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يادداشت- 1

علت صعود بورس چيست؟
ورود نقدينگي قابل توجه به 
بازار س��رمايه طي چند روز 
ابتدايي س��ال جاري تا چه 
ميزان مي توان��د در جريان 
داد و س��تد        هاي بازار سهام 
كش��ور تداوم پيدا كند نيز 
به عوامل متعددي بستگي 
دارد. به نظر مي رسد سياست 
بهينه براي اغلب س��رمايه        گذاران كماكان تمركز بر 
استراتژي سود تقس��يمي در شرايط فعلي است، نه 
الزاما سرمايه        گذاري مبتني بر افزايش قيمت حتي 
با درنظر گرفتن رش��د فعلي ب��ورس تهران. در حال  
حاضر اين موضوع كه پول در حال ورود به بازار سهام 
بوده يا بخش��ي از آن به سهام شركت ها تزريق شده، 
به  طور مجدد رونق گرفته اس��ت. بر اس��اس آخرين 
اعداد و ارقام محاس��به  شده نرخ بهره بين بانكي ۲۰ 
تا ۲۱  درصد در نوس��ان است، بنابراين چنين رقمي 
حاكي از اين مهم بوده كه نرخ بهره نسبت به گذشته 
افت چندان��ي پيدا نكرده، پس نمي ت��وان نرخ هاي 
فعلي را عاملي ب��راي تزريق پ��ول از بانك به بخش 
مولد اقتص��اد درنظر گرفت. موض��وع معافيت        هاي 
مالياتي صندوق هاي س��رمايه        گذاري تا حدودي در 

بازار اثر        گذار است. 
اين مهم در بلندم��دت مي تواند منج��ر به افزايش 
P/ E ش��ود و در افزايش حج��م ورود پول به بازار نيز 
تاثير        گذار باش��د. اما درخصوص اينكه آيا روند رو به 
افزايش قيمت سهام شركت ها مي تواند تا بلندمدت 
هم تداوم پي��دا كند؟ بايد اذعان داش��ت كه چنين 
شاهدي وجود ندارد و سرمايه        گذاران بايد با احتياط 
بيشتري اقدام به داد و ستد         در جريان معامالت روزانه 
بازار سهام كنند. به طور كلي در شرايط فعلي شاهد 
به وقوع پيوس��تن رويداد خاصي نس��بت به يك  ماه 
گذشته نيس��تيم. هرچند از خوش بيني مي توان به 
عنوان موتور محرك بازار نام برد اما س��رمايه        گذاران 
حقيقي كه با س��رمايه اندك اقدام به ورود مي كنند 
بايد مديريت ريسك را نسبت به افرادي كه به  صورت 
نهادي وارد بازار س��هام مي شوند جدي        تر بگيرند. با 
توجه به فراز و فرود         قيمت ه��ا در بازار        هاي جهاني، 
بورس تهران و فرابورس اي��ران همچنان مي توانند 
گزينه مطلوبي براي س��رمايه        گذاري در نظر گرفته 
ش��وند، منتها اين رويداد مبتني ب��ر افزايش قيمت 
نبوده )سرمايه        گذاري بر اساس افزايش قيمت روي 
تابلو نيست( بلكه سرمايه        گذاري مبتني بر مدل سود 

تقسيمي بايد صورت بگيرد. 
به نظر مي رس��د كه در سال جاري نرخ بهره حقيقي 
از منف��ي ۱۸ درص��د به س��مت مثبت        تر ش��دن در 
حركت است. سرمايه        گذاران بايد بازده مورد انتظار 
خود را مبتني بر تورم تعديل كنند چراكه ش��رايط 
همانند س��ال ۱۴۰۰ نخواهد بود. در بعد سياس��ي 
نيز عدم دس��تيابي به معاه��ده بين المللي )برجام( 
مي تواند اقتصاد را دچار ش��وك كند و به  طور مجدد 
بايد با درنظر گرفتن تورم باال )تورم در سطوح فعلي 
و احتم��اال باالت��ر در نظر گرفته مي ش��ود( اقدام به 
تصميم گيري كرد كه اتفاق��ا نتيجه مطلوبي هم در 
پي نخواهد داشت. در صورتي  كه برنامه جامع اقدام 
مش��ترك به امضاي طرفين مذاكرات برسد ممكن 
اس��ت افت در بازار        هايي همانند دالر، طال و س��اير 
بازار        ه��اي موازي را تجربه كني��م هرچند كه چنين 
اتفاقاتي در اين بازار        ها ديده شده و اكنون از آمادگي 
بيشتري نسبت به گذشته برخوردار هستند. در بازار 
س��رمايه نيز در پي وقوع برجام با يك فاصله زماني 
ش��اهد افزايش شاخص        هاي س��هام خواهيم بود. به 
اعتقاد بنده رشد شاخص موضوعي بي اهميت به نظر 
مي رسد، مهم اين است كه شركت هاي فعال در حوزه 
پتروشيمي، معدن و صنايع معدني به سود        هايي كه 

بايد ايجاد كنند به شكل مطلوبي خواهند رسيد. 
با توج��ه به وضعيت بازاره��اي جهاني و فرصتي كه 
براي اين قبيل از ش��ركت ها در پي حصول توافق در 
مذاكرات اتمي ايجاد مي شود، اين سودسازي دور از 
ذهن نيست. دستيابي فرسايشي به توافق هسته اي 
نيز مي تواند بازار        هايي همانند امالك و مس��تغالت 
را وارد ركود كند، بازاري همانند دالر نيز آهس��ته و 
پيوس��ته به حركت رو به افزايش خود ادامه خواهد 
داد. در چنين ش��رايطي بازار س��رمايه نيز همگرا با 
چنين بازاري به مسير صعودي خود ادامه مي دهد. 
پيش        بيني خاص��ي درخصوص جريان بازار س��هام 
در سال جاري وجود ندارد اما س��رمايه        گذاران بايد 
مدل سرمايه        گذاري خود را در سال ۱۴۰۱ به سمت 
شركت هايي كه در سال گذشته حاشيه سود بااليي 
)بيش از ۴۰ درصد( و س��اختار س��رمايه غيراهرمي 
داشتند سوق بدهند. شركت هايي كه سود تقسيمي 
بيش از ۷۰  درصد را تقسيم مي كنند به خصوص در 
حوزه پتروشيمي، معدن و صنايع معدني بايد مورد 
 توجه س��هامداران قرار بگيرند. واقعيت اين است كه 
افراد و سرمايه        گذاران مس��وول بخش مولد اقتصاد 
كشور نيستند، س��رمايه        گذاري در بازار        هاي موازي 
نيز در راستاي كسب س��ود صورت مي گيرد اما اين 
مهم تا چه ميزان مي تواند نس��بت به سال گذشته از 
اهميت بيش��تري برخوردار شود يا تا چه اندازه سال 
جاري نسبت به سال ۱۴۰۰ اميدوار        كننده خواهد بود، 

در اين زمينه آمار و ارقامي وجود ندارد.

پيمان مولوي

اظهارات متناقض درباره واردات خودرو، چه بر سر بازار آورد؟ 

جوالن قيمت در بازار بي مشتري 

يادداشت-2

نرخ دالر و صادرات
آماره��اي  ب��ه  نگاه��ي 
اقتصادي ثبت شده در سال 
گذشته نش��ان مي دهد كه 
اقتصاد اي��ران توانس��ته با 
وج��ود مش��كالت داخلي و 
بين المللي بخشي از اهداف 
تجاري خود را عملياتي كند. 
رسيدن تجارت به عدد ۱۰۰ 
ميليارد دالر نشان مي دهد كه اقتصاد ايران ظرفيت 
بسيار بااليي براي بهبود جايگاه جهاني خود دارد و در 
صورت فراهم كردن مقدمات الزم امكان دستيابي به 

اهداف جديد نيز وجود دارد.
در س��ال جاري اقتص��اد ايران با ي��ك چالش مهم 
روبه روست و آن نتيجه مذاكرات براي احياي برجام 
اس��ت. نحوه به نتيجه رساندن مذاكرات و دستيابي 
به توافقي كه منابع ايران را تامين كند بسيار اهميت 
دارد و در كنار آن، نحوه سياست گذاري داخلي براي 

استفاده از اين ظرفيت ها نيز اهميت دارد.
در اين ترديدي وجود ندارد كه با كنار رفتن تحريم ها، 
اقتص��اد ايران ب��ار ديگر اين فرص��ت را پيدا خواهد 
كرد كه در عرصه هاي بين المللي با محدوديت هاي 
كمتري فعاليت كند و در راس��تاي منافع خود گام 
بردارد. ما در سال هاي گذشته براي توليد و صادرات 
با هزينه هايي مواجه بوده ايم كه كنار رفتن تجريم ها، 
قطع��ا مي تواند براي م��ا نتايج ملموس��ي به همراه 

داشته باشد.
از سوي ديگر ما در دوره برجام ديديم كه با كنار رفتن 
تحريم ها، شركت هاي خارجي به حضور در اقتصاد ما 
عالقه دارند و مي توان بستري به وجود آورد تا با جذب 
سرمايه گذاري و مشاركت اقتصادي، نسبت به بهبود 

كيفيت كاالهاي ايراني اقدام كنيم.
در اين س��اختار بايد مراقب برخي تغييرات نيز بود. 
همانطور كه در ماه هاي پاياني سال گذشته، افزايش 
نسبي قيمت دالر به افزايش آمارهاي صادراتي اقتصاد 
ايران منجر شد، كاهش ناگهاني نرخ دالر نيز مي تواند 
توان رقابت پذيري محصوالت ايران��ي در بازارهاي 

بين المللي را كاهش دهد. 
افزاي��ش ارزش ري��ال، قطعا در بلندمدت به س��ود 
اقتصاد ايران تمام خواهد شد اما اينكه در كوتاه مدت 
با شرايط رواني، قيمت دالر ناگهان كاهش پيدا كند، 
امكان ايجاد معضالت جديد ب��راي توليدكنندگان 
را خواه��د داش��ت. از اي��ن رو انتظار اين اس��ت كه 
دولت ضمن پيگيري برجام و تالش براي كنار زدن 
تحريم ها، ش��رايط را طوري فراه��م كند كه فعاالن 
اقتص��ادي بتوانن��د از فضاي جديد ب��ه وجود آمده 
نهايت استفاده را ببرند و در عين حال، سياست هاي 
داخلي به شكلي تنظيم شوند كه در نهايت به بهبود 
ش��رايط صادراتي و افزايش درآمدهاي ايران در اين 

حوزه منجر شود.

گزارش

سرنوشت نامعلوم ارز 4200 توماني
يارانه يك ميليون و 200 هزار توماني دود شد؟

جواد هاشمي | 
با وجود تمام بحث هايي كه در زمان بررس��ي بودجه 
۱۴۰۱ در مجلس مطرح شد، هنوز مشخص نيست 
سرنوشت يكي از پر بحث ترين سياست هاي اقتصادي 
كشور چه خواهد شد. ارز ۴۲۰۰ توماني كه از بهار سال 
۱39۷ مهمان اقتصاد ايران شده، در حالي چهارمين 
سال فعاليت خود را تجربه مي كند كه به نظر مي رسد 

تعداد حاميانش به پايين ترين سطح رسيده است.
در آذر ماه سال گذش��ته و همزمان با تحويل اليحه 
بودجه به مجلس شوراي اسالمي، مسعود ميركاظمي 
– رييس سازمان برنامه و بودجه - در رابطه با جريان 
حذف ارز ۴۲۰۰ در س��ال آين��ده و چگونگي هزينه 
كرد منابع ناش��ي از آنكه حداقل ۲۰۰ هزار ميليارد 
تومان اس��ت توضيحاتي ارايه كرد و گفت كه دولت 
براي سال جاري هشت ميليارد دالر ظرفيت استفاده 
از ارز ۴۲۰۰ توماني داش��ته اس��ت و اين تمام شده و 
براي نيمه دوم سال امكان استفاده نداشته است ولي 
به هر ترتيب براي اينكه به مردم فش��اري وارد نشود 

تاكنون ادامه دارد.
رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه با بي��ان اينكه اگر 
بخواهيم اقتصاد يك كشور را بهم بريزيم كافي است 
كه يك نامعادله به آن اضافه كرد گفت: ارز ۴۲۰۰ يك 
نامعادله بود كه بايد در مورد آن تصميم گرفت بر اين 
اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پايان سال در حال 
بررسي است و براي سال بعد شفاف خواهد شد. وي 
با بيان اينكه زماني كه دولت را تحويل گرفتيم برخي 
ذخاير راهبردي بين 3۰ تا ۷۰ درصد از س��قف خود 
پايين تر بود ادامه داد: بر اين اس��اس بايد اين ذخاير 
تكميل مي ش��د ولي در مجموع با دو مشكل مواجه 
هس��تيم اول نياز به افزايش واردات به دليل كاهش 
توليد داخل كه در اثر خشكسالي اتفاق افتاده و ديگر 
افزايش تند قيمت در بازار جهاني كه برخي اقالم مانند 
روغن تا دو برابر گران ش��د، نياز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از 

هشت به ۱۸ ميليارد دالر افزايش پيدا كند در حالي كه 
چينن مجوزي نبود و بايد در نيمه دوم امسال تعيين 

تكليف مي شد.
با اين اظهارات مشخص شد كه دولت تكليف خود را 
مشخص كرده براي سال ۱۴۰۱ قصد ندارد همچنان 
ارز ۴۲۰۰ توماني را تخصيص دهد. يكي از اصلي ترين 
مس��ائلي كه بر روي اين تصميم دولت تاثير گذاشته 
افزايش قابل توجه فاصله مي��ان قيمت دالر ۴۲۰۰ 
توماني و قيمت بازار است. زماني كه اين طرح آغاز شد، 
نرخ دالر در بازار كمتر از هفت هزار تومان بود اما اين 
قيمت در حال حاضر به مرز ۲۷ هزار تومان رسيده و به 
اين ترتيب دولت تقريبا بايد سه برابر هزينه كند. نگاهي 
به عملكرد سال گذش��ته نيز به خوبي اين موضوع را 
نشان مي دهد. در شرايطي كه مجلس براي شش ماه، 
به دولت حدود هشت ميليارد دالر اعتبار داده بود، در 
نيمه دوم سال عمال اعتباري باقي نماند و دولت مجبور 
شد بيش از ۱۰ ميليارد دالر براي اين ارز هزينه كند. 
به اين ترتيب در صورتي كه بنا باشد، اين ارز در سال 
جاري نيز تخصيص پيدا كند، قطعا بايد منابع اعتباري 

گسترده اي براي آن در نظر گرفته شود.
تحت تاثير همين تحليل ه��ا بود كه مجلس در ابتدا 
حكم به ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومان��ي داد اما پس از آن 
نمايندگان كميس��يون تلفيق حكم به ابقاي اين ارز 
با منابع اعتب��اري 9 ميلي��ارد دالري دادند، هرچند 
سرانجام در بررسي هاي نهايي مجلس نيز اعالم كرد 
كه با حذف ارز ترجيحي موافق اس��ت اما با اين شرط 
كه دولت راهكارهاي جبراني خود را ارايه كند. به اين 
ترتيب نمايندگان مجلس تصميم گيري در اين رابطه 
را به دولت داده اند و دولت نيز هنوز برنامه دقيق خود 

در اين زمينه را ارايه نكرده است.
در روزه��اي گذش��ته، تحت تاثير اع��الم خبرهايي 
مبني بر حذف ارز دولتي، قيمت برخي محصوالت از 
جمله دارو افزايش پيدا كرد و همين امر نگراني هايي 

را درباره سرنوش��ت اقتصاد ايران پ��س از حذف ارز 
دولتي به وجود آورد. در كنار آن اما بحث بر سر ميزان 
تاثيرگذاري اين ارز همچنان داغ اس��ت. در شرايطي 
كه موافقان ارز ترجيحي معتقدند در صورتي كه اين 
ارز پرداخت نمي شد، قيمت كاالهاي اساسي بسيار 
بيشتر مي شد، در عين حال بررسي ها نشان مي دهد 

كه اين ارز نتوانسته انتظارات ابتدايي را براورده كند.
بر اس��اس اطالعات مركز آمار از ابتداي سال ۱39۷ 
تا پايان س��ال گذشته، ش��اخص قيمت گروه روغن 
و چربي ه��ا، افزايش بيش از 3۱3 درصدي را نش��ان 
مي دهد. در مدت مش��ابه، شاخص گروه خوراكي ها، 
3۵۶.۷ درصد و ش��اخص كل قيمت  مصرف كننده، 
۲۵۵.۷ درصد افزايش را نشان مي دهد. با مقايسه اوليه 
اين اعداد به نظر مي رسد كه اين سياست نتوانسته در 
كنترل قيمت كاالهاي اساسي موفق عمل كند. براي 
بررسي اين موضوع، به طور مشخص قيمت روغن را 
در نظر مي گيريم. حدود ۷۰ درصد بهاي تمام ش��ده 
روغ��ن خوراكي مربوط به دانه ه��اي روغني و روغن 
خام اس��ت كه گفته مي ش��ود حدود ۸۵ درصد آن 
وابسته به واردات است. بر اس��اس آمارهاي سازمان 
غذا و كش��اورزي ملل متحد )فائو( شاخص دانه هاي 
روغني از ابتداي س��ال ۱39۷ تا پايان سال گذشته، 
افزايش حدود ۶3 درصدي را ثبت كرده است. حال با 
فرض اينكه ۷۰ درصد هزينه توليد مربوط به دانه هاي 
روغني  اس��ت، اگر اين بخش از هزين��ه را با توجه به 
تورم جهاني اين نه��اده و 3۰ درصد ديگر هزينه ها را 
نيز با توجه به تورم داخلي كش��ور افزايش دهيم، آيا 

قيمت هاي فعلي منطقي است؟
طي چهار س��ال گذشته حدود ۷۰ ميليارد دالر ارز 
به نرخ ترجيحي تخصيص داده  ش��ده اس��ت. براي 
محاس��به مع��ادل دالري آن اگر اخت��الف قيمت 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي را با قيمت بازار در هر س��ال در 
نظ��ر بگيريم، با توجه به ت��ورم و ارزش زماني پول، 

دچار كم برآوردي خواهيم شد. در اينجا دو راهكار 
پيش��روي ما قرار دارد. اول اينكه ارزش حال ريالي 
را با توجه به تورم به دست آوريم و دوم اينكه فرض 
كنيم تم��ام اين ۷۰ ميلي��ارد دالر امروز اختصاص 
يافته اس��ت، چون با اينكار ه��م منابع هدررفته در 
اين سياس��ت و هم ق��درت خريد آن ب��ا قيمتهاي 
امروز محاسبه مي ش��ود. با انجام راهكار دوم و با در 
نظ��ر گرفتن تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان��ي با دالر بازار 
آزاد )۲۷هزار تومان(، ارزش ريالي برابر با يك هزار 
و ۵9۶ هزار ميليارد تومان به دست مي آيد. يكي از 
مهم ترين نكاتي كه در تخصيص ارز ۴۲۰۰توماني 
وجود دارد اين است كه دولت در صورت حذف آن 
مي توانست چه اقداماتي با اين منابع انجام دهد. در 
صورتي كه دولت طي اين ۵س��ال اين ۷۰ميليارد 
دالر را صرف پرداخ��ت ارز ۴۲۰۰توماني نمي كرد، 
مي توانس��ت با پرداخت يارانه نقدي فقر مطلق را از 
بين ببرد. اگر دولت تنها قصد داش��ت كه از 3دهك 
اول جامعه حمايت كند و طي اين ۵س��ال، به طور 
متوسط ساالنه 3۵۰هزارميلياردتومان مابه التفاوت 
ارز ترجيحي با بازار آزاد را براي پرداخت يارانه نقدي 
هزين��ه مي كرد، به هر نفر از س��ه دهك اول جامعه 
حدودا ۱۴.۵ميليون تومان مي رس��يد. يعني به هر 
نف��ر ماهانه يك ميلي��ون و ۲۰۰هزارتومان و به هر 

خانواده ۴نفره ۴ميليون و ۸۰۰هزارتومان.
به اين ترتيب در شرايطي كه امكان آن وجود داشت 
كه دولت به شكل نقدي حمايتي قابل توجه از اقشار 
كم درآمد داش��ته باش��د، اين پول صرف ارز ۴۲۰۰ 
توماني ش��ده و هنوز نيز راه حلي براي عب��ور از اين 
شرايط ارايه نشده اس��ت. دولت بايد در سال جاري 
انتخاب كن��د كه آيا قصد دارد به ش��يوه گذش��ته، 
حمايت هاي جس��ته و گريخته از كاالهاي اساسي را 
ادامه دهد يا با اجراي سياس��ت هاي حمايتي جديد، 

راهي تازه مطرح خواهد كرد.

مهرداد عباد

يادداشت-3

مزد توافقي؛ بي توجهي به امنيت شغلي كارگران
متاس��فانه وقتي صحبت از 
دس��تمزد توافقي مي شود، 
بي توجهي به امنيت شغلي 
كارگران را نش��ان مي دهد، 
اينكه بتوانيم ب��ه اين روش 
تعداد بي��كاران را كم كنيم، 
بيش��تر به يك خي��ال خام 
شبيه اس��ت تا واقعيتي كه 
بتوانيم به آن استناد كنيم. اين در سال جديد يك بار 
ديگر افرادي دست به كار شده اند تا بتوانند مساله مزد 
توافق��ي را باز به ميان آوردن��د و دولت و مجلس را به 

پذيرش آن تشويق كنند، نشان دهنده اين است كه 
چنين افرادي به دنبال حل مشكالت موجود اقتصادي 
كشور نيستند. امروز هزينه هاي زندگي آنقدر سنگين 
شده كه كس��ي حتي در يك روستاي دور افتاده هم 
حاضر نيست در جايي كار كند كه حقوق پايين به او 
بدهن��د. اما وقتي ماجرا مزد توافقي در ميان باش��د، 
طبعا كارگر مجبور اس��ت هر آنچه را كه كارفرما به او 
ديكته مي كند بپذيرد. او مجبور مي شود اين شرايط را 
قبول كند تا بتواند امرار معاش كند. بارها گفته ام و باز 
هم تاكيد مي كنم كه با طرح هايي مثل پرداخت مزد 
توافقي به اسم ايجاد شغل نه تنها بيكاري پنج درصد 

نمي شود بلكه به زيان كارگر تمام مي شود و مصداق 
اين است كه در شرايطي كه بيكاري وجود دارد، دنبال 
بيكار كردن عده اي ديگر باش��يم. اي��ن طرح را از هر 
منظر مورد بررسي قرار دهيم به زيان كارگران تمام 
مي شود. هيچ كدام از اعضاي شوراي عالي كار و فعاالن 
كارگري به اين امر راضي نيستند اين كار خطرناكي 
اس��ت و به نفع جامعه كارگري نيس��ت.مي خواهند 
تبص��ره اي به م��اده ۴۱ اضافه كنند كه يكس��ري از 
كارگاه هاي كوچك را كه مثاًل داراي 3 يا ۵ نفر كارگر 
هستند از قانون كار خارج كنند و مزد آنها را به صورت 
توافقي در بياورند. زماني هست كه كارفرما به شدت 

دنبال نيروي كار مي گردد و كارگر مي تواند خودش را 
با قيمت باالتري عرضه كند ولي در شرايطي كه آمار 
بيكاري در كشور به شدت افزايش پيدا كرده است بر 
عكس به ضرر نيروي كار تمام مي شود مثاًل وقتي در 
يك ش��هر ۱۰ كارگاه داريم كه هر كدام به سه كارگر 
نياز دارند نهايتا 3۰ نفر مي شوند؛ از آن طرف هزار نفر 
جوياي كار داريم؛ يعني افرادي كه بيكار هس��تند و 

دنبال كار مي گردند.
حال اگر بخواهيم اين 3۰ كار را بين هزار نفر تقسيم كنيم 
كارفرما دنبال چه كسي مي گردد؟ كسي كه حاضر باشد 
ادامه در صفحه 8 دستمزد كمتري بگيرد.  

حميد نجف

 آغاز سال جديد و كليد خوردن اعتراضات 
به افزايش حداقلي دستمزد كارگران

صفحه 7    

 طرفداران 
 دستمزد توافقي 
به دنبال چه هستند؟

سرنوشت نامعلوم ارز 4200 توماني

»تعادل« بررسي مي كند

با وجود تم��ام بحث هايي كه در زمان بررس��ي 
بودج��ه ۱۴۰۱ در مجل��س مطرح ش��د، هنوز 
مشخص نيست سرنوشت يكي از پر بحث ترين 
سياست هاي اقتصادي كش��ور چه خواهد شد. 
ارز ۴۲۰۰ توماني كه از بهار سال ۱39۷ مهمان 
اقتص��اد ايران ش��ده، در حالي چهارمين س��ال 
فعاليت خود را تجربه مي كند كه به نظر مي رسد 
تعداد حاميانش به پايين ترين سطح رسيده است.

در آذر ماه س��ال گذش��ته و همزم��ان با تحويل 
اليحه بودجه به مجلس شوراي اسالمي، مسعود 
ميركاظمي- رييس سازمان برنامه و بودجه - در 
همين صفحه را بخوانيد رابطه با...  

ش��اخص كل بازار سرمايه روزهاي خوبي را پشت 
سر مي گذارد و در ش��ش روز ابتدايي سال ۱۴۰۱ 
توانسته بازدهي بيش از هفت درصدي را ثبت كند. 
به گفته كارشناسان، بورس تا ميانه هاي تابستان 
روند صعودي بس��يار خوبي خواهد داشت و پس 
از آن به صورت متعادل دنبال مي ش��ود. برخي از 
فعاالن بازار عقيده دارن��د كه برجام و قيمت هاي 
جهاني بيشترين تاثير را روي معامالت بازار دارد.  
عليرضا تاج بر، كارشناس بازار سرمايه مي گويد: در 
ايران بيش از يك دهه تحريم هاي سفت و سخت را 
صفحه 4 را بخوانيد گذرانده ايم كه به...  

يارانه يك ميليون 
و 200 هزار توماني 

دود شد؟

بورس تا چه زماني 
صعودي مي ماند؟

رهبر معظم انقالب: 

صفحه2    

جوان ها وارد عرصه 
قرآن خواني، به خصوص 

حفظ قرآن بشوند

سخنگوي وزارت خارجه:

 هنوز 
جواب آخر را

از امريكا نگرفته ايم
صفحه 2



در اولين روز ماه مبارك رمضان محفل انس با قرآن كريم در 
حضور رهبر انقالب اسالمي برگزار شد.

متن بيانات حضرت آيت اهلل خامنه اي در محفل انس با قرآن 
كريم كه با حضور جمعي از قاريان ممتاز كش��ور و با رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي در حسينيه امام خميني)ره( 

برگزار شد به اين شرح است: 
بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم)۱( 

الحمد هلّل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علي سيدنا محّمد 
و اهلل الّطاهرين سيما بقية اهلل في االرضين.

خيلي خرسندم، و خداي متعال را شاكرم كه امروز اين توفيق 
را داد، در طليعه خورشيد رمضاني با شما عزيزان كه بحمداهلّل 
منّور به اين نور هستيد، با قرآن مأنوس هستيد، اين جلسه 
را داشته باشيم و از نزديك ش��ما را زيارت كنيم؛ جّداً امروز 
من استفاده كردم و لّذت بردم از اين تالوت ها و برنامه هايي 

كه اجرا شد.
چند كلمه راجع به ماه مبارك رمضان عرض كنم، چند كلمه 
هم درباره اُنس با قرآن و كالم اهلّل مجيد عرض كنم، بعد هم 

چند نكته درباره شما هنرمندان تالوت عرض خواهم كرد.
درباره م��اه مبارك رمضان فرمود: ُهو ش��هٌر ُدعيُتم فيِه اِلي 
ضيافةِ اهلل؛)۲( خيلي خب، شما دعوت شديد. انسان گاهي 
يك جايي دعوت مي ش��ود، اجابت مي كند، مي��رود به آن 
مهماني و پذيرايي مي شود؛ يك وقت هم نه، دعوت كرده اند 
ما را، هّمت نمي كنيم كه حركت كنيم و به آن مهماني برويم و 
پذيرايي بشويم؛ پس اين، دست من و شما است. اين ماه، ماه 
رمضان است، ماه ضيافت است، ماه گستره بي نهايت رحمت 
الهي است. آن كسي كه برود سر اين سفره بنشيند و پذيرايي 
بشود كيست؟ بحث س��ر اين است. بايد هّمت بكنيم كه ما 
وارد اين تاالر عظيم پذيرايي بشويم و سر اين سفره بنشينيم. 
اين ضيافت چيست؟ حاال اگر همه شما ان شاءاهلّل به بهترين 
وجهي وارد اين تاالر ضيافت شديد و به ضيافت الهي مشّرف 
ش��ديد، خداي متعال به شما چه خواهد داد؟ پذيرايي الهي 
عبارت اس��ت از فراهم كردن فرصت تقّرب به خدا؛ يعني از 
اين چيزي ديگر باالتر نيست. خداي متعال در اين ماه فرصت 
تقّرب به خودش را فراهم كرده؛ اگر ش��ما وارد اين ضيافت 
شديد، از اين پذيرايي بهره مند مي شويد. اين فرصت چيست؟ 
اين فرصت، روزه است؛ اين فرصت اجر بي پايان تالوت ]كتاب[ 
الهي است، تالوت قرآن است؛ اين فرصت اجر مضاعف براي 
اصالح ذات البين است و امثال اين چيزها كه در خطبه رسول 
اكرم )صّلي اهلل عليه وآله و سّلم( وجود دارد. از خداي متعال 
بخواهيم اينها را؛ بخواهيم كه خداي متعال به ما اين توفيق 
را بدهد كه از اين فرصتها استفاده كنيم. لذا فرمود: فاسأُلوا اهلل 
رّبكم بِنياٍت صاِدقٍة و ُقلوٍب طاِهرٍة ان يوفِّقكم ِلِصياِمِه و ِتالوِة 

كتابِه؛ )۳( اين را از خدا بخواهيد.
بحمداهلّل شما اكثراً جوان هستيد و دل هاي پاك و نوراني و 
متأللئ كه انسان واقعًا غبطه ميخورد به حال شما جوانها؛ 
مي توانيد از اين فرصتها به بهترين وجهي اس��تفاده كنيد. 
حضرت س��ّجاد )س��الم اهلل عليه( در دعاي چهل وچهارم 
صحيفه سّجاديه كه دعاي ورود به ماه رمضان است، به خدا 
اين جور عرض مي كنند: و اِعّنا علي صياِمِه بِكفِّ الجواِرِح عن 
معاصيه؛ صياِم اين جوري؛ معلوم شد كه صيام، فقط نخوردن 
و اجتناب از اين كارهاي ظاهري نيس��ت؛ اين هم جزو اين 
صيامي است كه شما را به خدا آن جور نزديك مي كند: كّف 
جواِرح از معاصي الهي؛ و اسِتعمالِها فيِه ِبما يرضيك؛ البّته 
دعا، دعاي مفّصلي اس��ت و من توصيه مي كنم كه كساني 
ك��ه نخوانده اند اين دعا را بخوانند؛ بخوانيد اين دعا را و واقعًا 
بهره مند بشويد؛ شماها اين لياقت را داريد كه از كلمات امام 
سّجاد در صحيفه سّجاديه به بهترين وجهي استفاده كنيد؛ 
دنباله اش بع��د از فاصله اي ميفرمايد: و ان نتقّرب اِليك فيِه 
نوِب و تعِصُمنا فيِه ِمّما  ُرنا عن الذُّ ِمن االعماِل الّزاكيِة ِبما ُتطهِّ
نستأِنُف ِمن العيوب؛ خداي متعال هم از گذشته ما را پاك 
كند، هم در آينده ما را محفوظ كند و نگه دارد؛ قدر اين ماه را 
بدانيم. اّما در مورد اُنس با كالم اهلل؛ خب يكي از نامهاي مبارك 
قرآن »ذكر« است. در خود قرآن چند جا تعبير »ذكر« به كار 
برده شده و مراد، قرآن است؛ مثاًل »و هذا ِذكٌر ُمبارك انزلناه« 
)۴( در سوره انبياء كه قرآن به عنوان »ذكر« معّرفي شده، يا »اِّنا 
كر و اِّنا لُه لحاِفظون«)۵( در سوره حجر كه اينجا  نحُن نّزلنا الذِّ
هم همين  جور است و چند جاي ديگر قرآن �� شايد مجموعًا 
چهار پنج جا ]يا[ پنج ش��ش جا در قرآن هست �� كه قرآن 
»ذكر« ناميده شده؛ چرا »ذكر«؟ ذكر يعني »ياد«؛ »قرآن، 
ذكر است« يعني چه؟ يعني »مّذكر« است، يادآورنده است؛ 
قرآن، ما را به ياد مي آورد. اين به عنوان مبالغه است. در كالم 
عرب وقتي مي خواهند مبالغه كنند، اسم فاعل را به صورت 
اس��م فاعل به كار نميبرند، به صورت مصدر به كار ميبرند؛ 
مي گويند »زيٌد عدل«؛ وقتي مي خواهند بگويند: زيد خيلي 
عادل است، مي گويند: زيٌد عدل؛ زيد عدل است؛ اين ]مساله[، 
اين ]جور[ است. قرآن ذكر است؛ يعني در نهايت يادآوري و 
در نهايت مذكريت است. اين قرآن است. خب »ذكر« وسيله 
ارتباط است؛ ذكر يعني ياد؛ شما اگر يادتان بود ارتباط برقرار 
مي كنيد با هر كسي، با هرچيزي، اگر از او يادتان رفت، قهراً 
ديگر ارتباط برقرار نمي كنيد؛ ذكر طبيعتاً وسيله ارتباط است؛ 
اگر مي خواهيم با خدا ارتباط داشته باشيم، با بهشت ارتباط 
داشته باشيم، با باطن عاليرتبه خودمان كه خداي متعال براي 
ما قرار داده و مي توانيم به آن برسيم و به آن فعليت بدهيم، 
ارتباط ]برقرار[ كنيم، بايد به يادش باشيم؛ اگر ياد رفت، غفلت 
حاصل خواهد شد و اين غفلت همان چيزي است كه در قرآن 
مكّرر نس��بت به اين غفلت پرهيز و زنهار داده شده، بر حذر 
داشته شده ايم از اين. در قيامت به كافر و منحرف مي گويند: 
لقد كنت في غفلٍة ِمن هذا و كشفنا عنك ِغطائك؛)۶( كه مال 
سوره ق است، يا در سوره مبارك انبياء ]ميفرمايد[: يا ويلنا قد 
كّنا في غفلٍة ِمن هذا؛ )۷( كافر در قيامت اين جور مي گويد: يا 
ويلنا؛ واي بر ما؛ ما دچار غفلت بوديم. غفلت بالي خيلي بزرگي 
است. لذا در يكي از دعاهاي مربوط به نافله شب ]چنين آمده[: 
 اللهّم اِّني اعوُذ ِبك ِمن الكسِل و الهرِم و الُجبِن و الُبخِل و الغفلِة 
و القسوة؛ )۸( به خدا پناه ميبريم از غفلت. خب پس »غفلت« 
نقطه مقابل »ذكر« است؛ قرآن هم ذكر است. هر چه شما با 
قرآن بيشتر اُنس پيدا كنيد، ذكر بيشتر خواهد شد. و البّته 
»ذكر« و »مراقبه« تقريبا همسان يا به يك معنا مّتحدند؛ 

]همان[ مراقبه كه اين همه اهل معنا و اهل سلوك روي آن 
تأكيد مي كنند و مي گويند پلكان عروج انسان مراقبه است؛ 
مراقب خود بودن. گمان مي كنم در فرمايشات مرحوم آخوند 
ماّلحسينقلي همداني يا يكي از شاگردهاي ايشان يك وقتي 
ديدم كه ايشان مي فرمايند بدون مراقبه هم گاهي حال براي 
انسان پيدا مي شود اّما اين حال باقي نمي ماند؛ اگر مراقبه بود، 
آن حال معنوي هم براي انسان باقي ميماند. بنابراين تالوت 

قرآن، اُنس با قرآن اين خصوصيات را دارد.
خب اين سخن گفتن خدا است ديگر؛ وقتي قرآن ميخوانيم، 
خدا دارد با ما حرف ميزند. اين حرف زدن هم فقط مربوط به 
گذشته و قضايا يا قصص قرآني نيست؛ مربوط به همين وضع 
فعلي ما است كه با آن زبان دارد بيان مي شود؛ براي اين است 
كه ما راه خودمان را پيدا كنيم و پاي صحبت خدا بنشينيم. و 
اين نعمت بزرگي است كه خداي متعال به ما داده. يك نعمت 
اين اس��ت كه هر وقت مي خواهيم ]مي توانيم[ با خدا حرف 
بزنيم: »بِغيِر شفيع« )۹( ��  كه در دعاي شريف ابي حمزه هست 
�� ه��ر وقتي كه اراده كنيم، مي توانيم با خداي متعال حرف 
بزنيم؛ اين دعا است؛ و هر وقت ]هم[ اراده كنيم، مي توانيم پاي 
صحبت خدا بنشينيم. ]تعيين[ وقت با شما است؛ تعيين وقت 
را در واقع شما داريد مي كنيد تا پاي صحبت خدا بنشينيد و 
استفاده كنيد؛ با اين چشم به تالوت قرآن نگاه كنيم؛ قرآن 

را با اين نگاه ببينيم.
و تالوت بايد تكرار بش��ود. بارها بنده عرض كرده ام كه بايد 
تالوت را تكرار كرد؛ بايد قرآن را از اّول تا آخر خواند و تمام كرد، 
دوباره شروع كرد، از سر تا آخر، و پيوسته و پي درپي بايد قرآن 
را استفاده كرد. و قرآن معجزه پيغمبر است. خب اين پيغمبر 
م( است، دينش  كه پيغمبر خاتم )صّلي اهلل عليه و اهلل و س��لّ
ابدي است، پس معجزه اش هم بايد ابدي باشد. دين پيغمبر 
دين ابدي است، معجزه او هم بايستي ابدي باشد؛ يعني چه 
ابدي؟ يعني اينكه شما هر وقتي از دوران طوالني تاريخ تا آن 
وقتي كه اين دين برپا است، يعني تا ابد، در هر دوره اي معارف 
مورد نياز خودتان را براي زندگي بتوانيد از قرآن پيدا كنيد؛ 
زندگي يعني چه؟ زندگي يعني همان معناي وسيع زندگي: 
زندگي معنوي، زندگي متعالي الهي، زندگي ماّدي، خانواده، 
حكومت، ارتباطات اجتماعي، تا اّتصال به خداي متعال؛ آن 
صحنه وسيع و گستره عظيم زندگي انسان اينها است. قرآن 
بايد بتواند و مي تواند كه درباره همه اين محدوده عظيم پاسخ 
بدهد به سواالت شما و راهنمايي كند به معارف بلند الهي. 
عالي ترين مفاهيم مربوط به زندگي انسان را قرآن مي تواند به 
ما معّرفي كند كه البّته اين، با تعّلم و تفّقه به دست مي آيد؛ 
اين را فراموش نكنيد. بله، غالب مردم �� آن هم نه همه مردم 
�� از ظاهر قرآن يك استفاده اي مي كنند اّما استفاده از اعماق 
قرآن و بطون قرآن جز با تعّلم و تفّقه به دست نمي آيد كه در 
نهج البالغه در خطبه ۱۱۰ ]ميفرمايد[: و تعّلُموا الُقرآن؛ بعد با 
يك فاصله اي ]ميفرمايد[: و تفّقهوا فيه �� تفّقه يعني آموزش 
عميق، به يادگيري عميق مي گويند »تفّقه« �� آموزش عميق 
ببينيد درباره قرآن؛ فاِّنُه ربيُع الُقلوب؛ كه بهار دل ها اس��ت؛ 
بهار دل ها است. دل را طراوت مي بخشد و به دل شكوفايي 
مي دهد؛ اين ]جور[ است؛ و تدّبر و تعّلم و تفّقه الزمه آن است. 
البّته شرطش هم تطهير قلب است؛ بايد دل هايمان را پاك 
كنيم، از خيلي از واردات قلبي خودمان را نجات بدهيم كه 
اين هم باز براي ش��ما جوانها از امثال بنده بمراتب آسان تر 
است؛ اين را به ش��ما بگويم؛ بدانيد ما دوران شما را هم طي 
كرديم، گذراندي��م، تجربه اش را داري��م، دوران خودمان را 
هم كه شما تجربه اش را نداريد ما داريم؛ اين تطهير قلب كه 
عرض مي كنم، در دوران ش��ما بمراتب آسان تر از دوران ما 
ُه ااِّل الُمطّهرون؛)۱۰( بايستي تطهير كرد دل را  است؛ ال يمسُّ
و قرآن را مس كرد. يك حديثي را مرحوم عالمه طباطبايي 
)رضوان اهلل عليه( نقل مي كنند،)۱۱( من خوش��م آمد كه 
اين را به شما عرض بكنم؛ اين حديث از اميرالمومنين )عليه 
الّسالم( است كه مرحوم طباطبايي ميفرمايد: و هو من غرر 
االحاديث؛ اين از برجسته ترين و زبده ترين احاديث اهل بيت 
)عليهم الّسالم( است. قيل له هل ِعندكم شي ٌء ِمن الوحي؛ يك 
نفر از اميرالمومنين ميپرسد كه غير از اين قرآني كه حاال در 
اختيار ما هست، چيزي از وحي در اختيار شما هست؟ قال ال و 
اّلذي فلق الحّبة و برا الّنسمة؛ حضرت ميفرمايند كه نه، به خدا 
قسم، چيزي بيش از اين در اختيار ما نيست؛ ااِّل ان يعِطي اهلل 
عبداً فهمًا في كتابِه؛ ترجمه فارسي اين، به زبان متعارف ما 
اين جوري مي شود: بله، اگر خداي متعال راه را باز كند، ما در 
همين چيزي كه هست غور كنيم، آن وقت چيزهاي زيادي 
در اختيار ما هست. مرحوم عاّلمه طباطبايي مي گويند كه 
اين بيانات اميرالمومني��ن در توحيد، در معارف الهي كه به 
تعبير ايشان از بيانات عجيب اميرالمومنين است �� كه شما 

نهج البالغه را كه نگاه كنيد، اين واقعاً به تعبير ايشان از اعاجيب 
است �� همه اينها را اميرالمومنين از قرآن استفاده كرده؛ از اين 
حديث استفاده مي شود كه همه اين معارف عالي و ممتاز كه 
براي فهميدن آنها عقول متعارف عاّدي كافي نيست، و بايد 
انسان فكر كند، ياد بگيرد، درس بگيرد تا بفهمد، همه اين 
معارف را اميرالمومنين از قرآن گرفته، از قرآن استفاده كرده. 
قرآن اين ]جور[ است. اين اقيانوس عميق، اين ]جور[ است.

خب حاال چند جمله و چند نكته هم درباره مسائل مربوط به 
تالوت براي جمع كه كار باارزش شما است.

اّواًل بحمداهلّل كش��ور م��ا از لحاظ قّراء خوش خ��وان يكي از 
كشورهاي برجسته و نمونه است. يعني در دنياي اسالم شايد 
مثاًل ]بجز[ كش��ور مصر كه حاال يك امتيازي در اين زمينه 
دارد، من فكر نمي كنم بقيه كشورها اين تعداد قاري برجسته 
و خوش خوان و درست خوان در كشورها وجود داشته باشد كه 
بحمداهلّل در كشور ما هست. ]اين[ به بركت جمهوري اسالمي 
است. ما كجا بوديم، به كجا رسيديم! اوايل انقالب، هّمت ما و 
اهتمام ما اين بود كه قاري ما بداند كجا بايد بخواند، كجا وصل 
كند، كجا وقف كند، كجا بِايستد؛ يعني در اين حد ]بودند[، 
آن هم قّراء معدودي كه بودند. امروز بحمداهلّل انسان نگاه كه 
مي كند، قّراء متعّدد و كثيري ]را ميبيند[. بنده با راديوتالوت 
مأنوس��م الحمدهلّل، غالبًا گوش مي كنم آن وقتي كه فراغت 
داشته باش��م؛ به قدري تالوتهاي خوب در اين راديو و گاهي 
در تلويزيون �� كه كمتر توفيق پيدا مي كنم ]ببينم[ �� وجود 
دارد كه انسان واقعاً خدا را شكر مي كند؛ من خيلي اوقات وقتي 

مي شنوم تالوت را، خدا را شكر مي كنم.
امروز خيلي از اين قّراء ما از بسياري ]از قاريان باالترند[. حاال 
نميگويم »همه«؛ شماها هنوز نرسيده ايد به آن برجسته هايي 
كه هستند. بايد كار كنيد؛ اين هم يكي از نكات است كه حاال 
اين را در پرانتز عرض بكنم: شما كه خوب ميخوانيد و درست 
ميخوانيد و مستمع را به هيجان مي آوريد، فكر نكنيد كار تمام 
شد؛ هر وقتي كه در هر جايي آدم فكر كرد ديگر به آخر خط 
رسيده، ديگر باالتر از اين چيزي نيست، همان جا نقطه سقوط 
انسان است؛ بنده به شعرا هم همين را ميگويم، به نويسندگان 
هم همين را ميگويم، به طاّلب هم همين را ميگويم. بايد پيش 
برويد؛ بايد باز هم جلو برويد، پيش برويد و تكميل كنيد و جا 
براي تكميل هنوز هست؛ اين جور نيست كه خيال كنيد حاال 
همه چيز تمام شده. اّما آنچه االن هست انصافًا افتخارآفرين 
است؛ يعني آنچه ما امروز در اختيار داريم، بحمداهلّل اين تعداد 
و اين كيفيت را، ما در جايي غير از همان جايي كه اسم آوردم 
سراغ نداريم كه به اين اندازه وجود داشته باشد. حّتي خيلي 
از قّراء فعلي ما بهتر هستند از بعضي از آن كساني كه دعوت 
كرده ايم آورده ايم اينجا، پول هم به آنها داده ايم، قرآنشان را هم 
گوش كرده ايم، هزار نفر هم بيخودي »اهللّ اهلّل« داد كشيدند 
پاي خواندنش��ان كه هيچ لزومي هم نداشته! گاهي بد هم 
ميخواند، اّما جمعيت مي گوين��د »اهلّل«؛ او ميفهمد كه اين 
جمعيت نميفهمند خوب و بِد تالوت را، لذا سعي هم نمي كند 
ديگر خوب بخواند. اين را بنده ديده ام؛ بعضي از قّراء در مصر 
كه خوانده اند خوب خوانده اند، اينجا كه آمدند خواندند، نه، 
خواندنشان تعريفي ندارد! اين مهم است؛ حاال شماها كه با 
مستمعين طرفيد، اين تذكرات را بايد به آنها بدهيد، اگر چه 
حاال مّدتي هم هست كه مهماِن آن جوري نداريم. الحمدهلّل 

قّراء ما قّراء خوبي هستند.
حاال از همين جمعي كه ام��روز خواندند، من نگاه مي كنم 
ميبينم تالوتهايي كه من گوش كردم خيلي خوب بود! آقاي 
نظريان )۱۲( يك تالوتي كرده بود از سوره قصص �� همان 
قسمتي كه مصطفٰي اسماعيل خوانده �� خيلي خيلي خوب 
بود؛ يا آق��اي مقّدمي )۱۳( يك تالوتي كرده از س��وره هود 
كه بسيار خوب بود، انصافًا خيلي برجسته بود؛ اين حامدآقا 
)۱۴( همين ج��ور، تالوت هاي خيلي خوبي دارند. بعضي از 
دوس��تاني كه حاال امروز اينجا خواندند �� خيلي هاي ديگر 
هم همين جور هستند؛ حاال چون من نميبينم اشخاص را و 
نمي شناسم اسمهايشان را، نمي دانم چه كساني هستند و چه 
كساني نيستند، اسم نمي آورم؛ ]فقط[ اين چند نفري را كه 
اينجا تالوت كردند اسم آوردم �� از خيلي از اينهايي كه آمدند 
اينجا و به عنوان اس��تاد �� استاد فالن  �� از آنها ياد مي شود، 
خيلي بهتر مي خوانند و بحمداهلّل اين جزو افتخارات ما است. 
اين نكته اّول. نكته دّوم اين است كه تالوت در جمع يك هنر 
است، يك هنر مقّدس اس��ت. اين هنر كه در شمار برترين 
هنرهاي قدسي است و جزو برترين هنرهاي مقّدس است، 
بايد در خدمت ذكر و در خدمت دعوت باشد. قرآن ذكر است 
ديگر؛ تالوت شما بايد در خدمت ذكر باشد؛ بايد جوري تالوت 
كنيد كه مِن مستمع، متذكر بشوم، و به ياد خدا، به ياد قيامت، 
به ياد عوالم باال بيفتم؛ بيشتر از آنكه انسان متذكر است، بايد از 

تالوت شما متذكر بشود؛ شما در تالوتتان اين را در نظر قرار 
بدهيد، اين را بخواهيد. مراقب باشيم كه چيزهاي حاشيه اي، 
بعضي از خودنمايي ها �� كه ماها خب انسانيم، ضعيفيم، در 
كارهايمان يك بخش��ي، يك خودنمايي هايي هست، حاال 
بنده آن مقدار كمش را نمي خواهم خيلي مّته روي خشخاش 
بگذارم �� غلبه نكند؛ آن حالت خودنمايي بر آن حالت تذكر 
و ُمذكريت و دعوت الي اهلّل غلبه نكند در اين تالوتي كه شما 
انجام مي دهيد. نبايد فقط به عنوان يك هنر به اين نگاه كنيد؛ 
بعضي از خواننده هاي قرآن غير ايراني را كه انسان نگاه مي كند، 
به اين ]كار[ فقط به صورت يك هنر نگاه مي كنند؛ نه، اين فقط 
يك هنر نيست؛ اين، وسيله دعوت الي اهلّل است؛ با اين شكل 
بايستي به آن نگاه كنيد. بايد جوري باشد كه »و اِذا ُتِليت عليِهم 
آياُتُه زادتُهم ايمانا«؛ )۱۵( وقتي شما قرآن ميخوانيد بايد ايمان 
من افزايش پيدا كند؛ ايمان مستمعتان بايستي افزايش پيدا 
كند. يك مقداري از اين به عهده شما است كه شما بايد اين كار 
را انجام بدهيد، تا حدود زيادي بر عهده قاري است. شما قرائت 
را با استعاذه شروع مي كنيد؛ ]بايد[ اين استعاذه حقيقي باشد. 
با اين استعاذه واقعاً به خدا پناه ببريد از شّر شيطان: »فاِذا قرأت 
الُقرآن فاستِعذ بِاهلّلِ ِمن الّشيطاِن الّرجيم « )۱۶( كه در سوره 
مباركه نحل است. اگر اين تالوت با استعاذه به قرآن شد، در 
خدمت اغراض شيطاني قرار نخواهد گرفت. اين هم يك نكته.
 يك نكته ديگر مهندسي تالوت است. اين چيزي است كه 
من چند بار به بعض��ي از قّرايي كه پيش ما تالوت كردند، 
خواسته ام بگويم فرصت نشده. يكي از چيزهايي كه بايد 
شما به عنوان قاري در نظر داشته باشيد، مهندسي تالوت 
است؛ بايد اين تالوتتان را از پيش در ذهنتان مهندسي كنيد. 
البّته اينها طبعاً بعداً به تدريج براي انسان به شكل غريزي و 
عادي مي شود، لكن در اّول كار، اوايل كار تا مدت ها مسّلمًا 
احتياج دارد به اينكه توّجه كنيد. مهندسي يعني چه؟ چند 
جور مهندسي هست: يكي انتخاب لحن مناسب براي هر 
بخش. مثاًل فرض كنيد كه همه لحنه��ا براي لحن قّصه 
مناسب نيست، يا همه لحنها براي آيات انذار از عذاب مناسب 
نيست؛ يك لحنهايي مناسب است، يك لحنهايي مناسب 
نيست؛ لحن مناسب با آن مضمون را بايد پيدا كنيد. بعضي 
از قّراء مصري در اين كار حّقًا و انصافًا در سطح عالي اند كه 
ميدانند با چه لحني بايستي اين ]آيات[ را بخوانند؛ اينكه اگر 
انذار است، اگر وعيد است، اگر بشارت است، اگر وعده بهشت 
اس��ت، اگر قّصه اس��ت، هر كدام از اينها يك لحن را اقتضا 
دارد؛ بايد مهندسي كنيد. يك مهندسي ديگر، مهندسي 
انخفاض)۱۷( و اعتالي)۱۸( صدايتان اس��ت؛ صدا را كي 
باال ببريد، كي پايين بياوريد؛ اين مهم است. بعضي ها صدا 
را بي مورد باال ميبرند، جايي كه اصاًل جاي بلند كردن صدا 
نيست. بايد تشخيص بدهيد كه كجا بايستي صدا را بلند كرد 
و با ُتن بلند بايد خواند، كجا بايستي آرام خواند. البّته در بعضي 
از تالوتهايي كه انسان از قّراء معروف مي شنود، به اصطالح 
يك انخفاض و اعتالهايي وجود دارد كه حاال آنها مخصوص 
خودشان است، تكرار آنها هم به نظر ما خيلي مناسب نيست؛ 
خود شما بايس��تي تشخيص بدهيد، توّجه كنيد كه كجا 

بايستي صدا را بلند كرد، كجا بايستي آرام خواند.
يكي هم كيفيت القاء است؛ كيفيت القاء هم خيلي مهم است. 
بنده حاال يك نمونه را عرض بكنم: تالوت سوره مباركه فاطر 
عبدالفّتاح شعشاعي �� كه واقعاً يك تالوت گر فوق العاده است 
�� ]وقتي[ ميرسد به اين آيه شريفه: يا ايها الّناُس انُتُم الُفقرآُء 
اِلي اهلل.)۱۹( ميدانيد كه مستمع هاي عرب دنبال اين هستند 
كه نفس بلند به كار برود. وقتي قاري با نفس طوالني تالوت 
مي كند خوششان مي آيد و تشويق مي كنند و اهلل اهلّل مي گويند، 
و نفس كوتاه را خيلي دوست نميدارند. عبدالفّتاح نفسش 
كوتاه است اّما اين »يا ايها الّناُس انُتُم الُفقرآُء اِلي اهلل« را با يك 
لحني ميخواند كه اين مجلس زير و رو مي شود! به نظر من 
بشنويد اين تالوت را؛ مجلس را زير و رو مي كند؛ از بس با لحن 
مناسبي اين را ميخواند. اين لحن متناسب را در نظر داشته 

باشيد. اين ]يك[ مهندسي.
يك مهندس��ي ديگري هم وجود دارد و آن، كيفيت تالوتي 
است كه بتواند واقعه را مجّسم كند در مقابل مستمع؛ يعني 
جوري بخواند كه ش��ما ك��ه داريد مي ش��نويد، كأّنه داريد 
مي بينيد واقعه را؛ كه در اين قضيه استاد مسّلم انصافًا شيخ 
مصطفٰي اسماعيل است، كه فوق العاده است در اين جهت. در 
آن آيات شريفه سوره قصص كه »وجد ِمن دونِ ِهُم ام راتيِن 
تذوداِن قال ما خطُبكما قالتا ال نس��قي حّتي  يصِدر الرِّعآُء و 
لِّ فقال ربِّ  ابونا شيٌخ ك�بيٌر * فس��قي لُهما ُثّم توّلي اِلي الظِّ
اِّني لِمآ انزلت اِلي ِمن خيٍر فقيٌر * فجآءتُه اِحداُهما تمش��ي 
علي اسِتحي�آء«، )۲۰( اينها را جوري ميخواند كه شما كأّنه 
مي بينيد كه اين دختر دارد مي آيد و خجالت ميكشد، كه اين 

خجالت ناشي از يك احساساتي است؛ رفته اند پيش پدرشان، 
صحبت اين جوان را كرده اند و گفته خيلي خب، برويد دنبالش 
بگوييد بيايد. »فجآءتُه اِحداُهما تمشي علي اسِتحي�آء« را چند 
بار تكرار مي كند. يا مثاًل در سوره مباركه نمل، ايك�م يأتيني 
ِبع رِشه�ا قبل ان يأتوني ُمسِلمين * قال ِعفريٌت ِمن الِجنِّ انا 
ءاتيك بِِه قبل ان تقوم ِمن مقاِمك.)۲۱( آن چنان اين »انا ءاتيك 
بِ��ِه« را از زبان اين عفريِت جن تكرار مي كند و بيان مي كند، 
كأّنه انسان دارد ميبيند اين عفريِت جن را كه با يك غروري 
مي گويد من برايت م��ي آورم، قبل ان تقوم ِمن مقاِمك. بعد 
]ميفرمايد[: قال اّلذي ِعندُه ِعلٌم ِمن الكتاِب انا ءاتيك بِِه قبل 
ان يرتّد اِليك طرُفك؛)۲۲( يعني ]آن ديگري[ زد تو دهن آن 
عفريِت جّني، گفت قبل از اينكه چشمت را به هم بزني من 
حاضر مي كنم، كه حاضر هم كرد. اين را جوري ميخواند كه 
انس��ان كأّنه دارد ميبيند كه اين اّتفاق دارد مي افتد؛ اين هم 
يك جور مهندسي اس��ت. باالخره، به طور خالصه، تالوت 
قاري بايد منشأ اثر باشد؛ بايد شما كه تالوت مي كنيد، جوري 
تالوت كنيد كه تأّثر در مستمع شما به وجود بيايد و منشأ اثر 
كر و خِشي الّرحمن بِالغيب؛)۲۳(  بشود. اِّنما ُتنِذُر مِن اّتبع الذِّ
اّتباع بايد به وجود بيايد با خواندن شما؛ با تالوت شما بايستي 
اّتباع به وجود بيايد. اين حاال چند نكته اي بود كه عرض كردم.

يك نكته هم راجع به اين مساله اختالف قرائتها بگويم. بعضي از 
قّراء مصري كه ما دعوت كرديم و آمدند در طول اين چند سال، 
تقيد داشتند كه انواع و اقسام قرائتها را بخوانند. حاال بنده چون 
خيلي مسّلط نيستم، نمي توانم قطعاً بگويم كه اينها قرائتهاي 
شاذ )۲۴( را هم ميخواندند. ما چهارده قرائت داريم، عالوه بر 
آنها چند قرائت شاذ هم داريم. من احتمال ميدهم حّتي بعضي 
از آنها در تالوتهايشان مقيد بودند همين طور پي درپي تكرار 
كه مي كنند قرائتهاي مختلف را، قرائتهاي شاذ را هم بخوانند؛ 
اين به نظر من هيچ وجهي ندارد، هيچ »ذكري« در اين وجود 
ندارد، هيچ دعوتي در اين وجود ندارد. بله، من البّته خواندن 
اختالف قرائت را رد نمي كنم، اّما محدود. قرائت ورش از اين 
جهت مهم است كه در شمال آفريقا و در غرب دنياي اسالم، 
قرائِت رايج است. خود ورش سال ها در مصر زندگي مي كرده 
�� هم ورش و هم قال��ون، اصاًل در مصر زندگي مي كردند �� 
سال هاي متمادي ورش در مصر بوده؛ لذا قرائت ورش در مصر و 
در شمال آفريقا و در تونس و مانند اينها معروف است. قرآنهايي 
طبق قرائت ورش و طبق قرائت قالون آنجاها چاپ شده كه براي 
ما هم فرستاده اند بنده ديده ام. اين قرائِت ورش است. بنابراين، 
خواندن قرائت ورش ايرادي ندارد، چون يكي از قرائتهاي رايج 
است؛ ولو حاال نه به قدر قرائت حفص، اّما باالخره رايج است. 
اين خوب است. قرائت حمزه هم كه اين نوجوان ما)۲۵( امروز 
يك مقداري قرائت حمزه را ميخواند، از يك جهتي خوب است 
و آن، اين است كه اين سكتي كه در قرائت حمزه هست بين 
حرف ساكن و همزه، چيز قشنگي است. از اين جهت كه زيبا 
مي كند تالوت را، ]خواندنش[ گاهي اوقات ايرادي ندارد به 
نظر ما. اين دو قرائت را اگر چنانچه بخوانند، بد نيست؛ اّما ديگر 
]خواندِن[ اختالِف قرائتهاي مختلف و شكلهاي گوناگون در 
يك كلمه و مانند اينها به نظر ما خيلي لزومي ندارد؛ يعني آن 
چيزي را كه مورد انتظار از شما است �� كه ذكر و دعوت و تذكر 

و مانند اينها است �� حّقاً و انصافاً تأمين نمي كند.
يك نكته ديگر را هم من يادداشت كرده ام كه عرض بكنم. 
در زمينه فّعاليتهاي قرآني، خب كارهاي خيلي خوبي شده؛ 
لكن اينها كافي نيست؛ ما به تالشهاي بيشتري احتياج داريم. 
يكي از پيشنهادهايي كه به ما شد و كار درستي است و من 
مطرح مي كنم و شماها هر كدام كه مي توانيد انجام بدهيد، 
اين است كه مساجد يك محل �� حاال مثاًل در تهران، مساجد 
فالن بخش از تهران كه سه تا، چهار تا، پنج تا مسجد است �� 
هر كدام از اينها يك پايگاه قرآني باشند و با هم ارتباط داشته 
باشند؛ اينها بروند به مهماني آنها، آنها بيايند به جلسه اينها؛ 
با هم مسابقه بدهند؛ اين غير از اين مسابقات رايجي است 
كه اوقاف و ديگران راه مي اندازند؛ يك چنين كارهايي انجام 
بگيرد؛ اين بهترين مشّوق است براي اينكه جوانها و نوجوان ها 

وارد وادي قرآن خواني بشوند؛ ما به اين احتياج داريم.
جوان هاي ما بايد وارد عرصه قرآن خواني، به خصوص حفظ 
قرآن بشوند كه ما خب حافظ ]قرآن[ زياد الزم داريم؛ من چند 
سال پيش هم عرض كردم؛ )۲۶( تالشهايي هم شده منتها 
هنوز تا آنجا خيلي فاصله داريم. اگر بخواهيد آن ده ميليون را 
تأمين بكنيد، راهش اين است كه نوجوان هاي ما وارد وادي 
قرآن بشوند؛ نوجوان كه وارد شد حفظ آسان مي شود؛ راهش 
هم اين است كه در مساجد اين كار اّتفاق بيفتد؛ هر مسجدي 
يك پايگاه قرآني بشود؛ مساجد اين محل با همديگر ارتباط 
داشته باشند، همكاري داشته باشند؛ اساتيدشان اينها را به هم 
آشنا كنند؛ اينها بروند پيش آنها. ما در مشهد داشتيم اين كار 
را؛ هم در مسجد كرامت، هم در مسجد امام حسن مجتبٰي. 
خدا ان شاءاهلّل رحمت كند مرحوم آقاي مختاري، قاري بسيار 
خوب مشهد را و همچنين جناب آقاي آقامرتضاي فاطمي كه 
جزو بهترين هاي مشهد ]بود[ و هنوز هم ايشان الحمدهلّل جزو 
بهترين  قّراء كشور محسوب مي شود؛ اين دو نفر را من دعوت 
كرده بودم، خواسته بودم، آنجا سال ها در مسجد كرامت اين 
جلس��ه را اداره مي كردند؛ در مس��جد امام حسن هم كه ما 
بوديم �� اين دو مسجدي كه بنده رفت و آمد داشتم �� اينها 
مي آمدند تالوت مي كردند. و اين ارتباط مساجد با يكديگر 
و ارتباط قّراء و مستمعين قّراء و شاگردان قّراء با يكديگر يكي 
از اين فرصتهايي است كه ان شاءاهلّل مي تواند در خدمت اين 
كار قرار بگيرد. خوب است اسمي هم از مرحوم آقاي مواليي 
)رحمة اهلل عليه( بياريم كه ايش��ان ه��م خيلي حق دارد به 
گردن تالوت قرآن در ته��ران و خيلي تالش كرده؛ مرحوم 
غّفاري و ديگر برادراني كه در اين جمع، سال هاي قبل بودند 
و امسال در بين ما نيستند؛ خداوند ان شاءاهلّل درجات همه 

آنها را عالي كند.
پروردگارا! به محّمد و آل محّمد ما را از اهل قرآن قرار بده؛ ما 
را با قرآن مأنوس كن؛ ما را با قرآن زنده بدار؛ با قرآن بميران؛ با 
قرآن محشور كن. پروردگارا! معارف قرآني را در دل ما بيدار 
و زنده كن. پروردگارا! اس��اتيد ما، كس��اني كه ما را به اين راه 
هدايت كردند، راهنمايي كردند، اُنس با قرآن را به ما ياد دادند، 
مشمول رحمت خودت قرار بده؛ امام بزرگوار ما، شهداي عزيز 

ما را با پيغمبر محشور كن؛ ما را هم در راه آنها ثابت قدم بدار.
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هنوز جواب آخر را
از امريكا نگرفته ايم

خطيب زاده گفت: سياس��ت خارجي متوازن در 
عمل در حال پيگيري اس��ت توازن در موضوع و 
توازن در منطقه. وي همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري در خصوص اعم��ال تحريم هاي جديد از 
سوي امريكا عليه ايران و تاثير آن بر مذاكرات وين و 
اينكه آيا اين موضوع با حسن نيتي كه امريكايي ها 
اعالم مي كنند در تناقض نيست و همچنين مشكل 
ايجاد شده براي يكي از هنرمندان كشورمان براي 
اجراي كنسرت در جريان س��فر به امريكا گفت: 
امريكايي ها از اين اقدام��ات متناقض زياد انجام 
داده اند آنچه كه در خص��وص يكي از هنرمندان 
كشورمان رخ داد يك نمونه از صدها هزار نمونه اي 
اس��ت كه امريكايي ها طي ۴۰ سال گذشته عليه 

ملت ايران انجام دادند.
خطيب زاده با بيان اينكه امريكايي ها به دنيا نشان 
دادن��د كه از نظر واش��نگتن همه چيز سياس��ي و 
امنيتي و ابزاري است و هر زمان كه الزم بدانند همه 
ارزش ها را قرباني مي كنند تا اهداف سياسي خود را 
جلو ببرند گفت: بر خالف تمامي شعارهايي كه آنها 
مي دهند آنچه براي آنها مهم است سياست هايي 
است كه در واشنگتن و در كاخ سفيد عليه ملت ايران 
فرمول بندي شده است. وي افزود: همه ما فراموش 
نكنيم آنچه ام��روز در مقابل ما ق��رار دارد دولتي 
نيست كه به وظايفش عمل كند بلكه مي خواهد از 
ابزارهاي قانوني استفاده كند كه به وظايف قانوني 
خود عمل نكند. خطيب زاده ادامه داد: آنچه كه در 
وين هست به خاطر رويكرد امريكا در نقطه توقف 
قرار دارد . خطيب زاده با بيان اينكه دولت امريكا در 
مورد موضوعات باقي مانده در مذاكرات وين هنوز 
تصميمات سياس��ي خود را نگرفته است تصريح 
كرد: امريكا تالش مي كن��د موضوعات باقي مانده 
در اين مذاكرات را گروگان مسائل سياست داخلي 

خود كند.
وي افزود: ما ملت صبوري هس��تيم ولي تا ابد صبر 
نمي كنيم و اگر امري��كا مي خواهد توافقي صورت 
بگيرد بايد تصميم سياس��ي خود را در اسرع وقت 
بگيرد. س��خنگوي وزارت خارج��ه همچنين در 
پاس��خ به س��وال ديگري در ارتباط با سفر چندي 
پيش انريكه مورا به تهران و همچنين س��فر وي به 
واشنگتن و تاثير اين سفر بر پيشبرد روند مذاكرات 
وين و حل مسائل باقي مانده گفت: آقاي مورا در اين 
سفر حامل برخي نكات بود و مي خواست با ما تبادل 
نظر كند ما موضوعات مد نظر خود را به آقاي مورا 
گفتيم . پيام ها و پاس��خ ها و خواسته هاي ما روشن 
بوده و هست. وي ادامه داد: سفر آقاي مورا براي اين 
بود كه از اين شرايط خارج شويم به عنوان جمهوري 
اسالمي ايران تالش كرديم مسير ديگري را مجددا 
امتحان كنيم كه موضوعات باقي مانده حل و فصل 
شود تا االن به شهادت آنهايي كه پيام برده و آورده اند 
بيش��ترين اتكا و ايده ها را ايران داشته است. آقاي 
مورا با پيام و پاسخ هاي تهران ايران را ترك كرد و ما 
همچنان منتظر پاسخ طرف مقابل هستيم و هنوز 

پاسخ جديدي دريافت نشده است.
وي همچنين در پاس��خ به س��وال ديگري مبني 
بر اينكه در اين س��فر كه آيا در م��ورد بحث آزادي 
زندانيان ايراني – امريكايي نيز توافقي حاصل شد 
گفت: بحث آزادي زندانيان امريكايي و همچنين 
زندانيان ايراني ك��ه در امريكا به دالي��ل واهي در 
بازداشت هستند از نگاه ما يك موضوع انساني است 
و تحقق آن منوط به اقدامات امريكا است و هنوز در 
مورد اين موضوع در نقطه اي قرار داريم كه پيش از 
اين قرار داشتيم. سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ 
به س��وال ديگري درارتباط با توقف مذاكرات وين 
تصريح كرد: آنچه كه در دو هفته گذش��ته بيش از 
پيش براي ما روشن شده اين است كه بايدن و كاخ 
سفيد هنوز تصميم خود را نگرفته اند و متاسفانه كل 
يك توافق را گروگان مسائل حزبي و داخلي امريكا 
كرده اند و آنها همان رويكردي را در پيش گرفته اند 
كه منجر به شكست بسياري از توافقات بين المللي 
شده است. يعني منوط كردن يك توافق بين المللي 

به زد و بندهاي داخلي خودشان.
خطيب زاده با بي��ان اينكه توافق برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ش��وراي امنيت س��ازمان ملل در مورد اين 
توافق بين المللي چارچوب بحث است و در همين 
چارچوب دولت بايدن بايد تصميم سياس��ي خود 
را بگي��رد تاكيد كرد: امريكا مس��وول توقف امروز 
مذاكرات و تطويل آن در روزهاي آتي است. راه حل 
هم در كاخ سفيد اس��ت. آنها بايد به خواسته هاي 
معقول ايران كه مورد تاييد اعضاي ۱+۴ است پاسخ 
منطقي بدهد كه ما آماده شويم تا به وين برگرديم.

تصويب پيشنهادهاي
تقويت بنيان توليد

در جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت كه به 
رياست آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور 
برگزار شد گزارشي از وضعيت تجارت خارجي در 

سال ۱۴۰۰ و بازار بورس مطرح شد.
در اين گ��زارش به رش��د قابل توج��ه تجارت با 
كش��ورهاي مختلف به ويژه همس��ايگان اش��اره 

شده است.
همچنين بر اس��اس اين گزارش بازار سرمايه در 
چند هفته اخير وضعيت خوبي داش��ته و از توان 

قابل توجه و رو به رشدي برخوردار بوده است.
در اين جلسه با توجه به شعار امسال مبني بر توليد 
دانش بنيان و اشتغالزايي، وزيران تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و صنابع، معادن و تجارت پيشنهادهاي 
اي��ن وزارتخانه ها را در زمين��ه تقويت بنيان هاي 
توليد و توسعه اش��تغال مطرح كردند كه پس از 
بحث و تبادل نظر اعضا تصويب شد. دولت پيش از 
اين در جلسات سال گذشته مصوبات الزم را براي 

رفع موانع توليد تصويب و ابالغ كرده است.

رهبرمعظمانقالب:

جوان ها وارد عرصه قرآن خواني، به خصوص حفظ قرآن بشوند



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
امير عبدالهيان وزير امور خارجه اعالم كرده كه به توافق 
در مذاكرات وين نزديك شده ايم و از طريق اروپا پيام 
خود را به امريكا منتقل كرده ايم. همچنين سخنگوي 
وزارت خارجه، اعالم كرده كه تصميم گيري در مورد 
نتاي��ج نهايي احياي برجام در انتظ��ار تصميم دولت 
امريكاست تا نسبت به رفع تحريم هاي افراد حقيقي و 
سازمان هاي حقوقي تصميم گيري كند. در اين شرايط 
بازار همچنان منتظر توافق نهايي مذاكرات وين است 
و بازار ارز همچنان در شرايط با ثبات دو ماه اخير قرار 
دارد و قيمت س��كه نيز تحت تاثير رشد قيمت اونس 
جهاني به 1929 دالر، افزايش يافته و به 12 ميليون و 

600 هزار تومان رسيده است. 
روز دوشنبه قيمت دالر در بازار آزاد 26960 تا 27200 
تومان معامله شده و كارشناسان از تمايل بازار به كاهش 
قيمت ها خبر داده اند. زيرا با شروع اجراي بودجه دولت، 
و عرضه بيشتر دالر حاصل از رشد درآمد نفت، انتظار 
م��ي رود كه قيمت دالر نيز كاهش ياب��د. نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي دوشنبه، 1۵ فروردين 1۴01 با ۳7 
تومان كاهش نس��بت به روز گذشته، 2۵ هزار و 29۵ 

تومان معامله شد.
قيم��ت فروش يورو با 2 تومان كاهش نس��بت به روز 
كاري گذشته برابر با 2۸ هزار و ۵۵0 تومان بود.قيمت 
خريد هر دالر 2۵ هزار و ۴۳ تومان و نرخ خريد هر يورو 

نيز 2۸ هزار و 266 تومان اعالم شد.
عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 2۵ 
هزار و ۵2 تومان و نرخ فروش آن 2۵ هزار و 2۸0 تومان 
بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
27 ه��زار و 670 تومان و نرخ فروش آن نيز 27 هزار و 

922 تومان اعالم شد.
همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت 26 هزار و ۸۳1 تومان فروخته و حواله دالر به 

بهاي 2۴ هزار و 292 تومان معامله شد.
قيمت سكه دوشنبه، 1۵ فروردين ماه 1۴01 با افزايش 
170 هزار توماني نسبت به روز گذشته به 12 ميليون و 

600 هزار تومان رسيد.
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم ني��ز با قيمت 12 
ميليون و ۵00 ه��زار تومان معامله ش��د.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي هفت ميليون و 2۵0 هزار تومان، 
ربع سكه چهار ميليون و 100 هزار تومان و سكه يك 

گرمي 2 ميليون و ۵00 هزار تومان قيمت خورد.
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار 
به يك ميليون و 270 هزار تومان رس��يد و قيمت هر 
مثقال طال نيز پنج  ميليون و ۵0۵ هزار تومان شد.اونس 
جهاني طال نيز با قيمت يك هزار و 92۸ دالر و ۴1 سنت 

معامله شد.

    ارز ۴۲۰۰ توماني دارو حذف شد
معاون وزير صم��ت از حذف ارز دولتي براي دارو خبر 
داد و گفت كه هدف وزارت صمت كاهش ۵0 درصدي 

ارزبري در اين حوزه تا پايان سال است.
محمدمه��دي برادران در حاش��يه مراس��م تفاهم 

نامه همكاري مشترك در راس��تاي ارتقاي صنعت 
غذا و دارو با س��تاد توسعه زيس��ت فناوري معاونت 
علمي و فناوري رياس��ت جمهوري، اظهار كرد: پيرو 
نام گذاري امس��ال، اولين جلسه كاري وزير صمت با 
مجموعه معاونت علمي رياست جمهوري برگزار شد 
و در آن جلسه مكلف شديم تا شاخص هاي صنعتي 
شدن توليد دانش بنيان و شاخص هاي دانش بنيان 
شدن توليدات صنعتي را به عنوان دو راهبرد اصلي 

دنبال كنيم.
وي با بيان اينكه ارزش واردات س��االنه دارو حدود دو 
ميليارد دالر اس��ت، تصريح كرد: با همكاري با برخي 
از پتروشيمي ها و س��رمايه گذاري هاي انجام شده در 
حوزه داروهاي بيوتكنولوژي و همچنين همكاري سه 
جانبه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دفتر صنايع 
غذايي و دارويي وزارت صمت، واردات دارو مي تواند تا 

۵0 درصد، معادل يك ميليارد دالر كاهش يابد.
برادران با بيان اينك��ه بازارهاي منطقه اي و بازارهاي 
خوبي در سطح جهان براي داروهاي با كيفيت ايراني 
وج��ود دارد، اظهار كرد: با توجه ب��ه اينكه تاكنون ارز 
۴200 توماني به دارو اختصاص مي يافت ترجيح بر اين 
بود كه اين ارزبري براي مصرف داخلي باشد. اما با توجه 
به حذف ارز ترجيحي و اعمال آن به روش هاي ديگر 
مي توان از ظرفيت توليد دارويي كش��ور در بازاريابي 

صادراتي نيز استفاده كرد.
ب��ه گفت��ه وي در تفاهم نامه اي بي��ن وزارت صمت و 
س��ازمان غذا و دارو مقرر ش��ده هزينه هاي تحقيق و 
توس��عه تا هفت درصد در قيمت گذاري محصوالت 
اعمال ش��ود كه اين مهم كمك مي كن��د واحدهاي 
صنعتي هزينه  بيشتري را جذب نيروهاي دانش بنيان 
كنند. همچنين مقرر ش��ده از ظرفيت شهرك هاي 

صنعتي استفاده شود.

    قيمت طالي جهاني
با توجه به اينكه داده هاي قوي از مشاغل اياالت متحده 
نگراني هاي جنگ اوكراين را كاهش داده، قيمت طال 

كاهش يافت.
صبح روز دوش��نبه قيمت طال در آسيا كاهش يافت. 
داده هاي قوي مش��اغل در اياالت متحده انتظارات از 
سياست هاي پولي شديدتر اياالت متحده را افزايش 
داد و سود اوراق افزايش يافت و با وجود حمله روسيه 
به اوكراين كه در 2۴ فوريه آغاز شد، تقاضاي اين فلز 
امن جبران شد. معامالت آتي طال تا ساعت 9: 12 صبح 
به وق��ت تهران با 0.12 درصد كاه��ش به 1921.۳0 
دالر رسيد و تغيير اندكي داشت. روز دوشنبه دالر، كه 
معمواًل نسبت به طال معكوس حركت مي كند، كاهش 
يافت و سود اوراق خزانه داري اياالت متحده در كنار 
انتظارات براي افزايش بيشتر نرخ بهره از سوي فدرال 

رزرو اياالت متحده افزايش يافت.
گزارش مش��اغل اياالت متحده كه روز جمعه منتشر 
ش��د نيز قوي تر از حد انتظار بود. حقوق و دس��تمزد 
غيركش��اورزي تا ۴۳1 هزار افزاي��ش يافت، در حالي 
كه نرخ بيكاري ۳.6 درصد در ماه مارس بود. داده هاي 

جداگانه نشان داد كه PMI براي ماه مارس ۵7.1 بود 
در حالي كه PMI توليد ۵۸.۸ بود. اين داده ها انتظارات 
مبني بر اينكه فدرال رزرو سياست هاي پولي را تشديد 
خواهد كرد، با قيمت گ��ذاري اوراق آتي صندوق هاي 
فدرال رزرو تقريبًا به نسبت چهار پنجم شانس افزايش 
۵0 واحدي نرخ بهره در ماه مي 2022 را تقويت كرد. 
سود اوراق دو ساله به باالترين حد در سه سال گذشته 

و معادل 2.۴9۳0 درصد رسيد.
بانك مركزي استراليا تصميم سياسي خود را در روز 
سه شنبه و بانك مركزي هند در روز جمعه اعالم خواهد 
كرد. كريستين المبرشت، وزير دفاع آلمان روز يكشنبه 
گفت كه اتحاديه اروپا بايد درباره ممنوعيت واردات گاز 
روسيه بحث كند. اين در حالي است كه اوكراين روسيه 
را به قتل عام در شهر بوچا متهم كرده كه وزارت خارجه 

روسيه آن را رد كرده است.
تقاضاي فيزيكي طال در هند در طول هفته گذش��ته 
بهبود يافت در حالي كه قيمت هاي داخلي در آستانه 
تعطيالت آخر هفته كاهش يافت. در چين، به عنوان 
مصرف كننده برتر، خريدها محدود شد در حالي كه 
شانگهاي جهت مهار آخرين شيوع كرونا، قرنطينه را 
تمديد كرد. همچنين گزارش شده است كه اين كشور 
نوع جديدي از گونه اوميكرون را شناسايي كرده است. 
س��اير فلزات گرانبها، نقره 0.1 درصد و پاالديوم 2.2 
درصد افزايش ياف��ت در حالي كه پالتين 0.1 درصد 

كاهش يافت.
قيمت طال دوشنبه در اولين دقايق بازگشايي بازار ثابت 
بود اما روند كاهشي را در پيش گرفت زيرا بازدهي دالر 
و خزانه داري پس از اينكه گزارش حقوق و دس��تمزد 
اياالت متحده، انتظارات افزايش شديد نرخ را افزايش 
داد، كاهش يافت. اگرچه بحران اوكراين و گفت وگوها 
در مورد تحريم هاي بيش��تر عليه روسيه از تقاضاي 

پناهگاه امن حمايت كرد.
ه��ر اونس طال براي تحويل فوري در س��اعت 7 و ۴۴ 
دقيقه صبح به وقت ش��رقي با 6.۸0 درصد كاهش به 
191۸ دالر و ۸0 س��نت رس��يد و در ساعت 10 و ۴0 
دقيقه صبح با كاه��ش ۸.10 درصدي به 1917 دالر 

و ۵0 سنت رسيد.
در معامالت آت��ي امريكا نيز با 0.۳۵ درصد كاهش به 
1919 دالر و ۸0 سنت رسيد رسيد و سپس با كاهش 

0.۴2 درصدي به 191۸ دالر و ۵0 سنت رسيد.
با افزايش بازدهي خزانه داري اياالت متحده و انتظارات 
افزايش س��ريع نرخ بهره، دالر شروعي قوي در هفته 
داشت. دالر قوي تر باعث مي شود طال براي دارندگان 
ارز جذابيت كمتري داشته باشد، در حالي كه بازدهي 
باالتر، هزينه فرصت نگهداري ش��مش بدون بازده را 

افزايش مي دهد.
جفري هالي، تحليلگر ارش��د OANDA گفت: در 
حال��ي كه درگيري در اروپاي ش��رقي ممكن اس��ت 
باعث كاهش قيمت طال ش��ود، اكن��ون كامال واضح 
اس��ت كه ورودي هاي قيمت گذاري اصلي طال تحت 
تاثير بازدهي باالتر امري��كا و افزايش دالر امريكا قرار 

گرفته است.

داده ها نش��ان داد كه نرخ بيكاري در اياالت متحده 
در ماه گذشته به كمترين ميزان در دو سال اخير و 
۳.6 درصد رسيده است و دستمزدها مجدد شتاب 
مي گيرد سرمايه گذاران شرط مي بندند كه تصميم 
فدرال رزرو براي مقابله با تورم افزايش ش��ديد نرخ  

بهره ۵0 واحدي خواهد بود.
وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز اظهار كرد: طال ممكن 
اس��ت به 1۸9۸ دالر سقوط كند زيرا سطح حمايتي 

خود را از 192۴ دالر در هر اونس شكسته است.
در هند، تقاضاي فيزيكي طال هفته گذش��ته بهبود 
يافت زيرا قيمت هاي داخلي آخر هفته كاهش يافت، 
در حالي كه خري��د در چين به دليل محدوديت هاي 

كرونايي كاهش يافت.

    رشد 7 تا 11 درصدي قيمت سكه و دالر 
در سال 1۴۰۰

در يازده ماه ابتداي سال 1۴00 نيز قيمت دالر نسبت 
به 11 ماه س��ال قبل 1۴.2 درصد و يورو 1۴.7 درصد 
افزايش داشته است. در طول يك سال منتهي به بهمن 
1۴00 قيمت سكه طرح جديد 7.۴ درصد، سكه طرح 
قديم ۸.۸ درص��د، دالر امريكا 11.1 درصد، يورو ۴.2 
درصد رشد داشته است.در يازده ماه اول سال 1۴00 
نيز قيمت سكه طرح جديد نسبت به دوره مشابه سال 
99 معادل 7.7 درصد و سكه طرح قديم نسبت به دوره 

مشابه سال قبل 10.1 درصد رشد كرده است.
روند قيمت سكه در طول سال 1۴00 نشان مي دهد 
كه قيمت اين دارايي از ح��دود 10 ميليون تومان در 
ابتداي سال به بيش از 12 ميليون و 600 هزار تومان 
در انتهاي سال رسيده و طي اين دوره حدود 2 ميليون 

تومان افزايش داشته است.
افت نس��بي ش��اخص ارزي در روزهاي ابتدايي سال 
جاري در حالي است كه، بررسي نوسان شاخص ارزي 
از ابتداي س��ال 1۴00 تا پايان آن، نشان مي دهد در 
اين دوازده ماه، ميانگين قيمت فروش هر اس��كناس 
دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور 
)بر اس��اس اطالعات سامانه سنا بانك مركزي( كمتر 
از هزار تومان )99۴ تومان( افزايش داش��ته است؛ به 
بيان ديگر بازدهي دالر در سالي كه گذشت رقم ۴.1۴ 

درصد بوده است.
اين در حالي است كه در س��ال قبل تر يعني 1۳99، 
اين تغييرات بسيار بيشتر از سال گذشته بوده است؛ 
به گونه اي كه در سال 1۳99، ميانگين قيمت فروش 
هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز 

سطح كشور، بيش از ۸ هزار تومان افزايش نرخ داشته 
بود كه معادل بازدهي ۵1 درصدي در دوازده ماه سال 
1۳99 بوده اس��ت. بنابراين شيب افزايشي شاخص 
ارزي در سالي كه گذشت در مقايسه با سال قبل، بسيار 

كندتر شده است.
آمار بانك مركزي نش��ان مي دهد كه متوسط قيمت 
فروش س��كه تمام بهار آزادي ط��رح قديم و جديد از 
فروردين ماه تا پايان بهمن ماه سال گذشته به ترتيب 

با رشد 1۳ و 11.7 درصدي مواجه شده است.
در آمارهاي اقتصادي بانك مركزي تحوالت متوسط 
قيمت فروش سكه تمام بهار آزادي طرح قديم و جديد 
در 11 ماهه سال گذشته ثبت شده كه متوسط قيمت 
فروش يك سكه بهار آزادي طرح قديم و جديد در بازار 
آزاد تهران در فروردي��ن 1۴00 به ترتيب معادل 10 
ميليون و ۴9۳ ه��زار تومان و 10 ميليون و 776 هزار 

تومان بوده است.
در ارديبهشت ماه نيز، متوسط نرخ فروش سكه طرح 
قدي��م و جديد به ترتيب ب��ا 7 و 7.6 درصد كاهش در 
مقايسه با ماه قبل مواجه شد و هر يك به طور متوسط 
با قيمت 9 ميليون و 7۵6 هزار تومان و 9 ميليون و 9۵7 

هزار تومان فروخته شدند.
اما قيمت سكه در ماه بعد روند صعودي گرفت و به رقم 
10 ميليون تومان رسيد و متوسط قيمت فروش سكه 
طرح قديم و جديد تا مردادماه به ترتيب به 10 ميليون 
و ۸۵6 ه��زار تومان و 11 ميلي��ون و ۳2۴ هزار تومان 
رسيد. پس از اين، تا آبان ماه متوسط نرخ فروش سكه 
طرح قديم در محدوده 11 ميليون توان نوسان داشت و 
سكه طرح جديد به 12 ميليون و 9۴ هزار تومان رسيد.

در ماه هاي آذر و دي 1۴00، متوسط نرخ فروش سكه 
طرح قدي��م و جديد در 12 ميليون تومان باقي ماند و 
تا پايان بهمن ماه سال گذشته قيمت سكه طرح قديم 
به 11 ميليون و ۸67 هزار تومان و طرح جديد به 12 
ميليون و ۳۸ هزار تومان رس��يد. بنابراين، متوس��ط 
قيمت فروش سكه تمام بهار آزادي طرح قديم و جديد 
از فروردين ماه تا پايان بهمن ماه سال گذشته به ترتيب 

با رشد 1۳ و 11.7 درصدي مواجه شده است.
از س��وي ديگر، بيشترين قيمتي كه سكه طرح قديم 
و جديد در سال گذش��ته به فروش رفته، معادل 12 
ميليون و 6۴9 ه��زار تومان و 12 ميليون و 9۴1 هزار 
تومان اس��ت. اين در حالي اس��ت كه متوسط قيمت 
فروش س��كه تمام بهار آزادي ط��رح قديم و جديد از 
فروردين ماه تا پايان اسفند ماه سال 1۳99 به ترتيب 

6۸.۵ و 70.۸ درصد افزايش يافته است.
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كاهش ۳۸ ميليارد دالري ذخاير ارز 
و طالي روسيه بعد از جنگ اوكراين

بانك مركزي روسيه اعالم كرد ذخاير ارز خارجي و طالي 
روس��يه از زمان آغاز جنگ اوكراين بيش از ۳۸ ميليارد 
دالر كاهش يافته اس��ت. بانك مركزي روس��يه اعالم 
كرد كه طي يك ماهه گذش��ته، ذخاير ارز و طالي اين 
كشور ۳۸.۸ ميليارد دالر كاهش يافته است و مداخالت 
و تامين مالي مجدد ارز، بخش��ي از داليل كاهش است 
زيرا از زمان حمله روسيه به اوكراين، كشورهاي غربي 
تحريم هاي ش��ديدي را اعمال كردند. اين بانك افزود: 
در 1۸ فوريه، ذخاير روس��يه 6۴۳.2 ميليارد دالر بود و 
تا 2۵ مارس، ذخاير به 60۴.۴ ميليارد دالر رسيده است 
البته ماه گذشته، اين بانك گفته بود كه ارقام ذخاير خود 
را به مدت سه ماه منتشر نخواهد كرد. به نقل از بيزينس 
اينسايدر، كشورهاي غربي حدود دو سوم ذخاير روسيه 
را مسدود كردند و بانك مركزي روسيه اقدامات زيادي از 
جمله محدوديت براي جابه جايي پول و افزايش نرخ بهره 
را براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي انجام داده است.

افزايش۱۷۰هزارتومانيسكهبارشدبهاياونسطال

رشد۷تا۱۱درصديقيمتسكهودالردرسال۱4۰۰

ارز ۴۲۰۰ توماني دارو حذف شد

آگهی تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي 
شماره : 5۲۴۴1۴۳7 

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : حمل حدود 100 هزار تن سنگ آهن مخلوط از شرکت فوالد خوزستان به پادگان شهيد رستم پور

نوع مناقصه : عمومي يک مرحله اي
مدت زمان : 4 ماه

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/01/25 )با ارسال  ايميل به نشانی زير(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت pim.ksc.ir  ، ضمن ثبت نام و درج کليه اطالعات عمومی و تکميلی خود ، مستندات و مدارک 

الزم خود را پيوست نمايند .
دريافت اسناد مناقصه )پس از تائيد کميته ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ  1401/01/30 به مدت دو روز در قبال واريز مبلغ  500,000 ريال )غيرقابل 
استرداد( به صورت آنالين از طريق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سيستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات / عمليات / خريد اسناد 

تخصصی (
دريافت الکترونيک فايل اسناد تخصصی مناقصه از طريق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سيستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات/ 

عمليات / اسناد تخصصی (
تاريخ تحويل پيشنهادات : روز شنبه مورخ 1401/02/10

تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز يکشنبه مورخ 1401/02/11
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 1,750,000,000 ريال

نوع تضمين :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

نشانی شرکت : اهواز -  کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها
 KO.NARIMANI@KSC.IR: کارشناس: کبری نريمانی                       تلفن: 6435-3213-061                              ايميل

نوبت اول

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

ويژه

1۰ برنامه اولويت دار بانك سپه 
در سال 1۴۰1

مديرعامل بانك س��په در ديدار نوروزي ب��ا مديران و 
كاركنان بانك، 10 برنامه اولويت دار اين بانك در سال 
جديد را اعالم كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك 
سپه، دكتر آيت اهلل ابراهيمي در اين ديدار با تبريك سال 
نو و حلول ماه مبارك رمض��ان و آرزوي قبولي طاعات 
و عبادات آحاد كاركنان بانك س��په در ضيافت الهي و 
توصيه همگان به انس بيش��تر با ق��رآن در ايام و ليالي 
پيشرو، از تالش هاي دلسوزانه تمام همكاران خود طي 
سال گذش��ته قدرداني كرد و گفت: اجراي برنامه هاي 
طرح تحول راهب��ردي، تالش براي يكپارچه س��ازي 
بانك، پياده س��ازي و نهادينه كردن ساختار سازماني 
جديد بانك باهدف بهبود خدمت رساني به مشتريان 
و همچنين به كارگيري ظرفيت هاي تمام شعب براي 
نقش آفريني بيشتر در مسير تحول بانك از برنامه هاي 
اولويت دار بانك سپه در س��ال 1۴01 است. وي افزود: 
افزايش سهم بانك از بازار پول، ارتقاي ويژگي هاي بانك 
براي قرار گرفتن در تراز انقالب اسالمي، افزايش بازدهي 
دارايي ه��اي بانك، مديريت تع��ادل منابع و مصارف و 
همچنين ارتقاي عملكرد بانكداري بين الملل از ديگر 
برنامه هاي اولويت دار و مورد تأكيد اين بانك در س��ال 
1۴01 به شمار مي آيد. مديرعامل بانك سپه ضمن اشاره 
به نام گذاري س��ال 1۴01 از سوي مقام معظم رهبري 
»توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين«، تصريح كرد: اين 
شعار دربرگيرنده سه ركن اصلي توسعه و رشد اقتصادي 
هر كش��ور است. به همين س��بب شبكه بانكي كشور 
بايد حمايت از توليدكنندگان واقعي، كسب وكارهاي 
دانش بنيان و صادرات محور را به صورت عملي سرلوحه 
برنامه هاي اجرايي خود قرار دهند. وي با تأكيد بر لزوم 
اهتمام همه بانك ها به پرداخت تسهيالت بلندمدت به 
بخش توليد گفت: متأسفانه در حال حاضر مسووليت 
حمايت از پروژه ها و طرح هاي كالن و زيربنايي بر دوش 
بانك هاي دولتي سنگيني مي كند و بانك سپه طي دو 
سال اخير باوجود مس��ائل و مشكالت مختلف در اين 
حوزه، عملكرد قابل قبولي داشته است. دكتر ابراهيمي 
به راه اندازي پروژه هاي كالن و ملي با تأمين مالي بانك 
سپه طي چند سال اخير اشاره كرد و افزود: اين بانك با 
حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي و توليدكنندگان 
واقعي عالوه بر كمك به رشد اقتصادي كشور در مسير 
تحقق بانكداري اجتماعي نيز گام برداشته است. وي 
اظهار داشت: بانك سپه عالوه بر رصد و پايش شرايط 
بازار پولي و مالي كشور قصد دارد با انجام اقدام هاي 
بهبوددهنده شاخص هاي كارايي، نوآوري و بهره وري 
همسو با اجراي طرح تحول راهبردي بانك سپه رشد 

مقرر را به صورت متوازن در ابعاد مختلف دنبال كند.

مهار تورم خواري در اقتصاد ايران
واحده��اي  از  بس��ياري 
اقتصادي و حت��ي خانوارها 
وقتي مي بينند قيمت خانه 
و دارايي هايش��ان ب��اال رفته 
است، احس��اس ثروتمندتر 
شدن مي كنند كه در اقتصاد 
با عنوان توهم پولي از آن ياد 
مي شود چرا كه ثروت واقعي 
نيس��ت بلكه فقط مشكالت 

اصلي اقتصاد را مي پوشاند.
دولت س��يزدهم از زمان آغ��از به كار خود به س��رعت 
طرح هايي را روي ميز قرار داد و درصدد اجراي آنها برآمد 
كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان، مي تواند تاثير بسزايي 
در اقتصاد داشته باشد و تحوالتي در بخش هاي مختلف 
ايجاد كن��د، از تامين مالي زنجي��ره اي و طرح هايي در 
راستاي سياست هدايت اعتبار گرفته تا تالش براي اجراي 
ماليات بر عايدي سرمايه كه در صورت اجراي درست و 
دقيق، قطعا به س��ود اقتصاد تمام خواهد شد. سياست 
هدايت اعتبار و اجراي تامين مالي زنجيره اي اثر مثبتي 
براي نظام بانكي و واحدهاي اقتصادي دارد و همچنين 
مزيت هايي كه ماليات بر عايدي سرمايه براي اقتصاد ما 
به همراه خواهد داشت. افراد تصور مي كنند مي توانند به 
واسطه باال رفتن قيمت دارايي هاي خود، با فروش بخشي 
از آنها سودي را شناسايي كنند و آن را به پاي كارآمدي 
نظام مديريت��ي مي گذارند، در حالي كه ممكن اس��ت 
عملكرد كامال ناكارآمدي وجود داشته باشد. اين استاد 
دانشگاه راهكار رهايي از حس كاذب پولدار شدن ناشي 
از تورم را اجراي ماليات بر عايدي سرمايه مي داند و معتقد 
است: ماليات بر عايدي سرمايه يا در واقع ماليات بر عايدي 
ناشي از تورم مي تواند در اين مسير كمك كننده باشد و 
تورم ناشي از قيمت ها را كم كند و مانع افزايش قيمت ها 

در آينده هم شود. 
ماليات بر عايدي سرمايه بايد سريع تر اجرايي شود چرا 
كه اين تجربه همه دنياس��ت كه با اس��تفاده از اين ابزار 
توانس��ته اند بخش��ي از ارزش كاذب خلق شده از محل 
تورم را پس بگيرن��د و توزيع مجدد آن را در بين جامعه 
انجام دهند. در واقع بايد گفت منش��أ ماليات بر عايدي 

س��رمايه كه در واقع زاييده تورم در اقتصاد اس��ت، پس 
گرفتن بخشي از تورمي است كه ارزش يك دارايي را به 
صورت اسمي باال برده است.  هميشه رابطه اي بين حجم 
نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران وجود داش��ته است كه 
با وجود همه تالش ها نمي توان رشد نقدينگي را خيلي 
كم كرد و به صفر رس��اند و همين باعث شده كه در كنار 
ديگر مشكالت، تورم هم در اقتصاد كشور خلق شود. به 
اين معنا افرادي كه دارايي هاي بيش��تري دارند، ارزش 
دارايي هايشان به دليل تورم باال مي رود و افرادي كه اين 
دارايي ها را ندارند از اين تورم متضرر مي ش��وند. يعني 
فقرا فقيرتر و ثروتمندان ثروتمندتر مي شوند و اين تورم 
و ارزشي كه زاييده تورم است نه ناشي از نوآوري است و 
نه خالقيت و تالش، بلكه حكم ثروت بادآورده اي را دارد 
كه عايد افراد شده و توزيع درآمد را برهم زده است. يكي 
از ابزارها كه توزيع درآم��د را اصالح مي كند، ماليات بر 

عايدي سرمايه است. 
يكي از موضوعاتي كه در اقتصاد كشور به عنوان يك پديده 
از آن نام مي بريم تورم خواري است كه باعث شده بسياري 
از واحده��اي اقتصادي و حتي خانوارها وقتي مي بينند 
قيمت خانه و دارايي هايش��ان باال رفته است، احساس 
ثروتمندتر شدن مي كنند كه در اقتصاد با عنوان توهم 
پولي از آن ياد مي شود چرا كه ثروت واقعي نيست بلكه 

فقط مشكالت اصلي اقتصاد را مي پوشاند. 
اف��راد تصور مي كنن��د مي توانند به واس��طه باال رفتن 
قيمت دارايي هاي خود، با فروش بخشي از آنها سودي 
را شناسايي كنند و آن به پاي كارآمدي نظام مديريتي 
مي گذارن��د، در حالي كه ممكن اس��ت عملكرد كامال 

ناكارآمدي داشته باشند. 
اتفاق��ا هر زماني كه دولت اصرار داش��ته ك��ه نرخ تورم 
را كاه��ش دهد در همان مقطع زماني بس��ياري از اين 
مشكالت نمايان مي ش��ود چون تورمي وجود ندارد كه 
ناكارآمدي نظام دارايي هاي ما را پوشش دهد. در نتيجه 
جامعه تشويق شده است به جاي اينكه سرمايه هايش را 
مولد نگه دارد به بازارهاي غيرمولد برود و از طريق تورم، 

سود و درآمد واهي شناسايي كند. 
در همين رابطه يكي از ابزارها براي مبارزه با اين تورم در 
كنار كنترل نقدينگي كه بانك مركزي دنبال مي كند، 

ماليات بر عايدي سرمايه يا در واقع ماليات بر عايدي ناشي 
از تورم است كه مي تواند كمك كننده باشد و تورم ناشي از 
قيمت ها را كم كند و مانع افزايش قيمت ها در آينده شود.

يكي از مسائلي كه در هر اقتصادي مهم تلقي مي شود، اين 
است كه اعتبارات دقيقا به هدف توليد اصابت كند بنابراين 
اينكه اعتبارات و تسهيالتي كه در شبكه بانكي اختصاص 
داده مي شود مستقيما به سمت هدف اصلي هدايت شود 
و توليد افزايش پيدا كند و رونق بگيرد، سياس��ت كامال 
موفقي اس��ت كه دقيقا هم سودي كه از بخش توليد به 
دست مي آيد و در ش��بكه بانكي بازتوزيع مي شود سود 
حاللي است كه تاكيد قانون عمليات بانكي بدون ربا است. 
مشكل آنجايي است كه س��ودي در بخش توليد شكل 
نگيرد و شبكه بانكي بخواهد سود دفتري را از محل هاي 
ديگر شناسايي س��ود توزيع كند كه اتفاقا شبهه ربوي 

بودن پيش مي آيد. 
بنابراين اگر اعتبارات دقيقا به توليد منجر شود كاراترين 
ابزار در شبكه بانكي است كه بايد با نظارت هاي الزم اتفاق 
بيفتد. اما چگونگي پرداخت اعتبارات هم مهم است. اينكه 
واحدها را مستقل از هم فرض كنيم و به هر كدام جداگانه 
تسهيالت بدهيم يا اينكه به شكل يك زنجيره و خوشه اي 
ديده شوند كه هر كدام با ديگري در تعامل است؛ يعني 
يا خريدار مواد اوليه از واحدهاي پيش��ين خود است يا 
فروشنده محصول به واحدهاي پسين خود است. اگر يك 
صنعت در قالب پيوستگي هاي فراز و نشيب يك صنعت 
بررسي شود ما با منابع كمتر مي توانيم مشكالت بيشتري 
را به طور مس��تقيم از بخش توليد حل كنيم و به كمك 
ابزارهاي اعتباري در شبكه بانكي مي توانيم گردش پول 
را تسريع كنيم به نحوي كه مانند خون رساني به اجزاي 
مختلف بدن در صنعت و زنجيره يك فعاليت به تمام آنها 
پول رساني و تامين مالي انجام شود. در اين صورت هزينه 
تامين مالي براي آن خوشه پايين مي آيد و خروج منابع 
هم از شبكه بانكي كمتر خواهد بود كه بسيار كاراتر عمل 
خواهد شد.  بايد از ابزارهاي نوين به جاي پول و سپرده ها 
استفاده كنيم. در شيوه س��نتي سپرده ها جمع آوري و 
سپس صرف پرداخت تسهيالت مي شد يعني بهره اي 
كه روي سپرده ها پرداخت مي كردند از تسهيالت گيرنده 
دريافت مي شد و در نهايت بانك هم مقداري مابه التفاوت 

كارمزد براي خود در نظر مي گرفت.  اما بانك بايد به جاي 
اينكه مستقيما با قسمت تسهيالت كار كند در قسمت 
تعهدات فعال شود. يعني از اوراق ضمانتنامه، ال سي و 
برات و ابزارهاي متعدد ديگري كه در دنيا تجربه شده بايد 
منطق آن را بگيريم ولي اوراق خود را طراحي و استفاده 
كنيم.  با اين اوراق كه قابليت نقل و انتقال هم دارد مي شود 
سرعت گردش پول را باال برد و به عبارتي سرعت گردش 
پول را جانش��ين خود پول كرد. در روش س��نتي منابع 
گران قيمت را جمع مي كرديم و به تس��هيالت گيرنده 

مي داديم كه بر قيمت تمام شده تاثير مي گذاشت. 

اما اگر از طريق اوراق عمليات تامين مالي انجام شود 
كارمزد و بهره اي كه در قيمت تمام شده كاالها ايجاد 
مي شود بسيار كمتر خواهد بود و سرعت گردش پول 
هم بيشتر خواهد شد.  به عبارت ديگر اگر بتوانيم در 
ترازنامه بانك ها يك سياست گذاري را دنبال كنيم 
كه به جاي اينكه از اقالم باالي خط ترازنامه استفاده 
كني��م از اقالم زي��ر خط يعني تعه��دات و ابزارهاي 
مرتبط با اين تعهدات استفاده كنيم اين تامين مالي 
زنجيره اي خيلي بهتر و كاراتر انجام مي شود و اصابت 

به هدف در حمايت از توليد را مي تواند محقق كند.

محمدرضا رنجبر فالح

كارشناس اقتصادي



گروه بازار سرمايه|
شاخص كل بازار سرمايه روزهاي خوبي را پشت سر 
مي گذارد و در شش روز ابتدايي سال 1401 توانسته 
بازدهي بي��ش از هفت درصدي را ثبت كند. به گفته 
كارشناسان، بورس تا ميانه هاي تابستان روند صعودي 
بس��يار خوبي خواهد داش��ت و پس از آن به صورت 

متعادل دنبال مي شود.
برخي از فعاالن بازار عقيده دارند كه برجام و قيمت هاي 

جهاني بيشترين تاثير را روي معامالت بازار دارد. 

    برجام چگونه بر بورس اثرگذار است؟
عليرضا تاج بر، كارش��ناس بازار سرمايه مي گويد: در 
ايران بيش از يك دهه تحريم هاي س��فت و س��خت 
را گذرانده ايم كه به منفي ش��دن نرخ ورود س��رمايه 
به كش��ور و منفي شدن نرخ رش��د اقتصادي منجر 

شده  است. 
او در ادامه با بيان اينكه بايد توجه داشت كه اينها فقط 
يك عدد يا يك شاخص نيستند، گفته است: اينها در 
فروش شركت ها، در استهالك شان، در صادرات، در 
نرخ بيكاري، در تورم، ضريب جيني و ... اثرگذاش��ته 

است.
وي ادامه مي دهد: حاال اقتصاد ما پايه هاي پوسيده اي 
دارد كه براي ترميم آن بايد ارتباط با جامعه بين الملل 
حاصل شود. بنابراين برجام نه تنها براي بورس بلكه 
براي تمام اركان اقتصاد مفيد خواهد بود؛ حتي اگر در 
حداقل ها به تفاهم برسد. چراكه اگر حداقل گشايشي 
حاصل شود و اندك ورودي سرمايه به كشور مي تواند 
خون تازه اي به اقتصاد بدهد و به تبع آن براي بورس 

هم اتفاق مباركي رخ خواهد داد.
به گفته تاج بر، بايد توجه داشت بسياري از شركت هاي 
صادركننده ما با هزينه باال صادرات را انجام مي دهند 
 و تحريم ها را دور مي زنند. به طور مثال ش��ركت هاي 
اوره ساز با پرداخت نرخ هاي بسيار بااليي به بازاريابشان 
ب��راي دور زدن تحريم ه��ا موف��ق به ص��ادرات اوره 
مي شوند، به طوري كه اين شركت ها با نرخ هايي حدود 
نصف قيمت هاي جهاني اين محصول سودشناسايي 
مي كنند. يا اينكه بسياري از شركت ها تجهيزاتشان 
فرسوده است كه براي تعمير و نوسازي اين تجهيزات 
به رفع تحريم ها نياز دارند. بسياري از طرح هاي توسعه 
و پروژه هاي كشور خوابيده و شركت هاي خارجي با ما 

همكاري نمي كنند.
وي در پايان تاكيد مي كند: بنابراين اندك گشايشي 
مي تواند به ورود س��رمايه، تجهيزات، نوسازي، ورود 
نقدينگي، مهارت و .... منجر  ش��ود كه در بسياري از 

صنايع بورسي ما اثرگذار خواهد بود.

    بازارهاي جهاني و بورس
بازار جهاني نيز پس از برجام بيش��ترين تاثير را روي 
معامالت ب��ورس دارد. با تغيي��ر قيمت هاي جهاني 
مي توان انتظار رش��د يا افت برخي از صنايع يا سهام 

خاص را داشت.
رضا جعفري، كارش��ناس بازار س��رمايه دراين باره 
مي گويد: بازار جهاني همواره مولفه اي بسيار اثرگذار 
بر بازار س��رمايه ايران بوده است و س��ال 1401 نيز 
از اين موضوع مس��تثني نيس��ت. به خصوص اينكه 
موضوع برجام تا ح��دود زيادي در روزها و هفته هاي 
پاياني س��ال 1400 تعيين  تكليف ش��د. به محض 
اينكه عاملي مثل روسيه تمايلي براي حركت كردن 
در فضايي مثبت به س��مت توافق از خود نشان نداد، 
همه چيز با س��كوت مواجه شد. وي اضافه مي كند: از 
سوي ديگر در كل دوره دو ساله ركود اخير در جهان 

همه چيز ب��ه تصميمات ف��درال رزرو مربوط بود. در 
واقع سياس��ت هاي انقباضي و انبساطي اين بانك بر 
نرخ كاموديتي ها در بازاره��اي جهاني اثرگذار بود و 
بازار سرمايه  ايران نيز از اين تغييرات تاثير مي گرفته 
اس��ت. به نظر من عوامل و متغيرهاي داخلي تحت 
تاثير متغيرهاي خارجي و بين المللي عمل مي كنند.

     مسير شاخص امسال تغيير مي كند؟
بازدهي بورس در س��ال 1400 به سختي به حدود ۵ 
درصد مي رس��يد. با اين حال اغلب فعاالن بورسي در 
گفت وگو با رسانه ها و در صفحات مجازي خود اعالم 
كرده ان��د كه احتماال بازدهي بورس امس��ال به بيش 
از 20 درصد مي رس��د. فردين آقابزرگي، كارشناس 
بورس كه پيش بيني مي كند بازدهي بورس در سال 
1401 بيش��تر از ۳0 درصد باشد، در اين خصوص به 
بورسان مي گويد: اگر فرض كنيم شرايط پارامترهاي 
موثر در بازار سرمايه به همين ترتيبي كه االن هست 
ادامه يابد، يعني جنگ اوكراين و روسيه به كشورهاي 
ديگر ورود نكند، نرخ بهره به ميزان فعلي باقي بماند، 
اوراق به ترتيب آخر سال 1400 كم منتشر شود، حجم 
نقدينگي با همين سرعت كنوني رشد كند و... از نظر 
من به دليل عقب ماندن بورس از س��اير كاالها چون، 
طال، مسكن، ارز و ديگر بازارهاي سرمايه اي، در سال 

پيش رو بازار سرمايه رشد خواهد كرد.
به گفته اين كارش��ناس بازار س��رمايه عقب ماندگي 
بورس در 1400 به دنبال ناهنجاري ها در س��ال ۹۹ 
رخ داد. به اين معناكه بدبيني به بازار سرمايه با شدتي 
رشد كرد كه اصالحات و تعديالت قابل توجه در سود 
عملكرد شركت ها و صنايع تنها به اصالح P/Eها منجر 
 شد. او با تاكيد بر اين نكات مي افزايد: بنابراين من فكر 
مي كنم در س��ال 1401 تنها حدود 1۵ تا 20 درصد 
بازار سرمايه در جبران عقب ماندگي در سال 1400 

رشد خواهد كرد.
آقابزرگ��ي در ادامه با بيان اينكه ع��الوه بر اين اصالح، 
من فكر مي كنم بورس از ساير بازارها بازدهي بيشتري 
خواهد داشت، افزود: تحليل هاي تكنيكال نشان مي دهد 

كه در ميان مدت و بلندمدت بازدهي بورس بيشتر است. 
هم آثار تورم را كه قطعا در سال 1401 خواهيم داشت در 
قيمت محصوالت شركت ها خود را نشان خواهد داد و در 
سود و زيان آنها اثرگذار خواهد بود. از اين رو بازار سهام 

نسبت به ديگر بازارها پيش رو خواهد بود.

    رشد صادرات به كمك بورس مي آيد؟
علي سنگينيان كه انتظار بازدهي 20 تا ۳0 درصدي 
بورس را در سال 1401 دارد در اين خصوص مي گويد: 
به دليل انتظار بهبود قابل توجه تراز تجاري كشور در 
س��ال آينده رش��د چنداني را براي قيمت ارز در سال 
آينده نمي بينم اما با توجه به بحران اوكراين باال ماندن 
قيمت انرژي و م��واد غذايي و برخي از كاموديتي ها را 
عامل رشد بازار مي دانم. محمد رضايي، كارشناس بازار 
سرمايه پيش بيني مي كند بورس در سال 1401 بين 
10 تا 20 درصد بازدهي داش��ته باشد، نظري مخالف 
اين پيش بيني نظر دارد و به بورسان مي گويد: به اعتقاد 
من بازدهي بورس در سال 1401 سه منشأ اصلي دارد. 
اول رشد واقعي سود شركت ها دوم، تورم و سوم رشد 
نس��بت قيمت به درآمد بازار.به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه، براي س��ال آينده قيمت كاموديتي ها و 
كاالهاي اساسي در بازارهاي جهاني حدود 10 تا 20 
درصد پايين تر از قيمت هاي اواخر سال 1400 خواهد 
بود كه باعث مي شود سود دالري بازار حداقل 10 درصد 
كاهش پيدا كند.او در ادامه اضافه مي كند: از سوي ديگر 
من پيش بيني مي كنم تورم نقطه به نقطه آخر سال 
1401 حداكثر ۳0 درصد باشد، نسبت قيمت به درآمد 
را بدون تغيير مي بينم. مجموع اي��ن موارد، بازدهي 

شاخص كل را بين 10 تا 20 درصد قرار مي دهد.

    در تابستان بورس بيشترين بازدهي را 
ثبت خواهد كرد؟

پيمان حدادي كه معتقد اس��ت در فصل تابس��تان 
بورس بيشترين بازدهي خود را ثبت خواهد كرد به 
بورسان مي گويد: من فكر مي كنم كه رشد قيمت ها 
در بازارهاي جهاني ادامه دار خواهد بود و تاثيرش را 

در صورت هاي مالي سه ماهه اول سال 1401 نشان 
خواه��د داد اين صورت هاي مال��ي عمدتا در تيرماه 
منتشر مي شوند و از اين رو من فكر مي كنم در فصل 
مجامع و بعد از آن شاهد رشد خوبي در بازار سرمايه 
باش��يم. به گفته حدادي، از س��وي ديگر بايد توجه 
داشت كه اگر توافق جهاني بين ايران، غرب، روسيه و 
چين انجام شود، اجراي آن چندماهي زمان نياز دارد 
و آثارش را در تابستان خواهيم داشت.اين كارشناس 
بازار سرمايه در ادامه افزود: عامل ديگر اينكه من فكر 
مي كنم در 6-۵ ماه آين��ده همه بازارهاي موازي در 
ركود خواهند بود و اين عاملي مي شود كه نقدينگي 

راهي بازار سرمايه شود.

    چرا فصل بهار
 انتخاب ديگر كارشناسان بازار سرمايه بود؟

علي صالحي، ديگر كارشناس بازار سرمايه كه فصل 
بهار را به عنوان پربازده ترين فصل س��ال براي بازار 
سرمايه انتخاب كرده است مي گويد: من فكر مي كنم 
كه گزارش هاي فصل زمس��تان ش��ركت ها گزارش 
خوبي خواهد بود و سودهاي خوبي شناسايي خواهند 
كرد و اين مساله خود را در معامالت فصل بهار نشان 
خواه��د داد.اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادامه 
افزود: اما به دليل مس��ائلي چون اصالح قيمت هاي 
حامل هاي انرژي، سودآوري شركت ها در فصل هاي 
بعد ادامه نخواهد داش��ت. از طرف ديگر تاثير رشد 
قيمت هاي جهاني بر س��ودآوري شركت ها خودش 
را در گزارش هاي سه ماه پاياني 1400 نشان خواهد 
داد و ما تاثيرش را در فصل بهار بازار سرمايه خواهيم 
ديد. از اين رو به نظرم باالترين رقم شاخص در فصل 
بهار خواهد بود.وي با بيان اينكه بعد از فصل بهار نه 
اينكه بازار بريزد اما نوس��اني و با تكيه بر تك سهم ها 
خواهد بود، افزود: چراك��ه موج اعتماد مردم به بازار 
سرمايه به راحتي باز نخواهد گشت. البته اگر اتفاقي 
چون تواف��ق رخ دهد كه دولت براي كس��ب درآمد 
دست خود را از جيب شركت ها خارج كند، مي تواند 

اين روند بازگردد.
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سرمايه گذاري غيرمستقيم
عامل عمق در بورس

كامران رحيمي، كارش��ناس اقتص��ادي مي گويد: 
يكي از علل آس��يب س��هامداران حقيقي در سال 
1۳۹۹ و 1400        ، ورود مس��تقيم آنه��ا ب��ه بورس و 
سرمايه        گذاري هيجاني در اين بازار بود.وي با اشاره 
به مزيت هاي س��رمايه گذاري غيرمستقيم در بازار 
 سرمايه از طريق صندوق ها با درآمد ثابت ادامه داد: 
سرمايه         گذاري غيرمستقيم و با رويكرد بلندمدت از 
سوي سهامداران حقيقي مي تواند بازار با ثبات و با 
عمق بيشتري را رقم بزند.رحيمي تاكيد كرد: ورود 
سرمايه به بازار س��رمايه از طريق نهادها و ابزارهاي 
حرفه         اي منجر به تخصيص بهتر منابع در بازار و مانع 
از ضرر و زيان قابل  توجه سرمايه         گذاران غيرحرفه اي 
خواهد شد. همچنين رويكرد بلندمدت نيز اثرات 
مقطعي و هيجاني در بازار را كنترل و ضررهاي ناشي 
از رفتارهاي هيجاني در بازار را به حداقل مي رساند.

اما نكته قابل توجه كه سرمايه گذاري غيرمستقيم 
در بورس را درس��ال 1401 بسيار جذاب مي كند، 
به مساله ماليات ستاني از س��ود اين صندوق ها بر 
مي گردد. صفحه روابط  عمومي س��ازمان بورس در 
توييتر در اين خصوص نوشت: »با توجه به ابهامات 
در مورد آثار مالياتي ناش��ي از بند )ر( تبصره 6 ماده 
واحده بودجه 1401 بر صندوق هاي سرمايه گذاري، 
سازمان بورس پيگير اظهارنظر صريح سازمان امور 
مالياتي كشور شد. مطابق پاسخ سازمان امور مالياتي، 
سود س��پرده بانكي صندوق هاي س��رمايه       گذاري 
مشمول ماليات نخواهد شد. «بسياري از كارشناسان 
بازار سرمايه اين تصميم سازمان بورس و سازمان امور 
مالياتي در زمينه رونق صندوق هاي سرمايه گذاري 
را بسيار مهم دانسته و اين موضوع را مزيت بزرگي 
براي صندوق هاي س��رمايه گذاري عنوان كرده اند.

صندوق هاي سرمايه گذاري يا صندوق ها با درآمد 
ثابت با استفاده از مديران و كارشناسان متخصص، 
اقدام به خريد و فروش سهام در چارچوب مقررات 
بازار سرمايه مي كنند. سبد سهام متنوع با كاهش 
ريسك ويژگي اصلي ش��يوه سرمايه گذاري در اين 
صندوق هاست كه در اختيار س��رمايه گذاران قرار 
مي گيرد.بسته به ميزان ريسك پذيري سهامداران، 
آنه��ا مي توانن��د صندوق هاي��ي با ب��ازده باالتر در 
دوره ه��اي زماني كوتاه م��دت و بلندمدت انتخاب 
كرده و اين مساله مي تواند منجر به كاهش ريسك 
س��رمايه گذاران در كنار كس��ب بازده مناس��ب و 
حتي بيشتر از شاخص نيز ش��ود.در عين حال اين 
صندوق ها يك مزيت وي��ژه دارند. قابليت صدور و 
ابطال واحدهاي س��رمايه گذاري اين صندوق ها، 
اين امكان را براي سرمايه گذاران فراهم مي سازد 
تا در هر زمان كه مايل به خريد باشند، بدون توجه 
به عرضه و تقاضايي كه براي آن صندوق وجود دارد 
به قيمت خالص ارزش روز دارايي ها اقدام به خريد 
كنند و در زماني كه مي خواهند واحدهاي خود را 
بفروش��ند، بدون نگراني و دغدغ��ه از صف فروش 
بتوانند واحدهاي صن��دوق خود را با ابطال كردن 
واحدهاي صندوق سرمايه گذاري، به فروش رسانده 
و وجه خود را ظرف چند روز كاري دريافت كنند.

بس��ياري از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك 
ام��كان صدور و ابط��ال آنالين دارند و ل��ذا نياز به 
مراجعه هاي حضوري كاهش يافته است. در عين 
حال براي افراد ت��ازه وارد در صورتي كه صندوق 
سرمايه گذاري س��هامي قابل معامله را خريداري 
مي كنند، اين نكت��ه بايد مد نظر قرار گيرد كه اين 
صندوق ها داراي ريسك قيمت هستند و در دوره 
رونق بازار باالتر از خالص ارزش روز دارايي هاي شان 
معامله مي شوند و در روزهاي ركود بازار با قيمتي 
پايين تر از ارزش روز دارايي  ها معامله مي شوند كه 
نشان دهنده ضعف بازارگرداني آنها بوده و ريسك 

بيشتري را به سرمايه  گذاران خود وارد مي سازند.

تامين مالي سهامداران شركت هاي 
هلدينگ از اوراق اجاره

مجيد پي��ره، دبير كميته فقهي س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار اظهار كرد: در اين جلسه، تامين مالي 
براي شركت هايي كه سهام شركت هاي هلدينگ را 
در اختيار دارند، بررسي و به جمع بندي رسيد.پيره 
بابيان اينكه اوراق اجاره مبتني بر سهام، چند سالي 
است كه در بازار سرمايه به مرحله اجرا رسيده است، 
تصريح كرد: شركت هايي كه سهام در اختيار دارند با 
رعايت مصوبات مربوطه اين امكان را دارند كه سهم 
خود را بفروش��ند و منافع آن سهم را در قالب عقد 
اجاره به شرط تمديد در اختيار بگيرند.او در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا سهام يك مال قابل اجاره است، 
گفت: اين موضوع در كميته فقهي بررس��ي شده 
است و كميته در نهايت به اين جمع بندي رسيد كه 
سهام شركت هايي كه در آن شركت ها دارايي هاي 
قابل اجاره )مانند ساختمان، ماشين آالت، زمين( 
نسبت به دارايي هاي غير قابل اجاره )مانند وجه نقد، 
مطالبات( غلبه داش��ته باشد، سهام اين شركت ها 
مي توانند به عنوان موضوع عقد اجاره قرار بگيرند؛ 
دارنده اين سهام از محل فروش آن و اجاره به شرط 
تمليك مي تواند به تامين مالي بپردازد.دبير كميته 
فقهي سازمان بورس افزود: بنابراين، هر سهمي را 
نمي توان موضوع عقد اجاره قرار داد و تنها س��هام 
ش��ركت هاي خاصي مي توانند موضوع عقد اجاره 
قرار بگيرند.او در پاسخ به اين پرسش كه نظر كميته 
تخصصي فقهي در خصوص اجاره دادن سهام يك 
شركت هلدينگ كه شركت هاي مختلفي را تحت 
تملك خود دارد چيست، اذعان كرد: كميته فقهي 
در س��ه جلس��ه، بحث مفصلي در ارتباط با سهام 
شركت هاي هلدينگ و اجاره دادن آنها داشت. اين 
موضوع با قيد فوري��ت در كميته فقهي با توجه به 
ضرورتي كه مساله تامين مالي از محل تامين مالي 
حاصل از انتشار اوراق اجاره يكي از بنگاه هاي مهم 

اقتصادي در كشور دارد، مطرح شد.

فروش سهام عدالت متوقف شد
فارس| پيم��ان حدادي، دس��تيار ويژه رييس 
س��ازمان بورس در مورد ام��كان خريد و فروش 
س��هام عدالت افزود: با توجه به اينكه براس��اس 
مصوبه ش��وراي عالي بورس در اس��فندماه سال 
گذشته، به خاطر واريز سود نقدي سهام عدالت، 
نماد شركت هاي س��رمايه گذاري استاني سهام 
عدالت بس��ته ش��د، بعد از آن مقرر شد نماد اين 
ش��ركت ها تا زمان اص��الح آيين نام��ه اجرايي 
آزادسازي س��هام عدالت، متوقف بماند. البته بر 
اساس دس��تورالعمل اجرايي افش��اي اطالعات 
شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس، با توجه 
به اتمام زمان تعليق نماد معامالتي شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني، نماد شركت هاي مذبور 

متوقف مي شد.
وي همچني��ن گفت: اص��الح آيين نامه اجرايي 
آزاد س��ازي س��هام عدالت در جلس��ات شوراي 
عالي بورس ش��روع ش��ده اس��ت كه در س��ال 
گذش��ته كارگروهي ذيل ش��وراي عالي بورس 
متش��كل از تمام نهادها و س��ازمان هاي مرتبط، 
 كار بررس��ي و اصالح آيين نامه را در دستور كار

 قرار داده اند.
اين كارگروه پيشنهادهاي اصالحي براي اصالح 
آيين نامه اجرايي آزاد س��ازي س��هام عدالت به 
شوراي عالي ش��روع بورس ارايه كردند كه اتفاقا 
برخي از اين پيش��نهادها نيز به تصويب رس��يد. 
از جمله اين پيش��نهادها اين اس��ت كه يك نفر 
داراي صالحيت توس��ط كارگروهي متشكل از 
كانون هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت، 
عض��و حقيقي ش��وراي عالي ب��ورس و نماينده 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، به عنوان نماينده 
س��هامداران روش غير مستقيم س��هام عدالت 
براي ش��ركت در مجامع عمومي ش��ركت هاي 
س��رمايه پذير انتخاب مي كند ك��ه آن نماينده 
مي تواند در همه مجامع به نمايندگي سهامداران 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت 

مشاركت كند.
دستيار ويژه رييس سازمان بورس درباره اينكه 
چه ميزان از س��هامداران عدالت اقدام به فروش 
سهام خود كرده اند، گفت: در روش غيرمستقيم 
كه س��هامداران عدالت س��هامدار شركت هاي 
اس��تاني ش��ده اند، در صورتي كه نم��اد آنها باز 
ش��ود مي توانند س��هام خود را در ش��ركت هاي 
اس��تاني خري��د و فروش كنن��د، ام��ا در روش 
مديريت مس��تقيم كه ح��دود 1۹ ميليون نفر از 
كل س��هامداران عدالت روش مديريت مستقيم 
را انتخاب كردند، در س��ال ۹۹ ابتدا ۳0 درصد و 
بعد 60 درصد اين س��هام قابليت خريد و فروش 
داشت كه در آن زمان تا پاييز ۹۹ حدود ۳ ميليون 
نفر از سهامداران عدالت در روش مستقيم اقدام 
به فروش ۳0 درصد يا 60 درصد از س��هام خود 
كردند، اما با توجه به روند ريزشي بازار و كاهش 
ارزش پرتفوي سهان عدالت، خريد و فروش سهام 

عدالت متوقف شد.
به گفت��ه وي، در آن زمان فروش س��هام عدالت 
يكي از عوامل تش��ديد كننده در ريزش بازار بود 
و به عنوان پاشنه آشيل به شمار مي رفت و براي 
جلوگي��ري از زيان س��هامداران، خريد و فروش 

سهام عدالت متوقف شد.
حدادي اين را هم گفت: قرار ش��د تصميم گيري 
در مورد آزادس��ازي س��هام عدالت به ش��رطي 
باش��د كه اواًل بازار از نظر حجم و قيمت سهام و 
معامالت متعادل ش��ود. ثاني��ًا آيين نامه اجرايي 
س��هام عدالت چه براي روش مديريت مستقيم 
يا روش غيرمس��تقيم اصالح ش��ود و همچنين 
چگونگي برگزاري مجامع ش��ركت هاي استاني 

سهام عدالت مشخص شود.
دستيار ويژه رييس سازمان بورس در مورد اينكه 
چگونه ممكن است مجامع استاني سهام عدالت 
با حض��ور چندصد هزار نفر برگزار ش��ود، گفت: 
طبق دس��تورالعمل آيين نام��ه اجرايي، مجامع 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت 
بايد به صورت الكترونيكي برگزار شود و كساني 
كه در سامانه س��جام ثبت نام كرده اند مي توانند 
به صورت غيرحضوري و الكترونيكي در مجامع 
شركت كنند و رأي بدهند، اما مشكل اين است 
كه در اساسنامه س��هام عدالت، برگزاري مجمع 
الكترونيكي قيد نش��ده اس��ت و ب��ه خاطر اين 
مغايرت، در برخي از اس��تان ها دادس��تان هاي 
استاني در سال ۹۹ و 1400 مانع برگزاري مجامع 

استاني شدند.
 ب��ه هر ح��ال اين م��وارد بايد در ش��وراي عالي 
بورس بررس��ي و درصورت نياز، اصالح ش��ود و 
بع��د از اصالح آيين نامه، مجامع اس��تاني برگزار 
ش��ود كه پس از آن مي توان انتظار داش��ت نماد 
 شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت در بازار

 باز شود.
وي گفت: براس��اس اصالحيه آيين نامه اجرايي 
ش��ركت هاي س��رمايه گذاري ك��ه در كدال هم 
منتشر ش��ده، اگر ش��ركت هاي س��رمايه پذير 
س��هام عدالت قرار بر افزايش س��رمايه از محل 
مطالب��ات ح��ال ش��ده داش��ته باش��ند، ابتدا 
بايد س��ود خود را به افزايش س��رمايه ش��ركت 
اختصاص دهند و بقيه س��ود را از طريق شركت 
س��پرده گذاري بين س��هامداران عدالت توزيع 
كنند كه اين مهم س��ال گذشته اتفاق افتاد. اين 
مس��اله به خاطر اين اس��ت كه درص��د مالكيت 
 س��هامداران عدالت در شركت هاي سرمايه پذير 

حفظ شود.
وي تأكيد ك��رد: اف��راد جديدي كه ب��ه عنوان 
نماينده جهت هيات مديره كانون ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري اس��تاني معرفي مي ش��وند بايد 
توس��ط س��ازمان ب��ورس، صالحي��ت عمومي، 

حرفه اي و تخصصي آنها احراز شود.

»تعادل«بررسيميكند

بورستاچهزمانيصعوديميماند؟

شاخص كل بورس صعودي ماند
ش��اخص كل بازار بورس تهران ديروز دوشنبه، ١۵ 
فروردين م��اه با 6 ه��زار و ۸6۸ واح��د افزايش، در 
ارتفاع يك  ميلي��ون و 46۸ هزار واحدي قرار گرفت. 
در معامالت امروز بازار س��هام )ب��ورس و فرابورس( 
بيش از 22 ميليارد و 1۸۹ ميليون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 101 هزار و ۵۵0 ميليارد ريال 

معامله شد.
در ادامه معامالت بورس تهران، بيش از 1۵ ميليارد و 
1۸۹ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۷6 هزار و 14۵ ميليارد ريال و در ۷4۵ هزار و ۸2 نوبت 
معامله شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۵6۳ 
واحد افزايش به ۳۷۳ هزار و 26۷ واحد و ش��اخص 
قيم��ت )هم وزن( با ۳۵1 واحد رش��د به 2۳2 هزار و 
6۳۷ واحد رسيد. ش��اخص بازار اول، ۹  هزار و 44۸ 
واحد و شاخص بازار دوم، 1۷۷ واحد افزايش داشتند.

ع��الوه بر اين در بين همه نمادها، نماد فوالد مباركه 
اصفهان با نم��اد »فوالد« با يك ه��زارو 4۷1 واحد، 
پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با يك هزار و 1۵۵ 
واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با يك 
هزار و 4۵ واحد، پااليش نفت تهران با نماد »شتران« 
با ۸10 واحد و گروه مپنا با نماد »رمپنا« با ۷1۳ واحد 

با تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل ملي صنايع مس اي��ران با نماد »فملي« با 
۸0۳ واحد، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« با ۷2۷ 
واحد، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد 
»شس��تا« با 6۹۸ واحد، معدني و صنعتي گل گهر با 
نماد »كگل« با ۳۵1 واحد و شركت سرمايه گذاري 
غدي��ر با نماد »وغدير« ب��ا 2۷1 واحد تاثير منفي بر 
شاخص بورس داش��تند.بر پايه اين گزارش، در اين 
روز ش��ركت ايران خودرو با نماد »خودرو«، شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شس��تا«، 

س��ايپا با نماد »خس��اپا«، پااليش نف��ت اصفهان با 
نماد »شپنا«، پااليش نفت تهران با نماد »شتران«، 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« و پااليش نفت 
بندرعباس با نماد »شبندر« در نمادهاي پرتراكنش 
قرار داش��تند. گروه خودرو ه��م در معامالت ديروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه چهار ميليارد و ۹4۵ ميليون برگه سهم به ارزش 

12 هزار و 11۹ ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز دوش��نبه بي��ش از ۵6 واحد 
افزايش داش��ت و به ١٩ هزار و 6۹0 واحد رسيد. در 
اين بازار 6 ميليارد و ۹۹۷ ميليون برگه سهم و اوراق 
مالي به ارزش 2۵ هزار و 40۵ ميليارد ريال داد و ستد 
ش��د، تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بيش از 

۳16 هزار و ۸۸4 نوبت بود.
نمادهاي س��نگ آهن گهرزمين با نم��اد »كگهر«، 
شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، گروه توسعه 
مالي مهر آيندگان با نم��اد »ومهان«، پااليش نفت 
شيراز با نماد »شراز«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز« و فرابورس ايران با نماد »فرابورس« با تاثير 

مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.
همچنين پتروش��يمي زاگرس با نم��اد »زاگرس«، 
پليمر آريا ساس��ول ب��ا نماد »آري��ا«، صنعتي مينو 
ب��ا نماد »غصينو«، پتروش��يمي تندگوي��ان با نماد 
»ش��گويا«، بيمه سامان با نماد »بس��اما« و شركت 
سرمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا« تاثير منفي 
بر ش��اخص فرابورس داش��تند.در معامالت بورس 
ديروز حقوقي ها حدود 2۷0ميليارد تومان وارد بازار 
س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد هفت هزار و 
۳۵0ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي 1۸درصد 

يعني هزار و ۳10ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدشان چهار درصد از كل معامالت شد.بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه 
»فلزات اساسي«، »محصوالت شيميايي« و »خودرو 
و س��اخت قطعات« رقم خورد در حال��ي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« و »بانك ها 
و موسسات اعتباري« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه 
نم��اد »فملي«، »فوالد« و »نوري« لقب بيش��ترين 
افزايش س��هام حقوقي را به خ��ود اختصاص دادند، 
توجه حقيقي ها نيز بيش��تر به »شپنا«، »وبصادر« و 

»تملت« معطوف بود.
مالكيت حقوقي در تركيب سهامداري شركت ملي 
صنايع  مس  ايران  معادل 6۸ميليارد تومان افزايش 
يافت و از س��وي ديگر س��هامداران حقيقي پااليش 
نفت اصفهان با برتري 1۳0ميلي��ارد توماني ابتكار 
عمل را در دس��ت گرفتند. در اين روز افزايش سهام 
حقيقي ها در ۵۳نماد و افزايش س��هام حقوقي ها در 
104نم��اد به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه 
جمع تغيير مالكيت دس��ته اول ۳20ميليارد تومان 

و تغيير مالكيت دسته دوم ۵60ميليارد تومان بود.

    رشد افسارگسيخته شاخص
با نگاهي ب��ه تابلوهاي بورس ته��ران متوجه اتفاق 
بس��يار مهمي خواهيم ش��د كه باعث تقويت اميد 
در دل س��هامداراني كه عطاي ب��ورس را به لقايش 
بخشيده بودند ش��ده اس��ت؛ ارزش معامالت خرد 
بورس و فرابورس در حالي از مرز هفت هزار ميليارد 
تومان گذر كرده كه از روز 11 مهرماه 1400 به اين 

سو چنين ركوردي به ثبت نرسيده بود.
اين اتفاق ك��ه باعث ايج��اد امي��دواري در محافل 
بورسي ش��ده يكي از سيگنال هايي است كه همواره 

كارشناس��ان بر آن تاكي��د ك��رده و آن را به عنوان 
نش��انه اي از كام بك بورس ي��اد مي كردند. به نحوي 
ك��ه تحليلگران مرز 6 ه��زار ميلي��ارد توماني براي 
ارزش معامالت را به عنوان س��دي مي دانستند كه 
در صورت شكستن آن، مي توان به رونق گرفتن بازار 
اميد دوچنداني داشت.در هر حال اين اتفاق امروز در 
بازار رخ داد و با نگاهي به شبكه هاي اجتماعي به نظر 
مي رسد كه ثبت اين ركورد جديد توانسته بورسي ها 
را خوشحال تر از هر زمان ديگري در 6 ماه اخير كند. 
هرچند كه برخي از كارشناسان اعتقاد دارند با توجه 
به خروج پ��ول حقيقي، نمي توان ب��ه جهش ارزش 
معامالت دل بس��ت چرا كه هر آن ممكن است بازار 
وارد فاز هيجاني جديدي شود و اين هيمنه پوشالي 
بورس در سال جديد به يك باره فرو ريخته و نقشه هاي 

سهامداران حقيقي را نقش بر آب كند.

   پرداخت سود از سجام 
مدي��ر نظارت بر ناش��ران س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار با ارس��ال نامه اي به تمامي ناشران ثبت شده 
و موسسات حسابرسي معتمد اين سازمان از الزامي 
ش��دن پرداخت سود س��هام از طريق سامانه سجام 
در سال جاري خبر داد. بر اس��اس اين نامه، تمامي 
ناشرين ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در 
راستاي تسهيل امور سهامداران موظف شدند سود 
تقسيمي مصوب مجمع عمومي را با همكاري شركت 
سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه از طريق سامانه 
جامع اطالعات مش��تريان )س��جام( به سهامداران 
پرداخت كنند. براين اس��اس، مدي��ران متخلف از 
اجراي اين حكم با شكايت سازمان بورس به انفصال از 
خدمت در دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي سهامي 

عام به مدت شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه بازنشس��تگان هواپيمايي اي��ران از انتقال 
صندوق بازنشس��تگي »هما« به صندوق بازنشستگي 
كش��وري ابراز نارضايتي كرده اند، سرپرست هواپيمايي 
جمهوري اسالمي ايران از تهيه دستورالعمل انتقال اين 
صندوق بازنشس��تگي به صندوق بازنشستگي كشوري 
خبر داد. طي س��ال هاي اخير، انج��ام تعهدات صندوق 
بازنشستگي »هما« به بازنشستگان مشترك اين صندوق 
بيمه اي با مشكالت متعددي مواجه شده و از همين رو، 
تعهداتي نظير پرداخت حقوق مستمري ماهانه با تاخير 
انجام شده است. از همين رو، در اين مدت، بازنشستگان 
صندوق »هما« با برگزاري تجمع و نامه نگاري با مسووالن 
تالش داش��ته اند تا ش��يوه مديريت و اداره اين صندوق 
سامان يابد، غافل از اينكه مشكالت صندوق هاي بيمه اي 
كشور فراتر از وضعيت كنوني آنها است و ريشه در مسائل 
ديگري دارد. مسووالن اما راه ديگري را در پيش گرفته اند 
و درصدند تا صندوق بازنشس��تگي هم��ا را به صندوق 

كشوري منتقل كنند.
به گزارش »تعادل«، بحران صندوق هاي بازنشستگي، 
يكي از چالش هاي اقتصادي كشور به شمار مي رود و طي 
سال هاي اخير بارها و بارها از سوي اقتصاددانان برجسته 
كشور نس��بت به بروز اين بحران هشدار داده شده است. 
»نسبت پشتيباني« يا »تعداد جمعيت بيمه شدگان به 
تعداد جمعيت مستمري بگيران« شاخص كليدي در همه 
صندوق هاي بازنشستگي به شمار مي رود. اين شاخص 
نش��ان دهنده ميزان ورودي منابع مالي به صندوق هاي 
بيمه اي و همچنين ميزان خروجي مناب��ع مالي از اين 
صندوق ها به ش��مار مي رود. از اين رو، هر چقدر نسبت 
تعداد بيمه شدگان )بيمه پردازان( به تعداد بازنشستگان 
)دريافت كنندگان مستمري( بيشتر شود، وضعيت منابع 
مالي صندوق بيمه اي در شرايط مطلوب تري قرار دارد. 
اين نسبت اما در اغلب صندوق هاي بيمه اي كشور از جمله 
س��ازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ ترين صندوق 
بيمه اي و همچنين صندوق بازنشستگي كشوري به عنوان 
دومين صندوق بيمه اي كشور در وضعيت نامطلوبي قرار 
دارد. نسبت پشتيباني مطلوب نظام بازنشستگي بين ۶ 
تا ۷ و حداقل اين نسبت براي جلوگيري از ورشكستگي 
صندوق ها، ۳ اس��ت. براي مثال، اگ��ر ۲۵ درصد حقوق 
يك كارمند به حق بيم��ه اختصاص يابد و دريافتي يك 
بازنشس��ته ۷۵ درصد حقوق يك كارمند باشد، بايد به 
ازاي هر بازنشس��ته بيش از سه نفر حق بيمه بپردازند تا 
بتوان پس از كسر دس��تمزد كاركنان صندوق، مقرري 

وي را پرداخت كرد.
بر اساس برخي آمارها، سازمان تامين اجتماعي در سال 
۹۸، ۱۴.۳ ميليون بيمه شده اصلي و ۴ ميليون مستمري 
بگير داشته است. بنابراين نسبت پشتيباني اين سازمان 
۳.۶ اس��ت كه نزديك به حداقل نسبت پشتيباني براي 
عدم ورشكستگي يك س��ازمان بيمه اي است. صندوق 
بازنشستگي كشوري نيز در سال ۹۸، يك ميليون بيمه 
شده اصلي )شاغل كسورپرداز( و ۱.۶ ميليون بازنشسته 
داشته اس��ت. بنابراين نسبت پشتيباني اين صندوق در 
اين سال ۰.۶۴ است كه نشان دهنده وضعيت فوق بحراني 
آن است. هم اكنون بخش عمده هزينه تعهدات صندوق 
بازنشستگي كشوري توس��ط دولت و از بودجه عمومي 
پرداخت مي ش��ود. از اين رو، به نظر مي رس��د كه انتقال 
صندوق بازنشس��تگي »هما« به صندوق بازنشستگي 

كشوري منجر به رفع مشكالت بازنشستگان اين صندوق 
نخواهد شد. آنگونه كه خبرگزاري مهر گزارش كرده است، 
بر اساس بند »ز« تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار است 
صندوق بازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 

به صندوق بازنشستگي كشوري منتقل شود.
متن كامل اين بند از قانون بودجه امسال به اين شرح است: 
موسسه صندوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان شركت 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران »هما« با كليه وظايف، 
اختيارات، تعهدات و دارايي ه��ا از جمله اموال منقول و 
غيرمنقول، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد و اوراق و ساير 
حقوق ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به صندوق 

بازنشستگي كشوري منتقل مي گردد.
۱- اعتبارات الزم براي پرداخت حقوق كاركنان بازنشسته، 
مستمري و وظيفه بگير ش��ركت هواپيمايي جمهوري 
اس��المي ايران »هم��ا« در اعتبارات س��االنه صندوق 

بازنشستگي كشوري پيش بيني و لحاظ مي گردد.
۲- ش��ركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران موظف 
است كليه دارايي ها و پرونده هاي شاغلين، بازنشستگان 
و مستمري بگيران را ظرف سه ماه بعد از ابالغ اين قانون 

تحويل صندوق بازنشستگي كشوري نمايد.

    نامه بازنشستگان هما به مقامات ارشد نظام
با اي��ن حال تع��دادي از اعضاي صندوق بازنشس��تگي 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )هما( در نامه اي كه 
در تاريخ ۹ اسفند سال گذشته نگاشته شده و به امضاي 
غالمرضا خاني دهنوي مديرعامل كانون بازنشستگان هما 
رسيده بود، از برخي مقامات ارشد نظام خواسته بودند تا 
جلوي انتقال موسسه صندوق بازنشستگي هما به صندوق 

بازنشستگي كشوري گرفته شود.
همچني��ن در اي��ن نامه، اطالق موسس��ه ب��ه صندوق 

بازنشستگي هما نيز خالف مقررات ارزيابي شده است.

    انتقال، پيشنهاد دولت بود
در همين ارتباط محمد محمدي بخش رييس سازمان 
هواپيمايي كشوري درباره انتقال صندوق باز نشستگي 
ايران اير به صندوق بازنشستگي كشوري به مهر گفت: 
اين انتقال، پيشنهاد دولت بود تا صندوق بازنشستگي 
هما به صندوق بازنشس��تگي كشوري منتقل شود و 
پس از تصويب آن در مجلس، بايد طبق قانون بودجه 

۱۴۰۱ اجرايي شود.
سرپرست هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران ادامه داد: 
خواسته هاي بازنشستگان، خواسته هاي به حق و درستي 

است كه در دستور العمل انتقال ديده مي شود.
وي مهم ترين مطالب��ات بازنشس��تگان عضو صندوق 
بازنشس��تگي هما را پرداخت منظم حقوق و مزايا، بيمه 
تكميلي و ... اس��ت؛ بح��ث بليت هايي كه هر س��اله به 
بازنشستگان پرداخت مي شد، نيز بحث جداگانه اي است و 
به بازنشسته و شاغل اختصاص ندارد بلكه موضوعي است 

كه بحث جداگانه اي دارد.
معاون وزير راه و شهرس��ازي گف��ت: من روي اصل 
موضوع بليت هاي اختصاصي كاركن��ان هما اعم از 
شاغل و بازنشسته بحث دارم و اصاًل چنين موضوعي 
را نبايد به هم��ه افراد تعميم داد. وي خاطرنش��ان 
كرد: اين مس��اله بايد بررسي شود و ظرفيت خاصي 
دارد و براي يك دوره خاص تعريف ش��ده است؛ اگر 
قانون گذار اين اختيار را بدهد، بر اساس قانون افراد 
مي توانند استفاده كنند و اگر هم قانونگذار اختصاص 

ندهد، كسي نمي تواند استفاده كند.

    هما قابل واگذاري است؟
رييس سازمان هواپيمايي كش��وري درباره واگذاري 
ايران اير گفت: انتقال هما به بخش خصوصي، به مصوبه 

هيات دولت نياز دارد.

گفتن��ي اس��ت هي��ات دول��ت در ۲۷ اس��فند ۱۳۹۳ 
 هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )هما( را به پيشنهاد 
وزارتخانه هاي اقتصاد و راه از ليست واگذاري ها خارج كرد 
و اين مصوبه در تاريخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ به وزارتخانه هاي 

راه و اقتصاد ابالغ شد.
در آن زمان استدالل وزارت راه براي خروج هما از ليست 
واگذاري ها، »به منظور بازسازي ساختاري و فراهم نمودن 

مقدمات واگذاري« بود.
در مصوبه دولت نيز بازسازي ساختاري هما و همچنين 
فراهم شدن زيرساخت هاي الزم براي تبديل شخصيت 
حقوقي هما به شركت سهامي عام مورد تأكيد قرار گرفته 
بود. هيات وزيران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ به پيشنهاد 
مش��ترك   وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و 
شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون 

اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد: 
۱. ش��ركت هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران )هما( 
به منظور بازسازي س��اختاري و فراهم نمودن مقدمات 

واگذاري از فهرست واگذاري ها خارج مي شود.
۲. بازسازي ساختاري شركت ياد شده، صرفًا در چارچوب 
مصوبات هيات واگذاري و به منظور سود ده نمودن آن از 
طريق اقداماتي نظير اصالح اساسنامه، تبديل شخصيت 
حقوقي شركت به سهامي عام، ساماندهي و تعيين تكليف 
موسسه صندوق بازنشستگي كاركنان و ساير روش ها و 
اقدامات مندرج در ماده )۱۶( قانون اجراي سياست هاي 

كلي اصل )۴۴( قانون اساسي انجام مي شود.
۳. وزارت راه و شهرس��ازي و س��ازمان خصوصي سازي 
مكلفند گزارش نحوه بازس��ازي ساختاري را ظرف يك 

سال به هيات واگذاري ارايه نمايند.
۴. منابع الزم براي بازسازي س��اختاري اين شركت 
از محل اعتبارات مندرج در قوانين بودجه س��نواتي 

و همچنين منابع داخلي شركت قابل تأمين است.
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خودروهاي حامل مهاجران 
غيرمجاز، عامل تصادفات شرق كشور

مديركل دفت��ر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي 
سازمان راهداري اظهار داشت: پس از به روي كار 
آمدن طالبان ورود افغان ها به كشورمان از مرزهاي 
رسمي به روزانه حدود ۵۰۰۰ نفر رسيده در حالي 
كه اين رق��م قبل از تحوالت افغانس��تان چيزي 
بين ۷۰۰ و ۸۰۰ نفر در روز بود. جواد هدايتي در 
گفت وگو با ايلنا درباره افزايش تردد افغان ها و ورود 
آنها به كش��ورمان اظهار داشت: آمارهاي رسمي 
نش��ان مي دهند پس از به روي كار آمدن طالبان 
ورود افغان ها به كش��ورمان از مرزهاي رسمي به 
روزانه حدود ۵۰۰۰ نفر رسيده در حالي اين رقم 
قبل از تحوالت افغانس��تان چي��زي بين ۷۰۰ و 
۸۰۰ نفر در روز ب��ود. وي ادامه داد: اين جمعيت 
از پايانه هاي مرزي رسمي وارد كشور مي شوند و 
داراي پاسپورت و ويزا هستند و تشريفات مربوط 
براي ورود به كش��ور را طي مي كنند و افرادي كه 
حائز ش��رايط قانوني هس��تند محدوديتي براي 
ورود به كش��ور وجود ندارد. طبيعت��ا ويزا داراي 
زمان مشخص برگش��ت اس��ت و در زمان مقرر 
آن، اين افراد از كش��ور خارج مي شوند. مديركل 
دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي س��ازمان 
راهداري با اشاره به ورود مهاجران افغانستاني از 
مرزهاي غيررسمي  گفت: جمعيتي از افغان ها از 
مرزهاي غير رس��مي  وارد كشور مي شوند و آمار 
دقيقي از اين جمعيت در دست نيست. قاچاقچيان 
اغلب شبانه افغان ها را از مرزهاي غير رسمي وارد 
كشور مي كنند. هدايتي با بيان اينكه در ايام نوروز 
اكثر تصادفات رخ داده در اس��تان هاي ش��رقي و 
حتي استان فارس مربوط به خودروهاي قاچاق 
افغان ها بوده، تاكيد كرد: اغلب مهاجران افغان كه 
از مرزهاي غير رس��مي وارد كشورمان مي شوند 
توسط قاچاقچيان و در صندوق عقب خودرو هايي 
با س��رعت باال در شب در تردد هس��تند كه اين 
ش��رايط منجر به افزايش تصادفات خودروهاي 
حامل مهاجران غيرمجاز افغان ش��ده  به طوريكه 
بيشتر تصادفات استان هاي شرقي و فارس در ايام 

نوروز مربوط به اين خودروها بوده است.

فرصت طاليي كريدور ريلي 
چين-اروپا براي ايران

سيدميعاد صالحي، مديرعامل راه آهن جمهوري 
اسالمي ايران با اشاره به فرصت طاليي فعال كردن 
كريدور ريلي چين-اروپا از مس��ير ايران، گفت: با 
احداث مسير زاهدان- چابهار و در بلندمدت مسير 
يونس��ي- زاهدان مي توان ترانزيت ريلي كشور را 
تا ۲ برابر افزايش داد. به گزارش تس��نيم، صالحي 
يادآور ش��د: روزانه ۱۷ رام قطار از كش��ور چين از 
مسير روسيه به اروپا مي رفت كه با توجه به جنگ 
اوكراين، اين مسير غير فعال شده و اكنون فرصت 
مناسبي است تا تمهيداتي انديشيده شود و اين بار 
ترانزيتي را از مسير كريدورهاي ريلي ايران از چين 
به اروپا حمل كنيم. وي با اش��اره به كريدورهاي 
ريلي كشور افزود: يك كريدور به سمت بندرعباس 
مي رود كه فعال اس��ت. كريدور ديگر به س��مت 
تركيه مي رود كه با توجه به اتفاقات اخير، فرصت 
مناسبي است كه جايگزين مسير روسيه شود. وي 
از مسير ش��لمچه- بصره و مسير چابهار به عنوان 
ديگر كريدورهاي ريلي كش��ور نام ب��رد و گابراز 
اميدواري كرد: با اتصال باقي مانده مسير شلمچه- 
بصره به زودي ش��اهد قطار تهران- كربال باشيم. 
همچنين با تامين اعتبارات الزم در گام اول مسير 
زاهدان- چابهار و در گام بعدي يونسي به زاهدان 
متصل خواهد شد. وي بيان كرد: در ميان مدت با 
احداث مسير زاهدان- چابهار و در بلندمدت مسير 
يونسي- زاهدان مي توان ترانزيت ريلي كشور را تا 
۲ برابر افزايش داد و اگر منابع مالي تزريق ش��ود 
مي توان عقب ماندگي هاي تاريخي را جبران كرد.

دماي هوا از امروز
تا ۱۲ درجه سرد مي شود

امين حس��ين نقش��ينه، كارش��ناس س��ازمان 
هواشناس��ي گفت: از روز سه شنبه در استان هاي 
س��احلي درياي خزر، اردبيل و خراسان شمالي، 
كاهش محس��وس دما بين ۱۰ ت��ا ۱۲ درجه رخ 
خواهد داد. به گزارش ايرنا، نقش��ينه با تش��ريح 
آخرين وضعيت جوي كش��ور گفت: طي امروز با 
ش��مالي ش��دن جريانات روي درياي خزر، براي 
استان هاي س��احلي درياي خزر بارش پراكنده و 
وزش باد و چهارش��نبه براي ش��مال غرب كشور 
بارش پراكنده را پيش بيني مي كنيم. پنجشنبه و 
جمعه با گذر موج تراز مياني جو در نواحي شمال 
غرب، سواحل درياي خزر، ارتفاعات و دامنه هاي 
جنوبي البرز، در استان هاي قزوين، البرز و تهران، 
بارش باران، رعد و برق و وزش باد شديد خواهد شد. 
كارشناس سازمان هواشناسي كشور اضافه كرد: 
براي امروز در جنوب غ��رب، جنوب و دامنه هاي 
جنوب��ي البرز، ب��ه تدريج مركز، ش��رق و جنوب 
ش��رق، و براي چهارش��نبه در دامنه هاي جنوبي 
الب��رز، جنوب و جنوب ش��رق، تندباد پيش بيني 
كرده ايم كه در نواحي مستعد سبب خيزش گرد و 
خاك هم خواهد شد. به گفته نقشينه، اين شرايط 
پنجش��نبه در نوار غربي و جمعه در بيشتر نقاط 
كش��ور پيش بيني مي ش��ود. وي گفت: امروز در 
استان هاي ساحلي درياي خزر، اردبيل و خراسان 
شمالي، كاهش محسوس دما بين ۱۰ تا ۱۲ درجه 
رخ خواهد داد و درياي خزر هم امروز و فردا مواج 
و متالطم مي شود. كارشناس سازمان هواشناسي 
كش��ور ادامه داد: خليج فارس به ويژه در سواحل 
بوشهر و غرب تنگه هرمز از بعد از ظهر امروز تا بعد 

از ظهر فردا مواج و متالطم خواهد بود.

افزايش ۳۰ درصدي ترافيك
در معابر پايتخت

معاون آم��وزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور تهران 
بزرگ از افزايش ۳۰ درصدي ترافيك در شهر تهران خبر 
داد و اعالم كرد: اين افزايش از قبل پيش بيني و تمهيدات 
الزم صورت گرفته بود. به گزارش ايرنا، سرهنگ علي 
همه خاني با اشاره به افزايش ترافيك در پايتخت پس از 
پايان تعطيالت نوروز گفت: با اعالم ستاد ملي كرونا مبني 
بر بازگشايي مجدد مدارس از تاريخ ۱۴ فرودين ماه امسال 
و حضور و تردد بيشتر خودروها در سطح معابر پايتخت، 
با رصدي كه همكاران بن��ده در مركز كنترل ترافيك 
هوشمند پليس راهور تهران بزرگ از سطح معابر صبح 
امروز صورت دادند ش��اهد افزايش ۳۰ درصدي حجم 
ترافيك و ترددها نسبت به روز گذشته در شهر تهران 
بوديم. وي افزود: نمودارهاي مقايسه اي در سيستم هاي 
هوشمند پليس راهور تهران بزرگ نشان داد كه از ساعت 
۷:۴۵ تا ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشنبه ۳۰ درصد حجم و 
تردد ترافيك در سطح معابر شهر تهران ثبت شده است. 
همه خاني ادامه داد: اين افزايش حجم ترددها و ترافيك 
در شهر تهران قابل پيش بيني بود و پليس راهور تهران 
بزرگ با اس��تفاده از ظرفيت صد درصدي و با چينش 
تيم هاي عملياتي در س��طح معابر و تقاطع ها و مقابل 
مدارس نسبت به كنترل و روان سازي ترافيك و افزايش 
ايمني ترددها اقدام شده است. بر اساس اين گزارش، در 
دومين روز از بازگشايي مراكز آموزشي شاهد ازدحام و 

شلوغي در ناوگان اتوبوسراني و مترو تهران نيز بوديم.

وعده نوسازي ۱۳۰ هزار
واحد فرسوده طي ۴ سال

حميدرضا صارمي، مع��اون معماري و شهرس��ازي 
شهرداري تهران از نوسازي ۱۳۰ هزار واحد فرسوده طي 
۴ سال در پايتخت خبر داد. او در گفت وگو با ايلنا در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينكه چه تعداد امالك موجود در بافت 
فرسوده قرار اس��ت از وام ۴۵۰ ميليون توماني جهش 
مسكن استفاده كنند، اظهار كرد: طي چهار سال ۱۳۰ 
هزار واحد فرسوده را نوسازي مي كنيم. حتي اگر تعداد 
پالك هاي فرسوده بيشتر شود نيز اين ظرفيت را داريم 
كه تعداد را افزايش دهيم.  او در پاسخ به اينكه ساز و كار 
افزايش صدور پروانه ساخت در سال جاري چگونه است 
و با توجه به اعالم كارشناسان شهرسازي مبني بر اينكه 
تهران ظرفيت ساخت و سازهاي جديد را ندارد، ساخت 
و ساز صدور پروانه در كدام مناطق قرار است رشد كند؟ 
گفت: در فرايند شهرسازي هميشه ظرفيتي را براي 
ضريب تخريب و استهالك داريم. تهران شهري است 
كه در معرض مخاطره هاي طبيعي قرار دارد و به هيچ 
عنوان نبايد بحث ساخت و ساز در تهران كاهش پيدا 
كند.  صارمي با تاكيد بر اينكه به ويژه در بخش پالك هاي 
ناپايدار و بافت فرسوده نبايد ساخت و ساز كاهش يابد، 
گفت: هر س��الي كه عبور مي كند تعدادي از واحدها و 
پالك ها در سطح شهر به مساحت بافت فرسوده اضافه 
مي شوند، چرا كه هر ساختماني عمري دارد و شهر يك 
موجود زنده است، در نتيجه بايد به صورت مداوم براي آن 
برنامه ريزي داشته باشيم.  معاون معماري و شهرسازي 
شهرداري تهران ادامه داد: شايد اين مساله مطرح است 
كه ته��ران ظرفيت جمعيت پذيري جدي��د را ندارد، 
اما بايد بگويم كه در بسياري از مناطق براساس طرح 
جامع و تفصيلي هنوز ظرفيت جمعيتي تا رسيدن به 
سقف ظرفيت طرح جامع فاصله دارد.  او درباره مناطقي 
كه با س��قف ظرفيتي طرح جامع فاصله دارند، گفت: 
ظرفيت مناطق جنوب شهر به طور عمده كامل نشده 
است.  صارمي در پاسخ به سوالي درباره كيفيت ساخت 
و س��از در تهران به ويژه در جنوب ش��هر تهران اظهار 
كرد: كيفيت ساخت يكي از موضوعات مورد نظر ما در 
شهرداري تهران است. شهرداري تهران به هيچ وجه 
اجازه نمي دهد كه س��اختمان هاي با كيفيت كم در 
تهران ساخته شود و در اين زمينه هم از ظرفيت هاي 
قانوني استفاده مي كنيم و هم سازمان نظام مهندسي 
به مساله كيفيت ساختمان ها ورود مي كند.  معاون 
ش��هردار تهران اضافه كرد: به طور معمول ساخت و 
سازهايي كه االن انجام مي شود، حداقل استانداردها را 
دارند.  او درباره ارزيابي خود از كيفت ساختمان سازي 
در تهران گفت: اين حداقل استانداردهايي كه اكنون 
براس��اس قوانين در حال انجام است، تقريبا مناسب 
است اما بايد كيفيت ساختمان سازي افزايش پيدا كند.

شهرداري براي دستفروشان پايتخت 
كارت شناسايي صادر مي كند

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر 
تهران از صدور كارت شناس��ايي براي دستفروش��ان 
تهران در سال جاري خبر داد و گفت: براي ساماندهي 
دستفروش��ان در تهران ۱۰ محور در نظر گرفته شده 
كه در سال جاري عمده اين طرح ها و برنامه ها اجرايي 
مي شود. به گزارش تسنيم، قدرت اهلل محمدي با اشاره 
به صدور كارت شناسايي براي دستفروشان تهران در 
سال جاري گفت: براي س��اماندهي دستفروشان در 
تهران ۱۰ محور و موضوع در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
كه در سال جاري عمده اين طرح ها و برنامه ها اجرايي 
مي شود. مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
شهر تهران با اشاره به اقدامات اين شركت در ساماندهي 
دستفروشان در معابر و ميادين شهر تهران، افزود: طبق 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده در اواخر س��ال گذشته 
ساماندهي دستفروشان محور هفت تير در منطقه ۷ 
انجام شده و بازار خالزير نيز ساماندهي شد و در چند 
روز آينده افتتاح مي شود. وي با بيان اينكه دستفروشان 
ميدان تجريش نيز در فضاي در نظر گرفته شده مستقر 
شده اند، ادامه داد: در قالب طرح ساماندهي دستفروشان، 
بخشي از سامانه بازار براي ثبت نام دستفروشان در نظر 
گرفته شده است. محمدي تصريح كرد: با توجه به اينكه 
احتمال مي رود، تمامي دستفروشان از فرآيند ثبت نام 
اطالع كافي نداشته باشند، به همين دليل امسال در 
محل هاي حضور دستفروشان حاضر مي شويم و كار 

ثبت نام را براي صدور كارت شناسايي انجام مي دهيم.

سكانهدايتسرنوشتبازنشستگانهواپيماييبهصندوقكشوريسپردهميشود؟
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كارنامه سفرهاي نوروزي به روايت آمار
گروه راه و شهرسازي|

پرونده تعطي��الت عيد با ۵۰ ميليون نفر-ش��ب اقامت 
رس��مي و بي��ش از ۷۴۰ نفر تلف��ات در صحنه تصادف 
بسته شد. به گفته ش��هريار افندي زاده، معاون وزير راه و 
شهرس��ازي از ۲۵ اسفند سال گذش��ته تا ۱۳ فروردين 
امسال ۵ ميليون و ۴۳۸ هزار و ۲۳ نفر در جاده هاي كشور 
تردد كرده اند كه نسبت به نوروز سال گذشته ۱۷ درصد 
افزايش را نش��ان مي دهد. وي تعداد مسافران از طريق 
ناوگان حمل و نقل ريلي در اين تاريخ را يك ميليون و ۲۸۳ 
هزار و ۴۸ نفر اعالم كرد و گفت: اين تعداد نسبت به سال 

گذشته رشد ۴۷ درصدي را ثبت كرده است.
افندي زاده تعداد مسافران سفرهاي هوايي را ۲ ميليون و 
۱۹۵ هزار و ۱۶۶ نفر اعالم كرد كه نسبت به سال گذشته 
۵۴ درصد رشد داشته است. معاون حمل و نقل وزير راه 
و شهرسازي بيان كرد: ۵ ميليون و ۸۴۸ هزار و ۳۴ نفر از 

طريق حمل و نقل دريايي جابه جا شدند.

     جاماندن سفرهاي جاده اي
 نسبت به  قبل از كرونا

در همين ح��ال، داريوش باقر ج��وان، مديركل حمل و 
نقل مس��افر س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل جاده اي 
اعالم كرد: تعداد مسافراني كه در نوروز امسال با وسايل 
حمل ونقل عمومي جاده اي جابه جا ش��دند، نس��بت به 
نوروز سال گذشته افزايش يافت اما كمتر از نوروز سه سال 
گذشته يعني قبل از شيوع ويروس كرونا بود. باقر جوان 
در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از ابتداي طرح نوروزي 
يعني ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا پايان ۲۴ ساعته روز 
۱۳ فروردين ماه امسال بيش از ۵ ميليون و ۴۳۰ هزار نفر 
مسافر با ناوگان عمومي جاده اي جابه جا شده اند كه اين 
تعداد بيشتر از نوروز سال گذشته اما از نوروز سال ۱۳۹۸ 

يعني قبل از شيوع ويروس كرونا كمتر بود.

   5۰ ميليون شب اقامت رسمي در نوروز
در تحولي ديگر، دبير ستاد هماهنگي خدمات سفر از ثبت 

بيش از ۵۰ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر شب اقامت در نوروز 
خبر داد و اعالم كرد: مازندران، خراسان رضوي، گيالن، 
هرمزگان، فارس، اصفهان، بوشهر، يزد، خوزستان و تهران 

پرسفرترين استان ها در تعطيالت نوروز امسال بوده اند.
س��يدمصطفي فاطمي، مديركل توسعه گردشگري 
داخلي در يك نشست خبري اعالم كرد: مجموع آمار 
اقامت شبانه مسافران نوروز از ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۰ تا 
۱۳ فروردين ماه در اقامتگاه هاي رسمي، ۵۰ ميليون 
و۶۳۳ هزار و ۲۹۶ نفر ش��ب بوده اس��ت. به گفته او، 
مازندران، خراسان رضوي، گيالن، هرمزگان، فارس، 
اصفهان، بوشهر، يزد، خوزس��تان و تهران بيشترين 
اقامت را در نوروز داشتند و براي نخستين بار تهران در 

بين ۱۰ استان پرسفر قرار گرفته است.

   كدام استان ها رشد اقامت داشتند؟
او افزود: استان هاي بوشهر، هرمزگان، گيالن، لرستان، 
تهران، البرز، كردستان، خراسان جنوبي و فارس، نوروز 
امسال در قياس با تعطيالت نوروز سال هاي ۹۸ و ۹۷ با 
رشد اقامت مواجه شده اند. به گفته فاطمي، آمار اقامت 
در نوروز امسال در مقايسه با ميانگين اقامت در تعطيالت 
نوروز س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ حدود ۶۷ درصد رشد داشته 
است. او با اشاره به پيش بيني سونامي سفر از ماه ها پيش 
و برنامه ريزي اين س��تاد از آبان ماه، گزارشي از اقدامات 
انجام شده ارايه كرد و يادآور شد: در دو سال كرونا بخش 
عمده تأسيسات گردش��گري با مشكالت زيادي مواجه 
شده و برخي از چرخه خدمات خارج شده بودند و اولويت 

رسيدگي و ساماندهي اين زيرساخت ها بود.

   مردم در نوروز
 چقدر سفر داخلي و خارجي رفتند

شهريار افندي زاده، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت 
راه و شهرسازي در ستاد س��فر نيز در اين نشست اعالم 
كرد: ۵۲ ميليون و ۷۷۱هزار و ۷۴۸ تردد جاده اي خودرو 
بين استان ها از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردين ماه 

۱۴۰۱ ثبت شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۴۱درصد رشد داشته كه ميانگين تردد روزانه بين استاني 
۲ ميليون و ۲۰۰هزار وسيله نقليه بوده و ۲۸ اسفند ۱۴۰۰، 

بيشترين تردد جاده اي در كشور ثبت شده است.
به گفت��ه او، خوزس��تان ب��ا ۱۶۷درصد، بوش��هر با 
۱۰۹درصد، اصفهان با ۷۸درصد، خراس��ان رضوي 
با ۷۳درصد و هرمزگان با ۷۱درصد بيش��ترين رشد 
ترددهاي بين اس��تاني را در نوروز امس��ال داش��تند. 
افندي زاده با بيان اينكه ۹۰ درصد س��فرها از طريق 
حمل ونقل جاده اي انجام مي ش��ود، افزود: ۵ ميليون 
و ۴۳۸ هزار و ۲۳ نفر تا روز س��يزدهم فروردين ماه با 
وسايل نقليه اي عمومي جاده اي جابه جا شده اند كه 
نسبت به نوروز گذشته ۱۷ درصد رشد را نشان مي دهد. 
به گفته او، آزادراه هاي شمالي و جنوبي بيشترين تردد 

جاده اي را در نوروز امسال داشتند. 

   مرز تركيه، پرترددترين مرز زميني
سرپرس��ت معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي 
درباره سفرهاي خارجي از مرزهاي زميني به ايسنا گفت: 
مرزهاي زميني تا روز سيزدهم فروردين ماه سال ۱۴۰۱ 
با ۴۶۳ هزار و ۶۰۹ ورود و خروج مواجه بودند كه تزريق دو 
دز كامل واكسن كرونا يا همراه داشتن گواهي منفي تست 
PCR ش��رط ورود و خروج از اين مرزها بود. كنترل اين 
مدارك در روزهاي نخست سفرها،  تجمعي را در مرزهاي 

زميني ايجاد كرد كه به تدريج رفع شد. 
افندي زاده مرز بازرگان )به سمت تركيه( را پرترددترين 
مرز زميني در تعطيالت نوروز اعالم كرد و افزود: تا روز ۱۴ 
فروردين ماه مرز بازرگان با ۸۹ هزار و ۴۹۰ نفر ورودي و 
خروجي در صدر بوده است و پس از آن به ترتيب مرزهاي 
رازي )به س��مت تركيه( با ۷۷ هزار و ۹۹۹ نفر ورودي و 
خروجي و دوغارون )از سمت افغانستان( با ۷۲ هزار و ۲۸۲ 
ورودي و خروجي، پرترددترين مرزهاي زميني بوده اند. 

او با اشاره به نظارت و كنترل بر قيمت ها در تعطيالت 
ن��وروز، درباره تخلفاتي ك��ه در اين بخ��ش رخ داده 

اس��ت، گفت: درباره مس��يرهاي خارجي با توجه به 
اينكه ش��ركت هاي هواپيمايي زيرمجموعه سازمان 
هواپيمايي ايران نيستند، نمي توان نظارتي داشت اما 
درباره ايرالين هاي داخلي در آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ نامه اي 
تصويب شد كه در سايت وزارت راه نيز وجود دارد و اگر 
شركتي باالتر از آن نرخ ها داده باشد تخلف كرده است.

   مرگ ۷۴۶ نفر در جاده ها فقط در ۱۸ روز 
همچنين س��رهنگ عين اهلل جهاني، معاون اجتماعي و 
فرهنگي پليس راهور ناجا، آمار فوتي هاي سوانح جاده اي 
در تعطيالت ن��وروز را ۷۴۶ نفر اعالم كرد و گفت: تعداد 
جان باخت��گان با وجود بي��ش از ۵۰ درصد رش��د تردد 
جاده اي، نس��بت به مدت زمان مشابه سال گذشته، ۲۶ 

درصد كاهش داشته است. 
او يادآور شد: آمار پليس درباره تصادف مربوط به سر صحنه 
نمي شود، بلكه از سامانه جامع ستاد ناجا استخراج شده 
است كه بعد از صحنه و ورود پرونده به كالنتري و مراجع 
قضايي ثبت مي شود و طبيعتًا پزشكي قانوني آماري كه 
مي دهد مي تواند افزايش داش��ته باشد، ولي آمار سامانه 

ستاد ناجا نزديك ترين آمار به پزشكي قانوني است. 
سرهنگ جهاني گفت: تصادفات درون شهري در نوروز 
امسال به نسبت مدت مشابه گذشته ۵۰ درصد و سوانح 

جاده اي برون شهري ۱۵ درصد كاهش داشته است. 

   آمار نگران كننده غرق شده ها در نوروز
جعفر ميعادفر، رييس س��ازمان اورژانس كش��ور نيز 
در نشس��ت خبري عملكرد نوروزي س��تاد مركزي 
هماهنگي خدمات سفر با اش��اره به ۱۹ درصد رشد 
ماموريت هاي اورژانس كشور در نوروز، گفت: متاسفانه 
ش��مار غرق ش��دگان در نوروز امس��ال افزايش قابل 
مالحظه اي داشته است. ۴۷ نفر جان خود را در سواحل 
هرمزگان، خوزستان، اردبيل و مازندران از دست دادند. 
همچنين تعداد ماموريت ه��اي اورژانس در حوادث 

ترافيكي با ۴۰ درصد رشد مواجه شد. 



اگرچه وعده رسيدن به حداقل سرعت اينترنت ۱۰۰ 
مگابيتي كه ۱۰ برابر سرعت فعلي است، از سوي وزير 
ارتباطات، مطرح شده، در مقابل، در ماه هاي گذشته، 
خبر اصالح تعرفه هاي اينترنتي هم منتشر شده و بايد 
ديد وعده افزايش س��رعت چه زماني محقق خواهد 
شد و اصالح تعرفه ها در س��ال جديد كه از ماه هاي 
گذشته بارها به آن تاكيد شده و بوي افزايش قيمت 

را مي دهد، به كجا خواهد رسيد.
كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات پيرو س��ند تبيين 
الزامات شبكه ملي اطالعات، مصوبه تفكيك پهناي باند 
داخلي و خارجي اينترنت را از ابتداي س��ال ۹۶ به تمامي 
اپراتورها ابالغ كرد و اپراتورها ملزم شدند تا هزينه استفاده از 
سايت هاي داراي ترافيك داخلي را براي كاربران با تخفيف 
نيم بها و استفاده از پيام رسان هاي بومي را يك سوم محاسبه 
كنند. در اين مدل تعرفه گذاري كه با عنوان تعرفه ترجيحي 
نيز شناخته مي شود س��ازمان فناوري اطالعات و شركت 
مخابرات كش��ور با همكاري شركت ارتباطات زيرساخت 
موظف شدند شرايطي فراهم كنند تا ترافيك پهناي باند 
داخل��ي به صورت جدا از ترافيك پهن��اي باند بين المللي 
در دس��ترس اپراتورها ق��رار گيرد و پ��س از اين تفكيك، 
قيمت اينترنت داخل��ي و بين المللي به صورت جداگانه و 
با قيمت متفاوت از هم محاس��به شود. همچنين تمامي 
توليدكنندگان محتواي داخلي كه محصوالت آنها در داخل 
كشور ميزباني مي شود نيز IP آدرس هاي خود را سازمان 
فناوري اطالعات ايران اعالم كردند تا مشمول تعرفه يك دوم 
يا يك س��وم ش��ود. اما با وجود اعمال تمامي اين موارد و با 
گذشت بيش از ۵ سال از ابالغ سند تبيين الزامات شبكه ملي 
اطالعات و نيز تاكيداتي كه در طرح كالن و معماري شبكه 
ملي اطالعات صورت گرفته، به نظر مي رسد اين هدف نتيجه 
معكوس داشته و توليد محتواي داخلي آنطور كه بايد تقويت 
نشده است. مطابق با آنچه كه گفته مي شود هم اكنون سهم 
ترافيك داخلي به خارجي حدود ۲۰ درصد است و كاربران 
نيز از كيفيت محتواي داخلي حتي با وجود تعرفه نيم بها، 
رضايت ندارند. در اين ميان نه تنها شاهد رشد ترافيك داخلي 
نس��بت به خارجي نيستيم بلكه توليد محتواي بومي نيز 
تقويت نشده و صاحبان محتوا و پلتفرم نيز معتقدند كه اين 
سازوكار نتوانسته از آنها حمايت كند. جمع بندي اين عوامل 
نشان مي دهد كه حمايت از توليد محتواي داخلي با اهداف 
مدنظر فاصله دارد و به همين دليل اپراتورهاي ارتباطي و 
توليدكنندگان محتوا خواستار تغيير مدل قيمت گذاري در 
اين زمينه شده اند. از اين رو دي ماه ۱۴۰۰ عيسي زارع پور 
وزير ارتباطات، رگوالتوري را ملزم كرد كه براي اصالح مدل 

تعرفه گذاري رقابتي ترافيك ارتباطات داخلي كشور و تعرفه 
نيم بهاي پهناي باند شبكه ملي اطالعات چاره اي بينديشد.

    پيگيري اصالح مدل اقتصادي
شبكه ملي اطالعات در سال ۱۴۰۱

اين در حالي اس��ت كه رييس س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي از ادامه بررس��ي اصالح مدل اقتصادي 
شبكه ملي اطالعات در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: نظام 
تعرفه گذاري در اينترنت موبايل و ثابت تنظيم مي ش��ود. 
صادق عباسي شاهكوه اظهار كرد: بررسي مدل اقتصادي 
شبكه ملي اطالعات و اصالح آن از حدود ۳ ماه پيش آغاز 
شده و در س��ال ۱۴۰۱ نيز پيگيري آن ادامه خواهد يافت. 
معاون وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه اصالح مدل اقتصادي 
شبكه ملي اطالعات داراي ابعاد مختلف است، گفت: يكي از 
مباحث در اين موضوع به تنظيم نظام تعرفه گذاري اينترنت 
مربوط مي شود. به اين معني كه بايد نسبت تعرفه اينترنت 
موبايل و اينترنت ثابت مشخص شود. موضوع ديگر مربوط 
به بحث تعرفه اس��تفاده از ترافيك داخلي اس��ت. چرا كه 
هم اكنون مصوبه ترافيك نيم بهاي داخلي كه در كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب رسيده، در حال اجرا 
است اما برخي از دارندگان محتوا و اپراتورها نسبت به آن 
مالحظات و مشكالتي دارند. وي با بيان اينكه در حال بررسي 
اين موارد هستيم تا مشكالت مربوط به مدل اقتصادي شبكه 
ملي اطالعات حل شود، خاطرنشان كرد: تالشمان اين است 
كه در عين حالي كه كاربران از تعرفه نيم بهاي ترافيك داخل 
منفعت مي برند سايرين نيز دچار مشكل نشوند. اما در اين 

زمينه هنوز به نتيجه نهايي نرسيده ايم. عباسي شاهكوه 
گفت: پيشنهادات مدنظر در كارگروهي با حضور نمايندگان 
وزارت ارتباطات و مركز ملي فضاي مجازي در دست بررسي 
است. اما هر پيشنهاد جنبه هاي مثبت و منفي دارد كه بايد به 
يك نقطه بهينه در مورد آن برسيم و اين مساله زمان بر است. 

 ICT اميدواري كسب وكارهاي    
به ۱۰ برابرشدن سرعت اينترنت

داوود ادي��ب رييس هيات مديره اتحاديه صنعت مخابرات 
درباره وعده وزير ارتباطات براي ارتقاي س��رعت اينترنت 
براي كسب و كارها به ۱۰۰ مگابيت برثانيه در سال ۱۴۰۱ و 
افزايش ۱۰۰ برابري سرعت اينترنت كسب وكارها تا پايان 
س��ال ۱۴۰۳، گفت: رس��يدن به حداقل سرعت اينترنت 
۱۰۰ مگابيت برثانيه كه تقريبًا ۱۰ برابر سرعت فعلي است 
يا رسيدن به س��رعت يك گيگابيت در ثانيه در افق ۱۴۰۳ 
كه معادل ۱۰۰ برابر وضعيت موجود خواهد بود، اميدواري 
قابل توجهي را براي صنعت ICT كشور فراهم ساخته است 
و در صورت تحقق اين موضوع، آن را به عنوان نقطه عطفي 
در تمامي حوزه هاي اكوسيستم حوزه فناوري اطالعات و 
ارتباطات تبديل خواهد كرد. وي گفت: بايد توجه داش��ت 
كه در صورت عدم اس��تفاده از نظرات بازيگران اصلي اين 
چشم انداز بزرگ، راه دشواري را در اجراي اين هدف گذاري 
خواهيم داشت. ما ناگزير هستيم كه بر اساس استانداردهاي 
۳GPP در نسل پنجم، شاخص هايي نظير ميانگين سرعت، 
حداكثر سرعت، ظرفيت شبكه، بهره وري مصرف انرژي، 
تحرك و كاهش ضريب تأخير را كه نس��ل چهارم توانايي 
دست يابي به آنها را نداشته مد نظر قرار دهيم و با ورود به اين 
حوزه و استفاده از اپراتورهاي فعال و اپراتورهاي خصوصي 
كش��ور، بتوانيم ضمن افزايش سرعت و كيفيت خدمات و 
س��رويس هاي جديد، ارايه خدمات مبتني بر شبكه هاي 
نسل جديد و كاهش شكاف ديجيتالي بين شهرها و مناطق 
كم برخوردار و محروم را فراهم آورده و توسعه موزون و پايدار 
را در مناطق مختلف كشور فراهم سازيم. رييس هيات مديره 
اتحاديه صادركنندگان صنعت مخاب��رات ايران، ادامه داد: 
پيش بيني شده كه تا سال ۲۰۲۵ جمعيت كاربران۵G در 

جهان به ۳۵ درصد كل كاربران برسد و طبيعتًا چشم انداز 
ما در داخل كشور، همان طرح كالن و معماري شبكه ملي 
اطالعات )مصوبه ش��وراي عالي فضاي مجازي( است و بر 
اساس شرايط و شواهد موجود به نظر مي رسد كه بتوانيم 
 ۵Gتا سال ۱۴۰۴ به ميزان ۱۰ درصد كاربر فعال در شبكه
داشته باشيم. اديب گفت: در حال حاضر توسعه دسترسي 
به اينترنت در كش��ور جزو موضوعات بني��ادي و پيچيده 
اس��ت كه بايد تصميمات راهبردي در اين خصوص اتخاذ 
كرد. در دولت هاي پيش��ين چنين تصور مي شد كه دولت 
مي تواند به صورت دستوري يا ارشادي، اپراتورها را به انجام 
سرمايه گذاري در اين بخش يا بخش هاي مشابه سوق دهد 
كه در واقع اين رويكرد موفق نبود و كارنامه خوبي را در اين 
حوزه نداشتيم. امروز اين تجربه به دست آمده كه دولت نبايد 
با دست كاري ساز و كارهاي بازار رقابت و دخالت مستقيم 
در قيمت گذاري، آن هم در يك اقتصاد تورمي به وضعيت 
اپراتورهاي كش��ور به ويژه اپراتورهاي ثابت آسيب برساند. 
وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد نقش تس��هيل گري خود را 
براي رفع موانع مهمي كه در جهت توسعه پايدار در كشور 
در اين حوزه وجود دارد حفظ كند، خاطرنشان كرد: بايد از 
ذي نفعان مختلف در اين حوزه استفاده كنيم و از آنجايي كه 
شركت هاي فناور پيشتاز بين المللي عملكرد خوبي از خود در 
فناوري هاي نوين به جا گذاشته اند ضرورت دارد كه تجربيات 
آنها را با حمايت شركت هاي داخلي و بخش خصوصي دانش 
بنيان كشور به كار گرفته و عملياتي كنيم. رييس هيات مديره 
اتحادي��ه صادركنندگان صنعت مخاب��رات گفت: انتظار 
داريم كه با توجه به تحوالت وس��يع در فناوري هاي نوين 
كه در دهه گذشته در سراسر جهان در حوزه هاي مختلف 
صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات، اتفاق افتاده اس��ت، 
چشم انداز و مسير راه آينده ارتباطات ثابت توسط اپراتورها، 
توليدكننده هاي داخلي، تشكل هاي صنفي مرتبط و وزارت 
ارتباطات، مورد بازبيني اصولي قرار گرفته و مجداً ترسيم و 
براي تحقق آن برنامه ريزي صورت پذيرد؛ تا هم دارندگان 
پروانه اپراتوري و هم توليدكنندگان داخلي از عدم قطعيت 
و بالتكليفي موجود رهايي يابند و براي س��رمايه گذاري و 
توسعه فعاليت ها در اين صنعت، تصميم گيري كنند. وي 
با تاكيد بر اينكه الزم اس��ت در سياست گذاري هاي حوزه 
رگوالتوري در مورد تعرفه ها، تجديد نظر شود و ابعاد مختلف 
اين تصميم گيري در تمام��ي جهت ها، مد نظر قرار گيرد، 
خاطرنشان كرد: بديهي است كه در چند سال اخير شاهد 
اين موضوع بوده ايم كه مشكالت نقدينگي مخابرات ايران 
يا برخي از اپراتورهاي كشور، مانند دومينو به شركت هاي 
توليدكننده داخلي و ارايه كنندگان خدمات فني و مهندسي 
سرايت كرد و باعث تعطيلي بخش هايي از صنعت توليدي 
مخابرات كشور ش��د. اديب گفت: در صورت جديت دولت 
براي توس��عه ظرفيت دسترس��ي به اينترنت، الزم است 
نيم نگاهي نيز به طرح ها و مصوباتي همچون طرح صيانت 
صورت گيرد و در خصوص ضمانت اجراي مصوبات قانوني 
توسط بازيگران صنعت و بازار به ويژه اپراتورهاي بزرگ دولتي 
يا نيمه دولتي چاره انديشي شود. بايد بستر مناسبي جهت 
ارتباط دو سويه اپراتورهاي بخش خصوصي با اپراتورهاي 
بزرگ دولتي و نيمه دولتي براي هم افزايي طرفين فراهم شود.
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۳۰ چالش آينده
بخش فضايي كشور احصا شد

رييس پژوهشگاه فضايي ايران از شناسايي ۳۰ مساله 
و چالش آينده بخش فضايي كشور خبر داد و گفت: 
فراخوان بهره گيري از پتانس��يل دانش��گاه ها براي 
رفع نيازهاي دانش��ي بخش فضايي به زودي اعالم 
مي شود. به گزارش مهر به نقل از پژوهشگاه فضايي 
ايران، حس��ين صميمي به اهميت استفاده از توان 
علمي دانشگاه در پيشبرد اهداف فضايي اشاره كرد 
و گفت: دانش فضايي در كشور ريشه هاي عميقي در 
دانش��گاه ها دارد و آنچه باعث شده صنعت فضايي با 
وجود همه تحريم ها و مشكالت، به عنوان يك صنعت 
پيشرو ظاهر شود، تعامالت بسيار خوب اين صنعت با 
دانشگاه است. وي گفت: به منظور بهره گيري بيشتر از 
پتانسيل موجود در دانشگاه براي رفع نيازهاي دانش 
بخش فضايي در آينده، حدود ۳۰ مس��اله و چالش 
آينده بخش فضايي احصاء شده و به زودي به منظور 
انتخاب مجريان مناسب، در سايت پژوهشگاه فضايي 
ايران فراخوان خواهد شد. رييس پژوهشگاه فضايي 
ايران با اشاره به اهميت توجه به سرريز دانش فضايي 
به ساير صنايع يادآور شد: رييس جمهور محترم نيز 
در بازديدي كه از نمايشگاه صنعت فضايي داشتند 
بر اين موضوع تأكيد داش��تند. پژوهش��گاه فضايي 
ايران تاكنون نمونه هاي بسيار موفقي از سرريز دانش 
فضايي به س��اير صنايع را به نمايش گذاش��ته و در 
سال جديد نيز اين موضوع را به عنوان يك ماموريت 
كليدي پيگيري خواهد كرد. وي با اش��اره به اينكه 
بسياري از پروژه هاي جاري پژوهشگاه فضايي ايران 
مراحل انتهايي خود را ط��ي مي كنند گفت: انتظار 
مي رود ب��ا تكيه بر لطف اله��ي و تالش متخصصان 
جوان اين پژوهش��گاه، اين پروژه هاي ملي در سال 
جاري طبق زمان بندي هاي مقرر به پايان رس��يده 
و خروجي هاي حاصل، تحويل بخش فضايي كشور 
شوند. رييس پژوهش��گاه فضايي ايران با تأكيد بر 
اهميت زيرس��اخت هاي آزمايشگاهي در پيشبرد 
اهداف بخش فضايي، ارتقاي زيرساخت هاي موجود 
را از ديگ��ر ماموريت هاي مهم پژوهش��گاه فضايي 
ايران در س��ال جاري دانس��ت و تصريح كرد: نگاه 
پژوهشگاه به زيرساخت هاي آزمايشگاهي موجود، 
يك نگاه ملي اس��ت و در اين مس��ير سعي شده تا 
خدمات آزمايشگاهي باكيفيتي به بازيگران بخش 
فضايي ارايه ش��ود. تكميل تجهيزات و بسترهاي 
تست به خصوص در حوزه پيشرانش فضايي، يكي 
از ماموريت هاي اصلي پژوهش��گاه در سال ۱۴۰۱ 
خواهد بود. صميمي از پژوهشگران اين پژوهشگاه 
خواست تا در س��ال ۱۴۰۱ با عزمي راسخ و همتي 
مضاعف در عرص��ه كاري ظاهر ش��وند و با به ثمر 
رس��اندن پروژه هاي جاري، قدم ه��اي موثري در 

پيشبرد اهداف بخش فضايي بردارند.

استفاده ماموران گمرك امريكا 
از »اپي« كه پيام ها را حذف مي كند

سازمان آرشيو و اسناد ملي امريكا طي نامه اي به مقامات 
وزرات امنيت ميهن اين كش��ور درباره استفاده از يك 
پيام رسان رمزگذاري شده توس��ط سازمان گمرك و 
حفاظت از مرزها ابراز نگراني كرده است. به گزارش مهر 
به نقل از اينسايدر، اين نامه در اكتبر ۲۰۲۱ ميالدي از 
سوي لورنس برور مدير ارشد اسناد در سازمان آرشيو و 
اسناد ملي امريكا به اريك هايسن مدير ارشد اطالعات 
در وزارت امنيت ميهن ارسال ش��ده است. برور درباره 
شيوه استفاده از اپ Wickr )متعلق به آمازون( توسط 
كارمندان آژانس مذكور اظهار نگراني كرده بود. اين نامه 
پس از آشكار شدن گزارش هايي در اخبار درباره اينكه 
ماموران گمرك و حفاظ��ت از مرزهاي اياالت متحده 
)CBP( از اين اپ و همچنين واتس اپ استفاده مي كنند، 
ارسال شد. طبق اطالعات موجود در اين اپ متعلق به 
آمازون، مي توان پيام ه��ا را به طور خودكار حذف كرد. 
 CBP نشريه وايس در سپتامبر ۲۰۲۱ ميالدي اعالم كرد
در تمام اجزاي سازمان از اپ Wickr استفاده مي كند. 
در ۲۰۱۹ ميالدي نيز اين نشريه گزارش داده بود اين 
سازمان دولتي بيش از ۷۰۰ هزار دالر براي اپ مذكور 
پرداخته است. نگراني برور آن است كه استفاده از اين 
نوع اپ ها توسط كارمندان سازمان امنيت ميهن امريكا 
بدون هيچ گونه قوانين و پيروي از مقررات نگهداري 
سوابق، وزارتخانه مذكور را در معرض خطر از بين بردن 
س��وابق به طور غيرمجاز قرار دهد. آمازون در ۲۰۲۱ 
ميالدي Wickr را خريد. اين اپ بين سازمان هاي 
دولتي، ارتش، خبرنگاران و سياستمداران محبوبيت 
زيادي دارد. به گفته تحليل گران اقدام آمازون به اين 
شركت كمك مي كند به قراردادهاي دولتي بيشتري 

دست يابد و با مايكروسافت رقابت كند.

راه اندازي »اينترنت مستقل« 
در هند كليد خورد

استفاده مس��لحانه از اينترنت توس��ط پلتفرم ها طي 
درگيري هاي روس��يه و اوكراين، توجهات را به قدرت 
رس��انه هاي اجتماعي جلب كرد. در همين راستا هند 
مشغول آماده سازي يك چارچوب امنيت سايبري جديد 
است. به گزارش مهر به نقل از ايندين اكسپرس، استفاده 
از اينترنت به عنوان يك سالح توسط پلتفرم هاي بزرگ 
فناوري طي درگيري هاي روسيه و اوكراين، توجهات را 
به قدرت رسانه هاي اجتماعي جلب كرد. در همين راستا 
هند مشغول آماده سازي يك چارچوب داده و امنيت 
سايبري جديد اس��ت. با توجه به اقدامات شركت هاي 
بزرگ فناوري، نارندا مودي نخست وزير هند خواستار 
تجديد تمركز بر اينترنت مستقل در هند شد. به گفته 
راجيف چاندراسخار وزير الكترونيك و فناوري ارتباطات 
هند در واقع اين خواس��ت به معناي تمركزبر كاهش 
وابستگي به سرويس شركت هاي بزرگ است. او با اشاره 
به آنكه بانك هاي روسي و زيرمجموعه هايشان از شبكه 
بين المللي سوئيفت ممنوع ش��ده اند، گفت: به دليل 
بنيان هاي متكي به خودي كه دولت هند ايجاد كرده، اگر 
كشور در موقعيتي مشابه قرار گيرد جايگزين هايي براي 
اين ترتيبات جهاني داشت. وزير الكترونيك و فناوري 
ارتباطات هند در ادامه افزود: اگر ما فقط به س��وييفت 
متكي بوديم، هيچ فعاليتي نمي توانستيم انجام دهيم. اما 
ما UPI )پلتفرم هاي فناوري مالي( در هند داريم كه 
اتكاي ما به سيستم هاي بين المللي مانند سوييفت 
را براي انتقال پول كاهش مي دهد. تفكر خودكفايي 
به ما نشان مي دهد نبايد به اين اتكا كنيم كه اينترنت 
هند فقط توسط پلتفرم هاي بزرگ فناوري كنترل 
شود يا تحت تأثير آنها قرار گيرد. به گفته او چنين 
اقداماتي از سوي شركت ها، كشورها و پلتفرم هاي 
بزرگ فناوري كه مواضع بسيار جانبدارانه را اتخاذ 
كرده اند، منجر به شكاف در شبكه مي شود. او در ادامه 
گفت: دو رويداد كاماًل آشكار بودند؛ يكي مسلح سازي 

اينترنت كه همه ما به نوعي از آن آگاه هستيم.

ادامهبررسياصالحتعرفهاينترنتموبايلوثابتدرسال۱۴۰۱

در سوداي ۱۰ برابرشدن سرعت اينترنت

نظر به اينكه شركت برق منطقه اي فارس در صدد احداث خط 66 كيلوولت دومداره 
كدنج-ميانرود )از ميانرود به سمت زندان پيربنو( است، به منظور اطالع صاحبان 
اراضي و امالك واقع در مسير و حريم خط آتي االحداث فوق الذكر كه برروي نقشه 
ترسيمي مشخص گرديده اس�ت آگهي نموده و حريم خط مذكور را به شرح ذيل 

اعالم مي دارد.
حريم خط ف�وق الذكر به ميزان 8 متر از تصوير قائم س�يم هاي كناري در طرفين 
آن ب�ر روي زمين مي باش�د. هرگونه عمليات س�اختماني و اقداماتي نظير ايجاد 
تأسيسات صنعتي، مسكوني، مخازن سوخت، انبارداري و تأسيسات دامداري، باغ 
يا درختكاري در مس�ير و حريم زميني و هوايي خطوط انتقال و توزيع نيروي برق 
ممنوع است و فقط اقداماتي از قبيل زراعت فصلي و سطحي، حفظ يا كاشت درختان 
كم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون استفاده از دكل حفاري، راه سازي و احداث شبكه 
آبياري مشروط بر اينكه مانعي براي دسترسي به خطوط برق ايجاد ننمايد و سبب 
ايجاد خسارت براي تأسيسات خطوط برق نگردد بالمانع است. در اين خصوص به 
منظور جلوگيري از بروز خطرات جاني و ورود خس�ارت مالي بايد اصول حفاظتي 
رعايت ش�ود و در مورد حفر چاه و قنات و راهسازي قباًل از شركت برق منطقه اي 

فارس استعالم و اجازه كتبي اخذ گردد.
اين آگهي به فاصله پانزده روز در دو نوبت به اطالع عموم خواهد رس�يد. چنانچه 
سازمان ها، شركت ها، مؤسس�ات، ادارات، ارگان ها، نهادها و ساير اشخاص اعم از 
حقيقي يا حقوقي در مس�ير خط مورد نظر طرح هايي جهت اجرا دارند حداكثر تا 
بيس�ت روز پس از درج آگهي نوبت دوم به منظور اقدامات الزم به آدرس ش�يراز، 
خيابان زند، نبش خيابان فلسطين، شركت برق منطقه اي فارس مراجعه نمايند. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت اعالم شده عمليات احداث خط فوق الذكر شروع 

مي گردد و هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نخواهد بود.
معاونت طرح و توسعه

شركت برق منطقه اي فارس

وزارت نيرو
شركت برق منطقه اي فارس

نوبت دومآگهي خط انتقال برق

شناسه آگهي : ۱285۱۴5

سند کمپانی خودرو سواری هاچ پک سيستم هايما مدل 1397 رنگ 
 484QT78010748A خاکستری متاليک 4 سيلندر شماره موتور
به شماره پالک ايران 82 28 ج 636 به نام  آقای علی نوروزی  مفقود 

گرديده است  و فاقد اعتبار است . 

آگهی مفقودی 

به موجب پرونده اجرائی کالسه 140003050  ششدانگ يک واحد آپارتمان به پالک 195 فرعی از 281 اصلی مفروز از 113 فرعی قطعه سه تفکيکی ) پالک يکصدو نود و پنج فرعی از دويست و هشتاد و يک 
اصلی مفروز از يکصدو سيزده فرعی( در بخش دو حومه کرمانشاه ثبت و صادر به آقای پرويز الهياری شده است ، طبق سند رهنی شماره 63468  مورخ 1397/5/21  دفتر خانه اسناد رسمی شماره 26 
شهر اسالم آباد غرب استان کرمانشاه در رهن بانک کشاورزی شعبه مرکزی اسالم آباد غرب قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ  16/454/400/000  ريال ) مبلغ شانزده ميليارد و چهارصدو 
پنجاه و چهار ميليون و چهارصد هزار ريال( ارزيابی شده و پالک فوق به آدرس کرمانشاه- خيابان فردوسی ، مقابل پارک الله ، کوی شهيد ناصر افشار فرعی اول سمت راست مجتمع 242 طبقه سوم کد 
پستی  6718985674 واحد سه  مساحت دارای 137/12 متر مربع اعيانی که سه خوابه از يک مجتمع مسکونی 5 طبقه )4 + پيلوت( دو بر و قدمت حدود 16 سال که جمعًا دارای 5 واحد می باشد ، نمای 
مجتمع بصورت سنگ ، اسکلت فلزی، دارای آسانسور ، کف طبقات سراميک،ديوارها کاغذ ديواری ، پنجره ها آهنی با شيشه ساده ، گرمايش واحدها باری گاز و سرمايش کولر آبی و يک انباری به مساحت 
2 مترمربع و پارکينگ مشاع می باشد، واحد مذکور دارای انشعاب گاز و برق مجزا ، آب مشاع و يک خط تلفن می باشد، ) حدود مشخصات بدين شرح: شماال: اول بطول شش متر و چهل و دو سانتی متر 
ديوار  به فضای پالک يکصدو چهارده  فرعی دوم که شرقی است بطول چهارمتر و شصت و شش سانتيمتر ديوار اشتراکی به راه پله و آسانسور مشترک سوم بطول سه متر و هشتاد سانتيمتر درب و ديوار به 
راه پله و آسانسور مشترک چهارم که غربی است بطول پنج متر و بيست وهشت سانتيمتر ديوار مشترک و آسانسور اشتراکی پنج بطول پنج متر و شصت سانتی متر ديوار به فضای پالک يکصدو چهارده 
فرعی شرقا: بطول سيزده متر و چهل سانتيمتر  ديوار به فضای پالک يکصدو پانزده فرعی  جنوبا: در دو قسمت به طولهای پنج متر و پنجاه و پنج سانتيمتر و چهار متر ديوار و پنجره به فضای کوچه هشت 
متری  غربا: بطولهای چهار متر و هفده سانتيمتر و هفت متر و چهل سانتيمترديوار و پنجره به فضای کوچه است(. برابر گزارش مورخ 1400/12/14  مأمور اجرا در تصرف راهن می باشد، پالک فوق از ساعت  
9 الی 12  روز سه شنبه مورخ 1401/1/30 در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در کرمانشاه خيابان بنت الهدی روبروی فرمانداری – اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه از طريق مزايده به فروش 
می رسد. مزايده از مبلغ  16/454/400/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز 
در صورت  وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد، و کليه هزينه های قانونی به عهده برنده مزايده 
است و نيم عشر و حق مزايده نقداً  وصول خواهدشد . شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی  به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانونی او درجلسه مزايده است 
برنده مزايده مکلف است ما به تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و درصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند 
مبلغ مذکور قابل استراداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد دراين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد می گردد. ضمنًا ملک فوق طبق اعالم وکيل بستانکار بيمه نمی باشد.
معاون واحد اجرای اسناد رسمی کرمانشاه- شبنم مرادی چناری

آگهی مزايده اموال غير منقول  ) اسناد رهنی(

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



تعادل |
پس از ابالغ قانون بودجه، بررسي ها نشان داد كه تبصره 
مربوط��ه به واردات خودرو تغييراتي نس��بت به مصوبه 
مجلس داش��ته و واردات ۷۰ هزار خودروهاي سواري از 
قانون بودجه حذف شده است. طي روزهاي اخير اظهارات 
مختلفي درباره حذف اين مصوب��ه خودرويي از بودجه 
مطرح شد. برخي عنوان كردند كه مجلس موجب حذف 
اين مصوبه شده است، اما حاجي بابايي رييس كميسيون 
تلفيق بودجه سال ۱۴۰۱ در واكنش به اين موضوع عنوان 
كرد كه حذف اين مصوبه با اطالع هيات رييسه و با راي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته است. در 
همين راس��تا، برخي از نمايندگان مجلس روز گذشته 
در صحن علني در اعتراض به اين روند عنوان كردند كه 
بدون اطالع ما نبايد مصوبه مجلس دستكاري شود يا نهاد 
ديگري به صورت موازي با مجلس در قانون گذاري دخالت 
كند. ش��أن مجمع تش��خيص مصلحت نظام مشخص 
است و وظايف آن نيز معلوم است. اما جالب اينجا بود كه 
نايب رييس مجلس، در اظهاراتي متناقض عنوان كردند 
كه هيات رييس��ه مجلس و شوراي نگهبان درخصوص 
مجوز واردات خودرو تصميم گيري كردند و هيات عالي 
نظارت مجمع تشخيص مصلحت در اين زمينه دخالتي 
نداشتند. با اين تفاسير مشخص نيست توپ حذف مصوبه 
واردات خودرو در زمين كدام نهاد اس��ت؟ اما آنچه مهم 
است اينكه مخالفت هاي بي پايه و اساس با واردات خودرو، 
بازار اين محصول را بهم ريخته و قيمت ها در بازار بدون 
مشتري همچنان نجومي گزارش مي شود. به طوري كه 
مش��اهده قيمت گذاري انواع خودروها در بازار نش��ان 
مي دهد، قيمت خودروهاي مدل ۱۴۰۱ نسبت به سال 
گذشته رشد ۱۰ تا ۲۰ ميليون توماني را تجربه كرده اند. 

     مجمع حق دخالت در مصوبه مجلس را 
نداشته

به دنبال حذف واردات خودرو از ليس��ت اقالم وارداتي در 
قانون بودجه نهايي ش��ده سال ١۴٠١، سيد غني نظري 
در تذكري شفاهي در جلسه علني امروز مجلس شوراي 
اسالمي با اس��تناد به ماده ۲۲ آيين نامه داخلي مجلس 
بيان كرد: براساس آيين نامه حفظ شأن مجلس برعهده 
هيات رييسه است، حذف مجوز واردات خودرو از اليحه 
بودجه بدون اخذ نظر نمايندگان معنايي ندارد. مجلس 
شوراي اسالمي كميسيون تلفيق داشته و بايد در خصوص 
مصوبات، نظرات صحن مجلس اخذ شود. بارها در خصوص 
ضعف خودروس��ازي كش��ور در صحن مجلس صحبت 
شده و الزم اس��ت كه رقابت در اين بازار ايجاد شود. نبايد 
اجازه داد كه ايران خودرو و سايپا هركاري كه مي خواهند 
انجام داده و كااليي بنجل تحويل مردم دهند. وي در ادامه 
اظهار كرد: مصوبه مجلس شوراي اسالمي بدون اخذ نظر 
نمايندگان حذف شده است در حالي كه واردات خودرو از 
مطالبات مردم بوده و جوانان ايراني طالب استفاده هستند. 
مگر جوانان ما چه چيزي كم دارند كه نبايد به ماشين هاي 
باكيفيت دسترسي داشته باشند. از سوي ديگر با واردات 
در بازار رقابت ايجاد خواهد شد. نماينده مردم خلخال و 
كوثر در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: اين مجلس 
است كه فقط بايد قانون گذاري كند و حوزه هاي ديگر حق 
ورود ب��ه قانون گذاري را ندارند. ح��ذف واردات خودرو از 
اليحه وهن مجلس شوراي اسالمي است نه هيات رييسه 
و نه كميسيون تلفيق نمي توانند در اين زمينه به تنهايي 
تصميم گيري كنند. اين حرف تمام نمايندگان است كه 
نبايد بدون اطالع ما در مصوبه مجلس دستكاري شود يا نهاد 

ديگري به صورت موازي با مجلس در قانون گذاري دخالت 
كند. شأن مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص است و 
وظايف آن نيز معلوم است. در همين حال، عليرضا سليمي 
نيز در تذكر شفاهي خود گفت: بايد پيگيري شود كه حدود 
و ثغور ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات عالي 
نظ��ارت در مورد مصوبات مجلس چه ميزان اس��ت؟ آيا 
مي توانند به صورت مستقيم مصوبات مجلس را رد كنند 
يا بايد همانند شوراي عالي امنيت ملي به رهبر انقالب نامه 
ارايه كنند و با اذن رهبري مصوبات آنها نافذ شود يا اينكه 

نامه خود را به شوراي نگهبان بدهند؟

    مجمع در حذف مجوز واردات خودرو 
دخالتي نداشته!

اين درحالي است كه علي نيكزاد كه اداره مجلس شوراي 
اسالمي را برعهده داشت، در پاسخ به تذكر نظري بيان كرد 
كه راي گيري كه در صحن مجلس شوراي اسالمي براي 
مجوز واردات خودرو صورت گرفت، به صورت مشروط بود 
و رييس مجلس در زمان راي گيري تاكيد كرد كه اگر نظر 
شوراي نگهبان تامين نشود هيات رييسه با شوراي نگهبان 
موضوع را بررسي كرده تا حل و فصل شده و بودجه بر روي 
زمين نماند. برخالف آنچه كه تصور مي شود كه هيات عالي 
نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين موضوع ورود 
داشته است بايد بگويم كه اين غلط است. همانطوري كه 
در صحن مجلس شوراي اسالمي گفته شد هيات رييسه 
و ش��وراي نگهبان با توجه به نكاتي كه مطرح شد در اين 
خصوص تصميم گيري كردند و هيات عالي نظارت مجمع 

تشخيص مصلحت نظام در آن نقشي نداشته است.

     چه كساني مخالف واردات خودرو هستند؟
در همين راس��تا، دبير انجمن واردكنن��دگان خودرو در 
واكنش با حذف بند واردات خودروهاي سواري از ليست 
اقالم وارداتي در قانون بودجه ١۴٠١ در اظهاراتي عنوان 
كرد كه عمال موض��وع واردات خودرو در بودجه به دولت 

سپرده ش��ده است اما به صورت مجهول برخي كه قطب 
عالم خودرو كشورش��ده اند، واردات خ��ودرو را به صالح 
كشور ندانسته اند.  مهدي دادفر افزود: پيش از اين نيز در 
كميس��يون زيربنايي مجمع هم خدمت دوستان اعالم 
كرديم كه همكاران ما كه در گذشته واردكننده بوده اند، 
طي سال هاي اخير به خيل توليدكنندگان پيوسته اند؛ البته 
كه آنها نيز همچون ساير توليدكنندگان، پيچ سفت كن 
چيني ها ش��ده اند. وي در ادامه عنوان كرد: البته كه اين 
سياس��ت دولت بود تا همه را تبديل به پيچ س��فت كن و 
مونتاژكار كند. ضمن اينكه موضوع واردات خودرو مشكل 
اجتماع و معضل دولت است و ما دغدغه اي در اين رابطه 
نداريم؛ چرا كه صالح ملك خود خسروان دانند. آنچه كه 
از اس��تدالل، علم، منطق، آمار، اطالعات و… را كه الزم 
بوده است، طي چهار سال تقديم ذي نفعان و ذي مدخالن 
كرده ايم. بنابراين پس از اين موضوع واردات خودرو را به 
عنوان يك حق براي هر ايران��ي دنبال خواهيم كرد. اين 
شمشير را از باالي س��ر تماميت خواهان به نمايندگي از 
طرف اكثريت مردم بر نخواهيم داشت. دادفر با كنايه بر 
اينكه سياست گذاران و تصميم گيران با انحصار مطلق و 
محروم كردن مردم از كيفيت و مطلوبيت اگر تاكنون به 
جايي رس��يده اند، از اين پس هم خواهند رسيد، گفت: با 
توجه به اينكه رييس جمهوري اعالم داشتند كه زندگي 
مردم را به برجام گره نخواهيم زد، بنده نيز عرض مي كنم 
تالش ما نيز بر اين است كه موضوع خودرو را چه در بحث 
توليد و چه در بحث واردات و در حقيقت تنظيم بازار را جز 
به رضايت مندي مردم گره نزنيم. دبير انجمن واردكنندگان 
خودرو ادامه داد: در حقيقت اما دوستان كل بازار خودرو و 
جان مردم را به ايده هايي كه طي بالغ بر ۲۰سال تصدي در 
صنعت خودروسازي نتوانسته اند، اجرايي كنند را به تحريم 
گره زده اند و خود مجتهد خودرويي شده اند. اين در حالي 
است به جد رهبر معظم انقالب مشخصا در مورد خودرو 
فرمودند حق با مردم اس��ت. اما آقايان با روح و روان مردم 
بازي مي كنند و بازار را بر هم مي زنند. وي تاكيد كرد: بيشتر 

دالل ها كه بس��يار هم قدرتمند هستند، مخالف واردات 
خودروان��د و عده كمي نيز مخال��ف ايدئولوژيك واردات 
هستند. به اعتقاد بنده چنانچه مطالبه گري عمومي وجود 
داشته باش��د، واردات آزاد خواهد شد؛ در غيراين صورت 

روال سال هاي قبل و ممنوعيت ادامه دار خواهد شد.

    بازار به هم ريخته خودرو
مخالفت هاي ب��دون دليل محكمه پس��ند، ناتواني در 
مديريت بازار خودرو وتامين تقاضا از سوي خودروسازان 
بازار خودرو را درگير يك آشفتگي قيمتي و نجومي كرده 
است. به طوري كه مشاهده قيمت گذاري انواع خودروها در 
بازار كه روز گذشته رسما فعاليت خود را آغاز كردند، نشان 
مي دهد، قيمت خودروهاي مدل ۱۴۰۱ نسبت به سال 
گذشته رشد ۱۰ تا ۲۰ ميليون توماني را تجربه كرده اند. 
مشاهده قيمت ها در بازار حكايت از آن دارد كه پژوپارس 
مدل ۱۴۰۱ با قيم��ت ۲9۷ ميليون توم��ان به فروش 
مي رس��د. اين در حالي است كه مدل ۱۴۰۰ اين خودرو 
قيمت ۲۷5 ميليون توماني دارد. عالوه بر اين پژو۲۰6 تيپ 
۲ نيز امروز ۲۷6 ميليون تومان قيمت گذاري شده در حالي 
كه مدل ۱۴۰۰ اين محصول ۲65 ميليون تومان قيمت 
دارد. خودروي پژو ۲۰۷ دنده اي هم مدل ۱۴۰۱ با قيمت 
38۴ ميليون تومان فروخته مي شود . اما مدل ۱۴۰۰ اين 
خودرو 3۷۰ ميليون تومان قيمت گذاري شده است. در 
محصوالت سايپا نيز كوييك آر مدل ۱۴۰۱ با قيمت ۲۰۷ 
ميليون تومان و مدل ۱۴۰۰ با قيمت ۱9۷ ميليون تومان 
به فروش مي رسد. عالوه بر اين تيبا ۲ نيز مدل ۱۴۰۱ با 
۱83 ميليون تومان و پرايد ۱۱۱ با قيمت ۱8۷ ميليون 
تومان مورد معامله قرار مي گيرد. در خودروهاي وارداتي 
نيز بالتكليفي آزادسازي واردات خودرو عاملي شده تا ركود 
در معامالت به وجود آيد و خبري از خريد و فروش نباشد. 
بررسي ها نش��ان مي دهد تغييرات قيمتي خودروهاي 
وارداتي نسبت به داخلي نا چيز اس��ت و خبري از رونق 

معامالت در اين خودروها نيست .

رويداداخبار
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جزييات ۱۰ قلم اول واردات 
در ۱۴۰۰

واردات بيش از چهار ميليارد دالري گوشي تلفن همراه 
با رشد ۷۰ درصدي، اين كاال را همچنان در صدر واردات 
ايران حتي باالتر از كاالهاي اساس��ي نگه داشته است.
گوشي تلفن همراه مدت هاست كه در صدر واردات قرار 
دارد و اين روند براي پايان تجارت ايران در سال ۱۴۰۰ 
هم حفظ شده است. كل تجارت خارجي ايران در سال 
۱۴۰۰، ح��دود ۱۰۰ ميليارد دالر ب��وده كه از اين رقم 
صادرات كشور ۱۲۲ميليون تن به ارزش ۴8ميليارد دالر 
صادرات و بيش از ۴۰ ميليون تن به ارزش 5۲ ميليارد 
دالر واردات بوده است كه بخش قابل توجهي از واردات 
به كاالهاي اساسي اختصاص دارد. گزارشي كه از سوي 
لطيفي س��خنگوي گمرك ايران در مورد ۱۰ قلم اول 
واردات در سال گذشته به ايسنا اعالم شده نشان مي دهد 
كه گوشي تلفن همراه با چهار ميليارد و۱6۲ ميليون دالر 
به وزن 6۰۰۰ تن در صدر واردات قرار داش��ته است كه 
نسبت به سال ۱399 از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد دارد.

اين در حالي است كه در ۱۰ ماهه سال گذشته حدود 
3.3 ميليارد دالر واردات گوشي ثبت شده بود كه بر اين 
اساس واردات اين كاال در دو ماه آخر بيش از 8۰۰ ميليون 
دالر افزايش داشته است. با وجود حواشي كه در مورد 
احتمال ممنوعيت واردات گوشي هاي باالي 6۰۰ دالر 
مطرح بود، اين اتفاق نيفتاد و طبق قانون بودجه امسال 
اين واردات همچنان انجام مي شود ولي به روال پارسال 
حقوق ورودي گوش��ي هاي با ارزش كمتر از 6۰۰ دالر 
با ش��ش درصد و با ارزش باالي 6۰۰ دالر با ۱۲ درصد، 
محاسبه مي شود، با اين تفاوت كه نرخ محاسبه حقوق 
ورودي از ۴۲۰۰ به نرخ س��امانه مبادالت الكترونيك 
يعني نرخي نزديك به بازار نزديك شده است. اما مابقي 
كاالهايي كه در ۱۰ قل��م اول واردات قرار دارند، عمدتا 
كاالهاي اساسي و البته وارداتي با ارز ترجيحي هستند. 
بر اين اساس 9.۷ميليون تن ذرت به ارزش بيش از 3.3 
ميليارد دالر وارد شده كه از نظر وزن يك درصد كاهش 
اما ارزش 3۴ درصد رش��د داشته است. گندم سومين 
كاالي وارداتي در سال گذشته بوده كه افزايش آن نيز 
قابل توجه است. بيش از هفت ميليون تن به ارزش بالغ 
بر ۲.5 ميليارد دالر واردات گندم صورت گرفته كه از نظر 

وزن 8۱۴ و ارزش ۱۰۴۰ درصد افزايش دارد.
دانه هاي روغني با ۲.۱ ميليون تن به ارزش حدود ۱.۴ 
ميليارد دالر كاالي بعدي وارداتي ايران بوده كه وزن آن 

55 درصد و ارزش 99 درصد رشد دارد.
در سال گذشته در دو گروه روغن خام وارد شده كه در 
يك بخش 89۴ هزار تن به ارزش ۱.3 ميليارد دالر و در 
ديگر گروه 533 هزار تن به ارزش ۷۰5 ميليون دالر روغن 
خام سويا بوده است. كنجاله سويا واردات ۲.3 ميليون 
تني به ارزش ۱.3 ميليارد دالر داشته كه ۲8.5 درصد از 

نظر وزن و 6۰.5 درصد از نظر ارزش افزايش دارد.
جو ديگر كاالي اساسي وارداتي با ارز ترجيحي است كه 
از نظر وزني ۷9 درصد و از نظر ارزش ۱۱5 درصد افزايش 
واردات دارد، اين در حالي است كه در سال گذشته 3.3 
ميليون تن به ارزش يك ميليارد دالر واردات جو انجام 
شده است. در ساير اقالم وارداتي كه در رده هاي بعدي 
قرار دارند تراكتور جاده اي به عنوان ماشين آالت توليد 
كاالهاي اساسي 68 هزار تن به ارزش 9۷6 ميليون دالر 
واردات داشته كه رشد آن چشمگير است. ۷۴۷5 درصد 
در وزن و ۱۰هزار و 8۴9 درصد در ارزش رشد واردات اين 
اقالم است. واكسن هاي پزشكي نيز با 66۷ ميليون دالر 
در رتبه دهم واردات كاالهاي اساسي قرار دارند كه ۱۲۲۱ 
درصد از نظر ارزش و ۲63 درصد وزن رشد داشته است.

كاهش ۵۰ درصدي
مصرف گوشت قرمز

رييس شوراي تامين دام كشور گفت: تقاضا براي 
خريد گوشت قرمز كاهش ملموسي دارد و ميزان 
مصرف در ايام نوروز و رمضان نسبت به سال هاي 
گذشته كاهش چشم گيري پيدا كرده است. در 
سال هاي گذشته اگر خانواري براي ايام نوروز ۱۰ 
كيلو گوش��ت خريداري مي كرد در سال جاري 

ميزان خريد خود را نصف كرد.
منصور پوريان در گفت وگو با ايلنا، قيمت گوشت را 
تابع عرضه و تقاضا ندانست و افزود: از ابتداي هفته 
اول فروردين عرضه دام س��بك از سوي دامداران 
اس��تان هاي فارس، كرمانش��اه و خوزستان روند 
تصاعدي پي��دا كرد و اين افزاي��ش عرضه تا پايان 
ارديبهشت ادامه خواهد داشت. اما افزايش عرضه 
به معني كاهش قيمت گوشت نخواهد بود چراكه 
در حال حاضر بازار در ش��رايط رك��ود تورمي قرار 
گرفته اس��ت از اين رو قيمت ها رون��د رو به جلو به 
خود گرفتند تا جايي كه حتي با توقف روند صادرات 
و آغاز واردات گوشت، قيمت اين محصول در بازار 
روند كاهشي به خود نگرفت. اين فعال اقتصادي با 
اشاره به ميانگين قيمت دام سبك، افزود: در ابتداي 
سال قيمت دام شيب تندي به خود گرفت اما بعد از 
گذشت يك هفته قيمت آن به زير كيلويي ۷۰ هزار 
تومان رسيد چراكه ميزان عرضه افزايش پيدا كرد. 
اما اين نكته را در نظر داش��ته باشيد كه اين قيمت 
جبران هزينه هاي توليد را نمي كند. رييس شوراي 
تامين دام كش��ور با بيان اينك��ه در ماه هاي آينده 
دامداران با كم آبي و خشكس��الي مواجه خواهند 
شد، افزود: حدود ۴ ميليون راس بره نر آماده كشتار 
از سال گذشته در دست دامداران باقي مانده است 
كه بايد به اين ميزان دام زايش هاي زمستان و بهار 
را نيز اضافه كنيم. از دولت انتظار داريم در راستاي 
سياست هاي حمايتي، مجوز صادرات دام سبك را 
صادر كند تا دامداران متضرر نشوند. پوريان ميزان 
مصرف گوشت قرمز در كشور را كاهشي دانست و 
افزود: وزير كشاورزي در سفر به استان هاي ايالم و 
كهگيلويه و بويراحمد از نزديك ميزان دامي كه در 
دست عشاير مانده اس��ت را مشاهده كرد. از اين رو 
مجوز صادرات ۲5۰ هزار راس دام سبك را دادند اما 
در عمل ۴۰ هزار دام صادر شد و مجوز صادرات دام 

را به بهانه تنظيم بازار گوشت لغو كردند. 

نمايندگان بر استيضاح 
وزير صمت مصرند

عضو كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس گفت: 
نمايندگاني كه موضوع اس��تيضاح را طرح كرده اند 
بر نظر سابق خود مصرند، راي خود را پس نگرفته اند 
و منتظرند كه هيات رييسه اعالم وصول كند. علي 
جدي در گفت وگ��و با ايلنا، درباره احتمال تغيير در 
روند قرعه كشي خودرو در سال جاري اظهار داشت: 
هرگونه تغيير در روند اجراي قرعه كشي يا تصميمات 
مربوط به خودرو در حيطه اختيارات وزارت صمت 
است اما ما همچنان نسبت به عملكرد خودروسازان 
انتقاد داريم، همه س��اله برنامه هاي زيادي را اعالم 
مي كنن��د اما هيچ ي��ك اجرا نمي ش��ود. وي تاكيد 
كرد: ما بارها اعالم كرده ايم ك��ه دولت بايد از حوزه 
خودروس��ازي خارج شده و همچنين بخشي از نياز 
داخل از واردات تامين شود تا ساخت خودرو رقابتي 
شود و خودروس��از هم توليد خود را باال ببرد. عضو 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس گفت: تا زماني 
كه بحث عرضه و تقاضاي خودرو باالنس نشود اتفاق 
مثبتي نمي افتد. بارها خودروس��ازان وعده داده اند 
كه عرضه را افزايش مي دهند تا پروس��ه قرعه كشي 
متوقف ش��ود اما عمال هيچ گون��ه افزايش توليدي 
نداشته اند. وي يادآور ش��د: حتي اگر خودروسازان 
توليد را باال ببرند يك سال تعهد فروش دارند كه به 
آن عمل نكرده اند. جدي درباره وضعيت استيضاح 
وزير صمت نيز بيان داشت: نمايندگاني كه موضوع 
استيضاح را طرح كرده اند بر نظر سابق خود مصرند و 
راي خود را پس نگرفته اند و منتظرند كه هيات رييسه 
اعالم وصول كند. وي خاطرنشان كرد: موضوع مورد 
انتقاد نمايندگان هم همچنان روي محور كيفيت، 

كميت، واردات و ميزان توليد خودرو است.

اظهاراتمتناقضدربارهوارداتخودرو،چهبرسربازارآورد؟

جوالن قيمت در بازار بي مشتري 

از انكار توليد ملي
به نقل از جهان صنعت؛ از زمان وقوع تصادف زنجيره اي جاده 
بهبهان تاكنون، سردار  هاديانفر رييس پليس راهور كشور در 
مصاحبه هاي مختلف خود با اشاره به خودروسازان داخلي، 
شديدترين انتقادات را در مورد آنها مطرح كرده است. در 
همين راستا در تازه ترين صحبت هاي رييس پليس راهور 
كش��ور كه در ايام تعطيالت نوروز منتشر شد، باز هم اين 
انتقادات مطرح شد، به طوري كه  هاديانفر تاكيد كرد: امروز 
يكي بيايد از خودروساز بپرسد كه چرا از چين قطعه وارد 
مي كنند؟ چه كسي بر كيفيت قطعه چيني نظارت دارد؟ ما 
مادامي كه نگاه مان به قطعات چيني است هيچگاه خودروي 
ملي نداريم. اما فارغ از اين انتقادات مطرح شده، رييس پليس 
راهور كشور ادعاي عجيبي نيز مطرح كرده است. وي در 
ادامه صحبت هاي خود با بيان اينكه اكنون دانشگاه هاي ما 
خودروي ملي توليد كرده اما حمايت نشده اند، گفت: همين 
االن دانشمندان جوان ما سوخت آب را به جاي بنزين توليد 
كرده اند و اكنون شش خودروي پليس در البرز از آب براي 
تردد استفاده مي كنند. حاال هر چه به خودروساز مي گوييم 
از آب استفاده كن، هزار اما و اگر مي آورد! گفته هاي سردار 
 هاديانفر در مورد خودروي آب س��وز در حالي مطرح شده 
كه برخي از ناظران و كارشناسان در خصوص وجود چنين 
خودرويي شبهات مختلفي را مطرح كرده و سوال اصلي شان 
نيز اين بوده كه اگر چنين فناوري و قابليتي در كشور وجود 
دارد چرا تاكنون عملياتي نشده و به توليد انبوه نرسيده است 
و يا اينكه اساسا چرا تاكنون خودروسازان بزرگ جهان كه 
ميلياردها دالر هزينه تحقيق و توسعه فناوري هاي نوين در 

سال مي كنند، به سمت توليد چنين خودرويي نرفته اند؟

    مانور رسانه اي
در اين رابطه مهدي محمودي كارشناس صنعت خودرو 
توضيح مي دهد: در ابتدا الزم اس��ت خاطرنشان كنم كه 
به شخصه تاكنون چنين خودرويي را مشاهده نكرده ام. از 
سوي ديگر اگر تاكنون چنين خودرويي توليد شده است، 
چرا تاكنون صحبتي در مورد آن به صورت گسترده مطرح 

نشده و انتشار نيافته است؟ شما مي دانيد كه در حال حاضر 
يكي از راه هاي جايگزيني سوخت هاي فسيلي در صنعت 
خودرو، توليد ماشين هايي با سوخت هيبريدي و در گام دوم 
ماشين هاي برقي است كه روز به روز هم ميزان توليد آنها 
افزايش مي يابد. بنابراين اگر در كشور ما خودروي آب سوز 
وجود دارد يا توليد ش��ده، چرا تاكنون ساير شركت هاي 
خودروس��ازي به س��راغ اين تكنولوژي نرفته اند؟ لذا اگر 
چنين پروژه اي وجود خارجي داشته باشد از لحاظ سيستم 
Power train )سيستم پيشرانه( و گشتاور قابل توجه 
نبوده و از همين ابتدا محكوم به شكست است. وي در ادامه 
مي افزايد: در واقع وقتي كه شركت هاي بزرگي در دنيا وجود 
دارند كه تنها در بخش Power train فعاليت مي كنند، آيا 
تاكنون شاهد بوده ايم كه يكي از آنها اعالم كند كه خودروي 
آب سوز توليد كرده است؟ بنابراين چنين صحبت هايي 
بيشتر جنبه رسانه اي و تبليغاتي داشته و به شخصه معتقدم 
چنين پروژه اي وجود خارجي نخواهد داشت؛ چراكه اگر 
قرار باشد از آب به عنوان سوخت استفاده كنيد، بايد آن را 
تجزيه كرده و هيدروژن و اكسيژن را از يكديگر جدا كنيد. 
حال سوال اين است كه پيش��رانه اي كه قادر به انجام اين 
تجزيه و تفكيك است، هزينه تمام شده اش چه ميزان بوده و 
گشتاوري هم كه ايجاد مي كند به چه مقدار است؟ پس الزم 
است در وهله اول اگر چنين خودرويي در كشور ما وجود 
دارد، يك برآورد دقيق از نحوه و هزينه توليد آن منتشر شود 
و در نهايت نيز مستندات آن را نيز در قالب مقاالت علمي در 
نشريات معتبر به انتشار برسانيم. وقتي تاكنون چنين اتفاقي 
صورت نگرفته، مي توان گفت كه صحبت هاي مطرح شده 
در اين خصوص جنبه رسانه اي داشته و نوعي فرار به جلو 
 Power train محسوب مي ش��ود. در واقع امروز بخش
خود يك صنعت در دنياس��ت كه اكنون از سوخت هاي 
فسيلي به سمت خودروهاي هيبريدي و برقي گام برداشته 
اس��ت. بنابراين اگر واقعا در ايران  خودروي آب سوز توليد 
شده باشد بايد نتايج مطالعات آن منتشر شده و اعالم شود 
كه از چه رآكتوري براي تجزيه آب به اكسيژن و هيدروژن 

استفاده شده تا آن زمان بتوان به صورت دقيق بررسي كرد 
كه اين طرح خوب است يا بد؟

    ادعايي كه قابليت تجاري سازي ندارد
از سوي ديگر مهران لهراسبي كارشناس صنعت خودرو 
نيز در خصوص ادعاي مطرح شده در مورد خودروهاي 
پليس آب سوز در استان البرز توضيح مي دهد: اكنون چند 
سال است كه بحث خودروهاي آب سوز مطرح مي شود؛ 
خودروهايي كه دستگاهي در داخل آنها تعبيه مي شود تا 
با جدا كردن اكسيژن و هيدروژن از آب، عامل احتراق و 
نيروي محرك آنها تامين شود. با اين حال شواهد نشان 
داده كه هزينه چنين طرحي بس��يار گران تمام شده و 
مقرون به صرفه نيست. به همين دليل هم هست كه هيچ 
كشوري تاكنون در دنيا به دنبال چنين طرحي نرفته است. 
يعني شايد چنين خودرويي به عنوان پايلوت، نمونه يا 
طرح اوليه وجود داشته باشد، اما اينكه تجاري سازي شده 
و به توليد انبوه رسيده باشد، تاكنون در جايي ديده نشده 
است. لهراسبي در ادامه صحبت هاي خود مي افزايد: شما 
اكنون مي توانيد خودروي اتمي هم توليد كنيد. يعني 
يك رآكتور كوچك درون خودرو قرار دهيد و پلوتونيوم را 

تبديل به انرژي و عامل پيشران آن كنيد؛ ولي اين طرح ها 
هنوز مقرون به صرفه نبوده و با استقبال هم روبرو نشده 
اس��ت. عالوه بر اين فارغ از بحث مقرون به صرفه بودن 
چنين طرح هايي، مساله مهم تكنولوژي آنها نيز مطرح 
است. لذا نمي توان تنها به نمونه هاي آزمايشگاهي اكتفا 
كرد. همچنين الزم به ذكر است كه تبديل خودروهايي كه 
با سوخت فسيلي كار مي كنند به خودروهايي با سوخت 
پاك در كش��ورهاي نفت خيز صرفه اقتصادي نداشته و 
داراي مزيت رقابتي نيز نيست. بنابراين همانطور كه اشاره 
كردم صحبت هاي مطرح شده در خصوص خودروهاي 
آب سوز در ايران تنها در سطح نمونه آزمايشگاهي است 
كه قادر به توليد انبوه نيس��ت. در واقع در اينجا مرز بين 
خالقيت و تجاري سازي از اهميت زيادي برخوردار است. 
يعني شما بايد در ابتدا خالقيت را به نوآوري و پس از آن 
نوآوري را به كارآفريني و در مرحله آخر به تجاري سازي 
تبديل كنيد. چنين فاصله اي از نظر امكانات، تامين منابع، 
رقابت و فناوري حائز اهميت است و اگر يك درصد امكان 
داشت كه با توجه به شرايط موجود خودروي آب سوز به 
توليد انبوه برسد، مطمئن باشيد تاكنون اين كار توسط 
خودروسازان بزرگ دنيا دنبال شده و به نتيجه مي رسيد.

سال ۱۴۰۱، سال كيفيت
براي محصوالت ايران دوچرخ

شركت ايران دوچرخ به عنوان بزرگ ترين كارخانه توليد 
دوچرخه و موتورسيكلت با ظرفيت توليد ساالنه ۱۲۰ 
هزار دستگاه انواع موتورسيكلت بنزيني و برقي توانسته 
با ارايه محصوالت متنوع سهم قابل توجهي از نياز بازار 
موتورسيكلت كشور را تامين كند. ايران دوچرخ اولين 
شركت توليدكننده موتورس��يكلت در ايران و يكي از 
مهم ترين صادركنندگان به كشورهاي همسايه مانند 
افغانستان، عراق و پاكستان است. كالس محصوالت 
شركت شامل رده هاي متنوعي چون استريت، اسكوتر، 

ATV، تريل، موتور و سه چرخه برقي است. 
    تنوع محصوالت

و توسعه نمايندگان شركت ايران دوچرخ
شركت ايران دوچرخ همزمان با توسعه محصوالت در 
سال ۱۴۰۰، برنامه توسعه شبكه نمايندگان در شهرهاي 
مختلف ايران را در دس��تور كار خود قرار داد و با عرضه 
محصوالت جديد و متنوع توانست اقدامات موثري در 
برطرف كردن نياز بازار موتورسيكلت كشور بردارد. وترانو 
در كالس اسكوتركالسيك، موتور برقي جيران، اسكوتر 
برقي سه چرخ و KPT۲۰۰ از جمله محصوالت جديد 
ايران دوچرخ در سال ۱۴۰۰ بودند كه با استقبال ويژه 

مشتريان مواجه شد.
     حضور محصوالت برقي ايران دوچرخ 

در نمايشگاه حمل و نقل پاك
معاونت توسعه حمل و نقل پاك و آموزش سازمان حمل 
و نقل و ترافيك شهرداري در سال ۱۴۰۰ نمايشگاه حمل 
و نقل پاك را به مناسبت هفته پاك برگزار كرد و شركت 
ايران دوچرخ نيز با محصوالت برقي نوين خود در اين 
نمايشگاه حضور يافت.  ايران دوچرخ سه محصول برقي 
توليد خود از جمله موتور برقي سه چرخ )5۰۰ واتي(، 
موتور برقي جيران )5۰۰ واتي(، موتور برقي جيران باتري 
ليتيومي )۱5۰۰ واتي( را در نمايشگاه حمل و نقل در 

معرض عموم قرار داد. 
     رونمايي از محصول جديد

 موتورسيكلت KPT2۰۰ )كي پي تي 2۰۰( 
ايران دوچرخ در راس��تاي تعهد خود به توليد و عرضه 
محص��والت با كيفي��ت و ب��ه روز، در س��ال ۱۴۰۰ از 

موتورسيكلت كي پي تي ۲۰۰ رونمايي كرد.
موتورسيكلت KPT۲۰۰ )كي پي تي۲۰۰( با قابليت 
ظاهر زيبا در كنار خنك كاركردن موتور، راندمان باال و 
فرمان پذيري بسيار خوب اين محصول را متمايز كرده 
است. آرمان موسوي مديرعامل ايران دوچرخ در مراسم 
رونمايي از موتورسيكلت از برنامه ويژه اين شركت براي 
افزايش سطح كيفي محصوالت خبر داد و سال ۱۴۰۱ را 
سال كيفيت براي محصوالت ايران دو چرخ اعالم كرد. 

    افتتاح اولين شوروم
 و فروشگاه دايمي ايران دوچرخ

ايران دوچرخ به منظور تحقق اهداف خود در كس��ب 
رضايت هر چه بيشتر مشتريان و گسترش شبكه هاي 
نمايندگ��ي و فروش، اقدام به تاس��يس نمايش��گاه و 
فروشگاه دايمي در س��ال ۱۴۰۰كرد. در اين راستا دو 
نمايشگاه مركزي خود در ش��هر تهران را داير كرد. در 
 اين نمايشگاه امكان مشاهده و خريد كليه محصوالت 
ايران دوچرخ فراهم است. ايران دوچرخ با افتتاح رسمي 
دو شوروم و با توليد محصوالت به روز سعي كرده است 
تا در جهت پاسخگويي به نياز مشتريان و عالقه مندان 
به موتورسيكلت هاي حرفه اي، به استانداردهاي جهاني 
توليد متناسب با كاهش آلودگي و ارتقاء ايمني دست 

يابد و فناوري هاي روز صنعت را به كشور وارد كند.

ويژه
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ادامهازصفحهاول

مزد توافقي؛ بي توجهي به
امنيت شغلي كارگران

با اين كار فرد مجبور مي شود به دليل نياز مالي 
تن به يك حق��وق توافقي ناچيز بدهد. اينكه در 
اين طرح بارها و بارها به بيمه ش��دن كارگران و 
روستاييان اشاره شده است هم خود جاي شك 
و شبهه دارد. سوال اين است اگر فرد بيمه شود 
ولي نتواند ام��رار معاش كند و ب��ا درآمد ناچيز 
از عهده هزينه هاي زندگي برنيايد چه س��ودي 
دارد؟ همين حاال روس��تاييان خودش��ان بيمه 
س��امت دارند و بيم��ه صندوق روس��تاييان و 
عشاير هستند پس نيازي به رفتن در دل چنين 
طرح هاي ندارن��د؛ ضمن آنكه در حال حاضر در 
يكس��ري كارگاه هاي كوچك و روستاها چنين 
طرحي در حال انجام است؛ طرف بازنشسته شده 
در يك نانوايي يا تاكسي تلفني خود را مشغول 
كار كرده اس��ت تا درآمدي كسب كند.: در حال 
حاضر كارگران و حداق��ل بگيران با همين كف 
حداقلي كه برايشان درنظر گرفته ايم نمي توانند 
زندگي كنند و زير خط فقر هستند خدا را خوش 
نمي آيد از همين كف حداقلي هم پايين تر برويم 
و مزد كمتر بدهيم.اين خدمت به كارگر نيست، 
ظلم به طبقه كارگر و سوءاس��تفاده از وضعيت 
بيكاري مملكت اس��ت. اگرچ��ه برخي تاش 
مي كنند با يكسري طرح ها به ايجاد شغل و رفع 
بيكاري كمك كنند ولي اين كار به جاي كمك، 
نتيجه عكس مي دهد. چنانچه مي خواهيم طرح 
جدي��د ارايه بدهيم بايد بازار كار را س��اماندهي 
كنيم، با چني��ن طرح هايي نرخ بي��كاري پنج 
درصد نمي شود. ما بايد تاش كنيم مملكت را 
به سمت و س��ويي ببريم كه تعداد مددجويان 
كميته ام��داد روز به روز كمتر ش��ود و نهايتا از 
بين برود نه اينك��ه با برخي تصميمات به تعداد 
مددجويان كميت��ه امداد اضافه كنيم؛ بنابر اين 
اضافه كردن تبصره هايي از اين دس��ت و تحت 
عنوان مزد توافقي به ماده ۴۱ اصل قانون و ماده را 
خراب مي كند و اتفاق مباركي نيست؛ بهتر است 
قبل از هرگونه تصميم و اقدامي درباره معايب و 
مزاياي اينگونه طرح ها تحقيق كنيم و پيامدهاي 

آن را بسنجيم.

رويداد

وقتي موضوع حذف ارز ترجيحي دارو از زبان وزير بهداشت 
و درمان مطرح شد، بسياري از افزايش چند برابري قيمت 
دارو ابراز نگراني كردند، اين در حالي است كه طي سال هاي 
گذشته قيمت دارو و به خصوص داروهاي بيماران خاص 
افزايش چشمگيري داشته و اگر قرار باشد ارز نيمايي هم 
به طور كامل حذف بشود معلوم نيست تكليف كساني كه 
به استفاده از داروهاي خاص احتياج دارند، چه خواهد شد. 
اين در حالي است كه برخي بيماران صعب العاج همين 
حاال هم براي تامين داروهاي خود با مش��كات فراواني 
مواجه اند و از آن جمله مي توان به مبتايان »اس ام اي« 
اشاره كرد كه حتي دولت هم از تامين داروهاي مورد نياز 
آنها به دليل هزينه بااليي كه دارند ش��انه خالي مي كند. 
حال اگر قرار باش��د افزايش قيم��ت دارو همچنان ادامه 
داشته باشد، هيچ كس نمي داند تكليف آنهايي كه توانايي 
تامين هزينه هاي دارويي خود را ندارند بايد چه راهكاري 
را در پيش بگيرند تا از چرخه درمان خارج نشوند. رييس 
سازمان غذا و دارو گفت: افزايش قيمت دارو در شش ماهه 
نخست سال گذشته و به دليل كاهش ۲ ميليارد دالري 
بودجه دارو اعمال شد و مسووالن وقت براي جبران كمبود 
بودجه، ارز برخي از داروها را به نيمايي تغيير دادند. دكتر 
بهرام دارايي در پاسخ به چرايي افزايش چند برابري قيمت 
دارو و عدم جبران اين افزايش قيمت براي بيماران، گفت: 
افزايش قيمت دارو در شش ماهه نخست سال گذشته و 
به دليل كاهش ۲ ميليارد دالري بودجه دارو اعمال شد 
و مسووالن وقت براي جبران كمبود بودجه، ارز برخي از 
داروها را به نيمايي تغيير دادند. او افزود: براساس مصوبه 
مجلس شوراي اسامي و درخواست وزارت بهداشت وقت، 
بودجه ۲ ميليارد دالري براي كل تجهيزات پزشكي و دارو 
در نظر گرفته شد كه در مقايسه با سال ۹۷، دو ميليارد دالر 
كمتر بود. اين اتفاق سبب شد با توجه به تامين برخي داروها 
با ارز نيمايي و خارج ش��دن آنها از فهرست بيمه، افزايش 

قيمت دارو رقم خورد.

   ۳۰،۱ درصد ميانگين افزايش قيمت دارو
 در سال گذشته

دارايي با اشاره به اينكه افزايش چند برابري قيمت 
دارو موردي بوده و ميانگين تورم سبد كلي داروها 
از تورم در بخش هاي ديگر كمتر اس��ت، ادامه داد: 
ميانگين افزايش قيمت دارو در سال ۱۳۹۹، ۴۳.۱ 
درصد و در سال گذشته ۳۰.۱ درصد بوده است كه 
از اين ميزان ۱۸.۸ درصد مربوط به ۶ ماهه نخست 
س��ال ۱۴۰۰ و ۱۱.۳ درصد مربوط به شش ماهه 

دوم است.

    افزايش چشمگير قاچاق معكوس دارو
 در سال گذشته

معاون وزير بهداش��ت همچنين به قاچاق معكوس 
دارو در كشور اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه علت اصلي 
قاچاق معكوس دارو نرخ ارزان آن در كش��ور است، 
گفت: سال گذش��ته قاچاق معكوس دارو به شدت 
افزايش پيدا كرد. اگرچه اعداد دقيق قاچاق معكوس 
دارو از كشور جمع بندي نشده، اما اين ارقام قابل توجه 
و چشمگير هستند. البته عوامل نشت دارو به خارج 
از شبكه به  صورت مستمر رصد و به مراجع قضايي 

معرفي مي شوند.

    فعال تغييري در ارز دارو ايجاد نشده است
او همچنين در پاسخ به سوالي درباره احتمال تغيير در ارز 
دارو، با تاكيد براينكه فعا تغييري در اختصاص ارز دارو رخ 
نداده است، گفت: اصاح ساختار اختصاص ارز به گونه اي 
خواهد شد كه افزايش قيمت و كمبود دارويي رخ ندهد.

    اصالح قيمت گذاري دارو 
با اصالح فرايند تخصيص ارز

او با تاكيد براينكه اين فرايند، حذف ارز دارو نيست 

بلكه اصاح فراين��د اختصاص ارز به ح��وزه دارو و 
تجهيزات پزش��كي اس��ت، گفت: با اصاح فرايند 
تخصيص ارز، قيمت گذاري هم اصاح خواهد شد و 
ترديدي در اين مساله وجود ندارد. اما تغيير در اين 
فرايند به گونه اي خواهد بود كه افزايش قيمت، متوجه 
مردم نباشد. دارايي تاكيد كرد: اين اصاح قيمت ها 
با همكاري وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه 
و بيمه ها صورت خواهد گرفت و افزايش قيمت  دارو 
براي توليدكننده انجام مي شود، اما اختاف قيمت 
يارانه )مابه التف��اوت ارز ترجيحي به ارز نيمايي( به 
بيمه ها پرداخت مي شود كه مردم هنگام خريد دارو 

با افزايش قيمت مواجه نشوند.

    وضعيت دارو و تجهيزات پزشكي
 در بودجه ۱۴۰۱

دارايي همچنين در ارزيابي از وضعيت بودجه دارو 
و تجهيزات پزش��كي در سال ۱۴۰۱ به ايسنا گفت: 
مصوبات بودجه ۱۴۰۱ مثبت ارزيابي مي شود البته 
به شرطي كه با مشاركت س��ازمان برنامه و بودجه، 
ش��ركت هاي بيمه و وزارت بهداشت به خوبي اجرا 
شود. دارو و تجهيزات پزشكي يك حوزه فرابخشي 
است و اين همكاري مي تواند منجر به رقم خوردن 

شرايط بهتر در صنعت دارويي كشور شود.

    افزايش تا ۴برابري حمايت از هزينه هاي 
بيماران خاص و صعب العالج؛ امسال

رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه حدود ۴۰۰ 
هزار بيمار خاص و صعب العاج در كش��ور داريم، 
تصريح كرد: امس��ال حمايت از بيم��اران خاص و 
صعب العاج در بودجه ۳ تا ۴ برابر افزايش پيدا كرده 
و مي توانيم به پوشش مناسب براي كاهش فرانشيز 

و پرداخت از جيب بيماران اميدوار باشيم.

علتافزايشچندبرابريقيمتدارو
رويخطخبر

افزايشمنصفانه»حقوق«بازنشستگاندرسال۱۴۰۱
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي 
از افزاي��ش منصفان��ه مس��تمري 
بازنشس��تگان در س��ال ۱۴۰۱ خبر 
داد. ميرهاش��م موسوي در اولين روز 
كاري بعد از تعطيات نوروز با شركت 
در جلس��ه اي كه با حض��ور رييس و 
اعض��اي هيات مدي��ره كان��ون عالي 
كارگران بازنشسته و مستمري بگير، 

رييس اتحادي��ه پيشكس��وتان جامعه كارگري 
و همچني��ن معاونين و مديران ذيربط س��ازمان 
تامين اجتماعي به منظور اتخاذ بهترين تصميم 
جه��ت افزايش مي��زان حقوق بازنشس��تگان و 
مس��تمري بگيران در س��ال ۱۴۰۱ برگزار شد، 
پس از بحث و تبادل نظر جامع ميان نمايندگان 

بازنشستگان و مديران سازمان تامين 
اجتماعي مقرر شد طي هفته جاري 
با برگزاري جلس��ات كارشناس��ي و 
تخصصي و با در نظر داش��تن شرايط 
معيشتي بازنشستگان، مطلوب ترين 
تصمي��م جه��ت افزاي��ش مي��زان 
مستمري ها و ايجاد رضايتمندي اين 
قشر اتخاذ و پيشنهاد شود. به گزارش 
اداره كل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي، 
در پاي��ان مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي 
اظهار اميدواري كرد با اتخاذ تصميمات درست، 
رضايت بازنشستگان تامين شده و به سمت ايجاد 
عدالت در پرداخت ها كه هدف اين سازمان است؛ 

حركت شود.

فراخوانتهرانيهابراياهدايخوندرماهرمضان
مدي��ركل انتقال خون اس��تان تهران 
ضمن دعوت از پايتخت نشينان براي 
اهداي خون در ايام ماه مبارك رمضان، 
از اه��داي خ��ون بي��ش از ۳۲۴ هزار 
تهران��ي در س��ال ۱۴۰۰ و ب��ا هدف 
نجات ج��ان بيماران خب��ر داد. دكتر 
محمدرضا مهدي زاده با اشاره به اينكه 
۴۰۱ هزار و ۸۷۵ ش��هروند تهراني در 

طول س��ال ۱۴۰۰ به مراكز اهداي خون مراجعه 
كردند، گف��ت: از ميان اين داوطلبان، ۳۲۴ هزار و 
۴۴۲ نفر موفق شدند كه نام خود را به عنوان يك 
اهداكننده خون ثبت كنند كه نسبت به آمارهاي 
سال ۱۳۹۹، شاهد افزايش ۱۲ درصدي همراهي 
مردم با اين فرهنگ نجات بخش و انسان دوستانه 

هس��تيم. او افزود: بر اساس آمارهاي 
استخراج شده از ميزان اهداي پاكت 
در استان تهران، مشخص شد كه ۱۲ 
هزار و ۷۶۰ تهراني در راستاي كمك 
به بيماران مبتا به س��رطان، پاكت 
خون خود را اهدا كردند كه اميدواريم 
اين همراهي در سال جديد، مستمر و 
پر شورتر از قبل باشد. مديركل انتقال 
خون استان تهران ادامه داد: ۱۶۳ هزار و ۴۱۴ نفر 
از اهداكنندگان خون استان تهران در سال ۱۴۰۰ 
كساني بودند كه به صورت مستمر و حداقل سالي 
دو بار اين كار ارزشمند را انجام مي دهند كه آمار 
مشاركت اهداكنندگان مس��تمر نسبت به سال 

۱۳۹۹ با رشد ۲۵ درصدي همراه بوده است.

۲۶ميليونشهروند»شانگهاي«تستكروناميدهند
مقامات چين از اعزام نيروهاي ارتش 
و پزشكان به كان شهر شانگهاي خبر 
دادند تا از ۲۶ ميليون نفر از ساكنان 
اين ش��هر براي ردياب��ي مبتايان به 
بيم��اري كووي��د-۱۹، تس��ت كرونا 
بگيرن��د. مقام��ات چي��ن در اقدامي 
جديد نيروهاي ارتش و هزاران نفر از 
كادر درمان را به شهر شانگهاي اعزام 

كردند تا آزمايش هاي تش��خيصي كوويد-۱۹ را 
براي كل جمعيِت اين كان شهر ۲۶ ميليون نفري 
انجام دهند چرا كه موارد ابتا به اين بيماري در 
روز دوش��نبه افزاي��ش قاب��ل ماحظه داش��ته 
اس��ت. اين بزرگ ترين اقدام س��امت عمومي 
چي��ن از زمان مقابله با ش��يوع اوليه كوويد-۱۹ 
در ووهان اس��ت؛ زماني كه كروناويروس جديد 
اولين بار در اواخر سال ۲۰۱۹ كشف شد. مقامات 

ش��انگهاي، قرنطينه دو مرحله اي را 
از ۲۸ م��ارس )يك هفت��ه قبل( آغاز 
كردند و تقريبا بيش��تر س��اكنان در 
خانه هايش��ان قرنطينه هستند. روز 
گذشته )يكشنبه( ۸۵۸۱ مورد بدون 
عام��ت كووي��د-۱۹ و ۴۲۵ م��ورد 
عام��ت دار كوويد-۱۹ شناس��ايي 
ش��ده اس��ت. همچنين از س��اكنان 
خواسته شده به انجام آزمايش كرونا اقدام كنند. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، اگرچه شيوع اين 
بيماري در شانگهاي در مقايسه با استانداردهاي 
جهاني كم اس��ت اما عملكرد اين شهر به عنوان 
فرصتي براي آزمايِش »سياس��ت كوويد صفِر« 
دولت چين بر اساس تست هاي گسترده، رديابي 
و نيز قرنطينه همه اشخاص آلوده و افراد در تماس 

نزديك با آنها، مورد توجه قرار گرفته است.

گليماندگار|
 در روزهاي پاياني س��ال گذشته وقتي 
در نهايت افزايش ۵۷.۴ درصدي حداقل 
دستمزد در ش��وراي عالي كار به تصويب رسيد موج 
اعتراض از س��وي نمايندگان كارفرمايان و برخي از 
نمايندگان طيف راست به اين افزايش با بهانه اينكه 
چنين افزايشي مي تواند باعث ايجاد تورم بيشتر در 
كشور شود، همراه شد. اما بعد از فرا رسيدن تعطيات 
نوروز اين اعتراض ها فروكش كرد و حاال دوباره نوشتن 
نامه و اعتراض و... به اين افزايش دستمزد از سر گرفته 
شده است. گروهي حتي در اين بين پا را فراتر نهاده و 
قانون كار را زير سوال برده اند و معتقدند اين قانون كار 
اصا با اصول انقابي كش��ور سازگار نيست و بايد هر 

چه زودتر تغيير كند.
در واق��ع اين افراد به دنبال درج مزد توافقي در قانون 
كار هستند تا بتوانند آب به آسياب كارفرمايان بريزند 
و زمينه را براي استثمار بيشتر كارگران فراهم كنند. 
مساله اي كه بارها فعاالن كارگري به آن اشاره كرده 
و در اين باره متذكر ش��ده اند كه پذيرفتن دستمزد 
توافقي يعني ظلم به طبقه كارگر، يعني پايمال كردن 
حقوق افرادي كه همين االن هم از حداقل هاي زندگي 
بي بهره ان��د و هيچ كدام از اين افزايش دس��تمزدها 
نمي تواند آنها را از زير خط فقر نجات داده و ش��رايط 

مناسبي را براي تامين معيشتشان فراهم كند. 

  آمار درستي از 
جمعيت كارگري ايران نداريم

فرش��اد اس��ماعيلي، فعال كارگري در اين رابطه به 
»تعادل« مي گويد: نكته اول كه بسيار حايز اهميت 
است نداشتن آمار دقيق از جمعيت كارگري در ايران 
است. در واقع افرادي كه بيمه هستند در اين آمار قرار 
مي گيرند در واقع تمامي حداقل بگيرها مورد شناسايي 
قرار نگرفته ان��د. چون آمار بيمه ها دقيق نيس��ت و 
 هستند افرادي كه تحت پوشش بيمه نيستند و جزو 
حداقل بگيرها در جامعه به شمار مي روند و اين افراد 

ناديده گرفته شده اند. پس در نتيجه تعداد كساني كه 
به عنوان حداقل بگير حقوقشان ۵۷ درصد افزايش 
پيدا ك��رده چندان زياد نيس��ت و از اين بابت به نفع 
كارفرمايان است. از سوي ديگر در سال هاي گذشته 
همه افراد هم حداقل بگيرها و هم س��اير سطوح به 
يك ميزان افزايش دس��تمزد داشتند كه امسال اين 
اتفاق رخ نداده و ساير سطوح تنها ۳۸ درصد افزايش 
دستمزد داش��ته اند كه ۱۰ درصد آن بابت ماليات و 
۷ درصد هم بابت بيمه كس��ر مي شود به اين ترتيب 

افزايش چنداني صورت نگرفته است.

    داليل افزايش تورم را 
جاي ديگري بايد جست وجو كرد

او در بخ��ش ديگري از س��خنانش مي افزايد: اينكه 
افزايش حقوق باعث افزايش تورم مي ش��ود بيشتر 
يك افس��انه اس��ت تا واقعيت. با اين كار مي خواهند 
ايجاد رعب و وحشت كنند در حالي كه در سال هاي 
گذشته هم ديده ايم كه افزايش حقوق هيچ ارتباطي به 
افزايش تورم نداشته است. در واقع اگر بخواهيم بحث 
افزايش تورم را مورد بررس��ي قرار دهيم و عوامل آن 
را شناسايي كنيم، خلق پولي كه در افزايش دستمزد 
كارگر صورت مي گيرد بس��يار ناچيز است در حالي 
كه خلق پول توسط سيستم بانكي و ارايه تسهيات 
كان به همين كارفرماها است كه باعث افزايش تورم 
مي ش��ود، از سوي ديگر كس��ري بودجه دولت يكي 
ديگر از داليل افزايش تورم اس��ت و اين مساله هيچ 
ربطي به افزايش ناچيز حق��وق كارگران ندارد. پس 
نتيجه مي گيريم كه دالي��ل افزايش تورم را به جاي 
اينكه بخواهيم در افزايش حقوق كارگران جست وجو 
كنيم بايد در جاهاي ديگري به دنبال آن باشيم. مثا 
همين ارز ترجيحي كه كلي پول خلق مي شود اما نه 
به چرخه اقتصاد باز مي گردد و نه در توليد و در تهيه 

كاالي اساسي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
تسهيات كاني كه بانك ها به افراد حقوقي مي دهند 
و در بسياري از موارد اين تسهيات مسترد نمي شود 

خود يكي از داليل عمده افزايش تورم است، در حالي 
كه اگر به كارگران وامي تعلق مي گيرد با توجه به اينكه 
نامه كس��ر از حقوق و ضامن از آنها دريافت مي شود 
اين وام با س��ود متعلق به آن تا آخرين ريال به بانك 

باز مي گردد. 

     دستمزدها هيچ وقت واقعي نبوده اند
فرش��اد اس��ماعيلي مي گويد: در تمام اين س��ال ها 
هيچ وقت دس��تمزد كارگران با توجه به نرخ تورم در 
كشور واقعي نبوده است، در حال حاضر هم اين رقم 
تعيين شده از ميزان سبد معيشت خانوار كمتر است، 
در واق��ع حقوقي كه كارگ��ر دريافت مي كند بخش 
عمده اي از آن در بخش مس��كن بلعيده مي ش��ود و 
بخشي ديگر به سيستم بانكي باز مي گردد. در واقع 
اين پول به قدري ناچيز است كه توانايي ايجاد تورم را 
ندارد و نخواهد داشت. اينجا يك سوال مطرح مي شود، 
آيا بدهكارهاي بانكي با خلق پول ايجاد تورم مي كنند 

يا كارگري كه سر ماه مالياتش را پرداخت مي كند؟

    دستمزد توافقي استثمار كارگران است
او در پاس��خ به اين س��وال كه اين هم��ه اصرار براي 
تصويب دس��تمزد توافقي از كجا نش��ات مي گيرد، 
مي گويد: كارفرما هميش��ه به فكر منافع خود بوده و 
هست. بس��ياري از كارفرمايان از سيستم دستمزد 
توافقي حمايت مي كنند چون به اين ترتيب مي توانند 
تسلط بيشتري بر كارگر داشته باشند. اما اين كار باعث 
استثمار بيشتر كارگران مي ش��ود، آنها براي اينكه 
بتوانند هزينه هاي زندگي شان را تامين كنند مجبور 
مي شوند به هر روشي كه كارفرما به آنها ديكته مي كند 
تن بدهند، بايد اضافه كاري كنند. اين سيس��تم در 
صورت تصويب كارگران را به افرادي هميشه مقروض 
تبديل خواهد كرد، چرا ك��ه كارگر نمي تواند از پس 
هزينه هاي زندگي اش بر بيايد و ناچار بايد از بانك ها 
يا سيستمي كه در آن كار مي كند پول قرض بگيرد و 

اين باعث مي شود كه كارگر هميشه مقروض باشد. 

     منافع كارگران ناديده گرفته مي شود
فرشاد اسماعيلي در پايان با اشاره به اينكه سال گذشته 
مصوبه مزدي تعيين شده از سوي نمايندكان كارگران به 
رسميت شناخته نشد و آن را امضا نكردند اما آن اجرايي 
شد، مي افزايد: بعد از كلي پيگيري از سوي نمايندگان 
كارگري اين مصوبه به ديوان عدالت اداري رفت و باطل 
شد اما بعد از باطل شدن آن هيچ اتفاقي رخ نداد و تغييري 
در دستمزدها صورت نگرفت اين دستمزد تعيين شده به 
نوعي جبران سال گذشته هم هست در واقع افزايش دو 
ساله دستمزد به حساب مي آيد. با اين حساب نمي توانيم 
بگوييم كه افزاي��ش زيادي در اين زمينه صورت گرفته 
اس��ت. در حالي كه معتقدم تا زماني كه آمار دقيقي از 
تمامي حداقل بگيرها در كشور نداشته باشيم اجرايي 
ش��دن اين مصوبه ها نمي تواند كمك چنداني به قشر 

كارگر و تامين معيشت آنها بكند. 

    مخالفان قانون كار به دنبال چه هستند
مخالفان قان��ون كار اما پا را از اعت��راض به افزايش ۵۷ 
درصدي دس��تمزد حداقل بگيران هم فراتر گذاش��ته 
و به ط��وري كلي قان��ون كار و البته م��اده ۴۱ آن را كه 
مغايرت زيادي با خواس��ته آنها يعني دستمزد توافقي 

دارد زير س��وال برده و آن را قانوني كمونيس��تي مغاير 
با اس��ام و قوانين بين المللي مي دانند. حال سوال اين 
اس��ت كه كارفرماياني كه مانع اجراي قانون كار و مانع 
دستيابي كارگران به امنيت شغلي، دستمزد عادالنه و 
تشكل كارگري مستقل و قدرتمند هستند و كارگران 
را با اخراج و تعديل، وادار به قبول ش��رايط غيرانساني و 
ظالمانه مي كنند، چرا به فكر به كرسي نشاندن دستمزد 
توافقي آن هم كمتر از حداقِل مندرج در ماده ۴۱ قانون 
كار هستند؛ بدون هيچ ترديدي، اين جنگ تبليغاتي و 
اين نامه و درخواسِت مكرر منتشر كردن، بازي آوردگاه 
سرمايه داري است تا كارگر ايراني را با مزد كمتر از كم و 
تقريبًا مجاني به بردگي و استثمار بكشانند و متاسفانه 
در اين مس��ير از حربه دين نيز بهره مي جويند! اين در 
حالي است كه به گفته حسين حبيبي )عضو هيات مديره 
كانون عالي شوراهاي اسامي كار كشور( جوهره دين 
اسام، عدالت همگاني براي همه انسانها است و قانون 
كار ايران نيز برگرفته از اسام و قوانين بين المللي است؛ 
آن وقت امثال موسسه نذر اشتغال كه متاسفانه نام ائمه 
اطهار را هم يدك مي كش��ند، قانون كار اي��ران را ضد 
اس��امي و نمايندگان كارگ��ري را گرگ هايي معرفي 
مي كنند كه قصد دارند با تظاهرات صنفي و مطالبه گرانه 

كارگ��ران را تكه تكه بكنند! درحالي كه تكه تكه كردن 
و دريدن كارگران، ذات پليد س��رمايه داري ظالم است 
و اينه��ا بلندگوي هم��ان نظاِم س��رمايه داري در ايران 
هستند. اين بلندگوياِن خشن ترين و ظالمانه ترين چهره 
سرمايه داري، به روي خود نمي آورند كه دستمزد عادالنه 
كارگر، حق الناسي است بر گردن كارفرما. اينها اگر اعتقاد 
واقعي داشتند مي دانستند امام حسين )ع( در كربا به 
يارانش مي فرمايد اگر حق الناس به گردن  داريد برگرديد 

كه با شهادت در راه خدا، حق الناس ساقط نمي شود.

     و كارگراني كه هنوز محرومند
اين بازي ها و نامه نوش��تن ها و اعت��راض كردن ها به 
افزايش دستمزد كارگران در حالي صورت مي گيرد كه 
حتي با افزايش تصويب شده حقوق هم با آنها با قيمت 
واقعي سبد معيشت فاصله چشمگيري دارند، دريافت 
ماهيان ۵ ميليون كجا و سبد معيشت ۱۱ ميليوني كه 
معلوم نيست در سال جديد چقدر افزايش پيدا كرده 
است، كجا؟ كساني كه بر طبل محروميت كارگران 
مي كوبند و صداي رساي كارفرمايان براي استثمار 
آنها هس��تند از هر حربه اي براي به كرسي نشاندن 

حرف هايشان استفاده خواهند كرد.

گزارش

آغازسالجديدوكليدخوردناعتراضاتبهافزايشحداقليدستمزدكارگران

طرفداران دستمزد توافقي به دنبال چه هستند؟
ايجادتورمباافزايشدستمزدكارگرانافسانهاست

دعايروزسومماهمباركرمضان

بسماهللالرحمنالرحیم
اللهّماْرُزقنيفیِهالّذْهنوالّتنبیهوباِعْدنيفیِهمنالّسفاههوالّتْمويِهواْجعللينصیبًاِمْنكّل

خیٍرُتنّزُلفیِهِبجوِدكياأْجوداألْجودين.
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