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 جا ماندن 
از قطار توسعه

 راه دستيابي 
به توسعه چيست؟ 

حذف ارز ترجيحي و يارانه ها 
و قيمت گذاري دستوري 

 تنوع الزمه خريد خودرو
از بورس كاال

 چرا 
ما اميدواريم؟

 ايجاد فردگرايي در جامعه 
و داليل آن

بس��ياري از كشورهايي كه 
ام��روز ج��زو اقتصادهاي 
توس��عه  يافت��ه جه��ان به 
شمار مي روند، براي مدتي 
طوالني حرك��ت اقتصادي 
را دنب��ال كرده اند كه امروز 
آنها را به اين جايگاه رسانده 
اس��ت. در واق��ع نگاهي به 
شرايط چند دهه قبل نش��ان مي دهد كه بسياري 
از اقتصادها با بحران ها و مش��كالت اساسي مواجه 
بوده ان��د اما ب��راي آنها ب��ه راه حل ه��اي جامعي 
رس��يده اند و همي��ن موضوع توانس��ته راه را براي 

توسعه آنها باز كند.
ش��رايطي مانن��د رك��ود، تورم ي��ا رك��ود تورمي 
تجربه هايي است كه در سال هاي گذشته بسياري 
از كش��ورهاي جهان با آن رو ب��ه رو بوده اند اما به 
نظر مي رس��د با رسيدن به سياست هاي درست، از 
اين موانع عبور كرده ان��د. در واقع تورم دو رقمي و 
تالطم هاي اقتصادي موضوعي نيست كه فقط در 
اقتصاد ايران تجربه شده باش��د و بسياري از ديگر 
كشورها نيز دوره هايي از آن را پشت سر گذاشته اند 
اما در عم��ل آنها با اصالح ش��رايط اقتصادي خود 
توانسته اند از اين ش��رايط عبور كنند اما همچنان 

در خم يك كوچه باقي مانده ايم.
از س��ويي هر كش��ور باي��د در برنامه ري��زي خود 
براي توس��عه، به افزايش ت��وان بخش خصوصي، 
ب��اال رفتن ميزان توليد و حركت به س��مت اهداف 
كالن حركت كند. در چنين ش��رايطي دولتي كه 
هزينه هاي باالي��ي دارد و حجم بااليي از اقتصاد را 
به خود اختصاص داده و بودج��ه فراواني را صرف 
م��واردي مي كند ك��ه اولويت دار نيس��تند، قطعا 
شانسي براي رقابت در عرصه جهاني ندارد. ما بايد 
با چابك سازي اقتصاد ايران و كوچك كردن دولت و 
استفاده از ظرفيت سرمايه گذاران و توليدكنندگان 
زيرس��اخت هاي الزم براي توسعه اقتصادي فراهم 
كنيم. از س��وي ديگر بخشي از زيرس��اخت ها در 
تعامل با جهان س��اخته مي ش��ود. ما از سويي بايد 
در ح��وزه حمل و نقل طوري عمل كنيم كه هزينه 
رفت و آمد از ايران به پايين ترين سطح خود برسد 
تا ب��ه اين ترتيب امكان جابه جاي��ي كاال و افزايش 

تبادل به وجود ايد.
با وج��ود آنكه اين صحبت ها باره��ا در برنامه هاي 
بودجه و برنامه هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته 
و ش��عارهاي فراواني نيز در اين راستا ارايه شده اما 
در عمل همچنان راهي طوالني باقي مانده اس��ت 
و تا زماني كه ما در اقتصادمان به سمت بهبود اين 
سياست هاي كالن حركت نكنيم، مشكالت به جاي 

خود باقي خواهند ماند.

 عدم توفيق برنامه ريزي توسعه 
منطقه اي و تقسيم كار فضايي، 
موج��ب افزاي��ش نابرابري و 
فاصله در بين مناطق مختلف 
كشور شده  ا ست؛ به اين  ترتيب 
كش��ور داراي چهره اي دوگانه 
ش��ده كه بخش��ي از آن كمتر 
توسعه يافته و محروم و بخش 
ديگر توسعه يافته است. متاسفانه در كشور ما قطب هاي 
رشد درحال بزرگ تر شدن و عدم سرريز به مناطق ديگر 
هس��تند كه اين با نگاه به نقشه س��طح بندي توسعه اي 
استان ها )نقشه پايين( قابل درك است . براي مثال فاصله 
و شكاف توسعه بين استان يزد كه در رتبه اول قرار دارد با 
استان سيستان و بلوچستان كه در رتبه آخر قرار دارد بسيار 
زياد است. به  طوركلي استان هاي يزد، سمنان، مركزي، 
مازن��دران، اصفهان و تهران به ترتي��ب در صدر جدول و 
استان هاي سيستان و بلوچستان، كردستان، آذربايجان 
غربي، خراسان شمالي، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و 
ايالم در انتهاي جدول قرار دارند. حال چنانچه در نيم قرن 
اخير سرمايه گذاري ها بر اساس مطالعات آمايش سرزمين 
انجام شده بود، عالوه بر حفظ محيط زيست، شكاف توسعه 
كه ممكن اس��ت موجب چالش هاي اجتماعي، سياسي 
و امنيتي ش��ود نيز وجود نداشت و هر منطقه متناسب با 
پتانسيل هاي خود رشد مي كرد، براي نمونه استان سيستان 
و بلوچستان كه س��واحل مكران را در خودش جاي داده، 
فرصت كم نظيري براي احداث صنايع اس��ت همچنين 
س��رمايه گذاري در معادن اين اس��تان مي تواند  رش��د و 
شكوفايي را براي مردم اين منطقه به ارمغان آورد.  با توجه به 
تفاوت سطح پيشرفت استان ها و بر اساس اطالعات آماري 
سرشماري سال ۱۳۹۵، پراكندگي جمعيت در استان هاي 
شرقي و مركزي كشور نسبت  به استان هاي شمال، شمال 
غرب و غربي بس��يار كمتر است. تحليل شاخص مذكور 
پديدار مي س��ازد كه در صورت ت��داوم روندهاي موجود 
مي تواند بحران هاي جدي كه تهديدكننده بقاي ملي هست 
را به  همراه داشته باشد. به  طور كلي مي توان گفت جهت 
دستيابي به توس��عه و حفظ آراستگي و توازن منطقه اي 
بايد تبيين شود كه در گام نخست استراتژي كشور براي 
توسعه صنعتي به چه صورت است؟ سپس هر منطقه بايد 
چه اقداماتي را در مسير تحقق استراتژي توسعه ملي انجام 
بدهد؟ در اين مسير برنامه هاي آمايش سرزميني در سطوح 
ملي و منطقه اي مي تواند بسيار راه گش��ا باشد. نگرش و 
ساختار تصميم گيري دولت به برنامه هاي آمايش سرزمين 
بنا به  نظر صاحب نظران و كارشناسان حوزه برنامه ريزي، 
يكي از مهم ترين عواملي اس��ت كه موجب ازكارافتادگي 
برنامه هاي توسعه در كشور شده  است. همچنين طي زمان 
نسبتا طوالني كه آمايش سرزمين در سطح سياستگذاري 
كشور مطرح  شده، اقدامات بايسته در زمينه ايجاد ظرفيت 
ادامه در صفحه 3 دانايي الزم و...  

ارز 4200 توماني را شايد بتوان 
بزرگ ترين اش��تباه 40 سال 
اخير مسووالن خواند؛ اشتباهي 
كه منجر به انفجار تورمي و رشد 
نقدينگ��ي و افزايش تصاعدي 
قيمت ها ش��د. در واقع اين ارز 
چند مشكل اساسي ايجاد كرد 
كه از مهم ترين آنها مي توان به 

موارد زير اشاره كرد: 
۱- ايجاد رانت براي خواص؛ افرادي كه به اين ارز دسترسي 
داشتند به هر نحوي شروع به واردات كاالهاي غيرضروري 
كردند و با نرخ آزاد به فروش رس��اندند و حتي در مواردي 
هيچ كااليي به كشور وارد نشد و خود ارز مستقيم در بازار 

به فروش رفت. 
2-افزايش قاچاق؛ كاالهايي كه با ارز ترجيحي در كشور و 
به قيمت بسيار كمتر از همسايگان در حال مبادله بودند، 
به كشورهاي ديگر قاچاق مي ش��د و اين امر رسما سود را 
به جيب قاچاقچيان مي ريخت و در طرف ديگر كمبود در 

كشور ايجاد مي شد. 
۳- دولتي كه با تحريم روبرو بود، به دليل يارانه هاي آشكار و 
پنهاني كه عرضه مي كرد با كسري بودجه سنگين روبرو شد 
و شروع به توليد نقدينگي كرد و توليد هم براي پشتيباني از 
اين نقدينگي كافي نبود و يك موج تورم عمومي پيش آمد. 
در نهايت اتفاقي ك��ه رخ داد اين بود كه اختالف طبقاتي 
بسيار شديدتر شد و برخورداري دهك هاي باال از يارانه ها 
ادامه در صفحه 6 بسيار بيشتر از ...  

اگر عرضه خ��ودرو در بورس 
كاال به ط��ور مداوم باش��د و 
خودروهاي پرطرفدار نيز در 
اين بازار عرضه ش��وند به طور 
قطع اشخاص زيادي به سمت 
خريد خ��ودرو از بورس كاال 
حركت خواهند كرد. عرضه 
خودرو در بورس كاال از هفته 
گذش��ته كار خود را آغاز كرد كه در همين مدت كوتاه 
نيز شاهد سنگ اندازي هايي از سوي سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان بوديم. اگر مسووالن مربوط تصميم بر 
كاهش حضور دالالن در بازار خودرو و افزايش سودآوري 
ش��ركت هاي خودروس��از را دارند بهترين مسير براي 
تحقق چنين مس��ائلي بورس كاال است. يكي از داليل 
عمده التهابات بازارخودرو به حضور واسطه ها و دالالن 
در اين بازار بازمي گردد، حال با مديريت مناسب و عرضه 
خودرو در بورس كاال مي توان به مرور شاهد كاهش امر 
مذكور بود. دراين مورد مي توان  به عرضه خودروي كارا 
در بورس كاال اشاره كرد چراكه اين عرضه تا حدودي 
توانست قيمت كارا در بازار آزاد و كارخانه  را كاهش دهد. 
استقبال كم اشخاص طي هفته اخير در راستاي خريد 
خودروي كارا در بورس ، عدم اطالع رس��اني كافي در 
مورد نحوه خريد خودرو از بورس كاال است. اگر عرضه 
خودرو در بورس كاال به طور مداوم باشد و خودروهاي 
پرطرفدار ني��ز دراين بازار عرضه ش��وند به طور قطع 
ادامه در صفحه 5 اشخاص زيادي به...  

آنچ��ه اكن��ون در عرصه هاي 
مختلف اقتصادي و اجتماعي 
در حال رخ دادن اس��ت، كامال 
قابل پيش بيني و پيش��گيري 
ب��ود اما ب��اور تصميم س��ازان 
و تصميم گي��ران در دو ده��ه 
اخير يك نگاه كل��ي و به دور از 
بررسي دقيق فرآيندها، نتيجه 
و برآيندها پيش از تصميم گيري، احوال امروز را به وجود 
آورده است. حال وقت آن است كه در هر نقطه اي كه حضور 
داريم بايستيم و به گذش��ته خودمان فكر كنيم. به آنچه 
نينديشيده ايم، نگفته ايم و عمل نكرده ايم. اگر هرجاي اين 
كار برگرديم روزنه اي اميد نمايان خواهد شد. اينجا درست 
همان جايي است كه مي توانيم به درست بودن مسير يعني 
بازگش��ت به مدار عقالنيت اميدوار باشيم. تجربه و تاريخ 
همواره به ما نش��ان داده ، در زماني ك��ه دولت ها صادقانه 
به آنچه هس��تند و آنچه خواهند بود بپردازند، موفقيت و 
پيروزي جزو جدايي ناپذير آنها خواهد بود. حال؛ ايران امروز 
ما دچار يك سردرگمي اجتماعي و اقتصادي بزرگ است، 
اگر به اين مساله پي ببريم حتما شناسايي و حل مسائل آن 
حتي اگر سهل نباشد، امكان پذير خواهد بود. براي شناخت 
بهتر موارد باال مصداق عيني آن اتفاقات چندماه اخير است؛ 
دولت س��يزدهم بدون درك موقعيت]اجتماعي[ فعلي، 
بي محابا دست به تصميم گير ي هاي شوك آور مي زند. از 
منظر خودش درحال جراحي اقتصادي است و طلبكارانه از 
ادامه در صفحه 5 مردم مي خواهد كه او را... 

قاب��ل  ايران��ي،  خان��واده 
دسترس ترين جا براي مردمان 
ايراني اس��ت، در جامعه  غربي 
خانواده اولي��ن و مهم ترين جا 
براي كنش اجتماعي نيس��ت 
بلكه فقط يكي از جاها اس��ت، 
در كن��ار خان��واده محيط كار، 
حوزه عمومي، گروه دوس��تان 
و خيلي م��وارد ديگر وجود دارد، چراكه جامعه باز ش��ده 
است، خانواده آن طرف اس��ت، حوزه رسمي طرف ديگر، 
اين وس��ط خيلي از جاهاي ديگر هم وج��ود دارد، آدم ها 
بعد از اينكه از خانواده بيرون مي روند بالفاصله وارد حوزه 
رسمي نمي شوند. در جامعه  ايراني اينگونه نيست، شما يا 
در خانه اي يا بيرون از خانه در كار افتاده اي، بنابراين مجبور 
مي شوي خشونت را در يكي از اين محل بروز بدهي، چون 
بين اين دو چيزي وجود ندارد، هرآن جه از بيرون كس��ب 
مي كني در خانه منتقل مي كني و هرآن چه از خانه هست 
در بيرون منتقل مي كني، يكي از جاهاي مهم براي زنان و 
مردان ايراني اين است كه اگر در بيرون سركوب شدند در 
خانه پاسخ آن سركوب را بدهند، اگر در بيرون آسيب ديدند 
در خانه جواب اين آسيب را مي دهند، اگر بيرون مشكالت 
اقتصادي دارند از خانه طلب حل مشكالت مي كنند، مثاًل 
شما مشكل بيكاري را در نظر بگيريد، االن چه كسي دارد 
به مشكل بيكاري پاسخ مي دهد، خانواده دارد به مشكالت 
بيكاري پاسخ مي دهد، دختر و پسر بيكار حل مشكالت 
ادامه در صفحه 8 بيكاري را از خانواده طلب مي كند...  

علي اكبر نيكواقبال

مهرناز سلطاني

در پي توقيف يك نفتكش ايراني توسط دولت يونان و در 
اختيار قرار دادن نفت آن به امريكايي ها، ايران تصميم به 
اقدام تنبيهي عليه اين كشور گرفت. محموله كشتي تحت 
پرچم جمهوري اسالمي ايران در آب هاي يونان توقيف 
شد. سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان مرجع حاكميت 
دريايي كشور نسبت به اقدام دولت يونان در رابطه با نگه 
داشتن كشتي با پرچم جمهوري اسالمي ايران و توقيف 
بار آن، واكنش نش��ان داد و در بياني��ه اي از دولت يونان 
خواس��ت كه فوراً به تعهدات بين المللي خود عمل كند. 
بالفاصله كاردار سفارت يونان در تهران )در غياب سفير( 
به وزارت امور خارجه كشورمان احضار و مراتب اعتراض 

شديد دولت جمهوري اسالمي ايران به وي ابالغ شد.
مقامات گارد ساحلي يونان اعالم كردند بنا بر درخواست 
وزارت دادگس��تري امريكا، محموله نفتي توقيف ش��ده 
ايران را در راستاي اجراي تحريم هاي امريكا به اين كشور 
تحويل مي دهند. در همين راستا نيز خبرگزاري رويترز 
با استناد به اظهارات سه منبع مطلع مدعي شد كه نفت 
توقيف شده ايران از يك كشتي در يونان به امريكا تحويل 
داده ش��ده و تحت مصادره آن است. در ادامه تالش هاي 
ديپلماتيك وزارت امور خارجه براي رفع توقيف محموله 
كشتي تحت حاكميت جمهوري اسالمي ايران در آب هاي 
س��احلي يونان كه با فشار و مداخله دولت امريكا در حال 

انجام اس��ت، كاردار سفارت سوييس در تهران، در غياب 
س��فير اين كشور توس��ط مديركل امريكاي وزارت امور 
خارجه كشورمان احضار و مراتب نگراني و اعتراض شديد 
جمهوري اسالمي ايران نسبت به تداوم نقض صريح قوانين 
و مق��ررات بين المللي حقوق درياها و كنوانس��يون هاي 
بين الملل��ي مربوطه خصوصا اصل آزادي كش��تيراني و 
تجارت آزاد بين المللي توس��ط دول��ت امريكا، اعالم و بر 
رفع فوري توقيف كشتي و محموله آن تاكيد به عمل آمد.

  چرايي توقيف دو نفتكش يوناني 
و پيام هاي آن

پاسخ قانوني و متناسب جمهوري اسالمي به اقدام دولت 
يونان عليه منافع ايران نشان داد تهران ضمن كوتاه نيامدن 
از خطوط قرمز خود در مذاكرات، هيچ اقدام خصمانه اي در 
سطح بين المللي را بي پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش 
نورنيوز، نيروي دريايي سپاه روز جمعه دو نفتكش متعلق 
 Delta و  Prudent Warriorبه يونان ب��ا نام ه��اي
Poseidon  را در آب ه��اي خليج ف��ارس و در نزديكي 
بنادر عسلويه و لنگه توقيف كرد. روابط عمومي كل سپاه 
پاس��داران در اطالعيه اي اعالم كرد: نيروي دريايي سپاه 
جمع��ه 2 فروند نفتكش يوناني را به دليل تخلفات انجام 
گرفته در آب هاي نيلگون خليج فارس توقيف كرد. دولت 

يونان چند روز پيش برخ��الف قواعد حقوق بين المللي 
درياها اقدام به توقيف يك نفتكش ايراني كرد و چنانچه 
رويترز اذعان نمود، نفت اين كشتي را تحويل امريكا داد. 
تهران پس از اقدام غير دوستانه آتن تالش كرد با پيگيري 
راه هاي ديپلماتيك و احضار كاردار س��فارت يونان، اين 
كش��ور را از راهزني دريايي منع كند. هم زمان نيز كاردار 
سفارت س��وييس به دليل مصادره شدن محموله نفت 
اين نفتكش توسط امريكايي ها به وزارت خارجه احضار و 
اعتراض شديد ايران به او ابالغ شد. با اين وجود اما؛ دولت 
يونان تحت حمايت امريكا از جبران اشتباهش خودداري 
كرد و در نهايت جمهوري اسالمي ايران بر اساس حقوق 
خود و در چارچ��وب قوانين بين المللي اقدامات تنبيهي 
ابتدايي را در قبال دزدي دريايي يونان اجرا نمود. چنانچه 
بازتاب ها و واكنش هاي رسانه اي غربي ها نشان مي دهد، 
توقف نفتكش هاي يوناني ضربه بزرگي به هيمنه امريكا 
و سياست هاي قلدرمآبانه اين كش��ور زد و اين نكته را به 
كشورهايي چون يونان يادآور شد كه واشنگتن آنچنان كه 
ادعا مي كند، ديگر توان حمايت و محافظت از دنباله روهاي 
خود در دنيا را ندارد. حكام غرب كه پيش از اين در ماجراي 
توقيف تانكر »استنا ايمپرو« انگليس متوجه هزينه هاي 
گزاف دس��تبرد به منافع ايران ش��ده بودند در اين فقره 
هزينه چنين رفتاري را متوجه كشوري ثالث كردند. ظاهرا 

دولت يونان كه قريب به يك دهه با بحران هاي اقتصادي 
دس��ت و پنجه نرم مي كند به تبعيت كوركورانه از امريكا 
روي آورده اس��ت، چنانچه اخيرا گارد ساحلي اين كشور 
اعالم كرده يك نفت كش روس��ي را در نزديكي سواحل 
جزيره »اويا« توقيف كرده اس��ت. اقدام يونان و امريكا در 
توقيف نفت كشي كه با پرچم ايران براي انجام تعميرات 
اضطراري وارد آب هاي س��احلي يونان شده بود، دزدي 
دريايي آش��كار اس��ت و ايران به عنوان عضوي از جامعه 
جهاني و مبارزه كننده با دزدي دريايي حق مقابله با آن را 
دارد. جمهوري اسالمي بارها تاكيد كرده در برابر تروريسم 
اقتصادي از جمله راهزني هاي آشكار دريايي كوتاه نخواهد 
آمد و توقيف نفتكش هاي يوناني گوش��ه اي از واكنش به 
تروريسم اقتصادي است كه اين كشورها در قالب دزدي 

دريايي صورت داده اند.

  ايران با اين اقدام دو پيام براي طرف هاي 
خود در نظام بين الملل صادر كرد 

نخست اينكه؛ كشورهاي دوست و كشورهاي منطقه 
به خصوص صادركنندگان نفت بايد با اقتدار از حقوق 
و امنيت خود دفاع كنند و دزدي دريايي يونان نبايد به 

بدعتي عليه كشورهاي منطقه بدل شود. 
ادامه در صفحه 5  

اميرحسين عظيميامير توپچي پور

رضا موسايي

امان اهلل قرايي مقدم

بايد آب مورد نياز تاالب ها تامين شود دوراني جديد يا تكرار اشتباهات گذشته؟

تهران در پاسخ به راهزني دريايي، دو نفتكش آتن را  توقيف كرد

 خشكسالي و تبديل شدن 
تاالب ها به منشأ گرد و غبار

صفحه8 صفحه2

صفحه5

 برنامه هفتم توسعه
يك گام به جلو

تنبيه يونان به سبك ايراني

 پرونده احياي وزارت بازرگاني
 با سيگنال دولت 

روي ميز بهارستان رفت

پرونده جنجالي تفكي��ك »صمت« كه در مجلس 
يازدهم بسته ش��د؛ دوباره روي ميز بهارستان قرار 
گرفته است. ارديبهش��ت ماه ۹۹ بود كه بهارستان 
نشينان براي سومين بار به احياي وزارت بازرگاني 
پاس��خ منفي دادند. پي��ش از اين مجلس��ي ها در 
س��ال هاي ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ با جداي��ي »صنعت« از 
»بازرگان��ي« مخالفت كرده بودن��د. ماجراي طرح 
تجزيه صمت از سال ۱۳۹۶با...  صفحه 7 را بخوانيد

 زمزمه 
 جديد 

از تفكيك 
»صمت«

 يك نماينده مجلس: 
شهرداري شريك پروژه بود!

پس از گذشت چند روز از فاجعه »متروپل«، اين رويداد 
همچنان در كانون توجه مسووالن دولتي، نمايندگان 
مجلس، كارشناسان و رس��انه ها قرار دارد و از همين 
رو، در پي هر مصاحبه و گزارشي، ابعاد تازه اي از نحوه 
شكل گيري تخلف منجر به »فاجعه« كشف مي شود. 
اگر چه در يكي، دو روز نخست پس از حادثه، از داشتن 
نسبت خانوادگي مالك با برخي از مقامات حكومتي به 
عنوان علت ناديده گرفته شدن هشدارهاي مهندسان 
ناظر از سوي شهرداري آبادان سخن به ميان مي آمد، 
صفحه 5 را بخوانيد حاال يكي از...  

 بناي 
 متروپل 
 بر پايه 

تعارض منافع

هيات دولت امروز را به  خاطرجانباختگان  فاجعه آبادان عزاي عمومي اعالم كرد



بررسي سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه كشور در 
صحن مجمع تشخيص طي جلسه اي فوق العاده به رياست 
آملي الريجاني و با حضور روساي قوا، دبير و اعضاي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و همچنين جمعي از نمايندگان 
دولت و مجلس شوراي اسالمي آغاز شد. اين خبري بود 
كه روز گذشته منتشر شد و نشان از آن داشت كه پس از 
مدت ها گمانه زني، باالخره تدوين و نهايي ش��دن برنامه 
جديد توسعه يك گام مهم برداشته و احتماال در ماه هاي 
آينده مي توان انتظار داشت كه خبرهاي نهايي تر از آن به 
گوش برس��د. تدوين برنامه هاي توسعه كه اكثر آنها پنج 
ساله بوده به دوران پيش از پيروزي انقالب اسالمي ايران 
بازمي گردد و در دوران پهلوي دوم نيز برنامه هاي توسعه اي 
در دستور كار قرار گرفته بود. در سال هاي پس از انقالب 
نيز برنامه هاي توسعه از سوي دولت هاي مختلف تدوين و 
اجرايي شد كه در برخي از آنها موفقيت چشم گيري ثبت و 
در برخي امكان دست يابي به اهداف كالن به وجود نيامد. 
در سال هاي گذشته نيز تيم اقتصادي و سياسي نزديك به 
دولت، انتقادهاي فراواني را از عملكرد دولت قبل در اجراي 
برنامه ششم توسعه مطرح كرده و همين موضوع انتظارات 
را از تيم جديد براي تدوين برنامه و اجراي آن افزايش داده 
است. در برنامه هاي توسعه قبلي اهدافي در نظر گرفته شده 
كه عمل به آنها در بسياري از مواقع ممكن نشده است. براي 
مثال رشد هشت درصدي ساالنه اقتصادي يكي از اهدافي 
اس��ت كه در تمام برنامه هاي توسعه به آن توجه شده اما 
مسائلي مانند تحريم اقتصادي و محدوديت در دسترسي 
به درآمدهاي ارزي باعث شده دولت ها در رسيدن به اين 
اهداف ناكام بمانند. به طور خاص در سال هايي كه از اجراي 
برنامه ششم توسعه گذشته نيز بسياري از هدف گذاري ها به 
مرحله نهايي نرسيده اند. نحوه كاهش وابستگي به پول نفت 
نيز يكي ديگر از اولويت هايي است كه بارها در برنامه هاي 
توسعه به آن اشاره شده اما در عمل همچنان اقتصاد ايران 
با آن درگير است. هرچند تحت تاثير تحريم ها، در سال هاي 
گذشته ميزان وابستگي به پول نفت كاهش پيدا كرده اما 
همچنان اين خطر وجود دارد كه با كنار رفتن محدوديت ها، 
دولت ها به جاي تداوم اجراي سياست هاي فعلي، تن به 
وابستگي دوباره بدهند. اصالح نظام بودجه نويسي، افزايش 
درآمدهاي مالياتي، بهبود زيرس��اخت هاي اقتصادي و 
تجاري و حركت به سمت قله هاي اقتصادي منطقه ديگر 
اولويت هايي است كه برنامه هاي توسعه به آنها توجه شده 
اما در عمل راه به جايي نبرده است. در سند چشم انداز 20 
س��اله نيز بنا بود اقتصاد ايران به قدرت نخست اقتصادي 
منطقه تبديل ش��ود اما نگاهي به آمارها نشان مي دهد 
كه همچنان ايران با برخي كشورهاي منطقه فاصله قابل 
توجهي پيدا كرده و هر روز رقابت در اين عرصه دشوارتر 
مي شود.در چنين شرايطي در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام كار بر روي برنامه هفتم توسعه با جديت بيشتري دنبال 

مي شود و احتماال در ماه هاي آينده خبرهايي جديدتر از 
اين موضوع مخابره خواهد شد. آيت اهلل آملي الريجاني در 
ابتداي جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره اي 
مختصر به ساختار سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه 
كشور، تصريح كرد: سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه 
به نسبت سياست هاي كلي برنامه هاي سابق، از نظر تعداد 
بند محدودتر شده و بر همين اساس اميدواريم كه اعضاي 
محترم مجمع با تدقيق هر چه بيشتر در بندهاي سياست ها 
طي جلساتي فوق العاده، متني دقيق و كارشناسي شده را به 
محضر مقام معظم رهبري تقديم كنند تا دولت محترم نيز 
پس از ابالغ سياست هاي كلي، فرصت كافي براي تدوين 

برنامه و ارسال آن به مجلس داشته باشد. 
رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظام، سياست هاي 
كلي برنامه هفتم توسعه را بستر ريل گذاري اجرايي كشور 
براي پنج س��ال آينده دانست و بر ضرورت حضور جدي 
همه اعضا در جلس��ات مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و تامل و دقت در بررس��ي مفاد سياست هاي كلي تاكيد 
كرد.  محمدباقر ذوالقدر دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام نيز طي س��خناني در اين جلسه با اش��اره به روند 
تهيه متن سياست هاي كلي برنامه هفتم از ابتداي سال 
۹۹تا ابالغ پيش نويس متن از سوي رهبر معظم انقالب 

در ۱0 بهمن س��ال ۱۴00، به برگزاري جلسات متعدد 
كميسيون مشترك براي بررس��ي ايده هاي ارايه شده 
و تدوين آنها در قالب بندهاي سياس��ت هاي كلي اشاره 
و اظهار كرد: با انجام كاري دقي��ق و علمي در دبيرخانه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام همراه با آسيب شناسي 
سياست هاي كلي پيشين و همچنين ارزيابي ميزان تحقق 
برنامه هاي سابق و نسبت آن با نيازهاي واقعي كشور، روي 
ايده ها كار متراكمي صورت گرفت و براي نخستين بار در 
قالب جمع سپاري، حدود ۸000 صفحه از نظرات همه 
صاحبنظران و كارشناسان تهيه شد و مورد بررسي قرار 
گرفت. وي افزود: سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه 
برخالف سياست هاي كلي سابق كه موضوع محور بودند، 
كامال مبتني بر مساله محوري شكل گرفته تا با تدوين اين 
سياست ها بتوان به نقشه راهي مطلوب براي حل مهم ترين 
چالش ها و مسائل كشور دست يافت. دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با بيان اينكه پيش نويس سياست هاي كلي 
برنامه هفتم توسعه پس از تاييد مقام معظم رهبري براي 
بررسي به مجمع ابالغ شده است، اظهار كرد: در ابتداي 
امر، ۳20بند پيشنهاد شد كه پس از بررسي در كميسيون 
مش��ترك مجمع به ۴۵ بند رسيد و پس از آن به 2۹ بند 
كاهش يافت و نهايتا متن حاضر در قالب 2۱ بند پيش روي 

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد. ذوالقدر 
ابراز اميدواري كرد كه با برگزاري جلس��ات فوق العاده و 
با نگاه دقيق و كارشناسي اعضاي مجمع، سياست هاي 
كلي براي تدوين برنامه هفتم توسعه كشور پس از تاييد 
رهبر معظم انقالب در اختي��ار دولت قرار گيرد. در ادامه 
جلسه بحث در كليات انجام شد و برخي از اعضاي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و رييس كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس ديدگاه ها و نقطه نظرات خ��ود را درباره كليات 
سياس��ت هاي كلي برنامه هفتم توسعه مطرح كردند و 
با آسيب شناسي برنامه هاي قبل و برنامه ششم توسعه 
خواس��تار تدوين برنامه اي جامع و قابل اجرا شدند كه با 
همكاري س��ه قوه، امكان اجراي آن بيش از شش برنامه 
توسعه قبل فراهم باشد. آملي الريجاني، در پايان جلسه، با 
اشاره به تقاضاي تعداد ديگري از اعضاي مجمع براي ارايه 
ديدگاه هاي خود، از آنها خواست در جلسه آينده، بر اهداف 
و اولويت هاي كشور در پنج سال آينده و همچنين منابع 

قابل تحقق برنامه متمركز شوند.
هرچند دولت هنوز جزييات دقيقي از برنامه هفتم توسعه 
ارايه نكرده اما احتماال با همكاري قوا در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، هفتمين برنامه توس��عه ايران پس از 

پيروزي انقالب به مرحله تصويب نهايي خواهد رسيد.
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دستورالعمل هاي بهداشتي 
به روزرساني شود

رييس جمهور با قدرداني از مردم در رعايت ضوابط 
بهداش��تي، ضرورت به روزرس��اني اي��ن ضوابط را 
متناس��ب با وضعيت جديد مورد تاكيد قرار داد و از 
وزارت بهداشت خواست محدوديت هاي كرونايي و 
ش��رايط اجتماعات در وضع فعلي را به شكل دقيق 
براي م��ردم تبيين كنن��د. آيت اهلل س��يد ابراهيم 
رييسي در جلس��ه روز شنبه س��تاد ملي مقابله با 
كرونا تاكيد كرد: اعمال محدوديت هاي كرونايي و 
شرايط اجتماعات در وضعيت فعلي، به شكل دقيق 
و شفاف براي مردم تبيين شود تا تزلزلي در اجراي 
پروتكل هاي بهداش��تي به وجود نيايد و از ش��يوع 
سويه هاي جديد كرونا پيشگيري شود. رييسي در 
ادامه از زحمات شركت هاي توليدكننده واكسن در 
داخل كش��ور قدرداني و از تالش هاي آنها به عنوان 
افتخار ملي ياد كرد و خواستار تداوم حمايت از اين 
ش��ركت ها و حل مشكالت ش��ان براي فعاليت در 
عرصه هاي جديد توليد شد.  رييس جمهور همچنين 
بر لزوم تشكيل كميته اجتماعي ستاد ملي مقابله با 
كرونا به منظور بررسي مسائل و مشكالت اجتماعي، 
اقتصادي و رواني دوران پساكرونا و اتخاذ تمهيدات 

الزم براي حل و فصل اين مشكالت تاكيد كرد.

همه امكانات
براي كاهش آالم آبادان

معاون پارلماني رييس جمهور ب��ا بيان اينكه دولت 
همه امكانات را براي كاهش آالم مردم آسيب ديده 
آبادان به كار گرفته است، تاكيد كرد: بي ترديد پرونده 
خاطيان اين حادثه بدون هيچ اغماضي رس��يدگي 
خواهد شد. سيد محمد حسيني معاون رييس جمهور 
در جلسه پرسش و پاسخ با جمعي از فعاالن سياسي، 
فرهنگي و دانشگاهي، تعدادي از نخبگان جوان و نيز 
اعضاي شوراي هماهنگي تشكل ها و نيروهاي واليي 
و انقالبي اس��تان كرمان حادثه ريزش ساختمان در 
آبادان را بسيار تاسف بار خواند و عنوان كرد: اين ضايعه 
را به مردم مقاوم و س��ربلند آبادان تسليت مي گويم. 
دولت بعد از اين حادثه بالفاصله امكانات را براي نجات 
افراد زير آوار آغاز كرد و وزير كشور، معاون اقتصادي 
رييس جمهور و معاون اول هم سر صحنه حاضر شدند 
تا اقدامات الزم به سرعت صورت بگيرد. دولت همه 
امكانات را براي كاهش آالم مردم آسيب ديده به كار 
گرفته اس��ت، اميدوارم با تقويت ضوابط و نظارت بر 
اجراي درست قانون و جلوگيري از رانت برخي افراد 
از چنين حوادثي جلوگيري شود و بي ترديد پرونده 
خاطيان اين حادثه بدون هيچ اغماضي رس��يدگي 
خواهد ش��د. وي افزود: البته ما شاهد سوءاستفاده و 
برخوردهاي دوگانه غربيها و وابس��تگان داخلي آنها 
هم بوديم كه هر س��وژه اي را مستمسكي عليه نظام 
اسالمي قرار مي دهند، شما به نحوه انعكاس خبري 
قتل عام دانش آموزان امريكايي توسط يك نوجوان 
يا نحوه پوشش خبري حادثه  تخريب ساختماني در 
امريكا با جان باختگان بيش��تر در سال گذشته را با 
حادثه اخير مقايسه كنيد تا معلوم شود آنها دلسوز 
مردم ايران نيس��تند و قصد تحريك و فتنه انگيزي 
دارند. وي با اش��اره به طرح مردمي س��ازي و توزيع 
عادالنه يارانه ها گفت: اين طرح اقدامي اساسي بود كه 
رييس جمهور به خاطر ضرورت انجام آن مخاطرات 
را به جان خري��د و اعتبار و آبروي خ��ود را در طبق 
 اخالص نهاد تا اين تحول به نفع مردم به ويژه طبقات 
كم درآمد صورت بگي��رد، بنابراين بايد همه كمك 
كنند تا با كمترين تبعات منفي عملياتي شود، برخي 
از خواص در آغاز طرح مخالفت هايي كردند كه بعد 
از بيانات روش��نگرانه حضرت آقا بن��ا را بر همراهي 
و حماي��ت قرار دادند. حس��يني اضاف��ه كرد: هيچ 
رييس جمهوري در دوره اول رياست جمهوري خود 
آن هم در سال اول، حاضر به انجام چنين اصالح بزرگي 
نبود، اما آيت اهلل رييسي به درستي درد را تشخيص 
داد و به س��رعت درمان را ش��روع كرد. وي ادامه داد: 
دولت در اقتصاد برنامه مش��خص دارد، البته ممكن 
است برخي سودجويان و جريانات سياسي نخواهند 
دولت در اين كار بزرگ موفق شود لذا مشكل تراشي 
مي كنند ولي دولت بدون پرداختن به حاشيه ها كار را 
با جديت به پيش مي برد. وي با بيان اينكه با اين طرح، 
عده اي رانت و منافع ش��ان قطع مي شود و عصباني 
هستند، اما طرح در نهايت به نفع محرومين و به نفع 
كشور تمام مي شود، خاطرنش��ان كرد: اگر به روش 
گذشته ادامه مي داديم بايد هر درآمدي كه داشتيم 
صرف امور جاري مي كرديم و اقدامات عمراني و زير 
ساختي را به كل تعطيل مي كرديم. معاون پارلماني 
رييس جمهور در اين نشست با اش��اره به مذاكرات 
برجام گفت: بايدن اراده جدي براي جبران نقض عهد 
ترامپ را ندارد و مي خواهد شرايط خود را يك طرفه 
تحميل كند بدون اينكه منافع اقتصادي ايران به طور 
كامل تامين شود و تنها در صورت تصميم گيري واقع 
گرايانه از سوي امريكا مذاكرات به نتيجه نهايي خواهد 
رس��يد، اما دولت معيشت مردم و اقتصاد كشور را به 
اين مذاكرات گره نزده بلكه با تمام توان مي كوشد از 
ظرفيت هاي داخل و فرصتهاي منطقه اي و جهاني 
براي بهبود ش��رايط اس��تفاده كند.حسيني با بيان 
اينكه نظر دولت بر استفاده از نيروهاي انقالبي، ساده 
زيست، فسادستيز و توانمند در امور مديريتي است 
كه در اس��تان ها نيز اين رويكرد بايد اجرايي شود، 
گفت: دكتر رييسي در تمشيت امور، تصميم گيري 
را بعد از مش��اوره با اعضاي دولت و صاحب نظران 
انجام مي دهد تا ابعاد و پيامدهاي هر مس��اله مورد 
بررسي قرارگيرد و در اجرا همگرايي و عزم واحدي 
شكل بگيرد. ممكن است استماع و بررسي نظرات 
گوناگون اندكي وقت گير باش��د، اما توجه به خرد 
جمعي نتايج بهتري به همراه خواهد داشت. بنابراين 
دولت كنوني با تمام توان و پرش��تاب كار مي كند و 

هيچ گونه ضعف و تعللي قابل قبول نيست.

يك اشتباه از متقاضيان يارانه
در حال حاضر دو س��امانه در اختيار متقاضيان يارانه 
اس��ت كه بايد بدانند هر يك از آنها كاربرد جداگانه اي 
دارد؛ س��امانه ثبت اعتراض كه محدود به گروه خاصي 
است و سامانه ثبت نام كه محدوديتي براي ورود ندارد. 
فض��اي يارانه اي از ۱۹ ارديبهش��ت ماه س��ال جاري، 
متفاوت و البته پرماجرا پيش رفته اس��ت و بعد از واريز 
يارانه جديد ۳00 تا ۴00 هزار توماني، افراد بس��ياري 
درگير اين جريان بوده ان��د؛ خانوارهايي كه تا پيش از 
اي��ن، يارانه دريافت مي كردند ولي از ارديبهش��ت ماه، 
يارانه آنها قطع ش��د و ديگر، افرادي كه از سال ها قبل 
يارانه آنها قطع شده يا اصال در ليست يارانه بگيران قرار 
نداشتند. مدتي بعد نيز در 2۷ ارديبهشت ماه، ثبت نام 
از جاماندگان يارانه آغاز ش��د.  در اين ميان دو س��امانه 
در دس��ترس مردم قرار گرفته كه امور يارانه اي خود را 
در آن انج��ام دهند كه كاربرد متفاوتي از يكديگر دارد؛ 
سامانه ثبت اعتراض و درخواس��ت بازبيني و ديگري 
سامانه ثبت نام از جاماندگان يارانه. اين در حالي است 
كه برخي متقاضياني كه از قبل يارانه آنها قطع شده يا 
يارانه اي دريافت نمي كردند به سامانه ثبت اعتراض وارد 
شده اند، در حالي كه براي آنها چنين كارايي نداشته و 
فقط بايد به سامانه ثبت نام مراجعه كنند. اين در حالي 
است كه تا پيش از اين، حدود ۷۸ ميليون نفر در جمع 
يارانه بگيران ۴۵ هزار و ۵00 توماني قرار داشتند كه بيش 
از ۶0 ميليون نفر از آنها يارانه معيشتي )ناشي از اصالح 
قيمت بنزين( ه��م دريافت مي كردند اما يارانه جديد، 
شامل حدود ۷2 ميليون نفر شد و مابقي را وزارت رفاه 
در قالب دهك دهم حذف كرد؛ اين يارانه براي ۹ دهك 
پرداخت ش��د؛ به طوري كه براي سه دهك اول هر نفر 
۳00 هزار و شش دهك بعدي ۴00 هزار تومان واريز شد، 
در اين ميان بخشي از حذف شدگان و البته كساني كه 
دريافت كرده بودند، نسبت به دهك بندي صورت گرفته، 
hemayat. اعتراض داشتند. بر اين اساس س��امانه

mcls.gov.ir از س��وي وزارت رفاه، در دسترس قرار 
گرفت كه ورود به آن براي عموم نيست بلكه تنها افرادي 
مي توانند نسبت به ثبت اعتراض و درخواست بازبيني 
در آن اقدام كنند كه تا فروردين امسال يارانه ۴۵ هزار 
و ۵00 توماني يا يارانه معيشتي ۵۵ تا 20۵ هزار توماني 
را درياف��ت مي كردند يا هر دو را داش��ته اند، به عبارتي 
يارانه بگير بوده اند و يارانه مرحله ۱۳۴ )فروردين( را هم 
دريافت كرده بودند ولي ديگر مرحله ۱۳۵ و ۱۳۶ يعني 
براي ارديبهشت و خرداد كه يكجا واريز شد را دريافت 
نكرده و حذف شدند. همچنين افرادي مي توانند به اين 
سامانه وارد و درخواست بازبيني داشته باشند كه حتي 
يارانه جديد را دريافت كرده اند ولي نسبت به دهك بندي 
انجام شده، معترض هستند. كليه افراد يارانه بگير و آنهايي 
كه دريافتي ندارند، مي توانند با ورود به همين سامانه 
hemayat.mcls.gov.ir يا از طريق شماره گوياي 
0۹20000۶۳۶۹ از وضعيت دهك خود مطلع شوند. 
اين در حالي اس��ت كه با دستور رييس جمهوري براي 
پيگيري اعتراض صورت گرفته، س��ازمان هدفمندي 
يارانه ها تاكنون به حس��اب افرادي كه اعتراض كرده 
و درخواس��ت بازبيني داش��ته اند، واريز يارانه جديد را 
انجام داده ولي فعال مسدود است تا بعد از بررسي وتاييد 
وضعيت آنها براي دريافت يارانه، در دسترشان قرار گيرد.

اما سامانه ديگر، my.gov.ir است كه براي ثبت نام از 
جاماندگان يارانه در دسترس قرار گرفته و مسووليت آن 
بر عهده س��ازمان هدفمندي يارانه ها است. براي ورود 
به اين سامانه محدوديتي براي هيچ گروه متقاضي 
يارانه نيست يعني چه افرادي كه در قالب دهك دهم 
حذف شده اند و چه كساني كه در سال هاي گذشته 
يا اصال در ليست يارانه بگيران نبوده اند يا اينكه قبال 
حذف يا انصراف داده بودن��د. ثبت نام از جاماندگان 
يارانه، به اس��تناد تبصره ۱۴ قانون بودجه امس��ال 
انجام مي شود و ليست متقاضيان بعد از بررسي اوليه 
توسط سازمان هدفمندي يارانه ها، در اختيار وزارت 
رفاه جهت پايش نهايي و دهك بن��دي قرار خواهد 
گرفت كه در صورت تاييد در ليس��ت يارانه بگيران 
اضافه خواهند ش��د. براي ثبت درخواست در هر دو 
 س��امانه hemayat.mcls.gov.ir و همچني��ن

 my.gov.ir، فعال محدوديت زماني وجود ندارد.

  پولدارتر شدن ثروتمندان
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه اجراي طرح 
اصالح نظام ياران��ه اي مانع از هدر رفتن منابع دولت 
مي شود، گفت: اجراي اين طرح سبب منتفع شدن 
دهك هاي كم درآم��د جامعه مي ش��ود و به نوعي 
مجازات ثروتمندان را به همراه دارد. محمد علي خادم 
درباره پيامدهاي اجرايي نش��دن طرح اصالح نظام 
يارانه اي اظهار كرد: پايين نگه داش��تن قيمت براي 
كاالهاي مصرفي مشوق و كمك كننده به افرادي است 
كه بيشتر مصرف مي كنند يعني هر چه قدر قيمت 
كاالها كم باشد از نظر توماني به آنها كمك بيشتري 
مي شود. وي افزود: در اين زمينه مي توان ۱0 درصد 
افراد فقير جامعه را با ۱0 درصد از ثروتمندان مقايسه 
كرد. زماني كه گروه اول در ماه كمتر از يك كيلوگرم 
مرغ مصرف مي كنند و طبقه پر درآمد در ماه باالي ۵.۵ 
كيلوگرم مصرف مرغ دارند سوالي كه ايجاد مي شود 
اين است كه با پايين نگه داشتن قيمت كاالها به چه 
كسي كمك مي شود؟ به گفته وي اين در حالي است 
كه با هدفمند كردن اين يارانه و واقعي كردن قيمت ها 
اتفاقا يارانه نقدي به كسي داده مي شود كه در دهك 
پايين درآمدي قرار دارد؛ در واقع با اين اقدام به قشر 
كم درآمد كه مصرف كمتري دارند كمك مي شود. 
اين كارشناس اقتصادي افزود كه بدين ترتيب ۴0 
درصد اف��راد كم درآمد جامعه ب��ا اجراي اين طرح 
يعني افزايش قيمت كاالها و ارايه يارانه نقدي منتفع 
و طبقه پردرآمد به نوعي متضرر مي شوند. بنابراين 
ممكن اس��ت كس��ي كه در اس��تان تهران زندگي 
مي كند از اين موضوع به دليل اينكه جزو دهك هاي 
پر درآمد جامعه است ناراحت و ناراضي باشد و كساني 
كه در روس��تاها زندگي مي كنند و مصرف كمتري 
دارند راضي و منتف��ع؛ همچنين از نظر عدالت هم 
قطعا اقدام بهتري است، زيرا به هدف اصابت مي كند.

دوراني جديد يا تكرار اشتباهات گذشته؟

با رونمايي از دستاوردهاي جديد معرفي شد

برنامه هفتم توسعه، يك گام به جلو

توان پهپادي ارتش در پايگاه پهپادي راهبردي ۳۱۳
توان رزم »پايگاه پهپادي ۳۱۳« به عنوان يكي از پايگاه هاي 
زيرزميني پهپادي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
براي اجراي ماموريت، با حضور رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح و فرمانده كل ارتش مورد ارزيابي قرار گرفت. پايگاه 
پهپادي راهبردي ۳۱۳ ارتش جمهوري اس��المي ايران با 
انواع پهپادهاي رزمي، شناس��ايي و انهدامي ايراني، مسلح 
به س��امانه هاي موش��كي و بمب هاي بومي و سامانه هاي 
جنگ الكترونيك، مورد بازديد س��ردار سرلش��كر محمد 
باقري رييس ستاد كل نيروهاي مسلح قرار گرفت. »پايگاه 
پهپادي راهب��ردي ۳۱۳« يك��ي از پايگاه هاي زيرزميني 
پهپادي ارتش جمهوري اسالمي ايران است كه متناسب 
با سطح امنيتي مورد نياز در مناطق مختلف مرزي توسط 
ارتش طراحي و گسترش يافته اند. در اين پايگاه، پرنده هاي 
بدون سرنشين راهبردي ارتش شامل بيش از يكصدفروند 
پهپادهاي كمان22، كمان۱2، ابابيل۵، مهاجر۶، فطرس 
و كرار، مجهز به انواع مهمات، بمب ها، موشك هاي رهگير 
و هوا به سطح و راكت هاي بومي استقرار يافته اند. از جمله 
دستاوردهاي جديد ارتش در پايگاه ۳۱۳، موشك »حيدر۱« 
ب��راي افزايش برد كمان 22 و اجراي عمليات دورايس��تا و 
پهپ��اد كروز »حيدر2« براي افزايش ب��رد و توان عملياتي 
پهپادي است كه امكان حمل پهپاد كروز بر روي پهپادهاي 
راهبردي نيز فراهم ش��ده اس��ت. در اين پايگاه همچنين 
پهپادهاي انهدامي آرش و ضد رادار اميد و انواع پهپادهاي 
رزمي با بمب بالدار باالبان، موشك هاي شفق، قائم و الماس 
آم��اده اجراي هرگونه ماموريت در مرزها و فراتر از مرزهاي 
جمهوري اسالمي ايران هستند. مداومت پروازي طوالني 
مدت، ارتفاع باال، عمق عملياتي قابل مالحظه، قابليت حمل 
انواع تسليحات ضد هوايي و ضد سطحي نقطه زن و دورايستا، 
توان باالي حمل سامانه هاي جمع آوري اطالعات و جنگ 
الكترونيك، برخورداري از سامانه هاي خودمراقبتي، ناوبري و 
ارتباط امن از ويژگي  پهپادهاي آماده عمليات پايگاه راهبردي 
۳۱۳ ارتش است.  اين پهپادهاي بومي و ايراني با انواع مهمات 
با كاربردهاي مختلف، تركيبي از پرنده هاي طراحي شده و 
س��اخت ارتش و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
با همكاري ش��ركت هاي دانش بنيان اس��ت كه در پايگاه 
راهبردي ۳۱۳ به عنوان يكي از پايگاه هاي بكي سري ارتش 

جمهوري اسالمي ايران مستقر شده است.

    ارتقاي توان پهپادي ما توقف  ناپذير است
امير سرلشكر موس��وي گفت: بزرگ ترين دستاورد ما اين 
است كه به هيچ كجا وابسته نيستيم و همه آن چيزي كه 
براي دفاع از كش��ور و انجام ماموريت هايمان نياز داريم را 
خودمان فراهم مي كنيم و به هيچ وجه ارتقاي توان رزمي از 
جمله ارتقاي توان پهپادي توقف پذير نيست. امير سرلشكر 

سيد عبدالرحيم موس��وي، فرمانده كل ارتش جمهوري 
اسالمي ايران در پايگاه پهپادي راهبردي ۳۱۳ گفت: امروز 
اين توفيق را داشتيم كه بخشي از توانمندي پهپادي ارتش 
جمهوري اس��المي ايران را ارايه كنيم. همه اين امكاناتي 
كه فراهم ش��ده در راستاي تدابير فرمانده معظم كل قوا و 
سياست هاي ابالغي ستاد كل نيروهاي مسلح ايجاد شده 
اس��ت كه بتوانيم در مقابل تهديدهاي احتمالي، وظيفه و 
ماموريت اصلي خود را كه دفاع از استقالل، نظام جمهوري 
اس��المي و حدود و ثغور كشورمان و برقراري امنيت ملت 
بزرگ ايران است به خوبي انجام دهيم. وي افزود: نيروهاي 
مس��لح جمهوري اسالمي ايران در راس��تاي ارتقاي توان 
رزمي خود به هر اندازه اي كه نياز باش��د تالش مي كنند و 
براي تحقق اين هدف، در هم��ه حوزه ها به ويژه در بخش 
قابليت هاي پهپادي با اتكا بر توانمندي هاي بومي و جوانان 
پيشرفت هاي بسياري داشته اند تا امروز كه بخشي از آنها را 
كه مجهز به انواع تسليحات و تجهيزات بومي ايراني است در 
اينجا مالحظه كرديد. بزرگ ترين دستاورد ما اين است كه به 
هيچ كجا وابسته نيستيم و همه آن چيزي را كه براي دفاع از 
كشور و انجام ماموريت نياز داريم را خودمان فراهم مي كنيم 
و به هيچ وجه ارتقاي توان رزمي از جمله ارتقاي توان پهپادي 
توقف پذير نيس��ت. فرمانده كل ارتش تصريح كرد: خدا را 
شاكريم كه مي توانيم از ملت مقاوم و قوي خودمان به خوبي 
دفاع كنيم و اميدواريم بتوانيم با روي سفيد از اين مسووليت 
بيرون بياييم. انواع پهپادها االن در نيروهاي مسلح از جمله در 
ارتش مشغول انجام ماموريت هستند؛ از پهپادهاي كوچك 
تا بزرگ ترين آنها كه »كمان 22« اس��ت كه اينها هركدام 
ماموريت  متنوعي دارند. براي ماموريت هاي محلي، تاكتيكي 
و راهبردي، ما به انواع پهپادهاي شناسايي، رزمي، انهدامي، 

اسكرامبل و... نياز داريم كه ماموريت ها را بتوانند انجام دهند. 
امير سرلشكر موسوي خاطرنشان كرد: نياز به تقويت پهپاد 
دورپرواز با مداومت پروازي باال و توان حمل باالي مهمات 
براي زدن اهداف راهبردي، باعث ش��د كه ارتقاي قابليت 
پهپادهاي موجود و تجهيز به انواع موش��ك ها و بمب ها با 
بردهاي مختلف را در دستور كار خود قرار دهيم و با كمك 
جوانان با انگيزه، متعهد و متخصص مسير خوداتكايي را با 

طراحي و توليد انبوه پهپادها ادامه خواهيم داد.

    هيچ وقت تهديد را كوچك نمي گيريم
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح با تاكيد بر اهميت  پهپادها 
در رزم هاي نوين، گفت: ارتش با درك دقيق نياز نبردهاي 
آينده با اس��تفاده از روش ها و تجهيزات جديد وارد صحنه 
و عرصه متحول امروز و آينده ش��ده است و خوشبختانه 
امروز در عرصه پهپادي اين توانمندي را در ارتش ديديم. 
س��ردار سرلشكر پاس��دار محمد باقري، رييس ستاد كل 
نيروهاي مسلح جمهوري اس��المي ايران پس از بازديد از 
پايگاه پهپادي راهبردي ۳۱۳ در جمع فرماندهان ارتش و 
فعاالن عرصه طراحي و توليد پهپادهاي ارتش، گفت: امروز 
براي من يك روز فوق العاده ارزشمند و استثنايي است كه 
چنين قدرت قابل توجهي در حوزه پهپ��ادي را در ارتش 
جمهوري اسالمي ايران و در يكي از پايگاه هاي زيرزميني 
و امن عملياتي پهپاد، آن هم در سطح راهبردي مشاهده 
كردم. وي افزود: در نبردهاي امروز در عمليات هاي گوناگون 
دفاعي، تهاجمي، زميني، دريايي، هوايي و پدافند هوايي و در 
ابعاد دفاعي، تهاجمي، انهدامي، شناسايي، مراقبتي، جنگ 
الكترونيك، حمل محموله و ده ها ماموريت ديگر، پهپادها 
روز به روز جاي��گاه باالتري در ميان تجهيزات و روش هاي 

نبرد پيدا مي كنند. سردار سرلشكر باقري اضافه كرد: آنچه 
در نبردهاي سال هاي اخير در قفقاز، اوكراين و جاهاي ديگر 
مي بينيم و قبل تر از آن در مقابله با تروريست ها در سوريه و 
عراق تجربه شد و ساير نبردهاي دهه اخير، بيانگر اين است 
كه جايگاه پهپاد جايگاهي استثنايي و به شدت در حال رشد 
است. ارتش با درك دقيق نياز نبردهاي آينده با استفاده از 
روش ها و تجهيزات جديد وارد صحنه و عرصه متحول امروز 
و آينده ش��ده است و خوشبختانه امروز در عرصه پهپادي 
اين توانمندي را در ارتش ديديم. رييس ستاد كل نيروهاي 
مس��لح تصريح كرد: البته در همه نيروهاي ارتش در ابعاد 
گوناگون اين تحول خواهي به چش��م مي خورد. حقيقتا 
 جا دارد كه از امير سرلشكر موس��وي، فرمانده كل ارتش، 
هيات رييسه ارتش و فرماندهان نيروها و هم رزمانشان كه 
اين تحول را رقم زدند قدرداني كنم. اين اتفاقات در اين دوره 
مديريتي، با توكل به خداوند و تأسي از اوامر و رهنمودهاي 
فرمانده معظم كل قوا )مدظل��ه العالي( با زحمت و تالش 
شبانه روزي، فكري، عملي و اغنايي صورت گرفت و امروز 
شاهد بخشي از اين توانمندي هستيم. طراحي پهپادهايي 
در اين سطح و ساخت آن توسط ارتش كار ساده اي نيست.

وي ادامه داد: در كنار اينها، صنعت دفاعي هم پا به پا مشغول 
كار است و كمك  مي كند. نه فقط پهپاد بلكه همه تجهيزات 
مورد نياز براي ساخت يك پهپاد و تسليحات در كشور ما و در 
نيروها در حال ساخت است. رييس ستاد كل نيروهاي مسلح 
تاكيد كرد: حقيقتا ما در هر موردي بايد صحنه نبرد محتمل 
را با بازي جنگ هوشمندانه، دقيق و بي طرفانه نه تبليغاتي و 
جانب دارانه بررسي كنيم و اگر به اين نتيجه رسيديم كه نياز 
به تحوالتي داريم، شجاعانه وارد شويم. تالش كنيم و اين 
تحول را براي بازدارندگي در مقابل دشمن ايجاد كنيم. اينها 
با روش، تجهيزات و امكانات گذشته امكان پذير نيست و 
بايد با امكانات و روش هاي جديد اين اتفاق رخ دهد. بنابراين 
پهپادهايي كه امروز ديديم مي تواند چنين نقشي را به خوبي 
ايفا كند. رييس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: در نيروهاي 
زميني، پدافند هوايي، هوايي و دريايي، همه فرماندهان ما 
يكي از دغدغه هاي شان اين است كه تجهيزات گذشته را 
چگونه و با چه تغيير و تحولي براي نبردهاي محتمل آينده 
آماده كنند. اين روحيه بسيار ارزشمند است. امروز پهپادها 
را ديديم و خداراشاكر هستيم كه كار بسيار بزرگي در اين 
زمينه انجام شده است. سردار سرلشكر پاسدار باقري با تاكيد 
بر اينكه ما هيچ وقت تهديد را كوچك نمي گيريم، دشمن را 
خواب فرض نمي كنيم، چشمانمان باز است و دايما هوشيار 
و مراقب هستيم، خاطرنشان كرد: خدا را بابت داشتن چنين 
فرماندهان اليق، توانمند، پا در ركاب ولي امر مسلمين و 
ان شاءاهلل سرباز حضرت ولي عصر)عج( شاكرم و اميدوارم 

روز به روز ابعاد ديگر قدرت ارتش را ببينيم.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري| 
روز شنبه 7 خرداد 1401 قيمت دالر در بازار آزاد به 30570 
تومان رسيد و با اعالم هر اونس جهاني طال به قيمت 1855 
دالر، س��كه به 14 ميليون و 700 هزار تومان رس��يد.   در 
صرافي هاي بانكي با ۲3 تومان افزايش نسبت به روز كاري 
گذشته )پنجشنبه، پنجم خردادماه 1401( ۲5 هزار و ۹1۶ 
تومان معامله ش��د.قيمت فروش يورو نيز در صرافي هاي 
بانكي با 7۶ تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته برابر 
با ۲8 هزار و 18۹ تومان بود.قيمت خريد هر دالر توس��ط 
صرافي هاي بانكي ۲5 ه��زار و ۶58 تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز ۲7 هزار و ۹08 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي 
خريد دالر در بازار متش��كل ارزي ۲5 هزار و ۲05 تومان و 
نرخ فروش آن ۲5 هزار و 434 تومان بود.اين در حالي است 
كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۶ هزار و ۹84 تومان و نرخ 
فروش آن نيز ۲7 هزار و ۲۲۹ تومان اعالم شد. همچنين، 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار 
و 143 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي ۲4 هزار و 4۲0 
تومان معامله شد. افزايش قيمت دالر در صرافي هاي بانكي 
از ابتداي سال 1400 شروع شد و خردادماه وارد كانال ۲۶ 
هزار تومان شد و نوسان قيمت دالر در صرافي هاي بانكي 
ادامه يافت. قيمت دالر به طور مشخص ۲4 آذرماه در كانال 
۲7 هزار تومان ثابت ماند. در روزهاي سرد زمستاني نرخ 
ارز سير نزولي را شروع كرد و پس از ۶ ماه دوباره به كانال ۲۶ 
هزار تومان بازگشت و در آخرين روزهاي دي ماه مصادف 
با ۲7 اين ماه دوباره به كانال ۲5 هزار تومان بازگشت. سير 
نزولي قيمت ها ادامه داشت تا اينكه در 17 بهمن ماه در كانال 
۲4 هزار تومان نوسان داشت. با شروع سال جديد قيمت 
دالر در صرافي هاي بانكي در قيمت ۲5 هزار تومان نوسان 

داشت و تمايلي به خروج از اين كانال ندارد.

    سكه ۱۴ ميليون و ۶۸۰ هزار تومان شد
قيمت طالي 18عيار هر گرم يك  ميليون و 3۹5 هزار 
تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي ط��رح قديم 14 
ميليون تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
نيز 14 ميليون و 700 هزار تومان است.قيمت نيم سكه 
بهار آزادي 8 ميليون و 80 هزار تومان، ربع س��كه بهار 
آزادي 5 ميليون و 50 هزار تومان و س��كه يك گرمي ۲ 
ميليون و ۹00 هزار تومان تعيين شده است و به فروش 
مي رسد.هر مثقال طال در بازار داخلي، ۶ ميليون و 43 
هزار تومان ارزش گذاري شده است؛ ضمن اينكه قيمت 

هر اونس طال در بازارهاي جهاني1845 دالر است.

     قيمت اسكناس و حواله دالر در معامالت 
در نخس��تين روز هفته دوم خردادم��اه، ميانگين موزون 
فروش هر اس��كناس دالر امري��كا در صرافي ها، ۲5۶58 
تومان تعيين شده است.بررسي تغييرات بهاي دالر و يورو 
در معامالت شنبه 7 خرداد ماه، نشان از كاهش نسبي دالر 
در صرافي هاي مجاز دارد. جديدترين نرخ هاي اعالم شده 
در ساعت 13:30 )شنبه 7خردادماه 1401( نشان مي دهد 
ميانگين موزون )س��امانه س��نا بانك مركزي( خريد هر 
اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي مجاز از مردم ۲5۶58 

تومان و ميانگين موزون فروش هر اسكناس دالر امريكا در 
اين صرافي ها به متقاضي خريد ارز، ۲5۹1۶ تومان تعيين 
شده است. همچنين در اين صرافي ها، ميانگين موزون نرخ 
خريد هر اسكناس يورو از مردم ۲7۹08 تومان و ميانگين 
موزون فروش هر اسكناس يورو به متقاضي خريد يورو نيز به 
رقم ۲818۹ تومان رسيده است. نرخ خريد حواله دالر امريكا 
در سامانه نيما ۲4۲00 تومان و نرخ فروش حواله دالر امريكا 
نيز به رقم ۲44۲0 تومان رسيده است. از سوي ديگر، نرخ 
خريد حواله يورو ۲5۹08 تومان و نرخ فروش حواله يورو 
نيز ۲۶143 تومان تعيين شده است. همچنين نرخ خريد 
حواله درهم امارات ني��ز در معامالت پنجمين روز كاري 
هفته، ۶58۹ تومان و نرخ فروش حواله درهم امارات نيز به 
رقم ۶۶4۹ تومان رسيده است. جديدترين نرخ هاي اعالم 
شده توسط بازار متشكل ارزي نشان مي دهد نرخ اسكناس 
دالر امريكا در بازار متشكل ارزي ايران به رقم ۲۶047 تومان 
و نرخ هر اسكناس يورو در بازار متشكل ارز ايران ۲83۲۹ 
تومان تومان تعيين شده است. در بازار جهاني نيز، قيمت هر 
اونس طال با 0.17 درصد افزايش به 1853 دالر و 7۲ سنت 
رسيد. ادامه روند سقوط شاخص دالر و كاهش شاخص نرخ 
بهره  ده ساله اوراق قرضه خزانه داري امريكا به پايين ترين 
رقم طي ۶ هفته گذشته، باعث ادامه افزايش قيمت طال 
براي دومين هفته پياپي شده است. قيمت هر اونس طال 
با 0.17 درصد افزايش به 1853 دالر و 7۲ س��نت رسيد. 
قيمت طال ديروز به اوج 18۶۲ دالر رسيده بود. متخصصان 
بازار كاال عقيده دارند روند افزايش قيمت طال احتماالً ادامه 
خواهد داش��ت. آنها مي گويند كاهش ارزش دالر يك بار 

ديگر تقاضا براي طال را در بين سرمايه گذاران باال برده است. 
اطالعات ضعيف در مورد تولي��د ناخالص داخلي امريكا، 
وضعيت مسكن و توليد كارخانه اي در اين كشور بيش از 
پيش به ارزش اين فلز گرانبها مي افزايد. اين متخصصان 
احتمال مي دهند قيمت طال در كوتاه مدت به اوج 1۹00 
دالر هم برسد. انتشار اطالعات اقتصادي امريكا در هفته 
گذشته بر نگراني ها در مورد اقتصاد دنيا افزوده است. توليد 
ناخالص داخلي امريكا در سه ماهه اول سال جاري ميالدي 
كاهش يافته و اطالعات مربوط به وضعيت مسكن و توليد 
كارخانه اي در اين كشور ترس از احتمال ركود اقتصادي را 
باال برده است. آن  هم در شرايطي كه تورم هنوز هم يكي 
از نگراني هاي اصلي دنياست. به اين ترتيب تمايل به طال 
به عنوان يك پشتوانه اقتصادي افزايش مي يابد. تقاضاي 
باالي چين در بخش توليد كارخانه اي هم قيمت طال 
را در كوتاه م��دت باال مي برد. قيمت نقره با 0.۶0 درصد 
افزايش به ۲۲ دالر و س��نت رسيد و پالتين هم با 0.۶0 

درصد افزايش ۹58 دالر و 13 سنت معامله مي شود.

    رشد 2۰ درصدي قيمت سكه و ۸ درصدي 
دالر در يكسال منتهي به فروردين ۱۴۰۱ 

بانك مركزي، متوسط قيمت فروش هر دالر امريكا و سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم و جديد را در فروردين ماه سال 
جاري اعالم كرد.بانك مركزي به صورت ماهانه تغييرات 
متوس��ط قيمت فروش هر دالر امريكا، س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جديد و قديم در شهر تهران را اعالم مي كند 
كه اولين آمار در سال 1401 نيز اعالم كرده است. آنطور 

كه در گزارش بانك مركزي آمده است، در فروردين ماه 
امسال متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم در بازار آزاد ش��هر تهران 1۲ ميليون و ۶40 
هزار تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب ۶.1 و ۲0.5 درصد افزايش داشته است. 
همچنين، حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه مذكور در 
ماه مذكور به ترتيب 1۲ ميليون و 110 هزار تومان و 13 

ميليون و 108 هزار تومان اعالم شده است.

      قيمت سكه طرح جديد در فروردين ۱۴۰۱
عالوه براين، در اولين ماه سال 1401 متوسط قيمت فروش 
يك س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد شهر 
تهران 1۲ ميليون و 887 هزار تومان بود كه در مقايسه با 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۶.5 و 1۹.۶ درصد با 
افزايش مواجه شده است. البته، حداقل و حداكثر نرخ فروش 
سكه مذكور در ماه يادشده به ترتيب 1۲ ميليون و 450 هزار 

تومان و 13 ميليون و 43۶ هزار تومان بوده است.

    كف و سقف دالر در فروردين امسال
در ادامه گزارش بانك مركزي، آمده است كه در فروردين 
ماه امسال متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا در بازار 
آزاد شهر تهران ۲۶ هزار و 5۲5 تومان بود كه در مقايسه 
با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 3.4 و 8.1 درصد 
افزايش يافته است. از سوي ديگر، حداقل و حداكثر نرخ 
فروش يك دالر امريكا در ماه مذكور به ترتيب ۲5 هزار 

و 804 هزار تومان و ۲7 هزار و 1۶3 تومان اعالم شد.
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رشد 20 درصدي قيمت سكه و 8 درصدي دالر در يك سال منتهي به فروردين 1401

سكه 14 ميليون و 700 هزار تومان

روايتي از ۵ دوره افزايش نرخ ارز رسمي
رضا غالمي| كارشناس اقتصادي |

در همه زمان هايي كه نرخ ارز رسمي افزايش يافت، مهم ترين 
حاميان اين سياست نيروهايي بودند كه در منطق اقتصادي 
طرفدار رهاسازي قيمت ها شناخته مي شوند.  بيش از 4 دهه 
است كه كش��ورهاي غربي و در رأس آنها امريكا، به داليل 
واهي، شديدترين تحريم ها را عليه دولت و ملت ايران اعمال 
مي كنند. آنها اميد دارند و بارها نيز به صراحت اعالم كرده اند 
كه با تنگ كردن عرصه اقتصادي بر مردم ايران، بين حكومت 
و مردم اختالف ايجاد شود و از اين طريق، باعث شوراندن 
مردم عليه حكومت شوند، براي اين منظور نيز بر بازارهاي 
مالي، تجارت و فروش نفت و فرآورده هاي نفتي تمركز كردند 
تا با اين اقدامات بتوانند بر بازار ارز اقتصاد ايران اثر گذارند و آن 
را فرو بپاشند. نوع نگاه و رفتار تحريم كنندگان نشان مي دهد 
كه به خوبي به س��اختارهاي اقتصاد ايران واقف هستند و 
به صورت كاماًل هدفمند برنامه خودشان را پيش مي برند، 
عالوه بر اين، از تمامي ظرفيت هاي بين المللي، كارشناسي 
داخلي و خارجي، رس��انه و حتي ابزارهاي تهديد و ارعاب 
استفاده مي كنند تا موثرترين تحريم را با كمترين هزينه 
براي خودشان به ايران تحميل كنند، در همين راستا، از يك 
سو، با استفاده از تحريم، منابع ارزي كشور را محدود مي كنند 
و باعث ايجاد تش��تت در بازار ارز مي شوند و از سوي ديگر 
مباحث كارشناسي تضعيف پول ملي براي تقويت صادرات 
و تحديد واردات براي مقابله با تحريم را از زبان كارشناسان 
همسو با آنها در قالب كارشناسان صندوق بين المللي پول 
)IMF( و بانك جهاني )WB( و نيز برخي كارشناس��ان 
همسوي داخلي مطرح مي كنند، بسيار قابل تأمل تر آنكه، 
براي كش��ور تحت شديدترين تحريم ها، همزمان توصيه 
مي كنند بايد جريان ورود و خروج سرمايه باز باشد تا افزايش 
نرخ ارز، انگيزه بازگشت ارزهاي صادراتي يا ورود سرمايه گذار 
خارجي باشد. نكته اي كه بسيار نگران كننده است اين است 
كه همه سياست هاي پيشنهادي سازمان هاي بين المللي 
نه يك بار بلكه بارها در اقتصاد ايران اجرا و تجربه شده است 
و نتاي��ج آن جلوي ديدگان همگان قرار دارد، در راس��تاي 
همين سياست ها، نرخ ارز رسمي كشور بارها به تبعيت از 
جهش هاي غيرمتعارف و شوكي نرخ ارز در بازار غيررسمي، 
جهش يافته اس��ت. اولين جهش بزرگ نرخ ارز رسمي در 
تاريخ پس از انقالب مربوط به دولت سازندگي )به رياست 
هاشمي رفسنجاني( بوده است. در اين دوره و به طور خاص 
اوايل دهه 70 هجري شمسي، نرخ ارز رسمي حدود ۲5 برابر 
افزايش يافت ولي مشكل كماكان باقي ماند و اختالف بين 
نرخ ارز رسمي و غيررسمي مجدداً افزايش يافت تا جايي كه 

مجدداً دولت اصالحات )به رياست آقاي خاتمي( با هدف 
كاهش فاصله اين دو نرخ، نرخ رسمي را حدود 5 برابر كرد، 
حتي در دولت عدالت محور به رياست احمدي نژاد كه منابع 
ارزي عظيمي در اختيار كشور بود، باز هم به دنبال فشارها و 
تحريم هاي هدفمند بين المللي، نرخ ارز رسمي حدود ۲ برابر 
شد، اين روند در دولت تدبير و اميد به رياست آقاي روحاني 
نيز تداوم يافت و در اين دولت، دو بار اين سياست اجرا شد؛ 
بار اول پس از استقرار دولت، به يك باره نرخ ارز رسمي 3 برابر 
و پس از آن تا 4۲00 تومان افزايش يافت و بار دوم وقتي كه 
شرايط توافق توسط دولت امريكا و به صورت يك طرفه ملغي 
گرديد، مجدداً، هم تعداد نرخ هاي رسمي ارز افزايش يافت 
و هم نرخ ارز رسمي جهش يافت، در واقع، نرخ ارز رسمي در 
دولت روحاني از حدود 1۲۲0 در پايان دولت احمدي نژاد 
به 4۲00 و سپس تا ۲7000 تومان )نرخ هاي ETS و نيما 
نر خ هاي رسمي مورد قبول بوده و هستند( افزايش يافت. 
دولت مردمي به رياست جناب آقاي رييسي نيز كه وارث 
يك سيس��تم ارزي به هم ريخته چندنرخي بود، در اولين 
گام، نرخ ارز 4۲00 را حذف كرد و با تالش براي تك نرخي 
كردن مبناي نرخ ارز همه كاالها و خدمات را رقم ۲3000 
تومان اعالم كرد كه همزمان نرخ ارز در بازار غيررسمي تا 
30.000 تومان افزايش يافت و دوباره شكاف نرخ ارز رسمي 
و غيررسمي باقي ماند. در تمامي دولت هاي پس از انقالب، 
نرخ ارز رسمي به تبع نرخ ارز غيررسمي جهش هايي قابل 
توجه را تجربه كرده است تا فاصله دو نرخ كاهش يابد ولي اين 
اتفاق جز براي سال هاي محدودي در دهه 80، هيچگاه رخ 

نداده است. بررسي استدالل هاي مربوط به حذف شكاف نرخ 
ارز رسمي و غيررسمي نشان مي دهد كه همواره حذف فساد 
و رانت از مهم ترين داليل اين تصميم قلمداد مي شود ولي 
آنچه در واقع عنصر تعيين كننده در تصميمات اتخاذشده 
بود، محدوديت هاي بودجه اي بوده نه مبارزه با فساد. البته در 
اتخاذ تصميمات ارزي، نقش وزارتخانه هايي چون صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي به عنوان مهم ترين متقاضيان ارز 
ترجيحي در سال هاي اخير قابل انكار نيست ولي سكاندار 
اصلي مديريت بازار ارز بانك مركزي براي كنترل تراز حساب 
جاري و تراز پرداخت ها و س��ازمان برنام��ه و بودجه براي 
تراز كردن بودجه ساالنه بوده اند، به همين دليل، بررسي 
تركيب روساي كل بانك مركزي و روساي سازمان برنامه 
و بودجه در زمان تغيير نرخ ارز رسمي بسيار جالب است، 
در دولت س��ازندگي، زوج مرتب )عادلي � روغني زنجاني( 
اين سياست را اجرا كردند. در زمان دولت اصالحات، آقايان 
نوربخش � ستاري فر(، در زمان دولت عدالت محور آقايان 
بهمني � مرادي، در زمان دولت تدبير و اميد آقايان سيف � 
همتي � نوبخت و در دولت مردمي نيز آقايان صالح آبادي � 
ميركاظمي سكاندار اين سازمان ها بوده اند. بررسي تفكرات 
مديران اين سازمان ها در زمان اجراي سياست نشان مي دهد 
كه همگي معتقد بودند با اصالح قيمتي ارز رسمي و افزايش 
آن، فاصله بين نرخ ارز رسمي و غيررسمي كاهش خواهد 
يافت و با كاهش فساد و رانت و نيز بهينه شدن مصرف منابع 
ارزي، كس��ري بودجه دولت هم كاهش خواهد يافت، اين 

در حالي اس��ت كه تجربه تاريخي و برخي مطالعات نشان 
مي دهند كه افزايش نرخ ارز رسمي از طريق افزايش خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي منجر به رشد پايه پولي 
شده كه آثار تورمي س��ويي بر اقتصاد كالن كشور داشته 
است، تورم ناشي از اين سياست نيز همواره شكاف درآمدي 
و ث��روت را افزايش داده اس��ت. در همه زمان هايي كه نرخ 
ارز رسمي افزايش يافت، مهم ترين حاميان اين سياست، 
نيروهايي بودند كه اصالح طلب و در منطق اقتصادي طرفدار 
رهاسازي قيمت ها شناخته مي شوند. از سوي ديگر، با توجه 
به اينكه آشوب هاي اجتماعي ناشي از اجراي اين سياست، 
قابل پيش بيني بودند، در تمامي مواردي كه اين سياست 
اجرا شد، رسانه هاي بيگانه و معاند، حجم وسيعي از اخبار 
خود را به پوش��ش ابعاد اجراي اين سياست و ناآرامي ها و 
درگيري هاي بع��د از اجراي آن اختص��اص دادند، اين در 
حالي است كه در زمان وجود نرخ ارز ترجيحي يا چندگانه 
همين رسانه ها و گروه ها مكرراً و مرتباً با كليدواژه هاي رانت 
و فساد درصدد تضعيف سياست هاي ارزي چندنرخي براي 
حمايت از توليد و مصرف بوده اند. بررسي روند گفته شده 
نش��ان مي دهد كه از زمان وقوع انقالب اس��المي تاكنون 
دست  كم 5 بار اين سياست )افزايش معنادار نرخ رسمي ارز 
با هدف كاهش شكاف نرخ رسمي و غيررسمي( تكرار شده 
است، ولي هيچگاه فاصله اين دو نرخ كاهش نيافته، كسري 
بودجه رفع نشده، ثبات در اقتصاد كالن حاكم نشده و قاچاق، 
فساد و رانت مورد ادعا كاهش نيافته است، ولي نكته اي كه در 
همه آنها مشترك بوده اين است كه هميشه تحريم كنندگان 
با هدف ايجاد ش��كاف اجتماعي در كشور اين سياست را 
دنبال كرده اند، بخشي از اقتصاددانان يا كارشناسان داخلي 
و خارجي آن را تئوريزه كرده اند و پياده نظام كش��ورهاي 
تحريم كننده با تحريك رس��انه هايي كه ب��ا منابع همان 
تحريم كنندگان تأمين مالي مي شوند، از خواسته هاي بحق 
بخشي از مردم سوءاستفاده كرده و به اعتراضات دامن زده اند 
و آشوب ها به طور گسترده توسط ده ها رسانه مزدور حمايت 
شده و توسط همان تحريم كنندگان پوشش داده شده اند 
و شرايط را براي تحريم هاي بيشتر آماده كرده اند و دوباره 
نقطه سرخط ... . اينك سوال اساسي اين است؛ آيا نمي توان 
باور كرد كه همه اين سياست ها از افزايش تحريم ها گرفته 
تا ارايه تحليل هاي كارشناسي براي افزايش نرخ ارز رسمي 
تا فعاليت هاي رسانه اي و درگيري ها در قالب يك سناريوي 
از پيش طراحي شده اعمال شده است؟ آيا وقت آن نرسيده 
اس��ت كه يك تكه از اين حلقه را حذف كنيم تا در نتيجه 
آن، اين سياست به طور كلي كارايي خود را از دست بدهد؟

منابع حذف رانت ارز ۴2۰۰
به سمت توليد حركت كند

سهم دولت از منابع حاصل 
از ح��ذف ران��ت ارز 4۲00 
تومان��ي باي��د به س��مت 
حوزه ه��اي زيرس��اختي و 
توليدي حرك��ت كند زيرا 
پول نقد حتما تورم زا خواهد 
بود و پايه پول��ي را افزايش 
مي دهد. ارز 4۲00 توماني 
محلي براي رانت ايجاد كرده بود و كماكان هم در صورت 
ادامه به وجود مي آورد، بنابراين استمرار اين مسير تبعات 
نگران كننده اي به دنبال داشت كه بايد چاره اي براي آن 
انديشيده مي شد. براساس تحليل هاي اقتصادي مردم 
از 50 درصد تخصيص ارز 4۲00 بهره مي بردند، اما از 
50 درصد ديگر آن بي نصي��ب باقي مي ماندند. با اين 
وجود مساله مهم اين است كه پس از حذف ارز 4۲00 
توماني چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اتفاقي كه اكنون روي 
داده، اين است كه سهم مردم از ارز 4۲00 توماني مشابه 
گذشته به صورت يارانه پرداخت مي شود، ولي باقيمانده 
آن كه دس��ت يك عده خاص بود، تحت اختيار دولت 
قرار گرفته است. بنابراين از اينجا به بعد هنرحكمراني 
را نشان مي دهد كه بايد مشاهده كرد با اين پول چگونه 
براي مردم كار مي كند زيرا صرفا فقط كاالهاي اساسي 
گران نمي شود، قيمت مابقي كاالها هم تحت تاثير آن 
قرار مي گيرد.  سهم به دست آمده دولت از اين جراحي 
اقتصادي بايد به سمت حوزه هاي زيرساختي و توليدي 
حرك��ت كند زيرا پول نقد حتما ت��ورم زا خواهد بود و 
پايه پولي را افزايش مي دهد. در صورتي كه اين مساله 
مديريت شود، مشكالت تا حدودي كمتر خواهد شد 
ولي بحث اصلي در اين اس��ت چنانچه كل كشور را به 
عنوان يك پيك��ره در نظر بگيريم و بر فرض داراي ۲0 
حوزه جراحي اقتصادي باش��يم، اكنون يكي از آنها در 
دست اقدام قرار گرفته كه آن هم مرتبط با مردم است. به 
اين معنا؛ بين آن همه بخش براي جراحي اقتصادي يكي 
انتخاب شده است. ساير جوانب اين جراحي اقتصادي 
برف��رض حوزه صندوق هاي بازنشس��تگي يا بانك ها 
بسيار مهم اس��ت. همانطور كه اشاره شد اين جراحي 
باالخره بايد روزي انجام مي گرفت، اما درصورتي كه اين 
قسمت ها مورد توجه قرار نگيرد، بخش اجرايي امروز 
در مدت دو سال تورم را خواهد خورد كه در اين صورت 
مجدد تبديل به همان غده سرطاني كه پيش از اين بود، 
خواهد شد و اتفاق خاصي نمي افتد. كارت الكترونيكي 
قطعا بهتر از يارانه نقدي اس��ت زي��را در اين صورت 
پايه پولي افزايش مي يابد، عالوه براين در صورتي كه 
بحث سالمت جسمي جامعه مورد توجه باشد، كارت 
الكترونيكي در اين قضيه كمك كننده تر خواهد بود 
زيرا عده اي توان خريد بسياري از مواد غذايي را ندارند 
و اگر پول توزيع شود باز هم به سمت آن نخواهند رفت 
و براي پر كردن چاله هاي زندگي هزينه مي شود و تورم 
به دنبال مي آورد.  تمام اين موارد مشروط براين است 

كه جراحي اقتصادي از دولت شروع شود.

سعيد باستاني

اوراق ارزي
به زودي منتشر مي شود

طبق اعالم مصطفي قمري وف��ا مديركل روابط 
عمومي بانك مركزي، براي نخس��تين بار، طرح 
انتشار اوراق ارزي در دستور كار بانك مركزي قرار 
گرفت. براي نخستين بار، طرح انتشار اوراق ارزي 
در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. جزييات 

اين طرح به زودي اعالم خواهد شد.

راه دستيابي  به توسعه چيست؟ 
 ضرورت هاي آن صورت نگرفته و اين مس��اله موجب 
شده س��ازوكار نهادي عينيت بخشيدن به اين مقوله 
تبديل به محلي براي توزيع رانت هايي نظير مطالعات 

و پژوهش ها و پروژه هاي خاص شوند.
از ديگر عوامل نارس��ايي طرح هاي آمايشي در ايران 
مي توان به دو مورد اشاره كرد؛ نخست   »تك ساحتي 
بودن نظام برنامه ريزي« كه  به  نظر مي رسد مطالعات 
آمايش انجام  شده تاكنون در كشور اغلب متكي به قوه 
مجريه بوده بر س��اير قوا را در نظر نگرفته  است. مورد 
دوم »بحران كاهش اعتماد به سياستگذاري« است  
كه متاسفانه تصميمات بدون پشتوانه كارشناسي و 
ايجاد هزينه هاي جدي براي كش��ور و مردم موجب 
بروز بحران كاهش اعتماد عمومي نسبت  به تصميمات 
و سياس��ت هاي دولت شده است؛ از سوي ديگر نحوه 
عملكرد نظام تصميم گيري كش��ور به  گونه اي است 
كه نقش بسيار ناچيزي براي مشاركت مردم در نظر 

گرفته  است. 
يكي از مهم ترين مش��كالت نظام رگوالتوري كشور 
كم توجهي به مسائل حياتي و اقتضائات زمان است، 
در ارتباط با اس��ناد آمايش استاني نيز مي توان گفت 
اين اسناد با كاستي ها و نواقص جدي مواجه هستند. 
اين چالش ها، در  چندين مورد  طبقه بندي ش��ده اند 
كه مي توان به مواردي نظي��ر  »فراهم نبودن الزامات 

حداقلي تدوين سند آمايش سرزمين« اشاره كرد.
مهم ترين الزام��ات حداقلي كه قبل از تدوين س��ند 
آمايش ملي و استاني بايد فراهم شود شامل چند مورد 
از جمله »وجود دولت توس��عه گرا و مش��خص بودن 
اهداف«، »وجود استراتژي توسعه صنعتي كارآمد«، 
»نظام آم��اري قابل اتكا«، »ظرفيت ب��ا كفايت بدنه 

اجرايي كشور« است. 
حال با توجه به تجربه انحالل و احياي مجدد سازمان 
برنامه و بودجه كشور، ساختار فعلي سازمان به عنوان 
اصلي ترين نهاد متولي برنامه آمايش در كشور، بسيار 
شكننده و ناهماهنگ است و از سوي ديگر وزارت راه 
و شهرسازي نيز با پيگيري طرح هاي جامع و كالبدي 
به شكلي ديگر در حال انجام اقدامي موازي با سازمان 
برنامه و بودجه اس��ت كه اين مس��اله نيز مي تواند در 
كنار توان و ظرفيت ناكافي بدنه اجرايي، موجب ايجاد 
ناهماهنگي و كم اثرتر شدن اقدامات انجام  شده گردد.

عدم توافق ب��ر مفاهيم كليدي در برنامه هاي آمايش 
كش��ور و  م��وازي كاري در دس��تگاه هاي مختلف در 
تدوين اسناد توسعه و نامشخص بودن جايگاه اسناد 
جامع توسعه بخش��ي نظير س��ند جامع آب، انرژي، 
حمل ونقل و... و طرح هاي جامع و كالبدي اس��تان ها 
در تدوين اس��ناد آمايش ملي و استاني يكي ديگر از 
مصاديق ناهماهنگي در برنامه ريزي و تدوين اس��ناد 

آمايش به شمار مي رود. 

  راهكارها كدامند؟ 
1- دستيابي به تعادل هاي منطقه اي در شهرستان هاي 
يك اس��تان، بايد نوعي عدم تمركز در ارايه خدمات، 
سرمايه گذاري هاي نوين و ايجاد زيرساخت ها، مورد 
توجه سياس��تگذاران و برنامه ريزان و مديران ارش��د 

استان قرار بگيرد.
۲- براي كاهش نابرابري هاي منطقه اي، احداث مراكز 
آموزش هاي فني و حرفه اي مي تواند به عنوان راهكار 
بلندم��دت، اصالح بافت و س��اختار راه هاي ارتباطي 
و تس��ريع و تسهيل خدمات رس��اني به دهستان ها و 
شهرستان ها به عنوان برنامه ميان مدت و استفاده از 
بذرهاي اصالح شده، استفاده از ماشين آالت كشاورزي 
مدرن و آبياري تحت فشار و توسعه مناطق تبديلي به 

عنوان برنامه كوتاه مدت مورد توجه قرار بگيرد.
3- به دليل مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگ، معموال 
روس��تاها و ش��هرهاي كوچك از نيروي متخصص 
خالي شده اند، عمده ترين علت اين مهاجرت ها اوضاع 
نامناسب اقتصادي، نابرابري هاي دستمزد در شهر و 
روستا، عدم برخورداري از امكانات و خدمات شهري 
مطلوب و بيكاري بوده  است؛ بنابراين به  منظور كاهش 
نابرابري هاي منطقه اي در سطح استان، ضروري است 
تمهيداتي جهت بهبود ش��رايط در مناطق مذكور و 

كاهش مهاجرت هاي شهري انديشيده شود. 
4- پيشنهاد مي ش��ود در اعمال سياست ها و برنامه هاي 
توسعه كشور، در تخصيص منابع به استان هايي كه مناطق 
روس��تايي آنها از نابرابري بيش��تري رنج مي برند، تالش 
بيشتري شود. همچنين نظارت مناسبي بر روي تخصيص 
كارآمد منابع بين مناطق شهري و روستايي صورت بگيرد. 
5- تعدي��ل موان��ع توس��عه منطق��ه اي در كش��ور 
مس��تلزم تغيير نظام و س��اختار برنامه ريزي اس��ت. 
س��اختار برنامه ريزي بايد به گونه اي باشد كه قدرت 
تصميم گيري مردم به نمايندگان را در بعد منطقه اي، 
به  منظور تعيين سرنوش��ت و وضعيت حال و آينده 

خود ارتقا دهد.
۶- ايج��اد واحدهاي كوچ��ك مقي��اس صنعتي با 
س��رمايه گذاري هاي مستقيم يا مشاركت بنگاه هاي 
ب��زرگ اقتص��ادي دولت��ي و بخ��ش عموم��ي در 
شهرستان هاي كمتر توسعه يافته مي تواند از شكاف 

نابرابري در استان ها بكاهد.
7- استقرار س��رمايه مديريتي كارآمد و اثربخش در 
اس��تان هاي محروم به  منظور بهبود مديريت بخش 
عمومي و افزايش كيفيت عملكردي دس��تگاه هاي 
اجرايي با انتخاب مديران اقتصادي دستگاه هاي اجرايي 
بر اساس شاخص هاي شايسته ساالرانه موجب بهبود 

روند توسعه استان ها و كاهش نابرابري مي شود. 
8- همچنين پيش��نهاد مي ش��ود به عنوان ماهيت 
اقتص��ادي و صنعتي طرح هاي آمايش، مس��ووليت 
تدوين اسناد آمايش كشور به وزارت صمت داده شود.

۹- درنهاي��ت به منظور كاه��ش نابرابري ها و بهبود 
وضعيت توس��عه مناطق مختل��ف در دوران كنوني، 
لزوم تدوين و اجراي طرح هاي آمايش بيش از گذشته 
حائ��ز اهميت اس��ت؛ طرح هاي آمايش��ي از آنجا كه 
به عنوان ريل هاي حركت كش��ور به س��مت توسعه 
حساب مي ش��وند، نيازمند تجزيه و تحليل دقيق از 
سمت كارشناسان به خصوص كارشناسان اقتصادي 
و محيط زيست هستند، مهم تر از تدوين طرح نيز لزوم 

اجراي آن توسط دستگاه هاي ذي ربط است.

آغاز مسدود سازي وجوه حساب 
صادركنندگان چك برگشتي

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي اعالم كرد: طرح 
قانوني مسدود كردن وجوه صادركننده  چك برگشتي 
به اندازه كسري مبلغ چك در حساب هاي بانكي آغاز 
ش��د. مهران محرميان گفت: فرآيند مسدود س��ازي 
حس��اب صادركنندگان چك برگش��تي به صورت 
تدريجي و براساس توالي چك هايي است كه به بانك 
مركزي ارسال مي شود؛ و اين فرآيند در روزهاي نخست 
آغاز طرح براساس تعداد پيش بيني شده انجام خواهد 
شد و پس از جمع آوري بازخورد هاي طرح از بانك ها، 
اين فرآيند حداكثر طي حدود يك هفته براي تمامي 
چك هاي برگشتي تسري پيدا خواهد كرد.  معموال در 
بانك ها اينگونه مرسوم است كه پيش از برگشت چك 
از سوي شعب بانك با مشتري تماس برقرار مي شود و 
معمواًل مهلت كوتاهي به صادر كننده داده مي شود تا 
حساب خود را پر كندتا چك برگشت نخورداما اگر بانك 
چك را برگشت زد مابقي فرآيند به صورت اتوماتيك و 
خودكار انجام مي شود . در لحظه برگشت خوردن چك 
اطالعات چك برگشتي به بانك مركزي ارسال مي شود 
و بانك مركزي هم فرآيند مسدود سازي كسري چك 
برگشتي رادر ساير حس��اب هاي فرد از همان لحظه 
آغاز مي كند. بانك ها موظف هستند پيامك برگشت 
خوردن چك و همچنين آغاز فرآيند مسدود س��ازي 
وجوه را براي فرد صادر كننده ارس��ال كنند.آنچه در 
قانون پيش بيني شده مسدود س��ازي وجوه است نه 
برداش��ت آن؛ لذا مطابق قانون، بانك مركزي مبالغ را 
مس��دود مي كند و ساير مواردي كه در قانون در مورد 
چك برگش��تي پيش از اين وجود داشته است اعم از 
اينكه فرد به ذينفع چك مراجعه كند و به نحوي رضايت 
او را جلب كند يا اينكه فرآيند قضايي را با طرح شكايت 
در قوه قضاييه انج��ام دهد همچنان در جاي خودش 
پابرجاست و فقط اتفاق جديدي كه حادث شده كمك 
به احقاق حق افراد اس��ت تا فرد در هنگام مراجعه به 
محاكم اين مبالغ مس��دودي در حساب صادركننده 

چك موجود باشد تا با حكم دادگاه برداشت شود.



بهمن ماه سال 1400 بود كه روند صعودي بورس شروع شد 
و به نوعي شاخص از روند اصالحي خارج شد. روند صعودي 
شاخص كل از زمان آغاز ريزش قيمت سهام در مرداد ماه 
سال 1۳۹۹ كه به  رش��د ۳0 درصدي شاخص كل از كف 
اخير منجر شد طي روزهاي اخير رو به افول گذاشت. افت 
قيمت ها در بازار سهام در هفته گذشته ادامه يافت تا نماگر 
اصلي بازار سهام از سطح يك ميليون و 600  هزار واحدي 
به محدوده يك ميليون و 550 هزار واحدي برسد. بورس 
تهران طي يك هفته اخير از نقطه اوج شاخص كل فاصله 
مي گيرد و مسير نزولي را در پيش مي        گيرد. اينطور كه به نظر 
مي رسد بورس تهران پس از يك دوره صعود پرقدرت در 
مواجه با برخي موارد مشكل زا در عرصه جهاني و داخلي 
مي خواهد در مقابل روند صعودي، ساز مخالف كوك كند تا 
از اين رهگذر در وزن كشي عوامل مختلف موثر بر روند بازار 
سهام در روزهاي پيش رو ميزان تاثير گذاري سهم هريك 

بيشتر از قبل عيان شود.
 فعال آنچه در تحليل حركت بازار س��هام مشخص است 
اينكه بازار يادشده تاكنون توانسته با خوش بيني به رشد 
قيمت هاي جهاني و بهبود اوض��اع تورمي در داخل كه از 
آن در ادبيات اقتصادي با عبارت افزايش انتظارات تورمي 
ياد مي ش��ود خود را به محدوده يك ميليون و 600 هزار 
واحدي برس��اند؛ اين در حالي است كه حاال همان داليل 
در عرصه اقتصاد جهاني ديگر مجال تداوم ندارند و انتظار 
م��ي رود در ادامه راه روزگار متفاوتي را س��پري كنند. در 
حال حاضر اقتصاد جهان در شرايطي است كمبود باالي 
عرضه در مقابل تقاضا و بار تورمي ناش��ي از حمايت هاي 
كرونايي سال ها را به دوش مي كشد و همين امر سبب شده 
تا بانك هاي مركزي درصدد آن باشند تا در مواجهه با اين 
شرايط نرخ بهره را افزايش دهند. طبيعتا چنين امري سبب 
خواهد شد تا قيمت هاي جهاني كاالهاي اساسي با كاهش 
مواجه ش��ده و عرصه بر افزايش درآمد واقعي ش��ركت ها 
تنگ شود. بورس در حال حاضر در چند حوزه ابهام دارد؛ 
چه در حوزه سياس��ي و چه در ح��وزه اقتصادي. در حوزه 
سياسي موضوع احياي برجام در راس ابهامات قرار دارد. 
فعاالن بازار سرمايه به طور دقيق تصوري از سناريوي         هاي 
محتمل برجام )چه در صورت وق��وع آن و چه در صورت 
عدم وقوع آن( ندارند، بنابراي��ن موضوع احياي برجام در 
راس ابهامات سياس��ي و خارجي است. س��اير ابهامات را 
نيز مي توان در مقوله احيا يا عدم احياي برجام و به تبع آن 
ارتباط مالي و كااليي با كشورهاي ديگر خالصه كرد. يكي 
از مهم ترين مشكالت بازار سرمايه تصميم         هاي خلق         الساعه 
سياست گذار و دستورالعمل هايي است كه در دقيقه نود و 
بدون اطالع         رساني گرفته مي شود. البته درست است كه 
دولت چاره         اي جز اينكه از اقشار پايين         دست حمايت كند، 
ن��دارد ولي همين تصميم         ها در نهايت به فضاي صنعت و 
سهامداري ضربه مي زند، بنابراين ابهامات در حوزه اقتصادي 
هم زياد شده اس��ت. به گفته او وقتي ابهامات زياد شوند، 
ريسك افزايش پيدا مي كند و وقتي اهرم ريسك افزايش 
پيدا كند بازدهي مورد انتظار سهامدار افزايش پيدا مي كند. 
همين امر نيز سبب مي شود قيمت هاي باال جذابيتي براي 
سرمايه         گذاري نداشته باشند و به محض ورود فاز قيمتي 

به محدوده پيش         خريد، فروش ها در بازار ايجاد مي شود.

    صعود قطعي بورس
عباسعلي حقاني         نسب، كارشناس بازار سرمايه نيز بر اين باور 
است بازار وارد روند نزولي نشده و تا يك سال آينده بورس 
وضعيت مناسبي خواهد داشت. او با تاكيد بر اينكه »بازار 
وارد روند نزولي نشده و نمي شود« به دنياي         اقتصاد مي گويد: 
ساختار بازار سرمايه به گونه         اي است كه سهم مردم عادي 
در آن زياد شده است؛ به ويژه تكنيكال                  كارهاي تازه         كاري كه 
يك روند را مي         بينند به همين دليل به برخي اخبار و اتفاقات 
واكنش هيجاني نشان مي دهند. اين كارشناس بازار سرمايه 
به يكي ديگر از عواملي كه بورس در سال هاي اخير به شدت 
به آن وابسته شده، اشاره مي كند و مي گويد         : باال و پايين شدن 
نرخ دالر و ارز به شدت بر بازار اثرگذار شده است، بنابراين 
يكي از داليلي كه بازار در روزهاي اخير افت داشته همين 
موضوع بوده است، با اين حال نكته         اي كه نبايد فراموش شود 
اين است كه شواهد نشان مي دهد حتي اگر برجام احيا شود 
نيز قيمت دالر ريزش چنداني نخواهد داشت. حقاني         نسب 
توضيح مي دهد: چون دولت سياستش را مشخص كرده 
كه قرار نيست با ارزپاش��ي درآمدهاي دالري را وارد بازار 
كند، بنابراين قيمت دالر به نظر نمي رسد كه چندان پايين 
بيايد. او با بيان اين استدالل تاكيد دارد كه افت          اخير بازار 
به معناي ورود به روند نزولي نيست و با توجه به تحليل         ها، 
ريزش         ها موقتي و كوتاه         مدت خواهد بود. اين كارشناس بازار 
سرمايه در ادامه در توضيح علت خروج پول از بازار سرمايه 
در روزهاي اخير مي گويد: خروج پول از بازار همان واكنش 
هيجاني برخي از سهامداران است. گروهي از سهامداران در 
بازار هستند كه تا وقتي اوضاع بازار ارز تغيير مي كند به سمت 
آن بازار تغيير جهت مي دهند. اين كارشناس بازار سهام 

معتقد است بورس در يك سال آتي روند مثبتي را تجربه 
خواهدكرد. او در همين حال توصيه مي كند: اگر سهامداران 
رفتار خود در بازار سرمايه را به رفتاري كه در بازار مسكن 
دارند، نزديك كنند و نگاه هاشان به بازار حداقل سه ماهه يا 
6 ماهه باشد و نگاه نوسان         گيري روزانه نداشته باشند، شك 

نكنيد كه بازار شرايط مثبتي را تجربه خواهد كرد.

    سيگنال جديد با فدرال رزرو امريكا
فدرال رزرو امريكا در ماه گذشته شاخص نرخ بهره بانكي 
را افزايش داد. سياست گذاران مالي امريكا در نظر دارند دو 
مرتبه ديگر اين نرخ را باال ببرند. نرخ بهره را به منظور مبارزه 
با تورم افزايش مي دهند. هنگام��ي كه فدرال رزرو امريكا 
سياست پولي انقباضي و سختگيرانه را در پيش مي گيرد 
بر روي تجارت و كسب و كارها تاثير مي گذارد. ماه گذشته 
شاخص نرخ بهره بانكي، نيم واحد افزايش يافت كه در ۲0 
سال گذشته بي سابقه بود. در جلسه روز چهارشنبه بانك 
مركزي مشخص شد كه سرمايه گذاران بايد منتظر افزايش 
نرخ بهره بيشتري باشند. نرخ هاي بهره معموال يك چهارم 
واحد افزايش پيدا مي كردند. بر اساس صورت جلسه اي كه 
از نشست اوايل ماه مه كميته بازار آزاد فدرال منتشر شده 
است، اغلب حضار افزايش 50 واحدي در محدوده هدف 
را در نشست هاي بعدي مناسب دانستند. جلسات بعدي 
شاخه سياست گذاري فدرال رزرو، براي اواسط ماه ژوئن، 
اواخر ماه جوالي و اواخر ماه سپتامبر برنامه ريزي شده اند. 
اما اقدامات بانك مركزي به سادگي نمي تواند تورم را مهار 
كند.به نقل از سي ان ان، افرادي كه در بازار فعاليت دارند از 
قبل انتظار اين افزايش مجدد را داشتند. فدرال رزرو در 

تالش است تا با باالترين نرخ تورم در گذشته40 سال 
مبارزه كند. حتي با وج��ود اينكه داده هاي اقتصادي 

كاهش فشار قيمت ها را در ماه آوريل نشان مي دادند.

    تاثير افزايش نرخ بهره بر تورم امريكا
ورود تورم به سيستم اقتصاد يك كشور مدتي طول مي كشد 
اما خارج كردن آن زمان بسيار طوالني تري نياز دارد. رييس 
فدرال رزرو امريكا، جروم پاول بارها روي كند بودن ابزارهاي 
سياست پولي و زمان زيادي كه براي تاثير گذاشتن آنها الزم 
است تاكيد كرده اس��ت. عالوه بر آن، بانك مركزي تالش 
مي كند تا وضعيت اقتصاد كشور را بدون اينكه آن را به بحران 
بكشاند آرام تر كند. بعد از اينكه توليد ناخالص داخلي امريكا 
كه اصلي ترين مقياس فعاليت اقتصادي يك كشور است، در ۳ 
ماهه اول سال كاهش يافت, اقتصاددانان نگران بودند كه شايد 
كشور در حال حاضر هم در بحران اقتصادي به سر مي برد. 
اما بانك هاي واشنگتن معتقدند توليد ناخالص داخلي در سه 
ماهه دوم افزايش پيدا مي كند. همچنين در ادامه سال هم با 
سرعت يكنواختي به رشد خود ادامه مي دهد. اما فدرال رزرو 
كاهش توليد ناخالص را به بازار كار و توليدات صنعتي مرتبط 
مي داند. اين دو، تمايل به بي ثباتي دارند و با افزايش تقاضا 
جبران مي شوند. ديويد روبنشتاين، يكي از بنيانگذاران و عضو 
گروه كاراليل، در جلسه اي در انجمن جهاني اقتصاد داووس 
در اوايل اين هفته گفت كه ما در چند جلسه آينده دو افزايش 
50 واحدي متوالي خواهيم داش��ت. اگر اين افزايش كمتر 
باشد، بازار تصور مي كند كه فدرال رزرو وضعيت اقتصادي 
و تورم باال را جدي نمي گيرد و اگر كمتر باش��د بازار تصور 
مي كند كه وضعيت بدتر از آن چيزي است كه فكر مي كردند.
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حرفه اي شدن آموزش بورس با 
تشكيل كارگروه مدرسان بازار سرمايه

باش�گاه خبرنگاران| اسكندري، مديرعامل شركت 
توسعه مديريت و آموزش بورس گفت: قرار است كارگروه 
مدرسان بازار سرمايه فضاي آموزش بورس را ساماندهي 
كند تا اين فضا از وجود افرادي كه خالف اصول حرفه اي 
عمل مي كنند، پاك شود. اسكندري افزود: در انتخابات 
كارگ��روه مدرس��ان بازار س��رمايه بي��ش از ۷۷ درصد 
مشاركت كننده حضور داشت. اين كارگروه در كنار كميته 
راهبري آموزش، به افرادي كه عالقه مند به ثبت اسم خود 
در بانك اطالعات مدرسان بازار سرمايه هستند، كمك 
مي كند. او مي گويد: افراد عالقه مند ابتدا مدارك خود را 
ارايه و سپس درخواستي مبني بر اينكه مدرس بازار سرمايه 
هستند و صالحيت آن را دارند ارايه مي كنند. پس از بررسي 
توسط مدرسان قديمي بازار سرمايه، در صورت صالحديد 
اسامي آنها به بانك اطالعاتي اضافه مي شود. مديرعامل 
ش��ركت توس��عه مديريت و آموزش بورس گفت: البته 
هنوز دستورالعملي مبني بر اينكه افراد منتخب بايد چه 
صالحيت هايي داشته باشند تدوين نشده و زمان تدوين 
آن مشخص نيست، اما از اولويت هاي كارگروه است. هدف 
اين اقدام آن است كه مدرسان بازار سرمايه فضاي آموزش 
بورس را ساماندهي كنند تا اين فضا را از وجود افرادي كه 

خالف اصول حرفه اي عمل مي كنند، پاك كنند.

مواد غذايي و دارويي ها موتور 
رشد بازار بعد از آزادسازي نرخ ها

سنا| فيروزه ساالرالديني، مديرعامل و عضو هيات مديره 
هلدينگ مالي رايا نيكان درباره اهميت حذف قيمت گذاري 
دس��توري گفت: در حال حاضر آزادسازي نرخ ارز دارو به 
تعويق افتاده است، اما از آنجايي كه همچنان قيمت دارو از 
طرف وزارت بهداشت به صورت دستوري تعيين مي شود، 
مساله نرخ گذاري بسيار مهم است. فيروزه ساالرالديني 
افزود: چون نرخ ها دستوري است، سودآوري آنها در آينده 
اگر ارز ترجيحي حذف شود تحت شعاع قيمت گذاري آنها 
قرار خواهد گرفت، پس موضوع قيمت گذاري تعيين كننده 
سودآوري آنها است، اگر حاشيه سود شركت هاي دارويي 
حفظ شود كه البته بعيد اس��ت، اتفاقي كه مي افتد اين 
است كه شاهد رشد رقم سود آنها خواهيم بود؛ در نتيجه 
به سودآوري صنعت و بازارس��رمايه كمك مي كند. وي 
بيان كرد: از سوي ديگر صنايع يا شركت هايي هستند كه 
مشمول قيمت گذاري نمي شوند و در حال حاضر قيمت آنها 
افزايش پيدا كرده است، اين شركت ها نرخ گذاري دستوري 
ندارند اما با مس��اله كشش تقاضا مواجه هستند؛ يعني با 
افزايش قيمت حجم فروش آنها كاهش بيشتري مي يابد 
و سبب مي ش��ود به لحاظ حجم فروش مانند سال هاي 
گذشته نباشند. به گفته مدير هلدينگ مالي رايا نيكان 
موضوع ديگري كه چه در شركت هايي كه قيمت گذاري 
دس��توري دارند و چه در شركت هايي كه قيمت گذاري 
دستوري ندارند موثر است، مساله سرمايه در گردش است، 
يعني اگر ما فرض كنيم ارز 4۲00 توماني براي آرد تغيير 
كند و مثال حدود 4 برابر افزايش يابد س��رمايه در گردش 
مورد ني��از آنان هم 4 برابر افزايش مي يابد؛ در اين صورت 
تامين مالي اين شركت ها مساله ساز مي شود كه آيا توانايي 
تامين اين ميزان سرمايه در گردش را خواهند داشت يا خير، 
اين موضوع نيز يكي ديگر از پارامترهاي مهمي است كه 
توليد شركت ها و همچنين حاشيه سودشان را دچار چالش 
مي كند. اين فعال بازارسرمايه افزود: اين دو صنعت )غذا و 
دارو( حدود 4 درصد از بازارسرمايه را تشكيل مي دهند و در 
كليت بازار خيلي تاثيرگذار نيستند، اما تورمي كه به دليل 
آزادسازي نرخ ارز ايجاد مي شود روي كل صنايع و بازار تاثير 
مي گذارد كه اين قضيه موجب مي شود كه قيمت سهام نه 
به دليل الزامًا سودآوري واقعي بيشتر بلكه به دليل مساله 
تورم افزايش پيدا كند، مسلما اين تورم بازده مورد انتظار 
سرمايه گذار را هم متأثر مي سازد، اما در نهايت سبب رشد 
در بازارس��رمايه خواهد شد، ولي اينكه آيا اين رشد، رشد 

اسمي است يا رشد واقعي، مساله ديگري است.

معرفي صنايع برنده 
در پي واقعي شدن نرخ ها

آرمين عبدي، مدير س��بد شركت س��بدگردان كاريزما 
درباره سرمايه در گردش برخي صنايع كه جزو كاالهاي 
مصرفي يا مصرفي با دوام هستند به بورسان گفت: به دليل 
ضعف در زنجيره تامين و قيمت گذاري دستوري ممكن 
است شركت ها با چالش سرمايه در گردش مواجه شده و 
سرمايه گذاران ديدگاه بلندمدت بر اين صنايع نداشته باشند. 
آرمين عبدي افزود: با توجه به اينكه وزن اصلي شاخص هم 
وزن روي اين صنايع قرار دارد، اين شركت ها افزايش نرخ 
مي گيرند، اما به دليل اينكه مواد اوليه گران تر مي خرند، در 
مقطعي حاشيه سود شركت ها كاهش مي يابد. وي اضافه 
كرد: با توجه به افزايش بهاي تمام ش��ده آنها، سود ريالي 
ش��ركت ها افزايش پيدا كرده و اين موضوع مي تواند P بر 
E سهم ها را تعديل و در بلندمدت منجر به رشد خوب اين 
سهم ها ش��ود. اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه عنوان 
كرد: به طور قطع چالش تامين س��رمايه در گردش براي 
شركت هاي ذكر شده وجود دارد اما به نظر مي رسد بتوانند 
تغييرات را در خود حل كرده و به مروز زمان كس��ري ها را 
جبران كنند. عبدي اظه��ار كرد: در حال حاضر دالر نيما 
مرجع قيمت گذاري صناي��ع داخلي همانند روغن، تاير، 
صنعت زراعتي و غيره است، بنابراين بايد فاصله دالر نيما با 
دالر بازار آزاد پر شود تا نرخ شركت ها هم متناسب با نرخ هاي 
واقعي رشد يابد. وي گفت: شركت ها با فروش خود از طريق 
نرخ هاي واقعي، مي توانند افزايش هزينه ها را پوشش داده 
و از مازاد موجود خود، سرمايه در گردش مورد نياز خود را از 
طريق دريافت تسهيالت و نقدينگي داخلي، تامين كنند. 

ترافيك پذيرش در بورس كاال
براساس اطالعيه هاي جديد مديريت پذيرش و بازاريابي 
بورس كاالي ايران، ش��مش فوالدي، بنزن، نخ پلي استر 
)poy( و شمش روي 4 شركت براي عرضه در بازار اصلي 
پذيرش ش��دند. پذيرش كااله��ا و محصول هاي مذكور 
پس از بررسي مدارك و مس��تندات در سيصد و چهل و 
يكمين جلسه كميته عرضه در تاريخ ۳ خرداد به تصويب 
رسيد. به اين ترتيب، شمش فوالدي شركت ذوب و نورد 
شمس تبريز و بنزن شركت پااليش نفت تبريز راهي بازار 
اصلي بورس كاالي ايران مي شوند. همچنين نخ پلي استر 
)poy( شركت تعاوني توليدي س��يرنگ در بازار اصلي 
بورس پذيرش ش��د. عالوه بر اين، يك ه��زار و 400 تن 
شمش روي شركت ذوب روي بافق براي عرضه در بورس 
كاال پذيرش شدند. همچنين مديريت پذيرش و بازاريابي 
بورس كاالي ايران در اطالعيه ه��اي جداگانه ديگري از 
پذيرش سولفونيك اسيد، اكسيد آلومينيوم، گليسيرين، 
كنسانتره سرب، شمش زاماك، كاالي سپري، كلينكر و نخ 
فيالمنتي پلي استر ۸ شركت در بازار فرعي بورس كاال خبر 
داد. پذيرش كاالها و محصول هاي مذكور پس از بررسي 
مدارك و مس��تندات در سيصد و چهل و يكمين جلسه 
كميته عرضه در تاريخ ۳ خرداد به تصويب رسيد. به اين 
ترتيب، ٨ هزار تن سولفونيك اسيد شركت پديده شيمي 
غرب، ١5٠ هزار تن اكسيد آلومينيوم شركت آلوميناي 
ايران و ٢ هزار تن گليسيرين شركت مجتمع صنايع شيمي 
گستر نيما راهي بازار فرعي بورس كاال مي شوند. عالوه بر 
اين، 4 هزار و 5٠٠ تن كنسانتره سرب شركت معدني سرب 
و روي كيميا گوهران و ۷ هزار تن شمش زاماك شركت 
پترو اكسيد سما براي عرضه در بورس كاال پذيرش شد. 
همچنين يك هزار و ٧5٠ تن كاالي سپري شركت نورد 
فوالد ثامن، ٢5٠ هزار تن كلينكر شركت صنايع سيمان 
غرب و ٣ هزار تن نخ فيالمنتي پلي استر شركت تعاوني 

توليدي سيرنگ در بازار فرعي بورس كاال پذيرش شدند.

روند معامالت بورس
 طي ماه هاي آينده

حسين عبدي، كارشناس بازار سرمايه به افت و خيزهاي 
اخير معامالت بورس اشاره كرد و افزود: هرچند تاكنون 
برآيند معامالت مثبت و توجه بيشتر سهامداران به سمت 
شركت هاي كوچك و متوسط بود، اما روند بازار سرمايه 
در چند روز گذش��ته تحت تاثير عوامل مختلف با افت و 
خيزهايي همراه شد. وي اظهار داشت: اكنون بازار در انتظار 
گزارش هاي دوره اي و ساالنه شركت ها است و برآورد مثبت 
از اين گزارش ها باعث شد تا شركت هاي بزرگ مورد توجه 
قرار بگيرند. عبدي با تاكيد بر اينكه اين امر باعث افزايش 
اقبال سرمايه گذاران به سمت بازار سرمايه شد، گفت: از 
س��وي ديگر با توجه به قيمت نفت، افزايش قيمت ارز به 
عنوان نكته اي مهم در بازار و رابطه مثبت آن با ش��اخص 
كل باعث شد تا در كل بازار تجربه خوبي را از خود در چند 
روز گذشته ثبت كند. اين كارشناس بازار سرمايه به عوامل 
تاثيرگذار در بازگشت رشد به شاخص بورس اشاره كرد و 
افزود: علت اين اتفاق به انتظار بازار از گزارش شركت ها بر 
مي گردد؛ همچنين افزايش انتظارات تورمي كه در نهايت 
منجر به صعود نرخ ارز ش��د، زمينه س��از بهبود وضعيت 
ش��ركت هاي صادراتي و ارز محور بود. وي اظهار داشت: 
شركت هاي كوچك و متوسط هم با توجه به افت زيادي 
كه در گذشته تجربه كرده بودند، بهانه اي را براي جبران 
بخشي از اين افت پيدا كردند. عبدي، روند معامالت بورس 
را مورد پيش بيني قرار داد و گفت: به نظر مي رسد كه اين 
روند بتواند تا فصل مجامع ادامه دار باشد. اين كارشناس 
بازار س��رمايه خاطرنش��ان كرد: هر چند انتشار برخي از 
گزارش ها نشان از آن داشت كه روند بازار در سهام برخي از 
شركت ها نبايد بيش از اندازه صعودي باشد، اما شركت هاي 
كوچك تر ادامه دهنده مسير فعلي خود هستند و روند بازار 
تحت تاثير چنين اتفاقي تا فصل مجامع صعودي خواهد 
بود. وي با بيان اينكه تا آن زمان شاهد برخي از افت و خيزها 
در اين بازار خواهيم ب��ود، افزود: بازار با توجه به انتظارات 
تورمي و نيز افزايش نرخ ارز، رشد پايداري را تجربه خواهد 
كرد. عبدي به سهامداران توصيه كرد و گفت: زماني كه 
سهامداران براي سرمايه گذاري وارد بازار سرمايه شدند 
بايد نسبت به ريسك هاي بازار آگاه باشند. اين كارشناس 
بازار سرمايه ادامه داد: بازار در سال ٩٢ و ٩٩ توجه بسياري 
از سرمايه گذاران را به خود جلب كرد، اما سهامداران بايد 
اين موضوع را مد نظر قرار دهند كه ممكن است مفروضات 
تحليلي بازار با كوچك ترين اخباري تغيير كند. وي اظهار 
داش��ت: ما ابهاماتي را در داده ه��اي اقتصادي مرتبط با 
گزارش شركت ها، خوراك بس��ياري از شركت ها، مواد 
اوليه و وضعيت عمومي ش��ركت ها خواهيم داشت كه 
ممكن است در دوره هايي روند بازار را با چالش همراه كند. 

ادامه واگذاري ها در دولت
ايرنا | علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
با اشاره به روند واگذاري سهام دولت در شركت ها، اظهار 
داش��ت: دولت در بح��ث واگذاري ها بايد بتوان��د بعد از 
انجام خصوصي س��ازي قاعده گذاري خود را اعمال كند. 
وي خاطرنش��ان كرد: زماني كه دولت اقدام به واگذاري 
سهام خود به بخش خصوصي مي كند، بايد به مردم اين 
اطمينان را بدهد كه به هيچ  عنوان سهام واگذار شده تحت 
تعقيب يا مورد دخالت آنه��ا قرار نمي گيرد. آقامحمدي 
خاطرنشان كرد: در صورتي كه چنين مسائلي در دستور 
كار دولت براي واگذاري ها قرار نگيرد، شاهد ايجاد برخي از 
معضالت و اشتباهات در مسير واگذاري خواهيم بود. عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: تحت تاثير چنين 
اتفاقي بهتر اس��ت دولت براي كسب موفقيت در مساله 
خصوصي سازي اين موضوع را در دستور كار خود قرار بدهد 
تا بتوان شاهد رفع مشكالت و نيز دستيابي به روند درست 
واگذاري سهام شركت ها باشيم. وي اضافه  كرد: بهتر است 
زماني كه دولت سهام خود را واگذار مي كند، منابع در اختيار 
خود در محلي مصرف كند كه به نفع اقتصاد كشور است. 
آقامحمدي گفت: قانون، در زمينه استفاده منابع دولت در 
بخش هاي مختلف هش��ت مورد را اعالم كرده تا موجب 
سرمايه گذاري ش��ركت هاي دانش بنيان در بخش هاي 
صنعتي شود. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
تاكيد بر اينكه در امر واگذاري بايد اين مسائل مورد توجه 
باشد، گفت: اگر دولت اين مسائل را اولويت واگذاري ها قرار 
دهد، كار خود را به درس��تي انجام داده و مي تواند در اين 
زمينه به موفقيت هاي زيادي دست يابد. وي با بيان اينكه 
در قانون همه اين مسائل مورد توجه قرار گرفته است، 
افزود: دولت در راستاي موفقيت در امر واگذاري ها موظف 
به اجراي اين قانون است. آقامحمدي خاطرنشان كرد: 
برگزاري روي��داد بين المللي خصوصي س��ازي در 
اقتصاد ايران نشان دهنده اراده دولت براي شناسايي 

راه ها و كسب موفقيت در امر واگذاري ها است.

»تعادل« بررسي مي كند

آب  و هواي  مطلوب  بورس

ادبيات ارزش گذاري استارتاپ ها بايد تغيير كند
زمزمه عرضه اوليه استارت آپ هايي چون تپسي، ديجي 
كاال، كافه بازار، شيپور، فيلميو و ... حدود دو سالي است كه 
در بازار سرمايه مطرح مي باشد. زماني كه فرهاد دژپسند 
سكان هدايت وزارت اقتصاد را بر عهده داشت اين وعده 
را داد كه به زودي اس��تارت آپ ها هم وارد بازار سرمايه 

خواهند شد اما اين اتفاق تا به امروز رخ نداده است. 

    تپسي نزديك ترين استارتاپ 
به عرضه اوليه

تپس��ي از بهمن ۹۸ وارد فرآيند پذيرش ش��د و استعالم 
رويه حسابرسي از كميته فني سازمان حسابرسي، تغيير 
حسابرس، انجام حسابرس��ي ويژه صورت گرفت و بعد از 
برگزاري ۳ جلسه كامل، انتهاي مهرماه ۹۹ پذيرش مشروط 
تپسي انجام شد. با رفع شروط پذيرش مشروط در تاريخ ۲۹ 
دي 1۳۹۹، پذيرش قطعي در بازار دوم فرابورس انجام شد.

با توجه به سپري شدن فرآيند هاي الزم، نماد تپسي به عنوان 
نخستين شركت استارتاپي در بازار دوم فرابورس درج شد 
تا نخستين گام عملي براي ورود شركت هاي استارتاپي به 
بازار سرمايه برداشته شود. به گزارش نبض بورس و مطابق 
اطالعيه فرابورس ايران شركت پيشگامان فناوري و دانش 
آراميس پس از احراز كليه شرايط پذيرش از ۷ آذر 1400 
در فهرس��ت نرخ هاي فرابورس ايران به عنوان دويست و 
هفتادمين نماد معامالتي و يكصد و ش��صت و چهارمين 
ش��ركت در بازار دوم فرابورس ايران درج گرديد. نماد اين 
شركت تپس��ي و در گروه رايانه و فعاليت هاي وابسته آن 
قرار گرفت. ۸ فروردين ماه سال جاري بود كه مديرعامل 
فرابورس ايران اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر نيز بخش 
زيادي از فرآيند عرضه اوليه تپسي در فرابورس انجام شده، 
اما تعدادي استعالم باقي مانده كه به محض ارايه پاسخ آنها، 

عرضه تپسي در فرابورس انجام خواهد شد.

    چرا عرضه اوليه تپسي
 هنوز انجام نشده است؟

چند باري خبر عرضه اوليه تپس��ي توسط افراد مختلف 
منتشر شد اما اين اتفاق تا به امروز 4 خرداد 1401 هنوز رخ 
نداده است و پرسش اين است كه چرا تپسي عليرغم اينكه 
همه فرآيندها تقريبا طي شده است، هنوز نتوانسته سهام 
خود را در بازار سرمايه عرضه كند؟ ميثم فدايي، مديرعامل 
فرابورس ايران به تشريح مشكالت ارزش گذاري استارتاپ ها 
پرداخته و به طور نمونه در خصوص عرضه اوليه تپس��ي 

اظهار داشت: اصوال در بازار سرمايه هر كار اولي، چالش هاي 
خودش را دارد چرا كه منافع عموم درگير است. جلسات 
مختلفي در مورد عرضه تپسي نيز در حال برگزاري است 
و اركان عرض��ه و روش عرض��ه در حال تبيين اس��ت. به 
گفته وي در مورد عرضه اس��تارتاپ ها اين شركت ها بايد 
 Road( توجه كنند كه نياز به برگزاري جلسات نقشه راه
Map( وجود دارد. فدايي واحد، مهم ترين چالش كنوني 
اين حوزه را »س��نتي بودن ادبيات و نگاه به ارزش گذاري 
دارايي هاي نامش��هود« دانست و افزود: بسياري از فعاالن 
حوزه استارتاپ ها عنوان مي كنند كه مجوز ارزش گذاري 
به نهادهاي مالي اي داده ش��ده كه دان��ش ارزش گذاري 
ش��ركت هاي اين ح��وزه را ندارند. او همچني��ن به اقدام 
فراب��ورس در صدور مجوز براي 1۲ س��كوي تامين مالي 
اش��اره كرده و عنوان داشت: تاكنون 100 ميليارد تومان 
براي طرح هاي مختلف از طريق تامين مالي جمعي جذب 
سرمايه شده كه ۸0 ميليارد تومان آن اواخر 1400 انجام 
شده است. فدايي واحد با اشاره به نتايج خوبي كه در زمينه 
چالش هاي بازار سرمايه با شوراي رقابت در راه است، عنوان 
كرد: ادبيات ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود بايد آموزش 
داده شود كه اقدام فرابورس ايران در زمينه ابالغ مصاديق 
سرمايه گذار حرفه اي نيز در همين راستا صورت گرفته است. 
او در ادامه با اشاره به يكي از مصاديق سنتي بودن ديدگاه 
بازار سرمايه در زمينه ارزش گذاري استارتاپ ها، عنوان كرد: 
دانش ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود وجود ندارد. براي 
مثال وقتي صحبت از عرضه اوليه تپسي، فيليمو يا علي 

بابا مي شود پرسش هايي از اين دست كه P/E بايد چقدر 
باشد مطرح مي شود. مديرعامل فرابورس ايران همچنين با 
اعالم اين خبر كه ضوابط پذيرش استارتاپ ها در فرابورس 
به زودي تعيين مي شود، به اين شركت ها توصيه كرد: الزم 
است استارتاپ ها رفته رفته ضوابط و مقررات را رعايت كرده 
و استعالمات را پياده س��ازي كنند. ضمن آنكه فرابورس 
ايران براي فرهنگ س��ازي در اين زمين��ه و ارتقاي دانش 
بازار سرمايه در كنار استارتاپ ها خواهد بود. فدايي واحد 
در بخش پرس��ش و پاسخ رويداد تخصصي ارزش گذاري 
دارايي هاي نامش��هود در زمينه بزرگ ترين مش��كالت 
عرضه اوليه استارتاپ ها نيز اظهار داشت: مشكل نخست، 
ارزش گذاري هاي سنتي است كه پاسخگوي اين شركت ها 
نيست. مشكل دوم نيز تبديل استانداردهاي حسابداري و 
ارايه استانداردهاي صورت هاي مالي اين شركت هاست. او 
در توضيح تبعاتي كه اين مشكالت به همراه دارند، عنوان 
داشت: براي مثال شركت آپ هم شركتي دانش بنيان است 
كه در بازار سرمايه حضور دارد اما در زمان عرضه اين شركت 
نمونه هاي مشابه وجود داشت كه به فرآيند عرضه كمك 
مي كرد. در مورد عرضه اوليه شركت هاي استارتاپي اما يك 
چالش اين است كه شركت مشابه وجود ندارد. اين مسوول با 
تأكيد بر اينكه فرابورس ايران گام هاي مهمي در تأمين مالي 
استارتاپ ها برداشته است به ارايه آمار وضعيت تامين مالي 
در فرابورس پرداخت و عنوان داشت: در سال هاي ۹5 و ۹6 
صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه )VC( و صندوق هاي 
سرمايه گذاري خصوصي )PE( در فرابورس ايران راه اندازي 

شد كه اين اقدام اميدهاي زيادي را زنده كرد. فدايي واحد 
در تشريح وضعيت فعلي اين صندوق ها و مشكالت آنها 
گفت: در حال حاضر فرابورس ايران داراي 14 صندوق 
جس��ورانه و 4 صندوق خصوصي است اما چالشي كه 
وجود دارد اين است كه كل اين وجوه جمع آوري شده 
سرمايه گذاري نشده است. مديرعامل فرابورس ايران 
بيان داشت: در صندوق هاي VC مجموعا 4۲0 ميليارد 
تومان منابع جمع آوري شده كه 60 درصد آن معادل 
۲50 ميليارد تومان هنوز سرمايه گذاري نشده است. 
همچنين در صندوق هاي PE معادل ۷50 ميليارد تومان 

منابع سرمايه گذاري نشده وجود دارد.

    اهميت تعيين تكليف دارايي هاي ديجيتال
در نشست رويداد »ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود« 
مجتبي توانگ��ر رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس 
شوراي اسالمي بر اهميت تعيين تكليف دارايي ديجيتال 
به عنوان يكي از مصاديق دارايي هاي ناملموس اش��اره 
كرده و عنوان داش��ت: دولت بايد هر چ��ه زودتر اليحه 
رمزارزه��ا را به مجلس اراي��ه دهد تا ي��ك گام ديگر به 
رسميت ش��ناختن دارايي هاي نامشهود نزديك شويم. 
همچنين در مجلس در حال كار روي اين موضوع هستيم 
كه حتي اگر اليحه دولت ارايه نش��ود بتوانيم كمكي در 
اين زمينه كرده باش��يم. عليرضا دليري رييس كارگروه 
راهبردي نظارت بر ارزش گذاري دارايي هاي نامش��هود 
معاونت علمي رياس��ت جمهوري به عن��وان يكي ديگر 
از سخنرانان رويداد »بررس��ي دارايي هاي نامشهود در 
كارآفريني« روند طي ش��ده در توس��عه دانش بنيان ها 
را مثبت ارزيابي كرد و اظهار داش��ت: اينكه امروز تعداد 
شركت هاي دانش بنيان و استارتاپي به بيش از شش هفت 
هزار رسيده است مايه خوشحالي است و عالوه بر اين به 
نقطه اي رسيده ايم كه بانك ها در زمينه سرمايه گذاري 
و تامين مال��ي دانش بنيان ها با هم رقاب��ت مي كنند. او 
همچنين با ابراز اميدواري از كشف قيمت سهام تپسي 
در آينده نزدي��ك عنوان كرد: موضوع ورود اين دس��ت 
ش��ركت ها به بازار سرمايه جديد اس��ت و سابق بر اين با 
سازمان حسابرس��ي بحث ثبت اين شركت طي دفعات 
مختلفي مطرح ش��ده اس��ت. به گفته دليري مبناي 
ارزش گذاري دانش بنيان ها بايد تغيير كند و در همين 
زمينه اس��تانداردهاي ارزش گذاري از سوي معاونت 
علمي ترجمه شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است.



گروه راه و شهرسازي|
پس از گذشت چند روز از فاجعه »متروپل«، اين رويداد 
همچنان در كانون توجه مسووالن دولتي، نمايندگان 
مجلس، كارشناسان و رس��انه ها قرار دارد و از همين 
رو، در پي هر مصاحبه و گزارشي، ابعاد تازه اي از نحوه 
شكل گيري تخلف منجر به »فاجعه« كشف مي شود. 
اگر چه در يكي، دو روز نخست پس از حادثه، از داشتن 
نسبت خانوادگي مالك با برخي از مقامات حكومتي به 
عنوان علت ناديده گرفته شدن هشدارهاي مهندسان 
ناظر از سوي شهرداري آبادان سخن به ميان مي آمد، 
حاال يك��ي از نمايندگان مجلس، ميزان وابس��تگي 
ش��هرداري آبادان به اين پروژه را در س��طوح باالتري 
مطرح و افشا كرده است. هر چند، هنوز فرضيه نخست 
فرمان ناپذيري ش��هرداري تهران از هشدارهاي فني 
مهندس��ان ناظر به طور كل رد و تكذيب نشده است، 
اما مساله شراكت ش��هرداري در يك پروژه متعلق به 
بخش خصوصي، در شرايطي كه شهرداري بايد ناظر 
بر حسن اجراي آن پروژه باشد، حاكي از تخلفات عميق 
و نابخشودني مس��ووالن محلي آبادان دارد. البته اين 
مساله را نبايد از نظر دور داشت كه مسووالن شهرداري 
آب��ادان به طور قط��ع فاقد صالحيت ه��اي حرفه اي 
بوده اند، چه آنكه در صورت علم داش��تن به مس��ائل 
فني ساخت و س��از، به هيچ وجه، آبروي خود را فداي 
منافع مشترك نمي كردند. اين مساله به خوبي نشان 
مي دهد كه »شايسته ساالري« و »شايسته گزيني« 
يكي از مسائل كليدي مديريت است و افرادي كه فاقد 
صالحيت هاي حرفه اي شامل آموزش و تجربه مرتبط 
هستند، سرانجام در يكي از ورطه هاي آزمايش به دره 

سقوط خواهند كرد.
در همي��ن رابطه، ي��ك عضو هيات مديره س��ازمان 
نظام مهندس��ي گفته است: اشخاص فاقد صالحيت 
حرفه اي در س��اخت متروپل آبادان دخالت داشتند. 
همچنين رييس كميسيون عمران مجلس اعالم كرده 
كه شهرداري در اين ساختمان شريك بوده و با توجه 
به داشتن منافع با مالك، به تذكرات مهندسان ناظر 

درخصوص مخاطرات اين پروژه توجهي نكرده است.
با گذش��ت پن��ج روز از حادثه فروريزش س��اختمان 
متروپل آب��ادان به تدريج ابعاد اين حادثه مش��خص 
مي ش��ود. پس از آنكه رييس سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان خوزس��تان اعالم كرد روال قانوني 
در صدور پروانه س��اختمان متروپل طي نشده است، 
رييس كميسيون عمران مجلس و يك عضو سازمان 
نظام مهندسي از تخلفات متعدد در جريان اين ساخت 
و ساز خبر دادند. به گزارش ايسنا، علي كريمي آنچه، 
عضو هيات مديره س��ازمان نظام مهندس��ي با اشاره 
به مقررات ملي س��اختمان گفته است: سازمان نظام 
مهندسي در سه بخش طراحي، نظارت و اجرا سهيم 
است و شخصي خارج از صالحيت  حرفه اي حق دخالت 
در ساخت و ساز را ندارد. اين موضوع به كرات در كشور 
و در استان هاي مختلف از جمله پروژه متروپل آبادان 

زير پا گذاشته شده است.

     نماينده مجلس: شهرداري با مالك متروپل 
ساخت و پاخت داشته است

از س��وي ديگر محمدرض��ا رضايي كوچ��ي، رييس 
كميس��يون عمران مجلس از س��اخت و پاخت بين 
ش��هرداري و مالك پروژه سخن مي گويد. بنا به گفته 
او س��اختمان متروپل به صورت مشاركت بين بخش 
خصوصي و شهرداري در حال انجام بوده كه از نظر من 
اين تعارض منافع است؛ چرا كه شهرداري شريك اين 
س��اختمان بوده و از طرف ديگر وظيفه نظارت دارد. 
بنابراين در قوانين بايد به اين موضوع دقت بيشتري 

صورت گيرد.
وي كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي كرد، يادآور 
شد: ابتداي كار با وجود آنكه مي بايست نظام مهندسي 
براي نظارت ورود كند، به هر دليلي يك شركت مشاور، 
كار طراحي و نظ��ارت را بر عهده گرفته كه با مداخله 
وزارت راه و شهرسازي و نظام مهندسي، سه مهندس 
ناظر براي پروژه تعيين ش��ده است. پروانه براي چهار 
طبقه صادر شده اما متاسفانه طبقات بيشتري به اين 
پروژه اضافه مي ش��ود؛ بدون اينكه نقشه و محاسبات 
اوليه تغيير كند. مهندسين ناظر چندين بار تذكر دادند 
ولي چون ش��هرداري منافعش در اين قضيه بوده و از 
طرفي هم ساخت و پاختي با مالك ساختمان داشته 

توجه نكرده است.
همچنين كريمي آنچه، عضو هيات مديره سازمان نظام 
مهندس��ي بيان كرد: در پروژه متروپل آبادان طراح و 
ناظري كه در سال ۱۳۹۶ فعاليت كرده صالحيت الزم 

را از نظر وزارت راه و شهرسازي و قوانين سازمان نظام 
مهندسي نداشته و بنابراين آغاز و بناي اين پروژه فاقد 
صالحيت و بر اساس زير پا گذاشتن مقررات سازمان 
نظام مهندسي بوده است. وي در يك برنامه تلويزيوني 
گفت: پس از اعالم سازمان نظام مهندسي ساختمان 
به مالك و ش��هرداري مبني بر نظ��ارت ناظرين نظام 
مهندس��ي و مكاتبات مكرر درخصوص بروز تخلف و 
لزوم توقف اين پروژه، مالك متروپل از توجه و اجراي 
اين مكاتبات امتناع كرده كه در نهايت ناظرين از اين 
پروژه انصراف دادند. كريمي آنچه با اشاره به مكاتبات و 
بنابر اعالم سازمان نظام مهندسي استان خوزستان و 
دفتر نمايندگي آبادان به شهرداري، مالك، فرمانداري، 
اداره راه و شهرسازي آبادان گفت: وظيفه سازمان نظام 
مهندسي مكاتبه اس��ت كه ناظر اين پروژه مكاتبات 
مربوط را در سال هاي ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰انجام داده 
و آخرين مكاتبه مربوط به سال ۱۴۰۱ است كه در آن 
به تخلفات عديده، مخاطرات عيني و مشكالت مربوط 
به كيفيت مصالح ساختماني اشاره شده بود و سازمان 
نظام مهندسي ساختمان درخواست جلوگيري و توقف 
اين پروژه را داد. وي تاكيد كرد: در پروژه متروپل ناظر 
اعالم پايان كار نكرد و اصواًل ساختماني كه فاقد پايان 
كار اس��ت اجازه بهره برداري ندارد. عضو هيات مديره 
س��ازمان نظام مهندسي گفت: ش��هرداري ها و ساير 
مراجع صدور پروانه موظفند با اعالم كتبي سازمان نظام 
مهندسي در اسرع وقت و با اطالع ناظر دستور اصالح را 
صادر و تا زمان رفع تخلف از ادامه كار جلوگيري كنند.

    نظام مهندسي: 
ابزاري براي توقف پروژه ها نداريم

در اين حال، حمزه ش��كيب، سرپرست سازمان نظام 
مهندسي ساختمان كشور با بيان »قدرت بازدارندگي و 
توقف پروژه هاي ساختماني را نداريم«، گفت: در صدور 

پروانه ساختماني متروپل فرآيندها طي نشده است.
به گزارش تسنيم، شكيب درباره آخرين وضعيت حادثه 
ساختمان متروپل، اظهار كرد: سازمان نظام مهندسي 
ساختمان به عنوان سازمان حرفه اي تكليف خودش 
را انجام داده و � در رابطه با ساختمان متروپل � مكرر 
به شهرداري نامه نوشته و وزارت راه و شهرسازي را در 
جريان قرار داده است، همچنين به نماينده هاي آبادان 

در مجلس اين وضعيت را اطالع داده است.
وي با يادآوري اينكه سازمان نظام مهندسي وضعيت 
س��اختمان متروپل را به دادستاني اطالع داده است، 
افزود: اين مكاتبات موجود است. ساخت متروپل قبل 
از اينكه پروانه بگيرد، شروع شده است و سال ۹۶ پروانه 
را دريافت كرده است، متأسفانه فرآيندها طي نشده و 

منجر به اين وضعيت شده است.
وي تأكيد كرد: س��ازمان نظام مهندسي يك قانون و 
آيين نامه اجرايي دارد كه به دستگاه هاي نظارتي يعني 
وزارت راه و شهرس��ازي منعكس مي شود و ما مكلف 

هستيم در اين چارچوب فعاليت كنيم.
سرپرست س��ازمان نظام مهندسي ساختمان تأكيد 
كرد: در س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان قدرت 
بازدارندگي و ابزار الزم براي توقف يك پروژه را نداريم

ايرانشهردر شهر
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فقط ۱۰ درصد امالك 
شهرداري سند رسمي دارد

معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران گفت: ۹۰ درصد 
از امالك شهرداري تهران فاقد سند رسمي تك برگ است. 
به گزارش مهر، آيين رونمايي از سامانه امالك با حضور 
ابوالفضل فالح، معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران 
برگزار شد. فالح در اين ايين با بيان اينكه با حضور آقاي 
دكتر زاكاني در شهرداري تهران چند عمليات مهم طراحي 
شد كه از جمله آن مولدسازي دارايي ها بود، گفت: موضوع 
مولدسازي دارايي ها در مقابل انجماد دارايي ها مطرح است 
و غرض از دارايي صرفًا امالك نيس��ت بلكه مقصود همه 
دارايي هاي مشهود و نامشهود است. معاون مالي و اقتصادي 
شهرداري تهران خاطرنشان كرد: بخشي از اين موضوع 
مولدسازي امالك و مستغالت است. پيش از اين در تهاتر 
بدهي ها از امالك استفاده مي شده است. وي تصريح كرد: 
متأسفانه در شهر تهران اينكه شهرداري چه تعداد ملك 
زمين دارد و در كجا واقع است، مورد غفلت قرار گرفته و آمار 
دقيقي وجود نداشته است كه شهرداري تهران چه تعداد 
ملك و زمين دارد كه نقطه ضعفي عمده بود. فالح با تاكيد بر 
اينكه نمي توان پيش از اشراف به دارايي ها آنها را مولدسازي 
كرد، گفت: بايد به سمتي رفت كه همه امالك شهرداري در 
تهران شناسايي، تثبيت و مستندسازي شود و در سامانه 
جامع امالك ثبت و ضبط شود كه اين كار از چند ماه قبل 
شروع شد و اميدواريم تا پايان سال بتوانيم گزارشي در اين 
خصوص ارايه دهيم. معاون مالي و اقتصادي شهرداري 
تهران با اشاره به شكل گيري ستادهاي ساماندهي گفت: 
اين ستادها بايد به شناسايي و مستندسازي امالك، اراضي 
و مستغالت كمك كند. وي با بيان اينكه مقرر شد تا پايان 
سال همه اسناد شهرداري تهران به نام شهرداري تهران 
منتقل شود، گفت: آنچه كه بعد از مستندسازي در ادامه 
خواهيم داشت جريان مولدسازي دارايي هاست. يكي از 
ابهامات مطرح شده اين بود كه ممكن است بين كارشناس 
رس��مي و افراد ديگر ارتباطي برقرار شود و كارشناسان 
خاصي برگزيده شوند. فالح ادامه داد: آنچه كه االن وجود 
دارد، اين است كه تعيين كارشناس توسط هيات انجام 
مي شود و سامانه اي كه رونمايي مي شود و مورد استفاده 
است، به صورت راندوم كارشناس رسمي هر قسمتي را 
مشخص مي كند و از دخالت افراد خارج مي شود كه اتفاق 
مهمي بوده اس��ت. معاون مالي و اقتصادي شهرداري 
تهران خاطرنش��ان كرد: مقدمه اي فراهم خواهد شد 
كه اگر بناست در منطقه اي كار بزرگي رخ دهد جريان 
تملك و خريد ملك به راحتي در منطقه انجام شود. وي 
با بيان اينكه تفويض اختيار بايد اتفاق افتد اما تفويضي 
كه قابليت نظارت بر آن باشد، گفت: ۹۰ درصد از امالك، 
مس��تغالت و اراضي ش��هرداري تهران مي توانند در 
معرض تهديد باشند و فاقد سند رسمي تك برگ است.

چوب شهرداري
 الي چرخ »تهمتن« 

در پي تمدي��د اجاره نامه از س��وي ش��هرداري تهران، 
تهيه كننده مس��ابقه تلويزيوني »تهمت��ن« از احتمال 
تعطيلي اين برنامه خبر داد و نس��بت به از بين رفتن ۲۰ 
ميليارد تومان هزينه بيت المال ابراز نگراني كرد. تهمتن 
كه سال گذشته روي آنتن شبكه نسيم رفت و اين شب ها 
پخش آن ادامه دارد، مسابقه اي است كه ورزشكاران براي 
نمايش قدرت بدني و هوش خود به رقابت مي پردازند. اين 
مسابقه با اجراي بهداد سليمي و آيدين ختايي روزهاي 
چهارشنبه، پنجش��نبه و جمعه از شبكه نسيم پخش 
مي شود. تهيه كننده مسابقه تهمتن درباره شايعه توقف 
ساخت اين مسابقه به ايرنا گفت: با توجه به شرايط پيش 
آمده احتمال ساخته نشدن فصل دوم اين مسابقه وجود 
دارد. رضا نصيري افزود: ما سالن اجراي مسابقه تهمتن را 
از مجموعه شهر آفتاب شهرداري به مدت يك سال اجاره 
كرديم و مديرعامل وقت به ما قول تمديد سه تا پنج سال 
را داد كه من��وط به اجاره نامه جديد بود. بعد از آن آغاز به 
ساخت دكور كرديم كه حدود ۱۱ ماه طول كشيد و سپس 
ضبط تهمتن آغاز شد. آبان سال گذشته و با پايان قرارداد، 
تقاضاي تمديد كرديم. مديرعامل وقت، طبق توافق قبلي 
گفت كه بايد كارشناس رسمي دادگستري دوباره سالن 
را قيمت گذاري كند. با آمدن مديرعامل جديد به ما گفته 
شد كه بايد س��الن براي برگزاري نمايشگاه تحويل داده 
شود و هر چه صحبت كرديم مورد موافقت قرار نگرفت. 
وي با اشاره به هزينه باالي دكور و از بين رفتن آنها به دليل 
جابه جايي اظهارداشت: حدود ۲۰ ميليارد تومان هزينه 
دكور شده است و آسيب رسيدن به آنها براي بيرون بردن 
از س��الن باعث از بين رفتن دكور و هدر رفتن بيت المال 
مي شود. نصيري در پاسخ به اينكه چرا سراغ سالني ديگر 
نمي رويد، گفت: سازه هاي مسابقه بزرگ است و ارتفاع 
تمام شده آنها به ۱۲ متر مي رسد. همچنين طول سالني 
كه براي اين مسابقه نياز هست، پنج هزار مترمربع است. 
بنابراين نتوانستيم سالن مناسبي پيدا كنيم. تهيه كننده 
مسابقه تهمتن درباره وضعيت متقاضيان فصل بعدي 
گفت: وقتي مقدمات ساخت اين مسابقه را آغاز كرديم، 
بيش از ۲۰۰ ورزشكار براي راستي آزمايي حضور يافتند 
اما اكنون بيش از ۱۰ هزار نفر ثبت نام كرده اند. سوال آنها 
اين است كه تكليف ما چه مي شود؟ وي افزود: با دوستان 
در شهرداري بس��يار مذاكره كرديم و حتي پيشنهاد 
داديم اجاره باال برود اما متأس��فانه مورد موافقت قرار 
نگرفت. سوال ما از دوستان اين بود كه حدود يك سال 
و هشت ماه كه تهمتن در شهر آفتاب ضبط مي شود 
كاًل دو نمايشگاه آن هم در سالن هاي ديگر برگزار شده 
است. بر اين اساس چرا شهرداري اينگونه به ماجرا نگاه 

نمي كند كه ما كار فرهنگي انجام مي دهيم؟

گشايش مرزي 
در شمال شرق كشور

جواد هدايتي، مديركل ترانزيت س��ازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي اعالم كرد: به زودي اجالس��ي 
با حضور كش��ورهاي عضو پيمان عشق آباد از جمله 
كشورهاي عمان، ايران، تركمنس��تان و ازبكستان 
برگزار خواهد ش��د و از آنجايي كه اين كشورها عضو 
كنوانسيون كارنه تير هستند امكان تردد كاميون هاي 
ايراني و عماني در قلمرو اين كش��ورها وجود دارد و 
تمام اين موضوعات مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
هدايتي به ايلنا، درباره توافقات انجام ش��ده با عمان 
در سفر اخير هيات ايراني به اين كشور اظهار داشت: 
از آنجايي كه عمان هم از كش��ورهاي عضو كريدور 
شمال-جنوب است، مبناي توافقات فعالسازي اين 
 CIS كريدور براي اتصال عمان به كشورهاي حوزه
و روس��يه از طريق ايران بود. وي ادامه داد: عمان به 
دنبال موقعيت جغرافيايي كه در منطقه دارد، در يك 
دهه گذشته س��رمايه گذاري قابل توجهي در حوزه 
بنادر داشته  اس��ت، اين توان اين را دارد كه صادرات 
مجدد و ترانزيت شرق آسيا و كشورهاي جنوب آسيا 
مانند هند تسهيل كند. او با بيان اينكه در فعالسازي 
ترانزيت عمان از مسير ايران تاكيد بر بندر چابهار بوده 
است، گفت: نزديك ترين بندر كشورمان به عمان بندر 
چابهار است كه به توسعه اين بندر هم بسيار تاكيد 
داريم و به دنبال توسعه محور شرق از طريق چابهار 
و تس��هيل ترانزيت به افغانستان و كشورهاي حوزه 
CIS هستيم. هدايتي تاكيد كرد: تمام اين توافقات 
در شرايطي صورت گرفته كه اخيرا تركمنستان اعالم 
كرده از اول ژوئن اجازه تردد كاميون ها را خواهد داد و 
اين مالقات با عمان از لحاظ زماني و شرايط منطقه اي، 
مالقات مهمي محس��وب مي شود. وي با بيان اينكه 
توافقات خوب بندري با عماني ها انجام شد، افزود: قرار 
بر اين است كه خطوط منظم كانتينري و كشتي رورو 
با عمان راه اندازي كنيم و تجار دو كشور طرف و ساير 
كشورها بتوانند از اين خطوط منظم استفاده كنند. 
مديركل ترانزيت با اشاره به راه اندازي مركز لجستيك 
در ايران و عمان گفت: در نشس��ت با عماني ها اعالم 
آمادگي س��رمايه گذاري در حوزه لجستيك در آن 
كش��ور كرديم و قرار بر اين شد كه قسمتي از چابهار 
هم براي س��رمايه گذاري عمان��ي و راه اندازي مركز 

لجستيك در اين بندر قرار بگيرد. 

چرا  ما اميدواريم؟
 در اين مسير شوك آور همراهي كنند! اما اين اتفاق رخ 
نداد. دليل آن چيست؟ آيا دولت سيزدهم نمي دانست 
انتخاب آنها بحران زا خواهد بود؟ مي دانست، اما بي تفاوت 
بود؟ جواب اين دو پرسش هم بله است هم خير. چطور؟ 
به باور جامعه شناسان دولت در حين اين تصميم، تصور 
درستي از موقعيت رواني و اجتماعي جامعه نداشته است. 
به عبارتي اندازه گيري آنه��ا از بحران زايي دقيق نبوده 
و پس از اعمال شرايط دش��وار، جامعه بدون همراهي 
دس��ت به اعت��راض زده و عصباني اس��ت. حاال دولت 
طلبكار است و ملت بدهكار اما از جانب مردم اين فرضيه 
برعكس است. اين تفاوت نگاه به مسائل مهم آن هم در 
سطح كالن، آغازگر شكاف عميق اجتماعي و بحران ساز 
است. در ميان اين شكاف ها چطور مي شود اميدوار بود؟! 
اگر دولت سيزدهم ابتدا با فراخواندن جامعه شناسان و 
اقتصاددانان همه گروه هاي سياسي و مكتب هاي مختلف 
احوال »ايران امروز« را درس��ت اندازه گيري مي كرد، 
سپس با كاهش واقعي-جدي هزينه هاي دولت، اندك 
اعتمادي را ايجاد كرده و زمينه س��از آن روزنه اي اميد 
مي شد. با ادامه اين مسير، اصل »راست گفتن و درست 
گفتن« را در اصول دولت ذيل كمپين )مردمي سازي 
هدفمندي يارانه ها( بگنجاند و در صورت تخطي از اين 
دستور حتي مس��وول عاليرتبه همچون وزرا توبيخ و 
جريمه شخصي شوند. اين موقعيت درست همان جايي 
اس��ت كه مي توان آرامش و امي��د را در جامعه ايجاد و 
روي همراهي غيرطلبكارانه مردم حساب كرد. همه  ما 
اميدواريم، ما مي خواهيم ايران آباد و سربلند باشد و با دل 

و جانمان آن را حفظ كنيم.

تنوع الزمه خريد خودرو از 
بورس كاال

 سمت خريد خودرو از بورس كاال حركت خواهند 
كرد و از آنجايي كه قيمت محصوالت در بورس كاال 
براس��اس عرضه و تقاضا تعيين مي شود به همين 
خاطر ب��ا عرضه خودرو در بورس ش��اهد كش��ف 
قيمت هاي واقعي در اين بازار خواهيم بود. سامانه 
يكپارچه س��ازي فروش خودرو ك��ه در هفته اخير 
توسط وزارت صمت رونمايي شد به نوعي در تناقض 

با عرضه خودرو در بورس كاال است.

تنبيه يونان به سبك ايراني
دوم اينكه؛ كش��ورهاي ب��ه ظاه��ر قدرتمند و به 
ظاهر متخاصم بايد متوجه باش��ند ايران در قبال 
هيچ تهدي��دي عليه منافع خ��ود منفعل نخواهد 
بود و آزم��ودن اراده ايران در اين خصوص خطايي 
راهبردي است كه هزينه هاي سنگيني براي امريكا 
و همراهان آن به همراه دارد و رسوايي هاي بزرگي 

را در كارنامه امريكا ثبت خواهد كرد.
به نظر مي رسد امريكا قصد دارد با اعمال فشارهاي 
نيابتي زمينه اي براي اخذ امتيازات غيرقانوني در 

مذاكرات هسته اي فراهم كند.
پاسخ ايران به اين رفتار زورگويانه بايد براي چندمين 
بار امريكايي ها را متوجه اين واقعيت كرده باشد كه 
ابزارهاي فرامذاكراتي نمي تواند ب��ر اراده ايران در 

مسير استيفاي حقوق قانوني اش تاثيرگذار باشد.

يك نماينده مجلس: شهرداري شريك پروژه بود!

سود ۵۲ ميليون توماني وام ۱۰۰ ميليوني وديعه مسكن

تعارض منافع« بناي متروپل بر پايه »

بختك  بانك ها  روي سينه اجاره نشين ها
گروه راه و شهرسازي|

 گويي ناكارآمدي بانك ها پاياني ندارد. از سويي، بانك ها از 
سوي اقتصاددانان به عنوان موتور دوم چاپ پول معرفي 
ش��ده و مي شوند و از س��وي ديگر، اين نهادهاي مالي در 
ايران طي دهه هاي اخير نتوانس��ته اند، نقشي مثبت در 
رشد و توسعه اقتصاد كشور و به ويژه تامين مالي پروژه هاي 
متوسط و كوچك مقياس ايفا كنند. از اينها گذشته، بانك ها 
اثرات منفي متعددي بر اقتصاد كشور به ويژه طي سال هاي 
اخير داش��ته اند. آنها طي سال هاي اخير وارد بنگاه داري 
شده اند و با تاسيس شركت هاي ساختماني به جاي وام 
دهي به مردم به شركت هاي تحت پوشش خود وام دادند 
و حاال مالك بيشترين امالك خالي شناخته مي شوند. در 
اين ميان، آنها سودهاي بسيار بااليي در حدود ۱۸ درصد از 
وام گيرندگان عادي دريافت مي كنند. اگر چه با تورم حدود 
۴۰ درصد، دريافت سود ۱۸ درصدي موجبات زيان بانك ها 
را فراهم مي آورد، اما اين وام ها هم به مثابه رانت ميان افراد 
و گروه هايي خاص توزيع مي شود و از همين رو است كه 
وقتي به مردم عادي مي رسد، يا واجد شرايط نيستند يا بايد 
در دوره هاي كوتاه وام خود را بازپرداخت كنند كه منجر به 
مشكالت متعددي براي آنها مي شود. در حالي كه به تازگي 
ش��وراي پول و اعتبار با پرداخت وام ۱۰۰ميليون توماني 
وديعه مسكن در تهران موافقت كرده است كه سود اين 
وام در دوره بازپرداخت ۵ساله ۵۲.۳ميليون تومان است. 
به گزارش تسنيم، سوم ماه جاري شوراي پول و اعتبار با 
اعطاي تسهيالت كمك وديعه مسكن با نرخ مصوب اين 
ش��ورا، دوره بازپرداخت حداكثر پنج سال، در سقف هاي 
۱۰۰، 7۰ و ۴۰ ميليون توماني به ترتيب در تهران، مراكز 
استان ها و شهرهاي باالي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت و ساير 
شهر ها و از محل منابع بانكي موضوع ماده )۴( قانون جهش 
توليد مسكن در سقف كلي ساالنه ۴۰ هزار ميليارد تومان 

در س��ال ۱۴۰۱ موافقت كرد. يكي از تفاوت هاي مصوبه 
اخير شوراي پول و اعتبار براي حمايت از اجاره نشين ها با 
وام حمايتي دو سال گذشته ميزان سود آن است. سود وام 
مذكور ۱۸ درصد است و قرار نيست دولت مانند گذشته 
مابه التف��اوت 7 تا ۹ درص��دي آن را پرداخت كند. بر اين 
اساس ميزان اقساط وام ۱۰۰ميليون توماني كمك وديعه 
مسكن براي تهراني ها ماهانه ۲ ميليون و ۵۳۹ هزار تومان 
اس��ت. كل سود اين تس��هيالت ۵۲ ميليون و ۳۶۰ هزار 
تومان در بازپرداخت ۵س��اله اس��ت. در مراكز استان ها، 
مس��تأجران پس از طي كردن مراح��ل دريافت وام كه 
احتمااًل با س��ختگيري از سوي بانك ها و موسسات مالي 
عامل روبرو خواهد شد بايد ماهانه يك ميليون و 777هزار 
تومان قسط براي وام 7۰ ميليون توماني پرداخت كنند. 

كل بازپرداخت اين وام در دوره ۵ساله ۱۰۶ ميليون و ۶۵۲ 
هزار تومان است؛ به عبارت ديگر متقاضي ۳۶ ميليون و ۶۵۲ 
هزار تومان سود وام 7۰ميليون توماني را پرداخت خواهد 
كرد. در ساير شهرها كه قرار است وام كمك وديعه مسكن 
۴۰ميليون توماني پرداخت ش��ود، ميزان اقساط ماهانه 
حدود يك ميليون تومان است. كل سود اين تسهيالت در 
دوره بازپرداخت ۵ساله حدود ۲۱ ميليون تومان خواهد 
بود. بر اساس اين گزارش، وام وديعه مسكن نسبت به سال 
گذش��ته براي تهراني ها ۳۰ ميليون تومان افزايش يافته 
است. گرچه اين ميزان افزايش همخواني با تورم عمومي 
كشور ندارد اما مي تواند به عنوان يك ُمسكن كوتاه مدت 
مش��كل اجاره نش��ين ها را حل كند، البته به شرطي كه 
بانك هاي عامل در مرحله معرفي ضامن سختگيري بيش 

از حدي از خود نشان ندهند.

     وام وديعه، به سود بانك هاست نه مستأجران
مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه امالك يكي از 
روش هاي حمايتي از مس��تاجران را اعطاي تسهيالت 
وديعه مسكن با نرخ س��ود ۴ درصد و يارانه اي دانست و 
افزود: در حال حاضر قرار شده تا وام وديعه مسكن با نرخ 
سود ۱۸ درصد اعطا شود كه كار اشتباهي است؛ قرار بود 
صندوق توسعه مسكن راه اندازي شود و از محل دريافت 

ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات خانه هاي خالي و ماليات 
خانه هاي لوكس، مابه التفاوت نرخ سود وام وديعه مسكن 
يارانه اي با نرخ سود ۱۸ درصد جبران شود كه تاكنون اين 
اتفاق رخ نداده اس��ت. به گفته رييس اتحاديه مشاوران 
امالك، وام وديعه مس��كن ۱۸ درصدي بيش��تر به سود 

بانك هاست تا مستأجر.

    حمايت قانوني بدون ضمانت اجرا
در اين حال ستاد تنظيم بازار سقف اجاره بها را ۲۵ درصد 
تعيي��ن كرده اما بررس��ي ها از كمتر رعايت ش��دن اين 
مصوبه از سوي موجران حكايت دارد. اين در حالي است 
كه همزمان تعدادي از نمايندگان مجلس پيگير تصويب 
طرح دوفوريتي ساماندهي بازار اجاره مسكن هستند كه 
كليات آن هفته گذشته در صحن علني مجلس به تصويب 
رسيد و با توجه به تعطيلي مجلس طي دو هفته آينده، 
جزييات آن در نخستين جلسه بعد از تعطيالت تابستاني 
مجلس بررسي خواهد شد. علي خضريان نماينده مردم 
تهران در مجلس و از طراحان طرح ساماندهي بازار اجاره 
مسكن درباره جزييات طرحي كه دو فوريت آن به تصويب 

رسيده گفته است: 
۱. بر اس��اس طرح مجلس، دولت موظف اس��ت تا پايان 
فروردين هرسال طبق نرخ تورم ميزان مجاِز افزايش اجاره 
خانه ها را اعالم كند. هر صاحبخانه اي كه سقف را رعايت 
نكند معافيت مالياتي ساالنه اش لغو شده و به اندازه ۱۰ 

درصد مبلغ وديعه جريمه مالياتي مي شود.
۲. همچنين مالكان خانه ها موظفند كه قرارداد اجاره خانه 
را در دفاتر اسناد يا سامانه امالك به طور رايگان ثبت كنند. 
اگر مش��اور امالكي قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت 
نكند براي بار اول يك س��ال از اشتغال به اين كار محروم 
و به اندازه ۳ برابر حق الزحمه جريمه مي شود و در بار دوم 

به طور دائم از داشتن بنگاه محروم مي شود.
۳. صاحبخانه اي هم كه قرارداد اجاره را ثبت نكند به اندازه 
۲۰ درصد وديعه دريافتي جريمه مالياتي مي شود. اگر اين 
صاحبخانه براي گرفتن حكم تخليه به دادگاه برود هزينه 
دادرسي اش ۲ برابر خواهد بود و صدور حكم هم منوط به 

پرداخت جريمه مالياتي است.
۴. تعرفه كميسيون بنگاه ها را دولت تعيين مي كند و بنگاه 
متخلف عالوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به اندازه ۳ برابر 

مجموع كميسيون دريافتي جريمه خواهد شد.

برابر راي شماره 140160324002000148 مورخ 1401/01/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي محمدعلي تقي پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 
3490169591 و شماره ملي 3490169591 صادره از بوشهر در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع قسمتي از پالك 
48 فرعي از 1971 اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان شهر برازجان خريداري شده از آقاي پرويز بابري فردگيسكاني به 
ايشان واگذار گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سنت مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالكيت صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به 
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برابر راي شماره 140160324002000171 مورخ 1401/02/06 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي حسن قاسمي فرزند علي به شماره شناسنامه 
1784 و شماره ملي 3520972948 صادره از دشتستان در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 179/40 مترمربع قسمتي از پالك 
1 فرعي از 3311 اصلي واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان شهر برازجان خريداري شده از آقاي حبيب اله بابري به ايشان واگذار 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سنت مالكيت 
متقاضي اعتراضي داش�ته باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رس�يد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالكيت صادر خواهد ش�د. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع 
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 و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
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طبق آخرين آمار رگوالتوري، تا پايان فروردين ۱۴۰۱ بالغ 
بر يك ميليون و ۴۳۰ هزار و ۳۲ پورت فيبرنوري در كشور 
فعال شده است كه از اين تعداد ۳۶۰ هزار كاربر از اينترنت 
فيبرنوري استفاده مي كنند همچنين بيشترين پورت هاي 
فيبر نوري در اس��تان تهران قرار دارد كه ۴۴۳ هزار و ۷۵۰ 
خانوار تحت پوشش هستند و شامل ۶۶ هزار و ۶۷ پورت 
FTTH و ۴۹ هزار و ۸۸۷ پورت ADSL مي شود. در مقايسه 
با آماري كه رگوالتوري در پايان اسفندماه از نصب تعداد 
پورت هاي فيبرنوري و استفاده از آن در كشور اعالم كرده 
بود، طي يك ماه تنها ۱۵ هزار پورت در كش��ور راه اندازي 
شده كه بيشتر آن نيز مربوط به تهران و قم مي شود و روند 
اجراي اين پروژه با توج��ه به هدف گذاري صورت گرفته، 
كند به نظر مي رسد. فناوري اصلي كه هم اينك در بخش 
 ADSL ،ارتباطات ثابت ايران به كار گرفته ش��ده اس��ت
است و فناوري مبتني بر فيبر نوري يا FTTx تنها سهمي 
معادل يك درصد را به خود اختصاص داده، گرچه شبكه 
زيرساخت كشور با سرمايه گذاري دولت، بيش از ۷۰ هزار 
كيلومتر فيبر را براي اتصال ش��هرهاي مختلف كشور به 
يكديگر فراهم كرده است، اما در داخل شهرها هنوز شبكه 
دسترسي يا آخرين اليه اتصال به ساختمان هاي مسكوني 
و تجاري كش��ور به تجهيزات قديمي متكي است كه به 
شبكه مسي مش��هور است. اين شبكه به رغم گستردگي 
زياد، توانايي كمي براي س��ازگاري با فناوري هاي جديد 
و اس��تفاده از خدمات پهن باند دارد. براساس اين داده ها، 
تغيير در بخش بزرگي از زيرساخت هاي موجود ضروري 
است و به س��رمايه گذاري عظيمي براي تغيير فناوري و 
تجهيزات موجود، احداث مس��يرهاي تازه و حفاري هاي 
وسيع در سطح شهرها، همچنين تغيير در شبكه داخلي 
ساختمان هاي كشور براي يكپارچه شدن شبكه ارتباطي 
مبتني بر فيبر نوري نيز نياز اس��ت. در چنين شرايطي، 
تحقق هدف عملياتي دولت س��يزدهم براي پوشش ۸۰ 
درصدي دسترس��ي خانوارها به پهن باند ثابت با سرعت 
باالتر از ۲۵ مگابيت برثانيه، گرچه هدفي بلندپروازانه به نظر 
مي رس��د، اما درعين حال ضروري و اجتناب ناپذير است. 
براساس اين هدف گذاري، ظرف سه سال و نيم آينده ۲۰ 
ميليون خانوار ايراني در سراسر كشور بايد از دسترسي به 
خدمات پهن باند ثابت بر سرعت برخوردار باشند. فناوري 
مورد نياز براي ايجاد چنين زيرس��اختي، FTTx نام دارد 
كه فيبر نوري را تا منازل، شركت ها، مراكز خريد، مدارس 
و مراكز آموزش��ي، س��ازمان هاي اجرايي و ساختارهاي 
مشابه هدايت مي كند و بس��تري براي انتقال پرسرعت 
ديتا براي عموم ايرانيان فراهم مي كند. براس��اس برخي 
پيش بيني ها، اجراي اي��ن طرح به حدود ۵۰ هزار ميليارد 
 Fiber(  يا FTTx تومان سرمايه گذاري نياز دارد. فيبر نوري
To The x(، يكي از روش هاي دسترسي به اينترنت ثابت 
است كه به جاي تمام يا بخشي از كابل مسي از كابل هاي 
فيبر نوري بهره مي برد. بسته به اينكه به جاي x چه حرفي 
قرار بگيرد، به روش هاي مختلف ارايه آن به كاربر اش��اره 
 ،Fiber To The Home) FTTH( مي كند. در م��دل
كابل كشي فيبر نوري تا منزل يا واحد كاربر ادامه پيدا مي كند 

و به عبارت ديگر فيبر نوري در تمام مس��ير از مخابرات تا 
 داخل منزل جايگزين كابل مس��ي مي ش��ود. اما در مدل 
Fiber To The Building) FTTB(، كابل فيبر نوري 
به س��اختمان مي رس��د و در نهايت خدمات توسط كابل 
 مسي )معموالVDSL( تحويل داده مي ش��ود و در مدل 
Fiber To The Cabinet) FTTC(، فيب��ر ن��وري به 
نزديك ترين كاف��و به كاربر )در فاصله كمتر از ۵۰۰ متري 
كاربر( ارايه داده مي شود و مشترك در نهايت از طريق يكي از 
فناوري هاي )DSL نظير  VDSL( به شبكه متصل مي شود. 

    الزام دسترسي 80 درصدي خانوارها
 به اينترنت 25 مگابيتي

بر اساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي تا سال ۱۴۰۴ 
بايد ۸۰ درص��د خانوارها و ۱۰۰ درصد كس��ب وكارها 
با متوسط س��رعت ۲۵ مگابيت برثانيه به پهن باند ثابت 
دسترسي داشته باشند و دسترسي ۲۰ ميليون خانوار و 
۵ ميليون كسب وكار تا سال ۱۴۰۴ به اينترنت پهن باند 
ثابت بايد بر بستر فيبر نوري شكل بگيرد. همچنين از زمان 
شروع دولت سيزدهم هم عيسي زارع پور - وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات - به موضوع توسعه اينترنت ثابت تاكيد 
كرده و گفته بود كه براي توسعه ارتباطات ثابت و دسترسي 
عموم مردم در سراسر كشور به شبكه امن، پايدار، پرسرعت 
و ارزان بايد يك عزم و اراده ملي ش��كل بگيرد و نهضت 
فيبركشي در كش��ور راه بيفتد. هدف گذاري براي ۲۰ 
ميليون فيبر نوري توسط وزارت ارتباطات بدين صورت 
است كه بهمن ماه سال گذشته ۵۰۰ هزار پورت فيبرنوري 
افتتاح شد و به دنبال آن، برنامه ريزي شده تا در سال ۱۴۰۱ 
كار در كالن شهرها ادامه پيدا كند و ۵ ميليون پورت فيبر 
نوري در س��ال ۱۴۰۱ واگذار شود و در ادامه نيز در سال 
۱۴۰۲ حدود ۷ ميليون پورت و در سال ۱۴۰۳ حدود ۸ 
ميليون پورت راه اندازي شود كه در نهايت در سال ۱۴۰۳ 
به هدف مورد نظر برس��يم. براي دستيابي به اين هدف 
به تازگي تفاهم نامه پروژه فيبرنوري توسط رگوالتوري 
با ۹ اپراتور منعقد ش��د و آنها موظف شدند ظرف مدت 
يك سال، ۸.۵ ميليون پورت فيبر نوري راه اندازي كنند. 

    عدم اقبال كاربران به استفاده از فيبر نوري 
الزامات برنامه توس��عه شبكه اين اس��ت كه ۸۰ درصد 
خانوارهاي هر استان بايد پوش��ش داده شوند و مبناي 
پوشش خانوار، كدپستي يا پالك ثبتي شهري/روستايي 
و نقشه هاي هوايي مورد تاييد سازمان در نواحي خدمات 
شهري/روستايي است. الزام ديگر اين است كه حداقل ۵۰ 
درصد كاربران امكان استفاده از خدمت دسترسي از طريق 
فيبر نوري )FTTP( و حداكثر ۵۰ درصد امكان استفاده 
از خدمت دسترسي پرسرعت از طريق دسترسي سيمي 
با قابليت حداقل سرعت ۵۰ مگابيت برثانيه و دسترسي 
راديويي مجاز با قابليت حداقل سرعت ۳۵ مگابيت برثانيه 
را داشته باشند. همچنين براي حداقل ۱۰ درصد كاربران 
امكان استفاده از خدمت دسترسي از طريق فيبر نوري با 
قابليت حداقل سرعت يك گيگابيت برثانيه وجود داشته 
باشد. در عين حال وجود يك نقطه حضور در شهر الزامي 
اس��ت. با وجود اين مطاب وب سايت پايش طرح توسعه 
فيبر نوري به آدرس iranfttx.ir، علي رغم نصب يك 
ميليون و ۱۴۱ هزار پورت FTTH تا فروردين ماه س��ال 
جاري، تنها ۲۰۸ هزار مش��ترك از فيبر نوري اس��تفاده 
مي كنند. يكي از داليل عدم اقبال كاربران به استفاده از 
فيبر نوري، ممكن است هزينه باالي راه اندازي آن باشد 
كه به گفته زارع پور حدود سه ميليون تومان هزينه دارد 
و با وعده هايي مبني بر ارايه يارانه به اپراتورها يا اقساطي 
كردن دريافت اين هزينه ها، بايد ديد تا چه اندازه از اهدافي 

كه در نظر گرفته شده، محقق مي شود.

    آخرين آمار توسعه فيبر نوري
مطابق وب س��ايت پايش طرح توس��عه فيبر نوري به 
آدرس  iranfttx.ir، تا اس��فند ماه ۱۳۹۹، در ش��هر 
تهران ۲۹۰ هزار و ۴۹۲ خانوار تحت پوش��ش بودند و 
تعداد سرويس گيرندگان بالغ بر ۵۵ هزار و ۷۲۶ پورت 
FTTH و ۴۴ هزار و ۷۲۱ پورت VDSL بود. پس از آن 
در اس��تان فارس ۶۶ هزار و ۷۸۶ خانوار تحت پوشش 
بودند و س��رويس گيرندگان ۴۲۰۷ پ��ورت FTTH و 
۳۱ ه��زار و ۳۱۸ پ��ورت VDSL دريافت كردند. اما در 

جايگاه س��وم اصفهان با ۶۴ ه��زار و ۴۲۵ خانوار تحت 
پوش��ش و ارايه س��رويس براي ۲۰ هزار و ۴۹۷ پورت 
FTTH و ۵۰۹۹ پورت VDSL قرار داش��ت. مازندان 
نيز در جاي��گاه چهارم با ۵۳ ه��زار و ۸۴۹ خانوار تحت 
 VDSL و ۷۹۵۸ پورت FTTH پوشش و ۹۸۶۴ پورت
بود. در استان بوش��هر نيز ۳۱ هزار و ۲۰۰ خانوار تحت 
پوشش بودند و سرويس گيرندگان شامل ۲۲۵۹ پورت 
FTTH و ۱۱۸ پورت VDSL مي شدند. استان البرز با 
۳۰ هزار و ۸۱۷ خانوار تحت پوشش در جايگاه ششم قرار 
 VDSL و ۱۶۳۸ پورت FTTH داش��ته و ۵۴۸۲ پورت
به سرويس دهندگان ارايه مي شد، پس از آن استان قم 
با ۳۰ هزار و ۴۵۶ خانوار تحت پوش��ش و ارايه سرويس 
ب��ه ۳۰۴۸ پورت FTTH و ۹۳۶۸ پ��ورت VDSL قرار 
داشت، در اس��تان سمنان ۳۹ هزار و ۳۴۶ خانوار تحت 
پوشش و تعداد سرويس گيرندگان بالغ بر ۴۴۷۱ پورت 
FTTH و ۸۹۲ پ��ورت VDSL ب��ود، در جاي��گاه نهم 
سيستان و بلوچس��تان با ۲۸ هزار و ۱۷۶ خانوار تحت 
پوشش و ارايه سرويس براي ۱۳۸۶ پورت FTTH و يك 
پورت VDSL قرار داش��ت و گيالن نيز در جايگاه دهم 
با ۲۷ هزار و ۷۵۱ خانوار تحت پوش��ش و ۵۷۹۱ پورت 
FTTH و ۲۵۲۵ پورت VDSL بود. با گذش��ت بيش از 
يك س��ال و طبق آخرين آمار سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، تا فروردين ماه ۱۴۰۱، در اس��تان 
تهران ۴۴۳ هزار و ۷۵۰ خانوار تحت پوش��ش هستند 
و تعداد س��رويس گيرندگان بالغ بر ۶۶ هزار و ۶۷ پورت 
FTTH و ۴۹ هزار و ۸۸۷ پورت VDSL شده است. پس 
از آن در استان قم ۱۷۵ هزار و ۵۶۸ خانوار تحت پوشش 
هستند و سرويس گيرندگان ۶۶۸۱ پورت FTTH و ۱۲ 
هزار و ۶۲۸ پ��ورت VDSL دريافت كردند. در جايگاه 
سوم اصفهان با ۹۹ هزار و ۴۵ خانوار تحت پوشش و ارايه 
س��رويس براي ۲۶ هزار و ۱۵۷ پورت FTTH و ۵۹۵۹ 
پورت VDSL قرار دارد. البرز نيز در جايگاه چهارم با ۹۵ 
 FTTH هزار و ۷۴۹ خانوار تحت پوشش و ۹۱۷۶ پورت
و ۲۴۹۲ پورت VDSL قرار دارد. در اس��تان مازندران 
نيز ۸۲ هزار و ۵۰۷ خانوار تحت پوش��ش هس��تند و و 
 FTTH سرويس گيرندگان شامل ۱۱ هزار و ۹۷۷ پورت
و ۱۰ هزار و ۴۷۲ پورت ADSL مي شوند. استان فارس 
با ۷۶ هزار و ۳۰۶ خانوار تحت پوشش در جايگاه ششم 
قرار دارد و ۴۵۹۰ پورت FTTH و ۳۴ هزار و ۹۷۲ پورت 
VDSL به سرويس دهندگان ارايه مي شود، پس از آن 
اس��تان گيالن با ۴۵ هزار و ۲۴۶ خانوار تحت پوشش و 
ارايه س��رويس به ۸۷۱۳ پورت FTTH و ۳۱۳۸ پورت 
VDSL قرار دارد، در اس��تان خراسان رضوي ۴۰ هزار 
و ۵۶۲ خانوار تحت پوشش و تعداد سرويس گيرندگان 
 VDSL و ۵۵۴۷ پورت FTTH بال��غ بر ۵۹۱۴ پ��ورت
است، در جايگاه نهم آذربايجان شرقي با ۳۸ هزار و ۶۶۲ 
خانوار تحت پوشش و ارايه سرويس براي ۱۰ هزار و ۵۹۱ 
پورت FTTH و VDSL ۶۰۳۵ قرار دارد و س��منان نيز 
در جايگاه دهم با ۳۷ هزار و ۷۷۰ خانوار تحت پوش��ش 

و ۴۸۸۲ پورت FTTH و ۹۴۴ پورت VDSL است. 

دنياي فناوريادامه از صفحه اول
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حذف ارز ترجيحي و يارانه ها و 
قيمت گذاري دستوري 

دهك هاي پايين شد، چرا كه سطح درآمد اين گروه ها به 
گونه اي بود كه توان خريد كاالي بيشتري را داشتند كه 
در ميان آنها كاالي با ارز ترجيحي به وفور يافت مي شد 
و در مقابل با كاهش ق��درت خريد دهك هاي پايين، 
بهره اين گروه از يارانه ها كمتر ش��د.  در واقع اعطاي ارز 
ترجيحي و يارانه دولتي به كاالها در تمام سطوح از مرغ 
تا برق و از روغن تا بنزين كار را به جايي رساند كه اختالف 
قيمت ارز بازار آزاد با ترجيحي به حدود ۲۵۰۰۰ تومان 
رسيد و تقريبا تمام درآمدهاي صادراتي و مالياتي دولت 
را بلعيد و چاره اي جز افزايش نقدينگي پيش پاي دولت 
نگذاشت كه نتيجه آن هم افزايش شديد قيمت ها و تورم 
بود.  البته براي واقعي شدن قيمت ها و از بين رفتن دالر 
چند نرخي و كاهش هزينه يارانه اي و سوبسيدي دولت 
سال ها قبل و در اوايل دهه ۸۰ مصوب شد كه قيمت ها به 
مرور و به صورت ساالنه افزايش پيدا كنند تا به نرخ واقعي 
و جهاني برسند، به عنوان مثال بنزين و ساير كاالهاي 
بخش انرژي سالي ۵ الي ۱۰ درصد افزايش قيمت داشته 
باشد. اما اين مصوبه هم مانند ساير مصوبه ها به فراموشي 
سپرده شد و در نهايت افزايش ها به صورت پله اي و شديد 
انجام شد كه موج ها و نوسانات زيادي را پديد آورد، مانند 
افزايش ناگهاني قيمت بنزين در سال ۹۸ و آزاد سازي 

قيمت ها در سال جاري. 
اين آزادسازي قيمت ها اتفاقي بود كه بايد به هر صورت 
رخ م��ي داد، ولي نكته اصلي نحوه انجام آن اس��ت كه 
ناگهاني و ضربتي انجام شدن آن باعث آسيب شديد به 
دهك هاي پايين جامعه خواهد شد، چرا كه اين گروه 
براي هماهنگي با قيمت هاي جديد به زمان بيشتري نياز 
دارند و رسيدن درآمد اين گروه به مقدار مكفي، نيازمند 
زمان بسيار بيشتري است. در بلندمدت اما اين اتفاق به 
نفع اين گروه خواهد بود و اين قشر را از تورم بيشتر در 

امان نگه خواهد داشت. 
حذف ارز ترجيحي و سوبسيدها بر صنايع و توليدي ها 
نيز اثرگ��ذار خواهد بود. صنايعي بودند كه چند مدتي 
بود مواد اوليه خود را به قيمت هاي آزاد و جهاني خريد 
مي كردند و به دليل قيمت گذاري دستوري محصوالت 
به ويژه در بخ��ش مواد غذايي و ملزومات روزمره مانند 
آرايشي و بهداشتي و ش��وينده ها، زيان ده شده بودند. 
اكنون با آزادس��ازي قيمت ها از ورشكس��تگي و زيان 
نجات پيدا مي كنند. تعداد بسيار زيادي از اين صنايع 
حتي مقدار توليد خود را به حداقل رسانده بودند، چرا 
كه ديگر توليد براي آنها صرفه نداشت.  هدف از كاري 
كه دولت در چند ماه اخير انجام داد اين بود كه يارانه ها 
را از سمت عرضه به سمت تقاضا منتقل كند. در واقع ارز 
ترجيحي و سوبسيدها كه تا اينجاي كار به عرضه كننده، 
توليد كننده يا وارد كننده اختصاص مي يافت و باعث 
بروز رانت هاي بزرگ و قاچاق و... مي شد، به خريداران 
به ش��كل انتخابي تخصيص يافت.  البته دولت در اين 
بين بايد توجه ويژه اي به ۳ بخش داش��ته باشد: بخش 
دارو و درمان، بخش صنايع غذايي، بهداشتي، چرا كه 
اين ۳ بخش به شدت با زندگي روزمره مردم در ارتباط 
است، در اين ۳ بخش دولت بايد هم از توليد كننده و هم 
از مصرف كننده بيشترين حمايت را داشته باشد. هر ۲ 
بخش عرضه و تقاضا در اين ۳ گروه آس��يب پذيرترين 

گروه ها در بين توليد و مصرف كنندگان هستند. 
البته اين كار تنها براي نجات اقتصادي كش��ور كافي 
نيست. براي كنترل پايه پولي و جلوگيري از تورم اعمال 
ديگري نيز احتياج است. در بخش اول كنترل نظام بانكي 
تجاري و نظارت شديد بر آنها، عالوه بر تامين نقدينگي 
دولت براي يارانه ها از طريق استقراض از بانك ها، خود 
بانك ها هم با دادن وام هاي بدون تضمين و بررس��ي و 
بدون بازگشت سرمايه باعث افزايش نقدينگي شده اند. در 
واقع بانك ها وام هايي اعطا كرده اند كه بازگشت نداشته و 
خسارت ناشي از آن را در بازار بين بانكي جبران كرده اند 
و پايه پولي را افزايش داده اند. در بخش دوم هم ساختار 
نظام مالياتي كشور بايد اصالح شده و نظارت شديدي 
بر آن اعمال شود، جلوي فرارهاي مالياتي گرفته شود و 
اعداد ماليات ها اصالح شده و واقعي گردد. در اين صورت 
درآمد دولت نيز بهبود يافته و كمتر به سراغ افزايش پايه 
پولي خواهد رفت.  براي جمع بندي مي توان گفت كه 
فرايند حذف ارز ترجيحي و يارانه ها، اتفاقي بود كه بايد 
رخ مي داد ولي در مورد نحوه انجام اين كار شبهات زيادي 
در ميان است و دولت بايد طوري عمل كند كه كمترين 
خطرات تورمي در مورد كاالها و خدمات اساسي رخ دهد 

و آسيب ها به حداقل برسد.

روسيه از گوگل و ۶ شركت 
فناوري خارجي شكايت كرد

راس��كامنادزر رگوالتور ارتباطات روسيه پرونده 
ش��كايتي عليه گوگل و شش ش��ركت خارجي 
ديگر ب��ه دليل نقض قانون مرب��وط به داده هاي 
ش��خصي تش��كيل داد. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، مسكو به دليل محتوا، سانسور اطالعات، 
داده ها و تعيين نمايندگي محلي با شركت هاي 
بزرگ فناوري اختالف دارد. اين كش��ور س��ال 
گذش��ته جريمه اي ۳ ميليون روبلي براي گوگل 
تعيين كرد زيرا اين ش��ركت داده هاي خصوصي 
كاربران را داخل كش��ور ذخيره نمي كند. اكنون 
نيز روسيه پرونده اي جديد عليه گوگل تشكيل 
داده كه دليل آن نقض مكرر قوانين كش��ور بوده 
است. گوگل كه از اظهارنظر در اين باره خودداري 
كرده، ممكن اس��ت بين ۶ ت��ا ۱۸ ميليون روبل 
جريمه شود. اين رگوالتور اعالم كرد پرونده هاي 
شكايتي عليه ۶ شركت اير بي ان بي، پينترست، 
اليك مي، توييچ اپل، يونايتد پارسل سرويس به 
دليل نقض قوانين براي نخس��تين بار ثبت كرده 
اس��ت. اين شركت ها ممكن اس��ت بين يك تا ۶ 

ميليون روبل جريمه شوند.

حضور همراه اول
در نمايشگاه كار دانشگاه تهران 

با هدف جذب نخبگان
همراه اول با هدف حماي��ت از فرآيند جذب بدون 
واس��طه نخبگان دانش��گاهي، در نمايش��گاه كار 
دانشگاه تهران حضور مي يابد. به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، نمايشگاه 
كار هيبريدي دانش��گاه تهران از روز يكش��نبه ۸ 
خرداد تا ۱۰ خ��رداد ۱۴۰۱ در محل پرديس فني 
اين دانش��گاه، با هدف جذب نيروي متخصص و با 
استعداد در شركت هاي بزرگ و معتبر ايران برگزار 
مي ش��ود و ميزبان كارجوي��ان و فارغ التحصيالن 
اس��ت. همراه اول ب��ه عنوان اولي��ن و بزرگ ترين 
اپراتور تلفن همراه كش��ور با حضور در اين رويداد 
كه اصطالح��ا به ش��كل »هيبريد« يعن��ي به دو 
صورت حضوري و آنالين برگزار مي شود، حمايت 
خ��ود را از رويكرد ج��ذب دانش��جويان نخبه در 
صنايع كشور اعالم كرده و درصدد جذب نيروهاي 
متخصص در صنعت تلكام اس��ت. اين نمايش��گاه 
ضمن برقراري ارتباطي بي واس��طه ميان بازار كار 
و دانش��گاه، فرصت تعاملي مستقيم و رو در رو بين 
كارجويان و دانشجويان نخبه با صنعتگران را فراهم 
مي آورد تا بدون هيچ دغدغه اي به گفت وگو درباره 
فرصت هاي شغلي بپردازند. تعامل بر اين مبنا، منجر 
به شناسايي فرصت هاي شغلي شركت ها و ارسال 
رزومه براي مناسب ترين موقعيت هاي كاري، كشف 
استعدادهاي بالقوه دانشگاهي از سوي شركت ها و 
همچنين شبكه سازي مي شود. برگزاري كارگاه هاي 
آموزشي و سمينارهاي راهنماي مسير شغلي نيز 
تسهيل گر فرآيند كارجويي در مسير انتخاب حوزه 

كاري و مسير رشد كارجويان است.

پاي اينترنت ماهواره اي 
استارلينك به آفريقا باز مي شود

روزب��ه روز به تعداد كارب��ران اينترن��ت ماهواره اي 
استارلينك اضافه مي شود و اين سرويس به كشورهاي 
بيشتري راه پيدا مي كند. حاال مديرعامل اسپيس 
ايكس، ايالن ماسك اعالم كرده كه استارلينك در 
آفريقا شروع به فعاليت مي كند و دو كشور آفريقايي 
نيجريه و موزامبي��ك آن را تاييد كرده اند. چند روز 
پيش ايالن ماسك در پاسخ به توييتي اعالم كرد كه 
استارلينك به آفريقا مي رود و بزودي اولين كشورهاي 
دريافت كننده اين سرويس اعالم مي شوند. به گفته 
ثروتمندتري��ن فرد جه��ان، اس��تارلينك در تمام 
بخش هاي جهان خدمات اراي��ه خواهد كرد، البته 
پس از دريافت مجوزهاي الزم از كش��ورهاي هدف. 
در حال حاضر استارلينك در بيش از ۳۰ كشور جهان 
فعاليت مي كند و به طور قانوني مورد تاييد قرار گرفته 
است. حاال به گفته ايالن ماسك، دو كشور آفريقايي 
سرويس اينترنت ماهواره اي اسپيس ايكس را تاييد 
كرده اند. ايالن ماس��ك در تويي��ت جديدي اعالم 
كرده كه اس��تارلينك در نيجريه و موزامبيك تاييد 
شده اند. با توجه به اين موضوع، كاربران اين كشورها 
احتم��اال بزودي ب��ه اينترنت ماهواره اي اس��پيس 
ايكس دسترسي پيدا مي كنند. استارلينك از سال 
۲۰۲۱ روي ارايه سرويس خود در آفريقا به خصوص 
نيجريه كار مي كند. در ماه مه گذشته اسپيس ايكس 
نمايندگاني به نيجريه فرستاد تا با رگوالتور ارتباطات 
اين كشور بر سر دريافت مجوز ارايه سرويس صحبت 
كنند. حاال مشخص ش��ده كه رگوالتور نيجريه به 
اسپيس ايكس مجوز داده است. طبق گزارش هاي 
محلي، اي��ن مجوز يك دهه اعتب��ار دارد و از ماه مه 
۲۰۲۲ اعتبارش شروع مي شود. بنابراين استارلينك 
مي تواند تا سال هاي سال در نيجريه فعاليت كند، 
البته اگر با توجه به هزينه هاي بااليش بتواند بازار 
مناس��بي براي خودش دس��ت وپا كند. سرويس 
اينترنت ماهواره اي استارلينك قيمت بااليي دارد. 
هزينه پيش خريد و ماهيانه اين سرويس ۱۱۰ دالر 
اس��ت و همچنين كاربران براي خريد كيت كامل 
آن بايد ۵۹۹ دالر هزينه كنند. بنابراين هزينه هاي 
اين سرويس حتي براي شهروندان متوسط نيجريه 
و موزامبيك هم گران محسوب مي شود. بنابراين 
باي��د منتظر ماند و ديد اس��تارلينك در آفريقا چه 

عملكردي از خودش نشان مي دهد.

تا پايان فروردين ۱۴۰۱، يك ميليون و ۴۳۰ هزار پورت فيبرنوري در كشور فعال شده است

روند كند فيبركشي

انتشار  يك  بدافزار از طريق  فايل هاي پي دي اف
كارشناس��ان امنيتي اخيرا راه جديدي براي انتش��ار يك 
بدافزار با استفاده از پيوست هاي پي دي اف از طريق اينترنت 
كش��ف كرده اند. به گزارش ايس��نا، دريافت پيوست هاي 
مخرب ايميل در فرمت پي دي اف، بس��يار نادر است زيرا 
اغلب ايميل ه��اي مخرب به صورت فايل ه��اي docx يا 
xls همراه با ماكروهاي بارگذاري بدافزار ارسال مي شوند. 
با آگاهي مردم از خطر باز كردن پيوست هاي مايكروسافت 
آفيس حاوي ماكروهاي مخرب، مركز ماهر )مديريت امداد 
و هماهنگي رخدادهاي رايانه اي( گزارش داده كه مهاجمان 
به روش هاي ديگري براي استقرار ماكروهاي مخرب و فرار 
از شناسايي مانند قرار دادن داكيومنت هاي مخرب ورد در 
 HP  فايل هاي پي دي اف، روي مي آورند. كارشناسان امنيتي
Wolf Security، اخيرا راه جديدي را براي انتشار يك 
بدافزار با اس��تفاده از پيوست هاي PDF از طريق اينترنت 

كشف كرده اند. در اين حالت داكيومنت هاي ورد از طريق 
پيوست هاي پي دي اف منتقل مي شوند. درحالي كه اين 
پي دي اف، Remittance Invoice نام دارد و براساس 
عنوان و محتواي آن، به نظر مي رسد دريافت كننده ايميل 
مبلغ��ي را دريافت خواهد كرد. به نظر مي رس��د محتواي 
داكيومنت پي دي اف كه از طريق ايميل دريافت شده، حاوي 
وعده هاي جعلي است. فايل DOCX حاوي همان محتواي 
پ��ي دي اف اس��ت بنابراي��ن Adobe Reader از كاربر 
مي پرسد كه فايل DOCX را باز كند يا خير كه اين موضوع 
ممكن است براي قرباني گيج كننده باشد، زيرا درخواست 
 Adobe از جانب Open File تاييد باز ك��ردن فايل ي��ا
Reader يك حس اطمينان را ب��راي باز كردن فايل در 
كاربر ايجاد مي كند. برخ��الف كاربران عادي، تحليلگران 
بدافزار از ابزارهايي مانند تجزيه كننده ها و اسكريپت ها براي 

بررسي فايل هاي قرار داده ش��ده در پي دي اف ها استفاده 
مي كنند. يك فايل DOCX معموال در اغلب موارد به جاي 
برنامه هاي مختلف در قالب مايكروسافت ورد باز مي شود. 
بنابراين اگر ماكروها فعال باشند، فايل هاي DOCX در 
مايكروسافت ورد از يك منبع راه دور به فرمت RTF دانلود 
مي شوند. در فايل ورد، به همراه URL جاييكه پي لود قرار 
 RTF دارد، دس��توري تعبيه شده است كه منجر به دانلود
مي ش��ود. در اين حمله، shellcode  از آس��يب پذيري 
»CVE-۲۰۱۷-۱۱۸۸۲« سوء استفاده مي كند. علي رغم 
اينكه آسيب پذيري مذكور در نوامبر ۲۰۱۷ وصله شد اما 
Equation Editor هنوز يك آس��يب پذيري كد از راه 
دور را نش��ان مي دهد كه در صورت حذف نشدن بايد فوراً 
مورد بررس��ي قرار گيرد. به گزارش ايس��نا، با وجود اينكه 
همواره هشدار داده مي شود كه روي لينك هاي ناشناس و 

حتي لينك هاي مشكوكي كه از دوستان و آشنايان ارسال 
مي شود كليك نكنيد، اما اين احتمال وجود دارد كه افراد به 
هر دليل، از وعده اينترنت رايگان تا ثبت نام در يك سايت 
بخت آزمايي، باز هم روي لينك ها كليك كرده و گرفتار حمله 
فيشينگ يا باج افزاري شوند، در برخي موارد نيز درخواستي 
مبني بر كليك كردن روي لينك اينگونه ايميل ها در قالب 
ايميل هاي تبليغاتي فرستاده مي شود و گيرنده را براي باز 
كردن ايميل ها تشويق مي كند. به همين دليل كارشناسان 
هشدار مي دهند كاربران نبايد هر ايميلي كه برايشان ارسال 
مي ش��ود را باز كنند، مخصوصًا اگر اين ايميل از فرستنده 
ناشناس ارسال شده باشد و اگر موضوع و متن ايميل جذاب 
بود، بايد با شك و ترديد بيشتري به آن نگاه كنند. همچنين 
دانلود و به روزرساني وصله هاي امنيتي از مهم ترين اقداماتي 

است كه مي توان براي مقابله با بدافزارها انجام داد.

 به موجب برونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۴۰۹۸ بدین وسیله به اطالع عموم می 
رساند: یک دستگاه کامیون کمپرسی – مان D 2566M   مدل ۱۹۸۲ میالدی 
به شماره انتظامی ۲۹- ۲۹۷ ع ۱۳ متعلق به مرحوم یزدان احمدی ، کامیون فوق 
واقع در توقفگاه چاال به آدرس جاده بیستون جنب کالنتری چاالبه ، که طبق 
نظر هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱  به مبلغ  
۱۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) یازده میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی شده و مطابق 
با این نظریه مشخصات کامیون عبارتست از : کمپرسی - مان ،  D 2566Mمدل 
۱۹۸۲ میالدی، رنگ پرتقالی روغنی فابریک ، سوخت گازوئیل ، تعداد چرخ و 
محور : دو محور و شش چرخ ، شماره شاسی : ۰۰۷۴6۷فابریک(، شماره موتور 
۲۲۱۳۱۲۰5۰5 )فابریک( و قابلیت تبدیل پالک ثبتی دارد ، خودرو مورد نظر به 
علت کثرت کار مستهلک بوده و الستیکها به میزان ۰/۰۳۰ استهالک می باشد 
و رنگ رفتگی متعدد وجود دارد كل اطاق ، موتور و شاسی فابریک بوده و قابلیت 
شماره گذاری را دارد و از ناحیه شاسی دچار شکستگی می باشد . با عنایت به 
مراتب فوق جلسه مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ در اداره 
اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در کرمانشاه - خیابان بنت الهدی روبروی 
فرمانداری اداره اجرای اسنادرسمی کرمانشاه تشکیل و مزایده از قیمت پایه 
فوق به مبلغ ۱۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا از 
طریق مزایده فروخته می شود. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است 
ما به تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
س�پرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل اس�ترداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد، در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
تجدید می گردد. ضمنا طبق اعالم بستانکار کامیون فوق فاقد بیمه می باشد. 

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۳/۰۸

آگهی مزايده اتومبيل فراخوان مناقصه عمومي ) ارزيابي كيفي- فشرده( 
شماره 1401/0001 

شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در نظر دارد خدمات ذیل الذكر را طبق شرایط كلي آگهي حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه از طریق برگزاري 
مناقصه عمومي یك مرحله اي به صورت ارزیابي كیفي – فشرده به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید :

  از كلیه متقاضیان واحد شرایط دعوت مي شود حداكثر ظرف 5 روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم ، آمادگي خود را بصورت كتبي به آدرس  ذیل الذكر اعالم و همزمان نسبت 
به دریافت فرم هاي استعالم ارزیابي  كیفي و اسناد مناقصه اقدام نمایند.

     فرم هاي ارزیابي كیفي مي بایس�تي ظرف مدت ۱۴ روز تكمیل و به آدرس ذیل در مقابل رس�ید تحویل گردند.  پس از بررسي هاي الزم و ارزیابي كیفي سوابق كاري متقاضیان ، 
پاكات پیشنهادي شركتهایي گشایش خواهد شد كه حداقل امتیاز ارزیابي كیفي )5۰ ( را كسب نمایند و پاكات سایر شركتها مسترد مي شود . زمان تخمیني گشایش پاكات روز 

سه شنبه مورخ    ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ مي باشد . 
     نشاني محل اعالم آمادگي و دریافت اسناد: مسجدسلیمان ، خیابان چمران ، اداره مركزي شركت بهره برداري نفت و گاز ، امور حقوقي و پیمانها ، اتاق ب ۱۸ .

   همزمان ارائه گواهي صالحیت / رتبه بندي خدمات مورد نظر به منظور تطبیق با تصویر آن الزامي و ارائه معرفي نامه و كارت ملي براي متقاضیان شركت در مناقصه و نمایندگان 
شركتها در همه  مراحل الزم و ضروري مي باشد. ضمنا كلیه شركتهاي متقاضي ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي یا موسسات عضو جامعه 

حسابداران رسمي ایران مربوط به سال قبل    مي باشند .
    تذكر۱ :  ارائه یك نسخه از اساسنامه ، شركتنامه و آگهي تأسیس و آخرین تغییرات ثبتي الزامي است.

    تذكر ۲ : مناقصه گر ضمن اعالم آمادگي تائید مي نماید هیچ یك از اعضاي هیأت مدیره و سهامداران آن شركت / پیمانكاري شاغل دولتي نبوده و مشمول قانون منع مداخله در 
معامالت دولتي   مصوب دي ماه ۱۳۳۷ نمي باشند . 

تاریخ انتشار نوبت اول :  ۱۴۰۱/۰۳/۰۸     تاریخ انتشار نوبت دوم :   ۱۴۰۱/۰۳/۰۹                                     
شماره ثبت در پایگاه ملي مناقصات : 5۳/۱۱۸/۰۰۳ 
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تعادل | فرشته فريادرس |
پرونده جنجالي تفكيك »صمت« كه در مجلس يازدهم 
بسته شد؛ دوباره روي ميز بهارستان قرار گرفته است. 
ارديبهش��ت ماه 99 بود كه بهارس��تان نشينان براي 
سومين بار به احياي وزارت بازرگاني پاسخ منفي دادند. 
پيش از اين مجلسي ها در س��ال هاي ۱۳9۶ و۱۳9۷ با 
جدايي »صنعت« از »بازرگاني« مخالفت كرده بودند. 
ماجراي طرح تجزي��ه صمت از س��ال ۱۳9۶با اليحه 
پيش��نهادي دولت مبني بر باز طراحي س��اختار س��ه 
وزارتخانه در دس��تور كار بهارستان قرار گرفت. در بين 
وزارتخانه هاي مطرح شده در اليحه تفكيك كه دولت 
اعتقاد داش��ت با هدف ايجاد رونق اقتصادي آن را تهيه 
كرده، نام وزارتخانه صمت هم ديده مي شد؛ وزارتخانه اي 
كه س��ال 9۰ با ادغام وزارتخانه هاي »صنعت و معدن« 
و »بازرگاني« تشكيل ش��د. اما اين طرح هربار طي اين 
سال ها به صحن علني آمده بود، مخالفت نمايندگان را 
به دنبال داشته است. حال برخي اظهارات مجلسي ها 
حكايت از اي��ن دارد كه دولت س��يزدهم هم به دنبال 
تفكيك صمت اس��ت. از اي��ن رو، با س��يگنال دولت، 
كميته اي در كميسيون اجتماعي مجلس تشكيل شده، 
كه قرار است طرح احياي وزارت بازرگاني را با هماهنگي 
بابرخي نهادها مورد واكاوي بيشتر قرار دهد. حال بايد 
منتظر ماند و ديد كه آيا اين بار مجلس همسو با دولت، به 

اين طرح پرمناقشه راي مثبت مي دهد يا خير؟. 

   طرح تفكيك از چه زماني كليد خورد؟ 
طرح احياي وزارت بازرگاني كه از سال 9۶ از سوي حسن 
روحاني رييس جمه��ور وقت كليد خورد، چندبار راهي 
بهارستان شد، اما هربار با عدم استقبال نمايندگان مواجه 
شد. اما با اصرار دولت و پيگيري هاي وزارت صمت به بهانه 
تنظيم بازار، طرح جديدي توس��ط برخي از نمايندگان 
مجلس در اس��فند ماه 9۷ ارايه ش��د كه در دستور كار 
كميسيون اجتماعي قرار گرفت. اين اليحه با دو فوريت 
به مجلس راه يافت، اما در آن زمان نتوانست نظر موافق 
بهارستان نشين ها را جلب كند. برهمين اساس، ساختار 
صمت همزمان با شروع به كار دولت دوازدهم تغيير نكرد 
و فرآيند انتخاب وزرا بر اساس س��اختار دولت يازدهم 
پيش رف��ت. در آن برهه زماني، در مخالفت با اين طرح، 
برخي از مراكز پژوهش��ي اعالم كردند، كه در ش��رايط 
فعلي مهم ترين ماموريت دولت، رفع اشكاالت كاركردي 
و فرآين��دي موجود در وزارت صمت اس��ت، نه جدايي 
تجزيه آن. اما باپيگيري دولت دوازدهم اين طرح يك بار 
ديگر به صحن راه يافت و سكانس دوم تصميم گيري در 
مورد تجزيه صمت رقم خورد.  اماهفتم مردادماه س��ال 
9۷، نماين��دگان مجلس با يك فوري��ت طرح تفكيك 
صمت به دو وزارتخانه »صنعت و معدن« و »توس��عه و 
بازرگاني« مخالفت كردند. بنابراين يك بار ديگر پروژه 
دولت در تفكيك وزارتخانه ها شكست خورد. در همان 
مقطع زماني علي الريجاني رييس وقت مجلس، پس از 
دو بار راي گيري درباره فوريت هاي اين طرح اعالم كرد: 
»معلوم است مجلس در اين شرايط با تغيير تشكيالت 
موافق نيست. دولت مس��ير ديگري را طي كند؛ اين بار 
دوم است كه مجلس نظر خود را اعالم مي كند.« پس از 
راي منفي مجلس به فوريت تفكيك صمت، خبرگزاري 
فارس اعالم كرد كه دولت از ارسال اليحه تفكيك وزارت 
صمت به مجلس منصرف شده است.  اما اين پايان ماجرا 
نبود. چراكه دولتمردان در اسفندماه سال ۱۳9۷ يك بار 
ديگر طرح جداس��ازي صنعت و تج��ارت را در مجلس 

مطرح كردند. پس از ارسال سيگنال مثبت كميسيون 
اجتماعي مجلس نس��بت به تفكيك اي��ن وزارتخانه، 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس هم موافقت خود 
را نس��بت به تفكيك اين وزارتخانه اعالم كرد. در مقابل 
اما مخالفين هم صف آراي��ي كردند. به طوريكه كميته 
اقتصاد مقاومتي كميسيون اقتصادي مجلس، به دنبال 
اعالم مخالفت دو كميسيون تخصصي »حمايت از توليد 
ملي« و »كش��اورزي«، در ۳۰ ارديبهشت 98، مخالفت 
خود را ب��ا طرح تفكيك صمت اعالم ك��رد. آنها معتقد 
بودند كه سياس��ت گذار به جاي تشكيل يك وزارتخانه 
جديد، بهتر اس��ت كه »اصالح س��اختارهاي عريض و 
طويل وزارت صمت«، »تكميل ادغام به جاي تش��كيل 
وزارت بازرگاني«، »كوچك سازي و چابك سازي با ادغام 
وزارتخانه ها« و »يكپارچه س��ازي حوزه ه��اي توليد و 
تجارت« را در دستور كار قرار دهد. برآيند نظر مخالفان 
حاكي از اين بود كه بدون سياس��ت تجاري هماهنگ با 
صنعت، نمي توان توليد قدرتمند داشت. براساس چنين 
نگاهي، سياس��ت هاي تجاري و صنعتي بايد به صورت 
يكپارچه و در يكجا اتخاذ ش��ود. اما دليل ديگر مخالفت 
آنها اين بود كه وظايف بازرگاني با صنعت تداخل دارد و 
همين تداخل موجب اختالف مي شود. به همين دليل دو 
وزارتخانه سابق اختالفاتي در مورد، سياست هاي تجاري 
و تداخل آن با توليد داشتند كه با ادغام، مشكل مذكور 

برطرف شده است.
اما در مقابل چنين ديدگاهي، موافقان طرح تفكيك نظر 
ديگري را مطرح مي كردند. به گفته آنها، لزوم هماهنگي 
و يكپارچگ��ي دركل زنجيره هاي توليد وتوزيع به چند 
دليل ب��ا تجميع اين دو وزارتخانه امكان پذير نيس��ت 
ووزارتخانه ادغامي به عنوان يك سيس��تم دچار چنان 
پيچيدگي و سنگيني شده،كه مديريت چابك و كاراي 
آن امري تقريبا محال است. آنها همچنين معتقدند كه 
ماهيت وظايف فرابخشي وزارت بازرگاني سبب شد تا با 
ادغام در وزارت صمت و قانون تمركز وظايف وزارت جهاد 
كشاورزي، نظام بازرگاني كشور بدون متولي كارآمد باقي 
بماند. »به فراموشي رفتن ديپلماسي تجاري و مسكوت 
ماندن موضوع پيوستن به س��ازمان تجارت جهاني«، 
»عدم تحقق افزايش توليدات صادرات گرا«، »افزايش 
چابكي و تسريع در امور تجاري«، »عدم ادغام در ساختار 
فعلي وزارت صمت« و »عدم شكل گيري نظام تعرفه اي 
براي حمايت هدفمند از توليد بخش هاي مختلف پس 
از ادغام« از ديگر موارد مورد اشاره موافقان تفكيك بود.

    سومين نه مجلس به طرح تفكيك
س��وم مهرماه 98 اما نمايندگان بهارس��تان در صحن 
ب��ه كليات طرح »تش��كيل وزارت تج��ارت و خدمات 
بازرگاني« راي مثبت دادند. در ادامه، قرار بر اين بود كه 
طرح تشكيل اين وزارتخانه در شوراي نگهبان به بحث 
و بررس��ي گذاشته ش��ود. اما اتفاقي كه رخ داد اين بود 
كه 2۱ مهرماه ش��وراي نگهبان، طرح تشكيل »وزارت 
تجارت و خدمات بازرگاني« را تاييد نكرد. س��خنگوي 
شوراي نگهبان دليل عدم تاييد را مغايرت تبصره يك 
اين طرح با اصول 8۵ و ۱۳۳ قانون اساسي عنوان كرد. 
البته كدخدايي سخنگوي وقت شورا، درهمان زمان در 
اظهاراتي گفته بود: »با توجه به اينكه اين اليحه مخالفتي 
با برنامه باالدس��تي ندارد و بار مالي آن را دولت برعهده 
گرفته، در صورت اصالح تبصره ي��ك، امكان تاييد در 

شوراي نگهبان را دارد.« 
سلمان خدادادي عضو كميسيون اجتماعي مجلس هم 
درباره پشت صحنه مخالفت با طرح تفكيك واينكه چرا 
نمايندگان حتي پس از ۵ بار راي گيري در صحن علني 
حاضر نش��دند به اصالح اين طرح بدهند، به »تعادل« 
گفته بود: »دليل اي��ن امر مخالفت نمايندگان با كليت 
طرح ش��كل گيري وزارت بازرگان��ي و لجبازي با دولت 
است. اعتقاد ما بر اين است كه نمايندگان به دنبال رفع 
ايراد شوراي نگهبان نيستند و هدف آنها مسكوت ماندن 
طرح احياي وزارت بازرگاني اس��ت.« با اين حال، شيوع 
كرونا و تعطيالت نوروز بررسي اين اليحه جنجالي را به 
ارديبهشت ماه سال بعد )۱۳99( موكول كرد. درنهايت 
و همزمان با روزهاي پاياني مجلس يازدهم، پرونده احياي 
وزارت بازرگاني بسته ش��د. چراكه نمايندگان مجلس 
در 2۱ ارديبهش��ت 99 براي سومين بار با تجزيه صمت 
مخالفت كردند. طبق روايت خبرنگاران صحن مجلس، به 
محض اينكه اين طرح در دستور كار مجلس قرار گرفت، 
برخي از نمايندگان ب��ا فرياد »2- 2« مخالفت خود را با 
بررس��ي مجدد اين طرح در مجلس اع��الم و به آن رأي 
ندادند. يكي از ايرادات شوراي نگهبان به تبصره يك ماده 
واحده اين طرح بود كه گفته مي شد، نمايندگان مصوبه 
كميسيون اجتماعي براي رفع اين ايراد را تصويب نكردند.

   پرونده تفكيك دوباره روي ميز
حال از نه محكم مجلس يازدهم به تجزيه صمت، نزديك به 
دو سال مي گذرد، كه دوباره زمزمه احياي وزارت بازرگاني از 
بهارستان به گوش مي رسد. »كيومرث سرمدي واله« عضو 

كميسيون اجتماعي مجلس، به تازگي گفته است كه طرح 
تشكيل وزارت بازرگاني كه در دوره دهم مجلس مصوب 
شده، مجددا در دستور كار اين كميسيون قرار گرفته است. 
سرمدي همچنين با بيان اينكه دولت مصمم است كه اين 
كار انجام شود، عنوان كرده: همانطور كه مي دانيم بخشي 
از وزارت صمت و وزارت بازرگاني و صنعت و معدن با هم 
تركيب شدند و وزارت صمت تشكيل شد، اما اكنون دولت 
به دنبال احياي وزارت بازرگاني است كه در جلسه اخير 
كميسيون مورد بررسي قرار گرفت. سرمدي به »ايسنا« 
اينطور توضيح داده: »مصوبه جلس��ه سوم خردادماه در 
رابطه ب��ا موضوع »احي��اي وزارت بازرگاني« اين بود كه 
كميته مش��تركي ميان كميس��يون اجتماعي و اركان 
مختلف دولت و عضويت سازمان امور اداري و استخدامي 
كشور، سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات و مجلس 
تشكيل ش��ود تا وظايفي كه در حال حاضر بخشي از آن 
بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و بخشي بر عهده وزارت 
صمت اس��ت، بخش هايي كه به وزارت بازرگاني مربوط 
مي شود را احصا كرده و كارشناسي كنند و در اين كميته 
بررسي شود تا كارهاي كارشناسي براي تشكيل وزارت 

بازرگاني انجام شود.«

  آيا وزارت بازرگاني بايد احيا شود؟ 
در همين رابطه »يحيي آل اسحاق« كه تجربه وزارت 
بازرگاني اسبق را دركارنامه خود دارد، درباره ضرورت 
تشكيل وزارت بازرگاني به عنوان يك نهاد مستقل گفته 
اس��ت: احياي وزارت بازرگاني الزم و ضروري است و 
هرچه در آن تاخير بيفتد ضررش را نظام خواهد داد. 
دليل عمده آن هم طرح وظايف و مسووليت هايي است 
كه قسمت بازرگاني كشور چه در حوزه هاي خارجي، 
داخلي و چه در حوزه  تحريم ها، كه دش��منان اكنون 

اعمال مي كنند، مطرح است.
به گفته او، وزير صمت اكنون با 24 حوزه به طور مستقيم 
در ارتباط است وچارت وزارت بازرگاني اينگونه است كه 
وزير بايد مستقيما به 4 حوزه گزارش بدهد و بگيرد، در 
حالي كه بر اساس دانش مديريتي، يك مدير نمي تواند 
بيشتر از ۷ مورد نظارت داشته باشد. اين امر باعث عقب 
ماندن كارها وايجاد نارضايتي مي شود. او معتقد است كه 
يك نگاه كامال غيرحرفه اي در تجميع اين وزارتخانه ها 
شده و اگر قرار بود اين كار نتيجه بدهد، ظرف اين ۶ يا ۷ 
سال قطعا نتيجه داده بود. بنابراين حتما، قطعا و جزما 
وزارت بازرگاني بايد تش��كيل ش��ود كه ناشي از تجربه 
مديدي است كه در اين صحنه بوده و هستم و آثار منفي 
آن را مي بينم. در مقابل اما سيداسماعيل يزدان پناه، عضو 
كميسيون بازرگاني ايران به »ايلنا« گفته است: اينگونه 
نيست كه با يك وزارتخانه جديد بتوان همه مشكالت 
را حل كرد. اين تصميم مانند اين است كه مسير و ريل 
يكي اس��ت و بگوييد من با يك قط��ار ديگر مي خواهم 
مسيرم را تغيير بدهم. اين كار شدني نيست؛ مگر اينكه 
چون مسير همان اس��ت براي آن بسترسازي شود. اين 
وزارتخانه شامل اين كار نمي شود، جز اينكه هزينه هاي 
اضافي براي كشور داشته باشد. او معتقد است، به دليل 
وحدت رويه، اين وزارتخانه ها باهم تجميع شدند. اكنون 
دوباره مي گويند كه بايد جدا شوند كه باز تعارضي بين 
وزارتخانه ه��ا و تصميماتي كه گرفته مي ش��ود، ايجاد 
مي كند. به نظر مي رس��د، با زمزمه هاي جديد از احياي 
وزارت بازرگاني، دوباره ب��ا طيفي از مخالفان و موافقان 
طرح تفكيك صمت روبرو باشيم؛ اما درنهايت بايد ديد 
كه چه صدايي از مجلس درباره اين طرح شنيده مي شود. 
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قيمت آيفون ريزش كرد
دبير انجم��ن واردكنندگان موباي��ل و تبلت گفت: در 
فروردين س��ال جاري 24ه��زار و ۵4۰ دس��تگاه و در 
ارديبهش��ت ۳۷ هزار و ۱۶۰ دستگاه موبايل مسافري 
برند آيفون وارد كشور شد كه احتمال مي دهيم بخشي 
از اين واردات با سوءاستفاده از اطالعات مسافران صورت 
گرفته است اين در حالي است كه واردات قانوني اين برند 
توسط شركت ها در دو ماه اخير با تصميم وزارت صمت ۳ 
برابر كاهش پيدا كرد.امير اسحاقي در گفت وگو با ايلنا، با 
اشاره به آرامش در بازار تلفن همراه، افزود: بعد رسانه اي 
شدن خبر ممنوعيت واردات تلفن هاي همراه باالي ۶۰۰ 
دالر، شاهد التهاب در عرضه و قيمت آيفون در بازار بوديم؛ 
البته بعد از تعامل بين دولت و بخش خصوصي اين شرايط 
كنترل و شاهد آرامش به اين بازار بازگشت.وي وضعيت 
تامي��ن و عرضه تلفن همراه در بازار را عادي دانس��ت و 
خاطرنشان كرد: از ابتداي سال تا پايان ارديبهشت حدود 
2 ميليون و 24۰ هزار دس��تگاه تلفن همراه وارد كشور 
شده است كه با احتساب دس��تگاه هايي كه از ماه هاي 
گذشته وارد و روشن نشده  بودند فراواني كاال در سطح 
عرضه كامال مشهود است.وي تصريح كرد: مطابق با اعالم 
وزارت صمت حجم قابل توجهي ثبت سفارش از ابتداي 
سال صورت گرفته است و تخصيص ارز براي واردات آتي 
قابل توجه است و برنامه ريزي هاي الزم از سوي بازرگانان 
براي تامين بازار در ماه هاي آينده صورت گرفته است.

اسحاقي با اشاره به تمهيدات براي جلوگيري از واردات 
كيفي كاالهاي باالي ۶۰۰ دالر به خصوص آيفون، گفت: 
رفع احتمال موقت يا دايمي واردات آيفون در عمل باعث 
ش��د كه قيمت  اين برند به هفته قبل بازگردد و شاهد 
كاهش چشمگير قيمت  آيفون در 2 هفته اخير بوديم.

دبير انجمن واردكنندگان موبايل و تبلت درصد واردات 
كاالهايي مس��افري آيفون نس��بت به واردات شركتي 
افزايشي شد، گفت: در حال حاضر در ثبت سفارش آيفون 
مشكلي وجود ندارد و شاهد ريزش قيمت اين برند در بازار 
هستيم از اين رو نيازي نيست خريداران براي خريد آيفون 
عجله كنند چراكه در هفته هاي آينده اين بازار به آرامش 
خواهد رسيد.به گفته اس��حاقي؛ كاالهايي كه در بازار 
عرضه مي شوند از سمت واردكنندگان برچسب قيمت 
فروش واردكننده و مصرف كننده حك مي شود و با اين 
قيمت كاال با نرخ منصفانه به دست مصرف كننده نهايي 
مي رسد.وي با اشاره به افزايش رويه واردات تلفن همراه 
از ابتداي سال از طريق مسافري، افزود: در فروردين سال 
جاري 24هزار و ۵4۰ دستگاه و در ارديبهشت ۳۷ هزار و 
۱۶۰ دستگاه موبايل مسافري برند آيفون وارد كشور شد 
كه احتمال مي دهيم بخشي از اين واردات با سوءاستفاده از 
اطالعات مسافران صورت گرفته است اين در حالي است 
كه واردات قانوني اين برند توسط شركت ها در دو ماه اخير 
با تصميم وزارت صمت ۳ برابر كاهش پيدا كرد. وي در 
پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم با ايجاد تعامل مناسب 
بين دولت و بخش خصوصي نياز بازار به س��فته بازي و 
واردات مسافري به بن بست برسد و شاهد آرامش در بازار 

تلفن همراه مانند 2 سال گذشته باشيم.

واردات 1.5 ميليارد دالري 
كاالي اساسي از عراق

رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق گفت: پيش از اين 
واردات م��ا از ع��راق حدود 4۰۰ ميلي��ون دالر بود اما 
واردات كاالهاي اساس��ي ما از عراق افزايش يافت و به 
حدود يك و نيم ميليارد دالر رسيد. يحيي آل اسحاق در 
گفت وگو با فارس درباره آخرين وضعيت تجارت ايران 
و عراق، اظهار داش��ت: وضعيت تجارت ايران با عراق با 
رفع موانعي مانند كرونا نسبت به قبل بهتر شده است و 
اگرچه مساله انتخابات در كشور عراق هنوز سامان كامل 
نيافته است اما به طور كلي روابط اقتصادي و تجاري ما 
با اين كشور بهتر شده است. رييس اتاق مشترك ايران 
و عراق با بيان اينكه در حوزه برق و انرژي تقريبا توافقات 
خوبي داشته ايم اظهار داشت: در رابطه با طلب هايي كه 
در اين زمينه از كشور عراق داريم، توافقاتي انجام شد و 
وضع عمل به تعهدات شركت هاي عراقي با پيمانكاران ما 
بهتر شده است. آل اسحاق با اشاره به اينكه سال گذشته 
صادرات ايران به عراق به ارزش 9 ميليارد دالر بود، گفت: 
از ابتداي امسال تاكنون نيز رشد نسبتا خوبي در صادرات 
به عراق داشته ايم اما بايد منتظر اعالم آمار گمرك بود تا 
اعداد و ارقام دقيق تري در اين رابطه منتشر شود. وي با 
اشاره به اينكه واردات ما از عراق نيز افزايش يافته است، 
گفت: واردات م��ا از عراق حدود 4۰۰ ميليون دالر بود 
كه با توجه به اينكه بخشي از كاالهاي مورد نيازمان را از 
طريق منابعي كه در عراق بود، تامين كرديم در نتيجه 
واردات كاالهاي اساس��ي ما از عراق افزايش يافت و به 
حدود يك و نيم ميليارد دالر رسيد. آل اسحاق افزود: در 
زمينه گردشگري و زيارت هم وضعيت در حال بهتر 
شدن است و مذاكراتي نيز براي برداشته شدن ويزا 
انجام شده است كه با اين شرايط پيش بيني مي شود 
زوار بيشتري نسبت به سال هاي قبل در مراسم اربعين 

حضور يابند.

قيمت خرده فروشي هر كيلو
شكر فله 20 هزار تومان تعيين شد

حداكثر قيمت هر كيلوگرم شكر فله براي مصرف كننده 
2۰ه��زار تومان تعيين ش��د، همچني��ن قيمت اين 
محصول درب كارخانه و به صورت عمده ۱8هزار تومان 
اس��ت.به گزارش تسنيم حداكثر قيمت هر كيلوگرم 
ش��كر فله براي مصرف كننده نهايي 2۰ هزار تومان 
تعيين شد، همچنين قيمت اين محصول درب كارخانه 
و به صورت عمده ۱8 هزار تومان اعالم شده است.قيمت 
شكر پيش از اين ۱۳2۰۰ تومان بود كه با افزايش قيمت 
به ۱8۰۰۰ تومان، انگيزه واردات اين محصول ايجاد 
شد؛ وجود قيمت ۱۳ هزار و 2۰۰ توماني پيش از اين 
باعث شده بود كه واردات براي بخش خصوصي به صرفه 
نباشد.بنابر اين گزارش اما براساس مشاهدات ميداني 
هر بسته شكر بسته بندي شده در اوزان 9۰۰گرمي و 
يك كيلوگرمي 2۵ هزار تومان ت��ا ۳۵ هزار تومان به 

فروش مي رسد.

بيمه حوادث بركت
همه خانه هاي روستايي يزد

همه  منازل روستايي اس��تان يزد به طور كامل زير 
چتر حمايتي بيمه اي بنياد بركت س��تاد اجرايي 
فرمان امام ق��رار گرفتند. در جريان س��فر محمد 
تركمانه مديرعام��ل بنياد بركت به اس��تان يزد، 
تفاهم نامه بيمه حوادث منازل روستايي ميان اين 
بنياد و استانداري يزد به امضا رسيد. با امضاي اين 
تفاهم نامه، همه  منازل روس��تايي اس��تان يزد زير 
پوشش حمايتي بيمه اي بنياد بركت قرار گفتند. 
مديرعامل بنياد بركت در اين مراس��م گفت: بيمه 
بركت وابس��ته به بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
امام با هدف ايجاد و گس��ترش چتر حمايتي براي 
ساكنان روس��تاهاي كشور و توسعه فرهنگ بيمه 
در اين مناطق، همه خانه هاي روستايي استان يزد 
را تحت پوش��ش بيمه حوادث شامل آتش سوزي، 
زلزله، انفجار، صاعقه، سيل، طغيان آب رودخانه ها، 
آتش فشان، توفان، تندباد، گردباد و ضايعات ناشي 
از آب برف و باران قرار داده اس��ت. محمد تركمانه 
اف��زود: با اجراي اين طرح، بيم��ه  بركت در صورت 
وقوع زلزله، س��يل، آتش س��وزي و س��اير حوادث 
طبيعي به روس��تاييان خسارت پرداخت مي كند. 
وي خاطرنشان  كرد: عالوه بر استان يزد، خانه هاي 
روس��تايي اس��تان هاي مختلف كش��ور از جمله 
لرستان، خوزستان، خراسان شمالي، كهگيلويه و 
بويراحمد، كردستان كرمان، گيالن، يزد و هرمزگان 
از حمايت هاي بيمه اي بنياد بركت برخوردار شده اند.  
مديرعامل بنياد بركت با اشاره به عملكرد اين بنياد 
در بيمه حوادث خانه هاي روستايي در سال جاري 
گفت: از آغاز سال مالي ۱4۰۱ تا به امروز نزديك به 
4۶۳ هزار واحد مسكوني روستايي در شش استان 
خوزستان، هرمزگان، كردستان، كرمان، گيالن و 
يزد تحت پوشش بيمه حوادث بركت قرار گرفته اند. 
تركمانه تاكيد كرد: بنياد بركت با توجه به رسالت و 
ماموريت هاي خود و جهت تسهيل در اجرايي شدن 
بيمه حوادث خانه هاي روستايي، در پرداخت حق 
بيمه بيمه نامه هاي صادره با استانداري ها مشاركت 
مي نمايد. مديرعامل بنياد بركت در جريان س��فر 
به استان يزد با آيت اهلل ناصري يزدي نماينده ولي 
فقيه در استان و امام جمعه شهر يزد نيز ديدار كرد و 
گزارشي از عملكرد بنياد در حوزه هاي اشتغال زايي، 
توانمندس��ازي اقتصادي، عمران��ي و زيربنايي در 

مناطق محروم و روستايي استان ارايه نمود.

بزرگ ترين طرح برق رساني 
روستايي در چهارمحال و بختياري

بزرگ ترين طرح برق رس��اني روستايي در دورترين 
نقطه اس��تان چهارمحال و بختياري به بهره برداري 
رسيد. شهرك رهبري لبد بازفت كه از سال 84 تاكنون 
از طريق ديزل ژنراتور به صورت جزيره اي برق دار بود 
با صرف 2۰۰ ميليارد ريال اعتبار به شبكه سراسري 
برق متصل شد. به گزارش روابط عمومي شركت توزيع 
نيروي برق استان مهندس مجيد فرهزاد مديرعامل 
اين ش��ركت در آيين بهره برداري از اين پروژه كه با 
حضور استاندار وديگر مسووالن محلي برگزار شد، 
گفت: طرح اتصال شبكه برق شهرك رهبري لبد به 
شبكه سراسري برق از س��ال 99 در دستور كار قرار 
گرفت و با احداث ۳۰ كيلومتر شبكه فشار متوسط، 
۳ كيلومتر شبكه فش��ار ضعيف، نصب يك دستگاه 
ترانسفورماتور ۱۰۰ كيلوولت آمپر و نصب 2۱ چراغ 
روشنايي معابر به بهره برداري رسيدو مردم اين منطقه 
از نعمت برق پايدار ومطمئن بهره مند شدند. وي در 
ادامه با اشاره به اينكه برق رساني به شهرك رهبري 
لبد از سال 84 تا قبل از اجراي اين پروژه از طريق ديزل 
ژنراتور وبه صورت جزيره اي انجام مي شد، گفت: برق 
رس��اني به روس��تاهاي در امتداد اين شهرك نيز در 
دستور كار شركت برق اس��تان قرار خواهد گرفت. 
غالمعلي حيدري اس��تاندار چهار محال و بختياري 
در آيين افتتاح اين پروژه گف��ت: بهره برداري از اين 
طرح برق رساني كه نتيجه زحمات مسووالن شركت 
توزيع برق بوده در رفاه عمومي مردم منطقه از اهميت 
بااليي برخوردار است. گفتني است: اتصال شبكه برق 
منطقه صعب العبور شهرك رهبري لبد بازفت به شبكه 
سراسري، بزرگ ترين طرح برق رساني در دور ترين 
نقطه استان بوده و تاكنون ۷۵۱ روستا از نعمت برق 

در استان چهارمحال وبختياري برخوردار هستند.

پيروزي ۶ امتيازي نماينده البرز 
مقابل ملوان انزلي

رقابت هاي هفته بيس��تم ليگ برتر بانوان كش��ور در 
شرايطي برگزار شد كه تيم فوتبال هيات البرز با گلزني 
س��ارا قمي بازيكن سابق ملوان توانس��ت در ديداري 
۶امتيازي مقابل ملوان انزلي به پيروزي برسد و شانه به 
شانه ذوب آهن اصفهان در رتبه پنجم ليگ برتر بانوان 
بايستد. سارا قمي كاپيتان تيم هيات البرز در گفت وگو 
با خبرنگار ما در خصوص حواشي و حساسيت هاي اين 
بازي گفت: از نتيجه بازي هم خوشحالم و هم غمگينم. 
خوش��حال از اين بابت كه توانس��تيم پاسخ زحمات 
مجموعه را با اين نتيجه بدهيم و غمگين به اين دليل كه 
تيم سابقم در اين بازي شكست خورد. بازيكن برجسته 
تيم البرز درخصوص حاشيه هاي اين بازي و اعتراضات 
فراوان تماشاچيان به نحوه قضاوت داور عنوان كرد: با 
توجه به حساسيت هاي جدول، كسب پيروزي براي هر 
دو تيم مهم بود. هرچه بازي حساس تر باشد، اعتراضات 
به داوري هم بيش��تر خواهد بود. ش��خصا نمي توانم 
درخصوص عملك��رد داور نظر بدهم. چرا كه تا زماني 
كه فيلم بازي بازبيني نشود، اظهارنظر دراين خصوص 
درست و منطقي نيست و مبتني بر احساسات است. 
گفتني است دختران و بانوان البرزي استقبال شايان 
توجهي از بازي نماينده البرز داش��تند و شور و نشاط 

فراواني در ورزشگاه انقالب كرج حاكم بود.

پرونده احياي وزارت بازرگاني با سيگنال دولت روي ميز بهارستان رفت

طبق اعالم معاون گمرك ايران 

وزير صمت پاسخ داد 

زمزمه جديد از تفكيك »صمت«

مبناي حقوق ورودي؛ فعال دالر ۴200 است

شرط اصلي واگذاري سهام دو خودروساز چيست؟ 

طب��ق اعالم معاون گم��رك ايران با توج��ه به اينكه 
ماخذهاي جديد حقوق ورودي بايد به طور همزمان 
ب��ا ن��رخ ارز و ماليات ب��ر ارزش افزوده اعمال ش��ود، 
مراتب در دستور كار گمرك قرار دارد، در حال حاضر 
ماخذ حقوق ورودي بر مبناي س��ال جاري در سامانه 
پياده سازي شده و در مرحله آزمون و تست قرار دارد 
كه به زودي در سامانه هاي اطالعاتي گمرك، به ۱4۰۱ 
تغيير پيدا خواهد كرد؛ اين اعالم نشان مي دهد كه فعال 
مبناي دريافت حقوق ورودي همان ماخذ سال گذشته 

و نرخ ارز 42۰۰ توماني است.
س��يد ميثم حس��يني لر معاون برنامه ري��زي و امور 
بين الملل گمرك ايران در گفت وگو با ايس��نا آخرين 
وضعيت تغيير مبناي حقوق ورودي كه در هفته گذشته 
از س��وي دفتر واردات گمرك به گمرك هاي اجرايي 

ابالغ شده بود را تشريح كرد. 
اين مقام مس��وول در گمرك ايران با اش��اره به اينكه 
براي اجراي قانون بودجه و تغيير ماخذ حقوق ورودي 
بايد به طور همزمان بر اساس كدهاي تعرفه اعالمي از 

س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نرخ 
ارز ETS اعالم��ي بانك مرك��زي و همچنين ماليات 
بر ارزش افزوده بر مبناي جديد در س��امانه بارگذاري 
و پياده سازي ش��ود، توضيح داد: هر ساله ماخذهاي 
مربوطه براي تعيين وضعيت حقوق ورودي گمرك در 
آن س��ال، از سوي وزارت صمت بروز شده و در اختيار 
گمرك قرار مي گيرد تا در سامانه اعمال شود كه براي 
سال جاري نيز تعرفه هاي واردات به تازگي و سه شنبه 
هفته گذشته، در اختيار گمرك قرار گرفت. اما وجود 
تعطيلي ادارات ب��ه دليل آلودگي ه��وا، تيم فناوري 
اطالعات گمرك، ايجاد تغييرات و بروزرساني را آغاز 
كرد تا بتواند با وجود زمان بر بودن تغييرات چند گانه 

در سيستم، در اسرع وقت اعمال شود. 
وي همچنين به جريان تغيير نرخ ارز از 42۰۰ به نرخ 
سامانه معامالت الكترونيك )ETS( در سامانه گمرك 
اش��اره كرد و افزود: ط��ي هماهنگي هايي كه با بانك 
مركزي صورت گرفته است، اين بانك بايد روزانه نرخ را 
به گمرك اعالم كند كه ما خواسته ايم به صورت امضاي 

ديجيتال باشد كه در حال حاضر در مرحله پياده سازي 
در بستر شبكه ملي اطالعات است.

معاون برنامه ري��زي و امور بين الملل گمرك ايران در 
رابطه با اينكه آيا با توجه به ابالغ بخشنامه واردات براي 
اجراي قانون بودجه و دريافت حقوق ورودي به صورت 
دستي و بر مبناي سال جديد در حال انجام است گفت 
كه اينگونه نيست و س��ه مولفه نرخ ارز، ماخذ حقوق 
ورودي و همچنين ماليات بر ارزش افزوده در سامانه، 
امروز پياده سازي شده و در حال آزمون و تست است 
و در صورتيكه جواب تست مثبت بود اين امر در كليه 

گمركات اجرايي مي شود.
در اي��ن رابطه يادآور مي ش��ود كه س��وم خردادماه، 
گمرك ايران بخشنامه تغيير مبناي محاسباتي حقوق 
ورودي و جزييات تكليف قانون بودجه در تبصره ۷ را به 
گمرك هاي اجرايي ابالغ كرد كه در اهم آن تغيير نرخ 
ارز محاسباتي ارزش كاالي وارداتي در حقوق ورودي 
قرار داش��ت و از 42۰۰ تومان به نرخ سامانه معامالت 
الكترونيك كه نرخي نزديك به بازار است، افزايش پيدا 

كرد. اما آنچه كه در ادامه مطرح شد آماده نبودن سامانه 
گمرك براي اجراي سيستمي تغيير مبناي ارزي حقوق 
ورودي بود، وكيلي، مدي��ركل دفتر واردات و مناطق 
آزاد گمرك- اخي��را گفته بود كه با ابالغ بخش��نامه 
دفتر واردات به گمرك ها، تغيير مبناي حقوق ورودي 
در حال اجراس��ت ولي با توجه به اينكه هنوز سيستم 
به طور كامل آماده نشده است، در بخش هايي به جاي 
اينكه ماخذ حقوق ورودي سيستمي باشد، فعال دستي 
وارد مي شود ولي اين روال چندان طول نخواهد كشيد.

اين در حالي اس��ت كه تجار باي��د طبق تعهدي كه 
گمرك از آنها براي ترخيص كاال در سال جاري اخذ 
كرده اس��ت، مابه التفاوت حق��وق ورودي بر مبناي 
سال جاري و سال گذشته را پرداخت كنند كه برخي 
گزارش ها از اين حكايت دارد كه گمرك نس��بت به 
دريافت اين مابه التفاوت در روزهاي گذش��ته اقدام 
كرده است، هر چند كه مسووالن گمرك اين موضوع 
را تاييد نكرده و منوط به اجراي سيس��تمي و تغيير 

مبنا در آن بر اساس ماخذ سال جديد دانسته اند.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ديدار با اعضاي هيات مديره 
انجم��ن صناي��ع همگ��ن نيرومحركه و قطعه س��ازان 
كشور گفت: براي واگذاري س��هام دو خودروساز كشور 
برنامه ريزي ها انجام شده و سندي در دست تدوين است 
كه بر اساس آن اهليت، توانايي، تخصص و تعهد خريداران 
اين سهام به عنوان مهم ترين شروط در نظر گرفته خواهد 
شد. به گزارش شاتا، سيدرضا فاطمي امين افزود: موضوع 
ديگري در اين موردتوجه قرارگرفته، تمهيداتي اس��ت 
كه براي دوران گذار در تغيير س��هامداران ش��ركت هاي 

خودروساز انديش��يده خواهد ش��د.وي درباره وضعيت 
صنعت خودروس��ازي نيز توضيح داد: ع��الوه بر آگاهي 
بخشي به جامعه پيرامون اتفاقات مثبتي كه در صنعت 
خودرو افت��اده و مي افتد، اصالح ايرادها و كاس��تي هاي 
اين صنعت نيز ضروري است.وزير صمت بيان كرد: براي 
صنعت خودرو يك برنامه دو س��اله داري��م كه از مهرماه 
سال ۱4۰۰ شروع شده و اطمينان داريم كه با همراهي و 
همكاري وزارت صمت، خودروسازان، قطعه سازان و ديگر 
بخش هاي مرتبط اين صنعت به جايگاهي كه قابل قبول 

باشد، خواهند رسيد.فاطمي امين تصريح كرد: در چند 
ماه اخير شرايط بحراني صنعت خودرو به ويژه در بخش 
خودروه��اي ناقص موج��ود در پاركينگ ها و همچنين 
معوقات خودروس��ازان، مديريت شده و به شرايط بسيار 
بهتري رسيد، همچنين تيراژ توليد نيز در دو خودروساز 
بزرگ كشور به هدف گذاري صورت گرفته بسيار نزديك 
شده است كه همين موارد مي تواند نقاط اميدبخشي براي 
اجراي برنامه دو ساله وزارت صمت در صنعت خودرو باشد. 
وي بابيان اينكه انتظار داري��م اقدامات مثبت صورت 

گرفته نيز موردتوجه افكار عمومي و رسانه ها قرار گيرد، 
عنوان كرد: چندي پيش در تشريح برنامه هاي وزارت 
صمت براي صنعت خودرو اعالم كرديم كه تيراژ توليد را 
افزايش مي دهيم و قيمت تمام شده خودرو با نرخ ثابت را 
نيز كاهش خواهيم داد؛ به اين معنا كه قيمت تمام شده 
توليد خودرو در كشور ۱۵ درصد كمتر از افزايش نرخ 
تورم خواهد بود اما برداش��ت درستي از اين صحبت 
انجام نشد و گاهي مورد بازخواست قرار مي گيريم كه 

كاهش ۱۵ درصدي قيمت خودرو چه شد؟!
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خبرروز

۴ فوتي و شناسايي ۱۰۳ بيمار جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ۱۰۳ بيمار كوويد ۱۹ در كشور شناسايي ش��دند و چهار نفر نيز جان خود را از دست دادند. بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۰۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۲۰ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۲۳۱ هزار و ۳۸۷ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۴۱ هزار و 
۳۰۶ نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون و ۴۴ هزار و ۴۹۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.۵۷۳ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۵۲ ميليون و 

۱۷۵ هزار و ۶۳۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

ادامهازصفحهاول

 ايجاد فردگرايي در جامعه
و داليل آن

 براي همين خيلي از پدران و مادران كه يك عنصر 
مالي يا يك سرمايه اي دارند، تحت فشار دختران و 
پسران شان هستند تا اين سرمايه را تبديل به پول 
كنند، پول را به فرزندان خودشان بدهند تا آنها بتوانند 
زندگي كنند؛ من خانواده هايي مي شناسم كه پدر و 
مادر خانواده به دليل بيكاري فرزندان شان تحت فشار 
آنها هستند تا خانه را بفروشند تا از پول حاصل شده 
فرزندان بتوانند زندگي كنند حتي به اين معنا كه پدر 
و مادرشان بيچاره شوند. االن در هر خانواده اي حداقل 
يك صندوق مالي قرعه كشي وجود دارد تا بتوانند به 
اعضاي خانواده كمك مالي كنند، اين يعني فشار مالي 
روي دوش خانواده است، درحالي كه اين مساله را بايد 
واحدهاي تجاري خصوصي و دولتي انجام دهند، اما 
چون آن بخش ناكارآمد است، سنگيني مسووليت 
روي دوش خانواده مي افتد، خانواده در كنار بسياري 
از مش��كالت ديگر مانند بيماري ها تحت فشار قرار 
مي گيرد، مشخص است در چنين وضعيتي در خانواده 
عصيان گري شكل مي گيرد. ناكارآمدي موجود در 
نظام فرهنگي نمي تواند مانع اين عصيان ها ش��ود. 
خرده فرهنگ ها نمي توانند نداشتن و سازگاري را 
توضيح دهند، خانوده  ديروز نداشت و سازگار بود، اما 
خانواده امروز اين طور نيست، چون فضاي عمومي و 
رسانه دارد مصرف كردن را تبليغ مي كند، هم رسانه 
ملي اين كار را انجام مي دهد و هم ساير رسانه ها، و بعد 
جامعه مي گويد چه كسي گفته من بايد با نداشته ها 
بس��ازم، بنابراين آن نظام فرهنگي كه به سازگاري 
كمك مي ك��رد ديگر وجود ن��دارد، گويي در حوزه 
فرهنگي نوعي بي طبقگي ظهور كرده است، يعني 
همه آدم ها مثل هم مي خواهند بخورند، بپوش��ند، 
زيبايي را نشان دهند، تفريح كنند، چون اين توانايي 
وجود ندارد همه فشارها به خانواده منتقل مي شود، 
يك خانواده فقير كه تا ديروز سازگاري مي كرد ديگر 
اين كار را انجام نمي دهد، بنابراين شاهديم كه خانواده 
مملو مي شود از نابساماني و خشونت عليه يكديگر، 
اين هس��ت كه دختران عليه مادران، و پسران عليه 
پدران هس��تند و ما ش��اهد يك نوع بهم ريختگي 
هستيم، به تعبيري ديگر نوعي فردگرايي ايجاد شده 
است. در واقع گسترده شدن فردگرايي سبب افزايش 
خشونت در جامعه مي ش��ود. مثاًل منطق افزايش 
طالق به فرهنگ برمي گ��ردد، البته دليل دوم و 
سوم آن اقتصادي و اجتماعي است، اما دليل اول به 
مسائل فرهنگي برمي گردد، چراكه فرهنگ فرد را 
به صبر كردن دعوت نكرده است. حاال ديگر كليشه 
صبر در فرهنگ ايراني فروريخته است. جامعه ديگر 
اين ايده را قبول ندارد، دهه شصتي ها به بعد ديگر 
چنين صب��ري را نمي پذيرند، آنها فكر مي كنند 
خودشان مهم هستند، براي همين هم ما از اين 
به بعد طالق زيادي داريم، روابط جنسي خارج از 

خانواده را زياد داريم و همچنين خشونت داريم.

رويداد

شيوع آبله ميمون جدي تر شده است

اين روزها ك��ه كرونا فروكش كرده و زندگي ها كمي به 
روال عادي بازگشته خبر شيوع آبله ميمون در كشورهاي 
اروپايي و امريكايي يك بار ديگر هراس از پاندمي تازه اي 
را به جان مردم انداخته اس��ت. رييس جامعه پزشكان 
داخلي ايران گفت: شيوع آبله ميمون عالوه بر امريكا، اروپا 
و آفريقا، در برخي از كشورهاي آسيايي نيز مشاهده شده، 
به همين خاطر به همكاران و مسووالن هشدارهاي الزم 
را مي دهيم تا نسبت به گسترش احتمالي اين بيماري 
غافلگير نشوند و امكانات الزم را مهيا كنند. ايرج خسرونيا 
افزود: به دليل شيوع آبله ميمون كه شايد مجدد عده اي 
از هموطنان را تهديد به مرگ كند، بايد نسبت به تأمين 
واكسن مناسب و دارو گوشزد كرد، چون با وجود ويروس 
كرونا و احتمال شيوع بيماري آبله ميمون، اين احتمال 
براي به وجود آمدن ويروس با س��وش جديدتر مطرح 
بوده، به همين خاطر توصيه مي شود از هم اكنون واكسن 

و تجهيزات الزم تهيه و تأمين شود.

    پايين بودن سيستم ايمني 
يكي از داليل ابتال 

 او با اشاره به گراني ها و پركشيدن مواد غذايي ضروري از 
سفره مردم، اظهار داشت: اين احتمال وجود دارد كه به 
دليل ضعف سيستم ايمني و بي توجهي به بهداشت فردي 
و اجتماعي، بيماري هاي عفوني مانند آبله ميمون، كرونا، 
سرخك و غيره شيوع بيشتري پيدا كنند. فراموش نكنيم 
كه آبله ميمون از نظر عالئم شباهت هايي به آنفلوآنزا دارد 
ولي با بدن درد، لرز، تب، استخوان درد شديد، به خصوص 
با تورم غدد لنفاوي گردن و دست ها همراه است؛ چون 
بيمار سخت درگير مي شود و گاهي منجر به مرگ خواهد 
شد. خسرونيا تاكيد كرد: هنوز داروي خاصي براي اين 
بيماري در نظر گرفته نشده ولي مهم ترين اقدام رعايت 

نكات پيشگيرانه، بهداشت فردي و زدن ماسك است. او 
با هشدار نسبت به اينكه هنوز ويروس كرونا از كشورمان 
خارج نشده اس��ت، گفت: اين انتظار براي عود و شيوع 
مجدد كووي��د ۱۹ وجود دارد ب��ه همين خاطر توصيه 
مي شود افرادي كه واكسن كرونا تزريق نكرده اند حتمًا 
در اولين فرصت اقدام كنند و در صورت لزوم دز س��وم 
و حتي دز چهارم را نيز تزريق كنند. همچنين عالوه بر 
رعايت بهداشت فردي و اجتماعي، سيستم ايمني بدن 

خود را نيز با تغذيه مناسب تقويت كنند.

    موارد مشكوك به آبله مرغان مبتال بودند
رييس اداره بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان 
مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت در 
مورد آخرين وضعيت بيماران مشكوك به آبله ميموني 
در كشور اظهار كرد: تا امروز هيچ گونه بيمار مثبت قطعي 
و محتمل مثبت در رابطه با بيماري آبله ميمون در كشور 
شناسايي نشده است. بهزاد اميري با اشاره به اينكه حتي 
در بين موارد مشكوك به آبله ميموني كه به آبله مرغان 
مبتال بودند، مورد قطعي و محتملي شناس��ايي نشد، 
افزود: از نظر ما هركس��ي كه به آبله مرغان مبتال باشد، 
مشكوك اس��ت، اما اين بيماري چيز جديدي نبوده و 
ساالنه تعداد زيادي از مردم به اين بيماري مبتال مي شوند 
به همين دليل ما موارد مشكوك را براي آبله ميمون به كار 
نمي بريم و تنها از دو اصطالح قطعي و محتمل استفاده 
مي كنيم كه خوشبختانه تا امروز اين موارد را در كشور 
شناسايي نكرده ايم. اميري تأكيد كرد: وزارت بهداشت 
مراقبت در مرزها و مبادي ورودي كشور را افزايش داده 
است، اين مراقبت به صورت سندرميك بوده و هر فردي 
كه داراي عالئم اين بيماري باشد به عنوان بيمار محتمل 

جداسازي و قرنطينه و سپس نمونه گيري مي شود.

    تحقيقات در مورد آبله ميمون 
دانشمندان از سال ۲۰۱۸ تاكنون خطر احتمال سرايت 
آبله ميمون از آفريقا به قسمت هاي ديگر دنيا را هشدار 
داده بودند اما مسووالن به اين هشدارها اهميتي ندادند. 
فوريه امس��ال نيز تيمي از محققان اروپايي و امريكايي 
۶۶ تحقيق در مورد آبله ميمون غرب آفريقا، كه مسوول 
شيوع فعلي در كشورهاي ديگر است و همين طور نوع 
كشنده تر آن كه در آفريقاي مركزي وجود دارد را بررسي 
كردند. اين محققان دريافتند موارد ابتال به اين نوع آبله 
از دهه ۱۹۷۰ تاكنون ۱۰برابر شده است. اين محققان 
به اين نتيجه رسيده بودند كه بايد نگران گسترش آبله 
ميمون از آفريقا به كشورهاي ديگر باشند. طي ۵ دهه 
گذشته، آبله ميمون در ۱۰ كشور آفريقايي و ۴ كشور 
غيرآفريقايي شيوع پيدا كرده است. اين محققان به اين 
نتيجه رسيده بودند كه پايان واكسيناسيون منظم آبله 
و جنگل زدايي كه موجب تماس بيش��تر بين انسان و 
حيوانات آلوده به ويروس آبله شده است، آبله ميمون را 
گسترش داده است. در بررسي اين محققان مشخص شد 
۸۰ تا ۹۰ درصد افراد واكسينه  نشده در برابر آبله، به آبله 
ميمون مبتال شده بودند. در نهايت اين محققان به اين 
نتيجه رسيدند كه كاهش مصونيت افراد، ناشي از قطع 
واكسيناسيون آبله، موجب احياي آبله ميمون شده 
است و سر و كله اين بيماري در برخي از كشورها پس 
از ۳۰ تا ۴۰ سال غيبت، دوباره پيدا شده است. محققان 
در همان زمان خواستار افزايش حمايت بين المللي 
براي نظارت و شناسايي موارد ابتال به آبله ميمون شده 
بودند. متاسفانه تمام هشدارهاي فوق ناديده گرفته 
شدند و اكنون با ش��يوع اين بيماري در كشورهاي 
مختلف از جمل��ه انگليس، همه مس��ووالن نگران 

احتمال شيوع آبله ميمون در سراسر جهان شده اند.

تعادل|
 تاالب هاي كش��ور يكي پ��س از ديگري 
خشك ش��ده اند يا در حال خشك شدن 
هستند؛ اتفاقي كه مي تواند منشأ اصلي گرد و غبار در اكثر 
شهرهاي كشور به شمار برود. بي توجهي به وضعيت اين 
تاالب ها باعث شده كه ديگر چيزي از اكوسيستم آنها باقي 
نماند. در واقع ايران طي چند سال اخير منابع آبي خود را 
يكي پس از ديگري از دست داده و در اين بين ديپلماسي 
آب هم نتوانسته به خوبي عمل و همسايه هاي ايران را به 
رعايت حقوق آبي كشور ملزم كند. اما حاال كه شرايط آبي 
كشور هر روز بيشتر از روز قبل به سوي بحران مي رود، باز 
هم بي توجهي به كم آبي نتوانسته آنطور كه بايد و شايد 
مسووالن را به اين فكر وادارد كه براي جلوگيري از عواقب 
خطرناك خشكسالي دست به ايجاد راهكارهايي براي 
رفع اين وضعيت بزنند. از سوي ديگر فقط دعوت كردن 
مردم به صرفه جويي در مصرف آب نمي تواند كشور را از 
خطر خشكسالي نجات دهد. حاال كه اكثر سفره هاي آب 
زيرزميني براي بخش كشاورزي استفاده شده و نتايج 
آن هم با فرو نشس��ت زمين در مناطق مختلف كشور 
قابل رويت است، ديگر نمي توان با هشدار و حرف هاي 
معمولي اتفاق تلخي را كه در حال وقوع است به تعويق 
انداخت. وضعيت آب كشور نياز به راهكارهاي عملي غير 
از هشدار و تقاضاي صرفه جويي از مردم دارد. حاال ما دچار 
وضعيتي شده ايم كه به شدت بايد از منابع آبي باقيمانده 
خود حراست كنيم بايد به اين باور برسيم كه هر ديرتر 
براي حراست از اين منابع آبي باقي مانده اقدام كنيم زودتر 

به خشكسالي كامل خواهيم رسيد. 

    ۴۳ درصد تاالب هاي كشور 
در آستانه تبديل شدن به منشأ گرد و غبار

رييس گروه منابع آب، پايش و آينده پژوهشي تاالب هاي 
سازمان حفاظت محيط زيست گفت: اكنون ۴۳ درصد 
از تاالب هاي كش��ور پتانسيل تبديل شدن به منشأ گرد 
و غبار را دارند و اين به آن معناس��ت كه اگر شرايط تاالب 
مطلوب نباشد و نياز آبي آن تأمين نشود، مي تواند به كانون 
جديد گرد و غبار در كش��ور تبديل شود. صديقه مدرس 
طباطبايي اظهار داش��ت: تعيين و نظارت بر تامين نياز 

آبي محيط زيستي تاالب ها و رودخانه هاي كشور، تهيه و 
اجراي برنامه هاي حفاظت و احياي تاالب ها، تهيه و اجراي 
برنامه مديريت جامع تاالب ها با رويكرد زيس��ت بومي و 
پايش تاالب هاي كشور از اصلي ترين فعاليت هاي سازمان 

حفاظت محيط زيست براي حفاظت از تاالب ها است. 
او عدم تامين نياز آبي محيط زيستي تاالب ها و كاهش آب 
ورودي ب��ه تاالب ها از منابع آب حوضه تاالب، تصرفات و 
تغيير كاربري هاي غيرمجاز اراضي تاالب و حاشيه تاالب ها، 
ورود و گسترش گونه هاي غيربومي مضر يا مهاجم، ورود 
انواع آالينده هاي بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي ناشي 
از اراضي كشاورزي، شهرها، روستاها و صنايع و رسوبات 
ناشي از فرسايش خاك حوضه، اجراي طرح هاي توسعه اي 
و زيربنايي بزرگ مثل راه سازي، پتروشيمي، پااليشگاه، 
فرودگاه، خطوط انتقال انرژي در حوضه هاي تاالبي بدون 
رعايت مالحظات محيط زيستي، استفاده بي رويه و بيش از 
حد توان تجديدپذيري تاالب مانند شكار و صيد غيرمجاز و 
بي رويه و برداشت علوفه و ساير محصوالت تاالبي، تغييرات 
اقليمي و نواقص و كمبودهاي قانوني را از جمله چالش ها 

و تهديدهاي تاالب ها در ايران عنوان كرد. 

    وزارت نيرو 
مكلف به تخصيص نياز آبي تاالب ها است

رييس گ��روه مناب��ع آب، پايش و آينده پژوهش��ي 
تاالب هاي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت ضمن 
تاكيد بر ض��رورت تامين به موقع ني��از آبي تاالب ها، 
تصريح كرد: با استناد به ماده ۲ قانون حفاظت، احياء 
و مديريت تاالب هاي كشور، سازمان حفاظت محيط 
زيست مكلف است نياز آبي زيست محيطي تاالب ها را 
تعيين و وزارت نيرو مكلف است ضمن تدوين و اجراي 
برنامه مدون، نسبت به تخصيص و تأمين آن اقدام كند. 
او افزود: در راستاي اجراي قانون و با توجه به حساسيت 
و ش��كنندگي وضعي��ت منابع آب و محيط زيس��ت در 
حوضه هاي آبخيز تاالب ه��ا و رودخانه ها، همچنين به 
منظور حفظ س��المتي و پايداري و امكان ارايه خدمات 
اكوسيستمي توسط آنها، نياز آبي محيط زيستي تاالب ها 
مطالعه و براي سه وضعيت خشكسالي، نرمال و ترسالي 

تعيين و در قالب جداول توزيع ماهانه ارايه مي شود.

    تعيين نياز آبي تاالب ها و رودخانه ها
 به صورت حوضه اي 

مدرس طباطبايي با اشاره به رويكرد حوضه آبخيزي وزارت 
نيرو در خصوص حجم منابع آب سطحي قابل برنامه ريزي 
براي مصارف محيط زيس��تي و پايداري جريان، اظهار 
داشت: از آنجا كه پس از خاتمه مطالعات تعيين نياز آبي 
محيط زيستي تاالب ها و رودخانه ها و پيگيري تخصيص 
و تامين آب توسط سازمان حفاظت محيط زيست، تامين 
آب مورد نياز تاالب ها از س��وي وزارت ني��رو، به صورت 
حوضه اي صورت مي گيرد، شرح خدمات تعيين نياز آبي 
محيط زيستي مصوب سازمان نيز به صورت حوضه اي 
تدوين شده است. رييس گروه منابع آب، پايش و آينده 
پژوهش��ي تاالب هاي س��ازمان حفاظت محيط زيست 
با اعالم اينكه در حال حاض��ر پروژه هاي تعيين نياز آبي 
محيط زيس��تي ۳۶ مجموعه تاالبي و رودخانه اي پايان 
يافته و ۱۴ مجموعه در دست مطالعه و بازنگري قرار دارد، 
گفت: تخصيص و تامين نياز آبي محيط زيستي تاالب ها و 
رودخانه هاي كشور طي جلسات مشترك كارگروه آب و 
محيط زيست با بخش هاي مختلف وزارت نيرو و روساي 
حوضه هاي ۹ گانه، به صورت مستمر در دست پيگيري 
قرار دارد.  او اظهار داشت: سازمان حفاظت محيط زيست 
در راستاي عمل به وظيفه قانوني مصرح در قانون حفاظت، 
احياء و مديريت تاالب هاي كشور، نسبت به تامين نياز آبي 
محيط زيستي تاالب ها اقدام و نتايج مطالعات را به صورت 

رسمي به وزارت نيرو اعالم كرده است.

    تدوين برنامه براي تامين نياز آبي تاالب ها 
ضروري است

مدرس طباطبايي اضافه كرد: آنچه در اين زمان ضروري 
به نظر مي رسد، تدوين برنامه مدون و اجراي آن توسط 
وزارت نيرو در راستاي تامين نياز آبي مورد نياز تاالب ها 
به صورت مستمر، به موقع و با هماهنگي سازمان حفاظت 
محيط زيست است. او خاطرنشان كرد: به رغم جلسات، 
مكاتبات و پيگيري هاي انجام شده، همكاري ثمربخشي 
از سوي وزارت نيرو صورت نگرفته است و بعضا چنانچه 
اقدامي نيز صورت گرفته به صورت كوتاه مدت و مقطعي 
بوده و پاس��خگوي تامين نياز محيط زيستي تاالب ها 

و جلوگيري از آثار تخريبي بلندمدت در آنها نيس��ت. 
رييس گروه منابع آب، پايش و آينده پژوهشي تاالب هاي 
سازمان حفاظت محيط زيست وضعيت فعلي تاالب هاي 
كشور را بيانگر عدم وجود اراده براي تامين نياز آبي آنها 
توسط شركت هاي آب منطقه اي وابسته به وزارت نيرو 
دانست. او با يادآوري اينكه عدم تامين نياز آبي محيط 
زيستي، اثرات تخريبي بلندمدتي بر تاالب ها دارد، گفت: 
افزايش شوري آب تاالب، كاهش ظرفيت زيستگاهي، 
كاهش شديد توان حمايت كنندگي تاالب ها از معيشت 
جوامع بهره بردار و بومي و خشك شدن تاالب از مهم ترين 

اثرات تخريبي عدم تامين نياز آبي آنها است. 

    عدم تامين نياز آبي، تاالب ها را
 به كانون هاي گرد و غبار تبديل مي كند

به گفته مدرس طباطبايي، يكي از آثار تشديدي تخريب 
تاالب ها، تبديل ش��دن بخش هاي وسيعي از بستر آنها 
به منشأ برداشت گرد و غبار و شدت بخشيدن به غلظت 
ريزگردها در اطراف تاالب است كه در برخي موارد اثرات 
آن از مرزهاي كشورها نيز عبور كرده و بخش هاي وسيعي از 
كره زمين را در بر مي گيرد. او ضمن مرور برخي از ارزش هاي 
تاالب ها همچون حفاظت از تنوع زيس��تي و ذخاير ژني 

وابسته به تاالب، تاكيد كرد: بيشترين تنوع حيات و توليد 
ماده زنده در واحد سطح در تاالب ها صورت مي گيرد.  اين 
كارشناس محيط زيست اضافه كرد: تاالب ها به موازات آنكه 
از جذاب ترين و بكرترين محيط هاي طبيعي اكوتوريسم و 
زيبايي  شناختي و كنترل  كننده طبيعي و موثر سيالب ها 
و رسوبات حوضه خود هستند، در تنظيم اقليم محلي و 
تلطيف هوا هم نقش دارند. او اشاره اي هم به نقش تاالب ها 
در تثبي��ت ازت و چرخه كربن داش��ت و گفت: تاالب ها 
تثبيت كننده بسياري از مواد زائد و بار آلودگي بيولوژيكي و 

شيميايي آب هاي سطحي ورودي به خود هستند. 

    تاالب ها خاستگاه 
انواع گياهان دارويي، غذايي و صنعتي 

رييس گروه منابع آب، پايش و آينده پژوهشي تاالب هاي 
سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: افزون بر اينكه 
تاالب ها تامين كننده آب كش��اورزي و ش��رب و ساير 
نيازهاي معيشتي مردم بومي هستند، خاستگاه انواع 
گياهان دارويي، غذايي و صنعتي نيز به شمار مي آيند. 
او با اعالم اينكه در حال حاضر تعداد ۲۲۶ تاالب شامل 
تاالب هاي فهرس��ت آيين نامه اجرايي قانون حفاظت، 
احيا و مديريت تاالب هاي كشور تحت مديريت سازمان 

حفاظت محيط زيس��ت است، گفت: اكثر اين تاالب ها 
كه وسعتي در حدود ۳.۴ ميليون هكتار از كل مساحت 
كش��ور را در بر گرفته ان��د، داراي برنامه هاي مديريت و 
احيا هستند. مدرس طباطبايي يادآور شد: از ميان اين 
تاالب ها، تعداد ۲۵ مجموعه تاالبي از جمله تاالب هاي 
اروميه، انزلي، ميانكاله و خليج گرگان، گاوخوني، ارژن و 
پريشان، شادگان و هامون با وسعتي حدود ۱.۴ ميليون 

هكتار از جمله تاالب هاي رامسر سايت ايران هستند.

    ۴۲ تاالب ايران به منشأ گرد و غبار 
تبديل شده است

او افزود: از مجموع ۲۲۶ تاالب ذكر ش��ده، بيش از ۴۲ 
تاالب كشور، منشأ گرد و غبار هستند كه از جمله آنها 
مي توان به تاالب هاي هورالعظيم، ش��ادگان، اروميه، 
هامون، ميقان، صالحيه و بختگان اشاره كرد. رييس گروه 
منابع آب، پايش و آينده پژوهشي تاالب هاي سازمان 
حفاظت محيط زيست گفت: در حال حاضر ۴۳ درصد 
از تاالب هاي كشور پتانسيل تبديل شدن به منشأ گرد و 
غبار را دارند و اين به آن معناست كه اگر شرايط تاالب ها 
مطلوب نباشد و نياز آبي آنها تأمين نشود، مي توانند به 

كانون هاي جديد گرد و غبار در كشور تبديل شوند. 

گزارش

بايد آب مورد نياز تاالب ها تامين شود

خشكسالي و تبديل شدن تاالب ها به منشأ گرد و غبار

جزييات بيشتر از حادثه تيراندازي در خيابان طالقاني 
فرمان��ده انتظام��ي ته��ران ب��زرگ 
جزييات تيراندازي رخ داده در خيابان 
طالقاني تهران را تشريح كرد. سردار 
حس��ين رحيمي در تشريح جزييات 
تيراندازي رخ داده در خيابان طالقاني 
تهران گفت: روز گذشته در پي حادثه 
تيران��دازي در يك��ي از روس��تاهاي 
شهرستان ش��هريار، چهار نفر كشته 

و دو نفر زخمي ش��ده بودند كه رسيدگي به اين 
موضوع به صورت ويژه در دس��تور كار ماموران 
پليس قرارداش��ت. تحقيقات اوليه نيز حاكي از 
آن ب��ود كه ضارب درپي اختالف��ات ملكي كه از 
سال ها پيش وجود داشت، دست به اين كار زده 

و متواري شده بود. 
او با بيان اينكه دستگيري اين فرد در دستور كار 
ماموران قرار داش��ت، گفت: اي��ن فرد در حوالي 
خيابان طالقاني و فلس��طين مش��اهده و توسط 
مام��وران حاضر در صحنه مورد شناس��ايي قرار 
گرفت. اين ف��رد به محض مش��اهده ماموران با 
س��الح كمري به س��مت ماموران و شهروندان 
ش��ليك كرد كه در اين حادثه دو نفر از ماموران 
مورد اصابت گلوله ق��رار گرفتند و براي مداوا به 

بيمارس��تان منتقل ش��دند. رييس 
پليس پايتخت گفت: اين فرد نيز در 
همان محل دس��تگير و خلع س��الح 
ش��د. در حال حاضر بازجويي اوليه از 
متهم در پليس آگاهي در حال انجام 
اس��ت و در اظهارات اوليه خود اعالم 
كرده كه باغدار است و هدفش از اين 
اق��دام اختالفات ملكي بوده اس��ت. 
رحيمي ض��ارب را فردي ۲۴ س��اله اعالم كرد و 
گفت ك��ه او از اقدامش ابراز ندامت و پش��يماني 
نكرده اس��ت. رييس پليس ته��ران با بيان اينكه 
در اين حادثه چهار مامور پليس مجروح شدند، 
گفت: مجروحي��ت دو نفر از ماموران س��طحي 
گزارش شده است. ماموران ما با رشادت اين فرد 
مسلح را بازداش��ت كردند. متهم دستگير شده 
در اعترافات خود گفته كه قصد داش��ت در نقاط 
ديگري دست به جنايت بزند كه از سوي ماموران 
بازداشت شد. رحيمي هرگونه شائبه امنيتي در 
اين حادثه را رد كرد و گفت: اين موضوع به هيچ 
عنوان شائبه امنيتي ندارد. بررسي هاي اوليه ما 
نشان مي دهد كه تيرهاي شليك شده در جنايت 

شهريار و حادثه امروز، از يك سالح بوده است.

۳۰ هزار خانوار متقاضي فرزندخواندگي
معاون اجتماعي س��ازمان بهزيستي 
كشور با اشاره به آمار ۳۰ هزار خانواده 
متقاضي فرزندخواندگي، گفت: سال 
گذش��ته ۶۱ ن��وزاد توس��ط والدين 
زيستي خود در سطح شهر باالخص 
جوار ش��يرخوارگاه ها رها ش��ده اند. 
محمد نصيري با بيان اينكه ۶۱ نوزاد 
سال گذشته توس��ط والدين زيستي 

خود در سطح شهر باالخص جوار شيرخوارگاه ها 
رها شده اند، گفت: س��االنه خانواده هاي فراواني 

متقاض��ي فرزندخواندگي هس��تند 
اما به س��بب كمبود ك��ودكان فاقد 
سرپرس��ت در كش��ور، س��ال ها در 
صف انتظ��ار باقي مي مانن��د. معاون 
اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور، 
ادام��ه داد: در حال حاضر بيش از ۳۰ 
هزار خانواده متقاضي در سامانه ملي 
فرزندخواندگ��ي ثبت ن��ام كردند كه 
پرونده ۱۷ هزار خانواده تكميل و منتظر پذيرش 

كودك هستند.

افزايش تدريجي دماي تهران
بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناسي 
اس��تان تهران، وضعيت جوي استان 
تهران، صاف تا قسمتي ابري، همراه 
با وزش باد و گاهي وزش باد شديد و 
افزايش دماي تدريج��ي پيش بيني 
مي شود. بر اس��اس بررسي داده ها و 
نقش��ه هاي پيش يابي هواشناس��ي، 
وضعيت جوي اس��تان ته��ران طي 

پنج روز آينده آس��مان صاف تا قسمتي ابري و با 
توجه به تناوب فعاليت سامانه بارشي، در بعضي 
س��اعت ها نيمه ابري تا ابري هم��راه با وزش باد 
گاهي وزش باد شديد و در ارتفاعات و روز دوشنبه 

)۹ خرداد( در نواحي مركزي استان، 
گاهي رگب��ار با احتم��ال رعد و برق 
پيش بيني مي ش��ود. طي اين مدت 
ش��اهد روند تدريجي افزايش دماي 
روزانه خواهيم بود.آسمان تهران )۸ 
خرداد( قس��متي ابري تا نيمه ابري 
و وزش ب��اد ب��ا حداقل دم��اي ۲۰ و 
حداكثر دماي ۳۰ درجه س��انتيگراد 
و طي دوش��نبه )۹ خرداد( كمي ابري و در بعد از 
ظهر نيمه ابري، گاهي وزش باد شديد با احتمال 
رگبار ب��اران با حداقل دماي ۱۹ و حداكثر دماي 

۳۰ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود.

رويخطخبر
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