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يادداشت- 1

سايه روشن هاي برنامه هاي 
توسعه ۵ساله

روز گذش��ته سياست هاي 
كلي برنامه توس��عه ۵ساله 
هفتم كش��ور توسط رهبر 
انقالب ابالغ شد. نخستين 
نكت��ه كه بايد م��ورد توجه 
قرار بگيرد، آن است كه اين 
ابالغي��ه، مرتبط ب��ا برنامه 
توس��عه هفتم نيست و تنها 
تصويري از سياس��ت هاي كلي برنامه توسعه هفتم 
است كه ابالغ شده اس��ت. سياست هاي كالني كه 
مبتني بر آن باي��د محتواي اجراي��ي برنامه هفتم 
تدارك ديده شود. در محتواي اين سياست ها اشاره 
شده كه رشد اقتصادي ۸درصدي، تورم تك رقمي، 
بهبود شاخص هاي اشتغال و مقابله با فقر و...مدنظر 
قرار گرفته اس��ت. سياس��ت هايي كه همواره طي 
دهه هاي اخير در اسناد باالدستي منعكس بوده اند، 
بدون اينكه مش��خص ش��ود چرا تا به امروز زمينه 
دستيابي به آنها فراهم نشده و در آينده چگونه قرار 
است زمينه تحقق آنها فراهم شود.بنابراين معتقدم 
مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در خصوص اين 
محتوا، گامي رو به جلو برنداشته و همان گزاره هايي 
كه در خصوص برنامه هاي توسعه قبلي وجود داشت 
در اين برنامه نيز تكرار ش��ده است. معتقدم مهم تر 
از تصويرسازي در خصوص اصل هدف ها، چگونگي 
رسيدن به اين اهداف است كه داراي اهميت است. 
سال هاس��ت ك��ه مواردي چ��ون رش��د اقتصادي 
۸درص��دي، مقابله ب��ا فقر، تورم ت��ك رقمي و...به 
عنوان اهداف كالن كشور مطرح هستند، اما كمتر 
ش��اهد آن هس��تيم كه راه كارهاي علمي و عملي 
براي دس��تيابي به اين اهداف ارايه ش��ده باش��ند. 
اقتص��اد ايران قبل از هر گ��زاره ديگري بايد الگوي 
توسعه صنعتي خود را ترسيم و تعيين كند، سپس 
پروژه هاي��ي )مثال ۲ه��زار پروژه( را ب��راي عينيت 
بخشيدن به اين الگوي كالن صنعتي طراحي كند.

فاصله بين اجراي برنامه شش��م و تدوين و اجراي 
برنامه هفتم حدود ۳س��ال اس��ت. مدت زماني كه 
ممكن است متغيرهاي تازه اي در فضاي كلي كشور 
ظهور كند و اهداف تازه اي را شكل دهند كه نياز به 

تغيير را ضروري سازند. 
يكي از گزاره هاي مهمي كه در اقتصاد ايران بايد به 
آن توجه شود، ايجاد بستر مناسب براي شكوفايي، 
پويايي و رش��د بخ��ش خصوصي اس��ت. براي اين 
منظور بايد قلمروي اثرگذاري برخي نهادهاي بانفوذ 
حاكميتي در اقتص��اد را محدود كرد. نهادهايي كه 
بيشترين ظرفيت هاي اقتصادي در اختيار آنان قرار 
مي گيرد، بدون اينكه مالياتي بپردازند و پاسخگوي 
عملكرد اقتصادي خود باش��ند. پايان دادن به نفوذ 
اين نهادها و زمينه س��ازي براي افزايش مشاركت 
بخ��ش خصوصي گزاره مهمي اس��ت ك��ه در اين 

سياست ها توجهي به آن نشده است.
مس��اله مهم بعدي در اقتصاد ايران مهاجرت هاي 
افسارگسيخته اس��ت كه بازتابي در اين سياست ها 
نداش��ته اس��ت. چرا بازتاب نداش��ته است؟چون 
سياست گذاران هنوز نپذيرفته اند كه سياست هاي 
اش��تباه باعث افزايش مهاجرت ش��ده است. دامنه 
اين مهاجرت ها نه تنها فعاالن اقتصادي و صاحبان 
حرف و مشاغل گوناگون را در بر گرفته است، بلكه 
اين روزها اين شركت هاي اقتصادي هستند كه به 

صورت جمعي راهي كشورهاي ديگر مي شوند.
جداي از افراد و شركت ها و مجموعه ها، سرمايه هاي 
كشور نيز در حال خروج است. اعداد و ارقامي كه در 
اين زمينه در قالب آمار خروج سرمايه مطرح است، 
واقعا نگران كننده است. براي مقابله با اين وضعيت 
همانطور كه قبال هم اشاره ش��د تدوين استراتژي 
توسعه صنعتي اس��ت. ما در اقتصادمان يك چنين 
الگويي را نداريم، نمي دانيم ك��ه كدام بازارها را در 
چه مقي��اس و مختصاتي، با ك��دام محصوالت و با 
چه ميزان توليد مد نظ��ر داريم. در جزييات برنامه 
توسعه هفتم بايد به اين ضرورت ها توجه شود. بايد 
به صورت موردي براي هر گام برنامه ريزي صورت 
گيرد، ضم��ن اينكه منابع مالي م��ورد نياز نيز بايد 

مشخص شود. 
از س��وي ديگر در اين برنامه اش��اره نشده است كه 
مفهوم رقابت پذي��ري در اقتصاد ايران چيس��ت و 
چگونه قرار اس��ت اين رقابت ش��كل بگيرد. معلوم 
نيس��ت ك��ه دي��دگاه سياس��ت گذار در خصوص 
بهره وري مبتني بر چه المان هايي قرار است محقق 
شود؟وقتي نس��بت برنامه با واقعيت هاي اقتصادي 
كشور مش��خص نباش��د، روشن اس��ت كه برنامه 
ق��ادر نخواهد بود بازتابي از اقتصاد باش��د. معتقدم 
محتوايي كه توس��ط مجمع تش��خيص مصلحت 
تدوين ش��ده، نظارت چنداني با برنامه هاي توسعه 
۵س��اله قبلي ندارد. همان ادبيات، همان گزاره ها و 
همان بايده��ا و نبايدهاي قبلي در اي��ن برنامه نيز 

تكرار شده است.
بنابراين اگر در تدوين برنامه هفتم الگويي قابل اجرا 
براي توسعه صنعتي تدارك ديده نشود، نبايد انتظار 
داشت كه نتيجه اين برنامه با اسناد باالدستي قبلي 

تفاوت چشمگيري داشته باشد.

حسين راغفر

رهبر معظم انقالب  سياست هاي كلي برنامه هفتم
 با  اولويت پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت را ابالغ كردند

   نرخ رشد اقتصادي متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعيين مي شود
   ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت ها ، نرخ ارز و تك رقمي كردن تورم طي پنج سال

   تامين امنيت غذايي و توليد حداقل ۹۰ درصد كاالهاي اساسي و اقالم غذايي در داخل

منشور  برنامه هفتم

يادداشت-2

تكرار مكررات در بورس
اي��ن روزها ت��داوم كم رمقي و 
كم جان��ي ارزش معام��الت 
و نقدينگ��ي موج��ود در بازار 
همچنان پايدار اس��ت ضمن 
اينكه هنوز هيچ نشاني از بهبود 
بازار به چشم نمي خورد. با وجود 
اين ش��رايط در كليت بازار اثر 
خاصي از ش��رايط صعود ديده 
نمي ش��ود و هيجان ب��ازار روزبه روز در حال گس��ترده تر 
شدن مي باشد. از نگاه تحليلگران تكنيكال، شاخص كل 
نيز حمايت خود را از دس��ت داده و با توجه به عدم اعتماد 
شديد سهامداران، ارزش معامالت پايين، نبود نقدينگي و... 
افزايش تقاضا در اين نقاط حمايتي، كمرنگ است و نگاه 
چارتيس��ت ها مبني بر تداوم روند نزولي و تداوم افزايش 
فشار فروش در بازار مي باشد، بنابراين با توجه به اينكه مدتي 
است بستر بازار براي صنايع كوچك و برخي تك سهم هاي 
انتخابي با تحليل درست، جهت نوسان گيري و معامالت 
روزانه فراهم شده، سهامداران با استراتژي سيو سود و اصل 
پول خود، ورود و خروج كوتاه مدت در اين نمادها را ترجيح 
مي دهند و نقدينگي بيش��تر در صنايع كوچك و برخي 
تك س��هم ها در گردش سريع مي باش��د، چرا كه حركت 
صنايع بزرگ نياز به پول بزرگ دارد، به همين دليل است 
در فضاي اين روزهاي بازار، نوس��ان گيري براي حقيقي و 
حتي حقوقي ها پر رنگ شده است. در اين ميان با توجه به 
اينكه اين روزها اكثر صنايع و نمادها خبرمحور هستند ارايه 
گزارشات شش ماهه شركت ها شايد بتواند محرك مثبتي 
براي بازار باشد و برخي تك سهم ها نيز با انتخاب در نقاط 
درست سهامدار را به درصدي سود برساند، اما براي كليت 
بازار يك روند متعادل در خوشبينانه ترين حالت پيش بيني 
مي شود و اكثر تحليلگران بر اين باورند كه بازار كمتر از تورم 
رشد خواهد كرد، در اين ميان مي توان شاهد نوسان هاي 
مثبتي در بازار بود اما تا زماني كه ريس��ك هاي اصلي بازار 
تعديل نشود اين نوسان هاي مثبت را نمي توان به عنوان 

برگشت بازار تلقي كرد.
فضاي توافقات فعال كم رنگ اس��ت، نرخ ارز آزاد نيز وارد 
كانال ۳0 هزار تومان ش��د ضمن اينكه نرخ نيما نيز با نرخ 
ارز آزاد فاصله كمي را حفظ كرده، نرخ بهره بين بانكي خود 
را به نزديكي ۲1 درصد رساند، با توجه به اينكه چشم انداز 
صعود خاصي براي كاموديتي ها به دليل افزايش احتمالي 
نرخ بهره توسط فدرال رزرو ديده نمي شود و نقدينگي هم 
در بازار نمانده اس��ت، توجه بازار به صنايع بزرگ و دالري 

كم رنگ شده است.
با وجود مشكالت اساسي اي كه در بازار سرمايه همچنان 
پابرجاست و مهم ترين آن از دست رفتن اعتماد و سرمايه 
سهامداران مي باش��د، تصميمات اشتباه در راستاي بازار 
همچنان ادامه دارد، تصميمات��ي چون عرضه اوليه هاي 
اشتباه و افزايش دامنه نوسان در زمان نادرست و... ليكن 
انتظار مي رود تصميات اساس��ي مبني بر اصالح ساختار 
مالي و گسترش بازار از طرف مسووالن گرفته شود تا حداقل، 
ادامه در صفحه 8 كمي اعتماد به بازار سرمايه برگردد.  

هلن عصمت پناه

يادداشت -3

فكري به حال اين سيل مهاجرت كنيد
چه كساني از اين همه رفتن 
و ج��الي وطن كردن س��ود 
مي برند، حاال ديگر هر كسي 
با هر مق��دار توانايي مالي به 
اين فكر مي كند كه مهاجرت 
گزينه اولش باش��د. دكترها 
مي روند، پرستارها مي روند، 
مهندسان مي روند، نخبه ها 
مي روند و حت��ي دانش آموزان ه��م ترجيح مي دهند 
بعد از پايان تحصيالت متوس��طه در كش��وري ديگر 
ادامه تحصيل دهند و وارد دانشگاه بشوند. نتيجه اين 

همه رفتن چه خواهد شد. آن زماني كه برخي افراد در 
صدا و سيما خطاب به مردم مي گفتند اگر نمي توانيد 
با ش��رايط زندگي در ايران كن��ار بياييد، جمع كنيد و 
برويد. نمي دانس��تند پشت اين پيش��نهاد تو خالي و 
بي مايه چه خطر بزرگي مي تواند آينده اين س��رزمين 
را تهديد كند. مگر مي شود آمار مهاجرت از كشوري تا 
اين اندازه افزايش روزافزون داشته باشد و مسووالنش 
تنها نظاره گر اين اتفاق تلخ باشند. هيچ كس هيچ كاري 
نمي كند. حاال تركيه شده كعبه آمال مردم ايران. اين 
دردناك نيست؟ ش��ايد براي آنها كه حتي تعريفي از 
وطن ندارند، دردناك نباشد اما براي خيلي از افرادي كه 

دل ش��ان در گروي اين جغرافياست و براي ذره ذره آن 
ارزش قائلند اينگونه رفتن ها بسيار دردناك است. چرا 
بايد سرمايه هاي كش��ور ما راهي كشوري چون تركيه 
شود كه زماني مردمانش دل شان براي ايران مي تپيد 
و آرزو داش��تند روزي مانند اين كشور باشند. چرا بايد 
امارات كه ۵0 سال پيش بيابان بي آب و علفي بود االن 
بشود مركز س��رمايه گذاري ايرانيان و خيلي ها رفتن و 
ماندن در آن كش��ور را به ماندن در وطن خود ترجيح 
بدهند. چه كرده ايد با اين سرزمين كه مردمانش فرار 
را بر قرار ترجيح مي دهند؟ چرا هيچ كس پاسخي براي 
اين س��وال ندارد. چرا هيچ مسوولي فكري به حال اين 

وضعيت نمي كند، هر آنچه در داخل اتفاق مي افتد فقط 
و فقط تنگ تر كردن حلقه اجتماعي مردمي است كه 
نمي دانند چطور بايد با مشكالت اقتصادي، معيشتي، 
طرح صيانت، طرح امنيت اخالقي و ... كنار بيايند. در 
اين وانفساي اقتصادي كه تامين هزينه هاي معيشتي 
براي بيش از نيمي از جامعه سخت است، طرح صيانت 
باعث از بين رفتن كسب و كارهاي اينترنتي مي شود، 
فروش اين كسب و كارها را به حداقل رسانده، در حالي 
كه مردم زير بار تورم قامت شان خميده شده و از سوي 
ديگر بيماران به دليل نبود دارو و هزينه هاي باالي درمان 
ادامه در صفحه 8 سرگردانند، از سوي ديگر...  

مريم  شاهسمندي

 افت 6۰  درصدي صادرات گاز 
و ۸۰  درصدي صادرات بنزين به عراق 

وزارت بهداشت درباره اعتبار دوران 
كرونا شفاف سازي كند

تازه ترين اخبار از تبادالت تجاري ايران به كشورهاي 
همسايه حاكي از اين است كه در پنج ماه گذشته از 
سال 1401، ايران ۲ ميليارد و 961 ميليون دالر كاال 
به عراق صادر كرده كه اين رقم نس��بت به عملكرد 
سال گذش��ته 6 درصد كاهش را نش��ان مي دهد. 
تحليل آمار تجارت در دو ماه اخير، گوياي اين است 
كه صادرات به عراق كاهشي بوده اما كاهش صادرات 
به اين كشور در ۵ ماهه نسبت به 4 ماهه ابتداي سال 
كمتر بوده است. از س��وي ديگر، بررسي 100 قلم 
كاالي صادراتي به عراق نشان مي دهد، در صادرات 
صفحه 7 را بخوانيد ۲0 قلم كاال به...  

 سال هاست كه وزارت بهداشت و درمان به وعده هاي 
خود در مورد پرستاران عمل نمي كند، سال هاست 
كه اين قشر با مش��كالت زيادي دست و پنجه نرم 
مي كنند و تنها چيزي كه شنيده اند وعده و وعيدهاي 
بي پايه و اساس بوده است، آنها حتي در دوران كرونا 
هم مورد تكريم قرار نگرفتند، نگاه وزارت بهداشت 
به پرس��تاران به گونه اي بوده كه انگار وظيفه دارند 
جانشان را كف دس��ت بگيرند و از بيماران مراقبت 
كنند اما حق ندارند حق و حقوقشان را مطالبه كنند. 
همانطور كه بعد از...  صفحه 8 را بخوانيد

رديابي افت 
صادرات  ايران 

خانه نشيني ۱۰ هزار 
پرستار  طرحي دوره 

كرونا 

حضرت آيت اهلل خامنه اي در اجراي بند يك اصل 110 
قانون اساسي، سياست هاي كلي برنامه هفتم را كه پس 
از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و با اولويت 
پيش��رفت اقتصادي توام با عدالت تعيين شده است، به 
سران سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت و رييس 
ستاد كل نيروهاي مسلح ابالغ كردند. رهبر انقالب اسالمي 
با تشكر از فعاليت فشرده اعضا و دبيرخانه مجمع در ارايه 
نظرات و مشاركت فعال قواي سه گانه و ساير اركان نظام، 
تهيه و تصويب قانون برنامه هفتم بر پايه اين سياست ها را 
گامي ديگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال 
بر حسن اجراي سياست ها تاكيد كردند. سياست هاي 
كلي برنامه هفتم در ۷ س��رفصل »اقتص��ادي«، »امور 
زيربنايي«، »فرهنگ��ي و اجتماعي«، »علمي، فناوري و 
آموزش��ي«، »سياسي و سياس��ت خارجي«، »دفاعي و 
امنيتي«، »اداري، حقوقي و قضايي« و در ۲6 بند تصويب 
شده است. متن نامه رهبر انقالب اسالمي و سياست هاي 

ابالغي برنامه پنج ساله هفتم به اين شرح است: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم. سياست هاي كلي برنامه هفتم 
كه با اولويت اصلي »پيش��رفت اقتصادي توأم با عدالت« 
تعيين شده است، ابالغ مي گردد: از اعضاي محترم به ويژه 
رييس مكّرم مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز دبيرخانه 
آنكه با فعاليت فشرده و كوشش فراوان در جلسات صحن 
مجمع و كميسيون ذي ربط، پيش نويس سياست هاي كلي 
برنامه هفتم را مورد بررسي قرار دادند و نظرات خود را در 
اين زمينه به اينجانب ارايه كردند، تقدير و تشكر مي كنم. 
مشاركت فعال و موثر دولت و مجلس و قوه قضاييه و ساير 
اركان نظام نيز شايسته تقدير است. تهيه و تصويب قانون 
برنامه هفتم بر پايه اين سياست ها و اجراي دقيق و مسووالنه 
آن، گام��ي ديگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران خواهد بود همچنان كه نظارت فعال هيات 
عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت، به ُحسن اجراي 
سياس��ت هاي كلي برنامه كمك خواهد كرد. شايس��ته  
است برخي از راه هاي تحقق سياست ها و الزامات مالي و 
شاخص هاي كّمي كه در پيشنهادهاي مجمع است و در 
مجموعه سياست هاي ابالغي مذكور نيست، در حد وسع و 
امكانات دولت در تهيه اليحه مورد توجه و عمل قرار گيرد. 
سيدعلي خامنه اي - ۲۰ شهريور ۱۴۰۱«

بسم اهلل الرحمن الرحيم
سياست هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادي: 
1� ه��دف كل��ي و اولويت اصلي برنامه هفت��م با رعايت 
سياس��ت هاي كلي مصوب، پيش��رفت اقتصادي توام با 
عدالت با نرخ رش��د اقتصادي متوسط ۸ درصد در طول 
برنامه تعيين مي ش��ود با تاكيد بر افزايش بهره وري كل 
عوامل توليد )منابع انساني، سرمايه، فناوري و مديريت.( 
۲� ايج��اد ثبات در س��طح عمومي قيمت ه��ا و نرخ ارز 
و تك رقم��ي كردن تورم طي پنج س��ال و جهت دهي به 
نقدينگي و اعتبارات بانكي به سمت فعاليت هاي مولد و 

جذابيت زدايي از فعاليت هاي غيرمولد.
۳� اصالح ساختار بودجه دولت از طريق: 

� احصا و شفاف سازي بدهي ها و تعهدات عمومي دولت و 
مديريت و تاديه بدهي ها.

� واقعي كردن منابع و مديريت مصارف دولت و اجتناب 
از كسر بودجه.

� تعيين تكليف طرح هاي عمراني نيمه تمام با واگذاري 
از طريق مشاركت دادن بخش هاي خصوصي و عمومي 

غيردولتي در طرح هاي عمراني انتفاعي.

� شفاف سازي و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزينه هاي 
شركت نفت و ساير شركت هاي دولتي در بودجه.

4� ايجاد تحول در نظام مالياتي با رويكرد تبديل ماليات 
به منبع اصلي تامين بودجه جاري دولت، ايجاد پايه هاي 
مالياتي جديد، جلوگيري از فرار مالياتي و تقويت نقش 
هدايت و تنظيم گري ماليات در اقتصاد با تاكيد بر رونق 

توليد و عدالت مالياتي.
۵ � اس��تقرار نظام جامع تامين اجتماعي مش��تمل بر 
حوزه هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي در س��طوح پايه، 

مازاد و مكمل به منظور ارايه عادالنه خدمات. 
امور زيربنايي: 

6� تامين امنيت غذايي و توليد حداقل 90 درصد كاالهاي 
اساس��ي و اقالم غذايي در داخل، همراه با حفظ و ارتقاي 
ذخاي��ر ژنتيكي و منابع آبي و افزايش س��طح س��المت 
و ايمني م��واد غذايي. اصالح الگوي كش��ت با توجه به 
مزيت هاي منطقه اي و منابع آبي و با اولويت بخش��ي به 

توليد كاالهاي راهبردي كشاورزي.
۷� اس��تقرار نظام مديريت يكپارچه منابع آب كشور و 

افزايش بهره وري حدود پنج درصدي آب كشاورزي.
كنت��رل و مديري��ت آب هاي س��طحي و افزايش منابع 

زيرزميني آب از طريق آبخيزداري و آبخوان داري.
برنامه ريزي براي دس��تيابي به ساير آب ها و بازچرخاني 

آب هاي صنعتي و پساب.
۸ � افزايش حداكث��ري توليد نفت خام و گاز طبيعي در 
ميادين مش��ترك. افزايش ضري��ب بازيافت در ميادين 
مس��تقل. افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره 

ارزش صنعت نفت و گاز.
9� اجراي چن��د طرح عظيم اقتصادي ملي، پيش��ران، 

زيرساختي، روزآمد و مبتني بر آينده نگري.
10� فعال سازي مزيت هاي جغرافيايي � سياسي و تبديل 
جمهوري اس��المي ايران به مركز مب��ادالت و خدمات 
تجاري، ان��رژي، ارتباطات و حمل ونقل با روان س��ازي 

مقررات و ايجاد و توسعه زيرساخت هاي الزم.
11� تحقق سياست هاي كلي آمايش سرزمين با توجه به 
مزيت هاي بالفعل و بالقوه و اجرايي ساختن موارد برجسته 

آن با توجه ويژه بر دريا، سواحل، بنادر و آب هاي مرزي.
1۲- ارتقاي نظام س��المت براساس سياست هاي كلي 

سالمت.
فرهنگي و اجتماعي: 

1۳� اعتالي فرهنگ عمومي در جهت تحكيم س��بك 
زندگي اسالمي � ايراني، تقويت همبستگي و اعتماد به 
نفس ملي، ارتقاي هويت مل��ي و روحيه مقاومت، كار و 
تالش در جامعه با بسيج تمامي امكانات و ظرفيت هاي 
كشور، دس��تگاه ها و نهادهاي دولتي و مردمي و افراد و 
ش��خصيت هاي اثرگذار علمي و اجتماع��ي و حمايت و 

پشتيباني موثر دولت از آن.
14� تقويت كارايي و اثربخشي رسانه ملي در گسترش و 
تعميق فرهنگ اسالمي � ايراني و مواجهه موثر با جنگ 

رواني و تهاجم فرهنگي و سياسي دشمنان.
1۵� تحكيم نهاد خانواده و رفع موانع رش��د و شكوفايي 

بانوان.
16� افزايش نرخ باروري و مواليد به حداقل ۲.۵ طي پنج 

س��ال با حمايت همه جانبه از فرزندآوري و رفع موانع و 
ايجاد مشوق هاي موثر و اصالح فرهنگي.

1۷� توسعه صنعت گردشگري و ترويج صنايع دستي.
1۸� ارتقاي س��المت اجتماعي و پيش��گيري و كاهش 
آسيب هاي اجتماعي به ويژه اعتياد، حاشيه نشيني، طالق 
و فساد براساس شاخص هاي معتبر و بهره گيري حداكثري 

از مشاركت مردم و با زمان بندي متناسب.
علمي، فناوري و آموزشي: 

19� برقراري حاكميت ملي و صيانت از ارزش هاي اسالمي 
� ايراني در فضاي مجازي با تكميل و توس��عه شبكه ملي 
اطالعات و تامين محتوا و خدمات متناسب و ارتقاي قدرت 
سايبري در تراز قدرت هاي جهاني با تاكيد بر مقاوم سازي و 

امنيت زيرساخت هاي حياتي و كالن داده كشور.
۲0� افزايش ش��تاب پيشرفت و نوآوري علمي و فناوري 
و تجاري س��ازي آنها به ويژه در حوزه ه��اي اطالعات و 
ارتباطات و زيس��ت فناوري و ريزفناوري و انرژي هاي نو 
و تجديدپذير. روزآمدس��ازي و ارتقاي نظام آموزشي و 

پژوهشي كشور.
سياسي و سياست خارجي: 

۲1� كنش��گري فعال در ديپلماسي رسمي و عمومي با 
ايجاد تحول و ظرفيت سازي ارزشي و انقالبي در نيروي 
انساني در دستگاه ديپلماسي و همكاري هدفمند و موثر 

سازمان ها و نهادهاي مسوول در امور خارجي.
۲۲� تقويت رويكرد اقتصاد محور در سياست خارجي و 
روابط منطقه اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با 

اولويت همسايگان.
دفاعي و امنيتي: 

۲۳� تقويت بنيه دفاعي به منظ��ور ارتقاي بازدارندگي 
و اكتس��اب فناوري هاي اقتدارآفرين م��ورد نياز صنايع 
دفاعي و امنيتي با تاكيد بر خودكفايي كشور در سامانه ها، 
تجهي��زات و خدمات اولويت دار ب��ا تخصيص حداقل ۵ 

درصد بودجه عمومي كشور.
۲4� تقويت زيرس��اخت ها و بهينه سازي ساز و كارهاي 
عمومي و دستگاهي براي مصون سازي و ارتقاي تاب آوري 
در قبال تهديدات، به ويژه تهديدات س��ايبري، زيستي، 

شيميايي و پرتويي با اولويت پدافند غيرعامل.
اداري، حقوقي و قضايي: 

۲۵� تحول در نظام اداري و اصالح ساختار آن مبتني بر 
سياست هاي كلي نظام اداري با تاكيد بر هوشمندسازي 
و تحق��ق دولت الكترونيك، حذف تش��كيالت موازي و 
غيرضرور، به روزرساني قوانين و مقررات، اصالح روش ها 

و رفع فساد و زمينه هاي آن در مناسبات اداري.
۲6� روزآمد س��ازي س��ند تحول قضايي و اجراي آن با 

تاكيد بر: 
� پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي.

� هوشمندس��ازي فرآيندها و بهره گيري از فناوري هاي 
نوين در ارايه خدمات قضايي.

� اجراي 100 درصدي حد نگار.
� حمايت حقوق��ي و قضايي از س��رمايه گذاري، امنيت 

اقتصادي و بهبود محيط كسب و كار.
� اس��تفاده از ظرفيت هاي مردمي و توس��عه روش هاي 

مشاركتي و غيرقضايي در حل وفصل دعاوي.
� تقويت و تثبيت سهم قوه قضاييه از منابع بودجه عمومي 

دولت و تامين نيازهاي مالي و استخدامي قوه قضاييه.
� باال بردن س��طح علمي و شايستگي اخالقي ضابطان 

دادگستري.
� بازنگري در قوانين در جه��ت كاهش عناوين جرايم و 

كاهش استفاده از مجازات زندان.

رييس جمهور، سازمان برنامه و بودجه را مكلف كرد هر چه سريع تر برنامه هفتم توسعه را متناسب 
با سياست هاي كلي اين برنامه كه امروز از سوي رهبري ابالغ شد، تدوين كرده و در مسير بررسي 
و تصويب در هيات دولت قرار دهد. به دنبال ابالغ سياست هاي برنامه هفتم توسعه از سوي رهبر 
انقالب، رييس جمهور در دستوري به رييس سازمان برنامه و بودجه، اين سازمان را موظف كرد 
با همكاري همه دستگاه هاي اجرايي، استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي صاحب نظران و مراكز 
پژوهش�ي و تدقيق در مفاد سياست هاي ابالغي، برنامه هفتم توس�عه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي كشور را دقيقا مبتني بر نص و روح كلي اين سياست ها و با رعايت دقيق سرفصل ها و 
عناوين و محتواي آن در راستاي تحقق پيشرفت اقتصادي توام با عدالت، تدوين و جهت بررسي 

و تصويب به هيات وزيران ارايه كند.

در نامه اي خطاب به رييس سازمان برنامه و بودجه انجام شد
دولت

 دستور رييس جمهور 
براي تدوين برنامه هفتم مبتني بر سياست هاي ابالغي رهبري

 مديركل آژانس بين المللي 
انرژي هسته اي: 

 مسائل پادماني 
هنوز باقي مانده اند

صفحه 2    

 وزارت صمت از تعهد ۱۵۰۰ اتوبوس براي اربعين 
فقط ۱۱ اتوبوس تحويل داد

صفحه 5    

 پشت پرده  ناهماهنگي  دستگاه ها  
در  سفر  اربعين



پس از سال ها بحث و گمانه زني درباره ورود دولت به 
حساب هاي بانكي براي اخذ ماليات، به نظر مي رسد 
كه س��رانجام مقدمات ابتدايي براي اجراي اين طرح 
برداشته شده اس��ت، مقدماتي كه البته نگراني هايي 
را ب��راي مردم به وج��ود آورده و همين موضوع باعث 
شده سازمان امور مالياتي توضيحاتي را در اين زمينه 
ارايه كند. وابس��تگي طوالني مدت اقتص��اد ايران به 
پول سهل الوصول نفت، موجب آن شده كه بسياري 
از زيرساخت هاي الزم براي تامين درآمدهاي پايدار 
در اقتصاد ايران به درس��تي دنبال نشود. در شرايطي 
كه آمارها از اين حكايت دارد كه س��هم قابل توجهي 
از درآمدهاي دولت هاي كش��ورهاي توسعه يافته را 
ماليات تشكيل مي دهد، اين عدد در ايران بسيار ناچيز 
بوده و حتي تالش هاي س��ال هاي گذش��ته دولت ها 
نيز نتوانسته تغييرات مهم و اثرگذاري را در اين حوزه 
به وجود آورد. همين موضوع باعث ش��ده، س��اختار 
ماليات ستاني در اقتصاد ايران نيز ناعادالنه باشد. در 
ش��رايطي كه كارگران و كارمنداني كه در آخر هر ماه 
حقوق ثابتي دريافت مي كنند، به شكل سيستمي و 
دقيق ماليات خود را مي پردازند، در ميان ش��غل هاي 
آزاد و فعاليت هاي تجاري اين موضوع به شكل دقيق 
رصد نمي شود. در واقع جز بخشي از فعاالن اقتصادي 
شناسنامه دار كه اطالعات خود را ثبت كرده اند، بسياري 
از فعاليت ه��ا در ايران امكان فرار از ماليات را دارند و با 
توجه به مقاومت هايي كه وجود دارد عمال دولت براي 
اخذ ماليات از اين گروه ها، با راهي دشوار مواجه است. 
اين مساله در سال هاي گذش��ته به يك چالش بدل 
ش��ده است. در بسياري از كش��ورهاي توسعه يافته، 
اطالعات مربوط به حساب هاي بانكي افراد به شكل 
دقيق رصد مي ش��ود و به اين ترتيب دولت اطالعات 
كاف��ي براي اخذ مالي��ات از آنها را دارد ام��ا در ايران 
هيچگاه ش��رايط براي رصد اين حس��اب هاي بانكي 
فراهم نبوده و هر بار بحثي از آن مطرح شده نيز با اما و 
اگرهاي جدي مواجه شده است. با اين وجود از ابتداي 
امسال، بحث رصد تراكنش كارت خوان ها به عنوان 
يك اولويت در دس��تور كار ق��رار گرفت تا واحدهاي 
صنفي بر اساس اين تراكنش ها ماليات پرداخت كنند. 
هرچند همين موضوع نيز به برخي پنهان كاري ها و 
حركت به سمت روش هايي چون خريد و فروش نقدي 
يا ارزي كاال و خدمات منجر شد اما دولت اعالم كرد كه 
اين طرح را دنبال خواهد كرد وتفكيك حساب هاي 
تجاري در راستاي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي 
و سامانه مؤديان با ابالغ دستورالعمل بانك مركزي به 
ايستگاه آخر نزديك شده كه در پي آن حدود ۸ ميليون 
حساب تجاري از خدمات ويژه بانكي تجاري بهره مند و 
حساب هايي كه چراغ خاموش فعاليت تجاري داشته 

باشند، زير ذره بين ماليات قرار مي گيرند.
پ��س از اتصال دس��تگاه هاي كارتخ��وان و درگاه هاي 
پرداخت كشور به پرونده مالياتي، تفكيك حساب هاي 
تجاري از حساب هاي شخصي دومين همكاري بانك 
مركزي و س��ازمان ام��ور مالياتي براي اج��راي قانون 
پايانه هاي فروش��گاهي و س��امانه موديان است. بدين 

منظور، سازمان امور مالياتي از اوايل خرداد ماه امسال، 
تفكيك حساب هاي تجاري را آغاز كرد و حدود هشت 
ميليون حساب تجاري از سوي موديان در جريان ارايه 
اظهارنامه مالياتي به سازمان امور مالياتي اعالم شده و 
اين ميزان حساب در سازمان به عنوان حساب تجاري 
شناسايي و ثبت شده اس��ت. در اين زمينه، از آنجا كه 
كليه تراكنش  هاي انجام شده صاحبان مشاغل )صنفي 
و غيرصنف��ي( از طريق حس��اب هاي بانكي متصل به 
دستگاه هاي كارتخوان بانكي و نيز درگاه هاي پرداخت 
الكترونيكي ب��ه عنوان تراكنش  ه��اي بانكي مرتبط با 
فعاليت شغلي صاحب حس��اب بانكي محسوب شده 
است؛ بانك مركزي بايد اطالعات اين تراكنش  هاي بانكي 
شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت شده 
و مانده آخر دوره هر حساب بانكي را به منظور تكميل 
پاي��گاه اطالعات هويتي، عملك��ردي و دارايي موديان 
موضوع ماده )۱۶۹ مكرر( قانون ماليات هاي مستقيم 
مصوب۱۳۶۶/۱۲/۳  با اصالح��ات و الحاقات بعدي به 

صورت برخط در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد.
در حال حاضر، پس از گذشت چند ماه از آغاز تفكيك 
حساب هاي شخصي و تجاري در سازمان امور مالياتي، 
بانك مركزي به تازگي دس��تورالعمل ناظر بر حساب  
س��پرده تجاري و خدمات بانكي مرتبط با آن را براي 
اجرا به ش��بكه بانكي ابالغ كرد ك��ه طبق آن، تمامي 
حساب هاي سپرده بانكي اشخاص حقوقي، حساب 
تجاري محسوب مي شوند. اين دس��تورالعمل، ارايه 
يكسري از خدمات بانكي تجاري را مشروط به داشتن 
حساب تجاري كرده كه طبق آن، ارايه هرگونه خدمات 
بانكي براي تأمين ارز مربوط به واردات كاال و خدمات 
منوط به وجود حساب تجاري به نام متقاضي واردات 
است. همچنين، انتقال وجوه ريالي مربوط به تقاضاي 
تأمين ارز به منظور واردات كاال و خدمات نيز فقط از 
محل حساب تجاري امكان پذير است و هرگونه اعطاي 
تسهيالت ريالي و ارزي منوط به وجود حساب تجاري 
به نام متقاضي تس��هيالت و واريز وجه آن در حساب 
تجاري است. حاال گامي جديد در اين زمينه برداشته 

شده است. اما بررسي ها نش��ان مي دهد كه سازمان 
امور مالياتي براي شناس��ايي حساب هاي مشكوك 
به تجاري از معياره��اي متنوعي چون تعداد و حجم 
تراكنش در كنار داده كاوي استفاده مي كند كه بر اين 
اساس يكسري تراكنش ها از جمله يارانه، واريزي از يك 
حساب به حساب ديگر متعلق به فرد، تسهيالت بانكي 
و حقوق جز تراكنش هاي مشكوك به تجاري محسوب 
نمي شود. بنابراين، زماني كه حسابي را سازمان امور 
مالياتي به عنوان حساب تجاري شناسايي مي كند، دو 
حالت پيش مي آيد؛ يكي اينكه صاحب حساب تجاري 
پرونده مالياتي دارد كه در اين حالت، حساب تجاري 
شناسايي شده به پرونده مالياتي وي متصل مي شود. 

در صورتي كه صاحب حس��اب تجاري شناس��ايي 
شده، پرونده مالياتي نداش��ته باشد، به آن فرد براي 
تشكيل پرونده از س��وي اداره مالياتي اطالع رساني 
مي ش��ود و او به عنوان م��ودي جديد در س��ازمان 
ام��ور مالياتي شناس��ايي خواهد ش��د. در نهايت، از 
تراكنش هاي حس��ابي كه به عنوان حساب تجاري 
شناسايي شده است، ماليات گرفته مي شود. در اين 
بين، اگر مشخص شود كه آن فرد پيش از اين ماليات 
آن تراكنش ها را پرداخت كرده باش��د، هيچ ماليات 
اضافه اي براي اين تراكنش گرفته نمي شود. البته، در 
صورتي كه ماليات تراكنش موردنظر پرداخت نشده 
باشد، نرخ ماليات مربوطه متناسب با فعاليت تجاري 

آن فرد محاسبه و اخذ مي شود.
به دنبال مطرح ش��دن اين خب��ر، نگراني هايي ميان 
مردم به وجود آمد كه شايد بناست از اين پس از تمامي 
حساب ها ماليات گرفته شود كه اين موضوع از سوي 
سازمان امور مالياتي تكذيب مي شود. محمد برزگري 
رييس مركز تنظيم مقررات پايانه هاي فروش��گاهي 
و س��امانه مؤديان س��ازمان امور مالياتي كش��ور در 
گفت وگوي اختصاص��ي با اينتا با تش��ريح جزييات 
اجراي اين مصوبه، گفت: موضوع تفكيك حساب هاي 
تجاري از غيرتجاري ذيل بند )م( تبصره )۱۲( بودجه 
س��ال ۱۴۰۰ و همچنين ماده )۱۰( قانون پايانه هاي 

فروشگاهي و سامانه موديان مطرح و مصوبه مربوطه 
توسط شوراي پول و اعتبار تصويب و ابالغ شده است. 
وي با بيان اينكه هدف اصلي از ساماندهي حساب هاي 
تجاري و غيرتجاري مبارزه با فرار مالياتي و جلوگيري 
از پولش��ويي اس��ت، افزود: در اين راستا سازمان امور 
مالياتي كشور در مرحله اول در خردادماه و تيرماه سال 
جاري اعالم كرد كه مؤديان حساب هاي تجاري مربوط 
به فعاليت كسب و كارشان را به سازمان امور مالياتي 
كشور اعالم كنند كه تاكنون بيش از هشت ميليون و 
۱۳۰ هزار حس��اب تجاري توسط مؤديان به سازمان 

امور مالياتي كشور اعالم شده است.
برزگ��ري با اش��اره ب��ه اينك��ه در مرحل��ه دوم كليه 
حساب هاي متصل به ابزارهاي پرداخت و دستگاه هاي 
كارتخوان به عنوان حساب تجاري تلقي شدند، اظهار 
داشت: ضمن اينكه كليه حساب هاي اشخاص حقوقي، 
حساب تجاري محسوب مي شوند، سازمان امور مالياتي 
كش��ور با همكاري و هماهنگي بان��ك مركزي كليه 
حس��اب هاي غيرتجاري را به صورت مستمر پايش 
مي كند. اين مقام مس��وول با بي��ان اينكه در مرحله 
سوم با مصوبه شوراي پول و اعتبار حساب هاي داراي 
صد تراكنش واريزي و بيش��تر ب��ا ۳۵ ميليون تومان 
ورودي به حساب در ماه به عنوان حساب تجاري تلقي 
مي شوند، گفت: نكته مهم اين است كه باتوجه به پايش 
مستمر حس��اب هاي غيرتجاري، اگر حسابي تعداد 
تراكنش كمتر با گردش مالي باالتري داش��ته باشد 
نيز به عنوان حساب هاي مشكوك مي تواند براساس 
س��اير قوانين موجود مورد بررس��ي قرار گيرد. وي با 
بيان اينكه در اجراي اين مصوبه هيچ نگراني متوجه 
 مردم عادي نخواهد ب��ود، ادامه داد: طبق پيش بيني 
ما در س��ازمان امور مالياتي كش��ور در مرحله كنوني 
حداكثر حدود نيم تا يك درصد جامعه مش��مول اين 
مصوبه مي شوند، لذا نگراني اصلي متوجه افرادي است 
كه با هدف فرار مالياتي يا پولشويي تاكنون حساب هاي 
تجاري خود را به س��ازمان امور مالياتي كشور اعالم 
نكرده ان��د. برزگ��ري باتاكيد بر اينكه م��ردم عادي و 
اشخاصي كه فعاليت تجاري ندارند نگران اجراي اين 
مصوبه نباش��ند، خاطرنشان كرد: اگر شخصي در ماه 
مجموعا داراي ۱۰۰ بار و بيشتر واريزي به حساب هاي 
غير تجاري انجام شود و مجوع واريزي ها ۳۵۰ ميليون 
ريال و بيش��تر باشد )لزوما هر دو شرط( ابتدا پيامكي 
براي او ارسال مي شود كه حساب آنان به علت تراكنش 
باال تجاري محسوب ش��ده و مبناي محاسبه ماليات 
است، البته اگر چنانچه فرد مدعي شود كه كار تجاري 
انجام نمي دهد و مي تواند مدارك مربوطه را به روشي 
كه در پيامك ذكر مي شود به س��ازمان امور مالياتي 

كشور ارايه كند و مساله حل مي شود.
هرچند اين طرح دولت در گام نخست قرار دارد و احتماال 
تا زمان اجراي نهايي نياز به اصالحات و جمع بندي هاي 
تازه اي خواهد داشت اما بايد ديد كه در نهايت اين برنامه 
آيا به افزايش عدالت مالياتي در ايران منجر مي ش��ود 
يا همچنان راهي طوالني تا ماليات س��تاني ش��بيه به 

كشورهاي توسعه يافته در ايران باقي خواهد ماند.
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جمعي از ورزشكاران با رهبر 
انقالب ديدار كردند

جمعي از ورزشكاران و دست اندركاران ستاد كنگره ملي 
شهداي ورزش كشور با رهبر انقالب ديدار كردند. در اين 
ديدار كه روز گذشته برگزار شد، وزير ورزش و جمعي از 
مديران ورزشي كشور، برخي قهرمانان جهاني و المپيك 
و پيشكسوتان ورزش و همچنين خانواده شهداي مدافع 
حرم حضور داشتند و وزير ورزش نيز درخصوص كنگره 
شهداي ورزشكار به ارايه گزارش پرداخت. جواد فروغي، 
قهرمان المپيك يكي از حاضري��ن ديدار درخصوص 
اين ديدار گفت: »در ديدار اعضاي س��تاد كنگره ملي 
ش��هداي ورزش كش��ور با مقام معظم رهبري افتخار 
كردم به ورزش��كار بودنم، چراكه ۵۱۳۵ شهيد از اين 
جامعه پرافتخار تقديم نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ايران شده اس��ت.« الهام حسيني، نخستين مدال آور 
وزنه برداري ايران يكي از حاضرين در اين جلسه بود كه 
در رابطه با ديدار روز گذشته با رهبر انقالب در صفحه 
شخصي خود نوشت: »امروز حس و حال خوبي در ديدار 
با رهبر عزيزمون براي كنگره شهداي ورزش كه ماه ديگه 
برگزار ميشه داشتم، چقدر مطالب خوب و دلنشيني بيان 
فرمودن. جلسه بسيار معنوي و ارزشي چقدر عالمانه و با 
محبت بودن.« نيما نكيسا از پيشكسوتان فوتبال ايران 
يكي ديگر از حاضرين اين ديدار بود كه در توصيف اين 
ديدار گفت: »كنگره ش��هداي ورزشكار ماه آينده قرار 
است برگزار شود. امروز بركت برگزاري اين كنگره شامل 
حالم شد و توفيق زيارت رهبر انقالب نصيبم ]شد[. رهبر 
انقالب حرف هاي زيادي براي ما ورزشكاران داشتند. هم 
از جنس محبت و هم از جنس پاسداشت و مراقبت. به 
وقتش در روز برگزاري كنگره آن را خواهيد شنيد.« اين 

كنگره ماه آينده برگزار مي شود.

رسيدگي سريع به سرقت هاي خشن
ريي��س قوه قضاييه با اش��اره ب��ه بازديد اخي��ر خود از 
دادسراهاي ناحيه ۲۷ تهران )امور جنايي – ويژه قتل( 
و ناحيه ۳۴ تهران )ويژه س��رقت( اظهار داشت: قضات 
و كاركنان اين دو مرجع قضايي ب��ا حجم بااليي از كار 
روبرو هستند و به پرونده هاي سنگين و ثقيلي رسيدگي 
مي كنند؛ جنس اين پرونده ها و طرفين آنها نيز شرايط 
خاص كاري را ايجاب كرده است؛ يك طرف پرونده هاي 
مطروح��ه در اين دو مرجع قضايي، اف��راد مالباخته يا 
بستگان افراد مقتول هس��تند كه دردمندانه به عدليه 
رجوع كرده اند و طرف ديگر افراد جاني و شرور هستند؛ 
علي ايحال حجم و جنس كار در دو دادسراي جنايي و 
سرقت سخت و سنگين است و ضرورت دارد به شعب 
اين دو دادس��را، كارمند اضافه شود و برخي تجهيزات 
آن دو واحد قضايي تقويت گردد. وي در ادامه از رييس 
كل دادگستري اس��تان تهران و دادستان تهران نيز به 
س��بب اهتمام در امر رسيدگي به جرايم و سرقت هاي 
خشن تقدير كرد و بيان داش��ت: قضات و كاركنان در 
مجتمع ويژه سرقت تهران، علي رغم مشكالت موجود، 
با انگيزه و ت��الش مضاعف در حال كار بر روي پرونده ها 
هستند؛ اميدواريم در دادگاه نيز پرونده مرتكبان جرايم 
و سرقت هاي خشن با س��رعت و دقت رسيدگي شود 
و آن بخش از ام��ور مربوط به اي��ن پرونده ها نيز كه به 
ديوان عالي ارجاع مي شود، به همين منوال با سرعت و 
دقت تعيين تكليف ش��ود تا دست متعرضان به امنيت 
و آرامش شهروندان قطع گردد.رييس دستگاه قضايي 
در همين راس��تا گفت: اگر بنگاهي توليدي و صنعتي 
داراي مشكل حقوقي و قضايي است، مسووالن قضايي 
ذيربط بايد به گونه اي تدبير كنند كه رسيدگي به مسائل 
حقوقي و قضاي��ي واحد و بنگاه مزبور، خللي در فرآيند 
توليد و اش��تغال آن ايجاد نكن��د؛ از اين پس اگر در اين 
زمينه همكار قضاي��ي اي، اين مقول��ه را رعايت نكرد، 
مواجهه اداري با وي فق��ط در حد توصيه باقي نخواهد 
ماند همچنين بايد در مراكز قضايي مربوطه در جهت 
كمك به بازگش��ايي واحدهاي توليدي تعطيل ش��ده 
اقدامات مقتضي را انجام دهيم و در تأمين تجهيزات و 
مواد اوليه كارگاه ها و كارخانجات نيز مساعدت هاي الزم 
را داشته باش��يم.رييس قوه قضاييه در ادامه به موضوع 
كمك هاي��ي كه قوه قضاييه در جه��ت انضباط مالي و 
افزايش منابع مالي دولت مي تواند داش��ته باشد، اشاره 
كرد و گفت: ماليات يكي از منابع درآمدي دولت است؛ 
قوه قضاييه مي تواند در امر جلوگيري از فرارهاي مالياتي 
و شناس��ايي موديان مالياتي كمك ها و مساعدت هاي 
الزم را به دولت ارايه دهد؛ از سويي ديگر دستگاه قضايي 
در بخش مسائل گمركي و بندري و همچنين مقابله با 
اخالل در مسائل ارزي و ريالي هم توانايي كمك رساني 
به دولت را دارد؛ )كمااينكه تاكنون كمك هاي زيادي در 
اين زمينه ها از ناحيه دستگاه قضايي به دولت شده است.(  
محسني اژه اي به موضوع كمك قوه قضاييه به دولت در 
امر جلوگيري از انجام هزينه هاي بي رويه و غيرضرور نيز 
گريزي زد و تاكيد كرد: قوه قضاييه آمادگي دارد ضمن 
توجه به اصل انضباط مالي به افزايش درآمدهاي دولت 
كمك كند و سازمان بازرس��ي و دادگستري هاي ما در 
اين زمينه ها نقش برجسته و پررنگي دارند. رييس قوه 
قضاييه در ادامه به موضوع ممنوع الخروجي برخي فعاالن 
اقتصادي نيز پرداخت و ضمن اشاره به اين نكته كه بخش 
مهمي از اين فعاالن اقتصادي عمدتاً از ناحيه سازمان امور 
مالياتي و بانك ها ممنوع الخروج مي شوند، بر ضرورت 
اتخاذ تدابيري براي س��ازماندهي هرچه بيشتر مقوله 
ممنوع الخروجي افراد با كمك بخش هاي مختلف دولتي 
براي جلوگيري از تحميل ضرر به فعاالن اقتصادي تاكيد 
كرد. محسني اژه اي در ادامه بر ضرورت كمك دولت و 
مجلس به قوه قضاييه به لحاظ امكاناتي و بودجه اي نيز 
اشاره كرد و ضمن بازخواني بند ۱۲ سياست هاي كلي 
قضايي ناظر بر تأمين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه هاي 
مالي، تشكيالتي و استخدامي وفق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و 
۱۵۸ قانون اساسي، گفت: هر ميزان كه به قوه قضاييه از 
ناحيه دولت و مجلس وفق مقررات قانوني كمك صورت 
گيرد، متقاباًل توانايي دستگاه قضايي نيز براي كمك به 
دولت و كشور در زمينه هايي نظير افزايش منابع درآمدي 

و غيره بيشتر خواهد شد.

رشد اقتصادي بهار اعالم شد
محصول ناخالص داخلي در سه ماهه اول سال جاري به 
رقم ١٨٨٧ هزار ميليارد ريال با نفت و ١٦١٤ هزار ميليارد 
ريال بدون احتساب نفت رسيده است. محصول ناخالص 
داخلي )GDP( به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه 
اول سال ١٤٠١ به رقم ١٨٨٧ هزار ميليارد ريال با نفت و 
١٦١٤ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است.

اين در حالي است كه رقم مذكور در فصل مشابه سال قبل 
با نفت ١٨١٨ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار 
ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٣.٨ درصدي محصول 
ناخالص داخلي با نفت و ٤.٣ درصدي محصول ناخالص 
داخلي بدون نفت در فصل بهار س��ال ١٤٠١ دارد.نتايج 
مذكور حاكي از آن اس��ت كه در فصل بهار ١٤٠١رشته 
فعاليت هاي گروه كشاورزي رشد منفي ٠.٨، گروه صنايع 
و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نس��بت به فصل 
بهار سال ١٤٠٠، رشد داش��ته است.بر اين اساس، رشد 
اقتصادي در گروه كشاورزي از منفي ۵.۱ درصد در بهار 
۱۴۰۰ به منفي ۰.۸ درصد رسيده است، بنابراين اگرچه 
رشد اقتصادي اين بخش نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته افزايش ۴.۳ واحد درصدي را تجربه كرده، اما 
همچنان منفي است. در مقابل رشد اقتصادي گروه صنايع 
و معادن با كاهش ۹.۵واحد درصدي از ۱۳.۷ درصد در بهار 
سال گذشته به ۴.۲درصد در بهار امسال رسيده است.رشد 
اقتصادي در گروه صنايع و معادن بدون نفت شاهد كاهش 
بوده و از ۷.۱درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۶درصد در بهار امسال 
رسيده است. رشد بخش استخراج نفت و گاز طبيعي هم 
از ۲۷.۴درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۱.۱درصد در بهار ۱۴۰۱ 
رسيده است كه اين كاهش رشد بخش نفتي اثر خود را 
در رشد اقتصادي با و بدون نفت هم نشان داده است. در 
شرايطي كه در بهار سال گذشته رشد اقتصادي با نفت 
۲.۹واحد درصد از رشد اقتصادي بدون نفت بيشتر بود، 
در بهار سال جاري رشد اقتصادي با نفت به اندازه ۰.۵واحد 
درصد از رش��د اقتصادي بدون نفت كمتر بوده است اما 
يكي از زيربخش هاي صنعت كه با كاهش ش��ديد رشد 
اقتصادي مواجه شده، بخش ساختمان بوده است. رشد 
اقتصادي اين بخش از ۱۵.۳ درصد در بهار سال گذشته 
با كاهش ۱۹.۲واحد درصدي به منفي ۳.۹درصد رسيده 
است. در مقابل گروه خدمات اگرچه كم، شاهد افزايش 
رش��د اقتصادي بوده است؛ بر اين اساس، رشد اقتصادي 
اين گروه از ۳.۸درصد در بهار ۱۴۰۰ با افزايش ۰.۱واحد 
درصدي به ۳.۹درصد در بهار امسال رسيده است.از سوي 
ديگر، بررسي رشد اقتصادي از سمت مخارج و به تفكيك 
اجزاي هزينه نهايي نشان مي دهد كه هزينه مصرف نهايي 
خصوصي )هزينه تمامي بخش ها به جز هزينه هاي دولتي( 
از ۷.۸درصد در بهار سال گذشته به ۱۱.۲درصد در بهار 
امسال افزايش يافته اس��ت. در مقابل اما، هزينه مصرف 
نهايي دولت در همين بازه زمان��ي از ۵.۴درصد، كاهش 
۰.۹واح��د درصدي را تجربه كرده و به ۴.۵درصد در بهار 
امسال رس��يده است.تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز 
كاهش قابل توجهي را تجربه كرده است و از ۱۱درصد در 
بهار ۱۴۰۰ به منفي ۰.۱ درصد در بهار سال ۱۴۰۱ رسيده 
است. بنظر مي رس��د كاهش ۱۹.۴واحد درصدي رشد 
بخش ساختمان و رسيدن اين شاخص از ۱۵.۴درصد در 
بهار سال گذشته به منفي ۴ در بهار امسال، تاثير بسزايي 
در روند كاهشي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داشته است.

همچنين در بخش صادرات و واردات كاال و خدمات نيز 
كاهش رشد را شاهد هستيم. رشد اقتصادي به تفكيك 
اجزاي هزينه نهايي در بخش صادرات از ۱۶.۹درصد در 
بهار سال گذشته به منفي ۹.۷درصد در بهار امسال و در 
بخش واردات از ۴.۶درصد در بهار سال گذشته به منفي 
۱۴.۶درصد در بهار امس��ال كاهش يافته است.بنابراين 
در مجموع هر چند رشد اقتصادي كشور به مدد مخارج 
نهايي بخش خصوصي و دولتي مثب��ت بوده، اما بخش 
سرمايه گذاري و تجارت خارجي در بهار امسال وضعيت 
مناسبي نداشته اس��ت. رشد منفي بخش كشاورزي 
هم در تداوم نرخ هاي رشد منفي تمام فصول سال 
گذشته موضوعي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

نحوه واريز معوقات جاماندگان 
يارانه

سخنگوي هدفمندي يارانه ها گفت: ۷۰ هزار خانواري 
كه درخواس��ت بازبيني دهك بندي داشته اند، پس از 
بررسي ها مشمول دريافت يارانه نقدي شناخته شدند. 
سيده طيبه حس��يني در يك برنامه تلويزيوني اظهار 
كرد: سامانه رفاه وزارت رفاه كماكان پذيراي درخواست 
بازبيني افراد است و افرادي كه ماه گذشته درخواست 
بازبيني آنها ثبت ش��ده و دهك يك تا ۹ شناخته شده 
باش��ند، اين ماه همراه ساير افراد، يارانه خود را دريافت 
خواهند كرد. حسيني گفت: ۷۰ هزار سرپرست خانواري 
كه قبال درخواست بازبيني داشتند اين ماه به جمع يارانه 
بگيران افزوده مي ش��ود اگر دهك يك تا ۳ باشند، رقم 
يارانه دريافتي آنها ۴۰۰ هزار تومان به ازاي هر فرد و اگر 
دهك ۴ تا ۹ باشند رقم ۳۰۰ هزار تومان به ازاي هر عضو 
خانوار به حساب سرپرس��ت خانوار واريز مي شود. وي 
خاطرنشان كرد: رقمي كه مسدود بوده و مبلغي كه بايد 
به ازاي اين چند ماه دريافت مي كرده اند، در ماه آتي به 
حساب آنها واريز مي شود. سخنگوي هدفمندي يارانه ها 
گفت: اگر به محض اينكه شناسايي شود كه خانواري 
مشمول دهك يك تا ۹ اس��ت، هم معوقات را دريافت 
مي كند هم مسدودي به حساب آنها واريز مي شود. وي 
ادامه داد: كليه افرادي كه تا ابتداي س��ال ۱۴۰۱ يارانه 
دريافت نمي كرده اند يا به هر دليلي يارانه آنها قطع شده 
بود بايد به سامانه my.gov.ir مراجعه و ثبت نام كند؛ 
پس از ثبت نام آزمون ُوسع و دهك بندي براي آنها انجام 
مي شود و چنانچه دهك يك تا ۹ شناسايي شوند به آنها 
يارانه نقدي تعلق مي گيرد. حس��يني تصريح كرد: اما 
افرادي كه از ارديبهشت ۱۴۰۱ به آنها يارانه داده نشده 
بايد به سامانه حمايت وزارت رفاه مراجعه و درخواست 
بازبيني كنند. سخنگوي هدفمندي يارانه ها گفت: از ۱۷ 
شهريور ۱۴۰۱ متولي انجام تغييرات و تغيير ُبعد خانوار 
سازمان ثبت احوال است اگر اين سازمان تغييرات را به 
سازمان هدفمندي ارايه دهد، سازمان هدفمندي نيز اين 

تغييرات را در يارانه واريزي اعمال خواهد كرد.

گامجديددولتدرمالياتستانيازواحدهايتجاري

مديركلآژانسبينالملليانرژيهستهاي:

هشتميليونحساببانكيزيرذرهبين

مسائل پادماني هنوز باقي مانده اند
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در بيانيه آغازين 
خود در نشس��ت ش��وراي ح��كام آژانس، مدعي ش��د 
كه فعاليت راس��تي آزمايي و نظارت آژانس بر تعهدات 
هس��ته اي ايران تحت برجام ]توافق هسته اي[، به طور 
جدي تحت تاثير قرار گرفته اس��ت. در بخش��ي از متن 
بيانيه آغازين رافائل گروسي، مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي كه در وبگاه آژانس منتشر شده، آمده است: 
از ۲۳ فوريه ۲۰۲۱، راس��تي آزمايي و نظارت آژانس بر 
اجراي تعهدات هس��ته اي ايران تحت برج��ام ]توافق 
هس��ته اي[ به طور جدي تحت تاثير تصميم ايران براي 
اجرايي كردن برخي فعاليت هاي هسته اي قرار گرفته 
است، از جمله تعهدات آن ذيل پروتكل الحاقي. در ادامه 
بيانيه گروسي آمده است: من در گزارشم تاكيد كردم، 
در صورتي كه ايران تعهدات هس��ته اي اش ذيل برجام 
را به طور كامل از س��ر بگيرد، الزم خواهد بود كه آژانس 
شكاف موجود در زمينه اشراف اطالعاتي  خود كه هنگام 
غيرفعال بودن تجهيزات بازرسي و نظارتي  آژانس ايجاد 
ش��ده، را رفع كند. به اين منظور، آژان��س بايد اقدامات 
اضافي پادماني انجام داده و ايران نيز بايد مدارك جامع و 
دقيقي به آژانس ارايه كند. همچنين ما بايد از جامعيت 
و دقيق بودن اطالعات بايگاني ش��ده توسط تجهيزات 
نظراتي  خود در بازه زمان��ي ۲۱ فوريه ۲۰۲۱ تا ۸ ژوئن 
۲۰۲۲ مطمئن ش��ويم. حتي آن موقع هم چالش هاي 
قابل مالحظه اي خواهيم داشت تا تاييد كنيم وضعيت 
موجود س��انتريفيوژها و آب سنگيني كه از سوي ايران 
اعالم ش��ده با وضعيت آن در پيش از ۲۱ فوريه ۲۰۲۱ 
مطابقت دارد. با وجود اينكه پيشتر پرونده »منشا ذرات 
اورانيوم در سايت هاي هسته اي« در جريان امضاي توافق 
برجام بسته شده بود آژانس همواره اين موضوع را تحت 
تاثير ادعاهاي رژيم صهيونيس��تي مطرح كرده اس��ت. 
ادعاي شفاف نبودن برنامه هسته اي ايران و كاهش توان 
نظارتي آژانس در پي اين مطرح مي شود كه دوربين هاي 
نظارتي آژانس پس از خرابكاري هاي رژيم صهيونيستي 
در تاسيسات هسته اي ايران و نيز بدعهدي هاي آژانس 
و طرف هاي اروپايي در عمل به تعهداتش��ان، از س��وي 
كشورمان برچيده ش��د. مديركل آژانس درباره توافق 
پادماني با ايران افزود: متاسفانه، از زمان گزارش قبلي ام 
و با وجود آمادگي اعالم شده از سوي آژانس براي تعامل 

بدون تاخير با ايران براي حل وفصل اين مسائل، ايران با 
آژانس همكاري نكرده است. به دنبال آن، هيچ پيشرفتي 
در مدت ارايه اين گزارش و هيچ يك از مسائل باقي  مانده 
حل نشده، حاصل نشده است. بنابراين، تمامي اين مسائل 
پادماني هنوز]حل نشده[ باقي مانده اند. گروسي در بخش 
پاياني اين بيانيه مطرح كرد: مادامي كه ايران توضيحات 
فني موثقي براي وجود ذرات اورانيوم با منشأ انساني در 
سه محل اعالم نشده در ايران ارايه نكند و به آژانس درباره 
محل )محل هاي( فعلي اين مواد يا تجهيزات آلوده به آن 
اطالع ندهد، آژانس قادر نخواهد بود صحت و جامعيت 
اظهارات اي��ران ذيل توافق جام��ع پادماني اش را تاييد 
كند. چون ]ايران[ تا االن اين كار را نكرده است، آژانس 
در موقعيتي نيس��ت كه اطمينان دهد برنامه هسته اي 
ايران منحصرا صلح آميز است. آژانس آماده از سرگيري 
همكاري بدون تاخير با ايران براي حل و فصل اين مسائل 
است. همچنين سخنگوي وزارت خارجه در نشست در 
پاسخ به اين سوال كه از امروز نشست شوراي حكام آغاز 
مي ش��ود و آيا اين احتمال وجود دارد كه قطعنامه ضد 
ايراني در اين نشس��ت از سوي اعضا منتشر شود، گفت: 
در رابطه با نشست شوراي حكام تا جايي كه اطالع دارم 
تا االن قطعنامه اي براي نشس��ت ارايه نش��ده است. ما 

معتقديم كه هر گونه تكرار اقدام غير سازنده مشابه اقدام 
غير سازنده قبلي در آژانس، مجددا نتيجه غير سازنده اي 
خواهد داشت. اميدواريم برخي از كشورهايي كه اعتبار 
آژانس براي آنها اهميت دارد اعتبار اين سازمان بين المللي 
را به عنوان سازماني تخصصي، فني و غير سياسي، قرباني 
ديدگاه ها و منافع سياسي خودشان نكنند. اين ديپلمات 
ارشد كشورمان با بيان اينكه ما اميدواريم مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نيز نقش حرفه اي خودش را در 
اين زمينه ايفا كند و به حفظ اعتبار و جايگاه اين سازمان 
بين المللي توجه بيش��تري كند، گفت: م��ا انتظار يك 
رويكرد س��ازنده از آژانس و اعضاي شوراي حكام داريم. 
ايران هر گونه اقدام و واكنش خود را در ارتباط با تحوالت 
آتي متناسب با تحولي كه در آژانس و شوراي حكام رخ 
خواهد داد تنظيم مي كند. س��خنگوي وزارت خارجه 
همچنين در پاسخ به اين سوال كه روز گذشته مقامات 
رژيم صهيونيس��تي ادعا كردند كه اسناد جديدي را در 
مورد فعاليت هاي هسته اي ايران به كشورهاي اروپايي 
و آژانس ارايه داده اند تصريح كرد: رژيم صهيونيس��تي 
هيچ وقت نقش س��ازنده اي در روند مذاكرات نداشته و 
نقش مخرب وي و اقدامات خرابكارانه اين رژيم همواره 
روشن بوده اس��ت. س��خنگوي وزارت خارجه تصريح 

كرد: انتظار م��ا از طرف هاي مذاكره كنن��ده مذاكرات 
رفع تحريم ها اين اس��ت كه منافع ملي خودشان را در 
اولويت قرار دهند و تحت تاثير رفتارهاي غير س��ازنده 
رژيم صهيونيستي قرار نگيرند. چرا كه اين رژيم همواره 
نقش مخربي در اين فرآيند داش��ته اس��ت. سخنگوي 
وزارت خارجه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا 
طرف مقابل مذاكرات پاسخ ايران را داده اند و همچنين 
ادعاي امريكايي ها مبني بر اينكه ما برخي شكاف ها در 
مذاكرات را پر كرديم و ايران از برخي درخواست هاي غير 
مرتبطش با برجام كوتاه آمده است، گفت: همانطور كه 
مي دانيد ما پاسخ خود را چندي پيش ارايه داديم و منتظر 
دريافت پاسخ رسمي طرف ديگر هستيم. وي ادامه داد: ما 
همواره بر اين موضوع تاكيد كرده ايم كه طرف هاي ديگر 
مذاكرات مخصوصا امريكايي ها بايد رفتارهاي سازنده اي 
را براي دستيابي به توافق در پيش بگيرند. امريكا كشوري 
است كه از برجام خارج شده است و با اعمال تحريم هاي 
غيرقانوني و يكجانبه هزينه هاي زيادي را به دولت و ملت 
ايران تحميل كرده است و با توجه به اين عملكرد اكنون 
حق ندارد در مقام مدعي قرار بگيرد و ژست طلبكارانه به 
خودش بگيرد. اين امريكاست كه بايد براي بازگشت به 
روند توافق اثبات كند كه عضوي قابل اعتماد است و يك 
رژيم قانون گريز و بحران آفرين نيست. دولت واشنگتن 
اس��ت كه بايد اثبات كند كه به هنجارهاي بين المللي 
پايبند است و به نرم هاي بين المللي احترام مي گذارد. 
سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد: جمهوري اسالمي 
ايران در پاسخي كه به هماهنگ كننده مذاكرات داده 
به هيچ وجه موضوعات جديدي كه مانع ش��كل گيري 
توافق و جمع بندي مذاكرات شود مطرح نكرده است. 
مطالبات جديدي طرح نكرده است. وي افزود: ايران نه 
به زياده خواهي هاي طرف هاي مقابل تمكين مي كند 
و نه از خطوط قرمز خود عقب نشيني خواهد كرد. وي 
ادامه داد: هم امريكا و هم اروپا )تروييكاي اروپايي( بايد 
اثبات كند كه در روند مذاكرات به نرم هاي بين المللي 
پايبند هستند و منافع رژيم صهيونيستي را در اولويت 
تصميم گيري سياسي خود قرار نمي دهند. همانطور 
ك��ه بارها گفته ايم اگر در طرف مقابل اراده سياس��ي 
الزم براي دستيابي به توافق وجود داشته باشد. امكان 

دستيابي به يك توافق همه جانبه و خوب وجود دارد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيمت دالر در بازار آزاد روز دوش��نبه، ۲۱ شهريورماه 
۱40۱، معامله ش��د و با اعالم هر اونس طال به قيمت 
۱73۱ دالر، قيمت سكه نيز به ۱4 ميليون و ۲80 هزار 
تومان افزايش يافت. هر ي��ورو در صرافي هاي بانكي 
با 80 تومان كاهش قيمت نس��بت به روز گذش��ته با 
نرخ ۲8 هزار و ۵۶۲ تومان معامله ش��د.هر دالر نيز در 
صرافي هاي بانكي با ۱۹ تومان افزايش قيمت نسبت 
به روز گذش��ته با نرخ ۲8 هزار و ۶37 تومان به فروش 
رسيد.قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي 
۲8 هزار و 3۵۲ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲8 هزار و 
۲77 تومان اعالم شد. عالوه بر اين، قيمت خريد دالر 
در بازار متشكل ارزي ۲8 هزار و ۱۹0 تومان و نرخ 
فروش آن ۲8 هزار و 44۶ تومان بود، اين در حالي 
است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲8 هزار و 4۹۱ 
تومان و نرخ فروش آن ني��ز ۲8 هزار و 7۵0 تومان 
اعالم ش��د.همچنين در س��امانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲7 هزار و 3۶0 تومان فروخته و 
حواله دالر به بهاي ۲7 هزار و 7۱ تومان معامله شد.

   آغاز معامالت توافقي دالر
 در كانال ۲۹ هزار تومان 

معام��الت توافق��ي دالر در ب��ازار ارز )دوش��نبه ، ۲۱ 
شهريورماه( با بهاي ۲۹ هزار و ۲70 تومان كار خود را آغاز 
كرد. در آغاز به كار فعاليت بازار توافقي ارز، دالر با قيمت 
۲۹ هزار و ۲70 تومان و با حجم 30 هزار دالر معامله شد. 
معامالت توافقي دالر در روز كاري گذشته )يك شنبه، 
۲0شهريورماه( كار خود را با ۲۹ هزار و 3۹0 تومان آغاز 
ك��رده بود و در پايان با نرخ ۲۹ هزار و 430 تومان به كار 
خود پايان داد. حج��م معامالت در اين روز ۱4 ميليون 
و ۹0۹ هزار بود. قيمت سكه طرح جديد )دوشنبه، ۲۱ 
ش��هريورماه( با ۱00 هزار تومان افزايش نسبت به روز 
گذشته ۱4 ميليون و ۲00 هزار تومان معامله شد. سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱3 ميليون و 400 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه هشت ميليون و ۵0 
هزار تومان، ربع  سكه پنج ميليون و ۵0 هزار تومان و سكه 
يك گرمي س��ه ميليون و ۵0 هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار 
به يك ميليون و 3۱۹ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طال پنج ميليون و 7۱8 هزار تومان ش��د.قيمت اونس 
جهاني طال نيز به يك هزار و 7۲۵ دالر و ۲3 سنت رسيد. 

    صدور مجوز اينترنتي خريد و فروش طال 
به زودي

از س��وي ديگر، معاون وزير صمت خبر داد، مجوزهاي 

خري��د و فروش طال در بس��تر اينترن��ت با هماهنگي 
اتحاديه ها به زودي فراهم مي ش��ود. معاون تجارت و 
خدمات وزارت صمت با بي��ان اينكه معتقدم به جاي 
فروش طال درشبكه هاي اجتماعي غيرمجوزدار، در بستر 
سايت هاي اينترنتي مجوز دار اين خريد و فروش انجام 
شود، گفت: با اتحاديه هاي مربوطه برنامه ريزي هايي را 
انجام داديم كه به زودي مجوزهاي الزم در حوزه خريد 
و فروش طال در بس��تر اينترنتي فراهم ش��ود.عليرضا 
شاه ميرزايي در نشست خبري گزارش ساالنه تجارت 
الكترونيكي ايران در مود اعالم ممنوعيت فروش طال در 
بستر اينترنت، اظهاركرد: اينكه كساني داليلي را پيرامون 
منع خريد و فروش طال در بستر اينترنت مطرح مي كنند 
بايد مورد بررسي قرار گيرد و ظاهر و باطن اين مباحث 
سنجيده ش��ود. ظاهر اين است كه نگران هستند پول 
مردم ازدست برود ولي باطن ممكن است مساله ديگري 
باشد. اينكه كسب و كارهايي پول مردم را دريافت كردند 
اما طال ندادند دليل نمي شود كه فروش طال را در بستر 
اينترنت لغ��و كنيم. بلكه راه حل آن، اس��تفاده از ركن 
ضامن اس��ت. معاون تجارت و خدمات وزارت صمت 
تصريح كرد: اگر تضاميني از طريق نهادهاي مالي مانند 

بيمه، بانك و س��ايرنهادهاي مالي ايجاد شود، اعتماد 
ما به بس��ترهاي اينترنتي در حوزه فروش طال فراهم 
مي شود. شاه ميرزايي با بيان اينكه فروش طال در بستر 
اينترنت در همه جاي دنيا مرسوم است، خاطرنشان 
كرد: كساني هس��تند كه مي گويند طال را از اينترنت 
خريداري نكنيد اما خودشان در شبكه هاي اجتماعي 
بدون مجوز فعاليت مي كنند و خالي فروشي مي كنند.

 بنابراين بنده معتقدم به جاي فروش طال درشبكه هاي 
اجتماعي غيرمجوزدار، در بستر سايت هاي اينترنتي 
مجوز دار اين خريد و فروش انجام شود. با اتحاديه هاي 
مربوطه برنامه ريزي هايي را انج��ام داديم كه به زودي 
مجوزهاي الزم در حوزه خريد و فروش طال در بس��تر 
اينترنتي فراهم ش��ود. معاون تجارت و خدمات وزارت 
صمت ب��ا بيان اينك��ه بانك ها از خري��د و فروش طال 
منع ش��ده اند و نه از تضمين آن، گفت: درس��ت است 
كه نهاده��اي مالي نظير بانك باي��د در بحث تضمين 
كمك كننده سايت هاي اينترنتي مجوز دار باشند. در 
مقابل از همين اوراق طال، براي توثيق موردنياز بانك ها 
نيز مي توان اس��تفاده كرد. ش��اه ميرزايي با بيان اينكه 
مقاومت اتحاديه هاي طال در گذشته در خريد و فروش 

اين كاال در بستر اينترنت، نوعي انحصارطلبي صنفي 
بوده است، اظهار كرد: اتحاديه هاي طال و اتحاديه كسب 
و كار مجازي در حوزه مجوزدهي فروش طال در بستر 
اينترنت كوتاهي كردند و اين رويه با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته در دولت سيزدهم به زودي اصالح خواهد 
شد. به گزارش بلومبرگ، قيمت طال در آستانه انتشار 
اطالعات تورم امريكا در روز سه شنبه، تقريبًا ثابت مانده 
اس��ت. بانك هاي مركزي امريكا و اروپا آماده افزايش 
دوباره نرخ به��ره هس��تند. اقتصاددان ها پيش بيني 
مي كنند رون��د افزايش نرخ ت��ورم در امريكا در ماه 
گذشته ميالدي براي دومين ماه پياپي آهسته شده 
و به 8.۱ درصد رسيده باشد. اما مقامات بانك مركزي 
امريكا هفته گذشته به افزايش دوباره 7۵ واحدي نرخ 
بهره در ماه سپتامبر اشاره كردند. بانك مركزي اروپا 
نرخ بهره را 7۵ واحد در هفته گذشته باال برد و آماده  
يك افزايش ديگر در ماه اكتبر است. قيمت هر اونس 
طال امروز ب��ا 0.۲۱ درصد كاهش ب��ه ۱7۱3 دالر و 
30 سنت رسيد. باال رفتن نرخ بهره هزينه نگهداري 
فلزات گرانبها ازجمله ط��ال را افزايش داده و تمايل 

سرمايه گذاران نسبت به آن را پايين مي آورد.

يادداشترويداد

اخبار
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كمتر از ۲ درصد كسب و كارها 
حساب مشكوك دارند

بر اس��اس اعالم بانك مركزي، دارندگان حساب هاي 
تجاري در تراكنش حضوري نياز به ارايه مستندات تا 
مبلغ يك ميليارد تومان و باالتر از آن نخواهند داشت. 
غفاري معاون اداره مبارزه با پولش��ويي بانك مركزي 
درباره معيارهاي شوراي پول و اعتبار براي تشخيص 
حساب هاي تجاري گفت:  بانك مركزي اخيرا مقرراتي 
را در رابطه با تفكيك حساب هاي تجاري از غير تجاري 
به شبكه بانكي كشور ابالغ كرد كه به موجب آن صاحبان 
كسب و كار كه حساب هاي سپرده بانكي خودشان را به 
سازمان امور مالياتي اعالم كردند يا حساب هاي آنها به 
درگاه هاي پرداخت و ابزار هاي پذيرش متصل اس��ت 
اين حساب ها به عنوان حساب تجاري به بانك مربوطه 
معرفي مي شود و اين اشخاص مي توانند از مشوق هاي 
بانكي در اين رابطه استفاده كنند. غفاري افزود: از جمله 
مشوق بانكي اين است كه مي توانند از نقل و انتقاالت 
غير حضوري كه عمدتاً از طريق همراه بانك و اينترنت 
بانك انجام مي شود، در سطوح خيلي باالتري نسبت 
به اش��خاص عادي اس��تفاده كنند و در تراكنش هاي 
حضوري خودشان نياز به ارايه مستندات تا مبلغ يك 
ميليارد تومان و باالتر از آن نخواهند داش��ت و دسته 
چك و ساير خدماتي كه در حوزه كسب و كاري در حوزه 
خدمات بانكي متناسب با خدمات كسب و كار است به 
آنها اعطا خواهد شد. وي گفت:  بنابر اين سياست قطعي 
بانك مركزي اين است كه در رابطه با صاحبان كسب و 
كاري كه حس��اب هاي خود را به سازمان امور مالياتي 
معرفي كرده اند، حمايت هايي را اعمال كند. غفاري افزود: 
در اين ميان ممكن است برخي از اشخاص كه برآورد هاي 
ما نشان مي دهد تعدادشان كم است، حساب ها و گردش 
تراكنش هاي تجاري خودشان را در حساب هاي تجاري 
خودشان انجام ندادند و آنها در حساب هاي غير تجاري 
انجام داده اند، كه ش��وراي پول و اعتبار در رابطه با اين 
اشخاص مقرراتي را وضع كرد كه اين مقررات در طول 
زمان قابل تغيير است و حتي ممكن است ما به نقطه اي 
برسيم كه چنين چيزي را وضع نكنيم.  وي ادامه داد: 
در نقطه شروع ما حساب هايي كه ۱00 تراكنش واريز 
در هر ماه اتفاق مي افتد مشروط بر اينكه مجموع مبالغ 
از 3۵ ميليون تومان باالتر باشند را مي گوييم اين حساب 
شواهد و قرائن فعاليت تجاري در آن وجود دارد و نياز 
است كه بررسي ش��ود. وي گفت: ۱00 تراكنش واريز 
است كه نش��ان مي دهد اين افراد امكان دارد فعاليت 
تجاري داشته باشد درغير اين صورت تمام افراد مزد بگير 
و حقوق بگير قاعدتاً حدود ۱0 تراكنش يا بيشتر يا كمتر 
واريز به حساب هايشان است.  غفاري در خصوص مالك 
محاسبه بر اساس كد ملي يا هر حساب تصريح كرد:  كد 
ملي مبنا قرار مي گيرد، منتهي براي اطمينان خاطر 
عرض مي كنم كه در حال حاضر برآورد ها و بررسي هاي 
ما نشان مي دهد كه در چارچوب اين قاعده شايد كمتر 
از دو درصد از آمار صاحبان كسب و كار در كشور هستند 
كه حساب هايش��ان در چارچوب اين قاعده مشكوك 
به حساب هاي تجاري است.  وي در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اينكه آيا الزم است كه دارنده حساب عملياتي را 
انجام دهد براي اينكه حسابش، حساب تجاري شناخته 
شود، گفت: صاحبان كسب و كار علي القاعده بايد به 
درگاه هاي حضوري و غير حضوري سازمان امور مالياتي 
مراجعه كنند، شماره حساب هايي كه با آن كسب و كار 

انجام مي دهند را به بانك و سازمان معرفي كنند.

احتمال افزايش مبلغ وام قرض الحسنه 
اشخاص حقوقي به ۲ ميليارد تومان

مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران گفت: تصميم 
داريم كارم��زد ثابت را حذف كنيم و در گام هاي بعدي 
مبلغ وام قرض الحسنه را باز هم افزايش دهيم. اميدواريم 
تا سال آينده مبلغ وام اشخاص حقوقي را به يك يا نهايت 
دوميليارد تومان افزايش دهيم. سيد سعيد شمسي نژاد 
مديرعامل بانك قرض الحس��نه مهر ايران در مراس��م 
هم انديشي اين بانك با صندوق توسعه فناوري هاي نوين 
با اشاره به اينكه سقف پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
به ۲00 ميليون تومان براي اش��خاص حقيقي و ۵00 
ميليون تومان براي اشخاص حقوقي افزايش يافته است، 
اظهار كرد: امسال تاكنون ۱۲ هزار فقره تسهيالت ۲00 
ميليون تومان پرداخت شده است. وي ادامه داد: امسال، 
سال دانش بنيان است و بانك قرض الحسنه مهر ايران 
نيز در راستاي حمايت از شركت هاي دانش بنيان و فناور 
گام برمي دارد.  شمسي نژاد با بيان اينكه مشكلي از لحاظ 
منابع مالي نداريم، تصريح كرد: بانك ما در نظام بانكي كل 
كشور بيشترين رشد منابع را داشته است. ضمن اينكه 
روزانه ۹ هزار نفر افتتاح حساب در بانك داريم. به گفته 
مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران، واسط بودن 
صندوق توسعه فناوري هاي نوين نقش تسهيل گري 
دارد و در پرداخت تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان 
به ما كمك مي كند. شمسي نژاد با اشاره به لزوم توسعه 
اين همكاري با صندوق اظهار كرد: اميدواريم با مصوبه 
هيات مديره بتوانيم تا ۲00 ش��ركت را پوشش دهيم. 
ضمن اينكه وام ۵00 ميليون تومان در گردش باشد و 
بتوانيم دوباره تمديد كنيم. حتي مي توانيم مجوز خط 
اعتباري با يك عدد ثابت و در يك بازه معين بگيريم و 
تسهيالت به شركت ها اعطا كنيم.  وي افزود: تصميم 
داريم كارم��زد ثابت را حذف كنيم و در گام هاي بعدي 
مبلغ وام قرض الحسنه را باز هم افزايش دهيم. اميدواريم 
تا سال آينده مبلغ وام اشخاص حقوقي را به يك يا نهايت 
دوميليارد تومان افزايش دهيم. محمدرضا اخوان، رييس 
اداره كل اعتبارات و بين الملل بانك قرض الحس��نه 
مهرايران نيز در اين  نشست با تاكيد بر اينكه شركت هاي 
دانش بنيان ارزبري در كشور را كاهش مي دهند و در 
حال حاضر ش��اهد صرفه جويي ارزي هستيم، اظهار 
كرد: امس��ال باتوجه به مجوز بانك مركزي پرداخت 
تسهيالت به اشخاص حقوقي را از شركت هايي كه از 
سمت صندوق معرفي شدند، آغاز كرديم. وي ادامه داد: 
از ۲۲ تيرماه تاكنون ۹3 شركت را ارزيابي كرديم كه ۱۲ 
مورد مردود اعالم شد. اخوان گفت: تاكنون 4۱ فقره 

وام به ارزش ۲0۱ ميليارد تومان پرداخت شده است.
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صدور مجوز اينترنتي خريد و فروش طال ، به زودي

سامانه يكپارچه AML از وقوع پولشويي و مفاسد اقتصادي پيشگيري مي كند

دويچهبانك:ركوداقتصادآلمان»اجتنابناپذير«است

گروه بانك و بيمه | 
رييس مركز اطالعات مالي وزارت اقتصاد با اش��اره به 
اقدامات ايران در حوزه مقابله با پولشويي و تامين مالي 
تروريسم، گفت: در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي 
تروريسم ايران كشوري پيشرو در ميان كشورهاي منطقه 
است. سومين جلس��ه كارگروه آموزش مركز اطالعات 
مالي با موضوع مقابله با پول شويي و پيشگيري از وقوع 
جرايم اقتصادي با حضور هادي خاني معاون وزير اقتصاد 
و ريي��س مركز اطالعات مال��ي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي و نمايندگان بانك هاي كشور برگزار شد. بر اساس 
اين گزارش در ابتداي اين جلس��ه هادي خاني ورود به 
عرصه هوشمند سازي و تقاطع گيري اطالعات را يكي از 
برنامه هاي آتي اين مركز براي مقابله و پيشگيري از جرايم 
پولشويي خواند و اظهار داشت: براي تحقق اين امر اقدام 
به طراحي پروفايل مالي اقتصادي كشور در حوزه مبارزه با 
پولشويي كرديم و تا اين لحظه پيش نويس مدل مفهومي 
معماري داده اين پروفايل آماده شده است. معاون وزير 
اقتصاد با تاكيد بر اولويت داشتن نگاه پيشگيرانه در حوزه 
پولشويي، رصد اطالعات براي پيشگيري از وقوع جرم 
را ضروري دانس��ت و افزود: با راه ان��دازي پروفايل مالي 
اقتصادي و همچنين سامانه يكپارچه AML سيستم 
بانكي كشور مي توانيم با رصد اطالعات مالي و اقتصادي از 
وقوع جرايم پولشويي و مفاسد اقتصادي جلوگيري كنيم. 
رييس مركز اطالعات مالي با بيان اينكه اقدامات ايران در 
حوزه مقابله با پولشويي در منطقه، بسيار جلوتر از ديگر 
كشورها است گفت: با افزايش هماهنگي ميان سازمان ها 
و دستگاه هاي متولي و ذي نفع در حوزه مقابله با پولشويي 
مي توانيم ايران را به عنوان يك كشور پيشرو در مقابله با 
پولشويي و جرايم اقتصادي در جهان معرفي كنيم. وي 
ضمن تاكيد بر لزوم فرهنگ س��ازي و اطالع رساني در 

حوزه پولشويي ميان آحاد جامعه از برنامه هاي آتي مركز 
اطالعات مالي در حوزه فرهنگ سازي و ايجاد يك نظام 
آموزشي منسجم در اين حوزه خبر داد و اين امر مهم را 
حلقه مفقوده نظام مبارزه با پولشويي در كشور دانست. 
رييس دبيرخانه شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم 
پولشويي و تامين مالي تروريسم با اشاره به اينكه موضوع 
پولشويي موضوعي است كه بايد تمام نظام بانكي و مالي 
كشور به آن توجه داشته باشند، ورود به بحث پيشگيري 
را وظيفه همگاني دانست و افزود: مطابق فرمايش هاي 
رهبر معظم انقالب، پيش��گيري از وقوع جرم امري فرا 
قوه اي است و تعامالت همه مسووالن و اشخاص حقيقي 
و حقوقي را مي طلبد؛ از اين رو بايد با تخصص و عالمانه 
به اين عرصه وارد ش��د تا عملكردم��ان به جاي اصالح، 
افسادي را در پي نداشته باشد. وي با تاكيد بر اينكه براي 

رسيدن به نتيجه در حوزه پيشگيري از وقوع جرم و مقابله 
با پولشويي بايد مولفه هاي مختلفي را مدنظر قرار داد، 
افزود: از مهم ترين اين مولفه ها مي توان به فرهنگ سازي، 
تبيين وظايف و فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و همچنين 
شيوه ها و شگردهاي پولشويي و باال بردن آگاهي كليه 
سطوح جامعه اشاره كرد.گفتني است در پايان جلسه 

از تعدادي از اعضاي كارگروه با اهداي لوح تقدير شد.

   گشايش ۸ پرونده فساد
 با گزارش هاي مردمي

وزير امور اقتص��ادي و دارايي در برنامه ۱۲0 ثانيه اعالم 
كرد در روزهاي اخير و پس از ابالغ دستورالعمل جديد 
گزارشگري فساد 8 پرونده است كه ۵ استان گشوده شده 
و در يكي دو مورد كه گزارش ها تاييد شده است پاداش 

30 تا 40 ميليون تومان براي گزارش��گر به زودي واريز 
مي شود. سيد احسان خاندوزي با تشريح جزييات سامانه 
گزارش تخلفات زير مجموعه هاي اقتصادي دولت اظهار 
كرد: دولت مردمي همانطور كه درب اطالعات ناگشوده 
را ب��راي همه مردم ايران باز كرده تا همه محرم و مطلع 
باشند كه در شركت هاي دولتي، بانك ها، ابربدهكاران 
بانكي و حوزه مالياتي چه مي گ��ذرد، در حوزه نظارتي 
هم دست مدد خود را به سمت مردم دراز كرده است. بر 
اساس دستورالعمل جديد گزارشگري فساد )سوت زني( 
هر كدام از كاركنان دولت و همه مردم گزارشات تخلفات 
و فس��اد ها در زير مجموعه وزارت امور اقتصادي داشته 
باش��ند مي توانند، به صورت برخط در سامانه سيستم 
مديريت سوت زني وزارت اقتصاد ثبت كنيد. وي با اشاره 
به اينكه اطالعات از س��وي كميته اي صحت س��نجي 
مي شود، ادامه داد: دريافت و بررسي اطالعات گزارشگر 
يا سوت زن تخلفات با حفظ كامل محرمانگي و امنيت 
ش��غلي خواهد بود مگر اينكه گزارش��گر فساد مايل به 
افشاي آن باشد و در آن مورد كمك مي كنيم كه تقدير 
رس��انه اي صورت گي��رد. از محل عايدات س��وت زني، 
حداكثر 3 درصد و تا س��قف ۱ ميليارد تومان به عنوان 
پاداش در نظر گرفته مي ش��ود. در همين روز هاي اول، 
8 مورد پرونده از استان هاي فارس، آذربايجان، همدان، 
سيس��تان و بلوچس��تان و تهران گش��وده شده است. 
بررس��ي هاي الزم صورت گرفت��ه و از بين پرونده هاي 
اعالمي، يكي _دو مورد تأييد واقع شده است و پاداش 
30 يا 40 ميليون توماني براي اطالع دهنده اين تخلفات 
در نظر گرفته شده كه به زودي به حسابشان واريز خواهد 
شد.اگر يك مامور دولتي تخلف كند يا چشم روي فساد 
ببندد 8۵ ميليون ايراني با چش��م باز، اتاق شيشه اي 

براي ساختن جامعه عاري از فساد بسنده خواهد بود.

مديرعامل دويچ��ه بانك طي اظهاراتي هش��دار داد 
كه موتور توس��عه اقتصادي اروپا يعني آلمان در حال 
انقباض و حركت به س��مت ركود اس��ت. به گزارش 
سي ان بي سي، كريستين سويينگ، مديرعامل دويچه 
بانك ط��ي اظهاراتي هش��دار داد كه موتور توس��عه 
اقتصادي اروپا يعني آلمان در حال انقباض و حركت 
به س��مت ركود است. سويينگ در س��خنراني خود 
در اجالس بانكي هندلزب��الت Handelsblatt در 
فرانكفورت تأكيد كرد كه جنگ اوكراين »اطمينان و 

قطعيت« بازار را كه نظام اقتصاد جهاني در چند دهه 
گذش��ته بر اساس آن استوار ش��ده بود، از بين برد. بر 
اساس اين گزارش، وي از اختالل در زنجيره هاي ارزش 
و عرضه جهاني، همراه با تنگن��ا در بازار كار و كمبود 
گاز و برق كه منجر به افزايش هزينه ها شده است، به 
عنوان داليل اصلي براي نرخ بي سابقه تورم در منطقه 
يورو نام برد.وي گف��ت: در نتيجه، ديگر نمي توانيم از 
ركود اقتصادي در آلمان جلوگيري كنيم. با اين حال، 
معتقديم كه اقتصاد ما به اندازه كافي انعطاف پذير است 

تا بتواند به خوبي با اين ركود كنار بيايد - مش��روط بر 
اينكه بانك هاي مركزي اكنون سريع و قاطعانه عمل 
كنند. رييس دويچه بانك همچنين خاطرنشان كرد 
كه در حال حاضر، بس��ياري از مردم در آلمان هنوز 
پس اندازه��اي همه گيري خود را نگه داش��ته اند تا 
بتوانند از پس هزينه هاي سرسام آور انرژي بر بيايند 

و بيشتر شركت ها نيز به اندازه كافي بودجه دارند. 
وي هش��دار داد: اما هر چه )نرخ( ت��ورم طي مدت زمان 
طوالني تري باال بماند، فشارها افزايش مي يابد و پتانسيل 

براي مش��كالت اجتماعي بيشتر مي ش��ود. سويينگ 
همچنين از رهبران آلمان خواست تا جدايي اين كشور 
از اقتصاد چين را تسريع بخش��ند. وي خاطرنشان كرد 
كه چين حدود 8 درصد از ص��ادرات آلمان و ۱۲ درصد 
از واردات را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت، در حالي كه 
بيش از يك دهم فروش ش��ركت هاي فهرست شده در 
شاخص بورس سهام آلمان DAX به چين اختصاص دارد. 
مديرعامل دويچه گفت: كاهش اين وابستگي مستلزم 
تغييري است كه كمتر از جدا شدن از انرژي روسيه نيست.

جلوگيري از فرار مالياتي
با ساماندهي كارتخوان ها

ب��االي ۱00 ه��زار ميليارد 
تومان در س��ال فرار مالياتي 
وج��ود دارد كه س��اماندهي 
كارتخوان ه��ا مي توان��د بر 
جلوگيري از اين موضوع موثر 
واقع ش��ود. تاثيرات تفكيك 
حساب شخصي و تجاري بر 
كاركرد هاي اقتصادي ايران 
داراي سه محور است. اولين محوردرآمد هاي پايدار دولت 
درآمد هاي مالياتي به حس��اب مي آيد كه با مشكالتي 
روبرو است.درآمد هاي مالياتي به نسبت هايي كه براي آن 
ترسيم كرده اند، محقق نمي شود و در واقع فرار مالياتي 
صورت مي گيرد. رييس سازمان امور مالياتي براي حل اين 
مشكل گفته بود »بعد از ساماندهي كارتخوان ها با تفكيك 
حساب هاي تجاري و غيرتجاري درصدد هستيم كه جلوي 
فرار مالياتي را بگيريم.«  در واقع با ساماندهي كارتخوان ها 
مي توان حداقل مانع بخشي از حوزه هايي در اقتصاد ايران 
كه هنوز فرارمالياتي انجام مي دهند، ش��د.  مساله ديگر 
نياز كش��ور از لحاظ بين المللي و كاركرد هاي داخلي به 
شفافيت است. عمليات بانكي )پرداخت ها و دريافت ها( 
بايد با شفافيت بااليي همراه باشد و در اين صورت مبارزه 
با پولشويي كه مصوب سال ۱3۹8 هيات وزيران است، 
سريع تر پيش خواهد رفت. تفكيك حساب هاي شخصي 
و غيرشخصي و شكل و ش��مايلي كه بعد از ساماندهي 
كارتخوان ها به خود مي گي��رد، گام بلندي جهت ايجاد 
شفافيت در تراكنش هاي بانكي به ويژه شكل الكترونيكي 
آن دررقم هاي بسيار باال خواهد بود. اين موضوع مي تواند 
بسيار مفيد واقع شود و بر فرآيند هاي تراكنش هاي بانكي 
كه جنبه تجاري دارند و به صورت اش��خاص حقيقي يا 
حقوقي دنبال مي شود، تحول بسيار مفيدي به وجود آورد.

نكته سوم هم كاركرد هايي است كه با اين كار مي توان بر 
بخش بازرگاني خارجي كشور تاثيرگذار بود. نكته آخر 
هم به مطالبات غير جاري مشتريان بانك ها و به عبارتي 
كساني كه تسهيالتي ريالي يا ارزي دريافت كرده اند و 

به هر دليل موفق به وصول آن نشده اند، ارتباط دارد. 

عباس علوي راد

100 فقره واريزي با حداقل 35 
ميليون تومان حساب تجاري است

سخنگوي بانك مركزي برخي ابهامات درباره مصوبه مربوط 
به تفكيك حساب هاي تجاري از غيرتجاري را تشريح كرد. 
مصطفي قمري وفا با تاكيد بر اينكه رفتار حس��اب هاي 
تجاري مختلف است و الگو هاي متفاوتي براي شناسايي 
و بررسي آنها وجود دارد گفت: حساب هاي بانكي يك فرد 
اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممكن است 
حس��اب تجاري تلقي ش��ود: اول اينكه تعداد “واريز به “ 
حس��اب بيش از ۱00 فقره باشد و در عين حال، مجموع 
مبلغ واريزي هم بيشتر از 3۵0 ميليون ريال باشد، بنابراين 
صرف دارا بودن يكي از اين دو شرط، مبنايي براي تجاري 
دانستن حساب نيست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ 
واريز به حساب در ماه، ۱0 ميليارد ريال باشد، ولي تعداد 
دفعات واريز به حساب كمتر از ۱00 مورد باشد، حساب 
مشمول بررسي به عنوان حساب تجاري نخواهد بود. مبنا، 
صرفا تعداد »واريز به« حساب است، نه تراكنش؛ لذا اين 
برداشت كه با مصوبه مذكور، حساب اغلب افراد به واسطه 
خريد ها و تراكنش هايي كه در طول ماه انجام مي دهند 
حساب تجاري تلقي خواهد ش��د، كامال نادرست است.  
براساس بررسي هاي صورت گرفته، درصد بسيار ناچيزي 
)كمتر از ۲ درصد( حساب هاي غيرتجاري، با اجراي مصوبه 
فوق، ممكن اس��ت مشمول بررس��ي، به عنوان حساب 
تجاري باشند. همه حساب هايي كه واجد دو شرط مذكور 
هستند، لزوما تجاري نخواهند شد، بلكه پس از بررسي 
و اخذ اطالعات تكميلي، نسبت به تجاري يا غيرتجاري 
بودن آنها تصميم گيري مي شود، لذا ممكن است حسابي 
واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاري شناخته نشود. 
حساب هايي كه تجاري يا به تعبير ديگر »حساب فروش« 
شناخته مي شوند، به سبب ماهيت حساب، از مزايايي مانند 
افزايش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نياز به 
ارايه اسناد مثبته، تخفيف در كارمزد هاي بانكي و... برخوردار 
خواهند شد، لذا تعريف يك حساب به عنوان حساب تجاري 
براي افرادي كه فعاليت تجاري و گردش مالي متناسب با 
كسب و كار دارند، تسهيل گري قابل توجهي خواهد داشت.

جزييات افزايش سقف انتقال وجه 
براي حساب هاي تجاري

طبق مشوق هاي بانك مركزي، سقف انتقال وجه روزانه 
براي دارندگان حساب هاي تجاري به صورت غيرحضوري 
از ۱00 ميليون تومان به ۵00 ميليون تومان افزايش يافت. 
همچنين اين ميزان براي برداشت و انتقال وجه در ماه به 
صورت غيرحضوري به 3 ميليارد تومان رسيد. صاحبان 
حساب هاي تجاري در نقل و انتقاالت حضوري خود نيز 
تا آستانه مبلغي يك ميليارد تومان نياز به ارايه مستندات 
ندارند. ۱- اعطاي دسته چك جديد در صورت بازگشت 
تمامي برگه هاي دس��ته چك هاي قبلي و نيز بازگشت 
س��ه پنجم )۶0 واحد درصد( از برگه هاي آخرين دسته 
چك متصل به حس��اب تج��اري. ۲- اعمال تخفيف در 
كارمزد خدمات بانكي حداكثر تا »40 درصد« در رابطه 
با سرفصل هاي »صدور انواع ضمانتنامه«، »حواله ها« و 
»وصول بروات«. 3- افزايش محدوديت روزانه برداشت 
غيرحض��وري از كليه حس��اب هاي تجاري مش��تري، 
حداكثر ت��ا پنج ميليارد ري��ال. 4- افزايش محدوديت 
ماهانه برداشت غيرحضوري از كليه حساب هاي تجاري 
مشتري، حداكثر تا س��ي ميليارد ريال.  ۵- در اولويت 
قراردادن ضمانت اش��خاص داراي حساب تجاري به 
عنوان يكي از وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيالت 
خرد .۶- عدم اعمال محدوديت هاي مربوط به تعداد مجاز 
حساب سپرده اشخاص حقيقي در افتتاح و نگهداري 
حساب تجاري .7- عدم ارايه مستندات به بانك براي نقل 
و انتقاالت حضوري تا آستانه مبلفي يك ميليارد تومان.



گرچه اين روزها مذاكرات برج��ام به محاق رفته و 
س��يگنال هاي مثبتي از اين توافق به ويژه از سمت 
اروپايي ها مخابره نمي شود اما با اين حال تحليلگران 
اقتصادي به دليل اثر باالي توافق احتمالي بر بازارها 
نس��بت به روند گفت وگو ها حساس هستند. اغلب 
كارشناسان بر اين باورند كه توافق مي تواند اثر مثبت 
فراگيري بر فعاليت هاي اقتصادي تمامي گروه ها و 
به تبع آن بهبود وضعيت شركت هاي بازار سرمايه 
داشته باشد. با اين حال اما برخي فعاالن بازار عنوان 
مي كنند كه به دليل اثر تواف��ق بر نرخ دالر ممكن 
است صنايع صادراتي تحت تاثير منفي قرار گيرند؛ 
با اين ح��ال اما مهدي ساس��اني كارش��ناس بازار 
س��رمايه معتقد اس��ت درصورت به نتيجه رسيدن 
برجام، سود شركت هاي بورسي كه درآمدي از محل 
صادرات دارن��د، تحت تاثير قرار نمي گيرد تا زماني 
كه دالر ب��ازار آزاد بتواند دالر نيمايي را به س��مت 

قيمت هاي پايين تر هدايت كند.
به گفته ساساني اگر قرار باشد بعد از مدت زماني كه 
گذشته اس��ت به يك برجام با يك توافق برسيم كه 
بتواند برجام قبل را احيا كند، از دو ديد مي توان به اين 
موضوع نگاه كرد؛ ابتدا جو رواني كه خود اتفاق توافق 
مي تواند روي بازارهاي مختلف ايجاد كند و دوم اثر 
عملي يا فيزيكي كه مي تواند اين اتفاق بر اقتصاد ما 
ايجاد كند. اين كارشناس بازار سرمايه در توضيح اين 
ديدگاه اظهار كرد: اثر رواني كه از اس��م آن مشخص 
اس��ت روي همه بازارها مي تواند يك اثر كوتاه مدت 
باشد و بعد از يك دوره زماني بازارها باتوجه به عرضه 
و تقاضايي كه دارند به سمت تعادل پيش بروند، پس 
بازار س��رمايه هم از اين موضوع مستثني نمي شود 
و با آمدن خب��ر توافق مي تواند يك اث��ر هيجاني را 
در دل خ��ود ببين��د. وي افزود: اما اث��ر ماندگارتر يا 
همان فيزيكي كه در اقتصاد ما مي تواند ايجاد كند، 
برمي گردد به اينكه توافقي كه قرار است رخ بدهد از 
نظر عملي از چه كيفيتي برخوردار باش��د؟ مثال چه 
ميزان از تحريم هاي ما برداش��ته شود، چه ميزان از 
دالرهاي بلوكه شده به كشور برگردد، نحوه برگشت 
اين دالرها چگونه باشد، به صورت اسكناس يا كااليي 
باشد؟ چه ميزان از شركت هايمان بتوانند مراودات 
مالي ش��ان را با ش��ركت هاي برون مرزي به راحتي 
انجام دهند؟ همه اينها مي تواند بازارهاي مختلف ما 
را به صورت موقتي ابتدا تحت تاثير قرار دهد. اگر قرار 
باشد كه ش��ركت هاي ما بتوانند مراودات مالي خود 
را با ش��ركت هاي خارجي انجام دهند، مي تواند آثار 
ريالي روي سود و زيان آنها داشته باشد كه در نهايت 

در سال هاي آينده بتواند به اينها كمك كند.

تاثيربااهميتبرجامبرصنايعدالرمحور
ساساني در ادامه عنوان كرد: در بازار دالر االن شاهد ۳ 
نوع نرخ هستيم، يكي نرخ نيمايي كه اكثر شركت هاي 
دالرمحور ما با اين نرخ صادراتي كه انجام مي دهند و 
دالرشان را آنجا تسويه مي كنند، دوم نرخ دالر توافقي 
اس��ت كه مردم ب��ا كارت ملي اي��ن دالر را خريداري 
مي كنند و س��وم دالر بازار آزاد است. اين كارشناس 
بازار س��رمايه در گفت وگو با ب��ورس ۲۴ افزود: آنچه 
مش��خص اس��ت تا زماني كه نرخ دالر آزاد باعث افت 
قيمت دالر نيمايي نش��ود، ما نمي توانيم تاثير منفي 
براي ش��ركت هاي صادرات محورمان قائل باش��يم، 
چون اين شركت ها با نرخ دالر نيما كه االن حوالي ۲۶ 

تا ۲۷ هزار نوسان مي كند، دالر خود را تسويه مي كنند 
در حالي كه دالر ب��ازار آزاد از محدوده ۳۴ هزار تومان 
به محدوده ۳۰ هزار تومان رسيده است و هنوز فاصله 
معناداري با دالر نيماي��ي دارد، پس تا زماني كه نرخ 
آزاد كه تحت تاثير جو رواني توافق و آزاد شدن منابع 
ارزي ايران در بيرون از كشور مي تواند حادث شود ، از 
قيمت دالر نيمايي پايين تر نيايد و عمال تاثير خاصي را 
نمي تواند بگذارد. وي بيان كرد: نكته ديگر اينكه درست 
است كه شركت هاي صادرات محور صادرات خود را در 
قالب تحريم انجام مي دهند و دالرش��ان را با نرخ نيما 
تسعير مي كنند، اما در آن طرف چون زير فشار تحريم ها 
قرار دارند، يك بخشي اين از تحريم ها برايشان هزينه بر 
است؛ يعني بايد محصوالت شان را از مسيرهايي به 
دست مصرف كننده نهايي با كشورها برسانند كه آن 
مسيرها برايشان هزينه دارد و اگر قرار باشد تحريم ها 
برداشته ش��وند، آن هزينه ها مي توانند كمتر شود و 
از آن طرف اين كاهش نرخ دالرشان را تا جايي كاور 
كند و پوشش دهد. ساساني اظهار كرد: شخصا فكر 
مي كنم ش��ايد در كوتاه مدت تحت تاثير افت قيمت 
دالر ما يك ش��رايط هيجاني را داشته باشيم، اما در 
نهايت با توجه به سهولتي كه در بحث صادرات شان 
و تنوعي كه در بازار محصوالت ش��ان برايشان ايجاد 

مي شود، مي تواند شرايط بهتري ايجاد كند.

انتفاعبانكيهادرصورتاتصالبهسوييفت
اين كارش��ناس بازار س��رمايه بيان كرد: ما يك بحث 
برج��ام و توافق را داريم كه چند س��ال پيش با خروج 
امريكا از برجام چالش هايي ايجاد شد. نكته دوم بحث 
اف اي تي اف و بحث س��ياهه اي است كه ما در آن قرار 
داريم. اگر به مراودات و شرايط پولي چند سال گذشته 
دقت كنيد متوجه مي شويد به صورت نامحسوس به 
سمتي مي رويم كه بيشتر قوانين اف اي تي اف و شرايط 
پولي در چند سال گذشته را تحت بانكداري خودمان 

اجرا مي كنيم، پ��س اگر توافق اتفاق بيفتد، بالفاصله 
بعد از آن بايد تصميمي براي اف اي تي اف بگيريم كه 
از ليست سياه خارج شود. اگر اين اتفاق هم متعاقب 
برجام و توافق رخ بدهد، اتفاق بس��يار بزرگي است 
كه چند س��الي بود كه گروه بانك و مراودات بانكي 
را زير س��ايه خود نگه داشته اس��ت و االن مي تواند 
باعث آزادي بانك ها ش��ود و بتوانند با حجم باالتري 
سوييفت داشته باشند و مراودات مالي را با بانك هاي 
ساير كشورها در زمينه اقتصادي برقرار كنند و اين 
مي تواند گردش مالي بانك هاي ما و ايجاد درآمدي را 
كه از اين محل مي توانند داشته باشند، افزايش دهد 

و يك ارزيابي مثبتي مي شود از اين موضوع داشت.

تحوالتخودروييها
اين كارش��ناس بازار س��رمايه بيان كرد: در صنعت 
خودرو زماني كه برجام در س��ال هاي گذش��ته رخ 
داده بود، ش��اهد اين بوديم كه برخي از شركت هاي 
داراي تكنول��وژي باالتر، براي ورود به ب��ازار خودرو 
ايران تمايل داشتند. هزينه توليد در كشور ما پايين 
است و آن شركت ها مي توانستند فناوري خودشان را 
با هزينه توليد ك��ه در ايران وجود دارد، انجام دهند و 
صرف توسعه اقتصادي كنند. شركت هايي مانند پژو، 
سيتروئن، رنو متقاضياني بودند كه در بازار ايراني جاي 
كار برايشان بود. ساس��اني افزود: االن هم اين انتظار 
مي رود كه اگر توافق شود و اين شركت ها از زير تحريم 
احتمالي كه مي توانس��ت در آن زمان وقتي با ايران 
توافق كنند و گريبانشان را بگيرد، خارج شوند، مجددا 
به سمت اين بازار بكر ايران كه چند سال هم بلوكه شده 
پيش بيايند. وي افزود: اين هم مي تواند براي س��اير 
شركت ها و هم براي صنايع خودروسازي خوب باشد، 
چون ما چند سالي است كه از عرصه جهاني به شدت 
عقب افتاده ايم و نتوانسته ايم كه تكنولوژي هاي مان 
را به روز كنيم، حضور اين شركت ها مي تواند تحولي 

از نظر كيفي در بحث محصوالت ما ايجاد كند كه اين 
يك نگرش مثبت است، ما شاهد اين هستيم كه صرفا 
ش��ركت هاي ايراني به مونتاژكار شركت هاي چيني 
تبديل شده بودند و سطح كيفي محصوالت به شدت 
افت داشت. در صورتي كه ما بايد در سطح شركت هاي 
اروپايي پيش برويم و سعي كنيم از آن محصوالت هم 

در بحث خدمات خودمان استفاده كافي را ببريم.

اثرافزايشفروشنفتبرپتروشيميها
ساس��اني در ادامه تصريح كرد: محصوالت صنعت 
پتروش��يمي ما تحت تاثير قيمت هاي جهاني كاور 
مي شود و زماني كه ما بتوانيم فروش نفت بيشتري 
داشته باش��يم، درآمدهاي نفتي دولت افزايش پيدا 
مي كند، احتماال اگر بتواند نفت بيشتري را بفروشد، 
با اين الزام كه قيمت نفت هم از يك عددي پايين تر 
نيايد، چرا ك��ه زماني كه عرضه نف��ت افزايش پيدا 
كن��د، قيمت آن هم تحت تاثير ق��رار مي گيرد. اين 
كارشناس بازار سرمايه افزود: به نوعي درآمد دولت 
از اين بخش بيشتر تامين مي شود و شايد فشاري كه 
االن دولت براي كسب درآمد روي شركت ها دارد و ما 
اصطالحا مي گوييم دست خود را در جيب شركت ها 
كرده است كه به دليل تحريم ها هم است، مقداري 
كمتر مي شود. پتروشيمي ها يكي از صنايع سودساز 
ما هس��تند كه در س��ال هاي گذش��ته با مشكالت 
زيادي كه تحت تاثير خ��وراك يا يوتيليتي يا حتي 
بحث صادرات و نرخ تس��عير ارز ب��ا دولت درگيري 
زيادي را داش��تند، اگر اين درگيري ها كمتر شود، 
بتوانند بخشي از مطالبات ش��ان را از دولت بگيرند، 
شرايط شان بهتر مي شود. قيمت هاي محصوالت اين 
شركت ها وابسته به قيمت هاي جهاني است، از طرفي 
بحث اوره، متانول و ساير محصوالتي كه صادرات شان 
براي اين شركت ها بيش��تر از داخل درآمدزا است با 

قيمت هاي جهاني بيشتر دچار چالش مي شوند.
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بورس انرژي | مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي 
صنعت برق در خصوص اقدام هاي انجام ش��ده براي 
رفع انحصار در صنعت ب��رق و ايجاد رقابت در خريد و 
فروش برق گفت: رويكرد وزارت نيرو از تصدي گري در 
بخش برق به سمت تنظيم گري در حال حركت است. 
از اوايل دهه هشتاد شمسي و با ورود بخش خصوصي 
ب��ه س��رمايه گذاري در اح��داث ني��روگاه و واگذاري 
نيروگاه هاي دولتي به بخش خصوصي، به مرور بخش 
عمده اي از توليد برق كشور در اختيار بخش خصوصي 
يا غيردولتي قرار گرفته اس��ت به گونه اي كه در حال 
حاضر بيش از ۶۰ درصد از توليد برق كش��ور توس��ط 
بخش غيردولتي و بقيه آن توسط بخش دولتي تامين 
مي ش��ود. وي ادامه داد: ب��ا ورود بخش خصوصي و به 
منظور ايجاد فضاي شفاف و رقابتي براي خريد و فروش 
برق در كش��ور از سال ۸۳ بازار برق ايران راه اندازي و به 
تدريج گسترش يافت. در اين بازار توليدكنندگان برق، 
قيمت هاي پيشنهادي خود براي توليد برق در روز آينده 
را در ۱۰ گام يا پله و به صورت س��اعتي اعالم مي كنند 
و س��پس تامين كننده از طريق مناقصه، برق عرضه 
شده را خريداري به مصرف كنندگان عرضه مي كند. 
مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران در خصوص 
بورس برق گفت: بورس برق نيز بخشي از بورس انرژي 
اس��ت كه در آن توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان 
برق بر اس��اس قوانين و مقررات بازار سرمايه و زيرنظر 
سازمان بورس و اوراق بهادار كشور، جهت خريد برق 
در زمان هاي مختلف، قيمت هاي خود را پيشنهاد داده 
و بر اس��اس قيمت هاي توافقي اقدام به خريد و فروش 
مي كنند. رجبي مشهدي خاطرنش��ان كرد: دولت و 
وزارت نيرو هي��چ دخالتي در قيمت گ��ذاري برق در 
بورس انرژي ندارند و توانير و شبكه برق كشور متعهد 
به جابه جايي برق معامله شده از نقطه توليد به نقطه 
مصرف بر اساس نرخ هاي مشخص و ثابت هستند. وي 
گفت: حتي در صورت عدم توليد برق توسط نيروگاه، 
وزارت نيرو تامين برق مصرف كننده را تضمين كرده 
است. در واقع مصرف كننده با خيال راحت از تامين برق 
پايدار مي تواند وارد معامالت بورس شود و توليدكننده 
نيز اين اطمينان و آسودگي خاطر را دارد كه پول برق 
توليدي خ��ود را در زمان مقرر )حت��ي پيش از توليد 
در معامالت س��لف( دريافت كند. رجبي مشهدي در 
خص��وص بازيگران حاضر در بورس ان��رژي گفت: در 
حال حاضر فقط مش��تركان صنعتي باالي ۵ مگاوات 
در بورس انرژي فعاليت دارند، اما وزارت نيرو در تالش 
است كه مشتركان باالي يك مگاوات را نيز به زودي و 
از مهر ماه سال جاري وارد بورس انرژي كند تا عمال يك 
سوم از برق مصرفي كشور از طريق بورس معامله شود. 
وي تصريح كرد: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته غير 
از مصرف كننده هاي خانگي و رعايت كنندگان الگوي 
مصرف كه تعرفه قبلي را خواهند داشت و هيچ تغييري 
در نحوه خريد برق آنها صورت نمي گيرد، انرژي مصرفي 
ساير مصرف كنندگان كشور بايد از طريق شركت هاي 
خرده فروش برق )يا شركت هاي توزيع( از بورس انرژي 
تامين شود تا خريدار و فروشنده بتوانند به طور مستقيم 
و بدون دخالت يا واس��طه گري دول��ت، با يكديگر در 
فضايي شفاف و كارآمد معامله كنند. رجبي مشهدي در 
خصوص تمهيدات در نظر گرفته شده براي ورود بيشتر 
بخش خصوصي در معامالت گفت: تمامي نيروگاه هاي 
خصوصي در حال حاضر در بورس انرژي حضور دارند و 
براي ورود بيشتر مصرف كنندگان به اين حوزه به تدريج 
با اصالح قيمت ها در بخش هاي مختلف به خصوص 
در بخش صنايع انرژي بر در حال اجرا اس��ت تا عرضه 
و تقاضاي برق در بورس ان��رژي بدون در نظر گرفتن 
قيمت هاي تكليفي و صرفا بر اساس قيمت هاي واقعي 
صورت گيرد. سخنگوي صنعت برق ابراز اميدواري كرد 
با تصويب و ابالغ قانون توسعه و مانع زدايي از صنعت برق 
در مجلس شوراي اسالمي و ش��وراي نگهبان، خريد 
و ف��روش برق بر مبناي قيمت هاي واقعي گس��ترش 
بيشتري داشته باشد. رجبي مشهدي در پايان يادآور 
شد: در نهايت اگر به سمت توسعه بورس انرژي و واقعي 
كردن قيمت ها حركت نكنيم، اين احتمال وجود دارد 
كه بخش صنعت كشور برق پايدار نداشته و با مشكل 
مواجه شود. به گفته وي، اگر چرخه اقتصاد برق اصالح 
شود توليدكنندگان برق مي توانند عالوه بر تأمين منابع 
مالي و اطمين��ان از دريافت بهاي كاالي توليدي خود 
نسبت به بهره برداري ايمن و مناسب از نيروگاه ها اقدام 
كنند و مصرف كنندگان كوچك يا بزرگ نيز مي تواند با 
خاطري آسوده برق مورد نياز خود را به صورت مطمئن 
دريافت و بدون قطعي برق به كسب وكار خود بپردازند.

اساسنامهصندوقهايدولتي
تصويبشد

اصالحات اساسنامه صندوق هاي دارا يكم و پااليشي 
يكم ب��ه تصويب هي��ات دولت رس��يد. اصالحات 
اساسنامه صندوق هاي س��رمايه گذاري دارا يكم و 
پااليشي يكم به شرح ذيل در تاريخ ۲۰ شهريور ماه 

۱۴۰۱ به تصويب هيات محترم وزيران رسيد: 
۱. تبدي��ل اي��ن صندوق ه��ا ب��ه صندوق هاي 

سرمايه گذاري بخشي
۲. تبديل مديريت صندوق از مديريت غيرفعال به فعال
۳. اضافه شدن ركن بازارگردان براي صندوق هاي مزبور.

با اعمال اصالحات اساس��نامه به ش��رح فوق صندوق 
امكان تغيير پرتفوي س��هام خود مطاب��ق اميدنامه و 
صنعت مربوطه را خواهد داشت و بازارگردان صندوق 
به عنوان يك شخص حقوقي به اركان صندوق اضافه 
شده و در راستاي نقدشوندگي صندوق و كاهش فاصله 
بين nav  و قيمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري دارا يكم و 
پااليشي يكم مي باشد.اجرايي شدن تغييرات فوق بدين 
صورت است كه پس از ابالغ اصالحات مزبور توسط هيات 
وزيران بايد ركن بازارگردان انتخاب و به تاييد سازمان 
رسيده س��پس ركن بازارگردان پيشنهادي به همراه 

اصالحات اساسنامه به تصويب مجمع صندوق برسد.

تغييراتجديدباعث
كاهشهيجاناتبازارميشود

عليرضا قدرت��ي گف��ت: افزايش دامنه نوس��ان و 
اثرگ��ذاري بازارگردان ها ش��ايد به نوع��ي بتواند 
رفتارهاي هيجاني را در بازار كاهش دهند اما به نظر 
مي رسد بازار سرمايه دوران خوبي را با برنامه ريزي 
درس��ت و مديريت بهتر پيش رو داشته باشد. يك 
كارش��ناس بازار سرمايه با اش��اره به اينكه ساختار 
بازار س��رمايه كش��ور نسبت به گذش��ته متنوع تر 
شده است به بورس��ان گفت: وجود تعداد زيادي از 
مشاوران، بازارگردانان، سبدگردان ها، شركت هاي 
س��رمايه گذاري و تامين س��رمايه طي ۳، ۴ س��ال 
اخير، باعث گسترده شدن بازار سرمايه شده است. 
عليرضا قدرتي در اين باره افزود: به طور قطع وجود 
چنين تغييراتي به عنوان ميخ هاي محكم، مي تواند 
بازار سرمايه را در مقابل بادها و تالطمات اقتصادي 
استوارتر نگه دارد. به گفته اين كارشناس؛ به واسطه 
حضور سهامداران ُخرد، رفتارهاي هيجاني بر بازار 
سرمايه غلبه كرده اس��ت كه اميدواريم با ساختار 
جديد و تغييرات��ي كه در اين حوزه اتف��اق افتاده، 
رفته رفته ش��اهد كاهش رفتاره��اي هيجاني در 
بازار باش��يم.وي در ادامه با بيان اينكه حضور انواع 
مختلف شركت ها با موضوع فعاليت هاي مختلف، 
باعث گسترده شدن سفره بازار سرمايه شده است، 
اعالم كرد: تعداد شركت هاي دولتي طي سال هاي 
اخير به بازار سرمايه رشد داشته است و حضور اين 
شركت ها تاثير بسيار زيادي از بُعد ملي و اقتصادي 
به همراه داشته است. وي بر حضور ديگر شركت ها و 
بنگاه هاي دولتي، شبه دولتي و ساير نهادها در بازار 
س��رمايه تاكيد كرد و افزود: با ورود اين شركت ها 
به بازار س��رمايه، مي توان كشتي اقتصادي كشور 
را بزرگ تر، ش��فاف تر كرد تا از تالطمات اقتصادي 
راحت تر عبور كن��د. قدرتي در بخ��ش ديگري از 
صحبت هاي خود با اش��اره به اينكه مس��اله برجام 
مس��اله و دغدغه بازار سرمايه نيس��ت، بيان كرد: 
مساله برجام يك مساله ملي، اقتصادي و سياسي 
اس��ت كه نمي توان اث��ر ان را از بازار س��رمايه جدا 
كرد. وي عنوان كرد: مس��اله برجام طي سال هاي 
گذشته هم بر اقتصاد كشور تاثير داشته و هم اكنون 
نيز در صورت توافق يا عدم توافق، در اجزا و پيكره 
اقتصاد تاثير خواهد گذاش��ت و بازار س��رمايه هم 
به عنوان دماس��نج و تاالر شيشه اي اقتصاد كشور 
نمي تواند از اين مس��اله مصون بماند و به طور قطع 
در ميان م��دت و بلندم��دت در افزايش يا كاهش 
شاخص ها، سودآوري شركت ها، رفتارهاي هيجاني 
و تحليل هاي مقطعي و كوتاه مدت تاثير مي گذارد. 
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد: سرنوشت 
سياس��ي برجام ب��راي بس��ياري از دولتمردان و 
مسووالن عاليرتبه كشور هنوز مشخص نيست اما 
بايد در نح��وه مواجهه و نحوه مديريت دارايي هاي 
خود دس��ت به اقدامات و برنامه ريزي هاي درست 
بزنيم. قدرتي با اشاره به وجود رفتارهاي هيجاني در 
بازار سرمايه و نبود متوليان بزرگ در بازار، گفت: در 
بازارهاي بزرگ دنيا متوليان و فعاالن بزرگ حقوقي 
هستند كه مديريت بازار را انجام مي دهند و اجازه 
نوس��انات جدي را نمي دهند اما متاسفانه در بازار 
سرمايه كشور نقش افرادي كه رفتارهاي هيجاني 
مي كنند پرنگ تر است. وي به راهكارهاي سازمان 
بورس به منظور بهبود ش��رايط در بازار اشاره كرد 
و گفت: افزايش دامنه نوس��ان و افزايش اثرگذاري 
بازارگردان ها ش��ايد ب��ه نوعي بتوان��د رفتارهاي 
هيجاني را در بازار كاهش دهند اما به نظر مي رسد 
بازار سرمايه دوران خوبي را با برنامه ريزي درست 

و مديريت بهتر پيش رو داشته باشد.

بازگشتالستيكبهبورسكاال
قاچاقودالليازبينميبرد

خبرگ�زاري صدا و س�يما| جم��ال ميرزايي، 
مديرعامل گروه صنعتي بارز درباره عرضه الستيك 
در بورس كاال اظهار كرد: در نيمه دوم سال گذشته 
برخي شركت هاي توليد كننده الستيك، به سبب 
افزايش قيمت مواد اوليه توليد با زيان مواجه شدند، 
به همين علت تصميم بر اين ش��د الس��تيك در 
بورس كاال عرضه شود. وي بيان كرد: شركت هاي 
توليد كننده الستيك در ابتدا به سبب آنكه تا پيش 
از اي��ن تجربه عرضه در بورس كاال را نداش��تند با 
مشكالتي مواجه ش��دند، اما خوشبختانه در نيمه 
دوم س��ال گذشته نخس��تين عرضه الستيك در 
بورس كاال انجام شد. مديرعامل گروه صنعتي بارز 
تصريح كرد: تا پايان سال گذشته به سبب عرضه 
الس��تيك در بورس كاال ش��اهد ايجاد رقابت بين 
شركت هاي توليدي بوديم كه علت آن را مي توان 
تفاوت قيم��ت ب��ازار آزاد با بورس كاال دانس��ت. 
ميرزايي خاطرنش��ان كرد: در س��ال جاري نيز به 
علت مخالفت وزارت صمت با عرضه الستيك در 
بورس كاال، س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان نامه هايي را به منظور توقف عرضه 
الستيك ارس��ال كرد. وي گفت: با وجود مواضع 
مخالف س��ازمان حمايت با عرضه الس��تيك در 
بورس كاال، درخواست هاي متعددي از سوي ما به 
منظور عرضه س��اير گروه هاي محصولي به بورس 
كاال ارسال شده بود. مديرعامل گروه صنعتي بارز 
تصريح كرد: سازمان حمايت مطابق قانون نمي تواند 
مانع عرضه محصول هاي پذيرفته شده در بورس 
كاال شود، اما متاسفانه اين اتفاق رخ داد. وي اظهار 
كرد: قاچاق و داللي در صنعت تاير بسيار آسان تر 
از صنعت خودرو است، به همين خاطر به منظور 
تعادل بخش��ي به بازار و كاه��ش تخلفات وزارت 
صمت بهتر است با عرضه الستيك در بورس كاال 
موافقت كند. ميرزايي همچنين گفت: شركت هاي 
توليدي الستيك به علت قيمت گذاري دستوري 
زيان ده شدند كه اميد مي رود با عرضه الستيك 

در بورس كاال اين مشكل رفع شود.

يككارشناسبازارسرمايهمطرحكرد

صنايع در انتظار برجام 

مشكالتبورستمامميشود؟
روز ۲۰ شهريور ماه دومين ميزگرد بررسي تخصصي 
صنعت پااليش در ساختمان مالصدرا با حضور مجيد 
عش��قي رييس س��ازمان بورس، رضا عيوضلو عضو 
هيات مديره سازمان بورس، محسن انصاري مهياري 
مدير نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس، امير طايفه 
ابراهيم��ي مدير اداره ميزهاي صنع��ت و رتبه بندي 
ناشران، علي زيار معاون مديرعامل شركت ملي پااليش 
و پخش، سيد ابوالقاسم توكلي سرپرست امور مجامع 
شركت ملي پااليش و پخش، حميد عزيزي مدير مالي 
پااليش نفت الوان، حامد آرمانفر مديرعامل شركت 
پااليش نفت تهران، ناصر عاشوري دبيركل انجمن 
كارفرماي��ي صنع��ت پاالي��ش و همچنين حضور 
مجازي غالمرضا باقري مديرعامل پااليشگاه نفت 
تبريز، صاح��ب ارجمند مدير حسابرس��ي داخلي 
ش��ركت پااليش نفت اصفهان و حميدرضا دهقان 

مديرعامل شركت پااليش نفت شيراز برگزار شد.

بررسي۸چالشعمدهدرصنعتپاالشگاهي
در ابتداي جلس��ه امير طايفه ابراهيم��ي مدير اداره 
ميزهاي صنعت و رتبه بندي ناشران سازمان بورس به 
بررسي وضعيت صنعت پااليش پرداخت و اظهار كرد: 
صنعت پااليش يكي از صنايع تاثيرگذار در سهام عدالت 
به حساب مي آيد و از اهميت ويژه اي در بازار سرمايه 
برخوردار اس��ت، از اين رو نخس��تين جلسه بررسي 
مشكالت صنايع پااليشي و فرآورده هاي نفتي در ۲۶ 
ارديبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد كه در آن جلسه ۸ چالش 
عمده مطرح و مورد بررسي قرار گرفت كه از جمله آن 
مي توان به تامين منابع مالي طرح هاي افزايش ظرفيت 
پااليشگاه ها، شيوه قيمت گذاري خوراك و فرآورده هاي 
آنها، اصالح موارد مالي شركت هاي پااليش با دولت، 
مشكالت مربوط به قانون بودجه، چالش هاي ارزي، 
هزينه تمديد كارت بازرگاني، هزينه سوخت مصرفي 
كوره هاي عملي��ات و عدم عرضه نفت خام و ميعانات 
گازي در بورس انرژي اشاره كرد. ابراهيمي اضافه كرد: 

صنعت پااليشگاهي صنعتي سرمايه بر به حساب مي آيد 
و تامين منابع مالي براي اجراي طرح هاي آن از طريق 
منابع داخلي شركت هاي پااليشي امكان پذير نيست؛ 
از اين رو انجمن صنايع پااليشي در سال گذشته سه 
پيشنهاد براي افزايش نقدينگي در اين صنعت مطرح 
كرد كه شامل استفاده از تسهيالت كم بهره سيستم 
بانكي و صندوق توسعه ملي، استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني تخفي��ف قيمت خوراك و الزام ش��ركت ها به 
اندوخته كردن حداقل س��ي درصد سود ساالنه براي 
اختصاص به طرح هاي توس��عه اي، مي ش��ود. وي در 
بيان ديگر چالش هاي صنعت پااليشي، گفت: با توجه 
به چالش هايي كه در خص��وص دانش قيمت گذاري 
وجود دارد، مبناي تعيين نرخ خوراك و فرآورده هاي 
نفتي از شفافيت الزم و كافي برخوردار نمي شود. عدم 
ثبات رويه و تغييرات پيش بيني نش��ده نرخ ها تاثير 
نامطلوبي بر وضعيت معامالتي س��هام شركت ها در 
بازار س��رمايه گذاشته اس��ت؛ همچنين اين موضوع 
باعث شده تا امكان ارايه اطالعات قابل اتكا براي توليد 
محصوالت با صرفه اقتصادي بيش��تر وجود نداشته 
باشد.مدير اداره ميزهاي صنعت و رتبه بندي ناشران 
افزود: حذف فروش نيابتي، قيمت گذاري محصوالت 
و فروش بر اساس كيفيت فرآورده ها، ارايه تخفيفات 
صادراتي توسط امور بين الملل و شركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي با در نظرگيري پوش��ش دهي 
هزينه ه��اي توليدكننده و تضمين س��ود متعارف 
مي تواند بخشي از مشكالت مذكور را برطرف كند؛ 
به همين منظور مكاتباتي با وزير نفت در خصوص 

رفع چالش هاي اين صنعت انجام شده است.

فرآوردههادربورسانرژيمعاملهشود
رضا عيوضلو عضو هيات مديره س��ازمان بورس نيز در 
ادامه اين ميزگ��رد مطرح كرد: موضوع تبصره ماده ۱۳ 
قانون رفع موانع توليد در پيشنهاد شركت هاي پااليشي 
وجود داشت و اگر امكان اس��تفاده از زيرساخت هايي 

كه در اين قانون وجود دارد را داشته باشيم، بسياري از 
مسائل شركت ها حل و رفع خواهد شد. مطابق اين تبصره 
امكان معامله فرآورده ها در بستر بورس انرژي وجود دارد 
و اين موضوع مي تواند قيمت فرآورده ها، ميزان ورودي 
و همچنين روابط مالي ذي نفعان اين صنعت را شفاف 
كند. عضو هيات مديره سازمان بورس ابراز كرد: اين بستر 
عالوه بر اينكه شفافيت الزم را براي ذي نفعان به وجود 
مي آورد، مسائل و مشكالت مالي را نيز حل مي كند و اگر 
بر روي چند چالش اصلي و داراي اولويت صنايع تمركز 
شد و راه حل هاي پايداري آن يافت، گام بزرگي در جهت 

توسعه و پيشرفت صنايع برداشته خواهد شد.

بدونسرمايهگذاريدرصنعتپااليشي
مشكالتجديبهوجودميآيد

مجيد عشقي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز 
در خاتمه اين ميزگرد اظهار كرد: سياست هاي صنعت 
پااليشگاهي بايد به نحوي پيش برود كه امكان جذب 
 س��رمايه گذار براي آن وجود داشته باش��د و اين امر

 انكار ناپذير اس��ت كه اگر اين صنعت حمايت نشود و 
طي چند سال آينده بدون سرمايه گذاري باقي بماند، 
مشكالت به مراتب جدي تري براي آن به وجود مي آيد.

وي تش��ريح كرد: در حال حاضر دولت در پيشرفت دو 
طرح پتروپااليشي تمركز دارد. اين طرح توسط معاون 
اول رييس جمهور، وزارت نفت، شوراي عالي اقتصاد و... 
دنبال مي ش��ود و به دنبال اقدامات اجرايي آن هستند؛ 
اگر دولت خواهان عام شدن اين موضوع و تامين مالي 
از بازار سرمايه براي اجراي چنين پروژه هايي است، بايد 
نسبت به شفاف شدن ساختار اين صنعت جديت كافي 
داشته باشد. رييس س��ازمان بورس مطرح كرد: تغيير 
سياس��يت گذاري و نبود ثبات روي��ه يكي از مهم ترين 
داليل عدم استقبال به سرمايه گذاري محسوب مي شود 
و يكي از مسووليت هاي سازمان خصوصي سازي برطرف 
كردن اين موضوع است.عشقي تصريح كرد: اگر دولت 
مواضع و فرمول هايي كه در تعيين خوراك به كار مي برد 

را شفاف س��ازي كند، مي توانيم آناليز خوبي از شرايط 
صنعت داش��ته باش��يم و همچنين در انعكاس ميزان 
اثرگذاري تصميمات و مصوبات در روند صنعت موفق 
باش��يم. با مهيا شدن چنين ش��رايطي بي شك ترديد 
نسبت به سرمايه گذاري نيز كاهش پيدا كرده و با استقبال 
س��هامدارا رو به رو مي ش��ويم. وي در بخش ديگري از 
سخنان خود تصريح كرد: تمام بلوك هاي پااليشگاهي ها 
در سال گذش��ته عرضه شد و ديگر دولت سهامدار آنها 
نيست اما كماكان سياس��ت گذاري هاي كالن مطابق 
دس��تورات دولت، وزارت نفت و شركت هاي تخصصي 
اعمال مي ش��ود. البت��ه طبق اصل خصوصي س��ازي 
قرار بر عرضه و كس��ب منفعت از ش��ركت ها ش��د اما 
سياست گذاري ها همچنان بايد مطابق دستورات دولتي 
پيش برود، اين موضوع مشكلي ندارد اما بايد مراودات 
مالي شفاف شود عشقي در جمع بندي اين جلسه بيان 
كرد: چالش هايي درمورد بحث مالياتي پااليش��گاه ها 
وجود دارد و با توجه به رابطه اي كه با س��ازمان مالياتي 
داريم به نظر مي رس��د كه بتوانيم به عنوان يك واسطه 
عمل كنيم و به اين طريق مشكالت طرفين حل بشود. 
رييس س��ازمان بورس تصريح ك��رد: در خصوص قير 
تهاتري نياز به تهيه گزارش آسيب شناس��ي بوده تا به 
دولت و نمايندگان دغدغه هاي كنوني را منتقل كنيم، 
امكان تغيير در رويكردهاي فعلي وجود ندارد اما با اين 
اقدام امكان بررس��ي بيش��تر اين موضوع در تخصيص 
بودجه و برطرف ش��دن مشكالت ناش��ي از آن وجود 
دارد. عش��قي گفت: انتشار صورت هاي مالي شركت ها 
بالفاصل��ه پس از پايان دوره مال��ي بحث مهم و حياتي 
به حس��اب مي آيد؛ اكنون گزارش ه��اي ماهانه بدون 
مبلغ فروش منتش��ر مي ش��ود و همين موضوع براي 
س��هامداران ابهام زيادي را ايجاد مي كند. از آنجايي كه 
متغييرهاي پرنوساني همچون نفت زياد است و تحليل 
و پيش بيني عملكرد شركت هاي اين صنعت را دشوار 
كرده، حتي المقدور تالش مي كنيم تا صورت هاي مالي 

اين شركت ها در كمترين زمان ممكن منتشر بشود.



گروه راه و شهرسازي|
گويي اجراي پروژه هاي فرابخشي در ايران سرانجام 
خوشي ندارند، چه آنكه خروجي اين پروژه ها چيزي 
جز انحراف زياد از اهداف تعيين ش��ده نيس��ت. اين 
مساله در موارد متعدد و در دولت هاي متفاوت تجربه 
شده اس��ت. از اين رو، مي توان گفت، بر زمين ماندن 
پروژه هاي فرابخشي يا اساسا درست تعريف نمي شوند 
و نبايد از س��ازمان يا وزارتخانه هاي غيرتخصصي در 
موارد خاص انتظار همكاري كامل داش��ت يا موانع و 
چالش هاي پيش روي اجراي اين دس��ته از پروژه ها، 
قبل از آغاز طرح پيش بيني نمي ش��ود و به اصطالح 
باري بزرگ تر و س��همگين تر از آنچه بايد روي دوش 
دستگاهي گذاشته مي شود و به آن تكليف مي شود 
كه اساس��ا اس��تعداد و بضاع��ت حم��ل آن را ندارد. 
طي چند ساله اخير، سرنوش��ت تكليف دولت هاي 
دوازدهم و سيزدهم به دستگاه ها مبني بر اختصاص 
زمين به ساخت مس��كن دولتي را شاهد هستيم. به 
گفته مس��ووالن تاكنون فقط 4 درصد از زمين هاي 
اختص��اص يافته به انبوه س��ازي دولت��ي متعلق به 
وزارتخانه ها و نهادها است. ناكامي طرح اختصاص 20 
درصد از تس��هيالت بانك ها به حوزه مسكن نيز طي 
يكي دو سال اخير بر همگان هويدا شده است.به طوري 
كه به غير از بانك مسكن، كارنامه ساير بانك ها در اين 
زمينه در حد بسيار اندكي است. اما تازه ترين رويداد 
فرابخش��ي كه هنوز هم در جريان است، مساله سفر 
اربعين زائران عتبات عاليات از 15 تا 30 شهريور سال 
جاري اس��ت. فارغ از مشاهدات و گزارش هاي منفي 
ميداني از چگونگي برگزاري سفر اربعين، مسووالن 
دولتي به روشني در البه الي سخنان خود علل برخي 
ناكارآمدي ها و ناهماهنگي را بيان كرده و مي كنند. 
در همين چهارچوب، نماينده ت��ام االختيار وزير راه 
در س��تاد اربعين گفته وزارت راه و شهرسازي از 14 
هزار ناوگان اتوبوسي موجود، بيش از 8 هزار دستگاه 
اتوبوس را به جابه جايي زائ��ران اختصاص داد اما در 
مجموع براي جابه جايي زائران 6 هزار دستگاه اتوبوس 
كم داريم و قرار شد براي جبران اين كسري از ناوگان 
موجود در س��اير دستگاه ها استفاده ش��ود اما ساير 

دستگاه ها همكاري الزم را نداشتند.
حسين مذنب، نماينده تام االختيار وزير راه در ستاد 
اربعين در گفت وگو با ايلنا ادامه داد: در حالي كه وزارت 
صمت براي تامين 1500 دستگاه اتوبوس تعهد داشت 
اما 11 دستگاه اتوبوس به سفرهاي اربعين اختصاص 
داد. همچني��ن تعهد وزارت نف��ت اختصاص 1000 
دستگاه اتوبوس، تعهد وزارت علوم 300 دستگاه، تعهد 
وزارت بهداشت 300 دستگاه، تعهد وزارت تعاون 200 
دس��تگاه، تعهد وزارت جهاد 100 دستگاه اتوبوس و 
تعهد نيروهاي مسلح و سپاه مجموعا 1000 دستگاه 
اتوبوس بود كه به جز نيروهاي مسلح و سپاه هيچ يك 

از دستگاه ها به تعهدات خود پايبند نبودند.

او با بيان اينكه راهپيمايي اربعين و شركت زائران در اين 
مراسم يك علميات ملي و فرادولتي و فراتر از امكانات 
يك دستگاه است، گفت: درست است كه اين ميزان 
تردد و جابه جايي از ماه هاي گذشته قابل پيش بيني 
بود اما وزارت راه و شهرسازي از حداكثر ظرفيت خود 
استفاده كرد و ساير دستگاه ها هم بايد به كمك بيايند.

مذنب با اشاره به افزايش ظرفيت فروش بليت هواپيما 
براي برگشت زائران افزود: تاكيد وزير راه و شهرسازي 
انجام س��فر هاي اربعين به بهترين شكل ممكن بوده 
از اي��ن رو براي هم��كاري و هماهنگي هاي بيش��تر 
مشوق هايي از جمله معافيت هاي ايرالين ها از پرداخت 
عوارض خدمات فرودگاهي در نظر گرفته شد و تا حدي 
كه امكان داش��ته باشد ظرفيت ناوگان هوايي را براي 

برگشت زائران افزايش مي دهيم.
وي گف��ت: در حالي كه براي ن��اوگان هوايي ظرفيت 
جابه جاي��ي 60 هزار نفري را در نظر گرفته بوديم اين 
ظرفيت را تا 100 هزار نفر افزايش داديم. البته در بحث 
برقراري پروازها ايرالين ها با مشكالتي مانند پروازهاي 
يكسر خالي هم مواجه هستند اما براي تسهيل برگشت 
زائران در تالش هستيم تعداد پروازها را افزايش دهيم.

نماينده تام االختيار و دبير اجرايي ستاد اربعين وزارت 
راه و شهرسازي درباره نحوه فروش بليت اربعين از سوي 
ايران اير به عنوان شركت دولتي و حامل پرچم اظهار 
كرد: آمارهاي ايران اير درباره فروش بليت هاي اربعين 
مورد تاييد وزارت راه و شهرسازي نيست و نحوه فروش 
اين شركت را در دست بررسي قرار داده ايم و مديران 

اين شركت بايد پاسخگو باشند.

   تخلف افزايش ۱۲۵ درصدي 
قيمت بليت  اتوبوس 

در همي��ن حال، داري��وش باقرج��وان، مديركل دفتر 

حمل ونقل مس��افري س��ازمان راهداري و حمل نقل 
ج��اده اي گفت: پس از اعالم وزي��ر راه مبني بر افزايش 
100 درصدي قيمت بليت اتوب��وس، افزايش قيمتي 
تصويب نشده و درصورت تخلف از اين مبلغ، با متخلف 
برخورد مي شود. باقرجوان در گفت وگو با ايسنا درباره 
اخبار منتشرشده مبني بر افزايش 125 درصدي قيمت 
بليت  اتوبوس هاي اربعين، اظهار كرد: اين موضوع صحت 
ندارد و همان مبلغي كه ستاد مركزي اربعين اعالم كرده 
بود بايد از مسافران گرفته شود. ابتدا قرار بود افزايش ۷5 
درصدي صورت گيرد، اما پس از اعالم وزير راه مبني بر 
افزايش 100 درصدي قيمت  بليت اتوبوس، ديگر افزايش 
قيمتي تصويب نشده و مبلغ باالتر از آن غيرمجاز است و 
درصورت تخلف از اين مبلغ، با متخلف برخورد مي شود.

وي با بيان اينكه به دليل يك سر خالي بودن اتوبوس ها 
چنين تصميمي گرفته شده بود، گفت: سفرهاي دوره 
رفت زائران به صورت يك طرفه انجام ش��ده و در حال 
حاضر ناوگان مسافري براي بردن زائران از ايران به عراق 
متوقف شده است. از روز شنبه هفته جاري، زائران در 
حال بازگشت به كشور هستند و با توجه به اعالم ستاد 
مركزي اربعين، ناوگان برگشت مجددا به صورت خالي 
گسيل مي ش��وند تا بتوانيم زائراني را كه هر روز وارد 

كشور مي شوند، به مقصدشان برسانيم. 
مديركل دفتر حمل ونقل مسافري سازمان راهداري 
و حمل نق��ل جاده اي توضي��ح داد: زائران��ي كه وارد 
خاك جمهوري اسالمي ايران مي شوند، اگر متقاضي 
حمل ونقل عمومي هستند، درخواست مي دهند  و بر 
اساس ميزان تقاضا به درخواست ها پاسخ داده مي شود؛ 
بخشي از ظرفيت ناوگان به صورت آماده باش در مرزها 
حضور دارند كه بتوانند سريع تر زائران را به شهرهايشان 

برسانند و مشكل كمبود وجود نداشته باشد.
باقرجوان درباره مواجهه زائران با قيمت هاي  نامتعارف 

بيان كرد: همكاران سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
هم در محل پايانه هاي  مسافري در سفرهاي رفت و هم 
در برگش��ت در محل پايانه هاي م��رزي، حضور دارند و 
مسافران مي توانند نه تنها افزايش قيمت هاي نامتعارف، 
بلكه هر شكايت و انتقادي كه در حوزه حمل ونقل وجود 
دارد را اعالم كنند. همچنين تلف��ن گوياي 141 براي 

ارتباط زائران با سازمان راهداري فراهم است. 
وي ادامه داد: اين تلفن گويا پيشنهادات، انتقادات و 
شكايات را دريافت مي كند و مشخصات سفر و زائر، 
ثبت مي ش��ود و كد رهگيري به زائر ارايه مي شود، 
براس��اس اين مش��خصات، اطالعات بررسي و راي 
صادر مي ش��ود؛ هر اجحاف و اضافه دريافتي كه از 
زائران گرفته شده باشد، اوال شركت حمل ونقل بايد 
پول زائر را برگرداند و رضايت زائر را كسب كند و در 
كنار آن، برخورد و محدوديت هاي حمل ونقلي هم 

براي شركت در نظر گرفته مي شود.

   توان كشور محدود است
احمدرض��ا عام��ري، رييس اتحاديه ش��ركت هاي 
تعاوني مس��افربري گف��ت افزايش قيم��ت بليت 
اتوبوس به دليل يكسر خالي بودن آنها در مسيرهاي 
عزاداري اربعين صورت گرفته بود و با تمام ش��دن 
بازه اربعين، به حالت عادي بازمي گردد. عامري در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: افزايش قيمت بليت 
اتوبوس براي زماني است كه يكسرخالي باشند، در 
حال حاضر هم اتوبوس هايي كه براي مس��ير رفت 
زائران به كش��ور عراق اعزام ش��ده بودند، زائران را 
از اين كش��ور به ايران بازمي گردانند و باز هم مسير 
يكسر خالي را طي مي كنند، از اين رو همچنان اين 
قيمت ها ادامه دارد، اما با تمام ش��دن بازه اربعين و 
برگشتن به حالت عادي و زماني كه اتوبوس ها مسير 

دوطرفه داشته باشند، نرخ ها به سابق برمي گردد.
او درب��اره موضوع كمبود اتوبوس ها نيز توضيح داد: با 
توجه به اس��تقبال زائران، اگرچه تمام توان و ظرفيت 
اتوبوسراني براي مراسم اربعين بسيج شده بودند، اما 
توان حمل ونقل كش��ور، يك توان محدود است و به 
همين دليل در اين مدت با كمبود مواجه شده بوديم.

بر اس��اس اين گ��زارش، براي اربعين امس��ال، پنج 
ميليون مس��افر پيش بيني ش��ده بود كه با توجه به 
ظرفيت هاي هوايي و ريلي، مش��خص شد كه بخش 
اعظمي از اين مسافران ازطريق جاده ها سفر خواهند 
كرد، از اين رو سازمان راهداري نيز اعالم كرد، براي 
اربعين امسال، 1.5 ميليون ظرفيت براي حمل ونقل 
عمومي در نظر گرفته شده، در عين حال درباره قيمت 
بليت هاي اتوبوس، ابتدا اعالم شده بود با توجه به اينكه 
اتوبوس ها در مس��ير رفت، زائران را به مرز مي برند و 
براي سرويس دهي بدون مس��افر برمي گردند و اين 
اتفاق در مسير برگشت هم تكرار مي شود، ۷5 درصد 

افزايش قيمت در اين بازه صورت گرفته است.
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ماجراي زمين
يك ميليون مترمربعي شهريار

ديوان محاسبات كشور از عدم اهليت شركت تعاوني 
اتحادسازان طبيعت در زمان انجام معامله زمين يك 
ميليون مترمربعي شهريار توسط تعدادي ازكاركنان 
بانك مس��كن خبر داد. به گزارش تسنيم، دادسراي 
ديوان محاسبات كشور با اشاره به بررسي هاي صورت 
گرفته در رابطه با شركت سرمايه گذاري مسكن تهران 
از شركت هاي زيرمجموعه گروه مالي بانك مسكن و 
واگذاري 946 هزار و 15۷ مترمربع زمين در شهريار به 
تعاوني اتحادسازان طبيعت اعالم كرد، به دليل مالكيت 
و مديريت اين تعاوني از س��وي كاركنان بانك مسكن 
امضاي قرارداد شركت سرمايه گذاري مسكن تهران با 
مديريت و اداره دولت ممنوع بوده است. همچنين امضا 
تاييد مبايعه نامه با شركت تعاوني اتحادسازان طبيعت 
در زماني انجام ش��ده كه اين ش��ركت وجود خارجي 
نداشته و نبود اهليت ش��ركت مذكور است.دادسراي 
ديوان محاس��بات با اس��تناد به ممنوعيت عضويت 
كاركنان دولت در شركت هاي خصوصي، عضويت ۷ 
نفر از كاركنان بانك مس��كن )تعدادي از اين كاركنان 
بازنشسته شده اند( را غيرقانوني اعالم كرده است. اين ۷ 
نفر بيشترين سهم از زمين حدود يك ميليون مترمربعي 
شهريار را در اختيار دارند.بر اساس اين گزارش، اوايل 
ارديبهشت ماه امس��ال مجتبي عزيزيان، مديرعامل 
وقت شركت سرمايه گذاري مسكن در پاسخ به آخرين 
وضعيت زمين ش��هريار گفته بود: هر كاري مجموعه 
تخصصي خودش را دارد و من نباي��د در اين باره نظر 
بدهم.وي تصريح كرد: اين كار يك رويه حقوقي دارد 

كه متخصصان اين حوزه در حال پيگيري آن هستند.

احداث يك آزادراه
در شرق پايتخت

عباس شعباني، معاون فني و عمراني شهرداري تهران از 
احداث يك آزادراه در شرق پايتخت خبر داد.  به گزارش 
تسنيم، شعباني اظهار كرد: با توجه به اينكه وزارت راه در 
نظر دارد تا كمربندي جنوبي شهر تهران را به بزرگراه 
شهيد شوشتري متصل كند، به همين دليل اين بزرگراه 
با استانداردهاي آزادراه ساخته مي شود. وي با اشاره به 
تكميل رينگ بزرگراهي و كمربندي شهر تهران مطابق 
طرح جامع و تفصيلي شهر تهران افزود: يكي از مزيت هاي 
ط��رح جامع و تفصيلي ش��هر ته��ران تكميل رينگ 
بزرگراهي در تهران است؛ به عنوان مثال در شرق تهران 
رينگ كمربندي وجود ندارد و بزرگراه بس��يج كه يك 
بزرگراه داخل شهري است تبديل به رينگ كمربندي 
اطراف تهران شده اس��ت.معاون شهردار تهران با بيان 
اينكه اين بزرگراه كشش بار ترافيكي كه از جاده دماوند، 
ساوه يا از بزرگراه قم مي خواهند به مسير شمال بروند را 
ندارد، ادامه داد: بر همين اساس مقرر شد تا بزرگراهي 
به موازات بسيج در شرق اتوبان بسيج كشيده شود.وي 
تصريح كرد: در ابتدا به اين بزرگراه محور كمكي اتوبان 
بسيج مي گفتند. بعد به بزرگراه شهيد شوشتري تبديل 
ش��د. در سال هاي اوليه نيز كمي از كارهاي اجرايي آن 
انجام شد. 5 كيلومتر از اين بزرگراه كه از اتوبان نجفي 
رستگار شروع مي ش��ود با در نظر گرفتن اين بزرگراه 
ساخته شده است.شعباني با بيان اينكه بزرگراه شهيد 
شوشتري 16.5 كيلومتر است، يادآور شد: ساخت اين 
اتوبان در دو قسمت انجام مي شود. قسمت اول به طول 
9.5 كيلومتر اس��ت كه با بلوار هجرت در شرق تهران 
تقاطع دارد. قطعه دوم از هجرت شروع شده و با بزرگراه 
شهيد سليماني و ياس��يني تقاطع دارد.معاون فني و 
عمراني شهرداري تهران با اشاره به اينكه با احداث اين 
بزرگراه اگر خودرويي بخواهد به سمت شمال شرق و 
شمال كشور برود ديگر به محور بسيج وارد نمي شود، 
تأكيد كرد: همچنين مقرر شده تا از محور بسيج ديگر 
كاميوني وارد نشود و بايد از محور كمكي بسيج يا همان 
بزرگراه شهيد شوشتري تردد كنند. او با اشاره به اينكه 
با احداث بزرگراه شهيد شوشتري بزرگراه بسيج به يك 
بزرگراه درون شهري تبديل مي شود، گفت: همچنين 
اين بزرگراه از حالت كمربندي خارج مي شود.وي افزود: 
با توجه به اينكه وزارت راه در طراحي كه انجام داده 
در نظر دارد تا كمربندي جنوبي تهران را به بزرگراه 
شهيد شوشتري اتصال دهد، بر همين اساس بزرگراه 
شهيد شوشتري به يك آزادراه تبديل مي شود و در 
طراحي هاي جديد اين مجموعه از اس��تانداردهاي 
آزادراه استفاده شده است. شعباني ادامه داد: با توجه 
به تغيير اين بزرگراه ب��ه آزادراه در نتيجه بزرگ تر 
ش��دن ابعاد اين طرح در همان پوسته اي كه تحت 
تملك شهرداري تهران در آمده است، انجام مي شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به اينكه آزادراه شهيد 
شوشتري به طول 16.5 كيلومتر احداث مي شود، 
اضفه كرد: اين آزادراه در قسمتي كه به سرخه حصار 
مي رسد، از زير اين مجموعه راه خود را ادامه مي دهد.

تسهيل در ساخت و ساز
با مجوز يك طبقه تشويقي

شهردار منطقه 9 تهران از ارايه مشوق هاي نوسازي در 
بافت فرسوده به منظور ايجاد رونق ساخت و ساز به ويژه 
در محالت كم برخوردار خبر داد.  به گزارش فارس، سيد 
محمد رحيم مرتضوي شهردار منطقه 9 تهران با تاكيد بر 
ايجاد اميد و انگيزه در بين شهروندان افزود: ايجاد مشوق ها 
براي تسريع در نوسازي بافت فرسوده كه طرح آن از طريق 
كميسيون ماده پنج براي ايجاد يك طبقه تشويقي در 
بافت فرسوده ارايه ش��ده است تا شرايط نوسازي بافت 
فرس��وده به خصوص در محالت كم برخوردار تسهيل 
و سبب رونق س��اخت و ساز ش��ود. مرتضوي به روند 
كاهش��ي مدت زمان صدور پروانه ساخت و ساز نيز 
اشاره و تصريح كرد: سال گذشته 5 هزار و 400 پروانه 
ساخت و ساز صادر شده است كه با اقدام كميسيون 
ماده 5 گشايش بزرگي در بافت فرسوده انجام شد و ما 
در منطقه9 در تالش هستيم تا با كاهش روند صدور 
پروانه ساخت و ساز، رفت و آمد شهروندان را كاهش 
داده و امورات مرتبط با ساخت و ساز آنها تسهيل شود.

خيزش گردوخاك در شرق 
جنوب وجنوب غرب كشور

كبري رفيعي، كارشناس سازمان هواشناسي با اعالم 
بارش  پراكنده و گاهي رگبار و رعد و برق براي برخي 
استان هاي شمالي كش��ور از خيزش گردوخاك در 
نوار شرقي و تداوم آن در جنوب غرب كشور خبر داد.

به گزارش ايرنا، رفيعي درباره آخرين وضعيت جوي 
كش��ور، اظهار كرد: در برخي از ساعت هاي امروز در 
ارتفاعات مازندران، گيالن و مناطقي از كرمان، جنوب 
استان يزد، شرق فارس، شمال هرمزگان بارش هاي 
پراكنده همراه با رگبار و رعدوبرق پيش بيني شده 
است.وي ادامه داد: طي دو روز آينده در استان هاي 
ساحلي درياي خزر و اردبيل دماي هوا به طور نسبي 
افزايش مي يابد و مجددا از بعدازظهر روز چهارشنبه 
تا روز جمعه با توجه به شمالي شدن جريانات روي 
س��واحل درياي خزر، نفوذ هواي خن��ك را به اين 
مناطق خواهيم داشت كه اين شرايط در استان هاي 
اردبيل، گيالن و به تدريج مازندران، گلستان، خراسان 
شمالي سبب بارش خواهد شد و كاهش محسوس 
دما در اين مناطق را شاهد هستيم.رفيعي ادامه داد: 
از روز سه شنبه تا پنجش��نبه هفته جاري شرايط 
براي تشكيل گردوخاك بر روي كشور عراق فراهم 
است كه انتقال آن به شهرهاي غربي و جنوب غربي 
پيش بيني مي شود و س��بب كاهش كيفيت هوا و 

كاهش ديد افقي در اين مناطق خواهد شد.

توافق سه جانبه براي ترانزيت 
۱۵ ميليون تني از مسير خزر

ايران، روسيه و آذربايجان براي ترانزيت 15 ميليون 
تني تا سال 2030 به توافق رسيدند. امين ترفع، دبير 
كارگروه روانس��ازي و توس��عه ترانزيت در گفت وگو 
با ايلن��ا با اعالم اي��ن خبر، درباره جزييات نشس��ت 
س��ه جانبه ايران-روس��يه- آذربايجان كه در مسكو 
برگ��زار ش��د، اظهار كرد: اولين جلس��ه س��ه جانبه 
توس��عه همكاري هاي ترانزيتي بين سه كشور ايران 
- آذربايجان و روس��يه با حضور وزير راه و شهرسازي 
كشورمان و معاونان نخست وزير دو كشور ذكر شده 
درباره كريدور شمال – جنوب با نگاه زيرساختي و نگاه 
فرآيندي در روند ترانزيت برگزار شد. وي ادامه داد: در 
اين جلسه هم موانع فيزيكي و هم موانع غيرفيزيكي 
مرتبط با ترانزيت مورد بررسي قرار گرفت و محورهاي 
همكاري در چارچوب برنامه هاي بلندمدت در قالب 
بيانيه مطرح و مرور ش��د و نتيجه اين بود كه نقش��ه 
راهي تدوين شود كه در قالب اين نقشه راه بتوانيم در 
يك فرآيند بلندمدت سه كشور با همكاري يكديگر 
اقدامات موثري براي كاهش موانع كريدور شمال – 
جنوب انجام دهند كه اين اقدامات شامل همكاري در 
اجراي پروژه هاي زيرساختي و همچنين هماهنگي 
براي تسهيل فرآيند ترانزيت مي شود. مديركل دفتر 
تجاري سازي وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه در 
جلسه روز دوم درباره محورهاي بيانيه به جمع بندي 
رس��يديم، گفت: موضوع اصلي اين بيانيه تس��هيل 
ترانزيت بين سه كشور است و طبق برنامه هاي تعريف 
شده سه كشور چارچوبي را درباره تامين مالي، طراحي 
و بهره برداري پروژه هاي موثر در ترانزيت مانند خط 
رشت-آستارا ايجاد كنند. البته به طور مشخص براي 
پروژه راه آهن رشت آستارا كارگروهي پيش بيني شده 
كه اعضا ايده ها و پيشنهادات خود را در اين كارگروه 
ارايه مي دهند. در جلسه سه جانبه بعدي كه قرار است 
نوامبر برگزار شود اين پيشنهادات مورد بررسي و در 
صورت تاييد به تصويب مي رسد. ترفع افزود: در اولين 
جلسه نقشه راه چارچوب همكاري سه جانبه را تعيين 
كرديم مبني بر اينكه طرف ها در چه حوزه هايي براي 
تسهيل ترانزيت مي توانند با يكديگر همكاري داشته 
باش��ند و در دو ماه مانده تا جلس��ه بعدي در نوامبر، 
پيشنهادات و ايده ها آماده مي شوند كه يكي از موارد 
موضوعات مرتبط با س��اخت راه آهن رشت آستارا و 
بحث حمل و نقل تركيبي و همكاري مرزي است. وي 
اظهار كرد: يكي از مهم ترين مشكالت در مسير غربي 
كريدور شمال-جنوب از آذربايجان بحث گلوگاه هاي 
مرزي اس��ت و در اين منطقه هماهنگي هاي مرزي 
وجود ندارد و موجب توقف هاي��ي در نقاطي در مرز 
آذربايجان و روسيه شده كه در نهايت سرعت ترانزيت 
بار را كاهش مي دهد. موضوع اين اس��ت كه ظرفيت 
در اين مناطق م��رزي براي انج��ام عمليات تعريف 
ش��ده كافي نيست و قرار بر اين ش��ده كه سه كشور 
در اين موارد با يكديگر به توازن برس��يم به طوري كه 
ظرفيت اين گلوگاه ها را ب��ه نحوي تنظيم كنيم كه 
تردد متناسب با ظرفيت باشد تا حداقل توقف ايجاد 
شود. دبير كارگروه روانسازي و توسعه ترانزيت ادامه 
داد: از ديگر موضوعات مطرح ش��ده در اين جلس��ه، 
تاكيد بر پتانس��يل هاي چابهار بود و نمايندگان سه 
كش��ور درباره اقدامات مشترك در چابهار مذاكراتي 
داش��تند تا چارچوب اين همكاري ها تعيين ش��ود.  
مديركل دفتر تجاري سازي وزارت راه و شهرسازي با 
تاكيد بر هدف گذاري 15 ميليون تن ترانزيت بين سه 
كشور ايران، روسيه و آذربايجان گفت: يكي از توافقات 
مهم در جلسه سه جانبه هدف گذاري 15 ميليون تن 
ترانزيت بين سه كشور تا سال 2030 ترانزيت ميليون 
تن از مسير غرب درياي خزر – تردد از مسير ريلي و 
تردد از مس��ير جاده اي – انتقال بار ترانزيتي داشته 
باشيم. طبق برآورد انجام شده در اين هدف گذاري 5 
ميليون تن بار از مسير ريلي و 10 ميليون تن بار از مسير 
جاده منتقل خواهد شد. براي اجراي اين هدف گذاري 
هم يك كارگروه مش��ترك راه اندازي مي شود كه تا 
مشخص شود براي تحقق ترانزيت 15 ميليون تني به 
چه نرم افزار ها و چه سخت افزارهايي نياز داريم.  ترفع 
افزود: يكي از تاكيدات وزير راه و شهرسازي كشورمان 
در اين جلس��ه ضرورت بر تقويت شوراي هماهنگي 
كريدور شمال-جنوب بود كه با حضور 10 عضو ديگر 
اين كريدور موارد مورد نظر در افزايش ترانزيت در اين 
مسير هماهنگ و توافق شود، از اين رو پيشنهاد داديم 
دبيرخانه كريدور شمال-جنوب را در ايران فعال كنيم.
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شورايعاليشهرسازيابالغكرد

پشت پرده  ناهماهنگي  دستگاه ها  در  سفر  اربعين

ممنوعيت ساخت و ساز در اطراف سدهاي تهران 
مصوبات شوراي عالي شهرسازي در خصوص ساماندهي 
حوضه هاي آبريز سدهاي استان هاي تهران و البرز به 

عنوان تأمين كننده آب شرب پايتخت ابالغ شد.
به گزارش مهر، فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرسازي 
و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي 
شهرس��ازي و معماري ايران مصوبه اين شوراي عالي 
در خصوص س��اماندهي حوضه هاي آبريز س��دهاي 
استان هاي تهران و البرز را به استاندار و رييس شوراي 
برنامه ريزي و توس��عه استان تهران، شهردار و رييس 

شوراي اسالمي شهر تهران ابالغ كرد.
متن مصوبه شوراي عالي شهرسازي به اين شرح است: 
در اجراي ابالغيه مورخ 1394/5/6 دبيرخانه شوراي 
عالي امنيت ملي با موضوع مقابله با آلودگي منابع آب 
شرب تهران و تكليف محوله به وزارت راه و شهرسازي 
)با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري( طي بند 13 ابالغي��ه مذكور مبني بر 
تهيه طرح س��اماندهي مناطق واق��ع در حوضه هاي 
آبريز با تأكيد بر ساماندهي نقاط تفرجگاهي، تدوين 
راهكارهاي اجرايي، ضوابط ويژه ساخت و ساز و كنترلي 
به تفكيك كاربري ها، و تصويب آن در ش��وراي عالي 
شهرسازي و معماري و سپس ابالغ به استانداري هاي 
تهران و البرز براي اجرا، بررسي طرح تهيه شده توسط 
معاونت شهرس��ازي و معماري ايران با عنوان »طرح 
ساماندهي فضايي عملكردي حوضه هاي آبريز سدهاي 
تأمين كننده آب ش��رب تهران )با رويكرد حفاظت از 
آب و گردشگري پايدار(« در دستور كار شوراي عالي 

شهرسازي و معماري ايران قرار گرفت.
ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري پيرو بررسي و 
تصويب طرح در محدوده حوضه هاي آبريز س��دهاي 
طالقان و اميركبير در استان البرز )در جلسات مورخ 
01/10/ 1399 و 1399/12/11(، در جلس��ه مورخ 
1400/05/18 خود پس از استماع نتايج بررسي طرح 
در محدوده حوضه هاي آبريز سه سد لتيان، ماملو و الر 
در استان تهران و همچنين تأييد گزارش كميته فني 
شماره 5، احكام و اسناد طرح براي حوضه هاي آبريز 
سه سد مذكور را با رعايت محوريت »مقابله با آلودگي 
و حفاظ��ت از آب« )موضوع مورد تأكي��د در ابالغيه 
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي( و با توجه ويژه به 

مالحظات زير مورد بررسي و تصويب قرار داد: 
1- تأمين امنيت آب شرب پايتخت

2- توس��عه گردش��گري و تفرج پايدار و دوس��تدار 

طبيعت )موضوع مورد تأكيد در بند 13 ابالغيه شوراي 
امنيت ملي( و حفاظت از ميراث تاريخي و فرهنگي در 
حوضه ها با توجه ب��ه ظرفيت هاي موجود در مناطق 

مورد مطالعه
3- س��طح ملي طرح و ض��رورت رويكرد انقباضي در 

ساخت و سازها و رشد كالبدي حوضه هاي آبريز
4- ضرورت حفاظت محيط زيس��ت به ويژه از منظر 
آاليندگي آب و مولفه هاي آن از جمله پس��ماندها و 
پساب ها با توجه به كاهش ش��ديد برد اكولوژيك در 

حوضه هاي آبريز
5- لزوم ارتقاي معيشت و كيفيت زندگي جامعه محلي

6- واقع نگ��ري در شناس��ايي تقاضاه��ا، نيازه��ا و 
اولويت هاي توسعه در سطح ملي و محلي

۷- اهميت مديريت اجرايي طرح
8- ضرورت يكپارچگي، شفافيت و صراحت احكام و 

ضوابط پيشنهادي طرح
9- تجانس سياس��ت ها، ضوابط و طرح پيش��نهادي 
با ش��دت تهديد آلودگي آب در هر يك از سه حوضه 

آبريز مذكور
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عالوه بر تاكيد 
لزوم تعميم و رعايت كليات و اصول مذكور در مصوبات 
مورخ 1399/10/01 و 1399/12/11 خود در خصوص 
دو س��د اميركبير و سد طالقان واقع در استان البرز به 
حوضه هاي آبريز س��ه سد يادشده در استان تهران به 

شرح موارد 9 گانه زير: 
1. به منظ��ور افزايش ضمانت اجرايي طرح )به منزله 
چالش اصلي در تحقق طرح و مصوبه ش��وراي عالي 
امني��ت ملي( مقرر ش��د »نظام مديري��ت يكپارچه 
حوضه هاي آبريز به صورت فرابخشي« زيرنظر هيات 
دولت با رعايت موارد زير طراحي و مستقر شود. ساختار 
مديريتي مذكور ظرف مدت حداكثر سه ماه به پيشنهاد 
مش��اور طرح به تصويب ش��وراي عالي شهرسازي و 
معماري رس��يده و براي اخذ مصوبه نهايي به هيات 

دولت ارسال خواهد شد: 
11- اجتناب از ساختارسازي و ايجاد سازمان جديد 

و تحميل بار مالي؛ 
12- استفاده حداكثري از ظرفيت هاي قانوني موجود 

و رفع همپوشاني ها و تعارض قوانين مربوط؛ 
13- مش��اركت حداكثري ذي نفع��ان و مديريت 
تع��ارض منافع و مس��ووليت ها در 3 بخش دولتي، 

خصوصي و جامعه محلي؛ 

14- اطمينان از انطباق عملكرد دستگاه هاي مسوول 
بررسي، تصويب و اجراي طرح ها و پروژه هاي مرتبط با 
طرح مصوب حوضه آبريز در صدور مجوزهاي ساخت 

و ساز و نظارت بر رعايت آنها.
2. با توجه به ابعاد سياس��ي و امنيتي مديريت تأمين 
آب شرب پايتخت در مقياس ملي، به منظور ارتقاي 
تحقق پذيري احكام طرح و التزام دستگاه ها و نهادهاي 
اجرايي به رعايت آنها، آن بخش از احكام طرح كه فراتر 
از مسووليت شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده 
و نيازمند اخذ مصوبه از مراجع فرادستي است توسط 
مشاور احصا و ظرف مدت يك ماه از اعالم مصوبه طرح 
جهت طي مراحل بررس��ي و تصويب نهايي در هيات 
دولت در اختيار دبيرخانه ش��وراي عالي شهرسازي و 

معماري قرار خواهد گرفت.
3. نظر به تع��دد طرح هاي تهيه ش��ده در محدوده 
حوضه هاي آبريز س��دهاي تأمين كننده آب شرب 
تهران از جمله س��ه س��د لتيان، مامل��و و الر )اعم از 
طرح هاي توس��عه و عم��ران منطق��ه اي و محلي و 
طرح ه��اي موضوع��ي دس��تگاه هاي اجرايي مانند 
طرح هاي گردشگري(؛ شوراي عالي ضمن تأكيد بر 
جايگاه فرادستي »طرح ساماندهي حوضه هاي آبريز 
منابع تأمين كننده آب ش��رب تهران« )به تأسي از 
ابالغيه دبيرخانه شوراي امنيت ملي( الزم مي داند در 
مواردي كه احكام طرح هاي يادشده با طرح نامبرده 
در تعارض قرار مي گيرند، اس��ناد و ضوابط اين طرح 

مالك عمل قرار گيرد.
4. نظ��ر به اينكه بازنگري در طرح مجموعه ش��هري 
تهران )شامل استان هاي تهران و البرز( توسط معاونت 
شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي در دست 
اقدام است، اين معاونت نسبت به تمهيدات تكميلي 
مرتبط با احكام طرح ساماندهي حوضه هاي آبريز در 
طرح مجموعه شهري تهران )از جمله در بخش شبكه 
ارتباطي و زيرساخت ها( اقدام و پيش بيني هاي الزم را 

اتخاذ خواهد نمود.
5. الزم است ممنوعيت توسعه گردشگري متمركز و 
متقاباًل توسعه گردشگري طبيعي و تفرجي گسترده 
در اس��ناد طرح تصريح و تاكيد گردد. در اين ارتباط، 
ض��رورت و پيش��نهادهاي اح��داث مناط��ق نمونه 
گردشگري مصوب هيات محترم دولت، در چارچوب 
راهبردها و سياس��ت هاي شوراي عالي امنيت ملي و 
»طرح ساماندهي حوضه هاي آبريز« و با رعايت اصل 

ممنوعيت بارگذاري جمعيتي، س��كونتي و فعاليتي 
فراتر از ت��وان اكولوژيك منطقه و ممنوعيت هرگونه 
ساخت وساز مس��كوني در آنها، توسط وزارت ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري جهت طي فرآيند 
قانوني بررس��ي و تصويب، به دبيرخانه شوراي عالي 

شهرسازي و معماري ايران اعالم خواهد شد.
6. احداث هرگونه مجتمع مس��كوني و ساخت وس��از 
مسكوني و وياليي خارج از نقاط شهري و روستايي، به 
هر شكلي مانند تعاوني هاي مسكن و ويالسازي به دليل 
مغايرت با اساس طرح صراحتًا ممنوع است. بارگذاري 
مسكوني در داخل نقاط شهري و روستايي نيز صرفًا در 
حد رفع نياز ناشي از رشد طبيعي و متعارف جمعيتي و در 
چارچوب طرح مصوب اين سكونتگاه ها مجاز خواهد بود.

۷. طرح هاي جامع و هادي مصوب شهرها و روستاهاي 
واقع در محدوده حوضه هاي آبريز س��ه س��د لتيان، 
مامل��و و الر در ص��ورت عدم مغايرت ب��ا راهبردهاي 
“طرح ساماندهي حوضه هاي آبريز “ كماكان مالك 
عمل خواهن��د بود. در صورت مغاي��رت، اخذ مصوبه 
شوراي عالي شهرس��ازي )در مورد شهرها( و شوراي 
برنامه ريزي و توسعه استان )در مورد روستاها( ضروري 
است. طرح جامع شهري جديد با رعايت راهبردهاي 
»طرح ساماندهي حوضه هاي آبريز« توسط شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري ايران و طرح هاي هادي 
روستايي جديد توسط ش��وراي برنامه ريزي توسعه 
اس��تان به تصويب خواهند رسيد. در اين ارتباط الزم 
است اسناد راهنما شامل اصول و الزامات برنامه ريزي 
توسعه و عمران شهر و روستاهاي واقع در حوضه هاي 
آبريز سدهاي مذكور در »طرح ساماندهي حوضه هاي 

آبريز« تهيه و ارايه شود.
8. شوراي عالي شهرسازي و معماري با توجه به اهميت 
مالحظات پدافند غيرعامل، بر ضرورت انجام اقدامات 
الزم براي افزايش تعداد ايستگاه هاي سنجش آلودگي 
آب و تعداد شاخص هاي مورد سنجش در ايستگاه هاي 
مذكور در منطقه، توس��ط س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت و وزارت نيرو، به عنوان يك��ي از احكام طرح 

تاكيد مي كند.
9. نظر به اينكه كمبود منابع اعتب��اري براي احداث و 
تكميل ش��بكه فاضالب در منطقه يكي از اصلي ترين 
موانع تأمين امنيت آب در منطقه تشخيص داده شد، 
شوراي عالي شهرسازي بر لزوم تأمين اعتبارات الزم به 
منزله شرطي از شروط تحقق احكام طرح تأكيد مي كند.



ش��وراي عالي فضاي مجازي هفته گذشته از اصالح 
تركيب و اختيارات كميسيون عالي تنظيم مقررات 
خبر داد. كميسيوني كه در آخرين نسخه طرح صيانت 
با عنوان »نظام تنظيم مقررات فضاي مجازي« به آن 
اش��اره و با عنوان »تنظيم گر تنظيم گران« ياد شده 
بود. كميسيوني كه درآن بخش خصوصي حق راي 
نداشته و وظايفي همچون تصويب الزامات مديريتي 
ترافيك داخلي و خارجي فضاي مجازي كش��ور به 
آن سپرده شده اس��ت. در يكي از تبصره هاي آن نيز 
بند، موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان 
فضاي مجازي با بيش از س��ه ميليون كاربر، پيش از 
اقدام، به مركز ملي فضاي مجازي كش��ور بايس��تي 
اطالع داده شود. اين در حالي است كه دبير اين شورا 
مي گويد تنها موادي از اختيارات كميس��يون عالي 
تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي به روز شده 

كه ارتباطي با طرح صيانت مجلس ندارد.
مرداد سال گذش��ته نمايندگان مجلس با ۱۲۱ راي 
موافق تصويب كردند طرح صيانت از حقوق كاربران 
در فضاي مج��ازي و س��اماندهي پيام رس��ان هاي 
اجتماعي بر اس��اس اصل ۸۵ قانون اساس��ي مورد 
بررس��ي قرار گيرد؛ مجوزي كه بايد طرح صيانت در 
كميس��يون مشتركي بررسي مي ش��د و مصوباتش 
همان مصوب��ه صحن علني تلقي و مس��تقيم براي 
بررسي و ارايه نظر به شوراي نگهبان ارسال مي شد. 
اما اينگونه نش��د و درنهايت طرح صيانت از اصل ۸۵ 
هم خارج ش��د. طي اين م��دت بحث هاي زيادي در 
مجلس بين موافقان و مخالفان طرح و در مرحله اي 
نيز مركز پژوهش ها وارد عمل شد و نهايتا، خبرها از 
كنار گذاشتن طرح صيانت حكايت داشت و به همين 
دليل ، س��كوتي رس��انه اي درباره اين طرح جنجال 
برانگيز ايجاد ش��د؛ اما ۱۵ ش��هريور ماه توئيت يك 
كارشناس فناوري اطالعات، مشخص كرد كه شوراي 
عالي فضاي مج��ازي به رياس��ت رييس جمهوري 
بخش مهم��ي از طرح صيانت ي��ا همان »تنظيم گر 
تنظيم گرها« را تصويب و شورايي جديد با اختيارات 
فراوان را مامور اجراي آن كرده است. اعضاي حقوقي 
اين ش��ورا عبارتن��د از: رييس جمه��وري )رييس 
ش��وراي عالي(، رييس مجلس ش��وراي اسالمي، 
رييس قوه قضاييه، رييس س��ازمان صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي ايران، دبير شوراي عالي و رييس 
مرك��ز، وزير ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات، وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي، وزير علوم، تحقيقات و 

فناوري، وزير اطالعات، رييس كميسيون فرهنگي 
مجلس شوراي اس��المي، رييس سازمان تبليغات 
اس��المي، فرمان��ده كل س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران. اعضاي حقيقي براي مدت سه سال انتخاب 
مي ش��وند. به دنبال اين خب��ر، نمايندگان موافق و 
مخالف طرح صيانت هم واكنش نشان دادند. جالل 
رشيدي كوچي، نماينده مجلس كه از مخالفان طرح 
صيانت بود، گفته »طراحان طرح صيانت در شوراي 
عالي فضاي مجازي هم حضور دارند و قاعدتا وقتي 
ديدند كه در مجلس نمي توانند كار را پيش ببرند، 
آن را به ش��وراي عالي فضاي مج��ازي بردند، ولي 
به صورت سيستماتيك و تعريف قانوني نمي توانيم 

اسمش را طرح صيانت بگذاريم.«

   مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي
حق نظارت را از مجلس سلب كرد

غالمرضا نوري قزلجه از اعضاي كميسيون مشترك 
ط��رح و يكي از مخالفان ط��رح صيانت در گفت وگو 
با خب��ر آنالين، درباره اينكه آي��ا مجلس از جزييات 
طرح تصويب شده در ش��وراي عالي فضاي مجازي 
به رياست رييس جمهوري كه بخش مهمي از طرح 
صيانت را تصويب كرد اطالع��ي دارد يا خير؟ گفت 
كه آنها مصوبه خ��ود را احتماال براي رييس مجلس 
مي فرس��تند ولي الزامي ندازند آن را به نمايندگان 
ابالغ كنند، ب��ه ما اعالم نمي كنن��د و نمايندگان به 
صورت عمومي در جريان ق��رار مي گيرند. او معتقد 
است اگر در اين حوزه در مجلس قانونگذاري مي شد 
و مجلس مصوبه داش��ت، مي توانس��ت از استحكام 
بيش��تري برخوردار باش��د. ولي مصوبات ش��وراي 
عالي فضاي مجازي هم بر اس��اس اساس��نامه خود 
و رويه اي كه تاس��يس ش��ده، اجرايي مي شود و اين 
امري معمول اس��ت. در كشور ما مصوبات شوراهاي 
عالي معموال قابل اجرا هستند ولي قطعا به استحكام 
قانون مجلس نيس��تند. نوري در پاسخ به اينكه آيا 
مصوبه جديد منجر به افزايش محدوديت ها خواهد 
شد؟ توضيح داد: اگر در كشور قانوني وضع مي شود 
بهتر است در مجلس وضع شود تا از استحكام و قوام 
بيشتري برخوردار باشد؛ به عبارت ديگر بايد مطابق 
نظر بايد يك مرجع قانونگذاري، قانون وضع ش��ود. 
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، از نظر محتوايي 

سه اشكال جدي دارد:
 ۱- در اين مصوبه نقش دولت كم رنگ شده و دولت 

ديگر در اين حوزه، اكثريت ندارد و در نتيجه يعني 
نظارت مردم كه از طريق نمايندگان آنها در مجلس 
بر هيات وزيران و دولت اعمال مي ش��ود، تقريبا از 

موضوعيت مي افتد و نظارت پذير نيست.
 ۲- اشكال ديگر اين است كه در بعضي جاها با مباحث 
ش��وراي رقابت ذيل اصل ۴۴ و قانون موجود تزاحم 
دارد كه به نظر مي رس��د اين موضوع هم بايد حل و 

فصل شود.
 ۳- تركيب افراد نشان مي دهد نگاه فني در مجموعه 
كمتر و نگاه ها بيش��تر غيرفني اس��ت. الزم است در 
چنين مراجعي نگاه هاي فني و موضوعات محتوايي 
پررنگ تر ديده ش��ود ولي به نظر مي رس��د در اينجا 
موضوعات عمومي خيلي پررنگ تر ديده شده است. 
او همچنين در پاسخ به اينكه آيا آنچه مصوب شده، 
همان صيانت مطلوب طيف��ي از نمايندگان حامي 
طرح است، بيان كرد كه از اركان اصلي طرح صيانت 
همين تنظيم گري و بحث كميسيون بود كه در اينجا 
مصوب كرده اند. اما در طرح صيانت درباره موضوعات 
بعدي يعني پلتفرم ها و سرنوشت آنها، جرم انگاري ها، 
محدودسازي ها، مسدودسازي ها، فيلترينگ و جرايم 
توضيح داده ش��ده كه در طرح مصوب اصال وارد آن 
موضوعات نشده اند و يك چارچوب و ظرفيت كلي با 
اين مصوبه ايجاد شده است. در اين مصوبات مخارج 
را ب��ه صورت خيل��ي كلي آورده اند و به تش��كيالت 
اختياراتي داده اند كه موجب ايجاد يك ظرفيت شده 
و بستگي دارد كه چگونه از آن استفاده شود. طراحان 
و حاميان صيانت، مي توانند همه نقطه نظراتشان را 
با ظرفيت هاي مصوبه شوراي عالي مجازي، پيگيري 
و اجراي��ي كنن��د و ديگر ني��ازي به قان��ون مجلس 
ندارند. ولي م��ا اميدواريم از ظرفيت مصوبه ش��ورا 
ب��راي نظم دادن به فضاي مج��ازي، افزايش امنيت 
كاربران، دسترسي آس��ان، سريع، پرسرعت و ارزان 
قيمت اينترنت كه جزو حقوق اساس��ي مردم است، 

استفاده شود.

   اختيارات كميسيون تنظيم مقررات
فضاي مجازي به روز شد

اين در حالي است كه روز گذشته و با گذشت چندين 
روز از جنجال ه��اي فضاي مج��ازي درباره تصويب 
بي ص��داي طرح صيانت، دبير ش��وراي عالي فضاي 
مجازي گفته كه م��وادي از اختيارات كميس��يون 
عالي تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي به روز 
ش��ده كه ارتباطي ب��ا طرح صيانت مجل��س ندارد. 

سيد ابوالحسن فيروزآبادي با تكذيب تصويب طرح 
صيانت در ش��وراي عالي فضاي مج��ازي در برخي 
رسانه ها گفت: اين شورا به تازگي موادي از اختيارات 
كميس��يون عالي تنظيم مقررات مركز ملي فضاي 
مج��ازي را اصالح كرد و بر اس��اس آن كميس��يون 
تنظيم مق��ررات اختياراتش در چارچوب ش��وراي 
فضاي مجازي تعيين مي شود و اين موضوع ارتباطي 

با طرح موسوم به صيانت ندارد. 
او ادامه داد: بحث اصالح كميسيون توليد و محتوا هم 
در دستور كار اس��ت، چون در اين حوزه هم كسب و 
كار هاي بسيار زيادي در كشور شكل گرفته و بازي ها 
متنوع شده اس��ت، از طرفي شاهد نمايش خانگي با 
تنوع زياد هستيم كه در اين حوزه هم بايد بازنگري 
داش��ته باش��يم؛ متني در اين باره آماده ش��ده و در 
دستور كار قرار گرفته است. رييس مركز ملي فضاي 
مجازي درب��اره اصالحات اين مركز گفت: اين مركز 
سه كميسيون محتوا، امنيت و كميسيون عالي تنظيم 
مق��ررات دارد، كه تعيين اعضاي كميس��يون عالي 
تنظيم مقررات و ماموريت هاي آن در سال ۹۱ نوشته 
ش��ده بود و ساير كميس��يون هاي مركز ملي فضاي 
مجازي هم نياز به بازنگري دارند. دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي با اش��اره به افزاي��ش تعداد كاربران 
فضاي مجازي گفت: با توجه به تنوع زياد موضوعات 
در اين فضا، مثل ه��وش مصنوعي، بالكچين، پلت 
فرم ها و خدماتي در حوزه هاي مختلف پولي، مالي، 
بورس و حمل و نقل، آگه��ي و بازي ها، بايد در آنها 
حقوق شهروندي و حقوق كاربران را حفاظت كنيم. 
فيروزآبادي گفت: كميس��يون تنظيم مقررات در 
بازنگري ص��ورت گرفته قدرت ف��را قانوني ندارد، 
زيرنظر شوراي عالي فضاي مجازي حركت خواهد 
كرد و فقط مي تواند دستورالعمل هايي را ابالغ كند 
كه در چارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي 
باش��د. بگفته دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي، از 
جمله تغييراتي كه در اين بازنگري انجام شده، بحث 
تعداد اعضاي كميس��يون است كه از ۱۷ نفر به ۱۱ 
نفر رسيده و ش��رح وظيفه اين كميسيون در آيين 
نامه قبلي شش بند داشت، كه در آيين نامه جديد 

بيست يك بند تعيين شده است.

   طرح صيانت را به 
شوراي عالي فضاي مجازي سپرديم و تمام شد

در مقابل، محمدصالح ج��وكار نماينده اصولگراي 
يزد به تازگي درباره واگذاري طرح صيانت از مجلس 
به شوراي عالي فضاي مجازي گفته طرح صيانت به 
ش��وراي عالي فضاي مجازي سپرده شد و تمام شد. 
رييس كميس��يون امور داخلي و شورا هاي مجلس 
شوراي اسالمي اظهار كرد كه طرح ديگر در دستور 
كار مجلس نيس��ت و برويد از ش��وراي عالي فضاي 
مجازي سوال بپرس��يد. او درباره انتقادات كاربران 
در فض��اي مجازي نس��بت به اين ط��رح و كاهش 
سرعت اينترنت اظهار كرد: شما به دنبال چه چيزي 
هستيد؟ تصميم اول و آخر در خصوص طرح صيانت 
را ش��وراي عالي فضاي مج��ازي خواهد گرفت. اين 
طرح، يك طرح تمام ش��ده است؛ دنبال چه چيزي 
مي گرديد؟ به قول مع��روف، فالني ُمرد خاكش هم 
كردند شما ديگر به دنبال چه هستيد؟ جوكار خطاب 
به انتقادات مردم گفت: در خبر ها در اين باره به طور 
مفصل توضيح داده شده و مردم مي توانند به اخبار 
مراجعه كنند. درباره سرعت اينترنت هم من خودم 

اعتراض دارم و وزارت ارتباطات بايد فكري بكند. 
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استقالل در فناوري فضايي
به معناي قطع رابطه با دنيا نيست

يك عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه »برقراري ت��وازن و تعادل ميان 
پيش��رفت در صنعت فضايي با اتكا به توان داخل و رفع 
نيازهاي ضروري از خارج وظيفه حاكميت است«، گفت: 
وقتي امروز در حال تامين ظرفيت هاي بسيار در داخل 
كشور هستيم به اين معناست كه اراده كشور، استقالل 
در فناوري فضايي است و اين استقالل نيز به معناي قطع 
رابطه با دنيا نيست. رضا تقي پور در گفت وگو با ايسنا با 
اشاره به برنامه ريزي هاي كشور در زمينه فعاليت هاي 
فضايي اظهار ك��رد: در حوزه فعاليت ه��اي فضايي دو 
موضوع مختلف وج��ود دارد؛ يكي موض��وع فناوري و 
تكنولوژي هاي داخلي است كه ما يك برنامه مشخص 
ب��راي آن داريم و به دنبال توس��عه آن و دس��تيابي به 
خودكفايي هستيم و حتي به دنبال آن هستيم تا امكان 
صادرات اين خدمات را به كشورهاي ديگر فراهم كنيم. 
وي افزود: موضوع و مح��ور ديگر فعاليت هاي فضايي 
كاربردهاي خدمات فضايي اس��ت. مانند هر حوزه اي 
ممكن است ما از يك درصد تا صد درصد يك تكنولوژي 
را در داخل كشور خود داشته باشيم؛ اين عضو كميسيون 
صنايع مجلس با اشاره به پرتاب ماهواره خيام و مشاركت 
ايران و روس��يه در ساخت و پرتاب آن گفت: در موضوع 
ماهواره خيام بيشتر هدف توسعه كاربردها بود و بر آن 
اساس، اين روش كار مشترك با خارجي ها انتخاب شد. به 
تعبير روشن تر ممكن بود و هست كه اگر ما هدف گذاري 
كنيم، ۵ يا ۱۰ سال ديگر بتوانيم خودمان اين ماهواره را 
توليد كنيم ولي االن وقت انتخاب بين اين است كه امروز 
اين ماهواره را بخريم و كارمان را راه بيندازيم چون كاربرد 
آن براي ما مهم است و نمي توانيم صبر كنيم تا خودمان 
توليد كنيم يا اينكه صبر كنيم. تقي پور تاكيد كرد: امروز 
شاهد توسعه تكنولوژي فضايي در كشور هستيم و حتي 
در بخش خصوصي نيز توانمندي هاي بااليي وجود دارد. 
تقي پور با تاكيد بر اينكه برق��راري توازن و تعادل ميان 
پيش��رفت در صنعت فضايي با اتكا به توان داخل و رفع 
نيازهاي ضروري از خارج وظيفه حاكميت است، اظهار 
كرد: از سال ۸۷ كه در سازمان فضايي بودم ما برنامه ۱۰ 
ساله را تدوين كرديم كه طبيعتًا االن زمان آن به پايان 
رسيده و برنامه ۱۰ ساله دوم فضايي كشور تدوين شده 
است؛ قطعًا اين هماهنگي، توازن و تعادل در اين برنامه 
ديده شده است. وي خاطرنشان كرد: ممنوعيت كامل 
واردات و خريد در حوزه فضايي ما را از دنيا جدا مي كند 
و از تبادل دانش و فناوري با دنيا عقب مي مانيم در عين 
حال نيز نبايد مانند كشورهايي كه اعتقادي به صنعت 
داخلي ندارد و فقط به دنبال خريد هستند، عمل كنيم. 
اين نماينده مجلس تصريح ك��رد: وقتي امروز در حال 
تامين ظرفيت هاي بس��يار در داخل كشور هستيم به 
اين معناست كه اراده كشور، استقالل در فناوري فضايي 
است و اين استقالل نيز به معناي قطع رابطه با دنيا نيست.

حمالت سايبري APT به 
زيرساخت هاي صنعتي ۴ كشور

ايرنا| كارخانه هاي صنعتي، موسس��ات تحقيقاتي، 
س��ازمان هاي دولتي، وزارتخانه ه��ا، صنايع دفاعي 
و ادارات كش��ورهاي ب��الروس، روس��يه، اوكراين و 
 APT افغانستان، هدف حمالت هدفمند سايبري از نوع
قرار گرفته اند. به گزارش ايرنا، س��رقت مس��تندات و 
فايل هاي مهم سازماني از مهم ترين كارهاي مهاجمان 
در سيستم هاي آلوده ناشي از اين حمالت است. اين 
حم��الت از ژانويه ۲۰۲۲ در جهان شناسايي ش��ده و 
تاكنون ده ها شركت هدف مهاجمان قرار گرفته است. 
روش اصلي نفوذ مهاجمان در اين حمالت، ارس��ال 
ايميل هاي فيشينگ هدفمند به قربانبان است، اين 
ايميل ها كه با دقت و حساسيت بااليي ايجاد شده اند، 
در برخي از موارد، حاوي اطالعات و داده هايي هستند 
كه مختص همان س��ازمان و حوزه كاري است و اين 
اطالعات در دسترس عموم نيست؛ اين امر، بيانگر آن 
اس��ت كه مهاجمان، مراحل قبل از حمله و به دست 
آوردن اطالعات را به خوبي انجام داده اند. ممكن است 
اي��ن اطالعات در حمالت قبلي به همان س��ازمان يا 
كاركنان آن يا ساير سازمان ها يا افراد مرتبط با سازمان 
قرباني به دس��ت آمده باش��د. در اين ايميل ها، فايل 
مايكروسافت مخربي وجود دارد كه كد مخرب موجود 
در آن، با سوءاستفاده از نوعي آسيب پذيري، مهاجم را 
قادر مي سازد تا بدون هيچ گونه فعاليت اضافي كاربر، 
كد دلخواه خود را اجرا كند. بررسي ها نشان مي دهد، در 
حمالت سري اول از بدافزار PortDoor استفاده شده 
است و در سري جديد حمالت، مهاجمان از شش در 
پشتي متفاوت به طور هم زمان استفاده كرده اند كه اين 
بدافزارها عمليات مرتبط با كنترل سيستم هاي آلوده و 
جمع آوري داده هاي محرمانه و ارسال آن به سرورهاي 
C&C را انجام مي دهند. مهاجم پس از آلوده س��ازي 
سيستم اوليه، فرآيند آلوده سازي ساير سيستم ها را 
دنبال مي كند و در طول اين عمليات، از تكنيك هاي 
گوناگوني استفاده مي كند تا آنتي ويروس ها، نتوانند 

ابزارهاي حمله سايبري را شناسايي كنند. 

حجم باتري هاي آيفون ۱۴ 
فاش شد

در گزارش��ي جدي��د حجم دقيق باتري هاي س��ري 
آيفون ۱۴ مش��خص شد. طبق اين گزارش بيشترين 
عمر ش��ارژ به آيفون ۱۴ پرومكس ب��ا باتري ۴۳۲۳ 
ميل��ي آمپري تعل��ق دارد. به گزارش مه��ر به نقل از 
گيزموچاينا، اپل در مراس��م رونمايي از سري آيفون 
۱۴ مانند نسخه هاي پيش��ين اين دستگاه ظرفيت 
باتري را اعالم نكرد. حتي در فهرس��ت رسمي آيفون 
۱۴، ۱۴ پالس، ۱۴ پرو و ۱۴ پرومكس در وب س��ايت 
اپل اندازه دقيق باتري ها مشخص نشده و فقط نوشته 
شده س��ري آيفون ۱۴ باتري با »عمر شارژ تمام روز« 
ارايه مي كند. اكنون گزارشي جديد حجم باتري هر ۴ 
مدل آيفون جديد را فاش كرده است. وب سايت»مك 
رومرز« حجم باتري اين س��ري را از يك مخزن داده 
رگوالتوري چين به دست آورده است. براساس گزارش 
مذكور آيفون ۱۴ با بات��ري ۳۲۷۹ ميلي آمپري، ۱۴ 
پالس با۴۳۲۵ ميلي آمپر، ۱۴ پرو با ۳۲۰۰ميلي آمپر 
و ۱۴ پرومكس ب��ا ۴۳۲۳ ميلي آمپري به بازار عرضه 
مي شوند. اين درحالي است كه آيفون ۱۳ ميني باتري 
۲۴۰۶ ميلي آمپري، آيف��ون ۱۳باتري ۳۲۲۷ ميلي 
آمپري، ۱۳ پرو ۳۰۵۹ميل��ي آمپري و ۱۳ پرومكس 
۴۳۵۲ ميلي آمپري داش��ت. آيفون ۱۴ پالس داراي 
بزرگ ترين باتري نصب شده در اين سري موبايل است. 
طبق فهرست موجود آيفون ۱۴ پرومكس كه حجم 
باتري آن با مدل پالس تقريبا يكسان است، عمر شارژ 
طوالني تري دارد. شايد دليل اين امر آن باشد كه مدل 
پرو داراي نمايشگر ProMotion است كه از رفرش 

ريت ۱۰تا ۱۲۰ هرتز پشتيباني مي كند.

مركزمليفضايمجازي:اختياراتكميسيونعاليتنظيممقرراتبهروزشدهوارتباطيباطرحصيانتندارد

شورايعاليزيربارتصويبصيانتنميرود

آگهی مناقصه عمومی
شماره مناقصه 57۴20 شركت ملي گاز ايران

شركت گاز استان مازندران
)سهامي خاص(

 شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . 
 WWW.SETADIRAN.IR کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

نوبت دوم

شناسه آگهي : ۱3778۴۱

شرح مختصر کار : 
1- محل تامین اعتبار : منابع داخلی / سایر منابع

ـ   مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری 2- نوع تضمین فرایند ارجاع کار : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه
3-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1401/06/28 می باشد .
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/30

6-  مهلت زمانی ارائه پیشـنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 1401/07/09  ضمنا"اصل تضمین شـرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه 
حراست گردد .

7- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز سه شنبه  تاریخ 1401/07/12
8-مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.

9-شرایط متقاضی :
-  داشتن گواهی صالحیت در رشته ابنیه یا راه و ترابری برای ردیف 1 ورشته تاسیسات و تجهیزات برای بقیه مناقصات از سازمان بر نامه و بودجه با ظرفیت آزاد و مجاز

-  داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما
-  داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی

  http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت  -
-  ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 99/12/29و یا 1400/12/29 برای پیشنهادهای باالی  10برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش 

ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی.
-  » حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها برای ردیف یک به هر تعداد و برای بقیه مناقصات  سه مناقصه گر می باشد « )مالک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد(.

-  قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)در صورتی که کاال مشابه تولید داخل دارد(
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند » 9« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ،  می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه  نمایند .

-  شرکت کنندگان در مناقصه، می بایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطالع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می 
باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

-   به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.
  http : // iets.mporg.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشـور به آدرس www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شـرکت گاز استان مازندران به آدرس  -

مراجعه نمایید .
-  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

-  مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021 
-  دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

مبلغ برآوردمبلغ تضمینشماره در سامانهموضوع مناقصهرديف

تهیه مصالح ، حمل و احداث ديوار گابیونی بهمراه زهکش جهت تثبیت لغزش و ايمن نمودن لوله گاز واقع در 1
2001091578000129585.144.00011.702.875.877روستای ياندشت سه هزار تنکابن – تجديد مناقصه

20010915780001301.928.000.00038.543.172.626ساخت ونصب 500 عدد علمک پراکنده و 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان آمل 2

20010915780001311.739.000.00034.771.893.422ساخت و نصب 500 عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 4000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان آمل3

20010915780001322.181.000.00043.606.152.094ساخت و نصب 600  عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 6000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان بابلسر4

ش�ركت س�هامي آب منطقه اي اصفه�ان در نظ�ر دارد مناقصه عمومي 
يك مرحل�ه اي همزمان با ارزيابي فش�رده تهیه، نصب و اجراي سیس�تم 
نظارت تصويري سد زاينده رود و سد تنظیمي خود را بر اساس جدول زير 
به انجام رساند، لذا خواهشمند است از تاريخ درج آگهي نسبت به دريافت 
اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( قسمت 
مناقصات به آدرس WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمايند. شايان ذكر 

است دريافت اسناد مناقصه صرفا از طريقه سامانه ستاد انجام مي پذيرد.

روابط عمومي شركت آب منطقه اي اصفهان

 فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
همزمان با ارزيابي فشرده
آگهي شركت در مناقصه

شماره مناقصه در شرح مناقصهرديف
سامانه ستاد

1
تهیه، نصب و اجراي سیستم 

نظارت تصويري سد زاينده رود 
و سد تنظیمي

2001001205000040

آدرس: اصفهان، روبروي پل خواجو، ابتداي بلوار آئینه خانه، شركت آب 
منطقه اي اصفهان، امور تداركات و خدمات پشتیباني

تلفن تماس: 36615360)031( داخلي 2196 دورنگار: 36611128)031(
WWW.ESRW.IR :آدرس سايت

شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان

نوبت دوم

شناسه آگهي : ۱37878۱

جمهوری اسالم ايران
سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
) سرعت زياد، نشانه برابری و قدرت نيست بلکه استقبال از خطر است (

نوبت اول

آگهی ) تجديد اول ( مناقصه عمومی يک مرحله ای همراه با ارزيابی کیفی فشرده ) چاپ: در دو نوبت به شماره 2001001111000059 (
  کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

  موضوع تجديد اول مناقصه : پروژه تعمیر ولکه گیری و روکش محورهای مختلف مواصالتی )شريانی،محلی و جمع کننده ( شهرستان اسالم آباد 
غرب سال 1401

  مدت اجرا: 18 ماه شمسی.
  مبلغ برآورد: 497.165.229.067  ريال 

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  15.943.305.000  ريال 
تاريخ درج در سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه مورخ 1401/06/22 می باشد.

  شرايط مناقصه گر : کلیه شرکت کنندگان می بايستی دارای گواهینامه حداقل پايه 4 راه و ترابری از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشند.
   مهلت دريافت اسناد :  متقاضیان می توانند حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 1401/06/24  ساعت 11:00 جهت دريافت اسنادمناقصه به نشانی سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند. ) الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی،مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.(
   مهلت تحويل اسناد تکمیل شده : تا روز پنجشنبه مورخ 1401/07/07  ساعت 11:00  جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیک دولت 

)ستاد( مراجعه نمايند.
  تاريخ بازگشايی پاکات : ساعت 12  ظهر  روز پنج شنبه   مورخ  1401/07/07

  اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات وارائه پاکت الف ) ضمنانتنامه شرکت در مناقصه : کرمانشاه – بلوار بنت الهدی صدر – 
روبروی فرمانداری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان کرمانشاه – طبقه هم کف – دبیرخانه – تلفن: 083-38249912-14

  اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضويت درسامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای
اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای

 استان کرمانشاه

سند کمپانی خودرو سواری پژو 206 هاچ بک -  مدل 1395 - رنگ 
س�فید روغنی ش�ماره موتور: 165A0037144 شماره شاسی 
MAAP03EEGJ802107 ش�ماره پالک:  256ط47  -  ايران19 
متعلق به آق�ای وحید ملک زاده فرزند حمیدرضا به ش�ماره ملی 

3240508516 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320



تعادل |
تازه ترين اخبار از تبادالت تجاري ايران به كشورهاي 
همسايه حاكي از اين اس��ت كه در پنج ماه گذشته از 
سال 1401، ايران 2 ميليارد و 961 ميليون دالر كاال 
به عراق صادر كرده كه اين رقم نسبت به عملكرد سال 
گذشته 6 درصد كاهش را نشان مي دهد. تحليل آمار 
تجارت در دو ماه اخير، گوياي اين اس��ت كه صادرات 
به عراق كاهشي بوده اما كاهش صادرات به اين كشور 
در ۵ ماهه نس��بت به 4 ماهه ابتداي سال كمتر بوده 
است. از سوي ديگر، بررسي 100 قلم كاالي صادراتي 
به عراق نش��ان مي دهد، در ص��ادرات 20 قلم كاال به 
عراق با كاهش مواجه بوديم؛ اما صادرات ۸0 قلم ديگر 
از كاالهاي مورد بررسي افزايشي بوده است. به گفته 
يكي از مسووالن سازمان توسعه تجارت، عمده دليل 
كاهش صادرات به عراق به كاهش صادرات گاز و بنزين 
مربوط مي شود. به طوري كه بنابر آمارها، صادرات گاز 
به عراق 60 درصد و صادرات بنزين به عراق ۸0 درصد 
كاهشي بوده است. به گفته خود متوليان دولتي، يكي 
از مش��كالت صادراتي به عراق، مساله بازگشت ارز از 
عراق به دليل تحريم ها است. از اين رو، صادركنندگان 
به س��ختي ارز صادراتي خود را آن هم با روش هايي 
غير بانك��ي وارد مي كنند. بنابراين دس��تگاه ها بايد 
كمك كنند تا از س��از وكارهاي غي��ر بانكي بتوانيم 
بهتر استفاده كنيم. مش��كل ديگر صادرات به عراق 
مربوط به حمل كاال به اين كشور است. در اين زمينه 
چالش ه��اي زيادي وج��ود دارد و اغل��ب كاالهاي 
صادراتي در پايانه ها تخليه و بارگيري مجدد مي شود. 

  آمار تجارت با همسايه
براساس آمار اعالم ش��ده از سوي اتاق بازرگاني ايران 
در پنج ماه نخست س��ال جاري ميزان تجارت ايران 
با كشورهاي همسايه نسبت به پنج ماه نخست سال 
گذشته، 24 درصد رشد كرده است. در بين كشورهاي 
همسايه، عراق نخستين كشور در بين مقاصد صادراتي 

و هفتمين كشور در بين مبادي وارداتي است.
تازه ترين اخبار از تبادالت تجاري ايران به كشورهاي 
همسايه مي گويد در پنج ماه گذشته از سال 1401، 
ايران ۸ ميليون و 6۵۵ هزار تن كاال به ارزش 2 ميليارد 
و 961 ميليون دالر به عراق صادر كرده است. هرچند 
اين رقم نسبت به عملكرد سال گذشته 6 درصد كاهش 
را نش��ان مي دهد، اما عراق هنوز نخس��تين كشور از 
كشورهاي همسايه در بين مقاصد صادراتي كاالهاي 
ايراني است. همچنين ايران در پنج ماه نخست سال 
1401در مجموع ۵4 هزارتن كاال به ارزش 74 ميليون 
دالر از عراق به ايران وارد كرده كه نسبت به آمار سال 

گذشته، ۵۸ درصد كاهش را نشان مي دهد.
از طرفي، مقايس��ه صادرات ايران به ع��راق و حضور 
رقيبي مانند تركيه بيانگر آن اس��ت كه ايران در اين 
مثلث تجاري ايران - عراق جاي خود را به تركيه داده 
است. براساس آمار صادرات ايران به عراق در اواخر دهه 
90 به بيش از 9 ميليارد دالر رسيده بود كه در مقايسه 
با صادرات 20 ميليارد دالري مبادالت تجارت تركيه 
به عراق در س��ال 2020 اين رقم از عقب ماندگي 10 

ميليارد دالري صادرات ايران به عراق حكايت دارد.
بررسي مبادالت تجاري ايران و عراق در 2 دهه گذشته 
نيز نش��ان مي دهد، ايران در پايان دهه 90 بيش از 9 
ميليارد دالر كاال به عراق صادر كرده است. همچنين 
در س��ال 1400، ركورد وزني صادرات كاالي ايراني 
به عراق با ارس��ال 30 ميليون تن كاال به اين كش��ور 
شكسته ش��ده است. به گفته مس��ووالن در گمرك 

ايران، براي نخستين بار رقم صادرات كاالي ايراني به 
عراق در س��ال 13۸4 از يك ميليارد دالر عبور كرده 
است. همچنين در سال 13۸۸، ايران 4 ميليارد و ۵60 
ميليون دالر كاال به عراق صادر كرده اس��ت. سومين 
ركوردزني در تبادالت تجاري 2 كشور در سال 1391 
و با عبور ارزش كاالي صادرات��ي ايران از 6 ميليارد و 
337 ميليون دالر ثبت شده است. طي ماه هاي اخير 
تجارت و فعاالن اقتصادي مرتبط با عراق بارها نسبت 
به از دس��ت دادن دادن اين بازار صادراتي و كم رنگ 

شدن حضور تجار ايراني در اين بازار هشدار دادند. 

  افت صادرات گاز و بنزين به عراق 
در همين راستا، روز گذشته روابط تجاري ايران و عراق 
و علل كاهش صادرات ايران به بازارهاي اين كش��ور 
در نشست ش��وراي سياست گذاري توسعه همكاري 

اقتصادي ايران و عراق، مورد واكاوي قرار گرفت. 
به گزارش »مهر«، فرزاد پيلتن، سرپرست دفتر غرب 
آسياي سازمان توسعه تجارت در اين نشست كه در اتاق 
بازرگاني تهران برگزار شد اظهار كرد: بر اساس آمار در 
دو ماه اخير، صادرات به عراق كاهشي بوده اما كاهش 
صادرات ما به عراق در ۵ ماهه نسبت به 4 ماهه ابتداي 
سال كمتر بوده است. همچنين بررسي 100 قلم كاالي 
صادراتي به عراق نشان مي دهد كه در صادرات 20 قلم 
كاال به عراق با كاهش مواجه بوديم اما صادرات ۸0 قلم 

ديگر از كاالهاي مورد بررسي افزايشي بوده است.
سرپرست دفتر غرب آسياي سازمان توسعه تجارت 
افزود: عمده دليل كاهش صادرات به عراق به كاهش 
صادرات گاز و بنزين مربوط مي شود، به طوري كه در 
صادرات گاز به عراق 60 درصد و در صادرات بنزين به 
عراق ۸0 درصد كاهش داشته ايم بنابراين اگر صادرات 
گاز مجدد به عراق از سرگرفته شود صادرات ما مجدداً به 
اين كشور افزايشي خواهد بود بنابراين دغدغه كاهش 

صادرات برطرف مي شود. 
وي ادامه داد: اما دغدغه اصلي صادركنندگان ما حتمًا 
وجود دارد؛ زيرا به غير ازكاهش صادرات گاز و بنزين 

در 1۸قلم كاالي ديگر نيز كاهش صادرات داشته ايم 
كه باي��د مورد توجه ق��رار گيرد.  پيلتن ب��ه برخي از 
مشكالت صادراتي به عراق اشاره كرد وگفت: بعضي از 
مشكالت صادراتي ما به عراق عام است كه يكي از آنها 
مساله بازگشت ارز از عراق است كه به دليل تحريم با 
چالش مواجه هستيم وصادركنندگان ما به سختي ارز 
صادراتي خ��ود را آن هم با روش هايي غير بانكي وارد 
مي كنند. بنابراين دستگاه ها بايد كمك كنند تا از ساز 
وكارهاي غير بانكي بتوانيم بهتر استفاده كنيم.  وي 
اضافه كرد: مشكل ديگر صادرات ما به عراق مربوط به 
حمل كاال به اين كشور است. در اين زمينه چالش هاي 
زيادي وج��ود دارد و اغلب كااله��اي صادراتي ما در 

پايانه ها تخليه و بارگيري مجدد مي شود.
سرپرست دفتر غرب آسياي سازمان توسعه تجارت 
ايران يادآور شد: باتوجه به اينكه يكي از اهداف دولت 
س��يزدهم تمركز تجارت با كشورهاي همسايه است 
بنابراين بايد مش��كالت را حل كرد؛ ضمن اينكه حل 
برخي از مشكالت سخت است زيرا ۵0 درصد حل اين 
مشكالت در حوزه اختيارات نهادهاي دولتي است و 

۵0 درصد مربوط به كشور عراق مي شود.

   پيش بيني تجارت 10ميليارد دالري با عراق 
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق، اظهار كرد: 
ديپلماس��ي اقتصادي در همه حوزه هاي حاكميتي 
نقش محوري دارد اما ما اهميت��ي براي اين موضوع 
قائل نيستيم؛ در واقع ديپلماسي اقتصادي در كشور به 
گونه اي نيست كه آثار مورد انتظار از آن حاصل شود، 
در حالي كه با س��امان يافتن اين حوزه مي توان اثرات 

بي بديل آن را در همه بخش هاي كشور ديد.
يحيي آل اسحاق، افزود: يكي از مسائلي كه در عمده 
كش��ورهاي دنيا مخصوصًا كش��ورهاي توسعه يافته 
مراعات مي شود هماهنگي و هم جهتي در ديپلماسي 
اقتصادي اس��ت، در حالي كه يك��ي از نگراني هاي ما 

تشتت آرا در حوزه ديپلماسي اقتصادي است.
وي تاكيد كرد: نكته حائز اهميت اين اس��ت كه يك 

نهاد بايد در رابطه با ديپلماسي اقتصادي پيگيري هاي 
الزم را انج��ام دهد تا از اين طريق تش��تت آرا در نظام 
ديپلماس��ي اقتصادي جلوگيري كند. وي با اشاره به 
روابط ايران و عراق، اظهار كرد: رابطه دو كش��ور ايران 
و عراق اس��تراتژيك است. اقتصاد، امنيت، تهديدها و 
فرصت هاي ما كاماًل به هم مرتبط بوده و نخ تس��بيح 
توسعه همه جانبه روابط ايران و عراق مسائل اقتصادي 
اس��ت. رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و عراق 
اف��زود: موضوع اقتص��اد در روابط اي��ران و عراق بايد 
محوري باشد و خوشبختانه اين مساله را مسووالن دو 
كش��ور پذيرفته اند به طوري كه هدف گذاري تجارت 
20 ميليارد دالري انجام ش��ده كه اين مس��اله قابل 
عملياتي شدن است. آل اس��حاق گفت: همچنين با 
توجه به وضعيت تجاري دو كشور امسال تجارت ايران 
و عراق به 10 ميليارد دالر مي رسد و نوسانات اخير در 
تجارت دو كشور نگران كننده نيست. وي در رابطه با 
تجارت با اقليم كردستان هم تاكيد كرد كه رابطه ما با 
اقليم كردستان عراق هميش��ه تقويت شده و زمينه 
فعاليت بيشتر هم مي تواند باشد. در ادامه اين نشست 
موس��ي طباطبايي رييس اداره خلي��ج فارس وزارت 
امور خارجه گفت: نفوذ جمهوري اس��المي در عراق 
باوجود تالش هايي كه در اين زمينه انجام مي ش��ود 
از بين نرفته است و ما حتي تالش كرديم كه اين نفوذ 
را تقويت كنيم. وي با اشاره به خاطره اي كه با يكي از 
سفراي انگليسي داشت، افزود: يك سفير انگليسي به 
من گفت كه ما اجازه نمي دهيم كه همه اقتصاد عراق به 
دست شما بيفتد. طباطبايي نقش بخش خصوصي در 
پررنگ تر كردن روابط ايران و عراق را پررنگ دانست و 
افزود: تالش داريم ديپلمات ها و سفراي را به كشورهاي 
همس��ايه اعزام كنيم كه دغدغه اقتصادي هم داشته 
باشند. وي با بيان اينكه ايران از بصره غافل شده است، 
تصريح كرد: امريكايي ها و بعثي ها اجازه نفود ما را در 
بصره نمي دهند اين در حالي اس��ت كه س��اكن اين 
شهر به كاالهاي ايراني عالقه زيادي دارند و كاالهاي 

ايراني مورد نياز را از ديگر شهرها تهيه مي كنند.
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سرهنگنجفيرييسبازرسيفرماندهي
نيرويانتظامياستانچهارمحالوبختياري: 
هر اقدامي كه به اعتماد عمومي 

ضربه بزند يك نوع فساد است
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني ش��وراي اسالمي 
اس��تان چهارمحال و بختياري، س��رهنگ نجفي 
رييس بازرسي فرماندهي نيروي انتظامي استان 
چهارمحال و بختياري، در جلسه كارگاه آموزشي 
اعضاي ش��وراي اس��المي ش��هرها و روستاهاي 
شهرس��تان اردل، با اش��اره به اينكه ه��ر ارگان و 
نهاد بدون اس��تفاده از مشاركت مردم خصوصا در 
زمينه برق��راري امنيت در جامعه موفق نيس��ت، 
خاطرنشان كرد: شخص محور نباشيد، اگر منيت 
را كنار بگذاريد كارها درست مي شود. ما بايد با دل 
و جان براي م��ردم كار كنيم كه برآمد آن خدمت 
خالصانه به مردم است و الزمه آن استفاده از قانون 
و انسان هاي نيكو اس��ت لذا براي خدمت به مردم 
كوش��ش، آسان س��ازي اجتماعي و نوع دوستي 
الزم است و آن چيزي كه به اعتماد عمومي ضربه 
مي زند فساد اس��ت بر همين اساس خروجي كار 
ما و خدمت به مردم حائز اهميت است پس سعي 
كنيد نردباني باشيد براي مردم در راستاي اعتالي 
مسائل آموزشي، سالمت، خوداشتغالي، اعتماد به 
جوانان و ... سرهنگ نجفي با اشاره به لزوم تسلط 
اعضاي ش��وراهاي اسالمي ش��هرها و روستاها به 
قوانين و مقررات، تصريح كرد: برخي آداب و رسوم 
و فرهنگ هاي نادرس��ت از جمله استفاده از مواد 
مخدر در برخي محافل بايد كنار گذاش��ته شود از 
شوراها انتظار مي رود نسبت به اين مسائل بي خيال 
نباشند و تا مي توانند مبارزه با مصرف مواد مخدر را 
مدنظر قرار دهند. وي يادآور شد: انتقاد از پليس را 
بصورت شبانه روزي با 197 تماس بگيريد و اعالم 
كنيد تا شكايت ها و درخواست هاي شما را پيگيري 
نماييم و از ظرفيت شوراي معتمد پليس در شهرها 
و روستايتان استفاده كنيد. سرهنگ نجفي با اشاره 
به اينكه هر اقدامي كه به اعتماد عمومي ضربه بزند 
يك نوع فساد اس��ت، تاكيد كرد: اعتماد عمومي 
را در جامعه ايج��اد كنيد و مواظ��ب بي اعتنايي 
مدني باشيد و زمينه مش��اركت مردم در فعاليت 

با نهادهاي اجتماعي و فرهنگي را فراهم نماييد.

صادرات لوازم التحرير ايراني
به كشورهاي همسايه

رييس انجمن توليدكنندگان نوشت افزار با بيان 
اينكه در حال حاضر فق��ط واردات مداد ممنوع 
اس��ت، از صادرات برخ��ي از اقالم مث��ل مداد، 
خودكار، پاك كن و دفتر به كشورهاي همسايه و 

بعضا كشورهاي اروپايي خبر داد.
محمود رض��ا صنعتگر در گفت وگو با ايس��نا، از 
افزايش توليد لوازم التحرير در سال جاري نسبت 
به سال هاي قبل و زمان كرونا به دليل بازگشايي 
م��دارس خب��ر داد و گفت: برخ��ي از واحدهاي 
توليدي دو يا س��ه ش��يفت فعالي��ت مي كنند تا 
بتوانند بازار را تامين كنند؛ بنابراين كس��ري در 

بازار وجود ندارد.
وي همچنين درباره افزايش قيمت لوازم التحرير 
در س��ال جاري گفت: قيمت ها در سال جاري ۵ 
تا 30 درصد افزايش يافته اس��ت. البته اگر قرار 
بود بهاي تمام ش��ده مالك باشد، افزايش قيمت 

بيش از اين بود.
رييس انجم��ن توليدكنندگان نوش��ت افزار در 
پاسخ به س��والي درباره ممنوعيت واردات لوازم 
تحرير، گفت: در ح��ال حاضر فقط واردات مداد 
ممنوع اس��ت و س��اير لوازم التحرير ممنوعيت 
واردات ندارد، اما با توجه به مديريت منابع ارزي، 

ثبت سفارش آنها محدود است.
به گفت��ه وي تولي��د برخي از اق��الم مثل مداد، 
خودكار، پاك كن و دفتر بيش از نياز كشور است 
و بخشي از اين محصوالت به كشورهاي همسايه 
و بعضا كشورهاي اروپايي هم صادر مي شود كه 

البته رقم چندان بااليي نيست.
صنعتكار در پاسخ به س��والي درباره ممنوعيت 
واردات ماژي��ك گف��ت: واردات ماژيك ممنوع 
نيست، اما محدوديت دارد. سياست كالن كشور 
مي گويد كاالهايي كه تولي��د داخل دارند نبايد 

وارد شود.
در حال حاضر توليد كنندگان به اندازه نياز كشور 
توان توليد ماژيك را دارند و كسري در بازار وجود 
ندارد، مگر در زمينه اقالم فانتزي كه آن هم جزو 

ضروريات نيست.
اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه رييس 
اتحادي��ه فروش��ندگان نوش��ت اف��زار و ل��وازم 
مهندس��ي اخيرا گفته بود توليد انواع ماژيك به 
اندازه نياز كشور نيست و ممنوعيت واردات اين 

محصول در بازار مشكل ساز شده است.
وي در ادامه به دو مش��كل توليد كنندگان اشاره 
كرد و گفت: مشكل اول افزايش نرخ پايه حقوق 
گمركي از 4200 تومان به 26 هزار تومان است 
اما حقوق و عوارض از پنج درصد به چهار درصد 

كاهش يافته است. 
كاهش اين ميران به يك درصد مي تواند بخشي 
از مشكالت را حل كند اما اگر همين قانون ادامه 
پيدا كند، در آين��ده افزايش قيمت عوارض مواد 
اوليه بي��ن 7 تا 10 درص��د روي محصول نهايي 
اثر خواهد گذاش��ت. در حال حاضر بسته به نوع 
محصول، 1۵ تا 2۵ درصد مواد اوليه لوازم التحرير 

وارداتي است.
ريي��س انجم��ن توليدكنن��دگان نوش��ت افزار 
مش��كل دوم را نحوه پرداخ��ت ماليات بر ارزش 
افزوده دانست و گفت: توليد كننده بايد 9 درصد 
ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كند كه در اصل 
اي��ن مبلغ باي��د از مصرف كننده دريافت ش��ود 
اما توزيع كنندگان اين مبل��غ را به توليدكننده 

پرداخت نمي كنند.
از ط��رف ديگ��ر آنه��ا مش��خصات خ��ود را نيز به 
توليدكنندگان اعالم نمي كنن��د و بنابراين امكان 
صدور فاكتور رس��مي وجود ندارد؛ به همين دليل 
توليد كنندگان از سوي اداره ماليات جريمه مي شوند 

و حدود 10 درصد هم مضاعف پرداخت مي كنند.

فروش مرزي منطقه كردستان 
افزايش 202 درصدي واريزي به 
خزانه دولت را در برداشته است 

در راس��تاي نظارت ب��ر فرآيند كنت��رل و پايش 
كاميون هاي ترانشيپي و پايش عملكرد كنترلي 
 كاركنان ش��اغل در جايگاه مرزي، مدير شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان از 
 بازارچه مرزي سيرانبند بانه بازيد كرد.  به گزارش 
روابط عمومي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي منطقه كردس��تان، جهانبخ��ش  نوكاني 
اس��تفاده از خدمات الكترونيك، س��امانه فروش 
مرزي، س��اماندهي نيروه��اي كنترلي  متصدي 
كنترل باك كاميونه��اي ورودي به بازارچه و.... را 
در جهت تسهيل صادرات و جلوگيري  ازقاچاق و 
عرضه خارج از ش��بكه فرآورده هاي نفتي عنوان 
نمود. نوكاني با اشاره به افزايش تردد كاميون هاي 
ترانش��يپي عراقي و رون��ق كس��ب و كار در اين 
 بازارچه بر آماده نمودن زيرساخت هاي الزم جهت 
ارايه خدمات مطل��وب به رانندگان تاكيد و  افزود: 
از ابتداي س��ال جاري تاپايان م��رداد ماه از محل 
فروش جايگاه هاي مرزي استان و پايش  و كنترل 
فروش در باك بي��ش از  176  ميلي��ارد تومان به 
خزانه دولت واريز شده است كه اين  ميزان نسبت 
به مدت مشابه سال قبل با افزايش 202 درصدي 
همراه بوده اس��ت.  اين مقام مس��وول استقرار دو 
باب جايگاه س��يارعرضه نفتگاز در بازارچه جهت 
تحويل سوخت  به كاميون هاي عراقي ورودي به 
بازارچه سيرانبند را در همين راستا عنوان و اظهار 
داشت:  اقدامات عملياتي و كنترلي صورت گرفته 
در مرز سيرانبند در راستاي جلوگيري از قاچاق 
 فرآورده، و ايجاد درآمد براي كشور موثر مي باشد.

استقرار جايگاه سيار
عرضه سوخت در مسير زوار 

اربعين در مرز باشماق مريوان
مدير ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده ه��اي نفتي 
منطقه كردس��تان از آمادگي كام��ل اين منطقه 
براي  سوخت رس��اني به ناوگان حمل و نقل و زوار 
كربالي معل��ي در ايام اربعين خبر داد.  به گزارش 
روابط عمومي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه كردستان، جهانبخش نوكاني با بيان 
اين مطلب افزود: به منظور رفاه حال زوار اربعين 
و تسهيل در امر سوخت رس��اني به وسايل نقليه 
و خدمات رسان , جايگاه س��يار عرضه سوخت با 
ظرفيت 19 هزار ليتر جهت اتوبوس ها، كاروان هاي 
حامل زوار و همچنين كاميون هاي خدمات رسان 
به موكب هاي مستقر در مرز باشماق مريوان مستقر 
ش��د. نوكاني افزود: باتوجه به قرار گرفتن منطقه 
كردستان در مسير اس��تان هاي كرمانشاه و ايالم 
اين  منطقه به عنوان منطقه معين با ۸7 باب جايگاه 
عرض��ه فرآورده هاي نفتي آمادگ��ي كافي و الزم 
را جهت ارايه خدمت رس��اني ب��ه زائرين  اربعين 
درمجاري عرضه كه از مس��يرهاي مختلف وارد 
استان مي شوند را دارد. وي در ادامه به كمك هاي 
همكاران منطقه و تاسيس��ات گاز مايع استان به 
موكب هاي برپاشده در اس��تان و كربالي معلي 
اش��اره كرد و افزود: در اين راس��تا بيش از 100 
ميليون ريال كمك نقدي و تعداد 300 كپسول 

گاز مايع به اين موكب ها اهدا شده است.

افت60درصديصادراتگازو80درصديصادراتبنزينبهعراق

رديابي افت صادرات ايران 

بازارموبايليكهفتهدرسرگرداني

چراپيامكهايرجيستريموبايلقطعشد؟
نزديك به يك هفته از قطع پيامك هاي س��امانه همتا به 
منظور رجيس��تري موبايل مي گذرد ام��ا هنوز هيچ يك 
از مس��ووالن ذي ربط وزارت صم��ت و وزارت ارتباطات، 
واكنش رسمي در اين باره نش��ان نداده اند. ادامه اين روند 
مي تواند به طور كلي دو پيامد غيرقابل جبران در بازار تلفن 
همراه به وجود بياورد. اول آنكه اختالفات بين خريداران و 
فروشندگان موبايل بابت رجيستر نشدن گوشي ها تشديد 
 شود و به تبع آن ش��كايات صنفي در اين حوزه را افزايش 
دهد و ديگر آنكه قطع رجيستري در كشور خبر خوبي براي 
قاچاقچيان موبايل خواهد بود تا در اين بين از آب گل آلود 
ماهي گرفته و گوشي هاي قاچاق، تقلبي و سرقتي را به جاي 
گوشي هاي با اصالت روانه بازار كنند و جمع كثيري از مردم 
ناآگاه را دچار خسارت و زيان نمايند. سخنگوي انجمن 
واردكنندگان تلفن همراه با بيان اينكه پيامك هاي 
رجيس��تري در هم��ه اپراتورهاي تلف��ن همراه با 
اختالل مواجه شده است، گفت: نزديك به يك هفته 

است كه بازار موبايل دچار سرگرداني شده است.

    درآمدهاي گمركي موبايل 
كجا مصرف مي شود؟

محمدرضا عاليان س��خنگوي انجمن واردكنندگان تلفن 
هم��راه در گفت وگو با تس��نيم، گفت: چندين روز اس��ت 
پيامك هاي رجيستري قطع شده است و در اين باره نامه اي 
از س��مت انجمن واردكنندگان خطاب ب��ه وزارت صمت 
ارسال ش��ده اس��ت. وي با بيان اينكه دود تمام مشكالت 
مربوط به سامانه همتا به چشم مصرف كنندگان و خريداران 
مي رود، گفت: اكنون مردم در يك سرگرداني به سر مي برند 
و همين قضيه وضعي��ت كاري ش��ركت هاي واردكننده 
موبايل و فروشندگان را تحت شعاع قرار داده است. عاليان 
با اشاره هنوز انجمن واردكنندگان مطلع نيست كه مشكل 
اين اختالالت پيامكي سامانه همتا از كجا نشات مي گيرد، 

گفت: در اين خصوص هشدارها و اطالع رساني هاي الزم به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده است. سخنگوي 
انجمن واردكنندگان تلفن همراه در ادامه گفت: پيامك هاي 
اطالع رساني همتا در همه اپراتورهاي موبايل با اختالل مواجه 
شده است و اكنون مصرف كنندگان در فرآيند رجيستري 
هيچ پيامكي دريافت نمي كنند. عاليان با عنوان اينكه هنگام 
واردات تلفن همراه به كش��ور تم��ام هزينه هاي گمركي از 
واردكننده دريافت مي شود، گفت: اين حق مردم است كه 
دولت بخش ناچيزي از اين هزينه ها را در راستاي رفاه حال 
مردم در زمينه فعالسازي رجيستري گوشي مصرف كند. وي 
با اينكه دو سال قبل رديف مخصوصي تحت عنوان هزينه هاي 
پيامكي سامانه همتا در گمرك دريافت مي شد، گفت: سابقا 
به ازاي هر گوشي وارداتي رقمي در حدود 3 هزارتومان، بابت 
هزينه هاي اطالع رساني سامانه همتا دريافت مي شد اما به 
مرور زمان اين هزينه حذف و رجيستري كاماًل رايگان شد. 
عاليان با بيان اينكه اكنون سامانه همتا هيچ رديف بودجه و 
درآمد مصوبي براي خود در هزينه هاي گمركي ندارد، گفت: 
بعد از حذف درآمد 3 هزارتوماني س��امانه همتا در گمرك، 
وزارت صمت موظف بوده است كه تمام هزينه هاي جانبي 
همتا را پرداخت كند. وي با بيان اينكه ممكن اس��ت علت 
قطع پيامك هاي سامانه همتا به دليل بدهي هاي اين سامانه 
به اپراتورهاي تلفن همراه باش��د، افزود: متاسفانه اكنون 
هيچ گونه درآمد مصوبي براي طرح رجيس��تري و همتا 
درنظر گرفته نشده است و در اين بين فقط وزارت صمت 
مسوول است كه هزينه هاي همتا را پرداخت كند. به گزارش 
تسنيم، مهدي محبي رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي 
در روزهاي گذش��ته، درباره عل��ت اين قطع پيامك هاي 
رجيستري گوش��ي گفته بود: گويا اختالفات مالي بين 
سامانه همتا وزارت صمت و برخي اپراتورهاي تلفن همراه 
پيش آمده و همين قضيه موجب قطعي پيامك ها و 
متضرر شدن خريداران موبايل و كسبه شده است.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
 شماره 1401/25

)اصالحيه( 
تاريخ : 1401/06/21

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 1401/25

نوبت دوم

شناسه آگهي : 1379241

شركت سهامي برق منطقه اي باختر درنظر دارد نسبت به خريد ترانسفورماتور و ترانس كمپكت  از طريق برگزاري مناقصه عمومي از شركتهاي واجد صالحيت 
اقدام نمايد:

موضوع مناقصه : خريد 10 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و 15 دستگاه ترانس كمپكت 63/4 .
مدت تحويل تجهيزات : بيست وچهار   ) 24 ( ماه شمسي .

محل تحويل ترانسفورماتور قدرت : شركت سهامي برق منطقه اي باختر – استان مركزي ) انبار انجيرك ، كيلومتر 7 جاده اراك – خمين (و )پست 400 خمين ، 
كيلومتر 47 جاده اراك – خمين ( –  استان لرستان ) پست 400 اليگودرز ، كيلومتر 10 جاده اليگودرز – ازنا( .

محل تحويل ترانس كمپكت و لوازم يدكي  : درب كارخانه / انبار فروشنده .
4- مبلغ برآورد :-/  998 499 852 687 4 ريال  . 

5- سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار  به مبلغ  000 525 878 74  ريال بصورت يكي از تضامين قابل قبول ذكر شده در فرآيند ارجاع كار ،  مطابق آئين نامه تضمين 
معامالت دولتي به شماره 123402/ت/50659 هـ مورخ 94/9/22 هيئت وزيران  .

6- محل تحويل پاكت تضمين شركت درفرآيند ارجاع كار فوق به  نشاني اراك – ميدان امام خميني )ره(– بزرگراه امام علي)ع( -  جنب پل راه آهن –  دبيرخانه  
شركت برق منطقه اي باختر .

7-اطالعات تماس سامانه تداركات الكترونيكي دولت جهت انجام مراحل عضويت در سامانه به شماره تلفن: 33245248-086 و مركز راهبري و پشتيباني به 
شماره تلفن : 27313131 -021 

- كليه شـركت هاي واجد شـرايط  متقاضي شـركت در مناقصه فوق مي توانند جهت اخذ اسـناد مناقصه از تاريخ  1401/06/21 لغايت  1401/06/27 به سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند ، الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي در سامانه ، مراحل ثبت نام 
در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي را جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه محقق سازند . مهلت  بارگذاري  پيشنهادات  تا ساعت 12 روز يكشنبه 
مورخ  1401/07/10   به نشاني فوق مي باشد ، ضمنا پيشنهادات  بارگذاري شده در ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه مورخ  1401/07/11 در محل دفتر معاونت مالي و 
پشتيباني شركت سهامي برق منطقه اي باختر به نشاني باال به ترتيب قيد شده در اسناد مناقصه بازگشايي مي گردد ، به پيشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت  
قيد شده فوق الذكر  ، فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش  ترتيب اثر داده نخواهد شد  و شركت سهامي برق منطقه اي باختر در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد .

- آگهي فوق در شبكه اطالع رساني شركت توانير به نشاني  WWW.tavanir.org.ir  قابل رويت مي باشد.   
انتشار نوبت اول : 1401/06/21

انتشار نوبت دوم : 1401/06/22

      با توجه به آگهي مناقصه شماره 1401/25 »خريد 10 دستگاه ترانسفور ماتور قدرت و 15 دستگاه ترانس كمپكت 63/04 كيلوولت بهمراه لوازم يدكي مربوطه«  
درج شده در روزنامه تعادل مورخ    1401/06/21  ،  اصالحيه مبلغ تضمين به شرح  زير اعالم مي گردد.

سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار  به مبلغ  000 525 878 74  ريال بصورت يكي از تضامين قابل قبول ذكر شده در فرآيند ارجاع كار ،  مطابق آئين نامه تضمين 
معامالت دولتي به شماره 123402/ت/50659 هـ   مورخ 94/9/22 هيئت وزيران.

شركت سهامي برق منطقه اي باختر

شركت سهامي برق منطقه اي باختر

برق منطقه اي باختر
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خبرروز

صدور حكم اعدام زورگير نيايش
رييس دادگس��تري استان تهران گفت: پس از برگزاري جلسه دادگاه س��ارق بزرگراه نيايش، حكم اعدام اين فرد صادر شد. علي 
القاصي مهر در جلسه شوراي عالي قضايي به ارايه گزارشي پيرامون روند رسيدگي هاي قضايي انجام شده در خصوص برخي پرونده هاي 
سارقين به عنف و متجاوزين به حقوق عمومي پرداخت و گفت: پس از برگزاري جلسه دادگاه سارق بزرگراه نيايش، حكم اعدام اين 
فرد صادر شد. او با بيان اينكه رسيدگي هاي قضايي نسبت به اين قبيل مجرمين، »خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض« است، 
گفت: پرونده سه نفر ديگر از سارقين به عنف كه داراي سرقت هاي متعددي بودند با عنوان اتهامي »محاربه« در دادسراي شهريار 
در حال رسيدگي است و مقرر شده كه پرونده اين سارقين نيز بعد از ارجاع به دادگاه انقالب به صورت خارج از نوبت رسيدگي شود.

رويداد

صندوقفرصتهايشغليمعلوالنهمچنانخالياز»اعتبار«

مش��كالت معل��والن در جامعه م��ا گويا قرار نيس��ت 
هيچ وقت حل و فصل شود. نه شهر و خانه و اداره برايشان 
مناسب سازي ش��ده و نه حق و حقوق شان براي داشتن 
شغل و كسب درآمد مورد توجه بوده است. هر چه بوده 
شعارهايي اس��ت كه هيچگاه جامه عمل نپوشيده اند. 
درحالي حدود چهار سال از تصويب قانون حمايت از حقوق 
معلوالن مي گذرد كه براساس ماده ۱۰ آن بايد »صندوق 
حمايت از فرصت  هاي شغلي معلوالن« ايجاد و اساسنامه 
آن سه ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه و جهت تصويب به 
هيات وزيران ارسال مي شد؛ اگرچه دو سال پس از تصويب 
قانون، اين اساسنامه به تصويب رسيد، اما سخنگوي شبكه 
ملي تشكل هاي مردم نهاد معلوالن جسمي و حركتي 
مي گويد: با گذشت بيش از دو سال از تشكيل اولين جلسه 
هيات امنا، هنوز يك ريال از طريق اين صندوق به معلوالن 
پرداخت نشده اس��ت. سال ۱۳۹۷ كه قانون حمايت از 
حقوق افراد داراي معلوليت به تصويب رسيد در ماده ۱۰ 
آن وزارت، مكلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، 
صندوق حمايت از فرصت هاي ش��غلي اف��راد داراي 
معلوليت تحت پوش��ش را ايجاد و اساسنامه آن را سه 
ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه و جهت تصويب به هيات 
وزيران ارسال كند و همچنين بانك مركزي نيز مكلف 
شده مجوزهاي الزم جهت تأسيس صندوق حمايت از 
فرصت هاي شغلي افراد داراي معلوليت را در چارچوب 

قوانين و مقررات مربوطه در اختيار وزارت قرار دهد. 

     راه اندازي صندوقي بدون يك ريال 
بودجه

هرچند كه طبق قانون قرار بود اساس��نامه اين صندوق 
را سه ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه كنند، اما اظهارات 
مصطفي سراج، رييس هيات مديره صندوق حمايت از 
فرصت هاي شغلي افراد داراي معلوليت، نشان مي دهد كه 

هيات وزيران در ۹ مهر سال ۹۹ به پيشنهاد وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، اساس��نامه صندوق را در ۱۷ ماده و 
۷ تبصره به تصويب رسانند كه در۲۹ دي ۹۹ نيز توسط 
شوراي نگهبان تاييد شد. حاال كه حدود دو سال از تصويب 
اساسنامه آن مي گذرد، اظهارات سخنگوي شبكه ملي 
تشكل هاي مردم نهاد معلوالن جسمي و حركتي حاكي از 
آن است كه صندوقي كه با هدف تسهيل و تسريع اشتغال 
توان يابان قرار بوده فعاليت كند، هنوز نتوانسته حتي يك 
ريال بودجه براي فعاليت خود دريافت كند. در اين راستا 
علي همت محمودنژاد، سخنگوي شبكه ملي تشكل هاي 
مردم نهاد معلوالن جسمي و حركتي در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: قانون وزارت رف��اه را مكلف كرده تا در قالب 
اعتبارات مصوب سازمان بهزيستي، صندوق حمايت از 
فرصت هاي شغلي افراد داراي معلوليت تحت پوشش را 
راه اندازي و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابالغ اين قانون 
تهيه كند. اين قانون در ارديبهشت ماه سال ۹۷ ابالغ شده 

است اما هنوز اساسنامه آن به تصويب نرسيده است.

     گفتند اساسنامه مشكل دارد
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت 
ادامه داد: اساسنامه اوليه صندوق حمايت از فرصت هاي 
ش��غلي تصويب ش��ده، اما زماني كه دولت سيزدهم 
خواست به اين صندوق بودجه بدهد، گفتند اساسنامه 
داراي مشكل اس��ت. با وجود اينكه عضو هيات امناي 
صندوق هس��تم اما از ق��درت الزم ب��راي اجراي كار 
برخوردار نيس��تم و فقط وزير رفاه و رييس س��ازمان 
بهزيستي داراي اختيارات كافي هستند. محمودنژاد 
با اشاره به تبصره ماده ۱۰ قانون حمايت از حقوق افراد 
داراي معلوليت، گفت: مطابق ب��ا قانون بايد صندوق 
حمايت از فرصت هاي شغلي تشكيل شود اما با گذشت 
بيش از دو سال از تشكيل اولين جلسه هيات امناي اين 

صندوق، هنوز يك ريال از طريق اين صندوق به افراد 
داراي معلوليت پرداخت نشده و عدم اصالح اساسنامه 
صندوق، تنها علت دولت براي عدم تزريق بودجه جهت 

ايجاد اشتغال و كارآفريني افراد داراي معلوليت است.

     ركود در مطالبه گري جامعه 
داراي معلوليت

محمودنژاد با اشاره به اينكه جامعه مدني معلوالن براي 
مطالبه گري حقوق خود به خ��واب عميقي فرو رفته 
است، اظهار كرد: در سال هاي اخير شاهد ركود بسيار 
زيادي در مطالبه گري جامعه مدني افراد داراي معلوليت 
بوديم به طوري كه عدم اجراي ماده ۲۷ قانون حمايت از 
حقوق افراد داراي معلوليت، بالتكليفي صندوق حمايت 
از فرصت هاي ش��غلي اين افراد، ع��دم رونق پيگيري 
مناسب س��ازي و دسترس پذيري در ش��هرداري ها و 
وزارت كشور مي تواند به دليل كوتاهي جامعه معلوالن در 
مطالبه گري باشد. او اظهار كرد: جامعه مدني افراد داراي 
معلوليت بايد پويا و با ارايه پيشنهادات و پيگيري هاي 
مستمر، دولت را به اجراي قانون حمايت از حقوق افراد 
داراي معلوليت تشويق كند. مديرعامل انجمن حمايت 
از حقوق اف��راد داراي معلوليت گف��ت: با وجود اينكه 
كميته هماهنگي و نظارت بر اجراي قانون حمايت از 
حقوق افراد داراي معلوليت در ماده ۳۱ پيش بيني شده 
و حتي جلساتي در دفتر رياست جمهوري براي اجراي 
قانون تشكيل شده، اما هنوز كه هنوز است عوامل ناشي 
از كرونا و تحريم ها كه منجر به گراني وسايل و خدمات 
توانبخشي شده، مشكالت بسيار زيادي براي معلوالن 
به همراه داشته است. محمود نژاد افزود: جامعه مدني 
افراد داراي معلوليت بايد به خود تحرك داده و فضاي 
الزم را براي بهره مندي هرچه بيشتر از شعارهاي دولت 
سيزدهم براي خدمت به محرومان و معلوالن ايجاد كند.

گليماندگار|
 سال هاس��ت كه وزارت بهداش��ت و درمان 
به وعده هاي خود در مورد پرس��تاران عمل 
نمي كند، سال هاست كه اين قشر با مشكالت زيادي دست 
و پنج��ه نرم مي كنند و تنها چيزي كه ش��نيده اند وعده و 
وعيدهاي بي پايه و اس��اس بوده است، آنها حتي در دوران 
كرونا هم مورد تكريم قرار نگرفتند، نگاه وزارت بهداشت به 
پرستاران به گونه اي بوده كه انگار وظيفه دارند جانشان را كف 
دست بگيرند و از بيماران مراقبت كنند اما حق ندارند حق و 
حقوقشان را مطالبه كنند. همانطور كه بعد از فرو كش كردن 
پاندمي كرونا بيش از ۱۰ هزار پرستار كه قراردادهاي 8۹ روزه 
استخدام شده بودند، از بيمارستان ها تعديل شدند و انگار نه 
انگار كه اگر اينها نبودند رسيدگي به اين همه بيمار كرونايي 
امكان پذير نبود. سال هاست در مورد تعرفه گذاري خدمات 
پرس��تاري وعده مي دهند و آن را اجرايي نمي كنند، حتي 
وقتي قرار ش��د از دي ماه سال گذشته اين طرح به اجرا در 
بيايد هم تاكنون وزارت بهداشت و درمان از اجرايي كردن آن 
طفره رفته است. پرستاران با حقوقي اندك، كار سخت انجام 
مي دهند و گذران زندگي و معيشت در اين شرايط اقتصادي 
باعث شده تا چند شيفت كار بدون استراحت را بپذيرند تا 
بتوانند هزينه هاي زندگي شان را تامين كنند و همين امر به 
كاهش كيفيت خدماتي كه ارايه مي دهند، مي انجامد. اما 
گويا هيچ كدام از اين اتفاقات براي وزارتخانه اي كه مسوول 
رسيدگي به وضعيت اين قشر زحمتكش است، مهم نيست. 
مساله اينجاست كه كسي نمي داند اعتبارهايي كه در دوران 
كرونا به وزارت بهداشت و درمان داده شده در كجا هزينه شد 
كه پرستاران سهمي از آن نداشتند. البته بسياري از پرستاران 
انفعال سازمان نظام پرستاري در قبال بي مسووليتي هاي 
وزارت بهداشت را هم يكي از داليل بي توجهي اين وزارتخانه 
ب��ه وضعيت خود مي دانند، اينكه ه��ر از گاهي رييس اين 
 سازمان درخواست هايي را مطرح مي كند اما فشاري بر 
وزارتخانه وارد نمي ش��ود، باعث ش��ده تا پرس��تاران 

همچنان احساس بي پناهي داشته باشند. 

    بايد معوقه هاي تعرفه گذاري پرستاران 
هم پرداخت شود

رييس كل سازمان نظام پرستاري با بيان اينكه اعالم شد كه 

از آخر شهريور پرداختي هاي ناشي از تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري، انجام مي شود، گفت: اجراي قانون تعرفه گذاري 
خدمات پرس��تاري از اول دي ماه ۱۴۰۰ خواهد بود و بايد 
معوقه آن پرداخت ش��ود. محمد ميرزابيگي در نشستي 
خبري درباره قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، بيان 
كرد: تعرفه گذاري خدمات پرستاري تقريبا به مرحله اجرا 
رسيده و در اين زمينه به ويژه از مقام معظم رهبري تشكر 
مي كنيم. در رابطه با اين قانون، جلس��اتي با شوراي عالي 
بيمه و دولت هاي دوازدهم و سيزدهم داشتيم كه منجر به 
تصويب آيين نامه اجرايي تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
شد. در اين زمينه سه دستورالعمل بايد در راستاي اجراي 
 HIS آيين نامه انجام مي شد. اول آيين نامه ثبت خدمات در
بيمارستاني بود. ديگري آيين نامه رسيدگي به اسناد براي 
مميزي هاي بيمه اي است و بخش سوم آيين نامه بازتوزيع 
است كه نوشته شد و به شكل آزمايشي در چند بيمارستان 
اجرايي ش��د. او افزود: نهايتا در تاريخ ۱۶ شهريور قرار شد 
كه آيين نامه ابالغ ش��ود تا حداقل به مدت يك ماه اجراي 
آزمايشي آيين نامه بازتوزيع انجام شود تا بر اين اساس ميزان 
دريافتي كارانه پرستاران مشخص شود. آيين نامه HIS و 
آيين نامه رسيدگي به اسناد، ريل گذاري اجراي آيين نامه 
بازتوزيع اس��ت. ما معتقد به اجراي قانون هس��تيم. االن 
آيين نامه ها شفاف اعالم شده است و براي اولين بار در تاريخ 
پرستاري كشور ضريب K و ارزش نسبي خدمات پرستاري 
تعريف شد كه برابر با ساير گروه هاي پروانه دار يا پزشكان غير 
عضو هيات علمي است.ميرزابيگي تاكيد كرد: هيچ كدام از 
اينهايي كه تاكنون ابالغ شده اس��ت وحي ُمنزل نيست 
و نظرات و انتقادات هم اعمال مي ش��ود و از صاحب نظران 
هم مي خواهيم اگر مي توانند طرح بهتري مبتني بر قانون 
ارايه دهند، حتما به ما كمك كنند و طرح خود را ارايه دهند 
تا بهترين طرح اجرايي شود. هرگاه الزم باشد مي توانيم 
قطار درحال حركت را تعمير كنيم. رييس كل سازمان 
نظام پرس��تاري، گفت: قانون به موضوع بس��ته هاي 

خدمتي تاكيد كرده است و بايد اين اتفاق مي افتاد. 

   معاونت توسعه وزارت بهداشت
پاسخگو باشد

او در پاس��خ به س��والي درباره زمان اولين واريزي وجه 

حاصل از اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
براي پرستاران، گفت: اين سوال را بايد معاونت توسعه 
وزارت بهداشت پاسخ دهد. در روز خدمت مهر ماندگار 
اعالم شد كه از آخر شهريور پرداختي ها انجام مي شود اما 
اگر تاخيري صورت گيرد، بدقولي وزارت بهداشت است. 
۵ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان بودجه اجراي طرح در سال 
جاري است به عالوه  ۱۶۲۰ ميليارد هم منابع كارانه هاي 
قبلي است و براي س��ال قبل ۳ تا ۳۷۵ ميليارد تومان 
به ازاي س��ه ماه درنظر گرفته شده است. مراقبت هاي 
پرستاري تا قبل از يكپارچه شدن به اسم مراقبت هاي 
پرستاري مشروعيتي نداشت و با اقدامات صورت گرفته، 
به اين فعل مراقبت پرستاري مشروعيت بخشيده شد. در 
بعد خدمت استانداردها، نوع و هزينه خدمت و...تعريف 
ش��د و تكه هاي جدا افتاده از هم ش��امل شش درصد 
بخش هتلينگ، سهمي از ۲۷.۵ درصد جزو حرفه اي و... 
را تحت عنوان مراقبت پرستاري در سرانه از سال ۱۴۰۲ 
قرار مي گيرد اما فعال معادل اين سرانه را بودجه گرفتيم. 
ما ادعا نداريم تبعيض كال رفع مي ش��ود اما راهي براي 
رسيدن به رفع تبعيض تعريف شده است كه در آينده 
نتايج آن مشخص مي ش��ود. ميرزابيگي ادامه داد: در 
بخش خدمات روتين و غير روتين داريم. بسته خدمتي 
به تعداد بيمار بستگي دارد كه چند بيمار و چند بسته 
خدمتي داشته باشيد اما اگر پرستاري خدمات غيرروتين 
انجام دهد هم محاسبه خواهد شد و بسته خدمتي تنها 
براي بخشي اس��ت كه بيمار در آن بستري شده است. 
تعريف بسته خدمتي عين ُمر قانون است كه بايد نوشته 
و اجرا مي شد. تا مرحله ابالغ قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري همكاري الزم را داشته ايم تا قانون ابالغ شود. 
از لحظه ابالغ قانون مادامي كه پرستاران به حقوق خود 

برسند مطالبه گر هستيم و با كسي تعارف نداريم.

    به حاشيه سازي ها ورود نمي كنيم
او با تاكيد بر اينكه دوره پنجم سازمان نظام پرستاري 
به حواش��ي كار ندارد، اظهار كرد: البته اگر مشورتي 
كمك كننده باشد حتما از آن استفاده خواهيم كرد، 
اما اگر قرار برحاشيه سازي باشد ما ورود نخواهيم كرد؛ 
چون كارهاي زيادي براي انجام دادن داريم. كرونا هم 

طي حدود دو س��ال و نيم فضايي ايجاد كرد و به قول 
برخي ها، كرونا يك ِش��به قيامت بود. اما بازهم در اين 
شرايط سخت جامعه پرستاري رسالت خود را انجام 
داد و حتي آغوش بازي براي بيمارن كرونايي در بدترين 

شرايط شدند و كار خود را تعطيل نكردند.

   پرستاران در دوران كرونا 
سخت كار كردند

او ادام��ه داد: كار با ماس��ك هاي  n۹۵ و  n۹۹ آن هم در 
هنگام فعاليت باال واقعا سخت اس��ت و اين نشان از اوج 
وجدان كاري پرس��تاري دارد. در ش��رايط كرونايي كار 
پرستاران بيشتر ش��د و نه دوركاري داشتند و نه كاهش 
ساعت كاري. در كرونا موضوعي وجود داشت كه برخي 
بزرگان كشور هم به آن اشاره كردند و آن امر احتمال وقوع 
بيوتروريسم بود. اگر چنين امري درست باشد و قرار باشد 
بازهم تكرار شود آنهم در شرايط زيرساخت هاي ما بايد با 
دغدغه بيشتري به اين امر ورود كرد. ميرزابيگي تاكيد كرد: 
كاركنان سالمت هم مدافع سالمت مردم هستند و بايد 
زيرساخت هاي حوزه سالمت را نيز مانند نيروهاي امنيتي 

چه در ُبعد كمي و چه كيفي برنامه ريزي و تامين كنيم.

   پول هاي دوران كرونا
 در كجا هزينه شده است؟

او با اشاره به خانه نشيني ۱۰ هزار نفر نيرو مدافع سالمت، 
گفت: اگر پولي در كرونا به بدنه وزارت بهداشت داده شد 
معلوم نيست در كجا هزينه ش��د. پول هاي كمك مقام 
معظم رهبري در دوره كرونا كجا رفت؟ قرار ش��د صرف 
انگيزه س��ازي نيروهاي درگير كرونا ش��ود كه در حوزه 
پرستاري در اين زمينه هزينه خاصي نشد. هزينه درست 
براي كار درست انجام شود نه اينكه اين هزينه تنها صرف 
ساخت و ساز شود. ما نمي گوييم پول ها را بردند يا خوردند 
اما در زمان درست، كمك ها مشمول نيروهايي كه در حال 
خدمت بودند، نش��د و اين آمار را هر كسي خواست ارايه 
مي دهيم كه ببينند چقدر به پرستاران كمك شده است؟

   طرح خدمتي ها را
 براي كرونا فرا خواندند و بعد بيكار كردند

او درب��اره حوزه اس��تخدام هاي پرس��تاران، بيان كرد: 
ح��دود ۱۰ هزارنفر از جوانان تمديد طرحي دوره كرونا 
خانه نشين شدند. اين پرستاران جوان قبل از كرونا طرح 
عادي خود را به اتمام رسانده بودند اما از آنها خواسته شد 

كه چون درگير جنگ هستيم صبر كنند و با همان حقوق 
طرحي خدمت كنند. حدود ۱۷ هزار نفر از پرس��تاران 
جوان تمديد طرح دوران كرونا ش��دند و مردانه پاي كار 
آمدند و قبول كردند با حق��وق طرحي مجددا خدمت 
كنند اما االن با فروكش كردن موج كرونا ۱۰ هزارنفر از 
اين عزيزان را خانه نشين كردند. مگر اينها كه طرحشان 
تمام شده بود نمي توانستند جان خود را بردارند به خانه 
بروند؟ اما تمديد طرح كردند و حاال كس��ي كه در دوره 
كرونا خودش دوركاري كرده است، مي آيد و سرباز دوره 
كرونا را به خانه مي فرستد. ميرزابيگي افزود: اگر جلوي اين 
روند گرفته نشود ممكن است تا ۱۷ هزارنفر ادامه داشته 
باشد. بخشي از اين جوانان متاهل هستند. مطلقا نبايد 
فرد متاهل را خانه نشين كرد اما چرا اين جوان بايد به خانه 
برود؟ بايد از اينها به عنوان قهرمان ملي ياد مي ش��د كه 
فداكاري كردند. اگر اين عزيزان به كار برنگردند بداخالقي 
بدي با آنها شده است كه اگر خدايي نكرده بحراني مشابه 
رخ دهد، شايد ديگر انگيزه اي در نيروهاي پرستاري نماند. 
اين ۱۷ هزار نفر جنس ش��ان جنس شركت در آزمون 
نيست، آنها در آزمون سخت كرونا خود را اثبات كردند. 

چه كسي در دوره كرونا با حقوق طرحي كار مي كند؟

گزارش

وزارتبهداشتدربارهاعتباردورانكروناشفافسازيكند

خانه نشيني ۱۰ هزار پرستار طرحي دوره كرونا 

ادامهازصفحهاول

فكري به حال اين سيل 
مهاجرت كنيد

 كارگران و بازنشس��تگان به دنبال احقاق حقوق 
خود هستند و كس��ي دردي از آنها دوا نمي كند، 
مسووالن تمام فكر و ذكرش��ان شده طرح هاي 
صيانت و گشت ارشاد و... مردم دارند دسته دسته 
مهاجرت مي كنند و  آن وقت مجلس در اقدامي 
غير كارشناس��ي طرح غربالگ��ري را ممنوع 
مي كند و وزارت بهداش��ت هم اين مس��اله را 
ابالغ مي كند و پزش��كاني كه ب��ه اين ابالغيه 
توجه نكنند مجرم شناخته مي شوند.  با كدام 
جمعيت باقي مانده مي خواهيد طرح افزايش 
جمعي��ت را اجرايي كنيد. كدام زير س��اخت 
مناسب را براي مردم فراهم كرده ايد كه حاال 
از آنها انتظار داريد فرزند آوري را در دس��تور 
كار خود ق��رار دهند؟ جوانان��ي كه مهاجرت 
مي كنند، در كشور بيگانه فرزندآوري مي كنند 
اما مي دانند حداق��ل امكانات را براي پرورش 
بچه هايشان در اختيار دارند. چرا هيچ كدام از 
طرح هايي كه ارايه مي دهيد را قبل از اجرايي 
كردن مورد بررس��ي قرار نمي دهيد؟ در واقع 
سوال بزرگ اين اس��ت مسووالن و دولت چه 
برنامه اي دارند كه مانع از اين سيل مهاجرت 
از كش��ور ش��وند؟ البته منظ��ور برنامه هاي 
دستوري و قهري نيست، منظور فراهم آوردن 
ش��رايطي اس��ت كه جوانان ماندن را به رفتن 

ترجيح بدهند. 
تا كي قرار اس��ت همه چيز را به گردن ديگران 
بيندازيم، همانطور كه اين همه بي برنامگي در 
برگزاري مراسم اربعين را با آن همه تبليغاتي 
كه يك ماه تمام انج��ام داديد به گردن طرف 
عراقي انداختيد در حال��ي كه مردم در خاك 
كش��ور خودمان ميان زباله ها خوابيدند و زير 

آفتاب داغ ۴۵ درجه تشنه ماندند.

تكرار مكررات در بورس
اگر قرار باشد روند بازار به همين منوال ادامه 
داشته باشد و هيچ تصميم اساسي و حمايتي 
در اين خصوص انجام نگيرد، با توجه با شرايط 
كسل كننده در كل اقتصاد كشور و با توجه به 
اينكه قيمت اكثر نماد ها به محدوده سال ۹8 
و قبل از رش��د سال ۹۹ رس��يده، سهامداران 
همچنان بايد نظاره گر باشند و همچنان ابهام 
در چيدمان سبد با وجود بالتكليفي ها در بازار 
برقرار است، آنهايي هم كه نقدينگي در دست 
دارند نيز همچنان در سرمايه گذاري بالتكليف 
مي باشند.ضمن اينكه در شرايط نوساني بازار 
خيلي از س��هامداران متضرر نيز با رسيدن به 
نقطه سر به سر همچنان در حال خروج از بازار 

مي باشند.

رويخطخبر

واكنشپليسبهخبرربايشوآزاريكفردمبتالبهاوتيسم
فرمان��ده انتظام��ي تهران ب��زرگ از 
ورود پليس ب��ه پرون��ده آزار و اذيت 
يك ف��رد مبتال به اوتيس��م خبر داد. 
سردار حسين رحيمي گف�ت: پليس 
قطعا با متخلفان پرونده فرد مبتال به 
اوتيس��م برخورد مي كن��د. او با اعالم 
خبر رس��يدگي پليس به پرونده اين 
فرد مبتال به اوتيسم گفت: پرونده اين 

فرد كه مبتال به اوتيسم بوده و مورد آزار قرار گرفته 
است، بالفاصله پس از گزارش در دستور كار پليس 
قرار گرفت و پليس فتا و پليس آگاهي به ويژه پليس 
آگاهي بيش از ۴8 ساعت است كه كار خود را براي 
رسيدگي به اين پرونده به طور ويژه آغاز كرده اند. 
فرمان��ده انتظامي تهران بزرگ اقدام انجام ش��ده 

در قب��ال اين فرد مبتال به اوتيس��م را 
عملي شنيع، ظالمانه و ناجوانمردانه 
توصيف كرد و گفت كه حتما پليس با 
اين اقدام و عامالن آن برخورد خواهد 
كرد. تحقيقات در اين زمينه از سوي 
مام��وران پليس در حال انجام اس��ت 
ت��ا ابعاد و زواياي نامش��خص موضوع 
به طور كامل معلوم شود. رييس پليس 
تهران بزرگ درباره همكاري با انجمن اوتيسم نيز 
اظهاركرد: در اين مورد ما كاري با انجمن اوتيسم 
نداريم و برابر قانون و مقررات با هرگونه جرم برخورد 
خواهيم كرد. در اين پرونده نيز قطعا با عامالن اين 
اق��دام برخورد مي كنيم و اج��ازه نخواهيم داد كه 

افراد سودجو و فرصت طلب جامعه را ناامن كنند.

خيزشگردوخاكدر۱۵استان
سازمان هواشناس��ي نسبت به وزش 
باد شديد و خيزش گرد و خاك در ۱۵ 
اس��تان و رگبار و رعد و برق در ش��ش 
استان هشدار داد. سازمان هواشناسي 
با صدور هش��دار نارنجي رنگ از رشد 
ابره��اي همرفت��ي همراه ب��ا رخداد 
رگب��ار و رعدوبرق، وزش باد ش��ديد 
موق��ت و احتم��ال خي��زش گ��رد و 

خاك در جنوب غرب كرمان، ش��مال هرمزگان و 
جنوب ش��رق فارس خبر داد. براثر اين مخاطرات 
احتمال باالآمدن ناگهاني س��طح آب رودخانه ها و 
 مسيل ها، كاهش شعاع ديد، اختالل در ترددهاي
 برون شهري، احتمال صاعقه، احتمال آبگرفتگي 
معابر به طور محلي، احتمال آس��يب به سازه هاي 
موقت پيش بيني مي شود. سازمان هواشناسي نسبت 
به پرهيز از هرگونه تردد و اسكان موقت مسافران در 

حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، احتياط 
از هرگونه فعاليت ه��اي كوهنوردي، 
احتياط در س��فرهاي برون ش��هري، 
احتياط درجابه جايي عشاير كوچ رو و 
انجام اقدامات پيش��گيرانه از خسارت 
در فعاليت هاي كش��اورزي را توصيه 
مي كند. سازمان هواشناسي در ادامه 
اين هشدار نسبت به افزايش گراديان 
فش��اري، وزش باد و گردوخاك و نفوذ گردوغبار 
هشدار داد. اين ش��رايط جوي روز سه شنبه )۲۲ 
ش��هريورماه( در آذربايج��ان غرب��ي، آذربايجان 
ش��رقي، اردبيل، خوزس��تان، ايالم، كردستان و 
كرمانش��اه و روز چهارش��نبه )۲۳ ش��هريورماه( 
درآذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، كردستان، 
كرمانش��اه، اردبي��ل، زنجان، هم��دان، مركزي، 

لرستان، ايالم و خوزستان پيش بيني مي شود. 

مراجعه۹۷هزارزائرگرمازدهبهمراكزدرمانيهاللاحمردرعراق
ريي��س جمعيت ه��الل احمر گفت: 
٩٧ ه��زار و ٢٤٩ نفر با عالئم ش��ديد 
گرمازدگ��ي در طول ۴ روز گذش��ته 
به درمانگاه هاي هالل احمر در عراق 
مراجعه و خدمات مورد نياز را دريافت 
كرده اند. پيرحس��ين كوليوند افزود: 
از تاريخ هفدهم شهريور سال جاري 
و همزمان با آغاز مراس��م پياده روي 

ويژه اربعين در ع��راق، تاكنون بيش از ٥٥٤ هزار 
مورد خدم��ت درماني در مراك��ز و درمانگاه هاي 
هالل احمر در سراس��ر نجف، مسير نجف تا كربال 
و كربالي معلي و ديگر شهرهاي زيارتي بهره مند 
شده اند. او ادامه داد: تاكنون تعداد ٤٠١ هزار و ٨٨٧ 
مورد ويزيت پزشك عمومي، ١٦ هزار و ٥٢٤ مورد 

ويزيت پزش��ك داخلي، هشت هزار و 
٧٠ ويزيت هم به صورت اورژانسي در 
مراكز درماني هالل احمر انجام شده 
است. كوليوند اظهار داشت: خدمات 
درماني ارايه ش��ده به مراجعان عالوه 
بر ويزيت رايگان، ش��امل ١٠١ هزار 
و ٢١٤ مورد س��رم تراپي، ٢٦ هزار و 
٣٤ مورد تزريقات، تعداد هفت هزار و 
٢٢٤ مورد پانسمان و بانداژ و ٢ هزار و ٤٣١ مورد 
گچ و آتل بوده است. رييس جمعيت هالل احمر با 
اشاره به گرماي بسيار شديد حاكم بر عراق گفت: 
تاكنون تعداد ٩٧ هزار و ٢٤٩ نفر با عالئم ش��ديد 
گرمازدگي به درمانگاه هاي هالل احمر مراجعه و 

خدمات مورد نياز را دريافت كرده اند.
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