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يادداشت- 1 2 روايت از مسكن پايتخت در مهر 1401 

بازار  ملك  كوچك تر  شد

يادداشت-6 يادداشت-5 يادداشت-4 يادداشت-3 يادداشت-2

 مديريت شادي
 را بلد نيستيم

 بازار 
در مسير تحول؟!

افزايش مشكالت امنيتي با 
رواج فيلترشكن ها

 شرط هاي 
صادرات صنعتي

تبعات مخرب افزايش 
حقوق ها در نيمه سال!

جوانان و نوجوانان سرش��ار از 
انرژي هس��تند و اي��ن انرژي 
از س��راپاي وجود آنها س��اطع 
مي ش��ود. پرانرژي بودن باعث 
مي شود كه گاه اعمال ويرانگرانه 
يا خودويرانگرانه از آنها سربزند. 
گاه��ي كار به تخري��ب اموال 
عمومي يا خش��ونت آش��كار 
مي رس��د و گاه هم به خودويرانگري مانند خش انداختن 
روي بدن يا ضرب و جرح بدن خود يا كندن موها يا ناخن 
جويدن برسد. اما به طور قطع، راه مديريت هيجانات سنين 
نوجواني و جواني سركوب نيس��ت. قدم اول اين است كه 
اين هيحانات را بايد شناخت و براي مديريت و هدايت آنها 
برنامه ريزي كرد، واال برخوردهاي خش��ونت بار و پليسي 
فقط كار را بدتر و خش��ن تر مي كند. حتي نشستن افراد 
خانواده در كنار يكديگر روبروي تلويزيون و سروصدا به پا 
كردن حين يك مس��ابقه ورزشي هم از راه هايي است كه 
مي توانند به مديريت هيجان افراد كمك كنند، اما جامعه 
هم مس��ووليتي دراين مورد دارد. كارهايي براي مديريت 
هيجان و شادي از طرف ش��هرداري ها در اين چند سال 
انجام شده كه مثال ساختن پيست هاي اسكيت يا اجراي 
كنسرت هاي موس��يقي پاپ يكي از آنهاست. متاسفانه 
جامعه ما براي شادي كردن برنامه اي نداشته، هرچند ما 
برنامه ريزي هاي خوبي براي مديريت غم داشته ايم. دختر 
يا پس��ري كه نتواند هيجانات خود را از روش هاي معقول 
تخليه كند، به سمت انواع انحرافات گرايش پيدا مي كند. 
به سمت مواد مي رود، معتاد به سكس مي شود و براي پيدا 
كردن راهي براي تخليه هيجانات خود از پارتي هاي شبانه 
سر در مي آورد يا خودزني مي كند تا در سايه آنها هيجانات 
خود را تخليه كند. واقعيت آن است كه تغذيه نسل جوان ما 
در چند دهه گذشته بهبود پيدا كرده و جوان امروز ما بيش 
از نسل هاي گذشته پروتئين و كالري دريافت مي كند، يعني 
از نظر بدني سالم تر و تواناتر شده. ضمن اينكه موسيقي هاي 
مهيج مانند موسيقي رپ هم به وفور در شبكه هاي مجازي 
توليد و پخش مي شوند. اين عوامل باعث مي شوند كه سطح 
برانگيختگي و هيجان پذيري در جوان ما افزايش پيدا كند 
ادامه در صفحه 4 و در صورت عدم مديريت به...  

بازار سرمايه متاثر از ريسك هاي 
سيس��تماتيك درون و ب��رون 
مرزي روزه��اي بحراني خود 
را س��پري مي كن��د. در حالي 
كه دالر و مس��كن در س��قف 
قيمتي خود قرار دارند، اما سهام 
ش��ركت هاي توليد كننده - با 
وجود گزارش هاي 6 ماهه قابل 
قبول - مسير نزولي را در پيش گرفتند. ادامه سياست هاي 
انقباضي اي��االت متح��ده و اروپا جهت كنت��رل تورم و 
سياست هاي سختگيرانه كوويد صفر چين از عوامل اصلي 
ريزش كاموديتي ها است كه تا انتهاي سال 2022 ميالدي 

مي توان انتظار ركود براي اقتصادهاي بزرگ را داشت.
عدم چش��م انداز روش��ن براي اقتصاد داخل با توجه به 
عملكرد دول��ت جديد طي يك س��ال اخير، بالتكليفي 
مذاكرات برجام، تعميق ش��كاف نظرات دولت و مجلس 
در حوزه هاي اقتصادي و... از عم��ده داليل ركود در بازار 
سرمايه هستند. با توجه به شرايط فعلي بازار سرمايه يك 
بسته 10 بندي جهت حمايت فوري از بازار سرمايه تصويب 
و از روز شنبه 7 آبان اجرايي شد.  از مهم ترين بندهاي اين 
بسته جامع حمايتي مي توان به بيمه شدن سهام حاضر 
در پرتفوي اشخاص حقيقي تا سقف 100 ميليون تومان 
براي هر نفر )مش��موليت حدود 96 درصد س��هامداران 
حقيقي(، واريز 5 هزار ميليارد تومان، محدوديت فروش 
بازارگردان ه��ا تا اطالع ثانوي، توق��ف عرضه هاي اوليه و 
پذيره نويس��ي اوراق بهادار اش��اره كرد.  مهم ترين نكته 
در مورد اثربخش��ي اين مصوبات اطالع رس��اني كامل به 
سهامداران خرد اس��ت؛ زيرا بسياري از س��هامداران در 
مورد بيمه ش��دن )خريد اوراق تبع��ي( پرتفوي خود با 
نرخ 20 درصد اطالع كافي ندارند و جهت جلوگيري از 
زيان بيشتر اقدام به فروش سهام خود مي كنند. مزيت 
ديگر انتش��ار اوراق تبعي عالوه بر بيمه كردن پرتفوي 
سهامداران خرد، سيگنال ارزندگي بسياري از نمادها به 
كل بازار است كه در نهايت مي تواند كاهنده التهاب فعلي 
بازار باشد.  همچنين اقدامات نامبرده و ساير اقدمات در 
جهت حمايت از بازار نبايد مقطعي باشد؛ به خصوص كه 
ادامه در صفحه 3 فصل بودجه نزديك است و... 

اس��تفاده از فيلترش��كن ي��ا 
VPN به شدت آسيب زاست 
و اين موضوع از نظر س��اختار 
امنيتي نيز كار بسيار خطرناكي 
محسوب مي شود و مشكالت 
امنيتي روي وب س��ايت ها به 
 شدت افزايش مي يابد. در يك 
م��اه گذش��ته و در پي قطعي 
اينترنت، مشكالت زيادي براي كسب وكارهاي اينترنتي 
ايجاد شده و براساس استعالمي كه نصر تهران انجام داده 
است، عالوه بر اختالالتي كه براي استفاده از واتس آپ و 
اينستاگرام وجود داشته، مشكالت متعددي هم براي انواع 
سرويس ها در اين مدت گزارش شده است؛ البته ميزان 
اين اختالالت متغير بوده و شرايط ثابتي نداشته است، به 
عنوان نمونه براي مشاهده وب سايت ها از سوي مشتريان 
خارج از كشور اختالل زيادي را تجربه كرديم و اين مساله 
مشكالت عمده اي را براي حوزه اقتصاد ديجيتال ايجاد 
كرده است. در روزهاي گذشته مشاهده سرورهاي ايران 
از طريق س��رورهاي خارج از كش��ور دچار مشكل شده 
و اين مساله براي كس��ب وكارها ايجاد خطر مي كند. از 
طرف ديگر در حال حاضر سرويس پوش نوتيفيكيشن 
)push notification( گوگل براي اپليكيشن ها در 
حالت طبيعي كار نمي كند. اپليكيشن هايي كه نياز دارند 
كاربران شان از پيامي كه دارند مطلع شوند، دچار مشكل 
هس��تند. به هر حال با توجه به اينك��ه فعاالن اين حوزه 
عمدتا افرادي فني هستند، گزارش هاي زيادي براي حل 
اين مشكالت از سوي صنف به دست ما نرسيده است؛ در 
حالي كه انتظار مي رفت مشكالت با سرعت و ظرف چند 
روز حل ش��ود. هرچند فهرست مش��كالتي كه گزارش 
مي شود، متعدد اس��ت، همه اينها براي زيرساخت هاي 
سرويس هاي hosting و سرويس هاي اپليكيشن چه 
داخلي و چه خارجي ايجاد مساله مي كند. اينكه ما افراد 
را به اين سمت ببريم كه از فيلترشكن يا VPN استفاده 
كنند به  شدت آسيب زاس��ت؛ چراكه دستگاه هايي كه 
فيلترشكن نصب مي كنند، آس��يب پذير مي شوند. اين 
موضوع از نظر س��اختار امنيتي نيز كار بسيار خطرناكي 
ادامه در صفحه 8 محسوب مي شود و... 

يكي از اصلي ترين چالش هايي 
كه در تمام سال هاي گذشته 
اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، 
بحث خام فروشي و صادرات 
كاال ب��ا ارزش اف��زوده پايين 
بوده است. هر چند اين كاالها 
توانس��ته اند بخش مهمي از 
س��بد صادراتي ما را به خود 
اختصاص دهند، اما در نهايت بايد هدف گذاري به سمت 
صادرات كاالهاي با ضريب پيچيدگي باالتر حركت كند. 
البته اين موضوع در سال هاي اخير بارها در قالب شعار و 
طرح مطرح شده اما اينكه تا چه ميزان امكان اجرا داشته 
باشد، موضوع ديگري است. يكي از اصلي ترين مشكالت 
در اين حوزه، جاي خالي برندهاي مطرح و جهاني ايراني 
است. وقتي شما بخواهيد نسبت به صادرات كاالهاي 
صنعتي اقدام كني��د، يكي از اصلي ترين موضوعات در 
اختيار داشتن يك برند مطرح و معروف در ميان مقاصد 
صادراتي است. در واقع در اين عرصه ها صادركنندگان 
ايراني بايد با رقباي مطرح و اقتصادهاي بزرگي رقابت 
كنند و پيش نياز اين موضوع داشتن برندهاي مطرح و 
شناخته شده است كه متاسفانه در اقتصاد ما كمتر به 

آن توجه شده است.
ما در س��ال هاي گذش��ته در بازار عراق نقش��ي مهم 
و كليدي داش��ته ايم، اما اگر بخواهي��م در اين زمينه 
تغييري ايجاد كنيم و به س��مت ص��ادرات كاالهاي 
صنعتي حركت كنيم، ني��از به فراهم كردن مقدماتي 
مهم خواهيم داشت. براي مثال بازار لوازم خانگي عراق، 
بازاري مهم و گس��ترده است، اما ما براي حضور در آن 
كاري دشوار براي رقابت داريم. بازار لوازم خانگي عراق 
در سال گذشته، حجمي 3.2 ميليارد دالري داشته كه 
بخش مهمي از آن سهم چين شده و تركيه نيز توانسته 
بخش��ي از بازار را در اختيار بگيرد. ما در ايران، توان و 
ظرفيت خوبي براي حضور در اين بازار داريم اما از سويي 
بايد با حمايت هاي دولتي و فراهم كردن مقدمات الزم، 
توليدكنندگان توان توليد خود را افزايش دهند و سپس 
در اين بازار عرضه كاالهاي خود را آغاز كنند و از سوي 
ادامه در صفحه 3 ديگر با يك نگاه ملي، بايد به... 

در ش��رايطي كه دولت س��ال 
گذش��ته با جدي��ت مخالف 
افزاي��ش حق��وق كارگ��ران، 
كاركنان و بازنشستگان بود و 
اين تصمي��م را باعث افزايش 
تورم در اقتصاد مي دانس��ت، 
ناگهان در نيمه س��ال1401 
در قامت س��اختاري كه مدام 
در جس��ت وجوي افزايش پرداختي اس��ت، وارد ميدان 
سياست گذاري ها ش��د و اقدام به افزايش حقوق ها كرد. 
اقدام دولت براي جلوگيري از افزايش حقوق ها در س��ال 
1400به اندازه اي جدي بود كه حتي در برابر مصوبه شوراي 
عالي كار در خصوص بازنشستگان مانع تراشي كرد. نهايتا 
با پيگيري بازنشستگان اين تصميم اجرايي شد. به طور 
كلي اين تصميم دولت انفعالي است و بيشتر براي ايجاد 
رضايت در افكار عمومي است. دولت تصور مي كند از اين 
طريق مي تواند اعتراضات را مهار كند. اما واقع آن است كه 
اين تصور اش��تباه است. مردم از وضعيت كالن اقتصادي 
گاليه دارند، مساله آنها افزايش حقوق نيست، مساله مردم، 
كاهش تورم و ايجاد ثبات در اقتصاد است.مساله آنها بهبود 
وضعيت مسكن است، مقابله با فقر است و ثبات بيشتر در 
اقتصاد است. اما دليل اين نوع تصميم سازي ها چيست 
و چه عاملي باعث ش��ده تا دولت ناگهان دست به چنين 
اقدامات انتحاري بزند. به نظر مي رسد اين تصميمات ربطي 
به مشكالت اقتصادي و گرفتاري مالي مردم ندارد، چرا كه 
اين مشكالت طي س��ال هاي اخير مستمر بوده و دولت 
توجهي به اين نياز عمومي نداشت. از ابتداي طرح آزادسازي 
قيمت ها، اقشار مختلف مردمي ناليده اند و دولت توجهي 
به آن نداش��ته است. بخشي از مشكل ناشي از اعتراضات 
دروني دولت اس��ت، يعني بسياري از كارمندان به خاطر 
عدم توجه دولت از دولت انتقاد مي كنند و دولت مي داند كه 
تداوم اين انتقادها تا چه اندازه براي ادامه حياتش خطرناك 
است. بخش ديگر از دليل اين افزايش پرداختي ها ناشي 
از گاليه هاي مديران دولتي است. مديران دولتي منافع و 
امكاناتي دارند كه نمي خواهند از آن چشم پوشي كنند. اين 
افزايش ها مي تواند بخشي از اين خواسته هاي مديريتي را 
ادامه در صفحه 8 پوشش دهد. نهايتا هم فشاري كه... 

بهنام اوحدي محمد ابراهيم سماوي مهرداد سيجاني علي شريعتي حميد حاج اسماعيلي

وزير ارتباطات: از تمام ظرفيت ها براي حفظ حقوق 
پلتفرم ها و كاربران ايراني استفاده مي كنيم هر تصميم تورم زايي رصد مي شود!

خريد و فروش وام ازدواج قانوني است؟

ازدواج صوري بدون درج در شناسنامه

 مسووالن به دنبال ردپاي صيانت 
در قوانين غربي

صفحه 6     صفحه 2    

صفحه 5    

 هشدار جديد دولت 
به بانك ها

 زندگي قسطي 
با وام هاي فروشي

 اصالحيه مصوبه واردات خودرو 
ابالغ شد

»تعادل« گزارش مي دهد

تصويب نامه اصالح مصوبه قبلي هيات وزيران با 
موضوع ضوابط واردات خودرو ابالغ شد. براساس 
تبص��ره 2 بند يك آم��ده »خودروهاي وارداتي 
صرفا در بورس كاال عرضه مي ش��ود، همچنين 
نرخ سودبازرگاني خودروهاي وارداتي برحسب 
ارزش )فوب( با تصويب وزراي عضو كارگروهي 
متشكل از وزراي صمت واقتصاد و رييس سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور ب��ا رعايت م��اده )19( 
آيين نامه داخلي هيات دولت به گونه اي تعيين 
صفحه 7 را بخوانيد مي شود كه...  

چند روزي مي شود كه شاخص كل بازار سرمايه وارد 
كانال 1.2 ميليوني شده و همين موضوع بي اعتمادي 
بيشتر سهامداران نس��بت به بدنه بازار سرمايه شده 
است. بي اعتمادي نسبت به هر بازاري باعث مي شود 
كه سرمايه گذاران سرمايه خود را خارج و وارد بازارهاي 
موازي كنند به طور كلي مهم ترين عامل ريزش هر بازار 
سرمايه گذاري را مي توان بي اعتمادي دانست. به نوعي 
مهم ترين مولفه س��رمايه گذاري اعتماد است و در...
صفحه 4 را بخوانيد  

عرضه 
خودروهاي 

 خارجي 
در بورس

ناديده گرفتن اعتماد 
در بورس

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

1( وزير نف��ت ايران روز 
گذش��ته راهي روسيه 
شد تا تكليف تفاهم نامه 
دالري  40ميلي��ارد 
با گازپ��روم روس��يه را 
مشخص كند. تفاهمي 
كه بر اس��اس برآوردها 
15ميليارد دالر آن براي 
توسعه 6ميدان نفتي و 25ميليارد دالر آن نيز براي 
توسعه ميدان هاي گازي ايران تخصيص پيدا كرده 
است. البته هر عقل سليمي از جذب سرمايه هاي 
خارجي براي توسعه زيرساخت هاي حوزه انرژي 
كش��ور اس��تقبال مي كند، اما بازخواني مس��ير 
مراودات ارتباطي و اقتصادي ايران با روسيه طي 
دهه هاي گذشته نشان مي دهد كه علي رغم انعقاد 
قراردادهاي مستمر، روس��يه و گازپروم هرگز به 
وعده ها و تعهدات خود در خصوص سرمايه گذاري 
در حوزه ه��اي نفت��ي و گازي كش��ورمان عمل 
نكرده ان��د. موضوعي كه هرچند بخش��ي از آن 
مربوط به نگاه روس ها به اقتصاد ايران اس��ت، اما 
بخش مهم تر آن را نظام تصميم سازي هاي اشتباه 

در ايران تشكيل مي دهد. 
2( در زمان محم��ود احمدي نژاد ني��ز گازپروم 
در ظاهر به يكي از ش��ركاي مهم اقتصادي ايران 
بدل شده بود اما آورده ايران از همه آن مراودات، 
دستاوردهايي بس��يار اندك در حد هيچ بودند. 
اين ب��ار هم دولت س��يزدهم مانور زي��ادي روي 
اي��ن تفاهم نامه داده اس��ت، بايد ديد يك چنين 
تفاهم نامه اي نهايت��ا آورده اي براي اقتصاد ايران 
خواهد داش��ت يا مانند نمونه هاي قبلي خواهد 
شد؟ از سوي ديگر، پرسش مهم اين است كه آيا 
محدود ساختن بازار انرژي كشور به يك كشور، 
نفعي براي ايران دارد؟ اصل رقابتي كردن بازارهاي 
بين المللي و داخلي يكي از اصول اساسي در علم 
اقتصاد است. كشورها با متنوع كردن سبد ارتباطي 
و اقتصادي خود با كشورهاي مختلف و بلوك هاي 
اقتصادي تالش مي كنند، بهترين ارزش افزوده را 
كسب كنند. مسووالن ايراني اما به اين ضرورت ها 

توجه الزم را ندارند.
 3( بر اساس اعالم يكي از معاونان وزارت نفت اعالم 
ش��ده مراوده با گازپروم در قالب يك تفاهم نامه 
پيگيري مي شود، تفاوت تفاهم نامه با قرارداد در 
اين اس��ت كه تفاهم نامه براي طرف مقابل هيچ 
تعهد الزام آوري ايجاد نمي كن��د و در حكم يك 
احتمال است مخاطبان حتما به خاطر دارند كه 
بعد از بروز آتش نزاع ميان روسيه و اوكراين، برخي 
افراد و جريانات در ايران درباره زمستان سرد اروپا 
و نياز اروپا به گاز ايران، داستان سرايي هاي فراواني 
مي كردند. بر اساس اين سناريو پس از تحريم هاي 
اقتصادي غرب عليه روسيه و قطع گاز روسيه به 
اروپا، كشورهاي اروپايي تا زمستان به وضعيتي 
دچار مي شوند كه براي گاز ايران صف مي كشند 
و حاضرند تمام خواسته هاي ايران را محقق كنند! 
اينكه يك فرد عامي يك چنين اظهاراتي داشته 
باش��د، چندان اهميتي ندارد، اما نكته تاسف آور 
اين بود كه بخش��ي از اين افراد در زمره مشاوران 
دولتي و اجرايي كشور قرار داشتند و به دولت براي 
اتخاذ تصميمات اقتصادي مساعدت مي كردند. اما 
تجربه ثابت كرد كه قيمت گاز به پايين ترين سطح 
خود طي دهه هاي اخير رسيد و دست ايران از اين 
بازار پر سود و راهبردي خالي ماند. زمستان سرد 
اروپا هم از راه رسيد اما قبل از آن اروپا تمام مخازن 
گازي خ��ود را از دل قرارداد با كش��ورهاي قطر، 

آذربايجان، الجزاير و حتي لبنان پر كرد. 
4( يكي از ايرادات دولت، اش��تباهاتي است كه 
در حوزه محاس��بات بنيادي��ن دارد، افرادي در 
ساختار تصميم س��ازي هاي دولت حضور دارند 
كه تحليل هاي عالمان��ه اي ندارند. تحليل هاي 
اش��تباه اين ضرورت را يادآور مي شود كه دولت 
مشاوران متخصصي ندارد و مجهز به علم اقتصاد 
نيست. فارغ از مس��اله روسيه و اينكه آيا روسيه 
تعهدات خ��ود را عمل��ي مي كند يا ن��ه، اينكه 
ايران سبد ارتباطي خود را تنها شرق قرار دهد، 
قدرت چانه زني را از ايران مي گيرد. ضمن اينكه 
بر اس��اس تجربيات قبلي ممكن است، روسيه 
 تعهدات خ��ود را به همين دليل عملياتي نكند.  
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مرتضي افقه

 بازي روسيه 
با كارت انرژي ايران 



گزارش هاي رسمي منتشر شده از سوي مركز آمار نشان 
مي دهد كه الاقل تا پايان مهر ماه، وضعيت تورم در اقتصاد 
ايران، نه تنها نزديك به اهداف كالن اعالمي نشده كه حتي 
روند صعودي آن نيز در تمام بخش ها متوقف نشده است. 
برآوردها نشان مي دهد كه تورم ماهانه در مهر ماه بار ديگر 
صعودي شده و همين موضوع اين نگراني را به وجود اورده 
كه با تداوم روند صعودي، بار ديگر نرخ تورم س��االنه نيز 
افزايشي جدي را تجربه كند. تورم ساالنه در ماه هاي گذشته 
روندي افزايش��ي داش��ته كه به نظر مي رسد تحت تاثير 
ركوردشكني هايي باشد كه در خرداد ماه و به دنبال آغاز 
اصالحات يارانه اي دولت خود را نشان داد اما با وجود آنكه 
مسووالن دولت از عبور از شوك تورمي حذف ارز ترجيحي 
مي گويند، به نظر مي رسد هنوز راهي طوالني تا رسيدن 
 به اه��داف كالن در اين حوزه باقي مانده اس��ت. ابراهيم 
رييس��ي-  رييس دولت س��يزدهم - در جريان مبارزات 
انتخاباتي از اين گفت كه امكان آن وجود دارد كه با اصالح 
سياست ها، نرخ تورم ابتدا نصف شده و سپس يك رقمي 
شود اما با وجود گذشت حدود 15 ماه از آغاز به كار رسمي 
دولت، نه تنها نرخ تورم كاهشي جدي را نشان نمي دهد 
كه در واقع آنچه كه در تورم ساالنه به ثبت رسيده، تفاوتي 
خاصي با نرخي كه دولت در آن به تيم جديد تحويل شد 
ندارد. هرچند در ماه هاي گذشته بارها اعالم شده كه كاهش 
تورم يكي از اصلي ترين اولويت هاي اقتصادي دولت است 
و در اين زمينه تمام دستگاه ها موظف به همكاري هستند 
اما در عمل هنوز مشخص نيست كه چه برنامه ايجابي براي 
رسيدن به اين هدف در نظر گرفته شده و آنچه كه رخ داده، 
بيشتر تالش براي تذكر به دستگاه ها و نهادهاي مختلف 
براي مديريت اوضاع بوده، موضوعي كه در نشست اخير 
شوراي اقتصادي دولت نيز بخشي از آن خود را نشان داد. 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت پس از بررسي كليات بسته 
حمايتي از دامداران روستايي و عشايري مقرر كرد جزييات 
اين بسته در جلسه بعدي ستاد مورد بررسي و تصويب قرار 
گيرد تا بر اساس آن شبكه بانكي كشور، سرمايه در گردش 
الزم براي تامين نهاده هاي دامي را با س��رعت بيشتري 
تامين كند. در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه 
به رياست سيد ابراهيم رييسي برگزار شد، بانك مركزي 
گزارش��ي از اجراي مصوبات اين ستاد در زمينه كنترل 
تورم ارايه كرد و بر اساس تصميم اعضاي ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت مقرر شد بانك مركزي اقدامات نظارتي 
خود را براي كنترل خلق نقدينگي توسط بانك ها با جديت 

و دقت بيشتر پيگيري كند. همچنين بر اساس تصميم ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت كارگروهي متشكل از نمايندگان 
معاون اول رييس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي موظف شد ضمن 
رصد تصميمات تورم زاي دستگاه هاي اجرايي، از هرگونه 
تصميمي كه منجر به افزايش نرخ تورم شود، جلوگيري 
كند. اعضاي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت پس از بررسي 
كليات بسته حمايتي از دامداران روستايي و عشايري مقرر 
كردند جزييات اين بسته در جلسه بعدي ستاد مورد بررسي 
و تصويب قرار گيرد تا بر اس��اس آن شبكه بانكي كشور، 
س��رمايه در گردش الزم براي تامين نهاده هاي دامي را با 
سرعت بيشتري تامين كند. تاكيد بر لزوم توجه بانك ها 
به اقدامات ت��ورم زا در حالي صورت مي گيرد كه دولت و 
مجلس در روزهاي گذشته، طرح متناسب سازي حقوق را 
نهايي كرده اند، طرحي كه با اجراي آن حقوق كارمندان 
حداقل يك ميليون تومان و حقوق بازنشستگان 900 هزار 
تومان افزايش پيدا مي كند. هرچند نهادهاي دولت از اين 
مي گويند كه منابع مورد نياز براي اجراي اين طرح طوري 
در نظر گرفته شده كه به افزايش تورم منجر نخواهد شد اما 
آنچه كه قطعي خواهد بود اين است كه با افزايش دوباره 
حقوق ها در سال 1401، قطعا حجم نقدينگي در اقتصاد 
ايران بيش از اين رشد خواهد كرد و به اين ترتيب بار ديگر 
مقدمه اي جديد براي رشد تورم ايجاد مي شود، موضوعي 
كه كارشناسان اقتصادي نيز روي آن تاكيد دارند. حميد 
حاج اسماعيلي با اشاره به تصويب اليحه متناسب سازي 

و ترميم حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس 
اظهار كرد: يكي از پرس��ش هاي اصلي در خصوص اين 
افزايش، تامين منابع آن است. تاكنون آنچه ميان مجلس 
و دولت توافق شده اين است كه اموال مازاد دولتي فروخته 
شود و هر سازماني در حد وسع خودش بخشي از افزايش 
حقوقي كه از محل اليحه دو فوريتي بوده را بتواند جبران 
كند. وي افزود: مثال گفته شده كه خودروهاي مانده در 
گمرك را كه تعيين تكليف نشده و صاحبان آن مشخص 
نيست به مزايده بگذارند و بفروشند. اينها جزو امالك 
تمليكي است ولي پولش آنقدر نمي شود و به همين دليل 
درباره افزايش حقوق ها بيشتر بحث اموال مازاد مطرح 
بوده تا هر سازمان و دستگاهي به تناسب وسع خودش 

اموال مازادش را معرفي كند و بفروشد.
اين كارش��ناس اقتصادي ادامه داد: موضوعي كه در اين 
زمينه وجود دارد، اين است كه تامين بخشي از بودجه از 
محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقي 
نبوده اس��ت. در حال حاضر براي اجراي متناسب سازي 
اعتباري نزديك به 50 هزار ميليارد تومان نياز اس��ت كه 
رقم بسياري است و اين برآوردي است كه سازمان برنامه و 
بودجه براي اجراي اين طرح داشته است. حاج اسماعيلي 
با بيان اينكه منابع اعتباري اي��ن طرح بايد هرچه زودتر 
مشخص شود، در بخش ديگري از سخنانش متذكر شد: 
در بخش منابع درآمدي بودجه تنها بخشي كه پايدار بوده 

و به خوبي محقق شده بخش ماليات ها بوده است.
اين كارش��ناس اقتصادي در پاس��خ به اين پرس��ش كه 

متناسب سازي حقوق ها مشمول كدام كارمندان خواهد 
شد؟ گفت: همه كس��اني كه حقوقشان مشمول افزايش 
10 درصدي دولت بوده است، حتي اگر بيمه پردازي آنها 
به صندوق تامين اجتماعي باش��د، مشمول اين افزايش 
مي ش��وند مگر آنكه افزايش حقوق و دس��تمزد آنها تابع 
مصوبه ش��وراي عالي كار باشد. به گفته حاج اسماعيلي، 
هر فردي كه در سازمان، ارگان، نهاد و دستگاهي كار كند 
كه محاس��به افزايش حقوق وي از مصوبه دولت تبعيت 
كند، مشمول متناسب سازي و ترميم حقوق خواهد شد 
مگر آنكه افزايش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شوراي 
عالي كار باشد. وي گفت: در مورد كارگراني هم كه از طريق 
شركتهاي پيمانكاري در شركتهاي دولتي كار مي كنند، چه 
حداقل بگير و چه ساير سطوح، قرار شد كه افزايش حقوق 
آنها متناسب با افزايشي كه در شوراي عالي كار اتفاق افتاده 
اعمال شود. اين كارش��ناس اقتصادي تصريح كرد: اصل 
متناسب سازي يعني واقعي كردن دستمزدها و مستمري ها 
و مادامي كه احساس كنيم، قدرت خريد حقوق بگيران و 
مستمري بگيران متناسب با شرايط تورمي كشور هنوز 
پايين است، اصل متناسب سازي بايد جريان داشته باشد و 
مهم تر از آن منابع اعتباري براي افزايش حقوق كارمندان، 
كارگران و بازنشستگان است كه بايد ديده شود ولي معتقدم 
هم اكنون متناسب س��ازي هم در ح��وزه كارمندي و هم 
بازنشستگي نتوانسته به آن سطح واقعي برسد كه به حفظ 
قدرت خريد حقوق بگيران و مستمري بگيران منجر شود. 
حاج اسماعيلي در عين حال در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا افزايش حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان كشوري 
و لشگري از آبان ماه عملياتي مي شود؟ گفت: طي دو ماه 
تامين منابع اين طرح در دولت و مجلس در حال بررسي 
بود ولي به دليل آنكه مصمم به اجراي متناسب سازي 
هس��تند و از طرف كارمندان هم به ش��دت پيگيري 
مي شود، اين ماه حتما عملياتي شده و علي الحساب آن را 
واريز مي كنند، چون اگر اين كار انجام نشود، وارد ماه هاي 
باقيمانده سال مي شويم و بحث هزينه كرد بودجه به ميان 
مي آيد. دولت از سويي با افزايش قابل توجه هزينه هاي 
زندگي مردم در سال هاي گذشته مواجه است كه تنها 
راه آن ت��داوم و افزايش حمايت هاي مس��تقيم و غير 
مستقيم خواهد بود و از سوي ديگر، اجراي طرح هايي 
مانند افزايش حقوق يا تداوم پرداخت يارانه نقدي، خود 
مي تواند به عاملي براي افزايش تورم منجر شود و همين 
امر زيربناي مشكالتي تازه براي اقتصاد ايران خواهد شد.
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وزيراطالعات:
عامل دوم عمليات ترويستي

شاه چراغ دستگير شد
وزير اطالعات از دستگيري عامل دوم عمليات تروريستي 
ش��اهچراغ در ش��ب گذش��ته خبر داد. حجت االسالم 
والمس��لمين خطيب طي س��خناني در همايش ملي 
پدافند غيرعامل با بيان اينكه »دش��من تالش مي كند 
كه اغتشاش��ات را با بحران آفريني هاي جديد و با كمك 
اقدامات ايذايي و فشارهاي جهاني و عمليات تروريستي 
و اقدامات هنجارشكنانه ادامه دهد«، اعالم كرد: به دليل 
رعايت يك��ي از اقدامات كوچك پدافندي در ش��يراز به 
لطف الهي سربازان گمنام امام زمان موفق شدند عامل 
دوم عمليات تروريستي شاهچراغ را شناسايي و دستگير 
كنند. وي افزود: آن چه مي تواند در مقابل تهديد از كشور، 
دولت و ملت ما حفاظت كند وظيفه اي است كه در ايجاد 
و فراهم كردن آن همه بايد تالش كنيم كه نصرت الهي را 
به همراه خواهد داشت. خطيب با بيان اينكه »امنيت بر 
همه چيز اولويت دارد و زيرساخت و پايه و بنيان همه امور 
كشور است«، اظهار كرد: بنابراين آن چه را كه اين امنيت 
را تهديد كند اولويتي است كه بايد به آن پرداخته شود چه 
امنيت شناختي، زيستي، اجتماعي يا زيرساختي باشد؛ 
بنابراين زماني كه موضوع امنيت مطرح مي شود بايد همه 
با تمام توان در جهت حفظ آن، ارتقا و پايداري آن بوده و 
يكي از مهم ترين عوامل حفاظتي و پاسداري از اين امنيت 
در مقابل تهديدات گسترده دشمنان پدافند غيرعامل 
است. وزير اطالعات تاكيد كرد: پدافند غيرعامل اگر بتواند 
هوشمند، فعال، موثر و مصونيت زا باشد مي تواند در جهت 
برقراري امنيت ما نقش اصلي و جدي داشته باشد؛ بنابراين 
يكي از عوامل اولويت دار و مهم كشور ما است و البته ارزيابي 
آن كمتر از اهميت آن نيست، بنابراين بايد مستمر نظارت 
ارزيابي كنترل و برآورد نسبت به آن وجود داشته باشد. 
وي گفت: امروز تهديداتي نو و متغير بر كشور ما و مردم 
ما هجمه مي آورد؛ بنابراين بايد نس��بت به هوشمندي، 
هوشياري، پيش بيني و درك آنها براي عملياتي كردن 
هدايت و رهبري در مواجهه با آن اقدام جدي كرد، امروز 
اگر تهديدات سايبري يكي از تهديدات است كه مستمر 
كشور ما را تهديد مي كند و با آن مواجه هستيم بايد اولويت 
دفاع مان را تشكيل دهد. وزير اطالعات تاكيد كرد: امروز 
دشمن از فناوري هاي نو به نفع خود و براي تهديد عليه 
ملت ما استفاده مي كند؛ بنابراين سازماني كه بتواند براي 
مقابله با اين تهديدات هوشمندانه پيش بيني و پيشگيري 
كند و نس��بت به آن چه حاصل مي شود مصونيت سازي 
كند مي تواند در پدافن��د و مقابله با اين تهديد توفيق به 
دست آورده و موفقيت را كسب كند. خطيب يادآور شد: 
زماني كه ملت ما مي خواهد يك ملتي مستقل، پيشرو و 
تمدن ساز باشد دشمن نيز خواهد داشت و تهديدات نيز 
متوجه كشورمان هست، پس بايد نسبت به آن تمهيدات 
الزم را پيش بيني كنيم. ما بايد از آن چيز كه ظرفيت دروني 
كشور است و همچنين ظرفيتهاي بيروني در آسيا و جهان 
استفاده كرده و در جهت ايجاد توان آفند و پدافند كارآمد 
براي كشورمان استفاده كنيم. وي گفت: قرارداد شانگهاي 
و همكاري با كشورهاي آسيايي مي تواند يكي از فرصت ها 
و قابليت هايي باشد كه در جهت قدرتمند شدن كشور 
بايد از آن بهره گرفت. وي با اشاره به تهديدات دشمنان 
گفت: با يك جنگ تركيبي، هوشمند و مستمر دشمن 
روبرو هستيم و اگر امروز دشمني در اغتشاش تجلي پيدا 
مي كند يا تجمعي برگزار ش��ده يا احيانًا اقداماتي از اين 
قبيل تعريف شده، به همين اقدامات محدود نمي شود، 
بيش از 40 سال است كه دشمن هر روز با توطئه، فتنه، 
كودتا و استفاده از گروهك ها و نفاق و البته تهاجم فرهنگي، 
هر چه در توان خود دارد را به كار گرفته است و امروز نيز 
هدف براندازي، تجزيه و تضعيف انقالب، كشور و ملت ما 
را در ابعاد مختلف تعريف كرده است و براي آن با بحران 
آفريني و با استفاده از اقدامات خشن و عمليات  مختلف 
اين اهداف را پيش مي برد. وزير اطالعات با اشاره به حوادث 
اخير كشور گفت: در اين فتنه اخير با اعتراض روبرو نيستيم 
بلكه با اغتشاش روبرو هستيم، در اعتراض كشتن و آتش 
زدن و آسيب رساندن جا و تعريفي ندارد پس هر چيزي 
كه در صحنه اجتماعي و در صحنه نخبگان و دانشگاهي 
همراه با خش��ونت و تخريب مي شود غير از اغتشاش نام 
ديگري ندارد. خطيب ادامه داد: آن چه را دشمن به شكل 
مسلحانه در كردستان و بلوچستان دنبال مي كند غير از 
تجزيه طلبي رنگ و تعريف ديگري ندارد؛ بنابراين آن چه 
با آن روبرو هستيم يك بسته كامل است كه سرويس هاي 
اطالعاتي و كشورها و رسانه هاي بيگانه به عنوان يك بسته 
واحد تعريف كرده و هر روز با هماهنگي كه ايجاد كردند آن 
را دنبال كرده و بحران مي آفريند. وي يادآور شد: اينها همه 
كساني هستند كه بازيگران و عوامل اين خيمه شب بازي 
هس��تند. در داخل هم مي توانيم اقليتي پرخاش��گر و 
خش��ونت زا ببينيم كه در اين اقليت با يك اقليتي روبرو 
هستيم كه آموزش ديده اند، سازمان يافته، مزدوري كرده 
و مداركي وجود دارد كه پول و امكانات گرفته اند؛ چه به طور 
مستقيم يعني كساني كه در كشورهاي مختلف آموزش 
ديده اند و چه به طور غيرمستقيم كه فضاي مجازي اين 
امكان را براي آنان فراهم آورده است. وزير اطالعات يادآور 
شد: ما يك اقليتي را در اغتشاشات مي بينيم كه محصول 
آسيب هاي اجتماعي ما اس��ت پس كساني كه امروز در 
اين كشور مسووليتي اجتماعي دارند بايد براي اين اقليت 
آسيب ديده فكري كنند. خطيب ادامه داد: ما در مواجهه با 
اجماعي كه در ميان دشمنان ما ايجاد شده توان و اقتدارمان 
را مديون حضور مردم و همراهي آنان هستيم. مشاركت 
اجتماعي و سرمايه اجتماعي جزو اولويت هايي است كه در 
جهت ارتقاي آن بايد براي حفظ امنيت كشور تالش كرد 
و مطالبات و نارضايتي ها و آن چه را كه نياز اجتماعي مردم 
ما در موضوعات اقتصادي و غيره است را بايد در اولويت 
قرار داد.وي با تاكيد بر اينكه »دش��من دست از دشمني 
برنخواهد داشت«، تصريح كرد: امروز بعد از پايان نسبي و 
ميرايي اغتشاشات و اين فتنه و اظهار يأس علني نسبت به 
آن چه كه اتفاق افتاده است، مي بينيم كه دست به اقدامات 
خشونت آميز و تروريستي مي زند، اين چيزي است كه در 
آتش زدن ها و كوكتل مولوتوف ها و عمليات تروريستي 
شاهچراغ شاهد آن هستيم و نكته ديگري كه ما در همين 
آينده نزديك با آن مواجه مي شويم اين است كه اقداماتي 

به اصطالح به عنوان حقوق بشر آن را دنبال مي كند.

گزارش مركز آمار از قيمت مسكن
تورم ماهانه قيمت آپارتمان هاي مسكوني مناطق ۲۲ گانه 
ش��هر تهران براس��اس آخرين گزارش مركز آمار ايران با 
كاهش 0.1 درصدي مواجه شده است كه البته ۲.1 درصد 
تورم ساالنه در حوزه مسكن افزايش پيدا كرده است. مركز 
آمار ايران در گزارش��ي كه از ش��اخص و متوسط قيمت 
آپارتمان هاي مسكوني مناطق ۲۲ گانه شهر تهران )مهرماه 
سال 1401( به آن پرداخته، آورده است: در مهرماه سال 
جاري تورم ماهانه آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران منفي 
0.1 درصد بوده، تورم ماهانه در مقايسه با همين اطالع در 
ماه قبل ۳.4 واحد درصد كاهش داش��ته است. براساس 
اين گزارش، شاخص قيمت آپارتمان هاي مسكوني شهر 
تهران به عدد ١٥٩,٥ در مهرماه ١٤٠١ رسيده كه نسبت 
به ماه قبل ٠.١ درصد كاهش داش��ته است. براين اساس 
نيز تورم ماهانه نيز كاهش پيدا كرده است. منظور از تورم 
ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت ماه جاري، نسبت 
به ماه قبل است. مركز آمار ايران همچنين از كاهش تورم 
نقطه به نقطه قيمت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران 
خبر داده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير 
عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. 
در مهر ماه امسال تورم نقطه به نقطه قيمت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران به عدد ٤٤,٧ درصد رسيده است. تورم 
نقطه به نقطه اين ماه در مقايسه با ماه قبل يك درصد كاهش 
داشته است. البته تورم س��االنه آپارتمان هاي مسكوني 
شهر تهران براساس همين آمار افزايش ۲.1 واحد درصدي 
داشته اس��ت. منظور از نرخ تورم س��االنه، درصد تغيير 
ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه 
جاري، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل مي باشد. 
نرخ تورم س��االنه مهر ماه ١٤٠١ آپارتمان هاي مسكوني 
شهر تهران به عدد ٣٢,٤ درصد رسيده است كه نسبت به 
همين اطالع در ماه قبل )٣٠.٣ درصد(، ٢.١ واحد درصد 
افزايش داشته اس��ت.در مهر ماه امسال متوسط وزني و 
حسابي قيمت آپارتمان هاي مس��كوني فروش رفته در 
مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به ترتيب به 4۶ ميليون و 4۷9 
هزار و 44 هزار و ۳۳9 هزار تومان رسيده است. همچنين 
در اين ماه منطقه يك تهران با متوس��ط وزني قيمت 99 
ميليون و 541 هزار تومان بيشترين و منطقه ١٨ با متوسط 
وزني قيمت ۲۲ ميليون و ۶۸9 هزار تومان كمترين قيمت را 
در بين همه مناطق پايتخت به خود اختصاص داده  است.  
سوالي كه در اينجا مطرح مي ش��ود چگونه تورم ماهانه 
آپارتمان هاي مس��كوني در اين گزارش مركز آمار روند 
كاهشي پيدا كرده است در حالي كه ميانگين قيمت وزني و 
قيمت حسابي هر متر مربع آپارتمان در تهران نسبت به ماه 

قبل از اين گزارش )شهريورماه( افزايش پيدا كرده است؟

افزايش حقوق
كارمندان بانك هاي دولتي

وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اطالعيه اي از افزايش 
10 درصدي حقوق كاركنان بانك هاي دولتي به دنبال 
پيگيري جدي اين وزارتخانه و همكاري نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي براي نيمه دوم امس��ال خبر داد. در اين 
اطالعيه آمده است: »پيرو درخواست هاي مكرر مديران 
بانك هاي دولتي به اين وزارتخانه، مبني بر ترميم حقوق 
و مزاياي كاركنان بانك هاي دولت��ي و باور جدي وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي در خصوص صيانت از اقدامات و 
فعاليت هاي شبكه بانكي كشور به ويژه زحمات همكاران 
ارزشمند بانك ها، اين وزارتخانه در ماه هاي اخير به دنبال 
راهكارهايي قانوني براي كمك به معيشت و افزايش حقوق 
عزيزان بوده و مكاتبات و پيگيري هاي بسياري را از مراجع 
مختلف داشته است. جاي بسي مسرت است كه دولت با 
نظر مثبت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به دنبال 
ترميم حقوق كليه كاركنان شاغل در تمامي دستگاه هاي 
اجرايي از جمله بانك هاي دولتي اس��ت كه ان ش��اءاهلل 
افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان در نيمه دوم س��ال 
جاري به زودي اجرايي خواهد ش��د. ضمن اينكه فارغ از 
اين افزايش، وزارت امور اقتص��ادي و دارايي با همكاران 
س��ازمان برنامه و بودجه كشور همچنان پيگير افزايش 
حقوق كاركنان و معيشت همكاران زيرمجموعه وزارتخانه 
و بانك هاي دولتي متبوع از طريق ساير ظرفيت هاي قانوني 
مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري از جمله افزايش 
ضريب فوق العاده ويژه و اخذ ساير مصوبات قانوني الزم از 
جمله از شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود. اميد است 
اين حركت بتواند بخش كوچكي از مشكالت معيشتي 
كاركنان خدوم و ارزشمند بانك هاي دولتي كه همواره 
در سخت ترين شرايط اقتصادي، مشغول خدمت رساني 

به هموطنان عزيز كشورمان بوده اند، را برطرف نمايد«.

جنگ سومين اقتصاد دنيا
با افزايش هزينه ها

دول��ت ژاپن اظهار كرد كه تولي��د كارخانه هاي ژاپن در 
سپتامبر براي اولين بار در چهار ماه گذشته كاهش يافت 
زيرا توليدكنندگان با افزايش هزينه هاي مواد خام و كندي 
اقتصاد جهاني مقابله كردند و احتمااًل در ماه آينده قبل 
از افزايش در نوامبر دوب��اره كاهش خواهد يافت. بخش 
خرده فروشي سومين اقتصاد بزرگ جهان، براي هفتمين 
ماه متوالي رشد كرد و اميد به افزايش پايدار مصرف پس 
از كاهش كنترل هاي مرزي مربوط به كوويد-19 در اوايل 
اكتبر را افزايش داد. ماس��اتو كوئيكه، اقتصاددان ارشد 
موسس��ه تحقيقاتي داي ايچي اليف گفت: در حالي كه 
مصرف پس از كاهش محدوديت كوويد-19 و بازگشايي 
اقتصادي به بهبود خود ادامه مي دهد، ممكن است توليد 
متوقف شود زيرا بدتر شدن اقتصادهاي خارج از كشور به 
صادرات ژاپن ضربه مي زند. داده هاي دولتي ژاپن نشان 
داد كه توليد كارخانه ها در سپتامبر نسبت به ماه قبل 1.۶ 
درصد كاهش يافت كه بيشتر از پيش بيني يك درصدي 
اقتصاددانان بود. اين اولين كاه��ش ماهانه در چهار ماه 
گذش��ته و پس از افزايش ۲.۷ درصدي در ماه اگوس��ت 
بود.  كاه��ش 1۲.4 درصدي در توليد مرتبط با خودرو و 
شديدترين سقوط اين بخش در هشت ماه گذشته، باعث 
كاهش شاخص كل شد. خودروسازان و تامين كنندگان با 
كمبود نيمه هادي ها مقابله كرده اند كه با اقدامات قرنطينه 
كوويد در چين تشديد شده است. رويترز هفته گذشته 
گزارش داد كه شركت تويوتا موتور به تامين كنندگان گفته 

است كه اهداف توليد را براي سال ۲0۲۲ كاهش دهند.

هشدارجديددولتبهبانكها

سخنگويوزارتخارجه:

رييسقوهقضاييه:

هرتصميمتورمزاييرصدميشود!

براي تامين منافع خود، منتظر توافق نمي مانيم

انتظارمردمدستگيريومجازاتعواملقضاياياخيراست

س��خنگوي وزارت امور خارجه كش��ورمان در نشست 
مطبوعاتي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد 
اظهارات مجدد مقامات امريكايي مبني بر اينكه مذاكرات 
برجام و توافق با ايران مدنظر امريكا در حال حاضر نيست 
و بيش��تر توجه اين كشور معطوف به مس��ائل داخلي و 
اعتراضات در ايران است، گفت: مواضع سياسي كه مقامات 
امريكايي در ارتباط با برجام اتخاذ مي كنند يك چيز است 
و پيام هايي كه رد و بدل مي كنند يك چيز ديگري است. 
وي ادامه داد: كنش��گري فعال در ارتباط با برجام وجود 
دارد و ما شاهد ركود سياسي در نقل و انتقال پيام ها در اين 
ارتباط نيستيم ولي اينكه اين روند به نتيجه برسد يا نه به 
اراده سياسي امريكا برمي گردد. اين ديپلمات ارشد ايراني 
بار ديگر تاكيد كرد: ما منتظر توافق براي تامين منافع خود 
نمي مانيم و ايران سياس��ت خارجي خود را به برجام گره 
نزده و نخواهد زد. سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان 
همچنين در پاسخ به سوال ديگري در مورد آخرين اخبار 
در ارتب��اط با تبادل زندانيان بين ايران و امريكا با توجه به 
اظهارات وي در هفته گذش��ته گفت: همانطور كه پيش 
از اين توضيح دادم توافقاتي براي تبادل زندانيان بين دو 
كشور )ايران و امريكا( شده است ولي اجراي آن عملي نشده 
است. وي در اين ارتباط اظهار كرد: ما حسن نيت خود در 
اين زمينه در مذاكرات مربوط به اين موضوع را نشان داديم 
و در راستاي اجراي تعهدات مان با رويكرد انساني يك گام 

برداشتيم ولي تاكنون طرف امريكايي اقدام مثبتي را انجام 
نداده است و اميدواريم در عمل شاهد انجام اقدام از سوي 
امريكا در اجراي تعهداتش در راس��تاي انجام اين توافق 
باشيم. كنعاني همچنين در پاسخ به سوال ديگري در ارتباط 
با نگاه ايران در مورد وقوع آتش بس در يمن و اظهارات اخير 
نماينده سازمان ملل در امور يمن در اين ارتباط تصريح 
كرد: ما طرفدار آتش بس در يمن هستيم البته آتش بسي 
كه منجر به شكل گيري روند سياسي براي حل اين بحران 
شود. ما كمك كننده و مشوق ايجاد آتش بس در يمن و 
پايداري آن بوديم البته اين آتش بس شرايطي داشت كه 
دو طرف بايد به آن التزام داشته باشند. براي مدتي آتش 
بس صورت گرفت ولي تمديد نشده است اينكه آتش بس 
دوباره شكل بگيرد به دو طرف اين بحران مربوط مي شود 
طرف يمني خواسته هايي را در روند آتش بس داشته كه 
گويي طرف مقابل )عربستان( پايبند نبوده است. سخنگوي 
وزارت امور خارجه كشورمان ادامه داد: اگر اراده سياسي 
براي اين موضوع از سوي دو طرف باشد ايران يك پاي ثابت 
براي تمديد آتش بس و ش��كل گيري روند سياسي براي 
حل اين بحران اس��ت و همانطور كه گفتم بايد اين اراده 
در دو طرف وجود داش��ته باشد و به شرايطي كه گذاشته 
مي شود التزام داشته باشد. كنعاني در ادامه گفت وگوي 
خود در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه سيستم مالي 
دو جانبه ايران و روس��يه در چه مرحله اي است و آيا قرار 

است كشورهاي ديگر نيز به اين سيستم بپيوندند گفت: تا 
آنجايي كه در اين زمينه اطالع دارم پيشرفت هاي خوبي 
صورت گرفته تا دو كشور بتوانند از شبكه پرداخت متقابل 
در سيستم بانكي استفاده كنند و اين امكان براي شهروندان 
دو كشور فراهم شود در اين زمينه اشكاالت تكنيكي و فني 
كوچكي وجود داشت كه طرفين در تالش براي حل و فصل 
آن بودند. از آخرين وضعيت اين موضوع اطالع دقيقي ندارم 
ولي همانطور كه اشاره كردم تا آنجا كه مي دانم تحقق اين 
موضوع پيشرفت بس��يار خوبي داشته است. سخنگوي 
وزارت امور خارجه كشورمان همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه در پي اظهارات الهام علي اف در مورد 
وضعيت آذربايجاني هاي غيرساكن در اين كشور شاهد 
اين هستيم كه برخي از رس��انه هاي آذربايجاني اقدام به 
طرح اقداماتي عليه ايران كرده و از ادبيات غيرسازنده عليه 
ايران و مقامات ايران اس��تفاده كرده اند، ادامه داد: همواره 
پيام ما به همسايگانمان پيام صلح، دوستي، رعايت اصول و 
مناسبات همسايگي توام با احترام متقابل بوده است و اين 
رويكرد نه فقط اعالمي بلكه يك رويكرد عملي نيز است و 
انتظار داريم كه طرف هاي مقابل نيز در همين چارچوب و 
مبتني بر حسن نيت ايران، پايبندي به اصول همسايگي و 
عدم مداخله در امور داخل يكديگر عمل كنند و مناسبات 
بين كشورها متمركز بر حس منافع دولت ها و ملت ها باشد.

كنعاني ادام��ه داد: هر رويك��رد ديگري در اي��ن ارتباط 

غيرسازنده است و زمينه را براي سوءاستفاده فراهم مي كند.
وي اظهار كرد: انتظار داريم كه رسانه ها در همين چارچوب 
عمل كنند و رويكرد سازنده اي داشته باشند. سخنگوي 
وزارت امور خارجه كشورمان همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه رابرت مالي نماينده ويژه امريكا در امور 
ايران به تازگي بار ديگر در يك مصاحبه تاكيد كرده كه ايران 
بايد فروش سالح به روسيه را قطع و به مشكالت داخلي و 
اعتراضات موجود در كش��ور خود بپ��ردازد، تصريح كرد: 
اظهارات رابرت مالي اظهارات فرافكنانه است در قضيه بحران 
اوكراين، ايران برخالف امريكا يك طرف جنگ نيس��ت. 
كنعاني ادامه داد: همانطور كه پيش از اين گفتيم مذاكرات 
برجامي ارتباطي با موضوعات ديگر ندارد. جمهوري اسالمي 
ايران ملتزم به مذاكره و ميز مذاكره اس��ت در اين ارتباط 
مسووالنه عمل كرده است و امريكا اگر مسووالنه عمل كند ما 
به توافق نزديك مي شويم و اگر فرافكني كند از توافق فاصله 
گرفته است. براي حصول توافق بايد امريكا مسووالنه تصميم 
بگيرد و عمل كند. وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري 
در مورد اخبار منتشر شده مبني بر عقب نشيني روسيه از 
توافق نامه صادرات غالت و اظهارنگراني مقامات اروپايي و 
امريكايي از اين تصميم روس��يه گفت: استمرار جنگ در 
اوكراين داراي تاثيراتي در حوزه انرژي و تامين مواد غذايي 
است. اين بحران صرفا تهديد براي كشورهاي منطقه نيست 

بلكه امنيت انرژي و غذايي را نيز با خطر مواجه مي كند.

رييس قوه قضاييه گفت: انتظار و توقع مردم آن اس��ت كه 
عوامل و مسببين قضاياي اخير شناسايي، دستگير و مجازات 
شوند. رييس دستگاه قضا يكي از عبرت هاي حادثه تروريستي 
شاهچراغ )ع( را برمال شدن دروغي به نام اطالع رساني آزاد و 
مستقِل مدعيان غربي دانست و گفت: رسانه هاي وابسته به 
غرب حتي حاضر نشدند جنايت رخ داده در حرم شاهچراغ را 
پوشش دهند؛ حال آنكه همين رسانه ها در مواردي كه منافع 
نظام سلطه اقتضا مي كند از كاه كوه مي سازند اما در قبال يك 
جنايت تروريستي مشابه حادثه دلخراش شيراز، دستگاه هاي 
دروغ پرداز وابسته به نظام سلطه، قلب واقعيت مي كنند و 
برخالف ادعاهاي مزورانه شان حتي اجازه نمي دهند مردم 
دنيا سّفاكي تروريست هاي دست پرورده امريكا و اذنابش را 
مشاهده كنند. »استانداردهاي دوگانه و تبعيض روا داشته 
شده از ناحيه مدعيان دروغين حقوق بشر در قبال تضييع 
حقوق انسان ها و جنايت عليه مردم در نقاط مختلف«؛ اين 
ديگر عبرت حادثه تروريستي شاهچراغ)ع( بود كه رييس 
عدليه بدان اشاره كرد و در همين راستا گفت: در مواردي كه 
منطبق با منافع نظام سلطه نباشد، هر مقدار هم كه به يك 
فرد يا كشور ظلم شود، سلطه گران خم به ابرو نمي آورند؛ در 
همين جنايت رخ داده در حرم شاهچراغ)ع( شاهد بوديم كه 
هم هتك حرمت يك مكان مقدس صورت گرفت و هم مردم 
و كودكان مظلوم و بي دفاعي به خاك و خون كشيده شدند 

اما مدعيان حقوق بشر نه تنها محكوم نكردند بلكه به نوعي از 
طريق بوق هاي تبليغاتي شان درصدد قلب واقعيت اين حادثه 
جگرسوز برآمدند. رييس قوه قضاييه افزود: نكته اي كه براي 
همه دوستداران انسانيت و كرامت و حقوق انساني عبرت آموز 
مي باشد اين است كه كساني كه در پشت قضاياي اغتشاشات 
در ايران هستند و به دروغ، ادعاي حمايت از مردم ايران را دارند 
همان هايي هستند كه تروريست ها و آدمكش ها را تجهيز و 
تسليح مي كنند و به آنها آموزش و ماموريت مي دهند تا به 
سمت مردم ايران گلوله شليك كنند و به مقدسات اين مردم 
اهانت روا دارند. وي ادامه داد: اين تروريست ها و آدمكش ها 
كه مردم و غيرنظاميان و زواِر يك مكان مقدس را به خاك و 
خون مي كشند، كجا و از ناحيه چه كساني تعليم مي بينند 
و تس��ليح و تجهيز مي شوند؟ از ناحيه چه كساني براي آنها 
مدارك جعلي تهيه مي شود؟ با چه انگيزه اي آنها زوار حرم را 
هدف قرار مي دهند؟ آيا اين قبيل موارد بيانگر زبوني و خواري 
و حقارت دشمِن س��فاك و كينه توز ايران اسالمي نيست؟ 
دشمني كه بيش از 40 سال در پيشبرد هر توطئه اي شكست 
خورد و امروز به اين نقطه رسيده است كه مردم ايران اسالمي را 
در يك حرم مطهر به رگبار ببندد؛ هر مقدار هم كه رسانه هاي 
وابسته به نظام سلطه در بي توجهي به جناياتي نظير حادثه 
شاهچراغ كوشا باشند اما به هر ترتيب مردم دنيا و آزادگان و 
حق طلبان در اقصي نقاط گيتي خواهند فهميد كه نمونه و 

مصداق مقابله جويي سلطه گران با نظام اسالمي، سالح گرفتن 
به سمت مردم ايران و به رگبار بستن آنها است.  محسني اژه اي 
در ادامه به بصيرت و همدلي و حميت و غيرت اسالمي مردم 
ايران و ش��كوهي كه آنها با راهپيمايي هاي خود در واكنش 
به حادثه تروريستي شاهچراغ )ع( در نقاط مختلف كشور 
آفريدند، اشاره كرد و گفت: الحمدهلل دشمنان ما در زمره ُحمقا 
و جاهالن هستند اما به هر ترتيب وقتي جوشش و يك دلي 
و اظهار نفرت و انزجار مردم ما را از مسببين و عاملين حادثه 
تروريستي شاهچراغ ديدند بايد پي ببرند كه هر مقدار تالش 
براي اغتشاش آفريني و آشوب افكني كنند، تنفر و بيزاري 
مردم ما از شيطان بزرگ امريكا و اذناب او باالخص روباه پير 
انگليس خبيث بيشتر مي شود. رييس قوه قضاييه با اشاره به 
انتظار و توقع به حق مردم از دستگاه هاي انتظامي، امنيتي و 
قضايي براي پايان دادن به اغتشاشات و دستگيري و برخورد 
با عاملين و مسببين قضاياي اخير به ويژه حادثه تروريستي 
شاهچراغ )ع(، اظهار داش��ت: انتظار و توقع به حق مردم آن 
است كه عوامل و مسببين قضاياي اخير شناسايي و دستگير 
شوند و به مجازات مستحق شان برسند؛ نظام و دستگاه هاي 
مسوول نيز در طول اين مدت نهايت خويشتنداري را به خرج 
دادند تا صفوف كاماًل از هم جدا و متمايز ش��ود؛ يك سري از 
افراد به هر دليلي ناراضي هستند و حتي ممكن است معترض 
نيز باشند؛ اما اين افراد به هيچ وجه نمي خواهند با نظام مقابله 

كنند و امنيت مردم را به خطر بيندازند؛ لذا آنها بايد صف خود 
را جدا كنند؛ نظام نيز فرصت كامل به آنها داده تا صف خود را 
جدا كنند. حتي در ميان اغتشاشگران هم بايد روشن شود كه 
كداميك قصد مقابله با نظام و براندازي را داشتند؛ همكاران 
ما در دستگاه قضايي تمام تالش خود را انجام دادند كه اين 
صفوف را جدا كنند و اين امر محقق شد.  وي ادامه داد: قطعًا 
آن كساني كه قصد مقابله با نظام و براندازي را دارند و وابسته به 
بيگانه هستند، منطبق با موازين قانوني به مجازات شان خواهند 
رسيد؛ از همين تريبون بايد از مراجع قضايي برخي استان ها 
به ويژه تهران كه پرونده هاي عناصر اغتشاشات را جدا كرده و 
دادگاه هاي رسيدگي به آنها را آغاز كرده اند، تشكر و قدرداني 
كنم. بدون ترديد قضات ما بر اساس موازين قانوني و با دقت 
و سرعت به پرونده هاي اغتشاشات اخير رسيدگي خواهند 
كرد و احكام جنايتكاران طبق قانون و آنچه استحقاق آن را 
دارند صادر خواهد شد و در صورت قطعيت، اجرايي مي گردد.  
رييس قوه قضاييه موضوع تبيين ابعاد مختلف و پشت پرده 
قضاياي اخير را امري بسيار ضروري دانست و بر همين اساس 
به مركز رسانه قوه قضاييه دستور داد با همكاري صداوسيما و 
ساير رسانه ها نسبت به روشنگري ابعاد و زواياي قضاياي اخير 
اهتمام داش��ته باشد تا دست دشمن بيش از پيش رو شود و 
براي كسي حجتي باقي نماند؛ و چنانچه كسي به همراهي 
اغتشاشات ادامه دهد مشخص مي گردد در صف دشمن است. 



وزير نفت براي تعيين تكلي��ف تفاهمنامه گازپروم راهي 
روسيه شده است. تفاهمنامه  اي كه در چهار دولت پيشين 
نيز امضا ش��ده اما هيچگاه به س��رانجامي نرسيده است. 
شهريورماه س��ال جاري بود كه جواد اوجي از بزرگ ترين 
سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت ايران رونمايي كرد. 
به گفته او اين دستاورد در سايه تحريم  و بدون حل مساله 
برجام وFATF به دست آمده است. تفاهمنامه 40 ميليارد 
دالري ب��ا »گازپروم« به ويتريني براي نمايش هاي نفتي 
دولت سيزدهم تبديل شده است. در جزييات تفاهمنامه 
با »گازپروم« آمده اس��ت: »25 ميليارد دالر براي توسعه 
ميدان ه��اي گازي و تكميل طرح ه��اي »ال ان جي« ۱5 
ميليارد دالر و براي توس��عه ۶ ميدان نفتي صرف خواهد 
شد كه توسعه كرنج، آذر، چنگوله، آب تيمور و منصوري از 
جمله اين ميدان ها هستند.« تاكنون 7 تفاهمنامه نفت و 
گاز با روس ها منعقد شده كه هيچ يك رنگ قرارداد را به خود 
نديده اند. اواخر دهه هشتاد بود كه بحث تفاهمنامه هاي 
نفتي با »گازپروم« روس��يه مطرح شد. نخستين بار اين 
تفاهمنامه در دولت احمدي نژاد امضا شد. سال 87 الكسي 
ميلر، مديرعامل »گازپروم« در سفر به ايران تفاهمنامه اي 
براي توسعه صنعت نفت ايران امضا كرد. تفاهمنامه اي كه 
روي كاغذ ماند و براي ايران آورده نداش��ت اما براي دولت 

احمدي نژاد دستاوردهاي بسياري داشت.

   تفاهمنامه هاي تكراري با گازپروم
ه��ادي موس��وي، كارش��ناس ان��رژي در گفت وگ��و با 
»اقتصاد آنالين« درباره تفاهمنامه »گازپروم« مي گويد: 
»تفاهمنامه اي كه در دولت رييسي امضا شده دقيقا مشابه 
همان تفاهمنامه اي است كه در دولت هاي احمدي نژاد و 
روحاني امضا شد. اتفاق تازه اي در اين باره رخ نداده است. 
پس از برجام در دولت روحاني، »گازپروم« طرح فني و مالي 
پيشنهادي را ارايه كرد. اين طرح در كميته مخازن مطرح 
شد. آن زمان چندين شركت  خارجي و ايران براي توسعه 
ميادين نفت و گاز ايران طرح ارايه داده بودند كه همگي در 
كميته مخازن بررسي شد. شركت هايي همانند »ENI«  و 
»SHELL« و... اعالم آمادگي كرده بودند. پس از بررسي، 
طرح هاي »SHELL« و شركت ايراني »غدير« پذيرفته 
شدند و طرح شركت »گازپروم« در كميته مخازن آخرين 

رتبه را به خود اختصاص داد.«

   »گازپروم« 
به دنبال توسعه صنعت نفت ايران نيست

اين كارشناس انرژي با اشاره به اينكه روسيه به دنبال توسعه 
صنعت نفت ايران نيست، يادآور مي شود: »پس از امضاي 
تفاهمنامه 40 ميليارد دالري با »گازپروم«، اين شركت 
به دنبال تهيه دوباره طرح هاي فني و مالي است. باتوجه به 
اينكه اين طرح ها در دهه گذشته تهيه شده و ميادين گاز 
و نفت ايران دچار تغييرات نشده؛ تهيه دوباره طرح ها اما و 
اگرهاي بسياري دارد. يك سال براي تهيه دوباره و بررسي 
و تاييد طرح ها در كميته مخازن زمان نياز است. به اعتقاد 
من اين كار »گازپروم« معطل كردن ايران به صورت تعمدي 
است. مساله ديگر بحث تحريم هاي ايران و روسيه است. 
براي اجراي پروژه نياز به سرمايه گذاري و در نتيجه انتقال 
پول اس��ت. از آنجاييكه بانك هاي ايران و روسيه تحريم 
هس��تند، انجام اين كار بسيار دشوار اس��ت. اين موضوع 
را نيز نبايد فراموش كنيم كه ام��وال و دارايي هاي خارج 

روسيه، توقيف است و به نظر نمي رسد، روس ها منابع مالي 
داخلي خود را صرف سرمايه گذاري و توسعه صنعت نفت 

ايران كنند.«

   توسعه نفت 
در گروي تضمين امنيت سرمايه گذاري

صنعت نفت ايران براي توس��عه نيازمند سرمايه گذاري 
250 ت��ا 300 ميليارد دالري اس��ت كه ب��ا فروش نفت 
نمي توانيم به آن دست يابيم. تنها راه حل توسعه ميادين 
نفتي تضمين امنيت سرمايه گذاري است. تفاهمنامه هاي 
تكراري دولت هاي ايراني با »گازپروم« سرانجامي براي 
صنعت نفت ايران ندارد. مساله اي كه كمتر به آن توجه 
شده، رقابت ديرينه روس��يه با ايران در حوزه نفت و گاز 
اس��ت. دولتمردان ايراني، روسيه را ش��ريك راهبردي 
در حوزه نف��ت معرفي مي كنند اين درحالي اس��ت كه 
روس��يه هميش��ه رقيب سرس��ختي براي ايران بوده و 
چشم اميد به روسيه براي توسعه ميادين نفت و گاز تنها 
يك فرصت سوزي براي ايران است. زمان آن رسيده كه 
دولت سيزدهم به س��ريال تكراري امضاي تفاهمنامه با 
»گازپروم« روسيه پايان دهد و برنامه ريزي و طرح هاي 

كارشناسي براي توسعه صنعت نفت ايران ارائه دهد.

   سرمايه گذاري ۴.۵ ميليارد دالري پيمانكاران و 
سرمايه گذاران روس در هفت ميدان نفتي ايران

وزير نفت گفت: تاكنون سرمايه گذاران و شركت هاي روس 
قرارداد هفت ميدان نفت��ي و گازي را با ايران به ارزش 4.5 
ميلي��ارد دالر نهايي كرده اند كه بعضي از پروژه ها تاكنون 
هفت تا 35 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند. جواد اوجي 
در نشست هماهنگي با نمايندگان كارگروه هاي مختلف 
طرف ايراني كميسيون مشترك اقتصادي ايران و روسيه 

براي بررسي اسناد تدوين شده به  منظور مذاكره و امضاي 
س��ند نهايي همكاري هاي تهران - مسكو با بيان اينكه 
تاكنون در ش��انزدهمين كميسيون مشترك همكاري 
اقتصادي ايران و روسيه همه دستگاه هاي اجرايي به  نحو 
شايسته اي پاي كار بودند، گفت: بزودي با جمع بندي هاي 
انجام شده اسناد كلي توافق ها بين دو كشور امضا خواهد 
شد. او با تأكيد بر اينكه هيچ زماني در تاريخ اينقدر روابط 
ايران و روسيه به هم نزديك نبوده است، گفت: بايد همه 
ما از اين فرصت طاليي در حوزه هاي انرژي، حمل ونقل، 
اقتصادي، صنعت، بهداشت و درمان، بانكي و ... استفاده 
كنيم. در اين ميان همكاري دو كشور در زمينه بانكي از 
همه مهم تر به نظر مي رسد. وزير نفت با اشاره تحريم هاي 
احتمالي روسيه در ماه ژانويه از سوي امريكا و اتحاديه اروپا 
گفت: سال هاس��ت كه ايران با چنين تحريم هايي روبرو 
اس��ت. بنابراين فرصت خوبي اس��ت تا بتوانيم تحريم ها 
را با كمك دو كش��ور بالاثر كنيم. اوجي ضمن تش��كر از 
همكاري هاي انجام شده در زمينه برگزاري كميسيون 
مش��ترك همكارهاي اقتصادي و ايران روسيه از سوي 
سفارتخانه ايران در روسيه گفت: بي شك بعضي از مسائل 
مطرح ش��ده در مذاكرات اقتصادي ميان ايران و روسيه 
براي اجرايي ش��دن به حمايت مجلس شوراي اسالمي 
نياز دارد كه اميدواريم اين مهم نيز انجام ش��ود. او گفت: 
تاكنون سرمايه گذاران و شركت هاي روس قرارداد هفت 
ميدان نفت و گاز را با ايران به ارزش 4.5 ميليارد دالر نهايي 
كرده اند و بعضي از پروژه ها هفت تا 35 درصد پيش��رفت 

فيزيكي داشته است.

   همكاري ه�اي دوجانب�ه اي�ران و روس�يه 
تحريم هاي بين المللي را بي اثر مي كند

وزير نف��ت همچنين در جمع خبرنگاران با اش��اره به 

ظرفيت هاي دو كش��ور ايران و روس��يه در حوزه هاي 
مختلف و تحريم بودن هر دو كش��ور گفت: گسترش 
همكاري هاي دوجانب��ه ايران و روس��يه تحريم هاي 
بين المللي را بي اثر خواهد كرد. اوجي با اشاره به برگزاري 
پيش جلس��ه هماهنگي با نماين��دگان كارگروه هاي 
مختلف طرف ايراني كميس��يون مشترك اقتصادي 
ايران و روسيه براي بررسي اسناد تدوين شده به منظور 
مذاكره و امضاي سند نهايي همكاري هاي تهران-مسكو 
گفت: در چند ماه گذشته در قالب كارگروه هاي مختلف 
بحث هاي مربوط به ح��وزه بانكي، انرژي، حمل ونقل، 
بهداش��ت، اقتصادي و ... با وزارتخانه ها و دستگاه هاي 
ذي رب��ط در محل وزارت نفت پيگيري ش��ده اس��ت، 
هم زمان با اين نشست ها مس��ووالن و مقام هاي روس 
با س��فر به ايران براي ارتباط بيشتر نشست هايي را با 
مسووالن ايراني داشته اند كه در اين زمينه سفارت ايران 
در روسيه كمك شاياني به وزارت نفت داشته است. او با 
تأكيد بر اينكه همه توافق هاي انجام شده و مورد بحث 
و تبادل  نظر ما در ش��انزدهمين كميسيون مشترك 
اقتصادي ايران و روسيه در واقع همان محورهاي مورد 
توافق روساي جمهور دو كش��ور است، گفت: در هيچ 
بره هاي از تاريخ، روابط ايران و روس��يه به اين نزديكي 
نب��وده، از اين رو هم اكنون فرصت بس��يار خوبي براي 
همكاري با اين كشور فراهم ش��ده است. وزير نفت به 
ظرفيت ه��اي ايران و روس��يه در حوزه هاي مختلف و 
تحريم بودن دو كش��ور اش��اره كرد و گفت: دو كشور 
مي توانند با همكاري يكديگر تحريم هاي بين المللي 
را بي اثر كنند و فردا در شانزدهمين نشست كميسيون 
مشترك اقتصادي دو كشور توافق ها و تصميم هاي دو 
طرف نهايي و امضا خواهد شد. ضمن آنكه توافق نامه اي 

كلي نيز بين دو كشور امضا مي شود.

خبر
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پيش نويس سند ريال ديجيتال 
بانك مركزي منتشر شد

پيش نويس س��ند ري��ال ديجيتال به منظ��ور تنوير 
افكار عمومي و تبيين سياست هاي بانك مركزي در 
حوزه پول ديجيتال منتش��ر شد. »پيش نويس سند 
ريال ديجيتال« از سوي بانك مركزي به طور رسمي 
منتشر شد و جهت دريافت نقطه نظرات متخصصان و 
كارشناسان در دسترس قرار گرفت. الزم به ذكر است، 
اولين انتشار رسمي ريال ديجيتال توسط هيات نظارت 
بر اندوخته اسكناس و در راستاي اجراي مصوبه شوراي 
پول و اعتبار در شهريور امسال صورت گرفت. پس از 
انتشار اوليه به صورت محدود، ريال ديجيتال منتشر 
شده از طريق دو بانك عامل و با جامعه كاربري كنترل 
شده مورد بهره برداري پيش آزمايشي قرار گرفته و در 
حال حاضر نيز روند بررسي هاي تكميلي جهت شروع 
دوره آزمايشي ادامه دارد. همچنين بر اساس تمهيدات 
انديشيده شده به زودي با پيوستن بانك سوم به اين 
پروژه، دوره اجراي پيش آزمايشي خاتمه يافته و با آغاز 
مرحله اجراي آزمايشي، دامنه استفاده، تعداد كاربران و 
مبلغ تخصيص يافته به اين طرح نيز گسترش مي يابد. 
براين اساس، ورود كليه بانك هاي عامل به اين پروژه تا 
پايان دوره آزمايشي از ديگر اهداف برنامه ريزي شده 
در اجراي آن است. بانك مركزي درنظر دارد همزمان 
با اجراي دوره هاي پيش آزمايشي و آزمايشي، ضمن 
اخذ نظرات و پيشنهادات كارشناسان و خبرگان پولي 
و بانكي، امكان دسترسي عموم مردم به ريال ديجيتال 

را به صورت تدريجي فراهم كند.
بانك مركزي اواس��ط س��ال گذش��ته اعالم كرد كه 
مي خواهد رمز ارز ملي بر پاي��ه ريال راه اندازي كند تا 
با انتشار رمز ريال، افراد اسكناس ريال خود را تحويل 
بانك مركزي  دهن��د و رمز ريال تحويل بگيرند. البته 
رمزريال قابل اس��تفاده براي سرمايه گذاري نيست و 

صرفا جايگزين اسكناس خواهد شد.
در اين زمينه، اولين انتش��ار رس��مي ريال ديجيتال 
توسط هيات نظارت بر اندوخته اسكناس و در راستاي 
اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار در شهريور امسال 
انجام شد كه در آن زمان، رمز ريال با رقم يك ميليارد 
توم��ان به تعداد محدودي از اف��راد در دو بانك ملي و 

ملت اجرايي شد.
عالوه بر اين، قرار اس��ت تا به زودي با پيوس��تن بانك 
س��وم به اين پروژه، دوره اجراي پيش آزمايشي تمام 
شده و با آغاز مرحله اجراي آزمايشي، دامنه استفاده، 
تعداد كاربران و مبلغ تخصيص يافته به اين طرح نيز 

افزايش يابد.
اكنون، بانك مركزي پيش نويس سند ريال ديجيتال 
را منتشر كرده كه يكي از نكات مهم در اين سند، هدف 
بانك مركزي از انتشار اين پول ديجيتال است و در اين 
سند، مهم ترين هدف بانك مركزي، گسترش اقتصاد 
ديجيتال و پاسخ به نيازها در حوزه پرداخت در اقتصاد 

ديجيتال اعالم شده است.

بازار  در مسير تحول؟!
 اقداماتي همچون پرداخت مطالب��ات اوره ها، اصالح 
نرخ خوراك متانولي ها، كاهش ماليات معامالت سهام 
كه اخيرا مطرح ش��ده، برنامه جه��ت عدم قطعي برق 
و گاز براي صنايع بورس��ي و... در گروي اليحه بودجه 
ساالنه پيشنهادي دولت اس��ت. به نظر مي رسد بازار 
سرمايه روند متعادلي داشته باشد و شاهد قرمز رنگي 
تمام نمادها نباش��يم و در اين بين با توجه به عملكرد 
مناسب فصلي پااليشي ها مي توان نسبت به رشد آنها 
اميدوار بود. در نهايت با وجود ريسك هاي سيستماتيك 
نام برده فعلي نمي ت��وان انتظار افزايش ناگهاني ارزش 
معامالت و دماسنج بورس را داشت و بايد منتظر كاهش 
ريسك هاي سيستماتيك بازار جهت ورود پول هوشمند 

به بورس باشيم.

شرط هاي صادرات صنعتي
 س��مت مطرح كردن برندهايي حرك��ت كنيم كه در 
نهايت به نفع صادرات صنعتي كش��ور تمام شود. بايد 
در نظر داشت كه براي حضور در چنين عرصه هايي با 
دومين اقتصاد قدرتمند جهان يعني چين رقابت كنيم 
و چنين موضوعي قطعا نياز به يك برنامه ريزي جدي 
دارد. امسال، سال حمايت از اقتصاد دانش بنيان است و 
دولت نيز تالش كرده حمايت هاي خود از اين بخش را 
گسترش دهد، اما بايد ديد در نهايت اين حمايت ها به چه 
نتيجه ملموسي براي اقتصاد ما منجر خواهد شد. ما در 
بازار عراق مزيت نسبي همسايگي را داريم كه حمل و نقل 
كاالهاي صنعتي سنگين را براي ما آسان تر از ديگر رقبا 
مي كند. از اين رو اگر با يك نگاه ملي و يك اجماع ميان 
فعاالن اقتصادي و دولت فعاليت كنيم، امكان دستيابي 

به اين اهداف وجود خواهد داشت.

بازي روسيه با كارت 
انرژي ايران 

حتي اگر هدف راهبردي ايران مراوده با شرق است، نبايد 
اين موضوع اعالم عمومي شود. اما دولت سيزدهم رسما 
اعالم كرد، خواستار گسترش مناسبات با شرق است . 
طبيعي اس��ت كه اين روند باعث مي شود تا انحصار در 
روابط ايران با روسيه يا چين و... شكل بگيرد و روس ها با 

كارت گاز ايران بازي كنند.
 5( راهكاري كه به دولت پيش��نهاد مي شود آن است 
كه تفاهم ياد ش��ده با روسيه را در وضعيت يك قرارداد 
درآورند. در مرحله بعدي ايران بايد تالش كند تا با ساير 
بازيگران بازار انرژي در بلوك مقابل نيز وارد گفت وگو 
)ولو به صورت ظاهري( شود. ايران حتي اگر قصد دارد، 
راهبرد گردش به شرق را داشته باشد بايد به گونه اي بازي 
كند كه روس ها خيالشان از بازار ايران راحت نشود. نبايد 
به گونه اي تصميم گرفت كه طرف مقابل تصور كند بازار 

انرژي ايران را انحصارا در اختيار گرفته است.

قيمتدالروسكهخيزبرداشت
سيگنال دبي به بازار ارز تهران

بازار ارز و سكه ديروزدوشنبه 9 آبان ماه آرايش صعودي 
به خود گرفت. قيمت دالر در بازار هرات دوشنبه 9 آبان 
ماه با گپ مثبت باز شد. اسكناس امريكايي در بازار ياد 
ش��ده صبح ديروز 70 تومان از قيمت بس��ته شده روز 

گذشته باالتر بود و با 32 هزار و ۶40 تومان معامله شد.
قيمت دالر در بازار فوق در نيمه ظهر روز گذشته دوباره 
رشد كرد و به 32 هزار و ۶80 تومان رسيد كه در مقايسه 

با روز قبل ۱۱0 تومان افزايش را نشان مي دهد.
در سليمانيه هم نرخ دالر سرنوش��تي مشابه هرات را 
سپري كرد. قيمت دالر س��ليمانيه ديروز با 32 هزار و 
200 تومان راهي بازار ش��د و در نيمه روز به 32 هزار و 
400 تومان رسيد. قيمت دالر سليمانيه ديروزتقريبا 

250 تومان باالتر از نرخ روز قبل معامله شد. 
از س��وي ديگر نرخ حواله درهم به سمت مرز 9 هزار و 
200 تومان حركت كرد. قيم��ت درهم ديروز 9 هزار و 
۱70 تومان بود. نرخ برابري درهم به دالر از قله تاريخي 
دالر باالتر رفت و ركورد جديد را ثبت كرد.نرخ برابري 

درهم به دالر 33 هزار و ۶8۱ تومان بود.

  فش�ار خريداران به بازار دالر / دالر ركورد 
جديد مي زند؟ 

معامله گران معتقدند كانال شكني دالر شب گذشته 
موجب شد هيجان خريداران در بازار ديروز بيشتر شود .

بازار ارز تهران هم ديروز تحت تاثير عوامل ياد شده قرار 
گرفت و فش��ار خريداران به بازار زياد شد. نرخ دالر در 
تهران ديروز وارد كانال 33 هزار تومان شد و تا 33 هزار و 
۱50 تومان باال رفت. البته عده اي از معامله گران مدعي 
بودند كه نرخ دالر به س��طح 33 هزارو 300 تومان هم 

رسيده است.
عده اي از معامله گران مي گفتند در صورتي كه بازارساز 
با قدرت نرخ ارز را كنترل نكند ممكن است دالر به قله 
جديد صعود كند. قيمت دالر دوشنبه ۱۱ مهر ماه ۱40۱ 
به قله تاريخي خود رسيد و تا محدوده 33 هزار و 500 

تومان پيشروي كرده بود.

  افزايش قيمت طالي 18 عي�ار / اونس طال 
نزولي شد 

قيمت اونس طال نسبت به روز گذشته 7 دالر كاهش را 
ثبت كرد و در محدوده ۱۶38 دالر معامله شد.در بازار 
داخل��ي ايران هم قيمت طال ۱8 عيار دي��روز 5 هزار و 
500 تومان رشد كرد. اين فلز گران بهاي داخلي ديروز 
در محدوده ۱ ميلي��ون و 357 ه��زار و 500 تومان به 

فروش رسيد.
 دالر در تجارت آسيا به طور كلي باالتر رفت، به ويژه در 
برابر ين ژاپن، بيش از 0.5 درصد افزايش داشت و به باالي 

سطح ۱48 ين رسيد.
ين آخرين بار ۱48.08 در برابر دالر معامله شد كه تحت 
فشار تصميم بانك مركزي ژاپن )BOJ( براي نگه داشتن 

نرخ هاي بهره فوق العاده پايين بود.
پوند و يورو هر كدام حدود 0.۱ درصد در برابر دالر كاهش 
يافتند كه پس از كاهش اميدها به تغيير رويكرد فدرال 

رزرو، بخشي از ضررهاي هفته گذشته جبران شد.
كارول كن��گ، استراتژيس��ت ارزي در بان��ك 
مشترك المنافع استراليا مي گويد: بازارها به نوعي انتظار 
چرخش فدرال رزرو روي سياست هاي پولي را داشتند اما 
من فكر مي كنم با توجه به انعطاف پذيري اقتصاد و به ويژه 

ميزان تورم باال، اين مورد خيلي زود است.
داده ه��اي روز جمع��ه نش��ان داد ك��ه هزينه ه��اي 
مصرف كننده اياالت متحده در ماه سپتامبر بيش از حد 
انتظار افزايش يافته است، در حالي كه فشارهاي تورمي 

اساسي همچنان تحت حباب هستند.
انتظار مي رود كه فدرال رزرو پس از پايان جلسه تعيين 
 )bp( سياست اين هفته در روز چهارشنبه، 75 واحد پايه

ديگر افزايش نرخ بهره را ارايه دهد.
اگرچه استرلينگ در مسير رشد ماهانه نزديك به چهار 
درصد است اما آخرين بار 0.۱2 درصد كاهش يافت و به 
۱.۱۶00 دالر رسيد، استرلينگ پس از برنامه اقتصادي 
نخست وزير س��ابق بريتانيا، ليز تراس كه ماه گذشته 
آشفتگي بازار را برانگيخت، بهبودي قوي را رقم زده است.

سرمايه گذاران از زمان انتصاب نخست وزير جديد، ريشي 
سوناك كه متعهد شده است كشور را از يك بحران عميق 

اقتصادي خارج كند، كمك دريافت كرده اند.
كنگ گفت: »استرلينگ واقعًا طي چند هفته گذشته 
كمي بهبود يافته و من فكر مي كنم كه بسياري از اين 
موارد واقعاً بازتابي از آشفتگي بازار قبلي و كاهش ابهامات 

سياست هاي بريتانياست.«
يورو آخرين ب��ار 0.99535 در برابر دالر بود به همين 
ترتيب به س��مت افزايش ماهانه بيش از يك درصدي 
پيش رفت ك��ه اولين بار از ماه مه چني��ن رويكردي را 

شاهد بوديم.
كنگ گفت: »يورو نيز از كاهش شديد اخير قيمت گاز 
سود كرده است، اگرچه من شك دارم كه اين روند ادامه 
يابد.« پيش از تصميم بانك مركزي در هفته جاري، دالر 
اس��تراليا 0.09 درصد افزايش يافت و به 0.۶4۱7 دالر 
 )RBA( رسيد. انتظار مي رود كه بانك مركزي استراليا
در نشست سه شنبه خود، نرخ بهره را 25 واحد افزايش 
دهد هنگامي كه تورم در سه ماهه گذشته به باالترين 

حد خود در 32 سال گذشته رسيده است.
كيوي با 0.۱ درصد افزايش به 0.582۱5 دالر رسيد اما 
در مسير رشد ماهانه بيش از سه درصدي قرار داشت كه 

دو ماه متوالي زيان را معكوس كرد.
شاخص دالر امريكا در برابر سبدي از ارزها، روي ۱۱0.8۱ 
ثابت ش��د و از پايين ترين سطح يك ماهه ۱09.53 در 

هفته گذشته فاصله گرفت.. 

  شوك دالر به قيمت سكه 
بازار سكه با شوك افزايش قيمت دالر آرايش صعودي 
به خود گرفت و مرز ۱5 ميليون و 200 هزار تومان رسيد 
. معامله گران معتقد بودند در صورتي كه فلز زرد رنگ 
داخلي مرز مذكور را حفظ كند اين احتمال وجود دارد 
كه بازار سكه با تقاضاي جديد همراه شود و سكه به سمت 

۱5 ميليون و 500 هزار تومان هم حركت كند .

جواداوجيبرايتعيينتكليفتفاهمنامه۴۰ميليارديراهيروسيهشد

هفتدليلپيروزي»لوال«درانتخاباتبرزيل

تفاهمنامهگازپرومبهسرانجامميرسد؟

 از نخريدن واكسن كرونا تا  ديكتاتوري نظاميان 
لوئيز ايناسيو لوال دا س��يلوا معروف به »لوال« در دور 
دوم انتخابات رياست جمهوري برزيل موفق شد تا به 
عنوان نامزد چپگرا با اختالف كمتر از 2 درصد آرا، ژايير 
بولسونارو، رييس جمهوري فعلي و رهبر راست افراطي 

را شكست دهد. 
نتايج ش��مارش آراي انتخابات روز 30 اكتبر )8 آبان( 
حكايت از رقابت شانه به شانه لوال و بولسونارو داشت، اما 
در سه ساعت پاياني آراي لوال پيشي گرفت تا حاميان 
بولس��ونارو در پايتخت برزيل زانو بزنند و براي رخداد 
يك معجزه انتخاباتي دعا كنند. اما ديگر دير شده بود و 
در نهايت نامزد محبوب چپ ها با اختالف رايي كه به 
2 درصد هم نرسيد، كمي بيش از نيمي از آرا را به خود 

اختصاص داد و پيروز شد.
حاميان لوال از خوشحالي در سراسر كشور فرياد شادي 
سر دادند و در سائوپائولو موجي از پرچم هاي قرمز به راه 
افتاد. بطري ها و قوطي هاي آبجو يكي پس از ديگري 
به ش��كرانه اين پيروز باز شدند و آسمان شهر صحنه 

آتش بازي چپ هاي خوشحال شد. 
بدين ترتيب، لوال كه از س��ال 2003 تا 20۱۱ سكان 
اداره برزيل را در اختيار داش��ت، پس از ۱۱ س��ال بار 
ديگر رييس جمهوري منتخب مردم شد. اما او چگونه 

توانست بر رقيب راستگراي خود غلبه كند؟ 

   ۱- ترس از ديكتاتوري نظاميان
در حال��ي كه بس��ياري از برزيلي ها ل��وال را به خاطر 
فس��ادي ك��ه در دو دولت قبلي او افش��ا ش��د هنوز 
نبخشيده اند، اما ترس��ي فراگير در ميان مردم وجود 
داشت كه بولسونارو، از فرماندهان سابق ارتش، كشور 
را به س��مت ديكتاتوري مي برد. بولس��ونارو در دوره 
رياست جمهوري خود، اعضاي نيروهاي مسلح برزيل 
را به سمت هاي كليدي دولتي منصوب كرد. اين اقدام 
او به استراتژي كارزار انتخاباتي لوال كمك كرد با شعار 
دفاع از نهادهاي دموكراتيك نگاه هاي نگران برزيلي ها 

را به خود جلب كند.
   2- اهمال كاري در خريد واكسن كرونا

بولس��ونارو در مديريت همه گيري وي��روس كرونا و 
بيماري كوويد۱9 كه با تعلل در خريد واكسن، تمسخر 
علني واكسيناسيون و اعمال محدوديت هاي اجتماعي 
همراه بود، مقصر اصلي كش��ته شدن نزديك به 700 
هزار برزيلي شناخته مي شود. عدم همدلي او با قربانيان 
بيماري كوويد۱9و مخالفت با قرنطينه هاي اعمال شده 
از سوي برخي فرمانداران، وجهه او را در سطح داخلي و 

بين المللي تخريب كرد.

   3- ائتالف فراگير لوال
لوال همانطور كه در دو پيروزي قبلي خود در انتخابات 
انجام داده بود، پايگاه راي خود را گسترش داد و با عبور 
از حلقه احزاب چپ به سمت جلب ميانه روها و حتي 
برخي احزاب راستگرا حركت كرد. او معاون خود يعني 
جرالدو آلكمين را از ميان رهبران راست ميانه برگزيد. 
آقاي آلكمين شخصي بود كه در انتخابات سال 200۶ 
از لوال شكست خورده بود. همچنين فرناندو هنريكه 
كاردوسو، رييس جمهوري سابق و از رهبران چپ ميانه 

نيز به حمايت از لوال پرداخت.

   ۴- نوستالژي كاهش فقر
راي منطقه شمال شرقي برزيل كه متشكل از 9 ايالت 
فقير و داراي تنوع نژادي است، نقش مهمي در پيروزي 
لوال داشت. راي دهندگان اين مناطق خاطرات خوبي 
از دوران رياست جمهوري او داشتند، به ويژه اينكه فقر 
را به ش��دت كاهش داد و با اجراي برنامه هاي حمايت 
و تامين اجتماعي دسترس��ي آنها را به مراقبت هاي 
بهداشتي و آموزشي بهبود بخشيد. آنها اميدوارند كه 
پس از تحمل تبعات اقتصادي و اجتماعي همه گيري 
كرونا باز هم با مديريت لوال شاهد روزهاي خوبي باشند.

   ۵- اثر جفرسون
رابطه نزديك بولس��ونارو با روبرتو جفرسون، نماينده 
سابق كنگره كه يكشنبه گذشته، هنگامي كه ماموران 
پليس براي دستگيري او آمدند به سمت آنها شليك 
كرد و نارنجك پرتاب كرد، موجب ريزش بخش��ي از 

آراي رييس جمهوري فعلي برزيل شد. آقاي جفرسون 
افزون بر اينكه متهم به رهبري يك گروه شبه نظامي 
ضد دموكراسي است، اخيرا يك عضو زن دادگاه عالي 
اين كشور را به صورت آنالين تهديد كرده بود. هر چند 
بولسونارو به سرعت آقاي جفرس��ون را »گانگستر« 
خطاب كرد و از او تبري جست ولي رفتارهاي دوست 

قديمي او تاثيرش را بر شكست انتخاباتي او گذاشت.

   6- توانايي سازش
لوال پس از اداي س��وگند در سال آينده ميالدي، بايد 
با كنگره اي كه تحت سلطه احزاب محافظه كار است، 
همكاري كند. حزب ليبرال بولس��ونارو 99 كرس��ي  
معادل يك پنجم آنه��ا را در اختيار خواهد داش��ت. 
اي��ن فرضيه مطرح اس��ت كه بس��ياري از برزيلي ها 
پ��س از نمايش قدرتمن��د جناح راس��ت در دور اول 
انتخابات، به اين نتيجه رس��يده اند كه كش��ور براي 
ايجاد يك اكثري��ت كارآمد در كنگ��ره نيازمند يك 
رييس جمهوري آشتي جو است. لوال از نخستين باري 
كه رييس جمهوري برزيل ش��د، توانايي خود را براي 

مذاكره و ايجاد ائتالف نشان داده است.

   7- همسويي با مسيحيان انجيلي 
يك س��وم جمعيت برزيل يعني بيش از ۶5 ميليون 
نفر آنها مس��يحي انجيلي هس��تند. در دور نخست 
انتخابات، نزديك به 70 درصد آنها به بولسونارو راي 
دادند. اما لوال روزهاي پاياني تبليغات خود را در دور 
دوم انتخابات، صرف تبلي��غ ميان انجيلي ها كرد. او 
نامه اي به مس��يحيان نوش��ت و با افشاي دروغ هاي 
مطرح شده از سوي بولس��ونارو عليه خود، قول داد 
كه هرگز آزادي مذهبي را در برزيل محدود نكند. او 
همچنين اعالم كرد كه موضوع به رسميت شناختن 
حق س��قط جنين براي زنان در اختيار كنگره است 
و او دخالت��ي در روند قانون گذاري نخواهد كرد. لوال 
در عين حال، از ترنس هراس��ي و دگرباش ستيزي 

بولسونارو تلويحا انتقاد كرد.



چند روزي مي ش��ود كه شاخص كل بازار سرمايه وارد 
كانال 1.2 ميليوني شده و همين موضوع بي اعتمادي 
بيشتر س��هامداران نس��بت به بدنه بازار سرمايه شده 
است. بي اعتمادي نس��بت به هر بازاري باعث مي شود 
كه سرمايه گذاران سرمايه خود را خارج و وارد بازارهاي 
موازي كنند به طور كلي مهم ترين عامل ريزش هر بازار 
سرمايه گذاري را مي توان را بي اعتمادي دانست. به نوعي 
مهم ترين مولفه سرمايه گذاري اعتماد است و در نبود 
اعتماد س��رمايه گذاري به درستي انجام نمي شود و به 
نوعي مشكل ساز مي شود. چند روز مي شود كه شاخص 
كل بورس و ش��اخص هم وزن روندي عك��س دارند و 
همين موضوع باعث مي ش��ود س��هامداران نسبت به 
بورس اعتمادي نداشته باشند. چراكه مي گويند شاخص 
نمادهاي خرد بازار كه دارندگان آنها مردم عادي است 
نزولي و شاخص كل كه نمانگر وضعيت بازار سرمايه و 
سهام سنگين بازار؛ مثبت است. پس تنها سهامداران 

عمده در بازار سود مي كنند و سهامداران خرد زيان.
اين تفكر برخي از سهامداران باعث شده كه سرمايه خود 
را از بازار سهام خارج و وارد سايربازارهاي موازي كه اين 
شديدا به زيان بازار سرمايه است. براي نمونه روز شنبه 
سنگين ترين خروج نقدينگي را از صندوق ها را داشتيم و 
برهمين اساس شنبه اين اتفاق رخ نداد و عالوه بر خروج 
پول سنگين از بازار سهام، پول زيادي هم از صندوق هاي 
سرمايه گذاري با درآمد ثابت خارج شد كه رقم آن بيش 
از 400 ميليارد تومان بود. چنين اتفاقاتي نشان مي دهد 
نقدينگي جايي به غير از بازار سرمايه را انتخاب كرده و 
پول ها در حال رفتن به بازارهاي موازي هستند؛ جايي 
كه شايد بتواند زيان هاي سنگين بازار سهام طي دو سال 
اخير را جبران كند. ديروز دوشنبه 9 آبان ماه شاخص 
كل بازار س��رمايه با رش��د 15 هزار و 368 واحدي در 
محدوده يك ميلي��ون و 269 هزار واحدي قرار گرفت. 
همچنين شاخص هم وزن نيز با رشد بيش از چهار هزار 
واحدي در سطح 360 هزار واحدي ايستاد. اما در مقابل 
ارزش معامالت بازار سرمايه به دو هزار و 336 ميليارد 
تومان رسيد و 49 ميليارد تومان خروج پول حقيقي از 
بازار س��رمايه ثبت شد. در ميان صنايع نيز گروه مواد و 
محصوالت شيميايي با 48 ميليارد تومان بيشترين ورود 
و گروه بيمه و صندوق بازنشستگي با 28 ميليارد تومان 
بيشترين خروج پول حقيقي را به نام خود زدند.  درست 
اس��ت ديروز حدودا 508 نماد مثبت در بازار س��رمايه 
داشتيم اما قيمت پاياني اغلب سهام موجود در بازار سهام 
منفي بود و اين يك س��يگنال منفي براي بازار سرمايه 
اس��ت و به نوعي اعتماد س��هامداران را در كوتاه مدت 
كاهش مي دهد.  هنوز هم اعتمادي نسبت به معامالت 
و ورود نقدينگ��ي در بازار س��رمايه وج��ود دارد و اين 
وضعيت شاخص و اجرايي شدن مصوبه هاي جديد در 
بازار وجود ندارد اما مسووالن بورسي كشور اصرار دارند 

كه با عملكردهاي تكراري و سوخته اعتماد سهامداران 
را جلب كنند. براي نمونه سال گذشته نيز وزارت اقتصاد 
مصوب��ه حمايتي از بازار س��هام را رونمايي كرد اما اين 
مصوبه تا چه اندازه روي بازار تاثير داش��ت و توانس��ت 
چه كاري براي سهامداران انجام دهد؟ اين مصوبه چه 
كارايي براي بازار س��رمايه خواهد داشت خب با بيمه 
كردن سهام يا كاهش ساعات معامالت فرابورس اعتماد 
سهامداران جلب مي شود؟ سال 99 نيز صحبت هايي 
درخصوص بيمه كردن پرتفوي س��هامداران ش��د اما 
اين موضوع به كجا رسيد آيا اعتماد سهامداران جلب 
ش��د يا بي اعتمادي در بازار گسترش يافت؟ بخشي از 
مصوبه ها و حمايت هاي پيشنهاد و اجرايي شده در بازار 
سرمايه پيش از اين هم اجرايي يا پيشنهاد شده اند اما 
با توجه به شرايط بازار كارايي نداشته  اند يعني به جاي 
اعتمادسازي، نقش اعتمادزدايي را داشته اند. سازمان 
بورس و مسووالن اقتصادي كشور اول بايد به فكر افزايش 
اعتماد سهامداران نسبت به بورس باشند و پس از آن هر 
روز مصوبه و بسته حمايتي از بازار بدهند. در حال حاضر 
مهم ترين وظيفه س��ازمان بورس بايد اعتمادسازي و 

افزايش اعتماد سهامداران نسبت به بورس باشد. 

   تاثير اعتماد در بازارهاي مالي 
در مقاله اي درخصوص اعتمادس��ازي آمده است كه از 
عناصر مهم بازار سرمايه، سرمايه گذاران هستند. هدف 
نهايي هر س��رمايه گذار از به جريان انداختن سرمايه 
خود، كسب حداكثر س��ود و بازدهي از آن است. براي 
اينكه سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در دارايي هاي 
مالي ترغيب ش��وند، بايد بازدهي اين دارايي ها از ساير 
گزينه ها بيشتر باشد.  توسعه كيفي و كمي بازار سرمايه 
در دو دهه اخير، رواج انتشار اوراق مشاركت و ابزار هاي 

مالي اسالمي به عنوان يكي از منابع اصلي تامين مالي، 
تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي الزم االجرا 
براي واحدهاي اقتصادي و ديگ��ر اقدامات اصالحي و 
قانوني توانسته اند بورس را به عنوان گزينه اي پر رنگ 
براي سرمايه گذاران مطرح كنند. به طوري كه بر اساس 
آخرين آمارهاي اعالم ش��ده بيش از ده ميليون ايراني 
داراي كد س��هامداري بوده و در بخشي از منابع خود را 
در اين بازار سرمايه گذاري كرده اند.  بنابراين با توجه به 
اهميت موضوع هدف مقاله بررس��ي اثر پايداري مالي 
بر مكانيزم هاي انتقال سياست پولي است. همبستگي 
بين اعتماد س��رمايه گذاران در بازارها رشد پول و رشد 
اقتصاد كالن بدون نفت همراه همبستگي با نوسانات آنها 
مورد تحليل است. پژوهش هاي كاربردي در بازارهاي 
توسعه يافته نشان مي دهند كه با تغيير متغيرهاي كالن 
اقتصادي قيمت سهام نيز تغيير خواهد كرد. درنتيجه 
انتظار مي رود كه بين قيمت سهام و متغيرهاي كالن 
اقتصادي ارتباط قوي وجود داش��ته باش��د.  شاخص 
قيمت س��هام مهم ترين عامل موث��ر بر تصميم گيري 
سرمايه گذاران در بورس و خريد سهام است. از اين رو 
بايد از عوامل موثر بر قيمت سهام آگاهي داشته باشيم. 
فرآيند انتقال سياس��ت پولي از بازار دارايي ها شروع 
مي شود. چرا كه هزينه هاي اطالعاتي و مبادالتي براي 
اغل��ب دارايي ها از هزينه هاي تغيي��ر توليد يا تعديل 
مصرف يا سرمايه گذاري كاالهاي با دوام كمتر است. 
به ويژه هنگامي كه عدم قطعيت درباره دايمي بودن يا 
موقتي بودن سياست ها وجود دارد. بازار دارايي ها بسيار 
سريع جواب مي دهد. بنابراين قيمت دارايي ها نقش 

مهمي را در مكانيزم انتقال پولي ايفا مي كند. 
با به كارگيري تخمينگر MGARCH. اين پژوهش 
روابط موجود ميان نس��بت اعتماد سرمايه گذاران، 

رش��د پول واقعي و فعاليت اقتصادي بدون صادرات 
نفت خام و نوس��انات آنها را نشان مي دهد. استفاده 
از اين تخمينگر، تخمي��ن درون زا عدم قطعيت ها و 
حصول معيارهاي كامال هماهنگ با همديگر را ممكن 
مي كند. شاخصPEGنسبت قيمت به درآمد به رشد 
عايدي ها كه يك شاخص بهتري نسبت به PE با در 
نظر گرفتن پتانسيل رشد شركت ها، حيات زيستي 
س��رمايه گذاران را بيش��تر منعكس مي كند؛ زيرا از 
چندين عامل توليد كننده درآمد مانند برند سرمايه 

انساني و انتظارات و موانع ورود استفاده مي كند. 
همچنين زماني كه ديده مي شود عضوي از هيات مديره 
و كارمندان ش��ركتي رانت هاي اطالعات��ي دارند و از 
ش��ما كه ماه ها براي كس��ب آگاهي تالش كرده ايد 
اطالعات شان بيشتر است احساس پايمال شدن حق 
مي كنيد چراكه شما تحقيق كرديد و اطالعات به دست 
آورده ايد در صورتي كه آن اشخاص با رانت اطالعات 
به دست آورده اند و اينگونه اتفاقات منجر به دل سرد 
شدن سرمايه گذاران خواهد شد و كارايي بازار سرمايه 
را كاهش خواهد داد. از طرف ديگر زماني كه بحران هاي 
اقتصادي به وقوع مي پيوندد دولت ها اقداماتي را صورت 
مي دهند همانطور كه در ساير نقاط دنيا نيز شاهد آن 
هستيم به عنوان مثال در اياالت متحده امريكا حجم 
نقدينگي بيش از 20 درصد در يك سال گذشته رشد 
كرده اس��ت منتهي اقتصاد اين كشور با تورم هاي دو 
رقمي دست و پنجه نرم نمي كند و پول آن نيز جهان روا 
و داراي ثبات است و ما به سادگي نمي توانيم با كسري 
بودجه جدي و تورم ه��اي دو رقمي به حمايت از بازار 
سرمايه بپردازيم و دولت ما در نهايت مي تواند با ساز و 
كارهايي مانند صندوق تثبيت و تخصيص منابع ناچيز 

در جهت بهبود بازار سرمايه قدم هايي بردارد.
بورس آينه اقتصاد ما است اما خيلي از داستان ها و اتفاقاتي 
كه در بورس شاهد آن هستيم مربوط به قوانين آن است 
و اين قوانين عاصي كننده است و همين قوانين عملكرد 
بورس را به ش��دت تضعيف مي كنند و فعاليت در آن را 
بسيار نگران كننده خواهد كرد. افزايش قيمت ها در سال 
گذشته منجر شد تا تمام سهم ها در صف خريد باشند و 
زماني كه سهامداران اين صف ها را مي ديدند به اين فكر 
فرو مي رفتند كه چرا وارد صف خريد نشوند در حالي كه 
اگر دامنه نوسان وجود نداشت صفي نيز ديده نمي شد و 
اطالعات و اخباري كه به طور لحظه اي منعكس مي شود 
بعد از گذشت يك روز انگيزه اي براي سهامدار نمي ماند 
كه س��همي را خريداري كند. اين سازو كارها منجر شد 
بورس ما با ش��دت عجيب و غريبي رشد كند و با شدت 
عجيب و غريب تري بريزد و در وهله اول بايد اين قوانين 
اصالح شوند و در سطح كالن تر نيز در اقتصاد با تورم دو 
رقمي و نرخ سرمايه گذاري پايين و نرخ رشد اقتصادي 

پايين نمي توانيم توقع بورس پر رونقي را داشته باشيم.
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طرح بيمه سهام جذاب تر
از سرمايه گذاري در بانك

ايرنا| محمدحسن ابراهيمي سروعليا، معاون اسبق نظارت 
بر نهادهاي مالي سازمان بورس در خصوص برنامه حمايتي 
از بازار سهام با بيمه كردن پرتفوي افراد حقيقي گفت: اين 
طرح سازمان بورس بدون ش��ك جذاب و مورد استقبال 
قرار مي گيرد به شرطي كه اطالع رساني عمومي و مطلوبي 
براي مردم انجام شود. وي افزود: امروز جمع كثيري از مردم 
و حتي سهامداران حاضر در بازار اطالعي از مزاياي اوراق 
تبعي ندارند و شايد به فكر فروش سهام و سپرده گذاري در 
بانك ها يا اوراق درآمد ثابت هستند، اما پيام بيمه سبد سهام 
به سهامداران اين است كه اگر ريسك گريز هستيد به جاي 
خروج پول از بازار، اوراق تبعي بخريد تا عالوه بر حفظ اصل 
سرمايه، سود تضميني حداقل 20 درصدي داشته باشيد؛ 
اگر مردم متوجه اين موضوع شوند، قطعاً در بازار مي مانند. 
ابراهيمي سروعليا ادامه داد: بيمه سبد سهام تا سقف 100 
ميليون تومان حجم بزرگي از سهامداران بازار يعني حدود 
96 درصدي س��هامداران حقيقي را ش��امل مي شود كه 
براي سال آينده مي توانند حداقل 20 ميليون تومان سود 
تضميني داشته باشند. معاون اسبق نظارت بر نهادهاي مالي 
س��ازمان بورس خاطرنشان كرد: نكته برتر اوراق تبعي به 
نسبت سپرده بانكي يا اوراق درآمد ثابت اين است كه امكان 
دارد در زمان سررسيد سود سهامداران به مراتب باالتر از 
20 درصد باشد كه در اين صورت كل سود براي سهامدار 
است، پس يك احتمال رشد سود باالتر نيز وجود دارد كه 
اين موارد بايد از طريق رس��انه ها تشريح شود. وي گفت: 
شايد عنوان شود كه در شرايط تورمي، سود 20 درصدي 
هم نمي تواند جذاب باشد، اما موضوع اينجاست كه ابزار بيمه 
سبد سهام براي سرمايه گذاران كم ريسك است كه قصد 
سپرده گذاري در بانك را دارند كه در بازار سهام با گزينه اي 
جذاب تر مواجه هس��تند. وي گفت: با فراگير شدن بيمه 
سبد سهام، شرايط براي رونق سرمايه گذاري بدون ريسك 
در بازار سهام فراهم مي شود كه در گذشته طي سال 1400 
نيز اوراق تبعي تا سقف 10 ميليون تومان سهام اجرا شد. 
معاون اسبق نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس گفت: 
اين دست اقدامات در صورت تشريح مطلوب مي تواند بازار 
را از نگراني دربياورد و سهامداران خرد را به سرمايه گذاري 

بيشتر در كمال امنيت و تعادل بازار تشويق كند.

مبالغ واريزي به صندوق تثبيت 
بازار سهام صرفا تبليغاتي است

بورسنيوز| مهدي حيدرزاده، كارش��ناس بازار سهام 
مطرح كرد: ش��اخص كل در بازار به نقطه اي رسيده كه 
در حال نزديكي به كف هاي تاريخي خود اس��ت. به نظر 
مي رسد، بازار سهام بيشتر از اين ريزش را به خود نمي بيند، 
بايد گفت ريسك هاي سيستماتيك بزرگ ترين عامل 
تاثيرگذار بر بازار سهام است. نكته اي كه بازار سرمايه را با 
مشكل مواجه مي كند و مورد اعتراض فعالين بازار سهام 
نيز قرار دارد آزادي عمل بانك ها در پرداخت سود است، 
سودهاي 25 الي 26 درصدي بازار سرمايه را در حاشيه 
قرار مي دهد و مانع ايجاد جريان نقدينگي در آن شده است.  
اين فعال بازار سرمايه با اشاره به اقدامات سازمان بورس 
تش��ريح كرد: واريز مبالغي به صندوق تثبيت بازار صرفا 
براي شاخص سازي بوده يا مي تواند مورد استفاده به عنوان 
مقاصد سياسي باشد. در روزهاي گذشته شايعاتي مبني بر 
استعفا از جانب رييس سازمان بورس مطرح شده بود كه 
آن موضوع هم چندان بر روند بازار سهام تاثيرگذار نبود، 
چراكه تغييرات در سطوح مديريتي تاثير ويژه اي بر بازار 
سرمايه ندارد مگر اينكه در روند تغييرات اتفاق عجيبي رخ 
دهد. در اين بين اما افزايش نرخ دالر منجر به صعودي شدن 
بازار سهام تا انتهاي سال مي شود، يعني يك محرك بسيار 
قوي براي رشد بورس نقدينگي و تقابل آن با ارزش كل بازار 
است. حيدرزاده در پايان گفت: نقدينگي و ارزش كل بازار 
سهام هم شانه يكديگر در حال حركت هستند و هرچقدر 
نقدينگي در كشور افزايش پيدا كند رشد شاخص را هم 
تجربه مي كنيم. به نظر مي رسد صنعت غذايي به واسطه 
عملكرد خوب مي تواند در اولويت پيشتازي باشد، صنعت 
پااليش و خودرويي ها هم از اين موضوع مستثني نيستند.

فروش بدون واسطه
برنج كشاورزان در بورس كاال

جواد ف��الح مدير بازارهاي مالي ب��ورس كاالي ايران در 
حاشيه مراسم پذيرش برنج فجر در بورس كاال در مركز 
بين المللي تجارت و پايانه صادرات برنج ايران در آمل گفت: 
اين پايانه استانداردهاي بورس كاال را به دست آورده است 
و شاليكاران مي توانند برنج هاي توليدي رقم فجر را براي 
ارزيابي كيفي و دريافت صدور قبض انبار به پايانه صادراتي 
آمل تحويل دهن��د. وي افزود: معامالت در قالب گواهي 
س��پرده كااليي ورود كرده و كشاورزان مي توانند برنج را 
به صورت مستقيم در سطح كل كشور عرضه كنند و تمامي 
مصرف كنندگان در اقصي نقاط كشور مي توانند برنج هاي 
عرضه شده را روي تابلوي بورس كاال خريداري كنند. در 
همين زمينه رييس كميسيون صنعت و معدن مجلس 
شوراي اسالمي نيز تقويت بورس كاال را از جمله راهكارهاي 
جلوگيري از افزايش كاذب قيمت و حذف واسطه ها بيان 
كرد و گفت: در اين روش، عرضه كاال، قيمت ها، كمبودها 
مشخص است و كاال مس��تقيم به دست مصرف كننده 
و توزيع كننده اصلي مي رس��د. مصطفي طاهري با بيان 
اينكه در بورس كاال نفع اصلي با حداقل واس��طه گري به 
توليدكننده و مصرف كننده مي رس��د، اف��زود: در مورد 
كاالهاي مختلف از جمله سيمان، پتروشيمي و فوالد در 
بورس روند موفقيت آميز بود و توليدكننده و مصرف كننده 
از آن رضايت داش��ت. وي حذف داللي و واسطه گري را 
بهترين روش براي حمايت از توليدكننده و مصرف كننده 
در بخش كشاورزي و توليد برنج دانست. مديرعامل مركز 
تجارت برنج بين الملل��ي و پايانه صادرات برنج آمل نيز 
گفت: سال قبل برنج طارم وارد بورس شده بود و امسال 
عالوه بر آن براي حمايت از برنج هاي پرمحصول، نماد برنج 
فجر وارد بورس كاالي كشاورزي شد. اسماعيل يزدان 
پناه با بيان اينكه شاليكاران مي توانند برنج طارم و فجر را 
از طريق بورس كاال در سراسر ايران به فروش برسانند، 
گفت: مركز تجارت برنج ايران به عنوان انبار معتمد بورس 
كاالي ايران اس��ت موفق شد برنج را وارد بورس كند و 

كشاورزان مي توانند برنج را به اين مركز ارايه دهند.

سياست ها خارج از بورس 
انتقادها به بورس!

سنا|شاهين چراغي، عضو سابق شوراي عالي بورس در 
خصوص اجرايي شدن بيمه سبد سهام از طريق انتشار 
اوراق تبعي و تاثير آن در بازار س��رمايه اعالم كرد: به طور 
كلي با دو نوع سرمايه گذار در بازار سرمايه مواجه هستيم، 
يك بخش، سرمايه گذاران خرد هستند كه عمدتا افراد 
ريسك پذيري نيس��تند و بنا به داليل مختلف وارد بازار 
سرمايه شدند؛ بنابراين بيمه سهام يا اوراق فروش تبعي 
مي تواند آنها را دلگرم كند كه حداقل سودي را در حدود 
سيستم بانكي بتوانند از بازار سهام به دست بياورند. وي 
افزود: به هر حال اين سرمايه گذاران افرادي هستند كه 
شايد بعضا داراي تخصص مالي نباشند ولي عالقه مند به 
بازار سرمايه بوده و نيازمند كمك هستند و تصورشان اين 
است كه با حضور در بازار سهام مي توانند سود بيشتري از 
نرخ سود بانكي به دست بياورند؛ لذا برنامه مديران بازار 
سرمايه در خصوص بيمه سبد سهام مي تواند كمك بسيار 
مهمي به آنها كند و آرامش فكري و ذهني را براي آنها برقرار 
كند. چراغي عنوان كرد: اين سرمايه گذاران تاثيرگذار و 
ايجاد كننده موج اصلي در بازار سرمايه نخواهند بود، زيرا 
سرمايه آنها محدود است و عمدتا افراد ريسك گريز بوده 
و عالقه مند به س��رمايه گذاري در بازار سرمايه هستند. 
عضو سابق ش��وراي عالي بورس اضافه كرد: بخش دوم، 
سرمايه گذاران حرفه اي و افرادي هستند كه مي توانند 
بازار سرمايه را به حركت دربياورند و آنها انواع متغيرهاي 
اثرگذار بر بازار را مورد بررسي قرار مي دهند. وي ادامه داد: 
اين دسته، سرمايه گذاران بسيار باهوشي هستند كه تمام 
حركات و صحبت هاي مديران و مسووالن و سياسيون 
و متغيرهاي خارج از بازار سرمايه و بين المللي را در نظر 
گرفته و تمام متغيرها را مورد تحليل قرار مي دهند. وي با 
بيان اينكه سازمان بورس، شركت بورس و فرابورس متولي 
بازار سرمايه هستند و بازار را هدايت مي كنند، اظهار كرد: 
تا زماني كه در بدنه دولت و مجلس و سياست گذاري ها 
ش��اهد حمايت واقعي و اصولي از بازار سرمايه نباشيم، 
نمي توان از يك marketplace كه متشكل از سازمان 
بورس، شركت بورس و فرابورس است انتظار داشته باشيم 
كه به تنهايي بازار سهام را به تحرك وادار كنند. چراغي با 
بيان اينكه مي توان گفت كه متغيرهاي بيروني در بازار 
سرمايه بسيار تاثيرگذار است، گفت: همچنين وقتي هر 
سال در خصوص بودجه و كس��ري آن در دولت چالش 
داشته باشيم و سرمايه گذاران نگران رسيدن فصل بودجه 
باشند، اين بازار در مسير تعادل واقعي قرار نمي گيرد، زيرا 
آن سرمايه گذاران نوع دوم كه بسيار هم حرفه اي هستند از 
تك تك جمالت نماينده مجلس و افراد سياسي و اقتصادي 
نكات و كلمات كليدي را مي گيرند و تفسير مي كنند لذا 
همه اتفاقات خارج از بازار سرمايه مي افتد اما تاثيرات آن در 
بازار سرمايه نمايان مي شود. عضو سابق شوراي عالي بورس 
با بيان اينكه عموما اطالعات و عواقبي كه باعث ريزش و 
رونق بازار مي شود در ساختار بازار سرمايه اتفاق نمي افتد 
بلكه در بيرون از بازار رخ مي دهد، عنوان كرد: اكوسيستم 
اقتصاد بايد درست عمل كند تا اكوسيستم بازار سرمايه 
نيز به حركت در ايد. عضو سابق شوراي عالي بورس عنوان 
كرد: تمام اين عواقب و تصميم گيري ها باعث مي شود تا در 
بازار سرمايه شرايط به شيوه دلخواه پيش نرود و در نتيجه 
س��رمايه گذاران حرفه اي را با اين سياست ها نادرست از 
دس��ت مي دهيم و اين افراد حرفه اي در مقابل مديران 
بورس ها نيز قرار مي گيرن��د، در صورتي كه مديران بازار 
سرمايه افراد متخصص هستند و بدون شك رييس سازمان 
بورس و همكاران او به طور مستمر مشكالت موجود در 
بازار سرمايه را به بدنه دولت انتقال مي دهند اما آيا دولت به 
نقطه اي رسيده است كه اين نقطه نظرات را به عنوان آالرم 
و هشدار حساب كند؟ وي بازهم تاكيد كرد: عواملي كه در 
بازار سرمايه تعيين كننده است در درون بورس نيست و 
خارج از اين بازار سياست گذاري مي شود؛ لذا متخصصين 
بايد نگاه شان را به آنجا بيندازند. اين در حالي است كه به 
جاي رسيدگي به آن و حمايت از مديران سازمان بورس 
براي گرفتن حق سهامداران و سياست گذاري هاي درست، 
خود مديران بازار سرمايه مورد انتقاد قرار مي گيرند. در 
صورتيكه اين افراد با تجربه كه متخصص بازار هستند و افراد 
سياسي نيستند بايد مورد حمايت قرار بگيرند تا بتوانند 
مشكالت را به دولت انتقال دهند و براي مثال به وزير صمت 
بگويند كه قرعه كشي خودرو چه تاثير شومي بر صنعت 
خ��ودرو مي گذارد. چراغي در جمع بن��دي اين بخش از 
گفت وگو اظهار داشت: مشكالت عمده بازار ما، تنها قوانين 
بازارگرداني، معامالت الگوريتمي و ...  به تنهايي نيست 
اينها فرع است، مشكل اصلي عدم انضباط نرخ سود بانكي 
توسط شبكه بانكي، نگراني سرمايه گذاران از كسري بودجه 
دولت، قيمت گذاري هاي دستوري، تضاد منافع مديران با 
سهامداران، تضاد منافع سهامداران عمده با سهامداران 
بخش خصوصي، شوك هاي تصميمات هر ساله سازمان 
برنامه براي تامين كسري هر ساله بودجه و… عواملي 
اينچنيني است كه بر بازار تاثير مي گذارد و عمدتا خارج 
از بازار سرمايه بر بازار تحميل مي شود. عضو سابق شوراي 
عالي بورس تاكيد كرد: مشكل جزيره اي ديدن بخش هاي 
مختلف اقتصاد مانند رويه ها در دولت قبل نيز بروز كرده 
اس��ت، ميلياردها دالر ارزش سهام دولت و صندوق هاي 
بازنشستگي از بين مي رود براي يك درآمد ناچيز كه صرفا 
شايد حتي در مجلس تصويب نشود، اما اخبار آن تاثيرات 
منفي و تخريبي را در بازار سرمايه ايجاد مي كند، اين مشكل 
در همه دولت هاي قبلي نيز وجود داشت اما اكنون در حال 
تشديد است. وي گفت: وقتي هر ساله مجلس به دولت 
براي كسري بودجه اجازه انتشار اوراق مي دهد و در زمان 
بودجه سهامداران با شوك قيمت هاي حامل انرژي، نرخ 
گاز و… مواجه مي شوند، ارز حاصل از صادرات را به رانت 
در واردات مي دهيم و مرتب اخبار منفي به بازار سرمايه 
تزريق مي كنيم، با توجه به چنين مساله اي چگونه توقع 
داريم شرايط بازار سهام مطلوب باقي بماند. چراغي در 
پايان خاطرنشان كرد: اگر بدنه كارشناسان و فعاالن 
حال حاضر بازار سرمايه از مديران بازار سرمايه حمايت 
جدي كنند تا متغيرهاي خارج از بازار سرمايه در مسير 
اصالح واقعي قرار گيرد، شك نداشته باشيد كه موج 
صعودي بازار سرمايه آغاز مي شود لذا بايد گروه دوم 
س��هامداران از لحاظ تخصصي، مديران بازار را مورد 
حمايت قرار دهند و تا زماني كه اين گروه حرفه اي بازار 
در جهت حمايت از بازار سرمايه حركت نكند، هيچ 

شرايطي نمي تواند رونق را به بازار سرمايه برگرداند.

»تعادل«گزارشميدهد

ناديده گرفتن اعتماد در بورس

پرونده اختالس بزرگ بورس در دادسرا

مديريتشاديرابلدنيستيم

 دو هفته پيش سازمان بورس با انتشار اطالعيه اي اعالم 
كرد »با توجه به عدم رعاي��ت الزامات مالي و اعتباري 
توسط شركت كارگزاري تدبيرگر سرمايه كه منجر به 
ايجاد اختالفات مالي في مابين كارگزاري مذكور و بانك 
تسويه گر اين كارگزاري شده است، بنا به وظايف ذاتي 
خود و در حفاظت از حقوق سهامداران به موضوع ورود 
نموده و در اين راستا تمامي عمليات كارگزاري مذكور، 
تحت نظارت مستقيم نمايندگان سازمان بورس قرار 
مي گيرد.« بر اساس اين اطالعيه »سهامداران مشتري 
اين كارگ��زاري مي توانند تا تعيي��ن تكليف وضعيت 
اختالفات اين كارگزاري با بانك تسويه، با ارايه درخواست 
به كارگزاري و انجام بررسي ها و دريافت مجوزهاي الزم، 

از خدمات ساير كارگزاران استفاده كنند.«

   چه اتفاقي در كارگزاري تدبيرگر سرمايه
رخ داده است؟

در روزه��اي پاياني م��اه مه��ر، برخي اف��راد متوجه 
اتفاقات عجيبي در حس��اب كاربري ش��ان در سايت 
كارگزاري»تدبيرگر سرمايه« شدند. از جمله اين كه؛ 
س��همي كه افراد خريده بودند در فهرست خريدشان 
درج نش��ده بود. برخي ديگر هم متوجه ش��دند سهام 
خريداري شده در فهرست شان وجود دارد اما در سايت 
س��پرده گذاري مركزي موجود نيست. برخي هم قادر 
به خريد و فروش جديد نبودند و كارگزاري هم پاس��خ 
درستي به پرسش ها نمي داد. همين ابهامات باعث شك 
برخي مشتريان كارگزاري تدبيرگر سرمايه شد و پيگيري 

اين افراد س��رنخ هاي مهمي از يك اتفاق نگران كننده 
در اي��ن كارگزاري به دس��ت نهاد ناظر داد. بر اس��اس 
گزارش دنياي بورس؛ اغلب مش��تريان اين كارگزاري 
متوجه شدند سهمي كه خريده اند نه در سامانه آنالين 
كارگزاري ثبت ش��ده و نه سايت سپرده گذاري سوابق 
آن را دارد. اين افراد پس از آنكه گردش حساب جديدي 
از حس��اب كاربري خ��ود تهيه كردند متوجه ش��دند 
سهم شان فروخته شده اما پولي به حسابشان منتقل 
نشده است. نخستين كاري كه اين افراد مي كنند اين 
است كه با كارگزاري تدبيرگر سرمايه تماس مي گيرند 
و اعتراض مي كنند كه چرا پول سهمي كه فروخته شده 
به حسابشان واريز نشده است؟ كاركنان كارگزاري در 
روهاي اول، در پاس��خ مي گويند نگران نباشيد چون 
خطاي سيس��تمي بوده و به زودي اصالح مي ش��ود. 
اين اتفاق درباره برخي افراد رخ مي دهد و سهام ش��ان 
در سايت سپرده گذاري درج مي شود اما درباره برخي 
افراد اين اتفاق رخ نمي دهد و مشخص است كه تخلفي 
صورت گرفته اس��ت. اما اين همه ماجرا نيس��ت چون 
افرادي كه فهرست سهام شان در سايت سپرده گذاري 
قرار مي گيرد نه مي توانند بفروش��ند و نه قادر به خريد 
هستند. در اين شرايط كاركنان كارگزاري به معترضان 
توصيه مي كنند به خاطر به هم ريختن سيستم ها، بهتر 
اس��ت از كارگزاري هاي ديگر خدمات دريافت كنند و 
امور مبادالتي خود را به ديگر كارگزاري ها انتقال دهند. 
اما اينجا يك اتفاق غيرقانوني ديگر هم رخ داده  است؛ 
سهام افراد از سوي يك مرجع ناشناس به اصطالح فريز 

شده و هيچ كس قادر به خريد و فروش  سهام خود نيست. 
معموال زماني كارگزاري ها مجاز به فريز كردن سهام افراد 
هستند كه يا بدهكار باش��ند يا اعتباري دريافت كرده 
باشند كه درباره كارگزاري تدبيرگر سرمايه هيچ كدام از 
اين اتفاقات رخ نداده است اما نه كارگزاري فريز كردن 
سهام را مي پذيرد و نه سازمان بورس پاسخ مشخصي 
مي دهد.  افراد وقتي با اين وضعيت مواجه مي ش��وند 
شروع به اعتراض به نهاد ناظر مي كنند و اين در حالي 
است كه اخبار وقوع تخلف در كارگزاري تدبيرگر سرمايه 
رفته رفته سر زبان ها افتاده و حتي شنيده مي شود كه 
»سيدعلي هاشمي« مدير اين كارگزاري به كشور اسپانيا 
گريخته است. در پي انتشار اين اخبار، مراجعه مشتريان 
به كارگزاري افزايش مي يابد و عمده درخواس��ت افراد 
اين اس��ت كه سهام ش��ان از حالت فريز خارج شود اما 
اعتراض ها و مراجعه ها هيچ نتيجه اي ندارد و در نتيجه 
افراد به سازمان بورس مراجعه مي كنند. كاركنان سازمان 
بورس به اين افراد اطمينان مي دهند كه مشكل به زودي 
حل مي ش��ود و جاي نگراني نيست. بورس در پاسخ به 
نگراني فريز شدن سهام نيز به افراد توصيه مي كند كه 
باز هم تالش كنند چون اين سازمان برنامه اي براي فريز 
كردن سهام ندارد. مشتريان كارگزاري تدبيرگر سرمايه 
بر خالف آن چه از نهاد ناظر مي شنوند، تحت هيچ عنوان 
قادر به شكستن يخ سهام خود نيستند و سيستم، چند 
روز مداوم آنها را مأي��وس مي كند. بعد از مدتي به آنها 
اطالع داده مي شود كه سهام شان از فريز خارج شده اما 
هيچ كارگزار ديگري قادر به ثبت سفارش جديد برايشان 

نيست. در سازمان بورس هم هر روز جلسات متعددي 
برگزار مي ش��ود تا عواقب اين اتفاق مديريت شود؛ به 
همين منظور ناظراني از بورس در كارگزاري مس��تقر 
مي شوند و از اين مقطع به بعد سازمان بورس به صورت 
رسمي به مراجعان اعالم مي كند كه پرونده مربوط به 
اين اختالس بزرگ در دادسراي ويژه جرايم اقتصادي 
تشكيل شده و افراد بايد به عنوان شاكي به اين مرجع 
قضايي مراجعه كنند. در اي��ن ميان ظاهرا مبلغ 300 
ميليارد تومان اعتباري كه كارگزاري تدبيرگر سرمايه از 
يكي از بانك ها دريافت كرده نيز مشخص نيست و بايد 
اين رقم را هم به مجموع پول هاي گم شده در اين پرونده 
اضافه كرد. هرچند هنوز هيچ مرجع رسمي نسبت به 
اين پرونده موضع نگرفته و ابعاد آن را مشخص نكرده 
است اما ش��نيده ها حاكي از آن است كه دست كم دو 
هزار ميليارد تومان از دارايي مردم گم شده است. روش 
كار افراد متخلف در كارگزاري تدبيرگر سهام اين بوده 
كه سهام مشتريان خود را بدون اطالع آنها فروخته و 
به جاي اينكه پول را به حساب دارندگان سهام منتقل 
كنند، به حساب هاي خود منتقل كرده اند. احتمال داده 
مي شود كه مدير فراري اين كارگزاري، همدستاني هم 
داشته اس��ت كه در اين زمينه تحقيقات قضايي آغاز 
شده است. هنوز معلوم نيس��ت چند نفر از كاركنان 
كارگزاري در اين اختالس دست داشته اند اما غيبت 
طوالني و خاموش بودن گوش��ي برخ��ي از كاركنان 
كارگزاري، اين شائبه را تقويت كرده است كه احتماال 
مدير فراري، همدستاني هم در كارگزاري داشته است.

 راه خطا برود. اگ��ر مي خواهيم اين مديريت را برقرار 
كنيم بايد متخصصان روان درماني و جامعه شناسي 
فراخوانده شوند و معاونت هايي در همه سازمان هاي 
ما مثل شهرداري ها و سازمان هاي تابع وزارت ارشاد 
براي مديريت شادي به وجود بيايد كه كارشان همين 
باش��د، نه اينكه ما ب��ه صورت اتفاقي و م��وردي با آن 
برخورد كنيم و هر بار بس��ته به موقعيت، تصميمي 
براي فالن كنسرت يا مسابقه ورزشي بگيريم كه تازه 
آن هم درست انجام نشود. از كارهاي كوچك مي توان 
شروع كرد تا برنامه ريزي هاي كالن. مثال شما در امريكا 
در اغلب كافه رس��توران هاي كوچك صفحه دارت با 
نيزه هاي آن را مي بينيد كه بعضي ها مش��غول پرتاب 
آن هستند يا مثال مي بينيم كه آدم ها كيسه بوكس به 
سقف اتاق آويزان كرده اند و به آن مشت مي زنند. اينها 
همه ابزارهاي ابتدايي و فردي و شناخته شده تخليه 

هيجانات هس��تند كه هرچند كوچ��ك و بي اهميت 
به نظر مي آيند، اما اهميتش��ان اينجاست كه معلوم 
مي شود اين جامعه مشكل را شناخته و راه هاي عالج 
آن را در زندگي روزمره خود درنظر گرفته است. قرار 
نيست از صفر شروع كنيم. مدت هاست شايد بيش از 
چند دهه كه در كشورهاي پيشرفته اين برنامه ريزي ها 
انجام و حتي بر نتايج آن مطالعه شده است. مي توانيم 
دانش و تجربه آنها را با توجه به فرهنگ خودمان بومي 
كنيم و از آنها استفاده كنيم. اول از همه بايد روحانيون و 
مسووالن ما نوانديشي كنند و به فكر راه حل  باشند. من 
به عنوان متخصص اين رشته هميشه تعجب كرده ام 
كه موضوع خودزني و افزايش مصرف مواد چطور تابه 
حال به گوش وزير يا مقامات ارشد يا مجلس نرسيده و 
در سطوح عالي سياست گذاري هاي ما مطرح نشده؟ 
و اگر رس��يده چرا تاكنون ما چاره انديش��ي براي اين 

مشكل نديده ايم؟ شايد كارشناسان رده مياني كه بايد 
اين اطالع��ات را به باال انتقال دهند، بنا به داليلي اين 
اطالعات را منتقل نمي كنند. سازمان هاي مردم نهاد 
يا همان س��من ها يا حت��ي س��ازمان هاي خيريه و 
غيرانتفاعي كه به دس��ت خود مردم تاسيس و اداره 
مي شوند، هم بايد براي حل مشكالت جوانان پيشقدم 
ش��وند و براي اين كار از كارشناسان اين رشته كمك 
بگيرند. براي حل مشكل جوان ايراني بايد اول ديد و 
شناخت و بعد از برنامه ريزي عمل كرد كه حتما نياز 
به حضور كارشناسان دارد. از نگاه روانشناسي در مغز 
هورمون هايي وجود دارد كه به هورمون هاي ش��ادي 
معروف هس��تند، به نام هاي دوپامين، س��روتونين و 
اپي نفرين يا آدرنالين. اين هورمون ها بايد تا در حدي 
باشند تا افس��ردگي، دلش��وره و ميل به اعتياد براي 
تس��كين در فرد ايجاد نش��ود. عالوه بر تعادل رواني، 

تعادل هورمون هايي كه گفتم، اضطراب هاي گوارشي 
و عصبي و دردهاي عضالني را كاهش مي دهد. اگر اين 
هيجان بخش��ي به روش هايي كه در باال گفتم، انجام 
نشود، س��طح اين هورمون ها در بدن پايين مي آيد و 
جوان براي جبران كمبود آنها، به دنبال راه هايي مانند 
مصرف مواد يا اعتياد به س��كس ي��ا خودزني مي رود 
تا بتواند حس خوش��ايند را در درون خود ايجاد كند. 
بنابراين، سياست گذاران ما بايد به دنبال ايجاد تعادل 
در هورمون هاي شادي در نس��ل جوان و ميانسال ما 
باش��ند. ايجاد تعادل در جغرافي��اي كويري و جامعه 
غم��زده ايران نيازمند آن اس��ت ك��ه وزارت ورزش و 
جوانان و ش��هرداري هاي معاونت هاي��ي را با عنوان 
مهندسي شادي طراحي و اعمال كنند و اين تصميمات 
را به سطح جامعه برسانند. باز هم تاكيد مي كنم، اين 

مشكل در شهرستان ها بسيار حادتر است.

ادامه از صفحه اول



مجيد اعزازي|
با افت 10 درصدي حجم معامالت ملكي در مهر ماه 
سال جاري، معامالت مسكن شهر تهران چهارمين 
ماه ركودي خود در س��ال 1401 را نيز پش��ت سر 
گذاشت. قيمت اسمي مسكن نيز اگر چه طي ماه هاي 
تير، مرداد، شهريور و مهر رش��د منفي نداشته، اما 
روندي نزولي را طي ماه هاي يادش��ده سپري كرده 
اس��ت. به اين ترتي��ب، روند چهارماه��ه اخير بازار 
مسكن پايتخت حاكي از جمع شدن و كوچك شدن 
اين بازار و در يك كالم، تشديد »ركود« در اين بازار 
است. در يك قاب بازتر و بزرگ تر- يك دوره 4 ساله - 
نيز وضعيت مسكن، با شدت كمتري، مشابه وضعيت 
مشهود در چهارماهه اخير است. »انتظارات تورمي« 
با ليدري »نرخ ارز« از ابتداي سال 1397 همه بازارها 
و از جمله بازار مس��كن را تحت تاثير خود قرار داد، 
به گونه اي كه ب��ا هر افت و خيز انتظ��ارات تورمي، 
چش��م انداز بازار ملك نيز دچار تالطم شد و اميد و 
نااميدي هاي متعدد و متنوعي را به اين بازار تزريق 
كرد. اگر چه تا قبل از آغاز قرن نو – به طور مشخص 
تا هفته هاي آغازين حمله روسيه به اوكراين- اميد 
قابل توجهي به حل مساله هس��ته اي كشور وجود 
داش��ت، اما در همان هفته هاي نخست سال جاري 
و سپس در هفته ها و ماه هاي بعد، به تدريج شواهد 
و قراين نش��ان دادند كه احتمال دستيابي به توافق 
و »لغ��و يا توقف« تحريم هاي خصمان��ه عليه ايران 
روز به روز كمتر از پيش ش��ده و به همين ميزان بر 
حج��م »نااطميناني«هاي حاكم ب��ر اقتصاد ايران 
افزوده شده اس��ت، به گونه اي كه هم اينك بخشي 
از فعاالن ب��ازار معتقدند، در كوتاه مدت و حتي پس 
از برگ��زاري انتخابات كنگره امري��كا، هيچ توافق و 
مصالحه اي انجام نخواهد ش��د. در چنين شرايطي، 
اندك بازيگران ب��ازار ملك كه اغل��ب »متقاضيان 
سرمايه اي« هس��تند و كمتر »متقاضيان مصرفي 
تبديل به احس��ن«، به واس��طه نقد شوندگي كمتر 
مسكن، دارايي ها خود را در دارايي هاي نقدشونده تر 
مانند صندوق هاي ب��ا درآمد ثابت بورس��ي، دالر، 
طال، رمزارزها و... س��رمايه گذاري كردند. در مقابل، 
فروش��ندگان با هدف حفظ دارايي خود و با تكيه بر 
عاي��دي اندك اما مطمئن حاص��ل از اجاره داري از 
عرضه فايل خود به بازار مس��كن اجتناب كردند و با 
توجه به روند فزاينده رشد نقدينگي در كشور ترجيح 
دادند عايدي بيشتري از محل تورم در آينده كسب 
كنند. ضمن اينكه در يك س��ال گذشته، اجاره بها 
رشد قابل توجهي داشته و تورم آن در مهر ماه سال 
جاري به 7 درصد رسيده است. در چنين شرايطي، 
معامالت از اوج 13 هزار و 874 فقره اي در خرداد به 
تدريج و به ترتيب ماه هاي بعدي به 10 هزار و 500؛ 
7 هزار و 825 فقره؛ 6 هزار و 33 فقره و در مهرماه 5 
هزار و 416 فقره افت كرد. اين افت در ماه هاي تير، 
مرداد و شهريور بين 23 تا 26 درصد بوده است و در 
مهر ماه به 10.2 درصد رسيده است. قيمت اسمي 
مسكن نيز كه در خرداد ماه 8.4 درصد جهش كرده 
بود، در ماه ه��اي بعدي به ترتيب با 5.8 درصد، 2.5 
درص��د، 1.1 درصد و 1.2 درصد روندي نزولي را در 
پيش گرفت. نكته جالب اينكه به غير از مرداد ماه كه 
تورم ماهانه مسكن نيم درصد از تورم عمومي باالتر 
ايستاد، در تير، شهريور و مهرماه تورم مسكن كمتر از 
تورم عمومي بوده است و اين نيز نشانه اي از »ركودي 

بودن« بازار مسكن به شمار مي رود.
 

38.2درصد؛تورمنطقهاي
بر اس��اس گزارش بانك مركزي از تح��والت بازار 
مس��كن ش��هر تهران، در مهر ماه امس��ال متوسط 
قيمت يك متر مربع مس��كن در ش��هر تهران 43 
ميليون و 724 هزار و 900 تومان بوده كه نس��بت 
به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتيب 1.2 و 

38.2 درصد افزايش يافته است.
اي��ن گزارش همچني��ن حاكي اس��ت، در مهر ماه 

تعداد معامالت انجام ش��ده 5 هزار و 416 فقره بود 
كه نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه در سال قبل 
به ترتي��ب 10.2 و يك درصد كاهش يافته اس��ت. 
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
در ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا نيز حاكي از آن 
است كه واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 28.6 
درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.

اين در حالي است كه در ميان مناطق 22 گانه شهر 
تهران بيشترين قيمت هر متر خانه 88 ميليون و 330 
هزار تومان در منطقه يك و كمترين آن با 21 ميليون 
و 300 هزار تومان در منطقه 18 بوده است كه هر يك 
از آنها با افزايش 26.8 درصدي در منطقه يك و 40.7 

درصدي در منطقه 18 مواجه شده اند.
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
برحس��ب قيمت يك مترمربع بنا در مهر ماه امسال 
ني��ز حاكي از آن اس��ت كه واحدهاي مس��كوني در 
دامن��ه قيمتي 30 تا 35 ميليون توم��ان به ازاي هر 
مترمربع بنا با س��هم 12.2 درصد بيشترين سهم از 
تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند 
و دامنه قيمت��ي 25 تا 30 و 35 تا 40 ميليون تومان 

با 11 و 10.9 درصد سهم در رتبه بعدي قرار دارد. 
از سوي ديگر در مهر ماه امسال توزيع فراواني تعداد 
واحدهاي مسكوني معامله شده بر اساس ارزش هر 
واحد نش��ان دهنده آن است كه واحدهاي مسكوني 
با ارزش ي��ك ميليارد تا يك ميليارد و 500 ميليون 
تومان با اختصاص سهم 14.6 درصد بيشترين سهم 

از معامالت انجام شده را داشته اند.
همچنين، توزيع معامالت انجام ش��ده مس��كن بر 
اساس مناطق شهري در تهران حاكي از آن است كه 
منطقه 5 با 15 درصد از كل معامالت، بيشترين سهم 
معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است.

بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و 
در كل مناطق شهري در مهر ماه امسال نشان دهنده 
رش��دي معادل 40.9 و 46.8 درصد نس��بت به ماه 
مشابه س��ال گذش��ته اس��ت. همچنين رشد اين 
شاخص در تهران و كل كشور در مهر ماه سال جاري 

يكسان بوده و رشد 7 درصدي را ثبت كرده است.

روايتدوم
تورم ماهانه قيمت آپارتمان هاي مس��كوني مناطق 
22گانه شهر تهران براس��اس آخرين گزارش مركز 
آمار ايران با كاهش 0.1 درصدي مواجه شده است كه 
البته 2.1 درصد تورم ساالنه در حوزه مسكن افزايش 

پيدا كرده و به 32.4 درصد رس��يده است. بر اساس 
گزارش مركز آمار ايران از تحوالت مس��كن تهران، 
در مهرماه س��ال جاري تورم ماهان��ه آپارتمان هاي 
مسكوني ش��هر تهران منفي 0.1 درصد بوده، تورم 
ماهانه در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل 3.4 واحد 

درصد كاهش داشته است.
براس��اس اين گزارش، شاخص قيمت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران به عدد ١٥٩.٥در مهرماه ١٤٠١ 
رسيده كه نسبت به ماه قبل ٠.١ درصد كاهش داشته 
است. براين اس��اس نيز تورم ماهانه نيز كاهش پيدا 
كرده اس��ت. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد 
شاخص قيمت ماه جاري، نس��بت به ماه قبل است. 
مركز آمار ايران همچنين از كاهش تورم نقطه به نقطه 
قيمت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران خبر داده 
است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد 
شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در 
مهر ماه امسال تورم نقطه به نقطه قيمت آپارتمان هاي 
مس��كوني ش��هر تهران به عدد ٤٤.٧ درصد رسيده 
است. تورم نقطه به نقطه اين ماه در مقايسه با ماه قبل 
يك درصد كاهش داش��ته اس��ت. البته تورم ساالنه 
آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران براساس همين 
آمار افزايش 2.1 واحد درصدي داشته است. منظور 
از نرخ تورم س��االنه، درصد تغيي��ر ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در يك س��ال منتهي به ماه جاري، 
نسبت به شاخص دوره مش��ابه سال قبل مي باشد. 
نرخ تورم س��االنه مه��ر م��اه ١٤٠١ آپارتمان هاي 
مسكوني ش��هر تهران به عدد ٣٢.٤ درصد رسيده 
اس��ت كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل )٣٠.٣ 

درصد(، ٢.١ واحد درصد افزايش داشته است.

متوسطقيمتآپارتمانهاي
مسكونيمناطقتهران

در مهر ماه امسال متوس��ط وزني و حسابي قيمت 
آپارتمان هاي مس��كوني فروش رفت��ه در مناطق 
٢٢گانه شهر تهران به ترتيب به 46 ميليون و 479 
هزار و 44 هزار و 339 هزار تومان رس��يده اس��ت. 
همچنين در اين ماه منطقه يك تهران با متوس��ط 
وزني قيمت 99 ميليون و 541 هزار تومان بيشترين 
و منطقه ١٨ با متوس��ط وزني قيمت 22 ميليون و 
689 هزار توم��ان كمترين قيم��ت را در بين همه 

مناطق پايتخت به خود اختصاص داده  است.
در اين حال شايد پرسيده شود، چطور تورم ماهانه 
آپارتمان هاي مس��كوني در اين گزارش مركز آمار 

روند كاهشي پيدا كرده در حالي كه ميانگين قيمت 
وزني و قيمت حس��ابي هر متر مرب��ع آپارتمان در 
تهران نسبت به ماه قبل از اين گزارش )شهريورماه( 

افزايش پيدا كرده است؟
به گزارش »تعادل«، در پاسخ به اين سوال بايد گفت 
كه س��نجش تورم ملك از س��وي مركز آمار ايران با 
اس��تفاده از »ش��اخص قيمت« صورت مي گيرد، نه 
ميانگين حس��ابي يا وزني. همانطور كه در گزارش 
مركز آمار مش��هود است، ش��اخص قيمت ملك در 
شهريور 159.7 بوده كه در مهر ماه به 159.5 كاهش 

يافته و تورم منفي 0.1 درصدي را رقم زده است.
گزارش »تعادل« همچنين حاكي است، مركز آمار 
اي��ران براي نخس��تين بار، تحوالتي قيم��ت ماهانه 
مسكن شهر تهران را 25 مهر 1400 گزارش كرد.. اين 
مركز پيش از مهر 1400 و 5 ماهه اخير )خرداد، تير، 
مرداد، شهريور و مهر 1401(، صرفا تحوالت فصلي 
قيمت و معامالت مسكن كل كشور و از جمله تهران 
را گزارش مي كرد. در اين حال، اگر چه منبع داده هاي 
گزارش ماهانه مركز آمار با منبع داده هاي گزارش هاي 
ماهانه بانك مركزي يكسان است و هر دو با استفاده 
از اطالعات ثبتي س��امانه امالك و مستغالت كشور 
انجام مي شود، اما مركز آمار در گزارش خود از روش 
متفاوتي به نام »هدانيك« استفاده مي كند. در اين 
روش، به جاي تجزيه و تحليل »ميانگين قيمت« در 
شهر تهران از »شاخص قيمت« استفاده مي شود. به 
باور مركز آمار، براي محاسبه درصد تغييرات قيمت 
واحدهاي مسكوني، شاخص قيمت نسبت به متوسط 
قيمت، تغييرات قيمت را بهتر نشان مي دهد. چون 
ممكن اس��ت، مش��خصه واحدهاي فروش رفته در 
دوره هاي مختلف تغييرات زيادي داشته باشند كه 
در محاسبه متوس��ط قيمت قابل شناسايي نباشد. 
به عنوان مثال، ممكن است تعداد واحدهاي فروش 
رفته نوس��از در يك دوره بسيار بيش��تر از دوره قبل 
باشد كه در اين حالت متوسط قيمت دو دوره متوالي 
قابل مقايسه با يكديگر نخواهد بود. شاخص قيمت 
محاسبه شده به روش هدانيك اين مشكل را برطرف 
مي كن��د و اثر تغيي��رات كيفي در ط��ول دوره هاي 
مختلف را از بي��ن مي برد. بنابراين، ب��ا وجود اينكه 
متوسط قيمت امالك مس��كوني نسبت به شاخص 
قيمت براي عامه جامعه ملموس تر است، با اين حال، 
به دليل حذف تغييرات كيفي در محاس��به شاخص 
قيمت به روش هدانيك تغييرات قيمت در اين روش 
بسيار دقيق تر از تغييرات روش متوسط قيمت است.
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راهاندازيمجتمعانتظامي
)س( دربهشتزهرا

فرمانده انتظامي تهران در ديدار با مديرعامل سازمان 
بهش��ت زهرا)س( از راه اندازي مجتم��ع انتظامي در 
بهش��ت زهرا)س( خبر داد. به گزارش تسنيم، سردار 
حسين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ صبح 
ديروز با جواد تاجيك، مديرعامل س��ازمان بهش��ت 
زهرا)س( ديدار و گفت وگو كرد. سردار رحيمي در اين 
نشست اظهار كرد: به منظور ايجاد رفاه براي مراجعان 
اين سازمان مقدس و محيط پيراموني آنكه بالغ بر 550 
هكتار است و امنيت حداكثري، سازمان نياز به مجتمع 
انتظامي دارد كه با ايجاد آن گامي بلند در مسير حفظ 
و حراست سازمان بهشت حضرت زهرا)س( برداشته 
مي شود. در اين نشس��ت مديرعامل سازمان بهشت 
حضرت زهرا)س( نيز گفت: خدمات رساني حداكثري 
به خانواده متوفيان و ايجاد فضاي امن براي حضور در اين 
سازمان شريف و گلزار مطهر شهدا مورد تاكيد ماست و 
نياز به زيرساخت هاي جدي دارد. وي افزود: ايجاد اين 
مجتمع ضمن افزايش امنيت پيراموني در س��ازمان، 
موجب خدمات رساني بهتر و شايسته تر به مراجعان 
به اين سازمان خواهد بود. در ادامه اين نشست، سردار 
رحيمي به همراه مديرعامل و معاونان سازمان بهشت 
حضرت زهرا)س( ضمن بازديد از محوطه هاي در نظر 
گرفته شده براي ايجاد مجتمع انتظامي در اطراف محور 
واصل گلزار شهدا به حرم مطهر امام )ره( و اعالم حمايت 
همه جانبه از طرح هاي پيش��نهادي در اتصال و رونق 
بخشي به زيارت حضرت امام )ره( و تسهيل رفت آمد از 
گلزار شهدا و محوطه داخلي بهشت حضرت زهرا)س( 
ب��ه اين بارگاه مطهر، دس��تورات الزم مبني بر تجهيز 
كالنتري مربوطه و تقويت گشتي ها در سطح سازمان و 

جلوگيري از تكدي گري و سرقت ها را صادر كرد.

اجرايطرحهايويژهترافيكي
درخط3مترويتهران

سرپرست شركت بهره برداري متروي تهران و حومه از 
اجراي طرح هاي ترافيكي ويژه در راستاي ارايه خدمات 
بهينه تر و جلوگيري از ازدحا مسافران خط 3 به خصوص 
در ايستگاه تقاطعي تئاتر شهر خبر داد. به گزارش تسنيم، 
حامد عباسي نامي اظهار كرد: با توجه به كمبود قطار و 
افزايش مس��افر در خط 3 در ساعت پيك صبحگاهي 
طرح هاي ترافيكي ويژه اي با افزايش قطارهاي فوق العاده 
و ارايه خدمات بهينه به مسافران در ايستگاه تئاتر شهر 
اجرا مي ش��ود. وي به كمبود ن��اوگان، قطعات يدكي و 
همچنين نبود پايانه در خط 3 متروي تهران اشاره كرد 
و گفت: محدوديت هاي موجود مانع از كاهش سرفاصله 
حركت قطارها در كل اين خط مي شود. نامي تصريح كرد: 
براي نخستين بار با افزايش يك رام قطار و يك قطار ويژه 
كه در صورت مشاهده ازدحام مسافري در ساعات پيك 
صبحگاهي به اين خط اعزام مي شود طرح ويژه ترافيكي 
را در راس��تاي ارايه خدمات بهينه ت��ر و كاهش ازدحام 
مسافري در خط 3 متروي تهران اجرا كرده ايم. سرپرست 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه خاطرنشان 
كرد: اين طرح به طور آزمايش��ي چند روزي اجرايي 
و طبق پايش هاي ميداني كه از مس��افران انجام شد 
شاهد افزايش رضايتمندي مسافران در اين خط بوديم. 
وي افزود: اعزام قطارهاي فوق العاده در ساعت پيك 
صبحگاهي، مسير جنوب به شمال خط 3 از ايستگاه 
تئاتر شهر كه ايستگاه تقاطعي است به سمت ايستگاه 
قائم، موجب روان سازي اين خط از ازدحام مسافري 
مي شود. سرپرست شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه با اشاره به استفاده از تجربه كاركنان متخصص 
ش��ركت در بهينه س��ازي ارايه خدمات به مسافران، 
افزود: تالش مي كنيم ب��ا امكانات موجود، بهترين و 

با كيفيت ترين خدمات را به شهروندان ارايه كنيم.

فروشضايعاتشهرداريتهران
ازطريقبورسكاال

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران از فروش 
ضايعات شهرداري تهران براي اولين بار در بورس كاال 
خبر داد. به گزارش ايسنا، لطف اهلل فروزنده در جلسه 
ش��وراي مديران حوزه معاونت مالي گفت: شهرداري 
تهران در نظر دارد براي اولين بار ضايعات آهني خود را 
با همكاري شركت سرمايه گذاري شهر در بورس كاال به 
فروش برساند و با توجه به انجام مقدمات الزم به زودي 
ضايعات از طريق بورس با قيمت واقعي و شفاف به فروش 
مي رسد. فروزنده با بيان اينكه ضايعات شهرداري تهران 
در مجموع رقم قابل توجهي است، اظهاركرد: عرضه 
ضايعات در بورس كاال را از ضايعات آهن شروع كرده ايم 
و در نظر داريم تا به فروش ساير ضايعات تسري بخشيم 
و هر چيزي را كه قابليت عرضه در بورس كاال را داشته 
باشد، در راستاي شفافيت در بورس عرضه مي كنيم. 
معاون ش��هردار تهران در ادامه با اشاره به برنامه هاي 
معاونت مالي و اقتصاد ش��هري در سال جاري گفت: 
طراحي اوراق گام، تهيه و ارايه ليست امالك مناطق، 
پيگيري و ارايه گزارش در خصوص مطالبات شهرداري 
تهران از دول��ت، تهاتر امالك با مناط��ق و... از جمله 
برنامه هاي عملياتي معاونت مالي و اقتصاد ش��هري 
در س��ال جاري اس��ت. معاون مالي و اقتصاد شهري 
شهرداري تهران در ادامه در خصوص انتقال نمايشگاه ها 
به شهرآفتاب افزود: شهرداري تهران توسعه شهرآفتاب 
را در دس��تور كار قرار داده است و ما معتقديم با توجه 
به مصوبه ش��وراي اسالمي شهر تهران بهترين مركز 
براي برگزاري نمايشگاه ها مجموعه شهرآفتاب است. 
وي افزود: در حال رايزني با دولت و مسووالن مربوطه 
هستيم تا جهت گيري به اين سمت باشد و بتوانيم از 
ظرفيت شهرآفتاب براي برگزاري نمايشگاه ها استفاده 
كنيم. بنا براعالم روابط عمومي معاونت مالي و اقتصاد 
ش��هري، معاون مالي و اقتصاد ش��هري شهرداري 
تهران گفت: شهرآفتاب عالوه بر برگزاري نمايشگاه، 
ظرفيت هاي ديگري از جمله در حوزه هاي گمرك 
نيز دارد ك��ه مي توان بيش از پي��ش از اين مهم در 

راستاي پيشبرد اهداف مديريت شهري بهره برد.

هشداردرباره
بارشبرفوبارانوكاهشدما

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
فعاليت سامانه بارشي فعال در كشور تا روز جمعه 13 
آبان ادامه دارد. در اين راستا توصيه مي شود احتياط در 
سفرهاي برون ش��هري، تسريع در كاشت محصوالت 
پايي��زه و تعجيل در برداش��ت محصوالت آم��اده، در 
دستور كار باشد. صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، 
درباره وضعيت جوي كشور اظهار كرد: امروز د                                           ر گيالن، 
گلستان، مازندران، خراسان شمالي، خراسان رضوي، 
قم، ايالم، سمنان، غرب اصفهان، شمال خليج فارس 
و شمال چهار محال و بختياري، بارش باران، رعدوبرق 
و وزش باد ش��ديد موقت داريم ك��ه د                                           ر نقاط مرتفع و 
سردسيري با بارش برف همراه اس��ت. وي افزود: روز 
چهارشنبه د                                           ر آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي، 
كردستان، زنجان و كرمانشاه بارش ها قطع مي شود، اما 
د                                           ر ساير مناطقي كه پيش ا              ز اين ذكر شد بارش ها تداوم 
دارد. مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
با بيان اينكه در دو روز آينده كاهش دما د                                           ر نيمه شمالي 
كشور پيش بيني مي شود، اظهار كرد: روز پنجشنبه 12 
آبان د                                           ر شمال شرق كشور، شرق، استان هاي واقع د                                           ر 
دامنه هاي شمالي و جنوبي البرز مركزي، مركز كشور، 
جنوب غرب، برخ��ي نقاط واق��ع د                                           ر جنوب و جنوب 
ش��رق و ش��مال خليج فارس بارش خواهيم داشت و 
روز جمعه در شرق، جنوب شرق و شمال شرق كشور 
باران داريم. وي گفت: با نفوذ س��امانه بارش��ي تا روز 
جمعه 13 آبان 1401 رگبار باران، رعدوبرق، احتمال 
تگرگ، در ارتفاعات و نقاط سردسير بارش برف، وزش 
باد ش��ديد موقت  در نقاط مس��تعد همراه با خيزش و 
نفوذ گردوخاك، كاهش دم��ا و احتمال رخداد مه در 
برخي نقاط كش��ور وجود دارد. مديركل پيش بيني و 
هشدار سازمان هواشناسي افزود: اين شرايط ذكر شده 
روز سه ش��نبه در گيالن، مازندران، خراسان شمالي، 
خراس��ان رضوي، زنجان، قزوين، الب��رز، تهران، قم، 
سمنان، همدان، مركزي، ايالم، كردستان و كرمانشاه، 
روز چهارش��نبه در گيالن، لرستان، خراسان شمالي، 
خراسان رضوي، سمنان، قم، اصفهان، ايالم، همدان 
و مركزي، روز پنجشنبه در خراسان شمالي، سمنان، 
يزد، شمال كرمان، اصفهان و گلستان و روز جمعه در 
نيمه شمالي كرمان، فارس، بوشهر، خراسان رضوي، 
خراس��ان جنوبي و جنوب يزد حاكم است. ضياييان 
اضافه كرد: در اين راس��تا لغزندگي جاده، اختالل در 
سفرهاي بين ش��هري به ويژه در عبور از گذرگاه هاي 
كوهس��تاني، احتمال ريزش كوه، احتمال آبگرفتگي 
محدود معابر، احتمال باال آمدن سطح آب رودخانه ها و 
احتمال خسارت به صنعت كشاورزي وجود دارد كه 
توصيه مي شود احتياط در سفرهاي برون شهري، 
احتياط در فعاليت كوهنوردي و جابه جايي عشاير 
كوچ رو، تسريع در كاشت محصوالت پاييزه و تعجيل 

در برداشت محصوالت آماده، در دستور كار باشد.

ازسرگيريپروازهاي
لوفتهانزابهايران

سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص توقف موقت 
پروازهاي لوفت هانزا به ايران اطالعيه اي صادر كرد. در 
اطالعيه سازمان هواپيمايي كشوري در خصوص توقف 
موقت پروازهاي لوفت هانزا به ايران آمده است: پس از 
ادعاي شركت هواپيمايي لوفت هانزا در خصوص كشف 
جسد در محفظه ارابه فرود هواپيماي ايرباس 340 پرواز 
شماره 601 اين شركت در مسير تهران- فرانكفورت 
مورخ 5 آبان ماه، بررسي ها نشان مي دهد كه نماينده 
شركت هواپيمايي لوفت هانزا در تماس الكترونيكي 
با ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي اي��ران، توقف 
موقت پروازهاي اين ش��ركت به اي��ران را اعالم كرده 
است. بر همين اساس، سريعًا كارگروه امنيتي فرودگاه 
امام خميني )ره( تشكيل شده و اقدامات الزم نسبت به 
بررسي امنيتي موضوع صورت گرفت، اما از آنجا كه اين 
رويداد تاكنون از سوي دولت آلمان به صورت رسمي 
به دولت جمهوري اسالمي ايران و سازمان هواپيمايي 
كشوري اعالم نشده است، بنابراين پروازهاي لوفت هانزا 
به فرودگاه امام خميني )ره( مجدداً از س��رگرفته شد. 
سازمان هواپيمايي كشوري در پايان اعالم كرد كه 
در صورت تاييد رس��مي اين رويداد از سوي مرجع 
ذي صالح دولت آلمان بررس��ي هاي مش��تركي با 

سازمان هواپيمايي كشوري صورت خواهد گرفت.
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بازار  ملك  كوچك تر  شد

باوجود5ميليونمسكنمازاد،40درصدجمعيتكشورمستاجراست
گسلنامرييبحرانمسكن

گروه راه و شهرسازي|
»نابرابري در ثروت« شايد بهترين عنواني است كه مي توان 
براي وضعيت بحران مسكن در كشور انتخاب كرد. حاصل 
اين وضعيت، از يك س��و، وجود 5 ميليون واحد مسكوني 
خالي و اقامتگاه دوم و از س��وي ديگر، حدود 40 درصد از 
جمعيت كشور مستاجر يا فاقد مسكن ملكي هستند. از اين 
فراتر، اينكه از هر 100 خانوار جديدي كه شكل مي گيرد، 
82 خانوار نمي تواند صاحبخانه شود و چشم انداز خانه دار 
شدن در ايران با توجه به تورم افسارگسيخته به حدود يك 
قرن افزايش يافته است. از آنجا كه ملك در ايران به »نماد و 
نمود« ثروت بدل شده است، نابرابري شديد در مالك بودن 
يا نبودن، چيزي جز نابرابري در ثروت نيست. مساله اي كه در 
ساختار و تاروپود اقتصاد رانتي و تورم زده ايران ريشه دوانده 
و به نظر مي رس��د رهايي از آن به زودي و سادگي ممكن 
نباشد. در چنين شرايطي است كه طرح هاي انبوه سازي 
دولتي به احتمال زياد نه تنها به حالل مش��كالت كه به 
مشكلي مضاعف بدل خواهد شد. چه آنكه از سويي، چنين 
طرح هايي منجر به رشد پايه پولي و نقدينگي مي شود و از 
سوي ديگر، در پي تورم ايجاد شده، فاصله ميان دارا  و ندار 
بيش از پيش افزايش خواهد يافت. ضمن اينكه در شرايطي 
تورمي، تقاضا براي حفظ دارايي و اعراض از توليد مسكن 
رشد مي يابد. در همين رابطه، فردين يزداني، كارشناس 
اقتصادي مسكن گفت:  يكي ديگر از مولفه هاي تاثيرگذار 

در ساخت مسكن توسط بخش خصوصي، قيمت بازار است. 
يزداني در گفت وگو با تسنيم با يادآوري اينكه ساخت و ساز 
مسكن توسط بخش خصوصي كاهش يافته است، اظهار 
كرد: از سال 97 قيمت زمين افزايش نرخ بااليي داشته است. 
سازنده  وقتي مي خواهد خانه اي را بسازد يك نگاه به قيمت 
زمين مي كند و يك نگاه هم به هزينه ساخت و مجوزهايي 
كه تحت عنوان عوارض و ماليات اخذ مي شوند. وي با بيان 
اينكه يكي ديگر از مولفه هاي تاثيرگذار در ساخت و ساز 
مسكن توس��ط بخش خصوصي، قيمت بازار است، ادامه 
داد: اگر اين مولفه ها را با هم مقايسه كنيم متوجه مي شويم 
كه طي 4 سال اخير از جذابيت سرمايه گذاري براي مسكن 
عليرغم افزايش قيمت، كاسته شده است. نرخ سود ساخت 
و ساز مسكن در كشور كم شده است، اما نرخ سود به صورت 
نگهداري دارايي و فروش مسكن اينگونه نبوده است. وي 
با يادآوري اينكه به لحاظ توليد مسكن چند سال است كه 
عملكرد بخش خصوصي منفي شده است،  افزود: با توجه به 
تورم عمومي، مي توان پيش بيني افزايش قيمت را براي 
بخش مسكن داشت كه البته از نرخ تورم پايين تر خواهد 
بود. وي پيش تر نيز با يادآوري اينكه در كشور تعداد خانوارها 
كمتر از تعداد واحدهاي مسكوني است، گفته بود: مساله ما 
توليد مسكن و سمت عرضه نيست. در بخش مسكن مساله 
ما سمت تقاضاست. وي ادامه داد: اين بخش از يك سو پولي 
ندارد كه وارد بازار ملكي بشود و از طرف ديگر به داليلي از 

جمله روند فزاينده نرخ اجاره بها پولي براي اس��تيجار هم 
ندارد كه به مالكان جهت هزينه استفاده از مسكن بدهد. 
وي با اشاره به اينكه حدود 82 درصد از خانوارهاي جديدي 
كه در كشور تشكيل مي شود نمي توانند وارد بازار ملكي 
شوند يعني مستأجر مي شوند، افزود: البته همچنان سهم 
مالكان مسكن در كشور زياد است، به اين دليل كه فردي 
10، 15 سال قبل خانه اي را خريداري كرده آن را دو دستي 
هم چسبيده كه از دست ندهد. اما به طور كلي روند كنوني 
اين احتمال را تشديد مي كند كه 4 تا 5 سال آينده تعداد 
مستأجران به ش��دت افزايش مي يابد. كارشناس اقتصاد 
مسكن با بيان اينكه سال 95، حدود 2.5 ميليون ملك خالي 
در كشور داشتيم، اضافه كرد: گفته مي شد حدود 3 ميليون 
مسكن دوم، ويال و ... نيز داريم. يعني مشكل، مشكل توليد 
نيست. همانطور كه گفتم مشكل سمت تقاضاي مسكن 
است كه مساله دارد. يزداني با تاكيد بر اينكه بايد سمت 
تقاضاي مس��كن را با هر ابزاري مديريت و تقويت كنيم، 
گفت: در اين شرايط بايد كپسول هاي خيلي اضطراري 
استفاده كنيم، مثل همين نقاط جغرافيايي. ما بايد مديريت 
داشته باشيم. وي اظهار كرد: دولت نبايد در ساخت و ساز 
مسكن دخالت كند. واقعيت اين است هر كاري كه دولتي 
شد، سيستم نمي تواند آن را مديريت كند. مسكن را بايد 
بگذاريد بخش خصوصي كار كند. اگر هم دولت مي خواهد 

مداخله كند نقش راهبري آن را بر عهده بگيرد.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



به باور س��ردار جالل��ي اينس��تاگرام با ايراني��ان رفتار 
خصومت آميزي دارد و فيلترينگ و محدودس��ازي اين 
اپليكيشن كار بسيار هوشمندانه اي است، او همچنين 
معتقد اس��ت در اروپ��ا قانوني به نام حفاظ��ت از حقوق 
شهروندي در فضاي مجازي وجود دارد كه ترجمه فارسي 
قانون صيانت در مجلس ب��ود. اگر عين قانون اروپا را هم 
تصويب كنيم بس��يار از طرح صيانت ما شديدتر است. 
در عين حال وزير ارتباطات همچنان هم تاكيد كرد كه 
وزارت ارتباطات با تمام توان براي توسعه اقتصاد ديجيتال 
و ارايه خدمات با كيفيت و امن، پش��ت سر جوانان نخبه 
كشور و شركت هاي دانش بنيان ايستاده است و از تمام 
ظرفيت هاي خود براي حفظ حقوق پلتفرم هاي ايراني 
و كاربران آنها اس��تفاده خواهد ك��رد. از آغاز فيلترينگ 
اينستاگرام بيش از يك ماه مي گذرد. در پي فيلترينگ 
اين پلتفرم، وزير ارتباطات دليل فيلترينگ آن را تصميم 
مراجع ذي صالح و شوراي امنيت كشور عنوان كرده بود 
و حاال رييس سازمان پدافند غيرعامل معتقد است اين 
تصميم به دليل رفتار خصومت آميز اينستاگرام با كاربران 
ايراني تصميمي هوشمندانه بوده است.در عين حال وزير 
ارتباطات با اشاره به تالش هاي گسترده دشمن براي از 
بين بردن اعتماد كاربران به سرمايه هاي داخلي، گفت كه 
دشمن بيشترين توان خود را بر اين حوزه متمركز كرده 
اس��ت و با اقدامات كوري مانن��د حمالت »منع خدمت 
توزيع شده« تا ترور اجتماعي و تخريب پلتفرم هاي ايراني 

به دنبال ناكارآمد و ناامن جلوه دادن اين پلتفرم هاست.

    ترور اجتماعي و تخريب پلتفرم هاي ايراني
عيسي زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در مراسم 
نكوداشت پدافند غيرعامل، با بيان اينكه پدافند غيرعامل در 
حوزه فناوري اطالعات بسيار پررنگ تر از ساير حوزه ها است، 
گفت: »در اين عصر تمام زندگي مردم وابسته به فناوري 
اطالعات شده و اين نشان مي دهد كه حوزه كاري ما با لحظه 
به لحظه زندگي مردم در ارتباط اس��ت و لذا رعايت اصول 
پدافندي و تامين امنيت اين زيرساخت ها و اطمينان حاصل 
كردن از عدم آس��يب پذيري آنها از اهميت بسيار زيادي 
برخوردار است.« وزير ارتباطات با اشاره به ناكامي حمالت 
س��ايبري متعددي كه زيرساخت هاي كش��ور انجام 
مي شود، گفت: »در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات 
ما هر لحظه با حمالت دشمن به حوزه هاي زيرساختي و 
پلتفرم هاي داخلي مواجه هستيم كه عموماً با هوشياري 
و تدابير بخش هاي ذيربط با ناكامي روبرو مي شوند.« وزير 
ارتباطات همچنين با تاكيد بر ضرورت امن سازي و ارايه 
طرح »پايداري خدمات در ش��رايط بحران« براي تمام 
زيرساخت هاي ارتباطي و خدمات فناورانه مهم كشور، 
گفت: »وزارت ارتباطات با تمام توان براي توسعه اقتصاد 
ديجيتال و ارايه خدمات با كيفيت و امن، پشت سر جوانان 
نخبه كشور و شركت هاي دانش بنيان ايستاده است و از 
تمام ظرفيت هاي خود براي حفظ حقوق پلتفرم هاي 

ايراني و كاربران آنها استفاده خواهد كرد.«

    رفتار اينستاگرام خصومت آميز است
رييس س��ازمان پدافند غير عامل با بيان اينكه برخورد 
اينستاگرام با ايرانيان خصومت آميز است، برخورد با اين 
پلتفرم و فيلترينگ آن را بسيار هوشمندانه توصيف كرد و 
خبر از كاهش فعاليت در آن پس از فيلترينگ داد. غالمرضا 
جاللي در گفت وگو ش��بكه خبر درباره عملكرد پلتفرم 
اينستاگرام با تاكيد بر اينكه اين رفتار هيچ چيز جز خصومت 

نيست، گفت: »پلتفرم اينستاگرام توانايي فيلترينگ بسيار 
بااليي دارد.« جاللي با تاكيد بر اينكه رفتار اينستاگرام با 
ايرانيان خصومت آميز است، فيلترينگ و محدودسازي 
اين پلتفرم را كار بسيار هوشمندانه اي توصيف كرد. رييس 
س��ازمان پدافند غيرعامل با اشاره به فيلتر عكس سردار 
قاسم سليماني گفت: »هر كس��ي در هر حوزه اي عكس 
سردار سليماني را منتشر كند، اينستاگرام حساب هاي 
آن را مي بندد و كنار مي گذارد. اين در حالي است كه اين 
پلتفرم آموزش سالح، آموزش ساخت كوكتل مولوتف و 
دعوت و فراخوان تجمع را تشخيص نمي دهد و از انتشار 
آن جلوگيري نمي كند.« سردار جاللي با اشاره به اينكه 
اينستاگرام اجازه نمي دهد عكس آرتين و آرشام مطرح 
شود و مظلوميت بچه چهارساله اي كه پدر، مادر و برادرش 
در حادث��ه اي ناجوانمردانه ودردمندانه ش��هيد ش��دند 
ديده شود.« رييس س��ازمان پدافند غيرعامل در ادامه 
توضيحات خود گفت: »دو پلتفرمي كه در كشور ما فعال 
هستند در كشور هاي ديگر مجاز نيستند كه آموزش هاي 
نظامي، فراخوان و رفتار هاي خشونت آميز را منتشر كنند. 
اينها ديگر تبديل به ماشين تجهيزات جنگي شده اند. 
اينها براي حفظ امنيت ما تعه��دي ندارند، نمايندگي 
در كشور ما ندارند و در واقع تبديل به يك عامل فشار و 
اثرگذاري بر ذهن مردم ما شده اند و سازماندهي مردم 
عليه مردم خودشان كه اين در ادبيات علمي مفهومش 
شناخته شده است.« جاللي با تاكيد بر اين موضوع كه 
اينستاگرام با ايرانيان رفتار خصومت آميز دارد، گفت: 
»با هيچ تعريفي از اين پلتفرم جز خصومت برداش��ت 
نمي كنيم. اين پلتفرم را ابزاري در اختيار استكبار جهاني 
و دشمنان خود مي بينيم.« او با بيان اين توضيحات بر 
اين موضوع تاكيد كرد كه با توجه به نحوه و نوع فعاليت 
اينستاگرام، گفت: »به نظر مي رسد برخورد با اينستاگرام 
كار بسيار هوشمندانه و دقيقي بوده است. اين برخورد 

منجر به محدوديت بسيار زياد فعاليت آن شده است.«

    حقوق شهروندي در فضاي مجازي اروپا
برابر با طرح صيانت در ايران

رييس سازمان پدافند غيرعامل با تشبيه طرح صيانت به 
قانون حفاظت از حقوق شهروندان در اروپا، گفت: »در 
اروپا قانوني به نام حفاظت از حقوق شهروندي در فضاي 
مجازي وجود دارد كه ترجمه فارسي قانون صيانت در 
مجلس ب��ود. اگر عين قانون اروپا را هم تصويب كنيم 
بسيار از طرح صيانت ما شديدتر است.« او همچنين 
با طرح پرسشي درباره ضرورت قانون گذاري در فضاي 
مجازي گفت: »آيا حضور در فضاي مجازي نياز به قانون 
دارد يا خير؟ اگر نمي خواهد كه مي شود همين بل بشو 
در فضاي مجازي كه هركس يك شايعه اي را منتشر 
مي كند و فضا را ملتهب مي كند.« به باور سردار جاللي 
موقعيت فعلي نشان مي دهد كه ضابطه وجود ندارد در 
حالي كه اگر ضابطه باشد بايد مسوول حرف خود باشي. 
همين فضاي شناختي باعث شد كه نمايندگان قانون 
را متوقف كنند. وقتي فضا بي قانون باشد هركسي به 
خود اجازه مي دهد هر حرفي بزند و هر اقدامي كند 

و اين مي تواند امنيت كشور را به هم بزند.

    قوانين اروپا درباره فضاي مجازي
خالف آزادي نيست

مرتضي آقاتهراني اعالم كرده كه قوانين اروپا درباره فضاي 
مجازي طوري است كه انگار يك حزب اللهي آن را نوشته 
است. رييس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به قوانيني 
كه براي فضاي مجازي در اروپا و امريكا وجود دارد تاكيد 
كرد اگر قوانين اروپا براي فضاي مجازي را بررسي كنيم، 
گمان اين مي رود كه فرد حزب اللهي آن را نوشته است. او 
تصريح كرد در اروپا به اين مساله خالف آزادي نمي گويند 
اما در ايران در برابر اين اقدامات، همه نگران آزادي مي شوند. 
مرتضي آقا تهراني در گفت وگو با س��ايت انتخاب درباره 
فضاي مجازي و نگراني هايي كه حاكميت درباره آن دارد 

صحبت كرده است. آقا تهراني به صحبت هاي رهبري در 
آغاز مجلس يازدهم اشاره داشته و گفته كه در همان زمان 
اعالم شد مجلس به دنبال طرح كوتاه مدت باشد و فضاي 
مجازي نبايد بدين گونه رها باش��د: »قوانيني كه در اروپا 
براي فضاي مجازي نوشته شده اس��ت را اگر نگاه كنيد 
گمان مي كنيد كه يك فرد حزب اللهي آن را نوشته است؛ 
پس چرا آنجا اصال نمي گويند كه اين خالف آزادي است 
اما تا ما مي خواهيم در ايران اقدام��ي را در اين باره انجام 
دهيم همه نگران آزادي مي ش��وند.« به گفته آقا تهراني، 
در ۲۰ سال گذش��ته حاكميت فضاي مجازي به دست 
صهيونيست ها و غربي ها داده شده اس��ت. او باور دارد در 
تمام دنيا براي فضاي مجازي قان��ون و قاعده وجود دارد: 
»بارها اين را گفته ام ك��ه در خود امريكا كه امروز براي ما 
نسخه رهاسازي بي چون و چراي فضاي مجازي را تجويز 
مي كند، ۲۷۰ ماده قانون براي آن نوشته و مجلس امريكا 
هم آن را تصويب كرده اس��ت.« او مثالي را نيز براي گواه 
ادعاي خود عنوان كرده كه عينا به اين شرح است: »مثاًل 
اگر كسي در فضاي مجازي مطلبي ارايه دهد به گونه اي كه 
در آن مطلب از ايران و سياست هاي كشور حمايت شده 
باشد، جرم تلقي شده و با آن برخورد مي كنند.« او تاكيد 
كرده كه دولت هاي غربي با استفاده از فضاي مجازي »در 
تالش��ند كه بي قانوني و هرج و مرج را در پوشش آزادي 
به ما قالب كنند تا بتوانند مانع تحقق ايران قوي شوند.« 
آقاتهراني در ادامه اين مصاحبه تاكيد داشته تناقضاتي بين 
افرادي كه آمال و آرزوهايشان امريكايي شدن است وجود 
دارد: »با اين تفاسير من نمي دانم برخي از غربگراياني كه 
آمال و آرزوهايشان امريكايي شدن است و همزمان هم به 
دنبال بي قانون ماندن فضاي مجازي هستند، چگونه اين 
تناقضات را هضم مي كنند. امريكا اگر براي قانونمندسازي 
فضاي مجازي اش اقدام كند خوب اس��ت؛ اگر ما در ايران 
قانونمندسازي فضاي مجازي را دنبال كنيم بد است؟ از 

نظر برخي مرگ خوب است؛ ولي فقط براي همسايه.«
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ارسال سه ايميل به گوگل براي 
پيگيري حذف اپليكيشن ايراني

مديرعامل يكي از پلتفرم هاي داخلي كه طي روزهاي 
گذشته از سوي گوگل پلي حذف شده بود، درباره روند 
فعاليت اين اپليكيشن و حواشي پيش آمده توضيح 
داد. به گزارش ايسنا، احمد حدادي- مديرعامل پلتفرم 
روبيكا - در يك نشس��ت خبري درباره فعاليت ها و 
شرايط حال حاضر اين اپليكيشن اظهار كرد: پس از 
محدودسازي پيام رسان هاي خارجي، اين پيام رسان 
با رشد مواجه شد كه معتقديم رشد پايداري نيست 
و بعد از برداش��ته ش��دن محدوديت ها كاهش پيدا 
مي كند و اعتقاد ما اين اس��ت كه مهاجرت به روش 
ارگانيك درس��ت اس��ت. وي با تاكيد ب��ر اينكه اين 
برنامه ي��ك پلتفرم اجتماعي اس��ت و اين يعني در 
حوزه س��رگرمي فعاليت مي كن��د، تصريح كرد كه 
نمي ش��ود به صورت اجبار اين سرگرمي را برجسته 
كرد. ما اگر بتوانيم مزيتي ايجاد كنيم برنده  خواهيم 
بود. حدادي درباره مس��اله اي كه طي چند روز اخير 
در زمينه حذف اين پلتفرم توسط گوگل پلي اتفاق 
افتاد، توضيح داد: ما از زمان شروع اين مساله، سه بار 
به گوگل ايميل ارسال كرديم كه يك بار پاسخ دادند 
و گفتند كه طي ۴۸ ساعت بررسي و اعالم مي كنند. 
پلتفرم ما از س��ال گذشته در گوگل پلي نبوده است. 
در زمينه حذف اپليكيش��ن از گوگل پلي هم به آنها 
ايميل فرس��تاديم اما به نظر مي رسد پاسخ هاي آنها 
از پيش تعريف شده است و در زمينه دريافت پاسخ 
با توجه به نامه نگاري هاي انجام شده اميدوار نيستيم. 
او در پاسخ به اين سوال كه بسياري از كسب و كارها 
بحث تجارت خارجي را هم دنبال مي كردند و بخشي 
از انتقال داده ها از طريق واتس اپ انجام مي شد و آيا 
اين امكان مي تواند براي اين پلت فرم داخلي و با توجه 
به وجود نگاه هاي منفي نس��بت به آن، وجود داشته 
باشد؟ گفت: معتقدم كشورهاي خارجي اين پلتفرم 
داخلي را نمي شناس��ند، بنابراين نگاهي منفي كه 
گفته شد را قبول ندارم و مساله بعدي و در داخل هم 
معتقدم وقتي نزديك به ۵۰ ميليون كاربر داريم، اينكه 
بخواهيم فضاسازي موجود را تعميم بدهيم، لزوما كار 
درستي نيست؛ اما امكان فني براي افزوده شدن امكان 
تجارت خارجي و انتقال داده وجود دارد و از س��وي 
سه كشور هم درخواست اين كار مطرح شده است. 
وي ادامه داد: درحال حاضر امكان دسترس��ي كاربر 
خارجي از الگينگ از نوع ش��ماره خارجي را نداريم، 
بنابراين در اين زمينه سعي كرده ايم اين فرآيند را باز 
كنيم زيرا بسياري از ايراني ها دوستان يا بستگاني در 
خارج از كشور دارند كه اكنون امكان ارتباط با آنها را از 
دست داده اند و در حال پيشبرد امكان تحقق اين امر 
هم بوديم. حدادي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
آيا علت حذف اين اپليكيشن از گوگل پلي، استفاده 
از نسخه كرك شده آن اس��ت اظهار كرد: اول اينكه 
مفهوم برنامه نويس��ي open source يا منبع باز 
ادعا مي كنند كه مي توانيد از سورس يا منبع برنامه 
استفاده كنيد و در همه جاي دنيا امري متداول است 
و اصوال اينگونه برنامه نويس��ي آمده است تا نرم افزار 
را توس��عه دهد و افراد بتوانند به هم كمك كنند و با 
س��رعت باالتري محصول را توسعه دهند. اما ادعاي 
مطرح شده طي روزهاي گذش��ته به داليل ابتدايي 
باطل اس��ت، زيرا ما از چيزي استفاده كرديم كه به 
سال ۱۳۹۷ مربوط مي ش��ود نه امسال و از آن زمان 
تاكنون، ده ها نسخه در استورهاي داخلي و خارجي 
منتشر كرده ايم، بنابراين اين امر علت جديدي براي 
معلول فعلي كه رخ داده نيس��ت و به نظر مي رس��د 
اظهارنظري كه اخيرا انجام شده از نظر منطقي و فني 
اش��كال دارد. او همچنين درب��اره اقداماتي كه براي 
جلب نظر مردم جهت استفاده از اين پلتفرم داخلي 
بايد انجام ش��ود، گفت: مهم ترين كاري كه مي توان 
براي جلب نظر مردم انجام داد، اين اس��ت كه با آنها 
صحبت كنيم. نكته مهم اين اس��ت كه كاربر فضاي 
ديجيتال آگاه اس��ت و كاربران ما مشاهده كرده اند 
كه از شهريورماه آپديتي نداده ايم و ميزان دسترسي 
اين اپليكيشن هم همانطور كه طي روزهاي گذشته 
رسانه ها منتش��ر كردند، مشخص است. وي تشريح 
كرد: نكته اي كه بايد به مردم گفته شود اين است كه 
در فروشگاه هاي آنالين داخلي از پرنصب ترين و دست 
كم پرجست وجوترين كليدواژه ها در سال ۱۴۰۰ در 
كافه بازار، بوده ايم. مي توانيم گزارش هايي منتشر و 
درخواست كنيم از هر نهاد فني داراي صالحيت، برنامه 
و سطح دسترسي هاي ما را بررسي كنند و اگر نظريه 
مخالف با ما ارايه كرد، منتش��ر كنيم. تنها تغيير اين 
پليكيشن طي دو ماه گذشته، اين است كه تعداد كاربر 
بيشتري به اين اپليكيشن آمده اند. حدادي همچنين 
در پايان درباره اينكه اين پلتفرم چقدر حافظ اطالعات 
كاربران اس��ت، تصريح كرد كه براي حفظ اطالعات 
مردم تالش مي كنيم و در اين باره قوانيني هم وجود 
دارد اما نكته مهم اين اس��ت كه دسترس��ي ويژه اي 
وجود ندارد و اطالعات كاربران از سمت ما به گونه اي 

كه خيال خودمان بايد راحت باشد، محفوظ است. 

پلتفرم وزارت دفاع استراليا 
قرباني حمله هكرهاي باج گير شد

هكرها با اس��تفاده از يك باج افزار، پلتفرم ارتباطي 
مورد استفاده كاركنان نظامي و دفاعي استراليا را 
هدف گرفتند. به گزارش ايس��نا، مت تيستلويت، 
از مقامات وزارت دفاع استراليا اعالم كرد: سرويس 
فورس نت، يكي از فراهم كنن��دگان خدمات كه با 
وزارت دف��اع براي اداره يكي از وب س��ايت هايش 
قرارداد دارد، هدف حمله س��ايبري قرار گرفته اما 
تاكنون هيچ نشت اطالعاتي روي نداده است. وي 
در مصاحبه با ش��بكه راديويي اي بي سي استراليا 
گفت: مي خواهم تاكيد كنم اين يك حمله يا يك 
نشت اطالعاتي در سيس��تم ها و نهادهاي فناوري 
دفاعي نيست. در اين مرحله، هيچ شواهدي از اينكه 
اطالعاتي لو رفته اس��ت؛ اطالعات واحد دفاعي كه 
فورس نت نگهداري مي كند، وجود ندارد. ش��بكه 
اي بي سي به نقل از منابع مطلع از تحقيقات، گزارش 
كرد: اما بعض��ي از اطالعات خصوصي مانند تاريخ 
تولد و جزييات ثبت نام پرسنل نظامي ممكن است 
به سرقت رفته باشد. اين مقام استراليايي اعالم كرد 
دولت اين حادثه را بسيار جدي مي گيرد و به همه 
كاركنان نظامي اطالع داده است تا كلمه عبور خود را 
تغيير دهند. نرم افزارهاي باج گير، اطالعات قربانيان 
را رمزن��گاري مي كنند و هكرها معم��وال در قبال 
دريافت باج به رمزارز كه به صدها هزار يا ميليون ها 
دالر مي رس��د، كليد خارج كردن اطالعات از رمز 
را به كاربران مي دهند. بر اس��اس گزارش رويترز، 
كارشناسان فناوري مي گويند استراليا در پي كمبود 
متخصصان ماهر امنيت سايبري و كمبود تجهيزات، 

به هدف حمالت سايبري تبديل شده است.

تراشه سازان كره جنوبي
بد آوردند

فروش جهاني تراش��ه براي نخس��تين بار از اوايل 
سال ۲۰۲۰، كاهش پيدا كرد كه يك بدبياري براي 
اقتصاد كره جنوبي است. به گزارش ايسنا، انجمن 
صنعت نيمه رساناي مس��تقل در واشنگتن اعالم 
كرد فروش جهاني نيمه رساناها در سپتامبر نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذشته س��ه درصد كاهش 
يافت. طبق آمار رسمي كره جنوبي، در همين ماه، 
تراشه سازان كره اي ۳.۵ درصد كمتر از مدت مشابه 
سال گذشته توليد كردند كه در مقايسه با كاهش 
۰.۱ درصدي در ماه اوت، منفي تر بود. نيمه رساناها، 
بزرگ ترين منبع درآمد اقتصاد كره جنوبي هستند 
كه س��ه ماهه قبلي، با اف��ت ارزش وون و افزايش 
كسري تجاري و ضعيف ش��دن تقاضاي مصرفي 
براي صادرات فناوري اين كشور، دچار كندي شد. 
تقاضا براي تراش��ه، معموال دوره هاي رونق و ركود 
دارد و ركود اخير، به نگراني سياست گذاران كره اي 
كه تالش مي كنند آسيب اقتصادي را كمتر كنند، 
افزوده است. تسهيل و تشديد قرنطينه هاي كوويد در 
چين، جنگ روسيه در اوكراين و تنش هاي تجاري 
ميان پكن و واشنگتن، درآمد توليدكنندگان تراشه 
كره اي نظير سامسونگ الكترونيكس را تحت تاثير 
قرار داد و باعث كاهش سود خالص اين شركت در 
سه ماهه سوم شد. سامسونگ در گزارش درآمدهاي 
مالي خود اعالم كرد انتظ��ار دارد تقاضا حداقل تا 
نيمه دوم س��ال ۲۰۲۳ بهبود پيدا كند. طبق آمار 
رسمي كره جنوبي، رشد موجودي تراشه باال مانده 
و در سپتامبر به ۵۴.۷ درصد رسيد. ارسال تراشه از 
كارخانه ها، نشانه هاي ثبات داشت و تنها ۰.۹ درصد 

در مقايسه با سپتامبر گذشته كاهش يافت.

توليد آيفون تحت تاثير
قوانين كنترل كوويد در چين

م��اه آين��ده توليدآيف��ون در يك��ي از بزرگ ترين 
كارخانه هاي آن احتماال تا ۳۰ درصد كاهش مي يابد. 
به گفته يك منبع آگاه دليل اين امر سختگيري هاي 
مربوط به كوويد۱۹ در كارخانه اي در چين اس��ت. 
ب��ه گزارش مهر به نقل از رويترز، فاكس��كان يكي از 
مهم ترين پيمانكاران اپل براي توليد آيفون س��عي 
دارد توليد در يكي ديگر از كارخانه هاي خود در شهر 
شنژن را افزايش دهد تا كاهش ايجاد شده را جبران 
كند. در حال حاضر كارخانه اصلي فاكسكان در چين 
در ژنگ ژو ق��رار دارد و ۲۰۰ هزار نفر در آن فعاليت 
مي كنند. اين كارخانه به دلي��ل نارضايتي ها درباره 
اقدامات اجرايي براي جلوگيري از شيوع كوويد ۱۹ 
با اختالالتي روبرو است و چند كارگر طي تعطيالت 
آخر هفته از آن فرار كرده اند. براساس قوانين چين در 
خصوص كوويد ۱۹ مقامات محلي بايد براي جلوگيري 
از ش��يوع بيماري به سرعت عمل كنند و يكي از اين 
اقدامات قرنطينه كامل اس��ت. كارخانه هايي كه در 
مناطق شيوع ويروس كرونا قرار دارند بيشتر اوقات به 
شرطي اجازه ادامه فعاليت دارند كه يك سيستم حلقه 
بسته ايجاد كنند.در اين سيستم كارگران در محل 
كارخانه كار و زندگي مي كنند. البته كس��ب وكارها 
اشاره كرده اند چنين وضعيتي چالش هاي متعددي 
ايجاد مي كند. اي��ن ناآرامي در حالي رخ مي دهد كه 
به طور معم��ول در اين بازه زمان��ي توليدكنندگان 
دس��تگاه هاي الكترونيكي مشغول فعاليت هستند 
زيرا تعطيالت پايان س��ال ميالدي در پيش اس��ت. 
البته فاكس��كان اعالم كرد وضعيت تحت كنترل 
است و توليد در واحدهاي ديگر را افزايش مي دهد 
تا هرگونه اختالل ايجاد شده را جبران كند. در اين 
ميان ارزش سهام اين شركت ۱.۴ درصد در بورس 
كاهش يافت. اين شركت بزرگ ترين توليد كننده 
آيفون است و حدود ۷۰ درصد اين موبايل ها را توليد 
مي كند. در حقيقت ۴۵ درصد درآمد فاكسكان از 
توليد آيفون حاصل مي ش��ود. هرچن��د كارخانه 
فاكسكان در هند نيز آيفون مي سازد، اما بخش اعظم 

توليد اين شركت به كارخانه ژنگ ژو تعلق دارد.

وزيرارتباطات:ازتمامظرفيتهابرايحفظحقوقپلتفرمهاوكاربرانايرانياستفادهميكنيم

مسووالن به دنبال ردپاي صيانت در قوانين غربي

كاهش درآمد اپراتورهاي همراه و چند نكته
بررسي گزارش هاي مالي اپراتورهاي همراه پس از اعمال 
محدوديت اينترنت در كشور طي ماه گذشته نشان مي دهد 
كه عالوه بر كسب و كارها، اپراتورهاي تلفن همراه نيز تحث 
تاثير اين موضوع قرار گرفته و متضرر شده اند. به گزارش 
ايس��نا، اكثر كاربران ترجيح مي دهند پلت فرم برقراري 
ارتباطاتش��ان »ديتا« با هزينه هاي مق��رون به صرفه تر و 
امكانات بيشتر باشد و در نتيجه در دنياي امروز درآمدزايي 
اصلي و سود اپراتورهاي همراه اغلب از محل ارايه خدمات 
ارزش افزوده و سرويس هاي مبتني بر پهناي باند حاصل 
مي شود. اعمال محدوديت اينترنت در كشور طي ماه گذشته 
عالوه بر كسب و كارها، برروي اپراتورهاي تلفن همراه نيز 
تاثير گذاشت و آنها به واسطه اين قطعي ها متضرر شده اند، 
چرا كه آنها از طريق مراكز بين المللي اقدام به خريد پهناي 
باند كرده اند و قطع اينترنت آنها را متحمل زيان هايي كرده 
است چون بهاي خريد پهناي باند را در يك بازه زماني خاص 
پرداخت كرده اند اما با توجه به قطع اينترنت، امكان عرضه 
آن را نداشتند و درآمدي از اين محل كسب نكرده اند و اينكه 

مشتريان آنها تمايل كمتري به تمديد يا خريد اشتراك و 
بس��ته اينترنت دارند هم در اين موضوع بي تاثير نيست. 
بررسي گزارش ماهانه درآمدهاي برخي اپراتورهاي همراه 
بوضوح كاهش درآمد اپراتورها را نشان مي دهد. به طوري كه 
درآمد يكي از اپراتورها از محل كاركرد خطوط تلفن همراه 
در مهرماه )دوره اختالل اينترنت( نس��بت به شهريورماه 
بيش از ۷۴۳ ميليارد تومان كاهش يافته اس��ت. تماس 
خبرنگار ايسنا با همراه اول براي كسب اطالع از صحت و 
سقم اين موضوع به اين نتيجه رسيد كه همه اطالعات مالي 
همراه اول به دليل اينكه يك شركت بورسي است، در كدال 
قرار دارد و عدد ۷۳۴ ميليارد منتشر شده مربوط به مقايسه 
درآمد اپراتور از محل كاركرد خطوط تلفن همراه در مهرماه 
)دوره اختالل اينترنت( نسبت به شهريورماه هم درست 
است و در كدال وجود دارد. اپراتور دوم تلفن همراه هم در 
اين باره به خبرنگار ايسنا اعالم كرد كه اين موضوع در 
حال بررسي است و پس از مشخص شدن نتيجه، اعالم 
خواهد ش��د. در اين باره محمد كشوري - كارشناس 

حوزه ارتباطات و فناوري اطالع��ات- در گفت وگو با 
ايس��نا در اين باره اظهار كرد: اپراتورها از بزرگ ترين 
زيان كنندگان شرايط فعلي اينترنت در كشور چه از 
بعد قطعي و چه از محل اعمال فيلترينگ هستند. اين 
شرايط براي اپراتورها مثل يك تير سه شاخه است و به 

نظرم حداقل از سه جنبه متصرر مي شوند. 
اول اينكه نزديك به ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمد اپراتورهاي 
همراه از اينترنت اس��ت و طبق آمار و برآوردهاي انجام 
شده با اعمال محدوديت بر اينترنت در كشور، حدود ۳۰ 
تا ۳۵ درصد مصرف و فروش اپراتورها در زمينه اينترنت 
كم شده و در نتيجه مشخص است كه اين موضوع تأثير 
حداقل ۲۰ درصدي در كل درآمد، مصرف و اينترنت آنها 
داش��ته و به عبارتي درآمدشان كم شده است. وي ادامه 
داد: طبيعي اس��ت زماني كه فروش اپراتوري كم شود، 
س��ود آن هم كم مي ش��ود و اين امر خود از يك جنبه به 
معناي زيان است. اما جنبه دوم زيان از لحاظ اقتصادي 
افزايش فروش و مصرف پهناي باند داخلي است چرا كه 
تعرفه پهناي باند داخلي نيم بهاست و ترافيك نيم بها هم 
براي اپراتورها س��ودي ندارد و حتي روي فروش پهناي 
باند داخلي اپراتورها در عمل يارانه مي دهند، در نتيجه 
هرچقدر فروش پهناي باند داخلي جايگزين خارجي براي 
آنها بيشتر شود، سود آنها افزايش پيدا نمي كند. كشوري 
گفت: يك مساله مهم كه كمتر به آن توجه مي شود، اين 
است كه هزينه پهناي باند اينترنت حدود ۱۰ درصد هزينه 
اپراتورهاست و عماًل هزينه تمام شده ترافيك داخلي با 
خارجي براي اپراتورها چندان اختالف زيادي ندارد كه 
اپرات��ور ترافيك داخلي را ۵۰ درصد ارزانتر به مش��تري 
بفروشند. اين نكته را هم تاكيد كنم كه افزايش مصرف 
پهناي بان��د داخلي به خودي خود اقدام خوبي اس��ت و 
كس��ي نمي گويد بد است اما حداقل ساز و كار اقتصادي 
فعلي كه در پيش گرفته شده غلط است و به غير اقتصادي 
شدن ارايه خدمات داخلي منجر خواهد شد چون بهينه 
و اقتصادي نيس��ت. اين كارش��ناس حوزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات با بيان اينكه زيان اپراتورها از ش��رايط 
فعلي منتهي به اين دو مورد نمي شود، تشريح كرد: ضرر 

سوم، افزايش هزينه بابت تبادل ترافيك با ارايه دهندگان 
خدمات پايه كاربردي است. طبق مصوبه ۳۱۸ كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباط��ات وزارت ارتبط��ات و فناوري 
اطالعات، اپراتورها موظف هس��تند ك��ه براي خدمات 
 IXP پايه كاربردي داخلي، به ازاي ترافيكي كه در مركز
با آنها مبادله مي كنند، پول پرداخت كنند و چون در اين 
 ايام مصرف آنها زياد شده، پولي هم كه آنها براي ترافيك

 peer to peer مي پردازن��د، افزاي��ش پيدا مي كند و 
در نتيجه يك اپراتور به يك پيام رس��ان اگر مثال در ماه 
۱۰ ميلي��ارد تومان پرداخت مي ك��رد اكنون بايد چند 
برابر بيش��تر مثاًل ۲۰ تا ۳۰ ميليارد پرداخت كنند.وي 
در پايان گفت: اين س��ه عامل درنهايت فعاليت چرخه 
اقتصادي اپراتورها را از فعاليت مثمراقتصادي و منطق 
سودآوري خارج مي كند و در نتيجه اين اپراتورها يا بايد 
از سرمايه گذاري خود بزنند يا به نحو ديگري آن را جبران 
كنند كه در درازمدت تبعاتش به ش��بكه باز مي گردد و 
هم��ه فعالين اين عرصه حتي خود مش��تركين متضرر 
مي شوند. بر اين اس��اس مي توان گفت كه با محدوديت 
پهناي باند اينترنت، اپراتورها از بخش��ي از درآمد خود 
محروم مي شوند، بدون اينكه جبراني براي آنها انجام شود 
و اين در آينده نزديك به معضلي براي اپراتورها به عنوان 
بزرگ ترين بازيگران اين عرصه تبديل خواهد شد. زيرا با 
ضرر و خروج اپراتورها از عرصه اقتصادي، ساير بخش هاي 
ارتباطات و فناوري اطالعات هم تأثير خواهند پذيرفت. 
به اعتقاد كارشناسان، پيش بيني كاهش درآمد اپراتورها 
تا پايان سال جاري، افت شديد ارزش سهام بخش تلكام 
در بورس و مش��كالت جدي نقدينگي اين شركت ها، 
بعضا ممكن است در عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران 
يا تاخير زياد در پرداخت حقوق كاركنان نمايان شود، 
دور از ذهن نيست. با ادامه اين روند اكنون اين شائبه به 
وجود آمده كه اپراتورهاي موبايل جهت جبران كاهش 
درآمدهاي خ��ود دنبال راهي ب��راي جبران كاهش 
درآمدها هستند و آيا ممكن است اين ضرر از راه هايي از 
جمله تغييراتي در قبوض مشتركان يا كاهش كيفيت 

خدمات يا تغيير در بسته هاي اينترنت اعمال شود؟
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تعادل |
تصويب نامه اصالح مصوبه قبلي هيات وزيران با موضوع 
ضوابط واردات خودرو ابالغ ش��د. براساس تبصره 2 بند 
يك آمده »خودروهاي وارداتي صرفا در بورس كاال عرضه 
مي شود، همچنين نرخ سودبازرگاني خودروهاي وارداتي 
برحسب ارزش )فوب( با تصويب وزراي عضو كارگروهي 
متشكل از وزراي صمت واقتصاد و رييس سازمان برنامه و 
بودجه كشور با رعايت ماده )19( آيين نامه داخلي هيات 
دولت به گونه اي تعيين مي شود كه مابه التفاوت قيمت 
پايه با قيمت پاياني در بورس كاال معادل س��ود عادالنه 
 باش��د. از س��وي ديگر كارگروه مذكور مج��از به تعيين 
علي الحساب س��ود بازرگاني در زمان ترخيص و تعيين 

سود بازرگاني قطعي در زمان فروش است«.

  جزييات ابالغ تصويب نامه واردات خودرو 
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور با ارسال نامه اي به 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، بانك مركزي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 
تجاري - صنعتي و ويژه اقتص��ادي، تصويب نامه هيات 
وزيران در خص��وص واردات خودرو كه ش��امل اصالح 

تصويب نامه قبلي واردات خودرو است را ابالغ كرد.
متن اين نامه كه هفتم آبان ماه صادر ش��ده، به شرح زير 
است: هيات وزيران در جلس��ه 1۴۰1/۸/1 به پيشنهاد 
 وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و به اس��تناد اصل 
يكصد و سي و هش��تم قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران تصويب كرد: مشروح تصويب نامه مورخ 1۴۰1/۶/۳ 
به ش��رح زير اصالح مي ش��ود: 1.در تبص��ره 2 بند يك 
عبارت سيف حذف مي شود؛ 2. بند دو به شرح زير اصالح 
مي شود: 2. خودروهاي وارداتي صرفًا در بورس كاال عرضه 
مي شود. نرخ سود بازرگاني خودروهاي وارداتي بر حسب 
ارزش )كد( با تصويب هيات وزراي عضو كارگروه متشكل 
از وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي 
و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ماده 19 
آيين نامه داخلي هيات دولت به گونه اي تصويب مي شود 
كه مابه التفاوت قيمت پايه با قيمت هاي پاياني در بورس 
كاال معادل س��ود عادالنه باشد. كارگروه مذكور مجاز به 
تعيين علي الحساب س��ود بازرگاني در زمان ترخيص و 

تعيين سود بازرگاني قطعي در زمان فروش است.
در مورد ديگري آمده است كه بند ۸ به شرح زير اصالح 
مي ش��ود: به اس��تناد ماده ۴ قانون ساماندهي صنعت 
خودرو / مصوب 1۴۰1/و اردات خودرو با رعايت موارد 
زير و مفاد اين تصويب نامه مجاز است: الف( مشخصات 
فني واردات خودرو بايد با اس��تانداردهاي مربوط و از 
نظر آاليندگي محيط زيست با ضوابط تعيين شده در 
آيين نام��ه فني در زمينه كنت��رل و كاهش آلودگي ها 
)موضوع ماده 2 قانون هواي پاك( موضوع تصويب نامه 
ش��ماره مورخ 1۳9۷/۷/۳۰ ه ۵۵۰۷2 ت/1۰۰۶۰2 و 
اصالحات بعدي آن منطبق باشد. ب( به منظور رعايت 
حقوق مصرف كنندگان و تامين كنندگان، خدمات پس 
از فروش كليه واردكنندگان خودرو مكلف به داش��تن 
نمايندگي رس��مي و تعميرگاه مج��از، تأمين قطعات 
يدكي و ارايه خدم��ات پس از ف��روش از مرجع احراز 
انتقال فناوري در ازاي واردات خودرو، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است. ت( صالحيت هاي فني و حرفه اي 
واردكنندگان بر اساس سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و 
رتبه بندي اعتباري موضوع ماده ۴ ايين نامه اجرايي 
م��واد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز موضوع 

تصويب نام��ه ش��ماره ۵1۵۵9 ت/۴۶۴۴۳ م��ورخ 
1۳9۵/۴/2۳ و اصالحات بعدي آن انجام مي شود.

  جزييات ارايه خدمات پس از فروش 
براي وارداتي ها

 در همين حال، مديركل دفتر خدمات فني مهندسي 
وزارت صم��ت در اظهاراتي گفته ك��ه واردكنندگان 
خودرو بايد براي ارايه خدمات پس از فروش تضامين 
مالي و تعه��دي ارايه دهن��د و وزارت صم��ت نيز از 
طريق س��امانه گارانتي بر فرايندها نظارت مي كند. 
حميد محله اي مديركل دفتر خدمات فني مهندسي 
وزارت صمت در م��ورد ارايه خدمات پس از فروش به 
خودروهاي وارداتي، اظهار كرد: موضوع خدمات پس 
از فروش در خودرو مانند بسياري از كاالهاي ديگر كه 
ويژگي »بادوام« را دارند، بسيار اهميت دارد. بر همين 
اس��اس نيز طبق تاكيد دفتر خدمات فني مهندسي 
وزارت صمت مقرر ش��د همه واردكنندگان خودرو، 
خدمات پس از ف��روش ارايه كنند كه براي انجام اين 

كار بايد تضامين مالي و تعهدي ارايه دهند.
مديركل دفتر خدم��ات فني، مهندس��ي و نگهداري 
وزارت صمت افزود: فراينده��اي ارايه تضامين مالي و 
تعهدي براي خدمات پس از فروش خودروهاي وارداتي 
هم از طريق سامانه جامع گارانتي و هم از طريق تأييد 
سازمان ملي استاندارد صورت مي گيرد؛ به اين معنا كه 
سازمان ملي استاندارد بايد تأييد كند كه شركت ايكس 
مي تواند خدمات پس از فروش ارايه كند. خود شركت 
هم بايد زيرس��اخت هايي براي اراي��ه خدمات پس از 
فروش فراهم كند كه هم اين زيرساخت ها موجود و هم 
متناسب با حجم واردات باشد. وي ادامه داد: بنابراين هر 
خودرويي كه قرار باشد به كشور وارد شود، خدمات پس 
از فروش به اين خودرو ارايه خواهد شد. محله اي اظهار 
كرد: فرايند كار از هفته گذش��ته آغاز شده و هر شركت 

يا فردي كه تقاضاي واردات داش��ته باشد با مراجعه به 
دفتر خدمات فني مهندس��ي درخواست خود را ثبت 
مي كند. وي تصريح كرد: شركت خدمات پس از فروش 
صرفًا نبايد از طرف خود واردكننده احداث شود بلكه يا 
خود واردكننده، اين شركت را احداث مي كند يا اينكه با 
شخص يا شركتي كه توان انجام اين كار را دارد، قرارداد 
الزام آور منعقد مي كند؛ بنابراين بايد اين خدمات ارايه 
شود و اجباري است و صرفًا نبايد خودرو وارد كشور شود. 
مديركل دفتر خدمات فني، مهندسي و نگهداري وزارت 
صمت در مورد نظارت وزارت صمت بر نحوه ارايه خدمات 
پس از فروش، گفت: وزارت صمت از طريق سامانه جامع 
گارانتي نظارت مي كند؛ هر خودروي وارداتي شناس��ه 
رهگيري منحص��ر به فردي خواهد داش��ت و براي هر 
شناسه رهگيري يك شناسنامه گارانتي صادر خواهد 
شد. وي افزود: در اين شناسنامه هاي گارانتي تعهداتي 
كه بايد به خريدار ارايه شود، ذكر خواهد شد و هر خدمتي 
كه ارايه ش��ود از جمله انجام سرويس دوره اي، تعويض 
قطع��ه و… در س��امانه بايد درج ش��ود. رضايتمندي 

مشتري هم به صورت دقيق پيگيري خواهد شد.
محل��ه اي در مورد اراي��ه خدمات پ��س از فروش در 
ش��ركت هاي خودروس��ازي داخلي هم گفت: ارايه 
خدمات پس از فروش در شركت هاي داخلي اجباري 
بود منتها نظارت دقيق و درستي بر اين فرايند حاكم 
نبود؛ حدود ۶ ماه پيش به اين مساله ورود كرديم و قصد 

داريم اوضاع را در اين بخش نيز سامان دهيم.

  اسامي هفت خودروي وارداتي 
 بيش از اين اس��امي ۷ شركت س��ايپا، پارس خودرو، 
س��ايپا - س��يتروئن، تجارت بين الملل و پش��تيباني 
كرمان خودرو، خودروس��ازي فردا، مكث موتور، آرين 
موتور پويا به عنوان واردكنندگان خودرو اعالم ش��ده 
بود. حال سخنگوي وزارت گفته است: با اضافه شدن 

۵ ش��ركت به فهرس��ت واردكنندگان خودرو، تعداد 
شركت هاي واردكننده خودرو تا امروز به 12 شركت 
رس��يده اس��ت. اميد قاليباف، درباره  واردات خودرو و 
شركت هاي واردكننده خودرو بيان داشت: بعد از اينكه 
ايين نامه واردات خودرو ابالغ و متعاقب آن نام ۷ شركت 
براي واردات خودرو اعالم شد اين شائبه به وجود آمد كه 
شايد وزارت صمت واردات خودرو را در انحصار همين 
۷ ش��ركت قرار داده است. به نوشته فارس، سخنگوي 
وزارت صمت بيان داشت: اين در حالي است كه هيچ 
محدوديتي براي شركت هاي متقاضي واردات خودرو 
وجود ندارد و در صورتي كه ش��ركت متقاضي واردات 
خودرو ش��رايط موجود در ايين نام��ه را احراز كند به 
فهرست شركت هاي وارد كننده خودرو اضافه مي شود.

وي افزود: براين اس��اس فعال اس��امي ۵ شركت ديگر 
به نام هاي بهمن خ��ودرو، ايران خودرو، معين خودرو، 
ايرتوي��ا و ديار خودرو كه ش��رايط الزم ب��راي واردات 
خودرو را بر اساس ايين نامه احصا كرده اند به فهرست 
۷ شركت واردكننده خودرو كه قبال اسامي آنها اعالم 
شده بود، اضافه شد. س��خنگوي وزارت صمت افزود: 
بنابراين فهرست شركت هاي واردكننده خودرو اكنون 
به 12 ش��ركت رسيده است ضمن اينكه اين فهرست، 
همچنان باز اس��ت و به محض اينكه شركت متقاضي 
واردات خودرو شرايط الزم در ايين نامه واردات خودرو 
را احراز كند به فهرس��ت واردكنندگان خودرو اضافه 
مي ش��ود. قاليباف با بيان اينكه واردات خودرو از بين 
خودروهايي با برندهاي كره اي، ژاپني و اروپايي انجام 
مي شود، گفت: بايد بگويم كه خودروهايي مانند هيوندا 
اكسنت، هيوندا اي 1۰، ميتسوبيشي ميراژ، چانگان سي 
اس ۳۵، ام جي ۳ و ام جي ۶، سيتروئن ۳ و محصولي از 
شركت فولكس واگن )سئات( در زمره مدل خودروهايي 
است كه قرار است به كشور وارد شود كه اين خودروها 

در محدوده قيمت حدود 1۰ هزار يورو قرار دارند. 
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انتقاد سلولزي ها از 
قيمت گذاري دستوري 

انجمن صنايع س��لولزي بهداش��تي اي��ران طي 
نامه اي به رييس جمهوري اعالم كرده اند به دليل 
قيمت گذاري تثبيتي دستمال كاغذي از ارديبهشت 
ماه و همچنين افزايش مستمر قيمت تيشو به عنوان 
مواد اوليه، برخي از واحده��اي توليدي با كاهش 
توليد رو به رو هستند و هيچ مرجعي پاسخگوي اين 
سياست نيست كه چگونه مي توان همزمان قيمت 
مواد اوليه تيشو كه با انحصار در توليد و عرضه همراه 
اس��ت، با نگاه بازار آزاد و عرضه و تقاضا مديريت و 
در عين حال واحدهاي توليدي را با قيمت گذاري 
تثبيتي محصول نهايي به ورشكستگي هدايت كرد.

انجمن صنايع س��لولزي بهداش��تي در اي��ن نامه به 
فعاليت بي��ش از 1۵۰ واحدي تولي��دي محصوالت 
سلولزي بهداشتي دستمال كاغذي با ظرفيت توليدي 
بيش از 2۰۰ هزار تن در س��ال اش��اره ك��رده و گفته 
كه توليدكنن��دگان اين ح��وزه در چند م��اه اخير با 
سياست گذاري غير علمي و غير اقتصادي از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و خصوص��ا در حوزه معاونت 

صنايع عمومي دفتر صنايع سلولزي مواجه شده است.
طبق اين نامه به دليل قيمت گذاري تثبيتي دستمال 
كاغذي از ارديبهش��ت ماه سال جاري و همچنين 
افزايش مستمر قيمت تيش��و )رشد 2۴ درصدي 
ظرف پنج ماه( به عنوان مواد اوليه، بدون هيچ گونه 
 نظارت، برخي از واحده��اي توليدي با زيان دهي،

 كاهش تولي��د و تعطيلي رو به رو هس��تند. هيچ 
مرجعي هم پاسخگوي اين سياست غير اقتصادي 
نيست كه چگونه مي توان همزمان قيمت مواد اوليه 
تيشو كه با انحصار در توليد و عرضه همراه است، با 
نگاه بازار آزاد و عرضه و تقاضا مديريت كرد و در عين 
حال واحدهاي توليدي را با قيمت گذاري تثبيتي 

محصول نهايي به ورشكستگي كامل هدايت كرد.
توليدكنن��دگان همچنين تاكي��د كرده اند كه 
مكاتبات و حضور در جلسات پي در پي و پيگيري 
از مراجع مختلف مشكلي از آنها برطرف نكرده و 
تنگناهاي اقتصادي اين توليدكنندگان در حال 
افزايش است. انجمن صنايع سلولزي بهداشتي 
ايران در ادامه هشدار داده كه در چنين شرايطي 
به م��رور زمان، كاه��ش توليد و اش��تغال باعث 
كاهش عرضه و كمبود محصوالت خواهد ش��د 
و مس��ووليت كامل آن بر عهده مديران مسوول 

مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در اين نامه همچنين به فعاليت دو شركت عمده 
توليد تيش��و )ش��ركت پارس حيات س��اغليگ 
ارونل��ري و ش��ركت زري��ن برگ پرش��يا( به طور 
همزمان در حوزه دس��تمال كاغذي اش��اره شده 
كه در كنار ش��ركت زرين رويا كه اخي��را اقدام به 
توليد دستمال كاغذي كرده، به دليل بهره مندي 
از موقعيت مسلط اقتصادي و حمايت همه جانبه 
و اختصاص��ي از اي��ن ش��ركت ها، ش��رايط براي 
واحدهاي كوچك بس��يار س��خت و ناگوار ش��ده 
اس��ت.  اين گروه از توليدكنن��دگان محصوالت 
 س��لولزي در پايان ضمن ابراز ش��كوه و شكايت از 
» اي��ن روند تبعيضي و ناعادالن��ه در اداره زنجيره 
تأمي��ن دس��تمال كاغ��ذي « از رييس جمهوري 
خواس��ته اند: »فريادرس توليد كنندگان باشيد و 
نسبت به اهمال و قصوري كه توليدكنندگان را در 
عصر و حرج قرار داده، رس��يدگي فرماييد.« اواخر 
مرداد ماه امسال مش��اور اقتصادي انجمن صنايع 
س��لولزي و بهداش��تي ايران با بيان اينكه با تغيير 
روند آناليز قيمت در س��ازمان حماي��ت، فرآيند 
قيمت گذاري ماه ها طول مي كش��د، گفته بود كه 
با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه ش��امل تيشو، 
كارتن و مقوا، هزينه هاي حمل و دستمزد از ابتداي 
سال، اين تاخير در قيمت گذاري سبب تعطيلي و 
ورشكستگي واحدهاي سلولزي بهداشتي مي شود.

 آخرين خبرها از واردات
و رجيستري آيفون ۱۴

درحالي كه ح��دود يك م��اه از ورود آيفون 1۴ به 
كش��ور مي گذرد، همچنان امكان رجيستري اين 
تلفن همراه وجود ن��دارد؛ اتفاقي كه گمرك دليل 
آن را عدم فعال س��ازي پرداخت حقوق و عوراض 
گمركي در سيس��تم مربوطه عنوان كرده است. به 
گزارش ايس��نا، خريداران آيف��ون 1۴ همچنان با 
مشكل فعال سازي اين گوشي مواجه هستند و روز 
گذشته سامانه همتا به صورت رسمي اعالم كرد كه 
با توجه به عدم واردات قانوني اين مدل از گوشي ها، 
كليه گوشي هاي آيفون 1۴ بازار قاچاق هستند؛ لذا به 
كليه واحدهاي صنفي اكيداً توصيه مي شود تا زمان 
تعيين تكليف وضعيت واردات قانوني آيفون 1۴ از 
خريدوفروش آن خ��ودداري كنند. البته اينكه آيا 
همه آيفون هاي 1۴ موجود در بازار قاچاق محسوب 
مي شوند يا خير جاي بحث دارد، چراكه طبق قانون 
به صورت ساالنه هر مسافر امكان ثبت يك گوشي 
تلفن همراه را دارد و ممكن است بسياري از اين مدل 
از تلفن همراه از طريق مس��افري وارد كشور شده 
باشند. در اين راستا و طبق اطالعاتي كه گمرك در 
اختيار ايسنا قرار داده است، ورود مسافري آيفون 1۴ 
به كشور قاچاق نبوده اما از آنجاكه در سامانه مربوطه 
ثبت آيفون 1۴ فعال نش��ده است، امكان پرداخت 
حقوق و عوارض گمركي براي مسافر وجود ندارد به 
همين دليل بر اساس مصوبات كميته رجيستري 
تلفن همراه، امكان فعال س��ازي نيز وجود ندارد. 
گمرك بر اين نكته تاكيد دارد كه بر اساس مقررات 
صادرات و واردات، هر مسافر مي تواند در سال يك 
تلفن همراه وارد كشور كند و اين نحوه ورود قاچاق 
محسوب نمي شود اما فعال سازي تلفن همراهي 
كه از اين طريق وارد كش��ور شده است، در حوزه 
گمرك نيس��ت و طبق قوانين مسافر بايد در ابتدا 
حقوق و عوارض گمركي را پرداخت كند كه فعال 

اين گزينه در سامانه مربوطه فعال نشده است.

شرط ورود لوازم خانگي ايراني 
به عراق

عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران مي گويد 
بحثي كه در تمام سال هاي گذشته درباره افزايش ضريب 
پيچيدگي كاالهاي صادراتي ايران وجود داشته، براي 
رسيدن به مرحله اجرا، نياز به يك برنامه ريزي همه جانبه 
و نگاه ملي دارد. علي شريعتي در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: يكي از اصلي ترين چالش هايي كه در تمام سال هاي 
گذشته اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، بحث خام فروشي 
و صادرات كاال با ارزش افزوده پايين بوده است. هر چند 
اين كاالها توانسته اند بخش مهمي از سبد صادراتي ما را 
به خود اختصاص دهند، اما در نهايت بايد هدف گذاري 
به سمت صادرات كاالهاي با ضريب پيچيدگي باالتر 
حركت كند. البته اين موضوع در سال هاي اخير بارها در 
قالب شعار و طرح مطرح شده اما اينكه تا چه ميزان امكان 
اجرا داشته باشد، موضوع ديگري است. وي با بيان اينكه 
يكي از اصلي ترين مشكالت در اين حوزه، جاي خالي 
برندهاي مطرح و جهاني ايراني است، بيان كرد: وقتي 
شما بخواهيد نسبت به صادرات كاالهاي صنعتي اقدام 
كنيد، يكي از اصلي ترين موضوعات در اختيار داشتن يك 
برند مطرح و معروف در ميان مقاصد صادراتي است. در 
واقع در اين عرصه ها صادركنندگان ايراني بايد با رقباي 
مطرح و اقتصادهاي بزرگي رقابت كنند و پيش نياز اين 
موضوع داشتن برندهاي مطرح و شناخته شده است كه 
متاسفانه در اقتصاد ما كمتر به آن توجه شده است. عضو 
اتاق بازرگاني ايران با اشاره به موقعيت خاص بازار عراق 
براي تاجران ايراني، توضيح داد: ما در سال هاي گذشته 
در بازار عراق نقش��ي مهم و كليدي داش��ته ايم، اما اگر 
بخواهيم در اين زمينه تغييري ايجاد كنيم و به سمت 
صادرات كاالهاي صنعتي حركت كنيم، نياز به فراهم 
كردن مقدماتي مهم خواهيم داش��ت. براي مثال بازار 
لوازم خانگي عراق، بازاري مهم و گسترده است، اما ما براي 
حضور در آن كاري دشوار براي رقابت داريم. شريعتي 
تشريح كرد: بازار لوازم خانگي عراق در سال گذشته، 
حجمي ۳.2 ميليارد دالري داشته كه بخش مهمي از 
آن سهم چين شده و تركيه نيز توانسته بخشي از بازار را 
در اختيار بگيرد. ما در ايران، توان و ظرفيت خوبي براي 
حضور در اين بازار داريم اما از سويي بايد با حمايت هاي 
دولتي و فراهم كردن مقدمات الزم، توليدكنندگان 
توان توليد خود را افزايش دهند و سپس در اين بازار 
عرضه كاالهاي خود را آغاز كنند و از سوي ديگر با يك 
نگاه ملي، بايد به سمت مطرح كردن برندهايي حركت 
كنيم كه در نهايت به نفع صادرات صنعتي كشور تمام 
ش��ود. بايد در نظر داش��ت كه براي حضور در چنين 
عرصه هايي ب��ا دومين اقتصاد قدرتمند جهان يعني 
چين رقابت كنيم و چنين موضوعي قطعا نياز به يك 
برنامه ريزي جدي دارد. وي با اشاره به لزوم استفاده از 
تمام ظرفيت هاي موجود براي حضور در عرصه هاي 
جديد، گفت: امسال، سال حمايت از اقتصاد دانش 
بنيان است و دولت نيز تالش كرده حمايت هاي خود 
از اين بخش را گسترش دهد، اما بايد ديد در نهايت 
اين حمايت ها به چه نتيجه ملموسي براي اقتصاد 
ما منجر خواهد ش��د. ما در بازار عراق مزيت نسبي 
همسايگي را داريم كه حمل و نقل كاالهاي صنعتي 

سنگين را براي ما آسان تر از ديگر رقبا مي كند.

منع عرضه محصوالت دخاني 
در فضاي مجازي

رييس اتاق اصناف ايران گف��ت: نظارت دقيق در منع 
عرض��ه محصوالت دخان��ي در فضاي مج��ازي ابالغ 
شده است؛ همچنين توليدكنندگان، واردكنندگان و 
توزيع كنندگان بايد دخانيات را به طور شناسه  دار عرضه 
كنند. قاس��م نوده فراهاني بيان كرد: طرح شناسه دار 
كردن محصوالت دخاني از امور بسيار مهمي است كه 
همزمان به حوزه هاي اقتصادي، بهداشتي، روانشناختي 
و … مربوط مي ش��ود و اتاق اصناف ايران با همكاري 
اتاق هاي اصناف شهرستان ها و اتحاديه هاي مرتبط با 
فروش محصوالت داخلي، مي توانند گام هاي موثري 
را در زمينه س��اماندهي زنجيره تأمين و توزيع از طرق 
قانوني و در نهايت كاهش مصرف اين محصوالت بردارند.

رييس اتاق اصناف اي��ران تصريح كرد: ب��راي اجراي 
دس��تورالعمل ماده ۷ آيين نامه اجرايي ماده 1۳ قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در خصوص دخانيات، مواردي 
احصا شده و نشست هاي متعددي را نهادهاي متولي 
برگزار كرده اند. وي با اشاره به بندهايي از دستورالعمل 
فوق گفت: بسياري از اين بندها امروز در جامعه جا افتاده 
است. مطابق اين دستورالعمل تمامي توليدكنندگان، 
واردكنن��دگان و توزيع كنن��دگان موظف هس��تند 
محصوالت دخاني را به طور »شناسه دار« عرضه كنند 
و نس��بت به اتمام موجودي كاالهاي فاقد شناسه در 
انبارها توجه كافي داشته باشند. فراهاني گفت: همچنين 
ممنوعيت فروش به افراد زير 1۸ سال نيز سال ها است 
كه مورد تاكيد كارشناسان قرار گرفته است و همگان بر 
آن تاكيد دارند. در خصوص ممنوعيت فروش ۴1 نشان 
تجاري قاچاق نيز اقدامات خوبي انجام شده و فهرست 
اسامي آنها به اطالع تمامي عرضه كنندگان رسانده شده 
اس��ت. وي افزود: با توجه به درخواست اين اتاق، مجوز 
فروش سيگار به اتحاديه دكه داران، جرايد و … داده شده 
است تا اعضا به صورت نمايندگي زنجيره اي با كد آيسيك 
تخصصي اصناف و كسب پروانه كسب اقدام كنند. نظارت 
دقيق در منع عرضه محصوالت دخاني در فضاي مجازي 
نيز ابالغ شده است و همچنين به اتحاديه ها و واحدهاي 
صنفي اطالع رساني شده است كه نسبت به تهيه و توزيع 
پوستر »سيگار كاالي زيان آور« اقدام كنند. رييس اتاق 
اصناف اي��ران تاكيد كرد: از تمامي اف��رادي كه در اين 
مجموعه فعاليت مي كنند انتظ��ار داريم در خصوص 
كاهش مصرف و نيز شناس��ه دار ك��ردن اين محصول 
همكاري كنند. بازرسان اتاق هاي اصناف و سازمان هاي 
صمت نيز الزم است در زمان مراجعه به عرضه كنندگان 
در وهل��ه اول، دقت كنند كه محصوالت دخاني بدون 
شناسه سالمت عرضه نشده باشند و در وهله دوم بررسي 
كنند كه واحدهاي صنفي با دريافت فاكتور رسمي از 

عمده فروشان اين كاال را تهيه كرده باشند.

اصالحيهمصوبهوارداتخودروابالغشد

عرضه خودروهاي خارجي در بورس

رييساتاقتهران:

مشكل صنعت طيور، مداخله بيش از اندازه دولت است
نايب رييس اتاق ايران در جلسه رونمايي از سند برنامه 
ملي ۵ ساله صنعت طيور خواستار عدم مداخله دولت 
در اين صنعت شد. جلسه رونمايي از سند برنامه ملي 
۵ ساله صنعت طيور از توليد تا عرضه با حضور مسعود 
خوانساري و حسين سالح ورزي نواب رييس اتاق ايران، 
محمدحسين شريعتمدار رييس مركز ملي مطالعات 
راهبردي كش��اورزي و آب اتاق ايران، محمد قرباني 
معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي 

و رييس و اعضاي فدراسيون طيور برگزار شد.
داود رنگي رييس فدراس��يون طيور در اين نشست 
گفت: هدف از تدوين سند برنامه ملي ۵ ساله صنعت 
طيور اين است كه دست اندركاران بخش خصوصي 
و دولت��ي مرتبط با طيور بر اس��اس آمار و اطالعات 
واح��دي تصميم گيري كنند و تا جاي ممكن از بروز 
انحراف در اطالعات كه باعث تصميمات نادرس��ت 
مي ش��ود پرهيز ش��ود.  نايب رييس اتاق ايران نيز با 
اشاره به فرآيند تش��كيل فدراسيون طيور به عنوان 
يك تش��كل باالدس��تي در حوزه طيور گفت: تالش 
اتاق ايران اين اس��ت كه هم��ه بخش هاي صنعتي، 
كشاورزي و معدني را با عنوان تشكل هاي مرتبط دور 
هم جمع كند تا ش��اهد افزايش بهره وري و بازدهي 
بيشتر تشكل هاي اقتصادي باشيم.مسعود خوانساري 
ادامه داد: صنعت مرغ و تخم مرغ صنعت بزرگي است. 
تراكن��ش مالي در اي��ن صنعت بي��ش از 2۰۰ هزار 
ميليارد تومان در س��ال اس��ت و نزديك به 2۰ هزار 
واحد صنفي در آن فعال هستند و بنابراين دست كم 

2۰۰ هزار اشتغال مستقيم هم ايجاد كرده است.
خوانساري با بيان اينكه صنعت مرغ و تخم مرغ مي تواند 
شكوفاتر از اين باشد افزود: متأسفانه يكي از مشكالت 
اين صنعت دخالت بيش از اندازه دولت در آن است و 
اگر اين معضل با مشاركت حاكميت و وزارتخانه هاي 
ذي ربط حل شده و به تشكل ها تفويض اختيار شود هم 
سالمت و هم بهره وري افزايش خواهد يافت. او با اشاره 

به مشكالت استفاده از نژاد آرين گفت: توليدكنندگان 
از اينكه با وجود بازدهي پايين تر اين نژاد همچنان دولت 
بر استفاده از آن اصرار دارد شاكي هستند. حمايت از 
خودكفايي داخل خوب است اما اگر بازدهي اين نژاد 
به اندازه ساير نژادها نيست نبايد بر آن اصرار كرد. چون 

در فعاليت اقتصادي اصل بر سودآوري بيشتر است.
خوانساري در پايان اظهار اميدواري كرد با تنظيم اين 
س��ند هم تكليف بخش هاي مختلف به لحاظ آماري 
مشخص باشد و هم اهداف و چشم اندازهاي آينده هر 

بخش براي برنامه ريزي هاي بعدي روشن باشد.
محمد قرباني، معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت 
جهاد كش��اورزي در اين جلس��ه با بيان اينكه اگرچه 
تدوين چنين سندي خوب است ولي الزامات و نحوه 
اجرا مهم تر است گفت: در اين سند مديريت بازار، ارتقا 
بهره وري و ... عبارات خوبي هستند اما نياز به عملياتي 
شدن هستند. در شرايطي كه با افزايش روزانه قيمت 

مرغ و تخم مرغ هستيم فدراسيون طيور بايد به سمت 
اقدامات��ي حركت كن��د كه قيمت تمام ش��ده مرغ و 

تخم مرغ در سبد مصرفي خانوار كاهش يابد.
او با تأكيد بر اينكه الزم است داده ها به صورت آنالين 
از مجموعه مرغداري ها و واحدهاي توليد تخم مرغ به 
فدراس��يون يا وزارت جهاد يا هر مرجع مورد توافقي 
متصل ش��ود ادامه داد: ركن اساسي سياست گذاري 
درست، داشتن داده هاي درس��ت است. اآلن قيمت 
تمام شده مرغ در هر مجموعه و واحد توليدي يك عدد 
اس��ت و وحدت رويه اي درباره نحوه قيمت گذاري در 

بخش هاي مختلف وجود ندارد.
قرباني با بي��ان اينكه بايد صن��دوق تثبيت مالي با 
مش��اركت خود توليدكنندگان بخش طيور شكل 
بگيرد گفت: در وزارت كش��اورزي نگاه ما اين است 
كه با يك تش��كل روبرو باشيم و نه صدها تشكل كه 
خواسته ها و حرف هاي مختلفي دارند. ما معتقديم 

يكپارچه سازي، برندس��ازي و قدرت چانه زني و در 
نهايت امنيت غذايي مردم را افزايش مي دهد. تأكيد 
ما اين است كه تشكل ها براي تنظيم بازار از ابتداي 
زنجيره تا انتهاي زنجي��ره ورود كنند وزارت جهاد 
عمليات ميداني نداشته باشد و كمتر مداخله كند و 

اين اقدام را خود تشكل ها انجام دهند.
او با اش��اره به آزادس��ازي نهاده هاي دامي بيان كرد: 
اگر واحدهاي توليدي مي خواهن��د در بازار داخلي و 
خارجي با قدرت حاضر باشند بايد به سمت بهره وري 
بروند. سياست ما اين است كه به سمت سرمايه گذاري 
بزرگ مقي��اس در ح��وزه طيور و تخم م��رغ حركت 
كنيم. متأسفانه برخي توليدكنندگان توليدات خود 
را متوق��ف كردند و ش��رايط خوبي نداري��م به دليل 
تحريم ها ما تالش مي كنيم توليد مستمر و پايدار در 
مرغ و تخم مرغ برسيم. حسين سالح ورزي، نايب رييس 
اتاق ايران هم با اش��اره ب��ه م��واد 2 و ۳ قانون بهبود 
محيط كس��ب وكار گفت: قانون گذار دستگاه ها را در 
اين قانون مكلف كرده تا در رويه ها و سياست گذاري 
به نظر تش��كل ها توجه كند. او با تأكيد بر اينكه بايد 
تشكل هاي باالدستي در حوزه هاي مختلف تشكيل 
شود ادامه داد: اگر فدراسيون به عنوان تشكل باالدستي 
تشكيل شده، قانوني است و قانون گذار مكلف است در 

تصميم گيري هاي خود نظر فدراسيون را اخذ كند.
س��الح ورزي گفت: تدوين اين سند ارزشمند است 
و اساسًا يكي از وظايف فدراسيون ها تدوين چنين 
اسنادي اس��ت. حتي اگر سياست گذار به اين سند 
توجه نكند وظيفه تش��كل اين اس��ت كه نظر خود 
را به صورت تخصصي به دولت و دس��ت اندركاران 
منتقل كند. او افزود: يكي از مس��ائل اصلي اقتصاد 
كش��ور فقدان اپراتورهاي زنجيره ارزش در صنايع 
مختلف اس��ت و آن هم به دليل نب��ود بال ارتباطي 
و اطالعاتي در اپراتورهاي زنجيره ارزش اس��ت. لذا 

تدوين اين سند كار ارزشمندي است.
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خبرروز

شناسايي ۲۱۳ بيمار جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، در شبانه روز گذشته ۲۱۳ بيمار كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند و پنج بيمار نيز جان خود 
را از دست دادند. بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۱۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۴۷ نفر 
از آنها بس��تري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۵۵۷ هزار و ۶۵۰ نفر و مجموع جان باختگان اين 
بيماري، به ۱۴۴ هزار و ۵۷۶ نفر رسيد. خوش��بختانه تاكنون ۷ ميليون و ۳۳۱ هزار و ۹۵۰ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از 
بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. ۱۳۳ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 

مراقبت قرار دارند. تاكنون ۵۴ ميليون و ۳۶۶ هزار و ۸۸۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

رويداد

در روزهايي كه خشك شدن تاالب ها به روتين عادي 
برايمان تبديل ش��ده اس��ت، حفظ حيات يك تاالب 
مي تواند نقطه روشني در آينده زيست محيطي ما به 
ش��مار بيايد. تاالب گندمان، تاالبي در مجاورت شهر 
گندمان و در استان چهارمحال و بختياري است. اين 
تاالب از سويي نزديك به محورهاي مواصالتي استان 
بوده و از س��وي ديگر در نزديكي منطقه حفاظت شده 
تنگه صياد است. حفظ تاالب ها در كشور به عنوان يكي 
از مهم ترين زيستگاه هاي پرندگان و دوزيستان نادر و در 
معرض خطر موجب حفط تنوع زيستي در كشور خواهد 
شد. يكي از تاالب هايي كه در سال هاي اخير به همت 
سازمان حفاطت از محيط زيس��ت جاني تازه به خود 
گرفته است؛ تاالب گندمان است. تاالب گندمان، تاالبي 
در مجاورت ش��هر گندمان و در اس��تان چهارمحال و 
بختياري است. اين تاالب از سويي نزديك به محورهاي 
مواصالتي استان بوده و از سوي ديگر در نزديكي منطقه 
حفاظت شده تنگه صياد است. منطقه اي كه زيستگاه 
قوچ و بز كوهي و ديگر نمونه هاي در معرض خطر است.

   حفظ حق آبه تاالب
مجموعه اقداماتي كه در ده سال گذشته براي حفظ 
و احياي اين تاالب صورت گرفت به حفظ موجودات 
در معرض خطر تاالب كمك شاياني كرد؛ از سوي 
ديگر اين اقدامات موجب شد تا موجودات ديگري 
نيز كه برخي از آنان تنها متعلق به تاالب ها هستند 
به تدريج پايشان به اين تاالب باز شود. حفظ حق آبه 
تاالب، كنترل و مديريت كشاورزان ساكن در اطراف 
حريم تاالب و نظارت دايمي محيط بانان منطقه از 
عواملي اس��ت كه در تمام اين سال ها براي حفظ و 
بهبود وضع تاالب پيگيري ش��د. يكي ديگر از اين 
اقدامات احداث بند خاكي در قسمت شرقي تاالب 
در سال ۹۲ بود. به كمك اين بند خاكي، آب باران در 
فصول پاييز و زمستان در تاالب ذخيره شده و تبخير 

و هدر رفت آب تا حد زي��ادي كاهش يابد. هدايت 
آب مازاد زمين هاي كش��اورزي اطراف نيز از جمله 
آثار احداث بند خاكي است. گونه هايي نظير عقاب 
دريايي دم سفيد، غاز پيشاني سفيد كوچك، اردك 
سرحنايي، ش��اهين دودي تا چند سال قبل نه در 
سطح تاالب كه در استان هم مشاهده نشده بودند.

   احداث بند خاكي
روح اهلل عسگري محيط بان و كارشناس پرندگان آبزي و 
كنار آبزي مستقر در تاالب گندمان با بيان اينكه احداث 
بند خاكي موجب شد كه تاالب بستر زيستي مناسبي 
پيدا كند؛ گفت: اين اقدام موجب ش��د تا ما به تدريج 
گونه هاي مختلفي را كه در زمان هاي قبل ش��اهد آن 
نبوديم؛ در سطح تاالب و حتي در سطح استان مشاهده 
كنيم. او با بيان اينكه برخي از اين گونه ها براي اولين بار 
در تاالب مشاهده شده اند؛ گفت: حضور اين گونه ها به 
هيچ عنوان پيش از اين سابقه نداشته است؛ گونه هايي 
نظير عقاب دريايي دم سفيد، غاز پيشاني سفيد كوچك، 
اردك سرحنايي، ش��اهين دودي تا چند سال قبل نه 
در سطح تاالب كه در استان هم مشاهده نشده بودند. 
پوشش گياهي مناسب تاالب گندمان را شايد بتوان 
مهم ترين عاملي دانست كه اين حيوانات و پرندگان 
نادر، اين تاالب را به عنوان زيستگاه خود برگزيده اند. 
همراه اين مساله، بستر زيستي و عمق مناسب آب 
در تاالب نيز موجب ش��ده است تاالب گندمان يك 
محل مناسب براي زمستان گذراني و تابستان گذراني 

گونه هاي مختلف پرندگان آبزي و كنار آبزي باشد.

   افزايش پرندگان زادآور تاالب
به ۲۵ گونه

عسگري كه خود يكي از طراحان و مجريان احياي 
تاالب گندمان است؛ در خصوص اثر احيا بر زيست 
تاالب گفت: گونه هاي زادآور اطراف تاالب، پيش از 

آنكه بند خاكي است احداث شود دوتا سه گونه بود 
كه در سطح تاالب شناسايي شد.اما بعد از احداث بند 
خاكي شاهد زادآوري بيش از ۲۵ نوع پرنده در سطح 
تاالب گندمان هستيم و همچنين حدود ۹۰ تا ۱۰۰ 
گونه پرنده آبزي و كنار آبزي هس��تيم كه به عنوان 
مهاجر زمستان گذراني تابستان گذراني مي كنند. 
با اين حال بخش هاي��ي از تاالب گندمان عمق آب 
كمتري دارد و اطراف تاالب هم زير كشت محصوالت 
كشاورزي است. محيط بانان و كارشناسان محيط 
زيست وجود قسمت هاي زيستي گوناگون را اطراف 
ت��االب ض��روري مي دانند. قس��مت هايي از تاالب 
خش��ك ش��ده از جزئي از بس��تر خود تاالب است. 
كارشناسان محيط زيست معتقدند آب گرفتگي 
تاالب را نبايد بيش از حد طبيعي گس��ترش داد؛ 
ت��االب نبايد تنه��ا مناطق غرقابي داش��ته و بايد 
فضاي مرغ��زاري هم داش��ته باش��د. وقتي يك 
اكوسيس��تم به لحاظ عملي موثر اس��ت كه تنوع 
اكوسيستمي و تنوع اقليمي مختلف داشته باشد.

   احيا و مرمت تاالب ها
نيازمند همكاري دستگاه ها

در حقيقت ب��راي احياي ت��االب، ع��الوه بر تعامل 
ب��ا كش��اورزان و دام��داران منطق��ه، كارخانه ها و 
مجتمع هاي توليدي هم بايد تا مس��افت مشخصي 
دور از تاالب باشند. عدم آلودگي آب ورودي به تالب 
و آلودگي هوا در كنار خودداري از ايجاد آلودگي هاي 
صوتي، عدم تخريب زيستگاه با ساخت بنا و جاده هاي 
غيركارشناس��ي، توجه ب��ه حق آب��ه و جلوگيري از 
ش��كارچيان غيرمجاز از جمله اموري هستند كه از 
سوي سازمان حفاظت از محيط زيست با همكاري 
ديگر نهادها در حال پيگيري است تا تاالب گندمان 
همچنان نگين زيباي استان چهارمحال و بختياري 
بوده و ميزبان پرندگان آبزي و كنار آبزي بيشتري باشد.

تاالبگندمان؛تاالبيكهنجاتيافت
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

تبعات مخرب افزايش 
حقوق ها در نيمه سال!

 نهادهاي ذي نفوذ براي افزايش حقوق داشتند در اين 
زمينه اثرگذار بوده است. نهادهاي امنيتي و قضايي و 
انتظامي خواستار افزايش حقوق بوده اند و دولت از اين 
طريق زمينه افزايش پرداختي را فراهم مي سازد. نهايتا 
دولت تسليم شد و همه اظهارات كارشناسي كه ماه ها 
دولت به آنها اس��تناد مي كرد را فراموش كرده و كنار 
گذاشت. اين رويكرد در اقدامات دولت يك بدعت است، 
چرا كه تا به امروز سابقه نداشته كه دولتي در نيمه سال 
براي جبران تورم وارد بازنگري حقوق ها شود. البته اين 
حق براي كارگران هم محفوظ است كه افزايش حقوق 
متناسب با تورم را مطالبه كنند. شوراي كار مي تواند در 
اين زمينه ورود كند. چون اتفاق پايه اي كه گريزناپذير 
است و قبال در مجلس براي كارمندان رخ داده، افزايش 
حداقل حقوق كارمن��دان دولتي )وبازنشس��تگان 
دولتي( است و بايد براي كارگران نيز رخ دهد.اين رقم 
از ۵ميليون و ۶۰۰هزار تومان به ۶ميليون و ۶۰۰هزار 
تومان افزايش يافته اس��ت. رقمي كه براي كاركنان 
بخش خصوصي ۵ميليون و ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان 
است. دولت بايد اين رقم را براي بخش خصوصي نيز 
لحاظ كند و اجازه دهد، بازنگري هاي الزم ايجاد شود. 
در واقع تصميمات دولت باعث شكل گيري اين توقعات 
ش��ده است. از سوي ديگر اما بايد توجه كرد كه دولت 
با كسري بودجه ۳۲۰هزار ميليارد توماني روبه روست. 
مسعود ميركاظمي بارها از اين كسري بودجه ناليده 
است، اما مبلغي كه بايد از طريق آن حقوق كارگران 
جبران شود، حداقل نيازمند اعتبار ۵۰هزار ميليارد 
توماني است. يك چنين منابعي در اختيار دولت نيست. 
دولت ناچار است يا از بانك مركزي و... استقراض كند 
كه نتيجه آن تورم چند درصدي بيشتر است. يا اقدام 
به چاپ اسكناس كند كه نتيجه آن رشد نقدينگي و 
مشكالت اقتصادي مستمر است. در اثر اين تصميم، نه 
تنها قدرت خريد بازنشستگان افزايش پيدا نمي كند، 
بلكه جيب مردم را بيش��تر از قب��ل در اثر تورم خالي 
مي كند. دور باطل افزايش تورم و افزايش حقوق ها در 
اقتصاد ايران همواره وجود داشته و امروز هم دولت به 
بدترين شيوه و خطرناك ترين روش در حال تكرار است.

 افزايش مشكالت امنيتي
با رواج فيلترشكن ها

 مش��كالت امنيتي روي وب س��ايت ها به ش��دت 
افزايش مي يابد. به گفته مسووالن وزارت ارتباطات 
اكنون بايد تمام سرويس هاي تجاري كه هيچ كدام 
ارتباطي با واتس آپ و اينستاگرام ندارند، فعال باشد 
اما چنين نيست و در برخي ساعات شاهد كاهش 
سرعت، اختالل و عدم كاركرد هستيم. اين مساله 
موجب مي ش��ود، كاربران نتوانند كارهاي خيلي 
س��اده را هم انجام بدهند. بنابراي��ن بايد فضايي 
فراهم شود تا امكان گزارش راحت اين اختالالت 
مشكالت فراهم باشد و كساني كه مدعي رفع اين 
اختالالت هستند، پيگيري هاي الزم را انجام بدهند.

اعالمميزانافزايشمستمريمددجويان
همزمان با تصويب اليح��ه ترميم حقوق كاركنان 
و بازنشس��تگان كش��وري و لش��كري، مستمري 
مددجويان تحت پوش��ش كميته امداد و سازمان 
بهزيستي كش��ور نيز به ميزان ۳۰ درصد افزايش 
يافت و به اين ترتيب به مس��تمري يك مددجو با 
بعد خانوار يك نفره، حدود ۱۳۰ هزارتومان اضافه 
مي ش��ود. ۱۶ مهرماه بود كه مع��اون امور مجلس 
رييس جمهور در راس��تاي ارتقاي سطح معيشت 
مردم از جمله كاركنان دولت و بازنشستگان و لزوم 
رعايت عدالت در نظام پرداخت ها و بهبود معيشت 
آنان، عدال��ت در توزيع اعتبارات، عادالنه س��ازي 
پرداخت ها و افزايش ق��درت خريد مردم از تقديم 
اليحه دو فوريتي متناسب سازي حقوق كاركنان 
دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري به مجلس 
خبر داد. به دنبال اين موضوع نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي روز گذشته جزييات اليحه اصالح 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و ترميم حقوق 
كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري را با ۱۹۸ 
راي موافق تصويب كردند. در بخشي از اين مصوبه 
اما بر افزايش ۳۰ درصدي مس��تمري مددجويان 
تحت پوش��ش كميته امداد و س��ازمان بهزيستي 

كش��ور نيز اشاره ش��ده اس��ت. به طوريكه رييس 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس درباره افزايش 
حقوق افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي 
گفت: در ابتداي سال ۲۰ درصد براي افزايش حقوق 
آنها اعمال شد و ما امروز ۳۰ درصد را لحاظ كرديم. بر 
اين اساس از ابتداي سال افراد تحت پوشش كميته 
امداد و سازمان بهزيستي مشمول افزايش ۵۰ درصد 
حقوق مي شوند. به گفته او، با افزايش ۳۰ درصدي 
مستمري مددجويان تحت پوشش به اين ترتيب 
مستمري خانوارهاي يك نفره ۵۵۰ هزارتومان، دو 
نفره ۷۸۰ هزارتومان، سه نفره يك ميليون و ۹۰ هزار 
تومان، ۴ نفره يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و براي 
۵ نفر به باال يك ميليون و ۷۲۰ هزار تومان مي شود.

وضعيتجويارتفاعاتدرروزهايآتي
رييس مركز ملي پيش بين��ي و مديريت بحران 
مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشي جديد 
به كش��ور و بارش برف وب��اران در ارتفاعات خبر 
داد و ب��ه كوهنوردان توصيه ك��رد كه در صورت 
صعود ب��ه ارتفاعات تجهيزات زمس��تاني همراه 
داش��ته باش��ند. صادق ضياييان درباره شرايط 
ج��وي در ارتفاعات كش��ور اظهاركرد: س��امانه 
بارش��ي جديدي به كش��ور وارد شده و بر اساس 
پيش بيني هاي انجام ش��ده بارش هاي خوبي در 
ارتفاعات البرز مركزي در استان هاي تهران، البرز 
و شمال قزوين همچنين بارش هاي پراكنده  در 
ارتفاعات كرمانشاه و كردستان مورد انتظار است. 
او ادامه داد: طي روز سه ش��نبه )۱۰ آبان( حجم 
بارش هاي افزايش مي يابد و در ارتفاعات و شمال 
استان خوزستان، لرس��تان، گيالن، مازندران و 
گلستان همچنين در ارتفاعات استان هاي تهران، 
البرز و س��منان، نيمه شمالي اس��تان خراسان 
رضوي و خراس��ان ش��مالي بارش ه��اي خوبي 
پيش بيني مي شود. رييس مركز ملي پيش بيني 
و مديريت بح��ران مخاطرات وضع ه��وا درباره 
وضعيت جوي ارتفاعات طي روز چهارشنبه )۱۱ 
آبان( گفت: بارش هاي ش��ديدي در غرب استان 
اصفه��ان و ارتفاعات اس��تان هاي خوزس��تان، 
كهگيلويه و بويراحم��د، چهارمحال و بخياري و 
خراسان رضوي پيش بيني مي شود. او افزود: طي 
روز پنجش��نبه )۱۲ آبان( بارش هاي ش��ديدي 

در ارتفاعات اس��تان خراس��ان رضوي، ش��مال 
اس��تان فارس، اس��تان كهگليويه و بوير احمد، 
چهارمحال و بختياري، شرق استان خوزستان، 
غرب اس��تان اصفهان و ش��مال بوش��هر دور از 
انتظار نيس��ت همچنين در اين ش��رايط جوي 
نبايد از بارش هاي شمال اس��تان سمنان غافل 
ش��ويم چراكه بارش هاي اين منطقه نيز شديد 
خواهند بود. در اي��ن روز بارش هاي پراكنده اي 
نيز در ارتفاعات تهران و البرز پيش بيني مي شود 
بنابراي��ن كوهن��وردان بايد با تجهي��زات كامل 
زمس��تاني به ارتفاعات صعود كنن��د. ضياييان 
در پايان اظه��ار كرد: روز جمع��ه )۱۳ آبان( در 
ارتفاعات استان كرمان، بوشهر، ارتفاعات خراسان 
رضوي بارش هاي مناس��بي پيش بيني مي شود. 
طي فعالي��ت اين س��امانه كوهنوردان��ي كه به 
ارتفاعات باالي ۲۵۰۰ متر صعود مي كنند كامال 
انتظار بارش برف را داش��ته باشند و با تجهيزات 

كامل زمستاني اقدام به كوهنوردي كنند.

خريدوفروشوامازدواجقانونياست؟

ازدواجصوريبدوندرجدرشناسنامه
زندگي قسطي با وام هاي فروشي

گليماندگار|
 از زمان��ي كه طرحي ب��راي اعطاي وام 
ازدواج به زوج ها در دستور كار قرار گرفت 
تاكنون بيش از نزديك به ۲۰ س��ال مي گذرد. همان 
زمان هم خيلي از افراد با اجراي اين طرح موافق نبودند، 
اقتصاد دانان اين پول پاشي غير اصولي را زمينه ساز 
مفاسد اقتصادي مي دانستند و جامعه شناسان معتقد 
بودند زندگي كه با قسط و قرض شروع شود مي تواند 
پيامدهاي اجتماعي بدي به دنبال داشته باشد. اما اين 
طرح اجرايي شد و در همان سال هاي اول بسياري از 
بانك ها از اين زوج ه��اي جوان بيش از چند ماه با هم 
زندگي نكرده و طالق گرفته بودند و قسط هاي وام را 
پرداخت نمي كردند، گاليه هاي بسيار داشتند. در اين 
ميان ضامن و ضامن ها بايد بار اين مسووليت را به دوش 
مي كشيدند در حالي كه زوج جدا شده هر روز بر سر 
اينكه چه كسي موظف است اقساط وام را پرداخت كند 
با هم در جنگ و جدال بودند. اما هيچ كدام از آنها باعث 
نشد كه اعطاي وام ازدواج متوقف شود. هر چند سال 
يك بار هم مبلغ آن با توجه به تورم افزايش پيدا مي كرد 
تا اينكه مساله س��ن هم در ميزان مبلغ پرداختي وام 
مورد بحث قرار گرفت و اعطاي وام به زوج هاي زير ۲۵ 
سال افزايش چشمگيري پيدا كرد. اما تا به حال كسي 
به اين مساله فكر نكرده بود كه مي تواند وام ازدواج خود 
را به مبلغي قابل توجه بفروشد و از شر قسط هاي آن 
هم خالص شود. مساله اي كه اين روزها به يك شغل 
تبديل شده و آگهي هاي آن را مي توانيم به در و ديوار 
ش��هر ببينيم. »خريدار فوري و منصفانه وام ازدواج« 
به همين راحتي! يعني اگر ش��ما جزو آن دس��ته از 
زوجيني هستيد كه نفري ۱۵۰ ميليون تومان وام 
مي گيريد، مي توانيد اين وام را به مبلغي نزديك به 
۴۵ ميليون تومان بفروشيد كه به اين ترتيب جمع 
دريافتي زوج ها مي ش��ود ۹۰ ميليون تومان و ديگر 
هم قرار نيست اقساط پرداخت كنيد. در واقع ازدواج 
ش��ما هم به نفع خودتان تمام مي شود و هم به نفع 
فردي كه وام را از شما مي خرد. اگر هم زوجي هستيد 
كه باالي ۲۵ س��ال سن داريد و نفري ۱۲۰ ميليون 

تومان وام دريافت مي كنيد، مي توانيد با فروش وام 
خود نفري ۳۰ ميليون تومان دريافت كنيد كه سر 

جمع ۶۰ ميليون تومان به دست مي آوريد. 

   آيا فروش وام ازدواج قانوني است 
علي رعوفي، كارشناس حقوق در پاسخ به اين سوال 
»تعادل« مي گويد: خريد و فروش وام در هيچ بندي 
از قانون منع نشده است، در واقع خريدار و فروشنده 
مي توانند با رضايت كامل سندي را در محضر تنظيم 
كنند كه طي آن فروشنده مبلغي را از خريدار دريافت 
مي كند و اصل وام را به او واگ��ذر كرده و خريدار نيز 
تضمين مي دهد كه اقس��اط آن را پرداخت كند. در 
بخش قانوني پس هيچ منعي وجود ندارد. او مي افزايد: 
اما ج��داي از بحث قانون مش��كالت ديگري در اين 
زمينه وج��ود دارد كه بايد به آن توج��ه كرد. اينكه 
برخي خانواده ها ممكن است دختران زير سن خود 
را مجبور به ازدواج با فردي كنند تا بتوانند اين وام را 
دريافت كنند، يا اينكه ازدواج هاي سوري انجام شود 
براي دريافت اين وام. اينها مس��ائلي است كه بايد به 
آن پرداخته شود و با روش هاي قانوني مانع انجام آن 
شد. اين كارش��ناس حقوق با اشاره به طرح هايي كه 
به صورت ش��تابزده در مجلس به تصويب مي رسند 
مي گويد: متاسفانه هميش��ه پيش از آنكه طرح ها از 
سوي كارشناسان و مسووالن امر مورد بررسي دقيق 
قرار بگيرند به مجلس راه پيدا مي كنند و اگر هم براي 
مواردي مثل فرزندآوري و ازدواج باش��ند كه تمركز 
مجلس كال روي اين مس��ائل اس��ت خيلي زود راي 
مي آورند و بعد تازه بايد راهكارهايي را براي جلوگيري 
از سوءاستفاده هاي احتمالي از اين طرح ها پيدا كرد. 
در حالي كه مي ش��ود در همان طرحي كه تصويب 
مي شود تمام اين موارد را پيش بيني كرده و راه هاي 
قانوني جلوگيري از اين سوءاستفاده ها را لحاظ كرد. 

   زندگي قسطي با وام هايي كه
 به فروش مي رسند

امان اهلل قرايي جامعه شناس درباره وضعيت وام هاي 

ازدواج به »تع��ادل« مي گويد: به عنوان يك جامعه 
شناس از ابتدا هم با شروع يك زندگي قسطي مخالف 
بودم، اين روش پاسخگوي نيازهاي جوانان نيست، 
االن هم كه آنه��ا با فروش اين وام ه��ا دارند چنين 
پيغامي را به مسووالن مي رسانند. موضوع اينجاست 
كه افرادي با تمكن مالي باال از آنجايي كه پارتي هاي 
خوبي هم در اين زمينه دارند، خيلي زود اين وام را 
دريافت مي كنند، اما واقعا براي كسي كه خرج يك 
شب عروسي اش بيش از ۴۰۰ ميليون تومان شده 
۲۵۰ هزار توم��ان وام ازدواج مهم خواهد بود. او در 
اين بين تنها سود خودش را مي برد، وام را به سرعت 
دريافت مي كند و مي فروش��د به همين راحتي. از 
طرف ديگري هم هستند زوج هاي جواني كه توان 
بازپرداخت اقس��اط اين وام را ندارند و براي اينكه 
بتوانند حداق��ل پولي را دريافت كنن��د راضي به 
فروش اين وام ها مي ش��وند. اينجا قانونگذار است 
كه بايد ش��رايط را به گونه اي رقم بزند كه تفاوتي 
بين آن زوج كه هزينه عروسي شان ۴۰۰ ميليون 
تومان ش��ده با آن زوج كه به خاطر عدم توانايي در 
پرداخت اقس��اط وامش��ان را مي فروشند، در نظر 
بگيرد و بر اساس اين تفاوت ها قانون را اجرايي كند. 
او مي افزايد: متاس��فانه در بحث مسائل اجتماعي و 
جامعه شناسي، مسووالن ما هيچ وقت به مسائل به 
صورت ريشه اي نگاه نكرده اند، هر چه بود سطحي 
و گذرا بوده است. مهم نيست چه كساني قرار است 
اين وام را دريافت كنند و چه استفاده اي از آن بكنند 
مهم اين است كه ما در بيالن كاري خود اين را ذكر 
كنيم كه با طرح هاي تشويقي ازدواج و فرزند آوري 
اين تعداد افراد را تشويق كرده ايم. چيزي به معناي 

آينده نگري اجتماعي در اين قوانين وجود ندارد. 

   سايت هاي خريد و فروش وام ازدواجي 
كه فراوانند

اين در حالي اس��ت كه محمدمه��دي تندگويان، 
معاون س��ابق امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان 
نيز ب��ا ي��ادآوري اينك��ه در دوران معاونت خود در 

خصوص ضرورت وجود دستورالعملي براي نظارت 
بر دريافت كنندگان وام ازدواج چندين بار با مجلس 
مكاتباتي انجام شد، مي گويد: در زمان معاونت خود 
گزارش مفصلي را به كميس��يون بودجه و فرهنگي 
مجلس ارايه دادم. چند معضل در آن گزارش مطرح 
ش��ده بود كه يكي از آنها بحث خري��د و فروش وام 
ازدواج بود. س��ايت هاي خريد و ف��روش وام ازدواج 
فراوان است و ما يك پرينتي از اين سايت ها گرفته 
و گ��زارش آن را ب��ه مجلس داديم. از س��وي ديگر 
به ش��وراي اجتماعي كش��ور نيز گزارش��ي درباره 
سايت هايي كه وام ازدواج را خريد و فروش مي كنند 
ني��ز ارايه داديم. او با بيان اينك��ه آن زمان مبلغ وام 
ازدواج حدود ۷۰ ميليون تومان بود، مي افزايد: بعد از 
دريافت وام ازدواج هيچ نوع نظارت يا دستورالعملي 
براي آن وجود ندارد و مشكل اصلي نيز همين نبود 
نظارت ب��ر دريافت كننده وام اس��ت. بايد در زمان 
دريافت وام سد را براي جوانان كم كنيم كه به راحتي 
اين وام را دريافت كنند ام��ا موضوع نظارت پس از 

اخذ وام نياز به دستورالعمل دارد تا جلوي اين مدل 
از رانت ها گرفته شود. با اين حال نه بانك مركزي و 
نه مجلس به عنوان قان��ون گذار به اين امر تاكيدي 

نكرده اند و از اين رو نظارتي نيز انجام نمي شود.

   آگهي  انجام ازدواج و طالق صوري
با عدم درج در شناسنامه

معاون س��ابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
درباره مصاديق ديگر سوءاس��تفاده از وام ازدواج، 
اظهار مي كند: من حت��ي آگهي هايي در خصوص 
انج��ام ازدواج و ط��الق ص��وري با ع��دم درج در 
شناسنامه و اسناد نيز ديده ام. مي گويند مي توانيم 
برايتان بدون اينك��ه ازدواج و طالق صوري جايي 
ثبت ش��ود، وام دريافت كنيم. حتي ممكن است 
بخشي از اين امر، آمار ازدواج يا طالق صوري را نيز 
باال ببرد. مواردي را داشتيم كه وام ازدواج دريافت 
نكرده بودند و بعد ۲۰ س��ال ازدواج، طالق صوري 
گرفته و مجددا ازدواج صوري كرده بودند تا بتوانند 

وام ازدواج بگيرند. دليل تمام اين سوءاس��تفاده ها 
اين است كه هيچ نوع نظارتي بر دريافت كنندگان 

وام ازدواج پس از پرداخت آن وجود ندارد.

   ازدواج اجباري دختران
براي گرفتن وام ازدواج توسط والدين

او با اظهار نگراني نسبت به انجام ازدواج هاي اجباري 
و ازدواج دختران زير سن قانوني تنها براي دريافت 
وام ازدواج توسط والدين، مي گويد: بخشي از نگراني 
ما نس��بت به دختراني است كه زير سن قانوني قرار 
دارند، حتي نمي توانند حساب بانكي براي خود باز 
كنند ام��ا وام ازدواج با رقم باال به اين دختران تعلق 
مي گيرد. مش��خص نيس��ت آيا اين وام واقعا به اين 
دختر تعلق مي گيرد و اين دختر از اين وام بهره مند 
مي شود يا اينكه متاسفانه آن وام توسط اولياي اين 
دختر زير ۱۸ س��ال يا همس��ر او دريافت مي شود و 
هيچ بهره اي به اين دختر نمي رسد. ما هشدار تمام 
اين موارد را به قانونگذار و بانك مركزي داده بوديم.

گزارش
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