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يادداشت- 1

آينده تجاري ايران و چين
ما بايد در نظر داش��ته باشيم 
كه اقتصاد ما به شكل طبيعي 
شريك تجاري چين به شمار 
مي رود. ما در حوزه هايي مانند 
نفت، پتروشيمي، محصوالت 
معدني و برخي لوازم مصرفي 
توليد كنن��ده و صادر كننده به 
حساب مي آييم و اين در حالي 
است كه چين وارد كننده بزرگ بسياري از اين محصوالت 
است به همين دليل است كه ايران براي سال هاي طوالني 
در منطقه ش��ريك اصلي تجاري چين بوده هر چند در 
سال هاي گذشته متاسفانه اين جايگاه از دست رفته است.

با وجود آنكه مس��ووالن دولت چين از رييس جمهوري 
گرفته تا وزير خارجه و مقامات اقتصادي بارها اعالم كرده اند 
كه با هرگونه تحريم ايران از سوي امريكا مخالف هستند و 
با آن همراهي نمي كنند اما اقتصاد مختصات خاص خود 
را دارد. براي مثال يك ش��ركت چيني كه اپراتور يكي از 
بنادر بزرگ چين به حساب مي آيد به شكل همزمان در 
۱۸ بندر ديگر دنيا نيز فعاليت رسمي دارد. اگر در شرايط 
تحريم اين شركت حضور كشتي ايراني را بپذيرد تحت 
تاثير تحريم ها قرار گرفته و فعاليت اش در تمام بنادر دنيا 
نيز با مشكل مواجه مي شود. از اين رو اين طبيعي است كه 
برخي شركت هاي اقتصادي مزايا و سود خود را در اولويت 
قرار دهند و نمي توان از دولت چين نيز انتظار داشت كه به 
چنين مسائلي ورود كند. با اين وجود چين در اين سال ها 
همراهي خود با اقتصاد ما را نشان داده است. در سال ۲۰۱۴ 
ميزان تبادل تجاري ما با چين حدود ۵۱ ميليارد دالر بود، 
اما اين عدد امروز به ۳۰ ميليارد دالر رسيده كه كاهشي 
حدودا ۴۰ درصدي را نش��ان مي دهد. اين در حالي است 
كه س��هم چين از تجارت ايران در سال ۲۰۱۴ حدودا ۲۰ 
درصد بود اما امروز اين سهم به مرز ۳۰ درصد رسيده است. 
به اين ترتيب هر چند كه ارزش تجارت كاهش يافته، اما 
سهم چين در اقتصاد ايران گسترش پيدا كرده است. هر 
چند در طول سال هاي گذشته كشورهاي مختلفي در روند 
مذاكرات هسته اي ايران حضور داشته اند اما در واقعيت آنچه 
ادامه در صفحه 3 كه به...  

مجيدرضا حريري

»تعادل«بررسيميكند

رالي خودرو  در بورس

يادداشت-3يادداشت-2

 پوسته اي خالي 
از مناطق آزاد

 زنانه شدن اعتياد
افزايش آسيب هاي اجتماعي

مناط��ق  محدوديت ه��اي 
آزاد كشور نس��بت به ۱۰سال 
گذشته بسيار زياد شده است؛ 
اين محدوديت ها در حوزه هاي 
مختلف حكمراني، اقتصادي 
و... اتفاق مي افتد. يكسري اصول 
درباره اين مناطق وجود دارد كه 
در واقع قانون تشكيل مناطق 
آزاد است و اس��اس اين مناطق محسوب مي شود. مزيت 
مناطق آزاد نيز همين قوانين خاص و مترقي اس��ت، اما 
متاسفانه بس��ياري از مزيت ها و اصول در شرايط فعلي از 
بين رفته است . اگر بخواهيم وضعيت كنوني مناطق آزاد را 
نسبت به ۱۰سال گذشته يا در قياس با زمان تاسيس اين 
مناطق بررسي كنيم، خواهيم ديد كه به طور كلي مشوق ها 
و مزيت ها كم و محدود ش��ده اند، از جمله ورود كاال كه به 
مناطق آزاد ممنوع شده است؛ در صورتي كه واردات كاال 
به اين مناطق هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي نداشت، 
به جز كاالهاي ساخته شده در كشورهاي متخاصم. اين 
درحالي است كه امروز حتي واردات خودرو و لوازم خانگي 
به مناطق آزاد ممنوع است، درحالي كه چنين رخدادي 
در تعارض با قانون تشكيل مناطق آزاد محسوب مي شود . 
همچنين بحث هاي معافيت هاي مالياتي مناطق آزاد كه با 

تصميم مجلس شوراي اسالمي ناديده گرفته شده است.
ما به عنوان دولت، به سرمايه گذاران قول و وعده هايي داده 
بوديم و فعال اقتصادي نيز بر مبناي قانون انتخاب خود را 
كرده و خوش بين به معافيت هاي مالياتي و ديگر مزيت ها 
بوده است. سرمايه گذار پيش از سرمايه گذاري، از قصدش 
براي ورود به مناطق آزاد سخن مي گفت، از اينكه مي تواند 
سرمايه خود را با توجه به مزيت هاي موجود، به منطقه آزاد 
بياورد ، بهره برداري كند و سپس به دنبال صادرات برود. اما 
بايد اذعان داشت نه تنها اين مزيت ها برداشته شده، بلكه 

صرفا پوسته اي خالي از مناطق آزاد باقي مانده است.
بنابراين درحال حاضر ديگر مزيتي نسبت به سرزمين اصلي 
وجود ندارد. اگر بخواهيم به اين سمت برويم كه مناطق آزاد 
واقعي نسبت به رقباي منطقه و حتي سراسر دنيا داشته 
باش��يم، بايد اصل اين مناطق را احياء كنيم و اساس را بر 
مبناي قانون چگونگي اداره مناطق آزاد بگذاريم؛ پس از آن 
مي توانيم مدعي رقابت شويم و سهم ارزشمندي از صادرات 
كشور داشته باش��يم  . جالب آنكه در شرايط فعلي انتظار 
ورود سرمايه گذار خارجي را هم داريم، غافل از آنكه وقتي 
سرمايه گذار داخلي رغبتي به سرمايه گذاري در مناطق آزاد 
ندارد، چگونه مي خواهيم نگاه سرمايه گذار خارجي را با همه 
محدوديت هاي  ديگر همچون تحريم، به سمت مناطق آزاد 
جلب كنيم؛ درحالي كه هيچ جذابيتي براي سرمايه گذار 
خارجي ايجاد نمي كند. بنابراين  اميدوار هستيم امسال كه 
تدوين برنامه هفتم توسعه كشور صورت مي گيرد، دولت و 
مجلس توامان تصميم بگيرند و  اصالحي در اين روند ايجاد 
كنند. برنامه هفتم توسعه بهترين فرصت است كه حاكميت 
ادامه در صفحه 8 تصميم بگيرد كه...  

متاس��فانه حاال ديگر مس��اله 
اعتياد مردانه نيست و بسياري 
از دختران و زنان نيز با آن دست 
به گريبانند، در واقع بسياري از 
جامعه شناس��ان در مورد زنانه 
ش��دن اعتياد در كشور هشدار 
مي دهند و اين مساله يعني از 
بين رفتن كانون خان��واده. اما 
چرا بايد با چنين پديده اي مواجه ش��ويم، در واقع وقتي 
مشكالت يك جامعه اعم از اقتصادي، معيشتي، سياسي و 
اجتماعي افزايش پيدا مي كند، افراد به دنبال راه فراري هر 
چند موقت براي پشت سر گذاشتن مشكالتي هستند كه 
هر روز با آن دست و پنجه نرم مي كنند و در اين بين روي 
آوردن به مواد مخدر يكي از راه هاي موقتي گريز از مشكالت 
است. راه هاي گريزي كه تو را به گردابي عميق تر رهنمون 
مي كند اما زماني اين حقيقت عيان مي شود كه ديگر كار 
از كار گذشته و فرد مبتال شده و حاال بايد به دنبال راه حلي 
براي رفع مشكل اعتياد خود باشد. در حال حاضر و بر اساس 
آمارهاي رسمي چهار ميليون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف كننده 
مستمر و غيرمستمر در كشور وجود دارد كه با ُبعد خانوار 
آنان، حدود ۱۵ ميليون نفر از جمعيت كش��ور به صورت 
روزمره دغدغه و نگراني در عرصه موادمخدر دارند. عواملي 
همچون تفريح، جلب توجه، اختالل افسردگي و اضطراب، 
اختالل خواب، اختالالت جنسي از جمله عوامل مصرف 
مواد در جمعيت عمومي كشور است كه در عرصه پيشگيري 
بايد براي هر كدام از اين عوامل برنامه ريزي هوش��مندانه 
كرد. وضعيت شيوع مصرف مواد در جوانان در دهه ۸۰يك 
درصد بود كه در دهه 9۰ به ۴.7 درصد رس��يد و داليل آن 
در نگرش مثبت به مواد، اضطراب، پرخاشگري، عزت نفس 
پايين و ضعف اطالعات نسبت به عوارض مصرف مواد بوده 
است. در جمعيت كارگري، نرخ ش��يوع مصرف مواد ۲۲ 
درصد است و عواملي همچون كار سنگين، سختي شغل، 
مشكالت خانوادگي، تفريح و مشكالت اختالالت خواب از 
جمله عوامل موثر در مصرف مواد در اين قشر است. از سوي 
ديگرامروز شاهد ش��رايطي در كشور هستيم كه ايجاب 
مي كند به آس��يب هاي اجتماعي توجه بيشتري شود. از 
جمله اين شرايط مي توان به تنوع آسيب هاي اجتماعي، 
كاهش سن افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي، 
رش��د آمار آس��يب هاي اجتماعي، گسترش آسيب هاي 
اجتماعي ناشي از فضاهاي مجازي و تكنولوژي، جلوتر بودن 
آسيب هاي اجتماعي از برنامه ها، فراگير نبودن برنامه هاي 
اجرايي در كشور، غالب بودن رويكردهاي سياسي - امنيتي 
نسبت به آسيب هاي اجتماعي و عدم توجه كافي به مسائل 
اجتماعي در كنار مسائل اقتصادي و سياسي اشاره كرد. يكي 
از موادي كه اين روزها بيش از ديگر مواد مخدر مورد مصرف 
قرار مي گيرد و البته به صورت آزادانه در پارك ها و اماكن 
عمومي هم مصرف مي شود »گل« است. بايد قبول كنيم 
كه متاسفانه سن مصرف اينگونه مواد در كشور ما به شدت 
ادامه در صفحه 8 پايين آمده است... 

سيدعماد حسيني|بامداد سه شنبه، خبر هدف 
قرار گرفتن ايمن الظواهري رهبر گروه القاعده و طراح 
حمالت ۱۱ سپتامبر توسط جو بايدن رييس جمهور 
امريكا رس��انه اي ش��د. بايدن اعالم كرد: الظواهري 
روز ش��نبه از طريق يك پهپاد در پايتخت افغانستان 
كابل مورد هدف قرار گرفته است. صرف نظر از اصل 
ماجراي هدف قرار گرفتن مرد ش��ماره يك القاعده و 
طراح حمالت ۱۱ سپتامبر در بالكن محلي كه در آن 
براي ديدن همسرش آمده بود، ابهامات و پرسش هاي 
ديگ��ري نيز در رابطه با اين حادث��ه پيش زمينه ها و 
تبعات آن و جود دارد كه به ش��كلي كلي آن را مطرح 
مي كنيم، ش��ايد مرور زمان بتواند به آنها پاسخ دهد. 
حضور رهبر گروه القاعده در منزل يكي از مسووالن 
عاليرتب��ه دولت طالبان از يك س��و و تاكيد بر وجود 
ارتباط بين گ��روه القاعده گروه داع��ش حداقل در 

افغانس��تان، نتيجه اي جز وجود همسويي يا حداقل 
همكاري بين اين گروه ها نمي تواند داش��ته باشد و با 
توجه به جنايات اثبات ش��ده گروه هاي تروريستي 
القاعده و داعش، مس��اله طالبان خ��وب و طالبان بد 
را هم ك��ه چند صباحي در مورد آن مانور رس��انه اي 
بزرگي صورت مي گرفت، به كلي نفي مي كند. در اين 
بين هنوز مشخص نيس��ت، چرا رهبر گروه القاعده 
به منزلي در محله ديلپماتيك شهر كابل نقل مكان 
كرده و در آنجا س��كونت كرده است، )يا آنكه اصال او 
مدت هاي مديدي اس��ت كه در اين مكان س��كونت 
داش��ت( ! اگر اطالعات منتشر شده در رابطه با اينكه 
اين منزل متعلق به وزير كش��ور دولت طالبان است 
را بپذيريم، رس��يدن امريكا به الظواهري يا از طريق 
همكاري بخش هاي��ي از بدنه طالبان با س��يا انجام 
گرفته يا در يك قدم جلوتر احتمال همكاري سازمان 

يافته دولت طالبان با دولت امريكا و بده بستان هاي 
پشت پرده بين دو طرف در كار بوده است. صحت اين 
احتمال هم مي تواند ادعاهايي كه در دوره اي كه جو 
بايدن دستور خروج نيروهاي امريكايي از افغانستان 
را داده بود، در رابطه با امريكا ستيزي گروه طالبان را 

هم زير سوال ببرد. 
برخي ديگر از تحليل گران هم با توجه به اينكه محل 
مورد هدف قرار گرفته، در نزديكي سفارت امريكا در 
كابل است، احتمال س��وم را هم دور از ذهن ندانسته 
و ادعا مي كنند حضور الظواهري اصوال در چارچوب 
توافق س��ه جانبه امري��كا، طالبان و القاع��ده در اين 
منطقه حض��ور و به نوعي تحت الحماي��ه بوده و روز 
شنبه گذشته با موشك پهپاد سيا تاريخ اعتبارش به 
پايان رس��يد. هواداران اين نظريه معتقدند امروز در 
راستاي تحوالت منطقه اي و نياز به شكل گيري موج 

جديدي از رعب و وحشت در منطقه، از ديدگاه امريكا 
تاريخ مصرف الظواهري به پايان رسيده ونياز به فرد 
خشن تر و مهاجم تري براي موج س��واري برجريان 
تروريسم در منطقه احساس شده است و اين بار قرعه 
به نام نسخه احيا شده گروه القاعده افتاده است. شرايط 
گروه القاعده و داليلي كه منجر به پايان حيات ايمن 
الظواهري شد هر چه باشد، خود جاي بحث و تحليل 
عميق تر و گس��ترده تري را مي طلبد اما اين حقيقت 
هرگز پنهان نيست كه بعد از الظواهري كه جان خود 
را در اين ماجرا از دست داده، گروه طالبان بزرگ ترين 
بازنده اين حادثه حداقل در بعد رس��انه اي و در ميان 
افكار عمومي خواهد بود و هر نوع بهانه دولت طالبان 
نمي تواند حضور رهبر يكي از بزرگ ترين گروه هاي 
تروريس��تي جهان در منزل يكي از مهم ترين اركان 

ساختار امنيتي طالبان را توجيه كند.

يادداشت -4

يادداشت -5

بازار سهام سرمايه ها را سرخورده كرد!

كاربردهاي استانداردهاي سازمان جهاني GS1 در حوزه صنعت

ن��رخ به��ره ب��ر p/e روي بازار 
س��رمايه اثر دارد و هرچند در 
مقطع كوتاهي شاهد مقداري 
بازگشت قيمتي در مسير نزولي 
ش��اخص كل بوديم اما اگر نيم 
نگاهي به نرخ بهره بين بانكي 
داشته باشيم كه نهايتًا بر روي 
نرخ بهره بانك ها نيز تأثيرگذار 
خواهد بود، برعكس روند حال حاضر بازار كه يك روند نزولي 
است يك روند رو به رشد را شاهد هستيم.در ميان برخي 

از اين رشدها نرخ بهره با مقدار كمي اصالح همراه بوده كه 
اين اصالح در مقاطع كوتاه باعث اصالح در مس��ير نزولي 
بازار سرمايه و باز پس گيري مقدار كمي از مسير رفته است.

با توجه به صحبت هاي برخي كارشناسان از ارزنده بودن 
نس��بت هايp/e، بازار همچنان براي خريداران جذابيت 
ندارد و تا زماني كه فاكتورهاي تأثيرگذار بر اين جذابيت، 
روند حركتي ديگري را براي خودشان شروع كنند، مسير 
حركتي بازار سرمايه تغيير قدرتمندي نخواهد داشت و 
 p/e همچنين مي توان با كنار هم قرار دادن نرخ بهره در كنار
بازار ميزان همبستگي منفي اين دو را به وضوح مشاهده 

نمود. بر اساس آماري كه مدتي پيش منتشر شده بود تورم 
در بازار مسكن به مقدار قابل توجهي روند افزايشي به خود 
گرفته بود و با توجه به خروج پول قابل توجهي كه در بازار 
سرمايه شاهد بوديم نشان از اين دارد كه پول هايي كه به 
قصد بازدهي قابل مالحظه به سمت بازار سرمايه حركت 
كرده بود به سمت بازار خود در حال بازگشت است و زماني 
پول هايي كه در بازار موازي حركت كرده اند به سمت بازار 
خود برمي گردند نشان از بازگشت تعادل پس از مدتي به 

بازار هدف است.
از سوي ديگراگر بخواهيم بررسي بيشتري داشته باشيم 

در اواخر روند صعودي و بيشتر ش��دن شيب آن نشان از 
وارد شدن ترس��وترين پول ها مانند بازار مسكن به قصد 
دريافت بازدهي بيشتر بود ولي بسياري از اين پول ها همراه 
با نااميدي به س��مت بازار خود در حال بازگشت هستند.

زماني كه پول هايي در بازار موازي حركت كرده اند به سمت 
بازار خود برمي گردند نش��ان مي دهد كه بازگشت تعادل 
پس از مدتي به بازار هدف اصلي و اساسي است. هر زمان 
كه فاكتورهاي مهم اقتصادي به هر نحوي خالف جريان 
آن بازار به اجرا در بيايند در نهايت باعث سركوب اينگونه 

جذابيت هاي بازار خواهند گرديد.

 فائزه ش�كري| سيس��تم طبقه بن��دي و كد گذاري
 EAN/UPC براي اولين بار در سال ۱97۳ در امريكا با 
نام »كد محصول يكنواخت«، به منظور افزايش سرعت 
در فرآيندها در نقطه فروش تاسيس شد. در سال ۱977 
نيز سازمان مشابه ديگري ولي گسترده تر در اروپا با نام 
»ش��ماره كاالي اروپايي« )EAN( شكل گرفت. اين دو 
سازمان در س��ال ۲۰۰۵ با هم ادغام  شده و يك سازمان 
جهان��ي به نام GS۱ را تش��كيل دادند. اين س��ازمان با 
استفاده از امكانات خود اقدام به ارايه را هكار ها و خدمات 
در حوزه هاي مختلف كرده و هم اكنون ۱۱۵ كش��ور )از 

جمله ايران( داراي نمايندگي فعال است. 
يكي از زمينه هاي اصلي فعاليت GS۱ در حدود ۵۰ سال 
سابقه، تدوين و توسعه استاندارد ها در زنجيره هاي تامين 
بخش صنعت بوده است. اين استاندارد ها پايه و اساسي 
براي تبادل ش��فاف، س��ريع و قابل  فهم بين واحدهاي 
فعال در زنجيره تامين بخش صنعت است و مي تواند با 
تسهيل امور افزايش بهره وري، هزينه ها را كاهش بدهد. 
اين اس��تانداردها همه ذي نفعان زنجي��ره  تامين اعم از 
توليدكنندگان، توزيع كنندگان، خرده فروشان، عامالن 
حمل  و نقل، گمركات، س��ازمان ها، توسعه دهنده هاي 

نرم افزار، قانونگ��ذاران محلي و بين المللي و... در صنايع 
مختلف را شامل مي شود. اين استانداردها را به  صورت كلي 

مي توان در قالب چهار گروه به شرح زير در نظر گرفت: 
- »شناس��ايي«: اس��تانداردهاي مرتبط ب��ا كليدهاي 
شناسايي براي تمامي موجوديت هاي زنجيره تامين به 

 صورت منحصر به فرد و يكتا؛ 
- »ثبت«: اس��تانداردهاي مرتبط ب��ا تبديل كليد هاي 

شناسايي به نماد باركد؛ 
- »تبادل«: اس��تانداردهاي مرتبط با اش��تراك گذاري 
اطالعات )اصل��ي، تراكنش��ي و رويدادي( بر اس��اس 

استانداردهاي مورد قبول؛ 
- »به كارگيري«: تركيب سه دسته استانداردهاي فوق 
در فرآيندهايي مانند رديابي، مديريت كيفيت داده ها و ...

استقرار استاندارد هاي GS۱ و ايجاد زبان مشترك بين 
ذي نفعان زنجيره تامين موجب چابك سازي و افزايش 

بهره وري زنجيره تامين مي شود. 
نكات كليدي 

همان طور كه اش��اره شد يكي از حوزه هاي به كارگيري 
اس��تانداردهاي س��ازمان جهاني GS۱ حوزه صنعت 
اس��ت كه در ادامه به اختصار در سه بخش حمل ونقل و 

لجستيك، سالمت و خرده فروشي اشاره مي شود.
۱- صنعت حمل ونقل و لجس��تيك. يك توليد كننده، 
خرده فروش ي��ا ارائه دهنده خدمات حمل ونقل، نياز به 
اطالعات كاملي درخص��وص محل دقيق محموله ها و 
كاال ها در هر لحظه از زمان و مكان، اطالع از رسيدن آنها 
به مقصد و همچنين زمان مورد انتظار براي تحويل كاالها 
به مشتريان دارد. استفاده از استانداردهاي GS۱ به آنها 
كمك مي كند كه اطالعات دقيق و به روز در مورد همه اين 
مسائل به دست آورند و تصميم گيري صحيحي را اتخاذ 
كنند. در اين ارتباط، استفاده از اين استانداردها مي تواند 

به بهبود عملكرد در پنج فرآيند كسب وكار زير شود. 
  مديريت تحويل: اطالعات مربوط به هر يك از مراحل 
تحويل كاال از كارخانه يا انبار و انتقال آن به فروشگاه ها، 
رستوران ها، مراكز درماني و...، بايد دريافت، تاييد، ورود به 
انبار، تثبيت و ذخيره شود و گاهي اوقات اين فعاليت بايد 
با توجه  به شماره سريال منحصربه فرد كاالها انجام شود. 
موفقيت هر تجارتي وابسته به اطالعات درخصوص نوع و 
 GS۱ زمان تحويل كاالها در مقصد است. استانداردهاي
راهكار مطمئني براي شناسايي پالت ها، محموله ها و به 
 اشتراك گذاري اطالعات و اعالميه هاي ارسال و دريافت 

آنها با ديگر شركاي تجاري ارائه مي كند. 
  مديري��ت حمل ونقل: تقاضا ب��راي تحويل مكرر كاال، 
محموله هاي كوچك و توزي��ع دقيق در مناطق متراكم 
شهرها در حال افزايش است. اين حمل ونقل بايد با كمترين 
هزينه ممكن و روشي پايدار در كل فرآيندهاي حمل ونقل 
اتفاق بيفتد. براي اين منظور، هماهنگي در حمل ونقل و 
رساندن كاال به مشتريان از اهميت بااليي برخوردار است. 
شركت هاي باربري نيازمند به  اشتراك گذاري اطالعات 
حمل ونقل با يكديگر هستند. هماهنگي بين اين اجزا در 
 GS۱  زنجيره داراي پيچيدگي بااليي است. استانداردهاي
به خصوص »مدل قابليت همكاري لجستيك« موجب 

سادگي اين فرآيند خواهند شد. 
  مديريت انبار: اين موضوع مس��اله بسيار مهمي از 
نظر بسياري از توليدكنندگان و فروشندگان است. از 
طرف ديگر آنها به  طور فزاينده اي به دنبال برون سپاري 
مديريت انبار و مراك��ز توزيع خود به »ارايه دهندگان 
خدمات لجس��تيك« هس��تند. ارايه دهندگان اين 
خدم��ات، ام��روزه محص��والت را از مناب��ع مختلف 
جمع آوري كرده و س��پس آنها را ب��راي مقصدهاي 
ادامه در صفحه 3 يكسان بسته بندي مي كنند يا... 
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و ۸ بانك

»نمي دانم، چرا در ايران برعكس تمام دنيا شب عيد 
كه بايد قيمت ها كاهش پيدا كنند در همان يك هفته 
عيد اقشار كم درآمد هم توان خريد داشته باشند، بازارها 
بهشت سوداگران مي شود، در حالي كه در امريكا در 
ايام عيد قيمت بوقلمون به قيمت پفك مي رسد، در 
ايران در ماه رمضان مشكل تامين خرما داريم و شب 
عيد بايد در بازار تعزيرات راه بيندازيم.« اين بخش��ي 
از اظهارات وزير جهاد كش��اورزي در نشست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اس��ت. »جواد 
صفحه 7 را بخوانيد ساداتي نژاد«، با بيان اينكه...  



با گذشت حدود سه ماه از آغاز اصالحات اقتصادي جديد 
دولت، هنوز بخش مهم��ي از ابعاد اين طرح و آينده آن در 
شرايطي نامعلوم قرار دارد و هرچند مقامات دولتي تالش 
دارند اعالم كنند كه همه چيز تح��ت كنترل قرار دارد اما 
هنوز در ميان مردم نگراني هاي فراواني درباره سرنوشت 
اين برنامه وجود دارد. از بهار س��ال 1397 و همزمان با از 
سرگيري تحريم هاي جديد امريكا، دولت وقت تصميم 
گرفت سياست هاي ارزي جديدي را اجرايي كند تا فشار 
تحريم ها بر زندگي مردم و سفره آنها كمتر شود. يكي از اين 
سياست ها محدود كردن واردات و متوقف شدن واردات 
كاالهاي لوكس، غير مصرفي يا كاالهايي بود كه مش��ابه 
داخلي داش��تند. در كنار آن اما دولت اعالم كرد كه براي 
واردات تعدادي از كاالهاي اساسي، ارز دولتي با نرخ ثابت 
4200 توماني پرداخ��ت خواهد كرد تا قيمت اين كاالها 
در سفره مردم تغييري نكند. با گذشت حدود چهار سال 
از اجراي اين برنامه اما انتقادات نسبت به آن به شكل قابل 
توجهي افزايش پيدا كرد. به اين ترتيب كه قيمت كاالهاي 
اساسي كه در فهرست ارز ترجيحي قرار داشتند نيز همپاي 
تورم و حتي بيش��تر از آن افزايش پي��دا كرد، پرونده هاي 
بزرگي از فساد و رانت اقتصادي تشكيل و از همه مهم تر فشار 
بر بودجه دولتي را به جايي رساند كه دولت سيزدهم اعالم 
كرد عمال امكان اجراي اين طرح را ندارد. در واقع زماني كه 
اين سياست كليد خورد، قيمت دالر در بازار آزاد كمتر از 
هفت هزار تومان بود و به اين ترتيب دولت سطح مشخصي 
از منابع را براي اجراي اين برنامه نياز داشت اما در سال هاي 
گذشته قيمت ارز افزايش يافت و از مرز 30 هزار تومان نيز 
گذشت تا دولت اعالم كند كه براي اجراي اين برنامه نياز به 
حدود 20 ميليارد دالر اعتبار دارد و عمال در شرايط فعلي 
تداوم اجراي آن ممكن نيست. به دنبال اين موضوع سرانجام 
در ارديبهشت امس��ال دولت اعالم كرد كه ارز تعدادي از 
كاالهاي اساسي را حذف مي كند و به دنبال آن چهار گروه 
لبنيات، مرغ، تخم مرغ و روغن اجازه افزايش قيمت خواهند 
داشت اما همانطور كه از قبل نيز قابل پيش بيني بود تورم تنها 
به اين كاالها محدود نماند و در خرداد ماه نرخ تورم ماهانه 
و نقطه به نقطه ركوردهاي جديدي را به ثبت رس��اندند. 
هرچند دولت تاكيد دارد كه اين روند تورمي كوتاه مدت بوده 
و مديريت خواهد شد اما به نظر مي رسد كه الاقل در چند ماه 
آينده اقتصاد ايران با شوك حاصل از اين تغيير دست و پنجه 
نرم مي كند.جداي از مسائل اجرايي و كوتاه مدتي كه وجود 
دارد، هنوز تكليف و سرنوش��ت دو كاالي مهم نامشخص 
باقي مانده است. دولت اعالم كرده كه فعال برنامه اي براي 
حذف ارز گندم و دارو ندارد و به حمايت از مردم در اين حوزه 
ادامه خواهد داد. با اين وجود اما در روزهاي گذشته تغييراتي 
مطرح شده كه براي مردم منجر به نگراني شده است. يكي از 
اين تغييرات به نحوه فروش نان مربوط است. هرچند دولت 
بارها اعالم كرده كه در سال جاري برنامه اي براي افزايش 
قيمت نان ندارد اما طرح هاي جديدي كه براي فروش اين 
محصول مطرح شده اما و اگرهايي را به وجود آورده كه البته 
وزير اقتصاد بخشي از آن را تكذيب كرده است. خاندوزي 
گفته: تاكنون هيچ بحثي در شوراي اقتصادي دولت درباره 
صدور كارت نان مطرح نشده و برنامه اي در اين زمينه وجود 
ندارد. بلكه چيزي كه در دستور كار قرار گرفته بحث فروش 
نان به خانوارها از طريق كارت هاي بانكي است. در چارچوب 

برنامه ريزي هاي صورت گرفته، خانوارها مي توانند با استفاده 
از كارت هاي بانكي كه در اختيار دارند نسبت به خريد نان 
اقدام كنند. همچنين هماهنگي هايي با بانك مركزي انجام 
شده تا خريد نان صرفا محدود به كارت يارانه اي سرپرست 
خانوار نشود. بدين ترتيب تمام افراد خانواده با استفاده از 
تمام كارت هاي بانكي كه در اختيار دارند مي توانند نسبت 
به خريد نان اقدام كنند. مقدمات ابتدايي براي اين طرح 
فراهم شده و تقريبا در تمامي شهرهاي كشور شرايط براي 
اجراي آن مهيا ش��ده است. خاندوزي همچنين به تاكيد 
جدي رييس جمهوري اشاره كرد و گفت: براساس دستور 
آيت اهلل رييسي قيمت خريد نان در سال جاري براي مردم 
به هيچ وجه افزايش پيدا نخواهد كرد. وي با اشاره به سياست 
اصالح يارانه هاي دولت بيان كرد: ما در اين سياست صرفا به 
دنبال اصالح قيمت ها نبوده ايم و بيشتر اصالح ساختار در 
دستور كار است. عبور از انحصار، بهبود شرايط شركت هاي 
توليدي و واگذاري بخش اعظم تجارت و ذخيره س��ازي 
اقتصادي به بخش خصوصي و كم كردن حضور دولت در 
اين حوزه بخش مهمي از اهداف دولت را تشكيل مي دهد. 
در كنار نان، سرنوشت دارو نيز همچنان مبهم است. از حدود 
دو هفته پيش، دولت اجراي طرح داروياري را در دس��تور 
كار قرار داده كه بر اساس آن بخشي از منابع ارز دولتي به 
بيمه ها منتقل خواهد شد تا ضمن حذف اين ارز، شرايط 
براي حمايت از مردم نيز فراهم شود. با اين وجود در روزهاي 
گذشته گزارش هاي مختلفي از افزايش قيمت دارو در نقاط 
مختلف كشور منتشر شده كه براي مردم نگراني هايي به 
وجود آورده اس��ت، موضوعي كه چه دولت و چه مجلس 
آن را تكذيب مي كنند. رييس مجلس در اين زمينه گفته: 
در خصوص دارو و يارانه ها به هيچ عنوان ارزي كه پرداخت 
مي شده، حذف نمي شود و در حقيقت اتفاقي كه افتاده اين 

است كه يارانه ها به طور مستقيم به خود افراد داده مي شود. 
بنابراين االن يارانه دارو از طريق شركت هاي بيمه گذار در 
اختيار بيماران قرار مي گيرد. به هيچ عنوان ارز دارو حدف 
نمي شود و نه قانونگذار و نه دولت چنين سياستي را ندارند و 
نخواهند داشت. رييس مجلس با بيان اينكه ضمانت اجراي 
طرح داروياري منوط به هوشمند سازي است، خاطرنشان 
كرد: اگر هوشمندسازي در اجراي طرح داروياري رخ ندهد 
مطمئنًا در آنجا هم مردم اذيت مي شوند و هم افرادي كه 
فاسد بودند و در ارزهاي دارو منفعت مي بردند، مجدداً در 
اين جا به صورت ريالي منفعت خواهند برد. قاليباف با تاكيد 
بر لزوم تكميل پرونده الكترونيك سالمت ايرانيان گفت: 
اهميت پرونده الكترونيك سالمت ايران به اندازه اجراي 
طرح داروياري مهم است و ما در مجلس پيگير اين موضوع 
خواهيم بود. وي با اشاره به شرايط اجراي طرح داروياري 
اظهار كرد: اگر كسي در كشور تحت پوشش بيمه ها قرار 
نگيرد امكان استفاده از طرح داروياري را ندارد، بنابراين نبايد 
هيچ ايراني وجود داشته باشد كه تحت پوشش بيمه هاي 
پايه نباشد. در اين زمينه از وزارت بهداشت و دولت تشكر 
مي كنم كه از پنج ميليون و س��يصد هزار نفري كه تحت 
پوش��ش بيمه قرار نداشتند حدود پنج ميليون و نود و دو 
هزار نفر تا پاي��ان خرداد ماه به صورت غيرحضوري تحت 
پوشش بيمه قرار گرفتند. بااين وجود پيش بيني مي شود 
كه به جز اين افراد حدود 6 - 5 ميليون نفر ديگر همچنان 
تحت پوشش بيمه نباش��ند كه بايد براي اين موضوع نيز 
واژه انديشي كنيم چراكه اين افراد نيز به هر حال بايد تحت 
پوشش بيمه قرار بگيرند وگرنه با مشكل افرايش قيمت دارو 
مواجه خواهند شد. رييس مجلس با بيان اينكه تجربه اجراي 
طرح تحول سالمت تابلويي تمام مقابل چشمان ما است، 
تاكيد كرد: از وزارت بهداشت به دليل نقاط قوت طرح تحول 

سالمت تشكر مي كنيم اما اين طرح نقاط ضعف بسياري نيز 
داشت كه چنانچه آن ضعف ها در طرح داروياري تكرار شود 
هزينه هاي اضافه از بيت المال مي شود. قاليباف همچنين با 
اشاره به مدت زمان انتقال پول از بيمه ها به داروخانه ها در 
طرح داروياري خاطرنشان كرد: امروز حداقل 6 - 5 ماه طول 
مي كشد تا پول از بيمه ها به داروخانه ها منتقل شود؛ سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت بهداشت توجه كنند كه نبايد پول 
مربوط به بيمه دارو صرف هزينه هاي ديگري كه در قانون نيز 
پيش بيني شده است شود، به تعبيري بايد پول مربوط به دارو 
پول رنگي باشد يعني پولي كه بصورت ماهانه توسط سازمان 
برنامه و بودجه داده مي شود، به صورت برخط به داروخانه ها 
برود تا مشكلي كه امروز در تاخير پرداخت پول داروخانه ها 
وجود دارد، ايجاد نشود. وي با تاكيد بر لزوم وجود شفافيت 
در تخصيص ارز واردات دارو و مواد اوليه مورد نياز شركتهاي 
توليد كننده دارو در كشور گفت: روزانه داروهايي اصلي و 
برخي مواد اوليه اصلي مورد نياز را به صورت ارزي خريداري 
و وارد مي كنيم و در اختيار شركت هاي توليدي مي گذاريم؛ 
در اين موضوع نظارت دقيق بر تخصيص ارز و توليد دارو از 
موضوعات بسيار مهم و جدي است كه هم وزارتخانه و هم 
بانك مركزي بايد به آن توجه كنند تا مردم ديگر در حوزه 
سالمت در تامين دارو دچار مشكل نباشند. روند طوالني 
مدت تورم دو رقمي در اقتصاد ايران و فشاري كه بر معيشت 
مردم وارد شده، اين نگراني را در سطح جامعه ايجاد كرده كه 
در صورت تغيير برنامه دولت، دو كاالي حياتي دارو و نان نيز 
تحت تاثير قرار خواهند گرفت. موضوعي كه بارها از سوي 
مسووالن دولتي تكذيب شده اما ارايه نشدن برنامه نهايي 
دولت در اين زمينه، يك سردرگمي را القا مي كند كه خود 
عاملي براي نگراني جامعه خواهد بود و احتماال براي عبور 
از آن نياز به ارايه يك برنامه دقيق در كوتاه مدت وجود دارد.
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در برابر فشار غرب
دست بسته نيستيم

وزير امور خارجه كش��ورمان تاكيد ك��رد: امريكايي ها 
تصور نكنند با تحريم و فش��ار مي توانند در ميز مذاكره 
امتياز بگيرند. آنها بايد زياده خواه��ي را كنار بگذارند. 
ما براي رسيدن به توافق قوي، جدي هستيم. حسين 
امير عبداللهيان در حاشيه مراسم هفتمين دوره اعطاي 
جايزه حقوق بشر اسالمي و كرامت انساني كه در سالن 
همايش هاي صدا و سيما برگزار شد در جمع خبرنگاران، 
گفت: مايلم در جمع شما و در رابطه با آنچه بين ما و آقاي 
ب��ورل و طرف امريكايي در موضوع مذاكرات جهت لغو 
تحريم ها رخ داد اشاره كنم. به ياد داريد كه در هفته هاي 
گذشته در حالي كه ما براي مرحله جديدي از مذاكرات 
آماده مي شديم، به يك باره طرف امريكايي با هدف امتياز 
گرفت��ن در ميز مذاكره طرح قطعنام��ه اي را در آژانس 
بين المللي انرژي اتمي مطرح كرد و قطعنامه اي را روي 
ميز گذاشت و ما متعجب شديم از اينكه در حالي كه در 
همان زمان و به كرات در اي��ن ايام از طرف بايدن دايما 
پيام هايي با واسطه دريافت مي كنيم كه امريكا حسن 
نيت دارد و در بازگش��ت به توافق جدي است. ما پاسخ 
قاطع خود را به طرف امريكايي داديم. وي افزود: اخيرا نيز 
جوزپ بورل هماهنگ كننده اتحاديه اروپا ابتكاري را ارايه 
داد و متني را براي همه طرف ها، ايران و 4 به اضافه يك و 
امريكا ارسال كرد و ما در پايتخت ها درحال بررسي اين 
متن و توافق براي جمع شدن دور ميز مذاكره هستيم اما 
روز گذشته شاهد صدور قطعنامه جديدي از سوي امريكا 
بوديم. اين اقدامات غيرمنطقي و اين جنون تحريم هاي 
بي اثر كه بايدن، بلينكن و راب مالي هم به آن اشاره كردند 
و حتي خود بورل در متن اخير به آن اشاره داشته، هيچ 
تاثيري ندارد.اميرعبداللهيان ادامه داد: من مايلم اشاره 
كنم كه در پاسخ به اين اقدام امريكا نسبت به گازدهي 
صدها سانتريفيوژ نسل جديد از شب گذشته بر اساس 
تصميمي كه گرفته شد اقدام كرديم. امريكايي ها تصور 
نكنند با اين اقدامات در ميز مذاكره مي توانند امتياز بگيرند 
و زياده خواهي را كن��ار بگذارد، ما اهل منطق و مذاكره 
هستيم و براي رسيدن به توافق قوي، جدي هستيم اما 
اگر طرف امريكايي بخواهد اين مسير را ادامه بدهد هرگز 
دست بسته نخواهيم بود. وي در بخش ديگري از سخنان 
خود ادامه داد: رهبران عراق از شايستگي و درايت الزم 
براي حل مش��كلي كه در داخل عراق ب��ه وجود آمده 
برخوردار هستند. توجه داشته باشيد كه هرگونه درگيري 
داخل عراق خط قرمز در اين كشور است. نقش مرجعيت 
و درايت و انسجام رهبران سياسي مهم ترين عوامل 
برون رفت از مشكالت داخلي عراق است. وي با اشاره به 
حكم غير عادالنه حميد نوري كه در دادگاه سوئد صادر 
شده هم گفت: در آخرين تماس تلفني با وزير خارجه 
سوئد گفتم كه نبايد شما بر مبناي ادعاهاي بي اساس 
يك گروهك تروريستي فسيل شده به نام گروهك 
منافقين در كشورتان اقدام كنيد و اين مايه شرمساري 
غرب و سوئد بايد باشد كه مبناي ادعاهايش يك جريان 
تروريستي است كه 17 هزار تن از شهروندان ما را ترور 
كردند. ما در مسير حقوقي و سياسي به پيگيري هاي 
جدي خودمان براي احقاق حق اين شهروند ايراني 
و ساير اتباع و شهروندان كه در زندان هاي امريكا و 

ساير زندان ها هستند، ادامه خواهيم داد.

غني سازي را ادامه مي دهيم
بهروز كمالوندي تاكيد كرد: از اظهارات رييس سازمان 
انرژي اتمي در مورد توانايي ايران در دس��تيابي به بمب 
هسته اي اشتباه برداشت شده اس��ت و ايران به سمت 
ساخت بمب هسته اي نخواهد رفت. بهروز كمالوندي، 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران در گفت وگو با شبكه 
الميادين گفت: طبق قانون مجلس شوراي اسالمي و به 
منظور حفظ منافع ملت ايران، مجموعه اي از وظايف را 
انجام داديم. يك��ي از كارهايي كه انجام داديم راه اندازي 
1000 دستگاه سانتريفيوژ IR6 بود و از ديروز شروع به 
تزريق گاز به اين ماشين ها كرديم.كمالوندي تاكيد كرد: ما 
روند غني سازي را براي رفع نيازهاي كشور ادامه خواهيم 
داد. ما قباًل برنامه خود را به آژانس بين المللي انرژي اتمي 
اطالع داده ايم و طرف هاي ديگر مذاكرات هم مي دانند 
كه ما در اين باره قانون داريم.سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي ايران با اشاره به سخنان اخير محمد اسالمي، رييس 
سازمان انرژي اتمي و برداشت هاي از اين سخنان، گفت: 
از اظهارات اسالمي در مورد توانايي ايران در دستيابي به 
بمب هسته اي اشتباه برداشت شده است. ايران به دليل 
توانمندي هاي استراتژيك خود نيازي به بمب هسته اي 
ندارد و به سمت ساخت بمب هسته اي هم نخواهد رفت. 
وي همچنين گفت: اگر طرف هاي ديگر به تعهدات خود 
بازگردند، ما نيز در چارچوب توافق هسته اي به تعهدات 
خود باز خواهيم گشت. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
شب گذشته نيز در گفت وگو با خبر 21 شبكه يك سيما 
گفت: كار تزريق گاز به 500 ماشين آي.آر.ش��ش انجام 
شده اس��ت و اين موضوع به طور كامل به اطالع آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نيز رس��يده اس��ت. كمالوندي 
افزود: اين يكي از رويكردهاي رس��يدن ب��ه توان 190 
هزار سو در حوزه انرژي اتمي است.همچنين مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي از ديدار و گفت وگو با وزير 
 NPT امور خارجه امريكا در حاشيه كنفرانس بازنگري
در س��ازمان ملل خبر داد. برنامه هسته اي ايران يكي از 
محورهاي اين ديدار بود. رافائل گروس��ي در اين باره در 
صفحه توييت��رش از »راس��تي آزمايي در ايران، امنيت 
و ايمني هسته اي در تاسيسات هس��ته اي در اوكراين، 
 )AUKUS( معاهده تسليحاتي استراليا، انگليس و امريكا
در زمينه پيشرانه هاي دريايي« به عنوان مسائل مرتبط 
با اين كنفرانس نام برد كه در ديدارش با بلينكن درباره 
آنها به بحث و گفت وگو كرده است. ند پرايس، سخنگوي 
وزارت ام��ور خارجه امريكا ه��م در صفحه توييترش از 
ديدار آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه اين كشور با رافائل 
گروسي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در حاشيه 
دهمين كنفرانس بازبيني پيمان عدم اشاعه هسته اي در 
نيويورك خبر داد و نوشت: وزير امور خارجه بلينكن در 
ديدار با مديركل آژانس درباره شراكت مهم مان و نقش 
مهم اين سازمان در پيشبرد عدم توسعه اشاعه هسته اي، 
پادمان ها و كاربرد صلح آميز]انرژي هسته اي[ ايفا مي كند.

دوران پول پاشي
رو به پايان است

وزير امور اقتصادي و دارايي از پايان پول پاش��ي به 
بهانه اش��تغال خبر داد و گفت: شبكه بانكي كشور 
در قالب تبصره 1۸ بودجه در طرح هاي اش��تغال با 
اهرم كردن منابع خود مش��اركت مي كند. يكي از 
روش هاي تامين مالي براي طرح هاي دولت، اهرم 
كردن منابع محدود بودجه از طريق مشاركت دادن 
و تلفيق كردن منابع داخلي بانك ها اس��ت، به اين 
معني كه هر مبلغي از منابع بودجه باشد، حد اقل 
دو برابر آن توسط بانك ها با آن تلفيق مي شود و در 
قالب تسهيالت ارزان به فعاالن اقتصادي پرداخت 
مي ش��ود. در اين زمينه سيد احس��ان خاندوزي 
وزير امور اقتص��ادي و داراي��ي در صفحه مجازي 
خود نوشت: »س��ال قبل عالوه بر بودجه اشتغال 
)تبصره1۸(، منابع بانك هاي دولتي را نيز به كمك 
ايجاد شغل آورديم. امسال براي توزيع منطقه اي و 
تحقق واقعي شغل، از بنياد بركت و كميته امداد نيز 
در شهرها و روستاها استفاده مي كنيم، براي نظارت 
به تك تك پروژه هاي اشتغال. دوره پول پاشي رو به 
اتمام است.« خاندوزي، وزيراقتصاد همچنين گفت: 
تفاهم 40هزار ميلياردي براي ايجاد اشتغال توسط 
ستاد اجرايي فرمان امام خميني يكي از ابتكارات 
منحصربه فرد در س��ال هاي اخير اس��ت. ويژگي 
طرح ه��اي بركت، پايش مرتب و آنالين رس��يدن 
تس��هيالت به هدف و پيگيري مشاغل ايجادشده 
و حمايت از كارآفرينان است و وام ها هدر نمي رود. 
وزير ام��ور اقتصادي و داريي تصري��ح كرد: برنامه 
ما به كار گرفتن توان و اعتبار ش��بكه بانكي براي 
افزايش توليد در كش��ور و تس��هيالت خرد منجر 
به اش��تغال زايي و پروژه هاي پيشران و عدم ورود 
به اقدامات غيرمولد اس��ت، تخصيص اعتبارات به 
مردم به واسطه نهادهايي مانند ستاد اجرايي فرمان 
امام كه ازطريق تس��هيلگران خود با مردم مرتبط 
هستند و بعد از دريافت تسهيالت، كارآفرين را رها 
نمي كنند، مي تواند به الگوي غالب در كشور براي 

تخصيص بودجه و ارايه تسهيالت تبديل شود.

نشانه اي از حل مشكالت 
نمي بينيم

نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي با 
تقدير از »تحرك، روحي��ه انقالبي و منش مردمي 
رييس جمهور«، از دولتمردان پرسيد: حركت دولت 
مثل حركت كسي است كه روي تردميل مي دود و 
مسافتي طي نمي ش��ود، امروز نقطه الف و ب شما 
كجاست كه ما ارزيابي كنيم پيشرفتي در امور اتفاق 
افتاده است؟ حجت االس��الم مجتبي ذوالنوري در 
نطق ميان دس��تور خود در جلس��ه علني مجلس 
شوراي اس��المي، خطاب به رييس و هيات رييسه 
مجلس شوراي اسالمي گفت: اگر پاي صحبت تك 
تك نمايندگان بنشينيد، جز اندكي شايد رضايت 
وجداني از حضورش��ان در مجلس نداشته باشند. 
نقشي از مجلس در حل مش��كالت عميق جامعه 
نمي بينند، هر روز در حوزه انتخابيه با انتقاد و پرخاش 
مردم روبرو هس��تند ولي تاثيري در حل مشكالت 
آنها نمي بينند. وي با بيان اينكه نمايندگان مجلس 
ارزشي، انقالبي و دلسوزند، عنوان كرد: با اين حال اين 
نمايندگان به مثابه دانه هاي پراكنده تسبيح هستند 
و هيات رييسه است كه به عنوان نخ اتصال و انسجام، 
كارآمدي الزم را بايد به مجلس بدهد و هيات رييسه 
مجلس بايد نقش الزم را اجرا كند. امروز كدام برنامه 
و طرح مشترك بين مجلس و دولت به عنوان ميثاق 
مشترك وجود دارد كه ما بر اساس آن مطالبه كنيم 
و حل مش��كالت مردم را پيگيري كنيم؟ نماينده 
مردم قم در مجلس در ادامه يادآور شد: امروز طرح 
رتبه بندي معلمان نيمه كاره اس��ت و 5 ماه از سال 
گذش��ته اما هنوز هم تكليف حقوق بازنشستگان 
مشخص نيست. امروز مي بينيم با جراحي اقتصادي 
و حذف ارز 4200 در نهاده هاي دامي كه جاي تشكر 
دارد و ضروري است، مجلس نقش خود را براي اينكه 
به كمرهاي خميده مردم فشار وارد نشود، ايفا نكرد. 
ذوالنوري با طرح اين س��وال كه مجلس چه نقشي 
ايفا كرده اس��ت، گفت: گناه تك ت��ك نمايندگان 
چيس��ت؟ اگر رييس مجل��س در ش��وراي عالي 
هماهنگي امور اقتصادي شركت كند، آيا معني آن 
تعامل مجلس و دولت است؟ امروز كدام برنامه اي 
كه در آن شورا مطرح مي شود با نمايندگان ملت به 
اشتراك گذاشته مي شود و همفكري و هماهنگي 
مي ش��ود؟ امروز گزارش كدام موض��وع از آنجا به 
مجلس مي رس��د؟ ما چه نقشي در حل مشكالت 
مردم داريم؟ آيا اين مش��كالت راه برون رفت دارد 
يا ندارد و اگر دارد چه همفكري و هماهنگي بين 
مجلس براي خودش��ان و مجلس و دولت وجود 
دارد؟ چه كسي بايد اين زمينه را فراهم كند؟ وي 
خط��اب به رييس جمهور گف��ت: تحرك، روحيه 
انقالبي و منش مردمي ش��ما موجب تشكر است، 
ولي امروز حركت دولت مثل حركت كسي است 
كه روي تردميل مي دود. مسافتي طي نمي شود، 
امروز نقطه الف و ب ش��ما كجاست كه ما ارزيابي 
كنيم پيش��رفتي در امور اتفاق افتاده است. عضو 
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
يازدهم افزود: آقاي رييس جمهور، يك چهارم فرصت 
خدمت شما گذشت، آيا يك چهارم اهدافي كه بايد 
طي كنيد، وصول شده و به آن رسيده ايد؟ فرصت ها 
مثل ابر مي گذرد. كيست كه نداند فساد سيستمي 
بانكي و قاچاق كمر اقتصاد كشور را شكسته است، 
كدام قرارگاه ش��ما براي رفع اين مش��كالت فعال 
اس��ت. ذوالنوري با بيان اينكه توليد را فعال كنيد، 
خاطرنشان كرد: جوان افسرده را مشغول كار كنيد، 
درآمد مكفي داشته باشد مشكل ازدواج، فرزند آوري 
و جمعيت حل مي شود. امروز تمركز بر ابرمشكالت 
كشور از ضروريات كار دولت است اگرچه كارهاي 

روبنايي و سفرها هم جاي تقدير دارد.

سردرگميياانتظاربراياصالحاتجديد

سخنگويدولت:

خريد نان با كارت بانكي  يا صدور كارت نان؟

رييس جمهور به نيويورك خواهد رفت
س��خنگوي دولت از آغ��از برنامه ريزي ها ب��راي حضور و 
سخنراني رييس جمهوري در مجمع عمومي سازمان ملل 
متحد خبر داد. علي بهادري جهرمي در نشس��ت خبري 
خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا رييس جمهوري 
در نشس��ت عمومي س��ازمان ملل متحد حضور خواهد 
يافت يا خير، اظهار كرد: برنامه ريزي هاي مقدماتي براي 
اين امر صورت گرفته اس��ت. وي در پاسخ به اين پرسش 
كه اقدامات دولت براي پيگيري حقابه ايران از افغانستان 
به كجا رسيده است، اظهار كرد: طرف افغان در مذاكرات 
انجام شده حق ايران را مبتني بر موافقتنامه پذيرش و به 
آن اذعان دارد و اختالف در مورد ميزان آب ورودي اس��ت 
و نيز برخي مشكالت فني، كه جمهوري اسالمي با جديت 
اين امر را پيگيري مي كند. سخنگوي دولت تاكيد كرد: در 
جلسه دولت هم گزارشي در اين زمينه ارايه شد و وزير نيرو 
نيز به زودي س��فري به افغانستان خواهد داشت كه يكي 
از مهم ترين بخش هاي آن پيگيري حقابه ايران و تحقق 
آن است. بهادري جهرمي با اشاره به تامين حقابه ايران از 
رودخانه ارس يادآور ش��د: در موضوع حقابه رود ارس هم 
مشابه همين گزارش در جلس��ه هيات دولت ارايه شد و 
در گفت وگوي روساي دو كشور ايران و تركيه نيز اين امر 
مطرح شد و طرف تركيه اي موافقت خود در زمينه برگزاري 
جلسه در س��طح وزرا در اين امر را پذيرفته است و دولت 
هم بر پيگيري همين مسير تاكيد دارد. سخنگوي دولت 
همچنين با اش��اره به اقدامات صورت گرفته براي بهبود 
وضعيت معيشتي بازنشستگان اظهار كرد: پيرو دستور 
رييس جمهوري براي پيگيري بهبود وضعيت معيشتي 
بازنشستگان و پس از برگزاري نشست هاي مكرر معاون 
اول با نمايندگان بازنشستگان، هيات دولت براي تعيين 
تكليف افزايش حقوق بازنشس��تگان، اختيارات خود را 
به وزراي عضو هيات امناي س��ازمان بازنشستگي تامين 
اجتماعي تفويض كرد. وي با اشاره به اقدامات ديگر دولت در 
راستاي اجراي قانون جواني جمعيت، تاكيد كرد: از ابتداي 
امسال تاكنون تعداد 217 هزار فقره وام فرزندآوري به مبلغ 
بيش از ۸6 هزار ميليارد ريال و بيش از 320 هزار فقره وام 
قرض الحس��نه ازدواج به مبلغ 440 هزار ميليارد ريال به 
متقاضيان پرداخت شده است. بهادري جهرمي ادامه داد: 
بيش از 230 هزار خودرو در طرح هاي فروش خودروسازان 

به طرح جواني جمعيت تخصيص داده شده كه نزديك به 
100 هزار نفر تكميل وجه داشتند و ثبت نامشان نهايي شده 
است. سخنگوي دولت همچنين با اشاره به حضور ميداني 
مسووالن در رسيدگي به سيل زدگان، گفت: دولت اعتقاد 
دارد حضور مسووالنه دولتمردان در صحنه مشكالت يك 
تكليف و وظيفه براي مديران اجرايي است و اين دولت هرگز 
تماشاگر مشكالت مردم نيس��ت و اعتقاد دارد براي حل 
مسائل بايد در ميدان عمل باشد.  وي در پاسخ به پرسشي 
درباره اينكه چرا با وجود هشدارهاي جدي درباره وقوع سيل 
اقدامات پيشگيرانه مورد توجه قرار نگرفته، تصريح كرد: 
تمام هشدارها داده شده بود و حتي اقدامات پيشگيرانه نيز 
صورت گرفته، اما حجم بارش ها باال بوده و سيل به راه افتاده 
است؛ توجه به اقدامات پيشگيرانه در اينگونه حوادث نيازمند 
مشاركت همگاني اس��ت. وي با تاكيد بر جدي تر گرفتن 
هشدارها در زمينه سيل و زلزله، اظهار كرد: حضور مسووالن 
در صحن��ه و تالش براي مديريت بحران و رس��يدگي به 
س��يل زدگان به موقع ب��وده كه وجه تمايز اي��ن دولت با 
دولت هاي گذشته است و شايد اين اقدام دولت مورد پسند 
كساني كه نگاه متفاوت براي حل مشكالت دارند، نباشد اما 
دولت بر آن تأكيد دارد. سخنگوي دولت درباره برنامه ريزي 
براي تعيين تكليف كاالهاي انباشته شده در گمرك و تسريع 
در ترخيص آنها، گفت: از ابتداي فعاليت دولت كار جهادي 

و جهش��ي در وزارت اقتصاد براي ساماندهي اين موضوع 
صورت گرفت و در هفته جاري سازوكارهاي جديدي در 
حوزه امالك تمليكي اتخاذ مي شود. وي افزود: در 11 ماهه 
نخست دولت سيزدهم حدود ۸500 ميليارد تومان كاال 
در انبارها و بنادر تعيين تكليف ش��ده است كه رشد 137 
درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است. 
سخنگوي دولت درباره اقدامات دولت براي نظارت و كنترل 
قيمت ها گفت: دولت مديريت بازار و كنترل نرخ تورم را با 
جديت دنبال مي كند و شيب تورم هم در پي اصالح نظام 
اقتصادي سير نزولي يافته اس��ت. بهادري جهرمي افزود: 
دولت هيچ افزايش قيمتي را بدون داليل روش��ن و موجه 
نمي پذيرد؛ بلكه معتقديم در برخي اقالم اصلي بايد كاهش 
قيمت هم صورت بگيرد كه اين ابالغ شده و هيچ افزايش 
قيمتي هم در دستور كار نيست. وي با اشاره به آخرين اخبار 
مربوط به سند 25 ساله همكاري هاي ايران و چين، گفت: 
سند همكاري ايران و چين وارد فاز عملياتي شده و يكي از 
محورهاي اصلي گفت وگوي رييس جمهور با همتاي چيني 
نيز ابراز خرسندي از مسير پيشرفت اجراي اين سند بود. 
سخنگوي دولت افزود: در همين 4 ماهه نخست سال، ارزش 
صادرات به چين رشد 27 درصدي نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل داشته و در بحث تجارت خارجي با اين كشور هم 
شاهد رشد 43 درصدي هستيم. در سال 1400 صادرات ما 

به چين 5۸ درصد رشد و در بخش كشاورزي هم جهش 45 
درصدي داشته است. بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي 
درباره زمان معرفي وزير كار به مجلس و همچنين تعيين وزير 
بازرگاني پس از ايجاد وزارتخانه با تفكيك حوزه بازرگاني از 
وزارت صمت، گفت: وزير پيشنهادي كار در موعد قانوني 
خود معرفي خواهد شد، اما براي معرفي وزير بازرگاني هنوز 
وزارتخانه اي تشكيل نشده است. وي در پاسخ به پرسشي 
ديگر در اين زمينه كه آيا قرار است دولت وزير پيشنهادي 
كار را به همراه وزراي صمت و بازرگاني البته بعد از تفكيك 
به مجلس معرفي كند، تصريح كرد: از رس��انه ها خواهش 
مي كنم اخبار دولتي را از مراجع رسمي دولتي جويا شوند. 
دولت در حوزه هاي مختلف سخنگو دارد و مقامات دولتي 
در دسترس هستند. اخبار دولتي كه از سوي افراد غيردولتي 
مطرح مي شود، طبيعتاً مورد تأييد دولت نيست. سخنگوي 
دولت افزود: در خصوص وزارت كار، همانطور كه گفته شد 
در سقف زماني قانوني، اقدام صورت خواهد گرفت. در زمينه 
دو وزارتخانه ديگر اما فعال وزارتخانه اي از سوي مجلس ايجاد 
نشده است، اجازه دهيد. اگر تصويب نهايي مجلس، مبني بر 
تشكيل وزارتخانه جديد باشد، دولت وزير مربوطه را معرفي 
خواهد كرد. بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي درباره 
دستورالعمل تأمين نيروي انساني مورد نياز آموزش و 
پرورش، اظهار كرد: ساماندهي كارمندان دولت، ارتباطي 
به تأمين نيروي انساني آموزش و پرورش ندارد. در زمينه 
كارمندان دولتي، سازمان اداري استخدامي طرحي را 
در دست دارد كه كارمندان بهترين  جايابي را در اركان  
مختلف داشته باشند. وي افزود: كمبود معلم از مسائل 
جدي آموزش و پرورش است و بايد به گونه اي سعي شود 
كه معلمان از مسيرهاي خردمندانه، حرفه اي و عادالنه 
گزينش و جذب شوند تا ارتقاي نظام آموزشي تضمين 
شود. سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه ما در تأمين نيرو 
براي نظام تعليم و تربيت بر اساس نقشه راه رهبري انقالب 
عمل مي كنيم، تاكيد كرد: انتظار است مجلس هم مسير 
تعيين شده از سوي رهبري را در پيش بگيرد تا شاهد 
ورود نيروهاي با كيفيت به آموزش و پرورش باش��يم و 
اگر در ميان  كارمندان دولت هم كسي شرايط معلمي 
را داشته باشد، محروم از اين  مسير نخواهند بود اما اين  

كار نيازمند اليحه و انجام كارشناسي هاي الزم است.



گروه بانك و بيمه |
دكتر علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخصيص مصلحت 
نظام با اشاره به اجراي طرح حذف ارز ترجيحي توسط دولت 
و تعامل و تفاهم گسترده بين بانك مركزي، وزارت جهاد 
كشاورزي و مجموعه دولت گفت: در حال حاضر و با اجراي 
كش��اورزي قراردادي فرصتي جدي و اساسي براي رونق 
و توسعه بخش كشاورزي به عنوان خصوصي ترين بخش 
اقتصادي كشور فراهم شده است.به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، دكتر آقامحمدي در »آيين رونمايي از نقشه راه 
تامين مالي زنجيره اي در بخش كشاورزي با تاكيد بر اجراي 
كشاورزي قراردادي« افزود: در حال حاضر با توجه به تجربه 
بانك مركزي و شبكه بانكي زيرساختهاي الزم براي تامين 
مالي زنجيره اي در اقتصاد كش��ور فراهم شده و مقرر شده 
است 600 هزار ميليارد تومان از اين طريق به اقتصاد كشور 
كمك شود كه نقش مهمي در هدايت نقدينگي به بخش 
واقعي توليد و جلوگيري از هدررف��ت منابع خواهد دارد.
آقامحمدي با اشاره به جنگ اوكراين و بحران جهاني مواد 
غذايي گفت: با اين اتقاق نقش حياتي و اساسي غذا مشخص 
شد و اگر كشوري برنامه ريزي اصولي براي تامين مواد غذايي 
نداشته باشد با مشكالت عديده اي مواجه خواهد شد.وي بر 
لزوم حمايت صنعت غذايي كشور از كشاورزي قراردادي 
تاكيد ك��رد و ادامه داد: اجراي اين ط��رح صرفا محدود به 
بخش كشاورزي نيس��ت و زنجيره اي از صنعت و خدمات 
نيز مي توانند با مشاركت در اين طرح از عوايد آن بهره مند 
شوند.آقامحمدي گفت: توجه به ايجاد و توسعه برند حالل 
در صنايع غذايي از جمله مواردي است كه بداليل مختلف از 
آن غفلت شده و در حال حاضر و با طرح كشاورزي قراردادي 
مي توان از ظرفيت هاي موجود در كشور در راه توسعه برند 
حالل و صادرات محصوالت غذايي استفاده كرد.وي بيمه 
محصوالت كشاورزي و كاهش ريسك و هزينه هاي توليد 
را از منافع مهم كشاورزي قراردادي بر شمرد و گفت: با اجراي 
اين طرح اميد به كشاورزان و روستاييان بر مي گردد و رونق 
كشاورزي و صنعت غذايي را شاهد خواهيم بود.آقامحمدي 
ضمن تقدي��ر از تالش هاي بانك مرك��زي و وزارت جهاد 
كشاوزي براي اجراي طرح كشاورزي قراردادي گفت: نظام 
بانكي بايد به صورت منس��جم و يكپارچه وارد عمل شده 
و از اي��ن طرح حمايت كن��د.وي همچنين بر لزوم تببين 
بيشتر طرح كشاورزي قراردادي توسط رسانه ملي تاكيد 
كرد و ادامه داد: خوش��بختانه ش��ركت هاي غذايي كشور 
كنسرسيوم جهاني را تشكيل داده اند و اقدامات جدي براي 
كشت فراسرزميني و صادرات محصوالت را آغاز كرده اند. 
براين اساس كش��اورزي قراردادي هم به عنوان يك طرح 
ملي نقش مهمي در توسعه اين روند خواهد داشت و صنايع 
غذايي كشور بايد در اين زمينه به طور جدي وارد عمل شوند.

   40 هزار ميليارد تومان اعتبار
 براي ۲ ميليون هكتار كشاورزي قراردادي

وزير جهاد كشاورزي نيز اعالم كرد: سال گذشته در ۲۵0 
هزار هكتار گندمزار كشاورزي قراردادي اجرا شد و امسال در 
نظر داريم در ۲ ميليون هكتار اجرا كنيم كه نيازمند ۴0 هزار 
ميليارد تومان اعتبار هستيم تا در اختيار كشاورز قرار دهيم. با 
اجراي اين طرح ديگر محصول بر زمين نمي ماند، زيرا شعار 
طرح اين است كه بذري كاسته نمي شود مگر مشتري آن 
معلوم باشد.با اجراي كشاورزي قراردادي سالمت محصول 
تامين مي ش��ود و معيشت كش��اورز نيز بهبود مي يابد و 
محصوالت فروخته مي ش��ود. همچنين رييس كل بانك 
مركزي گفت: با اجراي طرح كش��اورزي قراردادي تامين 
مالي هدفمند بخش كشاورزي گسترش مييابد و از هدر 
رفت منابع جلوگيري مي شود.دكتر صالح  آبادي در آيين 

رونمايي از طرح تامين مالي زنجيره اي در بخش كشاورزي 
با تاكيد بر كش��اورزي قراردادي، اظهار داشت: كشاورزي 
قراردادي اتفاق خوبي است و در اين طرح از نظام سنتي به 
مدرن حركت مي كنيم. تامين مالي كشاورزي قراردادي به 
دليل اينكه هدفمند و در خدمت بخش خصوصي است، 
اهميت بسزايي دارد.صالح  آبادي با تشكر از اقدامات انجام 
شده در بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي در خصوص 
كش��اورزي قراردادي گفت: انس��جام و هماهنگي بانك 
مركزي، وزارت جهاد كشاورزي، بانك ها و شركت هايفعال 
الزمه موفقيت تامين مالي كش��اورزي قراردادي اس��ت و 
خوشبختانه هماهنگي خوبي در اين خصوص وجود دارد. 
از نظر ما مهم ترين اقدام اين اس��ت كه اين تامين مالي در 
بخش خصوصي انجام مي ش��ود، زيرا در حوزه كشاورزي 
بخش خصوصي فعاليت بيش��تري دارد.آموزش، يكي از 
مباحث مهم در اين زمينه است و بايد برنامه ريزي مناسب 
براي آموزش هرچه بيش��تر كليه ذي نفعان اعم از بانك ها 
و ساير افراد انجام ش��ود. وي پيشنهاد داد: شركت هاي 
موفق در اين زمينه تجارب و مدل هاي خود را ارايه كنند 
و بانك ها نيز فعال شود؛ همچنين زيرساخت هاي قانوني 
براي توسعه كار فراهم و همكاري فرابخشي انجام شود.

   كاهش منابع بانكي درگير بخش كشاورزي 
با كمك تامين مالي زنجيره اي

قائم مق��ام بانك مركزي در ايين رونماي��ي از تأمين مالي 
كش��اورزي قراردادي تصريح كرد: بانك مركزي از س��ال 
گذشته به طور جدي توسعه روش هاي تأمين مالي زنجيره 
تأمين را در دستور كار خود قرار داده و در اين زمينه اقدامات 
مختلفي از جمل��ه تدوين دس��تورالعمل هاي مربوطه و 
معرفي ابزارهاي جديد مانن��د برات الكترونيك را اجرايي 
كرده است. بدون اس��تفاده از تامين مالي زنجيره اي بايد 
آمار بس��يار بااليي از منابع بانك ها را به طور مستقيم براي 
بخش كشاورزي درگير مي كرديم. در موضوع تامين مالي 
زنجيره اي دو موضوع مهم وجود دارد؛ نخست ميزاني كه 
تامين مالي در هر رش��ته اي صورت مي گيرد، مهم است و 
دوم اينكه تامين مالي به هدف مورد نظر اصابت كند كه اين  
موضوع اثربخشي را هم باال مي برد.در اين خصوص اصالح 
و ارتقاي دستورالعمل گام، تدوين بسته تشويقي، افزايش 
سقف مجوز صدور ابزارهاي تأمين مالي زنجيره اي و نظاير 
آن انجام شده است.مقام مسوول بانك مركزي با توجه به 
اهميت حياتي مبحث امنيت غذايي كش��ور و همچنين 
اولويت باالي اشتغال روستايي و اهميت حمايت از اقتصاد 
دانش بنيان در بخش كشاورزي تصريح كرد: براين اساس 
موضوع تأمين مالي زنجيره اي در بخش كشاورزي در دستور 

كار اين بانك قرار گرفت و تالش شد ضمن ترغيب بانك ها به 
صدور اوراق گام براي زنجيره هاي كشاورزي، موضوع تأمين 
مالي كشاورزي قراردادي نيز مورد توجه قرار گيرد. دكتر 
ابوالحسني هستياني با بيان اينكه در سال گذشته، شبكه 
بانكي كشور در مجموع حدود 199 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت به بخش كشاورزي پرداخت كرده است، يادآور 
شد: از اين ميزان، 70 درصد بابت سرمايه در گردش بوده 
است. به بيان ديگر، بخش عمده تسهيالت پرداختي به 
بخش كشاورزي، بابت سرمايه درگردش است و بنابراين 
ظرفيت كمتري براي تأمين مالي طرح هاي توسعه اي و 

طرح هاي جديد در بخش كشاورزي باقي مي ماند.

    تشويق بانك هاي مجري  تأمين مالي 
زنجيره اي

معاون وزير صمت گفت: در تالش هستيم بسته تشويقي 
براي بانك ها بر اس��اس تأمين مالي زنجيره اي به شوراي 
اقتصاد ارايه شود.مهدي نيازي، معاون وزير صمت با بيان  
اينكه تاكنون 7 هزار فاكتور به ارزش 11 هزار ميليارد تومان 
در شبكه بانكي در بخش تامين مالي زنجيره اي داشته ايم، 
اظهار كرد: تالش بانك ها و حمايت جدي بانك مركزي در 
اين بخش بسيار حائز اهميت است. ما نيز در وزارت صمت 
اين آمادگي را داريم كه با همكاري بانك مركزي، تامين مالي 
زنجيره اي را در بنگاه هايي كه در انتهاي زنجيره قراردارند 
عملياتي كنيم. در اين روش به منابع بانكي هم نياز نخواهد 
بود و  مي توان با اعتبارات خود شركت ها كار را پيش ببريم.

به گفته وي، با اجراي تامين مالي زنجيره اي نياز به منابع 
مالي تا يك س��وم كاهش مي يابد كه اين امر هم به توليد و 
هم به شبكه بانكي كمك خواهد كرد.با توجه به دو تكليف 
مهم امسال براي بخش كش��اورزي، 70 درصد سرمايه در 
گردش هم بايد از طريق اس��تعالم فاكتور پرداخت شود. 
معاون كس��ب و كار وزارت صمت: اجرايي ش��دن زنجيره 
تأمين مالي توليد از انحراف منابع در شبكه مالي جلوگيري 
مي كند.با توجه به تجربه تامين مالي زنجيره اي در بخش 
صنعت هم اكنون زيرساخت در سامانه جامع تجارت براي 
استعالم پرداخت تسهيالت فراهم شده است و شبكه بانكي 
ملزم به اخذ استعالم از اين سامانه است؛ هم اكنون نيز1۲ 
بانك آماده اجرايي كردن اين طرح هستند.براساس مصوبه 
س��تاد اقتصادي با تالش بانك مركزي در سه ماهه امسال 
سامانه ها طراحي شده است تا شبكه بانكي در تامين مالي 
در قالب اين شبكه زنجيره تامين مالي فعال شوند. همچنين 
از بهمن ماه س��ال گذشته تاكنون مبلغ 11 همت، 7 هزار 
فاكتور در ساختار شبكه زنجيره تامين مالي استعالم شده 
است.نيازي با بيان اينكه تاكنون با حمايت بانك مركزي در 

بخش صنعت 1۵ همت در بخش صنعت منابع تجهيز شده 
است، يادآور شد: امروز زنجيره تامين مالي در بخش صنعت 
نهادينه شده است. براساس مصوبه اي نيز كه ماه گذشته 
ابالغ ش��ده وزارتخانه هاي اقتصادي و شبكه بانكي مكلف 
شده اند در سال جاري۲0 درصد تسهيالت خود را از طريق 
شبكه زنجيره مالي تخصيص دهند و 70 درصد تسهيالت 
سرمايه در گردش بايد از طريق استعالم فاكتور انجام شود.

   تاثير اجراي تامين مالي كشاورزي 
قراردادي بر بانك ها و اشتغال روستايي

مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد بانك مركزي گفت: با 
اجراي روش تأمين مالي كشاورزي قراردادي شاهد بهبود 
اشتغال روستايي، بهبود امنيت غذايي كشور، افزايش كارآيي 
تخصيص منابع و كاهش فشار بر ترازنامه بانك ها در حوزه 
تأمين مالي كشاورزي و اشتغال روستايي خواهيم بود.براي 
حل مساله بحث تامين مالي زنجيره اي به عنوان يك سياست 
نوي��ن در جهت ارتقاي روش هاي تأمين مالي در دس��تور 
كار بانك مركزي و ش��بكه بانكي قرار گرفت. در اين زمينه 
به طور خاص كشاورزي قراردادي و تأمين مالي آنكه بررسي 
تجربه هاي جهاني نشان مي دهد كه روشي كارآمد هم در 
حوزه كشاورزي و هم در حوزه تأمين مالي است، در دستور 
كار قرار گرفت.مدي��ر اداره تامين مالي زنجيره توليد بانك 
مركزي اظهار داشت: با همكاري بانك ها و وزارتخانه هاي 
تخصصي به ويژه وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، ش��يوه نامه تأمين مالي كش��اورزي 
قراردادي تهيه و تدوين و به ش��بكه بانكي كشور ابالغ شد. 
حميد آذرمند اعالم كرد: در همين راستا به منظور آشنايي 
مديران ارشد نظام بانكي و فعاالن اين حوزه و دستگاه هاي 
اجرايي مرتبط در روز 11 مرداد ايين رونمايي از شيوه نامه 
تأمين مالي كش��اورزي قراردادي برگزار مي ش��ود. در اين 
هماي��ش روش ها، نقش��ه راه و هماهنگي هاي الزم جهت 
اجراي سراسري و گسترده اين شيوه تأمين مالي جديد را 
مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.مدير اداره تامين مالي 
زنجيره توليد بانك مركزي در پايان اظهار اميدواري كرد: اميد 
است با اجراي روش تأمين مالي كشاورزي قراردادي شاهد 
بهبود اشتغال روستايي، بهبود امنيت غذايي كشور، افزايش 
كارآيي تخصيص منابع و كاهش فشار بر ترازنامه بانك ها 
در حوزه تأمين مالي كشاورزي و اشتغال روستايي باشيم.
براساس اين گزارش، »كشاورزي قراردادي« روشي از توليد 
است كه از طريق آن، توليدكننده )اعم از اشخاص حقيقي 
يا حقوقي كه به صورت مستقيم يا از طريق تشكل توليدي 
معين، بر اس��اس قرارداد با مجري طرح، به توليد محصول 
مي پردازند( از طريق عقد قرارداد با يك مجري طرح، نسبت 
به توليد محصوالت كشاورزي اقدام مي كند. تأمين مالي در 
كشاورزي قراردادي مشتمل بر تأمين مالي توليدكنندگان 
براي كشت و تهيه نهاده هاي توليد، تأمين مالي مجري با 
هدف تكميل زنجي��ره ارزش، خريد نهاده ها، مواد اوليه، 
ماشين آالت و اقدامات توسعه اي و تأمين مالي در راستاي 
ارايه خدمات آموزشي، فني، توس��عه اي، دانش بنيان و 
تحقيقاتي براي ايجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود. 
شفافيت تأمين مالي طرح ها و افزايش كارايي تخصيص 
مناب��ع در بخش كش��اورزي، حمايت از ش��كل گيري 
زنجيره هاييكپارچه كشاورزي، حمايت از توسعه اشتغال 
روستايي با روش هاي غير تورمي، كاهش هزينه توليد 
محصوالت كشاورزي، حمايت از كشاورزان با استفاده از 
كمك هاي آموزشي، فني و تأمين نهاده ها در ازاي تنظيم 
قرارداد، امكان استفاده از قراردادهاي كشاورزي به عنوان 
وثيقه تسهيالت و كمك به امنيت غذايي كشور به واسطه 
افزايش پايداري تأمين نهاده ها از مزاياي اين روش است.
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كاربردهاي استانداردهاي سازمان 
جهاني GS1 در حوزه صنعت

 آنه��ا را براي مقاص��د مختلف آماده س��ازي مي كنند. 
استانداردهاي   GS1  به هماهنگي بين شركاي درگير 
در اين زنجيره به  منظور شناس��ايي س��ريع و انتقال و 

بسته بندي كاالها كمك مي كنند. 
  مديريت دارايي: بسياري از توليدكنندگان، شركت هاي 
حمل ونقل و ارايه دهندگان خدمات لجستيك از تريلرها، 
كانتينرها، ظروف پالستيكي، پالت ها و ساير وسايل براي 
انتقال كاال از يك مكان به مكان ديگر در حوزه خود يا در 
طول زنجيره  تامين استفاده مي كنند. مديريت و پيگيري 
اين امكانات و تجهيزات موضوعي چالش برانگيز و مهم 
اس��ت. اگر اين امكانات و تجهيزات در مكان نامناسبي 
قرار داده ش��وند، ممكن اس��ت حمل ونق��ل كاالها را 
دشوار يا حتي غيرممكن س��ازد كه در نهايت منجر به 
تاخير در تحويل كاال و تحميل هزينه هاي اضافي شود. 
استانداردهاي GS1 نه تنها قطعات خاص تجهيزات را 
شناس��ايي مي نمايد، بلكه پيگيري و رديابي آنها را نيز 

ميسر مي سازند.
 مديريت رويه ها در مرزها: مديريت جريان كاال در طول 
مرزهاي زميني و دريايي چالش بزرگي براي دولت به ويژه 
از لحاظ امنيتي است. هر كانتينر يا پالت وارد شده به يك 
مرز، به  طور بالقوه اي مي تواند تهديد براي مصرف كننده 
و توليدكننده به  علت جعل و تقلب، قاچاق، آلودگي يا 
حتي تروريسم باشد. در اينجا موضوع غربالگري و بازرسي 
محموله ها براي مقامات گمركي داراي اهميت بااليي 
است و چالش بزرگي محسوب مي شود. استانداردهاي 
GS1 اطالعات ش��فافي درخصوص محصوالت براي 
كمك به مقامات مرزي به  منظور سرعت بخشيدن به 

ارزيابي هاي خود فراهم مي كنند. 
۲- بخش سالمت. ش��رايطي را تصور كنيد كه در آن، 
سوابق پزش��كي يك بيمار هر آنچه در مورد تعداد، دز و 
برند هر دارويي كه به وي تجويز ش��ده و مشخصات هر 
وسيله پزش��كي كه وي استفاده كرده است، همچنين 
نام و مش��خصات پزشكان و دس��ت اندركاران خدمات 
درماني قابل ثبت و ضبط و رديابي باش��د. ش��رايطي را 
تصور كنيد كه بيمارستان ها و داروخانه ها، مكان دقيق 
تامين كنندگان در دس��ترس انواع تجهيزات پزشكي 
و داروها را مي دانند. همچنين ش��رايطي را تصور كنيد 
كه ناظران و تنظيم كنندگان مقررات در هر لحظه قادر 
هستند براي جمع آوري محصوالت مشكوك و داراي 
مشكل فراخوان بزنند و در نهايت شرايطي را تصور كنيد 
كه در آن توليدكنندگان داروها و تجهيزات پزشكي قادر 
هس��تند در هر زمان وضعيت بازار و تقاضا را رصد كرده 
و برنامه زمان بندي توليد خود را طبق اطالعات دقيق و 
لحظه اي از بازار تنظيم كنند. در اين ش��رايط مطلوب، 
بيماران به  طور مستمر احساس امنيت بيشتري داشته 
و از كارايي خدمات سالمت اطمينان دارند. فعاليت ها و 
هزينه هاي اضافي از بخش س��المت حذف شده و رفاه 
اجتماعي جامعه افزايش مي يابد. اين امر در حال حاضر و 
با به كارگيري استاندارد هاي GS1، در بسياري از كشورها 
مانند تركيه، استراليا، انگلستان و امريكا شكل واقعيت به 

خود گرفته است.
3- بخش خرده فروشي. افزايش ميانگين سني جمعيت، 
تغيير در ساليق مصرف كنندگان، تغييرات سريع فناوري 
و فشارهاي جديد بازارهاي جهاني باعث شده است كه 
بيشتر كسب وكارها و مخصوصا خرده فروشان چاره اي 
جز تطابق يافتن و همسوسازي خود با تغييرات، براي 
باقي ماندن در گردونه رقابت را نداش��ته باشند. ذائقه و 
انتظارات مصرف كنندگان كنوني با مصرف كنندگان 
قبل از س��ال ۲010 خيلي با تفاوت همراه بوده اس��ت. 
مصرف كنندگان كنون��ي انتظار دارند ك��ه اطالعات 
كااليي كه مي خرند، كامال در دس��ترس آنها باشد. اين 
تغييرات پويا و روزافزون در انتظارات مشتريان به معني 
آن است كه خرده فروشان بايستي كامال چابك بوده و 
در هر زماني آماده تغيير باش��ند. ضمن اينكه تغييرات 
زنجيره هاي تامين نيز براي مواجهه با اين توس��عه ها 
اجتناب ناپذير است. به كارگيري استاندارد هاي GS1 و 
سيستم هاي شناسايي و كدگذاري بين المللي طي 30 
 سال اخير در صنعت خرده فروشي منافع زيادي را براي 
مصرف كنندگان در سرتاسر جهان فراهم آورده است. 
تجارت الكترونيكي بر پايه استانداردهاي  GS1باعث 
صرفه جويي هاي هزينه اي قابل  توجه اي در يك زنجيره 
 تامين مي شوند كه ريشه در كاهش كاغذبازي در زنجيره 
 تامين )همچون: ثبت س��فارش ها، صورت حساب ها، 
اسناد ارس��ال و تحويل( و همچنين كاهش اشتباهات 
عمدي و سهوي دارد كه ساالنه ميليون ها دالر هزينه بر 

خرده فروشي تحميل مي كند. 
س��خن پاياني آنكه، بهره گيري و توس��عه اس��تفاده از 
استانداردهاي سازمان جهاني GS1 بر پايه قابليت هاي 
مركز ملي شماره گذاري كاال و خدمات ايران اين امكان 
را به كس��ب وكارها و نيز نهاده��اي دولتي مي دهد كه 
برنامه ريزي و سياستگذاري مناسب تري در طول زنجيره 
تامين بخش صنعت كشور داشته باشند. استفاده از اين 
استاندارد ها مزايايي همچون افزايش بهره وري، تسهيل 
امور فرآيندي، ايجاد سيستم رديابي در سطوح داخلي 
و بين المللي، مبارزه با جعل و قاچاق، افزايش شفافيت 
زنجيره  تامين، راه حل هاي جدي��د براي تعامل و كار با 
يكديگر، رديابي و رهگيري اقالم تجاري در هر لحظه از 
زمان، تبادل اطالعات استاندارد و به روز و... را به  همراه دارد.

آينده تجاري ايران و چين
 تصميمات نهايي ختم مي ش��ود مذاكره ميان ايران و 
امريكاست و در واقع اين دو كش��ور بايد در اين زمينه 
به جمع بندي نهايي برسند تا احياي مذاكرات ممكن 
شود. با اين وجود چين بارها اعالم كرده كه آماده افزايش 
تعامالت تجاري با ايران است و مي توان انتظار داشت كه 
با كنار رفتن محدوديت ها در مدتي كوتاه تجارت ايران با 
چين دو برابر شده و به مرز 60 ميليارد دالر برسد. امروز 
كشورهايي مانند عربستان سعودي يا امارات متحده 
عربي توانسته اند جايگاه ايران در ميان شركاي تجاري 
چين در منطقه را بگيرند، اما با بهبود ش��رايط قطعا ما 

افزايش تعامل با چين را خواهيم داشت.

بانك مركزي روسيه: عميق ترشدن 
انقباض اقتصادي در سه ماهه سوم

بانك مركزي روسيه هش��دار داد كه انقباض اقتصادي 
اين كشور در سه ماهه سوم سال ۲0۲۲ عميق تر خواهد 
شد. به گزارش رويترز، بانك مركزي روسيه روز دوشنبه 
اعالم كرد كه انقباض اقتصادي اين كشور در سه ماهه 
سوم س��ال ۲0۲۲ عميق تر خواهد ش��د، چرا كه مازاد 
حساب جاري قوي اين كشور كه محرك اصلي بازگشت 
اخير روبل بوده اس��ت، در نيمه دوم سال جاري كاهش 
خواهد يافت.بر اس��اس اين گزارش، اقتصاد وابسته به 
صادرات روس��يه پس از اعزام ده ها هزار نيروي نظامي 
اين كشور به اوكراين در ۲۴ فوريه كه باعث تحريم هاي 
مالي و اقتصادي گس��ترده غرب شد، در حال فرو رفتن 
در ركود است.بانك مركزي روسيه اعالم كرد كه توليد 
ناخالص داخلي اين كشور پس از انقباض ۴.3 درصدي 
طي سه ماهه دوم سال جاري ميالدي، در سه ماهه سوم 
7 درصد كاهش مييابد.اين بانك همچنين پيش بيني 
كرد كه اقتصاد روسيه در نيمه دوم سال ۲0۲3 شروع به 
بازگشت به سمت رشد خواهد كرد.بانك مركزي روسيه 
در مورد سياست هاي پولي گفت: طبق پيش بيني به روز 
شده بانك روسيه، انقباض در سال ۲0۲۲ كمتر از حدي 
خواهد بود ك��ه در ماه آوريل انتظ��ار مي رفت. در عين 
حال، تاثير شوك هاي عرضه ممكن است در طول زمان 
طوالني تر شود.اين بانك با تكرار پيش بيني اي كه هنگام 
كاهش نرخ بهره به 8 درصد در ماه جوالي داشت، گفت: 
در سال ۲0۲۲، اقتصاد )روسيه( ۴ الي 6 درصد و در سال 
۲0۲3 1 الي ۴ درصد كوچك خواهد ش��د و اين قبل از 
بازگشت به رش��د 1.۵ الي ۲.۵ درصدي در سال ۲0۲۴ 
خواهد بود.بانك مركزي روسيه همچنين تأكيد كرد كه 
انتظار دارد قانون بودجه كه مخارج اين كشور را محدود 
مي كند و درآمدهاي نفتي مازاد را به صندوق ذخيره اين 
كشور هدايت مي كند، از سال ۲0۲3 توسط وزارت دارايي 
به سناريوي اصلي خود بازگردانده شود. تحت اين قانون، 
خريد ارز خارجي كه براي تكميل ذخاير دولتي از طريق 
خريد بازار فاركس در زماني كه قيمت نفت باال باشد، 
طراحي شده بود يعني زماني كه روبل به شدت در ماه 
ژانويه يعني هفته هاي قبل از ۲۴ فوريه تضعيف شده 
بود، به حالت تعليق درآمد.قانون بودجه جديد كه هنوز 
توسط وزارت دارايي فاش نشده و توسط رييس جمهور 
والديمير پوتين تاييد شده است، انتظار مي رود روبل 
را كه به لط��ف اقدامات كنترل س��رمايه بهترين 
عملكرد را در سال جاري ميالدي درميان ارزهاي 

جهان داشته است، تحت فشار نزولي قرار دهد.

تفكيك حساب شخصي از تجاري 
اقدام هوشمندانه دولت

اگر كارتي روزانه بيش از ۴۵ مورد واريزي داشته باشد، 
بايد به عنوان مورد مشكوك فرار مالياتي و حساب تجاري 
تلقي شود. بانك مركزي برنامه هاي مدوني براي تقويت 
حاكميت ريال در نظام اقتصادي كشور در دستور كار 
خود قرار داده اس��ت كه از جمل��ه مي توان به تفكيك 
حساب هاي ش��خصي و تجاري به منظور ساماندهي 
تعامالت اقتصادي و مقابله با اقتصاد زيرزميني اشاره كرد.

در همه دنيا، اخذ ماليات مهم ترين ابزار درآمدي دولت 
است كه باعث توزيع عادالنه ثروت خواهد شد، اما اين 
مقوله هنوز در ايران جايگاه واقعي خود را نيافته است. 
در حالي ماليات ستاني يكي از راه هاي رهايي از اقتصاد 
نفتي و در امان ماندن از تحريم هاست كه متاسفانه با آمار 
باالي فرار مالياتي در كشور مواجهيم و برهمين اساس 
بود كه دولت سيزدهم در ماه هاي ابتدايي فعاليت خود، 
اقدامات حائز اهميتي را در راستاي شناسايي موديان 
جديد انجام داد كه با اجراي همين اقدامات، بخش��ي 
از دستگاه هاي كارتخوان يا همان pos كه فاقد پرونده 
مالياتي بودند، از دسترس خارج شدند تا بتوان از درصد 
بااليي از فرار مالياتي در اقتصاد جلوگيري كرد.بسياري 
از صاحبنظران اقتصادي فرار مالياتي در اقتصاد ايران را 
بيش از هر عامل ديگري ناشي از رونق اقتصاد زيرزميني 
مي دانند و معتقدن��د باتوجه به اينكه اطالعات مربوط 
به اقتصاد زيرزميني كشور ثبت نمي شود، عماًل امكان 
دريافت ماليات با روش هاي سنتي هم وجود ندارد. به 
همين دليل اس��ت كه دولت به دنبال روش هاي نوين 
شناس��ايي موديان جديد و جلوگيري از فرار مالياتي 
اس��ت.بر اس��اس قانون پايانه هاي فروشگاهي، كليه 
دستگاه هايpos بايد داراي يك پرونده مالياتي باشند 
و دستگاه هاي كارتخوان خود را در سامانه سازمان امور 
مالياتي ثبت كنند.همچنين از سوي ديگر تمام افرادي 
كه داراي پرونده مالياتي هستند هم بايد حساب شخصي 
و تجاري خود را تفكيك و حس��اب تج��اري خود را به 
سازمان امور مالياتي معرفي كنند تا براساس سقفي كه 
مقررات مبارزه با پولشويي با توجه به وضعيت اشتغال 
افراد در نظر گرفته، كنترل شوند. يعني محدوده ميزان 
تراكنش مشخصي براي حساب هاي شخصي هر فردي 
در نظر گرفته اند كه در واقع اين مقررات، تكميل كننده 
فرآيند هدفمندتر ش��دن تور مالياتي به شمار مي رود. 
بر اس��اس پيشنهاد س��ازمان امور مالياتي، اگر كارتي 
بيش از ۴۵ مورد واريز داشته باشد، بايد به عنوان مورد 
مشكوك فرار مالياتي تلقي شود.زماني كه تمام افرادي 
كه داراي فعاليت هاي اقتصادي هستند، شماره حساب 
تجاري خود را به سازمان امور مالياتي معرفي كنند، اين 
سازمان با رصد تراكنش و دستگاه كارتخوان يا همان 
pos به صورت ش��فاف و دقيق، ماليات را وصول كند. 
نكته قابل تامل اينجاست كه به گفته مسووالن سازمان 
امور مالياتي و كارشناسان، در صورت اجراي دقيق اين 
مقررات، درآمد هاي مالياتي كشور 3 تا ۵ برابر خواهد 
شد.از سوي ديگر، برنامه دولت سيزدهم در حوزه ماليات، 
كاهش فشار مالياتي از بخش رسمي و ماليات دهندگان 
خوش حساب و حركت به سمت ماليات ستاني از بخش 
غيرشفاف و افرادي است كه درآمد بااليي دارند، اما فرار را 
به قرار ترجيح مي دهند و مي خواهند قانون ماليات را دور 
بزنند! اما برخي سودجو تصور مي كنند اين پول به ناحق 
از آنها گرفته مي شود و دولت نبايد چنين درخواستي از 
آنها داشته باش��د و اين در حالي است كه در بسياري از 
كشورها، رقم هاي سنگين مالياتي از مردم اخذ مي شود.
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كاهش ارزش يوان و پوند مصر، تقويت روبل و روپيه در برابر دالر 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

قيمت فروش دالر روز سه شنبه، 11 مرداد 1۴01 در بازار 
آزاد به 317۲0 تومان رس��يد. همچنين با افزايش قيمت 
اونس جهاني به 1778 دالر، سكه به 1۴ ميليون و 800 هزار 
تومان معامله شد. در صرافي هاي بانكي نيز دالر با ۲7تومان 
افزايش نسبت به روز گذشته ۲7 هزار و 89۴ تومان مبادله 
مي شود.هر اسكناس يورو در صرافي هاي بانكي با ۵6 تومان 
افزايش قيمت نسبت به روز گذشته، ۲8 هزار و 8۵۵ تومان 
معامله شد. قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي۲7 
ه��زار و 617 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز۲8 هزار و ۵68 
تومان اعالم ش��د.عالوه بر اين، قيمت خري��د دالر در بازار 
متشكل ارزي۲8 هزار و ۴13 تومان و نرخ فروش آن ۲8 هزار 
و 689 تومان بود، اين در حالي است كه نرخ خريديورو در اين 
بازار ۲9 هزار و 19۲ تومان و نرخ فروش آن نيز۲9 هزار و ۴۵8 
تومان اعالم شد. همچنين، در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت۲7 ه��زار و ۲۵9 تومان فروخته و 

حواله دالر به بهاي۲6 هزار و ۵۴8 تومان معامله شد.

   آغاز معامالت توافقي دالر
 در كانال ۳0 هزار تومان

معامالت توافقي دالر در بازار ارز )سه شنبه ، 11 مردادماه( 
در كانال قيمت30 هزار توم��ان كار خود را آغاز كرد.اواخر 
خردادماه بود كه بانك مركزي براي ساماندهي بازار ارز در 
تعامل با كانون صرافي ها، صرافي هاي معتبر و صادركنندگان 
به اين جمع بندي رس��يد كه ب��ازار توافقي عرضه و تقاضا 
راه اندازي ش��ود. س��پس امكان معامالت توافق��ي ارز در 
صرافي ها و بازار متش��كل ارزي فراهم ش��د.در آغاز به كار 
فعاليت بازار توافقي ب��ازار ارز، دالر با قيمت30 هزار و 380 
تومان و با حجم 18 هزار معامله شد.معامالت توافقي دالر 
در روز گذشته )دوشنبه، 10 مردادماه( كار خود را با 30 هزار 
و 300 تومان ش��روع و با نرخ 30 هزار و 39 تومان به پايان 

رس��اند. حجم معامالت دالر توافقي در پايان روز گذشته 
10 هزار و 9۴7 بود.قيمت سكه طرح جديد )سه شنبه، 11 
مردادماه( بدون تغيير قيمت نسبت به سه روز گذشته 1۴ 
ميليون و 800 هزار تومان معامله شد.قيمت هر قطعه سكه 
طرح جديد1۴ ميليون و 800 هزار تومان دادوستد شد.سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز1۴ ميليون و 100 هزار تومان 
معامله شد.بر اساس اين گزارش سكه طرح قديم نيز براي 
سومين روز متوالي است كه تغيير قيمت نداشت. همچنين 
نيم سكه هشت ميليون و ۲00 هزار تومان، ربع سكه پنج 
ميليون و ۲00 هزار تومان و س��كه يك گرمي سه  ميليون 
و 100 هزار تومان قيم��ت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي18 عيار به يك ميليون و 368 هزار 
تومان رس��يد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون و 9۲8 
هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني طال با ۲ دالر افزايش 
بها نسبت به روز كاري گذشته به يك هزار و 773 دالر و 67 
سنت رسيد.قيمت هر اونس طال با 0.10 درصد افزايش به 
1773 دالر و 91 سنت رسيد.قيمت طال براي پنجمين روز 
پياپي در بحبوحه  ضعف گسترده دالر امريكا و تمايل بازار 
به سرمايه گذاري هاي ايمن به دنبال نگراني درمورد ركود 
اقتصاد دنيا افزايش يافت.قيمت هر اونس طال با 0.10 درصد 
افزايش به 1773 دالر و 91 سنت رسيد.شاخص دالر امريكا 
در روز دوشنبه به خاطر ترس از ركود در امريكا در بحبوحه 
اطالعات نااميدكننده اقتصادي 0.13 درصد كاهش يافت 
و به حدود 10۵.۲۴ رسيد. شاخص مديران خريد در بخش 
توليد كارخانه اي در امريكا به پايين ترين رقم از ۲0۲0 يعني 
۵۲.8 رسيده است. اين رقم در ماه گذشته برابر با ۵3 بود.

به عالوه، آمار نااميدكننده اقتصادي در منطقه يورو و چين 
هم بر ارزش دالر و به دنبال آن قيمت طال تاثير گذاش��ته 
است.خرده فروشي در آلمان 8.8 درصد نسبت به سال قبل 
كاهش يافته است. از طرف ديگر، طبق گزارش منابع آگاه، 
نانسي پلوسي، سخنگوي مجلس نمايندگان امريكا قرار است 

در روز سه شنبه از تايوان بازديد كند كه نشان دهد امريكا در 
برابر تهديد چين ساكت نمي نشيند. برخي منابع هم گزارش 
داده اند امريكا در فكر محدود كردن ارسال تجهيزات ساخت 
ريزتراشه به توليدكنندگان چيني است.دراين بين، بازار 
سهام وال استريت افت متوسطي داشته و سود ده ساله 
خزانه داري امريكا به حدود ۲.۵8 درصد رسيده است، 
يعني پايين ترين رقم طي ۴ ماه گذشته. شاخص بورس 
اس پي۵00 هم 0.۲۵ درصد طييك روز كاهش يافته 
اس��ت.روي هم رفته، ضعف دالر امريكا و تمايل بازار به 

سرمايه هاي ايمن به نفع خريداران طال خواهد بود.

    باالترين جهش يك ماهه روپيه هند
 ثبت شد

روپيه هند به باالترين سطح يك ماهه رسيد زيرا كاهش 
بازدهي خزانه داري امريكا و كاهش پيش بيني هاي پولي 
تهاجمي فدرال رزرو در بحبوحه ترس از ركود، دالر را تحت 
فشار نگه داشت.به گزارش كارنسي، روپيه حدود 78.87 
در هر دالر معامله ش��د كه به قوي ترين سطح خود از اول 
جوالي رسيد و روز گذش��ته )دوشنبه( در 79.0۲ بسته 
شده بود.كونال س��وداني، دستيار معاون رييس جمهور 
در مركز تجارت جهانيFX و خزانه داري نرخ ها در بانك 
شينهان گفت: كاهش احتمال افزايش شديدتر نرخ بهره 
فدرال رزرو همچنان بر دالر تاثير مي گذارد.قيمت نفت 
خام برنت به زير100 دالر در هر بشكه، همراه با بازگشت 
سرمايه س��رمايه گذاران نهادي خارجي به روپيه كمك 
مي كند.كاهش بازدهي خزانه داري اياالت متحده نيز بر 
دالر تاثير گذاشت زيرا سرمايه گذاران به دليل ترس از اينكه 
سفر نانسي پلوسي، رييس مجلس اياالت متحده به تايوان، 
تنش ها بين پكن و واشنگتن را تشديد كند، دارايي هاي 
امن مانند اوراق قرض��ه را خريداري كردند.بازارها از قبل 
نگران اقتصادهاي بزرگ چين، ژاپن و اياالت متحده بودند 

كه اطالعات ضعيفي از فعالي��ت كارخانه ها را در ابتداي 
هفته گزارش كردند.سرمايه گذاران اكنون منتظر تصميم 
سياس��ت پولي بانك مركزي هند در روز جمعه هستند، 
جايي كه انتظار مي رود بانك مركزي نرخ بهره اصلي خود 
را افزايش دهد.با اين حال، بر اساس نظرسنجي رويترز، 
با توجه به عدم وجود راهنماي روش��ن از سوي بانك 
مركزي، بين تحليلگران درباره اندازه اين حركت اتفاق 
نظر وجود نداشت. پيش بيني هاي63 اقتصاددان مورد 
نظر رويترز از افزايش۲۵ تا ۵0 واحدي نرخ، متغير بود.

    چشم انداز غم انگيز يوان
يوان ماه آگوس��ت را با كندي آغاز كرد و كاهش��ي را كه 
در پنج ماه گذشته متحمل ش��ده بود ادامه داد، در حالي 
كه اقتصاد چين همچن��ان نگران قرنطينه هاي كوويد و 
تشديد تنش هاي بين المللي است.به گزارش فايننس، 
آخرين داده هاي اقتصادي، هم از سوي اداره ملي آمار و هم 
نظرسنجي خصوصي نشان داد كه فعاليت كارخانه ها در ماه 
جوالي در بحبوحه نگراني هاي مداوم در مورد قرنطينه هاي 
كوويد و چشم انداز تيره جهاني كه تقاضا را تحت فشار قرار 
 FX داده كاهشيافته اس��ت.آلوين تان، رييس استراتژي
آسيا در RBC Capital Markets گفت كه خوانش 
شاخص مديران خريد )PMI( وضعيت شكننده اقتصاد 
را برجسته مي كند.با نشانه هاي فزاينده مبني بر اينكه 
پكن تمايلي به اعمال محرك هاي بزرگ براي دستيابي 
به هدف رشد اقتصادي در سال ندارد و در عوض به دنبال 
بهترين نتيجه است، بانك خلق چين )PBOC( ممكن 
است مجبور شود براي حمايت از اقتصاد بر كاهش نرخ 
ارز تكيه كند.تان افزود: رشد جهاني و تقاضاي صادرات 
در ماه هاي آينده بيشتر ضعيف مي شود.يوان فراساحلي 
در 6.7۴99 در هر دالر باز شد و ظهر به 6.7۵1۵ تغيير 

كرد كه 8۲ پيپ كمتر از اواخر جلسه قبلي بسته شد.



عرضه خ��ودرو در بورس كاال در تاريخ ١٨ خرداد با 
درخواس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت تعليق 
ش��ده بود. در آن زمان مدير بازرس��ي و امور اعضا 
ب��ورس كاالي اي��ران در نام��ه اي به ش��ركت هاي 
كارگزاري اعالم كرده بود كه علي رغم آماده سازي 
زيرساخت هاي الزم براي انجام معامالت خودرو در 
بورس كاال، ب��ا توجه به نامه معاونت صنايع حمل و 
نقل وزارت صمت مبني بر مصوبات شصت و سومين 
جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي، عرضه 

خودرو در بورس كاال تعليق مي شود.
پس از آن در روز ۲۱ تير محس��ن عليزاده، عضو ناظر 
در شوراي عالي بورس در توييتي نوشت: شوراي عالي 
بورس و اوراق بهادار، امروز عرضه خودرو در بورس كاال 
را با هماهنگي وزارت صمت مصوب كرد. در آن روز وزير 
صمت با ارزش گذاري سهام شركت هاي ايران خودرو 
و ساپيا خبر داد و با عرضه برخي از خودروها در بورس 
كاالي اي��ران موافقت كرد. پ��س از اين موضوع اميد 
قاليباف، س��خنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت كه عرضه تمامي خودروها با تاييد وزارت صمت 
خواهد بود. اين فرآيند ب��راي خودروهايي كه ميزان 
عرضه آنها برابر يا بيش از تقاضا باشد، شكل مي گيرد. 
براي برخي خودروها كه توليد آنها بيش از تقاضا است، 
امكان خروج از فرآيند قرعه كشي وجود دارد و امكان 

عرضه آنها در بورس كاال نيز فراهم است.
اين مسوول در ادامه اظهار كرد كه خودروهايي كه 
توليدشان برابر يا بيش از ميزان تقاضا براي آنهاست، 
بالقوه مي توانند در بورس هم عرضه ش��وند. اما اين 
بالقوه بودن بدان معنا نيست كه حتما وزارت صمت 

اجازه دهد؛ لذا نياز به بررسي دارد.

عرضهچهزمانيآغازميشود؟
گروه خودروس��ازي بهمن پس از ك��ش و قوس هاي 
فراوان باالخره مجوز عرضه محصوالت خود در بورس 
كاال را دريافت كرد. قرار است اين شركت، ۶۰۰ دستگاه 
خودرو فيدليتي و ديگنيت��ي را در تاريخ ۲۶ مرداد در 
بورس كاال عرضه كند. بر اس��اس اين اطالعيه، زمان 
تحويل خودرو ها ۲۳ مهر امسال است. بنابراين مي توان 
گفت كه عرضه خودرو در بورس كاال ش��بيه فروش 

فوق العاده در بازه زماني ۹۰ روز كاري است.

چهتعدادخودرودربورسكاال
فروختهميشود؟

قرار است ۳۵۰ دس��تگاه فيدليتي و ۲۵۰ دستگاه 
ديگنيت��ي در ت��االر صنعتي ب��ورس كاال فروخته 
ش��ود. بر همين اساس ۸۵ دستگاه از اين خودرو ها 
فيدليت��ي ۷ نف��ره تيپ ۲ مش��كي و ۹۰ دس��تگاه 
فيدليتي ۷ نفره تيپ ۲ س��فيد اس��ت. قيمت اين 

خودروها ۷۷۲ ميليون تومان است
۸۵ دس��تگاه فيدليتي ۵ نفره تيپيك مش��كي و ۹۰ 
دستگاه فيدليتي ۵ نفره تيپيك سفيد عرضه مي شود. 

قيمت پايه آن ۷۵۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است.
همچنين ۱۲۵ دستگاه ديگنيتي پرايم مشكي و ۱۲۵ 
دستگاه ديگنيتي پرايم سفيد با قيمت ۸۲۱ ميليون و 

۵۰۰ هزار تومان قرار است وارد بورس كاال شود.
بر اس��اس اع��الم ب��ورس كاال، هر كدمل��ي مجاز به 
ثبت س��فارش روييك خودرو اس��ت. صدور س��ند و 
شماره گذاري خودرو فقط به اسم اشخاص مشخصات 
كاالي قابل عرضه هر كد ملي مجاز به ثبت س��فارش 
ب��ر روييكي از كدهاي عرضه ش��ده در تاريخ عرضه و 
صرفا براييك دس��تگاه خودرو اس��ت. صدور سند و 
ش��ماره گذاري خودرو فقط به اس��م شخص خريدار 
خواهد بود. همچنين خريداران جهت تحويل خودرو 
بايديكي از نمايندگي هاي مجاز بهمن موتور را مطابق 

ليست انتخاب كند.
عالوه بر اين خريداران ملزم به واريز ۹ درصد ماليات 
بر ارزش افزوده بر مبناي قيمت نهايي فروش هستند. 
همچنين ب��راي فيدليتي هزين��ه ۱۷۳،۹۱۹،۰۲۷ 
ريال شامل )ماليات و عوارض شماره گذاري به مبلغ 
۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال، هزينه هوشمندسازي كارت 
خودرو به مبل��غ 4۳۵.۰۰۰ ري��ال، هزينه خدمات 
پس��ت به مبلغ ۵۰۰، ۰۰۰ ريال، هزينه توليد پالك 
و ش��ماره گذاري به مبل��غ ۲.۸۰.۰۰۰ ريال، هزينه 
بيمه ش��خص ثالث به مبلغ ۳۷،۱۸4،۰۲۷ ريال( و 
براي ديگنيتي هزينه ۳۵۳،۵۰۰،۰۰۰ ريال، هزينه 
هوشمندس��ازي كارت خودرو ب��ه مبلغ 4۳۵.۰۰۰ 

ري��ال، هزينه خدمات پس��ت به مبل��غ ۵۰۰.۰۰۰ 
ري��ال، هزينه توليد پالك و ش��ماره گذاري به مبلغ 
۲.۸۰۰.۰۰۰ ريال، هزينه بيمه شخص ثالث به مبلغ 
۳۷،۱۸4،۰۲۷ ريال( بايد توس��ط خريداران به نام 
شركت بهمن موتور واريز گردد. پيش تر نيز خودرو 
كارا متعلق ب��ه اين خودروس��ازي در بورس عرضه 
شده و مورد معامله قرار گرفته بود. در مجموع ۱۳۹ 
دستگاه كارا تك كابين و دوكابين مورد معامله قرار 
گرفته بود كه ۸۱ دستگاه كارا دو كابين و ۵۸ دستاه 

كارا تك كابين بود.ص خريدار خواهد بود.

عرضهخودروهايجديددربورسكاال
پس از انتشار اطالعيه عرضه دو محصول گروه بهمن 
براي عرضه در روز ۲۶ مردادماه در بورس كاالي ايران، 
گروه خودروس��ازي س��ايپا نيز براي عرضه خودروي 

شاهين خود در بورس كاال اعالم آمادگي كرد.
پس از تصويب طرح عرضه خودرو در بورس كاال در 
ش��وراي عالي بورس و اعالم آمادگي شركت گروه 
بهمن براي عرضه ۶۰۰ دس��تگاه خودرو فيدليتي 
و ديگنيت��ي در تاريخ ۲۶ مرداد م��اه، در تازه ترين 
خبر گروه خودروس��ازي س��ايپا نيز براي عرضه در 
همان هفته )هفته چهارم مردادماه( اعالم آمادگي 
كرده است.ش��اهين، محصولي اس��ت كه در تاريخ 
۲4 اس��فند ماه گذشته در يكصد و چهلمين جلسه 
هيات پذي��رش كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال در 
بازار اصلي بورس كاالي ايران پذيرش شد و دو هفته 
آينده نخستين عرضه اين محصول در بورس انجام 
مي ش��ود. اطالعات تكميلي در خص��وص ميزان و 

شرايط عرضه به زودي اعالم مي شود.

چگونهازبورسكاالخودروبخريم؟
حميدرض��ا رحمني، ريي��س اداره ناظ��ران و امور 
تاالرهاي بورس كاالي ايران در برنامه اخبار بورس 
شبكه خبر به جزييات عرضه و نحوه خريد خودرو در 
بورس كاال اشاره كرد و گفت: چهارشنبه ۲۶ مرداد 
دو محصول ديگنيتي و فيدليتي گروه بهمن موتور 
در قالب ۶ رديف در بورس كاال عرضه مي ش��ود. به 
گفته رحمني، متقاضيان براي خريد اين خودروها 
در بورس كاال ابتدا بايد نسبت به اخذ كد معامالت 

بورس كاال اقدام كنند.
وي ادامه داد: نحوه اخذ كد بورس كاال نيز به اين شكل 
اس��ت كه متقاضيان به يكي از كارگزاري هاي مجاز 
مراجعه و به صورت آنالين يا حضوري كد بورس كاال 
را دريافت مي كنند. البته پيش تر بايد در سامانه سجام 

ثبت نام كرده و احراز هويت شده باشند.
رحمني گفت: متقاضيان پس از اخذ كد بورس كاال، بايد 
نسبت به گشايش حساب وكالتي اقدام كنند. حساب 
وكالتي حسابي اس��ت كه به بورس كاال اين امكان را 
مي دهد كه پس از آنكه خريدار در فرآيند رقابت شركت 
ك��رده و كاال را خري��داري كرد، بتواند از آن حس��اب 

برداشت كند و به اين ترتيب مراحل تسويه انجام شود.
وي افزود: نكته اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه 
براي خريد خودرو، بايد ۳۰ درصد قيمت پايه خودرو 
در حساب وكالتي خريدار موجود باشد. به اين ترتيب 
زماني كه ثبت س��فارش صورت مي گيرد اين مبلغ تا 
زمان انجام فرآيند حراج در حس��اب وكالتي مسدود 
مي ش��ود. رييس اداره ناظران و امور تاالرهاي بورس 
كاالي ايران درباره محدوديت ه��اي خريد خودرو از 
بورس كاال گفت: در حال حاضر هر كد ملي صرفًا مجاز 
به ثبت سفارش روييكي از كدهاي عرضه شده است 
و صرفًا هم امكان خريديك دس��تگاه خودرو را دارند. 
همچنين صدور سند و شماره گذاري نيز تنها به اسم 
خريدار خواهد بود. وي اظهاركرد: پس از انجام فرآيند 
حراج و نهايي ش��دن خريدار، يكس��ري هزينه هاي 
عوارض، شماره گذاري و هوشمندسازي كارت خودرو 
كه در اطالعيه عرضه به آن اشاره شده لحاظ مي شود.

رحمني درباره فرآيند حراج نيز عن��وان كرد: پس از 
نهايي ش��دن ثبت س��فارش خريداران در روزي كه 
عرضه و فرآيند ح��راج صورت مي گيرد، خريداران بر 
مبناي قيمت پايه در فرآيند حراج شركت و در صورتي 
كه تقاضا از عرضه بيشتر باشد در رقابت شركت خواهند 
كرد و همچنين ماليات بر ارزش افزوده اي كه پرداخت 
خواهد شد بر مبناي قيمت نهايي است كه خريدار در 

سامانه ثبت و خريد خود را نهايي كرده است.

مشكلقيمتگذاريدستورينيست
اميد قاليب��اف س��خنگوي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، با بيان اينكه مداخله هاي قيمتي مي تواند 
تبعات توليدي داش��ته باشد و وزارت صمت به اين 
مس��اله توجه خاص دارد، گفت: سياس��ت وزارت 
صمت تورم كنترل از طريق قيمت و آن هم كنترل 
قيمت نهايي كاالها نيست.تورم و افزايش قيمت ها 
داليل پولي دارد و بايد از همان سو هم كنترل شود. 
وي ادامه داد: عالوه بر بحث قيمت گذاري دستوري، 
بحث هاي ديگري چ��ون قيمت گ��ذاري حقوق و 
دس��تمزد نيروي كار، تعرفه گذاري بخش واردات، 
اقتصاد جهاني و كاموديتي ه��ا در بازاري كه تحت 
تاثير جنگ روسيه و اوكراين قرار گرفته، بايد مورد 
توجه و تحليل و بررسي كارشناسان قرار گيرند. به 
گفته سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ اين 
عوامل در كار هم بسته و پكيجي را تشكيل مي دهد 
كه در مجموع ش��ايد شرايط مناسبي را براي توليد 
فراهم نكند اما دولت س��يزدهم تمام همت خود را 

براي رفع اين گلوگاه ها به كار بسته است.
وي اضافه كرد: عالوه بر قيمت گذاري دستوري، موارد 
ديگري هم وجود دارد كه فعاالن بازار سرمايه بايد درباره 
آنها و تاثير آنها بر شرايط فعلي بازار، صحبت كنند.براي 
دولت و حاكميت فقط بحث اقتصادي مطرح نيست، 
اقتصاد خود يك جزو در كنار س��اير اجزاي حاكميت 
اس��ت و برخي اوقات ش��ايد ضرورت هايي پيش  آيد 

ك��ه اين مداخالت را به نوعي توجي��ه كند، اما با اين 
وجود اين دست از سياست ها بايد كوتاه مدت باشد 

تا خسارتي كه به توليد زده مي شود، جبران شود.
قاليباف با بيان اينكه رويكرد وزارت صمت اين است كه 
شركت ها در صورت ضرورت به افزايش قيمت ناشي 
از افزايش هزينه ها موض��وع را با وزارت صمت مطرح 
كنند، تصريح كرد: اين شركت ها بايد درخواست خود 
را به س��ازمان حمايت ارايه دهند تا سازمان حمايت 
ضمن بررس��ي درخواست ها، در س��تاد تنظيم بازار 
تصويب كند.اخيراً، افزايش قيمت ۲۰ تا ۲۵ درصدي 
شوينده ها مصوب شده و در مورد الستيك هم امسال 
افزايش قيمت گرفته شده و اما شرايط براي خودرو فرق 
مي كند زيرا بحث خودرو، س��اختار به هم پيچيده اي 

دارد كه درد آن تنها با افزايش قيمت دوا نمي شود.
به گفته قاليباف اخيراً، افزايش قيمت ۲۰ تا ۲۵ درصدي 
شوينده ها مصوب شده و در مورد الستيك هم امسال 
افزايش قيمت گرفته شده و اما شرايط براي خودرو فرق 
مي كند زيرا بحث خودرو، س��اختار به هم پيچيده اي 

دارد كه درد آن تنها با افزايش قيمت دوا نمي شود.
وي با اعالم اينكه كش��ور دچار ع��دم انعطاف پذيري 
نسبت به قيمت است، گفت: از تعيين نرخ ارز به عنوان 
يك نرخ كليدي تا نرخ نيروي كار و نرخ سود، همگي 
مداخالت قيمتي است و ابعاد آن به مراتب در اقتصاد 
و اثر آن وس��يع تر از نرخ ش��وينده يا الستيك است.

در چنين فضايي كه كش��ور دچار بي انعطافي نسبت 
به قيمت كاالهاس��ت، بايد س��از و كار تعيين قيمت 
روان تر و سريع تر شود تا فاصله بين قيمت نهايي كاال و 
هزينه هاي توليد، توليدكنندگان را دچار مشكل نكند

به گفته وي؛ تمام س��از و كارهاي س��تاد تنظيم بازار 
مربوط به ش��رايط فعلي است و در صورتي كه شرايط 

عادي تر شد تمام موارد از بين خواهد رفت.
قاليباف درباره ديدگاه وزارت صمت نسبت به بورس 
كاال اظهار كرد: سال گذش��ته ۶۳۰ ميليون تن انواع 
كاموديتي ها در بورس كاال عرضه ش��د كه ارزش آنها 
حدد ۷۳ همت بوده است. اين جايگاهي است كه وزارت 
صمت براي بورس كاال قائل است.بهتر است بدانيم در 
مديريت بازار مواد اوليه توليد، ابزار ديگري جز بورس 
كاال وجود ندارد و جايگاه بورس كاال بسيار محكم است 
به طوري كه به عنوان مثال هفته اي يك ميليون و ۲۶۰ 

هزار تن سيمان در بورس كاال عرضه مي شود.
قاليباف خاطرنش��ان كرد: در تفك��ر وزارت صمت 
محال ممكن است كه بورس و بازار سرمايه جايگاه 
مهمي نداشته باش��د. البته در عين حال كه بورس 
كاال بس��تر مناسب عرضه محس��وب مي شود، بايد 
مراقب بود به محلي براي دور زدن مصوبات س��تاد 
تنظيم بازار تبديل نشود.وي از فعاالن بازار و ديگر 
دست اندركاران كشور خواستار شد؛ منصفانه تر با 
وزارت صمت مواجه شوند زيرا وزارت صمت تالش 
دارد مالحظات بورس را بيش از پيش در نظر بگيرد 

تا شاهد رشد و تحول اساسي در آن باشد.

اخباربازار سهام بازار سرمايه4   Wed. August 3. 2022  2278   چهارشنبه 12 مرداد 1401    5 محرم 1444  سال نهم    شماره

عاملاصليعدمبازگشايي
نمادسرخابيهاچيست؟

ايسنا| در حالي كه حدود پنج ماه از پايان پذيره نويسي 
سرخابي ها گذش��ته و وعده هاي زيادي در مورد زمان 
بازگشايي نماد دو باشگاه از سوي سازمان خصوصي سازي 
داده ش��ده، اين اتفاق هنوز رخ نداده و رييس س��ازمان 
بورس در آخرين اظهارنظر خود اعالم كرد دو باش��گاه 
اس��تقالل و پرس��پوليس بايد اطالعاتي كه فرابورس 
مي خواهد را افشا كنند. مجيد عشقي به اين سوال كه 
آيا دليل عدم بازگشايي نمادهاي استقالل و پرسپوليس 
عدم افشاي قراردادهاي اين دو تيم است، پاسخ داد: يك 
موضوع افشاي قراردادها و موضوع ديگر برگزاري مجامع 
فوق العاده براي اصالح اساس��نامه است. اگر اين اتفاق 
رخ دهد نمادها بازگشايي خواهد شد. وي ادامه داد: دو 
تيم استقالل و پرسپوليس بايد اطالعاتي كه فرابورس 
مي خواهد را حتما افشا كنند. بر اس��اس اين گزارش، 
پذيره نويس��ي تعداد يك ميليارد و ۲۳۶ ميليون و ۹۹ 
هزار و ۶۵۶ سهم از سهام جديد شركت فرهنگي ورزشي 
استقالل ايران )سهامي عام( در نماد معامالتي )استقاللح 
۱( و تعداد يك ميليارد و ۳4 ميليون و ۸4۰ هزار و ۵۶۷ 
سهم از سهام جديد شركت فرهنگي ورزشي پرسپوليس 
)سهامي عام( در نماد معامالتي )پرسپوليسح ۱( ناشي از 
سلب حق تقدم به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجي بازار 
پايه فرابورس ايران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شده بود سرانجام 
در ۲۸ اسفند به پايان رسيد. طبق آمار در پذيره نويسي 
پرسپوليس ۳۲۰ هزار نفر مشاركت كردند. ۲۶۱ ميليارد 
تومان از سهام اين باش��گاه توسط حقوقي ها و بيش از 
۸۸ ميليارد تومان نيز توسط حقيقي ها خريداري شد. 
همچنين ۲۸۶ هزار نفر در پذيره نويسي استقالل شركت 
كردند كه ۲۸۰ ميليارد تومان از سهام اين باشگاه توسط 
حقوقي ها و ۷۹ ميليارد تومان توسط حقيقي ها خريداري 
شد. تاكنون از سوي سازمان خصوصي سازي وعده هاي 
مختلفي درمورد زمان بازگشايي نماد دو باشگاه داده شد 
كه هيچ كدام اجرايي نشد. بر اين اساس چندي پيش 
حسين قربانزاده، رييس س��ازمان خصوصي سازي 
با تاكيد بر اينكه اس��تقالل و پرسپوليس بايد متن 
قراردادهاي خود را افش��ا كنند به ايسنا اعالم كرده 
بود كه از زمان بورسي شدن، اين دو باشگاه حتما بايد 
رويدادهاي عمده مالي خود را در سايت كدال بورس 
افشا و متن كامل همه قراردادها را عالوه بر تنظيم گران 
تخصصي مانند سازمان ليگ و ... به شركت فرابورس 
و سازمان خصوصي سازي ارايه كنند. پيگيري هاي از 
شركت فرابورس در مورد علت عدم بازگشايي نماد دو 
تيم مذكور به نتيجه نرسيد، اما به نظر مي رسد مشكل 
افشاي قرارداد توسط دو باشگاه همچنان پابرجاست.

افزايش۳۰درصدي
سرمايهشركتبورستهران

مجمع عمومي فوق العاده ش��ركت بورس اوراق بهادار 
بورس تهران روز گذشته ۱۰ امرداد ۱4۰۱، با حضور ۵۳ 
درصد از سهامداران رسميت يافت و افزايش سرمايه ۳۰ 
درصدي اين شركت به تصويب نهايي سهامداران رسيد.

در مجمع عمومي فوق العاده بورس تهران، سهامداران 
پس از استماع و قرائت گزارش حسابرس قانوني با اكثريت 
آرا به افزايش س��رمايه راي مثبت دادند. اعضاي هيات 
رييسه مجمع عمومي فوق العاده شركت بورس اوراق 
بهادار تهران را جواد عشقي نژاد به عنوان رييس مجمع، 
حميد خيل نژاد و علي رحيمي به عنوان ناظرين، سيد 
مهدي پارچيني به عنوان نماينده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، رويا مهدي زاده نماينده حسابرس و بازرس قانوني 
از موسسه حسابرسي هشيار بهمند، محمود گودرزي 
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان دبير 
بر عهده داشتند. در اين مجمع با تصويب افزايش سرمايه 
۳۰ درصدي، س��رمايه بورس تهران از ۱4 هزار ميليارد 
ريال به مبلغ ۱۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال افزايش يافت.

اين افزايش سرمايه از محل اقالم حقوق صاحبان سهام 
شامل سود انباشته و اندوخته احتياطي صورت پذيرفت.

عرضهصكوكاجاره
شركت»كاله«

صكوك اجاره شركت س��وليكو كاله )سهامي خاص( با 
مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، به مبلغ ۷ هزار و ۲۰۰ 
ميليارد ريال از طريق فرابورس از امروز سه شنبه ۱۱ امرداد 
۱۰4۱ به مدت سه روز كاري در نماد »كاله۰۶« به روش 
حراج، عرضه عمومي خواهد شد.شركت سوليكو كاله به 
عنوان باني، در نظ��ر دارد منابع مالي مورد نياز خود را در 
قالب اوراق اجاره و از طريق فروش تجهيزات و ماشين آالت 
خط توليد و بسته بندي به نهاد واسط )شركت واسط مالي 
شهريور پنجم( و سپس اجاره به شرط تمليك آنها، تامين 
كند. اين اوراق ۵ ساله و با نرخ ۱۸ درصد است كه اجاره بهاي 
آن هر سه ماه يك بار از طريق شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تسويه وجوه پرداخت مي شود.ضامن اين 
اوراق بانك سامان بوده و بازارگردان و متعهد پذيره نويس 
آن شركت تامين سرمايه تمدن است. همچنين، عامل 

فروش اين اوراق شركت كارگزاري امين آويد است.

جديتدولتدراجرايبسته
حمايتيدهگانهبازارسرمايه

سنا| احس��ان خاندوزي در حاش��يه نشست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران 
با تاكيد بر اينكه دولت تس��ليم التهابات بازار نمي شود، 
خاطرنشان كرد: مصوبات دولت در مورد بورس با جديت 
دنبال مي شود و مجوزي براي خروج از آن وجود ندارد. او در 
رابطه با انتشار مطالبي درباره تشكيك تغيير سياست هاي 
دولت در بازار سرمايه، تصريح كرد: انتشار اينگونه اخبار، 
زمينه ساز بي اطميناني مي شود كه بايد اعالم كنم تا امروز 
بر اساس جلساتي كه در ستاد اقتصادي دولت برگزار شده، 
همان چارچوب تعيين شده بهمن ۱4۰۰ در دستور كار 
دولت اس��ت. وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه توقع دولت از 
وزارتخانه هاي توليدي، اقتصاد و بانك مركزي اين است 
كه هيچ گونه تخطي در اين زمينه صورت نگيرد، تصريح 
كرد: اقدامات هماهنگ نهاده��اي اقتصادي دولت بايد 
به گونه اي باشد كه ترديد و بي اعتمادي را از ميان بردارد. 
خاندوزي گف��ت: وضعيت بازار س��رمايه بايد با همه 
متغيري هاي داخلي و خارجي موثر بر كل اقتصاد ايران 
تحليل شود زيرا موضع ستاد اقتصادي دولت نسبت به 
تقويت بنيادي و اصولي آن متمركز است. او در خصوص 
جايگزيني كاالبرگ الكترونيك به جاي پرداخت نقدي 
يارانه حدف ارز ترجيحي، اظهار داشت: از ابتدا مقرر شده 
بود بعد از اتمام دوره آزمايشي اين طرح، نتيجه به ستاد 
اقتصادي دولت اعالم ش��ود و سپس اجرايي و توسعه 
پيدا كند. اين طرح در حال طي  شدن است، اما هنوز 
به ستاد اقتصادي دولت نرسيده بنابراين اگر از سوي 
دولت تصميم ديگري گرفته شود، اعالم خواهيم كرد.

بازارهايسهامآسيا
قرمزپوششد

با افزايش تنش هاي ژئوپليتيكي بر سر سفر نانسي پلوسي به 
تايوان، بازارهاي هنگ كنگ و چين در آسيا سقوط كردند. 
شاخص هنگ سنگ ۲.۹4 درصد و شاخص هاي علي بابا 
و ميت وان به ترتيب ۲.۸۳ و ۲.۹۶ درصد س��قوط كردند. 
شاخص تكنولوژي هنگ سنگ 4.۱۸ درصد كاهش يافت. 
شاخص كامپوزيت شانگ هاي چين ۲.۹۳ درصد و شنژن 
۳.۱۱ درصد كاهش يافت. گزارش هاي رسانه هاي محلي 
به نقل از منابع ناشناس گفتند پلوسي سفر به تايوان را در 
برنامه خواهد داشت. ژائو ليجيان، سخنگوي وزارت امور 
خارج��ه چين در يك كنفران��س مطبوعاتي گفت: پكن 
با توجه س��فر پلوسي هش��دار داد كه ارتش اين كشور از 
حاكميت و تماميت ارضي چين حمايت خواهد كرد. نيك 
كي ۲۲۵ در ژاپن ۱.۵۹ درصد و ش��اخص تاپيكس ۱.۸۱ 
درصد كاهش يافت. در كره جنوبي، كاسپاي ۰.۹ درصد و 
كاسداك حدود ۱ درصد كاهش يافت. داده هاي رسمي روز 
سه شنبه نشان داد كه قيمت مصرف كننده در كره جنوبي 
در ماه جوالي نس��بت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱، ۶.۳ 
درصد افزايش يافته است. رويترز گزارش داد كه اين داده ها 
مطابق با انتظارات و با سريع ترين شتاب رشد قيمت ها از 
ماه نوامبر ۱۹۹۸ است. بانك كره در ماه جوالي نرخ بهره 
را ۵۰ واحد افزايش داد. اس اند پي/ اي اس اكس اس��تراليا 
۰.۳۶ درصد كاهش داشت. انتظار مي رود بانك مركزي 
استراليا نرخ بهره را ۵۰ واحد پايه افزايش دهد، با وجودي 
كه داده هاي رسمي نش��ان داد قيمت ها در استراليا در 
سه ماهه دوم نسبت به سال گذشته ۶.۱ درصد افزايش 
يافته است. ام اس سي اي جامع ترين شاخص سهام آسيا 
واقيانوسيه ۱.۵۵ درصد كاهش يافت. در وال استريت 
اياالت متحده، شاخص صنعتي داوجونز 4۶.۷۳ واحد 
معادل ۰.۱4 درصد از دست داد و به ۳۲۷۹۸.4۰ رسيد. 
اس اند پي ۵۰۰ با ۰.۲۸ درصد كاهش به 4۱۱۸.۶۳ رسيد 
و نزدك با ۰.۱۸ درصد كاهش در ۱۲۳۶۸.۹۸ بسته شد.  

مجامعبورسيميدانجنگي
برايحقوقيهاوحقيقيها!

باش�گاهخبرنگاران| مدتي اس��ت كه ن��ام مجامع 
شركت هاي بورسي با حاشيه و ناآرامي گره خورده است. 
البته اين حاشيه تنها براي اين دو سال اخير نيست و اين 
فضاي رسانه است كه اكنون شرايط اين مجامع را بهتر و 
واقعي تر در معرض ديد اذهان عمومي قرار داده استاغلب 
اين حاش��يه ها به اختالف نظر ميان سهامداران خرد و 
سهامداران عمده )كه كرسي هيات مديره را در اختيار 
دارند( برمي گردد. اختالف نظر و تعارض به اين معني 
كه س��هامدار عمده در تصميم گيري دخيل است، اما 
سهامداران خرد با وجود تعداد بيشتر، صدايشان به جاي 
نمي رسد. بهراد موسوي كارشناس بازار سرمايه گفت: 
ط��ي ماه هاي اخير در مجامع ش��اهد اتفاقات ناگواري 
بوده ايم، اما علت اين اتفاقات چيست؟ به طور كل ناآرامي 
در مجامع داليل مختلفي دارد. زماني كه سهامداران يك 
سهم را خريداري و آن را نگهداري مي كنند، مي تواند دو 
اتفاق رخ بدهد. اول اينكه قيمت س��هم در آن محدوده 
خريداري شده بماند و دوم اينكه از آن محدوده ريزش 
داشته باشد. قطعا سهامداري كه وارد مجمع مي شود 
به دليل زيان مالي شديد )كه گاهي برخي سهم ها تا ۹۰ 
درصد ريزش را تجربه مي كنند( مي خواهد تنها صدايش 
شنيده شود. وي تشريح كرد: موضوع بعدي كه عموما 
مجامع را با چالش همراه مي كند، بحث تقس��يم سود 
است كه سهامدار انتظار دارد سود مناسبي تقسيم شود، 
اما زماني كه اين موضوع رقم نمي خورد سهامدار بيشتر از 
قبل معترض خواهد بود. مورد ديگر كه اخيرا باعث تنش 
در مجامع شده نيز به عدم اجازه ورود سهامدار به مجمع 
از سوي شركت ها باز مي گردد كه طبق قانون، راه ندادن 
سهامدار به مجمع تخلف است؛ اما خب برگزاري مجامع 
هم چهارچوب هاي خودش را دارد. به گفته اين تحليلگر 
بازار سرمايه چاره كار پاسخگو بودن اعضاي هيات مديره 
شركت ها، ارايه وضعيت و چش��م انداز صحيح از آينده 
شركت، ارايه طرح هاي توجيهي، اطالع رساني كامل )از 
زمان برگزاري، مكان و شكل آن و...(، حفظ آرامش اعضا و 
از همه مهم تر آماده سازي و برگزاري مجامع در بستر هاي 
برخط )آنالين( مي تواند مانع از شكل گيري بسياري از 
مشكالت شود. مهدي ميرزايي كارشناس بازار سرمايه 
گفت: وضعيت حواشي مجامع مربوط به اين چند ماه 
اخير نبوده، بلكه ساليان متمادي اين حالت وجود دارد، 
اما اين چند وقت به سبب توسعه رسانه هاي مجازي بيشتر 
ديده شده است.وقتي حواشي مجامع مختلف بررسي 
مي شوديك وجه مش��ترك در همه آنها وجود دارد. آن 
هم تعارضي است كه بين سهامداران عمده و خرد وجود 
دارد به اين معني كه سهامدار عمده در تصميم گيري 
دخيل است، اما سهامداران خرد با وجود تعداد بيشتر، 
صدايشان به جاي نمي رسد. حمايت از سهامدار خرد، 
ورود به موقع و صحيح سازمان بورس، برخورد با متخلفان، 
راهكارهايي است كه بايد اجرايي شود. شيرزاد مدير امور 
حقوقي و انتظامي سازمان بورس گفت: سازمان بورس 
در تصميمات مجامع هيچ گونه دخالتي ندارد و تنها بر 
اجراي آنها نظارت مي كند. بايد گفته شود در فصل ۶ قانون 
بازار سرمايه در برگزاري مجامع جرمي تعريفي نشده 
است و تنها يك بخش در قانون تجارت وجود دارد كه آن 
هم بازدارندگي كافي ندارد. آذر پارسال محسن رضايي 
معاون اقتصادي دولت از تشكيل كانون سهامداران خرد 
به عنوان يك موضوع اساسي بازار سرمايه خبر داده بود.

»تعادل«بررسيميكند

رالي خودرو در بورس

هشدار۱۴۰فعالبازارسرمايهبهرييسسازمانبورس
۱4۰ نفر از فعاالن بازار س��رمايه در نامه اي به رييس 
سازمان بورس درباره خروج ۱۶۰ هزار ميليارد تومان 
س��رمايه اين بازار هشدار داده اند.  بورس هفته بدي را 
پشت سر گذاشت و با ريزش هاي پياپي نگراني جديدي 
را در بازار ايجاد كرده است. نگراني اصلي كه فعاالن بازار 
در اين نامه عنوان كرده اند از دست رفتن اندك اعتمادي 
اس��ت كه در اين بازار باقي مانده است.نكته دومي كه 
اين فعاالن به آن اش��اره كرده اند اين است كه بورس، 
مهم ترين نقش را در تامين مالي شركت ها ايفا مي كند و 
اگر سرمايه ها از بورس وارد ديگر بازارها شود، مشكالت 
زيادي ايجاد مي شود.نويسندگان نامه، در ادامه به اين 
مس��اله پرداخته اند كه چه عواملي باعث ش��ده كه 
بورس ش��رايط كنوني را تجربه كند و بيش از ۱۶۰ 
هزار ميليارد تومان سرمايه از اين بازار خارج شود.

متننامهفعاالنبازاربهعشقي
در اين نامه آمده است: همان گونه كه مستحضر هستيد 

بازار س��رمايه روزهاي سخت و بحراني را مي گذراند و 
به علت از دست رفتن اعتماد عمومي شاهد كوچ ۱۶۰ 
هزار ميليارد تومان از اين بازار بوده ايم و در حال حاضر 
اين بازار از عدم نقدينگي رنج مي برد و شاهد ورود سيل 
نقدينگي و سوداگري در ديگر بازار ها از جمله ارز، ملك، 

خودرو، كاال و مواد غذايي هستيم.
مستحضريد اين بازار نقش اساس��ي در تامين مالي 
ش��ركت ها و كمك به اجراي طرح ه��اي نيمه تمام 
شركت ها ايفا مي كند و در شرايطي كه ۱۰۰ ميليارد 
دالر پروژه در بخش هاي نفت و گاز و پتروشيمي و… 
تعريف ش��ده ، با حمايت از بازار سرمايه مي توانيم به 

شتاب گرفتن اين پروژه ها كمك كنيم.
در ادامه اين نامه آمده اس��ت: سياست هاي مختلف 
همچون قيمت گذاري دستوري وضع عوارض صادراتي 
-حذف مشوق هاي مالياتي-عدم توجهبه مزيت توليد، 
باعث فرار سرمايه ها از بازار سرمايه به بازارهاي موازي 
شده اس��ت. بديهي اس��ت اين كوچ نقدينگي از بازار 

سرمايه به س��اير بازارها، موجب تورم افسارگسيخته 
و فشار مضاعف به مردم شده و شرايط گذران زندگي 
را س��خت تر از هميشه كرده است و هيچ منفعتي هم 
براي بنگاه هاي معظم كش��ور به وجود نياورده و تمام 
نقدينگي به جاي شركت در افزايش سرمايه ، عرضه 
اوليه و رونق بازار ثانويه به عنوان محرك سرمايه گذاري 
در بازار اوليه ، فقط صرف س��وداگري شده است . لذا 
بازگش��ت بازار س��رمايه به روال طبيعي مي تواند 
عالوه بر جذب نقدينگي سرگردان جامعه و كاهش 
تورم ، موجب تشكيل سرمايه ثابت و رونق و توسعه 
كس��ب و كارهاي مل��ي ش��ود. اين ش��رايط جهت 
بازگش��ت اعتماد و جريان نقدينگي به سمت بازار 
س��رمايه، نيازمند اقدامات ف��وري و كوتاه مدت از 

طرف اركان بازار سرمايه مي باشيم.

پيشنهادهايفعاالنبازاربهعشقي
در ادامه به دس��ته اي از اين اقدام��ات كه با فوريت در 

دسترس و يد مديريت اين بازار است اشاره مي شود: 
   ممنوعيت فروش صندوق هاي توسعه و تثبيت و 
بازارگرداناني كه تعهد خريد خود را انجام نمي دهند

   فراهم ساختن امكان خريد صندوق هاي توسعه 
و تثبيت در دامنه مثبت

   الزام صندوق ه��اي درآمد ثابت بزرگ در رعايت 
حداقل نصاب خريد س��هام و افزاي��ش حد نصاب 

خريد سهام
   تعليق عرضه اوليه هاي و پذيره نويسي هاي جديد، 
تا زماني كه بازار ب��ه روال طبيعي برگردد. )حداقل 

پايان سال ۱4۰۱( 
   حذف معامالت الگوريتمي و خاموش كردن ربات ها

ش��ايان ذكر اس��ت، همواره تصحيح سياست هاي 
كاالن پول��ي و مال��ي و ع��دم دخال��ت دول��ت در 
قيمت گذاري بازارها، داراي اهميت بسيار باالتري 
اس��ت كه پيگيري مس��تمر نهاد ناظر را مي طلبد و 

خواسته اساسي امضا كنندگان اين نامه است.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه حبيب كاشاني عضو و خزانه دار شوراي شهر تهران 
ديروز در صحن علني اين شورا گزارش كرد، در سه ماهه 
نخست سال جاري 4۳ درصد از درآمدهاي بودجه 1401 
شهرداري تهران محقق شده اس��ت. به گفته كاشاني، با 
توجه به قرار گرفتن ايام نوروز و ماه مبارك رمضان در سه 
ماهه نخست سال، تحقق درآمد به اين ميزان طبيعي است. 
خزانه دار شوراي شهر تهران در هشتاد و سومين جلسه اين 
شورا با اش��اره به گزارش اعتبار سه ماهه شهرداري تهران 
گفت: قرار بر اين بود تا 1۲ هزار ميليارد و ۵۹۲ ميليون تومان 
از بودجه مصوب محقق ش��ود كه از اين ميزان 4۳ درصد 
محقق شده است. وي ادامه داد: تقاضا داريم شهرداري هاي 
مناطق در تحقق درآمدهاي نقد و غير نقد پيگيري جدي 
داشته باش��ند و البته كميته درآمد بايد در شهرداري ها 

تشكيل شود تا در تحقق درآمدها با مشكل مواجه نشويم.
كاش��اني با بيان اينكه اعتبار ابالغي در مجموع 4۶ هزار و 
۸۲۳ ميليارد تومان بوده است گفت: در نهايت 0.۶4 درصد 
جذب شده و حدود پنج هزار و 4۷۶ ميليارد تومان وصول 
شده كه بايد بيش از 1۲ هزار ميليارد تومان وصول مي شد.

وي تصريح كرد: شهردار تهران بر پيش بيني ۸۳ هزار 
ميليارد تومان تحقق درآمد تأكيد داشته و درآمدهاي 
غيرنقدي قابل توجه نيست؛ منطقه 1۲، 1۵، 1۹ و ۲۲ 
در اي��ن خصوص فعال بودند و مجموع درآمدهاي آنها 
باالتر بوده است. عضو شوراي شهر بيان كرد: تخصيص 
اعتبار بايد بر اساس درآمد باشد و اين موضوع مي تواند 

در سال هاي آينده براي شهرداري مشكل ايجاد كند.

    صعود درآمدها در خرداد
در اين حال، ناصر اماني، ديگر عضو ش��وراي شهر تهران 
پس از اس��تماع گزارش خزانه دار گفت: در خردادماه آن 
طور كه شهرداري گزارش كرده اتفاق بزرگي افتاد. در دو 
ماهه اول سال كل درآمد شهرداري بر اساس گزارش قبلي 
خزانه دار ش��ورا، 1۸۸۹ ميليارد تومان بود اما در سه ماهه 
۵1۳0 ميليارد تومان ش��ده است. يعني در خرداد ۳۲41 
ميليارد تومان فقط از محل درآمدها كسب كرده و به منابع 
خودش اضافه كرده است كه قريب به دو برابر دو ماهه اول 
سال است. اين يك نكته قابل توجه است كه اگر فرصتي 
بود معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران گزارش دهد 
كه چه اقدام خاصي در خردادماه ش��ده اس��ت.  وي ادامه 
داد: واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي دو ماهه فروردين و 
ارديبهشت ۲۵۷00 ميليون تومان بوده و سه ماهه 44۶00 
ميليون تومان ش��ده اس��ت. يعني فقط در خرداد ماه 1۹ 
ميليارد تومان به اين منبع درآمدي شهرداري اضافه شده 
است. در بخش واگذاري دارايي هاي مالي در دو ماهه 1۶۸ 
هزار و ۹00 ميليون تومان درآمد كس��ب شده بود، در سه 
ماهه ۲۹۷ ميليارد تومان شده است. يعني در خرداد فقط 
1۲۸ ميليارد تومان، چيزي حدود به اين دو ماهه اول سال 
ما در اين بخش براي شهرداري منابع كسب كرده اند. عضو 
شوراي شهر تهران افزود: در مجموع در دو ماهه فروردين و 
ارديبهشت كل درآمد شهرداري ۲0۸۳ ميليارد تومان بوده 
و در سه ماهه ۵4۷1 ميليارد تومان شده است. جمعا حدود 
۳۳۵0 ميليارد تومان در خرداد به درآمدهاي شهرداري 
تهران اضافه شده اس��ت. اماني تاكيد كرد: با فرض اينكه 
شهرداري در هر فصل بايد ۲۵ درصد از درآمدهاي خودش 

را كسب كند برآورد اين است كه ش��هرداري بايد در اين 
سه ماهه 1۲۵00 ميليارد تومان درآمد كسب مي كرده؛ با 
توجه به ۵4۷1 ميليارد تومان حدود ۷ هزار ميليارد تومان 
ما در سه ماهه اول كسري داريم. به فرض اينكه ما كل درآمد 
شهرداري را به شكل مساوي تقسيم كنيم كه در هر فصل 
۲۵ درصد درآمد كسب كند.  اين عضو شوراي شهر تهران 
ادامه داد: در بخش هزينه نقدي كه ابالغ ش��ده ۲۲۵00 
ميليارد تومان، نق��دي عمراني كه ابالغ ش��ده 1۶100 
ميليارد تومان، اوراق و وام 4۲00 ميليارد تومان و جمعاً 4۳ 
هزار ميليارد تومان اعتبار نقدي در بخش هزينه اي در اين 
سه سر فصل ابالغ شده، عملكرد ثبت شده در اين گزارش 
۲۹1 ميليارد تومان است. يعني كم تر از يك درصد است و 
ما بر اساس اين گزارش عملكرد داشتيم در حالي كه واقعًا 
اين نيست. معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران كل 
حقوق و مزاياي كاركنان ش��هرداري را مي دهد و فقط دو 
يا سه سازمان مانده كه اعتبار مي گيرند و خودشان حقوق 
پرداخت مي كنند. اگر اين پرداخت حقوق را هزينه تلقي 
كنند، ميزان عملكرد از ۶۸ صدم درصد خيلي بيشتر 
خواهد شد. يعني اگر ما خوشبينانه بگوييم شهرداري 
بدون افزايش 10 درصد در سه ماهه اول هر ماه 1۲00 
ميليارد تومان حقوق پرداخت كرده است، ۳۶00 ميليارد 
تومان به ثبت هزينه اضافه مي شود.  اماني گفت: ما در 
بخش هزينه اي مثل هميشه با يك ناسازگاري هزينه اي 
مواجه هستيم و ثبت هزينه ها هميشه با واقعيت فاصله 
دارد. ضمن اينكه ما هميشه در بخش هزينه شهرداري ها 
كه فقط هم خاص شهرداري تهران نيست و مشكل دولت 
هم هست، در بودجه هميشه به درآمدها توجه مي كنيم؛ 
سعي مي كنيم درآمدها را اضافه و كسب كنيم. در بخش 

مديريت كردن بر هزينه ها معموالً توجهي نمي شود.

    روند تحقق درآمدها طي 10 سال گذشته
وي با اشاره به بحث كسري بودجه در شهرداري تهران گفت: 
ما يك نمودار از 10 سال گذشته تهران داريم. سه ماهه اول 
1۵ درصد، سه ماهه دوم 1۵ درصد، سه ماهه سوم ۳0 درصد 
و س��ه ماهه چهارم 40 درصد درآمد شهرداري تهران را در 
ش��هرداري در 10 سال گذشته كسب مي كرديم. اگر مبنا 
اين تقسيمي كه عرض كردم باشد كسري بودجه ما در سه 
ماهه اول كسري قابل توجهي نيست يعني ۵۷۵0 ميليارد 
تومان درآمد شهرداري تهران با اين فرض محقق مي شود. 
درآمد كسر شده ۵1۳0 ميليارد تومان است و حدود ۵۳0 
ميليارد تومان كسري داريم؛ بر اساس اين فرض نه بر اساس 
اينكه ما 4 فصل را مساوي ۲۵ درصد تقسيم كنيم. اتفاقي 
كه در خردادماه افتاده اين است كه؛ ۳۵۳0 ميليارد تومان 
به درآمدهاي شهرداري اضافه ش��ده است، آيا قفل حوزه 
شهرسازي باز شده است؟ يا آن مصوبه اي كه شوراي شهر 
به شهرداري داد براي كسب پذيرش فيش هاي تا آخر ۲۵ 
اسفند 1400؟ اماني تاكيد كرد: اگر اين فرض را بگيريم كه 
ما در سه ماهه اول 1۵ در سه ماهه دوم 1۵ سه ماهه سوم ۳0 
و سه ماهه چهارم 40 درصد تحقق درآمد داريم؛ ما مي توانيم 
در سه ماهه دوم همان ۵۷۵0 ميليارد تومان درآمد، در سه 
ماهه س��وم 11۵00 ميليارد تومان و در سه ماهه چهارم 
1۵۳۳0 ميليارد تومان درآمدهاي شهرداري را محقق كنيم.

    ضرورت تغيير رويه در استفاده 
ازمنابع غير نقد

مهدي بابايي، عضو ش��وراي ش��هر تهران نيز بر ضرورت 
تغيير رويه در مناطق ۲۲ گانه پايتخت در حوزه استفاده 
از منابع غير نقد تاكيد كرد. بابايي با بيان اينكه نكته قابل 
تامل در گزارش مالي ش��هرداري تهران بحث درآمدهاي 

غير نقد است، گفت: با توجه به شرايط اقتصادي حاكم بر 
كشور و شهر تهران و با توجه به ركود تورمي، توجه به منابع 
درآمدي غير نقد ضروري اس��ت. وي با بيان اينكه بيشتر 
خانه هاي خالي در شمال تهران قرار دارد و سازندگان و مردم 
براي اينكه بخشي از ديون شهردار را پرداخت كنند راغب 
هستند كه اين امالك را با شهرداري تهاتر كنند، عنوان كرد: 
به رغم اين موضوع اما عدد بودجه نشان مي دهد كه توجه 
ما به درآمدهاي غير نقد معطوف نيست. بابايي ادامه داد: 
در گزارش ارايه شده در بيش از ۸0 درصد مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران استفاده از منابع غير نقد صفر بوده در حالي كه 
بايد به اين حوزه توجه بيشتري شود. بابايي همچنين با اشاره 
به سرعت پايين اجراي عمليات عمراني در مناطق مختلف 
پايتخت عنوان كرد: با استفاده از منابع غير نقد مي توانستند 
سرعت اجراي پروژه هاي عمراني را افزايش دهند. اين عضو 
شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه در حوزه استفاده از 
منابع غير نقد ترك فعل انجام شده، افزود: بايد در اين حوزه 
تغيير رويه انجام شود. در حوزه اداره كل امالك نيز نيازمند 
برخي تغيير رويه جدي هستيم. در پايان شش ماهه اول 
به مناطقي از شهرداري تهران كه نتوانستند از پتانسيل 
منابع درآمدي غير نقدي استفاده كنند، تذكر جدي 

داده شود و اگر نياز است هم تغيير مديريت انجام شود.

    انتزاع سازمان فناوري 
با معاونت برنامه ريزي

در تحولي ديگر، ديروز در نشست علني شوراي شهر تهران 
اليحه »انتزاع س��ازمان فناوري اطالع��ات و ارتباطات از 
معاونت برنامه ريزي، توسعه سرمايه انساني و امور شورا و 
انتقال آن به حوزه شهردار تهران« در دستور كار شورا قرار 
گرفت و در شور و بررسي با 1۶ رأي موافق به تصويب رسيد.
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 117 ميليارد تومان 
جريمه »درخت كشي« 

مهدي پيرهادي، عضو ش��وراي شهر تهران اعالم 
كرد: به دنبال خش��ك ش��دن تعدادي درخت در 
خيابان وليعصر مالك متخلف مبلغ 11۷ ميليارد 
تومان جريمه شد. پيرهادي در حاشيه هشتاد و 
سومين جلسه شوراي اس��المي شهر و در جمع 
خبرنگاران با اشاره به جريمه نقدي مالك متخلف 
خيابان وليعصر گفت: به دنبال خش��ك ش��دن 
درختان خيابان وليعصر جلسه كميسيون ماده 
۷ ش��هرداري تهران تشكيل ش��د جريمه حدود 
11۷ ميليارد توماني خشكاندن درختان خيابان 

وليعصر براي مالك متخلف در نظر گرفته شد.

تكذيب زنانه - مردانه شدن 
اتوبوس هاي پايتخت

رواب��ط عمومي ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران با 
صدور اطالعي��ه اي تاكيد كرد، ناوگان اتوبوس��راني 
تهران متعلق به تمام شهروندان است و اتوبوسي به نام 
اتوبوس اختصاصي بانوان يا اتوبوس اختصاصي آقايان 
در تهران نداريم. به گزارش ايلنا، در اين اطالعيه تصريح 
شده است، موضوع تفكيك فضاي در اختيار آقايان و 
بانوان در اتوبوس ها به عنوان موضوعي پذيرفته شده، 
چند دهه است كه در ناوگان اتوبوسراني تهران و ساير 
ش��هرها و كالن شهرهاي كش��ور و حتي در بعضي از 
شهرهاي جهان اجرا مي شود اما در تهران، موضوعي 
تحت عنوان اتوبوس اختصاصي بانوان يا آقايان وجود 
ندارد. بر اساس اين اطالعيه، تفكيك فيزيكي موجود 
كه سال هاست در ناوگان اتوبوس��راني تهران اعمال 
مي شود، بر اساس ميزان نياز و ميزان تقاضاي آقايان و 
بانوان سهم بندي شده و لزوماً به نسبت مساوي نيست و 
در برخي اتوبوس ها و خطوط و در بعضي ايام و ساعات، 
ممكن است اين سهم نسبت به فضاي ثابت پيش بيني 
شده متغير باش��د. اين اطالعيه مي افزايد: نيروهاي 
بهره برداري شركت واحد كه از طريق نظارت به صورت 
هوش��مند و همچنين كنترل ميداني، ايستگاه ها و 
خطوط را رصد مي كنند، بر اس��اس تراكم مس��افر و 
تقاضاي سفر در برخي ساعات، تعدادي از اتوبوس ها 
را به صورت كامل به آقايان و در بعضي ساعات به طور 
كامل به بانوان اختصاص مي دهند تا با توجه به تعداد 
مس��افران در ايستگاه ها، نسبت به برداشت بخشي از 
مسافران و ايجاد تعادل و توازن در خطوط اقدام كنند.

ذخيره  1،5 ميليون مترمكعب 
آب باران در تهران

جالل بهرامي، معاون خدمات شهري شهردار تهران با 
تاكيد بر اينكه شهرداري در تالش است براي توسعه 
ظرفيت بهره گيري بهينه از روان آب ها در تهران اقدام 
كند از ذخيره 1.۵ ميليون مترمكعب��ي آب باران در 
تهران خبر داد.  بهرامي در گفت وگو با ايسنا، در تشريح 
تالش شهرداري تهران براي مهار روان آب ها و استفاده 
بهينه از اين آب ها گفت: شبكه و زيرساخت الزم براي 
استفاده بهينه از اين آب ها در تهران فراهم شده است و 
در حال حاضر تقريبا نزديك به 1.۵ ميليون متر مكعب 
آب باراني كه مي آيد در مخازن احداث شده جمع آوري 
و نگهداري مي شود و در حال توسعه و افزايش ظرفيت 
اين مخازن براي نگهداري بيش��تر اي��ن روان آب ها 
هس��تيم. وي افزود: آب ذخيره ش��ده در اين مخازن 
از مح��ل آب باران و روان آب ها براي زمان هايي كه در 
فصل تابستان استفاده از چاه ها و آب هاي خام به مشكل 
برخورد مي كند مورد بهره برداري قرار مي گيرد. اين 
ذخيره را به شكل شبكه احداث كرديم كه به راحتي 
قابل استفاده باشد. معاون خدمات شهري شهرداري 
تهران درباره اليروبي مسيل ها و رودخانه هاي تهران 
براي مقابله با وقوع سيل در تهران هنگام بارش گفت: 
در س��يل هاي اخير كه اكثر شهرس��تان هاي اطراف 
تهران و اس��تان البرز را درگير كرد ما ه��م به امداد و 
كمك آنها رفتيم و هم مديريت شهر تهران را توانستيم 
انجام دهيم. وي افزود: اگر بخواهيم ش��اخصي براي 
اليروبي هاي شهر تهران تعيين كنيم كه اقدامات الزم 
انجام شده يا خير؟ بايد برويم روددره هايي كه انتهاي 
مسير آنها در جنوب است را نگاه كنيم و مشاهده كنيم 
خروجي آب در آن محل چطور اس��ت؟ اگر ظرفيت 
خروجي آب پر باشد و آبگرفتگي در سطح شهر نباشد 
يعني همه مسيل ها كار خود را درست انجام داده اند كه 
آب در انتهاي مسير پر شده است ولي ظرفيت شبكه 
بيشتر از اين نيست. بهرامي ادامه داد: تمام اين شبكه 
روددره ها را در بارش اخير رصد كردم كه ظرفيت ها پر 
بود و قبل از اين بارندگي ها طرحي را اجرايي كرديم كه 
ماهانه اليروبي ها انجام مي شود و منتظر فصل تابستان 
يا پاييز و زمستان نمي شويم و مدام اين اليروبي ها را 
انجام مي دهيم. وي درباره اقدامات مشترك با وزارت 
نيرو نيز گفت: توافقي ب��ا وزارت نيرو در كالن داريم و 
توافقي نيز با آبفا تهران داريم ك��ه طي برنامه اي 10 
ساله دو موضوع كاهش مصرف و ساماندهي مصرف را 
پيگيري كنيم چرا كه با همين مصرفي كه امروز داريم 
10 سال آينده بايد پيش بيني تقريبا بيش از سه برابري 
را براي مصرف آب داشته باشيم؛ درحالي كه ما كمتر 
از 1.۵ برابر را در برنامه پي��ش بيني كرده ايم. معاون 
خدمات شهري ش��هرداري تهران افزود: در بخش 
ساماندهي مصرف نيز بايد چاه هاي خود را از مدار 
كار خارج كنيم و روي بحث استفاده از پساب هاي 
تصفيه خانه ها به عنوان آب خام حساب باز كنيم. 
طبق برنامه توافقي كه با آبفا انجام داديم پنج تصفيه 
خانه در برنامه امسال مورد استفاده قرار مي گيرد كه 
عدد و رقم استفاده از پساب آنها ثابت و تعريف شده 
است كه متناسب با هريك از اين تصفيه خانه هاي 
لوكال كه ب��ا آبفا تهران توافق كرديم قس��متي از 
چاه ه��اي خودمان را در اختيار آنها براي بس��تن و 
تعطيل كردن قرار مي دهيم تا در موضوع فرونشست 

زمين هم ما تشديد كننده مساله نباشيم.

كسي از قيمت نهايي واحد هاي 
نهضت ملي خبر ندارد

محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران 
اظهار كرد: توجه داشته باشيم قرار نيست دولت خانه 
بسازد، دولت بايد نقش راهبري داشته باشد. دولت در 
اين پروژه پيمانكار نيست و بايد زمين و تسهيالت را 
فراهم كند و مصالح س��اختماني را با قيمت مناسب 
در اختيار مردم بگذارد و از سازندگان حمايت كند تا 
انبوه سازان وارد خانه سازي در اين پروژه شوند. اما در 
حال حاضر دولت خودش در نقش پيمانكار وارد شده 
و اين اقدام تخلف است چراكه باعث مي شود سرعت 
و كيفيت كار كاه��ش پيدا كند. رضاي��ي كوچي در 
گفت وگو با ايلنا با انتقاد از نحوه قيمت گذاري واحد هاي 
نهضت ملي مسكن از سوي دولت اظهار كرد: در حالي 
كه بسياري از متقاضيان آورده اوليه 4٠ ميليون توماني 
را واريز كرده اند و قرارداد ساخت با هزينه هر متر۵.۵ 
ميليون تومان منعقد شده اما امروز هزينه تمام شده 
ساخت هر متر خانه حداقل به ۸ ميليون تومان رسيده  
اس��ت. وي با بيان اينكه در حال حاضر هيچ كسي از 
قيمت نهايي و انتهاي قيمت گذاري واحد هاي نهضت 
ملي مسكن خبر ندارد، گفت: دولت با پيمانكاران در 
مقطعي با قيمت ساخت ۵.۵ ميليون تومان توافق و 
قرارداد منعقد كرده اما به طور قطع با توجه نرخ تورم 
امروز امكان ساخت و پايان پروژه با قيمت ۵.۵ ميليون 
تومان وجود ن��دارد. ادامه كار ب��ا اين قيمت ها باعث 
مي شود پيمانكاران كيفيت واحدها را به شدت كاهش 
دهند كه منجر به ايجاد مشكالتي خواهد شد. رييس 
كميس��يون عمران مجلس تاكيد كرد: موضوع قابل 
تامل اين است كه هيچ قيمت مقطوعي از اين واحدها 
به مردم اعالم نشده و كسي نمي داند در پايان يك واحد 
100 متري چه قيمتي خواهد داشت. تنها چيزي كه 
به متقاضيان اعالم ش��ده اين است كه فعال در مرحله 
اول 40 ميليون تومان به عنوان آورده اوليه واريز كنند 
تا ببينند بعدها چه پيش مي آيد. رضايي كوچي ادامه 
داد: متاسفانه روند ساخت و تحويل پروژه نهضت ملي 
مسكن مبهم است و آينده روشني ندارد و اگر اين روند 
ادامه پيدا كند دچار مشكل مي شويم. وي با اشاره به 
موضوع تامين مالي اين پروژه با تهاتر نفت گفت: خبري 
از اين پيشنهاد و پيگيري آن نيست و اساسا چيزي از 
آن درنمي آيد. رضايي كوچي افزود: توجه داشته باشيم 
قرار نيست دولت خانه بسازد، دولت بايد نقش راهبري 
داشته باشد. دولت در اين پروژه پيمانكار نيست و بايد 
زمين و تسهيالت را فراهم كند و مصالح ساختماني را 
با قيمت مناسب در اختيار مردم بگذارد و از سازندگان 
حمايت كند تا انبوه س��ازان وارد خانه س��ازي در اين 
پروژه شوند. اما در حال حاضر دولت خودش در نقش 
پيمانكار وارد شده و اين اقدام تخلف است چراكه باعث 
مي شود سرعت و كيفيت كار كاهش پيدا كند. رييس 
كميس��يون عمران درباره گزارش پيشرفت از طرح 
نهضت ملي مسكن كه وزير راه و شهرسازي در مجلس 
ارايه داده، اظهار داشت: طبق گزارش ارايه شده، تا به 
امروز توانس��ته اند به اندازه ۲ ميليون واحد مسكوني 

زمين تامين كنند كه اين اقدام قابل دفاعي است.

ترفند امالكي ها
براي قيمت مسكن 

 فرشيد ايالتي، كارشناس حوزه مسكن با بيان اينكه 
پديده دو و سه قولنامه اي در اطراف شهر تهران كه 
تقاضاي خريد مس��كن افزايش يافته، بيشتر است، 
گفت: مش��اوران امالك با انجام معامالت مكرر و با 
هدف كسب سودهاي غيرمتعارف، در افزايش قيمت 
مسكن تاثير گذاري بسياري دارند.  به گزارش ايرنا، 
پديده دو قولنامه اي و س��ه قولنامه اي كه اين روزها 
بالي جان بازار مس��كن شده، روشي است كه در آن 
واحد مسكوني توسط مش��اوران امالكي خريداري 
مي ش��ود و با معامالت مكرر صوري در بين اعضاي 
همان دفتر، نهايت��ًا با قيمت ه��اي باالتر به فروش 
قطعي مي رس��د. در اين روش كه ب��ه عنوان ترفند 
مش��اوران امالك مطرح مي ش��ود، واحد مسكوني 
نهايتًا چند برابر ارزش آن به دس��ت خريدار واقعي 
مي رس��د. بنگاه هاي امالكي با معام��الت مكرر در 
ابتدا قيمت واحدها را افزايش مي دهند و بعد به بازار 
عرضه مي كنند. ايالتي درباره اثرات معامالت مكرر 
بر قيمت مسكن، گفت: مشكلي كه مشاوران امالكي 
براي باز مس��كن ايجاد مي كنن��د، در ظاهر بحث 
واسطه گري و دريافت كمسيون بيشتراست، اما اين 
فقط ظاهراً ماجرا است، بلكه بالي اصلي معامالت 
مكرر با هدف كسب س��ودهاي غيرمتعارف است. 
وي توضيح داد: مشاوران امالكي در پشت صحنه 
ملك هاي به قيمت، خ��وش قيمت و زير قيمت را 
خريداري مي كنند، طي چند مرحله معامله صوري 
در دور آخر به مصرف كننده واقعي مي فروشند، اما 
تا زماني كه قيمت را چند برابر نكردند، اجازه فروش 

فايل به مصرف كننده واقعي را نمي دهند.

گزارشعملكردماليسهماههنخستسالجاريمنتشرشد
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2اقتصاددانداليلالتهاباتاخيربازارملكراتحليلكردند

تداوم رشد قيمت مسكن در آينده
گروه راه و شهرسازي|

پيوند ميان شاخص هاي كالن اقتصاد با جهش هاي قيمتي 
مسكن بر كسي پوشيده نيس��ت. درست است كه ميزان 
عرضه مسكن در كشور به شدت افت كرده يا نظام مالياتي 
در حوزه مس��كن ناكارآمد است، اما حاال بر همگان آشكار 
شده كه تا وقتي غول »تورم« مهار نشود، نبايد انتظار ثبات 
در بازارها و به ويژه بازار كاالهاي غيرقابل تجارت همچون 
مسكن را داش��ت. اقتصاددانان پيش از اين نسبت به اين 
مساله هشدار داده بودند اما برخي از تحليلگران بخشي نگر 
يا برخي از مسووالن دولتي اين دست از هشدارها كالن نگر 
را مورد توجه قرار ندادند و به نظر مي رسد همچنان به آنها 
بي توجه اند. به گزارش »تعادل«، با اعالم تورم ۵.۸ درصدي 
ماهانه مسكن از سوي بانك مركزي، آشكارا فرمانپذيري 
قيمت مسكن از تورم ماهانه طي خرداد و تيرماه سال جاري 
مشاهده مي ش��ود. به گونه اي كه با افزايش تورم عمومي 
به 1۲.۲ درصد در خرداد، تورم ماهانه مس��كن نيز به ۸.4 
درصد پرواز كرد. همچنين با كوچك تر شدن تورم عمومي 
به ۷.۶ درصد در تير، تورم ماهانه مسكن نيز به ۵.۸ درصد 
عقب نشيني كرد. همگامي قيمت مس��كن با تورم وقتي 
آشكارتر مي شود كه روند بازارهاي موازي نيز مطالعه شود. 
بررسي هاي »تعادل« حاكي از آن است كه بازده بازارهاي 
دالر، سهام و سكه همگي در تيرماه منفي و به گونه اي 
در جهت عكس بازار مس��كن و نرخ تورم در حال سير 
بوده اند و مسكن تنها بازاري بوده كه هم جهت نرخ تورم 
و در ارقام بسيار نزديك به آن نوسان داشته است. نرخ 
بازدهي دالر، سهام و سكه در تيرماه به ترتيب منفي 0.1۶ 
درصد، منفي 4.4 درصد و منفي 4.۵۲ درصد بوده است.

    عدم حمايت از بازار سرمايه، نقدينگي 
را به مسكن برد!

در همين رابطه، علي س��عدوندي اقتصاددان در خصوص 
داليل رش��د ب��ازار مس��كن در ماه ه��اي اخي��ر، گفت: 
»سياس��ت هاي اقتصادي كه ما در دولت جديد شاهد آن 
بوديم، بر خالف گفته هايي كه از دولتمردان شنيده مي شود 
در جهت بهبود وضعيت اقتصادي موجود نيست. انتظاراتي 
كه از دولت س��يزدهم مي رود با توجه به شرايط اقتصادي 

كشور انتظارات بسيار ويژه تري بود. وقتي بودجه ما همچنان 
انبساطي اس��ت، وقتي ما همچنان شاهد كسري بودجه، 
افزايش روزافزون نقدينگي، عدم كاهش نرخ رشد پايه پولي 
و از اين دست مشكالت در اقتصاد كشور هستيم چه طور 
بايد انتظار كاهش قيمت يا حداقل كاهش در رشد قيمت ها 
را در بازاري مثل بازار مسكن داشته باشيم؟« سعدي وندي 
در مصاحبه با تسنيم افزود: عالوه بر همه اين موارد، وقتي 
بازار ارز به طور دستوري كنترل مي شود و تحت تاثير عواملي 
خارج از سازوكار بازار قرار مي گيرد، تصميمات خلق الساعه 
و منسوخ در بازار طال اجرايي مي شود مانند تعطيل كردن 
معامالت فردايي بازار طال و از همه اينها مهم تر وقتي چنين 
اتفاقاتي در بازار سرمايه رقم مي خورد كه در نوبه خودش 
بي سابقه و منحصر بفرد است، به طوري كه سهامداران خرد 
به كلي اعتمادشان را نسبت به اين بازار از دست مي دهند و 
روزانه شاهد خروج ميلياردها تومان از بازار سرمايه هستيم، 
مشخص اس��ت كه اين پول ها به بازار مسكن مي گريزند و 
سبب افزايش تورم در بازار مسكن مي شوند، اساسا اگر اتفاقي 
غير از اين روند رخ بدهد بايد شك كرد. وي افزود: به تمامي 
موارد باال عدم نظارت بر بانك هاي خصوصي را هم اضافه 
كنيد، البته به اعتقاد من نظارت درستي در خصوص 
بانك هاي دولتي هم وجود ندارد، همانطور كه نظارت 
درستي در بورس و ساير س��اير اركان هاي اقتصادي 
وجود ندارد. اساس��ا با ادامه اين روند، چشم انداز بازار 

مسكن متاسفانه همچنان صعودي است.

    عرضه مسكن 
بسيار كمتر از تقاضاي آن است!

مجيد شاكري ديگر پژوهشگر اقتصادي در خصوص داليل 
تورم كم سابقه تيرماه مسكن در گفت وگو با تسنيم، گفت: 
»وقتي چش��م انداز عرضه در بازار مسكن نامطلوب است و 
تحرك قابل توجهي در اين خصوص رخ نمي دهد طبيعتا 
افزايش قيمت مسكن امري بديهي به حساب مي آيد. شايد 
همين امر است كه روند تغييرات قيمت بازار مسكن را كمي 
از تورم جدا كرده اس��ت، ما در ش��هري مثل تهران به طور 
طبيعي، يعني بر اساس تقاضاي طبيعي كه در بازار شكل 
مي گيرد اعم از ازدواج و طالق و مابقي داليل كه محل بحث 

ما نيست، حدودا به سالي 1۵0 هزار واحد مسكوني به طور 
قطعي نياز داريم در حالي كه حداقل در ۳ س��ال گذش��ته 
ساخت وساز مسكن از ۳۵ هزار واحد در طول يك سال باالتر 
نرفته است.« وي افزود: در چنين صورتي كه عرضه نمي تواند 
پاسخگوي تقاضا باشد طبيعي است كه ما شاهد رشد قيمت 
در حوزه مسكن باشيم. ذكر اين نكته هم در اينجا الزم است 
كه اساسا نوع تعيين قيمت متوسط در بافت هاي اصلي در 
شهر تهران در تعيين كننده قيمت مسكن در سطح كشور 
هستند و در واقع نوعي پيشران قيمت مسكن در كشور به 
حساب مي آيند. متاسفانه در ۵ سال گذشته فاصله جدي 
بين عرضه و تقاضاي مسكن در كشور به وجود آمده است 
كه امروز ش��اهد اثرات اين موضوع هستيم. شاكري گفت: 
»يك سري تصميمات در حوزه مسكن گرفته مي شود يا در 
گذشته گرفته شده است كه شايد تصميمات خوبي باشند 
اما قطعا اين تصميمات كافي نيستند. مثال طرح هايي نظير 
ماليات بر خانه هاي خالي يا حد بس��تن براي رشد اجاره ها 
و از اين دس��ت اقدامات كه شايد اقدامات خوبي به حساب 
بيايند اما به احتمال زياد نمي توانند در مقابل رشد قيمت 

مسكن مقاومت كنند. اينها ابزارهايي در دست سياست گذار 
هستند كه شايد به عنوان مسكن هاي موقت عمل كنند و 
بايد بدانيم كه درمان اصلي نيستند. بحث ديگر كه مطرح 
مي شود اين است برخي مي گويند، مسكن بايد از حالت 
كاالي سرمايه اي خارج شود كه مشخصا اين حرف خيلي 
دقيق نيست چرا كه در آن صورت موتور محرك سازندگان 
مسكن خاموش مي شود و ساخت مس��كن كه نياز آن 
به شدت در كشور حس مي شود، ديگر توجيه اقتصادي 
ندارد و طبيعتا خود اين موضوع س��بب افزايش مجدد 
قيمت مسكن مي شود. به نظر مي رسد عرضه بافت شهري 
مسكوني مناسب بتواند پيشنهاد راهگشايي براي وضعيت 
فعلي مسكن باشد. نياز به مسكن در درون شهرها بسيار 
است و طرح هايي كه ساخت و ساز مسكن در اطراف شهر ها 
را در برمي گيرد احتماال خيلي نمي تواند س��بب كنترل 
قيمت مسكن در داخل شهرها شود. عرضه بافت مسكوني 
شهري در قالب ساخت وساز خانه هاي قديمي تر به صورت 
تجميعي و مجتمع سازي احتماال يكي از راهكارهاي مقابل 
سياست گذار براي كنترل قيمت مسكن در شهرها است.«

در خصوص پرونده اجرايي  کالسه 0000848/الف 2 صادره از شعبه دوم اجراي احکام کيفري کرمانشاه محکوم عليه 
جهانگير مراديان محکوم به پرداخت ديه در حق عليرضا اميريان در نظر دارد مال غير منقول موصوف ذيل الذکر را 

مطابق ماده 13.37 قانون اجراي احکام مدني از طريق مزايده حضوري به فروش برساند . 
مشخصات ملک : ششدانگ يک دستگاه ساختمان مسکوني به پالک ثبتي 5316 از فرعي از 138 اصلي بخش 99 
ناحيه يک کرمانشاه که عرصه به مساحت 220 متر مربع در چهار طبقه در آن احداث شده است واقع در کرمانشاه 
شهرک الهيه ميدان رسالت بلوار گلها شهرک جانبازان فاز چهار کوي هشتم اعيان ملک با اسکلت بتوني و سقف 
تيرچه و يونيليت در چهارطبقه ) همکف پارکينگ و سه طبقه مسکوني تک واحدي ( بدون نما و به صورت نيمه 
کاره مي باشدکه طبقه همکف نازک کاري و موزاييک کف اجرا نشده است آسانسور نصب نشده است طبقه سوم 
فاقد در و پنجره و کف سازي مي باشد و طبقات اول و دوم توسط مالک در حال بهره برداري مي باشد مساحت کلي 
زيربنا در هر طبقه 170 متر مربع شامل اختصاصي و مشاعات و در مجموعه در چهارطبقه به مساحت 680 متر مربع 
مي باشد . با عنايت به مطالب ذکر شده و در نظر داشتن موقعيت ملک مورد مزايده توسط کارشناس دادگستري 
در م�ورخ 1401/02/20 به مبلغ 32/500/000/000 ريال ارزياب�ي گرديده همچنين پالک ثبتي فوق در رهن بانک 
مس�کن مي باشد که طي استعالم به عمل آمده موافقت بانک با برگزاري مزايده اعالم گرديده و مزايده براي روز 
شنبه مورخ 1401/05/29 راس ساعت 10 صبح تعيين گرديده است. طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از 
موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهارراه بسيج بلوار بنت الهدي طبقه اول شعبه 2 اجراي احکام کيفري کرمانشاه 
مراجعه تا ترتيب مالحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزايده در شعبه 
2 اجراي احکام کيفري کرمانشاه حاضر شوند مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر کس که باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مکلف است 10 درصد بهاي پيشنهادي را 
في المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري 2171293752003 توديع و رسيد دريافت و باقيمانده 
آن را حداکثر ظرف مهلت يک ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز کند در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي 
مال در موعد مقرر مبلغ واريزي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد ، پس از احراز صحت جريان مزايده 
توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال به نام خريدار صادر مي شود . در ضمن هزينه نقل و انتقال بر عهده خريدار 

مي باشد بديهي است پس از انجام تشريفات و مراحل قانوني سند به نام خريدار منتقل خواهد شد .

آگهي مزايده اموال غير منقول 

داديار واحد اجراي احکام شعبه 2 اجراي احکام کيفري
 دادسراي عمومي و انقالب شهرستان کرمانشاه - زينب حسنوند

برگ سبز خودرو سواری سمند تيپ lx-EF7 مدل 1390 با شماره 
 NAACRIHS8BF716012 موتور 14790022769و شماره شاسی
با ش�ماره پالک 29     559  ل 62 به نام حسين پاالنی  با شماره ملی 

3258992169 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودي

برگ سبز خودروکاميون ده چرخ نارنجی رنگ تيپ ال 
52/2624 مدل 1387 به شماره پالک 23ع196ايران26  
به نام تيمور شکفته مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

مفقودي



اخت��ال و كندي اينترنت طي يك س��ال گذش��ته 
به امري طبيعي در كش��ور تبديل ش��ده است. طي 
جديدترين اختال به وجود آمده از حوالي س��اعت 
14 روز دوش��نبه، به عل��ت آتش س��وزي در يكي از 
حوضچه ه��اي ارتباطي منطقه 8 مخاب��رات تهران، 
دسترس��ي بس��ياري از كاربران برخ��ي اپراتورهاي 
اينترنت مختل شد. در همين حال رادار نت باكس، 
كاهش ۲1 درصدي سطح دسترس��ي و اختال در 
اينترنت ثابت و همراه و گيت وي ش��ركت ارتباطات 
زيرساخت را نشان داد، اختالي كه براي اقتصاد ايران، 

147 ميليارد تومان خرج برداشت.
روز دوش��نبه، اگرچه بدترين و تاريك ترين روز براي 
تاري��خ اينترنت اي��ران نبود، اما تجرب��ه اي تلخ براي 
كاربران اينترنتي داش��ت كه حت��ي تركش هاي آن 
تا صبح روز گذش��ته هم ادامه يافت. در جديدترين 
قس��مت از س��ريال اختال در اينترنت كشور، رصد 
وضعيت ارتباطات اينترنت كشور نشان داد كه از ظهر 
روز دوشنبه، اينترنت ثابت چندين شركت قطع شده 
يا با اختال جدي روبرو بود، ش��بكه موبايل نيز براي 
بعضي از كاربران در برخي از مناطق تهران از دسترس 
خارج ش��ده و علي رغم نمايش آنتن، امكان برقراري 
تماس وجود نداشت. رادار ابرآروان نيز نشان مي داد 
كه اينترنت اپراتورهاي مختلف با اختال روبرو شده 
اس��ت. در اين س��اعات، رادار نت باكس نيز كاهش 
۲1 درصدي سطح دسترس��ي و اختال در اينترنت 
ايرانس��ل و گيت وي ش��ركت ارتباطات زيرساخت 
را نشان مي داد. آن  طور كه ش��ركت مخابرات ايران 
گزارش كرد، اختال پيش آمده ناشي از آتش سوزي 
در يكي از حوضچه هاي ارتباطي منطقه 8 مخابرات 
تهران بوده كه پس از وقوع آتش سوزي، كارشناسان 
مخابراتي مشغول فعاليت به منظور رفع اين اختال ها 
بودند. گفته مي ش��ود اين حوضچه در خيابان جال 
آل احمد قرار دارد. ش��ركت مخاب��رات همان زمان 
اعام كرد »كارشناسان مخابراتي مشغول فعاليت به 
منظور رفع سريع اين اختاالت هستند.«، اتفاقي كه 
تا ساعات پاياني شب دوشنبه و حتي ساعات آغازين 
سه شنبه نيز ادامه داشت. برخي مديران شركت هاي 
ارايه دهن��ده اينترنتي عنوان كردند كه اين حوضچه 
مخابراتي محل عبور تعداد بسيار بااليي از فيبرهاي 
مخابرات و زيرساخت بوده است. حدود ۲700 تار فيبر 
از اين حوضچه عبور كرده  و احتماال دليل اختال در 
شبكه در مناطقي به جز تهران نيز به همين موضوع 

بازمي گردد.
اين براي دومين بار در چند ماه گذش��ته اس��ت كه 
آتش س��وزي موجب اختال در اينترنت كشور شده 
اس��ت. پيش از اين و در اس��فند 1400، آتش سوزي 
در شركت زيرساخت دسترس��ي به اينترنت كشور 
را مختل ك��رد. همچنين هفته گذش��ته و آنچه كه 
قطعي برق عنوان ش��ده بود موجب اختال اينترنت 
براي ساعاتي از ابتداي روز شده بود. ۳ مرداد نيز قطع 
برق در ساختمان LCT شركت زيرساخت، اينترنت 
كشور را دچار اختال كرد، اختالي كه با عذرخواهي 
عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات همراه شد و او وعده 
داده بود تا ضمن پيگيري علت حادثه، تمهيدات الزم 
براي جلوگيري از بروز حوادث مش��ابه در اين مركز 
و ساير مراكز اصلي ارتباطات كشور انديشيده شود؛ 
اما طي هفت روز مجددا ش��اهد اختال گسترده در 
اينترنت كش��ور بوديم. اين اختال ها البته جداي از 
نارضايتي مردم از وضعيت شبكه و كيفيت اينترنت 
است. وضعيتي كه گرچه زارع پور با استناد به آمارهاي 

Speed Test اعتقاد دارد نس��بت ب��ه روزهاي اول 
صدارتش، بهتر هم شده اس��ت. اختال در اينترنت 
ثابت و همراه و حتي شبكه موبايل كاربران در حالي 
روز دوش��نبه رخ داد كه اين روز، اول آگوس��ت، روز 

جهاني )WWW World Wide Web( بود.

    ضرر قطعي اينترنت به اقتصاد ديجيتال
نت باكس ديروز اعام كرد كه ۲1 درصد ارتباطات 
مردم روي اينترن��ت ايران قطع ش��ده، گويا يكي از 
حوضچه هاي مخابراتي دچار آتش سوزي شده و اين 
آتش سوزي در اينترنت كشور اختال ايجاد كرد. يك 
 LCT هفته قبل از اين اتفاق هم قسمتي از ساختمان
شركت ارتباطات زيرساخت كشور دچار آتش سوزي 
شد و اينترنت آن زمان هم مشكل پيدا كرد. اينكه در 
عرض 10 روز، دو بار زيرساخت هاي ارتباطي كشور 
دچار مشكل شود، كمي عحيب است، اما سوال مهم تر 
اين است كه قطعي و اختال اينترنت چقدر خسارت 
به ايران مي زند. نت باكس برآورد مي كند كه هزينه 
روزانه قطعي اينترنت در اي��ران، ۳7 ميليون و ۳56 
هزار و 174 دالر است كه با دالر ۳0 هزار توماني بالغ 
بر 11۲1 ميلياد تومان مي شود. اين رقم بر پايه سهم 
اينترنت در توليد ناخال��ص داخلي از مبادالت مالي، 
تجاري و خدمات بخش خصوص��ي و دولتي برآورد 

شده است. 
اينكه ۲1 درصد ارتباطات اينترنتي ايران دهم مرداد 
ماه دچار اختالي ش��ش س��اعته ش��د. نت باكس 
مي گويد با توجه به زنجيره اي بودن اقتصاد اينترنتي، 
يك درصد اختال يا قطع��ي اينترنت، تاثيرگذاري 
۲.5 درصدي دارد، يعني دهم مردادماه 5۲.5 درصد 
فضاي اينترنتي اقتصاد ايران، تحت الشعاع قرار گرفت. 
شش ساعت قطعي يا اختال سراسري در اينترنت، 
يعني حدود ۲80 ميليارد تومان خسارت، با توجه به 
اينكه 5۲.5 درصد فضاي اقتصاد اينترنتي تحت تاثير 
ق��رار گرفته، عدد دقيق اين خس��ارت 147 ميليارد 
تومان مي ش��ود. فارغ از مقايسه با اقتصادهاي بزرگ 
دنيا، اقتصاد اينترنتي ايران با توجه به فضاي بد كشور 
پايين تر از كشورهايي مانند عربستان، امارات، تركيه، 
قطر و حتي عراق اس��ت، اگر اينترنت در عربس��تان 
قطع شود، هفت برابر ما ضرر مي كنند. هرچند قطعي 
اينترنت در كشوري مانند امريكا، باعث ضرري ۲97 
برابر ايران مي شود. اين اعداد مي گويد كه بايد اينترنت 
را جدي گرفت، چون رابطه جدي با اقتصاد دارد و حتي 

مي تواند به بهبود آن هم بينجامد.

    ميزان اختالالت و قطعي ارتباطات اينترنتي 
در سال ۱۴۰۰

در حال��ي كه وزي��ر ارتباطات چن��د روز پيش اعام 
كرده بود اختال گسترده در اينترنت وجود ندارد، با 
اين حال گزارش��ي كه از سوي ابر آروان منتشر شده 
روايت ديگر و البته اسفناكي از وضعيت اينترنت دارد. 
داده هاي سامانه رادار ابرآروان نشان مي دهد در بين 
وب سايت هايي كه از سوي اين سامانه در سال 1400 
به شكل لحظه اي پايش ش��ده، 89 درصد اختاالت 
اينترنت مربوط به وب س��ايت هاي بين المللي و 67 
درصد اختاالت مربوط به اينس��تاگرام بوده اس��ت. 
فاصله  اينس��تاگرام و كاب هاوس كه ب��ا 10 درصد 
اختال در س��ال در جايگاه دوم اختاالت ارتباطات 
اينترنتي قرار داش��ته به 57 درصد مي رسد. به بيان 
ديگر اينستاگرام نزديك به ۲ برابر مجموع 8 وب سايت 
ديگر در اين س��امانه با اخت��ال ارتباطات اينترنتي 
مواجه بوده است. 67 درصد اختاالت ثبت شده در 
9 وب س��ايتي كه رادار در س��ال 1400 آنها را پايش 
كرده اس��ت به اينس��تاگرام اختصاص داشته است. 
كاب ه��اوس و گيت هاب با اختصاص 10 و 9 درصد 
اختاالت به خ��ود در جايگاه هاي دوم و س��وم قرار 
مي گيرند. بنابراين ۳ وب س��ايتي كه در سال 1400 
بيش��ترين ميزان اختاالت را تجربه كرده اند هر سه 
خارجي بوده اند. در سال 1400 دسترسي به گوگل 
در ۲ درصد و دسترس��ي به ويكي پديا در يك درصد 

مواقع با اختال روبرو بوده است. 

    سهم ۸۹  درصدي وب سايت هاي 
خارجي از اختالالت

در مجموع از بين 9 وب س��ايت داخلي و خارجي كه 
در س��ال 1400 از س��وي رادار ابر آروان پايش شده 
است، 89 درصد اختاالت در وب سايت هاي خارجي 
)گيت هاب گوگل، اينس��تاگرام، ويكي پديا و توييچ( 
مشاهده شده است. اينس��تاگرام و كاب هاوس كه 
شبكه اجتماعي هستند به ترتيب با 67 و 10 درصد 
در رتب��ه اول و دوم، بيش��ترين اخت��االت را تجربه 
كرده اند. البته ميزان اختاالت در گيت هاب پلتفرم 
خارجي اختصاصي براي برنامه نويسان 9درصد بوده 
كه با اختاف اندك با كاب هاوس در جايگاه س��وم 

قرار گرفته است.
در سال گذشته ارتباطات ديتاسنترهاي كشور ۲88 
دقيقه معادل 4 ساعت و 48 دقيقه به شكل كامل قطع 
بوده اس��ت. قطعي كامل به حالتي گفته مي شود كه 

دست كم 4 وب سايت به شكل هم زمان در ۳ ديتاسنتر 
براي دست كم يك دقيقه با خطا در اتصال روبرو باشند. 
اختال پراكنده به حالتي گفته مي ش��ود كه براي 5 
دقيقه در دسترسي به دست كم ۲ وب سايت با اختال 
روبرو باشد. براين اساس در سال گذشته 514 دقيقه 
اختال پراكنده در ديتاسنترهاي مختلف مشاهده 
شده است. اختال همزمان به حالتي گفته مي شود 
كه به ش��كل همزمان ب��راي 5 دقيقه در دس��ت كم 
۳ ديتاس��نتر در دسترس��ي به ۲ وب سايت اختال 
باشد. در سال 1400 در مجموع 140 دقيقه اختال 
همزمان در ارتباطات ديتاسنترها مشاهده شده است. 
س��خت گيرانه ترين حالت پايش اختال ارتباطات 
ديتاسنترها به رصد اختاالت جزيي اختصاص دارد. 
در اين حالت خطا در اتصال دست كم يك وب سايت 
براي دست كم 5دقيقه اختال درنظر گرفته مي شود. 

    اختالالت ۲۵ برابري
 اينترنت ديتاسنترهاي ايران نسبت به جهان

پايش ارتباطات اينترنتي ديتاس��نترهاي خارجي 
در سال 1401 به س��امانه رادار ابر آروان اضافه شده 
اس��ت. با اضافه شدن ديتاس��نترهاي بين المللي از 
10 كش��ور دنيا به رادار ابر آروان، وضعيت ارتباطات 
اينترنتي اين  ديتاسنترها با پايش مستمر 5 وب سايت 
خارجي و ۳ وب سايت ايراني پايش مي شود. از اين رو 
امكان مقايسه  وضعيت ارتباطات و ميزان اختاالت 
اينترنتي در داخل و خارج از كشور وجود دارد. گزارش 
ارديبهشت 1401 رادار نشان مي دهد، وب سايت هاي 
خارجي كه رادار آنها را به شكل مستمر پايش مي كند 
)گيت هاب گوگل، اينستاگرام، ويكي پديا و توييچ( 
در ديتاس��نترهاي اي��ران ۲5 برابر ديتاس��نترهاي 
خارجي با اختال ارتباطات اينترنتي روبرو بوده اند؛ 
بر اين اس��اس مي توان گفت اختاالت اينترنت در 
ديتاسنترهاي ايران )بر پايه وب سايت هاي جهاني( 
۲5 برابر ميانگين اختال اينترنت در ديتاسنترهاي 

بين المللي بوده است. 
همچنين پاي��ش وب س��ايت هاي پرترافيك ايراني 
و خارجي در ارديبهش��ت 1401 نش��ان مي دهد از 
مجموع اختاالت اينترنتي ديتاس��نترهاي داخلي 
و خارج��ي، 87 درصد اختاالت در ديتاس��نترهاي 
داخل��ي و تنها 1۳ درص��د اخت��االت اينترنتي در 
ديتاس��نترهاي خارجي وجود داشته است. بررسي 
ميزان اخت��االت اينترنتي وب س��ايت هاي داخلي 
و خارجي در ديتاس��نترهاي داخل��ي و بين المللي 
در ارديبهش��ت 1401 نش��ان مي دهد، در حالي كه 
بيش��ترين ميزان اختال اينترنت وب س��ايت هاي 
بين المللي در ديتاس��نترهاي داخلي رخ داده است 
كه وب سايت هاي داخلي هم بيشترين اختال را در 
ديتاسنترهاي بين المللي تجربه كرده اند. براي نمونه، 
99 درصد اختاالت اينستاگرام در اين ماه متعلق به 
ديتاسنترهاي داخلي بوده و تنها يك درصد اختاالت 
اينترنتي اينس��تاگرام در ديتاسنترهاي بين المللي 
مشاهده شده است. ديگر وب سايت هاي خارجي هم 
مشابه الگوي مشاهده شده در اينستاگرام بيشترين 
اختال اينترنتي را در ديتاس��نترهاي داخلي تجربه  
كرده اند؛ 97 درص��د اختاالت تويي��چ، 94 درصد 
اختاالت گيت هاب، 9۳ درصد اختاالت گوگل و 80 
درصد اختاالت ويكي پديا متعلق به ديتاسنتر هاي 
داخلي بوده اس��ت. بي��ن وب س��ايت هاي خارجي، 
ويكي پدي��ا با 80 درصد، كمتري��ن ميزان اختاالت 

در ديتاسنترهاي داخل ايران را تجربه كرده است.
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فيلترينگ تلگرام رفع نمي شود
مركز ملي فضاي مج��ازي خبر احتمال رفع فيلتر 
تلگرام را كه در شبكه هاي مجازي منتشر شده بود، 
تكذيب كرد. به گزارش ايس��نا، پيام رس��ان تلگرام 
از ارديبهش��ت سال 1۳97 با دس��تور قوه قضاييه 
فيلتر شد؛ از آن زمان تاكنون بارها شايعاتي از رفع 
فيلترينگ اين پيام رسان در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شده اس��ت. در اين راستا مركز ملي فضاي 
مجازي امروز اعام كرد با توجه به انتش��ار خبري 
با عنوان "تلگرام رفع فيلتر مي شود " در رسانه هاي 
كشور، صراحتا به اطاع مي رساند؛ اين خبر صحت 
نداشته و تكذيب مي شود. در اين تكذيبيه همچنين 
عنوان شد درصورتي كه تصميم جديدي درخصوص 
فعاليت پيام رسان ها در كشور اتخاذ شود، از طريق 
سايت رس��مي مركز ملي فضاي مجازي به آدرس 
majazi.ir در اختيار شهروندان قرار خواهد گرفت.

عذرخواهي رگوالتوري
بابت اختالل اينترنتي

س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ضمن 
عذرخواهي از مش��تركين بابت مشكات پيش آمده 
اعام ك��رد: اقدامات ضروري جهت آسيب شناس��ي 
موضوع و اعمال مقررات مربوطه در دس��تور كار قرار 
گرفت. به گزارش مهر، س��ازمان تنظي��م مقررات و 
ارتباطات راديويي در اطاعيه اي اعام كرد از بعدازظهر 
دوش��نبه 10 مردادماه و در پي آتش سوزي در يكي از 
حوضچه هاي فيبرنوري مخابرات استان تهران در اثر 
اتص��ال كابل هاي برق عبوري از كن��ار اين حوضچه، 
ارتباطات بخش ثابت شركت مخابرات ايران در برخي 
از نقاط كشور و همچنين ارتباطات شركت ايرانسل در 
بخش هايي از استان تهران دچار اختال شده است. 
بر اس��اس اعام ش��ركت مخابرات ايران علت دقيق 
آتش سوزي از سوي اين شركت در حال بررسي است و 
از ساعات اوليه بروز مشكل و جهت كاهش آثار اختال 
در ارتباطات، تا حد امكان مسيرهاي ارتباطي جايگزين 
برقرار شده اس��ت و تا بامداد فردا و با تعويض تمامي 
كابل هاي آسيب ديده به تدريج مابقي اين اختاالت 
برطرف خواهند ش��د. س��ازمان تنظيم مق��ررات و 
ارتباطات راديويي ضمن عذرخواهي از مشتركين بابت 
مشكات پيش آمده، به اطاع مي رساند از زمان ايجاد 
اين مشكل، ضمن بازديد ميداني و گردآوري اطاعات 
مربوطه، اقدامات ضروري جهت آسيب شناسي موضوع 
و اعمال مقررات مربوطه در دستور كار قرار گرفته است 
و اقدامات الزم براي پيش��گيري از بروز مشكات 
مشابه را از اپراتورهاي ارتباطي پيگيري خواهد كرد.

وزارت ارتباطات اعتراض درباره 
قطعي اينترنت را پيگيري كند

نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسامي خواستار 
پيگيري وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات نس��بت 
ب��ه اعتراضات مردمي در خص��وص قطعي مخابرات 
و اينترنت ش��د. به گزارش ايس��نا، مهدي س��عادتي 
نماينده بابل و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در جلس��ه روز سه ش��نبه 11 مرداد 
1401 مجلس ش��وراي اس��امي در تذكري به وزير 
اقتصاد گف��ت: وزير اقتصاد اعام ك��رد كه خط قرمز 
رييس جمهوري و دولت عدم گراني نان اس��ت. امروز 
نان به شدت گران شده است؛ عدم نظارت بر موضوع 
نان بايد سريعا برطرف شود. وي همچنين در تذكر 
ديگري آثار اجراي مصوبات رييس جمهوري شد و 
اظهار كرد: كمب��ود دارو در داروخانه ها بايد هرچه 
سريع تر پيگيري شود. اين نماينده مجلس همچنين 
در تذكري ب��ه وزير ارتباطات و فن��اوري اطاعات 
خواستار پيگيري اين وزارتخانه نسبت به اعتراضات 
مردمي در خصوص قطعي مخابرات و اينترنت شد.

خواب جديد اروپايي ها
براي گوگل و رقيبان

فرانسه، ايتاليا و اسپانيا كميس��يون اروپا را تحت فشار 
قرار داده اند تا از طريق قانون، شركت هاي فناوري بزرگ 
را وادار كند در هزينه مالي زيرساخت مخابراتي در اين 
بلوك مشاركت كنند. به گزارش ايسنا، براي نخستين بار 
است كه اين سه دولت اروپايي، موضع مشترك خود در 
اين خصوص را اعام كرده اند. رگوالتورهاي اروپايي در 
ماه مه اعام كرده بودند در حال بررسي اين مساله هستند 
كه آيا غول هاي فناوري نظير گوگل، ِمتا و نتفليكس بايد 
بخشي از هزينه هاي ارتقاي ش��بكه هاي مخابراتي را 
بر عهده بگيرند. كشورهاي فرانسه، ايتاليا و اسپانيا در 
سند مشتركي كه توس��ط رويترز مشاهده شده است، 
اعام كردند شش فراهم كننده بزرگ محتوا، عامل 55 
درصد از ترافيك اينترنت هستند. اين مساله هزينه هاي 
خاصي براي اپراتورهاي مخابرات اروپايي از نظر ظرفيت 
ايجاد مي كند، آن هم در ش��رايطي كه اين ش��ركت ها 
سرمايه گذاري سنگيني در بخش هاي پرهزينه شبكه 
شامل 5G انجام داده اند. اين تمايل قوي وجود دارد كه 
شبكه هاي مخابراتي اروپايي و فراهم كنندگان محتواي 
آناين سهم منصفانه خود از هزينه هاي شبكه را پرداخت 
كنند. در اين سند آمده است: ما خواستار پيشنهاد قانوني 
هس��تيم كه تضمين مي كند همه بازيگران ب��ازار در 
هزينه هاي زيرساخت ديجيتالي مشاركت مي كنند. دو 
مقام دولت ايتاليا جزييات اين سند مشترك را تاييد 
كردند. بر اساس يافته هاي بررسي گروه البي مخابراتي 
ETNO، مشاركت ساالنه ۲0 ميليارد يورو غول هاي 
مخابراتي در هزينه هاي شبكه، اقتصاد اتحاديه اروپا 
را 7۲ ميلي��ارد يورو تقويت خواهد كرد. بر اس��اس 
گزارش رويترز، كنشگران حقوق ديجيتالي هشدار 
داده اند وادار كردن غول هاي فناوري به پرداخت 
هزينه هاي شبكه هاي مخابراتي، مقررات بي طرفي 

نت اتحاديه اروپا را ممكن است به خطر بيندازد.

الزام شركت هاي فناوري به تأمين 
هزينه شبكه مخابراتي در ۳ كشور 

فرانس��ه، ايتاليا و اسپانيا فشارهاي خود را بر كميسيون 
اتحاديه اروپا افزايش داده اند تا با ارايه قانوني شركت هاي 
فناوري را وادار به تامين بخشي از هزينه هاي زيربنايي 
مخاب��رات در اين منطقه كنند. به گ��زارش مهر به نقل 
از رويترز، طبق س��ندي جديد فرانسه، ايتاليا و اسپانيا 
فش��ارهاي خود بر كميس��يون اتحاديه اروپا را افزايش 
داده اند تا با ارايه قانوني شركت هاي بزرگ فناوري وادار 
به تامين بخشي از هزينه هاي زيربنايي مخابرات در اين 
منطقه شوند. اين نخستين باري است كه ۳ دولت اروپايي 
موضع مشتركي در اين باره اتخاذ كرده اند. رگوالتورهاي 
اتحاديه اروپ��ا در ماه مي ۲0۲۲ مي��ادي اعام كردند 
مش��غول تحليل وضعيت هس��تند كه آيا شركت هاي 
بزرگ فناوري مانند گوگل، متا و نتفليكيس بايد برخي 
از هزينه هاي ارتقاي شبكه را تقبل كنند يا خير. ۳ دولت 
مذكور در يك گزارش مشترك اعام كرده اند 6 شركت 
بزرگ تهيه كننده محتوا حدود 55 درصد ترافيك اينترنت 
را به خود اختصاص داده اند. در بخشي از سند مذكور آمده 
است: اين ترافيك هزينه هاي خاصي را در زمينه ظرفيت 
براي اپراتورهاي مخاب��رات اتحاديه اروپا ايجاد مي كند. 
اين درحالي است كه اپراتورها هم اكنون سرمايه گذاري 
عظيمي در بخش هاي پرهزينه شبكه مانند 5G انجام 
داده اند. همچنين ۳ كشور اروپايي خواستار آن هستند 
كه ش��بكه هاي مخابراتي اتحاديه اروپا و تهيه كننده 
بزرگ محتواي آناين سهم خود از هزينه هاي شبكه 
را پرداخت كنند. طبق تحقيقي ك��ه گروه البي گري 
ش��ركت هاي مخابراتي به نام ENTO انجام داده، اگر 
شركت هاي بزرگ فناوري ساالنه ۲0 ميليارد يورو به 
تامين هزينه هاي شبكه كمك كنند، اين روند 7۲ ميليارد 

يورو به ارتقاي اقتصاد اتحاديه اروپا كمك مي كند.

امريكا در پي محدود سازي
قدرت تراشه سازي چين

به گفته مناب��ع آگاه، امريكا تصميم دارد محموله هاي 
تجهيزات تراشه سازي به توليد كنندگان حافظه هاي 
الكترونيكي در چين از جمل��ه »YMTC« را محدود 
كند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، اين اقدام بخشي 
از تاش امريكا براي متوقف كردن پيشرفت هاي بخش 
نيمه رساناي چين و محافظت از پيشرفت شركت هاي 
امريكايي اس��ت. به گفته يكي از اين منابع، اگر دولت 
جو بايدن، رييس جمهور امريكا اقداماتي در اين زمينه 
 SK Hynixانجام دهد، احتماال شركت تراشه سازي
و يك ش��ركت كره اي ديگر نيز در نتيجه آن آس��يب 
ببينند. يك توليد كننده محصوالت الكترونيكي كره اي 
دو كارخانه بزرگ تراشه سازي در چين دارد و از سوي 
ديگرSK Hynix نيز قصد دارد كسب و كار توليد فلش 
مموري هاي NAND متعلق به اينتل در چين را بخرد. 
در صورتي كه اقدام مذكور عليه چين تاييد شود، احتماال 
ورود محموله هاي تجهيزات تراشه سازي به كارخانه هاي 
چيني توليد كننده تراشه هاي پيشرفته NAND منع 
مي شود. اين نخستين باري است كه امريكا قصد دارد 
توليد تراشه حافظه چين كه كاربردهاي نظامي ندارند 
را كنترل كند. اين روند نش��ان دهنده چش��م اندازي 
وسيع تر از ديدگاه امريكا درباره امنيت ملي است. عاوه 
بر آن چنين اقدامي از توليد كنندگان تراشه هاي حافظه 
امريكايي مانند وس��ترن ديجيتال ك��ورپ و ميكرون 
تكنول��وژي محافظت مي كند كه با يك چه��ارم بازار 
تراشه هاي NAND را در اختيار دارند. اين نوع تراشه 
داده ها را در دس��تگاه هايي مانند موباي��ل و رايانه هاي 
شخصي و همچنين در مراكز داده مانند نمونه هايي كه 
در آمازون، فيس بوك و گوگل قرار دارد، ذخيره مي كند. 
طبق اقدام مورد نظر دولت امريكا، صادرات ابزارهايي 
كه براي ساخت تراشه هاي NAND با ظرفيت بيش 
از 1۲8 اليه به كار مي روند، به چين ممنوع خواهد شد. 
دو شركت »ال اي ام ريس��رچ« و »آپايد متريالز« در 
سيليكون ولي از تهيه كنندگان چنين ابزارهايي هستند.
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سريال پايان ناپذير اختالالت اينترنتي

مديرعاملواتساپ:

بهدولتهااجازهنميدهيمپيامكاربرانرابخوانند

رونماييازآخريناثرمرحومكريمخانيدرتيتراژ»مهال«

مديرعامل واتس اپ مي گويد درخواست دولت ها مبني 
بر دسترسي به پيام هاي خصوصي كاربران، درخواستي 
احمقانه اس��ت و اين ش��ركت به امنيت كاربران اهميت 
مي دهد. ويل كاتكارت، مديرعام��ل واتس اپ مي گويد 
درخواس��ت دولت ها مبني بر دسترس��ي ب��ه پيام هاي 
خصوصي كاربران، درخواستي احمقانه است و اين شركت 
حتي با دس��تور دولت، امنيت كاربران خود را زير سوال 
نمي برد. اين شركت در عمل نمي خواهد به قوانين مربوط 
به اليحه ايمني آناين بريتانيا متعهد باشد. به موجب اليحه 
ايمني آناين بريتانيا، دولت مي تواند با رصد شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رسان ها، فعاليت هايي مجازي مخرب را 
شناسايي كند. براي مثال با اين اليحه، دولت مي تواند با 
اسكن پيام هاي خصوصي كاربران، عكس هاي مربوط به 
آزار جنسي كودكان را شناسايي كند. انجام چنين كاري 
يعني اس��كن پيام هاي خصوصي كاربران با خط مشي 
رمزگذاري سرتاس��ري )E۲EE( بس��ياري از پلتفرم ها و 
ش��بكه هاي اجتماعي از جمله واتس اپ در تناقض قرار 
دارد و حاال مديرعامل اين پيام رسان نسبت به اين موضوع 
واكنش نشان داده است. البته گفتني است كه تصويب اين 

اليحه به دليل شرايط سياسي بريتانيا به تعويق افتاده است. 
اسكن پيام هاي كاربران براي برآورده كردن نياز دولت ها 
مورد تاييد واتس اپ نيست و اين شركت مي گويد يكي از 
احمقانه ترين كارها اين اس��ت كه محصولي را در اختيار 
كاربران قرار دهيم كه حريم خصوصي آنها را درنظر نگيرد. 
مديرعامل واتس اپ مي گويد اليحه ايمني آناين بريتانيا 
راه را براي خواندن مستقيم و غيرمستقيم پيام هاي كاربران 
باز مي گذارد و اين موضوعي نيست كه مورد تاييد كاربران 
باشد و آنها قطعا با چنين رويكردي مخالف خواهند بود. 
از سوي ديگر، انجمن ملي پيشگيري از ظلم به كودكان 
)NSPCC( نظرات انتقادي ديگ��ري را در اين زمينه 
مطرح مي كن��د. »اندي باروز«، مدير بخش سياس��ت 
آناين ايمني كودكان در NSPCC مي گويد تاكنون 
صدها عكس از ك��ودك آزاري غيرقانوني در واتس اپ 
شناسايي ش��ده است. همچنين وي اضافه مي كند كه 
تكنيك هايي براي شناسايي اين تصاوير وجود دارند كه 
بسيار موثر هستند و نيازي نيست امنيت همه كاربران زير 
سوال برود. حال بايد ديد آيا اين اليحه به تصويب مي رسد 
و در نهايت واتس اپ مجبور به همكاري مي شود يا خير.

شب گذشته )دوش��نبه 10 تير 1401( براي اولين بار 
قطعه »تمناي دوست« با صداي مرحوم استاد محمدعلي 
كريمخاني در تيتراژ ويژه برنامه »مها« پخش شد. تيتراژ 
ابتدايي برنامه عاشورايي »مها« كاري از آريا عظيمي نژاد 
و با ص��داي مرحوم محمدعلي كريمخاني اس��ت كه 
مصادف با چهارمين شب محرم، به صورت اختصاصي 
در قسمت اول برنامه »مها« رونمايي شد.  اكثر ايرانيان، 
همكاري اين آهنگساز و خواننده را در قطعه »آمدم اي 

شاه، پناهم بده«، در خاطر خود، جاودانه دارند. همراه 
اول پس از تجربه موفق در تهيه و توليد برنامه مناسبتي 
»مها« در محرم 144۳ قمري، محرم امسال نيز به ادامه 
ساخت آن برنامه مبادرت ورزيده و از شب گذشته پخش 
اين برنامه از طري��ق پلتفرم هاي »روبيكا«، »آيگپ« و 
»ذره بين« آغاز شده اس��ت. اين ويژه برنامه قرار است 
به شكل يك شب در ميان از ساعت ۲0 پخش شود و حال 
و هواي اين ايام را مهمان نگاه كاربران اين پلتفرم ها كند.

صادره به نام آقای وحید مقدم ابریشمی ، واقع در شهرستان گیالنغرب- جاده 
ویژنان به ورگچ - ۸ کیلومتر بعد از روس�تای ورگچ مفقود گردیده است. لذا هر 
کس نس�بت به پروانه بهره برداری مذکور مدعی می باشد، الزم است حداکثر 
ظرف مدت ده روز پس از انتش�ار این آگهی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
استان )واقع در شهرستان کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی، جنب سینما استقالل( 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن تسلیم اصل پروانه بهره برداری معدن مذکور ارائه 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرراعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل پروانه 
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تعادل |
»نمي دانم، چرا در ايران برعكس تمام دنيا ش��ب عيد كه 
بايد قيمت ه��ا كاهش پيدا كنند در همان يك هفته عيد 
اقشار كم درآمد هم توان خريد داشته باشند، بازارها بهشت 
سوداگران مي شود، در حالي كه در امريكا در ايام عيد قيمت 
بوقلمون به قيمت پفك مي رسد، در ايران در ماه رمضان 
مشكل تامين خرما داريم و شب عيد بايد در بازار تعزيرات 
راه بيندازيم.« اين بخشي از اظهارات وزير جهاد كشاورزي 
در نشست ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
است. »جواد س��اداتي نژاد«، با بيان اينكه زيبنده اقتصاد 
كشور نيست كه هر سال شب عيد قيمت كاالهاي مصرفي 
مردم افزايش يابد، از بخش خصوصي خواست كه با ورود به 
ميدان و برطرف كردن ابهام ها اجازه ندهد كه سوداگران به 
ضرر منافع مردم در بازارهاي مختلف فعال شوند. او تاكيد 
كرد كه اين وزارتخانه به دنبال كاهش نقش دولت در امور 
اجرايي است و در حوزه ذخاير استراتژيك مي توان بخش 
خصوصي را وارد عرصه كرد. اين مقام مسوول در دولت در 
بخش ديگري از اظهاراتش، خود را مدافع انحالل شركت 
بازرگاني و دولتي و پشتيباني دام معرفي كرد، اما به شرط 
آنكه بخش خصوصي نقش خ��ود را در اين حوزه پر رنگ 

كرده و نگراني هاي دولت را برطرف كند.

    ماجراي طلب 270 ميليون يورويي
 از دولت

در نشست دولتي ها با اعضاي بخش خصوصي مشكالت 
حوزه كشاورزي مورد واكاوي قرار گرفت. در بخشي از 
اين نشست وزير جهاد كش��اورزي به آخرين روزهاي 
تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني، اشاره كرد كه ۴۶۱، ۴۰۸ 
تن كاال در سامانه بازارگاه عرضه و مقدار ۴۱۸، ۱۳۱ تن 
آن توسط ۲۰ شركت واردكننده به ارزش ۲۷۰ ميليون 
يورو، تحويل دامدار و مرغدار ش��د، ام��ا حال با وجود 
گذش��ت بيش از ۲ ماه از تاريخ تحويل، پيگيري هاي 
انجام شده براي تس��ويه مطالبات ارزي اعضا از طريق 
استمداد از رييس جمهور و وزير جهاد كشاورزي و معاون 
اول رياست جمهوري تا اين تاريخ بي نتيجه بوده است. 
جواد ساداتي نژاد، گفت: نامه اي به بانك مركزي ارسال 
كرديم و اميدواريم با دستور رييس جمهور اين مساله نيز 
حل شود.  وزير كشاورزي در ادامه حذف ارز ترجيحي 
را خواسته بخش خصوصي و صنف و صنعت دانست و 
توضيح داد: بحث حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از مدت ها قبل 
جزو خواس��ته هاي اصلي فعاالن اقتصادي بود و دولت 
در اين زمينه با هدف بهبود شرايط آنها اين سياست را 

اجرايي كرد. از اين رو برخي انتقادها منصفانه نيست.

    با واردات آرد مخالفيم 
وي اظهار كرد: يكي از موضوعاتي كه ما به شكل جدي در 
وزارت كشاورزي دنبال مي كنيم بحث كشت قراردادي 
است. در اين چارچوب با در نظر گرفتن بذر و كود مناسب 
و همچنين برنامه ريزي براساس نوع محصول و شرايط 
اقليمي تالش مي شود كه هم از كشاورزان حمايت شود 
و ه��م باالترين ميزان توليد و بهره وري به دس��ت بيايد. 
همچنين موضوع بيمه كش��اورزان نيز در اين چارچوب 
پيش بيني شده است. ساداتي با بيان اينكه اجراي كامل 
اين طرح به حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد، 
بيان ك��رد: بخش خصوصي در اي��ن چارچوب مي تواند 
نقشي محوري ايفا كند و با كمك به دولت شرايط را براي 

بهبود توليد و كيفيت محصوالت فراهم كند.  ساداتي نژاد 
به برگزاري نشست هاي تخصصي و بررسي ابعاد موضوع 
اشاره كرد و گفت: هدف گذاري دولت اين است كه افزايش 
قيمتي در تامين نان اتفاق نيفتد. در هر صورت دغدغه 
موجود مبني بر يكسان سازي نرخ گندم صنف و صنعت 
و س��نتي ها بايد به طور دقيق بررسي شود.  وي با بيان 
اينكه اصناف و واحدهاي صنعتي مي توانند نيازهاي 
خود را به ش��كل مستقل تامين كنند، تصريح كرد: ما 
مجوز داده ايم كه واحدهاي صنفي واردات گندم مورد 
نياز خود را در دستور كار قرار دهند تا حتي اگر توانستند 
گندم را با قيمت پايين تر وارد كنند به نفع توليد با قيمت 
پايين تر از آن به��ره ببرند. البته ما با واردات آرد موافق 
نيستيم اما براي واردات گندم و برطرف كردن نيازهاي 

واحدهاي صنفي به آنها آزادي عمل داده ايم.

    مدافع انحاللم
وزير كشاورزي در بخش ديگري از اظهارات خود با تاكيد 
بر اينكه اين وزارتخانه به دنبال كاهش نقش دولت در امور 
اجرايي است، توضيح داد: ما معتقديم حتي در حوزه ذخاير 
استراتژيك نيز مي توان بخش خصوصي را وارد عرصه كرد. 
ما مدافع انحالل شركت بازرگاني و دولتي و پشتيباني دام 
هستيم اما به شرط آنكه بخش خصوصي نقش خود را در 
اين حوزه پر رنگ كرده و نگراني هاي دولت را برطرف كند.

ساداتي نژاد ادامه داد: اين زيبنده اقتصاد ما نيست كه هر 
سال شب عيد قيمت كاالهاي مصرفي مردم افزايش يابد 
يا در ماه رمضان قيم��ت خرما باال برود. بخش خصوصي 
بايد با ورود به ميدان و برطرف كردن ابهام ها اجازه ندهد 
كه سوداگران به ضرر منافع مردم در بازارهاي مختلف فعال 
شوند.وي با بيان اينكه نمي دانم چرا در ايران برعكس تمام 
دنيا شب عيد كه بايد قيمت ها كاهش پيدا كنند در همان 
يك هفته عيد اقشار كم درآمد هم توان خريد داشته باشند، 

بازارها بهشت سوداگران مي شود، عنوان كرد: در حالي در 
امريكا در ايام عيد قيمت بوقلمون به قيمت پفك مي رسد 
در ايران در ماه رمضان مشكل تامين خرما داريم و شب عيد 
بايد در بازار تعزيرات راه بيندازيم.وزير كشاورزي با بيان اين 
مطلب كه دولت با قيمت گذاري دستوري مخالف است، 
تاكيد كرد: در اجراي پروژه حس��اس حذف ارز ترجيحي 
مجبور بوديم قيمتي را براي برخي اقالم حساس در نظر 
بگيريم و مي دانيم كه شرايط براي صنعت سخت است ؛ اما 
خوشبختانه صنعت همراهي كرد. در ادامه يونس ژائله با 
ابراز خرسندي از آزادسازي قيمت گندم گفت: نرخ گندم 
براي توليد ماكاروني و ساير فرآورده هاي آردبر بايد طبق 
قيمت جهاني تعيين شود در اين شرايط امكان صادرات 
محصوالت فراهم است. امروز به دليل توجيه ناپذير شدن 
قيمت آرد و گندم، بازارهاي صادراتي خود را از دست داديم 
و از آن بدتر واحدها توان ادامه توليد ندارند. نرخ گندم بايد 
شناور و بر اساس بازار جهاني تعيين شود. محسن اميني، 
رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران تعريف سازوكار 
مناسبي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي 
را خواستار شد و بر تعيين قيمت گندم طبق قيمت بازار 
جهاني تاكيد كرد. اين فعال اقتصادي همچنين تعريف 
سازوكارها درباره چگونگي مشاركت بخش خصوصي 

در طرح كشت قراردادي را مورد توجه قرار داد.

    خريد نان با كارت بانكي
 يا صدور كارت نان؟

در ادامه احسان خاندوزي وزير اقتصاد در جمع بندي اين 
بخش گفت: درباره شناور شدن قيمت گندم و به صورت 
مش��خص ۹۰ درصد بازار جهاني، كميته اي تشكيل و تا 
هفته آينده تصميم گيري كند. درباره فروش اعتباري ۸۹ 
روزه گندم هم چون از ابتدا قرار بوده براي يك دوره اجرا 
شود تنها واحدهايي كه تاكنون از اين ظرفيت استفاده 

نكردن��د، مي توانند اقدام كنند. بر اس��اس اظهارات وي 
پيشنهاد يكسان سازي قيمت گندم در نان هاي سنتي 
و صنعتي هم قرار شد در ستاد اقتصادي دولت مطرح و 
تا انتهاي شهريور در اين باره تصميم گيري شود. درباره 
هزينه اضافي حمل ونقل كه به كارخانه هاي آردس��ازي 
تحميل مي شود نيز ستاد اقتصادي دولت تصميم گيري 
خواهد كرد.وي همچنين گفت: تاكنون هيچ بحثي در 
ش��وراي اقتصادي دولت درباره صدور كارت نان مطرح 
نشده و برنامه اي در اين زمينه وجود ندارد. بلكه چيزي 
كه در دستور كار قرار گرفته بحث فروش نان به خانوارها 
از طريق كارت هاي بانكي است.خاندوزي درباره جزييات 
اين طرح توضي��ح داد: در چارچ��وب برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، خانوارها مي توانند با استفاده از كارت هاي 
بانكي كه در اختيار دارند نسبت به خريد نان اقدام كنند. 
همچنين هماهنگي هايي با بانك مركزي انجام ش��ده 
تا خريد نان صرفا محدود به كارت يارانه اي سرپرس��ت 
خانوار نشود.وزير اقتصاد ادامه داد: بدين ترتيب تمام افراد 
خانواده با استفاده از تمام كارت هاي بانكي كه در اختيار 
دارند مي توانند نسبت به خريد نان اقدام كنند. مقدمات 
ابتدايي ب��راي اين طرح فراهم ش��ده و تقريبا در تمامي 
شهرهاي كشور شرايط براي اجراي آن مهيا شده است.

خان��دوزي همچنين به تاكيد ج��دي رييس جمهوري 
اش��اره كرد و گفت: براساس دستور آقاي رييسي قيمت 
خريد نان در سال جاري براي مردم به هيچ وجه افزايش 
پيدا نخواهد كرد. وي با اشاره به سياست اصالح يارانه هاي 
دولت بيان كرد: ما در اين سياست صرفا به دنبال اصالح 
قيمت ها نبوده ايم و بيشتر اصالح ساختار در دستور كار 
است. عبور از انحصار، بهبود شرايط شركت هاي توليدي 
و واگذاري بخش اعظم تجارت و ذخيره سازي اقتصادي 
به بخش خصوصي و كم كردن حضور دولت در اين حوزه 

بخش مهمي از اهداف دولت را تشكيل مي دهد.
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باحضورمديرعاملگروهتوسعهملي
برگزارشد:

معارفه مديرعامل 
شركت پتروشيمي شازند

ب��ا حض��ور دكت��ر عزيزي��ان مديرعامل ش��ركت 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، مهندس حميدي 
راد به عنوان مديرعامل و عضو هيات مديره ش��ركت 
پتروشيمي شازند معارفه شد. به گزارش روابط عمومي 
و امور بين الملل، مراسم معارفه مهندس محمد حسين 
حميدي راد مديرعامل و عضو هيات مديره ش��ركت 
پتروشيمي شازند روز دوشنبه دهم مرداد ماه با حضور 
دكتر عزيزيان مديرعامل شركت سرمايه گذاري گروه 
توسعه ملي برگزار ش��د. در ابتداي اين جلسه كه در 
سالن جلسات مجتمع پتروشيمي شازند و با حضور 
مديران و روس��اي امور اين مجتم��ع برگزار گرديد، 
مهندس متي��ن معاونت توليد و رياس��ت مجتمع 
طي س��خناني ضمن عرض خيرمقدم خدمت دكتر 
عزيزيان و مهندس حميدي راد، با تقدير از تالش ها و 
زحمات مهندس ولدخاني مديرعامل سابق پتروشيمي 
شازند اظهار اميدواري كرد: اميدواريم در فصل جديد 
مديريت ش��ركت با حضور مهندس حميدي راد كه 
يكي از مديران با سابقه و مجرب شركت ملي صنايع 
پتروش��يمي )NPC( مي باشند، گام هاي موثري در 
جهت تعالي هرچه بيشتر شركت معظم پتروشيمي 
شازند  برداريم. سپس دكتر عزيزيان مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي طي سخناني ضمن 
ابراز خرس��ندي از حضور در جمع مديران ش��ركت 
پتروشيمي ش��ازند، بيان داش��تند: مجموعه گروه 
توسعه ملي تصميم برآن داش��ت تا از ظرفيت هاي 
تجربي، دانشي و كيفي يكي از متخصصين صنعت 
پتروشيمي كشور در كسوت مديرعاملي پتروشيمي 
شازند بهره مند شود كه در اين راستا، مهندس حميدي 
راد را به عنوان مديرعامل جديد اين شركت انتخاب 
نمود و امروز در اين جلسه ضمن معارفه، براي ايشان 
در جهت تعالي اهداف شركت پتروشيمي شازند آرزوي 
توفيق داريم. دكتر عزيزيان ضمن تشكر از خدمات 
ارزش��مند مهندس ولدخاني خاطرنشان ساختند: 
اميدواريم با اتخاذ تصميمات و رويكردهاي جديد از 
سوي مديرعامل جديد پتروشيمي شازند، شاهد رشد و 
تعالي كيفي و موثرتري در اين شركت باشيم و مجموعه 
شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي به منظور ايجاد 
تغييرات مثبت و موثر، در كنار مجموعه مديريتي و 

كاركنان پتروشيمي شازند خواهد بود.

    مديرعامل پتروشيمي شازند: نيروي انساني، 
باالترين سرمايه و ثروت شركت است

در ادامه مهندس حميدي راد طي س��خناني ضمن 
عرض تسليت به مناسبت ايام س��وگواري حضرت 
اباعبداهلل الحسين)ع( و با ابراز خشنودي از حضور در 
جمع مديران و روساي توانمند شركت پتروشيمي 
شازند اظهار داشتند: با توجه به حدود سه دهه حضور 
خود در صنعت پتروشيمي كش��ور و كسب تجارب 
مختلف در اين صنعت عظيم، اعالم مي دارم باالترين و 
بزرگ ترين سرمايه و ثروت شركت پتروشيمي شازند، 
نيروي انساني اين شركت است و اميدوارم با حمايت 
و پشتوانه اين نيروهاي متخصص، با ارزش و كارآمد 
در پتروشيمي شازند، بتوانيم اهداف شركت را محقق 
نماييم. مديرعامل پتروشيمي شازند ضمن قدرداني از 
تالش هاي مهندس ولدخاني مديرعامل سابق شركت 
خاطرنشان ساختند: كارها و اقدامات ارزشمند گذشته 
قطعا ادامه خواهد يافت و اميدوارم با حضور نيروهاي 
انساني شركت به يك هم افزايي مادي، معنوي و انساني 
برسيم و در اين راستا هم قطعا از ايده ها و نظرات كليه 
همكاران بهره مند خواهيم شد. در خاتمه مهندس 
حميدي راد در س��طح كلي و به ص��ورت ميداني از 
مجتمع بازديد به عمل آوردند و در جريان كم و كيف 

فعاليت هاي بخش هاي مختلف قرار گرفتند.

درمراسميباحضوروزيراقتصاد
انجامشد

امضاي بزرگ ترين تفاهمنامه 
ايجاد اشتغال در كشور بين

ستاد اجرايي فرمان امام و ۸ بانك
صبح امروز سه ش��نبه )۱۱ مرداد( در مراسمي باحضور 
وزيراقتصاد، سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام، مديرعامل 
بنياد بركت و گروه اقتصادي تدبير و مديران عامل هشت 
بانك در محل نمايشگاه دايمي دستاوردهاي ستاد اجرايي 
فرمان امام، بزرگ ترين تفاهمنامه ايجاد اشتغال دركشور 
به امضا رسيد. سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام دراين 
مراس��م گفت: اين تفاهم طي دوس��ال و در بيش از ۴۰۰ 
شهرس��تان اجرايي مي ش��ود. عارف ن��وروزي افزود: بنا 
داشتيم تا پايان س��ال ۱۴۰۱، از طريق طرح هاي خرد و 
كالن بخش هاي مختلف ستاد مانند بركت و تدبير، ۳۵۰ 
هزار شغل رادر كشور ايجاد كنيم اما با امضاي اين تفاهمنامه 
اميدواريم تا پايان سال بتوانيم شكرانه ايجاد ۴۰۰ هزارمين 
شغل در كشور را برگزار كنيم. وي افزود: برهمين اساس 
قرار است ۴۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري از محل 
منابع تسهيالت بانك ها و آورده مردم براي اشتغال عملياتي 
شود. سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام تأكيد كرد: دراين 
تفاهمنامه ۴۰۲ شهرستان و ۱۰ هزار و ۲۰۰ روستا تحت 
پوشش طرح هاي اش��تغالزايي قرار مي گيرند . وي ادامه 
داد: ۶۰ درصد اين ۴۰ هزار ميليارد تومان براي اشتغالزايي 
درس��ال ۱۴۰۱ و ۴۰ درصد باقيمانده هم در سال ۱۴۰۲ 
اجرايي خواهد شد. نوروزي با اشاره به وقوع سيل اخير در 
كشور نيز گفت: بنياد بركت حمايت ويژه اي از سيلزدگان 
خواهد داش��ت و درقدم اول قول دادي��م ۲۰۰۰ راس دام 
سالم بين روستاييان سيلزده توزيع كنيم. وي تصريح كرد: 
با اقدامات اخير توانسته ايم از ۲۰۰ هزار مهاجرت معكوس 
روستاييان به شهرها جلوگيري كنيم.  وزيراقتصاد نيز در 
اين مراس��م گفت: تفاهم ۴۰ هزار ميلياردي براي ايجاد 
اشتغال توسط ستاد اجرايي فرمان امام يكي از ابتكارات 
منحصربه فرد درسال هاي اخير است، ويژگي طرح هاي 
بركت، پايش مرتب و آنالين رسيدن تسهيالت به هدف 
و پيگيري مشاغل ايجادشده و حمايت از كارآفرينان است 
و وام ها هدر نمي رود. سيداحس��ان خاندوزي افزود: ما با 
همكاران خود در شبكه نظام بانك هاي دولتي و خصوصي 
اين برنامه ريزي را داش��ته و داريم كه نظام مالي كشور به 
سمت تأمين مالي توليد و نيازهاي خرد خانواده ها تغيير 
ريل دهند و تسهيالت خرد منجر به اشتغالزايي و توسعه 
پروژه هاي پيشران شوند نه اقدامات غيرمولد. خاندوزي 
تأكيد كرد: تخصيص اعتبارات به مردم به واسطه نهادهايي 
مانند س��تاد اجرايي فرمان امام كه ازطريق تسهيلگران 
خود با مردم مرتبط هس��تند و بعد از دريافت تسهيالت، 
كارآفرين را رها نمي كنند مي تواند به الگوي غالب دركشور 
براي تخصيص بودجه و ارايه تسهيالت تبديل شود. وزير 
اقتصاد ادامه داد: شبكه بانكي به تنهايي امكان اشتغال زايي 
در كشور را ندارد و بايد با نهادهاي تخصصي كه به صورت 
مويرگي در كشور توانايي بااليي دارند هماهنگ شوند و اگر 
بتوانيم اين پيوندهاي نهادي را برقرار كنيم اصابت به هدف 
ارايه اين تسهيالت محقق شده و منجر به اشتغال پايدار 
متصل به بازار مي شود، نبايد اجازه دهيم چرخه معيوب ارايه 
تسهيالت به فرد براي ايجاد اشتغال غيرثابت تكرار شود.  وي 
ادامه داد: گام بعدي بايد آن باشد كه اطلس محروميت در 
كشور با هم افزايي نظام بانكي و ستاد اجرايي فرمان امام و 
بنياد بركت و كميته امداد براي افزايش اشتغال، اصالح شده 
و بهبود و ارتقا پيدا كند. مديرعامل بنياد بركت نيز دراين 
مراسم گفت: امروز بزرگ ترين تفاهمنامه ايجاد اشتغال با 
بانك هاي كشور امضا مي شود..  محمد تركمانه افزود: در 
سال جاري و سال آينده قرار است اشتغال پايدار مدنظر 
با رقم ۴۰ هزار ميليارد تومان ايجاد شود كه ميليون ها نفر 
از روستاييان و افراد مستضعف جامعه از آن نفع مي برند.  
وي تصريح كرد: افراد مدنظر براي بهره مندي از مفاد اين 
تفاهمنامه توسط يك شبكه  متخصص شناسايي مي شوند 
تا اش��تغال پايدار با عملياتي كردن بخش هاي مختلف 
اين تفاهمنامه صورت گيرد.  تركمانه تأكيد كرد: تمام 
پروژه هاي اشتغالزايي بنياد بركت در سامانه بنياد كه 
به سيستم بانكي هم متصل است به صورت به روز پايش 
مي شود و عموم مردم مي توانند با جست وجوي نام شهر 
يا روستا تعداد پروژه هاي فعال، تسهيالت ارايه شده، 
نام تسهيلگر پروژه و مشخصات كامل آن را مشاهده 
نمايند. در پايان اين مراسم تفاهمنامه ۴۰ هزار ميليارد 
توماني بي��ن بنياد بركت و مدي��ران عامل بانك هاي 
پارسيان، ملي، سپه، ملت، كارآفرين، تجارت، صادرات، 

مهرآفرين و صندوق كارآفريني اميد به امضا رسيد.

گاز تمام مناطق سيل زده 
در استان چهارمحال و بختياري 

پايداراست
مديرعامل شركت گاز استان چهارمحال و بختياري 
از برقرار بودن گاز طبيعي در ۱۰ شهرستان سيل زده 
اس��تان چهارمحال و بختياري خب��ر داد. به گزارش 
روابط عمومي ش��ركت ملي گاز اي��ران، جهانبخش 
سليميان؛ مديرعامل شركت گاز استان چهارمحال 
و بختياري در تش��ريح آخرين وضعيت گازرساني به 
مناطق سيل زده استان گفت: با اقدام به موقع عوامل 
اجرايي و فني شركت گاز هم اكنون جريان گاز در تمام 
مناطق س��يل زده پايدار و برقرار اس��ت.  جهانبخش 
س��ليميان كه از ابتدايي ترين زمان شروع سيالب در 
مناطق سيل زده حضور داش��تند اظهار كرد: با توجه 
ب��ه پيش بيني هاي ص��ورت گرفته از وج��ود جاري 
شدن سيل در برخي شهرهاو روس��تاهاي استان به 
ويژه شهرستان بن، لردگان، اردل، فارسان، شهركرد 
تأسيسات و ابنيه صنعت گاز در سالمت كامل است و 
 پروژه هاي گازرساني و انتقال گاز صدمه اي نديده اند

و با اتخاذ تمهيدات الزم در همان ساعات اوليه گاز كليه 
مناطق سيلزده وصل شد ودر حال حاضر جريان گاز 
طبيعي درشهرها و روس��تاهاي استان برقرار است.و 
اين مرهون زحمات نيروهاي امداد ومجموعه صنعت 
گازاس��تان كه به طور شبانه روزي در آماده باش كامل 
بودند دانست. وي با بيان اين مطلب كه بخش هايي 
از ش��بكه گاز شهرس��تان لردگان و بن به دليل آب 
بردگي دچار خسارت شده بود، افزود: با تالش شبانه 
روزي عوامل اجراي��ي و فني اداره گاز در همان ابتدا 
ايمن سازي مناسب شبكه گاز انجام شد.  مديرعامل 
ش��ركت گاز چهارمحال و بختي��اري تصريح كرد: 
هم اكن��ون اكيپ اداره گاز شهرس��تان بن به همراه 
تيم مجهز اعزامي از مركز استان در شهرستان هاي 
سيل زده حضور داشته و در حال بررسي و رفع ايرادات 

احتمالي و نشت يابي شبكه هاي گازرساني است.

مصرف بيش از430 ميليون متر 
مكعب گاز طبيعي در بخش صنايع 

استان چهارمحال و بختياري
 بي��ش از۴۳۰ ميلي��ون مت��ر مكع��ب گاز طبيعي در 
سه ماهه نخست امسال در بخش صنايع استان چهارمحال 
و بختياري به مصرف رس��يده اس��ت. به گزارش روابط 
عمومي ش��ركت ملي گاز ايران، جهانبخش سليميان 
مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان چهارمحال و بختياري 
گفت: در سالي كه به فرمايش مقام معظم رهبري، سال 
»توليد، دانش بنيان، اش��تغال آفرين« نامگذاري شده، 
گاز طبيعي به عنوان محور توس��عه و توليد، در اشتغال 
آفريني و رونق كسب و كارهاي موجود بسيار موثر و نقش 
اساس��ي دارد. سليميان، با تاكيد بر سياست جايگزيني 
گاز طبيعي با س��اير س��وخت هاي مايع نظيرگازوئيل، 
 م��ازوت و فرآورده هاي مي��ان تقطير، بيان داش��ت: در 
سه ماهه نخست امسال در بخش صنايع استان چهارمحال 
و بختياري بيش از۴۳۰ ميليون متر مكعب گاز طبيعي 
مصرف شده كه نسبت به بازه زماني مشابه سال ۱۴۰۰ 
رشد ۴۲درصدي داشته است. مديرعامل شركت گاز 
اس��تان چهارمحال و بختياري گف��ت: مصرف گاز 
طبيعي عالوه بر مزيت هاي زيست محيطي، منجر به 
كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و افزايش قابليت 
اطمينان بهره برداري در صنايع نس��بت به سوخت 
مايع است. سليميان تاكيد كرد: هم اكنون اين شركت 
توانسته در برنامه ريزي هاي مربوط به گازرساني به 
بخش هاي صنعتي، نيروگا ه��ي، تجاري، عمومي و 
بخش خانگي به اهداف تعيين شده خود دست يابد.

درنشستشورايگفتوگويدولتوبخشخصوصيمطرحشد

دفاع وزير از يك انحالل

مركزپژوهشهاياتاقايرانگزارشداد

معاونوزيرصمت:

قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار چقدر اجرايي شد؟

لوازمخانگيگراننميشود

مركز پژوهش هاي اتاق ايران با انتشار دومين گزارش 
پايش اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار، 
از اجراي ۶۴,۱۵ درصدي احكام اين قانون و دستيابي 
۵۸.۱۵ درصدي به اهداف آن در سال ۱۴۰۰ خبر داده 
است. بر اس��اس يافته هاي پايش قانون بهبود مستمر 
محيط كسب وكار در س��ال ۱۴۰۰، رقم شاخص كل 
اجراي اح��كام ۵۳ گانه قانون مع��ادل ۶۴,۱۵ درصد 
به دس��ت آمده است كه نسبت به س��ال ۱۳۹۹ با رقم 
شاخص ۵۹.۳۲، حدود ۵ واحد افزايش نشان مي دهد.

يافته هاي پايش قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 
در سال ۱۴۰۰ حاكي از اين است كه رقم شاخص كل 
دس��تيابي به اهداف ۱۴ گانه قانون در اين سال معادل 
۵۸,۱۵ درصد به دست آمده كه نسبت به سال ۱۳۹۹ 
با رقم ش��اخص ۵۲.۳۹، معادل ۶ واحد افزايش يافته 
است. همچنين يافته هاي پايش قانون بهبود مستمر 
محيط كسب وكار در س��ال ۱۴۰۰ نشان مي دهد كه 
رقم شاخص كل اجراي احكام ۵۳ گانه قانون در بخش 
حاكميت )دستگاه هاي اجرايي( معادل ۵۴,۵۹ درصد، 
در بخش خصوصي و تعاون��ي )اتاق ها( معادل ۴۰.۸۲ 

درصد و در بخش مشترك )شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي( معادل ۹۰.۲۶ درصد بوده است. در 
گزارش سال ۱۴۰۰ ميزان اجراي احكام شماره ۴، ۱۸، 
۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۵، ۴۳ و ۴۸ ب��ا مقدار 
۱۰۰ درصد، بيش��ترين و ميزان اجراي احكام شماره 
۳۴ )صفر درصد( و ۵ شماره پنج )۱۵ درصد( كمترين 
مقدار را نشان مي دهند. بررسي ها نشان مي دهد ميزان 
دستيابي به هدف ۱۱ »افزايش نقش شوراي گفت وگو 
در اصالح، حذف يا وضع مقررات در جهت بهبود محيط 
كسب وكار« داراي بيش��ترين مقدار )۸۸,۰۴ درصد( 
و دس��تيابي به ه��دف ۱۴ »جبران خس��ارت فعاالن 
اقتصادي ناش��ي از اتخاذ تصميم هاي دولت در زمينه 
قطع خدمات ب��رق، گاز و مخاب��رات« داراي كمترين 
مقدار )۹۸.۲۷ درصد( بوده اس��ت. فعاالن اقتصادي و 
خبرگان حوزه كسب وكار شركت كننده در نظرسنجي 
پايش قانون )۱۰۸ شخص حقيقي و حقوقي(، ميزان 
اجرا و تحقق اهداف ۳۰ حكم از احكام ۵۳ گانه قانون را 
معادل ۴۵,۲۵ درصد اعالم كرده اند. از بين ۱۷ دستگاه 
اجرايي يا نهادي كه به طور مستقيم در اين قانون براي 

آنها وظايف و احكامي تعريف شده و با آنها مكاتبه به عمل 
آمده بود؛ فقط ۹ دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ نامه 
يا اطالعات مورد نياز در قالب جداول درخواستي يا تهيه 

گزارش عملكرد، اقدام كردند.
 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار، يكي از مهم ترين 
قوانين مرتبط با محيط كسب وكار كشور است كه به زعم 
طراحان و تصويب كنندگان آن، اجراي كامل و دستيابي 
به اهداف تعيين شده آن، تا حد بسياري در بهبود شرايط 
كسب وكار در كشور و رفع موانع موجود موثر واقع خواهد 
ش��د. در همين راس��تا و از زمان تصويب اي��ن قانون در 
بهمن ماه ۱۳۹۰ تاكنون، گزارش هاي نظارتي مختلفي از 
عملكرد اجراي اين قانون توسط نهادهاي گوناگون به ويژه 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي تهيه و انتشار 
يافته اند كه رويكرد عمده آنها، دريافت گزارش عملكرد) 
عمدتًا فرآيندي (از دستگاه هاي اجرايي مرتبط به صورت 
ش��فاهي يا كتب��ي و جمع بندي آن در قالب س��ه گروه 
احكام اجراشده، ناقص اجرا ش��ده و اجرانشده به همراه 
ارايه تحليل ها و مس��تندات فرآيندهاي اجرايي مربوط 
بوده اس��ت كه در جاي خود قابل تقدير است. با توجه به 

اهميت اجراي اين قانون از منظر بخش خصوصي كشور، 
رويكرد جديد اتاق اي��ران در دوره نهم، پايش دورهاي و 
مستمر شاخص هاي عملكردي مرتبط با اهداف قانون 
توس��ط مركز پژوهش هاي اتاق ايران به منظور آگاهي 
از آخرين وضعيت اجراي قانون بهبود مس��تمر محيط 
كسب وكار و ارزيابي ميزان تحقق اهداف و اثربخشي آن 
است. طبق اين گزارش، معدود دستگاه هاي اجرايي 
كشور، همكاري مناسبي در زمينه تأمين اطالعات 
بهنگام مورد نياز براي محاسبه شاخص هاي مربوط 
داشتند؛ ازاين رو در مورد آن دسته از اطالعاتي كه 
دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط در اختيار اتاق ايران 
نگذاش��تند، از داده هاي موجود در گزارش س��ال 
گذشته اس��تفاده شده اس��ت. مركز پژوهش هاي 
اتاق ايران اميدوار است كه تهيه اين گزارش بتواند 
ضم��ن اصالح نقاي��ص موجود، نقش��ه راهي براي 
همگرايي و تعامل بيشتر ميان اركان نظام اقتصادي 
 كش��ور) بخش هاي دولتي، تعاون��ي و خصوصي (

ب��راي بهب��ود فضاي كس��ب وكار ب��ا اس��تفاده از 
ظرفيت هاي قانوني فراهم آورد.

معاون وزير صم��ت با بيان اينكه ل��وازم خانگي گران 
نمي شود، گفت: قيمت ها بايد به گونه اي باشد كه كاالها 
قابليت صادرات پيدا كنند؛ در صورت گراني نه تنها بازار 
داخل بلكه بازار خارج هم از دست مي رود.محمدمهدي 
ب��رادران در گفت وگو با خبرنگار مه��ر در مورد تغيير 
قيمت لوازم خانگي، با بي��ان اينكه در حال حاضر بازار 
لوازم خانگي رقابتي اس��ت، اظهار كرد: بر خالف اينكه 
گاهي اوق��ات قيمت م��واد اوليه افزاي��ش مي يابد اما 
توليدكنندگان كمترين افزايش قيمت را نسبت به ساير 

صنايع اعمال كرده اند. بازار رقابتي اس��ت و فعاالن اين 
حوزه در همين بازار در حال كار هستند و مشكل خاصي 
هم وجود ندارد.معاون صنايع عمومي وزير صمت افزود: 
توليد و عرضه اجناس با كمترين مشكل در حال انجام 
است و حتي اخيراً برخي از توليدكنندگان بزرگ براي 
فروش كاالهاي خود تخفيفاتي نيز در نظر گرفته اند؛ به 
عنوان نمونه يكي از توليدكنندگان بزرگ يخچال هاي 
س��ايد خود را با تخفيف و در حجم انبوه به بازار عرضه 
كرده است. توليدكنندگان ديگر هم طرح هاي خاص 

براي ارايه كاال با تخفيف دارند تا س��هم بازار را بگيرند.
وي در مورد اينكه آيا ستاد تنظيم بازار مصوبه اي براي 
افزايش قيمت لوازم خانگي دارد يا خير، گفت: س��تاد 
تنظيم بازار به دنبال افزايش قيمت لوازم خانگي نيست 
و مصوبه اي در اين زمينه نداشته ايم. برادران تصريح كرد: 
حتي در برخي موارد كه ما اجازه افزايش قيمت داديم، 
به دليل رقابتي بودن بازار خود توليدكنندگان تمايلي به 
افزايش قيمت نداشتند زيرا تا يك حدي مي توان قيمت 
را باال برد و مردم نمي توانند هزينه كنند.معاون صنايع 

عمومي وزير صمت افزود: از سويي ديگر قيمت ها بايد 
به گونه اي باشد كه بتوان بازار هدف صادراتي تعريف و 
كاالها را به كشورهاي ديگر نيز صادر كرد. در حال حاضر 
تالش ما بر اين است كه قيمت ها به گونه اي باشد كه كاال 
قابليت صادرات پيدا كنند و در كشورهاي منطقه حضور 
فعالي داشته باشيم. اگر قيمت ها غيرمنطقي افزايش 
يابد بازار داخلي را هم از دس��ت مي دهيم چه برسد به 
بازارهاي خارجي. برادران تاكيد ك��رد: روال عادي 

است و افزايش قيمت لوازم خانگي به صالح نيست.
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خبرروز

فوت 74  بيمار كرونايي ديگر
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۹۳۵۰ بيمار جديد كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند و شمار قربانيان اين بيماري بار ديگر افزايش پيدا 
كرده و به ۷۴ تن رسيد.مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۴۱۰ هزار و ۷۵ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري، به 
۱۴۲ هزار و ۱۳۴ نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون و ۸۴ هزار و ۶۵۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.۱۳۱۳نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.همچنين مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كشور به ۱۵۳ ميليون و ۲۸۳ هزار و ۳۶۵ ُدز رسيد.در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در وضعيت قرمز، ۱۱۲ شهرستان 

در وضعيت نارنجي، ۱۶۶ شهرستان در وضعيت زرد و ۵۰ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 زنانه شدن اعتياد؛
افزايش آسيب هاي اجتماعي

 پوسته اي خالي 
از مناطق آزاد

 اينكه يك مقام مسوول تنها براي دلخوشي خانواده ها 
از افزايش سن اعتيا در كش��ور حرف بزند، چاره كار 
نيست، از سوي ديگر نمي توانيم منكر شرايط موجود 
شويم، حال س��وال اين است نوجواني كه از سن ۱۰ 
يا ۱۲ سالگي اقدام به مصرف مخدر »گل« مي كند 
در سنين جواني قرار است چه جايگاه اجتماعي در 
جامعه خود داشته باشد. اين فرد وقتي به سن ۲۵ يا ۳۰ 
سالگي برسد ديگر حتي توان اداره كردن زندگي خود 
را هم ندارد چه برسد به اينكه بخواهد تشكيل زندگي 
دهد، شغل داشته باش��د و .... موضوعات اجتماعي 
همه زنجيره وار به هم وصل هستند و ريشه همه اين 
موضوعات اعتياد است، با گران شدن موادمخدر، فرد 
معتاد مجبور است به سمت مواد ارزان تر و ناخالص و 
تزريق و مصرف مواد روان گردان ها برود و در نهايت 
مجبور به جرم براي تامين موادمخدر موردنياز خود 
مي شود كه به همين منظور بايد چاره اي اساسي براي 
اين موضوع انديشيد. موادمخدر ساالنه نزديك به ۲۰۰ 
هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور ضربه مي زند بايد 
پرسيد كه مسووالن كشوري وقتي موادمخدر روزانه 
حدود ۵۰۰ ميليارد تومان در بخش درمان، بهداشت، 
مقابله و ديگر بخش ها، به كشور ضربه زده است چه 
كاري بايد انجام دهند تا اعتياد اين همه ضربه به كشور 
وارد نكند. در اين بين هر چه آمار زنان مبتال به اعتياد 
در جامعه افزايش پيدا كند درصد خانواده هايي كه در 
معرض از هم پاشيدگي قرار مي گيرند بيشتر و بيشتر 
مي شود و اين يعني افزايش بزه هاي اجتماعي، افزايش 

آسيب هاي اجتماعي و ازهم گسيختگي اجتماعي.

 اگر مناطق آزاد را مي خواهيم، بايد متناسب با مناطق 
آزاد دني��ا و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد حركت 
كنيم، اگر هم نمي خواهيم كه كل اين مناطق بايد 
جمع شوند. از طرفي، دوگانگي حاكميتي، موضوعي 
است كه گريبان گير همه مناطق آزاد كشور است و 
ما هم در قشم با آن مواجه هستيم. قانون در خصوص 
ض��رورت اعمال مديريت يكپارچ��ه در مناطق آزاد 
صراحت دارد و هيچ ابهامي در مفاد قانوني وجود ندارد. 
اين موضوع  در ماده ۶۵ قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توس��عه كش��ور كه به تاييد مقام معظم رهبري نيز 
رسيده اس��ت، به صراحت اعالم ش��ده و در رابطه با 
حكمراني در مناطق آزاد به روش��ني تعيين  تكليف 
انجام داده است؛ اما متاسفانه در حوزه اجرا با مشكالتي 
روبرو هستيم. دستگاه هاي مختلف خصوصا در سطوح 
استاني مقاومت مي كنند تا اين قانون جاري و ساري 
نشوند؛ اميدواريم كه با تعامل وزارتخانه ها، دستگاه ها 
و سازمان هاي استاني، همراهي بيشتري ايجاد شود تا 

همواره در مسير قانون حركت كنيم .

رويداد

جنگلهايزاگرسدراحاطهآفات
يكي از مش��كالت حادي كه دامنگير جنگل هاي 
زاگرس شده است، آفات و بيماري است. آفت هاي 
جوانه خوار، برگ خوار، بذرخ��وار بلوط و بيماري 
زغالي بلوط از جمله بيماري هاس��ت كه زاگرس 
را با خطر مواجه كرده است. آنها جزو اكوسيستم 
زاگرس هس��تند و به خودي خود آفت محسوب 
نمي ش��وند اما زماني كه موجب ب��ه هم خوردن 
تعادل زيس��تي  ش��وند، تبديل به آفت مي شوند.

در س��ال هاي اخير جنگل هاي زاگرس به داليل 
انساني و حوادث طبيعي از جمله خشكسالي هاي 
م��داوم، اس��تفاده بي روي��ه و نادرس��ت و آتش 
سوزي هاي پي در پي وضع خوبي ندارد، در حالي 
كه اگ��ر مي خواهي��م امنيت غذايي و زيس��تي و 
توس��عه پايدار داشته باشيم، بايد به اين جنگل ها 
توجه كنيم چرا كه جنگل ها از جمله جنگل هاي 
زاگرس از حيث اقتصادي و معيشتي براي مردم و 
كاهش معضالت زيست محيطي به ويژه در مقابل 
ريزگردها از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

   تامين4۰ درصد از آب كشور 
توسط جنگل هاي زاگرس

اميد سجاديان - دبير تشكل نهضت سبز زاگرس - با 
اش��اره به جنگل هاي بلوط مي گويد: اين جنگل ها 
از مهم ترين اكوسيستم هاي كشور هستند چراكه 
۴۰درصد آب هاي كشور را فقط جنگل هاي زاگرس 
تامين مي كنند اما وسعت آنها از ۱۳ هكتار به شش 
هكتار كاهش پيدا كرده است و نه تنها جنگل ها بلكه 
مراتع و گونه هاي مختل��ف جنگل هاي زاگرس نيز 
تحت تاثير قرار گرفته اس��ت.او با اشاره به اهميت و 
ارزش زياد جنگل هاي زاگرس ادامه مي دهد: براي 
حفظ جنگل هاي زاگرس بايد ت��الش كرد چراكه 
زندگي، معيش��ت، دامداري و باغداري انس��ان ها و 
جوامع محلي به اين جنگل ها وابس��ته است.يكي 
از مش��كالت حاد كنوني جنگل هاي زاگرس وجود 
آفت  و بيماري اس��ت. اين آفات و بيماري ها نتيجه 
فعاليت هايي اس��ت كه باعث بهم خ��وردن تعادل 
زيس��تي و اكولوژيك بوم س��ازگان زاگرس ش��ده 
اس��ت.آفت هاي جوانه خوار، برگ خ��وار، بذرخوار 
بل��وط و بيماري زغال��ي بلوط از جمل��ه آفت هايي 
است كه زاگرس را با خطر مواجه كرده است كه اگر 
كنترل نشود، ممكن اس��ت بيماري هاي بيشتري 
بين درختان زاگرس ش��ايع ش��ود. اين آفات جزو 
اكوسيستم زاگرس هس��تند و به خودي خود آفت 
محسوب نمي شوند اما زماني به آفت تبديل شدند 
كه تعادل زيستي بهم خورد و اين موجودات طغيان 
كردند.افزايش دماي زمس��تانه طي سال هاي اخير 
منجر به فعال شدن پاتوژن قارچ ها همچنين گسترش 
جمعيت آفاتي مثل پروانه جوانه خوار بلوط ش��ده 
است. آفت جوانه خوار هرساله با شروع تغييرات دما و 
رطوبت همزمان با جوانه زني درختان بلوط در اوايل 
فروردين ماه با تغذيه از جوانه ها و برگ هاي درخت 

بلوط باعث تضعيف و آسيب پذيري درخت مي شود.
پروانه جوانه خوار در مقياس محلي با تغذيه از برگ ها 
و حذف جوانه هاي بلوط در اوايل فصل رويش، مانع 
از ش��كل گيري كامل تاج پوش��ش مي شود و در 
رويش آن اختالالتي ايجاد مي كند ولي به تنهايي 

منجر به خشكيدگي درخت بلوط نمي شود.

   تغذيه پروانه جوانه خوار
 از برگ درختان بلوط 

زماني كه جمعيت يك آفت از حدي مشخص بيشتر 
مي شود بايد با آن مقابله كرد تا جمعيت و زاد و ولد 
آن كنترل شود. مسائل طبيعي و زيست محيطي، 
عامل به وجود آمدن اين نوع آفات است و در زماني 
كه طغيان رخ مي دهد بايد كار مبارزه انجام شود و 
اكنون در خصوص آفت پروانه برگ خوار سفيد بلوط 
اين مس��اله رخ داده اس��ت. براي كمك به افزايش 
مقاومت جنگل هاي بلوط زاگرس در برابر تنش هاي 
دمايي و رطوبتي در حال وقوع و آفات ذكر شده، بايد 
تمركز اصلي روي ماندگاري حداكثر رطوبت پاييزه 
و زمستانه در رويش��گاه زاگرس شود كه براي اين 
امر حفظ و تقويت پوشش گياهي از كليدي ترين 
فاكتورها در اين رويشگاه محسوب مي شود. نتايج 
مطالعات اخير نشان داده كه همزمان با نوسانات 
بلندمدت اقليمي در قالب خشكسالي هاي شديد 
همچني��ن افزايش دم��اي فصلي اي��ن آفات در 

زاگرس طغيان كرده اند.

   مقابله با آفات نيازمندبرنامه است
مقابله با اي��ن آفت ه��ا، نيازمند انج��ام كار علمي 
و برنامه ه��اي كوتاه، مي��ان و بلندمدت اس��ت. در 
كوتاه مدت بايد سمپاشي در جنگل هاي زاگرس انجام 
شود تا كانون بحراني طي سه چهار سال نجات پيدا 
كند البته سمپاشي به صورت تركيبات بيولوژيك 

انجام مي شود كه كم خطر هستند و عواقب كمتري 
خواهند داشت.اين سمپاشي ها نبايد طوالني مدت 
انجام ش��ود و اگر فقط متكي به اين روش باشيم، 
ممكن است عوارض نامطلوبي براي جنگل به ويژه 
حشرات و موجودات زنده داش��ته باشد بنابراين 
پ��س از بازه زماني س��ه چهار س��اله بايد متوقف 
ش��ود، ضمن اينكه زمان سمپاشي در هر منطقه 
بايد به تشخيص كارشناسي كميته گياه پزشكي 
و اكولوژيك��ي در ه��ر منطقه ص��ورت گيرد. اين 
سمپاشي ها در حالي انجام مي شود كه حتي هيچ 
مقياس كمي از طرف س��ازمان جنگل ها و مراتع 

براي مناطق درگير آفت ذكر نشده است.

   زاگرس در آستانه فروپاشي و ورشكستگي
هادي كيادليري - رييس دانشكده منابع طبيعي 
دانشگاه آزاد اس��المي واحد علوم و تحقيقات - با 
بيان اينكه اكوسيس��تم زاگرس در حال نزديك 
ش��دن به نقطه ورشكس��تگي و فروپاشي است، 
اظهار مي كند: مرگ و مير دسته جمعي درختان، 
طغيان آفات و بيماري ها، فرسايش خاك، كمبود 
آب و گرد و خاك از بحران هاي درجه يك محسوب 
مي ش��وند. او با تاكيد بر اينك��ه نجات زاگرس در 
كوتاه مدت امكان پذير نيست، تدوين استراتژي و 
برنامه ريزي بلندمدت و اصولي را به عنوان راه حل 

اصولي عنوان مي كند.

   امكان سم پاشي جنگل هاي زاگرس 
وجود ندارد

اين استاد دانش��گاه در پايان با بيان اينكه امكان 
سم پاش��ي در جنگل هاي زاگرس وج��ود ندارد، 
گفت: يكي از داليل اصلي شكس��ت مديريت در 
طبيعت اين است كه ما هميش��ه بعد از به وجود 

آمدن مشكل اقدام مي كنيم.

شمارفوتيسيالبهاياخيربه۷۶نفررسيد
رييس س��ازمان مديريت بحران كش��ور از مرگ ۷۶ 
نفر در س��يالب هاي اخير خبر داد و گفت: ۱۶ نفر نيز 
همچنان مفقود هستند.محمد حسين نامي افزود: بر 
اساس آمار، تا اين لحظه ۷۶ نفر در سيالب هاي اخير 
كش��ور )از اول تا دهم مرداد ماه( جان خود را از دست 
دادن��د و ۱۶ نفر نيز مفقود ش��دند. او با بيان اينكه۲۴ 
استان كشور درگير سيل و آب گرفتگي شد،  تصريح 
كرد: استان تهران بيشترين تلفات انساني را در سيل 
داشته و پس از آن استان هاي كرمان، يزد، مازندران، 
مركزي،  سيستان و بلوچس��تان و لرستان قرار دارند.

نامي درمورد تخريب منازل مس��كوني نيز گفت: در 
اين مدت ۲۰ هزار منزل مسكوني دچار آسيب شده 
كه ۱۳ هزار واحد به تعميرات ني��از دارد و هفت هزار 
واحد نيز بايد بازس��ازي كامل شود.در اين سيالب ها 

۲۴ استان شامل آذربايجان ش��رقي، اصفهان، البرز، 
بوشهر، تهران، چهارمحال وبختياري، خراسان جنوبي، 
خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان 
و بلوچس��تان، فارس، قزوين، قم، كرمان، كهگيلويه 
و بويراحمد، گلس��تان، لرس��تان، مازندران، مركزي 

هرمزگان، همدان و يزد درگير شدند.

فراخوانثبتآخريننشانيسكونتافراددرسامانهثبتاحوال
رييس سازمان ثبت احوال كشور تاكيد كرد: همه افراد 
مكلف به اعالم آخرين نشاني خود به سازمان ثبت احوال 
هستند. كارگر، معاون وزير كشور در خصوص اعالم تغيير 
نشاني ايرانيان به سازمان ثبت احوال، گفت: مطابق قانون 
الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي مصوب ۱۳۷۶ و 
آيين نامه اجرايي آن و نيز مصوبه سال ۱۳۹۷ كارگروه 
اجرايي فن��اوري اطالعات دولت، هم��ه افراد مكلفند 
حداكثر ۲۰ روز بعد از جابه جايي، چه اقامتگاه جديد آنان 
ملكي باشد چه استيجاري، نشاني اقامتگاه جديد خود 
و اعضاي خانواده را به سازمان ثبت احوال اعالم كنند. او 
در ادامه در خصوص راه هاي ارتباطي براي اعالم نشاني، 
گفت: تمام افراد به صورت رايگان نشاني جديد خود را 
در درگاه اينترنتي NCR.IR ثبت مي كنند. اين درگاه 
از طريق مرورگر تلفن همراه نيز در دسترس افراد است. 
محدوديت زماني ندارد و در هر ساعت شبانه روز قابل 
مراجعه است.رييس سازمان ثبت احوال كشور با بيان 

اينكه تغيير نشاني از طريق درگاه مذكور به سادگي و 
با صرف چند دقيقه وقت، در كمتر از ۵ دقيقه، نشاني 
جديد ثبت مي شود، افزود: تمامي خدمات دهندگان 
مكلف به استفاده از خدمت )سرويس( نشاني ثبت 
احوال هستند، بنابراين آخرين نشاني افراد، يعني 
نشاني حال حاضري كه در آن س��كونت دارند و در 
پايگاه ثبت احوال موجود مي باشد به عنوان نشاني 

افراد به خدمات دهندگان اعالم مي شود.

انهدام۷۶باندسارقين
رييس پلي��س پايتخت از انهدام ۷۶ باند س��ارقين و 
دستگيري۲۳۵ سارق خبر داد. حسين رحيمي با بيان 
اينكه در اين مرحله از طرح ۳۵۲ نفراز سارقين جاعل 
كالهبردار، خودرو، منزل، كيف قاپ و .. دستگير شدند، 
اظهار داشت: ۲۳۵ نفر داراي سابقه هستند. ۷۶ باند در 
اين طرح نيز منهدم و هزار و ۷۰۰ فقره سرقت كشف 
شد. او در خصوص اقدامات پليس امنيت اقتصادي در 
طرح كاشف گفت: در اين طرح ۱۴۸ پرونده در پليس 
امنيت اقتصادي تش��كيل و در همين راستا ۱۷۱ نفر 
متهم مرتبط با حمل و توزيع كاالي قاچاق دستگير 
شدند. دو ميليون و ۲۲۵ قلم كاالي قاچاق و همچنين 
ش��ش هزار و ۴۸۱ ليتر فرآورده نفتي قاچاق كش��ف 
شد. س��ردار رحيمي افزود: ۳۷ نفر متهم كه بيش از 
۹۰۰ ميليارد تومان فرار مالياتي داشتند توسط پليس 

امنيت اقتصادي دستگير شدند. همچنين۱۱ دالل 
ارزي دستگير و يك  ميليارد تومان ارز خارجي از آنها 
كشف شده است.رييس پليس پايتخت با بيان اينكه 
هفت نفر از سوءاس��تفاده كنندگان ارز هاي مسافري 
دستگير شدند، گفت: همچنين در اين طرح ۱۴ نفر 

از محكومان مالي و بدهكاران بانكي دستگير شدند.

رويخطخبر

تعادل|
 افزايش قيمت دارو مدت هاس��ت كليد 
خورده است، اينكه بسياري از مسووالن 
سعي دارند اين روند را عادي جلوه دهند و برخي ديگر 
با مطرح كردن طرح هايي مانند دارويار و افزايش سهم 
بيمه ها از پرداخت هزينه ه��اي درماني مي خواهند 
مردم را قانع كنند كه بار سنگين درمان بر روي دوش 
آنها سنگيني نخواهد كرد، همه و همه مسائلي است 
كه در اندك زماني به فراموش��ي س��پرده مي شوند و 
آنچه باقي مي ماند هزينه هاي سرس��ام آور داروهايي 
است كه بيماران مجبور به استفاده بلندمدت از آنها 
هس��تند، بيماران س��رطاني، آنها كه مبتال به  ام اس 
هستند، بيماران مبتال به هپاتيت و... اما از همه بدتر 
خانواده هايي هس��تند كه فرزند مبتال به »اس ام اي« 
دارند. بيماري كه هنوز فراموش نكرده ايم وزير اسبق 
وزارت بهداش��ت و درمان واردات اين دارو را به صرفه 
نمي دانست و معتقد بود براي نجات جان چند مبتال به 
اين بيماري نبايد سرمايه هاي درماني كشور را هدر داد، 
نقطه نظري كه تا مدت ها مورد نكوهش قرار گرفت اما 
در خفا آن چيزي در جريان بود كه آن وزير آشكارا آن 
را بيان كرده بود، وزارت بهداشت و درمان در مراحل 
مختلف واردات داروي بيماران اس ام اي را به تعويق 
مي انداخت و هر بار بهانه اي براي اين تعويق ها مطرح 
مي شد. خانواده هاي كودكان مبتال به اين بيماري 
بارها و بارها در مقابل مجلس، وزارت بهداشت و... 
تجمع كردند و خواستار واردات اين دارو بودند و هر 
بار كمبود امكانات مالي دليلي بود كه مسووالن با 
اشاره به آن از واردات اين دارو سر باز مي زدند. البته 
در اينكه داروي بيماري اس ام اي حتي در خارج از 
ايران هم جزو داروهاي نادر به شمار مي رود و هزينه 
بااليي دارد، اما هيچ كدام اين داليل باعث نمي شود 
تا مسووالن بدون توجه به دردي كه كودكان مبتال 
به اين بيماري تحمل مي كنند و بدون توجه به رنجي 
ك��ه خانواده هاي اين كودكان متحمل مي ش��وند 
تنها به بهانه هاي واهي از واردات آن س��ر باز زنند. 
ام��ا باالخره بعد از كش و قوس ه��اي فراوان اولين 

محموله داروهاي اس ام اي وارد كشور شد.

SMA اولين محموله داروي بيماران   
 وارد كشور شد

رييس س��ازمان غذا و دارو از ورود اولين محموله داروي 
بيماران SMA به كش��ور خبر داد. بهرام دارايي با اشاره 
به اين خبر گفت: پيرو دستور رييس دولت مبني بر لزوم 
تامين داروي بيماران SMA، سازمان غذا و دارو اقدامات 
الزم را به منظور ثبت سفارش و نقل و انتقال مالي به منظور 
تامين س��ريع دو قلم داروي اين بيماران را در دستور كار 
قرار داد. بر اساس اعالم روابط عمومي سازمان غذا و دارو، 
دارايي افزود: براين اساس داروي اسپينرازا به عنوان اولين 
داروي تامين شده بيماران SMA وارد كشور شده است 
و به زودي داروي بعدي نيز تامين و با هماهنگي معاونت 
درمان وزارت بهداشت در دسترس اين بيماران قرار خواهد 
گرفت. خبر ورود داروي بيماران اس ام اي در حالي صورت 
 مي گيرد كه مديرعامل بني��اد بيماري هاي نادر از گراني 

كمر شكن داروي اين بيماران در كشور خبر داد.

   قيمت نجومي داروي بيماران نادر
خبر ورود اولين محموله داروي بيماران اس ام اي به 
كشور مي توانست بهترين خبر براي خانواده هايي 
باش��د كه كودك مبتال به اين بيماري را دارند و در 
انتظار درمان به سر مي برند، اما همزمان با اين خبر 
وقتي صحب��ت از هزينه ها سرس��ام آور اين داروها 
مطرح شد، بسياري از اين خانواده ها باز هم به خان 
اول مشكالت بازگشتند، اينكه قرار باشد براي يك 
هفته و تنها يك آمپ��ول ۷۰ ميليون تومان هزينه 
كنند، در واقع هزينه ماهيانه درمان نزديك به ۳۰۰ 
ميليون تومان مي ش��ود كه پرداخت اين هزينه از 
عهده كمتر كسي برمي آيد، آن هم در شرايطي كه 
اكثر مردم با مش��كالت معيشتي دست و پنجه نرم 
مي كنند، هزينه درماني ماهيانه ۳۰۰ ميليون بسيار 

دست نيافتني و درو از ذهن به نظر مي رسد. 

   تعلل بيمه ها و افزايش قيمت دارو
مديرعامل بنياد بيماري هاي نادر با اش��اره به تعلل بيمه 
سالمت در پوشش بيمه كامل اين بيماران، از افزايش شديد 
قيمت داروي اين بيماران خبر داد. حميدرضا ادراكي با 

اشاره به انجام تمام اقدامات براي بيمه اين بيماران اظهار 
كرد: علي رغم اينكه دس��تور اين موضوع از سوي دولت 
صادر ش��ده و بودجه ۵ هزار ميلياردي آن تعيين ش��د و 
اسامي و مش��خصات بيماران به بيمه سالمت داده شده 
اس��ت، اما هنوز هيچ كاري براي بيمه شدن بيماران نادر 
انجام نشده است. اين در حالي است در رسانه هاي مختلف 
به صورت مداوم اين تبليغات مي ش��ود كه بيماران نادر 
بيمه ش��ده، هزينه دارو، تجهيزات پزشكي، درمان و… 
آنها تحت پوشش قرار گرفته است، اما مي بينيم كه چنين 
اقدامي صورت نگرفته است و بيماران به صورت مرتب به 
ما مراجعه مي كنند كه همچنان هزينه هاي آنها باال است. 
او بيان كرد: متأسفانه بيمه سالمت به صورت مداوم اين 
موضوع را به تعويق مي اندازد. بايد هرچه زودتر كارگروه يا 
افرادي را بگذارند تا هرچه زودتر موضوع بيمه بيماران نادر 
را اجرايي و موانع آن رفع كنند. در حالي كه اخيرا سازمان 
بيمه سالمت اعالم كرده است كه حدود ۴ ميليون نفر را به 
زير چتر بيمه برده است، بنياد بيماري هاي نادر حدود دو 
هزار و ۵۰۰ بيمار را به سازمان بيمه سالمت معرفي كرده 

است و هنوز خبري از بيمه اين افراد نيست.

   وعده هاي بي پايه
ادراك��ي ي��ادآور ش��د: اخيرايك��ي از كاراكترهاي 
تلويزيون��ي در برنامه اي خواس��تار بيمه گروهي از 
بيماران نادر شد، در همين برنامه يكي از مسووالن 
بيمه سالمت به روي خط مي آيد و مي گويد كه همه 
مردم به اضافه بيماران نادر را س��ه ماه بيمه رايگان 
كرده اند. اين موضوع بي معني اس��ت بيماران نادر 
بايد تا ابد بيمه ش��وند. از سوي ديگر بيمه سالمت 
تنها بيمه پايه مردم را پوشش مي دهد در حالي كه 
بيماران نادر بايد داراي بيمه تكميلي و كامل باشند 
و يك ريال براي دارو و تجهيزات ندهند. در حالي كه 
بيماران نورو فيبروماتوز كه در اين برنامه مورد اشاره 
قرار گرفته اند و نماينده بيمه سالمت قول بيمه آنها 
را داده است مي بايست از خيلي وقت قبل بيمه كامل 
مي شدند، هر لحظه ممكن است تومورهاي بافت نرم 
عصبي آنها عود كند و نياز به بستري و جراحي داشته 
باش��ند. هزينه اين را چه كس��ي مي خواهد بدهد؟ 

خانواده ها از كجا بياورند؟ اين همه دوندگي و تالش 
ش��د كه بيمه ها اين را زير چتر بيم��ه بروند و ديگر 
خانواده بيماران نگران نباش��ند. او افزود: متأسفانه 
بيمه بيماران نادر با تعلل مواجه شده كه هر لحظه 
اين تعل��ل مي تواند حيات بيماران ن��ادر را به خطر 
اندازد. ما تمامي اس��امي، سن و سال و نوع بيماري 
را در اختيار بيمه س��المت گذاش��ته ايم. مجلس 
تصويب كرده و دولت هم ابالغ كرده اس��ت. حال 
دستور دولت هم وجود دارد، آيا آنها نمي تواننديك 
دستور العمل به داروخانه ها، مراكز درماني، شعب 
بيمه و... ارس��ال كنن��د و بگويند كه اي��ن گروه از 
بيماران تحت پوشش بيمه هستند؟ادراكي تأكيد 
كرد: وقتي مجلس مصوب كرده و دولت ابالغ كرده 
اس��ت، حتما س��از و كار آن را تعيين كرده و بيمه 
س��المت را مامور انجام اين كار كرده اس��ت و بايد 

هرچه زودتر اين كار را انجام دهند.

   قيمت نجومي داروي بيماران نادر
مديرعامل بنياد بيماري هاي نادر، با بيان اينكه طيف 
گسترده اي از بيماران نادر وجود دارد كه هزينه هاي 

متفاوت دارند، گفت: به طور مثال هر آمپول بيماران 
اس. ام. اي نزديك۶۰ تا ۷۰ ميليون تومان است كه بايد 
هر هفته آن را تزريق كنند يا آنزيمي كه در هر وعده 
غذا بايد بيماران ام پي اس بخورند در غير اين صورت 
دچار اس��هال شديد مي ش��وند اينها تنها نمونه اي از 

هزينه اي است كه بيماران نادر بايد بپردازند.

   طرح دارويار و سرگرداني بيماران
او همچنين در مورد تأثير طرح دارويار و گران شدن 
قيمت دارويار بر روي بيم��اران نادر نيز گفت: طرح 
دارويار نه تنها تأثير مثبتي نداشته بلكه موجب شده 
تا بس��ياري از اقالم دارويي ايزوله و قيمت آنها گران 
شود و بسياري از بيماران نادر را دچار مشكل و آنها 
را سرگردان بين داروخانه هاي مختلف سطح شهر 
كرده است. از س��وي ديگريك قلم دارو بيماران نيز 
قيمت مختلف پيدا كرده است، هر داروخانه اي براي 
يك دارو ع��دد مورد نظر خود را براي آن دارو به كار 
مي برد و اين موج��ب نگراني براي بيماران مختلف 
است وقتي اين بيماران بيمه شوند داروهاي آنها نيز 
در سامانه قيمت مشخصي داشته كسي نمي تواند 

قيمت داروه��اي آنها را باال پايين كند و بر اس��اس 
قيمت مشخص شده در سامانه تحويل بيمار شود.

   زندگي بر مدار وعده ها
مساله اينجاست كه تا چه زماني قرار است زندگي مردم 
بر مدار وعده هايي بچرخد كه از هر هزار يكي هم اجرايي 
نمي شود، در واقع وقتي مس��ووالن در مساله گراني ها 
گوش��ه رينگ گير مي افتند و راه فراري ندارند طرحي 
را رونماي��ي مي كنند كه به خوب��ي مي دانند از حرف تا 
عمل فاصله زيادي دارند اما تنها راه رهايي از هجمه هاي 
مردم همين حرف هايي است كه خيلي هم به فكر عملي 
كردن آن نيس��تند، وقتي هر روز قيمت داروها افزايش 
پيدا مي كند و نه وزارت بهداش��ت و نه س��ازمان غذا و 
داروهيچ توجيهي براي اين همه گراني افسارگسيخته 
ندارند، به ناگاه طرحي به نام دارو يار مطرح مي شود كه 
معلوم نيست اين طرح كي مورد بررسي قرار گرفته كه 
زيرساخت هاي مناس��ب براي اجرايي شدن آن فراهم 
شده و اصال از چه زماني قرار است اجرايي شود و در مورد 
چه داروها و چه بيماراني مصداق پيدا مي كند و خيلي 

سوال هاي ديگر كه البته كسي پاسخي براي آنها ندارد.

۷0ميليونتومان؛هزينهيكهفتهدارويبيماراناساماي

طرح دارويار و سرگرداني بيماران نادر
گزارش
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