
وقتي حادثه اي مثل سقوط 
هواپيما يا سرقت از صندوق 
امانات يك بانك رخ مي دهد، 
با واكنش ه��ا و بازتاب هاي 
وس��يعي در جامعه مواجه 
مي ش��ود، و صرف نظ��ر از 
اينكه عل��ت حادثه چه بوده 
و خس��ارت اف��راد چگون��ه 
پرداخت مي شود، بازهم اين پرسش مطرح مي شود كه 
پرواز با هواپيما بهتر است يا با قطار و خودروي شخصي 
و عمومي؟ و صندوق امانات بهتر است يا صندوق هاي 
خانگي و محل كار ؟ پاس��خ اين است كه تعداد حوادث 
هواپيماها اگرچه فجيع و بزرگ است و بازتاب وسيع دارد، 
اما به گواهي آمار بازهم كم خطرتر از س��فر با خودروي 
شخصي و وسايل نقليه ديگر است. اما در مورد صندوق 
امانات و نگه��داري دارايي مالي و طال و جواهر در خانه 

موضوع چگونه است و آمار و تحقيقات چه مي گويد؟
براساس بررسي موضوع هواپيما، بازهم تعداد پروازها 
بيشتر مي شود ورشد صنعت هواپيمايي با وجود فجايع 
بزرگ آن نه تنها ادامه دارد بلكه افزايش بيشتري داشته 
است و امروز حتي در سفرهاي داخلي نيز استفاده زيادي 

از هواپيما مي شود. 
در مورد موضوع استفاده از صندوق امانات بانك ها نيز با 
وجود پرسش ها و ابهامات فراواني كه در سال هاي اخير 
ايجاد شده اين سوال مطرح است كه استفاده از صندوق 
امانات در چنين شرايطي بهتر است يا اينكه مردم بايد 
دارايي خود را در جاي ديگري كه توجه كمتري ايجاد 
مي كند، نگهداري كنند؟ برخي كارشناسان مي گويند 
كه بانك ب��ا ذينفع قرارداد ميبن��دد و قيد مي كند كه 
هيچگونه مسووليتي در قبال س��رقت و حادثه ندارد. 
ذينف��ع مي تواند با اعالم اقالم به ش��ركت بيمه، اموال 

صندوق را بيمه نمايد و پول بيشتري پرداخت كند. 
برخي نيز گفته ان��د كه چون مي��زان دارايي صندوق 
مشخص نيست و ذي نفع تنها اقالم را به ياد دارد و حتي 
ارزش روز طال و جواهر را نمي داند، در نتيجه در نهايت 
بانك يا شركت بيمه روي يك مبلغ پايه توافق مي كند 
و امكان پرداخت ارزش واقع��ي دارايي صندوق فراهم 
نيست چون كارمند بانك ميزان طال وجواهر و ارز داخل 

صندوق را مشاهده نكرده و ثبت نشده است.
در حال حاضر، افراد نمي دانند كه در صورت سرقت از 
صندوق امانات بانك ها، تا چه حد مي توانند خسارت وارد 
شده را دريافت كنند و اصال امكان ارزش يابي به نرخ روز 
دارايي خود را دارند و مي توانند معادل آن رقم را دريافت 
مي كنند؟ يا بايد به يك توافق با بانك رضايت دهند يا اصال 
قيد دريافت خسارت را بزنند؟ و..... در نتيجه مانند مثال 
استفاده از هواپيما يا خودرو، بازهم اين پرسش مطرح 
است كه تعداد خطرات و ريس��ك براي صندوق هاي 
خانگي و س��رقت از منزل و محل كار بيشتر است يا در 

صندوق امانات بانك ها؟ 
به نظر مي رسد كه در پاسخ به اين پرسش اساسي كه 
مردم در اين روزها با آن مواجه هس��تند، الزم است كه 
نيروي انتظامي يا آگاهي و ش��ركت هاي بيمه و بانك 
مركزي، گزارشي آماري از تعداد خسارت هاي وارد شده 
به صندوق هاي امانات و سرقت طال و جواهر از منزل در 
چند دهه اخير ارايه دهند تا مردم تصميم گيري بهتري 

داشته باشند. 
واقعيت اين است كه در مورد نگهداري دارايي ها در منزل 
يا محل كار، در صورتي كه سارق آشنا به خانواده و زندگي 
و محل كار افراد باشد، احتمال صدمات جاني نيز عالوه 
بر خسارت مالي وجود دارد. اما در حادثه و خسارت در 
صندوق امانات بانك ها، حداقل خس��ارت جاني از ذي 
نفع دور مي شود. همچنين در سرقت منزل و محل كار، 
بازتاب اجتماعي وس��يع مانند مورد اخير وجود ندارد 
و تنها عده اي در جريان س��رقت از منزل و محل كار يا 
خس��ارت جاني قرار مي گيرند. لذا الزم اس��ت كه آمار 
نسبي از ميزان سرقت از منازل و محل كار داشته باشيم 
تا مقايس��ه كنيم كه به نفع ماست كه دارايي خود را در 
صندوق امانات و حداكثر بدون بيمه و پوشش خسارت 
نگهداري كنيم يا در منزل و در معرض خسارت جاني و 
مالي حفظ كنيم؟ و اين حق مردم است كه بهترين روش 
را انتخاب كنند. وقتي افراد بخش عمده دارايي نقد خود را 
به صورت طال، جواهر، ارز و سند به صندوق هاي امانات 
مي سپارند، در صورت شوك سرقت صندوق، نمي توانند 
مشكل خود را به راحتي حل كنند و احساس زيان شديد 
خواهند داشت و لذا انتظار دارند كه صندوق امانات جاي 
ادامه در صفحه 3 امن تري باشد.  

 جاي امن دارايي 
صندوق امانات يا منزل و محل كار؟
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يادداشت-2يادداشت-1

روياي اعتماد و انرژيسرنوشت ارز دارو
از هفته ه��اي پاياني س��ال 
گذش��ته ك��ه بحث بر س��ر 
اصالح نظام پرداخت يارانه ها 
مطرح شده بود، تغييراتي در 
روند تخصيص ارز ترجيحي 
)۴۲۰۰ تومان��ي( براي دارو 
به وج��ود آمد كه در مقطعي 
كوتاه مشكل ساز نيز شد اما 
در نهايت با تخصيص اعتبارات تازه اين مش��كل فعال 

برطرف شده است.
نمايندگان مجلس در روزهاي پاياني سال گذشته، در 
نهايت با حذف ارز ترجيحي موافقت كردند و از اين رو 
از اسفند سال گذشته، بحث هايي درباره نحوه تامين 
ارز دارو به وجود آمد. تحت تاثير همين شرايط برخي 
پرونده ها كه آماده دريافت ارز بودند نيز متوقف شدند 
و حتي بانك مركزي تعدادي از اين پرونده ها را عودت 
داد. پ��س از اين اتفاقات حدود يك ميلي��ارد دالر به 
شكل موقت به دارو اختصاص پيدا كرد تا فعال مشكلي 
به وجود نيايد تا در ماه هاي آين��ده برنامه ريزي هاي 

جديدي در دستور كار قرار گيرد.
اميدواريم كه در نيمه دوم س��ال جاري، اصالح نظام 
يارانه اي و تامين نيازها از طريق ارز نيمايي فراهم شود. 
اين ارز در سال هاي گذشته براي ما مشكالت فراواني 
را به وجود آورده و بخش خصوصي بارها تاكيد كرده 
بود كه بايد ش��رايط براي اصالح اين موقعيت فراهم 
شود. در مجلس پيشنهادي مطرح شده بود كه ماهانه 
۷۰۰۰ ميليارد تومان اعتبار به بيمه ها داده شود تا به 
اين ترتيب مابه التفاوت قيمت دارو با تغيير ارزها از اين 
طريق پوش��ش داده شده و در نهايت مردم هيچگونه 
افزايش قيمتي را تجربه نكنند. در بسياري از كشورهاي 
جهان نيز چنين ش��يوه اي وج��ود دارد كه دولت به 
بيمه ها بودجه مي دهد و در نهايت دارو به شكل رايگان 
يا با قيمت ارزان در اختيار مردم قرار مي گيرد. قيمت 
تمام شده داروهاي بيماران خاص در اين سال ها چند 
برابر شده است اما با توجه به فعاليت بيمه ها، در نهايت 
بيماران پول ثابتي را براي اين داروها در تمام سال هاي 
گذشته پرداخت كرده اند؛ از اين رو با حذف ارز دارو نيز 
نبايد نگراني براي افزايش قيمت وجود داشته باشد و 
با محوريت بيمه ها مي توان كاري كرد كه فش��اري بر 

مردم وارد نشود.

ب��ه نظ��ر مي رس��د اولين و 
مهم ترين راهكاري كه براي 
ورود مردم به ب��ازار مي توان 
يافت، بحث آموزش و شناخت 
ب��ازار س��هام به قش��رهاي 
تحصيلكرده اس��ت كه البته 
بايد به تدري��ج اتفاق افتاده و 
تعميق پيدا كند. دعوت مردم 
به سرمايه گذاري در بازار س��رمايه توسط دولتمردان 
بايد با در نظر گرفتن متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي و 
سياسي داخلي و خارجي باشد. در سال ۱۳۹۹ عمده 
مردم به دليل اينكه س��هامدار عدال��ت بودند، به مرور 
به سمت بازار سهام كشيده شدند اما طبيعتا بسياري 
به دليل ناآگاهي متحمل ضرر ش��دند و به اين نتيجه 
رسيدند كه بدون اطالعات و بررسي نمي توانند در اين 
بازار راهي براي موفقيت پيدا كنند. بازار سرمايه مثل 
بازار مس��كن، طال، ارز و خودرو نيست كه سرمايه گذار 
همراه با تورم بتواند بازدهي متناسب كسب كند چون 
در بازار دارايي هاي فيزيكي به دليل تورم هر كسي كه 
ادامه در صفحه 4 اين دارايي ها را... 

ناصر رياحي

محسن شمشيري 

گروه بانك و بيمه |
به دنبال سرقت ۱۶۸ صندوق امانت بانك ملي شعبه 
دانش��گاه، اين بانك در اطالعي��ه اي اعالم كرد: بانك 
ملي ايران به دنبال جبران كامل خسارات وارد شده به 

صاحبان صندوق هاي اجاره اي متعهد مي شود.
روابط عمومي بانك ملي ايران در توضيحات تكميلي 
سرقت از صندوق هاي امانات مردم از شعبه دانشگاه 
اين بانك، اعالم كرد: در اين خصوص هماهنگي هاي 
الزم با مقام��ات قضايي جهت تعيي��ن بازپرس ويژه 
براي حضور در محل و رس��يدگي به درخواست هاي 
متقاضيان به عمل آمده اس��ت و ب��ا هماهنگي مقام 
قضايي و در اس��رع وقت نسبت به جبران كامل بهاي 

اموال مسروقه اقدام صورت خواهد پذيرفت.
طبق اعالم قبلي بانك ملي، بر اساس اعالم مسووالن 
بانك تعداد صندوق ه��اي موجود ۱۶۸ صندوق بوده 
كه  از آنها سرقت رخ داده به تعدادي از اين صندوق ها 
آس��يب رس��يده و برخي از صندوق هاي اين ش��عبه 

آسيبي نديده اند.
در عين حال بانك مل��ي ايران در جهت حفظ حقوق 
مشتريان ضمن مذاكره با در اختيار دارندگان صندوق، 
اقدامات ضروري در جهت رسيدگي قضايي دقيق به 

صندوق هاي خسارت ديده را اغاز كرده است.
طي تعطيالت اخير، سارقان با ورود به شعبه بانك ملي 
روبه روي دانشگاه تهران، تعدادي از صندوق امانت و 
بخشي از تجهيزات اتاق سرور و مركز مانيتورينگ اين 
ش��عبه را به سرقت برده اند.  س��ارقان، دستگاه ضبط 
تصاوير را با خود به س��رقت مي برند؛ فعال جزيياتي از 
چگونگي ورود سارقان به بانك و تعداد آنها، اعالم نشده 
است.  گفتني است، سيستم هشدار بانك كه بايد هم 
به موبايل رييس بانك و هم به س��امانه پليس متصل 
باشد، فقط به موبايل رييس بانك متصل بوده است و 
اين سرقت به موبايل رييس بانك پيامك مي شود اما 
به دليل اينكه در س��نوات گذشته اين سامانه هشدار 
اشتباهي داده بود رييس بانك به اين پيامك اعتنايي 
نمي كن��د و فكر مي كند مانند دفع��ات قبلي پيامك 
اشتباه است. س��رهنگ علي وليپور گودرزي رييس 
پلي��س اگاهي پايتخ��ت در اين خص��وص گفت: به 
محض اطالع از وقوع سرقت پيگيري هاي الزم براي 
دستگيري سارق يا سارقان ادامه دارد. الزم به ذكر است 
چند نفر از كاركنان بانك كه در بررسي هاي اوليه در اين 
حادثه قصور و سهل انگاري داشته اند تحت نظر هستند 

و تحقيقات از آنها ادامه دارد.
بانك ملي ايران در اين اطالعي��ه اعالم كرد: اخباري 

در برخي از رس��انه ها منتش��ر ش��د كه در آن تعداد 
صندوق هاي اجاره اي مورد سرقت قرار گرفته شعبه 
دانش��گاه اين بانك يك هزار صندوق عنوان شده بود 
كه بدين وس��يله اين عدد تكذيب مي شود.  بر اساس 
اعالم مسووالن بانك، تعداد صندوق هاي موجود ۱۶۸ 
صندوق بوده كه در سرقت رخ داده،به تعدادي از اين 
صندوق ها آسيب رسيده و برخي از صندوق هاي اين 
شعبه آسيبي نديده اند. در عين حال بانك ملي ايران 
به منظور حفظ حقوق مش��تريان ضمن مذاكره با در 
اختيار دارندگان صندوق، اقدام هاي ضروري در جهت 

رسيدگي قضايي دقيق به صندوق هاي خسارت ديده 
را آغاز كرده است.

    بزرگ ترين بانك كشور بدون اصالح 
ساختار و به روزرساني سيستم هاي نظارتي 

اكبر مواليي، كارش��ناس اقتصادي با اشاره به »هرجا 
سخن از اعتماد است نام بانك ملي ايران مي درخشد« 
به خبرنگار ما گفت: پرس��ش اساسي اين است كه آيا 
بانك ملي متناسب با اين شعار خود، در سال هاي اخير 
عمل كرده است و به انتظارات مردم پاسخ داده است؟

وي افزود: از بانك ملي ايران به عنوان بزرگ ترين بانك 
كشور با بيشترين تعداد حس��اب، كارت بانكي، داد و 
ستد حس��اب هاي دولتي، گردش مالي شركت ها و 
وزارتخانه هاي بزرگ كشور، بيشترين تعداد شعب و 
كارمند و كارشناس وصرف هزينه هاي بسيار، انتظار 
مي رود كه متناسب با شعار »هرجا سخن از اعتماد است 
نام بانك ملي ايران مي درخشد« عمل كند.  وي ادامه 
داد: در تبليغات و سخنان مديران عامل و كارشناسان 
بانك ملي همواره مطرح مي ش��ود كه سيستم هاي 
نظارتي بان��ك ملي قابل اعتماد اس��ت، اما هرگاه كه 
مشكلي پيش مي آيد و سرقت و اختالس با ارقام بزرگ 
و كوچك رخ مي دهد مس��ووالن بانك بدون توجه به 
شعار خود و ضرورت به روز رساني روش هاي مديريتي 
و نظارتي، تنها چند نفر كارمن��د و مدير را متخلف و 
خاطي معرفي مي كنن��د و از كنار موضوع مي گذرند. 
وضعيت سوء استفاده از گردش مالي بزرگ و عملكرد 
بانك را به گردن يك مدير بانكي انداخته و او متواري 
مي شود. در موارد ديگر نيز تعدادي از كارمندان با سوال 
و جواب و بازداشت مواجه مي شوند و بانك به دنبال پول 
خود، كارمندان را مسوول مي شناسد، در حالي كه از 
طراحي سيستم ها و اشكاالت ساختاري و مديريتي 
سوال نمي كند كه به چه علت چنين مشكالتي پيش 
آمده است؟  در رسانه ها و نهادهاي نظارتي و قضايي نيز 
گفته مي شود كه گويا عده اي از مديران يا كارشناسان و 
كارمندان متخلف مشكل را ايجاد كرده اند بدون آنكه 
به تحليل مشكالت ساختاري بانك ملي به عنوان يك 
بانك قديمي پرداخته شود.  سعيد عطاردي كارشناس 
اقتصادي نيز گفت: واقعيت اين اس��ت كه بانك ملي 
ايران با وجود س��ابقه طوالني خود و گس��ترش آن از 
نظر تعداد شعبه، حساب و كارت هاي بانكي وكاركنان 
و بس��ياري از امكانات ديگر متناسب با بانكداري روز 
جهان پيش نرفته اس��ت اگرچه ادعا مي ش��ود كه از 
آخرين دس��تاوردهاي فن��ي و روش هاي مديريتي و 
بانكي برخوردار است اما به نظر مي رسد اين روش ها و 
تجهيزات در يك ساختار كهنه و قديمي مديريتي و با 
مشكالت متفاوت ايجاد شده و هنوز به اصالح ساختاري 

آن پرداخته نشده است.
 ازآنجاكه بانك ملي در حال حاضر با وجود حساب هاي 
بانك��ي و گ��ردش مال��ي بس��ياري از وزارتخانه ه��ا 
و ش��ركت هاي دولتي برخ��وردار اس��ت در نتيجه با 
كمترين هزينه مالي جذب س��پرده ها مبالغ عظيم 
سرمايه را جمع آوري كرده است و حساب بسياري از 
وزارتخانه هاي دولتي در اين بانك قرار دارد. همچنين 
دارايي هاي مختلفي از گذش��ته در اختيار اين بانك 
اس��ت. از س��وي ديگر وثاي��ق بانك��ي و كارخانه ها و 
شركت ها و امالك بسياري به شكل هاي مختلف در 
اختيار بانك قرار گرفته است كه براي به روز شدن آنها 
و تزريق به اقتصاد ملي و اس��تفاده از اموال در راستاي 
افزاي��ش توليد اقدامات موثر صورت نگرفته اس��ت و 
مديران بانكي براي اينكه زير س��وال نروند و مديريت 
آنها تضعيف نشود و بعدا از آنها سوال نشود كه چرا اين 
دارايي ها استفاده نشد، عمال مانع واگذاري آنها به مردم 
ادامه در صفحه 3 شده اند.   

احسان عسگري

يادداشت-3

 استفاده از سالح گرم
اوج خشونت در جامعه

اوج خش��ونت زماني است كه 
فرد به دنب��ال حذف ي��ا وارد 
كردن آس��يب جدي به طرف 
مقابل خود باش��د. معمواًل در 
اين موارد احتمال اس��تفاده از 
اسلحه گرم بيشتر مي شود. اما 
سوال اينجاس��ت كه اسلحه از 
كجا و براي چه تأمين مي شود 
و چطور افرادي مي توانند در كشوري كه خريد و فروش 
اسلحه در آن مجازات س��نگيني دارد، براي خود اسلحه 
تهيه كنند. در اين زمينه الزم است دستگاه هاي دولتي 
و حاكميتي وارد عمل شده و اين مسائل را بررسي كنند. 
بايد مجازات هاي مربوط به حمل س��الح افزايش يافته 
و در عين حال مجازات هاي اس��تفاده غيرمجاز از اسلحه 
به مردم گفته ش��ود، بسياري از شهروندان نمي دانند كه 
مجازات حمل اسلحه چيست. در گذشته نزاع ها زودتر از 
حاال حل و فصل مي ش��د اما در حال حاضر همه به نوعي 
دعوا دارند، اين دعوا ناشي از افسردگي است چرا كه اضطراب 
در وجود افراد بيشتر شده و اين مساله هم صرفًا مربوط به 
كشور ايران نيست. فرد مضطرب احساس امنيتش كمتر 
مي شود و ممكن است براي حفاظت از خود يا حتي افزايش 
احساس قدرت دست به اقدامات عجيبي از جمله همين 
حمل سالح بزند. از سوي ديگر ريسك پذيري در جامعه 
ما افزايش پيدا كرده و عمده اين موضوع به دليل استفاده از 
ادامه در صفحه 8 مواد مخدر صنعتي است.  

امان اهلل قرايي

رييس شوراي شهر تهران: حمله سايبري توسط 
»موساد و با همكاري منافقين« صورت گرفته است

 با وجود گذشت يك ماه از طرح جديد دولت 
واريز يارانه نقدي ادامه دارد؟

 سارقان حرفه اي 
بدون سرو صدا ۱۶8 صندوق امانت 

بانك ملي را غارت كردند

 بزرگ ترين بانك كشور 
بدون اصالح ساختار و به روزرساني 

سيستم هاي نظارتي 

 »موساد« عامل 
حمله سايبري به شهرداري

صفحه 5    

صفحه 8    

صفحه 2    

صفحه 7    

صفحه 7    

 بي خبري 
از كاالبرگ الكترونيكي

 دزدي 
 از امانت 

مردم

مصيبت درگذشت مادر گراميتان را تسليت گفته ، براي آن مرحومه 
غفران و آمرزش الهي و براي شما و ساير بازماندگان صبر و سالمتي 

آرزومنديم.

جناب آقاي دكتر فرشاد مومني

الياس حضرتي-  حجت طهماسبي

»تعادل« بررسي مي كند

از بين رفتن طبيعت و حيات وحش در 
ايران با ادامه اين روند قطعي است

پرونده س��هام عدالت به موضوع پيچيده اي تبديل 
شده است؛ ماه هاست حق دادوستد پرتفوي عدالت 
از سهامداران مستقيم آن سلب شده است. وضعيت 
سهامداران غيرمس��تقيم نيز كه مديريت پرتفوي 
خود را به شركت هاي سرمايه گذاري استاني سپرده 
بودند نيز بهتر از سهامداران مستقيم نيست و آنها هم 
با چالش هاي ديگري همچون عدم برگزاري مجامع 
شركت هاي اس��تاني مواجه هستند. در همين حال 
بحث تازه اي مطرح شده است كه برمبناي آن، مجلس 
خواستار اعطاي سهام جديد در قالب سبد عدالت به 
جاماندگان اس��ت. چالش هاي سبد سهام عدالت از 
همان زمان آزادسازي آغاز شده بود و طي مدتي كوتاه، 
بازار سرمايه را نيز با تالطم مواجه كرد. اكنون نيز ترس 
از تكرار اين تالطمات موجب سلب حق از دارندگان آن 
صفحه 4 را بخوانيد شده و اين سهام را ...  

يك بام و دوهواي 
سهام عدالت

 سهم مردم 
 در نگهداري 

از زمين چقدر است؟

با ابالغ قانون ساماندهي صنعت خودرو 

در جريان سفر  سرپرست ستاد اجرايي 
فرمان امام)ره( به ورامين انجام شد 

رييس مجلس باالخره قانون ساماندهي صنعت خودرو 
را ابالغ كرد. بر اساس اين قانون، واردات خودرو به كشور 
پس از كش و قوس هاي فراوان به صورت »مشروط« 
آزاد شد. ش��رايط واردات چيست؟ آنطور كه باشگاه 
خبرنگاران جوان گزارش داده، قانون ساماندهي صنعت 
خ��ودرو، وزارت صمت را موظ��ف مي كند آيين نامه 
واردات خودرو را تدوين و تصويب كند. پيش تر، »هيات 
عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام«، 
واردات مشروط خودرو را مغاير برخي سياست هاي 
كلي نظام دانسته بود. اما حال مصوبه مجلس پس از 
بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تأييد 
رسيده اس��ت. به نظر مي رسد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت براي اقناع مخالفان آزادس��ازي واردات و به 
بهانه حفاظت از توليد داخل، به دنبال وارداتي محدود 
صفحه 7 را بخوانيد و مشروط است.   

واردات خودرو 
مشروط شد

 بهره برداري 
 از 5400 طرح اشتغالزايي
در مناطق محروم تهران



وزير اقتصاد در 19 ارديبهش��ت ماه اعالم كرد كه ۷۷ 
ميليون يارانه بگير در دو طبقه تقسيم بندي شده اند، 
۳۰ درصد اين جمعي��ت يارانه ۴۰۰ هزار توماني، ۶۰ 
درصد يارانه ۳۰۰ هزار توماني دريافت خواهند كرد. 
يارانه نقدي نيز در راستاي اين كمك ها كاماًل پرداخت 

خواهد شد.
به دنبال اعالم اين خبر دولت يارانه جديد را به دو گروه 
اختصاص داد و يارانه دو ماهه آنها را به ش��كل يك جا 
واريز كرد. پس از چند روز مجوز برداشت از اين يارانه 
نيز صادر ش��د اما دولت اعالم كرد كه اين حمايت به 
شكل موقتي انجام شده اس��ت. در چارچوب جديد، 
دولت يارانه ۴5 هزار تومان��ي احمدي نژاد و 5۰ هزار 
توماني روحاني را تجميع كرد و تمام آن را به ش��كل 
يك جا به حساب سرپرستان خانوار ريخت اما اعالم شد 
كه پس از دو ماه مقدمات اجراي طرح جديد كاالبرگ 
الكترونيكي فراهم خواهد شد و به اين ترتيب به جاي 
آنكه پول نقد در اختيار مردم قرار بگيرد، آنها مي توانند 

از يارانه جديد براي خريد كاال استفاده كنند.
با وجود گذش��ت يك ماه از آغاز اج��راي طرح جديد 
دولت اما هنوز هيچ خبري از يارانه جديد و روشن شدن 
ش��يوه حمايت به شكل كاالبرگ ارايه نشده است. در 
طول هفته هاي گذش��ته قيمت چهار كاالي اعالمي 
روغن، لبنيات، مرغ و تخم مرغ افزايش يافته و در كنار 
آن، برخي از ديگر كاالها نيز رش��د قيمت جديدي را 

تجربه كرده اند.
يارانه جديد دولت پس از آن واريز ش��د كه ارز ۴2۰۰ 
توماني برخي كاالها حذف شد و البته دولت اعالم كرد 
كه فعال ارز دارو و نان را حذف نخواهد كرد. با اين وجود 
قيمت دارو نيز در ماه هاي گذش��ته صعودي گزارش 
ش��ده و در رابطه با نان نيز نگراني هايي به وجود آمده 
است. دولت اعالم كرده طرح كارت نان را نيز كه فعال 
به شكل آزمايشي در زنجان اجرايي شده رصد خواهد 
كرد و در صورت نتيجه بخش بودن آن امكان اجرا در 

ساير نقاط كشور نيز بررسي خواهد شد.
آنچ��ه كه فعال محل بحث و چالش اس��ت اما به طرح 
جديد دولت براي كاالبرگ الكترونيكي بازمي گردد. 
بر اساس برنامه ابتدايي اعالم شده پس از خرداد ماه، 
بايد يارانه در تير ماه به ش��كل كاالبرگ عرضه ش��ود 
ام��ا صحبت هاي معاون وزير اقتصاد نش��ان مي دهد 
كه هنوز راهي طوالني تا اجراي نهايي اين طرح باقي 
مانده است. محمدمهدي سبحانيان گفت: اگر قرار به 

پرداخت كاالبرگ باشد، يارانه ها در قالب اعتبار خريد به 
كارت هاي افراد پرداخت مي شود كه بر اساس آن مردم 
مي توانند در سوپرماركت ها، فروشگاه ها و مغازه ها از 
آن اعتبار خريد استفاده كنند. در پرداخت نقدي فرد 
مي تواند يارانه را براي هر مصرفي از جمله س��ينما و 
پارك انجام ده��د، اما حاكميت اعتق��اد دارد تا افراد 
بتوانند با اين منابع مايحتاج سفره خودشان را تأمين 

كنند و به همين جهت از كاالبرگ استفاده مي كند.
به گفته او، آنچه دولت در قانون بودجه توسط مجلس 
مكلف به انجام شده، پرداخت يارانه ها از طريق كاالبرگ 

الكترونيكي است. 
انجام اين كار مس��تلزم زيرس��اخت هاي الزم در كل 
كشور بوده و عماًل انجام فوري آن ميسر نبود، در نتيجه 
تصميم گرفته شد طي دو ماه نخست سال، پرداخت 
نقدي صورت بگيرد و به محض اينكه زيرساخت هاي 
الزم آماده شد و ساير مالحظاتي كه مي تواند موردتوجه 
قرار گيرد، تصميم درباره تداوم اين شيوه يا اختصاص 
كاالبرگ الكترونيكي اتخاذ خواهد ش��د. سبحانيان 
گفت: هيچ تغييري در مبلغ و افرادي كه يارانه دريافت 
مي كنند اتفاق نخواهد افتاد. هم��ان افرادي كه تا به 
امروز يارانه دريافت كرده اند و كس��اني كه بر اس��اس 
تقاضا، به فهرست يارانه بگيران اضافه مي شوند، مشمول 
دريافت كاالبرگ خواهند شد. عزم دولت اين است كه 
كمترين تفاوت و تغييري در شيوه خريد مردم اتفاق 

بيفتد و رضايت خاطر مردم از اين  جهت فراهم شود. 
همچنين تا به امروز هيچ بحثي در هيچ محفلي درباره 
تغيير يارانه بنزين مطرح نش��ده است. اين سرنوشت 
نامشخص در حالي مطرح شده كه همچنان منتقدان 
ارز ۴2۰۰ توماني به جاي خود باقي هستند. با وجود 
انتقادها از روند تصميم گيري دولت درباره نحوه حذف 
اين ارز، احتماال همچنان ترديدي وجود ندارد كه بايد 
تصميمي قاطع در اين زمينه گرفته مي شد. حسين 
محمد صالحي داراني با بيان اينكه هم اكنون با حذف 
ارز ترجيحي بسياري از كاالها و همچنين نهاده هاي 
دامي با التهابات شديد قيمتي مواجه شده اند، افزود: 
اين مساله مشكالت زيادي را براي مردم به وجود آورده 
است اما با توجه به اينكه ارز ترجيحي مفاسد و رانت را به 
دنبال داشت و به دليل عدم وجود شبكه توزيع مناسب، 
بخش عمده اي از اين يارانه هدر مي رفت و به دس��ت 
مصرف كننده نمي رسيد، دولت تصميم به اصالح روند 

ارز ترجيجي گرفت.
ميزان فساد و رانت ارز ترجيحي به اين صورت بود كه 
بر اس��اس آمار ارايه شده حدود ۳۰ الي ۴۰ درصد اين 

ارز به هدف برخورد نكرد.
اين نماينده مجلس يازدهم توضيح داد: تخصيص ارز 
ترجيحي در چند سال اخير موجب ارجحيت واردات 
بر توليد شد و البته در برخي زمينه ها در از دست دادن 
خود كفايي هم تاثيرگذار بود اما از دس��ت دادن خود 

كفايي در گندم صرفا به دليل پرداخت ارز ترجيحي 
نبود و داليل ديگري در اين مس��اله دخيل بود و كنار 
هم قرار گرفتن اين مسائل باعث شد كه خود كفايي 
در گندم را از دس��ت بدهيم. در اين چند س��ال نه با 
قيمت مناسب گندم را از مردم خريداري مي كردند و 
نه حمايت هاي الزم از كشاورز صورت مي گرفت و اين 
مسائل باعث شد كه كشاورزان كمتر به كشت گندم 
روي بياورند. به هر حال ارز ترجيحي در برخي از زمينه 

و جلوگيري از التهابات قيمتي تاثيرگذار بود .
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي 
اسالمي خاطرنشان كرد: متأسفانه در سال هاي گذشته 
آمار اختالس ها ش��فاف است و افرادي كه ارز گرفته و 
كاال وارد نكردند نيز مشخص هستند، اما هنوز برخورد 
قضايي با آنها صورت نگرفته اس��ت. ارز ترجيحي در 
سال هاي گذشته بيش��تر به واردات نهاده هاي دامي، 
كاالها، تجهيزات پزشكي و دارو اختصاص مي يافت، 
قطعًا حذف اين ارز از بس��ياري رانت ها، اختالس ها و 
فس��ادهاي اقتصادي جلوگيري مي كند، اما از طرف 
ديگر با حذف ارز ترجيحي فشار بيشتري بر مردم وارد 
مي شود. نماينده مردم فريدن، چادگان، فريدونشهر، 
بوئين و مياندش��ت در مجلس توضي��ح داد: نظارت 
مهم تري��ن موضوع در اج��راي طرح توزي��ع عادالنه 
يارانه هاس��ت. اقدام دولت در مردمي س��ازي و توزيع 
عادالنه يارانه ها خ��وب، اما پرداخت به صورت نقدي، 
تحت عنوان نوعي مسكن مناسب است و براي آينده 

بايد اقدام مناسب تري انجام داد.
صالحي داراني توضي��ح داد: اعطاي يارانه به كاالهاي 
 اساس��ي موج��ب قاچ��اق گس��ترده، از بي��ن رفتن 
خود كفايي و فساد و رانت در زنجيره توزيع كاالهاي 
اساسي ش��ده اس��ت. يك عده از افراد س��رمايه دار و 
به اصط��الح صادر كننده با اخ��ذ ارز ترجيحي كاال را 
خريداري مي كردند و س��پس به كشور هاي همجوار 
صادر مي كردند و اين مساله سبب افزايش قيمت در 
كاالهاي اساسي شده بود در حالي كه قرار بود اين ارز 

سبب كاهش قيمت ها شود اما نشد.
اين صحبت ها نشان مي دهد كه نحوه نظارت بر بازار پس 
از حذف ارز دولت��ي و البته چگونگي تداوم حمايت ها، 
اصلي ترين موضوعي است كه دولت بايد براي آن جوابي 
پيدا كند. با گذشت حدود يك ماه از اصالح يارانه ها، بايد 
ديد در يك ماه باقي مانده از زمان ابتدايي اعالم دولت، 

چه طرح و نقشه اي به كار گرفته خواهد شد.

رهنمود

سياست
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اقامه نماز رهبر انقالب
بر پيكر مرحوم دعايي

رهب��ر انقالب روز دوش��نبه ب��ر پيكر حجت االس��الم 
والمسلمين دعايي نماز ميت اقامه كردند. به گزارش ايسنا، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي روز دوشنبه )1۴۰1/۰۳/1۶( با 
حضور در كنار پيكر مرحوم حجت االسالم سيدمحمود 
دعايي ضمن قرائت فاتحه، بر آن يار ديرين حضرت امام 
خميني)ره( نماز ميت اقامه كردند. در اين مراسم جمعي 
از خانواده و بس��تگان مرحوم حجت االسالم دعايي نيز 
حضور داشتند. حجت االسالم س��يدمحمود دعايي از 
مبارزان قديمي نهضت و انقالب اسالمي و همراهان امام 
خميني رحمةاهلل عليه در زمان تبعيد ايشان در نجف بود. 
وي در اوايل سال 1۳5۸ به عنوان سفير جمهوري اسالمي 
ايران در عراق انتخاب شد و از ارديبهشت 1۳59 با حكم 
امام رحمةاهلل عليه به عنوان سرپرست موسسه اطالعات 
منصوب ش��د. ش��ش دوره نمايندگي مجلس شوراي 
اسالمي از ديگر سوابق اين روحاني فروتن و ساده زيست 
است كه عصر يكشنبه 15 خرداد 1۴۰1 به لقاءاهلل پيوست. 
رهبر انقالب دو روز قبل نيز با صدور پيام تسليت درگذشت 
حجت االسالم سيدمحمود دعايي، ضمن اشاره به صفا، 
سالمت نفس، ارادت عميق و راسخ وي به امام بزرگوار و 

انقالب، تفضالت الهي را براي آن مرحوم مسالت كردند.

به كارگيري ظرفيت جديد 
براي كاالهاي اساسي

رييس جمهور در راس��تاي تس��ريع در تأمين و ذخيره 
احتياطي كاالهاي اساسي وزراي صمت و جهاد كشاورزي 
را مكلف ك��رد موانع پي��ش روي اجراي اي��ن برنامه را 
شناسايي و با هماهنگي معاون اول نسبت به رفع آن اقدام 
كنند.جلسه بررس��ي به كارگيري ظرفيت هاي جديد 
براي تامين و ذخيره كاالهاي اساسي به رياست آيت اهلل 
سيد ابراهيم رييسي و با حضور معاون اول رييس جمهور، 
رييس دفتر رييس جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، 
جهادكشاورزي، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و روساي بانك مركزي و 
سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.در اين جلسه گزارشي 
از آخرين وضعيت تامين و ذخاير كاالهاي اساسي ارايه 
شد. بر اساس اين گزارش ميزان ذخاير كاالهاي اساسي 
كش��ور از وضعيت مطلوبي برخوردار اس��ت اما با توجه 
به ش��رايط جهاني تدابير الزم براي ايجاد يك ظرفيت 
احتياطي مطرح و جزييات اجراي آن مورد بررس��ي و 
تصويب قرار گرفت.بر اين اس��اس ترتيبات تس��هيل و 
تسريع تامين كاالهاي اساسي، استفاده از ظرفيت نهادها 
و بنيادها، تقويت ظرفيت هاي بخش خصوصي جهت 
تأمين و توزيع كاالهاي اساسي، افزايش زيرساخت هاي 
الكترونيكي و هوشمند در جهت توزيع بهتر كاالهاي 
اساسي، تقويت بنادر و ظرفيت هاي ترانزيتي كشور در 
اين راستا، استفاده از ظرفيت همه انبارهاي موجود در 
كشور به منظور افزايش ذخاير استراتژيك و احتياطي 
و مناب��ع مالي الزم براي تامين، ترانزي��ت و انبارداري و 
راهكارهاي تامين آن مورد بررسي قرار گرفت.در ادامه 
اين جلس��ه رييس جمهور با تاكيد ب��ر اولويت دادن به 
تسريع در تأمين و ذخيره احتياطي كاالهاي اساسي، 
وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي را مكلف 
كرد، موانع پيش روي اجراي اين برنامه را شناس��ايي و 
با هماهنگي معاون اول نس��بت به رفع آن، اقدام كنند.

رييسي افزود: نبايد منابع كشور در ساير كشورها راكد 
بماند و بايد با سرعت و مستمرا نسبت به ورود منابع به 
داخل كشور در قالب كاال يا امكانات مورد نياز اقدام شود.

پيش نويس قطعنامه ضد ايراني 
در شوراي حكام

خبرگزاري فرانس��ه گزارش داد، پيش نويس قطعنامه 
عليه ايران به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 
ارايه شده است. خبرگزاري فرانسه به نقل از ديپلمات ها 
در خبري فوري گ��زارش داد كه پيش نويس قطعنامه 
انگليس، فرانس��ه، آلمان و امريكا عليه ايران به نشست 
ش��وراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي ارايه شده 
است. نشست فصلي شوراي حكام آژانس روز دوشنبه در 
وين، مقر اين سازمان آغاز شده است كه ايران، اوكراين، 
موضوعات پادماني، اجراي پادمان ها در كره ش��مالي و 
همكاري هاي فني از موضوع��ات مورد اصلي در اين دور 
از نشست خواهد بود.خبرگزاري رويترز هفته گذشته در 
گزارشي اعالم كرد كه امريكا و تروييكاي اروپا پيش نويس 
قطعنامه اي را براي ارايه به نشس��ت آتي شوراي حكام 
آژانس بين المللي ان��رژي اتمي تهيه كرده اند كه از ايران 
درخواست مي كند به سواالت پادماني آژانس فورا پاسخ 
دهد.بنا بر گزارش رويت��رز، پيش نويس اين قطعنامه از 
ايران مي خواهد به سواالت باقي مانده آژانس درباره ذرات 
اورانيوم پيدا شده در س��ه مكان هسته اي توضيح دهد.

در پيش نويس اين قطعنامه آمده اس��ت: شوراي حكام 
از ايران مي خواهد كه هرچه فوري براي اجراي تعهدات 
قانوني اش اقدام و بدون اتالف وقت به پيشنهاد مديركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي براي همكاري بيشتر جهت 
شفاف سازي و حل وفصل مسائل باقي مانده پادماني عمل 
كند.سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه روز 
گذشته درمورد قطعنامه احتمالي شوراي حكام عليه ايران 
تصريح كرد: در مورد نتيجه جلسه پيش داوري نمي كنيم، 
ولي ما متناسب با اقدام و اتفاقي كه بيفتد پاسخ  مي دهيم. 
خطيب زاده گفت: همانطور كه آقاي امير عبداللهيان وزير 
امور خارجه اعالم كردند، ما به هيچ وجه نه اين گزارش را 
قبول داريم و نه اقدام اين سه كشور اروپايي به همراه امريكا 
براي تصويب قطعنامه عليه ايران. ما اين اقدام را برخالف 
ديپلماسي مي دانيم آنها تالش مي كنند قطعنامه اي 
را ارايه كنند، ما اين قطعنامه را س��ازنده نمي دانيم و 
معتقديم كه اين اقدامات هم در مسير كل همكاري هاي 
ما با آژانس و هم مذاكرات اثرات منفي خواهد داشت 
و بانيان اين قطعنامه بايد بدانن��د هر چقدر هم اين 

قطعنامه را شكلي معرفي كنند از نظر ما مردود است.

مردم ديگر طاقت گراني ندارند
يك عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه »ملت طاقت 
گراني و هزينه هاي بيشتر را ندارند«، گفت: دولت بايد 
راهكاري به مردم براي تامين هزينه هاي زندگي شان 
نشان دهد بعد ما از هر جراحي اقتصادي و نظام عادالنه اي 
حمايت مي كنيم.جليل رحيمي جها ن آبادي با اشاره 
به اقدام دول��ت در اصالح نظام پرداخ��ت يارانه اظهار 
كرد: تقريبا از اوايل انقالب تا ورود به دوران جنگ نظام 
اقتصاد دولت��ي و اقتصاد مبتني بر يارانه را در كش��ور 
اج��را كرديم چون چاره اي هم وجود نداش��ت ما بابت 
هزينه هاي مختلف مردم يارانه در حوزه هاي مختلف 
پرداخت مي كرديم. اما با توجه به تحريم ها و مشكالت 
و كمبود مناب��ع ارزي و گرفتاري هاي به وجود آمده در 
كشور توان دولت در پرداخت يارانه كاهش پيدا كرده 
است به طوري كه اكنون در شرايطي هستيم كه درآمد 
ارزي كشور به شدت پايين آمده است.وي ادامه داد: ما 
تا اينجا دولت را درك مي كني��م اما به عنوان نماينده 
ملت يك سوال خيلي ساده داريم؛ آيا وقتي يارانه حذف 
مي ش��ود مردم توان خريد كاالها با نرخ فعلي را دارند؟ 
مثال مي آورند كه قيمت بنزين، آرد، روغن و خدمات 
در كشورهاي همسايه فالن مقدار است و در كشور ما با 
يارانه فالن مقدار است. اما آيا درآمد يك ايراني با درآمد 
كشور همسايه يكي است؟ براي فهميدن اين موضوع 
فقط كافي اس��ت حداقل حقوق و دستمزد يك هفته 
كارگر با كش��ورهاي همسايه را مقايسه كنيد. در حال 
حاضر نرخ مس��كن، اجاره، خودرو و خيلي از كاالهاي 
مورد نياز معيشت مردم مثل برنج، روغن و قند همسطح 
با كشورهاي پيشرفته دنيا است.اين نماينده مجلس 
ش��وراي اس��المي گفت: حرف ما اين است كه دولت 
راهكاري براي زندگي به مردم نشان بدهد آن زمان ما از 
هر جراحي اقتصادي و نظام عادالنه اي حمايت مي كنيم 
البته كه عادالنه بودن هم فقط در پرداخت يارانه نيست 
و باي��د عدال��ت در پرداخت حقوق و دس��تمزد و يك 
زندگي ايده آل وجود داشته باشد.رحيمي جهان آبادي 
اضافه ك��رد: ما قبول داريم بخش��ي از اين وضعيت به 
دليل تحريم هاي دش��من است اما مثال اين تحريم ها 
چه ارتباطي ب��ه واردات خودروي راه س��ازي، معدني، 
آتش نش��اني و حتي خودروي مناس��ب براي سواري 
دارد؟وي يادآور شد: من در زمان دولت آقاي روحاني از 
حاميان يارانه بودم اما از همان زمان تاكيد بر اين  بود كه 
بايد ابتدا ساختار پرداخت يارانه مشخص شود؛ بخش 
عمده اي از مردم به ما مراجعه مي كنند كه كار، درآمد و 
ملكي ندارند اما مشمول يارانه نمي شوند. پاسخي هم به 
نامه نگاري هاي ما نمي دهند. در شرايط فعلي بايد دولت 
به تمامي افراد به جز درصد اندكي يارانه بدهد مبلغ يارانه 
هم متناسب با هزينه هاي فعلي باشد.رحيمي تاكيد كرد: 
دولت بداند از طريق حذف يارانه از ملت نمي توان درآمد 
داشت. مردم به كمك مالي نياز دارند. به عنوان يك كشور 
نفت خيز و دارنده گاز و با پتانسيل و با خاك مرغوب براي 
كشاورزي و فرصت هاي زياد براي رشد اقتصادي نبايد 
وضعيت اقتصادي مان به گونه اي باش��د كه مردم توان 
خريد مسكن نداشته باشند. آقاي رييس جمهور ما شما 
را دوست داريم اما سوال مان اين است كه با اين درآمدها 

و هزينه ها ملت چه طور بايد زندگي كنند؟

آغاز واريز مابه التفاوت 
بازنشستگان از 25 خرداد

ميرهاش��م موس��وي با حضور در ش��بكه خبر سيما 
توضيحاتي پيرامون مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان 
سازمان تأمين اجتماعي ارايه و اظهار كرد: براي افزايش 
حقوق بازنشستگان، قانون داريم و بايد ميزان افزايش 
حقوق را بر اساس مواد 9۶ و 111 قانون تأمين اجتماعي 
به هيات دولت پيشنهاد دهيم. ماده 9۶ افزايش مستمري 
را بر اساس هزينه هاي زندگي مورد تأكيد قرار مي دهد 
و ماده 111 تأكيد دارد كه حداقل مس��تمري نبايد از 
حداقل دستمزد كارگري كمتر باشد تا سطح حداقلي 
معيشت با رويكرد عدالت براي بازنشستگان نيز حفظ 
شود.وي افزود: پيشنهاد ما حفظ همين سطح حداقلي 
بود كه با مصوبه دولت، رقم خورد. مديرعامل سازمان 
تأمين اجتماع��ي با بيان اينكه ابالغي��ه هيات وزيران 
داراي چند سطح افزايشي است، گفت: در اولين سطح، 
براي حداقلي بگيران و مستمري بگيران حداقلي بگير و 
زير حداقلي بگير، 5۷.۴ درصد افزايش در سال جديد 
خواهيم داشت. البته س��طوح درآمدي پايين ممكن 
است افزايش بيشتري هم داشته باشند و بيش از 5۷.۴ 
درصد باش��د، زيرا در مصوبه دولت قيد شده است كه 
حداقل حقوق نبايد از عدد پنج ميليون و 5۸۰ هزار تومان 
كمتر باشد.موسوي ادامه داد: عدد حداقل دستمزد را در 
سطوح درآمدي 5۷ درصد رشد مي دهيم كه به عالوه 
بن مسكن و... مي كنيم و هر چه قدر به عدد مذكور نرسيد 
مابه التفاوت مي دهيم به نحوي كه به آن عدد پنج ميليون 
و 5۸۰ هزار تومان برسد و لذا هر چقدر دريافتي كمتر 
باشد ميزان افزايش بيشتر خواهد بود. از آن سو ممكن 
است افزايش در برخي افراد، كمتر از اين ميزان باشد اما 
به طور متوس��ط برآورد ما اين است كه 51 درصد رشد 
متوس��ط را در حقوق حداقلي بگيران خواهيم داشت. 
عائله مندي و ح��ق اوالد هم به اين مبلغ افزوده خواهد 
ش��د و برآورد ما اين اس��ت كه حقوق يك بازنشسته 
حداقلي بگير با دو فرزند به حدود شش ميليون و 2۰۰ 
هزار تومان مي رسد.وي با بيان اينكه سطح بعدي مصوبه 
مربوط به باالتر از حداقلي بگيران تا سقف 1۰ ميليون 
تومان حقوق اس��ت، گفت: حقوق اين افراد 1۰ درصد 
رشد مي يابد به عالوه مبلغ ثابت ۶5۰ هزار تومان تحت 
عنوان كمك معيشت كه برآورد ما اين است حقوق افراد 
در اين طبقه حدود 2۰ درصد رش��د پيدا مي كند. آن 
مبلغ ثابت ۶5۰ هزار تومان تا سقف 1۰ ميليون تومان 
حقوق را پر مي كند به عنوان مثال اگر كسي 9 ميليون 
دريافت مي كرده با 1۰ درصد افزايش، حقوقش به 9 
ميليون و 9۰۰ هزار تومان مي رسد و 1۰۰ هزار تومان 
ديگر اضافه مي شود تا 1۰ ميليون تومان را پر كند. براي 
سطح آخر و حقوق بگيران باالتر از 1۰ ميليون تومان 

هم افزايش 1۰ درصدي در نظر گرفته شده است.

واريزيارانهنقديادامهدارد؟

رييسمجلس:

سخنگويقوهقضاييهخبرداد

بي خبري از كاالبرگ الكترونيكي
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رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه امريكا هيچگاه 
با ما كنار نخواهند آمد، به ضرورت »جهاد تبيين، جهاد 
تصميم و جهاد توليد« اشاره كرد و گفت: براي ساختن 
دولت اسالمي نيازمند فعاليت در عرصه خدمات عمومي 

مشترك هستيم كه موردنياز همه مردم است.
رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: بايد انقالب 
اس��المي ايران را درك و فهم كنيم كه در چه زماني 
شروع شد و به پيروزي رسيد. در عصري كه در مسائل 
اقتصادي، امنيتي - اطالعاتي و س��اير مسائل مادي 
در قبضه ابرقدرت ها بود و در ش��رايطي كه حكومت 
پهلوي نوكر رژيم صهيونيس��تي و قدرت استكباري 
امريكا بود، اين انقالب روي كار آمد، ش��كل گرفت 
و به پيروزي رسيد. فلس��فه انقالب ما از دو فرهنگ 

عاشوراي حسيني و فرج مهدوي مي آيد.
قاليباف درباره »فرهنگ عاشورايي و مهدوي« گفت: 
عاشورا براي مقاومت و ايستادگي و فرج براي اميد به 
آينده است. مهدويت مقصد و مقصود نهايي ماست. 
ما به اين اميد و با اين ن��گاه به آينده گام برمي داريم 
و زندگي مي كنيم. انقالب اس��المي ايران و روح اين 
انقالب با تمام قدرت در مقابل همه باورهاي فرهنگ 
اومانيستي و نئوليبراليستي ايستاده است. بيانيه گام 
دوم انقالب منشوري فشرده و حكيمانه از سرنوشت 
ما تا سرگذشت ما است. اين مسير حركت ما در گام 
دوم را روشن مي كند. چند مرحله اساسي ديده شده 

است كه در اين مسير بايد به آن توجه كنيم. رييس 
مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: بحث ما يك تحول 
معرفتي و معنويتي اس��ت كه اين دو باعث پيروزي 
انقالب اسالمي ايران شد. پيروزي انقالب باعث شد، 
نظام اسالمي شكل بگيرد. طبق فرمايش حضرت آقا 
در دوره دولت اسالمي هستيم. بايد به سمت جامعه 
اسالمي و حكومت اسالمي برويم تا نهضت انتظار و 
ظهور خورشيد واليت عظيم )عج( برويم. دشمنان با 
جمهوري اسالمي كه ريشه در فرهنگ و عترت ندارد، 
مشكلي ندارند. كشورهاي به اسم اسالمي وجود دارد 

كه استكبار جهاني هيچ مشكلي با آنها ندارد.
وي با بيان اين مطلب كه مردم براي فرهنگ مهدوي 
هزينه دادند و ايستادند، گفت: اگر در دهه گذشته، 
هزينه هاي زيادي داديم، ملت ما تحمل رنج و زحمت 
و مشقت را داشته است و دم برنياورده است، علتش 
استقالل، آزادي، و مبارزه با سلطه گري و زيرسلطه 
نرفتن است. وقتي به گذشته نگاه مي كنيم، مي بينيم 
كه دش��منان انق��الب گاهي عظمت اي��ن انقالب و 
قدرتش را بيش��تر درك كردند. نس��بت به كساني 
كه تص��ور مي كردند تاريخ مصرف انقالب گذش��ته 
است. آنها از گذشته خود پشيمان هستند كه بخش 
قابل توجهي از نارس��ايي هاي كش��ور الزاما به خاطر 
فش��ارهاي خارجي نيس��ت. به اين خاطر است كه 
باورهاي انقالب اسالمي را فراموش كرده اند. بعضي 

مي خواهند بگويند هزينه هاي تحميل شده به كشور 
نتيجه مبارزه با شياطين است؛ اين در حالي است كه 

هزينه هاي نتيجه همراهي با شياطين است.
قاليباف با اش��اره ب��ه حضور رزمن��دگان جمهوري 
اسالمي ايران در جبهه مقاومت گفت: همه اراده رژيم 
صهيونيستي اين بود كه در مرزهاي ما با ما مقابله كند 
اما رزمندگان اسالمي در كنار گوششان ايستاده اند. 
فرهنگ مهدويت است كه توانسته در برابر هژموني 
امريكا بايس��تد و اين هژموني را به��م بزند. اين مهم 
چيزي جز بينش و روش انقالب اسالمي نيست. يكي 
از ماموريت هاي جدي ما نشان دادن كارآمدي دين 
در اداره جامعه است. اين مهم ترين وظيفه ماست. اين 
ما مس��ووالن هستيم كه با عملمان نشان دهيم يك 

منتظر واقعي هستيم.
رييس مجلس شوراي اسالمي درباره مطالبه مردم از 
مسووالن گفت: براي ساختن دولت اسالمي نيازمند 
فعاليت در عرصه خدمات عمومي مشترك هستيم 
كه موردنياز همه مردم است. اين مطالبه مردم درست 
و منطقي است و بايد در كشور توسط خود مردم توليد 
شود. توليدي قابل رقابت با همه دنيا. تا امروز كارهاي 
بسياري انجام ش��ده است و در مقام قياس در قله اي 
غيرقابل مقايسه با گذشته هستيم؛ اما بايد بپذيريم 
اش��كاالتي هم داريم. بايد رضايت مردم را در بخش 
خدمات عمومي جلب كنيم. دولت اس��المي و نظام 

جمهوري اسالمي نقطه تمايزي با بقيه كشورها دارد. 
قدرت نرم و گفت وگو و در عين حال قدرت سخت از 
ظرفيت هاي دولت اسالمي است. اگر منتظر واقعي 
باشيم، منفعل نخواهيم بود. منتظر نشسته نداريم. 
نيازمند حكمراني نو هس��تيم. بدون شك نيازمند 
انديشه ورزي براي توليد فكر هستيم. پس ما نيازمند 
جهاد توليد، جهاد تصميم، و جهاد تبيين هس��تيم. 
نبايد در تصميم گيري ترديد كني��م. هر گاه ترديد 
كرديم، نتيجه اش اين ش��د كه تاخير كرديم. تاخير 
شرايط را تغيير داد و ما را منفعل كرد. نيازمند گوش 
شنواي مسووالن براي شنيدن اهل علم، حرف مردم 

و همه كساني هستيم كه حق به گردن ما دارند.
وي با اش��اره به رفتار امريكا در حوزه هسته اي هم 
گفت: امري��كا هيچگاه با ما كن��ار نخواهند آمد. به 
عنوان يك خدمت گذار كه يك دس��تم زير سنگ 
آس��يب كار بوده اس��ت، بايد بگويم امكانات مادي 
و انس��اني ما بزرگ ترين فرصت براي حركت است. 
نااميدي در فرهنگ ش��يطان اس��ت و در فرهنگ 
مهدويت وجود ندارد. مگر مي ش��ود كس��ي بر اين 
باور باش��د كه امامش حاضر است و صاحب ماست، 
و نااميد باش��د. بايد در هر شرايطي اميدوار باشيم. 
با حرف نمي شود كسي را قانع كرد. بايد با عملمان 
در هر نقط��ه اي كه هس��تيم آن نقط��ه رافرهنگ 

مهدوي كنيم.

سخنگوي قوه قضاييه از دستگيري 1۴ نفر در پرونده 
ريزش س��اختمان متروپ��ل خبر داد. ستايش��ي در 
پاسخ به س��والي درباره اينكه بازداشتي هاي حادثه 
متروپل آبادان چه كس��اني هس��تند و پرونده شان 
در چه مرحله اي اس��ت؟ گفت: در س��اعت 12 و ۴5 
دقيقه تاريخ دوم خ��رداد 1۴۰1 اطالع دادند كه اين 
 حادثه در شهر آبادان رخ داده شده است و ساختمان

 11 طبق��ه متروپ��ل ريزش ك��رد و در يك وضعيت 
ناايمني باقي ماند. وي افزود: به ناايمن بودن باقي مانده 
س��اختمان بايد توجه كرد. براساس هماهنگي هايي 
كه صورت گرفت رييس كل دادگس��تري خوزستان 
به اتفاق دادستان حوزه قضايي استان يعني اهواز در 
معيت س��اير عزيزان به جمع حاضر از قضات محترم 
شهرس��تان پيوستند و در منطقه اس��تقرار يافتند و 
بر صدور دس��تورات قضايي نظارت عاليه داش��تند. 
ستايشي افزود: بالدرنگ به تشكيل كارگروه قضايي و 
حقوقي مبادرت كردند كه ابعاد حقوقي حادثه را مورد 
بررس��ي قرار دهند كه از نگاه هاي لغزنده جلوگيري 
شود. تحقيقات مقدماتي و معاينه محل صورت گرفت 

و با توجه به استفاده از ظرفيت هاي خوب منطقه اي، 
قرار كارشناس��ي صادر و هيات كارشناسي در جهت 
تبيين ابعاد و مشخص كردن علت تامه حادثه انتخاب 
شد تا كس��اني كه قصور داش��تند را مشخص كنند. 
وي با ياداوري اينكه پالس��كو عالوه بر ريزش، آتش 
س��وزي هم داش��ت گفت: در اينجا كميته اي براي 
شناسايي كساني كه اموالش��ان در آنجا بود انتخاب 
شد و همچنين پزشكي قانوني استان تكاليفشان را 
نسبت به شناس��ايي صدمات افراد انجام داد. داخل 
خرابه ها اموال و امكانات و... است كه بايد خروج آنها با 
نظم مشخص شود. وي افزود: كساني كه ممكن است 
قصور يا تقصير كرده باشند دستگير شدند. دستگاه 
قضايي با همكاري ضابطين دادگستري اقداماتي را 
با رعايت موازين انجام دادن��د و 1۴ نفر از افرادي كه 
تشخيص داده ش��د، مقصر حادثه هستند بازداشت 
شدند. شهرداران سابق و اسبق ۴ نفر بودند و كساني 
كه مسوول حوزه نظام مهندسي در شهرستان بودند 
دس��تگير شدند.ستايش��ي افزود: با رعايت موضوع 
مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسالمي، عناوين احصا 

و قابل ذكر است. شهردار سابق، رييس نظام مهندسي، 
مهندس ناظر پروژه، ش��هردار منطقه 1، سرپرست 
ش��هرداري منطقه 1، معاون امور زيربنايي و حمل و 
نقل و سرپرست معاونت فني و عمراني و معاونت فني 
شهرداري جزو كساني بودند كه در اين تصميمات به 
موجب قرار تأمين كيفري بازداش��ت شدند. اجراي 

دقيق قانون بهترين راه تجلي عدالت است.
بايد تاكيد موكد بر اين باش��د كه بايد متمس��ك به 
رعايت قوانين باشيم.ستايش��ي تصري��ح كرد: هر 
تصميمي كه نس��بت به قاصران اي��ن حادثه گرفته 
شود، به موجب قانون خواهد بود. قرارهاي صادره هم 
متناسب با جرم مرتكب شده، بوده است. ستايشي 
در پاسخ به اين سوال كه آيا مسووالن دولت فعلي و 
قبلي اموال خود را در سامانه اعالم اموال مسووالن 
اعالم كرده اند يا خير؟ گف��ت: اعضاي دولت قبل و 
دولت فعلي كلي��ه اموال خود را براي رياس��ت قوه 
قضاييه ارسال و نس��بت به اعالم اموال دارايي اقدام 
كرده اند. وي تاكيد كرد: براس��اس آخرين آمار ۸۰ 
درصد اين قانون در قوه قضاييه اجرايي ش��ده است 

و اكثر قضات ما در اعالم صورت دارايي در س��امانه 
مشاركت داش��ته اند و در ساير وزارتخانه ها و نهادها 
اين مش��اركت خيلي كمتر بوده اس��ت. معاون اول 
رييس جمهور و رييس دفت��ر رييس جمهور در اين 
ارتباط پيگيري هاي خوبي داش��ته اند. وي در پاسخ 
به سوالي درباره آخرين وضعيت موضوع سوءاستفاده 
جنس��ي از بازيگران گفت: اين مسائل كه در فضاي 
مجازي مطرح شده بس��يار تلخ و تاسف بار است اما 
متاسفانه وجود دارد و كساني مطرح مي كنند كه از 
ناحيه كسان ديگر مورد تعرض واقع شدند. دستگاه 
قضايي براساس مقررات اگر شكايتي صورت گرفت 
ورود مي كن��د و مي توانن��د در مقام طرح ش��كايت 
كيف��ري آن را مط��رح كنند و اگر ش��كايت صورت 
گرفت ما رسيدگي مي كنيم. وي با طرح اين سوال 
كه آيا ش��كايتي در اين زمينه ش��ده يا خير ؟ گفت: 
تا روز گذشته ش��كايتي مطرح نشده بود اما امروز با 
طرح شكايتي از طرف مقابل نسبت به كساني كه اين 
موضوع را اعالم كردند مواجه شديم و شاكي خواستار 

تعقيب فردي كه آن را اعالم كرده شده است.



ادامه از صفحه اول|
در نتيجه با وجود دارايي بس��يار و سپرده هاي فراوان، 
كارايي و به��ره وري بانك پايين اس��ت و عمال با وجود 
بزرگ ترين منابع و دارايي ها، بزرگ ترين بانك زيان ده 
كشور است.  در حالي كه بانك ملي مي تواند استفاده از 
اين دارايي ها را به ش��كل نوين و كارآمد در دستور كار 
قرار داده و آنها را به بخش خصوصي و توليدي كش��ور 
تزريق كند. عطاردي اف��زود: در مورد اخير نيز موضوع 
ارس��ال پيامك هاي اشتباه به رييس ش��عبه و ورود از 
ساختمان مجاور به شعبه بانك ممتاز، خود نشان دهنده 
اين واقعيت است كه با وجود نصب تجهيزات و صندوق 
امانات و سيستم هاي نوين و كارشناسان بانكي، به داليل 
مديريتي، سيستم هوشمند نبوده است. يعني حداقل 
بايد يك نسخه از تصاوير دوربين ها به صورت آنالين به 
شعبه مركزي بانك منتقل مي شد تا در صورت سرقت، 
فيلم موجود و قابل بازخواني صحنه جرم باشد.  مديران 
اشكاالت موجود در وضعيت محيطي شعب را بررسي 
نكرده و نس��بت به رفع اش��كال آنها اقدام نكرده اند. به 
عنوان مثال وقتي بارها پيامك اش��تباه ارسال مي شود 
بايد مشكل به صورت ساختاري برطرف مي شد. وقتي 
شعار هر جا سخن از اعتماد اس��ت نام بانك ملي ايران 
مي درخش��د به مردم عرضه مي ش��ود صندوق امانات 

پشتوانه آن باشد. 
همانطور كه در اتفاقات مختلف س��رقت از بانك ها در 
سراس��ر جهان، روش ورود از س��اختمان هاي مجاور و 
تونل زدن مش��هور بوده اس��ت در اين موارد نيز امكان 
سوءاس��تفاده وجود داش��ته و بايد بررس��ي مي ش��د.  
همچنين با توجه به رشد مش��كالت اقتصادي، ركود 
تورمي اقتصاد و تنش ها و افزايش مشكالت اجتماعي 
و اقتص��ادي بايد وضعي��ت بانك ها به عن��وان يكي از 
هدف هاي اخاللگران و سارقين در اقتصاد كشور مورد 
توجه باش��د و لذا بايد تجهي��زات دوربين ها و امكانات 
متناسب با آن اصالح ش��ود همانطور كه دوربين هاي 
برخ��ي از مراكز مانند فرودگاه ها ب��ه مراكز ديگري در 
كشور متصل اس��ت بايد دوربين هاي ش��عب ممتاز و 
صندوق امانات و محل هاي��ي كه گردش مالي باالتري 
دارند و با ريسك بيشتري مواجه هستند به مكان هاي 
ديگري منتقل شود و نسخه اي از فيلم آنها ذخيره شود 
تا در صورت سرقت تجهيزات شعبه، فيلم قابل بازخواني 
باشد اما بانك چنين شيوه ساده اي را به كار نگرفته است؟ 
تمام حس��اب ها و گردش مالي بايد بالفاصله در محل 
ديگري ذخيره شود تا خطرات را پوشش داده و اعتماد 

مردم را جلب كند. 
همانطور كه در ساير مشكالت در مجموعه بانك ملي 
و بانك هاي ديگر تجربه شده بعد از هر اتفاقي تعدادي 
از كارمندان مسوول شناخته مي شوند و سوال و جواب 

آنها شروع مي ش��ود بدون آنكه اشاره شود چرا ساختار 
و سيس��تم نظارتي به روز نبوده و تنها به نيروي انساني 
اكتفا مي شود به عنوان مثال تجهيزات نظارتي و آژيرهاو 
درب ها و ديوارها بايد متناسب با امكانات امروز طراحي 
شود. از آنجا كه اخاللگران و سارقين به روش هاي نوين 
دست مي يابند، بانك نيز بايد سعي كند از آنها جلوتر باشد 
و از امكان��ات و هزينه ها و منابع و بودجه عظيم موجود 

استفاده كند. 
اين كه تنها يك پيامك به مدير بانك ارس��ال ش��ده و 
سيستم هاي كشيك در مركز بانك نسبت به آن بي تفاوت 
بوده و خبردار نشده اند، اشكال طراحي مديريتي و نظارت 
بانك است.  نظام بانكي قدرتمند در يك بانك بزرگ بايد 
با سيستم طراحي و بازسازي و باز طراحي و استفاده از 
روش هاي نوين به صورت روزمره و با اصالح س��اختار 
همراه باشد تا در صورت هرگونه شكاف و اتفاقي و ايجاد 
هر نوع مشكل و چالشي نسبت به برطرف كردن آن به 
صورت 24 ساعته اقدام ش��ود.  ناصر اميري كارشناس 
اقتصادي نيز در اين زمينه گف��ت: وقتي روز تعطيل را 
انتخاب كرده اند يعني بانك در روزهاي تعطيل از كمترين 
حساس��يت و نظارت برخوردار بوده است در حالي كه 
بايد كشيك داشته باشد، نظارت تقويت شود، نگهبان و 
سرايدار داشته باشد، امكان ضبط صدا و تصوير جداگانه 
داشته باشد، و تنها پيامك به يك نفر ارسال نشود، بلكه 
بايد افراد ديگري در جريان باشند و هوشياري نسبت به 
تعداد زياد شعب و صندوق ها واموال مردم تقويت شود. 
وقتي شعبه اي در محله اي قرار دارد كه ساختمان هاي 
بغلي با رف��ت و آمدهاي متفرقه و عدم پاس��خ گويي و 
نظارت همراه اس��ت، بايد نظارت ها در خود ش��عبه يا 

حاشيه هاي شعبه ايجاد و تقويت شود. 
 وقتي اختالس ها، س��رقت ها و ح��وادث و از بين رفتن 
بيت المال و مال مردم رخ مي دهد، مشخص مي شود كه 
اگر پيشرفته ترين تجهيزات جهان را نيز خريداري كنند 
و در بانك نصب كنند، روش مديريتي همان روش قديمي 
است كه هر ش��عبه اي يك رييس دارد و يك سرايدار و 
با وجود تجهيزات، امكان س��رقت و نابودي و قطع آنها 
وج��ود دارد و اين تجهيزات به محل ديگري در مراكز و 
سرپرستي بانك متصل نيست و غير از رييس و سرايدار 
كس��ي باخبر نمي ش��ود و اگر صداي آژير را هم شاهد 
باشند، مدتي طول مي كشد تا به آن رسيدگي شود. اين 
روش سنتي مديريتي بايد در همه بانك ها به خصوص 
بانك ملي تغيير كند. بايد تمام اس��نادبا شماره سريال 
مشخص، عالوه بر شعبه در جاي ديگري نيز ثبت شود و 
حتي تصويربرداري شود و حفظ شود تا اگر اسناد نيز به 
سرقت رفت يا گم شد، بتوان از حقيقت ماجرا آگاه شد و 
تنها تعدادي از كارمندان بي خبر از دنيا بعد از مرخصي 

جوابگوي مشكالت نباشند. 

    جزييات سرقت از يك شعبه بانك ملي
در پي سرقت از شعبه دانشگاه بانك ملي ايران، معادل 
۱۶۸ صندوق اجاره اي آسيب ديده و هنوز ميزان دقيق 
خس��ارات وارده به صاحبان اين صندوق ها مش��خص 
نشده كه بانك، صاحبان اين صندوق ها را براي بررسي 
دقيق ميزان خس��ارات فراخوانده است.همچنين، اين 
بانك اعالم كرده كه در س��رقت رخ داده برخي ديگر از 
صندوق هاي اين شعبه آس��يبي نديده اند. در اين بين، 
تاكنون مشخص نشده كه ميزان خس��ارت وارد شده 
به صندوق هاي اجاره اي چقدر بوده زيرا بر اساس اعالم 
بانك ملي، فقط صاحبان صندوق ها از محتوا و ارزش آنها 
مطلع هستند كه بانك با صاحبان اين صندوق ها تماس 
گرفته و آنها را به بانك فراخوانده اس��ت تا جزييات اين 
صندوق ها را اعالم كنند.  فارغ از اين، اينكه صندوق هاي 
اجاره اي اين شعبه از بانك ملي تحت پوشش بيمه قرار 
داشته يا خير، مشخص نيست كه در پي سرقت رخ داده، 
مسووليت پرداخت خسارات وارده به صاحبان صندوق ها 
بر عهده بانك است يا بيمه؟  بانك ملي در پاسخ به اين 
س��وال ايس��نا درباره وضعيت پرداخت خسارات وارده 
به صندوق هاي اجاره اي آس��يب ديده در س��رقت روز 
گذشته شعبه دانش��گاه اين بانك پاسخي نداد و اعالم 
كرد كه بزودي توضيحات تكميلي بانك در اين زمينه 

منتشر خواهد شد.
پليس آگاهي با همكاري بانك ملي ايران در حال پيگيري 
لحظه اي موضوع و شناسايي سارقان است كه نتايج آن 
به زودي اعالم خواهد شد. برخي كاربران فضاي مجازي 
روز گذشته از سرقت نزديك به يك هزار صندوق امانت 
و بخشي از تجهيزات اتاق س��رور و مركز مانيتورينگ 
شعبه بانك ملي رو به روي دانشگاه تهران در تعطيالت 

اخير خبر دادند.
بانك مل��ي در اطالعيه اي با تاييد اين اتفاق در ش��عبه 
دانش��گاه خود، افزوده بود كه اين حادثه به بروز برخي 
خس��ارات محدود به صندوق اجاره اي منجر شده كه 

از سوي پليس و مراجع ذيربط در حال پيگيري است.

    واكنش پليس به سرقت از
 صندوق امانات يكي از شعب بانك ملي

رييس پليس آگاهي پايتخت گفت: پيگيري هاي الزم 
براي دستگيري س��ارق يا سارقان صندوق امانات يكي 
از بانك هاي خيابان انقالب ادامه دارد. س��رهنگ علي 
ولي پور گودرزي درباره سرقت از صندوق امانات يكي از 
بانك هاي خيابان انقالب تصريح كرد: به محض اطالع از 
وقوع سرقت پيگيري هاي الزم براي دستگيري سارق يا 
سارقان ادامه دارد.  برخي كاربران فضاي مجازي ساعاتي 
پيش از س��رقت حدود هزار صندوق امانت و بخشي از 
تجهيزات اتاق س��رور و مركز مانيتورينگ شعبه بانك 

ملي روبه روي دانش��گاه تهران در تعطيالت اخير خبر 
دادند. بانك ملي در اطالعيه اي با تاييد اين اتفاق در شعبه 
دانش��گاه خود، افزوده بود كه اين حادثه به بروز برخي 
خسارات محدود به صندوق اجاره اي منجر شده كه از 
سوي پليس و مراجع ذيربط در حال پيگيري است. درپي 
اين حادثه وب سايت بانك ملي ايران نيز توضيحاتي را 
ارايه كرد. اين بانك اعالم كرد: حادثه شعبه دانشگاه بانك 
ملي ايران كه به بروز برخي خسارات محدود به صندوق 
اجاره اي منجر ش��د، از سوي پليس و مراجع ذيربط در 
حال پيگيري است. بنابر اعالم روابط عمومي بانك ملي 
ايران، علل بروز اين حادثه پس از بررسي هاي نهايي به 
زودي اعالم خواهد ش��د. بانك ملي ايران در چارچوب 
مقررات قانوني در حال پيگيري خس��ارات وارده بوده و 

فعاليت شعبه دانشگاه نيز طبق روال سابق ادامه دارد.

    بانك ملي: خسارت مي دهيم
بانك ملي ايران جبران كامل خس��ارات وارد ش��ده به 
صاحب��ان صندوق هاي اجاره اي را متعهد ش��د. در پي 
سرقت تعدادي از صندوق هاي امانات يكي از شعب بانك 
ملي در تهران، روابط عمومي اين بانك اعالم كرد كه در 
اين خصوص هماهنگي هاي الزم با مقامات قضايي جهت 
تعيين بازپرس ويژه براي حضور در محل و رسيدگي به 

درخواست هاي متقاضيان به عمل آمده و با هماهنگي 
مقام قضايي و در اسرع وقت نسبت به جبران كامل بهاي 

اموال مسروقه اقدام خواهد شد.

   تكليف پرداخت خسارت 
به صندوق هاي دزديده شده چيست؟

در شرايطي كه در پي سرقت روز گذشته معادل ۱۶۸ 
صندوق اجاره اي در يك شعبه بانك ملي آسيب ديده 
است، يك مقام مس��وول بانكي معتقد است: به دليل 
اينكه فقط مش��تري از محتواي داخل صندوق اطالع 
داش��ته و بانك بي اطالع اس��ت و اثبات ميزان و ارزش 
محتواي صندوق توسط مش��تري تقريبا غيرممكن 
است، بيمه و بانك نمي توانند خسارت وارده را بپردازند 
مگراينكه مش��تري با بانك مربوطه به توافق برس��د. 
در اي��ن زمينه، وضعيت تكليف پرداخت خس��ارت به 
صاحبان اين صندوق هاي به س��رقت رفته مورد ابهام 
است.  محمدرضا جمش��يدي - دبير كانون بانك ها و 
موسسات اعتباري خصوصي در اين رابطه اظهار كرد: 
ساختمان بانك و اموال آن تحت پوشش بيمه قرار دارد 
اما صندوق امانات بانك تحت پوش��ش بيمه نيست و 
بانك نيز در صورتي مي تواند خسارات وارد شده به اين 
صندوق ها را بپردازد كه مشتري بتواند ثابت كند كه چه 

ميزان كاال يا اش��يا در صندوق داشته اند.  جمشيدي با 
بيان اينكه خسارات وارد شده به صندوق امانات بانك ها 
را بيمه پرداخت نمي كند، مگر اينكه مشتري از بانك 
شكايت كند تا موضوع تحت پيگيري قرار گيرد، ادامه 
داد: از آنج��ا كه نماينده بانك در زمان تحويل صندوق 
امانت به مشتري شاهد اينكه مشتري چه چيزي را در 
صندوق براي امانت قرار داده، نيست؛ اثبات اينكه چه 
چيزي از سمت مش��تري در صندوق قرار گرفته براي 
مواقع وقوع حادثه غيرممكن است.  وي افزود: به عنوان 
مثال، اگر فردي ۱۰۰۰ س��كه خر يداري كرده باشد و 
آن را در صندوق امانت بانك گذاش��ته باشد، در زمان 
وقوع حادثه براي صندوق در صورتي كه سندي مبني 
بر خريد اين ميزان سكه به بانك ارايه دهد هم نمي تواند 
اثبات كند كه حتما اين ميزان س��كه در صندوق قرار 
داشته اس��ت زيرا فقط خود مش��تري از ميزان دقيق 
محتوي صندوق امانت اطالع دارد و بانك از اين موضوع 
بي خبر است.  جمشيدي تاكيد كرد: البته، در بانك ها 
صندوق امانت ويژه اي براي اشياي گرانبها وجود دارد 
كه مردم مي توانند اش��ياي گرانبهاي خود را به بانك 
بسپارند و هزينه نگهداري آن را نيز بپردازند كه بيمه در 
صورت وقوع حادثه اي براي آن اشياء، خسارت وارده را 

پرداخت مي كند.
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دزدي از امانت مردم

جاي امن دارايي صندوق امانات يا منزل و محل كار؟

آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
)مناقصه عمومي و  دو مرحله اي شماره  53118739(

شركت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد ديزل ژنراتور مورد نياز  خود را به شرح  ذيل و با مشخصات و شرايط كلي مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهاي شركت ملي گاز ايران و مورد تأييد بازرسي فني شركت گاز استان 
خراسان جنوبي از بين سازندگان و يا تأمين كنندگان ذيصالح خريداري نمايد ، بدين منظور از كليه شركتهاي سازنده و يا تأمين كننده كه توانايي تأمين کاالی مذکور و تهيه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را دارند دعوت مي نمايد 

جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( به شماره فراخوان )2001091444000020( مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
تذكر : هيچ يک از توليد کنندگان مجاز به معرفی اشخاص حقوقی ديگر به عنوان نماينده نبوده ، در غير اينصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفی شده خواهد بود. 

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(- بيرجند- سايت اداري- بلوار پيامبر اعظم )ص(- ابتداي خيابان شهداي نيروي انتظامي- شركت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول- امور 
قراردادها- کدپستی : 9719866838 - تلفن :  32392000-056 ، نمابر قراردادها :  056-32400523

محل تأمين اعتبار پيمان : اعتبارات سرمايه اي )منابع داخلی - طرحهاي غيرعمراني( شركت گاز استان خراسان جنوبی
60 kva 10  و kva موضوع مناقصه : خريد 8 دستگاه ديزل ژنراتور با توان

شرح مختصر موضوع مناقصه : 1- ديزل ژنراتور با توان 10kva  )7 دستگاه ( توان دائم – حداقل قدرتHP 10- سه فازcyl3 -RPM  1500  داراي كانوپي سوپر سايلنت – منبع اگزوز بزرگ-تابلوي برق اتومات و دو دستگاه كنتاكتور 
و يك عدد كليد اتومات و داراي برد PLC – شارژر اتوماتيك- گرم كن الكتريكي آب -  باتري – روغن و ضد يخ اوليه  2-  ديزل ژنراتور با توان 60kva  )1 دستگاه ( توان دائم – حداقل قدرتHP 10- سه فازcyl3 -RPM  1500  داراي 
كانوپي سوپر سايلنت – منبع اگزوز بزرگ-تابلوي برق اتومات و دو دستگاه كنتاكتور و يك عدد كليد اتومات و داراي برد PLC – شارژر اتوماتيك- گرم كن الكتريكي آب -  باتري – روغن و ضد يخ اوليه از طريق سامانه ستاد  به آدرس 

)www.setadiran.ir(
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمين 1.500.000.000 ريال )يک ميليارد و پانصد ميليون ريال( 

شرايط مناقصه گران :
داشتن شخصيت حقوقي و مجوز توليد ، تهيه و يا فروش از مراجع ذيصالح

توانايي ارائه انواع ضمانت نامه بانكي طبق ضوابط كارفرما
داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالي متناسب با قرارداد

توانايی رعايت استانداردهای شرکت ملی گاز ايران
ارائه ايران كد كاال الزامي است.

برنامه زماني مناقصه :
مهلت دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابی کيفی: از تاريخ 1401/03/17 لغايت ساعت 08:00روز دوشنبه مورخ 1401/03/23

آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه و اسناد ارزيابی کيفی بر روي سامانه ستاد : ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1401/04/06
اعالم نتايج ارزيابي كيفي :  1401/04/08

مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 1401/04/08 لغايت ساعت 09:30روز شنبه مورخ 1401/04/11
آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه بر روي سامانه ستاد : ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1401/04/21

زمان و مكان بازگشايي پاكات الف و ب: ساعت 10:00روز سه شنبه مورخ 1401/04/21- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي
زمان و مكان بازگشايي پاكات ج : پس از ارزيابی فنی بازرگانی پيشنهادها ، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرايط در تاريخ 1401/04/26 ، در محل سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي گشايش خواهد يافت. الزم به ذكر 
است تاريخ و مكان اعالم شده جهت گشايش پاکات مالي قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها امكان تغيير وجود خواهد داشت ، با اين وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني 

آنها مورد تائيد قرار گيرد به صورت كتبي اقدام خواهد نمود.
با توجه به اينکه کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکات از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد ،  هر يک از 

مناقصه گران جهت دريافت و عودت اسناد مناقصه ، بايستی اسناد را تا آخرين مهلت ذکر شده در آگهی از طريق سامانه ستاد دريافت و يا بارگذاری نمايند . 
مناقصه گران مي بايس�ت اسناد مناقصه را پس از بارگذاري در س�امانه تدارکات الکترونيکی دولت تا قبل از شروع جلسه كميسيون مناقصات بصورت فيزيكي نيز تحويل دبيرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان 

خراسان جنوبي نمايند .
اين آگهي در سايتهاي www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir  قابل رؤيت مي باشد.

نوبت دوم

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

شناسه آگهي :1328094  شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان خراسان جنوبي

)سهامي خاص(

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای
شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصه زير را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری 
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه الکترونيکی دولت ) ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی 

امضاء الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1401/03/18 می باشد.
نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 1- ضمانت نامه بانکی و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز 
فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل 
تمديد به مدت سه ماه 2- فيش واريزی به حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جديد 

فوالدشهر )وجه نقد يا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد(.

نوبت اول

شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر

شناسه آگهي : 1331698 شرکت عمران شهر جديد 
فوالدشهر

ف
مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد)ريال(موضوع مناقصهشماره و تاريخ مناقصهردي

نحوه پرداخت گواهينامه صالحيتفرآيند ارجاع كار )ريال(

1

تجديد مناقصه 
1401/2437/ص مورخ 

1401/03/17 شماره 
مناقصه در سامانه ستاد 

2001001335000002

حفظ و نگهداری امور 
مربوط به تعميرات، 
نگهداری، حراست و 

بازديدهای دوره ای پکيج 
فاضالب مسکن مهر شهر 
جديد فوالدشهر به استناد 
مصوبات نهصد و پنجاه و 
پنج جلسه هيأت مديره 

شرکت عمران شهر جديد 
فوالدشهر

 24.311.555.440
ريال  بر اساس فهرست 
بهاء ابنيه، تأسيسات 
مکانيکی، تأسيسات 
برقی، تجهيزات آب و 

فاضالب،بهره برداری و 
نگهداری تأسيسات آب 

شرب سال 1401

1.215.577.772 ريال

داشتن حداقل پايه پنج در 
گرايش آب  يا تأسيسات و 
تجهيزات از سازمان برنامه 
و بودجه )سازمان مديريت 

وبرنامه ريزی سابق(

پرداخت به صورت 
 نقدی صورت 

می گيرد.

- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: از روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 تا روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 .
- مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/04/04 .

- زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت 08:00 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/04/05 .
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها: 

فوالدشهر، بلوار ولي عصر، ميدان ولي عصر، كد پستي 8491751740 ، صندوق پستي84915-167
تلفن 5-03152630161 دور نويس: 03152624181

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سايت شرکت عمران شهر جديد فوالدشهر به آدرس -

ادامه از صفحه اول

در مورد اخير، اگرچه به دنبال سرقت ۱۶۸ صندوق امانت 
بانك ملي شعبه دانشگاه، اين بانك در اطالعيه اي اعالم 
كرد: بانك ملي ايران به دنبال جبران كامل خسارات وارد 
شده به صاحبان صندوق هاي اجاره اي متعهد مي شود، 
اما در عين حال برخي كارشناسان با اشاره به نوع قرارداد 
صندوق هاي امانات بانك با ذي نفع و شركت بيمه معتقدند 
كه بانك عمال امكان مشاهده آنچه در صندوق امانات وجود 
دارد را ندارد، و تنها در صورتي امكان خسارت كامل وجود 

دارد كه ذي نفع تمام موجودي صندوق را اعالم و س��ند 
دريافت كند و شركت بيمه در جريان باشد و بابت آن حق 
بيمه دريافت نمايد و همچنين تمام نكات ايمني مورد نظر 

شركت بيمه نيز فراهم شود. 
از سوي ديگر، در صورتي كه در قرارداد ذكر شده باشد كه 
بانك در قبال آنچه در صندوق موجود است مسوول نيست، 
ذي نفع عمال امكان دريافت دارايي خود را نخواهد داشت. 
از اين رو، الزم است كه يك كار تحقيقي با گروه مشتركي از 

كاركنان بانك ها، كارشناسان دادگستري، آگاهي و نيروي 
انتظامي، شركت هاي بيمه تشكيل شود و موضوع استفاده 
از صندوق امانات بانك ها و ميزان ريسك و خطر آن و آگاهي 
از حقوق ذي نفعان در صورت خسارت احتمالي مشخص 
شود. تا مردم بدانند كه در چه صورتي مي توانند خسارت 
را كامل دريافت كنند. تا چه حد بيمه مي شود. مسووليت 

بانك و صندوق امانات چقدر است؟
اينكه تنها ع��ده اي از كارمندان بان��ك را در هر مورد 

س��رقت، اختالس، دزدي و... مس��وول بدانيم و آنها 
مدتي بازداشت شوند و به دادگاه بروند از بازرس بانك 
تا بازپرس و قاضي ب��ه زيان كارمند راي دهند و بانك 
به دنبال پوشش خس��ارت و در يافت پول خود باشد، 
راهكار درستي نيست. هر موسسه مالي كه سود فراوان 
از خلق پول و جذب سپرده و وام بانكي و عمليات بانكي 
مي برد، بايد در مقابل خسارت هاي احتمالي در شرايط 
يك اقتصاد با درجه ركود تورمي و نرخ فالكت باال، بيمه 
باشد و خسارت ها را پوشش دهد و از كارمندان بانك 
در مقابل هر حمله و سرقت و اختالسي محافظت كند 
و در عين حال در روزهاي سخت براي همكاران خود 
مهربان باشد و دغدغه خانواده آنها را نيز در نظر بگيرد.

سوال ديگر اين اس��ت كه اگر قرار باشد كه موجودي 
صندوق امانات توس��ط كاركنان بانك و شركت بيمه 
شناسايي و ليست برداري شود و سند ارايه شود، راهكار 
آن چيست و قوانين آن چگونه است و افراد تا چند گرم 
و چند دالر مي توانند طال و جواهر و ارز نگهداري كنند؟ 

تا در آن ص��ورت افرادي كه تمام دارايي نقد خود را به 
صندوق سپرده اند با خيال راحت تري دارايي خود را 

بيمه كنند و از دريافت آن مطمئن باشند. 
همچنين اگر صن��دوق امانات در مقابل خس��ارت و 
س��رقت و زلزله و آتش سوزي مس��وول نيست، بايد 
مشخص شود تا ذي نفع با انتخاب آگاهانه خود، ميزان 
دارايي در منزل يا محل كار يا صندوق امانات، يا محل 

ديگري را مشخص كند. 
انتظار اين است كه اينگونه موارد تنها با واكنش هاي 
احساسي و سياسي و امنيتي همراه نباشد، بلكه پاسخ 
حقوقي و علمي و حرفه اي داشته باشد. زيرا ايران جزو 
كشورهايي است كه ميزان نگهداري دارايي براساس 
طال و دالر و جواهر به داليل مختلف از جمله كاهش 
ارزش پول و تورم، امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت، 
فضاي كس��ب وكار و... باالتر از ميانگين كشورهاي 
ديگر است و براي اين منظور بايد حساب هاي سپرده 
ط��ال، ارز، جواهر، و صندوق هاي امانات با پوش��ش 

ريسك وس��رقت ايجاد شود يا حداقل مردم انتخاب 
آگاهانه داش��ته باش��ند و بدانند كه بهتر است مال 
خود را در كجا نگهداري كنن��د؟ در صندوق امانات 
يا در منزل و محل كار. و با كدام وسيله پرواز كنند با 
هواپيما و ريسك كمتر يا با خودروي شخصي و آمار 

تصادفات قابل توجه. 
اميد است كه مسووالن نهادهاي متولي امنيت دارايي هاي 
مالي، با احساس مسووليت خود و در جهت كاهش ريسك 
و خطر و سرقت، در اين مورد گزارش تحقيقي و كارشناسي 
با آمار و ارقام مستند ارايه دهند كه در چند سال اخير چه 
تعداد س��رقت خانگي و طال و جواهر و ارز داشته ايم و چه 
تعداد سرقت از صندوق امانات بانك ها صورت گرفته است؟ 
به نظر مي رسد كه با توجه به احتمال رشد سرقت و مسائل 
ديگر در آينده، با توجه ب��ه افزايش تورم و كاهش قدرت 
خريد مردم و فقر موجود در جامعه، الزم است كه در جهت 
جلوگيري از خسارت بيشتر به مردم و دارايي هاي مالي، 

راهكارهاي بهتر با بررسي هاي كارشناسان همراه شود.



پرونده س��هام عدالت به موض��وع پيچيده اي تبديل 
شده است؛ ماه هاس��ت حق دادوستد پرتفوي عدالت 
از سهامداران مستقيم آن سلب شده است. وضعيت 
سهامداران غيرمستقيم نيز كه مديريت پرتفوي خود 
را به شركت هاي سرمايه گذاري استاني سپرده بودند 
نيز بهتر از س��هامداران مستقيم نيس��ت و آنها هم با 
چالش هاي ديگري همچون ع��دم برگزاري مجامع 
شركت هاي استاني مواجه هس��تند. در همين حال 
بحث تازه اي مطرح شده است كه برمبناي آن، مجلس 
خواستار اعطاي سهام جديد در قالب سبد عدالت به 
جاماندگان است. چالش هاي سبد سهام عدالت از همان 
زمان آزادسازي آغاز شده بود و طي مدتي كوتاه، بازار 
سرمايه را نيز با تالطم مواجه كرد. اكنون نيز ترس از 
تكرار اين تالطمات موجب سلب حق از دارندگان آن 
شده و اين س��هام را به صورت يك دارايي بلوكه شده 

درآورده است.
شوراي عالي بورس مدعي آن است كه تالش مي كند 
مشكالت ساختاري اساسنامه سهام عدالت را رفع 
كند تا موانع از مسير س��هامداران برداشته شود. با 
اين حال اما هنوز نتيجه مشخصي به دست نيامده 
است. كارشناسان با برشمردن مشكالت سبد سهام 
عدالت، عنوان مي كنند كه بازگش��ت به ريل قانون 
بهترين راه حل پيش رو است. در همين حال برخي 
ديگر ب��ر اين باورند كه در ش��رايط فعلي كه امكان 
دادوستد سهام وجود ندارد مي توان دست كم مجوز 
توثيق اين س��هام را صادر كرد تا دارن��دگان آن از 

منفعت حداقلي اين دارايي بهره مند شوند.

    تفسير نادرست ابالغيه آزادسازي
محمدرضا حسيني حقوقدان بازار سرمايه بر اين باور 
است كه بحث س��هام عدالت از لحاظ حقوقي با ابهام 
و پيچيدگي روبرو ش��ده و اين ابهام به دليل تفسيري 
است كه دولت قبل، از ابالغيه آزادسازي سهام عدالت 
كه توسط رهبر معظم انقالب صادر شده بود، داشت و 
برمبناي آن آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت 
را تصويب كرد. او عنوان كرد: از همان زمان مسير سهام 

عدالت به نوعي داراي چالش و ابهام شد.
محتواي ابالغيه هم صرفا ناظر بر سهامي است كه مردم 
آن را به صورت مستقيم مديريت مي كنند، اما عملكرد 
شوراي عالي بورس و تدوين كنندگان آيين نامه اجرايي 
آزادسازي سهام عدالت به اين سمت رفته كه حتي در 
مورد سهام عدالتي كه به صورت غيرمستقيم مديريت 
مي شود نيز، وضع مقررات كرده اند، حال آنكه در ابالغيه 
مقام معظم رهبري چنين اجازه اي به آنان داده نشده 
است. لذا تمامي مشكالت از همين نكته ايجاد شده و 
نتيجه سوء برداشت يا سوء تعبيري است كه در دولت 
قبل اتفاق افتاده اس��ت. با توجه به تغيير دولت، اميد 
مي رود با دغدغه وي��ژه اي كه هم رييس جمهور و هم 
وزارت اقتصاد در مورد سهام عدالت دارند، ريل سابق 

اصالح شود و سهام عدالت به مسير صحيح برگردد.

    عملكرد فراقانوني
اين حقوقدان بازار سرمايه تصريح كرد: شايد دوستان 
به اين نتيجه رسيده اند كه به لحاظ حقوقي، ساز و كار 
قانوني جوابگوي موضوع سهام عدالت نيست، ولي به 
لحاظ قانوني در موضوع سهام عدالت اينطور تدوين 
ش��ده كه مردم عضو شركت هاي تعاوني شهرستاني 
شده و تعاوني ها، سهامدار شركت هاي سرمايه گذاري 

استاني سهام عدالت شوند.
وي در گفت وگ��و ب��ا بورس نيوز افزود: ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري استاني س��هام عدالت هم سهامدار 
شركت هاي سرمايه پذير باشند. تا وقتي چنين قانوني 
وجود دارد، نمي توان برخالف آن عمل كرد؛ مگر آنكه با 
طرح يا اصالحيه اي، قانون مبنا تغيير كند. اميد مي رفت 
با تغيير دولت س��هام عدالت به ريل قانوني بازگردد و 
اگر هم نياز به تغيير قوانين است، از مسير قانوني اين 
موضوع اتفاق بيفتد و  مف��ادي كه در فصل مربوط به 
س��هام عدالت در اصل ۴۴ قانون اساسي وجود دارد، 
در قالب يك طرح دوفوريتي اصالح شود كه اين اتفاق 

رخ نداده است.
 به نظر مي رس��د مشكالتي كه در حوزه سهام عدالت 
شاهد آن هس��تيم مثال اينكه آيا شوراي عالي بورس 
در حوزه سهام عدالت اين اختيار را دارد كه در مجامع 
شركت هاي س��رمايه پذير، نماينده اي معرفي كند يا 
اينكه آيا واريز سود سهام عدالت با واسطه گري شركت 
س��پرده گذاري مركزي انجام شود يا مستقيم بايد به 
حساب مردم واريز شود و مواردي از اين دست به دليل 
سوء تعبير در دولت قبل ايجاد شده و در شرايط فعلي به 
نظر مي رسد حداقل در مورد سهامداري غيرمستقيم، 

س��از و كار قبلي از لحاظ حقوقي كماكان برقرار است. 
حسيني اظهار كرد: همه چيز بايد به همان دقتي كه در 
اصل ۴۴ پيش بيني شده اتفاق بيفتد. مداخله هايي كه 
از سوي مراجعي غيراز اصل ۴۴ در ابهام مقررات گذاري 
اين فرآيند اتفاق افتاده، بايد اصالح شود. شوراي عالي 
بورس، مقررات��ي دارد كه به خصوص آيين نامه نحوه 
آزادسازي س��هام عدالت مغاير با قانون و ابالغيه مقام 
معظم رهبري اس��ت. اين موارد باي��د در دولت آقاي 
رييسي بازبيني شود و اگر نياز به اصالحي در قوانين 
و مقررات اس��ت، از طريق اصالح قانون اين كار انجام 
شود. اگر هم سازوكار قانوني فعلي كفايت مي كند، مفاد 
آيين نامه اي كه مغاير با قانون بوده كنار گذاشته شود و 

در چارچوب همين قانون فعلي عمل شود.

    معماي هيات مديره شركت هاي استاني
حس��يني در پاس��خ به انتقاداتي كه به فرآيند تاييد 
صالحي��ت اعض��اي هيات مدي��ره ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري استاني س��هام عدالت مطرح است، 

گفت: در اينجا دو بحث مطرح است.
 بحث اول به تاييد صالحيت حرفه اي مديراني است 
كه متقاض��ي عضويت در هيات مديره ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت هستند كه با توجه 
به آنكه ش��ركت هاي س��رمايه گذاري استاني سهام 
عدالت، نهاد مالي محسوب مي شوند، قاعدتا ذيل ماده 
۲۹ قان��ون بازار اوراق بهادار و ماده ۱۳ قانون توس��عه 
ابزارها و نهادهاي مالي جديد و همچنين دستورالعمل 
تاييد صالحيت حرفه اي مديران قرار مي گيرند، از اين 
جهت كه اين شركت ها نهاد مالي محسوب مي شوند 
و  صالحيت حرف��ه اي اعضاي هيات مديره قانون بايد 
توس��ط س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاييد شود. اما 
ممكن است اين سوال ايجاد شود كه اصوال چه لزومي 
دارد ك��ه يك نهاد باالدس��تي جهت تاييد صالحيت 
حرفه اي مديراني كه قرار است توسط مجامع انتخاب 
شوند، مداخله كند. فلسفه اين تاييد صالحيت حفظ 

حقوق سهامداران بوده است. 
اين حقوقدان بازار سرمايه افزود: بحث دوم اينجاست 
كه آيا در تاييد صالحيت حرفه اي اعضاي هيات مديره 
شركت هاي س��رمايه گذاري استاني س��هام عدالت، 
اعمال سليقه مي ش��ود؟ در مورد هر نهاد و دستگاه و 
هر سازماني كه در حقوق مالكيت افراد مداخله دارد، 
مي توان ايراد اعمال سليقه را مطرح كرد. براي آنكه اين 
شك و ايراد برطرف شده و اعمال سليقه ها به حداقل 
برس��د، اولين راه حل، ش��فافيت خود دستورالعمل، 
وجود مالك هاي عيني و قابل احراز است تا هركسي 
كه رزومه متقاضيان را با دستورالعمل تطبيق مي دهد 
بتواند تشخيص دهد كه آيا متقاضي صالحيت الزم 

را داشت يا نه.
 وي اضافه كرد: دومين نكته اين است كه حدود مداخله 
نهاد ناظر بايد كاهش يابد تا اعمال سليقه ها به حداقل 
برس��د. به عنوان مثال وقتي در مقررات قيد شود كه 
اعضاي هيات مديره بايد داراي مدرك دكترا با حداقلي 
از معدل باش��ند، ديگر نمي توان به صورت سليقه اي 
در اين شرط مداخله كرد. سومين نكته اينجاست كه 
طريقه اعتراض به تصميمات بايد مشخص باشد. به هر 

حال ممكن است تمامي مالك هاي عيني مشخص 
باش��د، اما اش��تباهي رخ دهد كه موج��ب اعتراض و 
انتقاد ش��ود. در ش��رايط فعلي نه فقط ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت كه ساير نهادهاي 
مالي هم عم��ال نمي توانند به فرآيند تاييد صالحيت 
حرفه اي مديران و تصميمات س��ازمان بورس در اين 
خصوص اعت��راض كنند. بايد فرآيند ش��فافي براي 
آنكه بتوان به تصميمات سازمان بورس اعتراض كرد، 
مشخص شود كه در پيش نويس اصالحيه قانون بازار 
اوراق بهادار در اين فرآيند مي تواند ش��كايت از طريق 
ديوان عدالت اداري باش��د. نكته ديگر اينجاست كه 
ممكن است گفته شود »شركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني س��هام عدالت ويژگي هايي دارند كه آنها را 
متفاوت از ساير نهادهاي مالي مي كند، بنابراين فرآيند 
احراز صالحيت اين شركت ها هم بايد متفاوت از ساير 

نهادهاي مالي باشد.« 
در اين صورت يا بايد دستورالعمل مجزايي براي احراز 
صالحيت مديراني كه قصد عضويت در هيات مديره 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني را دارند، تصويب 
شود كه با توجه به آنكه اين شركت ها ذيل قانون اصل 
۴۴ قرار دارن��د، اين موضوع هم بايد به تصويب قانون 
اصل ۴۴ برس��د، نه شوراي عالي بورس! صرفا اگر قرار 
باشد اين شركت ها را از ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار 
مستثني كنيم نياز به قانونگذاري بوده و بايد يك حكم 
قانوني در پيش نويس قانون ب��ازار اوراق بهادار اضافه 
شود كه تاييد صالحيت حرفه اي اعضاي هيات مديره 
ش��ركت هاي سهامي س��رمايه گذاري استاني سهام 
عدالت طي دستورالعملي كه توسط شوراي عالي اصل 

۴۴ تصويب خواهد شد، انجام مي گيرد.
 حسيني اظهار كرد: نكته پاياني آنكه بايد بين تاييد 
صالحيت افرادي كه قص��د عضويت در هيات مديره 
شركت هاي سرمايه گذاري اس��تاني سهام عدالت را 
دارند با تاييد صالحي��ت افرادي كه قصد عضويت در 
كانون شركت هاي سرمايه گذاري اس��تاني را دارند، 

تفاوت قائل شد.
 هيچ كجا در قوانين ذكر نشده كه سازمان بورس و اوراق 
بهادار مي تواند اشخاصي كه قصد عضويت در كانون ها 
را دارند، احراز صالحيت كند. در اساسنامه شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني س��هام عدالت آمده كه تاييد 
صالحيت حرفه اي مديران توسط سازمان بورس انجام 
مي شود؛ ولي از آنجا كه اين موضوع مبناي قانوني ندارد 
به نظر مي رسد تاييد صالحيت توسط سازمان بورس 
نوعي پيشنهاد بوده و در مجامع كانون ها، اين موضوع 
مي تواند مورد پذيرش قرار نگيرد و اعالم شود با وجود 
ردصالحيت يك ش��خص توسط س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، طبق تصميم مجمع وي به عنوان عضو 

هيات مديره كانون پذيرفته مي شود.
 اما عملكرد سازمان در حال حاضر چنين رويكردي 
را نش��ان مي دهد و همانطور كه سازمان بورس در 
مورد تايي��د صالحيت مديران حرف��ه اي نهادهاي 
مالي برخورد مي كند، در مورد اعضاي هيات مديره 
كانون ها ه��م عمل مي كند. ضم��ن اينكه از همان 
دس��تورالعمل تاييد صالحيت حرف��ه اي كه براي 
مديران نهادهاي مالي استفاده مي شود براي تاييد 

صالحيت اعضاي هيات مديره كانون ها هم استفاده 
مي ش��ود. به هر حال اداره نهادهاي مالي اقتضائاتي 
دارد كه ممكن اس��ت كانون ها آن را نداشته باشند. 
اين حقوقدان بازار سرمايه تاكيد كرد: هرچه عملكرد 
سازمان بورس شفاف تر بوده و قابليت اعتراض داشته 
باشد و مردم بتوانند مشكالت خود را از مسير قانوني 
پيگيري كنند، در بلند مدت هم به نفع بازار سرمايه 

و هم به نفع اقتصاد كشور خواهد بود.

    بهره مندي از مزاياي توثيق سهام عدالت
محمد پورتدين، كارشناس بازار سرمايه هم بر اين باور 
است كه امكان فريز كردن سهام عدالت از طريق توثيق 
سهام و ارايه تس��هيالت در قالب كارت هاي اعتباري 
باعث مي ش��ود تا ديگر آن فرد، فروشنده خود سهام 

عدالت نباشد. 
بدين ترتيب نگراني ناشي از فش��ار فروش آزاد شدن 
سهام عدالت، رفع و زمينه ساز آرامش در بازار سرمايه 
مي ش��ود. او با اش��اره به اينكه وثيقه كردن سهام اين 
روزها به بحث داغ و م��ورد توجه متوليان اقتصادي و 
بازار سرمايه تبديل شده است به سنا گفت: از گذشته 
بحث وثيقه سهام در بازار سرمايه وجود داشته اما بسيار 
كمرنگ و به صورت موردي انجام مي ش��د. پورتدين 
افزود: دليل اصلي وثيقه كردن سهام، اخذ بسيار سريع 
و راحت تس��هيالت بوده و به طور قطع مي تواند مورد 
استقبال اهالي بازار سرمايه قرار گيرد. وي با اشاره به 
برخي معايب اين فرآيند، اظهار كرد: از جمله معايب اين 
كار مي توان به فشار مضاعف شخصيت هاي حقوقي 
روي برخي سهام خاص در بازدهي زماني كوتاه اشاره 
كرد. به طوري كه شخصيت حقوقي مورد نظر در اغلب 

اوقات، بانك بوده است.
به گفته اين كارش��ناس بازار س��رمايه، با توجه به 
تس��هيالت و اعتباراتي كه بانك در اختيار شركتي 
قرار مي داد و آن شركت در زمان سررسيد، تسويه 
خود را انجام نمي داد، بان��ك به دليل عجله در نقد 
كردن آن تس��هيالت، اق��دام به فروش آن س��هم 
مي كرد. پورتدين افزود: با فروش آن س��هم، فشار 
فروشي براي شركت ايجاد و سهم به سمت و سوي 
منفي شدن هدايت مي شد كه اميدواريم در قوانين 
جديد، ش��اهد اين اتفاقات نباش��يم و از تكرار اين 

موضوع جلوگيري به عمل آيد. 
وي ادامه داد: به دليل استقبال احتمالي فعاالن بازار 
سرمايه از وثيقه كردن س��هام و اخذ تسهيالت و وام، 
نقدشوندگي كلي بازار و پويايي سبد سهام حقيقي ها و 
حقوقي ها كاهش مي يابد، زيرا تا زماني كه تسهيالت 
مربوطه تسويه نش��ده، آن دارايي نزد سپرده گذاري 
مركزي فريز ش��ده و غير قابل فروش و انتقال به غير 
بوده و خود به خود سهام مورد نظر از دور خريد و فروش 
خارج مي شود و نقدشوندگي آن، پرتفوي شخصيت 
حقيقي و حقوقي را كاهش مي دهد. اين كارش��ناس 
بازار سرمايه خاطرنش��ان كرد: از وثيقه كردن سهام 
در دادگاه و همچنين سهام عدالتي كه به عنوان يك 
كالف سردرگم دولت هاي پيشين را سال ها به چالش 
كشيده بود و از سوي بازار سرمايه و به راحتي چالش 

مورد نظر حل شد، مي توان استفاده كرد.

اخباررويداد

ادامه از صفحه اول

بازار سرمايه4   Wed. Jun 8. 2022  2233   چهارشنبه 18 خرداد 1401    8 ذي القعده 1443  سال هشتم    شماره

آيا ركورد فروش خوردو
در بورس شكسته خواهد شد؟

ديروز كه بازار خودرو در كما به س��ر مي برد و خريداران و 
فروشندگان خودرو سردرگم هستند، قيمت خودرو هم 
روند صعودي ثبت مي كند. اين در حالي است كه دومين 
مرحله عرضه خودرو در بورس كاال از يازدهم خرداد با ثبت 
سفارش دو محصول ديگنيتي پرايم و فيدليتي پرايم از 
خانواده گروه بهمن شروع شده كه شنيده ها حكايت از 
آن دارد كه استقبال مردم چشمگير بوده و اين فرصت تا 
۱8خرداد براي مشتريان فراهم است تا خريداران خودرو 
بدون واس��طه و در بازاري كامال شفاف خودروي خود را 
خريد كنند. بايد منتظر ماند و ديد در دومين مرحله عرضه 
محص��والت گروه بهمن، اس��تقبال از ديگنيتي پرايم و 
فيدليتي پرايم به عنوان خودروي خانوادگي چگونه خواهد 
بود. طبق قوانين بورسي هر شخصي كه داراي كد بورسي 
كاال باشد تنها مي تواند درخواست خريد يك خودرو را ثبت 
كند.  بعد از كش و قوس هاي فراوان موافقان و مخالفان با 
طرح عرضه خودرو در بورس كاال، در نهايت ۲8ارديبهشت 
ماه، اولين مرحله عرضه خودرو با 600دستگاه وانت كارا از 
سبد محصوالت بهمن استارت زده شد و برنده اصلي مردم 
بودن كه بدون واسطه كارا را ارزان تر از بازار خريد كردند 
و همچنين در كنار اين موضوع نيز شاهد كاهش قيمت 
وانت كارا در بازار بوديم. در اين آشفته بازار خودرو كه هيچ 
نظارتي بر روي قيمت هاي افسار گسيخته خودرو نيست، 
شاهد ركودي عجيب در بازار هستيم و خريدار و فروشنده 
خيلي سخت همديگر را پيدا مي كنند. برخي كارشناسان 
معتقدند اين روش فروش بتواند اين ارتباط را نزديك تر كند 
و مكاني براي شكل گيري عرضه و تقاضاي شفاف باشد. 
چنانچه عرضه ها از سوي توليدكنندگان در بورس تداوم 
يافته و افزايش يابد به دليل قرار گيري خودروها در مكانيسم 
عرضه و تقاضا و كشف واقعي قيمت ها، شاهد روند تعادلي 
قيمت در بازار خودرو مي شويم كه با افزايش عرضه ها، روند 
تخصيص خودرو به مصرف كنندگان نيز بهبود مي يابد. 
از س��وي ديگر خودرو به مصرف كننده واقعي مي رسد و 
شاهد انباشت خودرو در دست عده اي دالل نخواهيم بود.

گزارش تورم اياالت متحده
گزارش هاي اقتصادي اين هفته مي تواند به عنوان يك 
جمع بندي براي سرمايه گذاران درخصوص مسير آتي 
بانك هاي مركزي باشد. گزارش تورم ماهانه اياالت متحده 
كه روز جمعه اعالم مي شود سرنخ مهمي در خصوص 
ادامه رشد قيمت ها براي تابستان خواهد بود. عالوه براين 
ميزان جديت بانك هاي مركزي را در ادامه سياست هاي 
انقباضي نشان خواهد داد زيرا تورم همچنان بزرگ ترين 
نگراني فدرال رزرو و س��اير بانك هاي مركزي اس��ت. 
همچنين بانك مركزي اروپا اين هفته در ميان انتظارات 
براي فشار بر پدال سياس��ت افزايش نرخ بهره تشكيل 
جلسه خواهد داد. گزارش شاخص بهاي مصرف كننده كه 
نشان دهنده تغيير تورم خانوار است، روز جمعه در اياالت 
متحده منتشر مي شود كه درست چند روز قبل از نشست 
بعدي فدرال رزرو است و قبل از تصميم گيري فدرال رزرو 
براي افزايش چندباره نرخ بهره، به عنوان گزارش نهايي 
محسوب مي شود. انتظار مي رود تورم ساالنه 8.۳ درصد 
باش��د، در حالي كه انتظار مي رود تورم اصلي )با استثنا 
كردن قيمت انرژي و سوخت( ۵.۹ درصد رشد نسبت به 
دوره مشابه سال قبل نشان دهد. عدد اخير سومين ماه 
متوالي كاهش تورم را نشان مي دهد و مي تواند حمل بر 
اين شود كه تورم اصلي ممكن است به اوج خود رسيده 
باشد، يا به عبارت ديگر بازتاب دهنده كندتر شدن رشد 
دس��تمزدها در گزارش اشتغال باش��د. همزمان، تورم 
عموم��ي 8.۳ درصد و نزديك ب��ه اوج خود پيش بيني 
مي شود. در حالي كه بانك هاي مركزي در سراسر جهان 
چرخه افزايش نرخ خود را آغاز كرده اند، بانك مركزي اروپا 
يك يا دو قدم از آن فاصله گرفته است. تورم منطقه يورو 
كه به باالترين حد خود رسيده است، فوريت بيشتري را به 
بحث اضافه كرده است و تحليلگران انتظار دارند اين جلسه 
روشن كند كه افزايش نرخ بهره در سه ماهه سوم اتفاق 
بيفتد يا خير؟ كريستين الگارد، رييس بانك مركزي اروپا، 
دو هفته پيش در يك پست وبالگي به نوعي بر افزايش نرخ 
بهره در شروع سه ماهه سوم صحه گذاشته بود، از اين رو 
بيانيه بانك مركزي اروپا و كنفرانس مطبوعاتي كه بعد از 
نشست برگزار خواهد شد، مي تواند فرصتي را براي الگارد 
فراهم  كند تا راه بازگشت به نرخ هاي بهره مثبت را رسما 
روشن كند و با جلب نظر سرمايه گذاراني كه مدت هاست 
منتظر تغيير واضح سياست هاي اين بانك هستند، اعتبار 
بانك مركزي اروپا را روش��ن كند. گمانه زني ها درباره 
احتمال افزايش نرخ بهره زودتر از پيش بيني هاي رسمي 
موجب شده تا يورو بخشي از ارزش از دست رفته اش 
در برابر دالر را پس بگيرد و حدود ۵ درصد در يك ماه 
اخير تقويت ش��ود. با اين حال جهت نهايي بازارها 
بستگي به روشن شدن رسمي موضوع در نشست 
بانك مركزي اروپا دارد كه مي تواند با افزايش نرخ 

بهره ارزش واحد پولي حوزه يورو را افزايش دهد.

بورس رشد مي كند؟
تجارتنيوز| ايمان رييسي، كارشناس بازار سرمايه 
مي گويد: برخالف ش��ايعات موجود ام��روز نرخ بهره 
كاهش يافت. بورس امروز برخالف روز قبل خود )آخرين 
روزكاري هفته اخير( حركت كرد و فردا نيز روند عكس 
امروز است و انتظار مثبت شدن بازار را براي اين روز داريم. 
وي توضيح مي دهد: به علت اظهارنظر نادرست يكي از 
كارمندان س��ازمان خصوصي در رابطه با قيمت بلوك 
خودورسازان، معامالت بورس توسط خودرويي ها به 
چالش كشيده ش��د اما با انتشار قيمت بلوك خودرو و 
خساپا وضعيت بهتر مي شود. رييسي مي افزايد: از سوي 
ديگر امروز شايعه اي مبني بر افزايش نرخ بهره مطرح شد. 
همچنين نشست شوراي حكام نيز التهابي در بورس به 
وجود آورد كه منفي هاي بازار ناشي از هيجان بيشتر شد. 
اين كارشناس بازار سرمايه در نهايت تاكيد مي كند: از 
لحاظ تكنيكال در موج چهار اصالحي هستيم و اين موج 
مي تواند حوالي محدوده يك ميليون و ۵00 هزار واحدي 
به پايان برسد و پس از آن موج پنج صعودي شكل بگيرد.

شفافيت بازار خودرو
با عرضه در بورس

ايرن�ا| ب��ورس كاال در هفته پاياني ارديبهش��ت، 
پذيراي عرضه خودرو در بورس كاال بود و معامالت 
آن با خودروي كارا آغاز ش��د، با آماده بودن بسترها 
و زيرس��اخت ها براي عرضه خودرو در بورس كاال، 
هدف از اين رويكرد، استفاده از بازار شفاف و رقابتي 
و فروش با قيمت منصفانه اس��ت و چهارشنبه اين 
هفته نيز عرضه هاي جذاب خودرو بر تابلوي بورس 
پيگيري مي ش��ود. در همين زمينه كارشناسان و 
متخصصان، عرضه خودرو در بورس كاال را راهكاري 
براي شفاف شدن فرآيند معامالت خودرو مي دانند و 
تاكيد دارند در صورتي كه عرضه با تقاضا همخواني 
داش��ته باش��د، بازار خودرو به مرز تع��ادل نزديك 
مي ش��ود. بيش تر نمايندگان خانه ملت هم همسو 
با طيف كارشناس��ان تاكيد دارند با ش��فاف شدن 
فرآيند معامالت خ��ودرو از طريق عرضه در بورس 
كاال، زمينه هاي بروز رانت مي��ل به صفر مي كند و 
سياستگذار مي تواند با تنظيم عرضه و تقاضا، بازار را 
به شرايط متعادلي برساند. محسن عليزاده و مسلم 
صالحي، دو عضو كميسيون اقتصادي مجلس همسو 
با اين نظرات و حماي��ت از عرضه خودرو در بورس 
تاكيد دارن��د: عرضه خودرو در ب��ورس كاال ضمن 
ش��فافيت در نظام توزيع، باعث شكل گيري رقابت 
سالم در ميان خودروس��ازان مي شود.  عليزاده كه 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس اس��ت در اين 
خص��وص مي گويد: ب��ا عرضه خودرو در ش��رايط 
رقابتي با استفاده از س��ازوكار عرضه و تقاضا، رانت 
از بين مي رود و براي رهايي از فرآيند غير ش��فاف و 
حذف نظام ناكارآم��د فعلي توزيع، راهكار اصولي و 
هدفمند، عرضه در بورس كاالس��ت. اين عضو ناظر 
در مجلس در ش��وراي عالي بورس تصريح مي كند: 
با رونق معامالت خودرو در ب��ورس كاال و حمايت 
كامل دولت از اين ش��يوه شفاف معامالت، مي توان 
شاهد از بين رفتن حاشيه بازار و حذف شكل گيري 
قيمت هاي غيرواقعي در بازار آزاد بود و به اين ترتيب 
سودي كه تاكنون از فاصله زياد قيمت هاي كارخانه 
و بازار به جيب دالالن مي رفت، اين بار به توليدكننده 
و همچني��ن ب��ا كش��ف قيمت ه��اي معقول تر به 
مصرف كننده مي رس��د.  همچنين مسلم صالحي، 
ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس و عضو ناظر 
در مجلس در ش��وراي عالي بورس نيز در اين باره 
مي گويد: عرضه خودرو در بورس كاال، خودروسازان 
را به شرايط رقابتي نزديك مي كند و سبب مي شود 
از طريق س��ازوكار رقابتي اقدام به فروش توليدات 
خود كرده، بنابراين اين اقدام عاملي در جهت توسعه 
خطوط توليد خودروسازان به شمار مي رود. به گفته 
اين دو نماينده مجلس، بايد سود حاصل از معامالت 
به جاي دالالن به توليد سرازير شده و صرف توسعه 
ش��ود، از س��وي ديگر عرضه در بورس كاال س��بب 
تسريع دسترس��ي مصرف كننده و مردم به خودرو 
مي ش��ود. صالحي و عليزاده، هر دو بورس كاال را 
عامل شفاف سازي معامالت خودرويي مي خوانند 
و مي گويند: چنانچه برنامه دولت ايجاد شفافيت 
و تعادل بخشي به بازار خودرو است، بايد بداند اين 

موضوع از بستر بورس كاال مي گذرد.

روياي اعتماد و انرژي
 خريداري و نگهداري مي ك��رد، قطعا در بلندمدت 
بازدهي مناسبي به دست مي آورد و چون اين اقالم 
چس��بندگي قيمت دارند، ريزش يا تركيدن حباب 
در آنها ملموس نيس��ت يعني اگر مس��كن در يك 
برهه زماني دچار حباب شود معموال ريزش خاصي 
نخواهد داشت ولي رشد قيمتي هم نخواهد داشت 
به غي��ر از اينكه مثال چند س��الي بگ��ذرد و تورمي 
اتفاق بيفتد و اين بازار كااليي دوباره در مسير رشد 
قرار بگيرد. بازار س��هام اما داستان كامال متمايزي 
دارد و به ش��دت تحت تأثير متغيرهاي اقتصادي و 
غيراقتص��ادي داخلي و خارجي حت��ي تحت تأثير 
متغيرهاي سياس��ي و اجتماعي قرار مي گيرد؛ بازار 
سهام، بازاري بس��يار شفاف و انجام معامالت در آن 
تسهيل شده است و به دليل شفافيت، نقدشوندگي و 
سهولت دسترسي سرمايه گذاران به سفارش گذاري 
نس��بت به بازارهاي م��وازي هم جذاب ت��ر و هم به 
نوعي در رتبه اول س��هولت معامالت در دس��ترس 
سرمايه گذاران قرار مي گيرد. به نظر مي رسد اولين 
و مهم تري��ن راهكاري كه ب��راي ورود مردم به بازار 
مي توان يافت، بحث آموزش و ش��ناخت بازار سهام 
به قشرهاي تحصيلكرده است كه البته بايد به تدريج 
اتفاق افتاده و تعميق پي��دا كند. مهم ترين موردي 
هم كه بايد بحث هاي آموزش��ي ديده ش��ود اينكه 
مردم منابع خود را در اختيار متخصصان قرار دهند 
يعني اين آموزش راهكار درس��ت س��رمايه گذاري 
در بازار س��هام را به آنها آموزش دهد. سرمايه گذار 
مي تواند با سرمايه گذاري به صورت غيرمستقيم از 
شركت هاي سبدگردان، مشاور سرمايه گذاري و از 
طريق صندوق هاي سرمايه گذاري كمك بگيرد و از 
اين طريق در بازارهاي مختلف از جمله سهام، اوراق 
بدهي، طال و امثال آن سرمايه گذاري كند. موضوع 
مهم تري ك��ه در حال حاضر براي س��رمايه گذاري 
در بازار س��هام وجود دارد، بحث معافيت ماليات بر 
عايدي س��رمايه است در حالي كه س��اير بازارهاي 
رقيب بازار س��رمايه مش��مول پرداخ��ت ماليات بر 
عايدي س��رمايه هستند و نقدش��وندگي آنها تحت 
تأثير متغيرهاي مختلفي اس��ت ولي بازار سهام اين 
مزيت ها را دارد كه سرمايه گذار به راحتي مي تواند 
به نقدشوندگي بااليي دست پيدا كند. از طرف ديگر 
بازار سهام نقش سپر تورمي را ايفا مي كند در نتيجه 
سرمايه گذاران را از تورم و كاهش ارزش دارايي شان 

مصون نگه مي دارد.

»تعادل«بررسيميكند

يك بام و دوهواي سهام عدالت

حركت معكوس شاخص كل بورس و هم وزن
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
يعني سه شنبه، ۱۷ خردادماه با يك هزار و ۷۳  واحد 
افزايش در ارتفاع يك  ميليون و ۵۱۵ هزار واحدي قرار 
گرفت. بر اساس گزارش ايرنا معامله گران ديروز در دو 
بازار بورس و فرابورس بيش از هشت ميليارد و ۲۵۲ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۷۹ 
هزار و 8۴ ميليارد ريال معامله كردند. ش��اخص كل 
بورس تهران در پايان معامالت امروز با يك هزار و ۷۳ 
 واحد افزايش، در ارتفاع يك  ميليون و ۵۱۵ هزار واحد 
ايستاد. شاخص هم وزن با ۹۴۱ واحد كاهش به ۴۱۹ 
هزار و 6۴ واحد و شاخص قيمت با ۵۷8 واحد افت به 

۲۵۷  هزار و ۴۷8 واحد رسيد.
شاخص بازار اول، يك هزار و 8۲ واحد و شاخص بازار 

دوم يك  هزار و ۲۴۵ واحد كاهش را ثبت كردند. امروز 
در معامالت بورس تهران، بيش از پنج ميليارد و ۵۲۵ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۵ هزار 

و ۱۷۵ ميليارد ريال معامله شد.
همچنين پااليش نفت اصفهان )شپنا( با ۴۷8 واحد، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس )فارس( با ۳6۹ واحد، 
پااليش نفت تهران )شتران( با ۲۹۹ واحد، پتروشيمي 
پرديس )شپديس( با ۲6۲ واحد، معدني و صنعتي گل 
گهر )كگل( با ۲0۱ واحد و پتروشيمي نوري )نوري( با 
۱۹۲ واحد با تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.

در مقاب��ل كش��تيراني جمه��وري اس��المي ايران 
)حكش��تي( با ۵۳۲ واحد، ملي صناي��ع مس ايران 
)فملي( ب��ا ۱00 واحد، بانك مل��ت )وبملت( با ۹۹ 

واح��د، معدني و صنعت��ي چادرملو )كچ��اد( با 8۹ 
واح��د، صنعتي زر ماكارون )غزر( با 8۴ واحد و بانك 
صادرات ايران )وبصادر( ب��ا 8۳ واحد تاثير منفي بر 
شاخص بورس داش��تند. بر پايه اين گزارش، امروز 
نماد شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، 
ايران خودرو )خودرو(، پااليش نفت اصفهان )شپنا(، 
گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، 
فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، سايپا )خساپا( و انتقال 
داده هاي آسياتك )آسياتك( در نمادهاي ُپرتراكنش 
قرار داش��تند. گروه خودرو ه��م در معامالت ديروز 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه يك ميليارد و ۱8۵ ميليون برگه سهم به ارزش 

سه هزار و ۲۵۲ ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز ديروز بيش از ۱۵ واحد كاهش داشت 
و به ۲0 هزار و 8۳8 واحد رسيد. در اين بازار ۲ ميليارد و ۷۲۷ 
ميليون برگه سهم و اوراق مالي به ارزش ۴۳ هزار و ۹0۹ 
ميليارد ريال دادوستد شد، تعداد دفعات معامالت امروز 
فرابورس بيش از ۳88 هزار و ۱۹۱ نوبت بود. نمادهاي پليمر 
آريا ساسول )آريا(، بهمن ديزل )خديزل(، تجلي توسعه 
معادن و فلزات )تجلي(، توسعه سامانه نرم افزاري نگين 
)توسن( و سيمان ساوه )ساوه( با تاثير مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين داروس��ازي دانا )ددانا(، 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي )سمگا(، بيمه اتكايي 
ايرانيان )اتكاي(، صنايع ماديران )ماديرا( و اعتباري ملل 

)وملل( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.



گروه راه و شهرسازي|
مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران ديروز در 
نشست علني اين شورا از »موساد، منافقين و تمامي 
ضد انقالب ها« به عنوان عامالن حمالت س��ايبري 
اخير به سامانه هاي برخط شهرداري تهران ياد كرد. 
س��اير اعضاي اين ش��ورا نيز با بيان اظهاراتي مانند 
لزوم »پاك س��ازي« نفوذي ها بر مقابله و جلوگيري 
از حمالت مشابه در آينده تاكيد كردند. البته مساله 
اخراج يا تعديل برخي از نيروهايي كه در دوره گذشته 
مديريت شهري در شهرداري مشغول به كار شده اند، 
پيش از اين، از سوي شورا و مديران شهرداري مطرح 
شده است، اما حاال به نظر مي رسد با بروز اين حمالت، 
زمينه الزم براي تعديل آسان تر اين افراد فراهم آمده 
است. بر اساس اين گزارش، پنجشنبه هفته گذشته 
سازمان فناوري اطالعات ش��هرداري تهران از هك 
سامانه هاي متعلق به شهرداري خبر داد، اما تا لحظه 
نگارش اين گزارش، خبري مبني بر رفع آسيب هاي 
ايجاد شده از سوي ش��هرداري مخابره نشده است. 
آنگونه كه اعضاي شوراي شهر گفته اند، متخصصان 
داخلي ش��هرداري و همچني��ن متخصصاني خارج 
از اين س��ازمان شهري مش��غول فعاليت براي رفع 

اختالالت ايجاد شده هستند.

   تشكيل سازمان موازي در برابر »فاوا«
به گزارش »تعادل«، در روزهاي نخست ارديبهشت 
ماه سال جاري، اعضاي ش��وراي شهر تهران پس از 
چندين جلس��ه بحث و بررسي به تشكيل »سازمان 
فناوري هاي نوي��ن ش��هرداري« راي مثبت دادند. 
مصوبه تشكيل اين س��ازمان با مخالفت هاي جدي 
برخي از اعضاي ش��وراي ش��هر راي مثبت گرفت. 
»موازي كاري«، »استخدام نيروي انساني بيشتر و در 
پي آن افزايش هزينه هاي شهرداري«، »ناكارآمدي 
احتمالي« و همچنين قرار دادن پرسنل شهرداري 
در موضع »انفعالي« و گرفتن »خالقيت و نوآوري« 
از نيروهاي فعلي، از جمله مهم ترين علل مخالفت ها 
عنوان ش��ده بودند. سازمان جديد قرار است زيرنظر 
عليرض��ا زاكان��ي، ش��هردار تهران فعاليت داش��ته 
باش��د. البته پي��ش از اي��ن، در پاييز س��ال 1400، 
زاكاني، طي حكمي حس��ين حيدري )داماد خود( 
را به عنوان مشاور و دس��تيار ويژه شهردار در حوزه 
»هوشمندس��ازي، فناوري ه��اي نوي��ن و نوآوري 
ش��هري« منصوب ك��رده بود، پ��س از اعتراض ها و 
مخالفت هاي پردامنه با اين انتصاب، اين حكم پس 
گرفته شد. به نظر مي رسد، زاكاني از نخستين روزهاي 
آغاز فعاليت خود، نگاه ويژه اي به مساله فناوري هاي 
نوين داشته است. حاال با توجه به حمالت سايبري و 
موضع گيري هاي جديد اعضاي شوراي شهر، به نظر 
مي رس��د، او در پيگيري خواس��ته هاي خود در اين 

حوزه دست برتر را خواهد داشت.

    اقدام برنامه ريزي شده ضد انقالب
 عليه شهرداري

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به حمله سايبري 
و هك شدن سيستم هاي شهرداري از روز پنجشنبه 
هفته گذشته گفت: اين كار با يك برنامه ريزي صورت 
گرفته از سوي موساد و با همكاري منافقين و تمامي 

ضد انقالب ها انجام شده است.
مهدي چمران در آغاز شصت و هش��تمين جلس��ه 
ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به بحث هك كردن 
سيستم هاي شهرداري تهران از روز پنجشنبه هفته 
گذشته گفت: ما شاهد يك كار سايبري و برنامه ريزي 
شده از سوي موساد و منافقين و همكاري همه آحاد 
ضد انقالب و كس��اني كه عليه جمهوري اسالمي قد 
علم كرده بودند بوده ايم كه اين كار با يك برنامه ريزي 

از قبل انجام شده بود.
رييس شوراي شهر تهران گفت: دشمنان بنا داشتند 
در ايام رحل��ت حضرت ام��ام )ره( اقداماتي را انجام 
بدهند كه به هر حالت باز ه��م با لطف و مدد الهي و 
اهميت مراس��م حضرت ام��ام )ره( و 15 خرداد اين 
اتفاق رقم نخورد و آنچه كه دشمن مي خواست انجام 

بدهد محقق نشد.
چمران ادامه داد: خوشبختانه با ورود بهنگام نيروهاي 
متخصص خارج از ش��هرداري و همچنين نيروهاي 
شهرداري و همكاري صميمانه و مشترك آنها برنامه 
منافقين و ضد انقالب از حيز انتفاع انداخته شد و به 
جز نش��ان دادن چند تصوير و شعار به چيز ديگري 

دست پيدا نكردند.
وي ب��ا بي��ان اينكه بارها تكرار ش��ده ك��ه حمله به 
سيس��تم هاي كارايي كشور از سوي دشمن با هدف 
اختالل در فرآيند خدمت رس��اني انجام مي پذيرد، 
تاكيد كرد: اين مساله هشدار ديگري به مسووالن بود 
و تشكر مي كنيم كه نيروهاي شهرداري با همراهي 
بخش هاي غيرشهرداري و متخصص توانستند برنامه 

دشمن را به خوبي خنثي كنند.
رييس شوراي شهر تهران گفت: اگر چه آسيبي ديده 
شده و چند روزي اختالل در فرآيند خدمت رساني 
از س��وي ش��هرداري به مردم وارد ش��ده اس��ت اما 
خوش��بختانه با تالش صورت گرفته از امروز مجددا 
خدمت رساني از سوي شهرداري آغاز خواهد شد اما 
به هر حال بايد برنامه ريزي وسيعي انجام بدهيم كه 

ديگر شاهد چنين حوادثي نباشيم.
چمران با اشاره به اينكه دوستان در شهرداري با تسلط 
كام��ل و كار جهادي در مقابل اين حمله س��ايبري 
ايس��تادند، گفت: اين هش��داري بود كه در آينده به 
گونه اي كار كنيم كه چنين حركت هاي آسيب واري 
به مجموعه ش��هرداري وارد نشود. البته نبايد از رها 

شدن چندين ساله شهرداري در دوره گذشته و عدم 
اضافه ش��دن نيروهاي متخصص بگذريم كه يكي از 
داليل اين اتفاق همين مساله بوده و البته اين موضوع 
را در تمام س��طوح و بخش هاي ش��هرداري ش��اهد 

بوده ايم و بايد آن را جبران كنيم.

    نفوذي ها را از شهرداري پاكسازي كنيم
در جريان شصت وهش��تمين جلسه ش��وراي شهر 
تهران، س��اير اعضاي ش��ورا نيز در تذكرات پيش از 
دستور خود در خصوص حمله سايبري به سامانه هاي 
ش��هرداري و ت��الش ب��راي از س��رگيري فعاليت 
سامانه هاي مديريت شهري بحث و تبادل نظر كردند.

احمد صادقي، رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند 
شوراي اسالمي شهر تهران با تأكيد بر اينكه مختل 
كردن خدمات رساني به مردم و بغض و كينه دشمن 
نس��بت به مردم در حمله س��ايبري به سامانه هاي 
ش��هرداري قابل مش��اهده اس��ت، اظهار كرد: تيم 
خدمت رس��ان و مخلص ش��هرداري ته��ران تالش 
ش��بانه روزي انجام داد كه اختاللي ايجاد نشود كه 

قابل تقدير است.
صادق��ي با بي��ان اينكه نباي��د از نفوذ در سيس��تم 
شهرداري غافل شويم، يادآور شد: رأفت و دلسوزي 
در قبال نيروهاي كارآمد و نفوذي جايز نيست و بايد 
از سيس��تم خارج شوند و پاكس��ازي صورت بگيرد. 
وي همچنين تصريح كرد: مقررات پدافند غيرعامل 
و مس��ائل امنيتي به ويژه در س��ازمان فاوا بايد مورد 

توجه قرار بگيرد.
علي اصغر قائمي نيز با بيان اينكه اميدواريم در آينده 
نزديك ش��اهد استمرار خدمات رس��اني شهرداري 
باشيم، اظهار كرد: از تمام كساني كه در شهرداري به 
صورت شبانه روزي از ظهر پنجشنبه تاكنون در حال 
فعاليت براي رفع مشكل هستند، تقدير مي كنم كه 

قطعا مي توانند اين اختالل را رفع كنند.
عضو شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه تذكر 
داديم كه روال هايي براي حوادثي اينچنيني تامين 
شود، خاطرنشان كرد: كمترين درسي كه مي توانيم 
بگيريم، تقويت كردن براي مقابله با حوادث مش��ابه 

است؛ دشمني دشمنان با ما پايان ناپذير است .
مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي شوراي 
اسالمي شهر تهران نيز با بيان اينكه ساليان سال است 
دشمن قسم خورده ملت ايران به داليل گوناگون از 
جمله ورشكستگي در برداش��ت منافع اقتصادي و 
امنيتي از ايران، دش��مني خود را نش��ان داده است، 
گفت: در تمام حوزه ها كش��ور به اقتدار رسيده و نه 
تنها بازدارندگي كافي صورت گرفته بلكه دشمن اين 
هراس را دارد كه اگر دست از پا خطا كند ممكن است 

پاسخ جبران ناپذيري دريافت كنند.

    مواجهه با اشكال تازه حمله سايبري
عباسي با تأكيد بر اينكه اختالل و حمله سايبري به 
شهرداري با تالش نخبگان رفع خواهد شد، تصريح 
كرد: در سال هاي اخير كش��ور ما با اشكال تازه اي از 
حمالت س��ايبري مواجه ش��د و بيم آن مي رود كه 

حمالت ادامه پيدا كند.
وي ادام��ه داد: جلوگي��ري از حمله هاي س��ايبري 
سازوكار خاص خود را مي طلبد كه مورد غفلت واقع 
شده است؛ اهميت ويژه به پدافند غيرعامل و ارتقاء 
تاب آوري شهرداري با توجه به جمعيت ۷5 درصدي 

شهرنشينان در كشور، دو چندان مي شود.
عضو شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه هدف 
حمالت س��ايبري اختالل در زندگي روزمره مردم 
اس��ت، يادآور ش��د: حمله س��ايبري به سامانه هاي 
ش��هرداري، همين علت را دارد؛ از شهرداري تهران 
انتظار مي رفت كه اقدامات الزم قيد ش��ده در سند 

راهبردي پدافند سايبري را مورد توجه قرار دهد.

    اميدواريم اختالل تا پايان هفته
 برطرف شود

در اين حال، ناصر اماني، عضو ش��وراي شهر تهران با 
اشاره به اختالل ايجاد شده در سامانه هاي شهرداري 
تهران بعد از حمله س��ايبري گفت: م��ا اميدواريم تا 

پايان هفته اين مش��كل به طور كامل برطرف ش��ده 
و اكثر سيس��تم ها فعال شده و مردم براي استفاده از 
خدمات شهري الكترونيكي با مشكل مواجه نباشند.  
اماني درباره آخرين وضعيت سامانه هاي شهرداري 
تهران بعد از حمله س��ايبري، گفت: در اين خصوص 
ما با دوستان در شهرداري تهران صحبت كرده ايم و 
پيگير اين موضوع بوده ايم. دوستان در شهرداري در 
حال بررسي حمله اي اس��ت كه به سيستم ها شده 
اس��ت و بايد ب��ا احتياط حركت كنن��د و همين امر 
باعث شده اس��ت تا اقداماتي كه در خصوص اصالح 
اين وضعيت انجام مي شود، زمان بر شود. مسووالن 
شهري در تالش هستند كه يكي يكي اين سيستم ها 

را دوباره به مدار وارد كند.
اين عضو شوراي شهر خاطرنشان كرد: ما اميدواريم 
تا پايان هفته اين مشكل به طور كامل برطرف شده 
و اكثر سيس��تم ها فعال شده و مردم براي استفاده از 
خدمات شهري الكترونيكي با مشكل مواجه نباشند.

اماني در پاسخ به اين سوال كه براي تقويت سيستم هاي 
شهرداري اقدامي انجام خواهد شد؟ گفت: علت اينكه با 
احتياط و با كندي فعال شدن سيستم ها پيش مي رود 
به اين دليل است كه هم خالءهايي كه وجود داشته و 
باعث شده اين حمله صورت بگيرد را شناسايي كنند 
و همچني��ن با تمهيداتي كه انج��ام مي دهند جلوي 
حمالت احتمالي بعدي را بگيرند. همانطور كه مي دانيد 
اين اولين حمله سايبري در ايران نيست. حمالت در 
سال هاي گذشته به سيس��تم هاي ديگري نيز شده 
است، اما به دليل اينكه از سيستم هاي شهرداري مردم 
استفاده بيشتري مي كنند، طبيعتا اين مشكل بازتاب 

بيشتري داشته است.
وي ادامه داد: مديران شهرداري به صورت ۲4ساعته 
در حال فعاليت هستند تا اين مشكل را رفع كنند و 
تالش مي كنند تا هم داده ها و اطالعات مردم كه در 
اختيار شهرداري است، حفاظت شود و مورد دستبرد 

قرار نگيرد و هم اينكه مجددا سيستم ها فعال شود.
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اوضاع انبوه سازي دولتي
از دريچه تسهيالت

آمار و ارقام نشان مي دهد آورده متقاضيان نهضت ملي 
مسكن تاكنون بيش از دو برابر مبلغ تسهيالت بانكي 
بوده و هنوز متم��م 450 ميليون توماني ب��ه پروژه ها 
نرس��يده اس��ت. البته هردو منابع مذكور رقم چنداني 
نيست و تناسبي با كليت طرح ندارد اما آنچه كه تاكنون 
تحت عنوان وام صرفا از سوي بانك مسكن به پروژه ها 
اختص��اص يافته حدود ۲ درص��د منابع تكليفي نظام 
بانكي را شامل مي شود.به گزارش ايسنا، قرار است اواخر 
ماه جاري چهارمين جلسه شوراي عالي مسكن با حضور 
رييس جمهور برگزار ش��ود. مهم ترين دستور كار اين 
نشست طبيعتا بايد طرح نهضت ملي مسكن با هدف 
ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني باشد؛ طرحي 
كه با جاخالي دادن بانك ها از تعهداتشان گرفتار شده 
است. در حال حاضر بس��ياري از پروژه ها كه وعده آن از 
ماه ها قبل داده شده يا به كلنگ زني نرسيده، يا نيمه كاره 
مانده يا با ظرفيت هاي بسيار محدود فعاليت مي كنند.از 
مناطق مختلف خبر مي رسد كه متقاضيان تاكنون چهار 
تا پنج مرحله آورده پرداخت كرده اند اما هنوز متمم 450 
ميليون توماني قرارداد مشاركت مدني توسط بانك ها 
منعقد نشده است. در واقع سقف تسهيالت طرح نهضت 
ملي مسكن از زمان ابالغ در مردادماه 1400 مي بايست 
از 150 ميليون تومان به 450 ميليون افزايش پيدا مي كرد 
اما آنطور كه برخي پيمانكاران مي گويند تاكنون متمم ها 
شكل اجرايي به خود نگرفته است. متقاضيان طرح نهضت 
ملي مسكن مي بايس��ت آورده خود را در چهار مرحله 
متناسب با پيشرفت پروژه ها بپردازند و تسهيالت بانكي 
نيز در س��ه مرحله پرداخت شود. با اين حال آمار و ارقام 
مي گويد رقم آورده متقاضيان حدود دو برابر تسهيالت 
بانكي است.قرار بود در سال اول ۳۶0 هزارميليارد تومان 
تسهيالت به طرح جهش توليد و تامين مسكن اختصاص 
يافت كه ۲0 بانك در تامين اين اعتبارات مشاركت كنند 
اما غير از بانك مسكن كه تاكنون ۷4۳۸ ميليارد تومان 
وام به اين پروژه پرداخت كرده، هيچ بانكي در اين زمينه 
عملكرد نداشته است. 1۶ هزار و ۲00 ميليارد تومان نيز 
تا امروز آورده متقاضيان بوده كه در واقع به بيش از دو برابر 
مبلغ تسهيالت رسيده است. مقايسه تسهيالت تكليفي 
۳۶0 هزار ميليارد توماني با رقم ۷4۳۸ ميليارد تومان 
وامي كه اختصاص يافته حاكي از آن است كه نظام بانكي 
به ۲ درصد تكاليف خود عمل كرده است.البته تناسبي 
هم بين متقاضيان موثر و ثب��ت نامي ها وجود ندارد. بر 
اساس آخرين آماري كه بانك مسكن ارايه داده تا سه روز 
قبل ۲۸1 هزار نفر به حساب خود در اين طرح پول واريز 
كرده اند، در حالي كه تعداد افراد تاييد شده ۲ ميليون و 
۳00 هزار نفر است؛ يعني فقط يك هشتم متقاضيان 
موثر، آورده اوليه خود را واريز كرده اند.گفته مي شود كه 
هدف گذاري بانك ها در سال جاري پرداخت 4000 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت است كه طبق قانون مي بايست 
۲0 درصد آن يعني ۸00 هزار ميليارد تومان به بخش 
مسكن اختصاص پيدا كند. با گذشت حدود يك چهارم از 
سال تاكنون بانك ها مي بايست نزديك ۲00 هزار ميليارد 
تومان اعتبار به بخش مسكن پرداخت مي كردند. سوال 
اين اس��ت كه آيا چنين رقمي پرداخت شده يا به رسم 
گذشته، عمده تس��هيالت به بخش غيرمولد خدمات 
اختصاص پيدا كرده است؟ با توجه به محدوديت منابع 
بانك مسكن بيم آن مي رود كه به زودي كفگير اين بانك 
نيز به ته ديگ بخورد. در اين بين متقاضيان مي مانند و 
پروژه هاي به گل نشسته كه احتماال با تورم هاي آتي نيز 
مواجه خواهد ش��د. در اين بين اما اميدواري هايي نيز 
وج��ود دارد. تاكنون زمين ۲ ميليون و ۸00 هزار واحد 
تامين شده و مشكلي از اين بابت وجود ندارد. از طرف 
ديگر استانداران به عنوان روساي شوراي مسكن استان ها 
مكلف شده اند كه امورات اين پروژه ها در نقاط مختلف 
كشور را پيگيري و در جلسات شوراي عالي مسكن، نتايج 

اقدامات خود را به رييس جمهور گزارش دهند.

ساختمان آلومينيوم
بدون تخليه ايمن  سازي مي شود

رييس س��ازمان اموال و امالك بنياد مستضعفان 
درخصوص ايمن سازي ساختمان آلومينيوم، گفت: 
توافق ش��ده است تا كسبه س��اختمان آلومينيوم 
مسووليت حقوقي ايمن سازي آلومينيوم را بدون 
تخليه اين س��اختمان برعهده بگيرند. به گزارش 
تسنيم، محمد پيرعلي با اشاره به فعاليت ساختمان 
15 طبق��ه معروف »آلومينيوم« ب��ه متراژ 4۳00 
مترمربع در خيابان جمهوري تهران كه در س��ال 
1۳4۳ با استانداردهاي مربوط به آن دوره احداث 
شده و همچنان فاقد »پايان كار« است، گفت: هر 
چند اسكلت ساختمان آلومينيوم، بتني و برابر نظر 
كارشناسان كماكان داراي استحكام نسبي خوبي 
است و پنج دستگاه آسانسور دارد اما فاقد راه پله فرار 
و گاز شهري است و با آنكه داراي بيمه آتش سوزي 
و حوادث و مسووليت است اما فاقد سيستم اعالم 
و اطفاي حريق بوده و تأسيس��ات برقي فرسوده و 
مستهلك، زنگ هاي خطر را به صدا درآورده است. 
رييس سازمان اموال و امالك بنياد مستضعفان با 
تاكيد بر ناايمن بودن آلومينيوم، ادامه داد: موضوع 
ناايمن بودن اين س��اختمان آنقدر جدي است كه 
بنياد مستضعفان ناگزير شد آتش نشاناني را در سه 
شيفت آنجا مستقر نمايد و حال با گذشت 5۸ سال 
از عمرش در ليس��ت ساختمان هاي ناايمن تهران 
ديده مي شود. وي ادامه داد: در پي اخطار سازمان 
آتش نشاني مبني بر تجهيز »ساختمان آلومينيوم« 
به سيستم  هاي اعالم و اطفاي حريق و ايمن  سازي 
آن، مذاكرات با كس��به و صاحبان سرقفلي داشته 
و اخطاره��اي الزم را نس��بت به ايمن س��ازي اين 
ساختمان براي پيش��گيري از هرگونه مخاطرات 
احتمالي براي كسبه و شهروندان، به شوراي كسبه 
ساختمان آلومينيوم داده است. پيرعلي در تشريح 
مصوبات جلس��ه صبح امروز دادستاني تهران كه 
با حضور نمايندگان كس��به و دستگاه هاي مرتبط 
درخصوص ايمن س��ازي س��اختمان آلومينيوم، 
گفت: در اين جلسه توافق شد تا كسبه ساختمان 
آلومينيوم مسووليت حقوقي ايمن سازي آلومينيوم 
را بدون تخليه اين ساختمان برعهده بگيرند و بنياد 
مس��تضعفان نيز به عنوان مالك، قدرالسهم خود 
را پرداخت كن��د. وي ادامه داد: ناايمن ترين بخش 
س��اختمان آلومينيوم مربوط به تاسيسات برق در 
اين س��اختمان است كه مقرر ش��د به قيد فوريت 
ايمن س��ازي آن انجام ش��ود. همچنين به محض 
اينكه كسبه ساختمان آلومينيوم از لحاظ حقوقي 
اي��ن تعهد و اطمين��ان را به بنياد مس��تضعفان و 
دادستاني تهران بدهند كه تمامي مسووليت اجراي 
عمليات ايمن سازي و تبعات احتمالي آن ناشي از 
عدم تخليه س��اختمان حين ايمن سازي برعهده 

آنهاست، عمليات ايمن سازي مي تواند آغاز شود.
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»موساد« عامل حمله سايبري به شهرداري پايتخت

ويژه

برگزاري مجامع همراه اول
 در ۲۲ خردادماه

مجامع عمومي عادي س��االنه، عموم��ي عادي به طور 
فوق العاده و عمومي فوق العاده شركت ارتباطات سيار 
ايران، روز يكش��نبه ۲۲ خرداد 1401 برگزار مي شود. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، مجامع »عمومي عادي ساالنه«، »عمومي عادي 
به طور فوق العاده« و »عمومي فوق العاده« صاحبان سهام 
شركت ارتباطات سيار ايران از ساعت ۹ صبح روز يكشنبه 
۲۲ خرداد 1401، در س��الن خليج فارس پژوهش��گاه 
نيرو برگزار مي ش��ود. براس��اس اين گزارش، استماع 
گزارش هيات مديره درباره عملكرد سال مالي منتهي 
به 1400/1۲/۲۹، استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانوني شركت، بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و 
زيان سال مالي منتهي به 1400/١۲/۲۹، اتخاذ تصميم 
درباره ميزان سود تقسيمي، تعيين حسابرس و بازرس 
قانوني شركت، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج 
آگهي هاي مجامع شركت و همچنين ساير مواردي كه در 
صالحيت »مجمع عمومي عادي ساالنه« باشد، از موارد 
دستور جلس��ه ذكر شده است. »مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده« همراه اول نيز از ساعت 11 به تعيين 
اعضاي حقوقي هيات مديره خواهد پرداخت. همچنين 
»مجمع عمومي فوق العاده« اين شركت بورسي نيز از 
ساعت 11:۳0 به اصالح ماده 1۹ اساسنامه و ساير مواردي 
كه در صالحيت تصميم گيري مجمع عمومي فوق العاده 
است، مي پردازد. بنا بر اعالم اين شركت، با توجه به ابالغيه 
مورخ 1400/10/4 سازمان بورس و اوراق بهادار، حضور 
سهامداران در مجمع با ش��رط رعايت شيوه نامه هاي 
بهداشتي جديد و ارايه كارت واكسن امكانپذير خواهد 
بود. همراه اول به سهامداران خود توصيه كرده است تا 
نسبت به مشاهده برخط )آنالين( جلسه از طريق سايت 

اين اپراتور به نشاني live.mci.ir اقدام كنند.



در عصر اينترنت و شبكه هاي اجتماعي يكي از آسيب پذيرترين 
گروه هايي كه در معرض خطرات فناوري هاي نوين قرار دارند، 
كودكان و نوجوانان هستند. پلتفرم هاي بزرگ فناوري در 
سراسر جهان اين قشر را هدف تبليغات متمركز خود قرار 
داده اند، داده هاي آنها را جمع آوري مي كنند و بدون در نظر 
گرفتن سالمت ذهني حساس آنها، هرگونه محتوايي را عرضه 
مي كنند. از اين روز اخيرا دولت هاي مختلف از فرانسه، امريكا 
و انگليس گرفته تا چين و هند قوانيني وضع كرده اند تا نسل 
آينده را در برابر خطرات پنهان در فضاي آنالين مصون كنند.

وس��عت محتواي خطرناك در شبكه هاي اجتماعي چنان 
گسترده است كه نمي توان در اين زمينه ميان پلتفرم هاي 
مختلف تمايز قائل ش��د. اين درحالي است كه تالش هاي 
شركت ها نيز براي محافظت از كودكان چندان كارآمد نبوده 
و به مذاق سياستمداران خوش نيامده است. در همين راستا 
دولت هاي مختلف سراسر جهان سعي دارند هرچه سريع تر 
نسل جوان خود را در برابر آسيب هاي موجود در فضاي آنالين 
محافظت كنند. آنها با قوانين مختلف اين آسيب ها را هدف 
گرفته اند و سعي دارند شبكه هاي اجتماعي را نسبت به اين 
موضوع مسووليت پذير كنند. از سوي ديگر مساله جمع آوري 
داده هاي كودكان براي ايجاد تبليغات هدفمند نيز دردسرساز 
ش��ده اس��ت. اين روند هرچند بي خطر به نظر مي رسد اما 
كودكان را در معرض تبليغات متع��ددي قرار مي دهد كه 
مصرف گرايي را رواج مي دهن��د. در كنار آن برخي اوقات 
اپ ها با فريب كودكان آنها را وادار به خريد مي كنند و در 
نتيجه باري مادي براي والدين ايجاد مي شود. عالوه بر آن 
احتمال فاش شدن اين اطالعات و دسترسي مجرمان و 
آزارگران به اين داده ها نيز وجود دارد. در اين ميان پلتفرم ها 
قابليت هاي الزم براي نظارت والدين بر فعاليت هاي آنالين 
كودكانشان را فراهم نكرده اند. موضوع ديگر بحث احراز 
هويت سني اس��تفاده از پلتفرم ها است كه در بسياري 
موارد ناديده گرفته شده و پلتفرم ها براي جذب مخاطب 
و بدون در نظر گرفتن آسيب ها عضويت كاربران را بدون 
احراز شرايط س��ني قبول مي كنند. اكنون و با مشاهده 
عواقب اين خطرات به نظر مي رس��د تغييراتي در مسير 
حكمراني كودكان در فضاي مجازي در شرف وقوع است 
و اين تغييرات در سال گذشته سرعت بيشتري نيز گرفته 
است. قانونگذاران كه از بي مسووليتي پلتفرم ها به تنگ 
آمده اند، اين بار سعي دارند با وضع قوانيني سختگيرانه آنها 

را وادار كنند وظيفه خود در قبال نسل آينده را ايفا كنند.

   افزايش استانداردهاي ايمني آنالين 
براي كودكان در سنگاپور

سنگاپور در مارس ۲۰۲۲ ميالدي از قوانين جديدي براي 

مقابله آزار آنالين ك��ودكان رونمايي كرد. طبق اين قوانين 
پلتفرم هاي آنالين موظف هستند در صورت گزارش محتواي 
مخرب اقداماتي انجام دهند و سيستم هايي مانند فيلترهاي 
مختلف ب��راي محافظت از كودكان ب��ه كار گيرند. ژوزفيم 
تئو وزي��ر ارتباطات و اطالعات س��نگاپور در مارس ۲۰۲۲ 
ميالدي از طراحي قوانين جديد به پارلمان اين كشور خبر 
داد كه هدف آنها افزايش استانداردها براي ايمني آنالين و در 
راستاي قوانيني است كه اخيراً در استراليا و انگليس برداشته 
شده اس��ت. به گفته او قوانين جديد سنگاپور روي ۳حوزه 
ايمني كودكان، گزارش دهي كاربران و اعتبار پلتفرم تمركز 
كرده اس��ت. طبق اين قوانين پلتفرم ها بايد تضمين كنند 
سيستم هاي به كار گرفته شده براي كاهش خطرات پيش 
روي كودكان و افراد جوان در مقابل محتواي مخرب قدرتمند 
هستند. سيستم هاي مذكور بايد شامل فيلترهاي محتوا براي 
حساب هاي كاربري كودكان و روش هايي براي والدين باشند 
تا فعاليت كودكانشان در فضاي آنالين را نظارت و مديريت 
كنند. همچنين پلتفرم ها بايد راه هاي ساده اي براي گزارش 
محتواي آزاردهنده ايجاد كنند. آنها بايد نسبت به ارزيابي ها و 
انجام اقداماتي براساس گزارش هاي ارزيابي پاسخگو باشند. 
همچنين شركت هاي فناوري بايد درباره اقداماتي كه در زمان 
مناسب اتخاذشده به كاربران اطالع رساني كنند. طبق اين 
دستورالعمل، پلتفرم ها بايد به طور مرتب گزارش هايي درباره 
تأثيرگذاري اقداماتش��ان از جمله اطالعاتي درباره ميزان 
ارتباط محتواي مخرب در پلتفرم ها، گزارش هاي دريافتي 
از كاربران كه براس��اس آنها اقداماتي انجام شده و سيستم 

فرايندهايي براي مقابله با محتواي مذكور منتشر كنند. 

    ممنوعيت جمع آوري اطالعات كودكان 
در فرانسه

فرانس��ه نيز يكي ديگر از كش��ورهايي است كه محافظت 
از ك��ودكان در فضاي آنالين را در دس��تور كار خود دارد. 
در نوامب��ر ۲۰۲۱ ميالدي فرانس��ه اعالم ك��رد به زودي 
توليد كنن��دگان موبايل و رايانه مانند اپ��ل و غيره را وادار 
مي كند گزينه اي براي محدود كردن دسترسي كودكان 
به اينترنت را براي والدين فراهم كنند. اين قانون در اوايل 
نوامبر ۲۰۲۱ ميالدي توسط اعضاي پارلمان اين كشور ارايه 
شد و امانوئل مكرون رييس جمهور فرانسه نيز از آن استقبال 
كرد. او در توئيتي در اين باره نوشت: ما در مقابله با خطرات 
فناوري قان��ون را تغيير مي دهيم ت��ا قابليت هاي كنترل 
والدين به طور پيش فرض بر موباي��ل، رايانه و تبلت هاي 
مورد استفاده كودكان نصب شود. در ژانويه ۲۰۲۲ ميالدي 
نمايندگان پارلمان فرانسه نيز قانون را تأييد كردند. پس از 
آن و پس از تكميل فرايند در كميته ملي و سناي فرانسه 

ماكرون اين قان��ون را در ۲ م��ارس ۲۰۲۲ ميالدي امضا 
و اجرايي ك��رد. همچنين اين قانون به ط��ور كاماًل واضح 
اس��تفاده و جمع آوري اطالعات شخصي كاربران زير سن 
قانوني را براي مقاصد تجاري مانند بازاريابي مستقيم ممنوع 
مي كند. اين ممنوعيت تا زماني كه فرد به سن قانوني برسد 
پابرجا مي ماند. قانون مذكور بخشي از تالش فرانسه براي 
محافظت از كودكان در مقابل محتواي نامناس��ب آنالين 
است. طبق اين قانون توليد كنندگان و بقيه دست اندركاران 
بازار از جمله واردكنندگان، توزيع كنندگان و فروشندگان 
كاالهاي دست دوم وظيفه دارند تضمين كنند دستگاه ها 
قبل از عرضه در بازار مجهز به سيستم كنترل والدين است.

   توصيه هاي دولتي هند 
براي مقابله با اعتياد آنالين كودكان

در اين ميان ش��يوع همه گيري كرون��ا هند را مجبور كرد 
اقداماتي براي حفاظت از كودكان در فضاي آنالين به كار 
بگيرد. پاندمي كوويد ۱۹ سبب ش��د دانش آموزان بيش 
از پيش به فناوري اينترنت وابس��ته شوند. از سويي آنها از 
اينترنت براي حضور در كالس هاي درس استفاده مي كردند 
و از س��وي ديگر به بازي هاي رايانه اي معتاد مي شدند. در 
همين دولت هند دستورالعملي براي معلمان و والدين در 
خصوص ايمني بازي هاي آنالين صادر كرده است. طبق اين 
دستورالعمل خريد در اپ هاي بازي بدون تاييديه والدين 
مجاز نيست و بايد از روش هاي پرداخت با رمز يك بار مصرف 
)OTP( استفاده شود. به اين ترتيب بايد از ثبت كارت هاي 
نقدي و اعتباري براي عضويت در اپليكيشن ها اجتناب شود 

و محدوديتي براي مقدار هر تراكنش وضع شود. براساس 
دستورالعمل مذكور دولت هند اعالم كرده والدين و كودكان 
مراقب رفتارهاي خصوصي عجيبي باشند كه با فعاليت هاي 
آنالين كودكان مرتبط است يا درباره افزايش مدت زماني 
كه در فض��اي آنالين به خصوص ش��بكه هاي اجتماعي 
مي گذرانند، دقت كنن��د. عالوه بر آن هنگامي كه كودك 
مشغول بازي آنالين است در صورت وقوع رويدادي عجيب، 
بايد اسكرين شات گرفته و مورد مذكور گزارش شود. والدين 
و معلمان بايد كودك را تشويق كنند حريم خصوصي خود 
را در فضاي آنالين محافظت كنند و براي اين منظور از آنها 
بخواهند از آواتارهايي استفاده كنند كه هويت واقعي شان را 
افشا نمي كند. عالوه بر آن بايد از نرم افزارهاي آنتي ويروس و 
ضد جاسوسي استفاده كرد. قابليت هايي براي كنترل والدين 
در دستگاه يا مرورگر يا اپ تعيين شود تا ميزان دسترسي به 
محتوا و خريد در بازي محدود شود. هوشياري در صورتيكه 
فردي بخواهد محاوره اي نامناسب با كودك ايجاد كند يا از 

او جزيياتي از اطالعات خصوصي بپرسد.

   كسب رضايت والدين استراليايي
 براي پلتفرم ها اجباري شد

در اين ميان استراليا يكي ديگر از كشورهاي پيشرو در زمينه 
وضع قوانيني جهت محافظت از كودكان در فضاي آنالين 
است. در اين كشور پيش نويس قانوني ارايه شده تا شبكه هاي 
اجتماعي را وادار كند براي كاربران كمتر از ۱۶ سال رضايت 
والدين را دريافت كنند. در اين پيش نويس جريمه اي تا ۱۰ 
ميليون دالر استراليايي )۷.۵ ميليون دالر( براي پلتفرم هاي 

اينترنتي خاطي در نظر گرفته شده است. طبق اليحه »حريم 
خصوصي آنالين« شبكه هاي اجتماعي كه طيف مختلفي از 
برنامه ها از رديت گرفته تا اپ هاي موبايل را در بر مي گيرند، 
موظف هستند گام هاي متناسب براي تعيين سن كاربران و 
اولويت دادن منافع كودكان هنگام جمع آوري اطالعات انجام 
دهند. به اين ترتيب استراليا نيز به جمع كشورهايي مي پيوندد 
كه مشغول كنترل سني شبكه هاي اجتماعي هستند و تالش 

دارند قدرت شركت هاي فناوري بزرگ را كنترل كنند.

    ۱۵ استاندارد انگليس
 براي محافظت از كودكان

درسال گذشته ميالدي انگليس قانوني شامل ۱۵ استاندارد 
را اجرا كرد كه هدف آن حفظ حريم خصوصي براي كودكان 
در فضاي آنالين است. به بيان دقيق تر مجموعه اي از قوانين 
درباره ش��يوه كنترل اطالعات كودكان در س��رويس هاي 
آنالين در انگليس اجرا ش��د. قانون »طرح س��ن مناسب« 
در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي به عنوان بخشي از قانون حفاظت 
از اطالعات )نس��خه انگليس از مقررات عمومي حفاظت از 
اطالعات اتحاديه اروپا( نوشته شده بود. طبق اين قانون وب 
سايت ها و اپليكيشن ها بايد منافع كاربران كودك را در نظر 
بگيرند يا با جريمه اي معادل ۴ درصد از درآمد جهاني خود 
روبرو خواهند شد. پلتفرم ها مجبور هستند كل سرويس هاي 
خود را منطبق با قانون جديد ارايه كنند يا كاربران زير سن 
قانوني را شناسايي و در خصوص آنها با دقت و احتياط عمل 
كنند. به طور كلي در قانون »طرح سن مناسب« ۱۵ استاندارد 
تعيين شده كه شركت ها بايد در سرويس هاي مورد استفاده 
كودكان اجرا كنند. به اين ترتيب حفاظت از اطالعات كاربران 
زير س��ن قانوني به يك اولويت از مرحله طراحي سرويس 
 تبديل مي شود.استانداردهاي مذكور شامل اپ هاي مختلف، 
اسباب بازي هايي كه با ش��بكه هاي اجتماعي و بازي هاي 
آنالين مرتبط مي ش��ود و حتي وب سايت هاي آموزشي و 
س��رويس هاي پخش محتوا را در بر مي گيرد. طبق قانون 
مذكور رديابي مكاني، پروفايل بندي، استفاده از تكنيك هايي 
كه كاربران را تش��ويق مي كند اطالع��ات خصوصي را در 
اختيار س��رويس ها قرار دهند، از جمله مواردي هس��تند 
كه بايد محدود يا مس��دود ش��وند. البته دفتر كميسيونر 
اطالعات انگليس هش��دار داد در ص��ورت رصد هرگونه 
نشت اطالعاتي كه خطري براي كودكان به حساب بيايد، 
اقدامات سختگيرانه اي انجام خواهد شد. براساس اين قانون 
شركت ها يك سال )تا ۲ سپتامبر ۲۰۲۱ ميالدي( فرصت 
داشتند تا اقدامات الزم را براي اطاعت از اين قانون اجرا كنند. 
البته برخي پلتفرم ها تغييراتي نيز در اين زمينه انجام داده اند.

در اي��ن ميان امريكا نيز در كنار اروپا و آس��يا س��عي دارد از 

كودكان محافظت كند. پس از افشاگري فرانسيس هوگن 
كارمند سابق فيس بوك و اسناد داخلي اينستاگرام كه نشان 
مي داد اين پلتفرم براي سالمت ذهني نوجوانان خطرناك 
است، گزارش هاي مختلفي بررسي شد و حتي آدام موسري 
مدير اينستاگرام براي شهادت به كنگره احضار شد. پس از 
اين جنجال ها اليحه ايمني آنالين كودكان توسط دوسناتور 
امريكايي از احزاب دموكرات و جمهوري خواه ارايه شد. طي 
اين اليحه پلتفرم هاي آنالين موظف مي شوند به والدين براي 
كنترل بهتر فعاليت هاي آنالين فرزندانشان كمك كنند. 
طبق آن پلتفرم هاي آنالين ملزم هستند از ترويج رفتارهاي 
مخرب از جمله خودكش��ي، آسيب به خود، اختالالت غذا 
خوردن و قلدري اجتناب كنند. همچني��ن ابزارهايي در 
اختيار والدين كودكان زير ۱۶ سال قرار مي گيرد تا از آنها 
محافظت شود از جمله توانايي اصالح الگوريتم هاي توصيه 
محتوا، ممنوع كردن نوع خاص��ي از محتوا، جلوگيري از 
دسترسي طرف هاي ثالث به داده هاي افراد زير سن قانوني 
و مح��دود كردن مدت زماني كه ك��ودكان صرف فضاي 
مجازي مي كنند. در كنار اين موارد اليحه مذكور پلتفرم هاي 
اينترنت��ي را ملزم مي كن��د گزارش هاي س��االنه درباره 
ريسك هاي احتمالي براي افراد زير سن قانوني منتشر كنند. 

   تالش چين براي جلوگيري از
 اعتياد كودكان به اينترنت

چين از ۲۰۲۱ ميالدي اقداماتي سختگيرانه عليه شركت هاي 
فناوري بزرگ را آغاز كرد و در همين راستا سيلي از قوانين 
مختلف در اين زمينه ارايه شد. اداره فضاي سايبري چين 
)CAC( پيش نويس قوانيني براي شركت هاي حوزه پخش 
محت��وا ارايه كرده تا با ايجاد قابليتي جدي��د از اعتياد افراد 
زير سن قانوني به بازي هاي رايانه اي و اينترنت جلوگيري 
كنند. طبق پيش نويس قوانين مذكور، شركت هاي فعال 
در حوزه هاي قمار آنالين، پخش زنده محتوا، توليد محتواي 
صوتي و ويدئويي در چين بايد يك قابليت »حالت جوان« 
براي حفاظت از افراد زير سن قانوني در پلتفرم شأن ايجاد 
كنند. به گفته اين سازمان پلتفرم هاي بزرگ بايد به طور مرتب 
ميزان حفاظت سايبري از افراد زير سن قانوني را ارزيابي كنند 
تا محيطي سالم براي آنها فراهم شود. همچنين شركت هاي 
مذكور بايد مدت زماني كه اين گروه روزانه در پلتفرم شان 
وقت مي گذرانند را محدود كنند. مقامات چين مدت ها است 
كه درباره اعتياد به بازي هاي آنالين و اينترنت ميان نوجوانان 
و جوانان نگران هستند. سال گذشته ميالدي چين قوانين 
جديدي براي محدود ك��ردن وقت گذراني افراد زير ۱۸ 
سال در بازي هاي ويدئويي وضع كرد و مدت زمان مجاز 

براي اين گروه سني را به سه ساعت در هفته كاهش داد.
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پلتفرمهايبزرگفناوري،دادههايكاربرانراجمعآوريوبدوندرنظرگرفتنسالمتذهنيآنها،هرگونهمحتواييراعرضهميكنند

صيانت از كودكان در فضاي مجازي به سبك امريكايي و اروپايي

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای
خدمات آبياری تانکری فضای سبز شهری يزد

موضوع مناقصه عمومی: خدمات آبیاری تانکری فضای سبز شهری یزد
 مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 1.055.000.000 ریال مي باشد كه 
مي تواند به صورت واریز به حساب 2018805866 بانك تجارت امام خمینی  یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب 

مذكور و یا اوراق مشاركت بي نام باشد.
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل  10 درصد مبلغ کل قرارداد مي باشد.

نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  1401 شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود. 
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان فروش اسناد از تاریخ 1401/03/18 می باشد.  حداكثر تاریخ ثبت پیشنهادات در سامانه ستاد تا 
پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 مي باشد و كلیه پیشنهادات در ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/09 در 

دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.
محل انجام كار: مناطق پنجگانه شهر یزد

setadiran.ir :محل دریافت اسناد 
قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد1.500.000  ریال به صورت واریز نقدي به حساب شماره 2018054666 نزد بانك تجارت  

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
به پیشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش 

وكمتر از میزان مقرر، چك شخصي و  نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت setadiran.ir  فرم پیش خرید اسناد را دریافت 

و مطالعه نمایند. درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

شهرداري در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت شهرداریهای 

مراکز استان ها می باشد.
 هزینه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شناسه آگهي : 1330599
روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد 

 آگهي مزايده عمومي 
فروش امالک و مستغالت 

دانشگاه رازي کرمانشاه در نظر دارد یک دستگاه جاروي ماشیني ) سوییپر ( خود را 
از طریق مزایده عمومي و با جزییات مندرج در اسناد مزایده  با بهره گیري از سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت setadiran.ir و با شماره مزایده 1001003454000001 

به صورت الکترونیکي به فروش برساند . 
تاریخ انتشار : 1401/03/18 ساعت 9 صبح 

تاری�خ بازدید : 1401/03/18 لغایت 1401/03/25 ) به غیر از پنجش�نبه و جمعه ( از 
ساعت 9 صبح لغایت 12 با مراجعه به موتور خانه ساختمان کتابخانه مرکزي دانشگاه 

رازي کرمانشاه 
مهلت ارسال پیشنهاد : از ساعت 9 صبح مورخ 1401/03/18 لغایت ساعت 14 مورخ 

1401/04/11
تاریخ بازگشایي : 1401/04/12 ساعت 9 صبح 

تاریخ اعالم به برنده : 1401/04/13 ساعت 9 صبح 
شرایط عمومي مزایده 

1- برگزاري مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت مي باشد و کلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) در صورت وجود هزینه 
مربوطه ( ، پرداخت تضمین ش�رکت در مزایده ) ودیعه ( ، ارسال پیشنهاد قیمت و 
اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مي باشد . 
2- کلیه اطالعات و مشخصات،  شرایط و نحوه فروش در برد اعالم عمومي سامانه 

مزایده، قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد . 
3- عالقمندان به ش�رکت در مزایده مي بایس�ت جهت ثبت نام و دریافت گواهي 
الکترونیکي ) توکن ( با ش�ماره هاي ذیل تماس حاصل نمایند : مرکز پشتیباني و 

راهبري سامانه : 021-41934
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اس�تان ها، در سایت س�امانه setadiran.ir بخش 

ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است. 
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تعادل |
شامخ ارديبهشت را ۵۶,۱۷ واحد اعالم شد. داده هاي منتشر 
شده از س��وي مركز مركز پژوهش هاي اتاق ايران، نشان 
مي دهد، ش��اخص مديران خريد اقتصاد، در ارديبهشت 
امسال به واسطه خروج كسب وكارها از تعطيالت فروردين 
و رشد تقاضا از ترس تورم هاي آتي )تعجيل مشتريان در 
خريد قبل از باال رفتن قيمتها(، به بيشترين مقدار در 32 ماه 
اخير رسيداز نكات قابل تأمل در گزارش شامخ ارديبهشت 
اين اس��ت كه شاخص قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري 
شده به بيشترين مقدار در ۱۹ ماه گذشته رسيده و همين 
مساله به كاهش شاخص ميزان موجودي مواد اوليه يا لوازم 
خريداري شده در هر سه بخش اقتصادي صنعت، خدمات 
و كشاورزي دامن زده است. همچنين آمارها نشان مي دهد، 
در ارديبهشت ماه، شاخص قيمت محصوالت توليدشده و 
خدمات ارايه شده نيز به شدت افزايش داشته و به بيشترين 
مقدار در ۱۹ ماه گذش��ته رسيده است. نكته ديگر اينكه 
باوجود ركوردشكني ش��اخص مديران خريد اقتصاد در 
ماه ارديبهشت ماه، ش��اخص انتظارات در ارتباط با ميزان 
فعاليت اقتصادي در خردادماه كاهشي شده كه نشان دهنده 
انتظارات كاهشي فعاالن اقتصادي به ويژه در بخش خدمات 
و كشاورزي است. ديگر نتايج اين نظرسنجي حاكي از اين 
اس��ت كه در ارديبهشت ماه شركت هاي صنعتي افزايش 
قابل توجه��ي در فعاليت ها داش��تند، درحالي كه بخش 

ساختمان با ركود و كاهش در فعاليت روبرو بوده اند.

    شاخص خريد كل اقتصاد
طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي كشور، 
شاخص مديران خريد )تعديل فصلي نشده( براي كل اقتصاد 
ايران در ارديبهشت ۵۶,۱۷ ثبت شد كه به بيشترين مقدار 
32 ماهه خود از ابتداي شروع طرح رسيده كه البته شدت 
اين افزايش به دنبال كاهش شديد فعاليت كسب وكارها در 
تعطيالت فروردين ماه بوده است. در اين ماه به غيراز موجودي 
مواد اوليه يا لوازم خريداري شده ساير مولفه هاي اصلي باالي 
۵۰ ثبت ش��ده اند. در ارديبهشت ماه شركت هاي صنعتي 
افزايش قابل توجهي در فعاليت ها داشتند، درحالي كه بخش 
ساختمان با ركود و كاهش در فعاليت روبرو بوده اند. شاخص 
ميزان فعاليت هاي كسب وكار در ارديبهشت ماه )۶۱,3۷( 
رشد قابل توجهي داشته و بعد از كاهش شديد فروردين ماه 
به بيشترين ميزان از ابتداي شروع طرح رسيده است. بخش 
صنعت بيشترين ميزان رشد را در ميان ساير بخش هاي اصلي 
داشته است. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در 
ارديبهش��ت ماه )۵۵,۱۹( افزايش داشته است، افزايش آن 
بيشتر متأثر از افزايش در بخش صنعت است اين در حالي 
است كه سفارشات در بخش ساختمان با كاهش روبرو بوده 

و در بخش خدمات و كشاورزي نيز رشد اندكي داشته است. 
شاخص ميزان موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده 
)۴۵,3۴( با كاهش روبرو بوده است، اين شاخص در هر سه 
بخش اقتصادي صنعت، خدمات و كشاورزي كاهشي بوده 
البته شدت كاهش نسبت به ماه قبل كمتر است و افزايش 
ش��ديد قيمت مواد اوليه در كاهش اين شاخص تأثيرگذار 
بوده است. شاخص قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده 
)۹2,۷۵( به بيشترين مقدار ۱۹ ماهه خود از آبان ۹۹ رسيده 
است، كه در برخي از فعاليت ها با افزايش بيشتري همراه بوده 
است. بر اساس آخرين گزارش مركز آمار از شاخص قيمت 
مصرف كننده، نرخ تورم نقطه اي در ارديبهشت ماه به عدد 
3۹.3 رسيده است و در مقايسه با ماه قبل 3.۷ واحد درصد 
افزايش يافته و نرخ تورم نقطه اي گروه عمده « خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« با افزايش ۶ واحد درصدي به ۴۹.۴ 
درصد رسيده است. شاخص موجودي محصول نهايي در 
انبار يا كارهاي معوق ۴۹,۶3 نسبت به ماه قبل كاهش داشته 
است. به نظر مي رسد از يك سو با افزايش ميزان سفارشات 
مشتريان و از سوي ديگر كاهش موجودي مواد اوليه يا لوازم 
خريداري شده اين شاخص با كاهش روبرو بوده اند. شاخص 
قيمت محصوالت توليدشده و خدمات ارايه شده )۷۰,۰۵( 
به شدت افزايش داشته و طي ۱۹ ماه اخير از آبان ماه ۹۹ به 
بيشترين مقادير خود رسيده است. هرچند به عقيده بسياري 
از فعاالن اقتصادي قيمت فروش در برخي از رشته فعاليت ها 
متناسب با افزايش هزينه هاي توليد افزايش نيافته است. 
شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در 
ماه آينده )۴3,۸2( بعد از يك ماه افزايش مجدداً كاهش��ي 
شده است و نشان دهنده انتظارات كاهشي فعاالن اقتصادي 
به ويژه در بخش خدمات و كشاورزي است. اكثر فعاالن اين 

بخش به خصوص در بخش كشاورزي كه با افزايش قيمت 
نهاده ها روبرو بوده اند معتقدند كه به دليل عدم تناسب قيمت 
توليد و هزينه هاي حمل ونقل با قيمت فروش، ادامه توليد 
در قيمت هاي تعيين ش��ده توسط دولت، صرفه اقتصادي 
ندارد. از طرفي افزايش قيمت تمام ش��ده توليد باعث شده 
تا توان رقابت صادراتي را نيز نداشته باشند.به طوركلي روند 
شاخص كل )تعديل فصلي نشده( در ارديبهشت ماه، طبق 
روال ارديبهش��ت سال هاي قبل افزايش��ي بوده اگرچه در 
بخش خدمات و كشاورزي فعاليت ها با كاهش رشد روبرو 
بوده اند. افزايش شديد قيمت مواد اوليه بر روي قيمت فروش 
محصوالت تأثيرگذار بوده و با توجه به ش��اخص انتظارت 
پيش بيني مي شود طي ماه آينده فعاليت هاي بخش خدمات 
و كشاورزي با كاهش رشد روبرو باشند. همچنين بسياري از 
فعاليت ها براي حفظ تقاضاي مشتريان قيمت ها را متناسب 
با افزايش هزينه هاي تمام شده بنگاه افزايش نداده اند. به دليل 
شرايط نابسامان قيمتي و كمبود شديد نقدينگي، بنگاه ها با 
مشكل تأمين مواد اوليه روبرو هستند. از طرفي فعاليت هايي 
كه وابسته به ارز ترجيحي بودند با باال رفتن قيمت مواد اوليه 
با كمبود شديد نقدينگي موردنياز براي تأمين مواد اوليه روبرو 
هستند و قادر به ادامه توليد در قيمت هاي دستوري نيستند.

    شاخص بخش صنعت
بر اس��اس داده هاي به دس��ت آم��ده از بنگاه هاي بخش 
صنعت، ش��اخص مديران خريد صنعت )تعديل فصلي 
نشده( در ارديبهشت ماه عدد ۶3,2۱ به دست آمده است. 
ش��اخص بخش صنعت كه طبق انتظار بعد از تعطيالت 
فروردين ماه، در ارديبهشت افزايش داشته، به بيشترين 
مقدار خود طي 2۴ ماه گذشته از ارديبهشت ۱3۹۹ رسيده 

اس��ت. در ميان مولفه هاي اصلي شاخص بخش صنعت، 
همه شاخص ها به جز موجودي مواد اوليه خريداري شده 
باالي ۵۰ ثبت ش��ده اند. همچنين در ميان همه صنايع، 
شركت هاي فعال در صنعت الستيك و پالستيك با كاهش 
شاخص و ميزان توليد روبرو بودند و صنايع نساجي بيشترين 
ميزان رشد شاخص و توليد را در ميان صنايع ديگر به ثبت 
رسانده اند. شاخص مقدار توليد محصوالت بخش صنعت 
در ارديبهشت ماه )۶۹,2۹( طي 2۴ ماه گذشته از خرداد 
سال ۱3۹۹ به بيش��ترين مقدار خود رس��يده است كه 
افزايش تقاضاي مشتريان در رشد توليد تأثير داشته است. 
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در ارديبهشت ماه 
)۶۴,۸۸( به بيشترين مقدار 2۴ ماهه خود رسيده است. 
به عقيده فعاالن اقتصادي عالوه بر رونق سفارش��ات بعد 
از تعطيالت فروردين، بخشي از افزايش تقاضا نيز ناشي از 
تعجيل مشتريان در خريد قبل از باال رفتن قيمت هاست. 
شاخص موجودي مواد اوليه در ارديبهشت ماه )۴۷,۹۵( 
ثبت ش��د كه اگرچه عدد ش��اخص نس��بت به فروردين 
افزايش داشته اما همچنان اكثر صنايع با كمبود مواد اوليه 
به خصوص كمبود نقدينگي در تأمين م��واد اوليه روبرو 
هستند. ش��اخص قيمت خريد مواد اوليه در ارديبهشت 
)۸۹,۹۱( براي سومين ماه پياپي روند افزايشي داشته و طي 
۱۹ ماه اخير از آبان ۱3۹۹ به بيشترين ميزان خود رسيده 
است. به عقيده فعاالن اقتصادي افزايش شديد قيمت مواد 
اوليه به دنبال افزايش ساير نهاده هاي توليد ازجمله دستمزد 
و انرژي باعث ش��ده تا با كمبود نقدينگي روبرو باش��ند و 
هزينه تمام شده توليد بسيار باال رود. شاخص قيمت فروش 
محصوالت توليدشده در ارديبهشت ماه )۶۶,۰۴(، اگرچه 
يكي از مقادير باالي خود را ثبت كرده اما شدت افزايش آن 
نسبت به ماه قبل كمتراست. بسياري از صنايع براي حفظ 
مش��تريان خود هنوز قيمت ها را متناسب با هزينه هاي 
توليد افزايش نداده اند. شاخص ميزان فروش محصوالت 
)۶3,۰2( در ارديبهشت ماه افزايش يافته است. اين شاخص 
كه در فروردين ماه به دليل تعطيالت با كاهش شديد روبرو 
بود، با افزايش تقاضاي مشتريان در ارديبهشت به شدت 
افزايش يافته است. به طوركلي افزايش قيمت خريد مواد 
اوليه و محصوالت به همراه افزايش ساير نهاده هاي توليد 
مانند دستمزد و قيمت انرژي و همچنين باال رفتن هزينه 
حمل ونقل باعث شده تا هزينه تمام شده توليد همچنان 
مقدار زيادي داشته باش��د و در نتيجه بسياري از صنايع 
توان رقابت براي صادرات را با ساير كشورها نداشته باشند. 
پيش بيني مي شود طي ماه هاي آينده افزايش شديد قيمت 
مواد اوليه با اندكي تأخير بر روي قيمت فروش محصوالت 
تأثيرگذار باشد، چراكه در بعضي از صنايع اين افزايش قيمت 

به دليل حفظ مشتريان تاكنون اعمال نشده است.
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سهميه تابستاني نفت سفيد 
خانوارهاي  فاقد گاز طبيعي 

شارژ شد
مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري گفت: براي هر خانوار ۵۰۰ ليتر نفت سفيد در 
نظر گرفته شده است كه در كارت بانكي معرفي شده 
مشتريان شارژ مي شود و تا تاريخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ اعتبار 
دارد . به گزارش روابط عمومي، سبحان رجب پور مدير 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
اعتبار اين دوره از توزيع س��وخت نفت س��فيد را براي 
خانوارهاي مناطق فاقد گاز طبيعي از تاريخ ۱۴۰۱/3/۱۶ 
تا ۱۴۰۱/۵/۱۵ اعالم كرد و ادامه داد: براي هرخانوار يك 
نفره، دو نفره، سه نفره و چهار نفره ۵۰۰ ليتر و خانوارهاي 
پنج نفره، شش نفره و هفت نفره به باال ۶۰۰ ليتر نفت 
س��فيد در نظر گرفته شده است . وي يادآور شد عرضه 
نفت س��فيد به صورت الكترونيكي با شارژ سهميه در 
كارت بانكي معرفي شده از سوي مشتريان انجام مي شود 
. وي تاكيد ك��رد: مصرف كنندگان نفت سفيد س��وز 
فاقد گاز طبيعي با در دس��ت داش��تن كارت بانكي به 
فروشندگي هاي عرضه س��وخت محل سكونت خود 
مراجعه و نسبت به دريافت مقدار سوخت تعيين شده 
اقدام نمايند . مدير منطقه ساري از شهروندان خواست 
تا شكايات و پيشنهادات خود را با شماره تلفن هاي 
332۷۰۱3۸ و 332۷۰۱۴۰ منطقه ساري و شماره 
۰۹۶2۷ شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

اطالع دهند تا در اسرع وقت رسيدگي شود .

افزايش ۲ برابري ظرفيت
تعيين شده تامين ناوگان

مورد نياز حمل بار در استان مركزي
بر اساس تحليل داده ها، مركزي تنها استاني است كه 
بي��ش از دو برابر ظرفيت تعيين ش��ده، تأمين ناوگان 
مورد نياز را انجام داده است؛ در همين راستا و باتوجه به 
پهلو گيري كشتي هاي حامل كاالهاي اساسي در بنادر، 
اميدواريم اين هم افزايي كمافي السابق تداوم داشته و 
امسال نيز شاهد تخليه بنادر در سريع ترين زمان ممكن 
باش��يم.  به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و 
حمل و جاده اي، استان مركزي مديركل اين دستگاه 
از عملكرد خوب رانندگان اس��تان، در حمل كاالهاي 
اساسي از بنادر جنوب كشور در يك سال گذشته خبر داد.  
مهرداد جهاني ضمن قدرداني از اقدام جهادي رانندگان 
ناوگان حمل و نقل كاالي استان براي حمل كاالهاي 
اساسي و نهاده هاي دامي از بنادر جنوب كشور گفت: 
بر اساس اعالم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
كشور، استان مركزي در ده ماه گذشته عملكرد بسيار 
خوبي در حمل كاالهاي اساسي داشته است.  سهميه 
تعيين شده براي حضور ناوگان حمل و نقل كاالي 
استان در بنادر جنوب كشور ۴۵ دستگاه در هر شبانه 
روز تعيين شده بود كه با همت مضاعف رانندگان، اين 
رقم به طور ميانگين به ۹۷ دستگاه در روز ارتقا يافت.

شامخارديبهشت۵۶,۱۷واحداعالمشد

تجارتخارجيكشوردر۹ماههدولتسيزدهمبه۸۴ميليارددالررسيد

رشد تقاضا از ترس تورم آتي

باابالغقانونساماندهيصنعتخودرو

واردات خودرو مشروط شد

افت30درصديصادراتايرانبهروسيه

رييس مجلس باالخره قانون س��اماندهي صنعت خودرو 
را ابالغ كرد. بر اس��اس اين قانون، واردات خودرو به كشور 
پس از كش و قوس هاي فراوان به صورت »مشروط« آزاد 
شد. شرايط واردات چيست؟ آنطور كه باشگاه خبرنگاران 
جوان گزارش داده، قانون ساماندهي صنعت خودرو، وزارت 
صمت را موظف مي كند آيين نامه واردات خودرو را تدوين 
و تصوي��ب كند. پيش تر، »هيات عالي نظارت بر حس��ن 
اجراي سياست هاي كلي نظام«، واردات مشروط خودرو 
را مغاير برخي سياست هاي كلي نظام دانسته بود. اما حال 
مصوبه مجلس پس از بررسي در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به تأييد رسيده است. به نظر مي رسد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براي اقناع مخالفان آزادسازي واردات و به 
بهانه حفاظت از توليد داخ��ل، به دنبال وارداتي محدود و 
مشروط اس��ت. در اين ميان، آيين نامه واردات، سه هفته 
از پايان ممنوعيت چهارس��اله واردات هنوز آماده و نهايي 
نشده است. يكي از داليل طوالني شدن روند آن، مخالفت 
بانك مركزي به دليل كمبود ارز اس��ت. ظاهرا بنا نيست 
واردات در حدي گس��ترده و با شرايط گذشته انجام شود. 
شاهد مثال اين موضوع، مكاتبات رضا فاطمي امين وزير 

صمت با رييس جمهور است. وي در اين مكاتبات با بيان 
داليل واردات، تاكيد كرده ك��ه از محل ورود خودروهاي 
خارجي، آسيبي به صنعت خودروي كشور نخواهد رسيد. 
سيدرضا فاطمي امين وعده داده ضوابط واردات به گونه اي 
تنظيم خواهد ش��د كه بخش عمده آن ب��ه خودروهاي 
ارزان و كم مص��رف اختصاص يابد. در واقع قرار نيس��ت 
محصوالت لوكس وارد شود. ديگر وعده هاي وزير صمت به 
رييس جمهور اين است كه اوال سهم واردات از عرضه خودرو 
در بازار داخل اندك خواهد بود و ثانيا الزام انتقال فناوري 
نيز براي واردكنندگان در نظر گرفته شده است. در نهايت 
اينكه گويا قرار است س��قف ارزي نيز براي واردات در نظر 
گرفته شود، به نحوي كه طبق اعالم وزير صمت، حداكثر 
نياز ارزي براي واردات اين كاال به كشور ۵/ ۱ميليارد دالر 
است. برخي كارشناسان معتقدند واردات مشروط و محدود 
خودرو نمي تواند به تعادل و تنظيم بازار كمك چنداني كند و 

انحصار در اين حوزه را به حد موثري بشكند.

    متن قانون ساماندهي صنعت خودرو 
در همين راستا، روز گذشته متن كامل قانون ساماندهي 

صنعت خودرو منتشر شد. براس��اس ماده ۴اين قانون، 
واردات خ��ودرو برابر آيين نامه هايي كه توس��ط وزارت 
صنعت و تجارت با رعايت شرايط زير پيشنهاد مي شود 
و به تصوي��ب دولت مي رس��د مجاز اس��ت: ۱. تعيين 
مش��خصات فني خودرو با اولويت واردات خودروهاي 
برقي، تركيبي، كم مصرف، ايمن و مورد استفاده عامه؛ 
2. تامين خدم��ات پس از فروش و انتق��ال فناوري؛ 3. 
تعيين صالحيت هاي فني و حرف��ه اي واردكنندگان و 
برخورداري از نمايندگي رس��مي خودروساز خارجي؛ 
۴. تعيين سقف واردات خودرو با مالحظه تنظيم بازار، 
حمايت از توليد ب��ا كيفيت داخلي و رعايت منابع ارزي 
كش��ور با اولويت مص��رف ارز براي كاالهاي اساس��ي و 
ضروري. در تبصر يك اين قس��مت نيز تاكيد ش��ده كه 
واردات مواد ضروري غيرتجاري كه مصاديق آن توسط 
هيات وزيران تعيين مي شود مشمول اين ماده نيست. 
بخش هاي ديگ��ري از متن قانون س��اماندهي صنعت 
خودرو به شرح زير اس��ت: براساس ماده يك اين قانون 
دولت مكلف اس��ت حقوق ورودي خودروهاي سواري 
را بر اساس حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان  
آاليندگي تعيين نمايد.  در ماده 2 اين قانون آمده است: 
دولت موظف است طي مدت 3 سال از الزم االجرا شدن 
اين قانون با اجراي صحيح سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ 
قانون اساسي و سياست هاي كلي توليد ملي و حمايت از 
كار و سرمايه ايراني با اقدامات سياست گذاري، نظارتي و 

تنظيم گري و رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
۴۴ قانون اساسي، با اصالحات و الحاقات بعدي آن زمينه 
رقابت پذيري در صنعت خودرو را فراهم نمايد.  بر اساس 
م��اده 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف اس��ت با 
همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، نيرو 
و راهسازي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
نسبت به تدوين س��ند راهبردي فناوري هاي نوين در 
صنعت خودروس��ازي از جمله خودروهاي تمام برقي، 
تركيبي ش��امل هيبريدي و انواعي كه قابليت پر شدن 
مخزن ان��رژي زا از طريق اتصال به منبع هاي خارجي را 
نيز دارند و خودران و نيز امكان استفاده از سوخت هاي 
غير س��نگواره اي ديگر حداكثر ظرف يك سال پس از 
الزم االجرا ش��دن اين قانون اقدام كند. تبصره يك اين 
ماده قانوني آمده است كه دولت مجاز است ضمن ترويج 
روش هاي كاهش و بهينه سازي مصرف سوخت، نسبت به 
وضع عوارض پلكاني بر دارندگان خودروهاي پرمصرف يا 
توليد خودروهاي با مصرف باالتر از حد مجاز به تشخيص 
سازمان ملي استاندارد اقدام نمايد. درآمد حاصل را پس از 
واريز به حساب خزانه داري كل كشور و درج در بودجه هاي 
سنواتي به يارانه تسهيالت بانكي جهت گسترش حمل 
و نقل عمومي موضوع احكام مندرج در ماده ۴ اين قانون 
اختصاص دهد. آيين نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف 
سه ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون توسط وزارت 

صنعت تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. 

سخنگوي گمرك ايران گفت: صادرات دو ماهه به روسيه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش ۱2 درصدي 
در وزن و كاهش 2۹ درصدي در ارزش مواجه بوده است. 
روح اهلل لطيفي در آم��ار ديگري، اعالم ك��رد كه تجارت 
خارجي غير نفتي كش��ور در ۹ماهه دولت س��يزدهم با 
۱2۷ميليون تن كاال به حدود ۸۴ ميليارد دالر رسيد. با آغاز 
جنگ روسيه و اوكراين از آنجايي كه اولين تحريم ها متوجه 
انسداد مسيرهاي ترانزيتي و گذرگاه هاي بين المللي منتهي 
به روسيه شد، پيش بيني ها اين بود كه با قرار گرفتن روسيه 
در بن بست و كاهش ذخاير استراتژيك آن، مبادالت بين 
روسيه و ايران به عنوان يكي از كشورهاي همسايه افزايش 
پيدا كند. اين در حالي بود كه ايران و روس��يه پيش از اين 

هم مذاكراتي براي افزايش سطح مناسبات تجاري خود 
داشتند. برخالف اينكه رييس صادرات JSC روسيه اعالم 
كرده بود به دنبال حمايت از واردات هستيم و محدوديت ها 
براي واردات را كاهش مي دهيم اما براساس اعالم گمرك 
ميزان صادرات به روسيه در دو ماه اول امسال كاهش پيدا 
كرده است.  روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك ايران با اشاره 
به آمار واردات و صادرات به / از روسيه در دو ماه اول امسال 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به »ايلنا« گفت: طبق 
گزارش هاي رسمي ميزان صادرات به روسيه ۱۹۸ هزار و 
۶۶3 تن كاال به ارزش ۶۸ ميليون و ۵۸۴ هزار و 3۷2 دالر 
بوده و همچنين در همين مدت ميزان واردات از روسيه ۴۴3 
هزار و ۶۸۱ تن كاال ب��ه ارزش 3۱۹ ميليون و ۱۴2 هزار و 

۹۱۱ دالر بوده است. به گفته او، صادرات دو ماهه به روسيه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش ۱2 درصدي در 
وزن و كاهش 2۹ درصدي در ارزش مواجه بوده و همچنين 
واردات از اين كش��ور در همي��ن دوره زماني، افزايش ۴۵ 
درصدي در وزن و افزايش ۷3 درصدي در ارزش داش��ته 
است.  در همين حال، سخنگوي گمرك، كارنامه تجارت 
خارجي كش��ور در دولت سيزدهم )از اول شهريور۱۴۰۰ 
تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۱( را تش��ريح كرد وگفت: از اول 
شهريور س��ال ۱۴۰۰و استقرار دولت س��يزدهم تا پايان 
ارديبهشت امسال تجارت غير نفتي كشور به ۱2۶ميليون و 
۸۷۷هزار تن كاال و به ۸3ميليارد و ۹۷۱ميليون دالر رسيده 
كه نسبت به مدت مشابه در دولت دوازدهم ۸درصد در وزن 

و 3۶درصد در ارزش افزايش داشته است.  وي افزود: سهم 
صادرات ۹ماهه در دولت س��يزدهم از مجموع تجارت 
۱2۷ميليون تني، ۹۴ميلي��ون و 3۱۵هزار تن كاال به 
ارزش 3۹ميليارد و ۴۷۴ ميليون دالر بوده كه نسبت به 
مدت مشابه 3درصد در وزن و 3۱درصد در ارزش رشد 
داشته است.  لطيفي در خصوص ميزان واردات در دولت 
سيزدهم گفت: ميزان واردات در ۹ ماه اخير 32ميليون و 
۵۶2هزار تن كاال بود كه عمده آن كاالهاي اساسي مورد 
نياز مردم و نهاده هاي توليد بودند كه ارزش اين ميزان 
كاالي وارده ۴۴ميليارد و ۴۹۷ميليون دالر بود كه نسبت 
به مدت مش��ابه در دولت دوازدهم 2۹درصد در وزن و 

۴۱درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.

درجريانسفريكروزه»نوروزي«
بهورامينانجامشد

بهره برداري از 5400 
طرح اشتغالزايي بنياد بركت

در مناطق محروم استان تهران

به همت بنياد بركت، ۵۴۰۰ طرح اشتغال خرد و متوسط 
در مناطق كم برخوردار اس��تان تهران ب��ه بهره برداري 
رسيد.  در جريان سفر يك روزه سرپرست ستاد اجرايي 
فرمان امام به شهرس��تان ورامين، تعدادي از طرح هاي 
اجتماع محور بنياد بركت در استان تهران افتتاح و براي 
۱۷ هزار نفر شغل مس��تقيم و غيرمستقيم ايجاد شد. 
در ابتداي اين س��فر، با حضور سرپرست ستاد اجرايي 
فرمان امام، رييس هيات مديره و مديرعامل بنياد بركت، 
مديرعامل گروه اقتصادي تدبير و جمعي از مس��ووالن 
محلي در شهرك صنعتي عباس آباد ورامين، يك طرح 
اقتصادي فرآوري و بس��ته بندي م��واد غذايي با حجم 
سرمايه گذاري 3۰ ميليارد تومان و اشتغال 2۵۰ نفر به 
بهره برداري رسيد. سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام 
دراين مراسم گفت: در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي و توانمندسازي اقتصادي و رونق توليد به ويژه 
در حوزه فعاليت هاي دانش بنيان، ستاد اجرايي فرمان 
امام امسال حجم سرمايه گذاري ۴۷ هزار ميليارد تومان 
با ظرفيت اشتغال 3۵۰ هزار نفر را برنامه ريزي كرده است. 
عارف نوروزي افزود: امروز در استان تهران ۵۴۰۰ طرح 
دانش بنيان، خرد، خانگي، متوسط و بنگاه محور توسط 
بنياد بركت به بهره برداري رس��يد. وي ادامه داد: حجم 
كل س��رمايه گذاري براي اجراي اين ۵۴۰۰ طرح ۷3۰ 
ميليارد تومان بوده و براي ۱۷ هزار نفر نيز شغل مستقيم 
و غيرمستقيم ايجاد كرده است. نوروزي تأكيد كرد: حجم 
سرمايه گذاري هاي هدف قرارداده شده براي استان تهران 
تا پايان امسال س��ه يا چهار برابر اين رقمي است كه در 
فصل بهار انجام داديم و اميدواريم حداقل ۱۰۰۰ ميليارد 
تومان سرمايه گذاري در طرح هاي خرد و خانگي را براي 
مناطق كم برخوردار استان تهران داشته باشيم. در ادامه 
اين مراس��م ۴ طرح اقتصادي در شهرستان هاي استان 
تهران از جمله ش��هريار، ورامين و محمد آباد به صورت 
ويدئو كنفرانسي رونمايي شدند. در ادامه سفر يك روزه 
سرپرست ستاد اجرايي فرمان امام، طرح اقتصادي 
پرورش كاكتوس خوراكي در شهرستان پيشوا و چند 
طرح اجتماع محور در روستاي خورين ورامين نيز با 

حضور عارف نوروزي افتتاح و به بهره برداري رسيد.

اخبار

ويژه

به منتخبين رزرو هم
خودرو تعلق مي گيرد

س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در 
اطالعيه اي ضمن تاكيد بر اينكه مشخص نشدن منتخبان 
ذخيره از منتخبان اصلي، علت اصلي مشكل پيش آماده 
در اعالم نتايج اولي��ن دوره فروش خودرو يكپارچه بوده 
اس��ت، اعالم كرد به منتخبان ذخيره اي��ن دوره نيز در 
قالب طرح هاي مشخص خودرو تخصيص داده خواهد 
ش��د. صديف بيك زاده اعالم كرد: به  جهت جلوگيري از 
قرعه كشي هاي دوباره در يك فرآيند تخصيص، حدود 
۱2 هزار نفر به عنوان منتخبان ذخيره مشخص شدند؛ اما 
اين موضوع به صورت شفاف در سامانه تخصيص يكپارچه 
خودرو، مشخص نش��د و ابهاماتي ايجاد كرد. وي افزود: 
هماهنگي هاي الزم در راستاي رفع دغدغه هاي ايجاد شده 
براي كساني كه به عنوان منتخب ذخيره مشخص شده اند، 
صورت گرفته تا در قالب سازو كار مشخصي، فرآيند تحويل 
خودرو ب��ا طرح هايي همچون فروش فوري، فوق العاده و 
پيش فروش كه توس��ط خودروسازان اعالم شده است و 
منتخبان نيز براي آنها ثبت نام كرده اند، پيگيري شود و 
براي آنان از سوي وزارت صمت تخصيص خودرو در قالب 
اين طرح ها، انجام شود. رييس سازمان حمايت خاطرنشان 
كرد: تعيين منتخبان ذخيره از اين روي است كه اگر به هر 
علتي منتخبان اصلي، فرآيند خريد خ��ودرو را در زمان 
تعيين شده تكميل نكرده يا وجه را واريز نكنند، اين افراد 
جايگزين شوند؛ اما در سامانه يكپارچه، نفر اصلي يا ذخيره 
بودن مشخص نشد و متأسفانه اطالع رساني نادرست از 
سوي برخي خودروس��ازان نيز بر اين ابهام ها دامن زد و 
نگراني ها را دوچندان كرد. بيك زاده با بيان اينكه تغيير رويه 
تخصيص خودرو، اعمال نظارت هاي شديد و شفاف سازي 
نيز فشار مضاعفي را بر سيستم جديد تخصيص خودرو وارد 
كرده بود كه پيش از اين، كنترل ها و نظارت به اين حد نبوده 
است، گفت: در فرآيند تخصيص خودرو در سامانه يكپارچه 
طراحي شده، مقرر شده بود در گام نخست، كنترل ها و 
نظارت هاي الزم انجام ش��ود تا متقاضيان داراي شرايط 

به عنوان منتخبان اصلي تخصيص خودرو معرفي شوند.

راه اندازي سامانه موديان و صدور 
صورت حساب الكترونيك آزمايشي

سازمان امور مالياتي قصد دارد تا صدور صورت حساب 
موديان را الكترونيك كند. به گزارش اتاق اصناف ايران و 
بنابر اطالعات واصله از سازمان امور مالياتي، در راستاي 
اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان و 
مطابق با ماده 3 آن، سازمان امور مالياتي كشور، نسخه 
اوليه سامانه موديان را راه اندازي كرده است تا امكان 
ثبت نام در سامانه و صدور صورت حساب الكترونيكي از 
سامانه مزبور فراهم شود. در اين راستا به زودي فراخوان 
عضويت فعاالن اقتصادي صادر خواهد شد. الزم به ذكر 
است اين سامانه در حال حاضر قابليت صدور صورت 

حساب آزمايشي را براي موديان منتخب دارد.

اجراي چندين ويژه برنامه 
فرهنگي و آموزشي در منطقه 11 

همزمان با دهه كرامت  
همزمان با ايام دهه كرامت ويژه برنامه هايي از جمله جشن 
رحمت آسماني، جشنواره شعر رضوي، از كرم تا كرامت و 
چند برنامه ديگر در منطقه ۱۱ شهرداري اصفهان برگزار 
مي ش��ود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، جشن رحمت آسماني عنوان برنامه اي است كه 
روز سه شنبه ۱۷ خرداد از ساعت ۱۷ در فرهنگسراي اهتمام 
واقع در خيابان امام خميني)ره(، خيابان شهداي لجمير 
برگزار مي شود كه تجليل از دختران ورزشكار محله لجمير 
و برپايي نمايشگاه صنايع دستي بخش هايي از اين برنامه 
است. جشنواره شعر رضوي با حضور شاعران رهناني هم 
برنامه ديگري است كه روز شنبه 2۱ خردادماه ساعت ۱۷ 
در سينما مهتاب ميزبان عالقه مندان است. برنامه از كرم تا 
كرامت نيز روز 2۱ خرداد از ساعت ۱۶در باغ تفريحي فروغ 
برگزار مي شود و اجراي مسابقه و ارسال كليپ از فعاليتهاي 
كريمانه مردمي، موضوع اين برنامه است. عالقه مندان به 
حضور در نشس��تهاي تخصصي هم مي توانند روز ۱۹ 
خرداد ساعت ۱۸ به فرهنگس��راي مادر واقع در محله 
رهنان، خيابان امام رضا، خيابان شهدا، خيابان حسين آباد 
مراجعه كرده و در نشست »مهر پدري« با موضوع نقش 
تربيتي پدران در رشد شخصيت دختران شركت كنند.

ترجمه همزمان رويدادهاي 
فرهنگي براي ناشنوايان

در اصفهان
مديرعامل انجمن خانواده ناشنوايان استان اصفهان گفت: 
براي نخستين بار در كشور رويدادها و برنامه هاي فرهنگي 
ش��هر اصفهان به طور همزمان براي ناش��نوايان ترجمه 
مي ش��ود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، آيگين عباس��ي در اين باره گف��ت: با توجه به 
اينكه ناش��نوايان هم بايد مانند عموم مردم از خدمات و 
برنامه هاي شهري بهره مند شوند، پيشنهاد ترجمه همزمان 
رويدادهاي فرهنگي به شهرداري اصفهان ارايه شد و طي 
صحبتي كه با مسووالن شهرداري اصفهان داشتيم مقرر 
شد از اين پس براي بهره مندي ناشنوايان و كم شنوايان 
اصفهاني از رويدادهاي فرهنگي شهر، از مترجم زبان اشاره 
استفاده شود. وي افزود: ۱۷ هزار ناشنوا و كم شنوا در استان 
اصفهان و حدود ۷ تا ۸ هزار ناشنوا و كم شنوا در شهر اصفهان 
زندگي مي كنند كه الزم است نياز اين جمعيت به حضور 
در رويدادهاي شهري را در نظر گرفت. عباسي با اشاره به 
ترجمه همزمان دو رويداد فرهنگي »لوبياي سحرآميز« و 
»باهمان« كه از ۱۱ خردادماه س��اعت 2۰ و 3۰ دقيقه در 
باغ نور در حال برگزاري اس��ت، خاطرنشان كرد: ترجمه 
همزمان اين دو رويداد فرهنگي شهر براي ناشنوايان و كم 
شنوايان براي نخستين بار صورت گرفته و در اين راستا 
اصفهان مي تواند الگوي اجراي اين اقدام در كشور باشد.
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خبرروز

۷ فوتي و شناسايي ۱۳۹ بيمار جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۱۳۹ بيمار مبتال به كوويد ۱۹ شناسايي شدند. در اين بازه زماني ۷ بيمار نيز جان خود را به دليل اين 
بيماري از دست دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۲۳۲ هزار و ۹۲۹ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري، 
به ۱۴۱ هزار و ۳۳۹ نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون و ۵۶ هزار و ۹۱۶ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
۴۲۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۵۲ ميليون 
و ۳۸۲ هزار و ۴۵۷ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر صفر شهرستان در وضعيت قرمز، صفر 

شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۴۷ شهرستان در وضعيت زرد و ۳۰۱ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 استفاده از سالح گرم؛
 اوج خشونت در جامعه

مي توان با قطعيت گفت ف��ردي كه در يك محيط 
شلوغ اقدام به تيراندازي مي كند يا در گذشته مواد 
مخدر صنعتي مصرف كرده يا در همان حال تحت 
تأثير آن بوده اس��ت. مواد مخدر صنعتي آن چنان 
مغز را مختل مي كند ك��ه فرد نمي تواند براي انجام 
رفتارهاي خود تصميم گيري داش��ته باش��د، اين 
مواد ريس��ك پذيري را بس��يار افزاي��ش مي دهد. 
ناگفته نماند استفاده از سالح گرم مثل يك انگيزه 
واگير دار ميان برخي از افرادي كه امكان دسترسي 
به سالح را دارند تقويت مي ش��ود. در واقع استفاده 
از ابزار و وسايل قتاله در برخوردهاي اجتماعي يكي 
از نش��انه هاي باليني و س��ندروم افزايش خشونت 
است، خشونت از خشونت هاي زباني شروع شده و 
سپس به خشونت هاي اس��تفاده از سالح هاي گرم 
ختم مي شود. بر اساس آمارها اينكه درگيري هاي 
اجتماعي افزايش پيدا كرده نشان دهنده روند رو به 
رشد خشونت اس��ت. بايد براي كاهش خشونت در 
جامعه از فرهنگ استفاده كنيم و عواطف را تقويت 
كنيم، احساسات خوشايند را افزايش دهيم چرا كه 
خشونت در حال تبديل شدن به امري نهادين است 
كه در اثر استمرار و گسترش حالتي طبيعي به خود 
مي گيرد. جامعه نيازمند برنامه هاي فرهنگي از جمله 
تئاترهاي عاطفي، فيلم هاي انسان دوستانه است، بايد 
آموزش هاي زمينه اي در خصوص كنترل اجتماعي 
ارايه كنيم، بايد دولت مردان به فكر باشند تا به جاي 
اينكه متون خشن به صورت ناخواسته در فضا منتشر 
شود، عشق ورزي ها تقويت ش��ود. حتي موسيقي 
مي تواند بسياري از مش��كالت خشونت را كاهش 
دهد. تعداد نيروي جواني ك��ه در جامعه ما حضور 
دارند بسيار زياد است، بخش بسيار زيادي از اين افراد 
تحصيل كرده هايي هستند كه يا شغل مناسبي ندارند 
يا امنيت شغلي ندارند. درواقع زماني كه فرد بيكار است 
و از نظر مالي نيز دچار مشكل مي شود و همزمان نيز 
از سوي اطرافيانش سرزنش مي شود، دچار خشونت 
مي ش��ود و آس��تانه تحملش كاهش پيدا مي كند. 
درگذشته اس��تفاده از اسلحه در فرهنگ شهرهاي 
كوچك و مرزي و ميان عشاير وجود داشت و آنان هم 
براي دفاع و هم براي مراسم هايي مانند جشن و شادي 
از آن استفاده مي كردند. اما امروز ديگر اين فرهنگ 
تغيير يافته و استفاده از اسلحه هم كاهش يافته اما 
چقدر از اين اسلحه ها به نهادهاي نظامي تحويل داده 
شده است، آيا ممكن نيست اسلحه اي كه از آن براي 
حضور در مراسم هاي شادي استفاده مي شد، امروز 
در اختيار نوه پيرم��ردي قرار بگيرد كه چيزي از آن 
فرهنگ نمي داند و به وس��يله آن دست به اقدامات 
خشونت آميز بزند؟ بايد شرايطي در جامعه فراهم 
شود تا افراد بدانند كه بدون توسل به خشونت و زور 
مي توانند مشكالت خود را حل كنند و نيازي به همراه 

داشتن اسلحه براي احساس قدرت وجود ندارد.

رويداد

اولينجلسهدادگاهكيفرياتوبوسخبرنگارانتشكيلشد

دوم تير ماه ۱۴۰۰ بود كه آن اتفاق شوم رخ داد. از اين 
دست اتفاق ها كه هر از گاهي باعث مي شود تا غمي 
عظيم بر دل و جان مردم بنشيند، طي سال هاي اخير 
، ps۷۵۲ كم رخ نداده است. از كشتي سانچي تا پرواز 

از آوار ش��دن پالس��كو ت��ا تصادف اتوب��وس حامل 
خبرنگاران و اين آخري هم متروپل آبادان. همه اينها 
مي توانس��ت اتفاق نيفتد، همه اين حوادث مي شد 
كه جور ديگري رقم بخورد و خطاهاي انساني جان 
انس��ان هاي بي گناه را نگيرد. اما در پس اين اتفاق ها 
بررسي و رس��يدگي به فاجعه اي كه رخ داده و پيدا 
كردن افرادي كه س��هم بزرگي در اين رخداد دارند، 
خود حكايتي است كه بايد بيش از پيش به آن توجه 
كرد. هنوز يادمان نرفته كه چطور رييس وقت سازمان 
محيط زيست براي تسليت گويي به خبرنگاران با چه 
ادبياتي صحبت ك��رد و چطور عامرانه در مقابل آنها 
قرار گرفت. هنوز يادمان نرفته كه فرياد تظلم خواهي 
خبرنگاران بلند بود و هيچ كس به آن پاسخي نداد. 
يك برنامه خبري براي اتفاقي كه هنوز رخ نداده بود، 
براي احياي درياچه اروميه كه البته اين روزها حال 
خوشي ندارد و توفان نمك هر از گاهي تا شهر تبريز 
هم مي آيد. يك برنامه خبري كه نه انگار تبليغي بود 
براي آنها كه مي خواستند عملكرد انجام نشده شان را 
انجام شده جلوه دهند و بزرگ نمايي كنند، اما حتي 
اين زحمت را به خود ندادند كه شرايط برگزاري اين 
برنامه خبري را براي خبرن��گاران فراهم كنند. آنها 
حتي به اين مساله فكر نكردند كه براي حمل و نقل 
خبرنگاران نبايد از اتوبوس قراضه كارخانه س��يمان 
استفاده كنند، حتي شأن خبرنگاران را در اين زمينه 
ناديده گرفتند، هر چند ك��ه آن اتوبوس اصال نبايد 
براي جابه جايي هيچ انسان ديگري استفاده مي شد 

اگر مس��ووالن كمي احساس مسووليت مي كردند. 
اما نكته غم انگيز تر اينكه حكم منع تعقيب براي سه 
نفر از اف��رادي كه مقصران اصلي اي��ن حادثه بودند 
از س��وي دادگاه صادر ش��د و در ميان بهت و حيرت 
خانواده قربانيان حادثه و ديگر خبرنگاراني كه در اين 
سانحه آسيب ديده بودند، اين حكم اجرا شد. حاال اما 
دادگاهي برگزار شد براي اعتراض به صدور و اجراي 
اين حكم. براي اينكه خانواده هاي دو خبرنگار جان 
باخته دادخواهي كنند. دو خبرنگار جواني كه يكي 
از آنها زمان زيادي از زندگي مشتركي كه شروع كرده 
بود نمي گذش��ت و ديگري قرار بود بعد از اين س��فر 
راهي خانه بخت ش��ود ام��ا...  حاال يك سال از جان 
باختن »ريحانه ياسيني« و »مهشاد كريمي« دو 
خبرنگاري كه در اتوبوس حضور داشتند مي گذرد. 
هنوز داغ خانواده ها و همكاران اين دو خبرنگار تازه 
است. داغ جامعه خبرنگاري تازه است، تا روزي كه 
مشخص نشود چه كساني با بي توجهي باعث بروز 
چنين اتفاق دلخراشي شده اند، داغ ما تازه مي ماند. 
حال بايد ديد بعد از اينكه قاضي اظهارات و مدارك 
اولياي دم را در دادگاه رويت كرده چه حكمي براي 

مسببين اين حادثه صادر خواهد شد.

    در دادگاه چه گذشت؟
وكيل شاكيان اتوبوس خبرنگاران گفت: دادگاه چند 
ساعت طول كش��يد كه اولياي دم ريحانه ياسيني 
)خبرنگار متوفي ايرنا در حادثه( و مهش��اد كريمي 
)خبرنگار متوفي ايسنا در حادثه( نيز حضور داشتند.

محمد داسمه اظهارداشت: من هم به عنوان وكيل 
خبرنگاران در جلس��ه حضور داشتم، داليل خود را 
مطرح كرديم، همچنين مباحث فني را هم گفتيم 

اينكه اتوب��وس معيوب بود و سيس��تم »ريتاردر« 
اتوبوس خراب بود، همچني��ن مباحث حقوقي در 
زمينه اسباب مسووليت و اشتراك در مسووليت را از 
باب فقهي و قانوني بيان كرديم و تمامي حاضران در 
جلسه اعم از اولياي دم و خبرنگاران اعالم كردند كه 
خواسته ما عدالت و تعقيب، محاكمه و محكوميت 
مديراني اس��ت كه در اين حادث��ه كوتاهي و قصور 
كردند و مس��بب اين تصادف بودند. او ادامه داد: در 
اين جلس��ه دادگاه، از سوي ش��اكيان اعالم شد كه 
صرفا به دنبال راننده نيستند و هدفشان هم مسائل 
مادي نيست بلكه هدف محكوميت مديراني است 
كه تخلف كردند و بايد بابت خطاهايشان محاكمه 
شوند و هم اينكه موارد مشابهي اتفاق نيفتد. وكيل 
پايه يك دادگس��تري ادام��ه داد: قاضي هم به تمام 
صحبت ه��ا گ��وش داد و تمامي موارد ثبت ش��د؛ 
اميدواريم مسووالن مربوطه به علت قصور و تقصيري 
كه در اجراي اين برنامه داشتند محاكمه و در نهايت 
محكوم شوند. داس��مه تاكيد كرد: خبرنگاران، من 
و وكيل ريحانه ياسيني و مهش��اد كريمي به اتفاق 
تقاضاي محكوميت مسووالن سفر را مطرح كرديم. 
در زمين��ه عدليه اثبات، نظريه كميس��يون عالي 
تصادفات، گزارش��ات تحقيقي و عمقي سازمان 
حمل و نقل جاده اي كش��ور و نظر فرمانده پليس 
راه را در پرونده قرار دادي��م، همچنين در زمينه 
حقوقي و حتي اسباب طولي هم معتقد بوديم كه 
اشتراك در مسووليت اس��ت و هر كسي به سهم 
خودش مقصر اس��ت بر اين اساس يك اظهارنامه 
قطعي هم ارايه كرديم. به گفته او با توجه به مهم 
بودن پرونده، پرونده توسط رييس مجتمع شهيد 

بهشتي محاكم اروميه شخصا رسيدگي شد.

تعادل|
 ما انسان ها زمين را غصب كرده ايم. كاري 
كرده ايم كه حيات وحش، محيط زيست و... 
هر روز بيشتر از روز قبل رو به نابودي مي رود. حاال ديگر 
زمين چيزي براي از دس��ت دادن ندارد كه نقشه رفتن 
به فضا و ساكن ش��دن در سياره هاي ديگر را مي كشيم. 
حاال كه كاري كرده ايم تا يخ هاي قطب شمال آب بشوند 
و خرس هاي قطبي رو به انق��راض بروند، حاال كه كاري 
كرده اي��م تا هر حيواني براي بق��ا در اين كره خاكي نياز 
به محافظت داشته باشد، فكر مي كنيم رفتن به سياره 
ديگر مي تواند ما را از خطر نابودي زمين نجات دهد. هر 
چه دوستداران محيط زيست، مدافعان حقوق حيوانات 
و... فرياد كشيدند ما نشنيديم. گازهاي گلخانه اي براي 
ما كه عاشق خوردن گوشت هس��تيم عاملي شد براي 
تخريب زمين. با توليد زباله بيش از حد كاري كرديم كه 
زمين به زباله داني بزرگ تبديل شود، حاال ديگر درياها 
و اقيانوس ها هم از دست انسان ها و زباله هايي كه توليد 
مي كنند در امان نيس��تند. ما امان طبيعت را برديم.  در 
همين جغرافياي ايران كه زماني يكي از سرس��بزترين 
و معتدل ترين مناط��ق دنيا بود كاري كرديم كه تبديل 
به زميني خشك ش��ود، اغراق نيست، وقتي بيش از ۹۰ 
درصد تاالب هاي كشور خشك شده اند، وقتي حجم آب 
درياها و درياچه ها به ميزان قابل توجهي پايين آمده اند، 
پس رسيدن به زميني خشك چندان هم غيرممكن به 
نظر نمي رسد. حيات وحش در ايران هم امان نداشته و 
ندارد. از شكار كردن پرنده هاي مهاجر گرفته تا گرفتن 
گونه هاي كمياب و قاچاق آنها به كشورها ديگر. همه و همه 
كارهايي است كه ما انسان ها با زميني كه سخاوتمندانه 
خودش را در اختيارمان قرار داد، كرده ايم. حال آبزيان بدتر 
از آن حيواناتي است كه در خشكي زندگي مي كنند، صيد 
بي رويه انواع ماهي ها، براي س��ود بيشتر كاري كرده كه 
بسياري از گونه هاي آبزي هم در خطر انقراض قرار بگيرند. 
ما حتي نتوانستيم گونه در حال انقراضي را با جفت گيري 
در شرايط اسارت از خطر انقراض نجات دهيم، بي توجهي 
به شرايط حساس و مهم توله يوزهاي ايران باعث مرگ 
دو توله شد.  در اينكه مسووالن كشور نسبت به حفظ 
محيط زيست و حيات وحش كوتاهي هاي بي شماري 

كرده اند، اما اين نبايد باعث شود كه سهم مردم در نابودي 
طبيعت اين س��رزمين ناديده گرفته شود. نگهداري 
از محيط زيس��ت تنها وظيفه دولتمردان و مسووالن 
نيست، مردم هم بايد در حفظ آن كوشا باشند، ما هنوز 
ياد نگرفته ايم كه زباله خود را در طبيعت رها نكنيم و آن 
وقت توقع داريم مسووالن براي حفظ محيط زيست و 

حيات وحش بيشتر از اين تالش كنند. 

     خطر »انقراض« برخي گونه هاي جانوري 
در ايران 

بنا بر اعالم سازمان حفاظت محيط زيست در حال حاضر 
۱۲۸ گونه جانوري و مهره دار كشور در معرض خطر انقراض 
هستند و گرچه برنامه هاي عملي براي جلوگيري از انقراض 
اين گونه ها تدوين شده است اما به گفته سرپرست معاونت 
محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست به 
دليل تخصيص اعتبارات ناچيز، اين برنامه ها عمدتا كمتر 
از ۱۰ درصد پيشرفت مي كنند اين در حالي است در حال 
حاضر شرايط تنوع زيستي به حدي حساس است كه اگر 
اين غفلت ها ادامه پيدا كند، ممكن است برخي گونه هاي 
بومي براي هميشه از دست بروند. خطر انقراض دامن رده  
پستانداران، خزندگان، دوزيستان، ماهيان و پرندگان ايران 
را گرفته است و برخي گونه ها نظير »يوز آسيايي« هم از 
بعد ملي و هم از نظر بين المللي در خطر انقراض شناخته 
شده اند. در رده پستانداران گور ايراني، يوزپلنگ ايراني، 
خرس سياه و گوزن زرد، از رده خزندگان گونه هايي مانند 
افعي شاخدار دم عنكبوتي و افعي دماوندي، ۲۰ گونه از رده 
دوزيستان شامل وزغ ها، قورباغه ها و سمندرها، پنج گونه از 
خاويارماهيان درياي خزر در رده ماهيان و پرندگاني نظير 
درناي سيبري، باالبان، اردك سرسفيد، ميش مرغ، عقاب 

طاليي و اردك مرمري در معرض خطر انقراض هستند.

    خطر انقراض »ميش مرغ« بيشتر از »يوز«
در ايران ميش مرغ بيش��تر از همه گونه هاي ديگر حتي 
يوزپلنگ، در معرض خطر قرار دارد، به طوري كه بر اساس 
آمار سرشماري زمستان ۱۴۰۰ تعداد ۱۹ فرد از اينگونه 
باقي مانده كه در پناهگاه حيات وحش دش��ت »سوتاو 
حماميان« زندگي مي كند. به گفته مهدي نبي يان، مدير 

پروژه مشاركتي حفاظت ميش مرغ - در اسپانيا، روسيه، 
مجارستان و حتي انگلستان اين گونه وجود دارد و جمعيت 
جهاني آن به ۵۰ تا ۵۵ هزار فرد مي رسد اما با اين حال در 

ايران وضعيت ميش مرغ به شدت بحراني است.

    »يوزپلنگ آسيايي«؛ رتبه دوم انقراض 
در ايران

پس از »ميش مرغ« مي توان گفت »يوزپلنگ آسيايي« 
در رتبه دوم گونه هاي در خطر انقراض ايران قرار مي گيرد.

پيش از اي��ن مرتضي پورميرزاي، مديرعامل انجمن 
يوزپلنگ ايراني - درباره »وضعيت يوزهاي باقي مانده 
در زيس��تگاه« گفته بود كه با احتساب يوزهايي كه 
احتماال شناسايي نشده اند، جمعيت اينگونه در ايران 
زير ۳۰ فرد برآورد مي شود. به گفته او، طي سه سال 
اخير تعداد يوزهاي بالغ و جدا از مادر به ۱۳ فرد رسيده 
است كه يك يوز در خراسان جنوبي، سه يوز در يزد و 
۹ يوز در توران سمنان زندگي مي كنند و به طور كلي 
شواهد كاهش جمعيت يوز را تاييد مي كنند. وضعيت 
يوزپلنگ آس��يايي به قدري وخيم است كه در حال 
حاضر اين گونه جانوري در كشورهاي همسايه ايران 
به طور كلي منق��رض و در ايران هم به بخش هايي از 
استان هاي يزد، خراس��ان جنوبي، كرمان و سمنان 
محدود ش��ده اس��ت و در عين حال نيز جمعيت آن 
در سه استان يزد، خراس��ان جنوبي و كرمان بسيار 
ناچيز است. اين شرايط موجب شده است كه سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت كشور تصميم به تكثير يوز 
در اسارت بگيرد. »ايران«؛ توله يوز هشت ماهه ماده  
طي همكاري مشترك يگان حفاظت محيط زيست 
و پلي��س امنيت از قاچاقچيان حيوانات كش��ف و به 
پرديسان س��پس براي نگهداري به توران در استان 
سمنان منتقل شد. بهمن سال گذشته بود كه خبر 
عمل جفت گيري موفقيت آميز »ايران« و »فيروز« 
)يوز نر زنده گيري شده( منتشر شد و »ايران« در حالي 
ارديبهشت امسال سه توله نر به دنيا آورد كه تنها يكي 
از آنها تاكنون زنده مانده اس��ت. بنا بر اعالم سازمان 
حفاظت محيط زيست علت تلف شدن يكي از توله ها 
ناهنجاري مادرزادي و ديگري در دست بررسي است.

    برنامه هايي كه كمتر از ۱۰ درصد 
پيشرفت   مي كنند

مي توان گفت تغيي��رات اقليمي و تخريب زيس��تگاه ها 
بيشترين اثر را بر انقراض گونه ها دارد. با اين وجود گرچه بنا 
بر اعالم مسووالن براي اين ۱۲۸ گونه جانوري در معرض 
خطر ۱۹ برنامه عمل طراحي شده است اما پيشرفت اين 
برنامه ها عمدتا كمتر از ۱۰ درصد است چراكه مشكل اصلي 
در اين راستا تامين »اعتبار« بسيار ناچيز است. مطابق با 
آمارهاي ارايه شده از سوي سازمان حفاظت از محيط زيست 
كش��ور طي نيم قرن اخير ٧٠ درصد گونه هاي برجسته 
حيات وحش از دست رفته است و بسياري از گونه ها نظير 

يوزپلنگ آسيايي در لبه پرتگاه انقراض قرار دارند.

    مشكالت حقوقي، نبود اعتبارات 
و عدم همكاري مردم

به گفته حس��ن اكبري، سرپرس��ت معاونت محيط  
زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان محيط زيست، 
غفل��ت از حفظ تنوع زيس��تي را مي ت��وان به وجود 
مشكالتي در حوزه حقوقي و نبود ضوابط قانوني براي 
پيشگيري از تخريب حيات وحش، ميزان اعتبارات 
اختصاص يافته به محيط زيست و همكاري مردم با اين 
سازمان براي حفاظت از حيات وحش معطوف دانست. 

محدود شدن گونه هايي نظير گوزن زرد ايراني، گور 
ايراني، وضعيت وخيم يوزپلنگ آسيايي و ميش مرغ 

مثالي براي كاهش تنوع زيستي در كشور است.

    بي توجهي كشورهاي منطقه 
به »تنوع زيستي«

به گفته كارشناسان در حال حاضر تغييرات ايجاد شده در 
زيستگاه گونه هاي ياد شده وضعيتي بحراني را برايشان 
رقم زده كه مس��تلزم توجه ويژه  است. در همين راستا 
بود كه سرپرست معاونت محيط  زيست طبيعي و تنوع 
زيستي سازمان محيط زيست در گردهمايي »محيط 
زيست، ديپلماسي منطقه اي، مديريت تغيير اقليم، آب 
و مقابله با گرد و غبار« نسبت به بي توجهي كشورهاي 
منطقه به »تنوع زيستي« هشدار داد و به صراحت اعالم 
كرد كه تقريبا مي توان گفت »تنوع زيستي« در ادبيات 

مشترك كشورهاي منطقه جايگاهي ندارد.

    قاچاق گونه ها 
و بي توجهي كشورهاي منطقه

سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرده است كه اين 
سازمان با دست  كم ۱۰ مرجع بين المللي براي حفظ 
گونه ها ارتباط گرفته اس��ت تا از ظرفيت هاي علمي و 

فناورانه ديگر كش��ورها براي حفاظت از حيات وحش 
استفاده كند. شرايط ياد شده در حالي است كه به گفته 
مسووالن منابع زيستي منطقه در حال فرسايش است 
و در اين بين بي توجهي به تنوع زيس��تي به مرحله اي 
رسيده است كه به دليل عدم حمايت مراجع بين المللي 
و همكاري برخي كشورها حتي شاهد قاچاق گونه هاي 
زيستي هستيم. به عنوان نمونه قاچاق زندگي بسياري از 
گونه ها مانند افعي دم عنكبوتي را به خطر انداخته است. 
در همين راستا سرپرست معاونت محيط  زيست طبيعي 
و تنوع زيستي سازمان محيط  زيست با اعالم اين خبر كه 
برخي گونه ها از طريق باغ وحش ها به كشورهاي مجاور 
قاچاق مي ش��وند و گرچه ايران در تالش براي مقابله با 
اين امر است اما در برخي كشورهاي منطقه كه به شدت 
درگير جنگ هستند به اين مساله توجهي نمي شود، 
نسبت به اين امر هشدار داد كه اگر كشورهاي منطقه 
خاورميانه نتوانند از طريق سياس��ت گذاري درس��ت 
از تنوع زيس��تي حفاظت كنند، در آينده شاهد از بين 
رفتن اكوسيستم و آسيب ديدن تمام كشورهاي منطقه 
خواهيم بود. به نظر مي رس��د توجه به تنوع زيستي در 
داخل كشور به تنهايي كارساز نخواهد بود و براي مديريت 
شرايط بحراني فعلي و جلوگيري از انقراض گونه هاي در 

معرض خطر تالش هاي بين المللي حائز اهميت است.

گزارش

ازبينرفتنطبيعتوحياتوحشدرايرانباادامهاينروندقطعياست

سهم مردم در نگهداري از زمين چقدر است؟

مديرانوخانوادههابرايثبتسفارشكتبدرسياقدامكنند
مدي��ركل نظ��ارت ب��ر نش��ر و توزي��ع 
م��واد آموزش��ي س��ازمان پژوه��ش و 
برنامه ري��زي آموزش��ي اع��الم كرد كه 
۷۸ درص��د دانش آم��وزان پايه ه��اي 
مياني سفارش كتاب درس��ي خود را در 
س��امانه فروش و توزيع مواد آموزش��ي 
ب��ه نش��اني irtextbook.ir ثب��ت 
كرده ان��د. احمدرضا امين��ي اظهاركرد: 

مطاب��ق ش��يوه نامه س��فارش و توزي��ع كتاب هاي 
درسي س��ال تحصيلي ۱۴۰۲�۱۴۰۱، ثبت سفارش 
 ف��ردي و گروهي كتاب هاي آمادگ��ي تكميلي براي 
پيش دبس��تاني اس��تثنايي، پايه دوم تا ششم دوره 
ابتدايي )عادي و اس��تثنايي(، پايه هشتم و نهم دوره 
اول متوس��طه )عادي و اس��تثنايي(، پاي��ه يازدهم و 

دوازدهم دوره دوم متوسطه شاخه هاي 
نظري و فني وحرفه اي و كاردانش )عادي 
و استثنايي( از ۲۸ فروردين ۱۴۰۱ آغاز 
ش��ده و تا ۲۱ خ��رداد ۱۴۰۱ ادامه دارد. 
وي افزود: از ابتداي شروع فعاليت سامانه 
فروش و توزيع مواد آموزشي تاكنون ۸۳ 
درصد دانش آموزان دوره آموزش ابتدايي، 
۷۱ درصد دوره اول متوسطه، ۷۶ درصد 
دوره دوم متوسطه شاخه نظري، ۷۲ درصد دوره دوم 
متوسطه شاخه فني وحرفه اي و ۶۴ درصد دوره دوم 
متوس��طه ش��اخه كاردانش و ۸۱ درصد استثنايي و 
در مجموع به طور ميانگي��ن ۷۸ درصد دانش آموزان 
پايه هاي مياني سفارش كتاب درسي خود را در سامانه 

فروش و توزيع مواد آموزشي ثبت كرده اند. 

توزيعداروهايكميابدرداروخانهتهرانپارسهاللاحمر
رييس سازمان تداركات پزشكي هالل 
احمر با اش��اره به اهميت پاس��خگويي 
به مراجع��ان در داروخانه ها، از پذيرش 
بيش از ۲۲ هزار نسخه در سال جاري در 
داروخانه مركزي ش��ماره ۲ هالل احمر 
خبر داد. عليرضا عسكري گفت: از ابتداي 
سال جاري تاكنون بيش از ۲۲ هزار بيمار 
با در دست داش��تن نسخه دارويي خود 

به داروخانه تهرانپ��ارس هالل احمر مراجعه كرده و 
داروي خ��ود را دريافت كرده ان��د. او افزود: داروخانه 
تهرانپارس به دليل تامين و توزيع داروهاي كمياب 
و داروه��اي پرون��ده اي از قبيل داروه��اي بيماران 
پيوندي، ديالي��ز، داروهاي عادي م��ورد نياز مردم، 
داروهاي سفارش��ي، داروهاي تك نسخه اي، ام اس 
و بيماران سرطاني از اهميت ويژه اي در نظام توزيع 
دارو برخوردار اس��ت. عس��گري خاطرنش��ان كرد: 

بيش��ترين داروهاي پذيرش ش��ده در 
اين داروخانه ش��امل داروهاي بيماران 
شيمي درماني، ديابتي،  ام اس و انسولين 
بوده است. مديرعامل سازمان تداركات 
پزش��كي جمعيت هالل احمر با اشاره 
به اقدامات انجام ش��ده جهت تس��هيل 
ام��ور براي مراجعه كنن��دگان گفت: به 
كارگيري سيستم مكانيزه، وجود نيروي 
انس��اني مجرب، تكريم مراجعه كنندگان و استقرار 
نمايندگان سازمان هاي بيمه گر از جمله شاخصه هاي 
مطلوب اين داروخانه اس��ت كه جهت تسهيل امور 
براي ش��هروندان انجام شده است. بنابر اعالم پايگاه 
اطالع رساني جمعيت هالل احمر؛ داروخانه شماره 
۲ هالل احمر در شرق تهران، فلكه دوم تهرانپارس، 
خيابان جش��نواره و در محوطه مجتم��ع دارويي و 

درماني هالل ايران تهرانپارس واقع شده است.

راهاندازيسامانهترخيصاينترنتيوسايلنقليه
مع��اون اجراي��ي پلي��س راهنمايي و 
رانندگي از راه اندازي سامانه ترخيص 
اينترنتي وس��ايل نقليه توقيفي خبر 
داد. س��رهنگ حسين رمضاني درباره 
نحوه ترخيص اينترنتي وسايل نقليه 
توقيفي اظهاركرد: به منظور تس��ريع 
در ارايه خدم��ات، ارتقاء رضايتمندي 
مردم و توسعه سرمايه هاي اجتماعي 

و همچنين اصالح و س��اماندهي فرآيند ترخيص 
وس��ايل نقليه توقيفي با حذف تش��ريفات زائد و 
كاهش هزينه ها ترخيص وسايل نقليه به صورت 
كام��اًل غيرحضوري و اينترنتي ب��ه عنوان يكي از 
برنامه هاي هوشمندسازي پليس راهور فراجا قرار 
گرفت. او اف��زود: در اين خصوص با بررس��ي هاي 

كارشناس��انه و فني، نرم افزار و سامانه 
هوش��مند ترخيص اينترنتي وسايل 
نقليه در راس��تاي تكريم مردم، حفظ 
حق��وق ش��هروندي و صيان��ت اموال 
مردم طراحي ش��د و مالكان وس��ايل 
نقليه اي كه وسيله آنها به علت تخلفات 
رانندگي توقيف ش��ده و فاقد دستور 
قضايي باش��ند مي توانند نس��بت به 
ثبت درخواس��ت اينترنتي ترخيص وسيله نقليه 
خود اقدام كنند. معاون اجرايي پليس راهور فراجا 
ادامه داد: هموطنان عزيز مي توانند با نصب نرم افزار 
پليس من بر روي دس��تگاه تلفن هم��راه خود از 
خدم��ات اينترنتي پليس راهور ب��ه ويژه در حوزه 

ترخيص اينترنتي بهره مند شوند.

رويخطخبر
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