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يادداشت- 1

تداومسردرگمييارانهاي

يادداشت-4

 وضعيت 
بورس مطلوب است

رك��ود بازاره��اي جهان��ي 
حتما رويدادي منفي براي 
ب��ازار س��رمايه م��ا خواهد 
بود؛ چرا كه سياس��ت هاي 
ف��درال رزرو تعيين كنن��ده 
فضاي اقتصادي امريكا بوده 
و اقتص��اد جهان��ي را هم با 
سياس��ت هاي خ��ود تحت 
تاثير قرار مي دهد. فدرال رزرو در دوران شيوع  كرونا 
با تزريق نقدينگي، سعي در مديريت بازارها داشت و 
حاال از طريق افزايش نرخ بهره، تالش مي كند دوباره 
اقتصاد جهاني را مديريت كند؛ اما شاهد آن هستيم 
كه ركود به تدريج بازارهاي جهاني را تحت تاثير قرار 
داده اس��ت. از سوي ديگر برخي مس��ائل در اقتصاد 
چين، چشم انداز آينده كاموديتي را تا حدودي تيره 
و تار كرده اس��ت. البته جنگ بين روسيه و اوكراين 
احتماال به نف��ت و  فرآورده هاي نفتي مجال كاهش 
قيمت زيادي نداده و نفت در كوتاه مدت قيمت هاي 
پايين تر از ۸۵ دالر را نخواهد ديد. اما با توجه به ركود 
در اقتصاد جهاني و كاهش تقاضا در بازار كاموديتي ها، 
كاهش قيمت هاي جهاني محصوالت فلزي و معدني 

محتمل است.
حدود ۶۰ درصد از بازار س��رمايه ما مربوط به سهام  
شركت هاي صادرات محور بوده و ركود در بازارهاي 
جهاني، سودآوري اين شركت ها را متاثر خواهد كرد. 
ضمن اينكه پايان جنگ روسيه و اوكراين شرايط را 
براي صنايع كاموديتي محور بازار سرمايه سخت تر 
خواه��د كرد )هر چند به پايان يافتن مناقش��ات در 
كوتاه مدت خوشبين نيستم(. با اين  تفاسير نگراني 
بابت تاثير منفي رك��ود در بازارهاي جهاني بر روي 
بازار سرمايه منطقي است. نكته اينجاست كه حاشيه 
سود اكثر شركت هاي كاموديتي محور بازار سرمايه 
مناسب بوده و در صورت كاهش  قيمت هاي جهاني، 
شايد حاشيه س��ود اين شركت ها كمي كاهش يابد، 
ول��ي اثر ج��دي روي روند بازار س��رمايه ما نخواهد 
داشت. مشكل اصلي بازار سرمايه ما، ركود در اقتصاد 

جهاني نيست. 
ارزش  پايي��ن معامالت نش��ان از عدم خوش��بيني 
س��رمايه گذاران به آينده بازار سرمايه دارد. از منظر 
تحليلي نسبت P/E ميانگين بازار سرمايه در محدوده 
۶ الي ۷  ق��رار دارد كه كامال منطقي اس��ت. برآورد 
مي ش��ود گزارش هاي ۶ ماهه خوبي از س��ودآوري 
ش��ركت ها منتشر ش��ود و اگر س��ركوب قيمت ها 
توسط دولت صورت نگيرد، برخي گروه ها همچون 
غذايي ها پتانسيل رشد سودآوري در نيمه دوم سال 
را هم دارند؛ ولي با وجود مناسب بودن وضعيت اكثر 
سهم ها از نگاه تحليلي، فعال از سوي سرمايه گذاران 
رغبتي براي خريد و ورود نقدينگي جديد به اين بازار 

مشاهده نمي شود.

يادداشت-2

شناسايي دقيق شرط عدالت 
يارانه اي

موض��وع حمايت از اقش��ار 
كم درآمد بحثي نيس��ت كه 
مربوط به اقتصاد ايران و بازه 
زماني فعلي باش��د. نگاهي 
ب��ه برنامه ري��زي اقتصادي 
بسياري از دولت هاي جهان 
نش��ان مي ده��د ك��ه اين 
دولت ها براي بهبود شرايط 
اقتصادي اقش��ار كم درآمد خ��ود برنامه ريزي هاي 
مختلفي داشته اند و هر دولتي وابسته به شرايط خود 

حمايت هاي مختلفي در دستور كار قرار داده است.
در ايران نيز بحث حمايت از اقشار كم درآمد، موضوع 
تازه اي نيست و از چند دهه قبل دولت هاي مختلف 
اين موضوع را در دس��تور كار قرار داده اند اما موضوع 
اين است كه ما هنوز نتوانسته ايم به راهكار و نتيجه 
نهايي برس��يم. يكي از اين راهكارها بحث پرداخت 
يارانه غير مس��تقيم بوده كه هرچند به تمام اقتصاد 
ايران رس��يده اما در نهايت از عدالت يارانه اي به دور 
مانده اس��ت و در برخي حوزه ها پولدارها اس��تفاده 
بيشتري از اين يارانه  كرده اند تا اقشار نهايي و هدف 

دولت.
همانطور كه در بس��ياري از كش��ورهاي جهان نيز 
رسم اس��ت، معموال حمايت ها از اقشار كم درآمد به 
شكل مس��تقيم و به صورت نقدي انجام مي شود. در 
اي��ن چارچوب هم حق انتخاب ب��راي مصرف يارانه 
به كم درآمدها داده مي ش��ود و آنهايي كه از انرژي يا 
سوخت استفاده نمي كنند، مي توانند اين يارانه را در 
ديگر نيازهاي خود هزينه كنند و از سوي ديگر به اين 
ترتيب اگر دولت منابع محدودي نيز در اختيار دارد، 
آن را به اقشار هدف خواهد رساند و اين شيوه عدالت 

بيشتري نيز دارد.
البته براي پيگيري اين سياست در ايران ما با مشكل 
بزرگ تورم مواجه هس��تيم. همانطور كه يارانه سال 
۸9 از دوره اي به بعد كارايي خود را تحت تاثير تورم 
از دست داد، اگر يارانه جديد نيز بخواهد بدون تغيير 
مداوم و تنها در چارچوب نقدي ادامه پيدا كند، پس 
از مدتي تاثير خود را از دس��ت خواهد داد و اين نه به 
نفع اقتصاد اس��ت و نه در نهايت دولت را به اهدافش 
مي رس��اند. نبايد فراموش كرد كه براي از بين بردن 
فقر و كاهش نياز جامعه به حمايت هاي تازه، توليد و 
توجه جدي به آن اصلي ترين اولويت است. در توليد 
كالن است كه امكان اشتغال زايي وجود خواهد داشت 
و افرادي كه كار داشته باشند، كمتر به حمايت هاي 
دولت نياز دارند. به اين ترتيب در اين ترديدي وجود 
ندارد كه دس��تگاه هاي تصميم گير بايد راهي براي 
اجراي بهترين سياست حمايتي از مردم پيدا كنند 
و البته در بلندمدت بهترين حمايت بهبود ش��رايط 
اقتصادي و كاهش تعداد افرادي است كه براي تداوم 

زندگي به حمايت دولت احتياج دارند.

حميدرضا جيهانيجمشيد عدالتيان

تحليلگران هشدار مي دهند قيمت ارزهاي ديجيتال 
ممكن است به پايين ترين حد خود برسد

 رييس جمهور 
در گفت وگو با شبكه الجزيره: 

مركز پژوهش هاي مجلس: بخش ساختمان منفي 3.4 درصد رشد خواهد كرد

 تقالي  بيت كوين 
در مرز 20 هزار  دالر

صفحه6 صفحه2

صفحه2

 نفع خودمان را 
در مذاكره با امريكا نمي بينيم

پيش بيني رشد منفي بخش مسكن در 1401

  هزاران خودرو در انبارهاي گمرك 
خاك مي خورند

وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد: ش��رايطي را 
براي واردات خودرو گذاش��تيم اول آنكه خودرو بايد 
نو باشد، دوم بايد خدمات پس از فروش و نمايندگي 
رسمي داشته باشد و همراه با وارداتش انتقال فناوري 

صورت گيرد.
س��يدرضا فاطمي امين درب��اره انباره��اي دپوي 
خودروهاي خارجي در بنادر كش��ور كه اين روزها با 
عنوان »كش��ف انبار خودروي خارجي« درباره شان 
صحبت مي شود و اقدامات وزارت صمت در خصوص 
ساماندهي اين انبارها گفت: اين انبارها از سال هاي 
قبل وجود دارند و مس��اله اي نيس��ت در واقع قاعده 
تجارت دنيا اين است؛ يعني يك پس كرانه هايي ايجاد 
مي شود و در بس��ياري از كش��ورها، بنادري در اين 
زمينه وجود دارد و اصال اين بنادر به منظور همين كار 
هس��تند. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در 
وهله اول كاال را وارد و در اين بنادر نگهداري مي كنند 
صفحه 7 را بخوانيد كه اين كار قبل از...  

 رونمايي 
 وزير صمت 

از شروط سه گانه 
واردات خودرو

 دو جوابيه 
 وزارت اقتصاد

  به دو
 يادداشت تعادل

تفكيك حساب هاي 
تجاري و شخصي سد راه 

ماليات گريزان

در پي سلسله يادداشت هاي تعادل درباره تفكيك 
حساب هاي بانكي كه به معضلي اساسي در فضاي 
اقتصادي كشور تبديل شده است وزارت اقتصاد در 
دو جوابيه كه به دفتر نشريه ارسال كرده است سعي 
در پاسخ به انتقادات داشته است. متن اين دو جوابيه 

را در زير مي خوانيد.

با تفكيك حس��اب هاي تجاري و شخصي فشار 
مالياتي از بخش رس��مي اقتصاد كشور برداشته و 
به بخش هاي غيررس��مي، نامنظم و ماليات گريز 
منتقل خواهد شد. به گزارش شبكه اخبار اقتصادي 
و داراي��ي ايران )ش��ادا(، مركز رواب��ط عمومي و 
اطالع رس��اني وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در 
پاس��خ به مطلب م��ورخ 14۰1/۰۶/24 روزنامه 
تعادل با عنوان: هنجار پرداختي و تراكنش هاي 3۵ 
ميليوني توضيح داد: تفكيك حساب هاي تجاري 
و شخصي از تكاليف قانوني دولت در اجراي قانون 
پايانه هاي فروش��گاهي و س��امانه مؤديان است و 
تعيين مختصات و شاخص هاي شناسايي حساب 
تجاري در همين راستا انجام شده است. سياست 
مالياتي دولت سيزدهم برخالف دولت هاي گذشته، 
كاهش فشار مالياتي از بخش رسمي اقتصاد كشور 
و انتق��ال آن به بخش هاي غيررس��مي، نامنظم 
و ماليات گريز اس��ت كه اغلب پنهان هستند. در 
حالي كه همواره در س��ال هاي اخير كارشناسان 
بر نبود عدالت مالياتي در كش��ور تأكيد داشتند، 
دولت سيزدهم سعي كرده است با تغيير رويكرد 
در اين بخش، ماليات گريزان را شناسايي و ماليات 
حقه دولت را از آنها دريافت كند تا همانند گذشته 
به بخش اقتصاد رسمي كشور فش��ار وارد نشود. 
در اين راستا سال گذش��ته گام اول و مهم اجراي 
قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، در 
جهت ساماندهي ابزار هاي پرداخت برداشته شد 
و با اجراي ماده )11( اين قانون، حدود 1۸ ميليون 
و ۸۰۰ هزار دستگاه كارتخوان ساماندهي شد.  در 
مقطع كنوني تعداد دستگاه هاي كارتخوان فعال 
متصل به پرونده هاي مالياتي حدود ۸ ميليون و 3۰۰ 
هزار دستگاه است كه ساير دستگاه هاي متصل به 
پرونده ها توسط مؤديان آنها غيرفعال شده است و 
حساب هاي متصل به اين دستگاه هاي كارتخوان، 
به عنوان حساب تجاري محس��وب شده و وجوه 
واريزي به اين حس��اب ها به عنوان وجوه درآمدي 
كسب و كار مؤدي محسوب مي شود. در گام دوم 
اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، 
تفكيك حساب هاي تجاري و شخصي در دستور 
كار قرار گرفت.  بر اساس مصوبه جديد شوراي پول و 
اعتبار، تفكيك حساب هاي تجاري و شخصي شامل 
ادامه در صفحه 7 افرادي مي شود كه...  

يادداشت-3

حافظ ش��اعر ج��اودان 
ايران��ي در بيتي جاودان 
مي گوي��د: »دس��ت در 
حلق��ه آن زل��ف دو ت��ا 
نت��وان ك��رد/ تكي��ه بر 
عهد تو و ب��اد صبا نتوان 
ك��رد...« بعد از انتخابات 
ري���است جم��ه��وري 
س��يزدهم در زمان تش��كيل كابينه، زماني كه 
وزي��ر پيش��نهادي رييس جمهور ب��راي حوزه 
مه��م وزارت اقتصاد معرفي ش��د، بس��ياري از 
اس��اتيد دانش��گاهي و تحليلگران اشاره كردند 
كه باي��د منتظر تصميماتي مبتن��ي بر آزمون و 
خطا در دولت باش��يم. پيش بين��ي كه هرچند 
همه آرزو مي كردند محقق نش��ود، متاس��فانه 
جامه حقيق��ت به خود گرفت و اقتصاد كش��ور 
وارد دوره اي از تصميم سازي مبتني بر آزمون و 
خطا ش��د. با نگاهي به عمر كوتاه دولت در حوزه 
تصميم سازي هاي اقتصادي متوجه نوع خاصي 
از آشفتگي و عدم هماهنگي در تصميمات دولت 

مي شويم. 
ش��لختگي خاصي كه باعث ش��ده شاخص هاي 
اقتصادي كش��ور در وضعيت نزولي قرار بگيرند. 
تورم براي نخس��تين  ب��ار ركورده��اي قبلي را 
در صعود بش��كند، نقدينگي ب��اال رود، نرخ ارز 
هم��واره افزايش��ي ش��ود و فقر گس��ترش يابد 
و نرخ اق��الم مصرفي مردم س��ر به فل��ك بزند. 
اين وضعي��ت نش��ان دهنده اوضاع نابس��امان 
تصميمات اقتصادي دولت است. اساسا آرامش 
از نظام تصميم سازي هاي دولت به شاخص هاي 
اقتصادي سرايت مي كند. با نگاهي به مهم ترين 
تصميم��ات دولت در ح��وزه نظام��ات بانكي، 
ماليات��ي و يارانه اي تالش مي كن��م تصويري از 

وضعيت موجود اقتصادي ارايه كنم: 
1( نظام مالياتي: س��اختمان بلند اقتصاد در هر 
جامعه بر بلنداي سه س��تون اصلي بنا مي شود. 
ستون هايي كه استحكام آنها كمك مي كند كه 
س��اختمان اقتصاد وضعيت مطلوبي را داش��ته 
باشد. نخستين مورد از اين سه گانه نظام مالياتي 
است. در يك اقتصاد قوام يافته دولت ها از طريق 
ماليات س��تاني، امور خود را مي گذرانند. دولت 
س��يزدهم اما در ح��وزه نظام ماليات��ي عملكرد 
آش��فته اي را ثبت كرده است. دريافت ماليات از 
1۰۰ تراكنش بانكي و 3۵ ميليون تومان گردش 
مالي يكي از نمونه هاي عيني اين آشفتگي است. 
در شرايطي كه ارزش پول ملي در اقتصاد ايران 
در حال نزول مس��تمر اس��ت، دولت قصد دارد 
از حس��اب هايي كه 3۵ ميلي��ون تومان ورودي 

دارند، ماليات دريافت كند. بدون اينكه مشخص 
كند، اين ماليات از س��ود س��رمايه است يا اصل 
سرمايه. شواهد حاكي است كه دولت قصد دارد 
از اصل سرمايه سود دريافت كند. يعني اگر يك 
فروشنده، جنس��ي را 2۵ ميليون بخرد، بعد آن 
را با س��ود مختصر 3۷ ميليون تومان بفروش��د، 
دولت از اصل س��رمايه س��ود دريافت مي كند. 
در حالي كه س��ود فرد در اين معامله 2 ميليون 
تومان بوده اس��ت. دولت در شرايطي براي خود 
سهمي از تراكنش هاي عمومي مردم قائل شده 
كه هيچ نوع خدمات ويژه اي را به مردم و فعاالن 

اقتصادي ارايه نمي كند.
2( نظام يارانه اي: طرح مهم ديگر دولت اصالح 
در توزيع يارانه ها بوده است در حالي كه اين طرح 
در واقع آزادس��ازي قيمت ها بوده اس��ت. دولت 
اع��الم كرد اين طرح را با ه��دف بهبود وضعيت 
معيشتي مردم اجرايي مي كند اما در عمل باعث 
افزايش فشارها به دهك هاي محروم جامعه شد. 
بررسي محتواي عملكرد دولت در روند اجرايي 
اين طرح نيز نشان مي دهد كه اوضاع نامناسبي 
در رون��د تصميم��ات دولت حاكم اس��ت. وزير 
اقتصاد و ساير چهره هاي دولتي اعالم كردند در 
زمان اجراي اين طرح حداكثر 4 قلم كاال حدود 
۸ درصد گران مي ش��وند اما در عمل، همه اقالم 
و كاالها و خدم��ات افزايش هاي ب��اال را تجربه 
كردند. اين روند نش��ان مي دهد ك��ه دولت در 
پيش بيني احتماالت بسيار بد عمل كرده است 
و پيش بيني هايش هيچ نسبتي با واقعيت نداشته 
اس��ت. در اثر اين طرح مردم با فش��ار مضاعفي 
مواجه شدند و 3۰۰ هزار تومان يارانه پرداختي 

دولت نيز نتوانست مشكل آنان را حل كند.
3( نظ��ام بانكي: در حوزه نظ��ام بانكي نيز وضع 
دولت مانند س��اير بخش هاي اقتصادي اس��ت. 
ساختار بانكي كش��ور هرچند مشكالت فراواني 
داشت اما تصميمات دولت كمكي به بهتر شدن 
اي��ن وضعيت نكرده اس��ت. دول��ت و مجلس از 
طريق طرح بانكداري جمهوري اسالمي تالش 
كردند زمينه اصالح نظام بانكي را فراهم كنند. اما 
اين قانون نيز به جز اينكه استقالل نصفه و نيمه 
بانك مركزي را از ميان ببرد و نظارت ها را كاهش 
بده��د، فايده اي نداش��ته اس��ت. مجموعه اين 
گزاره ها نشان مي دهد نظام تصميم سازي هاي 
اقتصادي دولت با مشكالت عديده اي روبه روست 
و چش��م انداز روش��ني را نمي ت��وان از آن توقع 
داشت. هر سه نظام مهم اقتصادي كشور كه نقش 
ويژه اي در توزيع ثروت در جامعه دارد در اثر اين 
ناهماهنگي فاقد ثبات هستند، بنابراين در آينده 

بيشتر از قبل كژكاركرد خواهند شد.

علي قنبري

 آشفتگي 
در نظام تصميم سازي هاي دولت

موفقي��ت  پ��ي  در 
 برنامه س��وم توس��عه 
)۸3- 13۷9( و تحقق 
رش��د اقتصادي ۵.۷ 
درص��د اي��ن برنامه، 
ب��راي اولين ب��ار در 
 برنامه چهارم توس��عه 
)۸۸-13۸4( بود كه 
رق��م ۸ درصد بر تارك برنامه هاي توس��عه اي 
كشور به عنوان رشد اقتصادي در قالب هدفي 
پنج س��اله نشس��ت. در اين برنامه مقرر ش��د 
كه متوسط رش��د اقتصادي كشور ۸ درصد و 
نرخ تورم 9.9 درصد و رش��د س��رمايه گذاري 
نيز 12.2 درصد ش��ود. ارقامي كه متاس��فانه 
هيچيك محقق نش��د و تقريبا نيم��ي از اين 
ارقام يعني رش��د اقتصادي 4.4 درصد و تورم 
1۵.4 درص��د و س��رمايه گذاري ۵.۷ درصد 

واقعيت يافت. 
علي رغم اي��ن عدم موفقيت در دس��تيابي به 
اه��داف تعيين ش��ده در برنامه چه��ارم، در 
دو برنامه پنجم و شش��م توس��عه نيز باز رشد 
۸ درص��دي اقتص��اد و تورم ه��اي تك رقمي 
و س��رمايه گذاري هاي دو رق��م م��ورد هدف 
سياست گذار قرار گرفت و در جداول برنامه ها 
گنجاني��ده ش��د؛ اهدافي كه البت��ه چنان كه 
انتظار مي رفت هيچيك محقق نش��د و حتي 
در دورترين فاصله با هدف گذاري هاي تعيين 
شده قرار گرفت. چنان كه متوسط رشد برنامه 
پنجم منفي۰/۶ درصد و برنامه ششم هم بين 
منفي يك تا صفر درصد ش��د و شاهد سقوط 
سرمايه گذاري و منفي شدن آن و قرار گرفتن 

نرخ تورم در سطح باالي 4۰درصد بوديم.
 اينك اما بار ديگر رقم ۸ درصد به عنوان هدف 
برنامه هفتم تعيين ش��ده است كه دستيابي 
بدان با توجه به پيشينه عملكردي عنوان شده 
و اذعان سياس��ت گذاران و مقامات حكومتي 
بس��يار بعيد مي نمايد. چنان كه چندي پيش 
دبير كميسيون مش��ترك سياست هاي كلي 
برنامه هفتم توسعه عنوان كرد »ارزيابي نشان 
مي ده��د كه به  طور ميانگي��ن از برنامه اول تا 
ششم، ميانگين تحقق برنامه ها به 3۵ درصد 
نرسيده است« )رس��انه ها- 3/22(. شكستي 
كه از سوي رييس مجلس هم مورد تاكيد قرار 
گرفته اس��ت: »در اين ش��ش برنامه عملكرد 
حداكثر 3۰ درصدي داشته ايم و به ۷۰ درصد 

آن عمل نشده است.« )رسانه ها- 4/13( 
اي��ن درصدها يعن��ي آنكه در هر س��ه برنامه 
توس��عه به اندازه يك برنامه توس��عه، كشور 
حركت رو به جلو داشته است. يعني 1۵ سال 

به جاي ۵ سال! 
به طور كلي اجراي شش برنامه توسعه اي پس 
از انقالب نتوانسته تورم دو رقمي باال )بيش از 
2۰ درصد(، رش��د اقتصادي پايين و بي ثبات 
)حدود دو درصد(، سرمايه گذاري و بهره وري 
اندك و بي��كاري باال و دو رقم��ي را به عنوان 
مهم ترين ابرچالش هاي توس��عه اي كش��ور 
حل كند. در چرايي اي��ن عدم موفقيت هم از 
س��وي نهادهاي دولتي و پژوهشي وابسته به 
آنها بسيار گفته و نوشته ش��ده و هم از سوي 

كارشناسان و نهادهاي تحقيقي مستقل. 
 در تمام��ي اي��ن آسيب شناس��ي ها عالوه بر 
موارد مهمي همچون: نبود تعريف روش��ن از 
توس��عه و ابعاد و ويژگي هاي آن و فقدان نگاه 
سيس��تمي و جامع نگر و تمركزگرايي باال در 
نظام برنامه ريزي بر موض��وع »اتفاقات خارج 
از برنامه« تاكيد ش��ده اس��ت. در توضيح اين 
مورد، بايد ب��ر بي ثباتي هاي داخلي و خارجي 
اشاره كرد كه ناشي از ضعف شديد نظام حزبي 
و مدني و حقوق و آزادي هاي شهروندي و نيز 
ضعف ديپلماسي در كنترل تنش هاي خارجي 
و تحريم هاي بين المللي عليه كشورمان است. 
مواردي ك��ه هر هدف گذاري در برنامه ها را به 

قطع و يقين با ناكامي مواجه مي كند. 
تجارب جهاني نش��ان مي دهد ك��ه جادويي در 
كار نيس��ت و هيچ كشوري با بي ثباتي سياسي و 
نارضايتي اجتماعي و عدم پيوند با اقتصاد جهاني 
نتوانسته رشد مداوم باالي ۵ درصد داشته باشد و 
كشورهاي با رشد باالي حدود ۸ درصدي در طي 
چند دهه مبتني بر رضايت شهروندان و در پيوند 
تنگاتنگ با اقتصاد جهاني بوده اند. تجربه تاريخي 
كش��ورمان در برنامه س��وم توس��عه هم گوياي 
ضرورت همين قواعد و اصول است. تجربه اي كه 
در داخل با بازش��دن فضاي سياسي و در خارج با 
كاهش تنش ه��ا و ابتكار گفت وگوي تمدن ها به 
موفقيت دست يافت. اگر به واقع اراده سياسي بر 
تحقق هدف رشد ۸ درصدي اقتصاد در طي افقي 
پنج ساله قرار گرفته است مي بايست اجماع ملي 
بر مبناي اين هدف را ش��كل داد كه جز با حل دو 

مساله اساسي فوق ممكن نيست!

 حسين حقگو

 جادويي 
در كار نيست!



با وجود گذشت حدود پنج ماه از آغاز اصالحات يارانه اي 
دولت در بهار امس��ال، هنوز مشخص نيست كه گام 
نهايي براي اجراي كامل اين ط��رح دولت چه زماني 
برداشته خواهد شد. در واقع اصالحات اخير يارانه اي 
دولت، در چارچوب برنامه ح��ذف ارز 4200 توماني 
نهايي شد. دولت رييسي از ابتداي كار خود تاكيد كرده 
بود كه شرايط را براي ادامه دادن سياست تخصيص ارز 
ترجيحي مناسب نمي داند و معتقد است بايد به جاي 
آن از شيوه هاي حمايتي ديگر استفاده كرد. با اين وجود 
دولت سيزدهم تا ابتداي سال جاري، ارز 4200 توماني 
را تخصيص داد اما از ارديبهشت ماه اعالم شد كه ديگر 
ارز به چه��ار كاالي روغن، مرغ، تخ��م مرغ و لبنيات 
تخصيص داده نمي ش��ود و امكان افزايش قيمت اين 
كاالها وجود دارد. علي رغم تاكيدات دولت اما حذف 
ارز 4200 توماني به افزايش جدي تورم در خرداد و تير 
ماه منجر ش��د و ركوردهاي جديدي در تورم نقطه به 
نقطه و ماهانه به ثبت رسيد. هرچند بررسي تورم در 
ماه هاي بعد نشان داد كه الاقل بخشي از شوك حاصل 
از حذف اين ارز پش��ت سر گذاشته شده اما همچنان 
نرخ تورم در ايران باالي 40 درصد است و بعيد به نظر 
مي رسد كه دولت بتواند در كوتاه مدت براي آن چاره اي 
پيدا كند. از اين رو خطر آنكه بار ديگر يارانه نقدي تحت 
تاثير تورم قرار بگيرد وجود خواهد داشت. در ماه هاي 
گذشته دولت با يك كاسه كردن حمايت هاي نقدي، 
يارانه را ب��ه دهك هايي كه كمترين درآم��د را دارند 
400 هزار تومان و به درآمدهاي متوس��ط 300 هزار 
توم��ان اختصاص داد اما با توجه ب��ه تجربه يارانه 45 
هزار توماني احمدي نژاد كه پس از گذشت حدود 10 
سال عمال تاثير خود را از دست داد، كارشناسان باز هم 
تاكيد دارند كه با تورم فعلي، اين يارانه نيز به مرور زمان 
قدرت تاثيرگذاري خود را از دست خواهد داد. به اين 
ترتيب همچنان بحث يارانه غير نقدي كه بناست به 

شكل كاالبرگ الكترونيكي تخصيص يابد داغ است.
دولت در ارديبهش��ت ماه اعالم كرده ب��ود كه يارانه 
نقدي تنها براي دو ماه، تخصيص مي يابد و پس از آن 
كاالبرگ توزيع مي شود. پس از آن اين روند به شكل 
ماه به ماه تمديد ش��د و در شرايطي كه وزارت اقتصاد 
اعالم كرده بود كه از مهر ماه امكان كليد زدن آن وجود 
دارد، صحبت هاي جديد رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس نش��ان مي دهد ك��ه فعال در اي��ن حوزه خبر 
قطعي وجود ندارد. محمدرضا پورابراهيمي با اش��اره 
به موانع اجراي كاالبرگ الكترونيكي، اظهار داش��ت: 
دولت تا امروز گزارش��ي از زيرساخت هاي پايگاه رفاه 
جامع ايرانيان به ما ارايه نداده اس��ت. وي متذكر شد: 

مطابق نشستي كه در كميسيون اقتصادي مجلس با 
وزير قبلي تعاون، كار و رفاه اجتماعي داشتيم، اطالعات 
پايگاه رفاه جامع ايرانيان ناقص است و برخط نيست. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: در همان مقطع، گزارش هايي به ما ارايه 
شد كه نشان داد بيش از 40 درصد از دستگاه هايي كه 
بايد به پايگاه رفاه جامع ايرانيان اطالعات دهند، اين 
كار را انجام ندادن��د و هيچ خط ارتباطي با پايگاه رفاه 
ايرانيان ندارند. نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي 
اس��المي ادامه داد: براي مثال، سازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور، سازمان بورس و بسياري از مجموعه ها 
بايد اطالعات خود را به اين پايگاه ارايه دهند، اما اين 
كار را انج��ام ندادند. پورابراهيمي گفت: عالوه بر اين، 
اطالعات بخش عمده اي از مجموعه ها و دستگاه ها به 
پايگاه رفاه جامع ايرانيان به صورت آفالين يا غيربرخط 
ارايه ش��ده اس��ت، يعني ارتباط برخط وجود ندارد و 
داده هاي آنان مربوط به ۶ ماه تا دو سال قبل است. وي 
با اشاره به اينكه فرمول محاسباتي دهك بندي خانوارها 
براي دريافت يارانه كاماًل اشتباه است، ادامه داد: فرمول 
محاسبه دهك بندي ها بايد بازنگري شود. شاخص هاي 
ارزيابي براي بررسي دهك ها بايد بر اساس داده هاي 
واقعي باشد و نبايد صرفًا مبناي درآمدي، مالك عمل 
قرار گيرد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي افزود: براي مثال، فردي به بنده مراجعه كرده 
است و مي گويد خودم معلم و همسرم نيز شاغل است 
و يارانه ما حذف شده است. وي توضيح داد كه درست 

است من و همسرم هر دو شاغل هستيم، اما دو فرزند 
معلول داريم و درآمد ما ب��ا هزينه هايمان همخواني 
ندارد. پورابراهيمي ادامه داد: همچنين فردي مراجعه 
كرده و مي گويد كه من نماينده كشاورزان در پرداخت 
قبوض آب و برق چاه هستم و به همين دليل، كل مبالغ 
كشاورزان ديگر هم در حساب من متمركز شده است 
تا قبوض را پرداخت كنم و يارانه مرا حذف كردند. بايد 
محاسبه شود كه آيا اين حجم از نقدينگي براي خود 
كشاورز است يا خير و سپس درباره اعطا يا عدم اعطاي 
يارانه وي تصميم گرفته شود. نماينده مردم كرمان در 
مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: مجلس تصويب كرد 
كه اگر دولت بخواهد ارز ترجيحي را در س��ال 1401 
حذف كند، موظف اس��ت مابه التفاوت آن را از طريق 
كاالبرگ الكترونيك به مردم اختصاص دهد، به نحوي 
كه قيمت كاالهاي اساسي و دارو به نرخ شهريور 1400 
به دست مردم برسد. از اينكه اين قانون اجرا نمي شود، 

از دولت گاليه داريم.
وي با اشاره به اينكه دولت مكلف است كه قانون را اجرا 
كند، تاكيد كرد: به نظر مي رسد هنوز زيرساخت هاي 
اج��راي كاالب��رگ الكترونيك فراهم نيس��ت. البته 
سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي اعالم 
كرده است كه به روز كردن اطالعات پايگاه رفاه جامع 
ايرانيان را آغاز كرده اند و صحبت آنان اين است كه در 
شهريور ماه براي اعطاي كاالبرگ آماده هستند. اگر اين 
اتفاق بيفتد، ما حتماً از دولت تقدير و تشكر مي كنيم. به 
اين ترتيب هنوز معلوم نيست كاالبرگ چه زماني وارد 

چرخه اجرا خواهد شد و تا آن زمان احتماال واريز نقدي 
ادامه خواهد داشت. در كنار آن، به نظر مي رسد هنوز 
نحوه حذف افراد از فهرست يارانه بگيران نيز محل بحث 
باقي مانده است. از ارديبهشت ماه كه تعداد زيادي از 
خانوارها به حذف خود اعتراض داشتند، تعدادي از آنها 
بار ديگر در فهرست يارانه بگيران قرار گرفتند و حاال 
صحبت از مش��موالن بهزيستي مي شود كه شايد به 
فهرست دريافت يارانه بازگردند. معاون توسعه مديريت 
و منابع سازمان بهزيستي كشور از معلوالني كه به دليل 
قرار گرفتن در دهك دهم، يارانه ش��ان قطع شده اما 
خواهان دريافت آن هستند، خواست از طريق سامانه 
اعالمي وزارت كار و رفاه نسبت به ثبت اعتراض جهت 
دريافت يارانه اقدام كنند. چندي پيش بود كه رييس 
سازمان بهزيستي اعالم كرد »وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي رسما اعالم كرد افرادي كه معلول هستند 
ولو دهك 10 هم باشند هيچ منعي براي دريافت يارانه 
ندارند. يك فردي كه يك يا چند معلول را در خانواده 
دارد و خود سرپرست آن خانواده است، مشمول دريافت 
مستمري سازمان بهزيس��تي و هم موضوع دريافت 
يارانه هاي دولتي است. ما گزارشي در حال حاضر نداريم 
كه بخواهند يارانه هاي آنها را به جهت اينكه در دهك 
10 قرار گرفته اند قطع كرده باشند. سازمان بهزيستي 
به هر فردي كه داراي معلول اس��ت و كارت معلوليت 
دريافت مي كند متناس��ب با نوع و ش��دت معلوليت 

خدمات خود را ارايه خواهد داد.«
در اين راستا س��يدمرتضي حسيني معاون توسعه 
مديريت و منابع سازمان بهزيستي كشور در اين باره 
اظهار كرد: اگر يارانه جديد دولت براي افراد داراي 
معلوليت تحت پوش��ش سازمان بهزيستي كه جزو 
دهك دهم محسوب مي شوند حذف شده باشد، از 
طريق سامانه اي كه وزارت رفاه اعالم كرده، اعتراض 
خود را ثبت كنند و سازمان بهزيستي نيز از طريق 
وزارتخانه اي��ن موضوع را پيگيري ك��رده كه همه 
افراد داراي معلوليت مشمول دريافت يارانه دولت 
باشند. وي درادامه بيان كرد: در ستاد گزارشي دال 
بر اين موضوع كه يارانه جديد افراد داراي معلوليت 
تحت پوشش حذف شده باشد، شنيده نشده است 
و اگر در استان ها چنين موضوعي وجود دارد افراد 
در صورت اعتراض، بايد اعت��راض خود را از طريق 
سامانه وزارت رفاه اعالم كنند. با رسيدن به نيمه دوم 
سال جاري، بايد ديد كه آيا سرانجام دولت بحث بر 
سر اصالحات يارانه اي را مي بندد يا تا زمان رسيدن 
به فصل بودجه نويسي در مجلس، موضوع يارانه و 
كاالبرگ بدون سرنوشت قطعي باقي خواهند ماند.

رهنمود
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مالقات رييس جمهور با رهبر انقالب
آرزوي موفقيت

در سفر به نيويورك
حجت االسالم والمسلمين رييسي، رييس جمهور كشورمان 
در بازگشت از سفر ازبكستان با رهبر معظم انقالب اسالمي 
ديدار كرد. رييس جمهور در اين ديدار گزارشي از مالقات ها 
و توافق ها در اجالس س��ازمان همكاري هاي شانگهاي و 
همچنين برنامه هاي پيش رو در سفر به نيويورك به منظور 
شركت در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد بيان 
كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با ابراز خرسندي از گزارش 
و مجموعه اقدامات صورت گرفته، براي رييس جمهور 

در آستانه سفر به نيويورك آرزوي توفيق كردند.

ملت ايران و عراق
پيوند ناگسستني دارند

وزير امورخارجه كشورمان گفت: مراسم اربعين امسال بار 
ديگر نشان داد كه دو ملت ايران و عراق پيوندي ناگسستني 
دارند. حسين امير عبداللهيان در صفحه توييتر خود نوشت: 
»مراسم اربعين امسال بار ديگر نشان داد كه دو ملت ايران و 
عراق پيوندي ناگسستني دارند. از همه مردم عراق و دولت و 
نيروهاي مسلح اين كشور در حسن ميزباني از زائران ايراني 
و غير ايراني اربعين صميمانه تشكر مي كنيم.« سفارت ايران 
در عراق نيز در پايان برگزاري راهپيمايي اربعين حسيني در 
بيانيه اي از دولت و ملت عراق و تمامي زائران ايراني تشكر و 
قدرداني كرد. در متن بيانيه سفارت ايران در عراق آمده است: 

»من لم يشكِر المخلوق لم يشكِر الخاِلق
همزمان با به پايان رسيدن مراسم اربعين حضرت اباعبداهلل 
الحسين)ع(؛ سفارت جمهوري اسالمي ايران در عراق فرض 
مي داند مراتب سپاس و قدرداني خويش را از دولت دوست 
و برادر جمهوري ع��راق، مراجع عظام، تمامي آحاد مردم 
مهمان نواز اين كشور، مس��ووالن گرامي عتبات عاليات، 
موكب داران عزيز عراقي، كليه قواي مسلح، نيروهاي امنيتي 
و پليس، حشدالشعبي غيور، نيروهاي مبارزه با تروريسم، 
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، كادر پزشكي، 
پليس مرزباني، نيروهاي خدوم مس��تقر در گذرگاه هاي 
مرزي، گزارشگران و اصحاب رسانه و تمامي عاشقان حسيني 
كه خاضعانه پذيراي زائران در منازل خويش گرديدند و ديگر 
عزيزاني كه به هر نحوي باعث تسهيل و كمك به برگزاري 
راهپيمايي و مراسم زمينه ساز ظهور اربعين حسيني در 
سال جاري شدند را اعالم كند . اين بزرگ ترين تجمع انساني 
در جهان كه بي ترديد ناش��ي از بركت وجود سرور و ساالر 
شهيدان است، هرگز نمي توانست بدون همراهي و همكاري 
زائران عزيز ايراني كه بردباري آنان در پرتو عشق حسيني 
زبانزد عام و خاص است به سر منزل مقصد رسد. اين سفارت 
نهايت تشكر خويش را از يكايك زائران عزيز اعالم مي نمايد. از 
درگاه خداوند متعال مسالت داريم با همدلي و مساعدت 
تمامي عزيزان دست اندركار در ايران و عراق، بتوانيم سال 
آتي نيز مراسمي  باعظمت تر و باشكوه تر را با حضور تمامي 

دلدادگان حسيني شاهد باشيم. ان شاء اهلل.«

آخرين وضعيت پرونده
مهسا اميني از زبان وزير كشور

وزير كشور گفت: تاكنون گزارشي از ضرب و شتم مهسا 
اميني از سوي دستگاه هاي نظارتي به ما ارايه نشده است.

احمد وحيدي درباره آخرين تحقيقات انجام شده درباره 
دليل فوت مهس��ا اميني اظهار كرد: تاكنون هيچ ضرب و 
شتمي از سوي دس��تگاه هاي نظارتي به ما گزارش نشده 
اس��ت. ما روي اين مساله حس��اس بوديم. البته ماموران 
وسيله اي هم براي ضرب و شتم همراه ندارند. آنها )ماموران 
گشت ارشاد( باتوم و وسيله اي ندارند. آنها تعدادي خانم از 
پرسنل رسمي فراجا هستند. وي افزود: مساله ديگر اين بود 
كه آيا آن خانم به موقع منتقل شده است؟ كه در گزارش ها 
آمده است پزشك آن محل بالفاصله آمده و اورژانس هم با 
فاصله بسيار كمي حضور پيدا كرده است. سعي مي شود او 
را در محل احيا كنند و بالفاصله هم به بيمارستان نزديكي 
منتقل مي كنند كه پزشكان خوبي دارد. كار درمان طبق 
روال و به سرعت انجام شده است. وزير كشور با بيان اينكه 
پزشكي قانوني در حال انجام بررسي هاي دقيق و همه جانبه 
اس��ت، افزود: ما منتظر جمع بندي و نظر نهايي پزشكي 
قانوني هستيم. بررسي پزشكي قانوني با دفن مهسا اميني 
تضادي ندارد. پزشكي قانوني نمونه هاي الزم را برداشته 
و س��پس اجازه دفن داده است. وحيدي همچنين با بيان 
اينكه ساير تحقيقات هم در حال انجام است و اين موضوع 
به صورت جدي و با دقت پيگيري مي شود، گفت: همه از 
اين اتفاق متاسف و متاثر هستند. ظاهراً خانم مهسا اميني 
مشكالت جسمي قبلي هم داشته و در پنج سالگي روي 
مغزش عمل جراحي انجام شده است. البته تا گزارش ها 
تكميل نشده نمي توان اظهارنظر كرد. داليل پزشكي فوت 
بايد به دست ما برسد. وزير كشور ادامه داد: كاري كه انجام 
شده )گشت ارشاد( براساس رويه قانوني انجام بوده است و 
اصل كار مساله اي ندارد. االن در حال بررسي هستيم كه آيا 
تخلفي در انجام اين كار انجام شده است يا نه. بايد منتظر 
تكميل گزارش ها باشيم. وي در پايان با بيان اينكه با خانواده 
مهسا اميني، شاهدان و ساير افراد صحبت خواهيم كرد، 
گفت: خانواده او امروز مشغول مراسم دفن بودند. نبايد بر 
تألمات روحي اين خانواده با طرح مسائل غيرواقعي بيفزاييم. 
اتفاق تاس��ف باري رخ داده و نبايد آن خانواده را دچار آزار 
بيشتر كرد. همچنين سيد ابراهيم رييسي در تماس تلفني 
با خانواده مرحومه مهسا اميني، ضمن ابراز همدردي با اين 
خانواده و طلب صبر و اجر براي آنان در اين مصيبت، گفت: 
من در جريان سفر ازبكستان از اين واقعه مطلع شدم كه 
بالفاصله به همكارانم دستور دادم تا بررسي موضوع را به 
صورت ويژه در دستور كار قرار دهند و مطمئن باشيد اين 
موضوع را از دس��تگاه هاي مسوول مطالبه خواهم كرد تا 
ابعاد آن روشن شود. رييس جمهور دراين تماس تلفني كه 
امروز ظهر برقرار شد، با تأكيد بر اينكه همه دختران ايران را 
همچون فرزندان خود مي داند، افزود: دختر شما همچون 
دختر خود من است و احساس من اين است كه اين حادثه 
براي يكي از عزيزان خود من پيش آمده است. اينجانب را 

در مصيبت خود شريك، و همدرد غم و اندوهتان بدانيد. 

ماليات بر اشخاص جايگزين 
ماليات بر منابع خواهد شد

منظور رييس كل س��ازمان امور مالياتي گفت: شوراي 
گفت وگو، نهاد مردم س��االرانه مهمي اس��ت كه تجربه 
سال هاي گذشته نشان مي دهد كه نقش رو به رشدي 
داشته است كه يكي از كارويژه هاي مهم و موفق آن ايجاد 
مفاهمه بين دولت با بخش خصوصي مي باشد. معاون وزير 
امور اقتصادي و دارايي با اشاره به رويكرد تحول آفريني 
دولت مردمي گفت: بر همين اساس چندين چرخش 
تحول آفرين در نظام ماليات��ي در حال اقدام و پيگيري 
است. يكي از اين چرخش ها مربوط به تامين ماليات از 
طريق جلوگيري فشار مضاعف به بخش رسمي از طريق 
شناسايي اليه هاي پنهان و خاكس��تري و غير رسمي 
مي باشد به طوري كه با وارد كردن بخش هاي نامنظم و 
ماليات گريز بتوان درآمدهاي مالياتي را تحقق بخشيد.. 
منظور با بيان اينكه اكثر فعاالن اقتصادي حاضر در جلسه 
سوابق و مناسبات خوبي با سازمان مالياتي دارند و جزو 
موديان خوش حساب هس��تند، گفت: طبيعتًا هرچه 
بخش هاي خاكستري و نامنظم به چرخه ماليات اضافه 
شوند، نظام مالياتي به عدالت مالياتي نزديكتر خواهد شد 
و بنگاه ها، ش��ركتها و فعاالن اقتصادي منضبط از فشار 
كمتري برخوردار مي شوند. وي افزود: در اين راستا يكي 
از برنامه ريزي ها، برنامه ريزي به گونه اي است كه ماليات بر 
اشخاص به جاي ماليات بر منابع صورت گيرد چرا كه هر 
چقدر ماليات از شركتها كمتر شود منجر به توليد سرمايه 
بيشتر شده و ذخاير داخلي بنگاه ها افزايش مي يابد و نهايتًا 
توليد و سرمايه رونق بيش��تري مي يابد و اين اقدام يك 
چرخش مهم در حوزه اقتصادي محسوب مي شود. رييس 
كل سازمان امور مالياتي كشور چرخش تحول آفرين ديگر 
نظام مالياتي در دولت مردمي را، توجه بيشتر به ماليات 
بر سوداگري دانست و گفت: اين طرحي كه در مجلس 
شوراي اسالمي مراحل نهايي را مي گذراند در واقع ماليات 
بر سوداگري مي باشد كه با تمركز بر درآمدزايي چند حوزه 
خودرو، ارز و طال باعث مي شود تا با ايجاد پايه هاي مالياتي 
جديد بخش هاي مول��د در برابر فعاليت هاي غيرمولد 
تقويت شوند. ماليات بر خانه هاي لوكس يكي از مواردي 
است كه در اين راس��تا در حال اجرا است. منظور، يكي 
ديگر از چرخش هاي اساسي نظام مالياتي را مربوط به 
اتكا به داده هاي مستند در ماليات ستاني دانست و بيان 
كرد: تمركز بر داده هاي مس��تند عالوه بر اينكه موجب 
تحق��ق عدالت مالياتي مي ش��ود موجب كاهش نقش 
ماموران مالياتي در چارچوب تشخيص متكي به داده ها 
بدون نقش مميزين مي شود و همچنين تسهيل گري 
در ماليات س��تاني و كاهش حضور موديان ب��ه ادارات 
مالياتي را در پي دارد. وي افزود: داده محوري باعث شد 
تا موضوعاتي مانند تعداد موديان، اظهارنامه ها رشد قابل 
توجهي يابد و زمينه اي فراهم شود كه با برنامه ريزي هايي 
كه در خصوص تعديل اظهارنام��ه در خصوص اصناف 
خرد و درآمد پايين انجام شد عدالت اجتماعي بيشتري 
صورت گيرد و با تعامل با اصن��اف كه بعضًا با روش داده 
محوري بيگانه بودند در چارچوب تعامالت مس��تمر و 
اعتماد به موديان اقدامات و توافقات خوبي صورت يابد. 
يك حركت بسيار مهم در چارچوب داده محوري و تحقق 
عدالت مالياتي ايجاد كارپوشه براي همه فعاالن اقتصادي 
مي باش��د. در اين كارپوشه توليد ش��ده همه اطالعات 
اقتصادي مشتمل بر اينكه چه كسي صورتحساب صادر 
كرده، ميزان هزينه ها، درآمدها و... قابل مشاهده مي باشد 
و همين موضوع باعث شده تا اين مشكل كه در گذشته 
ممكن بود به نام يك نفر شخص ديگري اعالميه دهد از 
بين رفته و امكان تاييد يا رد اعالميه به وجود آيد. معاون 
وزي��ر امور اقتصادي و دارايي با اش��اره به اينكه، طبيعتًا 
بخش هاي پنهان اقتصاد از ايجاد شفافيت در نظام مالياتي 
راضي نبوده و مقاومت هاي جدي مي كنند.تصريح كرد: 
اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي گام بسيار مهم و نقطه 
عطفي در حوزه كالن اقتصادي مي باشد و مطابق قانون 
در حال عملياتي شدن است به طوري كه اولين گروه يعني 
شركتهاي بورسي و فرابورسي از ابتداي آبانماه وارد اين 
چرخه مي شوند. منظور با بيان اينكه، هم اكنون فضاي 
اجرا و بسترهاي زيرساختي فراهم شده است و در فراخوان 
بعدي طبق برنامه، شركتهاي دولتي و ساير گروه ها طبق 
برنامه و تناوب زماني مشخص وارد اين فرآيند مي شوند، 
گفت: اين اقدام موجب مي شود تحقق شعار شفافيت در 
عمل اتفاق بيفتد به عالوه موضوعاتي مانند ماليات بر ارزش 
افزوده، تسريع در استرداد از نتايج تحول در نظام مالياتي 
مبتني بر داده محوري به جاي چانه زني است. وي در ادامه 
به آمار ساماندهي پذيرنده هاي بانكي اشاره نمود و مصوبه 
اخير شوراي پول و اعتبار در خصوص حسابهاي تجاري 
و غير تجاري را مبني بر 100 تراكنش و جمع مبلغ 350 
ميليون ريال را توضيح داد و تاكيد كرد: حس��ابهايي كه 
اين دو شرط را داشته باشند مشكوك به حساب تجاري 
هس��تند و هدف از اين اقدام تقويت رفتارهاي صادقانه 
متقابل ميان س��ازمان امور ماليات��ي و موديان محترم 
مي باشد. داود منظور با بيان اينكه مردم عادي و اشخاصي 
كه فعاليت تجاري ندارند نگران اجراي اين مصوبه نباشند، 
خاطرنشان كرد: اگر شخصي در ماه مجموعا داراي 100 
بار و بيشتر واريزي به حسابهاي غير تجاري انجام شود و 
مجموع واريزي ها 350 ميليون ريال و بيشتر باشد )لزوما 
هر دو شرط( ابتدا پيامكي براي او ارسال مي شود كه حساب 
آنان به علت تراكنش باال تجاري محسوب شده و مبناي 
محاسبه ماليات است، البته اگر چنانچه فرد مدعي شود كه 
كار تجاري انجام نمي دهد و مي تواند مدارك مربوطه را به 
روشي كه در پيامك ذكر مي شود به سازمان امور مالياتي 
كشور ارايه كند ، مساله حل مي شود. رييس كل سازمان 
امور مالياتي با اشاره به اين موضوع كه برخي افراد جهت 
فرار مالياتي از حسابهاي ديگران استفاده مي كنند گفت: 
مواردي كه درصدد كتمان درآمد واقعي خود از اين روش 
مي باشند، از طريق س��از و كارهاي مختلف حسابهاي 
تجاري قابل شناسايي مي باشند، كه پس از شناسايي با 
جرايم قانوني مواجه خواهند شد. وي در ادامه با برشمردن 
برخي مشوق هاي مالياتي كه در راستاي اهداف مختلف 
قانوني مانند حمايت از توليد و ش��ركتهاي دانش بنيان 
تصويب شده اند، گفت: سازمان امور مالياتي از تمام ابزارها 
براي تعامل بهتر با بخش فعال و منطبق اقتصادي مانند 

معافيت ها، مشوق ها، بخشودگي ها و... بهره مي گيرد.

زيرساخت هاي توزيع كاالبرگ هنوز آماده نيست

رييس جمهور: 

تداوم سردرگمي يارانه اي دولت

نفع خودمان را در مذاكره با امريكا نمي بينيم
رييس جمهور با بي�ان اينكه غربي ها مخالفت 
با برنامه هس�ته اي صلح آميز ايران را با هدف 
مقابله با پيشرفت كشورمان دنبال مي كنند، 
گفت: جمهوري اسالمي ايران بارها اعالم كرده 
كه نه به كش�وري ظلم مي كند و نه زير بار ظلم 
م�ي رود، بلكه خواهان برق�راري نظم و روابط 
عادالنه در جهان اس�ت. سيد ابراهيم رييسي 
در جريان سفر به ازبكس�تان براي شركت در 
بيست و دومين اجالس سران كشورهاي عضو 
س�ازمان همكاري ش�انگهاي، گفت وگويي با 
شبكه تلويزيوني الجزيره انگليسي داشت كه 

متن اين گفت وگو به شرح زير است: 

   جناب آقاي رييس جمه�ور! ارتقاي عضويت 
جمهوري اس�المي ايران در س�ازمان همكاري 

شانگهاي براي شما به چه معناست؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. عضويت جمهوري اسالمي 
اي��ران در س��ازمان ش��انگهاي، زمينه ارتباط م��ا را با 
زيرساخت هاي اقتصادي كش��ورهاي آسيايي بهتر از 
قبل فراهم مي كند. دولت سيزدهم براي همكاري هاي 
منطقه اي اهميت زيادي قائل است. سياست خارجي 
جمهوري اس��المي ايران به تقوي��ت و تعميق ارتباط 
ب��ا همس��ايگان اهميت زي��ادي مي دهد و س��ازمان 
همكاري هاي شانگهاي بستري براي استحكام همكاري 
اعضاء در زمينه مسائل منطقه اي است. ارتقاي سطح 
عضويت ايران در س��ازمان ش��انگهاي به عنوان عضو 
اصلي، حتما در ارتقاي ارتباطات منطقه اي ما تاثيرگذار 
است و همزمان مي تواند با تسهيل تبادل ظرفيت هاي 
متقابل، زمينه رشد و پيشرفت بيشتر را براي كل منطقه 

فراهم كند.
   با توجه به برگزار چندين دور مذاكرات هسته اي 
در وين، از نظر جنابعالي امضاي توافق تا چه حد 

نزديك و امكان پذير است؟
موضوع بحث و انتظار ما از مذاكرات وين رفع تحريم هاي 
ظالمانه عليه جمهوري اسالمي ايران است. در اين توافق 
آنكه به تعهد خود عمل كرد، جمهوري اسالمي ايران 
بود. آژانس بين المللي انرژي اتمي، قريب به 15 بار اعالم 
كرد كه جمهوري اسالمي ايران به تعهداتش عمل كرده 

و فعاليت هاي هسته اي ايران هم صلح آميز است.
اين امريكايي ها بودند كه از توافق خارج ش��دند و اين 
كش��ورهاي اروپايي بودند كه به تعه��دات خود عمل 
نكردند. در وين مس��اله رفع تحريم ها را دنبال كرديم 
و البته تاكيد داشتيم كه هر توافقي بايد با يك تضمين 
همراه باش��د. دليل مطالبه تضمين نيز اين اس��ت كه 
طرف هاي ما در توافق، نقض پيمان كردند و حاال به طور 
طبيعي بايد اعتمادي حاصل شود كه آنها دوباره نقض 

پيمان نمي كنند؛ پس تضمين ضرورت دارد. همچنين 
رفع تحريم ها بايد، با ح��ل و فصل موضوعات پادماني 
همراه باش��د. اگر قرار باش��د موضوعات ادعايي كه ما 
معتقديم سياسي و بي اساس هستند، عليه جمهوري 
اس��المي باقي بمانند، توافق اثر و فايده اي ندارد. چون 
ممكن اس��ت طرف هاي تواف��ق همان گونه كه حين 
مذاكرات به شوراي حكام آژانس انرژي اتمي قطعنامه  
پيشنهاد كردند، با سوءاستفاده از نفوذ و ارتباطاتي كه 
وجود دارد، دوباره مشكل ايجاد كنند. پس موضوعات 
پادمان��ي بايد حل و فص��ل و تمام ش��ود و در رابطه با 
رف��ع پايدار و نه موقتي و مقطع��ي تحريم ها، تضمين 
اطمينان بخش داده ش��ود. اگر مس��اله پادماني حل و 
فصل شود، طبيعتا زمينه توافق وجود دارد. االن هم اين 
امريكايي ها هستند كه بايد تصميم بگيرند، چون آنها 
بودند كه نقض پيمان كردند. آنها از برجام خارج شدند 
و االن آنها بايد تصميم بگيرند كه به تعهد خودش��ان 

پايبند باشند.
   چه موضوعاتي مانع از انجام توافق نهايي بين 

ايران و امريكاست؟
آنچه مانع مي شود، تعهدي است كه امريكايي ها بايد 
بدهند؛ ما موضع مان را اعالم كرديم. تيم مذاكره كننده  
ما همچنان پاي ميز مذاكره حض��ور دارد و بارها اعالم 
كرديم كه به يك توافق عادالنه و خوب پايبند خواهيم 
بود، لكن امريكايي ها بايد تصميم بگيرند. اين مشكل در 
واقع مشكل امريكايي ها است كه بايد تصميم بگيرند 
چه مي خواهند بكنند! اگر چه تحريم براي هر كشوري 
ممكن اس��ت مش��كالتي ايجاد كند، لكن جمهوري 
اسالمي نشان داده كه تحريم ها به هيچ وجه او را متوقف 
نكرده و نخواهد كرد. ما روند رشد و پيشرفت كشور را 
پيش برديم و بعد از اين هم برنامه داريم كه اين روند را 
ادامه دهيم و به هيچ عنوان پيشرفت كشور را متوقف 

نخواهيم كرد، چون ملت ما ملت با اراده و قدرتمندي 
است و اين توانايي را دارد كه تهديد را به فرصت تبديل 
كند. ما در عرصه هاي مختلفي اين كار را انجام داده ايم. 
امروز صنعت هسته اي در ايران صنعتي بومي است. اوال، 
با وجود آنكه دانشمندان ما از طرف رژيم صهيونيستي 
تهديد مي شوند و چند نفر از دانشمندان عزيز ما توسط 
عوامل رژيم صهيونيستي ترور شدند، اما اين اتفاقات ما 
را در دستيابي و پيشرفت در صنعت هسته اي متوقف 
نكرد. صنعت هسته اي براي كشور ما در وهله اول يك 
حق است و در وهله بعد فوايد بسياري در حوزه صنايع، 
كش��اورزي، پزش��كي، حوزه نفت، گاز و پتروشيمي و 
توليد برق دارد. كساني كه به دروغ مدعي هستند نگران 
فعاليت هاي صلح آميز هس��ته اي ايران هس��تند، چرا 
تالشي براي متوقف كردن رژيم صهيونيستي نمي كنند 
كه سالح هاي مخرب نگهداري مي كنند و هيچ حدي 
براي خود نمي شناسند؟ معلوم است كه اينها از قدرت 
و پيشرفت جمهوري اسالمي مي ترسند. بناي ما بر اين 
است كه به هيچ عنوان از حق جمهوري اسالمي ايران و 

حق مردم مان كوتاه نياييم.
   ارايه چه نوع تضمين هايي از طرف غربي ها در 

مذاكرات هسته اي براي شما قابل قبول است؟
تضمين هاي��ي كه غرب اع��الم مي كند باي��د براي 
جمهوري اسالمي اطمينان بخش باشد. شما بايد به 
جمهوري اس��المي حق بدهيد كه تضمين بخواهد، 
چون با كش��ور يا كش��ورهايي طرف نيس��ت كه به 
پيمان شان عمل كرده باشند، بلكه با امريكايي طرف 
هس��تيم كه نقض پيمان كرده است و خودشان هم 
قبول دارند كه نقض پيمان كردند. وقتي خودش��ان 
قب��ول كردند كه نقض پيمان كردن��د، طبيعتا براي 
اينكه بتوانيم به توافق با آنها به نحوي اطمينان كنيم 
الزم است كه تضمين هاي اطمينان بخشي ارايه كنند.

   آيا فكر نمي كنيد كه انجام مذاكرات مستقيم و 
رودر رو با مقامات امريكايي بتواند به نهايي شدن 

اين توافق كمك كند؟
ما يك دور مذاكره مستقيم را تجربه كرديم. فايده اي 
بر مذاكره مستقيم مترتب نمانده و ثابت شده كه آنها 
دنبال امتيازگيري هاي بيشتري هستند. ما هيچ گونه 
فايده اي براي مذاكره مستقيم با امريكايي ها نمي بينيم 
و نفع ملت خودم��ان را هم در مذاكره نمي بينيم. چرا 
امريكايي ها تعهدات خود در رابطه با اين قرارداد را انجام 
نمي دهند؟ ملت ايران بايد ببيند كه آيا آنها در گفتار 
و عمل خود صادق هستند يا باز در ميانه مذاكرات به 
دنبال افزايش و گس��ترش تحريم ها عليه ملت ايران 
مي روند! امريكايي ها بايد حسن نيت خود را به ايران 

اثبات كنند.
   ب�ا توج�ه به س�ابقه بي�ش از ۴۰ س�ال روابط 
خصومت آميز ميان ايران و امريكا، از نظر ش�ما 

آينده اين روابط چگونه خواهد بود؟
جمهوري اسالمي ايران آرمان ها و سخن هايي دارد؛ 
ايران به دني��ا اعالم كرده كه ما نه ظلم مي كنيم، نه 
زير بار ظلم مي رويم و نه س��لطه هيچ سلطه گري  را 
بر خود مي پذيريم. امريكا دنبال اين است، سلطه اي 
كه قبل از انقالب اسالمي داشته ادامه دهد، اما ملت 
عزيز ايران به هيچ عنوان زير بار سلطه نمي رود. آنها 
به انحاء مختلف مي خواهند س��لطه گري خود را بر 
جمهوري اسالمي تداوم ببخش��ند و در اين مسير 
دش��مني خود را اعمال كردند. امريكايي ها ۸ سال 
از صدام و حزب بعث عراق عليه جمهوري اسالمي 
حمايت تبليغاتي و اطالعاتي كردند و خسارت هاي 
بس��ياري را هم در ايران هم در عراق ايجاد كردند. 
براي انجام كودتا در ايران تالش كردند و از جريان 
منافقيني حمايت كردند كه در س��ال هاي ابتدايي 
پيروزي انقالب اس��المي، با همين روش هايي كه 
ام��روز از داعش مي بينيم، بي��ش از 1۷ هزار نفر از 
جمله روس��اي جمهور و قوه قضاييه و نخست وزير 
ايران را به شهادت رساندند. امريكايي ها و اروپايي ها 
اينها را به عنوان گروه تروريس��تي اعالم كرده و در 
ليست س��ياه قرار داده بودند، اما امروز دارند از آنها 
حمايت مي كنند. سوال ما اين است كه غربي ها چرا 
از گروهي كه خودشان تروريستي اعالم كرده بودند 
و رسما گفته بودند كه دستش��ان به جنايت آلوده 
است و 1۷ هزار نفر را به شهادت رسانده اند، دوباره 
حمايت مي كنند. ليس��ت دش��مني هاي غربي ها 
و به خص��وص امريكايي ه��ا با ملت ايران ليس��ت 
بلندي است و از جمله آنها ساقط كردن هواپيماي 
مسافربري ايران است، آنها پاسخ دهند كه چرا اين 

همه با اين ملت دشمني مي كنند؟



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
هر دالر در بازار آزاد روز يكشنبه، ۲۷ شهريورماه به 
31530 تومان رسيد و با اعالم هر اونس جهاني طال 
به قيمت 16۷6 دالر، قيمت س��كه به 14 ميليون و 
350 هزار تومان معامله ش��د.  دالر در صرافي هاي 
بانكي ب��ا 50 تومان افزايش قيمت نس��بت به روز 
كاري گذش��ته )پنجشنبه ۲4 ش��هريورماه( با نرخ 
۲۸ هزار و ۸03 تومان به فروش رسيد.هر يورو نيز 
در صرافي ه��اي بانكي با ۸0 قيمت نس��بت به روز 
كاري گذش��ته )۲4 ش��هريورماه( با نرخ ۲۸ هزار و 
۸۲3 تومان معامله شد.قيمت خريد هر دالر توسط 
صرافي هاي بانكي ۲۸ هزار و 516 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز ۲۸ هزار و 536 تومان اعالم شد. عالوه 
بر اين، نرخ اسكناس دالر در بازار متشكل ارزي ۲۸ 
ه��زار و 336 تومان و نرخ ف��روش در صرافي ها ۲۸ 
ه��زار و 5۹0 تومان و همچنين نرخ يورو ۲۸ هزار و 
3۷۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و 635 تومان 
اعالم شد. همچنين در س��امانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و 45 تومان فروخته و 

حواله دالر به بهاي ۲۷ هزار و ۲ تومان معامله شد.

  آغاز معامالت توافقي دالر 
در كانال ۳۰ هزار تومان 

معامالت توافق��ي دالر در ب��ازار ارز )يكش��نبه ، ۲۷ 
ش��هريورماه( با بهاي30 هزار و 300 تومان كار خود 
را آغاز كرد.  از اواخر خردادماه امس��ال بانك مركزي 
براي ساماندهي بازار ارز و در تعامل با كانون صرافي ها، 
صرافي هاي معتبر و صادركنندگان، بازار توافقي عرضه 
و تقاضا را راه اندازي كرد. سپس امكان معامالت توافقي 
ارز در صرافي ها و بازار متشكل ارزي نيز فراهم شد. اين 
بازار طي ماه هاي اخير س��بب تامين تقاضاهاي ُخرد 
مردم ش��ده و به معيار قيمت گذاري ارز تبديل شده 
اس��ت. در آغاز به كار فعاليت ب��ازار توافقي ارز، دالر با 
قيمت 30 هزار و 300 تومان و با حجم 3۲ هزار معامله 
شد. معامالت توافقي دالر در روز گذشته )شنبه، ۲6 
ش��هريورماه( كار خود را با 31 هزار تومان آغاز كرده 
ب��ود و در پايان با نرخ 30 ه��زار و 400 تومان به كار 

خود پايان داد.

  افزايش ۲۴ هزار توماني 
قيمت سكه طرح جديد

قيمت سكه طرح جديد )يكشنبه، ۲۷ شهريورماه( 
با ۲4 هزار تومان افزايش قيمت نسبت به روز كاري 
گذشته )پنجش��نبه ۲4 ش��هريورماه( به نرخ 14 

ميليون و 500 هزار تومان معامله شد.

سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 6 هزار تومان كاهش 
قيمت نسبت به روز گذشته، به نرخ 13 ميليون و 600 
هزار تومان معامله ش��د همچنين نيم س��كه هشت 
ميليون و 500 هزار تومان، ربع  س��كه پنج ميليون و 
100 هزار تومان و سكه يك گرمي 3 ميليون و 50 هزار 
تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 315 هزار تومان 
رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون و ۷00 هزار 
تومان شد.بهاي انس جهاني يك هزار و 6۷6 دالر بود.

  تمديد مهلت رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان تا پايان آذرماه

بر اس��اس مصوبات جديد كميته اقدام ارزي، مهلت 
اعمال نشدن محدوديت هاي تجاري تا پايان آذر ماه 
سال 1401 تمديد شد. كميته اقدام ارزي در خصوص 
رفع محدوديت هاي صادركنندگان كاال هاي خارج از 
شمول ايفاي تعهدات ارزي و آخرين مهلت رفع تعهد 
ارزي ص��ادرات از محل ورود موقت ت��ا پايان مهر ماه 
1401 مصوبات تازه اي ابالغ كرده است. در اين ابالغيه 
آمده اس��ت:  1- با توجه به پايان مهلت تعيين ش��ده 

)پايان شهريور ماه 1401( در مصوبه 6۹ كميته اقدام 
ارزي »در خصوص رفع محدوديت هاي صادركنندگان 
كاال هاي خارج از شمول ايفاي تعهدات ارزي )به شرح 
زير( «. مصوبه 6۲ كميته اقدام ارزي: »چنانچه تمام يا 
بخشي از كاالي وارداتي به هر دليلي از جمله معيوب 
بودن، فساد، نداشتن استاندارد هاي الزم يا انصراف از 
خريد كاال، از طريق رويه صادرات قطعي از كشور خارج 
شود، معادل ارزش كاالي وارداتي )كاالي جايگزين از 
محل بند ۲ ماده ۲۸ آيين نامه اجرايي قانون مقررات 
صادرات و واردات( با تأييد اصالت پروانه هاي وارداتي 
توس��ط گمرك ايران مش��مول ايفاي تعهدات ارزي 
حاصل از صادرات نمي گ��ردد« - مصوبه 6۷ كميته 
اق��دام ارزي: »چنانچه كااليي ب��ه منظور تعمير طي 
اظهارنامه صدور موقت از كشور خارج شود و به دليل 
عدم قابليت تعمير و غير قابل استفاده بودن به كشور 
بازنگردد و اظهارنامه صادرات موقت تبديل به صادرات 
قطعي شود يا كااليي كه اشتباهًا تحت رويه صادرات 
قطعي به منظور تعمير از كشور خارج شود، منوط به 
تأييد مراتب توسط دستگاه تخصصي ذيربط، مشمول 
ايفاي تعهدات ارزي نخواهد بود.« »مهلت عدم اعمال 

محدوديت هاي تجاري تا پايان آذرماه س��ال 1401 
تمديد شد«

۲- »ب��ا توجه به ضرورت تعيي��ن تكليف پروانه هاي 
صادرات��ي رفع تعهد نش��ده س��نوات 13۹۷ لغايت 
1400 به صادركنندگان كاال از محل پروانه هاي ورود 
موقت كه صادرات از محل ورود موقت آنها مربوط به 
بازه زماني ۲۲ فروردين ماه س��ال ۹۷ لغايت تا پايان 
سال 1400 اس��ت و تاكنون حس��ب مصوبه سي و 
دومين جلسه كميته اقدام ارزي مورخ ۹ خرداد سال 
1400 نسبت به ارايه اطالعات خود به گمركات ورود 
موقت كنن��ده اقدام نكرده اند، تا پايان مهر ماه س��ال 
جاري مهلت داده مي ش��ود وفق مصوبه مذكور اقدام 
و موضوع را از گم��ركات ورود موقت كننده پيگيري 
كند. بديهي اس��ت پس از مهلت مزب��ور از پذيرش 
درخواس��ت هاي مربوط به بازه زماني ياد ش��ده در 
گمركات اجرايي و ارس��ال اطالعات به بانك مركزي 
خودداري خواهد ش��د. صادركنندگان از محل ورود 
موقت در ۷ ماهه نخست س��ال 1401 تا پايان سال 
جاري جهت اق��دام وفق مراتب فوق، مهلت خواهند 

داشت.«

يادداشتاخبار
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واردات طال، پالتين و نقره خام 
معاف از ماليات شد

واردات طال، پالتين و نقره به صورت خام از طريق 
مبادي رسمي گمركي كش��ور از پرداخت عوارض 
گمركي و هرگونه ماليات از قبيل ماليات عملكرد 
و ارزش افزوده معاف اس��ت و از نظر منشأ ارز مورد 

بررسي قرار نمي گيرد.
داود منظور رييس كل س��ازمان ام��ور مالياتي در 
ابالغيه اي اعالم كرد: با توجه به مصوبه اخير مراجع 
قانوني، واردات طال، پالتين و نقره به صورت خام از 
طريق مبادي رسمي گمركي كشور مجاز بوده و از 
پرداخت عوارض گمركي و هرگونه ماليات از قبيل 
ماليات عملكرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر 
منشأ ارز مورد بررس��ي قرار نمي گيرد. اعتبار اين 
مصوبه از تاريخ ابالغ )1401/6/۲( تا پايان شهريور 

ماه سال 140۲ مي باشد.

افزايش ۳ برابري نرخ تورم 
منطقه يورو

تورم س��االنه منطقه يورو در ماه آگوست در بحبوحه 
بحران انرژي به ۹.1 درصد رسيد. به گزارش اكونوميك، 
آمارهاي رسمي نشان داد كه در بحبوحه بحران انرژي 
ناش��ي از جنگ، نرخ تورم س��االنه منطقه يورو در ماه 
آگوست به ۹.1 درصد رسيد كه اين رقم در ماه جوالي 
۸.۹ درصد بود كه رقمي صعودي محسوب مي شود. نرخ 
تورم ساالنه در سال گذشته به ميزان سه درصد بود.اداره 
آمار اتحاديه اروپا، يورواس��تات گفت: در ماه آگوست، 
بيشترين سهم در نرخ تورم ساالنه منطقه يورو انرژي و 
پس از آن مواد غذايي، الكل، تنباكو، خدمات و كاالهاي 
صنعتي غير انرژي بوده است. بدون احتساب انرژي، غذا، 
الكل و تنباكو، تورم اصلي از چهار درصد در ماه جوالي 
به 4.3 درصد افزايش يافت. كمترين نرخ ساالنه تورم 
در فرانس��ه )6.6 درصد(، مال��ت )۷.0 درصد( و فنالند 
)۷.۹ درصد( بود. باالترين نرخ تورم ساالنه در استوني 
)۲5.۲ درصد(، لتون��ي )۲1.4درصد( و ليتواني )۲1.1 
درصد( ثبت شده اس��ت. قيمت مصرف كننده ماهانه 
0.6 درصد افزايش يافت كه كمي باالتر از ميزان اوليه 

0.5درصد است.

بيش از ۸۶۰  هزار فقره وام ازدواج
فرزندآوري و وديعه مسكن 

ش��بكه بانكي از ابتداي امسال تا ۲4 شهريور بيش 
از ۸60 ه��زار فقره تس��هيالت ازدواج، فرزندآوري 
و وديعه مس��كن پرداخت كرده اس��ت. مصطفي 
قمري وفا س��خنگوي بانك مرك��زي آخرين آمار 
پرداخت وام هاي ازدواج، فرزندآوري و وديعه مسكن 
را اعالم و تصريح كرد: از ابتداي سال تاكنون بيش 
از ۸60 هزار وام ازدواج، فرزندآوري و وديعه مسكن 
توسط بانك ها به متقاضيان پرداخت شده است. به 
گفته قمري وفا، از ابتداي امسال تا ۲4 شهريور تعداد 
450هزار فقره وام ازدواج به مبلغ 6۲ هزار ميليارد 

تومان به زوج هاي جوان پرداخت شده است.
همچني��ن در اين مدت تع��داد 34۲ه��زار فقره 
تسهيالت فرزندآوري پرداخت شده كه ارزش كل 
وام هاي پرداختي اين بخش 13 هزار ميليارد تومان 

بوده است.

بانك هاي مركزي ناجي 
اقتصاد جهان 

پس از سير منفي بازارهاي جهاني به دليل فشارهاي 
تورمي و افزايش خطر ركود در هفته گذشته، تمركز 
سرمايه گذاران و تحليلگران بر روي مجامع بانك هاي 
مركزي قرار گرفته است كه در هفته آينده تصميم نرخ 
سود را اعالم مي كنند. به گزارش اكونوميك، نرخ تورم 
بيش از حد انتظار اياالت متحده در ماه آگوس��ت طي 
هفته گذشته با رقم ۸.3 درصد، انتظارات براي افزايش 
۷5 واحدي نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزايش داد، 
درحالي كه برخ��ي از تحليلگران انتظار دارند كه اين 
نرخ 100 واحد پايه افزايش يابد. هفته گذشته، بورس  
امريكا س��قوط كرد؛ داوجونز با 4.13 درصد، نزدك با 
5.4۸ درصد و اس ان��د 500 با 4.0۸ درصد به صورت 
هفتگي نزول كردند. فدرال رزرو، روز پنجشنبه هفته 
آينده تصميم خود براي نرخ بهره را اعالم خواهد كرد. 
در اروپا، بح��ران انرژي و خط��رات ركود، موضوعات 
اصلي دس��تور كار هفته گذشته بود. در مقابل قيمت 
باالي انرژي و كمبود انرژي، اتحاديه اروپا و كشورهاي 
عض��و اقداماتي مانند ماليات اضافي بر ش��ركت هاي 
انرژي، كاهش ماليات بر قبوض انرژي، محدود كردن 
دماي ساختمان هاي عمومي و ارايه كمك هاي پولي 
به خانوارها را اعالم كردند. هفته گذشته، در مقايسه 
با هفته قبل آن، ش��اخص دكس آلمان ۲.65 درصد 
كاهش يافت، كك 40 فرانس��ه ۲.1۷ درصد كاهش 
ياف��ت، FTSE 100 انگلي��س 1.56 درص��د كاهش 
يافت. انتظار مي رود بانك انگلستان كه در هفته آينده 
تصميم گيري درباره نرخ به��ره را اعالم مي كند، نرخ 
بهره را با 50 واحد افزايش به ۲.۲5 درصد افزايش دهد. 
در آسيا، ركود اقتصادي چين و ضعيف شدن ين ژاپن 
موضوعات اصلي هستند. هفته گذشته، بانك مركزي 
چين تصميم گرفت نرخ بهره خود را در ۲.۷5 درصد 
نگه دارد. بانك مركزي ژاپن )BoJ( روز چهارش��نبه 
يك بررسي نرخ انجام داد كه پيشروي در مداخله براي 
اقدام مستقيم بازار پس از رسيدن برابري ين و دالر به 
سطح 145 است همچنين تصميم خود را در مورد نرخ 
بهره در روز پنجشنبه اعالم خواهد كرد. هفته گذشته 
شاخص شانگهاي چين 4.16 درصد، نيكي ۲۲5 ژاپن 
با ۲.۲۹ درصد، هانگ سنگ هنگ كنگ 3.1 درصد، 
كوسپي كره جنوبي 0.06 درصد و شاخص سهام هند 
1.5۹ درصد به ص��ورت هفتگي كاهش يافت. هفته 
آينده، بانك مركزي تركيه نيز تصميم خود در مورد 
نرخ بهره روز پنجشنبه اعالم خواهد كرد و بازارها انتظار 

دارند كه نرخ را ثابت نگه دارد.

فاكتور زمان ويژگي مهم
نظارت سيستمي

حسين محمودي اصل| 
نظارت سيستمي امكان ارزيابي بانك ها و مقايسه آنها را 
به صورت لحظه اي فراهم مي كند.نظارت سيستمي بانك 
مركزي بر شبكه بانكي از جمله مواردي است كه مورد 
تأكيد رييس كل بانك مركزي و ساير مديران دوره جديد 
مديريتي اين نهاد بوده است. اين رويكرد در سند تحول 
دولت كه اخيرا منتشر گرديده لحاظ شده تا مسير براي 
رسيدن به يك شبكه بانكي مدرن در سال هاي پيش 
رو فراهم شود. با محقق شدن نظارت سيستمي بانك 
مركزي متناس��ب با احتمال سرايت ريسك و تخطي 
در نهادهاي مالي مرتبط، ش��امل بانك ها، ليزينگ ها، 
صرافي ها، صندوق هاي قرض الحس��نه و تعاوني هاي 
اعتبار شدت نظارت خود را افزايش مي دهد و تخلفات 
و سوءاس��تفاده ها را به حداقل مي رساند. فاكتور زمان 
تفاوت اساسي و ويژگي برتر نظارت سيستمي نسبت 
به نظارت سنتي است و اميدواريم بانك مركزي با تحقق 
نظارت سيستمي در امر كنترل و مديريت بانك ها موفق 
باشد چرا كه به گفته كارشناسان اين امر از مسائل مهم و 
حياتي اقتصاد كشور است و يكي از عوامل اصلي كنترل 
نقدينگي و تورم به شمار مي رود. نظارت سيستمي سهم 
بسيار مهمي در پويايي و توانمندي نظام مديريتي كشور 
دارد، نظام مديريتي ح��ال حاضر با روش هاي قديمي 
بر پايه نظارت هاي حضوري و دس��تي و ب��ا دوره هاي 
زماني طوالني به ارزيابي عملكرد ها و رخداد هاي مالي 
مي پردازد اما نظارت سيستمي امكان ارزيابي بانك ها 
و مقايسه آنها را به صورت لحظه اي فراهم مي كند. در 
روش هاي قديمي بعضا شناسايي و ارزيابي تصميمات، 
عملكرد ها و انحرافات تا چند ماه طول مي كشيد؛ اما در 
نظارت سيستمي در هر لحظه به صورت آنالين همه 
فعاليت ها ارزيابي و نظارت مي شود كه به دقت باالتر و 
افزايش بازدارندگي در نظارت منجر خواهد شد و تخلفات 
و سوءاستفاده ها را به حداقل مي رساند. ساماندهي نظام 
بانكي اصلي بسيار حياتي بود، بانك ها به بهانه اينكه دولت 
به آنها بدهكار است به راحتي اضافه برداشت داشتند و 
بنابراين در كشور شاهد رشد نقدينگي بي حد و حساب 
بوديم. با توجه به اينكه مي دانيم ميزان نقدينگي كه از 
طرف تسهيالت ايجاد مي شود ضريب فزاينده بااليي 
دارد و باعث تورم ش��ديد مي ش��ود؛ كنترل بانك ها 
در خلق نقدينگي و س��قف گذاري براي ناترازي هاي 
مربوطه، الزام به افزايش س��رمايه و مديريت هزينه و 
همچنين الزام به وثيقه گذاري براي اضافه برداش��ت 
بانك ها نيز بسيار كمك كننده است و با درگير كردن 
منابع و دارايي ها و اعمال محدوديت ها از چرخه افزايش 
روزافزون نقدينگي جلوگيري مي كند. با ساماندهي 
نظام بانكي عالوه بر اينكه جلوي تورم گرفته مي شود 
بانك ها هم ملزم به دقت در پرداخت تسهيالت خواهند 
ش��د. بانك مركزي در حوزه اعطاي تسهيالت باالي 
100ميليارد تومان و شفافيت عملكرد بسيار خوبي 
داشته اس��ت كه اين عملكرد ها به معرض ديد مردم 

نيز مي رسد و باعث افزايش دقت بانك ها خواهد شد.

فرار مالياتي صدها هزار شركت
 بر اساس اعالم وزارت اقتصاد، صدها هزار شركت فعال در 
فضاي اقتصادي ايران هيچ گونه اظهارنامه اي به سازمان 
مالياتي ارايه نكرده اند. سازمان مالياتي و بانك مركزي بعد 
از ورود به موضوع تراكنش هاي مربوط به دستگاه هاي 
كارت خوان، به صورت غيرمنتظره به موضوع تفكيك 
حساب هاي شخصي و تجاري ورود كرده اند. اخيرا قانون 
پايانه هاي فروشگاهي و س��امانه موديان در كنار قانون 
ارزش افزوده جديد در دستور كار قرار گرفته و ظاهرا به 
استناد همين دو قانون موضوع سامان دهي كارت خوان ها 
و تفكيك حساب شخصي و تجاري با سرعت پيگيري 
 شده است. هرچند در اين بين يك نكته مغفول اما تنش زا 
نيز مطرح شده است.در واقع همچنان موضوع اولويت 
زماني ساماندهي كارت خوان ها و اجراي قانون پايانه هاي 
فروشگاهي محل سوال است. در واقع قبل از اينكه قانون 
پايانه هاي فروش��گاهي و اطالع رساني مربوطه اجرايي 
شود موضوع س��امان دهي كارت خوان ها و رسيدگي 
به تراكنش هاي پوزها ك��ه ابهامات زيادي در خصوص 
ماهيت تجاري آنها وجود داشت، در دستوركار قرار گرفت. 
 جداي از موضوع اولويت زماني رسيدگي به سامان دهي 
كارت خوان ها و اجراي قانون پايانه هاي فروش��گاهي، 
بحث تفكيك حساب هاي شخصي و تجاري نيز ابهاماتي 
را مطرح كرده است. آن طور كه به نظر مي رسد در نهايت 
هدف از بحث تفكيك حساب ها، شناسايي فرار مالياتي 
در سطح اشخاص حقيقي است. نكته جالب توجه اينكه 
هنوز ابهامات بسيار گسترده اي در خصوص فرار مالياتي 
در سطح بنگاه هاي بزرگ و به صورت مشخص اشخاص 
حقوقي و شركت ها، وجود دارد. مشخص نيست چگونه 
استراتژي سازمان مالياتي، از شناسايي فراريان مالياتي 
بزرگ )در سطح شركت ها و اشخاص حقوقي( كه موضوع 
مطالبه بسياري از اقشار مردم بوده به سطح شناسايي 
اش��خاص حقيقي تغيير وضعيت داده است. به عنوان 
يك نمونه از اولويت رسيدگي به فرار مالياتي در سطح 
شركت ها و اشخاص حقوقي، شفاف سازي تازه وزارت 
اقتصاد، بار ديگر حساسيت ها را )درباره تغيير استراتژي 
نظام مالياتي كشور( برانگيخته است. وزارت اقتصاد به 
عنوان متولي اصلي ماليات ستاني در كشور اعالم كرده 
است؛ در پنج س��ال اخير يك ميليون شركت فعال در 
اقتصاد شناسايي شده اند كه از اين شركت ها فقط 330 
هزار شركت اظهارنامه داده اند. بر اساس اين شفاف سازي 
حدود 650 هزار ش��ركت فعال در فضاي اقتصاد ايران 
اساسا اظهارنامه اي نداده اند كه بحث رسيدگي به ماليات 
پرداختي آنها در دستوركار قرار گيرد. عدم ارايه اظهارنامه 
از سوي صدها هزار شركت فعال در فضاي اقتصاد ايران 
زنگ خطر جدي��دي در خصوص تغيي��ر اولويت ها از 
رسيدگي به اشخاص حقيقي به جاي اشخاص حقوقي و 

مديران شركت ها را به صدا در آورده است.

دالر توافقي ارز 30،300 تومان معامله شد

مانده سپرده و تسهيالت بانكي در پنج ماه اول سال 1401 نشان مي دهد 

قيمت سكه به 14 ميليون و 350 هزار تومان رسيد

رشد باالي مانده سپرده ها و تسهيالت بانكي

كاهش رشد اقتصادي امريكا نزديك استروسيه و هند تجارت دوجانبه با روپيه را به زودي آغاز مي كنند

گروه بانك و بيمه | 
رشد نقدينگي و س��پرده ها و تسهيالت بانكي در 5 
ماه اول 1401 نسبت به يكسال قبل كاهش داشته 
اما همچنان نشان دهنده رشد باالي مانده سپرده ها 

وتسهيالت بانكي است.
ميزان سپرده ها و تسهيالت بانكي تا پايان مرداد ماه 
سال جاري نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته 

معادل 35.5 و 34.۹ درصد افزايش يافته است.
مانده تسهيالت از 4141 همت در اسفند 1400 به 
44۸5 همت در مرداد 1401 رسيده و در اين 5 ماه 
معادل 344 همت افزايش داشته است. براين اساس 
در 155 روز اول سال به طور ميانگين روزانه ۲۲۲۹ 
ميليارد تومان افزايش داشته است. اين رشد روزانه 
در 5 ماه اول 1401 نس��بت به رش��د روزانه 31۸۲ 
ميليارد يكس��ال اخير منتهي به مرداد 1401 رشد 

كمتري داشته است. 
از س��وي ديگ��ر، مان��ده س��پرده ها كه ب��ه نوعي 
نشان دهنده رش��د نقدينگي است از 5531 همت 
در اس��فند 1400 به 6151 همت در مرداد 1401 
رس��يده و در اين 5 ماه معادل 6۲0 ه��زار ميليارد 
تومان افزايش داشته اس��ت. براين اساس در 155 
روز اول س��ال 1401 روزان��ه به ط��ور ميانگين 4 
هزار ميليارد تومان رش��د داشته است. اين رشد 4 
همت روزانه نس��بت به رشد روزانه به طور ميانگين 
4416 ميليارد تومان در يكس��ال منتهي به مرداد 
1401 رشد كمتري داشته است. عملكرد يك سال 

منتهي ب��ه م��رداد 1401 نيز نش��ان مي دهد كه 
مانده تس��هيالت از 33۲4 همت در مرداد 1400 
به 44۸5 همت در مرداد 1401 رس��يده و در اين 
يكس��ال معادل 1161 همت افزايش داشته است. 
براين اس��اس در 365 روز به ط��ور ميانگين روزانه 
31۸۲ ميليارد تومان افزايش داشته است.  از سوي 
ديگر، مانده سپرده ها كه به نوعي نشان دهنده رشد 
نقدينگي اس��ت از 453۹ همت در مرداد 1400 به 
6151 همت در مرداد 1401 رسيده و در اين يك 

س��ال معادل 161۲ هزار ميلي��ارد تومان افزايش 
داشته است. براين اساس در 365 روز روزانه به طور 
ميانگين 4416 ميليارد تومان رش��د داشته است. 
بر اس��اس گزارش بان��ك مرك��زي از وضعيت كل 
مانده سپرده ها و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و 
موسسات اعتباري به تفكيك استان در پايان مرداد 
ماه سال جاري، مانده كل سپرده ها به رقم 6151.۲ 
هزار ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به مقطع 
مشابه سال قبل و پايان سال گذشته معادل 35.5 و 

11.۲ درصد افزايش را نشان مي دهد.
 همچنين، باالترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده 3۲۸۹ هزار ميليارد تومان و كم ترين 
مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل 
1۷.1 هزار ميليارد تومان است. عالوه بر اين، مانده 
كل تس��هيالت در اين زمان 44۸5 ه��زار ميليارد 
تومان است كه نس��بت به مقطع مشابه سال قبل و 
پايان سال گذشته معادل 34.۹ و ۸.3 درصد افزايش 

داشته است.
طبق اين گزارش، بيش��ترين مبلغ تس��هيالت نيز 
مربوط به اس��تان ته��ران با مان��ده ۲6۹5.3 هزار 
ميليارد توم��ان و كم ترين مبلغ مربوط به اس��تان 
كهگيلويه و بوير احمد مع��ادل 16.۹ هزار ميليارد 

تومان است. 
نس��بت تسهيالت به س��پرده ها بعد از كسر سپرده 
قانوني ۸1.1 درصد است كه نسبت به مقطع مشابه 
س��ال قبل و پايان س��ال قبل، به ترتيب 0.1 و ۲.1 
واحد درصد كاهش را نش��ان مي دهد كه نس��بت 
مذكور در اس��تان ته��ران ۹0.1 درصد و اس��تان 

كهگيلويه و بويراحمد 111.۲ درصد است.
در اي��ن گزارش، يك��ي از علل مهم ب��اال بودن رقم 
تس��هيالت و س��پرده ها در اس��تان تهران استقرار 
دفاتر مركزي بس��ياري از ش��ركت ها و موسسات 
توليدي ساير استان ها در استان تهران بيان شده و 
عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب بانك ها 

و موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.

 )FIEO( رييس فدراسيون سازمان هاي صادراتي هند
طي اظهاراتي اعالم كرد كه اين كشور به زودي تجارت 

با روسيه به وسيله روپيه را آغاز خواهد كرد.
به گزارش راشاتودي، رييس فدراسيون سازمان هاي 
صادراتي هند )FIEO( طي اظهاراتي اعالم كرد كه 
اين كشور به زودي تجارت با روسيه به وسيله روپيه را 
آغاز خواهد كرد. اين اقدام پس از آن صورت مي گيرد 
كه بانك دولتي هند با ساده سازي مكانيزم پرداخت 
جديد موافقت كرده است. ش��اكتيول در گفت وگو 
با خبرنگاران گفت: بانك دولتي هند براي تس��هيل 
تجارت با روسيه به وسيله روپيه پيش قدم شده است 
و برخي بانك ه��اي ديگر نيز به اي��ن موضوع عالقه 

نشان داده اند.
در ماه ژوئيه، بانك مركزي هند بخش��نامه اي صادر 
كرد و از وام دهندگان اين كشور خواست كه اقدامات 
بيشتري را براي معامالت واردات و صادرات به روپيه 

اتخاذ كنند. اين اقدام براي كاهش وابس��تگي روپيه 
به دالر نيز به عنوان انگيزه اي براي تقويت تجارت با 
مسكو تلقي مي شود. بر اساس اين گزارش، صادرات 
هند به روس��يه در ماه هاي آوريل ت��ا ژوئيه به دليل 
تحريم هاي گسترده غرب عليه مسكو به حدود يك 

سوم كاهش يافته است.
ام��ا به گفته ش��اكتيول، تجارت به روپي��ه مي تواند 
صادرات هند به روسيه را به حدود 5 ميليارد دالر در 
سال مالي جاري افزايش دهد. شركت هاي هندي در 
حال حاضر در معامالت با روسيه براي جلوگيري از 
آسيب توس��ط تحريم هاي غرب، به ارزهاي آسيايي 
روي آورده اند. انتظار مي رود مسكو ظرف دو هفته نام 
اين بانك را براي تسويه حساب هاي متقابل به روپيه 
اعالم كند. در همين حال، بورس اوراق بهادار مسكو 
در حال كار بر روي طرحي براي راه اندازي تجارت با 
ارز هند در تالش براي دور شدن از دالر و يورو است.

گروه گلدمن ساكس پيش بيني رشد اقتصادي امريكا 
براي س��ال ۲0۲3 را كاهش داد.ب��ه گزارش بيزنس، 
گلدمن اخيراً انتظارات فدرال رزرو امريكا براي افزايش 

نرخ بهره را افزايش داده بود.
اقتصاددانان گلدمن ساكس انتظارات خود را مبني بر 
افزايش ۷5 واحد پايه و 50 واحد پايه نرخ بهره در ماه 
نوامبر و در نشس��ت ۲0 تا ۲1 سپتامبر توسط فدرال 
رزرو اعالم كردند، پيش از اين انتظار داش��تند كه در 
سپتامبر نرخ بهره 50 واحد و در نوامبر ۲5 واحد پايه 

افزايش يابد.
اين بانك همچنين پيش بيني نرخ بهره نهايي پايان 
سال خود را ۷5 واحد پايه افزايش داد و به محدوده 4 

تا 4.۲5 درصد رساند.
در يادداشتي كه توسط اقتصاددانان گلدمن ساكس 
منتشر شد، ازجمله يان هاتزيوس اشاره كرد كه انتظار 
مي رود اياالت متحده در س��ال ۲0۲3 به ميزان 1.1 

درصد رش��د كند. پيش بيني قبلي اقتصاددانان 1.5 
درصد بود و پيش بيني سال ۲0۲۲ بدون تغيير در صفر 

درصد باقي مي ماند.
اقتصاددانان مي گويند: »اين نرخ هاي باالتر، همراه با 
انقباضات اخير در شرايط مالي، نشان دهنده چشم انداز 
كمي بدتر براي رشد و اش��تغال در سال آينده است. 
پيش بيني رشد ما بر اساس پتانسيلي است كه معتقديم 

براي كاهش تورم دستمزد و قيمت ضروري است.«
گلدمن همچنين برآوردهاي خود را براي نرخ بيكاري 

افزايش داد.
وي با تجديدنظر در پيش بين��ي 3.6 درصدي قبلي 
خاطرنشان كرد كه انتظار مي رود نرخ بيكاري تا پايان 

سال ۲0۲۲ تقريبًا 3.۷ درصد باشد.
همچنين پيش بيني قبلي خود از 3.6 درصد براي پايان 
س��ال ۲0۲3 را به 4.1 درصد و پيش بيني قبلي چهار 

درصد براي سال ۲0۲4 را به 4.۲ درصد كاهش داد.



بازار سهام پس از وقفه اي سه روزه ديروز اولين روز 
كاري هفته ضمن ركوردشكني و ثبت پايين ترين 
سطح شاخص كل در س��ال جاري، معامالت هفته 
آخر ش��هريور را كليد زد. شاخص كل بورس تهران 
ديروز ۲۷ ش��هريور ۱۴۰۱ با افتي بيش از ۱۱ هزار 
واح��دي به كار خود پايان داد. افت ۱۱ هزار و ۱۸۳ 
واحدي ش��اخص باع��ث تثبيت در مح��دوده يك 
ميليون و ۳۷۷ هزار واحدي ش��د. شاخص هم وزن 
نيز با افتي نزديك به سه هزار واحدي به كانال ۴۰۱ 

هزار واحدي بازگشت.
ارزش معامالت خرد همچنان حاكي از ركود است 
و نهايت��ا در معامالت ديروز به ۲ ه��زار و۱۹۵ هزار 
ميليارد تومان رس��يد كه يك��ي از كمترين ارزش 
معامالت خرد در يك ماه گذش��ته است. همچنين 
حقيقي ها در پايان روز گذشته ۲۷۳ ميليارد تومان 

از بازار خارج كردند.
»قيستو« و »قش��رين« با ۸ و »سمگا« با ۷ ميليارد 
توم��ان بيش��ترين ها از لحاظ ورود پ��ول حقيقي 
بودن��د و »تف��ارس« ب��ا ۲۱، »بپ��اس« ب��ا ۱۷ و 
 »ش��پنا« با ۱۶ بيش��ترين خروج پول حقيقي را به 

ثبت رساندند.
در ميان صنايع، گروه قند و ش��كر ب��ا ۱۷ ميليارد 
تومان بيش��ترين و گروه فرآورده ه��اي نفتي با ۳۳ 
ميليارد تومان بيشترين خروج پول حقيقي را ثبت 
كردند. س��هام فوالد، ش��پنا، فملي، شستا، فارس، 
ش��بندر و... نيز به ترتي��ب بيش��ترين تاثير منفي 
روي ش��اخص را به ثبت رساندند. نمادهاي شستا، 
خساپا، خودرو، شپنا، خگستر و... نيز پرتراكم ترين 

سهم هاي روز يكشنبه در بورس تهران بودند.
ب��ورس تهران در طول هفته گذش��ته و ديروز وارد 
فاز جديدي ش��د كه مي توان از آن به عنوان دوران 
ثبت ضعيف ترين ركوردهاي سال ياد كرد. شاخص 
كل در پايين ترين سطح خود از ابتداي سال ۱۴۰۱ 

تاكنون قرار گرفته است. 
كارشناس��ان ني��ز معتقدند روند كنون��ي بورس با 
توجه به ريس��ك هاي پيرامون بازار كماكان ادامه 
خواهد داش��ت. البت��ه با توجه به توق��ف مذاكرات 
برجام و روش��ن تر شدن تكليف قيمت دالر در بازار 
آزاد، بس��ياري اميدوار بودند بازار سهام نيز شاهد 
تحوالت مثبتي باش��د. اما به نظر مي رسد واكنش 
بازار به اتفاقات اخير نه تنها مثبت نبوده بلكه ظاهرا 
بورس از هرگونه گش��ايش در زمين��ه رفع تحريم 

استقبال مي كند. 
اي��ن در حالي اس��ت كه بس��ياري از س��فته بازان 
بورس��ي تاكيد داش��تند كه بورس از احياي برجام 

اس��تقبال خواهد كرد. هرچند دالي��ل ديگري نيز 
براي رون��د كنوني بورس وج��ود دارد كه از جمله 
مهم ترين آنها مي توان به عملكرد دولت اشاره كرد. 
عملكردي كه باعث سرخوردگي بسياري از فعاالن 
بورس ش��ده اس��ت. فعاالني كه در طول انتخابات 
رياس��ت جمهوري ۱۴۰۰ ب��ه ش��عارهاي ابراهيم 
رييس��ي مبني بر ايجاد رونق در بازار س��رمايه دل 
بس��ته بودند. اما با توجه به ركوردشكني در بورس 
تهران به نظر مي رسد در كوتاه مدت نمي توان انتظار 

تغيير خاصي داشت.

   دالر و ب�ورس
اگر همين چند هفته گذشته بازار سهام به استقبال 
برج��ام رفته بود و نمادهاي ريالي ب��ازار، با افزايش 
حدود ۳۰ درصدي همراه شدند، حاال ورق برگشته 
و برجام از ديد بورس به پايان خود رس��يده اس��ت. 
نمادهاي ريالي هم راه رفته را برگشتند و در دو هفته 
گذشته اصالح حدود ۲۰ درصدي را تجربه كردند. 
قيمت دالر ك��ه اواخر مرداد ماه ت��ا كانال ۲۸ هزار 
تومان هم پايين آمده بود، ح��اال دوباره وارد كانال 

۳۱ هزار تومان شده است. 
اما با توجه به اهميت نمادهاي دالري و كاموديتي 
محور، آيا اين رش��د دالر محرك بازگشت شاخص 
كل مي شود؟ در شرايط كلي يك رابطه مثبت ميان 
قيم��ت دالر و ش��اخص كل برقرار اس��ت. اما چند 
عامل بازگشت بازار سهام را حداقل در كوتاه مدت با 

چاشني دالر را ترديد روبرو مي سازد؟
نكته اول اينكه همچنان ش��رايط برزخي برجامي 
ادام��ه دارد؛ هرچند كه برج��ام در دورترين حالت 
ممكن طي چند وقت گذشته قرار دارد اما همچنان 
شكس��ت آن رنگ قطعيت به خود نگرفته اس��ت. 
همين موض��وع مي تواند با تش��ديد نااطميناني به 
عنوان س��رعت گير بازار س��هام عمل كند. به ويژه 
آنكه گفته مي شود ادامه مذاكرات به بعد از انتخابات 

ميان دوره اي امريكا موكول شده است.
نكته دومي كه بايد توجه داش��ت اين اس��ت كه در 
صورت شكست برجام، حداقل با يك شوك منفي 
ناشي از تشديد تحريم هاي اقتصادي روبرو هستيم. 
به بيان ديگر، هر چند در ميان مدت احتماال شاهد 
حركت همسوي دالر و شاخص كل خواهيم بود اما 

در ابتدا بورس با يك شوك منفي ناشي از بازگشت 
احتمالي تحريم ه��ا روبرو خواهد بود. به ويژه اينكه 
در اين زمان، احتماال شاهد همراهي اروپا با امريكا 

خواهيم بود. 
هرچند در دفعه گذش��ته هم عماًل اروپ��ا با امريكا 
همراهي كرد اما حداقل در فضاي رسانه اي، به انتقاد 
از سياست هاي امريكا و ترامپ مي پرداخت. همين 
موضوع مي توان جو رواني منفي را به اقتصاد ايران 
و بازار سهام منتقل كند. به ويژه آنكه اقتصاد ايران 
طي چند سال گذش��ته و به طور مشخص در طول 

دهه ۹۰ بسيار آسيب پذيرتر شده است.
نكته س��وم هم ب��ه ش��رايط بازاره��اي جهاني باز 
مي گردد؛ همان گونه كه اش��اره شد، فعاًل نمي توان 
انتظار بهبود ش��رايط بازارهاي كاموديتي را داشت 
و همين موضوع مي توان اثر افزايش قيمت دالر بر 
صورت هاي مالي ش��ركت هاي صادرات محور را تا 

حدودي خنثي كند. 
بنابراين به نظر مي رس��د حداق��ل در كوتاه مدت، 
افزايش قيمت دالر نتواند به عنوان يك محرك براي 

بازار سهام و شاخص كل عمل كند.
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بورس در انتظار برجام
بورس ني�وز| رامين خدابنده، كارش��ناس بازار 
سرمايه عنوان كرد: تا زماني كه ابهام و ندانستن در 
بورس وجود دارد كندي در روند آن نيز مش��اهده 
مي ش��ود. اين نگراني تنها مختص به بورس تهران 
نيس��ت بلكه در ديگر بازار ها نيز شاهد اين موضوع 
هس��تيم. در بازار س��هام به دليل دوراهي برجام و 
ابهامات ناش��ي از آن س��هامداران با ترديد مواجه 
هس��تند و خريد خود را به تعوي��ق انداخته اند. در 
ش��رايط فعلي اگر خريدي نباشد به تبع آن تقاضا 
نيز كم مي ش��ود. عرضه روند صعودي خود را دارد، 
اما كس��ي نمي داند تقاضا به كدام س��مت حركت 
مي كند و با توجه به ضرر هاي قبل ابتدا مسير حركت 
خود را مشخص خواهد كرد. وي افزود: پس نتيجه 
مي گيريم در ش��رايط فعلي مي��ان عرضه و تقاضا 
تعادلي وجود ندارد. حجم نقدينگي كه مهم ترين 
ش��اخصه بازار شناخته مي ش��ود، پايين است. در 
چنين حالتي روندي آرام را در بازار س��هام تجربه 
مي كنيم كه عمده بازار نيز حركتي چنداني نخواهد 
داشت. اين فعال بازار سهام بيان كرد: شوراي حكام 
به دنبال تش��كيل جلسه اس��ت كه نتيجه آن نيز 
ابهامات را مي افزايد. بايد منتظر مشخص شدن نظر 
كنگره هم ماند و همچنين در منطقه قطر تمايلي 
به رفع اين ابهامات ديده نمي شود. چراكه به دنبال 
برگزاري جام جهاني است. موضوع ابهام برجام در 
تم��ام بازار هاي مالي ديده مي ش��ود. حتي در بازار 
سكه و ارز شاهد آن رونق قبل نيستيم، ولي در بازار 
س��هام اين ابهام سهم است. وي ادامه داد: كشور به 
دليل احتياج منطقه به نف��ت در حال فروش اين 
محصول اس��ت، در چنين حالتي ارزپاشي صورت 
مي گيرد، بنابراين توافق برجام جنبه هاي مختلفي 
پيدا مي كند. نحوه توافق و ش��مايل آن مهم است 
بايد در اين باره شفاف سازي شود، به نظر نمي رسد 
شفاف سازي رخ دهد چراكه نهاد هاي زيادي درگير 
ماجرا هس��تند. در اين بين، اما به نظر مي رسد در 
صورت توافق برجامي ش��كي وارد مي شود و دالر 
رشد مي كند. خدابنده تشريح كرد: ابهام برجام بايد 
مرتفع ش��ود، زيرا تمام نظريات را با انحراف زيادي 
مواجه كرده است. از سوي ديگر برجام طيف هاي 
مختلف دارد، جهت اين طيف بايد مشخص شود. 
اگر اين توافق به سازمان ملل نرود مي توان نرخ دالر 
را پيش بيني و صنايع پيشتاز را هم معرفي كرد. اگر 
سازمان ملل اقدامي نكند باز هم بورس مي تواند يكي 
از پيشنهادات سرمايه گذاري باشد. اگر سازمان ملل 
مراودات با ايران را ممنوع كند مرحله خطرناك است 
و در بررسي گذشته شاهد اين موضوع خواهد بود. 

چند ميليون ورقه بهادار كااليي 
دست به دست شد؟

بازار گواهي سپرده در هفته منتهي به ٢۵ شهريور شاهد 
دست به دست شدن ١١ ميليون و ۵۵ هزار ورقه بهادار 
مبتني بر كاال به ارزش بيش از ٣٠٢ ميليارد تومان بود 
كه نس��بت به هفته قبل از آن، افزايش ۴ درصدي در 
حجم و ۴١ درصدي در ارزش داش��ت. سكه از لحاظ 
ارزش و سيمان از لحاظ حجم، برتر از ساير دارايي ها، در 
مقام نخست ايستاد. در بازار گواهي سپرده كااليي در 
بورس كاالي ايران در هفته اي كه گذشت، ١١ ميليون و 
۵۵ هزار و ۳٣ ورقه بهادار مبتني بر كاال به ارزش نزديك 
٣٠٢ ميليارد تومان دست به دست شد. ارزش معامالت 
هفته منتهي به ١٨ شهريور، نزديك ٢١۵ ميليارد تومان 
براي ١٠ ميليون و ۶٣٣ هزار و ٩٠ ورقه بهادار مبتني بر 
كاال بود.در جريان معامالت هفته گذشته در بازار مالي 
بورس كاال، يك ميليون و ٣٩۴ هزار و ٢٠٠ اوراق گواهي 
س��پرده سكه طال در حالي دست به دست شد كه اين 
دارايي پاي��ه ارزش بيش از ١٩٩ ميليارد تومان را ثبت 
كرد.اوراق مبتني بر طال با كسب سهم ۶۶ درصدي در 
ارزش معامالت، جايگاه نخست و با سهم ١٢ درصدي 
در حجم معامالت، رتبه س��وم بازار را پس از سيمان و 
زعفران از آن خود كرد. سيمان با ثبت معامله ٧ ميليون 
و ۵٠٠ هزار گواهي سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم 
از آن خ��ود كرد و ارزش معامالت اين دارايي بيش از ۵ 
ميليارد و ٧۴٠ ميليون تومان شد. سهم اين دارايي از 
حجم كل معامالت ۶٨ درصد بود و از لحاظ حجم در 
جايگاه نخست ايستاد. در هفته منتهي به ٢۵ شهريور، 
يك ميليون و ٧۵۵ هزار و ٣١٣ گواهي سپرده زعفران 
نيز به ارزش بيش از ۶٣ ميليارد و ٩١ ميليون تومان 
دست به دست شد كه اين دارايي پايه، رتبه دوم در 
حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص داد. سهم 
زعفران از حجم كل معام��الت ١۶ درصد و از ارزش 
كل معامالت ٢١ درصد برآورد شد. ارزش معامالت 
۴٠۵ هزار و ۵٢٠ گواهي س��پرده شيشه نيز از رقم 
٣۴ ميليارد تومان فراتر رفت و اين دارايي توانست 
مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سكه و زعفران از 
آن خود كند. اين دارايي پايه، سهم ١١ درصدي 

را از لحاظ ارزش كل معامالت از آن خود كرد.

عرضه خودروهاي جديد
در بورس كاال

در آخرين چهارشنبه تابستان امس��ال، عرضه دوباره 
خودروي پرطرفدار گروه بهمن يعني ديگنيتي در چهار 
رديف و خودروي كارا در دو رديف روي تابلوي معامالت 
بورس كاالي ايران خواهد رفت.براساس اطالعيه عرضه 
بورس كاالي ايران، روز چهارشنبه ٣٠ شهريور ماه ٣٨ 
خودروي ديگنيتي سفيد )تريممشكي(، ٣٨ خودروي 
ديگنيتي سفيد )تريم قرمز(، ٣٨ خودروي ديگنيتي 
مشكي )تريم مشكي(، ديگنيتي مشكي )تريم قرمز( 
هر يك باقيمت پايه ٨٢١ ميلي��ون و ۵٠٠ هزار تومان 
روي تابل��و مي رود. همچنين تاالر خ��ودروي بورس 
كاال چهارشنبه هفته بعد ميزبان عرضه ١٧۵ دستگاه 
كاراي تك كابين گروه بهمن با قيمت پايه ٢٩١ ميليون 
و٣٠٠ هزار تومان و ۱۲۱ دستگاه كاراي دو كابين با 
قيمت پايه ۳۰۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

واريز سود 2 ميليوني سهام عدالت
فارس| سهام عدالت از زماني كه وارد عرصه اقتصادي 
كشور شد تا هم اكنون اخبار مختلفي را پيرامون خود 
ديده است. يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه در ماه هاي 
گذشته مورد توجه قرار گرفته است به موضوع واگذاري 
سهام به جاماندگان مرتبط مي شود. جاماندگان سهام 
عدالت كه در سال هاي دهه ۸۰ نتوانستند سهام خود 
را دريافت كنند، اين روزها منتظر تصميم دولت براي 
واگذاري سهام هستند. از ديگر سو، افرادي كه در سال 
۹۹، روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند، هنوز تكليف 
سهام خود را نمي دانند. ۳۰ ش��ركت سرمايه گذاري 
مرتبط با س��هام عدالت در استان ها تشكيل شده و از 
اين تعداد ۲۶ ش��ركت سرمايه گذاري استاني در سال 
۹۹ در بازار دوم بورس پذيرش ش��ده و نماد آنها درج 
ش��د. گرچه هم اكنون همه نمادهاي ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري عدالت به دليل تعيين تكليف نشدن 
مجامع اين شركت ها و هيات مديره آنها متوقف هستند 
و معامله نمي ش��وند. پيمان حدادي، مش��اور رييس 
سازمان بورس با بيان اينكه پيش بيني مي شود سود 
سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، اظهار داشت: 
سهامداران سهام عدالت يك ميليون توماني حدود ۲ 
ميليون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار توماني در حدود 
يك ميليون و يكصد هزار تومان س��ود سهام عدالت 
دريافت خواهند كرد. مشاور رييس سازمان بورس در 
امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرايي شدن سود 
سهام عدالت تاكيد كرد: اگر شركت هاي سرمايه پذير 
سهام عدالت همكاري الزم را انجام دهند، امكان دارد 
برنامه ريزي به نحوي انجام شود كه واريز سهام عدالت 
طي ۲ مرحله، مثال انتهاي پاييز ۱۴۰۱ و انتهاي زمستان 
۱۴۰۱ پرداخت شود. دستيار ويژه رييس سازمان بورس 
ادامه داد: در هفت شركت سرمايه گذاري استاني كميته 
تخلفات س��ازمان بورس به دليل اح��راز تخلف اقدام 
به سلب صالحيت هيات مديره اين شركت ها كرده و 
همچنين به خاطر عدم اجراي آيين نامه سهام عدالت 
امكان بارگذاري اطالعات بر روي سامانه كدال وجود 
ندارد و بنابراين هر شركتي نتواند اطالعات خود را در 
كدال اعالم كند، نماد آن تعليق مي شود. حدادي تصريح 
كرد: صورت هاي مالي شركت هاي استاني بايد طبق 
استاندارد حس��ابداري انجام شود. در زمان بازگشايي 
نمادهاي س��هام عدالت اس��تاني عمدتًا زير NAV يا 
ارزش ذاتي سهام در بازار معامله مي شد و يكي از داليل 
آن نبود بازارگردان حرفه اي در اين نمادها بوده است. در 
حالي كه شوراي عالي بورس قباًل مصوب كرده بود 
كه صندوق توسعه بازار نقش بازارگردان براي سهام 
عدالت داشته باشد. هادي قوامي، معاون حقوقي و 
امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي، ساماندهي 
و ارتقاي س��طح فعاليت شركت هاي تعاوني سهام 
عدالت را از مهم ترين برنامه هاي مش��ترك وزارت 
ام��ور اقتصادي و دارايي و وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي عنوان ك��رد. وي ادامه داد: حفظ و ترويج 
فرهنگ تعاون جهت پيشبرد امور در سطوح مختلف 
اقتصادي و اجتماعي بسيار سودمند است. حسين 
قربان زاده رييس س��ازمان خصوصي سازي، گفت: 
سهام عدالت بازماندگان حمايتي منتظر تصويب 
دولت اس��ت و مصوبه هيات دولت براي اختصاص 
سهام عدالت به جاماندگان ۲ دهك تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي منتظر تصويب نهايي دولت است.

اما و اگرهاي افشاي 
قرارداد سرخابي ها

تسنيم| بعد از ۳۰ سال مطالبه عمومي براي واگذاري 
دو باشگاه استقالل و پرسپوليس به بخش خصوصي 
اين فرآيند با يك مدل جديد انجام شد. به گفته رييس 
سازمان خصوصي س��ازي اين روند )افزايش سرمايه 
از محل صرف س��هام با س��لب حق تقدم(، يك مدل 
جديدي براي بازار س��رمايه بود. يعني براي اولين بار 
به صورت همزمان شركت هم در بورس وارد مي شد، 
هم افزايش س��رمايه مي داد. بر همين اساس برخي 
شركت هاي ديگر نيز تقاضاي ورود به بازار سرمايه از 
همين روش را ارايه كرده اند. اين شيوه عالوه بر اينكه 
منجر به عرضه ش��ركت در بازار سهام مي شود، باعث 
شفاف شدن فرآيند هاي مالي و تزريق مستقيم درآمد 
حاصل از واگذاري س��هام، به خزانه داري كل كشور و 
همچنين حساب هاي شركت نيز مي گردد. در نتيجه 
از اين روش هم خود باش��گاه استقبال مي كنند و هم 
وزارت ورزش به عنوان دستگاه دولتي. از طرف ديگر 
حاال با دو شركت بورسي شفاف مواجه هستيم كه در 
آينده امكان عرضه بلوكي بخش ديگري از سهام آنها 
نيز وجود دارد. وي در خصوص افش��اي اطالعات اين 
ش��ركت كه از طريق افزايش س��رمايه از محل صرف 
سهام با س��لب حق تقدم وارد بازار شده اند، گفت: اين 
دو باشگاه حاال يك شركت تلقي مي شوند و بايستي 
صورتهاي مالي آنها افشا شود. صورت هاي مالي سال 
۱۳۹۹ آنها در دسترس است. اگر مجامع اين شركت 
برگزار ش��ود، صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 
۱۴۰۰ نيز باشد افشا شود. قربان زاده، با اشاره به اينكه، 
مجموع ارقام قرادادهاي بازيكنان و كادر فني نكته اي 
جداگانه است؛ گفت: دعوايي كه امروز وجود دارد اين 
است كه )ظاهرا( استقالل و پرسپوليس در سال جاري 
موظف اند بالفاصله بعد از ثبت قرارداد، در س��ازمان 
ليگ، اطالعات مربوطه را افشا كنند. اين درحالي است 
كه دو باشگاه به عنوان زير مجموعه هاي شركت هاي 
بورس��ي تلقي مي ش��وند بايد صورت مالي خود را در 
نهايت افش��اء كنند. رييس سازمان خصوصي سازي 
گفت: يكي از پيگيرهاي مس��تمر رسانه اي اين است 
كه تك تك قراردادها به صورت مجزا اعالم بشود، اين 
پيشنهاد را به سازمان بورس ارايه داديم، بر اين اساس 
آخرين پيشنهادها در دست بررسي است، ولي فرض 
كنيد ثبت كامل اطالعات در سازمان ليگ هم انجام 
شد، اما افش��اي قراردادهاي تك تك بازيكنان و كادر 
فني پرسپوليس و استقالل بايد حتمًا در كنار افشاي 
اطالعات باش��گاه هاي زير مجموعه هفت يا هش��ت 
شركت بزرگ صنعتي � معدني حاضر در بورس باشد.

شاخص بازار سرمايه بيش از 11هزار واحد ريخت 

بورس در عمق ركود

»تعادل« گزارش مي دهد

تعيين تكليف بورس بين الملل با برجام
چند س��الي مي ش��ود كه بحث راه ان��دازي بورس 
بين الملل در كشور مطرح شده؛ اما امسال شوراي 
عالي بورس در تصميمي مجوز راه اندازي اين بورس 
را صادر كرد. بورس بين الملل چيست و چه كاربردي 
در اقتصاد كش��ور دارد؟ در اولين روز ش��هريورماه 
امس��ال مجيد عش��قي، رييس س��ازمان بورس از 
موافقت اصولي شوراي عالي بورس براي راه اندازي 

بورس بين الملل خبر داد.
قرار اس��ت بورس بين الملل مناطق آزاد، پنجمين 
بورس كشور با س��رمايه اوليه ۳۰ ميليون يورويي 
باشد. هدف از تاسيس اين بورس تامين مالي ارزي 
پروژه ه��اي صنعت��ي و عمراني اس��ت. در تركيب 
سهامداران اين بورس افزون بر سهامداران داخلي، 
الزم اس��ت س��هامداران خارجي نيز حضور داشته 

باشند.
در اينجا يك سوال مطرح مي ش��ود كه با وضعيت 
فعلي كشور و كسري بودجه در تمامي حوزه ها اين 
سرمايه ۳۰ ميليون يورويي از كجا تامين مي شود؟ 
فرض بگيريم كه سرمايه اوليه بدون هيچ ضربه اي به 
بخش هاي ديگر كشور تامين شد، با وجود تحريم ها 
چگونه مي توانيم ميزبان خوبي براي سرمايه گذاران 

خارجي باشيم؟
كارشناسان و تحليلگران بازار سرمايه عقيده دارند 
كه بورس بين الملل ماهيت خوب و درس��تي دارد 
اما در ش��رايط فعلي مي تواند براي اقتصاد كش��ور 
هزينه س��از باش��د. نبايد تصور ورود چند ميليوني 
س��رمايه گذاران خارجي را داش��ت. چرا كه ايران 
تحريم اس��ت و به واسطه تحريم ها و مشكالت نقل 
و انتقال پ��ول احتماال س��رمايه گذاران خارجي از 
سرمايه گذاري در ايران استقبال نكند. اين موضوع 
را نبايد فراموش كرد كه بورس هاي ايران توس��ط 
مس��ووالن دخالت و كنترل مي شوند و اين موضوع 
خود مانع س��رمايه گذاري در بورس  ه��اي ايران به 

حساب مي آيد.
در چند م��اه اخير خبرهاي مختلف��ي از مذاكرات 
برجام رس��يده كه برخي ازآنها مثبت و برخي ديگر 
منفي بوده ان��د. با وجود اين اخب��ار مي توان گفت 
كه هنوز تكليف مذاكرات برجام مش��خص نيست 
و بالتكليفي تاثير منفي روي اقتصاد كش��ور دارد. 
بنابراين در ش��رايط فعلي افتتاح بورس بين الملل 

يك تناقض به شمار مي آيد.
كارشناس��ان مي گويند ك��ه مذاك��رات در حالت 
بالتكلي��ف قرار گرفت��ه و اين موض��وع تاثير منفي 
روي اقتصاد كشور دارد. برخي از تحليلگران عقيده 
دارند با وجود تحريم ها افتتاح بازاري با عنوان بورس 

بين المل��ل هزينه اضافه به اقتصاد كش��ور تحميل 
مي كند. اگر مذاكرات به نتيجه نرس��د و تحريم  ها 
افزايش يابد، افتتاح يك ب��ازار بين الملل تنها زيان 
درپي دارد. از سوي ديگر اگر تحريم ها كاهش يابد 
ي��ا توافقي صورت بگيرد. اين ب��ازار مي تواند صرفه 

اقتصادي بسيار زيادي براي كشور داشته باشد.

   مزايا و معايب بورس كاال
احسان رضاپور، كارش��ناس بازار سرمايه در پاسخ 
به اين پرس��ش كه، مهم تري��ن دغدغه هاي بورس 
بين الملل ايران چيس��ت؟ گفت: يكي از مهم ترين 
مش��كالت و دغدغه هاي ب��ورس بين الملل ايران، 
مش��كالت تحريم و ع��دم اقبال س��رمايه گذاران 

خارجي براي حضور در ايران است.
او در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران تاكيد كرد: الزم 
به ذكر اس��ت كه، رويكرد اساس��ي تشكيل چنين 
بورسي تا حدودي مقابله با تحريم ها مي تواند باشد 
و ايجاد اين بستر عمال مي تواند به يكي از بازو هاي 
قدرتمند اقتص��اد مقاومتي و مبارزه ب��ا تحريم ها 
تبديل ش��ود. مي توان ب��ا جذب س��رمايه گذاران 
كوچك تر گام هاي ابتدايي را برداش��ت و در ادامه با 
رشد اين بازار و جذب س��رمايه گذاران بزرگ تر، به 

هدف نهايي رسيد.
اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: شرط موفقيت 
بورس بين المللي در دو بخش خالصه مي شود، ساز 
و كار هاي داخلي در ايران بس��يار منسجم و اعتماد 
آفرين باشد تا بيش��ترين جذب امكان پذير شود و 

مشكالت داخلي باعث عدم اقبال نشود، با مشاوره  
تخصصي در زمينه  حقوق بين المللي و به خصوص 
حقوق تجاري، س��از و كار هايي ك��ه مي تواند براي 
س��رمايه گذاران خطر آفرين باش��د را شناسايي و 
مديريت كرد، سرمايه گذاراني شناسايي شوند كه در 
حال حاضر ارتباط زيادي با كشور هاي تحريم كننده  
ايران نداشته باش��ند و عمال نسبت به خطر تحريم 

توسط آمريكا بي تفاوت باشند.
كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا در ديگر كشور ها بورس بين الملل وجود دارد؟، 
تشريح كرد: پذيرفته شدن و فعاليت يك شركت در 
بازار سهام چند كشور نيازمند ساز و كار و ارتباطات 

بين المللي است. 
پس با توجه به موارد مطرح شده مي توان ادعا كرد 
كه بس��ياري از كش��ور ها از اين نوع بورس استفاده 
مي كنند و در آينده نيز توسعه  بيشتري در اين حوزه، 

شاهد خواهيم بود.
رضاپور در خص��وص كاركرد هاي بورس بين الملل 
بيان ك��رد: ايج��اد رينگ ه��اي بين المللي عرضه  
مواد خام مانند نفت، س��نگ آهن، فوالد و...، ايجاد 
رينگ هاي بين المللي عرض��ه  مواد با ارزش افزوده  
باالي پتروشيمي و شيميايي به صورت خرد و عمده، 
ايجاد رينگ ه��اي بين المللي عرض��ه  محصوالت 
كشاورزي و دامي و تسهيل صادرات اين محصوالت 

از كاركردهاي بورس بين الملل است.
او افزود: ايجاد بازار بورس بين المللي براي فعاليت 
س��رمايه گذاران خارج��ي در بازار ب��ورس ايران به 

صورت تسهيل ش��ده و مزاياي خاص، ايجاد بستر 
مناسب براي پذيرش شركت هاي معتبر ايراني در 
بازار هاي بورس س��اير كشور هاي هم رده يا پيشرو 
در زمينه  خدمات مالي و بورس از ديگر مزاياي اين 

بورس است.
رضاپور در خصوص يكي ديگر از راهكار ها در جهت 
موفقيت ب��ورس بين الملل گفت: جذب س��رمايه  
خارجي يعني كمتر تحريك كردن عوامل تورم زا. 
يكي از مهم ترين راهكاري تامين مالي به طوري كه 
تورم س��نگين ايجاد نكند جذب س��رمايه  خارجي 
اس��ت. در اقتصادي مانند، اقتص��اد ايران كه تغيير 
آرمان ه��اي داخلي ب��راي تامين مال��ي يا گردش 
هدفمند س��رمايه عمدتا به افزاي��ش تورم مخرب 
مي انجام��د، يك��ي از بهتري��ن و ك��م عارضه ترين 
روش هاي تامي��ن مالي، س��رمايه گذاري خارجي 

است.
او بيان كرد: از طرف ديگر مناطق آزاد در ايران از نظر 
قانون و رعايت استاندارد ها شرايط آسان تري دارند 
و با توس��عه  اين مناطق عمال قدرت صادراتي ايران 
به صورت تصاعدي رش��د خواهد نمود و بي شك با 
تامين بيش��تر ارز وضعيت كل��ي اقتصاد مطلوب تر 

مي شود.
كارش��ناس ب��ازار س��رمايه اظه��ار ك��رد: يكي از 
بزرگ ترين مش��كالت ما در اي��ران تجربه كردن، 
تجربه  كش��ور هاي ديگر اس��ت و عمال، س��از و كار 
حرف��ه اي و مداومي وجود ن��دارد تا م��ا بتوانيم از 
تجربيات ارزش��مند ش��ركت هاي پيش��رو در اين 
زمينه استفاده كنيم. با ايجاد سهولت براي حضور 
ش��ركت ها و س��رمايه گذاران خارج��ي در بورس 
بين المللي عمال اين مشكل تا حدودي حل مي شود 
و به شرط مديريت درست قطعا باعث توسعه  سريع 

ايران خواهد شد.
رضاپ��ور در نهايت گفت: س��رمايه گذاران خارجي 
باعث تولد شركت هاي چند مليتي مي شوند، يكي 
از مهم ترين دستاورد هاي مشاركت سرمايه گذاران 
خارجي در ش��ركت هاي ايراني، چند مليتي شدن 
يك ش��ركت است. در اقتصاد اين مفهوم بر همگان 
آش��كار اس��ت كه اگر مي خواهيم يك ش��ركتي را 
س��ال هاي زيادي زنده نگهداريم به طوري كه عمر 
ش��ركت محدود به عمر موسس��ين يا مالكين آن 
نباش��د، بايستي شركت ها را س��هامي كرد. تبديل 
شركت ها از سهامي خاص يا شخصي به شركت هاي 
س��هامي عام عمال باعث مي ش��ود با تغيير ساختار 
مالكيتي آن عمال عمر شركت ديگر به عمر مالكان 

محدود نباشد.



گروه راه و شهرسازي|
در پي افت معنادار تعداد پروانه هاي صادره براي س��اخت 
وساز در ش��هر تهران طي ثلث اول سال جاري به حدود 6 
هزار فقره و همچنين ركورد هاي كاهنده اين شاخص در 
فصول مختلف سال گذشته، مركز پژوهش هاي مجلس 
پيش بيني كرد، رش��د بخش س��اختمان در سال ۱۴۰۱ 
حدود منفي ۳.۴ درصد باش��د. البته اين برآورد در صورت 
تداوم روند طي شده در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست 
آمده و در صورتي كه طرح جهش ملي مسكن در ادامه سال 
جاري به صورت جدي دنبال شود مي تواند رشد اين بخش را 
به دنبال داشته باشد. اين در حالي است كه تاكنون تحركات 
انجام ش��ده و آمارهاي ارايه شده درباره انبوه سازي دولتي 
از سوي مسووالن انعكاس��ي در داده هاي آماري مربوط به 
صدور پروانه هاي ساختماني يا ميزان گسترش فعاليت هاي 
ساختماني )شامخ كل ساختمان( نداشته است. در اين حال، 
بنا بر اعالم مركز پژوهش هاي مجلس، بررسي هاي بانك 
مركزي از رشد منفي 6.۹ درصدي و مركز آمار از مثبت ۳.۹ 
درصدي بخش مسكن و ساختمان در سال ۱۴۰۰ حكايت 
دارد.به گزارش مهر، مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي 
در خصوص »تحليل عملكرد سه ماهه اول امسال اقتصاد 
ايران و همچنين برآورد رشد اقتصادي سال ۱۴۰۱« عالوه 
بر تحليل بخش مسكن و ساختمان، به تحليل بخش هاي 
كش��اورزي، نفت، صنعت، معدن، خدمات و اقتصاد كالن 
كش��ور نيز پرداخته اس��ت.در اين گ��زارش درباره بخش 
ساختمان با تقسيم اين بخش به دو حوزه مسكوني و ساير 
ساختمان ها، آن را يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي 
مي داند. چون بخش ساختمان و مسكن در انتهاي زنجيره 
توليد بوده و بخش هاي زي��ادي از بخش ها و صنايع مولد 
شامل توليد نهاده هاي ساختماني و نيز حمل و نقل را درگير 
مي كند. مركز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش با اشاره 
به تفاوت هاي عجيب آماري بانك مركزي و مركز آمار در 
خصوص رشد اقتصادي بخش مسكن و ساختمان مي افزايد: 
از نظر بانك مركزي سرمايه گذاري در بخش ساختمان رشد 
منفي 6.۹ درصدي و از نظر مركز آمار مثبت ۳.۹ درصدي در 
سال ۱۴۰۰ داشته است.همچنين بررسي تعداد پروانه هاي 
ساختماني صادره واحدهاي مسكوني مناطق شهري كشور 
حاكي است كه در تمام فصول سال ۱۴۰۰ رشد اين شاخص 
)تعداد پروانه هاي ساختماني صادره( منفي بوده و لذا رشد 
منفي سرمايه گذاري در بخش مسكن و ساختمان مشهود 
است. مركز پژوهش هاي مجلس درباره سرمايه گذاري در 
پروژه هاي عمراني نيز با اشاره به تورم باالي هزينه هاي اجراي 
اين بخش، از كاهش شديد اين فعاليت ها خبر داده است. 
اين مركز مي گويد: عملكرد بودجه عمراني دولت در س��ه 
ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان مي دهد كه رشد سرمايه گذاري 
در ساختمان هاي غيرمسكوني دولتي در اين دوره منفي 
بوده؛ زيرا مخارج پروژه هاي عمراني نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به صورت اسمي ۹6.۴ درصد كاهش داشته 
كه با در نظر گرفتن تورم ۳۷ درصدي، به معناي افت شديد 

سرمايه گذاري دولتي در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ است.

  افت سرعت رشد قيمت مسكن در مرداد
در حالي كه درتير ماه امسال نسبت به خرداد ماه، رشد ماهانه 
قيمت مسكن ۵.۸ درصد و در خرداد ماه امسال نسبت به 
ارديبهشت سال جاري ۸.۴ درصد بود كه نشان از نرخ باالي 
رشد ماهانه قيمت مسكن در سال جاري داشت، اما در مرداد 
امسال نسبت به تير ماه شاهد افزايش ۲.۵ درصدي قيمت 
مسكن بوديم كه ترمز رشد ماهانه قيمت مسكن به ناگهان 
كشيده شد.اين در حالي است كه تعداد معامالت شهر تهران 
نيز كاهش معناداري در يك ماهه مرداد امسال نسبت به تير 
سال جاري نشان داد. به خصوص كه در ماه هاي ارديبشهت 
تا تير امسال تعداد معامالت باالي ۱۰ هزار فقره بود و حتي در 
خرداد امسال ۱۳ هزار فقره معامله را هم رد كرد. اما در مرداد 
ماه تنها كمي بيش از ۷ هزار معامله مسكن ثبت شده بود.
كارشناسان اقتصادي مسكن معتقدند رابطه معناداري ميان 
تعداد معامالت مسكن، متوسط قيمت آن در شهر تهران و 

ارزش دالر وجود دارد.به گفته كارشناسان اقتصاد مسكن، 
علت كشيده شدن ترمز رشد ماهانه قيمت مسكن در مرداد 
امسال اين بود كه بسياري از خريداران به انتظار شنيدن خبر 
توافق مجدد ايران با طرف هاي مذاكره، از بازار خارج شدند.

اين در حالي است كه در ۵ ماهه ابتدايي امسال، قيمت 
مسكن افزايش كمتر از ۲۰ درصدي را تجربه كرده و از 
متوس��ط متري ۳۴ ميليون تومان در فروردين ماه به 
متري ۴۲ ميليون تومان در تيرماه رسيد، اما انتشار برخي 
اخبار در ماه گذشته مبني بر احتمال دستيابي به توافق 
در مذاكرات بين المللي، از اين روند كاست و سبب شد 
تا متوسط قيمت مسكن پايتخت از متري ۴۱ ميليون و 
۷۰۰ هزار تومان به ۴۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان افزايش 
يابد.گفته مي شود اين ثبات نسبي قيمت مسكن در نيمه 
تابستان امسال ناشي از روند كاهش قيمت دالر به كمتر 

از ۲۸ هزار تومان در برخي روزهاي مرداد ماه بود.

   هر متر مسكن در تهران معادل هزار دالر؟
در روزه��اي اخير با افزاي��ش مجدد ن��رخ دالر در بازار 
و بازگش��ت آن به دامن��ه باالي ۳۰ ه��زار تومان، برخي 
پيش بيني ها حاكي از احتمال افزايش مجدد نرخ رشد 
ماهانه قيمت مس��كن در پايان ماه جاري است.به گفته 
كارشناس��ان اقتصادي، همراهي دالر و مس��كن چه در 
كوتاه مدت و چه در بلندمدت در اقتصاد كش��ور مشهود 
است؛ نمودارهاي همراهي دالر و مسكن نشان مي دهد 
در تهران متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني به 
هزار دالر مي رسد.در حال حاضر بر اساس آخرين گزارش 
بازار مسكن شهر تهران طي معامالت مرداد ماه، متوسط 
قيمت هر متر مسكن در تهران ۴۲ ميليون و ۷۰۰ هزار 
تومان اس��ت. چنانچه گزاره »هر متر مس��كن در تهران 
معادل هزار دالر« را بپذيريم، و نيز با احتس��اب هر دالر 
آزاد ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان كه ه��زار دالر آن معادل ۳۱ 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان اس��ت، حباب قيمت مسكن 
در پايتخت حدود ۱۱ ميليون تومان )۱۰ ميليون و ۹۰۰ 
هزار تومان( خواهد بود.اما در صورتي كه متوسط قيمت 
هر متر مسكن را فقط براي مناطق ۱۹ گانه تهران و بدون 
در نظر گرفتن ۳ منطقه اول پايتخت )مناطق ۱، ۲ و ۳( 
كه بيشترين فشار قيمتي را به كل شهر تحميل مي كنند، 
محاس��به كنيم، به عدد حدوداً ۳۳ ميليون و ۷۹۴ هزار 
تومان براي متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در پايتخت 
مي رسيم.در اين صورت، حباب واقعي قيمت مسكن در 
تهران )يعني مقايسه هر متر مسكن با هزار دالر( حدوداً 

۲ ميليون تومان )يك ميليون و ۹۹۴ هزار تومان( است.

   عامل رشد قيمت مسكن، صرفًا دالر نيست
در همين رابطه، روزبه مالكي، كارشناس اقتصاد مسكن 
در گفت وگو با مهر با بيان اينكه مذاكرات بين المللي بر 
معامالت مسكن در ماه گذشته تأثير گذاشت اظهار 
ك��رد: اينكه فكر كنيم ممكن اس��ت قيم��ت دالر با 
دستيابي به توافق به زير ۲۰ هزار تومان برسد، بسيار 
بعيد اس��ت؛ ممكن اس��ت در كوتاه مدت نرخ دالر به 
زير ۲۵ هزار تومان كاهش يابد اما به س��رعت و ظرف 
يك ماه بار ديگ��ر به نرخ هاي ب��االي ۲۵ هزار تومان 
برمي گردد.وي افزود: در اين صورت بازار مس��كن نيز 
دچار ركود تقريبي مي شود ضمن اينكه بعيد است به 
كاهش قيمت منجر شود اما از وقوع رشدهاي ناگهاني 
و جهشي هم ديگر خبري نيست ولي اگر نرخ دالر در 
قيمت هاي زير ۲۵ هزار تومان ثابت بماند، در بلندمدت 
هم قيمت مسكن روند كاهشي به خود خواهد ديد. اما 
در صورت توقف دالر در دامنه قيمتي ۲۵ تا ۲۹ هزار 
تومان، كاهش قيمت مس��كن نخواهيم داشت.اين 
كارش��ناس اقتصاد مسكن با اشاره به احتمال وجود 
گزينه ديگري همچون ادام��ه مذاكرات بين المللي 

ايران با شرايط فعلي گفت: ممكن است در اين صورت 
نرخ دالر كمي افزايشي باشد و درنتيجه روند افزايشي 
بازار مسكن نيز رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدي قيمت خواهد 
بود.وي در پاس��خ به اينكه آيا ايده »هر متر مسكن 
در تهران، مع��ادل هزار دالر« صح��ت دارد؟ يادآور 
شد: در بلندمدت مي توان اين گزاره را تأييد كرد اما 
دوره هايي داشتيم كه هر متر مسكن ۱۷۰ دالر بود و 

دوره اي هم بود كه هر متر مسكن ۱۷۰۰ دالر.

  تورم هم به ضرر سازنده، هم خريدار 
مالكي ادامه داد: در كنار دالر، نهاده هاي ساختماني خصوصًا 
زمين نيز در ارزش قيمت مسكن موثر هستند در حال حاضر 
مهم ترين عامل تعيين قيمت مسكن در پايتخت زمين 
است كه هنوز تأمين نشده است.وي تأكيد كرد: افزايش 
جهاني قيمت فوالد و سيمان هم در رشد قيمت مسكن 
تأثير داشته اند؛ رشد قيمت مسكن حتي به سازنده ها هم 
ضربه زده و سبب شده تا رشد هزينه هاي ساخت مسكن 
را در پي داشته باشد كه هم حاشيه سود ساخت را به شدت 
كاهش دهد و هم از كاهش قيمت مسكن جلوگيري كند.
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تعطيلي ۳ ايستگاه مترو
در روز ۳۱ شهريورماه

ايستگاه هاي متروي »ش��اهد، باقرشهر و خط فرودگاه 
ام��ام خمين��ي)ره( « همزمان با مراس��م رژه نيروهاي 
مسلح پذيرش مسافر ندارند. به گزارش تسنيم، مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه اعالم كرد: با توجه به برگزاري مراسم رژه 
نيروهاي مس��لح در جوار حرم مطهر امام خميني )ره(، 
قطارهاي مترو در روزپنجش��نبه ۳۱ شهريورماه سال 
جاري، از ابتداي صبح تا پايان مراسم در ايستگاه هاي شاهد 
و باقرشهر واقع در خط يك مسافرگيري نخواهند داشت. 
خط فرودگاه امام خميني )ره( نيز از ابتداي صبح تا پايان 
مراسم در روزپنجشنبه ۳۱ شهريور پذيرش مسافر ندارد 
و پس از پايان مراسم حركت قطارها و پذيرش مسافر به 
صورت عادي و بر اساس برنامه زمان بندي انجام مي شود.

رشد ۱۵۷ درصدي معامالت 
خانه هاي ۲۰ سال به باال 

درحالي معامالت مسكن ش��هر تهران در مردادماه رشد 
منف��ي ۲۴ درصدي را ثب��ت كرده كه همچنان س��هم 
واحدهاي مس��كوني ۲۰ سال به باال در معامالت در حال 
افزايش است.  به گزارش تس��نيم، بر اساس آمار رسمي 
طي مرداد ماه امسال ۷۸۲۵ فقره معامله در بازار مسكن 
تهران ثبت شد كه نسبت به ماه پيش از آن )تير ۱۴۰۱( 
۲۴ درصد كاهش يافته است. در تيرماه امسال ۱۰۲۹۴ 
هزار فقره معامله مسكن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
ثبت شده بود. بررسي گزارش تحوالت بازار مسكن حاكي 
از آن اس��ت كه طي ماه گذشته خانه هاي با عمر ۲۰ سال 
به باال همچنان روند رشد خود را طي مي كند. در معامالت 
مردادماه ۲۱.۲ درصد معامالت مربوط به اين گروه سني 
مسكن بود كه نسبت به مردادماه سال گذشته حدود ۱۰ 
درصد افزايش يافته است. در مرداد ماه سال گذشته سهم 
اين واحدها از معامالت ۱۱.۷ درصد بود. در مجموع خريد 
و فروش واحدهاي ۲۰ سال به باال در مرداد ۱۴۰۱ نسبت 
به مرداد ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵۷.۳ درصد رش��د داشته است. 
واحدهاي مسكوني تا ۵ سال ساخت با ۲۸.۹ درصد )۲۲۵۹ 
فقره از مجموع ۷۸۲۵ فقره معامله( بيشترين سهم را در 
معامالت مسكن مرداد ماه ۱۴۰۱ شهر تهران داشته است.

6 سال ديگر بزرگراه
ايران- ارمنستان آماده مي شود

مديركل ترانزي��ت و حمل و نقل بين المللي س��ازمان 
راهداري با اش��اره به مذاكرات بين تهران و ايروان درباره 
احداث پروژه »ترانشه ۴« به عنوان مسير تجاري جايگزين 
اظهار كرد: اين پروژه بلندمدت، بزرگراه جديدي است كه از 
منطقه گاجاران و قاپان شروع و از اين مسير جدا و به سمت 
ايروان مي رود. اين مس��ير فاصله زيادي از قره باغ دارد اما 
باتوجه به شرايط جغرافيايي و ابنيه هاي زياد تعريف شده 
در پروژه، هزينه زيادي در پي خواهد داشت. جواد هدايتي 
در گفت وگو با ايلنا درباره وضعيت حمل ونقل تجاري بين 
كش��ورمان با آذربايجان و ارمنستان پيش از اعالم آتش 
بس اظهار كرد: به طور كلي روابط تجاري و اقتصادي ايران 
با حوزه قفقاز متشكل از سه كشور آذربايجان، ارمنستان 
و گرجستان با توجه به مقايس جمعيت و اقتصاد منطقه 
روابط خوب و رو به افزايش بوده  اس��ت، اما هرگونه تنش 
منجر به بهم خوردن ثبات منطقه مي شود و حوزه تجارت 
ما را دس��تخوش تغيير ق��رار مي دهد.اي��ن فرايند ذات 
تجارت اس��ت كه با هر گونه ناامني رابطه عكس داشته 
باشد. او گفت: در تنش اخير به دليل ُبعد مسافت مرزهاي 
كشورمان با منطقه درگير تنش در آذربايجان، اين تنش ها 
اثر مستقيمي با مرزهاي ايران نداشت اما در مسير نوردوز 
با كشور ارمنستان از آنجايي كه اين مسير فاصله زيادي 
با پايتخت ارمنستان ندارد و در مجاورت مناطق درگير 
تنش قرار داش��ت از لحاظ رواني تاثيراتي در بخش تردد 
تجاري داشت اما در طول مدت تنش مرز ايران با ارمنستان 
و آذربايجان بس��ته نش��د و جريان تجاري و مسافري با 
مالحظاتي برقرار بود. هدايتي با اش��اره به توافق ايران و 
ارمنستان براي انجام پروژه هاي كوتاه مدت و بلندمدت در 
جهت احداث راه اندازي مسير جايگزين و آلترناتيو براي 
دور زدن آذربايجان و برقراري روابط تجاري بدون عبور از 
آذربايجان تاكيد كرد: در مذاكرات بين تهران و ايروان سه 
پروژه كوتاه مدت و بلندمدت براي احداث مسير آلترناتيو 
تعريف شده است كه يكي از پروژه ها براي مسير آلترناتيو 
در شرايط اضطرار همان جاده تاتو است. وي افزود: جاده 
تاتو يك مسير فرعي و روستايي محسوب مي شود و در 
تكرار شرايط سال گذشته در صورت انسداد مسير تجاري 
از سوي آذربايجان، جاده تاتو مي تواند مسير آلترناتيو بين 
ارمنستان و ايران باشد. البته اين مسير شرايط سختي در 
فصل س��رما دارد و در سال گذشته اين مسير جايگزين 
بدون تغيير مشخصات فني، آسفالت، بخشي از مشكالت 
حل شد و اتوبوس و ناوگان باري تا ١٠ چرخ امكان تردد 
از اين مسير را دارند. او با بيان اينكه پس از زمستان سال 
گذشته بخش��ي از روسازي اين جاده از بين رفت، گفت: 
دولت ارمنس��تان به دنبال تعريض و ارتقاي مشخصات 
فني جاده تاتو است و قرار بر اين ش��ده كه اين اقدام را با 
منابع و امكانات فني خود انجام دهد. هدايتي درباره پروژه 
ديگر براي ايجاد مسير جايگزين ادامه داد: پروژه ديگر به 
١٢ كيلومتري است كه در خاك آذربايجان قرار گرفته و 
يك واريانتي براي آن طراحي شده و شركت مشاور ايراني 
مطالعات اين پروژه را انجام و نقشه  اي را پيشنهاد داده  است 
و قرار بر اين شده كه ارمنستان با توجه به منابع مالي خود و 
شرايط اقليمي اين پيشنهاد را مورد بررسي قرار دهد. وي 
با اشاره به مذاكرات بين تهران و ايروان درباره احداث 
پروژه »ترانشه ۴« به عنوان مسير تجاري جايگزين 
اظهار كرد: اين پروژه بلندمدت، بزرگراه جديدي است 
كه از منطقه گاجاران و قاپان شروع و از اين مسير جدا 
و به س��مت ايروان مي رود. اين مسير فاصله زيادي از 
قره باغ دارد اما باتوجه به شرايط جغرافيايي و ابنيه هاي 
زياد تعريف شده در پروژه، هزينه زيادي در پي خواهد 
داشت. دولت ارمنستان س��عي دارد براي اجراي اين 
پروژه از بانك اتحاديه اروپا وام بگيرد و درصورت تامين 

مالي، ساخت اين پروژه 6 سال زمان خواهد برد.

مخالفت با تفكيك مسكن از راه 
از درون مجلس

مجتبي يوسفي، عضو كميسيون عمران مجلس 
شوراي اسالمي گفت: قطعا اين تصميم درستي 
نيست كه در وسط بحران مسكن به سراغ تغيير 
س��اختار و فرماندهي اين ح��وزه رفته و يك گام 
عجوالن��ه براي تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي 
برداش��ته شود. يوس��في در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به ارايه طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي 
به هيات رييسه مجلس، بيان كرد: بنده در ابتداي 
دولت سيزدهم جزو طراحان تفكيك وزارت راه 
و شهرس��ازي بودم، اما در زمان فعلي از مخالفان 
تفكي��ك اي��ن وزارتخان��ه هس��تم. وزارت راه و 
شهرس��ازي حدود ۲۹ معاون و سازمان مستقل 
دارد اگر وزير بخواهد با مس��ووالن هر يك از اين 
سازمان ها جلسه برگزار كند تقريبا يك ماه طول 
مي كشد تا با مس��وول سازمان اول دوباره جلسه 
برگزار كند. اين عضو كميسيون عمران مجلس 
با بيان اينكه ادغام وزارت راه و شهرسازي از روز 
اول كار عجوالنه اي بود، اظهار كرد: در آن مقطع 
بين دولت و مجلس بر س��ر معرف��ي يك وزير و 
استيضاح وزير وقت چالشي ايجاد شد و يك شبه 
اي��ن دو وزارتخانه در يك وزارت ادغام ش��د، آن 
زمان حتي مي خواستند وزارت نفت را هم در اين 
وزارتخانه ادغام كنند و اسم آن را وزارت زيربنايي 
بگذارند. اين تصميم نش��ان داد كه كار عجوالنه 
چه نتيج��ه اي دارد. امروز هم در حوزه مس��كن 
دچار مش��كالت جدي هستيم و هم در حوزه راه 
با چالش روبرو هس��تيم. طرح هاي جامع شهرها 
دچار عقب ماندگي شده است. در حوزه راه ها نيز 
با فرس��ودگي در راه هاي اصل��ي مواجه بوده و با 
بي توجهي به كريدورها موقعيت خاص كشور به 
عنوان شاهراه حمل و نقل را از دست خواهيم داد. 
او تصريح كرد: اما علت اينكه بنده امروز با تفكيك 
اين وزارتخانه مخالف هستم اين است كه گويي 
در وسط كارزار جنگ به س��راغ تغيير ساختار و 
فرماندهي برويم. اي��ن با علم مديريت بحران در 
تعارض است. يك شبه اين وزارتخانه ادغام شد و 
حال نبايد يك شبه تفكيك شود. يوسفي تاكيد 
كرد: ما در روز اول دولت سيزدهم گفتيم دو وزير 
معرفي كنيد اما كسي توجه نكرد. بايد از روز اول 
آغاز به كار دولت، براي تش��كيل دو وزارتخانه با 
منطق و برنامه ريزي س��ازوكار تهيه مي ش��د نه 
اينكه امروز در وسط بحران به سراغ تفكيك اين 
وزارتخانه برويم. تفكيك صرفا يك تابلو نيست، 
تا س��اختار جديد بخواهد جايگزين شود تقريبا 
دو س��ال طول مي كشد آنگاه عمر مفيد دولت به 
پايان رسيده است. قطعا در شرايط فعلي مخالف 

تفكيك وزارت راه و شهرسازي هستم.
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پيش بيني رشد منفي بخش مسكن در 1401

برگزاري جلسه شوراي عالي مسكن بدون رييس جمهور
معاون اول رييس جمهور در جلسه شوراي عالي مسكن 
بر مولدس��ازي دارايي هاي وزارت راه و شهرس��ازي به 
منظور تامين منابع مالي صندوق ملي مس��كن تأكيد 
كرد و گفت: وام ۲۰۰ميليون توماني مس��كن روستايي 
سريع تر پرداخت شودبه گزارش ايرنا، محمد مخبر روز 
يكشنبه در جلسه شوراي عالي مسكن، يكي از مسائل 
و مشكالت پيش روي س��رمايه گذاري در كشور را عدم 
استفاده از روش هاي نوين سرمايه گذاري دانست و اظهار 
كرد: متاس��فانه در بخش س��رمايه گذاري از روش هاي 
سنتي استفاده مي شود و روش هاي تأمين مالي جديد 
آن طور كه بايد مورد اس��تفاده ق��رار نمي گيرد. معاون 
اول رييس جمهور افزود: بايد تدابيري انديش��يده شود 
ك��ه از قوانين و مقررات موجود حداكث��ر بهره برداري و 

استفاده صورت گيرد و به جاي روش هاي سنتي تامين 
مالي، به روش هاي نوين در اي��ن زمينه روي آوريم.وي 
با يادآوري اينكه س��اخت مسكن همواره از طريق خود 
مردم و با اس��تفاده از تس��هيالت بانكي در كشور انجام 
ش��ده، خاطرنش��ان كرد: دولت باي��د در برنامه احداث 
مسكن، از مشاركت و ظرفيت هاي خود مردم حداكثر 
استفاده را انجام دهد تا روند توليد واحدهاي مسكوني با 
سرعت هرچه بيشتر انجام شود.مخبر همچنين بر لزوم 
مولد س��ازي دارايي هاي وزارت راه و شهرسازي تأكيد و 
تصريح كرد: وزارت راه و شهرسازي بايد سريعاً دارايي هاي 
خود را مولد سازي كرده و منابع مالي حاصل از آن را در 
صندوق ملي مسكن قرار دهد تا از اين منابع براي پيشبرد 

برنامه هاي دولت در توليد مسكن استفاده شود. 

غفلت از مزيت هاي حمل ونقل دريايي 
مديرعامل ايزوايكو با بيان كه »نبايد در حوزه ساخت و 
تعمير كشتي به خارج وابسته باشيم«،گفت: ظرفيت 
اقتصادي كشور با وجود ۵۸۰۰ كيلومتر نوار ساحلي 

در شمال و جنوب مغفول مانده است.
به گزارش تس��نيم، س��لمان ضربي درباره ضرورت 
توسعه ناوگان حمل ونقل دريايي كشور و تاثير مثبت 
آن بر اقتصاد اي��ران، اظهار كرد: صنعت دريايي، يكي 
از موثرترين صنايع دنيا به ش��مار م��ي رود و بيش از 
۹۰درصد حمل ونقل و تجارت دنيا از طريق حمل ونقل 
دريايي، صورت مي گيرد.او با بيان اينكه شركت هاي 
دانش بنيان يك فرصت طاليي براي توسعه حمل ونقل 
دريايي كشور به شمار مي روند، گفت: اين شركت ها 

مي توانند فاصله حمل ونقل در كشور ما با كشورهاي 
توسعه يافته را كم و شرايطي ايجاد كنند تا بتوانيم از 
مزيت دريا در توس��عه اقتصاد بهره مند شويم.ضربي 
با تاكيد بر اينكه ناچاريم به مقوله س��اخت شناورها 
ورود كنيم، عنوان كرد: محدوديت ها ايجاد شده نظير 
تحريم باعث قفل شدن صنعت حمل ونقل يك كشور 
مي شود و موجب مي شود خطوط كشتيراني از داشتن 
كش��تي هاي جديد و به روز محروم شوند.وي گفت: 
به طور حتم بايد ناوگان حمل ونقل دريايي توسعه يابد 
كه در اين راستا يكي از استراتژي ها، تقويت ناوگان ملي 
است. براي كمك به ارتقا وضعيت ناوگان حمل ونقل 

دريايي بايستي صنايع ملي خود داشته باشيم.

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

} همشهریان عزیز تا فرصت باقی است نسبت به تعویض اسناد دفتر چه ای خود 
اقدام فرمایید { نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ ،امالک متقاضیانی که در 
هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک دو اصلی بخش ۱۱ 

۳۴۱ فرعی آقای حسين بخشی فرزند عليرضا نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای 
احداثی بمساحت 6۴۸/۰۵متر مربع خريداری از آقای علی اصغر سليمان پور ساداتی 
مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/6/۲ امالک 

متقاضيان واقع در فريدونکنار پالک ۱۳ اصلی بخش۱۱ 
۴۰۹ فرعی آقای باقر غالمی فرزند غالمحسين نسبت به سه دانگ از ششدانگ و آقای 
جعفر غالمی فرزند غالمحسين نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين با بنای 
احداثی بمساحت۳۷۲۳/۴6متر مربع خريداری از آقای احمد عليزاده مالک رسمی برابر 
رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۱۷۰6-۱۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ امالک متقاضيان 

واقع در فريدونکنار پالک 66 اصلی بخش ۲ 
 ۱۴۹۴ فرعی آقای مرتضی باقرزاده فريدونی فرزند عباس نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين با بنای احداثی بمساحت ۲۵۰ متر مربع خريداری از آقای لطفعلی اکبری کناری 

مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۴۸6 مورخ ۱۴۰۱/۵/6 
۱۵6۸ فرعی آقای عيسی فضلی فرزند ذبيح اله نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با 
بنای احداثی بمساحت ۱۱۴/۹۴ متر مربع خريداری از خانم زهرا و فرخ لقا ناظری مالک 

رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲6۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲
۱۷۳۹ فرعی آقای اکبر گل براری فرزند مهدی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای 
احداثی بمساحت ۱6۳/۹ متر مربع خريداری از آقای محمد عابديان )سهم االرث وحيد 
عابديان فرزند زين العابدين( مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۱۲۱ 

مورخ۱۴۰۱/6/۷
۱۷۹۲ فرعی آقای مهدی اسفنديار فرزند تيمور نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با 
بنای احداثی بمساحت ۴۷۲/۸۲ متر مربع خريداری از آقای مهدی عابديان مالک رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲6۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵
۲۰۰۰ فرع��ی آقای داريوش بهروز فرزند اکبر نس��بت به شش��دانگ يک قطعه زمين 
 با بنای احداثی بمس��احت ۲۳۴ متر مربع خريداری از مالک رس��می برابر رای شماره

 ۱۴6۵ ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۵
۲۳۷۴ فرعی آقای ايمان صابری اميری فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين با بنای احداثی بمس��احت ۱۳۳/۱۷ متر مربع خريداری از مالک رس��می بنياد 

مستضعفان برابر رای اصالحی شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۱6۸۷ مورخ۱۴۰۱/۴/۵
۲۳۷۴ فرعی آقای اميد صابری اميری فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 
با بنای احداثی بمساحت ۱۳6 متر مربع خريداری از مالک رسمی بنياد مستضعفان برابر 

رای اصالحی شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۱6۹۰ مورخ۱۴۰۱/۴/۵
۲۸۸۷ فرعی آقای علی جان عليجان پور درزی فرزند نجفقلی نسبت به دو دانگ و خانم 
کبری عليجانپور درزی فرزند نجفقلی نسبت به نيم دانگ و خانم بتول عليجانپور درزی 
فرزند نجفقلی نسبت به نيم دانگ و خانم زهرا عليجانپور درزی فرزند نجفقلی نسبت به 
نيم دانگ و آقای نقی عليجان پور درزی فرزند نجفقلی نسبت به يک دانگ و خانم زهره 
عليجانپور درزی فرزند نجفقلی نسبت به نيم دانگ و خانم مريم عليجانپور درزی فرزند 
نجفقلی نسبت به يک دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت 
۳۸۴/۰۳متر مربع خريداری از بنياد مستضعفان مالک رسمی بترتيب برابر آرای شماره 
 ۳۱۱۱۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۱۱۲ - ۳۱۱۰ -۳۱۰۵ - ۳۰۹۷ -۳۰۹6 -۳۰۹۵

مورخ۱۴۰۱/6/۷
۳۲۷۳ و ۴۱۵۲ فرعی آقای روح اله گياه بان فرزند غالمعلی نس��بت به شش��دانگ يک 
قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۱6۴/۳۳ متر مربع خريداری از مالک رسمی بنياد 

مستضعفان برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۱۴۹۸ مورخ۱۴۰۱/۳/۲6

۳۵۷۹ فرعی آقای علی بديری اوچه فرزند اسمعيل نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 
با بنای احداثی بمس��احت ۱۴۲ متر مربع خريداری از آق��ای نورعلی عباس زاده مالک 
 رسمی برابر رای اصالحی ش��ماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۷۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ 
۳۹۱۱ فرعی خانم حليمه سازگار فرزند ميرزا جان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 
با بنای احداثی بمساحت ۲۰۰ متر مربع خريداری از آقای صادق رضايی مالک رسمی 

برابر رای ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۴۸۵ مورخ۱۴۰۱/۵/6
۴۰6۱فرعی آقای غالمرضا اس��معيل زاده فرزند رحمت اله نس��بت به ششدانگ يک 
قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت۲۱۰/6۰ متر مربع خريداری از مالک رسمی بنياد 

مستضعفان برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰،۰۵۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۸
۴۹۲۲ و ۴۹۲۱ فرعی آقای مهدی فخاری فرزند عليرضا نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين با بنای احداثی بمساحت ۲۵۰ متر مربع خريداری از مالک رسمی برابر رای شماره 

۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱6
6۵۴۰ فرعی خانم مليحه مهر آورحفظ آباد فرزند ابوالفتح نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين با بنای احداثی بمساحت  ۸۵/۸۷ متر مربع خريداری از آقای نعمت اله غالمی مالک 

رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲6۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲
۱۲۵۰6 فرعی آقای مجيد کريمی فيروزجائی فرزند علی نسبت به ۳۴/۲ سهم از ششدانگ 
و خانم درسا کريمی فيروزجائی فرزند مجيد نسبت به ۳۳ سهم مشاع از ششدانگ يک 
قطعه زمين با بنای احداثی بمس��احت  6۷.۲۰متر مربع خريداری از مالک رسمی برابر 

رای شماره ۳۰۲۸- ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۳۰۲۴ مورخ ۱۴۰۱/6/۳
۱۲۵۱۲ فرعی آقای علی فرجی فرزند فرج اله نس��بت به ششدانگ يک قطعه زمين با 
بنای احداثی بمس��احت ۲۷۹.۲۵ متر مربع خريداری از مالک رسمی برابر رای شماره 

۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۱66۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴
۱۲۹۲۰ فرعی آقای محمدعلی نجاريان فريدونی فرزند محمدجان نسبت به ششدانگ 
يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۱۰۵ متر مربع خريداری از مالک رسمی برابر 

رای ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲۹۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹
قطعه ۳۸ تفکيکی از ۱۳۵۹6 فرعی آقای ش��عبانعلی مرادی فرزند اس��کندر نسبت به 
ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت ۱6۹.۱۲متر مربع خريداری از آقای 
مير شجاع حسينی کناری مالک رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲6۴6 

مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵
۱۵۴۸۴ فرعی خانم زهرا حسين شهرياری فرزند محمد نسبت به ششدانگ يک قطعه 
زمين با بنای احداثی بمساحت ۱۵۰ متر مربع خريداری از مالک رسمی برابر رای شماره 
۱۴۰۱6۰۳۱۰۰۱۹۰۰۲6۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ل��ذا به موجب ماده ۳ قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئين نامه مربوطه 
اين آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طريق اين روزنامه محلی اکثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع 
به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستاها 
از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��ليم و 
رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور 
سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهی است برابر ماده ۱۳ آئين نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذيرفته نشده، واحد ثبتی با 
رای هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهی نوبتی 
و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان 
ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نمايد. م الف ۱۳۸۲۲۱۳
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به نظر مي رسد كه مرحله نزولي بيت كوين به پايان نرسيده 
است زيرا دومين بازگشت از سطح حمايت ۱۸ هزار دالري 
به تله گاوي ديگري تبديل شد و در حال حاضر قيمت براي 

شكستن سطح حمايت بحراني تالش مي كند.
بيت كوين در اوايل ماه س��پتامبر پس از شكس��ت 
در عبور از مرز ۲۴ هزار دالر از س��طح ۱۸ هزار دالر 
بهبود يافت و ميانگين متحرك ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه 
كه تقريبًا در ۲۲ هزار دالر قرار داش��ت، قيمت را به 
س��مت نزول رد كرد اما بيت كوين نتوانسته است از 
خط روند نزولي قابل توجهي عبور كند، جايي كه از 
زمان شروع بازار نزولي كنوني در پايين تر از آن باقي 
مانده است. اگرچه سطح ۱۸ هزار دالر دست نخورده 
باقي مانده است اما ساختار بازار تا زماني كه قيمت با 
موفقيت از خط روند نزولي ذكر ش��ده عبور كند و به 
مقاومت ۲۴ هزار دالر برسد، نزولي خواهد بود. عالوه 
بر اين، شكست سطح ۱۸ هزار دالر مي تواند آغازگر 
يك حمام خون باش��د زيرا ممكن است بازار به ۱۵ 
هزار دالر و حتي در كوتاه مدت عميق تر سقوط كند. 
بيت كوين پس از شكس��تن قيمت از سطح ۲۰ هزار 
دالر به دنبال بازگشت قوي حمايت ۱۸ هزار دالري، 
از ۲۲.۵ هزار دالر رد شد و با سرعت به منطقه ۱۹ هزار 
دالري بازگشت كه در حال حاضر به عنوان پشتيبان 
اصلي است. ابزار اصالح فيبوناچي همچنين قيمت 
را در ناحيه مهمي بين ۰.۶۱۸ و ۰.۵ قرار مي دهد كه 
»منطقه طاليي فيبوناچي« ناميده مي ش��ود. از اين 
رو، اگر اين سطح حفظ شود، افزايش ديگري به سمت 
سطح ۲۲هزار و ۵۰۰ دالر و در نهايت سطح ۲۴ هزار 
دالر قابل تصور است. با اين حال، با توجه به شاخص 
شاخص قدرت نس��بي )RSI(، سناريوي محتمل تر 
شكست و ادامه نزولي در كوتاه مدت خواهد بود زيرا 
حركت به نفع خرس هاس��ت. نهنگ ها گروه مهمي 
در ميان فعاالن بازار هستند. از اين رو، رديابي رفتار 
آنها ممكن است به پيش بيني روند كمك كند. معيار 
نس��بت نهنگ مبادل هاي مي تواند براي شناسايي 
فعاليت آنها با مقايس��ه نسبت س��پرده نهنگ ها به 
كل ميزان س��پرده در يك روز استفاده شود. با توجه 
به نمودارها، مشخص اس��ت كه نهنگ ها توانستند 
سكه هاي خود را در اولين مراحل بازار نزولي توزيع 

كنند و با قيمت هاي پايين تري انباشته شوند.

   سقوط دوباره بيت كوين در راه است؟
بنابراين اينط��ور كه به نظر مي رس��د، مرحله نزولي 
بيت كوين به پايان نرسيده است زيرا دومين بازگشت 
از سطح حمايت ۱۸ هزار دالري به تله گاوي ديگري 
تبديل شد و در حال حاضر قيمت براي شكستن سطح 
حمايت بحراني تالش مي كند. بيت كوين از زماني كه 

در نوامب��ر ۲۰۲۱ به باالترين ح��د خود يعني حدود 
۶۹۰۰۰ دالر رسيد، در يك روند نزولي ۱۰ ماهه قفل 
شده است. با اين حال، داده هاي تاريخي نشان مي دهد 
كه اين ارز ديجيتال پرچمدار وارد مرحله پاياني بازار 
نزولي شده است و ممكن اس��ت نزديك به يك دالر 
 Week باش��د. اين داده ها در آخرين نسخه گزارش
Onchain توسط شركت تجزيه و تحليل بالك چين 
گلس��نود اشاره شده اس��ت. اين گزارش با سنجيدن 
قيمت لحظه اي بيت كوي��ن در برابر هزينه گروه هاي 
متمايز ش��ركت كنندگان در بازار كه از ارزش بازار به 
ارزش واقعي )MVRV( اس��تفاده مي كنند، اش��اره 
كرد كه ممكن است به زودي قيمت بيت كوين پايين 
بيايد. مقايسه قيمت لحظه اي بازار با مبناي هزينه هاي 
مختلف زنجيره اي آنها نش��ان داد كه MVRV هاي 
آنها ح��دود ۵۶ روز كمتر از نس��بت كمت��ر از يك را 
سپري كرده اند. منطقه اي كه در آن همه گروه ها ضرر 
غيرواقعي دارند. در حالي كه پذيرفتن اين موضوع كه 
۵۶ روز هنوز كمتر از ميانگين مدت زمان تشكيل كف 
در حدود ۱۹۰ روز بازارهاي نزولي قبلي اس��ت، اين 
نسبت همچنان نشان دهنده يك دوره طوالني فشار 
مالي براي دارندگان كوتاه مدت است. همانطور كه در 
ساير بازارهاي نزولي مشاهده شد، چنين دوره هايي 
معمواًل با كاپيتوالس��يون دنبال مي شوند، جايي كه 
بيت كوين ه��اي خريداري ش��ده در نزديك��ي قله با 
قيمت هاي بس��يار پايين تري فروخته مي شوند. در 
اين گزارش آمده است: »در اين بازار خرسي، كاهش 
مداوم قيم��ت لحظه اي رم��زارز بيت كوين منجر به 
كاهش قيمت واقعي دارندگان كوتاه مدت به دارندگان 
بلندمدت مي ش��ود. اين مترادف با كاپيتوالس��يون 

است، جايي كه سكه هاي خريداري شده در نزديكي 
قله چرخه فروخته مي ش��وند و با قيمت هاي بسيار 

پايين تري دست به دست مي شوند.« 

   سه اتفاق مهم اين هفته ارزهاي ديجيتال
از سوي ديگر، مانند هفته گذش��ته كه در آن شاهد 
اعالم نرخ تورم ماه قبل امريكا و انجام به روزرس��اني 
تاريخي مرج اتريوم بوديم، اين هفته نيز سه اتفاق مهم 
را پشت س��ر خواهيم گذاشت كه هر كدام مي توانند 
تأثير متفاوتي بر ب��ازار ارزهاي ديجيت��ال بگذارند. 
طي چند روز گذش��ته توجه كاربران فضاي ارزهاي 
ديجيتال عمدتًا به به روزرساني مرج اتريوم معطوف 
بود. اين هفته اما، كاربران احتمااًل بيشتر تمركز خود 
را به اخبار مربوط به سياس��ت هاي اقتصادي امريكا 
اختصاص خواهند داد. عالوه بر اين، ش��بكه كاردانو 
هم قرار است به روزرس��اني موردانتظار خود، يعني 
هاردفورك واسيل )Vasil( را اين هفته به سرانجام 
برس��اند. انتظار مي رود مقام هاي مسوول در زمينه 
تنظيم سياس��ت هاي پولي امريكا، چهارش��نبه اين 
هفت��ه تصميم نهايي خ��ود را براي افزاي��ش دوباره 
نرخ بهره بانكي در اين كش��ور اعالم كنند. بر اساس 
نظرسنجي اي كه بلومبرگ از چند اقتصاددان انجام 
داده اس��ت، فدرال رزرو اين بار هم نرخ بهره بانكي را 
۰.۷۵ واحد درص��د افزايش خواهد داد و با اين اقدام، 
نرخ بهره در امريكا به ۳ تا ۳.۲۵درصد خواهد رسيد. 
بانك مركزي امريكا براي مقابله با تورمي كه در نتيجه 
رش��د اقتصادي اين كش��ور، بحران در تأمين انرژي 
و اخت��الل در فعاليت زنجيره تأمين پ��س از دوران 
همه گيري كرونا به وجود آمده، طي چند دوره متوالي 

نرخ بهره بانكي را با سرعت قابل توجهي افزايش داده 
است. در حال حاضر نيز فعاالن بازار انتظار دارند نرخ 
بهره در امريكا تا پايان سال ۲۰۲۲ به ۴درصد برسد. 
از ابتداي سال جاري ميالدي، بيت كوين به افزايش 
نرخ بهره در امريكا واكنش نشان داده و درست مانند 
سهام يك ش��ركت فعال در حوزه فناوري، با افزايش 
نگراني ها درباره رشد نرخ بهره در اين كشور، تمايل به 
سقوط نشان داده است. اعالميه بانك مركزي امريكا 
درباره افزايش نرخ بهره در اين دوره، ساعت ۲۲:۳۰ )به 
وقت تهران( روز چهارشنبه ۳۰ شهريور منتشر خواهد 
شد. انتظار مي رود بانك مركزي انگلستان نيز يك روز 

پس از آن اقدام به افزايش نرخ بهره كند. 

   امريكا قانون گذاري ارزهاي ديجيتال 
را  جدي تر بررسي مي كند

ش��وراي نظارت بر ثبات مالي امري��كا كه جانت يلن، 
وزير خزانه داري اين كشور آن را اداره مي كند، جمعه 
اين هفته ب��راي كاركردن روي گ��زارش خود درباره 
شكاف هاي قانوني مرتبط با ارزهاي ديجيتال و ديگر 
خطرات احتمالي مربوط به اين دارايي هاي، نشستي 
برگ��زار مي كند. اي��ن گزارش جديدتري��ن بخش از 
چهارچوب نظارتي دولت بايدن براي ارزهاي ديجيتال 
اس��ت كه اولين تالش رس��مي در اين كش��ور براي 
هماهنگ كردن رويكرد دستگاه هاي دولتي در امريكا، 
در برخورد با ارزهاي ديجيتال محس��وب مي ش��ود. 
كارگروه بازارهاي مالي رييس جمهور اياالت متحده 
نيز كه يكي ديگر از ش��وراهاي نظارتي تحت هدايت 
خزانه داري امريكاس��ت، پاييز سال گذشته پيشنهاد 
كرده بود كه در صورت ناتواني كنگره در تصويب قوانين 
مرتبط با استيبل كوين ها، اين كار به شوراي نظارت 
بر ثبات مالي امريكا سپرده ش��ود. همچنين روز ۲۲ 
سپتامبر )۳۱ شهريور(، يك هفته هفته پس از اجراي 
به روزرساني مرج اتريوم، شبكه كاردانو نيز هاردفورك 
واس��يل را انجام خواهد داد. به روزرس��اني واسيل با 
اين هدف طراحي ش��ده اس��ت ت��ا مقياس پذيري 
كاردان��و افزاي��ش پي��دا ك��رده و در عي��ن حال از 
كارمزد تراكنش ها كاسته شود. اين تغيير مي تواند 
توس��عه دهندگان را هم قادر س��ازد تا برنامه هاي 
بالك چين��ي قدرتمندتر و كارآمدت��ري طراحي 
كنند كه هم زمان با پيش��رفت هاي پلتفرم قرارداد 
هوشمند شبكه كاردانو، يعني پلوتوس، به نفع اين 
اكوسيس��تم خواهد بود. برخي از توسعه دهندگان 
درگير با اين پروژه، از واس��يل ب��ا عنوان مهم ترين 
به روزرساني كاردانو از ابتدا تا امروز ياد كرده اند. اين 
به روزرساني براي ابتداي تابستان برنامه ريزي شده 

بود كه راه اندازي آن با تأخير مواجه شد.
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تصاوير ارسالي ماهواره خيام
در مرحله كاليبراسيون 

رييس س��ازمان فضاي��ي ايران با تش��ريح آخرين 
وضعيت ماهواره خيام گفت: كاليبراسيون تصاوير 
خيام با سرعت در حال انجام است. حسن ساالريه 
در گفت وگو با مهر با تشريح آخرين وضعيت ماهواره 
خي��ام گف��ت: در گام اول تمام زير سيس��تم هاي 
ماه��واره خيام تس��ت و تأييد ش��دند و اكنون زير 
سيس��تم تصويربرداري كه مهم ترين زيرسيستم 
است نيز مدتي است كه فعال شده و ما هم اكنون در 
فرايند كاليبراسيون اين زير سيستم قرار گرفته ايم. 
به گفت��ه وي معمواًل يك محمول��ه تصويربرداري 
فضايي وقتي در ارتفاع ۵۰۰ كيلومتري زمين قرار 
مي گيرد با توجه به اينكه دسترسي مستقيم در آن 
وجود ندارد بايد مورد كاليبراسيون هاي متعددي 
در زمين قرار گيرد. رييس س��ازمان فضايي افزود: 
بايد كيفيت عملكرد دوربين به لحاظ هندسي چك 
شود تا بهم خوردگي هاي تصوير چك و اصالح شود 
و همچنين بايد به لحاظ رنگ و طيف نيز بررسي هاي 
الزم صورت گيرد. وي اظهار داشت: هم اكنون اين 
مرحله در حال انجام اس��ت و ما تاكنون مش��كلي 
نداش��تيم و با س��رعت در حال پيش روي هستيم. 
س��االريه گفت: تمام انتظاراتي كه از ماهواره خيام 
داش��تيم گام به گام برآورده شده و حتي با توجه به 
اينكه آماده سازي ماهواره براي ارايه تصوير تا يك ماه 
طول مي كشد، س��ريع تر از پيش بيني مان تصاوير 
ماهواره خي��ام را دريافت كرديم. رييس س��ازمان 
فضايي گفت: كاليبراس��يون نيز با سرعت منطقي 
و خوبي پيش مي رود و مش��كل خاصي در فرآيند 
كاليبراسيون مشاهده نش��ده است. وي با تاكيد بر 
اينكه در ماهواره هاي سنجشي معمواًل تا ۶ ماه طول 
مي كشد كه تمام سنجنده ها به اوج كيفيت عملكرد 
خودشان برسند، گفت: با توجه به روند مثبت مرحله 
كاليبراسيون اميدواريم زودتر از زمان برنامه ريزي 
ش��ده اين مرحله نيز به پايان برسد. ساالريه اظهار 
كرد: هم اكنون در حال توسعه پلتفرمي متناسب با 
داده هاي ماهواره خيام هستيم تا با بارگزاري داده ها و 
ايجاد بسترهاي آنالين دريافت و پردازش تصاوير در 
اين پلتفرم براي محققين، اساتيد و كسب و كارهاي 
بخش خصوصي دسترسي هايي بر اساس نياز ايجاد و 
در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. وي افزود: همچنين 
همكاران من در حال تدوين يك برنامه منسجم و 
راهبردي همه جانبه براي استفاده بهينه و حداكثري 
و ايجاد ارزش افزوده روي اين داده ها هس��تند كه 
پس از نهايي شدن اطالع رساني خواهد شد. رييس 
سازمان فضايي با اشاره به انتش��ار تصاوير ماهواره 
خي��ام به صورت عمومي گف��ت: به محض تكميل 
فرآيند كاليبراسيون و دريافت تصاوير بصورت كاماًل 
دقيق و كاليبره شده كه با تالش متخصصان سازمان 
فضايي اين فرآيند در حال انجام اس��ت، تصاوير در 
مركز داده سازمان فضايي ذخيره و از طريق پرتال 
مربوطه به نهادهاي دولت��ي و غيردولتي متقاضي 
تصاوير طي فرآيند مش��خصي ارايه مي ش��ود. وي 
خاطرنش��ان كرد: پيش از اين ني��ز نمونه هايي از 
تصاوير دريافتي با حذف برخي اليه هاي اطالعاتي 
با هدف حفظ اصول كامل امنيتي به صورت عمومي 
در سايت س��ازمان فضايي ايران قرار گرفته است. 
الزم به ذكر اس��ت هر تصوي��ر دريافتي از ماهواره 
حاوي اطالعات ارزشمندي با توجه به كاربردهاي 
گس��ترده ماهواره در حوزه هاي محيط زيس��ت، 
كشاورزي، معدن، منابع آبي و... است كه در اختيار 
دادن آن به صورت عمومي و بدون رعايت اصول 

امنيتي به هيچ وجه قابل قبول نيست.

پيامك هاي رجيستري 
وصل شد

وزارت صمت اعالم كرد كه اختالالت چند روز اخير 
در ارس��ال پيامك هاي رجيستري حل شده است. 
به گزارش ايس��نا، اخيرا گزارش هاي��ي از اختالل 
گس��ترده در پيامك رجيس��تري موبايل منتشر و 
علت آن اختالفات مالي اپراتورها با دس��تگاه هاي 
دولتي عنوان شده بود. موضوعي كه حميد محله اي،  
مديركل دفتر خدمات فني، مهندسي و نگهداري 
وزارت صمت، نيز آن را تاييد كرده اس��ت. اين مقام 
مسوول با اشاره به قانون تعيين تعرفه هاي خدمات 
مركز توس��عه تجارت الكترونيك��ي گفته كه براي 
خدمات سامانه همتا در س��ال ۱۳۹۸، كميسيون 
تنظيم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه اي تصويب 
كرده بود و تا فروردين ۱۴۰۰ اين مصوبه به قوت خود 
باقي بود و تعرفه خدمات رجيستري تلفن همراه را 
مشخص مي كرد؛ اما مسووالن وقت وزارت ارتباطات 
با اين استدالل كه اين هزينه را بايد دولت بدهد، اين 
تصميم را لغو كردند و در بودجه ۱۴۰۰ ديده شد، اما 
بودجه موردنظر هم پرداخت نشد. بنابراين مشكل 
اين اس��ت كه در حال حاضر نه بودجه تعيين شده 
و نه مصوب هاي در كميس��يون در دسترس است. 
البته محله اي ابراز اميدواري كرده كه ظرف چند روز 
آينده، وزارت صمت با سازمان تنظيم مقررات وزارت 
ارتباطات به تفاهم نهايي برسد و اين مشكل به طور 
اساسي حل شود. او همچنين از اپراتورها خواسته كه 
نگران پرداخت هزينه هاي خود نباشند. چراكه عدم 
پرداخت به دليل موان��ع قانوني بوده كه به زودي با 
همكاري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
رفع خواهد شد. پيامك رجيستري حاوي استعالم 
اصالت تلفن همراه به منظور بررسي قانوني بودن، 
نو يا دس��ت دوم بودن، مش��خصات فني دستگاه، 
اطالعات نشان تجاري، مدل، شركت گارانتي كننده 
و نظاير آن اس��ت. گوشي هايي كه پيامك مبني بر 
غيرقانوني بودن گوش��ي دريافت كنن��د، ۳۱ روز 
مهلت استفاده داشته و پس از آن از شبكه سرويس 
نخواهن��د گرفت. بنابراين قط��ع پيامك منجر به 
عدم آگاهي از اصالت دس��تگاه مي شود و مي تواند 

خريداران را با مشكالت جدي مواجه كند.

ورود وزارت دادگستري امريكا 
به شكايت اپيك گيمز عليه اپل

براساس اس��ناد دادگاه مقامات وزارت دادگستري 
امريكا خواس��تار آن ش��ده اند تا ماه آينده در بحث 
ش��فاهي مربوط ب��ه درخواس��ت تجديدنظر راي 
دادگاه اپيك گيمز )خالق ب��ازيFortnite( عليه 
اپل ش��ركت كنند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
شركت اپيك در سال ۲۰۲۰ ميالدي از اپل شكايت 
و ادعا كرد قوانين اپ استور اين شركت قانون آنتي 
تراست را نقض مي كند. طبق قوانين اپ استور اپل 
توس��عه دهندگان اپ بايد براي هر »خريد در اپ« 
كميسيوني ۳۰ درصدي بپردازند. نتيجه اين شكايت 
تا حد زيادي به نفع اپل بود و اجازه مي داد كميسيون 
اين ش��ركت پابرجا بماند. در زمان برگزاري دادگاه 
كارشناسان آنتي تراست اعالم كردند باخت اپيك 
گيمز احتماال مسيرهاي حقوقي وزارت دادگستري 
را محدود تر مي كند. اين در حالي است كه وزارتخانه 
مذكور از ۲۰۱۹ ميالدي مشغول تحقيق درباره اپل 
است تا شكايت آنتي تراس��تي عليه آن ثبت كند. 
اپيك گيمز خواستار تجديدنظر در حكم دادگاه شد و 
درهمين راستا قرار است بحث و گفت وگويي شفاهي 
در ۲۱ اكتبر در دادگاه تجديدنظر حوزه نهم امريكا 
برگزار شود. در اين جلسه اپل و اپيك گيمز هركدام 
۲۰ دقيقه فرصت دارند توجيهات خود را بيان كنند.

شهري در هلند خواستار حذف 
نظريه هاي توطئه در توييتر شد

يك ش��هر كوچك در هلند از توييتر شكايت كرده 
و خواهان حذف تمام پيام هايي اس��ت كه در آنها 
ادعا مي شود حلقه كودك آزان شيطان پرستي از 
دهه ۱۹۸۰ ميالدي در اين شهر فعاليت مي كند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، شهر بودگراف-ريوك 
با ۳۵ هزار سكنه در مركز هلند قرار دارد و از ۲۰۲۰ 
ميالدي هدف نظريه هاي توطئه قرار گرفته است. 
در ۲۰۲۰ ميالدي ۳ مرد شايعاتي بي پايه و اساس 
درباره سوءاس��تفاده و قتل كودكان در دهه ۱۹۸۰ 
ميالدي در اين شهر منتشر كردند. كاربري كه اين 
شايعات را منتشر كرده مدعي است از دوران كودكي 
خ��ود خاطراتي از مش��اهده آزار و اذيت گروهي از 
مردم در بودگراف-ريوك به ياد دارد. اين شايعات 
به بروز ناآرامي هايي در ش��هر منجر شده و عده اي 
از فالورهاي اين ۳ كاربر در قبرستان محلي جمع 
ش��دند و به طور تصادفي روي مزار كودكان فوت 
شده اي كه ادعا مي شد قرباني گروه شيطان پرستان 

شده اند، گل و دستنوشته هايي قرار دادند. 

شبكه هاي اجتماعي حق نظارت 
بر محتواي كاربران را ندارند

يك دادگاه تجديد نظر در امريكا، قانون تگزاس مبني بر 
ممنوعيت شبكه اجتماعي درخصوص سانسور يا حذف 
ديدگاه هاي كاربران را تاييد كرد. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، اين اقدام شكس��ت بزرگي ب��راي گروه هاي 
پشتيبان صنعت فناوري به حساب مي آيد كه معتقدند 
چنين اقدامي پلتفرم ها را به محلي براي انتشار محتواي 
خطرناك تبديل مي كند. از سوي ديگر محافظه كاران 
و حاميان راس��تگرا بارها اعالم كرده اند بايد از سركوب 
ديدگاه هايش��ان توسط ش��ركت هاي بزرگ فناوري 
اجتناب شود. قانون تگزاس توسط مجلس اين ايالت كه 
اكثريت آن جمهوري خواه است تأييد شده و فرماندار 
نيز آن را امضا كرده بود. ش��كايت درباره اين قانون نيز 
توسط گروه هاي حامي فناوري از جمله »نت چويس«، 
»انجمن صنعت كامپيوتر و كامونيكيشنز« )نماينده 
فيس ب��وك، توييتر، يوتيوب و غيره( ثبت ش��ده بود. 
شركت هاي فناوري به دنبال راهي براي قانونمندسازي 
محتواي كاربران در زماني هستند كه احتماالً به خشونت 
منجر مي شود. همچنين پلتفرم هاي قانونمند نشده به 
گروه هاي افراطي مانند حاميان نازي ها، تروريست ها 

و دولت هاي متخاصم خارجي اجازه فعاليت مي دهد.

اميدواري ماكرون به
تأسيس متاورس اروپايي

در ش��رايطي ك��ه بس��ياري از صاحب��ان مش��اغل، 
س��رمايه گذاران و افراد مس��تعد به دنب��ال حضور در 
متاورس هستند، رييس جمهور فرانسه نيز مي خواهد 
متاورس اروپايي تأس��يس كند. به گزارش مهر به نقل 
از نكست وب، شركت هاي فناوري امريكايي متاورس 
را به محل تاخت و تاز خود مبدل كرده اند و قصد دارند 
به تنهايي آينده اينترنت را شكل دهند. اين امر موجب 
شده تا برخي كش��ورهاي اروپايي براي عقب نماندن 
از تحوالت جديد دني��اي فناوري اطالعات براي ايجاد 
نسخه اروپايي متاورس تالش كنند كه از جمله اين افراد 
مي توان به امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه اشاره 
كرد. امانوئل ماكرون، رييس جمهور فرانسه مي خواهد 
»يك متاورس اروپايي« بس��ازد ت��ا غول هاي فناوري 
امريكا و چين را به چالش بكشد. در همين حال، مارگرت 
وستاگر، رييس حوزه ديجيتال اتحاديه اروپا، در حال 
بررسي مقررات ضدانحصار جديد است تا شركت هاي 
امريكايي، متاورس را تحت كنترل مطلق خود درنياورند. 
اما جاه طلبي هاي آنها تا تحقق يافتن فاصله زيادي دارد. 
رولف ايلنبرگر، بنيانگذار يو آر دايركت در مونيخ، كه 
يك پلتفرم واقعيت مجازي براي شركت هاس��ت، 
مي گويد: »واقعيت اين است كه هيچ بازيگر بزرگ 
فناوري اروپايي در اين آينده فراجهاني وجود ندارد. 
متاورس توسط بازيكنان امريكايي و آسيايي تعريف 
شده است. اين دو قاره مناطقي هستند كه اين فناوري 
قرار اس��ت در آن توس��عه يابد.« در اياالت متحده، 
غول هاي فناوري مانند متا، مايكروسافت و اپل براي 
ايفاي نقش هاي اصلي در نظر گرفته شده اند، در حالي 
كه Roblox  و Decentraland در حال حاضر 

پلتفرم هاي محبوب متاورس را ارايه مي كنند.

برخي تحليلگران هشدار مي دهند قيمت ارزهاي ديجيتال ممكن است به پايين ترين حد خود برسد

تقالي  بيت كوين در مرز 20 هزار  دالر

اينترنت اشيا مفيد يا تهديدآور؟
اينترنت اشياء، شبكه اي از ميلياردها شي و وسيله در 
سراسر دنياست كه به واسطه حسگرها، نرم افزارها و 
ساير فناوري ها به منظور اتصال و تبادل داده با ساير 
دستگاه ها و سيس��تم ها از طريق اينترنت با يكديگر 
در ارتباط هستند. به گزارش ايسنا، اين شبكه شامل 
تعداد خارق العاده اي از اش��ياء در هر شكل و اندازه و 
در هر مكاني مي ش��ود؛ ماش��ين هاي خودراني كه با 
حسگرهاي پيچيده خود قادر به شناسايي اشياء در 
مسيرشان هستند، ماش��ين لباسشويي كه خودكار 
روشن مي شود و هنگام اتمام كار اطالع رساني مي كند، 
دوربي��ن المپي و ظريفي كه براي ب��اال بردن امنيت 
منزل يا محل كار استفاده مي شود و حتي دستگاه هاي 
تناس��ب اندامي كه ضربان قلب و تعداد قدم هايي كه 
در آن روز برداشته شده را محاسبه مي كنند يا برنامه 
ورزشي متناسب با فرد را پيشنهاد مي دهند همه در 

اين مجموعه جاي مي گيرند.
كارب��رد اينترنت اش��ياء تنها به ي��ك زمينه محدود 
نمي ش��ود و با اتصال بيش از هفت ميليارد دستگاه 
اينترنت اشياء انتظار مي رود اين تعداد تا سال ۲۰۲۵ 
به بيش از ۲۲ ميليارد دستگاه برسد به همين دليل 
رقابتي داغ بين شركت هاي پيشرو در تكنولوژي براي 
توسعه اينترنت اشياء و پيشي گرفتن از يكديگر، در 
جريان است. در اين راستا و به نقل از مركز ملي فضاي 
مجازي، كوين اش��تون اصطالح »اينترنت اش��ياء« 
را در س��ال ۱۹۹۹ براي ارتقاي شناس��ايي فركانس 
راديويي )RFID( اختراع كرد كه ش��امل سنسورها 
و محرك هاي جاسازي شده اس��ت. با اين حال، ايده 
اصلي در دهه ۱۹۶۰ مطرح ش��ده ب��ود؛ در آن دوره، 
اين ايده محاسبات فراگير يا اينترنت جاسازي شده 
ناميده  مي ش��د. اشتون مفهوم اينترنت اشياء را براي 
بهبود فعاليت هاي زنجيره تأمي��ن ارايه داد؛ با وجود 
اين، قابليت هاي متنوع اينترنت اش��ياء به آن كمك 
كرده است تا در تابس��تان ۲۰۱۰ محبوبيت زيادي 
كس��ب كند. دولت چين هم با ارايه يك برنامه پنج 
ساله اولويت استراتژيك اينترنت اشياء را براي چين 
نش��ان داد. در جهان فعلي ح��دود ۲۶.۶۶ ميليارد 
دستگاه اينترنت اشياء وجود دارد. در سال ۲۰۱۱ با 
معرفي اتوماسيون خانگي، دستگاه هاي پوشيدني و 
كنتورهاي انرژي هوشمند انفجار گسترده اينترنت 
اشياء آغاز شد. انفجار س��ريع اينترنت اشياء به نفع 
س��ازمان ها بوده و از طرق مختلف تحقيقات بازار و 
اس��تراتژي هاي تجاري را بهبود بخش��يده است. به 
همين ترتيب، اين فناوري با ارايه خدمات خودكار، 
س��بك زندگي افراد را بهبود بخش��يده است؛ با اين 
حال، چنين انفجار كنترل نش��ده اي باعث افزايش 

چالش هاي حريم خصوصي و امنيتي شده است.

   خطرات اينترنت اشيا چيست؟
به اعتقاد كارشناسان، استفاده ناخودآگاه، تغيير رمز عبور 
و عدم به روزرساني دستگاه باعث افزايش خطرات مربوط 
به امنيت س��ايبري و دسترس��ي برنامه هاي مخرب به 
اطالعات حساس سيستم هاي اينترنت اشياء شده است. 
چنين اقدامات نامناسب امنيتي احتمال نقض داده ها 
و ساير تهديدات را افزايش  مي دهد. بيشتر متخصصان 
امنيت اينترنت اش��ياء را به دليل ضع��ف پروتكل ها و 
سياست هاي امنيتي، نقطه آسيب پذير حمالت سايبري  
مي دانند. حت��ي اگر چندين مكانيس��م امنيتي براي 
محافظت از دستگاه هاي اينترنت اشياء در برابر حمالت 
سايبري ايجاد شده باش��د، دستورالعمل هاي امنيتي 
به طور مناسب مستند نشده اند. بدين ترتيب، كاربران 
نهايي  نمي توانند از اقدامات محافظتي براي جلوگيري از 
حمالت داده استفاده كنند. هكرها از آستانه سال ۲۰۰۸ 
انواع مختلف بدافزار را براي آلوده كردن دس��تگاه هاي 

اينترنت اشياء توليد كردند.
آنه��ا تكنيك هاي مختلف فيش��ينگ را براي تحريك 
كارمندان يا افراد براي به اش��تراك گذاشتن داده هاي 
حس��اس طراحي كردند. بنابراين، ايستگاه هاي كاري 
شركت ها و دس��تگاه هاي ش��خصي به دليل حمالت 
پررنگ، اغلب با نقض حريم خصوصي روبرو مي شوند. اگر 
توليدكنندگان دستگاه و كارشناسان امنيتي تهديدات 
سايبري را به طور دقيق ارزيابي كنند، مي توانند مكانيزم 
محافظتي كارآمد ب��راي جلوگيري يا خنثي س��ازي 
تهديدات س��ايبري ايجاد كنند. دس��تگاه هاي داراي 
اينترنت اش��ياء در برنامه هاي صنعت��ي و براي اهداف 
تج��اري متعددي مورد اس��تفاده ق��رار گرفته اند. اين 
اپليكيشن ها به اين مشاغل كمك  مي كنند تا نسبت به 
رقباي خود برتري داشته باش��ند. با اين حال، به دليل 
استفاده بيش از حد از دستگاه هاي هوشمند مختلف با به 
اشتراك گذاري داده ها و يكپارچه سازي، حريم خصوصي 
و نقض داده ها به دليل اينكه جري��ان كار، فعاليت ها و 
خدمات ش��بكه را قطع  مي كند، به نگراني عمده اكثر 
مشاغل تبديل  مي شود. داشتن متخصصاني براي غلبه 
بر اين نگراني ها و تدوين اقدامات و سياست هاي امنيتي 
جامع براي محافظت از دارايي هاي تجاري و اطمينان از 

تداوم و ثبات خدمات ضروري است.
به عنوان مثال، لوازم خانگي هوشمند IoT آشپزخانه 
خانگ��ي متص��ل به ش��بكه محل��ي  مي تواند منش��أ 
آسيب پذيري و ورود هكرها براي دسترسي به داده هاي 
حساس شخصي يا دستكاري و قطع جريان كار و تجارت 
باشد. براساس اين گزارش مديريت امنيت دستگاه هاي 
اينترنت اشيا در مشاغل و سازمان ها آسان نيست. اين 
س��ازمان ها بايد ابزارهاي نظارت و اسكن را براي همه 
دستگاه هاي اينترنت اشيا كه  مي توانند هر نوع تهديد 

مربوط به حريم خصوصي را تشخيص دهند، به كار گيرند 
و س��عي كنند خطر نقض آن را كاهش دهند. ناظران و 
تجزيه و تحليل كنندگان بايد به شناس��ايي و بررسي 
تهديدات مختلف س��ايبري كمك  مي كنند. محققان 
بر اين باور هس��تند كه با وجود مزاياي بسيار زيادي كه 
كاربران از اينترنت اش��يا مي گيرند، چالش هايي وجود 
دارد كه ناگزير همراه آن است و بايد بررسي شود. امنيت 
س��ايبري و خطرات مربوط به حفظ حريم خصوصي از 
اصلي ترين نگراني هايي است كه ذكر شده، اين دو براي 
بسياري از سازمان هاي تجاري و همچنين سازمان هاي 
عمومي ي��ك مخمصه بزرگ محس��وب  مي ش��وند. 
دستگاه هاي جاسازي ش��ده در اين سيستم ها مقادير 
زيادي داده مربوطه را توليد، پردازش و مبادله  مي كنند. 
اين داده هاي امنيتي و محرمانه اي كه حمالت سايبري 
را به يك هدف جذاب براي سيستم اينترنت اشياء تبديل  
مي كند باعث آسيب فيزيكي و اختالل در زندگي افراد 
مي شود. پيچيدگي اين سيستم ها و تأثير بالقوه حمالت 
سايبري تهديدهاي جديدي براي سيستم هاي اينترنت 

اشياء مرتبط با صنعت است.
راه حل ه��اي ممكن براي چالش ه��اي امنيت و حريم 
خصوص��ي، چارچوب ه��اي امنيت��ي عموم��ي براي 
سيس��تم هاي اينترنت اشياء هس��تند. يكي از اهداف 
اصلي امنيت اينترنت اش��ياء تأمين حريم خصوصي، 
محرمان��ه بودن و اطمينان از اين اس��ت ك��ه هر كاربر 
مي تواند از زيرساخت هاي محفاظت شده و تضمين شده 
براي دسترس��ي به خدمات مختلف ارايه شده توسط 
اكوسيستم اينترنت اشياء بهتر برخوردار شود. بنابراين 
تحقيقات در م��ورد امنيت مختلف اينترنت اش��ياء با 
كمك ابزارهاي مختلف شبيه سازي و همچنين چندين 
سيستم عامل محاسباتي، جنبش الزم را پيدا مي كند. 
اينترنت اش��ياء مزاياي زيادي براي كاربران به ارمغان 
آورده اس��ت؛ با وجود اين، برخي از چالش ها همراه آن 
است. امنيت سايبري و خطرات مربوط به حفظ حريم 
خصوصي مهم تري��ن نگراني محقق��ان و متخصصان 
امنيتي اس��ت كه به آنها اش��اره ش��ده، اين دو موضوع 
چالش هاي قابل توجهي براي بسياري از سازمان هاي 
تجاري و همچنين سازمان هاي عمومي به وجود آمده 
است. حمالت رايج شايع امنيت سايبري آسيب پذيري 
فناوري هاي اينترنت اش��ياء را نش��ان داده است. اين 
آسيب پذيري صرفًا به اين دليل است كه ارتباط متقابل 
ش��بكه ها در اينترنت اش��يا امكان دسترسي از طريق 
اينترنت ناش��ناس و غيرقابل اعتماد را فراهم  مي كند 
كه نياز به راه حل ه��اي جديد امنيتي دارد. از بين همه 
چالش هايي كه ش��ناخته ش��ده، هيچ يك از آنها تأثير 
قابل توجهي در سازگاري اينترنت اشياء، مانند امنيت 
و حريم خصوصي ندارند. با اين حال، جاي تأسف است 

كه كاربران اغلب تأييد الزم درباره تأثيرات امنيتي را تا 
زمان وقوع مشكل ندارند و باعث خسارات زيادي مانند 
از دس��ت دادن اطالعات مهم  مي شوند. با نقض امنيت 
مداوم كه حريم خصوصي كاربران را به خطر انداخته، 
تمايل مصرف كنندگان براي افزايش امنيت سيستم ها 
بيشتر شده اس��ت. يكي ديگر از مسائلي كه بر امنيت 
اينترنت اشياء سايه افكنده و موجب نگراني بسياري 
از منتقدان شده اس��ت، كمبود نيروي متخصص در 
حوزه امنيت س��ايبري و چالش هاي مربوط به آن در 
كشورهاي مختلف است. عده اي از اين كارشناسان بر 
اين باورند در صورتي كه زيرساخت و تدابير الزم براي 
توسعه اينترنت اشياء در كشوري وجود نداشته باشد 
و چشم اندازي نيز براي توسعه آن در آينده اي نزديك 
نباشد، نبايد كاربران آن كشور به خريداري و استفاده از 
گجت هاي هوشمند مبتني بر اينترنت اشيا اقدام كنند.

  آينده اينترنت اشيا
در احترام به حريم خصوصي افراد

آينده اينترنت اشياء به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه  
مي تواند به انتخاب حريم خصوصي افراد احترام بگذارد. 
نگراني در مورد حريم خصوصي و آسيب هاي احتمالي 
همراه با اينترنت اش��ياء ممكن است در جلوگيري از 
پذيرش كامل اينترنت اشياء قابل توجه باشد. احترام به 
حريم خصوصي كاربر براي اطمينان خاطر كاربران در 
استفاده از اينترنت اشياء، دستگاه هاي متصل و خدمات 
مرتبط ارايه شده اساسي است. كارهاي زيادي در حال 
انجام است تا اطمينان حاصل شود كه اينترنت اشياء 
در حال تعريف مجدد مسائل مربوط به حريم خصوصي 
است، از جمله مواردي مانند افزايش نظارت و پيگيري 
نقض هاي امنيتي. س��ازمان ها همچنين  مي توانند 
برنامه هاي آموزشي موثري براي ارتقاي سطح آگاهي 
از امنيت طراحي كنند. چنين برنامه هايي كاربران را 
براي ايجاد رمزهاي عبور قوي جهت بروزرساني منظم 
آنها راهنمايي  مي كند. عالوه بر اين به كاربران آموزش 
داده  مي ش��ود كه به طور مرتب وصله هاي امنيتي را 
به روز كنند. همچنين  مي توان به كاربران آموزش داده 
و به آنه��ا در جلوگيري از دريافت نامه هاي هرزنامه، 
برنامه هاي شخص ثالث يا منابع مشكوك كمك كنند 
كه اين امر مي تواند به امنيت اينترنت اشيا كمك كند. 
در توسعه شهرها با استفاده از اينترنت اشياء، افق هاي 
كاماًل جديدي وجود خواهد داشت. مديريت بهتري 
در ترافي��ك وجود خواهد داش��ت. جاده ها از تراكم 
آزاد خواهند شد، شهرها از كاهش آلودگي بهره مند 
مي ش��وند، اس��تانداردهاي جديدي براي امنيت به 
دست خواهد آمد و همه اينها با به كارگيري اينترنت 

اشياء در مقياس بزرگ به دست خواهد آمد.



وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد: ش��رايطي را 
براي واردات خودرو گذاش��تيم اول آنكه خودرو بايد 
نو باش��د، دوم بايد خدمات پس از فروش و نمايندگي 
رسمي داشته باشد و همراه با وارداتش انتقال فناوري 

صورت گيرد.

  سه شرط اصلي وزير صمت 
براي واردات خودرو 

س��يدرضا فاطمي امي��ن درب��اره انباره��اي دپوي 
خودروهاي خارجي در بنادر كش��ور كه اين روزها با 
عنوان »كش��ف انبار خودروي خارجي« درباره شان 
صحبت مي شود و اقدامات وزارت صمت در خصوص 
ساماندهي اين انبارها گفت: اين انبارها از سال هاي قبل 
وجود دارند و مساله اي نيست در واقع قاعده تجارت دنيا 
اين است؛ يعني يك پس كرانه هايي ايجاد مي شود و در 
بسياري از كشورها، بنادري در اين زمينه وجود دارد و 

اصال اين بنادر به منظور همين كار هستند.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادام��ه داد: در وهله اول 
كاال را وارد و در اين بنادر نگهداري مي كنند كه اين كار 
قبل از كمرگ اس��ت، واردكننده هم هزينه انبارش را 
پرداخت و بعد اين كاال را به جاي ديگر منتقل مي كند. 
حال اگر كااليي را بخواهند حاضر كنند براي اين  كار 
بايد آزمايش هايش را انجام دهند، گاهي اين آزمايش ها 
دير انجام مي گيرد كه اين كار باعث يك موجودي انبار 

ناخواسته و نادرست مي شود.
وي افزود: زماني يك فردي كااليي را از قبل در گمرك 
مي گذارد كه بردارد و ببرد و اصاًل ثبت س��فارش هم 
نكرده كه ممكن است خودرو، لوازم خانگي و ظروف 
شيشه اي و هر چيزي كه مي خواهد باشد آن مساله اي 

براي ما نيست.
فاطمي امين با بيان اينكه در م��ورد هر كااليي كه از 
اين به بعد بخواهد وارد كش��ور ش��ود واردكننده بايد 
قواعد كش��ور را رعايت كند، تاكيد كرد: قواعد كشور 
چيست، بايد ثبت س��فارش صورت گيرد. تا امروز ما 
اجازه ثبت سفارش براي واردات خودرو را نمي داديم و 
هر خودرويي هم كه وارد مي شد، به بازار نمي آمد اما در 

حال حاضر ثبت سفارش باز شده است.

  س�ه ش�رط اصل�ي ب�راي واردات خودرو 
چيست؟

وي خاطرنش��ان كرد: ش��رايطي را براي واردات خودرو 
گذاشتيم اول آنكه خودرو بايد نو باشد و دست دوم نباشد. 
بايد خدمات پس از فروش و نمايندگي رس��مي داشته 
باشد و همراه با وارداتش انتقال فناوري صورت گيرد. با 

اين شرايط است كه واردات خودرو مي تواند صورت گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: ممكن است 
خودرويي ۲ ماه پيش پشت گمرك آمده باشد يا يك 
خودرويي ۲ ماه بعد بيايد ديگر فرقي نمي كند يعني 
آن چي��زي كه آن طرف گمرك اس��ت اصاًل به لحاظ 
حقوقي كاالي گمركي وارداتي محسوب نمي شود دپو 
و به نوعي موجودي انبار در آنجا اصاًل مساله اي نيست 
كه بخواهيم رويش متمركز شويم، شرايط واردات را 

بايد داشته باشد.
وي درباره هم��كاري وزارتخانه متبوع��ش با برنامه 
ابالغي توسعه هفتم از سوي مقام معظم رهبري گفت: 
همكاران ما كار خود را از ۲ الي ۳ ماه پيش آغاز كردند 
و كليه احكامي ك��ه مرتبط با بخش صنعت، معدن و 
تجارت است در حال تدوين است كه در قالب اليحه به 

مجلس داده مي شود

  سرنوشت نامعلوم ۲۴۰۰ خودروي خارجي 
در گمرك

 اين در حالي است كه تكليف حدود ۲۴۰۰ خودروي 
خارجي مانده در گمرك همچنان مشخص نيست و 
درحالي كه تع��دادي از آنها در مراجع قضايي درحال 
پيگيري هستند، مدتي است كه از فروش تعداد ديگري 
از اين خودرو ها به مناطق آزاد كيش و قشم صحبت به 
ميان آمده است. از طرف ديگر گمرك از تعيين تكليف 
بيش از هزار خ��ودرو توقيفي در گمرك طي روز هاي 

آينده خبر داده است.

به گزارش ايس��نا، عبدالمجيد اجتهادي، مديرعامل 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، با اشاره به 
وضعيت خودرو هاي وارداتي معتقد است: اين خودرو ها 
به دو دسته تقسيم مي ش��ود. يك دسته خودرو هاي 
قاچاق هستند كه براي فروش نياز است كه راي قطعي 
از مرجع قضايي به مرجع رسيدگي كننده صادر شود يا 
دستور فروش داشته باشد. خودرو ها مربوط به پرونده 
ثبت سفارش خودرو ها در دادگاه انقالب تهران است. 
دستوراتي صادر شده است، زماني كه مقدمات فراهم 

شود از سوي وزير اطالع رساني خواهد شد.
وي ادامه داد: دسته ديگر خودرو هاي متروكه هستند 
كه وضعيت آنها در مصوبه اي توس��ط دولت درحال 
بررس��ي اس��ت. اگر دولت مصوب كند اين خودرو ها 
به مناطق آزاد كيش و قشم فروخته خواهد شد. اين 
موضوع مورد تقاضاي دبيرخانه مناطق آزاد هم هست.

  تعيي�ن تكلي�ف بي�ش از هزار خ�ودروي 
توقيفي در گمرك طي روز هاي آينده

در اين راستا، روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك اخيرا 
اعالم كرده است كه: بر اساس تصميمات اخذ شده و 
مكاتبات دادستاني قرار است بيش از ۱۰۶۲ دستگاه 
خودروي موس��وم به پرونده ثبت سفارش در اماكن 
بندري و گمركات كش��ور، طي روز ه��اي آينده براي 

مزايده در اختيار سازمان اموال تمليكي قرار گيرد.
وي افزود: گمرك ايران با ابالغ تصميم دادستاني براي 
۱۰۶۲ خودروي موس��وم به پرونده ثبت س��فارش از 

گمركات اجرايي خواست تا فرايند تحويل خودرو هاي 
مذكور را به نماينده سازمان اموال تمليكي براي انجام 
مزايده انجام دهند. خودرو ه��اي فوق اتومبيل هايي 
هستند كه فاقد ثبت س��فارش بودند كه بايد تعيين 

تكليف آنها به زودي مشخص مي شد.
به گفته او، بر اس��اس راي دادگاه و بخش��نامه ششم 
شهريور گمرك باتوجه به دعوتنامه اي كه دادستاني 
تهران براي مزايده ۱۰۶۲ دس��تگاه خ��ودرو پرونده 
موسوم به ثبت سفارش انجام شده است و قرار شد در 
گمركات انزلي، قم، بن��در لنگه، گمرك غرب تهران، 
گمرك تهران )شهريار(، استان فارس، بوشهر، گناوه، 
ش��هيد باهنر هرمزگان، مازندران و خرمشهر كه اين 
خودرو ه��ا در اين اماكن بندري و گمركات هس��تند 
كه بايد فرايند تحويل خودرو ها تا ۲۷ ش��هريور از اين 
اماكن به نمايندگان سازمان جمع آوري و فروش اموال 

تمليكي حداكثر تكميل شود.
بر اساس اين گزارش و به نقل از روابط عمومي گمرك، 
لطيفي گفت: بر اساس مكاتبه مركز مبارزه با جرايم 
سازمان يافته گمرك ايران به گمركات اجرايي از روز 
دوشنبه ۲۲ شهريور به مدت ۱۰ روز ادارات استاندارد 
و محيط زيست مي بايس��ت نماينده خود را به محل 
نگهداري خودرو هاي فوق اعزام كنند تا گواهي تاييد را 

براي راهور صادر كنند.
سخنگوي گمرك كشور ادامه داد: بر اساس مصوبات 
دول��ت ترخي��ص خودرو هايي كه حج��م موتور آنها 
باالي ۲۵۰۰ سي س��ي بوده يا خودرو هاي امريكايي 
يا خودرو هايي كه به س��فارش امريكا ساخته شدند 
ممنوع است و ظاهرا سازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي نيز براي خودرو ه��اي قاچاق يا فاقد مدارك 
مثبته ورود ب��راي اين نوع خودروها، انه��دام فني را 
دنبال مي كند و موتور هاي اي��ن خودرو ها نيز جهت 
استفاده از فناوري هاي موجود در اختيار دانشكده هاي 
مهندسي و فني كشور قرار خواهد گرفت تا دانشجويان 
در حوزه هايي همچون مهندس��ي معك��وس از آنها 

استفاده كنند.
 بر اس��اس اين گزارش، خودرو ه��اي وارداتي دپو 
ش��ده از س��ال ها قب��ل از ممنوعي��ت واردات و در 
نتيجه تصميم يك باره براي ممنوعيت، در گمرك 
بالتكليف باقي مانده اند. در اين راس��تا، بيش از ۱۲ 
هزار خودروي دپو ش��ده در گم��رك كه در نهايت 
با چند مصوبه و تمديد زم��ان، از دي ماه ۱۳۹۷ تا 
ش��هريور ۱۳۹۹ تعداد زيادي از آن ترخيص ش��د، 
ولي بخشي ديگر به داليل مختلف، ترخيص نشد و 

مدت هاست در انبار ها مانده است.
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اروپا در آستانه بازگشت 
به عصر زغال سنگ

يك كارشناس ارش��د حوزه انرژي گفت: در مورد اروپا 
بايد بيش از حدود ۲ هزار كيلومتر خطوط لوله احداث 
كنيم كه اقتصادي نيست، البته اكنون بايد با قيمت جديد 
مطالعه شود، ما مي توانيم خط لوله تركيه را فول ظرفيت 

داشته باشيم كه اين كشور هم استقبال مي كند.
سيدمهدي حسيني كه باايلنا گفت وگو كرده مي گويد: 
در ارزيابي اوضاع كنوني تجارت جهاني گاز با توجه به 
موضوع جنگ روسيه و اوكراين و كمبود انرژي در اروپا 
اظهار داشت: زماني ما با بحران بازار نفت روبرو بوديم كه 
اوپك مديريت مي كرد به طوري كه طي ۴۰ سال گذشته 
شاهد آن بوده ايم با يك روز كم و اضافه كردن توليد؛ بازار 
را به تعادل مي رساند، همين ايده يعني تشكيل اوپك 
گازي دو دهه گذشته در كنفرانسي كه در ايران برگزار 
شد مطرح شد و نهايتا GECF تشكيل شد اما چون ما در 
صادرات گاز موفق نكرديم دبيرخانه اين سازمان به قطر 
منتقل شد. وي افزود: اكنون بحث صادرات گاز مطرح 
است و گاز كم كم جاي نفت را مي گيرد و جايگاه خود را 
باز مي كند، البته امروز بحث گاز بسيار سخت و تبديل به 
ابزار سياسي شده است، روسيه در جنگ اوكراين از اين 
ابزار استفاده مي كند تا اروپا را تحت فشار قرار دهد و آنها 
هم در مقابل طبيعتا مالحظات سياسي خود را دارند و 
به نوعي به اوكراين كمك تسليحاتي و مالي مي كنند و از 

طرف ديگر هم بحث تحريم روسيه مطرح است.
اين كارشناس ارشد حوزه انرژي تصريح كرد: دوره اي بعد 
از جنگ رمضان اعراب، اروپا را بابت نفت تحريم كردند 
و به عنوان ابزار سياسي از آن استفاده كردند، همه دنيا 
اعتراض كرد كه نبايد نفت ابزار سياسي باشد امروز هم 
ابزار شدن منابع انرژي از جمله گاز خوب نيست، اما اينكه 
دنيا بخواهد منابع انرژي خود را متنوع كند مي تواند يك 
سياست باشد. اين موضوع در مورد نفت خيلي جا افتاده 
و مسائل تا حد زيادي حل شده، احتماال در مورد گاز هم 
مي تواند اتفاق بيفتد، در هر حال با شرايط كنوني دنيا 
يك مس��اله دارد يكي اينكه اروپا در زمستان با مشكل 
مواجه مي شود و در كوتاه مدت به شدت آسيب خواهد 
ديد، كشورهايي مثل لهستان و آلمان مجبورند به توليد 
زغال سنگ كه سال ها است آن را كنار گذاشته بودند، 
برگردند، اكنون بخاري زغال سنگ س��وز ندارند و اين 
دردسرهايي برايش��ان ايجاد خواهد كرد و اين فشاري 
روي مردم اروپا وارد خواهد شد.  وي ادامه داد: روسيه به 
اين زودي نمي تواند جنگ را تمام كند و اگر جنگ تمام 
نشود از اين ابزار استفاده خواهد كرد و همچنان چوب را 
روي سر اروپا و ناتو نگه مي دارد تا به اهداف خود برسد، آنها 
هم متقابال سياست هايي خواهند داشت، اما در درازمدت 
اروپا مجبور است فكري به حال خود بكند، كشورهاي 
جنوب اروپا مي توانند تا حد زيادي نيازشان را از شمال 
آفريقا، الجزاير، ليبي و نيجريه حل كنند و گاز بيشتري 
را دريافت كنند و شمال اروپا هم مي تواند از گاز صادراتي 
انگليس، نروژ، هلند استفاده كند، امروز گاز مايع امريكا به 
كويت و امارات مي رود كه مي تواند اروپا را هم تغذيه كند.

حس��يني گفت: به هرحال اروپا به سمت راه حل هاي 
مطمئن و درازمدت و خالصي از مونوپول بودن منبع 
تامين حركت خواهد كرد و اقدامات روس��يه موجب 
خواهد ش��د اروپا استقالل بيش��تري پيدا كنند و در 
درازمدت بازنده اين بازي روسيه است چون اگر گاز را به 
اروپا ندهد و بخواهد تنها به چين ارسال كند زيرساخت و 
خط لوله وجود ندارد و سرمايه گذاري با اقتصاد نه چندان 
بزرگي كه روس��يه دارد بسيار سنگين است، مقداري 
س��واپ گاز و ترانزيت از طريق ايران مطرح است كه ما 
خودمان هم گاز داري��م، مقداري براي مصرف داخل و 
مقداري هم به كشورهاي همسايه مثل عراق گاز روسيه 
را صادر مي كنيم اما اين همه آن گازي را كه ۲۳ كشور 
اتحاديه اروپا استفاده مي كنند نخواهد شد و روسيه از اين 

قضيه آسيب مي بيند. 
وي درباره تداوم روند صعودي قيمت بيان داشت: اروپا 
چه بخواهد و چه نخواهد با توجه به ارزش هايي كه براي 
حفظ محيط زيست تعريف كرده اند مجبورند به سمت 
تجديدپذيرها برون��د و برنامه زمان بندي هم دارند، اما 
در مجموع سهم تجديدپذيرها در سبد انرژي جهاني 
خيلي بزرگ نمي شود و بيش از ۱۰ تا ۱۵ درصد جا باز 
نمي كنند، آنچه باقي مي ماند گاز اس��ت كه نقش اول 
را بازي مي كند، نقش نف��ت هم به نفع گاز مقدار قابل 
توجهي كم مي شود، بنابراين گاز موقعيت خوبي خواهد 
داشت و تقاضا زياد مي ش��ود، قيمت ها هم دو ويژگي 
دارند يك موضوع به عرضه و تقاضا مربوط است، اينكه 
چقدر تقاضا وجود دارد و متناسب با آن چقدر عرضه باال 
و پايين مي رود، يك موض��وع ديگر هم هيجانات بازار 
است، امروز قيمت گاز به دليل جنگ اوكراين و روسيه و 
به دليل محدوديت هايي كه روسيه اعالم كرده و به عنوان 
اهرم سياسي كه از آن استفاده مي كند؛ حالت هيجاني به 
دارند، قيمت گاز چند برابر شده به طوري كه گاز در امريكا 
هم كه صادر و هم از كان��ادا وارد مي كند عليرغم همه 
حرف ها باال است، بنابراين وقتي بخش هيجاني حذف 
شود، قيمت روي تعادل مي رود. قيمت  گاز طبق رابطه 
معمول و روال تاريخي كه با نفت دارد، متعادل مي شود، 
ضمن اينكه اگر قيمت گاز از حالت منطقه اي خارج شود 

قضايا شكل ديگري پيدا مي كند. 
اين كارش��ناس حوزه انرژي درب��اره ورود ايران به بازار 
گاز اروپا گفت: بنده اعتقاد دارم اگر قرار باشد سياست 
درازمدتي براي صادرات گاز داش��ته باشيم بايد هاب 
منطقه شويم، يعني اولويت اول ما كشورهاي منطقه 
خصوصا جنوب خليج فارس باشد، زيرا با كمترين هزينه 
و با بهترين قيمت صادرات خواهيم داشت، فرض كنيم 
براي صادرات به ام��ارات، كويت و عمان حداكثر ۱۰۰ 
كيلومتر خط لوله نياز است، اين ميزان خط لوله براي ما 
كه روزانه ۵ كيلومتر خط لوله دريايي داريم بسيار آسان 
است و هزينه زيادي ندارد، اين كشورها هم براي اينكه 
مجبور نباشند از امريكا گاز مايع وارد كنند اتصال به ايران 
گزينه خوبي خواهد بود. در مورد پاكستان هم ما تاكنون 
نتوانسته ايم مشكل قيمت را بايد حل كنيم، گاز تا مرز 
اين كشور رفته، پاكستان بخوبي از شبكه گاز برخوردار 

است كافي است كه متصل شود و ما شير گاز باز كنيم.

تاكنون با ترفندهاي گوناگون از زير بار پرداخت ماليات 
شانه خالي مي كردند و به رغم برخي جوسازي ها مصوبه 
جديد هيچ آسيبي به بخش رسمي اقتصاد كشور كه 
تاكنون به صورت رس��مي در حال فعاليت و پرداخت 
ماليات قانوني خود بودند، نخواهد رساند. اما بخش هاي 
غيررسمي اقتصاد كه تاكنون مالياتي پرداخت نمي كردند 
بايد نگران باشند و عمال هيچ فشار مالياتي جديدي به 
مؤديان رسمي كشور وارد نمي شود. حتي در اين مصوبه 
جاي اعتراض براي افراد نيز قرار داده ش��ده و اگر كسي 
مدعي است كه حساب وي شخصي است مي تواند آن 
را با سند اثبات كند تا رسيدگي شود. اين در حالي است 
كه در پنج سال اخير يك ميليون شركت فعال در اقتصاد 
شناسايي ش��ده اند كه از اين شركت ها فقط ۳۳۰ هزار 

شركت اظهارنامه داده اند.
عالوه بر اين پيش بيني مشوق ها نيز در اين زمينه شده 
ازجمله مزايايي همچون سقف جابه جايي پول تا سقف 
يك ميليارد تومان بدون ارايه مس��تندات در حالي كه 
اين سقف براي حساب هاي غيرتجاري حداكثر ۲۰۰ 
ميليون تومان است، ضمن اينكه نقل و انتقاالت صاحبان 
حساب هاي تجاري در مقايسه با وضع موجود چند برابر 
خواهد شد، صاحبان حساب هاي تجاري در زمينه هزينه 
خدمات بانكي مشمول تخفيف مي شوند و امتيازاتي در 
زمينه افزايش سقف هاي ماهانه و روزانه غيرحضوري، لغو 
محدوديت امكان تعداد گشايش حساب و مشوق هاي 
ديگري در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در ادامه اقدامات 
انجام شده براي شفافيت اقتصادي در كشور، تفكيك 
حساب هاي تجاري و شخصي يك حركت رو به جلو براي 
شفافيت نظام مالياتي و در جهت ايجاد عدالت مالياتي 

در كشور و جلوگيري از تضييع حقوق مؤديان است.

رش�د ۴.3 درصدي اقتصاد در فصل بهار بيانگر 
شرايط غير ركودي است

ركود به ش��رايطي گفته بود كه توليد ناخالص داخلي 
يك كشور در يك دوره زماني كاهش يابد، اما براساس 
گزارش رسمي مركز آمار ايران، رشد اقتصادي ايران در 
فصل بهار سال ۱۴۰۱ معادل ۳.8 درصد و رشد اقتصادي 
بدون احتس��اب نفت معادل ۴.۳ درصد بوده است و به 

همين دليل اقتصاد ايران در شرايط ركودي قرار ندارد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران )شادا(، 
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت امور اقتصادي 
و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ  ۱۴۰۱/۶/۲۷روزنامه 
تعادل با عنوان »جدال همزمان اقتصاد ايران با رشد و 
تورم« نوشت: اين روزنامه بدون توجه به گزارش رسمي 
مركز آمار اي��ران يا بانك مركزي و صرفا با اس��تناد به 
برخي گزاره هاي مخدوش خبري سعي در القاي بدتر 
شدن وضعيت اقتصادي كشور كرده است در حالي كه 
براس��اس گزارش مركز آمار ايران در بهار سال ۱۴۰۱ 
رشد اقتصادي كشور بدون احتساب نفت ۴.۳ درصد و 
با احتساب نفت ۳.8 درصد بوده است. اين نهاد آماري 
نرخ رش��د اقتصادي كشور بدون احتساب نفت در سه 

ماهه اول سال گذشته را ۳.۵ درصد گزارش كرده بود.
ركود اقتصادي به ش��رايطي گفته مي ش��ود كه رشد 
اقتصادي منفي شود يا توليد ناخالص داخلي در دوره 
بررسي شده نس��بت به دوره قبل كمتر شده باشد. اما 
براس��اس گزارش مركز آمار، رشد اقتصادي كشور در 
فصل بهار بدون احتساب نفت مثبت ۴.۳ و با احتساب 
نفت مثبت ۳.8 درصد بوده اس��ت. بنابراين استفاده از 

عبارت ركود، كامال نادرست است.
در گزارش روزنامه تعادل، نسبت به رشد بخش صنعت 
ترديد شده است اما براساس همان گزارش مركز آمار، 
رشد بخش صنعت در فصل بهار معادل ۵.۱ درصد بوده 
كه اين رقم ۰.۲ درصد بيش از بهار س��ال گذش��ته و ۲ 

درصد بيش از كل سال گذشته است.
از طرف ديگر بررسي آمار عملكرد ماهانه شركت هاي 
بورسي نش��ان مي دهد كه توليد صنايع شركت هاي 
بورسي در ۵ ماهه اول سال جاري بيش از ۵ درصد بوده 
اس��ت. بنابراين اقتصاد ايران در س��ال ۱۴۰۱ در حال 

افزايش حجم و ظرفيت است.
نكته مهم ت��ر اينكه با توجه به روند رو به رش��د بخش 
كشاورزي و تامين نيازهاي اوليه توليد ازجمله تامين 
برق در فصل بهار و افزايش بارندگي ها در فصل تابستان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، به نظر مي رسد رشد 
اقتصادي فصل تابستان سال جاري افزايش قابل توجهي 

نسبت به تابستان سال قبل داشته باشد.
براساس گزارش مركز آمار ايران، بخش تامين آب، برق 
و گاز طبيعي كه يكي از زيرمجموعه هاي بخش صنعت 
است، در بهار س��ال جاري رشد ۱۳.8 درصدي داشته 
كه اين رقم نتيجه تالش هاي دولت در افزايش ظرفيت 
توليد برق است. آمار توليد ماهانه شركت هاي فوالدي، 
پتروشيمي و خودروس��ازي بيانگر افزايش توليد اين 
صنايع در ۵ ماه اول امسال است كه اين افزايش توليد 
بدون افزايش ظرفيت تامين برق امكان پذير نبوده است.

همچنين در بخشي از گزارش به وضعيت تورم پرداخته 
شده و با اشاره به س��طح تورم ۴۰ درصدي، اين نرخ را 
مغاير با شعارهاي دولت عنوان كرده است. در اين بخش 
هم توجهي ب��ه آمار تورم در ابتداي آغ��از به كار دولت 
سيزدهم نشده است. نرخ تورم در شهريور ماه سال ۱۴۰۰ 
معادل ۵۹.۳ درصد بوده كه اين رقم يك ركورد در   ۶-۷ 
دهه اخير محسوب مي شود. اما دولت سيزدهم اصالح 
سياست ارزي و حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، توانست نرخ 
تورم را تا پايان مرداد ماه به ۴۰.۱ درصد كاهش دهد و 
با توجه به رون��د نزولي تورم ماهانه توليد كننده و تورم 
ماهانه مصرف كننده در دو ماه اخير، اس��تمرار كاهش 
تورم در ش��هريور ماه و ماه هاي آينده حتمي اس��ت. با 
روند فعلي تورم به نظر مي رس��د تا پايان س��ال ۱۴۰۱ 
نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد نزديك ش��ود كه اين نرخ 
تقريبا معادل نيمي از نرخ تورم ش��هريور ۱۴۰۰ است. 
سياست كنترل تورم در دولت سيزدهم يك سياست 
محوري است و تا آخرين روز فعاليت دولت اين سياست 
ادامه خواهد داشت كه در اين راستا سياست هايي مانند 
كنترل ترازنامه بانك ها، مهار خلق پول بانك هاي ناتراز، 
جلوگيري از اضافه برداش��ت بانك ها با تدوين و ابالغ 
دستورالعمل وثيقه گيري در قبال اضافه برداشت، كاهش 
كس��ري بودجه و افزايش درآمده��اي پايدار و كاهش 

استفاده از تنخواه بودجه پيگيري مي شود.

هزارانخودرودرانبارهايگمركخاكميخورند

رونمايي وزير صمت از شروط سه گانه واردات خودرو

درنشستنمايندگاناتاقبازرگانيايرانچهگذشت؟

از اصالح ساختار اتاق هاي مشترك تا گزارش تفريغ بودجه
بيس��ت وچهارمين نشس��ت هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران، با حضور اعضاي اين اتاق و هيات رييسه 
آن برگزار ش��د و در چارچوب آن، نمايندگان بخش 

خصوصي تصميماتي تازه را نهايي كردند.
به گزارش ايس��نا، اين نشس��ت در نبود غالمحسين 
شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران برگزار شد و حسين 
س��الح ورزي به عنوان رييس جلس��ه، صحبت هاي 

ابتدايي را انجام داد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد سازماندهي 
صنعتي بنگاه ها، مهم ترين پيش نياز براي ورود ايران به 

بازار صادرات و تجارت جهاني به شمار مي آيد.
حسين س��الح ورزي در نشس��ت هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني اي��ران گفت: بايد گفت مهم ترين اتفاق 
هفته هاي گذشته، ابالغ سياست هاي كالن برنامه هفتم 
توسعه توسط مقام معظم رهبري بود كه شاكله آن بر 
رشد مبتني بر بهره وري تكيه داشت. واقعيت اين است 
كه آنچه اقتدار ملي و شكوفايي اقتصادي و رفاه اجتماعي 
را به صورت پايدار به هم پيوند مي دهد، رشد بهره وري 
مجموعه عوامل توليد است كه مي تواند در نقش يك 
حبل المتين بين حاكميت، فعاالن اقتصادي و نيروهاي 
اجتماعي به نمايندگي از بدنه جامعه پيوند برقرار كند.

وي با اشاره به پيش شرط هاي چندگانه دستيابي به اين 
اهداف، توضي��ح داد: اواًل توجه به عقالنيت و ثبات در 
تصميم سازي و تصميم گيري و كاهش مداخله جويي 
در همه اركان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و بسنده 
كردن به نقش سياست گذاري به جاي تصدي گري و 
اجرا، حرفي است كه هميشه از سوي بخش خصوصي 
مطرح شده و اين بار و اينجا هم بر آن تأكيد مي كنيم. 
دوم اينكه وقتي مانند دوره فعلي، ش��رايط پيچيده و 
دشوار مي ش��ود، تمركز بر برخي اولويت ها و مهارت 
عبور از برخي از سياست هاي ولو مهم، وظيفه اصلي 
سياست گذار است؛ اما به نظر مي رسد كه برخي گروه ها 
با دادن عالمت هاي اشتباه به دولت ذهن سياست گذار 

را از اولويت ها دور مي كنند.
نايب رييس اتاق بازرگاني ادامه داد: اصول برنامه هفتم 
ب��راي حاكميت، يك قطب نما براي پنج س��ال آينده 
است و ش��كوفايي، رشد، س��المت، بهره وري و همه 
كليدواژه هاي مهم اين سند باالدستي، منوط و مشروط 
به اميد و اعتماد عمومي، ثبات و آرامش اجتماعي است 
و تحقق آن به رس��انه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به 
امنيت فراگير نياز دارد. متاسفانه در اين روزها اتفاقي 
را در كشور شاهد هستيم كه يكي از دختران مان جان 
خود را از دس��ت داده كه باعث جريحه دار شدن روح 
جامعه ش��ده است؛ اين نش��ان مي دهد كه بين اميد، 
سرمايه گذاري و امنيت پيوند ناگسستني وجود دارد. 
خوش��بختانه رييس جمهور محترم دستور پيگيري 

به وزير كش��ور داده اند و بخش خصوصي هم اميدوار 
است كه گزارش كاملي از تخلف احتمالي در اين زمينه 

ارايه شود.
س��الح ورزي با اش��اره به اهميت نحوه عالمت دهي 
ب��ه بازاره��اي اقتص��ادي، بيان ك��رد: س��وم اينكه 
عالمت دهي هاي نظام قيمت در بازار به صورت اصولي و 
عمومي به سمت بهره وري مجموعه عوامل توليد است؛ 
اما برخي به اسم اعمال سياست هاي رفاهي در روند اين 
سيگنال رساني ايجاد اختالل مي كنند و به اين ترتيب 
سياست هاي رفاهي حتي اگر موفق به برقراري عدالت 
شوند، آنچه عادالنه توزيع مي كنند فقر است نه ثروت. 
آخرين نكته در حوزه مس��ووليت هاي حاكميت اين 
است كه رش��د بهره وري مجموع عوامل توليد جز با 
تكيه  بر خلق صرفه ناشي از مقياس و محدوده به دست 
نمي آيد و دسترس��ي به صرفه مقياس و محدوده نيز 
جز با اتصال به زنجي��ره ارزش جهاني توليد و تجارت 
به دست نمي آيد كه متأسفانه اين اتصال فعاًل معطل 

عوامل سياسي است.
وي به مس��ووليت فعاالن اقتصادي نيز اش��اره كرد و 
گفت: در سمت فعاالن اقتصادي، دو نكته حائز اهميت 
اس��ت. اول اينكه ما فعاليت هاي توس��عه اي و اصالح 
ساختاري در بنگاه ها را نبايد به حل مشكالت سياسي 
منوط و معطل بگذاريم؛ چراكه م��ا در اين طرف هم 
كارهاي نكرده بس��ياري داريم كه پيش نياز اتصال به 
زنجيره جهاني توليد و تجارت است. به عنوان نمونه، 
سازمان دهي صنعتي بنگاه هاي ايراني عموماً متناسب 
با ش��رايط حضور در بازارهاي جهاني نيست و ما بايد 
پيش و بيش از مطالبه گري از دولت، نس��بت به سهم 
خود، حساس و مس��وول باشيم. موضوع دوم اهميت 
مسووليت هاي اجتماعي بنگاه ها در اين شرايط سخت 
است. دولت نشان داده است كه عالقه مندي هاي جدي 
براي اصالح ساختار اقتصاد كالن دارد؛ اما طبيعتاً انجام 
اين جراحي براي بدنه جامعه بس��يار دردناك خواهد 
بود. توجه و تأكيد بنگاه هاي اقتصادي به مس��ووليت 
اجتماعي ممكن است در نقش يك ُمسكن، عبور از اين 
شرايط دشوار را تسهيل كند؛ اما بايد اين نكته را در نظر 
داشت كه مسووليت اجتماعي بايد با استراتژي توسعه 
بنگاه يكپارچه شود و فعاليت مسووليت اجتماعي با 

صدقه و پول پاشي اشتباه گرفته نشود.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به استقبال 
بخش خصوصي در نهايي شدن پيوستن ايران به پيمان 
شانگهاي تشريح كرد: بخش خصوصي با استقبال از 
پيوستن ايران به پيمان شانگهاي و تالش براي بهبود 
روابط با اوراسيا در دولت سيزدهم كه مي تواند با تقويت 
ترانزيت، توسعه كسب وكارهاي پردازش كاال و صادرات 
مجدد و فرصت ايج��اد هاب منطقه اي خدمات فني، 

فرصت هاي زيادي در ايران بسازند، توجه دولتمردان 
را به اين نكته جلب مي كند كه بدون حل مش��كالت 
رقابت پذيري اقتصادي در داخل و رفع موانع برقراري 
روابط عادي با قدرت هاي ب��زرگ اقتصاد جهان، اين 

فرصت ها چندان هم راهگشا نخواهند بود.
سالح ورزي خاطرنش��ان كرد: با يك رويكرد فعال در 
اين عرصه، اتاق ايران در حال تدوين نقش��ه راهي در 
حوزه ديپلماس��ي اقتصادي است و يك طرح اجرايي 
در قالب نقش آفريني اتاق ايران در پيشبرد ديپلماسي 
اقتص��ادي در نظر دارد. اين طرح ب��ه عنوان يك ايده 
اوليه طراحي ش��ده و به زودي بعد از انجام اصالحات، 
اول براي اظهارنظر اعضاي هي��ات نمايندگان و بعد 
جامع��ه فعاالن اقتص��ادي ارايه مي ش��ود. اين طرح 
اجرايي به  طور خالصه شامل استفاده از ظرفيت هاي 
داخلي اتاق در همه بخش ها ازجمله اتاق هاي استاني، 
اتاق ها و شوراهاي مش��ترك، تشكل هاي اقتصادي، 
مرك��ز پژوهش ها و ذي نفعان بيرون��ي اين عرصه در 
دستگاه ديپلماسي و س��اير دستگاه هاي اقتصادي و 
ساير نمايندگان حاكميت مثل مجلس و قوه قضاييه 
است كه ان شاءاهلل جزييات آن به زودي اعالم مي شود.

پس از آن نوبت به اردش��ير گراوند، مشاور كميسيون 
مس��ووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق ايران 
در گزارش��ي با موضوع بررسي عدم تعادل منطقه اي 
بر تاثيرات اقتصادي و اجتماعي كشور در جمع هيات 

نمايندگان ارايه كرد.
بر اساس اظهارات او ايران دچار عدم تعادل منطقه اي 
در طول ۷۰ س��ال اخير شده و نتوانسته در اصالح آن 
موفق عم��ل كند. در اين  بي��ن تمركزگرايي در همه 
جوانب امر ازجمله صنايع را ش��اهد هس��تيم كه اين 
روند همچنان ادامه دارد. نتيجه اين تمركزگرايي عدم 

توفيق از نظر توسعه خواهد بود.
گراوند، مديري��ت انفعالي كه جمعي��ت را در مقصد 
مديريت مي كند، مورد انتقاد ق��رار داد و افزود: طبق 
مطالعات صورت گرفته و نظرات كارشناسي به  جاي 
مديريت جمعيت در مبدأ ش��اهد مديريت جمعيت 
در مقصد هس��تيم و به دنبال آن كل زيرساخت ها و 
جمعيت را به س��مت مركز كش��ور هدايت كرديم تا 
آنجا كه امروز هرچه منابع آبي را به اين س��مت سوق 
مي دهي��م، كفايت نمي كند. اين ن��وع مديريت تنها 
شرايط كش��ور را پيچيده تر مي كند. در طول ساليان 
اخير بالغ  بر ۱۲.۷ ميليون نفر در كشور جابه جا شدند 
و اين مهاجرت نظام صنعتي، اجتماعي، سياسي و... را 

تحت تأثير قرار داده است.
اي��ن پژوهش��گر، ب��ه هم خوردن نس��بت جنس��ي 
استان ها را يكي از پيامدهاي مهاجرت عنوان كرد كه 
گرفتاري هاي اجتماعي را منجر مي شود. به اعتقاد او 

نرخ تجرد قطعي دختران و پسران به دليل مهاجرت ها، 
باال رفته و اين مساله در تهران قطعي شده و وضعيت 

بسيار نگران كننده اي را ايجاد كرده است.
در ادامه نماينده موسسه حسابرسي به عنوان بازرس 
قانوني اتاق، گزارشي از صورت ها و عملكرد مالي اتاق 
ايران منتهي به س��ال ۱۴۰۰ و هاش��م علي صوفي، 
سرپرست معاونت پشتيباني و مدير مالي اتاق ايران، 
گزارشي از تفريغ بودجه ۱۴۰۰ ارايه دادند. در اين راستا 
فرصتي فراهم شد تا تعدادي از مخالفان و موافقان اين 

دو گزارش، نقطه نظرت خود را مطرح كنند.
با توجه به آنچه در اين جلسه عنوان شد، غالمحسين 
جميلي، عضو هيات رييسه و خزانه دار اتاق ايران تاكيد 
ك��رد: در حال حاضر صورت ه��اي مالي و موضوعات 
عملكردي اتاق ايران در دست بررسي است و بنابراين 
هيچ ابهام و نگراني بابت بررسي و نظارت وجود ندارد و 
اعضاي هيات نمايندگان مي توانند اطالعات موردنياز 

را با مراجعه به اتاق ايران دريافت كنند.
او درباره تشكيل كميته اي براي بررسي بهتر بودجه 
اتاق ايران كه در نشست هاي قبلي هيات نمايندگان 
به توافق رسيد، گفت: اين كميته با عضويت هر ۲۳ نفر 
كه اعالم تمايل كرده بودند، تشكيل شد و مباحث را 
موردبررسي قرار دادند. در نهايت تفريغ بودجه ۱۴۰۰ 
به راي گذاشته شد و با كسب 8۵ درصد آرا تصويب شد.

در بخش ديگري از اين نشس��ت اص��الح آيين نامه و 
اساسنامه اتاق مش��ترك مورد بحث و گفت وگو قرار 
گرفت و ياوري، معاون امور بين الملل اتاق ايران در اين 

باره گزارشي ارايه داد.
بر اساس اظهارات ياوري، موضوع اصالح آيين نامه تنها 
از سوي دبيرخانه شوراي عالي نظارت درخواست شده 
و هدف بهبود عملكرد اتاق هاست. بايد توجه داشت كه 
از تصويب آيين نامه موجود فقط سه سال مي گذرد و 
ش��ايد برخي از اتاق هاي مشترك يك سال هم كمتر 
باشد كه اس��اس نامه هاي خود را طبق اين آيين نامه 

تصويب كرده اند.
او ادامه داد: تصميم گيرنده اصلي در اين  ارتباط اعضاي 
هيات نمايندگان هستند و به همين منظور طبق قانون 
موضوع اصالح را به راي مي گذاريم تا طبق نظر اعضاي 

هيات نمايندگان عمل كنيم.
در اين زمينه امير عابدي، رييس اتاق مشترك ايران و 
قزاقستان، محمدرضا نجفي منش، عضو هيات رييسه 
اتاق مشترك ايران و فرانسه و كيوان كاشفي، رييس 
اتاق مشترك ايران و سوريه نقطه نظرات خود را مبني 

بر عدم لزوم اصالح اين آيين نامه مطرح كردند.
در نهايت اين موض��وع ۷۹ درصد آراي اعضاي هيات 
نمايندگان را كسب كرد و بنابراين اصالح آيين نامه و 

اساسنامه اتاق هاي مشترك از دستور كار خارج شد.
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خبرروز

انتشار ليست سوم »غير روانشناسان« فاقد مجوز
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور از انتشار ليست سوم افراد »غير روان شناس فاقد مجوز« خبر داد. ليست سوم افراد »غير 
روانشناس فاقد مجوز« شامل افراد متخلف با پيج هاي جعلي، گروه هاي واتس آپي، صفحات اينستاگرامي و... كه به طور غيرقانوني 
در فضاي مجازي يا حقيقي درباره روانشناسي و مشاوره فعاليت مي كنند يا با برگزاري كارگاه هاي آموزشي اقدام به سوءاستفاده از 
مردم و جامعه روانشناسي و مشاوره مي كنند منتشر و اسامي آنها در اختيار مراجع قانوني گذاشته مي شود. اين اقدام سازمان نظام 
روانشناس��ي با واكنش هاي متعددي مواجه شد و پس از آن رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور اعالم كرد كه هيچ 

كدام از افرادي كه اسامي آنها در ليست ياد شده درج شده است مدركي ندارند و اگر غير از اين است مدارك خود را منتشر كنند.

رويداد

۴۲۰۰ محيط بان در كشور كم داريم

در پي انتش��ار تصاويري از حمله قاچاقچيان چوب در 
منطقه جنگلي چمستان شهرستان نور در فضاي مجازي 
كه نش��ان مي دهد قاچاقچيان با دو دستگاه خودروي 
نيسان با سالح سرد و قمه و تهديد جاني نگهبان از ايست 
و بازرسي جنگلباني چمستان در استان مازندران فرار 
مي كنند موضوع در دستور كار پليس و دستگاه قضا قرار 
گرفت. اما پس از مدتي رييس كل دادگستري مازندران 
از دستگيري متهمان كه با سالح سرد اقدام به تهديد 
نگهبان منابع طبيعي كرده بودند خبر داد. در حالي اين 
اتفاق رخ داد كه قانون حمايت قضايي از محيط بانان و 
جنگل بانان در كش و قوس اصالح قرار دارد. براساس 
اين قانون، محيط بانان و جنگلبانان در صورتي كه در 
جنگل ها و منابع طبيعي جرم مشهودي مالحظه كنند 
و تذكر و هشدار كارساز نباشد، مي توانند از سالح خود 
استفاده كنند ولي اينگونه نيست كه اجازه استفاده 
سالح در منزل و خيابان را داشته باشند يا بتوانند در 
اين اماكن مسلح باشند اما در محل مربوط به وظيفه 
خود مي توانند از س��الح اس��تفاده كنند. اين قانون 
ش��امل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علني ۲۳ 
ارديبهشت ماه ۹۹ مجلس شوراي اسالمي تصويب 
شد و در ۷ خرداد ۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

   كمبود تجهيزات براي محيط بانان
فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور درباره كمبود تجهيزات براي محيط بانان توضيح 
داد: امكاناتي مانند خودرو، موتور و سالح كه در اختيار 
جامعه مقابل محيط بانان )ش��كارچيان غيرمجاز( قرار 
دارد، پيشرفته هستند. به عنوان مثال موتور و خودروها 
مانند ۱۰ سال گذشته نيست همچنين سالح هايشان نيز 
از لحاظ دوربين و هدف گيري بسيار پيشرفته است؛ بدين 
جهت ما بايد همزمان براي غافلگير نشدن محيط بانان 
آنان را نيز به تجهي��زات نوين مجهز كنيم تا ضعيف تر 
از ش��كارچيان نباش��ند. اين موضوع جزو برنامه هاي 

راهبردي يگان حفاظت سازمان محيط زيست است كه 
در حدود دو سال گذشته طرح آن نوشته شده است و در 
سازمان نيز وجود دارد. سرهنگ جمشيد محبت خاني 
با اشاره به ۱۲۰۰ موتورسيكلت خريداري شده در سال 
گذشته براي محيط بانان اظهاركرد: اين موتورسيكلت ها 
به محيط بانان تحويل داده شده اند و امسال قصد خريد 
خودروهاي متناس��ب براي ماموريت هايشان به جهت 
تعقيب، مراقبت و پيشگيري بهتر از تخريب محيطي و 
شكار غيرمجاز را داريم. او افزود: با توجه به بازديدهايي 
كه در چند سال اخير از محيط بانان داشتيم؛ تجهيزاتي 
مانند پهپاد، دوربين هاي مداربس��ته، دوربين هاي 
حرارتي، دوربين هاي ديد در ش��ب و بي س��يم هاي 
مدل جديدتر - كه امكانات بيشتري دارند و كارآمدتر 
هستند- مورد نياز است. ما درخواست اين موارد را در 
قالب طرحي ارايه كرده ايم و اميدواريم پس از گذشت 
امس��ال و خريد خودروها، در س��ال ۱۴۰۲ بتوانيم 

تجهيزات نوين را براي محيط بانان فراهم كنيم.

      عقب ماندن از استاندارد جهاني
محبت خاني درباره كمبود محيط بانان به دو سناريوي 
اس��تاندارد جهاني و چارت س��ازماني ي��گان حفاظت 
اشاره كرد و توضيح داد: باتوجه به استاندارد جهاني هر 
۱۰۰۰ هكتار نيازمند يك محيط بان است. به عبارتي هر 
محيط بان توانايي حفاظت از ۱۰۰۰ هكتار را دارد. با توجه 
به اين استاندارد ما االن حدودا هشت تا ۹ برابر محيط بانان 
فعلي نياز به محيط بان داريم. به عبارتي با توجه به اين 
استاندارد بس��يار عقب ماندگي داريم. هدف گذاري ما 
براساس چارت س��ازماني مان است كه رده شغلي براي 
محيط باني داريم و مي توانيم محيط بان استخدام كنيم.

او افزود: در دو س��ال گذش��ته وضعيت پاسگاه ها، 
ميزان كمبود نيرو و چارت س��ازماني را به سازمان 
استخدامي كشور ارايه كرديم كه براين اساس به ما 
مجوز استخدام س��االنه ۲۵۰ نفر به مدت ۱۰ سال 

داده شد. در دو س��ال ۹۹ و ۱۴۰۰ اين اقدام صورت 
گرفت و امسال نيز قصد استخدام ۲۵۰ نفر ديگر را 
داريم تا بتوانيم در هفت سال آينده براساس شرايط 
و ضوابط موجود ۲۵۰۰ نفر محيط بان به ۳۸۰۰ نفر 
فعلي اضافه كنيم. اينگونه جمعيت محيط بانان خود 

را براساس چارت سازماني ۷۰ درصد ارتقا داده ايم.

     منع به كار گيري از اسلحه گرم
فرمانده يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست 
كش��ور درباره قانون من��ع به كارگيري از س��الح گرم 
براي محيط بانان توضي��ح داد: قانون حمايت قضايي از 
محيط بانان و جنگل بانان براي اينكه در چه ش��رايطي 
مي توانند از سالح استفاده كنند، در سال ۱۳۹۹ تصويب 
شد و قبل از آن با اينكه سالح در اختيار محيط بانان بود 
اما در وضعيت بالتكليفي بودند و ضوابطي براي استفاده 
از س��الح وجود نداش��ت كه به عنوان مثال مي توانند 
از ضوابط��ي كه براي پليس در اين موض��وع وجود دارد 
اس��تفاده كنند يا خير؟ او افزود: پ��س از پيگيري هاي 
جدي در نهايت قانون حمايت قضايي از محيط بانان و 
جنگل بانان تصويب و مشخص شد كه محيط بانان در چه 
شرايطي مي توانند از سالح استفاده كنند؟ در اين قانون 
سه بند براي شرايط استفاده از سالح براي محيط بانان 
نوش��ته ش��د اما ما با توجه به ش��رايط كاري آنها و نوع 
درگيري هاي موجود به اين بندها اعتراض كرديم چراكه 
براي شرايط كاري محيط بانان كافي نيست و نگراني هاي 
سازمان را به طور كامل رفع نمي كند. محبت خاني افزود: 
همزمان با اصالح قانون به كارگيري س��الح، باتوجه به 
شرايط و پيشنهاداتي كه ارايه كرده ايم، خواستار اصالح 
قانون استفاده از سالح براي محيط بانان و جنگلبانان در 
قالب قانون حمايت قضايي و بيمه اي از آنان شديم. اين 
موضوع در دستوركار مجلس قرار دارد و اگر عالوه بر سه 
بند موجود، پيشنهادات ما لحاظ شود، نحوه استفاده از 

سالح براي محيط بانان كارآمدتر و كاربردي تر مي شود.

تعادل|
 براي اجراي موفق هر طرحي در زمينه هاي 
مختلف از جمله درماني، آموزشي و... نياز 
به اجراي پايلوت است، اما متاسفانه اين مساله مدت هاي 
زيادي اس��ت كه در كش��ور ما ناديده گرفته مي شود. 
مسووالن تصميم مي گيرند و اجرايي مي كنند، بدون 
اينكه بدانن��د آيا واقعا جامعه ظرفيت پذيرش و اجراي 
طرحي را دارد، زير س��اخت هاي مناسب براي اجرايي 
شدن اين طرح فراهم شده است يا نه، اصال چند درصد 
افراد مي توانند بدون مشكل از اين طرح استفاده كنند 
و ... اينها مس��ائلي اس��ت كه بايد مد نظر قرار بگيرد اما 
شتابزدگي مس��ووالن باعث مي شود تا چنين مسائل 
مهمي بدون بررسي هاي دقيق و الزم از طرح تا اجرا راه 
كوتاهي را طي كند و به ناگاه مردم را با ش��رايط تازه اي 
مواجه كند كه هيچ آمادگ��ي ذهني يا حتي امكاناتي 
براي پذيرش آن نداشته اند.  اگر بخواهيم اين طرح ها 
را يك به يك بشماريم قطعا سياهه بزرگي مي شود، 
همين طرح ممنوعيت غربالگري، طرح حذف نسخه 
نويسي دستي، طرح حذف دفترچه هاي درماني و ...

      حذف دفترچه هاي بيمه مشكل تازه مردم
وقتي صحبت از س��رعت اينترن��ت و ميزان قطعي 
و وصل��ي آن مي ش��ود در همين پايتخ��ت هم هر 
روز هزار مش��كل وج��ود دارد، يا بانك ه��ا اينترنت 
ندارند، يا ش��ركت ها ي��ا... خالصه اينكه ه��ر روز با 
كم و زياد ش��دن س��رعت اينترنت و حج��م باالي 
استفاده از آن و البته مساله مهم بي توجهي مسووالن 
به زي��ر س��اخت هاي الزم و اينكه ه��ر روز طرحي 
ت��ازه مانع از اينترنت س��اده و روان ب��راي همه افراد 
 جامعه مي ش��ود يا در حال صيانت كردن هس��تند 
يا ... به ناگاه تصميم گرفته مي شود كه دفترچه هاي 
بيمه درمان��ي حذف ش��ده و افراد تنها ب��ا كد ملي 
ش��ان بتوانند از امكانات بيمه برخوردار ش��وند. در 
اين شرايط بس��ياري از افراد به خصوص در مناطق 
محروم، ش��هرهاي دور افتاده و ... مشكالت تازه اي را 

تجربه مي كنند. البته كه با همين دفترچه هاي بيمه 
هم هزينه ه��اي درماني گاهي وقت ها س��ر به فلك 
مي گذارد و اين دفترچه ها بيشتر حكم تزييني دارند 
اما حاال ديگر نبود اينترنت و قطع شدن مكرر آن هم 
بهانه اي ش��ده براي عده اي ت��ا همچنان هزينه هاي 
درماني را از افراد دريافت كنند در اين بين سالمندان 
و بازنشستگان بيش از همه در معرض فشار قرار دارند. 

     از تهران تا دورترين نقطه ايران
در كالن ش��هر تهران، به دلي��ل س��اده  »قطعي مدام 
اينترن��ت« و كندي آن، اس��تفاده از خدم��ات درماني 
بدون دفترچه، در بسياري از مراكز درماني به خصوص 
مراكز درماني ش��لوغ و پرتردد امكانپذير نيس��ت؛ در 
آزمايشگاه هاي طبي گوشه و كنار شهر و در كلينيك هاي 
درماني، معمواًل صف طويلي پشت ميز پذيرش شكل 
مي گي��رد و گاه و بي��گاه نت قطع مي ش��ود؛ در چنين 
ش��رايطي، بيماران بدحال كه مثاًل با درد ش��ديد كليه 
دست به گريبان اند و توان ايس��تادن در صف به انتظار 
وصل ش��دن اينترنت را ندارند، اجباراً دو واكنش نشان 
مي دهند؛ گروهي ك��ه توان پرداخت خدم��ات آزاد را 
دارند، عطاي بيمه را به لقاي انتظار طوالني مي بخشند و 
پول آزمايش ها را از جيب مي پردازند، اين گروه در بين 
كارگران بيمه شده در اقليت مطلق هستند. اما گروهي 
كه هم بيمه پايه دارند و هم بيمه تكميلي و از قضا براي هر 
دو اينها هزينه هاي سنگين پرداخته اند و البته استطاعت 
مالي چنداني ندارند، مجبور مي شوند ساعت ها با حال 
خراب و تحمل درد منتظر بمانند يا شهر را براي يافتن 

آزمايشگاهي كه اينترنتش قطع نباشد، زير پا بگذارند!
دليل حذف دفترچه هاي بيمه، كار پذيرش طوالني تر 
و صف هاي مراجعان به ش��دت طويل تر شده است؛ اگر 
نخواهي چند س��اعت يا گاهي نصف روز براي دريافت 
خدمات بيمه اي منتظر بماني، بايد كل هزينه را از جيب 
بدهي؛ و اين مس��اله دردناك تر مي ش��ود وقتي در نظر 
مي گيريم كه بيمه شده هر ماه يك سوم حقوقش را به 
صندوق تامين اجتماعي مي دهد تا صرف درمان شود به 

اين اميد كه سالي چندبار كه مريض شد، بتواند از خدمات 
بيمه اي استفاده كند. البته باال رفتن هزينه ها به دليل 
تورم سنگين و حذف ارز دولتي، سطح پوشش بيمه 
پايه تامين اجتماعي را در مواردي به زير ۲۰ درصد 
رسانده؛ بنابراين اگر بيمه تكميلي نداشته باشي، 
اين سوال اساسي پيش مي آيد كه براي ۲۰ درصد 
هزينه كمتر، چرا بايد چند ساعت در صف بايستي؛ 
بعد از چند س��اعت انتظار و خس��تگي در شرايط 
بيماري، به جاي يك ميليون تومان مثال بايد ۸۵۰ 

هزار تومان بدهي، آيا اين واقعًا عادالنه است؟!

     افزايش هزينه هاي درماني
و بيمه هاي ناقص

در اين شرايط كه بيمه ها هم ديگر چندان كمكي به 
كاهش هزينه هاي درماني نمي كنند، بسياري از افراد 
درگير هزينه هايي مي شوند كه از پرداخت آن عاجزند. 
بيماران��ي كه دچ��ار بيماري هاي خاص هس��تند يا 
داروهايي مصرف مي كنند كه گران قيمتند در بسياري 
از م��وارد به دليل همين مش��كالت مالي نمي توانند 
دارويش��ان را به موقع تامين كنند و همين مس��اله 
مشكالت بيماري را برايشان چند برابر مي كند، حاال در 
اين شرايط قرار باشد پزشكان هم از زير بار پذيرش بيمه 
به دليل قطعي و نبود اينترنت شانه خالي كنند خود 

داستاني تازه مي شود با رنجي مضاعف براي بيماران.

   در مناطق محروم چه خبر است؟
از شهرهاي بزرگ كه بگذريم و به سمت مناطق محروم 
جلو برويم، اوضاع نگران كننده تر مي شود؛ در بسياري از 
مناطق كم برخوردار، اواًل زيرساخت هاي الكترونيك در 
سطح شهر فراهم نيست و ثانيًا بسياري از مراكز درماني 
بخش خصوصي به خصوص مطب هاي پزش��كان، به 
بهانه اينكه »نت نداريم« يا »كامپيوترمان خراب است«، 
قرارداده��اي خود را با بيمه پاي��ه و بيمه گذار تكميلي 
ملغي كرده اند. به گفته  محمدعلي براتي )فعال صنفي 
بازنشس��تگان در قروه كردستان(، حذف دفترچه هاي 

بيمه درماني بهانه اي ش��ده تا برخي پزشكان در بخش 
خصوصي سودجويي بيشتر كنند؛ اين ادعا كه نت قطع 
اس��ت يا نت نداريم، بيمه شدگان را سرگردان نكنند. او 
ادامه مي دهد: در ماه هاي اخير، هزينه هاي دارو و درمان 
به ش��دت افزايش يافته؛ بس��ياري از داروهاي خاص از 
شمول بيمه حتي بيمه تكميلي خارج شده اند و مبلغي 
كه بايد بيمه شده براي درمان بيماري بپردازد، نسبت 
به س��ال قبل دوبرابر ش��ده؛ در چنين شرايطي حذف 
دفترچه هاي بيمه كاغذي مزيد بر علت شده؛ در مناطق 
محروم كه زيرس��اخت ها فراهم نيس��ت و بسياري از 
مراكز كلينيكي و آزمايشگاهي و مطب هاي خصوصي، 
اينترنت ندارند، بيمه شدگان كم درآمد مجبور مي شوند 
از خير بيمه بگذرند و پ��ول درمان را كامل بپردازند؛ آيا 
درست است بازنشسته اي كه سال ها در معدن يا در يك 
كارخانه فوالد كار كرده و عمر و جواني خود را پاي توليد 
گذاشته، حاال با وجود داشتن بيمه پايه و بيمه تكميلي، 
بازهم نگران هزينه هاي درمان باشد، بازهم بخش قابل 
توجهي از مستمري ناچيزش را بدهد تا بتواند آزمايشات 
پزشكي انجام دهد يا دارو بخرد؟! اين بازنشسته تاكيد 
مي كن��د: اول بايد زيرس��اخت ها و امكان��ات را فراهم 

مي كردند بعد دفترچه هاي بيمه را حذف مي كردند؛ در 
اين اوضاع كه هزينه هاي درمان از هميشه بيشتر است، 
حذف دفترچه هاي بيمه كار درس��تي نبود... نيما، يك 
كارگر بيمه شده در زاهدان سيستان و بلوچستان است؛ 
او نيز فقدان زيرساخت هاي حذف دفترچه هاي بيمه در 
شهر محروم زاهدان را تاييد مي كند: خيلي جاها وقتي 
مراجعه مي كني مي گويند اينترن��ت نداريم؛ مراكز 
درمان��ي بزرگ هم كه اينترنت دارن��د، ظاهراً خيلي 
وقت ها نت آنها قطع است؛ اين طبيعي است؛ در شهري 
كه بسياري از خدمات ساده تر مثل آب آشاميدني به 
س��ختي به مردم ارايه مي شود، چطور مي شود توقع 
داشت هميشه اينترنت براي درماِن بيمه شدگان كم 
درآمد برقرار باشد؛ با خودشان چه فكري كرده اند كه 
نسخه الكترونيك را درسراسر كشور اجباري كرده اند؟!

     افزايش پرداخت از جيِب بيمه شدگان 
در سال جاري

به نظر مي رسد در شرايطي كه در سال جديد پرداخت 
از جيب مردم به دليل حذف ارز دولتي و تورم سنگين 
بخش درمان افزايش يافته، مساله حذف دفترچه هاي 

بيمه اوضاع را حادتر كرده است؛ بيمه شدگان در تهران 
و مناط��ق برخوردار با صف ه��اي طوالني پذيرش و 
كندي سنگين كار مواجهند و در مناطق كم برخوردار 
با فقدان زيرس��اخت هاي اينترنت و نبودن امكانات؛ 
اگر مجموع هزين��ه بيمه پايه و تكميل��ي را در نظر 
بگيريم، يك بازنشس��ته ماهي چند صد هزار تومان 
بابت بيمه درماني مي پردازد ت��ا خيالش از دريافت 
خدمات راحت باشد؛ با اين شرايطي كه مي بينيم آيا 
اين پول هاي سنگيني كه هر ماه پرداخت مي شود، 
به كار بيمه شده مي آيد؛ آيا مي تواند از دريافت درمان 
رايگان و شايسته مطمئن باشد؛ آيا مي تواند داروهاي 
بيماري هاي خاص را تهيه كند و آزمايش هاي پزشكي 
را س��ر موقع به انجام برس��اند؟ درمان بيمه شدگان 
كارگري، مش��كالت و كاستي هاي بس��يار دارد كه 
ح��ذف دفترچه هاي كاغذي اين نواقص را تش��ديد 
كرده است؛ در نهايت آيا تحقيق و تفحص از سازمان 
تامين اجتماعي واقعًا مي تواند به اين نتيجه برسد كه 
هنوز زيرساخت هاي الكترونيك در سراسر كشور به 
خصوص در مناطق محروم فراهم نيست و اين ماجرا 
بايد به عقب برگردد و اول مقدمات كار انديشيده شود؟

گزارش

حذف دفترچه هاي بيمه بدون تامين زير ساخت هاي الزم

نداشتن اينترنت يكي از داليل عدم پذيرش بيماران با شماره ملي است
هزينه هاي درماني افزايش يافته و بيماران تحت فشارند

اربعین

پايان تلخ اربعين 
براي مسافران معراج

پرواز شركت هواپيمايي معراج كه قرار بود شنبه 
ش��ب از نجف به مقصد ته��ران حركت كند، به 
گفته س��خنگوي اين ش��ركت به دليل مشكل 
فني، با تاخير بيش از ۱۷ ساعت مواجه شد. پرواز 
شركت هواپيمايي معراج به شماره ۴۸۰۲ از مبدا 
نجف به تهران، كه مقرر بود شنبه ۲۶ شهريورماه 
عراق را ترك كند، دچار تاخير بيش از ۱۷ ساعت 
شد. يكي از مسافران اين پرواز با اعالم اين خبر، 
به ايسنا اعالم كرد كه كادر پرواز و نماينده معراج 
هم تاكنون )ديروزصبح( در اين مدت به مسافران 
پاسخگويي نداشته اند، اين در حالي است كه در 
فاصله سه تا شش صبح هم با وجود گرماي هوا، 
مسافران را در هواپيما نگه داشته و حتي به هتل 

منتقل نكرده اند.
اين مس��افر اعالم كرد: از سوي هواپيمايي، يك 
ربع قب��ل از اذان صبح اعالم ش��ده به اين دليل 
كه نمي توان براي نماز توق��ف كرد، در فرودگاه 
مانده اند و حتي علت تاخير را به فرودگاه تهران، 
نماز خواندن مسافران اعالم كرده اند. همچنين 
بين مسافران و نيروهاي عراقي فرودگاه مشكالتي 
اتف��اق افتاده و چند ايراني دس��تگير ش��دند و 
آمبوالنس هم براي رسيدگي به وضعيت جسمي 

يك خانم اعزام شده است.
در اي��ن زمينه ميرس��ميعي، رواب��ط عمومي 
هواپيمايي معراج توضيح داد: مش��كالت فني 
باعث تاخير اين پرواز شده است وبا توجه به اينكه 
پرواز از مبدا عراق و خارج از كشور انجام شده، در 
تالش براي حل مشكل فني براي از سر گرفتن 

پرواز هستيم.
در اين حال، مير اكبر رضوي، سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كش��وري گفت: در پي نقص فني و 
زمينگيري هواپيماي معراج در فرودگاه عراق، 
سه شركت هواپيمايي مجوز پرواز به نجف براي 
انتقال مسافران به تهران را از سازمان هواپيمايي 

دريافت كردند.
رض��وي در گفت وگو با ايرنا افزود: س��ه ايرالين 
مجوز پرواز به نجف براي بازگرداندن مس��افران 
هواپيمايي مع��راج را دريافت كردند. همچنين 
مسافران پرواز نجف به تهران هواپيمايي معراج 
كه از روز شنبه موفق به بازگشت به تهران نشدند 
و تاخير چندين ساعته را تحمل كردند خسارت 

خواهند گرفت.
حسن خوشخو، معاون سازمان هواپيمايي نيز 
با اشاره به تمهيدات انجام شده براي پشتيباني 
پرواز لغو شده ش��ركت معراج در فرودگاه نجف 
اظه��ار كرد: ۵ فرون��د هواپيما از ش��ركت هاي 
ايران اير، ايران ايرتور و ماهان براي پش��تيباني 
پروار معراج مس��ير نجف- تهران در نظر گرفته  

شده است.

رويخطخبر

روزانه ۵ تا ۶  پرستار ايراني مهاجرت مي كنند
رييس سازمان نظام پرستاري با بيان 
اينكه متأس��فانه زمينه هاي جذب و 
ماندگاري پرس��تاران در كشور فراهم 
نش��ده اس��ت از مهاجرت روزانه ۵ تا 
۶ پرس��تار ايران��ي خب��ر داد. محمد 
ميرزابيگي در مورد مهاجرت پرستاران 
اظهار كرد: روزانه ۵ تا ۶ پرستار و ماهانه 
بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرس��تار به خارج از 

كشور مهاجرت مي كنند كه اين مساله براي كشور 
جاي نگراني دارد. او افزود: اگر پرس��تاري طرح يا 
س��ربازي خود را گذرانده باش��د، هيچ مانعي براي 

رفتن ها آنها نيست. زمينه اي هم براي 
جذب يا ماندگاري آنها در ايران وجود 
ندارد. مقصد اين پرستاران گوناگون 
اس��ت، از كش��ورهاي اطراف مانند 
قزاقستان، كشورهاي حاشيه خليج 
ف��ارس و اربيل كردس��تان ع��راق تا 
كشورهاي اروپايي و امريكايي مقصد 
پرستاران ايراني است. رييس سازمان 
نظام پرس��تاري بيان كرد: بسياري از كشورهاي 
جهان از حضور پرس��تاران ايران به دليل دانش و 

توانايي باالي آنها استقبال مي كنند. 

كالس اولي ها ۳۰ و ۳۱  شهريور مدرسه مي روند
مع��اون آم��وزش متوس��طه وزارت 
آم��وزش و پ��رورش گف��ت: فراه��م 
كردن دسترس��ي آموزش��ي حداقل 
وظيفه و تكليف دولت است و اين امر 
با مشاركت همگاني در كشور محقق 
 خواهد ش��د، محمد مه��دي كاظمي 
درباره بازگش��ايي مدارس اعالم كرد: 
امسال در روز دوم مهر زنگ آغاز سال 

تحصيلي و زن��گ ايثار و مقاوم��ت در مدارس زده 
مي شود.  مهر امسال بعد از ۲۵ ماه تعطيلي مدارس 
سراسر كشور بازگشايي خواهند شد. دانش آموزان 

كالس اولي در روز ۳۰ و ۳۱ شهريور ماه 
براي شركت در »جشن شكوفه ها« به 
مدرسه خواهند رفت. او افزود: امسال 
۹۰۰ هزار فرهنگي و ۱۶ ميليون و سي 
هزار دانش آموز در مدارس حضور پيدا 
مي كنند. كه از اين تع��داد ۴۹ درصد 
دختران و ۵۱ درصد پس��ران هستند. 
اميدواري��م با همراهي هم��ه ماه مهر 
با نشاط آغازش��ود و در طول س��ال تحصيلي نيز 
بتوانيم در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش، اجراي 

برنامه هاي تحولي را به خوبي پيش ببريم.

سرانه درمان در دوران بازنشستگي به ۲ درصد كاهش مي يابد
سرپرس��ت اداره كل مستمري هاي 
س��ازمان تأمين اجتماعي اعالم كرد 
كه در دوران بازنشس��تگي، س��رانه 
درم��ان از ۹ درص��د دريافتي زمان 
اشتغال به ۲ درصد مستمري كاهش 
مي يابد. مجتبي طهماسبي آشتياني 
در اين باره توضي��ح داد: طبق ماده 
)۸۹( قانون تأمين اجتماعي، افرادي 

كه به موجب اين قانون، بازنشسته يا ازكارافتاده 
ش��ده يا مي ش��وند، افراد بالفصل خان��واده آنها 
و اف��رادي كه مس��تمري بازمان��دگان دريافت 
مي كنند با پرداخت ۲ درصد از مستمري دريافتي 
از خدم��ات درماني برخ��وردار خواهند ش��د و 
مابه التفاوت مبالغ پرداختي مستمري بگيران به 
موجب اين قانون ت��ا هزينه هاي واقعي درمان از 
طرف سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شود. 
او افزود: كس��ر اي��ن مبلغ همان گون��ه كه گفته 
شد، بابت اس��تفاده بازنشس��تگان و افراد تحت 
تكفل آنان از خدمات درمان��ي تأمين اجتماعي 
اس��ت و ارتباطي به هزينه ص��دور دفترچه هاي 
كاغذي ندارد. طهماس��بي توضي��ح داد: برخي 
از بازنشستگان و مس��تمري بگيران با اين تصور 

كه كسر ۲ درصد سرانه درمان، تنها 
هزين��ه چاپ دفترچه ه��اي كاغذي 
است در پي اس��تقرار سامانه نسخه 
الكتروني��ك و ح��ذف دفترچه هاي 
كاغذي درم��ان، تصور مي كردند كه 
كس��ر اين مبلغ بايد متوقف ش��ود، 
درحالي كه س��رانه درمان ارتباطي 
به چاپ دفات��ر فيزيكي درمان ندارد 
و براس��اس نص صريح قانون تأمين اجتماعي از 
حقوق بازنشس��تگان كس��ر و صرف هزينه هاي 
درماني اين قشر مي ش��ود. به موجب بند ۴ ماده 
۱۳ اليحه قانوني راجع به بيمه همگاني خدمات 
درماني كش��ور مصوب سوم آبان ۱۳۷۳ مجلس 
ش��وراي اس��المي، وصول حق بيم��ه درمان از 
صاحبان حرف و مش��اغل آزاد در قالب س��رانه 
درمان مصوب هيات وزي��ران صورت مي پذيرد؛ 
بنابراي��ن درب��اره گروهي از مس��تمري بگيران 
كه س��وابق بيمه پردازي آن��ان در قالب حرف و 
مش��اغل آزاد بوده اس��ت در دوران بازنشستگي 
هزينه درمان آنان برمبناي سرانه درمان مصوب 
هيات وزيران محاس��به و از مستمري پرداختي 

كسر مي شود.
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