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يادداشت- 1

صدايي كه بايد شنيده شود!
چند روزي بيش��تر از برگزاري 
آزمون سراسري دانشگاه ها در 
كشور و اما و اگرهاي بسيار در 
س��امت آن نگذش��ته بود كه 
مركز آمار گزارشي از وضعيت 
بي��كاري در كش��ور و س��هم 
فارغ التحصيان دانشگاهي در 
اين شاخص منتشر كرد. تقارن 
زماني اين دو واقعه، وضعيت بس بغرنج نسل جوان كشور را 

به خوبي ترسيم مي كند. 
گزارش مركز آمار از رقم بيكاري 9.2 درصدي در بهار امسال 
خبر مي دهد كه سهم فارغ التحصيان دانشگاهي از اين رقم 
39.7 درصد بوده است. طبق اين گزارش حدود 971 هزار 
نفر از فارغ التحصيان دانش��گاهي، بيكارند. در واقع روند 
توسعه كشور همپاي گسترش آموزش عالي نبوده است 
و همين عدم تناسب، سبب سرخوردگي جمعيت جوان و 
بااستعداد و كاهش جمعيت دانشجويي كشور شده است. 

چنانكه در سال تحصيلي گذشته )1400- 1399( مجموعا 
حدود سه ميليون و دويست هزار دانشجو در دانشگاه هاي 
كشور مشغول تحصيل بوده اند كه اين رقم شش سال قبل 
و در س��ال تحصيلي 1394- 1393 حدود چهار ميليون 
و هش��تصد هزار نفر بوده اس��ت. در واقع طي اين سال ها 
چيزي حدود يك و نيم ميليون نفر از جمعيت دانشجويي 
كشور كاسته شده است.  اين كاهش ميزان دانشجويان و 
كاهش شوق تحصيل در دهه اي اتفاق مي افتد )دهه نود( 
كه از آن به دهه از دست رفته اقتصاد ياد مي شود. دهه اي با 
رشد اقتصادي صفر و سرمايه گذاري منفي و تورم باالي 20 
درصد. در اين فضاي اقتصادي طبعا امكان ايجاد اشتغال، 
به خصوص در بخش هاي مولد به ش��دت كاهش يافته و 
با سخت تر ش��دن ارتباط با جهان خارج در اثر تنش هاي 
سياس��ي، انتقال دانش فني و تكنولوژيكي جهت ارتقاي 
رشته فعاليت هاي صنعتي متناسب با نياز فارغ التحصيان 
دانشگاهي بسيار دشوار شده است.  چنانكه كاهش رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت را مي توان از كاهش شديد تعداد 
شركت كنندگان رشته رياضي فيزيك مشاهده كرد كه در 
ادامه در صفحه 3 سال جاري به... 

حسين حقگو

در جلسه فوق العاده مجمع براي بررسي برنامه هفتم توسعه جمع بندي شد

 ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت ها و نرخ ارز و كاهش نرخ تورم 
به ميزان ۷ واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تك رقمي نمودن آن تا پايان برنامه

يادداشت-3يادداشت-2 توسعه

 بازگشت 
وزارت بازرگاني

مسووليت اجتماعي وزارت راه 
در پس كرانه بنادر 

در جديدترين نوشتار از دكتر محمود سريع القلم بررسي شد

چرا نمي توانيم بين المللي شويم؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از ادغام چهار وزارتخانه بزرگ 
اقتصادي به وجود آمد. وزارت 
صنايع سنگين، صنايع سبك، 
بازرگاني و معدن. به اين ترتيب 
مشخص مي ش��ود كه حوزه 
فعاليت اي��ن وزارتخانه تا چه 
اندازه بزرگ و همه جانبه بوده 
و وقتي مش��روح وظاي��ف آن را اعام مي كني��م نياز به 
بررسي چه ساختار پيچيده اي داريم. در نگاه اول بايد به 
اين موضوع توجه كرد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بايد به شكل همزمان بررسي مشكات، چالش ها و اهداف 
بخش هايي مانند صنعت، معدن و بازرگاني را در دستور 
كار قرار مي داده و اين در حالي اس��ت كه عما هر يك از 

اين بخش ها مانند يك وزارتخانه مستقل عمل مي كند.
يك��ي از كارهاي خوبي كه وزير فعل��ي صمت انجام داد 
تغيير برخي ساختارها و مشخص كردن جزييات اصلي 
فعاليت اين حوزه بود. در جدول جديد مشخص شده كه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در 24 محور كان وظيفه 
و مسووليت دارد و بايد به آنها رسيدگي كند. اين در حالي 
است كه آخرين مطالعات روز جهاني نشان مي دهد كه يك 
مدير در بهترين حالت توانايي بررسي و پيگيري مشكات 
هفت حوزه را دارد، يعني ما به عهده وزير صمت مسووليت 
بخش هايي را گذاشته ايم كه حداقل بيش از سه برابر توان 
فردي يك ش��خص اس��ت، پس به اين ترتيب مشخص 
مي شود كه از همان ابتدا نيز امكان آن وجود نداشته كه 

وزراي صمت در مديريت اين بخش موفق شوند.
تنها يك بررس��ي اجمالي در حوزه بازرگاني به ما نشان 
مي دهد كه چه ميزان فعاليت و بررس��ي شرايط در اين 
بخش وجود دارد. ب��راي مثال در ح��وزه روابط تجاري 
خارجي ما بايد به طور دقيق مشخص كنيم كه رابطه ما با 
بيش از 1۸0 كشور دنيا بايد چگونه تعريف شود. ما به چه 
شكل وارد پيمان هاي منطقه اي و تجاري خواهيم شد. 
عضويت ما در پيمان هايي مانند اكو، اوراسيا و شانگهاي 
بايد به چه شكل هدف گذاري شود. استفاده از ظرفيت ها 
چگونه باشد و چطور ما ميان امنيت ملي و توسعه تجاري 
رابطه برقرار كنيم. قوانين ص��ادرات و واردات ما بايد به 
چه ش��كل باش��د كه هم اقتصاد از آن بهره مند شود هم 
توليدكننده آسيب نبيند و هم نيازهاي داخلي جامعه به 
شكل كامل تبيين شود. در روابط جزيي ايران با هر كشور 
بايد سياست ها چگونه باشد؟ رايزن هاي تجاري ما به چه 
شكل فعاليت كنند؟ و سواالت بسيار ديگري كه تنها در 

حوزه روابط تجاري خارجي مطرح هستند.
در رابطه ب��ا تجربه هاي خارجي نيز بايد م��ورد به مورد 
بررسي كنيم. براي مثال كشوري مانند ژاپن چند وزارت 
اقتصادي خود را در يك ساختمان جا داده اما كشورهاي 
ديگر به وزارت بازرگاني خود اهميت ويژه اي مي دهند. 
ما بايد بپرسيم كه آيا اقتصاد ما از كشورهايي مانند چين، 
ادامه در صفحه 3 هند و... 

كرانه ه��اي جنوب��ي اي��ران از 
خوزستان تا چابهار با در اختيار 
داش��تن منابع عم��ده نفتي، 
بازرگاني، ماهيگيري، راه اندازي 
مراكز لجس��تيكي مي بايست 
پايه هاي استراتژيك جمعيتي 
ايران باش��ند كه متاسفانه اين 
گونه نيست؛ به طوري كه عمده 

كانون جمعيتي ايران به مركز گرايش داشته است. 
شايد از ترس هجوم هاي گذشته به فات سرزميني، ايرانيان 
سعي كردند كه تمركز جمعيتي خود را به فات مركزي 
قرار بدهند. تاكيد درس��ت رهبر انقاب مبني بر ضرورت 
توجه به اقتصاد درياپايه و به خصوص توجه ويژه به توسعه 
سواحل مكران و برنامه ريزي براي گسترش شهرنشيني و 
انتقال كانون هاي جمعيتي به سواحل جنوبي، ضرورت 
ارتباط بيش از پيش سواحل، فراساحل، كرانه و پس كرانه 

را دوچندان كرده است.
شرايط اقليمي ايران و در راستاي حكمراني آب و ضرورت 
انتقال صنايع آب بر از فات خش��ك مركزي به سواحل و 
كرانه هاي خليج فارس، موضوع ضرورت توجه و انجام آينده 
پژوهي در حوزه پس كرانه ها و كرانه ها را دوچندان مي كند.

 اس��تان هاي خوزستان، بوش��هر، هرمزگان و سيستان و 
بلوچستان به رغم موقعيت ژئوپليتيكي، دارا بودن سواحل 
و داشتن بنادر تجاري و ترانزيتي مانند امام خميني، بوشهر، 
شهيد رجايي، شهيد بهشتي و چابهار، بهره مندي از منابع 
معدني و انرژي غني، مي بايس��ت داراي باالترين ضريب 
توسعه يافتگي و در حقيقت باالترين كانون هاي جمعيتي 
ايران زمين باشند كه اينگونه نيست. عاوه بر اين شواهد 
نش��ان مي دهد كه تغييرات اقليمي در دهه اخير نيز اين 

بحران را دوچندان مي كند. 
 به نظر مي رسد به دليل حاكم بودن نگاه مركز - پيرامون 
طي دهه هاي اخير بنادر جنوبي كشور نتوانسته اند نقش 
مستقيمي در توس��عه پس كرانه ها داشته باشند كه اين 
امر ش��ايد ناشي از نگاه توسعه اي مركز - پيرامون بوده كه 
دهه هاست در ايران حاكم است. نگاهي كه در آن به بنادر 

جنوبي به عنوان مناطق پيراموني نگريسته است. 
رابطه بندر و شهرهاي پس كرانه جنوب ايران مي بايست 
تابع يك الگوي تدريجي توس��عه از بن��در به عنوان مركز 
ي��ك كانون پرقدرت توس��عه به ش��هرهاي پ��س كرانه 
پيرامون باش��د اما به نظر مي رس��د اين ام��ر در ايران اين 
گونه نيس��ت به  طوري كه بنادر و پ��س كرانه هاي آن به 
مثابه مناطق پيراموني شدند و اين امر عدم توسعه يافتگي 
ش��هرهاي واقع در پس كرانه هاي بنادر و در نتيجه عدم 
 جذابيت ب��راي شهرنش��يني را دو چندان كرده اس��ت.

در اغلب نقاط جهان، بنادر س��هم فراواني در يكپارچگي 
مناطق پس كرانه اي و برقراري توسعه متوازن ايفا مي كنند.

 بررسي ها نشان مي دهد كه به  طور كلي بنادر اصلي سواحل 
جنوب در حالي عمده واردكننده كاالهاي مصرفي مورد نياز 
ادامه در صفحه 3 در... 

كانوني ترين علتي كه يك كش��ور بين المللي مي ش��ود، 
ساختار اقتصادي آن است. به محض اينكه دولتي تصميم 
گرفت و مقرر كرد مسووليت توليد، توزيع، كسب درآمد، 
ايجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بين المللي 
شدن اقتصاد و كشور خود را از ميان برداشته است. نمونه 
بارز اين وضعيت، اتحاِد جماهير شوروي است. در مقابل، 
وقتي دولتي زنجيره توليد، مصرف، درآمد و اش��تغال را 
به بخش خصوصي محول كند، »مجبور« مي شود نظام 
اقتصادي خود را در مع��رض اقتصاد بين الملل قرار دهد. 
بخش خصوصي به قيمت، فروش، بهينه سازي مواد اوليه، 
رقابت، كيفيت خدم��ات، زمان، كارآمدي و وضعيت بازار 
حساس است. بخش خصوصي ساختاري دارد كه اجازه 
نمي دهد كارمند تا ساعِت 10 صبح مشغول صرف صبحانه 
باشد يا با مشتري بدرفتاري كند يا كاالي نامرغوب عرضه 
كند. هر لحظه و هر رفتار با اهميت اس��ت. عاوه بر بازار و 
رقابت داخلي، بخش خصوصي به محض ورود به بازارهاي 
خارجي »مجبور« است كارآمد و رقابتي باشد. اگر صنعت 
خودرو در 10 كش��ور ديگر فروش داش��ت و با هيونداي و 
تويوتا رقابت مي كرد، آيا مي توانس��ت به توليد خودروي 
بي كيفيت ادامه دهد؟ زيمنس در ۸0 كشور فعاليت مي كند. 
در محافل صنعتي جهان، دقت، زمان شناسي، كيفيت و 
برنامه ريزي زيمنس زبانزد همگان اس��ت. چه در صحنه 
داخلي و چه بين المللي، اگر س��اختار رقابتي نباشد، چه 
دليلي دارد شركتي به كيفيت اهميت دهد؟ وقتي رقابت 
نباشد، چه اهميتي دارد كه مشتري رضايت داشته باشد؟ 
صنعت خودروي كره جنوبي بيست سال در صحنه جهاني 
زحمت كش��يد تا در كنار صنعت خودروي امريكا، ژاپن و 
آلمان قرار گيرد. ش��ركت هواپيمايي تركيه، هتل داري، 

صنعت رس��توران و مراكز خريد اين كش��ور چند دهه با 
فرانسه و ايتاليا رقابت كردند تا كشورشان را در 10 كشور اول 
مقصد توريسم جهان قرار دهند. بين المللي شدن اقتصاد 
يك كشور، پيامد بسيار تعيين كننده اي نه تنها در توليد 
و معاش، بلكه در شخصيت و رفتار آحاد يك جامعه دارد: 
شفافيت قوانين، مقررات، سياست گذاري ها و آيين نامه ها. به 
محض اينكه شركتي بين المللي شد، بايد عمليات و گردش 
كار خود را شفاف سازي كند چون به محض كوچك ترين 
تقلب، حيله گري، حساب سازي و تزوير، اعتماد، جايگاه 
و ارزش س��هام خود را در بازار از دس��ت مي دهد. رقابت و 
بازار، درس��تكاري را هم به دنبال مي آورد ن��ه ضرورتًا به 
واسطه مباني اخاقي بلكه به موجب اعتماد سازي، جلب 
مشتري و با هدف افزايش فروش وسهم بازار. شفاف سازي 
سازماني، شفافيت رفتاري افراد را به دنبال مي آورد. اقتصاِد 

يك كش��ور نمي تواند بين المللي ش��ود ولي در هاله اي از 
ابهام، مديريت سازمان هاي موازي، گيرو دار بوروكراسي، 
بازي با آمار و تغيير خلق  الساعه سياست گذاري  ها بماند. 
همين كه اقتصاد بين المللي شد، »مجبور« است شفاف 
باشد. جالب توجه اينكه حكومِت ويتنام، متمركز، اقتدارگرا 
و كمونيستي ولي اقتصاد آن بين المللي، شفاف و رقابتي 
است. مالزي، سنگاپور، تركيه، اندونزي و مكزيك نيز در اين 
چارچوب قرار مي گيرند. استنتاج مقايسه اي اين كشورها، 
اين اصل را اثبات مي كند كه دموكراس��ي ضرورتًا مقدمه 
رشد و توسعه اقتصادي نيست. در كِل جهان ظاهراً فقط در 
يك كشور، تقدم و تأخر توسعه اقتصادي و توسعه سياسي 
بحث مي شود. بقيه حاكميت ها عمومًا مستقل از ماهيت 
نظام سياسي آنها، »تصميم« گرفته اند اقتصاد و بين المللي 
شدن اقتصاد را مبنا قرار دهند. چندين دهه است در كشور 

بحث »شايسته ساالري« مي شود. وقتي ۸5درصد اقتصاد 
يك كشور نزد نهاد دولت است، تحقق »شايسته ساالري« 
در نظام اجتماعي امري نزديك به محال است. چندين دهه 
است در كشور بحث مي شود چگونه از »مديريت هاي فردي 
به مديريت هاي سيستمي« حركت كنيم. تنها با اقتصاِد 
غيردولتي و بين المللي ش��دن اقتصاد، مهارت و سيستم 
اولويت پيدا مي كند. چندين دهه اس��ت در كشور بحث 
»كارآمدي و مبارزه با فساد مالي و اداري« در جريان است. 
اگر فعاليت و نظام بانكي به معناي دقيق و عملياتي كلمه، 
خصوصي باشد، هيچگاه بانك خصوصي 65 ميليون يورو 
بدون وثيقه به فردي وام نمي دهد و وقتي هم وام داد آنقدر 
مكانيزم هاي نظارتي دارد كه پروژه ها را تا سه سال به اتمام 
مي رساند. چندين دهه است نسبت به »فرار سرمايه« ابراز 
نگراني مي شود. ناكارآمدي ها و دخالت هاي دولتي است كه 
اقتصاد ناسالم و »بي ثباتي« به بار مي آورد و زمينه هاي فرار 

سرمايه را فراهم مي كند.
اتفاِق مهِم ديگري كه به موازاِت بين المللي شدِن اقتصاد 
مي افتد، اين است كه مردم به كار و فعاليت در كشورشان 
عاقه من��د مي ش��وند چون فض��ا و س��اختار الزم براي 
درآمدزايي و زندگي معقول وج��ود دارد. قابل اتكاءترين 
حاميان ناسيوناليسم و عاقه به وطن در ميان طبقه متوسط 
و بخش خصوصي است. در چنين جوامعي، نفوذ سياسي 
خارجي در حداقل خود مي باشد. اين طبقه به كشورش نياز 
دارد تا بهتر زندگي كند. اسراييلي ها در دهه 1960 به اين 
نتيجه رسيده بودند كه با توجه به درجه فقر در جامعه و دولت 
خاورميانه اي، با همان انگيزه اول )يعني مالي( مي توانند 
افراد را به خدمت بگيرند و نيازي به توسل به مّشوق هاي 
ادامه در صفحه 6 بعدي نيست.   

يادداشت-5 يادداشت-4

اولويت مشكالت اقتصادي است يا ...؟ درگيري بازار با ارزش معامالت
اين روزها بحث بر س��ر رعايت 
حجاب و حقوق اجتماعي افراد 
در جامع��ه باال گرفته اس��ت، 
بماند كه در ش��رايط كنوني با 
توجه ب��ه موضوعاتي به مراتب 
مهم تر اينگونه بر سر يك مساله 
پافش��اري كردن و اولويت قرار 
دادن موضوعي كه البته مي تواند 
در شرايط كنوني جامعه چندان هم اولويت نداشته باشد، 
جاي س��وال بزرگي اس��ت اما... در تمام اين سال هايي كه 
گشت ارشاد در كش��ور فعاليت مي كند، فارغ از رفتارهاي 
بعضا اشتباهي كه از سوي برخي از آنها با زنان و دختران اين 
سرزمين رخ داده است، مساله حجاب تغيير محسوسي در 
جامعه ما نكرده است. در واقع نه مردم باحجاب تر شده اند و 
نه بي حجاب تر. در بر همان پاشنه اي مي چرخد كه در تمام 

اين سال ها چرخيده است، اما اينكه به يك بار در شرايطي كه 
وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم روز به روز بدتر مي شود 
و بس��ياري از افراد به دليل فقر ديگر توان پرداخت حداقل 
هزينه هاي زندگي ش��ان را ندارند، پرداختن به موضوعي 
كه قطعا اهميت آن از معاش مردم كمتر است و اين همه 
بحث و مجادله پيرامون آن ايجاد كردن چندان منطقي به 
نظر نمي رسد. در واقع موضوع حجاب آن چيزي نيست كه 
دستمايه مسووالن براي پرت كردن حواس مردم از اتفاقات 
ديگري كه در جامعه در حال رخ دادن است، شود. اين همه 
اباغيه و بخشنامه و ... نمي تواند مانع از اين شود كه مردم 
طرح پرس��ش هاي اساس��ي در مورد وضعيت اقتصادي، 
معيشت، اجاره مس��كن و ... را از دولت به دست فراموشي 
بسپارند. اينكه رييس دولت بدون در نظر گرفتن مشكاتي 
به اين بزرگي ناگهان دستور اجراي كامل مصوبه حجاب و 
ادامه در صفحه 8 عفاف را صادر مي كند...  

مولفه هايي همانند نرخ س��ود 
بين بانكي، دس��ت ك��ردن در 
جيب ش��ركت ها ك��ه وزارت 
صمت به صورت علني نش��ان 
داد، اتفاق��ات حوزه س��يمان و 
خودرو و درنهايت كاهش نرخ 
كاموديتي ها مي تواند اين هفته 
روي بورس اثر داشته باشد. بحث 
قيمت گذاري دستوري علنا به بازار سرمايه ضرر مي دهد. 
وزارت صمت هم نشان مي دهد كه اعتقادي به بورس كاال 
ندارد و موضوع به زيان بورس تمام مي شود. از سوي ديگر 
علي رغم اينكه نرخ دالر نيما سقف زده و بيشترين قيمت 
خود را دارد. اما هنوز يك فاصله قابل توجه بين دالر نيما و 
بازار آزاد وجود دارد همه اينها كه بازار را تحت تاثير قرار دادند.
اين هفته كاهش قيمت كاموديتي ها در بازار تاثير بسزايي در 

روند معامات خواهد داشت. تا زماني كه سايه اش ابهامات 
روي بازار سرمايه اس��ت و كاهش پيدا نمي كند. از سوي 
ديگر قيمت كاموديتي ها به همين صورت پيش رود، بورس 
به صورت منفي تحت تاثير قرار خواهد گرفت. بحث بلوك 
خودرويي ها نيز تاثير بسزايي در روند معامات بازار دارد. 
خودرويي ها فكر مي كنند توس��ط دولت سر كار گذاشته 
شده است البته مقداري شايعات توسط اهالي بازار سرمايه 
ساخته مي شود كه اين هم بازار را تحت تاثير قرار مي دهد. 
اگر بازار بخواهد رشد و حركت واقعي داشته باشد بايد ارزش 
معامات باال بيايد. زماني كه ارزش معامات بازار سرمايه 
پايين است، نمي توان به آن اميدوار بود يعني هر حركت 
مثبتي هم در اين بازار اتفاق بيفتد ناشي از كم شدن طرف 
فروش است نه تقويت طرف تقاضا. فروشنده هاي بازار كم 
شده اند يك واقعيت است و زماني كه تقاضا تقويت نشود 
ادامه در صفحه 7 نمي توان به... 

يحيي آل اسحاق

مريم شاهسمندي برزو حق شناس

سيد عبدالكريم محقق

وزارت اقتصاد شفاف سازي كند
خاندوزي كدام ماليات را بخشيده است؟

 پيام رهبر معظم انقالب 
به حجاج بيت اهلل الحرام

مرگ و ميرهاي كرونا دوباره دو رقمي شد

 شبهات 
معافيت مالياتي واردات

صفحه 7     صفحه 2    

ورود دستوري براي كنترل قيمت ها و تورم

صفحه 2    

 غرب مستكبر 
روز به روز ضعيف تر شده است

بازگشت غول كرونا

نيمي از فرودگاه هاي كشور 
قابليت بهره برداري ندارند

 شامخ خرداد 
به ۵۴,۷۳ واحد رسيد

آنگونه كه يكي از مسووالن س��ازمان هواپيمايي 
اعام كرده اس��ت، »از 105 فرودگاه كشور، فقط 
54 فرودگاه كشور عملياتي و تجاري است.« چندي 
پيش نيز، محمد محمدي بخش، رييس سازمان 
هواپيمايي اعام كرده بود، از 4٠٠ فروند هواپيماي 
مسافري، ٣٣٠ فروند »فعال« هستند و فقط١6٠ 
فروند هواپيما )40 درصد ن��اوگان( »اجازه پرواز« 
دارند.330 فروند هواپيماي فاقد اجازه پرواز، به دليل 
تعمير و نگهداري يا تامين موتور و قطعات موتور مورد 
استفاده قرار نمي گيرند. اين داده ها )زمين گير بودن 
صفحه 5 را بخوانيد 60 درصد از...  

طبق نظرسنجي انجام ش��ده از بنگاه هاي اقتصادي 
كش��ور در خردادماه، شاخص مديران خريد اقتصاد 
ايران )ش��امخ( در اين ماه 54.73 واحد برآورد شده 
كه از كاهش نرخ رش��د آن نسبت به ارديبهشت ماه 
حكايت دارد. در اين ماه به غيراز موجودي مواد اوليه 
يا لوازم خريداري شده ساير مولفه هاي اصلي بيشتر 
از 50 ثبت شده اند. به اعتقاد فعاالن اقتصادي افزايش 
نرخ ارز باعث كمبود نقدينگي فعاالن اقتصادي شده و 
بسياري از فعاالن با موجودي هاي قبلي توليد و خدمات 
را ارايه داده اند. از طرفي با افزايش شديد قيمت ها، قادر 
صفحه 7 را بخوانيد به توليد و...  

صنعت هوايي
در كما

 نگراني عمده 
صاحبان بنگاه ها



حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيام به حجاج بيت اهلل الحرام، 
وحدت و معنويت را دو پايه اساس��ي حج و دو عامل عزت و 
سعادت امت اسالمي خواندند و خاطرنشان كردند: غرب 
مستكبر در منطقه حساس ما و اخيراً در همه جهان روزبه روز 
ضعيف تر شده است، البته از كيد دشمن حتي يك لحظه 
نبايد غفلت كرد. متن پيام رهبر انقالب اسالمي كه صبح 
امروز )جمعه( حجت االسالم والمسلمين نواب )نماينده 
ولي فقيه در امور حج و زيارت و سرپرست حجاج ايراني( آن 

را در صحراي عرفات قرائت كرد، به اين شرح است: 

» بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم
والحمد هلّل رّب العالمين و صّلي اهلل علي محّمد المصطفي 

و اهلل الّطاهرين و صحبه المنتجبين
خداي عزيز و حكيم را س��پاس ميگوييم كه موسم 
مبارك حج را بار ديگر ميعاد ملت هاي مسلمان قرار 
داد و اين مسير فضل و رحمت را به روي آنان گشود. 
اّمت اس��المي اكنون ب��ار ديگر مي توان��د وحدت و 
يكپارچگي خود را در اين آيينه شّفاف و ابدي مشاهده 

كند و از انگيزه هاي تشّتت و تفّرق روي بگرداند.
وحدت مس��لمانان يكي از دو پايه اساس��ي حج است كه 
چون با ذكر و معنويت -كه پايه اساسي ديگر اين فريضه 
ُپر راز و رمز اس��ت- همراه ش��ود، مي تواند اّمت اسالمي را 
ِ الِعزَُّة  به اوج عّزت و سعادت برس��اند و آن را مصداق »َو هلِلَّ
َو لَِرس��ولِِه َو لِلُمؤِمنين« قرار دهد. حج، تركيبي از اين دو 
عنصر سياسي و معنوي است؛ و دين مقّدس اسالم آميزه 
ُپرشكوه و باعظمتي از سياست و معنويت است. دشمنان 
ملت هاي مسلمان در تاريخ اخير، كوشش انبوهي را براي 
سست كردن اين دو اكسير زندگي بخش، يعني وحدت و 
معنويت، در ميان ملت هاي ما به كار گرفته اند. معنويت را با 
ترويج سبك زندگي غربي كه تهي از روح معنوي و برآمده از 
كوته بيني ماّدي است، كمرنگ و بي رمق مي كنند، و وحدت 
را با گسترش و شّدت بخشيدن به انگيزه هاي موهوم تفرقه 

مانند زبان و رنگ و نژاد و جغرافيا به چالش ميكشند.
اّمت اسالمي كه اكنون نمونه كوچك آن در مراسم نمادين 
حج ديده مي شود، بايد با همه وجود، به مقابله برخيزد؛ يعني 
از سويي ياد خدا، كار براي خدا، تدّبر در كالم خدا، اعتماد به 
وعده هاي خدا را در ذهنيت همگاني خويش تقويت كند، و 

از سويي بر انگيزه هاي تفّرق و اختالف فائق  آيد.
آنچه امروز با قاطعيت مي توان گفت، آن است كه شرايط 
كنوني جهان و جهان اسالم براي اين تالش ارزشمند از 

هميشه مساعدتر است. زيرا اّوالً امروز نخبگان و بسياري 
از توده هاي مردم در كشورهاي اسالمي به ثروت عظيم 
معرفتي و معنوي خود توّجه يافته و به اهّميت و ارزش 
آن پي برده اند. امروز ديگر ليبراليس��م و كمونيسم به 
عنوان مهم ترين ارمغان تم��ّدن غرب، جلوه گري صد 
سال پيش و پنجاه سال پيش را ندارد. آبروي دموكراسي 
پول محوِر غربي با عالمت سؤال هاي جّدي روبرو است و 
متفكران غربي اعتراف مي كنند كه به سرگرداني معرفتي 
و عملي دچارند. در دنياي اسالم، جوانان، انديشمندان، 
مردان علم و دين با مشاهده اين وضعيت، به ديدگاهي نو 
درباره ثروت معرفتي خود و نيز به خطوط سياسي رايج 
در كشورهاي خود دست مي يابند، و اين همان بيداري 

اسالمي است كه همواره از آن ياد مي كنيم.
ثانياً اين خودآگاهي اسالمي، پديده اي شگرف و معجزآسا 
در قلب دنياي اسالم آفريده است كه قدرت هاي استكباري 
در برابر آن به شّدت دچار مشكلند. نام اين پديده »مقاومت« 
و حقيقت آن، ُبروز قدرت ايمان و جهاد و توكل است. اين 
پديده همان است كه درباره نمونه اي از آن در صدر اسالم، 
اين آيه شريفه نازل شد: اَلَّذيَن قاَل َلُهُم الّناُس اِنَّ الّناَس َقد 
َجَمعوا َلكم َفاخَشوُهم َفزاَدُهم ايمانًا َو قالوا َحسُبَنا اهلل َو نِعَم 
الَوكيُل* َفانَقَلبوا بِِنعَمٍة ِمنَ اهلل َو َفضٍل َلم يمَسسُهم سوٌء َو 
اتََّبعوا ِرضوانَ اهلل وَ اهلل ذو َفضٍل َعظيم. صحنه فلسطين يكي از 

جلوه گاه هاي اين پديده شگفت انگيز است كه توانسته رژيم 
طغيانگر صهيونيست را از حالت تهاجمي و عربده كشي به 
وضعيت دفاع و انفعال بكشاند و مشكالت سياسي و امنيتي 
و اقتصادي آشكار كنوني را بر آن تحميل كند. نمونه هاي 
درخشان ديگر مقاومت را مي توان در لبنان و عراق و يمن و 

برخي نقاط ديگر به وضوح مشاهده كرد.
ثالثًا در كنار اين همه، امروز دنيا شاهد يك الگوي موّفق و 
يك نمونه سرافراز از قدرت و حاكميت سياسي اسالم در 
ايران اسالمي اس��ت. ثبات و استقالل و پيشرفت و عّزت 
جمه��وري اس��المي، حادثه اي بس عظي��م و ُپرمعني و 
جّذاب اس��ت كه مي تواند انديشه و احساس هر مسلمان 
بيدار را به خود جلب كند. ناتواني ها و عملكردهاي بعضًا 
خطاي م��ا كارگزاران اي��ن نظام كه دس��تيابي كامل به 
همه بركات حكومت اس��المي را به تأخير انداخته، هرگز 
نتوانسته است پايه هاي مستحكم و گامهاي استواري را 
كه نش��ئت گرفته از اصول اساسي اين نظام است متزلزل 
سازد و پيش��رفت ماّدي و معنوي را متوّقف كند. در صدر 
فهرست اين اصول اساسي، حاكميت اسالم در قانونگذاري 
و اجرا، تكيه بر آراي مردمي در مهم ترين مسائل مديريتي 
كشور، استقالل سياسي كامل و عدم ركون به قدرت هاي 
ستمگر قرار گرفته است؛ و همين اصول است كه مي تواند 
محّل اجم��اع ملت ها و دولت هاي مس��لمان قرار گيرد و 

اّمت اسالمي را در جهت گيري ها و همكاري ها يكپارچه و 
مّتحد سازد. اينها زمينه ها و عواملي است كه اوضاع مساعد 
كنوني دنياي اسالم را براي حركت يكپارچه و مّتحد فراهم 
آورده است. دولت هاي مسلمان، و نخبگان ديني و علمي، 
و روشنفكران مستقل، و جوانان حقيقت جو بيش از همه 
بايد به بهره گيري از اين زمينه هاي مس��اعد بينديشند. 
طبيعي اس��ت كه قدرت هاي اس��تكباري و بيش از همه 
امريكا، از چنين گرايش��ي در دنياي اسالم نگران باشند و 
همه امكانات خود را در رويارويي با آن به كار برند و اكنون 
چنين است. از امپراتوري رسانه اي و شيوه هاي جنگ نرم، 
تا جنگ افروزي و شعله ور س��اختن جنگهاي نيابتي، تا 
وسوسه گري و خبرچيني سياسي، و تا تهديد و تطميع و 
رشوه.. همه و همه از سوي امريكا و ديگر مستكبران به كار 
گرفته مي شود تا دنياي اسالم را از مسير بيداري و سعادت 
خود جدا كنند. رژيم جنايتكار و سيه روي صهيونيست در 
اين منطقه هم يكي از ابزارهاي اين تالش همه جانبه است.

به فضل و اراده الهي اين تالشها در بيشتر موارد ناكام مانده 
و غرب مستكبر در منطقه حّساس ما و اخيراً در همه جهان 
روزبه روز ضعيف تر ش��ده است. پريشاني و ناكامي امريكا 
و همدس��ت جنايتكار او يعني رژيم غاصب در منطقه را 
مي توان در صحنه حوادث فلسطين و لبنان و سوريه و عراق 

و يمن و افغانستان به وضوح تماشا كرد.
در نقطه مقابل، جهان اس��الم مملّو از جوانان ُپرانگيزه و 
بانشاط است. بزرگ ترين سرمايه براي ساختن آينده، اميد 
و اعتماد به نْفس است كه امروز در جهان اسالم به ويژه در 
كشورهاي اين منطقه موج ميزند. همه وظيفه داريم اين 

سرمايه را حفظ كنيم و افزايش دهيم.
با اين همه، از كيد دشمن يك لحظه نبايد غفلت ورزيد؛ از 
غرور و غفلت بپرهيزيم و بر تالش و هشياري خود بيفزاييم 
و در همه حال، با توّجه و تضّرع از خداي قادر و حكيم كمك 
بخواهيم. حضور در مراسم و مناسك حج، فرصت بزرگي 

است براي توكل و تضّرع، و نيز براي تفكر و تصميم.
برادران و خواهران مس��لمان خود در سراسر جهان را 
دعا كنيد و توفيق و پيروزي آن��ان را از خدا بخواهيد. 
هدايت و كمك الهي به اي��ن برادرتان را هم در ادعيه 

زاكيه خود بگنجانيد.
والّسالم عليكم و رحمة اهلل

سيدعليخامنهاي
۵ذيالحجه۱۴۴۳
۱۴تير۱۴۰۱

اقتصاد کالنسیاست  ايـران2   Mon. July 11. 2022  2259   دوشنبه 20 تير 1401    11 ذي الحجه 1443  سال نهم    شماره  

ورود مسافر به كشور 
با رعايت پروتكل ها

رييس جمهور با تاكيد بر رعايت دستورالعمل هاي 
بهداش��تي پيش��گيري از كرونا با توجه به شرايط 
جديد اين بيم��اري، گفت: ورود مس��افر از تمامي 
مرزهاي زميني، هوايي و دريايي بايد همراه با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و انجام تست تشخيص كرونا 
باشد. آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در جلسه ستاد 
ملي مقابله با كرونا ضمن گراميداش��ت روز عرفه و 
تبريك به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد قربان، در 
مورد شرايط كرونا در كشور گفت: با وجود مشاركت 
مردم و زحمات كادر درمان بايد دستورالعمل هاي 
بهداشتي رعايت شود تا با سويه جديدي از بيماري 
مواجه نشويم يا اگر س��ويه جديدي نيز ايجاد شد، 

گسترش و فراگيري در كشورمان پيدا نكند.
رييس جمهور با اشاره به تاثيرگذار بودن رعايت اصول 
بهداش��تي براي مقابله با ويروس كرونا، اظهار داشت: 
الزم است افرادي كه داراي بيماري زمينه اي هستند 
نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي و زدن ُدز يادآور 
واكسن اهتمام بيشتري داشته باشند. رييسي نقش 
رسانه ها در ارتقا و استمرار رعايت دستورالعمل هاي 
پيشگيري از كرونا را مهم برشمرد و گفت: رسانه ها با 
كمك وزارت بهداشت موضوع آموزش مبارزه با كرونا 
را در جامعه ادامه داده و تقويت كنند. رييس جمهور 
همچنين با اشاره به ضرورت افزايش آزمايش تشخيص 
ويروس كرونا براي تقويت بيماريابي در سراسر كشور، 
بر ضرورت توس��عه واكسيناس��يون ُدز ي��ادآور براي 
پيشگيري از بيماري تأكيد كرد. رييسي نظارت بر ورود 
مسافران از مرزهاي كش��ور را ضروري خواند و گفت: 
ورود مسافر از تمامي مرزهاي زميني، هوايي و دريايي 
بايد همراه با رعايت پروتكل هاي بهداش��تي و انجام 
تست تشخيص كرونا باش��د. رييس جمهور در مورد 
برگزاري مراسم اربعين حسيني و اهميت برنامه ريزي 
براي هرچه بهتر برگزار شدن اين مراسم، گفت: يقين 
داريم امسال در مراسم اربعين با حجم بسيار زيادي از 
عالقه مندان براي زيارت اباعبداهلل الحسين)ع( مواجه 
خواهيم ش��د. در واقع اين مراس��م از اواخر ماه محرم 
آغاز و تا انتهاي ماه صفر ادامه خواهد داشت؛ هر چند 
مردم خودشان زمان سفر به عتبات عاليات را مديريت 
مي كنند اما ستاد مركزي اربعين حسيني )ع( نيز بايد 
برنامه ريزي ه��اي الزم را تدوين و ب��ه صورت فعاالنه 
اقدامات الزم را انجام دهد. رييسي با اشاره به اينكه در 
ماه هاي آينده شاهد بازگشايي مدارس و دانشگاه ها در 
كشور هستيم، تصريح كرد: از همين امروز بايد نسبت 
به آنچه الزم است در مدارس و دانشگاه ها براي مقابله 
با كرونا، انجام شود برنامه ريزي هاي الزم صورت گيرد. 
رييس جمهور با تقدير از سازندگان واكسن كرونا در 
كش��ور، گفت: اميدوارم با اين تعداد واكسن ساخته 
ش��ده ايراني و واكسن هاي تامين شده خارجي ديگر 
نيازمند واردات واكسن كرونا نباشيم و با همين شيب 
توليد واكسن در كشور نيازهاي مان تأمين خواهد شد.

تالش جدي ايران
براي آزادي حميد نوري

فرزند »حميد نوري«، زنداني ايراني در سوئد، با »كاظم 
غريب آبادي«، معاون امور بين الملل قوه قضاييه و دبير 
ستاد حقوق بشر كشورمان ديدار كرد. به گزارش پايگاه 
مديريت ارتباطات و اطالع رساني معاونت امور بين الملل 
قوه قضاييه و س��تاد حقوق بش��ر، »غريب آبادي« در 
اين ديدار، اقداماتي كه تاكنون در س��طوح مختلف در 
كش��ور و به ويژه قوه قضاييه و س��تاد حقوق بشر براي 
پيگيري پرونده »نوري« صورت گرفته را تشريح كرد. 
»غريب آبادي« با خودس��رانه خواندن بازداشت آقاي 
»نوري« و غيرقانوني بودن دادگاه و روند محاكمه صوري 
وي، نقض حقوق بشر وي توسط دولت سوئد در طول ۳۲ 
ماه گذشته كه در سلول انفرادي نگهداري شده را لكه 
ننگي در سابقه حقوق بشري اين كشور خواند و تاكيد 
كرد »جمهوري اسالمي ايران نهايت تالش خود را براي 
آزادي ايش��ان به كار خواهد بست.« دبير ستاد حقوق 
بشر كشورمان مواضع اصولي »نوري« در برابر تمامي 
فشارها و ظلم هاي وارده به وي را ستود و افزود: »ايشان 
زمان محدودي كه اين دادگاه غيرقانوني در اختيارش 
قرار داد را به فرصتي براي افشاي ماهيت واقعي گروهك 
تروريس��تي منافقين تبديل ك��رد.« »غريب آبادي« 
حمايت و دفاع از اتباع ايران در هر كجاي دنيا كه باشند 
را وظيفه ذاتي نظام دانس��ت و گفت: در اين مورد نيز 
حداكثر تالش خود را به كار بس��ته و خواهيم بس��ت. 
معاونت امور بين الملل قوه قضاييه از سازمان صدا و سيما 
و رس��انه هاي مختلف و همچنين سازمان هاي مردم 
نهاد خواست تا به قضيه »نوري« توجه ويژه اي داشته 
باشند و از ظرفيت هاي مختلف خود براي روشنگري 

و همچنين پيگيري وضعيت ايشان استفاده كنند.

مشموالن كاهش ماليات واردات
معاون درآمدهاي س��ازمان امور مالياتي گفت: تعداد 
بازرگاناني كه مش��مول كاهش ۵۰ درصدي ماليات 
علي الحساب ش��ده اند، شمار قابل توجهي را تشكيل 
مي دهند و اين تخفيف شامل تمام مواد غيرمصرفي 
اعم از مواد اوليه توليد و تجهيزات بيمارستاني مي شود.

به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، محمدتقي 
پاكدامن در پاسخ به اين شبهه كه نصف شدن ماليات 
علي الحساب مشمول توليدكنندگان نمي شود چراكه 
پيش از آن هم از ماليات علي الحساب معاف بوده اند، 
توضيح داد: بخشنامه اخير وزير اقتصاد تمام اشخاص 
حقيق��ي و حقوقي كه ماليات علي الحس��اب واردات 
كاالهاي غير مصرفي را به مي��زان ۴ درصد پرداخت 
مي كردند، شامل مي شود و ماليات علي الحساب آنها 
به نص��ف يعني ۲ درصد كاهش مي ياب��د.  وي تاكيد 
كرد: بخشنامه ۱۵ تيرماه وزير اقتصاد تمام تجاري كه 
كاالهاي غيرمصرفي را وارد مي كردند، شامل مي شود 
و اينطور نيست كه بخشنامه درباره افرادي صادر شده 
باش��د كه پيش از اين، معاف از ماليات علي الحساب 
بوده باش��ند. اين مقام مسوول در س��ازمان مالياتي 
ادامه داد: صرفا برخي از اش��خاص از جمله واحدهاي 
توليدي داراي مجوز فعاليت معتبر، پروانه بهره برداري 
يا جواز تاسيس از مراجع قانوني ذيربط، دستگاه هاي 
اجرايي داراي رديف بودجه در بودجه عمومي كشور، 
تعاوني هاي مرزنشينان، كاالهاي موضوع ماده )۱۱۹( 
قانون امور گمركي، كاالهاي فاقد جنبه تجاري همراه 
مسافر يا از طريق پست و كاالهاي اساسي طبق مصوبه 
كارگروه تنظيم بازار و همچنين اش��خاصي كه در دو 
سال اخير نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد 
مقرر قانوني اقدام كرده اند، تا ميزان مجاز طبق تصويب 
نامه مذكور نيازي به پرداخت ماليات علي الحس��اب 
واردات را نداش��ته اند. وي در پاسخ به اينكه بخشنامه 
اخير شامل كدام دسته از وارد كنندگان است، گفت: 
تمام واحدهاي توليدي، خود واردكننده مواد اوليه خود 
نيستند و بخش عمده اي از مواد اوليه مورد نياز آنها از 
طريق تجار تامين مي شود كه بر اين اساس، تصميم 
اخير اتخاذ و بخشنامه صادر شد.  پاكدامن گفت: براي 
مثال بازرگاناني كه تجهيزات پزشكي و بيمارستاني 
يا مواد اوليه مورد نياز كارخانجات را وارد مي كردند 
ي��ا بازرگاناني كه در س��ال اول و دوم فعاليت خود 
هستند و هنوز از پرونده مالياتي آنها ۲ سال نگذشته 
و مشمول معافيت پيشين نبودند، با بخشنامه اخير 
مش��مول كاهش مي ش��وند. وي اظهار كرد: اين 
تصميم با هدف كاهش هزينه توليد و تورم انجام 
شده و بر اساس آن، ماليات علي الحساب واردات 
كاالهاي غير مصرفي فارغ از اينكه وارد كننده آن 
چه شخصي باشد، مشمول ماليات علي الحساب 

كاهش نرخ از ۴ درصد به ۲ درصد شده است.

جديدترين وضعيت ماليات 
خانه هاي خالي

براس��اس اعالم س��ازمان امور مالياتي، اطالعات كل 
خانه هاي خالي شناس��ايي شده در س��ال ۱۴۰۰ به 
اين سازمان ارسال شده است و بعد از ارزش گذاري و 
محاسبه ماليات اين واحدهاي مسكوني تا پايان تيرماه، 
اطالعات آنها در درگاه مالياتي منتشر خواهد شد. در 
راستاي اجراي قانون ماليات خانه هاي خالي، در سال 
گذش��ته اطالعات ۵۶۸ هزار واحد مسكوني خالي از 
سكنه مربوط به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ براي اخذ ماليات 
به س��ازمان امور مالياتي ارسال ش��د. در اين زمينه، 
آخرين اعالم سازمان مالياتي در اوايل ارديبهشت ماه 
امسال به ايسنا حاكي از آن است كه از خانه هاي خالي 
معرفي شده حدود ۱۰ ميليارد تومان ماليات اخذ شده 
و در دو ماهه س��ال جاري نيز، ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار 
تومان درآمد عايد اين سازمان شده است. در اين بين، 
با توجه به كامل اجرا نش��دن قانون در سال گذشته، 
بايد اطالعات ۱۲ ماهه سال گذشته از خانه هاي خالي 
شناسايي شده به سازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات 
ارسال ش��ود كه در اين راستا، وزير راه و شهرسازي از 
گزارش حدود ۴۰۰ هزار خانه جديد خالي خبر داده 
اس��ت. عالوه براين، محمودزاده -معاون ساختمان و 
مسكن اين وزارتخانه نيز اعالم كرده كه ۱۲۰ هزار واحد 
مسكوني خالي شناسايي و به سازمان مالياتي معرفي 
شده است. اكنون سازمان امور مالياتي به ايسنا اعالم 
كرد كه اطالعات جديدي از وزارت راه و شهرس��ازي 
درباره خانه هاي خالي ارس��ال شده اس��ت اما بايد تا 
پايان تيرماه منتظر ماند كه اين واحدهاي مسكوني 
ارزش گذاري و ماليات آنها محاسبه شود تا اطالعات 
مالياتي آنها به صورت دقيق منتش��ر شود. براساس 
قانون ماليات خانه هاي خالي، سازمان امور مالياتي بايد 
تا پايان ماه جاري ماليات كل خانه هاي خالي شناسايي 
شده در سال قبل را به طور كامل محاسبه و براي مطالبه 
ماليات اق��دام كند. در اين بي��ن، اطالعات مربوط به 
ماليات خانه هاي خالي نيز تا پايان تيرماه امسال بايد 
در درگاه مالياتي به اطالع مشموالن برسد و آنها نيز تا 
پايان مردادماه سال جاري فرصت دارند كه ماليات خود 
را بپردازند. اگر مشموالن ماليات خانه هاي خالي تا 
پايان مردادماه امسال، ماليات را نپردازند، از سوي 
سازمان امور مالياتي براي آنها برگه مطالبه ماليات 
صادر خواهد شد. در آخر الزم به ذكر است كه طبق 
قانون ماليات خانه هاي خالي، اگر واحد مسكوني 
در شهرهاي باالي ۱۰۰ هزار نفر بيش از ۱۲۰ روز 
خالي از سكنه باشد، مشمول ماليات مي شود و به 
ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، ماهانه مش��مول 
مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره به ش��رح 
ضرايب سال اول معادل شش برابر ماليات متعلقه، 
سال دوم معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم 
به بعد معادل ۱۸ برابر ماليات متعلقه خواهد شد. در 
اين زمينه، قانون، وظيفه شناسايي خانه هاي خالي 
را برعهده وزارت راه و شهرس��ازي گذاشته است و 
بدين منظور، س��امانه امالك و اسكان در مردادماه 
س��ال گذش��ته آغاز به كار و مردم را ملزم كرد كه 
اطالعات سكونت خود را در اين سامانه اعالم كنند.

پيام رهبر انقالب به حجاج بيت اهلل الحرام

در جلسه فوق العاده مجمع براي بررسي برنامه هفتم توسعه جمع بندي شد

غرب مستكبر روز به روز ضعيف تر شده است

ورود دستوري براي كنترل قيمت ها و تورم
در شرايطي كه نرخ تورم ارايه ش��ده از سوي مركز آمار در 
خرداد ماه نشان از ركوردشكني هاي جديد تورمي داشت، 
به نظر مي رس��د كه موضوع مقابله با تورم از سطح دولت 
فراتر رفته و در كنار برنامه هايي كه نمايندگان مجلس ارايه 
مي كنند، اين بار مجمع تش��خيص مصلحت نظام نيز در 
اين رابطه برنامه اي جديد ارايه كرده است. هرچند دولت 
سيزدهم در حالي كار خود را آغاز كرد كه نرخ تورم ساالنه 
از مرز ۴۰ درصد گذش��ته بود و مردم در سال هاي گذشته 
فشار سنگين معيشتي را در اين زمينه تجربه كرده بودند 
اما دولت وعده داد كه با يك برنامه ريزي بلندمدت، اين نرخ 
را كاهش خواهد داد. هرچند عملكرد دولت س��يزدهم در 
ماه هاي ابتدايي فعاليتش اميدهايي را براي كاهش تورم 
ايجاد كرد و آمارها نيز از آغاز روند كاهشي حكايت داشتند 
اما پس از آنكه در روزهاي پاياني ارديبهشت موضوع اصالح 
نظام يارانه اي و حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در دستور كار قرار 
گرفت، شرايط به كلي متفاوت شد. آمارها نشان مي دهد 
كه در روزهاي پ��س از اجراي اين طرح، در كنار كاالهايي 
كه ارز دولتي شان حذف ش��ده بود، ديگر كاالها نيز روند 
صعودي قيمت را آغاز كردند تا در خرداد ماه تورم ماهانه دو 
رقمي ثبت شود و ركوردي جديد در اين حوزه به نام دولت 
س��يزدهم بخورد. هرچند دولت در روزهاي گذشته اعالم 
كرده كه تاثيرات تورمي ح��ذف ارز ترجيحي كوتاه مدت 
خواهد بود و نرخ تورم بار ديگر به شرايط قبل باز مي گردد 
اما ارزيابي هايي كه در بازار وجود دارد، نش��ان مي دهد كه 
همچنان روند صعودي قيمت ها در رابطه با بسياري از كاالها 
ادامه دارد و به اين ترتيب احتماال تورم تير ماه نيز كاهش 
قابل توجهي نسبت به خرداد ماه نخواهد داشت. در كنار آن 
طرح هايي دستوري نيز براي آينده اقتصاد ايران مطرح شده. 
از سويي وزارت دادگستري اعالم كرده كه بايد قيمت ها به 
۳۱ ارديبهشت امسال بازگردد و از سوي ديگر در مجلس 

نيز اعالم شده كه بايد قيمت هاي ۳۱ شهريور سال گذشته 
مالك عمل باشد، طرح هايي كه مشخص نيست در عمل تا 
چه حد توان مديريت فشار موجود بر بازار را خواهد داشت. 
در كنار اين طرح ها، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در 
جلسه فوق العاده خود به بررسي وضعيت اقتصادي كشور 
پرداخت��ه و از لزوم برنامه ريزي براي كاهش تورم و رش��د 
نقدينگي سخن گفته است. مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در جلسه اي فوق العاده كه به رياست آيت اهلل صادق آملي 
الريجاني و با حضور روساي سه قوه، رييس سازمان برنامه 
و بودجه و معاون بانك مركزي و رييس مركز پژوهش هاي 
مجلس و دبير و اعضاي مجمع برگزار شد، به بحث و بررسي 
پيرامون بررسي سياس��ت هاي كلي برنامه هفتم توسعه 
كش��ور پرداخت. بر اس��اس اين گزارش، اعضاي مجمع با 
بررسي پيشنهاد كميسيون مشترك تدوين سياست هاي 

كلي برنامه هفتم توسعه، در موضوع »ايجاد ثبات در سطح 
عمومي قيمت ها و ن��رخ ارز و كاهش نرخ تورم به ميزان ۷ 
واحد درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تك رقمي 
نمودن آن تا پايان برنامه« به جمع بندي رسيدند. اعضاي 
مجمع همچنين مقرر كردند: كنترل و مديريت نقدينگي و 
ايجاد تناسب در نرخ رشد نقدينگي و رشد ناخالص داخلي 
به گونه اي كه در هر س��ال حداقل ۲۰ درصد از نرخ رش��د 
نقدينگي كاسته شود. در موضوع نقدينگي و اعتبارات بانكي، 
اعضاي مجمع تصويب كردند كه »جهت دهي به نقدينگي و 
هدايت اعتبارات بانكي به فعاليت هاي مولد و جذابيت زدايي 
از فعاليت هاي غير مولد با اص��الح نظامات پولي، بانكي و 
مالي و تجاري« صورت پذيرد. در اين جلسه حجت االسالم 
سيد ابراهيم رييسي، با اش��اره به اهتمام دولت به كنترل 
نقدينگي و اهميت هماهنگي ميان سياس��ت هاي كلي و 
برنامه هاي تحولي در دولت گفت: توجه به سياس��ت هاي 
دول��ت، آهنگ حركت در كش��ور را هماهنگ تر مي كند. 
محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي نيز در 
اين جلس��ه بر ضرورت هدايت نقدينگي به سوي توليد و 
بازتعريف رابطه ماليات و نقدينگي و ابزارهاي سرمايه تاكيد 
كرد. محمدباقر ذوالقدر دبير مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام هم با اش��اره به هدف گذاري مجمع در اينكه اولويت 
برنامه هفتم پيشرفت اقتصادي عدالت محور است، اظهار 
داشت: پيشنهاد كميسيون مشترك رشد اقتصادي همراه 
با عدالت و بدون تورم اس��ت از اين رو مي بايس��ت در طول 
برنامه نقدينگي مديريت و كنترل شود و در پايان برنامه، 
تورم تك رقمي شود. هرچند تا زماني كه برنامه هفتم توسعه 
نهايي نشده و برنامه هاي اجرايي دولت براي مقابله با تورم 
مشخص نشود، معلوم نيست كه برنامه مجمع تشخيص 
تا چه ح��د اجرايي خواهد بود اما به نظر مي رس��د يكي از 
اصلي ترين موضوعاتي كه بايد به آن توجه داشت، همزماني 
پيگيري اين سياست ها با طرح هاي اصالحي دولت است. 
آن طور كه از صحبت هاي مقامات به نظر مي رسد، آنچه كه 
تاكن��ون رخ داده، گامي ابتدايي براي اصالحات اقتصادي 
است و احتماال گام هاي ديگري نيز در اين حوزه برداشته 
خواهد شد. يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه پيگيري آن 

در دستور كار قرار دارد بحث صدور كاالبرگ الكترونيكي به 
جاي يارانه نقدي ماهانه است. سيدمحمدرضا ميرتاج الديني 
درباره اينكه مجلس منتظ��ر اعالم نظر دولت درخصوص 
اجراي پايلوت هاي انجام شده در خصوص كاالبرگ است تا 
درباره اين امر تصميم گيري كند، گفت: منظور از كاالبرگ 
الكترونيكي همان كارت هاي يارانه اي است كه امروز در آنها 
يارانه نقدي واريز مي شود كه بعدها اگر دولت زيرساخت ها 
را آماده و فراهم كرد، اينها را به كاالبرگ ها اختصاص دهيم. 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: امروز 
هم در فروشگاه ها با همين يارانه ها افراد خريد مي كنند منتها 
چون در همان كارت يارانه قبلي واريز مي شود، مي توانند 
نقدي هم دريافت كنند. وي افزود: در ادامه طرح اين است كه 
اين كارت يارانه، يارانه كااليي شود يعني افراد با اين كارت ها 
كاالهاي مورد نياز خانواده ش��ان را در فروش��گاه هايي كه 
دستگاه كارتخوان براي اين كارت ها اختصاص داده مي شود، 
خريد كنند. نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو خاطرنشان كرد: 
دادن كاالبرگ به هيچ عن��وان در خريد كاالهاي عمومي 
محدويت ايجاد نمي كند كه به طور مثال فقط شامل مرغ، 
روغن و امثال اينها باشد بلكه اشخاص مي توانند هر كااليي 
كه مورد نيازش��ان اس��ت را از حبوبات گرفته تا گوشت و 
لبنيات و شوينده ها خريداري كنند. وي تاكيد كرد: يارانه 
كه براي جبران كاهش قدرت خريد مردم اس��ت امروز به 
صورت نقدي داده مي شود، فردا اگر زيرساخت هايش آماده 
شد به صورت كاالبرگ هاي الكترونيكي داده مي شود كه 
اتفاقا مي تواند باعث يك رقابت سالم بين فروشگاه ها شود 
به طوري كه فروشگاه ها مي توانند تخفيف هاي خوبي مانند 
كارت حكمت به خريداران خود دهند. ميرتاج الديني درباره 
رصد مجلس روي هوشمندسازي ارايه نان گفت: به شخصه 
خودم اين موضوع را پيگيري كرده  و مساله را مورد ارزيابي 
قرار داده ام. بله؛ بعضي از اشكاالت در شروع كار وجود داشته 
و طبيعي هم هست تا يك روش��ي راه بيفتد داراي ايراد و 
اشكال است. وي ادامه داد: ايراداتي كه در اين زمينه وجود 
داشت؛ از جمله زمان پخت و پز نانوايي ها در بعضي از شهرها 
بود كه كم شده بودند و ما به فرمانداران توصيه كرديم زماني 
كه درخواست ها از س��وي مردم زياد است، زمان پخت را 
طوالني يا تمام وقت كنند تا مشكلي پيش نيايد. اين نماينده 
مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: ارزيابي كه داشتيم 
نش��ان مي داد اين روش، روش خوب��ي در كنترل مصرف 
گندم و جلوگيري از فساد است و كاهش چشم گيري را در 
اين زمينه داشته ايم و از در خواست هاي غيرضرور در اين 
زمينه جلوگيري شده اس��ت. وي افزود: حدود ۳۰ درصد 
درخواست كاذبي كه براي نان داشته ايم، از بين رفته است 
كه در نهايت ۳۰ الي ۴۰ درصد صرفه جويي در مصرف آرد 
و گندم كشور به همراه خواهد داشت. اين صحبت ها نشان 
مي دهد كه به زودي يارانه نقدي نيز تغيير شكل خواهد داد 
و به جاي آن به مردم اعتباراتي داده مي شود كه بتوانند با 
استفاده از آن كاالهاي اساسي موردنياز خود را تهيه كنند. 
بايد ديد سرانجام همزماني اين سياست هاي اصالحي دولت 
با اولويت كاهش تورم چه مي ش��ود و آيا دولت سيزدهم 
توان آن را دارد كه به شكل همزمان اين دو سياست را 
پيگيري كند يا سرانجام يكي فداي ديگري خواهد شد. 



گروه بانك و بيمه |
ابع��اد پيدا و پنه��ان ارز ترجيحي با حض��ور تني چند از 
كارشناسان اقتصادي در ميزگرد فرهنگستان علوم بررسي 
شد.عباس شاكري- عضو پيوسته فرهنگستان علوم- در اين 
رابطه اظهار كرد: حساب هاي سر انگشتي بسيار ساده اي 
وجود دارد كه به ما نشان مي دهد اين نرخ هاي ارز موجود 
چقدر نا مرتبط هستند. طبق آمارهاي رسمي نقدينگي 
كشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳۶۰۰ 
برابر ش��ده است. توليد ناخالص داخلي حقيقي حدود دو 
برابر ش��ده است؛ بنابراين پتانسيل تورمي نقدينگي )اگر 
نقدينگي عامل يكه تورم باش��د( ۶۸۰۰ برابر شده است 
اما ش��اخص قيمت مصرف كننده در سال ۱۳۹۹ نسبت 
به س��ال ۵۷ حدود ۲۰۰۰ برابر ش��ده است؛ اين در حالي 
است كه يك دالر امريكا در زمان كنوني معادل ۲۵ سنت 
۱۳۵۷ قدرت خريد و ارزش دارد. ما به طور اسمي پول ملي 
را نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۴۵۰۰ برابر كاهش ارزش 
داده ايم كه با توجه به يك چهارم شدن قدرت خريد دالر در 
اين دوره در واقع پول ملي خود را به طور حقيقي در مقابل 
دالر ۱۸۰۰۰ برابر كاهش ارزش داده ايم كه اين نه با ۶۸۰۰ 
برابر شدن نقدينگي سازگار است )ضمن اينكه نقدينگي 
در اقتصاد درون  زا شده و در تعيين تورم دست باال ندارد( . 
نه با تفاوت تورم داخل و خارج در اين دوره سازگار است. به 
هرگونه اي كه حساب كنيم نرخ ارز را ۵ يا ۶ برابر مقداري 
كه با رش��د نقدينگي و تفاوت تورم داخل و خارج مرتبط 
است افزايش داده ايم آن هم به اس��م بازار ارز در حالي كه 
بازار عميق رقابتي ارز اصال در كش��ور وجود ندارد و آنچه 
وجود دارد يك ساختار بازاري غير شفاف و تنگ و تاريك كه 
جوالنگاه كاسبان تحريم و دست هاي منفعت طلب است.

قبل از س��ال ۱۳۹۷ با اين ارز ترجيحي سروكار نداشتيم. 
زماني كه به دنبال اعالم دولت امريكا مبني بر قصد خروج 
از برجام تنش هاي بي  ثبات كننده ارزي آغاز شد، عده اي به 
بهانه حمايت از صادرات و محافظت از ذخاير ارزي كشور و به 
ويژه با حمايت كاسبان تحريم، نرخ ارز را در مسير بي  ثباتي و 
پرش هاي بي  سابقه قرار دادند. بايد توجه داشت بازار ارز ما در 
دهه هاي اخير به ويژه در سال هاي اخير بازار عميق رقابتي 
نبوده و نيست زيرا ما از زمان افزايش چند برابري قيمت نفت 
در سال ۱۳۵۲ تاكنون يا مازاد ارزي داشته ايم يا كمبود؛ در 
حالي كه اگر بازار رقابتي ارز وجود داشت بايد قيمت مقدار 
عرضه و تقاضا را تسويه مي كرد. شاكري در ادامه سخنانش 
تصريح كرد: بنابراين از ديد ما مشكل اساسي اين است كه 
به اسم بازار ارز كه شكل رقابتي آن وجود ندارد نرخ  هاي نا 
مرتبطي در اقتصاد رايج كرده ايم كه با عوامل بنيادي مرتبط 
سازگار نيست و تنها با منافع صادر كنندگان مواد خام و ذي  
نفعان سازگار بوده و جز تورم هاي باال، بي ثباتي و جابه جايي 
عظيم درآمد از گروه هاي زيادي از مردم به عوامل نا مولد و 
كاسبان تحريم و قماري كردن اقتصاد نتيجه اي ندارد. در 
عمل ما اين نرخ  هاي ارز بي  ثبات كه نه از بازار رقابتي به 
دست آمده و نه با عوامل بنيادي مرتبط سازگار است را 
در اقتصاد حاكم كرديم و با آن نرخ ارز ترجيحي تعريف و 
بر اساس آن يارانه هاي هنگفت تعريف كرده ايم.به گفته 
وي اقتصاد كش��ور بيش از سه دهه است كه در مارپيچ 
»نرخ ارز - تورم - قيمت هاي كليدي «گرفتار شده و مدام 
افزايش نرخ ارز تورم ايجاد مي كند و تورم موجب باال رفتن 
دوباره نرخ ارز مي شود. در حين بكش پسكش نرخ ارز و 
تورم درآمدها جابه جا مي شود، فضاي اقتصادي ملتهب و 

افق  هاي تصميم گيري كوتاه مي شود و طبقات متوسط 
و پايين و عوامل توليد واقعي به شدت آسيب مي  بينند.

    مارپيچ خطرناك را متوقف كنيد!
شاكري مشكل اصلي را وجود اين مارپيچ خطرناك عنوان 
كرد و گفت: مشكل اصلي و علت تورم، كسري بودجه، رشد 
باالي نقدينگي و رشد پايين توليد و سرمايه گذاري،… 
بي ثبات كردن پول ملي و بي  ارزش كردن مستمر آن است 
بنابراين هم نرخ  هاي ترجيحي و يارانه هايي كه بر اساس 
پرش هاي نا موجه ارزي تعريف شده و موضوعيت مي يابد 
مبناي منطقي و منصفانه ندارد. همه تأكيد ما اين اس��ت 
كه اين مارپيچ خطرناك را متوقف كنيد طبق نظريه پولي 
و تورمي تعيين نرخ ارز، شاخص قيمت ها از سال ۱۳۵۷ تا 
امروز دو هزار برابر شده و ارزش دالر امريكا به يك چهارم 
۴۳ سال قبل تقليل يافته و نقدينگي مستعد براي پوشش 
دادن توليد حقيقي ۶۸۰۰ برابر شده است؛ لذا اين نرخ ارز 
رايج كنوني ۵ تا ۶ برابر نرخي است كه با نظريه برابري قدرت 
خريد، نظريه پولي و تورمي تعيين نرخ ارز به دست مي آيد.

وي ادامه داد: گفته مي شود كه هزينه توليد در كشور ما باال 
است و اگر ما بخواهيم كاال صادر كنيم بايد نرخ ارز باال باشد 
پاسخ ما اين است كه رعايت مقياس بهينه را كه نبايد مردم 
پرداخت كنند پرش دادن نرخ ارز به نرخ  هاي باالتر از آنچه 
 متغيرهاي بنياني فوق اقتضاء مي كند، تشويق نا كارايي، 
نا بلدي، فساد و سوء مديريت  هاي گسترده است. وقتي 
چند بار استراتژي توسعه صنعتي ارايه مي كنيم و در آن 
به عامل حياتي و در عين حال ابتدايي مقياس اشاره اي 
نمي كنيم در عمل هزينه هاي توليد را به چند برابر متوسط 
جهاني افزاي��ش مي دهيم كه راه حلش اصالح مقياس و 
ايجاد نقشه صنعتي واقع گرا و قابل اجرا است نه بي  حيثيت 
كردن پ��ول ملي.اين همه بي ثباتي، ش��كاف طبقاتي، 
رش��د بي رويه فقر، رواج بزهكاري و سرقت، رشد پايين 
سرمايه گذاري و توليد نتايج منطقي بازي كردن اينگونه 
با نرخ ارز است و دولت ها اگر اين مارپيچ را از كار نيندازند 
مشكالت ذكر شده به طور فزاينده اي باز توليد خواهد شد 
و جامعه روي ثبات به خود نمي  بيند در همين راستا بايد 
ريل سياست گذاري را از اساس تغيير داد و مارپيچ مذكور 
را از كار انداخت.شاكري معتقد است تورم دورقمي، باال و 
نامتناسب كه براي چند دهه در كشور ماندگار شده است 
نتيجه بي ثباتي نرخ ارز است و باز توليد تورم  هاي باال در 
كشور و اوج هاي تورمي حاصل شوك هاي ارزي بوده است. 

عضو پيوسته فرهنگستان علوم تصريح كرد: در اين چند 
سال اخير كه حدود ۱۰ برابر پول ملي را بي ارزش كرده ايم، 
ذخاير ارزي حفظ و فرار سرمايه كم شد؟ در اين چند سال 
اخير ايرانيان بيشترين ملك و خانه را در بعضي كشورهاي 
همسايه و غير همسايه خريده اند و فرار سرمايه شدت يافته 
است؛ باز هم تأكيد مي كنم بايد اين مارپيچ مخرب و پر 
مخاطره را از كار انداخت. جراحي و اصالح واقعي در اين 
است نه چيز ديگر. اما در مورد سياست حذف ارز كاالهاي 
اساسي با وجود اينكه تصميمي است كه گرفته شده و در 
حال اجرا است و نبايد خيلي به آن دامن زد اما ارزشيابي 
مختصر آن، درس  هاي گوناگوني براي آينده دارد. عضو 
پيوسته فرهنگستان علوم در ادامه سخنانش اظهار كرد: 
در كنار چنين ادعايي افرادي هم با ادعاي اينكه كار مدلي 
و كمي آنها نشان مي دهد تورم ناشي از اين سياست ۵ تا 
۶ درصد بيشتر نخواهد بود بر ضرورت اين كار پافشاري 
مي كردند اما وقتي انجام شد مشاهده كرديم كه چگونه 
قيمت كاالهاي مشمول به شدت افزايش يافت و اثرات 
قيمتي اين سياست براي كاالهاي مشمول تا چند ماه بعد 
بيشتر هم مي شود و به جاي چند قلم محدود كاال، ده ها 
و صدها بلكه هزاران كاال با پرش قيمت مواجه ش��دند و 
طبقات پايين و متوسط به شدت تحت تاثير قرار گرفتند.

    حذف رانت 
سبب رونق توليد و اشتغال مي شود

همچنين فرشاد مومني، عضو وابسته فرهنگستان علوم در 
ادامه اين ميزگرد اظهار كرد: وقتي كه يك سياست بالغ بر 
۳۰ سال، دايماً با وعده هاي يكسان مطرح و به اجرا گذاشته 
مي شود و در طول اين ۳۰ سال حتي يك بار هم موفقيتي 
به همراه ندارد، اما اصرار غيرمتعارفي براي تكرار اين تجربه 
شكست خورده، مشاهده مي شود، به قرينه مي توان دريافت 
كه وزن و ضريب اهميت وجه معرفتي كمتر و نقش و نفوذ 
مالحظات مربوط به منافع گروه هاي خاص، در آن بيشتر 
است. ماجراي تضعيف ارزش پول ملي در ايران بالغ بر سه 
دهه گذش��ته، يك مثال كالسيك از غلبه وجوه منفعتي 
بر وجوه معرفتي اس��ت از آغازين روزهاي تمّس��ك نظام 
سياس��ت گذاري به اين سياست تا به امروز، همواره گفته 
شده است كه در اثر افزايش نرخ ارز، ما جلوي رانت و داللي 
و سوءاستفاده ها را مي گيريم، صادرات را افزايش مي دهيم، 
واردات را كاهش مي دهي��م. مومني تصريح كرد: در يك 
فاصله زماني كمتر از يك فصل پس از به اجرا در آمدن اين 

سياست، جهش بي سابقه اي در قيمت كاالهاي اساسي 
اتفاق افتاده است. به طور متوسط ۱۶ قلم كاالهاي اساسي 
در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ به طور متوسط بيش از 
۱۰۰درصد افزايش قيمت دارند اين مساله در مورد روغن 
مايع با ۳۳۲درصد، روغن نباتي جامد با ۲۷۲درصد، برنج 
ايراني با ۱۶۴درصد، ماست با ۱۲۲درصد، سيب زميني با 
۱۷۲درص��د، ماكاروني با ۱۶۹درصد، و رب گوجه فرنگي 
با ۱۲۹درصد و پنير با ۱۲۶درصد افزايش قيمت، موجب 
ش��ده كه ما به يك ركورد تاريخي در تورم نقطه به نقطه 
برسيم كه از زمان اشغال ايران در شهريور ۱۳۲۰ تا امروز، 
چنين جهشي مشاهده نمي شد. عضو وابسته فرهنگستان 
علوم در ادامه سخنانش تأكيد كرد: بنابراين بايد به نظام 
قاعده گذاري هاي اساسي كشور صميمانه و مشوقانه تذكر 
و بلكه هش��دار داد كه به هوش باشند اين شيوه اغواگري 
سياس��ت گذار و نش��ان دادن دِر باغ س��بز و شكست آن 
سياست ها يك بار ديگر تكرار شده و توصيه موكد ما اين 
است مانند تجربه هاي ديگر اينگونه نباشد كه سياست گذار 
به روي خ��ود نياورد و اجازه دهد اين خطا اس��تمرار پيدا 
كند، اگر به اين سرعت شكست اين سياست آشكار شده، 
بازنگري بنيادي هر چه س��ريعتر و اصالح رويه ها ش��ايد 

مناسب ترين كاريست كه بتوان توصيه كرد.

    پديده دالريزه شدن اقتصاد
همچنين ابوالقاس��م مهدوي مزده-همكار مدعو شاخه 
اقتصاد گروه علوم انساني فرهنگستان- در ادامه اين نشست 
با بيان اينكه نرخ ارز يكي از متغير هاي مهم در اقتصاد ايران 
به شمار مي رود و اين اهميت از زواياي مختلفي قابل بررسي 
است، اظهار كرد: ۱� وابستگي بودجه به دالرهاي نفتي و 
متأثر بودن عرضه ارز از قيمت و ميزان فروش نفت ۲� نرخ 
ارز به عنوان لنگر اسمي و پيشران انتظارات تورمي ۳� تحريم 
و محدود ش��دن ذخاير ارزي در مرتفع ساختن نيازهاي 
وارداتي و پرداخت بدهي  هاي خارجي ۴� وابستگي بسياري 
از پروژه ها به پول محكم و ۵� تغيير نوع نگاه جامعه به دالر 
كه در نتيجه كاهش شديد ارزش پول داخلي، دالر صرفاً به 
عنوان يك پول خارجي مطرح نبوده بلكه كاركرد ذخيره 
ارزش دارايي  ها را نيز عهده  دار اس��ت لذا در جامعه كنوني 
نوعي حركت به سمت دالريزه شدن اقتصاد ديده مي شود.

وي ادامه داد: بررسي سير تاريخي نظام ارزي در ايران پس 
از پيروزي انقالب اسالمي نشان مي دهد كه عمدتاً استفاده 
از نرخ  هاي ارز چندگانه مورد توجه سياس��ت گذاران بوده 
حتي در سال هايي كه با استناد به برنامه هاي توسعه كشور 
مي بايست استفاده از نظام ارزي شناور مديريت شده در 
دستور كار قرار گيرد، عماًل اين مهم محقق نشده و با توجه 
به شرايط و اقتضائات كشور، به طور انفعالي به سمت استفاده 
از نرخ  هاي ارز ترجيحي متمايل ش��ده  ايم. مهدوي مزده 
معتقد است پيشنهاد پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني براي تمام 
مصارف ارزي در سال ۱۳۹۷ در نتيجه خروج امريكا از برجام 
و تجربه شوك ارزي شديد )رشد ۱۵۵ درصدي در نرخ ارز( 
از سوي دولت وقت مطرح شد اما چالش تأمين ارز سبب 
طبقه  بندي كاالها به چهار گروه و اختصاص ارز ترجيحي 
صرفاً به كاالهاي گروه يك )۲۵ قلم كاالي اساسي( در مرداد 
ماه ۱۳۹۷ شد. ولي مجدداٌ ناتواني در تأمين ارز مورد نياز 
سبب محدود شدن دامنه كاالهاي مشمول ارز ترجيحي 
شد، به طوري كه تعداد اين كاالها از ۲۵ به ۵ قلم در سال 

۱۳۹۹ و از ۵ به ۲ قلم در سال ۱۴۰۱ تقليل يافت.
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آيا بهبودي اقتصادي جهان
در ۶  ماه آينده محتمل است؟

سرمايه گذاراني كه اميدوار بودند رشد اقتصادي 
در نيمه دوم س��ال پ��س از ۶ ماه فراز و نش��يب 
بهبود يابد ديگر خوش بين نيس��تند. به گزارش 
اكونومي��ك؛ جريان اخب��ار بي وقفه تي��ره و تار 
اس��ت؛ صحب��ت از س��هميه بندي گاز در اروپا، 
بحران سياسي در بريتانيا و شعله ور شدن موارد 
جديد كوويد كه باعث محدوديت هاي جديد در 
شانگهاي شده روزهاي بهتر اقتصادي را به شدت 
در معرض خطر قرار داده اس��ت. س��هام جهاني 
كاهشي شدند، دالر در برابر رقباي اصلي خود به 
راحتي در باالترين ح��د دو دهه اخير قرار دارد و 
منحني بازده اوراق خزانه داري امريكا خطر ركود 
را فرياد مي زند. اگر كاهش بازده اوراق قرضه يك 
ش��به باعث تقويت بازارهاي سهام اياالت متحده 
شد اما معامالت آتي به شروعي تيره اشاره دارد. 
شاخص نوسانات بازار سهام اروپا به باالترين حد 
در دو ماه اخير نزديك ش��ده است. صحبت هاي 
ركودي همچنين باعث كاهش قيمت هاي مس، 
طال و نفت وزيان هاي سنگين امسال شده است. 

اصالح نظام بانكي با انتشار 
صورت هاي مالي بانك ها 

اق��دام دولت س��يزدهم در 
شفاف س��ازي صورت هاي 
مالي بانك ها، اقدامي مثبت 
بوده اس��ت و مي توان آن را 
گامي موثر در جلب اعتماد 
م��ردم، افزاي��ش كارايي و 
اثربخش��ي و چابكي نظام 
بانك��ي دانس��ت.يكي از 
اصلي ترين ايراده��ا در بحث بودجه بانك هاي دولتي، 
نبود شفافيت بودجه آنهاست.تاكنون صورت هاي مالي 
و عملكرد بانك هاي مورد نظر، شفاف نبوده است، با وجود 
بهره مندي از منابع و امكانات ارزان كشور )حمايت هاي 
دولت��ي(، اين بانك ها فاق��د س��ودآوري الزم بوده اند، 
همچنين با وجود هزينه هاي اداري و عمومي نسبتاً باال و 
گزارش هاي غير شفاف و ... شاهد انحراف منابع بودجه اي 
و ناكارآمدي بانك هاي دولتي هستيم.انتشار صورت هاي 
مالي بانك ها، چراغ ش��فافيت را در حوزه بانكي روشن 
كرده است و ادامه اين كار اصالح نظام بانكي را به همراه 
خواهد داشت.اقدام دولت در شفاف سازي صورت هاي 
مالي بانك ها را مي توان گامي موثر در جلب اعتماد مردم، 
افزايش كارايي و اثربخشي و چابكي دولت دانست.اين 
اقدام همچنين يك چشم انداز كلي از وضعيت دارايي ها، 
بدهي ها و حقوق صاحبان سهام و عملكرد آنها را نشان 
مي دهد و با اين عمل، بازار بانكي رقابتي تر مي ش��ود و 
سپرده گذاران با چشمي بازتر و با اطالعات مالي بيشتر 
مي توانند در انتخاب بانك عمل كنند.انتشار شجاعانه 
اين صورت هاي مالي، ش��فافيت از دس��ت رفته نظام 
بانكي دولت��ي را برمي گرداند و مي توان اميدوار بود كه 
اين مس��اله ابزاري براي كنترل همه نابس��اماني هاي 
سال هاي اخير، چالش ها و... باش��د و راه را براي اصالح 
نظام بانكي هموارتر سازد.بهبود نسبت كفايت سرمايه، 
كاهش زيان انباشته و كاهش مطالبات معوق به واسطه 
انتشار فهرست ابربدهكاران بانكي، از تأثيرات مثبت بر 
عملكرد آتي بانك هاي دولتي خواهد بود. شفاف سازي 
صورت هاي مالي منجر به ارزياب��ي بانك هاي دولتي 
از خ��ود و بانك ه��اي رقيب خواهد ش��د، اين موضوع 
 باعث افزايش رقاب��ت و باال بردن كاراي��ي و بهره وري

 بانك هاي دولت��ي مي ش��ود.بانك هاي دولتي نيز در 
معرض ارزيابي توسط سپرده گذاران بالقوه و بالفعل و 
همچنين فعاالن اقتصادي قرار مي گيرند و اين امر در 
نهايت به چابكي دولت و بهبود عملكرد بانك هاي مذكور 
منجر مي شود.يكي از دغدغه هاي اصلي مردم، ميزان 
اطالع از وضعيت بانك هاي دولتي از بعد دارايي، بدهي، 
درآمد و هزينه آنهاس��ت، دولت با انجام شفاف سازي، 
دغدغه هاي مردم را در اين خصوص كاهش مي دهد، زيرا 
سرمايه گذاران به راحتي مي توانند ميزان كسب درآمد و 
هرينه كرد آنها را در صورت هاي مالي مشاهده و همچنين 
مي توانند مصرف منابع دريافتي را رديابي كنند.دولت با 
انجام اين كار، خود را به عنوان خدمتگزار و حامي مردم 
معرفي مي كند و فرهنگ شفاف سازي و مبارزه با فساد 
را كه همواره مورد تاكيد رييس جمهور بوده است را در 
جامعه گسترش مي دهد.با اين اقدام، شبهه ناكارآمدي 
بانك هاي دولتي در ميان افكار عمومي از بين خواهد 
رفت و اعتماد عموم در خصوص سرمايه گذاري يا دريافت 
تسهيالت از بانك هاي دولتي باز خواهد گشت.اطالعات 
پايه، مفيد و شفافي از عملكرد واقعي بانك هاي دولتي 
در اختيار عموم و استفاده كنندگان از صورت هاي مالي 
شفاف قرار مي گيرد تا بدين وسيله، بتوانند تصميمات 
درست و منطقي در خصوص سرمايه گذاري احتمالي در 
صورت ورود به بازار سرمايه اتخاذ كنند.مشخص خواهد 
شد كه بانك ها از چه محلي درآمد كسب كرده و آن را 
در چه محلي مصرف مي كنند. ميزان منابع و مصارف 
بانك ها را به وضوح مشخص مي سازد و ميزان كسري و 
مازاد سود پرداختي به راحتي براي مردم قابل پيگيري 
است.نرخ موثر سود پرداختي براي دولت و مردم به وضوح 
نمايان مي شود، ميزان مطالبات سوخت شده و هزينه 
مطالبات مشكوك الوصول براي مردم و دولت مشخص 
و قابل پيگيري خواهد شد.مش��خص شدن اطالعات 
بدهكاران بانكي در يادداشت تسهيالت و تعهدات كالن 
و مرتبط، مشخص شدن ريسك هاي مترتب بر صنعت 
بانكداري، روشن ش��دن وضعيت دارايي و بدهي هاي 
ارزي، ميزان بدهي بانك ها به صندوق بازنشس��تگي، 
مشخص شدن نسبت كفايت سرمايه براي مردم و ميزان 
بدهي دولت به بانك ها يا بالعكس، باال رفتن رقابت و بهبود 
شفافيت و الزام مديران بانك هاي دولتي به پاسخگويي از 
ديگر مزاياي شفاف شدن صورت هاي مالي بانك ها است.

پيدا و پنهان برنامه ها و عملكردهاي ساماندهي ارز ترجيحي

مومني: بازنگري در سياست شكست خورده نرخ ارز ضروري است 

رييس كل بانك مركزي 

وزير اقتصاد:  بانك ها در ارايه تسهيالت به مردم با تنگنا مواجه اند

شاكري: تورم  هاي باال در كشور حاصل شوك هاي ارزي بوده است

تفاهم هاي پولي و بانكي ايران و روسيه به زودي اجرايي مي شود
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اراده سياسي دو كشور 
ايران و روسيه براي توسعه روابط اقتصادي گفت: در حال 
حاضر ظرفيت هاي بس��يار خوب اقتصادي بين دو كشور 
مهياست و فعاالن اقتصادي دو كشور نتايج تفاهمات انجام 
ش��ده را خواهند ديد.صالح آبادي با تشريح نتايج سفر به 
روس��يه گفت: در اين س��فر گفت وگوهاي بسيار خوب و 
ارزنده اي با مقامات عالي و اقتصادي روس��يه داشتيم و با 
توجه به تاكيدات روساي جمهور دو كشور به توسعه روابط 
پايدار اقتصادي بين ايران و روسيه مقرر شد در زمينه هاي 
مالي و بانكي زمينه هاي الزم را براي توس��عه پايدار روابط 
ايجاد كنيم.وي با بيان اينكه  اراده سياسي دو كشور هم بر 
توسعه تعامالت اقتصادي هست، ادامه داد: خوشبختانه 
هم از طرف جمهوري اس��المي ايران و هم از طرف روسيه 
عالقه مندي قابل مالحظه اي براي توسعه روابط وجود دارد، 

لذا در اين خصوص مذاكرات خوبي انجام ش��د و اميدوارم 
كه اين مذاكرات در آينده زمينه ساز توسعه پايدار روابط دو 
كشور باش��د.در آينده نزديك تفاهمات انجام شده در اين 
س��فر را اجرايي خواهيم كرد و نتايج آن را تجار، بازرگانان 
و فعاالن اقتصادي دو كشور خواهند ديد. طبعا استفاده از 
ارزهاي غير دالر و يورو و ساير موضوعاتي كه تجار و فعاالن 
اقتصادي بتوانند از بس��ترهاي جديد استفاده كنند جزو 
مواردي است كه مورد پيگيري قرار مي گيرد و ان شاءاهلل بايد 
نتايج آن را در عمل شاهد باشيم.صالح آبادي درباره استفاده 
از پيام رسان هاي بومي به جاي سوييفت نيز گفت: هم اكنون 
ايران براي جايگزيني سوييفت، از سامانه هاي پيام رسان بين 
بانكي بومي استفاده مي كند و روسيه نيز پيام رسان هاي 
بومي و مالي خود را دارد كه مي تواند مبنايي براي همكاري 
بانكي بين دو كشور باشد.وي با بيان اينكه ايجاد بستر هاي 

مالي، يكي از مهم ترين محور هاي توسعه اقتصادي به شمار 
مي رود افزود: اين س��فر توانست زمينه هاي بسيار خوبي 
براي روابط تجار و بازرگانان دو كش��ور ايجاد كند.رييس 
كل بانك مركزي در ديدار با معاون نخس��ت وزير روسيه، 
از توافق بانك مركزي دو كشور براي توسعه همكاري هاي 
پولي و بانك��ي خبر داد.صالح آبادي در ديدار با الكس��اندر 
نواك، گفت: در ديدار با رييس بانك مركزي و وزير توسعه 
اقتصادي روسيه، موضوعات متنوعي از جمله محورهاي 
توسعه همكاري هاي پولي و بانكي و همچنين راهكارهاي 
رفع برخي موانع و گسترش سرمايه گذاري مشترك بين 
تهران و مسكو، مورد بررسي قرار گرفت و توافقات خوبي در 
اين زمينه حاصل شد كه اجراي اين توافقات به طور جدي 
پيگيري خواهد شد.معاون نخست وزير روسيه هم در اين 
ديدار، توسعه مناسبات اقتصادي و سرمايه گذاري بين تهران 

و مسكو را يك اولويت و ضرورت دانست و ادامه داد: روسيه در 
اين خصوص آمادگي كامل دارد.زمينه هاي بسيار مناسبي 
براي گسترش همكاري هاي اقتصادي و سرمايه گذاري بين 
دو كشور وجود دارد و تفاهم بانك هاي مركزي دو كشور به 
منظور فراهم كردن زمينه هاي الزم در اين خصوص بسيار 
حائز اهميت است.رييس كل بانك مركزي در سفر به مسكو، 
همچنين با وزير توسعه اقتصادي و رييس كل بانك مركزي 
روسيه ديدار كرد. موضوعات مرتبط با سرمايه گذاري هاي 
مشترك دو كشور و همچنين راهكارهاي رفع موانع و توسعه 
همكاري هاي پولي و بانكي فيمابين، از مهم ترين محورهاي 
اين گفت وگوها بود.در جريان سفر رييس كل بانك مركزي 
كشورمان به مسكو همچنين مديران ارشد برخي بانك هاي 
بزرگ روس��يه با دكتر صالح آبادي مالقات و درخصوص 

گسترش روابط با بانك هاي ايراني گفت وگو كردند.

وزير اقتصاد و امور دارايي با بيان اينكه يكي از تأكيدات 
رييس جمهور عدم افزايش قيم��ت نان به عنوان قوت 
غالب مردم است، گفت: اجراي طرح عادالنه سازي يارانه 
آرد و نان به دول��ت امكان مي دهد كه ميزان خروج آرد 
از ش��بكه توزيع را پيدا كند.سيداحسان خاندوزي در 
نشست مجمع نمايندگان استان گيالن با اشاره به اينكه 
در حوزه ماليات با تنگنا مواجه هس��تيم اظهار داشت: 
افزايش نقدينگي طبق اعالم بانك مركزي نبايد بيشتر 
از ۳۶ درصد باش��د كه البته همين نيز ب��اال بوده و بايد 
كمتر از ۳۰ باشد.وزير اقتصاد و امور دارايي با بيان اينكه 
بانك ها بايد اين سقف اعالم شده را رعايت كرده و فعاالن 
اقتصادي نيز بايد براي خريد مواد اوليه چند برابر قبل 
پول پرداخت كنند گفت: مشكل اصلي افزايش خروج 
تسهيالت براي خريد ماش��ين آالت و مواد اوليه است 
در حالي كه توان بانك ها بيشتر نشده است. بانك هاي 
كشور در ارايه تسهيالت با تنگنا مواجه اند لذا براي اينكه 

پروژه هاي مهم تر توسط بانك ها حمايت شوند بايد براي 
دريافت تسهيالت پروژه ها را اولويت بندي كنيم؛ اينكه 
بانك ها به همه درخواست هاي خرد مردم جواب دهند 
امكان پذير نيس��ت.وي با بيان اينكه ارايه تسهيالت به 
كساني كه جريان پول در حساب آنها برقرار بوده يا افراد 
بازنشسته الزامي بوده و اگر بانكي از اين كار امتناع كند 
با آن برخورد مي شود خاطرنشان كرد: يكي از تأكيدات 
رييس جمهور عدم افزايش قيم��ت نان به عنوان قوت 
غالب مردم اس��ت.اجراي طرح عادالنه سازي يارانه آرد 
و نان ب��ه دولت امكان مي دهد كه مي��زان خروج آرد از 
شبكه توزيع را پيدا كند و با اجراي اين طرح تالش داريم 
كه زنجيره كارخانجات آرد ت��ا توزيع درب نانوايي ها را 
با تعداد خريد مردم وصل كنيم.خاندوزي به س��رعت 
پايين پيگيري مصوبات رييس جمهور به گيالن اشاره و 
تصريح كرد: اتفاقات خوبي تاكنون در گيالن آغاز شده 
اما براي ابالغ بخشي از اعتبارت سفر استاني، بانك هاي 

استان منتظر ابالغيه رسمي بودند كه پس از برگشت 
به تهران سرعت بخشي به اين مساله را پيگيري مي كنم.

وزير اقتصاد و امور دارايي با بيان اينكه تس��هيالت سفر 
رييس جمهور به استان گيالن در دو بخش وجود داشت 
كه يكي مربوط به تبصره ۱۸ و اشتغالزايي بود ابراز داشت: 
آيين نامه هاي مربوط به اين مصوبات ابالغ نشده و براي 

ابالغ نامه تبصره ۱۸ گيالن آمادگي داريم.

    حساسيت دولت در پرداخت تسهيالت
 براي كنترل افزايش نقدينگي است

وزير اقتصاد، درباره تسهيالت بانكي يادآور شد: در پرداخت 
تسهيالت با تنگناهايي مواجه هستيم و دولت به دليل اينكه 
به دنبال كنترل افزايش نقدينگي اس��ت، در اين بخش با 
حساسيت بيشتري رفتار مي كند.سيد احسان خاندوزي 
بيشترين نارضايتي و ش��كايت مردم را در حوزه مالياتي، 
بانكي و گمركي عنوان كرد و گفت: دولت به دنبال كاهش 

اين نگراني است و به زودي اين دغدغه ها برطرف مي شود.
وي با تاكيد بر ضرورت سرعت بخشيدن به اجراي مصوبات 
سفر رييس جمهور، اظهار كرد: مصوبات سفر رييس جمهور 
بايد به ثمر برسد. اقدامات خوبي در گيالن صورت گرفته و 
فعاليت هاي خوبي هم شروع شده و گام هاي پاياني آن باقي 
مانده اس��ت اما در خصوص ابالغ بخشي از اعتبارات سفر 
رييس جمهور همچنان بانك هاي استان فاقد ظرفيت هاي 
الزم بود و منتظرند تا ابالغيه صورت بگيرد و بتوانند از آن 
استفاده كنند. خاندوزي درباره تسهيالت بانكي يادآور 
شد: در پرداخت تسهيالت با تنگناهايي مواجه هستيم 
و دولت به دليل اينكه به دنبال كنترل افزايش نقدينگي 
است، در اين بخش با حساسيت بيشتري رفتار مي كند. 
وي بانك ه��ا را موظف عمل به تعهدات خ��ود در حوزه 
تسهيالت به خصوص در بخش اشتغال و توليد دانست و 
گفت: اگر مديران منطقه اي نسبت به عمل و تخلف بانك ها 

بي توجهي كنند بايد مورد برخورد جدي قرار گيرند.

مسووليت اجتماعي وزارت راه 
در پس كرانه بنادر 

 كانون هاي جمعيتي مركز كش��ور هستند، اغلب 
مراكز شهري واقع در پس كرانه هاي محلي، نقش 
موثري در توليد و ارسال كاال به سطح كشور ندارند و 
اين امر بيش از همه در استان سيستان و بلوچستان 
و س��واحل آن نمود دارد. اين الگ��و تفاوت درخور 
توجهي با فرآيند منطقه گرايي بنادر در كشورهاي 
توسعه يافته دارد؛ زيرا در اين كشورها، بنادر ابتدا با 
پس كرانه هاي پيوسته و سپس با ساير پس كرانه ها 

ارتباط دارند.
بنادر جنوبي ايران به رغم داش��تن ظرفيت بالقوه 
در ترانزيت، انرژي، بازرگاني و حتي گردش��گري 
نتوانسته اند ظرفيت بالقوه اي در مناطق و شهرهاي 
اقماي و پس كرانه اي ايجاد كنند كه اين امر مي تواند 

داليل گوناگوني داشته باشد.
هر چند در كشور نهادها و دستگاه هاي مختلفي از 
جمله وزارت اقتصاد، سازمان مناطق آزاد، گمرك، 
نيروهاي نظامي و... در سياستگذاري و برنامه ريزي 
در سواحل جنوبي فعاليت مي كنند اما با اين حال 
مسووليت سياستگذاري و برنامه ريزي بنادر كشور 
با وزارت راه و شهرسازي و همچنين سازمان بنادر و 
دريانوردي است اما حاكم بودن نگاه فني و مهندسي 
در مجموعه وزارت راه و شهرسازي به خصوص در 
س��ازمان بنادر و دريانوردي و عدم توجه به مسائل 
اجتماعي و جامعه شناس��ي شهرنشيني درياپايه 
باعث ارتباط ناچيز بنادر با شهرهاي اقماري و پس 

كرانه شده است.
 توسعه زيرساخت هاي ريلي و جاده اي به خصوص 
در اس��تان هاي بوش��هر، هرمزگان و سيس��تان و 
بلوچس��تان، تس��ريع در احداث كريدور ساحلي 
جاده اي و احداث خط ريلي ساحلي از خوزستان تا 
چابهار، توسعه بنادر خشك در شهرهاي پس كرانه 
بجاي راه اندازي آنها در مناطق مركزي كشور، توجه 
به فعاليت هاي تاريخي تخصصي ش��هرهاي پس 
كرانه با توجه ب��ه نقش تخصصي هر بندر مركزي، 
شهرهاي واقع در پس كرانه مي توانند نقش توليدي 

و توزيعي در خصوص بندر مركزي داشته باشند.
 سازمان بنادر و دريانوردي نيز در راستاي مسووليت 
اجتماع��ي خود مي تواند اقدام��ات و حمايت هاي 
موثرت��ر اجتماعي از جريان زندگي در ش��هرهاي 

اقماري پس كرانه هاي بنادر داشته باشد. 
اختصاص بخش��ي از درآمدهاي مالي به شهرها و 
مناطق پس كرانه، توجه و راه ان��دازي مطالعات و 
كرسي هاي پژوهي با موضوع زندگي اجتماعي در 
پس كرانه ها، راه اندازي درس جامعه شناسي شهري 
درياپاي��ه، حمايت از انج��ام پژوهش ها و برگزاري 
همايش هاي علمي از اقداماتي اس��ت كه سازمان 
بنادر مي تواند در راستاي مسووليت اجتماعي خود 

انجام بدهد.

صدايي كه بايد شنيده شود!
 ح��دود ۱۴۰ هزار نفر تنزل يافت كه يك س��وم، 
دهه قبل است.  متاس��فانه فقدان افق مناسب از 
بازار كار صنعتي سبب كاهش داوطلبان تحصيل 
در اين رشته تحصيلي ش��ده و آن افرادي هم كه 
از اين رشته ها فارغ التحصيل مي شوند، امكان كار 
مناسب در رشته مورد عالقه خود را كمتر مي يابند. 
بدين ترتيب كشور در دور باطلي گرفتار شده است 
كه از يك سو نيروي مناسب براي رشد اقتصادي 
متكي به رشد صنعتي مبتني بر رشته هاي فناورانه 
تربيت نمي شود و از سوي ديگر نبود نيروي انساني 
تحصيلك��رده مجرب به كاهش رش��د و توس��عه 

اقتصادي كشور مي انجامد.
 اكن��ون مهم ترين چالش اقتصاد كش��ورمان در 
حوزه اش��تغال، نه صرفا ايجاد شغل بصورت عام 
و براي افراد كم س��واد و بي سواد، بلكه ايجاد شغل 
براي خيل عظيم فارغ التحصيالن دانشگاهي در 
رش��ته هاي فناورانه و تامين درآمد مناسب و باال 
براي آنان اس��ت. امري كه جز با رش��د اقتصادي 
باال و پايدار، از طريق افزايش سرمايه گذاري  هاي 
بزرگ و هدفمند فراهم نمي شود كه اين نيز خود 
نيازمند كاهش نااطميناني ها و ابهام  هاي مختلف 
در ح��وزه مولفه ه��اي اقتص��اد كالن و تعامالت 
خارج��ي و افزايش اطمينان و اعتماد و س��رمايه 

اجتماعي است. 
آيا صدا و نياز ه��اي اين مجموعه عظيم از جوانان 
نخبه تحصيلكرده به اش��تغال متناسب با شأن و 
انتظارت آنان از سوي حاكميت شنيده مي شود يا 
اينكه اين مجموعه، چنانكه هر روز در كليپ هايي 
در شبكه هاي اجتماعي مشاهده مي كنيم، نااميد و 
سرخورده بيش از گذشته، مجبور خواهند شد تن 
به كارهايي كه هيچ تناسبي با دانش و سواد آنان 
ندارد بدهند يا به دنبال پاسخ در خارج از سرزمين 

مادري خود باشند؟!
يادمان باش��د تقابل آموزش و اش��تغال، به حوزه 
اقتصاد محدود نخواهد شد و بحران هايي خواهد 
آفريد كه اجتماع و سياست را به تكانه هاي سخت 
وا خواهد داشت، تجربه دردناك كشورهاي منطقه 
و در حال توس��عه در يك دهه اخير و به خصوص 
جنبش بهار عربي و »طبقه متوسط فقير« پيش 

چشمان مان است!

بازگشت  وزارت بازرگاني
 امري��كا قدرتمندتر بوده كه تصمي��م گرفته ايم 
وزارت بازرگاني را كنار بزنيم؟ از س��وي ديگر بايد 
توجه كرد كه امروز دولت ايران خود شركت داري 
و بنگاه داري مي كند و بخش مهمي از اقتصاد را در 
اختيار همين ش��ركت ها قرار داده است. از اين رو 
نمي توان وضعيت اقتصادي و حوزه بازرگاني ايران 
را با كشورهايي مقايسه كرد كه دولت در آنها صرفا 
وظيفه حكمراني و نظارت دارد و به مسائل اجرايي 

ورود نمي كند.

كاظم چاوشي



در روزي كه ش��اخص كل بورس تهران محدوده يك 
ميليون و ۵۰۰ هزار واحدي را از دست داد، صف خريد 
زر ماكارون پرتراكم بود. شاخص بورس تهران شنبه 
۱۸ تير ۱۴۰۱ پس از س��ه ماه ب��ار ديگر به كانال يك 
ميليون و ۴۰۰ هزار واحدي بازگشت. شاخص كل با 
افت ۴۰۹۵ واحدي محدوده يك ميليون و ۵۰۰ هزار 
واحدي را از دست داد. تابلوهاي بورس تهران نيز رقم 
يك ميليون و ۴۹۸هزار واحدي را براي شاخص به ثبت 
رساندند. شاخص هم وزن نيز با افت ۲۶۸۹ واحدي در 
محدوده ۴۱۵ هزار واحدي تثبيت شد. ارزش معامالت 
نيز با افتي قابل توجه كماكان روند نزولي خود را ادامه 

مي دهد.
در ش��رايطي كه ش��اخص كل محدوده بسيار مهم و 
استراتژيكي را از دست داد، برخي از سهم ها وضعيت 
بسيار خوبي را پيش روي خود مشاهده كردند. از جمله 
اين س��هم ها مي توان به صف خريد زر ماكارون اشاره 
كرد كه به طرز عجيبي بس��يار شلوغ بود. البته به باور 
تحليلگران اين صف خريد شلوغ به دليل انتشار خبر 
ورود اين شركت به عرصه خودروسازي است. خبري 
كه در نوع خود بس��يار عجيب بود اما به نظر مي رسد 
سرمايه گذاران بورسي را براي ورود به اين سهم متقاعد 

ساخته است.
اما كليت بازار با توجه به ارزش معامالت بسيار پاييني 
كه روز ش��نبه به ثبت رس��يد وضعيت مس��اعدي را 
پشت سر نمي گذارد. از س��وي ديگر به نظر مي رسد 
ريسك هاي پيرامون بازار سهام به اندازه اي قدرتمند 
هستند كه بسياري از سهامداران را براي پارك كردن 

پول خود متقاعد ساخته است.
در پايان معامالت  روز ش��نبه، ۱7۶ نماد رشد قيمت 
داشتند و ۴3۴ نماد كاهش قيمت داشتند. به عبارت 
ديگر، ۲۹ درصد بازار رشد قيمت داشتند و 7۱ درصد 
بازار افت قيمت داشتند. ارزش خالص تغيير مالكيت 
حقوقي به حقيقي بازار براي هجدهمين روز متوالي 
منفي شد و 3۵۵ ميليارد تومان پول حقيقي از بورس 

خارج شد. 
در معامالت اين روز بيش��ترين خ��روج پول حقيقي 
به سهام بپاس »ش��ركت بيمه پاسارگاد« اختصاص 
داش��ت كه ارزش تغيير مالكيت حقيقي به حقوقي 
آن 3۵ ميليارد تومان بود. پس از بپاس، نمادهاي دي 
»بانك دي« و شستا »شركت سرمايه گذاري تأمين 

اجتماعي« بيشترين خروج پول حقيقي را داشتند.
در اين روز نماده��اي »فارس«، »فملي« و »ميدكو« 
بيشترين تأثير را در افت شاخص كل بورس داشتند 
و نمادهاي »فوالد«، »مبين« و »ش��بريز« بيشترين 
تأثير افزايشي را بر شاخص كل داشتند. در فرابورس 
نيز نمادهاي »آريا«، »غصينو« و »فغدير« بيشترين 
تأثير كاهنده را بر ش��اخص كل فرابورس داش��تند و 
»شاوان«، »دماوند« و »مارون« بيشترين تأثير مثبت 

را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراكنش ترين نمادهاي بورس س��آبيك 

صدرنشين اس��ت و شستا و فمراد در رتبه هاي بعدي 
هس��تند. در فراب��ورس ني��ز دي، ددان��ا و فرابورس 
پرتراكنش  ترين نمادها هس��تند. در پايان معامالت 
اولين روزكاري هفت��ه ارزش صف هاي فروش پاياني 
بازار نس��بت به روز كاري قبل افزاي��ش يافت و ۱۲۰ 
ميليارد تومان شد. ارزش صف هاي خريد نيز نسبت به 
پايان روز كاري گذش��ته 7۶ درصد افت كرد و در رقم 

۲۶ ميليارد تومان ايستاد. 
بيشترين صف فروش بازار در پايان معامالت به نماد 
وساپا »شركت سرمايه گذاري سايپا« تعلق داشت كه 
ارزش آن ۱۵ ميليارد تومان بود. پس از وساپا، نمادهاي 
غنوش، فتوسا، غدش��ت و دانا بيشترين صف فروش 
داشتند. ارزش معامالت كل بازار سهام به رقم ۱۶ هزار 
و 73۵ ميليارد تومان رس��يد. ارزش معامالت اوراق 
بدهي در بازار ثانويه ۱۲ ه��زار و ۲۵۲ ميليارد تومان 
بود كه 73 درصد از ارزش كل معامالت بازار سرمايه را 

تشكيل مي دهد. 

بورسرشدميكند؟
چند هفته اي مي شود كه شاخص در پايين ترين سطح 
كانال يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحدي نوسان مي كند 
و ش��نبه ۱۸ تير ماه وارد محدوده يك ميليون و ۴۰۰ 
هزار واحدي شد. برخي از تحليلگران علت اين افت را 
اتفاقات بين المللي مي دانند اما گروهي ديگر علت افت 

بازار سرمايه را ريسك سيستماتيك بيان مي كنند.

اتفاقات بين المللي خصوصا اخبار منفي برجام باعث 
مي ش��ود كه بورس روند اصالحي به خود بگيرد. در 
حال حاضر مذاكرات برجام در وضعيت ابهام قرار دارد 
و توافق يا عدم توافق در آن مشخص نيست. اگر هدف 
نهايي مذاكرات برجام مشخص شود، بورس مسير خود 

را پيدا مي كند.
از س��وي ديگر قيمت هاي جهان��ي كاموديتي ها نيز 
كاهش پيدا كرده اس��ت. برخي از تحليلگران عقيده 
دارند كه اين كاهش قيمت مي تواند اقبال سهامداران 
نسبت به خريد سهام اين گروه كاهش دهد و به نوعي 

اين صنايع را وارد چرخه نزولي كند.
به طور كل��ي معامالت بورس در ابهام به س��ر مي برد 
و ت��ا زماني ك��ه تكليف ابهامات مش��خص نش��ود، 
سرمايه گذاري در بازار سهام و ورود نقدينگي به طور 
كامل انجام نخواهد ش��د.با وجود اين ابهامات به نظر 
مي رسد، بازار سرمايه روز دوشنبه روند متعادل روبه 

پاييني را تجربه كند.
مجتبي ديبا، كارشناس بازارهاي مالي درخصوص 
روند بازار سرمايه مي گويد: در حال حاضر، برخي از 
نگراني ها و ابهامات كلي بر بازار سرمايه حاكم است. 
براي مثال، كاموديتي ها در دنيا )به غير از نفت( قادر 
به حفظ س��طوح حمايتي خود نيس��تند و در حال 
ريزش هستند كه اين موضوع براي بازار سرمايه اي 
كه بخش عمده آن را شركت هاي كاموديتي محور 
تشكيل مي دهند، خبر خوبي نيست. از سوي ديگر، 

س��ايه برجام همچنان بر بازار حكمراني مي كند و 
نبود چشم انداز از آينده، بازار سرمايه را دچار ابهام 
و عدم تصميم گيري كرده اس��ت. اين كارش��ناس 
بازار سرمايه تشريح مي كند: نكته مهم ديگر كه در 
روزهاي اخير بس��يار خبرساز شده، سيطره بيشتر 
وزارت صمت بر روي بورس كاالي ايران اس��ت كه 
بارقه هاي اميد براي آزادس��ازي قيمت ها در بورس 
كاال را كم رنگ مي كند. البته نگرش كلي دولتمردان 
نسبت به ايجاد سياست هاي انقباضي و عدم گردش 
سرعت پول در جامعه كه ريتم حركتي پول را كند 
كرده است نيز، اثرگذاري منفي بر بازار سرمايه دارد 
و ب��ورس را در يك خأل تصميم گيري فرو مي برد. از 
ديدگاه تكنيكال، عدد يك ميليون و ۴٨٠هزار واحد 
براي شاخص كل مهم است و محدوده يك ميليون 
و ۴٨٠ه��زار واحد تا يك ميليون و ۵٠٠هزار واحد، 

همچنان فضا را حمايتي نگه مي دارد.
وي در نهايت اظهار مي كند: ارزش معامالت پايين اين 
روزهاي بازار سرمايه و ميانگين سرانه خريد در روزهاي 
اخير كه با كاهش همراه بوده اس��ت، به طور معمول و 
با ارجاع به ديگر تجربه هاي بازار، اگر مدتي تداوم يابد 
و تخليه فروشندگان صورت گيرد، روزهاي بهتري را 
مي توان براي بورس تصور كرد. به صورت كلي، امكان 
رش��د همچنان براي صنايعي مانن��د صنايع غذايي، 
قطعات سازي، دارويي ها و... قابل تصور بوده و پيشينه 

تاريخي بازار نيز، گوياي اين موضوع است.
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كسب۴۵ميلياردتومانسود
دربورسباسوءاستفادهاز

رابطهخانوادگي!
باشگاهخبرنگاران| محمد علي شيري زاده گفت: 
سه ش��خص حقيقي فعال در يكي از شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس، طي سه ماه در سال ۹۵، 
حدود پنج ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان س��ود به 
دس��ت آوردند؛ در حالي كه س��ابقه معامالتي در 
بورس نداش��تند كه نش��ان مي دهد، در تجربيات 
اوليه، چنين سودي كس��ب كرده اند. سود كسب 
شده از سوي اين سه ش��خص در سال ۹۵، معادل 
يك ميلي��ون و ۵۰۰ هزار دالر بود كه به نرخ امروز، 
معادل ۴۵ ميليارد تومان مي شود. به گفته او، كسب 
چنين سودي در مدت كوتاه، شركت بورس اوراق 
بهادار تهران را درباره استفاده اين شركت از اطالعات 
نهاني مشكوك كرد. در بررسي ها براي اثبات جرم 
اس��تفاده از اطالعات نهاني، مشخص شد كه اين 
س��ه فرد، از سيم كارت ها و حس��اب هاي اشخاص 
ديگر استفاده مي كردند. نفر اصلي در اين پرونده كه 
معاون سرمايه گذاري شركت مذكور بوده، با يكي 
از مديران ارشد دولتي رابطه خانوادگي دارد و ۸ نفر 
در اين زمينه كه روابط دوستانه و فاميلي داشتند، 
شناس��ايي شدند. آقاي ش��يري زاده مي گويد: نفر 
اصلي پرونده به يك سال حبس محكوم شده؛ نفرات 
بعدي نيز، به پرداخت جريمه نقدي سه برابر سودي 
كه به دس��ت آورده اند محكوم شده اند، اما شركتي 
كه اين نفرات در آن فعالي��ت مي كردند، متخلف 
نيست. معامله بر اساس اطالعات نهاني، در كشوري 
مانند امريكا ۲۰ س��ال حبس دارد، ام��ا در ايران، 
مجازات هاي سنگيني در اين حوزه وجود ندارد كه 
تكرارپذيري جرم را از بين ببرد. شركت بورس اوراق 
بهادار تهران اعالم كرد، يكي از شركت هاي پذيرفته 
شده در بورس در يك بازه زماني كوتاه افزايش ۱۲۸ 
درصدي قيمت سهام داشته كه پس از تقويت ظن 
معامالت بر اساس اطالعات نهاني و شكايت به دادگاه 
رسيدگي به جرايم اقتصادي، مشخص شد معاون 
وقت سرمايه گذاري اين شركت، اطالعات نهاني را 

در اختيار بستگان و دوستان خود قرار داده است.

ثبتچهارمينشركت
تعاونيسهاميعامدربورس

ايس�نا| نخس��تين بار در س��ال ۱3۸۴ و با ابالغ 
سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط 
مقام معظم رهب��ري از واژه تعاوني هاي نوع جديد 
رونمايي ش��د. ب��ه موجب سياس��ت هاي ابالغي 
مذكور، امكان تاسيس تعاوني هاي جديد در قالب 
شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از 
س��هامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون 
تعيين مي كند، فراهم ش��د.به دنبال آن در بهمن 
ماه س��ال ۱3۸۶ قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساسي به تصويب رسيد و شركت 
تعاوني س��هامي عام به عنوان تعاوني جديد رسمًا 
وارد ادبيات حقوقي كشور شد. تعاوني سهامي عام 
در تعريف به نوعي از شركتهاي سهامي عام اطالق 
مي شود كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي 
موجود در قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 
۴۴ قانون اساس��ي تشكيل شده باش��د. انعطاف و 
تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام، 
امكان حض��ور در بورس و اس��تفاده از مزاياي بازار 
س��رمايه، بهره گي��ري از روش ه��اي تامين مالي 
جديد، معافيت مالياتي، تامين بخشي از سرمايه از 
طريق پذيره نويسي عمومي، اعمال رأي براساس 
ميزان س��هم و امكان حضور در تمامي عرصه هاي 
اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه از جمله مزاياي 
ش��ركتهاي تعاوني سهامي عام به ش��مار مي رود. 
جعفر اميرآب��ادي زاده � مديركل دفتر تعاوني هاي 
خدمات��ي وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي � به 
تازگي از ثبت چهارمين شركت تعاوني سهامي عام 
در س��ازمان بورس به منظور بهره مندي تعاوني از 
ظرفيت بازار سرمايه خبر داده است. وي با اشاره به 
منويات مقام معظم رهبري در ابالغ سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ قانون اساس��ي بر رف��ع محدوديت 
از حضور تعاوني ه��ا در تمام عرصه هاي اقتصادي، 
تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در 
بخش تعاوني در دولت سيزدهم تاكيد كرد. مديركل 
تعاوني هاي خدماتي وزارت تعاون، نقش و جايگاه 
شركت هاي تعاوني س��هامي  عام را مهم خوانده و 
حمايت همه جانبه اركان بخش تعاون از تعاوني هاي 
سهامي عام را براي استفاده از ظرفيت بازار سرمايه 
الزم و ضروري مي داند. به گفته وي ش��ركت هاي 
تعاوني نوع جديد به خصوص تعاوني هاي سهامي 
عام نقش موثري در كمك به توسعه اقتصاد تعاوني 
و اس��تفاده از سرمايه هاي خرد مردم جهت اجراي 
پروژه هاي بزرگ ملي دارند. ش��ركت هاي تعاوني 
سهامي عام نوع منحصر به فرد شركت هاي بزرگ 
است كه اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارند. 
اين ن��وع تعاوني ها، تنها تعاوني هايي هس��تند كه 
امكان خريد و فروش سهام آنها در بورس وجود دارد 
و مي توانند عالوه بر تش��كيل اتحاديه، به عضويت 
اتاق هاي تعاون درآيند. به طور كلي ش��ركت هاي 
تعاوني با هدف كمك به بهب��ود وضع اقتصادي و 
تامين نيازمندي هاي زندگي تش��كيل مي شوند و 
در شرايط نامس��اعد اقتصادي و به منظور افزايش 
قدرت خريد جامعه، اقش��ار كم درآمد و محروم را 
تحت پوشش قرار مي دهند.  برابر آمارها تاكنون ۲۵ 
شركت تعاوني سهامي  عام در كشور با سرمايه اي 
بالغ بر ۹۰۰۰ ميليارد ريال به ثبت رس��يده است 
كه اين تعداد تعاوني داراي 7۶۰۰۰ نفر س��هام دار 
حقيقي و حقوقي بوده و براي ۵۴۰۰ نفر اشتغالزايي 
به دنبال داشته است. از مجموع ۲۵ تعاوني سهامي 
عام، ۴ تعاوني در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و 

موفق به پذيرش در بازار سرمايه شده اند.

چقدرسودازسجامواريزشد؟
س�نا| تازه ترين آمارهاي منتشر ش��ده از سوي 
شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه نشان 
مي دهد كه در ادامه واريز سودهاي سهام با استفاده 
از س��امانه سجام كه از ابتداي س��ال جاري پس از 
ابالغ س��ازمان بورس و اوراق بهادار از سوي ناشران 
بورسي و فرابورسي تسريع شده، در هفته نخستين 
تير ماه امسال ۱۱ شركت حاضر در بازار سهام، مبلغ 
۱۰.۴۴۱.۹۹۵.۸7۰.7۶۵ ريال سود متعلق به يك 
ميليون و ۲۴3 هزار و ۸7۵ سهامدار را از طريق اين 

سامانه واريز كرده اند.
اين گ��زارش مي افزايد در هفته ابتدايي تابس��تان 
س��ال ۱۴۰۱ ش��ركت هاي »همكاران سيس��تم، 
پتروشيمي خراس��ان، نفت پارس، بانك تجارت، 
پتروش��يمي تندگوي��ان، بانك ملت، پاكس��ان، 
فرآورده هاي تزريقي ايران، تامين س��رمايه خليج 
فارس، توليدات پتروش��يمي قائد بصير و سيمان 
فارس سود سهامداران خود را با همكاري شركت 
سپرده گذاري مركزي سپرده از طريق سامانه سجام 

پرداخت كرده اند.
گفتني اس��ت: شركت هايي كه در س��ال جاري تا 
به امروز اقدام به پرداخت س��ود از طريق س��امانه 
س��جام كرده اند ش��امل ش��ركت هاي »ليزينگ 
پارس��يان، پرداخ��ت الكترونيك س��امان كيش، 
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي 
كش��وري، س��رمايه گذاري و خدم��ات مديريت 
صندوق بازنشس��تگي كشوري، س��يمان شمال، 
صنايع كش��اورزي و كود زنجان، س��رمايه گذاري 
توس��عه و عم��ران اس��تان كرم��ان، نئوپ��ان ۲۲ 
بهمن، س��رمايه گذاري صنايع ش��يميايي ايران، 
سرمايه گذاري غدير، بازرگاني و توليدي مرجان كار، 
پليمر آريا ساسول، سيمان مازندران، سرمايه گذاري 
توسعه ملي، س��يمان شرق، مجتمع سيمان غرب 
آس��يا، عمران و توس��عه ش��اهد، فرآوري معدني 
اپال كاني پارس، مديريت ان��رژي اميد تابان هور، 
قند نيش��ابور، س��رمايه گذاري خوارزم��ي، گروه 
سرمايه گذاري آتيه دماوند، سرمايه گذاري سپه، 
سرمايه گذاري بازنشس��تگي كاركنان بانك ها، 
سرمايه گذاري مس��كن پرديس، تكادو، معدني 
دماون��د، خدم��ات انفورماتيك، بيم��ه اتكايي 
ايرانيان، پويا زركان آقدره و شركت پلي پروپيلن 
جم، س��پيدار سيستم آسيا، س��يمان سپاهان، 
گردشگري ايرانيان، س��يمان آرتا اردبيل، خاك 
چيني ايران، فرز، به پرداخت ملت، گروه توسعه 
مهرآيندگان، سيمان كرمان و بيمه ما« هستند.

انعقاد۵1هزارقراردادآتي
دربازار

كاالخبر| در بازار قراردادهاي آتي در هفته منتهي 
به ۱7 تير نزديك به ۵۱ هزار قرارداد به ارزش بيش 
از ۴۲۶ ميليارد تومان منعقد شد كه افزايش ۲۴.۴ 
درصدي در حجم و ۱7 درصدي در ارزش معامالت 
را به ثبت رس��اند. در هفته گذش��ته صندوق طال، 
زعفران و نقره رتبه اول تا س��وم را به دست آوردند. 
در هفت��ه اي كه گذش��ت، ارزش معام��الت بازار 
قراردادهاي آتي در س��ه دارايي پايه زعفران نگين، 
صن��دوق طال و نقره بي��ش از ۴۲۶ ميليارد و ۱۸3 
ميليون تومان و حجم اين معامالت نيز به ۵۰ هزار 
و ۹۵7 قرارداد رسيد. در جريان معامالت هفته قبل 
انعقاد ۲7 هزار و ۴۰ قرارداد آتي صندوق طال ارزش 
بيش از 3۲۴ ميلي��ارد و ۱۸۲ ميليون توماني را در 
بازار به ثبت رساند. اين دارايي پايه در سه سررسيد 
مرداد، مهر و آذر ۱۴۰۱ رتبه اول معامالت هفتگي 
را به دس��ت آورد. در جري��ان معامالت هفته قبل 
همچنين، تعداد ۲۲ هزار و ۹۱۰ قرارداد آتي زعفران 
نگين منعقد شد كه ارزش بيش از ۱۰۰ ميليارد و 

۱۱7 ميليون تومان را براي آن به ثبت رساند.
زعفران نگين با اين عملكرد معامالتي توانس��ت 
مقام دوم معامالت را در متغير حجم و ارزش از آن 
خود كند و پس از صندوق طال بايستد. معامله گران 
اين تعداد قرارداد را در 3 سررسيد تير، شهريور و 
آبان ۱۴۰۱ منعقد كردند. در ۲ سررسيد تحويل 
مرداد و مهر امسال نيز ۱۰۰7 قرارداد آتي نقره در 
بازار منعقد ش��د كه ارزش بيش از يك ميليارد و 

۸۸۴ ميليون تومان براي آن به ثبت رسيد.

اصالحپيشنويسقانونبازار
عمقبخشيبهبازارسرمايه

صداوس�يما| ش��هاب خدابخش��يان، يك��ي از 
مشكالت اساس��ي در بازار سرمايه را كوچك بودن 
ظرف اين بازار بيان كرد و گفت: نبود توانمندي بازار 
سرمايه در پوشش دادن به عطش سرمايه گذاران 
هم ناشي از همين كوچك بودن ظرف بورس است 

كه بايد براي رفع عمق كم بازار سرمايه اقدام كرد.
او افزود: در اين خصوص بايد از يك سو، توجه بيش از 
پيش به مقررات زدايي صورت گيرد و از سوي ديگر، 
تصميم گيري هاي دقيق و اصولي انجام شود تا در هر 
دو طرف يعني، سرمايه گذار، سرمايه پذيرو ناشران 
رقبت بيشتري وجود داشته باشند. همچنين بازار 
اوراق بهادار نيز نقش فعاالنه تري ايفا كند تا بتوان 

كارايي بازار سرمايه را بيشتر و بيشتر كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: پيشنهاد مي شود 
كه به نظرات متخصصين بازار سرمايه و افرادي كه 
در بطن بازار سرمايه فعاليت مي كنند، نيز توجه كرد 
تا تش��كل هاي خود انتظام نقش اساسي تري را در 

قانون بازار اوراق بهادار ايفا كنند.
خدابخشيان اظهار كرد: در نهايت بايد به جايي 
برسيم كه زحمت قانونگذار و نهاد ناظر كمتر شود 
و نقش اصلي به س��مت متخصصين و مشاورين 
سپرده شوند و آنها بازار را به گونه اي تنظيم كنند 
و روند كار را پي��ش ببرند كه كمترين تخلفات و 

اشكاالت در اين سيستم اتاق بيفتد.

»تعادل« بررسي مي كند

بازارسرمايهبهكدامسوميرود؟

چراعرضهخودرودربورسكااللغوشد؟
جواد جهرمي، مع��اون عمليات و نظ��ارت بر بازار 
بورس كاالي ايران به موضوع خودرو اش��اره كرد و 
اظهار داشت: در مورد اين موضوع بايد اعالم كنيم 
كه بورس كاال ريسك هاي معامله خودرو در بورس 
را به طور كام��ل مي داند، چون جامعه هدف تمامي 
افراد جامعه هس��تند و قطعا اي��ن موضوع هزينه و 
گرفتاري هاي ب��ورس كاال را دوچندان مي كند اما 
پس از بررس��ي هاي زياد به اين نتيجه رسيديم كه 
صنع��ت خودرو براي خروج از بح��ران كنوني هيچ 

راهي جز ورود به بورس كاال ندارد.
جهرمي افزود: با همين ديدگاه براساس برنامه ريزي 
كه از قبل شكل گرفته بود و تقريبا با معاونان قبلي 
وزارت صمت هماهنگي ه��اي الزم صورت گرفته 
بود، قرار ش��د اين فرآيند با خودروهايي آغاز شود 
كه مشمول قيمت گذاري و مصوبات شوراي رقابت 
نيستند و از س��وي ديگر ستاد تنظيم بازار در مورد 
آنها مصوبه اي ن��دارد. به اين منظور ابت��دا با ايران 
خودرو مذاك��رات را براي عرض��ه »هايما« و »ارا« 
آغاز كرديم اما مديرعامل اين ش��ركت تغيير كرد. 
همچنين با شركت س��ايپا نيز براي عرضه شاهين 
به توافق رس��يديم كه اين مذاكرات به پذيرش اين 

خودرو در بورس انجاميد.
او ادامه داد: خودروس��ازي گروه بهمن نيز با توجه 
به خودروهايي كه در بازار عرضه مي كرد و اختالف 
قيمتي كه همواره براي محصوالت آن وجود داشت، 
جذابيت زيادي براي حضور داشت. با بررسي هاي 
صورت گرفته مشخص شد كه اين خودروها مشمول 
قيمت گذاري نب��وده و مانعي براي عرضه در بورس 
نداش��تند. لذا طب��ق دس��تورالعمل هاي قانوني و 
فرآينده��اي مقررات��ي كه وجود داش��ت پذيرش 
اين خودروها صورت گرف��ت و عرضه وانت كارا به 
عنوان اولين خودرو انجام ش��د اما از اين مرحله به 
بعد اتفاقاتي رقم خ��ورد و جزييات متفاوتي از اين 
موضوع منتشر شد كه البته بورس كاال در اين باره 
سكوت كرد تا چالشي در فضاي رسانه اي براي تيم 
اقتصادي دولت ايجاد نش��ود؛ اما حقيقت آن است 
كه روايت هاي شكل گرفته شده دقيق و كامل نبود.

فشارهابرايلغوعرضهخودرودربورس
جهرمي با بيان اينكه عرضه خودرو مطابق قوانين و 
مقررات بازار سرمايه صورت گرفت، گفت: زماني كه 
از قوانين صحبت به ميان مي آيد يك بحث ماده ۱۸ 

قانون ابزارها و نهادهاي مالي است كه دولت را مكلف 
مي كند كاالي پذيرش ش��ده در بورس را از شمول 
قيمت گذاري خ��ارج كند و ديگري بند ج قانون 3۶ 
احكام دايمي است كه اعالم مي كند كاالهايي كه در 
بورس هاي كااليي به عنوان بازار متشكل و سازمان 
يافته و تحت نظارت پذيرفته و مورد دادوس��تد قرار 
مي گيرند طبق قوانين و مقررات آن بورس ها عرضه 

و مورد معامله قرار گيرند.
وي تصري��ح ك��رد: ل��ذا ب��ا بررس��ي اي��ن قوانين 
ب��ا عرضه كنندگان ب��راي پذيرش صحبت ش��د و 
خودروهاي��ي ك��ه قرار بود عرضه ش��ود مش��مول 
قيمت گذاري دس��توري نبودند. زماني كه خودرو 
»كارا« عرضه و مورد معامله قرار گرفت فارغ از اينكه 
تاثير آن ب��ر بازار خودرو چگونه ب��ود، روز بعد از آن 
وزارت صمت در تماسي درخواست كرد كه معامالت 
خودرو عدم تاييد شود. به وزارت صمت توضيح داده 
ش��د كه طبق قوانين و مقررات ام��كان عدم تاييد 
معامالت وجود ندارد و معامالت طبق قانون صورت 
گرفت��ه و همان روز معامله م��ورد تاييد قرار گرفته 
اس��ت. اما وزارت صمت اعالم داشت بورس كاال كار 
خالف قانون انجام داده است و اين موضوع پيگيري 
خواهد شد. او افزود: در آن زمان بورس كاال به وزارت 
صمت اعالم كرد اگر قوانين و مقرراتي در اين حوزه 
وجود دارد به بورس اعالم شود تا مورد بررسي قرار 

گيرد كه اين اتفاق نيفتاد.
وي اظه��ار داش��ت: پ��س از پذي��رش خودروهاي 
فيدليتي و ديگنيتي نيز وزارت صمت اعالم كرد كه 
جلسه اي در اين زمينه برگزار مي شود اما بورس كاال 
هر چه منتظر ماند جلسه اي از سمت وزارت صمت 
هماهنگ نشد. اطالعيه عرضه اين دو خودرو كه بر 
روي س��ايت قرار گرفت شاهد فش��ارهايي از سوي 
وزارت صمت به وزارت اقتصاد و از س��مت حراست 
وزارت صمت ب��ه كاركنان بورس كاال بوديم و حتي 
مواضعي از سوي وزارت صمت مطرح شد كه بورس 
كاال عامل مش��كالت بازار خودرو بوده است. در اين 
برهه شاهد بوديم كه به هيات مديره بورس كاال نيز 
فشار آورده شد و درخواست شد هيات مديره نسبت 
به لغو عرضه خ��ودرو اقدام كند ك��ه در اين زمينه 
هيات مديره پيشنهاد داد كه روال قانوني دنبال شود.

معاون عمليات و نظارت بر بازار بورس كاالي ايران 
گفت: بعد از همه فش��ارهاي رسمي و غير رسمي و 
همينط��ور مكتوب و غير مكتوب از س��مت وزارت 

صمت، مديرعامل بورس كاالي ايران در نامه به اين 
وزارتخانه درخواست كرد چنانچه موارد قانوني در 
خصوص عدم عرضه خ��ودرو در بورس وجود دارد 
اعالم شود. چراكه موارد قبلي ارسالي به بورس كاال 
از جايگاه قانوني برخ��وردار نبود و خودروهايي كه 
پذيرش شدند نيز مشمول قيمت گذاري نبودند. در 
نهايت روز سه شنبه يعني روز قبل از عرضه خودرو 
جلس��ه اي در دفتر وزير محترم صم��ت به صورت 
محدود ش��كل گرفت و وزير نامه اي را ب��ه ما ارايه 
كردند كه براس��اس مفاد آن خودرو نبايد در بورس 
عرضه شود. بخشي از اين نامه كه بحث تعزيرات بود 
روال قانوني آن طي نشده بود كه در همان جلسه به 
وزير اعالم شد كه اين بخش جايگاه قانوني ندارد اما 
در مورد نامه دومي كه ارايه شد و مربوط به مصوبه 
س��ران قوا بود، بايد به لحاظ قانوني مورد بررس��ي 

قرار مي گرفت.

چندينابهاموپرسش
جهرم��ي در ادامه افزود: اي��ن رويدادها چند ابهام 
بزرگ ايجاد كرد، اول آنكه چرا مصوبه اي كه مربوط 
به سال گذش��ته بود به هيچ دستگاهي ابالغ نشد و 
در وزارت صمت مانده بود كه در نتيجه دستگاه ها 
از ماهيت و وجود چني��ن مصوباتي اطالع ندارند و 
دقيقا روز قبل از عرضه خودرو در بورس س��خن از 

آن به ميان آمده است.
از طرف ديگر درمورد همين مصوبه نيز قرائت هاي 
متفاوتي وجود داشت و برخي صاحب نظران بحث 
شان اين بود كه اصال مالك براي ورود وزارت صمت 
در موضوع خ��ودرو ورود به هم��ه خودروها نبوده 
بلكه خودروهايي مدنظر است كه در اختيار شوراي 

رقابت قرار گرفته است.
وي گف��ت: ابهام دوم اين اس��ت ك��ه نامه هايي كه 
قبال مديركل هاي وزارت صم��ت براي بورس كاال 
ارس��ال كرده بودن��د فاقد وجاهت قانون��ي بود و از 
طرف ديگر در اين مدت به مواردي برخورد ش��د و 
از آن جمله مي توان به عدم تشكيل كميته تنظيم 
بازار خودرو براي تصميم گيري در مورد خودروهاي 
مش��مول قيمت گذاري اش��اره كرد. يعني وزارت 
صمت از زماني كه اين مصوبه را در اختيار داش��ت 
مي توانس��ت كميته تنظيم بازار خودرو را تشكيل 
دهد و خودروهاي مش��مول قيمت گذاري را اعالم 
كند درحالي كه طبق بررس��ي ها آخرين باري كه 

اين كميته تشكيل جلسه داده سال ۹۹ بوده است 
كه در م��ورد خودروهاي پر تي��راژ تصميم گيري و 

قيمت گذاري صورت گرفته بود.
او اظهار داش��ت: لذا اين نوع رفتار و برخورد وزارت 
صمت در حوزه عرضه خودرو فارغ از همه نقدهايي 
كه به س��امانه وزارت صمت وارد است محل بحث 
اس��ت چراكه تامين مالي خودروس��ازان يا منابع 
مالي جهت هزينه هاي جاري با ادامه فروش در اين 

سامانه بحث برانگيز است.
به گفت��ه جهرمي، عرض��ه خودرو در ب��ورس كاال 
مي توانست تجربه مهمي باشد تا وزارتخانه از قيمت 
فروش خودروها ديد درستي داشته باشد و از طرفي 

رصد كند كه بازار چگونه خواهد شد.
معاون بورس كاال گفت: ابهام مهم تر اين اس��ت كه 
چرا از جيب سهامداران براي فروش خودروسازاني 
تصميم گيري مي ش��ود كه آنها زيان ده هستند. يا 
ابهام ديگر آنجاس��ت كه قانون مي گويد اگر دولت 
كااليي را كمت��ر از قيمت واقعي بازار قيمت گذاري 
كند، بايد مابه التفاوت آن را در همان سال به شركت 
م��ورد نظر پرداخ��ت كند. اكنون اگر س��هامداران 
بخواهند مابه التفاوت را دريافت كنند وزارت صمت 
چه عكس العملي نش��ان مي ده��د. همچنين ابهام 
ديگر آنجاس��ت كه به خاطر اش��تباه سيستمي در 
سامانه فروش خودرو، به دستور وزارت صمت يك 
ش��به تعداد خودروهايي كه به افراد اختصاص پيدا 
مي كن��د افزايش مي يابد اما چ��را هزينه اش بايد از 

جيب سهامدار يا خودروساز پرداخت شود؟
او ادامه داد: ابهام ديگر آنجا شكل مي گيرد كه سازمان 
حمايت نسبت به اين موضوع واكنش نشان مي دهد 
و اعالم مي كند فرآيند قرعه كش��ي صحيح نيست 
و س��ازمان بازرس��ي هم بر آن تاكيد دارد اما اصرار 
وزارتخانه بر انجام آن عليرغم تمامي تبعات آن است.

قيمتگذاريدستوريمحكوم
بهشكستاست

جهرمي تصريح كرد: تاكيد داريم كه توزيع رانت چه 
با كنترل تقاضا يا قيمت گذاري دستوري هر دو يك 
پيام دارد و آن اينكه سفته بازي و دالل بازي را در بازار 
خارج از بورس افزايش خواهد داد و سبب ضرر و زيان 
براي سهامداران و فعاالن همان صنعت خواهد شد. 
اين موضوع در دولت هاي قبل نيز تجربه و آزموده شده 

و نتيجه اي جز شكست نداشته است.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه يكي از مس��ووالن س��ازمان هواپيمايي اعالم 
كرده اس��ت، »از ۱۰۵ فرودگاه كش��ور، فقط ۵۴ فرودگاه 
كشور عملياتي و تجاري است.« چندي پيش نيز، محمد 
محمدي بخش، رييس سازمان هواپيمايي اعالم كرده بود، از 
۴٠٠ فروند هواپيماي مسافري، ٣٣٠ فروند »فعال« هستند 
و فقط١۶٠ فروند هواپيما )۴۰ درصد ناوگان( »اجازه پرواز« 
دارند.33۰ فروند هواپيماي فاقد اجازه پرواز، به دليل تعمير 
و نگهداري يا تامين موتور و قطعات موتور مورد استفاده قرار 
نمي گيرند. اين داده ها )زمين گير بودن ۶۰ درصد از ناوگان 
هواي��ي و غير قابل بهره برداري بودن ح��دود ۵۰ درصد از 
فرودگاه هاي كشور( نشان مي دهد كه دارايي هاي صنعت 
هوايي طي دهه هاي اخير به شدت تحليل و تضعيف شده اند 
و سرمايه گذاري جديدي براي بازآفريني آنها بنا به داليل 
مختلف اقتصادي و غيراقتص��ادي در آنها صورت نگرفته 
است. به عبارت روشن تر، تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه 
صنعت هوايي كشور مانع از نوسازي و بهسازي ناوگان هوايي 
شده است و از س��وي ديگر، ناتواني در خريد هواپيماهاي 
كوچك مانع از شكل گيري شركت هاي »تاكسي هوايي« و 

بهره برداري از فرودگاه هاي كم تردد شده است. 

    50  درصد فرودگاه ها غيرفعال هستند
ميثم شاكر، مديركل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي 
سازمان هواپيمايي كشوري از وجود ۱۰۵ فرودگاه در 
كشور خبر داد و گفت: فقط ۵۴ فرودگاه كشور عملياتي 
و تجاري است. به گزارش مهر، شاكر اظهار كرد: در حال 
حاضر در كش��ور ۱۰۵ فرودگاه وجود دارد كه شامل 
فرودگاه هاي تجاري، پروازهاي هوانوردي، آموزشي، 
مناطق آزاد، نفتي و نظامي است. مديركل دفتر نظارت 
بر عمليات هوانوردي س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
افزود: ۶۴ فرودگاه عملياتي و تجاري در كش��ور وجود 
دارد كه از اين تعداد، ۱۰ فرودگاه به دليل نبود ناوگان 
غيرعملياتي است و بر اين اساس ۵۴ فرودگاه قابليت 
بهره برداري دارند كه از اين تعداد، فرودگاه هاي مهرآباد، 
مشهد، شيراز و كيش بيشترين ترافيك پروازي را دارند.

    استفاده از فرودگاه ها به هنگام بحران
شاكر در پاسخ به اينكه آيا اين تعداد فرودگاه در كشور نياز 
است، افزود: فرودگاه ها براي توسعه مناطق ساخته مي شوند 
و همچنين در زمينه  محروميت زدايي و بروز رويدادهاي 
بحراني موثر هستند و به عنوان زيرساخت توسعه از آنها 
استفاده مي شود و به عنوان نمونه در سانحه اخيري كه در 
طبس روي داد، فرودگاه طبس كه ترافيك پروازي كمي 
دارد توانست در اين حادثه مورد استفاده قرار گيرد يا فرودگاه 
بم در زلزله بم از جمله فرودگاه هايي بود كه در هنگام بروز 
بحران ها مورد استفاده قرار گرفت. مديركل دفتر نظارت بر 
عمليات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري همچنين 
درباره استفاده از تاكسي هوايي در فرودگاه هاي فاقد مسافر 
و پرواز براي انجام عمليات هاي پروازي گفت: يك شركت 
هوايي اخيراً مجوز تاكسي هوايي گرفته و حتي استفاده از 
هواپيماهايي كه تا ۱۹ صندلي دارند نيز مقرون به صرفه 

است و بايد مدل بهره برداري از اين فرودگاه ها تغيير كند.

    10 فرودگاه بين المللي كشور
به گزارش »تعادل«، براس��اس آمار منتش��ر شده از 
سوي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي كشور از ميان 
فرودگاه هاي تحت مالكيت اين شركت، ۱۰ فرودگاه 
با مج��وز بين المللي، 2۵ ف��رودگاه داراي مرز هوايي 
و 2۰ فرودگاه داخل��ي فعاليت مي كنند. فروگاه هاي 
بين المللي مهرآباد، امام خميني )ره(، اصفهان، هاشمي 
نژاد، بندرعباس، تبريز، زاهدان، شيراز و يزد تا پيش از 
اين ۹ فرودگاه بين المللي كشور بودند كه آذر ماه سال 
۱3۹7 و با حكم رييس جمهوري، فرودگاه شاهرود هم 

به جمع فرودگاه بين المللي كشور اضافه شد.

    واگذاري فرودگاه زيانده
 به شهرداري ها و استانداري ها

در مه��ر س��ال ۱3۹۶، معاون اقتصادي وقت ش��ركت 
فرودگاه ها از تدوين طرحي براي واگذاري فرودگاه هاي 
زيانده و محلي به ش��هرداري ها و استانداري ها خبر داد. 
طرحي كه تاكنون اجرايي و عملياتي نشده است، بلكه بر 

عكس، در زمستان سال ۱3۹8، معاون عمليات هوانوردي 
وقت در شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از آغاز 
مذاكرات ب��ا وزارت نفت براي واگ��ذاري فرودگاه هاي 

شركت نفت به وزارت راه و شهرسازي خبر داده بود.

    مزايا و معايب واگذاري
به نظر مي رسد، واگذاري فرودگاه ها به استانداري ها سبب 
بازتوليد چالش توس��عه بي رويه فرودگاه ها مي شود و در 
سطح ملي رقابتي ميان اس��تانداري ها براي جذب منابع 
از دولت براي توس��عه فرودگاه ها ايجاد مي كند كه اجراي 
اين مدل، تفاوت چنداني با مدل كنوني ندارد اما واگذاري 
فرودگاه ها به شهرداري ها تصميم درستي است، زيرا چنين 
ساختاري سبب مي شود كه هزينه هاي توسعه فرودگاه از 
محل عوارض شهري تامين شود و اگر خواست و مطالبه 
مردم شهري توس��عه فرودگاه باشد هزينه آن در عوارض 
شهري ديده مي شود يا فرودگاه ها از شهرداري ها فاينانس 
مي كنند، برهمين اساس اجراي مدل دوم مي تواند نجات 
بخش شرايط كنوني فرودگاه هاي زيانده باشد، البته ذكر اين 
نكته هم ضروري است كه اجراي اين مدل در ابتدا مي تواند 
با واكنش منفي مديران فرودگاه هاي زيانده و شهرداري ها 
مواجه شود اما در صورت اجراي درست، زمينه ساز توسعه 
آتي اين فرودگاه ه��ا خواهد بود. در اين ميان، طرح الحاق 
۹ فرودگاه متعلق به شركت نفت به شركت فرودگاه ها نيز 
قابل توجه بود. طرحي كه عملياتي نيز شد. پيش از اجرايي 
شدن اين طرح، كارشناسان بر اين باور بودند كه با توجه به 
اينكه شركت فرودگاه ها، بر مبناي درآمد-هزينه فعاليت 
مي كند و تنها فرودگاه هاي مهرآباد و مشهد سودده هستند 
و مابقي فرودگاه ها زيان آور به شمار مي روند، اضافه شدن 
۹ فرودگاه جديد به اين شركت، مي تواند هزينه هاي آن را 
افزايش دهد.از سوي ديگر، اين سئوال مطرح شد كه چگونه 
شركت فرودگاه ها به دنبال تحويل فرودگاه هاي خود به 
استانداري ها براي كاهش ضرردهي است و از سوي ديگر 
نسبت به پيشنهاد تحت پوشش قرار دادن فرودگاه هاي 
شركت نفت با روي باز برخورد مي كند. در پاسخ بايد گفت 
كه بحث واگذاري فرودگاه هاي ش��ركت نفت به شركت 

فرودگاه ها با هدف سياس��ت يكپارچه سازي حمل و نقل 
هوايي انجام شد و گامي درست در اين راه محسوب مي شود 
اما پيش بين��ي درباره ضرردهي حتمي اي��ن فرودگاه ها، 
اين اقدام را نس��نجيده مي كند. از اين رو، در همان زمان، 
كارشناسان به صراحت اعالم كردند كه خروج فرودگاه ها از 
سيستم شركت نفت و واگذاري آنها به شركت فرودگاه ها 
توصيه نمي شود، در واقع نبايد فرودگاه ها را از يك شركت 
دولتي به يك شركت دولتي ديگر واگذار كرد و بايد براي 
بهبود وضعيت اقتصادي فرودگاه ها آنها را در اختيار بخش 
خصوص��ي واقعي قرار داد، چون در بخش دولتي ش��اهد 
اولويت اهداف سياسي بر اقتصادي هستيم. موضوعي كه 
منجر به زيانده شدن بسياري از شركت هاي دولتي مي شود 

اما در بخش خصوصي، اولويت با اهداف اقتصادي است.

    چرا فرودگاه ها زيانده هستند؟
به گزارش »تعادل«، به باور اغلب كارشناس��ان صنعت 
هواي��ي، بس��ياري از فرودگاه هاي ايران ب��دون توجيه 
اقتصادي احداث يا توسعه يافته اند وعموما اين توسعه 
تحت تاثير فش��ارهاي سياس��ي و معضالت اجتماعي 
دستگاه اداري كشور بوده است. در حوزه سياسي، از سويي 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي يا مقامات محلي نظير 
استانداري به دنبال توسعه و ارايه عملكرد مثبت در حوزه 
انتخاباتي خود يا مردم هس��تند و از همين رو، از طريق 
ابزارهاي سياسي به دنبال توسعه فرودگاه حوزه انتخاباتي 
خود هستند. در سوي ديگر عدم استقالل كارشناسان در 
برابر فشارهاي وارده و ارتباطات نادرست بين پيمانكاران 
عمراني و مهندسان مشاور با نظام اداري كشور يا مقامات 

سياس��ي س��بب تهيه طرح هاي توس��عه يي در سطح 
فرودگاه ها با توجيه اقتصادي شده كه زمينه ساز ساخت 
و توس��عه فرودگاه ها شده است. پس از ساخت فرودگاه 
مشاهده مي شود كه تقاضا براي بهره برداري از فرودگاه 
وجود ندارد و متاسفانه تاكنون آسيب شناسي نشده است 
كه چگونه طرحي قبل از ساخت، توجيه اقتصادي داشته 
است اما پس از ساخت كسي از آن بهره برداري نمي كند 
و محل در آمد نيست و اين اقدام دو هزينه متفاوت را بر 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي شامل هزينه ساخت 
و هزينه نگهداري تحميل مي كند. يكي ديگر از تبعات 
ساخت فرودگاه هاي محلي و زيانده اين است كه موجب 
عق��ب افتادگي بخش هوانوردي ش��ركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران شده اس��ت، چرا كه عموما بودجه 
فرودگاه هاي زيانده از محل پروازهاي سرش��ار عبوري 
تامين مي شود، در صورتي كه ايكائو )سازمان بين المللي 
هواپيمايي كشوري( هم توصيه كرده است كه درآمدهاي 
بخش هوانوردي در همين بخش هزينه شود و با مكانيسم 
ايجاد شده در شركت فرودگاه ها درآمدهاي هوانوردي 
هم بايد نوسازي تجهيزات هوانوردي )رادار و تجهيزات 
ناوبري( را پوشش و هم هزينه بخش فرودگاهي )توسعه 
عمراني، نگهداري پايانه، تسهيالت و تجهيزات... بخش 
مسافري( را پوشش دهد كه در عمل هم بودجه نوسازي 
بخش هوانوردي كاهش يافته و هم نوسازي بخش هاي 
هوانوردي كند شده است ضمن اينكه افزايش قيمت 
شارژهاي پروازي ايران براي پروازهاي عبوري را هم 
به همراه داش��ته است كه همين موضوع مطلوبيت 

عبور از فضاي كشورمان را كاهش مي دهد.
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پيشنهاد پارك هواپيماهاي 
قطري در ايران طي جام جهاني

تفاهم نامه افزايش همكاري هاي هوايي ايران و قطر، در 
تهران به امضا رسيد. به گزارش ايلنا، سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري گفت: محمد فالح الهجري رييس 
سازمان هواپيمايي كش��وري قطر با كاپيتان محمد 
محمدي بخش در خصوص اس��تفاده از ظرفيت هاي 
هوايي ايران در بازي هاي جام جهاني 2۰22، ديدار و 
گفت وگو كرد. ميراكبر رضوي اظهار كرد: پس از انجام 
دو دوره مذاكرات در خصوص افزايش همكاري هاي 
دو جانبه حمل و نقل هوايي ميان ايران و قطر در شهر 
دوحه و جزيره كي��ش، صبح روز جمعه ۱7 تيرماه، با 
سفر رييس سازمان هواپيمايي كشوري قطر به تهران، 
تفاهم نامه و قرارداد همكاري بين روس��اي س��ازمان 
هواپيمايي كشوري دو كشور به امضا رسيد. وي افزود: 
در تفاهم نامه مذكور استفاده از ظرفيت هاي حمل و 
نقل هوايي ايران در بازي هاي جام جهاني 2۰22، به 
امضا رس��يد و اهداف صنعت حمل ونقل هوايي ايران 
براس��اس رهنمودهاي وزير محترم راه و شهرسازي 
مورد تاكيد و لحاظ ش��د. رضوي تصريح كرد: در اين 
تفاهمنامه، تردد تماش��اگران بازي هاي جام جهاني 
از جانب ش��ركت هاي هواپيمايي ايراني و همچنين 
افزايش پروازهاي ايران بنا به درخواس��ت و ظرفيت 
طرف ايران��ي مورد موافقت قرار گرفت. س��خنگوي 
سازمان هواپيمايي كش��وري، ادامه داد: همچنين 
موضوع لغو رواديد اتباع خارجي كه تمايل به بازديد يا 
اقامت در جزيره كيش در دوره بازي هاي جام جهاني 
را دارند، به طرف قطري اعالم شد. وي افزود: با توجه به 
ترافيك فرودگاهي دوحه، ايران آمادگي خود را جهت 
پارك و اقامت هواپيماهاي اين كشور در فرودگاه هاي 
بندرعباس، كيش، قشم و بوشهر اعالم كرد. رضوي 
 FIR تصريح ك��رد: همچنين در پي اجرايي ش��دن
جديد دوحه )مرز هوايي دو كشور(، تفاهم نامه تبادل 
ترافيك هوايي با رعايت نكات فني و آموزشي نفرات 

مراقبت پرواز بين دوحه و تهران به امضا رسيد.

پروازهاي بازگشت حجاج
از 23 تير  تا 7 مرداد

مسوول عمليات حج شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران گفت: پروازهاي برگشت حجاج از روز پنجشنبه 
23 تير آغاز خواهد شد و تا روز جمعه 7 مرداد ادامه دارد.

غالمرضا رستميان در گفت وگو با فارس، درباره عمليات 
پرواز ي برگشت حجاج به كشور، اظهار داشت: پروازهاي 
برگشت حجاج از 23 تير روز پنج شنبه هفته جاري آغاز 
خواهد شد و تا روز جمعه 7 مرداد ادامه خواهد داشت. 
وي ادامه داد:  پروازهاي رفت حجاج، از ۱8 فرودگاه كشور 
با احتساب فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( انجام 
شد و پروازهاي برگشت نيز به همين فرودگاه ها است. 
مسوول عمليات حج شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران ادامه داد: در اين م��دت 3۹۶۰۰ حاجي در قالب  
۱۶2 پرواز به خانه خدا اعزام شدند و پروازهاي برگشت 
نيز به همين ميزان خواهد بود. رستميان ادامه داد: در 
پروازهاي روز 23 تير ، زوار تبريزي و كرماني  به كش��ور 
برمي گردند و در بعدازظهر همان روز نيز پرواز برگشت به 
فرودگاه امام خميني )ره( خواهيم داشت. وي اظهار كرد: 
آخرين پرواز برگشت حجاج كه روز 7 مرداد خواهد بود به 
فرودگاه زاهدان انجام مي شود. رستميان گفت: در ۵ روز 
ابتدايي پروازهاي برگشت حجاج بازگشت زائران از جده 
خواهد بود و در روزهاي بعد بازگشت از مدينه به كشور ما 
انجام مي شود. مسوول عمليات حج شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران اضافه كرد: امسال همه پروازهاي 
حج توسط ش��ركت هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران انجام شد و ايرالين سعودي در پروازهاي حج ما 
مشاركت نداشت، ضمن آنكه متوسط تأخيرات پروازي 
ما حدود يك س��اعت بود كه ب��ا توجه به اينكه همه 

پروازها بر عهده ايران اير بود مطلوب ارزيابي مي شود.

نيمي از فرودگاه هاي كشور قابليت بهره برداري ندارند

صنعت هوايي در كما

رييس سازمان بازرسي:

120 گلوگاه فساد در شهرداري شناسايي شد
داود گودرزي، رييس سازمان بازرسي شهرداري تهران 
گفت: اگر نهاد هاي نظارتي كه چشم مجموعه هستند 
فريب بخورند، خوب نبينند و چشمانشان را ببندند يا 
حواسشان را جمع نكنند باعث مي شود متخلفان كارشان 
را پيش ببرند. به گزارش ايلنا، داود گودرزي طي سخناني 
اظهار كرد: ما در مبارزه با فساد دو مسير را دنبال كرده ايم؛ 
هم به گذشته پرداختيم و هم آينده را مورد بررسي قرار 
داديم. گودرزي گفت: پرداختن به گذشته به شناخت ما 
كمك كرد كه چه اتفاقاتي در شهرداري افتاده و منشأ 
فس��اد و تخلفات كجاست و فس��اد در چه زمينه هايي 

بيشتر وجود دارد. لذا ما گذشته را بررسي كرديم براي 
اينكه بدانيم براي آين��ده بايد چه كار كنيم. وي با بيان 
اينكه رويكرد، استراتژي و تمركز اصلي  سازمان بازرسي 
روي آينده اس��ت، تصريح كرد: در اين مسير توانستيم 
تقريبًا ۱2۰ گلوگاه فساد را شناسايي كنيم با اين نگاه كه 
هوشمندي در اين است كه آينده را به گونه اي طراحي 
كنيم كه فساد كمتري داش��ته باشيم و بعد بتوانيم در 
اولويت دوم به گذشته بپردازيم و تخلفاتي كه در گذشته 
صورت گرفته است را مورد بررسي قرار دهيم. گودرزي 
افزود: در بحث فساد يك سه ضلعي وجود دارد؛ يك بخش 

خصوصي داريم كه لزوما فاسد نيست و مي خواهد كار 
كند، آن چيزي كه براي او مهم است مساله سود بيشتر 
و مديريت زمان اس��ت، بدين معنا كه بخش خصوصي 
معموال دنبال سود بيشتر در زمان كمتر است و براي اين 
منظور ممكن است به ضلع دوم كه همان بدنه اجرايي 
و دستگاه هاي مديريتي است مراجعه و پيشنهاداتي را 
مطرح كن��د و اين مراوده بين بخش خصوصي و بخش 
اجرايي گاها دو طرفه مي ش��ود و به ساير بخش ها نيز 
رس��وخ مي يابد. رييس س��ازمان بازرسي خاطرنشان 
كرد: در اين سه ضلعي، كار آنجا خطرناك است كه بدنه 
نظارتي، امنيتي و قضايي به عنوان ضلع سوم بخواهد در 
اين معادله غلط سهم داشته باشد.  گودرزي تاكيد كرد: 
اگر نهاد هاي نظارتي كه چشم مجموعه هستند فريب 
بخورند، خوب نبيند و چشمانشان را ببندند يا حواسشان 
را جمع نكنند باعث مي شود متخلفان كارشان را پيش 
ببرن��د. وي در ادامه به حوزه هايي كه در ش��هرداري از 
ظرفيت بيشتري براي تخلف برخوردارند اشاره و بيان 
كرد: يك بخشي از تخلفات در حوزه شهرسازي است؛ 
اين تخلفات مي تواند مربوط به دريافت پروانه تخريب و 

نوسازي يا ساخت پروژه يا در طرح هاي مشاركتي باشد. 
رييس سازمان بازرسي، امور مالي، قراردادها، واگذاري ها 
و برون سپاري ها را يكي ديگر از حوزه هايي دانست كه 
امكان زد و بند و تخلف در آن وجود دارد. وي ادامه داد: در 
حوزه منابع انساني نيز بحث انتصابات، انتخاب و گزينش 

مديران مي تواند با تخلفاتي همراه باشد.

    زيرساخت فسادستيزي فراهم شد
هدف اصلي از بين بردن زمينه هاي فساد است و براي اين 
كار زيرساخت هاي الزم هم فراهم شده است گودرزي با 
اشاره به ايجاد برنامه  ريزي هاي صورت گرفته براي مبارزه 
با فساد و تخلف در شهرداري، عنوان كرد: اينكه بگوييم 
مي خواهيم فساد را به صفر برسانيم حرف سخت و غير 
قابل امكان است اما رويكرد و هدف اصلي ما از بين بردن 
زمينه فساد و پيشگيري از فساد است تا امكان وقوع فساد 
را از بين ببريم و براي اين كار هم زيرساخت هاي الزم را 
فراهم كرده ايم. وي احياء و به روزرساني ستاد سالمت 
اداري و مبارزه با فس��اد را يكي از اقدامات س��ازمان 
بازرس��ي در بحث مبارزه با فس��اد بيان كرد و افزود: 
اصالح فرآيند ها، رويه ها، ساختارها و دستورالعمل ها 
و همچنين چابك سازي و شفاف سازي اين موضوعات 
در اين ستاد دنبال مي شود.  رييس سازمان بازرسي 
توجه به معناي درست واژه ش��فافيت را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: وقتي واژه ش��فافيت مطرح مي شود 

بالفاصله بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه چه چيزي 
را براي چه كسي و چگونه مي خواهيم شفاف كنيم؟ 

    داده هاي سامانه شفافيت 
گودرزي با تاكيد بر اينكه داده هاي س��امانه شفافيت بايد به 
صورت دسته بندي شده و متناسب با نيازهاي هر بخش باشد، 
اظهار كرد: بخشي از داده هايي كه بر روي سايت شفافيت قرار 
مي گيرد، اطالعاتي است كه مردم به عنوان دريافت كنندگان 
خدم��ات به آن نياز دارند. وي خاطرنش��ان كرد: يك بخش 
ديگري از اين شفافيت براي دستگاه هاي اجرايي است تا از 
يكديگر خبر داشته باشند و يك بخش هم دستگاه هاي نظارتي 
هستند كه بايد در جريان آن قرار گيرند.  گودرزي در ادامه به 
شكل گيري شبكه  ناظرين مردمي در سازمان بازرسي اشاره 
كرد و گفت: ما قائل به اين هس��تيم كه اگر قرار باشد نظارت 
به درس��تي در كشور انجام شود بايد اين چهار نظارت كه در 
دنيا تعريف شده است؛ يعني نظارت حاكميت بر حاكميت، 
حاكميت بر مردم، مردم بر حاكميت و م��ردم بر مردم را به 
درستي پياده كنيم. رييس سازمان بازرسي تصريح كرد: ما در 
بحث شبكه ناظرين، بخش نظارت مردم بر حاكميت را مورد 
توجه قرار داده  و بر هوشمندسازي نظارت و كاهش نقش انسان 
تا حد امكان تاكيد داشته ايم. وي بيان كرد: در همين راستا 
سامانه ۱37 پالس را راه اندازي و فضاي مجازي آن را هم تقويت 
كرديم تا هر شهروندي به راحتي بتواند پيام خود را انتقال دهد 

و ما آن را در حداقل زمان ممكن و با دقت باال پيگيري كنيم.

بدینوسیله اعالم می نماید گواهینامه کارشناسی ناپیوسته موسسه 
آموزش عالی جهاد دانش�گاهی کرمانش�اه در رش�ته مهندس�ی 
تکنول�وژی نرم اف�زار کامپیوتر متعلق به ش�اهرخ حم�زه نیاکان 
فرزند محمد عل�ی با کد مل�ی 3240164175 ش�ماره گواهینامه 
98/610/6695 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي
بدینوسیله اعالم می نماید گواهینامه پایان دوره تحصیالت کاردانی 
رشته کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر آموزشکده فنی حرفه ای شماره 
1 کرمانشاه متعلق به ش�اهرخ نیاکان فرزند محمدعلی به شماره 
ملی 3240164175 و شماره گواهینامه 7530 مفقود گردیده و از 

دردرجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي

سند کمپانی خودرو سواری پژو  405 مدل 1386 نقره 
ای متالیک با ش�ماره موتور 12486084075 و شماره 
شاسی:40420830 و شماره پالک  ایران 19  762  ن 93 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي
س�ند س�مند مدل 84 خاکس�تری متالیک به ش�ماره پالک 
196ج76 ای�ران 19 ب�ه ن�ام  س�جاد ذوالفقاری ش�ماره ملی 
3257264143ش�ماره موتور 12484220414شماره شاسی 
145411178  مفقود گردیده، در صورت پیدا ش�دن با ش�ماره 

09183312995 تماس حاصل نمایید.

مفقودي

سند کمپانی برگ س�بز و کارت خودرو سواری پژو 405 به رنگ 
کرم متالیک مدل 1385 شماره موتور :12485038707 و شماره 
شاسی :13227134و ش�ماره پالک ایران 19    243   د 61 متعلق 
به ارسالن درکه فرزند شامنصور  به شماره ملی 3256930786 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي
سند کمپانی خودرو سواری تندر 90، مدل 1395، سفید شیری روغنی 

100019606RR150377  شماره مورتور
NAALSRALDGA255980 : شماره شاسی

شماره پالک : 19/ ایران 736 ب 31
 متعلق به فرهاد س�لیمی به ش�ماره مل�ی 3359300211 مفق�ود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي

مبلغ تضمین شركت در مبلغ برآورد )ریال(نوع برگزاريموضوعردیف
مدت رتبهفرآیند ارجاع كار )ریال(

)ماه(

زیرسازی، لکه گیری و ترمیم نوار حفاری آسفالت، جدول گذاری و 1
عبور عرضی شهرك صنعتي محالت

یك مرحله اي با 
7راه و ترابري32.907.206.0101.650.000.000ارزیابي كیفي

یك مرحله اي با تکمیل شبکه برق 20 کیلوولت ناحیه صنعتي پرندك2
نیرو+ تاییدیه 39.357.343.9891.970.000.000ارزیابي كیفي

5شركت برق

یك مرحله اي با اجراي خط انتقال و تكمیل شبكه توزیع آب شهرك صنعتي زاویه3
3آب7.980.514.926400.000.000ارزیابي كیفي

یك مرحله اي با احداث مخزن فلزی 150 مترمکعبی هوایی شهرك صنعتي زاویه4
5آب19.604.591.885990.000.000ارزیابي كیفي

یك مرحله اي با احداث مخزن فلزی 150 مترمکعبی هوایی شهرك صنعتي خیرآباد5
5آب19.604.591.885990.000.000ارزیابي كیفي

 شركت شهركهاي صنعتي اس�تان مركزي در نظر دارد مناقصه عمومي به ش�ماره هاي )2001001072000040(،)2001001072000041(، )2001001072000042(،
)2001001072000043( و)2001001072000044( را از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاري مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

نوع تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار: بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر یا اوراق مشاركت و یا واریز نقدي به حساب جاري منابع داخلي به شماره حساب 
4001103506375974  نزدبانك مركزي.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/04/20 باشد.
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت 19:00 روز یكشنبه مورخ 1401/04/26

ملهت زماني ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 1401/05/08
زمان بازگش�ایي پاكت ها: ساعت 13 روز یكش�نبه مورخ  1401/05/09 در محل ساختمان برج فناوري و كسب و كار واقع در اراك میدان امام خمیني شهرك 

صنعتي شماره 1.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: 

آدرس اراك بلوار فاطمیه جنب استانداري مركزي    تلفن  08633443209 كارشناس ذیربط   تلفن 08633443311 امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس 02141934 دفتر ثبت نام: 02188969737 و 02185193768

روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي

شناسه آگهي : 1346759
برابر راي شماره هاي ذیل هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شبانكاره تصرفات مالكانه و بالمعارض 

متقاضي ذیل محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتش�ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رس�ید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نمایند.
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

1- راي شماره 228 140160324008000 تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي داراب دهدشتي فرزند حسین بشماره شناسنامه 2180 صادره از دشتستان به شماره ملي 
6109561320 نس�بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مس�احت 11721 مترمربع پالك 4248 فرعي از 7352 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 

7352/368 اصلي واقع در بخش سه شبانكاره قریه شبانكاره خریداري از مالك رسمي محرز گردیده است.
2- راي شماره 229 140160324008000تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي وحید امیدوار فرزند عبداله به شماره شناسنامه-  صادره از كازرون به شماره ملي 2360099965  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یك قطعه زمین مزروعي به مساحت 11721 متر مربع پالك 4248 فرعي از 7352 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 7352/368 اصلي 

واقع در بخش سه شبانكاره قریه شبانكاره خریداري از مالك رسمي محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/4/5     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/20

داریوش جالل منش -  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك واحد شبانكارهم الف154

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي قوه قضاییه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

براب�ر کالس�ه پرون�ده ش�ماره 1398114410018000255 ورای ش�ماره 
140060310018017210هی�ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم  افسانه حق نژاد   به شماره شناسنامه 1080 به کدملی 
4897510831 صادره از ساوجبالغ  فرزندان صدراله  ششدانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت دویست مترو پنجاه دسیمتر مربع 
200/50  قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در قریه کالرآباد      بخش 2 حوزه ثبت عباس 
آباد دارای مبایعه نامه عادی خریداری از محمد مهدی بکائی ورحمان گیل یردکالری 
مالک رسمی دارنده مالکیت رسمی وراث خلعتبری واصانلوها گردیده است  . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 60روز اعتراض ودادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشارا ول: 1401/4/18 دوم: 1401/5/1

م الف 1344580

آگهی موضوع قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ابراهیم حسین زاده- سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



بيت كوين از دوشنبه هفته گذشته تاكنون ۱۴ درصد 
افزايش قيمت داشته است. با وجود اين جهش نسبتًا 
چش��م گير، برخي از تحليل گران هنوز قانع نشده اند 
كه قرار اس��ت روند بلندمدت قيم��ت بيت كوين در 
ادامه صعودي ش��ود. بر كس��ي پوش��يده نيست كه 
طوالني ترش��دن روند نزولي بازار ارزهاي ديجيتال، 
چقدر مي تواند طاقت فرسا باش��د. در حالي كه اكثر 
سرمايه گذاران س��عي مي كنند با استفاده از تحليل 
تكنيكال، كف روند نزولي فعلي را پيدا كنند، اتفاقات 
خاص و البته نه چندان دور از ذهني هم هس��تند كه 

مي توانند شرايط بازار را به كلي تغيير دهند.
بيت كوين در روزهاي گذشته روندي صعودي را دنبال 
 كرد. قيمت حتي در مقطعي از ۲۲٬۴۰۰ دالر هم فراتر 
رف��ت؛ اما اين جهش در ادامه با اصالح بازار تا س��طح 
۲۱٬۵۰۰ دالر همراه شد. كندل اين هفته بيت كوين 
وضعيتي متفاوت از هفته هاي قب��ل دارد و قيمت از 
دوشنبه هفته گذشته تاكنون بيش از ۱۴ درصد رشد 
كرده است. مي توان گفت بازار ارزهاي ديجيتال همان 
نوع خوش بيني را تجربه كرده كه قيمت س��هام را در 
اين هفته باال كشيده است. احساس مثبتي كه منشأ 
آن نشانه هاي دلگرم كننده مربوط به پافشاري بانك 
مركزي امريكا براي مقابله با تورم افسارگسيخته در 
اين كشور است. از سوي ديگر اما، اين جهش متفاوت 
هم نتوانسته برخي از تحليلگران را تحت تأثير قرار دهد. 
اين كارشناسان مي گويند هنوز هم شواهد و مداركي 
در دسترس نيست كه بتوان با آنها افزايش طوالني مدت 
قيم��ت بيت كوين را تأييد كرد و ب��ه فاصله گرفتن از 
محدوده ۲۰٬۰۰۰ دالري كه كف چند ماه گذش��ته 
بيت كوين اس��ت، اميدوار بود. الكس كوپتسيكويچ، 
تحليلگر مو سسه   »FxPro«، مي گويد: »از ابتداي ماه 
ژوييه )تير( قيمت بيت كوين بيش از ۱۷ درصد رشد 
كرده است؛ اتفاقي كه در نگاه اول نتيجه چشم گيري 
به نظر مي رسد. با اين حال، نكته اي كه وجود دارد اين 
است كه قيمت بيت كوين ماه قبل )خرداد( تا جايي 
كه مي شد پايين آمده بود و جهش فعلي تنها اصالح 
طبيعي ريزش هاي ۳ هفته قبل است.« كوپتسيكويچ 
مي گويد بيت كوين همچن��ان پايين تر از ميانگين 
متحرك س��اده ۲۰۰ هفته اي در نوسان است و موج 
فروش روزهاي قبل نيز نشان مي دهد كه فروشندگان 
بازار همچنان مازاد عرضه ايجاد مي كنند. بيت كوين 
در حال حاضر ۶۸ درصد با اوج تاريخي خود فاصله 
دارد و از ابتداي س��ال ۲۰۲۲ تاكن��ون نيز بيش از 

نيمي از ارزش خود را از دست داده است. 

   ۵  اتفاقي كه مي تواند بازار نزولي فعلي را
به پايان برساند

در مقاب��ل، تحليلگران صرافي بيتفينكس مي گويند 
رش��د هفته قبل ش��اخص بورس��ي »S&P۵۰۰« و 
ارزش سهام شركت هاي فعال در حوزه فناوري، ميل 
س��رمايه گذاران به پذيرش ريس��ك را بيشتر كرده و 
اين موضوع مي تواند با وجود ش��رايط مالي نابسامان 
شركت هاي فعال در حوزه ارزهاي ديجيتال، به رشد 
بيت كوين كمك كند. كارشناسان بيتفينكس گفته اند: 
»اگر جهش ۲۴ ساعت گذشته بازار ارزهاي ديجيتال 
به افزايش فشار خريد در ماه جاري منجر شود، شرايط 
بازار جالب خواهد شد.« در كنار بيت كوين، بسياري 
از آلت كوين ه��ا نيز آخر هفته خود را با رش��د قيمت 
پشت سر گذاشتند. براي مثال، اينترنت كامپيوتر در 
يك شبانه روز گذشته جهشي ۱۳ درصدي را تجربه 
كرده و از طرف��ي، اتريوم در همين مدت ۲.۴۴ درصد 
از ارزش خود را از دس��ت داده است. بر كسي پوشيده 
نيست كه طوالني ترش��دن روند نزولي بازار ارزهاي 
ديجيتال، چقدر مي تواند طاقت فرسا باشد. در حالي 
كه اكثر سرمايه گذاران س��عي مي كنند با استفاده از 
تحليل تكنيكال ك��ف روند نزولي فعلي را پيدا كنند، 
اتفاق��ات خاص و البت��ه نه چن��دان دور از ذهني هم 
هستند كه مي توانند شرايط بازار را به كلي تغيير دهند. 
در حال حاضر اكثر سرمايه گذاران ارزهاي ديجيتال از 
شرايط بازار ناراضي هستند. بازار نزولي از مدت ها قبل 

شروع شده و تعداد نسبتًا كمي از فعاالن بازار از سقوط 
ويران كنن��ده قيمت ها در ام��ان مانده اند. هم اكنون 
موضوع داغ ميان فعاالن صنع��ت ارزهاي ديجيتال 
پيش بيني زمان تغيير  روند نزولي بازار است. اكثر آنها 
مي خواهند بدانند كه قيمت بيت كوين تا كجا پايين 
مي آيد و زمستان ارزهاي ديجيتال تا چه زماني ادامه 
دارد. در اين مي��ان، افراد باتجربه ت��ر مي دانند كه 
پيش بيني كف بازار تقريبًا غيرممكن اس��ت و بهتر 

است اين انرژي را جاي ديگري صرف كرد.

    به روزرساني موفقيت آميز شبكه اتريوم
يكي از اتفاق هايي كه بسياري از سرمايه گذاران از پنج 
سال پيش انتظار آن را مي كشند، انتقال شبكه اتريوم از 
سازوكار اثبات كار به مدل مبتني بر اثبات سهام است. 
اين فرآيند تا همين حاال هم بسيار طوالني شده و در اين 
مدت با مش��كالت زيادي روبرو شده است. با اين حال، 
بعد از اينكه فرآيند ادغام )يكي كردن شبكه مبتني بر 
اثبات كار فعلي و ش��بكه مبتني بر اثبات س��هام بيكن 
چين( به طور موفقيت آميز در شبكه آزمايشي و عمومي 
سپوليا اجرا شد، بسياري از كاربران به اين نتيجه رسيدند 
كه ادغام اصلي نزديك تر از هميشه است. اگر اين انتقال 
بدون هيچ مشكلي انجام شود، اين احتمال وجود دارد 
كه هياهوي پيرامون آن بتواند به بازار ارزهاي ديجيتال 
كمك كند تا از وضعيت نزولي موجود خارج ش��ود. اگر 
ادغام مقياس پذيري شبكه اتريوم را افزايش دهد و تجربه 
كاربري را سريع تر كند، اين احتمال بيشتر هم مي شود. 
در حال حاضر ظاهراً قرار اس��ت ادغ��ام در اوت ۲۰۲۲ 
)مرداد( انجام شود. اگر اين ادغام موفقيت آميزي باشد، 
ممكن است باعث ش��ود معامله گران به استراتژي 
»شايعه را بخر، خبر را بفروش!« روي بياورند. در اين 
صورت، قيمت ها به خاطر سرخوشي هولدرها افزايش 
مي يابد؛ اما وقتي وضعيت مالي وخيم جهان دوباره 

نمايان شود، بازار هم سقوط مي كند.

   تأييد اولين  ETFهاي نقدي بيت كوين 
در امريكا

اتفاق ديگري كه ش��ايعات مربوط به آن سال هاست 
در بازار وجود دارد و مي تواند ارزهاي ديجيتال را احيا 
كند، صدور مجوز راه اندازي يك صندوق قابل معامله 
در بورس )ETF( نقدي بيت كوين در بازارهاي اياالت 
متحده امريكا اس��ت. دوقلوهاي وينكلواس در سال 
۲۰۱۷ اولي��ن ETF بيت كوي��ن را پيش��نهاد كردند 
و كميس��يون بورس امري��كا هم آن را رد ك��رد. از آن 
 ETF زمان تاكنون هر پيشنهادي كه براي راه اندازي

بيت كوين با پش��توانه نقدي ارايه ش��ده، يكي پس از 
ديگري رد شده است. دليل كميسيون بورس امريكا 
براي رد ETF نقدي بيت كوين معمواًل اين اس��ت كه 
بازار ارزهاي ديجيتال به راحتي دست كاري مي شود و 
سياست هاي مناسبي براي محافظت از سرمايه گذاران 
آن وجود ندارد. اگر مجوز يك ETF نقدي بيت كوين 
تأييد شود، دعاوي بلندمدت موجود به پايان مي رسد 
و بيت كوين و به طور كل��ي صنعت ارزهاي ديجيتال 
بيش از پيش مشروع مي ش��ود. اين امر به نوبه خود 
باعث مي ش��ود با موج جديدي از پذيرش ارزهاي 
ديجيتال ميان سرمايه گذاران سازماني روبرو شويم. 
در نهايت نيز با سرازيرشدن سرمايه هاي جديد به 

بازار، زمستان ارزهاي ديجيتال به پايان مي رسد.

   تغيير سياست هاي بانك مركزي امريكا
يكي از عبارات رايجي كه اكثر سرمايه گذاران هميشه از 
آن استفاده مي كنند، »با فدرال رزرو در نيفتيد« است. 
آنه��ا از اين عبارت براي توضيح يكي از تأثيرگذارترين 
نيروهاي موج��ود در بازارهاي مالي جهاني اس��تفاده 
مي كنند. چندي پيش ف��درال رزرو در حالي افزايش 
۰.۲۵ واحد درصدي نرخ بهره بانكي را تصويب كرد كه 
سال ها از سياست هاي پولي تسهيلي )افزايش عرضه 
پول( و نرخ بهره نزديك به صفر استفاده مي كرد. اين رقم 
نيز اولين رشد نرخ بهره در امريكا طي سه سال گذشته 
محسوب مي ش��ود. از آن زمان تاكنون، فدرال رزرو در 
دو مرتبه ديگر نرخ به��ره را به ترتيب ۰.۵ و ۰.۷۵ واحد 
درصد افزايش داد. گفتني است نرخ بهره بانكي در امريكا 
هم اكنون در مح��دوده ۱.۵ تا ۱.۷۵ قرار دارد. هم زمان 
با اين اتفاق، قيمت دارايي هاي پرريسك كاهش يافته 
است. براي مثال، بيت كوين از سطح ۴۸,۰۰۰ دالر در 
انتهاي ماه مارس )اسفند ۱۴۰۰( به قيمت فعلي خود 
)حدود ۲۰٬۰۰۰ دالر( رسيده است. رشد تاريخي بازار 
ارزهاي ديجيتال و جهش قيمت ها در س��ال ۲۰۲۱ تا 
حد زيادي به خاطر سياست هاي پولي تسهيلي فدرال 
رزرو بود. در نتيجه، اگر فدرال رزرو بعد از مدتي دوباره 
به چنين سياس��ت هايي روي بياورد، بار ديگر جريان 

سرمايه به اكوسيستم ارزهاي ديجيتال باز مي گردد.

   پذيرش بيت كوين به عنوان پول قانوني
در كشورهاي مختلف

در سال ۲۰۲۱، الس��الوادور به اولين كشور در جهان 
تبديل ش��د كه بيت كوين را به عنوان يك ارز قانوني 
براي اس��تفاده ش��هروندان خود مي پذيرد. در آوريل 
۲۰۲۲ )فروردي��ن( هم جمه��وري آفريقاي مركزي 

)CAR( به دومين كش��وري تبديل ش��د كه اين كار 
را انجام مي دهد و به اين روند رو به رش��د مي پيوندد. 
هدف ديرينه طرفداران بيت كوين اين اس��ت كه اين 
ارز ديجيت��ال به ارز قانوني كش��ورها تبديل ش��ود و 
تصميم السالوادور و جمهوري آفريقاي مركزي جاي 
تجليل دارد، اما اگر بخواهيم واقع بين باشيم، پذيرش 
بيت كوين در چنين كشورهاي كوچكي تأثير چنداني 
نخواهد داشت. با اين حال، اگر كشورهاي بزرگ تري 
مثل ژاپن يا آلم��ان تصميم بگيرند كه بيت كوين را 
به عنوان ارز قانوني خود بپذيرند و شهروندان آنها از 
اين ارز ديجيتال براي خريدهاي روزانه خود استفاده 
كنند، احتمااًل تغييري اساس��ي اتفاق خواهد افتاد. 
تحوالت اخير جهان، از جمله درگيري هاي نظامي 
بين كشورها و كمبود مواد غذايي، دولت ها را مجبور 
به انجام كارهايي كرده است كه هرگز فكرش را هم 
نمي كردند. در نتيجه، چندان دور از ذهن نيست كه 
يك كشور بزرگ از بيت كوين به عنوان آخرين گزينه 
خود استفاده كند؛ چراكه ارزهاي فيات همچنان در 

حال ازدست دادن قدرت خريد خود هستند.

   پذيرش بيت كوين
 توسط يك شركت بزرگ

يك بهانه راي��ج درباره اينكه چرا مردم از بيت كوين يا 
ارزهاي ديجيتال براي خريدهاي روزانه شان استفاده 
نمي كنند، اين است كه اين ارزها در هيچ كجا پذيرفته 
نمي شوند. مشخصًا روش هاي زيادي براي دسترسي 
ب��ه ارزش در قالب ارزهاي ديجيتال وج��ود دارد. در 
اين زمينه براي مثال مي توان به كارت هاي اعتباري و 
ادغام برنامه هاي پرداخت آنالين با پلتفرم هايي مثل 
شاپيفاي اشاره كرد. با اين حال، امكان انجام خريد هاي 
روزمره با اس��تفاده از انجام تراكنش مستقيم در يك 
شبكه بالك چيني، نسبتًا محدود است. ايالن ماسك 
بارها نشان  داده اس��ت كه تنها صحبت كردن درباره 
پرداخت هاي مبتني بر يك شبكه خاص، مي تواند باعث 
رشد توكن وابسته به آن شود. يكي ديگر از شركت هاي 
او ب��ه ن��ام بورينگ كمپاني ني��ز در م��اه ژوييه )تير( 
دوج كوين را به عنوان يك روش پرداخت پذيرفت. بنا 
بر تجربه  اي كه از اقدامات ماسك به دست آمده و همين 
طور موارد ديگري كه در آنها قيمت يك ارز ديجيتال 
به خاطر ش��ايعات مربوط به پذيرش آن توس��ط يك 
شركت بزرگ افزايش يافته است، مي توان گفت اگر 
شركت هاي بزرگي مثل آمازون يا اپل از پرداخت هاي 
مبتني بر ارزهاي ديجيتال استفاده كنند، ممكن است 

يك روند صعودي جديد در بازار ايجاد شود.
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افزايش حمالت سايبري
عليه مجريان قانون

فعاليت ه��اي مخرب��ي علي��ه س��ازمان هاي مجري 
قانون در سه ماهه دوم س��ال ۲۰۲۲ افزايش يافته، كه 
ايميل و ساير حس��اب هاي متعلق به مجريان قانون و 
سيس��تم هاي داخلي آنها را هك مي كنند. به گزارش 
ايس��نا، ريس��كيوريتي )Resecurity(، يك شركت 
امنيت سايبري مستقر در لس آنجلس كه از ۵۰۰ شركت 
در سراسر جهان محافظت مي كند، در ابتداي سه ماهه 
دوم س��ال ۲۰۲۲ افزايش فعاليت هاي مخربي را ثبت 
كرده است كه س��ازمان هاي مجري قانون را هدف قرار 
مي دهند، عوامل تهديد ايميل و س��اير حس��اب هاي 
متعلق به مجريان قانون و سيستم هاي داخلي آنها را هك 
مي كنند. وب سايت هلپ نت سكيوريتي اعالم كرد روند 
نوظهور شامل تهديدهايي است كه احضاريه هاي جعلي 
و EDR )درخواست داده هاي اضطراري( را از حساب هاي 
ايميل هك شده مجري قانون براي قربانيان خود ارسال 
مي كنند. با اس��تفاده از چنين قابليت هايي، بازيگران 
تهديد شركت هاي بزرگ فناوري مانند اپل، فيس بوك 
)متا(، اس��نپ چت و ديسكورد را هدف قرار مي دهند تا 
به جمع آوري اطالعات حساس درباره اهداف موردنظر 
خود بپردازند. پاسخ هاي دريافت شده توسط بازيگران 
بد حاوي جزييات حساس��ي است كه مي تواند در حال 
استفاده براي اخاذي هاي هرمي يا جاسوسي سايبري 
باشد. چنين حوادثي به ويژه در فعاليت هاي گروه هاي 
 Recursion و $LAPSUS مجرم س��ايبري مانن��د
Group قابل توجه است. ريسكيوريتي چندين بازار 
دارك وب را مش��اهده كرده اس��ت كه در آن مجرمان 
سايبري از تالش هاي خود با فروش اعتبارنامه هاي متعلق 
به افسران پليس كشورهاي مختلف خارجي )ايميل، 
وي پي ان( كس��ب درآمد مي كنند. يكي از نمونه هاي 
حس��اب ايميلي كه قباًل براي ارس��ال درخواست هاي 
جعلي EDR از طرف پليس بنگالدش استفاده مي شد، 
اخيراً در مقاله اي در بلومبرگ پوش��ش داده ش��د كه 
خطر چنين تاكتيك هايي را نش��ان مي دهد. بر اساس 
نظر كارشناسان، يكي از بزرگ ترين نگراني ها، ناامني 
مشهود زيرساخت هاي فناوري اطالعات پليس است، 
چنين زيرساخت هايي نه تنها در فضاي مجازي، بلكه 
در زندگي واقعي نيز خطرات قابل توجهي را براي جامعه 
ايجاد مي كنند. جنايات س��ازمان يافته، تروريست ها و 
گروه هاي افراطي ممكن است از چنين دسترسي هايي 
براي اهداف مخرب اس��تفاده كنند. اين روند همچنان 
در حال افزايش است زيرا س��ازمان هاي مجري قانون 
بيش��تري تحت تأثير حم��الت س��ايبري در اين ماه 
قرارگرفته اند. اخيرا، گروه باج افزار Conti ادعا كرد كه به 
آژانس اطالعاتي پرو حمله كرده و داده ها را فاش كرده 
كه سابقه قابل توجهي در جامعه امنيتي ايجاد كرده است. 
DDOS Secrets - يكي ديگر از گروه هاي قابل توجه از 
بازيگران تهديد، بيش از ۲۸۵ هزار ايميل لورفته از پليس 
نائورو را منتش��ر كرده است. معمول ترين سناريوهاي 
مربوط به حمالت به سيستم هاي اجراي قانون عبارت اند 
از: فعاليت اعتراضي )۱۵ درصد(، دسترس��ي غيرمجاز 
)۲۵ درصد(، جاسوس��ي سايبري )۴۰ درصد(، سرقت 
اطالعات )۱۲ درصد( و سوءاس��تفاده از سيستم هاي 
اجراي قانون و برنامه هاي كاربردي )۸ درصد( . بر اساس 
تحقيقات منتشرشده، چنين فعاليت هاي مخرب به ويژه 
در كش��ورهاي امريكاي التين، آسياي جنوب شرقي و 
حوزه هاي قضايي فراساحلي قابل مشاهده است. سال 
گذش��ته، Resecurity يك حادثه امنيتي هدفمند 
مربوط به يكي از سازمان هاي مجري قانون در خاورميانه 
و همتاي آن را در مواجهه با يكي از سازمان هاي پليس 
بين المللي به ثبت رساند. بازيگران بد پيچيده و گروه هاي 
APT فعاالنه س��ازمان هاي مجري قانون را در سراسر 
جهان هدف قرار مي دهند. مجرمان سايبري سنتي نيز 
جزو مهمي در اين فرآيند هستند، زيرا بازيگران تحت 
حمايت دولت ممكن است فعاالنه با آنها براي حمالت 
س��ايبري برنامه ريزي شده بيش��تر و نفوذهاي شبكه 
هدفمند همكاري كنند. بررسي چنين حوادثي به دليل 
حساسيت قابل توجهي كه در آن وجود دارد، يك فرآيند 
پيچيده اس��ت. ريس��كيوريتي متعهد به حمايت از 
مصرف كنندگان و شركت ها در سراسر جهان است 
و به طور فعال در مشاركت هاي دولتي و خصوصي 
براي به اشتراك گذاشتن اطالعات تهديدات سايبري 
عملي )CTI( با موسسات مالي، شركت هاي فناوري 
و مجري قانون مش��اركت دارد تا درنهايت خطر به 

خطر افتادن اعتبارنامه ها را به حداقل برساند. 

چرا نمي توانيم بين المللي شويم؟
فقر، تعهد به خاك و كشور را به شدت ضعيف مي كند. 
مردم مالزي، اندونزي، ويتنام و سنگاپور لزومي ندارند 
ب��ه فكر مهاجرت به كش��ور ديگري باش��ند چون در 
ميهن خود فرصت رش��د، رقابت و بهبود زندگي خود 
را دارند. براي ظهور ناسيوناليس��م، طبقه متوس��ط و 
بخش خصوصي كه عمدتًا اقتصاد را در دست داشته 
باش��ند، يك ضرورت حياتي است. ناسيوناليسم يك 
موضوع انتزاعي و احساسي نيست، بلكه امري واقعي 
و كّمي اس��ت. به موازات رشد تعلِق خاطر به خاك به 
موجب بين المللي شدن اقتصاد، انديشه سياسي هم 
متعادل مي ش��ود زيرا عموِم افراد متوجه مي ش��وند 
زندگي آنها در گروي رقابت در داخل و خارج اس��ت و 
سخنان تند، عمده مشتريان خود را از دست مي دهد 
كما اينكه راديكاليس��م در امارات و تركيه در حداقل 
خود ق��رار دارد. رانت نباش��د افراطي گري به حداقل 
خود مي رسد. چرا درصِد قابل توجهي از اقشار مختلف 
در روسيه از اليگارش��ي اين كشور بدون آنكه در قلب 
خ��ود كوچك ترين اعتقادي داش��ته باش��ند دفاع و 
حمايت مي كنند؟ چون از نظر مالي به آن وابسته اند و 
رانت حكومتي در اختيار آنهاست. عراق داراي قانون 
اساسي دموكراتيك است ولي به اذعان خود مقامات 
عراقي، سيستمي فاس��د به لحاظ اداري و مالي دارد 
زيرا كه اقتصاد، دولتي اس��ت و داش��تِن مقام در اين 
كشور به معناي دسترسي به رانت و امكانات و احتمال 
سوءاستفاده، فساد مالي و فرصت طلبي هاي سياسي 
است. سياست سالم در گروي اقتصاد غير دولتي است. 
چرا رغبت به كار دولتي در امريكا هميشه ضعيف بوده؟ 
چون در بخش خصوصي حداقل پنج برابر حقوق و مزايا 
بيشتر است. بي دليل نيست كه باالي 9۵درصد نيروي 
كار اين كش��ور براي بخش خصوصي كار مي كند. در 
مصر هم بخش خصوصي هس��ت ولي در داالن هاي 
دولت تنفس مي كند، اس��تقالل ن��دارد و در خدمت 
حاكميت است كه به آن سرمايه داري انگلي مي گويند.

Parasite Capitalism(   )باز از مزاياي بين المللي 
شدن اقتصاد اين است كه ساختار عمراني يك كشور 
چون در  معرض جهان قرار دارد، اصالح شده و كارآمد 
مي شود. جاده ها، فرودگاه ها، بنادر، هتل ها و حفاظت 
از محيط زيس��ت اهميت پيدا مي كنند. كشوري كه 
اقتصاد بين المللي دارد نمي تواند هواي آلوده داش��ته 
باش��د. در كش��وري كه اقتصاِد بين المللي دارد مردم 
»مجبور« مي ش��وند زبان هاي خارجي بياموزند. در 
دوبي ۱۲۵ مليت زندگي مي كنند و امارات پنج برابر 
جمعيت خود شهروند خارجي دارد. طيف وسيعي از 
آداب، فرهنگ ه��ا و زبان ها در كن��ار هم كار و زندگي 
مي كنند. مردم مي آموزند كه بايد به ملت ها و فرهنگ ها 
و قرائت هاي مختلف گوش فرا داد، احترام گذاشت و 
آموخت. بين المللي شدن اقتصاد به اصالح مهارت هاي 
روابط عمومي مي انجامد و همزيس��تي در عين تكثر 

فرهنگي، امري عادي مي شود.
در مباحث كالب هاوس كه بعضًا ۸ – ۷ ساعت هم به 
طول مي انجامد، نوعي »سردرگمي تئوريك« به مشام 
مي رسد. مشكل چيست؟ از كجا بايد شروع كرد؟ قانون 
مشكل دارد يا فرهنگ؟ به چه كساني بايد توجه كرد؟ 
مش��ورت داد؟ نصيحت كرد؟ مشكل از دولت است يا 
مردم؟ تاريخ است يا جامعه؟ حمله مغول مقصر است 
يا حمله عثماني؟ چ��را امريكا حرف گوش نمي كند؟ 
اِشكال در اين تيم مذاكره كننده است يا آن تيم؟ ايراد 
در روشنفكران اس��ت يا فعالين سياسي؟ اين دولت 
مقصر است يا آن دولت؟ ساختار بايد اصالح شود؟ يا 
افكار؟ يا افراد؟ و ترتيب كدام است؟ البته اين سردرگمي 
تئوريك از زمان مشروطه وجود داشته است. به عبارت 
ديگر، اجماعي در تعيين تقدم و تأخر قدم هايي كه بايد 
براي اصالح امور برداشته شود، نيست. به بيان ديگر، 
»تئوري توسعه مورد اجماع« نداريم. در مباحث كالب 
هاوس ب��ه ندرت از تجربيات كش��ورهاي ديگر مثال 
آورده مي ش��ود. برزيل چه كار كرده كه از روس��يه در 
توليد ناخالص ملي جلوتر است؟ چرا اندونزي با سرعت 
نور در حال پيشرفت اس��ت؟ الگوي امارات چيست؟ 
چرا سنگاپور ش��فاف ترين نظام بانكي جهان را دارد؟ 
چگونه چين فقط در ۲۰ سال به گونه اي عمل كرد كه 
۶۰درص��د آنچه مردم امريكا مصرف مي كنند چيني 
است؟ چگونه مكزيك در بسياري موارد به امريكا »نه« 
مي گويد و در عين حال حدود ۶۵۰ ميليارد دالر با آن 
كشور تجارت دارد؟ روسيه اولين دشمن امريكاست كه 
در عموم عرصه ها با آن در تضاد بوده و مقابله مي كند، 
ولي مكزيك با مس��كو، هم روابط خوبي دارد و هم در 
جنگ اوكراين، روسيه را محكوم نكرد. مكزيك چين 
را به ش��ريك دوم تجاري خود تبديل كرد تا از امريكا 
امتياز اقتصادي و سياسي بگيرد. به نظر مي رسد اين 
كشورها و ش��هروندان آنها در سردرگمي تئوريك به 
سر نمي برند زيرا به عنوان اولين و تعيين كننده ترين 
ق��دم در تئوري توس��عه، اقتصاد خ��ود را غير دولتي 
كرده ان��د و با ابزار مال��ي، اداري و سياس��ت گذاري از 
فعايت بخش خصوصي خود در داخل و صحنه جهاني 
حمايت مي كنند. همين طور با محدود كردن دولت 
به امر قانون گذاري و نظارت، از ظهور اختالس، دروغ، 
حيله گري، تقلب، احتكار، فرصت طلبي و خروج سرمايه 
جلوگيري كرده اند. هم اكنون توليد كنندگان خودرو 
در صف ايس��تاده اند تا مكزيك به آنها مجوز توليد در 
خاك خود را صادر كند. البته عموم اين كشورهايي كه 
از سردرگمي تئوريك عبور كرده اند، يك پيش شرط 
را قب��ول كرده و ب��ه آن عمل كرده ان��د: »با داخلي ها 
قدرت را share مي كنند و با خارجي ها ثروت را.«در 
سال ۲۰۱۶ گروه HNA چيني با حدود ۶,۵ ميليارد 
دالرتوانست ۲۵ درصد از گروه هتل هيلتون را خريده 
و دو نف��ر از ده نفر هيات مديره را چيني كند. از س��ال 
۲۰۰۲ تاكن��ون، چيني ها با هزينه كردن حدود ۱۲۰ 
ميليارد دالر ش��ركت هاي امريكايي را خريده اند. در 
عين حال، معلوم نيس��ت اين پيش شرط با فرهنگ 
سياسي خاورميانه اي ها كه كنترل را به جاي مديريت 
ارزش گذاري مي كنند تا چه حد سنخيت داشته باشد. 
سردرگمي ها از آنجا شروع مي شود كه تجربه بشري چه 
در گفت وگوها و چه در مديريت ها تقريباً تعطيل است.
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به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند از تاريخ 1401/04/20 لغايت 1401/04/25 از طريق سامانه ستاد 
ايران به آدرس  www.setadiran.ir  نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه 
ظرف مهلت مقرر در جدول زير در سامانه ستاد ايران بارگذاری  نمايند و ضمنا پاکتهای الف و ارزيابی کيفی مناقصه را به دبيرخانه اين شركت 
تحويل نمايند. ضمنًا به پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتيب اثر داده نخواهد شد . كارفرما 

نسبت به رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

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

3- به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 داوطلبان مي توانند جهت كس�ب اطالعات بيش�تر با ش�ماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسي و نظارت

شركت توزيع نيروي برق استان يزد  تماس حاصل نمايند .

شهرداری بندرکياشهر در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی 
تک مرحله ای انجام امور مربوط به تامين نيروی انسانی مورد 
نياز جهت انجام خدمات نظافت، رف�ت وروب، حمل زباله و 
نگهداری فضای سبز بندرکياشهر را به پيمانکار واجد شرايط 
و صالحيت واگذار نمايد، لذا  متقاضيان واجد شرايط می توانند 
از روز دوشنبه مورخ  20/ 04/ 1401   از طريق سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت جهت شرکت در مناقصه مذکور اقدام به 
بار گذاری نمايند. جهت دريافت اطالعات تکميلی به دفتر 
شهرداری بندرکياشهر به نشانی استان گيالن-بندرکياشهر- 
 خيابان امام خمين�ی)ره( مراجعه و يا با ش�ماره تلفن های

 013 -42822444 و  42822445 -42822848   
تماس حاصل نمايند.

کميسيون مناقصات شهرداری بندرکياشهر

 آگهی مناقصه عمومی
 تك مرحله اي

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

آگهي تجديد مناقصه عمومي )يک مرحله ای (

شماره فراخوان تجديد مناقصه در سامانه ستاد : 2001005066000042

تضمين شرکت در شرح مناقصهشماره مناقصهرديف
زمان تحويلنوع ضمانتنامهمناقصه )ريال (

پاكت ها
زمان  بازگشائي

پاكت ها

11401/125/603

انجام فعاليت های 
تعويض سيم  به کابل خودنگهدار 

در حوزه مديريت 
امور برق يک يزد

1400

900.000.000

1- ضمانت نامه بانکی 
2-فيش  واريز وجه نقد 

3- مطالبات.

ساعت 14
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1401/05/04 

ساعت 10:30 
مورخ

1401/05/08 



طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي كشور 
در خردادماه، شاخص مديران خريد اقتصاد ايران )شامخ( 
در اين ماه ۵۴,۷۳ واحد برآورد شده كه از كاهش نرخ رشد 
آن نسبت به ارديبهشت ماه حكايت دارد. در اين ماه به غيراز 
موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده ساير مولفه هاي 
اصلي بيشتر از ۵۰ ثبت شده اند. به اعتقاد فعاالن اقتصادي 
افزايش نرخ ارز باعث كمبود نقدينگي فعاالن اقتصادي شده 
و بسياري از فعاالن با موجودي هاي قبلي توليد و خدمات را 
ارايه داده اند. از طرفي با افزايش شديد قيمت ها، قادر به توليد 
و ارايه خدمات در قيمت هاي دستوري نيستند. به خصوص 
كه افزايش پي درپي نرخ ارز و كاهش قدرت خريد مشتريان، 
سفارش��ات را در بخش خدمات و كشاورزي و ساختمان 
كاهش داده اس��ت. فعاالن اقتصادي همچنين نسبت به 

قطعي بي برنامه برق ابراز نگراني كرده اند. 

    نرخ شامخ اقتصاد چقدر تغيير كرد؟ 
طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي كشور، 
كه از سوي مركز پژوهش هاي اتاق ايران منتشر شده، نشان 
مي دهد، شاخص مديران خريد )تعديل فصلي نشده( براي 
كل اقتصاد ايران در خرداد ۵۴,۷۳ بوده اس��ت، نرخ رشد 
شاخص نسبت به ارديبهشت ماه اندكي كمتر بوده است. 
در اين ماه به غيراز موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده 
س��اير مولفه هاي اصلي باالي ۵۰ ثبت شده اند. شاخص 
ميزان فعاليت هاي كس��ب وكار در خردادم��اه )۵۹,۵۰( 
در يكي از مقادير ب��االي خود قرار دارد اما در مقايس��ه با 
ارديبهشت ماه رشد كمتري داشته است. بخش صنعت 
بيشترين ميزان رش��د را در ميان ساير بخش هاي اصلي 
داشته است. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در 
خردادماه )۵۱,۹۰( در مقايسه با ارديبهشت ماه با كاهش 
رشد روبرو بوده است. اين شاخص در بخش هاي خدمات و 
كشاورزي و ساختمان با ركود همراه بوده و كاهش داشته 
است. به عقيده فعاالن اقتصادي باال رفتن نرخ ارز و كاهش 
قدرت خريد باعث كاهش سفارشات مشتريان شده است.

شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني در 
خردادماه )۵۲,۴۱( نسبت به ماه قبل با رشد كمتري روبرو 
بوده است. به نظر مي رسد كمتر بودن رشد اين شاخص 
متأثر از كاهش سفارش��ات و م��واد اوليه در بخش هاي 
خدمات و كشاورزي و ساختمان است كه اين بخش ها 
شاخص استخدام را تقريبًا مانند ماه قبل ثبت كرده اند. 
شاخص ميزان موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده 
در خردادماه )۴۷,۷۲( نسبت به ارديبهشت ماه )۴۵.۳۴( 
افزايش داش��ته ولي رقم كمتر از ۵۰ آن نش��ان دهنده 
آن اس��ت كه همچنان اكثر فعاليت ه��ا به خصوص در 
بخش هاي خدمات و كشاورزي و ساختمان با كمبود مواد 
اوليه روبرو هستند. افزايش نرخ ارز و به دنبال آن افزايش 
قيمت مواد اوليه در رقم اين شاخص تأثيرگذار بوده است. 
شاخص قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در خرداد 
)۸۶,۷۰( يكي از مقادير باالي خود را ثبت كرده، هرچند از 
شدت آن نسبت به ماه قبل )۹۲.۷۵( كاسته شده است. 

افزايش قيمت ارز در باال بودن قيمت مواد اوليه تأثيرگذار 
بوده و در بخش خدمات و كشاورزي اين افزايش با شدت 
بيشتري همراه بوده است. شاخص انتظارات در ارتباط با 
ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده )۵۰,۵۴( تقريبًا 
مانند ماه قبل پيش بيني مي شود و فعاالن اقتصادي 
در بخش خدمات و كش��اورزي انتظارات بدبينانه و 

پيش بيني كاهش فعاليت ها در تيرماه را دارند.

    شاخص بخش صنعت
بر اس��اس داده هاي به دس��ت آمده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، ش��اخص مديران خريد صنعت )تعديل فصلي 
نشده( در خردادماه عدد ۵۹,۶۵ به دست آمده است. اين 
شاخص كه يكي از مقادير باالي خود را به ثبت رسانده است 
در مقايسه با خرداد سال هاي قبل باالترين مقدار خود را 
داشته اس��ت. در خردادماه همه مولفه هاي اصلي شامخ 
بخش صنعت باالي ۵۰ ثبت ش��ده اند اما موجودي مواد 
اوليه كمترين رشد را نسبت به ساير مولفه ها داشته است. 
در ميان رشته فعاليت هاي صنعتي، به ترتيب صنايع وسايل 
نقليه و قطعات وابسته، ماشين سازي و لوازم خانگي و صنايع 
كاني غيرفلزي بيشترين افزايش را داشته در مقابل صنايع 
پوشاك و چرم و صنايع غذايي با كاهش شاخص كل روبرو 
بوده اند. شاخص مقدار توليد محصوالت بخش صنعت در 
خردادماه )۶۲,۶۵( افزايش داشته اما نرخ افزايش آن نسبت 
به ماه قبل كمتر بوده است. به نظر مي رسد كمتر بودن نرخ 
رشد سفارشات مشتريان در مقايسه با ماه قبل باعث كمتر 
شدن نرخ رشد توليد در برخي از رشته فعاليت ها شده است. 
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در خردادماه 
)۵۹,۶۱( در مقايس��ه با ارديبهش��ت ماه با رشد كمتري 
روبرو بوده است. در ميان همه صنايع، دو صنعت غذايي و 
پوشاك و چرم با كاهش شديد سفارشات روبرو بوده اند. به 
دليل افزايش شديد قيمت مواد اوليه )حذف ارز ترجيحي( 
و به دنب��ال آن افزايش قيمت فروش اي��ن صنايع در ماه 

گذشته، علي رغم اهميت اقالم توليدي، با كاهش تقاضا 
روبرو بوده اند. شاخص موجودي مواد اوليه در خردادماه 
)۵۱,۸۸( نسبت به ارديبهشت افزايش داشته است اما در 
بسياري از رشته فعاليت ها مانند صنايع فرآورده هاي نفت 
و گاز، پوش��اك و چرم و الستيك و پالستيك، شاخص با 
كاهش شديد روبرو بوده است. شاخص قيمت خريد مواد 
اوليه در خرداد )۸۲,۹۴( همچنان در مقادير باالي خود 
است اما نرخ افزايش آن در مقايسه با تورم شديد ماه قبل 
كمتر بوده است. افزايش اين شاخص در صنايع غذايي در 
مقايسه با ساير صنايع بيشتر بوده است. بر اساس گزارش 
خردادماه مركز آمار ايران از شاخص قيمت مصرف كننده، 
نرخ تورم نقطه اي در خرداد به ۵۲.۵ رسيده است كه اين 
عدد براي گروه عمده خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات 
به ۸۱.۶ رسيده اس��ت. نرخ تورم ماهانه نيز ۸.۷ افزايش 
داشته است كه اين افزايش براي گروه عمده خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات ۲۵.۴ درصد بوده است. شاخص 
قيمت محصوالت توليد ش��ده در خردادماه )۶۳,۲۹( در 
مقادير باالي شاخص ثبت شده است. اگرچه نرخ افزايش 
آن نس��بت به ماه قبل كمتر بوده است. افزايش پياپي 
قيمت مواد اوليه و ساير نهاده هاي توليد باعث افزايش 
شاخص قيمت فروش محصوالت توليدي شده است 
هرچند هنوز در برخي از رشته فعاليت ها اين شاخص به 

ميزان افزايش هزينه ها افزايش نيافته است.
شاخص موجودي محصول )انبار( در خردادماه )۴۸,۹۴( 
نسبت به ارديبهشت كاهش داشته است، به نظر مي رسد 
به دنبال نابساماني و افزايش قيمت ارز، در برخي از رشته 
فعاليت ها، توليد كاهش يافته و براي جبران تقاضاي بازار، 
افزايش ف��روش )۶۰.۹۸( از محل موجودي محصول در 
انبارها تأمين شده است. شاخص انتظارات توليد در ماه آينده 
)۵۷,۶۳( در مقايسه با ارديبهشت ماه كمتر شده است. به 
نظر مي رسد با كاهش قدرت خريد و سفارشات و كاهش 
نقدينگي بنگاه ها و همچنين قطعي هاي برق، انتظارات 

خوش بينانه فعاالن اقتصادي رشد كمتري نسبت به ماه 
قبل دارد. به طوركلي افزايش نرخ ارز باعث شده تا قيمت 
خريد مواد اوليه و محصوالت افزايش يابد و به همراه افزايش 
ساير نهاده هاي توليد مانند دستمزد و قيمت انرژي، هزينه 
تمام شده توليد را باال برده، اما قيمت گذاري دستوري وزارت 
صمت در برخي از رش��ته فعاليت ها باعث شده تا صنايع 
با حاشيه سود بس��يار پايين محصوالت خود را به فروش 
برسانند كه بعضاً زيان ده شوند. همچنين به دليل گراني مواد 
اوليه بسياري از شركت ها با مواد اوليه قبلي توليد داشته اند 
يا از موجودي قبلي انبار براي تأمين سفارشات مشتريان 
خود اس��تفاده كرده اند. از طرفي معضل قطعي هاي برق 
به خصوص در مواردي كه بدون برنامه ريزي و اعالن قبلي 

است، توليدكنندگان را با مشكل روبرو كرده است. 

    هفت چالش جدي فعاالن اقتصادي 
۱. در خردادم��اه بس��ياري از توليدكنندگان با قطعي 
برق روب��رو بوده اند و توليد كاهش يافته كه اين قطعي 
در صورت ارايه برنام��ه قبلي و منظم قابل برنامه ريزي 
خواهد بود اما درصورتي كه به دفعات زياد باشد و برنامه 
زمان بندي مش��خصي نداشته باش��د؛ يا قطعي طبق 
زمان بندي اعمال نشود باعث از بين رفتن مواد اوليه در 

برخي از صنايع خواهد شد.
۲. عدم هم��كاري وزارت صمت در قيمت گذاري و اعمال 
قيمت گذاري دستوري در بعضي از رشته فعاليت ها و پايين 
نگه داشتن قيمت فروش بدون در نظر گرفتن حاشيه سود 
درست باعث كاهش درآمد و زيان ده شدن برخي از صنايع 
شده و آنها را به مرز تعطيلي كشانده است. )صنايع فلزي، 

صنايع شيميايي و ...( 
۳. افزايش قيمت ارز منجر به باال رفتن قيمت مواد اوليه شده 
كه به همراه افزايش هزينه ساير نهاده ها بر افزايش قيمت 
محصول تأثيرگذار بوده و با توجه به كاهش قدرت خريد 
مردم با كاهش تقاضاي مشتريان روبرو شده اند. )صنايع 

غذايي، صنايع شيميايي و...( 
۴. با رفع قانون تعهدات ارزي، شرايط براي صادركنندگان 
بهتر خواهد شد و دالر جايگاه واقعي خود را پيدا خواهد كرد 

و به سمت تك نرخي شدن مي رود. )صنايع فلزي( 
۵. با حذف ارز ترجيحي مبلغ تمام شده كاالهاي توليدي 
افزايش يافته ولي عدم همكاري بانك ها در ارايه تسهيالت 
منجر به افزايش قيمت خواهد ش��د و قيمت هاي كنوني 
مربوط به سال قبل است در صورت ارايه قيمت هاي جديد 
فش��ار زيادي به اقش��ار جامعه وارد خواهد شد. )صنايع 

شيميايي، صنايع غذايي( 
۶. بسياري از صنايع با كمبود شديد نقدينگي روبرو هستند 
و بانك هاي عامل تسهيالت ريالي و ارزي ارايه نمي دهند. 

)صنايع شيميايي، كشاورزي( 
۷. از بين رفتن صنع��ت دام و طيور به دليل كمبود 
منابع و نهاده هاي مورد ني��از، باعث ركود در صنايع 
پايين دستي مانند ش��ركت هاي توليدي داروهاي 

دامي نيز خواهد شد. )شيميايي، كشاورزي( 

اخباررويداد

ادامه از صفحه اول
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بودجه اي براي توسعه
 ۷ منطقه آزاد جديد نداريم

س��عيد محمد، دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد در 
تازه ترين اظهارات خود عن��وان كرده كه در قانون 
چگونگي ايجاد مناطق آزاد به صراحت ذكر ش��ده 
است كه زيرس��اخت هاي مناطق آزاد بايد توسط 
دولت تامين شود. وي افزود: در حال حاضر ۸ منطقه 
آزاد در كش��ور فعال هستند و ۷ منطقه آزاد جديد 
هم در سال گذش��ته مصوب شد و به لحاظ قانوني 
مسووليت راه اندازي اين مناطق برعهده دبيرخانه 

شوراي عالي مناطق آزاد قرار گرفت.
مشاور رييس جمهور، به تخصيص بودجه راه اندازي 
مناطق آزاد جديد در اليحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره كرد 
و افزود: طبق قانون درخواستي كه در اليحه بودجه 
۱۴۰۱ انجام شد، مقرر شد عددي به صورت ارزي 
براي راه اندازي مناطق آزاد جديد تخصيص پيدا كند 
كه ما از طريق تهاتر نفت اين عمليات را انجام دهيم.

سعيد محمد ادامه داد: در نحوه تهاتر نفت اقدامات 
خوبي انجام شد، موضوع به اطالع نمايندگان  مجلس 
شوراي اسالمي رسيد و مورد استقبال قرار گرفت اما 
متاسفانه در روند بررسي ها در كميسيون تلفيق، 
اين بند حذف شد، به همين جهت پيگير بوديم از 
ظرفيت ساير مناطق به صورت »معين« استفاده 
كنيم و زيرساخت هاي مناطق آزاد جديد را با كمك 
مناطق آزاد قديم براي س��ال جاري پيش ببريم تا 
بتوانيم مجددا در بودجه س��ال آينده اين موضوع 
را مطرح كنيم. وي ب��ه اقدامات صورت گرفته در 
روند راه اندازي مناطق آزاد جديد اش��اره كرد و 
افزود: در حال حاضر مدي��ران اجرايي ۷ منطقه 
آزاد جديد معرفي ش��دند، اساسنامه اين مناطق 
در ش��وراي عالي مناطق آزاد مصوب شد و طرح 
جامع هريك از مناطق در حال آماده سازي است. 
محمد اظهار داشت: برنامه ريزي ما اين بود كه تا 
پايان سال ۱۴۰۱ بحث راه اندازي مناطق انجام 
شده باشد، متاس��فانه بحث تهاتر نفت كه انجام 
نش��د، اميد ما اين ب��ود كه از س��اير مناطق آزاد 
معين كم��ك بگيريم كه چن��د روز قبل ابالغيه 
جدي��دي از طرف مجلس ش��وراي اس��المي به 
استحضار رييس جمهور رس��يد و به ما منعكس 
شد كه متاسفانه با اين موضوع هم مخالفت شده 
است. وي گفت: با توجه به اين ابالغيه هيچگونه 
بودجه اي براي توسعه ۷ منطقه آزاد جديد نداريم 
و به لحاظ قانوني هم از منبع مناطق آزاد موجود 
هم نمي توانيم اس��تفاده كنيم. محمد افزود: اين 
موضوع كار را براي ما سخت كرده است زيرا بايد 
پاسخگوي توقع و انتظاري كه در مردم ايجاد شده 
و به حق هم هست باشيم. مشاور رييس جمهور 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي خواست 
هم��كاري الزم جهت اصالحي��ه بودجه ۱۴۰۱ 
مناطق آزاد و محدوديتي كه اخيرا براي دبيرخانه 
ش��وراي عالي گذاشته ش��ده داش��ته باشند تا 
بتوانيم در باقيمانده سال ۱۴۰۱ حركت خوب و 
معناداري را در ۷ منطقه آزاد جديد شاهد باشيم.

ماجراي توليد خودرو
شركت ماكاروني ساز چيست؟

اميد قاليباف سخنگوي وزارت صنعت در خصوص 
تولي��د يك ميليون خودرو توس��ط يك ش��ركت 
توليدكننده ماكاروني به ارايه توضيحاتي پرداخت. 
به گزارش خبرگزاري تسنيم، وي با بيان اينكه در 
بهار سال گذشته تعدادي از هلدينگ هاي بزرگ 
توليدي و سرمايه گذاري تفاهمنامه اي را با وزارت 
صنعت منعقد كردند، گفت: اي��ن تفاهمنامه در 
چارچوب اج��راي سياس��ت هاي كل��ي اقتصاد 
مقاومتي و براي توسعه س��رمايه گذاري اجرايي 
شده است. سخنگوي وزارت صنعت افزود: گروه 
سرمايه گذاري زر پيشنهاد ۴ ميليارد دالري را براي 
سرمايه گذاري در حوزه هاي حمل ونقل، غذايي، 
پتروش��يمي و خودرو را مطرح ك��رده بود كه در 
قالب آن در بخش خودرو پيشنهاد سرمايه گذاري 
يك ميليارد و ۹۰۰ ميلي��ون يورويي براي توليد 
يك ميليون خودرو ش��امل ۶۰۰ ه��زار خودروي 
سواري، ۲۰۰ هزار خودروي هيبريدي و ۲۰۰ هزار 

خودروي سنگين مطرح شده است.
قاليباف ب��ا اش��اره به اينك��ه بررس��ي كارنامه 
عملكردي گ��روه صنعتي زر نش��ان مي داد اين 
گروه در دهه ۶۰ به س��اخت قطع��ات خودرو از 
جمله سرس��يلندر و ميل لنگ اقدام كرده بود و 
همين ام��ر حكايت از تجربه مناس��ب اين واحد 
صنعتي داش��ت، گفت: به همين منظور تيرماه 
۱۴۰۰ مج��وز توليد خودرو براي اين گروه صادر 
شد و در زمان حاضر با تخصيص زمين خط توليد 
در حال آماده س��ازي اس��ت. وي تأكيد كرد كه 
اين تفاهمنامه منحصر به گروه صنعتي نيس��ت 
بلكه در راس��تاي سياست هاي وزارت صنعت در 
حمايت از سرمايه گذاري هلدينگ هاي بزرگ در 
بخش هاي مختلف توليدي صورت گرفته است.

سرپرست جديد
سازمان حمايت منصوب شد 

با اس��تعفاي صديف بيك زاده از رياس��ت سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، س��يد 
رضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت طي 
حكمي حسين فرهيدزاده را عنوان سرپرست اين 
سازمان حمايت منصوب كرد. ارديبهشت امسال، 
عباس تابش، رييس قبلي س��ازمان حمايت هم از 
سمت خود استعفا كرد و بيك زاده جانشين او شد. 
او طي نامه اي به وزير صمت شرايط حاكم بر بازار و 
نياز به توان مضاعف در رأس مديريت اين سازمان 
و همچنين داليل شخصي و مشكالت خانوادگي 

را عامل تقاضاي استعفاي خود عنوان كرده است.

 هيات تجاري ايران 
عازم صربستان شد

هيات تجاري ايران به سرپرستي معاون وزير و رييس كل 
سازمان توسعه تجارت و به منظور توسعه روابط تجاري 
عازم صربستان شد. به گزارش سازمان توسعه تجارت 
ايران، هيات تجاري ايران به سرپرس��تي معاون وزير و 
رييس كل س��ازمان توسعه تجارت و به منظور توسعه 
روابط تجاري عازم صربستان شد. اين سفر پنج روزه با 
هدف توسعه همكاري هاي دوجانبه، پيگيري موضوعات 
مطرح شده در كميسيون مشترك دوجانبه و برنامه ريزي 
برپايي دور بعدي اجالس اين كميسيون در ايران و توسعه 
مناسبات تجاري انجام شد. بر اساس برنامه ريزي هاي به 
عمل آمده مقرر است در روز اول اين سفر همايشي در اتاق 
بازرگاني صربستان برگزار و فرصت هاي تجاري دو كشور 
معرفي و جلسات مذاكرات دوجانبه بين تجار دو كشور 
برگزار شود. همچنين در اين سفر پيمان پاك، ديدارهايي 
با مسووالن عاليرتبه صربستان از جمله وزير امور خارجه، 
وزير كش��اورزي، وزير معدن و انرژي، قائم مقام وزارت 

تجارت و وزارت دارايي صربستان خواهد داشت.

درگيري بازار با ارزش معامالت
 بازگشت بازار اميدوار بود. نكته مهم اينجاست كه 
ارزش معامالت بايد به باالي پنج هزار ميليارد تومان 
برش��د. اميدواريم كه مقداري چرخِش نگرش در 
سياست رخ دهد. دولت سيزدهم عليرغم شعارهاي 
بس��يار زيبا و اينكه گفتند بازار بورس قلك دولت 
نيست ما نيست. داريم مي بينيم خالف اين وعده ها 
و شعارها عمل مي كند. به خصوص در حوزه وزارت 
صمت و بانك مركزي و اينها بازار را تحت تاثير قرار 
داده است. وضعيت امروز بازار سرمايه بيش از آنكه 
ناش��ي از افت قيمت كاموديتي ها باش��د؛ به علت 
اقدامات غل��ط وزارت صمت و بانك مركزي دولت 
آقاي رييسي است. ما شاهد اين بوديم در اوج كرونا 
و با اينكه بازارهاي جهاني ريزش ش��ديد داشتند 
و قيمت نفت به نزديك ۱۰ دالر رس��يد. آن موقع 
سياست گذار سياس��ت اش حمايت از بازار بود و به 
همين دليل بورس ما رشد عجيب و غريب كرد. اما 
اكنون ميبينيم عليرغم اينكه كاموديتي ها رش��د 
عجيب و غريب داشتن بازار سرمايه آنچنان كه بايد 

رشد نكرده است.

كاهش ۵۰ درصدي مصرف
 نان فانتزي

رييس اتحاديه نان هاي حجيم و نيمه حجيم از كاهش 
۵۰ درصدي مصرف ن��ان فانتزي بعد از اصالح نظام 
يارانه اي خب��ر داد. رييس اتحاديه نان هاي حجيم و 
نيمه حجيم گفت: واحدهاي صنفي نانوايان فانتزي 
بعد از اصالح نظام يارانه اي نتوانستند خود را با شرايط 
 وفق بدهن��د؛ از اين رو بس��ياري از واحدها در حالت 
نيمه تعطيل هس��تند چراكه حجم قابل توجهي از 
فروش خ��ود را با افزايش نرخ نان فانتزي از دس��ت 
داده اند. محمد جواد كرمي، رييس اتحاديه نان هاي 
حجيم و نيمه حجيم با اش��اره به كاهش بيش از ۵۰ 
درصدي مصرف نان باگت، افزود: واحدهاي صنفي 
نانوايان فانتزي بعد از اصالح نظام يارانه اي نتوانستند 
خود را با ش��رايط وفق بدهند؛ از اين رو بس��ياري از 
واحدها در حالت نيمه تعطيل هستند چراكه حجم 
قابل توجهي از فروش خود را با افزايش نرخ نان فانتزي 
از دس��ت داده اند. وي با بي��ان اينكه رقابت در صنف 
نانوايان از بين رفته اس��ت، خاطرنشان كرد: واكنش 
مصرف كنندگان نسبت به خريد نان فانتزي منفي 
شده است؛ چرا كه قيمت آرد نان هاي حجيم افزايش 
۱۰ برابري را تجربه كرده اس��ت. اين فعال صنفي با 
اشاره به الزام يكسان  سازي در نرخ آرد نانوايان، گفت: 
ميزان مصرف نان فانت��زي در جهان به دليل پخت 
سالم و بهداشتي بودن نسبت به ديگر نان ها در حال 
افزايش است اين در حالي است كه در ايران تصميمات 
نادرس��ت در اين حوزه ميزان مصرف نان فانتزي را 
كاهش��ي مي دهد. رييس اتحادي��ه نان هاي حجيم 
و نيمه حجيم ادام��ه داد: اين ذهنيت در بين برخي 
مسووالن ايجاد شده است كه نان فانتزي را قشر مرفه 
جامعه خريداري و مصرف مي كنند. من در مواجهه با 
اين تفكر اين پرسش را طرح مي كنم كه آيا ساندويج 
فالفل خوراك مردم ثروتمند است؟ شواهد و قراين 
حاكي از اين مهم است كه مصرف نان حجيم بيشتر 
در دهك هاي پايين جامعه مرسوم است. به گفته وي؛ 
نان هاي باگت، بربري، بروچن و همبرگر از سوي قشر 
متوس��ط و ضعيف جامعه مصرف مي شود. كرمي با 
اشاره به ايجاد صنف هاي طوالني در نانو ايان سنتي، 
تصريح كرد: پيش از آزادسازي نرخ آرد صنف و صنعت 
مردم به راحتي از نانوايان فانتزي خريداري مي كردند 
اما بعد از افزايش نرخ اين نان ترجيح مي دهد كه در 
صف نانوايان سنتي بايستند. وي با بيان اينكه باوجود 
نظارت  احتمال سرازير شدن آرد از نانوايان سنتي به 
نانوايان فانتزي وجود دارد، خاطرنشان كرد: ساختار 
و تصميم گيري ها در اين زمينه اشتباه است. حدود 
۶۵۰ واحد نان فانتزي كنار نانوايان يارانه بگير مستقر 
هس��تند، آيا در اين مجموعه ها تب��ادل آرد صورت 
نمي گيرد؟ بدون ترديد اين اتفاق رخ مي دهد چراكه 
تفاوت قيمت يك كيسه آرد ۶۴۰ هزار توماني با ۳۸ 
هزار تومان زياد اس��ت از اين رو از دولت درخواست 
داريم كه در راس��تاي يكسان  س��ازي ن��رخ آرد قدم 
بردارد. اين فعال اقتصادي ادامه داد: مسووالن وزارت 
كشاورزي و اقتصاد بر اين باورند كه مصوبه آزادسازي 
نرخ آرد صنف و صنعت اشتباه بود و براي جبران اشتباه 
مي خواهند نرخ نان سنتي را آزادسازي كنند. اگر اين 
شرايط ايجاد شود ممكن است كه فضا رقابتي شود اما 
تجربه نشان مي دهد بعد از مدتي دوباره آرد نانوايان 

يارانه اي مي شود.

شامخ خرداد به ۵۴,۷۳ واحد رسيد

وزارت اقتصاد شفاف سازي كند

نگرانيعمدهصاحبانبنگاهها

شبهات معافيت مالياتي واردات
تعادل |

وزير اقتصاد طي روزهاي گذشته در مصاحبه اي اعالم كرد 
كه نرخ ماليات علي الحساب واردات كاالهاي واسطه اي 
و مواد اولي��ه براي توليدكنندگان از ۴درصد به ۲ درصد 
كاهش مي يابد. ام��ا اين اظهارات وزير اقتصاد انتقاداتي 
به همراه داشت؛ چراكه بررسي مكاتبات وزارت اقتصاد 
و س��ازمان امور مالياتي در دولت قبل نشان مي دهد، از 
مهرماه سال ۹۸ عوارض ماليات علي الحساب مشمول 
ش��ركتهاي توليدي نبوده كه حاال به دستور او كاهش 
يافته باشد. البته مسووالن وزارت اقتصاد در واكنش به اين 
انتقادات و اين شبهه كه نصف شدن ماليات علي الحساب 
مشمول توليدكنندگان نمي شود؛ چراكه پيش از آن هم 
از ماليات علي الحساب معاف بوده اند، با ارايه توضيحاتي 
اعالم كردند كه بخشنامه اخير، تمام اشخاص حقيقي 
و حقوقي كه ماليات علي الحساب واردات كاالهاي غير 
مصرفي را به ميزان ۴درصد پرداخت مي كردند، شامل 
مي ش��ود. با اين حال، به منظور تنوير افكار عمومي بايد 
شفاف سازي صورت بگيرد كه دقيقًا اين تسهيالت براي 
چه كساني و باچه هدفي صورت گرفته است؟ آيا در جامعه 
هدف اين كاهش ماليات��ي، صاحبان كارت هاي يك بار 

مصرف را نيز در بر مي گيرد يا خير؟

    وزير كدام ماليات را بخشيده! 
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي طي روزهاي گذش��ته در 
مصاحبه اي اعالم كرد كه نرخ ماليات علي الحساب واردات 
كاالهاي واس��طه اي و مواد اوليه براي توليدكنندگان از 
۴ درصد به ۲ درصد كاهش مي يابد. احس��ان خاندوزي 
با اش��اره به حكم قانوني براي ارز محاسباتي گمرگ بر 
اس��اس ارز ets به ج��اي ارز ۴۲۰۰ توماني گفت:  چون 
توليدكنندگان با اين محاسبه، به شدت نيازمند افزايش 
سرمايه درگردش مي ش��دند و بايد مبالغ ريالي زيادي 

تامين مي كردند، اين تصميم به عنوان تسهيل مالياتي 
براي توليدكنندگان در نظر گرفته شد. وزير اقتصاد در 
ادامه گفته بود: اگرچه با اين اقدام، دولت در كوتاه مدت 
و در ماه هاي اوليه اجراي اين طرح، بخشي از درآمدهاي 
خود را از دست خواهد داد و وصول اين درآمدها به روزهاي 
پاياني سال موكول مي شود، اما دولت ترجيح مي دهد، 
س��ختي هاي بودجه اي را خود بر دوش بكشد و آن را به 
توليدكنندگان تحميل نكند.  اما اظهارات وزير اقتصاد در 
حالي است كه بررسي مكاتبات وزارت اقتصاد و سازمان 
امور مالياتي در دولت قبل نشان مي دهد، از مهرماه سال 
۹۸ عوارض ماليات علي الحساب مشمول شركت هاي 

توليدي نبوده كه حاال به دستور او كاهش يافته باشد. 

   شفاف سازي شود!
در همين راستا، مهرداد جمال ارونقي معاون سابق گمرك 
ايران در صفحه شخصي خود در اينستاگرام و در واكنش به 
اظهارات احسان خاندوزي وزير اقتصاد در رابطه با كاهش 
عوارض ماليات واردات شركت هاي توليدي از ۴ درصد 
به ۲ درصد، س��ه نكته را در اين رابطه يادآور و خواستار 
شفاف سازي شده اس��ت. در مورد نخست او خطاب به 
خاندوزي عنوان كرده كه دو پديده »تغيير مبناي محاسبه 
حقوق ورودي از ۴۲۰۰ تومان به نرخ »ets« و »حذف ارز 
ترجيحي كاالهاي اساسي« كه در مصاحبه به عنوان حكم 
قانوني اعالم مي كنيد، خودشان پديد نيامده اند، »اليحه« 
پيشنهادي دولت براي بودجه ۱۴۰۱ بوده است كه شما 
نيز عضوي از هيات دولت هستيد! او در ادامه با اشاره به 
نامه وزير اقتصاد به مورخ ۱۵ تيرماه ۱۴۰۱ خطاب رييس 
سازمان مالياتي، اشاره كرده و بيان كرده كه محتويات 
اين نامه با مفاد مصاحبه اخير وزير اقتصاد درباره ماليات 
بر واردات كاماًل متفاوت و مغاير است.  سومين نكته اي 
كه مورد اشاره ارونقي قرار گرفته اين است كه وفق مفاد 

نامه ياد ش��ده، اخذ ماليات علي الحس��اب صرفًا جهت 
كليه كاالهاي غير مصرفي )مواد اوليه، اجزاء و قطعات، 
ماشين آالت خط توليد و كاالهاي واسطه اي( از ۱۶ تيرماه 
س��ال جاري به جاي ۴ درصد، مع��ادل ۲ درصد ارزش 
ريالي گمركي تعيين شده اس��ت. او همچنين در ادامه 
خطاب به خاندوزي نوشته است: كسر درصد اخذ ماليات 
علي الحساب را براي شركت هاي توليدي تفسير كرديد، 
كه اين موضوع با تصريح مفاد بند ۲دستورالعمل ابالغي 
كه مستند بر مصوبات جلسه ۲۹ هيات مقررات زدايي 
در سال ۹۸ صادر و ابالغ شده كاماًل مغايرت دارد.  طبق 
اظهارات معاون فني سابق گمرك، از مهرماه سال ۹۸، 
عوارض ماليات علي الحساب شامل شركت هاي توليدي 
نبوده، كه حاال به دستور وزير اقتصاد كاهش يافته باشد. 
بنابراين الزم است براي تنوير افكار عمومي شفاف سازي 
صورت بگيرد كه دقيقًا چه تس��هيالتي داده شده و چه 
معافيتي اِعمال مي شود؟! ارونقي در پايان يادآور شده: 
در مالي��ات ۴درصد، چنانچه ۲درص��د آن در زمان 
ترخيص پرداخت شود و ۲ درصد ديگر آن در پايان 
سال پرداخت شود، اين را مي توان به منزله تسهيالت 
تلقي كرد، نه معافيت مالياتي. چرا كه واردكنندگان 
باالخره در پايان سال به گفته وزير اقتصاد بايد ماليات 

در نظر گرفته شده را بپردازند و تسويه كنند.

   پاسخ وزارت اقتصاد به برخي شبهات
در همين حال، محمدتقي پاكدامن معاون درآمدهاي 
سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين شبهه كه نصف شدن 
ماليات علي الحساب مشمول توليدكنندگان نمي شود 
چراكه پي��ش از آن هم از ماليات علي الحس��اب معاف 
بوده اند، به ارايه توضيحاتي پرداخته است و گفته است: 
بخشنامه اخير وزير اقتصاد تمام اشخاص حقيقي و حقوقي 
كه ماليات علي الحساب واردات كاالهاي غير مصرفي را 

به ميزان ۴ درصد پرداخت مي كردند، شامل مي شود و 
ماليات علي الحساب آنها به نصف يعني ۲ درصد كاهش 
مي يابد. به گفته او، بخشنامه ۱۵ تيرماه وزير اقتصاد تمام 
تجاري كه كاالهاي غيرمصرفي را وارد مي كردند، شامل 
مي شود و اينطور نيست كه بخشنامه درباره افرادي صادر 
شده باشد كه پيش از اين، معاف از ماليات علي الحساب 
بوده باشند. اين مقام مسوول همچنين در پاسخ به اينكه 
بخشنامه اخير شامل كدام دسته از وارد كنندگان است، 
گفته است: تمام واحدهاي توليدي، خود واردكننده مواد 
اوليه خود نيستند و بخش عمده اي از مواد اوليه مورد نياز 
آنها از طريق تجار تامين مي شود كه بر اين اساس، تصميم 
اخير اتخاذ و بخشنامه صادر شد. بنابه توضيحات او، براي 
مثال بازرگاناني كه تجهيزات پزشكي و بيمارستاني يا مواد 
اوليه مورد نياز كارخانجات را وارد مي كردند يا بازرگاناني 
كه در سال اول و دوم فعاليت خود هستند و هنوز از پرونده 
مالياتي آنها ۲ سال نگذشته و مشمول معافيت پيشين 
نبودند، با بخشنامه اخير مشمول كاهش مي شوند. او 
افزوده: اين تصميم با هدف كاهش هزينه توليد و تورم 
انجام شده و بر اساس آن، ماليات علي الحساب واردات 
كاالهاي غير مصرفي فارغ از اينكه واردكننده آن چه 
شخصي باشد، مشمول ماليات علي الحساب كاهش 

نرخ از ۴ درصد به ۲ درصد شده است. 
البته در اينجا مشخص نيست؛ آيا دارندگان كارت هاي 
يك بار مصرف هم مشمول اين معافيت خواهند شد يا خير. 
از سوي ديگر، معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي 
هم در پاسخ به اين پرسش، كه آيا مالياتي كه پيش از اين 
معادل ۴ درصد پرداخت مي شد، به پرداخت كنندگان 
عودت داده مي ش��ود؟ گفته اس��ت: خي��ر، چون اين 
ماليات دريافتي، ماليات علي الحساب بوده است و در 
سال آينده مالياتي قطعي مشخص مي شود، نيازي 

به عودت ماليات هاي علي الحساب دريافتي نيست.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Mon. July 11. 2022  2259   دوشنبه 20 تير 1401    11 ذي الحجه 1443  سال نهم    شماره  

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:10اذانمغرب:20:43اذانصبحفردا:4:12

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

كشف ۱۲ ميليارد ريال انواع لوازم كمپينگ قاچاق
رييس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ از كشف ۳۱ هزار و ۷۰۰ عدد انواع لوازم كمپينگ خبر داد و گفت: كارشناسان ارزش 
كاالهاي قاچاق كشف ش��ده را بيش از ۱۲ ميليارد ريال برآورد كرده اند. سرهنگ كارآگاه »هدايت بهرامي« توضيح داد: با انجام 
اقدامات فني و پليسي ماموران اين پليس موفق به كشف انبار دپوي كاالي قاچاق در محدوده خيابان »شهيد رجايي« شدند. او 
عنوان داشت: پس از هماهنگي هاي قضايي و بازديد از اين محل، مشخص شد كاالها با اسناد گمركي ارايه شده همخواني نداشته 
و اين اموال در سامانه جامع تجارت ثبت نشده و فاقد هرگونه اسناد و مدارك مثبته گمركي مي باشند. دراين عمليات ۳۱ هزار و 

۷۰۰ عدد لوازم كمپينگ از قبيل: قاشق، چنگال، چاقو، بيلچه، ست پيچ گوشتي كشف و پرونده اي در اين خصوص تشكيل شد.

ادامهازصفحهاول

اولويت مشكالت اقتصادي 
است يا ...؟

 در حالي كه اليحه افزايش حقوق بازنشستگان و 
كارگران هفته هاست در هيات دولت مورد بررسي 
قرار نمي گيرد و تكليف آن روشن نمي شود، خود 
مي تواند باعث بروز س��واالت بسياري براي مردم 
شود. اما اينكه در برخي شهرها برخي مسووالن پا 
را از اين فراتر گذاشته و به ناگاه دستورهايي را صادر 
مي كنند كه باعث مي شود حقوق اجتماعي افراد 
بدون اينكه جرمي مرتكب شده باشند از آنها سلب 
شود، مي تواند به بي برنامگي و هرج و مرج تبديل 
ش��ود. طبق قانون اساسي كشور بي حجابي جرم 
تلقي مي شود اما در اين قانون هيچ چارچوبي كه 
نشان بدهد بد حجابي )از نظر كساني كه اين عنوان 
را اس��تفاده مي كنند( مي تواند جرم باشد، تعيين 
نشده است. در واقع كه مثال در يك شهر بزرگ اعالم 
مي كنند كه ارايه خدمات از سوي بانك ها و ديگر 
نهادهاي دولتي به زنان بد حجاب ممنوع اس��ت، 
در واقع خارج از چارچوب قانون حقوق اجتماعي 
افراد م��ورد تعدي ق��رار مي گي��رد. » به موجب 
تبص��ره ماده ۶۳۸ از كتاب پنج��م قانون مجازات 
اسالمي، بي حجابي بانوان به قيد مجازات ممنوع 
و جرم انگاري شده است و كم حجابي يا بدحجابي 
فاقد عنوان مجرمانه اس��ت لذا وقتي كه اصل يك 
رفتار جرم و قابل مجازات نيست، نمي توان با دستور 
و بخشنامه و ... به نوعي ش��هروندان را در معرض 
اعمال مجارات هاي تبع��ي و محروميت از حقوق 
اجتماعي قرار داد زيرا محروميت از هرگونه حقوق 
اجتماعي درصورتي بر شهروندان قابل اعمال است 
كه فرد مرتكب جرم بزرگ تري شده باشد و در اثر 
اجراي حكم محكوميت، برخي از حقوق اجتماعي 
كه در قانون احصا شده است از مرتكب براي مدت 
معيني سلب ش��ود و جالب آنكه حتي اگر بانويي 
به اتهام بي حجابي محكوميت پيدا كند، اين نوع 
محكوميت فاقد هرگونه آثار تبعي اس��ت و سلب 
حقوق اجتماعي را ب��ه كيفيت منعكس در قانون 
مجازات از حيث مصاديق را هم در پي ندارد و هيچ 
قان��ون و مقرره اي در اين رابطه وج��ود ندارد.« در 
نتيجه سلب حقوق افراد الزاما بايد به موجب قانون 
باشد نه تصميمات س��ليقه اي و موردي اشخاص 
و مقامات رس��مي. انتظار مي رود ك��ه مقامات 
قضايي، آيينه تمام نماي قانون مداري در كشور 
باشند چرا كه بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و 
مجازات و اصل ۳۶ قانون اساسي، هيچ مجازاتي 
را نمي توان بدون وجود قانون بر افراد وارد كرد و 
به موجب اصل بيستم قانون اساسي، همه  افراد 
ملت  اعم  از زن  و مرد در حمايت  قانون  قرار دارند 
و از همه  حقوق  انس��اني ، سياس��ي ، اقتصادي ، 
اجتماعي  و فرهنگي  برخوردارند . حال س��وال 
اين اس��ت كه رييس دولت و ديگر مس��ووالن 
در برابر چنين رفتارهاي كه خارج از چارچوب 
قانون است چه عكس العملي نشان خواهند داد؟

رويداد

شرايط »بازنشستگي پيش از موعد« معلوالن 

مسوول دبيرخانه كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي 
قانون حمايت از حقوق معلوالن درخصوص بازنشستگي 
پيش از موعد افراد داراي معلوليت و مشكالت موجود در 
اين زمينه توضيحاتي ارايه كرد. منصور  اهلل وردي با اشاره 
به اينكه درخصوص بازنشستگي پيش از موعد افراد داراي 
معلوليت دو قانون وجود دارد، بيان كرد: نهم آذرماه سال 
۶۷ قانوني تحت عنوان قانون »نحوه بازنشستگي جانبازان 
انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و معلوالن عادي 
و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور« تصويب و پس از آن 
در سال ۸۳ اين قانون اصالح شد. در قانون مصوب سال 
۶۷ آمده است كه »كليه وزارتخانه ها، شركت ها، موسسات 
دولتي، ش��هرداري ها، بانك ها، موسسات و شركت ها و 
سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است 
مي توانند مستخدمين معلول ) اعم از جانبازان انقالب 
اسالمي ايران و معلولين عادي )معلوليني كه از ابتدا بر اثر 
معلويت استخدام شده اند و علت معلوليت آنها ناشي از كار 
نبوده است( رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را 
) بجز كارگران مشمول قانون كار( به شرط داشتن حداقل 
بيست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي 
آنان و تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور با 
افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذياًل برحسب 
نوع و درجه معلوليت يا بيماري مشخص شده است، به 
مدت خدمات آنان بدون پرداخت كس��ور فقط از لحاظ 
احتساب حقوق بازنشستگي بازنشس��ته كنند.«، اين 
درحالي است كه در اصالحيه سال ۸۳ اين قانون نيز هيچ 

اتفاق خاصي براي افراد داراي معلوليت رخ نداد.

    سنوات ارفاقي و نحوه اختصاص آن 
به افراد

او با بيان اينكه طبق قانون، افراد داراي معلوليت براساس 
درصد معلوليت مي توانند از ۲ تا ۶ سال سنوات ارفاقي 
دريافت كنند، افزود: افراد داراي معلوليتي كه ۲۰ تا ۴۰ 

درصد دچار معلوليت باشند حداقل ۲ و حداكثر ۳ سال 
سنوات ارفاقي و از ۴۰ درصد به باال تا آستانه از كارافتادگي 
حداقل سه سال و حداكثر ۶ سال سنوات ارفاقي به آنها 
تعلق مي گيرد. مس��وول دبيرخانه كميته هماهنگي و 
نظارت بر اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن به ارايه 
توضيحات بيشتري در اين زمينه پرداخت و گفت: براي 
افراد داراي معلوليت حداقل ۲ و حداكثر ۶ سال سنوات 
ارفاقي داريم به اين مفهوم كه اگر فرد داراي معلوليتي ۲۴ 
سال سابقه كار داشته باشد و شدت معلوليت او باالي ۴۰-
۵۰ درصد باشد دستگاه مي تواند تا ۶ سال به او سنوات 
دهد. اما اگر ۲۹ سال داشت به او ۶ سال تعلق نمي گيرد 
و يك سال سنوات ارفاقي به او تعلق مي گيرد؛ چراكه به 
هر حال در حال حاضر س��قف بازنشستگي ۳۰ سال 
است و بيش از آن يك سال، شامل حال آنها نمي شود.

    ۲0 سال سابقه كار
 براي درخواست بازنشستگي پيش از موعد

او با تاكيد بر اينكه حداقل سابقه كار ۲۰ سال است و 
شرط سني نيز برداشته شده است، يادآور شد: اكنون 
معلوالن با داش��تن ۲۰ سال س��ابقه كار، با هر سني 
كه داشته باشند مي توانند درخواست بازنشستگي 
پيش از موعد دهند اما حداكثر س��نواتي كه به آنها 
تعلق مي گيرد ۶ سال است. اهلل وردي ادامه داد: البته از 
آنجايي كه در زمان تصويب قانون »نحوه بازنشستگي 
جانبازان انقالب اس��المي ايران و جنگ تحميلي و 
معلوالن عادي و شاغالن مشاغل سخت و زيان آور«، 
سازمان بهزيستي زيرنظر وزارت بهداشت بود، بررسي 
بازنشستگي پيش از موعد معلوالن و تشخيص درصد 
معلوليت افراد توسط كميسيون كشوري متشكل از 
پزشكان وزارت بهداشت انجام مي شود. هرچند كه 
سازمان بهزيس��تي در اين زمينه مكاتبات متعددي 
انجام داده و حتي در سنوات قبل به وزارت بهداشت 

اعالم ك��رده كه اي��ن وظيفه را به كميس��يون هاي 
بهزيستي واگذار كند، اما متاسفانه تاكنون اين اتفاق 
نيفتاده و كماكان افراد داراي معلوليت واجد شرايط 
براي بازنشستگي پيش از موعد بايد به بهزيستي كشور 
و كميسيون وزارت بهداشت در تهران مراجعه كنند. 

    تعيين سنوات ارفاقي 
بر عهده دستگاه هاي مربوطه

او تصريح ك��رد: يكي ديگر از مش��كالت موجود در 
اين زمينه اين است كه تعيين سنوات بر عهده خود 
دستگاه هاست؛ به عبارتي ديگر اگرچه قانون گذار ۲ تا 
۶ سال س��نوات ارفاقي را براساس شرايط افراد داراي 
معلوليت براي آنها در نظر گرفته است، اما دستگاه ها 
اين تواناي��ي را دارند كه ميزان س��نوات ارفاقي را به 
ميزاني كمتر هم به افراد بدهند. اهلل وردي يكي ديگر 
از مشكالت در زمينه بازنشستگي پيش از موعد افراد 
داراي معلوليت را مشمول نشدن بخش غيردولتي در 
قانون »نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي 
ايران و جنگ تحميلي و معلوالن عادي و ش��اغلين 
مشاغل سخت و زيان آور« عنوان كرد و گفت: يكي ديگر 
از مشكالت در اين زمينه اين است كه بخش غيردولتي 
مشمول اجراي قانون نيست. همانطور كه گفته شد 
در قانون »نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي 
ايران و جنگ تحميلي و معلوالن عادي و ش��اغلين 
مش��اغل س��خت و زيان آور« به كليه وزارتخانه ها، 
شركت ها، موسس��ات دولتي، شهرداري ها، بانك ها 
موسسات و شركت ها و سازمان هايي كه شمول قانون 
بر آنها مستلزم ذكرنام هستند اشاره كرده است. حال 
آنكه اگر پزش��كي از افراد داراي معلوليت فردي را به 
عنوان منشي خود انتخاب كرده باشد شامل حال اين 
قانون نمي شود يا اگر فرد داراي معلوليتي در شركت 

خصوصي كار كند نمي تواند از اين قانون بهره گيرد. 

افزايش دماي هواي تهران تا ۴۰ درجه 
اداره كل هواشناس��ي اس��تان تهران از وزش باد 
شديد همراه با گرد و خاك و افزايش دماي هواي 
پايتخت تا ۴۰ درجه سانتيگراد خبر داد. بر اساس 
بررسي داده ها و نقشه هاي پيش يابي  هواشناسي 
وضعيت جوي اس��تان تهران طي پنج روز آينده 
آس��ماني صاف تا كمي ابري، در بعضي ساعت ها 
همراه ب��ا وزش باد و گاهي وزش باد ش��ديد و در 
نواح��ي جنوبي و غربي اس��تان گاه��ي وزش باد 
شديد همراه با گرد و خاك، كاهش ديد و كيفيت 
هوا پيش بيني مي ش��ود. در ش��رق اس��تان براي 
روزهاي سه شنبه تا پنجشنبه )۲۱ تا ۲۳ تيرماه( 
گاهي وزش ش��ديد مورد انتظار است. از يكشنبه 
تا سه ش��نبه )۱۹ ت��ا ۲۱ تيرماه( رون��د افزايش 
دما و چهارش��نبه كاهش نس��بي دما پيش بيني 
مي ش��ود. بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناسي 
استان تهران، ايس��تگاه ورامين با بيشينه دماي 
۳۹ درجه سانتيگراد گرمترين نقطه استان تهران 

در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است. آسمان 
تهران دوش��نبه )۲۰ تيرماه( صاف همراه با غبار 
صبحگاهي در بعداز ظهر قس��متي ابري و وزش 
باد با حداقل دماي ۲۷ و حداكثر دماي ۳۹ درجه 
سانتيگراد و طي  سه ش��نبه )۲۱ تيرماه( صاف تا 
قسمتي ابري، گاهي نيمه ابري، در بعضي ساعت ها 
وزش باد با حداقل دماي ۲۷ و حداكثر دماي ۴۰ 

درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود.

رويخطخبر

اجراي طرح تثبيت يادگيري براي ۲۰۰ هزار دانش آموز 
مديركل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: طرح 
تعميق و تثبيت يادگيري براي ح��دود ۲۰۰ هزار 
دانش آموز در ۲۰۰ مدرسه شهر تهران در تابستان 
برگزار مي شود. عليرضا كريميان درباره برنامه هاي 
تابس��تاني براي دانش آموزان ش��هر تهران اظهار 
كرد: برخالف آنچه كه تص��ور مي كنيم، آموزش و 
پرورش در ايام تابس��تان تعطيل نيست. او با تاكيد 
براينكه برنامه هاي متنوعي براي تابس��تان امسال 
دانش آم��وزان درنظر گرفته ش��ده اس��ت، افزود: 
در حوزه مباحث آموزش��ي طرح تعميق و تثبيت 
يادگيري را براي دانش آموزان برگزار مي كنيم كه 
در ۲۰۰ مدرسه در شهر تهران براي حدود ۲۰۰هزار 
دانش آموز خدمات آموزشي به منظور جبران افت 
تحصيلي ارايه مي شود. مديركل آموزش و پرورش 
شهر تهران ادامه داد: همچنين در حوزه اوقات فراغت 
و فعاليت هاي تربيتي و فرهنگي هم فضاهاي مرتبط 
با آم��وزش و پرورش مانن��د اردوگاه ها، كانون هاي 
تربيتي، دارالقرآن ها، پژوهشسراها و مدارس فعال 
ش��ده اند تا دانش آموزان در فصل تابس��تان از اين 
امكانات استفاده كنند. كريميان خاطرنشان كرد: 
اردوگاه هاي متعلق به آموزش و پرورش به صورت 
راي��گان در اختي��ار دانش آم��وزان قرارمي گيرد و 
فعاليت هاي مختلفي را در زمينه فرهنگي، هنري 
و ورزش��ي در نظر گرفته ايم. او با بي��ان اينكه تمام 
ورزشگاه ها، استخرها و مجموعه هاي ورزشي شهر 
تهران در طول تابس��تان در اختي��ار دانش آموزان 
هستند، ادامه داد: همچنين در كنار امكانات متعلق 
به آموزش و پرورش و آموزش و پرورش شهر تهران، 
براس��اس تفاهم نامه با س��ازمان فرهنگي و هنري 
ش��هرداري تهران، تمام امكانات در اختيار سازمان 

فرهنگي و هنري شهرداري مانند سينما و موزه ها به 
صورت رايگان در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد. 
كريميان در پاسخ به اين پرسش مبني براينكه آيا 
دانش آموزان به صورت انف��رادي مي توانند با ارايه 
كارت دانش آموزي از امكانات ش��هرداري استفاده 
كنند، توضيح داد: بهره من��دي از اين امكانات بايد 
تحت مديريت و هماهنگي مدارس باشد. او افزود: 
اينطور نيس��ت كه دانش آموز به تنهايي از امكانات 
ش��هرداري اس��تفاده كند، فرآيند به��ره مندي از 
اي��ن خدمات به اين صورت اس��ت ك��ه گروه هاي 
دانش آم��وزي تح��ت مديريت معاونت پرورش��ي 
باحضور مربيان پرورشي و با مديريت مديران مدارس 
با اتوبوس ه��اي رايگان در مراك��ز فرهنگي حاضر 
مي ش��وند. مديركل آموزش و پرورش شهر تهران 
تاكيد كرد: بهره مندي از امكانات شهرداري به صورت 
جمعي و گروهي از سوي مدارس و آموزش و پرورش 
ممكن است. در واقع مس��ووالن آموزش و پرورش 
برنامه هاي آموزش��ي و يادگيري مهارت را بهترين 
اقدام براي پركردن اوق��ات فراغت دانش آموزان در 
نظر گرفته اند كه با فاصله گرفتن از كتاب هاي درسي، 

مهارت آموزي مورد توجه قرار گيرد.

تعادل|
 خي��زش دوباره كرونا در كش��ور نش��ان 
مي دهد، يك بار ديگر مردم و مس��ووالن 
در تله اين بيماري گرفتار شده اند. تنها طي ۲۴ ساعت 
۲ هزار و ۳۷۵ نفر به اين بيماري مبتال شده اند و ۱۰ نفر 
نيز جان خود را از دست داده اند. در طول اين سال هايي 
كه كرونا در كشور شيوع پيدا كرده بارها و بارها اعالم به 
پايان رسيدن اين بيماري باعث بروز موج هاي جديد در 
كشور شده است، رسيدن آمار مرگ و ميرهاي كرونا به 
صفر و كم شدن افراد مبتال باعث شد تا هم مردم و هم 
مس��ووالن به اين باور برسند كه كرونا به پايان رسيده 
اس��ت، رعايت پروتكل هاي بهداشتي به كمترين حد 
خود رسيد و ديگر كمتر كسي را مي ديديم كه در بيرون 
از خانه ماسك بزند، فاصله اجتماعي رعايت نمي شد، 
سفرها و مهماني ها و مجالس عروسي و عزاداري با تعداد 
بي شماري از مدعوين برگزار مي شد و حاال همين چند 
ماه بي توجهي به كرونا باعث شده تا يك بار ديگر افزايش 
مبتاليان و مرگ و ميرها ش��روع موج تازه اي از ابتال به 
اين بيماري را در كش��ور كليد بزند. موجي كه ش��ايد 
مانند موج هاي قبلي مرگ و مير نداشته باشد، اما قطعا 
باعث ابتالي افراد بسياري خواهد شد و همين افزايش 
ابتال و تكميل شدن ظرفيت بيمارستان ها خود زنگ 
خطري خواهد بود براي جان انس��ان ها. چرا كه وقتي 
تخت هاي بيمارستاني ظرفيتشان تكميل شود، ارايه 
خدمات به بيماراني كه پشت در بيمارستان ها مانده اند 
غير ممكن مي شود و همين امر هم مي تواند به افزايش 
ميزان مرگ و ميرها دامن بزند. هر چند كه متخصصان 
بارها و بارها اعالم كرده اند نحوه رنگ بندي شهرها اصال 
اصولي و علمي نيست ولي حاال باز هم تعداد شهرهاي 
قرمز و نارنجي رو به افزايش اس��ت. بيمارستان سينا 
تهران يك بار ديگر از بيماران كرونايي پر شده و ديگر 
ظرفيت پذيرش بيمار تازه را ندارد، اين اتفاق در برخي 
بيمارستان هاي شهرهايي كه روند ابتال با سرعت پيش 
مي رود هم رخ داده ويك بار ديگر كادر درمان با هجوم 
افراد مبتال به كرونا مواجه اند و به روزهاي سخت گذشته 
بازگشته اند. سويه هاي جديد كرونا به گفته متخصصان 
به نظر واكسن گريزتر از سويه هاي قبلي هستند اما 

اين مس��اله كه هنوز تعداد قابل توجهي از مردم دوز 
سوم واكسن را تزريق نكرده اند در حالي كه اعالم شده 
براي جلوگيري از ابتال بايد دوز بوستر را تزريق كنند، 

مي تواند به افزايش تعداد مبتاليان منجر شود. 

     موج جديد اجتناب ناپذير است
دكتر مينو محرز، عضو كميته علمي كشوري مقابله با كرونا 
در اين باره به »تعادل« مي گويد: متاسفانه از راه رسيدن 
پيك جديد كرونا اجتناب ناپذير است، اينكه مسووالن در 
سختگيري هاي الزم براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
تعلل كردند و مردم هم بي توج��ه به خطرناك بودن اين 
بيماري و به اميد اينكه كرونا به پايان رسيده است، دست 
از رعايت پروتكل ها كشيدند باعث شد تا يك بار ديگر در 
آستانه افزايش ميزان ابتال و مرگ و مير اين بيماري قرار 
بگيريم. در واقع ما براي اعالم پايان كرونا عجله كرديم، هر 
چند برخي ازكش��ورهاي اروپايي نيز در اين زمينه عجله 
كردن��د امروز دوباره با موج ت��ازه اي از اين بيماري مواجه 
شده اند. به هر حال مهم ترين عامل پيشگيري از اين بيماري 
تزريق واكس��ن و رعايت پروتكل هاي اجتماعي است.  او 
مي افزايد: متاسفانه افزايش س��فرها، تجمع ها از جمله 
مهماني و... به افزايش ابتالي كرونا دامن زده است. مردم 
خسته شده بودند اما اين دليل نمي شود كه با جان خود و 
ديگران بازي كنند. ما هنوز واكسيناسيون سراسري را كامل 
نكرده ايم، تعداد قابل توجهي هنوز دوز سوم واكسن را هم 
تزريق نكرده اند و اين سهل انگاري ها نتيجه خوبي نخواهد 
داشت. در حال حاضر بايد هر كسي با هر سن و سالي باالتر 
از ۱۲ سال اقدام به تزريق واكسن كند. نبايد از تزريق دوز 
بوستر غفلت كنيم. تمام اينها در كنار رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و فاصله گذاري هاي اجتماعي مي تواند باعث شود 
كه پيك تازه كرونا را با كمترين تلفات پشت سر بگذاريم. 

    پوشش »ماسك« را جدي بگيريد
عضو كميته علمي كشوري مقابله با كرونا با بيان اينكه 
زيرسويه هاي BA۴ و BA۵ اميكرون، بسيار مسري تر و 
واكسن گريز هستند، گفت: به نظر مي رسد در حال ورود 
به موج جديد كرونا هستيم. دكتر حميد عمادي درباره 
وضعيت ابتال به كرونا در كشور و علت صعود دوباره آمارها، 

گف��ت: در حال حاضر كرونا در كش��ور در حال افزايش 
است؛ البته اين وضعيت در برخي كشورهاي ديگر هم 
افزايشي است كه كشور ما هم يكي از اين كشورهاست.

     افزايش موارد ابتال به كرونا در ايران
 ناشي از افزايش بيماري در كشورهاي همسايه

او افزود: بيشتر هم به نظر مي آيد كه به دنبال افزايش 
موارد بيماري در كشورهاي همسايه ماست كه موارد 
ابتال در كشور ما هم در حال افزايش است. مثال واضح 
آن كشور تركيه است. اين كش��ور مدت هاست براي 
جلب توريس��ت اعالم كرده كه نيازي به اس��تفاده از 
ماسك نيس��ت. افرادي كه با هواپيماهاي اين كشور 
مسافرت مي كنند، واقعا در هواپيما و فرودگاه كسي 
ماسك نمي زند و شرايط مناسبي براي انتقال كروناست.

    افزايش موارد سرپايي و بستري كرونا 
در كشور

عمادي ادامه داد: از هفته گذشته موارد سرپايي  ناشي از 
بيماري در كشور به صورت واضحي افزايش يافت و در 
حال حاضر موارد بستري مان هم در حال افزايش است. 
متاسفانه با روند موجود، طبيعتا به احتمال زياد در دو 

هفته آينده موارد مرگ ومير هم افزايش خواهد يافت.

    BA۴ و BA۵ مسري تر و واكسن گريزتر 
او تاكيد كرد: البته خبر خوب اين اس��ت كه اين سويه و 
زير سويه از بيماري كوويد ۱۹ كه زيرسويه هاي اُميكرون 
هستند و با عنوان زيرسويه هاي BA۴ و BA۵ شناخته 
مي شوند، معموال بيماري هايي هستند كه قسمت هاي 
فوقاني مجاري تنفسي را درگير مي كنند و مانند نوع دلتا، 
ماهيت ش��ديدي ندارند. طبيعتا بيماري زايي شان هم 
مانند دلتا كشنده نيست، اما باتوجه به اينكه شيوع بسيار 
بااليي دارند و بسيار مسري و واكسن گريز هستند، احتمال 
ابتالي گسترده افراد حتي به صورت خفيف وجود دارد. 
حال زماني كه ابتال گسترده شود، تعدادي از افراد مسن، 
افراد با سيس��تم ايمني ضعيف، افرادي ك��ه داروهاي 
ش��يمي درماني و... اس��تفاده مي كنند، ممكن اس��ت 
بيماري شان مانند همه در حد يك عفونت تنفسي فوقاني 

يا سرماخوردگي نباشد و ممكن است منجر به بستري يا 
حتي فوت هم شود.عمادي با بيان اينكه به نظر نمي رسد 
كه مرگ ومير اين زيرسويه ها مانند دلتا باشد، گفت: با اين 
حال احتمال افزايش بيماري و باال رفتن موارد بستري 
و طبعا افزايش موارد فوت وجود دارد، اما اميدواريم كه 
شرايط مانند شرايط شيوع دلتا نشود. اين اتفاق تا زماني 
رخ مي دهد كه همين زيرسويه ها وجود داشته باشند، اگر 
ويروس جهش جديدي داشته باشد، كمااينكه بارها اين 
جهش در ويروس كرونا اتفاق افتاد و سويه هاي مختلفي 

را ايجاد كرد، ممكن است شرايط متفاوت شود.

    ورود به موج هفتم؛ آري يا خير؟
او با بيان اينكه مي توان گفت كه به نظر مي رس��د 
داريم وارد يك موج جديد كرونا مي شويم، گفت: 

البته اميدواريم اين موج، موج شديدي نباشد.

    عالئم بيماران كرونايي 
كه در حال حاضر به بيماري مبتال مي شوند

عمادي درباره عالئم مراجعه كنندگان فعلي كرونا، گفت: 
عمدتا مبتاليان عالئم سرماخوردگي دارند. همچنين 
تعداد قابل مالحظه اي از مبتاليان عالئم گوارشي مانند 
اسهال و استفراغ دارند و فكر مي كنند مسموم شدند؛ 

در حالي كه كوويد است. همچنين تعدادي هم عالئمي 
مانند آبريزش بيني و ... دارند و برخي هم گلودردهاي 
شديدي دارند. در عين حال برخي افراد هم هيچ يك 
از اين عالئم را نداشته و فقط تب و خستگي و كوفتگي 

بدن را دارند. همه اين موارد مي تواند كوويد باشد.

     عوامل افزايش آمار مبتاليان كرونا
 در كشور

عضو كميته علمي س��تاد ملي مقابله با كرونا ضمن 
تشريح شرايط فعلي كرونا در كشور و علل افزايش آمار 
بيماري، در عين حال نس��بت به رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي به ويژه در سفرهاي تابستاني هشدار داد.

    افزايش مراجعات كرونايي در تهران 
فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در كالن شهر 
تهران با اش��اره به افزايش مراجعات كرونايي به مراكز 
بهداشتي و درماني تهران، نسبت به موج هاي جديد اين 
بيماري هشدار داد و گفت: تمامي افرادي كه شش ماه از 
آخرين واكسن آنها مي گذرد نسبت به دريافت دز يادآور 
اقدام كنند. عليرضا زالي با اشاره به ضرورت حفاظت از 
كادر بهداش��ت و درمان با واكسيناسيون، اظهار كرد: 
توصيه ما به شهروندان اين است كه كساني كه بيش 

از شش ماه از آخرين تلقيح واكسن در آنها گذشته دز 
يادآور را تزريق كنند. او ادامه داد: به صورت كلي اگر شش 
ماه از تلقيح آخرين واكسن گذشته باشد، از دز سوم يا 
چهارم واكسن به عنوان دز يادآور كرونا نام برده مي شود 
و با توجه به امواج جديد بيماري، شهروندان به ويژه كادر 
بهداشت و درمان بايد نسبت به دريافت آن اقدام كنند. 
زالي گفت: مجموع كساني كه در استان تهران تاكنون 
واكسن كرونا دريافت كرده اند ۲۶ ميليون و ۴۰۰ هزار 
نفر است، كه ۱۰ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر از آنها دز اول 
را دريافت كرده و ۹ ميلي��ون و ۸۶۰ هزار نفر دز دوم و 
۵ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر دز سوم و ۴۵ هزار نفر نيز دز 
چهارم و برخي گروه هاي خاص كه تعداد آنها به ۵۸۲ 
نفر مي رسد، دز پنجم واكسن كرونا را دريافت كرده اند. 
زالي با بيان اينكه در روزهاي اخير شاهد افزايش آمار 
دز چهارم در تهران خواهي��م بود، گفت: افرادي كه در 
گروه هاي پرخطر قرار دارند، از جمله افراد مسن، افرادي 
كه سابقه بيماري هاي زمينه اي دارند، كادر بهداشت و 
درمان و به طور كلي تمامي افرادي كه شش ماه از آخرين 
واكسن آنها مي گذرد نسبت به دريافت دز يادآور اقدام 
كنند. پيش بيني مي شود كه در هفته هاي آينده شاهد 
موج هاي جديدي از ويروس باشيم و از اين رو هم اكنون 

فرصت خوبي براي تلقيح دز يادآور واكسن كروناست.

گزارش

موج هاي تازه كرونا در راه؛ رعايت پروتكل هاي بهداشتي ضروري است
مرگ و ميرهاي كرونا دوباره دو رقمي شد
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