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اعتبار سخن رييس كل در 
پذيرش بازار آزاد

افزايش نرخ دالر و دست هاي 
پشت پرده 

 آيا رفتار شاخص نشان 
از كف سازي دارد؟

آسيب هاي اجتماعي، حاصل 
فاصله طبقاتي

در حالي كه بخش��نامه جديد 
بان��ك مرك��زي محدودي��ت 
بسياري در خريد ارز خرد براي 
مسافران، بيماران و دانشجوياني 
كه در آينده قصد سفر دارند، و از 
حاال نمي توانند نسبت به خريد 
ارز اقدام كنند، ايجاد كرده، اما 
بانك مركزي همچنان با هدف 
كاه��ش تقاضاي ارز و ص��ف صرافي ها، به دنب��ال اجراي 
بخش��نامه جديد با مدارك 24 گانه اس��ت، و رييس كل 
بانك مركزي نيز خبر از ايجاد سامانه خريد ارز از صرافي و 
بازار متشكل داده است.  اين در حالي است كه متقاضيان 
واقعي انتظار دارند كه راهكار مناس��بي جهت تهيه ارز با 
قيمت مناسب و قبل از رشد قيمت در آينده ارايه شود. در 
حال حاضر، اصل مشكل يعني ارايه مدارك به جاي خود 
باقيست و كساني كه براي ماه هاي آينده نياز به ارز دارند و با 
رشد قيمت ارز در زمان سفر خود با مشكل مواجه هستند، 
نسبت به تغيير شرايط خريد 2200 يورو ارز با كد ملي انتقاد 
دارند و فعال امكان ارايه مدارك 24 گانه را ندارند تا ارز خود 
را با قيمت خريداري كنند. در آين��ده نيز كه مدارك آنها 
جهت سفر تكميل مي شود، با رشد قيمت و هزينه ها مواجه 
مي شوند و اين موضوع عمال نگراني هاي مختلفي را براي 
بسياري از خانواده هاي دانشجويان و مسافران ايجاد كرده و 
هزينه زيادي را به مسافران و دانشجويان تحميل مي كند.  
اين موضوع اگرچه عمال تقاضاي ارز براي صرافي ها را كاهش 
داده يا صف متقاضيان صرافي را كمتر مي كند اما تقاضاي 
ارز به سمت بازار آزاد افزايش يافته و در نتيجه قيمت ها نيز 
باال رفته است، و مسافران و دانشجويان براي تهيه ارز سال 
آينده خود، چاره اي جز خريد ارز از بازار آزاد ندارند. موضوعات 
سياسي مانند مذاكرات وين نيز باعث واكنش بازار شده و 
برخي رسانه ها و محافل سياس��ي، قيمت 31 هزار تومان 
دالر آزاد را واكن��ش بازار به مذاكرات وين ارزيابي كرده اند. 
براين اساس، بانك مركزي حداقل بايد اثر بخشنامه خود 
را اصالح كند و بخش عم��ده اي از تقاضاي واقعي مردم را 
از طريق پرداخت 2200 يورو به ازاي كد ملي تامين كند و 
مانند سال هاي 98 و 99 نوسانات بازار آزاد را كاهش دهد و 
از اين طريق مراجعه سوداگران و سفته بازان به بازار آزاد را 
كمتر كند.   اما بانك مركزي همچنان به جاي حل مشكالت 
و تامين ارزهاي خرد، به دنبال توسعه برنامه هاي نرم افزاري 
جهت خلوت شدن صف صرافي ها است و جالب اين است كه 
رييس كل و مسووالن بانك مركزي، با اشاره به سهم باالي 
بازار متشكل ارزي و صرافي ها و سامانه نيما در عرضه و تامين 
ارز كشور، عمال بازار آزاد با سهم اندك در تامين تقاضا را كم 
اهميت جلوه داده و آن را غير رسمي و خارج از بازار صرافي ها 
معرفي كرده اند. حال آنكه بيشترين اثر بر اخبار رسانه ها و 
محافل سياسي و گفت وگوهاي كوچه و بازار را همين بازار 
آزاد كوچك دارد و آن را نشانه درجه اعتبار اقتصاد، دولت، 
ادامه در صفحه 3 بانك مركزي و... 

رييس جمهوري روزگذشته در 
مراسم روز دانشجو در واكنش 
به افزايش نرخ ارز از دست هاي 
پشت پرده اي سخن گفت كه 
نرخ ارز را وارد محدوده 31هزار 
توماني )و بيشتر( كرده است؛ 
دست هاي پشت پرده اي كه به 
اعتقاد رييس جمهوري باعث 
ش��ده اند، نرخ دالر وارد نوس��انات پي در پي شود و نظم و 
نظام بازارها و معيش��ت ملت به هم ريخته شود. اين نوع 
اظهارنظرها از سوي ديگر مقامات سياسي كشور نيز به كرات 
مطرح مي شوند و اغلب مديران به عواملي اشاره مي كنند كه 
هر زمان كه اراده مي كنند مي توانند فتيله نرخ ارز در كشور را 
باال بكشند. به طور كلي، بررسي تطبيقي وضعيت اقتصادي 
كشور طي دهه هاي اخير نشان مي دهد، هر زمان كه نرخ 
ارز و ساير اقالم اساسي دچار تكانه هاي نوساني شده است، 
مسووالن به جاي توجه به گزاره هاي اقتصادي، سياسي، 
ديپلماس��ي و... ريشه بروز مشكالت را به افراد و جرياناتي 
حوال��ه داده اند كه در پس پرده مش��غول توطئه چيني و 
سنگ اندازي هستند. در هيچ برهه زماني نيز نهايتا مشخص 
نشده كه اين جريانات پشت پرده چه كساني هستند، به كجا 
وابسته هستند و از چه ميزان قدرتي برخوردارند كه طي 
2الي 3روز مي توانند، ساختارهاي اصلي اقتصاد كشورمان 
را دچار مشكالت بنيادين كنند. يك چنين برخوردي بعد 
از تكانه هاي ارزي سال 97 نيز مسبوق به سابقه است. در 
آن زمان نيز رييس جمهور فعلي كشورمان كه در شمايل 
رييس دستگاه قضايي كشور فعاليت مي كرد براي مقابله با 
تكانه هاي ارزي برخورد با برخي افراد را آغاز كرد. در آن زمان 
برخي گزارش ها در صدا و سيما نيز تهيه شد و اين افراد به 
عنوان ريشه اصلي نوسانات ارزي معرفي شدند. برخوردهاي 
تندي با اين افراد صورت گرفت و برخي نيز محكوم به اعدام 
شدند، اما نه تنها نرخ دالر روند نزولي اش را آغاز نكرد، بلكه از 
اعداد و ارقامي حول و حوش 14الي 15هزار تومان به بيش 
از 24هزار تومان رسيد. در همان ايام نيز بسياري از اساتيد 
اقتصادي و صاحب نظران به اين نكته اشاره مي كردند كه 
هرچند رويكردهاي س��وداگرانه در اقتصاد ايران نهادينه 
شده، اما حجم و گس��تره اقتصاد ايران به اندازه اي وسيع 
اس��ت كه يك دالل يا مجموعه اي از واس��طه گران قادر 
نيس��تند، يك چنين نوسانات مس��تمري را در آن ايجاد 
كنند.اگر در خاطرتان مانده باش��د در سال هاي ابتدايي 
دهه 90 خورش��يدي و در زمان دور نخست تحريم هاي 
اقتصادي، شخصي با نام جمشيد بسم اهلل دستگير و اعالم 
شد كه ريشه اصلي نوسانات نرخ ارز به دليل فعاليت هاي 
اين فرد و همراهانش است. اما چند سال بعد اين فرد آزاد و 
مشخص شد كه تنها يك دالل دون پايه در اين زمينه بوده 
اس��ت. در نوبت بعدي بعد از خروج ترامپ از برجام نيز كه 
بازار ارز كشور با رشد فزاينده مواجه شد، دوباره فرد ديگري 
ادامه در صفحه 5 را دستگير كردند و... او را... 

شاخص كل بورس را نمادي از 
رفتارهاي كالن اقتصادي دولت 
و مردم مي شناس��يم و زماني 
كه س��خن از اقتصاد كالن به 
ميان مي آيد، يكي از فاكتورهاي 
بررسي شونده، شاخص كل بازار 
سرمايه اس��ت. در حال حاضر 
ري��ال به دالر با نس��بت يك بر 
280000 در ح��ال ثبت روزانه و هفتگي اس��ت؛ اما باور 
اين اعداد به چه معني اس��ت؟  آخري��ن محدوده تعادلي 
ش��اخص در 915000 تا 1130900 واحد قرار داش��ت 
كه با محاس��بات ابتدايي دالر در بازه نرخ 180000 ريال 
تا 220000 ريال، رقم خورده ب��ود. اما بعد از آن، حركت 
حباب گون��ه از ش��اخص 1130900 واحدي به س��مت 
2080000 واحد صورت گرفت و ش��رايط تازه اي را رقم 
زد.  در شاخص 1650000 واحدي عنوان شده بود كه بايد 
منتظر بازگشت به اعداد تعادلي باشيم، چرا كه تحليل هاي 
ادامه در صفحه 5 صورت گرفته نشان از... 

پديده آسيب اجتماعي از جمله 
مشكالت عمده بشري در قرن 
حاضر بوده و ميليون ها انسان 
را درگير خود كرده است. روند 
رش��د آن رو به گسترش است 
و بر خالف انتظ��ار روش هاي 
مداخل��ه اي ني��ز تأثي��ر قابل 
مالحظه اي در آن نداشته است. 
در تعريف آس��يب اجتماعي مي توان گفت آس��يب هاي 
اجتماعي نظم جامعه را برهم مي زنند و هنجارهاي آن را 
مورد تعرض قرار مي دهند. افزايش ناهنجاري نشانه اي از 
وجود بحران است و نظم اجتماعي را تهديد مي كند. روند 
رو به رشد آسيب هاي اجتماعي، ضرورت مداخله اصولي 
و به هنگام و تفكري جامع و عزم همگاني براي پيشگيري 
را مي طلبد. همچنين هر نوع عمل فردي يا جمعي كه در 
چارچوب اصول اخالقي ق��رار نگيرد يا منع قانوني و قبح 
اخالقي داشته باشد به نوعي يا يك نوع آسيب اجتماعي 
تلقي شده يا ريشه و منشأ آسيب اجتماعي شناخته مي شود. 
آسيب هاي اجتماعي مسائل، شرايط يا مواردي هستند 
كه جامعه آنها را به منزله خطري براي راه و رسم زندگي يا 
آسايش خود مي داند لذا ضرورتًا بايد در جهت كاهش آن 
برنامه ريزي و اقدام شود. تغييرات متعدد ناشي از عوامل 
مختلف، عدم تطابق و رشد ناهماهنگ غير مادي و تضادهاي 
فرهنگي و اجتماعي در سازگاري اجتماعي مشكالتي ايجاد 
ادامه در صفحه 8 خواهد كرد. 

محسن شمشيريعلي قنبري   محمدرضا فيروزجنگ

هاله پتكي

 چرا حجم مبادالت تجاري تهران- بغداد  
از  ۸  ميليارد  دالر  فراتر  نرفت؟ 

دكتر محمد ابراهيم ياوري، اقتصاددان  در نامه اي به 
رييس جمهور مطرح كرد

 دانشجويان: مردم تابلوي قرمز بورس 
و دالر 31 هزاري و تعلل در انتصاب مديران را برنمي تابند

 رييس جمهور در ديدار با دانشجويان:
 عده اي در تالشند همراه با مذاكره نرخ ارز را باال ببرند

 پل صادراتي ايران  
به بازار عراق 

صفحه 7     صفحه 2    

رستم قاسمي از تهاتر امالك وزارت راه 
براي اجراي پروژه هاي مسكني و حمل و نقلي خبر داد

پويا ناظران، اقتصاددان در گمانه زني از آينده مذاكرات هسته اي پيشنهاد كرد

 عرضه زمين دولتي  
راه يا بيراه؟ 

 توافق اقتصادي
به جاي  توافق حقوقي

 هشدار جدي 
براي جلوگيري از بحران 

رييسي در دانشگاه

در حالي كه رس��تم قاس��مي، وزي��ر راه و شهرس��ازي از 
»تهاتر« ام��الك و مس��تغالت وزارت راه و شهرس��ازي 
با اجراي پروژه هاي مس��كني و حمل و نقل��ي خبر داده 
است، كارشناسان نظرات گوناگون و گاه متضادي درباره 
واگذاري »زمين هاي دولتي« براي اجراي پروژه انبوه سازي 
مسكن موسوم به ساخت 4 ميليون آپارتمان در 4 سال دارند. 
عده اي با بيان اينكه واگذاري زمين هاي دولتي در حاشيه 
شهرها و روستاها باعث تشديد مشكالت كنوني از جمله 

ويالسازي در مناطق خوش آب و هوا مي شود، بر اين باورند 
كه بايد ساخت و سازهاي جديد از طريق توسعه »عمودي« 
ش��هرهاي موجود صورت گي��رد، در مقابل ام��ا برخي از 
كارشناس��ان بر اين باورند كه »عمودي« سازي كيفيت 
زندگي شهرنشينان را به شدت كاهش داده است و اقامه 
برخي داليل به دليل »تعارض منافع« دستگاه هاي دولتي 
و عدم تمايل آنها به عرضه زمين هاي در اختيارشان است.

رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي با اشاره به پيش بيني 

منابع مالي خ��ارج از رديف بودجه براي توس��عه صنعت 
حمل ونقل در كشور گفته است: راهكارهاي مختلفي در 
نظر داريم كه يكي از آنها تهاتر امالك و مستغالت وزارت 
راه و شهرس��ازي با پروژه هاي مس��كن و راه سازي است. 
 براي اين كار، ايجاد دو صندوق حمل ونقل و مس��كن نيز 
پيش بيني ش��ده كه اقدام بس��يار خوبي اس��ت. چراكه 
درآمدهاي وزارتخانه در اين دو صندوق تجميع شده و بدون 
صفحه 5 را بخوانيد ورود به خزانه براي...  

تعادل/ دكتر پويا ناظران، اقتصاددان ايراني مقيم 
امريكا در تحليلي ت�ازه، س�ناريوهاي بدبينانه و 
خوش بينانه پيش روي مذاكرات هس�ته اي ايران 
و 1+4 را بررس�ي كرده و در خ�الل آن تالش كرده 
است تا نظرات و پيشنهادات خود را براي دستيابي 
به توافق »اقتصادي« و خروج اقتصاد ايران از ريل 
منتهي به سناريوي بدبينانه »كره شمالي« شدن 
ارايه كند. به باور اين اقتصاددان، دستيابي طرفين 
مذاكرات هسته اي به اين نكته كه از توافق حقوقي و 
امنيتي »برجام«، توافق »اقتصادي« حاصل نخواهد 
شد، در نيمه دس�امبر يعني حدود دو هفته ديگر 
تحقق خواهد يافت. در چنين حالتي، ايران مي تواند 
»امتياز اقتصادي« مطالبه كن�د و طرف مقابل نيز 
»امتياز هسته اي« بگيرد. به باور ناظران، دستيابي به 
چنين حالتي مستلزم صرف حدود دو سال مذاكره 
است، اما از آنجا كه دوره »گريز هسته اي« ايران از 
بيش از يك سال، به حدود دو تا سه ماه كاهش يافته 
است، طرف غربي براي افزايش اين دوره به 4 ماه از 
طريق توافق »كم در برابر كم« تالش خواهد كرد و 
در نتيجه، توافق موقت شكل خواهد گرفت. توافقي 
كه مي تواند در كنار اصالحات س�اختاري اقتصاد، 
مسير كشور را تغيير دهد.انتشار  مشروح اظهارات 
دكتر ناظران را که در ادامه مي خوانيد. صرفا به جهت 
آشنايی مخاطبين عزيز  با تحليل های متفاوت در 
حوزه سياست خارجه و رابطه آن با اقتصاد است و 

لزوما به معنای تاييد از سوی تعادل نيست. 
 

  هزارتوي بازگشت به برجام
مي گويند دالر از 30 هزار تومان رد ش��د چون مذاكرات 
وين به بن بست خورد قضيه چيست؟ مصاحبه هايي را 
كه نگاه مي كنيم اي��ران مي گويد كه به برجام برگرديم، 
بايدن مي گويد به برجام برگرديم، اروپايي ها هم همين را 
مي خواهند چين و روسيه هم همين طور. اينكه به برجام 
برگرديم گفتنش آسان است ولي انجامش خيلي سخت 
است. چرا؟ ايران مي گويد من برجامي مي خواهم كه كار 
كند يعني هم از امتيازات اقتصادي پايدار بهره مند بشوم 
نه مثل دفعه قب��ل. ايران مي گويد امريكا تضمين بدهد 
ش��ركت هاي اروپايي و آس��يايي را به خاطر كار با ايران 
جريمه نخواهد كرد. اروپايي ها مي گويند مس��تقيم به 
امريكا بگوييد. ايران مي گويد، امريكا جزو برجام نيست 
نمي تواند در مذاكرات حضور داشته باشد. حتي ديگران 
هم نمي توانند بيانيه امريكايي ها را در جلس��ه بخوانند. 
اين اتفاق در وين افتاد. اروپايي ها خواس��تند از س��مت 
امريكايي ها بيانيه بخوانند كه طرف ايراني رفت بيرون، 
خواندن بيانيه منتفي ش��د.  بنگاه اروپايي مي بيند كلي 
تحريم  عليه ايران و مسووالن آن اعمال شده است. از اين 
رو، ريس��ك همكاري تجاري با ايراني ها باالست. توافق 
كه هم يك بار لغو شده است، آينده انتخابات امريكا هم 
معلوم نيس��ت. ايران مي گويد پس ديديد به دليل نبود 
تضمين و همين طور تحريم هاي غيرهسته اي ما از منافع 
اقتصادي برجام بهره مند نش��ديم. امريكا با تحريم هاي 
غيرهسته اي مثل كاتسا روح برجام را نقض كرده است. 
پس اگر مي خواهيد ما به برجام برگرديم همه تحريم هاي 
هسته اي و غيرهسته اي به وضعيت سال 2015 برگردد. 

امريكا مي گويد شما تمام توسعه موشكي و پهپاديتان را 
برمي گردانيد به س��ال 2015؟ عالوه بر آن برجام سال 
2015 يكس��ري بند غروب 8 ساله و 10 ساله و 15 ساله 
داشت يعني يكسري فعاليت هاي هسته اي ايران براي 8 
سال و 10 سال و غيره ممنوع بود. اما در سال 2021 از آن 
ممنوعيت ها ديگر فقط 2 سال يا 4 سال مانده است. اگر 
قرار باش��د برگرديم به 2015 پس بند غروب ها هم بايد 
برگردند يعني بايد از 2022 شروع شوند و محدوديت هاي 
هسته اي ايران بايد تا 2030 و بعد از آن تمديد بشود. ايران 
مي گويد نه آنكه اصال حرفش را هم نزنيد. در ضمن اگرچه 
غني س��ازي 20 درصدي كاركرد توليد برق ندارد اما به 
خاطر ساير كاركردهاي غيرنظامي به خصوص كاركرد 
پزشكي ما مجبوريم هم زنجيره غني سازي 20 درصدي 
و هم خود اورانيوم را نگه داريم. اين سانتريفيوژهاي نسل 
جديد هم كه ديگر ساختيم و خواهيم داشت.  مي بينيد 
چه شرايطي اس��ت. گفتنش آسان است كه برگرديم به 
برجام اما وقتي شروع مي كنيم به جزييات فكر مي كنيم 
مي بينيم برگشتن به برجام يك مسير مشخصي ندارد 
كلي گره سياس��ي- فني دارد و اضافه كني��د كه ايران و 
امريكا مستقيم صحبت نمي كنند و با واسطه، پيغام و پسغام 
مي دهند. چطور مي ش��ود اين گره ها باز بشود؟ موضع 
رسمي مذاكره كنندگان ايران در مصاحبه با رسانه ها اين 
است كه ما مي خواهيم به برجام برگرديم نه كلمه اي بيشتر 
نه كلمه اي كمتر. بايدن هم مي گويد مي خواهد به برجام 
برگردد يك سال پيش هم همين را مي گفت. اروپايي ها 
هم مي گويند همه به برجام برگرديم. اما گفتن يك چيز 

است و عمل يك چيز ديگر. 

  توافق حقوقي لزوما 
به منافع اقتصادي منجر نمي شود

 گير اصل��ي قضيه اين اس��ت ك��ه برجام ب��ه خاطر 
طراحي حقوقي اش ماهيتا يك س��ند امنيتي بود و به 
دس��تاوردهاي اقتصادي پايدار نمي رسيد. وقتي يك 
امتياز حقوقي مي گيريد، يعني يك تحريم لغو مي شود. 
ف��ردا مي توان به بهانه ديگري ي��ك تحريم ديگري با 
كاركرد مشابه ولي بسته بندي متفاوت تصويب كرد. يك 
توافق حقوقي لزوما به منافع اقتصادي منجر نمي شود. 
براي منافع اقتصادي بايد توافق اقتصادي كرد. يعني بايد 
گفت مثال ما بايد فالن بانك مان بتواند دست كم ايكس 
ميليارد دالر در ماه ال سي باز كند. ديگر چه تحريمي 
به چه روشي لغو مي شود. به ما ربطي ندارد. امريكا هر 
روشي مي خواهد استفاده كند ولي ايكس ميليارد دالر 
ال سي در اين بانك بايد باز بشود. اين كار بشود ما هم در 
ازاي آن فالن كار را مي كنيم. اين يك امتياز اقتصادي 
گرفتن است.  علي رغم اينكه برجام چنين چارچوبي 
نداش��ت مي خواهيم آن برجام را احيا كنيم. در عين 
حال توافقي هم حاصل بشود كه امتياز اقتصادي پايدار 
داشته باشد. روي اين فونداسيون نمي شود آن چيزي 
را كه طرفين مي خواهند بنا كرد. البته طبيعي اس��ت 
كه روز اول مذاكره همه حداكثري و پرزور مي روند در 
مذاكره. طرف ايراني هم طلبكار مي رود داخل مذاكره، 
اروپايي ها هم بازي را بلدند مي گويند نه اصال نمي شود. 
خيلي زياد مي خواهيد، اما كم مي دهيد. برويم هفته 
ديگر. هفته بعد هم احتماال كم و بيش همين خواهد 

بود ولي هر طرف سر يك چيز كوچك كوتاه مي آيد تا 
مسيري باز بشود براي برگشتن يك هفته بعدتر.

  سناريوي بدبينانه به مذاكرات هسته اي
 اصل قضيه دور سوم )نهمين دور مذاكرات در وين( كه شايد 
نيمه دسامبر برگزار بشود. يعني اواخر آذرماه. آنجاست كه 
بايد با اين واقعيت مواجه بشويم كه برجام قابل احيا نيست 
و يك طرحي جديد با چارچوبي جديد الزم است. اگر تا نيمه 
دسامبر هنوز مسير روبه جلويي براي مذاكرات پيدا نشده 
باش��د، از ژانويه بحث بردن پرونده ايران به شوراي امنيت 
مطرح مي شود. آن وقت ايران در واكنش كل نظارت آژانس 
را قطع مي كند و مي گوي��د اورانيوم حاصل از زنجيره]...[  
را ديگر رقيق نمي كند. چين و روس��يه كه راضي به ايران 
هسته اي بدون نظارت نمي شوند، به اروپايي ها و امريكايي ها 
در شوراي امنيت مي پيوندند. ايران براي جلوگيري از مصوبه 
شوراي امنيت تلويحا يا شايد تصريحا تهديد به]...[  مي كند. 
قطعنامه شوراي امنيت تصويب مي شود و چين واردات 
روزي يك ميليون بشكه نفت از ايران را متوقف مي كند]...[  
اسراييل همه تالشش را براي خرابكاري صورت مي دهد]...[  
نرخ ارز تا شب عيد به 50 هزار تومان مي رسد. بورس سقوط 
مي كند. نارضايتي داخلي رو به افزايش است، به خاطر اينكه 
بخش امنيتي درگير حفظ امنيت توليد]...[  است]...[ در 
بهترين حالت كشور]...[ مي شود تا با تهديد شوراي امنيت را 
برگرداند سر ميز مذاكره ولي كشورهاي عضو شوراي امنيت 
مسير عمان را براي صادرات غيرنفتي ايران مي بندند. ايران 
كشورهاي منطقه را تهديد مي كند دالر از 50 هزار تومان 
هم رد مي ش��ود. بدون جنگ به معني كالسيكش يك 
فضاي وحشتناك سختي شكل مي گيرد نه براي امريكا 
مطلوب اس��ت]...[  بش��ود نه براي اسراييل مطلوب كه 
سلول هاي خفته )جاسوسان( خودش در كشور را فعال 
كند. ريسك از دست دادن برخي )از اين جاسوسان( را 
بپذيرد و دست آخر هم شايد موفق نشود. نه براي روسيه 
مطلوب است كه ايران اتمي بشود نه براي چين مطلوب 
اس��ت كه چنين آشوبي اين وسط شكل بگيرد، نه براي 
نظام مطلوب است كه صادرات كشور بسته بشود و دالر 
از 50 هزار تومان رد بشود و]...[  رفتن پرونده به شوراي 
امنيت]...[ هم��ه طرفين مذاكره بازن��ده اين وضعيت 
خواهند بود. يك شبه، كشور كره شمالي نمي شود، اما در 
مسيري چند ساله قرار مي گيرد كه انتهايش الجرم وضع 
خيلي شبيه كره شمالي است. تصور مي شود كه به خاطر 
تفاوت هاي ژئوپلتيكي، اجتماعي، فرهنگي و غيره كشور 
ما قرار گرفتن در مسير كره شمالي براي ما محال است. 
اما توجه داشته باشيم شبيه ترين كشور به كره شمالي از 
نظر ژئوپلتيكي كجاست؟ كره جنوبي. از نظر فرهنگي، 
نژادي و زباني هم ش��بيه هستند. تا 70 سال پيش يك 
ملت بودند. اما اتخاذ تصميمات سياسي، اقتصادي متفاوت 
آنها را به مسيرهاي بسيار متفاوتي برد يعني اثر تصميمات 
سياسي، اقتصادي بر سرنوشت يك كشور به مراتب مهم تر 
از اثر اجتماعي- فرهنگي- نژادي- گويشي و غيره است. 
مثال ديگر، چين زمان مائو است با چين بعد از مائو؛ يك 
جغرافيا، يك مل��ت اما دو وضعيت به كل متفاوت! يكي 
در فقر شديد و ديگري قدرتي جديد در دنيا. تصميمات 
سياسي- اقتصادي اينچنين اثرات شديدي دارند. در مورد 
ادامه در صفحه 5 كشور ما همين  طور است. 



رييس جمهور صب��ح روز16 آذر 1400 و همزمان با روز 
دانشجو به دانشگاه صنعتي ش��ريف رفت و ساعت 8:15 
در بدو ورود به شهداي اين دانش��گاه اداي احترام كرده و 
براي علو درجات آنان فاتحه قرائت كرد. آيت اهلل رييس��ي  
در نشست صميمانه با دانش��جويان به مناسبت 16 آذر، 
روز دانشجو و با عنوان صريح، شفاف و دانشجويي در سالن 
آمفي  تئاتر دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، پس از 
سخنراني كوتاه براي اساتيد و دانشجوها، حرف ها، درددل ها 
و گاليه هاي دانشجويان  و تشكل هاي دانشجويي را شنيد 
و به سواالت مطرح شده پاس��خ داد.  دانشجويان در مورد 
موضوعات مختلف و انتقاد از وضعيت اقتصادي، نكاتي را 
مطرح كردند و ازجمله به تعلل در انتصابات مديران دولت 
و تغيير مديران قبلي، وضعيت تابلوي قرمز بورس و دالر 
31 هزار توماني، فاصله نجومي بين حقوق اقشار مختلف، 
ضرورت رويكرد تحولگرا در اداره كشور اشاره كردند. يكي از 
دانشجويان گفت كه مردم تابلوي قرمز بورس و دالر 31 هزار 

توماني و تعلل در انتصاب مديران را برنمي تابند.
 رييس جمهور از نمايشگاه توانمندي هاي فناورانه دانشگاه با 
شعار »پيشران نوآوري، تجلي خودباوري« بازديد و از نزديك 
با محققان و پژوهش��گران گفت وگو كرد.  رييسي در اين 
بازديد در جريان آخرين دستاوردهاي اساتيد و دانشجويان 
دانشگاه ش��ريف در حوزه هاي مختلف هوافضا، صنعت 
خودرو، مخابرات، آب و انرژي، نيروگاه هاي خورش��يدي، 
محيط زيست، كشاورزي، الكترونيك و دارو و تجهيزات 
پزشكي قرار گرفت. در اين بازديد محققين جوان كشورمان 
ضمن ارايه گزارشي از دس��تاوردهاي خود، پيشنهادات 
و ديدگاه هايش��ان را با رييس جمهور در ميان گذاشتند و 
آيت اهلل رييسي نيز بر حمايت دولت از فعاليت هاي فناورانه 
آنان تاكيد كرد. در حاش��يه اين نمايش��گاه خودروي ون 
برقي ساخته شده به دست دانشجويان دانشگاه شريف به 
آيت اهلل رييسي معرفي شد. در ادامه اساتيد دانشگاه ميزبان 
رييس جمهور بودند. در اين ديدار اساتيد دغدغه هاي خود را 
مطرح كردند و رييس جمهور از ضرورت حمايت از نخبگان 
و برداشتن فاصله بين دولت و دانشگاه گفت. ساعت حدود 
20: 10 بود كه رييس جمهور به ميان دانش��جويان رفت. 
8 نفر از نمايندگان تشكل هاي دانشجويي در اين ديدار با 
عنوان » صريح، شفاف، دانشجويي« ديدگاه هاي خود را 
درباره موضوعات روز كش��ور با صراحت مطرح كردند و از 
رييس جمهور هم درباره اقدامات، رويكردها و سياست هاي 
دولت شنيدند.اين ديدار 100 دقيقه اي همزمان با اذان ظهر 
به پايان رسيد. رييسي در بخشي از سخنان خود با اشاره به 
اينكه امروز ايجاد تحول در همه حوزه هاي كشور ضرورت 
دارد، اظهار داشت: تغيير وضع موجود به سمت وضعيت 
مطلوب بايد مبتني بر علم و نوآوري باشد و در اين زمينه 
دانشگاه، اساتيد و دانشجويان فرهيخته نقش برجسته اي 
دارند. رييس دولت سيزدهم با تاكيد بر اينكه علم قادر است 
در كش��ور ايجاد ثروت و قدرت كند، گفت: بدون ترديد با 
نقش آفريني افكار و انديش��ه هاي بالن��ده فرهيختگان و 
دانشجويان مي توان با علم و نوآوري؛ ثروت و قدرت ايجاد 
كرد و كشور را در مسير توسعه پايدار قرار داد و در اين زمينه 
بايد با مديريت دقيق زمينه شكوفايي استعدادهاي كارآمد 

و فرهيخته اي كه در كشورمان وجود دارد را فراهم سازيم.
وي افزود: با علم و فناوري مي توانيم در عرصه هاي مختلف 
صنعتي و كشاورزي تحول ايجاد كنيم و ديگر خام فروشي 
نكنيم و اين كار امكان پذير است همچنان  كه در صنايعي 
كه بيشترين محدوديت و تحريم را داشتيم پيشرفت هاي 
قابل توجهي به دست آورديم و با سرريز اين پيشرفت ها به 
ساير صنايع مي توان تحول ايجاد كرد. رييس جمهور در 
ادامه با تاكيد بر ضرورت همكاري نزديك دولت و دانشگاه 
گفت: دولت در 100 روز گذش��ته تالش كرده فاصله بين 
خود و مردم را كاهش دهد و الزم اس��ت فاصله بين دولت 

و دانشگاه هم برداشته شود. رييس دولت سيزدهم تاكيد 
كرد: دانشگاه پشتوانه علمي، فكري و فناورانه اي براي دولت 
اس��ت كه مي تواند فعاليت هاي دولت را از دقت و سرعت 
قابل توجهي در همه حوزه ها برخوردار كند. رييس جمهور 
خاطرنشان كرد: كشورمان با مسائل و مشكالتي از جمله 
خشكسالي مواجه است كه بي ترديد دانشگاه ها مي توانند 
نقش مهمي در حل و فصل اين مشكالت ايفا كنند و البته 
بايد دولت از فعاليت آنان حمايت كند كه قطعاً اين كار انجام 
خواهد شد. وي با تاكيد بر اينكه همه دستگاه هاي دولتي 
بايد از توانمندي و امكانات داخلي استفاده كنند، تصريح 
كرد: دس��تگاه ها و ش��ركت هاي دولتي حق ندارند وقتي 
كاالي داخلي با كيفيت و داراي استانداردهاي الزم وجود 
دارد از محصول خارجي استفاده كنند و تاكيد جدي داريم 
كه همه اجزاي دولت از محصوالت داخلي استفاده كنند و 
اين كار اقدامي در راستاي حمايت از شركت هاي فناورانه 
كش��ور و نخبگان جوان است. رييسي با بيان اينكه دولت 
خود را نيازمند مشورت و همفكري با دانشگاه و فرهيختگان 
دانشگاهي مي داند، اظهار داشت: دولت و دانشگاه بايد در 
همه حوزه ها ارتباط و همكاري نزديك داش��ته باشند و 
معتقدم حركت تحولي در كش��ور بايد علم پايه باشد چرا 
كه در غير اين صورت، سليقه اي و مقطعي بوده و چه بسا 
با ساليق سياسي تغيير كند. رييس دولت سيزدهم افزود: 
توزيع بودجه هاي پژوهشي بايد هوشمندانه باشد و به سمت 
نيازمندي ها و رفع مشكالت كشور سوق يابد.در اين نشست 
تعدادي از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف ديدگاه ها و نظرات 
خود را در خصوص حمايت دولت از فعاليت هاي پژوهشي و 
دانشگاهي و ارتباط تنگاتنگ دولت و دانشگاه بيان كردند.

   تعلل در انتصابات قابل قبول نيست
محمدحسين كاظمي، دبيركل جامعه اسالمي دانشجويان 
در اين مراسم طي سخناني 28 خرداد 1400 را به عنوان 
اولين بزنگاه گام دوم انقالب اسالمي ايران و نقطه عطفي 
براي تحول در حكمراني و انقالب ساختاري در اين كشور 
دانست و گفت: حق اظهارنظر، پاسخگويي مسووالن، ثبات 
سياسي، كارايي دولت و كنترل فساد جزو مولفه هاي اصلي 
يك حكمراني خوب است كه مردم انتظار دارند اين تحول 
ساختاري و تحقق اين مولفه ها را در دولت انقالبي سيزدهم 
شاهد باشند. كاظمي افزود: حمايت علني از جنابعالي و 
برپايي ستادهاي نسل تحول در سراسر كشور وظيفه ما 
را در قبال دولت حضرتعالي سنگين تر كرده است كه همه 
مواضع و فعل هاي دولت سيزدهم زير ذره بين ما قرار بگيرد.

اين فعال دانشجويي با اشاره به مسائل اقتصادي كشور ادامه 
داد: مردم ديگر تحمل التهاب و تصميمات خلق الساعه را 
كه موجب كاهش قدرت خريدشان مي شود ندارند و آنچه 
بعد از 100 روز از دولت تان مردم را نسبت به آينده اقتصاد 
نگران مي نمايد مشخص نبودن برنامه هاي اقتصادي و بودن 
صاحب نظراني با نظريه هاي مختلف در تيم اقتصادي تان 
است. مردم از شما تابلوي قرمز بورس و دالر 31هزارتوماني 
را برنمي تابند. دبيركل جامعه اسالمي دانشجويان ضمن 
انتق��اد از برخي انتصاب��ات در دولت تصريح ك��رد: ابقاي 
افراد مس��اله دار در مناصب كليدي در برخي وزارتخانه ها 
و در اس��تانداري ها سبب كاهش انگيزه نيروهاي انقالبي 
مي شود. در شرايط جنگ اقتصادي و در شرايطي كه شاهد 
بحران هاي اجتماعي و شكاف هاي فرهنگي هستيم تعلل 
در انتصابات قابل قبول نيس��ت. وي همچنين با اشاره به 
نخبگان، دانشگاه و ارتباط با صنعت اظهار داشت: علي رغم 
توصيه مقام معظم رهبري ما شاهد ارتباط تنگاتنگي بين 
دانشگاه ها و صنعت نيستيم، پايان نامه ها و مقاالتي كه وقت و 
عمر جوانان كشور به پاي آنها صرف مي شود بايد مساله محور 
و در راس��تاي نيازهاي صنعت باشد. علم دانشگاهي بايد 
نافع باشد و زمينه س��از ظهور و بروز استعدادهاي جوانان 

دانشگاهي ش��ود. الزم است جنابعالي نخ تسبيحي بين 
وزارتخانه ها جهت اين ارتباط باشيد. كاظمي اضافه كرد: 
س��ربازي اجباري، عدم وجود آينده شغلي و مافياهاي زر 
و زور باعث مهاجرت نخبگان و فرار مغزها خواهد شد، فلذا 
مطالبه جدي ما از جنابعالي اتخاذ تمهيداتي براي ممانعت 
از خروج سرمايه هاي اصلي و آينده سازان كشور مي باشد. 
وي با اش��اره به مشكالت آب و محيط زيست خاطرنشان 
كرد: مس��اله آب و بحران هاي ناشي از كمبود آن و مسائل 
زيست محيطي يكي از اولويت هاي مهم دولت تان بايد باشد، 
انتقال آب بين حوضه اي و انتقال آب دريا يكي از غلط ترين و 
پرهزينه ترين روش ها براي مديريت بحران آب است. راهكار 
علمي و عملي؛ مديريت درون حوضه اي، كاهش مصرف و 
تقاضا و اصالح الگوهاي كشت كه سازگار با اقليم خشك 
هستند، اس��ت. بحران هاي زيست محيطي پس از وقوع، 
ديگر با صرف هزينه هاي گزاف هم جبران نخواهد شد كه 

مي طلبد دولت برنامه جدي براي اين مسائل داشته باشد.

   فاصل�ه نجومي بين حقوق اقش�ار مختلف 
چهره دولت را مخدوش مي كند

متين فارابي، نماينده جنبش عدالت خواه دانشجويي، نيز 
در اين نشس��ت در بخشي از سخنان خود ضمن تشكر از 
حضور وي در يك جلسه صريح دانشجويي گفت: ما شما 
را رييس جمهوري دلس��وز و داراي ني��ات عدالتخواهانه 
مي دانيم كه به دنبال رشد و ترقي ايران است و اميدواريم كه 
تا انتها نيز همين گونه بمانيد.  نماينده جنبش عدالت خواه 
دانشجويي با اشاره به فقدان كالن ايده در دولت گفت: بعضًا 
در همين مدت كوتاه اقدامات خوب و بنياديني را از ناحيه 
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه جهت سامان بخشي 
اقتصادي ديديم؛ لكن همزمان مي بينيم كه مثاًل وزارت 
بهداشت به خالف اين اقدامات همچنان بر طبل افزايش 
سقف حقوق ها مي كوبد. فارابي تصريح كرد: بعضًا اتفاق 
مي افتد رييس جمهور، امروز در جلسه با اقتصاددانان در 
رابطه با حجم عظيم يارانه پنهان و لزوم حذف آن صحبت 
مي كند و فردا مصوبه افزايش قيمت خودرو را لغو مي كند. 
آقاي رييسي، اين را بدانيد كه نمي شود همه كارهاي خوب 
را با هم انجام داد، ش��ما مجبوريد كه از بين ايده ها و افراد 
موجود دست به انتخاب بزنيد و سكان را به دست يك نفر 
بسپاريد، هر روز كه اين تصميم گيري به تعويق مي افتد 
موجب ضرر كشور اس��ت.  نماينده جنبش عدالت خواه 
دانشجويي همچنين ضمن اشاره به جمهوريت، شفافيت 
و نظارت مردمي، بيان داش��ت: جامعه ايران در چند سال 
گذشته بحران ها و مشكالت بزرگي را پشت سر گذاشته 
و در برهه هاي مختلف از س��مت دولت و حاكميت هيچ 
انگاشته ش��ده است و نمود اين وضعيت در نرخ مشاركت 
انتخابات مجلس و رياست جمهوري اخير مشهود بود. وي 
افزود: شما در شعارهاي خودتان روي وجهه مردمي دولت 
تأكيد زيادي داشتيد؛ نمود اين شعار شما شايد تا امروز فقط 
در سفرهاي استاني تان وجود داشته است، بدون شك اين 
قبيل اقدامات پسنديده است، لكن برنامه شما براي احراز و 
اعمال نظر آحاد مردم در مسائل كشور چيست؟ اين فعال 
دانشجويي ادامه داد: در رابطه با بحث شفافيت بايد مجدداً 
اجرايي نشدن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را يادآوري 
كنيم و اين نكته را عرض كنيم كه اتخاذ استراتژي مقاومت با 
حقوق هاي نجومي و غيرشفاف همخوان نيست كه رفع اين 
مشكل نياز به يك دستور انقالبي به دور از تعارفات دارد تا يك 
بار براي هميشه بساط زياده خواهي اقشاري خاص از كيسه 
بيت المال برچيده شود. ادامه اين فاصله نجومي بين حقوق 
اقشار مختلف بدون شك چهره دولت را مخدوش خواهد 
كرد. فارابي خطاب به رييسي با ابراز اينكه»شعارهاي شما 
در بحث هاي مربوط به سوت زني و تقويت نظارت مردمي 
پررنگ بوده اما تاكنون منجر به عملي نشده است«، گفت: 

همانطور كه پيش از انتخابات در همين زمينه به شما هشدار 
داديم بايد بگوييم اگر در حوزه نظارت، به جريان هاي مردمي 
و عدالت طلب ميدان ندهيد و هش��دارهاي آنها را جدي 
نگيريد ظرف مدت كوتاهي بدنه مديريتي اصولگراي ضد 
جمهور و ضد آزادي همه شعارهاي مردمي و آزادي خواهانه 

شما را به باد خواهد داد.

   نيازمند رويكرد تحول گرا 
در اداره كشور هستيم

زينب ش��وندي، نماينده اتحاديه انجمن هاي اس��المي 
دانشجويان مستقل نيز در بخشي از سخنان خود در اين 
ديدار گفت: همه مشكالت كشور ريشه در تصميمات دهه 
90 ندارد اما دهه 90 را مي شود دهه عبرت ها ناميد. نتيجه 
سلسله حوادث پيش آمده »انباشت بي اعتمادي و كاهش 
قابل توجه سرمايه اجتماعي نظام بود! سوال اينجاست؛ آيا 
نقطه بازگشتي هست؟ آيا مي شود بر اين چالش ها غلبه كرد 
و مسير اشتباه رفته را برگشت؟ شوندي خطاب به رييسي 
اظهار داشت: معتقديم مسووليت و رسالت دولت سيزدهم 
و شخص جنابعالي آغازي دوباره است اما سوال مهم تر اين 
است؛ اين هدف تا چه اندازه در دسترس دولت سيزدهم قرار 
دارد و چگونه مي شود به آن دست يافت؟ در پاسخ بايد گفت 
دولت ها پس از انقالب در مواجهه با مشكالت عمومًا سه 
رويكرد متفاوت اتخاذ كرده اند؛ رويكرد ساده انگارانه، رويكرد 
محافظه كارانه و رويكرد تحول گرا. وي ايجاد مشكل حق آبه 
كشاورزان اصفهاني را ناشي از س��اده انگاري در مديريت 
منابع آب دانسته خاطرنشان كرد: يك روز به خاطر تأمين 
نظر نماينده يك شهر يا عالقه وافر يك وزير به خدمت به 
شهر و ديار خودش به خالف اصول عقالني و احتمااًل بدون 
وجود مطالعات ملي در دل كوير مركزي ايران صنايع آب بر 
احداث كرده ايم و حاال ما مانده ايم و منابع محدود آب كه اگر 
به كشاورز بدهيم كارگران كارخانه ها بيكار مي شوند و اگر به 
صنايع بدهيم كشاورزان به خاك سياه مي نشينند. وي ادامه 
داد: متأسفانه رويكرد ساده انگارانه منحصر به يك جريان 
سياسي نيست و در برخي اطرافيان شما نيز ديده مي شود! 
به خاطر داريد كه همكار فعلي شما و نامزد سابق انتخابات 
رياس��ت جمهوري ادعا مي كرد مي شود سه روزه مشكل 

بورس را حل وفصل كرد؟ اگر اين ساده انگاري نيست شما 
بفرماييد چيست، ساده انگاري يعني اينكه يك اظهارنظر 
چندروزه مس��ووالن دولتي عماًل يك شوك غيرضرور به 
قيمت خودرو وارد كرد كه با دستور شما هم كنترل نمي شود 
و به جاي اولش باز نخواهد گشت! وي تأكيد كرد: نمي شود با 
ساده انگاري و محافظه كاري كشور را نجات داد و ما نيازمند 
رويكرد تحول گرا در اداره كشور هستيم، رويكرد تحول گرا 
يعني حكمراني عادالنه، صادقانه و عالمانه! نماينده اتحاديه 
انجمن هاي اسالمي دانشجويان مستقل با اشاره به اقدامات 
مثبت دولت در 100روزه اول كار خود گفت: در صدروزه 
نخست دولت سيزدهم گام هاي مثبتي براي جلب اعتماد 
عمومي برداشته شده اس��ت! واكسيناسيون گسترده يا 
حضور به موقع مسووالن دولتي ميان مردم در سفرهاي 
استاني و به بهانه هاي مختلف جلوه هاي نو و اميدبخشي از 
اداره كشور را به نمايش گذاشته است. شوندي تأكيد كرد: 
با وجود گذش��ت صد روز از آغاز به كار دولت، هنوز افكار 
عمومي دريافت روش��ني از ايده دولت براي اداره اقتصاد 
كشور ندارد و از سوي ديگر نوعي پراكندگي در تركيب تيم 
اقتصادي دولت ديده مي شود و حضور افرادي با نگرش هاي 
متفاوت نگراني هاي جدي را در خصوص آينده مديريت 
اقتصادي كشور ايجاد كرده است. ذكر اين نكته هم خالي 
از لطف نيس��ت كه هنوز در برخي وزارتخانه ها منصوبين 
آقاي روحاني مدير هستند و دولت سيزدهم قريب به 40 
درصد تيم مديريتي خود در سطوح مياني را تكميل نكرده 
است. ضيايي، مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي 
شريف، نيز در اين نشست طي سخناني گفت: بي ترديد 
اقتصاد و معيش��ت مردم، امروزه اولويت دارترين مس��اله  
ايران ماس��ت. دردهاي اقتصادي مردم از شماره خارج و 
زخم هاي كاري اقتصاد ايران، روزبه روز بيشتر شده است. 
رياضي گرايي و اقتصادگرايي مح��ض در علم اقتصاد كه 
غالبًا خروجي چنين دانشكده هايي هم هست نتيجه اي 
جز وضع كنوني نداشته است. چنين وضعيت اسف باري 
نيازمند حكمراني خردمندانه، با برنامه و هوشمندانه است 
كه بايد گفت در مدت زمان سپري شده از روي كار آمدن 
دولت سيزدهم، به وضوح فقدان »ايده كالن محوري« در 

دولت شما نمايان است.

ضيايي افزود: از روزهاي آغازين ش��روع به كار ش��ما و با 
مشخص شدن اعضاي تيم اقتصادي دولت، به روشني فقدان 
يك ذهنيت مشخص و يك چارچوِب روشن در تفكرات 
اعضاي اين تركيب احساس مي شود. اينكه ايده ها و نظرات 
اقتصادي ش��ما در انتخابات، چطور قرار است با نگاه هاي 
خاص و منحصربه فرِد برخي وزراي پرحاشيه شما جمع شود 
و اينكه هماهنگي مياِن اين تيِم چهل تكه با چه سازوكاري 

اتفاق خواهد افتاد، پرسش بي پاسِخ ماست.
وي ادامه داد: شنيده نش��دن يك صداي واحد از مديران 
اقتصادي شما در كالن مسائل اقتصادي كشور، جلوه ديگري 

از سردرگمي دولت در زمينه  مسائل اقتصادي است.
نماينده بسيج دانشجويي ادامه داد: ما دانشجويان به خوبي 
مي دانيم شرايط امروز اقتصاد ما، نيازمند گرفتن تصميمات 
س��خت اس��ت كه هزينه هاي اجتماعي زي��ادي در پي 
خواهد داش��ت. تعلل بيش از ان��دازه و گاه تزلزل در اتخاذ 
اين تصميمات كه به نظر مي رس��د نتيج��ه  بروز بيماري 
»رسانه زدگي« در دولت شماست، فرصت محدود ما براي 
انجام اصالحات اساس��ي را از بين مي برد، براي مثال پس 
گرفتن اليحه اي كه خود دولت براي حذف ارز ترجيحي 
به مجلس داده ب��ود يا لغوكردن تصميم وزارت صمت در 
موضوع خودرو، نشان دهنده اثرگذاري مخرب جو رسانه اي 

بر تصميمات اساسي كشور است.
وي گفت: در جهت ترميم ارتباط آسيب ديده  حاكميت و 
مردم، بازديد هاي سرزده و سفرهاي استاني، كاري خوب 
اما به شدت ناكافي است. ما نگران تقليل فعاليت هاي شما 
به حضور ميداني و »بازديددرماني«  به جاي حل مشكالت 
اساس��ي مردم هس��تيم. در روزهايي كه مردم در حداقل 
بسترهاي ايجادشده براي مش��اركت سياسي همچون 
انتخابات نيز مشاركت قابل مالحظه اي ندارند، به روشني 
بايد در راستاي طراحي مكانيزم ها و روندهايي براي جاري 

ساختن اراده مردم در ساختار ها گام برداشت.
وي خاطرنشان كرد: يكي از مسيرهاي اقناع و همراه سازي 
مردم، اقناع جامعه نخبگاني به ويژه قشر دانشگاهي به عنوان 
حلقه هاي مياني و واسط ميان مردم و حاكميت است. انتظار 
ما در اين موضوع از دولت حضرتعالي به صورت شفاف، تحول 

در نسبت ميان نهاد دولت و نهاد دانشگاه است.
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رييسي در دانشگاه

هشدار جدي براي جلوگيري از بحران 
بنام خدا

جناب آقاي رييس جمهور 
از آنجا كه اصرار بر اين داريد كه 
برخالف اس��الف تان شنونده 
نقد ه��ا و تذك��رات منتقدان 
باشيد، بس��يار اميدوار كننده 
شروع كرده ايد. به همين جهت 
تصميم گرفت��م بنا به بضاعت 
اندك علم��ي ام و كمي تجربه 
كار اجراي��ي چند نقد و چن��د تذكر س��اده از طرف يك 

دانش آموخته بي ادعاي رشته اقتصاد داشته باشيد.
اگر به ياد داشته باش��يد، نكاتي كه به آن اشاره مي كنم را 
طي فرصت هايي كه در گذشته و در سال هاي دور به دست 
آورده ام را حضوري خدمت شما عرض كرده ام و متاسفانه 
اين داس��تان غم انگيز همچنان ادامه دارد. اين چالش ها 
متاسفانه سال هاي متمادي است كه در امور اجرايي كشور 
وجود دارد و هيچ كدام از اسالف شما اقدامي براي حل آن 

انجام نداده اند. 
لذا بيش از سه دهه است كه كشور ما با تمام نيروهاي كارآمد 
و ناكارآمد )البته تعداد جماعت ناكارآمد و بي كفايت بسيار 
بيشتر از كارآمدهاست( خود نتوانسته است اين مشكالت 

را برطرف كند.
اين پيش��نهادها را بر اس��اس اولويت خدمت ش��ما ارايه 

مي دهم.
1- پرهي��ز از ورود به چالش بي نتيج��ه تنظيم و تدوين 
برنامه ه��اي بلندم��دت و ميان مدت اقتص��ادي و حتي 

كوتاه مدت جهت برون رفت از بحران اقتصادي.

داليل: 
- دوره كوتاه چهار ساله رياست جمهوري عمال امكان تنظيم 
و تدوين يك برنامه اقتصادي حتي برنامه ميان مدت براي 

رفع مشكالت كشور را نمي دهد.
- عدم هماهنگي مس��ووالن نهادهاي اقتصادي كش��ور 
براساس تخصص هاي غير اقتصادي و همچنين اختالف 
نظر، در اصل و مبناي تئوري هاي اقتصادي، نتيجتا ارايه 
راه حل هاي متفاوت و خنثي كننده اي خواهند داشت كه 
هميشه يكي از معايب بزرگ اسالف شما بوده و متاسفانه 
هيچك��دام از روس��اي دولت هاي قبلي ب��ه اين موضوع 
كوچك ترين اهميتي نداده اند و قطع��ا جنابعالي هم در 
هماهنگي فكري و برنامه اي وزارتخانه هاي اقتصادي دولت 
با س��ازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي حساسيتي به 
خرج نداديد و قطعا اين تيم ناهماهنگ و حتي متفاوت در 
تخصص ها و تجارب الزم از عهده تنظيم و تدوين و اجراي 

برنامه برنخواهند آمد.
- عدم تخصص مرتبط و حتي ناكافي در رأس س��ازمان 
برنامه و بودجه موجب خواهد شد كه همان كارشناساني 
كه اوضاع بحراني امروز را طي بيش از 30 سال به اين نقطه 
رسانده اند، همچنان با اشراف كامل برنامه هاي بحرانزاي 

خود را به مديريت سازمان ديكته كنند.
- دولت جنابعالي فاقد نيروي متخصص كافي و همراه براي 
اجراي اين برنامه خواهد بود. البته مشكل كمبود نيروي 
متخصص و عدم همراهي انها تقريبا گريبانگير همه اسالف 
شما بوده است چرا كه سيستم معرفي و انتخاب و انتصاب 
در كشور ما سال هاست كه معيوب است و نتيجه آشكار آن 
سال هاست كه هويداست. جهت اطالع حضرتعالي بايستي 
عرض كنم كه طي مطالعات شخصي ام اگر چنانچه دولت 
شما توانايي علمي و تخصصي الزم براي تدوين برنامه را 
داشته باشد به جهت اجراي دقيق آن حداقل به 700 نفر 
مدير متخصص اجرايي و هماهنگ نياز داريد كه داشتن اين 

امكانات امكان پذير نيست. 
- فساد قابل توجه نيروهاي اداري و اجرايي و نفوذ مزدوران 
سرويس هاي جاسوسي در سيستم اداري موجود در كشور 

- كه به جهت سهل انگاري سه قوه و دستگاه هاي نظارتي 
و امنيتي در كشور ايجاد شده - چنان قوي عمل مي نمايد 
كه تحقيقا تمام برنامه هاي تدوين شده در جهت توسعه را 

در نطفه خفه خواهد كرد.
- شرايط بحراني تحريم و تغييرات سياسي بين المللي و 
منطقه اي اجازه اجرايي شدن به اين برنامه ها را حتي االمكان 
نخواهد داد چرا كه در چنين شرايطي كشور در بسياري از 

اوقات در شرايط اضطرار قرار خواهد داشت. 
- با توجه به اينكه در س��ال هاي گذشته منافع مديران 
در عدم ش��فافيت اطالعات بوده است و به همين دليل 
اطالعات شفاف و دقيقي در كشور وجود ندارد، عمال تدوين 
برنامه به هيچ وجه ممكن نخواهد بود. مستحضر هستيد 
كه بيش از 40 س��ال است كه س��ازمان برنامه به كمك 
ساير دستگاه ها نس��بت به تدوين برنامه هاي بلندمدت 
و ميان مدت و بودجه هاي س��نواتي اقدام مي كند و هيچ 
 كدام از اين برنامه ها محقق نمي شود؟ جالب تر اينكه هيچ 
مسوولي هم برايش اين پرسش به وجود نمي آيد كه چرا 
اين گونه هست و به دنبال راه حل باشد. ساده ترين مثال 
در اين مورد آمار نرخ تورم است كه در تمامي اين سال ها 
هرگز به درس��تي اعالم نش��ده و مضحك تر اينكه همه 
ساله بر سر اين نرخ بين بانك مركزي و مركز آمار ايران و 
سازمان برنامه جنگ هاي مفصلي در مي گيرد. معموال اين 
آمارها بر اساس فرمايش ها و خواسته هاي مديران ارشد 
و دستگاه هاي امنيتي و به بهانه حفظ آرامش مردم تهيه 

و تنظيم مي شود.
پيشنهاد بنده براي رفع مشكل برنامه ريزي در كشور مامور 
كردن س��ازمان برنامه براي شناسايي بحران هاي جدي 
در كش��ور و اولويت بندي آنها براي شناسايي راه حل هاي 
بحران زدا است. اولويت بندي پروژه هاي نيمه تمام بر اساس 
متغير ارزآوري و مسكوت گذاشتن ساير پروژه ها در شرايط 
كمبود مالي از مهم ترين تصميماتي اس��ت كه جنابعالي 

مي توانيد ابالغ كنيد. در اين راستا ممكن است براي برخي 
از وزارتخانه هايي كه فاقد پروژه هاي اولويت دار هس��تند 
فقط بودجه جاري وزارتخانه تصويب و پرداخت شود. اين 
تصميم يك تصميمي سخت و جسورانه است ولي به نظر 
بنده هيچ راه حلي براي برون رف��ت از اين بحران ها وجود 
ندارد. البته اين پيشنهاد را براي دوستان سازمان برنامه در 
دولت مهرورز مطرح كردم كه دوستان فاقد جسارت الزم 

براي اجراي آن بودند. 
2- شناس��ايي متغيرهاي تآثيرگذار در بخش اقتصادي 
كشور كه در بحران هاي سال هاي گذشته موثر بوده اند يا 
در ايجاد بحران هاي جديد موثر خواهند بود، از اصلي ترين 

وظايف دولت شماست.
در اين راس��تا قطعا با بررس��ي عملك��رد 4 دولت قبلي و 
سياست هاي اتخاذ شده توسط مسووالن اقتصادي آنها 
و نتيجه اين سياس��ت ها كه بر همه روشن است، به نتايج 

روشني خواهيد رسيد.
- متغير اساسي بهره وري و چالش قيمت ها

- ارزش پول ملي )نرخ برابري ارزهاي خارجي با پول ملي( 
و چالش شوك هاي ارزي

- حامل هاي انرژي و چالش يارانه پنهان 
- نقدينگي و چالش تورم

سال هاس��ت كه نظريه پردازان نئوكالسيك در كشور 
به بهانه اقتصاد آزاد و بازار رقابتي )دقت كنيد كه عرض 
كردم صرفا به بهانه( سعي در ايجاد شوك هاي قيمتي 
در بازار كاالها و خدمات را داش��ته اند و هميشه به بهانه 
واهي تعديل قيمت ها اين روند احمقان��ه و بحران زا را 
ادامه داده اند. نهايتا در ش��رايط عدم موفقيت كه تكرار 
مكررات تاريخ اقتصادي ايران اس��ت به جاي اعتراف به 
عدم وجود بهره وري به عنوان اصلي ترين عامل در عقيم 
ماندن كاركرد عوامل توليد كاالها و خدمات كه ده ها دليل 
اقتصادي و سياسي دارد، صرفا با يك كلمه »نگذاشتند« 

صحنه را ت��رك مي كنند و براي دول��ت بعدي خود يا 
اذناب شان را آماده مي كنند كه آزموده را دوباره آزمون 
كنند. جناب آقاي رييس جمهور! اين جمعيت علم فروش 
قلم به مزد طي س��ه دولت سازندگي، اصالحات، تدبير 
و دوره دوم دول��ت مه��رورز با تئوريس��ين هايي كه در 
بهترين قضاوت مي توانيم بگوييم ك��ه اقتصاد ايران را 
نمي شناختند و توانايي تطبيق تئوري هاي اقتصادي را با 
مشخصه هاي استثنايي اقتصاد ايران را نداشتند، موجب 
ايجاد بحران اقتصادي و افزايش گستره فقر و فالكت در 
كشور شدند. اين جماعتي كه خوشبختانه خودشان در 
دولت شما حضور ندارند ولي پياده نظام شان به صورت 
كامال فعال در رده مياني مديران حضور دارند و متاسفانه 
مديران ارشد شما به دليل نقصان فراوان علمي و تجربي 
مجبور مي شوند به راهنمايي هاي زيانبار آنها تن بدهند. 

لطفا مراقب اين پياده نظام باشيد.
اين جماعت همچنين در موضوع ارزش پول ملي، اثرات 
تخريبي فراواني را در اقتصاد ايران به ارث گذاشتند. عالوه 
بر سنگيني اثرات مخرب اقتصادي، حقارتي ملي را بر دوش 
ملت ش��ريف ايران تحميل كردند. استفاده از شوك هاي 
قيمتي عحيب و غريب و به بهانه تعديل س��اير قيمت ها 
چنان ضربه اي به كشور وارد كردند كه دشمنان خارجي و 
نيروهاي سرويس هاي خارجي نمي توانستند به اين موثري 
ضربه بزنند. اثرات تخريبي تورمي به وسيله تاثير بر قيمت 
كاالهاي داخلي و خارجي، ثروتمند ش��دن ثروتمندان و 
فقيرتر شدن فقرا و... نتايج و اثرات اين سياست هاي تكراري 
بيهوده بوده. نتيجه اسفبار اين سياست هاي مخرب نااميد 
ش��دن نيروهايي بود كه از راه اخذ دستمزد امرار معاش و 
زندگي مي كردند. اين قشر روز به روز شاهد كاهش ارزش 
پولي كه به دس��ت مي آورد بود و روز ب��ه روز مجبور بود از 
كيفيت و كميت زندگي شرافتمندانه خود بكاهد. نااميد 
شدن نيروهاي جوان نخبه و عزم مهاجرت به خارج از كشور 

نيز نتيجه اين گونه سياست ها بود و اثرات آن را در سال هاي 
آتي در كشور مشاهده خواهيم كرد.

بخش ديگ��ري از عملكرد اين جماع��ت ناوفادار به ملت 
و كش��ور، بازي با موض��وع حامل هاي انرژي اس��ت. اين 
متخصصان قلم به مزد سال هاس��ت به جاي پرداختن به 
موضوعات اصلي بخش انرژي كه شامل غيررقابتي بودن 
بازار، حاكميت ناكارآمد و فاسد دولتي، بهره وري مفتضحانه 
آنچه در بخش توليد و چه در بخش مصرف وسايل توليد 
ش��ده داخلي، مديريت هاي ناكارآمد و غيرتخصصي و... 
به موضوع يارانه پنه��ان و قيمت هاي جهاني مي پردازند. 
سال هاست كه اين حرف هاي تكراري، تنها و تنها با هدف 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي براي پوشش هزينه هاي 
ناكارآمدي و فساد س��ازمان هاي ذي ربط انجام مي شود. 
بررسي آمار و ارقام رسمي كشور هيچگونه صرفه جويي در 

اين بخش را با افزايش قيمت ها ثبت نكرده است. 
دلي��ل عم��ده اي��ن ع��دم صرفه جويي ه��ا در توليدات 
غيراستانداردي است كه با فش��ار مافياي خودرو و ساير 
مافياها در كمال ناكارآمدي در كشور توليد مي شود و هيچ 
دولت و مجلس و قوه قضاييه نتوانس��ته است تكليف اين 
مافياهايي كه به ريشه ملت و كشور مي زنند را مشخص كند.

در مورد بند آخر كه نقدينگي بي بند و بست در كشور است 
و عالوه بر تحميل افزايش هزينه هاي دولتي نقش بسزايي 
در ايجاد تورم دارد، بايد با يك حركت انقالبي و جدي و با 
اعطاي امتيازات منطقي و چشمگير و قابل توجه به بخش 
مولد اقتصاد اين نقدينگي را به اين بخش س��رازير كنيد. 
مهم ترين نكته در اعطاي اين امتيازات عدم ايجاد رانت و به 

وجود آمدن فساد در اجراي آن است.
اميدوارم جنابعالي و مديران اقتصادي ارشد شما با دقت 
نظ��ر مراقب حركت هاي تخريبي و نافرج��ام پياده نظام 
اقتصاددانان ليبرال كه مملكت را به اين فالكت انداخته اند، 

باشيد.

محمد ابراهيم ياوري
اقتصاددان



گروه بانك و بيمه|
  روز سه ش��نبه، رييس كل بانك مرك��زي از راه اندازي 
سامانه اي براي ثبت درخواس��ت هاي ارزي خرد مردم 
خبر داد و گفت: دولت هيچ مش��كلي براي عرضه ارز در 
بازار متشكل ندارد و مردم مي توانند تمامي نيازهاي خود 
را تامين كنند. علي صالح آبادي رييس كل بانك مركزي 
)۱۶ آذر ۱۴۰۰( در جريان بازديد از صرافي هاي ميدان 
فردوس��ي تهران با اش��اره به آخرين وضعيت تامين ارز 
گفت: مديرعامل جديد بازار متشكل به تازگي منصوب 
شد و آقاي هاموني وظيفه رسيدگي به بازار متشكل ارز 
را بر عهده گرفت. قبال ايش��ان مديرعامل بازار فرابورس 
بود و البته عضو هيات مديره بازار متشكل نيز بوده است 
و بازار را به خوبي مي شناسد و تاكيد ما هم اين است كه 
هر چه تقاضا در بازار باش��د، ما به آن پاسخ خواهيم داد. 
وي گفت: در عرضه ارز در بازار متش��كل هيچ مشكلي 
وجود ندارد. صادركنندگان ايراني ارز حاصل از صادرات 
خود را به صورت اسكناس در اختيار ما مي گذارند، لذا در 
بازار متشكل به هيچ وجه كمبودي وجود ندارد. بنابراين 
هر چه تقاضا بود، مبتني بر مستندات در مقررات ديده 
شده است، توسط صرافان تامين خواهد شد. صالح آبادي 
افزود: خوشبختانه در بحث حواله در سامانه نيما عرضه 
ارز به مراتب بيشتر از تقاضاست، لذا ما در جانب ارز با هيچ 
محدوديتي مواجه نيستيم و حتي وضعيت ارزي كشور رو 
به بهبود نيز است. در بازار متشكل نيز همانطور كه صرافان 
نيز اذعان كردند، هيچ مشكلي براي عرضه وجود ندارد و هر 

چه كه مردم تقاضا داشته باشند تامين مي شود. رييس كل 
بانك مركزي گفت: درباره اختالف نرخ دالر بازار متشكل 
)۲۸ هزار تومان( با بازار غيررس��مي )۳۱ هزار تومان( 
گفت: بازار غيررسمي، بازاري خارج از بازار متشكل است، 
وقتي در بازار متشكل، عرضه به اندازه كافي وجود دارد، 
چرا مردم به سمت بازار غيررسمي بروند؟ مي توانند ارز 
موردنياز خود را از بازار متشكل تامين كنند. وي تاكيد 
كرد: ما در بازار متشكل به دنبال راهكارهايي هستيم 
كه دسترسي مردم به ارز را تسهيل بيشتري كنيم و به 
زودي اين اقدام انجام مي ش��ود تا ديگر نيازي نباشد، 
مردم براي دريافت ارز در صف بايستند. مردم مي توانند 
با ارايه مستندات خود در سامانه بازار متشكل ارزي، ارز 

موردنياز را از صرافي ها دريافت كنند.

    صرافان اظهارات رييس بانك مركزي را 
تاييد كردند

يكي از صرافان ميدان فردوسي در پاسخ به رييس بانك 
مركزي گفت: قيم��ت ۲۸.۳ ه��زار توماني دالر قيمت 
رسمي اس��ت كه در بازار متش��كل تعيين شده است و 
مردم مي توانند با ارايه مدارك ۲۴گانه براي دريافت ارز 
مسافرتي، خدماتي و... اقدام كنند. خريد ديروز ما از بازار 
متشكل ۲۸.۱ هزار تومان بوده است و خريدي نداشتيم، 
زيرا ارز در دسترس ما با توجه به تقاضاها كفايت مي كند. 
در جريان بازديد رييس كل بانك مركزي از يكي ديگر از 
صرافي هاي ميدان فردوسي، يكي ديگر از صرافان در پاسخ 

به پرسش رييس كل بانك مركزي درباره وضعيت بازار 
متشكل ارز گفت: در اين بازار هيچ كمبودي براي تامين 
ارز مورد نياز مردم وجود ندارد. با تسهيالتي كه انجام شده، 

دسترسي مردم به ارز در بازار متشكل بهبود يافته است.

   عرضه ارز در بازار 
چند برابر سال گذشته است

رييس بانك مركزي در ادامه در پاس��خ به صراف گفت: ما 
تالش مي كنيم كه دسترسي مردم را از وضعيت فعلي نيز 
آسان تر كنيم. نيازهاي مردم به ارز در مقررات ارزي مشخص 
است و هر فردي به هر ميزان نياز داشته باشد ارز وجود دارد. با 
همكاري كانون صرافان و اتاق بازرگاني هر جا نياز به تسهيل 
دسترسي وجود داشته باشد، اين اقدام انجام خواهد شد. 
وي افزود: بنده باز هم تكرار مي كنم كه در جانب عرضه ارز 
هيچ كمبود و مشكلي وجود ندارد، چه در حوزه اسكناس 
)بازارس��از، صادركننده( و چه در ح��وزه حواله. ما اخيرا 
جلسه اي را با برخي صادركنندگان داشتيم و قرار شد، برخي 
صادركنندگان به طور مستقيم با واردكنندگان وارد تعامل 
شوند تا بخشي از گروه هاي كااليي بدين صورت تامين شود.

صالح آبادي گفت: حتما نيازه��اي واقعي مردم به ارز به 
صورت حواله و اس��كناس تامين خواهد ش��د. در بازار 
متشكل روزانه بين ۱5-۱۰ ميليون دالر و ۲ ميليون يورو 
اسكناس معامله مي شود. بنابراين اگر نياز به ارز بيشتر شود 
ما عرضه را افزايش خواهيم داد. رييس بانك مركزي گفت: 
طبق آمار در حال حاضر چند برابر سال گذشته ارز در بازار 

متشكل عرضه مي شود. در بازار نيما نيز حجم حواله هاي 
ما خيلي بيشتر از سال گذشته است، تامين ارز ما تا االن ۳۶ 
ميليارد دالر بوده است. پس مشكلي در تامين ارز نيست.

   صف هاي ارز به زودي جمع مي شود
وي تاكي��د كرد: صف ها به زودي در بازار متش��كل 
جمع مي ش��ود و مردمي ك��ه نياز ب��ه ارز دارند در 
چارچوب مقررات درخواس��ت خ��ود را به صرافي 

ارايه مي كنند و اسناد را در سامانه بازار متشكل قرار 
مي دهند و صرافان خريد آنها را انجام داده و تحويل 
مي دهند و حتي اين امكان وجود دارد كه اين ارز به 
حساب بانكي مردم واريز ش��ود. صالح آبادي گفت: 
با اين اقدامات دولت، هيجان��ات و حباب هاي بازار 
غيررسمي ارز نيز فروكش مي كند، زيرا آنچه مالك 
است قيمت ارز بازار متشكل است نه اينكه چند دالر 
خريد و فروش در بازار غيررسمي مالك عمل باشد.

يادداشت

خبر

ويژه

مهار تورم، ارز ترجيحي و قانون 
رمزارزها و توضيحات وزير اقتصاد

خاندوزي وزير امور اقتص��ادي و دارايي امروز در جمع 
نمايندگان تش��كل هاي دانشجويي به برخي سواالت 
اقتصادي آنها پاسخ داد. در نشست فعاالن تشكل هاي 
دانشجويي دانش��گاه هاي تهران با احسان خاندوزي 
وزير امور اقتصادي و دارايي نماينده هاي تش��كل هاي 
دانش��جويي به بيان نظرات و پرسش هاي خود درباره 
موضوعات مختل��ف اقتصادي چ��ون قيمت گذاري 
دستوري، ثبات دستوري، بودجه ريزي و .... پرداختند.  
وزير اقتصاد در ابتداي اين نشست درباره درنظر گرفتن 
مولفه هاي ثبات اقتصادي در اليحه بودجه سال آينده 
گفت: در اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ثبات بسياري از 
متغيرهاي اقتصادي توجه ويژه شده است تا يك فرمول 
قطعي براي آنها وجود داشته باشد.  وي افزود: طبق قانون 
بودجه سال جاري، بنا است كه دولت معادل ۱۱۰ هزار 
ميليارد تومان از سهام و اوراق خود را در اختيار سازمان 
تامين اجتماعي و صندوق هاي مربوطه قرار دهد و دولت 
قصد ندارد س��هام و اوراقي در بازار سرمايه عرضه كند.  
خاندوزي درباره حذف ارز ۴۲۰۰ توماني گفت: دولت 
براي حذف ارز ترجيحي عزم دارد اما قصد دارد كه اين 
حذف را به صورت تدريجي انجام دهد تا شوكي ايجاد 
نكند. البته در اين زمينه س��عي مي شود تا با حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني به بيماران ضربه وارد نشود و ارز ترجيحي 
داروها حذف نخواهد ش��د.  وي ب��ا بيان اينكه حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي حتما ب��ر افزايش قيمت ها تاثير 
مي گذارد، اظهار كرد: براي رفع وابستگي به واردات بايد 
در توليدات كاالهايي كه ارز ۴۲۰۰ توماني به آنها تعلق 
مي گيرد، تنوع سازي صورت بگيرد. مشكل اصلي ايجاد 
تورم، غير از ضعف نظارت بر خلق پول، كسري بودجه 
دولت هاست كه در اين زمينه بايد هزينه هاي جاري 
دولت كم و كنترل شود زيرا، افزايش هزينه هاي جاري 
دولت موجب رشد تورم و كس��ري بودجه مي شود.  
وزير اقتصاد افزود: درباره ساخت يك ميليون مسكن 
مكاتباتي با بانك مركزي و وزارت راه و شهرس��ازي 
داشتيم تا تامين مالي ساخت اين تعداد مسكن متنوع 

شود كه تجربه ساخت مسكن مهر تكرار نشود. 

مديرعامل بانك مسكن
با آيت اهلل اعرافي ديداركرد

محمود شايان مديرعامل بانك مسكن و محمدرضا 
رضاي��ي كوچي رييس كميس��يون عمران مجلس 
شوراي اسالمي با حضور در دفتر آيت اهلل اعرافي رييس 
حوزه هاي علميه كش��ور و نماينده مردم در مجلس 
خبرگان رهبري با وي ديدار و مالقات كردند. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني بانك مسكن-هيبنا، بر اساس اين 
گزارش، در اين ديدار محمود شايان گزارشي از روند 
اجراي طرح يك ميليون مسكن در بانك مسكن ارايه 
كرد. مديرعامل بانك مسكن در اين ديدار اظهار داشت: 
وعده رييس جمهور مبني بر ساخت يك ميليون واحد 
مسكوني در سال بر اس��اس كار كارشناسي دقيقي 
صورت گرفته است و بانك مسكن نيز توان الزم را براي 
محقق كردن اين وعده اصلي رييس جمهور را دارد؛ 
بنابراين اميداورم آرزوي مردم براي خانه دار شدن را به 
واقعيت تبديل كنيم. رضايي كوچي رييس كميسيون 
عمران مجلس ش��وراي اسالمي نيز در اين ديدار به 
بيان سياست هاي مجلس در حوزه مسكن پرداخت. 
در پايان نيز آيت اهلل اعرافي توصيه هايي را در حوزه 
مسكن مطرح كرد و از مسووالن كشور خواست كه با 
همه توان براي رفع مشكالت مردم در حوزه مسكن 

اقدامات عاجل و الزم را در دستور كار قرار دهند.

صالحآبادي:باتاميناسكناسوحواله،دالليهاراكاهشميدهيموبهزوديدسترسيمتقاضيانبهارزنيزتسهيلميشود

بازديد سرزده رييس كل بانك مركزي از صرافي هاي فردوسي

اعتبارسخنرييسكلدرپذيرشبازارآزاد
 آيينه تمام نم��اي اقتصاد ارزيابي مي كنند زيرا بدون 
دخالت دولت و هر گونه بخشنامه و ماليات و مدركي 
كار مي كند.  بسياري ازمردم و دانشجويان و مسافراني 
كه براي ماه هاي آينده به ارز نياز دارند و از حاال به دنبال 
خريد هس��تند تا قدرت خريد كافي براي آن داشته 
باش��ند و با رشد قيمت ها دچار مش��كل نشوند، اين 
پرسش را مطرح مي كنند كه چرا راهكاري براي تامين 
ارز خرد آنها وجود ندارد . ظاهرا هيچ راهي جز خريد ارز 
آزاد ندارند زيرا اگر قيمت ها همچنان متناسب با تورم 
و رشد نقدينگي رشد كند، بايد همان ۲۲۰۰ يورو را از 
صرافي ها با قيمت باال در ماه هاي آينده خريداري كنند. 
رييس كل بانك مركزي گفته اس��ت كه در عرضه ارز 
مشكلي نداريم. وقتي مردم مي توانند از بازار متشكل 
ارزي خريد كنند چرا بايد از بازار آزاد خريداري كنند. 
فاصله دالر ۲۸ هزار تومان صرافي ها با ارز آزاد ۳۱ هزار 
توماني، به خاطر آن است كه ۲۸ هزار تومان نرخ رسمي 
اس��ت و ۳۱ هزار تومان خارج از بازار متش��كل و غير 
رسمي است. وقتي مردم مي توانند از بازار متشكل ارزي 
خريد كنند چرا بايد از بازار غير رس��مي خريد كنند؟  
براي ارزيابي اعتبار اين سخن جناب رييس، الزم است 
به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا مردم مي توانند از 
بازار متشكل و صرافي ها مانند همان بازار آزاد به اندازه 
نياز خود ارز خريداري كنند؟ اگر جواب منفي است و 
بايد مدارك ارايه كنند پس دليل فاصله دو نرخ صرافي 
و بازار آزاد به س��ادگي مشخص مي شود كه دليل آن 
عدم ارايه مدارك و محدوديت هايي است كه در خريد 
از صرافي ها وج��ود دارد.  تفاوت عمده اين دو نرخ كه 
فاصل��ه آن از ۱۰۰۰ تومان به ۳ هزار تومان رس��يده، 
همان بخش��نامه و محدوديت هاي ۲۴ گانه است كه 
اجازه نمي دهد مردم ۲۲۰۰ يورو را قبل از سفر خود و به 
قيمت امروز خريد كنند و از آنجا كه نگران رشد قيمت 
در ماه هاي آينده هستند، در نتيجه ترجيح مي دهند 
كه امروز قيمت ۳۱ هزار تومان را پرداخت كنند و در 
سال آينده و ماه هاي آينده دالر صرافي را به جاي ۲۸ 

هزار تومان امروز باالي ۳۱ هزار تومان خريداري نكنند. 
زيرا مشخص نيست كه مثال يك دانشجو براي شهريور 
س��ال آينده بايد چه نرخي را پرداخت كند و آيا براي 
مخارج خود ريال كافي دارد يا خير؟ اگر بانك مركزي 
تضمين مي كند كه همه مسافران سال آينده با همين 
نرخ ۲۸ ه��زار تومان ۲۲۰۰ يورو ارز تهيه كنند، قطعا 
نرخ ۳۱ هزار تومان نيز كاهش خواهد يافت و بر كاهش 
نرخ ۲۸ هزار تومان صرافي ها نيز اثرخواهد گذاشت. اما 
مشكل اين است كه تورم باالي ۴۰ درصد، خلق پول و 
نقدينگي و تسهيالت بانكي و ساير شاخص هاي فضاي 
كالن اقتصاد، اجازه چنين ثبات قيمتي را نمي دهد. اگر 
كسي دو سال پيش دالر را ۱5 هزار تومان خريداري 
كرده و امسال سفر مي كند، قطعا 5۰ درصد هزينه خود 
را كاهش داده است و اگر امروز ۳۱ هزار تومان خريداري 
مي كند، در قيمت باالتر آين��ده حداقل قدرت خريد 

امروز خود را حفظ كرده است.  
به عبارت ديگر، اعتبار س��خن رييس كل و بخشنامه 
بانك مركزي و سياس��ت هاي ارزي كش��ور، اينگونه 
مشخص مي ش��ود كه آيا مردم مي توانند نياز خود را 
تامين كنن��د و قدرت خريد پول خود را حفظ كنند و 
با قيمت امروز در آينده خريد كنند و مدارك را س��ال 
آين��ده ارايه كنند يا خير؟ اگر جواب مثبت اس��ت در 
نتيجه سخن رييس كل و سياست ارزي با اعتبار بااليي 
همراه است و اگر جواب منفي است نشانه آن است كه 
متقاضيان به بازار آزاد مراجعه كرده و باعث رشد قيمت 
ارز شده اند. قطعا خريداران ارز و نيازمندان واقعي هيچ 
عالقه اي به رش��د قيمت ها ندارند و آرزو مي كنند كه 
قيمت ها ثابت باش��د. اما تجربه سال هاي اخير نشان 
داده كه وقتي محدوديت ها بيش��تر شود، تقاضا براي 
دالر آزاد بيشتر مي شود.  هر چند كه همه مسافران و 
دانشجويان آرزو مي كنند كه قيمت دالر كاهش يابد 
تا خرج كمتري داشته باشند، اما روند چهارسال اخير 
به آنها ثابت كرده كه از حاال بايد چاره انديشي كنند و 
همين عامل افزايش تقاضاي كاذب و رشد دالرهاي 

خانگي و شركتي بوده است.  براين اساس، همان گونه 
كه بسياري از كارشناس��ان از بخشنامه جديد انتقاد 
كرده اند، بانك مركزي بايد به دنبال اصالح بخشنامه و 
رفع محدوديت هاي ۲۴ گانه باشد. زيرا اوال فاصله دالر 
صرافي و آزاد افزايش يافته و موجب كم اثر شدن حضور 
بانك مركزي در بازار متشكل و صرافي ها خواهد شد و 
تقاضا براي دالر آزاد و رشد قيمت ها بيشتر خواهد شد 
و تاكيد بانك مركزي بر عرضه كافي در بازار متشكل 
و جدا كردن بازار آزاد از فضاي اقتصاد، مشكل را حل 
نمي كند و اتفاقا از اعتبار سخن رييس كل و اقدام بانك 
مركزي مي كاهد.  اگ��ر بانك مركزي و رييس كل آن 
به دنبال افزايش اعتبار سياست ها و برنامه هاي خود 
هستند، تنها نبايد به اقدامات نرم افزاري و ايجاد پايگاه 
اطالع رساني و س��امانه و جمع شدن صف صرافي ها 
اكتفا كنند.  اعتبار سياست ارزي، به اثرگذاري آن، رفع 
مشكالت مردم و تامين ارزهاي خرد مورد نياز مسافران 
و دانشجويان اس��ت كه در مقايسه با كل تقاضاي ارز 
كشور رقمي نيست اما عمال رسانه ها، فضاي جامعه، 
محافل سياس��ي و... رابا موج اخبار جديد قيمت دالر 
۳۱ هزار توماني مواجه كرده اس��ت و در تحليل مردم 
از آينده، اميد جوانان، اعتبار سياسي، رضايت مردم، 
افزايش رفاه، احساس تعلق به جامعه و... بسيار اثرگذار 
است.  در نتيجه اگر بانك مركزي بتواند فاصله دالر آزاد 
و صرافي را ب��ه ۱۰۰۰ تومان كاهش دهد و همچنين 
صف ارز و تقاضاي ارز براي بازار آزاد را كمتر كند، موفق 
بوده و بايد به پيروزي سياست هاي خود افتخار كند. 
اما با به حساب نياوردن بازار آزاد وغير رسمي معرفي 
كردن آن، افتخاري كسب نمي كند و اتفاقا اعتبار خود 
را از دس��ت خواهد داد. زيرا مردم و رسانه ها، نرخ بازار 
آزاد و تهيه دالر در شرايط آزاد را مالك قرار مي دهند. 
اينكه رييس كل و بانك مركزي رقم معامالت و خريد 
و فروش بازار آزاد را در مقايسه با بازار متشكل ارزي و 
نيما اندك ارزيابي مي كنند، نشانه پيروزي و موفقيت 
سياست هاي ارزي نيست.  براين اساس، بايد به همان 

برنامه قبلي بازگ��ردد و حتي اگر به جاي ۲۰۰۰ يورو 
رقم كمتري بر اساس كد ملي ارز بدهد، بازهم بهتر از 
شرايط امروز است زيرا حداقل نگراني مردم، بيماران، 
دانشجويان و مس��افراني كه به ارز نياز واقعي دارند را 
تاحدودي كاهش خواه��د داد و موج خبري روزهاي 
اخير و بعد از انتشار بخشنامه جديد را شاهد نخواهد 
بود.  قبل از بخشنامه جديد، تقاضا براي سوداگري و 
سفته بازي كمتر در بازار آزاد وجود داشت زيرا نوسانات 
وجود نداشت و روند افزايش قيمت ارز يك روند نسبتا 
منطقي و متناسب با تورم داشت. اما در حال حاضر به 
خاطر رشد قيمت آزاد، بخش عمده اي از تقاضاي سفته 
بازي نيز به بازار اضافه شده است و در كنار متقاضيان 
واقعي دالر، سفته بازان و سوداگران و كساني كه نگران 
كاهش ارزش پول خود هستند نيز به بازار اضافه شده اند 
و اين موضوع نوسان ها را افزايش خواهد داد.  لذا قبل 
از اينكه هزينه هاي اقتصادي و سياسي اقدامات اخير 
بيشتر شود بايد راهكار درستي را دنبال كنند. اعتبار 
س��خن رييس كل و برنامه بانك مركزي، به پذيرش 
موفقيت آن در نگاه مردم، مس��افران و دانشجويان و 
بيماراني است كه واقعا به ارز نياز دارند و اين جمله كه 
بازار غير رسمي جداي از بازار متشكل است از اعتبار 
سخن و برنامه بانك مركزي و رييس آن مي كاهد.  اگر 
در روزهاي آينده افزايش قيمت دالر ادامه يابد و فاصله 
آن با دالر صرافي بيشتر شود، بازار ارز و اقتصاد را گرفتار 
امواج رسانه اي، انتقادها و نارضايتي ها و عدم احساس 
تعلق مردم به اقتصاد خواهد كرد و حجم قابل توجهي 
از تقاضاي ارز واقعي و كاذب و سوداگرايانه به بازار آزاد 
وارد خواهد شد.  مشكل ديگري كه بانك مركزي در 
دي ماه با آن مواجه خواهد ش��د، اجراي طرح ماليات 
بر ارزش افزوده 9 درصدي بابت طال اس��ت كه از ۱۳ 
دي اجرا مي ش��ود و عمال مصرف كننده يا مشتري و 
خريدار را به س��مت بازار ديگري هدايت خواهد كرد 
كه نزديك ترين آن بازار ارز است و احتماال بازار خودرو 
نيز تاحدودي تحت تاثير قرار مي گيرد و اين موضوع 

مش��كالت دولت و مردان اقتصادي كابينه را بيشتر 
مي كند.  از اين رو، قبل از ش��روع دور بعدي مذاكرات 
وين، بانك مركزي بايد وضعيت بازار آزاد را ساماندهي 
كند و اثر بخشنامه خود بر نرخ ارز را خنثي كند. زيرا به 
رسميت شناختن اين بازار به عنوان آيينه تمام نماي 
اقتص��اد كه بدون هر گونه دخالت دولت، بخش��نامه 
بانك مركزي و محدوديت هاي ۲۴گانه قيمت گذاري 
مي كند مي تواند به بانك مركزي و رييس كل آن اعتبار 
بيشتري بدهد. ضمن اينكه افزايش قيمت ارز را كمتر به 
مذاكرات ربط خواهند داد.  سوداگري و نوسان گيري و 
رشد قيمت ارز و فشار بر زندگي مردم كار خوبي نيست 
اما از آن بدتر، به رسميت نشناختن و غير رسمي معرفي 
كردن بازاري اس��ت كه در چهار سال اخير، بيشترين 
فشار را بر اقتصاد و مردم وارد كرده است و راه مقابله با 
آن، جلوگيري از رشد تقاضا و ورود متقاضيان بيشتر 
به بازار آزاد ارز از طريق تامين نيازهاي واقعي مردم در 
بازار رسمي است. محدوديت بيشتر براي خريد دالر، 
عمال باعث واكنش بيشتر و پيش خور كردن قيمت ها 
و هدايت تقاضاي سال آينده به سال جاري مي شود و 
اين تصور را ايجاد مي كند كه چون بانك مركزي قادر 
به تامين ارز نيست، محدوديت بيشتري ايجاد كرده 
است. اگر واقعا عرضه ارز و بازگشت ارز به كشور بيشتر 
شده، بايد بخش كوچكي از مصارف ارزي كه مربوط 
به مسافران، دانشجويان و بيماران است از طريق كد 
ملي يا روش ديگري تامين شود تا عده اي براي تامين 
نياز سال آينده خود يا سوداگري و حفظ ارزش پول به 
بازار ارز سرازير نشوند. بايد شرايط سال هاي 9۸ و 99 
را به گونه اي ديگر بازسازي كنند تا قيمت ارز كمتر از 
سهام، مسكن، و خودرو رش��د كند. زيرا متقاضيان و 
سرمايه گذاران بازارهاي دارايي، با مقايسه رشد قيمت 
ارز با مسكن و خودرو و سهام در دو سال اخير، عمال از 
بازار ارز خارج شده بودند و حاال نبايد با محدوديت هاي 
بيش��تر، ماليات بر خريداران طال و... بار ديگر ش��اهد 

التهاب در بازار ارز باشند. 

گروه بانك و بيمه|
 قيمت دالر در بازار آزاد ارز روز س��ه شنبه ۱۶ آذر 
۱۴۰۰ بازه��م افزاي��ش يافت و از س��اعات صبح با 
قيمت ۳۰هزارو7۳۰ تا عصر ب��ه قيمت ۳۰ هزار و 
95۰ تومان، در نوسان بوده است. برخي خريداران 
نيز اع��الم كرده اند كه موقع خري��د به خاطر دالل 
بازي هاي متعدد، عمال قيمت باالي ۳۱ هزار تومان 
معامله مي ش��ود. همچنين قيمت ي��ورو ۳5 هزار 
تومان، و درهم امارات ۸ ه��زار و ۴۱۰ تومان اعالم 
ش��ده اس��ت.  به هنگام بازديد صالح آبادي رييس 
كل بانك مرك��زي از صرافي هاي فردوس��ي، نرخ 
خريد دالر ب��ر تابلوهاي صرافي ميدان فردوس��ي 
۲۸ ه��زار و ۳۰۰ توم��ان و نرخ ف��روش ۲۸ هزار و 
۸۰۰ تومان ب��ود و دالالن دالر را ب��ا رقم ۳۰ هزار 
توم��ان خريد و ب��ه قيمت ۳۱ ه��زار و 5۰۰ تومان 
مي فروختن��د. به عب��ارت ديگر، ن��رخ ارز عمال به 
۳۱5۰۰ تومان رسيده است.   برخي خريداران ارز 
به خاطر محدوديت فروش ارز در صرافي ها در مقابل 
مدارك، و همچنين محدوديت هاي پرداخت و سقف 
پرداخت، انتقادهايي را مطرح كرده و مي گويند اگر 
كسي قرار باشد براي سفر ماه هاي آينده يا مخارج 
دانشجو، ارز خريداري كند، عمال چاره اي جز خريد 
دالر آزاد و پذيرش مشكالت آن ندارد. مشكل خريد 
ارز به قيمت آزاد، موضوع پرداخت پول و انتقال آن 
از خريدار به فروشنده است كه به خاطر محدوديت 
در تراكنش، افراد بايد به داخل شعب مراجعه كرده 
و از طريق س��اتنا و شماره حس��اب شبا عمل كنند 

يا كارت ه��اي بانك ملت ارايه كنن��د. همچنين به 
خاطر مسائل مالياتي، فروش��نده ترجيح مي دهد 
كه از طريق ش��با و س��اتنا و از داخل شعب بانك ها 
انجام شود و از طريق كارتخوان عمل نمي كنند. در 
نتيجه بعد از پرداخت پول از طريق شعب بانك ها، 
بايد ب��ه محل مورد نظر فروش��نده مراجعه كنند و 
ارز خود را دريافت كنند يعني چند س��اعت قبل از 
دريافت ارز بايد پول را بپردازند و بعد منتظر باشند 
يا به فروشنده مراجعه كنند و همه اين موارد عمال 
استرس و نگراني براي افراد به خصوص دانشجويان 
ايجاد مي كند.  در بازار طال نيز قيمت سكه به ۱۳.۳ 
ميليون، س��كه طرح قديم ۱۳ ميليون، نيم سكه ۶ 
ميلي��ون و 95۰ هزار، ربع س��كه ۳ ميليون و 95۰ 
هزار، سكه گرمي ۲.۴ ميليون تومان، مظنه مثقال 
5 ميلي��ون و 7۲۲ هزار، يك گرم ط��الي ۱۸ عيار 
۱ ميليون و ۳۲۱ هزار تومان معامله ش��ده اس��ت.  
نرخ هر دالر در صرافي هاي بانكي )سه ش��نبه، ۱۶ 
آذرماه( بدون تغيير نس��بت به روز گذش��ته به ۲7 
هزار و ۸۲۳ تومان رسيد.قيمت فروش يورو نسبت 
به روز گذشته با ۲۴ تومان كاهش، برابر با ۳۲ هزار 
و ۴۲ توم��ان بود. همچنين قيم��ت خريد هر دالر 
۲7 ه��زار و ۲7۳ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۱ 
ه��زار و ۴۰۸ تومان اعالم ش��د.عالوه بر اين، بهاي 
خريد دالر در بازار متش��كل ارزي ۲7 هزار و ۴9۲ 
تومان و نرخ ف��روش آن ۲7 هزار و 7۴۲ تومان بود.

اين در حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
۳۱ هزار و ۱۸ تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۱ هزار و 

۳۰۰ تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در 
معامالت، حوال��ه يورو به قيمت ۲7 هزار و ۶ تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي ۲۳ هزار و 9۳۶ تومان 

معامله شد.

     افت و خيز سكه 
در كانال ۱۳ ميليون توماني

قيمت سكه )سه ش��نبه، ۱۶ آذرماه( در بازار تهران 
با ۱۸۰ هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته به 
رقم ۱۳ ميليون و ۳5۰ هزار تومان رسيد.همچنين 
نيم س��كه بهار آزادي ۶ ميليون و 97۰ هزار تومان، 
ربع سكه سه ميليون و 9۲۰ هزار تومان و سكه يك 
گرمي ۲ ميليون و ۳۸۰ ه��زار تومان قيمت خورد. 
عالوه بر اي��ن، در بازار طال نيز ن��رخ هر گرم طالي 
۱۸ عيار به يك ميليون و ۳۱۸ هزار تومان رس��يد و 
قيمت هر مثقال طال ني��ز پنج  ميليون و 7۱۲ هزار 
تومان ش��د. همچنين قيمت اونس جهاني طال در 
مقايس��ه با روز گذش��ته ۲ دالر افزايش داشت و به 
قيمت يك هزار و 7۸۳ دالر و ۶۴ سنت معامله شد. 
مهم ترين عوامل موثر در رش��د قيمت طال و سكه، 
باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني اس��ت. نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي در مقايس��ه ثابت بود. قيمت 
اونس جهاني طال هم در مقايس��ه با روز گذشته ۲ 
دالر افزايش داش��ت. نرخ انواع سكه و طال با توجه 
به افزايش قيمت اونس جهاني و التهاب بازار ارز در 
روزهاي گذشته افزايش يافت.  در حالي كه تقويت 
دالر و رشد س��وددهي اوراق قرضه دولت امريكا بر 

جذابيت بازار طال تاثير گذاش��ته و دامنه نوس��ان 
قيمت فلز زرد را در محدوده ۴ دالر حفظ كرده است 
قيمت طال شاهد نوس��ان جزئي بود. بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال با ۰.۰۱ درصد كاهش 
به ۱77۸ دالر و ۴۶ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در 
معامالت آتي براي تحويل در ماه فوريه هم با ۰.۰۶ 

درصد كاهش به ۱77۸ دالر و 5۰ سنت رسيد. 

  افزايش قيمت دالر
 داليل واقعي اقتصادي يا جو رواني؟

قيم��ت دالر در حالي همزمان با مذاكرات وين براي 
بازگشت آمريكا به برجام دچار نوسان شده كه عرضه 
ارز در بازار متشكل ارزي در سال جاري ۳.7 برابر سال 
قبل بوده و كمبودي در بازار وجود ندارد؛ بنابراين رشد 
قيمت ارز بيش از آنكه تابعي از شرايط اقتصادي باشد، 
تحت تاثير جو رواني اس��ت. افزايش قيمت دالر در 
روزهاي گذشته به يكي از مهم ترين اخبار اقتصادي 
كشور تبديل شده و تحليل هاي مختلفي درباره آن 
صورت گرفته اس��ت.در اين ميان بايد به اين سوال 
پاس��خ داد كه آيا اين افزايش از پش��توانه اقتصادي 
برخوردار اس��ت يا اين افزايش را بايد به طور ديگري 
تحليل كرد. پيش از شروع مذاكرات وين، بازار ارز روند 
متعادلي را طي مي كرد و همزمان با مذاكرات نيز اين 
روند در بازار رسمي ادامه داشت و دالر مابين كانال ۲7 
تا ۲۸ هزار تومان در حال جابه جايي بود. از روز شنبه 
هفته جاري اما برخ��ي كانال هاي تلگرامي، اقدام به 
اعالم قيمت هاي افزايشي و جهت دادن به بازار كردند 

و تالش داشتند تا نرخ دالر در بازار آز اد را تا سقف ۳۱ 
هزار و ۶۰۰ تومان باال ببرند؛ قيمتي كه ميزان معامله 
واقعي روي آن مش��خص نبود و از همين رو به دليل 
كاهش تقاضاي دالر در بازار، بسياري از تحليلگران 
آن را غيرمنطق��ي مي دانس��تند. آيت اهلل رييس��ي، 
رييس جمهوري در نشستي با دانشجويان دانشگاه 
شريف به مناسبت روز دانشجو درباره افزايش قيمت 
دالر گفت: »برخي شبانه روز در تالشند همزمان با 
مذاكرات، نرخ ارز را باال ببرند و مذاكرات را به اقتصاد 
گره بزنند تا خواسته هاي خود را به ملت ايران تحميل 
كنن��د«. وي تاكيد ك��رد: »مناب��ع ارزي موجود در 
وضعيت خوبي قرار دارد و بر خالف روزهاي اولي كه 
دولت را تحويل گرفتيم، نگران وضعيت نيستيم«. از 
سوي ديگر بايد به اين مساله نيز دقت كرد كه در ۲7 
مهرماه سال 99 نيز دالر تا خط مقاومت ۳۱ هزار 9۰۰ 
تومان پيش رفت و قيمت ادعايي اين روزها، هنوز اين 

خط مقاومت را نشكسته است.
در مهرم��اه نيز پس از يك نوس��ان آني قيمت دالر 
با يك پولبك )اصالح قيمتي( به س��رعت بازگشت 
محس��وس كاهش��ي داش��ت و حتي در س��امانه 
نيما تا كانال ۲۲ هزار تومان نيز برگش��ت داش��ت. 
پيش بيني ها نشان مي دهد كه احتمال دست كاري 
قيمت دالر در روزهاي آينده ب��ا هدف تحت تاثير 
قرار دادن ج��و رواني مذاكرات وج��ود دارد اما بار 
ديگر به دليل ع��دم وجود تقاضا براي دالر با قيمت 
غيرمتعارف، بازگش��ت س��ريع غيرقاب��ل اجتناب 

خواهد بود.

۲۳۶ هزار ميليارد تومان مانده 
بدهي غيرجاري وام گيرندگان

مانده بده��ي غيرجاري يا  
مجموع مطالب��ات معوق، 
و  گذش��ته  سررس��يد 
مشكوك الوصول تسهيالت 
گيرندگان ب��ه نظام بانكي 
كشور تا پايان شهريور سال 
۱۴۰۰ به ۲۳۶ هزار ميليارد 
تومان، رسيده است. نسبت 
مطالبات غيرجاري به كل تسهيالت در شهريور، شش 
و هشت دهم درصد است كه اين نسبت در سال هاي 
گذشته، بس��يار بيشتر بوده اس��ت. در برخي اوقات، 
مشتريان خوش حس��اب و فعاالن اقتصادي به علت 
ركود اقتصادي، تحريم ها، محدوديت هاي بين المللي، 
تورم و رشد نرخ ارز، در تسويه اقساط تسهيالت دچار 
مشكل مي شوند و بخشي از اين بدهكاران نيز، مشتريان 
بدحساب هستند كه متأسفانه تسهيالت منابع بانكي را 
دريافت كردند، اما پس ندادند كه بدهكاران غيرجاري 
شامل هر دو بخش مي ش��وند. بر اساس آخرين آمار. 
بدهي دول��ت به بانك ها ك��ه در پايان س��ال ۱۳97 
حسابرسي شده است. ۱۲۸ هزار ميليارد تومان است 
كه پارس��ال حدود ۲9 هزار ميليارد تومان از اين رقم 
تسويه ش��د. نياز به وجود نظام اعتبارسنجي دقيق و 
جامع در كشور احساس مي شود، هرچند از سال ۱۳۸۶ 
كه وزارت اقتصاد. مصوبه اي را پيش��نهاد داد و هيات 
وزيران. نظام سنجش اعتبار را تصويب كرد، دو شركت 
اعتبارسنجي به وجود آمد. در سال ۱۳9۸. اين مصوبه 
اصالح شد و شوراي سنجش اعتبار در بانك مركزي 
تشكيل شده است و همه آيين نامه هاي مربوط، تصويب 
شد و ش��رايط براي ايجاد شركت هاي اعتبارسنجي 
جديد فراهم ش��ده است. اين ش��ركت ها خصوصي 
هستند و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت مي كنند.

عباس مرادپور
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ادامه رشد قيمت دالر و طال در بازار 

ادامه از صفحه اول



تعادل| 
بازارسرمايه اصال حال خوبي ندارد، ارزش معامالت روزانه 
كاهش پيدا مي كند و از سويي قيمت تك سهم ها در حال 
نزول است و برخي از كارشناسان درباره اين نزول قيمتي 
مي گويند كه اگر روند به بدين شكل ادامه پيدا مي كند در 
ماه هاي آينده برخي سهام با قيمت صفر ريال خريد و فروش 
خواهد شد. اين موضوع جاي تاسف دارد كه بورس تا حدي 
اصالحي شده كه ديگر كارشناسان كهنه كار هم اميدي 
به بازگشت آن ندارند و مهم ترين راه بازگشت نقدينگي 
به بازارسهام را مي توان اعتمادسازي مسووالن دانست. از 
ابتداي آذر ماه ارزش معامالت خرد به قدري كاهش يافته 
كه طبق آمار سطح معامالت خرد ۴هزار و۷۰۰ميليارد 
تومان، پايين تر از ميزان معامالت انجام شده در تابستان 
سال جاري است. ميانگين ارزش روزانه معامالت خرد از 
ابتداي آذر ماه به ۳هزار و۳۰۰ميليارد تومان رسيده است. 
در تابستان امسال ميانگين ارزش روزانه معامالت در حدود 
۸هزار ميليارد تومان بود. اين ارقام به خوبي نشان مي دهد 
اعتماد سرمايه گذاران خرد به بورس به شدت كاهش 
يافته و همين موضوع به خروج گسترده نقدينگي از بازار 
سهام منجر شده است. براساس محاسبات منتشر شده 
از ابتداي سال جاري تاكنون ۲۰۰هزار ميليارد تومان 
نقدينگي س��هامداران خرد تحت تأثير همين كاهش 

اعتماد به بازار سهام از بورس خارج شده است.
به هرحال مي توان با قطعيت گفت كه سرمايه ها از بورس 
فراري شده اند و كمتر كس��ي عالقه به سرمايه گذاري در 
اين بازار دارد. اين روزها وضعيت بازار ارزهاي ديجيتال هم 
مطلوب نيست اما اغلب افراد سرمايه گذاري در اين بازارها 
را بورس ترجيح مي دهند. در اينجا بايد نگاهي به گذشته 
داشت. رييس دولت سيزدهم در زمان انتخابات وعده هاي 
بورس��ي زيادي مي داد و پس از پي��روزي در انتخابات نيز 
همچنان وعده هاي متعددي در خصوص بورس مي داد، 
وزير اقتصاد به همين شكل بود اما؛ بررسي آمارهاي موجود 
نش��ان مي دهد كه دولت عالقه اي به بورس ندارد و دنبال 
ديگر مسائل كشوري است. ايسپا نظرسنجي منتشر كرد 
كه قابل تامل است. در اين نظرسنجي از مردم پرسيده شده 
بود؛ اگر مبلغي پول در اختيار داشته باشيد ترجيح مي دهند 
در كجا سرمايه   گذاري كنند؟ مردمي كه حدود دو سال قبل 
پشت در كار گزاري   ها براي دريافت كدبورسي صف بسته 
بودند، تنها يك درصدشان گفته   اند براي سرمايه   گذاري 
وارد بورس مي شوند!  بر اساس اين نظرسنجي همچنان 
ملك از نظر مردم بهترين گزينه براي سرمايه   گذاري و رتبه 

آخر هم در اختيار بازار سرمايه است. برخي از كاربران بورسي 
فضاي مجازي كه اين نظرسنجي برايشان جالب بود با بازنشر 
آن وضعيت اعتماد مردم به ب��ورس را تحليل كردند و به 
مسووالن هشدار دادند اگر وضعيت بازار تا چند ماه ديگر نيز 
به همين منوال باشد همين يك درصد هم نظرشان عوض 
مي شود و ديگر كسي حاضر نمي شود سرمايه   اش را وارد 
بازار سهام كند و به قطعيت مي توان گفت اين عدم قطعيت 
ناشي از عملكرد دولت هاست. به هرحال زماني به پايان 
سال باقي نمانده و تا چند روز ديگر اليحه بودجه سال 
1۴۰1 توسط رييس جمهوري تقديم مجلس مي شود 
حال بايد ديد در بودجه س��ال آينده دولت جايگاهي 
براي بورس قائل شده يا خير؟ به هر ترتيب بازارسرمايه 
يكي از پرمخاطب ترين بازارهاي مالي به حساب مي آيد 
و اين روزها با عملكرد مسووالن به كم اعتبارترين بازار 
تبديل شده است و سرمايه گذاران اين بازار، تنها انتظار 

بازگشت سرمايه هاي اوليه خود دارند.

    رشد ناپدار بازار
سلمان نصيرزاده، كارشناس بازار سهام عنوان درخصوص 
وضعيت بازار گفت: در حال حاضر بازار روي تك سهم هاست 
و گروه ها نسبت به هم برتري ندارند. و اگر رشدي هم باشد 
مثبت هاي شكل گرفته ناپايدار است. اما نهايتا تا دو هفته 
بعد بايد شاهد شكل گيري يك جريان مثبت در بازار باشيم. 
از يك طرف افزايش نرخ دالر و از طرفي تقديم اليحه بودجه 
در يكشنبه هفته بعد را داريم. به نظر مي رسد با رفع ابهامات 
بودجه، ادامه روند تغيير نرخ دالر و ارايه گزارشات آذرماه 

شاهد شكل گيري يك الگوي مثبت در بازار خواهيم بود.

    بازار از دريچه معامالت سه شنبه
روند حرك��ت بازار س��رمايه همچن��ان نزولي اس��ت و 
ش��اخص هاي بورس و فراب��ورس در چهارمين روزكاري 
هفته هم مانند روزهاي گذشته كاهشي بودند. شاخص كل 
بورس ۴۷۳۷ واحد كاهش يافت و رقم يك ميليون و ۳۳۷ 

هزار واحد را ثبت كرد. شاخص كل با معيار هم وزن هم با 
۲۵۹۵ واحد كاهش به رقم ۳۶1 هزار و 1۸۰ واحد رسيد. 
معامله گران اين بازار ۳۳۳ هزار معامله به ارزش ۳۹ هزار و 
۲۷۳ ميليارد ريال انجام دادند. معدني و صنعتي گل گوهر، 
پتروشيمي فناوران، پتروش��يمي نوري، سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي و سرمايه گذاري دارويي تامين نسبت به 
ساير نمادها بيشترين تاثير منفي و در مقابل پتروشيمي 
پرديس و صنايع پتروشيمي خليج فارس نسبت به ساير 
نمادها بيشترين تاثير مثبت را روي بورس گذاشتند. در آن 
سوي بازار سرمايه، شاخص كل فرابورس هم با ۷۷ واحد 
كاهش در رقم 1۹ هزار و 1۰۳ واحد ايستاد. معامله گران 
اين بازار 1۸۴ هزار معامله به ارزش 1۸ هزار و ۵۸۹ ميليارد 
ريال انجام دادند. پليمر آرياساسول، مديريت انرژي اميد 
تابان پور، صنعتي مينو، فرابورس ايران، پتروشيمي 
مارون و توليد نيروي برق دماوند نسبت به ساير نمادها 

بيشترين تاثير منفي را روي فرابورس گذاشتند.
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تكليف فروش سهام عدالت
فعال مشخص نيست

ميثم فدايي، سرپرس��ت فرابورس درباره اثرگذاري 
فروش اوراق بر بازار سرمايه اظهار داشت: بارها گفته ام 
كه اوراق تاثيري در كش فلو )جريان نقدينگي( در بازار 
سرمايه ندارد و ماركت آن جدا از بازار سهام است اما به 
بازار سهام سيگنال مي دهد و اين سيگنال درباره نرخ 
بهره بدون ريسك است. وي ادامه داد: در اين شرايط 
وقتي نرخ بهره به ۲۵ درصد مي رسد يعنيp/e چهار 
 p/e درصد است در اين شرايط س��هم هايي باالتر از
در بازار با ريسك همراه اس��ت. در واقع اوراق در بازار 
س��رمايه از اين طريق تاثير مي گذار نه اينكه بخواهد 
جريان نقدينگي را تغيير دهد و اينگونه نيس��ت كه 
بگوييم نقدينگي از بازار سهام به سمت بازار اوراق رفته 
باشد. سرپرست فرابورس كه همزمان مديريت نظارت 
بر نهادهاي مالي سازمان بورس را برعهده دارد، درباره 
اثرگذاري عرضه سهام عدالت در بازارسرمايه تاكيد 
كرد: عرضه سهام عدالت بر بازار بسيار اثرگذار بود. در 
بحث س��هام عدالت با يك تاثير رواني مواجه بوديم و 
حجم زيادي از سفارشات فروش در حدود يك سال 
گذشته انجام نشد و روي زمين مانده است. بنابراين 
همواره منتظر آثار آن در بازار هستيم. وي گفت: تاثير 
ديگر در بخش س��رمايه گذاري مستقيم سهامداران 
عدالت است . در روش غيرمستفيم ۲۸ شركت پذيرش 
شدند و معامالت اين شركت ها در حال انجام است و 
به هر حال بخشي از جريان نقدينگي بازار به آن سمت 
رفت��ه و مي رود و در اين بخش از بازار اثرگذار اس��ت. 
فدايي با تاكيد بر اينكه مهم ترين و بدترين مش��كل 
سهام عدالت در حال حاضر نبود ساختار حاكميتي 
در اين ش��ركت ها است، اظهار داشت: در حال حاضر 
۲۸ شركت استاني سهام عدالت فعال هستند كه ارزش 
ماركت كپ )ارزش بازار( انها بعضا از تمام شركت هاي 
استان باالتر اس��ت اما هيچ هيات مديره اي ندارند و 
تعيين تكليف هيات مديره سهام عدالت و شركت هاي 
سرمايه پذير آنها مهم ترين مش��كل ما در اين حوزه 
است. وي با بيان اينكه بسياري از مهم ترين شركت ها 
س��يت س��هام عدالت دارند اما هنوز هيات مديره 
اين شركت ها مشخص نش��ده  است، گفت: در اين 
شرايط بازار فعال براي فروش سهام عدالت نمي توان 

تصميمي گرفت و همچنان فروش متوقف است.

درباره كتاب آموزش كاربردي 
نحوه ورود به بازار سرمايه ايران

سرمايه گذاري ريسك هاي زيادي دارد و ضروري 
است براي فعاليت در بازار سرمايه به مسائل بسياري 
توجه كنيد. توجه كنيد، چه يك معامله گر تازه وارد 
باشيد و چه يك سرمايه گذار حرفه اي كه مدت هاي 
طوالني نظاره گر بازار بوده، باز هم به راحتي مي توانيد 
تحت تاثير اخبار، هيجان و رقابت ه��اي بازار قرار 
بگيريد. كت��اب »آموزش كاربردي نح��وه ورود به 
بازار س��رمايه ايران« نوش��ته مريم مرادي توسط 
انتش��ارات آراد كتاب در ۲۳۰ صفحه منتشر شده 
است. نويسنده در پيشگفتار كتاب مي نويسد در اين 
كتاب مطالب را با زباني گويا و صريح بيان كرده ام تا 
اگر قصد ورود به بازار سرمايه ايران را داشته باشيد. 
با مطالعه اين كت��اب مي توانيد نحوه ورود به بازار 
س��رمايه را به صورت كارب��ردي بياموزيد. در اين 
كتاب فق��ط به مطالب پر كارب��ردي پرداخته ايم 
كه براي سرمايه گذاري در بازار به آنها نياز داريد، 
بنابراين قوانين اين كتاب را به خاطر بسپاريد و از 

آنها استفاده كند تا هميشه در بازار برنده باشيد.

جزييات بزرگ ترين
مزايده تاريخ خصوصي سازي

حسين قربان زاده، رييس كل سازمان خصوصي سازي 
در ارتباط زنده با ش��بكه خبر اعالم كرد: بزرگ ترين 
مزايده تاريخ خصوصي سازي براي واگذار 1۸ درصد 
از سهام شركت پااليش شازند استان مركزي كه كل 
پااليش��گاه به ارزش ۳۵۰ هزار ميليارد تومان است، 
به زودي انجام مي شود. وي گفت: 1۸ درصد از سهام 
پااليشگاه شازنده به صورت بلوكي و سهام مديريتي 
و كنترلي عرضه مي شود كه به دو صورت امكان پذير 
است يا يك بلوك 1۸ درصدي يكجا يا اينكه به صورت 
س��ه بلوك ۶ درصدي عرضه خواهد ش��د و چون اين 
ميزان از سهام ارزش بااليي دارد، خريداران آن محدود 
هستند و شركت هاي حقوقي در بازار سرمايه خواهند 
خريد. رييس كل س��ازمان خصوصي سازي در مورد 
زمان عرضه سهام پااليشگاه شازند، گفت: زمان عرضه 
در اختيار وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس 
شوراي عالي بورس است. قربان زاده عنوان كرد: با توجه 
به نوسانات بازار احتمااًل تا اواخر آذرماه عرضه بلوكي 
سهام پااليشگاه شازند انجام مي شود. زمان واگذاري 
بخشي از هلدينگ خليج فارس نيز مشخص نيست و در 
آينده مشخص خواهد شد. وي در مورد مزايده بزرگ 
پااليشگاه شازند و اثر بر بازار بورس، گفت: اين واگذاري 
چون كه خرد و تدريجي نيست، بلكه به صورت بلوكي 
عرضه مي ش��ود، در اين زمينه نگراني نيست و سهام 
به صورت بلوكي عرضه مي ش��ود، اما در مورد عرضه 
اوليه پااليشگاه ش��ازند با توجه به عرضه اوليه بودن و 
تخفيف قائل شده براي آن احتمااًل استقبال خوبي از 
آن انجام شود، اما زمان عرضه اوليه مشخص نيست و 
بايد به گونه اي باشد، به بازار لطمه اي وارد نشود. رييس 
كل سازمان خصوصي سازي در مورد اينكه دولت چه 
ميزان از كسري بودجه خود را از طريق عرضه شركت ها 
تأمين مي كند، اظهار داشت: براساس قانون بودجه 
سال جاري ۲۵۰ هزار ميليارد تومان تكليف قانون از 
محل واگذاري ها مشخص شده است كه از اين رقم 
1۶۰ هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون دولت به 
دستگاه ها و سازمان ها است و ۹۰ هزار ميليارد تومان 
از محل فروش سهام پيش بيني شده است كه البته 
پيش بيني مي ش��ود تا پايان سال كمتر از ۹۰ هزار 
ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي عرضه كنيم.

پيگيري سازمان بورس
براي تزريق منابع به بازار

تسنيم| مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: با توجه ب��ه گزارش هاي ۸ ماهه 
نخست سال كه در سايت كدال منتشر شده، وضعيت 
عملياتي شركت هاي بورسي بسيار مناسب است. در 
اين گزارش ها نس��بت به سال گذشته افزايش هاي 
بس��يار خوبي قابل مشاهده اس��ت و مي بينيم كه 
ش��ركت هاي مختلف فوالدي، پتروشيمي و ساير 
صنايع رش��دهاي قابل توجهي داشته اند كه به تبع 
آن سودآوري خوبي داشته اند. رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در خصوص وضعيت بازارس��رمايه و 
برآورد ارزش سهام ش��ركت هاي سهامي حاضر در 
بازار سرمايه تا پايان سال، اظهاركرد: با وجود وضعيت 
كرونا و قطعي مقطعي برق كه در تابس��تان گذشته 
داشتيم اما ش��ركت ها توانسته اند به حجم فروش و 
سودآوري مناسبي برسند. وي بيان كرد: پيش بيني 
ما اين است كه همين روند مثبت تا پايان سال ادامه دار 
باش��د، هرچند كه ابهاماتي در مورد تامين گاز براي 
برخي صنايع مطرح است و ما در تالش هستيم تا با 
پيگيري و تعامل با دستگاه هاي مربوطه، ابهامات را 
رفع كنيم اما باتوجه به ميزان فروش و قيمت هايي 
كه اكنون وجود دارد، به نظر مي رس��د تا پايان سال 
شاهد سوددهي مناسبي از سوي شركت هاي سهامي 
باشيم. رييس سازمان بورس تصريح كرد: اين سازمان 
براي اينكه بتواند به شفافيت هرچه بيشتر شركت ها 
و بازار بورس كمك كند با جديت بيشتري نسبت به 
قبل، پيگير شفاف س��ازي اطالعات مالي شركت ها 
است. عشقي همچنين تاكيد كرد: يكي از مصاديق 
ش��فافيت مالي ش��ركت ها نرخ فروش محصوالت 
آنهاس��ت كه ما از ابتداي كار اين موضوع را پيگيري 
كرده ايم و همچنان اين روند ادامه خواهد داش��ت. 
وي در مورد نرخ خوراك پااليشگاه ها نيز اظهار كرد: 
در رابطه با پااليشگاه ها پيگير نرخ و كيفيت خوراك 
هستيم تا شركت ها و سهامداران آنان به سبب اين 
مساله دچار زيان نشوند. رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: همچنين در حمايت از بازار س��رمايه 
ب��ا توجه به ظرفيت قانون رفع موان��ع توليد و عزم و 
اراده اي كه در دولت وجود دارد مصوبه اي آماده و در 
كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده تا منابعي از 
صندوق توسعه ملي به صورت يك جريان دايمي و 
مستمر به صندوق تثبيت بازار منتقل شود. عشقي 
اظهار ك��رد: تعامل و هماهنگي بين بانك مركزي و 
س��ازمان بورس همواره مورد بحث بوده است كه در 
همين راستا كميته مشتركي تشكيل شده تا تمام 
مس��ائلي كه به اين دو نهاد ناظر مرتبط است با هم 
فكري و تعامل س��ازنده و مثبت پيش برود كه قطعا 
نتايج بسيار خوب و مثبتي به همراه خواهد داشت. 
رييس سازمان بورس در پايان گفت: در همين رابطه 
توسعه نهادها و ابزارهاي مالي مشترك بين بانك 
مركزي و بازار سرمايه و نرخ تسعير ارز در سيستم 
بانكي كه بر صنعت بانكداري اثرگذار است در دستور 
كار قرار گرفت��ه و در آينده نزديك نتايج مثبت آن 

قابل مشاهده و ارزيابي خواهد بود.

محيط امن سرمايه گذاري 
بورسي كجاست! 

ب�ورس نيوز| س��يد كاظم موس��وي، نايب رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: 
در حال حاضر وضعيت بورس در طول چند ماه گذشته 
در شرايطي بسيار به هم ريخته و نامناسبي قرار داشت 
و علت آن است كه مردم و سهامداران در بزرگ ترين 
بازارمالي، سرمايه گذاري و س��پس ضرر كردند. وي 
افزود: در اين حالت مشخصا بايد طرف سرمايه گذاران 
بود چراكه حرف آنان در خصوص روند بازار حق و در 
اين خصوص سازمان بورس بايد ضرر و زيان به وجود 
آمده را جبران كرده و ش��رايط حاكم ش��ده بر بورس 
كه غيرقابل قبول است را از بين ببرد؛ همچنين وزير 
اقتصاد بايد با يك برنامه ريزي مناسب، بازار سرمايه را 
به محلي امن براي سهامداران تبديل كند. اين مسوول 
ادامه داد: مردم براي منفعت و س��ودآوري از سرمايه 
خود با تش��ويق ها و تبليغات دول��ت روحاني )كه بر 
زيرساخت هاي مناسب تاكيد داشت( وارد بورس شده 
و با افت شاخص، دولت از موضع خود عقب كشيد كه 
نشان دهنده وجود زيرساخت هاي متزلزل بود؛ بنابراين 
مردم مراقب باشند كه از يك سوراخ دوبار گزيده نشوند 
و همچنين مس��ووالن نيز بايد از به تاراج رفتن اموال 
مردم جلوگيري كنند. اين نماينده مردم در مجلس 
يازدهم در خصوص راهكار ه��اي دولت براي جبران 
كسري بودجه خاطرنش��ان كرد: راهكار هاي در نظر 
گرفته شده براي جبران كسري بودجه را بايد از خود 
دولت پرسيد. در واقع نمايندگان براي كمك به جبران 
كسري و ايجاد زيرساخت هاي محكم كشور آمادگي 
كامل دارند، اما تدبير هاي مورد نياز براي جبران مافات 
مردم همگي در دست دولت است. نماينده مردم اردبيل 
در خانه ملت بيان كرد: نمايندگان مجلس و اعضاي 
كميسيون ها راهكار هايي براي جبران كسري بودجه 
ارايه داده اند، اما همانطور كه شاهد هستيم اقدامي در 
اين حوزه انجام نمي ش��ود. به احتمال زياد طرح هاي 
ارايه شده به ضرر دولت بوده يا به دليل ضعف مديريتي 
ايجاد شده كه در واقع اين بي تفاوتي باعث نارضايتي 
و زيان بيش از پيش سرمايه گذاران مي شود. موسوي 
توضيح داد: مردم با سرمايه گذاري در جايي كه نه تنها 
س��ود ندارد بلكه باعث ضرر و زيان شده، اعتماد خود 
را از دس��ت داده و از آن خارج مي شوند كه اين اتفاق 
به تدريج در بورس قابل مش��اهده است. نايب رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت: 
در جلسه اي كه با حضور وزير اقتصاد و رييس سازمان 
بورس برگزار شد راهكار مناسبي براي برون رفت بازار 
از اين وضعيت مطرح نش��د. در واقع كه اوراق تبعي 
براي سازمان بورس و س��رمايه گذاران الزم است، 
زيرا اين اوراق سهامداران را بيمه كرده و اگر ضرري 

متوجه مردم شود بيمه آن را جبران خواهد كرد.
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آب و هواي ابري بورس

نقض شفافيت  در بنگاه هاي دولتي
نشست توسعه و اصالح بازارس��رمايه و نقش آن در تامين 
مالي اقتصاد ايران با ارايه محمد علي دهقان دهنوي عضو 
هيات علمي دانش��گاه عالمه طباطبايي و رييس س��ابق 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، عبده تبري��زي، رضا راعي و 
وحيد روشن قلب مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس 
توسط پژوهش��كده اموراقتصادي به صورت آنالين برگزار 
شد. محمدعلي دهقان دهنوي درباره توسعه و اصالح بازار 
سرمايه و نقش آن در تامين مالي اقتصاد، با بيان اينكه توسعه 
بازار سرمايه را بايد در موضوعات كالن كشور جست وجو و 
براي آن به خوبي برنامه ريزي كنيم، گفت: پنج محور جزو 
مهم ترين محورهاي بازار سرمايه در اقتصاد كشور است كه به 
اعتقاد من بايد به آنها توجه شود. اولين و مهم ترين كاركردي 
كه در حوزه كالن دنبال مي كنيم، بحث تامين مالي اقتصاد 
است. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: وقتي مي گوييم 
اقتصاد، بخش خصوصي، دولت، بنگاه ها، افراد و... بايد همه 
جوانب تامين مالي را مدنظر قرار دهيم. در واقع س��ه كانال 
تامين مالي در بازار س��رمايه وجود دارد؛ افزايش سرمايه ها 
و عرضه   اوليه س��هام و اوراق بدهي است كه تامين مالي به 
ش��كل بدهي در قالب اوراق اسالمي در آن انجام مي شود و 
سوم هم تجهيز منابع در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري 
است.«  وي در توضيح محور سوم اين نكته را اضافه كرد كه 
محور سوم به كيفيت دو محور اول نيست. در بازار سرمايه 
ظرفيت هاي جديدي براي تامين مالي وجود دارد و مي تواند 
رشد آن فراتر از رشد نقدينگي باشد. سيستم بانكي كشور 
به حداكثر ظرفيت خود رسيده است و حاال بازار سرمايه به 
عنوان يك كانال براي تامين مالي اقتصاد مطرح شده، كانالي 
كه اتفاقا بكر است. رييس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اشاره بحث سرمايه  گذاري گفت: سهم سرمايه گذاري در 
توليد ناخالص داخلي از دهه ۵۰ تا ۷۰ در اكثر موارد روندي 
نزولي داشته است كه اين موضوع »براي يك اقتصاد پديده 
مفيدي نيست. آمار تشكيل سرمايه ثابت از دهه ۹۰ كامال 
نزولي بوده و موجودي سرمايه هم االن در حال كاهش است. 
اين عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي عنوان كرد 
كه اگر سرانه سرمايه گذاري در كشور كم باشد، يعني در حال 
فقير شدن هستيم و همچنين اقتصادي كه مشكل كاهش 
سرمايه گذاري دارد، چنين پديده  اي مي تواند برايش از لحاظ 
اقتصادي خطرناك باشد، چرا كه انتهاي اين مسير تله فقر 
يا دام فقر اس��ت. بازار سرمايه پاسخي به اين مشكل است، 
جايي كه بهترين بنگاه هاي اقتصادي، شفافيت، و تامين مالي 
وجود دارند كه اينها مي توانند كمك كنند كه از اين مسير 
خارج شويم. دهقان دهنوي به توليد ثروت در صحبت  هايش 
اش��اره كرد و گفت كه بازار سرمايه مي تواند به توليد ثروت 
كمك كند و سپس به دوران بازنشستگي شهروندان پرداخت 
كه پرتفوي دارايي هاي آنها خودش مي تواند سرمايه  اي براي 
دوران بازنشستگي باشد. در كشورمان به اندازه كافي سهام را 
به عنوان ثروتي كه زايندگي دارد و براي اقتصاد مفيد است 
و در بلندمدت حتي از امالك رشد بيشتري داشته است، 
به خانواده ها معرفي نكرده ايم. محمدعلي دهقان دهنوي 
در ادامه اين نشست به مس��يرهاي توسعه بازار سرمايه 

اشاره كرد و آنها را در پنج محور قرار داد؛ سياست گذاري 
اقتصادي، توسعه نهادهاي مالي، بنگاهداري و حاكميت 

شركتي. سازمان تسهيلگر و پايش ۳۶۰ درجه.

    ۷۸  درصد مديريت بنگاه هاي دولتي
در بازار سرمايه متعلق به مجموعه چند وزارتخانه

وي در در حوزه سياست گذاري اقتصادي هم به حضور 
دولت در بازار و سياست گذاري صنعتي اشاره كرد و گفت 
كه ۷۸ درصد مديريت بنگاه هاي دولتي در بازار سرمايه 
متعلق به مجموعه چند وزارتخانه، چند درصد هم براي 
ستاد اجرايي فرمان امام و باقي هم ساير سرمايه گذاران 
هستند. به اعتقاد رييس سابق س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار اصول حاكميت شركتي و منافع سهامداران بايد 
در نظر گرفته شود، به جاي اينكه سياست هاي وزارتخانه 
و دستگاه هاي ديگر مدنظر قرار بگيرد، چراكه اين موضوع 
به بازار سرمايه آسيب مي زند و تا آن را حل نكنيم، بازار 
سرمايه توسعه پيدا نمي كند. اين استاد دانشگاه بعد از 
بيان اين نكته به مساله ديگري پرداخت و گفت: موفقيت 
مدير يك بنگاه اقتصادي را بايد از منظر اقتصادي بسنجيم. 
يعني اين سوال را مطرح كنيم كه چقدر براي سهامداران 
سود ايجاد كرده اس��ت؟ حضور دولت در بازار به عنوان 
مالك بايد قطع شود يا سيستمي درست كنيم كه مبتني 
بر سودآوري و حداكثر سازي ثروت سهامدار فعاليت كند.

    بن  بست قيمت گذاري دستوري
قيمت گذاري دستوري بحث ديگري بود كه دهنوي در رابطه 
با سياست گذاري صنعتي دولت مطرح كرد. به اعتقاد او بايد 
از آن بازگش��ت كرد، چراكه هيچ موقع نمي تواند سياست 
درستي باشد. رييس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در 
همين رابطه ادامه داد: قيمت گذاري دستوري بنيان برخي 
از شركت ها را به زمين زده و ويران كرده و آن قدر غلط است 
كه خود سياست گذار هم مي داند، اما در بن بست گير كرده 
اس��ت و از آن خارج نمي ش��ود. در هيچ جاي دنيا به عنوان 

پديده اي عاقالنه ديده نمي شود اما شجاعت عبور از آن در 
كشورمان وجود ندارد. بايد اين شجاعت مطالبه شود تا اين 
اتفاق بيفتد، چراكه دستاوردي جز ايجاد رانت، انحراف منابع 
و توزيع فساد و آسيب به سرمايه گذاري اقتصادي ندارد.  در 
نهايت تعيين چشم انداز رفتار با بنگاه ها، عدم تجاوز به حقوق 
سهامدار خرد و غيردولتي و تسهيلگري به جاي تصديگري 
از ديگر مواردي بود كه در بخش سياست گذاري صنعتي، 
دهنوي در صحبت  هايش به آنها اشاره كرد. قانون گذاري در 
رابطه با بازار موضوع ديگر صحبت  هاي اين عضو هيات علمي 
دانشگاه عالمه طباطبايي بود. تثبيت رفتارها به جاي تثبيت 
قيمت ها، معطوف شدن به مسائل كالن بازار به جاي مسائل 
خرد، اصالح ساختار و اركان مبتني بر الگوي مناسب، ايجاد 
استقالل براي س��ازمان بورس و پرهيز از دخالت در اجرا و 

حفظ  شأن نظارتي از جمله محورهاي صحبت  هاي او بود.

   تغيير نگاه به رانت 
تغيير نگاه به دولت مح��ور ديگر صحبت  هاي محمدعلي 
دهقان  دهنوي بحث رانت بود. به اعتقاد او وقتي كه از رانت 
صحبت مي ش��ود در ۹۹ درصد مواقع به عنوان يك پديده 
منفي در ذهن ها متبادر مي شود، ولي اين نگاه به رانت نگاه 
خيلي عمومي است در حالي كه رانت اشكال مختلفي دارد. 
امروز ديدگاه هاي اقتصادي به اين صراحت نمي گويد كه همه 
شكل هاي رانت منفي هستند و بلكه اتفاقا مي توانند مثبت 
هم باشند. او به حمايت از بنگاه ها و صنايع نوپا اشاره كرد كه 
اين حمايت مي تواند يك رانت مثبت باشد يا به نوآوري در بازار 
تا زماني كه رقابت در آن نوآوري ايجاد نشده است، اشاره كرد 
كه مي تواند يك رانت باشد و همچنين رانتي كه ناشي از منابع 
طبيعي است مي تواند به رشد اقتصادي كمك كند. رانتي كه 
ناشي از فساد، ارتشا و انحصار است به كارآيي و رشد اقتصادي 
آسيب مي زند. او سپس در ادامه صحبت  هايش به اين موضوع 
پرداخت كه ما در كش��ورمان در رابطه با رانت چه اقداماتي 
انجام داده  ايم و به اين مساله اشاره كرد كه نگاه مان به رانت را 
بايد تغيير بدهيم. دولت بايد رابطه خودش با صنعت را روشن 

كند و حمايتش را با ثبات كند.  اگر هم دولت مي خواهد 
حمايت  ها را كاهش بدهد بايد به صورت تدريجي و از قبل 

اعالم شده اين كار را انجام بدهد.

    بورسي كه با قيمت دالر رشد كند
 مطلوب نيست

محمدعلي دهقان دهنوي در ادامه صحبت  هايش به تورم و ارز 
اشاره كرد و گفت كه »هيچ كس طالب رشد بورسي كه ناشي 
از تورم و باال رفتن قيمت ارز باش��د، نيست. « و در رابطه با اين 
بخش از صحبت  هايش گفت: »رشدي در بازار سرمايه مطلوب 
است كه ناشي از توسعه سرمايه گذاري در بنگاه هاي اقتصادي 
باشد.« او همچنين به سياست گذاري پولي و ارزي در كشور 
اش��اره كرد و صحبت هايش را در چهار محور كه شامل؛ لزوم 
هماهنگي با راهبرد ثبات مالي، بازارگرداني اوراق دولتي در بازار 
سرمايه، حركت به سمت نظام تك نرخي ارز و بازنگري در نحوه 
مواجهه با شركت هاي تامين سرمايه مي شد، مطرح كرد. عضو 
هيات علمي دانش��گاه عالمه طباطبايي از اين موضوع گاليه 
كرد كه چرا سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي در بازارهاي 
خارج از كشور مجاز است، اما در بازارهاي مالي خير. به اعتقاد او 
سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي بايد به اين شكل باشد كه 
حداقل ۳۰ درصد منابع ارزي اين صندوق در بازار سرمايه بايد 
در قالب شركت پروژه ها، صندوق پروژه ها و شركت هاي سهامي 
عام، افزايش سرمايه براي طرح هاي توسعه اي، صندوق هاي 
سرمايه گذاري بخش��ي و صندوق تثبيت و توسعه بازار انجام 
شود.  محمد علي دهقان دهنوي بيان كرد كه براي بازار سرمايه 
نهادهاي مالي بايد نقش ايفا كنند و همچنين گفت كه خدمات 
اين نهادها و تعدادشان كم است و براي همين هم بايد افزايش 
داشته باشند و توسعه و متنوع سازي خدمات مالي داشته باشند 
كه در نهايت اين نهادهاي مالي توسعه يافته، بستر توسعه بازار 
سرمايه باشند. او در توضيح اين بخش از صحبت  هايش بيان 
كرد: بايد موانع را از جلوي راه اين نهادها برداشت و به آنها اجازه 
رشد داد. بنگاهداري و حاكميت شركتي بحث ديگري بود كه 
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي درباره آن صحبت 
كرد. به اعتقاد او نيروي باكيفيت همه شركت هاي كشور را اداره 
نمي كنند و گفت: بايد شركت هايي كه در بازار سرمايه هستند با 
باالترين استانداردهاي شركتي و حاكميتي مديريت شوند. او در 
ادامه توضيح داد: پتانسيل رشد در داخل برخي از شركت هاي 
ما وجود دارد، ولي برخي از مديران ما كه پتانسيل الزم را ندارند 
از اين پتانسيل و تحول استفاده نمي كنند. « سازمان بورس به 
عنوان سازماني تسهيلگر موضوع ديگري بود كه دهقان دهنوي 
در صحبت  هايش به آن پرداخ��ت و گفت: »نظارت بايد زبان 
مشترك پيدا كند، استاندارد شود، مبتني بر فناوري اطالعات 
باش��د و بازدارنده قبل از عمل باش��د. نظارتي كه بعد از خطا 
بيايد بگويد خطا كردي، به درد نمي خورد. او در آخرين محور 
صحبت هايش به اين موضوع پرداخت كه اتفاقاتي كه در بازار 
سرمايه مي افتد را بايد پايش كنيم. هرچند كه سازمان بورس 
وظيفه نظارتي و پايش��گري خودش را دارد، اما اين پايش 
بايد توس��ط نهادهاي مالي، انديشكده ها و محافل علمي، 

سهامداران عمده و در نهايت سهامداران خرد انجام شود.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه رس��تم قاس��مي، وزي��ر راه و شهرس��ازي از 
»تهاتر« ام��الك و مس��تغالت وزارت راه و شهرس��ازي 
با اجراي پروژه هاي مس��كني و حمل و نقل��ي خبر داده 
است، كارشناسان نظرات گوناگون و گاه متضادي درباره 
واگذاري »زمين هاي دولتي« براي اجراي پروژه انبوه سازي 
مسكن موسوم به ساخت 4 ميليون آپارتمان در 4 سال دارند. 
عده اي با بيان اينكه واگذاري زمين هاي دولتي در حاشيه 
شهرها و روستاها باعث تشديد مشكالت كنوني از جمله 
ويالسازي در مناطق خوش آب و هوا مي شود، بر اين باورند 
كه بايد ساخت و سازهاي جديد از طريق توسعه »عمودي« 
ش��هرهاي موجود صورت گي��رد، در مقابل ام��ا برخي از 
كارشناس��ان بر اين باورند كه »عمودي« سازي كيفيت 
زندگي شهرنشينان را به شدت كاهش داده است و اقامه 
برخي داليل به دليل »تعارض منافع« دستگاه هاي دولتي 
و عدم تمايل آنها به عرضه زمين هاي در اختيارشان است.

رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي با اشاره به پيش بيني 
منابع مالي خ��ارج از رديف بودجه براي توس��عه صنعت 
حمل ونقل در كشور گفته است: راهكارهاي مختلفي در 
نظر داريم كه يكي از آنها تهاتر امالك و مستغالت وزارت 
راه و شهرس��ازي با پروژه هاي مس��كن و راه سازي است. 
 براي اين كار، ايجاد دو صندوق حمل ونقل و مس��كن نيز 
پيش بيني ش��ده كه اقدام بس��يار خوبي اس��ت. چراكه 
درآمدهاي وزارتخانه در اين دو صندوق تجميع شده و بدون 
ورود به خزانه براي توسعه هر دو حوزه زيرنظر وزارت راه و 

شهرسازي يعني مسكن و حمل ونقل هزينه خواهد شد.

    مشكل زمين حتي در كوير
در همين حال، غالمرضا مجي��دي، مديركل دفتر امور 
زمين بنياد مسكن با بيان اينكه در كوير هم مشكل زمين 
داريم، گفت: ثروتمندان فضاي روستاهاي كشور را تغيير 
داده و باع��ث ايجاد تقاضاي كاذب ش��ده اند.به گزارش 
تسنيم، مجيدي در نشس��ت »عرضه اراضي عمومي و 
خصوصي؛ موان��ع و راهكارها« با اش��اره به چالش هاي 
تامين مسكن در روستاها گفت: بر اساس قانون بايد اراضي 
مشمول طرح هادي به طور رايگان در اختيار بنياد مسكن 
قرار بگيرد تا براي ساخت و تامين مسكن روستايي مورد 
استفاده قرار بگيرد. اما بسياري از دستگاه ها به درستي 
به اين قانون عمل نمي كنند و عرضه زمين براي ساخت 
مسكن در روستاها با مشكل مواجه شده است.وي اضافه 
كرد: در بنياد مسكن در روس��تاها مجري ماده 4 قانون 
ساماندهي توليد مسكن هستيم. در اين ماده عنوان شده 
است كه اراضي كه در محدوده طرح هاي هادي روستايي 
تصويب مي شوند بايد به صورت رايگان در اختيار بنياد قرار 
بگيرد تا بتواند توسعه آينده روستاها را انجام بدهد. وي با 

بيان اينكه در سازمان جنگل ها و مراتع اين قانون به خوبي 
انجام مي شود، افزود: بيش از 1.5 ميليون واحد مسكن 
روستايي با تسهيالتي كه بعد از قانون در اختيار قرار گرفته 
بازسازي شده است كه در بنياد مسكن انجام شده است.

    معضل خانه هاي دوم در روستاها
وي اف��زود: يكي از مس��ائل اصلي در روس��تاها ايجاد 
خانه هاي دوم است كه تبديل به تقاضاي كاذب شده 
است. به عنوان مثال اگر به روستاي دربندسر سر بزنيد 
ديگر اثري از روستا در آنجا نمي بينيد و فضاي روستايي 
در آنجا توسط سرمايه داران تغيير شكل يافته است و 
اثري از طرح هادي روس��تايي نمي بينيد. فضاي الزم 
براي روستاها در طرح هاي روستايي قابل پيش بيني 
نيست در حالي كه يك فرد ثروتمند با پرداخت جريمه 
توانسته ويال بسازد و اين قوانين باعث تعارض شده است. 
خيلي راغب هستيم كه ماده ساماندهي شهرداري ها و 
روس��تاها اصالح شود. مجيدي با بيان اينكه ساخت و 
ساز در روستاها مسائل خاص خودش را دارد، افزود: در 
روستا شايد در ابتدا فكر كنيم مساله زمين خيلي مهم 
نيست و فضا باز است. اما حتي در كوير هم مساله كمبود 
زمين را به شكل حادي داريم مي بينيم. محدوديت هاي 
قانوني به روستا تحميل ش��ده و به روستاييان اجازه 

نمي دهند در زمين ملكي خودش خانه بسازد.

    محدوديت عرضه زمين
عامل »توسعه عمودي« در ساخت مسكن

محمدرحيم رس��تماني مديركل دفتر بهره برداري 
منابع طبيعي نيز در اين نشست با اشاره به چالش هاي 

موجود در اختصاص زمين هاي مربوط به منابع طبيعي 
به س��اخت مس��كن گفت: ماده 6 قانون ساماندهي 
تكليف دارد اراضي واقع در محدوده حريم شهرها كه 
از نظر مالكيت دولتي هستند به سازمان جنگل ها به 
ادارات راه و شهرس��ازي تحويل دهد. بر اساس قانون 
جهش توليد مسكن ظرف دو ماه بايد سازمان جنگل ها 
اراضي ملي و دولتي واقع در محدوده و حريم ش��هر و 
شهرك ها را به وزارت راه و شهرسازي بدهد. در تبصره 
2 ماده 9 قانون جهش مسكن ممنوعيت هاي سازمان 
جنگل ها را نيز بيان كرده كه جنگلهاي دست كاشت 

را نمي توان به ساخت مسكن تخصيص داد.
وي با اش��اره به محدوديت زمين براي توسعه ساخت 
مس��كن گفت: ما از متوليان امر تقاضا داريم توس��عه 
شهر و روستا را در سطح افزايش ندهيم و خصوصا در 
شهرها بتوانيم در ارتفاع توسعه بدهيم. اراضي محدود 
است و هرچقدر بتوانيم بهره وري را افزايش دهيم بهتر 
است. روس��تاها دارد به سمت خوش نشيني مي رود. 
در حالي كه رسالت روستاها توليد است و قانونگذاري 
و تصميمات��ي كه گرفته مي ش��ود بايد ب��ه اين نكته 
توجه شود. اگر يك روس��تايي دام را در حياط خود 
نگه��داري نكند كجا نگه دارد؟ ام��ا قوانين دارد به 
سمتي مي رود كه بيش از يك تعداد دام را نتوان در 
حياط نگه داشت تا كساني كه براي تفريح به روستا 
مي آيند از بوي بد اذيت نشوند. در بخشي از روستاها 
خانه ها خالي است و صرفا براي خوش نشيني چند 
ماهه اين خانه لوكس را در آن روس��تا ساخته و به 
جامعه توليدي هم اعتراض مي كند كه دام ها مانع 

آرامش من هستند.

    نبايد امنيت غذايي به خطر بيفتد
همچنين رفيعي، نماينده مديركل دفتر حفظ كاربري 
گفت: قانون جهش توليد مسكن اصال نبايد در روستاها 
اجرا شود، چراكه با تخريب بيش��تر زمين هاي قابل 
كش��ت روس��تايي مي تواند امنيت غذايي كشور را با 
مشكل مواجه كند.وي خاطرنش��ان كرد: ۸5 درصد 
اراضي كشور در تحت مديريت وزارت جهاد كشاورزي 
و سازمان جنگلها است. از طرفي همين وزارت جهاد 
وظيفه تامين غذاي همين جمعيت را هم بر عهده دارد. 
بايد اين دو با هم ديده بشود. در همين قانون جهش، 

اراضي درجه يك و دو را مستثني كرده است.

     مشكل عرضه زمين نيست 
غالمرضا كاظميان، مديركل دفتر طرح ريزي شهري 
وزارت راه و شهرسازي نيز در اين نشست با طرح اين 
سوال كه آيا مساله مسكن در ايران مشكل كمبود زمين 
يا كمبود عرضه واحد مسكوني است؟ گفت: مخالف 
ساخت مسكن جديد و متناسب و با كيفيت نيستم، 
اما آيا مساله كمبود عرضه است؟ تصور مي كنم مساله 
مسكن در ايران عرضه زمين نيست كه با عرضه مشكل 
حل شود. چراكه مس��احت كل اراضي سكونتگاهي 
شهري و روستايي در ايران در 6۰ سال گذشته و رشد 
مساحت زمين هاي تجهيز شده و اختصاص داده شده 
بيش از رشد جمعيت بوده است. در 25 سال گذشته 
مساحت تخصيص داده شده دو برابر شده اما جمعيت 

دو برابر نشده پس مشكل عرضه زمين نيست.

   تعارض منافع مانع اصلي عرضه زمين 
فرهاد بيضايي، كارشناس حوزه مسكن و شهرسازي اما با 
تاكيد بر اينكه توسعه عمودي ساخت مسكن در شهرها، 
كيفيت زندگي مردم را تنزل داده اس��ت، افزود: مطرح 
كردن مسائلي مثل محدوديت زمين يا امنيت غذايي 
براي جلوگيري از عرضه زمين براي توسعه افقي شهرها، 
آدرس غلط دادن به سياست گذاران است. در حال حاضر 
مشكل بخش كش��اورزي كمبود آب است، نه كمبود 
زمين و دليل اصلي اصرار بر توس��عه عمودي ش��هرها، 
تعارض منافع و كسب سود بانك ها و شركت هاي دولتي 
از زمين داري است كه مانع از عرضه زمين براي ساخت 
مسكن مي ش��وند.وي با فاجعه خواندن شرايط فعلي 
توسعه عمودي ساخت مسكن در شهرهاي كشور گفت: 
تراكم باالي زندگي در شهرها موجب شده شهرنشينان 
به سمت داشتن خانه هاي بيش��تر در روستاها بروند و 
روستاها خوش نشين بشوند. اگر در شهر زندگي مناسبي 
را ايجاد كنيم و از تراكم فعلي كم كنيم، مردم به روستا 
نمي روند. نبايد روي توسعه عمودي در شهر اصرار كنيم.
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 آيا رفتار شاخص نشان 
از كف سازي دارد؟

 آن داشت كه اين حركت ها بايد بر مبناي دالر 22۰۰۰۰ 
ريالي باشد، اما روند انتظارات دولت و جامعه، به سمت 
ارقامي باالتر از آن حركت كرد.  البته الزم به ذكر است كه 
بايد حق را به اين انتظار داد، چرا كه ساختارهاي اقتصادي 
از مناظر خرد و كالن، هيچ تغييري را در رفتارهاي خود 
ايجاد نكرده اند؛ در اين فرآيند نه جامعه عالقه اي به تغيير 
در رفتارهاي اقتصادي خود دارد و نه دولت عزم خود را 
براي تغيير اين مناسبات جزم كرده است. بنابراين مي توان 
نتيجه گرفت كه روند حركتي چند دهه اخير اقتصاد ايران 

ادامه خواهد داشت. 
از منظر تكنيكال يا همان رفتارشناسي قيمت، هرگاه 
ش��اخص به س��قف آخرين منطقه تعادلي كه همان 
113۰9۰۰ واحد بود، نزديك شد، حباب منفي شكل 
گرفت و در ادامه وارد روند صعودي شد؛ اين رفتار نشان از 
تمايل بازار به باور دالر 25۰ هزار ريالي است.  با اين خط و 
نشان كشيدن سرمايه هاي بازار براي منطقه تعادل قبلي، 
مي توان نتيجه گرفت عالوه بر اينكه ديگر هيچ منطقي 
براي بازگشت به حمايت پايدار 915۰۰۰ واحد وجود 
ندارد، حتي مي توان شاخص 12۰۰۰۰۰ تا 125۰۰۰۰ 
واحدي را به عنوان حمايت هاي فعلي بازار شناس��ايي 
كرد.  در اين بين، بيم و اميدهاي مرتبط با توافق هسته اي 
در بازار، شرايط ويژه اي را ايجاد كرده است؛ اما فارغ از هر 
نتيجه اي كه مذاكرات حاصل كند، اقتصاد كالن ايران 
در حال تثبيت و باور دالر 25۰ هزار تا 3۰۰ هزار ريالي 
اس��ت.  بنابراين رفتارهاي اقتصاد كالن نشان مي دهد 
وقتي جامعه يك عدد را مي پذيرد و پايه هاي اقتصاد را 
بر مبناي آن بنا مي كند، ديگر سطوح پايين تر از آن را به 
رسميت نمي شناسد و اگر ناچار به پذيرش آن شود، اين 
اتفاق همراه با لطمات قابل توجهي خواهد بود.  در نتيجه 
تا امروز نسبت يك بر 25۰۰۰۰ براي دالر به ريال تثبيت 
شده و تحت هيچ شرايطي نمي توان به سطوح كمتر از 
آن فكر كرد.  گفتني است كه نمودارها، بازتاب رفتارهاي 
جامعه و فعاالن اقتصادي آن هستند؛ بنابراين نمودارها 
به ما مي گويند كه حباب 113۰۰۰۰ واحد تا 2۰۸۰۰۰۰ 
واحد تخليه شده و اين روزها بايد در انتظار سطوح تورمي 
تازه اي در كاالهاي س��رمايه اي باشيم.  توصيه مي شود 
كه در اين جريانات به »احتمال تورم« بس��نده كرده و 
انتظار »ابر تورم« را از ذهن دور كنيم. در طرف ديگر نيز 
اگر روزي چرخه پول در اقتصاد تغيير كرد، مي توان به 
ايجاد روند نزولي و ثبات اقتصاد اميد داش��ت، اما تحت 
هيچ شرايطي ديگر نمي توان منتظر كاهش تورم بود.  
در آخر بنابر تعاريف ياد شده، پيشنهاد مي شود كه براي 
كسب بازدهي در اين بازار، از تحليل اقتصاد خرد يا تك 
صنعتي اجتناب كرده و پارامترهاي اقتصاد كالن را مدنظر 
قرار داد؛ در همين راس��تا مي توان با تكيه بر اطالعات و 
مختصات ثبت شده در نمودارها، هر زمان كه حباب هاي 
منفي در سهم ها مشاهده شد، با حداقل اهداف 3۰ تا 5۰ 
درصدي با آن همراه ش��د. در عين حال بايد همچنان 
مديريت س��رمايه را مانند زمان ورود به بازار رها نكرد و 
5 تا 1۰ درصد محدوده خطر را براي آن در نظر داشت، 
البته اين بررسي بايد منوط به شناسايي نوع حباب باشد 
تا در هيجانات، حسرت سطوح قيمتي گذشته را نخوريم.

افزايش نرخ دالر و دست هاي 
پشت پرده 

 ريشه اصلي نوسانات معرفي كردند، اما روند رشد قيمت ارز 
متوقف نشد. امروز نيز همچنان از دست هاي پشت پرده اي 
سخن گفته مي شود كه مسبب نوس��انات ارزي كشور 
هستند. اين در حالي است تجربه كشور نشان مي دهد، 
اين الزامات اقتصاد سياسي است كه نرخ دالر )و اساسا ساير 
شاخص هاي اقتصادي( را در يك چنين وضعيتي قرار داده 
است. هر اندازه كه تالش مسووالن براي انكار واقعيت هاي 
اقتصادي بيشتر شود بر عمق و شدت مشكالت اقتصادي 
كشور نيز بيشتر افزوده خواهد ش��د. اقتصاد در ايران به 
طرز عجيبي تابع شرايط سياسي و ديپلماسي شده است. 
موضوعاتي چون مذاكرات برجامي، FATF و تحريم هاي 
اقتصادي، متغيرهاي مهمي در نوسانات بازارها هستند. 
همين امروز اگر تحريم هاي پي��ش روي صادرات نفتي 
كشور برداشته شود، شاهد ايجاد جريان سيال ارزي در 
كشور خواهيم بود و همين امر تا حد زيادي باعث كاهش 
نوسانات ارزي خواهد شد. اساسا ركن اصلي توازن در هر 
اقتصادي، تعادل در نظام عرضه و تقاضا است. اگر امروز 
دالر در داالن صعودي قرار گرفته به دليل محدوديت هايي 
است كه در ورودي دالر به كشور ايجاد شده است. كساني 
كه شعار مي دهند كه عوامل فرامتني در افزايش نرخ ارز 
دخالت دارند، هيچ استدالل منطقي و مبتني بر دانش 
اقتصادي براي اظهارات خ��ود ارايه نمي كنند. از منظر 
اقتصادي اين انتظ��ارات تورمي و وضعيت مناس��بات 
ارتباطي و اقتصادي ايران با جهان پيراموني است كه باعث 
شده است اقتصاد ايران با يك چنين تكانه هاي نوساني 
مواجه ش��ود. اين فرآيند، بسيار ساده است و پيچيدگي 
چنداني نيز ندارد، زماني كه مذاكرات ايران با كشورهاي 
1+4 و امريكا دچار مشكل مي شود، انتظارات تورمي در 
گزاره هاي اقتصادي باال مي رود، از آنجا كه دولت ابزار الزم 
براي مواجهه با اين انتظارات را ندارد، نرخ دالر با افزايش 
مواجه مي شود. اين فرآيند خواسته هيچ فرد يا جرياني 
نيست، بلكه بازارها به عنوان يك اكوسيستم زنده نسبت 
به اين تحوالت بيروني واكنش نشان مي دهند و از آن تاثير 
مي پذيرند. البته طبيعي است برخي جريانات سوداگر از 
اين اتمسفر نامتوازن سوءاستفاده مي كنند و جيب خود 
را پر مي كنند، اما ريشه اصلي برهان جاي ديگري است. 
هر اندازه كه مسووالن و تصميم سازان كشورمان در برابر 
درك اين گزاره هاي اقتصادي بيش��تر مقاومت كرده و 
آنها را انكار كنند به همان اندازه نيز از حل معقول مساله 
فاصله مي گيرند. اگر نرخ ارز نوساني است به دليل عدم 
تعادل در نظام عرضه و تقاضاي بازار از يك طرف و افزايش 
سطح انتظارات تورمي از سوي ديگر است. با بگير و ببند 
و بخشنامه و دستور نمي توان با مقوالت اقتصادي مواجه 
شد، اين درسي است كه درتاريخ حيات بشري حك شده 
است. مسووالن كشورمان بايد قبول كنند، اقتصاد يك 
علم اس��ت و رويارويي با آن بيشتر از هر گزاره ديگري به 
دانش و تخصص نياز دارد و نه داغ و درفش و بگير و ببند...

 توافق اقتصادي
به جاي  توافق حقوقي

 تصميم سياسي- اقتصادي غلط مي تواند هزينه هاي بسيار 
زيادي براي همه طرفين مذاكره و حتي آنهايي كه رسما سر 

ميز نيستند، مثل اسراييل داشته باشد.  

امتياز اقتصادي به جاي امتياز حقوقي
 به همين دليل، به احتمال قوي، طرفين نيمه دس��امبر 
مسيري براي ادامه مذاكره پيدا كنند. يعني مذاكرات هنوز 
به بن بست نخورده است. اگر بن بستي باشد، دو هفته ديگر 
رخ مي دهد. مي توان اميدوار بود دو هفته ديگر طرفين بر سر 
مسيري براي ادامه مذاكرات سازنده توافق كنند اما برجام كه 
قابل احيا نيست. الزمه يك توافق پايدار با امتياز اقتصادي 
يك توافق بلندمدت اقتصادي است. يعني چه؟ يعني توافقي 
ك��ه به جاي امتياز حقوقي مثال لغو فالن تحريم، به دنبال 
امتياز اقتصادي اس��ت. مثال صادرات فالن ميليون بشكه 
نفت، مثال باز كردن فالن ميليارد دالر ال سي؛ اركان توافق 
بايد اهداف اقتصادي مشخصي را دنبال كنند و توافقي كه 
اف اي تي اف به موازات آن مذاكره و پرونده اش مختومه بشود. 
زمان حل پرونده ما با اف اي تي اف بايد نه قبل از مذاكرات وين 
و نه بعد از آن باشد. قبلش دير است و بعدش بي فايده! زمان 
حل و فصل اف اي تي اف دقيقا به موازات و همزمان با مذاكرات 
وين است. توافق بلندمدت اقتصادي، توافقي است به جاي 
تضمين حقوقي به دنبال تضمين اقتصادي است و الزمه 
تضمين اقتصادي امتيازهاي متقابل متناسب است. يعني 
هر امتياز در قبال امتيازي داده مي شود كه وزنه متناسبي 
دارد و اين امتياز بابت امتياز ديگر پيش پرداخت نمي شود 
بلكه امتيازها همزمان از سوي طرفين اعطا مي شوند و پس 
گرفتن هر دو هم يك ميزان زمان مي برد. يعني چنان توافقي 
امتيازات را نقد به نقد معامله مي كند و همان جور هم پس 
مي گيرد و تهديد پس گرفتن باعث مي شود كه عمال معامله 
صورت بگيرد. نكته ديگر اين است كه امتيازات تكرارشونده 
و در طول زمان طراحي شدند تا در بلندمدت همه طرفين 
عالوه بر منافع امنيتي، نفع اقتصادي داش��ته باشند. يك 

چنين توافقي مي شود توافق با مزاياي اقتصادي و پايدار. 

توافق »كم در برابر كم«
اما مذاكره براي حصول چنين توافقي با همه ابعادي كه طرح 
كردم، ماه ها بلكه سال ها زمان مي برد يك فرايند تدريجي 
گام به گام بلندمدت است. اصال كار چند هفته نيست و براي 
چنان مذاكره اي زمان نداريم چرا؟ چون تحليل ها اين است 
كه گريز هس��ته اي ايران به زير دو سه ماه رسيده و هر روز 
كاهنده است. گريز هسته اي يعني اگر اراده سياسي براي 
ساختن بمب باشد و كشور بخواهد با تمام سرعت به سمت 
ساخت بمب برود، از نظر فني چند ماه تا ساخت بمب فاصله 
دارد. برجام طوري طراحي ش��ده بود كه گريز هس��ته اي 
را به باالي يك س��ال مي برد و در آن سطح نگه مي داشت. 
االن گريز هسته اي زير دو، سه ماه آمده است و هر روز هم 
كوتاه تر مي شود. به اين معني زمان براي مذاكرات پيرامون 
يك توافق اقتصادي پايدار نداريم. وقتي گريز هسته اي آنقدر 
كوتاه و كاهنده است، طرف 1+4 و امريكا ديگر چند سال 
صبر نمي كنند تا چنين توافق جامعي شكل بگيرد. پس 
خروجي محتمل وين توافقي است كه گريز هسته اي ايران 
را تا 4 ماه افزايش بدهد و تحت نظارت آژانس در همان جا 
نگه دارد. اين يعني ايران امتيازات هسته اي كمتري مي دهد 
و متناسبا امتيازات اقتصادي كمتري نسبت به برجام سال 
94 مي گيرد. اين مي شود يك توافق »كم در برابر كم«. اما در 
پي چنين توافقي فرصتي براي مذاكره سر توافق اقتصادي 
بلندمدت ايجاد مي شود. اگر از آن فرصت به تدريج و گام به 
گام استفاده بشود و چنان توافقي حاصل و اجرايي بشود و به 
موازات آن، در داخل اصالحات ساختاري اقتصادي صورت 
بگيرد، يعن��ي عوايد ريالي فروش نفت و گاز به صورت نقد 
بين خانوار توزيع بش��ود، مداخالت قيمتي دولت حذف 
بشود، بودجه ريزي منضبط بشود، نظام بانكي اصالح بشود 
و غيره، كشور در ريل رشد و توسعه قرار مي گيرد و معيشت 
خانوار هر روز بهتر مي ش��ود.  اگر بعد از حصول اين توافق 
كم در برابر كم مذاكرات ديگر متوقف بش��ود توافق دير يا 
زود نقض مي شود. توافق كم در برابر كم يك توافق ناپايدار 
است. كاركردش صرفا موقت است تا فرصت براي مذاكرات 
سنگين تر پيرامون توافق جامع تر ايجاد كند، اما بدون چنان 
مذاكراتي عمر توافق كم در برابر كم خيلي سريع به پايان 
مي رسد و تهديد شوراي امنيت و مسيري كه عرض كردم 
مجددا در پيش روي كشور قرار مي گيرد. پس در جمع بندي 
مي توان گفت، هنوز در بن بست نيستيم، ولي احياي برجام 
هم به معني همان متني كه 6 سال پيش بود ميسر نيست. 
در واقع روي آن فونداسيون نمي شود توافق تازه اي را ساخت. 
اميدوارم هر چه زودتر طرفين به اين نتيجه برسند كه بايد 
چارچوب تغيير بكند و اميدوارم نيمه دسامبر مسيري براي 

آن چارچوب جديد بازكند.

رستمقاسميازتهاترامالكوزارتراهبراياجرايپروژههايمسكنيوحملونقليخبرداد

ايران،آذربايجانوگرجستانبرايراهاندازيمسيرترانزيتيتازهتوافقكردند

عرضه زمين دولتي ؛ راه يا بيراه؟ 

خليج فارس به درياي سياه مي رسد
ج��واد هدايتي، مدي��ركل دفتر ترانزي��ت و حمل  و نقل 
بين المللي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از توافق 
سه جانبه ايران با آذربايجان و گرجستان براي راه اندازي 
مسير ترانزيتي و اتصال خليج فارس به درياي سياه خبر داد.

 هدايتي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در پي سفري 
كه براي برگزاري دو نشس��ت حمل و نقل جاده اي با 
آذربايجان و گرجستان انجام شد، طرح ابتكاري را به دو 
كشور پيشنهاد داديم تا در راستاي همگرايي منطقه اي 
كريدور جديد ترانزيتي را ايجاد كنيم. وي افزود: البته 
اين طرح از حدود ۸ سال گذشته مطرح بود اما با توجه 
به اينكه كشورهاي بس��ياري درگير اين تفاهم بودند 
تاكنون اجرايي نشد و طرفين هيچگاه به اتفاق نظري 
نرسيدند. او با بيان اينكه اجرايي شدن اين طرح مي تواند 
خليج فارس را به درياي سياه متصل كند، ادامه داد: دو 
كشور اصلي طرف تفاهم گرجستان و ايران هستند چرا 
كه ايران از طريق خليج فارس به آب هاي آزاد متصل 
است و گرجستان نيز دو بندر تجاري مهم را در شرق 

درياي سياه دارد. از سوي ديگر دو كشور گرجستان و 
آذربايجان در اصالح و توس��عه زير ساخت هاي حمل 
و نقلي شان تالش هاي بسياري كردند بنابراين سعي 

كرديم همگرايي با اين دو كشور را افزايش دهيم.

     عبور آزمايشي كاالي ايران از آذربايجان
تا درياي سياه

هدايتي گفت: در همين راستا فعال شدن مسير ترانزيتي 
سه جانبه با اين دو كشور را دس��تور كار مذاكرات قرار 
داديم و در مذاكرات هر دو كش��ور اس��تقبال كردند. بر 
اس��اس توافقي كه با مس��ووالن حمل و نقل دو كشور 
كرديم، قرار ش��د عبور آزمايشي از اين مسير را بررسي 
كني��م و حداقل يك ناوگان از هر كش��ور از مبداء ايران 
بارگيري ش��ده و كاالهاي صادراتي اي��ران را به مقصد 
برس��انند. اين كاالها از آس��تارا وارد آذربايجان شده و 
از طريق بنادر گرجس��تان از درياي سياه قرار است به 
بلغارستان يا ديگر كشورهاي اروپاي شرقي اعزام شوند. 

وي اضافه كرد: تالش مان اين است كه تا قبل از پايان سال 
مرحله آزمايشي اين طرح انجام شود و بر اساس نتايجي 
كه از آن به دس��ت مي آيد، آسيب شناسي الزم صورت 
گرفته و نهايتا در نشست سه جانبه نهايي بين سه كشور، 
ساز و كاري را ايجاد كنيم تا هزينه ها و زمان حمل كاهش 
پيدا كند و بتواند به عنوان مس��ير تجاري قابل اتكاء در 
اختيار ايران و ديگر كشورهاي منطقه قرار گيرد. مديركل 
دفتر ترانزيت و حمل  و نقل بين المللي سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي با اشاره به اينكه اين مسير ترانزيتي 
مي تواند براي كش��ورهاي حاشيه شرق و جنوب آسيا 
منافع زيادي در بر داشته باشد و آنها را به اروپاي شرقي 
متصل خواهد كرد، از س��وي ديگر اروپا يكي از مقاصد 
كاالهاي صادراتي ايران به ويژه كاالهاي فرآوري شده در 
حوزه پتروشيمي است. همچنين كاالهاي داراي فناوري 
باالتر از اروپا تامين ش��ده و اين مس��ير مي تواند مورد 
استفاده قرار گيرد اما بايد فاكتورهاي مهم زمان و هزينه 
را مديريت كرده و كاه��ش دهيم. هدايتي تاكيد كرد: 

اين مسير ترانزيتي با توجه به رويكرد جدي كشورهاي 
طرف اين توافق در توسعه ترانزيت اميدواريم آلترناتيو 
مناسبي براي مسيرهاي تجاري فعال كنوني مانند مسير 

ترانزيتي تركيه و روسيه باشد.

    اثر تحريم ها در ترانزيت و صادرات كاال
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا تحريم هاي ظالمانه 
امريكا تاثيري روي ترانزيت كاالهاي ايران يا كاالهاي 
ديگر كش��ورها از ايران به مقاصد مختلف داشته است 
يا خير و اينكه آيا در اجراي اين طرح مشكالتي در اين 
زمينه به وجود خواهد آمد؟ اعالم كرد: مسلما تحريم ها 
در سال هاي اخير روي صادرات و ترانزيت كاالها بي تاثير 
نبوده اس��ت اما عبور آزمايش��ي كاال كه در اين طرح به 
عن��وان مقدمه م��ورد توجه طرفين ق��رار گرفته براي 
آسيب شناسي بوده است و اگر مشكلي از اين حيث نيز 
به وجود بيايد با توجه به عزم دو كشور مذكور مي توانيم 

با همكاري و مشاركت سه جانبه آن را بر طرف كنيم.

رييساتحاديهمشاورانامالك:
گزارشهايبانكمركزيبازارمسكنرامتشنجكردهاست

مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مشاوران امالك 
معتقد است گزارش هاي منتش��ره بانك مركزي و مركز 
آمار وضعيت بازار مسكن را متشنج كرده است.خسروي در 
گفت وگو با مهر درباره تأثير گزارش بازار مسكن بانك مركزي 
بر وضعيت فعلي اين بازار گفت: از دولت يازدهم به بعد بانك 
مركزي اقدام به انتشار گزارش وضعيت بازار مسكن در هر 
ماه كرده است. به نظر بنده داده هاي مركز آمار ايران و بانك 
مركزي اشتباه است.وي با تأكيد بر اينكه گزارش هاي بازار 
مسكن بانك مركزي، اين بازار را متشنج مي كند، افزود: بازار 
مسكن يك فرآيند آزاد دارد و به صورت اتوماتيك خود را 
كنترل مي كند اما گزارش هايي كه بانك مركزي و مركز آمار 
در اين خصوص ارايه مي دهند، اين خودكنترلي را از بين برده 
و سبب متشنج شدن آن شده است.رييس اتحاديه مشاوران 
امالك استان تهران تصريح كرد: به عنوان مثال در خرداد 
سال گذشته بانك مركزي از افزايش 4۸ درصدي متوسط 
قيمت مسكن در تهران خبر داده بود در حالي كه برآورد ما 
از افزايش 15 درصدي قيمت ها بود اما با جو س��ازي بانك 

مركزي، رشد قيمت ها ناگهان به 9۰ درصد رسيد.

    تعيين سقف اجاره بها اشتباه بود
خسروي به مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر تعيين 
سقف 25 درصدي اجاره بها اشاره و تأكيد كرد: اين مصوبه 
سبب ش��د تا صاحب خانه هايي كه تمايلي به افزايش 25 

درصدي اجاره بها نداشته باشند، اين اقدام را انجام دهند. حتي 
افزايش اجاره بها به 65 درصد هم رسيده است.وي در خصوص 
شائبه تأثير مشاوران امالك بر افزايش قيمت مسكن، ادامه 
داد: مشاوران امالك برنامه ريز و سياست گذار بازار مسكن 
نيستند و بايد وزارت راه و شهرسازي در اين خصوص پاسخگو 
باشد اما مردم فكر مي كنند مشاوران امالك قيمت را گران 

مي كنند اما ما كاره اي نيستيم و صرفاً دالل هستيم.

    بنگاهي ها عامل گراني مسكن نيستند
رييس اتحاديه مشاوران امالك استان تهران اظهار داشت: 
اگر از مشاور امالك بپرس��يد قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني در منطقه فعاليت شما چه مقدار است، مي گويد 
متري 4۰ ميليون تومان. حال اگر از وي بخواهيد ملك 
شما را متري ۸۰ ميليون تومان به فروش برساند، مشاور 
امالك زير بار نمي رود.قلي خسروي بيان كرد: اما اگر از 
وي بخواهيد آن ملك را متري 3۸ ميليون تومان بفروشد، 
بالفاصله استقبال مي كند چون مي خواهد كميسيون 
از خري��د و فروش بگي��رد.وي در خص��وص طرح اخير 
كميسيون عمران مجلس مبني بر ساماندهي مشاوران 
امالك، عنوان كرد: بنده با اين طرح مش��كلي ندارم اما 
سبب مي شود تا به وضعيت كنوني بازار مسكن دامن زده 
شود. برخي نمايندگان مجلس تأكيد مي كنند مشاوران 
امالك قيمت مسكن را گران كرده است اما اينگونه نيست. 

نظر به دستور مواد 1و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1۳90/9/20، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس�تقر 
در واحد ثبتی بابل مورد رسیدگی و تصرفات مالكانه وبالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان بخش یک شرق بابل

اراضی واقع در علمداروکتی پالک اصلی 2۸1۴و2۸15- اصلی
9۸۷5 فرعی: خانم رویا نقی زاده در ازكال نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

در آن بمساحت 100/91 متر مربع خریداری از آقای مهدی ذوالفقار نژاد محرز گردید.
9۸۷۶ فرعی: آقای مجید صالح پور بانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 

آن بمساحت 212/10 متر مربع خریداری از آقای ایرج صالح پور محرز گردید. 
اراضی واقع در کمانگرکال پالک اصلی 2۸20- اصلی

۳1۴0فرعی : خانم هدی باقرزاده حمزه کالئی نس�بت به ششدانگ یک قطعه زمین که 5/5 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف می باشد بمساحت ۷۴/۳0 مترمربع خریداری از خانم 

فریبا محضری محرز گردید.
۳1۳9 فرعی مفروز و مجزی از 2 فرعی: خانم راضیه شابازاده کالگر نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان که 5/5 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف می باشد بمساحت 201 متر مربع 

خریداری از خانم شهربانو بابازاده حاجی محرز گردید .
امالک متقاضیان بخش در غرب بابل 

اراضی واقع در حیدر كال پالک ۴۸۶9 اصلی :
۳02۴فرعی: آقای جواد مجردنقیبی نسبت به شش�دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مساحت 15۳/5۶ متر مربع خریداری از آقای جالل على نتاج منصور محرز گردید. 

اراضی واقع در آغوزبن پالک ۴۸۶۶ اصلی:
 1۸5 فرعی: خانم طیبه جباری سیار نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب خانه به انضمام 1۶ سیر 
و5 مثقال و نخود مشاع از ششدانگ عرصه که باقیمانده عرصه آن معادل 5 دانگ و 22 سیر 
و ۸ مثقال وقف هالل احمر و 1 سیر و 2 مثقال و 1۶ نخود آن ثلث باقی است مساحت 10۷/۸0 

متر مربع خریداری از آقای تقی جعفری محرز گردید. 
امالک متقاضیان بخش بابل

 اراضی واقع در کتاب پالک ۷ و ۸ و 9 اصلی
 ۴۷5۴ فرعی: آقای عبدالناصر احمدی طالشیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 

احداثی به مساحت 5۶/۸۷ متر مربع خریداری از آقایان یوسف احمدي طالشیان و محمدرضا 
احمدی طالشیان محرز گردید. 

۴۷55 فرعی: آقای میالد عابدیان جلودار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مساحت 225/۴0 متر مربع خریداری از آقای خضراهلل عابدیان محرز گردید.

امالک متقاضیان بخش10بابل
اراضی واقع در روستای چناربن پالک 12 اصلی 29 فرعی: خانم سیده نرکی خاتون اصحابی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۶۶۳/۸۶ از آقای حمید 

شاکری چناری محرز گردیده .
امالک متقاضیان بخش 1 بابل اراضی واقع در روستای شاه عبداهلل پالک ۳0 اصلی

 1۷ فرعی: آقای محمدعلی رمضانی شاه عبداهلل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین شالیزاری 
به مساحت 2۷۸00 متر مربع خریداری ازآقاي محمدرضا رمضانی شاه عبداله محرز گردیده.

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 1۳ آئین نامه مربوط�ه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی / 
كثیراالنتشار در شهرها منتش�ر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در 
صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م الف 1220050

تاریخ انتشار نوبت اول:  1۴00/9/2
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴00/9/1۷

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بابل

سید مهدي حسیني كریمي- سرپرست اداره ثبت و اسناد و امالك بابل



نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با اشاره به عملكرد 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مطالباتي را براي 
رفع مشكالت كشور در اين حوزه مطرح كردند و چند 
تن از نمايندگان با انتقاد از عملكرد دولت روحاني در 
صنعت فضايي، اينط��ور عنوان كردند كه جمهوري 
اسالمي ايران بايد به ريل قبلي خود در عرصه فضايي 
بازگردد و ما بايد شاهد رشد و توسعه كشور در عرصه 
صنعت فضايي باش��يم. در عين حال رييس مجلس 
اظهار كرد كه جوسازي ها عليه مجلس درباره طرح 
حمايت از كاربران در فضاي مجازي بي خود اس��ت 
و مجل��س درپي تعطيل��ي پلتفرم ها نيس��ت، بلكه 
به دنبال حمايت از مش��اغل خرد در اين حوزه است 

زيرا معيشت مردم به اين مشاغل گره خورده است.
در جلس��ه علن��ي روز سه ش��نبه ۱۶ آذر ماه مجلس 
شوراي اس��المي و در جريان بررسي عملكرد وزارت 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات جمع��ي از نمايندگان 
نقطه نظرات خود را مطرح كردن��د. عزت اهلل اكبري 
تاالرپشتي، رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس، 
در اين باره گفت: دولت گذشته در بخش ارتباطات و 
فناوري اطالعات بس��يار بد عمل كرد. دولت روحاني 
كل زيرساخت هاي ارتباطي كشور را متالشي كرد و 
باعث شد نخبگان حوزه فضايي كشور پراكنده شوند. 
درخواست بنده از وزيرارتباطات و فناوري اطالعات آن 
است كه فراخواني به نخبگان داده شود و از ظرفيت هاي 
آنان در اين بخش نهايت استفاده را ببريم. همچنين 
لطف اهلل سياهكلي، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس، با بيان اينكه بس��ياري از كشورهاي دنيا در 
عرضه هوا فضا سرمايه گذاري كرده اند، گفت: دنيا به 
سمت آسانسورهاي فضايي حركت كرده است و با اين 
شرايط جهان در سال ۲۰۳۰ يا ۲۰۵۰ جهان ديگري 
خواهد بود. وي ادامه داد: ما در طليعه فضاي مجازي 
هستيم و هنوز فضاي مجازي را در حد رسانه تعريف 
مي كنيم در حالي كه فضاي مجازي يكي از ابزارهاي 
مهم عدالت گستري است و اهميت زيادي دارد. بشر 
نقش اساسي در فضاي مجازي دارد بنابراين ما بايد به 
جوانان و نخبگان خود توجه كنيم و نگذاريم آنها در پيچ 
و خم اتاق هاي اداري بمانند و از ما آزرده خاطر شوند. 
سياهكلي تاكيد كرد: از رييس جمهور و وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات به جهت آنكه پس از ۱۱ سال جلسه 
شوراي عالي فضايي را تشكيل دادند تشكر مي كنم. اگر 
شبكه ملي اطالعات با بخش خصوصي تقسيم كار كند 

قطعًا اين كار هر چه زودتر محقق مي شود.

    روستاييان در زمينه اينترنت مشكل دارند
در ادامه جلسه حجت االس��الم سيدكاظم موسوي، 
نماينده مردم اردبيل در مجلس، اظهار كرد: سهم ما 
از اقتصاد ديجيتال در حال حاضر سه درصد است كه 
مطابق با اسناد باالدستي بايد ۱۰ درصد باشد بنابراين 
ما در اين زمينه عقب ماندگي جدي داريم. بر اس��اس 
گزارش ديوان محاس��بات افزايش ظرفيت در بخش 
ارتباطات كشور مناسب نيست و ناقص است. تحقق 
دولت الكترونيك يك ضرورت اساسي است. وي با بيان 
اينكه شاهد توزيع متناسب امكانات در كشور در عرصه 
ارتباطات و فناوري اطالعات نيستيم، گفت: ۴۳ درصد 
روس��تاها فاقد اينترنت ثابت هستند و در استان هاي 
محروم مردم در زمينه اينترنت و همچنين شبكه شاد 
مشكل جدي دارند. همچنين حجت االسالم موسوي 
الرگاني، نماينده مردم فالورجان در مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه آينده كشور بستگي به تحول 
ديجيتال دارد، اظهار كرد: وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات مهم ترين بخش از زنجيره مديريت فضاي 
مجازي محسوب مي ش��ود و اين وزارتخانه مي تواند 
تاثير زيادي براي تربيت مديران جوان داش��ته باشد. 
وي تصريح كرد: متاسفانه عدم توسعه زيرساخت هاي 
اطالعاتي و خدمات پايه كاربردي مانند پيام رسان هاي 
بوم��ي و موتور جس��ت وجو، عدم تحق��ق حكمراني 
س��ايبري، عدم تحق��ق واقعي دول��ت الكترونيك و 
دسترسي كم به اينترنت پرس��رعت را در كشورمان 

ش��اهد هس��تيم. وي تصريح كرد: در دولت سابق به 
اين زيرساخت ها توجه نش��د در حالي كه در برنامه 
ششم توسعه برنامه هاي خوبي براي وزارت اطالعات 
و فناوري ارتباطات در اين عرصه در نظر گرفته شده 

بود اما اجراي اين قوانين مغفول مانده است.

     بايد از ظرفيت نخبگان در عرصه ارتباطات 
استفاده شود

در اين جلسه فرهاد بشيري، نماينده مردم پاكدشت در 
مجلس، تاكيد كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
از اهميت و جايگاه ممتازي برخوردار است به گونه اي كه 
هر كجا هر فردي را مي بينيد در حال استفاده از امكانات 
نوين ارتباطي اس��ت. اهميت فضاي مجازي بارها مورد 
تاكيد مقام معظ��م رهبري قرار گرفت��ه و ضرورت دارد 
همه مسووالن به ويژه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در اين راس��تا تالش كنند و از ظرفيت نخبگان هم بايد 
استفاده شود. همچنين مصطفي طاهري، نماينده مردم 
زنجان در مجلس ش��وراي اسالمي، در اين باره گفت: ما 
در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات عقب ماندگي هايي 
داري��م چرا كه حوزه ارتباطات متول��ي خاصي ندارد. در 
اداره ها مي بينيم سامانه هاي مختلفي وجود دارد اما اين 
سامانه هاي از يكپارچگي برخوردار نيستند و اين مساله 
مشكالتي را به وجود آورده است. وي تصريح كرد: كثرت 
حمالت سايبري يكي ديگر از مشكالت است كه متولي 
اصلي براي رفع اين مشكل بايد در نظر گرفته شود و الزم 
است اختياراتي از سوي رييس جمهور به وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات در جهت يكپارچه كردن ICT داده 
شود. طاهري تاكيد كرد: همچنين در حوزه فناوري شاهد 
كندي و توزيع نامتوازن ارتباطات ثابت و انحصار بخش 
خصوصي هس��تيم. در برخي از استان ها ضريب نفوذ 
تلفن ثابت قابل مقايسه با ميانگين كشوري نيست و 
اين مساله عدم توازن را نشان مي دهد وي اظهار كرد: 
انتظار ما آن است كه حمايت از داخلي سازي صورت 
گيرد كه البته قدم هاي خوبي در اين راس��تا برداشته 
شده است. البته ساالنه شش ميليارد دالر واردات در 
حوزه ارتباطات داريم كه سه ميليارد دالر از آن مختص 

واردات گوشي هاي هوشمند است.

    صنعت فضايي كشور بايد توسعه يابد
سيدمحسن دهنوي، عضو هيات رييسه مجلس، نيز بيان 
كرد: در حوزه مخابرات ثابت به خوبي سرمايه گذاري نشده 
و شاهد كم كاري در اين زمينه هستيم. براي مثال فقط 
۲۸ درصد روستاهاي سيستان و بلوچستان تحت پوشش 
اينترنت اس��ت. وي تصريح كرد: ترانزي��ت داده به دليل 
موقعيت بسيار خوب ژئوپلتيكي ايران بايد مورد توجه قرار 
گيرد باعث مي شود ارتباطات ما با همسايگانمان توسعه 
يابد و براي كشور هم ارزآوري دارد اما اين بخش مغفول 
مانده و بايد بخش ترانزيت داده در ش��رايط تحريمي در 
اولويت قرار گيرد. نماينده مردم تهران در مجلس متذكر 
شد: دولت روحاني در يك توافق پشت پرده كاماًل بي سر و 
صدا صنعت فضايي را به تعطيلي كشاند اما رييسي جلسه 
شوراي عالي فضايي را تشكيل داد. جمهوري اسالمي ايران 
بايد به ريل قبلي خود در عرصه فضايي بازگردد و ما بايد 
شاهد رشد و توسعه كشور در عرصه صنعت فضايي باشيم.

    قاليباف: ايجاد شبكه ملي اطالعات
از نان شب واجب تر است

در عين حال محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي 
اسالمي، ايجاد شبكه ملي اطالعات را از نان شب واجب تر 

توصيف كرد و گفت: وزير ارتباطات قول داده كه شبكه 
ملي اطالعات را تكميل و هر س��ال گزارشي از عملكرد 
خود براي تحقق اين هدف ارايه كند. وي يكي از دردهاي 
بي درمان كشور در حوزه ديجيتال را پروژه هاي نيمه تمام 
عنوان كرد و خطاب به وزير ارتباطات و فناوري ارتباطات 
گفت كه موضوع پروژه هاي ديجيتالي نيمه تمام را ببندد. 
رييس مجلس شوراي اسالمي، هوشمندسازي و ايجاد 
دولت الكترونيك را پايه و اساس تحول حكمراني قلمداد 
كرد و افزود: اگر در پي ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي، 
مبارزه با فس��اد و شفاف سازي هستيم بايد در اين راستا 
گام هاي اساس��ي برداريم. وي ادامه داد: توجه به نيروي 
كار جواِن دانشمند در عرصه فناوري بسيار مهم است و 
بايد بسترهاي الزم براي فعاليت جوانان در اين حوزه به 
وجود آيد وگرنه اين جوانان را از دست خواهيم داد. رييس 
قوه مقننه، عملكرد ما در تحقق اقتصاد ديجيتال را زير 
پنج درصد قلمداد كرد و افزود: با توجه به نيروي جوان 
و دانشمند، اين عملكرد قابل پذيرش نيست. در شرايط 
كرونايي دغدغه جدي ما كسب و كارهاي خرد در بستر 
اينترنت است و بايد در اين بخش توسعه و حمايت از 

زيرساخت ها به صورت مداوم انجام شود. 

    جوسازي ها عليه طرح حمايت از كاربران 
بي خود است

قاليباف افزود: جوس��ازي ها عليه مجل��س درباره طرح 
حمايت از كاربران در فضاي مجازي بي خود است. عده اي 
اعالم كردند كه مجلس درپي تعطيلي پلتفرم ها اس��ت 
درحالي  كه مجلس به دنبال حمايت از مشاغل خرد در اين 
حوزه است زيرا معيشت مردم به اين مشاغل گره خورده 
است. وي با بيان اينكه خدمات فني و مهندسي در حوزه 
ICT يكي از فرصت هاي مهم اقتصادي است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، تاكيد كرد: يكي از دردهاي بي درمان ما 
در كشور كه در برنامه هفتم توسعه بايد مورد توجه قرار 
گيرد پروژه هاي نيمه تمام است. متأسفانه در حوزه مسائل 
هوشمندسازي هم در سال هاي اخير پروژه هاي نيمه تمام 
وجود دارد اما در عرصه ديجيتال پروژه نيمه تمام در اين 
حوزه ها معنا ندارد. پروژه نيمه تمام يعني »هزينه كن 
اما نتيجه نگير.« رييس مجلس ش��وراي اس��المي با 
اش��اره به تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني، گفت: اين ارز 
بدون محدوديت براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي 
اختصاص يافته اما پروژه الكترونيكي كردن اطالعات 
س��المت افراد با اغماض ۲۰ درصد پيشرفت داشته و 

دولت بايد در اين مسير گام هاي اساسي بردارد.

    وزارت ارتباطات مكلف به توسعه و امنيت 
زيرساخت  شبكه هاي اطالعاتي شد

همچنين در اين جلسه، كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي وزارت ارتباط و فناوري اطالعات را مكلف 
كرد نسبت به توسعه و امنيت زيرساخت هاي شبكه هاي 
اطالعاتي براي پيشگيري از حمالت سايبري، تمهيدات 
الزم را بينديشد. گزارش كميسيون صنايع و معادن در 
مورد عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات توسط 
»روح اهلل عباس پور« س��خنگوي اين كميسيون قرائت 
ش��د. در اين گزارش آمده است: الزم است توسعه كمي 
و كيفي ش��بكه ملي اطالعات به عنوان شاه راه سرويس 
و محتوا براي شبكه داخلي و همچنين تكميل زنجيره 
ارزش توليدكنندگان محتوا و خدمات در بس��تر توسعه 
شبكه ملي اطالعات با اولويت توسعه شبكه ثابت و فيبر 
نوري در كشور مورد توجه ويژه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات قرار گيرد. بر اس��اس اين گزارش براي افزايش 
اعتماد عمومي مردم به امنيت اطالعات خود و حفظ حريم 
خصوصي شهروندان در فضاي مجازي، انتظار مي رود تا 
وزارت ارتباطات فناوري اطالعات نسبت به فراهم نمودن 
زيرساخت هاي الزم در اين خصوص اهتمام جدي به كار 
بسته و ضمن حمايت از توليد محتواي مناسب در فضاي 
مجازي، گزارش��ي از ميزان تحقق تعهدات داده شده در 
اين حوزه مانن��د: »راه اندازي مرك��ز ملي پايش امنيت 
زيرساخت هاي ارتباطي و اطالعاتي«، را در مجلس شوراي 
اسالمي ارايه كنند. كميس��يون صنايع و معادن در اين 
گزارش تاكيد كرد: عدم امنيت زيرساخت ها و ُبروز حمالت 
سايبري از جمله حوزه هايي است كه طي چندسال اخير به 
علت موازي كاري ها و عدم وجود متولي مشخص در حوزه 
امنيت زيرساختي، مشكالتي را براي كشور پديد آورده 
است. بنابراين لزوم اتخاذ تمهيدات الزم براي پيشگيري 
از حمالت سايبري و افزايش امنيت، از جمله بخش هاي 
مهمي اس��ت كه انتظ��ار م��ي رود وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات تمهيدات الزم را براي آن بينديشد.

اخباردنياي فناوري
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ژاپن قوانين جديدي
براي رمزارز وضع مي كند

ژاپن محدوديت هاي جديدي درحوزه رمزارز پيشنهاد 
كرده كه طبق آنها فقط بانك ها و سرويس هاي انتقال 
پول مي توانند استيبل كوين صادر كنند. به گزارش 
مهر به نقل از ورج، استيبل كوين نوعي ارز ديجيتال 
اس��ت كه به يك دارايي خارجي مانن��د ارز فيات يا 
سرمايه گذاري هاي ديگر مرتبط است تا قيمت ثابتي 
داشته باشد. تتر نيز يك نوع استيبل كوين به حساب 
مي آيد. آژانس سرويس هاي مالي ژاپن )FSA( تصميم 
دارد قانوني در ۲۰۲۲ ميالدي ارايه كند. پيش از اين 
نيز امريكا طرح هاي مش��ابهي براي قانونمندسازي 
اس��تيبل كوين ها ارايه كرده بود. خزانه داري امريكا 
در ماه نوامبر از كنگره خواست با تصويب قانوني اجازه 
ندهد هيچ سازمان يا ش��ركتي غير از بانك ها رمزارز 
صادر كنند. FSA ژاپن عالوه بر محدوديت در صدور 
استيبل كوين، همچنين قصد دارد قوانين ديگري را 
نيز س��ختگيرانه تر كند. اين آژانس بر ارايه دهندگان 
كيف پ��ول الكترونيكي نظارت خواه��د كرد كه در 
تراكنش هاي اس��تيبل كوين به كار مي رود و از آنها 
مي خواهد از پروتكل هاي امنيتي خاصي مانند گزارش 
هرگونه فعاليت مشكوك و تأييد هويت كاربران پيروي 
كنند. همچنين ژاپن قصد دارد در ۲۰۲۲ ميالدي 
يك ارز ديجيتال مبتني بر اين عرضه كند. اين ارز 
كه احتمااًل DCJPY ناميده شود، با تراكنش هاي 
بانكي پشتيباني مي شود و قرار است نقل و انتقاالت 

بزرگ وجوه بين شركت ها را سريع تر كند.

قطع فيبردريايي بين الملل
و ايجاد اختالل در اينترنت

به دنبال قطعي بخشي از كابل دريايي ارتباطات بين الملل 
شركت ارتباطات زيرس��اخت در مسير قطر و امارات، 
برخي اختالالت مقطعي در شبكه اينترنت كشور طي 
چند روز اخير ايجاد شده است. صادق عباسي شاهكوه، 
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر، در م��ورد قطع و وصلي 
ارتباط اينترنت كاربران و كاهش كيفيت دسترسي طي 
روزهاي اخير گفت: قطعي كابل دريايي شركت ارتباطات 
زيرساخت در مسير جنوب، در اين حوزه مشكالتي ايجاد 
كرده است كه اميدواريم در هفته آتي با حل اين مشكل، 
شاهد دسترسي بهتر به ظرفيت پهناي باند باشيم. وي 
گفت: اين قطعي مربوط به ارتباطات بين الملل است و 
ترميم كابل توسط شركت خارجي ارايه دهنده خدمات، 
زمان بر است. معاون وزير ارتباطات افزود: ممكن است 
برخي اختالالت مقطعي در شبكه اينترنت در ساعات 
پيك مربوط به قطعي اين ظرفيت پهناي باند بين الملل 
باشد. چون در س��اعات غيرپيك ترافيك، مشكلي از 
لحاظ ظرفيت پهناي باند ندارد و ظرفيت فعلي شبكه 
زيرساخت باالتر از حد تقاضا است اما در ساعات پيك 
ترافيك كه مصرف كاربران افزايش مي يابد، قطعي كابل 
دريايي مقداري مش��كالت ايجاد كرده كه اميدواريم 
هرچه سريع تر مشكل حل شود. در همين رابطه شركت 
ارتباطات زيرساخت نيز با تأييد بروز اين مشكل اعالم 
كرد: ۴۳۰ گيگابي��ت از ظرفيت پهناي باند بين الملل 
شركت ارتباطات زيرساخت به علت قطع سگمنت دوم 
فيبر دريايي متعلق به شركت GBI در محدوده دريايي 
بين قطر و امارات دچار قطعي و اختالل ش��ده اس��ت. 
سهراب آغ بيات معاون فني شركت ارتباطات زيرساخت 
گفت: در روزهاي اخير به علت قطع سگمنت دوم فيبر 
دريايي متعلق به شركت GBI در محدوده دريايي بين 
قطر و امارات، به ميزان ۴۳۰ گيگابيت از ظرفيت پهناي 
باند بين الملل اين شركت از دسترس خارج شده است. 

روسيه گوگل را
 دوباره جريمه كرد

دادگاهي در روس��يه جريمه اي ۵ ميليون روبلي براي 
گوگل تعيين كرده زيرا محتواي ممنوع را از پلتفرم خود 
حذف نكرده است. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از 
رويترز، اين جديدترين اقدام روس��يه در زنجيره اي از 
وضع جريمه ها بر اين ش��ركت فناوري به دليل حذف 
نكردن محتواي غيرقانوني اس��ت. اين درحالي است 
كه چند روز قبل راسكامنادزر )سرويس فدرال نظارت 
بر ارتباطات، فناوري و اطالعات و رس��انه هاي جمعي 
روسيه( ش��كايت هايي عليه ش��ركت هاي امريكايي 
گوگل و متا ثبت كرده بود و كارشناس��ان پيش بيني 
كردند كه احتمااًل جريمه هايي بر حسب درآمد ساالنه 
آنها در روسيه در پي خواهد داشت. اخيراً فشار روسيه 
بر شركت هاي فناوري خارجي بيشتر شده زيرا دولت 
اين كش��ور س��عي دارد فضاي اينترنتي خود را بهتر 
كنترل كند. گوگل در سال جاري ميالدي ۳۲ ميليون 
روبل جريمه پرداخت كرده است. اين درحالي است كه 
گوگل، توييتر و متا به طرز قابل توجهي تعداد پست هاي 
ممنوعه در روسيه را در پلتفرم هايشان كاهش داده اند.

هديه 250 هزار توماني
همراه اول به مناسبت روز دانشجو
همراه اول به مناسبت فرارسيدن روز دانشجو به تمامي 
مشتركان فعلي و جديد سيم كارت هاي ويژه دانشجويي 
و جوانان اعتبار هديه آكادمي همراه مي دهد. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، همزمان 
با فرارس��يدن ۱۶ آذر م��اه و »روز دانش��جو«، تمامي 
مشتركان فعلي و جديد سيم كارت اعتباري دانشجويي 
و سيم كارت دايمي جوانان مي توانند تا پايان اين ماه از 
اعتبار هديه »آكادمي همراه« بهره مند شوند. مشتركان 
فعلي سيم كارت هاي دانشجويي و جوانان تا پايان آذر 
ماه پس از ثبت نام در سايت آكادمي همراه اول به نشاني 
www.hamrah.academy اين اعتبار ۲۵۰ هزار 
توماني را به صورت خودكار دريافت مي كنند. متقاضيان 
جديد هم مي توانند با مراجعه به مراكز فروش و خدمات 
 اپرات��ور اول يا فروش��گاه آنالين همراه اول به نش��اني

 Shop.mci.ir اقدام به خريد س��يم كارت هاي ويژه 
دانشجويي يا جوانان كنند كه اعتبار آكادمي براي آنها 
حداكثر تا ۴ روز پس از فعالسازي سيم كارت تخصيص 
داده مي شود. گفتني اس��ت »سيم كارت دانشجويي« 
همراه اول صرفا به دانشجويان تعلق مي گيرد و هر فرد تنها 
يك بار مي تواند از اين طرح استفاده كند؛ از جمله مزاياي 
ديگر اين س��يم كارت ها امكان فعالسازي رايگان طرح 
»جمعه هاي رويايي« و همچنين برقراري مكالمه و پيامك 
داخل شبكه دانشجويي با تخفيف است. »سيم كارت 
جوانان« همراه اول هم صرفا به افراد با سن ۱۸ تا ۳۰ سال 
تعلق مي گيرد كه در حال حاضر سيم كارت جوانان ندارند.

شاد هك نمي شود
مراقب كالهبرداران باشيد

شبكه دانش آموزي شاد با توجه به فرآيندهاي احراز هويت 
و همچنين براساس تدابير فني اتخاذ شده توسط تيم فني، 
به راحتي هك نمي شود و آنچه تحت عنوان »هك شاد در 
رسانه ها« مطرح شده، كالهبرداري با استفاده از اكانت هاي 
جعلي است. به گزارش موج، در پي انتشار خبري مبني 
بر هك كانال هاي شاد و انتش��ار مطالب نامتعارف الزم 
به توضيح است تيم فني ش��اد، با به كارگيري اليه هاي 
امنيتي و اتخاذ تدابير امنيتي تاكنون توانسته است جلوي 
حمالت هكرها را گرفته و مانع از انتشار اطالعات يا هرگونه 
دسترسي غيرمجاز به ديتاي كاربران شود. فرآيند ايجاد 
كانال در شاد، منوط به درخواست مديران و صرفا از طريق 
واحدهاي فناوري آموزش و پرورش امكان پذير است؛ لذا 
عمال ايجاد كانال هاي نامتعارف در شاد، غيرممكن است، اما 
برخي مديران كانال ها با در اختيار گذاشتن كد فعال سازي 
حساب كاربري خود، راه را براي سودجويي كالهبرداران 
باز كرده اند. با استقبال نظام آموزشي كشور از شاد، و حضور 
گسترده دانش آموزان، معلمان و مديران در اين پلتفرم، 
برخي سودجويان با ايجاد حساب هاي كاربري جعلي به نام 
پشتيبان شاد، اقدام به ورود غيرقانوني به حساب كاربري 
مديران كرده و با سوءاستفاده از دسترسي مديران، و حذف 
آنها از كانال هاي موجود، اقدام به انتشار مطالبي براي جذب 
مخاطب و در نهايت ف��روش كانال كرده اند. اين گزارش 
تاكيد مي كند، تنها حساب كاربري رسمي پشتيباني شاد 
@shadsupport و @shadsupport۲ تنها ربات 
پشتيباني شاد @shadAppSupportBot در اين 
پلتفرم است. همچنين كارشناسان پشتيباني شاد، تنها با 
شماره » ۰۲۱۲۸۴۲۵۳۱۳« با كاربران تماس مي گيرند. 
شاد از كاربران خواسته است، كد فعال سازي شاد را تحت 
هيچ شرايطي در اختيار افراد ديگر نگذارند؛ همچنين 
مديران در صورتي كه مورد سوءاستفاده كالهبرداران 
قرار گرفتند مي توانند در تماس با مركز پشتيباني شاد 
به شماره تماس ۰۲۱۴۳۰۸۱، دسترسي سودجويان 

را قطع و كانال خود را بازيابي نمايند.
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انتقاد مجلس از عملكرد دولت روحاني در صنعت فضايي

راهبردوزارتارتباطات
ايجادشبكهپرسرعتاينترنتياست

وي با تأكيد بر اينكه راهبرد وزارت ارتباطات ايجاد شبكه 
پرس��رعت اينترنتي اس��ت، افزود: اين پ��روژه كليدي و 
راهبردي اس��ت. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تأكيد 
كرد: پس از ايجاد اينترنت پرسرعت بايد وضعيت خدمات 
و س��رويس هاي بومي را اصالح كنيم. متأسفانه وضعيت 
موجود مطلوب نيست. راهبرد دوم ما اين است كه بر روي 
اينترنت پرسرعت و با كيفيت، خدمات متنوع و با كيفيت به 
مردم بدهيم. لذا توسعه خدمات بومي در دستور كار است. 
زارع پور در توضيح اين خدمات گفت: دسته اول خدمات 
دولتي است. در حال حاضر جزاير متعددي در دستگاه هاي 
دولتي شكل گرفته است. بعضي از وزارتخانه ها ۱۰۰ سامانه 
دارند و بايد همه ظرفيت ها براي هوشمندسازي دولت روي 
كار بيايد تا تصميمات فردي به حداقل برس��د. در اليحه 
بودجه تبصره اي پيش بيني كرديم كه پنجره واحد خدمات 
دستگاه هاي دولتي راه اندازي شود و در گام دوم پنجره ملي 

خدمات دولت هوشمند راه اندازي خواهد شد. وي تأكيد 
كرد: خدمات بخش خصوصي ني��ز با همين مكانيزم در 
اختيار مردم قرار مي گيرد تا احراز هويت ها يكسان باشد. 
وي در خصوص خدمات پايه كاربردي شبكه ملي اطالعات 
تصريح كرد: همانطور كه در حوزه ارتباطات، اپراتور داريم، 
در حوزه خدمات هم اپراتورها بايد شكل بگيرد تا زندگي 
و كار مردم با اس��تفاده از فناوري تسهيل شود. با اين اقدام 
كشور بيمه خواهد شد. زارع پور با بيان اينكه براي تحقق 
اين اهداف، نيازمند كمك مجلس هستيم، گفت: به ۵۰ هزار 
ميليارد تومان اعتبار نياز داريم. ۲۰ ميليون پورت پرسرعت 
پيش بيني كرديم كه براي خريد آنها بايد به بخش خصوصي 
تسهيالت بدهيم. در اين راستا تبصره اي در اليحه بودجه 
پيش بيني شده و همه دستگاه ها ملزم شدند ابنيه اي كه در 
اختيار دارند را به بخش خصوصي اجاره دهند. متأسفانه 
بخشي نگرش ها موجب كند شدن پروژه هاي ملي مي شود.

 در شانزدهمين جشنواره ملی روابط  عمومی
 از مدير روابط  عمومی فوالد خوزستان تقدير شد

در ش�انزدهمین جش�نواره ملی 
روابط  عمومی، روابط  عمومی فوالد 
خوزستان در چهار بخش رتبه اول 
را کس�ب کرد و از مدی�ر این واحد 

تقدیر شد.
به گزارش خبرنگار روابط  عمومی، 
شانزدهمین جشنواره ملی روابط  
عمومی، ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۰ با حضور 
فرش�اد مهدی پ�ور مع�اون امور 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس�امی، خس�رو رفیعی رییس 
انجمن روابط  عمومی ایران، مهدی 
باقریان عضو انجمن روابط  عمومی 
ایران، سید ش�هاب سید محسنی 
رییس انجمن متخصص�ان روابط  
عمومی و مدیران و کارشناس�ان 
برتر روابط عمومی کشور در سالن 
همایش  سازمان مدیریت صنعتی 

ایران برگزار شد.
فرش�اد مهدی پ�ور مع�اون امور 

مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی وظیفه اصلی روابط  عمومی 
را روشنگری و رفع ابهامات دانست 
و افزود: در دنیایی که سرعت انتشار 
اطاعات باعث شده، اخبار واقعی و 
غیر واقعی همزمان و از مسیرهای 
مختلف به دس�ت مخاطب برسد، 
تمیی�ز دادن اخب�ار صحی�ح ب�ر 
عهده روابط  عمومی اس�ت. یکی 
از اولویت ه�اي روابط عموم�ی 
ارتقاي س�واد رس�انه ای سازمان 
متب�وع، به وی�ژه مدیران اس�ت. 
گف�ت:  ادام�ه  در  مهدی پ�ور 
جریان شناس�ی و آگهی بخش�ی 
 به درون و برون س�ازمان اس�ت  و 
تاثیر گذاری بر حوزه افکار عمومی 
از دیگر کارکرده�ای حوزه روابط  
عمومی اس�ت. س�رعت انتش�ار 
اخبار از چند ساعت به چند لحظه 
کاهش پیدا کرده است و متناسب 

ب�ا آن باید پاس�خگویی از س�وی 
روابط  عمومی ها س�رعت بگیرد. 
پژوهش و افکارس�نجی به همراه 
مطالعات محیطی را در دستور کار 
روابط  عمومی قرار دهید. گزارش 
خبرنگار ما حاکی اس�ت، در پایان 
جشنواره، با انتخاب داوران انجمن 
متخصصان روابط عمومی کشور، 
ش�رکت ف�والد خوزس�تان در 
حوزه های: مستندس�ازی )کتاب 
نمایشگاه تخصصی بومی سازی(، 
بروش�ور، تبلیغ�ات در نش�ریه و 
سرمقاله مقام اول را از آن خود  کرد  
و لوح تقدیر و تندیس جش�نواره 
به غامرضا فروغی نیا مدیر روابط  
عمومی فوالد خوزستان اهدا شد 
و در بخش کارشناسان برتر روابط  
عمومی کشور نیز از عارف عبادی 
و ابراهیم متین سیرت کارشناسان 

روابط عمومی تقدیر شد.



تعادل |
اس��تان كركوك قلب كشور عراق است؛ كه از نقطه 
نظ��ر اقتص��ادي و حوزه هايي چون نف��ت، انرژي، 
كش��اورزي و صنعت جايگاه بسياري خوبي دارد. از 
اين منطقه مي توان به عنوان يك موقعيت استراتك 
تجاري و پ��ل صادراتي اي��ران براي دس��تيابي به 
بازاره��اي عراق نام برد. هرچن��د بنابر آمارها عراق 
همچنان يكي از ش��ركاي عمده تجاري ايران و به 
عنوان دومين مقصد صادراتي ايران به شمار مي رود، 
اما هن��وز نتوانس��ته ايم به چش��م انداز 20ميليارد 
دالري تجارت با اين كش��ور نزديك شويم. چراكه 
مطابق آمارها تجارتمان با عراق هم اكنون در كانال 
هشت ميليارد دالر قرار دارد، كه بايد اين گپ عميق 
با اتصال به بازارهاي عراق پر شود. اما در مورد اينكه 
چرا نتوانس��تيم آنطور كه بايد ب��ه بازارهاي عراق 
دست پيدا كنيم، داليلي مختلفي مطرح مي شود، 
اما به گفته فعاالن بخش خصوصي چالش هايي مثل 
»اعالم تعرفه هاي ناهمگون در مرزهاي مش��ترك، 
صدور بخش��نامه خلق الساعه، بس��ته شدن مرزها 
بدون اط��الع قبلي، عدم ص��دور رواديد بلندمدت 
تجاري، عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران ايراني« 

مانع از رشد روابط با عراق شده است. 

    واكاوي تجارت با عراق 
جديدترين آمار منتشرش��ده از سوي گمرك ايران 
نش��ان مي دهد، در هشت ماه امسال110ميليون و 
300 هزار تن كاال به ارزش 63ميليارد و 100ميليون 
دالر بين ايران و ش��ركاي تجاري آن مبادله شده، 
كه عراق به عنوان مهم ترين شريك تجاري ايران با 
عراق با 21ميليون و 600 هزارتن به ارزش 6ميليارد 
و 100ميليون دالر در جايگاه دوم مقاصد صادراتي 
ايران قرار دارد. اين درحالي است كه بازرگانان فعال 
در بازار ع��راق معتقدند كه حجم تجارت بين ايران 
و عراق بايد به مرز 20 ميليارد دالر در س��ال برسد. 
در همين راستا، در نشس��ت توسعه همكاري هاي 
اقتص��ادي و  صنعتي ايران و عراق كه روزگذش��ته 
برگزار ش��د، روند تجارت دو كش��ور مورد واكاوي 
قرار گرفت. معاون بين الملل اتاق بازرگاني ايران در 
خصوص اهميت توس��عه تجاري با عراق در بخش 
خصوصي گفت: در س��ال هاي گذشته، عراق جزو 
5 كش��وري اس��ت كه ما بيش��ترين همكاري هاي 
اقتصادي و مراودات تجاري را با آنها داريم، ايران و 
عراق دو كشور مهم و تاثيرگذار در منطقه هستند، 
كه توانمندي هاي توليدي بالق��وه زيادي دارند. با 
توجه به روابط ديرينه و اس��تراتژيك ايران و عراق 
معتقدم كه عالوه بر مبادالت كااليي ضرورت دارد 
كه دو كش��ور به صورت مش��ترك به سمت توليد 

بروند.
كرباس��ي با بيان اينكه، هم اكن��ون حجم معادالت 
تجاري دو كشور نزديك به 8 ميليارد دالر است كه 
بايد بس��يار بيشتر شود، گفت: اما مشكالتي در اين 
زمينه وجود دارد مثل اعالم تعرفه هاي ناهمگون در 
مرز هاي مشترك، صدور بخشنامه هاي آني و بسته 

شدن مرز ها بدون اطالعات قبلي، عدم صدور رواديد 
بلندم��دت تجاري براي متخصصي��ن ايراني، عدم 
پرداخت مطالبات پيمانكاران ايراني موانعي هستند 
براي دستيابي به سطوح باالي مراودات اقتصادي، 
رفع اين موانع جزو خواس��ته هاي سرمايه گذاران و 

تجار ايراني است. 
وي افزود: بخش خصوصي ايران آمادگي همكاري 
با بخش خصوصي اس��تان كركوك جهت بازسازي 
زير ساخت ها، جاده سازي، نيروگاه هاي برق، آب و 

فاضالب و كشاورزي و صنايع غذايي را دارد.
ب��ا توجه به تج��ارب خوب بخ��ش خصوصي ايران 
در زمينه اكتش��اف و اس��تخراج معادن و ظرفيت 
خوبي كه كركوك در بخش معادن دارد، اين حوزه 

مي تواند حوزه پيشران همكاري دو كشور باشد.
كرباس��ي گفت: امكان همكاري جهت ش��راكت و 
س��رمايه گذاري مش��ترك در بخش ه��اي دارويي 
و تجهيزات و پزش��كي و كش��اورزي كه در استان 
كركوك وجود دارد. اتاق مش��ترك اي��ران و عراق 
با تش��كيل كميته هاي صنعتي و س��رمايه گذاري 
پروژه هايي كه در كركوك است را شناسايي كنند و 
جهت همكاري به هيات هاي ايراني پيشنهاد بدهند. 
وي ادامه داد، برنامه ريزي اتاق هاي ملي و اس��تاني 
دو كشور، مرتفع نمودن موانع بانكي و ايجاد ساز و 
كار براي مبادالت پول��ي )از جمله مكانيزم تهاتر(، 
زمينه هاي عملي همكاري هاي في مابين در بحث 

گردشگري سالمت بايد در دستور كار قرار گيرد.

    چرا كركوك مهم است؟ 
در اين نشس��ت صباح الدين محمد صالح الصالحي 
رياست اتاق بازرگاني كركوك نيز در اظهاراتي گفت: 
50 درصد مواد صادراتي از ايران به عراق مي رس��د از 
كركوك عبور مي كند و كركوك در نقطه بسيار مهمي 
قرار دارد . مليت ها و اديان مختلف در كركوك كنار هم 
زندگي مي كنند. وي افزود، ما افتخار مي كنيم كه در 
كركوك سرمايه گذاري هاي مشترك انجام بدهيم و 
اين موضوع براي ما بس��يار مهم است، ما از تمام تجار 
ايراني دعوت مي كنيم كه به اقليم كردس��تان عراق 
بيايند. دنبال ارتباط قوي بين استان كركوك و ايران 
هستيم براي رشد و پيش��رفت هر دو كشور، درهاي 

اتاق بازرگاني كركوك هميشه به روي ايران باز است.
از س��وي ديگ��ر، يحيي آل اس��حاق ريي��س اتاق 
مش��ترك بازرگاني اي��ران و عراق هم در نشس��ت 
توسعه همكاري هاي اقتصادي و  صنعتي جمهوري 
اسالمي ايران و عراق در اظهاراتي عنوان كرد كه ما 
هميش��ه در روابط منطقه اي به ويژه با دولت عراق 
عزم جدي داشته ايم كه بايستي سطح روابط فعلي با 
سرعت بيشتري توسعه يابد، اين هم به دليل شرايط 
استراتژيك دو كشور ايران و عراق است. آل اسحاق 
يادآور شد: هم اكنون روابط برادرانه اي با عراق داريم 
و در دولت جديد عزم جدي تري براي توسعه روابط 
به خصوص در حوزه اقتصادي وجود دارد، همچنين 
بايد توجه داش��ت كه اقليم كردستان عراق جايگاه 
ويژه تري براي روابط تج��اري و اقتصادي دارد، در 

خود اقليم، كركوك نقش قلب منطقه عراق را دارد و 
كركوك مي تواند نقش شاهراهي و كليدي ايفا كند.

بنابر توضيحات، موقعيت كركوك از نظر اقتصادي 
چه در حوزه نفت و انرژي و چه در حوزه كش��اورزي 
و صنعت ش��رايط بس��يار خوبي دارد كه از ظرفيت 
قابل توجهي نيز برخوردار اس��ت. ما در چش��م انداز 
توس��عه روابط اقتصادي با عراق ه��دف 20 ميليارد 
دالري داري��م كه دور از ذهن نيس��ت و تا اينجا 17 

درصد هم رشد روابط اقتصادي را داشته ايم. 
وي اضافه كرد: ما در مورد كل كشور عراق يك برنامه 
تجارت 20 ميليارد دالري داريم كه عملياتي ش��دن 
آن، چندان دور از ذهن نيس��ت. ما تا امروز به صورت 
رس��مي در حد 13 تا 1۴ ميلي��ارد دالر تجارت را هم 
تجربه كرده ايم. به گفته آل اسحاق، امسال علي رغم 
همه شرايط 17 درصد رشد تجارت با عراق داشته ايم. 
رابط��ه اقتصادي ايران و عراق بع��د از ايران و چين در 
رتبه دوم روابط اقتصادي ايران قرار دارد. رييس اتاق 
مشترك بازرگاني ايران و عراق گفت: اگر مي خواهيم 
اين روابط پايدار باش��د بايد بلندم��دت فكر كنيم و 
س��رمايه گذاري هاي مشترك داشته باشيم. امكانات 
توسعه اي ما با اقليم بسيار زياد است. عزم بر اين است كه 
مشكالت بروكراسي و ساختاري هم در اولين فرصت 
حل شود. وي تاكيد كرد: آينده رابطه اقتصادي ايران و 
اقليم كردستان روشن و قابل تامل است. تجارت مهم 
است اما استمرار آن مهم تر است. خوشبختانه امكانات 

و زمينه هاي همكاري هاي مشترك وجود دارد.

خبراخبار
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تجارت ريلي مشترك 
از ايران تا چك

رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد با باز ش��دن گره 
حمل و نقل، امكان توسعه قابل توجه روابط تجاري 
مي��ان ايران و جمهوري چك وجود خواهد داش��ت. 
غالمحسين شافعي در جريان ديدار با سفير جمهوري 
چك در تهران، اظهار كرد: جمه��وري چك يكي از 
باثبات ترين اقتصادهاي اروپاي شرقي است كه رشد 
اقتصادي قابل توجهي را تجربه كرده و قوانين مترقي 
در حوزه سرمايه گذاري در مقايسه با ديگر كشورهاي 
ش��رق اروپا دارد.بر اساس اظهارات او اين كشور روند 
خصوصي سازي را نيز با موفقيت پشت سر گذاشته 
و كليه اين موارد جذابيت هاي همكاري با جمهوري 
چك را افزايش مي دهد.شافعي، تعريف پروژه مشترك 
در زمين��ه توليد موتورهاي برقي و تعيين س��وخت 
جايگزين براي خودروها را از جمله زمينه هاي مناسب 
براي همكاري بين ايران و جمهوري چك دانس��ت و 
ادامه داد: دو كش��ور مي توانند در زمينه نيروگاهي، 
صنعت قند، سيمان، كريستال و نيشكر كه در گذشته 
تجربيات موفقي در هم��كاري با هم در اين بخش ها 
داشتند، س��رمايه گذاري كنند.بر اس��اس اظهارات 
رييس پارلمان بخش خصوصي ايران، تنوع رشته اي 
براي تقويت سطح همكاري ها بس��يار باالست و دو 
كشور مي توانند حتي در حوزه پتروشيمي، صنعت 
خودرو، ماش��ين آالت، معدن، لوازم خانگي و انرژي 
با يكديگر همكاري كنند.شافعي در بخش ديگري از 
سخنان خود به موضوع كم آبي شديدي كه در ايران 
با آن مواجه هستيم اشاره و تاكيد كرد: در اين بخش 
بايد با كشورهايي كه تجربياتي در حوزه مديريت منابع 
آبي دارند، همكاري كنيم. او تصريح كرد: دولت ايران 
چون در موقعيت ويژه اي از نظر جغرافيايي قرار دارد و 
گذرگاه اصلي در ارتباط بين جنوب به شمال و شرق 
به غرب اس��ت، در نظر دارد توسعه حمل وتقل ريلي، 
نوسازي و بهس��ازي اين صنعت را در دستوركار قرار 
دهد و با توجه به تجربه جمهوري چك در اين حوزه، 
امكان فعاليت مش��ترك بين دو كش��ور وجود دارد.

رييس اتاق ايران در ادامه با توجه به تاسيس كميته 
مشترك ايران و چك از سوي اتاق ايران ابراز اميدواري 
كرد: كميته متناظر آن در جمهوري چك تاسيس و 
در نهايت زمينه براي ايجاد اتاق هاي مش��ترك مهيا 
شود.جوزف ريختار، سفير جمهوري چك در تهران، 
با اعالم اين خبر كه طبق برنامه ريزي هاي انجام شده 
قرار است هياتي از اين كشور در ماه ژانويه به ايران سفر 
كنند، تاكيد كرد: شركت هايي در حوزه هاي معدن، 
غذا، امور بهداش��تي و ماشين هاي سنگين آمادگي 
خود را براي همكاري با طرف هاي ايراني اعالم كردند. 
از اين منظر به عنوان سفير جمهوري چك در ايران 
سعي مي كنم در نمايشگاه هاي مختلفي كه در ايران 
برگزار مي ش��ود حضور پيدا كنم و ضمن آشنايي با 
ظرفيت هاي موجود در ايران امكان برقراري ارتباط 
بين ش��ركت هاي ايراني و جمهوري چك را فراهم 
سازم. او ضمن ابراز خرسندي از مهيا شدن امكانات 
براي برگزاري كميس��يون مش��ترك بي��ن ايران و 
جمهوري چك در آينده نزديك، گفت: با وجود اينكه 
شركت هاي عالقه مند به حضور در بازار ايران تعداد 
قابل توجهي هستند؛ اما به دليل مشكالت انتقال پول 
زمينه همكاري فراهم نمي شود البته سفارت سعي 
دارد راه هايي را براي امكان احياي مناسبات بين دو 
كشور در نظر گرفته و براي اين شركت ها توضيح دهد.

خودروساز
نقدينگي قطعه ساز را بلعيد

تسنيم|دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و 
قطعه سازان كشور با بيان اينكه امروز قطعه ساز بايد 
مواد اوليه را نقدي و چه بسا چند برابر قيمت جهاني 
خريداري اما محصوالت خود را به صورت مدت دار به 
خودروساز بفروشد، گفت: امروز خودروساز نقدينگي 
قطعه ساز را بلعيده است. آرش محبي نژاد در خصوص 
تعلل ستاد تنظيم بازار در اعالم قيمت هاي خودرو 
و تشديد مشكالت قطعه سازان گفت: قطعه سازان 
هميشه بين دو سنگ آسياب تأمين كنندگان مواد 
اوليه داخلي و خارجي و خودروساز له مي شوند و هيچ 
حمايتي از آنها ص��ورت نمي گيرد.وي با بيان اينكه 
امروز قطعه ساز بايد مواد اوليه را نقدي و چه بسا چند 
برابر قيمت جهاني خريداري كند اما محصوالت خود 
را به صورت مدت دار به خودروس��از بفروشد، افزود: 
امروز خودروساز نقدينگي قطعه ساز را بلعيده است و 
تغييراتي را در خريد قطعه انجام نمي دهد. به نوعي 
همه چيز را به تعيين تكليف قيمت خودرو موكول 
كرده است.دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه 
و قطعه سازان كشور، گفت: در حال حاضرمطالبات 
تعيين تكليف نشده قطعه س��ازان از زنجيره تأمين 
داخلي بيش از ۴0 هزار ميليارد تومان است با در نظر 
گرفتن اين موضوع ميزان مطالبات معوق به 1۴ هزا 
ميليارد تومان رسيده و فقط حدود 25 الي 30 هزار 
ميليارد تومان از بدهي خودروسازان به قطعه سازان و 
زنجيره تامين در قالب ال سي، خريد دين و قرادادهاي 
سه جانبه تفاهم نامه ها و ...تعيين و تكليف شده و كل 
بدهي خودروساز به زنجيره تامين بيش از 70 هزار 
ميليارد تومان اس��ت.محبي نژاد با اعالم اينكه اين 
مطالبات كمرشكن باعث مي شود كه قطعه سازاني 
كه واقعا اخالقي كار كرده و توليد باكيفيت دارند با 
ضرر روبه رو و حتي مجبور به توقف فعاليت ش��وند، 
تصريح كرد: امروز اكثر قطعه س��ازان در اين شرايط 
قرار دارند و با ضرر و زيان سنگين به سختي فعاليت 
خود را ادامه مي دهند. متأس��فانه در اين ش��رايط 
معدود قطعه س��ازاني هستند كه براي جلوگيري از 
افزايش زيان از كيفيت مي زنند. وي با بيان اينكه اين 
مشكالت باعث مي شود چرخه تأمين و توليد قطعه با 
خطر جدي روبرو شود، گفت: در حال حاضريك سوم 
قطعه سازان كشور تعطيل هستند و اگر اين روند ادامه 
پيدا كند پيش بيني مي كنيم تا پايان سال تعطيلي 

قطعه سازان به نصف كل قطعه سازان برسد.

ورود صمت به نصب برند دوو 
روي محصول ايراني

خبرگزاري تسنيم | مديركل دفتر صنايع فلزي و 
لوازم خانگي وزارت صنعت با ارسال نامه اي به مديريت 
شركت اسنوا خواستار پاسخ اين توليدكننده در نحوه 
همكاري خود با برند دوو ش��د. اوايل مهرماه امس��ال 
بود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي در راستاي 
حمايت از توليد داخل و ممنوعيت واردات محصوالت 
كره اي نامه اي به مقام معظم رهبري نوشتند و ايشان 
هم به درستي بر ممنوعيت اين واردات تأكيد كردند، 
اما متأسفانه برخي توليدكنندگان داخلي كه بايد در 
خط مقدم حمايت از برند ايراني باش��ند، بعضًا در اين 
موضوع خودشان چالش زا شدند و براي اينكه كاالي 
خود را بفروش��ند، يا خداي نكرده با قيمت باالتري به 
مصرف كننده عرضه كنند، به روي كاالي توليد داخل 
مارك خارجي نصب مي كردند، اين در حالي است كه 
توليدكننده بايد اولين مبّلغ مارك و برند ايراني باشد. 
با تشديد انتقادات و سلسله گزارش هاي خبرگزاري 
تسنيم درباره ابهامات اينگونه فعاليت ها در بازار لوازم 
خانگي انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
نيز طي اطالعيه اي اعالم ك��رد: ورود لوازم خانگي با 
برند هاي كره اي به داخل كش��ور و عرضه آن در بازار 
بعد از اعمال ممنوعيت واردات، قاچاق محسوب شده و 
خريد و فروش آن ممنوع است. همچنين لوازم خانگي 
توليد داخل كه به هر نحو با برچسب برند خارجي در 
بازار عرضه مي ش��وند نيز فاقد اصالت خارجي و فاقد 
تكنولوژي روز شركت صاحب برند خارجي هستند.

در پاس��خ به ابهامات وارده بر نصب برن��د دوو بر روي 
محصوالت ايراني، محمد حسين فهيمي، مديرعامل 
اين گروه صنعتي طي يك نشست خبري گفت: شايد 
دوستان سوءبرداشتي دارند كه ناشي از اطالعاتي بوده 
كه در اختيار آنها قرار گرفته است. برند دوو برند خارجي 
است كه در داخل كشور توليد مي شود، اينطور نيست 
كه تنها نمايندگي فروش داشته باشيم.وي در پاسخ 
به اينكه در صورت محكوم ش��دن دولت كره جنوبي 
و خريد دوو چطور قرارداد اس��تفاده از برند را منعقد 
كرده ايد، گفت: مالكيت برند دوو به ما بازگردانده نشد 
ولي به علت تحريم ها مي خواستند پول ما را پرداخت 
نكنند كه محكوم به پرداخت اين پول شدند. اين پول 
درحال بازپس گيري اس��ت. البته ما برند دوو را اجاره 
كرده ايم اما مواردي مانند ال جي و سامسونگ در ايران 
تنها نمايندگي فروش داشتند.با توجه به صحبت هاي 
مديرعامل گروه صنعتي انتخاب اين واحد توليدي برند 
دوو را اجاره كرده است و خبري از استفاده از تكنولوژي 
كره اي در محصوالت نيست بلكه داخلي سازي صورت 
گرفته و اين توليدكنن��ده بر روي محصولي كه تا 75 

درصد داخلي شده، نام برند كره اي درج مي كند. 

 متروي تهران
صحنه اجراي بيستمين جشنواره

نمايش هاي آييني و سنتي
 سرپرست معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: همزمان با آغاز 
بيستمين جشنواره نمايش هاي آييني و سنتي، متروي 
تهران ميزب��ان اجراي بخش ميداني اين جش��نواره 
مي باشد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه سيد محمد 
نقي��ب افزود: به منظ��ور ترويج هنرهاي نمايش��ي و 
همزمان با بيستمين جشنواره نمايش هاي آييني و 
سنتي در پهنه رودكي، ايستگاه هاي متروي تئاترشهر 
و ميدان جهاد صحنه اج��راي نمايش هاي منتخب 
مي باش��د. وي با اش��اره به اينكه اجراي نمايش هاي 
اين جشنواره در متروي تهران طبق جدول دبيرخانه 
جشنواره، از شانزدهم تا بيس��تم آذرماه 1۴00 ارايه 
شده گفت: عالقه مندان مي توانند با حضور در ايستگاه 
تئاترش��هر از س��اعت 11 و ايس��تگاه ميدان جهاد از 
ساعت 16:30 ش��اهد نمايش هنرمندان و گروه هاي 
مختلف نمايشي باشند. نقيب گفت: در اين جشنواره 
مسافران شهر زيرزميني ش��اهد اجراي نمايش هاي 
سنتي همچون خيمه شب بازي، شبيه گرداني، نقالي، 
پرده خواني و س��ياه بازي خواهند بود. گفتني اس��ت 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در تعاملي 
كه با دبيرخانه بيستمين جشنواره نمايش هاي آييني و 
سنتي دارد عالوه بر اجراي بخش ميداني اين جشنواره 
در ايس��تگاه هاي منتخب، در زمينه اطالع رس��اني 

جشنواره در فضاهاي مترو نيز همكاري داشته باشد.

سياست فوالد مباركه قطع 
وابستگي به زاينده رود است

مدير انرژي و سياالت فوالد مباركه به مصرف 2.2 ليتر 
به ج��اي 16.5 ليتر براي توليد يك كيلو فوالد اش��اره 
كرد و گفت: متأسفانه از ابتداي ساخت فوالد مباركه و 
بهره برداري آن همواره هجمه هايي عليه شركت هايي 
وجود داشته اس��ت؛ اما سياس��ت فوالد مباركه قطع 
وابستگي به زاينده رود اس��ت. قرارداد تأمين آب فوالد 
مباركه از سال 56 منعقد شده درحالي كه در سال 5۴ 
قرار بوده شركت به نام British Steel در منطقه فوالد 
مباركه ساخته شود و در اصل حقابه فوالد مباركه از آنجا 
اس��ت. به گزارش روابط عمومي فوالد مباركه: »سيد 
امير طباطباييان« در اين خصوص، اظهار داشت: اما در 
سال هاي بعد يعني از سال 56 و 57 تا آخرين قراردادي 
كه در سال 62 با آب منطقه اي داشتيم، ديماند اختصاص 
يافته ۴0 ميليون مترمكعب آب بود كه براي توليد 2.۴ 
ميليون تن فوالد در نظر گرفته شده بود. با توجه به مقدار 
ديماند، براي توليد هر كيلوگرم فوالد بايد 16.5 ليتر آب 
مصرف مي كردي��م، درحالي كه هيچگاه اين اتفاق رخ 
نداد. پيش بيني مي شود در س��ال 1۴00 مصرف آب 
فوالد مباركه تا پايان سال به 1۴ ميليون مترمكعب برسد.

چراحجممبادالتتجاريتهران–بغداداز۸ميليارددالرفراترنرفت؟

پل صادراتي ايران  به بازار عراق 

درمالقاتسفيربريتانياورييساتاقتهرانمطرحشد

توقف پروژه 10ميليارد دالري با بريتانيا 
تعادل |

بريتانيا شركت هاي انگليس��ي را براي همكاري با 
ايران ترغيب مي كند. اين را سفير بريتانيا مي گويد. 
سايمون شركليف، س��فير جديد انگليس در ايران 
در دي��دار با رييس ات��اق تهران از انگي��زه و تمايل 
شركت هاي انگليسي براي همكاري با شركت هاي 
ايراني به ويژه در حوزه صنايع غذايي، كش��اورزي و 
بهداشت و سالمت سخن گفت. اين در حالي است 
كه به گفته رييس اتاق تهران، پس از ش��كل گيري 
برجام ، قراردادهايي ب��ه ارزش تقريبي 10 ميليارد 
دالر ميان دو كش��ور منعقد ش��د كه اج��راي اين 
قراردادها ب��ا خروج امري��كا از برجام و بازگش��ت 

تحريم ها متوقف شده است.

    مهم مانع تجارت با انگليس
رييس اتاق بازرگاني تهران در ديدار با سفير جديد 
انگليس در ايران، با اش��اره به اينكه س��طح روابط 
اقتصادي ايران و انگلس��تان به ويژه پس از برگزيت 
قابل ارتقاست، توضيح داد: به دليل خروج انگلستان 
از اتحادي��ه اروپا مي ت��وان مبادالت��ي را بر مبناي 
ارز محلي دو كش��ور به انجام رس��اند؛ اما مهم ترين 
مساله اي كه در برابر توسعه مناسبات اقتصادي دو 
كشور مانع ايجاد كرده، مسائل بانكي است. مساله اي 
كه سبب ش��ده، اين مراودات به طور مستقيم ميان 
دو كشور برقرار نباشد. بنابراين بايد ببينيم چگونه 

مي توان اين مساله را حل كرد.
خوانساري در ادامه با بيان اينكه بيش از 50 درصد 
اقتصاد كشور در تهران راهبري مي شود، از آمادگي 
ات��اق بازرگاني ته��ران براي معرفي ش��ركت هاي 
معتبر ايران��ي در حوزه هاي مختلف براي همكاري 
با شركت هاي انگليسي س��خن گفت و افزود: البته 
بايد از طريق اعتمادسازي بتوانيم مسائل بانكي را 

مرتفع كنيم.
وي همچني��ن به پوش��ش باالي واكسيناس��يون 
در اي��ران و امكان تبادل هيات ه��اي تجاري ميان 
دو كش��ور اش��اره كرد و گف��ت: در عين ح��ال، با 
بهره گيري از ام��كان فضاي مج��ازي نيز مي توان 

 زمين��ه ارتباط فع��االن اقتصادي دو كش��ور را نيز
 فراهم كرد. به گ��زارش روابط عمومي اتاق تهران، 
در ادامه اين جلسه سايمون شركليف، سفير جديد 
انگلي��س نيز با بيان اينكه فرصت ه��ا و انگيزه براي 
همكاري هاي اقتصادي با ايران بس��يار اس��ت، اين 
گزاره را تاييد كرد كه پس از برگزيت، امكان ارتقاي 
سطح مناسبات اقتصادي و تجاري بيش از گذشته 

فراهم است.
وي در ادامه، گام نخس��ت براي افزايش مراودات را 
يافتن راه حلي براي مبادالت بانكي دانست و گفت: 
يكي از مش��كالتي كه در مسير نقل و انتقاالت مالي 
وجود دارد، آن اس��ت كه اغلب بانك هاي بريتانيايي 
ماهيتي بين المللي دارند و تحريم ها در برابر همكاري 
آنها با ايران مانع ايجاد مي كند. اما با وجود همه اين 
مشكالت، ش��ركت هاي ما به ارتباط با شركت هاي 
ايران��ي در حوزه ه��اي صنايع غذايي، كش��اورزي و 
بهداشت و سالمت عالقه مند هستند و اين تمايل به 

ويژه در يك سال گذشته بيشتر شده است.

     حمايت از شركت ها براي همكاري با ايران
در ادامه اي��ن مالق��ات، مايكل بردل��ي، مديركل 
بازرگاني و سرمايه گذاري سفارت بريتانيا در ايران 
اظهار كرد: دول��ت انگليس پس از س��ال 2018 و 
خروج امريكا از برجام، حمايت از شركت هاي متبوع 
خود را ب��راي تجارت با ايران ادام��ه داد. همچنين 
طي اين م��دت، رويدادهاي تجاري براي تداوم اين 
ارتباطات و پش��تيباني از مبادله با ايران نيز برگزار 

شده است.
وي با بي��ان اينكه همه گي��ري كرونا موجب تنزل 
مناسبات تجاري ايران با ساير كشورها شد، گفت: 
با وجود مش��كالتي كه وجود دارد، ارزش مبادالت 
رس��مي ايران و انگليس س��االنه به ح��دود 200 
الي 300 ميليون دالر مي رس��د كه بيش��تر شامل 
محصوالت غذايي، دارويي و كشاورزي است. البته 
با احتساب مبادالت غيررسمي كه عمدتا از طريق 
كش��ورهايي چون امارات و تركيه انجام  مي گيرد، 

ارزش مبادالت افزايش پيدا مي كند.

مديركل بازرگاني و سرمايه گذاري سفارت بريتانيا 
سپس از عالقه مندي شركت هاي بريتانيايي براي 
همكاري با شركت هاي ايراني سخن گفت و افزود: 
اين تمايل بيش��تر در ميان ش��ركت هاي كوچك 
و متوس��ط ديده مي ش��ود كه منافعش��ان به دليل 
ش��رايط تحريمي چندان به خطر نمي افتد.وي در 
ادامه به برگزاري وبيناري طي ماه هاي گذشته براي 
آش��نايي فعاالن اقتصادي انگلستان با شركت هاي 
ايراني اشاره كرد و گفت: چنانچه مذاكرات به نتيجه 
برسد، اين اميدواري وجود دارد كه روابط اقتصادي 
دو كشور با وجود پتانسيل هاي موجود به وضعيت 
سال 2016 بازگردد. در آن مقطع، قراردادهايي در 
حوزه صنايع هوايي، احداث نيروگاه هايي در حوزه 
تجديدپذيرها، صنايع زيرساختي و هيدروكربوري 
به امضا رس��يده بود ك��ه انتظار اين اس��ت كه اين 

قراردادها بار ديگر به جريان بيفتد.

   توقف هشت پروژه با اعمال تحريم ها
در ادامه، محمد طاهري كه ب��ه نمايندگي از اداره 
سوم غرب اروپاي وزارت امور خارجه در اين نشست 
حضور يافته بود، گفت: پي��ش از اعمال تحريم ها، 
روابط س��ازنده اي ميان ايران و بريتانيا برقرار بود. 
چنانكه حجم مبادالت در سال 2017 به حدود 566 
ميليون دالر رسيد و ارزش همكاري هاي اقتصادي 

دو كشور حدود 10 ميليارد دالر برآورد مي شد.
وي سپس با اشاره به زمينه هاي همكاري دو كشور 
گفت: پيش از اعمال تحريم ها، هشت پروژه در ايران 
تعريف شده بود كه قرار بود با همكاري شركت هاي 
بريتانيايي اجرا ش��ود. پروژه هايي از قبيل ساخت 
ورزش��گاه ۴0 هزار نفري بانوان، س��اخت و تجهيز 
نخس��تين مركز جام��ع درمان س��رطان در ايران، 
احداث مركز پروتون درماني با مشاركت يك شركت 
بلژيكي و احداث نيروگاه خورشيدي به ارزش 800 
ميليون يورو كه با بازگش��ت تحريم ها متوقف شد. 
نمايندگان سفارت انگلستان مي توانند تداوم اجراي 
اين پروژه ها را با حضور شركت هاي انگليسي مورد 

پيگيري قرار دهند.
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خبرروز

تزريق بيش از ۱۰۸ ميليون ُدز واكسن كرونا در كشور 
مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كش��ور به ۱۰۸ ميليون و ۴۱۵ هزار و ۱۳۱ ُدز رسيد. تاكنون ۵۸ ميليون و ۲۹۴ هزار و 
۷۸۷ نفر ُدز اول، ۴۸ ميليون و ۵۴۵ هزار و ۳۶۲ نفر ُدز دوم و يك ميليون و ۵۷۴ هزار و ۹۸۲ نفر نيز ُدز سوم واكسن كرونا را 

تزريق كرده اند. مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۱۰۸ ميليون و ۴۱۵ هزار و ۱۳۱ ُدز رسيد. 
اين در حالي اس��ت كه مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۰ هزار و ۳۵۶ نفر و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ 
ميليون و ۱۴۱ هزار و ۳۳۵ نفر رسيد. همچنين سه هزار و ۲۱۳ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 

ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

آسيب هاي اجتماعي 
حاصل فاصله طبقاتي

 متأسفانه مطابق آمارهاي موجود هر ساله بيش از ۱۵ 
درصد آسيب هاي اجتماعي رشد داشته اند. باتوجه 
به اينكه آسيب هاي اجتماعي پديده هاي متغير و 
نسبي هستند ممكن است برحسب زمان و مكان 
تغيير يابند. به هر حال از عمده ترين آس��يب هاي 
اجتماعي رايج در جامعه ما مي توان به پرخاشگري، 
خودكشي، اعتياد، قاچاق مواد مخدر، سرقت و جرايم 
مالي و روسپيگري و فرار دختران از خانه اشاره كرد. 
مشكل وقتي جنبه فردي دارد ممكن است براي حل 
آن همكاري روانشناسان و مشاورين حوزه ضروري 
به نظر برس��د اما در خصوص آسيب ها و مشكالت 
اجتماعي با توجه به تفاوت زمينه ها، انگيزه ها، ابعاد و 
علل آسيب نيازمند بررسي دقيق و مطالعه ريشه هاي 
ايجاد آسيب و انحرافات در جوامع هستيم به طوركلي 
جوامعي كه آسيب اجتماعي در آنها باالست چندين 
ويژگي عمده دارند: فاصله طبقاتي در آنها محسوس 
است. در معرض تغييرات سريع فرهنگي هستند. 
در زمينه ارتباطات تغييرات قابل مالحظه اي دارند. 
اما اگر بخواهيم مهم ترين عامل بروز اين معضالت 
را مورد بررس��ي قرار بدهيم، به نابرابري اقتصادي و 
اجتماعي خواهيم رسيد. گاهًا فرد در موقعيت خود 
نقش هاي اجتماعي مناسب را نمي يابد. عدم تعهد 
به معيارها و تردي��د در اصالت آن، عدم پايبندي به 
قوانين و سرانجام كشش به سوي انحرافات اجتماعي 
ايجاد خواهد شد. همچنين مسائل فرهنگي حاكم بر 
محالت فقير نشين شايد منشأ بسياري از انحرافات 
باشد. اما وقتي از فاصله طبقاتي صحبت مي كنيم، 
در واقع به صراحت از وضعيت اقتصادي و معيشتي 
افراد ياد مي كنيم، هر چه فرد در شرايط اقتصادي و 
معيشتي بدتري قرار بگيرد، تمايل رفتن به سمت 
رفتارهاي ناهنجار بيشتر مي شود. اينكه افراد در اين 
شرايط به باوري مي رسند كه جامعه حق آنها را نداده 
و بايد براي به دست آوردن حق و حقوق خود دست به 
هر كاري بزنند. ما نمي توانيم نسبت به آنچه در جامعه 
رخ مي دهد بي تفاوت باشيم اما از طرف ديگر اين توقع 
را از افراد داشته باشيم كه در چارچوب اخالقي جامعه 
حركت كنند و كسي دچار انحراف نشود. اينكه برخي 
افراد حتي با تجربه سخت ترين شرايط هم راه درست 
زندگي را در پيش مي گيرند، بس��تگي به ظرفيت 
و توان پذيرش هر فرد دارد. در ش��رايط كنوني كه 
متاسفانه فاصله طبقاتي در جامعه بيداد مي كند، ما 
با افزايش آمار زورگيري، دزدي و ... مواجه هستيم، 
چه مساله اي باعث مي شود تا پليس كشور از مردم 
بخواهد در مقابل زورگيرها مقاومت نكنند، چرا 
كه بارها و بارها به دليل همين مقاومت ها افراد جان 
خود را از دست داده اند. به هر حال اگر قرار باشد، 
شرايط را به گونه اي فراهم كنيم كه آمار آسيب هاي 
اجتماعي كاهش پيدا كند، بايد زير ساخت هاي 

اجتماعي را مورد بررسي قرار دهيم.

رويدادرويخطخبر

اين روزها وقتي صحبت از بيماري مي شود، بيشتر 
به بيماري هاي شناخته شده فكر مي كنيم و اغلب ما 
با بيماري هايي كه از نظر متخصصان به بيماري هاي 
نادر معروفند آشنايي دقيقي نداريم. اينكه مبتاليان 
به اين بيماري ها با چه مشكالتي دست و پنجه نرم 
مي كنند و وضعيت آنها در ش��رايط كنوني چگونه 
است، مساله اي است كه بايد از زبان كارشناسان امر 
بشنويم. رييس هيات مديره بنياد بيماران نادر ايران 
با بيان اينكه در كشور، ۳۵۵ گونه بيماري نادر وجود 
دارد كه »اس ام اي« يكي از اين گونه ها است، گفت: 
بر اساس آمار و اطالعات سازمان جهاني بهداشت، 
نزدي��ك به ۶ تا ۸ هزار گونه بيم��اري نادر در جهان 
وجود دارد. ياسر داووديان با تاكيد بر اينكه به دليل 
عدم اطالع رساني درست و دقيق در كشور، بسياري 
از افراد تعريف درس��تي از اين بيماري ه��ا ندارند، 
خاطرنشان كرد: بيماري ها به دو دسته بيماري هاي 
واگير و بيماري هاي غيرواگير تعريف مي شوند كه در 
اين ميان، بيماري هاي غيرواگير نادر هستند و اگر 

تعداد آنها زياد شود شايع مي شوند.

     بيماري هاي نادر و آمارهاي رو به افزايش
او ادامه داد: بر اساس آمار و اطالعات سازمان بهداشت 
جهاني، از هر ۱۰ هزار نفر، دو تا پنج نفر درگير بيماري 
نادر مي شوند و نزديك به ۶ تا ۸ هزار گونه بيماري نادر 
در جهان وجود دارد كه در ايران ۳۵۵ گونه بيماري 
نادر وجود دارد اما برداش��ت ما اين است كه به دليل 
ژنتيكي بودن بيماري هاي نادر، تا ۵۰۰ گونه افزايش 

پيدا مي كند و »اس ام اي« يكي از اينگونه ها است.
رييس هيات مديره بني��اد بيماران نادر ايران با بيان 
اينكه اين گونه بيماري ها تيپ هاي مختلفي دارند، 
تصريح كرد: در ايران، بيماري يا نادر اس��ت يا شايع 
اما چون تعاريف و عناوين مختلفي در كشور وجود 

دارد بودجه هاي مختلف��ي براي همين موضوعات 
اختصاص مي يابد كه متاسفانه جايي كه بايد هزينه 
شود به كار نمي رود و در جاهاي ديگر هزينه مي شود.

    انجمني با شعار »بيمار نادر تنها نيست«
داووديان با تاكيد بر اينكه بيش از ۱۴ سال است 
كه بني��اد بيماران ن��ادر جمله »بيم��ار نادر تنها 
نيس��ت« را س��رلوحه قرار داده و تكرار مي كند، 
خاطرنش��ان كرد: اينكه امروز شاهديم اجتماعي 
صورت مي گيرد و تحصني اتفاق مي افتد به دليل 

عدم اطالع رساني و آگاهي درست است.
او يادآور شد: به دليل همين اشكال و ايراد، سند ملي 
بيماري هاي نادر كه يك نقشه راه و برنامه راهبردي 
است را با هدف بهبود وضعيت و پيشگيري از شيوع 
بيماري هاي نادر و همچنين اطالع رساني به جامعه 
هدف و ضرورت انجام آزمايش غربالگري براي كساني 
كه امروز قص��د ازدواج دارند تدوين و ابالغ ش��د اما 
متاسفانه هنوز اجرا نشده تا دستگاه ها مكلف شوند 
در خصوص بيماران نادر اقدامات الزم را انجام دهند. 
به عنوان مثال سازمان تامين اجتماعي مكلف شود كه 
همه ۳۵۵ گونه بيماران نادر را تحت پوشش قرار دهد.

    حذف غربالگري؛ افزايش بيماران نادر
رييس هيات مديره بنياد بيماران نادر ايران با ابراز 
نگراني از حذف غربالگري در طرح جواني جمعيت 
و اينكه نبود غربالگري باعث مي شود تعداد بيماران 
نادر در كشور افزايش يابد، خاطرنشان كرد: به دليل 
اينكه دس��تگاه هاي مرتبط در مورد بيماران نادر 
هنوز به يك اجماع نرسيده اند آمار دقيقي از تعداد 
اين بيماران در دسترس نيست. اما بر اساس پيش 
بيني و آمار س��ازمان جهاني بهداشت، حدود سه 

ميليون بيمار نادر در ايران وجود دارد.

او درباره تامين داروي بيماران نادر هم توضيح داد: 
داروهاي بيماري هاي نادر، ارفان دراگ است و در 
سازمان ملل متحد، سازمان جهاني بهداشت و هم 
اتحاديه اروپا مسائل و دغدغه هاي دارويي آن حل 
شده است. در كشور ما هم با تدبير و ورود اشخاص 
و نخب��گان ملي كش��ور دغدغه تامي��ن دارو حل 
شدني اس��ت ضمن اينكه ضروري است و وزارت 
بهداش��ت و دانش��گاه هاي علوم پزشكي كشور با 
هم به تفاهم برسند تا اداره اي به نام بيماران نادر 

تشكيل شود تا اين موضوعات جمع شوند.
ريي��س هيات مديره بني��اد بيماران ن��ادر ايران با 
يادآوري اينك��ه بيماري هاي ن��ادر درمان قطعي 
ندارند، اظهار داشت: برخي از اين بيماري ها حتي 
نياز به دارو ندارند همانند اوتيسم كه پيش فعالي 
يا كم فعالي و نياز ب��ه گفتاردرماني دارند. اما نكته 
حائز اهمي��ت اينكه در م��ورد داروي بيماران اس 
ام اي كه به شدت گران اس��ت و توليد آن منحصر 
به چند كشور است پس ضروري است ارز و بودجه 
مخصوص��ي براي آن در نظر گرفته ش��ود. باتوجه 
به اينك��ه بني��اد بيماري هاي نادر عض��و مجامع 
جهاني است مي تواند در تحقق يافتن و تسريع در 
رايزني هاي مربوط به داروهاي نادر در كنار دولت 
و وزارت بهداش��ت باش��د تا اقدام��ات الزم در اين 
خصوص صورت پذيرد. داووديان با تاكيد بر اينكه 
متاسفانه بانك اطالعات جامعي از بيماران نادر در 
دسترس نيست، تشريح كرد: اگر اين اتفاق بيافتد 
به صورت جامع مي توانيم تعداد آمار دقيق افرادي 
كه درگير بيماري نادر هس��تند دسترس��ي پيدا 
كرده و آنان را شناس��ايي كنيم. ضمن اينكه هدف 
ما هم شناسايي، جلوگيري از شيوع اين بيماري ها، 
اطالع رس��اني، هدف گذاري، هدفمندي و اشراف 

جامعه به اين بيماري و عالئم آن است.

۳۵۵گونهبيمارينادردركشوروجوددارد ماموريتهاي۶برابرياورژانسدرپيكهايكرونا
در ح��ال حاض��ر روزي ۷۵۰۰ و ت��ا 
۸۰۰۰ تم��اس داريم كه به نس��بت 
آخرين پيك كرونا در تير و مرداد ماه 
امس��ال، آمار ماموريت هاي اورژانس 
بسيار كمتر شده است. رييس مركز 
اورژان��س تهران با بي��ان اين مطلب 
گف��ت: : زمان قب��ل از كرون��ا، يعني 
حدودا آبان ماه سال ۹۸ روزانه هفت 

هزار و ۲۰۰ تماس داشتيم اما بعد از كرونا و حتي 
در تير ماه س��ال ۱۴۰۰ روزانه تا ۲۰ هزار تماس 
داشتيم. تماس ها نزديك به س��ه برابر شده بود 
و ماموريت ه��اي اورژانس نيز نس��بت به همين 
 ميزان افزايش يافته بود. دكتر يحيي صالح طبري 
اف��زود: در حال حاضر روزي ۷ ه��زار و ۵۰۰ تا ۸ 
هزار تماس داريم كه به نس��بت تير و مرداد ماه 
س��ال جاري زمان پيك كرون��ا، در حال حاضر 
خوش��بختانه آمار ماموريت بس��يار كمتر شده 

اس��ت. در اوج كرونا تقريبا تماس ها 
شش برابر شده بود. فعال ماموريت ها 
هم كاهش پيدا ك��رده كه اميدواريم 
در اين وضعي��ت باقي بماند. او گفت: 
به نسبت جمعيتمان در اورژانس هاي 
كشور بيش��ترين تعداد شهيد مدافع 
س��المت را داش��تيم. تكنسين هاي 
اورژانس وارد خانه فردي مي ش��وند 
كه از شرايطش اطالعي ندارند، مشخص نيست 
مددجو مبتال به كوويد است يا خير و با اين حال 
بايد به افراد خدمات ارايه كنند. سرپرست مركز 
اورژانس تهران اظهار كرد: تكنسين هاي اورژانس 
در صحنه تصادف خدمات ارايه مي كنند در حالي 
كه از بيماري هاي مددجو مطلع نيس��تند؛ پس 
تكنسين در معرض انواع خطرات است اما باكي از 
اين خطرات ندارد چرا كه هدف نهايي اش نجات 

جان انسان هاست. 

كشفترياكدربستههايشكالت
دقت و هوش��ياري كاركن��ان پليس 
فرودگاه حضرت ام��ام)ره( منجر به 
كشف هفت كيلوگرم ترياك جاسازي 
ش��ده در بس��ته هاي ش��كالت شد. 
فرمانده پليس فرودگاه هاي كش��ور 
با اع��الم اين خبر گفت: در راس��تاي 
مبارزه ب��ا قاچاق مواد مخ��در كه به 
صورت ويژه دنبال مي شود، كاركنان 

پليس مستقر در فرودگاه حضرت امام )ره(، حين 
انجام وظيفه و اقدامات كنترلي، به بار همراه يكي 
از مس��افرين خروجي به مقصد آلمان مشكوك 

شدند. سرهنگ محسن عقيلي افزود: 
در بازرس��ي دقيق از ب��ار همراه وي 
مقدار هفت كيلوگ��رم مواد مخدر از 
نوع تري��اك كه بط��رز ماهرانه اي در 
بس��ته هاي شكالت جاس��ازي شده 
بود كشف شد. او با بيان اينكه مبارزه 
با جرايم به ويژه موادمخدر با جديت 
تمام و همه جانبه پيگيري مي ش��ود، 
عنوان داش��ت: متهم دستگير و به همراه پرونده 
متشكله جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع 

قضايي شد.

رشدنگرانكنندهپاندميديابتدرجهان
نتايج يك گزارش جديد نشان دهنده 
رش��د نگران كننده پاندمي بيماري 
ديابت در جهان است. بيماري ديابت 
ب��ا س��رعت هش��دار دهنده اي رو به 
گس��ترش اس��ت. يك نفر از هر ۱۰ 
فرد بزرگسال در جهان- حدود ۵۳۷ 
ميليون نفر- اكنون به بيماري ديابت 

دچار هستند.
 اين رقم بيش از ابتالي ۴۶۳ ميليون بزرگس��ال 
به بيماري ديابت در س��ال ۲۰۱۹ است و حاكي 
از چالش جدي جهاني در حوزه سالمت فردي، 
خانوادگي و اجتماعي است. اكنون بيماري ديابت 
در ميان ۱۰ عامل اصلي مرگ و مير جهاني قرار 
دارد كه موجب مرگ حدود ۶.۷ ميليون انس��ان 
در س��ال ۲۰۲۱ بوده اس��ت. آفريقا شش درصد 
از اين م��رگ و ميرها را به خ��ود اختصاص داده 

و از هر ۲۲ فرد بزرگس��ال در آفريقا 
ي��ك نف��ر )۲۴ ميليون( ب��ه ديابت 
مبتالس��ت. پيش بيني ه��ا حاكي از 
آن اس��ت كه تا س��ال ۲۰۴۵ حدود 
۷۸۳ ميليون بزرگس��ال در جهان به 
بيماري ديابت مبتال باشند. با چنين 
افزايش ش��ديدي كه انتظار مي رود 
در ش��يوع جهاني اين بيماري شاهد 
باش��يم واضح اس��ت كه ديابت از كنترل خارج 
مي ش��ود و ديگر نمي ت��وان آن را ناديده گرفت. 
امس��ال صدمين سالگرد كش��ف انسولين است. 
انسولين هورموني است كه سطح گلوكز خون را 
كاهش مي دهد. از اين رو هرگز زمان مناسب تري 
براي انعكاس تاثير ديابت و تاكيد بر نياز فوري به 
منظور بهبود دسترس��ي به مراقبت از ميليون ها 

بيمار مبتال به ديابت وجود نداشته است.

گليماندگار|
 بعد از دو س��ال كه پاندم��ي كرونا باعث 
تعطيل��ي مدارس ش��ده بود، ح��اال اين 
آلودگي هواست كه باعث شده مهدكودك ها و مدارس 
تهران و ۴ شهرستان ديگر اين استان تعطيل شوند. بعد 
از مدت ها جنگ و جدل در مورد بازگش��ايي مدارس، 
حاال عامل كشنده ديگري آن را به تعطيلي كشانده است. 
آلودگي هوا؛ معضلي كه سال هاست پايتخت نشينان و 
البته ديگر كالن شهرهاي ايران با آن دست و پنجه نرم 
مي كنند و اين اواخر اوضاع به حدي حاد شده كه انگار 
ديگر كاري از دست كس��ي بر نمي آيد. مازوت سوزي 
همچنان ادامه دارد هر چند كه مسووالن سعي مي كنند 
اين اتفاق را منكر شوند، اما اين حقيقت غيرقابل انكار 
اس��ت. اين اتفاق سال هاس��ت كه رخ مي دهد، نيمه 
دوم س��ال نيمه آلودگي است. اينكه در بسياري موارد 
تابلوهاي شاخص آلودگي هوا در روزهاي بسيار آلوده 
خاموش مي شوند، نشان از خط زدن صورت مساله اي 

است كه با جان انسان ها سر و كار دارد.

    فقط كودكان و دانش آموزان ريه دارند
چرا بايد در شرايطي كه آلودگي هوا در شاخص بحران 
قرار گرفته و بسيار خطرناك است، تنها مهدهاي كودك 
و م��دارس تعطيل ش��وند، اينكه ك��ودكان و نوجوانان 
آسيب پذيرترند شايد درست باشد، اما بقيه افراد جامعه 
كجاي نگراني مسووالن قرار دارند. چرا نبايد شرايط براي 
همه يكسان باشد. در بين افرادي كه اين روزها مجبورند 
به سر كار بروند هستند كساني كه از ناراحتي هاي قلبي 
و ريوي رنج مي برند و نفس كشيدن در اين هوا مي تواند 
امضا كردن حكم مرگشان باشد اما باز هم هيچ كسب و 
كاري تعطيل نمي ش��ود، مگر زماني كه كرونا در حال 
گرفتن جان روزانه صدها نفر از افراد بود، كس��ي به فكر 
تعطيلي كامل افتاد؟ اين كه از تعطيلي و شهر و استاني 
با اين ميزان آلودگي خبري نيس��ت، تنها يك برداشت 
مي توان داش��ت، آن هم بي برنامگي مسووالني كه اين 

روزها جز شعار دادن كار ديگري بلد نيستند.

    جان به قيمت نان
 عليرضا نعمتي، متخصص ريه در اين باره به »تعادل «

مي گويد: از نظر ما شرايط بسيار بحراني است، تنفس 
در اين هوا مي تواند احتمال مرگ و مير داشته باشد، 
به خصوص براي افرادي كه دچار بيماري هاي تنفسي 
هس��تند. افرادي كه از اسپري هاي آس��م استفاده 
مي كنند، افرادي كه نارسايي قلبي دارند. اما چطور 
مي شود از مردم خواست كه سر كارشان حاضر نشوند 
در حالي كه مشكل معيشت اين روزها باعث شده تا 

نان به قيمت جان براي مردم تمام شود.
او مي افزايد: اين غبار خطرناكي كه روي ش��هر تهران 
و ديگر ش��هرهاي بزرگ را گرفته، يك آلودگي عادي 
نيس��ت، حتي وزش باد هم نمي تواند اين ذرات معلق 
سنگين را جابه جا كند. اين ذرات وارد ريه افراد مي شود. 
تاثيرات اين آلودگي بر تمام افراد از كوچك و بزرگ تا پير 
و جوان بسيار خطرناك است. از سوي ديگر اين آلودگي 
مي تواند حتي بر روي جنين هم تاثير داشته و باعث بروز 
بيمارهايي در جنين شود. باال رفتن آمار بيماري هايي 
مانند، س��رطان، بيماري هاي تنفسي، و حتي سكته 

مغزي از عوارض آلودگي هوا به شمار مي رود.

      مهدكودك ها تعطيل
 و مدارس غيرحضوري شد

بر اساس مصوبه كميته اضطرار آلودگي هواي استان 
ته��ران با توجه به پاي��داري هوا و احتم��ال افزايش 
ش��اخص آاليندگي براي فردا و پ��س فردا تعطيلي 
مهدهاي كودك و غيرحضوري شدن مدارس در كليه 
مقاطع براي شهرستان هاي تهران، قرچك، پاكدشت، 
ورامين و پيش��وا اجرا خواهد ش��د. كميته اضطرار 
آلودگي هوا با رياس��ت ملكي معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري تهران و حضور مهدي پيرهادي 
و سوده نجفي از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران، 
منصور درجاتي مديركل مديريت بحران استان تهران 
و محمودي مديركل محيط زيست استان تهران در 
محل استانداري تهران تشكيل جلسه داد كه نهايتا 

ملكي در تشريح مصوبات اين جلسه گفت: همانند 
مصوبات جلسه قبلي همه موارد اعالم شده در جلسه 
قبل براي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري 
اجرايي خواهد شد. او ادامه داد: به اين ترتيب كنترل 
دقيق تر خودروهاي فاقد برگه معاينه فني و جلوگيري 
از تردد اين خودروها اجرايي خواهد ش��د. همچنين 
ممنوعيت تردد ش��بانه كليه خودروهاي گازوئيلي 
و جلوگيري از انجام كلي��ه فعاليت هاي عمراني كه 
موجب تشديد آلودگي هوا مي شود، اجرايي مي شود.

ملكي ادامه داد: جلوگيري از روشن ماندن اتوبوس ها و 
ميني بوس ها در پايانه هاي مسافربري، نظارت ويژه براي 
جلوگيري از س��وزاندن زباله، استقرار پايگاه هاي سيار 
فوريت هاي پزشكي، اورژانس، هالل احمر با جانمايي 
مناط��ق آلوده ت��ر و پرترددتر به منظ��ور كاهش زمان 

دسترسي به پايگاه ها از ديگر مصوبات اين جلسه است.
او تاكيد كرد: كليه مهدهاي كودك در شهرستان هاي 
تهران، قرچك، پاكدش��ت، ورامين و پيشوا تعطيل 
خواهند بود و مدارس نيز در كليه مقاطع براي روزهاي 
چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري در شهرستان هاي 
تهران، قرچك، پاكدشت و ورامين و پيشوا به صورت 

غير حضوري برگزار مي شوند.

    آماري باال تر از مرگ هاي كرونايي
اگر آمار تلفات چند س��ال اخير بر اثر آلودگي هوا را در 
كش��ور بررسي كنيم، به رقمي بس��يار وحشتناك  تر از 
مرگ هاي كرونايي دو س��ال اخير مي رس��يم اما اينكه 
چرا اي��ن ميزان مرگ ومير چندان مورد توجه نيس��ت 
و دولت هاي مختلف در ۸ س��ال دول��ت  داري هر كدام 
به گونه اي از زيربار مس��ووليت آن شانه خالي مي كنند 
و نهاده��اي غيردولتي نيز همين رفت��ار را دارند، قابل 

تامل تر است.
براساس گزارش سال گذشته اداره كل محيط زيست 
و توسعه پايدار شهرداري تهران، ساالنه ٣٠ هزار نفر 
در كشور بر اثر آلودگي هوا جان مي سپارند؛ رقمي كه 
اگر امسال بيشتر نشده باشد، حداقل ثابت مانده است؛ 

اين رقم بزرگ اما در بررسي  هاي وزارت بهداشت 
حتي به ۴۲ هزار نفر هم مي رس��د؛ گروه »سالمت 
ه��وا و تغيير اقليم مركز س��المت محي��ط و كار« 
وزارت بهداشت اعالم كرده، مواجهه طوالني مدت 
با آالينده ذرات معلق در كشور، ساالنه باعث بروز 

۴۱ هزار و ۷۰۰ مورد مرگ زودرس مي شود.

    تلفات انساني آلودگي هوا فراتر از كرونا
يك محاسبه سرانگشتي نشان مي دهد تلفات انساني 
آلودگي هوا فقط در۴-۳ سال گذشته بيشتر از ۱۳۰ 
هزار نفر آمار رسمي است كه از بهمن ۹۸ تا امروز بر اثر 
كرونا جان باخته اند! به نظر مي رس��د آلودگي هوا در 
تهران و شهرهاي صنعتي كشور چنان عادي و تكراري 
شده كه كسي به ش��مار كشته هاي ساالنه آن توجه 
نمي كند و حتي خسارات هنگفت چند ميليارد دالري 
هم توجهي برنمي انگيزد؛ رقمي كه چند منبع مختلف 
آن را تاييد كرده اند. براس��اس برآوردها، هزينه هاي 
مستقيم و غيرمستقيم تحميلي ناش��ي از آلودگي 
هوا بسيار زياد اس��ت؛ تعطيلي مدارس، دانشگاه ها، 
بازار، برخي كارخانه ها، محدوديت هاي رفت وآمد و ... 
فقط بخشي از آن است. طبق برآورد سازمان جهاني 
بهداش��ت، اين هزينه در ايران بي��ش از ۳۰ ميليارد 
دالر و برابر با ۲.۴۸ توليد ناخالص ملي است؛ در حوزه 

بهداشت، اين هزينه  ها در كنار مرگ، شامل تشخيص 
و درمان يا نگهداري از هزاران بيمار آلودگي هوا مي -

ش��ود كه س��االنه دچار بيماري هاي مزمن تنفسي، 
سرطان، قلب و سكته هاي مغزي مي  شوند.

    قانوني كه هنوز اجرايي نشده است
بروز پيراني، كارشناس محيط زيست در مورد افزايش 
آلودگي هوا به تعادل مي گويد: بيش از ۴ سال از تصويب 
قان��ون هواي پاك مي گذرد اما اي��ن قانون همچنان به 
مرحله اجرا در نيامده اس��ت. بعد از اين همه س��ال كه 
فعاالن محيط زيست تاكيد داشته اند كه بايد صنايع از 
اطراف ش��هرهاي بزرگ انتقال داده شوند، هيچ كدام از 
دولت هايي كه بر سر كار آمده اند در تحقق اين امر موفق 
نبوده اند. اگر بخواهيم به درس��تي به موضوع آلودگي 
ه��وا ورود كنيم بايد بگوييم كه تم��ام صنايع دولتي و 
ش��به دولتي، نيروگاه ها و پااليش��گاه ها و كارخانه ها و 
خودروس��ازان، مس��بب اصلي آلودگي هواي شهرها 
هستند و نقش مردم در آلودگي هوا كمتر است؛ اگرچه 
صفر نيس��ت.  او مي افرايد: بر اس��اس قانون هواي پاك 
وزارتخانه هاي كشور، راه وشهرسازي، نفت، صمت، نيرو، 
بهداشت، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطالعات 
و س��ازمان هاي حفاظت محيط زيس��ت،  اس��تاندارد، 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، هواشناسي، انرژي اتمي، 

شهرداري ها و دهياري ها، بهينه سازي مصرف سوخت، 
پليس راهور ني��روي انتظامي، معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري و صداوس��يما نهادهايي هستند كه 
قانون هواي پاك، مسووليت هايي را برعهده آنها نهاده و 
وظايف مشخصي را تعيين كرده است. پيرايي در بخش 
ديگري از سخنانش مي گويد: نمي توانيم تمام تقصير را 
به گردن مردم بيندازيم، اين حجم از آلودگي هيچ ربطي 
به ميزان ماشين هايي كه در خيابان هاي شهر در حال 
تردد هستند ندارد، مسووالن هم به خوبي اين ماجرا را 
مي دانند، مساله مانند وضعيت آب كشور است كه مدام 
به مردم مي گويند در مصرف آب صرفه جويي كنيد اما 
كارشناس��ان اين حوزه به خوبي مي دانند كه هدر رفت 
آب در شهرها بسيار كمتر از هر رفت آب در زمين هاي 
كش��اورزي اس��ت، در واقع پر و بال دادن به كشاورزي 
س��نتي بود كه وضعيت آب كشور را به اينجا كشاند، در 
مورد آلودگي هم با فرافكني و بي��ان اين موضوع كه از 
ماشين هاي شخصي اس��تفاده نكنيد و از وسايل نقليه 
عمومي استفاده كنيد مي خواهند تقصير آلودگي را به 

گردن مردم بيندازند ولي اين منصفانه نيست.
جالب اينجاس��ت كه ميزان آلودگي كه وس��ايل نقليه 
عمومي اعم از اتوبوس و ميني بوس در شهر توليد مي كنند 
خيلي بيشتر از خودروهاي شخصي است و البته كه اين 

آلودگي منشأ ديگري دارد و آن صنايع هستند.

گزارش

آلودگيهوادرتهران؛تعطيليمهدكودكهاوغيرحضوريشدنمدارس

جان تمام مردم در خطر است
چراقانونهوايپاكاجرانميشود
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