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 هنر انباشت مشكالت 
در ايران

 معجزه اي 
در كار نيست

فرسودگي رواني در كنار افراد مبتال به آلزايمربازار  با فرمان

 »زماني باد، شعله شمع و زبانه 
آتش��ي را خام��وش مي كند، 
ام��ا همين ب��اد ممكن اس��ت 
گ��دازه آتش را تس��ري بدهد و 
خسارت هاي فراواني ايجاد كند.« 
اين مدل عيني در اقتصاد هم به 
چشم مي خورد. در اقتصاد هم 
اگ��ر در وقت مقتضي و در جاي 
خود تصميمات درستي براي عموم اتخاذ نشود، با يك تكانه؛ 
با يك نوسان و با يك توفان زير و روي اقتصاد به هم مي ريزد 
و مشكالت فراواني را ايجاد مي كند. اين انباشت مشكالت 
نهايتا در اثر تكانه هاي اجتماعي، سياس��ي، اقتصادي و... 
خود را نمايان مي كند. با چند عدد از طريق تحليل مي توان 
تحوالت آينده را پيش بيني كرد. اين پيش بيني ها هم ربطي 
به اسطرالب و جادو و جنبل ندارد و از طريق تحليل و ارزيابي 
علمي محقق مي شود. سال هاست كه اقتصاد ايران تجربيات 
قبلي را مي آزمايد و همچنان مسيرهاي قبلي را تكرار مي كند. 
تكرار اين تجربيات نشان مي دهد كه در ايران مديران دركي 
از تحوالت ندارند و مدام اشتباهات قبلي را تكرار مي كنند. 
روز گذشته نيز خبر رسيد كه برخي اپليكيشن هاي خارجي 
در ايران فيلتر شده اند و مردم از اين پس بايد با فيلترشكن در 
اينستاگرام، واتس اپ و... حضور يابند. تصميماتي كه اقتصاد 
ايران را وارد دوره اي از سكون و عقب افتادگي مي كند. واقع 
آن است كه مديريت اقتصادي ايران بدل به اقتصادي شده كه 
واقعيت هاي موجود در عرصه هاي داخلي و خارجي را درك 
نمي كند. طي س��ال هاي 84 تا 92 ايران رييس جمهوري 
داش��ت كه تحريم ها را كاغذ پاره مي دانس��ت و خطاب به 
نهادهاي بين المللي مانند شوراي امنيت سازمان ملل اعالم 
مي كرد كه» اينقدر تحريم كنيد تا تحريم دان تان پاره شود!« 
بسياري اين تحريم ها را نعمت دانستند اما اين اظهارات باعث 
ش��د تا مردم با فشار شديدي مواجه ش��وند و اقتصاد ايران 
كوچك و كوچك تر شده و از پويايي محروم شود. وقتي دركي 
از واقعيت ها وجود ندارد و اين فقدان برآمده از يك رويكرد 
ذي نفعانه است، ما به سمت مشكالت حركت كرده ايم. در 
10سال گذشته رش��د اقتصادي در ايران به  طور متوسط 
صفر بوده است. اين در حالي است كه از سال 68 تا ميانه هاي 
دهه 80 رشد اقتصادي متوسط كشور 5 درصد بوده است. 
اين دوران، دوراني است كه روساي جمهور و تصميم سازان 
كشور از ارتكاب رفتارهاي حاشيه اي پرهيز مي كردند و از 
دانش اقتصادي بهره مي گرفتند و تالش مي كردند اقتصاد 
را از مشكالت پيراموني مصون نگه دارند. در واقع رفتارهاي 
خطرساز سياس��ي همواره سايه سنگين خود را در اقتصاد 
به جاي  گذاشته است. زماني كه رييس جمهور ايران اعالم 
كرد كه تحريم ها تاثيري ندارند، اقتصاد ايران وارد دوره اي 
از مشكالت پي در پي شد. مانند همان نسيمي كه شعله را 
شناور كرد و مزرعه اي را به آتش كشيد. امروز اقتصاد ايران 
از دولت نهم به بعد به يك سوم كاهش پيدا كرده و كوچك تر 
شده اس��ت. از همان برهه درآمد سرانه هم يك سوم شده 
است. از همان زمان انباشت سرمايه ثابت ناخالص در مسير 
منفي شدن قرار گرفت. اين گزاره ها خود را در تورم، كاهش 
قدرت خريد و... نمايان مي كنند. امروز هم اقتصاد ايران با يك 
چنين اظهاراتي روبه روست، برخي از افراد و جريانات از بي اثر 
بودن تحريم ها س��خن مي گويند و تحريم ها را بي اثر تلقي 
مي كنند. امروز هم برخي افراد در خصوص داشتن اينترنت 
يا نداشتن اينترنت سخن مي گويند. در واقع اقتصاد ايران بين 
اقتصادي ديجيتال پيش رو يا ماندن در ميان كشورهاي عقب 
مانده در نوسان است. بين اقتصاد دولتي يا اقتصاد خصولتي 
و خصوصي در نوسان است. بين اقتصادي كه امكان جذب 
سرمايه را دارد يا دچار انزوا اس��ت، درگير است. اگر دوباره 
فرصت هاي موجود از دست داده شود و دوباره تاثير تحريم ها 
انكار ش��ود و دوباره تالش براي محدودسازي اينترنت در 
دستور كار قرار بگيرد، همان نتايجي خلق مي شود كه قبال 
باعث بروز مشكالت عديده در اقتصاد ايران شد. آقايان لطفا 
يك بار متوجه ضرورت هاي مديريت در اقتصاد باشيد؛ ممكن 

است ديگر فرصتي براي جبران پيش نيايد.

مش��كالت عديده در سيستم 
بانك��ي ايران برآم��ده از برخي 
تصميمات پراشتباه و خسارت بار 
است. علي رغم ادعاي دولت و 
مجلس در خصوص اصالح نظام 
بانكي اين وضعيت خسارت بار 
ادامه دارد. انتشار مبالغ وام های 
کالن ب��ا دوره  تنفس طوالنی، 
نرخ سود پايين و بدون وثيقه باعث تعجب همگان شده ولي 
انگار كسي به اين گزاره ها توجهي ندارد.تا سال های سال، 
فروش نفت مانع ديده شدن خونريزی اقتصاد کشور می شد 
و به دليل تزريق مداوم منابع نفتی به اقتصاد کشور، اثرات 
هدررفت منابع  ديده نمی شد. حاال اما به واسطه  تحريم ها 
وتورم و کمبود منابع و کس��ری بودجه و...حساس��يت ها 
روی بانک ها بيشتر شده است. نظام  تامين مالی اقتصاد ما 
بانک محور است و اصوال بازار سرمايه در مقابل حجم تامين 
مالی بازار پول يک طفل نوپا محسوب می شود. حجم فساد 
صورت گرفته در سيستم بانکی و بازار پول ماسابقه زيادی 
دارد. تاسيس صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی 
و اعتباری در سال های گذشته نمونه های اين اخالل بودند. 
اما چ��را اقتصاد ما پيش��رفت نمی کند؟جوابش پيچيده 
نيست. شاهراه اصلی تامين مالی اقتصاد کشور )بانک ها( 
مناب��ع را در اختيار دارند. حاال اي��ن بانک ها يا دولتی اند و 
يا خصوصی؟دولتی ها که يا درگير فساد شدند و وام های 
بی حس��اب و کتاب دادند و يا وام  های تکليفی که بازدهی 
مشخصی نداش��ت و نهايتا هم شدند دس��تيار دولت ها 
برای سر و س��امان دادن به کمبودهای نقدينگی دولت. 
بانک های تجاری هم وارد بنگاه داری و بازار ملک و مسکن 
شدند. يک نگاهی به ليست بدهکاران بانکی داشته باشيد. 
اکثر وام  ها به شرکت های زيرمجموعه خود بانک ها اعطا 
می شود. برخی بانک  ها هم به صورت ضربدری  و دو به دو 
به شرکت های يکديگر وام می دهند. اما بايد ديد بر اساس 
کدام سيستم جامع و کدام برنامه ريزی بايد انتظار معجزه 
از اقتصادمان داش��ته باش��يم؟نهادهای ناظر در کشور ما 
هميشه از وقايع عقب هستند و اصوال به جای برنامه ريزی 
برای رشد و توسعه،اقدامات نظارتی و بگير و ببند را دنبال 
می کنند. وزارتخانه ها درگير قوانين و دستورالعمل  های 
قديمی هستند، بانک مرکزی هنوز درگير مشکالت دولت 
و بانک  هاست. صندوق های ذخيره و بازنشستگی درگير 
ناکارآمدی هستند و تمام اين موارد هم درگير سياسيونی 
هستند که همه جوره در اقتصاد دخالت می کنند. اقتصاد پر 
شده از بانک هايی که با يک تفکر عوام  فريبانه تشکيل شد و 
در نهايت با ايجاد تورم ضرر بزرگی به تک تک مردم زده شد 
و بخش��ی از ثروت مردم را از طريق تورم به يغما برد. بانک 
سرمايه که قرار بود جامعه   معلمان را ساپورت کند و با اين 
فکر تاسيس شد درگير فساد گسترده شد و منابعش را به 
يغما بردند و حاال يک غده سرطانی شده است. بانك ها يكي 
از پس ديگري در حال افزودن بر زيان انباشته خود هستند 
و چشم انداز بهبودي در خصوص آنها نمي توان متصور شد.

عقب تر که برويم می بينيم هر کسی با يک ارتباط کوچک 
سريعا سراغ تاس��يس موسسه قرض الحسنه و موسسه 
مالی و اعتباری و تعاونی اعتباري و... می رفت و در نهايت 
با ندانم کاری و يا ايجاد فساد به کار خود پايان می داد.  در 
آن سال ها برای عوام فريبی اکثرا از اسامي مذهبي براي 
فريب افكار عمومي استفاده مي شد برای موسسه مالی 
استفاده می شد. در اين فضای مسموم اقتصادی واقعا چرا 
بايد ما توسعه پيدا کنيم؟با کدام الگو و دستورالعمل بايد 
پيشرفت می کرديم؟اين اتفاقات بخشی از عدم مديريت 
داخلی اقتصاد کشور است نشان دهنده سوءمديريت هاي 
گسترده اقتصادي است. اگر تحريم  ها برداشته می  شد و 
منابع ديگر هم می آمد به همين شکل توزيع و تخصيص 
داده می ش��د. اقتصاد ما سوار يک  قطار ناکارآمدی است 
و با سرعت به س��مت هبوط پيش می رود حاال بسته به 
شرايط تحريم و سياسی و اقتصادی سرعت اين قطار کم 

و زياد می شود.

با توجه به خ��روج نقدينگي و 
نزولي ب��ودن ارزش معامالت، 
رون��د كاهش��ي بازار س��رمايه 
طبيعي اس��ت. از س��وي ديگر 
زمزمه هاي افزاي��ش نرخ بهره 
بانكي به گوش مي رسد. در اين  
بين برخي بانك ه��ا به صورت 
غيرقانوني نرخ به��ره را افزايش 
داده اند. تمام اين مواد نمايانگر تش��ديد سياست انقباضي 
دولت است. از طرف ديگر، نزولي شدن قيمت كاموديتي با 
تأخير در اعالم نتيجه مذاكرات برجام منجر به بيشتر شدن 
ابهامات و نااطميناني ها شده است. پس در كوتاه مدت نبايد 
انتظار رشد بورس را داشت و گواه اين موضوع عدم استقبال 
از سهم ها با گزارش ها و P/E خوب است. بايد گفت اين سهام 
همچنان منفي به كار خود ادامه مي دهند. به عالوه تمام اين 
موارد بازار س��هام به افزايش نرخ دالر نيما به باالي 2۷ هزار 
تومان هم واكنش مثبتي نشان نداده است. پس بايد هرچه 
زودتر سايه ابهامات و عدم قطعيت از سر بازار سرمايه برافكنده 
شود، موضع بانك مركزي در قبال سياست پولي و مقابله با 

رقابت سودي كه ميان بانك ها ايجادشده ضروري است. اگر 
بانك ها تا 24 درصد س��وددهي داشته باشند. بازار سهام با 
بازدهي اوراق 2۳ درصد جذابيتي نخواهد داش��ت چراكه 
بازار پولي بدون ريسك است، ولي در بازار سهام ريسك هاي 
سيستماتيك همچنان وجود دارد. تنها در شرايطي بورس 
رونق مي گيرد كه بازار پولي كشور سروسامان گرفته باشد. 
انتظار فعالين از رييس س��ازمان بورس شكستن سكوت 
فعلي است. بايد گفت وگوهاي دوطرفه با فعالين شروع و از 
رياست جمهور براي بازديد مجدد از تاالر بورس درخواست 
شود. همچنين 10 فرمان رييس جمهور نياز به پيگيري دارد 
كه اين امر را بايد رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان 
متولي بورس انجام دهد. فساد ساختاري و سيستماتيك را 
نمي توان به صنعت خاصي محدود كرد. براي مثال چندماه 
گذشته در عرضه اوليه  سهام يكي از شركت ها در بورس، يك 
شركت استارت آپي خدماتي در حوزه حمل  و نقل با دارايي 
تنها 49 ميليارد توماني ب��ه ارزش بازاري 1.۳ هزار ميليارد 
توماني رسيد و قرار است افزايش سرمايه 110 درصدي از 
محل سلب حق تقدم سهام داشته باشد. مثال ديگر كشف 
ادامه در صفحه 8 دستگاه هاي ماينر در... 

زندگي كردن با سالمنداني كه 
دچار آلزايمر شده اند، كار راحت 
نيست. در واقع مديريت كردن 
شرايط براي زندگي با اين افراد 
نياز ب��ه كمك و مش��اوره دارد، 
كساني كه سالمند دچار آلزايمر 
در خان��ه دارند، ب��ه نوعي دچار 
فرس��ودگي رواني مي ش��وند و 
براي جلوگيري از اين ماجرا نياز دارند تا با يك روانش��ناس 
مشورت كنند. مشكالت مربوط به تقسيم كار براي انجام امور 
مربوط به بيمار و حمايت از او از جمله عمده ترين فشارهاي 
رواني است كه خانواده هاي داراي فرد مبتال به آلزايمر با آن 
مواجه اند. در واقع مهم ترين اصل براي خانواده هاي داراي 
فرد مبتال به آلزايمر »تقسيم كار«  است، تقسيم كار بايد بين 
اعضاي خانواده و به منظور حمايت مالي و غير مالي از فرد 
مبتال به آلزايمر انجام شود تا مشخص شود سهم هر كدام از 
اعضاي خانواده براي انجام امور منزل بيمار، امور شخصي او، 
مراقبت و نگهداري و حتي حمايت مالي براي درمان بيمار 
چقدر است. اگر اين تقسيم كار انجام نشود و انجام تمام امور 

بر دوش يك نفر از اعضاي خانواده قرار گيرد؛ پس از مدتي 
فشارهاي ناشي از آن، مشكالت روانشناختي نظير فرسودگي 
و به اصطالح اس��تهالك رواني را براي فرد ايجاد مي كند. 
نگهداري از فرد مبتال به آلزايمر بايد به صورت 24 ساعته 
باشد. نبايد نگهداري از فرد مبتال به آلزايمر به صورتي باشد 
كه بار مالي و غير مالي بر دوش يكي از اعضاي خانواده بيفتد 
چراكه نبايد يك فرد مستهلك شود. مراقبت 24 ساعته 
از بيمار مبتال به آلزايمر فش��ارهاي رواني را براي افراد به 
همراه دارد كه از جمله مهم ترين آنها استرس، اضطراب، 
افس��ردگي و فرس��ودگي رواني اس��ت و از اين رو وظيفه 
نگهداري و حمايت مالي و غير مالي از فرد مبتال به آلزايمر 
بايد بين اعضاي خانواده تقسيم شود. اعضاي خانواده هاي 
داراي بيمار مبتال به آلزايمر بايد تحت نظر يك روانشناس 
سالمت قرار گيرند تا بتوان بهم ريختگي رواني درون اين 
خانواده ها را كاهش داد. مدل »گروه درماني« يكي از بهترين 
مدل درماني روانشناختي براي خانواده هاي داراي فرد مبتال 
به آلزايمر است. وقتي اين خانواده ها در گروه درماني شركت 
مي كنند مي توان بهم ريختگي رواني آنها را كاهش داد و 
ادامه در صفحه 8 شرايط را برايشان پايدار كرد. 

محسن عباسيپيمان مولوي

مانيا رضاييانبهمن فالح

رييس جمهور در سازمان ملل گفت: داستان ملت ايران، 
داستان ملتي  است كه آموخته است روي پاي خود بايستد 

و به ديگري تكيه نكند.
حجت االسالم والمسلمين رييسي در سخنراني خود در 
هفتاد و هفتمين مجمع عمومي سازمان ملل با بيان اينكه 
ملت ايران بر اين باور است كه عدالت، وحدت آفرين است و 
ظلم، جنگ افروز، تاكيد كرد: اينكه كشوري در داخل خود 
مدعي عدالت باشد، اما در خارج، انواع تروريست ها را تربيت 
كند و به جان ملت ها بيندازد، يا با تحميل فشارهاي مختلف، 
ملت ها را به تسليم وادار كند، بايد هم از بشريت شرم كند، 
هم از آزادي و هم از عدالت. رييس جمهور كش��ورمان به 
منظور شركت در هفتادوهفتمين نشست مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد و در راستاي تالش براي تحقق »نظم 
عادالنه بين المللي از طريق چندجانبه گرايي اقتصادي« 
در نيويورك حضور دارد. بخش هايي از متن س��خنراني 
رييس جمهور در هفتادوهفتمين اجالس سران ملل متحد 

)1401( به اين شرح است: 
معيار اساسي براي ساخت جهاني بهتر، عدالت است. همه  
آرمان هاي بش��ري، نهايتا با عدالت س��نجيده مي شوند. 
»عقالنيِت مبتني بر وحي« قائل به چارچوبي وسيع براي 
عدالت است؛ عدالت يعني نفي ظلم. ما پرچمدار عدالتي 
هستيم كه همه  س��طوح ظلم، اعم از »ظلم به خود، خدا، 
جامعه، و جهان هستي« را نفي مي كند. ميل به برقراري 
عدالت، وديعه اي الهي در وجود همگان اس��ت و انباشت 
بي عدالتي، موجب حركت ملت ه��ا در قالب انقالب هاي 

مردمي مي شود.
اگر چه بس��ياري از حركت ها به بلوغ انقالب نرس��يدند و 
بسياري از انقالب ها از مسير اصيل خود منحرف شدند، اما 
موفقيت برخي از ملت ها مانند ملت ايران در تداوم ماهيت 
انقالب خود، اميد به برقراري عدالت را همچنان در دل هاي 

مردم جهان، زنده و پابرجا نگه داشته است.

انقالب اس��المي ايران، تبلور حركت ملت ايران به سمت 
عدالت بود كه با وجود فتنه هاي مختلف، توانسته است از 
كرامت و اصالت آرمان هاي خود صيانت كند. ملت ايران 
در گام نخست، بناي يك نظم مدني- سياسي پيشرفته 
بر اس��اس »عقالنيِت منبعث از وحي« را به نام جمهوري 
اس��المي بنا نه��اد و در گام دوم، به دنبال ش��كل دهي به 
»نظم و نظام عادالنه بين المللي« اس��ت. عناصر كليدي 
در اين مس��ير، »خداخواهي، آگاهي بخشي، نوع دوستي 
و چندجانبه گرايي« است. من مفتخرم كه نماينده  ملتي 
هستم كه ميراث دار تمدني بزرگ است. ملتي كه هميشه 
آزاد بوده و قرن ها تالش سلطه گران براي اسارِت سرنوشت 
خود را ناكام گذاش��ته است. ملتي كه همواره ظلم را مايه  
تباهي  دانسته و در طول تاريِخ خود با اسارت ديگر ملت ها نيز 
مبارزه كرده است؛ از »اسارت بابِلي« تا »اسارت فلسطيني«.
ما قائل به سرنوشِت مش��ترك براي بشريت هستيم و از 
جهاني شدن عدالت حمايت مي كنيم. ما آنچه را براي خود 
مي پسنديم براي ديگران آرزو مي كنيم و آنچه را براي خود 
نمي پسنديم، به ديگران تحميل نمي كنيم. ملت ايران بر اين 
باور است كه عدالت، وحدت آفرين است و ظلم، جنگ افروز. 
اينكه كشوري در داخل خود مدعي عدالت باشد اما در خارج، 
انواع تروريست ها را تربيت كند و به جان ملت ها بيندازد، يا 
با تحميل فشارهاي مختلف، ملت ها را به تسليم وادار كند، 

بايد هم از بشريت شرم كند، هم از آزادي و هم از عدالت.
انسانيت، منحصر به بخش��ي از انسان ها نيست و حقوق 
بشر جز با تامين حقوق همه بشر متصور نيست. جمهوري 
اس��المي ايران با الهام از باورهاي ديني و بر مبناي روح و 
نص قانون اساس��ي خود، يكي از كارآمدترين سازوكارها 
را در صيانت از حقوق بشر در اختيار داشته و با موثرترين 
ابزارها، اس��تيفاي حقوق نقض ش��ده هر فرد را رس��الت 
انساني، مسووليت حاكميتي و وظيفه الهي و يك ماموريت 
تفويض شده از س��وي مردم مي داند. جمهوري اسالمي، 

اس��تانداردهاي دوگانه برخي از دولت ها در زمينه حقوق 
بشر را مهم ترين عامل نهادينه شدِن نقِض حقوق انسان 
دانس��ته كه پيامد آن، موضع گيري هاي متنوع و متعدد 
در قبال يك رخداد در حال بررسي در جمهوري اسالمي 
ايران و سكوت مرگبار درباره قتل ده ها زن بي پناه در مدت 
كوتاهي در يكي از كشورهاي غربي است. تا زماني كه اين 
دوگانگي پابرجا باشد، حقوق بشر از گزند نقض هاي مكرر 
در امان نخواهد بود. باالتر از حقوق بشر، حقوق ملت هاست 
كه به راحتي توسط قدرت هاي ظالم پايمال مي شود. حِق 
جوامِع بومي كانادا كه فرزندان ش��ان به جاي كالس هاي 
مدرسه در گورهاي دسته جمعي حياط مدرسه دفن شدند؛ 
حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين، حق توسعه ملت هاي 
تحت تحريم، حق حيات ملت هاي تحت اشغال يا قرباني 
تروريس��م، حق زندگي آوارگان بي پناهي كه كودكان را 
در قفس هايي جداگانه از م��ادران و پدران خود محبوس 
مي كنند؛ همگي نشان مي دهند كه جايگاه مدعي و متهم 
در مساله حقوق بش��ر نبايد جابه جا شود و اينكه ناقضان 
واقعي حقوق بشر، شايستگي اخالقي الزم را براي اظهار 
نظر درباره حقوق بشر ندارند. نقش بي  نظير ايران در نابودي 
داعش، كه فقط يك مورد از جناياتش اين بود كه زنان كرد و 
ايزدي و مسيحي را به بردگي مي گرفت، كفايت مي كند كه 
نشان بدهد ما در جايگاه مدعي و مدافع حقوق بشر هستيم 

و حاميان داعش در جايگاه متهم قرار دارند.
اينك در ش��رايطي گرد هم آمده ايم كه با يك واقعيت 
مهم يعني »چرخش و تغيير جهان« و ورود به »دوران 
و نظمي جديد« مواجه هس��تيم. جهاِن كهنه، جهاِن 
»يكجانبه گرايي«، »س��لطه طلبي«، »غلبه سرمايه بر 
اخالق و عدالت و فضيلت«، »توسعه  دهنده فقر و تبعيض 
و نابرابري«، »به كارگيري خشونت، تحريم و نقض حقوق 
ملت ها« و »استفاده از سازمان ها و نهادهاي بين المللي 
به عنوان ابزار فشار بر كشورهاي مستقل« بوده و در يك 

كالم، جهاني از هر نظر ناعادالنه است. اين نظم ناعادالنه، 
مش��روعيتش را در افكار عمومي دنيا از دس��ت داده و 
اراده هاي جدي براي تغيير آن شكل گرفته است. زوال 
اين نظم كهنه، ترديدناپذير است. منطقه ما يعني غرب 
آسيا از افغانستان تا عراق، لبنان، فلسطين و ايراِن سربلند، 
موزه  بزرگ زوال اين نظم كهنه است. عالوه بر آن، تهديد 
فزاينده تروريسم و افراط گرايي، انحطاط فرهنگي و زوال 
اخالق سياس��ي، تضعيف بي سابقه چندجانبه گرايي و 
رشد بيمارگونه اقداماِت نامشروِع يك جانبه، چالش هاي 
بزرگي بر سِر راه پيشرفِت همه جانبه و تعالي بشر پديد 
آورده اند. ما بر اي��ن باوريم كه براي مقابله با تهديدهاي 
ديرين و معضالت نوين جهاني، گزينه اي جز همبستگي 
و همكاري در چارچوب چندجانبه گرايي مبتني بر عدالت 
و بر اساس اصول و ارزش هاي متعالي انساني منبعث از 
آموزه هاي انبياي الهي وجود ن��دارد. اجازه دهيد توجه 
شما را به يكي ديگر از جلوه هاي بي عدالتي، يعني برخورد 
دوگانه غرب با فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران جلب 
كنم. در حالي كه ركن اساس��ي امني��ِت جهاني، »خلِع 
سالِح جهاني« اس��ت اما برخي قدرت ها تالش دارند با 
مساله سازي از فعاليت هاي صلح آميز ايران، مساله اصلي 
يعني خلع سالح جهاني به فراموشي سپرده شود. من به 
عنوان نماينده ملت ب��زرگ ايران صريحا اعالم مي كنم 
كه جمهوري اسالمي ايران به دنبال ساخت سالح اتمي 
نيست و اين سالح جايي در دكترين دفاعي ما ندارد. اين 
حكم حكومتي، در فتواي رهبر معظم انقالب اسالمي 
امام خامنه اي حفظ اهلل اعالم شده است و براي دولت و 
ملت ايران، فتواي شرعي معظم له از هر نظارت بين المللي 
نافذتر است. اين در حالي اس��ت كه دولت هاي مدعي، 
خودشان هم توليد سالح هاي هس��ته اي را ادامه داده و 
هم به كار برده اند و هم اين تس��ليحات را به رژيم ياغي 
ادامه در صفحه 3  صهيونيستي هديه داده اند.  
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»طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران« در جلسه علني 
بيست وششم ارديبهشت ماه 1400 مجلس براي بررسي 
مجدد در شور دوم به كميسيون اقتصادي ارجاع شد و حدود 
يك سال بعد در جلسه اول خردادماه 1401 كميسيون، با 

تغييرات زياد در متن به تصويب رسيد و در نامه 25 خرداد 
1401، براي تصويب در صحن علني به مجلس گزارش 
شد. حاال اين طرح با وجود برخي مخالفت ها درباره رويكرد 
و برخي از بندهاي آن، در حال تصويب نهايي در مجلس 

است. منتقدان طرح بانكداري از ديدگاه اسالمي چند محور 
را مطرح مي كنند: اينكه اين قانون موضوع ربا را نفي نكرده، 
پس امكان استفاده از حيل ربا وجود خواهد داشت و جلوي 
خلق نقدينگي بانك ها را نمي گيرد. نكته دوم اينكه قانون 

مانع بنگاه داري بانك ها نمي شود پس نبايد تصويب شود و 
بايد اين مشكالت حل شود. از ديگر انتقادات اينكه در طرح 
فعلي، متأسفانه عالوه بر تداوم سيطره قوه مجريه بر مجمع 
صفحه 7 را بخوانيد عمومي، نمايندگاني از ... 

درآخرينفصلسال1400،قيمتزمين
وآپارتمان25درصدواجارهبها60درصدرشدكرد

 تصوير مسكن 
در آخرين زمستان قرن گذشته



رهبر انقاب اس��امي در ديدار پيشكس��وتان دفاع 
مقدس تاكيد كردند كه دفاع مقدس نشان داد صيانت 

از كشور با مقاومت به دست مي آيد نه با تسليم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي 
در آيين تجليل از پيشكس��وتان دفاع مقدس، جنگ 
تحميلي را، نتيجه سياس��ت راهب��ردي امپراتوري 
نظام سلطه در دش��مني با جمهوري اسامي و ملت 
اي��ران خواندند و افزودند: با وجود حمايت همه جانبه 
قدرت هاي جهاني از صداِم جاه طلب و ديوانه قدرت، 
جنگ در پرتو س��ه عنصر »قدرت جوش��ان انقاب، 
رهبري بسيار موثر امام و خصوصيات فاخر و برجسته 
ملت ايران« از يك تهديد قطعي و بزرگ به يك فرصت 
بزرگ تبديل شد كه روايت صحيح و دقيق اين فصل 
ش��ورانگيز و هيجان آور از تاريخ ايران به نس��ل جوان 
و نوجوان، اس��تمرار موفقيت هاي انقاب را تضمين 
خواهد كرد. فرمانده كل قوا، دفاع مقدس را حادثه اي 
پرهيجان، پرمعنا و پر فايده براي امروز و فرداي كشور 
خواندند و با عرض مراتب احترام و ارادت به پيشكسوتان 
دفاع مقدس افزودند: پيشكسوتان زودتر از ديگران نياز 
حياتي آن مقطع را شناختند و براي تأمين اين نياز به 
ميدان پرحادثه جنگ و جهاد و ايثار شتافتند، بنابراين 
تمجيد و احترام به آنها وظيفه اي قطعي و همگاني است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اينكه با گذشت 
زمان، ابعاد و حقايِق حوادثي نظير دفاع مقدس، بيشتر 
و بهتر قابل درك مي شود، افزودند: بايد به گونه اي عمل 
كرد كه معرف��ت و آگاهي به »حقايق دفاع مقدس به 
عنوان بره هاي درخشان و تأثيرگذار«، به طور مستمر 
افزايش يابد و نس��ل كنوني از واقعي��ات و حقايق آن 
دوران آگاه شود كه تاش در اين زمينه توقعي جدي 
از پيشكسوتان دفاع مقدس و متوليان اينگونه مسائل 
است. ايشان با اشاره به اسناد و مدارك منتشر شده از 
جنگ تحميلي از سوي غرب افزودند: اين اعترافات، 
حقانيت حرفهاي ما را كه زماني ادعا و تصور مي شد، 
ثابت مي كند. فرمانده كل قوا، تحميل جنگ به ايران را 
واكنش طبيعي سلطه گران جهاني به پيروزي انقاب 
اس��امي خواندند و گفتند: انقاب ملت ايران، صرفًا 
شكست يك نظام وابسته و فاسد و يك ضربه مقطعي 
به امريكا و استكبار نبود بلكه تهديد امپراتوري نظام 
س��لطه بود و مستكبران غرب و ش��رق با درك عمق 
اين تهديد، جنگ را با تشويق و تحريك صدام بر ملت 
ايران تحميل كردند. ايشان هدف از جنگ تحميلي را 
جلوگيري از انتقال پيام و حرف هاي نو ملت ايران به 
ديگر ملت ها از جمله نهراسيدن از امريكا و ايستادگي 
و مقاومت در مقابل ظلم و تبعيض جهاني دانستند و 
افزودند: ظهور نظام سياسي مستقل و الهام بخش، آن 
هم در كشوري كه نقطه اميد، اتكاء و طمع ورزي امريكا 
به شمار مي رفت براي امريكا و سلطه گران، اصًا قابل 
تحمل نبود، بنابراين بعد از تحركاِت ناكامي همچون 
كودتا، حمله به طب��س و تحريك قوميت ها، جنگي 
تمام عيار را به ملت ايران تحميل كردند. فرمانده كل 
قوا افزودند: اين حمله سراسري البته در ذهن انقابيون، 
پيش بيني نمي شد اما براي عناصري از نيروهاي مسلح 
كه مجرب بودند و براي ش��خصيت هاي برجس��ته و 
مستقل جهان غيرمنتظره نبود. رهبر انقاب در همين 
زمينه به سخنان احمد سكوتره رييس جمهور فقيد 
گينه در ديداري خصوصي با ايش��ان اش��اره كردند و 
گفتند: آقاي سكوتره معتقد بود وقوع جنگ تحميلي 

ناگزير بوده است، چون امپرياليزم اگر نتواند انقابي 
را تضعيف يا مهار كند حتمًا جنگي س��نگين را به آن 
تحميل خواهد كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با انتقاد 
از سخنان كساني كه غير مس��ووالنه ايران را مسوول 
جنگ تحميلي مي دانند و مي گوين��د دفاع مقدس 
بايد بعد از آزادسازي خرمشهر پايان مي يافت گفتند: 
حادثه پايان جنگ يعني حمله و پيشروي صدام بعد از 
پذيرش قطعانه ۵۹۸ از جانب ايران و بعد از آن، حمله 
مرصاد، نشان داد كه اگر در مقطع آزادي خرمشهر، دفاع 
پايان مي يافت صدام حتمًا مجدداً پيشروي مي كرد به 
خصوص اينكه بخش هاي زيادي از ايران عزيز، در آن 
مقطع هنوز در اشغال متجاوزان بود. ايشان تجزيه ايران 
و جدا كردن خوزستان به عنوان بخشي مهم از كشور، 
به زانو در آوردن ملت، براندازي جمهوري اس��امي و 
در دست گرفتن سرنوشت ملت ايران را اهداف اصلي 
امپراتوري كينه توز س��لطه از تحميل جنگ به ايران 
برشمردند و گفتند نبايد اين حقايق آشكار را فراموش 
كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، تبديل جنگ ۸ ساله 
از تهديدي بزرگ به فرصتي بزرگ را دومين حقيقت 
دفاع مقدس دانس��تند و گفتند: »جوش��ش انقاب، 
رهبري تعيين كنن��ده امام خمين��ي و خصوصيات 
برجسته و تاريخي ملت ايران«، سه عنصر و عامل مهمي 
بودند كه اين حقيقت شورانگيز را رقم زدند كه بايد در 
تبيين آن بخوبي كار شود به خصوص اينكه فرصت هاي 
به وجود آمده از دل تهديد سهمگين جنگ، هنوز براي 
اكثر مردم ناشناخته است. فرمانده كل قوا، دادن درس 
عبرت به ملت هاي ديگر را از جمله اهداف زياده خواهان 
جهاني از به راه انداختن جنگ تحميلي برشمردند و 
افزودند: آنها مي خواستند با سركوب ملت ايران، باب 
گشوده ش��ده مقاومت را كامًا ببندند اما ملت، همه 
اهداف جبهه اس��تكبار را خنثي كرد و برخاف تصور 
دشمنان، خود را باال كشيد و فرصت هاي بسيار آفريد.

رهبر انقاب اسامي يكي از دستاوردهاي دفاع مقدس 
را ايس��تادگي مردم به ويژه مردم خوزس��تان و عرب 
زبان ها و بي توجهي آنها به وسوسه هاي دشمن براي 
تجزيه كشور دانستند و گفتند: دفاع مقدس همچنين 
زمينه ساز بروز باورهاي ديني و برترين سجاياي اخاقي 
ملت ايران شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به بروز 
گذشت ، فداكاري  و دين باوري  در دوران دفاع مقدس به 
ويژه گذشت خانواده هاي رزمندگان و شهدا افزودند: در 

دوران دفاع مقدس، همه كشور به عمق دفاعي جبهه ها 
تبديل ش��د و شهر و روستا، مس��جد و هيات، حوزه و 

دانشگاه، همه در خدمت دفاع و انقاب قرار گرفتند.
ايشان اتحاد و انس��جام ملت را از ديگر دستاوردهاي 
دوران دفاع مقدس برشمردند و خاطرنشان كردند: در 
سال هاي ابتدايي انقاب به دليل اختافات سياسي در 
سطوح باالي كشور و اقدامات تفرقه افكنانه گروهك ها، 
مردم دسته دسته ش��ده بودند اما دفاع مقدس همه 
آحاد مردم را يكپارچه كرد. رهبر انقاب اسامي يكي 
ديگر از دس��تاوردهاي دفاع مقدس را كه زمينه ساز 
تبديل تهديد به فرصت شد، مساله اقتدار نظامي كشور 
دانستند و گفتند: در شروع جنگ تحميلي وضع كشور 
از لحاظ نظامي خ��وب نبود اما دف��اع مقدس از يك 
طرف تبديل به آزمون وفاداري ارتش به نظام مقدس 
جمهوري اس��امي ش��د و از طرف ديگر زمينه ساز 
سربرآوردن س��پاه به عنوان يك حقيقت درخشنده 
شد. فرمانده كل قوا با تأكيد بر اينكه اقتدار نيروهاي 
مسلح موجب محبوبيت آنها نزد مردم و ايجاد احساس 
امنيت براي كشور ش��د، افزودند: البته اين نكته بايد 
مد نظر فرماندهان محترم ارتش و سپاه باشد كه اين 
محبوبيت و اقتدار تا زماني است كه حركت پيش رونده 
نيروهاي مسلح با همان شتاب قبلي ادامه داشته باشد و 
دستخوش توقف و عقبگرد نشود زيرا هرگونه توقف در 
مقابل حركت رو به جلوي دشمن، به معناي عقبگرد 
است و بر همين اس��اس مسووالن نظامي و كشوري، 
پشتيباني از نيروهاي مسلح را از كارهاي واجب خود 
بدانند. ايشان تأكيد كردند: به لطف الهي امروز كشور 
از لحاظ دفاعي به مرحله بازدارندگي رسيده است و از 
لحاظ تهديد خارجي نگراني وجود ندارد و دشمنان نيز 

اين موضوع را به خوبي مي دانند.
رهبر انقاب اسامي در ادامه به يك نكته مهم اشاره 
كردند و گفتند: برخي اوق��ات در مورد دفاع مقدس 
تعابيري همچون اس��تفاده از موج انساني به كار برده 
مي ش��ود در حالي كه محور تمام حركات و اقدامات 
و عمليات در ۸ س��ال جنگ، تدبي��ر و عقانيت بود و 
روش ها و راه كنش هاي ابتكاري در عمليات مختلف 

قابل تدريس در دانشگاه هاي نظامي است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي از جمله دستاوردهاي دفاع 
مقدس را ثابت ش��دن يك اصل مهم براي ملت ايران 
دانستند و تأكيد كردند: در دوران دفاع مقدس ثابت 

شد كه صيانت كشور و بازدارندگي در مقابل تهديدهاي 
دشمن، تنها از راه مقاومت به دست مي آيد و نه تسليم.

ايش��ان افزودند: در همان اوايل جنگ افرادي معتقد 
به تسليم بودند و غير مستقيم اين موضوع را مطرح 
مي كردند اما امام محكم ايستاد و در نهايت براي ملت 
ايران نيز ثابت ش��د كه پيروزي و پيشرفت و صيانت 
كشور با مقاومت حاصل مي شود. رهبر انقاب اسامي 
با اشاره به استفاده از اصل مقاومت در مسائل مختلف 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي خاطرنشان كردند: اين 
مقاومت هوشمندانه موجب شد اواًل يك اطمينان و 
اعتماد به نفس داخلي در فعالين سياسي و فرهنگي 
به وجود ايد، ثانيًا به دش��من آموخت در محاس��بات 
خود، همواره قدرت داخلي ايران را به حساب بياورد 
چرا كه ما با همين روحيه توانس��تيم در بس��ياري از 
موارد همچون فش��ار حداكثري ي��ا طرح خاورميانه 
جديد يا تعرض به مرزهاي هوايي و دريايي از جمله 
ساقط كردن پرنده متجاوز دشمن يا توقيف شناورهاي 
خاطي آنان، دشمن را ناكام بگذاريم. ايشان به تأكيد 
مكرر خود بر لزوم روايتگري درس��ت، اشاره كردند و 
گفتند: فعاليت هايي كه تاكنون در اين زمينه انجام 
شده خوب است اما همه آنها زيرساخت هستند و بايد 
خروجي كارها مشاهده شوند. رهبر انقاب اسامي 
تأكيد كردند: هنگام��ي مي توانيد از نتيجه كار خود 
در روايتگري دفاع مقدس احساس رضايت كنيد كه 
نوجوان دبيرستاني و جوان دانشگاهي با همان چشمي 
كه ش��ما به دفاع مقدس نگاه مي كنيد، به مسائل آن 
بنگرد و همان برداشت را داشته باشد. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تأكيد ب��ر اينكه اگر اين مهم اتفاق بيفتد 
موفقيت در ميدان هاي گوناگون آينده، حتمي خواهد 
بود، افزودند: حضور جوان هايي كه براي دفاع از حرم به 
ميدان رفتند و برخي هم به شهادت رسيدند از تأثيرات 
روايت درس��ت بود زي��را اين جوان ه��ا دفاع مقدس 
را نديده بودن��د. فرمانده كل قوا با اش��اره به تاش 
دش��من براي انكار فرازه��ا و اوج هاي دفاع مقدس 
و بزرگنمايي برخي نقاط ضع��ف احتمالي گفتند، 
آنها با كار »فرهنگي، تبليغاتي و رسانه اي« پرحجم 
تاش مي كنند زرق و برق دروغين اس��تكبار را به 
رخ جوانان بكشند و تلخي ها و تاريكي هاي خود را 
پنهان كنند و در مقابل، با پنهان كردن نقاط قوت و 
دستاوردهاي دفاع مقدس، زمينه ساز ترس مردم از 
قدرت و هيبت ظاهري استكبار شوند كه نتيجه آن، 
ترس از دشمن در ميدان سياسي و خودكم بيني در 

مقابل دشمن در ميدان فرهنگي است.
رهبر انقاب اسامي در پايان پاسخگويي به روايت هاي 
دروغ و مخدوش از دفاع مقدس و اصل انقاب اسامي را 
ضروري خواندند و افزودند: امريكايي ها و صهيونيست ها 
با ن��گارش كتاب و توليد فيلم در اين زمينه مش��غول 
هستند كه بايد با استفاده از افراد اهل فكر و هنر در مقابل 
آنها تاش و اقدامات مناس��ب انجام داد. در اين ديدار، 
سردار سرلشكر محمد باقري رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح با اش��اره به برگزاري »س��ومين آيين تجليل 
و تكريم سراس��ري از يك ميليون پيشكس��وت دفاع 
مقدس و مقاومت«، گزارشي از برنامه ها و فعاليت هاي 
انجام گرفته در زمينه حفظ و ترويج فرهنگ و ارزش هاي 
دفاع مقدس بيان كرد. در آغاز اين مراسم كه با ارتباط 
تصويري با مراكز ۳۱ استان همراه بود آقاي صادق 

آهنگران دقايقي به نوحه سرايي پرداخت.
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ارايه گزارش سرلشكر باقري
به فرمانده كل قوا

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح در جريان ديدار جمعي 
از پيشكسوتان و فرماندهان دفاع مقدس با رهبري انقاب 
گزارشي را به ايش��ان ارايه كرد. سرلشكر محمد باقري 
در جريان ديدار )چهارش��نبه - ۳۰ شهريور( جمعي از 
پيشكسوتان و فرماندهان دفاع مقدس با رهبري انقاب 
اسامي با ارايه گزارشي از عملكرد بنياد حفظ و نشر آثار 
دفاع مقدس به فرماندهي كل قوا، اظهار كرد: نگاه به دفاع 
مقدس پس از چهاردهه نشان مي دهد جنگ تحميل شده 
به ملت ايران كه با انقاب خود كشور را از حكومت سياه 
گذشته آزاد كرده بود، با الطاف خداوند، رهبري امام راحل 
و خون شهيدان و ايثار ملت بزرگ ايران، به رغم خواست 
دشمنان براي شكس��ت حكومت نوپا و ملت انقابي به 
حماسه اي بزرگ و سرمايه اي ماندگار براي پيشرفت و 
سربلندي آينده بدل شد. وي افزود: شايد يكي از مهم ترين 
آنها تبديل بن بست شكست و عقب نشيني و نااميدي 
ماه هاي اول جنگ با تغيير راهبرد نبرد كاسيك مبتني 
بر ابزار به نبرد انقابي متكي به ابتكار بومي، رزمندگان 
انقابي و البته استفاده بهينه از ابزار نظامي و تبديل فاصله 
ميان ارتش و س��پاه به وحدت و هم افزايي بود. امروز هم 
اعتقاد داريم با اتكا به س��رمايه عظيم جوانان دانشمند 
و انقابي كش��ور و عمل مجاهدانه با روحيه دوران دفاع 
مقدس مي تواند خواسته هاي ملت بزرگ ايران را برآورده 
كند. رييس س��تادكل نيروهاي مسلح با تاكيد بر اينكه 
۴۷۷ ستاد مجازي هم براي گراميداشت مناسبت هاي 
دفاع مقدس در دستگاه هاي كشوري و لشكري تا سطح 
روستاها برقرار شده كه در طول برنامه هاي خود را اجرا 
مي كن��د، ادامه داد: پيش بيني ۴۰ مناس��بت به عنوان 
مناسبت هاي برتر دفاع مقدس مشخص شده و متناسب 
با آن برنامه هايي در بخش هاي مختلف ستادي طراحي 
و اجرا شده است. جلس��ات هماهنگي هاي كان براي 
نشر آثار مرتبط با دفاع مقدس نيز به شكل مرتب برگزار 
مي شود و تاكنون ۲۰ سند اساسي در اين زمينه به تصويب 
رسيده است. باقري يادآور ش��د: حضور فعال و موثر در 
شوراي اجتماعي كشور، شوراي فرهنگ عمومي، شوراي 
عالي جوانان و شوراي عالي توسعه فرهنگ ايثار و شهادت 
و بهره گيري متبوع از ظرفيت هاي اين شوراها در جهت 
تقويت و تحكيم ارزش هاي دفاع مقدس انجام شده است. 
ايجاد و راه اندازي سامانه جامع اسناد دفاع مقدس اعم از 
اسناد مكتوب و غيرمكتوب با سازماندهي ۳۸ ميليون 
سند با هدف تسهيل دسترسي پژوهشگران و عاقه مندان 
داخل و خارج كشور از ديگر اقدامات زيربنايي در زمينه 
تبيين و روشنگري درباب دفاع مقدس است. وي با اشاره 
به تدوين دروس مرتبط با دفاع مقدس در دوره كارشناسي 
دانشگاه ها، اظهار كرد: عاوه بر اين رشته تخصصي تجزيه 
و تحليل دفاع مقدس در سطح كارشناسي ارشد در برخي 
دانشگاه ها و در سطح دكتري در دانشگاه عالي دفاع ملي 
هم درنظر گرفته شده است. مجموعه توليدات كتاب هاي 
مرتبط با دفاع مقدس از ۹۵۸ عنوان در سال ۱۳۹۴ با ۲۴۰ 
درصد رشد به ۲ هزار و ۲۹۸ عنوان در سال ۱۴۰۰ رسيده 
است. همچنين با توجه به تاكيدات فرماندهي كل قوا براي 
برپايي نهضت خاطره گويي ۵۰۰ كارگاه آموزشي و برپايي 
اين جلسات در اقصي نقاط كشور در چهارسال گذشته 
قريب به ۱۰ هزار ساعت جلسه خاطره گويي دست يافتيم.

گزارش مكرون
از ديدار با رييسي

رييس جمهور فرانسه پس از ديدار با همتاي ايراني اش 
گفت كه در گفت وگو با او به موضوع حقوق بشر، به ويژه 
حقوق زنان پرداخته اس��ت. به گزارش ايسنا، امانوئل 
مكرون، رييس جمهور فرانسه پس از ديدار با سيد ابراهيم 
رييسي، رييس جمهور ايران در حاشيه نشست ساالنه 
مجمع عمومي سازمان ملل، گفت كه از فرصت اين ديدار 
استفاده كرده و درباره حقوق زنان صحبت كرده است. 
شبكه بي بي سي فارسي نوشت، مكرون پس از ديدار با 
رييسي، در پاسخ به خبرنگار اين شبكه در اين باره گفت: 
من خيلي روشن گفتم كه ما از حقوق بشر دفاع مي كنيم 
و به خصوص حقوق زنان. البته در مورد برجام هم مفصل 
صحبت كرديم ولي بر روي اين مساله تاكيد كردم كه اين 
خيلي مهم است و اعتبار ايران مطرح است و اينكه آنها 
بايد اين مساله را حل كنند. اين در حالي است كه محمد 
جمشيدي معاون سياسي دفتر رييس جمهور پس از 
ديدار رييس��ي با مكرون در گفت وگويي يادآور شد: در 
ماقات ۹۰ دقيقه اي رييس جمهور ايران و فرانسه كه 
قرار بود ۴۵ دقيقه باشد، مكرون صرفا يك جمله كلي 
درباره احترام به حقوق زنان گفت و حتي نامي از ايران 
نياورد. وي افزود: رييس جمهور كشورمان اما در پاسخ بر 
دو نكته تأكيد كرد؛ نكته اول اين بود كه پيشرفت هاي 
زنان پس از انقاب خيره كننده بوده و اگر خواستيد با 
اين واقعيت ها آشنا ش��ويد به ايران سفر كنيد. معاون 
سياسي دفتر رييس جمهور تصريح كرد: نكته دوم هم  
اينكه مسائل ايران مربوط به ايراني ها است. اتحاديه اروپا 
اگر مي خواهد درباره زنان بيانيه بدهد، درباره خشونت 
پليس عليه زن��ان در امريكا و غرب بيانيه بدهد. ضمن 
اينكه تحريم جنايت عليه بشريت است و زن و مرد هم 
نمي شناسد و غرب بايد پاسخگوي جنايت خود عليه ملت 
ايران باشد. ناصر كنعاني، سخنگوي وزارت امور خارجه 
كشورمان نيز در واكنش به مواضع مداخله جويانه برخي 
مقامات امريكا، اتحاديه اروپايي و تعدادي از كشورها در 
خصوص فوت خانم مهسا اميني به اين كشورها توصيه 
كرد از فرصت طلبي و استفاده ابزاري از مقوله حقوق بشر 
اجتناب نمايند. كنعاني با تسليت به پدر و مادر و خانواده 
داغدار اميني، مواضع مداخله جويانه خارجي در مورد اين 
حادثه تأسفبار را محكوم كرد و با بيان اينكه كشورهايي 
كه با سابقه طوالني جنگ افروزي و خشونت در سرتاسر 
جهان شناخته شده اند، از وجاهت و مشروعيتي برخوردار 
نيستند كه ديگران را در مورد حقوق بشر موعظه كنند، 
افزود: دولت امريكا با تداوم سياست شكست خورده 
فشار حداكثري و تروريسم اقتصادي، بزرگ ترين 
ناقض حقوق ملت ايران اس��ت و نمي تواند با طرح 
ادعاهاي اثبات نشده و اتخاذ مواضع فريبكارانه، 

خود را غمخوار و حامي مردم ايران نشان دهد.

تحويل بودجه به مجلس
تا 15 آذر

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: تاش مي كنيم تا 
۱۵ آذر اليجه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال كنيم. 
مسعود ميركاظمي در حاشيه جلسه امروز هيات دولت 
اظهار كرد: علي الحس��اب پول معلمان را تا شهريور را 
پرداخت كرديم و يك ميليون تومان را هم مي ريزيم تا 
اينكه تا احكام آنها توسط آموزش و پرورش صادر شود. وي 
درباره پرداختي به بازنشستگان در شهريور گفت: بخشي 
از تخصيص بازنشستگان صادر شده است و خزانه منابع را 
تأمين كند بعضي پرداخت ها انجام مي شود. ميركاظمي 
درباره آخرين شرايط تهيه برنامه هفتم توسعه، اظهار 
كرد: چارچوب آن تهيه ش��ده اس��ت. تاش مي كنيم 
بودجه۱۴۰۲ را براساس سياست هاي اباغي تهيه كنيم 
و ۱۵ آذر به مجلس برسانيم. همزمان تهيه برنامه هفتم 
را هم در دستور كار داريم كه البته اتفاق خوبي نيست كه 
برنامه هفتم و بودجه همزمان شده است. ابتدا بودجه را 
به مجلس مي فرستيم و سپس برنامه هفتم را به مجلس 
ارسال مي كنيم. چون تهيه برنامه توسعه زمان بر است. 
وي با تكذيب اين ادعا كه هيچ پرداختي به پيمانكاران 
امس��ال انجام نشده است، تصريح كرد: اينگونه نيست. 
پرداختي داشته ايم، اما پرداخت هاي عمده در نيمه دوم 
سال اس��ت چون درآمدها در نيمه دوم بيشتر محقق 
مي شود. بالغ بر ۳۵ همت تاكنون پرداخت شده است. 
پس از تامين منابع، ساير پرداختي ها هم انجام مي شود.

جداول بودجه 1401
به تصويب رسيده است

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از 
اينكه چرا تقاضاي نمايندگان براي بررسي با اولويت طرح 
مربوط به اصاح در روند بررسي بودجه در دستور مجلس 
قرار نمي گيرد گفت: امسال هم مجلس به جداول مربوط 
به بودجه ۱۴۰۱ رسيدگي نكرد و خرداد ماه اباغ شد. 
محمدمهدي مفتح در جلسه علني در تذكري با استناد به 
ماده ۱۶ آيين نامه داخلي گفت: هيات رييسه مجلس براي 
اجراي آيين نامه قسم ياد كرده است. ما طرحي براي تغيير 
در روند بررسي بودجه تهيه كرديم و در نامه اي با امضاي 
۶۷ نماينده و با استناد به ماده ۱۰۰ آيين نامه درخواست 
بررسي با اولويت آن را داشتيم. وي افزود: طبق اين طرح 
احكام بودجه و تبصره ها و ج��داول به صورت جداگانه 
بررسي مي ش��ود. اين در راس��تاي تاكيد رهبري براي 
اصاح ساختاري بودجه است. در اين اصاح ساختاري 
جداول و احكام رسيدگي جداگانه بررسي مي شود. امسال 
مجلس به كدام يك از جداول رسيدگي كرد؟ وضعيت اين 
شد كه جداول خردادماه اباغ شد كه خاف قانون است. 
محمدباقر قاليباف رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر 
گفت: جداول اباغي و تبصره ها مصوبه مجلس است كه 
به تاييد شوراي نگهبان رسيده و به دولت اباغ شده است 
پس نگوييد مصوبه مجلس نيست و اين از انصاف به دور 
است. امسال اولين سالي بود كه مجلس با همه مشكات 
جداول را بررسي و تصويب كرد. وي افزود: به عنوان يك 
نماينده مجلس حرف شما را از نظر محتوايي قبول دارم. 
بودجه يعني عدد و رقم و متن كه مي توان جداگانه بررسي 
كرد. منتها در حال حاضر درخواست بررسي با اولويت ۱۷ 
طرح به هيات رييسه داده شده است كه اگر قرار به بررسي 
آنها باشد رسيدگي به مابقي طرح ها و لوايح عقب مي افتد. 
وي افزود: مث��ا مجلس تصويب ك��رده كه بودجه 
دوشوري بررسي شود اما هنوز اصاح نحوه رسيدگي 
به آن بررسي نشده است؛ كمي با صبر و حوصله پيش 

رويم كه اين پيشنهادات هم عملياتي مي شود.

سياست هاي برنامه هفتم
با نيت اجرا نهايي شود

نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسامي تاكيد 
كرد: در اجراي سياس��ت هاي كل��ي برنامه هفتم دولت 
بايد اليحه اي با نيت اجراي آن تقديم كرده و مجلس نيز 
قانوني با نيت نظارت ج��دي بر نحوه اجراي آن تصويب 
كند. سيدمصطفي ميرسليم در نطق ميان دستور خود در 
مجلس شوراي اسامي عنوان كرد: در ۳۲ سال گذشته 
۶ برنامه ۵ ساله در مجلس تصويب و براي اجرا به دولت 
اباغ ش��ده است، اما فقط حدود ۳۰ درصد از برنامه هاي 
اجرايي شده است كه پاسخ آن روشن است كه دولت ها 
نخواستند يا نتوانستند قانون برنامه را اجرا كنند و به اين 
ضعف خود معترف بودند. وي افزود: در دوره هاي متوالي 
مجلس، نمايندگان نيز منكر اين واقعيت نيستند كه بر 
چگونگي اجراي قانون برنامه نظارت نشده است و اكنون 
دولت و مجلس قصد دارند براي تدوين برنامه هفتم دست 
به كار شوند با اين اميد كه با تحقق رشد ۸ درصدي عادالنه 
تا حدودي جبران مافات شود و توليد اشتغال آفرين در 
كش��ور رونق گرفته و در نتيجه با خ��روج از ركود، توليد 
ناخالص داخلي افزايش يابد و ارزش از دس��ت رفته پول 
ملي بازگردد و جوابگويي حقيقي و نه صوري، به مطالبات 
برحق مردم ميسر ش��ود. عضو كميسيون تدوين آيين 
نامه داخلي مجلس شوراي اسامي در ادامه با بيان اينكه 
موفقيت در اين راه شرط هايي دارد، عنوان كرد: هم پيماني 
اركان حكومت يعني سه قوه و پايبندي بر اجراي قانون كه 
ما قوانين محكمي داريم كه اجراي كامل آنها مي توانست 
تحول اساسي در كشور ايجاد كند، اما متاسفانه با اجراي 
ناقص مواجه بودند كه اين وهن نظام است و امروز حتي 
برخي مسووالن از اعتراف به عدم اجراي قوانيني مانند 
قانون هدفمندي يارانه ها، قانون اجراي سياس��ت هاي 
كلي اصل ۴۴، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كشور، قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و قانون حداكثر استفاده 
از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني 
ابا نمي كنند كه علي رغم شرايط نابرابري كه بر اثر جنگ 
اقتصادي بر بسياري از كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي 
كشور حاكم شده است و سياست هاي غلط شرطي كردن 
كشور، اغلب آنها سعي كردند با چنگ و دندان مانع پيروزي 
نقشه هاي شوم دشمن شوند. ميرسليم افزود: بنابراين در 
اجراي سياست هاي كلي برنامه هفتم، اين بار دولت بايد 
اليحه اي با نيت اجراي آن تقديم كند و مجلس نيز قانوني 

با نيت نظارت جدي بر نحوه اجراي آن تصويب كند.

رهبر معظم انقالب: 

پايان شايعات و گمانه زني ها از سوي وزير اقتصاد

صيانت از كشور با مقاومت به دست مي آيد نه با تسليم

فعال خبري از كاالبرگ الكترونيك نخواهد بود
با وجود گذشت چند ماه از آغاز اصاحات يارانه اي دولت، 
هنوز مشخص نيست كه ابعاد نهايي اين طرح چه زماني 
خود را نشان خواهد داد و آخرين صحبت هاي وزير اقتصاد 
نش��ان مي دهد كه فعا در اين زمينه خبري نيست. در 
شرايطي كه از ارديبهش��ت ماه دولت وعده داده بود كه 
يارانه نقدي تنها براي دو ماه اجرايي مي شود و پس از آن 
كاالبرگ الكترونيك توزيع خواهد شد اما با گذشت نزديك 
به پنج ماه هنوز مش��خص نيست كه طرح دولت در اين 
زمينه چه زماني اجرايي خواهد شد. در حال حاضر دولت 
يارانه ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار توماني را به حس��اب دهك هاي 
مختلف جامعه واريز مي كند اما بايد ديد كه در نهايت كه 

اين يارانه چگونه با كاالبرگ جايگزين خواهد شد.
همانطور كه از پيش نيز مشخص بود احياي كوپن نياز به 
مقدمات جدي دارد. از نحوه عرضه كاال، نحوه شناسايي 
فروشگاه هاي منتخب و فهرست كاالهاي حمايتي گرفته 
تا ميزان اين حمايت و چگونگي اجراي آن، تنها بخشي 
از نگراني هايي است كه دولت بايد آن را برطرف كند. در 
شرايطي كه برخي شايعات از اين مي گفتند كه در مهر ماه 
كاالبرگ اجرايي خواهد شد اما حاال وزير اقتصاد مي گويد 

كه زمان بندي دقيقي در اين زمينه وجود ندارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره اجراي كاال برگ تاكيد 
كرد: اين پرس��ش را از وزارت رفاه داش��ته باشيد، اما در 
ش��هريور نتيجه اجراي آزمايشي كاالبرگ الكترونيكي 
در س��تاد هماهنگي دولت بررس��ي ش��د و وزارت رفاه 
توضيحاتي را دادند و درخواس��ت وزارت رفاه اين است 
كه يك مرحله آزمايش��ي ديگر انجام ش��ود تا وقتي در 
سطح كش��ور اجرا مي ش��ود مثل برخي اعتراضات در 
ارديبهشت و خرداد كه نس��بت به يارانه ها انجام شد را 
شاهد نباشيم، پس بايد منتظر باشيم تا اجراي آزمايشي 
اين مساله انجام شود. تخميني براي زمان اجراي كاالبرگ 
الكتروني��ك نداريم. خاندوزي درباره مس��اله واگذاري 
سهام دو خودروساز بزرگ كشور كه از درخواست هاي 
جدي رييس جمهور هم بوده است تصريح كرد كه اين 

دستور در حال پيگيري است و كارگروه مشتركي بين 
وزارت اقتصاد و صمت ايجاد شده است تا بهترين اثر را بر 
بهره بروري صنعت خودرو داشته باشد. رويكرد دولت در 
مساله خصوصي سازي نگاه كسب درآمدي و بي توجهي 
به تبعات و آينده بنگاه واگذار شده، نيست. وي افزود: از 
اين رو تاش داريم با دقت و تامل چارچوب چهار بندي 
را بي��ن دو وزارت صمت و اقتص��اد جمع بندي كنيم. از 
ط��رف وزارت صمت آق��اي منطقي و از س��مت وزارت 
صمت، سازمان خصوصي سازي وظيفه ايجاد چارچوب 
چهار بن��دي را دارند. حتما اين چارچ��وب را در معرض 
اظهارنظر صاحب نظران قرار مي دهيم تا گام هاي دولت 
در حوزه خصوصي سازي به عنوان اولين گام هاي دولت در 
اين عرصه كارنامه موفق در حوزه صنعت خودروسازي در 
سال هاي آينده داشته باشد. وي گفت: مساله تنظيم گري 
صنعت خودرو و چاره جويي براي قيمت هاي دستوري از 
مسائل مهم در اين راستاست. وزير امور اقتصادي و دارايي 

گفت: از نحوه انتشار خبر مربوط به تفكيك حساب هاي 
ش��خصي و تجاري تعجب كردم، اين مساله حساب ها 
متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده اس��ت. سيد احسان 
خاندوزي گفت: تمام مبالغ واريزي جهت س��ود سهام 
عدالت كه با پيگيري ويژه انجام شد در اختيار دارندگان 
س��هام عدالت قرار گرفته است و كاما اختيار مديريت 
سود سهام با خود مردم اس��ت. درباره كساني كه نقص 
مدارك داشتند يا برخي متوفياني كه مدارك آنها ناظر 
به انحصار وراثت است، به محض اينكه مسائل شان حل 
شود، سودي كه طلب داشته باشند، واريز مي شود. وي 
در پاسخ به اين پرسش كه ظاهرا سازمان خصوصي سازي 
هنوز به پنجره خدمات الكترونيك دولت نپيوسته است، 
چرا؟ گف��ت: اصل رويك��رد ارايه خدم��ات الكترونيك 
از اولويت هاي م��ا در وزارتخانه اس��ت و كاما همراه با 
وزارت اي سي تي همكاري شده اس��ت. اتصال مردم و 
فعاالن اقتصادي در دو عرصه مسائل مالياتي و گمركي 

به اين پنجره انجام شده است. در برخي موارد درخواست 
اصاح به سازمان اداري استخدامي كشور داديم، چون 
مراجعه كننده براي خدمات عمومي وجود ندارد.سازمان 
خصوصي سازي ممكن است براي تعداد انگشت شماري 
در سال از شركت هاي دولتي قرارداد يا مراحل واگذاري 
يك شركت را داشته باشد كه يك يا چند شركت بزرگ 
دولتي و غيردولتي يا عمومي غيردولتي مطرح است، اما 
عامه مردم خدمتي را از اين سازمان دريافت نمي كنند، 
غير از واريزي سود سهام عدالت كه مربوط به كل مردم 
ايران اس��ت. از اين رو خواس��تم اين س��ازمان هايي كه 
خدمت عمومي اقتصادي در دستور كار ندارند را از اين 
فهرست حذف كنند. خاندوزي در ادامه تصريح كرد: از 
منظر ما بخش ماليات و كم��رگ از مهم ترين بخش ها 
هستند كه كامل به پنجره خدمات پيوستند. وزير امور 
اقتصادي و دارايي درباره تفكيك حساب هاي شخصي و 
تجاري اظهار كرد: تعجب كردم از نحوه انتشار آن خبر و 
فضاسازي كه حول اين مطلب شد. چون مساله حساب ها 
متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود و موضوعي خاتمه يافته 
بود و در ۱۴۰۱ هيچ حكمي ناظر بر اينكه سقف گردش 
چقدر باشد مصوبه نداشتيم. بناي دولت اين است كه در 
حوزه تفكيك حساب هاي شخصي و تجاري كه از نكات 
انضباط بخش و تس��هيل كننده است بر خوداظهاري و 
اعتماد به خود فعاالن اقتصادي متكي باشد. وي در پاسخ 
به اينكه از سه روز پيش خبازان تهران با اين ادعا كه ماليات 
شان افزايش يافته است، دستگاه هاي پوز را جمع كردند 
و قيمت نان را افزايش دادند،گفت: هيچ بنايي بر افزايش 
ماليات اقشاري كه اتفاقا بايد از آنها حمايت شود، از جمله 
نانوايان نداشتيم و اگر تخلفي هم باشد حتما وزارت كشور 
و استانداري ها و سازمان غله كشور پيگيري الزم را انجام 
خواهند داد. ب��ه اين ترتيب پس از چن��د ماه گمانه 
زني درباره كاالبرگ حاال وزير اقتصاد مي گويد كه 
تخميني براي اجراي اين طرح وجود ندارد و الاقل 

فعا يارانه به شكل نقدي واريز خواهد شد.



ادامه از صفحه اول|
كشورهايي كه بايد خلع سالح شوند، جايزه مي گيرند 
و كش��ورهايي كه به تعهدات خود پايبند بوده اند، حتي 
از حقوق مندرج در ان.پي.تي نيز محروم مي ش��وند. در 
حالي كه برنامه صلح آميز هسته اي ايران تنها دو درصِد 
برنامه هاي هسته اي جهان را شامل مي شود، ۳۵ درصد 
بازرس��ي ها از تاسيسات ما اس��ت. جمهوري اسالمي با 
حس��ن نيت و با قصدي متين، توافقنامه اي را در س��ال 
۲۰۱۵ پذيرفت و در همان وهله اول تمام تعهدات خود 
را انج��ام داد اما نتيجه آن، عهدش��كني آمريكا و اِعمال 
تحريم هايي بود كه به اذعان خودش��ان بي سابقه ترين 
تحريم هاي تاريخ ب��ود. تحريم، مجازات عدالتخواهي و 
استقالل ملت ايران است. تحريم، سالح كشتار جمعي 
است و همراهي يا سكوت در مقابل آن نيز كمك و رضايت 
دادن به ظلم اس��ت. اين آمريكا بود ك��ه از توافق خارج 
ش��د نه ايران. آژانس بين المللي ان��رژي اتمي ۱۵ بار در 
گزارش هاي خود اعالم كرد كه ايران به مفاد توافق كامال 
پايبند بوده است. ايران در عين حال كه هزينه التزام به 
تعهدات خود را پرداخته، ام��ا به علت نقض عهد طرف 
آمريكايي و ناپايبندي طرف اروپايي، از منافع اين توافق 
برخوردار نشده است. ما بر اساس ظرفيت هاي ديده شده 
در توافق، اقداماتي قانوني انجام داديم تا طرِف ناقض به 
تعهدات خود برگردد. ايران با پايبندي به تعهدات خود، 
محور اصلي بقاي برجام بوده و اگر ابتكارها و انعطاف هاي 
جمهوري اسالمي ايران نبود، مذاكرات در همان روزهاي 

نخست متوقف مي شد.
منطق مذاكراتي ايران بر مبناي تحليل عادالنه از تحوالت 
فقط يك جمله اس��ت: »پايبندي به تعهدات.« موضوع 
تضمين هاي اطمينان بخش صرف��ا آمادگي براي يك 
اتفاق احتمالي نيست. ما از يك تجربه صحبت مي كنيم. 
ما تجربه خروج آمريكا از برجام و بيش از يك سال و نيم 
تعلل دولت كنوني آمريكا در بازگشت به تعهداِت خود را 
پيش چشم داريم. همين امروز كه دولت آمريكا از قصد 
خود براي بازگش��ت به تعهدات خود س��خن مي گويد، 

صداي ديگري از داخل آن كش��ور به گوش مي رسد كه 
تعهدپذير بودن آمريكا را زير س��وال مي ب��رد. آيا با آن 
تجربه و اين چشم انداز مي توانيم در موضوع مهِم تضميِن 

پايداري توافق با مسامحه عمل كنيم؟
البته جمهوري اس��المي با امكانات وس��يع و ارتباطات 
گس��ترده با جهان، آثار تحريم ها را يكي پس از ديگري 
خنثي و فرصت هاي جديدي را خلق كرده است. به اذعان 
رسمي دولت آمريكا، سياست فشار حداكثري عليه ايران 

شكست مفتضحانه خورده است.

ما مس��ير خود را فارغ از هرگونه توافق، پي��دا كرده و با 
قدرت ادامه مي دهيم. ضمن اينكه ما در مذاكرات جدي 
كه داش��ته ايم، نش��ان داده ايم كه اگر منافع ملت ايران 
تضمين شود اراده اي قوي براي حل عادالنه اين موضوع 
داريم. معتقديم گره توافق هسته اي از همان جايي بايد 
باز شود كه گره خورده است. آخرين فراز از سخنان من 
درباره ضرورِت عدالِت جهاني اس��ت. همه ما و تك تك 
انسان هاي جهان بايد در ساخت جهان جديد مشاركت 
و حضور فعاالنه و متعهدانه داشته باشيم. جهان جديد 
اگر بخواهد جهاني اخالقي مشروع و از نظر مردم جهان، 
مقبول و از نظر توانايي در حل و فصل مشكالت جهاني، 
موفق و پيروزمند باش��د، راهي ندارد جز اينكه بر محور 
عدالت جهاني ش��كل بگيرد. اين مهم نيازمند توجه به 
اصولي مانند »احساس مسووليت مشترك جهاني در 
مقابل ظلم و بي عدالتي«، »احترام به خواس��ت و اراده 
ملت ها و عدم مداخله در مسير مستقل رشد آنها«، »نفي 
استانداردهاي دوگانه«، »مخالفت با جنگ و خشونت«، 
»استقالل و عادالنه عمل كردن نهادهاي بين المللي« و 
مهم تر از همه »نقش آفريني انسان هاي صالح و عادل در 

شكل دهي به اين نظم جديد« است.
نگاه ما به آينده بسار اميدوارانه است. مومنانه باور داريم 
كه بر مبناي مشيت و اراده الهي، همانطور كه پيامبران 
الهي بشارت داده اند، عدالت، جهاني خواهد شد و حكومت 
بندگان صالِح پروردگار در زمين حكمفرما و بشريت با 

ظهور آخرين منجي رستگار مي شود.

يادداشتاخبار

خبر
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سايت بانك مركزي 
هك نشده است 

س��خنگوي بانك مركزي گفت: درگاه اينترنتي 
بانك مركزي، در دسترس است و صرفا دقايقي به 
دليل حمله به كانال ارايه دهنده خدمات اينترنتي 
به بانك از دس��ترس خارج ش��ده بود.  »مصطفي 
قمري وفا« در توئيتر نوش��ت: در اين نوع حمالت 
موس��وم به DDos پهناي باند شبكه با ترافيك 
جعلي پر مي ش��ود تا كاربران واقعي از دسترسي 
محروم بمانند.  با قطع دسترسي خارجي در شبكه 
زيرس��اخت، اين اختالل برطرف ش��ده و سايت 
بانك مركزي بدون هرگونه مشكلي هم اكنون در 
دسترس است بنابراين هرگونه ادعا مبني بر هك 

شدن سايت بانك مركزي تكذيب مي شود. 

استفاده آزمايشي از رمزريال
بانك مركزي با مبلغ ۱ ميليارد تومان

رمز ريال بانك مركزي كه از ۱۴ شهريورماه بصورت 
پيش آزمايش��ي و با مبلغ ۱ ميليارد تومان رس��مًا 
منتشر شده است، اكنون در اختيار تعداد محدودي 
از افراد قرار دارد و براي آنان هم امكان خريد كاال از 

برخي فروشگاه ها فراهم شده است.
علي صالح آبادي - رييس كل بانك مركزي - چندي 
پيش با بي��ان اينكه در حال حاض��ر مرحله پيش 
آزمايشي رمز ريال در حال اجراست تاكيد كرد: يك 
ميليارد تومان رمزريال توسط دو بانك ملي و ملت 

در اختيار تعدادي از افراد قرار گرفته است.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: دو فروشگاه نيز با 
ايجاد سامانه هاي مخصوص، در حال حاضر امكان 
خريد كاال را فراهم كرده اند و پس از به دست آمدن 
نتايج اين دوره و بررسي ابعاد مختلف آن، در آينده 
نزديك مرحله آزمايش��ي رمزري��ال بانك مركزي 

اجرايي خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به ايجاد سامانه رمزارزها در 
بانك مركزي ادامه داد: در حال حاضر منتظر دريافت 
اطالعات از سوي وزارت صمت هستيم. افرادي كه 
داراي مجوز استخراج رمزارزها هستند، مي توانند با 

ثبت سفارش اقدام به واردات كاال كنند.
صالح آب��ادي افزود: افراد داراي مج��وز بايد رمزارز 
استخراج شده را در سامانه اي كه اعالم خواهد شد، 
عرضه كنند و پس از آن مي توانن��د، اقدام به ثبت 

سفارش كرده و واردات خود را انجام دهند.

انتشار ۱۷ هزار ميليارد تومان
اوراق گام در دو ماه اخير

بانك مركزي دس��تورالعمل اس��تفاده از ابزارهاي 
اعتباري در معامالت بورس ه��اي كااليي را امروز 
به شبكه بانكي كشور ابالغ و اعالم كرد: حدود ۱۷ 
هزار ميليارد تومان اوراق گام در دو ماه اخير منتشر 

شده است.
دس��تورالعمل اس��تفاده از ابزاره��اي اعتباري در 
معامالت بورس هاي كااليي امروز به شبكه بانكي 
كشور ابالغ ش��د كه بر اس��اس اين دستورالعمل، 
خريداران كاال از بورس ه��اي كااليي مي توانند از 
ابزارهاي تعهدي براي تسويه استفاده كرده و وجه 

آن را در سررسيد به بانك پرداخت كنند.
اين دس��تورالعمل بر مبناي تكليف مقرر در بند ع 
تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با مش��اركت بانك 
مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بورس كاال 

تهيه شده است.
بر اساس دس��تورالعمل ابالغي به بانك ها، امكان 
استفاده از ابزارهاي اعتباري مانند اوراق گام، برات 
الكترونيكي و اعتبار اسنادي داخلي مدت دار براي 

تسويه معامالت بورس كاال فراهم خواهد شد.
اين مس��اله يك گام مهم در جهت توس��عه مالي 
است و مي تواند آثار اقتصادي گسترده اي به دنبال 

داشته باشد.
با اين امكان جديد، خري��داران كاال از بورس هاي 
كااليي مي توانند از ابزارهاي تعهدي براي تس��ويه 
اس��تفاده كرده و وجه آن را در سررس��يد به بانك 
پرداخت كنند. فروش��نده كاال نيز مي تواند اوراق 
دريافتي را در بازار ثانويه به فروش رسانده يا از همان 
اوراق، بابت خريد مواد اوليه استفاده كنند. در نهايت 
دارنده نهايي اوراق گام، در سررسيد مي تواند وجه 

اوراق را با تضمين بانك صادركننده دريافت كند.
اين روش ضمن كمك به تأمي��ن مالي بنگاه هاي 
اقتصادي، مي تواند ب��ه كاهش ناترازي بانك ها نيز 
كمك كند. به منظور عملياتي ك��ردن اين طرح، 
كارگروه عملياتي وي��ژه اي به منظور هدايت كار و 
رفع موانع اجرايي به صورت منظم در بانك مركزي 

تشكيل مي شود.
الزم به ذكر اس��ت كه از ابتداي انتشار اوراق گام در 
بهمن ۱۳۹۹ تا اين تاريخ، در مجموع نزديك به ۲۶ 
هزار ميليارد تومان اوراق گام توسط بانك ها منتشر 
شده است، از كل اوراق منتشر شده، حدود ۱۷ هزار 

ميليارد تومان طي دو ماه اخير منتشر شده است.
در ماه هاي اخير با توجه به اصالح دستورالعمل گام 
و اختياري شدن انتقال آن به بازار سرمايه، افزايش 
سررسيد اوراق، افزايش حد اعتباري بنگاه ها و اجراي 
برنامه هاي آموزشي و ترويجي توسط بانك مركزي، 
اس��تقبال از اين اوراق افزايش يافته اس��ت. عالوه 
بر روند افزايش��ي صدور اوراق گام، تنوع بنگاه هاي 
متقاضي اوراق و عمق زنجيره ها نيز افزايش يافته 
است. در هفته هاي اخير طيف گسترده اي از صنايع 
مختلف از جمله صنايع خودرو، لوازم خانگي، صنايع 
الكترونيك، فلزات اساسي، صنايع شيميايي، صنايع 
غذايي و كشاورزي، صنايع دارويي و فروشگاه هاي 

زنجيره اي از اين اوراق استفاده كرده اند.
انتظار مي رود با توجه فراهم شدن امكان استفاده از 
اوراق گام در معامالت بورس كاال، سهم اين ابزار در 

تأمين مالي سرمايه در گردش توليد افزايش يابد.

رييس جمهور در سخنراني مجمع عمومي سازمان ملل: 

 به دنبال رسيدگی عادالنه به جنایات ترامپ هستيم

نابرابري دركشور افزايش يافته است
رييس مركز پژوهش ه��اي مجلس گفت: صنعت بيمه 
وبيمه اي��ران مي تواندبا طراحي وگس��ترش بيمه هاي 
جديددر چارچوب برنامه هفتم توس��عه به كاهش فقر 
دركشور كمك كند. »بابك نگاهداري« درهمايش بررسي 
عملكرد ۱۱۰ روزه هلدينگ كس��ب وكار سبا با اشاره به 
تدوين چارچوب هاي جديد ونوع نگاهي تازه به توسعه 
كشور دربرنامه هفتم توسعه اظهارداشت: يكي از مباحث 
مهمي كه رهبر معظم انقالب در ابالغ سياست هاي كلي 
برنامه هفتم به آن اشاره خاص كردند، بحث عدالت است. 
هم اكنون ضريب جيني دركشور به چهار درصد رسيده 
واين يعني نابرابري دركشور افزايش يافته است. همچنين 
جمعيت زير خط فقر كشور به ۲۶/۵ ميليون نفررسيده 
وطبقه متوسط كه راهبر توسعه كشور است، الغر شده 
است. براي درمان اين وضعيت يكي از اهرم هاي مناسبي 

كه وجوددارد، صنعت بيمه است.

وي گفت: صنعت بيمه ودرراس آن بيمه ايران كه بخش 
عمده بازاربيم��ه اي كش��وررادراختيار دارد، مي تواند با 
تدوين بيمه هاي جديد وگسترش بيمه هاي موجودمانند 
بيمه ه��اي عمر وزندگ��ي، به كاهش فق��ر كمك كند. 
گسترش اين بيمه ها عالوه براينكه منابع الزم براي توسعه 
س��رمايه گذاري صنعت بيمه دراقتصاد كشوررا فراهم 
مي آورد، مي تواندبه توس��عه آم��وزش، كاهش نابرابري 
هاوافزايش رفاه اجتماعي منجر شود. از همين رو توسعه 
بيمه هاي عمر براي كاهش فقر يكي از محورهاي مهم مورد 
توجه دربرنامه هفتم توسعه است وافزايش ۵۰ درصدي اين 
بيمه ها براي پنج سال آينده هدف گذاري شده است. رييس 
مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه ارتقاي حكمراني 
درصنعت بيمه را دردس��تور كار داريم، اف��زود: افزايش 
شفافيت، نظارت وپاسخگويي درصنعت بيمه، افزايش 
سواد مالي مردم وآشنايي بيشتر افكار عمومي با صنعت 

بيمه جزو برنامه هاي دردست تدوين است. وي با اشاره به 
اينكه چهار چالش وسه پنجره فرصت كشوردرچارچوب 
برنامه هفتم توسعه به عنوان اولويت مورد توجه قراردارد، 
ادام��ه داد: صنعت بيمه كش��ور اگر بخواهد به رس��الت 
خوددرتوسعه كشور عمل كند، بايد نگاهي به اين اولويت ها 
داشته باشدكه يكي از مهم ترين آن، ايجاد منابع مالي از 
طريق شركت هاي سرمايه گذاري مانند همين هلدينگ 
كسب وكارس��با اس��ت. باخلق منابع مالي ازاين طريق 
مي توان ريسك سرمايه گذاري دركشوررا پوشش داده وبه 
فعاالن اقتصادي كشور انگيزه بدهيد. نگاهداري اظهار كرد: 
دربرنامه هفتم توسعه پيش بيني شده است ضريب نفوذ 
صنعت بيمه به هفت درصد برسدواز اين طريق مي توان 
فضاي امني براي كسب وكار ايجاد كرد. چرا كه قراراست 
رتبه فضاي كسب وكار ايران دردنيا از ۱۲۷ كنوني به پله 
۷۷ برسدوصنعت بيمه يكي از اركان اصلي تحقق اين هدف 

اس��ت. اين مقام مسوول با تاكيد برضرورت دانش بنيان 
شدن بيشتر صنعت بيمه وحمايت از شركت هاي دانش 
بنيان گفت: هم اكنون ۰/۹ درصد ارزش افزوده صنايع ما 
مربوط به بخش دانش بنيان است كه صنعت بيمه دراين 
بخش هم مي تواند كمك زيادي به كشور بكند. وي با اشاره 
به نياز كشوربه سرمايه گذاري ونقش صنعت بيمه درتامين 
آن افزود: صنعت بيمه مي تواند بااستفاده از منابع دراختيار 
خود درنقاطي كه كشور نياز به سرمايه گذاري دارد؛ مانند 
شبكه هاي حمل ونقل، راه اندازي كريدورهاي ترانزيتي 
ومانند آن دركرانه هاي خليج فارس ودرياي عمان به كمك 
كشور بيايد. هم اكنون تغييراتي درنظام بين الملل درحال 
ايجاد شدن است وجهت حركت سرمايه به سوي شرق 
است كه متاسفانه يا خوشبختانه، خاورميانه محل رقابت 
ابرقدرت هاخواهد بود. لذا ايران بايد دراين نظام جديد براي 

خود جايابي مناسبي داشته باشد. 

واكنش كانون بانك هاي خصوصي به افزايش كارمزد پيامك تراكنش هاي بانكي
در پي افزايش هزينه پيامك اطالع رساني تراكنش هاي 
بانكي در يك بانك خصوصي، كانون بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوصي نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد.

در اطالعيه كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
آمده است: »به  لحاظ انتشار چگونگي افزايش كارمزد ارسال 
پيامك اطالع رس��اني تراكنش هاي بانكي در رسانه هاي 
مختلف مورخ ۱۴۰۱/۶/۲8 و انتساب نادرست آن به اين 
كانون، به اطالع مي رساند، حسب مفاد بخشنامه مورخ 
۱۳۹۹/۱۱/8 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران منتج 
از مصوبه بيست وچهارمين جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۳ هيات 
عامل بانك مزبور، هزينه ارسال پيامك هاي بانكي مبلغ 
۳۰۰ ريال به اضافه هزينه پيامك يا آبونمان ساالنه متناسب 
با كاركرد مشتري تعيين گرديده است. از اين رو بانك ها 
مي توانند با توجه به تعداد تراكنش هاي انجامي مشتريان 
و هزينه هاي مرتبطه از جمله نرم افزاري، س��خت افزاري 
و اداري نس��بت به هزينه يابي و مطالبه از مشتريان اقدام 

نمايند.
كانون بانك ها و موسس��ات اعتب��اري خصوصي پس از 

ابالغ بخشنامه مزبور كوشش نمود تا با برگزاري جلسات 
متعدد با حضور نمايندگان كارشناس بانك ها و موسسات 
اعتب��اري اعم از دولتي و خصوصي هماهنگ��ي الزم را با 
توجه به  متوسط هزينه هاي انجامي در اين زمينه تعيين 
نمايد. چون علي رغم گذشت زمان مشكالت موجود در 
تمهيد امكانات الكترونيكي تعداد زيادي از بانك ها امكان 
يكسان سازي تعيين هزينه مربوطه را عليرغم افزايش شديد 
آن فراهم ننمود، لذا اين امكان براي بانك ها به وجود آمد تا 
كارمزد مربوطه را حتي با اغماض بخشي از هزينه ها تعيين 
و به مشتريان اعالم نمايند و صرفًا بر اساس رضايت آنان 
اقدام نمايند؛ چراكه هزينه هر پيامك بر اساس قراردادهاي 
منعقده با اپراتور اول مبلغ ۲۶8 ريال و اپراتور ايرانسل مبلغ 
۳۰8 ريال )صرفًا براي تعداد مشخصي از حروف و اعداد( 
مي باشد كه در سال جاري حسب بند يك بخش ط تبصره 
بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰ ريال جهت واريز به حساب 
خزانه به مبالغ مزبور اضافه شده است. از آنجا كه ارسال هر 
پيامك به منظور تراكنش هاي واريز و برداشت با توجه به 
تعداد حروف و اعداد حداقل شامل دو پيامك خواهد شد، 

از اين رو هزينه هر پيامك براي مشتريان محترم صرف نظر 
از هزينه هاي سخت افزاري، نرم افزاري و اداري براي اپراتور 
همراه اول مبلغ ۵۹۶ =۳۰ +۲*۲۶8 و براي اپراتور ايرانسل 
مع��ادل ۶۷۶= ۳۰ +۲*۳۰8 ريال براي بانك ها هزينه در 
بر خواهد داشت كه دليلي بر نادرستي خبرهاي منتشره 
در اين زمينه مي باشد. با توجه به اينكه ارسال پيامك ها و 
پرداخت هزينه اعالم ش��ده از سوي هر يك از بانك ها به 
صرف اعالم موافقت و درخواست مشتريان انجام مي گيرد 
و در صورت عدم رضايتمندي آنان نسبت به بهره مندي از 
خدمت مزبور، هيچ گونه هزينه اي به آنان تعلق نخواهد 
گرفت، اما مش��تريان محترم بانك ها مي توانند همچون 
گذش��ته از خدمات پيامك هاي ورود به اينترنت بانك، 
موبايل بانك، رمز دوم پويا يا س��اير پيام هاي مشابه آنها 
كماكان و رايگان بهره مند گردند.« طبق اين گزارش، روز 
گذشته خبري مبني بر اينكه نحوه محاسبه هزينه پيامك ها 
تغيير كرد، منتشر ش��د كه ماجرا به اين برمي گشت كه 
بانك پاسارگاد به مشتريان خود اعالم كرده بود: »از ابتداي 
سال ۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانك مركزي و با عنايت 

به تعرفه جديد اپراتورهاي تلفن همراه، كارمزد پيامك بر 
اساس تعداد پيامك واريز و برداشت نزد اين بانك محاسبه 
و هر ش��ش ماه يك بار به ازاي هر پيامك ۹۰۰ ريال اخذ 
مي شود.« بانك مركزي در واكنش به اين موضوع اعالم 
كرد كه هيچگونه بخش��نامه اي مبني بر افزايش هزينه 
پيامك بانك ها نداده و آخرين بخشنامه بانك مركزي در 
اين خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر ش��ده و همچنان معتبر و 
الزم االجراست. همچنين بانك پاسارگاد نيز اعالم كرد 
كه بانك مركزي بخشنامه جديدي براي كارمزد پيامك 
تراكنش هاي بانكي نداده و از آنجا كه طبق بررسي ها، بالغ بر 
۷۰ درصد مشتريان بانك پاسارگاد تراكنش هاي محدودي 
در حساب هاي خود داشته اند لذا روش محاسبه كارمزد 
ضرورتاً بايد از آبونمان ساالنه به هزينه هر تراكنش اصالح 
مي شد. اين بانك در ادامه گفته كه روش عادالنه محاسبه 
هزينه هاي مشتريان اقتضا مي كرد، عملكرد هر مشتري 
جداگانه مبناي محاس��به و اعمال كارمزد قرار گيرد كه 
در اين روش پيش بيني مي شود هزينه بيش از ۷۰ درصد 

مشتريان كاهش يابد.

سكه 14 ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد 

مهلت ايفاي تعهدات ارزي ۱۴۰۰ تا پايان آذرماه تمديد شد
گروه بانك و بيمه | 

روز چهارشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ قيمت دالر در بازار 
آزاد به ۳۱۶۵۰ تومان رسيد و به دنبال اعالم هر اونس 
طال به قيمت ۱۶۷۶ دالر، قيمت سكه به ۱۴ ميليون و 
۲۰۰ هزار تومان معامله شد.   قيمت سكه طرح جديد 
)چهارشنبه، ۳۰ شهريورماه( با 8۰ هزار تومان كاهش 
نس��بت به روز گذشته به نرخ ۱۴ ميليون و ۲۰۰ هزار 
تومان معامله شد.س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم 
بدون تغيير قيمت نس��بت به روز گذشته، به نرخ ۱۳ 
ميليون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم 
سكه هشت ميليون تومان، ربع  سكه پنج ميليون تومان 
و سكه يك گرمي ۳ ميليون تومان قيمت خورد. عالوه 
بر اي��ن، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به 
يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طال پن��ج ميليون و ۶۳۵ هزار تومان ش��د.بهاي انس 

جهاني يك هزار و ۶۷۳ دالر و 8۹ سنت بود.

   قيمت دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي كاهش يافت

هر دالر )چهارشنبه، ۳۰ ش��هريورماه( در صرافي هاي 
بانكي با 8۲ تومان كاهش قيمت نسبت به روز گذشته 
با ن��رخ ۲8 هزار و ۷۴۱ تومان به فروش رس��يد.هر يورو 
نيز در صرافي هاي بانكي ب��ا ۱۰۶ تومان كاهش قيمت 
نسبت به روز گذشته با نرخ ۲8 هزار و ۷۲8 تومان معامله 
شد.قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي ۲8 

ه��زار و ۴۵۷ تومان و نرخ خريد هر ي��ورو نيز ۲8 هزار و 
۴۴۲ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، نرخ اسكناس دالر در 
بازار متش��كل ارزي ۲8 هزار و ۳۶۴ تومان و نرخ فروش 
در صرافي ها ۲8 هزار و ۶۲۲ تومان و همچنين نرخ يورو 
۲8 هزار و ۳۴۹ توم��ان و نرخ فروش آن ۲8 هزار و ۶۰۷ 
تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت 
امروز، حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و 8۰۹ تومان فروخته 
و حواله دالر به بهاي ۲۷ هزار و ۱۰۳ تومان معامله شد. 

از س��وي ديگر، با تصميم كميته اقدام ارزي، كساني كه 
به تعهدات ارزي س��ال ۱۴۰۰ خود عم��ل نكرده اند، تا 
پاي��ان آذر ۱۴۰۱ مهلت دارند با عم��ل به اين تعهدات 
از معافيت هاي مالياتي بهره مند شوند. مطابق آخرين 
مصوبه كميته اقدام ارزي، با توجه به پايان مهلت ايفاي 
تعهدات ارزي حاص��ل از صادرات س��ال هاي ۱۳۹8 و 
۱۳۹۹ در پاي��ان روز ۳۱ ش��هريور ۱۴۰۱، پروانه هاي 
اين دس��ته از صادركنندگان پس از پايان مهلت تعيين 

شده مسدود مي شود. همچنين چنانچه صادركنندگان 
س��ال هاي فوق حسب مستندات و داليل قابل پذيرش 
مان��ع ايفاي تعهدات ارزي، درخواس��ت خود را تا تاريخ 
۳۰ دي ماه ۱۴۰۱ به دبيرخانه كميته اقدام ارزي ارسال 
كنند، درخواست هاي مربوطه بررسي و منوط به احراز 
مراتب فوق، فرصت ايفاي تعهدات ارزي و ارتقاي نسبت 
برگشت ارز داده مي شود. بديهي است اعطاي اين مهلت 
مشمول بهره مندي از معافيت هاي مالياتي نخواهد شد. 
در مصوبه اي ديگر نيز مقرر شد كه ايفاي تعهدات ارزي 
حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ تا پايان آذر ۱۴۰۱ جهت 

بهره مندي از معافيت هاي مالياتي تمديد شود

   انتظار بازار طالي جهاني 
پشت چراغ قرمز نرخ بهره

در حالي كه سرمايه گذاران براي افزايش شديد نرخ بهره 
امريكا آماده مي شوند، قيمت طال ثابت ماند. قيمت طال 
چهارشنبه نزديك به پايين ترين سطح اخير خود باقي 
ماند زيرا س��رمايه گذاران براي احتمال افزايش مجدد 
نرخ بهره از س��وي فدرال رزرو امري��كا در تالش براي 
مهار تورم فزاينده آماده مي شوند. بهاي هر اونس طال تا 
ساعت ۷ و ۱8 دقيقه صبح به وقت شرقي با ۰.8 درصد 
افزايش به ۱۶۶۵ دالر و ۷۰ س��نت رسيد و قيمت طال 
در ب��ازار معامالت آتي امريكا با ۰.۰۵ درصد افزايش به 
۱۶۶۶ دالر و ۷۰ سنت رسيد. قيمت طال به پايين ترين 
سطح آن در بيش از دو سال اخير در هفته گذشته رسيد.

ميثم خسروي، مدير گروه پول
و بانك مركز پژوهش هاي مجلس

فرار از ريال را جدي بگيريم
مدير گروه پول و بانك مركز پژوهش هاي مجلس گفت: 
اگر مي خواهيم جلوي فرار مالياتي، پولشويي، سوداگري 
و... را بگيريم مس��تلزم اين است كه بر ريال حكمراني 

خوبي داشته باشيم.
ميثم خسروي، مدير گروه پول و بانك مركز پژوهش هاي 
مجلس در گفت وگ��و با خبرنگار ايِبن��ا درباره تحريم 
مبادالت پولي اظهار كرد: يكي از اصلي ترين تحريم هايي 
كه اثربخشي بسياري نسبت به تحريم مبادالت تجاري 

داشت، تحريم مبادالت مالي بود.
وي ادامه داد: نسل جديد تحريم ها بر اين حوزه متمركز 
شده بود و تحريم بانك ها و بانك مركزي و قطع دسترسي 
بانك ها به س��وئيفت و ... عمال زيرساخت و زمينه هاي 
تعامالت بين المللي و نقل و انتقال پول ما را دچار خلل 
كرد كه خود را در قالب افزايش هزينه هاي تعامالت براي 

همه تجار نشان داد.
خسروي با تاكيد براينكه طبيعي اس��ت اين افزايش 
هزينه ها مس��تلزم چاره انديشي اس��ت، تصريح كرد: 
يكي از روش هاي بهبود شرايط، پيمان هاي پولي دو يا 
چندجانبه است و شرط الزم آن اين است كه تعامالت 
تجاري متناسب داشته باشيم يعني اين روش براي ما 
روشي است در تعامل با كشور هايي كه تراز تجاري تقريبا 

متناسبي داريم.
مدير گروه پول و بانك مركز پژوهش هاي مجلس افزود: 
فرض كنيد اگر ما با كشور عراق تراز تجاري بيش از حد 
مثبت داريم؛ اين روش صرفا در حداقل صادرات و واردات 
جواب مي دهد؛ يعني اگر واردات ما ۲۰۰ واحد و صادرات 
ما ۵۰۰ واحد است، مي توانيم تا سقف ۲۰۰ واحد از اين 
روش استفاده كنيم. به جاي اينكه به ازاي هر تراكنش به 
يك ارز جهانروا براي تسويه معامالتمان متوسل شويم، 
تا سقف اين ۲۰۰ واحد با پول دو كشور تعامل و تسويه 

انجام خواهد شد.
وي تاكيد كرد: مهم ترين مزيت آن هم اين است كه در 
شرايطي كه به ازاي هر تراكنش مالي، هزينه اي به تجار 
تحميل مي شود، طبيعي است كه اگر با اين روش هزينه 
را كاهش دهيم شاهد تسهيل صادرات و واردات خواهيم 

بود كه كمك كننده خوبي تلقي مي شود.

شكستن قفل تحريم ها با حضور
در سازمان هاي همكاري منطقه اي

امروز به كشور هاي مختلف 
ثابت شده بايد از دالر عبور 
كنند چ��را كه ه��ر لحظه 
ممكن است به داليل واهي 
امري��كا، مش��مول تحريم 
شوند به همين دليل به نظر 
مي رسد كشور هاي شرقي 
به طور جدي به دنبال حذف 
و شكس��تن دالر در مب��ادالت خود هس��تند. دولت 
گذشته در 8 سال فعاليت خود تالش كرد تا محدوده 
ارتباطات و تعامالت اقتصادي و تجاري ايران با غرب 
به خصوص كش��ور هاي اروپايي را گسترش دهد كه 
متاس��فانه بنا به بي مهري و بي توجه��ي دولت هاي 
اروپايي براي توسعه روابط اقتصادي با ايران اين مساله 
محقق نشد. تالش هاي دولت كنوني در مساله توافق 
برج��ام و احياي حقوق مردم نيز متاس��فانه به دليل 
كارشكني هاي غربي ها به سركردگي امريكا تاكنون به 
ثمر ننشسته است لذا تغيير نگاه ايران براي همكاري با 
كشور هاي ديگر يك امر مهم و حياتي است. بايد قبول 
كنيم غربي ها متعهد نيستند؛ بنابراين اصل، سياست 
راهبردي دولت كنوني در راستاي عدم محدودسازي 
سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي به كشور هاي 
غربي، سياست قابل توجهي اس��ت چرا كه منجر به 
ارتباط گيري بيش��تر اقتصادي با كشور هاي مختلف 
مي شود. سفر خارجي رييس جمهور براي پيوستن و 
تكميل عضويت دايمي ايران در سازمان همكاري هاي 
ش��انگهاي تدارك ديده شد كه دستاورد آن عضويت 
رسمي دراين سازمان شد. با توجه به اينكه كشور هاي 
عضو شانگهاي و بريكس حدود ۷۰ تا 8۰ درصد اقتصاد 
جهاني را تش��كيل مي دهند، طبيعتا حضور ايران در 
چنين گروه هايي به شكس��تن قفل تحريم ها منجر 
مي ش��ود، به اين دليل كه به واسطه پيوستن ايران به 
سازمان همكاري ش��انگهاي، ما به حجم عظيمي از 
تبادالت دنيا مي پيونديم، ل��ذا در چتر حمايتي اين 
گروه ها مي توانيم به حقوق خود در اقتصاد بين الملل 
برسيم. پيوستن به سازمان همكاري هاي شانگهاي 
فصل جديدي در روابط اقتصادي ايران باز مي كند به 
نحوي كه اين پيام را به كشور هاي غربي صادر مي كند 
كه ايران داراي ديپلماسي قوي است به طوري كه ظرف 
مدت يكسال گذشته توانسته در سازمان همكاري هاي 
شانگهاي به صورت رسمي و دايمي عضو شود. امروز 
بر كش��ور هاي مختلف ثابت ش��ده بايد از دالر عبور 
كنند چرا كه هر لحظه ممكن اس��ت به داليل واهي 
امريكا، مش��مول تحريم شوند به همين دليل به نظر 
مي رسد كشور هاي شرقي به دنبال حذف و شكستن 
دالر در مب��ادالت خود و جايگزيني ارز هاي دو جانبه 
يا ارز هاي مشترك هستند. دالرزدايي اولين راهبرد 
دور زدن تحريم ها و كاهش قدرت امريكا در اعمال زور 
عليه ملت هاست. به نظر مي رسد اگر با سرمايه گذاري 
مناسب ريلي، جاده اي و دريايي روي عوايد همكاري 
در اين سازمان و افزايش صادرات تالش و تمركز كنيم 
در سال هاي آينده پنجره هاي گشايش هاي اقتصادي 
به روي مردم باز مي شود. همچنين دولت با ارايه اليحه 
بودج��ه ۱۴۰۲ در چند ماه آين��ده مي تواند با تمركز 
برافزايش تعامالت خارجي به ويژه وصول درآمد هاي 
نفتي در تنظيم اليحه بودجه تاثيرگذار باشد به طوري 
كه شاهد برداش��تن يك گام موثر در حوزه سياست 

خارجي و اقتصاد داخلي باشيم.

رحمان سعادت



اين روزها اخبار زيادي مبني بر افزايش پايه هاي مالياتي 
از سوي وزارت اقتصادي منتشر مي شود. در تازه ترين 
خبر هم اعالم شده است حساب هاي تجاري از خدمات 
ويژه بانكي بهره مند مي شوند و حساب هايي كه مشكوك 
به تجاري باشند، مشمول ماليات خواهند شد. برخي 
ناظران اقتص��ادي بر اين باورند ك��ه افزايش پايه هاي 
مالياتي موجب كاهش التهاب در بازارهاي موازي با بازار 
سرمايه خواهد شد و دادوستدهاي سوداگرانه را كاهش 
خواهد داد، اما اين ديدگاه تا چه ميزان صحيح است؟ آيا 
ماليات بر بازار هاي موازي منجر به رونق بورس مي شود؟

در راستاي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه 
موديان، بانك مركزي به تازگي دس��تورالعمل ناظر بر 
حساب س��پرده تجاري و خدمات بانكي مرتبط با آن 
را براي اجرا به شبكه بانكي ابالغ كرده كه بر اساس آن 
تمامي حساب هاي س��پرده بانكي اشخاص حقوقي، 
حساب تجاري محس��وب مي ش��وند، اما انتشار خبر 
ماليات ستاني از حساب هاي تجاري سواالت زيادي را 
مطرح كرده است. از جمله اينكه اين حساب ها قرار است 
چگونه شناسايي شوند و در نهايت اين طرح چه آثاري بر 
اقتصاد و بازارهاي مالي و سرمايه گذاري خواهد داشت. 
حساب ها به تفكيك مشخص هس��تند، اما اينكه چه 
كساني شامل اين قانون مي شوند هنوز مورد سوال است.

   نااطميناني از آينده بازار سهام
علي رحماني كارشناس اقتصادي در اين باره گفت: تفكيك 
حساب هاي شخصي و تجاري اقدام خوبي است كه منجر 
به شناسايي كساني كه در قالب شخصيت حقيقي فعاليت 
مي كنند و فعاليت آنها تجاري محسوب مي شود، خواهد 
شد. وي افزود: در نهايت اين موضوع به شناسايي ماليات 
نيز كمك مي كند؛ افرادي كه سود هاي قابل  توجه و توانايي 
پرداخت ماليات نيز دارند. رحماني تاكيد كرد: با اين حال 
اما اين احتمال وج��ود ندارد كه در پ��ي دريافت چنين 
ماليات هايي افراد كسب و كار خود را براي حضور در بازار 
سهام رها كنند. وي افزود: برخي كسب و كار ها به واسطه 
شرايط بد اقتصاد تعطيل شده است. به طور مثال شركتي 
كه مشغول بسته بندي گوشت بود به دليل كم شدن تقاضا 
در اين محصول تعطيل شده و اين به معناي اين است كه 
شرايط اقتصادي طوري است كه بسياري از كسب و كار ها 
حتي قادر به پوشش هزينه هاي خود نيستند. اين استاد 
دانشگاه در گفت وگو با بورس نيوز عنوان كرد: حتي در 
چنين شرايطي هم نمي توان انتظار داشت كه افراد به 
سمت بورس مهاجرت كنند. وي تاكيد كرد: شرايط 
بازار نيز چندان مطلوب نيس��ت و هيچ اطميناني از 
جانب دولت وجود ندارد. رحماني بيان كرد: هر لحظه 
ريسك جديد به بازار اضافه مي شود و گشايشي در 
حوزه سياس��ي و بين المللي رخ نمي دهد. تمام اين 

موارد عالمت مثبتي براي ورود افراد نيست.

   تفاوت سرمايه گذاران بورسي
و فعاالن بازارهاي موازي

رحماني تصريح كرد: س��رمايه گذاران در بورس با ديگر 
فعاالن اقتصادي كه حس��اب آنها تجاري است و در حال 
كسب و كار هستند، تفاوت هاي زيادي دارند. وي افزود: در 
اين بين اشخاصي هستند كه در ارز و طال فعاليت دارند و اين 
افراد حساب هاي خود را به خارج از كشور منتقل مي كنند؛ 

چراكه افرادي در كش��ور هاي اطراف به س��ادگي افتتاح 
حساب انجام داده اند و عده اي هم به صورت حرفه اي در 
رمزارز ها فعاليت دارند. اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: 
با وجود س��هولت در اين نوع معامالت ممكن است وضع 
چنين ماليات هايي فقط منجر به خروج سرمايه از كشور 
شود. وي اظهار كرد: اميد است دولت فضاي كسب و كار را 
در نظر بگيرد. آمار ها حاكي از آن است كه هدف گذاري ها 
محقق نشده و نياز به تغييرات و واقع بيني هاي بيشتري 

در حوزه اقتصاد است. فضاي كسب و كار بايد بهبود يابد.

   دردي از بورس دعوا نمي شود
دراين بين عل��ي خسروش��اهي، ريي��س هيات مديره 
سبدگردان كارا تشريح كرد: اخذ ماليات از معامالت در 
هر بازاري ضد مشوق س��رمايه گذاري است، اما از سوي 
ديگر عدم اعتماد در بورس باعث مي ش��ود كه نقدينگي 
به س��مت بازار سهام تغيير مس��ير ندهد. عالوه بر عدم 
اعتماد، ابهامات و مشكالت موجود در بازار سرمايه مرتفع 
نشده است، درنتيجه اگر در ديگر بازار ها ماليات اخذ شود 
منجر به ورود نقدينگي به بازار س��هام نمي ش��ود. وي با 
بيان اين مطلب كه طرح سهامدار حرفه اي اقدام خوبي 
است، تشريح كرد: مطابق با مصوبه هيات مديره شركت 
فرابورس ايران، سرمايه گذار حرفه اي اشخاص حقيقي 
يا حقوقي هس��تند كه حداقل يكي از ش��رايط اعالمي 
فرابورس را داشته باشند. دراين بين، به نظر مي رسد اگر 
سهام با قيمت و حجم هاي مختلف به سهامدار حرفه اي 
ارايه شود، بهتر است. شروط احراز سهامدار حرفه اي نيز 
ناقص اس��ت، يعني اقدامي درست به نحوي غلط انجام 
مي شود. به عنوان مثال صندوق سرمايه گذاري كه مدير 
آن نهاد مالي است، خود نهاد مالي مدير سبد نيز است 
كه اين موضوع يكي از نواقص اين طرح به شمار مي رود. 

وي در پايان با اظهار بي اطالعي از اختالل در س��امانه 
معامالت برخي كارگزاري ها گفت: سامانه معامالت 
از حداقل هاي بازار سرمايه است و در صورت اختالل 
در آن بورس حداقل هاي خود را هم از دست مي دهد.

   بازار از دريچه معامالت
همچنان بورس دليلي براي بازگش��ت ن��دارد و كما في 
الس��ابق به افت ادامه مي دهد.ج��داي از فضاي برجامي 
هميش��ه مبهم، مي ت��وان اذعان كرد كه جلس��ه امروز 
ف��درال رزرو از متغيره��اي تاثيرگذار بازار دي��روز بود.

چرا كه گزارش ها حاكي از افزاي��ش احتمالي ۰.۷۵و يا 
حت��ي ۱درصدي نرخ بهره در امريكا اس��ت كه منجر به 
كاهش قيمت هاي جهاني مي ش��ود ك��ه خود مي تواند 
باعث فش��ار بر نمادهاي كاموديتي در بازار بشود. ارزش 
معامالت خرد هم همچنان پايين اس��ت گرچه قيمت 
دالر به سمت س��قف تاريخي خود درحال حركت است 
اما به نظر مي رس��د نمي توان در كوتاه مدت و به تنهايي، 
دالر را فاكتور تغييردهنده روند ش��اخص كل دانس��ت.

بنابراين ش��اخص كل آخرين روز معامالتي شهريور را 
با افتي۱۱هزار و ۸۳۰واحدي س��پري ك��رد و نهايتا در 
س��طح يك ميليون و هزار واحدي به كار خود پايان داد.

شاخص هم وزن نيز با ۲هزار و ۲۳۲ واحد كاهش همراه 
بود.»فارس«، »كگل«، »فوالد« و »تاپيكو« بيش��ترين 
تاثير بر شاخص را داشتند. در پايان امروز ارزش معامالت 
خرد هم حدودا به بيش از ۲ه��زار و۱۵۰ ميليارد تومان 
رس��يد و حقيقي ها بيش از ۲۴۰ ميلي��ارد تومان از بازار 
خارج كردند. »صباح« با ۳۰، »ماديراح « با ۷ و »فوالد« 
با ۶.۵ ميليارد تومان بيشترين ورود و »خصدرا« با ۱۲ و 
»بپاس« با۱۱و »خودرو« با ۱۰.۵ميليارد تومان بيشترين 
خروج را ثبت كردند. در ميان صنايع، سرمايه گذاري ها با 

۱۳ ميليارد تومان بيشترين ورود و محصوالت شيميايي 
با ۴۴ ميليارد تومان بيشترين خروج را به ثبت رساندند. 
بازدهي شاخص كل بورس در هفته آخر شهريور منفي 
۲.۴۵ درصد بود. بازدهي ماهيانه شاخص در شهريور ماه 
نيز معادل منفي ۴.۸۷ درصد به ثبت رس��يد كه نشانگر 
باالترين ريزش ماهيانه ش��اخص از ابتداي سال تاكنون 
است. بازدهي ماهيانه شاخص هم وزن نيز معادل منفي 
۰.۳۲ درصد به ثبت رس��يد. بازدهي بورس در تابستان 
۱۴۰۱ نيز منفي ۱۲ بود، از همين رو است كه بسياري از 
سهامداران معتقدند روزهايي كه بورس در تابستان امسال 
تجربه كرد يكي از وخيم ترين اوضاع بازار در سال هاي اخير 
بوده است. بازار سرمايه هفته آخر تابستان را در شرايطي 
به اتمام رساند كه بازدهي شاخص كل در شهريور ۱۴۰۱ 
معادل منفي ۴.۸۷ درصد بود. س��هامداران بورس��ي در 
هفته هاي اخير اعتراضاتي را نسبت به روند كنوني بورس 
ترتيب داده اند. اهالي بازار سرمايه معتقدند دولت ابراهيم 
رييسي سياست هاي مخربي را اتخاذ كرده كه باعث برهم 
خوردن تعادل بورس شده است. روند بازار سهام در سه 
ماهه اخير به نحوي بوده كه سهامداران در هفته جاري 
شاهد ركوردزني مداوم شاخص در قعر سال ۱۴۰۱ بودند. 
تا پيش از شهريور شاخص كل بورس تهران با ثبت رقم 
يك ميليون و ۳۹۰ هزار واحدي در فروردين گذشته هرگز 
پايين تر از اين سطح نرفته بود. اما اين روند در ماه جاري 
شكسته شد و شاخص كل به محدوده يك ميليون و 
۵۵ هزار واحدي هم سقوط كرد. با اين اوصاف به نظر 
مي رس��د بازار در نيمه دوم س��ال هم شرايط چندان 
جالبي نداشته باشد. البته اين گمان مي رود كه در نيمه 
دوم پاييز سال جاري گشايش هايي در زمينه برجام 
رقم بخورد. اگر چنين اتفاقي رخ دهد مي توان نسبت 
به روند بازار در زمستان و فصل سرد سال اميدوارتر بود.
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واگذاري سهام
ايران خودرو و سايپا

ايسنا| احس��ان خاندوزي درباره مساله واگذاري 
سهام دو خودروساز بزرگ كشور كه از درخواست هاي 
جدي رييس جمهور هم بوده است تصريح كرد كه اين 
دستور در حال پيگيري است و كارگروه مشتركي بين 
وزارت اقتصاد و صمت ايجاد شده است تا بهترين اثر 
را بر بهره بروري صنعت خودرو داشته باشد. رويكرد 
دولت در مساله خصوصي سازي نگاه كسب درآمدي و 
بي توجهي به تبعات و آينده بنگاه واگذار شده، نيست. 
وزير اقتصاد افزود: از اين رو تالش داريم با دقت و تامل 
چارچوب چهار بندي را بين دو وزارت صمت و اقتصاد 
جمع بندي كنيم. از طرف وزارت صمت آقاي منطقي 
و از سمت وزارت صمت، سازمان خصوصي سازي 
وظيفه ايجاد چارچوب چهار بندي را دارند. حتما اين 
چارچوب را در معرض اظهارنظر صاحب نظران قرار 
مي دهيم تا گام هاي دولت در حوزه خصوصي سازي 
به عنوان اولين گام هاي دولت در اين عرصه كارنامه 
موفق در حوزه صنعت خودروس��ازي در سال هاي 
آينده داشته باشد. وي گفت: مساله تنظيم گري 
صنع��ت خودرو و چاره جويي ب��راي قيمت هاي 

دستوري از مسائل مهم در اين راستاست.

سومين ملك شهرداري به ارزش
۱۵ ميليارد تومان به بورس كاال مي آيد

ف�ارس| ابوالفضل ف��الح، معاون ش��هردار تهران 
درباره فروش سومين ملك شهرداري در بورس كاال 
اظهار كرد: ايجاد ش��فافيت مالي يكي از مهم ترين 
رويكردهاي جديد معاونت مالي و اقتصاد ش��هري 
شهرداري تهران است، كه در نهايت منجر به واگذاري 
و عرضه امالك در بورس ش��د. وي با اشاره به اينكه 
بورس كاال هم اكنون سالم ترين ابزار معامله محسوب 
مي شود، افزود: تسريع فرآيند واگذاري قطعي ملك 
به ۲ ماه، مولدسازي و شفافيت از مزاياي استفاده از 
ظرفيت بورس كاال براي عرضه امالك ش��هرداري 
تهران اس��ت. فالح تصريح كرد: بر اس��اس اولويت، 
واحدهاي مسكوني، تجاري و اداري قابل بهره برداري 
و تحت تملك شهرداري، با قابليت انتقال سند مالكيت 
را در بورس عرضه مي كنيم، با توجه به ظرفيت باالي 
بورس كاال در مستندسازي كيفيت واگذاري و عرضه 
ش��فاف امالك، قص��د داريم با تعام��ل و هماهنگي 
مسووالن بورس، از اين ابزار براي واگذاري دارايي هاي 
غيرمنقول شهرداري تهران بيشتر بهره ببريم. وي با 
بيان اينكه در گذشته فروش امالك از طريق تهاتر با 
طلبكاران و مزايده صورت مي گرفت تصريح كرد: اما 
در دوره مديريت جديد ش��هري، از ابزار جديدي به 
نام بورس در فروش امالك اس��تفاده مي كنيم، چرا 
كه حضورمان در بورس كاال باعث افزايش شفافيت 
و كشف قيمت واقعي ملك خواهد شد. همچنين در 
برنامه چهارم، شهرداري مكلف شده بود كه به بورس 
كاال وارد شود؛ اما تا اين دوره از مديريت شهري به اين 
مساله توجه نش��ده بود و اكنون با استفاده از بورس 
كاال به عنوان يكي از روش هاي فروش، در نظر داريم 
بخشي از تعهدات غيرنقد خود را از اين طريق كسب 
كني��م. وي در خصوص قيمت گذاري امالكي كه در 
بورس كاال عرضه مي شوند، بيان كرد: قيمت گذاري در 
بورس كاال و مزايده همواره يك سطح پايين تر از قيمت 
واقعي است، تا شرايط رقابتي ايجاد شود، كه اميدواريم 
با عرضه امالك در بورس كاال، ظرفيت كشف قيمت 
صحيح ُرخ دهد. فالح در خاتمه گفت: پيمانكاران و 
اشخاص حقيقي و حقوقي هم مي توانند، تا قبل از روز 
عرضه با بازديد از امالك و بررسي قيمت منطقه اي، 
از قيمت واقعي ملك مطلع ش��وند. گفتني است؛ 
سومين ملك شهرداري تهران به ارزش ۱۵ ميليارد 

تومان در تاالر شيشه اي بورس كاال قرار گرفت.

دولت گوش شنوا ندارد
فرداي اقتص�اد| حمزه كريمي، م��درس بازار 
سرمايه گفت: ناشران بورسي اعتراض هاي خود را 
به شكل هاي مختلف به گوش دولت مي رسانند، اما 
دولت گوش شنوايي به اعتراض ناشران ندارد. وي 
افزود: عالوه بر ناشران، سهامداران نيز از كانال هاي 
مختلف از جمله رسانه ها مطالبات خود را به گوش 
دولت مي رسانند، همچنين تحليلگران و كاركنان 
بازارهاي مالي به شكل هاي مختلف اعتراض خود را 
به گوش دولت مي رسانند، اما كسي صداي اين افراد 
را نمي شنود.اين كارشناس بازار سرمايه ابراز داشت: 
در ايران دولت قدرت بسيار زيادي دارد و اقتصاد ما 
دولتي است. ضمن اينكه دولت ابزارهاي زيادي دارد 
كه با اين ابزارها مانع مي شود تا اعتراض ناشران به 
جايي برسد، زيرا دولت از هر ابزاري استفاده مي كند 
تا صداي ناشران شنيده نشود. اين تحليلگر بازارهاي 
مالي عنوان كرد: بس��ياري از شركت هاي بورسي 
و هيات مديره آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
توسط دولت انتخاب مي شوند و مدير يك شركت كه 
حقوق او را دولت پرداخت مي كند، هرگز عليه دولت 
حرف نمي زند. كريمي گفت: در اين ش��رايط نياز 
است تا فعاالن بازار سرمايه يك هماهنگي جمعي 
را تدارك ببينند، تا يك اعتراض دسته جمعي شكل 
بگيرد و بتوان به دولت فشار وارد كرد تا دستش را 
از جيب ناش��ران خارج كند. اين كارش��ناس بازار 
سرمايه بيان داشت: يكي از روش هايي كه ناشران 
مي توانند اعتراض خود را به گوش دولت برسانند 
و حتي اين اعتراض واقعا اثرگذار باشد، اين است 
كه مديران ش��ركت هاي بورسي اعتراض خود را 
به نمايندگان مجلس منتقل كنند و تا نمايندگان 
مجلس با مصوبات خود مانع از فشار دولت بر بازار 
سرمايه شوند.حمزه كريمي در پايان تاكيد كرد: 
دولت قوه مجريه اس��ت و بايد قانون را اجرا كند 
و اگر قانون را اجرا نكرد، متخلف شناخته شده و 
بركنار خواهد شد. بنابراين مجلس اين توانايي را 
دارد تا احقاق حقوق ناشران را به سرانجام برساند.

شرايط براي عرضه زغال سنگ 
در رينگ صادراتي مهيا است

روزنام�ه ايران| با اع��الم خبر آزادس��ازي صادرات 
زغال س��نگ از طرف رييس انجمن زغال سنگ ايران، 
سهام نمادهاي اين صنعت نيز در بورس با افزايش قيمت 
قابل توجهي روبرو شد و طي دو روز بيش از ۱۱.۵ درصد 
رشد كرد. موضوعي كه با توجه به سازوكار قيمت گذاري 
و روند غير شفاف مبادالت اين محصول، شائبه هايي را 
در خصوص نحوه فروش و قراردادهاي شركت ها براي 
صادرات اين محصول ايجاد كرده است. امري كه از نظر 
مديرعامل بورس انرژي ايران، با عرضه زغال سنگ در 
رينگ هاي داخلي و صادراتي، مرتفع خواهد شد و عرضه 
اين محص��ول در بورس ان��رژي مي تواند ضمن اصالح 
ساختار قيمت و كاهش ريسك هاي عملياتي شركت ها، 
شفافيت را نيز به بازار اين محصول بازگرداند. علي نقوي 
در اين خصوص، با اشاره به اين موضوع كه شركت هاي 
زغال س��نگ جزو اولين گروه هايي بودند كه معامالت 
محصوالت آنها در بورس انرژي آغاز ش��د، گفت: اما در 
ادامه شركت هاي زغال سنگ و انجمن زغال سنگ ايران 
از سازوكار ش��فاف بورس رويگردان شدند و عدم تداوم 
عرضه از طرف آنها باعث ش��د تا بازار تقاضاي پايداري 
نيز در ايران براي اين محصول ش��كل نگيرد. وي افزود: 
در تمام اين سال ها با وجود پيگيري هاي صورت گرفته 
از طرف بورس انرژي براي عرضه مستمر زغال سنگ و 
ايجاد شفافيت در تجارت اين كاال، اما برخي شركت ها 
و انجمن زغال سنگ از اين امر خودداري كردند و تنها 
شركت هاي معدودي در مقاطع مختلف اقدام به عرضه 
از طريق سازوكار بورس انرژي كردند. نقوي ادامه داد: با 
پيگيري هاي صورت گرفته از طرف نهادهاي قانونگذار 
و بورس انرژي، وزارت صمت در سال گذشته عرضه اين 
محصول را از طريق بورس ان��رژي ابالغ كرد اما به رغم 
هماهنگي و همكاري بورس انرژي با انجمن زغال سنگ 
براي اجراي مصوبه وزارت صمت، متاسفانه اين مصوبه 
اجرا نشد تا همچنان شفافيت در معامالت اين محصول 
اتفاق نيفتد. نقوي در پاس��خ به اين سوال كه آيا بورس 
انرژي ظرفيت ه��اي الزم براي عرضه زغال س��نگ به 
مقاصد داخلي و صادراتي را دارا است، گفت: هم اكنون 
بورس انرژي اين ظرفيت را داراس��ت تا عرضه تمامي 
محصوالت از جمله زغال سنگ را در تاالرهاي داخلي و 
صادراتي خود در ساختاري شفاف به انجام رساند. وي 
ادامه داد: انجمن و شركت هاي زغال سنگ اين استدالل 
را براي عدم پيگي��ري عرضه هاي خود در بورس انرژي 
مطرح مي كنند كه با توجه به وجود تنها دو خريدار بزرگ 
زغال سنگ در بازار داخلي، نيازي به عرضه اين محصول 
در بورس وجود ندارد. درحالي كه سازوكار بورس انرژي 
نه تنها مي تواند در خصوص ايجاد بازار رقابتي در طرف 
تقاضا به اين ش��ركت ها كمك كند، بلك��ه مي تواند در 
خصوص شفافيت و كاهش ريسك هاي مختلفي كه بر 
سر راه فعاليت هاي اين شركت ها وجود دارد نيز به آنها 
كمك كند. وي افزود: به عنوان مثال موضوع عدم وصول 
مطالبات يكي از چالش هايي است كه در سنوات مختلف 
شركت هاي زغال سنگ با آن دست به گريبان بودند كه 
سازوكار بورس انرژي مي تواند اين موضوع را براي آنها 
مرتفع كند. علي نقوي در پايان ضمن تاكيد بر اين موضوع 
كه ظرفيت هاي الزم براي عرضه محصوالت صادراتي در 
رينگ صادراتي مهياست، گفت: در صورتي كه شركت ها 
عالقه مند باشند مي توانند با استفاده از سازوكار بورس 
انرژي فروش صادراتي ش��فاف و رقابت پذيري داشته 
باش��ند و به دنبال آن از ساير مزايا همچون مازاد درآمد 
ناشي از رقابت، ايجاد بازارهاي صادراتي جديد و تامين 
مالي بهره مند شوند. وي در پايان گفت: با توجه به اينكه 
بخش مهمي از توليدكنندگان زغال سنگ در بورس 
پذيرفته ش��ده اند يا متعلق به شركت هاي پذيرفته 
شده هستند عرضه در بورس سبب افزايش شفافيت 
و حفظ حقوق سهامداران اين شركت ها خواهد شد.

بدنه سازمان بورس
تمايلي به رشد بازار ندارد

رادار اقتصاد | اردوان منتخب كارشناس بازار سرمايه 
درمورد وضعيت بازار سهام اظهار كرد: علت ريزش هاي 
كنوني بازار سهام مربوط به رشد بورس از انتهاي سال 
۹۶ الي ۹۹ است. در حقيقت اكنون در فاز اصالحي پس 
از صعود اين سال ها به سر مي بريم و اغلب مردم به اين 
موضوع توجهي ندارند؛ روند اصالحي بازار پيش بيني 
شده بود و كامال توجيه پذير است. منتخب تشريح كرد: 
البته گمان مي كنم كه عمده اين اصالح به اتمام رسيده 
است و پيش بيني مي ش��ود از آبان ماه به بعد مجددا با 
رشدي مشابه صعود بازار از اسفند ۱۴۰۰ تا ارديبهشت 
۱۴۰۱ رو به رو باشيم اما در حال حاضر بازار كماكان در 
فاز اصالحي قرار دارد و اين روند ادامه دار است. كارشناس 
بازار سرمايه ابراز كرد: شاخص كل بورس در زمان صعود 
ابتداي س��ال ۹۷ در س��طح ۶۹ هزار بود و طي رشد در 
سال هاي مذكور، از اين سطح به محدوده دو ميليون و 
صد هزار واحد رسيد؛ بنابراين عقب گرد آن طبيعي است.   
وي درمورد پرس��ش خبرنگار مبني بر اينكه با توجه به 
شرايط تورمي كشور و صرف شدن زمان طي اين سال ها، 
اصالح ناشي از آن رشد جبران نشده است؟ پاسخ داد: ذاتا 
دو نوع اصالح داريم كه شامل اصالح قيمتي و ديگري 
اصالح زماني )نوس��ان بازار در محدوده و كف و س��قف 
مشخص( مي ش��ود و اگر بازار متناسب با رشدي كه در 
گذشته داشته، قصد اصالح داشته باشد، قطعا شاخص 
ما بايد به محدوده ۷۰۰ الي ۸۰۰ هزار واحد باز مي گشت 
اما اكنون در كانال يك ميليون و چهارصد هزار واحدي 
قرار داري��م و اين عدم ريزش پس از آن رش��د به علت 
گذشت زمان است يعني در عوض اينكه اصالح قيمتي 
قابل توجهي را پشت سر بگذارد، در فاز اصالح زماني فرو 
رفته است و به اين واسطه محدوده ۱.۴ ميليون واحدي 
توانسته آن رشد را كاور كند. منتخب مطرح كرد: اگر 
سابقه بورس تهران را بررس��ي كنيم، خواهيم يافت 
كه عمدتا اصالح هايي با محدوده زماني ۵ ساله تجربه 
كرديم كه از جمله نيز مي توان به رشد بازار طي سال 
۸۸ الي ۹۲ اشاره كرد و پس از آن نيز با سيكل رشد بازار 
از انتهاي سال ۹۶ الي ۹۹ مواجه بوديم و در حال حاضر 
نيز مي توان اصالح بازار را مطابق شكل گيري سيكلي 

و بازه زماني نزديك به همين محدوده متصور بود. 

بازدهي ماهانه شاخص منفي شد

ماليات  به نفع  بورس  است؟

سود ۱۴۰۱ بورس دود شد

دستورالعمل بانك مركزي  براي خريد  از  بورس كاال

۱۸۴ روز از سال ۱۴۰۱ مي گذرد. در حالي كه بورسي ها 
طي دو ماه نخست سال، با رسيدن شاخص كل سهام به 
ابركانال ۱.۶ ميليون واحد اميدوار شده بودند تا روزهاي 
نزولي اين بازار پايان ياب��د، روند تغيير كرد و حاال تمام 
رش��دي كه بورس تهران در س��ال جاري تجربه كرده 
بود، از دس��ت رفته است. پس از آنكه در نوزدهمين روز 
ش��هريورماه، ش��اخص كل بورس تهران ابركانال ۱.۴ 
ميليون واحد را پس از پرسه ۴۱ روزه واگذار كرد، امروز 
نيز افتي ۰.۴۹ درصدي را تجربه كرد تا تمام سودي كه 
اين نماگر در ۶ ماه سپري شده از سال ۱۴۰۱ اندوخته بود 
را از دست بدهد. حاال بازدهي شاخص كل از ابتداي سال 
تاكنون به منفي ۰.۰۱ درصد رسيد. با افت امروز شاخص 
كل س��هام، اين نماگر به نقطه شروع س��ال بازگشت و 

بازدهي آن از ابتداي سال به منفي ۰.۰۱ درصد رسيد.

   بيش از نصف روزها منفي
آنگونه كه آمارها نشان مي دهد در ۱۱۸ روز كاري بورس 
تهران، ۵۷ روز )معادل ۴۸ درصد( شاهد رشد نماگر اصلي 
تاالر شيش��ه اي بوده ايم و در مقاب��ل در ۶۱ روز معامالتي 
)معادل ۵۲ درصد(، ش��اخص كل سهام با عقبگرد روزانه 
مواجه ش��د. ضمن آنكه ميانگين روزانه نوسان اين نماگر 

در ۶ ماهي كه گذشت حدود ۰.۶ درصد برآورد مي شود.

ارزش معامالت خرد س��هام اين روزها در محدوده ۲ هزار 
ميليارد تومان قرار داش��ته و خبر از تداوم ركود معامالت 
در تاالر شيشه اي مي دهد. اين در حالي است كه در اوايل 
خردادماه اين متغير حتي به ۷ هزار ميليارد تومان نيز رسيده 
بود اما با تداوم ترديدها نسبت به پايان روند نزولي، اين متغير 
نيز كاهشي شد و حتي در برخي روزها به سطوح كمتر از 
۲هزار ميليارد تومان نيز نزول است. ميانگين روزانه ارزش 
معامالت س��هام اما در ۱۱۸ روز كاري سپري شده از سال 
۱۴۰۱، حدود ۴۲۵۰ ميليارد تومان بوده است. ميانگين 
روزانه ارزش معامالت س��هام در ۱۱۸ روز كاري س��پري 
شده از سال ۱۴۰۱، حدود ۴۲۵۰ ميليارد تومان بوده است

   چه بر سر بورس آمد؟
اينكه چه شد بازار سهام كه در روزهاي ابتدايي سال 
رو به صعود گذاش��ته بود، تغيير مسير داد و حاال به 
نقطه شروع سال بازگشته، داليل بسياري را مي توان 
مطرح كرد. اما دو عامل اصل��ي اين موضوع را بايد 
در فضاي مذاكرات هس��ته اي و البته چشم انداز نه 

چندان مطلوب بازار كاموديتي ها جست وجو كرد.

   ترديد برجامي در تاالر شيشه اي
يكي از داليل تغيير مسير شاخص كل بورس تهران 

در روزهي س��پري ش��ده از س��ال جاري را مي توان 
افزايش عدم قطعيت ها در فضاي اقتصادي و سياسي 
كش��ور قلمداد كرد. جايي كه در ابتدا از س��رگيري 
مذاكرات هس��ته اي، اميدواري به احي��اي برجام را 
افزايش داده بود اما در ادامه هم طوالني شدن دوره 
انتظار و هم برخي خبرهاي رس��مي و غيررس��مي 
نااميدكننده، ش��رايط را تغيير داد و سهامداراني كه 
در انتظ��ار احياي برجام، آماده بازگش��ت به جريان 
دادوستد سهام بودند، بار ديگر در صف فروشندگان 
حاضر شدند. حاال ديگر از زبان هر كارشناسي مي توان 
شنيد كه يكي از مهم ترين مواردي كه اقتصاد كشور 
و ب��ورس ته��ران از آن رنج مي برد، تحريم هاس��ت. 
تحريم هايي كه رفع كامل آنها مي تواند چاشني رشد 
واقعي شركت هاي بورس��ي و در نتيجه رشد قيمت 
سهام باش��د. افزايش ريسك سرمايه گذاري كه طي 
سال هاي اخير به سبب تحريم به اقتصاد ايران تحميل 
شد، انتظار سهامداران براي كسب سود را افزايش داد 
كه حاصلي جز كاهش نس��بت قيمت به درآمد بازار 
سهام نداشت. احياي برجام اما در وهله اول با كاهش 
ريسك هاي سرمايه گذاري، جذابيت بورس را به رخ 
سرمايه گذاران داخلي و خارجي كشيده و مي تواند 

رونق واقعي را براي اين بازار به ارمغان بياورد.

   ابرهاي تيره بر فراز بازارهاي جهاني
يك��ي از متغيرهايي كه همواره در روند معامالت س��هام 
به خصوص سهام كااليي بورس تهران اثرگذار بوده، روند 
قيمتي فلزات در بازار جهاني است. جايي كه شاهد ارتباط 
مس��تقيم بيش از ۶۰ درصد ش��ركت هاي بازار سهام با 
قيمت هاي جهاني هس��تيم. اين در حالي است كه روند 
رو به رش��د تورم جهاني و قاطعيتي كه فدرال رزرو و ديگر 
بانك هاي مركزي دنيا براي مقابله با شيطان تورم در پيش 
گرفته اند، موجبات ريزش قيمت كاموديتي ها را فراهم كرده 
است. آنگونه كه شاخص كااليي بلومبرگ با پوشش سبد 
متنوعي از مواد خام نشان مي دهد متوسط قيمت كاالها به 
دالر طي ۶ ماه  گذشته افت حدود ۹ درصدي را تجربه كرده 
و از اوج تجربه شده در سال جاري ميالدي نيز ۱۴ درصد 
عقب نشسته  است. اما اهميت اين موضوع در چيست؟ 
بورس ته��ران طي ۱۵ س��ال  اخير با ورود پرش��مار 
شركت هاي بزرگ معدني، فلزي، پتروشيمي و پااليشي 
ارتباط مس��تقيم و مهمي با روند قيمت مواد خام در 
سطح جهاني پيدا كرده است. هر چند انتظار مي رود 
با بهبود حال و روز كرونايي چين و خروج بازار مسكن 
اين كشور از ركود، كاهش آثار تنش هاي ژئوپليتيك و 
البته مهم تر از همه توقف تورم جهاني زمينه رشد تقض 

براي كاموديتي ها و افزايش قيمت آنها را فراهم كند.

بانك مركزي، دستورالعمل استفاده از ابزارهاي اعتباري 
در معامالت بورس هاي كااليي را امروز به ش��بكه بانكي 
كش��ور ابالغ كرد. بر اساس اين دستورالعمل، خريداران 
كاال از بورس ه��اي كااليي مي توانند از ابزارهاي تعهدي 
براي تس��ويه اس��تفاده كرده و وجه آن  را در سررسيد به 
بانك پرداخت كنند. اين دستورالعمل بر مبناي تكليف 
مقرر در بند ع تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با مشاركت 
بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بورس كاال 
تهيه شده است.بر اساس دستورالعمل ابالغي به بانك ها، 
امكان اس��تفاده از ابزارهاي اعتباري مانن��د اوراق گام، 
برات الكترونيكي و اعتبار اسنادي داخلي مدت دار براي 

تسويه معامالت بورس كاال فراهم خواهد شد. اين مساله 
يك گام مهم در جهت توسعه مالي است و مي تواند آثار 
اقتصادي گسترده اي به دنبال داشته باشد. با اين امكان 
جديد، خريداران كاال از بورس هاي كااليي مي توانند از 
ابزارهاي تعهدي براي تسويه استفاده كرده و وجه آن  را 
در سررسيد به بانك پرداخت نمايند. فروشنده كاال نيز 
مي تواند اوراق دريافتي را در بازار ثانويه به فروش رسانده 
يا از همان اوراق، بابت خريد مواد اوليه استفاده كنند. در 
نهايت دارنده نهايي اوراق گام، در سررسيد مي تواند وجه 
اوراق را با تضمين بان��ك صادركننده، دريافت كند. اين 
روش ضمن كمك ب��ه تأمين مالي بنگاه هاي اقتصادي، 

مي توان��د به كاهش ناترازي بانك ه��ا نيز كمك كند. به 
منظور عملياتي كردن اين طرح، كارگروه  عملياتي ويژه اي 
به منظور هدايت كار و رفع موانع اجرايي به صورت منظم 
در بانك مركزي تش��كيل مي شود. الزم به ذكر است كه 
از ابتداي انتش��ار اوراق گام در بهمن ۱۳۹۹ تا اين تاريخ، 
در مجموع نزديك ب��ه ۲۶ هزار ميليارد تومان اوراق گام 
توسط بانك ها منتشر شده است. از كل اوراق منتشر شده، 
حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان طي دو ماه اخير منتشر شده 
است. در ماه هاي اخير با توجه به اصالح دستورالعمل گام و 
اختياري شدن انتقال آن به بازار سرمايه، افزايش سررسيد 
اوراق، افزايش حد اعتباري بنگاه ها و اجراي برنامه هاي 

آموزش��ي و ترويجي توس��ط بانك مركزي، استقبال از 
اين اوراق افزايش يافته اس��ت. عالوه بر روند افزايش��ي 
ص��دور اوراق گام، تنوع بنگاه هاي متقاضي اوراق و عمق 
زنجيره ها نيز افزايش يافته است. در هفته هاي اخير طيف 
گسترده اي از صنايع مختلف از جمله صنايع خودرو، 
لوازم خانگي، صنايع الكترونيك، فلزات اساسي، صنايع 
شيميايي، صنايع غذايي و كشاورزي، صنايع دارويي و 
فروشگاه هاي زنجيره اي از اين اوراق استفاده كرده اند. 
انتظار مي رود با توجه فراهم ش��دن امكان استفاده از 
اوراق گام در معامالت بورس كاال، س��هم اين ابزار در 

تأمين مالي سرمايه در گردش توليد افزايش يابد.



گروه راه و شهرسازي|
اگر چه رصد بازار مس��كن در س��ال 1400 حاكي از 
رشد ماليم قيمت مس��كن و تا حدي تخليه حباب 
قيمتي در طي اين سال بود، اما بازار معامالتي شب 
عيد س��ال گذشته دچار نوسان ش��د. اين نوسان در 
تازه ترين آمارهاي اعالمي از س��وي مركزآمار ايران 
نيز مشهود است به گونه اي كه بنا بر اعالم اين مركز، 
تورم نقطه اي هر متر مربع زمين به 25.4 درصد و تورم 
نقطه اي هر مترمربع آپارتمان به 24.8 درصد افزايش 
يافت. بازار اجاره اما در ادامه تحوالتي كه از مهر و آبان 
سال گذش��ته كليد خورده و تورم ماهانه حدود 50 
درصد را تجربه كرده بود، در زمس��تان سال گذشته 
جهش 60 درصدي را نس��بت به فصل مش��ابه سال 
قبل ثبت كرد. بر اس��اس داده هاي منتشره از سوي 
بانك مركزي، طي ماه هاي گذش��ته قيمت اسمي 
متوس��ط هر متر مربع مسكن رشد داشته است، به 
گونه اي كه از حدود 30 ميليون تومان در اس��فند 
سال گذش��ته، در پايان مردادماه سال جاري روي 
42 ميليون تومان ايستاد. از آنجا كه تورم عمومي در 
اقتصاد مهار نشده و تازه ترين آمارها از تحوالت پولي 
نش��ان مي دهد، نرخ رشد نقدينگي همچنان باالي 
37 درصد است، به نظر نمي رسد كه تورم در ماه هاي 
پيش رو كنترل ش��ود و قدري از نوسان هاي ناشي 
از آن در بازارهاي مختلف و از جمله مسكن كاسته 
ش��ود. از اين رو، اغلب كارشناسان، براي نيمه دوم 
سال، رشد قيمت اسمي مسكن را مقداري كمتر از 

نرخ تورم عمومي پيش بيني مي كنند.

    هر متر زمين در كشور چند؟
بن��ا بر گزارش مركز آمار ايران، در زمس��تان س��ال 
گذشته، متوس��ط قيمت فروش هر مترمربع زمين 
يا زمين س��اختمان مس��كوني كلنگي معامله شده 
از طري��ق بنگاه هاي معامالت ملكي در كل كش��ور 
11 ميليون و 671 تومان با ميانگين مساحت ٢٤٥ 
مترمربع بوده اس��ت، كه نس��بت به فصل قبل، ٦.٨ 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥.٤ درصد 
افزايش داشته است.همچنين تعداد معامالت فروش 
زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي انجام شده 
از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در كشور نسبت 
به فصل قبل 14.8 درصد و نس��بت به فصل مشابه 
سال قبل 15.2 درصد افزايش داشته است.در ميان 
استان هاي كش��ور، بيشترين متوسط قيمت خريد 
و ف��روش يك متر مربع زمين يا زمين س��اختماني 
مسكوني كلنگي معامله شده 38 ميليون و 768 هزار 
تومان با ميانگين مساحت 234 متر مربع در استان 
تهران و كمترين آن 5 ميليون و 757 هزار تومان با 
ميانگين مساحت 227 متر مربع در استان كهگيلويه 
و بويراحمد بوده است. از سوي ديگر، كمترين ميزان 
قيمت خريد و فروش ي��ك متر مربع زمين يا زمين 

ساختمان هاي مسكوني كلنگي در معامالت انجام 
شده در اين فصل مربوط به استان فارس با 100 هزار 
تومان و بيشترين ميزان آن مربوط به استان تهران 
با 26 ميليون و 363 هزار تومان اس��ت. همچنين از 
كل معامالت انجام شده براي فروش زمين يا زمين 
ساختمان مس��كوني كلنگي در كشور در زمستان 
1400، استان فارس با 13.8 درصد داراي بيشترين 
سهم و اس��تان كهگيلويه و بويراحمد با 0.1 درصد 

داراي كمترين سهم است.

    جهش نقطه اي معامالت آپارتمان
به گ��زارش مرك��ز آمار ايران، در زمس��تان س��ال 
گذشته، متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي 
مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي در سطح كل كش��ور 12 ميليون و 797 هزار 
تومان با ميانگين مساحت ١٠٧ مترمربع و متوسط 
عمر بناي ١٣ س��ال بوده اس��ت كه نسبت به فصل 
قبل، ٨.٨ درصد و نس��بت به فصل مشابه سال قبل 
٢٤.٨ درصد افزايش داش��ته است.همچنين تعداد 
معامالت فروش زيربناي مس��كوني انجام ش��ده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در كشور نسبت به 
فصل قبل 8.1 درصد و نس��بت به فصل مشابه سال 
قبل 113.7 درصد افزايش داش��ته است. در ميان 
استان هاي كشور، بيشترين متوسط قيمت خريد و 

فروش يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده 
28 ميليون و 696 هزار تومان با ميانگين مس��احت 
86 متر مربع و متوسط عمر بناي 13 سال در استان 
تهران و كمترين آن يك ميليون و 540 هزار تومان با 
ميانگين مساحت 231 متر مربع و متوسط عمر بناي 
10 سال در استان كهگيلويه و بويراحمد بوده است.

از سوي ديگر، كمترين قيمت خريد و فروش هر متر 
مربع زيربناي مس��كوني در معامالت انجام شده در 
اين فصل مربوط به استان لرستان با 129 هزار و 400 
تومان و بيشترين ميزان آن متعلق به استان تهران با 
27 ميليون و 679 هزار تومان بوده است.همچنين 
در زمستان 1400، از كل معامالت انجام شده براي 
فروش زيربناي مسكوني در كشور، استان تهران با 
35 درصد داراي بيشترين سهم و استان كهگيلويه و 
بويراحمد با 0.03 درصد داراي كمترين سهم است.

    جهش 60 درصدي اجاره بها 
گزارش مركز آمار ايران از تحوالت بازار مس��كن در 
آخرين زمستان قرن همچنين حاكي است، متوسط 
مبلغ اجاره  ماهانه به عالوه سه درصد وديعه پرداختي 
براي اجاره  يك مترمربع زيربناي مس��كوني معامله 
ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در سطح 
كش��ور 36 هزار و 869 تومان با ميانگين مس��احت 
١٠٣ مترمربع و متوس��ط عمر بناي ١٥ س��ال بوده 

است كه نس��بت به فصل قبل ١٦.٣ درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال قبل ٦٠.٩ درصد افزايش داشته 
اس��ت. همچنين تع��داد معامالت اج��اره زيربناي 
مسكوني انجام ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي در كل كشور نسبت به فصل قبل 67.6 درصد 
كاهش و نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل 88.1 
درصد افزايش داش��ته اس��ت.در ميان استان هاي 
 كشور بيشترين متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه 
سه درصد وديعه پرداختي براي اجاره هر متر مربع 
زير بناي مس��كوني معامله ش��ده 84 ه��زار و 973 
تومان با ميانگين مس��احت 81 متر مربع و متوسط 
عمر بناي 15 سال در استان تهران و كمترين آن 10 
هزار و 408 تومان با ميانگين مساحت 132 مترمربع 
و متوس��ط عمر بناي 14 سال در اس��تان خراسان 
جنوبي بوده است. از سوي ديگر، كمترين مبلغ اجاره 
ماهانه به عالوه س��ه درصد وديع��ه پرداختي براي 
اجاره هرمتر مربع زيربناي مس��كوني در معامالت 
انجام شده در اين فصل مربوط به استان سيستان و 
بلوچستان با 600 هزار تومان وبيشترين آن مربوط 
به استان تهران با 877 هزار و 679 تومان بوده است.

همچنين از كل معامالت اجاره زيربناي مس��كوني 
در كشور در زمستان 1400، استان تهران با 28.1 
درصد داراي بيش��ترين س��هم و اس��تان خراسان 

جنوبي با 0.4 درصد داراي كمترين سهم است.
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راه اندازي خودروهاي برقي 
اشتراكي در تهران

مهدي شريفيان، مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و 
مشاركت هاي مردمي ش��هرداري تهران اعالم كرد: با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي و همكاري توليدكننده 
داخلي فعالي��ت 1000 خودروي برقي اش��تراكي در 
تهران آغاز مي شود. او در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: 
بعد از همايش فرصت هاي سرمايه گذاري براي اولين بار 
تفاهم نامه اي با سرمايه گذار بخش خصوصي امضا شد 
تا راه ان��دازي خودروهاي برقي اش��تراكي را كه توليد 
داخل است، شاهد باشيم. در پارت اول اين پروژه 1000 
خودروي برقي اش��تراكي جهت استفاده در محدوده 
مركزي شهر درنظر گرفته شده كه شهروندان در قالب 
كاربر مي توانند مشابه دوچرخه هاي اشتراكي در پايتخت 
از اين خودروهاي برقي با ظرفيت 2 مسافر استفاده كنند. 
اين خودروها فرايند مجوز آن در وزارت صمت در حال 
پيگيري است و ما هم همكاري هاي الزم را با سرمايه گذار 
بخش خصوصي انجام مي دهيم تا هر چه سريع تر اين 

خودروها توسط شهروندان مورد استفاده قرار گيرد.

نرخ كرايه تاكسي هاي
فرودگاه مهرآباد »شناور« شد

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران از اجراي فاز 
اول طرح شناور شدن نرخ كرايه تاكسي ها از فرودگاه 
مهرآباد خبر داد.به گزارش ايس��نا، اسماعيل بيگي با 
بيان اينكه از روز گذشته سه ش��نبه 29 شهريورماه 
جاري، نرخ كرايه تاكس��ي هاي مهرآباد ش��ناور شده 
اس��ت، گفت: در نظر داريم كم كم اين نرخ شناور به 
تاكس��ي هاي خطي تس��ري يابد. او كه در يك برنامه 
تلويزيوني سخن مي گفت، در مورد نحوه شناور شدن 
نرخ كرايه ها با بيان اينكه باركدهاي دو بعدي طراحي 
شده كه مسافران مي توانند به صورت الكترونيك كرايه 
را پرداخت كنند، افزود: بر اس��اس اين طرح، پرداخت 
كرايه در زمان اوج س��فر با زمان عادي متفاوت است و 
نرخ كرايه در زمان معمول كه اوج س��فرها و ترافيك 
نيست، كمتر است. اس��ماعيل بيگي افزود: بر اساس 
مصوبه شوراي شهر نرخ كرايه شناور تا سقف 30 درصد 
مي تواند افزايش يابد، البته اين بدين  معنا نيست كه در 
همه سفرها اين افزايش 30 درصد اعمال مي شود؛ بلكه 
در ساعت 16 با توجه به الگوي سفر 10 درصد افزايش 
يابد يا مثال در ساعت 18، نرخ كرايه 25 درصد افزايش 
يابد. بر اساس اين گزارش، شوراي شهر تهران در حين 
بررسي اليحه تعيين نرخ كرايه تاكسي براي سال 1401 
به ش��هرداري تهران اجازه داد كه در مدت شش ماه با 
ايجاد زيرساخت هاي الكترونيك، در زمان اوج ترافيك 
نسبت به شناور كردن نرخ كرايه تا 30 درصد اقدام كند.

توليد و عرضه مسكن
راهكاري براي كنترل قيمت ها

دبير كانون سراسري انبوه سازان كشور با بيان اينكه در 
حال حاضر هيچ روشي به جز توليد براي كنترل قيمت 
مسكن وجود ندارد، گفت: ما بايد توليد مسكن در كشور 
را افزايش دهيم تا بتوانيم در بازار عرضه و تقاضاي مسكن 
به تعادل برسيم كه در اين صورت قطعا مي توان قيمت ها 
را كنترل كرد. فرش��يد پورحاجت در گفت وگو با ايسنا 
در خصوص نقش مسكن در اقتصاد كشور اظهار كرد: 
حوزه توليد مسكن در كشور با صنايع و خدمات مختلفي 
ارتباط دارد كه ش��امل بنگاه هاي اقتص��ادي و صنايع 
توليدي و خدماتي مي ش��ود. وي با بيان اينكه صنعت 
احداث مسكن و ساختمان يك صنعت پيشتاز است، 
افزود: صنعت احداث مسكن و ساختمان هاي مسكوني، 
لوكوموتيو اقتصادي است كه طيف صنايع بسياري را با 
خود درگير مي كن��د و با بيش از هزار نوع صنف، توليد، 
صنعت و غيره ارتباط مستقيم دارد. دبير كانون سراسري 
انبوه سازان كشور با بيان اينكه صنعت مسكن در اقتصاد 
كشور از جايگاه ويژه اي برخوردار است، تصريح كرد: بخش 
مسكن يك صنعت كامال اقتصادي است و تحت تاثير 
اقتصاد كالن است و هر اتفاق در اقتصاد كالن رخ دهد، 
اين صنعت نيز به تبعيت از آن واكنش هاي خود را خواهد 
داشت. پورحاجت با بيان اينكه شرايط حوزه مسكن به 
برنامه ريزي هايي كه توسط سياست گذاران كالن يعني 
دولت كه در اين حوزه انجام مي دهد بستگي دارد، عنوان 
كرد: براساس موارد مربوط به حوزه مسكن و تاثير اقتصاد 
بر اين حوزه، حدود 7 درصد اقتصاد كشور با حوزه مسكن 
ارتباط و چسبندگي كامل دارد و گاهي اين درصد تا 20 
درصد نيز مي رسد. وي در خصوص تاثير اقتصاد كالن 
بر مس��كن گفت: اگر تورم اقتصاد كشور را به طور كلي 
كنترل كنيم قطعا تاثير خود را بر بازار مس��كن خواهد 
گذاشت و اين بازار نيز در ش��رايط ثبات قرار مي گيرد. 
پورحاجت با بيان اينكه شاخص هاي ديگري نيز با صنعت 
مسكن مرتبط اس��ت، تصريح كرد: صنعت مسكن به 
شاخص هايي مثل عرضه و تقاضا نيز مرتبط است. اگر 
در حوزه عرضه و تقاضا تعادل ايجاد نشود ثبات قيمتي 
در اين صنعت رخ نخواهد داد؛ اتفاقي كه امروز در كشور 
گريبانگير آن هستيم. وي با اشاره به اينكه شاخص عرضه 
و تقاضاي مسكن در كشور از شاخص مصوني برخوردار 
نيست، افزود: در اين زمينه و بر اساس اعالم دولت، مجلس 
و كارشناس��ان مركز پژوهش مجلس، با كمبود منازل 
مسكوني در كشور مواجه هستيم. دبير كانون سراسري 
انبوه سازان كش��ور با بيان اينكه نمي توان در بازه زماني 
كوتاه مدت، تعادل را به بازار مسكن بازگردانيم، عنوان 
كرد: گاهي بازيگر اصلي در حوزه بازار مسكن، عرضه و 
تقاضا است و بايد كليه فعاالن بخش خصوص بازار مسكن 
در اين زمينه تالش كنند. پورحاجت در خصوص سهم 
مسكن از درآمد خانوارهاي ايراني اظهار كرد: 60 درصد 
از درآمد خانوارها به حوزه مس��كن اختصاص دارد. وي 
با بيان اينكه در حال حاضر هيچ روشي به جز توليد 
براي كنترل قيمت مسكن وجود ندارد، تصريح كرد: ما 
بايد توليد مسكن در كشور را افزايش دهيم تا بتوانيم 
در بازار عرضه و تقاضاي مسكن به تعادل برسيم كه 

در اين صورت قطعا مي توان قيمت ها را كنترل كرد.

افت ۲۳،۹ درصدي بارش ها
در كشور

بررسي آمار بارش هاي كشور از ابتداي سال آبي جاري 
تا 28 ش��هريور در مقايسه با ميانگين دوره بلندمدت 
نشان مي دهد بارش ها در كشور 23.9 درصد كاهش 
يافته است. به گزارش تسنيم، بيشترين كاهش بارش 
مربوط به استان ايالم با رشد 61.1 درصد است. ميزان 
بارش ها طي بازه ياد ش��ده در اس��تان هاي سمنان و 
كرمانش��اه نيز به ترتيب 50.3 درصد و 48.7 درصد 
كاهش يافته است. ميزان بارش ها فقط در يك استان 
يعني هرمزگان رش��د مثبت داش��ته و در مقايسه با 
ميانگين دوره بلندم��دت 43.6 درصد افزايش يافته 
است. همچنين در استان هاي س��احلي درياي خزر 
بارش ها رش��د منفي را ثبت كرده است. بر اين اساس 
در استان گيالن بارش ها 13.2 درصد، گلستان 19.1 
درص��د و مازندران 16.7 درصد كاهش يافته اس��ت. 
در استان تهران بارش ها 34.7 درصد كاهش يافته و 

در خوزستان نيز كاهش بارش 45 درصد بوده است.

هشدار نسبت به خريد و فروش 
نهضت مسكن تهرانسر

اخيرا دي��ده ش��ده برخي س��وداگران با پوش��ش 
واس��طه گري نهضت ملي مس��كن اقدام به خريد و 
فروش اي��ن واحدها مي كنند. در اين حال، مديركل 
راه وشهرسازي استان تهران از شهروندان خواست 
تا فري��ب اين تبليغ��ات را نخورند؛ چرا ك��ه نه تنها 
آپارتمان ه��ا هنوز آماده نش��ده بلكه قاب��ل خريد و 
فروش نيس��تند. به گزارش ايسنا، در تهرانسر 900 
واحد نهضت ملي مس��كن به صورت مشاركتي در 
حال س��اخت اس��ت كه پس از اتم��ام كار، دولت و 
بخش خصوصي هركدام س��هم خود را برمي دارند. 
سهم دولت با شرايط خاصي از طريق آگهي عمومي 
فروخته خواهد ش��د و به اين صورت نيس��ت كه در 
بازار قابل خريد و فروش باشد. در اين خصوص خليل 
محبت خواه، مديركل راه و شهرسازي استان تهران به 
ايسنا گفت: هنوز پروژه به اتمام نرسيده كه متاسفانه 
يك عده دالل وارد بازار شده و به مردم مي گويند يك 
پولي به ما بدهيد تا اين واحدها را برايتان بخريم. در 
حالي كه اين دالل ها اصال مسووليتي ندارند و خريد 
و فروش واحدها غيرقانوني است. از آن گذشته هنوز 
س��هم طرفين مشخص نشده اس��ت. مديركل راه و 
شهرسازي استان تهران با بيان اينكه شهروندان موارد 
تخلف را به ما گزارش دهند گفت: از مردم مي خواهيم 
فريب سودجوياني كه مدعي مالكيت يا واسطه فروش 

واحدهاي نهضت ملي مسكن هستند نخورند.

ماجراي پرواز انجام نشده معراج 
هنوز ادامه دارد

مسافران پرواز نجف- تهران هواپيمايي معراج كه مجبور 
به بازگشت به تهران با پروازهاي جايگزين شدند، از عدم 
تحويل چمدان خود پس ازگذشت 3 روز از رسيدن به 
تهران گاليه دارند. به گزارش ايرنا، روز 26 شهريورماه 
امسال و در پي تاخير 15 س��اعته پرواز شماره 4802 
نجف- تهران شركت هواپيمايي معراج، ساير پروازهاي 
اين ش��ركت هواپيماي��ي در فرودگاه نج��ف با تاخير 
زنجيروار و سرگرداني زائران ايراني در عراق مواجه شد. 
مسافران هواپيمايي معراج پس از تاخيرهاي يك روزه 
با پروازهاي جايگزين به تهران منتقل شدند. ديروز اما 
مسافران پرواز روز ِشنبه هفته جاري هواپيمايي معراج 
كه مجبور شدند بعد از تحمل يك روز تاخير با هواپيماي 
جايگزين به تهران منتقل شوند، از عدم تحويل چمدان 
خود با گذشت 3 روز خبر دادند. بر اساس اعالم مسافران، 
چمدان مس��افران نج��ف- تهران هم زم��ان با انتقال 

مسافران به تهران، در فرودگاه تحويل داده نشده است.

علل معطلي كشتي ها 
در بنادر روسيه

دبيركل انجمن كش��تيراني با اشاره به طوالني شدن 
مدت زمان رفت و برگشت كشتي ها از /به بنادر روسيه 
گفت: نگاه ناسيوناليستي روسيه در بنادر باعث مي شود 
كه كشتي ها از سرويس مطلوبي برخوردار نباشند. به 
گزارش ايلنا، اگر چه ترانزيت كاال از بنادر شمالي، رشد 
177 درصدي داشته است اما آمارهاي رسمي نشان 
مي دهند كه عمليات كانتينري كه نشان دهنده روند 
ترانزيت در بنادر محسوب مي شود، تنها 4 درصد رشد 
داشته و طبق آمارها در 8 ماه سال 2022 ميالدي به 
جز بندر اميرآباد در س��اير بنادر شمالي مانند انزلي، 
 كاسپين، آستارا و نوش��هر و فريدون كنار عملكرد در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته منفي بوده است. 
داليل متعددي باعث اين روند ترانزيت در بنادر شمالي 
ش��ده كه از جمله آنها كافي نبودن ناوگان دريايي در 
خزر، نبود برنامه منظم حركت كشتي ها و اخيرا معطل 
شدن كشتي هاي حامل بار ايران در بنادر آستاراخان 
در روسيه و ماخاچ قلعه در داغس��تان. از سوي ديگر 
سال ها است كه تردد كشتي ها در خزر با مشكل عدم 
اليروبي ولگا مواجه است و روس ها تقريبا هيچ فعاليت 
موثري را براي اليروبي كانال ولگا و رفع مشكالت آن 
انجام نداده اند كه همين عامل باعث كاهش دور گردش 
كش��تي ها و تقليل ظرفيت كلي حمل ناوگان ايراني 
در درياي خزر مي شود و ش��اهد ايجاد صف طوالني 
كاميون ها در مرزهاي زميني هستيم .  مسعود پلمه، 
دبيركل انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران در 
گفت وگو با ايلنا درباره گاليه فعاالن اقتصادي نسبت 
به طوالني بودن مدت زمان رفت و برگش��ت كشتي 
حامل بار از/ به بنادر روسيه اظهار داشت: موضوع اين 
است كه حداكثر ناوگان تحت مالكيت كه در درياي 
خزر فعال است به 40 فروند مي رسد كه 23 فروند آن 
متعلق به شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 
بوده اين در حالي است كه براي تحقق اهداف تعريف 
شده در بنادر شمالي به 100 فروند كشتي نياز داريم. 

در آخرين فصل سال 1400، قيمت زمين و آپارتمان 25 درصد و اجاره بها 60  درصد رشد كرد

معاون مالي و اقتصادي شهرداري اعالم كرد

تصوير مسكن در آخرين زمستان قرن گذشته

۲7 هزار ميليارد تومان طلب از دولت و دستگاه ها
ابوالفضل فالح، معاون مالي و اقتصادي ش��هرداري 
تهران گفت: طلب ثبت ش��ده ما در دولت 7 هزار و 
100 ميليارد تومان است و حدود 20 هزار ميليارد 
تومان اسناد و مداركي از محل عوارض شهرسازي و 

ساير دستگاه ها وجود دارد.
به گزارش مهر، فالح در يك نشست خبري با اشاره 
به برنامه هاي معاونت مالي در طول يكسال گذشته 
گفت: اصالح ساختار مالي شهرداري تهران با ايجاد 
خزانه واحد آغاز به كار شد. اين خزانه از سال 98 با 
توجه به مجوزهاي موج��ود كار خود را آغاز نكرده 
بود اما اكن��ون تمامي حس��اب هاي درآمدي وارد 
خزانه مي شود. وي ادامه داد: در سال جاري تمامي 
دستگاه هاي وابسته به شهرداري در اين سامانه وارد 
شدند كه اولين حس��ن آن درآمدهاي اختصاصي 
اس��ت. فالح بابيان اينك��ه از اس��فندماه پرداخت 
حقوق متمركز آغاز شده است گفت: اين كار منجر 
به مشخص شدن پرداختي ها است. در گذشته رقم 
پرداختي ها با مصرفي آنها متفاوت بود اما با اين كار 
توانستيم صرفه جويي داشته باشيم و 300 ميليارد 
تومان صرفه جويي ش��د. مع��اون مالي و اقتصادي 
ش��هرداري تهران با اش��اره به كس��ورات مالياتي 
تصريح كرد: در روش جديدي كه ايجاد كرديم اين 
كسورات پرداخت مي شود و منجر به عدم انباشت 
بدهي مالياتي و تأمين اجتماعي مي ش��ود. فالح با 
اشاره به حواله الكترونيكي گفت: در بستر اين حواله 
پرداخت ها به صورت ش��فاف مي شوند. وي گفت: 
واحدي منسجم براي پرداخت بدهي در شهرداري 
تهران وجود نداش��ت زيرا بدهي ه��ا در بخش هاي 
مختلف اس��ت اما به دنبال ايجاد واحدي منسجم 
هس��تيم تا تمامي بدهي ها را در اين واحد بررسي 
كنيم و درحال حاضر با توجه به اين برنامه طلب ثبت 
شده ما در دولت 7 هزار و 100 ميليارد تومان است 
و حدود 20 هزار ميليارد تومان اسناد و مداركي از 
محل عوارض شهرسازي و س��اير دستگاه ها وجود 
دارد و پ��س از بررس��ي هاي دقي��ق مي توان طلب 

شهرداري تهران را بررسي كرد.

    كاهش مطالبات تامين اجتماعي
معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران ادامه داد: 
تأمين اجتماعي ادعاي 4 هزار و 600 ميليارد توماني 
را داشت و در سال 1400 اين ادعا به 6 هزار ميليارد 

تومان رسيد و پس از حساب و كتاب ها اين طلب به 
هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.فالح درباره 
مولدسازي دارايي ها گفت: ثبت و ضبط دارايي هاي 
ملكي از اولويت هاي شهرداري بود و در ابتداي دوره 
12 هزار و 200 ملك ثبت شده بود و اكنون اين عدد 
20 هزار دارايي اس��ت و تا پايان سال اين دارايي ها 
بيشتر مي ش��وند.وي با اشاره به س��امانه ارجاع به 
كارشناس گفت: اين سامانه منجر به حذف امضاي 
طاليي و مفاسد شد تا پيش از اين ارجاع به كارشناس 
صورت مي گرفت اما اكنون از طريق اين سامانه بدون 
دخالت دست و رندوم كارشناسان انتخاب مي شوند.

    درآمد شفاف شهرداري در بستر بورس
معاون مالي و اقتصادي ش��هرداري تهران با اش��اره 
به عرضه ام��الك در بورس تصريح ك��رد: كار ويژه 
شهرداري تهران مولد سازي دارايي ها است و دو ملك 
شهرداري تهران در عرض 2 ساعت در بورس عرضه 
ش��د و همه اقدامات به صورت شفاف انجام مي شود 
و اين در حالي اس��ت كه در روش مزايده ش��فافيت 
وجود ندارد و موجب از دست رفتن 30 درصد درآمد 
شهرداري مي شود. فالح گفت: موديان ما مي توانند 
ملك خود را در بورس عرصه كنند تا بتوانيم هزينه ها 
را پرداخ��ت كنيم و اين ش��يوه منجر به ش��فافيت 
مي شود در حال حاضر ملك سوم شهرداري نيز در 

تابلوي عرضه اس��ت و 8 ملك در مرحله اميد نامه و 
51 ملك در دس��ت كارشناسي اس��ت و شهرداري 
تهران هر هفته عرضه خواهد داش��ت.وي با اش��اره 
به درآمدهاي شهرداري تهران گفت: سال گذشته 
120 هزار مانده خزانه ش��هرداري بود و بايد بيش از 
هزار ميليارد تومان حق��وق پرداخت مي كرديم اما 
خوشبختانه در حال حاضر مشكل مالي نداريم و بالغ 
بر 4 هزار و ميليارد تومان اعتبار تملك س��رمايه اي 
داش��تيم. معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران 
اظهار كرد: از ابتداي سال هزار و 600 ميليارد تومان 
بابت اقس��اط و بدهي هاي بانكي پرداخت كرده ايم. 
فالح بيان كرد: بالغ بر 11 هزار ميليارد تومان منابع 
تجهي��ز كرده ايم و س��هم 6 ماهه معاون��ت 8 هزار 
ميليارد تومان بوده اس��ت و 3 ه��زار ميليارد تومان 
بيش��تر تحقق درآمدي داشتيم و نس��بت به سال 
گذش��ته 133 درصد منابع بيشتري تحقق كرديم 
و 4 هزار ميليارد تومان منابع س��ال گذشته به 11 
هزار ميلي��ارد تومان افزايش يافته اس��ت.وي بيان 
اينكه تمامي پروژه هايي ك��ه در پيش گرفته بوديم 
داراي مشكل بوده اس��ت گفت: 7 پروژه حل وفصل 
ش��دند و از محل اين پروژه 6 هزار ميليارد تومان در 
دست شهرداري تهران است.معاون مالي و اقتصادي 
شهرداري تهران تصريح كرد: تأمين تجهيز مصالح را 
به بازار سرمايه منتقل كرديم و قيري كه براي آسفالت 

تأمين مي شود از بازار كاال خريداري مي شود و روند 
آن مشخص و داراي انظباط مالي حداكثري است.

    صرفه جويي ۳0 درصدي با خريد از بورس
ف��الح تصري��ح كرد: ب��ا خري��د بورس��ي 30 درصد 
صرف��ه جوي��ي در مناب��ع مال��ي ش��هرداري تهران 
داش��ته ايم. ما اعتق��اد داريم مي ت��وان ته��ران را با 
مش��اركت بخش خصوصي آب��اد ك��رد و اين منوط 
ب��ه اي��ن اس��ت ك��ه پروژه ه��ا در بس��تر مطالعات 
 ص��ورت گيرد.وي با اش��اره به تحق��ق بودجه گفت:

 پيش بيني ما اين است كه بودجه حتمًا محقق شود 
و قطعًا با توجه به عملكرد امس��ال و زيرساخت هايي 
كه فراهم شده است محقق مي ش��ود.معاون مالي و 
اقتصادي ش��هرداري تهران گفت: 29 ملك در دست 
تخليه است و 25 ملك نيز تخليه شده است و مالكان 
اين س��اختمان ها هيچ ارتباطي با ش��هرداري تهران 
نداشتند و سال ها آنرا تصرف كرده بودند.فالح با بيان 
اينكه هدف ما س��ندهاي تك برگي اس��ت گفت: به 
دنبال تهيه اسناد تك برگ هستيم و 12 هزار امالك 
ثبت شده اس��ت و آنچه تا سال گذشته بوده است 4 
هزار و 400 س��ند بوده است و عقب ماندگي جبران 
شده و اميدواريم تا پايان سال سرعت را افزايش دهيم 
و درحال حاضر 700 سند تك برگ صادر شده است.

    چك از معامالت شهرداري حذف مي شود
وي در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره صدور سند 
براي زمين هاي حريم تهران گف��ت: در حوزه حريم 
مشكلي نداريم و با استانداري تهران در حال همكاري 
هستيم و در حوزه زمين هاي مرتبط با شهرداري اقدام 
مي كنيم.معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران در 
پاسخ به سوال ديگر خبرگزاري مهر در رابطه با حذف 
چك براي شفافيت هاي مالي گفت: به لحاظ فني آماده 
صدور اسناد الكترونيك هستيم اما بايد زير ساخت ها 
فراهم شود و نيازمند حسابداري مشخصي هستيم كه 
اقدامات آن در حال انجام است زيرا چك قابليت جعل 
و مخدوش شدن دارد و اميدواريم كه اين چك ها جمع 
شود. فالح گفت: 2 هزار و 400 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت دولت را دريافت كرده ايم كه 700 ميليارد 
آن براي اتوبوس، هزار و 500 ميليارد تومان براي مترو 
و حدود 200 ميليارد تومان آن براي منطقه نفرآباد 

است اما وام به معناي تسهيالت دريافت نكرده ايم.



طي يكي، دوس��ال اخير بحث دسترس��ي ب��ه اينترنت 
ماهواره اي بس��يار داغ شده است. در جديدترين ماجرا اما 
ايالن ماسك به طور رسمي خواستار معافيت از تحريم ها 
براي ارايه اينترنت ماهواره اي در ايران شده است. درخواستي 
كه با موافقت وزارت خزانه داري امريكا مواجه شده تا ارسال 
برخي تجهيزات اينترنتي ماهواره اي اين شركت به ايران 
ممكن شود. در عين حال وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
روز گذشته در حاشيه جلس��ه هيات دولت اعالم كرد كه 
در روزهاي اخير به دليل مس��ائل امنيتي ممكن اس��ت 
محدوديت هايي در اينترنت اعمال شود. او همچنين در 
واكنش به احتمال ارايه اينترنت ماهواره اي از سوي شركت 
استارلينك براي ايراني ها اعالم كرد طبق قواعد بين المللي، 
اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات اينترنت ماهواره اي بايستي 
قواعد اينترنتي ايران را رعايت كنند. در تعريف اين نوع از 
اينترنت بايد گفت امواج از طريق ماهواره ارسال مي شود و 
كاربر براي دريافت آن بايد از تجهيزات مخصوص آن يعني 
ديش و دريافت كننده امواج اس��تفاده كند. اگر اين نوع از 
اينترنت فراگير شود احتمال توليد تجهيزات آن با قيمت 
كمتر هم ممكن خواهد بود يا حتي سيم كارت هايي مانند 
آنچه در تلفن ماهواره اي استفاده مي شود توليد مي شود اما 
هنوز براي رسيدن به اين مراحل زود است. منظومه هاي 
ماه��واره  اي مي توانند با توجه ب��ه ويژگي هاي ذاتي خود 
همچون پايداري، انعطاف پذيري، تأخير كم و تأمين ظرفيت 
قابل مالحظه و ارزان قيمت، كمك شاياني در كاهش شكاف 
ديجيتال در كش��ور و سيگنال رساني به مناطق محروم و 
دورافتاده داشته و به عنوان بخش مهمي در اليه زيرساخت 
و خدمات پايه معماري شبكه ملي اطالعات نقش آفرين 
اس��ت. در اين راستا شركت فضايي اسپيس ايكس پروژه 
اينترنت ماهواره اي »استارلينك« را در سال ۲۰۱۵ با هدف 
فراهم كردن پوشش گسترده اينترنت آغاز كرد. اين پروژه 
ايده اصلي ايالن ماس��ك ميلياردر عالقه مند به فضاست. 
هدف آن فراهم كردن پوشش گسترده اينترنت با پرتاب 
هزاران ماهواره كوچك به مدار نزديك زمين است؛ اين پروژه 
مي تواند انقالبي در دسترسي به اينترنت پرسرعت در سراسر 
جهان ايجاد كند و با اتمام آن بسياري از افراد جهان مي توانند 
با كمترين تأخير و به راحتي به اينترنت دسترسي پيدا كنند.

شركت فضايي اسپيس ايكس در آن زمان اعالم كرده بود كه 
قصد دارد با ارسال هزاران ماهواره به مدار زمين، اينترنت را 
در سراسر دنيا در دسترس قرار دهد. آنطور كه در گزارش ها 
منتشر شده بود، دسترسي به اينترنت استارلينك از طريق 
ديش هاي ماهواره اي كه انتظار مي رود بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
دالر هزينه داشته باشد در دسترس افراد عادي قرار خواهد 

گرفت. نص��ب آنها به دانش فني خاص��ي احتياج ندارد و 
ديش به طور خودكار جهت خود را براساس مجموعه اي 
از موتورهاي نصب شده در زير ديش تنظيم مي كند. مركز 
ملي فضلي مجازي هم در اسفندماه ۱۳۹۹، رويكرد خود 
را درباره منظومه هاي ماهواره اي اينطور مطرح كرده بود 
كه اپراتورهاي ماهواره اي ملزم به فعاليت طبق معاهدات 
بين المللي در حوزه فضايي و اصول و مقررات سازمان ملل 
و اتحاديه هاي تخصصي مربوطه هس��تند و بايد قوانين و 
مقررات ملي كشورها را براي حفظ استقالل و حاكميت 
دولت ها در حوزه ارتباطات و صيانت از گذرگاه هاي رسمي 
تبادل اطالعات را به منظور جلوگيري از هرج و مرج و مقابله 
با جرايم سايبري رعايت كنند. در دولت گذشته هم درباره 
اينترنت ماهواره اي گفته شده بود بايد بپذيريم اينترنت 
ماهواره اي پديده اي اس��ت كه تمام كشورهاي دنيا با آن 
مواجه مي شوند و هدف اصلي منظومه هاي ماهواره اي اين 
است كه بستر استفاده از اينترنت اشيا را در سراسر دنيا را 
فراهم كنند زيرا بسياري از مناطق دورافتاده يا مزارع در دنيا، 
نه از طريق شبكه موبايل نه شبكه ثابت قابليت پوشش دهي 
ندارند و اينترنت ماهواره اي براي كمك به چنين مشكالتي 

راه اندازي شده و عصر جديدي است.

   خزانه داري امريكا اجازه صادرات 
تجهيزات اينترنت ماهواره اي را به ايران داد

حاال به نظر مي رس��د وزارت خزان��ه داري امريكا اجازه 
صادرات برخي از تجهيزات اينترنت ماهواره اي به ايران را 

صادر كرده و صادرات اين محصوالت را فعال از تحريم ها 
خارج كرده اس��ت. به نظر مي رس��د اين اق��دام پس از 
درخواست ايالن ماسك مديرعامل تسال و اسپيس ايكس 
براي ارسال تجهيزات به ايران صادر شده است از همين 
رو ديگر اس��پيس ايكس براي ارسال تجهيزات اينترنت 
ماهواره اي نياز به مجوز جديد ندارد. پيوس��ت به نقل از 
رويترز، نوشت كه ايالن ماسك روز دوشنبه در پاسخ به 
يك كاربر ايراني در توييتر كه از امكان ارايه اينترنت ماهواره 
اس��تارلينك در ايران پرس��يده بود گفت: »استارلينك 
درخواس��ت مي كند در اين ب��اره از تحريم ه��اي ايران 
معاف شود.« با وجود اينكه ماسك جزييات بيشتري از 
برنامه هاي خود ارايه نكرده است اما اين گمانه زني وجود 
دارد كه پيشنهاد ماس��ك براي ارايه اينترنت همزمان با 
اعتراضات گسترده ايران به دليل مرگ مهسا اميني است. 
مشخص نيس��ت آيا مجوز فعلي خزانه داري، جوابگوي 
برنامه هاي ماسك براي ارايه اينترنت در ايران خواهد بود. 
به دليل محدوديت دسترسي به بسياري از شبكه هاي 
اجتماعي و كاهش س��رعت و قطعي اينترنت در هنگام 
اعتراضات، بسياري از كاربران توييتر از ماسك خواسته اند 
تا دسترسي به اينترنت ماهواره اي را براي مردم ايران ممكن 
كند. در همين راستا، سخنگوي دفتر كنترل دارايي هاي 
خارجي وزارت خزانه داري )OFAC( در بيانيه اي گفت: 
»مجوزي قديمي وجود دارد كه امكان صادرات يك سري 
س��خت افزار، نرم اف��زار و خدمات مربوط ب��ه ارتباطات 
اينترنتي از جمله خدمات اينترنت مصرفي و ترمينال هاي 
ماهواره اي براي مصرف كنندگان را براساس مجوز عمومي 
D-۱ مجاز مي داند.« در اين بيانيه آمده است كه: »براي 
حمايت از آزادي اينترنت در ايران، OFAC از درخواست 
مجوز خاص براي هرگون��ه صادراتي كه در مجوز فعلي 
پوشش داده نمي شود استقبال مي كند.« اسپيس ايكس 
به دنبال توسعه سريع استارلينك است و در اين زمينه با 
ش��ركت هاي ارتباطات ديگري از جمله OneWeb و 

پروژه Kuiper از شركت آمازون رقابت مي كند.

   به خاطر مسائل امنيتي ممكن است 
محدوديت  در اينترنت اعمال شود

اين در حالي اس��ت كه طي روزهاي گذش��ته همزمان با 
اعتراضات به كشته شدن مهسا اميني در برخي از ساعت هاي 
روز اينترنت همراه با اختالل مواجه ش��ده است و كاربران 
اينترنت همراه امكان اس��تفاده از آن را نداشتند حال وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات اي��ن خبر را تاييد مي كند و 
احتمال ادامه اين روند را مي دهد. عيسي زارع پور اما تاكيد 
مي كند در روزهاي اخير پهناي باند اينترنت كاهش پيدا 
نكرده است. به گفته او به خاطر مسائل امنيتي و برخي از 
بحث هايي كه اين روزها وجود دارد، ممكن است گاهي اوقات 
محدوديت هايي توسط دستگاه هاي امنيتي تصميم گيري 
و اعمال شود، ولي در كل ما كاهش باند نداشته ايم. زارع پور 
اظهار كرد: »به خاطر مسائل امنيتي و برخي از بحث هايي 
كه اين روزها در كشور وجود دارد، ممكن است گاهي اوقات 
محدوديت هايي توسط دستگاه هاي امنيتي تصميم گيري 
و اعمال شود، ولي ما كاهشي در زمينه پهناي باند اينترنت 
انجام نداديم و پهناي باند مورد نياز كشور را به صورت روتين 
تامين مي كنيم.« همچنين در حالي كه برخي خبرگزاري ها 
نقل قولي از سخنان وزير ارتباطات و فناوري اطالعات منتشر 
كردند مبني بر اينكه احتمال قطعي اينترنت در روزهاي 
آينده وجود دارد، عيسي زارع پور، با تكذيب اين نقل قول ها 
و اشتباه خواندن آنها، گفت: »در پاسخ به سوال خبرنگاري 
در حاشيه دولت درباره سرعت اينترنت در روزهاي اخير اين 
نكته مورد تاكيد قرار گرفت كه پهناي باند كاهش پيدا نكرده 
است.« وي افزود: »در روزهاي اخير در برخي نقاط و برخي 
ساعات محدوديت هاي مقطعي وجود داشته كه برطرف 
شده است و در حال حاضر شبكه ارتباطي هيچ مشكلي از 

منظر سرعت و كيفيت ارتباطي ندارد.«

   بايد قوانين ما را رعايت كنند
زارع پور همچنين در پاس��خ به سوال خبرنگاران مبني بر 
فعال شدن اينترنت ماهواره اي استارلينك در ايران اعالم 
كرد: »ش��وراي عالي فضاي مجازي ضوابطي مش��خص 
ك��رده و اپراتوره��ا بايد اي��ن ضوابط را ط��ي كنند. بعيد 
مي دانم به اين زودي بتوانند اينجا سرويسي فراهم كنند؛ 
سرويس شان كامل نيست.« عيس��ي زارع پور در حاشيه 
نشس��ت هيات دولت به احتمال دسترس��ي به اينترنت 
ماهواره اي استارلينك در ايران واكنش نشان داده و اعالم 
كرد طبق قواعد بين المللي بايستي اپراتورهاي ارايه دهنده 
اين سرويس، قوانين كشورها را رعايت كنند. او در همين 
رابطه گفت: »شوراي عالي فضاي مجازي براي اپراتورهايي 
كه بخواهند به طور قانوني سرويس اينترنت ماهواره اي ارايه 
دهند، قواعد و مقرراتي تنظيم كرده اس��ت. شركت هاي 
خواهان مجوز نيز بايس��تي اين م��وارد را در نظر بگيرند. 
براساس قواعد بين المللي، اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات 
اينترنت ماهواره اي بايستي قواعد اينترنتي كشورها را رعايت 
كنند.« او همچنين بعيد مي داند استارلينك بتواند به اين 
زودي دسترس��ي به اينترنت ماهواره اي را براي ايراني ها 

فراهم كند چرا كه سرويس شان كامل نيست. 
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حمله سايبري به وب سايت هاي 
ايراني

گروه هكري انانيموس )ناشناس( از هك كردن 
وب سايت هاي دولت، صداوس��يما و درگاه ملي 
دولت هوش��مند خبر داد. يك��ي از بزرگ ترين 
گروه ه��اي هكري در جه��ان به ن��ام انانيموس 
)Anonymous( در صفح��ه توييت��ر خ��ود 
اعالم كرد كه به چند وب س��ايت ايراني، از جمله 
وب سايت هاي دولت، صداوس��يما و درگاه ملي 

دولت هوشمند حمله سايبري كرده است.
 )http: //iran.gov.ir( پايگاه اينترنتي دولت 
نخستين وب سايتي بود كه در آخرين دقايق روز 
۲۹ شهريور هدف تهاجم سايبري اين گروه قرار 
گرفت. اين گروه هكري پس از حمله س��ايبري 
به پايگاه دولت ادعا ك��رد كه تمام ديتابيس اين 

وب سايت را حذف كرده است.
 سايت Dolat.ir نيز بامداد روز گذشته )سي ام 
شهريور( مورد حمله سايبري گروه انانيموس قرار 
گرفت و براي چند ساعت از دسترس خارج شده 
بود. در حال حاضر مشكل اين وب سايت برطرف 

شده و دردسترس قرار گرفته است.
 گ��روه انانيموس همچنين اعالم ك��رده بود كه 
بزرگ ترين رس��انه ايران��ي را نيز م��ورد حمله 

سايبري قرار داده است.
 اخبار حاكي از آن اس��ت كه منظ��ور اين گروه 
هكري وب سايت صداوسيماي جمهوري اسالمي 
ايران بوده كه بامداد امروز پس از حمله سايبري 
چند ب��ار از دس��ترس خارج ش��ده و ب��ار ديگر 
دردسترس قرار گرفته اس��ت. اين گروه هكري 
همچنين ب��ا روش دي داس )DDOS( برخي 
از وب س��ايت هاي ايراني را مورد حمله قرار داده 
و اع��الم كرده اس��ت كه اين حمالت س��ايبري 

ادامه دار خواهد بود. 
حمالت دي داس حمالت س��ايبري هماهنگي 
اس��ت كه به صورت هم زمان از چند دس��تگاه به 
س��رور مورد نظر انجام شده و موجب از دسترس 
خارج شدن خدمات وب س��ايت مي شود. گروه 
هك��ري انانيم��وس پي��ش از اين ني��ز در موارد 
متعددي اقدام به حمله سايبري به وب سايت هاي 
مختلف جهان كرده اند و به طور ويژه به كمپين ها 
و كارزارهاي اجتماعي پيوس��ته و در راس��تاي 
اهداف اين كارزارها اقدام به هك وب سايت هاي 

مورد نظر خود مي كنند.
 البته حمالت س��ايبري به وب س��ايت نهادهاي 
حاكميت��ي و دولتي كش��ور به اقدام��ات گروه 
انانيموس محدود نمي شود. گروه هكري عدالت 
علي نيز اعالم كرد وب سايت ستاد امر به معروف 
و نه��ي از منكر را هك ك��رده اس��ت؛ البته اين 

وب سايت در حال حاضر دردسترس قرار دارد.

قانون نگهداري اطالعات آلمان 
خالف قوانين اتحاديه است

دادگاه عالي اروپا اعالم كرد قانون كلي نگهداري از 
اطالعات آلمان برخالف قانون اتحاديه اروپا است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اين 
راي ضربه به كش��ورهايي اس��ت كه روي قانون 
جمع آوري داده ها ب��راي مقابله با جرايم و حفظ 
امنيت ملي حس��اب كرده بودند. براس��اس راي 
ديوان دادگس��تري اتحاديه اروپا )CJEU( اين 
قانون فقط در شرايطي قابل اجرا خواهد بود كه 
تهديدي جدي براي امنيت ملي وجود داش��ته 
باش��د. اين در حالي است كه دولت هاي مختلف 
اروپايي در سال هاي اخير با حمالت افراط گرايان 
روبرو بوده اند. دولت ها ادعا مي كنند دسترس��ي 
ب��ه داده هاي كاربران به خص��وص اطالعاتي كه 
توسط اپراتورهاي مخابراتي جمع آوري مي شود 
در چنين مواردي به آنها كمك مي كند. از سوي 
ديگر اپراتورهاي مخابراتي و گروه هاي حقوق بشر 
باچنين دسترس��ي مخالف هستند. جديدترين 
پرونده مقابله ش��ركت ها با قانون كلي نگهداري 
داده آلمان مربوط به شكايت زيرمجموعه »دويچ 
تله كام« در آلمان و »اسپيس نت«، تهيه كننده 
س��رويس اينترنت بود . در اين شكايت ادعا شده 
بود قانون مذكور برخ��الف قوانين اتحاديه اروپا 
اس��ت. قضات در اين باره اع��الم كردند: ديوان 
دادگستري تاييد مي كند كه قانون اتحاديه اروپا 
از نگهداري كل��ي و بي رويه داده ه��اي ترافيك 
و مكان ياب��ي، مگر در م��ورد تهديد جدي براي 
امنيت ملي، جلوگي��ري مي كند. طبق اطالعات 
س��ازمان اكو »انجمن صنع��ت اينترنت« كه از 
اس��پيس نت پش��تيباني مي كند، قانون ذخيره 
كلي اطالعات آلمان ميليون ها يورو هزينه براي 

صنعت ارتباطات ايجاد مي كند.

آغاز فروش گوشي  هوشمند 
در فروشگاه آنالين همراه اول

همراه اول در راس��تاي ايجاد اطمين��ان خاطر براي 
مش��تركان و ارايه خدمات يكپارچه تضمين شده، 
دور جديدي از فروش آنالين گوشي هاي هوشمند با 
قابليت پشتيباني از 4G و ۵G  را كليد زد.  به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، همراه 
اول با هدف يكپارچگي در ارايه خدمات پايه ارتباطي 
به مشتركان خود و متقاضيان ورود به شبكه نخستين 
و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور، فروش گوشي 
هوش��مند از طريق درگاه خدمات جامع خود تحت 
عنوان فروشگاه آنالين را كليد زد. همزمان با اجراي 
اين طرح كه از اواسط شهريور ۱4۰۱ آغاز شده، امكان 
خريد رنج متنوعي از گوشي هاي هوشمند كه اغلب 
»اقتصادي« هستند، فراهم شده است.  در حال حاضر 
محصوالت دو برند معتبر توليدكننده تلفن همراه در 
جهان از منظر ترتيب قيمتي در بخش فروشگاه آنالين 
  4G همراه اول ليست شده است كه قابليت پشتيباني از
و ۵G  را دارند.  با توجه به س��رمايه گذاري هاي انجام 
شده توسط همراه اول بر روي توسعه فناوري اينترنت 
پرسرعت، خريد گوشي از فروشگاه آنالين پيشنهاد 
مي شود.  اپراتور اول تلفن همراه كشور سعي داشته با 
ايجاد زمينه اي راحت براي خريد گوشي توسط مردم، 
ضمن برقراري شرايط گارانتي ويژه و تضمين اصالت 
كاال، گوشي را با قيمت مناسب به دست مصرف كننده 
نهايي برساند. اين در حالي است كه همزمان با خريد 
گوشي، خريداران از امتياز دريافت يك عدد سيم كارت 
اعتباري به هم��راه ۲۰ گيگابايت اينترنت هديه نيز 
بهره مند مي ش��وند و ضمنا گوش��ي خريداري شده 
خود به همراه پكيج هديه همراه اول را بدون پرداخت 
هيچگونه هزينه اضافه اي بابت ارسال، در هر نقطه از 
كشور دريافت خواهند كرد. متقاضيان استفاده از اين 
شرايط ويژه، مي توانند با مراجعه به فروشگاه آنالين 
همراه اول به نشاني  Shop.mci.ir، ضمن مشاهده 
آخرين محصوالت و مقايسه آنها، نسبت به ضوابط و 

مقررات خريد نيز آگاه شوند. 

فراخوان جديد طرح پژوهانه 
همراه اول براي حمايت از 

پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي
سومين فراخوان حمايت مركز تحقيق وتوسعه همراه 
اول از پايان نامه ها و طرح هاي پژوهش��ي همس��و با 
كسب وكار اپراتور اول تلفن همراه منتشر شد. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، مركز 
تحقيق و توس��عه همراه اول با ه��دف تقويت ارتباط 
صنعت و دانش��گاه و به منظور رون��ق حوزه پژوهش، 
توسعه، نوآوري و حمايت از فناوري هاي نوين و بومي 
 در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات اقدام به حمايت از 
پاي��ان نامه  و طرح هاي پژوهش��ي كرده اس��ت. اين 
حمايت با رويكرد كاربردي س��ازي و ارتقاي كيفيت 
پژوهش هاي دانشگاهي، تقويت و تشويق دانشجويان 
تحصيالت تكميلي و متقاضيان پس��ادكتري و بهره 
مندي از ظرفي��ت اعضاء هيات علمي دانش��گاه ها و 
مطابق با نيازهاي پژوهشي شركت همراه اول در قالب 
اعطاي گرنت پژوهشي است. در اين دوره از فراخوان، 
حوزه هاي فن��اوري و محورهاي اولويت دار همراه اول 
تعريف شده و طرح هاي منتخب در دو نوع پژوهشي 
و كاربردي مورد حمايت قرار خواهند گرفت. گفتني 
اس��ت، طرح هاي ارسالي مي بايس��ت نيازمحور و در 
راستاي توسعه كس��ب و كار و ابعاد بازار همراه اول و 
در راستاي يكي از محورهاي اولويت دار اعالم شده از 
سوي مركز تحقيق و توسعه همراه اول باشد.  در همين 
راستا، دانشجويان و پژوهشگران مي توانند براي آگاهي 
از محورهاي اولويت دار و ثبت نام حداكثر تا تاريخ ۱۵ 

آبان به آدرس rd.mci.ir مراجعه كنند.

واكنش وزير ارتباطات به ارايه اينترنت ماهواره اي استارلينك در ايران: بايد قوانين ما را رعايت كنند

اما و اگرهاي حضور اينترنت ماهواره اي در ايران

رمزارزها امنيت تضمين شده دارند؟ 
رمزارزها تكنولوژي درحال رش��دي هستند كه به نظر 
امن مي رسند اما ممكن اس��ت افراد در اين حوزه مورد 
سوءاس��تفاده قرار بگيرند، براي همين توصيه مي شود 
كاربران تا حد ممكن از وب سايت ها و صرافي هاي رمزارز 
خارجي به دليل اينكه امكان پيگيري از آنها وجود ندارد، 
استفاده نكنند. به گزارش ايسنا، طي سال هاي اخير توجه 
به رمزارزها براي سرمايه گذاري در اين بازار به منظور حفظ 
ارزش پول و سرمايه جلب ش��د و افراد بسياري وارد اين 
حوزه شدند و عالوه بر سودهايي كه براي برخي به دنبال 
داشته، سوءاستفاده هايي نيز در پي اين موضوع از استخراج 
غيرمجاز تا مالباختگي با مبادله رمزارز غيرقانوني صورت 
گرفت. فلسفه اصلي رمزارزها مبتني بر تمركززدايي است؛ 
به اين معنا كه فضايي نوين را در حوزه پولي و ساير حوزه ها 
تصوير مي كند كه به جاي آنكه يك مركز مبدأ اعتماد مردم 
مانند نهادهايي همچون بانك هاي مركزي داشته باشيم، 
جايگزي��ن آن و برمبناي آنچه مردم ب��ه آن اقبال دارند، 
ارزشي ارايه شود. اما از زمان شروع اين بازار در سال ۲۰۰۹، 
حمالت و سرقت هاي متعددي از صرافي ها و كيف پول ها 
گزارش شده و يكي از نگراني هاي سرمايه گذاران و معامله 
گران براي ورود به بازار ارزهاي ديجيتال امنيت اين بازار 
بوده و هست. سرقت ها و حمالت سايبري به صرافي ها، 
كيف پول ها و كالهبرداري هايي كه در حول رمزارزهاست، 
اطمينان افراد به امنيت در اي��ن بازار را از بين برده و اين 
موضوع بسياري از س��رمايه گذاران را از ورود به اين بازار 
منصرف مي كند. در همين رابط��ه رضا قرباني- رييس 
كميسيون فين تك س��ازمان نظام صنفي رايانه استان 
تهران- درباره رمزارزها به ايس��نا، اظهار كرد: رمزارز به 
عنوان نوع دارايي ديجيتال، تقريبا ۱۳ سال است كه در 
دنيا مورد توجه جدي قرار گرفته است. قبال البته در بحث 
 دارايي، دارايي هاي نامش��هود را داشتيم كه مي توان به 
نرم افزارها و س��رمايه هاي فكري افراد و شركت ها اشاره 
كرد. وي افزود: با رشد تكنولوژي بالكچين گونه خاصي 
از دارايي ها خلق ش��ده كه به آن دارايي ديجيتال گفته 
مي شود و اينها دقيقا مانند ساير دارايي ها )طال، ملك و 
...( است و كساني كه آنها را دارند، درواقع مالك هستند 
كه معروف ترين اين دارايي ها، بيت كوين و اتريوم است. 
رييس كميسيون فين تك س��ازمان نظام صنفي رايانه 
استان تهران درباره مشكالت احتمالي كه ممكن است 
در اين زمينه ايجاد ش��ود، تش��ريح كرد: رمزارزها مانند 
هر تكنولوژي نوظهور ديگري آسيب هاي خود را دارند؛ 
به طور مثال در معامالت مسكن ممكن است مشكالتي 
مانند كالهبرداري ايجاد شود، در اين زمان نمي گوييم 
كه ملك يا مسكن مشكل دارد اما در فضاي رمزارزها به 

دليل نوظهور بودن آن و اينكه بسياري از افراد عالقه مند، 
تصور مي كنند مي توانند به سرعت ثروتمند شوند، ممكن 
اس��ت مورد كالهبرداري قرار بگيرند و از اين حس افراد 
سوءاستفاده كنند. قرباني افزود: بنابراين آسيب هاي آن به 
اين صورت است وگرنه خود شبكه بالكچين و دارايي هاي 
ديجيتال و آنهايي كه داراي پشتوانه هستند و يك كسب 
و كار حرفه اي و جدي در پش��ت آنها قرار دارد، آسيبي را 
متوجه جامعه و افراد نمي كنند؛ اما اين حس كه افراد از 
ديگران عقب مانده اند و مي خواهند به آنها برس��ند، هم 
ممكن است آسيب زا باش��د. وي درباره امنيت رمزارزها 
در سطح جهان تش��ريح كرد: اين مساله دو جنبه دارد؛ 
اول اينكه امنيت اين شبكه تضمين شده است و حداقل 
با شرايط فعلي كس��ي نمي تواند امنيت آن را زير سوال 
ببرد البته كسي مسووليت امنيت اين شبكه را برعهده 
ندارد و اين زيرس��اختي كه در طول زمان شكل گرفته 
است، خودش مسووليت امنيت ش��بكه مذكور را دارد. 
رييس كميسيون فين تك س��ازمان نظام صنفي رايانه 
استان تهران در ادامه سخنانش بيان كرد: موضوع ديگر 
كالهبرداري هايي است كه در اين حوزه انجام مي شود، 
واقعيت اين اس��ت كه براي چنين موضوعاتي نهادهاي 
تنظيم گر در جهان شروع به تدوين مقررات و آيين نامه ها 
كرده اند و اينگونه نيست كه در سطح جهاني بيكار باشند 
اما ب��ه دليل اينكه رمزارزها ي��ك تكنولوژي نوظهورند، 
به صورت مداوم درحال آزمايش و ايجاد تغيير در قوانين 
و مقررات هستند، بنابراين در ساير كشورها قوانيني به 
مرور براي وضع ش��ده كه جلوي سوءاستفاده از كاربران 
را بگيرد. قرباني با تأكيد بر اينكه اين تكنولوژي درحال 
رشد بوده اما ممكن اس��ت افرادي مورد سوءاستفاده 
قرار بگيرند، براي همي��ن موضوع هم در دنيا در حال 
تدوين چارچوب هايي هستند، تصريح كرد: به كاربران 
ايراني توصيه مي ش��ود تا حد ممكن از وب سايت ها و 
صرافي هاي رمزارز خارجي استفاده نكنند زيرا امكان 
پيگيري از آنها وجود ندارد. وي افزود: از س��وي ديگر 
صرافي هاي رمزارز خارجي كه معتبرند، دسترسي ها را 
براي كاربران ايراني بسته اند و اگر يك فرد ايراني بخواهد 
از آنها استفاده كند، بايد اعالم كند كه غير ايراني است 
و چنين امري در همان مرحله اول مشكالتي را ايجاد 
مي كند. پيشنهاد به كاربران، رمزارزهاي معتبر ايراني 
اس��ت و نزديك ۱۵، ۲۰ صرافي رمزارز معتبر ايراني 
داريم و حدود پنج س��ال است كه فعاليت مي كنند و 
اگر در اين زمينه براي كاربران مش��كلي ايجاد شود، 
صرافي ها معتبر و پاسخگو هستند و مي توان از طريق 
قوه قضاييه و نهادهاي قضايي مسائل را پيگيري كرد. 

)) آگهي  مناقصه عمومي يک مرحله ای همراه 
با ارزيابی کيفی  بصورت فشرده ((

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي  استان بوشهر در نظر دارد پروژه های ذيل را براساس مشخصات و شرايط كلي مندرج در جدول ذيل به صورت  
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http:// کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس
www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. تاريخ انتشار اسناد در سامانه 1401/07/02 می باشد.

1-  زمان  و محل توزيع اسناد : از  روز شنبه مورخ 1401/07/02  لغايت پنج شنبه 1401/07/07 . از طريق درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( 
2- آخرين مهلت تحويل مدارك:  تا ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1401/07/23 مي باشد.

3- نش�اني محل تسلیم مدارك ارزيابی :   از طريق درگاه الکترونیکی دولت)سامانه س�تاد( به آدرس http://www.setadiran.ir ضمنا ارائه پاکت حاوی اصل 
ضمانتنامه به دبیر خانه ساختمان شماره 2 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای الزامی است .

4- مدت اعتبار پیشنهادات تا  170 روز پس از زمان بازگشايی پاکات مناقصه می باشد.
5- جلسه بازگشايي پاكات: 

* زمان بازگشايي پاکات ارزيابی کیفی در ساعت 09:00 روز شنبه 1401/07/23 در سالن جلسات اداره کل .
*تاريخ بازگشايی پاکات )الف-ب-ج( اسناد مناقصه و تعیین برنده مناقصه  متعاقبا پس از نتیجه ارزيابی کیفی به اطالع شرکت هايی که حائز حداقل امتیاز ارزيابی 

کیفی گرديده اند، خواهد رسید ؛ ضمنا حضور مناقصه گران در جلسه بازگشايی پاکات مناقصه بالمانع خواهد بود . 
6-شرايط متقاضی: 

*داشتن توان مالی و پشتیبانی  *  صالحیت و حسن سابقه در کارهای قبلی * تجربه و دانش در زمینه مورد نظر * 
7- ساير اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد  مندرج است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند به پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  مراجعه و يا با شماره تلفن  3- 07733331281  
تماس حاصل فرمايند.
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تعادل |
»طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران« در جلسه علني 
بيست وششم ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ مجلس براي بررسي 
مجدد در شور دوم به كميسيون اقتصادي ارجاع شد و حدود 
يك سال بعد در جلسه اول خردادماه ۱۴۰۱ كميسيون، با 
تغييرات زياد در متن به تصويب رسيد و در نامه ۲۵ خرداد 
۱۴۰۱، براي تصويب در صحن علني به مجلس گزارش 
شد. حاال اين طرح با وجود برخي مخالفت ها درباره رويكرد 
و برخي از بندهاي آن، در حال تصويب نهايي در مجلس 
است. منتقدان طرح بانكداري از ديدگاه اسالمي چند محور 
را مطرح مي كنند: اينكه اين قانون موضوع ربا را نفي نكرده، 
پس امكان استفاده از حيل ربا وجود خواهد داشت و جلوي 
خلق نقدينگي بانك ها را نمي گيرد. نكته دوم اينكه قانون 
مانع بنگاه داري بانك ها نمي شود پس نبايد تصويب شود و 
بايد اين مشكالت حل شود. از ديگر انتقادات اينكه در طرح 
فعلي، متأسفانه عالوه بر تداوم سيطره قوه مجريه بر مجمع 
عمومي، نمايندگاني از سوي قوه مقننه و قوه قضاييه نيز 
عضو مجمع عمومي ش��ده اند. بر اين اساس، امكان فشار 
آوردن بر بانك مركزي و تحميل منويات سياسي از دولت 
فراتر رفته و به مجلس و قوه قضاييه نيز تسري پيداكرده 
است. اين قانون نيروهاي جديدي را وارد سياست گذاري 
خواهد كرد كه هيچ تجربه و تخصصي در حوزه بانكداري 
ندارند. اين مي تواند ش��رايط اقتصاد كش��ور را بدتر كند. 
همچنين به گفته منتقدان، اصالحات نسخه جديد، باعث 
مي شود به جاي تقويت استقالل بانك مركزي، شرايط 
براي تقويت سلطه مالي دولت بر سياست گذار پولي فراهم 

شود كه با اهداف اوليه اين طرح در تناقض است.

   4  گروه مخالف طرح جديد بانكداري
در ابتداي اين نشس��ت محمد قاس��مي، رييس مركز 
پژوهش هاي اتاق گزارش��ي از تالش ها و بررسي هاي 
اتاق ايران و اتاق ته��ران در زمينه طرح بانكداري ارايه 
كرد. موقعي كه طرح بانكداري مطرح ش��د، با توجه به 
اهميت موضوع اتاق تهران مسووليت بررسي اين طرح 
را پذيرفت. بخش خصوصي در اين بررس��ي دو انگيزه 
مشخص داش��ت: اول اينكه به عنوان يك مسووليت 
اجتماعي مي خواس��ت راجع به س��اخت نظام پولي و 
بانكي كشور و شأن بانك مركزي و عمليات بانكداري 
ورود كند. انگيزه دوم خود ماهيت بخش خصوصي بود 
از جهت نقش بانك مركزي در برقراري ثبات اقتصادي 
و اينكه چگونه عمليات بانكداري در اين طرح در خدمت 
نظام توليد و تجارت در كش��ور تعريف خواهد ش��د؟ 
نمايندگان اتاق در نشست هاي كميسيون اقتصادي 
براي جمع بندي طرح در مشهد مقدس شركت كردند. 
البت��ه تجربه به من نش��ان داده موقعي كه متن قانون 
نوشته مي شود وابستگي هايي به متن ايجاد مي شود 
و تغيير به راحتي ممكن نيست. قاسمي ادامه داد: چهار 
گروه مخالف طرح بانكداري هستند: يك گروه عمدتًا 
از روحانيت هس��تند كه معتقدند اين طرح به  ويژه در 
بخش عمليات بانكي با سيستم بانكداري موردنظر اسالم 
متفاوت است و در حوزه بانكداري مركزي هم مشكالتي 
از قبيل ربوي بودن نظام بانكي و نحوه خلق پول را حل 
نمي كند. گروه دوم كساني بودند كه مي گويند نوع نگاه 
اين طرح درباره استقالل بانك مركزي با قانون اساسي 
سازگار نيست. گروه سوم از نگاه توسعه اي حرف مي زنند 
كه اين شأن بخشي به استقالل بانك مركزي، براي اين 
مرحله توسعه اي كشور مناسب نيست. گروه چهارم از 

حيث نظامات بانكداري مركزي در كشورهاي پيشرفته 
و تحوالت بانكداري ديجيتال به مساله نگاه مي كنند و 
مي گويند استاندارد بانك هاي دنيا متفاوت از اين چيزي 
است كه نوشته  ش��ده است. در اين اظهارنظرها ردپاي 
انواع نظريات را مي بينيم. وي ادامه داد: اتاق ايران به جهت 
اهميت موضوع در پي اين است كه نظرات كارشناسان 
حوزه بانكي، موافق��ان و مخالفان و فعاالن اقتصادي را 
تجميع كند و به مجلس ش��وراي اس��المي، شوراي 

نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه كند.

   دفاع مصباحي مقدم 
از طرح جديد بانكداري!

بر اساس گزارش س��ايت اتاق ايران، بعد ازآن غالمرضا 
مصباحي مقدم از سابقه طرح بانكداري اسالمي گفت: 
ما از دولت نهم در اين زمينه درخواست اليحه داشتيم؛ 
چندين بار اين موضوع پيگيري شد. معتقد بوديم كه اگر 
اليحه به مجلس داده شود كارشناسي شده، ولي حقيقتًا 
از بي عملي دولت هاي مختلف مأيوس شديم و در نهايت 
دست به كار ش��ديم. باالخره تيم كار خود را شروع كرد 
خروجي اين به كميسيون اقتصادي مجلس وقت داده 
شد و كليات آن تصويب و به صحن برده شد كه شامل 
اصالح قانون عمليات بين المللي بانكي بود و ربطي به 
قانون بانك مركزي و قانون پولي- بانكي و توسعه بانكي 

جمهوري اسالمي نداشت. 
مصباحي مقدم عنوان كرد: آن طرح بيش از ۶۰ ماده 
داشت و همان هم با مناقشات زيادي روبرو شد. عده اي 
مخالف آن طرح بودن��د تا اينكه در اواخر مجلس نهم 
نسخه نهايي اعالم شد كه كليات طرح تصويب شود؛ 
در نهايت عده اي در مجلس آبستراكس��يون كردند 
و ط��رح به تصويب نرس��يد. در دو دوره اخير مجلس 
من نماينده مجلس نبودم و مسير در نهايت به طرح 
بزرگ تري منجر شد كه به اصالح قانون بانك مركزي، 
قانون عملياتي پولي - بانكي و بانك توسعه جمهوري 
اسالمي و اصالح قانون پولي و بانكي مصوب سال ۱۳۵۱ 
منجر شد. او ادامه داد: اآلن منتقدان طرح بانكداري از 
ديدگاه اسالمي چند محور را مطرح مي كنند: اينكه 
اين قانون موضوع ربا را نفي نكرده اس��ت، پس امكان 
استفاده از حيل ربا وجود خواهد داشت و جلوي خلق 
نقدينگي بانك ها را نمي گيرد. نكته دوم اينكه قانون 
مانع بنگاه داري بانك ها نمي شود بنابراين نبايد تصويب 

و مشكالت بايد حل شود. او به نامه روساي سابق بانك 
مركزي اشاره كرد كه در آن درباره نقش شوراي فقهي 
گفته شده است. اين نقش در سال ۱۳۹۷ در ماده ۱۶ 
برنامه ششم تصويب  شده است. آنچه شوراي فقهي را 
تأثيرگذار مي كند، ديدگاه رييس بانك مركزي است. 
اگر رييس بانك مركزي به خواسته شوراي فقهي تن 
دهد ش��وراي فقهي نقش آفريني خواه��د كرد و اگر 
رييس بانك مركزي همراهي نشان ندهد، اتفاقي رخ 
نخواه��د داد. در حال حاضر ريي��س بانك مركزي به  
ضرورت اصالح نظام بانكي اعتقاد دارد و به ش��ريعت 
پايبند است و مس��اله نظارت ابداع خودش است. در 
ديدار به مراجع تقليد اين پيشنهاد نظارت شرعي را 
مطرح كرد كه ناظران به بانك ها نظارت كنند تا آنچه 
اتفاق افتاده مطابق شرع است يا خير؟ او تأكيد كرد: 
من از مجلس هش��تم دنبال استقالل بانك مركزي 
بودم كه هدف نيز عدم دخالت دولت در سياست هاي 
پولي بود. مراد من اين بود كه دولت ايده و نظر خود را 
به بانك مركزي تحميل نكند و رييس بانك مركزي 

بايد اقتدار و توان ايستادگي داشته باشد.

   كارشناسان بانكي چه گفتند؟ 
در ادامه كارشناسان حوزه بانكي-پولي از بندهاي اين طرح 
انتقاد كردند: يكي از نقدها اين بود كه شوراي مشورتي 
فقهي به عن��وان ركن بانك مركزي پيش بيني ش��ده، 
با اختيارات بسيار وس��يعي از قبيل نظارت بر عملكرد 
سيس��تم بانكي و نظارت بر كليه بخشنامه ها و مقررات 
بانكي ايجادشده است. ايجاد اين ركن بااين همه اختيارات 
ناقض اختيارات و مسووليت هاي شوراي نگهبان و مخالف 
قانون اساسي است. زيرا شوراي نگهبان تنها مرجع نظارت 
بر شرعي بودن و اسالمي بودن مقررات كشور است. بعالوه 
اين اختيارات وس��يع اختيارات و مسووليت هاي ديگر 
اركان بانك را مخدوش نموده و معلوم نيست چه كسي 
مسوول پاسخگويي در قبال سياست هاي پولي كشور 
است. معلوم نيست با چه منطقي در اينجا شوراي فقهي 
به عنوان ركن بانك مركزي پيش بيني شده و به نحوي 
مس��ووليت سياس��ت پولي و اقتصادي و كنترل تورم و 
نقدينگي را به عهده گرفته است. نكته ديگر كه به آن اشاره 
شد، استقالل بانك مركزي بود؛ مهم ترين مساله اي كه 
در اصالح قانون بانك مركزي بايد به آن توجه كرد، مساله 
استقالل بانك مركزي است. اگر در طرح جديد، استقالل 

بانك مركزي ارتقا يابد، مي توان ادعا كرد كه اصالحات 
قانوني يك قدم روبه جلو است و اگر استقالل بانك مركزي 
در اين طرح قانوني، نسبت به قانون قبلي ضعيف تر شده 
باشد، بايد گفت، اين اصالح قانون، نوعي عقب گرد بوده و 
بي ثمر است. در قانون پولي و بانكي سال ۱۳۵۱، مجمع 
عمومي توسط قوه مجريه اداره مي شد و مواردي از دخالت 
مستقيم قوه مجريه از طريق مجمع در حوزه سياست هاي 
پولي وجود دارد. در طرح فعلي، متأسفانه عالوه بر تداوم 
سيطره قوه مجريه بر مجمع عمومي، نمايندگاني از سوي 
قوه مقننه و قوه قضاييه نيز عضو مجمع عمومي شده اند.  
بر اين اساس، امكان فشار آوردن بر بانك مركزي و تحميل 
منويات سياس��ي از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه 
قضاييه نيز تسري پيداكرده است.. اين قانون نيروهاي 
جديدي را وارد سياست گذاري خواهد كرد كه هيچ تجربه 
و تخصصي در حوزه بانكداري ندارند. اين مي تواند شرايط 
اقتصاد كشور را بدتر كند. در ادامه به آشفتگي اين قانون و 
ازهم گسيختگي آن اشاره شد؛ قانون نبايد با اهداف بانك 
مركزي در تضاد باشد. بايد شيوه قانون نويسي استاندارد 
باشد. اهداف بانك مركزي مهم ترين مطلب براي نكته 
عزيمت اين قانون است. اگر اين اهداف در تضاد با هم باشد 
مشكل ايجاد مي شود. ترتيبات نهادي بانك مركزي بايد 
در ارتباط با هم باشد ولي االن هم عدم هماهنگي مشكل 
اساسي است. بايد شيوه دستيابي به هدف را خود بانك 
مركزي تعيين كند. در ادامه اين نشس��ت به مهم ترين 
اهداف بانك مركزي اشاره شد: كنترل تورم و ثبات بخشي 
مالي از جهت حمايت از بخش واقعي اقتصاد داراي اهميت 
اس��ت. در اكثر موارد كنترل تورم باثبات مالي متعارض 
است. اين قانون داراي انسجام دروني نيست. همچنين 
تأكيد شد كه ورود مستقيم احكام ناظر بر رشد اقتصادي 
در متن طرح قانوني به گونه اي است كه مناسبت كاملي با 
مسووليت هاي سياست گذار حوزه پولي )بانك مركزي( 
ندارد و موجب تشديد فشارها به بانك مركزي براي تحقق 
اهداف سياس��ي و بعضًا غيرواقعي و كوتاه مدت برخي 
دولت ها به جاي توجه به اهداف رشد اقتصادي متناسب با 
ظرفيت هاي واقعي اقتصاد كشور و ثبات متغيرهاي كالن 
در ميان مدت و بلندمدت مي شود. در ادامه مطرح شد كه 
۴۰سال است كه تورم در كشور وجود دارد و كسب وكارها 
و اقتصاد و دولت را با مشكل مواجه كرده است. اين مصيبت 
در همه جاي دنيا با راحتي درمان شده است. براي حل 
اين مشكالت بايد از تجربه دنيا استفاده كنيم و چرخ را از 
نو اختراع نكنيم. مساله ديگري كه به آن اشاره شده اينكه 
در اقتصاد ايران، استقالل بانك مركزي اولويت ندارد؛ اگر 
مي خواهيم چنين استقاللي براي بانك مركزي تعريف 
كنيم بايد اقتصاد واقعي سازي شود. بايد به اصول اقتصادي 
معتقد بود. اما پرس��ش اين است كه آنچه به نام اقتصاد 
اسالمي مشهور شده است اما فاقد نظريه و ابزارهاي تعريف 
شده است كشور را به كجا مي برد؟ اقتصاد ايران در حال 
حاضر را مي توان »اقتصاد ذي نفع ها« تعريف كرد كه 
در آن چارچوب ها و ابزارهاي علمي سياس��ت گذاري 
كاركرد چنداني ندارند. در ادامه اين نشست گفته شد 
كه بايد براي حل اختالف شوراي فقهي و رييس بانك 
مركزي، مرجع تشخيص حل اختالف و مكانيسمي 
براي حل اختالف ديده شود. بانك مركزي در اين طرح 
جاي ساير بانك ها نشسته و اين برخالف سياست هاي 
اصل ۴۴ قانون اساسي است. كار بانك مركزي توسعه 
كس��ب وكار است نه بنگاه داري و ش��ركت داري. بايد 

تعمق بيشتري روي اين طرح داشته باشيم.
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 انحصار توليد خودرو 
تا ۱4۰4 كم مي شود

وزير صم��ت گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام ش��ده 
تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد از توليد خودرو بايد توس��ط 
خودروسازان ديگري غير از دو شركت بزرگ خودروسازي 
انجام شود. از اين طريق از تمركز توليد كاسته مي شود. 
س��يد رضا فاطمي امين در گفت وگو با خبرنگار مهر در 
مورد تمركز توليد در دو ش��ركت خودروسازي، گفت: 
در حال حاضر توليد خودرو در ايران متمركز است و ۹۰ 
درصد توليد خودرو در كشور توسط دو خودروساز بزرگ 
انجام مي شود و س��اير خودروسازان سهم ۱۰ درصدي 
دارند. وزير صمت افزود: طبق برنامه هاي تدوين شده تا 
سال ۱۴۰۴ تيراژ توليد بايد به ۳ ميليون دستگاه برسد و 
از طرفي با توجه به اينكه توليد منحصر به دو شركت شده 
اس��ت، تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد توليد خودرو توسط 
خودروسازان ديگري غير از اين دو شركت بزرگ انجام 
خواهد شد. وي گفت: در صورت تحقق اين برنامه، از تمركز 
توليد نيز كاسته مي شود و خودروسازان ديگر هم در اين 
عرصه نقش فعال تري پيدا مي كنند. گفتني است، يكي از 
برنامه هاي وزارت صمت توليد ۳ ميليون دستگاه خودرو 
تا سال ۱۴۰۴ است؛ آنطور كه فاطمي امين از تريبون هاي 
مختلف اعالم كرده طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، قرار 
است تا سال ۱۴۰۴، ۳ ميليون دستگاه خودرو توليد و از 
اين ميزان يك ميليون دستگاه صادر شود. بر اين اساس، 
طبق گفت��ه وزير صمت كه باي��د ۳۰ درصد از توليد 
توسط شركت هايي غير از دو ش��ركت سايپا و ايران 
خودرو انجام شود، يعني از تيراژ سه ميليون دستگاهي 
خودرو در سال ۱۴۰۴، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه سهم 

خودروسازاني غير از اين دو شركت خواهد بود. 

فعاليت هاي گمركي با كارنه تير 
الكترونيك تسريع مي شود

تسهيل تجارت و تسريع در فعاليت هاي گمركي حسن 
استفاده از كارنه تير الكترونيك در فرآيند ترانزيت كاال از 
هند به روسيه از مسير ايران بود كه به صورت آزمايشي و 
براي نخستين بار در دنيا اجرا شد. مسير شمال به جنوب 
ايران كريدور ترانزيتي است كه مي تواند در انتقال كاال 
از بنادر جنوبي ايران به س��مت بنادر ش��مالي كشور و 
برعكس در روند تجارت بين كش��ورهايي چون چين و 
هند به سمت روسيه و اوراسيا كارساز باشد. در اين بين 
روان سازي فعاليت هاي گمركي و حذف اسناد كاغذي 
در چارچوب كنوانس��يون  تير نيز مي توان��د در بهبود 
وضعيت ترانزيت كشور موثر باشد. حال براي نخستين بار 
در دنيا، پروژه حمل ونقل تركيبي در قالب رويه تير بين 
هند و ايران و تزانزيت به روسيه در مسير كريدور شمال 
به جنوب با همكاري گمرك، اتاق بندرعباس و سازمان 
جهاني حمل  ونقل بين المللي جاده اي )ايرو( اجرايي شد.  
در اجراي اين پروژه كاالي موردنظر بر اس��اس ترانزيت 
تركيبي از هند با كشتي وارد گمرك شهيد رجايي شد و 
پس از بارگيري توسط كاميون از مرز آستارا خارج خواهد 
شد. در اين پروژه شرايطي فراهم شد تا اسناد موردنظر 
كارنه تير به صورت الكترونيك دريافت ش��ود و با كمك 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي، تضامين در 
مبدا دريافت و اگر تخلفي اتفاق افتد اتاق ايران از طريق 
كشور مبدا پيگير موضوع  ش��ود و اين تسهيالتي است 
كه استفاده از كارنه تير براي ترانزيت در پي دارد.  بهنام 
فرامرزيان، مدير حمل ونقل بين المللي كارنه تير و آ.ت.آ 
در واكنش به اجراي اين پروژه در گفت وگو با »اتاق ايران 
آنالين« هدف را افزايش س��طح ترانزيت كشور عنوان 
كرد و گفت: تاكنون در هيچ كجاي دنيا چنين پروژه اي 
اجرا نشده بود كه ضمن استفاده از تير الكترونيك، دو 
شركت درگير كار شوند؛ به طور عمومي در استفاده از 
كارنه تير هميشه يك شركت درگير است. پروژه انتقال 
كاال از هند به ايران و ترانزيت به روسيه توسط دو شركت، 
يكي هندي و ديگري ايراني انجام مي شود. او در ادامه 
حسن استفاده از اين روش را تسريع در فرآيند گمركي 
و در نتيجه كوتاه شدن مدت زمان انتقال كاال از مبدا به 
مقصد دانست و تصريح كرد: اجراي آزمايشي اين پروژه 
تا به اينجا موفقيت  آميز بوده و در صورتي كه به نتيجه 
مطلوبي برسد مي تواند موجب رواج ترانزيت از ايران شود.

سامانه شفاف سازي پرداخت 
تسهيالت راه اندازي مي شود

معاون وزير صمت گفت: در هيات وزيران مصوب ش��د 
كه پرداخت تس��هيالت به بخش توليد ش��فاف ش��ود 
و بان��ك مركزي موظف اس��ت س��امانه هاي مبتني بر 
پرداخت تس��هيالت را راه اندازي كند. به گزارش صدا و 
س��يما، س��يدمهدي نيازي اظهار كرد: در شفاف سازي 
ارايه تس��هيالت، بايد از نقطه درخواس��ت تسهيالت تا 
نقطه پرداخت اقساط به صورت شفاف و مشخص باشد 
به طوري كه كسب و كارهاي متقاضي، از نرخ جرايم، مدت 
بازپرداخت و ميزان قرارداد مطلع شود. در هيات وزيران 
مصوب شد كه پرداخت تسهيالت به بخش توليد شفاف 
شود و بانك مركزي موظف است سامانه هاي مبتني بر 
پرداخت تسهيالت را راه اندازي كند. وي ادامه داد: براي 
تأمين مالي بخش توليد، جلسات فشرده اي بين وزاري 
صمت، اقتصاد و رييس كل بانك مركزي برگزار ش��د و 
تفاهم نامه هاي خوبي بين طرفين به امضا رسيد. وزارت 
صمت از سال گذشته تأمين مالي زنجيره اي و پرداخت 
تسهيالت مبتني بر فاكتور را در نظام بانكي دنبال مي كرد 
و در تفاهم نامه هاي جديد عالوه بر تأمين سرمايه در گردش 
بنگاه ها، بحث نوسازي و احياي واحدهاي تعطيل هم در 
دستور كار قرار مي گيرد و ۵۰ همت در اين حوزه تأمين 
خواهد شد تا بتوانيم با كمك بانك هاي عامل به احياي 
واحدها و بازس��ازي واحدهاي صنعتي بپردازيم. معاون 
هماهنگي و محيط كسب و كار وزير صمت گفت: سال 
گذشته يك بسته رفع موانع توليد تهيه شده بود كه برخي 
از مصوبات آن در ستاد اقتصادي دولت تصويب و ابالغ شد 
و برخي ديگر در جلسات سران قوا مصوب شد، تعدادي 
از مصوبات آن نياز به تصويب در هيات وزيران داشت كه 
آنها هم ابالغ ش��دند. وي افزود: رفع محدوديت هاي 
حوزه چك برگش��تي نيز كه براي واحدهاي باالي 
۱۰۰ نفر بود به واحدهاي باالي ۵۰ نفر كاهش يافت.

هدف دولت از تشكيل
وزارت بازرگاني مشخص نيست

عضو هيات رييسه مجلس گفت: دولت به جاي فضاسازي 
درباره تش��كيل وزارت بازرگاني بهتر است به اقدامات 
الزم در حوزه تنظيم و كنترل بازار در اين حوزه بپردازد. 
عليرضا سليمي در گفت وگو با مهر در مورد احياي وزارت 
بازرگاني، با اشاره به تأثير اين وزارتخانه بر تنظيم بازار و 
واردات محصوالت اساسي، اظهار كرد: واقعيت آن است 
كه هنوز مشخص نيست آيا وزارت بازرگاني مي خواهد 
بخش تجارت خارجي را بر عهده گيرد يا خير؟ اما اگر 
قرار باش��د بحث تجارت خارجي را وزارت بازرگاني بر 
عهده گيرد، عماًل تش��كيل وزارت واردات است. عضو 
هيات رييسه مجلس افزود: با تشكيل وزارت بازرگاني در 
بحث تجارت خارجي توليد دچار آسيب مي شود كه در 
نهايت اين موضوع منجر به گسترش بيكاري و تعطيلي 
واحده��اي توليدي يكي پس از ديگري خواهد ش��د. 
سليمي با اشاره به اينكه هدف دولت از تشكيل وزارت 
بازرگاني مشخص نيست، بيان كرد: هم اكنون وزارت 
بازرگاني بخش داخلي وزارت جهاد كشاورزي را بر عهده 
دارد و هنوز مشخص نيست كه دولت همه ۲ بخش را 
به اين وزارتخانه مي خواهد انتقال بدهد يا خير. وي ياد 
آور شد: دولت به جاي فضاسازي درباره تشكيل وزارت 
بازرگاني بهتر اس��ت به اقدامات الزم در حوزه تنظيم و 
كنترل بازار در اين حوزه بپردازد. تشكيل وزارت بازرگاني 
در شرايط فعلي كمكي به كنترل قيمت ها نخواهد كرد 
و واردات را افزايش خواهد داد. س��ليمي افزود: تاكنون 
چندين بار درباره لزوم كنترل قيمت ها و وضعيت بازار 
انتقاداتي توسط نمايندگان مطرح شده و بنابراين بايد 
دولت نظارت خود را تقويت كند. عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس با اشاره به اينكه مجلس در دوره هاي 
مختلف چندين بار با تشكيل وزارت بازرگاني مخالفت 
كرده است، گفت: تكليف اين موضوع كاماًل مشخص 
است بنابراين نبايد با فضاسازي به دنبال تشكيل وزارت 
بازرگاني باشيم. وي تصريح كرد: وزارت صمت بعد 
از گذشت ۱۰ تا ۱۱ س��ال هنوز اساسنامه ندارد 
بنابراين با اين وجود چطور مي توان قضاوت كرد 
كه مجموعه صمت موفق بوده يا خير. تش��كيل 
مجدد وزارت بازرگاني صرفًا منجر به بزرگ شدن 
بدنه دولت، ناهماهنگي در سياس��ت گذاري ها، 
ايجاد بستر فساد و رانت، هزينه تراشي هاي جديد 

و روان شدن فرايند واردات به كشور مي شود.

تقاضاي اسقاط خودرو به
4۰۰ هزار دستگاه در سال مي رسد

مديركل خودرويي وزارت صمت گفت: تقاضاي اسقاط 
خودروهاي فرسوده از ۱۰ هزار دستگاه در سال به بيش 
از ۴۰۰ هزار دس��تگاه افزايش خواهد يافت. به گزارش 
خبرگزاري مهر، عبداهلل توكل��ي الهيجاني در برنامه 
تلويزيوني ميز اقتصاد با موضوع اس��قاط خودروهاي 
فرسوده، اظهار كرد: وزارت صنعت با اسقاط و بازيافت 
خودرو فرسوده به ش��دت موافق است، اما در سال هاي 
گذشته مشكالتي وجود داشته كه اين موضوع را با كندي 
همراه كرده اس��ت. مديركل خودرويي وزارت صمت 
افزود: نگاهي به تجربيات جهاني در اين زمينه حاكي 
از وجود دو اهرم تش��ويقي و تنبيهي به منظور اسقاط 
سريع تر خودروهاست كه از آن جمله مي توان به مبالغ 
بيشتر بيمه خودروهاي فرسوده، جلوگيري از تردد آنها و 
همچنين وضع عوارض بيشتر اشاره كرد، اما اين اهرم در 
كشورمان با توجه به استفاده اقشار ضعيف از خودروهاي 
اسقاطي كاركرد نداشته است. توكلي الهيجاني ادامه 
داد: در اهرم هاي تش��ويقي نيز در جهان شاهد وجود 
صندوق هايي هستيم كه تسهيالت در اختيار مالكان 
خودروهاي فرس��وده قرار مي دهند تا آن را با خودروي 
نو تعويض كنند. وي خاطرنشان كرد: در اين زمينه 
به طور مثال مي توان از محل صرفه جويي در مصرف 
سوخت يا مصرف سوختي كه جايگزين مي شود به 
ارايه تس��هيالت پرداخت، اما تاكنون در اين زمينه 
بانك ها و صندوق ها تأمين مالي مناسبي نداشته اند و 
اين موضوع مغفول مانده است. توكلي الهيجاني بيان 
كرد: پيش از اين در قانون هواي پاك، موتورسيكلت ها 
و خودروهاي ديزلي مش��مول دريافت برگه اسقاط 
مي شدند، اما در قانون جديد ساماندهي خودرو همه 
توليدكنندگان خودرو موظف اند براي شماره گذاري 

محصوالت خود برگه اسقاط آن را دريافت كنند.

آمادگي شركت گاز
استان چهارمحال و بختياري
براي ورود به فصل سرد سال

به گ��زارش روابط عمومي ش��ركت مل��ي گاز ايران، 
جهانبخش سليميان مديرعامل ش��ركت گاز استان 
چهارمحال و بختياري بر حفظ آمادگي كاركنان شركت 
گاز استان جهت ورود به زمس��تان امسال تأكيد كرد 
و افزود: با تمهي��دات و برنامه ريزي هاي انجام گرفته و 
با اس��تفاده از همه توان و ظرفيت شركت براي تامين 
گاز پايدار و مس��تمر و ايمن براي مشتركين استفاده 
خواهيم كرد. وي همچنين مديريت مصرف گاز از سوي 
مشتركين را خواستار ش��د و گفت: مديريت مصرف 
گاز يكي از مهم ترين موضوعاتي اس��ت كه در صورت 
رعايت آن از سوي مشتركين، عالوه بر صرفه اقتصادي 
براي آنان، از بروز مشكالت در پيك مصرف جلوگيري 
مي كند. سليميان تصريح كرد: اطالع رساني دقيق، 
آگاهانه و شفاف، مردم را براي مقابله با سرما و رعايت 
الگوي صحيح مصرف ي��اري خواهد داد و قطعًا اين 
مساله را در دستور كار خود قرار خواهيم داد. وي در 
پايان بيان كرد: با همكاري نيروهاي متعهد و پرتالش 
اين شركت اميدواريم بتوانيم به بهترين شكل ممكن 
خدمات رساني به هم استاني هاي عزيز را انجام داده و 
سطح رضايتمندي مشتركين گاز طبيعي را باال ببريم.

مخالفانوموافقاننسخهجديدبانكداريچهميگويند؟

خطرسلطه»اقتصادذينفعها«

سخنگويوزارتصمتخبرداد

قرعه كشي ماهانه با عرضه۱۰۰هزار خودرو 
تعادل |

سخنگوي وزارت صمت از برگزاري ماهانه قرعه كشي 
خودرو و همچنين پيش بيني خروج تارا از قرعه كشي 
ت��ا دو ماه آينده خب��ر داد. اميد قاليب��اف با بيان اينكه 
كميس��يون هاي اقتصادي با كاهش حق��وق ورودي 
ماشين آالت به يك درصد موافق هستند، گفت: از اين 
به بعد هر ماه قرعه كشي برگزار و ۱۰۰ هزار خودرو در آن 
عرضه مي شود. اما به تدريج طرح هاي قرعه كشي از رده 
خارج مي شود. پيش بيني مي شود در ماه هاي آينده همه 
خودروهاي سايپا و در ايران خودرو، تارا به عنوان اولين 
خودرو در يك تا دو ماه آينده از قرعه كشي خارج خواهد 
شد. وي در ادامه با بيان اينكه در آيين نامه واردات خودرو 
شرايطي براي منبع ارز در نظر گرفته نشده، تصريح كرد: 
منشأ ارز مي تواند هر چيزي، از جمله فرش يا رمزارز باشد.

   درخواست هاي واردات خودرو
ناقص است

س��خنگوي وزارت صنع��ت در خصوص قرعه كش��ي 
خودروها با بيان اينكه از ابتداي امس��ال تاكنون بيش 
از ۵۰۰ هزار دس��تگاه خودرو تحويل مش��تريان شده، 
در حالي كه در مدت زماني پارس��ال اين رقم ۳۹۰ هزار 
دستگاه بوده، تصريح كرد: در نيمه دوم سال ۵۰ درصد 
خودروسازان افزايش توليد خواهند داشت. در خصوص 
واردات نيز تاكنون ۲۰۰ درخواس��ت واردات خودرو به 
دفتر صنايع خودرويي وزارت صمت ارس��ال ش��ده كه 
عمده اين درخواست ها ناقص و بدون توجه به الزامات 
آيين نامه واردات بوده است. به گزارش ايسنا، وي افزود: 
در اين زمينه از افراد و شركت ها خواسته ايم تا فرايند را 
تكميل كنند، بر اين اساس برخي درخواست كنندگان 
خواس��تار تمديد مهلت واردات ش��دند و ممكن است 
قدري بيش��تر طول بكشد. سخنگوي وزارت صنعت با 
بيان اينكه برخي در جامعه به پيشواز مخالفت با واردات 
خودرو رفتند، به ط��وري كه مي گويند با ۳۰۰ ميليون 

تومان يا ۱۰ ه��زار دالر چه خودروهايي مي خواهد وارد 
كشور شود؟ تصريح كرد: تا اين لحظه هيچ درخواستي 
براي واردات خودرو از هند و برزيل در وزارتخانه وصول 
نش��ده اس��ت. واردكنندگان تاكنون با برندهاي خوب 
اروپايي و كره اي در رده خودروهاي اقتصادي بين ۱۰ تا 
۲۰ هزار دالر مذاكره كرده اند كه خودروهاي با كيفيت 
است كه مي توانند استانداردهاي ۸۵گانه را پاس كنند. 
وي با اشاره به تصويب دو فوريت اليحه اصالح ماده ۱۰ 
قانون ساماندهي صنعت خودرو، گفت: تا سال گذشته 
ركوردهايي تا ۱۵۰ هزار دستگاه در سال اسقاط خودرو 
نيز ثبت شده بود، اما به تدريج كاهش يافت به طوري كه از 
ابتداي امسال تا امروز فقط ۱۵ هزار دستگاه خودرو اسقاط 
شده است. تش��ويق ها و تنبيه هاي در نظر گرفته شده 
تاكنون نتوانسته اثرگذاري الزم را در اين زمينه داشته 
باشد، از سوي ديگر پليس نيز جلوي تردد خودروهاي 
فرسوده را نمي گيرد و قيمت هاي آنها نيز افزايش يافته 

است و بر اين اساس شاهد انباشت خودروهاي فرسوده 
در كشور هستيم. به گفته وي اكنون حدود ۳.۵ ميليون 
دستگاه خودرو فرسوده و ۹ ميليون دستگاه موتورسيكلت 
فرس��وده در شهرها وجود دارد و هر چند در قانون مقرر 
شده بود توليدكنندگان ۲۵ درصد توليدات خود را صرف 
گواهي اسقاط كنند، اما در مجموع اين رويه قفل و منجر به 
افزايش قيمت گواهي اسقاط در سال هاي اخير شده بود. 
اليحه اي كه روز گذشته وزير صمت در مجلس از آن دفاع 
كرد و مصوب شد به خودروساز مي گويد به ازاي قيمت هر 
خودرو يك درصد ارزش آن را به صندوق محيط زيست 
واريز كند تا از محل آن به دارندگان خودروهاي فرسوده 
تسهيالت داده شود. سخنگوي وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در ادامه تاكيد كرد كه از نظر اين وزارتخانه 
كيفي��ت خودروها قابل قب��ول نيس��ت و ادامه داد: 
وزارتخانه نقش وكيل مدافع صنعت خودرو را ندارد، 
اما س��از و كارها و كمك هايي طراحي شده تا ارتقاي 

كيفيت محصوالت آنه��ا اتفاق بيفتد. قاليباف با بيان 
اينكه در خصوص كيفيت خودرو پروژه هاي كوتاه مدت 
و بلندمدت طراحي شده، اظهار كرد: براي كوتاه مدت، 
پروژه هايي بايد تعريف ش��ود كه ناظ��ر بر رفع عيوب 
محصوالت باشد، اما براي بلندمدت ايجاد پلتفرم هاي 
جديد خودرويي در دستور كار است كه محصوالت آنها 

در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ وارد بازار خواهد شد.

   همكاري با مسكو در زمينه خودرو
سخنگوي وزارت صنعت با اشاره به انعقاد ۷۰۰ ميليون 
يورو تفاهم نامه بين خودروسازان و قطعه سازان ايراني و 
روسي در نمايشگاه اتومبيليتي مسكو، گفت: خودروي 
اقتصادي داخلي از نيمه دوم ۱۴۰۲ به بازار وارد مي شود. 
اين خودرو كه حاصل هم افزايي و تعامل ايران خودرو، 
سايپا و قطعه سازان كشور است، در حد و اندازه كالس 
خودروهاي اقتصادي روز جه��ان خواهد بود. قاليباف 
همچنين در خصوص افزايش قيمت خودروهاي داخلي 
گفت: گفته مي شود خودروسازان با زيان انباشته مواجه 
هستند، اما سوال اين است كه آيا اين زيان بايد با افزايش 
قيمت خودرو و از جيب مصرف كنندگان پرداخت شود 
يا خودروسازان بايد به اصالح ساختار خود بپردازند؟ تا 
زماني كه خودروس��ازان گام هاي اساسي براي اصالح 
ساختارهاي خود برندارند نمي توان انتظار داشت كه با 
افزايش قيمت زيانشان را جبران كنند؛ هر چند اقداماتي 
در راستاي اصالح ساختارها انجام گرفته است. به گفته 
سخنگوي وزارت صمت افزايش هزينه هاي خودروسازان 
به س��ازمان حمايت اعالم و در ستاد تنظيم بازار مطرح 
مي شود و در صورت موافقت از اين ستاد اجازه افزايش 
قيمت خواهند يافت. وي در پاس��خ به پرسش يكي از 
خبرنگاران در خصوص استيضاح وزير صمت تصريح كرد: 
اين مس��اله به هيچ عنوان مطرح نيست و شايد برخي 
نمايندگان مجلس انتقاداتي به برخي موارد داش��ته 
باشند، اما اين موضوع را نبايد به پاي كل مجلس گذاشت. 
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خبرروز

كاهش دماي تهران از شنبه
 بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناس��ي استان تهران، طي پنج روز آينده آسماني صاف تا قس��متي ابري همراه با وزش باد و از شنبه 
)۲ مهرماه( كاهش نسبي دما پيش بيني مي شود. طي روز امروز۳۱ شهريورماه در سطح استان به ويژه بخش هاي جنوبي و غربي گاهي 
وزش باد شديد و گردوخاك و كاهش نسبي كيفيت هوا پيش بيني مي شود. تا روز جمعه )اول مهرماه( روند افزايش نسبي دما و از روز 
شنبه هفته آينده )۲ مهرماه( روند كاهش نسبي دما مورد انتظار خواهد بود. بر اساس اعالم اداره كل هواشناسي استان تهران، ايستگاه 
ورامين با بيشينه دماي ۳۷ درجه سانتيگراد گرم ترين نقطه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است. آسمان تهران طي 
 جمعه )اول مهر( كمي ابري وغبارآلود و گاهي وزش باد با حداقل دماي ۲۴ و حداكثر دماي۳۶ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود.

رويداد

تهراندرمعرضپديدهبيابانزايي

سرپرس��ت مركز ملي ه��وا و تغيير اقليم س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت گفت: كاهش آلودگي هوا 
در اولويت هيچ كس نيست بنابراين نمي توان انتظار 
هواي بهتري داشت حتي اگر سوخت و خودروها در 
كشور استاندارد ش��ود اما باز هم وضعيت هوا به طور 
كامل بهتر نمي ش��ود چراكه ۹۴ درصد توليد انرژي 
كشور در موتورخانه هاي منازل، كارخانه ها و... برپايه 
سوخت هاي فسيلي اس��ت. داريوش گل عليزاده در 
نهمين نشست كميته تخصصي محيط زيست مجمع 
شهرداران كالن ش��هرهاي ايران كه با هدف انتقال 
تجربيات، هماهنگي و مش��اركت در مسائل محيط 
زيستي امروز در شهرداري تهران برگزار شد، درباره 
معضل آلودگي هوا اظهار ك��رد: باتوجه به بارگذاري 
زياد جمعيت و فعاليت آنها در كالن ش��هرها، ميزان 
سرويس دهي به اين افراد باعث از دست رفتن منابع 
مي ش��ود. او ادامه داد: بايدها و نبايدهايي درحوزه 
محيط زيست وجود دارد. در زمينه بايدها مي توان 
به تكاليف در قوانين مديريت پسماند، هواي پاك و 
حفاظت از خاك اشاره كرد. در زمينه نبايدها - نيز 
كه بي��ش از بايدها داراي اهميت اس��ت - مي توان 
به طرح، پروژه و مصوبه هاي مغاير با سياس��ت هاي 
كاهش آلودگي هوا اش��اره كرد. خودر محور بودن 
كشور باعث مي ش��ود كه وضعيت هميشه همين 
گونه باقي بماند. گل عليزاده تاكيد كرد: مس��اله و 
راهكار مشخص اما اجرا كردن آن دچار مشكل است. 
شعارها در اين زمينه بايد به تغيير رفتار مسووالن و 
مردم منجر شود تا وضعيت پيچيده تر از اين نشود.

      اهميت به آموزش در حوزه محيط زيست
سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت 
محيط زيست آموزش را بسيار داراي اهميت دانست 
و توضيح داد: آموزش بس��يار موضوع مهمي است و 
نبايد انتهاي خط باشد بلكه بايد ابتدا آموزش صورت 

بگيرد. محيط زيست تنها مربوط به سازمان حفاظت 
محيط زيست نيست بلكه به همه شهروندان ارتباط 
دارد. او با اشاره به موضوع نوسازي كالن شهرها افزود: 
در صورت نوسازي كالن شهرها ديگر نبايد خودروهاي 
ديزلي در شهرها وجود داش��ته باشند. خودروهاي 
فرسوده بايد جمع آوري شوند. به عنوان مثال از ۱۰۰۰ 
اتوبوس موجود بايد تنه��ا ۵۰۰ اتوبوس باقي بماند. 
سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان حفاظت 
محيط زيست ضمن اشاره به اينكه توليد موتورهاي 
كابراتوري ممنوع شده اس��ت اما هنوز با استفاده از 
آنها آلودگي بسياري توليد مي شود، گفت: در تهران 
منابع انتش��ار آلودگي بسيار باالست، به همين علت 
استفاده از هر خودروي استاندارد و جديدي موجب 
تشديد آلودگي مي شود اين در حالي است كه هدف 
ما به حداقل رساندن آلودگي هوا است. گل عليزاده با 
اشاره به تبصره ۳ ماده ۳ قانون هواي پاك اظهاركرد: بر 
اساس اين تبصره آلودگي صنعتي و جلوگيري از ورود 
به مرحله بحران بايد صورت بگيرد و محدوديت هايي 
اعمال ش��ود. به گفته وي ستاد ملي مقابله با پديده 
گردو غبار در مواقع بحران و اضطرار ناشي از مواجه 

شدن با گرد و غبار اقدامات الزم را انجام مي دهد. 

      مديريت يكپارچه شهري
گل علي��زاده همچنين ته��ران را در معرض پديده 
بيابان زايي دانست. او به راهكاري كليدي اشاره كرد 
و گفت: بهترين راهكار مديريت يكپارچه ش��هري 
اس��ت. گل عليزاده به توضيحي درباره قانون هواي 
پ��اك پرداخت و گفت: اي��ن قانون ۳۳ م��اده دارد. 
براي ۱۷۶ تكليف دستگاه احصا شده است. در ۱۰ 
س��ازمان اصلي و همچنين با ۲۳ دستگاه همكاري 
دارد. سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان 
حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به اينكه يكي از 
دغدغه هاي اصلي مصرف مازوت در كالن شهرها بود 

كه سعي در مديريت آن داشتيم، توضيح داد: وزارت 
نيرو در بحث نيروگاه هاي بخ��اري، تامين حق آبه 
تاالب و توسعه نيروگاه تجديد پذير اقداماتي انجام 
داده است. براي كاهش آلودگي هوا در كشور بايد به 
سمت استفاده از نيروگاه هاي با انرژي تجديدپذير 
برويم. او با اشاره به موضوع مديريت پسماند گفت: 
سليقه مردم به س��مت افزايش زباله رفته است در 
حالي كه بايد ابزار قانوني و تش��ويقي براي كاهش 
توليد پسماند وجود داشته باشد. در غير اين صورت 
منابع مان را از دست مي دهيم. گل عليزاده ادامه داد: 
بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در 
۲۷ شهر آلوده كشور با ۳۵ ميليون جمعيت، حدود 
۲۱ هزار مرگ  و مير منتس��ب به آلودگي هوا ناشي 
از ذرات معلق ۲.۵ ميكرون در بزرگساالن گزارش 
شد كه ۱۱.۳ ميليارد دالر هزينه به كشور وارد كرده 
است. همچنين در تهران ۶۰۰۰ نفر جان خود را به 
اين علت از دس��ت داده اند. او تاكيد كرد: زندگي در 
كالن شهرها پنج س��ال از عمر هر فرد را با توجه به 
چنين آلودگي هايي ك��م مي كند بايد ضمن توجه 
به ام��روز، براي آينده نيز راهكاري بينديش��يم كه 
منجر به تشديد آلودگي نشود. سرپرست مركز ملي 
هوا و تغيير اقليم س��ازمان حفاظت محيط زيست 
همچنين به مسائل محيط زيستي مانند فرونشست 
زمين و بحران آب اش��اره و اظهار كرد: اين مسائل 
بسيار جدي هستند حتي در سال ۹۸ جلسه اي براي 
چاره انديشي نس��بت به بحران آب برگزار شد اما با 
بارندگي هايي كه اتفاق افتاد كمي نگراني ها برطرف 
ش��د. به طور كلي ما با هر تغيير اقليم و بارش برف و 
باران مش��كالت زيادي داريم همچنين در فرايند 
يخ زدايي در فصل زمستان كه با استفاده از محلول 
شن و نمك صورت مي گيرد، باعث آسيب به محيط 
زيست مي شويم. به گفته گل عليزاده شدت مصرف 

انرژي در ايران سه برابر ديگر نقاط جهان است.

تعادل|
 از زماني كه وزارت آموزش و پرورش اعالم 
كرد كه مدارس از ابتداي مهر ماه ۱۴۰۱ به 
صورت حضوري خواهند بود و ديگر تحصيل مجازي در 
شهرها و روستاهايي كه مدرسه دارند، انجام نمي شود، قرار 
بر اين بود كه تمامي كالس ها داراي استانداردهايي باشند 
كه از سوي ستاد مقابله با كرونا تعيين شده بودند. اينكه 
تمامي كالس هاي درس پنجره داشته باشند، امكان تهويه 
هوا در كالس ها وجود داشته باشد و البته ازدحام نباشد. اما 
آيا واقع چنين امكاناتي براي بازگشايي مدارس فراهم شده 
است. حاال كه جشن شكوفه ها هم برگزار شد و با توجه به 
اينكه هفته پيش رو هم با توجه به تعطيلي هاي يك روز 
در ميان هفته فعالي براي مدارس نخواهد بود و عمال اولين 
روز س��ال تحصيلي از ۹ مهرماه آغاز خواهد شد، سوال 
مهم اينجاست كه آموزش و پرورش تا چه اندازه توانسته 
شرايط مناسبي را از نظر سالمتي براي كالس هاي درس 
فراهم كند. اينكه وزارت بهداش��ت همچنان بر اين باور 
است كه شروط اين وزارتخانه براي بازگشايي مدارس 
تغيير نكرده اما اگر بخواهيم واقع بينانه به ماجرا نگاه كنيم 
چه فعاليت هايي براي مناسب سازي كالس هاي درس 

انجام شده و چقدر اين فعاليت ها مثمرثمر بوده است. 

     شروط وزارت بهداشت
براي بازگشايي مدارس

معاون فني مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، 
واكسيناس��يون، بيمار نب��ودن افراد و تهويه مناس��ب 
كالس هاي درس را س��ه ش��رط اصلي وزارت بهداشت 
براي بازگش��ايي مدارس دانس��ت. »محسن فرهادي« 
معاون فني مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت با 
اشاره به بازگشايي مدارس اظهار كرد: بر اساس يكسري 
هماهنگي هاي انجام شده يك سري توصيه هاي بهداشتي 
در قالب پروتكل ب��راي مدارس و مراك��ز آموزش عالي 
تدوين شده است كه هم توسط وزارت كشور و هم وزارت 
بهداشت به مجموعه هاي مختلف ابالغ شده است. او افزود: 
همچنين تشديد كنترل نظارت بر روي مراكز آموزشي 
به دانشگاه هاي علوم پزشكي ابالغ مي شود كه مهم ترين 
محورهاي آن تأكيد بر رعايت بهداشت فردي مانند شستن 

دست ها و ضد عفوني كردن آنها، استفاده از ماسك به ويژه 
در مكان هاي بسته و فاقد تهويه است. فرهادي بيان كرد: 
همچنين تأكيد زيادي بر تهويه اماكن داريم. در حال حاضر 
با توجه به مساعد بودن هوا مي توان تهويه طبيعي را در 
دستور كار قرار داد. نكته ديگر خودمراقبتي جدي و نظارت 
روي آن است به اين شكل كه دانش آموزان يا اوليا و مربيان 
در صورت داش��تن عالئمي مانند سرماخوردگي حتما 
قرنطينه خود را رعايت كنند. اگر عالئم خفيفي را دارند به 
پزشك مراجعه كرده و ۴ تا ۵ روز خود را از محيط آموزشي 
دور نگه دارند. اين مقام وزارت بهداشت تأكيد كرد: توصيه 
ديگر ما اين است كه حتما واكسيناسيون كامل انجام شود. 
اگر شش ماه از آخرين واكسن آنها گذشته باشد حتما دوز 
يادآور خود را تزريق كنند تا واكسيناسيون آنها انجام شود.

      ضدعفوني مدارس به صورت جدي
او بيان كرد: درخواس��ت وزارت بهداشت از مدارس اين 
است كه ضدعفوني سطوح پرتماسي مانند دستگيره هاي 
در، سرويس هاي بهداشتي و آبخوري ها را به صورت جدي 
انجام دهند. همچنين اگر از س��رويس مدرسه استفاده 
مي كنند حتي االمكان شيشه هاي آنها را با توجه به وضعيت 
هوا پايين بكشند تا تهويه مناسب در سرويس هاي رفت و 
آمد هم صورت بگيرد. خوش��بختانه در سامانه ايران من 
وضعيت بيمار بودن، واكسينه بودن راننده هاي تاكسي و 
اتوبوس كنترل مي شود به همين دليل اگر قرار باشد كه 
سرويسي اختصاص داده شود، بهتر است از خودروهاي 
عمومي استفاده شود تا س��رويس هاي خارج از سامانه. 
فرهادي با بيان اينكه همزمان با بازگش��ايي مدارس به 
آموزش و پرورش ابالغ ش��ده است كه فعاليت  بوفه ها و 
پايگاه ه��اي تغذيه اي را آغاز كنند، گف��ت: رعايت موارد 
بهداشتي و نظارت بر آنها الزامي است. ضمن اينكه مدارسي 
كه بوفه دارند با توجه به اينكه وقتي دانش آموز مشغول 
خوردن مواد غذايي مي ش��ود بايد ماسك خود را بردارد، 
بايد توزيع مواد غذايي در زنگ هاي تفريح و در فضاي باز 
صورت بگيرد و در كالس ها و فضاي بسته حتي االمكان 
مواد غذايي سرو نشود. او افزود: وقتي بر تهويه تأكيد داريم 
منظور گردش هوا است بسياري از كالس ها داراي پنجره 
بوده و اگر شرايط هوا اجازه دهد مي توان اين پنجره ها را باز 

كرد، ضمن اينكه در پروتكل  بهداشتي كه براي آموزش و 
پرورش ارسال شده است روش هاي مختلف تأمين تهويه 
مناسب هم نوشته شده اس��ت. با اصول اوليه و شرايط 
موجود كالس ها مي توان بسياري از مشكالت را حل 
كرد. تزريق واكسن در صورت دارا بودن شرايط سني، 
بيمار نبودن و نداشتن تست مثبت و تهويه طبيعي سه 
شرطي هستند كه اگر رعايت شوند مي توان نسبت به 

بازگشايي ها، نگراني چنداني نداشته باشيم.

     عواقب اجرايي نشدن شروط
وزارت بهداشت

دكتر مسعود مرداني در گفت وگو با »تعادل« مي گويد: 
اگر واقعا شروطي كه وزارت بهداشت و ستاد مقابله با 
كرونا براي بازگشايي مدارس در نظر گرفته اجرايي 
نشوند، مي توانيم با موجي از ابتال مواجه شويم كه اكثر 
مبتاليان آن افراد بين ۷ تا ۱۶ سال باشند. هيچ معلوم 
نيست كه در اين شرايط آيا مراكز درماني ما توانايي 
امداد رساني به اين موج از بيماران كودك و نوجوان را 
دارند يا نه. نمي توانيم به اما و اگرها دلخوش كنيم، ما 
تجربه غافلگيري در اين زمينه را داريم و نبايد دوباره 
ريسك كنيم و خطر افزايش مبتاليان را جدي نگيريم.

او مي افزايد: اينكه بايد تمام كس��اني كه در مدرسه 
حاضر مي شوند، بيمار نباشند، مساله اي است كه با 
نگاه كردن ناظم مدرس��ه به بچه ها اتفاق نمي افتد، 
تمام مدارس بايد به امكانات بهداش��تي و درماني در 
اين زمينه مجهز باشند، حتي اگر الزم باشد ماهي يك 
بار از دانش آموزان تست كرونا گرفته شود. شما نگاه 
كنيد چنين هنوز پروتكل هاي بهداشتي را به سختي 
رعاي��ت مي كند در حالي كه م��ا فكر مي كنيم جان 
باختن زير ۵۰ نفر و مبتال ش��دن زير ۵۰۰ نفر رقمي 
نيست كه بخواهيم نگران آن باشيم. عضو علمي ستاد 
مقابله با كرونا در پايان مي گويد: به هر حال با توجه 
به اينكه ما تعداد بااليي زاير از كربال داشته ايم، اينكه 
اكثر دانش آموزان به واسطه حضور خود يا خانواده 
شان در اين راهپيمايي بزرگ در معرض ابتال به كرونا 
قرار گرفته باشند، اصال دور از ذهن نيست، آموزش و 
پرورش بايد به اين مسائل توجه ويژه اي داشته باشد 

و شرايط را براي ايمن كردن مدارس فراهم كند، چرا 
كه در مدرسه با توجه به تعداد باالي دانش آموزان و 
با توجه به اينكه ما هنوز گرفتار سويه هايي با قدرت 
انتقال باال هستيم هر كوتاهي و بي توجهي مي تواند 

به افزايش قابل توجه مبتاليان بينجامد.

     قضاوِت شرايط بيماري در ايران
تا نيمه مهرماه

يك اپيدميولوژيست با اش��اره به اظهارات سران برخي 
كشورها، مبني بر پايان پاندمي كرونا، گفت: سازمان جهاني 
بهداش��ت اخيرا اعالم كرد كه داريم خط پايان پاندمي را 
مي بينيم و زمانيكه خط پايان را مي بينيم بايد سرعت مان 
را ب��راي مقابله با كرونا بيش��تر كنيم، وگرن��ه مي بازيم. 
دكتر مسعود يونس��يان درباره برخي ادعاها از سوي 
برخي كشورها مبني بر پايان پاندمي كرونا از جمله 
رييس جمهور امري��كا، گفت: در اين زمينه اظهارات 
هيچ رييس جمهوري مالك نيست، بلكه اظهارنظر 
مراج��ع بين المللي علمي در اين باره مالك اس��ت. 
سازمان جهاني بهداشت هر چهارشنبه يك گزارش 
هفتگي ارايه مي دهد كه وضعيت را بيان مي كند. البته 

دبيركل س��ازمان جهاني بهداشت در روزهاي اخير 
اعالم كرد كه ما داريم خط پايان پاندمي را مي بينيم و 
زمانيكه خط پايان را مي بينيم بايد سرعت مان را براي 
مقابله با كرونا بيشتر كنيم، وگرنه مي بازيم. او با بيان 
اينكه بنابراين نه تنها آنطور كه برخي ادعا مي كنند، از 
نظر سازمان جهاني بهداشت كار تمام شده نيست، 
بلكه نظر WHO اين اس��ت كه اكنون كه ويروس 
ضعيف شده بايد حمله نهايي را براي پايان آن انجام 
داد، افزود: بنابراين خوش بيني كه برخي كش��ورها 
مانن��د رييس جمهور امريكا داش��تند، چيز مثبتي 
 BA۴.۶  تلقي نمي كنم. اتفاقا ي��ك واريانت جديد
از خود امريكا توس��عه پيدا كرده و نمي دانم چطور 
وقتي يك واريانت جديدي كه اعالم ش��ده قدرت 
س��رايت پذيري بيش��تري هم دارد، از خود كشور 
امري��كا گزارش ش��ده و آن را تش��خيص داده اند، 
چطور اينقدر راحت پايان پاندمي را اعالم مي كنند.

     تازه ترين اظهارات دبيركل 
سازمان جهاني بهداشت درباره »پايان كرونا«

يونسيان درباره وضعيت كرونا در كشورمان نيز گفت: 

در عين حال هر كش��وري را بايد با ش��رايط خودش 
رصد كرد. شرايط ما به اين صورت است كه با توجه كه 
مسافرين از اربعين بازگشتند و از طرفي برخي زائران 
به مشهد رفتند و در حال بازگشت هستند و از طرفي 
هم در آستانه بازگشايي مدارس و دانشگاه ها هستيم، 
تا پايان مهر و حداقل تا ۱۵ مهر ماه نمي توانيم قضاوتي 
درباره آينده و وضعيت بيماري در كشور انجام دهيم. 
او تاكيد كرد: بايد اوضاع را به منوال قبل تلقي كنيم 
و بايد همان مراقبت ها را انجام دهيم و پروتكل هاي 
بهداشتي را همچنان رعايت كنيم. بعد از نيمه مهر 
ماه مي توان گفت كه آيا اين تماس ها و جابه جايي ها 
منجر به افزايش بيماري شده است يا خير؟ چراكه 
دو هفته بعد از هر تغييري، كرونا خودش را در ابتال 
نشان مي دهد و زماني كه روند ابتال را مشاهده كنيم، 
مي توانيم بهتر درباره شرايط ادامه پاندمي در كشور 
صحبت كنيم. به نظر مي رس��د كه محتاطانه ترين 
كار اين اس��ت كه تا ۱۵ مهر ماه مداخله جديدي 
در زمينه كاهش مراقبت ها و حساسيت ها نداشته 
باش��يم. روند فعلي كرونا در كش��ور به طور خوبي 
كاهشي است و اميدواريم همين روند ادامه يابد. 

گزارش

آموزشوپرورششروطوزارتبهداشتبرايبازگشاييمدارسرارعايتكردهاست

بي توجهي، غافلگيري، افزايش ميزان مبتاليان

ادامهازصفحهاول

فرسودگي رواني در كنار
افراد مبتال به آلزايمر

 به هر حال همراه بودن با بيمار مبتال به آلزايمر در بازه 
زماني طوالني مدت مي تواند فرسودگي رواني را براي 
اعضاي خانواده به همراه داشته باشد، فرسودگي رواني 
مي تواند با كاهش ت��اب آوري و كاهش تاب آوري نيز 
مي تواند با عميق تر ش��دن استرس و اضطراب همراه 
باشد. واكنش هاي هيجاني و بدون در نظر گرفتن حل 
مساله در مقابل پيشامدها نيز از ديگر پيامدهاي اين 
امر اس��ت كه نهايتا مي تواند به پرخاشگر شدن بيمار 
نيز بينجامد. از اين رو تحت نظر روانش��ناس سالمت 
قرار گرفتن اعضاي خانواده براي كنترل روانشناختي 
شرايط خانه، هم براي بيمار و هم براي اعضاي خانواده 
مفيد است. مديريت روانشناختي بيماري  مزمني نظير 
آلزايمر نياز به حضور روانش��ناس سالمت دارد. بهتر 
است خانواده هاي اين بيماران عضو انجمن آلزايمر ايران 
باشند تا از اطالعات اين انجمن و تجربيات ساير بيماران 
و خانواده هايشان استفاده كنند. از سوي ديگر مطالعه 
كتب مرتبط با آلزايمر مي تواند براي خانواده ها مفيد 
باشد، عنوان كرد: اعضاي خانواده هاي داراي فرد مبتال 
به آلزايمر بايد از اين بيماري شناخت كامل داشته باشند 
و نشانه هاي آن را خوب بشناسند تا بتوانند راهبردهاي 
مقابله اي با مشكالت روانش��ناختي اين بيماري را به 
دست آوردند. براي مثال مبتاليان به آلزايمر معموال 
نسبت به غروب آفتاب حساسيت خاصي دارند و بهتر 
است خانواده ها از روشنايي خانه به هنگام غروب آفتاب 
اطمينان حاصل كنند تا بتوانند بيقراري بيمار را كاهش 
دهند. در نهايت با توجه به اينكه حمايت هاي مالي و غير 
مالي از مبتاليان به آلزايمر فشارهاي رواني و فرسودگي 
روان��ي را براي اعضاي خانواده ها ب��ه همراه دارد، بهتر 
است خانواده ها از كنترل كردن و سرزنش بيمار دست 
برداشته و بر روي رفتار خود تمركز كنند. خانواده ها بايد 
با شناخت كامل نسبت به اين بيماري در يابند كه چطور 
مي توان با واقعيت زندگي خود كنار آمد و در عين حال 

سالمت روان خود را حفظ كرد.

رويخطخبر

شناسايي۸۱۱بيمارجديدكرونادركشور
طب��ق اع��الم وزارت بهداش��ت، ۱۴ بيم��ار مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور ج��ان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۴ هزار و ۳۵۸ 
نفر رسيد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۸۱۱ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي 
و ۱۵۵ نفر از آنها بس��تري ش��دند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به ۷ ميليون و ۵۴۵ هزار و ۳۵۱ 
نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون و ۳۲۲ هزار و ۳۸۳ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شده اند. 
۲۲۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. 
تاكنون ۵۴ ميليون و ۲۴ هزار و ۴۲۷ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام ش��ده اس��ت. همچنين 
تاكنون ۶۵ ميلي��ون و ۷۱ هزار و ۲۱۰ نفر ُدز اول، ۵۸ 
ميليون و ۴۶۸ هزار و ۷۱ نف��ر ُدز دوم و ۳۱ ميليون و 

۱۶۶ هزار و ۹۸۵ نفر، ُدز سوم و باالتر واكسن كرونا را 
تزريق كرده اند. مجموع واكس��ن هاي تزريق شده 
در كش��ور به ۱۵۴ ميليون و ۷۰۶ هزار و ۲۶۶ ُدز 
رسيد. در حال حاضر هيچ شهرستاني در وضعيت 
قرمز نيست. همچنين ۲۰ شهرستان در وضعيت 
نارنجي، ۲۵۷ شهرس��تان در وضعيت زرد و ۱۷۱ 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

راهاندازيسامانهثبتاطالعاتاردوگاههايدانشآموزي
معاون پرورش��ي و فرهنگي  وزارت آموزش و پرورش 
گفت: س��امانه اي در ح��ال راه اندازي اس��ت كه تمام 
اطالعات اردوگاه ها در آن ثبت شود اميدوارم بتوانيم از 
فضاهاي اردوگاه ها براي استفاده دانش آموزان بهره الزم 
را ببريم. اصغر باقرزاده اظهار كرد: وزير آموزش و پرورش 
برنامه اي را تحت عنوان انس��جام در داخل و ارتباط با 
بيرون سرلوحه كار خود قرار داده است ما نيز اين سياست 
را به عنوان يك سياست جدي دنبال مي كنيم. او افزود: 
س��امانه اي در حال راه اندازي است كه تمام اطالعات 
اردوگاه ها در آن ثبت شود، اميدواريم بتوانيم از فضاهاي 
اردوگاه ها براي استفاده از دانش آموزان بهره الزم را ببريم. 
باقرزاده گفت: اصل تربيت در اردوگاه ها اتفاق مي افتد. 
هدف اصلي ما اين است كه از اين طريق دانش آموزان را 
آموزش دهيم و مهارت هاي مختلف را به آنان بياموزيم . 
عباس مهاجر نيز اظهار كرد: حركت اداره كل فرهنگي 
هنري، اردوها و فضاي پرورشي براي به سرانجام رساندن 
فعاليت ها، براساس سياس��ت گذاري و تسهيل گري؛ 

مدل س��ازي خواهد بود. مدي��ركل فرهنگي هنري، 
اردوها و فضاي پرورشي افزود: بايد به صورت عملياتي 
براس��اس ش��اخص هاي مش��خص از اردوگاه هاي 
كشوري و برخي از اردوگاه هاي استاني بازديد كرد و 
از شرايط فضاي آموزشي آنان اطالعاتي به دست آورد. 
اردوگاه ها بايد نماد گردشگري و فرهنگ هاي بومي 
استان ها باشند. قمرزاده پيشنهاد داد اردوگاه ها را به 
مركز عرضه محصوالت فرهنگي استان هاي مختلف 

يا مركز ارايه دستاوردهاي دانش آموزان تبديل كرد.

كشفبيشاز۴۴هزارليترسوختقاچاقدرمرز
فرمانده مرزباني استان خراسان رضوي از كشف بيش از 
۴۴ هزار ليتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان هنگ تايباد 
خبر داد. به گزارش پايگاه خبري پليس، سردار »مجيد 
شجاع« در اين رابطه بيان داشت: در راستاي جلوگيري 
از هرگون��ه قاچاق س��وخت و برخورد ب��ا قاچاقچيان 
سرمايه هاي ملي كشور، مرزبانان هنگ تايباد مستقر در 
ايست و بازرسي ۱۷ شهريور با كنترل دقيق خودروهاي 
عبوري به يك دس��تگاه خودروي ترانزيتي مشكوك 
شدند. سردار شجاع افزود: مرزبانان پس از توقيف خودرو و 
بازرسي از آن ۴۴ هزار و ۵۳۲ ليتر سوخت قاچاق به ارزش 
يك ميليارد و ۳۲ ميليون ريال را كشف كنند.  او با اشاره به 
دستگيري يك قاچاقچي، ضمن تأكيد بر اجراي منويات 

فرمانده معظم كل قوا )مدظله العالي( اظهار داشت: پاسخ 
ما به قاچاقچيان سوخت برخوردي قاطع و مجدانه است 
و به قاچاقچيان اجازه نخواهيم داد تا سرمايه هاي ملي 

كشورمان را به خارج از مرزها انتقال بدهند.

بازار  با فرمان
 شركت بورس تهران است كه بسيار زود هم فراموش 
شد. اين عوامل باعث  به حداقل رسيدن اعتبار و اعتماد 
بازار سرمايه و بورس مي شود. چرا كه فسادها ساختاري 
شده و اراده  جدي هم براي اصالح ساختار وجود ندارد. 
اين مساله براي مثال در صورت هاي مالي و ترازنامه 
بانك ها و خودرويي ها و در فروش، مبلغ فروش، مقدار 
توليد و عرضه هاي خارج از بورس كاال توس��ط ديگر 
صنايع هم وجود دارد.  بماند كه به صنعت ساختمان 
اشاره اي نمي شود كه چگونه بهاي تمام شده با بهاي 
فروش تفاوت قابل توجهي دارد. همچنين صحبتي 
از صنعت س��يمان به ميان نمي آيد كه چطور چهار 
دهه محصوالت با ۸۰ درصد كمتر از قيمت بازار آزاد 
خريداري و انحصار توزيع و دخالت در قيمت گذاري 

هم پابرجا است.
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