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يادداشت- 1

نفت ايران و بازار جهاني
صنع��ت نفت ايران ب��ه عنوان 
يكي از اصلي ترين حوزه هايي 
كه در آن مزيت نس��بي داريم، 
در تمام سال هاي گذشته نقش 
و سهمي مهم در تامين نيازها 
و درآمدهاي اقتصادي كش��ور 
داشته اما براي تداوم اين نقش، 
نياز به برنامه ريزي هاي كالن و 
جذب سرمايه هاي تازه وجود دارد. ما در سال هاي پيش از 
تحريم و در دوران اجراي برجام توانستيم ميزان صادرات 
نفت خود را به باالترين حد ممكن برسانيم اما در سال هاي 
اخير اين عدد كاهش يافته و به دنبال آن فعاليت پااليشگاه ها 
نيز محدود شده است. اين در حالي است كه اين حوزه براي 
تداوم فعاليت، نياز به جذب س��رمايه هاي جديد به شكل 
دايمي دارد و غفلت از اين موضوع در سال هاي اخير، فاصله 

با رقباي منطقه اي را بيشتر كرده است.
اينكه عربستان سعودي مي گويد كه به زودي امكان توليد 
نفت روزانه خود را به ۱۰ ميليون بشكه مي رساند، نشان از 
آن  دارد كه اين كشور چه در حوزه حفظ بازار و چه در حوزه 
سرمايه گذاري هاي جديد موفق عمل كرده است و براي 
آنكه ما نيز به حداكثر توان توليدي خود برسيم، بايد گام هاي 
اجراي��ي مهمي را  برداريم. در برنامه هاي باالدس��تي و در 
طرح هايي كه از سوي وزارت نفت ارايه شده، ايران  مي تواند 
به توليد شش ميليون بشكه نفت در روز برسد اما اين مساله 
نياز به استفاده از تجهيزات به روز، جذب سرمايه داخلي و 
خارجي و استفاده از حداكثر ظرفيت ها دارد؛ موضوعي كه 

در سال هاي گذشته كمتر به آن پرداخته ايم.
صنعت نفت ايران در حال حاضر به حدود ۲۰۰ ميليارد 
دالر سرمايه گذاري تازه نياز دارد. ما در اين سال ها كمتر 
از ظرفيت ميادين نفتي و گازي مشترك استفاده كرده ايم 
و در سوي مقابل، كشورهاي همسايه توانسته اند فعاليت 
خود در اين ميدان ها را به ش��كل جدي توسعه بدهند. 
اگر همزمان با پيگيري مذاكرات، شرايط براي انجام اين 
سرمايه گذاري فراهم شود، ايران خواهد توانست ضمن 
بازپس گيري سهم خود از بازار، نقش خود در بازار جهاني 
ادامه در صفحه 7 انرژي را نيز گسترده تر كند. 

م��ه  يين نا آ ثي��ر  تا  )۱
اخي��ر واردات خودرو در 
بازارهاي داخلي چيست 
و آيا اين ايده، بخش��ي از 
مشكالت بازار خودروي 
كش��ور را حل مي كند يا 
اينك��ه تح��ول خاصي را 
نبايد از آن انتظار داشت؟ 
قب��ل از هر چيز بايد توجه داش��ت كه آنچه كه در 
آيين نامه وجود دارد با نكاتي كه نمايندگان و برخي 
مسووالن در خصوص آن صحبت مي كنند متفاوت 
است. مصوبه يعني آنچه كه هيات وزيران منتشر 
كرده، فق��ط يك محتواي كلي اس��ت، در مراحل 
بعدي به بانك مرك��زي و وزارت صمت ماموريت 
داده ش��د تا آيين نام��ه را تنظيم كنن��د. هرچند 
آقايان قاليباف و منطقي بخش��ي از محتواي اين 
آيين نامه را رس��انه اي كردند، اما آيين نامه، رسما 
براي مطالعه كارشناس��ان منتش��ر نش��ده است. 
فراخوان ۱5روزه اي ه��م كه براي نمايندگي هاي 
خودرو مطرح شده، همان نگراني هايي است كه از 
قبل نس��بت به آن هشدار داده شده بود اما مطابق 
معمول به آن بي توجهي شد؛ حتي اگر تصور كنيم 
كه فس��ادي وجود ندارد، وجود رانت قطعي است؛ 
چرا كه برخي از قبل خبر داشتند و كاغذ نمايندگي 
خودرو را در دس��ت داش��تند و برخ��ي ديگر تازه 
۱5روزه بايد به دنبال نمايندگي باشند. اين رانت 
واضح است. چطور ممكن اس��ت، سرمايه گذاران 
بتوانن��د ۱5روزه از پ��ژو، رنو، فيات و س��يتروئن، 

نمايندگي دريافت كنند. 
۲( ب��ه ص��ورت كل��ي اي��ن آيين نام��ه بس��يار 
محافظه كارانه اس��ت. قبل از هر چيز تالش شده 
تا از بازار خودروهاي چيني در كشور صيانت شود 
تا خلل��ي به آن وارد نش��ود. محصوالتي كه وارد 
مي شود، هرچند ممكن است در لِول محصوالت 
چيني باش��د، اما همين ورودها نيز براي توجيه 
كردن محصوالت خودروي چيني است. از طرف 
ديگر علي رغم هياهويي كه در خصوص واردات 
۱3ه��زار دالري كه اس��م آن را تيب��اي وارداتي 
مي گذارم، راه افت��اده باز هم اي��ن اقالم در لول 
قيمتي باالتري از ماش��ين هاي ايراني هس��تند. 
ماش��ين هاي 8الي ۱۰ه��زار دالري هم كه قرار 
بود جايگزين خودروهاي داخلي ش��وند، امكان 
ورود نخواهند داش��ت و اگر وارد شوند با قيمت 
باالتري به فروش مي رس��ند. كما اينكه قبال در 
خصوص س��اندرو هم همين اتفاق افتاد. ساندرو 
قرار بود با قيمت پايين به دس��ت مشتري برسد، 
اما حتي باالتر از قيمت رنوي جهاني در ايران به 
فروش مي رسيد. رنو در بازار جهاني ۲5ميليون 

بود ام��ا در ايران با قيمت 38ميلي��ون تومان به 
فروش مي رسيد.

3( ماش��ين هاي وارداتي هران��دازه كه كيفيت 
پاييني ه��م داش��ته باش��ند در بازار اي��ران به 
فروش مي رس��ند، چرا كه ب��ه دليل جديد بودن 
و متف��اوت بودن مورد توجه ق��رار مي گيرند. در 
حال حاضر در بازار اي��ران در زمينه خودرو بين 
قيمت 5۰۰ميليون تا ۱ميليارد و ۲۰۰ يك خأل 
جدي وجود دارد. يعني در بازار ايران از بين 5۰۰ 
ميليون تا باالي يك ميليارد يك گپ وجود دارد. 
اين خودروهاي وارداتي تالش مي كنند اين حفره 
را پر كنند و براي اين بازار ارايه مي شوند. بنابراين 
اين آيين نامه از باب تاثير در بازار خودرو حتي با 

وجود ورود 5۰هزار خودرو، اهميت ندارد. 
4( نكته عجيب اما تعرفه ش��ناوري است كه قرار 
است لحاظ ش��ود. من نمي دانم چطور مي توان 
تعرفه ش��ناور را محاس��به كرد، ب��راي خود من 
سوال است كه اين مكانيس��م را چطور مي توان 
درك كرد؟ در واقع خودرو تا زماني كه به بورس 
كاال نرسد، عدد تعرفه اش مشخص نمي شود. از 
سوي ديگر هزينه النچ هر خودرو در سال اول با 
سال هاي بعدي قابل مقايسه نيست كه بخواهند 
تعرف��ه اش را تعيين كنند. يعني س��ال اول بايد 
كلي تامين قطعات شود ابزارهاي متعددي مورد 
نياز است و...، اما در سال دوم به دليل راه افتادن 
قطعه فروشي و استفاده از قطعات قبلي، هزينه ها 
كاهش چش��مگيري پيدا مي كند. بر اين اساس 
مكانيسم تعرفه شناور بس��يار پيچيده است كه 

مشكل ساز خواهد شد.
5( مش��كل بع��دي اين ايده، گذاش��تن س��قف 
۱ميليارد دالر براي واردات اس��ت. هرچند اين 
سقف با فش��ار بانك مركزي گذاش��ته شده، اما 
اگر اين س��قف گذاش��ته نمي ش��د، هيچ اتفاقي 
نمي افتاد، ضمن اينكه به ان��دازه ۱ميليارد دالر 
هم واردات خودرو ص��ورت نمي گرفت. اما امروز 
كه س��قف گذاشته ش��ده به س��رعت اين سقف 
پر خواهد ش��د.  اي كاش اين س��قف گذاش��ته 
نمي ش��د تا بازار خودش، راهش را پيدا مي كرد. 
چرا بازار به سقف ۱ميلياردي نمي رسيد؟ چون 
س��اختار توزيع ثروت در ايران نرمال نيست. در 
ايران طبقه متوسط ضعيف شده و چون خودرو 
اصوال وسيله اي براي طبقه متوسط است، طبقه 
محروم از اين دايره خارج مي شوند و به مشكالت 
خود سرگرم خواهند ش��د. بر اين اساس خودرو 
همچنان يك كاالي سرمايه اي باقي خواهد ماند 
ك��ه طبقات ثروتمن��د و دارا از رانت آن بهره مند 
مي شوند و طبقات محروم هم در حكم تماشاچي 

به اين بازار مكاره نگاه مي كنند.

دالالن بازار خودرو  در صف رانت
يادداشت روز
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برخالف آنكه گفته مي ش��ود 
ب��ه  تماي��ل   ، حقيقي ه��ا
سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
ندارن��د، ب��ه نظ��ر مي رس��د 
حقوقي ه��ا و س��رمايه گذاران 
حرف��ه اي اي��ن روز ها بس��يار 
محتاطان��ه رفت��ار مي كنند. 
اين گروه از س��رمايه گذاران در 
سنوات قبل بازدهي خوبي كسب كرده اند و حاال منتظر 
فرصتي هستند تا بازار سرمايه پتانسيل هاي خود را نشان 
دهد. فراموش نكنيد فعاالن حرفه اي بازار س��رمايه، چه 
حقيقي ها و چه حقوقي ها، الزامًا فقط سرمايه گذار بورس 
نيستند و در س��اير بازار ها هم سرمايه گذاري هايي انجام 
مي دهند. نكته بعدي اينجاست كه اگرچه اقتصاد ايران، 
اقتصاد كوچكي به نظر مي رسد؛ اما پتانسيل هاي زيادي در 
بخش هاي مختلف باالخص پتروشيمي، معدني و فوالدي 
وجود دارد و اين اقتصاد چندان هم كوچك نيست؛ بنابراين 
در صورت احياي برجام، اگر فروش واقعي نفت ايران ظرف 
دو ماه افزايش يافته و تحريم هاي بانكي نيز لغو ش��وند و 
شركت هاي صادرات محور از جمله پتروشيمي ها، نيازي 
به شركت هاي تراستي و ... براي نقل و انتقال پول نداشته 
باشند، حتماً روند سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه ثابت در 
اقتصاد ما از حالت نزولي به سمت تعادل و بعد هم مثبت 
ش��دن حركت خواهد كرد و مي توان اميدوار بود اتفاقات 

بنيادين، بازار سرمايه ايران را تقويت كنند.
نكته بعدي اينجاست كه به لحاظ ارزش دالري شركت ها، 
در نقطه تعادلي قرار داريم. البته نقطه تعادلي دالر در سال 
۱4۰۱، در محدوده 3۲ هزار تومان است. اين نقطه تعادلي 
بر اساس GDP و با فرض كاهش نسبي تورم در ايران و تورم 
5 درصدي در امريكا براي سال ۱4۰۲، در محدوده 3۹ هزار 
تومان؛ براي ۱4۰3، در محدوده 48 هزار تومان و براي سال 
۱4۰4 در محدوده ۶۰ هزار تومان خواهد بود. در غير اين 
صورت نرخ تعادلي دالر مي تواند ۱۰ الي ۱5 درصد باالتر از 
اين اعداد باشد. اگر در اين فاصله نرخ ارز سركوب شود هم 
در نهايت فنر نرخ ارز رها شده و به اين عدد ها خواهيم رسيد. 
البته كه به نظر مي رسد دولت تمايلي به سركوب نرخ ارز 
ندارد، كما اينكه در افزايش نرخ بهره بانكي هم فعال حركت 
شتابزده اي نداشته است. خبر هايي همچون افشاي تخلف 
۹۲ هزار ميليارد توماني فوالد مباركه بر اس��اس گزارش 
تحقيق و تفحص مجلس، ضربه مهلكي بر اعتماد نسبت به 
شفافيت ناشران بورسي است و اين همان نقطه اي است كه 
سيستم حسابرسي در كشور ما را هم زير سوال مي برد! آنچه 
در فوالد مباركه اصفهان رخ داده، نتيجه اقتصاد ذينفعانه 
بوده و مشخص نيست چرا اركان نظارتي و سازمان بورس 
و اوراق بهادار و حسابرسان و... نظارت كافي نداشته اند. اين 
عدم شفافيت هاست كه باعث عقب ماندگي بورس ايران 
و درجا زدن هاي بازار سرمايه شده است. اگر قصد توسعه 
بازار سرمايه را داريم قبل از هركاري بايد به دنبال افزايش 
ادامه در صفحه 3 شفافيت در اين بازار باشيم.  

فضاي مجازي ج��زو الينفك 
زندگي انسان ها ش��ده است و 
استفاده از پديده ها، سامانه ها و 
برنامه هاي هوشمند، ديجيتال، 
الكترونيك و كامپيوتري مبتني 
بر اينترنت و ابزارهاي هوشمند، 
ديگر يك انتخاب نيست و اجبار 
و الزامي فراگي��ر براي همگان 
محسوب مي شود و گريز و گزيري از آن نيست. در اين ميان 
اطالعاتي كه هر فرد براي ورود به اين عرصه و بهره مندي 
از آن بايس��تي وارد سامانه ها و برنامه هاي كاربردي نمايد 
ازجمله ارزشمندترين سرمايه ها در جهان حاضر مي باشد 
كه ب��ا تبديل آنها ب��ه داده در حال حاضر ب��ا به كارگيري 
 Big data تكنيك هايي نظير داده كاوي، هوش مصنوعي و

استفاده هاي شگرفي از آن به عمل مي آيد.
استفاده تجاري، انتفاعي و س��وداگرانه از اين اطالعات و 
داده ها براي تبليغات، بازاريابي، توسعه سهم بازار براساس 
تجزي��ه و تحليل عالئق، س��الئق، توجه��ات، التفاتات، 
تجربه زيس��ته، عادات و س��بك زندگي افراد و خانواده ها 
يا مبتن��ي بر مكان يابي محل س��كونت و كار و فعاليت يا 
رديابي مس��يرهاي رفت و آمد و تردد يا جست وجوهاي 
اينترنتي يكي از مصاديق بارز بهره من��دي از اطالعات و 
داده ها در فضاي مجازي مي باشد. در حال حاضر فعاالن 
فضاي مجازي پا را از اين فراتر گذاشته اند و با بهره گيري از 
 )Commodification( روش هايي نظير كااليي سازي
 ،)Marketization( و تجاري س��ازي و بازارس��ازي
بازي س��ازي )Gamification(، »طراحي براي تغيير 
 Search( »س��ئو« ،)Behavioral Design( »رفتار
Engine Optimization(، »مديري��ت توج��ه« 
)Attention managment( و »اقتص��اد توج��ه« 
)Attention economy( به ص��ورت زيرپوس��تي و 
پنهان يا مردم )مش��تريان، ذينفعان، مخاطبان و...( را به 
س��متي كه مدنظر دارند و دربرگيرنده منافع اقتصادي، 
تجاري، انتفاعي و سوداگرانه اشخاص حقيقي و حقوقي 
آنها است، سوق مي دهند و براي اين  كار از اطالعات و داده ها 
استفاده مي كنند يا با استفاده از اين اطالعات و داده ها به 
بنگاه هاي تجاري براي بازاريابي و فروش بيشتر خدمات 
و محصوالت كمك مي كنند. پر واضح اس��ت كه چنانچه 
اطالع��ات و داده هاي موصوف در ي��ك فرآيند اختياري 
و رقابتي براساس س��رمايه گذاري ها، تالش ها و اقدامات 
فعاالن بخش خصوصي و به خاطر تراكنش هاي ناشي از 
تبادالت و معامالت تجاري گردآوري شده باشد، استفاده 
تجاري، انتفاعي و س��وداگرانه از آن مي تواند مجاز تلقي 
شود چرا كه مي توان اطالعات و داده هاي موصوف را يك 
محصول يا فرآورده جانبي از توليد خدمات و محصوالت 
بنگاه ه��اي اقتصادي تلقي نمود.  وليك��ن اگر اطالعات و 
داده هاي موصوف براساس امتيازات و انحصارات حاكميتي 
و دولتي، بر مبناي قانون و مقررات، به سبب دريافت خدمات، 
ادامه در صفحه 3 محصوالت و... 

گفته مي شد كشورهاي فقير 
از امكان��ات مبتني بر اينترنت 
مثل دولت الكترونيك، آموزش 
و بان��ك داري الكتروني��ك و 
كس��ب وكارهاي الكترونيك 
محرومند. اينترن��ت مي تواند 
مشاغل بس��ياري ايجاد كند، 
هزينه ه��ا را كاه��ش ده��د، 
كمك كند به دنيا وصل ش��ويد و از دستاوردهاي ديگران 
بهره ب��رداري كنيد. اين امكانات براي خيلي از كش��ورها 
فراهم نش��ده و باعث ش��كاف ديجيتال مي ش��ود. كرونا 
مشخص كرد نداشتن دسترسي به اينترنت و محروميت 
از ابزارهايي مثل تلفن هاي هوشمند يا تبلت، با وضعيت 
اس��تان ها از نظر توسعه يافتگي ارتباط دارد و سازمان ها و 
وزارتخانه هاي مسوول در مسائل زيرساختي بايد وضعيت 
امكانات و پوشش مناطق مختلف كشور را رصد و ارزيابي 
اجتماعي كنند. براساس پژوهش ها شكاف دسترسي به 
پهناي باند در مناطق روستايي، مي تواند منجر به تأثيرات 
اقتصادي بر كل جامعه روستايي شود. به موازات اين جهان 
واقعي جهان جديدي يعني جهان مجازي شكل گرفته 
كه مثال رمزارزها بخش��ي از اين جهان هستند. اگر شما 
امكان استفاده از ظرفيت هاي اين جهان را نداشته باشيد 
فرد بي سوادي محسوب مي شويد كه نمي تواند از امكانات 
اس��تفاده كند، ارتباط بگيرد، درخواست بدهد يا خودش 
و ديگ��ران را نمايندگي كند و درنتيجه در تله محروميت 
مي افتد. امروز يك بعد ديگر هم به ابعاد تله محروميت كه 
متخصصان فقر درباره اش صحبت كرده اند، اضافه شده و 
آن تله محروميت از اينترنت و ابزارهاي ارتباطي است. در 
جهان پيش رو بسياري از كسب و كارها به حوزه ديجيتال 
مي رود و ش��ركت ها و ادارات و دانش��گاه ها ساختاربندي 
مجدد پيدا مي كنند و وقتي بخش عمده اي از جامعه امكان 
و سواد استفاده از آن را نداشته باشند هم خودشان محروم 
مي شوند و هم باعث عقب ماندگي كشور در مسابقه توسعه 
مي شوند. همچنين سرعت و كيفيت اينترنت اهميت دارد، 
عملكرد كودكاني كه به اينترنت ضعيف دسترسي دارند با 
عملكرد آنها كه اصال به آن دسترسي ندارند مشابه است. اين 
موضوع در مورد كشورهايي كه به دليل ديدگاه هاي سنتي 
محدوديت هايي براي استفاده شهروندانشان از اينترنت 
باكيفيت و پرس��رعت ايجاد مي كنند باعث مي شود كل 
جامعه عقب بمانند. درحالي كه بايد مراقب باشند فاصله 
از بقيه كشورهاي توسعه يافته دنيا بيشتر نشود. ما نبايد 
اينترنت را محدود كنيم، در كشور ما مثل همه كشورهاي 
سنتي اين ترس وجود دارد كه دسترسي گسترده مردم به 
اينترنت منافع گروه هاي حاكم را به خطر بيندازد درحالي 
كه فضاي مجازي براي همه منافع جديدي ايجاد مي كند. 
اگر نگراني ما مسائل اخالقي اس��ت هم مي توان از بستر 
اينترنت براي ترويج اخالق استفاده كرد. اين يك ميدان 
مسابقه است كه نمي تواني تعطيلش كني بايد خودت را 
ادامه در صفحه 8 تغيير دهي و در... 

هي��چ ف��ردي ب��ا احس��اس 
خودكم بيني به موفقيت هاي 
بزرگ نمي رس��د. احس��اس 
ناكافي بودن ريشه در همين 
خود كم بين��ي دارد. تالش و 
كوشش همواره در دين و عرف 
ما به عنوان يك ارزش معرفي 
شده اس��ت. پس كسي منكر 
تالش كردن براي رسيدن به زندگي بهتر نيست. اما الزمه 
رسيدن به اين موفقيت ها خود باوري است. يعني ابتدا يك 
پايه اي بايد وجود داشته باشد كه باقي تالش ها و هدف ها 
روي آن چيده ش��ود و آن همان خودباوري است. افراد 
خود باور از قدم به قدم خود لذت مي برند. بسيار شكرگزار 
هستند و احس��اس رضايت دارند اما در افرادي كه مدام 
احساس ناكافي بودن مي كنند اين را حس وجود ندارد، 
در واقع هيچ چيز آنها را راضي نمي كند، به زبان ساده تر 
حتي از موفقيت هاي كوچكي هم كه به دست مي آورند 
خوشحال نمي شوند. برخي از اين افراد از اجتماع ترس 
دارند. در واقع مدام با اين تفكر زندگي مي كنند كه ديگران 
از آنها بهتر هستند و از مواجهه با آنها هراس دارند. فردي 
كه خودكم بين است و مدام احساس نارضايتي فزاينده 
دارد از ب��ودن در كنار ديگران ل��ذت نمي برد چون فكر 
مي كند به اندازه كافي خوب نيست، وارد بحث نمي شود. 
ميزان مشاركت پايين و حداقلي دارد. احساس حسادت 
آزاردهن��ده اي دارد و همه اينه��ا از اجتماعي بودن يك 
انسان ممانعت به عمل مي آورد. احساس ناكافي بودن 
ريش��ه هايي دارد كه بايد درمان ش��وند. عدم اعتماد به 
نفس، عملكرد ضعيف در زندگي، ترس از قضاوت ديگران، 
ناديده گرفته شدن توسط ديگران مي تواند اين احساس 
را در ما ايجاد كند. اگر اين رفتار در ش��ما به طوري قوت 
گرفته كه انگيزه تان را سلب كرده آن را دست كم نگيريد. 
ادامه دار شدن اين احساس در طول روز حتما بايد مورد 
درمان قرار بگيرد. اگر ريشه هاي اين تفكر رفع شود مسير 
هموارتر مي شود. درواقع براي تمام اين عالئم درمان هايي 
در روانشناسي باليني وجود دارد. فراموش نكنيم وسواس 
فكري به خودي خود بيماري ساده اي نيست. اين طور 
تصور نكنيم كه اگر كسي به آن دچار شد به راحتي هم 
مي تواند از آن خارج شود. چون همه ما در برهه اي از زمان 
ممكن است افكار تكرار شونده داشته باشيم نگاه و باور 
ابتدايي ما درباره اين بيماري ممكن است اين باشد كه ابتال 
به آن چندان چيز پيچيده اي نيست و آن مشغله فكري با 
گذر زمان از بين مي رود. غافل از اينكه وسواس فكري اصال 
مشغله فكري نيست بلكه اين بيماري با عالئم و نشانه هاي 
مشخصي كه دارد مي تواند سد راه افراد براي رسيدن به 
اهداف شان در زندگي شود. پس در قدم اول وسواس هاي 
فكري نبايد ساده تلقي شوند و نبايد از كنار آنها به سادگي 
گذر كنيم. اما درباره حس ناكافي بودن، از آن جايي كه اين 
فكر تكرار شونده عالئمي مشابه با آسيب هاي كمال گرايي 
ادامه در صفحه 8 و وسواس فكري از... 

حميدرضا صالحي

آتوسا اسدزادهحسين ايماني جاجرميعلي حيدريپيمان مولوي

 جوابيهسازمانمالياتي
بهگزارشروزنامه»تعادل«

 عليرضازاكاني
شهردارتهرانخبرداد

 واكنش سازمان مالياتي 
به هشدار صنف فناوران

صفحه 7     صفحه 5    

 مذاكره با چيني ها 
براي اتصال متروي پرديس به كرج

 ازرصدمردمدرنانواييها
تاعدمآمادگيبرايكاالبرگ

»تعادل«بررسيميكند

اكنون مي توانيم بگوييم چه كسي از كدام نانوايي نان 
خريده است. اين جمله عجيبي است كه دو روز قبل 
از سوي وزير اقتصاد مطرح شد، جمله اي كه مشخص 
نيست با چه هدف و با چه پش��توانه اي مطرح شده 
است. در واقع منظور خاندوزي اين است كه با اجراي 
طرح اخير دولت، امكان نظارت بر عملكرد نانوايي ها 
افزايش يافته است. شما به نانوايي مي رويد، ناني كه 
مي خريد رصد مي شود و مش��خص است كه در روز 
چقدر نان خريده ايد و نانوا چقدر نان فروخته و براين 
اساس سهميه آرد مي گيرد؛ تا اينجا همه چيز خوب 
صفحه 2 را بخوانيد است...  

دوس��الي از واگذاري سهام صندوق هاي دولتي 
يا هم��ان ETFه��ا مي گذرد. پس از اس��تقبال 
بسياري از س��رمايه     گذاران از اولين صندوق يا 
همان دارا يكم بود كه دولت به فكر استفاده از اين 
استقبال افتاد و گمان مي كرد كه عرضه دومين 
صندوق يا همان پااليش��ي يكم ه��م، تجربه     اي 
مشابه دارا يكم را رقم مي زند؛ حدسي كه به دليل 
اختالفات وزارتخانه هاي دولت دوازدهم نه تنها 
به واقعيت تبديل نشد، بلكه ريزش بازار سهام را 
به دنبال داشت و سرمايه بس��ياري از مردم را از 
صفحه 4 را بخوانيد ميان برد.  

 سرنوشت 
 نامعلوم يارانه ها 

در نيمه 1401

 مشكل  پااليشي ها  
تمام نمي شود؟

تعادل |  براساس اعالم وزارت صمت، واردات خودرو 
عم��اًل از اول مهرماه وارد فاز اجرا مي ش��ود. واجدين 
ش��رايط واردات خودرو تا ۱۹ ش��هريور فرصت دارند 
درخواس��ت خود را به دفتر صنايع خودرويي وزارت 
صمت تحويل دهند. البت��ه وزارت صمت چارچوب 
آيين نام��ه واردات خودرو براي فاز نخس��ت را در ۱۱ 
محور تعيين و اعالم كرد.گروه واردكنندگان خودروي 
اقتصادي، سرمايه گذاران خارجي متقاضي ايجاد خط 
توليد و متقاضي��ان واردات خودروي برقي به مناطق 
آزاد در اولويت نخس��ت مش��مول آيين نامه هستند. 
هرچند وزارت صمت تالش دارد، به ابهامات آيين نامه 
واردات خودرو پاسخ دهد، اما به گفته فعاالن اين حوزه، 
اين دس��تورالعمل داراي ايراداتي است. به طور نمونه 
مشخص نبود تعرفه واردات از ابهامات مهم اين مصوبه 
ابالغي است. البته دبير انجمن واردات خودرو، اظهار 
كرده كه بر اساس دستورالعمل دولت، حتي اگر همه 
خودروها فقط ۱۰ هزار دالر باشند، عمال بيش از ۱۰۰ 
هزار خودرو وارد نخواهد شد. به گفته او، خودروهاي 
واردات��ي از ۱۰ برند اول دنيا نيس��تند و خودروهاي 

شاسي بلند وارد نخواهد شد. 

  11 آيتم براي واردات خودرو
آيي��ن نام��ه واردات خ��ودرو در تاريخ ۲۶ م��رداد به 
تصويب هيات وزيران رسيد و در تاريخ سوم شهريور 
از سوي محمد مخبر معاون اول رييس جمهور ابالغ 
ش��د كه ش��رايط آن عبارتند از: واردات خودرو بايد با 
ثبت س��فارش و تخصيص ارز صورت پذيرد. س��قف 
واردات خودرو خارجي ۲۰ هزار دالر اس��ت. اولويت با 
خودرو هاي زير ۱۰ هزار دالر است. سقف منابع ارزي 

براي واردات خودرو حداكثر ۱ ميليارد دالر است. كليه 
خودرو هاي وارداتي در بورس كاال عرضه خواهند شد. 
واردات خودرو هاي اقتصادي تا ۱۰ هزار دالر در صورت 
توليد و ساخت داخل مشمول مشوق هاي اقتصادي 

خواهند شد.
به دنبال ابالغ دستور العمل واردات خودرو، روزگذشته 
منوچهر منطقي معاون صنايع حم��ل و نقل وزارت 
صمت طي اطالعيه اي شرايط ذيل را براي اجرايي شدن 
آيين نامه واردات خودرو اعالم كرد: ايجاد يا اس��تفاده 

از شبكه خدمات پس از فروش موجود با شرايط زير: 
۱- ب��ه ازاي واردات هر ۱۰۰۰ خودرو يك نمايندگي 
پ��س از فروش )براي واردات زي��ر ۱۰۰۰ خودرو يك 
نمايندگي الزامي اس��ت.( ۲. تامي��ن قطعات يدكي 
ضروري قبل از واردات كه ليس��ت آن به تاييد مراجع 
ذيصالح مي رسد؛ 3. تامين تجهيزات، اسناد و آموزش 
نفرات خدمات پس از ف��روش؛ 4. اعالم فناوري هاي 

انتقال يافت��ه در خدمات پس از فروش؛ 5. داش��تن 
مجوز رسمي از توليدكننده محصول جهت تضمين 
ارايه خدمات پس از فروش يا انتقال فناوري؛ ۶. داشتن 
تجربه در واردات خودرو يا به كارگيري ش��ركت هاي 
داراي تجربه در اين زمينه؛ 7. ارايه سطح انتقال فناوري 
در خودروهاي اقتصادي براي توليد در كشور؛ 8. اعالم 

مشخصات فني خودرو و قيمت آن. 
با توجه به اولويت داشتن واردات خودروي اقتصادي 
متقاضيان تا ۱4۰۱/۰۶/۱۹ اس��ناد و مدارك بند 3 را 
به مديركل خودروي��ي وزرات صمت تحويل و تا آخر 
ش��هريور ماه در كارگروه تخصصي اس��ناد بررسي و 
اولويت ها جهت سير مراحل اجرايي معرفي مي گردند. 
جهت سرمايه گذاري در صنعت خودرو، سرمايه گذاران 
مي توانند اقدام به واردات خودرو نموده و از محل فروش 
آن نحوه سرمايه گذاري در صنعت خودرو را مشخص 
كنند. پيش��نهادهاي در اين بخش تا ۱4۰۱/۰۶/۱۹ 

به مديركل خودرويي وزارت صمت داده مي ش��ود.به 
موازات اين امر جهت س��رمايه گذاري مراحل الزم در 
سازمان سرمايه گذاري خارجي ايران توسط متقاضي 
طي خواهد گرديد. جهت مناطق آزاد پيشنهادهاي 
براي واردات خودروي برقي و نحوه اجراي زيرساخت ها 
تا ۱4۰۱/۰۶/۱۹ مدي��ركل خودرويي وزارت صمت 
تحويل داده شود. ش��رايط واردات ساير خودروها در 

۱4۰۱/۰۶/۲۰اعالم مي گردد.

  مشمول چه كساني هستند؟ 
در همين راستا، »اميد قاليباف« با بيان اينكه مرحله 
اجراي��ي واردات خ��ودرو عم��اًل از اول مهرماه آغاز 
مي شود، بيان كرد: آيين نامه واردات خودرو سه گروه 
را ش��امل مي شود، كه پس از ارس��ال درخواست در 
مهلت مقرر ياد شده )حداكثر تا آخر شهريور( اسامي 
شركت هاي منتخب اعالم مي شود. به گفته وي، پس 
از تاييد و اعالم ش��ركت هايي ك��ه الزامات آيين نامه 
واردات خودرو را با امتياز باالتري كس��ب كرده اند، 
واردات خودرو مي تواند انجام شود. سخنگوي وزارت 
صمت س��ه گروه اولويت نخست مشمول آيين نامه 
واردات خودرو را واردكنندگان خودروي اقتصادي، 
س��رمايه گذاران خارجي متقاضي ايجاد خط توليد 
و متقاضي��ان واردات خ��ودروي برقي ب��ه مناطق 
آزاد برش��مرد.  قاليباف در مورد متقاضيان واردات 
خودروي اقتصادي نيز اظهار داشت: شرط الزم براي 
اين دس��ته، الزام به انتقال فن��اوري و ارايه خدمات 
بعد از فروش اس��ت، اما اگر عالوه بر اين موارد برنامه 
داخلي سازي داشته باشند امتياز مضاعف محسوب 
ادامه در صفحه 7 مي شود.  



اكنون مي توانيم بگوييم چه كس��ي از ك��دام نانوايي نان 
خريده است. اين جمله عجيبي اس��ت كه دو روز قبل از 
سوي وزير اقتصاد مطرح شد، جمله اي كه مشخص نيست 
با چه هدف و با چه پشتوانه اي مطرح شده است. در واقع 
منظور خاندوزي اين است كه با اجراي طرح اخير دولت، 
امكان نظارت بر عملكرد نانوايي ها افزايش يافته اس��ت. 
شما به نانوايي مي رويد، ناني كه مي خريد رصد مي شود و 
مشخص است كه در روز چقدر نان خريده ايد و نانوا چقدر 
نان فروخته و براين اساس سهميه آرد مي گيرد؛ تا اينجا 
همه چيز خوب است؛ نانوا هم نمي تواند آرد را به واحدهاي 
ديگر مانند شيريني فروش��ي ها و... بفروشد. اما مشكل از 
جايي آغاز مي ش��ود كه آمديم و نانوا از سهم چانه ها كم 
كرد و باقي آرد را در بازار آزاد فروخت تكليف چه مي شود؟

اين سوال در كنار بس��ياري از سواالت ديگر همچنان در 
مسير اجراي اصلي ترين طرح اقتصادي قرار دارد كه دولت 
يك سال اخير در دستور كار قرار داده است. پس از اصالح 
نظام پرداخ��ت يارانه، دولت اعالم كرد كه ارز چهار كاالي 
مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنيات حذف شده و اين كاالها اجازه 
گران شدن دارند. در كنار آن با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 
300 و 400 هزار تومان اعالم شد كه دولت حمايت هاي 
خود از مردم را افزايش داده است. با اين وجود با رشد جدي 
نرخ تورم در خرداد و تير ماه، مش��كالتي به وجود آمد كه 
نشان از آن داشت كه اگر دولت تصميم جديدي نگيرد، اين 

يارانه نيز در مدتي كوتات تاثير خود را از دست خواهد داد.
آماري كه از نرخ تورم در مرداد ماه منتشر شده اما نشان 
مي دهد كه روند رشد تورم الاقل قدري كند شده و اين 
به دولت مهلت مي دهد كه برخي از ديگر تصميمات و 
وعده هاي خود را اجرايي كند اما با وجود گذشت بيش از 
سه ماه از آغاز اصالحات اقتصادي، هنوز تكليف بسياري 
از سواالت روشن نيست. دولت اعالم كرده كه يارانه نان 
را تغيير نمي دهد و به اين ترتيب قيمت نان سنتي گران 
نخواهد شد اما به شكل همزمان بحث هوشمندسازي 
فروش نان را دس��تور كار قرار داده و تا امروز بسياري از 
نانوايي هاي كشور به دس��تگاه هاي فروش نان مجهز 
شده اند كه به شكل دقيق مشخص مي كند چه تعداد 
نان و به چه قيمتي به فروش رس��يده است. هرچند در 
روزهاي گذشته گزارش هايي نيز مبني از بر دور زدن اين 
اهرم نظارتي مطرح شده اما همچنان اين سوال مطرح 
اس��ت كه اگر نانوايي ها كم فروشي كردند يا با تباني با 
صاحب كارت بدون فروش نان، كارت كشيدند و سپس 
آرد آن را در بازار آزاد فروختند تكليف چيست؟ سوال 

ديگر اين است كه اين رويه تا چه زماني قرار است ادامه 
پيدا كند و آيا در سال هاي آينده بحث افزايش قيمت نان 
مطرح خواهد بود يا دولت افزايش هزينه ها را با باال بردن 

رقم يارانه پرداختي خود جبران خواهد كرد.
در كنار نان، وضعيت دارو نيز همچنان نامعلوم است. دولت 
در هفته هاي گذش��ته طرح دارويار را اجرايي كرده كه به 
وس��يله آن، ارز برخي داروها با انتقال به بيمه ها مديريت 
شود و در نهايت امكان افزايش سطح پوشش بيمه براي 
تمام مردم حتي آنها كه تاكنون بيمه نداش��ته اند فراهم 
شود اما اين طرح نيز همچنان مشخص نيست تا چه فازي 
ادامه خواهد داشت. اين در حالي است كه دولت توانسته 
نظر مجلس را براي اجراي اين برنامه جلب كند. يك عضو 
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي، تاكيد 
كرد: در تامين دارو به ويژه داروهاي خاص مشكالتي ديده 
مي شود اما با اقدامات صورت گرفته به نظر مي رسد طرح 
داروياري در روزهاي آين��ده روند موفق تري را پيموده و 
وضعيت توزيع و قيمت دارو بهبود يابعد از قصه حذف ارز 
ترجيحي تا زماني كه تخصي��ص ارز و حمايت دارويي از 
مردم اتفاق افتد، قطعا فراز و نشيبي را پشت سر خواهيم 
گذاشت كه طبيعي است. زماني كه سيستم دارويي كشور 
به ارز ترجيحي 4۲00 توماني عادت كرده و معتاد نيز شده 

است با تغيير سيستم قطعا چالش هايي به وجود مي آيد.
وي در ادامه اظهار كرد: بر اين اساس اين روزها در تامين 

داروها به ويژه داروهاي خاص مشكالتي ديده مي شود ولي 
در روزهاي اخير وضعيت تامين برخي از داروها خيلي بهتر 
شده است و به نظر مي رسد سيس��تم دارويار در روزهاي 
آينده روند موفق تري را طي خواهد كرد و منجر به بهبود 
فضا خواهد شد. نماينده مردم خميني شهر در مجلس 
شوراي اسالمي تصريح كرد: يقينا هر طرحي براي اينكه 
به نتيجه مطلوب دست يابد، نيازمند مجريان خوب در مقام 
اجراست. در اجراي طرح داروياري نيز سازمان غذا و دارو 
به عنوان مجري اين طرح بايد دقت و سرعت را در دستور 
كار خود قرار دهد، اگر اين اتفاق رخ دهد يقينا اين طرح با 

ثمرات باالتري نتيجه خود را نشان خواهد داد.
البته در اين بي��ن انتقادهايي نيز وجود دارد. نايب رييس 
كميسيون عمران مجلس ش��وراي اسالمي، تاكيد كرد: 
قيمت دارو و توزيع آن وضعيت خوبي در سطح كشور ندارد 
و انتظار مي رود دولت توجه بيش��تري به تامين سرمايه 
در گردش كارخانه هاي توليد كنن��ده و وارد كننده دارو 
داشته باش��د. آنچه به عنوان قيمت دارو اعالم مي شود با 
آنچه در داروخانه ها به فروش مي رسد متفاوت است. در 
 داروخانه ها قيمت دارو افزايش داش��ته اس��ت و برخي از

 آنتي بيوتيك ها به ميزان كم در بازار پيدا مي شوند. وي در 
ادامه اظهار كرد: مردم براي تامين داروهاي بيماري هاي 
خاص كه به صورت وارداتي وارد كشور مي شوند بعضا با 
مشكالتي مواجه هستند اين داروها با سهميه قطره چكاني 

و بسيار محدود وارد كشور مي شوند. داروهايي هم كه در 
داخل توليد مي شوند با هزار و يك بهانه كاهش يافته اند.

نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: دولت به تامين س��رمايه در گردش كارخانه هاي 
توليد دارو و بخش هاي واردكننده دارو بايد بيش از پيش 
توجه داشته باشد. اگر دولت نتواند مشكل سرمايه در 
گردش اين بخش را حل كند ما همچنان با مشكالتي 
در ح��وزه دارو مواجه خواهيم بود. سازمان غذا و دارو، 
وزارت بهداش��ت و دولت بايد طب��ق وظايفي كه بر 
عهده دارند به تامين سرمايه در گردش كارخانه هاي 
دارويي كمك كنند بدري تاكيد كرد: بنده نمي گويم 
كه وضعيت دارو اين روزها بحراني است ولي وضعيت 
خوبي نيز ندارد. بايد همه دستگاه هاي مسوول در اين 

حوزه دست به دست هم داده تا شرايط بهبود يابد.
در كنار دارو، يكي از تعهدات قانوني دولت يعني جانشين 
كردن كاالبرگ به جاي يارانه نقدي نيز همچنان وضعيت 
نامعلومي دارد، پس از انكه وعده دو ماهه محقق نشد، دولت 
اعالم كرد كه در ش��هريور كاالبرگ را اختصاص خواهد 
داد و حاال به نظر مي رسد الاقل تا مهرماه خبري از تغيير 
در اين فاز نخواهد بود. س��يد مسعود ميركاظمي رييس 
سازمان برنامه و بودجه درباره برخي خبرها مبني بر اجراي 
آزمايشي طرح كاالبرگ الكترونيكي از مهرماه، تصريح كرد: 
كاالبرگ قانون است و تعهد دولت است و سامانه آن آماده 
نبوده است. معموال وقتي سامانه مهيا مي شود بايد در حوزه 
كوچك تري اجرا شود و احياناً اگر مشكلي هم وجود داشته 
باشد، احصا و برطرف شود كه در اجراي عمومي مشكلي 
براي مردم پيش نيايد. رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: 
نظرسنجي هاي ما نشان مي دهد كه مردم بيشتر به يارانه 
نقدي عالقه مند هستند. ميركاظمي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا ۲0 ش��هريورماه مبلغ يارانه نقدي كه در ماه هاي 
گذشته به مردم پرداخت مي شد براي آنان واريز مي شود يا 
نه، خاطرنشان كرد: بله، آن مبلغ سر جاي خود است و هر 
وقت كه كاالبرگ بيايد، جايگزين پرداخت نقدي مي شود 
و مردم اين ماه دريافت نقدي طبق معمول خواهند داشت. 
اين صحبت ها نشان مي دهد كه با وجود رسيدن به نيمه 
سال 1401، همچنان دولت تكليف نهايي طرح اصالحات 
يارانه اي را مشخص نكرده و همين موضوع ابهام هايي را 
براي مردم به وجود آورده اس��ت. دولت گفته كه نتايج 
برخي تصميمات در نيمه دوم امسال نمايان خواهد شد 
و بايد ديد آيا تعيين تكليفي نهايي اصالحات يارانه اي 

نيز شامل اين اصالحات خواهد شد يا نه.
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شايد هفته ها تا رسيدن
 به توافق باقي مانده باشد

شبكه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه مدعي شد، ايران 
و امريكا هنوز بر س��ر موضوعات كليدي در مذاكرات 
احي��اي برجام اختالف نظ��ر دارند و ب��راي رفع اين 
اختالفاتشان ممكن است به هفته ها زمان نياز داشته 
باشند. ش��بكه خبري بلومبرگ گزارش داد: مقامات 
آش��نا با مذاكرات احياي برنامه جامع اقدام مشترك 
)برجام( مي گويند كه اياالت متحده و ايران همچنان 
بر سر جزييات كليدي توافق در حال شكل گيري براي 
احياي توافق هسته اي ۲015 اختالف دارند و ممكن 
اس��ت چندين هفته براي حل وفصل اختالفات شان 
زمان نياز باش��د. بلومبرگ ادامه داد: انتظارات براي 
پيش��رفت قريب الوقوع در مذاكرات با ارس��ال پاسخ 
واشنگتن و تهران به پيشنهاد نهايي اتحاديه اروپا كه 
موجب كاهش تحريم ها عليه ايران از جمله در حوزه 
صادرات نفت مي ش��ود، افزايش ياف��ت اما يك مقام 
بلندپايه اروپايي گفت كه طرفين هرگز به راه اندازي 
مجدد توافق هس��ته اي ۲015 نزديك نش��ده اند. به 
گزارش بلومب��رگ، همچنين دو مق��ام ديگر كه از 
مذاكرات مطلع هس��تند و خواس��تند نامشان فاش 
نشود، گفته اند كه اختالفات بر سر تحقيقات آژانس 
بين المللي انرژي اتمي درباره فعاليت هاي هسته اي 
گذش��ته جمهوري اس��المي و دريافت غرامت هاي 
اقتصادي از سوي تهران در صورت خروج دولت آينده 
امريكا از توافق ادامه دارد. اين شبكه افزود: بازرگانان 
نفت و گاز در سراسر دنيا اين گفت وگوها را از نزديك 
زيرنظ��ر دارند. به عالوه سياس��تمداراني كه به دليل 
قيمت هاي باالي انرژي با واكنش شديد عموم مردم 
روبرو هستند، زيرا اين وضعيت باعث افزايش تورم در 
سراسر جهان مي شود. اين توافق مي تواند ميليون ها 
بشكه نفت و محصوالت پااليش شده اي را كه ايران از 
زمان اعمال مجدد تحريم هاي امريكا در سال ۲01۸ 
توس��ط دولت ترامپ ذخيره كرده است، آزاد و روانه 
بازارهاي جهاني كند. بلومبرگ همچنين گزارش داد: 
يك سخنگوي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد گفت 
كه شكاف ها در مذاكرات همچنان به قوت خود باقي 
است و واشنگتن كماكان به رايزني ها ادامه مي دهد. 
اين سخنگو در ادامه گفت كه سانتريفيوژهاي ايران 
حذف خواهند ش��د و حتي اگر ايران از توافق خارج 
شود، براي دس��تيابي به سالح هسته اي به شش ماه 
زمان ني��از دارد. ايران اعالم كرده اس��ت كه در حال 
بررسي پاسخ امريكا به اتحاديه اروپا است و هر زمان 
كه ارزيابي اش كامل شود آن را اعالم خواهد كرد. اين 
كشور جزييات بيشتري ارايه نداده است جز اينكه به 
نظر مي آيد اين رفت و برگشت احتماال ادامه خواهد 
داشت. امانوئل مكرون، رييس جمهور فرانسه نيز روز 
جمعه با ادعاي اينكه براي احياي برجام توپ در زمين 
ايران است، عنوان كرد: پيشنهادي كه روي ميز قرار 
دارد، حتي اگر نتواند تمامي اختالفات را حل وفصل 
كند، از نداشتن هيچ پيشنهادي بهتر است. مقامات 
غربي درحالي تالش مي كنند ايران را مقصر عدم توافق 
احتمالي بر سر احياي برجام معرفي كنند كه تاكنون 
جمهوري اسالمي ايران با حسن نيت و ابتكار عمل هاي 
موثر بارها مذاكرات را از بن بس��ت خارج كرده است. 
طرف هاي غربي با تكرار ادعاهاي گذشته كه پيش تر 
در مذاكرات منتهي به امضاي برجام، حل وفصل شده 
بود و استفاده ابزاري از آژانس بين المللي انرژي اتمي 
تاكنون نش��ان داده اند كه عزم ج��دي براي امضاي 
اين تواف��ق ندارند. ناصر كنعاني س��خنگوي وزارت 
امورخارجه روز چهارشنبه گذشته از دريافت پاسخ 
دولت امريكا به  نظرات جمهوري اسالمي ايران براي 
حل و فصل موضوعات باقي مان��ده در مذاكرات رفع 
تحريم، از طريق هماهنگ كنن��ده اروپايي خبر داد. 
س��خنگوي وزارت امورخارجه اعالم كرد: بررسي 
دقيق نظرات طرف امريكايي آغاز شده و جمهوري 
اسالمي ايران پس از تكميل بررسي ها، نظرات خود 
در اين رابطه را به هماهنگ كننده اعالم خواهد كرد.

پيام خصوصي دولت بايدن
به ايران

يك روزنامه امريكايي در گزارش��ي به نق��ل از منابع 
آگاه ادع��ا كرد كه دولت بايدن طي پيامي كه از طريق 
كانال هاي خصوصي به ايران منتقل كرده، اعالم كرده 
كه به دنبال تش��ديد درگيري ها در منطقه نيس��ت و 
تنها به دنبال محافظت از منافع امريكاس��ت. روزنامه 
نيويورك تايم��ز در گزارش خود با اش��اره به حمالت 
هوايي هفته گذشته امريكا به مناطقي در شرق سوريه 
با ادعاي اينكه در پاس��خ به حم��الت گروه هاي مورد 
حمايت ايران در 15 اوت بوده، خبر داده است: يك مقام 
امريكايي نزديك به اين موضوع گفته است كه دولت 
جو بايدن )رييس جمهور امريكا( از طريق كانال هاي 
خصوصي و همچنين به ط��ور علني به ايران پيام داده 
است كه به دنبال تشديد درگيري ها در منطقه نيست و 
فقط به دنبال حفظ منافع امريكا است. مقامات وزارت 
دفاع امريكا )پنتاگون( نيز پيشتر براي توجيه حمالت 
هوايي اخير خود عليه سوريه مدعي شدند كه اين اقدام 
تنها براي محافظت از منافع و جان شهروندان امريكايي 
بوده است. مقامات ارشد امريكا همچنين مدعي اند كه 
حمالت 15 آگوس��ت به دو پايگاه اياالت متحده در 
سوريه ممكن است تالشي از سوي ايران براي گرفتن 
انتقام حمله قبلي اسراييل از طريق هدف قرار دادن 
متحدان امريكايي اسراييل باشد. جمهوري اسالمي 
ايران هرگونه ارتباط با اين گروه ها را در س��وريه رد 
كرده است. به نوشته نيويورك تايمز، حمله پهپادي 
به پايگاه امريكايي در التنف، واقع در نزديكي مرز در 
جنوب سوريه يك روز پس از آن انجام شد كه اسراييل 
به اهداف نظامي در اس��تان هاي دمشق و طرطوس 
سوريه حمله كرد و سه سرباز سوري را كشت. بنابر 
ادعاي گروه نظارت بر حقوق بشر سوريه مستقر در 
انگليس، اين حمالت يك پايگاه دفاع هوايي ارتش 
سوريه را هدف قرار داد كه اغلب جنگنده هاي مورد 

حمايت ايران در آن مستقر هستند. 

تغيير رفاه خانوارهاي شهري
در كشور

آخرين اطالعات مركز آمار از درآمد و هزينه خانورهاي 
كشور نشان مي دهد كه ميانگين درآمد خانوارهاي كشور 
در سال گذشته با رشد بيش از 50 درصدي نسبت به سال 
13۹۹ به بيش از 11۲ ميليون تومان رسيده است. هر 
چند تهراني هاي با ميانگين درآمد ساالنه 1۶0 ميليوني 
باالترين ميزان را ميان خانوارهاي كشور داشته اند اما اين 
خانوارهاي يزدي بودند كه با ۷3 درصد، بيشترين افزايش 
درآمد ساالنه را تجربه كردند. در نقطه مقابل كرماني ها 
كم ترين ميزان درآمد ساالنه را در سال گذشته كسب 
كردند. اما مقايسه اين اعداد به تنهايي نمي تواند تصوير 
درستي از تغيير ش��رايط درآمدي و رفاهي خانوارهاي 

كشور در سال گذشته ارايه دهد.
بر اساس اطالعات مركز آمار، خانوارهاي شهري تهران 
با ميانگين درآمد س��االنه حدود 1۶0 ميليون توماني 
بيش��ترين درآمد را ميان خانوارهاي ش��هري كش��ور 
داشتند. خانورهاي شهري استان البرز با 133، استان 
مازندران با 1۲5 و استان يزد 1۲1 ميليون تومان پس 
از تهران باالترين درآمد را ميان خانوارهاي شهري كشور 
داشتند. در نقطه مقابل خانوارهاي شهري استان كرمان 
با ۷1 ميليون تومان، پايين ترين درآمد را ميان خانوارهاي 
كش��ور ثبت كردند. خانوارهاي شهري استان سمنان 
و اردبيل با ۷3 و كرمانش��اه با ۷4 ميليون تومان پس از 
استان كرمان، كم ترين درآمد را ميان خانوارهاي كشور 
در سال گذشته تجربه كردند. همچنين مقايسه درآمد 
خانوارهاي شهري كشور در سال هاي 13۹۹ و 1400 
نش��ان مي دهد كه اس��تان يزد با افزايش ۷3 درصدي 
درآمد س��االنه، بيش��ترين افزايش درآمد را داشته اند. 
استان آذربايجان شرقي با ۷0، مركزي با ۶۷ و اصفهان 
با ۶5 درصد افزايش درآمد س��االنه، در رتبه هاي بعدي 
رشد درآمد ساالنه خانوارهاي شهري كشور قرار دارند. 
در نقطه مقابل، خانوارهاي استان ايالم با حدود 3۷ درصد 
افزايش درآمد ساالنه، از اين حيث كم ترين ميزان را ميان 
خانوارهاي شهري كشور تجربه كردند. سمنان با 3۸، 
كرمان با 3۹ و هم��دان با 40 درصد در رتبه هاي بعدي 
كم ترين افزايش درآمد ساالنه قرار دارند. اما مقايسه اين 
اعداد به تنهايي نمي تواند تصوير درستي از تغيير شرايط 
درآمدي و رفاهي خانوارهاي كشور در سال گذشته ارايه 
دهد؛ چرا كه اين اعداد اسمي هستند. بنابراين براي آنكه 
بتوان تصوير دقيق تري از تغييرات درآمدي خانوارهاي 
كشور به دست آورد، بهتر است اثر تورم در آنها ديده شود. 
بر اس��اس اطالعات مركز آمار، تورم ساالنه خانوارهاي 
شهري كشور در سال گذش��ته برابر با 40 درصد بوده 
است؛ خانوارهاي شهري استان كهگيلويه و بويراحمد 
با 4۷ درصد بيش��ترين و استان سيستان و بلوچستان 
با 3۷ درصد، كم ترين تورم ساالنه را تجربه كردند. با در 
نظر گرفتن اثر تورمي، درآمد ساالنه حقيقي خانوارهاي 
كل كشور افزايش حدود 11 درصدي را نشان مي دهد؛ 
به بيان ديگر درآمد كل خانورهاي شهري به طور ميانگين 
11 درصد بيش از تورم افزايش يافته است. استان يزد با 
افزايش حدود 31 درصدي درآمد حقيقي، بيش��ترين 
ميزان را ميان خانوارهاي كش��ور داشته است؛ استان 
آذربايجان ش��رقي با ۲۷، سيستان و بلوچستان با ۲۶ و 
استان مركزي با ۲5 درصد در رتبه هاي بعدي افزايش 
درآمد حقيقي ساالنه خانوارهاي شهري قرار داشتند. 
در نقطه مقابل، درآمد حقيقي خانوارهاي استان ايالم 
كاهش بيش از ۹ درصدي را نشان مي دهد. كرماني ها 
با كاهش حدود 3 درصدي و خانوارهاي شهري استان 
لرستان هم با كاهش بيش از ۲ درصدي درآمد حقيقي 
ساالنه روبرو بودند. معيار ديگري كه مي تواند تصويري از 
تغيير رفاه خانوارهاي كشور ارايه دهد؛ تغيير نسبت هزينه 
به درآمد است. اين نسبت بيانگر اين است كه هزينه تهيه 
يك سبد مشخص چند درصد از درآمد خانوارها خواهد 
بود. افزايش اين نس��بت به معناي اين است كه هزينه 
خانوارها با سرعت بيشتري نس��بت به درآمد افزايش 
يافته است كه مي تواند مالكي براي كاهش رفاه در نظر 
گرفته شود. در سال 1400 نسبت هزينه به درآمد ساالنه 
خانوارهاي ش��هري برابر با ۸۲ درصد بوده كه نسبت به 
سال 13۹۹ كاهش يك واحد درصدي را نشان مي دهد. 
اس��تان يزد با كاهش ۸ واحد درصدي نسبت هزينه به 
درآمد، بيشترين ميزان كاهش را ميان خانوارهاي شهري 
داشته اند. خانوارهاي استان همدان و خوزستان با كاهش 
۷ واحد درصدي و استان لرستان با كاهش 5 درصدي 
در رتبه هاي بعدي قرار داشتند. در نقطه مقابل نسبت 
هزينه به درآمد خانورهاي ش��هري استان آذربايجان 
غربي افزايش 15 واحدي درصدي را نش��ان مي دهد 
كه باالترين ميزان ميان اس��تان هاي كشور محسوب 
مي شود. اس��تان اردبيل با 1۲، فارس و گلستان با 
۶ واحد درصدي رتبه هاي بعدي افزايش نس��بت 
هزينه به درآمد را ميان خانوارهاي كشور داشته اند.

بانك ها مقصر خلق نقدينگي
 اگر بانك مركزي استقالل نداشته باشد سياست هاي 
پول��ي و بانكي آن متاثر از جريانات سياس��ي حاكم بر 
دولت ها مي ش��ود، آنگاه مي بينيم در يك شب دولت 
تصميم مي گيرد ذخاير ارزي كه پش��توانه ارزش پول 
ملي اس��ت را خالي كند. اين اتفاقي است كه در ۸ سال 
دولت گذشته رخ داد. ۶5 ميليارد دالر ارز اين كشور را 
كه ذره ذره جمع شده بود با يك تصميم معاون اول در 
سال ۹۷ هزينه مي شود. اين ارز را براي كنترل نرخ ارز 
به بازار آوردند يا براي كنترل قيمت كاالهاي اساس��ي 
هزينه كردند و ديديم كه در نهايت به نتيجه هم نرسيد.

يوسفي عضو كميسيون عمران مجلس افزود: نكته بعدي 
تعارض منافع است. قطعا اولين مقصر خلق نقدينگي 
بانك ها بودند. بانك مركزي نبايد صرفا براي بانك ها 
مجوز ص��ادر كند بلكه بايد واقعا مديريت داش��ته 
باش��د و اجازه ندهد ساير بانك ها با خلق نقدينگي 
و بدون توجه به حوزه زيرساختي و سرمايه گذاري 
گام بردارند. از سوي ديگر بايد به دغدغه هاي برخي 
از علما و مراجع در خصوص سودمركبي كه برخي از 
بانك ها مي گيرند و قطعا هم از نظر ساختار مالي و هم 
از نظر ساختار شرعي مورد تاييد نيست، توجه شود.

از رصد مردم در نانوايي ها تا عدم آمادگي براي كاالبرگ

رييس جمهور: 

سخنگوي شوراي نگهبان تشريح كرد

سرنوشت نامعلوم يارانه ها در نيمه 1401

نيازهاي جامعه پزشكي بايد تامين شود

آخرين وضعيت طرح شفافيت قواي سه گانه

رييس جمهور تاكيد كرد كه بايد به خواسته ها و مشكالت 
جامعه پزش��كي توجه و از نظرات آنها اس��تفاده شود. 
سيد ابراهيم رييسي در همايش ملي خدمت ماندگار با 
گراميداش��ت ياد شهداي سالمت و مدافع حرم و تقدير 
از كادر درمان و سالمت كش��ور، اظهار كرد: همه مردم 
در همه كشورهاي دنيا خود را خدمتگزار مي دانند، اما 
خدمت اقسامي دارد. يك خدمت با انگيزه كسب منفعت 
اس��ت كه اين نگاه، مادي گرايانه است و نفع شخصي در 
خدمت وج��ود دارد. خدمت ديگر از روي نوع دوس��تي 
و بشردوس��تي اس��ت. در واقع در اين نوع خدمت، نگاه 
انسان دوستانه و اومانيستي وجود دارد و از روي دلسوزي 
انجام مي ش��ود. وي ادامه داد: نوع س��وم خدمت براي 
خداس��ت و به خدمت، ماندگاري و جاودانگي مي دهد. 
خادم نگاهش به فوق دس��تان و زبان مخدوم است و به 
جايگاه اصلي مي نگرد. شهيد مطهري فرمود بدانيم راه 
خدا از ميان خلق مي گذارد و بدون رضايت خلق، جلب 
رضايت خدا چگونه ممكن اس��ت؟ در اين خدمت، اگر 
انسان مورد تقدير واقع نشد، احساس سنگيني يا كاستي 
نمي كند، چون دل را در گرو جايگاه برتر و قدرت و عنايت 
خاص خدا گذاشته است. وي اضافه كرد: از كسي كه ماه ها 
به خانه نرفته و براي درمان بيماران كرونايي از خانواده 

خود جدا مانده، چگونه مي توان تقدير كرد ؟ اين خدمت 
كه قابل جبران نيس��ت. كدام پول و اضافه كار مي تواند 
جبران اين خدمت كند؟ مردم ب��ا همه وجود براي اين 
خدمت ممنون و قدردان كادر بهداشت و درمان هستند. 
از صميم قلب ما متش��كر ش��ما كادر درمان هس��تيم. 
رييس جمهوري همچنين افزود: دولت از نظرات جامعه 
بهداشت و درمان و پزشكي استفاده مي كند. مشورت با 
ما در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها سرمايه بزرگي 
ب��راي دولت و مجلس اس��ت. چه خوب اس��ت در همه 
طرح ها و لوايح درباره حوزه درمان، نظرات كادر درمان و 
بهداشت مورد توجه قرار گيرد. خوب است نظرات دقيق 
و كارشناسي جامعه پزشكي اعالم شود. من به مشورت 
با جامعه پزشكي باور داشته و آن را به مجلس و همكارانم 
در دولت توصيه مي كنم. وي با اش��اره به ضرورت توجه 
به ارتقاي علم پزشكي در كشور، گفت: نبايد به اين حد 
از پيشرفت علمي قانع شد. البته جايگاه بسيار خوبي در 
منطقه داريم. بسياري از ش��هرهاي ما از جمله شيراز و 
اصفهان قطب سالمت هستند. كشورهاي دنيا اعتراف 
دارند در پزش��كي ايران حرف برتر را مي زند. ۹0 درصد 
داروي مورد نياز كش��ور در داخل ساخته مي شود. ما از 
صادركنندگان دارو هستيم. دانشگاه هاي علوم پزشكي به 

اين حد بسنده نكنند و دنبال ارتقاي جايگاه علم پزشكي 
باشند. جامعه پزشكي ثابت كرده اصحاب ما مي توانيم 
هستيم. رييسي همچنين افزود: افتتاح دانشگاه پزشكي، 
جذب دانشجو و پرورش استاد خيلي خوب است، اما بايد 
توجه داشت كه زيرس��اخت هاي الزم بايد ايجاد شود. 
كشور به پزشك و پرستار بيشتر نياز دارد، اما امكانات و 
تجهيزات بيشتري نياز است. دولت هم خود را موظف به 
ايجاد زيرساخت ها مي داند. ايجاد زيرساخت ها از جمله 
دانشگاه هاي علوم پزشكي بايد با كار كارشناسي همراه 
باش��د، البته عدالت آموزشي هم بايد مدنظر باشد. ما بر 
افزايش دانشجو، پرستار و توسعه زيرساخت ها و تربيت 
پزشك تاكيد داريم. وي با اشاره به شعار سال، گفت: كار 
دانش بنيان يعني ضميمه كردن دانايي به توانايي. توليد 
ما بايد همراه باشد با دانش و فناوري تا ارزش افزوده ايجاد 
كند و زمينه براي افزايش توليد و صادرات فراهم شود. 
رييس جمهوري با اشاره به اينكه جامعه پزشكي ما بايد 
تامين شود، تصريح كرد: پرستار نبايد دغدغه تامين مالي 
داده باشد. معيشت پرستاران حتما بايد تامين شود. بعد 
از15 س��ال تاخير، تعرفه گذاري درباره پرستان توسط 
وزير بهداشت دنبال شد. اين كار در دولت اجرايي شده و 
پرستاران شاهد اجراي آن خواهند بود. وي خاطرنشان 

كرد: همسايگان ما خودشان مي گويند ترجيح مي دهند 
براي خدمات پزش��كي به جاي اروپا به ايران بيايند. اين 
يك سرمايه بزرگي است كه بايد از آن مراقبت كرد. بايد 
به خواسته ها و مشكالت جامعه پزشكي توجه شود و از 
نظرات آنها استفاده شود. رييسي با بيان اينكه پوشش 
بيمه سالمت۶ ميليون از س��ه دهك پايين كار بزرگي 
بود، گفت: ط��رح دارويار كار بزرگي بود كه اجراي آن به 
مراقبت نياز دارد و پول داروخانه ها به موقع پرداخت شود. 
رييس جمهوري اضافه كرد: اكنون تمام تجهيزات اتاق 
عمل در ايران توليد مي شود. در سفر به تاجيكستان يك 
پك اتاق عمل هديه بردم كه آنجا درباره آن تحقيق انجام 
شده است. اين از افتخارات كشور ما است. وي همچنين 
با اشاره به اينكه نقش دولت هدايت، حمايت و نظارت 
است، اظهار كرد: بخش خصوصي و تعاوني ها فعاليت 
خود را بيشتر كنند. دولت مصمم است با تمام توان از 
آنها حمايت كند. اين حمايت ما هم حقوقي و هم مالي 
اس��ت. حمايت مالي بايد از شركت دانش بنيان انجام 
شود. زمينه توليد و بازاريابي براي اين شركت ها فراهم 
كنيم. رييسي در پايان با تقدير از پرسنل اورژانس، گفت: 
پرسنل اورژانس مشكالتي دارند از جمله تجهيزات كه 

در حال پيگيري براي حل مشكالت آنها هستيم.

هادي طحان نظيف گفت: در اين مدت 10 طرح و اليحه 
در شوراي نگهبان بررسي شد. همچنين 35 استعالم از 
ديوان عدالت اداري در جلسات فقهاي شوراي نگهبان مورد 
بررسي قرار گرفت. وي درباره اصالح طرح »شفافيت قواي 
سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها« گفت: طرح 
شفافيت قواي سه گانه دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها 
در جلسه چهارشنبه گذشته شوراي نگهبان بررسي شد. 
در مرحله قبل اي��رادات و ابهامات فراوان بود كه اكثر آنها 
توسط مجلس اصالح شد ولي چند مورد معدود باقي مانده 
است. وي با بيان اينكه ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان 
به طرح شفافيت قواي سه گانه دو يا سه مورد است، ادامه 
داد: هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام هم 
ايراداتي به اين طرح گرفته بود و اخيراً هم نامه اي به ما دادند 
و در اين نامه آمده است كه اكثر ايرادات آنان همچنان به 
قوت خودش باقي است. ما اين ايرادات را به مجلس ارسال 
مي كنيم تا اصالح شود. سخنگوي شوراي نگهبان درباره 
اليحه انتقال محكومان بين ايران و بلژيك گفت: شوراي 
نگهبان نسبت به موافقتنامه هاي مشابه ايراد شرعي دارد و 
معموال در مجمع تشخيص به تصويب مي رسد. ما نسبت به 
اين اليحه اشكال شرعي داشتيم و نظرات مان را به مجلس 
فرستاديم. در حال حاضر اليحه به مجمع تشخيص ارسال 
شده است. طحان نظيف در ادامه نشست خبري از سامانه 
ارتباطات ش��وراي نگهبان رونمايي كرد و گفت: عالوه بر 

تلفن و ايميل در اين س��امانه هم پاس��خگوي سواالت و 
نظرات مردم هستيم و اين سامانه پل ارتباطي ميان مردم 
و نامزدهاي انتخابات با شوراي نگهبان است. سخنگوي 
شوراي نگهبان با تاكيد براينكه اين سامانه گامي موثر در 
راستاي تسهيل دسترسي، ثبت و ارايه شكايت، رسيدگي 
به شكايات، حذف برخي هزينه ها و... در امر انتخابات است 
گفت: از ديگر ويژگي هاي مهم سامانه ارتباطات شوراي 
نگهبان، دريافت شكايات و مستندات داوطلبان انتخابات 
و همچني��ن درياف��ت گزارش هاي مردم��ي از تخلفات 
انتخاباتي )مردم ناظر( در زمان برگزاري انتخابات است كه 
عالوه بر تسهيل ارتباط مردم و نامزدهاي انتخاباتي با اين 
شورا، موجب اقدام به موقع اين شورا در مواردي است كه 
نياز به اقدام سريع دارد.  وي افزود: همچنين از مزيت هاي 
س��امانه  مذكور در ايام برگزاري انتخابات اين اس��ت كه 
هنگام ارسال و ثبت شكايت هر يك از داوطلبان انتخاباتي، 
عالوه بر سهولت ارسال متن شكايت و مستندات آن، كد 
رهگيري صادر و جهت پيگيري در اختيار داوطلب مربوطه 
قرار مي گيرد. راه اندازي اين سامانه باعث صرفه جويي در 
وقت داوطلبان و هزينه هاي رفت وآمد، نيروي انس��اني و 
هزينه هاي جانبي اخذ ش��كايات را در پي دارد و زحمت 
مراجعه حضوري داوطلب��ان انتخاباتي كه از اقصي نقاط 
كشور به ستاد مركزي اخذ شكايات كه در تهران مستقر 
بود را از بين مي برد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به 

سوالي مبني بر اينكه »با توجه به دستگيري پسر يكي از 
نماينده هاي مجلس به اتهام ارتباط با منافقين«آيا شوراي 
نگهبان مسائل امنيتي را براي تاييد صالحيت ها در نظر 
مي گيرد، گفت: ش��وراي نگهبان مكلف است از 4 مرجع 
استعالم كند و ش��وراي نگهبان براس��اس گزارش هاي 
واصله، اعالم نظر مي كند. طحان نظيف در پاسخ به سئوالي 
مبني بر اينكه دولت درباره اليحه جامع انتخابات با شوراي 
نگهبان مكاتبه داشته و چرا اين روند كند است؟ گفت: از 
طرف دولت چيزي مط��رح نبوده و فكر مي كنم طرح در 
مجلس در حال بررسي باشد و ما به محض دريافت طرح 
نظر خود را اعالم خواهيم كرد. وي با بيان اينكه اصالح قانون 
انتخابات مبتني بر سياست هاي كلي انتخابات است گفت: 
اصالح قانون انتخابات مطالبه هميشگي ما بوده است. ما در 
شوراي نگهبان هيچ دسته بندي در زمينه سياسي نداريم 
و حضور همه گرايش هاي سياسي را در چارچوب قانون 
در انتخابات مغتنم مي دانيم و بسيار عالقه منديم انتخابات 
مجلس آينده با قانون اصالحي برگزار ش��ود. سخنگوي 
شوراي نگهبان در پاسخ به اين سئوال مبني بر اينكه مطالبه 
شوراي نگهبان از مجلس در تسريع اصالح قانون انتخابات 
با توجه به  سياس��ت هاي كلي انتخابات چيست؟ گفت: 
موارد متعددي در سياست هاي كلي انتخابات آمده است 
كه اگر بندهاي متعدد اين سياست ها بخواهد اجرا شود 
مستلزم دسته بندي ريزتر و جزيي تر موضوعات در قانون 

اس��ت. براي مثال مهلت رسيدگي بررسي صالحيت ها، 
شفاف سازي تأمين مالي هزينه هاي انتخاباتي كانديداها، 
بهره گيري از فناوري هاي نوين در انتخابات از جمله اين 
موارد متعدد است. اميدواريم در انتخابات آتي شاهد اجرايي 
شدن اين قانون باشيم. وي درباره اينكه تكليف صالحيت 
نماينده اي كه به دو سال حبس محكوم شده چيست، 
گفت: در قانون انتخابات نسبت به نمايندگان شرايطي 
وجود دارد و اگر محكوميت جزو اين شرايط باشد لحاظ 
مي ش��ود. وي در پاسخ به س��والي درباره تكليف طرح 
تفكيك وزارت صمت گفت: درب��اره اين طرح نظرات 
شوراي نگهبان اساس��ا نگاه و رويكرد كارشناسي دارد 
و اصل تفكيك به م��ا ارتباطي ندارد و ما در صورت ارايه 
طرح به مجلس آن را با اصل ۷5 و ۸5 و موارد قانوني ديگر 
تطاب��ق خواهيم داد. وي افزود: از نظر ش��وراي نگهبان 
بحث مالي مصوبه نبايد ابهام داشته باشد اما در مجموع 
مجلس و دولت بايد درباره اين طرح به تفاهم برسند و 
پس از ارايه در ش��وراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد. 
طحان نظيف در پاسخ به سئوالي درباره دليل هجمه ها 
ب��ه آيت اهلل جنتي گفت: آيت اهلل جنت��ي از ياران امام و 
رهبري و مبارزين قبل انقالب هستند و خيلي وقت ها 
وقتي مي خواهند به شوراي نگهبان حمله كنند به ايشان 
هجمه مي شود و در حالي كه شوراي نگهبان متشكل 
از 1۲ نفر است و تصميم گيري در اين نهاد جمعي است.



گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري |
روز شنبه 5 شهريور 1401، قيمت دالر در بازار آزاد بار ديگر 
افزايش يافت و به كانال 30 هزار تومان رسيد، همچنين با 
اعالم هر اونس جهاني طال به 1740 دالر، قيمت سكه نيز 
به كانال 14 ميليون تومان رسيد و عصر شنبه به قيمت 14 

ميليون و 50 هزار تومان معامله شد. 
معامالت توافقي دالر در بازار ارز شنبه ، پنجم شهريورماه 
در كان��ال قيمتي ۲۸ ه��زار تومان كار خ��ود را آغاز كرد. 
اواخر خردادم��اه بود كه بانك مركزي براي س��اماندهي 
بازار ارز در تعامل ب��ا كانون صرافي ها، صرافي هاي معتبر 
و صادركنندگان به اين جمع بندي رسيد كه بازار توافقي 
عرضه و تقاضا راه اندازي شود. سپس امكان معامالت توافقي 
ارز در صرافي ها و بازار متشكل ارزي فراهم شد. در آغاز به 
كار فعاليت بازار توافقي بازار ارز، دالر با قيمت ۲۸ هزار و ۶10 

تومان و با حجم هفت هزار دالر معامله شد. 
معامالت توافق��ي دالر در روز كاري گذش��ته معامالتي 
)پنجشنبه، پنجم شهريورماه( كار خود را با ۲۸ هزار و ۲00 
تومان آغاز كرده بود و در پايان با نرخ ۲۸ هزار و ۶۶0 تومان 
به كار خود پايان داد. حجم معامالت دالر توافقي در پايان 
اين روز 70 هزار بود. هر دالر ش��نبه، پنجم شهريورماه در 
صرافي هاي بانكي بدون تغيير قيمت نسبت به روز كاري 
گذشته )پنجشنبه، سوم شهريورماه( با قيمت ۲۸ هزار و 
140 تومان به فروش رس��يد. هر يورو نيز در صرافي هاي 
بانكي بدون تغيير قيمت نس��بت به روز كاري گذشته با 
قيمت ۲۸ هزار و 44۸ تومان معامله شد.قيمت خريد هر 
دالر توسط صرافي هاي بانكي ۲7 هزار و ۸۶0 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و 15۸ تومان اعالم ش��د. عالوه 
بر اين، قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲7 هزار و 
5۲۲ تومان و نرخ فروش آن ۲7 هزار و 77۲ تومان بود، اين 
در حالي اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين ب��ازار ۲7 هزار و 
54۶ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲7 هزار و 7۹7تومان اعالم 
شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت ۲۶ هزار و 5۸7 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 
۲۶ هزار و 5۶3 تومان معامله شد.قيمت دالر در صرافي هاي 

بانكي ۲۸ هزار تومان شد

  بازگشت سكه به كانال 14 ميليون تومان 
قيمت سكه طرح جديد )شنبه، پنجم شهريور ماه( با ۲50 
هزار تومان افزايش نسبت به  روز گذشته 14 ميليون و 150 

هزار تومان معامله شد.
هر قطعه سكه طرح جديد در ساعت 13 و 50 دقيقه 14 

ميليون و 150 هزار تومان دادوستد شد.
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 13 ميليون و 300 
هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه هفت ميليون و 

۹50 هزار تومان، ربع  سكه پنج ميليون تومان و سكه يك 
گرمي س��ه ميليون و 50 هزار تومان قيمت خورد.در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون و ۲74 
هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون و 5۲0 
هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني طال به يك هزار و 73۹ 

دالر و 5 سنت رسيد.
هر يك از زائرين اربعين مي توانند 100 دالر توافقي بخرند؛ 
بررسي ها نشان مي دهد، بايد براي اين ميزان دالر حدود ۲ 
ميليون و ۸00 هزار تومان بپردازند.صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي و بانك هاي ملي، سپه، ملت، تجارت و صادرات از 
بايد نسبت به فروش ارز در سرفصل ارز زيارتي اربعين به 
ميزان 100 دالر به نرخ توافق��ي به هر زائر اقدام كنند. در 
اين زمينه، زائرين اربعين براي دريافت اين ميزان ارز بايد 
حدود ۲ ميليون و ۸00 هزار تومان هزينه كنند، زيرا در حال 
حاضر دالر توافقي در كانال ۲۸ هزار تومان قرار دارد.دالر 
توافقي در محدوده ۲۸ هزار و 500 تومان تا ۲۸ هزار و ۶00 
تومان نوسان دارد و در اين محدوده قيمتي معامله مي شود. 
البته، هر زائر در صورتي كه بخواهد دينار بخرد، صرافي ها 
و بانك هاي عامل مي توانند به جاي 100 دالر نس��بت به 
پرداخت 150 هزار دينار عراق به نرخ توافقي به متقاضيان 
اقدام كنند.  از سوي ديگر، آنها مي توانند عالوه بر ارز اربعين، 
ارز مسافرتي نيز دريافت كنند كه متقاضيان ارز مسافرتي 
مي توانند از صرافي ها 300 يورو يا معادل آن به ساير ارزها 
بخرند و از طريق بازار توافقي و به نرخ توافقي نيز تا سقف 
500 يورو يا ۲000 يورو سرفصل ساير اقدام كنند. در اين 
بين، بررسي وضعيت تخصيص ارز اربعين در سال هاي قبل 
نشان مي دهد كه در سال 13۹۸ زوار اربعين مي توانستند 
حداكثر 100 يورو يا معادل آن به س��اير ارزها به نرخ بازار 

ثانويه، ارز از صرافي هاي مجاز و بانك هاي منتخب ملي، 
ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسيان بخرند. البته در آن 
سال زائران درصورت نياز مي توانستند قبل از عزيمت به 
عراق و در ش��هر خودشان نسبت به خريد ارز اقدام كنند. 
در سال 13۹7 نيز زائران مي توانستند از طريق بانك ملي 
ايران مبلغ 100 هزار دينار عراق را با نرخ هر دينار ۹۶ ريال و 
با پرداخت معادل ريالي آن خريداري كنند و اسكناس دينار 
را در نقاط مشخص شده  شهرهاي نجف، كربال، كاظمين 
و همچنين سه نقطه مرزي مقابل مرزهاي مهران، چزابه 
و شلمچه )در داخل كش��ور عراق( تحويل بگيرند. البته 
دريافت ارز اربعين در خارج از ايران در آن سال مشكالتي 
را ب��راي زائران ايجاد ك��رد و به ايجاد ازدح��ام در مناطق 
مرزي ايران و عراق ب��راي دريافت ارز زائران اربعين منجر 
شد كه دليل آن عدم همكاري بانك مركزي عراق نسبت 
به صدور مجوز براي داير كردن باجه هاي بيشتر در عراق 
جهت پرداخت ارز به زائران اعالم شد. شرايط دريافت ارز 
زائران اربعين در سال 13۹۶ نيز اينگونه بود كه زائراني كه 
از راه هاي هوايي و زميني در گردهمايي اربعين حسيني 
شركت مي كردند، مي توانستند حداكثر ۲00 دالر امريكا 
با گذرنامه معتبر جمهوري اسالمي ايران و بليت مسافرت 
از طريق بانك هاي ملي ايران، ملت و سامان، ارز مسافرتي با 

نرخ مبادله اي تهيه كنند.

  رشد 33 درصدي سكه 
در چهارماه اول سال 

بانك مركزي متوسط قيمت فروش هر سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد و قديم در شهر تهران طي چهار ماهه ابتدايي 
سال جاري را اعالم كرد كه بر اساس آن، سكه طرح جديد 

و قديم نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 33.۶ و 3۶ 
درصد افزايش قيمت داش��ته است. بررسي گزارش بانك 
مركزي نشان مي دهد كه در تيرماه امسال متوسط قيمت 
فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد شهر 
تهران، 14 ميليون و 4۲0 هزار تومان بوده كه در مقايسه با ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1.1 درصد كاهش و 3۸.4 
درصد افزايش داشته است. همچنين، حداقل و حداكثر نرخ 
فروش سكه مذكور در اين ماه به ترتيب 13 ميليون و 75۸ 
هزار تومان و 14 ميليون و 75۸ هزار تومان اعالم شده است. 
عالوه بر اين، در تير ماه سال 1401 متوسط قيمت فروش 
يك س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد ش��هر 
تهران 15 ميليون و 1۲1 هزار تومان بوده كه در مقايسه با 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.۹ درصد كاهش 
و 4۲.۲ درصد با افزايش مواجه شده است. البته، حداقل و 
حداكثر نرخ فروش سكه مذكور در ماه يادشده به ترتيب 14 
ميليون و 400 هزار تومان و 15 ميليون و ۶۸0 هزار تومان 
بوده است. بنابراين، در چهار ماهه اول سال جاري متوسط 
قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي طرح قديم و جديد 
به ترتيب 13 ميليون و 7۲۶ هزار تومان و 14 مييلون و ۲۶۹ 
هزار تومان بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 

33.۶ و 3۶ درصد افزايش داشته است.

  طال وارد كانال 1۶۰۰ دالر خواهد شد؟
تحليلگران اظهار كردند: بعد از كاهش نزديك به ۲5 دالر 
پس از سخنراني مورد انتظار جروم پاول، رييس فدرال رزرو، 
طال ممكن است در خطر سقوط تا 1۶00 دالر در هر اونس 
باشد، مگر اينكه خريداران براي خريد اين افت وارد عمل 
شوند. طال با افت 0.۸ درصدي هفته را به پايان مي رساند، 
در حالي كه معامالت آتي طالي كمكس در دسامبر با 1.3۲ 
درصد كاهش در روز به 174۸ دالر رسيد. قيمت طال پيش 
از تعطيلي بازار به 173۹ دالر و 10 سنت رسيد و قيمت طال 
در بازار معامالت امريكا نيز به 1740 دالر و 10 سنت رسيد.

جروم پاول، رييس فدرال رزرو، در سمپوزيوم جكسون هول 
گفت: تغيير چشمگيري از سوي فدرال رزرو در راه نيست 
و نرخ هاي بهره براي مدت طوالني تر از آنچه بازارها انتظار 
دارند، باال خواهند ماند. پاول روز جمعه گفت: بازيابي ثبات 
قيمت احتماال مستلزم حفظ يك سياست بازدارنده براي 
مدتي است. سوابق تاريخي به شدت نسبت به سياست هاي 
ضعيف پيش از موعد هش��دار مي ده��د. پاول همچنين 
افزايش 75 واحدي ديگر را در نشس��ت آتي سپتامبر رد 
نكرد و تكرار كرد كه به داده هاي كالن منتشر شده در سه 
هفته آينده بستگي دارد. پاول گفت: تصميم ما در نشست 
سپتامبر به مجموع داده هاي دريافتي و چشم انداز در حال 

تحول بستگي دارد.

يادداشت

خبر 

ادامه از صفحه اول
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جزييات پرداخت وام »مانايي« 
از زبان رييس صندوق توسعه ملي

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: هيچ گروه 
خاصي در پرداخت وام مانايي استثنا نشدند كه وام متعلق 
به آنها باشد بلكه منابع صندوق توسعه ملي متعلق به همه 
فعاالن اقتصادي و همه آنهايي است كه مي خواهند كار 
توليدي يا خدماتي انجام دهند. مهدي غضنفري؛ رييس 
هيات عامل صندوق توسعه ملي در گفت وگو با خبرنگار 
ايِبنا، درباره قرارداد هاي مانايي اين صندوق كه به تازگي 
معرفي شده است، گفت: صندوق توسعه ملي صندوقي 
با منابع ارزي، تسهيالت ارزي و بازپرداخت ارزي است، 
اما به دو دليل صندوق مناب��ع ريالي هم دارد؛ يك دليل 
ماده )5۲( قانون الحاق مجلس اس��ت كه اشاره مي كند 
س��االنه 10 درصد از ورودي هاي صندوق براي پرداخت 
تسهيالت به حوزه صنعت و 10 درصد از منابع صندوق 
براي پرداخت تس��هيالت در حوزه كش��اورزي به ريال 
تبديل شود كه از اين محل صندوق منابع ريالي هم دارد. 
وي ادام��ه داد: همچنين در مصوبه اي كه ما از هيات امنا 
گرفتيم براي بازپرداخت تسهيالت خود، قرار شد بتوانيم 
تملك دارايي انجام دهيم يا شركت ها و بنگاه هاي بدهكار 
به ما سهام دهند. قاعدتا چنين سهامي در داخل كشور اگر 
فروخته شود، بازپرداختش ريالي است. غضنفري تاكيد 
كرد: برهمين اساس ما بايد در مورد اين دو منبع ريالي در 
صندوق فكري مي كرديم كه چه كنشي داشته باشيم، 
چگونه ي��ك صندوق ارزي، ريال خودش را تس��هيالت 
دهد كه ارزش ارزي صندوق كاهش پيدا نكند؟ به دنبال 
چنين پرسشي، پاس��خي برايش پيدا كرديم به اسم وام 
»مانايي«؛ يعني گفتيم اين منابع ريالي را مي توانيم در 
اختيار تسهيالت گيرندگان قرار دهيم، ولي متصلش كنيم 
به كاال يا دارايي يا يك ارز خاص. وقتي اين منابع ريالي را به 
كسي وام مي دهيم، مي گوييم اين ميزان، معادل مقداري 
طال يا مقداري دالر تلقي مي ش��ود، بعد وام گيرنده هم 
در زمان بازپرداخت بر اساس آن واحد سنجش كه مثال 
كاالست يا ارز، آن را به صندوق برگرداند. مثال اگر صندوق 
30 هزار تومان به متقاضي مي دهد و االن اين مبلغ، يك 
دالر است، پنج سال بعد كه مي خواهد بازپرداخت داشته 
باش��د بايد ببيند دالر چند است و ريال متصل به آن را با 
ارزش آن دالر برگرداند. رييس هيات عامل صندوق توسعه 
ملي درباره مزاياي اين وام گفت: اين روش باعث مي شود 
تسهيالت گيرندگاني كه هم ارز مي خواهند و هم ريال، 
بتوانند از ما تسهيالت بگيرند، چون تا االن نمي توانستيم 
دو گونه وام دهيم، االن ديگر مي توانيم دو تا وام را به آنها 
بدهيم، چون مبناي هر دو اينها ارزي است. ثانيا به بازار 
ارز هم فشار نمي آيد، چون بعضي ها مثال بيش اظهاري 
مي كردند تا ارز بيشتري بگيرند، در حال حاضر، اما ديگر 
نيازي نيست اين كار ها را انجام دهند، چون ما مي توانيم 
ريال مانايي هم به آنها بدهيم. به عالوه نكته مهمش اين 
است كه ارزش دارايي هاي صندوق به لحاظ ارزي كاهش 
پيدا نمي كند، چون اگر ارز باال برود يا اگر ارز پايين بيايد، ما 
منابعمان را متصل كرديم به يك دارايي يا به ارز، بنابراين با 
باال و پايين شدن آن، صندوق دچار كاهش دارايي نمي شود 
و دارايي صندوق حفظ مي شود. به گفته وي، وام مانايي 
وامي است كه محاسباتش ارزي؛ اما نحوه مبادالتش ريالي 
است و به اين دليل مي تواند در داخل كشور مصرف شود. 
خيلي از سرمايه گذاران كه براي توليد كاال هاي صنعتي 
خود به ماشين آالتي نياز دارند كه در داخل توليد مي شود 
و ريال مي خواهند هم مي توانند از اين وام استفاده كنند 
و آن ماشين آالت را خريداري كنند. الزم نيست چنين 
ماشين آالتي از خارج خريد شود، اين كمك مي كند كه 
توليد داخلي توان بيشتري پيدا كند، بازار خوبي داشته 
باش��د و بي جهت كااليي كه در داخل توليد مي شود 
را به واس��طه درياف��ت ارز، وارد نكنيم، چون خيلي از 
ماشين آالت صنعتي كه كارخانه ها نياز دارند، انصافا در 
داخل با كيفيت خوب توليد مي شود. غضنفري تصريح 
كرد: اينكه بگوييم صندوق توسعه ملي ارزي است و 
متقاضي بايد همه تسهيالت درخواستي را ارز بگيرد و 
از خارج خريد كند، تضعيف توليد داخل است؛ بنابراين 
بهتر است بخشي از تسهيالت ريال باشد كه در داخل 

خريد كنيم، اما مبناي محاسبات آن ارزي باشد.

   منابع صندوق توسعه ملي انحصاري نيست
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا منابع صندوق توسعه ملي منتسب به افراد 
خاصي مي شود و يك انحصاري در اين زمينه وجود دارد؟ 
گفت: با كمال تاسف كال ش��فافيت در مورد اقتصاد به 
اندازه كافي نيست، يعني اينكه بانك ها چه خدماتي ارايه 
مي دهند و صندوق چه سرويس هايي دارد را بايد مرتب 
به مردم اعالم كرد. وي تاكيد كرد: صندوق توسعه ملي 
مستقيما به هيچ كسي و هيچ نهادي و هيچ بنگاهي وام 
نمي دهد بلكه از طريق بانك ها اين تسهيالت را در اختيار 
قرار مي دهد. به همين دليل خواهش مي كنيم فعاالن 
اقتصادي به هر بانكي مراجعه مي كنند، پرسش كنند 
كه آيا از منابع صندوق مي توانند وام بگيرند يا خير؟ ما 
بخشي از ريال را تاكنون در نزد بانك ها سپرده مي كرديم 
و از بانك مي خواس��تيم كه به تسهيالت گيرندگان وام 
دهند؛ بنابراين اين حق همه فع��االن اقتصادي و حق 
همه كساني كه مي خواهند كار صنعتي و خدماتي انجام 
دهند است وقتي به بانك مراجعه كنند، درخواست كنند 
از منابع صندوق اگر وجود دارد، به آنها وام داده ش��ود. 
غضنفري اظهار كرد: هيچ گروه خاصي اين جا اس��تثنا 
نشدند كه وام متعلق به آنها باشند بلكه منابع صندوق 
توسعه ملي متعلق به همه فعاالن اقتصادي و همه آنهايي 
است كه مي خواهند كار توليدي يا خدماتي انجام دهند. 
البته ضمانت چنين وام هايي يا وثايق چنين وام هايي را 
بانك ها مشخص مي كنند. پول ما فقط نزد بانك سپرده 
اس��ت و بانك سپرده ما را سال به سال برمي گرداند و 
ما نيز دوباره نزد بانك سپرده مي گذاريم و آنها به افراد 
متقاضي باي��د وام دهند. به گفته رييس هيات عامل 
صندوق توسعه ملي، اگر در آن صفي كه افراد منتظر 
دريافت وام هستند، بانك ها عدالت را به خرج ندهند 
يا بي انصافي كنند، صندوق توسعه ملي مسوول آن 
نيست، چون صندوق با وام گيرنده نبايد ارتباط داشته 
باش��د. ما از وام گيرنده ضمانت ها را نمي گيريم، ما از 
وام گيرنده وثايق را نمي گيريم، ما اصال با وام گيرندگان 
كاري نداريم كه آيا طرحشان قابل قبول هست يا 

نيست، اين را بايد بانك ها بررسي كنند. 

هزينه 2ميليون و 8۰۰ هزار توماني براي خريد ۱۰۰ دالر ارز اربعين 

بازگشت سكه به كانال 14 ميليون تومان 

انفال مجازي
 كاالهاي دولتي و عمومي، به خاطر مراجعات ارباب رجوع، 
ذينفعان، متقاضيان و شهروندان به دستگاه هاي اجرايي 
حاكميتي، دولتي و عمومي، يا با س��رمايه گذاري از محل 
منابع و اعتبارات دولتي و عمومي حاصل آمده باشد، استفاده 
تجاري و انتفاعي از آنها يا ايجاد زمينه اس��تفاده تجاري و 
انتفاعي از آنها در يك فضاي انحصاري و غيررقابتي، صحيح 
نيست. فارغ از مالحظات امنيتي و محرمانگي و لزوم حفظ 
امانت داري در اسرار محرمانه و خصوصي افراد كه به طور مثال 
در حوزه بيماري ها و داروهاي مصرفي از اهميت بس��زايي 
برخوردار است.  به بيان ديگر وقتي مردم و شهروندان براي 
دريافت خدمات حاكميتي، عمومي و دولتي و مراجعه به 
مراكز دولتي، حاكميتي و عمومي يا سامانه هاي مربوطه 
با الزام و اجبار مواجه هس��تند و از رهگ��ذر اين مراجعات، 
تبادالت و معامالت البد و ناگزير از ارايه اطالعات هويتي، 
مكاني، شغلي و ... خود مي باشند نبايستي اجازه داد كه از اين 
اطالعات براي سوداگري و انتفاع اشخاص حقوقي و حقيقي 
خاص استفاده شود به ويژه آنكه اين سامانه ها و برنامه هاي 
كاربردي و پايگاه هاي اطالعات با سرمايه گذاري ها، بودجه ها 
و اعتبارات دولتي يا همان انفال تمهيد و تدارك شده است 
و نبايستي اجازه داد كه اين ارزش افزوده گرانبها و ارزشمند 
به صورت رايگان، بدون برگ��زاري مزايده، بدون پرداخت 
اجور مالكانه و حق بهره برداري در اختيار اشخاص حقيقي 
و حقوقي خاص قرار گيرد تا بتوانند به س��وداگري و داللي 

بپردازند. به طور مثال: 
- شما به يك دانشگاه دولتي يا عمومي مراجعه و ثبت نام 
مي كني��د و باالجبار ش��ماره موبايل و ايمي��ل و... خود را 
در س��امانه هاي مربوطه درج مي كنيد و هنوز از محوطه 
دانش��گاه خارج نش��ده ايد پيامك ها و ايميل هايي براي 
ترجمه، نگارش مقاله، نگارش پايان نامه، جزوات درسي و... 

دريافت مي نماييد. 
- ش��ما به همراه فرزندتان به يك مدرسه دولتي مراجعه 
مي نماييد و بالفاصله پ��س از ثبت نام، آگهي هاي مربوط 
به تدريس خصوصي، سرويس رفت و آمد، لوازم التحرير و 
كتاب هاي كمك درسي در همان محدوده مكاني مدرسه 

يا محل سكونت خود دريافت مي كنيد. 
- شما به يك مركز قضايي مراجعه مي كنيد و بالفاصله پس 
از درج اطالعات خود، آگهي هاي وكالت و عريضه نويسي 

دريافت مي نماييد. 
- ش��ما به يك مركز درماني مراجعه مي كنيد و بالفاصله 
آگهي هاي بازرگاني براي بيمه مكمل، مكمل هاي دارويي 
و غذايي و.... به موبايل و ايميل شما سرازير مي شود و بعضًا 
ويزيتورها و اپراتورهاي مربوط به اين مراكز با شما تماس 

مي گيرند. 
- شما يك كليد واژه مربوط به خدمات دولتي و حاكميتي و 
عمومي را جست وجو مي كنيد يا به سامانه هاي آنها مراجعه 
مي كنيد و بالفاصله در جست وجوهاي بعدي آگهي هاي 
مرتبط با مشاغل، عاليق، ساليق و... شما در صفحات وب 
يا روي گوش��ي همراه و ابزارهاي هوشمند شما مشاهده 

مي شود. 
پر واضح اس��ت كه اگر بنگاهي بتواند به اطالعات جامعه 
هدف و به ويژه شماره موبايل جامعه هدف مورد نظر خود 
دسترسي پيدا كند و بازاريابي هدفمند براي اين فهرست 
كوت��اه )Short List( انجام دهد هزينه بس��يار كمتري 
متحمل مي شود تا اينكه بخواهد به چند ميليون يا چند صد 

هزار نفر پيامك بزند يا تماس بگيرد. 
نتيجه آنكه به نظر مي رسد بايستي تعريف انفال كه در اصل 
45 قانون اساسي آمده است با توجه به شرايط و اقتضائات 
حال حاضر به روزرساني شود و انفال مجازي نظير اطالعات 
و داده ه��اي برآمده از امتي��ازات، انحص��ارات و اعتبارات 
حاكميتي، دولتي و عمومي نيز در زمره انفال تلقي ش��ود. 
در اصل 45 قانون اساس��ي كه متاسفانه قانون اجراي اين 
اصل هنوز در كشور به صورت جامع و مانع تدوين و عملياتي 
نشده است و سال ها است كه شاهد انفال خواري در حوزه 
انفال ملموس فيزيكي )معادن، منابع طبيعي و ...( هستيم، 

آمده است: 
 »اصل 45 قانون اساسي: انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل 
زمين هاي موات يا رهاش��ده ، مع��ادن ، درياها، درياچه ها، 
رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي ، كوه ها، دره ها، جنگل ها، 
نيزارها، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي  كه حريم نيست ، ارث 
بدون وارث و اموال مجهول المال��ك و اموال  عمومي كه از 
غاصبين مسترد مي شود، در اختيار حكومت اسالمي  است 
تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و 

ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.«
انفال در زبان فارسي و در فرهنگ دهخدا به معني »غنيمت 
دادن« و در فرهنگ معين به معني »غنيمت ها، بهره ها و 
بخشش ها« تعريف شده است و در زبان عربي انفال جمع 
نفل )با فتحه( اس��ت و به معني زيادي و اضافه در چيزي 
است و به معني متفرع شدن چيزي به اصل آن است و ليكن 
آنچه كه مي توان از معاني مختلف لغوي انفال به عنوان يك 
جمع بندي براساس اصل 45 قانون اساسي برداشت نمود 
اين است كه انفال عطايا و مواهب الهي است كه به انسان ها 
اعطاء ش��ده و به مجموع آنچه گفته مي شود كه در تملك 
خصوصي افراد نيست و به خدا تعلق دارد و به همين سبب در 
يد حاكم اسالمي براي تمشيت و تدبير امور جامعه و تامين 

مصالح عامه قرار دارد.
به بيان ديگر مزيت هاي يك كش��ور يا سرزمين بر دو نوع 
است، »مزيت هاي موهبتي« )طبيعي و ...( و »مزيت هاي 
اكتسابي« )ماحصل تالش دولت ها، جامعه و مردم( و انفال به 
منابع حاصل از بهره مندي ها و مزاياي موهبتي كشور اطالق 
مي شود و براساس فقه غنائم از آن حيث كه پيروزي و غلبه 
مسلمين نيز موهبت الهي و ماحصل عنايات اوست، در زمره 
انفال قرار مي گيرد. برخي مزيت ها را نيز مي توان مزيت هاي 
تبعي دانست كه به تبع مزيت هاي موهبتي و اكتسابي حاصل 

مي شوند و انفال مجازي از آن دسته اند .
خصوصيات كلي انفال و فيء كه بيت المال و منابع عمومي 
بوده و فاقد مالك خاص هستند و عوايد حاصل از آنها بايستي 

صرف مصالح عامه شود، به شرح زير مي باشد: 
1- مواهب، ذخاير و مزيت هاي طبيعي

۲- غنائم جنگي و نيز تصرفاتي كه در جنگ به دست مي آيند
3- اموال بال صاحب، بال وارث و مجهول المالك

بديهي است مي توان و بايستي با توجه به شرايط و مقتضيات 
عصري نسبت به تبيين دقيق تر مصاديق انفال اقدام نمود 
به ويژه آنكه با توجه به فناوري هاي پيشرفته و نوين امروزي 
مي توان مصاديق جديدي به انفال افزود. به طور مثال در حال 
حاضر يكي از ثروت هاي كشور ها عبارت است از كريدورهاي 
هوايي )براي عبور و مرور هواپيماها كه از اين طريق بايستي 
پرداخت هايي به كشور مزبور انجام مي شود( يا فضاي جوي 
كش��ور ها كه براي اس��تقرار ماهواره هاي تجاري يا فضاي 
فركانس��ي و راديويي يا فضاي اينترنتي و... مورد استفاده 
قرار مي  گي��رد يا محل هاي عبور فيبر نوري و خطوط لوله 
انتقال انرژي، آثار باستاني ومالكيت هاي معنوي ملي و قس 
عليهذا. به طور كلي حكومت اسالمي براي اعمال حاكميت 
خودش بر كشور مي بايست بر بيت المال و انفال كه شامل: 
مشاعات، اموال و منابع عمومي است مسلط بوده و منابعي 
را براي تمشيت و تدبير امور جامعه به دست بياورد و آن را 

براي موارد زير مصرف سازد.
الف( ايجاد امنيت در وجوه مختلف

ب(ايجاد زير ساخت ها و زير بناهاي كشور
ج(ايجاد عدالت اجتماعي و ارايه خدمات اجتماعي و تامين 

اجتماعي )مصالح عامه( 
د( تمهيد و تدارك امكانات الزم براي اداره امور كشور

اگر بخواهيم به تقسيم بندي انفال از منظر منشأ شكل گيري 
آنها بپردازيم عبارتند از: 

1- انفال معدني: ش��امل اقالم زير سطحي و معادن نفت و 
گاز، طال، سنگ هاي زينتي و تزئيني و... و همچنين عوايد 
حاصل از بهره برداري آنها و ارزش افزوده هاي ايجاد ش��ده 

به وسيله آنها
۲- انفال ملكي: شامل ساختمان ها و زمين هاي بالصاحب، 
بالوارث، موات و مشاعات عمومي نظير راه ها، جاده ها و... و 
همچنين عوايد حاصل از بهره برداري آنها و ارزش افزوده هاي 

ايجاد شده به وسيله آنها
3- انفال سرزميني: ش��امل مراتع، جنگل ها، حوزه هاي 
آبخي��زداري، بيش��ه ها و... و همچنين عواي��د حاصل از 

بهره برداري آنها و ارزش افزوده ايجاد شده به وسيله آنها
4- انفال آبي: شامل درياها، رودخانه ها، درياچه ها و آب هاي 
عمقي و ... و همچنين عوايد حاص��ل از بهره برداري آنها و 

ارزش افزوده ايجاد شده به وسيله آنها
5- انفال مالي: اموال و مالكيت هاي معنوي، مادي و اعتباري 
)نظير س��هام و...( بالوارث و بالصاحب و مجهول المالك و 
رها ش��ده و... و همچنين عوايد و اج��ور حاصل از فروش و 

بهره برداري آنها
۶- انفال تمليكي )مصادره اي(: امالك، اموال و مالكيت هاي 
معنوي، مادي و اعتباري )نظير س��هام و...( كه بنا به حكم 
محاكم، مصادره شده يا بر اثر تحصيل مال نامشروع به دست 

آمده و نيز جرايم و خسارات مربوطه و... و همچنين عوايد 
حاصل از فروش و بهره برداري آنها

7- انفال نوين: كريدورهاي ريلي، هوايي و اطالعاتي )فيبر 
نوري، دكل هاي BTS تلفن همراه و...( و نيز منابع حاصل 
از مديريت و بازيافت پس��ماند ها، اجور ناشي از در اختيار 
گذاردن مشاعات براي تبليغات و بخشي از منابع حاصل از 

بهره برداري انفال سرزميني و آبي
۸- انفال يارانه اي و بازتوزيعي: آن بخش از منابعي اس��ت 
كه در قالب بازتوزيعي يا ماليات هاي اجتماعي براي افرادي 
كه از انفال به ميزان بيش��تري اس��تفاده مي كنند و بهره 
مي برند؛ وضع مي شود. نظير ماليات، حق بيمه كارفرمايان 

و پيمانكاران، عوارض و تعرفه ها
۹- انفال مجازي: اطالع��ات و داده هاي منبعث از فضاي 
مجازي ناشي از هوشمندسازي، ديجيتالي، الكترونيكي 

و اينترنتي شدن فعاليت هاي حاكميتي، دولتي و عمومي
نتيجه آنكه بايستي براي عدم استفاده سوداگرانه و رانتي 
برخي اش��خاص حقيقي و حقوقي خ��اص از اطالعات و 
داده هاي منبعث از فعاليت هاي حاكميتي، دولتي و عمومي 
چاره اي انديشيد و بدين منظور يا بايستي اين اطالعات در 
اختيار يك بخش حاكميتي )نظير مركز ملي فضاي مجازي( 
يا دولتي )درخص��وص اطالعات مربوط به افراد و خانوارها 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع��ي( قرار گيرد يا از طريق 
ايجاد يك تعاوني ملي عام و فراگير با عضويت و سهامداري 
تمامي م��ردم ايران، ترتيباتي اتخاذ نم��ود كه اطالعات و 
داده هاي عمومي مورد استفاده مردم در مراجعات، تبادالت و 
معامالت با دستگاه هاي اجرايي حاكميتي، دولتي و عمومي 
و نيز تراكنش هاي آنها با سامانه هاي حاكميتي، دولتي و 
عمومي در اختيار اين تعاوني قرار گرفته و منافع حاصل از 
اين اطالعات و داده ها يا همان انفال مجازي به همه مردم 
ايران تعلق گيرد.  اين امر در صورت شكل گيري »سين تك« 
)Sin tech( ي��ا همان فناوري هاي تامي��ن اجتماعي و 
 social security and social(  بيمه هاي اجتماعي
insurance technology( قاب��ل تحقق خواهد بود، 
به عبارت ديگر بايستي س��امانه اي از مردم، با مردم و براي 
مردم ايجاد كرد و آحاد جامعه، اطالعات خود را در آن وارد 
نمايند و اين اطالعات صحه گذاري و تصديق شود و سپس 
در هر مراجعه اي به هر سامانه حاكميتي، دولتي و عمومي 
در دسترس قرار گيرد و افراد با وارد كردن اطالعات حداقلي 
مربوطه س��هامدار اين تعاوني گرديده و از منافع حاصل از 
اطالعات و داده هاي موصوف بهره مند مي شوند و بديهي 
اس��ت هر چه در غناي پروفايل يا پرونده خود بكوش��ند و 
عالئق، سالئق، سبك زندگي، ظرفيت ها، استعدادها، هنرها، 
فنون، مهارت ها و ... خ��ود را در اين پروفايل وارد نمايند از 
منافع آن بهره مند خواهند ش��د. اين سامانه مردم محور و 
شهروند محور خواهد بود نه اينكه دستگاه محور و سازمان 
محور باشد. در چنين حالتي اگر بنگاه هاي تجاري بخواهند 
از اين اطالعات بهره بگيرند، بايستي حق بهره برداري و اجور 

مالكانه بپردازند. 

اجراي پيمان هاي پولي
و كاهش وابستگي به دالر

بايد به سمت و سويي حركت 
كرد كه وابس��تگي به دالر 
كاهش ياب��د و جهت گيري 
دولت به سمت پيمان هاي 
پول��ي در اين راس��تا اقدام 
مثبت��ي اس��ت. درب��اره 
پيمان هاي پولي با روس��يه 
)روبل- ريال( در راس��تاي 
دالرزدايي بايد گفت دالرزدايي بحثي است كه از مدت ها 
قبل مطرح بوده و بايد تالش ها به اين سمت معطوف 
شود تا از ميزان وابستگي كاسته و حركت نقل و انتقاالت 
دالري به سمت ديگر ارز ها افزايش پيدا كند.زماني كه در 
تعامل با كشور هاي مختلف مي توان از ارز هاي ملي آنها 
استفاده كرد، به طوري كه قابل قبول و پذيرش براي هر 
دو طرف جهت انجام كار هاي تجاري باشد، دليلي وجود 
ندارد كش��ور را گرفتار فرايند هاي تعريف شده توسط 
غربي ها كرد زيرا تمام تالش شان براي درگير ساختن 
اي��ران در اين فرايند ها ايجاد محدوديت در تعامالت با 
ديگر كشورها است.غربي ها هر روز از اين طريق ما را با 
مشكالتي روبرو مي سازند، بنابراين بايد به سمت و سويي 
حركت كرد كه وابستگي به دالر كاهش يابد و با ارز هايي 
ك��ه در قيد و بند محدوديت هاي تحريمي نيس��تند، 
همكاري داشت. جهت گيري دولت به سمت پيمان هاي 
پولي اقدام مثبتي اس��ت، نياز به اقدامات جدي تري 
از س��وي دولت در اين زمينه احساس مي شود و با 
كار هاي موردي نمي توان در ش��رايطي قرار گرفت 
كه به راحتي از محدوديت هاي ايجاد شده، نجات 
پيدا كنيم. فقط با كار هاي جدي تر در زمينه كاهش 
وابستگي دالر مي توان وضعيت موجود را تغيير داد.

جعفر قادري

 پرداخت خسارت در تصادفات 
زير 2۰ ميليون تومان بدون كروكي

آغاز به كار سامانه تقلب و 
تخلف در بيمه در هفته دولت

مجيد بهزادپور رييس كل بيمه مركزي گفت: درهفته 
دولت از سامانه  پرداخت خسارت زير ۲0 ميليون تومان 
در تصادفات رانندگي بدون ني��از به كروكي رونمايي 
مي ش��ود و افراد با ارسال اطالعات به س��امانه و بدون 
مراجعه حضوري خسارت دريافت مي كنند. رييس كل 
بيمه مركزي با بيان اينكه برنامه هاي مشخصي از ابتداي 
سال در صنعت بيمه تبيين كرديم، افزود: يكي از موارد 
كه به نتيجه رسيد اين است كه چگونه بيمه هاي تكميلي 
را گسترش دهيم؟ اولين پروژه مربوط به خادمان سالمت 
و كاركناني كه در داروخانه ها و آزمايش��گاه ها فعاليت 
مي كنند، اس��ت كه ش��امل بيمه تكميلي نمي شدند 
ام��ا در پروژه جديد اين قانون اص��الح 500 هزار نفر را 
تحت پوش��ش قرار داديم. در نظر داريم بيمه تكميلي 
را به مشاغل ديگر همچون تاكسيراني ها تسري دهيم 
و پيش بيني مي كنيم پنج ميليون نفر را پوشش دهد و 
به اضافه خانواده مطمئنا تعداد بيشتري خواهد شد. وي 
تصريح كرد: رشد صنعت بيمه جز با فناوري  امكان پذير 
نيس��ت و از سوي ديگر 70 درصد فروش بيمه برعهده 
كارگزاري ها و نمايندگي ها است كه بايد معيشت و فرايند 
كاري آنها نيز مورد توجه قرار گيرد بنابراين تماس ها و 
توافق هايي انجام شده تا با پياده سازي فناوري اين قشر 
نيز آسيب نبينند. بهزادپور در خصوص مقابله با تقلب 
و تخلف��ات در صنعت بيمه گفت: يك��ي از اقدامات در 
سال گذشته طراحي سامانه تقلب و تخلف است كه در 
هفته دولت افتتاح مي كنيم و با كمك اين سامانه افراد 
و شركت هاي پرريسك و به صورت هوشمند شناسايي 
مي شود و براي مقابله با تقلبات نيز پيش بيني هاي الزم 
انجام مي ش��ود.صنعت بيمه يكي از مجموعه صنايع 
پيچيده است زيرا در رشته هاي مختلف درمان و شخص 
ثالث مقابله با تقلب و تخلف نيز پيچيده است اما سامانه اي 
براي اين منظور طراحي ش��ده است. وي با بيان اينكه 
اعتقاد ندارم خيلي از شاخص هاي جهاني بيمه عقب 
هستيم، افزود: از لحاظ تجربه در آسيا يكي از مجربترين 
افراد را در اختيار داريم و از لحاظ شاخص ها ضريب نفوذ 
بيمه در منطقه 1.۹ است و ضريب نفوذ ما در منطقه۲.4 
است.البته در مقايسه با شاخص هاي بيمه جهاني عقب 
هستيم كه برنامه هايي نيز در اين خصوص تبيين شده 
براي نمونه در برنامه ششم ضريب نفوذ هفت پيش بيني 
شده است كه براي نيل به اين هدف جهت گيري الزم 

را تبيين كرديم. 

عدم شفافيت در بورس
 اين تحقيق و تفحص بايد در مورد بسياري از شركت هايي 
كه در اين سال ها خصوصي سازي شده اند، صورت بگيرد. 
اگرچه تخلف مالي صورت گرفته در شركت فوالد مباركه 
اصفهان )طبق گزارش غير رسمي تحقيق و تفحص( 
عدد بزرگي است؛ اما در اقتصاد رفاقتي ايران احتماالً اين، 
بزرگ ترين عدد نخواهد بود! در يك اقتصاد غير شفاف 
نمي توان انتظار شفافيت چنداني هم از شركت ها داشت 
و اين افزايش شفافيت، بايد مطالبه فعاالن بازار سرمايه 
باشد. البته كه راهكار، عدم افشاي گزارش هاي مربوط 
به تخلفات مالي در شركت ها نيست؛ كما اينكه ماجراي 
رسوايي انرون در امريكا پنهان نشد. اشخاصي كه تصور 
مي كنند اگر چنين خبر هايي منتشر نشود به نفع بازار 
سرمايه خواهد بود، كساني هستند كه از رقابت هراس 
دارند و به هر قيمتي مي خواهند واقعيت ها نمايان نشود. 
راهكار جلوگيري از بروز چنين تخلفاتي، مستقل بودن 
سيستم حسابرسي در ايران است. سيستم حسابرسي 

در كشور ما از استقالل الزم برخوردار نيست.

ادامه از صفحه اول



دوس��الي از واگذاري س��هام صندوق ه��اي دولتي يا 
همان ETFها مي گذرد. پس از اس��تقبال بسياري از 
سرمايه     گذاران از اولين صندوق يا همان دارا يكم بود 
كه دولت به فكر استفاده از اين استقبال افتاد و گمان 
مي كرد كه عرضه دومين صندوق يا همان پااليشي يكم 
هم، تجربه     اي مشابه دارا يكم را رقم مي زند؛ حدسي كه 
به دليل اختالفات وزارتخانه هاي دولت دوازدهم نه تنها 
به واقعيت تبديل نشد، بلكه ريزش بازار سهام را به دنبال 

داشت و سرمايه بسياري از مردم را از ميان برد.
۱۳ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ بود كه پذيره     نويسي اولين 
صن��دوق قابل معامله دولتي ي��ا هم��ان دارا يكم، با 
تخفيفي ۲۰درصدي و سقف خريد دو ميليون توماني 
انجام شد؛ اين صندوق كه متشكل از سهام بانك هاي 
ملت، صادرات و تجارت و همچنين سهام دو شركت 
بيمه اتكايي امين و البرز بود، ۷ تيرماه همان س��ال در 
قيمت ۲۱هزار  تومان بازگشايي شد و به دليل استقبال 
بس��ياري از س��هامداران و خريداران، ه��ر واحد اين 
صندوق كه ۱۰هزار تومان بود، ب��ه ۲۳هزار تومان در 
همان روز هم رسيد! اما افزايش ارزش اين صندوق به 
همينجا محدود نشد و اواسط تيرماه، قيمت دارا يكم 
به باالترين حد خود رسيد  و برخي از سرمايه     گذاران، 
س��هام خود را در قيمت ۳۴هزار تومان هم فروختند. 
بنابر اعالم وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي نيز بيش از 
سه ميليون و ۴۸۱هزار نفر با سرمايه گذاري پنج هزار و 
۸۸۶ ميليارد توماني در پذيره          نويسي واحد     هاي دارا يكم 
مشاركت كردند. پس از دارا يكم، نوبت به پذيره     نويسي 
دومين صندوق قابل معامله دولتي رسيد؛ پذيره     نويسي 
صندوق پااليشي يكم كه از باقي مانده سهام دولت در 
چهار پااليش��گاه تهران، تبريز، اصفهان و بندرعباس 
تشكيل شده اس��ت، ۵ شهريورماه۱۳۹۹ شروع شد 
و هر ش��خص حقيقي مي توانس��ت با استفاده از كد 
ملي خود تا س��قف پنج ميليون توم��ان از واحدهاي 
اين صندوق را با تخفيف ۲۰درصدي خريداري كند 
و محدوديت س��ني براي خريداران وجود نداشت، با 
اين حال اش��خاصي كه در پذيره     نويسي واحدهاي 
صندوق دارا يكم شركت كرده بودند، امكان خريد تنها 
سه ميليون تومان از واحدهاي اين صندوق را داشتند. 

اين پذيره     نويسي، ۳۰ شهريورماه به پايان رسيد.
بازدهي ك��م صندوق ه��اي قابل معامل��ه دولتي و 
زياني كه به تبع اين موضوع به سهامداران تحميل 
مي شد، سازمان بورس و اوراق بهادار را مجبور كرد 
 ETF تا راهكاري براي تغيير وضعيت صندوق هاي
دولتي اتخاذ كند؛ در نتيجه، ۳۱ فروردين ماه سال 
جاري بود كه مجيد عشقي، رييس سازمان بورس 

و اوراق بهادار، س��ه راهكار براي بهبود شرايط اين 
صندوق ها اراي��ه كرد تا با اجراي آنه��ا، قيمت اين 

صندوق ها به ارزش ذاتي خود نزديك شوند.
بنابر اين پيشنهادات س��ه     گانه، اشخاص غيردولتي 
سهامدار اين صندوق ها بايد بتوانند در صندوق ها اعمال 
راي كنند. پيش از اين، تنها دولت امكان تاثيرگذاري 
مس��تقيم در مجم��ع صندوق ها را داش��ت و س��اير 
سرمايه     گذاران حقيقي و حقوقي امكان مشاركت در 
تصميم گيري اين صندوق ها را نداشتند؛ بنابر پيشنهاد 
دوم، اين ETFها به صندوق هاي فعال و بخشي تبديل 
شوند. به اين معني كه صندوق ها مي توانند تركيب سبد 
سهام را تغيير داده و بازارگردان نيز داشته باشند؛ اين 
در حالي است كه پيش از اين در سبد سهام صندوق 
پااليش��ي يكم تنها چهار نماد »ش��تران«، »شپنا«، 
»شبندر« و »شبريز« و در سبد سهام صندوق دارا يكم، 
نمادهاي »وبملت«، »وبصادر«، »وتجارت«، »اتكام« و 
»البرز« وجود داشت و با مديريت غيرفعال )عدم امكان 
تغيير در تعداد س��هام موجود و خري��د و فروش نماد 
جديد( اداره مي شد؛ سومين پيشنهاد، امكان فروش 

واحده��اي ممتاز اي��ن صندوق ها در ي��ك مزايده و 
واگذاري آن به بخش خصوصي براي جذب نقدينگي 
بيشتر است. اين پيشنهاد هم در راستاي پيشنهاد اول 
بوده و امكان فروش واحدهاي ممتاز را به منظور جذب 
منابع جديد و به كارگيري در اداره صندوق به منظور 
افزايش قدرت مانور سرمايه گذاري مطرح كرده است.

   مصوبه دولت 
در مورد صندوق پااليش يكم و دارايكم

صندوق دارايكم كه مركب از باقيمانده س��هام دولت 
در سه بانك ملت، تجارت و صادرات و همچنين بيمه 
اتكايي ايرانيان و بيمه البرز بود، در سال ۹۹ با قيمت 

هر واحد ۱۰ هزار تومان به مردم ارايه شد.
همچنين صندوق پااليش يكم كه مركب از باقيمانده 
س��هام دولت در ۴ پااليشگاه تهران، تبريز، اصفهان و 
بندرعباس بود، در سال ۹۹ به قيمت هر واحد ۱۰ هزار 
تومان به مردم فروخته شد، اما بعد از آن با ريزش بازار 
در حال حاضر ارزش هر واحد سرمايه گذاري پااليش 
يكم حدود ۷۶۴۷ تومان و دارايكم ۱۰۷۶ تومان معامله 

مي شود، يعني دارندگان اين واحدها بعد از دو سال و 
نيم در پااليش يكم از اصل س��رمايه ۲۴ درصد زيان 
ديده اند و در دارايكم هم فقط ۰.۷ درصد رشد داشته اند.

در اين زمينه يك مقام دولتي در مورد برنامه دولت براي 
جبران زيان دارندگان دارايكم و پااليش يكم به فارس 
گفت: پيشنهادي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار 
به دولت ارايه شد كه تا با انجام اصالحاتي ارزش فعلي 
اين صندوق ها با ارزش ذاتي آن اصطالحا NAV برابر 

شود و اين امر مستلزم هيات دولت است.
اين مقام دولتي ادامه داد:  پيش��نهاد سازمان بورس 
ابتدا در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيد، 
بعد از آن در صحن هيات دولت هم تصويب ش��د، در 
حال حاضر بايد معاونت حقوق رييس جمهور موافقت 
خود را با اين مصوبه اعالم كند كه اگر اين اعالم صورت 
گيرد س��ازمان بورس اصالحاتي در م��ورد صندوق 
دارايكم و پااليش يكم انجام مي دهد كه ارزش ذاتي و 
فعلي اين صندوق ها يكي شود. وي اين را هم گفت: 
 در س��ال ۹۹ كه صن��دوق دارايك��م و پااليش يكم 

تشكيل شد هم بر اساس مصوبه دولت بود.
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اولويت دريافت كنندگان 
سهام عدالت اعالم شد

سهام عدالت در دو سال گذشته با كاهش ارزش شديدي 
روبرو شده است. دولت نيز برنامه اي براي آزادسازي اين 
سهام ندارد. بررسي  ها حكايت از آن دارد كه حجم باالي 
اين سهام، مانع از آن مي شود كه فروشندگان آن بتوانند در 
آينده اي نزديك به حق طبيعي خود مبني بر فروش دارايي 
يادشده، دسترسي داشته باشند.اين در حالي است كه از 
زمان آزادسازي تاكنون، ارزش اين دارايي افت سنگيني 
داشته و از محدوده ۳۸ ميليون تومان در ميانه مردادماه 
سال ۱۳۹۹ به محدوده ۲۳ ميليون تومان رسيده است. 
آن هم در ش��رايطي كه هيچ راهكاري براي يخ  زدايي از 
سهام عدالت ارايه نشده است.با وجود اينكه در طرح توزيع 
سهام عدالت مالكيت بخشي از سهام بنگاه هاي دولتي به 
مردم سپرده شد، اما مديريت اين سهام در اختيار دولت 
بود و سازمان خصوصي س��ازي وظيفه خريد و فروش       
و جابه جايي س��هم هاي موجود در سبد سهام عدالت را 
برعهده داشت و مردم سود خود را به       صورت ساالنه دريافت 
مي كردند.۳۰ درصد از سهام عدالت در خردادماه ۱۳۹۹ 
و ۳۰ درصد ديگر آن در مردادماه همان سال، آزادسازي 
شد؛ با وجود اينكه قرار بر آزادسازي ۴۰ درصد باقي  مانده 
در بهمن  ماه سال  ۱۳۹۹ بود، اما اين موضوع هيچگاه رخ 
نداد و حتي فروش سهام عدالت هم متوقف شد.اين در 
حالي اس��ت كه از آن زمان تاكنون نه  تنها اين ماجرا به 
كلي فراموش ش��ده و تاريخ جديدي نيز براي واگذاري 
سهام عدالت اعالم نشده است.داستان سهام عدالت تنها 
به آزادسازي آن محدود نشده است. سال  ۱۳۹۶ بود كه 
پيشنهاد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان از سوي 
مركز پژوهش هاي مجلس مطرح شد، اما بي       نتيجه ماند. 
با اين  حال ۱۳  خرداد ماه ۱۳۹۹ و يك  ماه پس از آزادسازي 
اين سهام، طرح جاماندگان سهام عدالت در مجلس اعالم 
وصول شد. اين طرح در حالي از سوي نمايندگان مجلس 
اعالم وصول شد كه دولت دوازدهم از همان ابتدا اعالم كرد 
سهامي براي اختصاص به آن دسته از مشموالني كه سهام 
عدالت دريافت نكرده      اند، ندارد! اما بهارستان  نشين       ها كه 
تعداد جاماندگان را ۲۰  ميليون نفر برآورد كرده بودند، بر 
اختصاص سهام به آنها اصرار زيادي داشتند. ۲۱ فروردين 
 ماه امسال بود كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس، 
از آغاز واگذاري س��هام عدالت به جاماندگان در سال  
جاري خبر داد. بنا بر گفته هاي وي، قرار بود تا فراخوان 
واگذاري سهام به اين مشموالن از خردادماه انجام شود. 
وي بار ديگر با اشاره به تدوين آيين       نامه سهام عدالت، از 
تعيين  تكليف سهام عدالت جاماندگان تا ارديبهشت يا 
اواسط خردادماه سال  جاري خبر داد.طبق بررسي هاي 
انجام ش��ده، كارگروه تدوين آيين نامه سهام عدالت 
حدود دو ماه است كه تعطيل بوده و جلسه اي نداشته 
اس��ت. طبق آخرين اظهارنظر، افراد تحت پوش��ش 
كميته امداد و سازمان بهزيستي در اولويت دريافت 
سهام عدالت قرار دارند.رضا گلستاني، كارشناس بازار 
سرمايه گفت: ارزش سهام عدالت طي دو سال  اخير، 
با نوسانات زيادي همراه بوده است؛ روزهاي اوج بازار 
سرمايه بود كه ارزش اين سهام به بيش از ۳۸  ميليون 
 تومان هم رسيد  و اشخاصي كه ۶۰ درصد از سهام آزاد 
شده خود را فروخته بودند، به نوعي سود كردند.وي 
ادامه داد: پس از توقف فروش سهام عدالت در بورس، 

ارزش سهام هم معناي خود را از دست داد. 

حق استقالل را مي گيرم
ايرنا| مصطفي آجورلو در نشس��ت بازگش��ايي نماد 
اس��تقالل در بازار پايه فرابورس تصريح كرد: منصفانه 
بگويم اگر حسين قربانزاده معاون وزير اقتصاد و رييس 
كل سازمان خصوصي سازي و همكاران وي نبودند اين 
اتفاق خوب براي سرخابي ها نمي افتاد و بايد به خاطر اين 
حركت جهادي و انقالبي به همه آنها خدا قوت بگوييم. 
ما در ۸ ماه اخير بيش��تر تمركز خود را روي اين مساله 
گذاش��تيم تا پس از س��ال ها انتظار بتوانيم گامي رو به 
جلو برداريم و امروز بايد بابت اين اتفاق خوب و مبارك 
به همه اهالي فوتبال ف��ارغ از هر رنگي تبريك بگوييم. 
مديرعامل باشگاه اس��تقالل تهران يادآور شد: اين كار 
نياز به شجاعتي داشت كه از مشكالت هراس به دل راه 
نداده و با درايت به پيش بروند. اگر شجاعت اين تصميم 
نبود مشكالت پا برجا مي ماند، امروز دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس فاتح دو قله بزرگ بورس شدند و اين آغاز 
راهي رو به جلو با حضور ۳۰ ميليون هوادار است. امروز 
در ميان تمام باشگاه هاي فوتبالي استقالل و پرسپوليس 
هس��تند كه خود را در معرض ديد قرار دادند و اين كار 
بزرگي اس��ت.  آجورلو تاكيد كرد: با اين روندي كه آغاز 
كرديم در ۵ سال آينده ثروتمندتر خواهيم بود و مي توانيم 
بازيكنان بهتري را جذب كنيم. نمي ش��ود گزارشي در 
۱۰۰۰ صفحه براي AFC بفرس��تيم و در آن صداقت 
نباشد، ما نبايد حرفي غيرواقعي بزنيم و اين مساله قابل 
تامل است.او ادامه داد: مگر مي ش��ود ورزشگاه را اجاره 
كنيم اما دوربين خودمان را در آنجا راه ندهند؟ ما كه با 
پخش زنده مشكلي نداريم اما مالك محتواي توليدي 
اين برنامه ها، پرسپوليس و استقالل هستند. سوال من 
اين است صداوسيما براي برنامه خاله شادونه چقدر هزينه 
مي كند؟ وقتي ما براي صداوسيما ساعت ها برنامه توليد 
مي كنيم، آيا نبايد حق خودمان را بگيريم؟وي با اشاره به 
نفراتي كه تاكنون سهام استقالل را خريداري كرده اند 
گفت: تا ديروز مي گفتند باشگاه استقالل و پرسپوليس 
دولتي هستند اما االن اين طور نيست چراكه حدود ۳۰۰ 
هزار نف��ر از جنس مردم در اين ميان حضور دارند و اين 
حق الناس است. مديرعامل استقالل تهران از همرزمان 
شهيد خود ياد كرد و يادآور شد: به عنوان فردي مسلمان 
نماز مي خواني��م و اعتقاداتي داريم اما چرا ما را به ناحق 
قضاوت مي كنيد؟ آيا ما به عنوان خادم اين نظام، فاسد 
بوده و ضد نظام هستيم؟ من ضد نظام فاسد مالي هستم 
كه وجود دارد چرا كه اعتقاد دارم بايد حق را گرفت. من 
امروز مردم را در مقابل نظام قرار نمي دهم چراكه اعتقاد 
دارم همه ما همه نظام هستيم. ما به احترام صداوسيما 
مي گوييم بازي زنده را پخش كنيد، اما برنامه توليدي 
چه؟ اسپانس��ر خودتان را پخش مي كنيد اما اسپانسر 

استقالل را پخش نمي كنيد؟ اين حق مردم است.

سومين ملك شهرداري تهران 
به بورس كاال آمد

كاالخبر| مديريت پذيرش ب��ورس كاالي ايران در 
اطالعيه اي اعالم كرد: يك واحد آپارتمان مس��كوني 
متعلق به ش��هرداري تهران پس از بررس��ي مدارك و 
مستندات در سيصد و پنجاه و يكمين جلسه كميته 
عرضه در اول شهريور ١۴٠١ مورد تصويب قرار گرفت.

اطالعات اميدنامه آپارتمان هاي مذكور نشان مي دهد 
اين آپارتم��ان در تهران )خيابان باهن��ر، جمال آالد، 
نورافشار يكم، پالك ۵، طبقه سوم شرقي( واقع شده 
است. در جزييات اطالعيه پذيرش آمده است: آپارتمان 
با كد نوسازي ۱۱۰-۵۰-۳۹۷۴۶ داراي مساحت عرصه 
و عيان ۱۶۴.۹۴ مترمربع اس��ت. مستحدثات، ابنيه و 
تاسيسات در اين ملك شامل س��ه خواب با سرويس 
بهداشتي مس��تقل و كمد ديواري كه يك اتاق آن به 
صورت مستر است. همچنين كف اين آپارتمان سنگ، 
بدنه اتاق ها و س��الن از اندود گچ و رنگ روغن، درب و 
پنجره ها UPVC با شيش��ه دو جداره بوده و سيستم 
سرمايش ميني چيلر و گرمايش فن كويل است. عالوه بر 
اين كابيت هاي آشپزخانه MDF بوده و آپارتمان مذكور 
داراي آسانس��ور، البي ورودي، مشاعات آبي استخر و 
سوناي خشك و امتياز برق مستقل و گاز و آب مشترك 

و همينطور دوربين مدار بسته و آيفون تصويري است.
روش عرضه ملك مذكور به صورت يكجا و در بازار فرعي 
بورس كاال خواهد بود.۶ تير نيز يك ملك تجاري متعلق 
به بانك ملت كه شركت توسعه بازاريابي و فروش ماد بود، 
پس از بررسي مدارك و مستندات در سيصد و چهل و 
ششمين جلسه كميته عرضه مورد پذيرش قرار گرفته 
بود. همچنين دو واحد آپارتمان شهرداري تهران هم 
در ۱۱ مرداد پس از بررس��ي مدارك و مس��تندات در 
سيصد و چهل و نهمين جلسه كميته عرضه پذيرش 
شده بودند.كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه همواره به 
برتري فروش امالك با سازوكارهاي شفاف در بورس 
كاال نسبت به مزايده هاي سنتي تاكيد دارند.از نظر آنان 
يكي از مهم ترين مزيت هاي معامله امالك و مستغالت 
نهادهاي دولتي و دس��تگاه هاي اجراي��ي و بانك ها و 
همينطور شهرداري ها در بورس كاال، ايجاد شفافيت 
در فرآيند انجام معامالت است، چرا كه مكانيزم كشف 
نرخ در ب��ورس كاال به صورت حراج بوده و قيمت هاي 
متقاضيان خريد قابل رصد براي عموم اس��ت.ضمن 
اينكه در هنگام پذيرش ملك پيش از برگزاري حراج 
نيز دقت كافي در مستندات و مالكيت امالك توسط 
بورس كاال صورت مي گيرد و تمامي اين مس��تندات 
ب��راي عموم قابل روي��ت بوده و از اي��ن طريق افرادي 
كه تمايل به خريد داش��ته باشند از صحت مستندات 
امالك مطمئن خواهند شد.محمد مخبر، معاون اول 
رييس جمهور اواخر مهر سال ١۴٠٠، بخشنامه اجرايي 
تامين منابع مالي دولت از طريق فروش اموال و امالك 
مازاد را با هدف بهره گيري از ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
بورس كاال در حوزه فروش امالك و مس��تغالت مازاد 
نهادها و دستگاه هاي اجرايي، به دستگاه هاي اجرايي 
شمول قانون مديريت خدمات كشوري ابالغ كرد. در 
بند دوم اين بخشنامه بر استفاده از ظرفيت بورس كاال 
براي فروش اموال مازاد دولت تاكيد ش��ده بود. در بند 
دوم اين بخشنامه آمده اس��ت: استانداران موظفند با 
تشكيل كارگروه شناسايي و مولدسازي در استان ها به 
صورت مستمر نسبت به شناسايي اموال و امالك مازاد 
در اختيار دستگاه هاي اجرايي اقدام و پس از صدور مجوز 
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مراتب را پيگيري 
كنند كه منجر به مولدسازي اين اموال و امالك مازاد يا 
فروش از طريق عرضه در بورس كاال يا مزايده عمومي 
و واريز منابع حاصل از مولدس��ازي يا فروش به رديف 
درآمدي مربوط ش��ود. پيش از اين، عرضه هاي موفق 
امالك وزارت دف��اع، وزارت راه و شهرس��ازي و بانك  
اقتصاد نوين در بورس كاال انجام شده بود. بايد منتظر 
ماند پس از بانك ملت، كدام يك از دستگاه هاي اجرايي 
يا بانك ها از ظرفيت هاي بورس كاال در راستاي فروش 

آسان و شفافيت امالك مازادشان استفاده مي كنند.

احتمال افزايش دامنه نوسان
به بيش از هفت درصد

سنا| پيمان حدادي، سرپرس��ت اداره نظارت بر 
بورس هاي س��ازمان بورس در رابط��ه با جزييات 
افزايش دامنه نوسان برخي از شركت هاي بورسي و 
فرابورسي گفت: براساس گزارش هايي كه سازمان 
بورس از شركت بورس و فرابورس دريافت كرد و پس 
از بررس��ي هاي امروز هيات مديره سازمان بورس، 
تصميم بر آن شد كه دامنه نوسان به صورت متقارن 
در ب��ازار اول بورس تهران و فراب��ورس ايران از روز 
دوشنبه ۷ شهريور يك درصد افزايش پيدا كند و به 
مثبت منفي ۷ درصد برسد.اين مقام مسوول افزود: 
در پايان فصل پاييز نيز پس از بررسي  شركت هاي 
بورس و فرابورس و ارايه آن به هيات مديره سازمان 
بورس، در رابط��ه با افزايش مجدد دامنه نوس��ان 
تصميم گيري خواهد شد.او افزود: قاعدتا اين افزايش 
دامنه نوسان به شركت هايي كه در بازار دوم بورس، 
فرابورس و س��اير بازارها از جمله بازار پايه در حال 
معامله هستند، تعلق نخواهد گرفت و دامنه نوسان 
نمادهاي بازار دوم ب��ورس و فرابورس همچنان ۵ 
درصد باقي خواهد ماند. براي اين نمادها نيز در پايان 
فصل پاييز پس از بررسي ها و فراهم بودن شرايط، 
امكان افزايش دامنه نوسان از ۵ درصد فعلي به باالتر 
وجود خواهد داش��ت.حدادي ادامه داد: همچنين 
شركت هاي بورس و فرابورس مكلف شدند تا طي 
يك ماه آينده پيشنهادهاي مدون خود براي اصالح 
دستورالعمل پذيرش شركت ها و بازار مورد پذيرش 
آنها را به سازمان بورس ارايه كنند تا اگر نياز به تغيير 
ش��رايط پذيرش يا افزايش بازارها بود، تصميمات 
الزم اتخاذ شود. او در پايان تاكيد كرد: اين افزايش 
دامنه نوسان نشان داد اقدامي كه در فروردين ماه 
شروع شد و دامنه نوس��ان از ۵ به ۶ درصد براي 
بازار اولي ها افزايش پيدا كرد، تصميم درس��تي 

بوده كه به نقدشوندگي بازار كمك كرده است.

»تعادل«بررسيميكند

مشكلپااليشيهاتمامنميشود؟

اسامي شركت هاي متخلف بورسي را افشا مي كنيم
كمتر كس�ي اس�ت كه نداند س�ازمان بورس و 
اوراق بهادار در دولت س�يزدهم، بازار س�رمايه 
را در روزهاي بس�يار سخت و شرايطي ملتهب 
تحويل گرفت؛ روزهايي كه بازار س�رمايه، يك 
چالش بزرگ را تازه از سرگذرانده و سقوط بزرگ 
شاخص كل، خاطره اي تلخ و بي اعتمادي بزرگي 
را براي بسياري از سهامداران بازارسرمايه برجاي 
گذاشته بود. واقعيت اين است كه دولت وقت با 
هدف جبران كسري بودجه و بدون گوشزد كردن 
ريسك هاي موجود سرمايه گذاري، مردم را به 
ورود در بازار تش�ويق كرد. مردم عادي نيز در 
ابتداي امر و با مشاهده بازدهي هاي بازارسرمايه، 
به صورت جدي وارد اين بازار ش�دند، اما دست 
آخر، ريزش سنگين شاخص، اهالي بازار سرمايه 
را دركمال ناباوري، به طرز عجيبي نقره داغ كرد. 
اكنون و باگذش�ت بيش از يك س�ال از آغاز به 
كار دولت سيزدهم ايران گفت وگويي با مجيد 
عش�قي، رييس س�ازمان بورس و اوراق بهادار 

انجام داده كه از نظر مي گذرد. 

  باگذشت نزديك به ۱۰ ماه از حضور جنابعالي در 
مسند رياست سازمان بورس، مهم ترين اقدامات 

دولت درحمايت ازبازار سرمايه چه بوده است؟
دولت سيزدهم بازار سرمايه را در شرايط بسيار سختي 
تحويل گرفت، شرايطي كه تبعات آن كماكان دامن بازار 
سرمايه را گرفته است. ايجاد اعتماد در بازار سرمايه همواره 
به صورت آهسته آهس��ته اتفاق مي افتد اما از بين رفتن 
آن به صورت يك باره اس��ت، اتفاقي كه به دليل عملكرد 
ضعيف دولت قبل در مورد بازار س��رمايه و تعداد زيادي 
از س��هامداران در سال هاي گذشته رخ داد و سهامداران 
بس��ياري لطمه ديدند. بنابراين، اولي��ن اولويت دولت 

سيزدهم، كاستن از ميزان التهابات در بازار سرمايه بود.
با انج��ام اقدامات مهم، يك اطمينان نس��بي دربازار 
س��رمايه از اسفندماه سال گذش��ته ايجاد شد كه در 
ماه هاي بع��د اين روند ادامه داش��ت و همين آرامش 
نسبي، باعث شد تا ورود پول حقيقي به بازار سرمايه 
هم افزايش يابد. ناگفته نماند عوامل متعددي در بازار 
س��رمايه تأثيرگذار بوده كه يكي از اي��ن موارد مهم، 
بازارهاي جهاني و جنگ اوكراين و روسيه بود كه باعث 

شد ركود اقتصادي درجهان ايجاد شود.
اي��ن اتفاق منجر ب��ه ريزش قيمت جهان��ي از جمله 
در فلزات اساس��ي، نفت و پتروشيمي ش��د و بر روند 
شركت هاي بورسي در داخل كشور هم اثرات خود را 
گذاشت و بخشي از رشد بازار هم از دست رفت، هرچند 
كه آمارهاي سه ماهه اول امسال نشان دادكه شركت ها 
سودآوري خوبي داشته و از لحاظ بنيادين، شركت ها و 

بازار سرمايه در شرايط خوبي قرار دارند.
گزارش ها نشان مي دهند كه بازار سرمايه از لحاظ رواني 

در يك ثبات نسبي قرارگرفته است و در اين مدت كوتاه 
حضور دولت سيزدهم، انواع صندوق هاي سرمايه گذاري 
راه اندازي شده از جمله صندوق هاي اهرمي و تضمين اصل 
سرمايه. پرداخت سود شركت ها از طريق سامانه سجام 
پيگيري شده و درحال حاضر سود سهامداران به صورت 
الكترونيكي پرداخت مي شود. راه اندازي سامانه توثيق 
سهام به عنوان يك طرح ديگر در مدت زمان كوتاه، اقدام 

بعدي بوده كه انقالبي ايجاد خواهد كرد.
  يكي از اقدامات مهم ديگر س�ازمان بورس براي 
اولين بار، پيگيري دريافت فهرس�ت »دارندگان 
اطالعات نهاني« سازمان ها و شركت هاي تأثيرگذار 

در بورس است، پيگيري ها به كجا رسيد؟
در حال حاضر بخش��ي از دارن��دگان اطالعات نهاني در 
مجموعه خود ناش��ران حضور دارند، از جمله نهادهاي 
مالي، حسابرسان، بازرسان قانوني و دستگاه هاي ذيربط 
سياست گذار در امر قيمت گذاري به خصوص در مورد مواد 
اوليه ش��ركت ها يا حتي هر نوع عاملي كه بر روند سود و 
زيان شركت ها تأثيرگذار هستند. همه اين سازمان ها بايد 
ليست دارندگان اطالعات نهاني خود را در اختيار سازمان 
بورس قرار دهند، زيرا سازمان بورس سامانه اي را در اين 
راستا تعريف كرده تا اطالعات دارندگان اطالعات نهاني، 
به همراه افراد تحت تكفل خود در اين سامانه ثبت خواهد 
شد. در اين پيوست، حتي هر نوع معامالتي كه توسط آنها 
انجام مي شود در سامانه مذكور ثبت و رصد خواهد شد 
كه آيا معامالت آنها، ارتباطي با افراد و دارندگان اطالعات 

نهاني دارد يا خير؟
  ازط�رف ديگر، دارن�دگان اطالع�ات نهاني 
س�ازمان ها و نهادهاي مختلف مال�ي بايد آمار 
معامالت خ�ود را از طريق س�امانه كدال براي 
سازمان بورس ارسال كنند كه اين آمار در بخش 
نظارتي سازمان بورس بايگاني و رصد مي شود 
تا مش�خص ش�ود افرادي كه ملزم بوده اند آيا 

اطالعات خود را ارايه داده اند يا خير؟
درحال حاضر باالي ۲۰ س��ازمان و نهاد، به اطالعات 
نهاني دسترسي دارند كه سازمان بورس و اوراق بهادار 
با آنها مكاتبه كرده كه تا اكنون ۸ س��ازمان، ليس��ت 
دارندگان اطالعات نهاني خود را در اختيار س��ازمان 
بورس قرارداده اند، هرچند كه بخشي از اين ارگان ها 
هنوز هم ليست درخواس��تي را در اين خصوص ارايه 
نكرده ان��د. در حال حاضر س��ازمان ب��ورس از طرق 
مختلف در حال پيگيري بوده تا اين سازمان ها فهرست 
دارندگان اطالعات نهاني را به س��ازمان بورس اعالم 
كنند كه بعد از قراردادن اطالعات مذكور در سامانه، 

امكان نظارت برآنها نيز مهيا شود.
  به نظر مي رس�د س�ازمان بورس بع�د از بهبود 
شاخص افشاي اطالعات ناشران بورسي، به سراغ 
افشاي آراي تخلف ناشران خواهد رفت، اين اقدام 

مهم از چه زماني اجرا مي شود؟

باتوجه به اينكه درحال حاضر تأخير در افشاي اطالعات 
ناشران بورس��ي و همچنين موارد تخلف بسيار كاهش 
يافته، بنابراين نظارت هاي مستمر سازمان بورس تشديد 
شده است.يكي از موارد و اقدامات مهم براي اولين بار در 
بازار س��رمايه كه س��ازمان بورس به تازگي دنبال كرده، 
انتشار آراي تخلفات است كه بر اين اساس، به فعاالن بازار 
سرمايه اعالم خواهد شد كه چه ناشراني در سازمان بورس 
آراي تخلف دارند. به عبارت بهتر، قرار است اسامي افراد يا 
ناشراني كه آراي منجر به جريمه نقدي، سلب صالحيت و 

امثال اين موارد دارند، در بازار سرمايه افشا شود.
  تكليف س�هامداران ناش�ران ورشكسته يا 
نمادهاي اخراج شده از بازار سرمايه چه زماني 

روشن مي شود؟
واقعيت اين است كه وضعيت ش��ركت هاي اخراجي از 
بازار س��رمايه با شركت هاي ورشكس��ته متفاوت است. 
روند فعاليت در ش��ركت هاي ورشكس��ته متوقف بوده 
ومديرتسويه بايد با سهامداران تسويه كند، اما با توجه به 
اينكه شركت هاي اخراج شده از بازارسرمايه سهامي عام 
هستند، در بازار پايه با محدوديت ها وسطح ريسك هاي 

متفاوت مورد معامله قرار مي گيرند.
درحال حاضر تم��ام ابزارها در بازار س��رمايه داراي يك 
سطح از ريس��ك هس��تند، بنابراين معامله گران دقت 
داشته باش��ند كه برخي از ابزارها در بازار سرمايه داراي 
ريسك كمتر و برخي هم داراي ريسك بيشتر هستند. 
واقعيت اين اس��ت كه بازار پايه در قي��اس با بازار اصلي، 
داراي ريسك به مراتب بيشتري است. ناگفته نماند كه 
يكي از معضالت در بازار س��رمايه سال ۹۹ افرادي بودند 
كه بدون ش��ناخت از مختصات بازار، سهام شركت هاي 
حاضر در بازار پايه را خريداري و زيان هم كردند. فراموش 
نكنيم كه شركت هاي ورشكسته هم در بازار پايه در قالب 
تابلوي هاي نارنجي و قرمز معامله شدند كه سرمايه گذاران 
بايد در معامالت در اين سهم ها هم دقت بيشتري كنند.

  با توجه به اقدام مهم دول�ت در مورد ورود دو 
باشگاه پرس�پوليس و استقالل و شفاف سازي 
در مورد اين دوباشگاه در بازار سرمايه، اما چرا 
جزيي�ات قراردادهاي نقل و انتق�ال بازيكنان 

همچنان شفاف نيست؟
سازمان بورس، نه تنها در مورد اين دو باشگاه بلكه در مورد 
همه ناشران بورسي، شفافيت بيشتر را دنبال مي كند. با 
توجه به وضعيت نماد اين دوباشگاه در بورس، احكامي كه 
براي اين دوشركت وجود دارد همانند ساير شركت هاي 
پذيرش شده در بورس نيست چون ريسك سرمايه گذاري 

در اين دوباشگاه، همچنان باال است.
دو باش��گاه مذكور براي اولين بار وارد بازار سرمايه 
شده اند، بنابراين سرمايه گذاران در سرمايه گذاري 
در مورد اين دو باشگاه بايد دقت كنند و شفافيت در 
اين دوباش��گاه بايد به صورت پلكاني صورت بگيرد. 
كنترل داخلي و حسابرسي در اين دو باشگاه تا اكنون 

چندان دقيق نبوده و بايد مسيري طي بشود تا به مرز 
شفافيت برسند ودرآمدزايي خوبي داشته باشند كه 
ممكن است اين روند سه سال هم طول بكشد. مجيد 
عشقي به ورود خودرو در بورس كاال و نيز برنامه هاي 
سازمان بورس در اين حوزه اشاره كرد و افزود: تالش 
ما اين اس��ت كه با تداوم تعام��ل مثبت و همكاري 
موثر به وج��ود آمده با وزارت صم��ت در خصوص 
موضوع خودرو، مطابق يك برنامه منظم خودروهاي 
بيشتري را وارد بورس كاال كنيم. وي اظهار داشت: 
هدف ما تنه��ا بحث فروش خ��ودرو در بورس كاال 
نيست، بلكه به دنبال فعال سازي ظرفيت هاي بازار 
س��رمايه براي تامين مالي صنعت خودروي كشور 
هستيم كه اوراق س��لف و گواهي سپرده ابزارهاي 

آماده در بازار سرمايه در اين خصوص است.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با تكميل 
اقدامات اخير و نيز فراهم شدن امكان سرمايه گذاري هاي 
جديد، اميدوار به رونق صنعت خودرو هس��تيم. در اين 
راستا، در چند وقت گذشته مذاكراتي را با خودروسازها 
انجام داديم تا منابع مذكور را به سمت توسعه پلتفرم هاي 
جديد و ارتقاي كيفي محصوالت فعلي اختصاص دهند.

عشقي اظهار داشت كه تحقق برنامه هاي بازار سرمايه در 
گرو همكاري وزارت صمت و حمايت كافي دولت خواهد 
بود كه با جديت پيگير آن هستيم. پس از مصوبه شوراي 
عالي بورس در خص��وص عرضه خودرو در بورس كاال، 
۲۶ مرداد )چهارشنبه(، ۳۵۰ دستگاه فيدليتي و ۲۵۰ 
دستگاه ديگنيتي متعلق به گروه بهمن موتور راهي تاالر 
صنعتي شد. براساس مشخصات كاالي قابل عرضه اعالم 
ش��ده بود كه هر كد ملي مجاز به ثبت سفارش بر روي 
يكي از كدهاي عرضه شده در تاريخ عرضه و صرفا براي 
يك دستگاه خودرو است و صدور سند و شماره گذاري 

خودرو فقط به اسم شخص خريدار خواهد بود. 
در ادامه عرضه خودروهاي بهمن موتور به بورس كاال، 
»مجيد عشقي«، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در 
جلسه هفته گذشته اتاق بازرگاني از ورود خودروهاي 
ايران خودرو به بورس كاال خب��ر داد و گفت: در حوزه 
عرضه خودرو در ب��ورس با موانعي مواج��ه بوديم كه 
مشكالت برطرف شد و موفق به عرضه برخي از خودروها 
در اين بازار شديم و دو محصول ايران خودرو هم به زودي 
وارد تابلوي بورس كاال مي شود. به دنبال مطرح شدن 
چنين صحبتي از رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
بورس كاال در اطالعيه اي به شفاف سازي از جزييات 
ورود خودروهاي ايران خودرو به اين بازار پرداخت و 
اعالم كرد: يكشنبه )۶ شهريور ماه( در نخستين عرضه 
محصوالت ايران خودرو در بورس كاالي ايران، ۳۰۰ 
 S۷ مشكي و ۲۰۰ دستگاه هايما S۷ دس��تگاه هايما
سفيد عرضه مي شود. در اين اطالعيه آمده بود: قيمت 
پايه هايما S۷ توليدي ايران خودرو در بورس كاالي 

ايران ۷۴۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است.



گروه راه و شهرسازي |
آنگونه كه عليرضا زاكاني، شهردار تهران اعالم كرده، 
قرار است، با هدف كاهش بار ترافيكي بزرگراه همت، 
رينگ شمالي تهران از طريق اتصال متروي پرديس 
به كرج ايجاد شود. به گفته او، اين پروژه با مشاركت 
خارجي ها انجام خواهد شد و مذاكرات اوليه با چين 

انجام شده است.
به گزارش »تعادل«، اين اظهارات در شرايطي اعالم 
ش��ده اند كه پروژه متروي ته��ران - پرديس هنوز 
نهايي نشده و كلنگ احداث آن به زمين زده نشده 
اس��ت. ضمن اينكه احداث اين پروژه كه قرار است 
از شرقي ترين ايستگاه متروي تهران به شهر جديد 
پرديس صورت بگيرد، در زم��ره وظايف وزارت راه 
و شهرسازي )دولت( اس��ت و تا پيش از اين بحثي 
درباره شهرداري تهران در ميان نبوده است. مضاف 
بر اين، گفته مي شود، در صورت نهايي شدن مسير 
پروژه متروي تهران- پرديس، بنا به گفته مسووالن 

احداث آن حدود 4 سال طول خواهد كشيد.
 اين همه در حالي است كه در محور شرقي- غربي 
ش��مال تهران هم اينك هيچ گونه خط مترو فعال 
نيست. هم اينك دو محور شرقي – غربي در تهران 
وجود دارد يا دستكم بخش هايي از آن احداث شده 
است. محور اول متشكل از خط 2 و 5 مترو است كه 
از تهران پارس تا ميدان توپخانه و از آنجا تا صادقيه 
و سپس تا كرج امتداد دارد. محور دوم اما متشكل از 
خط 3 و 6 است كه در ايستگاه ميدان وليعصر)عج( 
به هم مي رسند. اين محور از شهرك شهيد محالتي 
و نوبنياد به سهروردي و ميدان ياد شده مي رسد و 
از آنجا تا ش��هرك آزمايش و سپس شهرك اشرفي 
اصفهاني امتداد مي ياب��د. از اين رو، هيچ يك از دو 
محور شرقي  - غربي موجود از كرانه شمالي پايتخت 

عبور نمي كنند.

    وعده افتتاح 40 پروژه در دو ماه پاياني سال
به گزارش مهر، ش��هردار تهران در مراس��م آغاز به 
كار ادامه بزرگراه يادگار امام با اش��اره به شنبه هاي 
اميد و افتخار گفت: هفته گذشته اعالم كردم كه با 
تالش هاي ش��بانه روزي همكارانم تا ۱2 بهمن ماه 
افتتاح هايي در عرض و طول پروژه هاي شهري و ملي 
خواهيم داشت. وي ادامه داد: از ۱3 بهمن ماه تا عيد 
نوروز به مناسبت سالروز ورود امام به ميهن بيش از 
4۰ پروژه را هر روز افتتاح خواهيم كرد و جدول اين 
پروژه ها اس��تخراج شده است. وي با اشاره به پروژه 
شهيد شوشتري گفت: اين پروژه 5 و نيم درصد بار 
شرقي ترافيك شرق و ۱ و نيم درصد ترافيك تهران 
را كاهش مي دهد و ماه گذش��ته فاز اول اين پروژه 
انجام شد و انشااهلل در نيمه اول سال آينده حدود ۹ و 
نيم كيلومتر بزرگراه در شرق تهران افتتاح مي شود.

زاكاني اظهار كرد: بنا داريم در اتوبان شهيد شوشتري 
قطعه اي از آزادراه ايجاد شود و مكاتبات اين كار انجام 
شده و هفته گذشته دستور وزير راه را دريافت كردم.

ش��هرداري تهران درباره پروژه ش��هيد متوسليان 
گفت: اين پروژه تونلي دو طبقه اس��ت كه از انتهاي 
ش��هيد صياد تا اتوب��ان آزادگان فضاي��ي را ايجاد 
مي كند اما از آنجايي كه انج��ام اين كار بالغ بر 2۰ 
هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد مديريت شهري 
سابق به دنبال آن نرفته است. وي ادامه داد: بر همين 
اساس پروژه شهيد متوسليان را در غالب پروژه هاي 
مشاركتي تعريف كرديم و 3 ايده برتر انتخاب شدند 
در يك مدت 4 س��اله اين پروژه بزرگ به سرانجام 

خواهد رسيد.

    مذاكره با چيني ها
زاكاني درباره پروژه رينگ شمالي تهران تصريح كرد: 
اين پروژه رينگ شمالي تهران را نجات مي دهد و به 
دنبال اين است تا بار ترافيكي شهيد همت را كاهش 
ده��د و مترو پرديس را به كرج متص��ل كند و البته 
اين پروژه به كمك مشاركت خارجي انجام مي شود 
مذاكرات اوليه با چين صورت گرفته است. شهردار 
ته��ران گفت: پروژه ه��اي بزرگ را در ته��ران آغاز 
كرده ايم اما عمده تالش خود را در حوزه حمل و نقل 
عمومي شامل اتوبوسراني، تاكسيراني و مترو انجام 
مي دهيم. زاكاني ادامه داد: هرچ��ه تعداد اتوبان ها 
را هم افزاي��ش دهيم اما بازه��م ترافيك و آلودگي 
باقي خواهد ماند اما سرمايه گذاري ويژه شهرداري 
ته��ران در ح��وزه مترو اس��ت تا بتوانيم در بس��تر 

زيرساخت هاي ريلي مشكالت تهران را جا كنيم و 
اميدوارم تا عيد ۱2 ايستگاه مترو را افتتاح كنيم.

    احكام مديران شهري يك ساله بود
زاكاني همچنين در جمع خبرنگاران با بيان اينكه كل 
پروژه از ادامه يادگار امام آغاز مي شود گفت: انتهاي 

اين پروژه تا بزرگراه شهيد بروجردي مي رسد.
وي ادامه داد: 4 كيلومتر اين پروژه در بس��تر پروژه 
شهيد بروجردي ادامه مي يابد و ادامه آن تا بلوار فتح 

در مدت 24 ماه انجام مي شود.
شهردار تهران با اش��اره به ادامه قسمت جنوبي اين 
پروژه بي��ان كرد: همزمان براي ب��ال جنوبي يادگار 
امام و رس��يدگي به امالك ريز دانه و تملك آنها نيز 
برنامه ريزي هايي صورت مي گيرد تا يادگار را به پل 

شهيد كاظمي متصل كنيم.
زاكاني تصريح ك��رد: پروژه يادگار ام��ام براي غرب 
تهران گشايش بار ترافيكي به همراه دارد كاري كاماًل 
منطقي و دقيق در حال انجام است تا در شرق، غرب و 

مركز تهران گشايش هاي ترافيكي ايجاد شود.
وي با تاكيد بر اينكه اميدواريم شهري داشته باشيم 
كه بر م��دار پياده راه و حمل و نقل عمومي پيش رود 
اظهار كرد: توسعه بزرگراه به عنوان نياز اوليه به شمار 
مي رود و همزمان برنامه ريزي اصلي خود را در مترو 
انج��ام مي دهيم و مي خواهيم 2 هزار اتوبوس را به 5 
هزار عدد برسانيم. ش��هردار تهران درباره انتصابات 

جديد در شهرداري گفت: با همه دوستان خود عهد 
و پيمان بس��تيم تا بصورت جهادي و شبانه روزي و 
فارغ از هرگونه هياهوي سياس��ي گمانه زني كاري 
جدي انجام دهيم و كه بخشي از ماجرا نيروي انساني 

مديريت كار است.
زاكاني ادامه داد: سال گذش��ته كار را شروع كرديم 
تمامي احكام را يكساله صادر كرديم و تدبير داشتيم 
كه در مدت يكسال برآوردها را انجام دهيم و ما به ازاي 
مجموعه اي كه از طريق شايس��ته ساالري انتخاب 
ش��دند افراد مورد ارزيابي قرار گيرن��د كه اكثريت 
دوس��تان ما آزمون را خوب پس دادن��د و خدماتي 
كه امروز ارايه مي دهيم و ش��نبه هاي اميد و افتخار 

محصول كار همين عزيزان است.
وي گف��ت: اما نقش مديريتي را م��ورد بازبيني قرار 
داده ايم و تعداد كمي از دوس��تان نيز ممكن اس��ت 
تغيير كنند. ش��هردار تهران با اش��اره ب��ه برخي از 
صحبت ها مبني ب��ر اينكه مديريت ش��هري پايانه 
اكبات��ان را به نام خ��ود تمام كرد گف��ت: اين پروژه 
متعلق به ۱4 س��ال پيش است و سال ها تعطيل بود 
عقل س��ليم حكم مي كند كارهاي مانده را تكميل و 
در جهت ايجاد كار جديد حركت كنيم. زاكاني گفت: 
در بستر س��رمايه گذاري جدي كه صورت گرفت و 
پايانه اكباتان تكميل شد ما ۹۰ درصد پايانه اكباتان 
را تحويل گرفتيم اما اگر قرار بود مثل خودش��ان كار 

پيش ببريم 4۰ سال ديگر طول مي كشيد.

ايرانشهردر شهر  5 يكشنبه 6 شهريور 1401    30 محرم 1444  سال نهم    شماره   Sun. August 28. 2022  2296  راهوشهرسازي

۲ پيشنهاد تشويقي
براي رانندگان سرويس مدرسه

علي محتشمي پور، معاون فني و بهره برداري سازمان 
مديريت و نظارت بر تاكسيراني ش��هر تهران در مورد 
وضعيت سرويس مدارس با توجه به تاكيدات آموزش 
و پرورش مبني بر حضوري ب��ودن مدارس، از والدين و 
انجمن اوليا و مربيان درخواس��ت كرد كه نظارت كافي 
بر روي س��رويس مدارس داشته باشند. او گفت: تقاضا 
مي ش��ود كه مدارس فقط با پيمان��كاران مجاز قرارداد 
منعقد كنند و اگر سرويس مدرسه اي هست كه برچسب 
ندارد مطمئن باشند كه اين سرويس غيرمجاز است. وي 
در مورد نرخ سرويس مدرسه نيز با بيان اينكه ما مكلف 
به رعايت نرخ مصوب ش��وراي شهر هستيم گفت: اين 
موضوع در كارگروه ماده ۱۸ نيز بررس��ي و تصويب شد 
و در قالب قراردادهاي سرويس مدرسه كه بين مدارس 
و پيمانكاران مختلف منعقد مي شود اعداد اين جداول 
اعمال خواهد ش��د. او با بيان اينكه برخ��ي از والدين 
خودشان فرزندانشان را به مدرسه مي آورد و به نوعي 
نقش سرويس مدرسه ايفا مي كند گفت: حضور فرزند 
راننده در ماش��ين ضريب ايمني و امنيت را افزايش 
مي دهد لذا در صورتي كه والدين تمايل داشته باشند 
مي تواند در قالب س��رويس مدرسه ثبت نام كنند و 
عالوه ب��ر فرزند خود، دانش آم��وزان ديگر را جابه جا 
كنند و اين مس��اله سبب مي ش��ود عالوه بر توسعه 
شبكه سرويس مدرس��ه بين اوليا، ناوگان سرويس 
مدرس��ه توس��عه يافته و ايمني و امنيت نيز افزايش 
يابد. وي از پيشنهاد ارايه تسهيالت ويژه به رانندگان 
سرويس مدرسه خبر داد و گفت: اين تسهيالت داخل 
شهرداري قابل اعمال است و از آنجايي كه سرويس 
مدرس��ه فعال جزو حمل و نقل عمومي محس��وب 
مي شود، مي تواند از تخفيف ۷۰ درصدي طرح ترافيك 
برخوردار ش��ود و همچنين س��هميه سوخت براي 
سرويس مدارس از طريق اتحاديه تاكسيراني شهرهاي 

كشور به ناوگان سرويس مدرسه اختصاص يابد.

ساماندهي سازه هاي تبليغاتي 
در تهران

رضا صيادي، مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران 
از ساماندهي سازه هاي تبليغاتي شهر تهران خبر داد.

صيادي در گفت وگو با ايسنا، درباره افزايش غير متعارف 
س��ازه هاي تبليغاتي در تهران و ساماندهي آنها، گفت: 
خيلي نمي خواهم مس��ائل را به دوران هاي مديريتي 
ارتباط بدهم، اما اتفاقي كه در سال هاي اخير افتاده اين 
بوده كه برخي سازه هاي تبليغاتي بدون درنظر گرفتن 
منظر شهري و ظرفيت بازار و همچنين نگاه فرهنگي 
كه سازمان زيباسازي شهرداري تهران به بيلبوردهاي 
تبليغاتي داش��ته نصب ش��ده اس��ت. وي افزود: براي 
مثال يكي از مواردي كه خيلي در ديد اس��ت سازه هاي 
تبليغاتي است كه روي ايستگاه هاي اتوبوس مي بينيد 
كه چندصد س��ازه تبليغاتي به يك باره مجوز گرفتند، 
البته فرآيندهاي قانوني هم براي اين سازه ها طي شده 
يعني در قالب مزايده واگذاري و جاي گذاري آنها انجام 
شده و فرآيندهاي قانوني را طي كرده اند اما اين كار ابعاد 
فرهنگي، اقتصادي و شهري نيز دارد كه بايد مورد توجه 
قرار گيرد. صيادي تاكيد كرد: سازه هاي تبليغاتي روي 
ايستگاه هاي اتوبوس و ابرسازه هايي كه در چند بزرگراه 
شهري ديده مي ش��وند در چند سال اخير يعني پايان 
دوره قبلي نصب ش��ده اند اگرچه غيرقانوني نبوده ولي 
بدون طرح و نگاه جامع به شهر اضافه شده اند. وي با بيان 
اينكه سازه هاي جديدي كه در تهران نصب مي شود بايد 
از سه منظر تحليل شود، گفت: نخست اينكه اين سازه با 
منظر شهري چه كار مي كند؟ يعني ممكن است تابلوي 
صنفي يا حتي تابلو يك بوستان را تحت تاثير قرار دهد يا 
حتي خود اين سازه تبليغاتي تبديل به يكي از زوائد شهري 
شود. وي تاكيد كرد: از بعد ديگر اين تابلو ها روي سازه هاي 
ديگر تاثير اقتصادي دارد، يعني اگر در بين دو سازه تابلوي 
ديگري نصب شود قيمت هرسه تحت تاثير قرار مي گيرد 
و از بعد فرهنگي نيز بايد نقش و تاثيرات فرهنگي بررسي 
شود. وي افزود: قطعا اين طور نيست كه امروز اراده كنيم 
سازه ها را جمع كنيم و فردا اين اتفاق بيفتد چرا كه اين 
سازه ها قراردادهاي حقوقي جدي دارند و اعداد و ارقام 

بااليي براي واگذاري اين تابلوها رد و بدل شده است.

راهكار رفع رشوه
و زيرميزي در شهرداري

داود گودرزي، رييس سازمان بازرسي شهرداري تهران 
با تاكيد بر اينكه رابطه بين انبوه سازان و بدنه شهرداري 
نبايد به س��مت پرداخت رشوه و زيرميزي برود، گفت: 
با كوتاه كردن فرآيند صدور پروانه و شفاف س��ازي آن، 
زمينه هاي مفسده آميز را كاهش مي دهيم. به گزارش 
ايس��نا، گودرزي در نشس��ت با انبوه س��ازان پايتخت 
گفت: دس��ت همه كس��اني را كه در پي آباداني تهران 
و رفاه ش��هروندان از طرق قانوني هستند، مي فشاريم. 
در ط��رح تفصيلي جديد تهران، ن��كات و دغدغه هاي 
م��ردم و س��ازنده ها را تا جاي��ي كه با اصول اساس��ي 
شهرس��ازي در تضاد نباشد، لحاظ مي كنيم. وي ادامه 
داد: سازندگان مسكن كه اقداماتي را كه به صورت قانوني 
انجام مي دهند، اما در اين مسير دچار دست اندازهاي 
بروكراسي شهرداري  مي شوند، موضوع را به ما اطالع 
دهند. گودرزي با تاكيد بر اينكه رابطه بين انبوه سازان و 
بدنه شهرداري نبايد به سمت پرداخت رشوه و زيرميزي 
برود، خاطرنشان كرد: با كوتاه كردن فرايند صدور پروانه 
و شفاف س��ازي آن، زمينه هاي مفسده آميز را كاهش 
مي دهيم. در اين نشس��ت، انبوه سازان پايتخت نيز به 
مسائلي همچون نواقص طرح تفصيلي كنوني تهران، 
زمان طوالني صدور پروانه و ايجاد زمينه تخلف و ضرر 
مالي به دنبال بازديدها و اعالم نظرها و ارجحيت قائل 
شدن بين انتخاب ذائقه مردم و قوانين شهرداري و در 
پي آن بروز تخلفات اش��اره و از رييس سازمان بازرسي 
شهرداري تهران براي طرح مسائل و زمينه هاي تخلف 

در حوزه شهرسازي دعوت به عمل آوردند.

استمرار سفرهاي جاده اي
به شمال كشور

س��فرهاي جاده اي در يك هفته گذش��ته در حالي در 
مقايسه با هفته پيش از آن با افزايش جزئي مواجه شده 
كه استان هاي مازندران و گلستان بيشترين افزايش تردد را 
تجربه كرده اند. به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين آمارهاي 
منتشرشده از سوي مركز مديريت راه هاي كشور، متوسط 
تردد روزانه بين استاني در هفته گذشته )جمعه 2۸ مرداد 
تا پنجشنبه سوم شهريورماه( يك ميليون و 6۹2 هزار و 
۱۱۹ وسيله نقليه بوده كه نسبت به مدت مشابه هفته 
گذش��ته )2۱ تا 2۷ مرداد ۱4۰۱(، با سه درصد افزايش 
بوده و در مقايس��ه با همين بازه زماني در سال گذشته 
)جمعه 2۹ مرداد تا پنجش��نبه چهار شهريور ۱4۰۰(، 
رشد ۷۰ درصدي را تجربه كرده است. همچنين سهم 
وسايل نقليه س��بك )يعني خودروهاي مردم( در بازه 
زماني 2۸ مرداد تا سه شهريور، در مقايسه با مدت مشابه 
هفته گذشته، سه درصد افزايش و در مقايسه با مدت زمان 
مشابه سال گذشته، ۹3 درصد افزايش داشته است. در 
هفته گذشته حدود ۹ ميليون و 222 هزار پالك يكتا در 
محورهاي مواصالتي مشاهده شده  كه تفاوت چنداني با 
هفته پيشتر نداشته است. در اين ميان مبدأ پالك هاي 
مشاهده شده در محورهاي مواصالتي با سهمي حدود 25 
درصد مربوط به استان هاي تهران و البرز بوده و پس از آن، 
خودروهايي با پالك فارس، مازندران و خراسان رضوي 
در محورهاي مواصالتي كشور و استان هاي ديگر مشاهده 
شده است. بيشترين خروج وسايل نقليه در تهران و البرز 
در يك هفته گذشته، ۷2 هزار و 5۱۸ وسيله نقليه و مربوط 
به پنجشنبه 2۷ مرداد بوده است و وسايل نقليه با مبدا 
پالك تهران و البرز، بيشتر در استان هاي قزوين، مازندران، 
قم، مركزي، گيالن و اصفهان مشاهده شده اند. همچنين 
بيشترين ورود وسايل نقليه در مازندران در بازه 25 مرداد 
تا سه شهريور، 5۹ هزار و ۷۱6 وسيله نقليه مربوط به روز 
پنجشنبه سوم ش��هريور بوده و بيشترين خودروهاي 
غيربومي مشاهده  در استان، مربوط به استان هاي تهران و 
البرز، خراسان رضوي، گلستان،  اصفهان و گيالن بوده اند. 
در استان گيالن نيز، بيشترين ورود وسايل نقليه در بازه 
25 مرداد تا سه شهريور، 42 هزار و 365 وسيله نقليه و 
در روز پنجشنبه بوده و استان هاي تهران و البرز، 
مازن��دران، قزوين، اردبيل و اصفهان بيش��ترين 

سهم را در ميان خودروهاي غيربومي داشتند.

مقررات سفر هوايي به ونزوئال 
اعالم شد

به دنب��ال افزايش تعداد مبتاليان ب��ه ويروس كرونا در 
ونزوئال، وزارت بهداش��ت اين كش��ور، تمام مسافران 
خارجي، از جمله ايراني ها را ملزم كرده است، پيش از سفر، 
يك فرم بهداشتي را تكميل كنند. به گزارش ايسنا، پرواز 
مستقيم تهران � كاراكاس از نهم مردادماه سال ۱4۰۱ 
پس از س��فر نيكالس مادورو � رييس جمهور ونزوئال � 
به ايران و توافق براي ازسرگيري پرواز بين پايتخت دو 
كش��ور با هدف توسعه گردش��گري، برقرار شده است. 
طبق اعالم شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره(، 
پروازهاي تهران � كاراكاس به صورت برنامه اي و يكشنبه 
هر هفته انجام مي شود. به دنبال توافق دو كشور، همچنين 
تورهاي گردشگري ونزوئال از سوي آژانس هاي ايراني 
برنامه ريزي شده اس��ت كه قيمت آن در حال حاضر با 
پرواز غيرمستقيم از ۸4 ميليون تومان براي هر نفر شروع 
مي شود. تورهاي گردش��گري ونزوئال با پرواز مستقيم 
نيز درصورت تكميل ظرفيت اجرا مي شوند. بر همين 
اساس، س��فارت ايران در ونزوئال از دستور تازه سازمان 
هواپيمايي اين كشور خبر داده كه تمام مسافران ورودي 
را از تاريخ اول آگوست برابر با دهم مردادماه ۱4۰۱ موظف 
كرده است ۷2 ساعت قبل از انجام سفر، با ورود به سايت 
اينترنتي https://biocheck.inac.gob.ve متعلق 
به وزارت بهداشت ونزوئال، فرم بهداشتي را تكميل كنند.

افزايش ۷۵ درصدي به قيمت 
بليت  اتوبوس ها در ايام اربعين 

وزير راه و شهرسازي گفت: از پانزدهم تا 3۰ شهريور ماه 
به قيمت بليت اتوبوس ها به مقصد پايانه هاي مرزي، ۷5 
درصد اضافه مي شود. به گزارش ايسنا، رستم قاسمي در 
پنجمين جلسه كميته حمل و نقل ستاد اربعين گفت: 
از پانزدهم تا س��ي ام ش��هريور ماه اتوبوس ها به مقصد 
پايانه هاي مرزي به دليل يكس��ر خال��ي، با افزايش ۷5 
درصدي قيمت بليت همراه مي شوند، اين در حالي است 
كه در سال ۱3۹۸ افزايش قيمت بليت اتوبوس ها ۱۰۰ 
درصدي بوده است. حداكثر قيمت بليت هواپيما در مسير 
رفت و برگش��ت از تهران به نجف شش ميليون تومان 
خواهد بود و ساير مسافت ها به تبع فاصله تغيير مي كند. 
در همين حال، ش��هريار افندي زاده، مع��اون وزير راه و 
شهرسازي با اعالم اينكه قيمت بليت قطارهاي اربعين 
افزايش نمي يابد، گفت: بين خرمش��هر و شلمچه نيز 
ريل باس 24ساعته به صورت رايگان در نظر گرفته شده 
است. به گزارش تسنيم، افندي زاده با اشاره به پيش بيني 
5 ميليون مسافر زائر عتبات در ايام اربعين اظهار كرد: در 
مجموع 35۰ هزار مسافر از طريق ناوگان هوايي و ريلي 
و 4 ميليون و 65۰ هزار نفر نيز از طريق ناوگان جاده اي 
جابه جا خواهند شد.  وي افزود: در حمل ونقل جاده اي 
براي ۱5 تا 3۰ ش��هريور مسير يك سرخالي را خواهيم 
داشت، به همين منظور در سال ۹۸ افزايش ۱۰۰درصدي 
براي قيمت بليت در نظر گرفته شد اما براي امسال اين 
عدد به ۷5 درصد رسيده است.افندي زاده با اعالم اينكه 
در مورد بليت هاي قطار نيز هيچ افزايشي در نظر گرفته 
نشده است، اضافه كرد: با دستور وزير، سقف قيمت بليت 
سفرهاي هوايي از تهران به نجف و برگشت آن 6 ميليون 
تومان پيش بيني شده است كه با توجه به بعد مسافت، 
اين رقم كم يا زياد مي شود. افندي زاده ادامه داد: در حوزه 
ريلي از تهران به اهواز و خرمشهر و از تهران به كرمانشاه 
سير قطار خواهيم داشت و ظرفيت ها در اين حوزه دو 
برابر شده است، بين خرمشهر و شلمچه نيز ريل باس 

24ساعته به صورت رايگان در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران خبر داد

موافقتنامه هاي گذشته احيا و اتحادهاي ترانزيتي جديد ايجاد شد

مذاكره با چيني ها براي اتصال متروي پرديس به كرج

رشد ترانزيت فراتر از دوران پيشاكرونا
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه امين ترفع، مديركل تجاري سازي و امور 
تشكل هاي وزارت راه و شهرسازي اظهار كرده است، 
رش��د قابل توجه ترانزيت كاال از ايران صرفا به دليل 
رف��ع موانع كرونا نبوده اس��ت، چرا كه اين رش��د از 
ركوردهاي ثبت ش��ده در دوران پيشاكرونا نيز فراتر 
رفته اس��ت. او از احياي موافقتنامه هاي گذش��ته و 
همچنين ايجاد اتحادهاي تازه با توجه به رخدادهاي 
برون م��رزي به عن��وان دو عامل اثر گذار در رش��د 

ترانزيت كاال از ايران نام برده است.
 او با بيان اينكه بخش��ي از جهش ترانزيتي كشور به 
رقم ۱۱ ميليون تن ناشي از احياي موافقتنامه هاي 
گذشته است، گفت: تالش دولت سيزدهم براي ايجاد 
اتحادهاي ترانزيتي در منطقه با اس��تفاده از فرصت 

پيش آمده است.
ترف��ع در گفت وگو با ايرنا درب��اره برنامه دولت براي 
رفع موانع ترانزيتي در يك سال گذشته، گفت: سال 
۱4۰۰ نسبت به سال قبل افزايش ۱۰2 درصدي را 
در حجم ترانزيت داشتيم و از رقم 5.5 ميليون تن به 
۱۱ و دو دهم ميليون تن رشد رسيديم و رشد جهشي 
را نسبت به سال ۹۹ حتي نسبت به سال ۹۸ كه اين 

رقم۷ ميليون تن بود، ثبت كرديم.
وي گفت: در يك سال گذشته به واسطه برنامه ريزي 
دول��ت در ح��وزه تعامل ب��ا كش��ورهاي منطقه و 
همس��ايه ها و بعد از امضاي موافقتنامه 25 س��اله با 
چين تاثيرات مثبت ش��د. البته يكس��ري تغييرات 
جغرافيايي نيز در محيط پس��اپيراموني ايجاد شد و 
در نهايت با برداشته شدن موانع ترانزيت به خصوص 
ترانزيت فرآورده هاي نفتي به جهش ۱۰۰ درصدي 

بين سال ۹۹ و ۱4۰۰ دست پيدا كرديم.
ترفع گفت: برخي ه��ا اعالم مي كنند اين افزايش در 
اثر برداشته شدن محدوديت هاي كرونايي بوده است 
اما اينگونه نيست؛ همانطور كه اعالم كردم افزايش 
نسبت به سال هاي قبل يعني ۹۷ و ۹۸ نير ثبت شده 

است كه عدد قابل توجهي است.
مديركل تجاري سازي و امور تشكل هاي وزارت راه 
درباره اينكه چه نوع كارهايي به صورت مستمر دنبال 
ش��د كه منجر به افزايش ترانزيت شد، گفت: وزارت 
راه كارگروهي كه قبال در حوزه ترانزيت وجود داشت 

و در س��طح دولت بود و معاون اول رييس جمهوري 
رييس آن بود را ذيل شوراي عالي ترابري احيا كرد .

به گفته ترفع اين كارگروه از همه تاثيرگذاران حوزه 
ترانزيت تشكيل شده است.

ترفع افزود: در اين جلس��ات دور هم جمع مي شويم 
و موانع فرايندي و ب��دون هزينه را در اثر گفت وگو با 
هم برطرف مي كنيم. اي��ن موانع در حوزه قرنطينه، 
س��وخت، مبارزه با قاچاق، پايش هوشمند ناوگان، 
س��وخت ناوگان و اس��تفاده از ابزارهاي نوين براي 
كنت��رل درب به درب ترانزيت اس��ت ك��ه براي آن 
راه حل داريم و مس��تمرا جلسه برگزار مي كنيم تا به 

همبستگي در حوزه داخلي برسيم.
ترفع اضافه ك��رد: در حوزه بين الملل نيز يكس��ري 
توافقات را فعال كردي��م؛ موضوعاتي كه چهارچوب 
توافقنامه آن وجود داشت اما پيگيري آن سال ها به 
تاخير افتاده بود؛ موافقتنامه هاي مختلف ترانزيتي 
را فعال كرديم و جلس��ات دولتي را برگ��زار و نهايتا 
هدفگذاري كرديم تا در پايان س��ال ۱4۰۱ به هدف 
عبور 2۰ ميليون تن كاالي ترانزيتي از كشور برسيم.

مديركل تجاري سازي و امور تشكل هاي وزارت راه 
افزود: با توجه به اين عدد الزم بود با كشورهاي هدف 

در مسير شمال به جنوب و ش��رق به غرب در مورد 
استفاده از مسير ايران رايزني كنيم. هم كشورهايي 
كه مي توانيم در مس��ير غربي شرقي و هم شمالي- 
جنوبي س��رويس ترانزيتي به آنه��ا دهيم . همزمان 
كميته ترانزيتي مش��ترك با روسيه برقرار كرديم و 
هر دو سه هفته يك بار تشكيل جلسه داديم تا بتواني 

هدفگذاري ۱۰ ميليون تني را محقق كنيم.
وي خبر داد: در همين راس��تا برنامه اقدام مشترك 
با روسيه تهييه و مبادله ش��ده تا به سمت عملياتي 
رفته و فقط ترانزيت ايران و روسيه را تا پايان سال به 
۱۰ ميليون ت��ن افزايش دهيم. عالوه بر آن با عمان، 
ارمنستان، ازبكستان، تركمنستان و چين به ترتيب 
مذاكراتي داش��تيم تا بتوانيم از فرصت جغرافيايي 
كه براي كشور ما ايجاد شده است حداكثر استفاده 

را ببريم.
مديركل تجاري سازي و امور تشكل هاي وزارت راه 
اضافه كرد: به خاطر موضوع تغييرات جغرافيايي كه 
در منطقه اتفاق افتاد نگاه به اس��تفاده از مسير ايران 
متفاوت شده اس��ت و كشورهاي منطقه جلب ايران 
شدند. در مذاكره با كشورها عالوه بر اينكه چارچوب 
موافقنامه هاي قبلي را فعال كرديم؛ به سمت ايجاد 

ابتكارهاي جديد رفتيم و به صورت چهار كشور و سه 
كشور با تركيب هاي مختلف تالش داريم اتحادهاي 
ترانزيتي را در منطقه فعال كنيم و بتوانيم منفعتي 
به نام ترانزيت ايجاد و هر كش��وري س��هم خود را از 
اين منفعت بردارد. اين رويكرد به جاي نگاه حذفي 
رقابت گونه است كه منافع مشترك را داشته باشيم 
تا خودمان و منطقه از فرصت جغرافيايي پيش آمده 

استفاده كنيم.

    رشد ۳0 درصدي ترانزيت جاده اي 
در 4 ماه امسال

در تحولي ديگر، بررس��ي وضعيت سهم بخش هاي 
مختل��ف حوزه حمل و نقل ج��اده اي در جابه جايي 
مس��افر، جابه جايي بار و ترانزيت در چهار ماه س��ال 
۱4۰۱ حاكي از افزايش در حوزه مس��افر و ترانزيت 

نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
ب��ه گزارش ايلن��ا، وزارت راه و شهرس��ازي با تهيه و 
انتشار گزارشي اقدام به ارايه آمار چهار ماهه فعاليت 
در حوزه ه��اي مختلف از جمله ح��وزه حمل و نقل 
جاده اي در جابه جايي مسافر، جابه جايي بار و ترانزيت 
كرده است. براين اساس طي چهار ماهه ابتدايي سال 
جاري، در بخش جابه جايي مسافر در حوزه حمل و 
نقل، تعداد مسافر جابه جا شده با صورت وضعيت 43 
ميليون نفر گزارش شده است كه اين آمار در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته با جابه جايي 34 ميليون 

نفر، 26 درصد افزايش را نشان مي دهد.
رشد 3۰ درصدي ترانزيت جاده اي در مقايسه با مدت 
مشابه سال ۱4۰۰ افزايش 26 درصدي جابه جايي 
مس��افر جاده اي نسبت به سال گذش��ته حمل بار با 
بارنامه طي چهار ماهه سال جاري رقم ۱63 ميليون 
تن را به خود اختصاص داده كه در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال گذشته اين رقم تغيير محسوسي نداشته 
است. رشد 3۰ درصدي ترانزيت جاده اي در مقايسه 
با مدت مش��ابه س��ال ۱4۰۰ افزايش 26 درصدي 
جابه جايي مسافر جاده اي نس��بت به سال گذشته 
ميزان ترانزيت توس��ط بخش جاده اي نيز در چهار 
ماهه س��ال جاري 3.5 ميليون تن اعالم شده است 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با رقم 2.۷ 

ميليون تن، از 3۰ درصد افزايش خبر مي دهد.



وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات از ب��دو ورود به وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، مش��كل اينترنت كشور را 
توسعه نيافتن ارتباطات ثابت عنوان كرد. زارع پور توانست 
توسعه فيبر نوري را در اليحه بودجه وارد كند و بندهاي آن 
به تصويب مجلس نيز رسيد. هرچند با توجه به اينكه احكام 
و اعداد قانون بودجه، يك ساله هستند، مشخص نيست سال 
آينده چه سرنوشتي براي اين طرح رقم خواهد خورد و از 
سوي ديگر با توجه به كسري بودجه دولت، اختصاص ارقام 
تصويب شده نيز در هاله اي از ابهام است؛ اين در حالي است 
 FTTH كه تاكنون از ميان يك ميليون و 493 هزار پورت
نصب شده، تنها 363 هزار كاربر،  گيرنده سرويس فيبر نوري 
هستند. تا ميانه سال 9۸، وزير شدن بعد از محمدجواد آذري 
جهرمي، سخت به نظر مي رسيد. وزير هميشه  آناليني كه 
با زبان استارت آپ ها سخن مي گفت و در توييتر كري هاي 
فوتبالي داغ مي خواند دل ها را برده بود؛ اما ناگهان در آبان 
9۸ ورق برگشت. قطع اينترنت و اتفاقاتي كه در سايه آن 
رخ داد محبوبيت آذري جهرمي را به كف رساند. هرچند او 
تاكيد داشت نقشي در اين تصميم نداشته، اما واقعيت اين 
است كه وزير ارتباطات نمي تواند از زير بار قطع اينترنت شانه 
خالي كند. ميزان محبوبيت دولت در تير ۱4۰۰ به گونه اي 
بود كه تصور مي شد دولت بعدي براي رسيدن به حداقلي 
از مقبوليت، كار سختي نداشته باشد؛ اما آنچه در اين يك 
سال بر اينترنت كش��ور رفته، باعث شده آذري جهرمي 
بتواند دوباره در رسانه هاي آنالين سخنان پرطرفدار بگويد. 
قطعًا يك سال پس از آغاز به كار عيسي زارع پور در وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، زمان مناسبي براي ارزيابي 
تحقق وعده هاي او نيست؛ اما مي تواند جهت گيري هاي 
وزير ICT دولت سيزدهم را نشان دهد. جهت گيري هايي 
كه مربوط به فرداي وعده هاي شيرين انتخاباتي و تالش 

براي اخذ رأي هستند و واقعيت ها را عيان مي كنند.

    ديوار جديد براي تعرفه
مديران ارشد اپراتورهاي ثابت و همراه در يك سال گذشته 
از هر فرصتي استفاده كرده اند تا تاكيد كنند وزير ارتباطات 
با تغيير تعرفه ها موافق اس��ت. آنها روزهايي را به ياد دارند 
كه وزراي ارتباطات دولت ه��اي يازدهم و دوازدهم حتي 
با شنيدن عبارت »تغيير تعرفه ها« نيز به خشم مي آمدند. 
در دولت سيزدهم انتظار مي رفت حاال كه دولت با مالكان 
اپراتورها از نظر سياسي در يك جبهه قرار دارند، خواسته 
تغيير تعرفه ها به سرعت اجرايي شود؛ موضوعي كه حتي 
در بخش ثابت با موافقت شوراي رقابت نيز همراه شد، اما 
اين بار ركوردهاي تورمي مقابل آن ايستاد. تغيير تعرفه ها 
براي اولين بار به ستاد تنظيم بازار سپرده شد كه سازوكار 
تصميم گيري آن مشخص نيست. در آخرين اظهارنظرها، 
مديرعامل شركت مخابرات ايران اعالم كرد وزير ارتباطات 
در اين س��تاد از افزايش تعرفه تلفن ثابت حمايت كرده و 
رييس هيات مديره اين ش��ركت نيز وعده داد در چند روز 
يا چند هفته آينده اين تغيير رخ مي دهد؛ اما از زمان بيان 
اين سخنان بيش از يك ماه گذشته و هنوز خبري از تغيير 
نيس��ت. مديران اپراتورهاي همراه مي گويند اگر تعرفه 
همچنان ثابت بماند، سرنوشت حوزه ارتباطات شبيه صنعت 
برق مي شود. حال آنكه اين سخنان را به زبان ديگر، معاون 
برنامه ريزي وزارت ارتباطات نيز در گفت وگوي ماه پيش با 

پيوست بيان كرد اما فعاًل كاري از دست كسي برنمي آيد 
و در عوض وزير مي كوشد با پرداختن به توسعه شبكه 

ثابت، مسير درآمد جديدي براي اپراتورها ايجاد كند.

    برنامه هاي فيبري
زارع پور از بدو ورود به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
مشكل اينترنت كشور را توس��عه نيافتن ارتباطات ثابت 
عن��وان كرد. موضوعي كه از س��ال ها پيش همگان بر آن 
تاكيد داشتند اما راه برون رفتي از اين وضعيت ديده نمي شد. 
واگذاري شبكه ارتباطاتي درون استاني به بخش غيردولتي، 
عماًل امكان توسعه را براي دولت از بين برد و مالكان مخابرات 
نيز در اين سال ها هرگونه عملي را به افزايش تعرفه ها گره 
زدند و هر سال سود حاصل از عملكرد اين شركت را برداشت 
كردند. زارع پور از ابتداي كار خود با وعده افزايش تعرفه ها 
وارد ميدان شد و پس از آن با گماردن مديري كه در زمينه 
توسعه فيبر نوري درس خوانده بود به سمت معاون وزير و 
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، نشان 
داد در اين زمينه مصمم است. در ادامه راه زارع پور توانست 
توسعه فيبر نوري را در اليحه بودجه وارد كند و بندهاي آن 
به تصويب مجلس نيز رسيد. هرچند با توجه به اينكه احكام 
و اعداد قانون بودجه، يك ساله هستند، مشخص نيست سال 
آينده چه سرنوشتي براي اين طرح رقم خواهد خورد و از 
سوي ديگر با توجه به كسري بودجه دولت، اختصاص ارقام 
تصويب شده نيز در هاله اي از ابهام است؛ اما به هر صورت 
مي توان گفت زارع پور در اين بخش كار مهمي انجام داده 
اس��ت. در عين حال براي ارزيابي ميزان موفقيت زارع پور 
در اج��راي برنامه هاي خود در اين زمين��ه بايد حداقل تا 
پايان سال سوم اين دولت صبر كرد. با وجود اين، او تاكيد 
زيادي بر اجراي اي��ن برنامه دارد و همچنان اختالل هاي 
بي وقفه اينترنت كش��ور را به اشباع ظرفيت شبكه همراه 
و عقب ماندگي شبكه ثابت مربوط مي داند. موضوعي كه 
حداقل از جانب بخش بزرگي از كاربران پذيرفته نشده است. 

    زيستن در اختالل مدام
روزگاري بود كه لنگر تمامي كشتي ها در هر نقطه اي از دنيا، 
صاف روي فيبر نوري ايران فرود مي آمد. همچنين كوسه ها 

عالقه وافري به مزه فيبر نوري داشتند. در حالي كه خاطره 
آن روزها هنوز از ذهن كاربران ايراني پاك نش��ده، اين بار 
تمامي آتش ها به جان شبكه اينترنت افتاده. از آتش سوزي 
و قطع برق در مهم ترين مركز اينترنت كشور تا آتش سوزي 
در حوضچه هاي مخابراتي، در فاصله كمي براي اينترنت 
ايران رخ داده اس��ت. در حالي كه وزير ارتباطات مي گويد 
اختالل عمده و مستمري در جريان اينترنت كشور وجود 
ندارد و هركس مس��تندي در اين رابطه دارد عرضه كند، 
بسياري از كارشناسان ش��بكه اين روزها از ايجاد اختالل 
عمدي در اينترنت كش��ور، هاي جك ش��دن DNSها و 
غيره س��خن مي گويند. همچنين گزارش ابر آروان نشان 
داد در س��ال ۱4۰۰، 4۷ درص��د در ارتباط��ات اينترنتي 
ديتاسنترهاي داخلي اختالل وجود داشته كه بخش عمده 
آن به وب سايت ها و اپليكيشن هاي مهم مربوط مي شود و 
در اين ميان سهم اينستاگرام از همه بيشتر است. در همين 
حال كه وزارت ارتباطات به ايجاد اختالل عمدي در اينترنت 
متهم شد و تالش داشت خود را از اين اتهام مبرا كند، ناگهان 
اعالم شد حالت Safe Search براي تمامي كاربران ايراني 
گوگل به صورت پيش فرض فعال ش��ده و تغيير آن نيز به 
سادگي ميسر نيس��ت. چنين كاري كه تنها با دستكاري 
در DNS ممكن است با موجي از مخالفت ها روبرو شد، اما 
وزير ارتباطات با جديت از آن دفاع كرد. زارع پور بدون آنكه 
توجهي به انتقادها داشته باشد يا از انتساب تصميمات خود به 
طرح صيانْت بيمي به دل راه دهد، قفل كودك را براي تمامي 
ايرانيان فعال كرد و به فاصله چند روز، موتور جست وجوي 
ياندكس از فيلتر خارج شد. آن هم پس از سفر وزير به مسكو 
و انعقاد چندين تفاهم نامه با طرف هاي روس كه نگراني هايي 
بابت گسترش محدوديت اينترنت در ايران ايجاد كرده بود. 
منتقدان مي گويند زارع پور كه چند ماه پيش يك نسخه 
پيشنهادي از طرح صيانت را به مجلس فرستاده بود، پيش 
از تصويب اين طرح جنجالي، اجراي آن را آغاز كرده است؛ اما 
در مقابل او مي گويد فعال سازي حالت Safe Search يك 
خواسته عمومي است و اختالل هاي هرروزه اينترنت، كاماًل 
اتفاقي هستند. به نظر مي رسد حداقل در زمينه اينترنت، 
هم كاربران و هم وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
دولت سيزدهم، روزهاي سختي پيش رو داشته باشند.

    از توسعه اينترنت ثابت غفلت شده است
اين در حالي است كه به تازگي، زارع پور باز هم به توسعه 
فيبر نوري اش��اره كرده اس��ت. وزير ارتباطات گفته كه 
دولت سيزدهم با چشم پوشي از حق السهم خود از درآمد 
اپراتورها، ۲۰ هزار ميليارد تومان در سه سال و نيم آينده 
به تحقق پروژه فيبرنوري كمك مي كند. او در گفت وگو با 
ايرنا، درباره عدم توسعه اينترنت ثابت كه گاهي به كندي 
در شبكه اينترنت همراه نيز مي انجامد، گفت: در حوزه 
اينترنت ثابت وضعيت خوبي نداريم و در ۱۰ سال گذشته 
معمواًل جزو كش��ورهاي ته ليس��ت رتبه بندي مراجع 
بين المللي ق��رار داريم كه وضعيت اينترن��ت جهان را 
به صورت ماهانه منتشر مي كنند. مطلوب نبودن كيفيت 
اينترنت ثابت، ناشي از فرسودگي زيرساخت هاي ارتباطي، 
عدم سرمايه گذاري و عدم استفاده از فناوري هاي جديد 
است. وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه توسعه اينترنت ثابت 
نسبت به اينترنت همراه سخت تر است، افزود: در ارتباطات 
همراه با احداث يك دكل مخابراتي )BTS( صدها و گاهي 
هزاران خانه تحت پوشش قرار مي گيرند اما براي توسعه 
ارتباطات ثابت، بايد اينترنت را با فيبر نوري و سيم مسي 
به نقاط موردنظر رساند، اين كار بسيار سنگين و سخت 
است. وي با تاكيد بر اينكه دولت سيزدهم براي توسعه 
پروژه فيبرنوري، از حق السهم خود از درآمد اپراتورها 
چشم پوشي كرد، افزود: با همكاري دولت، اين اجازه 
صادر شد كه اپراتورهاي همراه نيز در پروژه فيبرنوري 
با اپراتورهاي ثابت همكاري كنند. هشت واحد درصد 
از درآمد اپراتورهاي س��يار كه قرار است به اين پروژه 
اختصاص پيدا كند در طي سه سال و نيم آينده حدود 
۲۰ هزار ميليارد تومان خواهد ب��ود كه مي تواند 4۰ 
درصد از سرمايه اي كه براي به سرانجام رساندن پرژه 
فيبرنوري نياز اس��ت را تأمين كند، براي تأمين بقيه 

منابع نياز است بخش خصوصي پاي كار بيايد.

  ايجاد دو ميليون پوشش فيبرنوري تاكنون 
پروژه فيبرنوري از بهمن س��ال گذشته در دستور كار 
وزارت ارتباطات ق��رار گرفت. وزير ارتباط��ات درباره 
روند پيشرفت اين پروژه افزود: اكنون حدود ۲ ميليون 
پوشش فيبرنوري در ۱۰ استان ايجاد و وزارت ارتباطات 
تا پايان س��ال به هدفي كه مش��خص شده دست پيدا 
خواه��د كرد. گام ديگري كه براي تس��هيل اين پروژه 
برداشتيم، مربوط به قانون بودجه است. در بودجه بندي 
اين مساله را لحاظ كرديم كه دستگاه هاي اجرايي مانند 
شهرداري و وزارت نيرو براي مسائلي مانند اجازه كندن 
زمين، اجاره تجهيزات با نرخ مشخص و قانوني به بخش 
خصوصي كمك كنند. وزير ارتباطات با تأكيد بر اينكه 
بازسازي شبكه مخابرات به ارتقا شبكه موبايل مي انجامد 
خاطرنشان كرد: فيبر نوري پيش نياز راه اندازي و توسعه 
نسل پنجم اينترنت است. اين پروژه اينترنت كشور را تا 
چند دهه آينده بيمه مي كند و آماده توسعه نسل هاي 
جديد خواهيم شد. وي با بيان اينكه يكي از وظايف وزارت 
ارتباطات واگذاري فركانس به اپراتورها اس��ت و سال 
گذشته وزارت ارتباطات باند فركانسي ۲3۰۰ را واگذار 
كرد افزود: امسال نيز فركانس راديويي 3۵۰۰ را واگذار 
خواهيم كرد تا سرعت اينترنت سيار بهتر از گذشته شود.
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برنامه سازمان فضايي  و پرتاب 
ماهواره هاي ۱۰۰ تا ۵۰۰ كيلوگرمي

رييس س��ازمان فضايي از برنامه سازمان فضايي 
براي پرتاب ماهواره هاي ۱۰۰ تا ۵۰۰ كيلوگرمي 
تا 4 س��ال آينده خبر داد. حس��ن س��االريه در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اين سوال كه 
برنامه هاي سازمان براي قراردادن ماهواره هاي 
۱۰۰ كيلويي در مدار تا پايان س��ال چيست و آيا 
پرتاب هاي آينده هم با كمك سايوز خواهد بود يا 
پرتابگر ايراني، اظهار كرد: در بحث پرتابگر ايراني 
و بومي تا پايان س��ال پيش بيني ما اين است كه 
به مدار ۵۰۰ كيلومتري در وزن ۱۰۰ كيلوگرمي 
مي رس��يم و اين برنامه ادامه پيدا مي كند و سال 
بع��د ان ش��اءاهلل در وزن ۲۰۰ كيلوگ��رم پرتاب 
خواهيم داش��ت. وي اف��زود: بعد از 4 س��ال به 

پرتاب هاي ۵۰۰ كيلوگرم خواهيم رسيد. 
رييس سازمان فضايي ايران ضمن اشاره به اينكه 
در اي��ن رابطه برنامه مدون و مش��خصي داريم و 
تس��ت هاي متعددي در حال انجام است، افزود: 
بس��ياري از ماهواره هاي��ي كه در ايران س��اخته 
مي شود، چون وزنش پايين است توسط پرتابگر 
ايراني قابل پرتاب و قابل ارس��ال به فضا اس��ت و 

امكان مدارگذاري را دارد. 
س��االريه ادامه داد: البته اين ش��رايط نافي اين 
موضوع نيست كه ما از پرتاب گر خارجي استفاده 
نكني��م؛ چرا ك��ه با توج��ه به افزايش س��اخت 
ماهواره هاي متعدد داخلي و اينكه ممكن است 
به هر دليل��ي ظرفيت پرتابگر داخل��ي ما اجازه 
ندهد كه مث��اًل هم��ه ماهواره ها را در يكس��ال 
مدارگذاري كنيم، ممكن است به پرتابگر خارجي 
نيز نياز داش��ته باش��يم. معاون وزي��ر ارتباطات 
خاطرنش��ان كرد: اگر همكاري ايران با كش��ور 
روسيه ادامه پيدا كند، مي توانيم اميدوار باشيم 
كه ماهواره هاي داخلي كه توس��ط پرتابگرهاي 
داخلي ما اش��باع ش��ده و قابل پرداخت در مدار 
نيست، از پرتابگرهاي خارجي مثل پرتابگرهاي 

روسيه استفاده كنيم.

مسووالن، اطالعات فني بيشتري 
از »خيام« منتشر كنند

تاكنون محققان حوزه ژئوماتيك كشور با استفاده 
از تصاوير ماهواره اي و س��نجش از دور عالوه بر 
ارايه خدم��ات، موفقيت هايي در حوزه كش��ف 
معادن داشته اند و با پرتاب ماهواره »خيام« اين 
انتظار را از مسووالن دارند كه اطالعات بيشتري 
از اين ماه��واره ارايه دهند؛ چرا كه آنها معتقدند 
اين اطالعات به آنه��ا كمك مي كند كه بدانند با 
»خيام« تا چه اندازه به عمق تصاوير فضايي دست 
مي يابند. ش��هاب پورصال��ح، مديرعامل يكي از 
شركت هاي دانش بنيان فعال در حوزه ژئوماتيك 
در گفت وگو با ايسنا، با اش��اره به پرتاب ماهواره 
مش��ترك ايران و روس��يه با بيان اينكه تاكنون 
جزييات بيش��تري از اين ماهواره منتشر نشده 
اس��ت، گفت: با توجه به وجود تحريم ها، پرتاب 
مشترك اين ماهواره و خدماتي كه مي تواند اين 
ماهواره ايجاد كند، بهترين و هوش��مندانه ترين 

اقدام بوده است. 
وي ماهواره »خيام« را با در نظر گرفتن تكنولوژي 
حال حاضر، از نوع ماهواره سنجش از دور با توان 
تفكيك مكاني متوسط دانست و يادآور شد: تنها 
اطالعاتي كه از اين ماهواره در دست داريم، اين 
اس��ت كه اين ماهواره داراي 3 دوربين است. در 
حوزه س��نجش از دور دو زمين��ه »توان تفكيك 
مكاني« و »توان تفكيك طيفي« مهم هس��تند؛ 
چرا كه اين دو توانايي ما را در شناسايي حوزه هاي 
معدني، گياهي و غيره ياري مي كند. اين محقق 
تاكي��د كرد: آنچه ك��ه »خيام« را ب��راي ما مهم 
مي كند، نسبت سيگنال به نويز است. متاسفانه 
در ماهواره هاي روسي و چيني، اين نسبت بسيار 
پايين اس��ت به اين معنا كه از تعدادي سيگنال، 
نويز درياف��ت مي كنيم و ما بايد بدانيم نس��بت 
س��يگنال به نويز ماهواره »خيام« به چه ميزان 
اس��ت. پورصالح با طرح اين سواالت كه ماهواره 
»خيام« چند بيتي است و تغييرات بازه ديناميكي 
»خيام« چقدر اس��ت، افزود: اين اطالعات به ما 
كمك مي كند ك��ه بدانيم با داده ه��اي ماهواره 
»خيام«، تا چه اندازه به عمق تصاوير دسترسي 
داري��م. مديرعام��ل اين ش��ركت دانش بنيان با 
اش��اره به نحوه دسترسي ش��ركت هاي فعال در 
اين حوزه به تصاوير ماه��واره اي، تاكيد كرد: در 
صورتي كه به س��رعت تصاوير ماهواره »خيام« 
در اختيار بخش هاي خصوصي گذاش��ته شود، 
دسترس��ي ما به اين تصاوير با سهولت بيشتري 

همراه خواهد شد.

اتصال خودروها از تسال تا تويوتا/ 
ايران با ۵G و IOT به كمك 

صنعت خودروسازي مي رود
پروژه »خودروهاي متصل« ميوه حاصل از توسعه 
فناوري در كش��ورهاي پيشرفته اس��ت كه اكنون 
توانسته پش��تيبان هوشمند تصميمات مديريتي 
باش��د و به مصاف نرخ باالي ترافيك، آلودگي هوا و 
مصرف سوخت برود؛ ايران نيز به همت اپراتور تلفن 
همراه خود وارد اين گعده رقابتي با بزرگان دنيا نظير 
تسال، بي ام دابليو، نيسان، تويوتا، ولوو، فولكس واگن، 
لكسوس و... شده كه نويدبخش آينده اي روشن براي 
 Internet يا  »IOT« ،ايرانيان است. به گزارش ايلنا
of things عبارتي است كه در سال هاي اخير زياد 
شنيده مي شود. اين عبارت دو كلمه اي ساده كه به 
فارسي »اينترنت اشياء« ترجمه شده، در دل خود 
جهاني به وسعت همه ابعاد زندگي انسان را جاي داده 
است. در دنياي اينترنت اشياء، همه چيزها هوشمند، 
متصل به ش��بكه و در تعامل با يكديگر هس��تند؛ 
هدف از اين تعامالت نيز ساده تر، كارآمدتر و به طور 
كلي خوش��ايندتر كردن فرآيندهاي زندگي است. 
»اينترنت« اكنون به كانون تحوالت تبديل ش��ده 
است و دايه دار پياده سازي مفاهيم جديد بسياري 
مانند خانه هاي هوشمند، خودروسازي هوشمند، 
كش��اورزي داده محور و پزشكي از راه دور است. هر 
چند پيشرفت تكنولوژي مس��ير پر پيچ و خمي را 
طي كرده تا به نقطه كنوني برس��د اما حاصلي جز 
افزايش كيفيت خدمات الكترونيكي، افزايش سطح 
رضايت از زندگي، تعامالت هوش��مندانه انساني و 
مواردي كه مستقيما با كيفيت سطح زندگي بشر 
در ارتباط است را نداشته است. از نشستن در خانه و 
كنترل آب و برق و گاز از طريق تلفن همراه، رفتن به 
باشگاه هاي ورزشي از دريچه موبايل، مانيتور شدن 
برلحظه سنجه هاي سالمت جس��م مانند ضربان 
قلب، الگوهاي فعاليتي در طول ش��بانه روز، ميزان 
كالري دريافتي روزانه و توليد برنامه بهينه س��ازي 
روند س��المت كه تماما توس��ط اپ هاي موبايلي و 
اكسس��وري هاي ديجيتال در اختيارمان قرار دارد 
بگذريم، وارد دنياي بزرگ تر و جدي تري از زندگي 
هوشمند  مي رسيم. در اين دنياي جديد كه اكنون 
برخي كش��ورها در حال لمس آن هستند، صنعت 
خودروسازي تحت تأثير عوامل هوشمند متحول 
ش��ده و »خودروه��اي متصل« پدي��د آمده اند. در 
حالي كه مردم همان معدود كشورهاي توسعه يافته 
مدنظر پشت فرمان اتومبيل خود نشسته اند و همان 
كاري را انج��ام مي دهند كه م��ا در زمان رانندگي 
انجام مي دهي��م، اما خودروهايش��ان به يكديگر و 
جاده متصل است و مثل موجودات فضايي، هنگام 
رانندگي از يكديگر س��يگنال دريافت مي كنند. به 
عبارت ديگر هنگام رانندگي، آگاهي بيش��تري در 
مواجهه با رويداده��ا و پديده هاي پيش رو دارند يا 
به قول قديمي ها در مواجهه با آنها انگشت حيرت 
ب��ه دهان مي دوزيم و مي گويي��م به حق چيزهاي 
نديده و نش��نيده، اينها علم غيب دارند... در طول 
تاريخ با افزاي��ش جذابيت زندگي ش��هري، روند 
مهاجرت به كالن ش��هرها از روستاها شكل گرفته 
است؛ همين موضوع فرآيند كنترل حمل ونقل را 
پيچيده تر و س��خت تر از گذشته كرده است و مغز 
بشر با درك اين موضوع و چالش هاي گسترده اي 
كه در ادامه مي تواند به دنبال داشته باشد، به سمت 
اراي��ه راه حل هايي رفته و در طول مس��ير، همپا با 
توسعه تكنولوژي به سمت خلق مدل »خودروي 
 Connected( متصل« رفته است. خودرو متصل
vehicles(، خودروي��ي اس��ت ك��ه مي تواند از 
طريق ش��بكه بي س��يم به ابزارهاي ديگري كه در 
نزديكي آن قرار دارند اع��م از ضبط صوت خودرو، 
ماش��ين  هاي ديگر، جاده و مركز اصلي انتقال ديتا 
متصل شود. الگوي توس��عه اين خودروها با هدف 
تاثيرگذاري در دو سطح خرد و كالن شكل گرفته 
است. اهداف س��طح كالن، دولت ها و حاكميت ها 
را ش��امل مي ش��ود؛ به م��واردي از قبيل كاهش 
حج��م ترافيك و تع��داد تصادف��ات در پي اتصال 
خودروها اش��اره دارد و البت��ه از بعدي ديگر منجر 
به كاهش مصرف س��وخت و آالينده ها مخصوصا 
در كالن ش��هرهاي آلوده مي ش��ود. اين خودروها 
براي استفاده كنندگان )سطح خرد( خود نيز مزايا 
و اهدافي مث��ل صرفه جويي در هزينه هاي مصرف 
خودرو، صرفه جويي در هزينه هاي بيمه و تعمير و 
نگهداري، فراهم شدن امكان امدادرساني هاي فوري 
در مواقع اضطراري، ردياب��ي لحظه اي و پرداخت 
خودكار عوارض و جريمه ها را دارد. جوامع توسعه 
يافته و پيش��رو در حوزه تكنول��وژي، معتقدند كه 
خودروهاي متصل و خودمختار منجر به برقراري 
و متعادل كردن »اخالق و مقررات« مي شوند زيرا 
حضور عامل انساني با احتمال ارتكاب خطا را از بين 
مي برد. از جهت ديگر مقوله »اينترنت اش��ياء« كه 
حضور آن در تمامي ورتيكال هاي صنعتي رو به رشد 
است، ابزاري در جهت توسعه پايدار براي كشورها 
تلقي مي ش��ود كه تركيب اين دو مقوله تكنيكال، 
نهايتا ورتيكال حمل ونقل را ضمن هوشمندي به 
توسعه همه جانبه  مي رساند. همانطور كه گفته شد، 
اينترنت اشياء )IoT( نسل جديدي از فناوري ها است 
كه نه تنها كارايي و بهره وري را بهبود مي بخشد بلكه 
توسعه را در صنايع مختلف تقويت مي كند. با توجه 
به رشد س��ريع جمعيت و اثرات منفي آن بر جوامع 
و محيط زيست، اس��تفاده از فناوري هاي اينترنت 
اشياء ممكن است به عنوان فرصتي براي كاهش اين 
اثرات منفي و افزايش پايداري در نظر گرفته شود. به 
عنوان مثال خودروهاي متصل با داده هاي عظيمي 
كه فراهم مي آورند، دست مديران اجرايي كشورها 
را در حوزه سياس��ت گذاري باز مي گذارند )به نوعي 
پشتيبان تصميم گيري ها هستند( تا بتوانند با آگاهي 
از نقاط حساس و بحراني، نسخه هايي در جهت بهبود 
سيستم هاي پشتيباني بپيچند و اهدافي نظير كاهش 

تلفات جاده اي و تصادفات را پيگيري كنند.

از ميان 1.5 ميليون پورت FTTH نصب شده، تنها 363 هزار كاربر،  گيرنده سرويس فيبر نوري هستند

فيبرهاي خالي

پاياني براي يك كالهبرداري
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي شناسايي و برخورد 
با سوءاستفاده كنندگان از خدمات ارزش افزوده سامانه اي 
راه اندازي كرد تا كاربران تلفن همراه با وارد كردن يك كد 
از وضعيت عضويت خود در سرويس هاي خدمات ارزش 
افزوده مطلع شوند و درصورت نياز عضويت خود را از اين 
خدمات لغو كنند. به گزارش ايسنا، خدمات ارزش افزوده 
 VAS ك��ه ب��ه اختصار )Value Added Services(
ناميده مي شوند، شامل مواردي غير از خدمات استاندارد 
اپراتوره��ا مانند تماس صوتي و پيامك معمول اس��ت و 
مهم ترين موضوعات خدم��ات ارزش افزوده تلفن همراه، 
شامل اخبار، مس��ابقات و رأي گيري، تبليغات موبايلي و 
اطالع رس��اني مي ش��ود. خدمات ارزش افزوده مي تواند 
توسط خود اپراتورها يا توسط شركاي ثالثي كه به عنوان 
تامين كننده  محتوا شناخته مي شوند، انجام شود. اگرچه 
استفاده از اين خدمات ارزش افزوده بايد اختياري و توسط 
كاربر انتخاب شود، اما برخي از شركت هاي ارزش افزوده، 
كاربران را بدون آگاهي خودشان، به عضويت اين سرويس ها 
درآورده اند. از آنجايي كه اين خدمات معمواًل هزينه هاي 
بااليي دارند، براي مثال ارس��ال يك پيامك ارزش افزوده 
به كاربر مي تواند حداقل 3۰۰ تومان هزينه داشته باشد، 

هزينه هاي زيادي كه در قبوض كاربران سيم كارت هاي 
دايمي آمده يا سرويس هايي كه موجب تمام شدن اعتبار 
سيم كارت هاي اعتباري شده، اعتراض بسياري از كاربران 
را در پي داشته است. در مواردي مشاهده شده پيامك هاي 
تبليغاتي يا متن فريبنده از طريق پيام رسان هاي اجتماعي يا 
سرشماره هاي شخصي ارسال مي شود كه كاربران را تشويق 
مي كند با ارسال كد، شارژ يا سرويس رايگان دريافت كنند 
و برخي از كاربران با اعتماد به اين پيام ها، موارد درخواستي 
در پيامك را انج��ام مي دهند كه در برخي موارد به ثبت و 
فعال شدن سرويس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر 
مي شود. در همين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
براي شناسايي و برخورد با سوءاستفاده كنندگان از خدمات 
ارزش افزوده سامانه س��تاره هشتصد مربع )#۸۰۰٭( را 
راه اندازي كرد و كاربران تلفن همراه مي توانند با وارد كردن 
اين كد از وضعيت عضويت خود در سرويس هاي خدمات 
ارزش افزوده مطلع شوند يا در صورت نياز عضويت خود را 

از اين خدمات لغو كنند.
الزم به ذكر اس��ت كد ستاره هش��تصد مربع براي تمام 
دارندگان س��يم كارت هاي اپراتورهاي مختلف مشترك 
است. پيش از اين در مهر ماه سال ۱39۸ توسط مسووالن 

دولت وقت مطرح شده بود كه به مدت دو سال است براي 
س��اماندهي اين بازار تالش مي ش��ود. همچنين سه نوع 
خدمات در اين بازار تعريف مي ش��ود؛ يك نوع خدمات را 
بعضي از كسب و كارها ارايه مي دهند، به طور مثال بعضي 
از ماركتهاي آنالين وقتي مي خواهند اپليكيشن بفروشند، 
از طريق صورت حس��اب قبض موبايل دريافت مي كند. 
البته اين شيوه اشكاالتي داشت از جمله اينكه اپراتورها در 
برخورد با كسب و كارهاي حوزه فناوري اطالعات، به صورت 
انحصاري برخورد مي كنند و به برخي از آنها اجازه فعاليت 
نمي دادند و بعضا پلي شده كه اپراتورها در برخورد و مواجهه 
با فعاالن فضاي مجازي و توسعه اليه خدمات شبكه ملي 
اطالعات از آنها سهم خواهي كنند. از جمله اقدامات انجام 
شده در دولت پيشين براي مقابله با روش هاي انحصاري 
ذكر ش��ده مي توان به مذاكره با بانك مركزي اشاره كرد؛ 
درواقع شيوه اي به اس��م دايركت دبيت آمده بود كه پول 
را مي توانس��تند به صورت مستقيم از حساب هاي بانكي 
براي كارهاي خدماتي بردارند. همچنين اعالم ش��ده بود 
با بخش دوم خدماتي مانند بازسازي صحن حرم حضرت 
زهرا )س(، كمك به زلزل��ه زدگان، جمع آوري صدقات و 
اصطالحا جمع آوري اعانات و كارهاي نيكوكاري، مشكلي 

با ساماندهي كه ضوابط داشته باشد وجود ندارد. اما بخش 
س��وم كالهبرداري بود كه با هر ش��يوه اي با اهمال گري 
انجام مي ش��د و مردم آگاه نبودند كه چه كالهي سر آنها 
مي گذاش��تند و اگر مي دانس��تند يك ثانيه هم آن هارا 
تحمل نمي كردند. به بهانه سفر زيارتي، اينترنت رايگان، 
كمك به امر خير و حتي مسائل غير اخالقي اقدام به اين 
كار مي كردند؛ بسياري از پولهايي كه در اين حوزه گرفته 
مي شد صرف اموراتي مي شد كه بعضا عفت عمومي را هم 
در فضاي مجازي به هم ميزد. در دولت گذشته پنج شركت 
در اين زمينه شناسايي شده بود كه اعالم كردند يك شركت 
پشت همه آنهاست و در نهايت در يك پرونده 33 ميليارد 
كالهبرداري كه صورت گرفته بود به مردم بازگردانده شد. 
اما طبق اعالم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
درتاريخ ۱9 خرداد سال ۱399 اپراتورهاي تلفن همراه ملزم 
شدند الحاقيه مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
 )VAS( درباره ضوابط ارايه و استفاده از خدمات ارزش افزود
را اجرا كنند. بنابراين با اجراي اين مصوبه از سوي اپراتورهاي 
تلفن همراه، سوءاستفاده و كالهبرداري از طريق خدمات 
ارزش افزوده پايان يافته و خدمات ارزش افزوده به صورت 

شفاف و قابل نظارت در اختيار مشتركان قرار مي گيرد.
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وي خاطرنشان كرد: در درخواستي كه ارايه مي شود 
بايد عالوه بر مش��خص شدن جزييات الزامات گفته 
شده، نوع خودرويي كه قصد وارد كردن آن را دارند 
نيز مشخص شود. مشاور رسانه اي وزير صمت عنوان 
كرد: در خصوص متقاضيان سرمايه گذاري ايجاد خط 
توليد خودرو نيز مشوقي در نظر گرفته شده است كه 
بتوانند هزينه هاي ريالي خود را بابت خريد كارخانه 
و راه اندازي خ��ط توليد از طري��ق واردات خودرو و 
فروش آن تامين كنند. وي تاكيد كرد: استفاده از اين 
مشوق مازاد بر س��قف يك ميليارد يورويي واردات 

خودرو خواهد بود.
قاليباف در خص��وص واردات خودرو در مناطق آزاد 
نيز گفت: در مناطق آزاد فقط خودروي برقي مجوز 
واردات دارد و شرايط متقاضيان مشابه واردكنندگان 
خودروي اقتصادي اس��ت، با اين توضي��ح كه فعاًل 
داخلي س��ازي مورد نظر نيس��ت و به جاي آن بايد 
وارد كننده نس��بت به ايجاد زيرس��اخت و ايستگاه 
ش��ارژ خودرو تعهد دهد.  س��خنگوي وزارت صمت 
درخصوص نحوه بررسي درخواست ها و تاييد نهايي 
ش��ركت ها نيز تصريح كرد: هر ش��ركتي كه امتياز 
بيش��تري از الزامات آيين نامه نظير انتقال فناوري 
به دس��ت آورد، اولويت خواهد داش��ت. قاليباف در 
پايان در مورد حقوق دولتي واردات خودرو نيز اظهار 
داشت: تعيين درصد حقوق دولتي بر اساس قيمت 

كشف شده نهايي در بورس كاال مشخص مي شود.

  ابهامات مصوبه ابالغي چيست؟ 
در همين حال، دبير انجمن واردكنندگان خودرودر 
ارتباط با ابالغ آيين نام��ه واردات خودرو، گفت: آن 
چه كه در اين آيين نامه واضح است، بحث ممنوعيت 
واردات خودرو پيش از انجام ترخيص اس��ت، مابقي 

بند هاي پيش بيني شده اكثرا منوط به تضمين يك 
دستور العمل ديگر يا يك هماهنگي ديگر است. آن 
چه كه در اين آيين نامه كامال مغفول است، اينكه آيا 
دستور العمل هاي قبلي مربوط به خودرو برقرارند و 

عوارض و تعرفه هاي گمركي به چه صورت است؟
مهدي دادفر با اشاره به سقف ۱ ميليارد دالر واردات 
گفت: اگر فرض كني��م تمام خودرو هاي��ي كه قرار 
است وارد شوند ۱۰ هزار دالر باشند، ما عمال بيش از 
۱۰۰ هزار دس��تگاه خودرو واردات نخواهيم داشت. 
مناطق آزاد هم از واردات بي بهره خواهند شد چرا كه 
خودرو هاي برقي و هيبريدي به مناطق آزاد واردات 
خواهند داش��ت. از همين روي تا دستورالعمل ها و 
آيين نامه هايي كه در درون اين دس��تورالعمل آمده 
است تعيين تكليف نشود، فكر نمي كنم اتفاق خاصي 

براي واردات بيفتد؛ بعالوه با اين دستورالعمل مي توان 
آن را روپيك* واردات خود نام نهاد.

او ب��ا بيان اينكه اطالع��ي درباره ان��واع خودرو هاي 
وارداتي ن��دارد، گفت: بايد ببينيم آيا واردكنندگان، 
خ��ودروي ۲۰ ه��زار دالري كه هزين��ه حمل ۴-۳ 
ه��زار دالري نيز به همراه دارد و تقريبا ۲۴-۲۳ هزار 
دالر مي ش��ود، چه مدل هايي را پيدا مي كنند كه با 

استاندارد هاي ايران هم سازگار باشد. 
دادف��ر ادامه داد: درخص��وص تعرفه ها هم وضعيت 
نامعلوم اس��ت و به نظر مي رس��د وزارت صمت اين 
دس��تورالعمل را از باب رفع مسووليت تنظيم كرده 
باش��د. به عنوان مثال من يك خودرو ۱۰ هزار دالر 
بياورم، آيا تعرفه ۵۵ درصد، ۷۵ درصد يا ۹۵ درصد 
اس��ت كه اين موضوع، عوارض و اس��قاط آن در اين 

دس��تور العمل مش��خص نيس��ت. وي در ارتباط با 
عوارض واردات خودرو گفت: قرار اس��ت كارگروهي 
ما به التفاوت ميان نرخ اوليه خودرو وارداتي با ميزان 
و ارزش عرض��ه آن در ب��ورس كاال را در نظر بگيرد 
و عوارض ش��ناور اعمال كن��د. يعني ت��ا زماني كه 
واردكننده ماش��ين اش را نفروخته است، نمي داند 
تعرفه ي��ا عوارض گمركي چقدر اس��ت كه به نوعي 
سردرگمي در بازار ايجاد مي كند، چون ممكن است 
يك خودرو در ماه ۵۰۰-۱۰۰ دس��تگاه عرضه شود 
و در م��اه بعد اصال عرضه نش��ود و اين بالتكليفي در 
عوارض و تعرفه يك مصيبت بسيار بزرگ است. وي 
با اشاره به نامعلوم بودن تاريخ واردات خودرو، اذعان 
كرد: فكر نمي كنم زودتر از س��ه م��اه آينده واردات 
خودرو اجرايي ش��ود، همچنين خودرو هاي شاسي 
بلند به هيچ عنوان وارد نخواهند ش��د. خودرو هاي 
وارداتي احتماال از خودرو هاي ۱۰ برند اول دنيا نيست 
و اگر هم باشد، احتماال از پيكانتو، كپچر يا رنو است 
كه آنها حدود ۹۰۰-8۰۰ ميليون تومان خواهد بود.

وي در خص��وص وضعيت ب��ازار خودرو هاي چيني 
درصورت واردات خودرو، بيان كرد: اين دستورالعمل 
توليدي است، نه دستورالعمل واردات و هيچ آسيبي 
به توليد خودرو هاي چيني نخواه��د زد؛ كما اينكه 
تالش كرده فرآيند، بازار و قيمت خودرو هاي وارداتي 
را با خودرو هاي چيني دقيقا حفظ كند و چرايي آن 
معلوم نيست.    دادفر با اشاره به توان رقابت خودرو ها 
توليد داخل با خودرو ه��اي وارداتي گفت: خودروي 
۱۰ هزار يورويي خ��ودروي قابل رقابتي نيس��ت و 
تمام ماش��ين هايي كه در حال توليد آن هس��تيم، 
در كنار خودرو هاي ۱۰ هزاريورويي دنيا يك س��ر و 
گردن از آنها باالتر هس��تند؛ در واقع كيفيت الزم را 
خودرو هاي ۱۰ هزار يورويي ندارند و لذا رقابت وجود 

خواهد داشت.

ويژهخبر
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سوءاستفاده از قانون واردات 
كاميون هاي دست دوم 

اخيراً موضوع واردات كاميون هاي دست دوم اروپايي 
با نامه نگاري مهرداد ارونقي معاون س��ابق گمرك به 
رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي و محمدباقر قاليباف 
رييس مجلس ش��وراي اسالمي مبني بر »غيرقانوني 
بودن مش��روط كردن پالك ش��دن اين خودروهاي 
سنگين به اسقاط يك دستگاه كاميون فرسوده«، وارد 
فاز جديدي شده است. اين در حالي است كه موضوع 
واردات كاميون هاي دست دوم اروپايي كه موضوع بند 
»ث« ماده ۳۰ قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
اس��ت، در پي افزايش قيمت كاميون هاي فرسوده و 
با س��ودجويي برخي دالالن مبني ب��ر صدور گواهي 
اس��قاط )از رده خارج كردن كاميون هاي فرسوده( با 
هزينه هاي باالي يك ميليارد و بعض��ًا تا ۱.۲ ميليارد 
تومان، با مشكالتي مواجه شده است. به خصوص كه 
وزارت صمت از موضوع واردات كاميون هاي فرسوده 
به طور كامل كنار گذاشته شده و همه تصميم گيري ها 
و سياست گذاري ها در اين زمينه به ستاد مديريت حمل 
و نقل و سوخت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
از دس��تگاه هاي تابعه وزارت راه و شهرس��ازي واگذار 
شده است. داريوش اماني معاون وزير راه و شهرسازي 
و رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اخيراً 
در نشستي مشترك با پليس راهور درباره نقاط حادث 
خيز جاده ها و سفرهاي اربعين درباره نوسازي ناوگان 
باري جاده اي از محل بند »ث« ماده ۳۰ قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توس��عه و واردات كاميون هاي زير 
۳ سال كاركرد اروپايي اظهار كرد: از ابتداي انقالب تا 
سال گذش��ته تنها ۲۰ هزار دستگاه كاميون نوسازي 
ش��ده بود چون دولت بايد از محل وجود اداره شده در 
بانك هاي عامل، با سازندگان داخلي تسهيالت بدهد. 
وي ادامه داد: اما از وقتي موضوع نوسازي از محل واردات 
كاميون هاي دس��ت دوم را به بخش خصوصي واگذار 
كرديم، اين روند با موفقيت پيگيري شد و در حال حاضر 
واردات ۲۶ تا ۲۷ هزار ناوگان به روز ثبت سفارش شده 
است؛ از اين تعداد، ۱۷ هزار دستگاه وارد گمرك شده، 
۱۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه ترخيص شده و ۴۵۶۰ دستگاه 
كاميون نيز پالك گذاري و ش��ماره گذاري ش��ده اند و 
مابقي هم منتظر شماره گذاري هستند. به گفته اماني 
رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، واردات 
كاميون هاي دس��ت دوم اروپايي ۵ آيتم اصلي شامل 
تأمين ارز از محل خارجي، ارايه گواهي استاندارد، ارايه 
گواهي خدمات پس از فروش، ارايه گواهي اسقاط و ارايه 
تأييديه محيط زيست دارد كه بايد همه آنها ارايه شود. 
وي تأكيد كرد: دول��ت در اين خصوص هيچ امكاناتي 
نداده و تنها تخفيف ۲۵ درصدي تعرفه هاي گمركي 
را ب��ه واردكنندگان مي دهد. ادعاي رييس س��ازمان 
راهداري در خصوص الزامي بودن ارايه گواهي اسقاط 
كاميون فرسوده در برابر كاميون نوساز در حالي است 
كه ارونقي معاون سابق گمرك ايران در نامه اي به وزير 

راه، اين موضوع را غيرقانوني مي داند.
موضوعي كه سبب ش��ده تا در ماه هاي اخير سازمان 
راه��داري در نام��ه اي ب��ه گم��رك اع��الم كند كه 
واردكنندگان مي توانند كاميون ها را ترخيص كنند اما 
نمي توانند تا زماني كه گواهي اسقاط ارايه دهند، نامه 
معرفي به پليس راهور براي شماره گذاري را دريافت 
كنند. گفته مي شود در نتيجه اجراي اين بخشنامه، 
در حال حاض��ر حدود ۴ تا ۵ هزار دارنده كاميون هاي 
وارد شده به كشور، توانسته اند كاميون ها را از گمرك 
ترخيص كنند اما امكان استفاده از آن را در جاده ها و 
جابه جايي كاال ندارن��د. علي وكيلي مديركل واردات 
گم��رك در گفت وگو با خبرنگار مه��ر درباره آخرين 
وضعيت رسوب كاميون هاي وارداتي در محوطه هاي 
گمرك اظهار كرد: ورود هر كااليي به كشور، مستلزم 
آن است كه در سامانه ثبت سفارش، درج شده باشد. 
وي افزود: اما در موض��وع واردات كاميون هاي زير ۳ 
سال كاركرد اروپايي، موضوع به طور كامل در اختيار 
وزارت راه و شهرسازي و ستاد مديريت حمل و نقل و 
سوخت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قرار 
گرفته اس��ت. مديركل دفت��ر واردات گمرك ايران با 
بيان اينكه ثبت سفارش واردات كاميون يك فرآيند 
ادامه دار و مس��تمر اس��ت و اگر ثبت سفارشي انجام 
شود، ما هم در گمرك تشريفات ترخيص آن را انجام 
مي دهيم، ادامه داد: يكي از موضوعاتي كه در واردات 
كاميون الزامي اس��ت، ارايه گواهي اس��قاط كاميون 
فرسوده است كه يك فرآيند زمان بر و هزينه بر است. 
وي تصريح كرد: به دليل همين طوالني شدن و هزينه 
بر بودن ارايه گواهي اس��قاط، لذا بر اس��اس توافقات 
صورت گرفته، قرار شد ترخيص كاميون هاي وارداتي 
از محوطه هاي گمركي انجام شود اما شماره گذاري و 
پالك شدن خودروهاي سنگين به بعد از ارايه گواهي 
اسقاط منتقل شود. به گفته وكيلي، از مزاياي اجراي 
اين طرح )اول ترخيص از گمرك بعد ش��ماره گذاري 
با ارايه گواهي اسقاط كاميون فرسوده( مي توان به ۳ 
مساله »جلوگيري از متروكه شدن و سپس انتقال كاال 
به س��ازمان تمليكي« »كاهش هزينه هاي انبارداري 
براي واردكننده يا رانندگان« و »تخليه شدن انبارها و 
محوطه هاي گمرك« اشاره كرد. اين مقام مسوول در 
گمرك بيان كرد: چند روز قبل ستاد مديريت حمل و 
نقل و سوخت سازمان راهداري و جمل و نقل جاده اي، 
نامه اي مبني بر بازگشت مرحله گواهي اسقاط به قبل 
از ترخيص از گمرك، ارسال كرد؛ ولي مجدداً اين نامه 
ابطال و اعالم شد روند قبلي در خصوص شماره گذاري 
كاميون هاي وارداتي بعد از ترخيص از گمرك، همچنان 
ادامه يابد. وكيلي يادآور شد: در حال حاضر بيشترين 
رسوب كاميون هاي وارداتي در گمركات غرب تهران، 
سهالن، اروميه و زنجان وجود دارد؛ اما كاميون ها مرتبًا 
در حال ورود به گمركات و سپس ترخيص هستند. وي 
تأكيد كرد: در حال حاضر تا پايان 8 مرداد ۱۴۰۱، ۱8 
هزار و ۶۰۰ كاميون وارد گمركات شده كه ۱۵ هزار و 
۵۰8 دس��تگاه اظهار شده است. ۳ هزار و ۹۲ دستگاه 
كاميون نيز اظهار نش��ده در انباره��اي گمرك باقي 
مانده اند؛ ۱۲ هزار و ۴۵۰ دستگاه كاميون هم ترخيص 

شده و مابقي در انتظار ترخيص از گمركات هستند.

تشريح عملكرد شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 

استان مركزي در يك سال گذشته 
مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
استان مركزي در هفته دولت، عملكرد يك ساله گذشته 
اين منطقه را تشريح كرد . جمشيدي مدير شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مركزي براي 
هفته دولت به تش��ريح عملكرد يك ساله اين شركت 
پرداخت ومردم را شايسته بهترين خدمات دانست.  به 
گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش فْرآورده هاي 
نفتي منطقه استان مركزي، جمشيدي گفت: از آغاز 
به كار دولت س��يزدهم تاكنون ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه استان مركزي در حوزه هاي 
مختلف گام هاي موثري را برداشته است كه اميد است 
مورد قبول خداوند متعال و رضايت مردم شريف استان 
وكشور و مسووالن استاني وستادي قرار بگيرد .  سعيد 
جمش��يدي به راه اندازي جايگاه هاي عرضه سوخت 
استان در زمان حمله سايري اشاره كرد و گفت: با تالش 
مجدانه تمامي كاركنان اين منطقه و ساير شركت هاي 
نفتي همجوار توانس��تيم در كمتري��ن زمان ممكن 
جايگاه ها را در مدار خدمت رساني قرار دهيم و اين نشان 
از همدلي وتعامل تالشگران اين عرصه داشت . ايشان به 
فعاليت هاي عملياتي و فني و مهندسي نيز اشاره كرد 
و افزود: در طول يك س��اله گذشته با ارسال ميليون ها 
ليتر نفتگاز و بنزين يورو ۴در سطح استان در كاهش 
آلودگي هاي زيست محيطي موثر بوده كه اميد است با 
گاز سوز كردن خو درو هاي عمومي وجايگزين كردن 
سوخت پاك سي ان جي بر رفع بيشتر ذرات معلق در 
هوا وبهبود شرايط آب و هوايي موثر باشد. ايشان ميزان 
مصرف سوخت سي ان جي را ۱8۰ميليون مترمكعب 
ذكر كرد وگفت: در طول يك س��ال گذش��ته معادل 
همين مقدار س��وخت بنزين صرفه جويي شده است. 
در ادامه مدير منطقه استان مركزي به بهره برداري 
دو باب جايگاه عرضه سوخت در شش ماهه اول سال 
۱۴۰۱نيز اشاره كرد و گفت: در حال حاضر جايگاه هاي 
عرضه سوخت مايع ريحان وتاج وتخت به بهره برداري 
رسيده اند كه در اشتغالزايي مستقيم و غير مستقيم 
مي تواند نقش بسزايي ايفاد كند. اين مقام مسوول به 
سفر هيات دولت در تابستان ۱۴۰۱به استان مركزي 
نيز گريزي زد و آن را مايه خير وبركت براي اس��تان 
دانس��ت و افزود در اين س��فر ما ميزبان معاون وزير 
نفت ومديرعامل شركت صنايع پتروشيمي بوديم. 
مدير منطقه اس��تان مركزي به تاكيدات رياس��ت 
محترم جمهوري با مقوله در ميان مردم بودن اشاره 
كردو خاطرنش��ان كرد، در طول يك س��ال گذشته 
تالش كرديم بر اين مالقات ها افزوده ش��ود و سامانه 
پاسخگويي به شكايات درحوزه روابط عمومي )مركز 
۰۹۶۲۷( و همچنين س��امانه سامد تقويت و مدت 

زمان پاسخ گويي تا حد ممكن به ۳ روز كاهش يابد.

ورودخودروبهكشورازمهرماهاجراييميشود

11 شرط واردات در فاز اول

واكنش سازمان مالياتي به هشدار صنف فناوران
در پي درج گزارشي درباره ماليات ستاني از صنف 
فناوران و  گالي�ه اهالي  اين صن�ف،   مركز روابط 
عمومي و فرهنگ سازي مالياتي پاسخي به دفتر 

روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي شود. 
جناب آقاي حضرتي

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل
 با سالم و احترام؛ 

 نظ��ر به انتش��ار مطلب��ي با عن��وان »هش��دار صنف 
فناوران به س��ازمان مالياتي«، در روزنامه متبوع مورخ 
۱۴۰۱/۰۵/۲۳، خواهش��مند است دس��تور فرماييد 
مطابق قانون مطبوعات و به منظور تنوير افكار عمومي، 
توضيحات سازمان امور مالياتي كشور به نحو شايسته اي 

منعكس گردد: 
۱. سازمان امور مالياتي در راستاي هوشمندسازي نظام 
مالياتي و با ه��دف طبقه بندي فعاليت هاي اقت�صادي 
مودي�ان و به من�ظور افزايش دقت در طبقه بندي فعاليت  
كس��ب و كارها و مشاغل و تس��هيل در روند تشخيص 
ماليات، به هر فعاليت اقتص��ادي يك كد مالياتي ويژه 
اختصاص داده است، كه اينتاكد )شناسه يكتاي فعاليت( 
ناميده مي شود؛ موديان مالياتي پس از ثبت و دريافت 
اينتاكد از س��امانه مربوطه، مي توانند به راحتي جدول 
ضرايب مالياتي فعاليت مورد نظر را )بر اساس اينتاكد 
دريافتي( در سامانه خدمات الكترونيكي امور مالياتي به 

آدرس MY.TAX.GOV.IR مشاهده نمايند.
۲.در سال ۱۴۰۱، سقف استفاده از ظرفيت تبصره ماده 
۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم براي درآمد و فروش 
كاال و خدمات عملكرد س��ال ۱۴۰۰، با هدف افزايش 
رضايت من��دي مودي��ان، كاهش هزينه ه��اي وصول 
ماليات و افزايش سرعت رسيدگي و قطعيت پرونده هاي 
مالياتي، به ۴8,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال افزايش يافته است. 
ضمن اينكه اين س��ازمان با رويكرد تكريم موديان و در 

نظر گرفتن شرايط پاندمي كرونا و تأثير آن در كسب و 
كار، ضرايب تعيين ماليات را ۵۰ درصد كاهش داده است. 
الزم به توضيح است كه ماليات موضوع موديان تبصره 
ماده ۱۰۰ قطعي شده تلقي شده و در جريان پرداخت 
توسط مودي قرار مي گيرد ولي اشخاصي كه اظهارنامه 
مالياتي تسليم مي كنند تا يك سال فرصت رسيدگي براي 
آنها وجود دارد و در صورت عدم پذيرش برگ تشخيص 
ماليات نيز مي توانند ب��ه آن اعتراض نمايند و بنابراين 
هيچگون��ه ناعدالتي در كاهش ضراي��ب ۵۰ درصدي 
موديان تبصره ۱۰۰ نسبت به موديان تسليم اظهارنامه 

وجود ندارد.
۳.در اجراي مقررات م��اده )۴۱( آيين نامه اجرايي ماده 
۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم و پيرو جلسه برگزارشده 
در تاريخ ۱۴۰۱/۳/۱8 با حضور وزير محترم امور اقتصادي 
و داراي��ي، رييس كل محترم س��ازمان ام��ور مالياتي و 
نمايندگان اتاق  اصناف ايران، اتاق اصناف تهران، هيات 

امناي بازار  تهران و برخي روساي اتحاديه ها، نسبت هاي 
سود فعاليت عملكرد سال ۱۴۰۰ كليه فعاالن اقتصادي 
مورد بازنگري و تعديل قرار گرفت و در تاريخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ 
در پايگاه اطالع رساني سازمان مالياتي كشور به نشاني 
www.intamedia.ir/profitratio در دسترس 
عموم قرار گرفت. در اين راستا نسبت هاي سود فعاليت 
مرتبط با اتحاديه صنف فناوران رايانه به شرح جدول زير 
مورد بازنگري قرار گرفته اس��ت و مراتب طي نامه هاي 
ش��ماره ۲۳۲/۶۳۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و ش��ماره 
۲۳۲/۶۷8۵/ص م��ورخ ۱۴۰۱/۴/۷ ب��راي آن اتحاديه 

ارسال شده است.
۴. اگر چه مطابق بند )۳( ج��زء )م( تبصره )۱۲( قانون 
بودجه س��ال ۱۴۰۰ كل كش��ور، كليه وجوهي كه به 
»حس��اب فروش« واريز مي ش��ود، به عن��وان فروش 
صاحب حس��اب تلقي مي ش��ود، لكن مطاب��ق بند ۱ 
بخشنامه ش��ماره ۲۰۰/۱۱۹۱۳/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ 

درخص��وص نحوه رس��يدگي به اطالع��ات واريزي به 
حساب بانكي موديان مقرر ش��ده است در مواردي كه 
مودي مدعي واريز به حساب متصل به درگاه پرداخت 
الكترونيكي بابت فعاليت غير ش��غلي خود مي باش��د، 
در صورتي كه حس��ب بررسي و رس��يدگي انجام شده 
ادعاي مودي مورد تايي��د اداره امور مالياتي قرارگيرد، 
در اين شرايط مبالغ واريزي از اين طريق )بابت فعاليت 
غيرشغلي( در محاسبه درآمد مشمول مالي�ات من�ظور 
نخ�واهد شد. بناب�راين عل�ي رغم تاكيد ق�انون مب�ني 
 بر فروش تلقي شدن وجوه واريزي به حساب متصل به 
درگ�اه پرداخ�ت الكترونيكي، سازم�ان امور مالي�اتي 
كشور به دل�يل بي اطالعي برخي اصناف از اين قانون، 
در اين بخش تمهيداتي انديشيد تا عالوه بر اجراي مفاد 

قانون، مشكلي براي فعاالن صنفي ايجاد نشود.
بهنام سرخيل، مديركل دفتر روابط عمومي و 
فرهنگ سازي مالياتي

جوابيه

مديرعاملبنياد۱۵خردادهمزمانبا
روزپزشكخبرداد

تداوم نهضت تكميل 
خوابگاه هاي دانشجويي 

دخترانه در مناطق محروم 
مديرعامل بنياد ۱۵ خرداد گفت: مهم ترين هدف اين 
بنياد در بخش سالمت، مشاركت در ارتقاي سطح كيفي 
سالمت جامعه با اقدامات گسترده و حمايت هايي است 
كه به شكل ويژه در سطوح پيشگيري از بيماري در اين 
زمينه انجام مي شود. به گزارش روابط عمومي بنياد ۱۵ 
خرداد ستاد اجرايي فرمان امام، حميدرضا عليان زادگان 
كه همزمان ب��ا روز پزش��ك، از خوابگاه هاي دخترانه 
دانش��جويي در حال احداث و همچنين آماده تحويل 
اين بنياد در دانشگاه هاي علوم پزشكي تربت حيدريه 
و قائن بازديد مي كرد، با اش��اره به احداث ۱۵ خوابگاه 
دانشجويي دخترانه از سوي اين بنياد در سراسر كشور 
اظهار داشت: در بحث خوابگاه سازي، بنياد ۱۵ خرداد 
تاكن��ون ۱۰ خوابگاه دانش��جويي را احداث و تحويل 
وزارت خانه هاي علوم و بهداشت داده است و ۵ خوابگاه 
باقي مانده نيز به زودي مورد بهره برداري قرار مي گيرند. 
زيربناي كل اين خوابگاه ها ۷۷ هزار مترمربع با گنجايش 
۳ هزار و ۳8۴ تخت است و ارزش به روز شده آنها بيش 
از ۹ هزار ميليارد ريال است. مديرعامل بنياد ۱۵ خرداد 
در ادامه به معرفي پروژه هاي »سالمت محور« اين بنياد 
پرداخت و گفت: ما در حوزه هاي مختلف پيشگيري و 
طرح هاي ملي غربالگري مشاركت جدي با دستگاه هاي 
اجرايي داريم كه به عنوان نمونه مي توان به طرح هاي 
ملي غربالگري بينايي، شنوايي و همچنين غربالگري 
اسكلتي-حركتي كودكان و نوجوانان با هدف غربالگري 
ناهنجاري هاي احتمالي، استعداديابي ورزشي، سنجش 
وضعيت اسكلتي و توده هاي عضالني و انجام تست هاي 
اوليه روان ش��ناختي ش��خصيت و هوش كودكان و 
نوجوانان مناطق كم برخوردار انجام مي شود اشاره كرد. 
وي افزود: بخش ديگري از فعاليت هاي بنياد در زمينه 
س��المت اجتماعي، حمايت از درمان زوج هاي نابارور 
است كه در قالب اين طرح تاكنون دو هزار متقاضي به 
نظام بانكي براي دريافت تسهيالت قرض الحسنه شروع 
درمان معرفي شده اند و اين تعداد تا پايان امسال به ۱۰ 

هزار نفر خواهد رسيد.

نفت ايران و بازار جهاني
در كنار س��رمايه گذاري در توليد نفت، بايد كار بر روي 
صنايع وابس��ته به نفت را نيز ادامه دهيم. امروز جهان 
در حال حركت به سمت انرژي هاي پاك و سبز است و 
شايد همين موضوع در آينده تقاضا براي نفت را كاهش 
دهد. اگر ما در صنايع وابسته به نفت تقويت شويم هم اين 
تهديد را كنار خواهيم گذاشت و هم با توليد ارزش افزوده 

بيشتر، درآمد نهايي كشور را باال خواهيم برد.

جدول نسبت هاي سود فعاليت )ضرايب( صنف فناوران رايانه
درصد كاهشنسبت سود سال 1400نسبت سود سال 1399عنوان فعاليت

40%2.21.4انواع رايانه، ماشين هاي اداري و تجهيزات جانبي- عمده فروشي )توليد داخل( 
20%3.12.5انواع رايانه، ماشين هاي اداري و تجهيزات جانبي- عمده فروشي )وارداتي( 

35%74.5انواع رايانه، ماشين هاي اداري و تجهيزات جانبي- خرده فروشي )توليد داخل( 
37%7.24.5انواع رايانه، ماشين هاي اداري و تجهيزات جانبي- خرده فروشي )وارداتي( 

24%3.32.5قطعات و لوازم يدكي انواع رايانه و ماشين هاي اداري- عمده فروشي )توليد داخل( 
36%4.73قطعات و لوازم يدكي انواع رايانه و ماشين هاي اداري-عمده فروشي )وارداتي( 

36%117قطعات و لوازم يدكي انواع رايانه و ماشين هاي اداري-خرده فروشي )توليد داخل( 
27%118قطعات و لوازم يدكي انواع رايانه و ماشين هاي اداري-خرده فروشي )وارداتي( 

نصب، راه اندازي، تعمير و نگهداري، سرويس و ارايه خدمات پشتيباني انواع رايانه 
17%3025و ماشين هاي اداري

10%2018كافي نت

ترازتجاريكشورمنفيشدخطرپرورشميگودرژئوپاركجهانيقشم!
بزرگ ترين س��ايت پرورش ميگو ب��ر روي اولين و 
بزرگ ترين ژئوپارك خاورميانه افتتاح ش��د. پرتال 
خبري استانداري هرمزگان طي يك اطالع رساني 
رس��مي خبر داده اس��ت كه در دومين روز از هفته 
دولت، اس��تاندار محترم هرمزگان به همراه يكي از 
نمايندگان مجلس، سايت پرورش ميگوي گمبرون 
را كه توسط ش��ركت مرواريد شكيل احداث شده، 
افتتاح كرد. اين سايت به عنوان بزرگ ترين سايت 
پ��رورش ميگوي اس��تان هرمزگان، متاس��فانه در 
اراضي ژئوپارك جهاني قش��م احداث ش��ده است. 
ژئوپارك جهاني قشم ثبت جهاني شده و به عنوان 
يك��ي از مهم ترين س��رمايه هاي معن��وي و زمين 

شناختي ايران مي باشد.
با وج��ود اهميت داش��تن امر توس��عه واحدهاي 
شيالت در جنوب كشور و افزايش توليد و اشتغال، 
به نظر مي رس��د حفظ و حراس��ت از سرمايه هاي 
معن��وي و اكولوژي��ك كش��ور اهميت��ي مضاعفي 
داش��ته باشد ؛ چراكه اين س��رمايه ها به نوعي جزو 
ميراث بشري محس��وب مي شود و به همين سبب 
 از س��وي مجامع جهاني ني��ز موردتوجه و مراقبت 

قرار مي گيرند  .
در كنار اين امر، ظرفيت ژئوسايت هاي جزيره قشم 
در بخش گردش��گري مي تواند ب��راي خلق فرصت 
ش��غلي بوميان منطقه و افزايش درآمد آنها بيش از 

بخش شيالت مدنظر قرار گيرد.
چند سال اس��ت به جهت عدم توجه دستگاه هايي 
نظير جهاد كشاورزي اس��تان هرمزگان به اهميت 
حف��ظ مي��راث جهاني ژئوپ��ارك جزيره قش��م و 
واگذاري اراضي به اش��خاص جه��ت ايجاد مزارع 
پرورش ميگو تبديل به يك موضوع پرچالش شده 
است و در اين راستا، احداث و افتتاح مركز پرورش 
ميگو گمبرون كه از سوي سازمان منطقه آزاد قشم 
و مديريت ژئوپارك جهاني قشم هيچ گونه مجوزي 
دريافت نكرده اس��ت، نش��ان از ناهماهنگي شديد 
دستگاه هاي اجرايي استان و هدر رفت سرمايه هاي 

معنوي و مادي كشور مي باشد.
حال در اي��ن موضوع ج��اي وزير محت��رم ميراث 
 فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي كشور خالي 
اس��ت؛ وزيري كه اصرار دارد ب��اور كنيم از همه جا 
و همه چي��ز خبر دارد؛ اما ب��ه بزرگ ترين ژئوپارك 

خاورميانه، آب مي بندند، ولي ايشان خبر ندارند  ؟!
جناب آقاي ضرغامي عزيز؛ اگر ايران با همه فشارها 
و تحريم ه��اي دولت هاي اس��تكباري هنوز س��رپا 
ايس��تاده اس��ت، به دليل تكيه اين ملت و كشور به 
ميراث فرهنگي، تمدني و جغرافيايي اش مي باشد، 
پس حداقل اگر نمي توانيد از اين سرمايه هاي مهم 
و بزرگ اس��تفاده بهينه كنيد، اجازه ندهيد عده اي 

براي رسيدن به مطامع شخصي آنها را نابود كنند.

رييس گمرك در نشست خبري خود با برخي خبرنگاران در 
مورد تجارت خارجي پنج ماهه سال جاري توضيح داد: وزن 
صادرات كاالهاي غيرنفتي در اين مدت بالغ بر ۴۴ ميليون 
تن به ارزش ۲۰ ميليارد و ۹۲۴ ميليون دالر بوده كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته با كاهش ۳.۵ درصدي در وزن و 
افزايش ۲۱.۳۲ درصدي در ارزش دالري مواجه بوده است.

به گزارش ايسنا: رييس كل گمرك ادامه داد: ميزان واردات 
نيز با كاهش 8.۵۳ تني در وزن و افزايش ۱۹.۶۵ دالري در 
ارزش مواجه بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۴ 
ميليون تن در وزن و ۲۱ ميليارد و ۶۶۵ ميليون دالر رسيده 

است كه نشان مي دهد تراز تجاري منفي شده است.
مقدس��ي در مورد اقالم عمده صادراتي و وارداتي توضيح 
داد: عمده اقالم صادرات پروپان مايع، متانپل، پلي اتيلن، 
شمش آهن و فوالد و عمده اقالم وارداتي گندم، برنج، ذرت 
دامي، دانه س��ويا، گوشي تلفن همراه، شكر تصفيه شده، 

روغن بوده است.
رييس كل گمرك ايران با تاكيد بر اينكه واردات گوشي در 
رتبه نخست واردات قرار دارد، گفت: در پنج ماهه نخست 
واردات آيفون نداشتيم.  اين مقام دولتي در پاسخ به سوالي 
در مورد واردات تلفن همراه باالي ۶۰۰ دالر نيز اظهار كرد: 
در چهار ماهه نخست سال جاري ۱۶۶ هزار دستگاه تلفن 
همراه باالي ۶۰۰ دالر به كشور وارد شده است. البته بحث 

حقوق ورودي آنها مطرح است.
وي همچنين در مورد خودروهاي دپو ش��ده در گمرك 

نيز توضيح داد: موضوع ثبت سفارش جعلي اين خودروها 
مطرح است كه همه موارد اخيرا تعيين تكليف شده است 
و به فروش خواهند رسيد. در واقع مرجع قضايي درحال 

تعيين تكليف آن است.
وي همچنين در پاس��خ به س��والي در مورد اس��تفاده از 
خودروهاي دپو شده در مدت جام جهاني در منطقه آزاد 
كيش گفت: از اين موضوع اطالع ندارم، اما ورود اكثر اين 
خودروها به دليل اينكه باالي ۲۵۰۰ س��ي سي يا ساخت 

كشور خاصي هستند به كشور ممنوع است.
اين مقام دولتي، در مورد اينكه گفته مي ش��ود تجهيزات 
برخي خودروها دزديده ش��ده است، عنوان كرد: با توجه 
به ش��رح وظايف گمرك، اين نهاد انباردار نيست و مرجع 
تحويل گيرنده است. من دزدي را تاييد نمي كنم و تاكنون 

شكايتي مبني بر اين نداشتيم.
وي در مورد واردات كاال نيز اظهار كرد: گمرك آمادگي الزم 
براي ورود خودروهاي خارجي را دارد. سقف آن يك ميليارد 
دالر است. اگر ۱۰ هزار يورو باشند ۱۰۰ هزار خودرو و اگر ۲۰ 
هزار يورو باشند ۵۰ هزار خودرو وارد شده و از طريق بورس 
كاال عرضه خواهند شد.رييس كل گمرك ايران در ادامه در 
مورد آخرين وضعيت كاالهاي اساسي در گمرك توضيح 
داد: ۳.۵ ميليون تن كاالي اساسي در بنادر، ۵۰۰ هزار تن در 
اسكله ها، يك ميليون تن در لنگرگاه ها و جمعا پنج ميليون 
تن كاالي اساسي در گمرك است كه تشريفات آنها درحال 

انجام بوده و هيچ نگراني اي وجود ندارد.
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خبرروز

توقيف شناور حامل ۱۰۰ ميليارد كاالي قاچاق
فرمانده مرزباني استان بوشهر از توقيف ۲ شناور و كشف بيش از ۱۰۰ ميليارد ريال كاالي قاچاق در بندر گناوه خبر داد. سرهنگ 
يداله شرفي گفت: مرزبانان درياباني گناوه در راستاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با كسب خبري مبني بر ورود كاالي قاچاق و ممنوعه 
توسط ۲ شناور باري در حوزه مرزهاي آبي استان، بالفاصله نسبت به توقيف آنها اقدام كردند. او افزود: مرزبانان در بازديد از شناورهاي 
توقيفي، موفق شدند ۹ عدد گيربكس خودروي سبك، ۴ دستگاه موتور خودرو، ۳۰ طاقه پارچه، ۲۱۲ عدد لوازم برقي و آشپزخانه، 
۳ هزار عدد لوازم خرازي، ۶ هزار و ۸۶۱ عدد لوازم آرايشي و بهداشتي و صدها قلم كاالي قاچاق را كشف كنند. همچنين ۴ متهم در 
اين زمينه دستگير شدند. ارزش كاالهاي مكشوفه طبق نظريه كارشناسان مربوطه، ۱۰۷ ميليارد و ۳۵۲ ميليون ريال برآورد شد.

ادامهازصفحهاول

 نبود خودباوري؛
مانع اصلي پيشرفت  

 خود بروز مي دهد هر سه اينها در زمره بيماري هاي 
روح��ي پنهان در عصر حاضر مطالعه مي ش��وند اما 
درمان و راهكارهاي آنها ممكن اس��ت شبيه به هم 
نباش��د و تجربه هر فرد با فردي ديگر در اين زمينه 
تفاوت معناداري داشته باشد. اما تا جايي كه مي دانيم 
ريشه ها و عالئم و موارد تشديد كننده در اين بيماري ها 
نزديك به هم هستند. وقتي قدرتي براي كنترل اين 
احساس وجود نداشته باشد و بي آنكه بدانيم در حال 
رشد نيز باشد بديهي است كه اين موضوع مي تواند 
زندگي روزمره ما را دستخوش تغييرات منفي و گاهي 
حتي خطرناك كند. اگر مي خواهيم در اين باره دست 
به كاري بزنيم و خود را درمان كنيم، قدم اول اين است 
كه از مقايس��ه خودمان با ديگران دس��ت برداريم. با 
 خودمان ماليم تر باشيم. انتظارات بي جا از شرايط مان 
نداشته باشيم. به پيشرفت مرحله اي راضي شويم و با 
شجاعت چالش هاي زندگي را از سر راه برداريم. درجا 
نزنيم و با وجود همين مشكالت حركت كنيم. بيكار و 
بي انگيزه نمانيم. حتي اگر فكر مي كنيم توانايي حل 
مشكلي را نداريم درباره آن مطالعه كنيم. درباره آن 
برنامه ريزي و فكر كنيم به اين صورت حركتي انجام 
ش��ده كه مي تواند ثمر بخش باشد. مشاوره گرفتن 
همچنان بهترين راهكار است. مشاور به شما كمك 
مي كند آنچه هستيد را به درستي ببينيد و دست از 

خودكم بيني افراطي برداريد.

 فقر مدرن؛ محروميت 
از اينترنت

 اين ميدان مس��ابقه دهي. بس��ياري از كشورها در 
برنامه توسعه شان روي اينترنت حساب باز كرده اند. 
در كش��وري مثل ويتنام دولت در بس��ياري از نقاط 
ش��هر به ش��هروندانش اينترنت راي��گان مي دهد و 
به خصوص جوان ها در آن نقاط جمع مي شوند و كار 
مي كنند. اما در ايران ترس��ي از پديده هاي نو وجود 
دارد و تصميم گيري ها به جاي تحليل هاي واقع بينانه 
براساس اين ترس گرفته مي ش��ود. اين ترس ما را از 
ديدن امكاناتي كه يك فناوري نو عرضه مي كند، محروم 
مي كند. درحالي كه اگر مي خواهيم در دنياي مدرن 
جايي داشته باش��يم بايد ياد بگيريم چطور با وجود 
آسيب هايي كه ممكن است اين جهان داشته باشد 
خود را مديريت كنيم و به بچه ها مهارت هايي بياموزيم 
كه دچار آس��يب نشوند. اين مس��ووليت   خود افراد، 
خانواده ها و تشكل هاي محلي است كه با امكاناتي كه 
دولت فراهم مي كند اين مخاطرات را مديريت كنند. 
عموم كشورهاي در حال توسعه جامعه را به استفاده 
از اينترنت ترغيب مي كنند، چون عصر جديدي در 
حيات بشر شروع شده: اگر نتوانيم استفاده كنيم عقب 
مي مانيم و ممكن است نتوانيم عقب افتادگي را جبران 
كنيم. سرعت رشد فناوري بي نظير است و بايد خيلي 

هوشيار بود تا كشور عقب نيفتد.

رويداد

سايه در خاك وطن آرام گرفت

باالخره بعد از اما و اگرهاي بس��يار پيكر »هوش��نگ 
ابتهاج« چهارش��نبه ش��ب از آلمان به ايران رسيد. 
روز پنجش��نبه پيك��ر او به خانه اش در ته��ران برده 
ش��د تا در زير درخ��ت ارغوانش بر او نم��از بخوانند. 
»هوش��نگ ابتهاج« كه نام كاملش » امير هوشنگ 
ابتهاج سمعيي گيالني« بود در تاريخ ۶ اسفند ۱۳۰۶ 
چش��م به جهان گش��ود و در ۱۹ مرداد م��اه ۱۴۰۱ 
چشم از جهان فرو بست. تخلص او در شعر سايه بود، 
خودش تعريف جالبي از انتخاب اين تخلص داشت و 
مي گفت: »حروف و كلمات براي من رنگ دارند: »ر« 
خاكستري، »گ« نارنجي و »ج« سياه است. يا كلمات 
برايم س��رد و گرم اند: س��ايه كلمه اي »سرد« است، 
گالبي كلمه اي »گرم«. به گماِن من در كلمه سايه يك 
مقدار آرامش و خجالتي بودن و فروتني و بي آزاربودن 
هس��ت؛ اينها براي من جالب بود و ب��ا طبيعت من 
مي ساخت. خود كلمه سايه از نظر حروف الفبا حروف 
نرِم بدون ادعايي اس��ت. در آن نوعي افسوس است و 
ذات معناي اين كلمه، نوعي افتادگي دارد در مقابِل 
خش��ونت و حتي مي شود گفت وقاحت.« حاال سايه 
ديگر نيست، تابس��تانمان را بي سايه بايد بگذرانيم و 
به روزهاي آخر برس��انيم، او ح��اال در خاك وطن در 
س��رزمين مادري اش آرام گرفته، سايه همانطور كه 
مي گفت پر از فروتني بود. پر از افتادگي بود، كسي را 
نمي آزرد، فرياد نمي زد، تمام حرفش شعرهايش بود، 
تمام تالش��ش كتاب هايش بود. صدايي گرم داشت 
براي خواندن شعرهايي كه مي سرود. از وقتي به آلمان 
عزيمت كرد، تنها آرزويش بازگشت به ايران بود، حتي 
بعد از مرگ. به همين خاطر سايه خاموش را به ايران 

بازگرداندند تا در شهر دوست داشتني اش »رشت« 
آرام بگيرد. صداي او اما هيچ وقت خاموش نمي شود، 
شعرهايي كه خوانده، فيلم ها و مصاحبه هايي كه از او 
هست، سايه را تا ابد در گوشه دنج قلب ايراني ها زنده 
نگه مي دارد همانطور كه خسرو آواز ايران را زنده نگه 
داشته است. كسي سايه را فراموش نمي كند، همانطور 
كه محمدرضا شجريان را، همانطور كه ديگربزرگان 
شعر و ادب و آواز اين سرزمين را. اما دريغ ما از اين است 
كه ديگر امثال آنها را نخواهيم داشت. چه كسي براي 
ما »هوشنگ ابتهاج« مي شود. چه كسي ممكن است 

آن طور كه او ارغوان را مي ديد ببيند. 
ارغوان، 

شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟

آفتابي ست هوا؟
يا گرفته است هنوز؟

من در اين گوشه كه از جهان بيرون است
آفتابي به سرم نيست
از بهاران خبرم نيست

آنچه مي بينم ديوار است
آه اين سخت سياه

آن چنان نزديك است
كه چو بر مي كشم از سينه نفس

نفسم را بر مي گرداند
...

چه كسي مانند »هوش��نگ ابتهاج« مي توانست در 
پاس��خ به س��وال »از زندگي راضي هستي؟« چنين 
پاس��خ زيبايي بدهد: »فوق العاده؛ من اين شانس را 

پيدا كردم كه سمفوني نهم بتهوون را بشنوم. اين ميز 
مي تواند بگويد من آواز ابوعطاي شجريان و در نظربازي 
ما بي خبران حيرانند را شنيدم؟ كجا مي توانستم اينها 
را بش��نوم جز در زندگي.« به همين خاطر است كه 
مي گوييم ديگر مانند او را نخواهيم داشت، نگاهي كه 
سايه به زندگي داشت آنقدر ژرف و عميق و زيبا بود كه 
جهان بيني هر انسان ديگري را مي توانست كامل كند. 

   ابتهاج در خانه
حاال اما تن س��ايه در خاك وط��ن آرام گرفت. روز 
شنبه ۵ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۹ و ۴۵ دقيقه صبح 
سايه براي هميشه در سرزمين مادري اش ماندگار 
شد. ديگر نه رنج غربت مي كش��د و نه درد دوري از 
وطن. او ۹۴ سال زندگي كرد و چه چيزي زيباترين 
از اينك��ه از لحظه لحظه زندگ��ي اش لذت برده كه 
مي گويد فوق العاده از آن راضي است. چه كسي مثل 

او مي توانست اينگونه به زندگي نگاه كند. 

   افتخار ما
ح��اال اما ما مي توانيم به اي��ن افتخار كنيم كه هم 
عصر انساني چون او بوده ايم، مي توانيم به افتخار 
كنيم كه ما هم كتاب »حافظ به س��عي سايه« را 
خوانده ايم، مي توانيم به اين افتخار كنيم كه ما هم 
مثل سايه صداي خس��رو آواز ايران را شنيده ايم. 
مي توانيم جهان بيني مان را تغيير دهيم. هر چند 
تالشي بيهوده است، چون او تمام اينها را با گوشت 
و پوس��ت و اس��تخوانش حس كرده بود، او عاشق 
حافظ بود، او عاشق موسيقي كالسيك و بود و ما...

واكنش آموزش و پرورش به گزارش تعادل
درپ�يدرجگزارش�يدرب�ارهنح�وهاج�راي
رتبهبنديمعلمان،معاونتبرنامهريزيوتوسعه
منابعوزارتآموزشوپرورشپاسخيبهدفتر
روزنامهارسالكردهكهعینامنتشرميشود.

مديرمسوول محترم روزنامه تعادل
با سالم و احترام؛ 

 در پاس��خ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاريخ 
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ باعنوان»اج��راي قانون يا دور زدن 
آن« پاسخ معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت 

آموزش و پرورش را به استحضار مي رساند: 
 قان��ون نظ��ام رتبه بن��دي معلم��ان مص��وب 
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مجل��س ش��وراي اس��المي و 
 آيين نام��ه اجراي��ي موضوع تصويب نامه ش��ماره
 ۵۹۴۲۶/ت۵۹۷۹۴ ب��ه تاري��خ۱۴۰۱/۴/۱۲ ب��ه 
 منظور اج��راي صحيح آن قان��ون، طي اصالحيه
 ۸۱۸۴۳/ت۶۰۱۵۱ه  به تاريخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هيات 
محترم وزيران براس��اس راهكارهاي سند تحول 

بنيادين آموزش و پرورش و در اجراي سياست هاي 
كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و براساس 
راهكارهاي اسناد فرادستي تنها با هدف ايجاد انگيزه 
براي ارتقاء سطح كيفيت آموزشي، افزايش انگيزه، 
بروز خالقيت و نوآوي و ارتقاي كيفيت نظام تعليم و 
تربيت براساس الگوي شايستگي، نتايج عملكردي 
و رويكرد رقابتي مطابق آيين نامه اجرايي رتبه بندي 
معلمان تصويب و از تاريخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ در حال اجرا 
مي باشد، علي ايحال مش��مولين قانون رتبه بندي 
معلمان مطابق آيين نامه اجرايي مي توانند در سامانه 
الكترونيكيhttps://rtb.medu.ir  كه از تاريخ 
۱۴۰۱/۵/۲۶ فعال شده است مراجعه و مستندات 
الزم جهت برخ��ورداري از قان��ون رتبه معلمان را 
بارگذاري نمايند.  خواهشمنداست دستور فرماييد 
طبق قانون مطبوعات و رس��انه ها نس��بت به درج 
جوابيه اين مركز در همان صفحه و با همان قلم اقدام 

الزم صورت گيرد.

جوابیه

ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي زير ۵۰  درصد
استاد اپيدميولوژي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي با بيان اينكه تصوير روشني از گردش كرونا 
وجود ندارد، گفت: علي رغم كاهش در موارد مرگ، 
احتمال بازگشت اپيدمي وجود دارد. حميد سوري 
با اشاره به كاهش موارد كرونا اظهار كرد: اين روند 
كاهش��ي عمدتا در م��وارد مرگ رخ داده اس��ت. 
درست اس��ت كه موارد مرگ نيز خود تابع موارد 
ابتال و بستري است اما با اين حال تصوير روشني 
از گردش وي��روس در جامعه به ما ارايه نمي دهد. 
آنچه ما مي دانيم ش��دت بيماري زايي ويروس در 
كشور كم ش��ده و بر همين اس��اس موارد مرگ 
آن نيز كاهش داشته اس��ت. او افزود: براي اينكه 
بتوانيم قضاوت روشني از بيماري كرونا در جامعه 
داشته باشيم نياز داريم كه موارد مبتال را در جامعه 
نگاه كنيم. االن بر اس��اس برخي ش��اخص هاي 
اپيدميولوژيكي روند كاهش را مشاهده نمي كنيم، 
بلكه با يك روند ثابت به همراه يك سري نوسانات 
جزئي مواجه هستيم. سوري ادامه داد: در مراسم ها 
و رخداده��اي پي��ش رو، بازگش��ايي م��دارس و 
دانش��گاه ها اگر رعايت موارد پيشگيرانه صورت 
نگيرد ممكن است احتمال خيزش مجدد اپيدمي 
وجود داشته باشد، مگر اينكه شاخص هاي مربوط 
به ويروس تغيير اساس��ي پيدا كن��د به طور مثال 
جهش ه��اي مربوط ب��ه آن به گونه اي باش��د كه 
ش��دت بيماري زايي و قدرت انتقال آن را كاهش 
دهند. اين اپيدميولوژيس��ت يادآور شد: نكته اي 
كه در مورد واكسيناس��يون وجود دارد اين است 
افرادي كه تاكنون واكس��ن تزريق نكرده اند ديگر 

به آنها توصي��ه نمي كنند واكس��ن تزريق كنند. 
اين افراد ۲ تا ۳ درصد جمعيت جهان را تش��كيل 
مي دهند و در كش��ور ما نيز اين جمعيت بين ۱۰ 
تا ۱۵ درصد هس��تند. در همين راس��تا كشورها 
بايد تمركز خ��ود را بر روي محافظت از گروه هاي 
پرخطر كه ش��انس مرگ و بستري در آنها بيشتر 
است بگذارند البته اين كار هم مستلزم اين است 
كه وضعيت ايمني اين گروه ها را بسنجيم و بدانيم 
كه آيا نياز به واكس��ن هاي بوس��تر دارند يا خير؟ 
عضو هيات علمي دانش��گاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي يادآور ش��د: با در نظر گرفتن شاخص ها، 
ع��دم رعايت پروتكل ها و همچني��ن رويدادهاي 
پيش رو همچنان شرايط شكننده اي را براي كرونا 
در ايران پيش بيني مي كنيم. او ادامه داد: در حال 
حاضر ميزان پروتكل هاي بهداشتي زير ۵۰ درصد 
است و از آن سو فاصله گذاري اجتماعي نيز رعايت 
نمي شود، بر همين اساس شرايط براي گروه هاي 
پرخطري كه مي خواهند در اين مراسم ها شركت 

كنند، بسيار خطرناك است.

رويخطخبر

گليماندگار|
 اين روزها اگر براي خريد س��رم و برخي 
داروها گذرتان به داروخانه افتاده باشد، 
حتما با دست خالي برگشته ايد. ديگر داروهاي داخلي 
هم س��خت پيدا مي ش��وند و اين در حالي است كه 
مسووالن سازمان غذا و دارو مدام در حال تكذيب خبر 
كمبود دارو هستند در حالي كه واقعيت چيز ديگري 
را نشان مي دهد. كافي است يك نفر به يك اسهال و 
استفراغ ساده مبتال ش��ود، نه از سرم در داروخانه ها 
خبري هست و نه از داروهايي كه بايد براي كنترل آن 
تزريق كند. در واقع مساله ديگر از داروهاي بيماران 
خاص گذش��ته و به داروهايي رسيده كه قبال در هر 
داروخانه اي پيدا مي ش��د و در دس��ترس مردم بود. 
در بس��ياري از مواقع مس��ووالن سعي مي كنند اين 
مشكل را به گردن خود درماني مردم بيندازند و البته 
به داروخانه ها هم اعالم شده كه به هيچ عنوان سرم 
را بدون نسخه پزش��ك به كسي نفروشند اما مساله 
اينجاست كه اصال س��رمي وجود ندارد كه فروخته 
شود. اين اتفاق يك بار ديگر هم در زمان پيك كرونا رخ 
داد و آن موقع مساله به غافلگيري مسووالن در زمينه 
كرونا و افزايش ناگهاني تعداد بيماران و عدم هماهنگي 
توزيع ربط داده ش��د اما حاال در شرايطي كه پاندمي 
كرونا كنترل شده است و ديگر از ابتالي ۴ رقمي روزانه 
و مرگ و ميرهاي ۳ رقمي خبري نيس��ت، چرا يك 
داروي ساده مانند سرم بايد در داروخانه كمياب شود.

   اولين اظهارات در مورد كمبود دارو
۳۱ خرداد م��اه بود كه نايب رييس اول س��نديكاي 
صاحبان صنايع داروهاي انس��اني اي��ران، از كمبود 
۳۰۰ تا ۴۰۰ قل��م دارو در تيرماه خبر داد. خبري كه 
البته واكنش هايي را به دنبال داشت، اما چرا اين مقام 

مسوول چنين اظهارنظري را مطرح كرد؟
از وقت��ي كه خب��ر ح��ذف ارز دارو مطرح ش��د، 
زمزمه هايي در مورد خارج شدن برخي شركت هاي 
داروسازي از چرخه توليد بر سر زبان ها افتاد. چرا 

كه ديگر واردات مواد اوليه با ارز آزاد براي آنها صرفه 
اقتصادي نداشت و البته قيمت ها هم جوري سر به 
فلك مي كشيد كه مردم توان خريد داروهاي توليد 
ش��ده داخلي را هم نداشتند. هر چند كه بعد از آن 
بارها و بارها حذف ارز دارو از سوي مقامات مختلف 
تكذيب ش��د اما آنچه كه بر جا ماند، افزايش چند 
برابري قيمت ه��اي دارو چه داخلي و چه خارجي 
ب��ود.  اين در حالي بود كه هم��ان نايب رييس اول 
سنديكاهاي صاحبان صنايع دارويي به اين موضوع 
اذعان كرده و اعالم ك��رد كه در حال حاضر برخي 
از شركت هاي توليد دارو با نيمي از ظرفيت و توان 

خود مشغول به كار هستند. 

   سرگرداني بيماران و افزايش رنج بيماري 
پرهام سلوكي، داروساز در رابطه با كمبود دارو در 
داروخانه ها به »تعادل« مي گويد: متاس��فانه اين 
امر واقعيت دارد، ما االن حتي در تامين سرم مورد 
نياز بيماران هم با مشكل مواجه هستيم، بسياري 
از مس��ووالن به بيماران و به خص��وص به بيماران 
خاص مي گويند ك��ه از داروهاي س��اخت داخل 
استفاده كنند، اما مساله اينجاست كه اين داروها 
هم كمياب ش��ده اند، به اين علت كه شركت هاي 
دارويي ما مشكالت زيادي براي تامين مواد اوليه 
و البته ترخيص آن مواجه هس��تند. به جاي اينكه 
ما شرايط را براي توليد كنندگان دارو آسان كنيم 
روز به روز بيشتر سختگيري مي كنيم و اين مساله 

در نهايت به ضرر بيماران تمام مي شود.
او مي افزايد: رنج بيماري كم نيست، كه حاال براي 
پيدا كردن دارو هم مردم باي��د از اين داروخانه به 
آن داروخان��ه بروند، در نهايت ه��م خيلي از افراد 
براي اينكه جان عزيزانش��ان ب��ه خطر نيفتد براي 
پي��دا ك��ردن دارو راهي بازار س��ياه ناصرخس��رو 
مي ش��وند، همين ن��وع عملكرد مس��ووالن باعث 
ش��ده تا اين بازار هيچ وقت جمع نشود و همچنان 
افراد س��ودجو با فروش داروه��اي تقلبي و تاريخ 

مصرف گذش��ته جان بيماران را به خطر بيندازند. 
اين داروس��از اظهار مي دارد: اگر هر داروي مورد نياز 
بيماران در داروخانه ها وجود داشته باشد، اگر وزارت 
بهداش��ت و درمان با درايت ليست بيماران خاص را 
تنظيم كرده و داروهاي مورد نياز آنها را به ميزان الزم 
به داروخانه هاي مربوط��ه بدهد، اگر روند توليد دارو 
در كشور درست باشد، ديگر مردم نيازي به بازار سياه 
ندارند و ناصر خسرو به خودي خود از بين خواهد رفت. 
اما تا وقتي بيماراني هستند كه براي تامين دارو به اين 
بازار مراجعه مي كنند چون داروي مورد نظرشان را در 
داروخانه ها پيدا نمي كنند، ناصر خسرو هم به حيات 

مخرب خود ادامه خواهد داد.

   ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده 
در ترخيص مواد اوليه

از س��وي ديگرعضو هيات مديره انجمن داروسازان 
ته��ران برخ��ي چالش ه��اي جامعه داروس��ازي و 
داروخانه هاي كش��ور را برش��مرد و گفت: تامين ۹ 
درصد ماليات بر ارزش افزوده در ترخيص مواد اوليه، 
براي توليدكنندگان دارو چالش جديدي اس��ت كه 
با توجه به بزرگ ب��ودن نقدينگي مورد انتظار، الزم 
اس��ت تمهيدات الزم در اين زمين��ه صورت گيرد. 
دكتر شهاب الدين جنيدي جعفري افزود: در بحث 
توليد دارو و صنايع داروسازي، در حال حاضر تامين 
۹ درصد ماليات ب��ر ارزش افزوده در ترخيص، براي 
توليد كنن��دگان چالش جديدي اس��ت كه با توجه 
به بزرگ ب��ودن نقدينگي مورد انتظ��ار، يا به دليل 
محدوديت منابع مالي توليدكنندگان امكان ترخيص 
كاال وجود ن��دارد يا اين فرايند ترخي��ص را زمان بر 
مي كند كه مي تواند ب��ه اختالل در فرايند ترخيص 
مواد اوليه منجر ش��ود و در نهايت مي تواند زنجيره 
تامين را با مش��كل مواجه كند. او با اشاره به برخي 
چالش هاي پاسخ داده نش��ده در بحث داروخانه ها 
گفت: اميد است با بازنگري در آيين نامه داروخانه ها 
تغيي��رات مثبتي را در جهت اراي��ه خدمت بهتر به 

بيماران و ذينفعان داشته باشيم. در بستر پلتفرم ها، 
توزيع دارو كه كامال در تضاد با قوانين باالدستي است، 

اتفاق افتاد و به نظر مي رسد الزم است اصالح شود.

   نگراني داروخانه ها از طرح دارويار
جنيدي به اج��راي ط��رح داروي��اري و انتقال ارز 
ترجيحي دارو به بيمه ها نيز اشاره كرد و گفت: اين 
طرح تصميمي بود كه بايد گرفته مي ش��د و در اين 
زمينه به نظر مي رسد مخالفتي از طرف هيچ كدام 
از حوزه هاي داروس��ازي وجود ندارد. اما همكاران 
داروخان��ه دار برخي نگراني هاي��ي دارند كه آن هم 
به دليل اين اس��ت كه معموال طرح هايي كه توسط 
وزارت بهداش��ت در ادوار گذش��ته اتفاق  افتاده، در 
بسياري از آنها تمام جوانب ديده مي شود و فقط در 
مرحله داروخانه اس��ت كه مي بينيم داروخانه ها با 
چالش جديدي مواجه مي شوند. به عنوان مثال در 
بحث نظام ارجاع و پزشك خانواده، در طرح تحول 
سالمت و بحث اخير نسخ الكترونيك كه البته هنوز 
چندان به اتمام نرس��يده، بسياري از زحمات نسخ 
الكتروني��ك همچنان بر عهده داروخانه هاس��ت و 
به جهت تبديل نس��خ دستي به نس��خ الكترونيك 

داروخانه ها مجبورند منابعي را هزينه كنند. او در اين 
باره افزود: تبديل نسخ كاغذي به نسخه الكترونيك 
در داروخانه ها، عالوه بر آنكه زمان بر اس��ت، اصال از 
وظايف ذاتي داروخانه نيس��ت. از اواس��ط زمستان 
گذشته تا به االن همچنان اين موضوع غيرمشخص 
است و به ش��كل يك روال عادي دارد پيش مي رود 
و قرار نبود در تبديل نس��خ اطبا كه كاغذي نوشته 
مي ش��ود به الكترونيك، داروخانه ها اقدامي كنند. 
جنيدي اف��زود: در مجموع در رابطه با طرح دارويار 
اين نگراني را داريم كه با توجه به بزرگ شدن ريالي 
س��بد دارويي، اگر تامين منابع الزم اتفاق نيفتد و 
به موقع منابع مال��ي از طرف مجموعه هاي مرتبط 
به س��ازمان هاي بيمه گر اتفاق نيفت��د و بيمه ها به 
داروخانه ها پرداخت نكنن��د، طبيعتا اين مي تواند 
در رون��د ارايه خدمات داروي��ي و امكان خريد دارو 
براي داروخانه ها و ارايه به مردم اختالل ايجاد كند. 
بنابراين اميدواريم هم اين مي��زان نقدينگي مورد 
تصور از االن مشخص ش��ود و هم نحوه بازپرداخت 
معين باشد كه همكاران داروساز ما بتوانند با آرامش 
خاط��ر رضايت بيم��اران را فراهم كنن��د و به ارايه 

خدمات دارويي خود در داروخانه مشغول شوند.

   طرح دارويار به كجا رسيد
طرح هاي ضربتي همانق��در زود و پر هياهو كه وارد 
مي ش��وند به همان ميزان هم زود و بي سر و صدا از 
گردونه خارج مي ش��وند، اين طرح ق��رار بود از اول 
مرداد ماه اجرايي ش��ود اما هنوز هيچ اتفاقي در اين 
زمينه رخ نداده اس��ت، مشكل بزرگ اينجاست كه 
وقتي دولت تعه��دات خود به بيمه ه��ا را پرداخت 
نمي كن��د، از آن س��و بيمه ها هم تعه��دات خود به 
داروخانه ها و بيمارس��تان ها و پزشكان را پرداخت 
نمي كنند، كه همين امر باعث مي شود تا بسياري از 
مراكز درماني قرارداد خود را با بيمه ها تمديد نكنند، 
چطور مي توان به اجرايي شدن طرح دارويار اميدوار 
بود. در حال حاضر بسياري از داروهايي كه به عنوان 
در دسترس ترين داروها به شمار مي آمدند از پوشش 
بيمه خارج شده اند چه برسد به داروهايي كه مردم 
هميشه براي تهيه آنها با مشكل مواجه بوده اند. حال 
اگر قرار باش��د طرح دارويار هم به همان گونه اي كه 
در مورد انجام تعهدات بيمه ها در برابر داروخانه ها و 
مراكز درماني اجرا شده اجرايي شود قطعا هيچ كدام 
از اين مراكز از آن استقبال نخواهند كرد. به هر حال 

هنوز هم تكليف اين طرح روشن نيست.

گزارش

كمبود دارو؛ خبري واقعي كه مدام تكذيب مي شود

تامين داروي بيماران؛ پايان حيات مخرب ناصر خسرو
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