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يادداشت- 1  هشدار رييس جمهور به دستگاه ها 
همزمان با افزايش حقوق

دور باطل تورمي 
در اقتصاد ايران 

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 دولت بزرگ 
و معضل تورم

صعود بورس در كوتاه مدت و 
ركود در بلندمدت

هرچند سياس��ت هاي غلط 
جاري و كوتاه مدت، هر يك به 
اندازه خود سهم و نقشي مهم 
در ايجاد تورم دارند اما در اين 
ترديدي نيست كه براي عبور 
از مشكالت اساسي مربوط به 
تورم ما بايد به شكل جدي به 
اشكاالت اساسي اقتصاد ايران 
نگاه كنيم و با يك برنامه ريزي همه جانبه تالش براي 

عبور از معضالت را در دستور كار قرار دهيم.
وابس��تگي طوالني مدت به پول نفت، باعث شده كه 
اقتصاد ايران با دولتي بسيار بزرگ مواجه شود. دولتي 
كه منابع نف��ت را در اختيار گرفت��ه و در بخش هاي 
مختلف تزري��ق كرده و مديريت اين ح��وزه را نيز در 
اختيار گرفته است. در واقع در  تمام سال هاي گذشته 
چه در ح��وزه س��رمايه گذاري هاي جدي��د و چه در 
مديريت عرصه هاي  زيرس��اختي تنها بخشي كه به 
شكل رسمي حاضر بوده و فعاليت داشته است، دولت 
بوده و همين موضوع چالش هاي مختلفي را به وجود 
آورده است. يكي از اصلي ترين عوامل تاثيرگذار بر تورم 
ايران، سياست هاي  غلط مالي و پولي است كه دولت ها 
ب��راي مدت طوالني از آنها اس��تفاده كرده اند. يكي از 
مباني اين  تصميمات غلط، كس��ري بودجه گسترده 
دولت ايران بوده اس��ت. ما در دوره هاي مختلف با اين 
مشكل مواجه بوده ايم كه دولت ها هزينه هايي را براي 
خود تراشيده اند، بدون آنكه راهي براي درآمدهاي آن 
پيش بيني كنند. از اين رو در ميانه سال دولت مجبور 
مي شود به سمت استفاده از روش هايي حركت كند 
كه تورم زا هستند. استقراض مستقيم و غيرمستقيم از 
بانك مركزي يكي از اصلي ترين مباحث در اين حوزه 
است. وقتي دولت از منابع اين بانك براي تامين منابع 
پولي خود استفاده مي كند، پايه پولي افزايش يافته و 
به دنب��ال آن با خلق نقدينگي، نرخ تورم افزايش پيدا 
مي كند. در اين بس��تر ما بايد اين سوال را بپرسيم كه 
آيا دولت تغييري در اين سياست ها در دستور كار قرار 

داده است؟
در واقع بزرگي دولت باعث شده كه هزينه هاي بزرگي 
نيز براي ما به وجود  آيد. تعداد زيادي از ش��ركت هاي 
دولتي كه در طول سال بودجه مي گيرند، عمال از نظر 
اقتصادي شرايط قابل دفاعي ندارند، بخش خصوصي 
توان رقابت با دولت را پيدا نكرده و هر سال اين معادله 
پيچيده تر ش��ده اس��ت. ما براي مديريت هزينه ها و 
كاهش سرعت رشد نقدينگي بايد به سمت افزايش 
بهره وري حركت كنيم و اين هدف محقق نمي شود جز 
با اصالحات ساختاري و همه جانبه كه مي تواند راهي 
تازه براي مديريت اقتص��اد ايران پديد بياورد. در غير 
اين صورت حتي اگر برخي سياست ها در كوتاه مدت 
بتوانند راه را براي كاهش تورم باز كنند در بلندمدت باز 

هم مشكالت بازمي گردند.

تعادل|»در دوره 1396 تا 1400 توليد ناخالص داخلي 
)GDP( اسمي 3 برابر و قيمت دالر 7 برابر شده، اما ارزش 
بازاري شركت هاي مربوط به سيمان، فلزات اساسي و... 25 
برابر شده است. يعني رانت هاي چنداليه به اين شركت ها 
تزريق ش��ده اس��ت. از اين رو، ما با يك مالي سازي خيلي 
غيرعادي روبرو هستيم. كارشناسان كه در بدنه حكومت 
هستند بايد بگويند دود اين مساله در چشم مشروعيت 
حكومت، توان م��ردم و توان رقابت اقتصاد ملي مي رود.« 
اين جمالت بخش��ي از تازه ترين اظهارات دكتر فرش��اد 
مومني، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي است كه 
در نشست مجازي دين و اقتصاد با موضوع »تحليل علل 
تداوم سياست هاي تورم زا در عرصه سياست گذاري از منظر 

اقتصاد سياسي ايران« عنوان شده است. 
اين اقتصاددان در بخش ديگ��ري از اظهارات خود گفت: 
»آن ن��رخ تورم ماهانه كه در خ��رداد 1401 اتفاق افتاد از 
زمان اشغال ايران در شهريور 1320 تا امروز كم سابقه بوده 
است. مساله كليدي و بسيار حياتي بعدي اين است كه در 
اين موج تورمي نرخ تورم ماهانه مواد غذايي به 26 درصد در 
خرداد 1401 رسيده كه كم سابقه ترين شوك قيمتي غذا 

در تاريخ اقتصادي معاصر ايران بوده است.«
آنگون��ه كه پايگاه خب��ري جماران گزارش كرده اس��ت، 
مومني با بيان اينكه واكاوي تحوالت اقتصادي دو-س��ه 
ماهه گذشته كشور مي تواند براي تصميم گيران عبرت آموز 
باشد، گفت: ذينفعان مناسبات تورم زا كه از پشتيباني هاي 
يك مافياي هفت سر رسانه اي برخوردار هستند، خيلي 
تالش مي كنند كه ابعاد فاجعه س��از آنچه كه در ماه هاي 
اخير رخ داده اس��ت را كم اهميت جل��وه دهند. من همه 
كارشناسان و تصميم سازان دولت و مجلس را فرا مي خوانم 
كه شرافتمندانه و با حريت با مس��ائل روبرو شوند. ما اگر 
سيدالشهدا و حربن يزيد رياحي را گرامي مي داريم، بايد 
يك مابه ازاي عيني از آن را در رفتار خود نش��ان دهيم لذا 
كارشناس��ان و رسانه ها بايد به س��ادگي از كنار تحوالت 
چندماه اخير نگذرند. ركورد تاريخي نرخ تورم ماهانه 12.6 
درصدي در خ��رداد 1401 يك مس��اله كوچك و عادي 
نيست كه غيرش��رافتمنداني در تلويزيون مي گويند اين 
يك پرش قيمتي بوده لذا نام آن را تورم نگذاريد تا از ذهنيت 

سياست گذاران حساسيت زدايي كنند. 
وي افزود: آن نرخ تورم ماهانه كه در خرداد 1401 اتفاق افتاد 
از زمان اشغال ايران در شهريور 1320 تا امروز كم سابقه بوده 
است. مساله كليدي و بسيار حياتي بعدي اين است كه در 
اين موج تورمي نرخ تورم ماهانه مواد غذايي به 26 درصد در 
خرداد 1401 رسيده كه كم سابقه ترين شوك قيمتي غذا 
در تاريخ اقتصادي معاصر ايران بوده است. آن مقام مسوولي 
كه در اين زمينه ها حساسيت زدايي مي كند بايد حواسش 
باشد كه در اين ماجراها آبرو، اعصاب و جان مردم و به تبع آن 
واكنش هاي شهروندان، حيثيت و مشروعيت حكومتگران 
مطرح است. چرا اينها براي دوروز بيشتر در قدرت ماندن از 
اين كارها مي كنند؟ جزييات را كه نگاه مي كنيد مي بينيد 
12.6 درصد يك ميانگين است. طي خرداد ماه روغن مايع 
و روغن نباتي جامد 250 درصد رشد قيمت داشته و اقالم 
ديگري مانند ماكاروني، پنير، ش��ير و... بيش از 50 درصد 
رش��د ماهانه داشته اند. اينها مسائل كوچكي نيستند كه 
آنقدر ساده از كنار آن مي گذرند. اين سهل انگاري ها فقط در 

ذهن تصميم گيران رخ مي دهد وگرنه در ذهن مردم حك 
شده است. به واسطه آن كج فهمي ها اصال چشم انداز كاهش 
قيمت وجود ندارد و حداكثر چيزي كه رخ مي دهد اين است 
كه آهنگ رشد قيمت كاهش پيدا مي كند وگرنه قدر مطلق 

قيمت همچنان روند افزايشي خود را حفظ خواهد كرد.
دكتر مومني خاطرنشان كرد: اگر شما افق بحث را از يك ماه 
به يك سال منتقل كنيد، مي بينيد حدود 10 كاال هستند 
كه در يك ساله منتهي به خرداد 1401 باالي 100 درصد 
رشد داشته اند. روغن مايع در يك سال 332 درصد و روغن 
نباتي جامد 271 درصد افزايش قيمت داشته است. برنج 
ايراني در يك ساله منتهي به خرداد 164 درصد رشد، سيب 
زميني 172 درصد، ماكاروني 169 درصد، رب گوجه 129 
و پنير 126 درصد رشد داشته است. ميانگين قيمت مواد 
غذايي نسبت به خرداد 1400 در خرداد 1401 هشتادوسه 
درصد رش��د داشته اس��ت. آن وقت آقايان وقتي حداقل 
دس��تمزد را 57 درصد افزاي��ش مي دهند فكر مي كنند 
كوالك كرده اند. وقتي كاالهاي بسياري بيش از 300 درصد 
افزايش قيمت داشته اند، افزايش 57 درصد دستمزدها چه 
مي تواند بكند؟ 58 درصد نيروي كار شاغل ايران در بخش 
غير رسمي هستند يعني حتي اين افزايش دستمزد براي 
همه كارگران اعمال نمي شود. از طرفي ببينيد اين بازي كه 
با قيمت ارز كاالهاي اساسي راه انداختند چه آشوبي در بازار 
اجاره مسكن شهري ايجاد كرده است. اگر شما اين افق هاي 
يك ماهه و يك ساله را به سمت يك افق پنج ساله ببريد 
مسائل ديگري آشكار مي شود. حتي اگر اين فجايع خرداد 
به بعد درباره مايحتاج مردم را ناديده بگيريم باز هم مي بينيم 
در فروردين ماه سال 1401 نسبت به نيمه اول سال 1396 
بودجه دولت 430 درصد رشد داشته، درحالي كه كارايي 
آن سقوط كرده است. در همين دوره قيمت كاالها و مواد 
غذايي به روايت مركز آمار چيزي حدود 400 درصد رشد 
داشته است. در كنار آن قيمت دالر آزاد 640 درصد، قيمت 
دالر رسمي 670 درصد و قيمت مسكن 740 درصد رشد 
كرده است در حالي كه حداقل دستمزد قانوني 350 درصد 

رشد كرده است.
مومني با بيان اينكه اگر از دريچه اقتصاد سياسي بخواهيم 
ببينيم با خودم��ان چه مي كنيم بايد بدانيم كه ما با يك 
مالي سازي خيلي وحشتناك روبرو هستيم، گفت: مساله 
نقدينگي يك بحث است، مس��اله ضريب فزاينده يك 
بحث ديگر است. از نيمه دوم دهه 1390 با رشد چشمگير 
ضريب فزاينده خلق نقدينگي مواجه بوده ايم. ش��ما در 
اين ش��رايط يك اجازه جوالن غيرمتعارف به بانك هاي 
خصوصي مي دهي��د. آن وقت همان هايي كه اين كارها 
را مي كنند، براي رشد نقدينگي ذكر مصيبت مي گويند. 
امريكا با همه آن مسائل درباره دالر، زيرپا گذاشتن قواعد 
برتون وودز و... از 1980 تا 2021 ضريب فزاينده خود را 
از 12 به 3.4 رسانده است. حواس ما بايد باشد كه در اين 
ماجرا، ما به اعتبار آنكه مقام پولي مان به هر دليلي قادر به 
كنترل آزمندي بي پايان و فعاليت هاي سوداگرانه مهلك 
بانك هاي خصوصي نيست، با كمترين حساسيت به اضافه 
برداشت بانك ها از بانك مركزي برخورد مي كند. آنچه 
كه در چارچوب اين مالي سازي در بازار پول نصيب مردم 
مي شود نرخ هاي نزولي نجومي است كه در بازار غيررسمي 
ادامه در صفحه 3 پول وجود دارد.  

به نظر مي رس��د بازار س��هام 
ب��راي ماه ه��اي آين��ده و در 
ميان مدت كماكان وضعيت 
نوساني دارد. البته با توجه به 
اينكه اخيرا در كليت بازار افت 
قيمتي را شاهد بوديم، به نظر 
مي رس��د بتواند نوسانات رو 
به بااليي را در ماه هاي پيش 
رو داشته باش��د اما به طور كلي ش��رايط ركودي را در 
بازار سرمايه مي بينم. ش��رايطي كه البته خيلي دور از 
انتظار نيست. دولت ها معموال در دوره اول خود تالش 
مي كنند كه بازار ها را سركوب كنند و جاي رشد شديد 
به بازار ها ندهند تا بتوانند تورم را كنترل كنند. ما شاهد 
اين هستيم كه به جز بازار مسكن ساير بازار ها از جمله 
ارز و سكه با نوساناتي كه داشتند به قيمت هاي سال 99 
برگشتند. در اين بين، وضعيت بازار سرمايه نيز بهتر از 
اينها نبوده و همراه با ريزش بود.فكر مي كنم وضعيت 
كماكان همين گونه باش��د مگر اينكه اتفاق خاصي در 
صحنه سياسي رخ دهد و روند تازه اي را در قيمت هاي 
جهاني داش��ته باش��يم يا مس��ائل مربوط به برجام با 
احتماالت كم به س��متي برود كه دالر روند افزايش��ي 
در پي��ش بگيرد. روش هاي��ي كه درباره س��هامداران 
حرفه اي گفته شد روش هاي بدي نيست. بازار سرمايه 
بايد در بلندمدت به اين سمت حركت كند. اما بايد در 
كنار موضوع سهامداران حرفه اي كه سازمان در حال 
پيگيري آن است، موضوع سرمايه گذاري غيرمستقيم 
را ترويج دهيم. موضوعي كه شعار آن در دوره هاي قبل 
داده شد كه مغفول مانده اس��ت. در اين دوره ما شاهد 
بودي��م مجوز هاي زيادي صادر ش��ده، ام��ا هنوز بدنه 
50 ميليوني س��هامداران از اين روش استفاده زيادي 
نمي كنند. در كشور هاي پيشرفته و قديمي اقتصادي 
شاهد هستيم كه بخش عمده جامعه سرمايه گذاري را 
از روش غيرمستقيم انجام مي دهند. در كشور ما عكس 
اين مس��اله صادق است. بخش عمده وضعيت موجود 
بازار سرمايه دادن كد آنالين به همه سهامداران است. 
اميدواريم با روش هاي خالقانه و اس��تفاده از ظرفيت 
فعاالن بازار سرمايه سازمان بتواند حلقه ارتباطي را برقرار 
كند تا مردم به سمت سرمايه گذاري غيرمستقيم بروند.

نيما ميرزاييغالمرضا سالمي

 استرس هاي 
اولين روز مدرسه

سهم والدين كالس اولي ها در 
هيجانات شادي آور، استرس زا 
و نگراني بيش از س��اير والدين 
است. ورود به دبستان هر چند 
يك مرحله شادي آور براي هر 
پدر و مادري است كه كودكشان 
به مرحله مهمي از زندگي اش 
ق��دم مي گذارد و قرار اس��ت از 
نظر تحصيلي، اجتماعي، هيجاني و اخالقي رشد كند اما در 
كنارش نگراني هايي نيز به همراه دارد، اينكه مبادا كودك 
به راحتي از خانواده جدا نشود يا نتواند از خودش مراقبت 
كند، در ساعت دوري از والدين نتواند با هم كالسي هايش 
ارتباط برقرار كند يا اينكه درس و تكليف را دوست نداشته 
و با معلم ارتباط برقرار نكند. هر چند تا حدودي اينگونه افكار 
طبيعي هستند و با مستقر شدن كودك در ماه هاي اوليه در 
مدرسه برطرف مي شود، اما برخي از والدين به ويژه برخي 
از مادران، استرس و نگراني هايشان از حد طبيعي بيشتر 
است. دسته ديگري از مادارن با كمال گرايي در اين برهه 
كودكان شان را نگران مي كنند. مادر كمال گرا يا سختگير 
انتظارات بسيار و نامتناسبي نسبت به سن كودك، از او دارد 
و مي خواه��د كودك در هر موقيعتي و در انجام هر كاري، 
كامل و بي نقص باشد. اين دسته از مادران تصور مي كنند 
فرزندشان هميشه در انجام تكاليف، تميز بودن لباس ها، 
نگهداري از وسائل مدرسه، ارتباط با سايرين، بايد فرزندي 
خوب و بدون خطا باش��د. اين مادرها تذك��رات و بايد و 
نبايدهاي بسياري به كودك مي دهند و فشار و استرس 
زيادي به فرزند خود منتقل مي كنند. دسته ديگري از 
مادران، افرادي هس��تند كه نخس��تين تجربه را در اين 
زمينه دارند و فرزند اول خود را به كالس اول مي فرستند 
يا تك فرزند دارند، اين دسته از مادران نيز به اين دليل كه 
تجربه به مدرسه فرستادن كودك ديگري را نداشته اند 
احتمال دارد در مورد فرس��تادن فرزند خود به مدرسه 
استرس زيادي داشته باش��ند. اين مادران بايد پيش از 
فرستادن كودكان خود به مدرسه مطالعاتي در زمينه رفتار 
استاندارد داشته باشند در غير اين صورت ممكن است با 
آگاهي كمي كه دارند براي خود و فرزندشان مشكالتي 
ايجاد كنند.به هر حال نبايد فراموش كنيم كه دستيابي به 
استقالل نسبي ازمهم ترين كاركرد هاي مدرسه به شمار 
مي رود. حتي براي كودكاني كه اضطراب جدايي دارند، 
البته اين روزها به مدد شاغل بودن اكثر مادران بچه هاي 
از سن پايين تر تجربه رفتن به مهدكودك را دارند و ديگر 
مساله اضطراب جدايي چندان مطرح نيست، اما براي 
بچه هايي كه تجربه رفتن به مهدكودك را ندارند، ممكن 
است روزهاي اول مدرسه كمي سخت بگذرد. والدين اگر 
مي خواهند اين مرحله را به درستي پشت سر بگذارند بايد 
شرايط قرار گرفتن كودك در محيط هاي اجتماعي را قبل 
از بازگشايي مدارس فراهم كنند. البته گريه و بي قراري 
براي كالس اولي ها به ويژه در روزهاي اول، طبيعي و گذرا 
ادامه در صفحه 8 است كه...  
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 وزارت راه و شهرسازي: مابه التفاوت هاي 
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وزير صمت از اجراي طرح شفافيت 
فروش فروشگاه ها خبر داد

 قيمت بيت كوين به پايين ترين 
 سطح در ۸0  روز گذشته و 

كمتر از ۱۹ هزار دالر سقوط كرد 

»فروش فروش��گاه ها« شفاف ش��د. وزير صمت با 
بيان اينكه طرح ش��فافيت فروش��گاه ها از ابتداي 
ش��هريورماه اجرا شده اس��ت، گفت: در اين طرح 
داده ه��اي فروش يك فروش��گاه دراختي��ار قرار 
مي گيرد و اين مهم امكان تحليل موجودي را به ما 
مي دهد كه آيا در شهري كمبود كاال داريم يا خير. به 
عبارت ديگر وضعيت مديريت بازار و گران فروشي 
را تغيير مي دهد كه اين موضوع گامي در راستاي 
قدم گذاشتن در مس��ير انقالب صنعتي چهارم 
است. در همين راس��تا، روزگذشته در همايشي 
كه با حضور اصنافي ها ومسووالن وزارت صمت 
برگزار شد، بر ضرورت فناورشدن صنوف مختلف 
صفحه 7 را بخوانيد كشور تاكيد شد. 

محبوب ترين رمزارز بازار يعني بيت كوين روز گذشته 
با قيمتي كمتر از 19 هزار دالر معامله شد. داده هاي 
وب سايت كوين ماركت كپ نشان مي دهند در اين بازه 
زماني قيمت بيت كوين حتي به حدود 18600 دالر 
نيز رسيد. طي دو ماه گذشته اين نخستين باري است 
كه قيمت بيت كوين به كمتر از 19 هزار دالر مي رسد. 
بيت كوين روز گذشته يك حركت نزولي جديد را از 
س��طح 20 هزار دالر آغاز كرد كه به كاهش قيمت تا 
صفحه 6 را بخوانيد 18/540 دالر منجر شد.  

خواسته اصنافي ها 
از دولت 

 بيت كوين  
فرو ريخت

س��ت  ا آن  ق��ع  ا و
ن��ي  جها ر  د ك��ه 
زندگ��ي مي كني��م 
ي  ش��بكه ها ك��ه 
اجتماع��ي، اينترنت 
و فضاي س��ايبري به 
ي��ك اص��ل الينفك 
زندگي انس��ان بدل 
ش��ده اس��ت. همانطور كه در زندگي امروز، 
تصور زيس��تن بدون آب، ب��رق، گاز و تلفن 
ممكن نيست، زيست انسان پسامدرن بدون 
اينترنت و فضاي مجازي هم ممكن نخواهد 
بود. بنابراين سرنوش��ت همگي م��ا به طرز 
چش��مگيري با فضاي مج��ازي گره خورده 
است. اگر به پهناي باند اينترنت به هر دليلي 
خدشه اي وارد ش��ود يا به هر دليلي سرعت 
و كيفي��ت آن كاهش پيدا كند، مش��كالت 
عدي��ده اي در زندگي اجتماع��ي، اقتصادي، 
فرهنگي و...انس��ان وارد مي شود. امروز دنيا، 
دني��اي ديجيت��ال و عصر انفج��ار اطالعات 
اس��ت. گاه��ي اوق��ات تاخير يك س��اعته و 
حتي چن��د دقيقه اي در درياف��ت اطالعات 
مي تواند حجم سود و زيان افراد، شركت ها و 
كارتل ها را زير و رو كند. بر اين اس��اس است 
كه كش��ورهاي مختلف ت��الش مي كنند از 
طريق سرمايه گذاري بر روي زيرساخت هاي 
ارتباطي به گونه اي خدم��ات ارايه كنند كه 
فعاالن كس��ب و كار بتوانند مزيت نسبي در 
طرح هاي اقتصادي ش��ان ايجاد كنند. مثال 
ساده اين وضعيت را در بازار سرمايه به بهترين 
ش��كل مي توان مش��اهده كرد. آن دسته از 
بازيگ��ران بازار ك��ه در س��اعات اوليه خريد 
مي كنند يا مي فروش��ند، در س��اعات بعدي 
ممكن است نيازبه سرعت باالي اينترنت براي 
مشاركت در تحوالت بعدي بازار داشته باشند. 
اما بايد توجه داشت كه اهميت ابزارهاي نوين 
ارتباطي و اينترنت پرس��رعت تنها به حوزه 
اقتص��ادي و توليد و بازارها ختم نمي ش��ود، 
ام��روز حوزه تحقيقات علم��ي، پژوهش ها و 
تبادالت علمي رابطه مس��تقيمي با اينترنت 
و فضاي مجازي دارند. اساس��ا ش��بكه هايي 
مانند يوتي��وب و...با هدف شبكه س��ازي به 
صورت زنجيره اي ايجاد شده اند تا اطالعات 
علمي، پژوهش��ي و تحقيقاتي در بستر يك 
زنجيره ثبت و منتقل شود . اين روند در حوزه 
ارتباط��ات فردي و جمعي ب��ه گونه اي ديگر 
جريان دارد. در جهان امروز در بس��تر فضاي 
مجازي افراد با هم ارتباط پيدا مي كنند. علي 
رغم فواصل زياد با هم ديدارهاي تصويري و 
صوتي دارند و زندگي فردي و اجتماعي خود 
را س��اماندهي مي كنند. در حوزه پزش��كي، 
آموزشي، تربيتي و... نيز يك چنين تحوالتي 
در جهان به وقوع پيوسته است. بنابراين انكار 
اين ضرورت ه��ا يا تالش براي خدش��ه وارد 
ساختن بر آنها به معناي فقدان درك درست 
از ضرورت ه��اي جهان و عصر نوين اس��ت. 
اجراي طرح صيانت با هدف اعمال محدوديت 
يعني خدشه وارد س��اختن به همه افق هاي 
رش��دي كه كش��ور مي تواند از آن بهره مند 
شود.همانطور كه اشاره ش��د امروز اينترنت 
به اصل ضروري دنياي پس��امدرن بدل شده 
و مانند آب لوله كش��ي، گاز، برق و...غير قابل 
انكار است. اساس��ا از طريق اينترنت و فضاي 
مجازي اس��ت كه مي ت��وان از خلق دهكده 
جهاني س��خن گفت. اين دهكده جهاني در 
بس��تر اينترنت اس��ت كه معنا و مفهوم پيدا 
كرده است. نبايد ظرفيت هاي كشور در حوزه 
ارتباطات كه طي سال ها س��رمايه گذاري و 
تالش دلسوزان به دست آمده است با برخي 
تصميم��ات غي��ر كارشناس��ي بر ب��اد برود. 
بس��ياري از كش��ورها از اين فضا براي جذب 
اس��تعدادهاي ايراني در حوزه هاي اقتصادي 
و ارتباطي اس��تفاده مي كنن��د. امروز خطر 
مهاجرت اس��تعدادهاي ايراني، بدل به خطر 
مهاجرت شركت ها و كارتل هاي ايراني شده 
است. معتقدم با تدبير و خردمندي مي توان 
از منافع ملي حفاظت كرد و اجازه نداد تا اين 

منافع خدشه دار شود.

هادي حق شناس

 دهكده جهاني 
و فضاي مجازي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

 پايين آوردن هزينه مردم و كاهش فش��ار بر معيش��ت 
خانوارهاي كم درآمد يكي از اصلي ترين شعارهايي است كه 
در طول سال هاي گذشته تقريبا از سوي تمامي دولت ها و 
ساير دستگاه هاي تصميم گير بر روي آنها تاكيد شده است. 

در واقع يكي از اصلي ترين چالش هايي كه اقتصاد ايران در 
طول تمام دهه هاي گذشته با آن روبه رو بوده معضلي به 
نام تورم دو رقمي بوده است و در اين بين هر دولتي، با هر 
صفحه 2 را بخوانيد شرايطي كه... 



پايين آوردن هزينه مردم و كاهش فش��ار بر معيش��ت 
خانوارهاي كم درآمد يكي از اصلي ترين شعارهايي است كه 
در طول سال هاي گذشته تقريبا از سوي تمامي دولت ها و 
ساير دستگاه هاي تصميم گير بر روي آنها تاكيد شده است. 
در واقع يكي از اصلي ترين چالش هايي كه اقتصاد ايران در 
طول تمام دهه هاي گذشته با آن روبه رو بوده معضلي به 
نام تورم دو رقمي بوده است و در اين بين هر دولتي، با هر 
شرايطي كه روي كار آمده نيز نتوانسته راه چاره اي براي 
اين بيماري طوالني مدت پيدا كند. در دوره هايي از دولت 
اصالحات و سپس در دوره اجراي برجام در دولت روحاني، 
تورم ايراني براي مدتي كوتاه تك رقمي شد يا به 10 درصد 
نزديك شد اما در نهايت با تغيير شرايط و سياست ها و به 
وجود آمدن چالش هاي جديد اقتصادي، هر بار شرايط براي 
باال رفتن دوباره قيمت ها در اقتصاد ايران فراهم شده است. 
اين معضل براي نخستين بار دهه 50 شمسي خود را نشان 
داد. جايي كه حكومت شاه تحت تاثير افزايش قابل توجه 
قيمت نفت و فروش ايران، ميزان قابل توجهي از نقدينگي 
را به اقتصاد كشور وارد كرد و اين موضوع پس از مدتي كوتاه 
خود را در افزايش تورم نشان داد، موضوعي كه شبيه به آن 
در دوره اي در دولت احمدي نژاد كه قيمت نفت ناگهان به 
بيش از 100 دالر در هر بشكه رسيد نيز خود را نشان داد. 
در دهه 90 اما ش��رايط متفاوت ب��ود. اين بار تحريم هاي 
اقتصادي و كس��ري بودجه دولت به عاملي بدل ش��د تا 
حركت به س��مت خلق پول و استقراض از بانك مركزي 
آغاز شود و اين به نوع ديگري از تورم دامن زد كه در تمام 
اين سال ها مهمان اقتصاد ايران بوده و بعيد به نظر مي رسد 
كه در كوتاه مدت بتوان از آن خالص شد. با اين وجود دولت 
سيزدهم در ماه هاي گذشته بارها از لزوم توجه به تورم و 
برنامه ريزي همه جانبه براي كاهش آن تاكيد داشته است. 
پس از عبور از ش��وك تورمي حاصل از حذف ارز 4200 
توماني، حاال بار ديگر مقامات دولتي از لزوم كنترل تورم 
مي گويند و رييس جمهور نيز به دستگاه ها دستور داده كه 

از هر اقدام تورم زايي اجتناب كنند.
سيد ابراهيم رييس��ي در جلسه چهارشنبه هيات دولت 
اظهاركرد: همه دستگاه ها و بخش ها بايد ارتقاي بهره وري 
را با هدف افزايش كارآمدي دولت و دس��تيابي به رش��د 
اقتصادي پيگيري كنند و هيچ دستگاهي نبايد خود را از 
اين مسووليت مستثني بداند. رييس جمهور رشد اقتصادي 
را در گرو افزايش سرمايه گذاري و بهره وري دانست و رييس 
سازمان امور اداري و استخدامي را مكلف كرد گزارشي از 
فعاليت سازمان بهره وري در پيگيري ماموريت هايش براي 
ارتقاي بهره وري در كشور ارايه دهد. رييسي توجه به اقتصاد 
به عنوان مساله اصلي كشور را مهم ترين مطالبه مقام معظم 
رهبري از دولت سيزدهم عنوان كرد و با تاكيد بر لزوم مهار 
تورم در كش��ور تصريح كرد: نبايد هيچ گونه اقدام تورم زا 
از سوي دستگاه ها صورت گيرد. رييسي رشد اشتغال را 
ديگر ماموريت مهم دولت عنوان كرد و اظهار داشت: ايجاد 
اشتغال  واقعي و پايدار از تاكيدات مهم مقام معظم رهبري، 
شعار س��ال، تكليف قانون و وعده دولت مردمي است كه 

همه دستگاه ها بايد آن را با احساس مسووليت پيگيري 
كنند. »كنترل فعاليت هاي غيرمولد بانك ها و جلوگيري 
از بنگاهداري آنها« و »تامين سرمايه در گردش واحدهاي 
توليدي« از ديگر موضوعات مورد اشاره رييس جمهور بود 
كه به رييس كل بانك مركزي و وزير صنعت ماموريت داد 
آنها را پيگيري كنند. رييس جمهور در بخش ديگري از 
سخنانش راه اندازي 1500 واحد اقتصادي در يك سال 
گذشته را خبري مس��رت بخش و اميدآفرين براي مردم 
دانس��ت و با تاكيد بر تداوم روند فعال س��ازي واحدهاي 
توليدي و صنعتي در كش��ور، اطالع رساني و تبيين اين 

دستاورد را براي افكار عمومي ضروري خواند.
رييس��ي با اش��اره به اهميت زيارت اربعين، از تالش ها و 
زحمات دستگاه هاي مختلف براي خدمت رساني به زائران 
عتبات عاليات قدرداني كرد و اظهار داشت: اربعين حركت 
جهاني بس��يار مهمي اس��ت كه بركات فراواني دارد، لذا 
همه بخش ها هر چه در توان دارند براي تسهيل زيارت و 
خدمت رساني به زائران بسيج كنند. وي در عين حال به 
گزارش هاي دريافتي از نگراني ها و مشكالت زائران اربعين 
در حوزه حمل و نقل اشاره كرد و از مسووالن وزارت كشور 
و وزارت راه خواست كه با همكاري ديگر دستگاه ها، تامين 
وسايط نقليه مورد نياز زائران را با اولويت پيگيري كنند تا 
زائران براي تردد با مش��كل مواجه نشوند. رييس جمهور 
در بخش ديگري از سخنانش فسادستيزي و پاكدستي 
را از مهم ترين رويكردها و ش��اخصه هاي دولت سيزدهم 

دانست و با اشاره به اقدامات انجام شده در يك سال اخير 
براي مقابله با فس��اد و حذف بسترهاي فسادزا از ساختار 
نظام اداري، به همكاران دولت تاكيد كرد براي صيانت از 
اعتبار دولت و جلوگيري از هجمه بهانه جويان، بر عملكرد 
اطرافيان و مجموعه تح��ت مديريت خود نظارت دقيق 
داشته باش��ند. اين صحبت هاي رييسي در حالي مطرح 
شده كه دولت ها در سال هاي گذشته به دليل باال بودن نرخ 
تورم، خود مجبور به افزايش قابل توجه حقوق ها شده اند 
كه اين موض��وع نيز به افزايش نقدينگي و بسترس��ازي 
براي تورم هاي تازه منجر مي شود به اين معني كه اقتصاد 
ايران وارد دور باطلي شده كه به هر طرف حركت مي كند، 
عاملي براي افزاي��ش دوباره تورم به وجود مي آيد. يكي از 
اصلي ترين چالش هاي دولت در سال جاري، بحث افزايش 
حقوق بازنشستگان بوده كه به نظر مي رسد سرانجام در 
حال نهايي شدن است. نايب رييس كميسيون اجتماعي 
مجلس از صدور اح��كام افزايش حقوق بازنشس��تگان 
تامين اجتماعي در اول مهر ماه خبر داد. ولي اسماعيلي 
نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
درباره آخرين اخبار افزايش حقوق بازنشستگان تامين 
اجتماعي، اظهار كرد: تصميمات الزم در اين زمينه در هيات 
مربوطه اتخاذ شده و احكام افزايش حقوق بازنشستگان 
ساير سطوح از سوي سازمان تامين اجتماعي صادر و از اول 
مهر ماه حقوق بازنشستگان افزايش خواهد يافت و اين گروه 
از بازنشستگان حقوقشان را برمبناي مصوبه شوراي عالي 

كار دريافت مي كنند. وي درباره ميزان افزايش حقوق ساير 
سطوح بازنشستگان از اول مهر ماه، بيان كرد: در واقع حقوق 
بازنشستگان ساير سطوح )غيرحداقل بگيران( در ماه آينده 
مطابق احكام ص��ادره، با افزاي��ش ۳۸ درصدي به عالوه 
515 هزار تومان مطابق قانون شوراي عالي كار پرداخت 
خواهد شد. نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس بيان 
كرد: اين افزايش حقوق بازنشستگان از اول مهر ماه اعمال 
مي شود و معوقات آن نيز به حساب آنها واريز خواهد شد اما 
اينكه معوقات يك باره يا تا پايان سال واريز شود بستگي 
به تصميم مسووالن امر دارد. پيش از اين ولي اسماعيلي 
نايب رييس كميس��يون اجتماعي مجلس از اعمال حق 
مسكن ۶50 هزار توماني كارگران و پرداخت معوقات از اول 
مهر ماه خبر داده بود. به اين ترتيب دولت رييسي در برابر 
يك چالش مهم قرار گرفته است. از سويي با توجه به نتيجه 
نرسيدن مذاكرات هسته اي، همچنان تحريم ها ادامه دارد 
و هرچند دولت از افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي در 
سال جاري گفته اما هنوز راه طوالني تا تامين نيازهاي 
كشور و البته درمان كسري بودجه باقي مانده است و از 
س��وي ديگر اقشار مختلف جامعه با توجه به فشارهاي 
اقتصادي براي ادامه حيات نياز به حمايت هاي نقدي و 
غيرنقدي دارند. بايد ديد كه آيا در چنين شرايطي دولت 
رييسي مي تواند به يكي از اصلي ترين وعده هاي خود در 
پايين آوردن هزينه هاي زنگي پايبند باشد يا عمل به اين 

وعده نيز به آينده نامعلوم موكول خواهد شد.

جوابيه
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در پي درج گزارشي از آخرين وضعيت اجراي كاالبرگ 
الكترونيكي در روزنامه »تعادل« روابط عمومي سازمان 
برنامه و بودجه پاسخي را به دفتر نشريه ارسال كرده است 

كه در زير مي خوانيد: 
برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 
 گزارشي با عنوان »ترديدهاي كوپني دولت سيزدهم« 
مورخ 1401/۶/10 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي 
است بر اساس ماده 2۳ قانون مطبوعات و به  منظور رفع 
ابهام و روشن ش��دن افكار عمومي، دستور فرماييد اين 
پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل 

در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
كاالبرگ الكترونيكي؛ اول زيرساخت بعد جزييات/ توزيع 

كاالبرگ بر اساس تكليف قانوني خواهد بود
با وجود گذشت بيش از سه ماه از اجراي طرح اصالح توزيع 
يارانه ها و پرداخت سومين مرحله يارانه ۳00 تا 400 هزار 
توماني، در كمال تعجب عده اي مدعي اند كه هنوز نحوه 
حمايت از اقش��ار مختلف مردم توسط دولت سيزدهم 
مشخص نيست و سرنوش��ت كاالبرگ الكترونيكي در 
هاله اي ابهام قرار دارد در شرايطي كه بنا بر تكليف قانوني 
بعد از آماده  شدن زيرساخت هاي الزم براي توزيع كاالبرگ 
در مورد جزييات و نحوه توزيع آن تصميم گيري خواهد 
ش��د. در راستاي جزو 1 بند )س( تبصره 1 قانون بودجه 
سال 1401 طرح مردمي سازي و توزيع عادالنه يارانه ها 
از تاري��خ 1401/2/22 اجرايي گرديد. بر اين اس��اس با 
حذف تغيير نرخ ارز واردات كاالهاي اساس��ي مشمول 
به نيمايي، يارانه مربوط به صورت نقدي به جامعه هدف 
)400 هزار تومان س��ه ده��ك اول و ۳00 هزار تومان ۶ 
دهك بعدي( پرداخت مي شود. با توجه  به تكليف قانونگذار 
مبني ب��ر توزيع يارانه از طري��ق كاالبرگ الكترونيكي، 
پيگيري هاي الزم در س��طح دولت )با مسووليت وزارت 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي( در حال انجام ب��وده و پس از 
فراهم شدن زيرساخت هاي مربوط و تصميم گيري در 
خصوص جزييات طرح، امكان اجراي آن فراهم خواهد 
گرديد. همچنين تمركز كاالبرگ الكترونيكي روي چند 
قلم كاال، به رغم آثار مثبت آن بر هدفمند نمودن يارانه 
پرداختي )حمايت از توليد، س��المت و ايجاد اشتغال(، 
مي تواند سبب محدود ش��دن قدرت انتخاب و كاهش 
مطلوبيت مصرف كنندگان و همچنين كاهش بهره وري 

و رقابت پذيري در واحدهاي توليدي شود. 
  مركز اطالع رساني، روابط عمومي 
و امور بين الملل

تكليف مذاكرات را روشن كنيد
نايب رييس كميسيون امورداخلي كشور و شوراها گفت: 
بايد در يك بازه زماني مشخص تكليف مذاكرات روشن 
شود تا توليد كنندگان و سرمايه گذاران از اين بالتكليفي 
در بيايند. محمدحسن آصفري با اشاره به روند مذاكرات 
هسته اي، بيان كرد: از نظر بنده در روند مذاكرات خيلي 
فرصت س��وزي در حال رخ دادن است، بايستي يك بار 
براي هميش��ه تكليف اين مذاكرات روش��ن شود. اين 
روند كه هر دفعه شاهد برهم خوردن مذاكرات هستيم 
مقداري مردم را نس��بت به روند مذاكرات خسته كرده 
اس��ت و توليدكنندگان و س��رمايه گذاران چه از طرف 
داخل و چه از طرف خارج در عالم برزخي به سرمي برند و 
سردرگم هستند. وي در ادامه اظهار كرد: سرمايه گذاري 
در زمان تحريم ها يا در زمان توافق هر كدام يك س��ري 
شرايطي دارد و مردم منتظر هستند تا تكليف روشن شود. 
اشتباهي كه دولت گذشته انجام داد اين بود كه مذاكرات 
را فرسايشي كرد و اين امر باعث شد تا افرادي كه بنا بود 
در حوزه اقتصادي براي زندگي خود برنامه ريزي كنند در 
ابهام قرار گيرند. نماينده مردم اراك در مجلس شوراي 
اس��المي، تصريح كرد: نظر بنده اين است كه بايد يك 
زمان معيني تعيين شود و در اين بازه زماني تكليف توافق 
روشن گردد. هم دولت و هم مجلس برنامه هاي اقتصادي 
را برمبناي ع��دم انجام توافق پيش برده اند اما مردم نيز 
قصد دارند براي زندگي خود برنامه ريزي اقتصادي كنند. 
نايب رييس كميسيون امور داخلي در ادامه با بيان اينكه 
مجلس نيز خيلي در جريان نيست كه روند مذاكرات به 
كجا رسيده است، تاكيد كرد: اگر قرار است توافقي انجام 
شود بايد زودتر به نتيجه برسد و اگر هم قرار نيست توافقي 
صورت گيرد كه بايد تكليف روش��ن گردد. ما كشوري 
نيس��تيم كه اگر توافقي صورت نگرفت دچار مش��كل 
شويم، طرف مقابل هيچگاه نگاه فني به فعاليت هسته اي 
ما نداشته است و اساسا نگاه آنها سياسي و امنيتي بوده 
در حالي كه جمهوري اس��المي مواضع خود را در بعد 
هس��ته اي مشخص كرده اس��ت. آصفري افزود: طرف 
مقابل بايد متوجه باشد كه قرار نيست جمهوري اسالمي 
از صنعت هسته اي در ابعاد دفاعي استفاده كند چراكه ما 
بيشترين آسيب را در دوران دفاع مقدس به دليل استفاده 

از بمب هاي شيميايي از سوي طرف مقابل خورديم.

آلباني روابط خود با ايران را 
قطع كرد

ش��بكه العربيه اعالم كرد كه آلبان��ي با تعيين مهلت 
براي خروج ديپلمات هاي ايراني از اين كش��ور، روابط 
ديپلماتيك با ايران را قطع كرد. به گزارش ايسنا، به نقل 
از شبكه العربيه، ادي راما، نخست وزير آلباني امروز گفت، 
اين كش��ور براي خروج ديپلمات ها و كاركنان سفارت 
ايران در اين كشور مهلتي 24 ساعته تعيين كرده است. 
آلباني كه با اعالم اين موضوع قصد دارد روابط ديپلماتيك 
با ايران را قطع كند، سال هاست به گروهك منافقين كه 
از گروه هاي تروريستي شناسنامه دار محسوب مي شود، 
پناه داده است. بنا بر اين گزارش، بهانه آلباني براي قطع 
روابط با ايران، »حمالت س��ايبري« خوانده ش��ده كه 
مقامات آلباني مدعي هس��تند از جانب ايران صورت 
گرفته است. آلباني در سال 1۳9۷ غالمحسين محمدنيا، 
سفير ايران در اين كش��ور را با اتهام »به خطر انداختن 
امنيت كشور« اخراج كرده بود. سفارت ايران در آلباني از 

آن زمان در سطح كاردار اداره مي شد.

تعيين تكليف كاالهاي رسوبي
وزير امور اقتصادي و دارايي گف��ت: بيش از ۸0 درصد 
كاالهاي رسوبي در سازمان اموال تمليكي تعيين تكليف 
شده اند. سيد احسان خاندوزي ديروز، 1۶ شهريورماه 
در آيين بهره برداري رسمي از مجتمع انبارهاي سازمان 
جمع آوري و فروش اموال تمليكي خوزستان - سپهبد 
شهيد حاج قاسم سليماني- در اهواز اظهار كرد: دوران 
آواربرداري سال ها كوتاهي در حوزه هاي اقتصادي كشور 
آغاز ش��ده و در حال به نتيجه رسيدن است. وي افزود: 
تجهيز شدن و س��اختن بناهايي در حوزه اقتصادي و 
اموال تمليكي كشور پس از سال هاي سال بي اعتنايي و 
بي مبادالتي نسبت به حقوق عامه، اكنون در حال نتيجه 
دادن است. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: سال ها قبل 
بايد در خصوص دارايي هاي مردم دلسوزانه و مسووالنه 
تصميم گيري مي شد اما متاسفانه نشد. اكنون قوه قضاييه 
به عنوان ركن تعيين تكليف تعزيراتي و قضايي همكاري 
بسيار خوبي را آغاز كرده است. خاندوزي عنوان كرد: بر 
هم افزايي هم��كاري دولت و قوه قضاييه نقطه اي براي 
شكل گيري تحوالتي اس��ت كه امروز در حال مشاهده 
آن هس��تيم. وي افزود: وزارت اقتصاد و دارايي در حوزه 
اقتصادي وظيفه اصلي خود را تسهيل گري براي كسب 
و كارها و توليدات مي داند و به دنبال اقتصادي است كه 
سهل تر كار ايجاد مي كند و سهل تر تامين مالي مي كند 
تا چرخه تجارت به حرك��ت در ايد.  وزير امور اقتصادي 
و داراي��ي گفت: در حوزه داراي��ي وزارت اقتصاد خود را 
امانتدار دارايي هاي ملت مي داند تا با اطالع و مشاركت 
مردم و پيش چش��م آنها نقش آفريني كند. خاندوزي 
عنوان كرد: شأن اول وزارت اقتصاد و دارايي اين است كه 
نبايد تسهيل چرخه تجارت براي ما آنقدر كاالي متروكه 
و رسوبي ايجاد كند. همچنين اگر كااليي نياز بود مدتي 
نگهداري ش��ود بايد ش��أن امانتداري به نحو احسن، با 
ش��فاف ترين روش و كم هزينه ترين شيوه انجام شود. 
وي ادام��ه داد: بيش از ۸0 درصد كاالهاي رس��وبي در 
سازمان اموال تمليكي تعيين تكليف شده اند و بايد اين 
عدد به ميزان حداكثري برسد. اميدواريم اين حركت با 
سرعت بيش��تري ادامه پيدا كند. وزير امور اقتصادي و 
دارايي گفت: منابع مردم خوزس��تان كه بايد سال هاي 
پيش از اين به عنوان عوارض آاليندگي وصول مي شد 
و صرف مردم خوزستان مي شد بعد از سال ها كوتاهي 
وصول ش��د و رقمي بيش از 5 هزار ميلي��ارد تومان به 
عنوان عوارض آاليندگي به شهرداري ها و دهياري هاي 
خوزستان واريز شد. خاندوزي عنوان كرد: سال هاي سال 
مردم خوزس��تان عوارض ناشي از فعاليت شركت هاي 
نقتي را تحم��ل مي كردند اما كمتر از حدي كه بايد، به 
آنها عوارض آاليندگي پرداخت مي شد. وي ادامه داد: در 
تالش هستيم تا اميدهاي نااميد شده و اعتمادهاي كم 
رنگ شده را به ويژه در مناطقي از كشور كه از باب عدالت 

بايد بيشتر به حق آنها رسيدگي مي شد را بازگردانيم.

   تعيين تكليف  كاالها با همراهي دو قوه
معاون وزير اقتصاد و مديرعامل سازمان اموال تمليكي 
گفت: در بحث تعيين تكليف كاال اگر همكاري و تعاملي 
كه اكن��ون ميان قوه مجريه و قضاييه وج��ود دارد، رخ 
نمي داد قطعا بحث تعيين تكليف به نتيجه نمي رسيد. 
سيد عبدالمجيد اجتهادي در آيين بهره برداري رسمي از 
مجتمع هاي انبارهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي خوزستان در اهواز با حضور وزير اقتصاد اظهار 
كرد: رييس جمهور س��ه ماموريت را به سازمان اموال 
تمليكي واگذار ك��رد كه يكي از اين ماموريت ها اصالح 
ساختار سازمان اموال تمليكي و آسيب شناسي آن در 
مدت سه ماه بود تا ساختار جديد ايجاد شود. وي افزود: 
اصالح قانون و ساماندهي انبارها و تعيين تكليف كاالها 
ديگر ماموريت رييس جمهور ب��ود كه به جديت براي 
اجرايي شدن آنها تالش شده است. اجتهادي عنوان كرد: 
ساختار سازمان اموال تمليكي با پيگيري وزير اقتصاد 
ظرف ۳ ماه اصالح و ساختار جديد ابالغ شد. همچنين در 
بحث اصالح قانون تاكنون علي رغم پيگيري هاي انجام 
شده چيزي توس��ط مجلس اعالم وصول نشده است. 
وي گفت: در بحث س��اماندهي و تعيين تكليف كاال و 
ساماندهي انبارها، در مدت زمان دولت سيزدهم بيش 
از حدود 11 هزار ميليارد تومان كاال در انبارهاي اموال 
تمليكي تعيين تكليف شده است. اجتهادي افزود: بعضا 
برخي از اين كاالها مربوط به 20 سال قبل بود كه نسبت 
به تعيين تكليف آنها اقدام نش��ده ب��ود. در حال حاضر 
بيش از ۸0 درصد از كاالهاي رسوبي در انبارهاي اموال 
تمليكي تعيين تكليف شده است. معاون وزير اقتصاد با 
اشاره به بحث وضعيت فروش كاالهاي انبار شده عنوان 
كرد: فروش كاال در سازمان اموال تمليكي 19۸ درصد 
افزايش داشته اس��ت و كاالهايي كه در انبارها بوده به 
روش هاي مختلفي كه در قانون آمده اس��ت به فروش 
رسيده اند. اجتهادي تصريح كرد: در بحث تعيين تكليف 
كاال اگر همكاري و تعاملي كه اكنون ميان قوه مجريه و 
قضاييه وجود دارد، رخ نمي داد قطعا بحث تعيين تكليف 
به نتيجه نمي رسيد. وي افزود: در حال حاضر رسوب كاال 
در انبارهاي اموال تمليكي نداريم و كاالهايي كه مربوط 

به سال هاي گذشته است بسيار كم هستند.

ارايه برنامه هفتم توسعه به مجلس 
در سال جاري

يك عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت 
كه دولت بايد امس��ال اليحه برنامه هفتم توسعه را به 
مجلس شوراي اسالمي ارايه دهد. محمد خدابخشي 
درباره زمان ارايه اليحه برنامه هفتم توسعه اظهار كرد: 
سال پاياني برنامه ششم توسعه سال گذشته بود دولت 
اعالم كرد كه نمي تواند همزمان با بودجه برنامه هفتم 
را ارايه كند از طرفي سياست هاي كلي برنامه هفتم هم 
تدوين نشده بود لذا برنامه ششم توسعه براي يك سال 
تمديد شد چون كشور نمي تواند بدون برنامه بماند. وي 
ادامه داد: در حال حاضر سياست هاي كلي برنامه هفتم 
توسعه در حال تدوين در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام است و دولت بعد از ابالغ سياست ها اليحه برنامه 
هفتم را تنظيم كرده و به مجلس ارايه مي كند؛ ما هم 
در كميسيون برنامه جلساتي را تشكيل داديم تا موارد 

داراي اولويت در برنامه هفتم را مدنظر قرار دهد.

هشدار رييس جمهور به دستگاه ها همزمان با افزايش حقوق

چرا تصميم گيري براي كاخ سفيد دشوار است؟

دور باطل تورمي در اقتصاد ايران 

دو مانع مهم بر سر راه امريكا در بازگشت به برجام
مذاكرات احياي برجام آنقدر طوالني، پيچيده و دستخوش 
منافع ملي، منطقه اي و بين المللي كشورهاي عضو و ديگر 
كش��ورهاي موثر شده اس��ت كه به نظر تحقق آن دور از 
دسترس است. پيچيدگي مذاكرات احياي برجام نه فقط 
تحت الشعاع اختالفات فني و سياسي ايران و امريكا بلكه 
تحت تاثير تحوالت منطقه اي و بين المللي است كه هر چه 
پيش مي رويم تاثير اين تحوالت بيشتر و بيشتر مي شود. 
اسفند 1400 وقتي حمله روسيه به اوكراين در بهت افكار 
عمومي و سياسي جهان اتفاق افتاد، براي همگان روشن 
بود كه اين اتفاق به طور چشمگيري سرنوشت مذاكرات 
برجامي را تغيير مي دهد و همانطور كه اتفاق افتاد مذاكرات 
و حتي توافق كه گفته مي شد براي آن زمان، آماده امضا 
اس��ت، به تاخير افتاد. البته اين ب��راي اولين بار نبود كه 
تحوالت منطقه اي و بين المللي جداي از تحوالت سياسي 
داخلي كشورهاي عضو برجام بر مذاكرات هسته اي تاثير 

مي گذارد، اما به اين وضوح تا اين مقطع سابقه نداشت.
اما هنوز سايه حمله روسيه به اوكراين و باال گرفتن تنش 
ميان مسكو با امريكا و كشورهاي اروپايي بر توافق احتمالي 
بازگشت به برجام برداشته نش��ده، تحوالت منطقه اي و 
بين المللي و نيز تحوالت سياسي داخلي كشورها در صف 
انتظار ايس��تاده اند. تحوالت و موضوعاتي كه از هم اكنون 
تا دو تا س��ه ماه آين��ده مي تواند باز هم مذاك��رات و توافق 
احتمالي بازگشت به برجام را به تعويق بيندازد. انتخابات 
پارلماني زودهنگام اسراييل در 25 اكتبر، انتخابات كنگره 
امريكا در اوايل نوامبر از جمله اين موارد است. البته عوامل 
ديگر مثل نگراني كش��ورهاي حوزه خليج فارس از عادي 
شدن روابط ايران با امريكا و اروپا، اختالفات ايران و آژانس، 
سياست منطقه اي ايران، مخالفت البي اسراييل، مخالفت 
روس��يه با برجام در اين مقطع و نزديكي ايران به غرب هم 
مي توانند موثر باشند. جداي از اختالفاتي كه ميان ايران و 
امريكا بر سر مسائل فني � هسته اي وجود دارد و هم چنان 
دو طرف در حال رايزني بر س��ر اين موارد هستند، اكنون 
موضوعاتي از اين دس��ت اين ظرفيت را دارند كه به عامل 
تاخير در روند مذاكرات معرفي  ش��وند. امريكا به وضوح بر 
س��ر ايجاد اجماع در دولت خود به بن بست خورده است 
و قادر نيست نظرات مختلف و مخالف را يكدست سازد، از 
طرفي مخالفت جمهوري خواهان با بازگشت دولت امريكا به 
برجام هر روز قوي تر مي شود. در اين ميان البي صهيونيسم 
با قدرت به مخالفت خود با برج��ام ادامه مي دهد و از هيچ 
تالشي روي برگردان نيست. هرچند دولت امريكا سعي دارد 
ايران را مقصر وضعيت فعلي معرفي كند اين امريكاست كه 

مشكالت داخلي و فشارهاي بيروني آن را از تصميم گيري 
بازداشته است. اكنون شاهد هستيم كه با نزديك شدن به 
انتخابات كنگره، بايدن سعي دارد »بي تصميمي« خود را 
پشت اين عنوان پنهان كند و فضاي سياسي � انتخاباتي را 
بهانه تاخير در اعالم تصميم و مذاكرات معرفي كند. عالوه 
بر اين دولت بايدن سعي دارد از انتخابات پارلماني اسراييل 
هم به نفع خود اس��تفاده كند. انتخاب��ات پارلماني رژيم 
اسراييل 25 اكتبر )۳ آبان( برگزار مي شود. اين پنجمين 
انتخابات رژيم صهيونيس��تي در 4 سال گذشته است كه 
برگزار مي ش��ود. برگزاري دوباره انتخابات در پي شكست 
تالش  نفتالي بنت و يايير الپيد براي تثبيت كابينه ائتالفي 
انجام مي شود. اگر دولت ائتالفي نتواند حداكثر كرسي ها در 
پارلمان را به دست آورد احتماال جاي خود را بايد دوباره به 
حزب ليكود و بنيامين نتانياهو دهد و در اين ميان نتانياهو از 
برگزاري دوباره انتخابات خشنودترين فرد است. او با استقبال 
از سقوط دولت ائتالفي آن را »خبري عالي براي ميليون ها 
شهروند اسراييلي« توصيف كرده است. بر اساس گزارش 
رسانه هاي غربي، نظرس��نجي ها نشان مي دهد كه اگر به 
زودي انتخابات برگزار شود، احزاب »ليكود« و »يش عتيد« 
كرسي هاي بيشتري از دوره فعلي پارلمان كسب خواهند 
كرد، اما ائتالفي كه بتواند با كسب اكثريت در كنست دولت 
تشكيل دهد، قابل تصور نيست و به همين دليل بن بست 
سياسي اسراييل ممكن است ادامه پيدا كند. يكي از اهداف 
مهم دولت ائتالفي و دولت بايدن، بيش از همه جلوگيري از 

به قدرت رسيدن نتانياهو بود اما بايد گفت در شرايط فعلي 
امكان بازگشت نتانياهو به حيات سياسي وجود دارد. از اين 
رو هر گونه بازگشت نتانياهو مي تواند سياست هاي دولت 
جو بايدن در منطقه و نيز در رابطه با نگاه به شرق و ايران را به 
چالش بكشد. نه اينكه دولت ائتالفي موافق ايران و سياست  
خروج از منطقه امريكا باشد اما سطح تنش آفريني نتانياهو 
و اقداماتي ب��دون هماهنگي با امريكا از جمله موضوعاتي 
است كه دموكرات ها در دو دهه اخير بر سر آنها با اسراييل 
به مشكل برخورده اند. اسراييل و البي اين رژيم هميشه يك 
پاي اختالل و س��نگ اندازي در روند مذاكرات هسته اي از 
ابتدا تاكنون بوده است و از شروع مذاكرات برجامي در دولت 
باراك اوباما مخالفت و دخالت هاي اين رژيم بيش از گذشته 
مشهود و علني شده اس��ت. به گفته بسياري از مقامات و 
تحليل گران غربي مهم ترين عام��ل در خروج دولت وقت 
امريكا از برجام، اس��راييل و البي اين رژيم در كنگره و كاخ 
سفيد بوده است. از اين رو طبيعي است با تالش و خواست 
جو بايدن براي بازگشت به برجام به هر شكل مخالف باشد 
و جالب تر اينكه در اين روند نه تنها از ابراز مخالفتش ابايي 
ندارد بلكه مقامات اين رژيم به صراحت تهديد مي كنند كه 
اگر برجام دوباره اجرايي شود از هر فرصتي براي ضربه زدن 
به برجام و برنامه هسته اي ايران خودداري نخواهند كرد. از 
سويي جو بايدن كه امروز دولتش در آستانه انتخابات كنگره 
تحت فشارهاي زيادي از سوي جمهوري خواهان است، به 
حمايت جدي و شديد البي اسراييل نياز دارد از اين رو بدش 

نمي آيد با تعويق در روند مذاكرات و توافق احتمالي با ايران 
تاخير بيندازد تا به اين شكل هم دولتش و هم دولت بنت از 
انتخابات حساس و كليدي كنگره و پارلماني عبور كنند. در 
روند رد و بدل پاسخ ها ميان ايران و امريكا بعد از اينكه ايران 
براي اولين بار به متن پيش��نهادي نهايي پاسخ داد، تقريبا 
همه كشورهاي عضو برجام از آن استقبال كردند اما پاسخ 
امريكا به ايران، مثبت نبود و هنوز هم اين امريكاست كه در 
پاسخ به متن پيشنهادي و موافقت با آن تعلل مي كند. برخي 
تحليلگران بر اين نظرند، بيش از آنكه اختالفات فني مانع 
پاسخ مثبت امريكا به متن پيش نويس توافق باشد، اختالفات 
داخلي براي اجماع بر سر توافق، رقابت هاي انتخاباتي و نيز 
مخالفت اسراييل و البي صهيونيست مانع كار است. هر روز 
كه به موعد انتخابات كنگره در امريكا نزديك مي ش��ويم، 
اخبار و گزارش هاي بيشتري درباره اينكه مذاكرات برجام و 
توافق احتمالي تا بعد از انتخابات كنگره به تعويق مي افتد يا 
تا آن زمان توافقي اتفاق نمي افتد، مي شنويم. به نظر جريان 
موافق بازگشت به برجام در دولت امريكا نتوانسته بر سر آن 
با منتقدان و مخالفانش به اجماع برس��د. اختالفات ميان 
دموكرات ها بر سر بازگشت امريكا به برجام نيز آنقدر زياد 
شده است كه با مخالفت جمهوري خواهان درباره آن برابري  
مي كند. در اين فضا و با توجه به اينكه رقابت انتخاباتي ميان 
دو حزب آغاز ش��ده اس��ت، هر گونه توافق بر سر بازگشت 
به برجام مي تواند به موضوع رقابت انتخاباتي ميان اين دو 
حزب بدل شود. از اين رو احتمال تعويق در روند مذاكرات 
يا كند شدن آن در شرايط فعلي قابل پيش بيني است. بر 
اساس نظرسنجي ها، اين باور به طور جدي وجود دارد كه 
حزب جمهوري خواه در انتخابات كنگره دست كم يكي از 
دو مجلس را پس مي گيرد. اگر جمهوري خواهان بتوانند در 
كنگره به اكثريت قابل توجهي دست پيدا كنند، بايدن براي 
كسب اكثريت كرسي ها در كنگره در حمايت از توافق و راي 
به تصويب آن، با مشكل مواجه مي شود و اين موضوعي است 
كه مخالفان برجام و بازگشت به آن به ويژه اسراييل به شدت 
از آن استقبال مي كنند. اگر طي روزهاي آتي خبري از توافق 
بازگشت به برجام نباشد و همانطور كه رييس اتحاديه اروپا 
گفته است نااميدي از توافق كمتر و كمتر شود، مي توان گفت 
كه دولت امريكا توافق در اين مرحله كه انتخابات در پيش 
است و از سويي براي پيروزي در آن به حمايت اسراييل نياز 
دارد، را به نفع خود نمي داند. در اين صورت مسوول تاخير 
در مذاكرات و توافق امريكاست كه بايد مسووليت و هزينه 
آن را بپذيرد و هزينه بزرگ اين تاخير ادامه تنش و نگراني 

براي كشورهاي اروپايي در بحران انرژي و امنيت است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
با افزايش ارزش دالر در برابر يورو، ارزش ساير ارزهاي 
جهان و ط��ا نيز در برابر دالر كاه��ش يافت. اونس 
جهاني طا به كانال 1600 دالر سقوط كرد و ارزش 
ين، و پوند نيز كاهش يافته است. اين موضوعات نشان 
مي دهد كه به دنبال طوالني ش��دن جنگ اوكراين، 
بحران انرژي در اروپ��ا و بازار جهاني، افزايش قيمت 
سوخت و گاز و بنزين، و همچنين آثار رشد نقدينگي 
و تورم حاصل از سال هاي شيوع كرونا، موجب شده 
كه س��رمايه گذاران ب��ه دنبال پ��ول قوي تري براي 
حفظ ارزش پول و س��رمايه هاي خود باش��ند و در 
نتيجه به دنبال افزايش نرخ بهره در امريكا از س��وي 
فدرال رزرو، توجه بازارهاي جهان به س��مت قدرت 
گرفتن ارزش دالر معطوف ش��ده و ارزش پول هاي 
ديگر از يورو، تا پوند و ين و حتي طا كاهش داش��ته 
اس��ت. در نتيجه بحران اقتصادي انگليس، پوند در 
برابر دالر امريكا به پايين ترين س��طح از سال 1۹۸۵ 
سقوط كرد.به گزارش سي ان ان - بر اساس گزارش 
MarketWatch، ارزش پوند استرلينگ با 0.۳ 
درصد كاهش ب��ه 1.1۴۴۳ دالر رس��يد.واحد پول 
بريتانيا به دنبال يورو رو به كاهش گذاش��ته اس��ت 
ك��ه در نتيجه بحران انرژي كه قاره اروپا از زمان آغاز 
تهاجم روس��يه به اوكراين با آن مواجه ش��ده است.

قابل ذكر اس��ت كه نرخ تورم در بريتانيا در زماني كه 
شهروندان از قبوض باالي انرژي رنج مي برند به 10 
درصد رسيده اس��ت. اين عاملي است كه در تعيين 
هويت نخست وزير آينده كشور در زمان بعدي نقش 

خواهد داشت.

  ين در ورطه نابودي
ين با از دست دادن جايگاه خود در برابر دالر امريكا به 
پايين ترين ميزان در ۲۴ سال گذشته در ميان افزايش 
شكاف سياستي بين بانك ها رسيد.به گزارش بيزنس، 
ين ژاپن در برابر دالر امريكا كاهش يافت و پايين ترين 
سطح آن از آگوس��ت 1۹۹۸ را ثبت كرد كه به دليل 
افزايش شكاف سياست بين بانك مركزي ژاپن )BoJ( و 
فدرال رزرو اياالت متحده تقويت شد.در حالي كه بانك 
مركزي ژاپن به سياست پولي بسيار سست خود پايبند 
است، انتظار مي رود كه فدرال رزرو براي مهار تورم به 
انقباضات پولي ادامه دهد.هاروهيكو كورودا، رييس 
بانك مركزي ژاپن اخيراً قول داده اس��ت كه سياست 
پولي را بسيار سست نگه دارد و گفته است كه عوامل 
خارجي كه باعث افزايش تورم داخلي مي ش��وند، در 

س��ال آينده كاهش خواهند يافت.در مقابل، مقامات 
فدرال رزرو تاكيد كرده اند كه افزايش نرخ بهره تا زماني 
كه تورم به طور قابل توجهي كاهش پيدا كند مناسب 
است و شاخص دالر امريكا را به باالترين حد در دو دهه 
مي رساند.در ماه جوالي، فدرال رزرو نرخ بهره پايه خود 
را ۷۵ واحد افزايش داد كه سريع ترين سرعت انقباض 

در چهار دهه اخير است.

   طالي جهاني به كانال ۱۶۰۰ وارد شد
قيمت طا چهارشنبه كاهش يافت زيرا بازدهي دالر 
و خزانه داري امريكا پس از تقوي��ت انتظارات فدرال 
رزرو براي ادامه روند افزايش نرخ بهره، افزايش يافت.

بهاي هر اونس طا در س��اعت 6 و ۳0 دقيقه صبح به 
وقت ش��رقي با ۵.۴ درصد كاهش به 16۹6 دالر و ۸0 
سنت رسيد و قيمت طا در بازار معامات آتي امريكا 
با 0.۳۲ درصد كاهش به 16۹۷ دالر و ۸0 سنت رسيد.
شاخص دالر 0.۲ درصد افزايش يافت و به اوج دو دهه 
اخير نزديك ش��د و طا را براي خري��داران خارجي 

گرانتر كرد.بازدهي معيار خزانه داري امريكا به دليل 
انتظارات ف��درال رزرو براي ادام��ه افزايش نرخ بهره 
براي مهار افزايش قيمت ها به باالترين سطح خود از 
16 ژوئن رسيد. بازدهي باالتر هزينه فرصت نگهداري 
طاي بدون بازده را افزايش مي دهد.صنعت خدمات 
اياالت متحده در ماه آگوست براي دومين ماه متوالي 
در بحبوحه رش��د سفارشات و اش��تغال قوي تر رشد 
ك��رد. يك منبع دولتي به رويترز گف��ت: واردات طا 
توس��ط هند، دومين مصرف كننده بزرگ شمش در 
جهان، در ماه آگوس��ت نسبت به سطح سال گذشته 
به نصف كاهش يافت زيرا قيمت هاي داخلي نوسانات 
و روپيه ضعيف باعث شد مصرف كنندگان خريد را به 
تعويق بيندازند.دارايي هاي اس پي دي آر گلدتراست، 
بزرگ ترين صندوق سرمايه گذاري تحت پشتوانه طا 
در جهان، با 0.۲1 درصد كاهش از ۹۷۳.0۸ تن در روز 
جمعه به ۹۷1.0۵ تن در روز سه شنبه رسيد.در بازار 
ساير فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس نقره با 0.۷ درصد 
كاهش به 1۷.۹۲ دالر رسيد، پاتين 0.۷ درصد كاهش 

يافت و به ۸۴۷.۴6 دالر رسيد و پاالديوم با يك درصد 
كاهش به 1۹۸6 دالر و ۷۹ سنت رسيد.

   اوج تورم اروپا نزديك است
اس��تورناراس از بانك مركزي اروپا اظهار كرد كه به  
زودي ت��ورم اروپا ب��ه اوج خود مي رس��د.به گزارش 
اكونوميك، يانيس استورنارس، عضو شوراي حاكم 
بانك مرك��زي اروپا )ECB( اعام ك��رد كه تورم در 
منطقه يورو »نزديك به اوج خود« است، اما كاهش 
مداوم را نيز آغاز خواهد كرد. اظهارات وي در تضاد با 
اظهارات برخي ديگر از اعضاي شورا، از جمله فيليپ 
لين و كااس نات است كه هشدار دادند انتظار مي رود 
تورم در كوتاه مدت همچنان باال بماند.استورناراس 
اف��زود كه اقتصاد منطق��ه يورو بايد ش��اهد تعديل 
هزينه هاي انرژي و كاهش تنگناها باش��د و برخي از 
فش��ارهاي قيمتي را كاهش دهد.وي تأكيد كرد كه 
با خطرات تكه تكه ش��دن بايد با قدرت مقابله كرد و 

عادي سازي تدريجي نرخ مناسب است.
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ساماندهي كامل كارتخوان ها
و درگاه هاي پرداخت

بيش از ۸ ميليون دستگاه كارتخوان در كشور وجود دارد 
كه به گفته معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي در حال 
حاضر تمامي كارتخوان ها و درگاه هاي پرداخت اينترنتي 
كشور به پرونده مالياتي متصل شده اند. اين اقدام در كنار 
ايجاد بستري براي شفافيت مالي موجب شناسايي موديان 
مالياتي و افزايش درآمد مالياتي دولت مي شود. ساماندهي 
كامل كارتخوان ها و درگاه هاي پرداخت اينترنتي كشور 
پس از دو سال همكاري بسيار خوب شبكه پرداخت، مردم، 
سازمان امور مالياتي و بانك مركزي محقق شد. نظارت 
بر جريان مالي، دارايي و فعاليت اقتصادي شهروندان نه 
تنها حق حاكميت اس��ت، بلكه از وظايف آن به حساب 
مي آيد تا از اين طريق س��امت اقتصادي جامعه تامين 
شود. در همين راستا س��اماندهي درگاه هاي پرداخت 
موجب شناسايي موديان مالياتي و افزايش درآمد مالياتي 
دولت، جلوگيري از فرار مالياتي، نظارت بر حساب هاي 
مالي و تراكنش ها، شفافيت، كمك به كنترل و جلوگيري 
از فعاليت هاي غير قانوني مانند س��وداگري در بازار ارز، 
پولشويي و ... مي شود كه از مزاياي بااليي برخوردار است. 
در همين باره محمدرض��ا پورابراهيمي، نماينده مردم 
كرمان و رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو 
با خبرنگار ايِبنا اظهار كرد: اقدام��ي كه به تازگي بانك 
مركزي در اتصال پرداخت و پوز ها به سيس��تم و سامانه 
مالياتي كشور انجام داد يك اقدام كم نظير است چراكه 
پيش از اين هم مي توانست عملياتي شود، اما نشد. براساس 
آخرين آمار بانك مركزي تقريبا تمام اتصال ها محقق شده، 
مفهوم آن اين است كه اشراف كامل اطاعاتي كشور بر 
حوزه فعاليت هاي مرتبط با تراكنش هاي بانكي از طريق 
درگاه هاي پرداخت و پوز ها به وجود آمده كه طبيعتا كار 
مهمي محسوب مي شود. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس تصريح كرد: سال گذشته ماليات برارزش افزوده 
به طور متوسط ماهانه ۴ هزارميليارد تومان وصول شده، به 
دليل همين كار هاي زيرساختي و شفاف سازي اطاعات 
در سال جاري اين عدد به ۷۵00 ميليارد تومان افزايش 
پيدا كرده كه دو برابر ش��دن تنها ماليات برارزش افزوده 
نشان از ظرفيت ها در حوزه اجرا دارد.همچنين غامرضا 
مصباحي مقدم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
اين باره به خبرنگار ايِبنا گفت: ظاهرا ۹ ميليون دستگاه 
پايانه خريد در اختيار مردم قرار داشت كه با اين ساماندهي 

چهار ميليون پوز از دور خارج شد.

توزيع دينار عراق در 2۱ بانك
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

روز چهارش��نبه 16 ش��هريور 1۴01، قيمت دالر به 
۳0100 تومان در بازار آزاد رس��يد و با اعام هر اونس 
جهاني طا به قيمت 1۷0۲ دالر، سكه نيز به 1۳ ميليون 
و ۹00 هزار تومان رسيد. اونس جهاني طا براي ساعاتي 
به كانال 1600 دالر سقوط كرد و به قيمت 16۹۷ دالر 
معامله شده است. كارشناسان پيش بيني كرده اند كه به 
زودي قيمت طاي جهاني به كانال 1600 دالر سقوط 
خواه��د كرد و اين موض��وع روي كاهش قيمت طا و 
سكه در بازار ايران نيز اثرگذار خواهد بود. معامات بازار 
توافقي ارز با تداوم نوس��ان قيمت دالر و يورو در كانال 
۲۸ هزار تومان در جريان است.در پنجمين روز هفته 
)چهارشنبه 16 شهريورماه 1۴01( قيمت دالر توافقي به 
رقم ۲۸۸۳۹ تومان رسيده است. همچنين هر اسكناس 
يورو در بازار توافقي ۲۸۸۲۴ تومان قيمت گذاري شده 
است كه نسبت به روز قبل، كاهش نرخ دارد.  معامات 
توافقي دالر در بازار ارز در كانال قيمتي ۲۸ هزار تومان 
و با بهاي ۲۸ هزار و 6۵0 تومان كار خود را آغاز كرد. در 
آغاز به كار فعاليت بازار توافقي ارز، دالر با قيمت ۲۸ هزار 
و 6۵0 تومان و با حجم 10 هزار دالر معامله شد. معامات 
توافقي دالر در روز كاري گذشته معاماتي )سه شنبه، 
1۵ شهريورماه( كار خود را با ۲۸ هزار و ۷00 تومان آغاز 
ك��رده بود و در پايان با نرخ ۲۸ هزار و ۹00 تومان به كار 
خود پايان داد. عاوه بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت 
ف��روش دالر ۲۸ هزار و ۵۷1 تومان و قيمت خريد دالر 
از مردم ۲۸ هزار و  ۲۸۷ تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز مع��ادل ۲۸ هزار و ۵۷۲ تومان و قيمت 
خريد يورو نيز ۲۸ هزار و ۲۸۷ تومان اعام شده است.
قيمت طاي 1۸عيار هر گرم يك  ميليون و ۲۷1 هزار 
تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي ط��رح قديم 1۳ 
ميليون و ۲00 هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد نيز 1۳ ميليون و ۸۵0 هزار تومان اس��ت.
قيمت نيم سكه بهار آزادي ۸ ميليون تومان، ربع سكه بهار 
آزادي ۵ ميليون تومان و سكه يك گرمي ۳ ميليون تومان 
تعيين شده است و به فروش مي رسد.هر مثقال طا در 
بازار داخلي، ۵ ميليون و ۵10 هزار تومان ارزش گذاري 
شده است؛ ضمن اينكه قيمت هر اونس طا در بازارهاي 
جهاني 1۷00 دالر اس��ت.خريد ارز اربعين از بانك ها 
رييس كل بانك مركزي گفت: انتظار اين بود كه مردم 
براي تهيه ارز، فقط به صرافي ها مراجعه نكنند. بانك ها 
هم براي انجام اين كار مشخص شده اند كه پيش از اين 
۵ بانك ارز ارايه مي كردند كه در حال حاضر به ۲1 بانك 
افزايش يافته است.علي صالح آبادي، رييس كل بانك 
مركزي در جمع خبرنگاران حاشيه جلسه دولت گفت: 
انتظاراين بود كه مردم براي تهيه ارز، فقط به صرافي ها 
مراجعه نكنند. بانك ها هم براي انجام اين كار مشخص 
ش��ده اند كه پيش از اين ۵ بانك ارز ارايه مي كردند كه 
در حال حاضر به ۲1 بانك افزايش يافته اس��ت. اسامي 
بانك ها و ش��عب در س��ايت بانك مركزي اعام شده، 
بنابراين مردم براي تهيه ارز اربعين به بانك ها مراجعه 
بكنند نه به صرافي ها، زيرا باعث تجمع و ازدحام مي شود. 
دريافت ارز تسهيل هم شده است، به اين معنا سرپرست 
خانوار مي تواند به تنهايي با مراجعه به بانك، براي افراد 
خانواده ارز تهيه كند و يك مراجعه كفايت مي كند از ۵ 
سال تا 1۸ سال كه قبا امكان آن وجود نداشت، فراهم 
شده است. عاوه براين ديروز مقداري دينار از كشور عراق 
وارد شده كه از فردا توزيع خواهد شد.رييس كل بانك 
مركزي در اين رابطه يادآور شد: البته لزوما اگر افراد ارز 
هم نداشته باشند، دستگاه خودپرداز در استان هاي ايام، 
خوزستان و كرمانشاه وجود دارد كه از ۲00 هزار تومان 
به ۵00 هزارتومن افزايش داده شده است. اگر ريال هم 
دريافت كنند، در عراق قابليت استفاه دارد. البته در حال 
مذاكره با دوستان عراقي هستيم.افزايش سقف برداشت 
نقدي از دستگاه هاي خودپرداز براي زاِئران اربعين در 
اس��تان هاي ايام، كرمانشاه و خوزستان و نقاط مرزي 
چزابه، شلمچه، مهران و خس��روي تا ۵00 هزار تومان 
به صورت درون بانكي و غيرش��تابي است و مردم بايد 
به خودپردازهاي بانك صادركننده كارت خود مراجعه 
كنند.براساس اباغ بخشنامه  بانك مركزي به شبكه 
بانكي، سقف برداشت نقدي از دستگاه هاي خودپرداز 
تا ۵ مهرماه 1۴01 تنها در استان هاي ايام، كرمانشاه 
و خوزس��تان و نقاط مرزي چزابه، ش��لمچه، مهران و 
خسروي تا مبلغ پنج ميليون ريال به صورت درون بانكي 
)غيرشتابي( افزايش يافت. نكته قابل توجه در بخشنامه 
مذكور اين است كه امكان دريافت ۵00 هزار تومان از 
خودپردازها در مناطق مرزي به صورت درون بانكي است 
و زائران بايد به خودپردازهاي بانك صادركننده كارت 

مراجعه و وجه را دريافت كنند.
بانك مركزي بخشنامه اي براي تسهيل در پرداخت 
ارز اربعين به متقاضيان در شعبات منتخب ۲1 بانك 
عامل صادر كرد.در بخش��نامه بان��ك مركزي آمده 
است: سرپرستان خانوار مي توانند به منظور خريد ارز 
اربعين اعضاي خانواده خود )همسر و فرزندان( كه در 
سامانه س��ماح ثبت نام نموده اند، با در دست داشتن 
كليه مدارك هويتي خود و اعضاي خانواده به ش��عب 
بانك هاي عامل فروش ارز اربعين مراجعه نمايند. عدم 
حضور ساير اعضاي خانواده در شعبه فروش ارز بامانع 
بوده و سرپرس��ت خانوار مي تواند با كارت بانكي خود 
نس��بت به خريد ارز براي اعضاي خانواده خود اقدام 
نمايد.همچنين بانك هاي عامل مكلفند ترتيبي اتخاذ 
نمايند كه شعب منتخب آنها تا تاريخ ۲6 شهريور سال 
1۴01 نسبت به ارايه خدمات ارز اربعين تا ساعت 1۸ 
هر روز اقدام كنند.بانك هاي عامل مكلفند تا پايان روز 
چهارشنبه 16 شهريورماه نس��بت به معرفي شعب 
كش��يك فروش ارز در روزهاي تعطي��ل تا تاريخ ۲6 
شهريور اطاع رساني نمايند.بر اساس بخشنامه بانك 
مركزي، ف��روش ارز اربعين صرفًا ب��ا ارايه كارت ملي 
متقاضي ثبت نام ش��ده در سامانه سماح امكان پذير 
بوده و دريافت كپي مدارك هويتي ممنوع است. فروش 
ارز به زائرين باالي ۵ سال و زير 1۸ سال كه در سامانه 
س��ماح ثبت نام نموده اند به سرپرست ايشان امكان 
پذير است. بانك ها موظفند كدملي زائرين مزبور را در 
پايان هر روز به اداره مهندسي نرم افزار بانك مركزي 
در قالب فايل اكس��ل ارس��ال نماييد. ثبت عمليات 
فروش موضوع اين بند در سامانه سنا الزامي نيست.

پوند در برابر دالر به پايين ترين سطح از سال  ۱۹۸۵ رسيد

سقوط اونس جهاني طال به كانال 1600 دالر

دوپينگ مالي با تزريق رانت هاي چنداليه
   تبديل بازار سرمايه به شكارگاه

وي اف��زود: مش��ابه آنچه در ب��ازار پ��ول رخ داده، 
مي توان در بازار س��رمايه هم مش��اهده كرد. اينكه 
بازار س��رمايه را به يك شكارگاه تبديل كنيد كه در 
آن حقوقي هاي غول پيكر سودهاي غيرعادي ببرند 
و سهامداران خرد بار زيان ها را متحمل شوند، هيچ 
نسبتي با اقتضائات يك كشور توسعه خواهي كه دم 
از عدالت مي زند، ندارد. در پايان سال 1۴00 نسبت 
به متوسط س��ال 1۳۹6، ارزش جاري بازار سرمايه 
ايران حدود 1۴ برابر افزايش پيدا كرده اس��ت. اگر 
ما س��هم عرضه هاي جديد، افزايش هاي سرمايه و 
انتشار اوراق بدهي را كنار بگذاريم، افزايش ارزش 
جاري بازار س��رمايه 10 برابر محاسبه شده است. 
اين 10 برابر و 1۴ برابر ش��دن س��رمايه با افزايش 
۳ براب��ري توليد ناخالص داخلي )GDP( اس��مي 
قابل مقايسه اس��ت. با وجود تمام فاجعه سازي كه 
اين بازي هاي مخرب رانتي با قيمت دالر طي دهه 
1۳۹0 داش��ته اند، مي دانيم كه قيمت دالر ۷ برابر 
ش��ده اس��ت يعني ببينيد اين گسترش سوداگري 
در بازار س��رمايه ايران در چه ابعادي براي كش��ور 

حاشيه سازي مي كند.
عضو هيات علمي دانش��گاه عامه خاطرنشان كرد: 
 )GDP( در همين دوره اي كه توليد ناخالص داخلي
اسمي ۳ برابر و قيمت دالر ۷ برابر شده، ارزش بازاري 
ش��ركت هاي مربوط به س��يمان، فلزات اساسي و... 
۲۵ برابر ش��ده اس��ت. يعني رانت هاي چنداليه به 
اينها تزريق شده اس��ت. ما با يك مالي سازي خيلي 
غيرعادي روبرو هس��تيم. كارشناس��ان كه در بدنه 
حكومت هس��تند باي��د بگويند دود اين مس��اله در 
چشم مشروعيت حكومت، توان مردم و توان رقابت 
اقتصاد ملي مي رود. آيا مقامات كشور مي دانند چيزي 
حدود ۵0 درصد افرادي كه وارد دوره دوم متوسطه 
مي ش��وند، تحصيات را نيمه كاره رها مي كنند؟ آيا 
مقامات كليدي كشور مي دانند كه سهم بيماران در 
پرداخت از جيب در هزينه هاي سامت چه ابعادي 
پيدا كرده است؟ آيا مسووالن مي توانند بفهمند در 
حالي كه ميانگين جهاني پرداخت از جيب 1۸ درصد 
اس��ت و ميانگين OECD حدود ۵ درصد است، در 
ايران اين نسبت بيش از 60 درصد است؟ آن كارهاي 
نمايش��ي كه تحت عنوان طرح تحول س��امت شد 
و ه��ر چقدر ما و كارشناس��ان ش��ريفي چون دكتر 
پزش��كيان تذكر داديم كه اين كار را نكنيد، مربوط 
به بستري ها مي ش��د. در آن چارچوبي كه اينها اين 
كار را انجام دادند ما با جهش سرسام آور هزينه هاي 
درمان سرپايي، كلينيكي و پاراكلينيكي روبرو بوديم. 
اصا اجازه ندادند صداي خرد ش��دن استخوان هاي 
مردم زير بار هزينه هاي سامت به گوش مسووالن 

كشور برسد.

   ماجراي ماليات ستاني  
مومني بيان كرد: اين مناس��بات از دريچه اقتصاد 
سياسي ماليات س��تاني هم قابل بررسي است. قبل 
از فجايع خرداد و تير سال جاري يعني از نيمه اول 
س��ال 1۳۹6 تا فروردي��ن 1۴01 ماليات بر درآمد 
م��ردم ۴60 درصد، ماليات بر مص��رف مردم ۴10 
درصد، ماليات بر بنگاه هاي توليدي ۲۸۵ درصد اما 
ماليات بر مس��تغات 1۸0 درصد رشد كرده است. 
ماليات بر ثروت و دارايي از اين هم كمتر بوده است. 
اين حاكي از يك شرايط ناعادالنه است كه كمترين 
اعتنايي به عدالت اجتماعي و توسعه ملي ندارد. از 
نظر من خطر بزرگ تر اين است كه اين سوءتفاهم 
و بدبيني بي��ن مردم و حكوم��ت، كار را به جاهاي 
باريك تر بكشاند. خيلي غم انگيز است كه فشارهاي 
غيرعادي به مردم وارد مي كنيد و يك افرادي را هم 
به تلويزيون مي آوريد كه به اس��م حمايت از دولت 
به ص��ورت مونولوگ صحبت مي كنند. اگر با بخش 
اصلي آثار و تبعات ش��وم افزايش هاي چش��مگير 
قيم��ت مواد غذايي، هزينه هاي آموزش، مس��كن، 
سامت و... مردم درست برخورد نشود، آثار خود را 
در نيمه دوم امسال نش��ان خواهد داد. چرا اينها را 

كم اهميت جلوه مي دهند؟!
اين اقتص��اددان با بيان اينكه اگر قرار اس��ت مردم 
با حكومت يكدل ش��وند، با اين ش��يوه نمي توانيد 
از دولت حمايت كنيد، گفت: ش��يوه درس��ت اين 
اس��ت كه با ادب، حريت و صداقت اشتباهات خود 
را بپذيريد. چقدر ما راجع به اين اشتباهات فاحش 
كه در جهت گيري هاي بودجه 1۴01 تذكر داديم 
و گوش نكردند! حاال در پس��توها جلسه مي گذارند 

كه چگونه اين سياس��ت ها را تعديل كنند. ما گفته 
بوديم كه اي��ن خطر وجود دارد ك��ه اين خطاها را 
حيثيتي كني��د و مدام تبعات آن را افزايش بدهيد. 
اگرچه توقف، بخش بزرگي از آن فجايع رخ داده را 
رفع نمي كند اما اگر كارتان غلط است آن را متوقف 
كنيد. شهيد بهشتي در كتاب حق و باطل از ديدگاه 
قرآن مي گويد »اگر شما حامل حق و عدل نباشيد 
زمين مي خوريد و بي عزت و بي كرامت مي شويد.«

وي افزود: سياس��ت هاي تورم زا ش��ما را دچار پديده 
ناپايداري در سياس��ت، اجتماع و اقتص��اد مي كند. 
اجازه دهيد كارشناس��ان به تعبير حضرت علي )ع( 
بدون لكنت با تصميم گيران صحبت كنند. در دوران 
تعديل س��اختاري يعني نيمه اول دهه 1۳۷0 برخي 
كارشناسان دلسوز به تصميم گيران گفتند كه شما با 
اين روندها كشور را بدهكار مي كنيد. يك بساطي راه 
انداختند و انواع اتهام ها و اهانت ها را نثار كارشناس ها 
كردند. بعدها كه افتضاحات و رسوايي نكول بدهي هاي 
خارجي سررسيد شده فرا رسيد و آبروي ايران رفت، 
مجلس وقت از بانك مركزي تحقيق و تفحص كرد و 
مشخص شد ۴0 ميليارد دالر بدهي خارجي در آن دوره 
كوتاه به كشور تحميل شد؛ آن هم كشوري كه جنگ 
را بدون بدهي خارجي اداره كرده بود. ش��ورش هاي 
ش��هري دهه 1۳۷0 را يادتان رفته است؟ چرا كارد را 
به اس��تخوان مردم رس��اندند؟ وقتي بساط اين گونه 
مي شود كه بنگاه هاي توليدي كمتر از نصف ظرفيت 
خود كاال توليد مي كردند و با بح��ران موجودي انبار 
مواجه شدند، يعني خانوار ها قادر نيستند نيازهاي خود 
را تامين كنند. نتيجه اين مي ش��ود كه مردم ناراضي 
و توليد كنندگان تضعيف مي ش��وند و وابستگي هاي 

ذلت آور به خارج پيش مي آيد.
مومني بي��ان كرد: نمي ش��ود در مقام ش��عار گرد و 
خاك راه بيندازيد و در عمل كش��ور به چنين سمتي 
برود. ب��راي اينكه حكومتگران ما متوجه ش��وند كه 
سياست هاي تورم زا فقط مفت خوار ها، رباخوارها و... 
را چاق كرده، بايد كارش��ناس ها گ��زارش بدهند. در 
سند پايه چشم انداز كه درس��ال 1۳۸۴ مصوب شد 
پيش بيني ش��ده بود كه اقتصاد ايران براي رش��د ۸ 
درصدي ساالنه، حداكثر به 16.۵ ميليارد دالر ارز در 
س��ال نياز دارد. دزدي هايي كه از ارز كاالهاي اساسي 
رخ داده از اين مقدار بيشتر بوده است. رييس جمهور 
از رييس س��ازمان برنامه، وزير اقتصاد و رييس بانك 
مركزي بخواهد كه در يك گزارش بگويند االن براي 

رشد ۸ درصدي به چه مقدار ارز نياز است؟
مومن��ي گفت: بزرگ ترين ظلمي ك��ه به جامعه ما 
ش��د اين اس��ت كه وقتي مافياها مي گويند تورم را 
فقط از دريچ��ه نقدينگي دولت نگاه كنيد، به نقش 
تعيين كننده بنيه توليدي در اين زمينه بي اعتنايي 
مي كنند. در س��طح مقامات كش��ور يك نفر را هم 
نديديم در چند سال گذشته بگويد شما چه بايي 
بر سر توليد صنعتي كشور آورده ايد كه در سال هايي 
كه اقتصاد ما رش��د منفي تجربه كرده، رشد منفي 
ارزش افزوده بخش صنعت نزديك به ۲ برابر رش��د 
منفي توليد ناخالص داخلي )GDP( اس��ت. يعني 
آن بخش��ي كه بايد جور كل سيس��تم را بكش��د از 
همه مفلوك تر شده اس��ت. مافياي رسانه اي كه از 
منافع غيرمولدها و رباخوارها دفاع مي كند جوري 
مقامات ما را گيج كرده كه حساب و كتاب از دست 
آنها در رفته اس��ت. ما مي گوييم شما آن شاقول را 
به رسميت بپذيريد كه راه نجات ايران در اين است 
كه بازدهي باالتر متعلق به بخش هاي مولد باش��د. 
اگر اين گونه ش��د ما مي تواني��م از مقامات وزارت 
كش��اورزي بخواهيم كه تا دير نش��ده يك گزارش 
ش��فاف بدهند كه چرا در فصل بهار1۴01 در ايران 
با سقوط چش��مگير اش��تغال در بخش كشاورزي 
روبرو هس��تيم. متفكران زي��ادي پژوهش كردند و 
محدوده س��ود در بخش حقيقي در س��طح جهان 
را اس��تخراج كرده اند كه دامنه آن حدود بين ۳.۹ 
درصد تا ۹.۸ درصد است. شما كه بلديد مدام خط 
قرمز تعيين كني��د، اين را خط قرم��ز اعام كنيد 
كه بر اس��اس چيزي كه در س��طح جهان محاسبه 
ش��ده، س��قف بازدهي قابل تحمل ب��راي دالل ها، 
واردات چي ها، رباخوار ها و سيستم رسمي بازار پول 
و بورس همين باشد. تجربه ژاپن، كره جنوبي، چين، 
تايوان و... را مطالعه كنيد تا بدانيد هيچ راه توس��عه 
ديگري در قرن بيستم وجود نداشته است. تا زماني 
كه اين اتفاق رخ ندهد اي��ران نجات پيدا نمي كند 

و نمي توانيم با فساد برخورد موثر داشته باشيم. 

 بانك ها رضايت مردم را
 جلب كنند

رييس مجلس شوراي اسامي با اشاره به استاندارد نبودن 
عمليات بانكي كشور گفت: بايد فرايندها در اين بخش به 
نحوي اصاح شود كه تاش ها و زحماتي كه در شبكه 
بانكي كشور انجام مي شود در شعب بانك توسط مردم 
احساس ش��ده و رضايت مردم جلب شود. محمدباقر 
قاليباف در نشست شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي 
و نيمه دولتي كشور با اشاره به تاش هايي كه در شبكه 
بانكي كشور انجام مي شود ضمن تقدير از اين اقدامات 
گفت: بايد فرايندها در اين بخش به نحوي اصاح شود 
كه اين تاش ها و زحمات در ش��عب بانك توسط مردم 
احساس ش��ده و رضايت مردم جلب شود.  وي با تأكيد 
بر اينكه مردم در استفاده از خدمات سيستم بانكي دچار 
مشكل هستند و بايد زنجيره چرخش سرمايه درست 
شود، اظهار داش��ت: بانك ها نقش كليدي و حياتي در 
كشور ايفا مي كنند اما در نهايت تصورها از اقدامات بانكي 
منفي است و اين ناراحتي عاوه بر اينكه در بانك ها اثر 
مي گذارد در حكمراني نيز تأثير منفي خواهد داش��ت. 
رييس مجلس در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد 
كرد: در حقيقت، بانك ها بايد پيش��رو سرمايه گذاري 
باشند اما شاهد مشكاتي در اين حوزه هستيم؛ به عنوان 
نمونه درباره شركت هاي دانش بنيان كه توانمندي بااليي 
دارند با وجود آنكه سرمايه واقعي آنها، دانش و توان علمي 
شان است اما اين موارد نمي تواند پشتوانه حتي يك ريال 
تسهيات باشد درحالي كه گاهي به يك زمين كه متروكه 
هم شده وام هاي سنگين پرداخت مي كنند كه اين مسائل 
بايد حل شود. قاليباف همچنين گفت: وقتي در جذب 
سرمايه گذاري خارجي مشكل جدي داريم نقش بانك ها 
مهم و اثرگذار اس��ت و در اين شرايط سرمايه گذاري در 
كشور بايد بر دوش بانك ها باشد.  رييس مجلس شوراي 
اسامي همچنين با تأكيد بر اهميت برنامه هفتم توسعه 
بيان كرد: همانطور كه رهبر معظم انقاب تاكيد كرده اند 
اين برنامه بايد مساله محور باشد و مسائل اساسي كشور 
در اين برنامه ديده شود و سپس همه همت كنيم تا در 
مسير اولويت هاي اين برنامه حركت كنيم. براساس اين 
گزارش، در اين نشس��ت مديران عامل بانك هاي ملي، 
سپه، رفاه، كشاورزي، پست بانك، صندوق كارآفرينان 
اميد، سرپرست بانك توسعه و تعاون، نماينده بانك هاي 
خصوصي و دبير شوراي هماهنگي بانك ها حضور داشتند 

و نقطه نظرات خود را بيان كردند.

همتي: آقايان! صيانت نكنيد! 
معيشت ميليون ها ايراني وابسته 

به اقتصاد ديجيتال است
اين روزها از دولت قبل تنها عبدالناصر همتي اصلي ترين 
رقيب رئيس��ي در انتخابات رياست جمهوري گذشته 
اس��ت كه به صورت تمام قد و به لحظه پاسخ ادعاهاي 
اقتصادي دولت مردان جديد را مي دهد و سكوت پيشه 
نمي كند. اين بار همتي در مقابل تصويب چراغ خاموش 
طرح صيانت واكنش نش��ان داده اس��ت.  عبدالناصر 
همتي، رييس سابق بانك مركزي در توييتي در واكنش 
به تصويب بخ��ش مهمي از طرح صيانت در ش��وراي 
عالي فضاي مجازي نوشت: در مناظره هاي انتخاباتي 
از پيش بيني هايم بود كه رياس��ت جمهوري رقبايم به 
طبقاتي سازي اينترنت و محدودسازي حداكثري اش 
مي انجامد. متأس��فم كه به شكل تدريجي، خصوصًا با 
مصوبه اخير شوراي عالي فضاي مجازي درحال تحقق 
عملي است. معيشت ميليون ها ايراني وابسته به اقتصاد 

ديجيتال است.  صيانت نكنيد!

ادامه از صفحه اول



گروه بازار سرمايه|
احياي برجام بار ديگر بر سر زبان ها افتاده و حاال فعاالن 
اقتصادي و بازارهاي داخلي ب��ا نگاهي خيره به برجام 
منتظر مشخص شدن نتيجه نهايي آن هستند. بورس 
تهران از روزهاي شروع دور جديد مذاكرات برجام از روند 
نزولي خود خارج شد اما با افزايش ابهامات دوباره روي 
مدار نزولي افتاد. در يك ماه گذشته از تغيير روند بازار 
صنايع مختلف با شرايط خاصي روبرو بودند. در روز هاي 
ابتدايي ماه اخير ش��اخص بازار توس��ط اخبار مثبت 
برجامي جان تازه اي به خود گرفت و به جز تعداد اندكي 
از گروه ها، شاخص صنايع بازار با رشد همراه بود. روز هاي 
اخير نيز شاهد اين دوگانگي در بورس تهران هستيم. 
شركت هايي در بازار سرمايه وجود دارند كه مواد اوليه 
مورد نياز آنها كامال به قيمت دالر وابسته است و با افزايش 
قيمت دالر در داخل كش��ور، هزينه آنها باال مي رود. از 
س��وي ديگر نيز نرخ هاي فروش اين شركت ها به رالط 
است و قيمت گذاري جهاني ندارند؛ چنين شركت هايي 
را اصطالحا ش��ركت هاي ريالي مي نامند. بنابراين اگر 
هزينه هاي يك شركت دالري بود اما نرخ هاي فروش 
آن به رالل محاسبه مي شد، آن را به عنوان يك شركت 
ريال��ي در نظر مي گيريم. در ط��رف مقابل نيز، برخي 
از ش��ركت هاي فعال در بازار سرمايه كه عمدتا شامل 
پتروش��يمي ها، فلزات اساسي، معدني ها و...هستند را 
شركت هاي دالري مي نامند؛ چراكه نرخ هاي فروش آنها 
با قيمت هاي جهاني و نرخ ارز كامال مرتبط است و باال 
رفتن قيمت دالر باعث افزايش حاشيه سود آنها مي شود. 
با توجه به رشد تراز شاخص صنايع ريالي و درجا زدن 
صنايع دالري در اين روزها خريد سهام در بورس تهران 
فقط نيازمند يك پيش بيني است؛ توافق يا عدم توافق 
برجام. آن دسته از فعاالن بازار سرمايه كه در اين روز ها 
اميد به احياي برجام دارند در پي خريد سهام هاي ريالي 
بازار صف بسته اند و از طرفي تحليلگراني كه به احياي 
برجام خوش��بينانه نگاه نمي كنند معتقدند كه خريد 
سهام هاي ريالي در اين روز ها كه قيمت اين نماد ها نيز به 
نسبت صنايع ديگر رشد يافته، كاري منطقي نيست. آنها 
بيان مي كنند كه درصورت شكست مذاكرات، طي چند 
روز اين نماد ها به زير قيمت هاي قبلي باز مي گردند. حال 
اين ريس��ك به گردن هر سرمايه گذار فعال در بازار 
سرمايه است كه بايد مبناي سرمايه گذاري خود را 

بر پايه پيش بيني سياسي خود بگذارد.

    سايه سنگين ابهامات
نويد قدوسي كارشناس بازار سرمايه در خصوص وضعيت 
بازار گفت: به نظر مي رس��د بازار فعال اندكي متعادل و 
كم حجم باشد. به دليل آنكه تا زماني كه بورس با ابهاماتي 
همچون مذاكرات برجامي و قيمت هاي جهاني روبرو 
باشد نه خريدار و نه فروشنده اقدامي را انجام نمي دهند. 
وي افزود: قيمت دالر از بحث برجام تبعيت مي كند اما 
قيمت هاي جهاني به تازگي در بازار سرمايه نقش پررنگي 
را ايفا مي كنند. در چنين شرايطي فضا مبهم است و با 
وجود اين ابهامات اتفاق خاصي رخ نخواهد داد. قدوسي 
اظهار كرد: شرايط هر يك از كاموديتي ها متفاوت است. 
به طور مث��ال در زنجيره فوالد با كمب��ود تقاضا مواجه 
هستيم. موجودي انبار اين كاال ها افزايش يافته و در اين 
بين فروش نيز دچار مشكل شده است. اگر پتروشيمي ها 
را بررسي كنيم الفين ها و متانول روند نزولي داشته اند 

و تقاضاي باالي ندارند. اما اوره تنها كاموديتي است كه 
در سطح ايران اوضاع مطلوبي دارد. دليل آن هم مصارف 
كشاورزي و باال بودن قيمت گاز است كه منجر به ابقاي 
قيمت باالي اين كاال شده اس��ت. قدوسي افزود: ديگر 
كاموديتي ها دچار ركود هستند. بخشي از كاموديتي هاي 
خاص كه در بح��ث زنجيره عرضه دچ��ار محدوديت 
هس��تند ش��ايد رفتار قيمتي متفاوتي نشان دهند. در 

مجموع مي توان بازار كاموديتي را راكد دانست.

    اهميت كاموديتي ها
اين فعال بازار س��رمايه با اش��اره به باال ب��ودن تاثير 
كاموديتي ها بر بازار س��هام گفت: نمي توان گفت كه 
تاثير برجام بيشتر بوده يا كاموديتي ها. اين مقايسه 
مشكل است، اما هركدام به نوبه خود تاثيرگذار هستند. 
قدوس��ي در گفت وگو با بورس نيوز بيان كرد: به نظر 
مي رسد كه تاثير برجام در شرايط فعلي بيشتر است. 
تحوالت برج��ام در كوتاه مدت اثر بزرگ تري خواهد 
گذاشت و در بحث ميان مدت و بلندمدت با توجه به 
عمده شركت هاي بورسي كه كاموديتي محور هستند، 
قيمت كاموديتي عامل مهم تري است. يعني در صورت 
همزماني توافق برجامي و ريزش كاموديتي ها شايد 
در كوتاه مدت بازار حركت رو به باال داش��ته باشد. در 
ميان مدت و بلند مدت اوضاع سخت مي شود. عكس 
اين موضوع هم محتمل اس��ت و با وج��ود احتمال 
سودآوري شركت هاي بورسي، رشد بازار ممكن است.

    جوالن ترديد در بورس
پيام الياس كردي ديگر كارش��ناس بازار س��رمايه هم 
اظهار كرد: به طور كلي بازار س��رمايه مدتي است كه در 
يك دوراهي ق��رار دارد؛ دوراهي برجام و يا عدم امضاي 
برجام، اين دوراهي بزرگي اس��ت كه اقتصاد كشور نيز 

درگير آن است. بسيار مهم است كه در صورت وقوع اين 
اتفاق بدانيم كه در چه سطحي قرار است رخ دهد. اين 
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: بازار سهام تا زماني كه 
اين موضوع تعيين تكليف ش��ود، بالتكليف است. بايد 
قبول كنيم كه نوساناتي نيز در بازار خواهيم داشت. اگر 
بالتكليفي و شرايط موجود حاكم باشد شاخص در زير 
محدوده يك ميليون و ۶۰۰ ه��زار واحد خواهد بود و 
يكسري نوسانات اتفاق خواهد افتاد. اما مشخص شد كه 
اين بالتكليفي چند ماه ديگر به پايان مي رسد و ادامه دار 
نخواهد بود. هرچقدر زودت��ر اين بالتكليفي برطرف 
ش��ود براي بازار بهتر مي شود. وي بيان كرد: به عنوان 
يك سرمايه گذار بهتر است كه در فضاي آرام تصميم 
بگيريم، اما در همين فضاي ناآرام نيز مي شود با سود 
خيلي كمتر ، در بازار سرمايه ادامه دهيم و سود هايي 
كس��ب كنيم. الياس ك��ردي در پاي��ان درخصوص 
كاموديتي ها بيان كرد: نبايد اين نكته را فراموش كرد 
كه حتي با وجود كرونا وقتي قيمت كاموديتي ها در 
سقف و كف قيمت بود، بازار رفتار هاي خاصي از خود 
نش��ان داد. به نظر من رفتار كليت بازار مهم تر است. 
من تصميم سرمايه گذاران عمده را به حتي مباحث 

بنيادي مثل قيمت هاي جهاني ارجح مي دانم.

    اهميت اخبار 
در روز و هفته هاي گذشته و به خصوص هفته اي كه آن 
را پشت سر گذاش��تيم، اخبار مثبتي از روند مذاكرات 
احياي برجام در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي منتشر 
شد. اين اخبار مثبت و البته گمانه       زني       ها منجر به استقبال 
سرمايه       گذاران بازار سرمايه از دو گروه خودرويي و بانكي 
ش��د و بالتبع، برخي ديگر از سهم هاي ريالي، به صورت 
ضعيف       تر در اين رون��د، اين دو گروه را همراهي كردند. 
حاال در اين ميان و با توجه به فضايي كه مذاكرات احياي 

برجام بعد از مدت ها س��كوت خبري پيدا كرده است، 
ممكن است كه اين پرس��ش براي سهامداران خرد به 
وجود بيايد كه آيا رويش       ها و ريزش       هاي بازار س��رمايه، 
تماما به اخبار مذاكرات احياي برجام و گمانه       زني       ها در 
اين رابطه برمي گردد يا علل و عوامل ديگري هم در اين 
اتفاق دخيل        هستند و حتي اين سوال بيش از هر زمان 
ديگري مطرح شود كه آيا با احياي برجام وضعيت بورس 
تغيير خواهد كرد يا خير. در پاسخ به اين پرسش بايد اين 
نكته را مطرح كرد كه نوسانات بازار سرمايه، طي روز       هاي 
گذشته و روزهاي آينده، متاثر از مذاكرات احياي برجام 
و اخبار و گمانه       زني       هاي مرتبط با اين مذاكرات است. به 
همين علت، تا مشخص شدن نتيجه مذاكرات و سرانجام 
آن، نوسانات بازار اتفاقي طبيعي است، اما اين مساله نبايد 
منجر به اين موضوع ش��ود كه از ساير عوامل اثرگذار بر 
وضعيت بازار سرمايه چشم       پوشي كنيم، در نتيجه نبايد 
عواملي چون فروش حقوقي       ها در سهم هاي پيش       روي 
بازار را ناديده بگيريم، به طوري كه طي روز سه       ش��نبه 
هفته گذشته، شاهد فروش نامتعارف در اين سهم       ها در 
بازار بوده       ايم. مساله ديگري كه جا دارد در رابطه با طرح 
چنين پرسش       هايي به آن اشاره شود اين است كه شايد 
اگر اتفاقات سال ۱۳۹۹ در بازار سرمايه به واسطه برخي 
سياست گذاري       ها پيش نمي       آمد و تصميمات اقتصادي 
دولتمردان طي دو سال اخير، ضربه هاي بزرگي به بازار 
س��رمايه و روند اين بازار وارد نمي كرد، روند صعودي 
حركت بازار، نس��بت به اخبار مثبت مذاكرات احياي 
برجام، قوي       ت��ر از آن چيزي بود كه امروز ش��اهد آن 
هستيم، اما با توجه به اتفاقاتي كه طي سال هاي گذشته 
براي بازار س��رمايه رخ داده و سلب اعتماد حداكثري 
سرمايه       گذاران خرد و بدبيني آنها نسبت به روند بازار 
سرمايه، بازگشت اعتماد سرمايه       گذاران به اين بازار، 

نيازمند تصميمات حمايتي تاثيرگذارتري است.
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پورش به بورس فرانكفورت 
مي رود

مدار اقتصادي| ش��ركت خودروس��از آلماني 
فولكس واگ��ن در اظهارات جدي��د خود به طور 
رسمي اعالم داشت كه تصميم دارد تا پايان سال 
جاري ميالدي، قسمتي از سهام پورش را وارد بازار 
س��هام فرانكفورت كند. در اين بيانيه آمده است: 
بر اس��اس تصميم اعضاي هيات مديره ش��ركت 
فولكس واگن، اين شركت تصميم دارد قسمتي از 
س��هام محصول »پورش« را تا پايان ماه سپتامبر 
و اوايل ماه اكتبر س��ال 2۰22 ميالدي به صورت 
عرضه اوليه در ب��ورس فرانكفورت وارد كند. اگر 
روند عرضه اوليه به ص��ورت موفقيت آميز انجام 
شود و قوانين بورس فرانكفورت به صورت كامل 
رعايت ش��ود، ش��ركت فولكس واگن با برگزاري 
جلسه مجمع عمومي فوق العاده اي در ماه دسامبر 
2۰22 نس��بت به تقسيم سود 4۹ درصدي ميان 
س��هامداران تصميم گيري خواهد ك��رد . اين در 
حالي است كه، اين غول خودروسازي از تاريخ 24 
فوريه آمادگي كافي را براي عرضه اوليه سهام خود 
در بازار داش��ت اما به دليل كشمكش هاي ميان 
روسيه و اوكراين، عرضه را به تعويق انداخت. اليور 
بلوم، مديرعامل فولك��س واگن در اين خصوص 
گفت: اين يك لحظه تاريخي براي پورش است و 
به اين ترتيب مي تواند استقالل بيشتري را نسبت 
به فولكس واگن داش��ته باشد و به ثروتمندترين 

خودروي اسپرت جهان تبديل شود.
شركت خودروس��ازي فولكس واگن، يك شركت 
آلماني چندمليتي اس��ت، ك��ه در زمينه طراحي، 
مهندس��ي، تولي��د و پخ��ش ان��واع خودروه��ا، 
وسايل نقليه تجاري، موتورسيكلت ها، موتورهاي 
درون س��وز و توربوماش��ين ها فعالي��ت مي كند. 
فولكس واگن از س��ال 2۰۱۱ تاكن��ون در جايگاه 
بزرگ ترين ش��ركت خودروسازي اروپا قرار دارد و 
پس از تويوتا، به عنوان دومين خودروس��از بزرگ 
جهان به شمار مي رود. در سال 2۰۱۶ اين شركت 
توانست از نظر فروش بر رقيب خود )تويوتا( غلبه 
كند و در س��ال 2۰۱7 نيز با فروش ۱۰.7 ميليون 
خودرو، عن��وان بزرگ ترين خودروس��از جهان را 
حفظ كند. گ��روه فولكس  واگ��ن مالك برندهاي 
آئودي، پورش، بنتلي، المبورگيني، فولكس واگن، 
س��يات، اش��كودا، ايتال ديزاين و دوكاتي اس��ت. 
همچنين اين گروه به واسطه ش��ركت تابعه خود 
يعني ترات��ون، مالك اس��كانيا، ام آان، نويس��تار 
اينترنش��نال و فولكس واگن تراكس اند باس��س 
اس��ت. اين گروه تا 2۰2۱ مالك بوگاتي اتومبيلز 
نيز بود كه در ماه نوامبر اين س��ال آن  را با ريماك 
كرواس��ي ادغام كرد تا بوگاتي ريماك را تشكيل 
دهد. اين كورپوريشن همچنين داراي ۹4 كارخانه 
توليد خودرو در 24 كش��ور و ۳4۰ شركت تابعه و 
زيرمجموعه است. بخش��ي از سهام گروه فولكس 
واگ��ن در بازاره��اي س��هام فرانكف��ورت، بورس 
نيويورك، بورس لندن و بورس س��يكس سوييس 
معامله مي شود. دفتر مركزي اين شركت در شهر 

وولفسبورگ، ايالت نيدرزاكسن آلمان قرار دارد.

عرضه خودروهاي وارداتي برقي 
مناطق آزاد هم در بورس كاال

ايس�نا| رضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت درباره واردات خودرو ب��ه مناطق آزاد 
گفت: در منطقه آزاد تنها قيد اين است كه خودرو 
كامال برقي يا هيبريدي باشد و قيد ديگري وجود 
ندارد. به گفته وي، وقتي درباره آيين نامه واردات 
صحبت مي كني��م كل كش��ور را در بر مي گيرد. 
تاكنون هم مناطق آزاد واردات خودرو نداش��ته 
كه قان��ون آن بخواهد تغيير كند. ب��ه گفته وزير 
صمت، س��اير بندهاي آيين نام��ه در مناطق آزاد 
هم صادق است. براي مثال براي فروش هم همان 
س��ازوكار عرضه در بورس كاال انجام خواهد شد. 
فاطمي امين در پاسخ به اينكه آيا امكان بازنگري 
آيين نامه واردات براي مناط��ق آزاد وجود دارد، 
تصريح كرد: ممكن است مناطق آزاد پيشنهادي 
ارايه كنند و در وزارت صمت بررسي شود، اما اين 
آيين نامه مصوب شده است. اما دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد طي نامه اي به وزير صمت خواس��تار 
واردات ۸22۰ دس��تگاه ان��واع خ��ودرو براي دو 
جزيره كيش و قشم شد. در بخشي از نامه سعيد 
محم��د خطاب ب��ه فاطمي امي��ن، وزير صمت، 
آمده اس��ت: »س��ازمان هاي مناطق آزاد كيش 
و قش��م به طور مب��رم نيازمند بازس��ازي ناوگان 
حمل ونقل عمومي و س��ازماني خود در آس��تانه 
برگزاري مس��ابقات جام جهاني قطر است. از اين 
رو خواهشمند است دستور فرماييد در چارچوب 
قواني��ن و مقررات نس��بت به ص��دور مجوزهاي 
الزم جهت واردات خودرو به جزاير كيش و قشم 
موافقت كرده و مس��اعدت حداكث��ري را در اين 
راس��تا مبذول فرماييد.« محم��د در نامه مذكور 
درخواس��ت واردات ۸22۰ دستگاه انواع خودرو 
از جمل��ه خودروه��اي حمل ونق��ل عمومي، ون 
تشريفاتي، سواري تشريفاتي، ميني بوس، اتوبوس 
و سواري س��ازماني را از وزير صمت داشته است. 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و 
ويژه اقتصادي چند روز قبل نيز خواستار بازنگري 
در مصوبه واردات خودرو ش��ده و گفته بود: جاي 
س��رزمين اصلي و مناطق آزاد عوض شده و اين 
اش��تباهات در قانون گذاري ب��راي مناطق آزاد، 
س��م مهلك س��رمايه گذاري و رون��ق اقتصادي 
كش��ور اس��ت. محمد با اش��اره به مصوب��ه اخير 
واردات خودرو افزود: در اين مصوبه، مشوق هاي 
درنظرگرفته شده براي س��رزمين اصلي بيش از 
مناطق آزاد اس��ت و مناطق آزاد ب��ا محدوديت 
بيشتري نسبت به سرزمين اصلي مواجه شده اند.

برگزاري مجمع الكترونيك
۳ شركت از طريق سامانه ديما

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه مجمع ۳ ناشر را در مرداد ماه امسال به صورت 
الكترونيك با س��امانه )ديما( برگزار كرد. در مرداد 
ماه س��ال جاري مجمع عمومي عادي س��اليانه و 
عمومي فوق العاده صاحبان سهام ۳ شركت حاضر 
در بازار س��رمايه به صورت الكتروني��ك از طريق 
درگاه يكپارچه مجامع الكترونيك »ديما« از سوي 
شركت سپرده گذاري مركزي برگزار شد. بر اساس 
اطالعات منتشر شده، مجامع شركت هاي »ماشين 
سازي نيرو محركه، تكسرام و كارتن ايران« با دستور 
جلس��ه هاي »تصويب صورت هاي مالي، انتخاب 
اعضاي هيات مديره، افزايش س��رمايه و ...« در ماه 
گذشته به صورت الكترونيك توسط سپرده گذاري 
مركزي براي سهامداران برگزار شد. گفتني است 
در اين دوره زماني، 2 شركت »ماشين سازي نيرو 
محركه و كارتن ايران«ع��الوه بر برگزاري مجمع 
عمومي عادي س��اليانه، مجمع عمومي فوق العاده 
خ��ود را نيز به صورت الكتروني��ك از طريق درگاه 
يكپارچه مجامع الكترونيك »ديما« برگزار كردند. 
اين گ��زارش مي افزاي��د: درگاه يكپارچه مجامع 
الكترونيك »ديما«، جهت سهولت دسترسي كليه 
سهامداران به مجامع عمومي شركت هاي بورسي و 
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت 
الكترونيك مهيا شده و اين سامانه با بهره گيري از 
فناوري هاي نوين، بدون محدوديت هاي جغرافيايي، 
امكان برگزاري در بستري امن را براي سهامداران 
فراهم كرده است. گفتني است بهره گيري از بستر 
سجام جهت احراز هويت سهامداران، شفافيت باال 
به واس��طه رأي گيري الكترونيكي، امكان حضور 
نهادهاي نظارتي در مجامع به روش الكترونيكي، 
حضور همزمان سهامداران در چند مجمع، امكان 
پرسش و پاس��خ ميان سهامداران و هيات رييسه 
مجم��ع و وجود تاالر گفت وگ��و جهت تعامالت 
بين س��هامداران از مزاياي سامانه ديما به شمار 
مي رود. الزم به ذكر است: سهامداران براي حضور 
در مجمع الترونيك مي بايست در سامانه سجام 
ثبت نام و احراز هويت ش��ده باشند تا دسترسي 

آنها براي ورود به جلسه مجمع فعال شود.

با سامانه توثيق سهام
وام بگيريد

ايرنا| يكي از موانع اصلي بنگاه ها به ويژه بنگاه هاي 
كوچك و خانوارها براي دريافت تس��هيالت بانكي 
خرد، عدم ام��كان توديع و تامي��ن وثيقه به بانك 
اس��ت. رييس جمهور در بازدي��د از بانك مركزي 
دس��تور داد كه دامنه وثايق توس��عه يابد و فرآيند 
وثيقه گذاري تسهيل ش��ود. رييس جمهور با اشاره 
به ضرورت پرداخت به موقع تسهيالت بانكي تأكيد 
كرد: نباي��د بين تصميم و اعالم عموم��ي، با اجرا و 
پرداخت تس��هيالت فاصله باش��د و در اين زمينه 
تاكيد مي كنم توسعه دامنه وثايق و تسهيل فرآيند 
وثيقه گذاري اجرايي ش��ود. آيت اهلل رييسي بانك 
مركزي را موظف كرد، امكان تنوع وثيقه گذاري را 
براي گرفتن تسهيالت، از جمله وثيقه گذاري اوراق 
مالي معتبر و مابه التفاوت ارزش وثيقه تس��هيالت 
طال و ماشين آالت، فراهم كند. محمد جالل مشاور 
وزير اقتصاد در خصوص اين موضوع اظهار داشت: 
وزارت اقتصاد در دولت سيزدهم برنامه اي در حال 
طراحي و پياده س��ازي دارد كه مرحله نخستن آن 
تحت عنوان سامانه »ستاره« توثيق سهام رونمايي 
شده است تا دارايي هاي برنامه پذير در اختيار مردم 
مثل سهام، اوراق بهادار، اندوخته بيمه عمر، سنوات 
افراد نزد صندوق هاي بازنشس��تگي، امكان كس��ر 
از حقوق كاركنان و كارمندان، دارايي ارزش��مند و 
فلزات گرانبها به عنوان وثيقه فرد براي ارايه خدمات 
و تسهيالت بانكي مورد استفاده قرار گيرد. وي افزود: 
اين دارايي ها بايد به صورت الكترونيكي قابليت احراز 
مالكيت، كش��ف قيمت و امكان تعيين ارزش، نقد 
شوندگي قابل قبول باشد و نهاد متولي بتواند آن را 
مديريت كند؛ سپس اطالعات اينها به يك سامانه 
مركزي متصل مي شود تا خدماتي كه بر پايه وثيقه 
مثل تس��هيالت بانكي، ارايه تضمين بر قراردادها، 
توثيق قضايي و دس��تگاه  انتظامي به م��ردم ارايه 
مي ش��ود و از اين سامانه بهره مند شود. مشاور وزير 
اقتصاد تصريح كرد: با فعاليت سامانه ستاره عمليات 
توثيق به صورت الكترونيكي انجام خواهد ش��د كه 
در مرحله نخست استفاده از ظرفيت سهام افراد در 
بورس مورد بهره برداري قرار گرفته است. هم اكنون 
در آغاز اين طرح سه بانك قرض الحسنه مهر ايران، 
رس��الت و ملي به سامانه س��تاره دسترسي دارند و 
بانك ها در مرحله تامين اعتبار و منابع الزم براي آغاز 
ارايه خدمات خرد و كالن هستند. محمد جالل بيان 
كرد: براي اجراي دس��تور رييس جمهور در توسعه 
دامنه توثيق، مذاكراتي در حوزه نيازمندي هاي فني 
از سمت شركت كدگذاري منطقه اي انجام شده و 
در ادامه با سه بانك ديگر هم گفت وگو كرديم تا به 
سامانه ستاره متصل شوند. وي گفت: وزارت اقتصاد 
در ادامه با ساير نهادها در زمينه هاي ديگر همچون 
بيمه عمر و... وارد مذاكره مي شود تا سامانه ستاره 
شموليت بيش��تري داشته باشد و مردم بدون نياز 
به مراجعه حضوري به ص��ورت الكترونيك از اين 
خدمات بهره مند شوند. مشاور وزير اقتصاد اظهار 
داش��ت: در موضوع توثيق و تضمين  گذاري انواع 
دارايي ها كشور جوان است و الگوي سنتي همچنان 
غلبه دارد البته رويكرد وزارت اقتصاد توسعه مفهوم 
وثيقه گذاري الكترونيك و هوشمند است و انتظار 
داريم نهادهاي نوين در اين زمينه پايه ريزي شوند. 
محمد جالل تاكيد كرد: با طراحي اين اكوسيستم 
دارايي هاي نزد مردم و بنگاه ها در طيف وسيع تري 
به عنوان ابزاري در جهت امور تامين مالي و انجام 

قراردادها و انجام تعهدات بهره برداري مي شود.

سايه ابهامات مذاكرات روي بورس

تحمل وزنه سنگين توسط بورس

مدل جديد رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري در راه است
قاسم محس��ني، مديرعامل شركت رتبه بندي اعتباري 
بره��ان در رابط��ه با درج��ه و رتبه بن��دي صندوق هاي 
سرمايه گذاري گفت: سرمايه گذاران غيرحرفه اي با توجه 
به تعداد زياد صندوق هايي كه تشكيل شده است، نيازمند 
راهنمايي هس��تند براي اينكه دريابند در چه صندوقي 
س��رمايه گذاري كنند. اينكه عملكرد گذش��ته صندوق 
سرمايه گذاري به چه صورت بوده و كدام بهتر بوده، كدام 
صندوق عملكرد ضعيف تري داشته و... مي تواند به ارزيابي 
آينده صندوق ها براساس عملكرد گذشته آنها كمك كند.

به گفته او به صداي بورس موضوع ديگري كه وجود دارد 
به دليل بزرگي صندوق ها نياز است كه مديريت مناسبي 
در صندوق ها حاكم باشد تا بتواند اين اطمينان را به وجود 
بياورد كه  در آين��ده صندوق مي تواند كارايي گذش��ته 
خود را تكرار كند. محسني افزود: با تركيب درجه بندي 
عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري و رتبه بندي كيفيت 
مديريت صندوق هاي س��رمايه گذاري مي توان به مدل 
درجه بندي و رتبه بندي رس��يد. او در ادامه توضيح داد: 
ش��ركت رتبه بندي اعتباري برهان در سايت فيپ ايران 
صندوق هاي س��رمايه گذاري را رتبه بندي كرده و از يك 
تا پنج ستاره به آنها رتبه داده است. اين مدلي كه در ادامه 
براي رتبه بندي توضيح داده مي شود، مدل جديدي است 
كه هنوز اجرايي نشده و مدل قديمي همچنان پا بر جاست.

ب��ه گفت��ه وي صندوق ها ابتدا بايد تقس��يم ش��وند به 
صندوق هاي��ي كه از نظر مقررات و تش��كيل دارايي ها با 
يكديگر شباهت دارند و سپس بازده آنها را با يكديگر مقايسه 
كرد. مديرعامل شركت رتبه بندي اعتباري برهان در رابطه 
با گروه هاي همتا گفت: گروه هاي همتا شامل صندوق هاي 
سرمايه گذاري در سهام، صندوق هاي سرمايه گذاري در 
اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق هاي س��رمايه گذاري 
مختلط، صندوق هاي س��رمايه گذاري بازار پول كه البته 
در ح��ال حاضر در بازار س��رمايه ايران حض��ور ندارند و 
صندوق هاي سرمايه گذاري كاال )براي سرمايه گذاري در 

فلزات يا محصوالت كشاورزي( مي شوند.
وي در مورد مدلي كه براي رتبه بندي وجود دارد تصريح 
كرد: براي درجه بندي عملكرد ابتدا بازدهي مازاد را براي 
عملكرد صندوق به دست آورده و سپس ريسك نامطلوب 

را از آن ك��م مي كنيم. همچنين در درجه بندي عملكرد 
عوامل تعديل گري وجود دارد كه شامل سه ريسك تمركز 
دارايي ها، نقدش��وندگي دارايي ها، تمركز مالكان و رتبه 

كيفيت مديريت صندوق مي شود.
محسني با اشاره به نحوه درجه بندي عملكرد صندوق ها 
اضافه كرد: درجه بندي عملكرد صندوق ها از يك ستاره تا 
پنج ستاره است كه به ترتيب يك ستاره بازدهي ضعيف، دو 
ستاره پايين تر از متوسط، سه ستاره متوسط، چهار ستاره 

خوب و در نهايت پنج ستاره بازدهي عالي را دارد.
او ادامه داد: محاسبه عملكرد صندوق ها از طريق محاسبه 
ميانگين مازاد امكان پذير اس��ت كه در آن بازده روزانه از 
تغييرات ارزش خالص داريي هاي صندوق )NAV( _به 
نرخ ابطال_ محاسبه مي ش��ود و فرض مي شود كه سود 
نق��دي در همان روز مجددا س��رمايه گذاري مي ش��ود. 
همچنين اثر ذخاير افزايش ارزش دارايي ها و سود توزيع 
ش��ده از اين محل، براي محاسبه بازده خنثي مي شوند. 
مورد دوم محاس��به ميانگين ريسك نامطلوب است كه 
سرمايه گذاران نگران زيان هستند، به همين علت براي 
اندازه گيري ريسك از معيار ريسك نامطلوب استفاده شده 
اس��ت. بازدهي زماني نامطلوب است كه كمتر از بازدهي 
بدون ريسك باشد، همچنين ميانگين بازدهي نامطلوب، 
بيانگر ريسك نامطلوب است. مديرعامل شركت رتبه بندي 
اعتباري برهان با اشاره به اينكه براي رتبه بندي بايد بازدهي 
مازاد را از ريس��ك آن كم و هم مقياس كنيم افزود: براي 
هم مقياس كردن از به  هنجارسازي داده ها استفاده مي شود. 
به  هنجارسازي باعث بي مقياس شدن داده ها شده و آنها را 
بين صفر تا يك محدود مي كند. روش هاي مورد استفاده آن 
هم به هنجارسازي فازي و به هنجار سازي با حداقل رضايت 
بخشي است. وي در رابطه با نرخ بازده بدون ريسك تاكيد 
كرد: ميانگين وزني بازده تا سر رسيد اوراق خزانه اسالمي 
براي محاسبه نرخ بازده بدون ريسك ماهانه استفاده شده 
است؛ تنها اوراق خزانه اسالمي كه حداكثر سه ماه تا سر 
رسيد آنها باقي مانده است در محاسبات استفاده شده اند و 
حجم روزانه معامالت روي هر ورقه اوراق خزانه اسالمي به 

عنوان وزن آن در نظر گرفته شده است.
او با بيان اينكه سه عامل تعديل كننده ريسك داريم، ادامه 

داد: در رابطه با ريسك تمركز سبد سرمايه گذاري مي توان 
گفت، ريسك نامطلوب لزوما دربرگيرنده ريسك تمركز 
نيست، از شاخص هرفيندال � هيرشمن براي اندازه گيري 
ريسك تمركز سبد س��رمايه گذاري استفاده شده است، 
ريس��ك تمركز در سطح صنعت و ش��ركت اندازه گيري 
شده و با هم تركيب مي شود، براي به هنجار سازي ريسك 
تمركز، از روش حداقل رضايت بخش استفاده شده است و 
حد مطلوب شاخص HHI در سطح صنعت حداكثر برابر 

22/۰ و در سطح شركت حداكثر برابر ۳۵/۰ است.
به گفته محسني نسبت ميانگين وزني ارزش معامالت ۹۰ 
روز گذشته سبد دارايي هاي صندوق به كل بازار به عنوان 
شاخص نقدشوندگي در نظر گرفته مي شود. ريسك تمركز 

مالكان نيز با استفاده از شاخص HHI محاسبه مي شود.
او درمورد ساير معيارهاي مورد استفاده افزود: ساير معيارها 
بازدهي تعديل ش��ده بر مبناي ريسك مورنينگ استار، 
بازدهي تعديل شده بر مبناي ريسك موديگلياني، نسبت 
شارپ، نسبت شارپ بر مبناي نيم واريانس، نسبت شارپ 
بر مبناي ريس��ك نامطلوب، نسبت T و نسبت اطالعات 
هستند. مديرعامل ش��ركت رتبه بندي اعتباري برهان 
در بخش دوم ارايه خود تش��ريح كرد: رتبه بندي كيفيت 
مديريت، درمورد ش��رايط حال و آتي مديريت صندوق 
س��رمايه گذاري قضاوت مي كند و گ��زارش رتبه بندي 
كيفيت مديريت، اطالعات جامع��ي را راجع به وضعيت 
حال و آتي مديريت صن��دوق ارايه مي دهد كه مي تواند 
مورد توجه سرمايه گذاران قرار گيرد. وي از جمله عوامل 
كيفيت فرآيند و سياس��ت س��رمايه گذاري و مديريت 
ريسك را انطباق سياست هاي سرمايه گذاري با نيازها و 
ساليق سرمايه گذاران، رعايت محدوديت هاي مقرراتي 
و تحليل هاي اقتصادي � مالي، وجود منابع انساني كافي و 
ماهر براي اجراي فرآيند سرمايه گذاري و در پايان ارزيابي 
انواع ريس��ك ها اعم از ريسك بازار، ريسك نقدشوندگي 
ريسك نكول و.... و تعريف سطح ريسك قابل قبول بيان 
كرد. محسني همچنين درمورد موارد مورد نياز مديريت و 
ساختار سازماني گفت: بايد توجه كرد كه آيا سازمان داراي 
تعريف شرح وظايف، آموزش مديران و كاركنان، حاكميت 
شركتي، ثبات مديريت ساختار سازماني متناسب، تخصص 

و تجربه هيات مديره و مديران و نظام هاي انگيزشي مديران 
و كاركنان كليدي است يا خير. او درباره حاكميت شركتي 
به ارايه توضيحات بيشتري پرداخته و توضيح داد: حاكميت 
ش��ركتي تمام جنبه هاي وظايف مديريت در پيگيري 
اهداف اعم از برنامه هاي عملياتي، كنترل داخلي و بيروني و 
ارزيابي عملكرد را در بر مي گيرد؛ بررسي استقالل مديران 
سرمايه گذاري با تحليل روابط تجاري، نسبت خانوادگي، 
مشاغل و س��هامداري آنها انجام مي شود؛ همچنين بايد 
تصميم��ات خريد و فروش دارايي ه��اي تحت مديريت 
حاوي حداكثر يا حداقل قيمت، تعداد قابل خريد و فروش 
و دوره زماني مجاز براي خريد يا فروش باش��د و پيش از 
اخذ هر تصميم راجع به سرمايه گذاري بايد بررسي شود 
كه آيا اجراي آن منج��ر به نقض محدوديت هاي مربوط 
به تركيب س��رمايه گذاري مي شود يا خير. وي با اشاره به 
حاكميت شركتي و نظام كنترلي در اين بحث تصريح كرد: 
پيشگيري از وقوع اشتباهات، سوءاستفاده، تقلب، گم شدن، 
سرقت و اختالس اموال شركت و همچنين ارتقاي رعايت 
مقررات با اجراي نظام كنت��رل داخلي صورت مي گيرد. 
موارد ديگري كه در اين موضوع مي توان به آنها اشاره كرد 
مستندات مربوط به ثبت و گزارشگري رويدادهاي مالي، 
اطمينان از دريافت درخواست هاي صدور و ابطال از شخص 
سرمايه گذار، كنترل هاي تعبيه شده براي اطمينان از واريز 
مبالغ پرداختي به سرمايه گذاران به حساب ايشان و وجود 
واحد مستقل براي حسابرس��ي داخلي با نيروي انساني 
كافي و صالحيت دار است. قاسم محسني با بيان اينكه 
بايد دانست كه آيا صندوق سرمايه گذاري تداوم فعاليت 
دارد يا خير افزود: با ارزيابي توانايي مالي مدير صندوق با 
بررسي عواملي چون تنوع محصوالت و خدمات، ميزان 
سودآوري، ميزان سرمايه در گردش و كفايت جريانات 
نقدي؛ بررسي تنوع درآمدهاي عملياتي و انعطاف پذيري 
در هزينه ها و عوامل ديگر مي توان به اين موضوع كه آيا 
صندوق تداوم فعاليت دارد يا خير رسيد. به گفته وي از 
ديگر موارد مهم در رتبه بندي و درجه بندي صندوق هاي 
سرمايه گذاري، روابط آنها با صندوق ها و فعاليت هاي 
پشتيبان آنهاست كه با تركيب تمام موضوعاتي كه ذكر 

شد مي توان به رتبه بندي از مديريت دست يافت.



گروه راه و شهرسازي|
ماجراي قيمت گذاري دستوري در اقتصاد ايران به طنز 
تلخي تبديل شده است. طنز تلخي كه پايه هاي اقتصاد 
را همچون موريانه مي خورد و در مقابل مسووالن دولتي 
به جاي حذر كردن از اين مس��اله، هر روز و هر ساعت 
به بهانه ها و مناسبت هاي مختلف بر آتش اين پديده 
نامبارك مي دمند و البته حاصلي جز كشمكش هاي 
نافرجام، اقتصاد سركوب شده و توزيع رانت در جيب 
برخي از گروه ها و افراد به دست نمي آورند. وقتي قيمت 
يك خدمت يا كاال به طور دس��توري، كمتر از قيمت 
مبادله اي آن تعيين مي شود، بدون ترديد تقاضا براي 
مصرف آن كاال يا خدمت افزايش مي يابد. در اين حالت، 
ميزان عرضه به طور قطع در كوتاه مدت ثابت خواهد 
بود، چه آنكه توليدكنندگان كاال يا خدمات با توجه به 
محدوديت هاي ابزاري و انساني و... نمي توانند به صورت 
فوري ميزان توليدات يا خدمات خود را افزايش دهند، 
در نتيجه قيمت مبادله اي با توجه به رشد غيرمعمولي 
تقاضا، بس��يار فراتر از قيمت هاي دس��توري خواهد 
رفت. در اين ميان، بازار س��ياه شكل مي گيرد، چون 
عرضه كننده خود را در موقعيتي مي بيند كه مي تواند 
بسيار بيشتر از قيمت هاي پيشين، توليد يا خدمت خود 
را بفروشد. متقاضي واقعي اما با توجه به صف تشكيل 
شده و پيش بيني عدم دستيابي به محصول مورد نظر، 
ناگزير از ورود به بازار س��ياه مي شود و محصول مورد 
نظر را در قيمت هاي بسيار باالتر از روال معمول تهيه 
مي كند. با شكل گيري بازار سياه، دولت خود را در قامت 
نظم دهنده بازار مي بيند و فرمان تعزيرات و بگير و ببند 
صادر مي كند. برخي هم توبيخ يا تنبيه مي شوند، اما 
كل غائله به كنترل درنخواهد آمد. اين فرايند داستان 
اين روزهاي بليت پروازهاي اربعين است با اين تفاوت 
كه مس��ووالن دولتي همگام با توبيخ و تنبيه برخي 
متخلفان، با وعده پرداخت »مابه  التفاوت گرانفروشي  
بليت هاي زميني و هوايي به زائران« هم از دستورات 
پيشين خود عدول كرده و مي كنند و هم به تخلفاتي 
كه »گرانفروشي« مي نامند، رسميت داده و مي دهند.

 در داستان پروازهاي امسال اربعين قرار بوده و هست 
كه نرخ بليت هاي هوايي به ن��رخ 6 ميليون تومان به 
متقاضيان فروخته شود. اما آنگونه كه مسووالن خبر 
داده اند و بررسي هاي ميداني نيز نشان مي دهد، اين 
نرخ ها به انحاي مختلف رعايت نمي ش��ود كه البته با 
توجه به توضيحاتي كه داده شد، عدم رعايت نرخ هاي 
دس��توري بس��يار طبيعي و پيامد بالفصل اقدامات 
دس��توري اس��ت. در همين رابطه، حس��ين مذنب، 
مديركل بازرسي وزارت راه و شهرسازي در گفت وگو با 
ايلنا اظهار كرد: تمام مابه  التفاوت گرانفروشي  بليت هاي 

زميني و هوايي را به زائران برمي گردانيم.
مذنب با بيان اينكه گشت نامحسوس هم در ترمينال ها، 
پايانه ها و فرودگاه ها حضور دارند و با مشاهده تخلفات، 
از ط��رق مختلف ب��ه موضوع ورود مي كنن��د، اظهار 
كرد: هر شكايتي كه از سوي زائران در مورد تخلفات 

گرانفروش��ي گزارش ش��ود بالفاصله موضوع مورد 
پيگيري ق��رار مي گيرد. در بحث گرانفروش��ي بليت 
اتوبوس تاكنون با دو شركت متخلف برخورد كرده ايم و 
از آنها تعهد گرفته شده و با جبران و بازگرداندن هزينه 
اضافي به زائران ديگر ش��اهد تخلفي از آنها نبوديم. 
درباره گرانفروشي بليت هواپيما هم به طور قطع هزينه 
باالتر از 6 ميليون تومان براي بليت رفت و برگشت را از 

ايرالين متخلف بازپس گيري و به زائر برمي گردانيم.
مذنب با تاكيد وزير راه و شهرسازي براي كنترل قيمت 
بليت در بخش هوايي گفت: طبق اعالم قبلي وزير راه 
قرار بر اين اس��ت كه قيمت بلي��ت هواپيما در رفت و 
برگشت 6 ميليون تومان باشد و سه شنبه شب بنده در 
فرودگاه امام حضور داشتم، اجازه پرواز به ايراليني كه 
بليت را باالي اين قيمت مصوب به زائران فروخته بود 

را نداديم تا زماني كه مابه تفاوت را به زائران برگرداند.
وي تاكيد كرد: بايد توجه داشته باشيم ظرفيت ناوگان 
هوايي براي ايام اربعين جابه جايي 60 هزار زائر است در 
حالي كه سايت سماح حدود 500 هزار نفر براي بليت 
هواپيما ثبت نام كرده اند و به طور قطع با اين محدوديت 
امكان فروش بليت به اين جمعيت از متقاضيان وجود 
ندارند. مديركل بازرس��ي، مديريت عملكرد و حقوق 
شهروندان وزارت راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه از روز 
اول با فروش حضوري از سوي يكي از ايرالين ها مخالف 
بوديم، گفت: وزارت راه و شهرس��ازي با فروش بليت 
حضوري موافق نبود چراكه ابهاماتي در اين زمينه وجود 
دارد و براي تمام متقاضيان امكان خريد بليت حضوري 
آن هم فقط در تهران وجود ندارد و به اين موضوع هم 

ورود كرديم و با تعدادي از مديران هم برخورد شد .
وي درباره اعتراض برخي از متقاضيان بليت هواپيما 
مبني بر اينكه پس از واريز وجه بليتي براي آنها صادر 
نشد هر چند كه وجه به آنها برگردانده شد اما فرصت 
خريد بليت را از دست دادند، گفت: افرادي كه دچار اين 
مشكل شدند حتما به وزارت راه و سازمان هواپيمايي 
موضوع را اطالع دهند اما از همان روز اول اعالم كرديم 

كه فروش بليت از سوي سايت هاي خارج از شركت هاي 
هواپيمايي ممنوع است و هيچ يك از ايرالين ها نبايد 
بليت اربعين را از طريق سايت هايي فروش بليت غير از 

سايت اصلي شركت به فروش برسانند.

    ايرالين هاي متخلف به تعزيرات 
معرفي مي شوند

كاپيت��ان محمد محم��دي بخش معاون وزي��ر راه و 
رييس س��ازمان هواپيمايي در آستانه آغاز سفرهايي 
اربعين در نشس��ت خبري با بيان اينكه نرخ مصوب 
پروازهاي اربعين براي بازه زماني ۲0 تا ۳0 ش��هريور 
امسال براي مس��ير يك طرفه ۳ و دو طرفه 6 ميليون 
تومان از مبدأ تهران و چند فرودگاه ديگر به جز چند 
فرودگاه شرق كش��ور از جمله مشهد كه ۷ ميليون و 
600 هزار تومان )رفت و برگشت( است، گفته بود: در 
صورتي كه ايرالين ها از مبلغ مذكور تعدي كنند، هم 
س��ازمان هواپيمايي برخورد كرده و جلوي برگزاري 
پرواز را مي گيرد و هم متخلفان به س��ازمان تعزيرات 
حكومتي معرفي مي شوند. وزير راه و شهرسازي نيز 
در اظهارنظ��ري گفته بود: »براي پروازهاي اربعين 
امس��ال ش��ده در فرودگاه امام خميني)ره( حاضر 
باش��م، اجازه نمي دهم هيچ ايرالين��ي باالتر از نرخ 

مصوب نسبت به فروش بليت نجف اقدام كند.«

    بركناري برخي مديران ارشد 
ايرالين دولتي

اما در روزهاي اخير از ۱۲ شهريور كه پيش فروش بليت 
پروازهاي اربعين آغاز شده، هم حسين مذنب بازرس 
ويژه وزارت راه و شهرسازي در مراكز فروش بليت برخي 
ايرالين ها خصوصًا دولتي ها و ش��به دولتي ها حاضر 
شده و حتي شنيده ها حاكي از بركناري برخي مديران 
يكي از ايرالين ه��اي دولتي به دليل تخلف در فروش 
بليت پروازهاي اربعين اس��ت و هم حس��ن خوشخو 
معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي 

كشوري شخصًا از مراكز فروش بليت پروازهاي اربعين 
بازديد سرزده داشته و در صورت بروز مشكل، به مديران 
شركت هاي هواپيمايي تذكر داده است.به نظر مي رسد 
در نتيجه اين بازديدها، يكي از شركت هاي هواپيمايي 
كه اقدام به فروش بليت برخي از پروازها باالتر از نرخ 
مصوب كرده بود، اعالم كرد كه نرخ بليت ها به قيمت 
مصوب برگشته و مسافراني كه باالتر از اين نرخ بليت 
خريده اند، مي توانند خسارت دريافت كنند.اين شركت 
هواپيمايي اقدام به فروش بليت بيزينس پرواز يكطرفه 
از ۷ ت��ا ۹ ميليون توم��ان براي روزه��اي واقع در بازه 
زماني پروازهاي اربعين كرده بود كه گفته شده براي 
پروازهاي بيزينس نيز سقف قيمت تعيين شده است.

    صندلي بيزينس داريم
كاپيتان سيد محمد ميرسميعي مديرعامل هواپيمايي 
مع��راج در گفت وگو ب��ا مهر درباره ف��روش چارتري 
هواپيمايي مع��راج اظهار كرد: مع��راج فروش بليت 
پروازهاي اربعين را صرفًا اينترنتي و از طريق وبسايت 
فروش بليت معراج با نرخ مصوب انجام مي دهد و براي 
اي��ن ايام، فروش چارتري پروازه��اي نجف را متوقف 
كرده اس��ت.مديرعامل هواپيمايي معراج ادامه داد: 
هزينه بليت بيزينس پروازهاي اربعين براي بازه ۱5 تا 
۳0 شهريور از فرودگاه هاي تهران و اصفهان به مقصد 
فرودگاه نجف 5 ميليون تومان براي پرواز يك طرفه و 
۱0 ميليون تومان پروازهاي رفت و برگشت است.وي 
خاطرنشان كرد: هر زائري كه بليت پروازهاي اربعين 
را از هواپيمايي معراج با قيمتي باالتر از نرخ مصوب 
ستاد اربعين از وبسايت اين شركت خريداري كرده، 
با مراجعه حضوري به دفتر اين شركت هواپيمايي به 
آدرس خيابان آزادي بزرگراه جناح، مابه التفاوت را 
دريافت كند؛ اما اگر آژانس��ي به اسم معراج اقدام به 
ف��روش بليت با نرخ باالت��ر از 6 ميليون تومان كرده 

باشد، اين شركت هيچ مسووليتي نمي پذيرد.

    پلمب يك آژانس هواپيمايي
به دليل گرانفروشي 

در اين حال، محمد علي اسفناني، سخنگوي سازمان 
تعزيرات حكومتي از پلمب دفتر يك آژانس هواپيمايي 
به دليل گرانفروشي بليط ايام اربعين خبرداد.اسفناني 
در گفت وگو با مهر در پاس��خ به اينكه در آستانه ايام 
اربعي��ن و با توجه ب��ه افزايش اختي��ارات تعزيرات، 
آيا ام��كان پلمب آژانس ه��اي هواپيمايي متخلف از 
س��وي تعزيرات وجود دارد؟ گفت: با توجه به اينكه 
از سوي مردم گزارش هايي در خصوص گرانفروشي 
بليط هاي ايام اربعين داشتيم، گشت هاي تعزيرات هم 
نظارت هاي خود را بيشتر كردند.سخنگوي سازمان 
تعزيرات در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين نظارت ها 
دفت��ر آژان��س هواپيمايي هم پلمب ش��ده يا خير؟ 
گفت: يك مورد در تهران در زمينه گرانفروشي بليت 

اربعيني هواپيما متخلف شناخته شده و پلمب شد.
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سرنوشت متروپل در انتظار 
برج هاي دوقلوي كيش؟

درحالي مديرعامل شركت سازنده برج هاي دوقلوي 
كيش نگران تكرار حادثه متروپل براي اين سازه است 
كه مقام مسوول منطقه آزاد كيش اين ادعا را رد كرد.

در اين رابطه، حي��در نوروزي، مديرعامل ش��ركت 
س��ازنده به تس��نيم گفت: برج هاي دوقلو را با چنگ 
و دندان س��اخته و به بهره برداري رسانديم.نوروزي 
گفت:واحدهاي اين برج ها را واگذار كرده ايم، اما كسي 
كه بخش زيادي از اين واحدها را خريداري كرده بدون 
مجوز س��ازه برج را تغيير داده است. سازمان منطقه 
آزاد كيش وظيفه دارد بايد از نهادهاي نظارتي براي 
بررسي اين اتفاق درخواست كند.وي با يادآوري اينكه 
سال ۹۲ عمليات ساخت برج ها به اتمام رسيد و اين 
را به منطقه آزاد كيش اعالم كرديم، افزود: از سال ۹4 
تحويل واحدها آغاز شد. تغييرات موردنظر در سازه 
در سال ۹۷ انجام شده است.وي با بيان اينكه سازمان 
منطقه آزاد كيش به ما پايان كار را نمي داد، اضافه كرد: 
عدم صدور پايان كار نيز به اين دليل بود زماني كه ما 
جواز كار گرفتيم هيچ چيزي درباره آتش نشاني به ما 
اعالم نشد كه بر اساس چه استانداردي مسائل مربوط 
به آتش نش��اني ساخته ش��ود. ما رفتيم يك شركت 
خارجي را آورديم و مطابق استاندارد اروپا آتش نشاني 
را پياده سازي كرديم. منطقه آزاد هم اعالم كرد چون از 
كار آتش نشاني سازه سر در نمي آورم به ما تأييديه نداد.

نوروزي با بيان »پس از تاييديه سه كارشناس رسمي 
 دادگستري، آتش نشاني به ما تاييديه داد «، اظهار كرد: 
همه كارهاي پايان كار را در سال ۹۷ انجام داده بوديم 
كه يكي از مالكان در طبقه ۱۱،  ۱۲ و ۲۲ تغييراتي را 
ايجاد كرد. در طبقه ۱۱ و ۱۲ دو واحد ۱۱5 متري به 
يك واحد ۲۳0 متري تبديل شده است. طبقه ۲۲ كال 
نقشه ها تغيير كرده است. ضمن اينكه در طبقه همكف 
نيز در رستوران كه دودكش آن از داخل ساختمان به 
پشت بام مي رفت، مالك دود رستوران را با تغييرات 
جلوي برج خالي مي كند.وي گفت: متاس��فانه با اين 
اقدامات س��ازه برج هاي دوقلو دچار آس��يب شده و 
ما از اين واهمه داريم حادثه متروپل تكرار ش��ود. در 
متروپل همه سازنده را مي شناسند اينجا هم سازنده 
را مي شناس��ند. اين در حالي است كه مقام مسوول 
سازمان منطقه آزاد كيش با بيان اينكه اين ادعا صحت 
ندارد در گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: اينكه در سازه 
برج هاي دوقلو كيش تغييراتي انجام ش��ده كه باعث 
به خطر افتادن آن شده يك ادعاست كه بايد بررسي 
شود. در اين رابطه از ۳ كارشناس رسمي دادگستري، 
نماينده معاونت عمراني و شركت عمران براي بررسي 
اين ادع��ا كمك خواس��ته ايم. بزودي گ��زارش اين 
كارشناسان درباره ادعاي مطرح شده منتشر خواهد 
شد. طبق گفته مشاور پروژه، تيرهاي غيرباربر سازه 
برج ها برداشته شده كه هيچ آسيبي را به آن وارد نكرده 
است. مشاور كه مسووليت قانوني دارد ادعاي سازنده را 
رد كرده است. ضمن اينكه سازه برج هاي دوقلو به هيچ 

عنوان با ساختمان متروپل قابل مقايسه نيست.

200 هزار متقاضي وام
ساخت مسكن پشت در بانك ها

 بر اس��اس آمار وزارت راه و شهرس��ازي ۲00 هزار 
درخواس��ت تسهيالت ساخت مس��كن در بخش 
خودمالكي كه به نظام بانكي معرفي ش��ده، پشت 
درهاي بسته بانك ها قرار تعيين تكليف نشده است.  
به گ��زارش فارس، يكي از مهم تري��ن اقداماتي كه 
براي تحقق وعده ساخت ميليون مسكن در 4 سال 
بايد صورت مي پذيرفت، تسهيل حضور خودمالكان 
براي ساخت و عرضه بخش��ي از نياز مسكن بود.  با 
توجه به شرايط ذكر شده، براساس اطالعات رسيده 
از سامانه TEM وزارت راه و شهرسازي، حدود ۲00 
هزار درخواست ساخت واحد خود مالكي همچنان 
بالتكليف است و بانك ها براي پرداخت تسهيالت 
همكاري نمي كنند. با توجه به وجود قانون مشخص 
مجلس شوراي اسالمي، بررسي هاي ميداني فارس 
نش��ان مي دهد كه بانك ها از پرداخت تس��هيالت 
خودمالكي استنكاف مي كنند و خودمالكان زيادي به 
در بسته بانك ها برخورده اند. به جز بانك مسكن كه 
به دليل پر شدن ظرفيت اعالمي توسط بانك مركزي 
امكان پرداخت تسهيالت جديد به اين طرح را ندارد، 
مشاركت ساير بانك ها نزديك به صفر بوده است.

بر  اين اساس از حدود ۳0 هزار واحد خودمالكي كه 
در طرح نهضت ملي مسكن موفق به اخذ تسهيالت 
شده اند تنها 500 واحد آن توسط بانك هاي ديگر 

به جز بانك مسكن پرداخت شده است.

ارتباط تورم و مسكن
به روايت قائم مقام وزير راه

هادي عباسي، معاون مسكن و س��اختمان وزير راه 
و شهرسازي با اش��اره به برنامه اتمام ۲50 هزار واحد 
مس��كن مهر، گفت: بخش��ي از ت��ورم 50 درصدي 
سال هاي گذشته به دليل فعال نبودن مسكن بود.به 
گزارش تسنيم، عباسي با اشاره به اينكه بخشي از تورم 
50 درصدي سال هاي گذشته به دليل فعال نبودن 
مسكن بود، اظهار كرد: تاكنون مقام معظم رهبري بر 
موضوع مسكن تا اين حد صريح مطالبه گري نكرده 
بودند. بنابراين تالش خواهيم كرد تا مشكالت بخش 
مسكن را براي مردم برطرف كنيم. برخي معتقدند با 
توجه به امكانات موجود مي توان مشكل مسكن كشور 
را حل كرد و مسكن را به نقطه مطلوبي رساند. قائم مقام 
وزير راه در طرح نهضت ملي مسكن بيان كرد: تالش 
مي كنيم تا بار وزير راه و شهرسازي را در حوزه مسكن 
سبك و خيالش را كمي آسوده كنيم. همچنين تالش 
خواهيم كرد با انس��جام وهمدلي پروژه عظيم طرح 
نهضت ملي مسكن را به نتيجه برسانيم.عباسي  با بيان 
»در تالش��يم انسجام وزارت راه و شهرسازي را حفظ 
كنيم« يادآور شد: در برنامه است تا اين ۲50 هزار واحد 
باقيمانده مسكن مهر را تا پايان سال به اتمام برسانيم.

بارش باران در برخي استان ها
تا روز دوشنبه آينده

امين حسين نقشينه، كارشناس سازمان هواشناسي از 
وزش باد همراه با كاهش نسبي دما در شمال و شمال 
غرب خبرداد و گفت: تا روز دوشنبه هفته آينده براي 
برخي مناطق كشور بارش باران پيش بيني مي شود.به 
گزارش ايرنا، نقش��ينه در مورد آخرين وضعيت جوي 
كش��ور اظهار كرد: امروز در سواحل شمالي، اردبيل و 
شمال آذربايجان شرقي افزايش ابر، بارش باران، وزش 
باد همراه را خواهيم داش��ت؛ همچني��ن در ارتفاعات 
زاگرس مركزي و در استان هاي چهارمحال و بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد و غرب استان اصفهان، در ساعات 
بعدازظهر، افزاي��ش ابر و رگب��ار پراكنده پيش بيني 
مي شود.نقشينه گفت: روز جمعه بارش ها در مناطق 
سواحلي شمال كشور تداوم دارد و در ساعات بعدازظهر 
در ارتفاعات كهگيلويه و بويراحم��د و غرب و جنوب 
فارس نيز رگبار پراكن��ده رخ مي دهد.وي اضافه كرد: 
روز شنبه هفته آينده با تقويت جريانات شمالي روي 
درياي خزر، در سواحل اين دريا بارش ها تشديد خواهد 
ش��د و گس��ترش آن به مناطقي از خراسان شمالي و 
شمال خراسان رضوي و ارتفاعات البرز مركزي كشيده 
مي شود.كارشناس سازمان هواشناسي گفت: بعدازظهر 
روز يكشنبه آينده از ش��دت بارش ها در مناطق فوق 
كاسته خواهد ش��د و روز دوشنبه فقط براي ارتفاعات 
البرز مركزي بارش باران پيش بيني شده است.نقشينه 
بيان كرد: در سه روز آينده در استان هاي مرزي واقع در 
غرب، جنوب غرب و همچنين بوشهر و جنوب و فارس 
گردوغبار س��بب كاهش كيفيت هوا خواهد شد.وي 
گفت: از روز جمعه وزش باد در نوار ش��رقي كشورمان 
تشديد مي شود كه در منطقه زابل خيزش گردوخاك 
دور از انتظار نيست.كارشناس سازمان هواشناسي روز 

شنبه آينده درياي خزر را مواج و متالطم اعالم كرد.

كارنامه تخصيص بودجه 
عمراني استان ها در 1401

احسان اركاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شوراي اسالمي گفت كه تخصيص اعتبارات عمراني 
دستگاه ها و استان ها بسيار ناچيز بوده و با اين وضعيت 
ساخت و ساز در كشور معطل باقي خواهد ماند.اركاني 
در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: هر سال بودجه مصوب 
دستگاه ها و اس��تان ها يك رقم مشخصي است. روال 
بر اين بوده كه براساس منابع درآمدي سازمان برنامه 
و بودجه هر ماه درصدي به عنوان تخصيص از بودجه 
مصوب به دستگاه مربوطه ابالغ مي شود و آنها معادل 
تخصيص آن را از خزانه دريافت كرده و صرف امورات 
مي كنند.وي با ارايه مثالي توضيح داد: مثال اگر بودجه 
مصوب يك استان ۱00 ميليارد تومان باشد قاعدتا بايد 
پنج دوازدهم آن تا پايان مرداد ماه تخصيص پيدا مي كرد 
كه اين اتفاق رخ نداد. امسال وضعيت به گونه اي نامطلوب 
بود كه تا چند هفته پيش هيچ رقمي به عنوان تخصيص 
ابالغ نشد.اين عضو كميسيون برنامه و بودجه يادآور 
شد: معموال در سال هاي اخير به دليل كمبود بودجه 
و منابع درآمدي بين بودجه تخصيص يافته و مصوب 
فاصله سال به سال بيشتر شده به طوري كه در بعضي از 
سال ها ۲5 تا ۳0 درصد بودجه مصوب تخصيص يافته 
است.اركاني ادامه داد: در چنين شرايطي ما در روزهاي 
پاياني فصل تابستان هستيم و عمال شش ماه اول سال 
يعني زماني ساخت و ساز و عمليات عمراني و كارهاي 
مختلف را بدون تخصيص بودجه از دست داديم وقتي 
اعتبار نباشد پيمانكار هم كار نمي كند و كارها تعطيل 
مي شود كه اين اتفاق نامطلوبي است. ما مصرانه پيگيري 
كرديم و ظاهرا براي اولين مرتبه تخصيص بودجه ابالغ 
شده تا هرچه سريع تر طرح هاي نيمه تمام كاالهاي ۷0 
درصد اجرايي شود.وي اضافه كرد: كميسيون برنامه 
و بودجه با س��ازمان برنامه در حال پيگيري است كه 
اعتبارات الزم براي اتمام پروژه هاي عمراني نيمه تمام 
باالي ۷0 درصد تخصيص پيدا كند. بحث اصلي بر سر 
اعتبارات عمراني است چون ميزان اعتبار تخصيص پيدا 
كرده به استان ها و دستگاه ها بسيار ناچيز بوده و با اين 
وضعيت پروژه ها و ساخت و سازها و سازندگي در كشور 
معطل باقي مي مانند.اركاني درباره وضعيت تخصيص 
بودجه دستگاه هاي اعتباري و عمراني گفت: ارگان ها 
هم بودجه هزينه اي و عمراني دارند؛ بودجه هزينه اي 
همان بخش حقوق است كه دولت موظف بوده هر ماه 
۱00 درصد آن را واريز كند. درباره بحث بودجه عمراني 
دستگاه ها هم شاهد سختگيري هاي سازمان برنامه 

هستيم كه دستگاه ها نسبت به آن گاليه دارند.

معافيت اتوبوس و خودروي شخصي
زائران اربعين از پرداخت عوارض

بر اساس دس��تور وزير راه و شهرس��ازي خودروهاي 
ش��خصي و اتوبوس مس��افران اربعين حس��يني در 
آزادراه هاي كش��ور از پرداخت عوارض جاده اي تا روز 
۳0 ش��هريور معاف ش��دند.به گزارش ايرنا، خيراهلل 
خادمي، معاون وزير و مديرعامل ش��ركت ساخت و 
توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور از دستور وزير راه 
و شهرسازي مبني بر معافيت پرداخت عوارض جاده اي 
زائرين و مسافران اربعين حسيني در آزادراه هاي كشور 
خبر داد.به گفته خادمي، بر اس��اس دستور وزير راه و 
شهرسازي زائرين و مسافران اربعين حسيني از تاريخ 
۱6 شهريور تا تاريخ ۳۱ شهريور سال جاري از پرداخت 
عوارض جاده اي در آزادراه هاي كش��ور معاف شدند.

طبق اين دستور تمام وسايل نقليه حمل ونقل عمومي 
و خصوصي از پرداخت عوارض آزادراهي در تمام نقاط 
كشور معاف هستند.بر اساس اين ابالغ در اين مدت 
تنها گرفتن عوارضي از وسايل نقليه حمل بار مجاز 
خواهد بود. شب گذشته نيز وزير راه و شهرسازي 
در برنامه صف اول اعالم كرد كه براي جبران يكسر 
خالي اتوبوس ها قيمت بليت را امروز افزايش داديم 
و همچنين همه آزادراه هاي كشور نبايد اين ۱5 روز 

از اتوبوس و سواري عوارض دريافت كنند.

وزارتراهوشهرسازي:مابهالتفاوتهايگرانفروشيبليتاربعينراميپردازيم

هزينههرساعتپارككنارخيابانبه۴۰۰۰تومانافزايشيافت

عبور رسمي از نرخ دستوري بليت پرواز اربعين

رشد 28 درصدي نرخ پارك حاشيه اي
در حالي طرح پارك حاشيه اي در برخي از مناطق 
تهران اجرا شده و قراراس��ت در مناطق يك، 4، ۸، 
 ۱۳، ۱4، 5، ۲۱، ۲۲، ۹، ۳، ۱۱، ۱۲، ۲، ۱0، ۱۷ نيز 
اجرا شود كه هنوز اكثر شهروندان اطالع ندارند كه 
بابت هر ساعت پاك خودرو در پارك  هاي حاشيه اي 

بايد 4000 تومان بدهند.
به گزارش تسنيم، اخذ مبلغي از شهروندان بابت پارك 
حاشيه اي معابر شهري تهران يكي از برنامه هاي معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران و مصوب شوراي 
شهر بوده و هدف از اجراي آن، مديريت تقاضاي سفر، 
ساماندهي ترافيكي معابر، عدالت در دسترسي به جاي 
پارك، جلوگيري از تخلفات س��اكن و پ��ارك دوبل و 
كاهش ترافيك خودروهاي س��رگردان خواهان جاي 
پارك اعالم شده اس��ت.همچنين توقف خودروها در 
پارك حاش��يه اي معابر به صورت كوتاه م��دت بوده و 
خروجي اصلي اجراي طرح مديريت هوشمند پارك 
حاش��يه  اي، كاهش بار ترافيكي معابر و روان س��ازي 

جريان ترافيك گفته شده است.
بنابر تعريفي كه توسط شهرداري ارايه شده است، پارك 
حاشيه اي بخشي از فضاي كار كنار خيابان است كه به 
توقف وس��ايل نقليه موتوري اختصاص پيدا مي كند. 
از اين نوع پارك براي دسترس��ي به مراكز خدماتي و 
فروشگاه ها در س��ريع ترين زمان ممكن و با كم ترين 
زمان ممكن اس��تفاده مي ش��ود و تعرفه آن براساس 
ساعات پارك خودرو در پارك هاي حاشيه اي محاسبه 
مي ش��ود.طبق ماده ۱5 قانون تخلف��ات راهنمايي و 
رانندگي، پارك وسيله نقليه در معابر شهري پرترافيك و 
در محدوده زماني ۷ تا ۲۱ روزهاي كاري بدون پرداخت 
حق توقف پس از نيم ساعت اول به منزله ارتكاب تخلف 
)پارك ممنوع( خواه��د بود.اگر چه ط��رح مديريت 
هوشمند پارك حاشيه اي بنا بر اعالم شهرداري تهران 
چند س��الي اس��ت كه در برخي از معابر پايتخت اجرا 
مي شود اما شهروندان تهراني، نقدهاي زيادي به نحوه 

اجراي پارك حاشيه اي دارند.
در طرح مديريت هوشمند پارك حاشيه اي، اطالع رساني 
درست و كافي از سوي شهرداري تهران صورت نگرفته 
است، اگرچه مسووالن شهري مي گويند در اين زمينه 
اطالع رساني )در قالب نصب بنر و تابلو( در معابر كرده اند 
اما بسياري از شهروندان از كم و كيف اين طرح و اينكه 
به واسطه پارك خودرو خود در حاشيه برخي معابر بايد 

پول پرداخت كنند، بي خبرند!  نقد ديگر وارده شهروندان 
اين است كه در زمان پارك خودروها از سوي شهروندان 
كنار خيابان هايي كه مشمول پارك حاشيه اي است، 
هيچ پيامكي مبني بر اينكه محل پارك شده جزو پارك 
حاشيه اي اس��ت براي مالك خودرو ارسال نمي شود و 
بسياري از شهروندان پس از ماه ها پارك كردن خودروي 
خود در چنين معابري و پس از مراجعه به حساب كاربري 
خود در سايت »تهران من« از ثبت هزينه هاي سنگين 
انباشت ش��ده براي خودروي خود مطلع مي ش��وند! 
همچنين به دليل عدم ارس��ال پيامك ب��ه رانندگان، 
هم اكنون بسياري از رانندگان به واسطه عدم مراجعه 
به س��ايت تهران من از بدهي خ��ود بابت اجراي طرح 
مديريت هوشمند پارك حاشيه اي بي اطالع هستند و 
در واقع اين افراد در زمان فروش خودروي خود از بدهي  
خودشان مطلع مي شوند!يكي ديگر از نواقص و ايرادات 
واردشده از سوي شهروندان به نحوه اجراي طرح پارك 
حاشيه اي، نحوه محاسبه هزينه هاي پارك حاشيه اي 
است به طوري كه نرخ پارك حاشيه اي امسال نسبت به 

سال قبل ۲۸ درصد افزايش يافته است!
نكته و ابهام عجيب ديگر اين طرح اين است كه برخي 
شهروندان امس��ال پس از مراجعه به حساب كاربري 
خود در تهران من متوجه ش��ده اند ك��ه در خرداد ماه 
امسال در حس��اب  آنها بدهي مربوط به سال ۹۸ بابت 
پارك حاش��يه اي ثبت شده است در حالي كه در سال 
۹۸، ۹۹ و ۱400 هيچ بدهي بابت پارك حاشيه اي براي 
آنها به ثبت نرسيده بوده است! در همين ارتباط در تاريخ 
دهم بهمن سال گذشته، اعضاي شوراي اسالمي شهر 
تهران، اليحه شهرداري تهران در خصوص تعيين نرخ 
عوارض پارك حاش��يه اي را در دستور كاري خود قرار 
دادند و بر اس��اس آن، نرخ عوارض پارك حاشيه اي در 
پايتخت براي سال ۱40۱ به تصويب رسيد.بر همين 
اساس نرخ پارك حاشيه  اي براي سواري و وانت به ازاي 
هر نيم س��اعت توقف در معابري كه شوراي ترافيك 
شهر تهران تصويب كرده است )تا مدت زمان حداكثر 
۲ ساعت( تعرفه ۱600 تومان و سپس به ازاي هر نيم 
ساعت توقف )پس از گذشت ۲ ساعت( تعرفه ۲ هزار 
تومان دريافت مي ش��ود، همچنين اي��ن تعرفه براي 
كاميونت و ميني بوس )تا مدت زمان حداكثر ۲ ساعت( 
تعرفه ۳ هزار و ۲00 تومان و س��پس ب��ه ازاي هر نيم 
ساعت توقف )پس از گذشت ۲ ساعت( تعرفه ۳ هزار 

و ۹00 تومان دريافت مي شود.همچنين بر اساس اين 
مصوبه، اجراي پارك حاشيه اي از سوي شهردار تهران 
به صورت مناقصه به پيمانكاران واگذار مي شود در واقع 
پيمانكاران با استفاده از خودروهاي مجهز به دوربين 
در معابر مشخص ش��ده از خودروهاي پارك ش��ده در 
فضاهاي پارك حاشيه اي تصويربرداري و آن را ثبت و 
براساس تعرفه تصويب شده از سوي شوراي شهر تهران 
آن را از رانندگان دريافت مي كنند.عمار سعيديان فر، 
معاون بهره برداري از سيستم هاي حمل ونقل سازمان 
حمل ونقل و ترافيك تهران با اش��اره به فرآيند اجراي 
مديريت هوشمند پارك حاشيه اي در شهر تهران گفت: 
سابقه اجراي طرح مديريت پارك حاشيه اي به صورت 
هوش��مند برمي گردد به زماني كه اين طرح به صورت 
پايل��وت در س��ال ۹۹ در منطقه ۲ تهران اجرا ش��د و 
بزودي نيز به صورت كامل در اين منطقه اجرا مي شود 
همچنين اجراي اين طرح در سال ۹۸ در دو منطقه 6 
و ۷ آغاز شد.سعيديان فر با اشاره به تعرفه و نرخ پارك 
حاشيه اي در سال ۱400 گفت: تعرفه پارك حاشيه اي 
در سال جاري نسبت به سال گذشته حدود ۲۸ درصد 
افزايش يافته است.معاون بهره برداري از سيستم هاي 
حمل ونقل سازمان حمل ونقل و ترافيك با بيان اينكه 
طرح مديريت پارك حاشيه اي در ساير مناطق از جمله 
يك، 4، ۸،  ۱۳، ۱4، 5، ۲۱، ۲۲، ۹، ۳، ۱۱، ۱۲، ۲، ۱0، 
۱۷ اجرا خواهد ش��د، گفت: در برخ��ي از اين مناطق، 
فرآيند اجراي پارك حاشيه اي در قالب مزايده گذاشته 
شده است كه پس از مشخص شدن بهره بردار، مديريت 

پارك حاشيه اي در اين مناطق نيز اجرا مي شود.
سعيديان فر با بيان اينكه مديريت پارك حاشيه اي در 
معابري عملياتي خواهد شد كه در شوراي حمل ونقل 
و ترافيك ش��هر تهران مصوب شده اس��ت و اكثراً اين 
معابر كنار كاربري هاي تجاري و اداري هستند و معابر 
شرياني هستند.وي درخصوص تعرفه پارك حاشيه اي 
تصريح كرد: در خصوص وسايل نقليه از جمله سواري يا 
وانت به ازاي هر نيم ساعت توقف در معابري كه شوراي 
ترافيك شهر تهران تصويب كرده است )تا مدت زمان 
حداكثر ۲ ساعت( تعرفه ۱600 تومان و سپس به ازاي 
هر نيم ساعت توقف )پس از گذشت ۲ ساعت( تعرفه 
۲ هزار تومان دريافت مي ش��ود.معاون بهره برداري از 
سيستم هاي حمل ونقل سازمان حمل ونقل و ترافيك 
ادامه داد: در خصوص كاميونت ها و ميني بوس ها نيز 

تعرفه آنها به اين شكل است كه به ازاي هر نيم ساعت 
توقف )تا مدت زمان حداكثر ۲ ساعت(، ۳ هزار و ۲00 
تومان و به ازاي هر نيم ساعت توقف )پس از گذشت ۲ 

ساعت( ۳۹00 تومان دريافت مي شود.
س��عيديان فر در پاس��خ به اين انتقاد ش��هروندان كه 
چرا پ��س از پارك خودروها در فضاهاي تعيين ش��ده 
براي پ��ارك حاش��يه اي، پيامك��ي مبني ب��ر پولي 
بودن پ��ارك در آن نقطه براي مالك خودرو ارس��ال 
نمي شود، گفت: ش��هرداري تهران به صورت دوره اي 
به ش��هروندان پيامك بدهي عوارض ت��ردد در طرح 
ترافيك و پارك حاشيه اي ارسال مي كند! البته ما قبل 
از اجراي پارك حاشيه اي در معابر، بنرها و تابلوهايي 
را نص��ب كرده اي��م كه اينها نش��ان از اج��راي پارك 
حاش��يه اي در هر خيابان و منطقه است و شهروندان 
 ب��ا ورود به حس��اب كارب��ري خود در »ته��ران من«

 و از طريق اپليكيشن و سامانه تهران من، مي توانند از 
ميزان بدهي عوارض خودروي خود مطلع شوند.

معاون بهره برداري از سيستم هاي حمل ونقل سازمان 
حمل ونق��ل و ترافيك تهران افزود: بر همين اس��اس 
در خيابان هايي كه هم اكنون طرح پارك حاش��يه اي 
اجرا مي ش��ود در هر 6 فضاي پ��ارك، يك تابلو پارك 
حاشيه اي نصب شده اس��ت و خط كشي جاي پارك 
انجام گرفته است كه همه اينها حكايت از اجراي اين 
ط��رح در آن خيابان و منطق��ه دارد.وي در خصوص 
نحوه پرداخت هزينه پارك حاشيه اي گفت: رانندگان 
مي توانند با مراجعه به سامانه تهران من و از طريق برخي 
اپليكيشن ها، بدهكاري خود بابت پارك حاشيه اي در 
قالب حساب شهروندي را پرداخت كنند؛ رانندگاني هم 
كه داراي حساب كاربري در سامانه تهران من نباشند، 
مي توانند با مراجعه به س��ايت تهران من يا درگاه هاي 
پرداخت اينترنتي، بدهي خ��ودروي خود را پرداخت 
كنند.سعيديان فر با ابراز اينكه »در زمان حاضر ۱۲0 
هزار فضاي پارك حاش��يه اي در ته��ران بايد اجرا و 
مديريت شود«، تصريح كرد: طبق قانون به ازاي هر 
۷0 جاي پارك حاشيه اي، بايد يك جاي پارك براي 
معلوالن طراحي و تعبيه ش��ود كه اين مهم توس��ط 
شهرداري تهران در حال اجراس��ت و داراي تابلوي 
پارك ويژه معلوالن است؛ پارك كردن در جاي پارك 
ويژه معلوالن براي پالك هاي ويژه معلوالن رايگان و 

براي خودروهاي پالك عادي، ممنوع است.



محبوب ترين رمزارز بازار يعني بيت كوين روز گذش��ته با 
قيمتي كمتر از 19 هزار دالر معامله شد. داده هاي وب سايت 
كوين ماركت كپ نشان مي دهند در اين بازه زماني قيمت 
بيت كوين حتي به حدود 18600 دالر نيز رسيد. طي دو 
ماه گذشته اين نخستين باري است كه قيمت بيت كوين به 
كمتر از 19 هزار دالر مي رسد. بيت كوين روز گذشته يك 
حركت نزولي جديد را از سطح 20 هزار دالر آغاز كرد كه به 
كاهش قيمت تا 18/540 دالر منجر شد. حمايت 19/053 
دالري پس از سه بار بازگشت قيمت در گذشته، با سقوط 
كندل روز 6 س��پتامبر )15 شهريور( نقض شده است. در 
صورت ادامه روند نزولي، نزديك ترين حمايت پيش روي 
قيمت سطح 17/685 دالر خواهد بود و پس از آن نوبت به 
حمايت 16/450 دالري مي رسد. در مقابل، اگر بيت كوين 
بيت كوين بتواند خود را بار ديگر ب��ه باالي 19/500  دالر 
برساند، راه براي جهش قيمت تا سطح 20/000 دالر باز 
خواهد ش��د. پس از آن هم نوبت به مقاومت هاي كليدي 
بعدي در 21/900 و 22/425 دالر خواهد رسيد. در تايم 
فريم 24 س��اعته قيمت اتريوم نيز با ريزش حدود 8.12 
درصدي به 1507 دالر در زمان نگارش اين مطلب كاهش 
يافته اس��ت. رمزارز بايننس نيز طي بازه زماني يك هفته 
گذشته با ريزش حدود 9.13 درصدي روبرو بوده است. در 
اين بين اتريوم كالسيك كه ظرف روزهاي گذشته رشد 
خوبي داشت، ريزش بيش از 15 درصد را طي 24 ساعت 
گذشته از آن خود كرده و جزو يكي از رمزارزهايي است كه 
بيشترين ميزان سقوط را طي 24 ساعت گذشته تجربه 
كرده اس��ت. ساير رمزارزهاي بازار نيز با ريزش بيت كوين 
در شرايط خوبي قرار ندارند و بازار كريپتو قرمزپوش شده 
است. برخي تحليل گران بازار مي گويند وضعيت نوسانات 
بازار رمزارز با بازار سهام اياالت متحده ارتباط تنگانگي دارد. 
تصميمات فدرال رزرو و نرخ بهره نيز در اين قضيه ظاهرا 
ايفاي نقش مي كند. در نهايت بايد ديد قيمت بيت كوين به 
چه سمتي خواهد رفت و آيا روند نزولي به پايان مي رسد 
يا اين روند ادامه خواهد داش��ت و ش��اهد بيت كوين 15 
ه��زار دالري نيز خواهيم ب��ود. برخي تحليلگران چنين 
سناريويي را براي بيت كوين پيش بيني مي كنند. در حالي 
كه برخي ديگر مي گويند زمستان كريپتويي در نهايت به 
پايان مي رسد و روزهاي خوبي در انتظار بيت كوين و ساير 
رمزارزهاي بازار است. بيت كوين طي 24 ساعت گذشته 
5درصد و در هفت روز اخير بيش از 7درصد از ارزش خود را 
از دست داده است. طي ماه هاي اخير بيت كوين رفته رفته 
ميان بخشي از سرمايه گذاري اعتبار خود را از دست داده 
و از نگاه آنها بي ارزش شده است. برخي كارشناسان روند 
نزولي اخير بيت كوين را به وضعيت بازار سهام اياالت متحده 
نس��بت مي دهند كه در نهايت به ترس سرمايه گذاران از 
ادامه پيداكردن سياست هاي پولي انقباضي فدرال رزرو و 
افزايش مجدد نرخ بهره بانكي در اين كشور مربوط مي شود. 
اين شرايط در مجموع فعاالن بازارهاي مالي را ريسك گريزتر 
از قبل كرده اس��ت؛ يعني سرمايه گذاران به خاطر كاهش 
اعتماد خود به بازار، پول خود را از دارايي هاي پرريسكي مثل 
بيت كوين و سهام خارج مي كنند. شاخص هاي بورسي مهم 
»S&P500« و ن��زدك نيز تحت تأثير عملكرد قدرتمند 
دالر در ماه هاي اخير، با س��قوط مواجه شده اند؛ اتفاقي كه 
فشاري نزولي روي بيت كوين و ديگر ارزهاي ديجيتال وارد 
كرده اس��ت. عامل ديگري كه در اين چند روز خودنمايي 
كرده، تعطيلي خط لوله گاز نورد استريم با تصميم مقامات 
روسي است كه بخشي از عرضه گاز به اروپا را عماًل متوقف 
كرده و بازارهاي مالي را به وحشت انداخته است. عامل موثر 
بعدي، افزايش بازدهي اوراق قرضه خزانه داري امريكاست. 
از آنجايي كه آمار ماه گذشته مربوط به بخش توليد در امريكا 
بهتر از چيزي بود كه كارشناسان انتظارش را داشتند، نگراني 

سرمايه گذاران از تصميم بانك مركزي امريكا براي حفظ 
سرعت افزايش نرخ بهر بانكي و مقابله با تورم از اين طريق 
بيشتر شده اس��ت و در بازار اوراق قرضه نيز هيچ نشانه اي 
از كاهش فروش و كم شدن استقبال سرمايه گذاران ديده 
نمي شود. بازدهي اوراق قرضه 10 ساله خزانه داري امريكا 
اخيراً براي اولين بار از اواسط ماه ژوئن )خرداد( با افزايشي 
0.061 واح��د درصدي به 3.25درصد رس��يد. در نتيجه، 
سرمايه گذاران مايل هستند پول خود را به خريد دارايي هايي 
بدون ريسك اختصاص دهند و به همين خاطر فشار نزولي بر 

قيمت بيت كوين طي اين مدت تشديد شده است.

   افزايش قدرت دالر امريكا
 مهم ترين عامل است

موقعيت شاخص دالر )كه ارزش دالر امريكا را با سبدي 
از ارزه��اي ملي مطرح جهان مقايس��ه مي كند( اخيراً 
به باالترين س��طح در 20 سال گذش��ته رسيده است. 
دليل اين اتفاق هم مشخصًا اجراي سياست هاي پولي 
انقباضي در امريكاست؛ حركتي كه به رشد بازدهي اوراق 
خزانه داري اين كشور نيز كمك كرده است. بلومبرگ در 
گزارش جديد خود گفته ممكن است ميزان تأثيرگذاري 
اقدامات بانك مركزي امريكا بر اقتصاد، در ادامه بيشتر 
از قبل شود. برخي كارشناس��ان معتقدند جروم پاول، 
رييس بانك مركزي امريكا، همان كارهاي پال ولكر را 
تكرار مي كند. اجراي سياست هاي انقباضي در دوران 
رياست ولكر در بانك مركزي  امريكا، سبب شد تا اقتصاد 
اين كشور وارد ركود ش��ود. اگر فدرال رزرو در ادامه به 
كاهش رقم ترازنامه خود ادامه دهد، شاخص دالر امريكا 
هم ممكن اس��ت به اوج جديدي دست پيدا كند. پاول 
چند هفته پيش در يك سخنراني بر تمايل خود براي 
افزايش قدرت دالر و مبارزه با تورم از اين طريق، تأكيد 
كرده بود. ادامه پيداكردن روند نزولي بيت كوين مي تواند 
قيمت را به سطوحي برساند كه مدت هاست در بازار ديده 
نشده اند. ريچارد هرت، يكي از اينفلوئنسرهاي فضاي 
ارزه��اي ديجيتال، پيش بيني كرده اس��ت كه قيمت 
بيت كوين پيش از شروع دوباره روند صعودي تا 11/000 
دالر پايين خواهد آمد. اكنون اما، سرمايه گذاران بيش 

از هر چيز، منتظر انتشار نرخ تورم ماه اوت )مرداد( 
امريكا در روز 13 سپتامبر )22 شهريور( هستند.

   استخراج بيت كوين تا دو سال ديگر
 بدون آلودگي انجام مي شود

هم زمان با گسترده شدن استفاده از بيت كوين در كشورهاي 
سراسر جهان، انتقادها از شبكه اين ارز ديجيتال به خاطر 
توليد آلودگي هاي كربني و تأثير مخرب بر محيط زيست، 
رو به افزايش اس��ت. با اين حال ممكن اس��ت در آينده اي 
نه چن��دان دور، اين ش��رايط به كلي تغيي��ر كند؛ چراكه 
ماينرهاي بيت كوين با سرعت زيادي در حال روي آوردن 
به اس��تفاده از انرژي هاي تجديدپذير هس��تند تا ميزان 
تولي��د آلودگي در واحدهاي اس��تخراج خ��ود را كاهش 
دهند. ارزهاي ديجيتال اعالم كرد كه مجموعه بت كوينز 
به تازگي مطالعه اي انجام داده اس��ت كه نش��ان مي دهد 
توليد آلودگي هاي زيست محيطي )گازهاي گلخانه اي( در 
فرآيند استخراج بيت كوين تا دسامبر 2024 )آذر 1403( 
به صفر خواهد رسيد و شبكه بيت كوين به اولين سيستم 
پولي جهان تبديل خواهد ش��د كه ب��دون ايجاد آلودگي 
زيست محيطي فعاليت مي كند. بر اساس اين پژوهش، در 
حال حاضر و با درنظرگرفتن فعاليت ماينرهايي كه از گازهاي 
گلخانه اي براي تأمين انرژي استفاده مي كنند، 62.4درصد 
از فرآيند استخراج در شبكه بيت كوين بدون توليد آلودگي 
زيست محيطي انجام مي شود. انتظار مي رود تا مارس سال 
2023 )اس��فند 1401( با بيشترشدن تعداد ماينرهايي 
كه از اين روش اس��تفاده مي كنند، اين نرخ به 72.7درصد 
برس��د. براي اينكه با روش اين تحقيق بيشتر آشنا شويد، 
بايد گفت محققان بت كوينز ابتدا ميزان انرژي مصرف شده 
در شبكه بيت كوين را كه حاصل روش هاي همراه با توليد 
آلودگي كربني هستند، اندازه گيري كرده و سپس حجم 
كربن توليدي كل ش��بكه بيت كوين را محاسبه كرده اند. 
عالوه بر اين، آنها با اس��تفاده از روش مهندسي معكوس، 
محاسبه كرده اند كه بايد چه مقدار متان با روش احتراق از 
هوا خارج شود تا ميزان توليد كربن در شبكه بيت كوين را 
جبران كند. نتيجه گيري اين پژوهش بر اساس استفاده از 
گازهاي سوزانده شده براي توليد انرژي موردنياز در استخراج 

بيت كوين اس��ت؛ روشي كه خروجي آن از مه سال 2021 
)ارديبهشت 1400( 8.3 مگاوات در ماه رشد كرده است. در 
گزارش بت كوينز آمده است: »پيش بيني مي كنيم سرعت 
افزايش استفاده از متان تهويه شده در استخراج بيت كوين 
براي تولي��د انرژي، در ابتدا معادل 83درصد از نرخ رش��د 
استفاده از روش س��وزاندن گاز براي توليد برق ماينينگ 
باشد )6.9 مگاوات در ماه(. با اين نرخ رشد متوسط مي توان 
پيش بيني كرد كه شبكه بيت كوين در سه ماهه چهارم سال 
2024، ديگر آلودگي كربني نخواهد داشت.« تحليلگران 
بت كوينز مي گويند در كنار رش��د مص��رف برق در فرآيند 
استخراج، هش ريت شبكه نيز افزايش پيدا خواهد كرد. آنها 
معتقدند ميزان استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري 
دستگاه هاي ماينر نيز هم زمان رو به افزايش است و اين شرايط 

در مجموع باعث رشد متعادل هش ريت شبكه خواهد شد.

   انتقادهاي محيط زيستي 
كه به بيت كوين وارد مي شود

توليد آلودگي هاي كربني در شبكه بيت كوين، تاكنون در 
كشورهاي مختلفي مورد بررس��ي قرار گرفته و به يكي از 
نقاط تمركز مقامات قانوني تبديل شده است. براي نمونه، 
دولت امريكا پيش تر سفارش انجام يك پژوهش را داده بود تا 
متوجه شود مصرف برق بيت كوين و ديگر ارزهاي ديجيتال 
در مجموع چقدر است و از اين اطالعات براي سياست گذاري 
در كشور اس��تفاده كند. در همين حال، ماينرهاي زيادي 
هم به اس��تفاده از انرژي هاي تجديدپذير روي آورده اند تا 
از اين طريق توليد آلودگي كربني در واحد خود را كاهش 
دهند. همانطور كه پيش تر گزارش شده بود، مصرف برق 
شبكه بيت كوين از ابتداي سال 2022 تاكنون 21درصد 
كاهش يافته است؛ كاهش قابل توجهي كه با سقوط قيمت 
ارزهاي ديجيتال هم زمان ش��ده است. در مجموع، اينكه 
رسيدن توليد آلودگي در فرآيند استخراج بيت كوين به 
صفر، چگونه بر سياست گذاري مقامات بين المللي تأثير 
مي گذارد، بحث جالبي خواهد بود. اين در حالي است كه 
برخي از حوزه هاي قضايي، مثل ايالت نيويورك امريكا، 
همين حاال احداث فارم هاي استخراج جديد را براي تمامي 
ارزهاي ديجيتال مبتني بر اثبات كار، ممنوع اعالم كرده اند.
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عكس تلسكوپ جيمز وب 
سيستم شما را هك مي كند

يك شركت امنيت سايبري متوجه شده از تصويري 
كه تلس��كوپ جيم��ز وب ثبت ك��رده براي نصب 
بدافزاري در رايانه هاي كاربران اس��تفاده مي شود. 
به گزارش مهر به نقل از انگجت، يكي از نخس��تين 
تصاويري كه تلس��كوپ فضايي جيم��ز وب ثبت 
كرده، واضح ترين عكس مادون سرخ از يك جهان 
دوردست است كه ناسا آن را منتشر كرده است. در 
اين عكس خوشه اي از كهكشان ها با جزييات دقيق 
قابل مشاهده اس��ت. اكنون مشخص شده گروه از 
هكرها با استفاده از اين عكس سيستم هاي قربانيان 
را ب��ه بدافزار آلوده مي كنن��د. تحليل هاي امنيتي 
پلتفرم Securonix يك كمپين بدافزاري جديد 
شناس��ايي كرده كه از اين تصوير تلسكوپ جيمز 
وب استفاده مي كند. حمله سايبري با يك ايميل 
فيش��ينگ حاوي يك فايل مايكروس��افت آفيس 
ضميميه شده به آن آغاز مي شود. در فايل مذكور 
و در بخ��ش متا داده آن يك لين��ك URL پنهان 
شده كه فايلي با متن را دانلود مي كند و اگر برخي 
قابليت هاي ماكرو در نرم افزار »ورد« فعال ش��ده 
باشند، لينك نيز آغاز به كار مي كند. ماكرو مجموعه 
دس��تورات و عمليات هايي اس��ت كه كاربر از قبل 
ضبط كرده  و در مواقع نياز آنها را اجرا مي كند. طي 
اين فرآيند نسخه اي از تصوير تلسكوپ جيمز وب 
دانلود مي شود كه حاوي كد بدافزاري است. شركت 
تحليل امنيتي مذكور در گزارش خود نوشته تمام 
برنامه هاي آنتي وي��روس در رديابي كد بدافزاري 
موجود در عكس ناموفق بوده اند. نكته جالب ديگر 
 Golang درباره اين كمپين بدافزاري، استفاده از
)زبان برنامه نويسي منبع باز گوگل( است. به گفته 
 Golang بدافزار مبتني بر Securonix شركت
در حال گس��ترش است زيرا به طور انعطاف پذير از 
چند پلتفرم پشتيباني مي كند و از سوي ديگر تحليل 
و مهندس��ي معكوس آن س��خت تر از بدافزارهاي 
مبتني بر زبان هاي برنامه نويسي ديگر است. از آنجا 
كه كمپين هكري مذكور با يك ايميل فيش��ينگ 
آغاز مي ش��ود بهترين روش براي جلوگيري از آن، 
دانلود نكردن ضميمه هايي با منبع غير معتبر است.

بسته هاي اينترنتي و تركيبي 
همراه اول براي زائران اربعين

به صرفه تر از همه اپراتورهاست
اپراتوره��اي موباي��ل اي��ران مطابق با س��نوات قبل 
به مناسبت فرارس��يدن ايام عزيمت ايرانيان به عراق 
جه��ت ش��ركت در راهپيمايي اربعين، بس��ته هاي 
تخفيف دار و ظرفيت هاي ويژه زيرس��اختي تدارك 
ديده ان��د كه قي��اس اين تعرفه ه��ا در تصميم بهتر و 
مقرون به صرفه از سوي زائران اهميت دارد. به گزارش 
آي تي آناليز، بررس��ي تعرفه هاي ارايه ش��ده از سوي 
همراه اول و ايرانسل در بخش نرخ تماس ها و پيامك 
نشان مي دهد كه تفاوتي ميان اين تعرفه ها توسط دو 
اپراتور اصلي كش��ور وجود ندارد. به اين ترتيب كه با 
اعمال تخفيف هاي ويژه اين ايام براي زائران، هر دقيقه 
تماس صوتي با ايران، 9000 تومان، هر دقيقه تماس 
صوتي دريافتي از ايران، 6000 تومان، هر دقيقه تماس 
صوتي با كشور عراق، 4000 تومان، ارسال هر پيامك، 
1300 تومان و هر مگابايت اينترنت همراه، 500 تومان 
در هر 2 اپراتور تعرفه گذاري شده است. اما با توجه به 
نياز اكثر زائ��ران به اينترنت، تعرفه هاي اين بخش در 
بسته هاي تعريف و ارايه شده از سوي اپراتورها اهميت 
بيشتري دارد. در اين خصوص اپراتور ايرانسل دو بسته 
اينترنت در اختيار زائران گذاشته است كه اين بسته ها، 
شامل بسته 600 مگابايتي و يك گيگابايتي هستند كه 
با اعتبار هفت روز و با قيمت به ترتيب، 250هزار تومان 
و 390هزار تومان، ارايه شده اند. اما اپراتور اول و بزرگ تر 
ايران، يعني همراه اول در اين بخش، به شكلي مشهود، 
بسته ها و تعرفه هاي بهتر و مقرون  به صرفه تري ارايه 
داده است. بر اين اساس شركت ارتباطات سيار ايران 
)همراه اول( با تعريف و طراحي »دو بس��ته رومينگ 
ويژه اربعين«، سطح ميزباني خود از مشتركان حاضر 
در اين رويداد بزرگ را باالتر برده است؛ به صورتي كه 
مش��تركان به اندازه مصرف خود مي توانند يكي از دو 
بسته 7 روزه »نامحدود« يا »اقتصادي زائر« را انتخاب 
كنند. بس��ته ويژه »ديتاي نامحدود« شامل اينترنت 
نامحدود با سياس��ت مصرف منصفانه به همراه 250 
پيامك هديه و 25 دقيقه مكالمه هديه با قيمت 350 
هزار تومان ارايه شده است. بس��ته »اقتصادي زائر« 
نيز با 150مگابايت ديتاي رومين��گ عراق به همراه 
50 پيامك هديه و 10 دقيقه مكالمه هديه به قيمت 
100 هزار تومان عرضه شده كه امكان خريد و هديه 
به مش��ترك حاضر در عراق حت��ي از ايران نيز فراهم 
شده است. به اين ترتيب همراه اول در كنار بسته هاي 
ويژه ديتاي ارايه ش��ده، پيشنهادات قابل مالحظه اي 
براي استفاده از پيامك و مكالمه رايگان نيز ارايه داده 
است. به عبارت ديگر اس��تفاده از بسته هاي همراه  
اول در قياس با بسته هاي ايرانسل، از مزيت، تعرفه 
و امكانات بيشتري برخوردار است و به همين جهت 
زائران اربعين مي توانند بسته به نياز و شرايط خود، 
يكي از بسته هاي مقرون به صرفه همراه اول را تهيه و 
استفاده كنند. بر اين اساس تمامي زائران مي توانند 
از 13 تا 30 شهريور 1401 از قيمت هاي تخفيفي 
و بس��ته هاي مقرون به صرفه هم��راه اول در خاك 
عراق بهره مند شوند. اما براي بهره مندي از امكانات 
رومينگ بين الملل اپراتور اول حتما نياز اس��ت تا 
زائران حسيني پيش از خروج از كشور با شماره گيري 
كددستوري »س��تاره 10 ستاره 2910 مربع« يا از 
طريق مراجعه به اپليكيش��ن »همراه من« از فعال 
بودن سرويس رومينگ خود اطمينان حاصل كنند.

ميثم عسگري: مساله اصلي نسل سوم 
هوش مصنوعي بود 

آيگپ در مسير پيشرفت
ميثم عسگري، مديرعامل آيگپ در گفت وگويي با آرش 
سروري، فعال حوزه فناوري و اطالعات، صحبت هايي 
را در خصوص هوش مصنوعي، نس��ل س��وم آيگپ و 
پيام رسان هاي بومي مطرح كرد. مديرعامل آيگپ در 
گفت وگوي زنده با آرش س��روري، فعال حوزه فناوري 
اطالعات، از نسل سوم پيام رسان آيگپ گفت و در اين 
خصوص اظهار داشت: تبديل صوت به متن براي اولين بار 
با آيگپ به پيام رسان هاي بومي راه يافته است. در چند 
ماه گذشته هم كه iOS هاي جديد توسط شركت اپل 
معرفي شد، يك دستيار هوشمند ايراني به نام داريوش 
را معرفي كرد كه اتفاقا يكي از كاربران ما اين دو را با هم 
مقايسه كرده بود. يعني يكسري از صوت ها را با داريوش 
تبديل به متن كرده بود و تع��دادي را با قابليت جديد 
آيگپ و نكته جالب توجه با عنايت به ديتا و تاكيد آيگپ 
روي لهجه هاي مختلف، تفاوت بس��يار زياد در اين دو 
مقايسه بود. ويديوي مقايسه موجود است و عالقه مندان 
مي توانند مشاهده كنند كه آيگپ در اين قابليت چقدر 
بهتر و جلوتر از دستيار هوشمند داريوش در iOS است. 
ميثم عسگري درباره دليل فاصله زماني ايجاد شده در 
ارايه نسل دو و سه آيگپ توضيح داد: اينكه تكامل نسل 
يك و دو در آيگپ از نظر زماني طوالني شد به اين دليل 
بود كه به آيگپ در ابتدا با نگاه سوپرمسنجر توجه نشده 
بود و ما تصميم گرفتيم به طور كلي استراتژي ها را تغيير 
دهيم و فضا را به سمت سوپر مسنجري سوق دهيم. به 
عنوان مثال؛ wechat نمونه يك سوپر مسنجر استكه 
امكانات غير پيام رس��اني هم دارد اما غالب خدمات و 
امكانات آن در فضاي پيام رس��ان است. ما در آيگپ از 
wechat الگوبرداري كردي��م و به همين دليل بايد 
تغييرات اساسي صورت مي گرفت.وي در ادامه گفت: 
آيگپ قابليت هاي فوق العاده اي مثل opensores و 
openclient را از قبل داش��ت كه بايد اينها را حفظ 
مي كرديم و در مس��ير تغييرات هم گام برمي داشتيم 
ضمن اينكه همزمان نسل سوم را خرداد ماه امسال به 
ياري خدا و تالش همكاران و رونمايي كرديم. مديرعامل 
آيگپ درباره ورود آيگپ به هوش مصنوعي اظهار داشت: 
مساله اصلي نسل س��وم، موضوع هوش مصنوعي بود 
كه راه اندازي ش��د و در مسير پيشرفت قرار دارد. تغيير 
اساسي در يك استاندارد قابل تامل در رابط كاربري نيز 
يكي ديگر از تحوالت آيگپ در نسل سوم بود كه تغييرات 
در UI همچنان ادامه خواهد داشت. با شروع نسل سوم، 
اپليكيش��ن در فضاي هوش مصنوعي قرار گرفت و در 
اولين آپديت نسل سوم سرويسTTS كه تبديل متن 
به گفتار است و ASR كه تبديل صوت به متن است را در 
اختيار كاربران قرار داديم. تبديل صوت به متن با توجه به 
قابليت هايي كه دارد و تشخيص لهجه ها واقعا قابل توجه 
است و پيشنهاد مي كنم حتما اين قابليت را امتحان كنيد. 
ان شاءاهلل در ماه هاي آينده يكي، دو سرويس جذاب تر از 
همين جنس درحوزه هاي تصويري گرافيكي، فيلتر و 
... كه پيام رسان هاي پيشرو دنيا هم به سمتش رفته اند 
را به آيگپ اضافه خواهيم كرد. ميثم عس��گري با ارايه 
توضيحاتي از چالش هاي موج��ود براي آيگپ گفت و 
در اين خصوص اظهار كرد: پروژه عظيم بعد از آبان 98 
 core اپليكيشن بود و )core( بازسازي جدي هسته
قبل از 98 پيام رس��ان آيگپ به طور كلي خاموش شد و 
اين درحالي اتفاق افتاد كه سرويس هاي قبلي از دست 
نرفت، ديتاها حفظ شد، كاربران چندان متوجه نشدند، 
البته در اين ميان چالش ه��ا هم زياد بود. عدم حمايت 
يا اينكه شايد س��هامداران چندان اعتماد نمي كردند و 
بحث هاي سرمايه گذاري جدي وجود داشت و شركت 
بايد بيزينس هاي ديگري را هم تجربه مي كرد تا بتواند 
پيام رسان را توس��عه دهد و... نمونه اي از اين چالش ها 
بود، پيام رسان در ايران و البته در همه جاي دنيا چندان 
درآمدزا نيس��ت و بايد هزينه ها از طريق بيزينس هاي 
ديگر تامين شود و به همين داليل همانطور كه پيش از 
اين هم گفتم، انتقال از نسل دو به نسل سه زمانبر شد. 
مديرعامل آيگپ در اين باره كه آيا تمامي كارها براي 
ارايه نسل سوم توسط تيم آيگپ انجام شد يا از خارج 
مجموعه نيز كمك گرفته شد، توضيحاتي ارايه كرد و 
گفت: در نسل سوم اليه front end و back end از 
تيم داخلي خودمان استفاده كرديم، اما با چند مجموعه 
مذاكره كرديم كه با ما همكاري كنند همچون مجموعه 
دانش بنيان آيپا كه تجربه خوبي در كنار هم در اين راه 
كسب كرديم. اتفاق ديگري كه در ادامه توسعه نسل 
سه در حال رخ دادن اس��ت، حمايت مركز تحقيق 
و توس��عه همراه اول است، به طور كلي سعي كرديم 
از تجربيات بقيه نيز استفاده كنيم. وي درباره تعداد 
كاربران آيگپ و ميزان اعتماد آنها به پيام رسان هاي 
داخلي اظهار داش��ت: من به آمار ديگر پيام رسان ها 
نمي پردازم اما آيگپ در ح��ال حاضر نزديك به 15 
ميليون و پانصد هزار كارب��ر دارد كه آيگپ را نصب 
كرده اند و نزديك به 5 ميليون نفر در ماه كاربر فعال 
دارد. اما خب اتفاقاتي كه دولت در سال 96 و 97 رقم 
زد، چالش هايش همچنان گريبان گير است. اتفاقاتي 
مثل فيلترينگ تلگرام كه مردم را حساس كرد. با همه 
اين مشكالت و مشكالتي كه در حوزه سرمايه گذاري 
وجود دارد اما همچنان سعي كرديم اتفاقاتي را با كمك 
سهامداران در حوزه هاي درآمدزايي رقم بزنيم. آيگپ 
محصول اصلي شركت است اما اين شركت محصوالت 
ديگري دارد كه اين محصوالت و درآمدزايي آنها به 
حفظ آيگپ كمك مي كند. ميثم عسگري توضيحاتي 
نيز درباره قابليت هاي آيگ��پ و همچنين خدمات 
پرداخت در اين سوپرمسنجر ارايه داد و اظهار كرد: ما 
كمي پيش از نسل سوم، سرويس استوري را به آيگپ 
اضافه كرديم و اولين پيام رسان ايراني هستيم كه اين 
قابليت را ارايه داديم. اس��توري آيگپ چيزي شبيه 
به اس��تاتوس واتساپ است كه ما اينجا تحت عنوان 
لحظه ها آن را در آيگپ داريم. در فضاي اپليكيش��ن 
VOD را تحت برند آيگپ تي وي راه اندازي كرديم كه 
مخاطبان اصلي آن در آيگپ هستند و خارج از آيگپ 
هم ارايه سرويس مي كند. البته با توجه به تشابه اسمي 

احتماالً تا چند روز آينده تغيير نام خواهيم داشت.
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بيت كوين  فرو ريخت

مذاكره براي حل يك مناقشه
فركانس هاي امواج راديويي يك منبع مهم كمياب اس��ت 
كه در همه كش��ورهاي جهان در اختيار دولت ها قرار دارد 
و مديريت آن ماهيتي حاكميتي دارد، اما بر اساس مقررات 
داخلي كشورها، به بهره برداراني نظير اپراتورهاي تلفن همراه 
هم واگذار شده است. به گزارش ايسنا، در ايران نيز مديريت 
جداول فركانسي بر اساس قانون برعهده وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات است و منابع مالي حاصل از آن به حساب 
خزانه داري كل كشور واريز مي ش��ود. همه كشورها براي 
بهره برداري از فركانس و نيازمندي شبكه هاي ارتباطي، تابع 
استانداردها و مقررات بين المللي اتحاديه بين المللي مخابرات 
)ITU( هس��تند؛ عدم تمكين از اين استانداردها مي تواند 
تداخالت فركانس��ي در برخي مناط��ق به ويژه در مناطق 
مرزي را به همراه داشته باشد. توسعه شبكه هاي پهن باند 
دغدغه همه كشورهاست و نقش برجسته اي در باالبردن 
درآمد سرانه كشورها دارد؛ به طوري كه بانك جهاني سهم 
يك و نيم تا دو درصدي را براي آن در نظر مي گيرد. بنابراين 
همه كشورها به دنبال گسترش زيرساخت هاي پهن باند 
خود هستند. يكي از راه هاي كم هزينه براي توسعه پهن باند 
استفاده از شبكه سيار است، زيرا توسعه شبكه همراه نسبت 
به شبكه ثابت هزينه كمتري دارد، با اين تفاوت كه در توسعه 
پهن باند در شبكه سيار نياز به منابع فركانسي است كه در 
دنيا محدوديت دارد. از سوي ديگر فركانس هرچه پايين تر 
باش��د، طول موج آن بزرگ تر و مقاوم��ت آن در برابر خطا 
بيشتر است؛ با استفاده از فركانس پايين اپراتورها مي توانند با 
كمترين سرمايه گذاري پوشش بيشتر و بهتري را ايجاد كنند 
و شبكه هاي پهن باند با هزينه كمتري دست مصرف كننده 
نهايي قرار مي گيرد، درحالي كه هرچه به سمت فركانس 
باالتر بروند، تعداد دكل هاي بيش��تري الزم است و هزينه 
پوشش باالتر مي رود؛ ضمن اينكه با اضافه شدن دكل، فيبر 
نوري بيشتري نيز براي اتصال به دكل ها الزم است. درايران، 
سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران يكي از 
بهره برداران فضاي فركانسي است. اين سازمان به دليل 

برخورداري انحصاري از حق پخش همگاني برنامه هاي 
راديويي و تلويزيوني در ايران بازه فركانسي 470 مگاهرتز 
تا 862 مگاهرتز را در اختيار دارد و تا س��ال ها باندهاي 
700 و 800 مگاهرتز در اين بازه را به عنوان فراگيرترين 
باندهاي فركانس��ي موجود در كش��ور، براي پوشش 
حداكثري برنامه هاي تلويزيوني صداوسيما در سراسر 
شهرها و روستاها به صورت آنالوگ، در اختيار داشت. با 
هدف جلوگيري از ايجاد تداخل در برنامه هاي تلويزيوني 
در آن زمان حق بهره برداري از اين باندهاي فركانسي، 

به طور اختصاصي در اختيار اين سازمان قرار گرفت.

    فركانس ۷۰۰ و ۸۰۰ چه ويژگي هايي دارد؟
باندهاي فركانسي 700 و 800، شعاع وسيع تري را پوشش 
مي دهند، بنابراين هر اپراتور كارب��ري كه بتواند خدمات 
ارتباطي خود را بر اين بس��ترها عرض��ه كند، به تجهيزات 
كمتري نياز خواهد داشت؛ سرمايه گذاري مورد نياز براي 
حداكثرسازي پوشش شبكه را به شدت كاهش مي دهد؛ از 
نظر فني، قابليت نفوذ بيشتري دارد، مثال مشكل آنتن دهي 
در داخل بيش��تر خانه ها يا در جاده هاي بين ش��هري حل 
مي ش��ود، با س��رعت بيش��تري مي توان خدمات بهتري 
را به كارب��ران ارايه كرد و هزينه تمام ش��ده خدمات براي 
اپراتورها و مردم كمتر مي ش��ود. از سوي ديگر با استفاده از 
اين فركانس ها، ترافيك و اختالل كنوني ناشي از تراكم در 
فركانس هاي كنوني كمتر مي شود، مثل افزايش دو الين 
تازه به يك اتوبان و بسياري از روستاهاي ايران به سادگي و با 
هزينه كمتري به اينترنت و خدمات ارتباطي دسترسي پيدا 
مي كنند. طبق گفته كارشناسان درحالي كه در همه جاي 
دنيا شبكه هاي تلويزيوني اين بخش از فركانس را آزاد و در 
اختيار رگوالتوري ق��رار داده اند تا اپراتورها با هزينه كمتر 
توسعه پهن باند را انجام دهند اما اكنون اين طيف از فركانس 
ارزشمند در اختياز صدا و سيماس��ت كه از آن استفاده اي 
هم نمي شود. همچنين در دولت گذشته توسط وزير وقت 

ارتباطات و فناوري اطالعات گفته شده بود كه با صدا و سيما 
در زمينه باندهاي فركانس��ي اختالف وجود دارد. به گفته 
آذري جهرمي، درآمد بخش ICT كشور 100 درصد ريالي 
بوده اما 70 درصد هزينه تلكام ارزي اس��ت. زماني كه 70 
درصد هزينه ارزي باشد و ارز 3 برابر شده باشد، چه باليي سر 
اقتصاد بخش مي آيد؟ بنابراين يا بايد تعرفه را باال برد يا بايد 
كنترل هزينه انجام شود. اگر نتوان به هر شيوه اي از باند 700 
و 800 استفاده كرد، افزايش تعرفه هاي مردم اتفاقي كه در 
نهايت مي افتد. اما در سال 1399 هم اعالم شد فركانس هاي 
الزم در اختيار صدا و سيما قرار دارد و با ارسال نامه اي از سوي 
وزارت ارتباطات، به رييس جمهوري گزارش��ي از پيگيري 
شش ساله براي آزادس��ازي اين فركانس ها ارايه شد كه به 
صورت فوري اين موضوع در دستور كار ستاد ملي مقابله با 
كرونا قرار بگيرد تا بتوان فركانس 700 و 800 را با همكاري 
صدا و س��يما آزاد كرد و به شبكه تلفن همراه اختصاص و 
س��رعت را هم افزايش داد. اما در تاريخ 24 فروردين 1399 
رضا عليدادي به عنوان معاون توسعه و فناوري صدا و سيما 
به اظهارات وزي��ر ارتباطات پاس��خ داد. وي طرح موضوع 
فركانس هاي صداوسيما را با عنوان علت كم بودن سرعت 
اينترنت كشور نشانه عدم صداقت و سياسي كاري دانسته بود 
و گفت كه با واگذاري فركانس هاي سازمان به تلفن همراه، 
دسترسي اينترنت كاربران افزايش چنداني نخواهد يافت و 
سال ها طول كشيد تا تجهيزات الزم براي بهره برداري از آن 
خريداري و راه اندازي شود و هزينه زيادي هم خواهد داشت. 
عليدادي معتقد بود طرح چنين موضوعي از يك سو فقط 
براي ماهيگيري از آب گل آلود و پرهيز از پاسخگويي به عدم 
انجام مسووليت ها و تاختن به يكي از نهادهاي فعال در زمينه 
مديريت افكار عمومي كشور از يك سوي ديگر است. در اين 
پاسخ تأكيد شده بود صدا و سيما براي ادامه كار خود و باال 
بردن كيفيت شبكه ها به اين فضا و بيش از آن نيازمند است 
و به واقع درخواست وزارت ارتباطات به معني حذف بخشي 
از خدماتي اس��ت كه به صورت رايگان در اختيار مردم قرار 

داده مي شود. در همان روز نسترن محسني به عنوان معاون 
رگوالتوري به اظهارات رضا عليدادي واكنش داد و گفت ما 
در شش سال اخير پهن باند موبايل را به بيش از 70 ميليون 
و پهن باند ثابت را از چهار ميلي��ون به بيش از 11 ميليون 
رسانده ايم. حتما بايد به توسعه پهن باند ثابت توجه بيشتري 
شود و اگر اشتباهي كه در روند خصوصي سازي مخابرات رخ 
داد، نبود حتما رشد توسعه پهن باند ثابت چشمگيرتر از آنچه 
كه تاكنون رخ داده است، بود. در نهايت اكنون خبررسيده 
كه در دولت سيزدهم مذاكراتي در اين باره در جريان است؛ 
عيس��ي زارع پور- وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات- در 
حاشيه افتتاح پروژه هاي بخش ارتباطات و فناوري اطالعات 
گفته است كه در زمينه تهيه فركانس 700 و 800 براي صدا و 
سيما، مذاكراتي شروع شده است و اميدواريم با همكاري آنان 
به تفاهم مشتركي دست يابيم. همه اينها در حالي است كه در 
شرايطي كه نياز به حفظ شغل يا ايجاد شغل هاي تازه، اولويت 
اول جامعه ايران بوده، زيرساخت هاي ارتباطي، ارزان ترين 
و مطمئن ترين راه ايجاد و توس��عه ش��غل هاي تازه است. 
افزايش هر 10 درصد ضريب نفوذ تلفن همراه، 1.5درصد به 
بهره وري نيروي كار مي انجامد. از سوي ديگر ايران كشوري 
پهناور با 16 كشور همسايه آبي و خاكي است؛ فرصت هاي 
اش��تراك منابع از جمله فركانس و پهن��اي باند، مي تواند 
پيوندهاي منطقه اي و گفت وگو با همسايگان را تقويت كند، 
اين فرصت در آستانه تبديل به يك تهديد بزرگ است؛ در 
حال حاضر اكثر همسايگان ايران، باندهاي فركانسي 700 و 
800 مگاهرتز خود را به موبايل پهن باند اختصاص داده اند. 
واگذاري باندهاي ياد شده براي استفاده خدمات موبايل باعث 
افزايش 9 برابري بهره وري اقتصادي و 40 برابري اشتغال زايي 
حاصل از اين باندها در مقايسه با استفاده آنها براي پخش صدا 
و تصوير خواهد شد كه به شدت مورد نياز كشور است و تعلل 
در آن باعث هدررفت منابع خواهد ش��د. افزوده شدن 10 
درصد به ضريب نفوذ تلفن همراه، بين 0.6 تا 2.1 درصد به 
توليد ناخالص ملي و سه درصد به ايجاد شغل منجر مي شود. 



تعادل |
»فروش فروشگاه ها« شفاف شد. وزير صمت با بيان 
اينكه طرح شفافيت فروشگاه ها از ابتداي شهريورماه 
اجرا شده اس��ت، گفت: در اين طرح داده هاي فروش 
يك فروشگاه دراختيار قرار مي گيرد و اين مهم امكان 
تحلي��ل موجودي را به ما مي دهد كه آيا در ش��هري 
كمب��ود كاال داريم يا خير. به عب��ارت ديگر وضعيت 
مديريت ب��ازار و گران فروش��ي را تغيير مي دهد كه 
اين موض��وع گامي در راس��تاي قدم گذاش��تن در 
مسير انقالب صنعتي چهارم است. در همين راستا، 
روزگذش��ته در همايش��ي كه با حض��ور اصنافي ها 
ومس��ووالن وزارت صم��ت برگزار ش��د، بر ضرورت 
فناورشدن صنوف مختلف كش��ور تاكيد شد. البته 
متوليان دولتي تاكيد كردن��د كه دولت نمي خواهد 
اصناف را هوشمند كند و اين خود اصنافي ها هستند 
كه بايد از رويكرد سنتي فاصله بگيرند و به اين سمت 
بروند. با اي��ن حال، وزارت صمت با همكاري معاونت 
علمي و فناوري رياس��ت جمهوري اق��دام به ايجاد 
ش��تاب دهنده اي براي هوشمندسازي اصناف كرده 
است. وزير صمت هم كاركردهاي دانش بنيان شدن 
اصناف را ارايه محصوالت باكيفيت تر، كاهش قيمت 
و به كارگيري نيروهاي انساني با تحصيالت تكميلي 
و باالت��ر عنوان كرد. در مقابل، اصنافي ها هم با تاكيد 
براينكه اصناف نقش پر رنگي در توليد داخلي دارند 
و بنگاه هاي كوچك به عنوان موتور پيش��ران توسعه 
كش��ور به ش��مار مي روند، گفتند: براي اينكه موتور 
محركه كشور روشن شود بايد ساختار بنگاه ها تغيير 
كند و اصالح شود. بنابراين كاهش هزينه هاي اصناف 
از طريق فناوري، خدمات هوشمندسازي و بازاريابي 
امري ضروري اس��ت؛ اما اين ام��ر هم نياز به حمايت 

دولتمردان دارد. 

   گامي براي مديريت بازار 
نخس��تين همايش »اصن��اف دانش بني��ان، فناور 
و هوش��مند« ب��ا هدف اص��الح س��اختار و خدمات 
هوشمندسازي در سالن اجالس سران برگزار شد. وزير 
صمت كه در اين همايش حضور يافته بود، در اظهاراتي 
گفت: نخس��تين كاركرد دانش بنيان شدن اصناف، 
محصوالت باكيفيت تر و كاهش قيمت است. همچنين 
موجب مي شود نيرو هاي انساني با تحصيالت تكميلي 
و باالتر به كار گرفته ش��وند. س��يد رضا فاطمي امين 
افزود: ظرفيت انساني با تحصيالت تكميلي در كشور 
وجود دارد كه براي حفظ و استفاده از اين ظرفيت بايد 
از آنها در بخش دانش بني��ان كردن اصناف به خوبي 
استفاده كرد. وزير صمت گفت: در كنار سرمايه نيروي 
كار عامل سومي هم در توليد مطرح است به نام دانش، 
كه در واقع آن دسته از فعاليت ها و رشته هايي كه سهم 
دانش در آن بيشتر از دو عامل ديگر هست، دانش بنيان 
هستند. او با اشاره به اينكه در بحث دانش بنيان الزاما 
نبايد به دنبال كار هاي پيچيده بود افزود: به طور مثال 
يكي از بانك ها در اقدامي خالقانه در خصوص تامين 
منابع مالي زنجيره اي، كارك��ردي خوب و تجربه اي 
مناس��ب در اين حوزه دارد. وزير صمت با بيان اينكه 
در وزارتخانه دو گانه اصناف و صنعت نداريم، گفت: در 
واقع هيچ تفاوتي بين اين دو حوزه قائل نيستيم، زيرا 
ما كسب و كار هايي داريم كه برخي خدماتي، برخي 
معدني و همچنين برخي توليدي يا توزيعي هستند 
كه حتي تش��كل هاي صنفي نيز دارند. فاطمي امين 
افزود: بنابراين وقتي مي گوييم كسب و كار ها بايد دانش 
بنيان شوند، همه حوزه ها مدنظر است و يكي از مصاديق 
پررنگش بخش اصناف است. وزير صمت همچنين در 
حاش��يه همايش و در جمع خبرنگاران، گفت: حوزه 
دانش بنيان در همه عرصه ها اهم از توليدي، توزيعي و 
خدماتي اهميت دارد. كاال و خدماتي كه در سازوكار 
دانش بنيان توليد مي ش��ود مي تواند كيفيت بهتري 
داشته باشد و با نرخ پايين تر عرضه شود پس ما به سمت 
دانش بنيان مي رويم كه به سمت توليدات باكيفيت 
برس��يم. فاطمي امين با بيان اينكه طرح ش��فافيت 
فروشگاه ها را از ابتداي شهريور آغاز كرديم، گفت: كل 
داده هاي فروش يك فروشگاه در اختيار قرار گرفتيم 
كه اين مهم امكان تحليل موجودي را به ما مي دهد كه 

آيا در شهري كمبود كاال داريم يا خير. به عبارت ديگر 
وضعيت مديريت بازار و گران فروشي  راتغيير مي دهد 
كه اين موضوع گامي در راستاي قدم گذاشتن در مسير 

انقالب صنعتي چهارم است.

   ايجاد شتاب دهنده 
براي هوشمندسازي اصناف 

مع��اون تج��ارت و خدم��ت وزارت صم��ت، نيز در 
بخش ديگ��ري از اين همايش، گفت: وزارت صنعت 
معدن و تجارت با همكاري معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري اقدام به ايجاد ش��تاب دهنده اي 
براي هوشمندس��ازي اصناف ك��رده و هم اكنون ۲ 
ماه از زمان آغاز فعاليتش مي گ��ذرد و حال با توجه 
به مشخص ش��دن نتايجش آن را به صورت رسمي 
اعالم مي كني��م. عليرضا ش��اه ميرزايي تاكيد كرد: 
دولت نمي خواهد اصناف را هوش��مند كند، چرا كه 
در اين زمينه اصناف از بخش دولتي جلوتر هستند 
و خودش��ان اين كار را انجام مي دهند. او با اشاره به 
اينكه وزارت صمت طراحي سامانه هايش را با توجه 
به توان بخش خصوصي به بخش خصوصي س��پرده 
اس��ت گفت: باز طراحي برخي از سامانه هاي وزارت 
صمت نيز به ش��ركت هاي دانش بنيان سپرده شده 
است. ش��اه ميرزايي در اين بين به بازطراحي سامانه 
iranianasnaf اشاره كرد و گفت: اين سامانه در 
حال بازطراحي است و بزودي تحوالت زيادي روي 
آن صورت خواهد گرفت. شاه ميرزايي افزود: نظارت 
بر اصناف را بايد توس��ط خود م��ردم انجام دهيم. به 
ما تكليف ش��د از س��امانه هاي هوش��مند استفاده 
كنيم تا مردم بتوانند در اين س��امانه ها شكايت هاي 
خ��ود را ثبت كنند. قيمت ۴۰ ه��زار كاال را از طريق 
اپليكيش��ن ها در اختيار مردم قرار داده ايم. عالوه بر 
اين پلتفرم هايي كه باالي ۳ ميليون كاربر دارند نيز 

مي توانند از اين سرويس استفاده كنند.

   دولت ما را حمايت كند
 محمدرضا فرج��ي تهراني دبير هماي��ش »اصناف 
دانش بنيان، فناور و هوش��مند« از ديگر س��خنرانان 
اين همايش بود كه پشت تريبون قرار گرفت و گفت: 
چنانچه دولت از بنگاه هاي خرد و اصناف حمايت كند 
اين بخش مي تواند نقش موتور محرك را براي توسعه 
كشور ايفا كند. بنابه توضيحات او، يكي از رويكرد هاي 
مهم دولت در سال توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين 
توجه به س��اختار و توسعه كسب و كار هاي كوچك و 
متوسط است، از اين رو براي اينكه گامي براي تحقق 
شعار سال برداشته شود و اصناف به سمت بازاريابي و 

فروش هوشمند حركت كنند بايد مشاركت اصناف، 
اتحاديه ها در اين مسير بيشتر شود. چرا كه اصناف نقش 
پر رنگي در توليد داخل��ي دارند و امروزه از بنگاه هاي 
كوچك به عنوان موتور پيش��ران توس��عه كشور ياد 
مي شود. او گفت: براي اينكه موتور محركه كشور روشن 
شود بايد س��اختار بنگاه ها تغيير كند و اصالح شود. 
همچنين بايد به كاهش هزينه هاي اصناف از طريق 
فناوري، خدمات هوشمندسازي و بازاريابي توجه كنيم 
و از صادرات غافل نشويم.  فرجي تهراني تصريح كرد: 
البته زماني اين ساختار سنتي اصالح خواهد شد كه 
دستگاه هاي متولي هم به كمك اصناف بيايند و موانع 
پيش رو را برطرف كنند. او درباره اقدامات انجام شده 
براي اينكه اصناف به سمت فناوري پيش روند، گفت: 
آخرين آمار براي بهمن سال گذشته است و تا آن زمان 
بيش از ۶۰ درصد واحد هاي صنفي به كارتخوان، ۲۹.۲ 
درصد به ترازوي ديجيت��ال و ۲۳.۷ درصد واحد ها به 
صندوق مكانيزه مجهز شدند. از سوي ديگر، جديدترين 
آمار منتشر شده از وزارت صمت نشان مي دهد، تا پايان 
بهمن سال ۱۴۰۰ بيش از دو ميليون و ۴۰۰ هزار واحد 
صنفي در كشور فعال بوده اند كه نزديك به نيمي از آنها 

توزيعي و فقط حدود ۱۹ درصد آنها توليدي هستند.

   آيين نامه هوشمندسازي اصناف نوشته شود
در بخش ديگري از همايش س��يد محس��ن دهنوي 
رييس كميس��يون كس��ب وكار نوين مجلس، سهم 
اصناف در توليد ناخالص ملي را حدود ۲5 درصد عنوان 
كرد و خاطرنش��ان كرد: زماني كه سخن از اقتصاد و 
توليد به ميان مي آيد حوزه صنعت بيش��تر از اصناف 
 داراي اهميت مي ش��ود اين در حالي است كه اصناف 
چرخ دنده هاي توليد محسوب مي شوند. نماينده مردم 
تهران در مجلس با اشاره به لزوم حفظ و پايداري اصناف 
در دني��اي جديد، افزود: ورود اصناف به كس��ب و كار 
مجازي شبكه تبادل داده ها و اقتصاد را متحول خواهد 
كرد. هوشمند شدن فضاي اصناف ضرورت دارد اين در 
حالي است كه بسياري از روساي اتحاديه به ما شكايت 
مي كنند كه كس��ب و كارهاي اينترنتي فعاليت ما را 
مختل كرده اند. به گفته دهنوي به زودي در فراكسيون 
دانش بنيان  مجلس، كميته اصناف تش��كيل خواهد 
شد. دهنوي در مورد معافيت هاي مالياتي شركت هاي 
دانش بنيان نيز گفت: اينكه پايه هاي مالياتي را توسعه 
دهيم رويكرد درستي است اما بايد جلوي فرار مالياتي 
را بگيريم. در سيستم جديد فشار مضاعف به اصناف 
مي آيد. جايي كه بايد در ماليات ستاني سخت بگيريم 
هنگام فرار مالياتي اس��ت. در وزارت صمت آيين نامه 
هوشمندس��ازي فعاليت هاي اصناف را بنويس��ند تا 

براي اين اصناف معافيت مالياتي در نظر گرفته شود.  
فتح اهلل توسلي، رييس كميته ديپلماس اقتصادي 
مجلس هم در اظهاراتي گفت: اصناف بايد نيازهاي 
كشورهاي مختلف را بررسي كنند. نياز كشور اين 
است كه توسعه صورت گيرد. شرايط كشور با شرايط 
بين المللي بايد هماهنگ ش��ود. با اين ش��رايط ما 

نمي توانيم نيازهاي كشور را تامين كنيم.

   در اتحاديه ها مراكز هوشمندسازي
فعال شود

در بخش ديگري از اين همايش، قاس��م نوده فراهاني 
رييس اتاق اصناف تهران با اش��اره به تغييرات شيوه 
تج��ارت در دنياي امروز، گفت: ام��روزه فعاليت هاي 
تجاري تابع قواني��ن، مق��ررات و روش هاي علمي و 
كاربردي هس��تند و اگر از اي��ن روش ها بهره نگيريم 
امكان آس��يب ديدن به فعاليت هاي اقتصادي وجود 
دارد. به گفته نوده فراهاني، در كشور ۶۰۰ هزار واحد 
صنفي تولي��دي كوچك فعال هس��تند و مي توان با 
س��رمايه كم اين بنگاه ها را ايجاد ك��رد. وي ادامه داد: 
بنگاه هاي كوچك اقتص��ادي در مدت زمان كوتاه به 
نتيجه مي رسند و اگر بخواهيم يك كارخانه تاسيس 
شود چندين سال بايد زمان بگذاريم اما توليدي هاي 

كوچك در بازه زماني محدود به نتيجه مي رسند.
نوده فراهاني افزود: در بنگاه هاي كوچك امكان افزايش 
اشتغال وجود دارد و اين بنگاه ها مي توانند به راحتي 
از تخصص مهندس��ان و متخصصان استفاده كنند. 
وي با بيان اينكه بنگاه هاي اقتصادي نيازمند تمركز 
جغرافيايي نيس��تند، افزود: پراكندگي و تعداد باالي 
بنگاه هاي خرد اقتصادي امكان توليد كاالهاي مختلف 
در كش��ور وجود دارد اما توزيع اين محصوالت در هر 
اس��تاني نياز به برنامه ريزي دارد. او با اشاره به توسعه 
بهره گيري اصن��اف از علوم روز، اف��زود: اصناف بايد 
بيشتر در اين زمينه فعال شوند و جلسات اينچنيني 
مي تواند در تحقق اين مهم به اصناف ياري برساند. از 
اين رو در تمام اتحاديه ها مراكز هوشمندسازي، فعال 
شوند. مديركل دفتر خدمات كسب وكار وزارت صمت 
هم از ديگر سخنرانان اين برنامه بود كه در اظهاراتي 
گفت: جهش بزرگ كشور در حوزه توليد دانش بنيان 
و اش��تغال آفرين، با حركت اصناف به سمت فناوري 
تحقق خواهد يافت. اميرحسين اسدي ادامه داد: از نگاه 
وزارت صمت، تفاوتي بين صنعت و صنف نيست و هر 
دو كسب وكار هستند و البته با وسعت و اندازه متفاوت 
و اگر صحبت از دانش بنيان يا توليد مبتني بر دانش 
داريم، اين نگاه در هر دو گروه كسب و كار هاي كوچك 

و متوسط و كسب وكار هاي بزرگ مورد توجه است. 

خبررويداد
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راه اندازي سامانه يكپارچه  
براي تسهيالت ارزي و ريالي 

وزير صمت گفت: طبق مصوبه روز گذشته هيات 
دولت بانك مركزي موظف شد سامانه يكپارچه اي 
براي تسهيالت ارزي و ريالي راه اندازي كند تا كل 
فرايند و ميزان س��ود در آن ذكر ش��ود. به گزارش 
خبرنگار مهر، سيد رضا فاطمي امين پيش از ظهر 
ديروز )چهارشنبه( در حاشيه جلسه هيات وزيران 
در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در جلسه امروز در 
مورد رفع موانع توليد مصوباتي داشتيم و به موجب 
آن بانك مركزي موظف شد سامانه يكپارچه اي براي 
تسهيالت ارزي و ريالي راه اندازي كند تا كل فرايند و 
ميزان سود در آن ذكر شود.  وي اضافه كرد: اين يكي 
از چالش هاي ما بود به دليل اينكه توليدكنندگان 
معترض بودند كه نمي دانند سودها چطور محاسبه 
مي شود. ما در حوزه تسهيالت، يكپارچگي نداريم 
كه خوشبختانه مصوب شد بانك مركزي اين اقدام 
را انجام دهد. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح 
كرد: اين بسته مصوبه ديگري هم داشت كه مربوط 
به واحدهايي است كه سابق بر اين چك برگشتي 
داشته و حسابش��ان مسدود مي ش��د و در نهايت 
منتهي به ساقط شدن توليد مي شد. آيين نامه اي 
قباًل در دولت بود كه ش��ركت هايي كه باالي صد 
نفر باشند، شوراي تأمين استان مي تواند برگشت 
چك را متوقف كند و امروز تصويب شد اين سقف 
به باالي پنجاه نفر برسد و در مورد دانش بنيان ها و 
بنگاه هايي كه ستاد تسهيل آنها را تأييد مي كند، 

مصوب شد بتوانند فعاليت خود را ادامه دهند.

اجراي طرح مقابله با قاچاق
در سه كاال

معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بيان اينكه در حال حاضر ط��رح مقابله با قاچاق 
در س��طح عرضه براي سه كاالي لوازم يدكي، لوازم 
خانگي و دخانيات در حال انجام اس��ت و در س��اير 
حوزه ها هم در آينده ش��روع خواهد شد، از كشف 
۹ كاميون لوازم خانگي خبر داد كه كاالهاي دست 
دوم را رنگ مي كرد و به عنوان كاالي نو به مشتري 
مي فروخت. محمد مهدي ب��رادران در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه مقابله با قاچاق با بخش قطعات 
يدكي شروع شد، اظهار كرد: با توجه به حجم باالي 
كاالهاي اين بازار، كاالي تقلبي، بي كيفيت و بدون 
ضمانت بس��يار زياد بود كه اعتراض عمومي مردم 
نسبت به اين كاالها را نيز به دنبال داشت.  اين مقام 
مس��وول با اش��اره به اقدامات ابتدايي براي صدور 
شناس��ه كاال و كد رهگيري در حوزه لوازم خانگي، 
تصريح ك��رد: با توجه به زمينه فراهم ش��ده، طرح 
مقابله با قاچاق در س��طح عرض��ه در بخش لوازم 
خانگي و دخانيات هم در حال انجام است و در ساير 
حوزه ها هم در آينده ش��روع خواهد ش��د. به گفته 
معاون صنايع عموم��ي وزارت صمت فقط در يك 
فقره بازرس��ي از يك انبار، ۹ كاميون لوازم خانگي 
كشف شد كه كاالهاي دست دوم را رنگ مي كرد و 
به عنوان كاالي نو به مشتري مي فروخت. برادران با 
اشاره به انتظار فعاالن صنعت پوشاك براي مقابله با 
قاچاق در اين بخش، اظهار كرد: اين انتظار درست 
است و پوشاك در اولويت هاي بعدي مقابله با قاچاق 
ق��رار دارد. اما ترجيح مي دهيم زمان��ي فاز اجرايي 
شروع شود كه پيشرفت در بازارهاي ديگر كامل تر 
شده باشد و طرحي كه براي مقابله با قاچاق پوشاك 
تدوين مي شود هم از نظر علمي و اثربخشي همه ابعاد 
موضوع را ديده باشد. وي افزود: نوع برخورد با قاچاق 
در هر بازار متفاوت اس��ت و بايد مطالعات متفاوتي 
براي آنها انجام شود. مثاًل در ساير محصوالت از كد 
رهگيري استفاده مي شود، اما ممكن است در بخش 
پوشاك نياز باشد روش هاي ديگر مدنظر قرار گيرد.

چند كارت بازرگاني در تهران 
فعال است؟

مع��اون امور بازرگاني و توس��عه تجارت س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران از رش��د ۹ 
برابري مجوز مشاغل خانگي در پنج ماهه اول امسال 
خب��ر داد و گفت كه تعداد كل كارت هاي بازرگاني 
فعال در اس��تان ۱۴ هزار و ۶۶۰ فقره است كه 5۰ 
درصد از كارت هاي بازرگاني كل كش��ور را شامل 
مي شود. حس��ن ميرزايي در گفت وگو با ايسنا، از 
رس��يدگي ۱۶ هزار و ۳۲۲ پرونده ثبت س��فارش 
در پنج ماهه اول امس��ال در استان تهران خبر داد 
و گفت: ارزش اي��ن پرونده ها چهار ميليارد و ۸55 
ميليون يورو بوده است. همچنين به گفته وي تعداد 
كل كارت هاي بازرگاني فعال در استان ۱۴ هزار و 
۶۶۰ فقره است كه 5۰ درصد از كارت هاي بازرگاني 
كل كشور را ش��امل مي شود. در پنج ماهه نخست 
امس��ال هم ۱۱۳5 فقره كارت صادر و ۲۸۱۶ فقره 
در تهران تمديد شده اس��ت. اين مقام مسوول در 
ادامه با بيان اينكه ۱۴۰۷ مجوز مشاغل خانگي در 
پنج ماهه ابتداي سال جاري صادر شده، اظهار كرد: 
اين آمار نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰۰ 
درصد رشد داشته است. اين مجوزها در گروه هاي 
فرش دس��تباف، گروه صنايع نس��اجي، پوشاك، 
س��راجي، صنعت و خدمات بوده است. معاون امور 
بازرگاني و توس��عه تجارت سازمان صمت تهران با 
بيان اينكه ۱5 پروانه بهره برداري براي مجتمع هاي 
قاليباف��ي و واحدهاي توليدي فرش دس��تباف از 
ابتداي سال صادر شده، گفت: در همين بازه زماني 
۱۸۰ گواهينامه مهارت آموزش فرش در اس��تان 
صادر ش��ده كه ۳۰۰ درصد رشد داشته است. وي 
همچنين با بيان اينكه در پنج ماهه امسال ۴5۰ نفر 
در حوزه مش��اغل خانگي براي دريافت بيش از دو 
ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان تسهيالت به بانك ها 
معرفي شده اند، ابراز اميدواري كرد كه پرداخت اين 

تسهيالت به متقاضيان تسريع شود.

مذاكرات ۲ توليدكننده داخلي 
مانع واردات ماشين آالت معدني! 
مهرداد اكبريان، نايب رييس كميس��يون معادن 
اتاق اي��ران مي گويد: با وجود آزادس��ازي واردات 
ماش��ين آالت معدني، واردات اين ماشين آالت با 
مذاكرات دو توليدكننده داخلي با مانع مواجه شده 

و مشكالت معدنكاران به قوت خود باقي است.
 چند توليدكننده داخلي مذاكره كرده اند واردات 
انجام نگيرد تا اين ش��ركت ها بتوانند محصوالت 

خود را بفروشند.
مهرداد اكبريان در گفت وگو با »اتاق ايران آنالين« 
افزود: به دنبال اين موضوع، دولت هم متاسفانه با 
تعريف پيش شرط ها و بروكراسي پيچيده اي براي 
واردات ماش��ين آالت معدني، در عمل باعث شده 
محدوديت واردات ماش��ين آالت معدني به وقت 

خود باقي بماند.
او با تأكيد بر اينكه در حال حاضر نيازمند حدود ۲5 
هزار دستگاه ماشين آالت نو در كاروان ماشين آالت 
معدني خود هستيم ادامه داد: براي رفع اين مشكل 
در كنار توليد داخلي دست كم به واردات پنج هزار 
دستگاه در س��ال نياز داريم. اين عدد هنوز فاصله 
زيادي با تيراژ توليد داخل يا حتي تيراژ برنامه ريزي 

توليد براي آينده دارد.
يعني حتي توليدكنندگان داخلي ماش��ين آالت 
معدني، ظرف دو- سه س��ال آينده هم نزديك به 

چنين تعدادي نخواهند رسيد.
اكبريان با تأكيد بر اينكه براي تأمين ماشين آالت 
معدني هم نياز به توليد داخل و هم نياز به واردات 
اين ماش��ين آالت داريم گفت: توليد داخل هم به 
لحاظ تعداد كاماًل محدود است و هم به لحاظ نوع 
و حتي كيفيت. بنابراين بايد كمبود دستگاه هاي 
مختلف معدني هرچ��ه زودتر از طري��ق واردات 

تأمين شود.
او بيان كرد: م��ا براي پايي��ن آوردن قيمت هاي 
تمام شده معدن ناگزير هس��تيم از ماشين آالت 
تخصصي معدن استفاده كنيم. اين ماشين آالت نه 
االن به تعداد كافي وجود دارد و نه توليدكنندگان 
داخل برنامه اي براي تولي��د آنها دارند. در حالي 
كه ماشين آالت تخصصي مي توانند شرايط امروز 
معادن م��ا را تغيير دهند و قيمت تمام ش��ده را 
پايين آورده و توان رقابت ما با كش��ورهاي ديگر 
را باال ببرن��د. اكبريان تأكيد ك��رد: عدم واردات 
ماشين آالت معدني به تعداد مورد نياز معدنكاران 

را با خسارات سنگين مواجه كرده است.

هم زمان با آغاز سال تحصيلي جديد 
۱۵۰ مدرسه بركت در مناطق 

محروم به بهره برداري مي رسد
هم زمان با آغاز سال تحصيلي جديد ۱5۰ مدرسه 
بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام در مناطق 
مح��روم و كم برخوردار كش��ور ب��ه بهره برداري 

مي رسد.
مديرعامل بني��اد بركت ضمن اع��الم اين خبر 
افزود: ۱5۰ مدرس��ه جديد بركت با ۶۳۲ كالس 
درس در مناط��ق مح��روم، روس��تايي و كمتر 
توسعه يافته سراسر كش��ور افتتاح شده و تقديم 

دانش آموزان اين مناطق مي شود.
محمد تركمانه تاكيد كرد: اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان بيش��ترين س��هم را با ۴5 مدرسه از 
مجموع ۱5۰ مدرسه جديد بركت دارد و بيش از 
۱۲ هزار و 5۰۰ دانش آموز در مدارس مورد اشاره 

مشغول به تحصيل خواهند شد.
وي خاطرنشان كرد: اين مدارس هم زمان با آغاز 
سال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و براي بهره برداري 

دانش آموزان به شكل رسمي افتتاح مي شود.
تركمانه تصريح كرد: با افتتاح اين ۱5۰ مدرسه 
جديد، تعداد مدارس بركت در سراس��ر كشور به 
بيش يك هزار و ۹5۰ مدرس��ه با حدود ۱۰ هزار 

كالس درس مي رسد.
به گفته مديرعامل بني��اد بركت، در حال حاضر 
بيش از ۲5۰ هزار دانش آموز در مدارس ساخته 

شده توسط اين بنياد مشغول تحصيل هستند.
وي با اش��اره به نهضت مدرسه س��ازي بركت در 
سراس��ر كش��ور گفت: بنياد بركت براي ساخت 
۲ هزار و ۷۰۰ مدرس��ه در مناطق محروم كشور 
قرارداد دارد و براي اين مه��م، ۱۳ هزار ميليارد 
ريال اعتبار تخصيص داده است. بنياد همچنين 
بيش از ۲ هزار مدرس��ه مدرسه از مدارس تعهد 
شده را تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهد 

رساند.
تركمانه با تاكيد بر س��اخت م��دارس بركت در 
مناطق محروم و كم برخوردار سراسر كشور گفت: 
۴ هزار روس��تا در سراسر كش��ور تحت پوشش 
فعاليت هاي مدرسه سازي بنياد بركت قرار دارند.

مديرعامل بنياد بركت يادآور شد: بنياد بر اساس 
منوي��ات رهبر معظ��م انقالب و سياس��ت هاي 
ابالغ��ي از س��وي س��تاد اجرايي فرم��ان امام و 
به منظ��ور توس��عه  فضاهاي آموزش��ي و توزيع 
عادالنه  امكان��ات تحصيل��ي در مناطق محروم 
و كمتر توس��عه يافته  سراس��ر كش��ور اق��دام به 
راه اندازي نهضت مدرسه س��ازي در اين مناطق 
كرده و س��اخت مدرس��ه  يكي از بنيادي ترين و 

ماندگارترين اقدامات اين بنياد است.
تركمان��ه در پاي��ان تاكيد كرد: م��دارس بركت 
در مناطق مح��روم مورد ني��از وزارت آموزش و 
پرورش و س��ازمان نوس��ازي مدارس كشور و با 
رعايت استانداردها و الزامات آموزشي و ضوابط 
فني و زيربنايي س��اخته و پس از تكميل، تقديم 

دانش آموزان اين مناطق مي شوند.

وزير صمت از اجراي طرح شفافيت فروش فروشگاه ها خبر داد

خواسته اصنافي ها از دولت 

۴  نهاد به گوشي هاي مسافري نظارت مي كنند 

۱۰ تا 3۱ شهريور هيچ گوشي مسافري رجيستري نمي شود
مسوول دفتر بازرس��ي گمرك ايران گفت: وضعيت 
رجيستري گوشي هاي مسافري به شكل حضوري و 
آنالين توسط س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، وزارت 
صمت، فراجا و گمرك رصد خواهد ش��د. به گزارش 
خبرگزاري تسنيم، اخيراً اخباري مبني بر ممنوعيت 
ثبت گوشي تلفن همراه مسافري براي زائران اربعين 
در رسانه ها منتشر شده است. بر همين اساس، با توجه 
به ضرورت تس��ريع در عبور و م��رور زائران در مبادي 
ورودي از عراق، امكان ثبت گوشي همراه مسافر وجود 
نخواهد داش��ت. اما با اين حال در اين ايام قاچاقچيان 
تلفن همراه ش��ديدا در پي سوءاس��تفاده گسترده از 
اطالعات مسافري ۴ ميليون زائر اربعين هستند تا به نام 
برخي از زائران ناآگاه، گوشي مسافري ثبت كنند و براي 
رسيدن به اين هدف خود ممكن است به برخي اقدامات 
تقلب جويانه، رشوه و خريد ماموران دولتي اقدام نمايند. 
در اين ص��ورت هم زائر از حق قانون��ي اش براي ثبت 
كاالي همراه در مبادي ورودي محروم خواهد شد و هم 
متخلفان مي توانند با استفاده از اطالعات مسافران به 
تعداد انبوه گوشي مسافري قاچاق ثبت نمايند. بنابراين 

نياز است، ارگان هاي ذي ربط همچون ستاد مركزي 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز، گمرك و فراجا با همكاري 
يكديگ��ر در اين زمينه اقدام عاجل انج��ام دهند تا از 
سوءاستفاده از اطالعات زائران اباعبداهلل الحسين )ع( در 
سامانه همتا به صفر برسد و صيانت از اطالعات هويتي 
مسافران صورت پذيرد. وحيد خدرويسي مسوول دفتر 
بازرسي و مديريت عملكرد گمرك ايران با بيان اينكه 
بخشنامه ممنوعيت واردات گوشي مسافري در ايام 
اربعين به تمامي بخش ه��ا و ارگان هاي زيرمجموعه 
گمرك ابالغ شده است، گفت: سامانه رجيستري تلفن 
همراه )همتا( رصد سيستماتيك مي شود و امكان بروز 
تخلف در آن وجود ندارد.  وي در ادامه خاطرنشان كرد: 
تمام سوابق هويتي زوار اربعين در سيستم ثبت گمرك 
و فراجا ثبت مي شود و به سهولت گوشي هاي مسافري 
كه در اربعين وارد كشور شده باشند شناسايي مي شود. 
خدرويس��ي با بيان اينكه وضعيت رجيستري تلفن 
همراه به شكل بر خط و آنالين توسط ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز، وزارت صمت، فراجا و گمرك در حال 
رصد شدن است، گفت: مساله سوءاستفاده قاچاقيان 

تلفن همراه از اطالعات مسافران به منظور رجيستري 
تلفن همراه هاي قاچاق به طور جدي توسط نهادهاي 

نظارتي و گمرك در حال بررسي و پيگيري است.

   گمرك اجازه هيچ تخلفي را 
در زمينه رجيستري نمي دهد

وي با بيان اينكه اطالعات سامانه گذرنامه جمهوري 
اس��المي به س��امانه گمرك متصل اس��ت، گفت: 
گمرك به ش��كل آنالين كدملي زائ��ران اربعين را 
چك مي كند تا هيچگونه تخلفي توس��ط قاچاقيان 
گوشي به وجود نيايد و از اطالعات مسافري زائران 
سوءاستفاده نشود. مسوول دفتر بازرسي و مديريت 
عملكرد گم��رك ادامه داد: در ح��ال حاضر داخل 
گم��رك كميته اي تحت عن��وان »كميته اربعين« 
تش��كيل ش��ده اس��ت تا ضمن آنكه امور زائران را 
س��اماندهي كند، از بروز هرگون��ه تخلف در داخل 

سازمان گمرك جلوگيري به عمل بياورد.
وي در آخر خاطرنشان كرد: تمام ارگان هاي  نظارتي 
از جمل��ه گم��رك و فراجا ب��ه دقت در ح��ال رصد 

س��امانه همتا و رجيس��تري تلفن همراه هس��تند تا 
هيچگونه تخلف و كم كاري در زمينه سوءاستفاده از 
اطالعات مسافري زائران اربعين بروز نكند. حميدرضا 
دهقاني نيا سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
گفت: برخي افراد سودجو با سوءاستفاده از اطالعات 
هويتي زائران نس��بت به صدور سيم كارت به نام آنها 
اق��دام و از آن براي رجيس��تري موبايل هاي قاچاق 
اس��تفاده مي كنند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: به 
همين خاطر واردات گوش��ي مسافري از مبدا كشور 
عراق در بازه زماني ۱۰ تا ۳۱ شهريورماه و مصادف با 
ايام اربعين ممنوع ش��ده است. دهقاني نيا همچنين 
درباره امكان بروز تخلفات در گمرك و سايرنهادهاي 
ذي ربط ب��راي موضوع دور زدن رجيس��تري در ايام 
اربعين اعالم كرد: امكان تخلف هميشه براي خيلي از 
امور اداري وجود دارد ولي گمرك بايد ساز و كارهاي 
الزم براي جلوگيري از تخلف را پياده كند تا اطالعات 
زائران صيانت گردد. لذا اگر اين سازوكارها اجرا شود 
كه كامال در دسترس هم اس��ت، امكان بروز اينگونه 

تخلفات به حداقل خواهد رسيد.
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خبرروز

تمديد بارگذاري مدارك فرهنگيان در سامانه »رتبه بندي« تا ۲۵ شهريور ماه
كارگروه رتبه بندي معلم��ان با صدور اطالعيه اي از تمديد بارگذاري مدارك در س��امانه رتبه بندي معلمان تا پايان 
روز جمعه ۲۵ ش��هريور۱۴۰۱ خبر داد. در متن اين اطالعيه آمده است: نظر به درخواست تعداد زيادي از همكاران 
كه به دليل مسافرت يا مشكالتي همچون عدم دسترسي به مدارك و مستندات، موفق به ثبت نام و بارگذاري كامل 
مدارك در سامانه رتبه بندي معلمان در مهلت مقرر نشده  اند، مهلت ثبت نام تا پايان روز جمعه ۲۵ شهريور ماه ۱۴۰۱ 
تمديد مي ش��ود. اين اطالعيه در ادامه مي افزايد: يادآور مي شود، همكاراني كه ثبت نهايي كرده  اند اما قصد ويرايش 
اطالعات خود را دارند نيز مي توانند مجددا در مهلت تمديد شده نسبت به اضافه يا كم كردن اطالعات خود اقدام كنند.

اخبار

ادامهازصفحهاول

صادرات دام آزاد شده
اما تعرفه آن سنگين است

س��يد احمد مقدس��ي، رييس هيات مديره انجمن 
صنفي گاوداران گفت: صادرات دام آزاد شده اما تعرفه 
صادرات سنگين است. وي با بيان اينكه صادرات دام 
آزاد ش��ده اما تعرفه صادرات س��نگين است، اظهار 
داشت: عوارض صادراتي براي هر كيلوگرم دام سنگين 
١۶ هزار و ۵٠٠ تومان است كه رقم بااليي است و امكان 
رقابت در بازارهاي جهاني را از ما گرفته اس��ت. وي 
اضافه كرد: چون اين تعرفه در بودجه ذكر شده امكان 
حذف آن وجود ندارد و بايد در سران سه قوه مطرح و 
آنجا بررسي شود كه اميدوار هستيم اين اتفاق بيفتد. 

قيمت نفت به پايين ترين 
سطح  ۷ ماه اخير رسيد

قيمت نفت به  دنبال نگراني ها درباره كاهش تقاضاي 
س��وخت در پي ت��رس از ركود اقتص��ادي جهان و 
انتظارها درباره افزايش نرخ بهره با بيش از يك دالر 
كاهش به پايين ترين سطح در هفت ماه اخير رسيد. 
قيمت نفت خام برنت پس از كاهش س��ه درصدي 
در روز معامالت��ي پيش، با يك دالر و ۳۵ س��نت يا 
۱.۵ درصد كاهش در ساعت ۴ و ۲۰ دقيقه به وقت 
گرينويچ به ۹۱ دالر و ۴۸ س��نت براي هر بش��كه و 

پايين ترين رقم از ۱۸ فوريه )۲۹ بهمن ماه( رسيد. 

استرس هاي  اولين روز مدرسه
با حمايت معلم و كادر مدرس��ه يا حضور والدين در 
مدرسه به س��رعت برطرف مي شود؛ اما اگر بي تابي 
دانش آموز طوالني شد و هفته ها و ماه ها ادامه داشت 
و در فرآيند تحصيلي او مداخل��ه ايجاد كرد، بايد از 
مشاور مدرس��ه يا روانشناس كودك كمك گرفت. 
يكي ديگر از راهكاره��ا براي رفع بي تابي و دلتنگي 
طبيعي كودكان، شي يا وس��يله اي از خود )مادر( را 
به او بدهيد تا با خودش به مدرس��ه ببرد و هر وقت 
ناآرام ش��د به اين وسيله يا شيء نگاه كرده يا آن را بو 
كند تا خاطره مادر برايش تداعي شده و آرام بگيرد. 
البته پدر و مادرها مي توانند براي آشنايي فرزنداشان 
با محيط مدرس��ه قبل از بازگشايي رسمي مدارس 
او را به مدرس��ه اي كه قرار است در آن تحصيل كند 
ببرند، تا از نزديك با فضا آشنا شود، كالس ها را ببيند، 
سرويس هاي بهداشتي، گوشه و كنار حياط مدرسه، از 
سوي ديگر با مدير و ناظم آشنا شود، اين امكان هنگام 
ثبت نام فراهم مي شود، پس بهتر است از آن استفاده 
بهينه كرد. به هر حال با رفتارهاي درست و اصولي، 
همچنين بدون ايجاد استرس و درست كردن فضاي 
متشنج قبل از حضور دانش آموز در مدرسه مي توانيم 
تمام سختي هاي روزهاي اول را براي كودكاني كه قرار 
است اولين بار وارد فضاي آموزشي شوند، از بين ببريم.

رويداد

مسكن از مهم ترين مشكالت معلمان است

افزايش تورم و باال رفتن اجاره بهاي مس��كن تمام اقشار 
جامعه را با مشكل مواجه كرده است، حاال از كارگر تا معلم و 
بازنشسته براي تهيه اجاره بهاي  مسكن با مشكل مواجه اند 
و كوچ اجباري به حاشيه ش��هرها يكي از معضالت اين 
روزهاي جامعه به شمار مي رود، در شرايطي كه قرار است از 
اول ماه مهر مدارس حضوري برگزار شود، طي مسافت هاي 
طوالني براي معلمان به منظور رسيدن به مدرسه هم يكي 
از مشكالتي است كه بايد با آن دست و پنجه نرم كنند. عدم 
پرداخت به موقع حقوق و مطالبات، بي توجهي به اجرايي 
شدن قانون رتبه بندي و... همه و همه دست به دست هم 

داده اند تا معلمان را با مشكالت بيشتري مواجه كنند.

    مشكالت صندوق ذخيره فرهنگيان
در اين راستا رييس صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: ما 
بايد آمادگي مالي خود را به صورتي شكل بدهيم كه اگر 
۱۰۰ هزار نفر هم بازنشسته شدند، كارشان بيش از يك 
ماه طول نكشد و هرچقدر بودند، باز هم به موقع مطالبات 
آنها را پرداخت كنيم. حميدرضا نجف پور كردي در رابطه 
با تشكيل جلس��ات حضوري با مطالبه گران فرهنگي 
گفت: مطالبه گ��ران در واقع همين يك و نيم ميليون 
نفري هستند كه اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيانند. 
تكليف ماست كه در تعامل با آنها باشيم. مگر مي شود 
جلسه اي برگزار نكنيم؟ براي اينكه چنين جلسه اي در 
قالب چهارچوب و هدفمند باشد و افراد از قشر معضل دار 
هم در جلسه صندوق ذخيره فرهنگيان حضور پيدا كرده 
و نمايندگاني داشته باشند، خودشان از گذشته مدلي را 
از جنس الكترا طراحي كرده اند و ۸۰ نفر نماينده، نماينده 
اس��تاني انتخاب كرده اند. او تصريح كرد: در س��نوات 
گذشته نيز با اين ۸۰ نفر جلس��اتي برگزار مي كردند، 
اما مدتي ديگر اين جلسات برگزار نشد. من از زماني كه 

روي كار آمدم و ديدم دوستان مطالباتي دارند و بخشي 
از آن به حق هم هست، چند هفته اي است كه طراحي 
كرده ايم و پيگير مساله بوديم و اميدواريم جلسات را به 
صورت كامل با هم��ان ۸۰ نماينده مطالبه گر اصلي به 
نمايندگي از بيش از يك ميليون و نيم نفر برگزار كنيم. 

    عدم پرداخت به موقع مطالبات
نجف پور كردي درباره مطالبات فرهنگيان درخصوص 
تاخير در پرداخت ها بيان كرد: در گذش��ته به داليل 
گوناگوني معموال مطالبات به موقع پرداخت نمي شده 
و صندوق مشكالتي داشته و دولت هم سهم خودش را 
بعضا به موقع نمي داده است و به همين دليل پرداخت ها 
ماه ها طول مي كشيد و بعد از دوره بازنشستگي چندين 
ماه زم��ان مي برد تا معلم مي توانس��ت از حقوق خود 
بهره مند شود، اما خداراشكر با طراحي هايي كه شده 
ما اجازه نداده ايم كه بيش از يك ماه طول بكشد؛ پس 
حداكثر تا يك م��اه داده ها و اطالع��ات الزم را بعد از 
دوره بازنشس��تگي از آموزش و پ��رورش مي گيريم و 
بررسي هايي بين ما و سيستم ها انجام مي شود و وجوه 
همكاران را پرداخت مي كني��م. نبايد اين زمان بيش 
از يك ماه طول بكش��د و نمي كش��د. رييس صندوق 
ذخيره فرهنگيان در خصوص آمار كمي اين مطالبات 
خاطرنشان كرد: وضعيت آمار مطالبه گران بازنشسته 
متفاوت است و در ماه هاي مختلف نيز فرق دارد و برخي 
ماه ها ۱۰ هزار و گاهي تا ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته داريم 
و در واقع به نوع دوره ورود و بازنشس��تگي از آموزش و 
پرورش فرد ربط دارد و از نظر تعداد به ما مرتبط نيست، 
اما ما بايد آمادگي مالي خود را به صورتي شكل بدهيم 
كه اگر ۱۰۰ هزار نفر هم بازنشس��ت شدند، كارشان 
بيش از يك ماه طول نكشد و هرچقدر بودند، باز هم به 

موقع مطالبات آنها را پرداخت كنيم. او در پاسخ به اين 
سوال كه آيا كمبود ذخاير صندوق ممكن است منجر 
به حذف يا تغيير در برخي امتيازات فرهنگيان شود، 
توضيح داد: خير اصال اينطور نيست. اتفاقا ما به شدت 

دنبال توسعه امتيازات براي فرهنگيان هستيم. 

    طراحي نهضت ملي مسكن
وي با ذكر چند مثال ادامه داد: مثال در حوزه مسكن با 
وزارت مسكن و بانك مسكن و حوزه خدماتي وزارت 
آموزش و پرورش و هلدينگ مسكني خودمان مدل 
چهار-پنج جانبه اي ك��ه خدمات گيرنده آن معلم يا 
عضو صندوق است، طراحي كرده ايم و وزارت مسكن 
با نهضت ملي مسكن هم در اين مدل همكاري دارد تا 
مدلي را طراحي و خدماتي را به فرهنگيان ارايه كنيم. 
امروز يكي از مهم ترين مشكالت معلمان مسكن است. 
اي��ن امتيازات قبال نبوده يا خيلي كم و موردي بوده و 
االن تعطيل يا متوقف است، اما ما براي آينده در حال 
طراحي آن هستيم. نجف پور كردي در حوزه خدمات 
مالي نيز با اشاره به اينكه صندوق ذخيره فرهنگيان 
در اين زمينه به صورت ويژه عمل مي كند، اظهار كرد: 
در بازار سرمايه، صندوق هاي گوناگوني را با سودها و 
ريسك هاي تعريف شده و متفاوت تشكيل مي دهيم 
و در آينده، ش��ايد حدود حداكثر شش ماه زمان الزم 
است تا با بورس كار را دنبال كرده و نتايج كار مشخص 
شود. اين مجموعه اقداماتي است كه اتفاقا بايد انجام 
بدهيم و ب��راي فرهنگيان پيگيري كني��م. در حوزه 
خدمات بيمه اي نيز فقط خدمات بيمه اي خاص بود، 
ما مجموعه اي از خدمات بيمه اي را به طور ويژه براي 
دوره بازنشس��تگي طراحي اوليه كرده ايم و در آينده 

روي ترويج و توسعه آن كار و تقديم خواهيم كرد.

۲۰ س��ال پيش زنگ خطر خشك شدن 
درياچه اروميه به ص��ورت جدي به صدا 
در آم��د، از آن تاريخ تاكنون بس��ياري از 
كارشناسان حوزه محيط زيس��ت بارها و بارها در اين 
رابطه هشدار دادند اما.... بس��ياري از مسووالن سعي 
كردند خشك ش��دن اين درياچه را به گردن تغييرات 
 اقليمي بيندازند، ام��ا واقعيت اين اس��ت كه بيش از 
۸۰ درصد دليل اصلي خشك ش��دن درياچه اروميه 
عوامل انس��اني بوده و تنها مي توان ۲۰ درصد آن را به 
تغييرات اقليمي نسبت داد. مساله اي كه كارشناسان 
حوزه محيط زيس��ت س��ال ها فرياد زدن��د اما گوش 
شنوايي براي شنيدن اين فريادها نبود. خشك شدن 
درياچه اروميه پاك ش��دن يك تكه نيلي رنگ از روي 
نقشه نيست، به خطر افتادن زندگي بسياري از آدم هايي 
است كه در اطراف اين تكه نيلي زندگي مي كردند. اگر 
بخواهيم واقع بينانه به اين اتفاق نگاه كنيم مي بينيم كه 
بحراني بزرگ تر در پس اين اتفاق به وجود خواهد آمد. 
۴۵۰ هزار هكتار شوره زار نمك چه سرنوشتي را براي 
شهرهاي اطراف رقم خواهد زد. چه كساني قرار است 
زندگي شان دستخوش تغييراتي عظيم بشود؟ مردم 
اين مناطق در برابر توفان هاي نمك چطور بايد مقاومت 
كنند، اينها مسائلي است كه بايد به آن توجه كرد. در 
اينكه مسووالن ما كاري بزرگ انجام داده اند، هيچ شكي 
نيست، خشك كردن درياچه اي با چنين قدمت واقعا 
توانايي زيادي در بي تدبيري و عدم مديريت مي خواست 
كه البته آنه��ا ثابت كردند در اي��ن زمينه يد طواليي 
دارند. حاال بايد ببينيم تمام آن كس��اني كه اين چند 
سال اخير در ستاد احياي درياچه اروميه حقوق هاي 
نجومي درياف��ت كرده اند و كاري از پيش نبرده اند، آيا 
مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. همه ما به خوبي 
مي دانيم كه احياي دوباره درياچه اروميه غير ممكن 
است، ش��ايد دو سال پيش مي شد كاري كرد، اما حاال 
ديگر غير ممكن است كه بتوانيم آن تكه نيلي را به نقشه 
بازگردانيم. حاال بايد ببينيم مسووالن براي مشكالت و 

بحران هاي بعدي چه چاره اي خواهند انديشيد.

    كوچ اجباري دست كم 14 ميليون نفر
پيام فرامرزي، كارش��ناس محيط زيست، درباره 
عواقب خشك ش��دن درياچه اروميه به »تعادل« 
مي گوي��د: اتفاق��ات تلخ��ي در راه اس��ت، با اين 
ش��رايطي كه به وجود آمده خيل��ي زود حداقل ۴ 
استان شمال غربي كشور بايد خالي از سكنه شود 
و اين يعن��ي كوچ اجباري دس��ت كم ۱۴ ميليون 
نفر. اين ش��رايط را بحراني مي كند، در حال حاضر 
هم بسياري از شهرها و روستاهاي اطراف درياچه 
اروميه طي اين سال ها با مشكالت زيادي دست و 
پنجه نرم كرده اند، متاسفانه اتفاق تلخي رخ داده و 

اكوسيستم اين منطقه از بين رفته است. 
او مي افزايد: فراموش نكنيم كه درياچه اروميه زماني 
يكي از قطب هاي گردشگري ايران به شمار مي رفت، 
حضور فالمينگوها در اين درياچه زيبايي آن را چند 
برابر مي كرد، اما حاال در پس سال ها بي توجهي آنچه 
از اين درياچه باقي مانده اس��ت نمك زاري است كه 
زندگي را براي هر موجود زنده اي در آن منطقه سخت 
و غير قابل تحمل مي كن��د. توفان هاي نمك يكي از 
عوارض خشك ش��دن اين درياچه به شمار مي رود 

و همين كافي است تا مردم را از منطقه فراري دهد. 

    حفر 48 هزار حلقه چاه غيرمجاز
فرام��رزي در بخش ديگري از س��خنانش به داليل 
خشك شدن اين درياچه اش��اره كرده و مي گويد: 
در اطراف درياچه اروميه و حوضه آبريز درياچه در 
طي اين سال ها حدود ۴۸ هزار حلقه چاه غيرمجاز 
حفر شده است كه اين موضوع باعث كاهش سطح 
آب هاي زيرزميني منطقه شده است. در اين منطقه 
حدود ۶۸۰ هزار هكتار س��طح در زير كش��ت قرار 
گرفته است. براي مقايسه بيشتر ميزان بهره برداري 
از آب ه��اي زيرزمين��ي در اين منطق��ه را در بين 
سال هاي گذشته مقايس��ه مي كنيم. در سال هاي 
۵۲ � ۱۳۵۱ اين ميزان معادل ۶۹7.7 ميليون متر 
مكعب بوده در حالي كه در س��ال هاي ۱۳۹۲-۹۳ 

مقدار بهره برداري به ۲۴۰۱.۶ ميليون متر مكعب 
يعني چيزي در ح��دود ۳.۵ برابر س��ال هاي قبل 
رسيده است. او مي افزايد: اينكه برخي اصرار دارند 
خشك شدن اين درياچه را به تغييرات اقليمي ربط 
دهند كامال اشتباه است. با اينكه در دو دهه گذشته 
دماي هواي كره زمين به ميزان ۲ درجه سانتي گراد 
افزايش يافته كه باع��ث كمبود بارش هاي فصلي و 
تشديد بحران افزايش گرماي هوا شده است. با اين 
حال اين موضوع را به عنوان عامل خش��ك ش��دن 

درياچه اروميه نمي توان در نظر گرفت. 
چرا كه آمارهاي بارش ساالنه در حوضه آبريز درياچه 
اروميه در مدت ۵۰ سال اخير بيان مي كند كه در اين 
حوضه ما شاهد كاهش چشمگير بارندگي نبوده ايم. 
متوس��ط بارندگي در حوضه آبري��ز درياچه اروميه 
نزديك به ۳۵۱ ميلي متر است. اين ميزان تنها در ۳ 
سال متوالي ۱۳77 تا ۱۳7۹ كاهش پيدا كرد و به زير 
خط نرمال بارندگي منطقه رسيد. اما در ديگر سال ها، 
ميزان بارش در حد نرمال بوده اس��ت. پس افزايش 
دماي هوا و كاهش بارندگي را نمي توان به عنوان عامل 

خشك شدن درياچه اروميه دانست.

    بيماري هاي تنفسي اولين تاثير
 خشك شدن درياچه اروميه

ايرج خس��رواني، متخصص بيماري هاي تنفس��ي 
نيز در رابطه با تبعات خش��ك شدن درياچه اروميه 
بر س��المتي اف��راد به تع��ادل مي گويد: بر اس��اس 
گزارش ه��اي مطالع��ات ص��ورت گرفته توس��ط 
دانش��گاه هاي علوم پزش��كي تبريز و اروميه ذرات 
موجود در ريزگردهاي نمكي درياچه اروميه حاوي 
تركيبات كلسيم، آهن، آلومينيوم و منيزيم هستند. 
كلسيم موجود در محيط خطر ابتال به سنگ كليه، 
گرفتگي مجاري كليه و رگ هاي خوني را باال مي برد. 
آهن موجود در اين ريزگردها نيز ممكن است منجر 
به ورم و بروز آسيب هاي چشمي شود و جذب آن از 
طريق تنفس طوالني مدت نيز التهاب ريه را در پي 

دارد. همچنين تنفس منيزيم موجود در ريزگردها 
باعث افسردگي، گيجي و ضعف عمومي مي شود اما 
درباره آلومينيوم وضع از اين هم بدتر اس��ت و حتي 
تنفس كوتاه مدت ذرات حاوي آلومينيوم باعث سرفه، 
تحريك شش و صدمه به دستگاه تنفسي مي شود. 
اگرچه خش��كي درياچه اروميه طيف گسترده اي از 
بيماري ها يا اختالالت را موجب مي شود اما مهم ترين 
و شايع ترين اين اختالالت متوجه ريه، مري، سيستم 

عصبي و دستگاه هاي داخلي خواهد شد.
او مي افزاي��د: توفان نمك تاثيرات بس��ياري زيادي 
بر سالمتي انس��ان ها مي گذارد. حتي طي سال هاي 
گذشته كه درياچه كم آب شده بود گزارش هاي زيادي 
از بيماري هاي تنفسي و آس��م در مردم اين منطقه 
داشته ايم. در حال حاضر شرايط بحراني تر مي شود، در 
واقع نمي توانيم از بروز اين بيماري ها جلوگيري كنيم.

    چرا درياچه اروميه خشك شد
برزو نيك رفتار، كارش��ناس حوزه آب در اين باره 
به تع��ادل مي گويد: تامين كننده ه��اي اصلي آب 
درياچه شامل رودهاي دايمي زرينه رود، تلخه رود 
)آجي چاي(، ش��هرچاي، زوالچاي، سيمينه رود، 

ليالن چاي، نازلوچاي، باراندوزچاي، صوفي چاي، 
قلعه چ��اي، آلمالوچاي و اس��كوچاي بودند كه از 
كوه هاي پيرامون درياچه )سبالن، سهند، كوه هاي 
مرزي اي��ران و تركي��ه( سرچش��مه مي گرفتند. 
اكوسيس��تم اين درياچه نمونه اي شاخص از يك 
حوضه آبريز بسته بود كه كليه رواناب هاي جاري 
در رودخانه ه��اي حوض��ه به آن تخليه مي ش��ود. 
چش��مه هاي كف درياچه نيز تامين كننده بخشي 
از آب درياچه بودند. اما وقتي انسان كمر به تخريب 
طبيع��ت مي بندد ت��ا منافع خ��ود را تامين كند، 
در جاي��ي هم طبيعت از او انتق��ال خواهد گرفت. 
در تمام س��ال هايي كه مس��ووالن و مردم در پي 
منحرف كردن رودخانه هايي بودند كه به درياچه 
اروميه مي ريخت تا بتوانند آن مورد نياز زمين هاي 
كش��اورزي و مصارف خانگي خود را تامين كنند، 

كليد خشك شدن درياچه اروميه را زده بودند. 
او مي افزايد: متاس��فانه مساله اي به اسم ديپلماسي 
آب در كش��ور ما آنقدر بي در و پيكر و بي برنامه است 
كه به راحتي كشورهاي همجوار مي توانند از دادن 
حق آبه به ايران خودداري كنند. اين درحالي است 
كه تازه قرار است رشته ديپلماسي آب در دانشگاه ها 

راه اندازي ش��ود، مصداق بارز نوش��دارو بعد از مرگ 
سهراب. تركيه با ساختن سد بر روي رودخانه هاي 
خود عمال ورود آب به درياچه اروميه را مسدود كرد 
و از اين طرف هم مس��ووالن با منح��رف كردن آب 
رودخانه هايي كه به اي��ن درياچه مي ريخت زمينه 
را براي خش��ك ش��دن آن فراهم كردند. حاال ديگر 
فريادهاي وااس��فا كاري از پيش نمي برد، طبيعت با 
كسي شوخي ندارد، طبيعت دستوري رفتار نمي كند. 
درياچه اروميه خشك ش��د چون مردم و مسووالن 
براي خشك كردن آن دست به دست هم دادند و در 
اين بين هيچ يك از كارشناسان اين حوزه نتوانستند 

فريادشان را به گوش تصميم گيرندگان برسانند. 
نيك ن��ژاد در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: 
توفان نمك اگر به راه بيفتد تنها اس��تان هاي شمال 
غربي را در بر نمي گيرد، گس��تره اين توفان مي تواند 
تا استان هاي شرقي كشور هم برود، در واقع از غرب 
تا ش��رق كش��ور درگير اين پديده خطرناك خواهد 
شد. حداقل االن بايد مس��ووالن در اين باره چاره اي 
بينديش��ند، در واقع مرطوب نگه داشتن سطح اين 
شوره زار تنها راه جلوگيري از توفان هاي نمك است كه 
البته انجام اين كار هم چندان عملي به نظر نمي رسد. 

گزارش

»تعادل« عوامل خشك شدن درياچه اروميه را بررسي مي كند

در انتظار تاواني سخت
كوچ اجباري نزديك به 14 ميليون نفر از استان هاي شمال غربي

فوت ۳۷  بيمار كرونايي
بر اساس اعالم مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��كي، ، ۳7 بيم��ار مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۴ هزار و 
۸۵ نفر رسيد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۹۴۵ بيمار جدي��د مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناس��ايي و ۲۴۳ نفر از آنها بستري شدند. به اين 
ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به 7 
ميليون و ۵۳۶ هزار و ۲۱7 نفر رسيد. در شبانه روز 
گذشته ۱۳ استان بدون فوتي و ۱۲ استان، يك مورد 
مرگ و مير بيماران كوويد۱۹ داشته اند. تاكنون 7 
ميليون ۳۱۱ هزار و ۸۳7 نفر از بيماران، بهبود يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 7۴۱ نفر از بيماران 

مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارستا ن ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر 
۸ شهرستان در وضعيت قرمز، ۱۱۶ شهرستان در 
وضعيت نارنجي، ۳۰۲ شهرستان در وضعيت زرد و 

۲۲ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

كوچ پاييزه عشاير استان تهران آغاز شد
مدير امور عشاير استان تهران اعالم كرد: عشاير، اين جامعه 
توليدكننده در آستانه شروع فصل سرما و پس از يكصد 
روز حضور در مراتع و مناطق كوهستاني؛ كوچ پاييزه خود 
را به سمت مناطق جنوبي استان شروع كردند.فرشيد 
گفت: عشاير استان تهران همراه عشاير استان هاي قم، 
مركزي و س��منان حدود يكصد روز از سال را در مناطق 
سردسير شهرستان هاي شميرانات، فيروزكوه و دماوند 
در شمال اين استان مشغول با توليد محصوالت لبني و 
دامي سپري كردند. او افزود: كوچ پاييزه عشاير استان به 
مدت دو ماه ادامه خواهد داش��ت و استقرار آنان در نيمه 
آبان ماه به طور كامل در مناطق گرمسيري استان پايان 
مي يابد. مدير امور عشاير استان تهران ادامه داد: يك هزار 
و ۶۰۰ خانوار عشايري استان تهران به همراه عشاير مهمان 
از استان هاي همجوار اكنون به مناطق ميان بند و قشالقي 
جنوب استان در حال عزيمت هستند. او با اشاره به خدمات 
ارايه شده به عشايردر مناطق سردسير نيز گفت: در سال 

جاري به عشاير كوچنده در مناطق ييالقي )سردسير( 
خدماتي نظير آبرساني س��يار، توزيع سيلندر گاز، آرد و 
مرمت ايل راه هاي عشايري ارايه و هماهنگي هاي الزم نيز 
در بخش هاي بهداشت و درمان، راه و شهرسازي، منابع 
طبيعي، محيط زيست و فرمانداري ها انجام شد. ذبيحي 
تاكيد كرد: در سال جاري استقرار سامانه هاي استفاده 
از انرژي خورشيدي در تامين روشنايي و حمام هاي 

خورشيدي نيز در مناطق ييالقي اجرا شد. 

معتادان »كد دار« مي شوند
در حالي كه چندي پيش خبري درخصوص راه اندازي 
»سامانه غربالگري هوشمند معتادان« تا پايان سال 
منتشر شد، معاون س��تاد مبارزه با مواد مخدر در اين 
باره مي گويد: در حالي كه اصل »محرمانگي« در تمامي 
سامانه ها رعايت خواهد شد، در مرحله اول، غربالگري از 
مراكز ترك اعتياد اجباري )ماده ۱۶( آغاز خواهد شد. 
محمد جمالو اظهار كرد: غربالگري هوشمند در چند 
فاز تعريف مي ش��ود؛ فاز اول آن براي مراكز ماده ۱۶ 
)مراكز ترك اعتياد اجباري و محل نگهداري معتادان 
متجاهر و تمام كساني كه به عنوان متجاهر دستگير 
مي شوند( است كه در اين سامانه به آنها توجه مي شود 
لذا فعال خيلي نمي خواهيم به كمپ هاي ترك اعتياد 
م��اده ۱۵ )مراكز ترك اعتياد معت��ادان خود معرف( 
بپردازيم. او ادامه داد: اعتياد در جامعه ما به عنوان يك 
بزه و انگ توجه مي ش��ود. شايد بسياري از كساني كه 

آلوده شده اند و مي خواهند نجات پيدا كنند، عالقه مند 
نباش��ند كه اطالعاتي از آنها درج ش��ود كه با رعايت 
كامل محرمانگي اي��ن اتفاق مي افتد. معاون كاهش 
تقاضا و توسعه مشاركت هاي مردمي ستاد مبارزه 
با موادمخدر تاكيد كرد: اصل محرمانگي در تمامي 
س��امانه ها رعايت خواهد شد و رعايت شده است و 

در مرحله اول در مراكز ماده ۱۶ اين اتفاق مي افتد.

رويخطخبر
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