاي حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات داشتند، نقشه راه و برنامه مدوني 
براي صادرات وجود ندارد. در اين حوزه نيز فدراسيون 
فناوري اطالعات و ارتباطات ايران آمادگي همكاري با 
وزارت ارتباط��ات دارد. يكي از روش هايي كه محتواي 
ديجيتال مي تواند توسعه پيدا كند، حضور و همكاري 
اپراتورها است. اپراتورها در حال حاضر به ويژه در حوزه 
ويدئو سازوكاري براي كس��ب درآمد از طريق فروش 
ترافيك و پهناي باند ايجاد كرده اند. پيشنهاد مي كنم 
كه اپراتورها پهناي باند را با ريت متغير در اختيار كاربران 
قرار دهند تا عالوه بر محتواي ويدئويي، داده هاي ديگر 
مانند اپليكيشن هاي كاربردي و كتاب هاي صوتي كه 
حجم كمتري دارند، ولي قيمت هاي باالتري دارند؛ مشابه 

ويدئو از درآمد پهناي باند بهره مند شوند.

كاهش ۵۰  درصدي
 هزينه نگهداري راه ها

مجيد كيانپور، مديرعامل شركت آزمايشگاه فني 
و مكانيك خ��اك از كاهش ۵0 درص��دي هزينه 
نگهداري راه ها در راستاي پايش ها و فعاليت هاي 
اين آزمايشگاه خبر داد.به گزارش تسنيم، كيانپور 
با بيان اينكه آزمايشگاه فني و مكانيك خاك روي 
هزينه هاي نگهداري پروژه هاي عمراني خصوصا در 
محورهاي مواصالتي و شريان هاي اصلي كشور كه 
بهره برداري مي رسند، تا حدود ۵0 درصد كاهش 
هزينه ه��اي نگهداري را رقم مي زن��د، اظهار كرد: 
در اين راستا پايش هاي مسيرها با روش هاي هاي 
ت��ك و روش هاي نوين ص��ورت مي گيرد و نقاطي 
كه از محوره��اي مواصالتي نياز به توجه بيش��تر 
دارد، از پيش گوش��زد مي ش��ود. وي با اش��اره به 
اينكه مختص��ات جغرافيايي به وس��يله GPS كه 
روي آنها قرار مي گيرد، تحلي��ل و در نهايت روش 
نگهداري اعالم مي ش��ود، ادام��ه داد: به جاي آنكه 
صرفا يك محور را روكش كنيم، در نقاطي كه نياز 
به توجه بيش��تري دارد، هزينه مي كنيم و اين امر 
هزينه هاي نگهداري را تا ۵0 درصد كاهش مي دهد. 
وي افزود: خوش��بختانه در حوزه قير و آس��فالت با 
توجه به دستورالعمل ها و استانداردهاي موجود و 
آزمايش��گاه هاي مجهزي كه در اختيار داريم، روي 
ط��رح اختالط و روش هاي مختلف آس��فالت هاي 
پليم��ري اقداماتي را انج��ام مي دهيم. وي تصريح 
كرد: در اين راس��تا با روش ه��اي مختلفي كه براي 
جوان سازي آسفالت، اس��تفاده از آسفالت موجود 
و روش هاي مختلف به بهره برداران، ش��ركت هاي 
پيمانكار و كارفرمايان ارايه مي كنيم، مي كوشيم از 
منابع موجودشان نهايت استفاده را كنند و روش هاي 
نويني كه براي روكش هاي آسفالت ارايه مي كنيم 
بعضا آسفالت هاي SMI هستند كه با ضخامت كمي 
كه پيشنهاد مي كنيم، س��بب مي شود هم هزينه 
نگهداري و هم طول عمر مفيد آسفالت افزايش يابد.

مديرعامل شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 
يادآور ش��د: همچنين اين امر سبب مي شود منابع 
مالي به خوبي در سطح پروژه استفاده شود؛ از اين رو 
آزمايشگاه فني و مكانيك خاك از طريق نقش مشاور 
بهترين گزينه را براي محورهاي اصلي ارايه مي كند.

قطار تهران- كربال راه افتاد
اولين قطار تركيب��ي تهران-كربال حركت خود را 
ديروز صبح به صورت كارواني آغاز كرد. حركت اين 
قطار با توجه به بحران سياسي ايجاد شده در كشور 
عراق متوقف شده بود.به گزارش ايسنا، صبح ديروز 
اولين قطار تركيب��ي تهران-كربال حركت خود را 
آغاز كرد. وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد حركت 
اين قطار به ص��ورت يك رام در هفته خواهد بود و 
اولين سير خود را به صورت كارواني انجام داد. اين 
قطار پس از حركت در تهران و مسافرگيري در قم 
وارد شلمچه خواهد شد، پس از آن مسافران مسير 
ش��لمچه تا بصره را با اتوبوس طي كرده و از بصره 
مجددا با قطار وارد كربال خواهند شد.پيش ازاين 
س��يدميعاد صالحي، مديرعامل شركت راه آهن 
درباره حركت اين قطار براي زائران اربعين گفته 
بود: اين مس��ير از تهران تا مرز شلمچه در داخل 
ايران است و پس از آن از مرز شلمچه يك مسير 30 
كيلومتري تا بصره با اتوبوس خواهد بود و از بصره 
تا كربال نيز ادامه مس��ير ريلي است. او همچنين 
درباره زمان تكميل خط ريلي شلمچه-بصره براي 
ارتباط مس��تقيم از ايران به كرب��ال گفته بود: در 
طول ادوار مختل��ف در اين زمينه توافق نامه هاي 
متعددي صورت گرفته و طبيعي است در احداث 
خط ش��لمچه موانعي وجود دارد. در اين زمينه ما 
در طول اين چند م��اه گام به گام در حال برطرف 
كردن اين موانع هس��تيم تا احداث اين خط آغاز 
شود.شهريار افندي زاده معاون حمل ونقل وزير راه 
و شهرسازي نيز درباره پروژه راه آهن شلمچه-بصره 
گفته بود: اين پروژه ريلي بسيار مهم است، زيرا اگر 
اين راه آهن شلمچه- بصره تكميل شود، ايران به 
شبكه ريلي عراق متصل خواهد شد. در حال حاضر 
بحث تملك اراضي براي ساخت اين پروژه در دست 
اجراست و تمام محور شناسايي شده و در مرحله 
مطالعات قرار دارد، همچنين در اين مسير با موانع 
مين گذاري  مواجه هستيم كه بايد پاكسازي شود.

نوسازي ناوگان جاده اي
با پرداخت پول 

بر اساس اعالم معاون حمل و نقل وزارت راه، ستاد 
هماهنگ��ي اقتصادي دولت با رف��ع مانع »گواهي 
اسقاط« در واردات كاميون هاي دست دوم اروپايي 
موافقت كرد.به گزارش مهر، بر اساس اعالم شهريار 
افندي زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي 
از تصويب پرداخت مابه ازاي ريالي »گواهي اسقاط« 
در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت خبر داد. مطابق 
نامه اي كه معاون وزير راه به مديركل حوزه وزارتي 
راه و شهرسازي ارسال كرده، در پي بروز مشكالتي 
براي برخي رانندگان واردكننده كاميون هاي زير 
3 سال كاركرد اروپايي در خصوص شماره گذاري 
خودروهاي تجاري، معاونت حم��ل و نقل وزارت 
راه و س��ازمان راه��داري و حمل و نق��ل جاده اي 
پيگيري هاي مشتركي كردند كه پيشنهاد آنها در 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به تصويب رسيد. 
به گفت��ه افندي زاده، در اين مصوبه آمده اس��ت: 
»همه كاميون هايي كه مراحل اظهار و ترخيص را 
تا تاريخ 21 خرداد گذرانده باشند، مي توانند نسبت 
به اسقاط خودروي معادل يا واريز مبالغي كه وزارت 
راه و شهرسازي اعالم مي كند به خزانه داري كل 
كش��ور، اقدام كنند.«اين مصوبه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دول��ت براي تصويب به ش��وراي عالي 

هماهنگي اقتصادي سران قوا ارسال شده است.

اتفاق نظر پاستور و بهارستان؛ طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي تحويل هيات رييسه مجلس شد

روانشادنيا : قيمت ملك در نيمه دوم سال كمتر از تورم رشد خواهد كرد

 جدايي »راه«  و »مسكن« كليد خورد

2 راهكار اصلي ساماندهي بازار مسكن
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه متوس��ط قيمت هر متر مربع مسكن در 
تهران به حدود 4۵ ميليون تومان رس��يده، ضرورت 
تغيير سياست هاي دولت با هدف زمينه سازي براي 
خانه دار كردن متقاضيان مصرفي ملك بيش از پيش 
نمايان شده است. اگر چه دولت سيزدهم، راهكار توليد 
انبوه مسكن را در پيش گرفته است، اما با گذشت يك 
سال از آغاز طرح ساخت يك ميليون مسكن در يك 
سال، هنوز آثار مثبته اين طرح به ثمر ننشسته است، 
گو اينكه بسياري از كارشناسان نيز پيش از اين، طرح 
و اجراي چنين پروژه اي را بلندپروازانه و مستلزم انجام 
هزينه ه��اي گزاف اعالم كرده بودن��د. تامين زمين و 
تامين منابع مالي الزم در حالي كه مخاطبان مسكن 
دولتي اقشار آسيب پذير و كم توان هستند، دو مقوله 
بسيار اساسي در توليد انبوه مسكن به شمار مي رود. اما 
دولت بارها اعالم كرده است كه در اين دو زمينه مشكلي 
ندارد. در همين حال، اما همانطور كه پيش بيني شده 
بود، دستگاه هاي دولتي علي رغم ضرب االجل هايي 
كه تاكنون رييس دولت س��يزدهم اعالم كرده است، 
در واگ��ذاري زمين هاي مناس��ب اي��ن كار مقاومت 
مي كنن��د و به گفته وزير راه و شهرس��ازي تاكنون 4 
درصد از زمين هاي متعلق به دس��تگاه ها براي طرح 
نهضت مسكن اختصاص داده شده است. كارشناسان 
بارها اعالم كرده اند كه دستكم در كنار فراهم آوردن 
زمينه هاي رونق توليد مسكن، بايد تورم در كشور مهار 
ش��ود.در همين رابطه مهدي روانشادنيا، كارشناس 
بازار مسكن تصريح كرده است؛ راهكار اصلي كنترل 
تورم عمومي و افزايش ساخت و ساز است.روانشادنيا 
در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: در حال حاضر بازار 
مسكن در يك نوع ابهام و انتظار است. در نتيجه در اين 
شرايط قاعدتا ريزنوساناتي را شاهد هستيم. نرخ افزايش 
ماهيانه قيمت مسكن در تهران از ۸ درصد در تيرماه به 
1.۸ درصد در مردادماه رسيده كه كمترين ميزان در 
سال 1401 به جز فروردين ماه است و نشان مي دهد 
بازار در حال انتظار به سر مي برد.وي افزود: كنش گران 
بازار مس��كن مي خواهند ببينند ش��رايط بازارهاي 

موازي به چه صورتي پيش مي رود و به تبع آن بخش 
مسكن هم تحت تاثير قرار مي گيرد.اين كارشناس بازار 
مسكن با اشاره به كاهش ساخت و ساز در كشور گفت: 
هم اكنون تعداد پروانه هاي ساختماني و پايان كار بسيار 
محدود شده اس��ت. بايد تعقلي در وضعيت ساخت و 
س��از به خصوص مسكن متناس��ب با تقاضا به وجود 
بيايد. نهضت ملي مسكن تا زماني كه وارد بازار نشود و 
قابل بهره برداري نباشد اثرگذاري چنداني بر قيمت ها 
نخواهد داشت.روانشادنيا اظهار كرد: ما تجربه  مسكن 
مهر را داش��تيم كه بعضا مي بينيم برخ��ي پروژه ها با 
گذشت بيش از 10 سال هنوز آماده تحويل نشده است. 
متقاضي مسكن كه امروز به خانه نياز دارد نمي تواند از 
طريق مسكن دولتي نياز خود را تامين كند، بنابراين 
نرخ ها در بازار خود را نشان مي دهد. وي، كنترل تورم و 
افزايش توليد مسكن را دو راهكار اصلي براي ساماندهي 
بازار مسكن دانست و گفت: بايد به سمت محرك هايي 
برويم كه وضعيت توليد مسكن بهبود پيدا كند. مقام 
معظم رهبري هم اخيرا به مساله مسكن اشاره كردند و 
فرمودند »در قضيه مسكن عقب ماندگي زيادي وجود 
دارد كه موجب افزايش سرسام آور قيمت و اجاره بها و 
رنج و زحمت مردم شده است«. اين نكته مهمي است 
و دولت به نظر من بايد در توليد مس��كن تحول ايجاد 
كند.اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به روند افزايشي 
قيمت مسكن از آذرماه سال 1396 تاكنون يادآور شد: 
سابقا بازار مس��كن دوره هاي رونق و ركود داشت كه 
معموال در يك بازه 6 ماهه تا يك ساله قيمت ها افزايش 
مي يافت، بعد براي يك دوره سه تا پنج سال قيمت ها 
تثبيت مي ش��د و از نرخ تورم جا مي ماند. اما در حال 
حاضر كه روند رشد قيمت ها از اواخر سال 1396 شروع 
شده، به جز سال 1400 متاسفانه شاهد اين هستيم كه 

افزايش قيمت ها وجود داشته است.

   3  عامل رشد در نيمه ابتدايي امسال
روانشادنيا تاكيد كرد: سال 1401 به صورت خاص 
عوام��ل بخ��ش عرضه ناش��ي از قيم��ت نهاده هاي 
س��اختماني و اصالح نظام ياران��ه اي منجر به ايجاد 

تورم در بازار مسكن شد. از طرف ديگر وقتي بازارهاي 
موازي روند افزايشي به خود گرفتند متقاضيان خريد 
مسكن چه از قش��ر سوداگر و چه مصرف كننده، اين 
 بازار را مستعد رشد ديدند.وي درباره پيش بيني بازار 
مسكن در نيمه دوم سال جاري گفت: اميدواريم در 
نيمه دوم سال 1401 به يك فضايي برسيم كه نرخ 
رشد قيمت مس��كن پايين تر از تورم عمومي باشد. 
راهكار اصلي كنترل تورم عمومي و افزايش ساخت 
و ساز اس��ت. ثبات بازار در مردادماه را نمي توان يك 
تحول اساس��ي در اقتصاد مس��كن دانس��ت؛ فقط 
مي توان از واژه هاي ابهام و انتظار براي آن اس��تفاده 

كرد كه ان شاءاهلل در آينده برطرف شود.

   فقط ۴ درصد زمين هاي دستگاه ها
 واگذار شد

رس��تم قاس��مي، وزير راه و شهرس��ازي گفت: براي 
تامي��ن زمين نهضت ملي مس��كن تنه��ا 4 درصد از 
اراضي دس��تگاه ها تاكنون به وزارت راه و شهرسازي 
تعلق گرفته و اراضي تامين شده از محل زمين هاي در 
اختيار وزارت راه و شهرس��ازي بوده است.  به گزارش 
ايرنا، قاس��مي سه شنبه شب در گفت وگوي تلفني با 
برنامه تلويزيوني پايش درباره اينكه چه اقداماتي در 
حوزه مسكن طي يك سال گذشته انجام شده گفت: 
فاصله موجود در بخش مس��كن ناش��ي از عدم انجام 
اقدامات در دولت گذشته بود و اين باعث شد كه قيمت 
مس��كن افزايش يابد.وي افزود: شروع اقدامات دولت 
سيزدهم با ابالغ قانون جهش توليد مسكن همزمان 
ش��د و براي اجراي آن بايد زير ساخت فراهم مي شد؛ 
يكي از اين اقدامات طراحي سامانه ثبت نام و شناسايي 
اراضي مورد نظر و طراحي سايت هاي احداث مسكن 
بود كه به سرعت انجام و سامانه اي طراحي شد و سپس 
پااليش متقاضيان آغاز و س��اخت و س��ازها صورت 
گرفت . وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در 6 ماه ابتدايي 
دولت، زمين هاي يك و نيم ميليون واحد بارگذاري و 
آماده سازي سايت هاي پروژه ها انجام شد.وي با تأكيد 
بر اينكه ساخت يك و نيم ميليون واحد را از فنداسيون 

و س��اخت ابتدايي آغاز كرده اي��م، تصريح كرد: يكي 
از چالش ه��اي پيش روي دول��ت، تأمين زمين بود و 
بسياري از دستگاه ها همكاري نكردند. قاسمي ياد آور 
شد: تنها 4 درصد از اراضي دستگاه ها تاكنون به وزارت 
راه و شهرس��ازي تعلق گرفته و مابقي، زمين هاي در 
اختيار وزارت راه و شهرس��ازي بوده است. اراضي اين 
يك و نيم ميليون واحد مسكوني كه ساخت آنها آغاز 
شده، تمامًا متعلق به وزارت راه و شهرسازي بوده است.

وزير راه و شهرسازي بيان كرد: مسكن يك ساله ساخت 
نمي شود و طراحي زمان بر است اما تاكنون توانسته ايم 
اراضي س��اخت يك ميليون و ۵00 هزار واحد را تأمين 
كنيم و اميدوارم ظرف 2 س��ال عمليات اجرايي ساخت 
2 ميليون واحد را انجام دهيم.رس��تم قاس��مي گفت: 
اجراي اين پروژه ها در ريل خوبي قرار گرفته و وزارت راه 
شهرسازي تا پايان ش��هريور ماه اراضي 2 ميليون واحد 
ديگر را تأمين مي كند تا ساخت واحدهاي مسكوني شروع 
ش��ود؛ اميدوارم تعهد دولت مبني بر ساخت 4 ميليون 
واحد مسكوني در 4 س��ال تحقق يابد.وي اضافه كرد: از 
دستگاه ها براي تخصيص زمين ها به ساخت مسكن راضي 
نيستيم چرا كه تا پايان شهريور زمين هاي مورد نياز را كه 
بايد تحويل دهند نداده اند.وزير راه و شهرسازي گفت: با 
حضور رييس جمهور در جلسه شوراي عالي مسكن اعالم 
ش��د كه ظرف يك ماه ليست زمين هاي مازاد در اختيار 
دستگاه هاي اجرايي را به آنها ارايه كنيم كه در صورت عدم 
موافقت اين دستگاه ها، سند اراضي شان به طور خودكار به 
نام وزارت راه و شهرسازي منتقل و ثبت مي شود تا براي 
نهضت ملي مسكن اس��تفاده شود.قاسمي در پاسخ به 
اينكه سخنان اخير رهبر معظم انقالب در خصوص اينكه 
در امر مسكن عقب هستيم، آيا باعث شده تا دغدغه هاي 
وزارت راه و شهرسازي براي اجراي كردن فرامين رهبر 
معظم انقالب در خصوص مشكالت بخش مسكن، افزايش 
يابد؟ اظهار داشت: دغدغه رهبر معظم انقالب يك فرمان 
بود و بايد آن را اجرا كنيم؛ به دنبال عملي كردن تعهدات 
خود هستيم و صحبت هاي رهبر انقالب، مسووليت ما 
را زيادتر كرد تا فاصله عرضه و تقاضا در بخش مسكن 
كاهش يابد و مردم بتوانند خانه هاي ارزان تري بخرند.



تقريباً هر هفته يك حمله بزرگ سايبري در ايران، خبري 
بود كه در اولين همايش »دولت الكترونيك، هوشمندي 
در سايه امنيت« داده شد. حمله هايي كه حركت قطارها 
را مختل كردند، سامانه ش��هرداري را از دسترس خارج 
كردند، در پتروشيمي ها آتش س��وزي به راه انداختند و 
پايگاه هاي سوخت را از كار انداختند. حمالت سايبري 
پيچيده و بيشتر شده اند اما همچنان امنيت سايبري در 
ايران ضعيف است؛ مساله اي كه يا تكذيب شده يا ناديده 
گرفته مي شود. رييس شوراي شهر تهران پس از حمله 
به سامانه هاي ش��هرداري تهران ضعف امنيت شبكه را 
تكذيب كرده و گفته بود: »اين علم و تكنولوژي است، هم 
ما جلو مي رويم و هم دشمنانمان جلو مي آيند.« حمله 
به سامانه هاي ش��هرداري تهران ظهر ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ 
رخ داد و عالوه بر اينكه سامانه ها از دسترس خارج شدند، 
اين نگراني هم ايجاد شده بود كه اطالعات شهروندان به 
سرقت رفته باشد. بعضي از سامانه هاي شهرداري تا يك 
ماه پس از اين حمله همچنان از دس��ترس خارج بودند. 
مسووالن عمدتاً حمله به سامانه هاي دولتي را به دشمنان 
نسبت داده اند و كمتر پيش آمده كه ضعف امنيتي را هم 
تأييد كنند. موضوعي كه به گفته كارشناس��ان امنيت 
سايبري باعث مي ش��ود مشكالت ناش��ناخته بمانند. 
امسال يك حمله مهم ديگر هم رخ داد. حمله سايبري به 
»سيستم هاي فناوري اطالعات فوالد كشور« را مركز ملي 
فضاي مجازي تأييد كرد. ساعت ۶ و نيم صبح ششم تيرماه 
۱۴۰۱ توليد در بخش هايي از فوالد هرمزگان و خوزستان 
با مشكل مواجه ش��د. هكرهاي گنجشك درنده كه اين 
حمله را انجام دادند، پيش تر هم به سيستم سوخت رساني 
و راه آهن حمله كرده بودند. از نظر محمدجعفر نعناكار، 
وكيل حوزه داده اينكه هر ماه يكي از سامانه هاي مهم 
كشور هك مي شوند به تولي گري ضعيف شوراي عالي 
فضاي مجازي برمي گردد: »نشان مي دهد ما نتوانسته ايم 
امنيت داخلي كش��ورمان را به صورت مطلوب تأمين 
كنيم. به اين دليل كه ما پروتكل هاي داخلي را رعايت 
نمي كنيم و از لحاظ پدافندي نتوانسته ايم سامانه ها و 

مراكز داده و خطوط ارتباطي كشور را امن كنيم.«

    شبكه ملي اطالعات هم 
جلوي حمله سايبري را نمي گيرد

حمله هاي سايبري در سال ۱۴۰۰ با حمله به سامانه هاي 
شركت راه آهن و وب سايت رسمي وزارت راه و شهرسازي 
ش��روع ش��د. هكرها صفحات نمايش زم��ان حركت را 
دستكاري كرده بودند و براي همين حركت قطارها دچار 
مشكل شد و وب سايت رس��مي وزارت راه و شهرسازي 
هم با پيغامي از هكرها از دس��ترس خارج شد. مسووالن 
حوزه امنيت از حمله به دستگاه هاي دولتي ديگر هم خبر 
داده بودن��د. افتا )امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات( 
حدود يك هفته بعد از اين اتفاق به سهل انگاري هايي كه 
باعث هك شدن اين دو سامانه شده بود اشاره كرد و گفته 
بود نفوذ به اين س��امانه ها و اقدامات مربوط به حمالت 
س��ايبري از حداقل يك ماه قبل انجام شده: »مهاجمان 
در هر دو حمله سايبري از هفته دوم تير، با تغيير يا حذف 
تنظيمات لودشدن سيستم ها و رمزهاي عبور كاربران، 
سيس��تم قرباني مدنظرش��ان را قفل و حال��ت بازيابي 
برخي سيس��تم ها را غيرفعال كرده بودند.« مهاجمان 
در همين حمله به س��اختار بعضي داده ها هم آس��يب 
رساندند. به گفته افتا رعايت نشدن مسائل امنيتي هنگام 
دوركاري ، سيستم هاي ناقص، سهل انگاري كاركنان فاوا 
در حفظ رمزهاي عبور تجهيزات، تعويق به روزرس��اني 
آنتي ويروس ها، نبود سرمايه كافي براي افزايش امنيت 
سايبري و پيكربندي نامناسب بعضي از داليل اين آسيب 
بودند. افتا قباًل درباره آسيب پذيري هاي خطرناك موجود 
در سيستم  عامل ويندوز هشدار داده بود كه دستگاه هاي 
دولتي به آن كم توجهي كرده بودند.« اما احتماالً مهم ترين 
حمله سال گذشته، حمله به سامانه  هوشمند سوخت بود 
كه پايگاه هاي سوخت را حدود يك هفته از كار انداخت. 
۱۱ آبان كساني كه براي خريد بنزين با كارت سوخت به 
جايگاه هاي س��وخت مراجعه كردند متوجه مشكلي در 
اين دستگاه ها شدند. مسووالن امر اعالم كردند كه اين 

دستگاه ها هنگام به روزرس��اني دچار مشكل شده اند. تا 
عصر كه شوراي عالي فضاي مجازي در اطالعيه اي حمله 
سايبري به سيستم سوخت رساني كشور را تأييد كند، 
وزارت نفت آن را يك مشكل فني مي دانست كه در دست 
بررسي است. آن روز مردم فقط با نرخ آزاد مي توانستند 
سوخت گيري كنند. وزارت نفت يك روز بعد اعالم كرد 
مشكل سوخت گيري حل ش��ده اما برخي از پمپ هاي 
بنزين تا چند روز بعد قادر به عرضه بنزين يارانه اي نبودند. 
ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي با 
تأييد اين حمله به حمالت شديد دو سال اخير اشاره كرد 
و گفت حتي راه اندازي شبكه ملي اطالعات هم نمي تواند 
جلوي حمالت سايبري را بگيرد چون اين شبكه جدا از 
اينترنت نيست و يك شبكه جهاني مرتبط و متصل به دنيا 
است. اين گفته برخالف گفته رييس پدافند غيرعامل در 
سال ۱۳۹۸ بود. رييس سازمان پدافند غيرعامل كشور 
پس از حمله به ۱۸۰ ميليون IP و اختالل در اينترنت گفته 
بود شبكه ملي اطالعات از الزامات پايداري شبكه است و 
اگر شبكه داخلي داشته باشيم به راحتي مي توانيم دربرابر 
حمله ها دفاع كنيم يا آنها را به جاي ديگري هدايت كنيم. 
او كل شبكه ملي اطالعات را يك اقدام پدافند غيرعامل 
مي دانس��ت.به گزارش افتا بي��ش از ۴۴ ميليون حمله 
توسط شبكه ملي تله بدافزار در هفت ماه نخست ۱۴۰۰ 
شناسايي شد. همان ماه گزارشي از معاونت امنيت فضاي 
توليد و تبادل اطالعات سازمان فناوري اطالعات منتشر 
شد كه نشان مي داد ۴۴ ميليون و ۲۲۸ هزار و ۴۲۳ حمله 
توسط شبكه ملي تله بدافزار )حسگرهايي كه در شبكه 
كار گذاشته مي شوند تا بدافزارها و حمالت را شناسايي 
كنند( در هفت ماه نخست ۱۴۰۰ شناسايي شده است. 
حمله سايبري به صدا و س��يما را هم بسياري به خاطر 
دارند. هفتم بهمن ۱۴۰۰ برنامه هاي برخي شبكه هاي 
صدا و سيما قطع شد و تصاوير و صداي ديگري به نمايش 
درآمد. اين در حالي بود كه پيمان جبلي رييس سازمان 
صدا و سيما گفته بود وضعيت سيستم هاي امنيتي اين 
سازمان خوب اس��ت و ده ها هزار حمله سايبري در روز 
عليه اين سازمان انجام مي شود. يك ماه بعد سامانه هاي 
وزارت ارش��اد هم به همين ش��يوه هك و از دسترس 
خارج شد. پيش از اين حمله ها در مرداد ۱۴۰۰ وزير 
ارتباطات پيشين از ارتقاي جايگاه ايران در حوزه امنيت 
سايبري گفته بود. به گفته او اخباري هم كه گه گاه از 
حمله سايبري ايران به  گوش مي رسد به اين دليل است 
كه زيرساخت هاي اساسي حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات توسعه پيدا كرده اند. البته او به اين هم اشاره 

كرد كه دشمناني هم در اين زمينه داريم.

    ايران يكي از ۱۰كشور آلوده به باج افزار
تا پيش از سال ۱۴۰۰ هم حمالت سايبري مهمي نهادها 
و س��ازمان هاي دولتي را ه��دف ق��رار داده بودند. اولين 
حمله وسيع و پيچيده سايبري به كشور مربوط به پرونده 
استاكس نت است. اين حمله در سال ۱۳۹۰ توجه رسانه ها 
را به مرحله جديدي از جنگ سايبري جلب كرد چراكه 
تجهيزات غني سازي هسته اي ايران را هدف قرار داده بود. 
اين حمله كه ابعاد جهاني داشت نگاه به امنيت به خصوص 
در حوزه صنعتي را تغيير داد و حمالت سايبري را به قبل و 
بعد خودش تقسيم كرد. از دسترس خارج شدن وب سايت 
مركز آمار و سازمان ثبت اسناد كش��ور در خرداد ۱۳۹۵ 
هم از حمالت مهم آن سال بود. همچنين در همين سال 
رسانه ها از به س��رقت رفتن اطالعات حدود ۲۰ ميليون 
مشترك ايرانس��ل خبر دادند. در مورد آتش سوزي هاي 
گسترده در صنايع پتروشيمي در اين سال هم در نهايت 
اعالم ش��د ويروس ها مجتمع هاي پتروش��يمي را آلوده 
كرده بودند. اين آتش س��وزي ها باعث زخمي و كش��ته 
شدن چند نفر و خسارت به صنايع پتروشيمي شد. پس از 
اين حمالت و در سال ۱۳۹۶ اعالم شد ايران در ميان ۱۰ 
كشور اولي قرار دارد كه سامانه هاي كنترل صنعتي آنها به 
باج افزارهاي رمزگذاري آلوده شده اند. اما اگر هم اين خبر 
اقدام��ي را در زمينه باال بردن امنيت برانگيخت، از تعداد 
و شدت حمالت كاسته نشد. س��ال ۱۳۹۷ با يك حمله 
سايبري به كشور شروع ش��د، وقتي وزير وقت ارتباطات 
۱۸ فروردين در توييتي نوشت بعضي از مراكز داده كشور 
با حمله سايبري مواجه شده اند و تعدادي از مسيرياب هاي 
كوچك به تنظيمات كارخانه اي خود تغيير يافته اند. پس 
از آن رييس مركز تش��خيص سايبري گفت اين اختالل 
اگرچه قطعي و كندي اينترنت را در پي داش��ته اما هيچ 
دسترسي غيرمجاز يا نشر اطالعاتي رخ نداده است. حمله 
به زيرساخت شبكه  ارتباطي كشور هم آبان ۱۳۹۷ اتفاق 
افتاد و بيشتر شبكه ارتباطات تلفن همراه را هدف قرار داد. 
آذري جهرمي پس از اين حمله از حمله استاكس نت ياد 
كرد: »رژيمي كه سابقه آن در به كارگيري سالح سايبري در 
پرونده هايي چون استاكس نت مشخص است، اين بار تالش 
داشت به زيرساخت هاي ارتباطي ايران صدمه  وارد كند.« 
حمالت سايبري در آذرماه سال ۹۸ ادامه پيدا كردند. آذر 
۹۸ وزير ارتباطات از حمله اي بسيار سازمان يافته و عليه 
زيرساخت هاي دولت الكترونيك خبر داد و در ادامه اعالم 
كرد سپر امنيتي كشور آن را شناسايي و دفع كرده است. 
اختالل ش��ديد اينترنت در روز ش��نبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 
هم يك حمله هكري بود. به گفته معاون وزير ارتباطات، 
هكرهاي اجاره اي گسترده ترين حمله تجربه شده در تاريخ 

ايران تا آن زمان را عليه زيرساخت هاي كشور اجرا كرده 
بودند. اين حمله بيش از ۱۸۰ ميليون آدرس IP را هدف 
قرار داده بود. يك هفته بعد اعالم شد اين حمله كاماًل 
متوقف شده است. همچنين اگرچه در ابتدا اعالم نشد 
حمله سايبري وسيع مهرماه ۱۳۹۹ به كدام دستگاه هاي 
دولتي بود اما شنيده ها و بازتاب هاي مردم مشخص كرد 
در اين زمان به سازمان بنادر و وزارت راه حمله سايبري 
شده است. سامانه گمرك پس از اين حمله دو روز از كار 
افتاد و بسياري را براي بارگيري و تخليه بار سرگردان 
كرد. معاون امنيت سازمان فناوري اطالعات هم اين 

حمله باج افزاري گسترده را تأييد كرده بود.

    دانش امنيت سايبري در ايران ضعيف است
در تمام اين سال ها كه حمالت گسترده سايبري در كشور 
رخ داده، دانش تكنولوژي در دنيا در حال توسعه بود اما 
دانش بومي ما افزايش پيدا نكرد و برخي كارشناس��ان 
امنيت شبكه مي گويند دليل آن محدوديت هاي اينترنت 
است. سعيد سوزنگر پيش از اين به زوميت گفته بود كه 
ما اكنون از دانش به روز و گس��ترده در حوزه تكنولوژي 
محروميم و در حوزه امنيت ش��بكه كار را براي خودمان 
سخت تر مي كنيم. او از وضعيتي مثال مي زند كه به بهانه 
فيلترشكن براي پروتكل هايي كه مي توانند جلوي ۹۰ 
درصد از رخدادها را بگيرند، اختالل ايجاد مي كنيم و باعث 
مي شويم ۹۵ درصد از تهديدهايي كه در دنيا وجود دارد، 
براي ما ايجاد شود. محدوديت و فيلترينگ موضوعي است 
كه كارشناسان به آن اشاره مي كند. ايران پنج سال است 
كه رتبه اول آلودگي بدافزاري گوشي هاي اندرويد را دارد 
و علت اصلي آن اپليكيشن هايي است كه افراد به عنوان 
VPN نصب مي كنند. اخت��الالت و فيلترينگ كاربرها 
را به اين س��مت سوق مي دهند: »در ايران نمي توانيد به 
صورت قانوني سرويس دهنده وي پي ان باشيد درنتيجه 
كاربران هر چيزي كه به دستشان رسيد نصب كنند و اين 
رفتار خطرناك بين آنها رواج پيدا كرده اس��ت. خود اين 
موضوع باعث مي شود امنيت به شدت آسيب ببيند.« به 
گفته او همه كاربرها نمي توانند سرويس VPN درست را 
پيدا كنند يا به آن دسترسي داشته باشند، اسكمرها هم 
بدافزارهاي خودشان را در اين قالب به مردم ارايه مي كنند. 
تمام حمالت اين سال ها هنوز نتوانسته اند رويه مسووالن 
را با موضوع امنيت سايبري تغيير دهند. آنها همچنان 
ضعف ش��بكه را انكار مي كنند، مردم را با فيلترينگ 
به آلودگي دستگاه هايشان سوق مي دهند و با پنهان 
كردن اخبار و اطالعات حمله ها، دست متخصصان را 

براي جلوگيري از حمله هاي بعدي مي بندند.

دنياي فناوريدريچه
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فرسودگي زير ساخت شبكه 
ارتباطي كشور غير قابل كتمان است

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه زير ساخت 
شبكه ارتباطي كشور فرسوده و نيازمند نوسازي است، گفت: 
اين مساله يك امر بديهي و غير قابل كتمان است؛ در همين 
اليه دسترسي و در حوزه ثابت به دليل عدم توسعه متوازن 
وضعيت بسيار بدي داريم. به گزارش ايسنا، عيسي زارع پور- 
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات، در هفته دولت با فعاالن 
بخش خصوصي حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات ديدار 
كرد. وي با تاكيد بر اينكه وقتي گفته مي شود زيرساخت 
شبكه ارتباطي كشور فرسوده و نيازمند نوسازي است يك 
امر بديهي و غير قابل كتمان است، اظهار كرد: همانطور كه 
مطلع هستيد شبكه ارتباطي كشور از چهار اليه دسترسي، 
اليه شبكه داخل شهرها و استان ها كه اليه تجميع گفته 
مي شود، اليه بين استان ها كه در اختيار شركت ارتباطات 
زيرساخت است و در نهايت دروازه هاي اينترنت تشكيل 
شده اس��ت. زارع پور افزود: در گذشته در اليه دسترسي، 
صرفا در حوزه شبكه ارتباطي همراه، اقدامات خوبي انجام 
گرفته است كه جاي تقدير و تش��كر دارد؛ ولي در همين 
اليه دسترسي و در حوزه ثابت به دليل عدم توسعه متوازن 
وضعيت بسيار بدي داريم و در هر رتبه بندي، كشورمان در 
اين حوزه از رتبه خوبي برخوردار نيست. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات ادامه داد: همچنين در ده سال گذشته 
در اليه تجميع اتفاق ويژه اي را شاهد نبوده ايم. در اين اليه 
خود متولي اصلي يعني شركت مخابرات ايران، معترف به 
اين مساله اس��ت كه در برخي از استان ها وضعيت به مرز 
بحران رسيده چرا كه در سال هاي گذشته در اليه تجميع 
به غير از دو- سه استان، س��رمايه گذاري براي نوسازي و 
توسعه رخ نداده و اين مساله غير قابل كتمان است. طبق 
اعالم وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وي با بيان اينكه 
در حال حاضر در مخابرات برخي از استان ها از سوئيچ هايي 
استفاده مي شود كه عمر آن از ۲۰ سال هم گذشته است، 
تشريح كرد: اگر ما اليه دسترسي را هر چقدر توسعه دهيم يا 
ظرفيت دروازه ورودي اينترنت كشور را ۱۰ برابر هم افزايش 
دهيم تا زماني كه براي اليه انتقال ظرفيت سازي نكنيم، 
توسعه شكل گرفته هيچ اثر و فايده اي ندارد. زارع پور بيان 
كرد: بنابراين توسعه نامتوازني كه در گذشته شكل گرفته يا 
عدم نوسازي و توسعه در اليه هاي مختلف باعث شده است 
كه امروز با برخي مشكالت در شبكه اينترنت كشور مواجه 
شويم. بنده اصال چنين اخالقي ندارم كه از گذشته انتقاد 
كنم. در نخستين مصاحبه خودم هم در بدو ورود به وزارت 
ارتباطات از برخي اقدامات انجام گرفته در گذشته هم تعريف 
كردم ولي قرار نيست كه چشممان را روي واقعيت ها يا نقاط 
ضعف گذشته ببنديم؛ همين امر باعث مي شود كه برخي 
دوستان طلب كار شوند و بعد از سخنان رييس جمهوري در 
نشست خبري اين ادعا را مطرح كنند كه اساسا ما وزارت 
ارتباطات را گل و بلبل تحويل داده اي��م. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات در ادامه با تاكيد بر اينكه در اين دولت براي 
رسيدن به يك شبكه پرسرعت و پايدار براي همه اليه هاي 
شبكه ارتباطي تدبير مي كنيم تا رضايت مشترك نهايي را 
جلب كنيم گفت: جدا از توسعه و نوسازي اليه انتقال، اليه 
دسترسي را هم با پروژه ملي فيبر نوري منازل و كسب كارها 
دنبال مي كنيم و همزم��ان افزايش ۷۰ درصدي ظرفيت 
شبكه مادر مخابراتي كش��ور را تا پايان سال در دستور كار 
داريم. همچنين همزمان توسعه دسترسي روستايي در اين 
دولت در دستور كار قرار گرفته است و ظرف ۱۰ ماه گذشته 
بيش از ۲۰۰۰ روستاي جديد به شبكه ملي اطالعات متصل 
شده اند و در هفته دولت هم نزديك به ۴۰۰ روستاي جديد 
متصل مي شوند و همانطور كه قول داده ايم تا پايان شهريور 
ماه سال آينده همه روستاهاي باالي ۲۰ خانوار را به شبكه 
ارتباطي متصل مي كنيم. وي در اين ديدار با بيان اينكه در اين 
دولت براي نوسازي و توسعه شبكه ارتباطي، سرمايه گذاري 
بي سابقه اي انجام شده است گفت: آقاي رييس جمهور هم 
در نشست خبري خود به اين مساله اشاره كردند كه غير از 
بودجه سنواتي وزارت ارتباطات، تا پايان دولت فقط براي 
طرح فيبرنوري منازل و كس��ب و كارها FTTx به ميزان 
۲۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است. زارع پور افزود: 
همچنين براي خدمات USO )ط��رح خدمات عمومي 
اجباري ارتباط��ات( هم چيزي ح��دود ۱۰ هزار ميليارد 
تومان تا پايان دولت پيش بيني شده است. با در نظر گرفتن 
اعتبارات وزارت ارتباطات در بودجه سنواتي، بنابراين سر 
جمع، در اين دولت براي نوسازي و توسعه زيرساخت شبكه 
ارتباطي كشور، بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته 
شده است كه اميدواريم با اين اعتبارات و تالش همه اعضاي 
خانواده ارتباطات كش��ور، توسعه الزم در زيرساخت هاي 
ارتباطي كشور متناسب با نيازهاي آينده كشور صورت گيرد. 

عصبانيت گوگل و آمازون از 
تغييرات رايانش ابري مايكروسافت

آمازون و گوگل از تغييراتي كه مايكروسافت به تازگي در 
خدمات رايانش ابري خود صورت داده است، انتقاد و اعالم 
كردن��د اين اقدام، رقابت را محدود كرده و مانع مي ش��ود 
مشتريان فراهم كننده خدمات ابري خود را تغيير دهند. 
به گزارش ايس��نا، غول نرم افزاري مايكروسافت دوشنبه 
هفته جاري اعالم ك��رد قراردادهاي مجوزدهي را اصالح 
كرده و تغييرات ديگ��ري مي دهد كه از اول اكتبر اجرايي 
مي ش��وند و رقابت را براي فراهم كنندگان خدمات ابري 
راحت تر مي كنند. آمازون، گوگل، علي بابا و خود خدمات 
ابري مايكروسافت شامل اين قراردادها نمي شوند. اقدام 
مايكروس��افت در واكنش به ش��كايت رقيب��ان اروپايي 
كوچك تر اين ش��ركت درباره ش��يوه هاي خدمات ابري، 
به رگوالتورهاي ضد انحصارطلب��ي اتحاديه اروپا صورت 
مي گيرد. رگوالتورهاي اتحاديه اروپا در پي اين شكايت، 
از بازيگران بازار در اين خصوص استنطاق كردند. بر اساس 
گزارش رويترز، آمازون كه بزرگ ترين فراهم كننده خدمات 
ابري به شمار مي رود، به شدت از مايكروسافت انتقاد كرد. 
ماركوس جادوت، نايب رييس امور دولتي و سياست گوگل 

كلود هم به همان اندازه منتقد اقدام مايكروسافت بود.

دنياي فناوري

اپليكيشن شبكه اجتماعي ترامپ
در فروشگاه گوگل تاييد نشد

اپليكيشن ش��بكه اجتماعي »تروت« )Truth( دونالد 
ترامپ به دليل عدم نظارت كافي بر محتوا، هنوز براي توزيع 
در فروشگاه پلي استور گوگل تاييد نشده است. به گزارش 
ايسنا، اين تاخير به منزله پسرفتي براي اين اپليكيشن است 
كه ۲۱ فوريه در فروشگاه اپل استور عرضه شد. گوشي هاي 
اندرويدي حدود ۴۰ درصد از بازار تلفن هوشمند امريكا را در 
اختيار دارند. اكثر كاربران تلفن هوشمند بدون فروشگاه هاي 
گوگل و اپل، راه س��اده اي براي دانلود اپليكيشن »تروت 
سوشال« ندارند. گوگل در بيانيه اي اعالم كرد در ۱۹ اوت، 
ما به اپليكيشن »تروت سوشال « درباره موارد متعدد نقض 
سياست هاي استاندارد در ارسال اپليكيشن تذكر داديم و 
تكرار كرديم كه داشتن سيستمهاي موثر براي نظارت بر 
محتواي توليد شده توسط كاربران، يكي از شروط استفاده 
از سرويس ما براي هر اپليكيشني است كه در گوگل پلي 
عرضه مي ش��ود. گوگل اعالم كرد نگراني هاي خود را به 
»تروت سوشال« نسبت به موارد نقض سياست هاي پلي 
استور كه انتشار محتوايي نظير تهديدهاي جاني و تحريك 
به خش��ونت را ممنوع مي كند، ابراز كرده است. شركت 
»ترام��پ مديا اند تكنولوژي« كه ش��ركت مادر »تروت 
سوشال« است، در اين باره حاضر نشد اظهارنظر كند اما 
در بيانيه مطبوعاتي اعالم كرد با گوگل همكاري مي كند 
تا مطمئن شود اپليكيشن اندرويدي »تروت سوشال« با 
سياست هاي گوگل منطبق است بدون اينكه قول خود 
براي اينكه بهشتي براي آزاد بيان خواهد بود را محدود كند. 

 5G افتتاح پروژه هاي
همراه اول در تبريز، اهواز و كيش

همزمان با مراس��م گراميداش��ت هفته دولت در وزارت 
ارتباطات پروژه هاي ۵G  همراه اول در تبريز، اهواز و كيش 
افتتاح شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
س��يار ايران، آيين افتتاح پروژه هاي ارتباطات و فناوري 
اطالعات كشور به مناسبت هفته دولت، عصر روز سه شنبه 
۸ شهريور ۱۴۰۱، با حضور عيسي زارع پور وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، مصطفي طاهري رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس و جمع��ي از مديران اپراتورهاي 
ارتباطي در سالن آمفي تئاتر شهيد قندي اين وزارتخانه 
برگزار شد. با توجه به اينكه پس از دوران همه گيري كرونا، 
اين رويداد در زمره نخستين اجتماعات بزرگ ارتباطي 
كشور به حساب مي آيد، اپراتورها با ظرفيت هاي عظيم 
توسعه داده شده در اين دو و نيم سال به صحنه رونمايي 
از پروژه هاي نسل جديدشان آمدند. همزمان با اين مراسم 
پوشش نسل پنجم همراه اول با گذشتن از چندين شهر 
و كالن شهر به ايس��تگاه هاي بعدي رسيد و به مناسبت 
هفته دولت س��ايت هاي ۵G جزيره كيش، اهواز و تبريز 
راه اندازي ش��د. مهدي اخوان بهابادي مديرعامل همراه 
اول در اين مراس��م با بيان اينكه در هم��راه اول در حوزه 
توسعه روستايي بيش از ۲۱۰۰ روستا كه اصال ارتباطاتي 
نداشتند را به شبكه متصل كرديم و بيش از ۶۰۰۰ روستاي 
داراي ارتباطات كه دسترسي به اينترنت نداشتند را نيز 
اينترنت داديم، اظهار كرد: مجموع تمامي اين اقدامات با 
سرمايه گذاري حدود ۲۴۰۰ ميليارد توماني انجام پذيرفت. 
وي همچنين اشاره اي به وضعيت ۵G اپراتور اول نيز داشت 
و ابراز كرد: در حوزه نسل پنجم نيز سرمايه گذاري هايي 
داشتيم كه نتيجه آن تحت پوشش قرار گرفتن هفت استان 
كشور در حال حاضر است و تا پايان سال به باقي استان ها 
نيز ورود خواهيم كرد. مديرعامل شركت ارتباطات سيار 
ايران افزود: به جزيره كي��ش نگاه متفاوتي با توجه به در 
پيش بودن بازي هاي جام جهاني داريم و سايت هايي را در 
آنجا راه اندازي كرده و مي كنيم.در اين مراسم عيسي زارع 
پور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه كارگروه 
ويژه اقتصاد ديجيتال را اواخر سال گذشته تشكيل داده 
است، اظهار كرد: اين كارگروه شكل گرفته تا تمامي موانع 
پيش پاي كسب و كارهاي ديجيتال را بردارد كه تاكنون 
سابقه چنين اقدامي را نداشتيم. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات ادامه داد: با عنايت رييس جمهور توانستيم بند 
مربوط به رقم ۸ درصدي حاصل از درآمد اپراتورها براي 
سرمايه گذاري در بخش توسعه فيبرنوري را بگيريم كه 
تا آخر كار دولت حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان مي ش��ود. 
وي با تأكيد بر اينكه دنبال اين هستيم عقب ماندگي ها 
را جبران كنيم، گفت: آدمي نيستم كه نيمه خالي ليوان 
را ببينم و در بدو ش��روع كارم در اين وزارتخانه، از فعاليت 
دولت هاي گذشته تقدير كردم.  صادق عباسي شاهكوه 
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز در 
اين مراسم با بيان اينكه مصرف اينترنت موبايل از ۹۰۰ هزار 
به يك ميليون ترابايت در ماه رسيده است، اظهار كرد: اين 
در حالي است كه مصرف اينترنت ثابت »نصف« موبايل و 
برخالف رويه جهاني ست. معاون وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات اشاره اي به وضعيت نابسامان تعرفه ها در بخش 
اينترنت موبايل نيز داش��ت و گفت: مشكل درآمدي كه 
اكنون اپراتورهاي تلفن همراه دارند، به دليل اين است كه 
طي چند سال اخير در حوزه تعرفه گذاري خوب كار نشد؛ 
لذا با ادامه روند فعلي هشدار مي دهم تا دو سال آينده، شبكه 
موبايل به سرنوشت شبكه ثابت دچار مي شود. وي تصريح 
كرد: اگر افزايش تعرفه اي در حوزه سيار نداشته باشيم، در 
آينده شبكه اي براي سرويس دهي به مردم نخواهد ماند. 
بهره برداري از فاز نخست سايت هاي TD-LTE مبتني 
بر باند ۲۳۰۰ مگاهرت��ز، از ديگر پروژه ه��اي رونمايي 
ش��ده توس��ط همراه اول در هفته دولت بود. همراه اول 
بعد از صدور پروانه بهره برداري از باند فركانسي ۲۳۰۰ 
مگاهرتز توس��ط س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، بالفاصله به سمت تأمين تجهيزات و تشكيل 
تيم هاي داخلي با اهداف »توس��عه ظرفيت شبكه پهن 
باند نسل چهارم« و »راه اندازي سايت هاي ارتباطي روي 
اليه فركانسي جديد« رفت. در همين راستا و همسو با 
رونمايي از پروژه هاي توسعه اي، افتتاح و راه اندازي ۱۰۵۰ 
سايت جديد نسل ۴ همراه اول در كشور نيز صورت گرفت 
و به صورت نمادين سايتي مبتني بر تكنولوژي نسل هاي 
نوين ارتباطي در روستاي »ده علي كوهبنان« در استان 
كرمان به ش��كل نمادين و با دس��تور وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات افتتاح و رونمايي شد. افزايش ظرفيت 
شبكه ديتا )PS Core( ش��ركت ارتباطات سيار ايران 
به ميزان ۴۰۰ گيگابيت بر ثانيه در تهران براي پوشش 
استان هاي مركزي كشور و همچنين ۴۰۰ گيگابيت بر 
ثانيه در تبريز براي پوش��ش استان هاي غربي، از جمله 
اقدامات ديگري بود كه خبر آن در اين مراسم اعالم شد.

تحريم ها، فيلترينگ و پنهان كردن اطالعات حمالت

دليل ضعف دانش سايبري در ايران

برخي برنامه هاي رايگان ويندوزي حاوي بدافزار استخراج رمزارز هستند

ردپاي هكرها در حمله به شركت هاي انرژي درياي جنوبي چين

برخي از برنامه هاي ويندوزي كه مي توان آنها را به رايگان از 
وب سايت هاي دانلود نرم افزار دريافت كرد، حاوي بدافزاري 
هستند كه مي تواند از سيستم  افراد براي استخراج رمزارز 
سوءاستفاده كند. كمپين بدافزاري جديدي كشف شده 
كه خود را تحت عنوان Google Translate يا برنامه 
دانلود MP۳ مخفي مي كند، اما در واقعيت از سيستم هاي 
مبتني بر ويندوز به منظور استخراج رمزارز، بهره مي برد. 
اين برنامه هاي جعلي تاكنون در ۱۱ كش��ور شناس��ايي 
ش��ده اند و خود را در نرم افزارهاي رايگان به ظاهر قانوني، 
پنهان كرده اند. اي��ن گزارش جزيياتي را بيان مي كند كه 
نشان مي دهد توسعه دهنده اي به نام Nitrokod پشت 
اين بدافزار اس��ت. اگرچه به نظر مي رس��د نرم افزارهاي 

Nitrokod قانوني هس��تند، اما CheckPoint تأييد 
كرده كه اين برنامه ها چگونه نصب بدافزارها را تا تقريباً تا يك  
ماه به تأخير مي اندازند و زنجيره آلودگي پس از يك تأخير 
طوالني با استفاده از مكانيزم وظايف برنامه ريزي شده، ادامه 
خواهد يافت و درنتيجه فرصت كافي را براي خالص شدن 
از شر هرگونه شواهدي براي عوامل تهديد فراهم خواهد 
كرد. به نوش��ته DigitalTrends، پس از اينكه قرباني 
 هر ي��ك از برنامه ه��اي آل��وده را اجرا كند، اپليكيش��ن

 Google Translate اصلي روي سيس��تم وي نصب 
خواهد شد. اين برنامه سپس مي تواند همه گزارش هاي 
سيستم را ازطريق دستورها PowerShell پاك كند و 
عالوه براين با اجراي قوانين فايروال سيستم، از شناسايي 

ش��دن ازطريق Windows Defender جلوگيري 
خواهد كرد. بدافزار مورداشاره پس از گذشت چندين هفته، 
بارگذاري و پس از آن به سرور C&C متصل خواهد شد تا 
پيكربندي موردنياز براي استخراج رمزارز را دريافت كند. 
اين فايل ه��اي مخرب به برنامه اجازه مي دهند تا فعاليت 
ماينينگ را روي رايانه هاي ش��خصي موردنظر آغاز كند. 
سايت هاي دانلود رايگان نرم افزار، يك عبارت جست وجوي 
بسيار محبوب براي گوگل هس��تند و برنامه هاي جعلي 
Nitrokod در نتايج جست وجو، رتبه هاي بااليي دارند. 
يكي از اين وب س��ايت ها Softpeida است كه بيش از 
۱۱۲ هزار بار دانلود را ب��راي Google Translate اين 
توسعه دهنده ثبت كرده اس��ت. بدافزار استخراج رمزارز 

به دليل تأثيري كه روي سخت افزار دارد، مي تواند سيستم 
را تحت فشار زيادي قرار دهد و همچنين به طور طبيعي 
منجر به گرم شدن بيش ازحد آن شود. عملكرد كلي رايانه 
نيز درصورت استفاده از منابع اضافه پردازشي، مي تواند 
تأثيرات منفي ديگري روي كاركرد آن داش��ته باش��د. 
با توجه به اينكه بداف��زار مخرب ازطريق اين نرم افزارها 
فعال مي شود، عامل تهديد مي تواند آن را به كد بالقوه 
بسيار خطرناك تري تغيير دهد. به شما توصيه مي كنيم 
كه هميش��ه قبل از دانلود برنامه هاي موردنياز خود، از 
قانوني بودن منب��ع آن اطمينان حاصل كنيد و مراقب 
توسعه دهندگان مشكوك باشيد؛ حتي در شرايطي  كه 

نرم افزارهاي آنها صدها هزار بار دانلود شده باشد. 

تحقيقات يك شركت امنيت سايبري امريكايي نشان 
داد كه هكرهاي چيني احتماال شركت هاي انرژي كه در 
درياي جنوبي چين فعاليت مي كنند و همچنين دولت 
اس��تراليا را هدف گرفته اند. به گزارش ايسنا، محققان 
شركت »پروف پوينت« )Proofpoint Inc( عمليات 
فيشينگي را شناسايي كرده اند كه بيش از يك سال در 
جريان است و پروژه هايي شامل ميدان گازي كاساواري 
و يك مزرعه بادي در تنگه تايوان را هدف گرفته  است. 

اين پروژه گازي در آب هاي مالزي است و توسط شركت 
»پتروليام ناس��يونال ب��ي اچ دي« اداره مي ش��ود. اين 
شركت حاضر نشد درباره اين گزارش اظهارنظر كند و 
اعالم كرد بهترين شيوه ها را براي حمايت از دارايي ها و 
فعاليت هايش دنبال مي كند. شركت »پروف پوينت« 
اعالم كرد تا حدودي اطمينان دارد كه اين هك، توسط 
گروهي به نام TA۴۲۳ انجام شده كه در چين مستقر 
بوده و انگيزه اش جاسوس��ي بوده اس��ت. دولت امريكا 

و ش��ركت هاي امنيت س��ايبري همواره ادعا كرده اند 
كه چي��ن عمليات هاي هك وس��يعي را اجرا مي كند. 
كريستوفر ري، رييس اداره تحقيقات فدرال امريكا )اف 
بي آي( در ژوييه به ش��ركت هاي غربي هشدار داده بود 
چين قصد دارد مالكيت معنوي آنها را به سرقت ببرد تا 
بتواند صنايع كليدي را تحت سيطره خود قرار دهد. اين 
كشور برنامه هك مجهزي را اداره مي كند كه از مجموع 
برنامه هاي هر كشور مهم ديگري، بزرگ تر است. چين 

هميشه اين اتهامات را رد و اعالم كرده كه قرباني حمالت 
سايبري است و مدعي شده كه امريكا امپراتوري هك 
است. بر اساس گزارش بلومبرگ، چين مدعي مالكيت 
بيش از چهار پنجم درياي چين جنوبي است كه باعث 
نارضايتي مالزي، فيليپين و ويتنام شده است. اين دريا 
مس��ير يكي از پرترافيك ترين مسيرهاي كشتيراني 
جهان اس��ت و امريكا برآورد مي كن��د كه بيش از ۳۰ 

درصد از نفت دريابرد جهان از اين دريا عبور مي كند.



تعادل | فرشته فريادرس| 
چرا كاميون هاي وارداتي تعيين تكليف نمي شوند؟ مانع 
اصلي كجاس��ت؛ قانون چه مي گوي��د؟ محدوديت هاي 
فراقانوني در حوزه واردات كاميون هاي كاركرده اروپايي، 
واردكنندگان اين وسايل نقليه را با چالش بزرگي مواجه 
كرده است. مساله اصلي اين است كه در بند ث ماده 103 
قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور كه واردات كاميون 
كاركرده با شرط دارا بودن حداكثر سه سال سن و داشتن 
نمايندگي در كش��ور و همچنين دارا بودن استاندارد ها را 
مجاز شمرده، سخني از اسقاط كاميون فرسوده به ميان 
نيامده اس��ت. اما در آيين نامه اجرايي اين بند كه در سال 
1397 به تصويب رسيده، واردات هر يك دستگاه كاميون، 
منوط به اسقاط حداقل يك دستگاه كاميون اعالم شده 
است. اكنون به واسطه اين مانع تراشي ها، بيش از 15 هزار 
دستگاه كاميون وارده در گمركات رسوب شده و به دليل 
بالتكليفي در اسقاط كاميون هاي فرسوده، امكان پالك 
و ش��ماره گذاري پيدا نكرده اند. البته در قانون آمده است، 
چنانچه واردكننده اي به صورت داوطلبانه اقدام به اسقاط 
كاميون هاي فرسوده كند، از 25 درصد تخفيف گمركي 
برخوردار خواهد شد. اما نه تنها اين 25درصد تخفيف براي 
واردكنندگان درنظر گرفته نشده، كه در اقدامي فراقانوني 
و سليقه اي اسقاط را هم الزم االجرا كرده اند. يعني گفته 
شده در ابتدا، كاميوني فرسوده را اسقاط كرده و بعد نسبت 
به ثبت سفارش اقدام كنيد. از اين رو، رانندگاني كه هزينه 
خريد كاميون ها از جيب آنها پرداخت شده، نمي دانند بايد 
نسبت به اسقاط يك كاميون فرسوده اقدام كنند يا نه. جالب 
اينكه به دليل بازاري كه در حوزه كاميون هاي فرسوده ايجاد 
شده، قيمت كاميون هاي اسقاطي از حدود 200 ميليون 
تومان به يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان افزايش پيدا 
كرده است. حال در اين ميان مكاتبات مسووالن وزارت راه، 
نشان از تصويب پرداخت مابه ازاي ريالي »گواهي اسقاط« 
در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت دارد، اما اينكه چرا اين 

مصوبه ابالغ و اجرايي نمي شود، خود جاي سوال دارد. 

    ماجراي يك محدوديت هاي فراقانوني 
دو سال بيشتر است درگير اين موضوع هستند؛ همه راه ها را 
براي حل مشكل شان طي كرده اند. از نامه نگاري با دولتي ها 
گرفته تا مجلسي ها. گاهي هم دست به تجمع اعتراضي اما 
مسالمت آميز زده اند. تا بلكه گره از كارشان باز شود. بارها 
در تماس با ما از موانعي كه بر سر راهشان قرار گرفته، سخن 
گفته اند. از اينكه تا مرز بيكاري رفته اند و زندگي برخي شان 
 نيز متالشي شده. در يك مقاطعي راه براي رفع معضل شان 
باز شده، اما گويا دست هايي در پشت اين ماجرا قرار دارد، 
كه نمي خواهد يا نمي گذارد اين مساله حل شود. صحبت 
از رانندگان معترضي است كه با توجه به مصوبه سال 1397 
اقدام به واردات كاميون هاي اروپايي دست دوم كرده اند، اما 
كاميون هايشان پالك نشده است. اما چرا اين اتفاق افتاده 
اس��ت؟  »اميد آهنگ نوا« و»سعيد نادري« از نمايندگان 
رانندگان كه در تمامي جلسات صورت گرفته در سازمان 
راهداري، نهاد رياست جمهوري، كميسيون عمران مجلس 
و وزارت راه وشهرسازي حضور داشته اند به ما اينطور توضيح 
دادند: »ما بيش از 5 هزار راننده در سطح كشور هستيم كه 
همه زندگي خود را براي خريد اين كاميون ها فروخته ايم اما 
به دليل افزايش ناگهاني قيمت اسقاط كاميون هاي فرسوده 
كه از 300 ميليون به بيش از 1.2 تا 1.۴ميليارد تومان، امكان 
ارايه گواهي اسقاط نداشته ايم و كاميون هاي ما با پرداخت 
تمامي هزينه ه��ا اعم از گمركي، اس��تاندارد، آاليندگي، 
دارايي، ماليات و.... با هزينه شخصي از گمرك خارج شده 
اما شماره گذاري نش��ده و ماه هاست كه كاميوني كه وارد 
كرده ايم، در مقابل درب خانه هايم��ان خاك مي خورد و 

نمي توانيم بار حمل كنيم.«   آنها در جلساتي كه با نمايندگان 
عضو كميسيون عمران مجلس نيز داشتند، پيشنهاد دادند 
تا دولت رقمي كارشناسي شده تعيين و صندوقي مشخص 
كند تا رانندگان به اين صندوق هزينه اسقاط را واريز كنند. 
از طرف��ي، رانندگان فع��ال بدون نياز به هي��چ گونه وام و 
تسهيالتي از دولت، فقط تقاضاي تأسيس و اجراي صندوق 
دولتي دارند تا رانندگاني كه توانايي خريد گواهي اسقاط 
را ندارند، بتوانند با قيمت مش��خص و كوتاه شدن پروسه 
پالك گزاري و فرجه 1 تا 2 س��اله براي راننده هايي كه به 
علت بيكاري و سررسيد وام ها از نهادهاي شخصي و دولتي 
با مش��كالت اقتصادي روبه رو هستند، بار ديگر به چرخه 
فعاليت حمل و نقل كاال بازگردند.  در نهايت، نتيجه جلسات 
كاميون داران با نمايندگان مجلس اين شد كه محمد رضا 
رضايي كوچي رييس كميسيون عمران مجلس در نامه اي 
به وزراي راه، صمت و اقتصاد خواس��تار حذف اسقاط در 
برابر واردات ش��ده يا اينكه اگر امكان حذف اسقاط وجود 
ندارد، صندوقي در دولت پيش بيني و رقمي براي واريز به 
عنوان هزينه اسقاط تعيين شود. رييس كميسيون عمران 
مجلس همچنين به 3 وزير دولت سيزدهم پيشنهاد داده 
تا در برابر حذف گواهي اسقاط، دو سال ممنوعيت فروش 

اين كاميون ها اعمال شود. 

    مانع اصلي كجاست؛ قانون چه مي گويد؟ 
اما مانع اصلي كجاست كه اجازه ترخيص و شماره گذاري 
را از صاحبان كاميون هاي وارداتي گرفته اس��ت؟ پس از 
آنكه دولت اع��الم كرد، واردات كامي��ون كاركرده با عمر 
سه سال مجاز است، ش��ركت ها اقدام به واردات كاميون 
كردند. به طوري كه بنابر آماره��ا، تاكنون حدود 26 هزار 
دستگاه كاميون وارد شده و از اين تعداد تنها 5هزار كاميون 
شماره گذاري شده است. شماره گذاري ساير كاميون ها نيز 
به داليل مختلف از جمله، »عدم امكان ويرايش اطالعات، 
صدور بخشنامه هاي متعدد و عدم تعيين تكليف اسقاط 
كاميون« انجام نگرفته اس��ت.  در حال حاضر رانندگاني 
كه هم هزينه خريد كاميون ها از جيب آنها پرداخت شده، 
نمي دانند بايد نسبت به اسقاط يك كاميون فرسوده اقدام 

كنند يا نكنند. جالب اينكه به دليل ب��ازاري كه در حوزه 
كاميون هاي فرس��وده ايجاد ش��ده، قيمت كاميون هاي 
اس��قاطي از حدود 200 ميليون تومان به يك ميليارد و 
چهارصد ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. اما قانون 
چه مي گويد؟ مساله اصلي اين است كه در بند ث ماده 103 
قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور كه واردات كاميون 
كاركرده با شرط دارا بودن حداكثر سه سال سن و داشتن 
نمايندگي در كش��ور و همچنين دارا بودن استاندارد ها را 
مجاز شمرده، سخني از اسقاط كاميون فرسوده به ميان 
نيامده اس��ت. اما در آيين نامه اجرايي اين بند كه در سال 
1397 به تصويب رسيده، واردات هر يك دستگاه كاميون، 
منوط به اسقاط حداقل يك دستگاه كاميون اعالم شده 
اس��ت.   اين در حالي اس��ت كه وزارت صمت و همچنين 
برخي مقامات سابق گمرك، مشروط كردن شماره گذاري 
اين خودروهاي س��نگين به اسقاط يك دستگاه كاميون 
فرسوده را غيرقانوني مي دانند. به طوري كه مهرداد ارونقي 
معاون سابق گمرك نيز طي نامه اي به وزير راه و شهرسازي 
و رييس مجلس غيرقانوني بودن اين مقرره را گوشزد كرده 
اس��ت. اكنون به واسطه مانع تراش��ي ها، بيش از 15 هزار 
دستگاه كاميون وارده در گمركات رسوب شده و به دليل 
بالتكليفي در اسقاط كاميون هاي فرسوده، امكان پالك 
و ش��ماره گذاري پيدا نكرده است. از سوي ديگر، در قانون 
آمده اس��ت، چنانچه واردكننده اي به صورت داوطلبانه 
اقدام به اسقاط كاميون هاي فرس��وده كند، از 25 درصد 
تخفيف گمركي برخوردار خواهد شد. اما نه تنها اين 25 
درصد تخفيف براي واردكنندگان درنظر گرفته نشده، كه 
در اقدامي فراقانوني و س��ليقه اي اسقاط را هم الزم االجرا 
كرده اند. يعني مي گويند در ابتدا، كاميوني فرسوده را اسقاط 

كرده و بعد نسبت به ثبت سفارش اقدام كنيد.

    موافقت با پرداخت پول به جاي اسقاط
در اين ميان، شهريار افندي زاده معاون حمل و نقل وزارت 
راه و شهرسازي از تصويب پرداخت مابه ازاي ريالي »گواهي 
اسقاط« در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت خبر داده است. 
مطابق نامه اي كه معاون وزير راه به مديركل حوزه وزارتي 

راه و شهرس��ازي ارسال كرده، در پي بروز مشكالتي براي 
برخي رانندگان واردكننده كاميون هاي زير 3 سال كاركرد 
اروپايي در خصوص ش��ماره گذاري خودروهاي تجاري، 
معاونت حمل و نقل وزارت راه و سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي پيگيري هاي مشتركي كردند كه پيشنهاد آنها 
در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به تصويب رسيد. به گفته 
افندي زاده، در اين مصوبه آمده است: »همه كاميون هايي 
كه مراحل اظهار و ترخيص را تا تاريخ 21 خرداد گذرانده 
باشند، مي توانند نسبت به اسقاط خودروي معادل يا واريز 
مبالغي كه وزارت راه و شهرسازي اعالم مي كند به خزانه 
داري كل كشور، اقدام كنند.« اين مصوبه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت براي تصويب به شوراي عالي هماهنگي 

اقتصادي سران قوا ارسال شده است. 

    مصوبه سران قوا سريعا ابالغ شود
در همين راستا، سيد مرتضي حسيني نماينده مردم ميانه 
در مجلس شوراي اسالمي عصر روز سه شنبه ۸ شهريورماه، 
در جلسه علني مجلس در تذكري شفاهي نيز در اظهاراتي 
عنوان كرد: » از رييس جمهور درخواست اكيد دارم مصوبه 
سران قوا براي حل معضل و مشكل 15 هزار كاميون دار را 
سريعًا براي اجرا ابالغ كند.« او تاكيد كرد: »بدانيد هر يك 
روز تاخير در ابالغ و اجراي اين مصوبه باعث از هم پاشيده 
شدن خانواده هاي زيادي مي شود، در حال حاضر سرنوشت 

100 هزار نفر به اجراي اين مصوبه گره خورده است.«
با وج��ود تذكرات قانوني نمايندگان مجلس، مش��خص 
نيست چرا دولتمردان نسبت به تعيين تكليف وضعيت 
كاميون هاي وارداتي تعلل مي ورزند. اين درحالي است كه 
بنابر تازه ترين اعالم گمرك، در حال حاضر بيشترين رسوب 
كاميون هاي وارداتي در گمركات غرب تهران، س��هالن، 
اروميه و زنجان وجود دارد. در حال حاضر تا پايان ۸ مرداد 
س��ال جاري، 1۸ هزار و 600 كاميون وارد گمركات شده 
كه 15 هزار و 50۸ دستگاه اظهار شده است. 3 هزار و 92 
دستگاه كاميون نيز اظهار نشده در انبارهاي گمرك باقي 
مانده اند؛ 12 هزار و ۴50 دستگاه كاميون هم ترخيص شده 

و مابقي در انتظار ترخيص از گمركات هستند.

خبررويداد
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واردات ۷ ميليون دالر 
لوازم التحرير در ۴ ماه

ميزان واردات لوازم التحرير در چهار ماهه ابتدايي سال 
جاري 979 هزار و 156 كيلوگرم به ارزش هفت ميليون 
و 199 هزار و ۴17 دالر بوده است. رصد آمارهاي گمرك 
نشان مي دهد، در چهار ماهه ابتدايي سال جاري، ميزان 
واردات لوازم التحري��ر، 979 ه��زار و 156 كيلوگرم به 
ارزش هفت ميليون و 199 هزار و ۴17 دالر بوده است. 
به گزارش اعتماد آنالين، جزييات آماري نشان مي دهد، 
در بازه زماني چهار ماه اول امسال محصوالتي مثل كوله 
و كيف وارد كشور نشده، اما در مقابل مداد اتود به ارزش 
279 ه��زار و ۴۸9 دالر، خودكار و روان نويس به ارزش 
600 هزار و ۴21 دالر، نوك قل��م به ارزش 761 هزار و 
337 دالر و نوك مداد اتود به ارزش 2 هزار و 1۸ دالر وارد 
كشور شده اند. بنا بر اعالم سخنگوي گمرك، 663 هزار 
و ۴31 كيلو انواع مدادتراش و تيغه مدادتراش به ارزش 
چهار ميليون و 637 هزار و 110 دالر وارد كش��ور شده 
است. همچنين تا پايان تيرماه سال 1۴01، مداد اتود 11 
هزار و 667 كيلو به ارزش 279 هزار و ۴۸9 دالر، خودكار 
و روان نويس 32 هزار و 371 كيلو به ارزش 600 هزار و 
۴21 دالر، نوك قلم 1۸ هزار و 3۴۸ كيلو به ارزش 761 
هزار و 337 دالر و نوك مداد اتود 227 كيلو به ارزش 2 
هزار و 1۸ دالر وارد كشور شده است. بنا بر آمارهايي كه 
روح اهلل لطيفي به اعتمادآنالين ارايه داده، مداد شمعي 
و زغالي 37 هزار و ۸55 كيلو به ارزش 109 هزار و 3۴2 
دالر، فيلتر ماژيك 16 هزار و 67۸ كيلو به ارزش 100 
هزار و 579 دالر، تخته وايت بورد برقي سه هزار و ۸3۴ 
كيلو ب��ه ارزش 51 ه��زار و 209 دالر، انواع قلم موي 
نقاشي ۸۴ هزار و 700 كيلو به ارزش 206 هزار و ۸۴7 
دالر، انواع رنگ نقاشي 36 هزار و ۴۴5 كيلو به ارزش 
109 هزار و ۸0۸ دالر، بوم نقاشي يك هزار و 29۸ كيلو 
به ارزش 2 هزار و ۸36 دالر، الك غلط گير 71 هزار و 
۴62 كيلو به ارزش 302 هزار و ۴21 دالر در چهار ماهه 
سال جاري وارد كشور شده است. بنا بر اين گزارش، 
جمع كل ارقام لوازم التحرير وارداتي، 979 هزار و 156 
كيلوگرم به ارزش هفت ميلي��ون و 199 هزار و ۴17 
دالر ثبت شده است. همچنين بنا بر اعالم سخنگوي 
گمرك، محصوالتي مثل كوله و كيف، مداد و پاك كن 

و ماژيك در اين چهار ماه وارد كشور نشده است.

۳  خودروي ايراني مورد توجه 
روس ها قرار گرفت

معاون وزير صمت گفت: خودروهاي تارا، دنا و شاهين 
مورد توجه روسيه قرار گرفته و به احتمال زياد بخشي 
از حجم صادراتي خودروها مربوط به همين محصوالت 
خواهد بود.منوچهر منطقي اظهار كرد: توليد خودرو 
يك فرآيند دانش بنيان است و مسوول ايجاد فناوري 
و يكپارچه س��ازي )پلتفرم و طراح��ي خودرو(، بخش 
هايتك خودروسازي است. معاون صنايع حمل و نقل 
وزير صمت گفت: در هيچ كجاي دنيا خودروسازي وجود 
ندارد كه ظرفيت توليد يك ميليون خودرو را داشته باشد 
و همه اجزاي آن را بومي سازي و مونتاژ كند، بنابراين اگر 
بخواهيم به س��مت دانش بنيان شدن خودرو حركت 
كنيم بايد دستاوردهاي خود را تجميع و محصول نهايي 
را توليد كنيم. منطقي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
توانمندي فناورانه خودرو در كشور وجود دارد يا خير؟ 
افزود: اين توانمندي در كشور وجود دارد، اما به خوبي 
از آن استفاده نكرده ايم. معمواًل در خودروسازي نياز 
به نيروهاي تحصيل كرده داريم كه از نظر تربيت 
نيروهاي مهندس جايگاه چهارم را دارا هس��تيم.

وي با اش��اره به بازاره��اي بين المللي محصوالت 
داخلي گفت: چند محصول را به روس��يه برده ايم 
كه خودروهاي تارا، دنا، و شاهين مورد توجه قرار 
گرفت و به احتمال زياد بخشي از حجم صادراتي 
خودروها مربوط به همين محصوالت خواهد بود.

كاهش قيمت مرغ در بازار
بر اساس آخرين گزارش اعالم شده از سوي مركز آمار 
از متوسط قيمت كاالهاي خوراكي منتخب در مناطق 
شهري كشور در مرداد ماه امسال، گوشت قرمز با افزايش 
و گوشت مرغ با كاهش قيمت در ماه گذشته مواجه شد.

به گزارش ايس��نا، در جديدترين بررس��ي مركز ملي 
آمار از متوس��ط قيمت كاالهاي خوراكي منتخب در 
مناطق شهري كش��وردر مرداد ماه 1۴01، اكثر اقالم 
خوراكي با افزايش قيمت نسبت به ماه قبل از آن )يعني 
تير ماه( مواجه شده اند. در گروه گوشت قرمز، سفيد و 
فرآورده هاي آنها، گوش��ت گاو يا گوساله با ٣.٥ درصد، 
كنس��رو ماهي تن با ١.٩ درصد و ماه��ي قزل آال با ١.١ 
درصد بيش��ترين افزايش قيمت و قلم مرغ ماشيني با 
منفي ٤.٥ درصد بيشترين كاهش قيمت را نسبت به 
ماه قبل داشته اند. همچنين در گروه نان و غالت، اقالم 
رش��ته آش با ٤.٢ درصد، برنج ايراني درجه يك با ٤.١ 
درصد و شيريني خشك با ٣.٠ درصد بيشترين افزايش 
قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. بيشترين افزايش 
قيمت در گروه لبنيات، تخم مرغ و انواع روغن نسبت به 
ماه قبل مربوط به خامه پاستوريزه با ٥,٩ درصد و كره 
پاستوريزه )كره حيواني( با ٤.٨ درصد و دوغ پاستوريزه 
با ٤.١ درصد و بيشترين كاهش قيمت مربوط به روغن 
نباتي جامد با منفي ١.٧ درصد بوده است. انواع ميوه و 
خشكبار نيز در اين گزارش مركز ملي آمار مورد بررسي 
قرار گرفته است كه بيشترين افزايش قيمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به پرتقال با ٢٤.٢ درصد، سيب با ١٣.١ 
درصد است. همچنين در اين گروه بيشترين كاهش 
قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به هندوانه با منفي 
٢٢.٧ درصد و ليموترش با منفي ٢٠.٦ درصد است. در 
گروه سبزيجات و حبوبات، بيشترين افزايش قيمت 
نس��بت به ماه قبل مربوط به هويج فرنگي با ٢١,٨ 
درصد، پياز با ٥.٩ درصد و لوبيا چيتي با ٤.٤ درصد و 
بيشترين كاهش قيمت مربوط به كدوسبز با منفي 
١١.٢ و فلفل دلمه اي با منفي ٧.٤ درصد است. قند و 
شكر، آشاميدني ها و ساير خوراكي ها نيز دسته ديگر از 
اقالم خوراكي مورد بررسي در گزارش مركز آمار است.

سه اولويت اقتصاد ايران
پس از رفع تحريم ها

رييس مرك��ز پژوهش هاي ات��اق بازرگان��ي ايران 
مي گويد، اقتصاد كش��ور بايد خود را آماده كند تا در 
صورتي ك��ه تحريم ها كنار رفتند، امكان اس��تفاده 
حداكثري از اين فضا را به دست آورد. محمد قاسمي 
در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: يكي از اصلي ترين 
اولويت هايي كه بايد در اين حوزه به آن توجه داشت، 
موضوع توليد است. هرچند در سال هاي گذشته نيز 
بحث هاي زيادي درباره حمايت از توليد مطرح شده 
اما موضوعي كه بيش��ترين اهميت را دارد، حمايت 
از توليد رقابت محور اس��ت. وي درباره اهميت اين 
ن��وع از حمايت گفت: در صورتي ك��ه ما فضا را براي 
رش��د توليد رقابت محور فراهم كنيم، قطعا امكان 
افزايش كيفيت محصوالت داخلي و حضور در عرصه 
صادراتي فراهم خواهد شد و در نهايت به نفع اقتصاد 
ملي تمام مي ش��ود. رييس مركز پژوهش هاي اتاق 
بازرگاني ايران، جذب س��رمايه را ديگر اولويت مهم 
اقتصاد ايران دانست و گفت: ما در سال هاي گذشته با 
توجه به شرايطي كه بر اقتصاد ايران حكم فرما بوده، 
نتوانسته ايم در جذب سرمايه گذاري چه داخلي و چه 
خارجي موفق عمل كنيم و همين موضوع توس��عه 
زيرساخت ها و آماده س��ازي اقتصاد براي استفاده از 
فرصت هاي جديد را محدود كرده است. از اين رو در 
صورت رفع يا كاهش تحريم ها، بايد يكي از اصلي ترين 
اولويت هاي اقتصاد ايران، جذب سرمايه هاي جديد 
باش��د. قاس��مي ادامه داد: براي فراهم شدن شرايط 
براي جذب سرمايه، يكي از اصلي ترين بخش هايي 
كه بايد آمادگي خود را افزايش داده و مقدمات الزم 
براي ارتباط با اقتصاد جهاني را فراهم كند، نظام بانكي 
كشور است. در واقع سومين اولويت اقتصاد ايران در 
صورت احياي برجام، بايد بهبود شرايط نظام بانكي 
كشور باش��د. وي با بيان اينكه فاصله ميان عملكرد 
بانكي ايران و جهان افزاي��ش يافته، تاكيد كرد: چه 
توس��عه توليد و چه جذب س��رمايه هاي جديد نياز 
به توس��عه روابط بانكي و ارتباط شبكه بانكي ايران 
و جهان دارد. ما در اين س��ال ها ش��رايط حضور در 
اين عرصه را نداش��ته ايم اما بايد براي بهبود شرايط 
و كاهش محدوديت ها خود را آماده كنيم. قاس��مي 
خاطرنشان كرد: البته اصالح شرايط نظام بانكي كشور 
تنها موضوعي داخلي نيست. پس از آنكه شرايط در 
داخل فراهم شد، بايد تالش كرد كه موضوعاتي مانند 
اف اي تي اف و لوايح پولشويي تعيين تكليف شود تا 
با برطرف شدن نگراني ها درباره اقتصاد ايران، امكان 

حضور در عرصه هاي بين المللي براي ما فراهم شود.

بهره برداري از دو طرح مهم 
شهرستان فارسان با حضور 

استاندار چهارمحال و بختياري
با حضور اس��تاندار چهارمحال و بختياري و همزمان 
با افتتاح 19 پروژه مهم در بخش هاي مختلف، سالن 
بوكس ش��هر جونقان و زمين چمن شهر باباحيدر در 
شهرستان فارسان مورد بهره برداري قرار گرفتند. به 
گ��زارش اداره ارتباطات و اطالع رس��اني اداره كل راه 
و شهرس��ازي چهارمحال و بختياري، مديركل راه و 
شهرسازي استان در حاشيه اين مراسم، گفت: سالن 
بوكس جونقان در زميني به مس��احت يكهزار و 500 
متر مربع و ب��ا زيربناي 500 متر مربع احداث ش��ده 
است. حسينعلي مقصودي شروع ساخت اين سالن را 
از س��ال 13۸7 عنوان كرد و افزود: اين پروژه با اعتبار 
بيش از 23 ميليارد ريال ساخته شده است. وي ادامه 
داد: ساختمان س��الن بوكس جونقان داراي قسمت 
اداري به صورت يك طبقه، سالن بوكس، سالن يونيت 
هيتر و موتورخانه مي باشد. مديركل راه و شهرسازي 
چهارمحال و بختياري زمين چمن باباحيدر را ديگر 
پروژه آماده بهره برداري خواند كه س��اخت آن از سال 
13۸5 آغاز و با اعتبار بيش از 50 ميليارد ريال تكميل 
شده است. مقصودي گفت: اين مجموعه ورزشي در 
زميني به مساحت 20 هزار متر مربع احداث گرديده 
كه زمين چمن آن 7 هزار متر مربع و داراي پيس��ت 

دوميداني به متراژ دوهزار و 500 متر مربع مي باشد.

افتتاح ساختمان فرمانداري 
شهرستان كوهرنگ با حضور 

استاندار چهارمحال و بختياري
همزمان با چهارمين روز از هفته دولت و با حضور استاندار 
چهارمحال و بختياري، ساختمان فرمانداري شهرستان 
كوهرنگ به بهره برداري رسيد. به گزارش اداره ارتباطات 
و اطالع رس��اني اداره كل راه و شهرسازي، مديركل راه و 
شهرسازي اس��تان در حاشيه اين مراسم گفت: احداث 
ساختمان فرمانداري شهرستان كوهرنگ از سال 13۸2 
در زميني به مس��احت 5 هزار متر مرب��ع و با زيربناي 3 
هزار متر مربع آغاز و در هفته دولت س��ال جاري آماده 
بهره برداري شد. حسينعلي مقصودي اعتبار هزينه شده 
براي اين ساختمان را بيش از 121 ميليارد ريال دانست 
و افزود: ارزش به روز س��اخت اين پ��روژه بيش از 700 
ميليارد ريال مي باشد. وي ادامه داد: ساختمان فرمانداري 
كوهرنگ در ۴ طبقه و با سيستم سازه اي اسكلت فلزي 
همراه با ديوار بتني س��اخته شده اس��ت. مديركل راه و 
شهرس��ازي چهارمحال و بختياري به ساير پروژه هاي 
راه و شهرسازي در اين شهرستان نيز اشاره كرد و گفت: 
در ح��ال حاضر 350 كيلومت��ر راه اصلي و 30 كيلومتر 
در دس��ت احداث در شهرس��تان كوهرنگ وجود دارد. 
مقصودي افزود: به منظور حذف گردنه هاي خطرناك و 
نقاط متعدد حادثه خيز و سهولت در تردد از مركز استان 
به سمت خوزستان تونل هاي چري و هوني به طول ۴ هزار 
و 732 متر نيز در اين شهرستان در حال ساخت مي باشد.

چرامصوبهدولتدربارهحلمشكلكاميونهايوارداتياجرانميشود؟

جنجال يك مصوبه فراقانوني 

اولويتحوزهسالمت
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 مي گويند بار ادامه اين روند در آينده بايد از مردم بخواهيم 
بيمار نشوند، كامال درست است. متاسفانه سال هاست كه 
سازمان نظام پزشكي سعي مي كند تا در مورد تعرفه هاي 
پزشكي تصميمات درس��تي اتخاذ شود، اما از آنجايي كه 
سرانه درمان در كش��ور ما هيچ وقت واقعي نبوده از سوي 
ديگر تعرفه ها هم واقعي نمي شوند و اين باعث مي شود تا 
پزشكان يا به دنبال شغل ديگري بروند يا مثل حاال به فكر 
مهاجرت كردن بيفتند. در سال هاي نه چندان دور برخي 
افراد بعد از گرفتن مدرك پزشكي به دنبال شغل ديگري 
مي رفتن��د و طبابت را رها مي كردند اما حاال بس��ياري از 
كشورها هستند كه خواستار به خدمت گرفتن پزشكان 
ايراني هستند چرا كه از تجربه و مهارت آنها مطلعند و همين 
امر باعث مي شود تا پيشنهادهاي عالي آنها را به كار بگيرند. 
ما نمي توانيم مهاجرت كردن پزشكان را نهي كنيم، وقتي 
شرايط زندگي در كشور خودشان برايشان سخت مي شود، 
خب قطعا راه هاي ديگري را در پيش مي گيرند. پزشكان 

هم مانند تمام مردم هزينه دارند، آنها هم بايد معيشت خود 
و خانواده شان را تامين كنند، پزشكي كه تخصص دارد، 
سال ها درس خوانده و تحصيل كرده تا بتواند با استفاده از 
تخصص خود هم در خدمت مردم باشد و هم بتواند از رفاه 
نسبي برخوردار شود، اما وقتي اين رفاه نسبي را هم به دست 
نمي آورد، گزينه مهاجرت را انتخاب مي كند. بارها و بارها از 
دولت ها و وزارت بهداشت و درمان خواسته شده تا ترتيبي 
بدهند كه دريافتي پزش��كان در مناطق محروم افزايش 
پيدا كند. همين امر مي تواند باعث انگيزه ماندن پزشكان 
در اين مناطق شود، اما هر بار به بهانه هاي متعدد اين كار 

عملي نشده است. 
همين حاال در تهران با كمبود پزش��ك مواجه هس��تيم، 
كافي است سري به بيمارستان هاي شهر بزنيم تا متوجه 
اين معضل بشويم، معضلي كه متاسفانه رو به افزايش است 
و تاكنون هيچ تدبيري براي كاهش يا متوقف كردن اين 
روند مخرب انديش��يده نشده است. مساله اينجاست كه 

ما بايد هزينه ماندگاري به پزشكان بدهيم چه در مناطق 
محروم و چه در شهرهاي بزرگ، فرقي نمي كند. دولت ها 
بايد حوزه سالمت را در اولويت قرار دهند، سال هاست كه 
بيمارستان هاي ما چه در تهران و چه در شهرهاي ديگر با 
كمبود پرستار مواجه اند، براي اين مشكل هم هنوز هيچ 
راه حلي پيدا نشده است. حاال معضل كمبود پزشك هم به 

آن اضافه شده است. 
در واقع مشكل اصلي ما اين است كه بيمه ها به يك خدمت 
پزشكي در شهرهاي برخوردار همآنقدر پول مي دهد كه در 
شهرهاي محروم پول پرداخت مي كنند؛ نمي شود پزشكي 
طبابت در شهرهاي محروم را با تمام هزينه هاي رفت و آمد 
و مش��كالت قبول كند بعد پرداختي بيمه به اين پزشك 
برابر با كس��ي باشد كه در يك بيمارستان در مركز استان 
كار مي كند. تا زماني كه نظام پرداخت به پرستار و پزشك 
بر اساس ميزان محروميت منطقه واقعي نشود هر مقدار 
پزشك و پرستار تربيت كنيم باز هم توزيع نيروي انساني به 

خوبي انجام نمي شود. نابرابري در توزيع نيروي انساني يك 
گره دارد و گره آن تعرفه است، تعرفه دريافت خدمات در 
مناطق محروم بايد بيشتر شود اما نه از جيب مردم، بلكه از 
جيب بيمه ها بايد پرداخت شود، به نظرم بيمه ها منابع كافي 
براي انجام اين كار را دارند. وقتي قيمت خدمت در مناطق 
محروم افزايش پيدا كند خود پزشكان و پرستاران تمايل پيدا 
مي كنند آن جا خدمت كنند، در اين شرايط پزشك جواني 
كه تازه فارغ التحصيل شده و براي اول زندگي نياز به درآمد 
بيشتري دارد حاضر مي شود به طور مثال 5 الي 10 سال 
در منطقه محروم خدمت كند. ما بايد روي نيروهاي انساني 
سرمايه گذاري كنيم، بدون تعارف در ۸ سال گذشته خيلي 
به تخت هاي بيمارستاني اضافه شد، اما وقتي نيروي انساني 
حاضر نباشد بماند چه فايده اي دارد، بيمارستان خالي از 
پزشك چه ارزشي دارد، تا زماني كه نظام پرداخت درست 

نشود مشكالت دسترسي به پزشك وجود دارد.

به تعبير يك كارشناس عراقي، مقتدي صدر از اولين 
قهر خود با صحنه سياسي عراق در اوت 2013 و تكرار 
آن در فوريه 201۴، مارس 2016، بستن دفاترش بعد 
از پيروزي در انتخابات 2016، خروج از روند سياسي 
در 15 ج��والي 2021 و اع��الم عدم نام��زدي اش در 
انتخابات و س��پس تاكيد بر عدم فعاليت سياسي سه 
ماه مانده به برگزار آخرين انتخابات پارلماني در عراق و 
تكرار مكررات چند روز پيش دقيقا به دنبال نشان دادن 
ميزان توانمندي خود در خراب تر كردن اوضاع عراق در 
چارچوب تخريب بازي رقبا دارد و قصد دارد تا اين پيام 
را به گوش جريان هاي سياس��ي عراقي و قدرت هاي 

منطقه اي و بين المللي برساند كه او گرچه سياستمدار 
باهوشي نيست اما ابزارهايي براي تخريب صحنه اي كه 
او در آن بازيگر مهمي نباشد، در اختيار دارد. با اين حال 
بزرگ ترين زيان را شايد عراق در دور اخير قهر مقتدي 

صدر متحمل مي شود.
همزماني اين اقدام مقتدي صدر با آغاز موسم اربعين 
باعث ش��د تا نگراني ها براي خيل عظيم��ي از مردم 
عراق كه به انتظار درآمدهاي خدمت رساني به زائران 

نشسته اند به وجود آيد.
مردم عراق به رغم ثروت سرش��ار نفتي كه كشورشان 
از آن بهره من��د اس��ت، همچنان در ش��رايط بحران 

اقتصادي و كمبودهاي ش��ديد خدماتي و نيز بيكاري 
به سر مي برند.

در اين ميان موسم  هايي همچون اربعين و حضور بسيار 
زياد زائران به هر ش��كل مي تواند فرصت هاي اشتغال 
قابل توجهي را در حاشيه آن براي اقشار بسيار پايين 
جامعه فراهم كند، فرصتي كه اگر دو س��ال گذش��ته 
كرونا از عراقي ها گرفته بود، امس��ال نيز اقدام مقتدي 
صدر همزمان با آغ��از اولين روز ماه صفر ضربه بزرگي 
به حضور شمار قابل توجهي از زائراني كرد، كه حداقل 
از كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس قصد حضور در 
اين مراسم را داشته و احتماال بيشترين هزينه ها را هم 

در اين موسم خرج مي كردند، وارد كرد.
بيانيه هاي مس��ووالن كش��ورهاي همچون بحرين، 
عربستان سعودي و چند كشور عربي ديگر هم نشان 
داد مقتدي صدر ناخواسته و شايد كامال هدفمند بهانه 
كافي به مسووالن و سرويس هاي امنيتي اين كشورها 
جهت جلوگيري از حضور ش��هروندان خ��ود در اين 

موسم داده است.
اگرچه تاريخ مش��خص خواهد كرد مقتدي صدر در 
زمين چه طرف هايي بازي مي كرده است اما با توجه به 
رفتارهاي اين شخصيت عراقي از هم اكنون مي توان با 

اطمينان گفت كه بازي او در زمين عراق نيست.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

مرگ ۲۹ تن در حوادث كوهستان طي يك ماه اخير
رييس سازمان امداد و نجات از مرگ ۲۹ تن در حوادث مرتبط با كوهستان طي يك ماه اخير خبرداد. مهدي ولي پور با اشاره به ماموريت هاي 
سازمان امدادونجات جمعيت هالل احمر گفت: از تاريخ ششم مردادماه تا هفتم شهريورماه مجموعا ۲۵۰ عمليات در حوزه كوهستان توسط 
نيروهاي هالل احمر انجام شده كه در جريان آن به ۵۴۰ حادثه ديده امدادرساني شده است. از اين ميان ۲۳۳ نفر از شرايط سخت نجات داده 
شده اند.وي با بيان اينكه ۹۳ نفر از حادثه ديدگان از سوي ناوگان هوايي و زميني به مراكز درماني منتقل شدند، اظهاركرد:  همچنين ۴۶ نفر 
از اين افراد نيز خدمات درماني را در همان محل دريافت كردند. ۲۹ نفر از شهروندان در يك ماه گذشته در مناطق كوهستاني جان خود را از 

دست داده اند. استان هاي گيالن و مازندران در صدر بيشترين عمليات هاي امدادي كوهستاني در يك ماه گذشته قرار دارند. 

ادامهازصفحهاول

 آسيب هاي رواني
 مشكالت اقتصادي

فرد ممكن است احس��اس ناتواني يا ناكارآمدي 
داش��ته باش��د و خود را بابت ش��رايط نامطلوب 
اطرافي��ان مس��وول بداند. وجود فش��ار رواني يا 
احساس��ات و افكار منفي ديگري مثل ناكامي و 
س��رخوردگي باعث خواهد شد كه سالمت روان 
اعضاي خانواده دچار مشكل شده و بيماري هايي 
نظير اضطراب، افس��ردگي و بيماري هاي روان-

تني در خان��واده افزايش پيدا كن��د. هزينه هاي 
س��المت در هر خانواده، بخش��ي از مخارج مالي 
هس��تند. تأمين مواد غذايي مناس��ب و س��الم، 
انجام چكاپ ه��اي دوره اي، درمان بيماري هاي 
مختلف و... احتياج به اختصاص يافتن بخش��ي 
از منابع مالي دارد. مشكالت مالي مي تواند باعث 
بي توجهي به اين نيازها ش��ده و سالمت جسمي 
اعضاي خانواده را دچار مش��كل كند. مشكالت 
جسماني به نوبه خود مي تواند خطر بيماري هاي 
رواني را افزايش دهد. احساس سرخوردگي و فشار 
رواني ك��ه از ناتواني در پيگيري مس��ائل مربوط 
به سالمت، نظير تهيه دارو ايجاد مي شود، مجدداً 
فرد را در معرض بيماري ها قرار مي دهد. مشكالت 
اقتصادي و فشارهاي رواني، والدين را در شرايطي 
قرار مي دهد كه نمي توانند انرژي چنداني را براي 
فرزندان خود صرف كنند. حجم زيادي از انرژي 
رواني در اين والدين، به حل مشكالت اقتصادي 
و تأمين معاش اختصاص يافته و به همين خاطر 
آنها نمي توانند انرژي زيادي را به صحبت كردن 
و تعامل با فرزندان اختص��اص دهند. تحقيقات 
نشان مي دهند كه ارتباط والدين با فرزندان، تأثير 
بس��ياري در رش��د اجتماعي و اخالقي آنها دارد 
و درصورت فقدان ارتباط مناس��ب، اين جنبه از 
رشد در كودكان با مشكل مواجه مي شود. ناتواني 
در تأمين معاش خانواده بسياري از اوقات زوجين 
را به اين نتيجه مي رساند كه قادر به ادامه زندگي 
با يكديگر نيستند و بهتر است به ارتباطشان پايان 
دهند. بيش از آنكه اين تصميم به صورت توافقي 
گرفته ش��ود، تبعات ثانويه مشكالت اقتصادي 
است كه منجر به از هم پاشيدن خانواده مي شود. 
احساس شكست و ناكامي در خانم هايي كه تصور 
مي كنند، مي توانستند موقعيت هاي بهتري براي 
ازدواج داشته باشند يا مرداني كه باور دارند ضعف 
مديريت مالي در همسرشان باعث بروز مشكالت 
اقتصادي مي ش��ود، مي تواند باعث بروز اختالف 
و مش��كالت در محيط خانواده باش��د. عالوه بر 
احس��اس ناكامي، بر اس��اس تحقيقات صورت 
گرفته، اس��ترس مي تواند باعث كاهش ظرفيت 
فرد و پرخاشگري باشد. اين موضوع مي تواند باعث 
ناس��ازگاري در روابط خانواده باشد، زيرا اعضاي 
خانواده اي كه دچار مشكالت اقتصادي هستند، 
صبر و تحمل كمتري داشته و در برابر مشكالت 

به سرعت واكنش نشان مي دهند. 

رويداد

درمان سرطان؛ رويا يا واقعيت؟

رييس مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي با تاكيد بر اينكه بيماري سرطان ترسناك 
نيست، توضيحاتي درباره موضوعاتي كه اخيرا درخصوص 
معجزه درمان س��رطان مطرح ش��ده، ارايه كرد. دكتر 
محمداسماعيل اكبري درباره سرطان ها و حوزه تخصصي 
فعاليت خود، گفت: ۴۰ درصد سرطان ها قابل پيشگيري 
بوده و ۴۰ درصد هم قابل عالج و درمان هستند و تنها ۲۰ 
درصد از بيماران مبتال به سرطان با اين بيماري جان خود 
را از دست مي دهند. بايد براي اين درصد هم كاري كنيم 
كه بتوانند زنده بمانند و پزشكان به خوبي آگاهاند كه اين 
اقدامات را به خوبي انجام دهند؛ بنابراين ترس از سرطان 
ترس بيهوده اي است. بنده معتقدم سرطان يك مخلوق 
هوشمند خداوند اس��ت كه هرگز از بين نمي رود زيرا با 
روش هاي هوشمندانه اي كه بلد است هميشه بقا خواهد 

داشت و ساختار پزشكي بايد بلد باشد با آن مقابله كند.

   سرطان ترسناك نيست
او با اشاره به اينكه مباحث ايمني زايي در زمينه سرطان ها 
تعارف است، تاكيد كرد: مگر واكسن براي كرونا كشف 
نش��د؟ پس چرا كرونا هنوز وج��ود دارد؟ اين در حالي 
است كه كرونا يك ويروس است و سرطان بسيار بسيار 
پيچيده تر است. اين سخنان اصال به معناي اين نيست 
كه نبايد واكسن كرونا تزريق كنيم چون واكسن واقعا به ما 
كمك كرده است اما اينكه فكر كنيم راه حل ۱۰۰ درصدي 
حل مشكل است، چنين نيست. من علي رغم تزريق ۴ 
 دز واكسن حدود يك ماه در بخش مراقبت هاي ويژه

 بس��تري بودم اما همانجا هم كارم را تعطيل نكردم. 
سرطان بسيار پيچيده تر از ويروس كرونا است.

   پيشگيري از سرطان كار حاكميت است
اكبري تاكيد مي كند: زماني كه مي توانيم بايد از سرطان 
پيشگيري كنيم و زماني كه مي توانيم بايد آن را درمان 

كنيم و زماني كه مي توانيم بايد زندگي و مرگ سالم به 
مردم هديه دهيم و مركز تحقيقات سرطان دانشگاه 
علوم پزش��كي شهيد بهشتي جايي اس��ت كه به اين 
موضوعات توجه كرده است. تالش مان را مي كنيم كه 
بگوييم چگونه بايد اقدامات پيشگيري كننده از سرطان 
انجام ش��ود، هرچند كه خيلي از اوق��ات به حرفمان 
گوش نمي دهند. پيشگيري يك كار حاكميتي است 
كه ما دس��تورالعمل بدهيم و حاكميت اجرا كند كه 
البته معموال چنين نمي شود. در سمت ديگر درمان ما 
بايد استاندارد و علمي باشد. در مقاالتي كه ما منتشر 
مي كنيم مديريت س��رطان را بهتر از غربي ها انجام 
مي دهيم يعني سرطان هايي كه معموال يك مرحله 
باليني هم بدتر از سرطان هاي كشورهاي غربي است، با 
طول عمل مساوي و حتي گاهي بهتر از آنها مريض مان 
زندگي مي كند. اين نش��ان مي دهد ما جامع نگري 

خوبي داشتيم و حواسمان به مردم بوده است.

   آثار تحريم ها 
بر درمان بيماران  مبتال به سرطان

او درباره توان تجهيزاتي ايران براي تش��خيص و درمان 
سرطان با توجه به وجود تحريم هاي ظالمانه عليه كشور، 
اظهار كرد: اين موضوعات در حوزه تشخيص خيلي دخيل 
نيست، اما در ُبعد درماني تاحدودي تاثير دارند. مركز ما 
تنها مركزي بود كه دستگاه راديوتراپي حين عمل جراحي 
داشت كه يك دستگاه ايتاليايي و يك دستگاه آلماني بود. 
االن هر دو دستگاه كار نمي كند و شركت آلماني معتقد 
است كه به دليل تحريم ها نمي تواند بيايد و دستگاه  ما را 
شارژ كند كه اين يك ظلم به مردم است؛ در حالي كه ما 
هم توان ساخت آن را نداريم. اخيرا اعالم كرده اند شايد 
بتوانند كاري برايمان كنند كه البته هنوز هم خبري نشده 
اس��ت. دكتر اكبري افزود: داشتن اين تجهيزات كمك 
مي كند تا ما درمان بهتري انجام دهيم اما اگر نباش��د و 

نشود هم به نحوي ديگر خدمت رساني مي كنيم. اگر توان 
علمي خوبي داشته  باشيم با روش هاي ديگر هم همان 
نتيجه را مي گيريم اما وجود چنين دستگاهي كار را 
آسان تر كرده و به جاي اينكه بيمار پس از جراحي ۳۰ 
روز بيايد تا اشعه بگيرد من در حين عمل ظرف يك 
دقيقه و ۳۰ ثانيه به بيمار اشعه مي دهم كه با اين كار 

حتي هزينه و سختي بيمار هم كمتر مي شود.

   معجزه درمان سرطان؛ رويا يا واقعيت؟
او در پاسخ به اظهاراتي مبني بر معجزه درمان سرطان 
و كشف واكسن آنكه اخيرا در برخي كشورهاي غربي 
مطرح ش��ده بود، تاكيد كرد: اينكه تعريف معجزه چه 
باشد، مهم است. خداوند چيزي را از غيب نمي آورد بلكه 
همه چيز را از مسير طبيعي انجام مي دهد. سرطان هم 
از مسير طبيعي درمان مي شود. بنده بيماران سرطاني 
بهبود يافته اي دارم كه تعجب مي كنم چرا بهبود يافته 
اس��ت؟ چه اتفاقي افتاده اس��ت كه اين فرد ۳۰ سال 
بعد هنوز زنده است؟ بيماري داشتم كه ۳۵ سال قبل 
سرطان معده داشت و در اصفهان او را عمل كرده بودم 
و چند وقت قبل با شكايت يبوست به من مراجعه كرد و 
من اصال فكر نمي كردم اين فرد همان آدمي باشد كه ۳۵ 
سال قبل ديدم. سرطان معده كشنده است، اما او زنده 
مانده بود. اسم اين اتفاق مي تواند معجزه باشد اما همين 
اتفاق هم يك مس��ير طبيعي دارد و اين مسير اعمال 
مي شود. اين فوق تخصص جراحي غدد و سرطان بيان 
كرد: هر سرطان در آدم هاي مختلف تعريف متفاوتي 
دارد يعني يك نوع سرطان روده در ۵ بيمار ۵ سرطان 
است و نه يك سرطان. بايد اينها را شخصي سازي كرده 
و آنتي بادي عليه آن را ب��ه كار ببريم و آن مريض را 
براي آن سرطان درمان كنيم تا بعد از آن براي خانواده  
همان بيمار كه ممكن اس��ت بعدا به همان سرطان 
مبتال شوند از واكسن استفاده كنيم تا مبتال نشوند. 

۴۷  بيمار كرونايي جان باختند
رواب��ط عمومي وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي اعالم ك��رد: ۴۷ بيمار مبتال ب��ه كوويد۱۹ 
در كش��ور جان خ��ود را از دس��ت دادن��د و مجموع 
جان باخت��گان اين بيماري به ۱۴۳ ه��زار و ۸۶۷ نفر 
رسيد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۴۶۲ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي 
و ۳۴۹ نفر از آنها بس��تري ش��دند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به هفت ميلي��ون و ۵۲۸ هزار و 
۹۶۱ نفر رسيد. تاكنون هفت ميليون ۲۹۶ هزار و ۶۸۳ 
نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. ۱۰۸۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش ه��اي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تاكنون ۵۳ ميليون و ۸۰۱ هزار و 
۱۹۲ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
است. تاكنون ۶۴ ميليون و ۹۹۵ هزار و ۸۶۴ نفر ُدز اول، 

۵۸ ميليون و ۳۷۷ هزار و ۱۰۵ نفر ُدز دوم و ۳۰ ميليون 
و ۷۸۵ هزار و ۸۷۶ نفر، ُدز سوم و باالتر واكسن كرونا را 
تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در 
كش��ور به ۱۵۴ ميليون و ۱۵۸ هزار و ۸۴۵ ُدز رسيد. 
اكنون ۶۴ شهرستان در وضعيت قرمز، ۱۶۳ شهرستان 
در وضعيت نارنجي، ۲۰۷ شهرستان در وضعيت زرد و 

۱۴ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

هواي تهران گرم تر مي شود
بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناسي اس��تان تهران، 
وضعيت جوي اين استان آسماني صاف و گاهي ابري 
همچنين افزايش نس��بي دما پيش بيني مي شود. بر 
اساس بررسي داده ها و نقشه هاي پيش يابي هواشناسي، 
وضعيت جوي استان تهران طي پنج روز آينده آسمان 
صاف، گاهي كمي ابري در بعضي س��اعت ها همراه با 
وزش باد پيش بيني مي شود. از جمعه تا يكشنبه )۱۱ 
تا ۱۳ شهريور( در بعضي نواحي به ويژه در جنوب غرب 
و ارتفاعات استان گاهي افزايش سرعت وزش باد مورد 
انتظار است. از پنجشنبه تا شنبه )۱۰ تا ۱۲ شهريور( 
افزايش نسبي دما در سطح استان پيش بيني مي شود.

بر اساس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران، ايستگاه 
ورامين با بيشينه دماي ۳۷ درجه سانتيگراد گرمترين 
نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده 

است. آسمان تهران )۱۰ ش��هريور( صاف و در بعضي 
ساعت ها وزش باد با حداقل دماي ۲۳ و حداكثر دماي 
۳۴ درجه سانتيگراد و طي  جمعه )۱۱ شهريور( صاف و 
در بعضي ساعت ها وزش باد و در اواخر وقت غبار رقيق با 
حداقل دماي ۲۴ و حداكثر دماي ۳۵ درجه سانتيگراد 

پيش بيني مي شود.

كشف بيش از ۳۰۰۰  قلم داروي جعلي
معاون نظارت بر اماك��ن عمومي پليس امنيت تهران 
بزرگ از كشف يك كارگاه توليد و دپو داروهاي قاچاق 
و غيربهداشتي خبر داد. س��رهنگ نادر مرادي در اين 
باره گفت:  روز گذشته ماموران پليس نظارت بر اماكن 
عمومي از طريق منابع خبري متوجه شدند كه مالك 
يك كارگاه در محدوده خيابان كميل اقدام به توليد و 
فروش داروهاي غيرمجاز كرده و مقاديري از داروهاي 
قاچاق را نيز در همان محل جمع آوري كرده است. او با 
اشاره به اخذ مجوز از مقام قضايي براي بازديد از اين محل 
گفت: با شناسايي محل دقيق كارگاه تيمي از ماموران 
پليس اماكن پايتخت به نشاني كارگاه اعزام شدند، اما 
مالك كارگاه در مقابل دستور قضايي هم مقاومت كرده 
و سعي داش��ت مانع از ورود ماموران به داخل شود كه 
در همين راستا اين فرد دستگير شد. معاون نظارت بر 
اماكن عمومي پليس امنيت تهران بزرگ با بيان اينكه 

اين مرد به مقر انتظامي منتقل شد، افزود: همچنين در 
ادامه ماموران نسبت به بازديد از اين كارگاه اقدام كردند 
كه در جريان آن س��ه هزار و ۷۱۳ قلم از انواع داروهاي 
قاچاق و تاريخ مصرف گذشته و بدون مجوز از اين محل 
كشف و ضبط شد. مرادي ادامه داد:  براي متهم دستگير 
شده نيز پرونده اي تشكيل شده و اين فرد براي ادامه روند 

رسيدگي به جرم روانه دادسرا شد.

رويخطخبر

تعادل|
قفل آزادي براي زنان پرسپوليسي در حالي 
شكست كه لحظاتي بعد از شروع بازي تعداد 
زنان تماشاگر از ۵۰۰ نفر به ۲ هزار نفر رسيد و به اين ترتيب 
زنان و دختران طرفدار پرسپوليس هم باالخره توانستند 
براي تشويق تيم خود وارد استاديوم آزادي شوند، اتفاقي 
كه با به ثمر رس��يدن اولين گل تيم پرسپوليس توسط 
مهاجم هلندي اين تيم و دويدن او به سمت جايگاه زنان 
و تقسيم شادي گل با زناني كه اولين بار اين حس زيبا را 
تجربه مي كردند آن را كامل كرد. حاال ديگر قرار اس��ت 
روزهاي بهتري در انتظار فوتبال باشد، قطعا با ورود زنان 
به استاديوم ها بازي ها رنگ و بوي بهتري خواهند گرفت، 
جو يك سر مردانه ورزشگاه ها قرار است تقسيم شود و اين 
مساله مي تواند به بهتر شدن فضاي ورزشگاه ها هم كمك 
كند. روز گذش��ته دختران سرخپوش با تعداد بيشتري 
در ش��ادي برد تيم محبوبشان سهيم شدند، اميد كه در 
روزهاي آينده ت��وازن در ارايه بليت به زنان و مردان براي 
ورود به ورزشگاه ها رعايت شود، قطعا سهم زنان از ۱۰۰ 
هزار صندلي ورزشگاه آزادي نمي تواند عددي بين ۵۰۰ تا 
۲ هزار صندلي باشد. آنها هم حق دارند اين هيجان بي بديل 
را تجربه كنند همانطور كه هفته گذشته و روز گذشته آن را 
تجربه كردند. اين هيجان مي تواند دورنماي زيباي اميد به 
آينده براي دختراني باشد كه حضور در ورزشگاه ها را حق 

خود دانسته و مي دانند.
 فقل آزادي براي زنان در حالي شكسته شد كه حضور 
زنان در ورزشگاه س��ال ها محل مناقشه بين فوتبال 
دوستان و مس��ووالن است. خيلي ها مي گويند رفتن 
به ورزش��گاه نمي تواند دغدغه اصلي زنان در جامعه 
باشد، خيلي هاي ديگر مي گويند محيط استاديوم ها 
براي حضور زنان مناسب نيس��ت و البته گروهي هم 
اين مساله را از لحاظ شرعي درست نمي دانند و همين 
باعث شده تا در تمام اين سال ها حضور زنان در ورزشگاه 
براي تماشاي فوتبال به مساله اي بغرنج تبديل شود. اما 
ماجرا از زماني رنگ و بوي جدي تري به خود گرفت كه 
در سال ۹۶ مسوول فيفا در سفر به ايران اعالم كرد كه 

حضور زنان در ورزشگاه براي محروم نشدن ورزش ايران 
و به خصوص فوتبال ضروري است. از آن سال تاكنون 
بحث هاي زيادي در اين باره صورت گرفته است. البته 
كرونا هم دليلي شد تا فرصت بيشتري براي بررسي اين 
مساله از زواياي مختلف به دست مسووالن و مخالفان 
آن بيفتد. اين كشمكش ادامه داشت تا اينكه براي چند 
بازي ملي تنها چند عدد بليت و به صورت گزينشي در 
اختيار بانوان قرار گرفت تا فيفا فشارهاي خود را از روي 
فدراسيون فوتبال بردارد. البته مسووالن هم در تمام 
اين مدت آماده نبودن زيرساخت هاي استاديوم هاي 
فوتبال براي حضور بانوان را به بهانه اي مهم براي عدم 
حضور آنها در تبديل كرده بودند، زير ساخت هايي كه 
معلوم نش��د چه بوده اند و حاال چه اتفاقي رخ داده كه 
مي توانند تنها ۵۰۰ نفر را به اس��تاديوم راه بدهند. در 
اين بين برخي معتقد بودند كه فيفا نمي تواند در امور 
داخلي كشور دخالت كند و اجباري براي حضور زنان به 
ورزشگاه بگذارد و برخي ديگر بر اين باور بودند كه رفتن 
زنان به ورزشگاه يك حق طبيعي است كه از آنها دريغ 
شده است. به هر حال هر چه بود با تمام اين كشمكش ها 
و اما و اگرها درهاي استاديوم به صورت كامال نصفه و 

نيمه به روي زنان باز شد.
ابتدا در بازي استقالل و مس كرمان در تاريخ ۳ شهريور 
۱۴۰۱ و يك بار ديگر هم در تاريخ ۹ شهريور ۱۴۰۱ براي 
بازي پرس��پوليس و صنعت نفت آبادان در هر بازي تنها 
۵۰۰ نفر از زنان توانستند بليت تهيه كنند و به ورزشگاه 
وارد شوند. هر چند طي روزهايي اخير شايعه اي مبني بر 
فروش ۴ هزار بليت به زنان براي بازي پرسپوليس مطرح 
شده بود اما اين باشگاه شايعات را تكذيب كرد و اعالم كرد 
تنها ۵۰۰ بليت براي زنان در نظر گرفته شده است. اما مساله 
اينجاست كه حضور زنان در ورزشگاه چه تاثيرات مثبت و 
منفي را به دنبال خواهد داشت. از نظر اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي پيامدهاي اين حضور چه مي تواند باشد. چرا در 
تمام اين س��ال ها با حضور زنان در ورزشگاه ها مخالفت 
شده است؟ و سواالت بي شمار ديگري كه پاسخ دادن به 
آنها تنها از عهده مديران و مسووالن بر مي آيد كه در مسند 

قدرت حضور دارند. اما مي توان پيامدهاي اين حضور را از 
نگاه كارشناسان در حوزه هاي مختلف نيز بررسي كرد.

   تاثيرات اجتماعي حضور زنان در ورزشگاه
سال هاس��ت به اين بهانه كه جو ورزش��گاه ها براي زنان 
مناسب نيست، چون تماشاگران از الفاظ ركيك استفاده 
مي كنن��د، از حضور نيم��ي از جامعه ب��راي حضور در 
ورزشگاه ها جلوگيري شده است. اين تصوير اشتباه باعث 
شده تا در تمام اين سال ها زنان از حق خود محروم باشند.

مصطفي اقليما، با بيان اين مطلب به »تعادل« مي گويد: 
اين تصور اشتباه نه تنها زنان را از حقشان محروم كرده كه 
باعث شده جوي بسيار ناسالم در ورزشگاه ها حاكم شود. در 
حالي كه حضور خانواده ها در كنار هم در ورزشگاه مي تواند 
باعث تلطيف فضا و البته امنيت بيشتر آن شود. در بسياري 
از بازي ها ما ش��اهد برخوردهاي خشن بين تماشاگران 
بوده ايم، برخوردهايي كه به دليل مردانه بودن استاديوم ها 
اتفاق مي افتد. در حال��ي كه اگر خانواده ها در كنار هم به 
تماشاي فوتبال بنش��ينند احتمال بروز چنين اتفاقاتي 
به صفر مي رسد. در واقع حضور زنان در ورزشگاه فضاي 
حاكم بر آن را تطهير مي كند.  او مي افزايد: از سوي ديگر 
جوانان نياز دارند تا انرژي جواني خود را درجايي تخليه 
كنند، جواني كردن را نمي توان تفكيك جنسيتي كرد، 
اينكه بگوييم پسرها حق دارند جواني كنند اما دخترها 
نه كامال غيرمنطقي اس��ت. رفتن به استاديوم و تشويق 
تيم مورد عالقه خود يكي از همان امكان ها براي تخليه 
انرژي جواني است، فرقي هم نمي كند دختر باشي يا پسر. 
اين همه بگيرو ببند و منع قانوني و تنها باعث مي شود تا 
جوانان احساس نااميدي داش��ته باشند، نياز اساسي ما 
در حال حاضر شادي است. براي اينكه بتوانيم جامعه را 
به پويايي برس��انيم نياز داريم كه شادي را به جوانان القا 
كنيم. جواني كه احساس شادي نداشته باشد نمي تواند 
دورنمايي از آينده داشته باشد، اگر چنين اتفاقي بيفتد 
 مساله ازدواج و فرزند آوري هم با مشكل مواجه مي شود. 
زير ساخت هايي كه مسووالن بايد به فكر آن باشند فراهم 

آوردن امكان شادي در جامعه است. 

   تاثيرات اقتصادي حضور زنان در ورزشگاه
سال هاست كه حضور زنان در بازار كار باعث شده تا چرخ 
اقتصاد چرخش بهتري داشته باشد، فارغ از مشكالتي 
كه در حال حاضر از لحاظ اقتصادي در جامعه وجود دارد 
كه نتيجه سياست گذاري هاي غلط دولتمردان است، 
يكي از نيروهاي محركه اقتصاد كش��ور زنان هستند. 
پويا عبداللهي كارشناس اقتصادي با بيان اين مطلب 
به »تعادل« مي گويد: در حال حاضر نمي توانيم بگوييم 
كه حضور زنان در ورزشگاه ها مي تواند تاثير اقتصادي 
شگرفي در صنعت فوتبال داشته باشد، اما همين شوق 
حضور در ورزش��گاه ها مي تواند باعث شود تا تيم هاي 
ديگري هم كه بليت فروشي مناسبي نداشتند به اين 
واسطه تماشاگر بيشتري را داشته باشند و از اين حضور 
سودي عايدشان شود. از سوي ديگر تاثيري كه اين مساله 
مي تواند در چهره بين المللي كش��ور ايجاد كند شايد 
منجر به اتفاقات مثبتي در زمينه هاي اقتصادي شود. 
به هر حال هر نوع آزادي بازخوردهاي بين المللي خوبي 
خواهد داشت. اينكه باالخره بعد از سال ها در ورزشگاه ها 
به روي زنان باز شده است تاثير مثبتي است كه گذر زمان 

آن را نشان خواهد داد.
او مي افزايد: وقتي خانواده ها در ورزشگاه حضور داشته 
باشند، تبليغات ميداني ورزش��گاه ديگر از حالت تك 

بعدي خارج مي شود و اين امر مي تواند حتي براي كساني 
كه در اين حوزه كار مي كنند هم منفعت هاي بسياري 
را به همراه داشته باشد. به هر حال عالقه به حضور در 
ورزش��گاه ها مي تواند چرخ اقتصاد ورزش كشور را نيز 
تكان ديگري بدهد، در حال حاضر كه بليت فروش��ي 
به ص��ورت محدود انجام مي ش��ود اما اگ��ر اين بليت 
فروش��ي به صورتي باشد كه هر دو طيف زنان و مردان 
از حق برابر برخوردار باش��ند حضور در ورزشگاه براي 
ديدن بازي فوتبال مي تواند به يكي از س��رگرمي هاي 
خانوادگي تبديل شود و به اين ترتيب ديگر با سكوي 
خالي استاديوم ها مواجه نخواهيم بود و اين يعني كمك 

به اقتصاد ورزش.

   گام اول در راهي طوالني
حاال كه زنان توانستند به يكي از مطالبات چندين ساله 
خود دست پيدا كنند، البته دس��ت يابي كامال محدود 
مي توان اميدوار بود كه اي��ن گامي مثبت در راه طوالني 
اس��ت كه پيش رو دارند. سال هاس��ت كه دختران اين 
سرزمين براي رفتن به استاديوم تالش كرده اند، نام دختر 
آبي در تاريخ ما ثبت خواهد شد، دختران بسياري بودند 
كه براي رسيدن به اين آرزوي خود تغيير چهره داده وبا 
قيافه اي مردانه خود را به س��كوهاي ورزشگاه رساندند، 

دختراني بودند كه دستگير ش��دند و مورد شماتت قرار 
گرفتند. اما باالخره اين طلسم شكست و درهاي ورزشگاه 
هر چند محدود و گزينشي به روي نيم ديگري از جامعه 
كه تاكنون از آن محروم بودند باز ش��د. هيچ اتفاق تلخي 
هم در اين رابطه رخ نداد، نه كسي صدمه اي ديد و نه خط 
قرمزي پايمال ش��د و از بين رفت. هر چه بود اشك هاي 
ش��ادي دختراني بود كه براي رسيدن به اين روز لحظه 
ش��ماري مي كردند. حضور آنها باعث بروز هيچ اتفاقي 
نش��د. آمدند تيم مورد عالقه ش��ان را تش��ويق كردند و 
رفتند. ام��ا اين ۵۰۰ بليت از اس��تاديوم ۱۰۰ هزارنفري 
سهمي بسيار اندك و ناچيز است براي آنها كه تمام اين 
سال ها چشم انتظار مانده اند. اما همين اندك هم نشان 
داد حضور زنان نه تنها آس��يب زننده نيست كه مي تواند 
تلطيف كننده هم باشد. خيلي ها انتظار دارند در آينده اي 
نزديك در كنار خانواده هايش��ان به اس��تاديوم ها بروند، 
تقسيم بندي كردن جايگاه هاي استاديوم كار سختي به 
نظر نمي رسد، همانطور كه در بسياري از كشورهاي دنيا 
و حتي كشورهاي مسلمان هم اين اتفاق رخ داده و باعث 
بروز هيچ حادثه اي هم نشده است. ما براي بازي هاي ملي 
در خانه هم به اين سرمايه ها احتياج داريم. براي اينكه زنان 
هم جزوي از سرمايه هاي اين كشور به حساب مي آيند و 

حذف آنها ضربه مي زند نه حضورشان.

گزارش

»تعادل« تاثيرات اجتماعي و اقتصادي  حضور زنان در ورزشگاه ها را بررسي مي كند 
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