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يادداشت- 1 »تعادل« بررسي مي كند؛ مخالف جدي  ورود  خودرو  به كشور كيست؟ 

واردات  خودرو  روي كاغذ!

يادداشت-4گزارش روزيادداشت-3يادداشت-2

معماي صادرات فرش، واردات 
خودرو

 شاخص بورس 
جايگزين دارد؟

 نوزادي ديگر 
در كنار سطل زباله

س��ابقه واردات در ازاي 
ص��ادرات ف��رش بس��يار 
طوالني تر از ام��روز و ديروز 
اس��ت و اولين تجرب��ه آن به 
س��ال هاي ابتدايي پيروزي 
انقالب اسالمي بازمي گردد. 
در آن دوره نيز اعالم شد كه 
در ازاي صادرات فرش ايراني 
مي توان كاالهايي وارد كرد و همين موضوع باعث شد 
كه شركت هايي مانند ايران خودرو به اين عرصه وارد 
شوند. اجراي اين سياس��ت آسيبي جدي به صنعت 
فرش ايران چه در داخل و چه در خارج از كش��ور وارد 
كرد. با توجه به اينكه براي شركت ها واردات كاال سود 
قابل توجهي داشت، از اين رو حاضر بودند كه صادرات 
فرش را به هر قيمتي انج��ام بدهند. به اين ترتيب ما 
با روندي مواجه ش��ديم كه فرش ايران��ي را با قيمت 
پايين تر از نرخ منطقي در بازارهاي خارجي به فروش 
مي رساندند و اين موضوع به بازار فرش ايران آسيبي 

جدي وارد كرد.
افزايش كاذب تقاضا براي ف��رش در آن دوره، قيمت 
را در داخل كش��ور نيز افزايش داد كه اين موضوع نيز 
به بازار و حتي قدرت خريد مردم آس��يب وارد كرد. از 
اين رو اجراي سياس��ت هاي اين چنيني اگر پشتوانه 
قوي و برنامه ريزي درست نداشته باشد، در نهايت به 
ضرر صنعت فرش كش��ور تمام خواهد شد. بر اساس 
اطالعات ارايه ش��ده، اگر صادركننده اي ۷۰ ميليون 
دالر صادرات داشته باشد مي تواند در ازاي آن واردات 
خودرو داشته باش��د. اين در حالي است كه امروز كل 
آمار صادرات فرش ايران عددي در همين حدود است، 
پس اينكه بگوييم فرد يا شركت صادراتي وجود دارد 
كه اين حجم از فرش را صادر مي كند، اساسا با واقعيت 
سازگار نيست. پس با اين قانون اين احتمال وجود دارد 
كه بار ديگر شركت هايي از بيرون با هدف سودآوري 
از واردات خ��ودرو، به حوزه ف��رش ورود كنند و بدون 
صادرات واقعي و طبيعي، اقدام به ايجاد آمارهاي الزم 

براي واردات خودرو بكنند.
دو ح��وزه واردات و ص��ادرات دو بخ��ش مج��زا و 
تخصصي متفاوت هستند. در حوزه كاري فرش، من 
صادركننده اي را س��راغ ندارم كه به شكل تخصصي 
در واردات نيز فعال باش��د و اين كار قطعا به تخصص 
خاص خود نياز دارد. يك راهكار مي تواند اين باشد كه 
صادركننده فرش بتواند مجوز واردات خود را در اختيار 
واردكننده قرار بدهد و با واسطه نهادهايي مانند بانك 
مركزي، اين توافق را داشته باشند كه صادركننده كار 
خود را بكند و واردكننده نيز با اس��تفاده از ارز حاصل 
از صادرات، برنامه خود را به پيش ببرد. ما مش��ابه اين 
تجربه را در سال هاي قبل داشته ايم و بايد ديد كه آيا 
ش��رايط دوباره براي چنين موضوعي فراهم مي شود 

يا خير؟

همان طور كه مي دانيم يكي 
از مس��ائل م��ورد اعتراض 
اهالي ب��ازار س��رمايه عدم 
كل  ش��اخص  تطبي��ق 
ب��ورس تهران ب��ا وضعيت 
بازار س��رمايه است. در اين 
مقاله به بررسي بيشتر اين 
موض��وع و راهكارهاي حل 
و ابزارهاي جايگزين براي اراي��ه گزارش بهتري از 

شرايط بازار مي پردازيم.
شاخص ترجمه واژه انگليس��ي index است و در 
مفهوم كلي بيانگر عددي اس��ت كه شما مي توانيد 
تغييرات ايجاد شده در يك متغير در يك بازه زماني 

را مشاهده كنيد.
شاخص كل بورس عددي است كه نشانگر وضعيت 
كلي بازار بورس اس��ت. در تعريفي دقيق تر بيانگر 
سطح عمومي قيمت و س��ود شركت هاي پذيرفته 
شده در بورس اس��ت كه يكي از مهم ترين ايراداتي 
كه از نظر كارشناس��ان به شاخص كل نسبت داده 
مي ش��ود. اين شموليت آن بر س��ود نقدي سنوات 
گذشته مي باشد و باعث مي شود شاخص با تغييرات 

كنوني قيمت همخواني نداشته باشد.
ايراد اساس��ي ديگر بحث بزرگي و كوچكي ماركت 
شركت هاس��ت به طوري كه هرچه شركت بزرگ تر 
باشد تاثير آن در شاخص كل به مراتب بيشتر است. 
به راحتي با دس��تكاري قيمتي ي��ا انجام معامالت 
بلوكي در نمادهاي بزرگ )اصطالحا شاخص ساز( 

بازار مي توان شاخص سازي كرد. 
اين موض��وع قابل ذكر اس��ت كه اس��تفاده از يك 
شاخص در ش��رايط موجود نمي تواند مالك خوبي 
ب��راي رصد روند بازار باش��د در نتيجه اس��تفاده از 
ش��اخص هم وزن، شاخص قيمت و شاخص صنايع 
به جاي ش��اخص كل مي تواند دي��د صحيح تري از 

شرايط بازار به تحليلگران ارايه دهد.
اخيرا رياس��ت محت��رم س��ازمان ب��ورس هم در 
مصاحبه اي به اين موضوع اش��اره نمودند كه:وقتي 
در طول زمان تغييرات شاخص زياد مي شود از نظر 
اس��تفاده از آمارهاي مربوط به بازار دچار مش��كل 
مي ش��ويم و اين آمار اصال قابل اتكا نمي باش��د. در 
مقاطع زماني مختلف اگر بخواهيم اين ش��اخص ها 
را تغيير بدهي��م از لحاظ س��ري هاي زماني دچار 
مشكل خواهيم شد و قابل اس��تفاده در تحقيقات 
نخواهد بود. اما مي توانيم شاخص ديگري را تعريف 
كنيم كه قابل اتكاتر باش��د و نش��ان دهنده حال و 
روز بهتر بازار باش��د. در حال حاضر اين موضوع در 
مركز پژوهش هاي س��ازمان در حال بررسي است 
و اميد است هرچه زودتر ش��اخصي مناسب و كارا 
براي سنجش وضعيت بازار جايگزين شاخص كل 

موجود شود.

هميشه اخباري كه در مورد پيدا 
شدن كودكان تازه متولد شده 
در خيابان منتش��ر مي شوند، 
شوكه كننده هستند، اما واقعيت 
اين است كه روي ديگر اين اخبار 
رخدادهاي تلخ ديگري است. 
يك بار ديگر ن��وزادي كه تنها 
چند س��اعت از زمان تولدش 
گذشته بود در كنار سطل زباله اي در يكي از خيابان هاي 
تهران پيدا شد. از خرداد ماه تاكنون اين سومين بار است 
كه خبر رها كردن كودكي در خيابان منتش��ر مي شود، 
اما ماجرا آنجا تلخ تر مي ش��ود كه بدانيم آمارهاي واقعي 
حداقل در شهر تهران خيلي بيشتر از آن چيزي است كه 
ما در فضاي مجازي آن را مي بينيم. متاسفانه اين فرآيند 
طي سال هاي گذشته و به خصوص طي دهه اخير به امري 
بديهي تبديل ش��ده است، از يك س��و ما با مساله فروش 
نوزادان دست به گريبان هستيم كه با تمام بگير و ببندهاي 
قانوني همچنان ادامه دارد و حاال مساله به افزايش نوزادان 
سرراهي رسيده است، سر راه گذاشتن نوزادي كه تنها چند 
ساعت از تولد او گذشته بس��يار دردناك تر است، چرا كه 
نشان از آسيب هاي بسيار ديگري است كه در زير پوست 
اين شهر اتفاق مي افتد و ما از آن بي خبريم. در بسياري از 
موارد كساني كه دست به چنين كاري مي زنند، يعني نوزاد 
خود را چند ساعت بعد از تولد در خيابان رها مي كنند، از 
طريقي كه جامعه آن را نامشروع مي داند، باردار شده اند. يا 
اگر غير از اين باشد، نشان از بي بضاعتي و استيصال يك مادر 
دارد كه ترجيح مي دهد فرزندش را در خيابان رها كند چرا 
كه نمي تواند هيچ آينده اي براي او در كنار خودش متصور 
شود. اين هم بيشتر در مورد زناني رخ مي دهد كه همسران 
معتاد دارند و اغلب اين بارداري ها هم به صورت ناخواسته 
اتفاق مي افتد. در چنين شرايطي ناگهان مسووالن تصميم 
مي گيرند، دسترسي افراد به وسايل جلوگيري از بارداري 
را به طور كامل از بين ببرند، در واقع براي كساني كه قشر 
بسيار ضعيت به حساب مي آيند و در شرايط بسيار بدي 
زندگي مي كنند، در دسترس نبودن اين وسايل مي تواند 
به افزايش همين نوزاداني منتهي شود كه در كنار خيابان ها 
رها مي شوند. يك ماه پيش گزارشي مبني بر اينكه روزانه 
بيش از 5۰۰ نوزاد فقط در تهران سر راه گذاشته مي شوند، 
منتشر شد، رقمي كه از سوي يكي از مسووالن بهزيستي 
عنوان ش��ده بود، چنين آماري هولناك به نظر مي رسد، 
چرا بايد شرايط را به گونه اي رقم بزنيم كه به جاي اينكه 
نوزادان در خانواده هايي با امكانات مناسب به دنيا بيايند 
كاري مي كنيم تا آنها در ش��رايطي كامال غير استاندارد 
متولد ش��ده و در وضعيت بسيار بد در خيابان رها شوند، 
چند درصد اين نوزادان سالم مي مانند و چند درصد آنها به 
دليل دير رسيدن به مراكز درماني ممكن است جان خود 
را از دست بدهند يا دچار آسيب هاي ماندگار شوند؟ نبايد 
به اين مسائل بي توجه باشيم. نمي توانيم چشم و گوش خود 
ادامه در صفحه 8 را به روي اين...  

مريم شاهسمنديمحمد رضويسيدرضي حاجي آقاميري

دولت را در شرايط زير صفر تحويل گرفتيم

صفحه 7    

حمله دوباره ميركاظمي به دولت روحاني

 يك كارشناس بازار 
سرمايه مطرح كرد

 سهم شهرداري ها از ماليات 
بر ارزش افزوده كاهش مي يابد؟

در روزهاي اخير خبرهاي برجامي تحرك بخشي از بازار 
سرمايه را به دنبال داشته است. اين حركات البته بيشتر 
در نمادهاي خودرويي، بانكي و حمل و نقل مش��هود 
بوده و دليل آن نيز اثرپذيري مثبت اين گروه ها از توافق 
برجام است. در همين حال برخي سهم هاي ريالي نيز 
تقويت ش��ده و در مسير رشد قرار گرفته اند. اين روند 
البته به دليل كاهش نرخ ارز و ترس صادرات محورها 
از افت درآمد، چن��دان در گروه هاي كاموديتي محور 
قابل مشاهده نبوده است. در همين حال كاهش قيمت 
جهاني نفت كه به دليل تقويت احتمال توافق ايران و 
صفحه 4 را بخوانيد طرف هاي غربي از ...  

»قان��ون درآم��د پاي��دار و هزينه ش��هرداري ها و 
دهياري ها« پس از گذش��ت ۳۹ سال، يكم تيرماه 
سال جاري در مجلس تصويب و در تاريخ 22 تيرماه 
سال جاري در شوراي نگهبان تاييد شد. همانطور 
كه از نام اين قانون پيداست، اين مصوبه تالش دارد 
تا به مساله و معماي درآمدهاي پايدار شهرداري ها 
بپردازد. چه آنكه طي سال هاي گذشته در پي افت 
شديد ساخت وساز درآمد ش��هرداري ها و به ويژه 
شهرداري هاي كالن شهرها دچار نزول چشمگيري 
شده  است. اين قانون اما موافقان و مخالفان خاص 
صفحه 5 را بخوانيد خود را نيز دارد.  

شانس بورس براي 
صعود بيشتر شد

 تزريق نوسان 
 به درآمدهاي شهري 

با تغيير قوانين

ماج��راي كاالب��رگ 
و ياران��ه نق��دي اين 
روزه��ا در فض��اي 
مديريت��ي و تصميم 
سازي كش��ور محل 
تنازعات فراواني شده 
اس��ت. از يك طرف 
نماين��دگان خطاب 
به دولت اعالم مي كنن��د، بايد اقالم مصرفي 
را به نرخ شهريور۱۴۰۰توزيع كند و از سوي 
ديگر دولت معتقد است كه يك چنين امري 
با توجه به ش��رايط جهان��ي قيمت ها ممكن 

نيست.
اما بايد دي��د به طور كلي كدام گ��زاره يارانه 
نقدي و كاالبرگ مورد توج��ه افكار عمومي 
ق��رار دارد و از آن مهم تر ب��ا منطق اقتصادي 
سازگار اس��ت؟هم تجربه هاي سال ها و دهه 
اخير و هم نظرسنجي هاي اخير حاكي است 
كه يارانه هاي نقدي به مراتب بيشتر رضايت 
مردم را جلب كرده است.مردم يارانه را بيشتر 
دوست دارند و بيشتر از آن استقبال مي كنند.

همين امروز )دوش��نبه( هم رييس سازمان 
برنام��ه و بودجه اعالم كرده ك��ه مردم يارانه 
نقدي را بيشتر مي پس��ندند و رضايت آنها را 
بيشتر جلب مي كند تا كوپن و كاالبرگ.دليل 
اين رضايت هم مش��خص است، چون مردم 
و خانواره��ا ترجيهات هزين��ه اي و مصرفي 
متفاوت و متنوعي دارن��د، حتي دهك هاي 
درآم��دي يكس��ان هم ترجيح��ات مصرفي 

متفاوتي دارند. 
ل��ذا خانوارها ترجيح مي دهن��د دولت يارانه 
نق��دي را به ج��اي كاالبرگ به حس��اب آنها 
واريز كند تا خودشان براي هزينه آن تصميم 

بگيرند.
اما بايد توجه داشت اين فرايند شروطي دارد و 
آن اينكه دولت توزيع يارانه هاي نقدي را بايد 
به گونه اي برنامه ري��زي كند كه ميزان تورم 
سال قبل يا ميانگين تورم متوسط بلندمدت 
اقتصاد ايران كه حدود 2۰درصد اس��ت، هر 
س��ال در اين يارانه هاي نقدي لحاظ ش��وند. 
يعني هر س��ال حداقل 2۰درصد به صورت 
متوس��ط يا به اندازه نرخ تورم س��ال قبل به 
حجم يارانه نقدي ساليانه افزوده شود. در غير 
اين صورت سرنوشت يارانه نقدي در جامعه 
ايراني، همان سرنوشتي خواهد شد كه پيش 
از اين، ياران��ه ۴5هزارتوماني دولت هاي نهم 
و دهم به آن دچار ش��د. پس يارانه نقدي به 
مراتب از كاالبرگ رضايتمندي بيشتري ايجاد 
مي كند، اما شرط توفيق حداقلي آن در گروي 
تطابق آن با تورم س��اليانه يا ن��رخ ميانگين 
تورم بلندمدت سال هاي اخير است. بنابراين 
تالش هايي ك��ه براي توزيع كاالبرگ صورت 
مي گيرد به نظرم بيهوده دست ونتيجه بخش 

نخواهد بود.
بنابراي��ن از منظ��ر اقتصادي مي��ان توزيع 
كاالبرگ و پرداخ��ت يارانه هاي نقدي هم از 
منظر اقتص��ادي و هم از نقط��ه نظر رضايت 
خانواده ه��ا، پرداخ��ت يارانه ه��اي نق��دي 
معقول تر و مطلوب تر اس��ت. از سوي ديگر، 
فراموش نكنيد كاالبرگ ب��ه معناي افزايش 
س��فرهاي درون ش��هري، ترافيك بيش��تر، 
رانت افزونتر، محدودك��ردن قدرت انتخاب 
خانوارها و...است. اين در حالي است كه مردم 
با يارانه هاي نقدي ق��درت اختيار و انتخاب 
بيشتري دارند و خودشان مي توانند انتخاب 
كنند كه اين منابع را صرف چه اموري كنند. 
ام��ا اين روند باي��د با مورد توج��ه قرار دادن 
حجم تورم باشد تا اثرگذاري يارانه هاي نقدي 

گاهش نيابد.
چنانچه به اين ضرورت ها توجه نشود و بدون 
مطالع��ه اقدام به توزي��ع كاالبرگ و كوپن به 
ايرانيان شود، نتايج آن را در بلندمدت و كوتاه 
مدت مش��كالت فراواني را ايج��اد مي كند. 
تجرب��ه دهه هاي قب��ل در توزي��ع كاالبرگ 
نش��ان مي دهد كه اين روند براي مدل امروز 
مناسب نيس��ت و باعث كم شدن مشكالت 
مردم نمي ش��ود. ممكن يك خانوار بخواهد 
يارانه نق��دي خود را صرف امور درماني كند، 
در عين حال خان��واده ديگري بخواهد با اين 
پول ب��ه ارتقاي س��طح آموزش��ي فرزندش 
كمك كند، فرد ديگري ممكن است بخواهد 
اين پول را پس ان��داز كند و...اين انعطاف در 
توزي��ع يارانه ها هويداس��ت. اما در خصوص 
كاالبرگ اين ق��درت انتخاب وج��ود ندارد. 
بنابراين تصميم دولت يا مجلس براي توزيع 
كوپن به نظرم نوعي بازگشت با عقب است و 
تبعات آن مشكل آفرين خواهد بود. كمترين 
تبعات آن توزيع گسترده رانت و ويژه خواري 

خواهد بود.

وحيد شقاقي شهري

 يارانه نقدي 
يا كاالبرگ مساله اين است
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گروه راه و شهرسازي|
»در حال حاضر الينرها ترجيح مي دهند كه بار ايران 
را در ام��ارات تخليه و بارگيري كنند. تردد هر كانتينر 
بين بندر عباس و دوبي 5٠٠ دالر هزينه اضافي براي 
ايران در پي دارد و ساالنه يك ميليون كانتينر متعلق به 
ايران در دوبي تخليه و بارگيري مي شود به عبارت ديگر 
همين روند براي امارات 5٠٠ ميليون دالر درآمدزايي 
دارد و ايران بابت عدم كارايي بنادر خود كه ارتباطي هم 
به تحريم ها ندارد، 5٠٠ ميليون دالر را دور مي اندازد.« 
مسعود دانشمند، عضو هيات مديره كانون موسسات 
حم��ل و نقل در گفت وگو با ايلنا ب��ا اعالم اين مطلب، 
درباره اثرگذاري احياي برج��ام و رفع تحريم ها روي 
فعاليت بنادر و احتمال برگش��ت الينرهاي خارجي 
به بنادر ايران اظهار كرد: توافق دير يا زود به س��رانجام 
مي رسد اما آثار و تبعات تحريم ها در طول اين سال ها 
بر روي تجارت ايران، عقب ماندگي در ايجاد، ساخت و 
تكميل زيرساخت ها بوده است. در اين سال ها بايد بنادر 
كشورمان زيرساخت هاي خود را براي پذيرش كشتي ها 
به ويژه كشتي هاي كانتينر بر و امكانات براي تخليه و 
بارگيري مهيا مي كرديم تا با استانداردهاي بين المللي 
و جهاني تطبيق پيدا كند. وي تاكي��د كرد: در حالي 
كه كشتي هاي كانتينربر در بنادري مانند شانگهاي، 
هنگ كنگ و سنگاپور 5۰ كانتينر در ساعت عمليات 
دارند و در حوزه خليج فارس بنادري مانند جبل علي 25 
كانتينر در ساعت عمليات دارند در بندر عباس ايران كه 
بندر كانتينري كشور محسوب مي شود سرعت عمليات 

براي ۱2 كانتينر در ساعت است. 
عضو هيات مديره كانون موسسات حمل و نقل ادامه 
داد: با اين شرايط فرض كنيم اگر همين امروز تحريم ها 
برداشته شود، خطوط كش��تيراني براي ورود به بندر 
عباس يا س��اير بنادر كشور با مشكالت متعدد مواجه 
مي شوند كه اولين مشكل معطلي كشتي ها در بنادر 
ايران است. دانش��مند افزود: هر كشتي براي ورود به 
بنادر ايران براي تردد بين لنگرگاه تا اسكله با معطلي 
و اتالف زمان مواجه خواهد بود و اساس��ا ورود و خروج 
كشتي در بنادر ايران با معطلي انجام مي شود كه اين 
معطل زماني به معناي افزايش هزينه براي كش��تي 
و خطوط كشتيراني اس��ت.  وي گفت: مشكل ديگر 
تعرفه ه��اي غيرواقعي بندري اس��ت. در حال حاضر 
هزينه ها و تعرفه هاي بندري ايران براي كش��تي هاي 
كانتينربر نسبت به كشورهاي منطقه گران است. بنادر 
بايد به جاي اعمال تخفيفات مقطعي، تعرفه ها را اصالح 
كند. دانشمند افزود: با مقايسه اي بين تعرفه هاي بنادر 
منطقه و كشورمان مي توان ميزان تفاوت هزينه هاي 
عوارض بندري را ديد. در حال حاضر با اين س��طح از 
كيفيت ارايه خدمات و اتالف زمان، عوارض و تعرفه هاي 
بنادر كشورمان نسبت به بندر جبل علي دو برابر است. از 
سوي ديگر سرعت عمليات در بنادرمان بسيار پايين تر 

از بنادر كشورهاي منطقه است و قاعدتا با اين سطح از 
خدمات، اين ميزان تعرفه ها منطقي و به صرفه  است. 
عضو هيات مديره كانون موسسات حمل و نقل گفت: از 
آنجايي كه سرعت عمليات در بنادر ايران پايين است، 
از اين جهت هم هزينه اي باِر كشتي مي شود، اما موضوع 
مهم نبود برنامه مشخص براي تردد كشتي ها به مقاصد 
بعد از ايران است. كشتي در بنادر ايران اطالعي از زمان 
خروج از بنادر را ندارد اين در حالي است كه كشتي هايي 
الينري دقيقا بايد بدانند چه تاريخي از بندر ايران خارج 
و چه تاريخي به بندر بعدي مي رسند چراكه هر ميزان 
تاخير در بندر بعدي، هزينه و خسارتي به كشتي ها و 
الينرها وارد مي كند و نظم عبور و مرور كشتي ها را بر 
هم مي زند. وي ادامه داد: از اين رو كش��تي ها ترجيح 
مي دهند وارد بنادر ايران نشوند و بار مربوط به ايران را 
در بنادر امارات تخليه و بارگيري كنند، حال اينكه اين 
موارد ديگر ارتباطي به مسائل تحريمي ندارد. دانشمند 
با بيان اينكه عدم مديريت يكپارچه در بنادر ايران باعث 
گران شدن هزينه هاي بندري در كشورمان شده، اظهار 
كرد: بايد ساختار اداره بنادر ايران تغيير كند از الگوهاي 
بندرداري جهاني بهره ببريم. به اين شكل كه براي مثال 
در بخش كانتينري بنادر به شركت ها اجاره واگذاري 
دهند و آن ش��ركت در ش��رايط كامال رقابتي سقف 
تعرفه ها و سطح خدمات را تعيين كند.  وي با بيان اينكه 
در حال حاضر الينرها ترجيح مي دهند كه بار ايران را 
در امارات تخليه و بارگيري كنند، تاكيد كرد: تردد هر 
كانتينر بين بندر عباس و دوبي 5٠٠ دالر هزينه اضافي 
براي ايران در پي دارد و س��االنه يك ميليون كانتينر 
متعلق به ايران در دوبي تخليه و بارگيري مي شود به 
عبارت ديگر همين روند براي امارات 5٠٠ ميليون دالر 
درآمد زايي دارد و ايران بابت عدم كارايي بنادر خود كه 
ارتباطي هم به تحريم ها ندارد، 5٠٠ميليون دالر را دور 
مي اندازد. عضو هيات مديره كانون موسسات حمل و 
نقل با بيان اينكه نمي توان انتظار داشت با احياي برجام 
الينرها و كشتي هاي خارجي در بنادر ايران پهلو بگيرند، 
اظهارداشت: تخليه و بارگيري محموله ها و بار ايران در 
بنادر امارات به دليل تحريم ها نيست چراكه اقدامات 
براي دور زدن تحريم ها در همان مبدا بار انجام مي شود 
و تخليه و بارگيري مج��دد كاال ايراني در بنادر امارات 
احتمال دور زدن تحريم ها را كمتر مي كند چراكه در 
امارات هم شركت ها تابع قواعد تحريم هستند و در اين 
صورت يك گيت كنت��رل و نظارت اعمال تحريم ها را 
اضافه كرده ايم و واقعيت اين است كه تخليه و بارگيري 
كاالي ايراني در بنادر امارات به دليل عدم انضباط، عدم 
واقعي بودن نرخ تعرفه ها و اتالف زمان در بنادر ايران 
براي الينرها است. وي تاكيد كرد: بايد توجه داشته 
باشيم كه اين افزايش هزينه ها را مصرف كننده نهايي 
با ضريب باالتر مي پردازد و به همين دليل است كه 

شرايط رقابتي را از دست مي دهد.

مزيت بنادر كشور قرباني تحريم داخلي
ساالنه يك ميليون كانتينر متعلق به ايران در دوبي تخليه و بارگيري مي شود! 

شهادت امام سجاد )ع( را تسليت مي گوييم



تيم اقتصادي دولت رييس��ي در ماه هاي گذش��ته 
دو رويكرد كام��ا متفاوت را در پي��ش گرفته اند، 
رويكردهايي كه البته مش��خص نيس��ت در فضاي 
واقعي براي شرايط معيش��تي مردم، چه تغييراتي 
به وجود مي آورد. از زمان آغاز رقابت هاي انتخاباتي 
در سال 1400، ابراهيم رييسي در اعام برنامه هاي 
خود بارها از اميدواري به بهبود ش��رايط در مدتي 
كوتاه مي گفت. اصل انتخاباتي ستاد وي بر روي اين 
موضوع قرار داشت كه در كشور ظرفيت هاي بزرگ 
و بااس��تفاده اي باقي مان��ده و در صورت پيروزي 
در انتخابات مي توان انتظار داش��ت كه شرايط در 
بس��ياري از حوزه ها به س��رعت تغيير كند و مردم 
تغييرات را احس��اس كنند. با وجود گذشت بيش 
از يك س��ال از آغاز به كار دولت سيزدهم اما هنوز 
ش��رايط اقتصاد ايران تغيير بزرگي را تجربه نكرده 
و مشخص نيس��ت كه اگر بنا بر بهبود شرايط باشد 
اين تحوالت از چه زماني خود را نشان خواهند داد.

رويكرد دومي كه از چند ماه قبل آغاز شده اما به نظر 
مي رس��د فعا در دس��تور كار قرار گرفته و از سوي 
اعضاي مختلف دولت تكرار مي شود. از چند ماه قبل 
انتقاد شديد از عملكرد اقتصادي دولت روحاني آغاز 
ش��ده و هر جا كه فرصتي به وجود مي آيد، مسووالن 
اقتصادي دولت سيزدهم از اين مي گويند كه دولت 
را در شرايط دشواري تحويل گرفته اند و اگر تاكنون 
نتايج مثبت اقدامات خود را نشان نداده، به اين دليل 
است كه دولت در حال آواربرداري از مشكات گذشته 
است. موضوعي كه روز گذشته، مسعود ميركاظمي- 
رييس سازمان برنامه و بودجه- نيز در جريان نشست 
خبري خود بر آن تاكيد كرد. در شرايطي كه سازمان 
برنامه و بودجه در دولت جديد، رس��ما اعام كرد كه 
ديگر ش��رايط براي تخصيص ارز4200 توماني مهيا 
نيس��ت و همين موضوع موج جدي��دي از تورم را به 
وجود آورد، حاال ميركاظمي مي گويد كه چون دولت 
در ش��رايط زير صفر تحويل تيم جديد ش��ده، كاري 
بسيار دشوار را در ماه هاي گذش��ته تجربه كرده اند. 
در شرايطي كه چند ماه از نهايي شدن بودجه 1401 
مي گذرد و دولت حقوق پنج م��اه را پرداخت كرده، 
هنوز تكليف حقوق بازنشس��تگان معلوم نيس��ت و 
رييس سازمان برنامه مي گويد كه حتي در شهريور ماه 
نيز خبري از حقوق هاي جديد در كار نيست. رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به اينكه دولت را با 
وضعيتي زير صفر تحويل گرفتيم، گفت: مساله افزايش 
حقوق شاغان و بازنشستگان لشگري و كشوري هنوز 

قطعي نشده و به شهريورماه نمي رسد.
مسعود ميركاظمي، با اش��اره به اينكه شرط افزايش 
حقوق ش��اغان و بازنشس��تگان تامين منابع مالي 

آن اس��ت، اظهار ك��رد: در حال حاض��ر ۹۵ درصد از 
صندوق هاي كشوري و لشكري حقوق  خود را از دولت 
درياف��ت مي كنند؛ يعني اگر فردي ام��روز در دولت 
بازنشسته شود، نه تنها بايد پاداش خود را دريافت كند 
بلكه به صندوق هاي كشوري مراجعه كرده و حقوقش 
را هم باي��د پرداخت كنيم. وي ادامه داد: بنابراين اگر 
با افزايش بي��ش از 10 درصد حق��وق مخالف بودم، 
به همين دليل بود كه نباي��د پايه پولي افزايش پيدا 
مي كرد اما با اتفاقاتي كه در افزايش نرخ هاي جهاني 
و نهايتا رش��د قيمت ها افتاد، باي��د مابه التفاوت را به 
آنها پرداخت مي كرديم. بر اين اساس مساله افزايش 
حقوق ش��اغان و بازنشسته هاي لشگري و كشوري 
در حال بررسي اس��ت و بايد در وهله نخست بتوانيم 
منابع موثقي براي اين اضافه پرداخت ها داشته باشيم. 
وي افزود: با توجه به اينكه هنوز مساله افزايش حقوق 
ش��اغان و بازنشستگان لش��گري و كشوري قطعي 
نشده نمي توان در مورد جزييات آن صحبت كرد اما 
در ماه جاري يعني شهريورماه تصميم گيري درباره 
آن نهايي مي شود و از آن به بعد اگر منابعش مشخص 
ش��ود، مي توان آن را اجرا كرد. البت��ه به عنوان مثال 
با توج��ه به طرح افزايش جمعي��ت مي توان اينگونه 
سياست گذاري كرد كه در افزايش حقوق ها و ضرايب 
آن عائله من��دي و فرزند را ه��م در نظر گرفت اما اين 
طرح بعيد اس��ت به ش��هريور ماه برسد. ميركاظمي 
در پاسخ به س��وال خبرنگار ايسنا درباره اينكه منابع 
مالي افزايش حقوق ه��ا را از كجا تامين خواهيد كرد 
و ساز و كار آن چگونه اس��ت،گفت: معتقديم كه در 
40 سال گذشته س��يكل معيوبي در افزايش حقوق 
و دستمزد وجود داشت كه باعث افزايش پايه پولي و 

تورم و ايجاد كس��ري در بودجه مي شد. بنابراين اين 
س��يكل معيوب را بايد در جايي متوقف مي كرديم و 
حاال نيز بايد تحمل كنيم تا اصاح شود. چراكه بخش 
عمده مصارف كش��ور را حقوق ها تشكيل مي دهد. 
البته در هشت س��ال دولت گذش��ته جهش بسيار 
زياد و غيرطبيعي در افزايش هزينه ها اتفاق افتاد؛ به 
گونه اي كه در سال 1۳۹2 كل مصارف كشور ۸۹ هزار 
ميليارد تومان بود كه در پايان سال 1400 به 100۷ 
هزار ميليارد تومان رسيد. به گفته وي، از سوي ديگر 
بخشي از افزايش قيمت ها به دليل فشارهاي هزينه اي 
از جمله هزينه هاي وارداتي ناشي از افزايش قيمت ها 
اتفاق افتاد و همچنين نرخ تبديل در حقوق ورودي 
كااله��اي مختلف ديگر ب��ر اس��اس ارز دولتي نبود 
بلكه به صورت نيمايي محاس��به مي شد و با توجه به 
افزايش ۵۷ درصدي دستمزد كه با هدف حمايت از 
كارگران اتفاق افتاد، قيمت ها افزايش پيدا كرد چراكه 
هزينه هاي كارفرمايان و توليدكنندگان بيشتر شد و 
نهايتا سبب افزايش قيمت ها شد. بنابراين وقتي ارز 
ترجيحي را از اول زنجيره به پايان زنجيره يعني مردم 
منتقل مي كنيم يعني آثار تورمي آن را پذيرفته ايم. 
وي با بيان اينكه تا پايان امسال بايد 1۸0 همت اصل 
و سود اوراق را پرداخت و تسويه كنيم، گفت: اگر اين 
حجم از تعهدات مالي نبود مي توانستيم اين منابع را 
به برخي كارها مانند طرح هاي توسعه اي و عمراني 
اس��تان ها و برخي پروژه ها در راس��تاي اشتغالزايي 
اختصاص داد. البته دولت مابه التفاوت آن را پرداخت 
مي كند يعني اصل سود اوراق را 1۸0 همت خريداري 
مي كند و به بانك ها 10۳ همت مي فروش��د كه اين 
مي تواند تنفس��ي براي بانك ها ايجاد كند و آنها را از 

زير بار فش��اري كه قرار داش��تند خارج كند. معاون 
رييس جمهوري ادامه داد: يكسال از دولت سيزدهم 
گذش��ت كه براي دولت راحت نبود. به دليل اينكه 
وضعيتي كه دولت را گرفتي��م مطلوب نبود؛ گاهي 
اوقات شما صفر تحويل مي گيريد و بعضي اوقات آن 
را منفي تحويل مي گيريد. برخي به ما انتقاد مي كنند 
و مي گويند دولت را صفر تحويل ندادند، بايد بگوييم 

كه دولت را زير صفر و منفي تحويل گرفتيم.
ميركاظمي تاكيد كرد: از هشت ميليارد دالر منابعي 
كه براي خريد كاالهاي اساسي در اختيار دولت است، 
۶.۵ ميليارد دالر آن توسط دولت گذشته خرج شده و 
با آن خريد انجام شده بود. در حالي كه در آن زمان 1۸ 
ميليارد دالر نياز داشتيم. وي ادامه داد: از سوي ديگر 
در زماني كه دولت را تحويل گرفتيم ۳0 تا ۷0 درصد 
ذخايرمان زير خط قرمز بود و حتي در مردادماه سال 
گذشته كه هنوز مسووالن دولت قبل حضور داشتند، 
نگراني براي پرداخت حقوق همان ماه وجود داشت 
و حتي از تنخواه هم نمي توانس��تيم استفاده كنيم. 
چراكه سقف تنخواه ۵4 هزار ميليارد تومان )همت( 
بود كه آن را دولت قبل اس��تفاده ك��رده بود البته در 
سال گذشته تا پايان سال استقراض از بانك مركزي 
را تسويه كرديم. او اعام كرد: در زمينه اوراق نيز سال 
گذشته ماهانه 12 همت به عنوان اصل و سود اوراق 
پرداخت مي كرديم كه امسال اين ميزان به 1۵ همت 
در ماه رسيده است اما با وجود اين حجم از تعهدات در 
سال گذشته، 200 همت پرداخت عمراني داشتيم كه 

اميدواريم امسال افزايش پيدا كند.
 وي ادام��ه داد: يكي ديگر از اتفاقات��ي كه در ابتداي 
تحويل دول��ت رخ داد اين بود كه روزانه ۶00 تا ۷00 
نفر از مردم به دليل شيوع ويروس كرونا جان خود را 
از دست مي دادند و دولتمردان گذشته مي گفتند كه 
به FATF مربوط اس��ت اما به محض روي كار آمدن 
دولت با همان پول هايي كه در خارج بلوكه شده بود 
و با اس��تفاده از ديپلماسي مناس��ب، توانستيم پول 
واكس��ن را پرداخت كنيم همچني��ن توليد نفت در 
ماه هاي پاياني دولت گذش��ته در پايين ترين سطح 
خود قرار داش��ت و در دولت گذشته حداكثر حدود 
400 تا ۵00 هزار بشكه نفت در روز فروخته مي شد و 
آن را به يك ميليون و 200 هزار بشكه رسانديم و البته 
جنگ اوكراين باعث شكسته شدن قيمت ها و كاهش 
فروش نسبي نفت شد. با گذشت بيش از يك سال از 
آغاز به كار دولت سيزدهم، هنوز تمركز اصلي دولت بر 
روي شعارهاي اقتصادي براي تغيير شرايط در آينده 
و البته حمله به عملكرد اقتصادي دولت قبل اس��ت. 
بايد ديد اين سياست چه زماني جاي خود را به اجراي 

برنامه هاي اجرايي و طرح هاي ملموس خواهد داد.
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گزارش فوالد مباركه 
به قوه قضاييه نرسيده است

رييس قوه قضاييه با اش��اره به گزارش اخير تحقيق و 
تفحص مجلس، گفت: تا ش��ب گذش��ته كه پيگيري 
مي ك��ردم، اين گزارش هن��وز به ق��وه قضاييه واصل 
نش��ده اس��ت؛ حال آنكه در رس��انه ها مطرح ش��ده 
 گزارش مزبور به دس��تگاه قضايي واصل ش��ده است. 
حجت االسام والمسلمين محس��ني اژه اي در ادامه 
نشست ديروز شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به گزارش 
اخير تحقيق و تفحص مجلس، گفت: تا شب گذشته 
كه پيگيري مي كردم، اين گزارش هنوز به قوه قضاييه 
واصل نشده اس��ت؛ حال آنكه در رسانه ها مطرح شده 
گزارش مزبور به دستگاه قضايي واصل شده است. وي 
تصريح كرد: علي ايحال، رييس كل دادگستري استان 
تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخير 
تحقيق و تفحص مجلس، ضمن تشكيل شعبه اي ويژه، 
با دقت و سرعت و رعايت همه جوانب، گزارش مزبور را 
مورد رسيدگي قرار دهند؛ بايد توجه داشت كه اينگونه 
گزارش ها كه در مجلس قرائت مي شود، ذهنيت هايي 
را در مردم ايجاد مي كند لذا ضروري است در رسيدگي 
به آنها نهايت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبناي حق 
و قانون قضاوت شود. رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره 
به مباحثي كه درخصوص برگزاري آزمون وكالت ميان 
برگزاركنندگان و مجريان اين آزمون و قانونگذاران در 
مجلس مطرح شده اس��ت، ضمن تاكيد بر رعايت مّر 
قانون در اين خصوص، به معاون حقوقي خود دس��تور 
داد چنانچه در اجراي قانون مربوطه ابهامي وجود دارد، 
با فوريت و ظرف همين امروز، تفسير قانون را از مجلس 
بخواهند. وي در همين رابطه تاكيد كرد: ما خود را ملزم 
به اجراي قانون مي دانيم. رييس دستگاه قضا در ادامه 
به برخي از رويه هاي موجود در نظام بانكي كه مي توانند 
موّلد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره كرد و بر اولويت 
شناسايي و انسداد سريع آن بخش از رويه هاي بانكي كه 
فساد و جرم بيشتري از ناحيه آنها به وقوع مي پيوندد، 
تاكيد كرد. رييس قوه قضاييه در ادامه به تبعيض هاي 
ناروايي كه در بخش هاي مختلف وجود دارد اشاره كرد 
و اين قبيل تبعيض ها را موجب تحميل فشار رواني به 
مردم دانست و گفت: يكي از مصاديق اين تبعيض هاي 
ناروا، عضويت برخ��ي اف��راد در هيات مديره چندين 
شركت و موسسه و حقوق و پاداش هايي است كه آنها 
از اين قبيل شركت ها و موسسات بعضًا زيان ده دريافت 
مي كنند. اين تبعيض هاي ناروا از بس��ترهاي فسادزا 
اس��ت؛ هم از اين حيث كه فشار رواني به فرد شنونده و 
آگاه از اين تبعيض ها وارد مي كند و ممكن است او را به 
انجام فساد ترغيب كند و هم از اين حيث كه اين قبيل 
عضويت افراد در چندين موسسه و شركت عمدتاً زيان ده، 
با صورت سازي هايي انجام گرفته كه خود اين امر منتهي 
به مفسده مي شود. رييس قوه قضاييه ضرورت توجه 
ويژه به امر پيشگيري را نيز از ديگر موضوعات مورد 
اجماع ميان ق��وه قضاييه و دولت دانس��ت و گفت: 
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه 
به صورت جدي نسبت به احصاء موارد اولويت دار در 
بحث پيشگيري اهتمام داشته باشد و مشخصاً تعيين 
كند كه كدام مقوله ها به صورت عاجل و كدام موارد 
به صورت ميان مدت و بلندمدت بايد در دستور كار 
دستگاه قضايي و دولت در راستاي امر پيشگيري از 
وقوع جرم و فساد قرار گيرد. محسني اژه اي همچنين 
به دادس��تان كل كشور نيز دستور داد با كمك ساير 
بخش هاي ذي ربط قضايي، نسبت به احصاي مصاديق 
اولويت دار حقوق عامه، اقدام كند تا اين مصاديق نيز 
در كارگروه هاي مشترك تشكيل شده ميان دولت و 
دستگاه قضايي مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرار گيرد.

چرايي تعلل امريكا
 در پاسخ به ايران

يك كارشناس مس��ائل بين الملل گفت: اختافات 
داخلي بلينكن و ساليوان بر سر متن پيش نويس توافق 
و بازگشت به برجام جدي است و دليل تاخير در پاسخ 
امريكا اين است كه اينها سعي دارند به نوعي به اجماع 
برسند، بنا بر اين طبيعي است كه اين مساله زمان بر 
باش��د. رحمان قهرمان پور با اشاره به طوالني شدن 
 تاخير امريكا در پاسخ به جمع بندي ايران درباره متن 
پيش نوي��س احياي برج��ام گفت: از چن��د زاويه 
مي توان به اين مس��اله نگاه كرد؛ اول اينكه در قالب 
نظريه بازي ها و چانه زني در مذاكرات مي توان اين را 
ارزيابي كرد كه امريكا دنبال اين است تا دست برتر را 
در مذاكره داشته باشد و شايد دنبال اين هستند كه 
چطور توپ را در زمين ايران بيندازند تا امتياز كمتري 
بدهند. وي ادامه داد: دوم، شايد به اين دليل كه امكان 
توافق بيشتر شده اس��ت، در داخل امريكا دو جناح 
معتدل و رايكال يعني جناح آنتوني بلينكن و جيك 
ساليوان سعي دارند به اجماع نظر برسند و اين كار 
سختي است. قبا شايد امكان توافق را كم مي ديدند 
و نياز نداشتند به اجماع برسند اما االن سعي دارند 
كه اجماع به دست آوردند و اين ممكن است يكي از 
داليل تاخير در پاسخ شان باشد. سوم اينكه، شايد 
امريكايي ها انتظار داشتند ايران متن پيش نويس را 
رد كند و اينه��ا بتوانند مانور تبليغاتي دهند و ايران 
را مسوول شكس��ت مذاكرات معرفي كنند اما اين 
موضوع هم محقق نش��د. اين كارش��ناس مسائل 
بين الملل تصريح كرد: چهارم اينكه احتمال دارد 
عمليات رواني و بازي رسانه اي باشد و امريكايي ها 
بگويند حاال كه ايران عاقه مند اس��ت، خود را كم 
ميل نشان دهيم تا ايران از بخشي از خواسته هايش 
در اين روند يا در آينده بكاهد. قهرمان پور در پاسخ 
به اينكه در بين اين عوامل مهم ترين و محتمل ترين 
عامل را كدام مي دانيد؟ اظه��ار كرد: فكر مي كنم 
اختافات داخلي بلينكن و ساليوان جدي است و 
سعي دارند به نوعي به اجماع برسند و طبيعي است 
كه اين مساله زمان بر است. ميزان اختافات ميان 
اين دو جناح آنقدر زياد و جدي است كه ممكن 
است به اين منجر شود كه امريكا از ايران بخواهد 

از برخي خواسته هاي خود عقب بنشيند.

آخرين وضعيت ماليات
بر خانه هاي لوكس

رييس كل سازمان امور مالياتي ضمن اعام آخرين 
وضعيت اخذ ماليات از خانه ها و خودروهاي لوكس و 
همچنين خانه هاي خالي به تخلف صورت گرفته در 
فوالد مباركه اشاره كرد. داوود منظور در نشست خبري 
درمورد آخرين وضعيت اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
توضيح داد: در بحث ماليات گيري قدم اول شناسايي 
مودي و تشخيص ميزان ماليات است كه اين كار در 
سال گذشته انجام و خانه هاي خالي تا پايان تيرماه 
سال جاري شناسايي شدند. وي ادامه داد: بالغ بر ۵20 
هزار خانه خالي شناسايي شد كه ميزان ماليات اين 
خانه ها 10 هزار و ۵00 ميليارد تومان محاسبه شده 
و اين موضوع به موديان اطاع داده ش��ده است. اين 
اطاع رساني هم از طريق س��امانه بوده، هم پيامك 
و هم به صورت كتبي و از طريق پس��ت. رييس كل 
سازمان امور مالياتي از اعتراض 100 هزار مالك خبر 
داد و افزود: اين اعتراض ه��ا را به وزارت راه منعكس 
كرديم تا دوباره مورد بررس��ي قرار بگيرد. البته هنوز 
تعداد زيادي از موديان به سامانه مراجعه نكرده اند. اگر 
موديان اعتراض دارند بايد اعتراض خود را ثبت كنند 
تا رسيدگي شود. منظور ادامه داد: مالكان خانه هاي 
خالي بايد تا پايان مرداد ماليات خود را پرداخت كنند 
در غير اين صورت ماهانه مشمول جريمه 2.۵ درصدي 
ماليات تعيين شده مي شوند و هنگام نقل و انتقال خانه 

بايد اصل و جريمه ماليات را پرداخت كنند.
وي در ادامه در پاس��خ به سوال ايسنا در مورد ماليات 
خانه ها و خودروهاي لوكس توضيح داد: در مورد خانه ها 
و خودروهاي لوكس همان مسير خانه هاي خالي طي 
مي شود. در اين راس��تا ركوردهايي در سال گذشته 
داشتيم كه بسيار ناچيز بود، زيرا شهرداري  اطاعات 
كامل ارايه نداد اما اين روند در س��ال جاري نيز دنبال 
مي شود و اطاعات از شهرداري ها، سامانه ثبت و… 
جمع آوري مي شود. رييس كل سازمان امور مالياتي 
كش��ور ادامه داد: سازمان تا پايان س��ال فرصت دارد 
اطاعات خانه هاي خالي و لوكس و خودروهاي لوكس 
را جمع آوري كند. درحال حاضر فرايند ماليات گيري 
از خودروهاي لوكس آغاز شده است. به گفته منظور 
تا روز گذش��ته 1۵0 ميليارد تومان ماليات از مالكان 
خانه هاي لوكس اخذ ش��ده اس��ت. وي با بيان اينكه 
آستانه قيمتي كه ماك لوكس بودن بود افزايش يافته 
است، گفت: براي سازمان فرقي ندارد مالك چه كسي 
اس��ت بايد ماليات پرداخت كند. معاون وزير اقتصاد 
در مورد خانه هايي كه داراي چند مالك هس��تند نيز 
توضيح داد: خانه خالي بر اساس خوداظهاري شناسايي 
مي شود و فرقي ندارد چند مالك دارد. منظور درمورد 
استرداد ارزش افزوده اظهار كرد: در سال 1۳۹۹، ۳۳00 
ميليارد تومان، در سال 1400، ۷200 ميليارد تومان و 
در چهار ماه نخست سال جاري ۳000 ميليارد تومان 
ارزش افزوده استرداد شده است. وي با بيان اينكه در 
سامانه سوت زني ۶000 اعتراض از سوي مردم ثبت 
شده اس��ت، گفت: از اين تعداد 1۶00 اعتراض گايه 
مردم از پزشكان است. به همين دليل به پزشكان اخطار 
داديم و بايد آگاه باشند كه درصورت فرار مالياتي از ابزار 
قانوني الزم استفاده مي كنيم. پزشكان مكلف هستند 
دستگاه كارتخوان داشته باشند و از آن استفاده كنند. 
معاون وزير اقتصاد تاكي��د كرد: مردم بايد تخلفات را 
اطاع دهند، اگر به جاي استفاده از دستگاه پوز شماره 
كارت مي دهد مردم بايد اطاع دهند. فرار مالياتي نبايد 
موجب آزار مردم شود. كتمان درآمد فرار مالياتي و جرم 
محسوب مي شود. براي اين افراد پرونده كيفري تشكيل 
مي شود. منظور در ادامه با بيان اينكه در پنج ماه سال 
جاري وصول ماليات ۶۵ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد داشته است، گفت: در پنج ماه ابتدايي 
سال جاري 2۵00 نفر بدهكار مالياتي ممنوع الخروج 
شدند كه از اين افراد 120۹ ميليارد تومان وصول شد. 
وي در ادامه با بيان اينكه اطاعاتي كه از اصناف وجود 
دارد نبايد كتمان شود، اظهار كرد: ماليات ابرازي اصناف 
رشد دو برابري داشته است. چرا طافروشان بايد ساالنه 
۶ ميليون و ابزارفروش��ان ساالنه چهار ميليون تومان 
ماليات بدهند؟ ما قاعده ب��ازي را تغيير داديم. تعداد 
اظهارنامه اش��خاص حقيقي ۵2 درصد رش��د كرده 
است. معاون وزير اقتصاد افزود: تا سال 1400 تعداد كل 
مؤديان 2 ميليون و ۹1۵ هزار نفر بود كه اين تعداد در 
سال جاري به چهار ميليون و 4۵0 هزار مؤدي رسيده 
و از اين افراد ماليات يك ميليون و ۸00 نفر صفر شده 
است. منظور در مورد ماليات ارزش افزوده در گمرك 
توضيح داد: افرادي كه كاال وارد مي كنند بايد عوارض 
گمرك پرداخت كنند. مبناي محاسبه عوارض در سال 
گذشته ارز 4200 توماني بود، اما اكنون نرخ ETS بود 
به همين دليل مقدار ريالي عوارض زياد شده است. وي 
ادامه داد: طبق تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصاد 
نرخ ماليات برخي كاالهاي اساسي يك درصد شد، اما 
س��اير كاالها بايد همان مبالغ را بپردازند.رييس كل 
سازمان امور مالياتي با بيان اينكه ماك در سال گذشته 
واريز به كارتخوان ها بود، اظهار كرد: به مشاغل توصيه 
مي كنيم اگر مي خواهند پرداخت و واريز غيرتجاري 
انجام دهند در حس��اب تجاري انج��ام ندهند زيرا تا 
پايان سال حساب هاي تجاري از غيرتجاري شناسايي 
مي شود. منظور ادامه داد: دستورالعمل شناسايي و 
تفكيك حساب هاي تجاري در شوراي پول و اعتبار 
شناسايي شده است كه توسط بانك مركزي به اطاع 
مردم مي رسد. واريز در حساب تجاري به معني درآمد 
و فروش است. وي افزود: اگر حسابي غيرتجاري باشد، 
اما براي امور تجاري استفاده شود شناسايي خواهد 
ش��د. تعداد دفعات واريز از يك حدي باالتر باش��د 
بررسي شده و به عنوان حساب مشكوك به تجاري 
تلقي مي شود. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه در سال 
گذش��ته 1۸ ميليون و ۵00 هزار پوز شناسايي شد، 
اظهار كرد: از اين تعداد ۹ ميليون نفر كارتخوان خود را 
غير فعال و ۹ ميليون نفر به حساب مالياتي خود متصل 
كردند. منظ��ور در ادامه درمورد عوارض آاليندگي 
گفت: در خوزستان تعداد زيادي واحد آالينده وجود 

دارد كه عمدتا در حوزه انرژي فعاليت مي كنند.

دولترادرشرايطزيرصفرتحويلگرفتيم

رييسجمهور:

مسوولسياستخارجياروپا:

حمله دوباره ميركاظمي به دولت روحاني

به يك قدمي ساخت هواپيماي مسافربري رسيده ايم

پاسخايرانمعقولبود

رييس جمهور با قدرداني از دستاوردهاي گرانسنگ 
دانشمندان و نخبگان در صنايع دفاعي كشور، خواستار 
تسري الگوي صنايع دفاعي به ساير عرصه ها و صنايع 
در كشور ش��د. سيدابراهيم رييس��ي صبح دوشنبه 
در جم��ع وزي��ر، مدي��ران و كاركن��ان وزارت دفاع و 
پش��تيباني نيروهاي مس��لح ضمن گراميداشت ۳1 
مرداد، روز صنعت دفاعي كش��ور و ياد شهداي وزارت 
دفاع و نيروي هاي مس��لح خصوصا شهيدان بزرگوار 
فخري زاده و طهراني مق��دم، اقدامات صورت گرفته 
در اين وزارتخانه  را در راس��تاي تحقق ش��عار توليد 
دانش بنيان و اش��تغال آفرين، بس��يار موثر دانست و 
گفت: دستاوردهاي ارزشمند دانشمندان و نخبگان 
در صنايع دفاعي نه فقط براي كش��ورمان، بلكه براي 
جهان اسام و دوستداران انقاب اسامي اميدبخش 
و اقتدارآفري��ن و براي جه��ان كفر يأس آور اس��ت. 
رييس جمهور نخبگان و دانشمندان باانگيزه و خاق 
در وزارت دفاع را سرمايه هاي ارزشمند كشور دانست 
و افزود: محص��ول و خروجي كار اين عزيزان، صنعت 
دفاعي دانش بنيان كشور است كه امروز دستاوردهاي 
آن از سوي هيچ كسي قابل كتمان نيست. رييسي با 
بيان اينكه امروز به گستردگي داشته ها و توانايي هاي 
كشور مورد تهديد دشمن هستيم، تصريح كرد: عليرغم 
تهديد، فشار و تحريم هاي دشمنان روي صنايع دفاعي 

ما، پيش��رفت ها در اين بخش بيشتر از ساير بخش ها 
بوده و دليل آن انگيزه بسيار بااليي است كه در صنايع 
دفاعي براي خودكفايي و استقال كشور وجود دارد 
و در نتيجه اين پيشرفت ها، موجب توليد قدرت براي 
كشور شده است. رييس جمهور با اشاره به بازديد امروز 
خود از نمايشگاه دستاوردهاي صنايع دفاعي، اظهار 
داشت: يكي از نكات اميدبخش اين نمايشگاه، سرريز 
فناوري و پيشرفت هاي صنعت دفاعي كشور به ساير 
بخش ها در كنار دس��تاوردهاي ارزشمند در ارتقاي 
قابل توجه توانمندي هاي دفاعي كشور بود. رييسي 
داشتن انگيزه و خودباوري را مهم ترين مولفه و ويژگي 
متخصصان ج��وان و توانمند صنايع دفاعي كش��ور 
دانس��ت و خاطرنش��ان كرد: اين خودباوري در پرتو 
خداباوري شكل گرفته و همان رمز پيروزي در نگاه امام 
خميني )ره( است كه فرمود مي شود با توكل به خدا و 
اعتماد به نفس و اتكا به داشته هاي خود كارهاي بزرگي 
رقم زد. رييس جمهور با تأكي��د بر ضرورت تجليل و 
قدرداني از نخبگان و دانشمندان صنايع دفاعي كشور، 
خطاب به مديران وزارت دفاع گفت: قدرداني واقعي از 
اين نخبگان، فراهم كردن زمينه شكوفا شدن دانش و 
انديشه آنان است. مديران وزارت دفاع اين وزارتخانه را 
به زيست بوم نخبگان تبديل و از اين سرمايه هاي كشور 
حمايت و پشتيباني كنند. رييسي در ادامه تبديل ايده 

به محصول توس��ط نخبگان صنعت دفاعي كشور را 
بسيار ارزشمند و الگويي گرانسنگ براي ديگر حوزه ها 
در كشور دانست و افزود: تبديل ايده به محصول فرآيند 
ساده اي نيست و دستيابي به اين مهم، صنايع دفاعي 
ما را به صنعتي افتخارآميز براي كشور تبديل كرده و 
كشورهاي ديگر را به حيرت واداشته است. اين مسير با 
قدرت و قوت در ساير بخش ها و صنايع نيز دنبال شود.

رييس جمهور با اش��اره به »تأثيرگ��ذاري، دقت باال 
و هوشمندس��ازي« به عنوان ۳ ويژگي بس��يار مهم 
محص��والت توليدش��ده در صنعت دفاعي كش��ور، 
خطاب به دست اندركاران اين صنعت، اظهار داشت: 
ش��ما با ابتكار و خاقي��ت خود براي كش��ور توليد 
قدرت كرده ايد تا جاي��ي كه مقامات نظامي دنيا نيز 
به پيش��رفت هاي اقتدارآفرين صنعت دفاعي ايران 
معترفند. رييس��ي نوآوري ها در زمينه ساخت انواع 
پرنده ها در صنايع دفاعي را بسيار افتخارآميز دانست 
و با اشاره به بازديد خود از صنايع هواپيماسازي ايران 
در اصفه��ان تصريح كرد: دانش��مندان و نخبگان ما 
در اي��ن وزارتخانه تا يك قدمي س��اخت هواپيماي 
مسافربري رسيده اند و از آنها خواسته ام كه اين مسير 

را تا حصول نتيجه با قدرت و قوت ادامه دهند.
رييس��ي در بخش ديگري از س��خنان خ��ود با بيان 
اينكه گاهي برخي از دشمنان انقاب اسامي به رغم 

توانمندي هاي بسيار باالي دفاعي كشور به خود اجازه 
مي دهند تهديداتي بر عليه ملت ايران به زبان بياورند، 
خاطرنش��ان كرد: امروز جمهوري اسامي از هميشه 
قدرتمندتر و دشمنان ما از همه زمان ها ضعيف ترند و 
آنچه ما را به قدرتي اثرگذار در منطقه و جهان تبديل 
كرده نيروهاي كارآمد، باانگيزه و انقابي و دستاوردهاي 
دفاعي دانشمندان ماست. رييس جمهور افزود: دشمنان 
بدانند مصمم به ادامه اين مس��ير هستيم و مطمئن 
باش��ند كه دست مس��تكبران از منطقه قطع خواهد 
ش��د و اين منطقه از آن ملت هاي مستقل و آزاديخواه 
خواهد بود. رييس��ي همچنين در بخشي از سخنان 
خود به اقدامات صورت گرفته در حوزه صنعتي سازي 
مسكن از سوي صنايع دفاعي كشور اشاره و تصريح كرد: 
خوشبختانه نخبگان و دانشمندان ما در صنايع دفاعي 
به روش��ي نوآورانه و صنعتي در ساخت مسكن دست 
پيدا كرده اند كه قطعاً در طرح جهش توليد مسكن موثر 
خواهد بود. رييسي پيش از اين نشست، از نمايشگاه 
تخصصي پدافن��دي و جنگ الكترونيك و همچنين 
تجهيزاتي كه براس��اس تدابير فرمانده معظم كل قوا 
در وزارت دفاع ساخته شده اند، بازديد كرد. همچنين 
رييس جمهور از پروژه مس��كن مهر س��اخته شده به 
دس��ت متخصصان صنايع دفاعي كشور و روش هاي 

نوآورانه به كار رفته در اين پروژه نيز ديدن كرد.

مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا پاسخ ايران به 
پيش��نهاد اين اتحاديه درباره احياي برجام را معقول 
دانس��ت. به گزارش الجزيره، جوزپ بورل مس��وول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا در يك كنفرانس خبري 
در سمينار كواديس در اس��پانيا گفت: پاسخ ايران به 
پيشنهاد اين اتحاديه درباره احياي برجام معقول بود.

وي ادامه داد: پاسخ ايران به امريكا انتقال داده شد و 
ما منتظر پاسخ امريكا هستيم. اميدواريم اين پاسخ 
به ما اجازه دهد كه مذاكرات را كامل كنيم. اميدوارم 
اين اتفاق بيفتد اما نمي توانم به ش��ما در اين زمينه 
اطمينان بدهم. بورل در ادامه گفت: اين پاس��خ بايد 
تا االن ارايه مي ش��د. پيش بيني ش��ده بود نشستي 
تا پايان هفت��ه پيش در وين برگزار ش��ود. امكانش 
وجود نداش��ت. احتمال دارد اين هفته برگزار شود.  
ناصر كنعاني، س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه، در 

نشست هفتگي خود در پاسخ به سوالي در ارتباط با 
موضوع مذاك��رات و آخرين تحوالت در اين عرصه و 
برخي از گمانه زني هاي منتش��ر شده در اين ارتباط 
گفت: در موضوع مذاكرات ما هنوز در مسير مذاكره 
هس��تيم و در همين چارچوب اجازه مي خواهم كه 
به اس��تقبال جزييات و روند بعدي ك��ه هنوز اتفاق 
نيفتاده نرويد. اين ديپلمات ارشد كشورمان با بيان 
اينكه در آخرين دور مذاكرات وين پيش��نهاداتي از 
س��وي هماهنگ كننده اتحاديه اروپا به طرف هاي 
مذاكره كننده از جمله ايران ارايه ش��د، تصريح كرد: 
طرف ايراني مبتني بر رويكرد سازنده و مسووالنه خود 
پاسخ خودش را به پيش��نهاد اتحاديه اروپا در زمان 
مقرر داد. او در همين ارتباط تصريح كرد: تا اينجاي 
كار هنوز از س��وي طرف مقابل مشخصا امريكايي ها 
پاس��خي به پيش��نهادات طرف اروپاي��ي دريافت 

نكرده ايم و زماني مي توانيم از نتيجه بخش بودن اين 
مرحله از مذاك��رات صحبت كنيم كه طرف اروپايي 
اعام كند كه پاسخ طرف امريكايي را دريافت كرده 
اس��ت. اين ديپلمات ارشد كشورمان با اشاره به مهم 
و حساس بودن مذاكرات، تصريح كرد: اجازه بدهيد 
كه در اين ارتباط به روايت هاي غيررس��مي اهتمام 
نكنيم. سخنگوي وزارت خارجه در ارايه گزارشي از 
اين مذاكرات تصريح كرد: همانطور كه هفته پيش نيز 
اشاره كردم تا اينجاي كار پيشرفت هاي نسبتا خوبي 
داشتيم اما مذاكرات يك مجموعه است و بايد روي 
همه موضوعات مرتبط با مذاكرات توافق ش��ود و تا 
زماني كه روي همه موضوعات توافق نشود نمي توانيم 
بگوييم به توافق رسيده ايم و نسبت به مرحله بعدي 
پيش داوري كنيم يا به استقبال آن برويم. وي تأكيد 
كرد: موضوعات باقي مانده هر چند ممكن است اندك 

باش��د ولي موضوعات مهمي هستند و بايد راجع به 
آنها تصميم گيري شده و توافق شكل بگيرد. كنعاني 
با بيان اينكه ايران همواره به صورت جدي، سازنده و 
مسووالنه در مذاكرات حضور پيدا كرده است، افزود: 
به پيشنهادات طرف اروپايي نيز به موقع پاسخ داديم. 
ما در مذاكرات مبتكرانه عمل كرده و انعطاف الزم را 
براي دستيابي به توافق از خود نشان داده ايم و آنچه 
كه اكنون مهم اس��ت تعلل طرف امريكايي در ارايه 
پاسخش به پيشنهاد مطرح شده است. اين ديپلمات 
ارش��د كش��ورمان با تأكيد بر اينكه دول��ت امريكا 
مس��وول ش��رايط كنوني برجام و عدم اجراي اين 
توافق است، افزود: در روند جاري نيز دولت امريكا 
مس��وول وضعيت كنوني اس��ت و اگر امريكا اراده 
جدي در عمل از خود نشان دهد و مسووالنه عمل 
كند مي توانيم به سمت مراحل بعدي حركت كنيم.



گروه بانك و بيمه |
صندوق توسعه ملي براي استفاده از حداكثري توليد داخل 
و اشتغال زايي روش جديد تامين مالي به نام تسهيالت 
مانايي را از ف��ردا )يكم ش��هريورماه( پرداخت مي كند. 
صندوق توس��عه ملي در نشس��ت معرفي قراردادهاي 
»مانايي« كه با حضور »مه��دي غضنفري« مديرعامل 
صندوق و روس��اي بانك ها برگزار ش��د. در اين جلس��ه 
جزيياتي از نحوه پرداخت تسهيالت مانايي كه از فردا )يكم 
شهريورماه( اعطا مي شود، ارايه شد. »عليرضا محمدي« 
عضو هيات عامل و معاون بانكي و اعتباري صندوق توسعه 
ملي در اين خصوص توضيح داد: اعطاي تس��هيالت به 
صورت مانا موضوع مصوبه جلسه ۲۶ دي ماه سال گذشته 
هيات امناي صن��دوق و ابالغيه رييس جمهور اس��ت. 
فرآيند تأمين مالي طرح هاي ارزي از محل قراردادهاي 
منعقده عامليت و سپرده گذاري ارزي به شيوه مانا مطابق 
تس��هيالت ارزي اعطايي از محل قراردادهاي عامليت و 
سپرده گذاري ارزي است. به گفته محمدي حفظ ارزش 
منابع ريالي، تأمين مالي هم زمان ارزي و ريالي پروژه ها، 
جلوگيري از تبديل ارز به ريال در داخل كشور، افزايش 
توان س��اخت داخل، اش��تغال زايي و كاهش فشار روي 
بانك ها بابت تامين مالي بخش ريالي طرح ها از آثار مالي 
ناشي از اجراي ش��يوه جديد است. در تسهيالت مانايي 
شيوه پرداخت ريالي و بازپرداخت نيز ريالي و ارزي است.

نرخ سود سهم صندوق توسعه ملي هم در بخش نفت و 
گاز و پتروشيمي ۶ درصد و ساير بخش هاي اقتصادي ۳.۵ 
درصد و نرخ كارمزد بانك ۲.۵ درصد است. محاسبات 
تسهيالت به صورت ارزي و مبادالت آن به صورت ريالي 
خواهد بود و آثار ريس��ك نوس��انات نرخ ارز بر عهده 

مشتري يعني استفاده كننده از تسهيالت است.

    بازپرداخت وام ها با نرخ ETS است
در ادامه اين نشس��ت »مهدي غضنف��ري« مديرعامل 
صندوق توس��عه ملي گفت: پرداخت تسهيالت مانايي 
جانشين ريال نمي شود و تسهيالت ريالي به قوت خود 
باقي اس��ت. در تس��هيالت مانايي بانك و متقاضي بايد 
بدانند كه در فضاي ارزي حركت مي كنند، چرا كه وجوه 
صندوق توسعه ملي ارزي است و گيرنده تسهيالت بايد 
بازپرداخت ارزي داشته باشد. غضنفري با اشاره به بهبود 
روند بازپرداخت تسهيالت، گفت: با چند نرخي شدن ارز 
افراد نتيجه گرفتند كه مي توانند از پرداخت تسهيالت 
شانه خالي كنند و حتي گمان بردند كه بازپرداخت خود 
را به صورت ارز ۴۲۰۰ پرداخت كنند، اما با جديت صندوق 
توسعه ملي عقب نشيني كردند. در دوره جديد بازپرداخت 

تسهيالت صندوق افزايش يافت و شركت هاي نيروگاهي، 
هواپيمايي و نفتي بازپرداخت خود را شروع كردند. هيچ 
توافقي براي بازپرداخت تسهيالت با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني 

انجام نشده و بازپرداخت وام ها با نرخ ETS است.

    جزييات قراردادهاي مانايي
 در صندوق توسعه ملي

مه��دي غضنفري با بيان اينكه ب��ا قراردادهاي مانايي 
اقتصاد ما دالريزه نخواهد ش��د، تاكيد كرد: محاسبات 
اين تسهيالت تماما ارزي خواهد بود اما ريال پرداخت 
خواهد شد. مهدي غضنفري رييس هيات عامل صندوق 
توسعه ملي در مراسم معرفي قراردادهاي مانايي اظهار 
كرد: اين روش جديد تامين مالي از تخلفات و تقلب هايي 
كه برخي با دريافت تسهيالت ارزي مرتكب مي شدند 
جلوگيري خواهد كرد كه به اين ترتيب با قراردادهاي 
مانايي كه ارزي هم خواهد بود منابع در مسير درست و 
اصلي خود صرف مي شود.  وي  با بيان اينكه با قراردادهاي 
ماناي��ي اقتصاد م��ا دالريزه نخواهد ش��د، تاكيد كرد: 
محاس��بات اين تس��هيالت تماما ارزي خواهد بود اما 
ريال پرداخت خواهد شد. درواقع اين روش تامين مالي 
براي متقاضياني است كه ريال براي داخل مي خواهند.

    بانك مركزي به دنبال تثبيت بازار است
»اصغر ابوالحس��ني« قائم مقام بانك مركزي نيز در اين 
نشس��ت با حمايت از صندوق توس��عه ملي در اعطاي 
تس��هيالت مانايي، گفت: در كشور دو تجربه اعطاي وام 
ارزي را داريم كه يكي مربوط به حساب ذخيره ارزي است 
كه با شكست مواجه شد و ديگري صندوق توسعه ملي 

است.  با چند نرخي شدن ارز دريافت كنندگان وام ارزي 
نتيجه گرفتند كه وام خ��ود را بازنگردانند و حتي به ارز 
۴۲۰۰ توماني هم تمايل نداشتند و اين مشكالتي را براي 
صندوق ايجاد كرد. در سياست هاي ارزي بانك مركزي 
به دنبال اين هستيم كه نوسانات ارزي نداشته باشيم، 
زيرا با تثبيت بازار توليدكنندگان مي توانند پيش بيني 
از آينده داشته باشند و در نتيجه بسياري از مشكالت 
از بين مي رود. اعطاي تس��هيالت مانايي اقدام خوبي 
از سوي صندوق توسعه مالي است و با توجه به اينكه 
پرداخت ها در اين وام ريالي مانا و بازپرداخت نيز ريال 
مانا و ارزي است مي توان نتيجه گرفت كه براي گيرنده 

وام و صندوق توسعه ملي منفعت بيشتري دارد. 

    تاكيد بانك مركزي بر بازپرداخت ارزي 
تسهيالت صندوق توسعه ملي

قائم مقام بانك مركزي گف��ت: در دوره قبلي صندوق، 
با بدهكاران برخورد جدي نمي ش��د، اما در دوره جديد 
برخورد ه��اي تند و جدي را ش��اهد هس��تيم و ما نيز 
صندوق توسعه ملي را بانك مركزي دوم مي دانيم. اصغر 
ابوالحس��ني قائم مقام بانك مركزي در مراسم معرفي 
قراردادهاي مانايي صندوق توسعه ملي با بيان اينكه در 
ايران دو تجربه وام ده��ي ارزي غير از بانك ها داريم كه 
حس��اب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي بود، اظهار 
كرد: در حس��اب ذخيره ارزي، بانك ها برگش��ت وام را 
دنبال نكردند و سال ۹۰ كه دولت تصميم گرفت بدهي 
خودش را به بانك ها بدهد حساب ذخيره ارزي را مقابل 
قراردادها قرار داد كه به طلبكار تبديل شد اما نتوانست 
بدهي خود را وصول كن��د. در آن زمان دالر هزارتومان 

بود. تجربه دوم صندوق توسعه ملي بود كه در دهه اول 
فعاليت خود همان تجربه نادرست حساب ذخيره ارزي 
دنبال شد و چون همه چيز ريالي شده بود باز هم وام هاي 
ارزي را پس ندادند. در اين زمان با نرخ هاي مختلف ارز 
هم مواجه شديم و بدهكاران درخصوص نرخ چانه زني 
مي كردند و در نهايت هم خيلي ها وام ارزي خود را پس 
ندادن��د. در دوره قبلي صندوق، با بده��كاران برخورد 
جدي نمي ش��د اما در دوره جدي��د برخوردهاي تند و 
جدي را شاهد هس��تيم. ما نيز صندوق توسعه ملي را 
بانك مركزي دوم مي دانيم كه در همه دنيا نيز همينطور 
است. قائم مقام بانك مركزي با تاكيد براينكه نبايد اجازه 
دهيم ارز صندوق تبديل به ريال ش��ود، تاكيد كرد: در 
حال حاضر صندوق براي آينده برنامه دارد كه مشكالت 
گذشته ايجاد نشود و براين اساس قراردادهاي مانايي را 
مطرح كرده است. ابوالحسني با تاكيد بر اينكه ماهيت 
صندوق ارزي است، گفت: قراردادهاي مانايي راه حلي 
است براي اينكه مطالبات غيرجاري كاهش پيدا كند و 
منابع نيز در هرصورت ارزي برگرداند. اين روش تامين 
مالي ب��راي آينده صندوق و همچني��ن براي مملكت 
هم بسيار مفيد اس��ت؛ اگر بانك ها بتوانند مشتريان را 
آگاه و مس��ائل را به طور ش��فاف تبيين كنند منافع آن 
بيشتر خواهد بود. هر ارزي كه به ريال تبديل شود تاثير 
مستقيم بر پايه پولي و نقدينگي خواهد داشت اما بحث 
ما بازگش��ت وام هاي ارزي به صورت ارزي است. ما نيز 
سعي داريم سياست تثبيت را دنبال كنيم. وقتي ريال 
مانا را تعريف مي كنيم يعني با يك ارز متصل مي شود كه 
اگر اين روش در بخش هاي ديگر هم باب شود كه بگويند 
وام ريالي مي دهيم و معادل ريال ارزي بگيريم، درست 
نيست و جامعه با مشكالتي مواجه مي شود. اين موضوع 
استثنا براي صندوق توسعه ملي است چرا كه ماهيت 
ارزي دارد و پول نفت را دارد. نرخ نكول بانك ها در حال 
حاضر ۸.۵ درصد است و يكي از داليل مهم آن، اين است 
كه اشخاصي كه وام ارزي از بانك ها گرفتند، تسهيالت را 
هنوز پس نداده اند و  حكومت و بانك ها و همه را سركار 
مي گذارند و برخي هم حامي آنها خواهند بود. بايد اين 
مسائل را حل كرد وگرنه فشار مي آورند كه قراردادهاي 
مانايي متوقف ش��ود. تالش مي كنيم در سياست هاي 
بانك مركزي تا حد ممكن ارز را تثبيت كنيم كه نوسانات 
وجود نداشته باشد. اگر چند نرخي بودن ارز و  نوسانات 
نباشد اين مس��ائل ايجاد نخواهد شد كه وام گيرنده ها 
تس��هيالت اخذ ش��ده را بازپرداخت نكنند. در صورت 
تثبيت سياست ارزي فعاالن اقتصادي قدرت برنامه ريزي 

خواهند داشت و با ريسك بااليي روبرو نخواهند بود.

يادداشت
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معمارنژاد: افزايش اختيارات 
بانك مركزي بدون الزام به 

پاسخگويي بي فايده است
معاون سابق وزير اقتصاد گفت: طرح اصالح قانون بانك 
مركزي در مجلس، يك سري اختيارات بدون پاسخگويي 
به بانك مركزي داده درصورتي كه به اندازه افزايش استقالل 
و اقتدار بانك مركزي بايد پاس��خگويي آن هم در مقابل 
اقداماتش بيشتر ش��ود. عباس معمارنژاد، معاون سابق 
وزير اقتصاد درمورد اص��الح قانون بانك مركزي گفت: 
كسي درمورد اصل اين موضوع كه قانون بانك مركزي و 
قانون پولي بانكي كشور پس از ده ها سال نيازمند اصالح 
است ش��كي ندارد اما آنچه كه مطرح است اينكه ما راه را 
اش��تباه رفتيم. ما به اسم استقالل بانك مركزي، قانوني 
را تصويب مي كنيم كه عماًل به آنچه كه در دنيا به عنوان 
استقالل بانك مركزي مطرح اس��ت توجهي ندارد.اين 
طرح ابتدا به اسم استقالل بيشتر بانك مركزي مطرح شد 
اما به مرور تغييراتي در آن ايجاد شد.اين طرح استقالل 
را اينطور تعريف كرده كه بانك مرك��زي به طور كلي از 
دولت و مقامات دولتي منفك ش��ود درحالي كه تعريف 
كشورهاي دنيا از استقالل بانك مركزي، استقالل در ابزار 
است يعني بانك مركزي براي اعمال سياست هاي پولي 
در جلوگيري از تسلط مالي دولت استقالل داشته باشد. 
وي عدم هماهنگي بين سياس��ت هاي پولي و مالي را به 
عنوان يكي از چالش هاي هميشگي كشور خواند و افزود: 
اين عدم هماهنگي با تصويب طرح مذكور بيشتر مي شود 
و گسترش مي يابد چون بانك مركزي از يك طرف بانكدار 
دولت اس��ت و بايد با دولت تعامل داشته باشد و از طرف 
ديگر ما مجمع بانك مركزي را حذف كرديم و هيات عالي 
با انحصار در اختيارات و بدون پاسخگويي را گذاشتيم. با 
وجود اينكه هيات سه نفره روساي قوا طي سه سال اخير 
تقريبًا تمام اختيارات نظارتي را به بانك مركزي داده اما 
در اجرا آنگونه كه بايد و ش��ايد از اين اختيارات استفاده 
نمي شود. طرح اصالح قانون بانك مركزي در مجلس، يك 
سري اختيارات بدون پاسخگويي به بانك مركزي داده 
درصورتي كه همانقدر كه استقالل و اقتدار بانك مركزي 
بيشتر مي شود بايد پاسخگويي آن هم در مقابل كارهايي 
كه انجام مي دهد بيشتر شود. معمارنژاد با اشاره به اينكه 
طرح مذكور توجهي به ثبات مالي هم ندارد گفت: اقتصاد 

ما در شرايط كنوني به شدت نيازمند ثبات مالي است.

واكنش بانك مركزي به اظهارات 
يكي از مديران وزارت اقتصاد

بانك مرك��زي به آماري كه از س��وي مديركل دفتر امور 
بانكي و بيمه وزارت اقتصاد درباره نقدينگي اعالم ش��ده 
واكنش نش��ان داد: در خصوص محاس��به حجم روزانه 
نقدينگي و مقايسه آن طي سال هاي ۱۳۹۳ تا سه ماهه 
اول سال ۱۴۰۱ الزم به تاكيد است، بانك مركزي به كرات 
توضيحات الزم درخصوص تغييرات متغيرهاي پولي و نحوه 
مواجهه و مقايسه اين نوع از متغيرها را با توجه به ماهيت 
انب��اره اي آنها بيان كرده و بر لزوم پرهيز از مقايس��ه هاي 
دوره اي سطح متغيرهاي اسمي نظير نقدينگي و پايه پولي 
تاكيد كرده است؛ چراكه توجه صرف به سطح متغيرهاي 
انباره و بي توجهي نسبت به روند رشد چنين متغيرهايي 
در طول دوره مورد بررسي و اقتضائات زماني آنها، معمواًل 
تحليل هاي كارشناسي را با نتايج دقيق و صحيحي همراه 
نمي سازد. براساس اظهارات مديركل دفتر امور بانكي و 
بيمه وزارت اقتصاد، ميزان توليد روزانه نقدينگي در سال 
۱۳۹۹ معادل ۷ /۲ هزار ميليارد تومان بوده كه در س��ال 
۱۴۰۰ به ۷ /۳ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين 
در حالي است كه رشد نقدينگي سال ۱۴۰۰ معادل ۰ /۳۹ 
درصد بوده كه نسبت به رش��د نقدينگي در سال ۱۳۹۹ 
)مع��ادل ۶ /۴۰ درصد( به ميزان ۶ /۱ واحد درصد كاهش 
نشان مي دهد. ضمن آنكه بخشي از افزايش نقدينگي در 
سال ۱۴۰۰ )معادل ۷ /۲ واحد درصد( به افزايش پوشش 
آماري )اضافه شدن اطالعات بانك مهر اقتصاد در آمارهاي 
پولي، به واسطه ادغام بانك هاي متعلق به نيروهاي مسلح 
در بانك سپه( مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزايش 
پوشش آماري مذكور، رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۰ به 
۳۶.۳ درصد كاهش مي يافت. بنابراين همانطور كه مشاهده 
مي گردد مقايسه متغيرهاي اسمي بدون توجه به رشد 

آنها، موضوعي غيركارشناسي بوده و قابل اتكاء نمي باشد.

تغيير مديرعامل بانك سپه 
تكذيب شد

درحالي در برخي محافل خبري مطرح ش��ده است كه 
بناست مدير بركنارشده يكي از بانك هاي دولتي بزودي 
مديرعامل بانك سپه ش��ود كه اطالعات تسنيم بيانگر 
تكذيب اين خبر است؛ مدير مورد اشاره در اخبار مذكور 
ردصالحيت شده اس��ت. در برخي محافل خبري طي 
روزهاي گذشته تغيير مديرعامل بانك سپه مطرح و تأكيد 
شده است و بناست به زودي يكي از مديران بركنارشده 
سيستم بانكي جايگزين ابراهيمي در بانك سپه شود.به 
گزارش تسنيم اين اخبار صحت ندارد و نكته مهم تر  اينكه 
صالحيت فردي كه گفته مي شود بناست مديرعامل بانك 

سپه شود، از سوي نهادهاي نظارتي تأييد نشده است.

بسته جديد تشويقي
 براي سازندگان در بافت فرسوده

محمد آييني، معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: طي 
همكاري با شهرداري، بسته پيش��نهادي جديدي را به 
منظور نوسازي و بهس��ازي در شهر تهران آغاز كرده ايم 
كه از جمله محورهاي آن مي توان به تراكم تش��ويقي، 
سطح اشغال بيشتر و تسهيالتي در زمينه پاركينگ اشاره 
كرد. وي با بيان اينكه نوسازي و بهسازي ۱۵۰ هزار واحد 
مسكوني در شهر تهران را هدف گذاري كرده ايم، گفت: از 
اين تعداد ۶۴ هزار واحد در حال ساخت است. با پيشنهادي 
كه ما داديم، اميدواريم در پايان چهار سال، نوسازي يك 
ميليون واحد را در كل كشور داشته باشيم. معاون وزير راه 
و شهرس��ازي تاكيد كرد: كار را با ۱۵۰ هزار واحد شروع 
مي كنيم و در سال آخر به ۳۵۰ هزار واحد ختم مي شود 
كه مجموعا هدف بهسازي و نوسازي يك ميليون واحد 

محقق خواهد شد.
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آغازمعامالتتوافقيدالربانرخ۲۸هزارتومان

كاهشقيمتدالرصرافيهايبانكيبهكانال۲۶هزارتومان

بازپرداخت وام ها با نرخ ETS است

دالر در كانال 29 هزار، سكه در كانال 14 ميليون تومان

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
نرخ دالر در ب��ازار آزاد دوش��نبه ، ۳۱ مردادماه بار ديگر 
افزايش يافت و به كانال ۲۹ هزار تومان رسيده و با قيمت 
۲۹۵۷۰ تومان معامله شد. همچنين با كاهش نرخ اونس 
جهاني به ۱۷۳۴ دالر، سكه به قيمت ۱۴ ميليون و ۵۰ 
هزار تومان رسيد.  معامالت توافقي دالر در بازار ارز نيز در 
كانال قيمتي ۲۸ هزار تومان كار خود را آغاز كرد.در آغاز 
به كار فعاليت بازار توافقي بازار ارز، دالر با قيمت ۲۸ هزار 
تومان و با حجم ۲ هزار دالر معامله شد. معامالت توافقي 
دالر در روز يكشنبه معامالتي )يكشنبه، ۳۰ مردادماه( كار 
خود را ب��ا ۲۶ هزار و ۵۶۵ تومان آغاز كرده بود و در پايان 
با نرخ ۲۹ هزار و ۳۶۰ تومان به كار خود پايان داد. حجم 
معامالت دالر توافقي در پايان اين روز ۴ ميليون و ۴۷۶ 
هزار و ۳۰۰ تومان بود. هر دالر دوشنبه، ۳۱ مردادماه در 
صرافي هاي بانكي با ۱۰۳ تومان كاهش نس��بت به روز 
يكشنبه با قيمت ۲۶ هزار و ۸۳۳ تومان به فروش رسيد.هر 
يورو نيز در صرافي هاي بانكي با ۱۵۸ تومان كاهش نسبت 
به روز كاري گذشته، ۲۸ هزار و ۲۴۰ تومان معامله شد. 
قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي ۲۶ هزار و 
۵۶۶ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۷ هزار و ۹۵۹ تومان 
اعالم شد.عالوه بر اين، قيمت خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲۷ هزار و ۳۸۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۶۳۴ 
تومان بود، اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
۲۷ هزار و ۵۱۰ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۷ هزار و ۷۶۰ 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار و ۷۱۵ تومان فروخته و حواله 

دالر به بهاي ۲۶ هزار و ۵۹۴ تومان معامله شد. 

    قيمت سكه
 1۳ ميليون و 9۵۰ هزار تومان شد 

قيمت سكه طرح جديد )دوشنبه، ۳۱ مردادماه( با ۷۰۰ 
هزار تومان افزايش نسبت به روز يكشنبه ۱۳ ميليون و ۹۵۰ 
هزار تومان معامله شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
۱۳ ميليون تومان معامله شد. همچنين نيم سكه هفت 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع  سكه چهار ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان و سكه يك گرمي سه ميليون تومان قيمت 
خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ 
عيار به يك ميليون و ۲۶۱ هزار تومان رسيد و قيمت هر 
مثقال طال پنج ميليون و ۴۶۵ هزار تومان شد. قيمت اونس 

جهاني طال يك هزار و ۷۳۶ دالر و ۳۱ سنت بود. 

    قيمت جهاني طال 
به گ��زارش بلومبرگ، قيم��ت طال به دنب��ال اطالعيه 
فدرال رزرو امريكا مبني بر ادامه سياست هاي سخت گيرانه 
پولي جهت مهار تورم به پايين ترين رقم طي سه هفته 

گذش��ته رس��يد. تاجران تحت تأثي��ر اظهارنظرهاي 
سياست مداران قرار گرفته اند كه خبر از افزايش بيشتر نرخ 
بهره داده اند. بانك مركزي امريكا قصد دارد تورم را به هدف 
۲ درصد برساند، حتي اگر به معناي ركود اقتصاد امريكا 
باشد. قيمت هر اونس طال با ۰.۰۳ درصد كاهش به ۱۷۴۶ 
دالر و ۵۷ سنت رسيد. تمام چشم ها به جروم پاول، رييس 
فدرال رزرو امريكا و سخنراني او در روز جمعه در اجالس 
ساالنه روساي بانك هاي مركزي در جكسون هال دوخته 
شده است، انتظار مي رود وي از ادامه روند افزايش نرخ بهره 
جهت تحت كنترل درآوردن تورم خبر دهد.باال رفتن نرخ 
بهره بانك مركزي امريكا تمايل براي طال را پايين مي آورد 
چون هزينه نگهداري آن را افزايش مي دهد. ارزش دالر 
امريكا هم بر قيمت طال تأثيرگذار است. افزايش ارزش 
دالر، خريد طال را براي دارندگان ساير ارزهاي دنيا گران تر 

مي كند و تمايل براي آن را پايين مي آورد.

    رالي بزرگ يورو و دالر 
در بازارهاي جهاني

يورو در روز دوشنبه براي مدت كوتاهي به سطوح پايين تر 
از برابري در برابر دالر قوي بازگشت و در پايين ترين حد پنج 
هفته اخير خود قرار گرفت زيرا نگراني در مورد توقف سه روزه 
عرضه گاز اروپا در اواخر اين ماه و تشديد بحران انرژي وجود 
دارد. به گزارش بيزنس، پس از اينكه بانك مركزي نرخ هاي 
وام هاي كليدي را كاهش داد، يوان چين به پايين ترين سطح 
خود در نزديك به دو سال گذشته رسيد.همچنين پس از 
اينكه روسيه اواخر روز جمعه اعالم كرد كه عرضه گاز اروپا 
به مدت سه روز از طريق خط لوله نورد استريم يك در پايان 
ماه جاري ميالدي متوقف مي ش��ود، يورو بيشترين فشار 
فروش در برابر دالر را متحمل ش��د. اين ارز به ۰.۹۹۹۴۵ 

دالر سقوط كرد كه پايين ترين سطح از اواسط جوالي بود 
و آخرين بار ۰.۴ درصد در روز كاهش يافت. ش��اخص دالر 
امريكا كه اين ارز را در برابر ۶ رقيب از جمله يورو اندازه گيري 
مي كند به ۱۰۸.۴۷ رسيد كه باالترين ميزان از ۱۵ جوالي 
اس��ت. دالر هفته گذش��ته ۲.۳۳ درصد افزايش يافت كه 
بهترين رشد هفتگي آن از آوريل ۲۰۲۰ است اين افزايش 
در ميان نظرات گروهي از سياست گذاران فدرال رزرو رخ داد 
كه تاكيد داشتند براي مهار تورم باال بايد اقدامات بيشتري 
انجام شود. بازارهاي پول در حال حاضر ۴۶.۵ درصد، افزايش 
۷۵ واحدي ديگر نرخ بهره را در نشست بعدي فدرال رزرو 
در ۲۱ سپتامبر نشان مي دهند. اقتصاددانان در نظرسنجي 
رويترز به افزاي��ش ۵۰ واحدي با افزاي��ش خطرات ركود 
تمايل دارند. بازدهي ۱۰ ساله خزانه داري اياالت متحده 
براي اولين بار از ۲۱ جوالي در روز دوشنبه براي مدت 
كوتاهي به باالي سه درصد رسيد. در حالي كه بازدهي 
از باالترين سطح خود خارج شد، دالر در برابر ين كاهش 
يافت و به ۱۳۶.۸۱ رسيد. پيش از اين، دالر به باالترين 
سطح خود در برابر ين از ۲۷ جوالي رسيده بود. در همين 
حال، پوند به پايين ترين سطح پنج هفته اخير ۱.۱۷۸۷۵ 
دالر سقوط كرد.شاخص دالراستراليا ۰.۲ درصد افزايش 
يافت و به ۰.۶۸۸۵ دالر رسيد سنگ آهن داليان بيش 
از دو درص��د افزايش يافت و مس ني��ز صعود كرد.دالر 
نيوزيلند نيز با ۰.۳ درصد افزايش به ۰.۶۱۹۰ دالر رسيد.

    يوان سقوط كرد
پ��س از اقدام چي��ن در كاه��ش نرخ ه��اي وام، يوان به 
پايين ترين حد دو سال اخير خود سقوط كرد.به گزارش 
ايژين، همزمان با كاهش نرخ هاي وام دهي كليدي پكن 
براي مقابله با ركود اقتصادي، يوان چين در برابر دالر به 

پايين ترين حد دو سال اخير سقوط كرد. كاهش نرخ هاي 
بانك مركزي چين در حالي صورت مي گيرد كه فدرال رزرو 
اياالت متحده به انقباض پولي تهاجمي ادامه مي دهد، به 
عالوه نگراني در مورد خطر خروج سرمايه و كاهش ارزش 
پول وجود دارد. معامالت يوان خشكي و فراساحلي پس 
از اينكه بانك مركزي چين نرخ وام معيار خود و مرجع وام 
مسكن را با حاشيه بيشتري كاهش داد، به سرعت كاهش 
يافت زيرا پكن تالش ها را براي احياي اقتصادي كه دچار 
مشكل شده توسط بحران امالك و احياي موارد كوويد 
افزايش مي دهد. يوان خشكي در ۶.۸۲۰۲ در هر دالر باز 
شد و به پايين ترين سطح ۶.۸۳۰۸ رسيد كه ضعيف ترين 
سطح از ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ است. همتاي فراساحلي آن 
قبل از معامله ظهر در ۶.۸۳۹۴ به پايين ترين حد در دو سال 
گذشته سقوط كرد.معامله گران گفتند كه شكاف بين 
يوان خشكي و يوان فراساحلي بيشتر شد و در معامالت 
صبحگاهي به ۱۵۱ پيپ رسيد كه نش��انه اي از افزايش 
انتظارات كاهش ارزش خواهد بود زيرا يوان فراساحلي 
آزادانه تر معامله مي ش��ود و منعكس كننده بهتر اصول 
اساسي بازار است. كن چئونگ، استراتژيست ارشد آسيايي 
FX در بانك ميزوهو اظهار كرد: به طور كلي، كاهش ارزش 
يوان به جاي دليل بحران بازارهاي نوظهور، منعكس كننده 
واگرايي سياست پولي، تفاوت نرخ بهره و قيمت گذاري 
بازار از چشم انداز تيره رشد چين است.ما بر اين باوريم كه 
بانك خلق چين كاهش ارزش يوان را در اين مرحله بيشتر 
تحمل خواهد كرد.قبل از باز شدن بازار، بانك نرخ مياني 
را ۶.۸۱۹۸ در هر دالر، ۱۳۳ پيپ يا ۰.۲ درصد ضعيف تر 
از ارزش ثابت قبلي ۶.۸۰۶۵ تعيين كرد كه كمترين نرخ 
از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰ تاكنون است.  تحليلگران مايبانك 
)Maybank( در يادداشتي گفتند: كاهش غيرمنتظره 
اقتصاد در ماه جوالي نسبتا گس��ترده بود و تا زماني كه 
اقتصاد تحت فشار استراتژي صفر كوويد، بخش ضعيف 
امالك و اخيرا بحران قدرت در سيچوان و چونگ كينگ 
باشد، بانك مي تواند در حالت آزادي بيشتري باقي بماند. 

    قيمت جهاني طال به پايين ترين سطح 
۳ هفته اخير رسيد

قيمت جهاني طال در معامالت امروز به پايين ترين سطح 
خود در بيش از ۳ هفته گذش��ته رسيد تا پس از ۴ هفته 
متوالي افزايش، به كاهش خود از هفته گذشته ادامه دهد. به 
گزارش خبرگزاري رسمي امارات )وام(، بر اساس داده هاي 
بازار جهاني، قيمت طال در معامالت نقطه اي تا »۰۸: ۴۰ 
صبح به وقت امارات« با ۰.۱۱ درصد كاهش معادل ۱.۹۲ 
دالر به ۱۷۴۵.۱۱ دالر در هر اونس رسيد. معامالت آتي 
طال براي تحويل در دس��امبر ب��ا ۰.۲۷ درصد كاهش، 

معادل ۴.۵ دالر، به ۱۷۵۸.۴ دالر در هر اونس رسيد.

بانك مركزي ارز توافقي را 
جايگزين ارزپاشي كرد

يك��ي از كار ه��اي مهم در 
دولت سيزدهم جلوگيري 
ازارزپاش��ي ب��راي كنترل 
قيمت بود، به اين شكل كه در 
دولت هاي گذشته اين مساله 
ش��ايع بود، اما در اين دوره 
روش توافق��ي پيش گرفته 
شد. شروع اصالح نظام پولي 
و بانكي از دولت هاي گذش��ته بود و دولت سيزدهم به 
آن سرعت بخشيد. اصالحات نظام بانكي در يك بسته 
كلي نمي گنجد، زيرا زواياي مختلفي دارد، اما مي توان 
به برخي تصميماتي كه در دوره آقاي صالح آبادي گرفته 
شد، اشاره كرد. يكي از كار هاي قابل توجه ضابطه مند 
شدن برداشت شبانه بانك ها است. پيش از اين هر گاه 
بانك ها با كمبود مواجه مي شدند در بازار بين بانكي آن 
را جبران مي كردند. البته بعضي از بانك هاي بزرگ به 
تكاليف دولت بي اعتنا نبودند، اما مشكالت خود را در 
بازار بين بانكي برطرف مي س��اختند. براي اين كار در 
دولت سيزدهم محدوديت رقمي تعيين شد و سرمايه 
بانك يا موسسه يا بر خط قرمز قرار نگرفتن آن، مالك 
عمل قرار گرفت. موضوع افزايش سرمايه بانك ها، بحث 
ديگري است كه در اين دوره بسيار جدي مورد پردازش 
قرار گرفت. در صورت انجام آن به س��ود بانك ها براي 
ارايه تسهيالت، دريافت سپرده هاي بيشتر و در جريان 
انداختن سود آن تمام خواهد شد. بحث ديگر ذينفع 
واحد اس��ت كه به س��هامداران عمده تسهيالت داده 
مي شد. اين قانون حدود ۳ درصد است، ولي تا ۱۰ درصد 
هم پرداخت شده بود كه براي آن محدوديت قائل شدند 
و سيستم دسترسي آنالين، بانك هاي مشكل دار را يا 
قطع مي كند يا انجام آن را به چند روزبعد موكول خواهد 
كرد. ابزار ديگر بانك مركزي بح��ث انتصاب مديران 
به سمت هاي مديرعامل يا هيات مديره با آزمون هاي 
تخصصي است كه كار خيلي مهمي به حساب مي آيد، 
زيرا در صورتي كه بانك ها در اثر شايستگي و تخصص 
هيات عام��ل و هيات مديره خود را انتخاب كنند براي 
سالمت در كارشان بس��يار كمك كننده خواهد بود و 
ديگر سفارش و توصيه براي آدم هاي فاقد سابقه بانكي 
جايي نخواهد داشت. مساله مهم در ارتباط با بازار ارز 
جلوگيري ازارزپاشي براي كنترل قيمت ارز است. در 
دولت هاي گذشته اين مس��اله متداول بود، اما در اين 
دوره روش توافقي پيش گرفته شد. روش قبلي به اين 
شكل بود كه صادركننده ارز را با قيمت سركوب شده در 
بازار نيما عرضه مي كرد و اجازه فروش نقدي ۳۰ درصد 
از آن را داشت. بانك مركزي در دولت سيزدهم تصميم 
گرفت، صادركننده تمام منابع خ��ود را در چارچوب 
بانك مركزي با قيمت توافقي به فروش برساند. اين كار 
براي بانك مركزي و صادركننده همراه با سود است و 
عالوه بر آن سهام شركت هاي بورسي هم افزايش پيدا 
مي كند و برآن تاثير مثبت مي گذارد. شاخص ها خوب 
نيستند و اين مساله در دولت سيزدهم افشا شد. پيش از 
اين در رابطه با شاخص ها اطالعاتي انتشار پيدا نمي كرد 
و مقاومت هايي نسبت به اين مساله وجود داشت. انتشار 
اين اطالعات نشان داد كه سوء مديريت بر اين موسسات 
حاكم بوده، بنابراين دولت بايد مديران شايسته اي را 
انتخاب كند كه زيان را به سود تبديل سازند يا حداقل 
زيان را صفر كنند. همچنين افشاي مطالبات غير جاري 
وام گيرندگان و عدم پرداخت آن هم بسيار مهم بود، 
زيرا هر اندازه شفاف سازي صورت گيرد، كمك كننده 

خواهد بود به شرط آنكه جناحي و سياسي نشود.

يوسف كاووسي

همكاري نزديك وزارت اقتصاد و 
بانك مركزي در اصالحات اقتصادي

با توجه به نقش برجس��ته 
رويكرد هاي بانك مركزي 
در كنت��رل متغير ه��اي 
پولي، همكاري نزديك دو 
دس��تگاه وزارت اقتص��اد و 
بانك مركزي در پيش��برد 
اصالحات اقتصادي دولت 
سيزدهم قابل توجه است.  
درباره وضعيت و نتاي��ج همكاري هاي وزارت اقتصاد 
و بانك مركزي در حوزه هاي مش��ترك بايد گفت كه 
تجربه گذش��ته نشان داده اس��ت كه اگر بين اجزاي 
اقتصادي دولت ها انسجام و هماهنگي وجود نداشته 
باش��د دولت ها نمي توانند به اه��داف اقتصادي خود 
دست پيدا كنند. به تبع، دو مورد از اجزاي مهم ستاد 
اقتصادي دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك 
مركزي هستند كه طي يك سال گذشته در موضوعات 
مختلف همكاري خوبي را با هم ديگر انجام داده اند. يكي 
از مهم ترين مصاديق اين همكاري در تدوين بس��ته 
كنترل تورم است كه بحمداهلل با اهتمام و تالشي كه 
همكاران ما در بانك مركزي دارند، رويكرد هايي را در 
پيش گرفته اند كه در نتيجه آن شاهد هستيم طي چند 
ماه گذش��ته خلق نقدينگي و استفاده از پايه پولي در 
كشور كنترل شده است و اميدوار هستيم كه با اصالح 
رويه هاي نادرستي كه در گذشته وجود داشته بتوانيم 
بيش ازپيش شاهد كنترل تورم در كشور باشيم.يكي 
ديگر از محور هاي��ي كه همكاري نزديكي بين وزارت 
اقتصاد و بانك مركزي اتفاق افتاده، موضوع ساماندهي 
پوز هاي بانكي است. بخش قابل توجهي از اين پوز ها 
اتصالي به پرونده هاي مالياتي نداشتند و منشأ بسياري 
از تخلف��ات بودند كه در يك هم��كاري نزديك، اين 
س��اماندهي اتفاق افتاد. موضوع بعدي بحث تفكيك 
حساب هاي شخصي از تجاري است و ساير موارد مانند 
تدوين اليحه ساماندهي استخراج و مبادله رمزارز ها 
نيز يك هماهنگي و ارتباط نزديكي بين اين دو دستگاه 
را طلب مي كرد كه بحمداهلل تا به امروز توانسته ايم 

اين همكاري را به صورت نزديك دنبال كنيم.

محمدهادي سبحانيان



در روزهاي اخير خبرهاي برجامي تحرك بخش��ي 
از بازار س��رمايه را به دنبال داشته است. اين حركات 
البته بيشتر در نمادهاي خودرويي، بانكي و حمل و نقل 
مش��هود بوده و دليل آن نيز اثرپذي��ري مثبت اين 
گروه ها از توافق برجام اس��ت. در همين حال برخي 
س��هم هاي ريالي نيز تقويت ش��ده و در مسير رشد 
ق��رار گرفته اند. اين روند البته ب��ه دليل كاهش نرخ 
ارز و ت��رس صادرات محورها از اف��ت درآمد، چندان 
در گروه هاي كاموديتي محور قابل مش��اهده نبوده 
اس��ت. در همين حال كاهش قيم��ت جهاني نفت 
كه به دليل تقويت احتمال توافق ايران و طرف هاي 
غربي از يك س��و و كاهش تقاضا از س��وي چين رخ 
داده سبب شد گروه هاي مرتبط با طالي سياه منفي 
ش��وند. به هر روي اما روند مثبت اغلب گروه ها اعم 
از برجامي و غيربرجامي روز گذش��ته متوقف شد تا 
شاخص كل با افت ۱۲ هزار واحدي و كاهش ارزش 
معامالت خرد روبرو شود. با اين حال اما كارشناسان 
عن��وان مي كنند در صورتي كه برج��ام مورد توافق 
مجدد طرف ها قرار گيرد مي تواند تحرك مثبتي در 
معامالت بازار سرمايه ايجاد كند كه نتيجه آن رونق 
دوباره و بازگشت سرمايه ها به بورس خواهد بود. نويد 
قدوسي كارشناس بازار سرمايه معتقد است بر اساس 
تمامي متغيرها و توجه به ارزندگي بازار سهام، بورس 

شانس بااليي براي صعود خواهد داشت.

     حركت پول به سمت گروه هاي ريالي
نويد قدوسي كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: اعالم 
رس��مي خبر توافق، برخي گروه هاي خاص از جمله 
همين چند گروهي ك��ه در روزهاي اخير مورد اقبال 
بازار بوده اند را جذاب خواهد كرد و فارغ از اينكه آيا به 
لحاظ تحليلي اين گروه ها پتانس��يل رشد دارند يا نه، 
تحت تاثير جو رواني ايجاد ش��ده، نقدينگي به سمت 
اين گروه ها حركت خواهد كرد. وي افزود: ضمن اينكه 
به نظر مي رس��د نرخ ارز هم با اعالم خبر توافق كمي 
افت كند و سهم هاي دالري بازار سرمايه با فشار فروش 
مواجه شوند و نقدينگي از س��مت اين گروه ها هم به 
سمت سهم هاي خودرويي و بانكي و… خواهد رفت.

     فشار كاموديتي محورها بر بازار
قدوسي ادامه داد: با توجه به آنكه حدود ۷۰ درصد از 
ارزش بازار سرمايه متعلق به سهم هاي دالري بازار است 
اين اتفاق مي تواند در كوتاه مدت روي شاخص بورس 
تاثير منفي داشته باشد. وي در گفت وگو با بورس نيوز 
اضافه كرد: نكته اينجاست كه احتمال كاهش نرخ ارز 
تحت تاثير احياي برجام همزم��ان با كاهش قيمت 
جهاني كاموديتي ها بوده و هر چند با كاهش قيمت هاي 
جهاني، بهاي تمام ش��ده برخي شركت هاي بورسي 

كاهش خواهد داش��ت، اما در كل كاهش قيمت هاي 
جهاني اثر منفي روي كليت بازار سرمايه خواهد داشت.

     اهميت نرخ نيمايي براي شركت ها
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: البته در نظر داشته 
باشيد كه درآمد شركت هاي بورسي برمبناي نرخ ارز 
در سامانه نيما شناسايي مي شود و بايد ديد با احياي 
برجام، سياست بانك مركزي در بازار ارز چه خواهد بود 
و آيا نرخ ارز نيمايي در محدوده فعلي تثبيت خواهد شد 
يا بانك مركزي سياست ديگري در پيش خواهد گرفت. 
قدوسي اظهار كرد: شخصا معتقدم با احياي برجام نرخ 
ارز در سامانه نيما به نرخ هاي بازار آزاد نزديك تر خواهد 
شد و اگر بانك مركزي چنين سياستي در پيش بگيرد، 
ريسك كاهش نرخ ارز متوجه صنايع بورسي نخواهد 
بود و نرخ ارز به ثبات خواهد رسيد. قدوسي بيان كرد: 
در مورد كاموديتي ها هم افت خاصي متصور نيستم. 
با اين فرض كم كم توجه بازار به س��مت س��هم هاي 
كاموديتي محور جلب خواهد ش��د. عالوه بر اين در 
ص��ورت رفع تحريم ها، فضاي عملياتي ش��ركت ها 
بهبود يافته و با كاهش ريسك هاي سيستماتيك، 
بازار سرمايه شانس بيشتري براي صعود و افزايش 
P/E خواهد داشت و فرصتي ايجاد مي شود تا بعد از 

آنكه بازار سرمايه از شوك كاهش نرخ ارز خارج شد، 
سهم هاي دالري بازار هم مورد توجه قرار بگيرند.

     وضعيت مبهم بانك ها پس از برجام
اين كارشناس بازار س��رمايه در پيش بيني وضعيت 
بانك ها بعد از احياي برجام گفت: به نظر مي رسد توافق 
سياس��ي چندان منفعتي هم براي بانك ها به همراه 
نخواهد داشت، چراكه احياي برجام به معناي تعديل 
انتظارات تورمي خواهد بود و اگر چه با تعديل انتظارات 
تورمي، س��پرده گذاري در بانك ه��ا جذاب تر خواهد 
شد، اما اعطاي تسهيالت در شرايط ركودي وضعيت 
متفاوتي خواهد داشت و شايد بانك ها نتوانند از محل 
عمليات بانكي سود مناسبي شناسايي كنند. قدوسي 
عنوان كرد: تجربه نشان داده در شرايط ركود اقتصادي، 
مطالبات غيرجاري بانك ها افزايش پيدا مي كند و اين 
مطالبات، بخش كم كيفيتي از دارايي هاي بانك ها است 
و هر چقدر دوره ماندگاري مطالبات غيرجاري بانك ها 
طوالني تر شود، بانك ها براي انجام عمليات بانكي دچار 
مشكل شده و شايد براي تامين نقدينگي بيشتر اقدام 
به پيشنهاد سود باالتر به سپرده گذاران يا استقراض 
بين بانكي كنند كه اين اقدام��ات هم بدهي بانك ها 
را افزايش خواهد داد. در مقابل ش��انس بانك ها براي 

شناسايي سود از محل تسعير ارز يا واگذاري دارايي ها 
كاهش خواهد يافت. به همين دليل به نظر مي رسد در 
صورت توافق، شرايط براي بانك ها دشوارتر خواهد شد.

     بازدهي باالي بازار سرمايه در قياس با رقبا
قدوس��ي در پيش بين��ي وضعيت بازار س��رمايه تا 
پايان سال جاري اظهار كرد: معتقدم بازدهي بازار 
سرمايه تا پايان سال جاري بيش از بازارهاي موازي 
خواهد بود، چراكه در روند فرسايشي بازار سرمايه، 
قيمت سهام در اين بازار افت زيادي داشته و نسبت 
P/E س��هم ها پتانس��يلي براي رش��د بازار سرمايه 
ايجاد كرده اس��ت. وي افزود: ضم��ن اينكه قبل از 
توافق فضاي كلي اقتصاد كش��ور ما به صورتي بوده 
كه به سبب باال بودن سطح ريسك سيستماتيك، 
گرايش س��رمايه گذاران به دارايي هاي پرريسك، 
كمتر بوده و اين موضوع يكي از علل فش��ار فروش 
در بازار سرمايه بوده است. در مقابل سرمايه گذاران 
به س��مت دارايي هاي فيزيكي گرايش داشته اند.  با 
كاهش ريسك سيستماتيك گرايش سرمايه گذاران 
هم تغيير خواهد كرد و دارايي هاي مالي بيش از قبل 
مورد توجه قرار خواهند گرفت و در اين صورت، بازار 

سرمايه شانس زيادي براي رشد خواهد داشت.

رويداداخبار بازار سرمايه4   Tue. August 23. 2022  2292   سهشنبه اول شهريور 1401    25 محرم 1444  سال نهم    شماره

كارايي گواهي سپرده 
صرفه جويي چيست؟

انرژي اي�ران| علي نقوي در پن��ل تخصصي »بازار 
بهينه سازي انرژي، چالش ها و راهكارها« گفت: طبق 
پيش بيني انجام شده از سوي مراجع معتبر، صرفه جويي 
انرژي و افزايش كارايي انرژي در چشم انداز گذار انرژي 
دنيا تا س��ال ۲۰۵۰ با اختصاص سهم ۲۵ درصدي به 
خود در كنار انرژي هاي تجديدپذير بيش��ترين نقش 
را در آينده انرژي جهان خواهند داش��ت. او با اشاره به 
اقدامات انجام ش��ده از سوي بازار سرمايه در راه اندازي 
بازار بهينه س��ازي مص��رف انرژي و محيط زيس��ت، 
مهم ترين اقدام��ات بورس انرژي اي��ران در اين باره را 
طراحي گواهي صرفه جويي انرژي به عنوان يك ابزار 
مالي، طرح و تاييد موضوع در كميته فقهي س��ازمان 
بورس و اوراق به��ادار، تدوين و تصويب مقررات مورد 
نياز در هيات مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
شوراي عالي بورس و هماهنگي با ذي نفعان اين بازار 
براي راه اندازي آن عنوان كرد. او با ذكر اسناد باالدستي 
از جمله سياس��ت هاي كلي اص��الح الگوي مصرف و 
دستورالعمل ها و آيين هاي اجرايي راه اندازي اين بازار، 
از آمادگي بورس انرژي ايران براي انجام معامالت گواهي 
صرفه جويي در صورت تخصيص آن از سوي شركت ملي 
گاز ايران و ش��ركت توانير خبر داد. مديرعامل بورس 
انرژي ايران بيان كرد كه گواهي صرفه جويي انرژي كه 
قرار است در بورس معامله شود يك ورقه بهاداري است 
كه حق دريافت، استفاده يا تسويه مقدار مشخصي از 
انرژي صرفه جويي شده را به خريدار مي دهد. به گفته 
او دو نوع گواه��ي صرفه جويي وج��ود دارد. »گواهي 
صرفه جويي محقق شده« زماني صادر مي شود كه يك 
پروژه انجام شده و منجر به صرفه جويي انرژي مي شود. 
»گواهي صرفه جويي تامين مالي« كه براي انجام يك 
پروژه صرفه جويي، س��رمايه گذاران مي توانند با اخذ 
مجوز براي صدور آن اق��دام كنند. نقوي افزود: در اين 
مدل مصرف كننده در مناف��ع حاصل از صرفه جويي 
شريك مي ش��ود درحالي كه در س��اير سياست هاي 
مديري��ت مصرف، اي��ن ويژگي وجود ندارد. انتش��ار 
گواهي صرفه جويي انرژي و راه اندازي بازار بهينه سازي 
به معناي تغيي��ر پارادايم در ح��وزه مديريت مصرف 
ان��رژي در ايران خواهد ب��ود. مديرعامل بورس انرژي 
همچنين اعالم كرد كه بورس انرژي ايران با همكاري 
انجمن اس��قاط خودرو مدلي را طراحي كرده است تا 
براي سوخت صرفه جويي شده ناش��ي از خارج شدن 
خودروهاي فرس��وده و اس��قاطي از مدار حمل ونقل 
گواه��ي صرفه جويي س��وخت صادر ش��ود. بنابراين 
ظرفيت صدور گواهي صرفه جويي براي ساير حامل هاي 
انرژي نيز وجود دارد. او در پايان مهم ترين چالش هاي 
راه اندازي اين بازار را عدم استفاده از ظرفيت هاي بازار 
سرمايه به منظور راه اندازي بازارهاي رقابتي در حوزه 
انرژي و خروج از نظام مبتني بر تعرفه، بروكراسي اداري 
پيچيده و بخشي نگري حاكم بر نهادهاي متولي انرژي 
و طوالني شدن زمان تدوين مقررات عنوان كرد و تكيه 
بر س��اختار رقابتي و بازارمحور به منظور كشف قيمت 
حامل هاي انرژي، تعه��د وزارتخانه هاي نفت و نيرو به 
تحويل پذير بودن كاالي پايه، امكان پذيرشدن تبادل يا 
جايگزيني كاالي شاخص و تبديل پذير بودن آن با ساير 
دارايي ها )مانند نفت خام، گازوئيل، بنزين، نفتا، گاز مايع( 
و افزودن قابليت صادراتي به گواهي صرفه جويي انرژي را 
از جمله پيشنهادهاي بورس درباره اين بازار عنوان كرد. 
گفتني است پنل تخصصي »بازار بهينه سازي انرژي، 
چالش ها و راهكارها« ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ در چهارچوب 
كنفرانس و نمايشگاه بهينه س��ازي و بهره وري انرژي 
در ايران در مركز همايش هاي بين المللي صداوسيما 
برگزار شد. در اين نشست علي نقوي، به عنوان مدير 
پنل و نمايندگاني از شركت ملي گاز ايران، سازمان 
برنامه و بودجه، كميسيون انرژي اتاق ايران و انجمن 

شركت هاي خدمات انرژي ايران سخنراني كردند.

ماليات بر سرمايه هاي غيرمولد
 بورس را رونق مي دهد

صدا و س�يما| نويد رجايي كارشناس بازار سرمايه 
درباره مزاياي اخذ ماليات از س��رمايه هاي غيرمولد و 
تاثير آن بر بازار، اظهار كرد: طي چند سال اخير به سبب 
افزايش تورم بسياري از سرمايه  گذاران تصميم گرفتند 
تا سرمايه هاي خود را به بدنه بازار سرمايه تزريق كنند، 
اما ضعف مديريتي دولت قبل سبب ريزش شديد اين 
بازار شد. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: به دنبال افت 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه، سرمايه گذاران به مرور 
سرمايه هاي خود را از بازارمولدي، چون بورس به سمت 
بازارهاي غيرمولد اعم از مسكن، خودرو و ... بردند. رجايي 
تصريح كرد: اكنون به سبب تزريق مجدد منابع مالي 
به س��مت بازارهاي مولد، طرحي در مجلس با عنوان 
ماليات بر سرمايه هاي غيرمولد در دستور كار قرار دارد، 
اما براي اجراي چنين مساله اي ابتدا بايد زيرساخت هاي 
الزم آن مهيا ش��ود، زيرا هرگونه اق��دام غيراصولي در 
اجراي اين طرح خروج س��رمايه از كش��ور و افزايش 
التهابات در بازارهاي موازي را به دنبال خواهد داشت. 
وي همچنين گفت: ماليات از س��رمايه هاي غيرمولد 
يكي از مسائل مهمي است كه در كشورهاي پيشرفته 
براس��اس ضوابط و اصول اقتصادي اجرا مي ش��ود، به 
نحوي كه اين امر سبب شده تا بسياري از سرمايه گذاران 
تمايلي به سرمايهگذاري در چنين بازارهايي را نداشته 
باش��ند. رجايي بيان كرد: در صورت توافق در موضوع 
رفع تحريم ها )برجام( و به تب��ع آن كاهش انتظارات 
تورمي، مي توان با وضع ماليات بر سرمايه هاي غيرمولد 
فضاي بهتري را براي اقتصاد و بازارسرمايه فراهم كرد. 
اين كارشناس بازارس��رمايه تاكيد كرد: يكي ديگر 
از مواردي كه مي تواند س��رمايه ها را به شرط وضع 
ماليات بر سرمايه هاي غيرمولد به سمت بازار سرمايه 
بازگرداند، اصالح زيرساخت ها و برخي قوانين در اين 
بازار است. رجايي همچنين گفت: انتظار مي رود با 
اجراي اصولي و منطقي طرح ماليات بر سرمايه هاي 
غيرمولد از س��وي دولت و مجلس ش��اهد كاهش 
سوداگري ها و سفته بازي ها در اقتصاد كشور باشيم.

شاخص كل تا كف
كانال نزولي مي ريزد؟

باشگاه خبرنگاران|كوروش آسايش، كارشناس بازار 
سرمايه گفت: براي شاخص كل مي توان دو سناريو را در 
نظر گرفت. سناريو اول اينكه طي يك الي دو روز آينده 
ش��اخص با يك اصالح كوچك ديگ��ر در محدوده يك 
ميليون و ۴۳۸ هزار واحد روند اصالحي خود را به اتمام 
برساند و روند صعودي را طي كند تا بتواند مقاومت كوچك 
در محدوده يك ميليون و ۴۵۵ هزار واحد را به سمت باال 
بشكند و به سمت تراز يك ميليون و ۵۱۲ هزار واحد كه 
هدف اول و يك مقاومت بس��يار مهم براي شاخص كل 
محسوب مي شود پيش برود. او اظهار كرد: سناريو دوم 
اين است كه شاخص همچنان اصالح اش ادامه دار باشد 
و به كف كانال نزولي خود يعني به سمت يك ميليون و 
۳۷۹ واحدي برود و بعد از آن ناحيه روند نزولي را به اتمام 
و به سمت صعودي شدن حركت كند. البته كه عوامل 
مختلفي مانند اخبار سياسي در تعيين روند شاخص بسيار 
موثر است. تحليلگر بازار سرمايه گفت: براي شاخص كل 
هم وزن نيز دو سناريو مطرح است. شاخص كل هم وزن 
كه با ليدري خساپا و خودرو در دو هفته اخير رشد را تجربه 
كرد مي تواند با يك حركت كوچك تا محدوده ۳۸۷ هزار 
واحد اصالح داشته باش��د )چرا كه از كانال نزولي خارج 
شده است( و بعد از آن به سمت محدوده ۴۱۵ هزار واحد 
حركت كند كه يك مقاومت اساسي براي اين شاخص 
محسوب مي شود. او ادامه داد: سناريو دوم اين است كه، 
پس از يكي دو روز درجا زدن در محدود ه هاي پايين ۴۰۰ 
هزار واحد به سمت تراز ۴۱۵ هزار واحد حركت كند. 
براي هر دو شاخص انديكاتور مك دي يك گارد صعودي 

گرفته و آماده ورود به روند صعودي پرقدرت است.

جايگزين صحرايي
دوباره ابقا شد

مهر| با تشكيل نخستين هيات مديره جديد بورس اوراق 
بهادار تهران، اين بازار نمايندگان حقوقي خود را براي مدت 
دو سال شناخت. با معرفي نمايندگان شركت هاي حقوقي 
در هيات مديره بورس تهران، نخستين جلسه هيات مديره 
اين بازار پس از برگزاري مجمع عادي ساالنه منتهي به 
۳۱ تيرماه ۱۴۰۱ تش��كيل و طي آن با ابقاي مديرعامل 
فعلي آن براي يك دوره دوس��اله موافقت شد. بر اساس 
اين گزارش، ميالد فروغي به نمايندگي از ش��ركت هاي 
گسترش صنعت نوين ايرانيان، محمد مهدي مومن زاده 
به نمايندگي از سرمايه گذاري اهداف، سيد محمد جواد 
ميرطاهر به نمايندگي از سرمايه گذاري صبا تأمين، مهدي 
اميري به نمايندگي از سرمايه گذاري تدبير، محمد ثريا 
نژاد به نمايندگي از س��رمايه گذاري توسعه ملي، سيد 
روح اهلل ميرصانعي به نمايندگي از كانون كارگزاران بورس 
اوراق بهادار و محمد صدراي��ي به نمايندگي از صندوق 
بازنشس��تگي كاركنان بانك ها به عنوان اعضاي جديد 
هيات مديره بورس تهران معرفي ش��دند. به اين ترتيب 
با معرفي نمايندگان جديد ش��ركت هاي حقوقي، جواد 
عشقي نژاد به نمايندگي از سرمايه گذاري اهداف و محمد 
ابراهيم آقا بابايي به نمايندگي از صندوق بازنشس��تگي 
كاركنان بانك ها از اين تركيب كنار گذاش��ته شده اند. 
همچنين در اين تركيب هيات مديره جديد، نماينده گروه 
سرمايه گذاري تدبير وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام )ره( 
به عنوان رييس هيات مديره شركت بورس اوراق بهادار 
تهران انتخاب شده است. نخستين تصميم هيات مديره 
جديد بورس تهران موافقت با ابقاي مديرعامل كنوني اين 
بازار براي مدت دو سال است. وي مهر ماه پارسال، پس 
از اس��تعفاي »علي صحرايي« رييس پيشين سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران به دليل كشف چندين دستگاه 
ماينر در زير زمين بورس تهران، ابتدا به عنوان سرپرست 
و پس از مدتي به عنوان مديرعامل اين بازار تا پايان دوره 
باقيمانده تصدي، از هيات مديره وقت حكم گرفته بود. 
گفتني است مجمع عمومي عادي ساالنه بورس تهران 
مورخ ۳۱ تيرماه ۱۴۰۱ برگزار و در اين مجمع انتخاب 
اعضاي هيات مديره بورس تهران مطرح و رأي گيري شد.

پرونده فساد فوالد مباركه
كار دست سهامداران داد

تجارت نيوز| مجلس شوراي اسالمي روز شنبه گزارش 
تحقيق و تفحص از فوالد مباركه را منتشر كرد. گزارشي 
كه از بروز تخلفات مالي حدود ۹۱ هزار ميليارد توماني 
اين شركت حكايت داشت. بر اساس اين تحقيق و تفحص 
زيان زيرمجموعه هاي فوالد و پروژه  كردن سهام مشخص 
شد. براي نمونه شركت توكا از زيرمجموعه هاي فوالد 
مباركه محلي براي كسب انتفاع شخصي مديران شركت 
و اش��خاص خاص بوده و طرف مقاب��ل اين فرآيند نيز 
سهامداراني بوده اند كه در پي سودده شدن پروژه سازي 
سهام، متضرر شده و در سال ۹۹ نيز پس از ريزش شاخص 
بورس، سرمايه بسياري از سهامداران شركت هاي پروژه 
شده نابود شد. حال سهام شركت فوالد مباركه اصفهان 
نيز در وهله اول تعليق شد و امروز در معامالت بازار با افت 
۲.۴ درصدي روبرو ش��د. يك كارشناسان بازار سرمايه 
علت افت سهام اين ش��ركت را توضيح مي دهد. جواد 
فالحيان، كارشناس بازار سرمايه گفت: بخش عمده اي 
از افت سهام فوالد به واسطه گزارش تحقيق و تفحص 
مجلس از شركت فوالد مباركه است. اين كارشناس ازار 
سرمايه ادامه داد: اگر بخواهيم معيارهاي بنيادي فوالدها 
در نظر بگيريم، ركوردهايي در ماه هاي اخير زدند و جز 
شركت هاي سودآورد بوده اند و احتمال افزايش سرمايه 
وجود دارد. وي تاكيد كرد: رفتارهايي كه ناشي از ترس 
و فساد عامل افت امروز بوده است. يعني به واسطه جو 
رواني سهام فوالدي ها افت در حدود دو درصدي را ثبت 
كرده است.فالحيان گفت: با توجه به اينكه صندوق ها و 
حقوقي هاي بزرگ از فوالد حمايت مي كنند و براساس 
معياري جهاني اقدام به توليد و خريد و فروش مي كنند 
اسير جوهاي رواني نمي شوند. انتظار مي رود كه نهايتا 
فردا يا پس فردا اين فشار فروش كاهش پيدا مي كند 
و فوالد به مدار قبل خ��ود باز مي گردد. وي در نهايت 
گفت: درست بازار از عدم نقدينگي رنج مي برد اما انتظار 

داريم كه فوالد به روند دو سه روز اخير خود بازگردد.

يككارشناسبازارسرمايهمطرحكرد

شانس بورس براي صعود بيشتر شد

ايران خودرو هم به بورس كاال رسيد

نزولادامهدارشاخصكلبورس

مجي��د عش��قي، رييس س��ازمان بورس در نشس��ت 
كميسيون بازار پول و سرمايه اعالم كرد: بخش زيادي 
از مباحث مربوط به حوزه بازار سرمايه جزو بحث هايي 
است كه نياز به كارشناسي دارد و بايد چكش كاري هايي 
از طريق ٤ اركان بورس صورت پذيرد و بعد از آن به سمت 
سازمان بورس ورود كند. وي اظهار داشت: در دوره جديد 
مديريت سازمان بورس، يكي از مسائل مطرح شده اين 
بود كه مباحث اجرايي به بورس ها تفويض شود و سازمان 
بورس ديگر در مقام اجرايي نباشد. عشقي افزود: سازمان 
بورس اكنون به جاي نظارت و مقررات گذاري در مقوله 
اجرا ظاهر شده اس��ت كه اين امر با آسيب هايي همراه 
شده است. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه 
داد: همين موضوع كه بحث هاي ب��ورس كاال از طرف 
اعضاي اتاق بازرگاني و فعاالن بازار س��رمايه با جزييات 
مطرح مي شود نش��ان دهنده اين است كه بورس كاال 
اكنون جايگاه خوبي را پيدا كرده است. وي خاطرنشان 
كرد: در مقايس��ه با مدت هفت سالي كه در حال انجام 
فعاليت هاي مربوط به بورس كاال بودم اكنون شاهد رشد 
و توسعه محس��وس اين بازار هستم. عشقي با تاكيد بر 
اينكه اكنون بيش از ٩٠ درصد از محصوالت پتروشيمي 
در بورس كاال در حال معامله است، اظهار داشت: در اين 
بازار كمتر به بحث فلزات اساسي پرداخته شده است، اما 
اكنون اين محصول نيز روند توس��عه را در پيش گرفته 
است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: معامالت 
سيمان از سال گذشته در بورس كاال انجام شد و تاكنون 
بازخوردهاي خوبي را به همراه داش��ته است. وي ادامه 
داد: درخصوص كاالهاي مربوط به پتروشيمي مسائل 
متعددي را با انجمن ها و عرضه كنندگان داش��تيم، اما 
بورس كاال روند خوبي را داشته و اين روند هم با جديت 

ادامه خواهد داشت. رييس سازمان بورس گفت: يكي از 
منافع اصلي اين بازار، ايجاد شفافيت در بازار كاالها است 
كه در كنار آن بازار سهام هم مي تواند از اين شفافيت بهره 
ببرد. عشقي ادامه داد: در حوزه عرضه خودرو در بورس با 
موانعي مواجه بوديم كه مشكالت برطرف شد و موفق به 
عرضه برخي از خودروها در اين بازار شديم و دو محصول 
ايران خودرو هم به زودي وارد تابلوي بورس كاال مي شود. 
رييس س��ازمان بورس تاكيد ك��رد: يكي از بحث هاي 
اصلي كه جاي خالي آن در بازار به خوبي حس مي شود، 
موضوع استفاده از قبض انبارها و ساير ابزارهايي است 

كه مي توان در اين حوزه از آنها استفاده كرد.

   كاهش عرضه در بازار
معضلي بزرگ تر از قيمت گذاري

عش��قي به معضل قيمت گذاري دستوري اشاره كرد و 
گفت: نخستين زيان اين اقدام ايجاد ممانعت از توسعه 
شركت ها و كاهش انگيزه براي عرضه كاال در بازار است.

وي با بيان اينكه كااليي كه شامل قيمت گذاري دستوري 
اس��ت، توليدكننده آن كاال تا يك جايي قادر به عرضه 
است، افزود: با قيمت گذاري دستوري در يك صنعت، 
روند س��رمايه گذاري قطع مي ش��ود و توليدكنندگان 
براي مدت يك يا دو سال در عرضه كاالهاي خود با زيان 
خواهند بود. عشقي اظهار داشت: كاهش عرضه در بازار، 
معضالت��ي بزرگ تر از قيمت را در ب��ازار ايجاد مي كند 
چرا كه با ادامه قيمت هاي دس��توري و كاهش توليد، 
ديگر كااليي وجود نخواهد داش��ت كه بتوان در مورد 
قيمت گذاري آن صحبت كرد. رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار اعالم كرد: در همين حوزه اگر خودروساز را 
مجبور كنيم كه خودروي توليد شده را با ضرر در بازار به 

فروش رساند تا مدت محدودي قادر به ادامه توليد خواهد 
بود و از يك جايي به بعد سيستم مدنظر از هم پاشيده 
خواهد شد. وي با تاكيد بر اصالح اين روند اظهار داشت: 
اگر به دنبال جريان س��رمايه گذاري در صنايع مختلف 
هستيم بايد قيمت ها منصفانه ش��ود و سازوكار بورس 
كاال، بهترين مسير براي كش��ف قيمت هاي منصفانه 
كاالها اس��ت. عش��قي با بيان اينكه قيمت هايي كه در 
بورس كاال كشف مي شود، نش��ان دهنده وضعيت آن 
صنعت است، گفت: سال گذشته ۷۶ ميليون تن كاال در 
بورس كاال معامله شد كه امسال هم اين روند رو به رشد 
ادامه دار است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح 
كرد: در جلس��اتي هم كه با سياس��ت گذاران در ستاد 
اقتصادي دولت برگزار كرده ايم، بحث هايي كه ممكن 
است باعث ايجاد ممانعت جدي در فعاليت شركت ها و 
سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي شود، مورد بررسي 
قرار مي گيرند و اين مس��ائل هم جزو دغدغه مسووالن 
است. عشقي به گزارش هاي منتشر شده درباره فوالد 
گفت: در اين زمينه ما حرف هاي جدي داريم، معامالتي 
كه طي س��ال هاي مورد اشاره انجام ش��ده در بورس و 
به صورت رس��مي و شفاف صورت گرفته است. رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرد: در س��ال 
۹۷ و ب��راي يك مقطع ۵۰ روزه در ش��رايط خاص 
سياست گذاري كالن اقتصادي، مشكالتي براي بازار 
پيش آمد و درگيري زيادي را با نحوه تصميم گيري 
براي حد نوسان و قيمت پايه كاالها داشتيم اما باقي 
معامالت انجام شده در بورس جزو معامالتي بود كه 
قيمت ها بر اساس رقابت شكل گرفت. وي ادامه داد: 
در گزارش منتشر شده ايرادهاي جدي وجود دارد و 

آن را به طور حتم منعكس خواهيم كرد. 

    سازمان بورس
 متولي مديريت فناوري بازار سرمايه نيست

وي به پيگيري هاي انجام شده براي رفع مشكالت 
زيرساخت هاي IT اشاره كرد و گفت: سازمان بورس 
نبايد متولي مديريت فناوري بازار س��رمايه باشد، 
اين مساله يكي از اشكاالتي است كه رفع آن سخت 
شده است، هر يك از اركان بازار سرمايه بايد سامانه 

معامالت خود را مديريت كند.

    اصالح دستورالعمل بازارگرداني
عش��قي در ادامه با تاكيد بر اينكه بازارگرداني بايد 
يك فعاليت س��ودآور باش��د، گفت: بنده معتقد به 
اصالح دستورالعمل بازارگرداني هستم و نمي تواند 
بدين ش��كل در ش��رايط فعلي بازار ادامه پيدا كند. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اختيارات 
بازارگرداني با ش��ركت بورس و فرابورس است و در 
صورتي كه پيشنهادات اصالحي هم از سوي اين دو 
شركت مطرح شود عملياتي تر خواهد بود. عشقي با 
تاكيد بر اينكه برخورد با همه بازارگردان ها يكسان 
نيست، ادامه داد: بازارگردان هايي را كه به تعهدات 
خود عمل نمي كنند را دسته بندي كرديم و برخورد 
ب��ا بازارگردان هايي صورت مي گي��رد كه مقررات 
تعيين ش��ده را بيش از ديگ��ر بازارگردان ها زير پا 
گذاشته اند اما در اين زمينه شرايط ناشران را هم در 
نظر مي گيريم. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با بي��ان اينكه تصورات صحيحي بي��ن فعاالن بازار 
س��رمايه در خصوص نظارت بر ب��ازار وجود ندارد، 
افزود: جلسات مش��ترك مي تواند كمك كننده به 

نزديك شدن ديدگاه ها باشد.

شاخص كل بورس تهران ديروز دوشنبه، ۳۱ مردادماه 
با پنج هزار و ۴۱۶ واحد كاهش در ارتفاع يك  ميليون و 
۴۲۴ هزار واحدي ايستاد. براساس گزارش ايرنا شاخص 
هم وزن با ۷۷۱ واحد افزايش به ۳۹۷ هزار و ۲۹۶ واحد 
و شاخص قيمت با ۴۶۱ واحد رشد به ۲۳۷ هزار و ۸۴۳ 
واحد رس��يد. شاخص بازار اول، هش��ت هزار و ۲ واحد 
كاهش و شاخص بازار دوم، يك هزار و ۱۵۸ واحد افزايش 
را ثبت كرد. ديروز در معامالت بورس تهران، بيش از ۶ 
ميليارد و ۱۳۲ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۳۲ هزار و ۵۴۲ ميليارد ريال معامله شد. همچنين 
ايران خودرو )خودرو( با ۴۰۷ واحد، پتروشيمي نوري 
)نوري( با ۲۶۴ واحد، بورس كاالي ايران )كاال( با ۱۸۴ 

واحد، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( 
با ۱۷۳ واحد، بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با ۱۴۹ 
واحد و البراتور داروسازي دكتر عبيدي )دعبيد( با ۱۴۱ 
واحد با تاثير مثبت بر ش��اخص بورس همراه ش��دند. 
همچنين معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با يك هزار 
و ۶۴۱ واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با يك هزار 
و ۵۴۳ واحد، معدني و صنعتي چادرملو )كچاد( با يك 
هزار و ۲۶۰ واحد، بانك مل��ت )وبملت( با ۴۱۶ واحد و 
پااليشگاه نفت اصفهان )ش��پنا( با ۴۰۲ واحد و صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس )فارس( ب��ا ۳۸۸ واحد تاثير 
منفي بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، روز 
دوشنبه نماد سايپا )خساپا(، ايران خودرو )خودرو(، 

فوالد مباركه اصفهان )فوالد(، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو )خگستر(، پااليش نفت اصفهان )شپنا(، 
داده گستر عصر نوين – هاي وب )هاي وب( وشركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
ديروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گروه يك ميليارد و ۸۸۴ هزار برگه سهم به ارزش 

پنج هزار و ۱۵۲ ميليارد ريال دادوستد شد.

     آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز روز دوش��نبه بيش از ۳۰ واحد 
افزايش داشت و به ۱۸ هزار و ۹۹۰ واحد رسيد.در اين 

بازار چهار ميليارد و ۴۷۳ ميليون برگه سهم و اوراق مالي 
دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت ديروز فرابورس 
بيش از ۱۷۷ هزار و ۶۵۷ نوبت بود. نمادهاي پتروشيمي 
زاگرس )زاگرس(، فرابورس ايران )فرابورس(، بيمه كوثر 
)كوثر(، پويا زركان آق دره )فزر(، صنايع پتروش��يمي 
تخت جمشيد )شجم(، توسعه سامانه نرم افزاري نگين 
)توسن( و كشتيراني درياي خزر )حخزر( تاثير مثبت 
بر شاخص فرابورس داش��تند. همچنين سنگ آهن 
گهرزمين )كگهر(، پليمر آريا ساسول )آريا(، پااليش 
نفت الوان )ش��اوان(، مجتمع صنعتي آرتاويل تاير 
)پارتا(، زغال س��نگ پرورده طبس )كزغال( و بانك 

دي )دي( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.



گروه راه و شهرسازي|
»قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها« 
پس از گذشت ۳۹ سال، يكم تيرماه سال جاري در مجلس 
تصوي��ب و در تاريخ 22 تيرماه س��ال جاري در ش��وراي 
نگهبان تاييد شد. همانطور كه از نام اين قانون پيداست، 
اين مصوبه تالش دارد تا به مس��اله و معماي درآمدهاي 
پايدار شهرداري ها بپردازد. چه آنكه طي سال هاي گذشته 
در پي افت شديد ساخت وساز درآمد شهرداري ها و به ويژه 
شهرداري هاي كالن شهرها دچار نزول چشمگيري شده  
است. اين قانون اما موافقان و مخالفان خاص خود را نيز دارد. 
از سويي، عليرضا زاكاني، شهردار تهران از تصويب، تاييد و 
ابالغ اين قانون استقبال و اظهار كرده كه نبايد به اين قانون 
نگاه صفر و صدي داشته باشيم؛ دست مجلس براي تصويب 
آن درد نكند. در مقابل اما مهدي چمران، رييس شوراي 
شهر تهران گفته است: ما روي تعيين عوارض كه به شكلي 
از شوراها گرفته ش��ده و به وزارت كشور داده شده است 
انتقاد داريم. در پي ابالغ اين قانون، هم اينك كميسيون 
اقتصادي مجلس در حال بررسي اليحه تغيير سهم توزيع 
منابع در ماليات بر ارزش افزوده است و در تازه ترين اقدام 
كليات آن را تصويب كرده است. اين مساله به نوعي به معني 
كاهش بيشتر درآمدهاي ش��هري به شمار مي رود. در 
همين رابطه، احسان متوليان، دبيركل مجمع شهرداران 
كالن ش��هرهاي ايران با ابراز تأس��ف از تصويب كليات 
تغيير س��هم توزيع منابع در ماليات بر ارزش افزوده در 
كميسيون  اقتصادي مجلس گفته، دست اندازي در درآمد 
شهرداري ها باعث ايجاد لطمات جبران ناپذيري مي شود. 

كمكبهافزايشدرآمدشهرداريها
عليرضا زاكاني در واكنش به ابالغ »قانون درآمد پايدار 
ش��هرداري ها« و برخي انتقادات اعضاي شوراي شهر 
تهران درباره كاهش اختيارات شورا در تعيين عوارض 
شهري و سپردن اين مسووالن به شكلي به وزارت كشور 
گفت: تصور نمي كنم اين طور باشد كه محدوديت براي 
شهرداري ها ايجاد شود. اين قانون اختيارات شهرداري ها 
و شوراها را محدود نمي كند. فكر مي كنم اين قانون به 
تامين درآمد ش��هرداري ها كمك خواهد كرد. وي در 
گفت وگو با ايسنا تاكيد كرد: نبايد به اين قانون نگاه صفر و 
صدي داشته باشيم، دست مجلس هم درد نكند. پيشتر 
مهدي چمران، رياست شوراي اسالمي شهر تهران نيز 
با اشاره به قانون درآمدهاي پايدار شهرداري ها گفته بود: 
اليحه درآمدهاي پايدار شهرداري كه به تصويب رسيده 
است ما روي تعيين عوارض كه به شكلي از شوراها گرفته 

شده و به وزارت كشور داده شده است انتقاد داريم.

نقطهعطفدرحمايت
ازمديريتشهريوروستايي

بر اساس اين گزارش، به تازگي مهدي جمالي نژاد، معاون 
عمران و توسعه امور شهري و روس��تايي وزير كشور از 
تصويب و ابالغ قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها 
و دهياري ه��ا خب��ر داد و آن را نقطه عطفي در حمايت 
از مديريت شهري و روس��تايي و شناسايي درآمدهاي 
پايدار براي شهرداري ها و دهياري ها عنوان كرد. به گفته 
جمالي نژاد، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، چالش كس��ب درآمد 
براي شهرداري ها به صورت جدي تر نمايان شد، زيرا از 
يك طرف با رش��د و توسعه شهرها هزينه هاي اداره آنها 
روزبه روز بيشتر و خدمات ارايه شده به شهروندان متنوع تر 
مي ش��د و از س��وي ديگر، كمبود منابع مالي موردنياز 
براي انجام خدمات و عمران شهري منجر به تنگناهاي 
شديد مالي براي شهرداري هاي كوچك و اتكاي شديد 
شهرداري ها بزرگ و كالن شهرها به درآمدهاي ناپايدار 

شد. بعضي دستاوردهاي مهم قانون درآمد پايدار و هزينه 
شهرداري ها و دهياري ها شامل ايجاد بستر مناسب در 
زمينه مشاركت و جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي 
در طرح هاي شهري و روستايي و امكان پيش بيني وضع 
عوارض و بهاي خدمات در صورت بهره مندي از خدمات 
شهري و روستايي در محدوده و حريم شهر و روستا است.

معافيتازپرداختهزينه
معابروپاركينگها

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير 
كش��ور همچنين تصريح كرد: در اين قانون، اصالح 
مبناي محاسبه نرخ عوارض نوسازي و تقويت ضمانت 
وص��ول اين عوارض در چارچوب تش��ويق و جريمه 
مودي شامل افزايش عوارض نوسازي به عنوان يكي 
از مهم ترين منابع درآمدي پايدار شهرداري ها لحاظ 
شده اس��ت؛ به موجب قانون »درآمد پايدار و هزينه 
شهرداري ها و دهياري ها«، شهرداري ها و دهياري ها 
از پرداخت هزينه روشنايي معابر، ميادين و پارك ها 
معاف هستند. وي در نظر گرفتن سهم متناسبي از 
تعرفه صدور و تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي 
به ميزان ۱۰ درصد و دو درصد س��هم ماليات نقل و 
انتقال قطعي امالك و يك درصد انتقال حق واگذاري 
به ش��هرداري محل را از ديگر ويژگي هاي اين قانون 
برشمرد و افزود: به موجب اين قانون، شهرداري ها و 
دهياري ها از پرداخت هزينه روشنايي معابر، ميادين 

و پارك ها معاف هستند.

سهمشهرداريهاازجرايمرانندگي
جمالي نژاد ديگر موضوعات قانون درآمد پايدار و هزينه 
شهرداري ها و دهياري ها را اصالح ماده 2۳ قانون جرايم 
راهنمايي و رانندگي مش��تمل بر س��هم شهرداري ها و 
رفع مش��كل تخصيص نيافتن اعتب��ار و اصالح فرايند 
طوالن��ي پرداخت اعتبار از محل يادش��ده دانس��ت و 
گفت: برخ��ورداري ش��هرداري ها از درآم��د حاصل از 
پاركينگ حاش��يه اي همچنين وضع عوارض خدمات 

باربري خودرويي از طريق ثبت بارنامه و پرداخت هزينه 
صدور براي كمك به توس��عه حمل ونقل عمومي و زير 
ساخت هاي ش��هري تأمين خواهد ش��د. وي افزود: در 
اين قانون بر س��اماندهي طرح ه��اي ترافيكي و كاهش 
آلودگي هوا با مكانيزم وصول عوارض صدور مجوز ورود 
به محدوده هاي مذكور تاكيد ش��ده اس��ت، همچنين 
برخورداري ش��هرداري ها از درآمد حاصل از پاركينگ 
حاش��يه اي همچنين وض��ع عوارض خدم��ات باربري 
خودرويي از طريق ثبت بارنامه و پرداخت هزينه صدور 
براي كمك به توسعه حمل ونقل عمومي و زيرساخت هاي 
شهري تأمين خواهد شد. معاون وزير كشور، اصالح ماده 
)2۸۰( قانون ماليات هاي مستقيم و الزام دولت به واريز 
يك درصد از كل درآمدهاي حاصل قانون يادش��ده به 
حساب تمركز وجوه وزارت كشور براي كمك به اجراي 
طرح هاي شهري و روستايي با اولويت حمل ونقل عمومي 
و پرداخت تسهيالت ميان شهرداري هاي مياني، كوچك 
و دهياري ها را از ديگر دستاوردهاي قانون درآمد پايدار 
و هزينه ش��هرداري ها و دهياري ها عنوان كرد و گفت: 
پيش بيني فرايند وصول مطالبات شهرداري و دهياري از 
ديگر دستاوردهاي اين قانون است، البته در حال حاضر 
بدهي هاي معوق��ه و قابل توجه انبوه موديان حقيقي يا 
حقوقي به ويژه دستگاه هاي دولتي و نظامي و انتظامي 
به شهرداري يكي از چالش هاي مهم آنها در حوزه مالي 
اس��ت. وي تاكيد كرد: دستاوردهاي ديگر اين قانون، 
تاكيد بر وصول و پرداخت عوارض سهم شهرداري ها 
و دهياري ها از طريق دس��تگاه هاي اجرايي و تعيين 
س��ازوكار مناس��ب از طريق پاس��خگويي به مراجع 
ذي صالح همچون مجلس شوراي اسالمي، تسهيل 
و س��اماندهي دريافت تسهيالت توسط شهرداري ها 
و دهياري ه��ا و پيش بيني تمهي��دات الزم به منظور 
جلوگيري از بروز مش��كالت ناشي از پرداخت نكردن 
اقساط و افزايش تعهدات براي شهرداران آينده است.

دستاندازيبهدرآمدشهرداريها
در تحولي ديگر، دبيركل مجمع شهرداران كالن شهرهاي 

ايران با ابراز تأس��ف از تصويب كليات تغيير سهم توزيع 
منابع در ماليات بر ارزش افزوده در كميسيون  اقتصادي 
مجلس گفت: دست اندازي در درآمد شهرداري ها باعث 
ايج��اد لطم��ات جبران ناپذيري مي ش��ود.  متوليان در 
گفت وگو با تسنيم با ابراز تأسف از تصويب كليات طرح 
اصالح بند )ب( ماده )۳۹( قانون ماليات بر ارزش افزوده 
مبني بر تغيير سهم توزيع منابع شهرداري ها در كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: با توجه به 
افزايش شديد حقوق و دستمزد در شهرداري ها، باال رفتن 
هزينه هاي نگهداري ش��هري و افزايش قيمت مصالح و 
در حالي كه شهرداري ها با اين مشكالت، دست و پنجه 
نرم مي كنند، هرگونه كاهش در درآمد آنها، باعث ايجاد 
آسيب مستقيم به شهروندان شهرها خواهد بود. متوليان 
گفت: نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي اگر به دنبال 
رس��يدگي به مناطق كمتر توسعه يافته هستند، بايد به 
دنبال تأمين منابع از محل ديگري باشند و دست اندازي 
در درآمد شهرداري ها باعث ايجاد لطمات جبران ناپذيري 

در مديريت شهري و خدمت به شهروندان خواهد شد.

تعجبازاقداممجلس
دبيركل مجمع شهرداران كالن شهرهاي ايران با اظهار 
تعجب از اين اقدام، علي رغم مخالفت اكثر نمايندگان 
در جلسه قبلي كميسيون افزود: تقاضاي ما از اكثريت 
نمايندگان مجلس كه هميشه مدافع خدمت رساني در 
خط مقدم مواجهه با مردم شريف ايران اسالمي توسط 
شهرداري ها بوده اند، اين است كه با اين طرح مخالفت 
كرده و تأمين منابع براي مناطق كمتر توسعه يافته كه 
امر مقدسي است را از محل ديگري به جز درآمدهاي 
ناچيز شهرداري ها محقق كنند. وي اظهار كرد: دولت، 
نمايندگان مردم و مديران سختكوش شهري بايد دست 
به دست هم داده تا مردم، طعم شيرين مديريت جهادي 
و خدمت رس��اني خالصانه را تجربه كنن��د و اينگونه 
مصوبات، جز تلخ كردن كام ش��هروندان، دستاوردي 
نخواهد داشت و مطمئن هستيم كه قاطبه وكالي ملت 

در مجلس انقالبي، اين اتفاق را اصالح خواهند كرد.
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هشدارنسبتبهبارششديد
بارانوجاريشدنسيالب

فرماندار تهران با توجه به پيش بيني سازمان هواشناسي 
نس��بت به احتمال بارش ش��ديد باران و جاري شدن 
س��يل و آبگرفتگي در مناطقي از پايتخت هشدار داد 
و گفت: از تردد و اتراق در حاش��يه و بستر مسيل ها و 
رودخانه هاي فصلي بپرهيزيد. به گزارش فارس، قاسم 
محمدطهراني معاون استاندار و فرماندار تهران اظهار 
كرد: بر اس��اس آخرين اطالعاتي كه از سوي اداره كل 
هواشناسي اس��تان تهران اعالم شده اس��ت، تا پايان 
چهارش��نبه 2 شهريورماه ش��اهد وقوع رگبار و رعد و 
برق، وزش باد شديد و در نواحي مستعد احتمال بارش 
تگرگ پيش بيني شده است كه احتماال شاهد جاري 
شدن روان آب، آبگرفتگي بعضي معابر، سيالبي شدن 
رودخانه هاي فصلي و مسيل ها خواهيم بود.  طهراني با 
بيان اينكه در همين راستا ستاد بحران، دستگاه هاي 
امدادي، خدمات، انتظامي و ... در سطح شهر، شهرستان 
تهران و بخش ها و روستاهاي تابعه تا روز چهارشنبه به 
حالت آماده باش كامل درآمده است، گفت: توصيه هاي 
الزم در اين خصوص به دستگاه هاي مربوطه داده شده 
و آنان الزامات مربوطه را در دستور كار خود قرار داده اند.  
فرماندار تهران ادامه داد: الزم اس��ت شهروندان نيز 
با جديت ن��كات را مورد توجه ق��رار دهند و بر اين 
اس��اس از تردد و اتراق در حاشيه و بستر مسيل ها و 
رودخانه هاي فصلي و همچنين كوهنوردي و صعود 
به ارتفاعات خ��ودداري كنند همچني��ن از پارك 
خودرو ها در مجاورت مس��يل ها و حاشيه رودها و 
كنار درختان فرسوده خودداري شود. در اين شرايط 
مستحكم سازي سازه هاي موقت مانند پوشش هاي 

گلخانه اي و تابلوهاي تبليغاتي نيز توصيه مي شود.

بستهتشويقيبرايسازندگان
دربافتفرسوده

محمد آييني، معاون وزير راه و شهرسازي گفت: طي 
همكاري با ش��هرداري، بسته پيش��نهادي جديدي 
را به منظور نوس��ازي و بهسازي در ش��هر تهران آغاز 
كرده ايم كه از جمله محوره��اي آن مي توان به تراكم 
تشويقي، سطح اش��غال بيشتر و تسهيالتي در زمينه 
پاركينگ اشاره كرد. آييني در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: تشويقات شهرسازانه، محور جديدي است كه در 
بحث نوسازي بافت فرسوده با شهرداري تهران شروع 
كرده ايم و معتقديم اين موضوع از تسهيالت بانكي و 
تخفيف پروانه مهم تر است. وي افزود: تجربه نشان داده 
به طور مثال يك طبقه تشويقي براي سازندگان مهم تر 
از ديگر مشوق ها است. يا اينكه وقتي اجازه يك درب 
اضافي براي پاركينگ داده مي ش��ود چند پاركينگ 
مزاحم حذف خواهد شد. مديرعامل شركت بازآفريني 
شهري با بيان اينكه براي تحرك در بافت فرسوده بسته 
جامعي از جنس هاي مختلف تهي��ه كرده ايم گفت: 
تراكم تشويقي، سطح اش��غال بيشتر، تسهيالتي در 
زمينه پاركينگ، توده گذاري و برخي جزييات ديگر از 
جمله موضوعاتي است كه در اين بسته گنجانده شده 
تا جذابيت ساخت و ساز را افزايش دهيم. اييني تصريح 
كرد: بسته جامع تش��ويقي به صورت پايلوت در بافت 
فرسوده شهر تهران آغاز مي ش��ود كه تحولي در اين 
مناطق خواهد بود. جديدترين اقدام، مصوبه ش��وراي 
عالي شهرس��ازي است كه كميته فني آن انجام شد و 
دوش��نبه هفته آينده با حضور وزير راه و شهرسازي و 
اصحاب رسانه، اطالع رساني در اين زمينه انجام خواهد 
شد. وي با بيان اينكه نوسازي و بهسازي ۱۵۰ هزار واحد 
مسكوني در شهر تهران را هدفگذاري كرده ايم گفت: 
از اين تعداد ۶۴ هزار واحد در حال س��اخت اس��ت. با 
پيشنهادي كه ما داديم اميدواريم در پايان چهار سال، 
نوس��ازي يك ميليون واحد را در كل كشور داشته 
باشيم. معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: كار را با 
۱۵۰ هزار واحد شروع مي كنيم و در سال آخر به ۳۵۰ 
هزار واحد ختم مي شود كه مجموعا هدف بهسازي و 

نوسازي يك ميليون واحد محقق خواهد شد.

ضرورتتقويت
تشكلهايمردميدرامورشهري

رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي 
شهر تهران گفت: در مردمي س��ازي امور شهري بايد 
اهتمام و تالش جدي صورت گيرد و تشكل هاي مردمي 
بايد تقويت شوند. نرگس معدني پور رييس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي ش��وراي اسالمي شهر تهران در 
گفت وگو با مهر، با اش��اره به ضرورت مردمي س��ازي 
امور در ش��هر گفت: در مردمي سازي امور شهري بايد 
اهتمام و تالش جدي صورت گيرد. وي ادامه داد: اقدام 
و فعاليتي در مديريتي شهري مي تواند بادوام و مستمر 
باشد كه تولي گري آن به مردم واگذار شده باشد كه در 
اين زمينه ما الگوهاي بسيار مناسبي را در اختيار داريم. 
عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران بيان كرد: اساسًا در 
آموزه هاي ديني، الگوهاي مردمي س��ازي و مدل هاي 
كاربردي مشاركت هاي مردمي بسيار زياد وجود دارد 
كه نمونه آن اقدامات مردمي در رويدادهايي مثل دهه 
اول محرم و اربعين و نيمه ش��عبان و… كه س��اختار 
و پايه اي مردمي دارند و همين موضوع باعث ش��د تا 
پايدار بمانند و هر سال باشكوه تر از سال قبل ادامه يابند. 
معدني پور اظهار كرد: يك اشكال اساسي و بزرگ اين 
اس��ت كه ما ماموريت ها را به دولت ها و ش��هرداري ها 
مي سپاريم و همه امور را به نهادهايي واگذار مي كنيم كه 
منابع محدودي در اختيار دارند جايي مثل شهرداري 
منابع اش منوط به درآمد است؛ اگر درآمد محقق شود 
بودجه قابليت استفاده و اجرايي كردن برنامه ها را دارد. 
وي ب��ا تاكيد بر ضرورت تقويت تش��كل هاي مردمي 
گفت: تشكل هاي مردمي بايد تقويت شوند البته نه به 
اين معني كه شهرداري ها يا دستگاه هاي دولتي از آنها 
حمايت مالي كنند؛ اگر يك تش��كل به درستي شكل 
گرفته باشد نه تنها نيازي به حمايت دستگاه ها ندارد 
بلكه خود مي تواند به كمك دولت ها و شهرداري ها بيايد.

نمايندگانراهآهنروسيه
درايران

معاون وزير راه و شهرسازي در نشست با هيات روسي 
براي مشاركت در احداث راه آهن رشت - آستارا گفت: 
در صورت تامين منابع موردنياز از سوي كشور روسيه 
اين محور اس��تراتژيك ريلي ظرف سه تا چهار سال 
تكميل مي ش��ود. به گزارش ايرنا، صبح ديروز هيات 
كارشناس��ي- فني راه آهن كشور روس��يه با خيراله 
خادمي، معاون وزير راه ديدار كرد و در اين نشس��ت 
ش��رايط و روش هاي مشاركت دو كش��ور در احداث 
راه آهن رشت- آستارا با حضور مديران و كارشناسان، 
نمايندگان پيمانكار و مهندس��ين مشاور پروژه مورد 
بح��ث و تبادل نظ��ر قرار گرف��ت. معاون وزي��ر راه و 
شهرسازي در اين نشست با تاكيد بر اهميت كريدور 
شمال- جنوب به عنوان شاهراه حياتي حمل و نقل از 
س��نت پترزبورگ به بنادر ايران و هند، گفت: كريدور 
شمال- جنوب ارتباط ترانزيتي كشورهاي شمال اروپا، 
اس��كانديناوي و روسيه را از طريق ايران با كشورهاي 
حوزه خليج فارس، حوزه اقيانوس هند و جنوب شرقي 
آسيا برقرار مي سازد و تكميل شدن آن كم هزينه ترين 
و سريع ترين مسير ترانزيت را در دسترس اين كشورها 
قرار مي دهد. وي با اشاره به ديدار رييس جمهور ايران و 
نخست وزير روسيه و تاكيد سران دو كشور بر مشاركت 
در احداث راه آهن رشت- آس��تارا اظهار داشت: اين 
نشست با توجه به اهميت بهره برداري از اين مسير ريلي 
براي دو كشور برگزار شده است تا شرايط همكاري در 
حوزه طراحي و اجرا و مش��خصات فني طرح بررسي 
شود. خادمي توسعه شبكه ريلي ايران را از مهم ترين 
برنامه ه��اي دولت اعالم كرد و گف��ت: در حال حاضر 
۱۴ هزار كيلومتر مسير ريلي در ايران موجود است و 
برنامه ريزي شده است تا طول شبكه ريلي به 2۵ هزار 
كيلومتر ارتقا يابد و در اين حوزه راه آهن رشت- آستارا 
در حال حاض��ر يكي از اولويت دارترين مس��ير ريلي 
در حال اجراي ايران محس��وب مي شود. مديرعامل 
شركت س��اخت و توسعه با اش��اره به تاكيد و ابالغ 
رييس جمهور ايران براي تسريع در اجراي اين مسير 
ريلي ادامه داد: در حال حاضر برنامه اجرايي منظمي 
تهيه شده است و بهترين واريانت با بررسي تمامي 
مسيرهاي ممكن به تصويب رسيده است، ارزيابي 
۵۰ كيلومتر از مسير پروژه نيز در مراحل پاياني قرار 
دارد كه در صورت توافق براي اين همكاري عمليات 
اجرايي به س��رعت آغاز خواهد ش��د. بر اساس اين 
گزارش، هيات روسي در اين سفر از راه آهن قزوين- 
رشت و مسير راه آهن رشت- آستارا بازديد مي كنند 
و در نشست هاي تخصصي با حضور صاحب نظران و 
كارشناسان اين حوزه و مسووالن بخش حمل و نقل 
ريلي كشور زواياي مختلف اين همكاري از سوي دو 

كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد.

تكذيبتعليقپروازهايتركيه
بهايران

رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و 
جهانگردي ايران، گفت: سفر هوايي بين ايران و تركيه 
برقرار است و پروازي در اين مسير تعليق نشده است. 
حرمت اهلل رفيعي به دنبال انتشار خبر تعليق پروازهاي 
تركيه به ايران و افغانستان به دنبال گسترش ويروس 
كرونا در برخي رسانه ها، به ايسنا گفت: بيانيه وزارت 
حمل و نقل تركيه درباره تعليق پروازها به خاطر كرونا 
مربوط به دو س��ال پيش )2۰2۰ ميالدي( بوده و بر 
اساس پيگيري هايي كه از سازمان هواپيمايي كشوري 
و همچنين شركت هاي هواپيمايي تركيه كه شامگاه 
يكش��نبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ انجام ش��ده است، هيچ 
دستوري براي تعليق پروازها در اين مسير صادر نشده 
و سفرهاي هوايي بين دو كشور بدون وقفه در جريان 
است. او همچنين گفت: تورهاي گردشگري بين 

ايران و تركيه بدون اختالل جريان دارد.

سهمشهرداريهاازمالياتبرارزشافزودهكاهشمييابد؟

تزريق نوسان به درآمدهاي شهري با تغيير قوانين

تقاضايگندلهدرفصلگرماركوردشكست
در هفته اي كه گذشت ضمن 
مشاهده برخي تحركات مثبت 
در بازار چين، قيمت سنگ آهن 
زير فش��ار عرضه ب��ه مرز ۱۰۰ 
دالر و حتي كمتر از ۱۰۰ دالر 
رس��يد. به رغم افزايش توليد 
توس��ط برخي فوالدسازان كه 
خارج از فرآيند اورهال ساالنه 
مي كوشند نياز بازار را تأمين كنند، در طول هفته گذشته 
موجودي سنگ آهن در بنادر چين افزايش يافت. افزايش 
جزيي دپو سنگ آهن در بنادر چين در پي واردات مستمر 
از كشورهاي مختلف به ويژه استراليا و برزيل نشان مي دهد 
كه همچنان عرضه از تقاضا پيشي گرفته و اين امر خود به 
خود بر قيمت ها فشار مي آورد. ضمن تداوم اين روال تا پايان 
ماه آگوست احتمال كاهش بيشتر قيمت سنگ آهن وجود 
دارد. در عين حال اين اميد هم وجود دارد كه به دنبال تمركز 
دولت چين بر توسعه فعاليت هاي ساخت و ساز، مصرف 
سرانه فوالد در آن كشور باال رفته و هفته آينده شاهد افزايش 
تقاضا براي فوالد باشيم. گرچه انتظار افزايش شديد قيمت ها 
متصور نيس��ت و قيمت س��نگ آهن حداقل تا پايان ماه 
آگوست در محدوده هاي مذكور يعني مرز ۱۰۰ دالر نوسان 
خواهد داشت. بر خالف سنگ آهن، گندله با افزايش تقاضا 
روبه ر و بوده است. اين در حالي است كه بازار اصلي گندله 
در چين جهت استفاده در كوره هاي بلند، فصل سرماست.

اما به موجب كاهش فاصله قيمت گندله و كنسانتره در بازار 
شاهديم برخي فوالدسازان به خريد گندله از مبادي خود 
نظير ايران اق��دام كرده اند. اين فاصله اكنون به حدود ۱۵ 
دالر رسيده  است؛ در حالي كه فاصله قيمت واقعي گندله 
و كنسانتره از نظر نرخ هاي جهاني بايد بين 2۵ تا ۳۰ دالر 
باشد. با كاهش فاصله قيمتي محصوالت مذكور تقاضا براي 
گندله موقتًا فراتر از حد متعارف فصلي رفته و باعث رشد 
صادرات محموله هاي گندله از ايران و هند شده است. يكي از 

موارد اثرگذار بر كاهش فاصله قيمتي محصوالت مورد اشاره 
برتري سياست هاي قيمت گذاري هند نسبت به ايران است. 
اگرچه هند به عنوان رقيب صادراتي ايران به چين محسوب 
مي شود اما عدم زير فروشي را دنبال مي كند و مي كوشد 
تحت هر شرايطي قيمت هاي خود را در حد متعارف حفظ 
نمايد. در حالي كه اكثر توليدكنندگان محصوالت چرخه 
فوالد به ويژه صنايع باالدستي در ايران به دنبال محدوديت 
تقاضاي فوالد در بازار داخلي، چاره اي جز صادرات نداشته 
و ندارند. اين يكي از موضوعاتي است كه سبب كاهش فاصله 

قيمتي گندله و كنسانتره شده است.
در پي كاهش قيمت فوالد، فاصله قيمت آهن اس��فنجي 
و بريكت گرم نيز به يكديگر نزديك شده است. زماني كه 
قيمت فوالد باالست تمامي محصوالت باالدستي با فاصله 
متعارفي كه شامل هزينه توليد و مواد اوليه مصرفي است 
قيمت گذاري مي شوند اما با كاهش قيمت فوالد اين فاصله 
نزديك تر ش��ده اس��ت و برخي محصوالت نظير چدن، 
آهن اس��فنجي و بريكت گرم فاصله كمي پيدا كرده و در 

محدوده قيمت گندله و بيلت قرار گرفته اند.
در حال حاضر تقاضاي بازار صادراتي ايران در چين بر روي 
محصوالت باالدس��تي اس��ت كه به اول زنجيره نزديكتر 
مي باشند. در نتيجه ديده مي شود كه تقاضا براي گندله 
و كنسانتره نس��بت به بريكت گرم در چين بيشتر است. 
درباره عدم تقاضاي آهن اسفنجي از سمت چين ذكر اين 
نكته ضروري اس��ت كه بازار صادراتي ايران بيشتر شامل 
كشورهاي نزديكتر از جمله عمان و هندوستان مي شود. 
چراكه كشتي هاي حامل آهن اسفنجي چنانچه قرار باشد 
مسير دورتري را بپيمايند، به منظور جلوگيري از خودسوزي 
آهن اسفنجي حين حمل دريايي، نيازمند نصب و لوله كشي 
مخازن نيتروژن هستند. اين فرآيند هزينه هاي چشمگيري 
را به صادركنندگان تحميل مي كند و در شرايطي كه بازار 
جهاني مناسب نيست توجيه اقتصادي صادرات را از بين 

مي برد.

برگ س�بز خودرو سواری کادیالک س�ویل  مدل 1359  رنگ 
نقره ای متالیک شماره موتور:  547079 شماره شاسی   005190 
شماره پالک :  295 ط 18   - ایران 44 متعلق به آقای عبدالواحد 
میراحی فرزند عبدالستار به شماره ملی  1881291278 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودي

مژدگان�ی ب�ه یابنده خ�ودرو  پ�ژو GLX به ش�ماره انتظامی  
417ص 96 – ایران 19  رنگ نقره ای مدل 1398شماره موتور:     
NAAM01CE2KK168608   : 124شماره شاسیK1326637

تاریخ س�رقت 1401/4/15 لطف�ا در صورت اطالع با ش�ماره    
09188581800  ) کنجوری( تماس بگیرید. 

مفقودي

سند کمپانی و برگ سبز خودرو س�واری پژو SD  206     مدل 1394  
رنگ س�فید روغنی به ش�ماره موتور :  163B0210044 به ش�ماره 
شاس�ی : NAAP41FE7FJ289658 به ش�ماره پ�الک : 131 ق 61    
ایران 19 متعلق به خانم شیوا  خاطری فرزند توفیق  به شماره ملی  

3256474421  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودي

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو 405   مدل 1382  رنگ 
نوک مدادی متالیک به شماره موتور:   22568205926 به شماره 
شاسی:  82012048   به شماره پالک :  815 ن 85 - ا یران 19 متعلق 
به آقای عبداله پشاآباد  به شماره ملی  3838500202  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودي
يادداشت

هما موید جعفري



تجربه كاربران از وضعيت اينترنت، به خصوص در ماه هاي 
اخير، تفاوت زيادي با ادعاهاي وزارت ارتباطات دارد. عيسي 
زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، بارها با استناد 
به اسپيدتست ادعا كرده سرعت اينترنت بهبود يافته، اما 
كارشناسان مي گويند نه اسپيدتست شاخص خوبي براي 
سنجش سرعت در ايران است و نه تجربه كاربران در سرعت 

خالصه مي شود. 
افزايش قيمت و افت كيفيت اينترنت، عدم تحقق وعده 
وزير ارتباط��ات و كاهش پهناي باند اينترنت كش��ور از 
جمله موضوعاتي است كه يكي از نمايندگان مجلس در 
نقد عملكرد يك ساله وزارت ارتباطات مطرح كرده است. 
در بررس��ي عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
در يك س��ال اخير، نكات مختلفي توسط كارشناسان و 
صاحب نظران اين حوزه مطرح و نقد شده است. عالوه بر 
نظرات كارشناسانه در اين خصوص، تجربه زيسته مردم 
و كاربران اينترنت نيز وج��ود تغييرات در فضاي مجازي 
كشور را تأييد مي كند. هرچند وزارتخانه در چكيده گزارش 
عملكرد يك ساله اش به دس��تاوردهايي از جمله افزايش 
سرعت اينترنت كشور و بهبود كيفيت آن اشاره كرده است، 
اما تجربه روزمره كاربران نش��ان مي دهد با وجود افزايش 
قيمت اينترنت كشور در ابتداي سال ۱۴۰۱، در ماه هاي 
اخير افت كيفيت و كاهش سرعت محسوسي در اينترنت 
وجود داشته است. بسياري از كارشناسان اينترنت معتقدند 
اسپيدتست وضعيت شبكه داخلي را مي سنجد و كاري به 
اينترنت آزاد و مستقل از دولت ها ندارد. در اصل اگر دولت ها 
اختاللي در اينترنت توزيع ش��ده در داخل ايجاد كنند يا 
پهناي باند دسترسي به يكي از پلتفرم ها را محدود كنند، 
اسپيدتست مشخص نمي كند تجربه كاربري چه تغييري 
كرده است؛ تجربه اي كه شايد اعداد و ارقام بخشي از كيفيت 
آن را بازتاب دهند اما قطعًا تمامش را نش��ان نمي دهند. 
مش��كل اختالل اينترنت در ايران مش��كل امروز و ديروز 
نيست. اكنون از عصر اينترنت دايال آپ و زماني كه اتصال 
به دليل برخورد لنگر كشتي يا برخورد كوسه با كابل هاي 
زيردريايي قطع مي شد گذر كرده ايم و گسترش نسل هاي 
جديد اينترنت ثابت باعث افزايش انكارناپذير سرعت نسبت 
به گذشته شده اما دردسرهاي كاربران هيچ گاه پايان نيافته 
است. اين روزها اين چالش ها وارد مرحله جديدي شده اند. 
يك روز اينستاگرام كند مي شود، روز بعد كد تاييد ورود به 

تلگرام sms نمي شود، هر روز بايد منتظر قطع دسترسي 
به وي پي ان هايي باشيم كه شايد خيلي وقت نيست روي 
گوشي مان نصب شده  اند و مشكل هايي از اين دست كه امان 
كاربران را بريده است. چرا اسپيدتست بهبود شرايط را نشان 

مي دهد اما كاربران چنين احساسي ندارند؟

   چرا اسپيدتست مالك مناسبي نيست
سعيد س��وزنگر، كارشناس امنيت س��ايبري، بارها 
تاكيد مي كند كه اينترنت ش��بكه اي فراتر از دولت ها 
و كشورهاس��ت كه قرار نيس��ت هيچ مجموعه اي بر 
آن مسلط باش��د. اسپيدتست وضعيت شبكه داخلي 
را مي س��نجد نه اينترنت آزاد و مستقل از دولت ها را. 
اما چطور؟ س��وزنگر مي گويد: »در يك شبكه نرمال، 
اسپيدتس��ت معيار خوبي براي س��نجيدن وضعيت 
اينترنت است اما در ايران اصاًل معيار مناسبي نيست. 
با اس��تناد به اسپيدتس��ت در واقع ش��بكه داخلي را 
مي سنجيم. اسپيدتست ارتباط كاربر با سرويس دهنده 
)ISP( را بررس��ي مي كند نه ارتباط با سرويس  مورد 
نظرش در آمريكا، آلمان يا هر كش��ور ديگري را. تمام 
سرويس هايي كه ما استفاده مي كنيم مانند واتس اپ، 
تلگ��رام و... در داخل كشور هاس��ت. اگ��ر اين اتفاق 
مي افتاد و فيلترينگ اعمال نمي شد مي توانستيم به 

اسپيدتست استناد كنيم ولي امروز اسپيدتست شبكه 
داخلي را روي اپراتورها تس��ت مي كند. كافي اس��ت 
يك سرور خارجي را تست كنيد تا شاهد افت كيفيت 
باشيد.« اين كارشناس امنيت سايبري به بياني ساده تر 
توضيح مي دهد: »اسپيدتست تجربه واقعي كاربر از 
اپليكيشن ها را نشان نمي دهد و فقط پهناي باند عبوري 
را نمايش مي دهد. فكر كنيد يك درگاه بين الملل داريد 
ك��ه ۱۰۰ مگابيت پهناي بان��د دارد و مي تواند با اين 
س��رعت از آن عبور كند ولي زماني كه بسته امن شما 
در اين مسير حركت مي كند جلوي شما را مي گيرند و 
سرعت تان را تا يك مگابيت كاهش مي دهند.« او ادامه 
مي دهد: »اگر ببينند اين يك مگابيت ترافيك مورد 
نظر آنها نيست باز هم س��رعت را كاهش مي دهند يا 
packet را اصطالحًا Drop مي كنند و مي بندند. اما 
زماني كه براي تست سرعت از اين مسير عبور مي كنيد 
اجازه مي دهند با نهايت سرعت از آنجا عبور كنيد پس 
طبيعتاً سنجش سرعت با اسپيدتست نتيجه متفاوتي 
دارد.« از همين روس��ت كه وزير با استناد به آمارهاي 
بين المللي گزارش مي ده��د وضعيت اينترنت ايران 
بهبود پيدا كرده است اما وقتي مخاطبان سراغ شبكه 
اجتماعي مورد تقاضاي خود مانند اينستاگرام مي روند 

به نتيجه ديگري مي رسند.

   هدايت به سمت كوچه باريك
بيس��ت و چهارم مردادماه، كاربران ش��اهد اختالل 
گسترده در دسترسي به اينستاگرام بودند. روز بعدش 
شركت ارتباطات زيرساخت در اطالعيه اي بدون نام 
بردن از اينس��تاگرام اعالم كرد اخت��الل در برخي از 
لينك هاي ارتباطي شمال كشور از مبداء كشورهاي 
همسايه ش��مالي دليل اين اتفاق بوده و با جايگزين 
شدن ظرفيت هاي پشتيبان مشكل رفع شده است. 
س��وزنگر باور دارد اگر اختالل مرب��وط به ارتباط ما با 
خارج از كش��ور بود بايد آن را در تمام س��رويس هاي 
خارج��ي مي ديديم نه فقط يك يا دو س��رويس. آريا 
توضيح مي دهد: »نوع خاص و جديد فيلترينگ شبيه 
همين اتفاقي اس��ت كه در مورد اسپيدتست توضيح 
دادم. دورتادور كش��ور لينك ه��اي ارتباطي متعدد 
وج��ود دارد ام��ا ترافيك پرطرفدار و پردرخواس��تي 
مثل اينستاگرام را به سمتي مي فرستند كه مي تواند 
ترافيك محدودي را در لحظه پاس��خ دهد. مثاًل يك 
ميليون درخواست در ثانيه اينستاگرام را به مسيري 
كه مي تواند ۱۰۰ هزار درخواست را پاسخ دهد هدايت 
مي كنند. نه فيلترينگي انجام شده است نه كار خاص 
ديگري ولي مدل فيلترينگ فرق كرده و تجربه كاربر 
به وضوح افت كيفيت را نش��ان مي دهد.« اين اتفاق 
مانند اين است خياباني را كه ماشين هاي زيادي از آن 
عبور مي كنند مسدود كنيم و افراد را مجبور به عبور 
از خياباني باريك تر كنيم، در نتيجه ازدحام در مسير 
جديد، دور از انتظار نيست. او اضافه مي كند: »اين اتفاق 
مدام رخ مي دهد. اگر VPN وصل كنيد مي بينيد اين 
اختالالت را يا نداريد يا خيلي كمتر داريد. اين يعني 
وقتي نمي توانند تش��خيص دهند ترافيك متعلق به 
اينستاگرام است، از تمام درگاه هاي بين الملل خارج 
مي شود و كاربر تجربه خيلي بهتري دارد.« سوزنگر اين 
احتمال را نيز مي دهد كه برخي از اختالل ها آزمايشي 
باشند و مي گويد: »بعضي از اين اتفاقات حتي ممكن 
است تست و آزمايش باشند. حتي ممكن است نسخه 
عملياتي باش��د كه وقتي وارد فاز عملياتي مي شود با 
واكنش كاربران متوقف مي شود.« او در انتها مي گويد : 
»نياز است مردم نس��بت به اتفاقات اين حوزه آگاه تر 

باشند. سكوت و انفعال ما وضعيت را بدتر مي كند.«

 دنياي فناورياخبار
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عادالنه نيست مردم پول بيشتري 
براي اينترنت همراه بدهند

يك عضو كميس��يون امور داخلي كش��ور و شوراها در 
مجلس تاكيد كرد: مقوله قانونمند كردن فضاي مجازي 
يك مقوله درس��ت و دقيقي است كه تفاوت معناداري 
با بس��تن و محدود كردن داشته و اميد است مسووالن 
تصميم گير در اين حوزه نگراني مردم را درك كنند. جالل 
رشيدي كوچي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به افزايش 
قيمت اينترنت و كيفيت پايين آن در سطح كشور، بيان 
كرد: زماني كه قيمت اينترنت به خصوص اينترنت همراه 
گران شد وزير ارتباطات اعالم كرد كه اين افزايش قيمت 
به اين منظور اتفاق افتاده تا اپراتورها درآمدي براي ارتقاي 
كيفيت اينترنت داشته باشند. بنده در همان موقع اعالم 
ك��ردم كه اقدامي در حال رخ دادن اس��ت كه آينده آن 
مشخص نيست. امروز شاهد هستيم كه نه تنها كيفيت 
اينترنت افزايشي نداشته بلكه كاهش نيز پيدا كرده است.

   از وعده شش ماهه وزير ارتباطات 
يك سال گذشت

وي در ادامه اظهار كرد: مردم امروز پول بيش��تري 
براي اينترنت پرداخت كرده اما خدمات با كيفيت 
پايين تري دريافت مي كنند. بنده ب��ه ياد دارم در 
زمان افزايش قيم��ت اينترنت وزير يك بازه زماني 
شش ماهه را مشخص كردند كه امروز از آن شش 
ماه، شش ماه ديگر نيز گذشته است. يعني قريب به 
يك سال است كه وعده وزير به جايي نرسيده است. 
متاسفانه اين وضعيت باعث نارضايتي مردم شده 
است. گاه و بي گاه هم به دليل فرسوده بودن شبكه و 
يكسري اقدامات ان شاءاهلل غير عمد شاهد هستيم 
كه كاهش سرعت اينترنت در برخي از پلتفرم ها و 

شبكه هاي اجتماعي محسوس تر است.

   كاهش سرعت اينترنت
 به كسب و كارها آسيب وارد كرده است

نماينده مردم مرودشت در مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: خيلي از افرادي كه در اين شبكه هاي 
اجتماعي فعال هس��تند از اين محل كسب درآمد 
مي كنند. اين كاهش سرعت اينترنت به كسب و كار 
آنها آسيب وارد مي كند. مقوله قانونمند كردن فضاي 
مجازي يك مقوله درست و دقيقي است كه تفاوت 
معناداري با بستن و محدود كردن دارد. قانونمند 
كردن يك چيز است و بستن و محدود كردن چيز 
ديگري است. اميدوارم تصميم گيران در اين عرصه به 
اين موضوع دقت نظر داشته باشند. چون واقعا مردم 
نگران هستند. اميدواريم مسووالن تصميم گير در 

اين حوزه اين نگراني را درك كنند.

   بايد با نگاه عدالت محور
 پهناي باند افزايش يابد

وي در ادامه با اشاره به ضرورت افزايش پهناي باند 
تاكيد كرد: به صورت ويژه در پلتفرم اينس��تاگرام 
ما كاهش پهنا نداش��ته ايم اما شاهد افزايش تعداد 
كاربران هستيم كه اختالالتي را به وجود مي آورد. 
بنده معتقدم بايد با نگاه عدالت محور و نياز كاربران 
پهناي باند تخصيص يابد. بايد يك دقت نظر در اين 
حوزه صورت گيرد تا شاهد گام برداشتن در مسير 

افزايش پهناي باند و تحقق عدالت باشيم.

كشف بيش از 9000 
دستگاه استخراج رمزارز غيرمجاز 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ 
گفت: 9۴۰۴ دستگاه اس��تخراج رمز ارز غيرمجاز 
از ابتداي س��ال جاري تاكنون، توسط پرسنل اين 
شركت كشف و ضبط شد. به گزارش ايلنا از وزارت 
نيرو، »كامبيز ناظريان« اظهار داشت: در راستاي 
كاهش بار شبكه توزيع برق، جلوگيري از بروز نوسان 
و خس��ارت به تجهيزات مشتركان برق پايتخت و 
در ادامه برنامه ريزي اين ش��ركت در طرح برخورد 
با متخلفان و بهره برداران غيرقانوني از شبكه برق، 
با بررس��ي و اقدامات انجام ش��ده توسط بازرسان 
مناطق 22 گانه اين شركت اين تعداد ماينر كشف 
و ضبط شد. وي با اشاره به غيرقانوني بودن اتصال 
دستگاه هاي استخراج رمز ارز فاقد مجوز به هر نحو و 
در هر محل، از رصد مستمر و پيگيري بازرسان اين 

شركت در سطح پايتخت خبر داد.

پيامدهاي رسوايي فروشنده 
جاسوس افزار پگاسوس ادامه دارد

 NSO( »شركت جاسوس افزار اس��راييلي »ان اس او
Group( اعالم كرد ش��اليو هولي��و، مديرعامل اين 
شركت از س��متش كناره گيري كرد. به گزارش ايسنا، 
ب��ا كناره گيري ش��اليو هولي��و كه بالفاصل��ه صورت 
گرفت، يارون سوهات، مدير عملياتي، براي نظارت بر 
سازماندهي مجدد »ان اس او« منصوب شد تا زماني كه 
جانشيني براي اين سمت انتخاب شود. يك منبع آگاه 
در شركت »ان اس او« ، تاييد كرد حدود ۱۰۰ كارمند در 
راستاي سازماندهي مجدد فعاليت اين شركت، تعديل 
مي شوند و سوهات اين شركت را تا زماني كه هيات مديره 
يك مديرعامل جديد انتخاب كن��د، اداره خواهد كرد. 
شركت »ان اس او« كه سازنده جاسوس افزار پگاسوس 
است، پس از اينكه فاش شد ابزارهاي ساخت اين شركت 
از سوي دولت ها و سازمان هاي ديگر براي هك تلفن هاي 
همراه روزنامه نگاران، مدي��ران تجاري و فعاالن مدني 
استفاده شده، درگير شكايات حقوقي شده است. اپل 
يكي از شركت هايي اس��ت كه از »ان اس او« شكايت و 
اعالم كرد اين شركت با رخنه به نرم افزار نصب شده در 
آيفون، قوانين امريكا را نقض كرده است. مايكروسافت، 
ِمتا پلتفرمز )شركت مادر فيس بوك(، آلفابت )شركت 
مادر گوگل( و سيسكو سيستمز، همگي از »ان اس او« 
شكايت كرده يا عليه اين شركت به اقدام حقوقي دست 
زده اند. بر اس��اس گ��زارش رويترز، گ��روه »ان اس او« 
مدعي اس��ت كه فناوري اين ش��ركت به دستگيري 
تروريست ها، كودك آزاران و مجرمان كمك مي كند 
و به مشتريان دولتي فروخته مي شود، اما اين شركت 
فهرست مشتريانش را محرمانه نگه مي دارد. پيمانكار 
دفاعي امريكايي  Harris L۳ ماه گذشته در پي هشدار 
كاخ سفيد، به مذاكرات براي خريد اين شركت فناوري 

شنود خاتمه داد. 

آيفون ميني ۱۴ عرضه مي شود
طبق گزارش هاي جديد به نظر مي رسد اپل ميني 
آيفون را همچنان در سري موبايل هاي جديد 2۰22 
عرضه مي كند. همچنين اين ش��ركت در مراس��م 
ساالنه خود از ۷ دستگاه رونمايي مي كند. به گزارش 
مهر به نقل از گيزموچاينا، ايوون بالس، يك افشاگر 
حوزه فناوري در گزارش��ي ادعا كرد اپل در مراسم 
رونمايي س��االنه كه در سپتامبر برگزار مي شود در 
كل ۷ دستگاه جديد از جمله جديدترين نسخه هاي 
آيفون و اي پد را عرضه مي كند. او با اشاره به دريافت 
اطالعات از يك منبع آگاه ادعا مي كند دستگاه هاي 
مذكور عبارتند از: آيفون ۱۴ ميني، آيفون ۱۴، آيفون 
۱۴ پرو، آيفون ۱۴ پرومكس،  آي پد ۱۰.2، آي پد پر 
و۱2.9،  آي پد پرو ۱۱. براس��اس اطالعات به دست 
آمده، قرار است اين دستگاه ها در هفتم سپتامبر )۱۶ 
شهريور( معرفي شوند و از ۱۶ سپتامبر بارگيري اين 
محصوالت براي مشتريان آغاز مي شود. عرضه آيفون 
۱۴ ميني برخالف اخبار و شايعاتي است كه طبق 
آنها اپل قصد دارد به ج��اي اين موبايل، آيفون ۱۴ 

مكس )يا آيفون ۱۴ پالس( را معرفي كند. 

قهرماني فرنگي كاران جوان 
 ايران در رقابت هاي جهاني 

با حمايت همراه اول
تيم ملي كشتي فرنگي جوانان ايران با كسب هشت مدال 
رنگارنگ قهرمان جهان شد. به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، رقابت هاي جهاني كشتي 
فرنگي جوانان در شهر صوفيه بلغارستان يكشنبه ۳۰ 
مرداد ۱۴۰۱ به پايان رس��يد و تيم ايران با كسب چهار 
م��دال طال، دو مدال نقره و دو مدال برنز قهرمان ش��د. 
براي تيم كش��تي فرنگي جوانان كش��ورمان، عليرضا 
مهمدي در وزن ۸2 كيلوگرم، سعيد اسماعيلي در وزن 
۶۰ كيلوگرم، ايمان محمدي در وزن ۶۳ كيلوگرم و علي 
عابدي در وزن 9۷ كيلوگرم به مدال طال دست يافتند. 
ابوالفضل چوباني در وزن ۸۷ كيلوگرم و فردين هدايتي 
در وزن ۱۳۰ كيلوگرم صاحب مدال نقره شدند و امير 
عبدي در وزن ۷2 كيلوگرم و س��يددانيال سهرابي در 
وزن ۶۷ كيلوگرم به مدال برنز رس��يدند. در رده بندي 
تيمي، ايران با ۱۷۴ امتياز به عنوان قهرماني دست يافت و 
تيم هاي آذربايجان و اوكراين به ترتيب دوم و سوم شدند. 
همراه اول به عنوان حامي رسمي تيم هاي ملي كشتي 
كشورمان، اين موفقيت را به تمامي ايرانيان و ملي پوشان 

تبريك گفته است.

اولين دمودي شتاب دهنده 
شيراز برگزار شد

شتاب دهنده هاب شيراز اولين رويداد دمودي خود را 
در تاريخ 2۶ مردادماه ۱۴۰۱ با حضور بيش از ۱۰۰ نفر از 
سرمايه گذاران و فعاالن اكوسيستم استارتاپي به صورت 
حضوري و مجازي در محل سالن كنفرانس ساختمان 
ستاره ونك همراه اول و با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
برگزار كرد. به گزارش روابط عمومي شتاب دهنده هاب 
ش��يراز، اولين رويداد دموي دي اين شتاب دهنده روز 
چهارش��نبه مورخ 2۶ مردادماه ۱۴۰۱ در محل سالن 
كنفرانس ساختمان ستاره ونك همراه اول برگزار گرديد. 
در اين رويداد ۷ تيم  موفق شتاب دهنده هاب شيراز كه 
در پنج زمينه سالمت ديجيتال، تجارت الكترونيكي، 
آموزش مجازي، بازي و رسانه و شهر هوشمند آموزش 
ديده و موفق به انجام فعاليت تجاري ش��ده اند، به ارايه 
دستاورد هاي خود پرداختند. رويداد دمو دي همزمان 
به صورت حضوري و مجازي از ساعت ۱۵ الي ۱9 در دو 
بخش »ارايه تيم ها« و »پنل« با سخراني جناب آقاي 
علي نيك محمدي مديرعامل شتاب دهنده هاب شيراز 
آغ��از و در ادامه تيم ها فرصت ارايه ۱۵ دقيقه اي مقابل 

سرمايه گذاران را كسب كردند.

باوجودافزايشقيمتاينترنتكشوردرابتدايسال،افتكيفيتوكاهشسرعتمحسوسيوجودداشتهاست

تجربهكاربريازاينترنتروزبهروزبدترميشود

بدافزار، ويروس و تروجان هاي كامپيوتري چه تفاوتي با يكديگر دارند
بيشتر مردم براي تعريف آلودگي يك سيستم كامپيوتري از 
عبارت ويروس استفاده مي كنند. با اينكه در مواردي دليل 
آلودگي سيستم همان ويروس است، اما دنياي كامپيوتر 
مملو از فايل هاي مخرب با نام  و نشان هاي مختلف مانند 
بدافزار، باج افزار، كرم، تروجان و… است كه هر كدام از اين 
عوامل كامپيوتري وابسته به نحوه عملكردشان نام گذاري 
شده اند. بنابراين از اين پس به هشدارهاي آنتي ويروس با 
دقت بيشتري نگاه كنيد تا ببينيد كدام يك از اين نفوذي ها 
باعث اخالل در عملكرد كامپيوتر خانگي، كاري يا حتي 
شبكه شده اند. براي شروع بياييد اين مهاجمان را از نگاه دو 

دسته كلي بدافزار و باج افزار بررسي كنيم.

    بد افزار چيست؟
بدافزار يا Malware تعريف و برآورد خوبي از اين پديده 
در اختيار شما مي گذارد. تقريبًا تمام كارهاي بدي را كه از 
يك مهاجم كامپيوتري انتظار م��ي رود مي توان با بدافزار 
اجرايي كرد. سرقت يا از بين  بردن اطالعات يك سيستم 
كامپيوتري از جمله مشكالت رايجي است كه بدافزارها 
براي سيس��تم  هاي مختل��ف رقم مي زنن��د. چند روش 
دس��ته بندي براي انواع مختلف بدافزارها وجود دارد و در 
اين متن قصد داريم آنها را بر اس��اس نحوه نفوذ يا ورود به 

سيستم بررسي كنيم.

    ويروس 
ويروس  يا Virus معرف ترين و چهره اصلي جهان بدافزاري 
محسوب مي شود. ويروس در واقع كدي كامپيوتري است 
كه خود را در كد يك برنامه مستقل ديگر مخفي مي كند و 

سپس با به اجرا درآمدن برنامه اصلي، كه معموالً با ماهيتي 
مفيد و وسوس��ه كننده در اختيار كاربر قرار مي گيرد، كد 
ويروس اجرا و اهداف تبهكارانه محقق مي ش��ود. در واقع 
ويروس با جاي گرفتن در كد اجرايي يك برنامه مفيد، آن 
را مجبور به انجام اقداماتي مخرب مي كند. دانلود نرم افزار از 

منابع غيرمعتبر يكي از داليل انتشار ويروس هاست.

   كرم هاي كامپيوتري
كرم هاي كامپيوتري يا Worms برخالف كرم هاي 
جهان واقعي كند نيستند. در واقع دليل اين نام گذاري 
نه از لحاظ سرعت بلكه با توجه به نحوه نفوذ و تكثير اين 
بدافزار است. كرم هاي كامپيوتري براي ورود به كامپيوتر 
شما نيازي به مخفي شدن در يك نرم افزار ندارند و براي 
اجرا شدن هم تنها ورود به سيستم كافي است. كرم ها 
پس از ورود به كامپيوتر شما سريع تكثير مي شوند، در 
گوشه گوشه كامپيوتر جاي مي گيرند و سپس با انتقال 
فايل از سيستم آلوده، سيستم جديد هم آلوده مي شود و 
به همين منوال ادامه دارد. اما مساله تنها وجود يك فايل 
اضافي در كامپيوتر شما نيست. كرم هاي كامپيوتري 
براي تكثير از شبكه كامپيوتر ميزبان استفاده مي كنند، 
ابتدا ميزبان جديد را شناسايي كرده و سپس در صورت 
نقص امنيتي به آن ورود مي كنند. يكي از مش��كالتي 
كه كرم هاي كامپيوتري براي سيس��تم ميزبان ايجاد 
مي كنند، استفاده و اشغال كردن پهن باند كامپيوتر است.

    تروجان
اسم تروجان )Trojan( از اسطوره هاي يونان گرفته شده 

و به جهان كامپيوتري آمده است. اسبي غول پيكر و چوبي 
كه در اس��طوره هاي يونان باستان، از سربازهاي يوناني پر 
شد و در قالب يك هديه به درون قلعه شهر تروا راه پيدا كرد، 
حاال در دنياي كامپيوتر نيز ماهيتي مشابه دارد. تروجان ها 
برخالف كرم و ويروس ها امكان تكثير ندارند؛ اما در قالبي 
موجه وارد كامپيوتر ميزبان مي ش��وند. در واقع ميزبان به 

گونه اي فريب مي خورد و نرم افزار تروجان را اجرا مي كند.

   باج افزار چيست؟
دسته دومي كه در اين دسته بندي كلي به آن مي پردازيم 
يكي از ابزارهاي مهم حمالت س��ايبري و هك محسوب 
مي ش��ود. كاربرد باج افزار يا Ransomware همانطور 
كه از نامش برمي آيد، قفل كردن اطالعات و سيستم فرد 
تا زمان پرداخت باج است. گروه هاي هكري با ترفرند هاي 
مختلف و گاه ساده اي قرباني خود را انتخاب و باج افزار را به 
سيستم قرباني وارد مي كنند. سپس اين باج افزار سيستم 
كاربر يا بخشي از اطالعات او را از دسترس خارج و در ازاي 
دريافت هزينه اي آن را آزاد مي كند. طبيعي اس��ت كه در 
بيشتر اين موارد، اطالعات قفل شده ارزشي بيشتر نسبت به 
باج درخواستي دارند. باج افزارها از روش هاي مختلفي مثل 
ايميل هاي فيشينگ، پاپ آپ  وب سايت هاي غيرمطمئن 
يا حتي انتقال يك فايل ساده وارد سيستم شما مي شوند. 
باج افزارها انواع مختلفي دارند كه در ادامه انواع اصلي آنها را 

بر اساس چگونگي عملكرد بررسي مي كنيم.

Scareware ترس افزار يا   
ترس افزار، مهندس��ي اجتماعي را با باج افزار تركيب 

مي كند. اين سيستم با استفاده مهندسي اجتماعي 
باعث ش��وك، اضطراب يا تهديد كاربران ش��ده و در 
نتيجه آنها را به پرداخت هزينه اي مجاب مي كند. حمله 
ترس افزاري معمواًل با يك پاپ آپ شروع شده و سپس 
هشداري در مورد آلودگي كامپيوتر ارايه و راه حلي نيز 
براي رفع اين مش��كل به كاربر پيشنهاد مي دهد. اين 
راه حل معمواًل با وعده رفع يك مشكل بزرگ پيشنهاد 
مي شود. ترس افزارها عالوه بر پاپ آپ از طريق ايميل 

اسپم و فيشينگ هم توزيع مي شوند.

   باج افزار رمزنگاري
 Cryptographic ransomware   باج افزار رمزنگاري يا 
معروف تري��ن و در عي��ن ح��ال خطرناك تري��ن ن��وع 
باج افزارهاست. در صورت آلوده شدن به اين نوع باج افزار، 
مي توانيد فولدرها و اپليكيشن هاي موجود در دستگاه  را 
مشاهده كنيد اما اجازه استفاده از آنها از شما سلب مي شود. 
در اين روش معمواًل باج افزار نام فايل يا اپليكيشن  هدف را 
تغيير مي دهد و پيغامي از مبلغ يا چگونگي پرداخت باج 

ارايه مي كند.

   باج افزار كريپتو
باج افزار كريپتو يا Crypto-ransomware نوع 
ديگري از باج افزار اس��ت ك��ه محبوبيتش به افزايش 
محبوبيت رمزارزها گره خورده است. اين نوع باج افزار 
فايل هاي كامپيوتر شما را قفل و رمزنگاري مي كند و 
در ازاي پرداخت باج از نوع كريپتو، كليد باز كردن قفل 

را در اختيار قرباني قرار مي دهد.

دولتيكپارچههوشمندچقدرمحققشد؟
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در آستانه هفته دولت 
با ارايه گزارش��ي به بررسي آخرين وضعيت ميزان تحقق 
دولت يكپارچه هوشمند پرداخته است. به گزارش ايسنا، 
پنجره ملي خدمات دولت هوشمند، ارايه دهنده خدمات 
دولتي به صورت يكپارچه، س��ريع و آسان به عموم مردم 
است كه اكنون در مسير آماده سازي و بهره برداري قرار دارد. 
دستورالعمل اجرايي اتصال دستگاه هاي اجرايي به »پنجره 
واحد خدمات هوشمند دولت« ش��امل اولويت ها، اصول 
حاكم و ضوابط س��اماندهي با همكاري دبيرخانه شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات و س��ازمان اداري و اس��تخدامي 
كشور تهيه و مطابق قانون براي تصويب نهايي به شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات ارايه ش��د. در همين باره عيسي 
زارع پور-وزير ارتباطات و فناوري اطالعات - از دستگاه ها 
و وزارت خانه هاي دولتي و س��ازمان هاي زيرمجموعه آنها 
درخواست كرده بود تا هرچه سريعتر پنجره ملي خدمات 
دولت هوشمند خود را راه اندازي كنند. وي اولويت اتصال و 
راه اندازي اين پنجره را با دستگاه هاي دولتي دانست و گفته 
بود وزارتخانه هاي مختلف و سازمان هاي ذيل اين دستگاه ها 
بايد در گام نخست، پنجره واحد خود را راه اندازي كنند. بر 
اين اس��اس به منظور تحقق دولت يكپارچه هوشمند در 
اليحه بودجه ۱۴۰۱ به پيشنهاد وزارت ارتباطات، اقداماتي 
براي اجرايي شدن اين مساله پيشنهاد شد كه با مساعدت 
مجلس تبديل به قانون شد. براساس »بند و تبصره هفت 
قانون بودجه« تمام دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي 

مكلف شده اند تا پايان شهريورماه سال جاري به راه اندازي 
پنجره واحد خدمات هوش��مند خود اقدام كنند و حداقل 
۳۰ درصد از خدم��ات پركاربرد خ��ود را به صورت كامال 
غيرحضوري و برخط به مردم ارايه دهند. طبق همين تبصره 
اين وزارتخانه مكلف شده است تا پايان دي ماه سال جاري 
با تجميع پنجره هاي دستگاهي، اقدام به راه اندازي پنجره 
ملي خدمات دولت هوشمند كنند. خوشبختانه با تالش و 
مجاهدت سازمان فناوري اطالعات به عنوان زيرمجموعه 
وزارت ارتباط��ات و تع��دادي از دس��تگاه هايي كه پنجره 
خدمات خود را راه اندازي كرده اند، اكنون نسخه آزمايشي 
پنجره ملي خدمات دولت هوشمند راه اندازي شده و مردم 
مي توانند با يك احراز هويت به تمام خدمات 2۰ دستگاه 
ملي كه به اين پنجره متصل شده اند دسترسي پيدا كنند. 
در تازه ترين گزارش منتشر شده از سوي وزارت ارتباطات، 
بسترس��ازي براي تحقق دولت هوشمند جزو مهم ترين 
اقدامات راهبردي اين وزارتخانه در طول يك سال گذشته 
است. زمان آغاز اين پروژه ارديبهشت سال جاري است كه 
همچنان هم در مرحله اجرا قرار دارد و ميزان تحقق آن هم 
با توجه به دستگاه هاي متصل شده به »پنجره ملي خدمات 
دولت هوشمند« از مجموع، ۱۰ درصد اعالم شده است. اما 
از مهم ترين نتايج اجرايي شدن اين پروژه همان گونه كه ذكر 
شده راه اندازي سايت »پنجره ملي خدمات دولت هوشمند« 
بوده و از اين پس شاخص سنجش ميزان پيشرفت دولت 
هوشمند كميت )تعداد دس��تگاه هاي متصل( و كيفيت 

حض��ور آنها )تع��داد و كيفيت خدمات( اس��ت. بنا بر اين 
گزارش، از جمله اقدامات و پروژه هايي كه سبب پيشرفت 
طرح »بسترسازي براي تحقق دولت هوشمند« اعالم شده، 
شامل تشكيل جلسات شوراي اجرايي فناوري اطالعات در 
جهت سياست گذاري و برنامه ريزي اقدامات دولت، تهيه، 
تدوين و پيگيري تصويب قوانين، تشكيل جلسات كارگروه 
تعامل پذيري دولت الكترونيكي در جهت تسهيل تعامالت 
الكترونيكي بين دس��تگاه هاي اجرايي، راه اندازي پنجره 
واحد خدمات دولت هوشمند و توسعه و تكميل مركز ملي 
تبادل اطالعات و ارايه اس��تعالمات جديد روي اين بستر 
جهت استفاده دستگاه هاي اجرايي است كه تعدادي از آنها 

همچنان در مرحله اجرا قرار دارند.

  اتص�ال دو س�امانه اصلي و پركارب�رد وزارت 
كشور به پنجره ملي خدمات دولت هوشمند

پيش از اين مجيد فوالديان -مديركل دفتر پايش و نظارت 
بر پياده س��ازي دولت الكترونيك- گفته بود دستگاه ها و 
نهادهاي عمومي مكلف هستند در تعامل با وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، پنجره واحد خدمات هوش��مند خود 
را به پنجره ملي خدمات دولت هوش��مند متصل كنند. او 
همچنين از اتصال دو سامانه اصلي و پركاربرد وزارت كشور 
شامل سكوي خدمات شهروندان )سامانه اميد( و ميزخدمت 
اين وزارت خانه كه دربرگيرنده ۱2 خدمت و سامانه كاربردي 

مرتبط با وزارت كشور به اين سامانه خبر داده بود. 

 به اطالع کلیه س�هامداران ش�رکت افق دانش کار تجربه )سهامی خاص( می رس�اند، با عنایت به مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده م�ورخ 1400/12/21و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش س�رمایه به هیات مدیره و بر اس�اس مصوبه مورخ 
 1401/05/22 هیئ�ت مدیره، مقرر ش�د مهلت پذیره نویس�ی افزایش س�رمایه ش�رکت ازمبلغ دویس�ت میلیارد ریال
 ) 200.000.000.000( ب�ه مبلغ دویس�ت و پنجاه میلیارد ریال به مدت 60 روز تمدید گردد. لذا از کلیه س�هامداران محترم، 
درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز با تکمیل فرم استفاده از حق تقدم، ارزش اسمی استفاده از حق 
تقدم را به حساب سپرده به شماره 100843690024 نزد بانک شهر شعبه شهرداری مرکز واریز و فیش مربوطه را به دفتر 
شرکت واقع در استان تهران، منطقه 19، شهرستان تهران بخش مرکزي ، شهر تهران، محله ونک ، خیابان شیخ بهائي شمالي 
، خیابان ده ونک ، پالک 3 ، طبقه سوم ، واحد 5 کد پستی: 1995844815 تسلیم نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت 
مقرر، هیات مدیره می تواند سهام باقیمانده را مطابق قانون تجارت به سایر متقاضیان واگذار نماید.     هیئت مدیره

تمديد مهلت استفاده از حق تقدم 
شرکت افق دانش کار تجربه )سهامی خاص(

به شماره ثبت  396783 و شناسه ملی ۱0320۴7۴3۴3

کد ابالغیه 284221112990887
نوبت جلسه 3

خوانده گرامی : کارگاه / شرکت : شرکت مهرسا پخش 
به کارفرمایی / مدیر عاملی / مدیر مسئولی / مدیر تصفیه : سید حامد نقیب زاده 

به نشانی : نام استان : کرمانشاه  نام شهرستان : کرمانشاه 
نشانی : شهرک پردیس ابتدای پردیس روبروی موبایل عزیزی مغازه آرایشی بهداشتی سها

کد پستی : ندارد 
شماره تلفن همراه : 09183331653

نظر به اینکه دادخواستي براي شما در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي مطرح شده است براي اطالع از 
مفاد آن و زمان و مکان حضور در جلسه رسیدگي الزم است در سامانه جامع روابط کار ثبت نام نمایید . 
بدین منظور چنانچه تاکنون اقدام به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار ننموده اید با همراه داشتن کارت 
ملي به یکي از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و ثبت نام نمایید . سپس براي مشاهده دادخواست مربوط 

به صفحه شخصي خود در سامانه رجوع نمایید .
راهنماي ورود به سامانه : ) پس از احراز هویت و ورود به سامانه بر روي گزینه پنجره واحد خدمات کلیک 
 کرده ، س�پس گزینه پنجره خدمات را انتخاب نمایید از ن�وار اداره کل روابط کار، دریافت دعوتنامه / 
حکم جلسه رسیدگي با کد ابالغیه را با کلیک بر روي گزینه شروع انتخاب نمایید و در فرم ظاهر شده 
درخواست دریافت دعوتنامه جلسه رسیدگي با کد ابالغیه را انتخاب نموده و کد ابالغیه درج شده در 

این برگه را در کادر کد ابالغیه موجود وارد نمایید . سپس به سمت تمام وظایف رجوع نمایید.( 
تذکر 1- ثبت نام اشخاص حقوقي در سامانه مستلزم همراه داشتن تصویر آخرین روزنامه رسمي شامل 

نام مدیر عامل و نشاني قانوني شخص حقوقي است . 
تذکر 2- عدم ثبت نام در سامانه یا عدم حضور در جلسه رسیدگي مانع رسیدگي و صدور راي نخواهد 
بود . لذا موکدا توصیه مي شود به منظور شرکت در جریان رسیدگي و احقاق حقوق خود نسبت به ثبت نام 
در سامانه جامع روابط کار و شرکت در روند دادرسي اقدام نمایید . لطفا مدارک خود را عالوه بر بارگذاري 

در سامانه جهت ارائه در روز جلسه رسیدگي، به همراه داشته باشید . 
بهروز جمشید مفید  - مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي منطقه م الف 1202

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320



تعادل| فرشته فريادرس |
از س��ال گذش��ته واردات خودرو يكي از وعده هاي وزارت 
صمت و دولت بوده اس��ت. اما نه خودرويي وارد ش��ده و نه 
توضيحي درباره آن داده مي ش��ود. بنا ب��ه وعده متوليان 
صنعتي، قرار بود، شهريور ماه واردات خودرو آزاد شود. حاال 
در تازه ترين اخبار اعالمي، واردات خودرو به آذرماه موكول 
شده است. اما پرسش مهمي كه وجود دارد اينكه آيا اساسا 
دولت قصد آزادسازي واردات خودرو را دارد يا خير؟ چراكه 
نتيجه اين سردرگمي و تعلل، بازار خودرو را از ابتداي امسال 
با يك ركود سنگين مواجه كرده است. از طرفي، بسياري 
از معامله گران دست نگه داشته اند؛ نه خودرو مي خرند و نه 
مي فروشند؛ چراكه منتظرند با واردات، خودرو ارزان شود. 
اما برخي تحليل حاكي از اين اس��ت كه محدوديت ارزي 
مانع جدي بر س��ر راه واردات خودرو اس��ت. چراكه بانك 
مركزي با خروج گسترده ارز از كشور مخالف است. خبرهاي 
غيررسمي هم حاكي از اين است، كه دولت براي اينكه بتواند 
منابع ارزي واردات خودرو را تامين كند، بندي را در آيين نامه 
واردات گنجانده، كه به برخي صادركنندگان اجازه مي دهد 
در ازاي صادرات برخي محصوالت، اقدام به واردات خودرو 
كنند، اما با توجه به الزام��ات مربوط به رفع تعهدات ارزي 
صادركنندگان بانك مركزي با اين طرح مخالف است. با نگاه 
به اين مسائل، اميد چنداني به بازشدن گره واردات خودرو 
نيست و به نظر مي رسد دولت ممنوعيت واردات را فقط روي 
كاغذ برداشته و هيچ انگيزه و برنامه اي براي اجراي آن ندارد. 

    خودرو وارد مي شود يا نه؟ 
پس از حدود ۴ سال ممنوعيت واردات خودرو باالخره در 
بهار امسال اين ممنوعيت پايان يافت؛ ممنوعيتي كه به 
عقيده كارشناسان در آن زمان با توجه به شرايط اقتصادي 
كشور در نتيجه خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم ها 
اجتناب ناپذير بود اما كارشناسان معتقدند كه بخشي از 
شرايط ملتهب كنوني بازار خودرو به خصوص خودروهاي 
خارجي ناشي از اين ممنوعيت است. اواسط خردادماه 
و پس از ابالغ قانون س��اماندهي صنعت خودرو توسط 
محمد باقر قاليباف به دولت، مس��ووالن وزارت صمت 
وعده دادند كه در سريعترين زمان ممكن يعني تا آخر 
همان ماه، ايين نامه واردات خودرو نهايي و اعالم شود. در 
همان بازه زماني، منوچهر منطقي، معاون صنايع حمل و 
نقل وزارت صمت بر شهريورماه به عنوان زمان ورود اولين 
محموله خودروهاي اقتصادي به كشور تاكيد مي كرد. 
حال نيمه اول سال ۱۴۰۱ رو به پايان است، اما ما نه تنها 
خودرويي وارد كش��ور نشده، بلكه آيين نامه واردات آن 
هم هنوز نهايي و تاييد نشده و همچنان روي ميز دولت 
بالتكليف مانده است. تنها اخباري هم كه درباره واردات 
خودرو منتشر مي شود گمانه ها و اظهارات مختلف برخي 
از نمايندگاني است كه گاهي در جلسات وزارت صمت 
حضور دارند. آخرين خبري كه از اين جلس��ات مخابره 
شده اين است كه دولت قرار است تا سقف يك ميليارد 
دالر خودرو وارد كند. ارزش خودروهاي وارداتي ۱۰ و ۲۰ 
هزار دالر خواهد بود و اولين گروه خودرو آذرماه به ايران 
وارد مي شود.  جالل رشيدي كوچي، نماينده مجلس 
ارديبهشت امسال گفته بود: »در تنظيم آيين نامه واردات 
خودرو با تكيه بر كلمه خودروي اقتصادي دو شرط در 
نظر گرفته شده؛ سقف قيمت ۷۰۰۰ دالر و حجم موتور 
۱۰۰۰ سي س��ي!« اين گزيده اخبار چندماه گذش��ته 
درباره پرونده واردات خودرو است. نصراله پژمانفر، رييس 
كميسيون اصل ۹۰ مجلس هم چندي پيش آب پاكي 
را روي دست منتظران ريخت و گفت: »پيش كشيدن 
مساله واردات خودرو تنها تلنگري به خودروسازان بود تا 

كيفيت خودروهاي خود را باال ببرند.« اظهارنظر عجيبي 
كه بسياري را متقاعد كرد خبري از واردات خودرو نيست. 

  هر روز يك شرط جديد
اما ماجراي واردات خودرو به همين موارد ختم نمي شود. 
هر روز شرط جديدي براي آن وضع مي كنند. مثال از ابتدا 
عنوان ش��د تنها در صورتي مي توان خودرو وارد كرد كه 
هيچ ارزي از كش��ور خارج نش��ود و منشأ ارز خارجي هم 
مشخص شود. شرط بعد واردات خودرو در قبال صادرات 
خودرو و قطعات مختلف بود. شرطي كه نشان مي داد قرار 
است انحصار واردات خودرو به خودروسازان برسد. شرط 
بعدي اين بود كه هر فردي كه بتواند ۷۰ ميليون دالر فرض 
صادر كند، مي تواند خودرو وارد كند. اين در حالي است كه 
بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت كل صادرات فرش 
ايران در سال گذش��ته ۶۰ ميليون دالر بوده است. شرط 
ديگري كه براي واردات خودرو وضع ش��ده اين است كه 
خودروهاي اقتصادي وارد شود كه طبقات پايين جامعه 
هم بتوانند خودروي وارداتي بخرند. اما مساله اين است كه 
خودروسازان داخلي هم نمي توانند خودروي اقتصادي 
توليد كنند چه برس��د به اينكه ب��ا دالر ۳۰ هزار توماني 
خودروي اقتصادي خريداري شود. اما ارزانترين خودروي 
وارداتي به ايران قطعا باالي ۳۰۰ ميليون تومان قيمت دارد.

    چه خودروهايي قرار است وارد شود؟ 
از سوي ديگر، آنطور كه برخي نماينده هاي مجلس كه 
در جريان مفاد آيين نامه واردات خودرو هستند اطالع 
داده ان��د، قرار اس��ت واردات خودرو در دو س��قف ۱۰ و 
۲۰هزار دالر انجام شود ولي تمركز اصلي آيين نامه مزبور 
بر تسهيل واردات خودروهاي ارزان قيمت است تا از اين 
طريق بخش زيادي از نياز س��االنه بازار خودرو پوشش 
داده شود. به اين معنا كه ميزان تعرفه درنظر گرفته شده 
به صورت پلكاني است و براي خودروهاي ۱۰هزار دالري 
يك تعرفه و براي خودروهاي گران تر تعرفه بيش��تري 
درنظر گرفته خواهد شد. به گفته برخي از نمايندگان، 

براي خودروهاي زير ۱۰ هزار دالر، تعرفه هاي گمركي 
ورودي زير ۲۰ درصد است كه اين موضوع تسهيل بخشي 
در زمينه واردات اس��ت چون بهاي تمام شده محصول 
كمتر شده و به نفع قشر متوسط و پايين است. بنابراين 
چنانچه دولت در نظر داش��ته باشد عرضه و تقاضا را در 
بازار به تعادل برساند و از اين طريق زمينه ثبات قيمت در 
بازارخودرو را فراهم كند بايد حجم واردات خودروهاي 
ارزان قيمت در تيراژي دست كم چند صد هزارخودرو 
انجام شود تا بتواند به نحو موثري بر بازار تأثير داشته باشد.

  مانع ارزي
با وجود آنكه به زعم كارشناس��ان واردات خودروهاي 
ارزان قيمت بايد در تيراژ باال انجام ش��ود، اما ارزيابي ها 
نشان مي دهد، كه واردات خودرو با يك مانع جدي ديگر 
روبرو است به نام مانع ارزي. بر همين اساس هنوز به دليل 
موانع ارزي، اتفاق نظري در مورد تي��راژ واردات وجود 
ندارد چرا كه بانك مركزي با خروج گسترده ارز از كشور 
مخالف اس��ت. خبرهاي غيررسمي نيز نشان مي دهد 
دولت براي اينكه بتواند مناب��ع ارزي واردات خودرو را 
تامين كند بندي را در آيين نامه واردات گنجانده است 
كه به برخي صادركنن��دگان اجازه مي ده��د در ازاي 
صادرات برخي محص��والت، اقدام ب��ه واردات خودرو 
كنند، اما با توجه به الزامات مربوط به رفع تعهدات ارزي 

صادركنندگان بانك مركزي با اين طرح مخالف است.

    فرش صادركنيد، خودرو بياوريد
در همين راس��تا، فرحناز رافع، ريي��س مركز ملي فرش 
دستباف ايران نيز روز يكشنبه در نشستي خبري اعالم كرد: 
براساس آيين نامه واردات خودرو هر صادركننده  فرشي كه 
۷۰ميليون دالر صادرات داشته باشد، مي تواند خودرو وارد 
كند. اما اينكه اجراي واردات خودرو در ازاي صادرات فرش با 
اعداد اعالمي ممكن خواهد بود يا خير، خود جاي سوال دارد.  
سيدرضي حاجي آقاميري عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
از فعاالن حوزه فرش و عضو اتاق تهران با بيان اين مطلب كه 

سابقه واردات كاال در ازاي صادرات فرش بسيار طوالني تر 
از امروز و ديروز است و اولين تجربه آن به سال هاي ابتدايي 
پيروزي انقالب اسالمي باز مي گردد، گفت: در آن دوره اعالم 
شد در ازاي صادرات فرش ايراني مي توان كاالهايي وارد كرد 
و همين موضوع باعث شد كه شركت هايي مانند ايران خودرو 
به اين عرصه وارد شوند.  او با بيان اينكه اجراي اين سياست 
آسيبي جدي به صنعت فرش ايران چه در داخل و چه در 
خارج از كشور وارد كرد، توضيح داد: با توجه به اينكه براي 
شركت ها واردات كاال س��ود قابل توجهي داشت، از اين رو 
حاضر بودند كه صادرات فرش را به هر قيمتي انجام دهند، 
به اين ترتيب ما با روندي مواجه شديم كه فرش ايراني را با 
قيمت پايين تر از نرخ منطقي در بازارهاي خارجي به فروش 
مي رساندند و اين موضوع به بازار فرش ايران آسيبي جدي 
وارد كرد. آقاميري در پاسخ به اين سوال كه آيا اساسا امكان 
اجراي طرح فعلي وجود دارد؟به »ايس��نا« گفته است: بر 
اساس اطالعات ارايه شده، اگر صادركننده اي ۷۰ ميليون 
دالر صادرات داشته باشد مي تواند در ازاي آن واردات خودرو 
داشته باشد. اين در حالي است كه امروز كل آمار صادرات 
فرش ايران عددي در همين حدود است، پس اينكه بگوييم 
فرد يا شركت صادراتي وجود دارد كه اين حجم از فرش را 
صادر مي كند، اساسا با واقعيت سازگار نيست. پس با اين 
قانون اين احتمال وجود دارد كه بار ديگر ش��ركت هايي از 
بيرون با هدف س��ودآوري از واردات خودرو، به حوزه فرش 
ورود كنند و بدون صادرات واقعي و طبيعي، اقدام به ايجاد 
آمارهاي الزم براي واردات خودرو بكنند. از سوي ديگر، بنا 
به گفته مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو 
تنها در صورتي مي توان شاهد ورود خودروهاي وارداتي 
در شهريور يا آذر ماه بود كه شركت ها يا واردكننده هايي 
پي��ش از تصويب و اعالم ايين نامه واردات، از ش��رايط و 
نحوه واردات خودرو مطلع بوده باشند كه اين به معناي 
تخصيص رانت به اين ش��ركت ها به نام رانت اطالعاتي 
است. با توجه به آنچه كه گفته شد، بسياري بر اين باورند 
كه گره كور واردات خودرو قرار نيس��ت باز شود و دولت 
تنها روي كاغذ ممنوعيت واردات خودرو را برداشته است. 
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عرضه 2 خودرو ايراني 
در نمايشگاه مسكو

وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به حركت رو به 
رشد روابط اقتصادي ايران و روسيه در يك سال گذشته 
گفت: در نمايشگاه روسيه دو مدل خودرو ايراني »تارا« 
و »شاهين« عرضه مي شود. به گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سيدرضا فاطمي امين كه با هدف شركت 
در نمايشگاه خودرو روس��يه و امضاي تفاهم نامه هاي 
اقتصادي با اين كشور به روسيه سفر كرده است، گفت: 
در سال هاي گذشته روابط ايران و روسيه رو به رشد بوده 
و در يك سال گذشته اين رش��د مشهود تر است و وارد 
فاز هاي جديد تري شده است. فاطمي امين با اشاره به 
آغاز در صادرات توربين هاي گازي و محصوالت فناورانه 
به روسيه، از احتمال امضاي تفاهم نامه هاي اقتصادي 
در روسيه خبر داد و گفت: در اين سفر چندين موضوع 
پيگيري خواهد شد، كه مهم ترين محور هاي آن، آغاز 
همكاري مشترك در حوزه صنايع كشتي سازي، صنعت 
هوايي و صنايع خودرويي اس��ت. وزير صنعت، معدن و 
تجارت همچنين به حضور 5۰ شركت ايراني براي در 
نمايشگاه بين المللي صنعت خودروي روسيه اشاره كرد 
و افزود: با برنامه ريزي هاي انجام ش��ده درماه هاي اخير 
تالش شد تا شركت هاي ايراني و روسي كه در اين حوزه 
فعال هستند، همكاري هاي مشتركي را آغاز كنند. وزير 
صمت به ثبات توليد در صنعت خودرو ايران اشاره كرد 
و گفت: با رفع مشكالت سال هاي قبل، توليد خودرو به 
ثبات الزم رسيده و در نمايشگاه روسيه نيز دو مدل خودرو 
ايراني »تارا« و »شاهين« عرضه مي شود. فاطمي امين 
افزود: ظرفيت هاي بسيار زيادي در زمينه همكاري هاي 
صنعتي بين دو كشور وجود دارد و در اين سفر چگونگي 
استفاده از اين ظرفيت ها بررسي خواهد شد. گفتني 
است نمايشگاه بين المللي خودرو، قطعات، لوازم يدكي 
و صنايع وابس��ته، موسوم به »اتوموبيليتي۲۰۲۲« از 
روز دوشنبه ۳۱ مرداد با حضور ايران و صد ها شركت 
بين المللي در مركز دايمي نمايشگاه هاي مسكو 
آغاز مي ش��ود و غرفه ايران با حضور وزير صنعت، 
معدن و تجارت و مقامات روسي افتتاح خواهد شد.

صادرات تخم مرغ متوقف شد
رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران 
گفت: ميزان صادرات تخم مرغ آنچنان جزئي اس��ت 
كه نمي توان نام صادرات بر آن نهاد و مي توان گفت كه 
صادرات عمال متوقف شده است. ناصر نبي پور رييس 
هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان تهران درباره 
آخرين وضعيت ص��ادرات تخم مرغ از كش��ور گفت: 
صادرات بس��يار جزئي به كشور افغانس��تان داريم كه 
ميزانش آنچنان محدود اس��ت به طوري كه نمي توان 
نام صادرات ب��ر آن نهاد و مي توان گف��ت كه صادرات 
عماًل متوقف شده است. وي دليل اين مساله را قيمت 
باالي تخم مرغ در داخل كشور دانست و افزود: قيمت 
هر كيلوگرم تخم مرغ تركيه اي در سليمانيه عراق ۳۲ 
هزار تومان و اين در حالي است كه در داخل ايران قيمت 
هر كيلوگرم تخم مرغ در همين حدود است. اين فعال 
بخش خصوصي اضافه كرد: دولت تركيه به هر كيلوگرم 
ص��ادرات ۱۸ درصد سوبس��يد مي دهد. وي ميانگين 
قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ درب مرغداري را رقمي بين 
۳۱ تا ۳۲ هزار تومان اعالم و اضافه كرد: توليد تخم مرغ 
بسيار زياد است و در عين حال مردم قدرت خريد اين 
كاال را ندارند. اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه 
توليدكنندگان در زيان شديد هستند، گفت: تنها اميد 
توليدكنندگان اين است كه هوا رو به خنكي برود و 
مصرف تخم مرغ در كشور افزايش يابد. به گفته وي، 
در حال حاضر قيمت تمام شده توليد هر كيلوگرم 

تخم مرغ رقمي بين ۴۴ تا ۴5 هزار تومان است.

آغاز همكاري هاي جديد براي 
توليد خودروي ايراني- روسي

رييس سازمان توس��عه تجارت مي گويد كه شرايط 
براي گس��ترش همكاري ميان ايران و روس��يه چه 
در زمينه توليد خودرو و چه در تامين قطعات فراهم 
شده اس��ت. به گزارش ايس��نا، عليرضا پيمان پاك 
امروز دوشنبه و در حاشيه مراسم افتتاحيه نمايشگاه 
اتومبيليتي روس��يه گفت: حوزه خ��ودرو، قطعات 
خودرو و زنجيره ارزش مرتبط با خودرو از محورهاي 
مهمي است كه زمينه ساز توسعه روابط اقتصادي و 
افزايش همكاري هاي تجاري دو كشور را گسترش 
مي شود. وي افزود: نمايشگاه اتومبيليتي مسكو، از 
نمايش��گاه هاي معتبر روسيه محسوب مي شود كه 
فرصت بس��يار خوبي را فراهم كرد تا ش��ركت هاي 
قطعه س��از و خودروساز ايران با حضور فعال و جدي 
در آن، بتوانند توانمندي ها و ظرفيت هاي فني خود 
را به نمايش بگذارند. رييس سازمان توسعه تجارت 
ايران با بيان اينكه از دو ماه گذشته، با همكاري بخش 
خصوصي و حمايت دولت، برنامه ريزي منس��جمي 
براي برگزاري اين نمايش��گاه و حض��ور موثر در آن 
انجام شده، يادآور شد: در اين نمايشگاه، شركت هاي 
ايراني سالني بيش از ۱۰۰۰ متر را به خود اختصاص 
دادند كه بزرگ ترين ميزان حضور ش��ركت ها و در 
اختيار گرفتن بيش��ترين فضاي نمايش��گاهي در 
طول تاريخ برگ��زاري نمايش��گاه هاي بين المللي، 
براي كشورمان اس��ت. پيمان پاك اضافه كرد: پيش 
از برگزاري نمايشگاه اتومبيليتي مسكو، نشست هاي 
مختلفي ميان مجموعه هاي متناظر خودروس��از با 
شركت هاي منتاظر قطعه ساز انجام شده و در جريان 
 B۲B  اين نمايشگاه نيز چندين نشست تخصصي و
ميان متخصصان ايراني و خارجي در حوزه هاي مرتبط 
با صنعت خودرو برگزار خواهد ش��د. وي همچنين 
افزود: مباحث مربوط به مسائل مالي و ساختارهاي 
حقوقي جهت همكاري هاي صنعتي و فناوري ميان 
دو كشور كه در ماه هاي اخير تعريف و هدف گذاري 
شده و در جريان برگزاري اين نمايشگاه قراردادهاي 
آن منعقد مي ش��ود، هم در نظر گرفته ش��ده است. 
رييس سازمان توس��عه تجارت ايران با بيان اينكه به 
نظر مي رسد نمايشگاه اتومبيليتي مسكو، شروع جدي 
براي همكاري هاي بزرگ ميان ايران و روسيه در حوزه 
توليد خودرو و مهم تر از آن حوزه هاي تامين و صادرات 
قطعات خودرو خواهد شد، گفت: پروژه هاي مشتركي 
هم ميان شركت هاي ايراني و روسيه اي در حوزه توليد 
خودرو و قطعات آن تعريف خواهد ش��د تا زمينه هاي 
الزم جهت ارتقاي صنعت خودرو در هر دو كش��ور را 
ايجاد كند. بر اس��اس گزارش سازمان توسعه تجارت، 
نمايشگاه اتومبيليتي روسيه از امروز دوشنبه ۳۱ مرداد 
تا سوم شهريورماه ۱۴۰۱ )برابر با ۲۲ تا ۲5 اوت ۲۰۲۲( 
 Expo( در محل نمايش��گاه هاي بين المللي مس��كو
Center( و با حضور حدود ۶۰۰ شركت از ۱۸ كشور 

و در ۳۰ هزار متر فضاي نمايشگاهي برگزار مي شود.

 سيستان و بلوچستان در اولويت 
اشتغال زايي بركت

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام تا پايان امسال ۹ 
هزار طرح اشتغال زايي را در استان سيستان و بلوچستان 
اجرا مي كند. معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد 
بركت با بيان اين مطلب افزود: با توجه به محروميت 
سيستان و بلوچستان بيش��ترين طرح هاي اشتغال 
اجتماع محور بنياد در مناطق محروم و روستايي اين 
استان به بهره برداري رس��يده و در دست اجرا است. 
مرتضي ني��ازي از اجراي ۹ هزار طرح اش��تغال زايي 
اجتماع محور در سيس��تان و بلوچس��تان خبر داد و 
گفت: ۸ ه��زار ميليارد ريال از منابع قرض الحس��نه 
بانك ها از محل جزو ۲ بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه 
س��ال ۱۴۰۱ براي اجراي طرح هاي اشتغال زايي در 
استان تخصيص يافته است. وي تصريح كرد: اجراي 
اين ۹ هزار طرح اش��تغال اجتماع محور، فرصت هاي 
كس��ب وكار را براي ۲۷ هزار نفر به ش��كل مستقيم و 
غيرمستقيم فراهم مي كند. نيازي ادامه داد: ۶۳ مجري 
و تسهيل گر بنياد بركت در مناطق محروم سيستان 
و بلوچس��تان مشغول خدمت رس��اني به متقاضيان 
اشتغال هستند. وي از فعاليت بنياد بركت در تمامي 
۲۲ شهرستان استان خبر داد و تاكيد كرد: همچنين 
يك هزار و ۱۱ روس��تاي سيستان و بلوچستان تحت 
پوشش اقدامات اشتغال زايي بنياد بركت قرار دارند. 
معاون توسعه اش��تغال اجتماع محور بنياد بركت با 
تاكيد بر توجه ويژه به بانوان اظهار داش��ت: ۶۲ درصد 
طرح هاي اشتغال زايي بنياد در سيستان و بلوچستان به 
بانوان كارآفرين اختصاص دارد. به گفته نيازي، بيشترين 
طرح هاي اشتغال زايي اجتماع محور در شهرهاي زابل، 
نيمروز، هيرمند و درگهان عملياتي ش��ده است. وي 
در تشريح اقدامات گذشته در سيستان و بلوچستان 
به منظور اشتغال زايي بيان كرد: تا پايان سال ۱۴۰۰ 
بيش از ۲۱ هزار طرح اشتغال اجتماع محور با ظرفيت 
۶۳ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم در مناطق محروم 
و روستايي استان به بهره برداري رسيده است. معاون 
توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت افزود: حجم 
كل سرمايه گذاري براي راه اندازي اين ۲۱ هزار طرح 
بالغ بر ۲۱ هزار ميليارد ريال است. نيازي يادآور شد: از 
اين تعداد، نزديك به ۲ هزار و 5۰۰ طرح براي اقشار ويژه 
و آسيب پذير اجتماعي از جمله زنان سرپرست خانوار، 
معلوالن، سوخت بران، زندانيان و خانواده هايشان به 
اجرا درآمده اس��ت. وي افزود: همچنين ۸۰۲ طرح 
بازگش��ت به روس��تا عملياتي ش��ده كه مهاجرت 
معكوس را از شهرها به روستاها به دنبال داشته است.  
معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت تاكيد 
كرد: با توجه به ظرفيت هاي منطقه اي و پتانسيل هاي 
بوم��ي، توليد پوش��اك و آبزي پ��روري در اولويت 
طرح هاي اشتغال در سيستان و بلوچستان قرار دارد.

مخالفجديورودخودروبهكشوركيست؟

واردات  خودرو  روي كاغذ!

متوليسازمانبورسخبرداد

اصالح دستورالعمل فعاليت بازارگرداني در بورس 
تعادل |

اعضاي كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران ميزبان 
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار بودند. »بازنگري 
دستورالعمل فعاليت بازارگرداني در بورس و تعريف نظام 
درآمدي ش��فاف براي اين بخش، ورود كاالهاي بيشتر 
به ب��ورس كاال، ايجاد زيرس��اخت هاي فن��ي الزم براي 
پياده سازي معامالت الگوريتمي در بازار سرمايه، برگزاري 
نشست هاي هم انديشي بين ناظران بازار و فعاالن به منظور 
رفع نظارت هاي سليقه اي و پايان دادن به دخالت دستوري 
در رون��د فعاليت بورس ها« از جمل��ه موضوعاتي بودند 
كه درب��اره بازارگرداني مورد توجه فعاالن اقتصادي قرار 
گرفت. در همين حال، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
از تشكيل كميته تخصصي براي بازنگري دستورالعمل 
فعاليت بازارگرداني در بورس خبر داد و از تالش براي ورود 

كاالهاي بيشتر به بورس كاال سخن گفت. 

    برنامه هاي رييس بورس چيست؟
كميسيون بازار پول وسرمايه اتاق ايران به دنبال تشكيل 
كميته تخصصي بورس و بررسي مس��ائل مربوط به اين 
حوزه با حضور مديران س��ازمان در نشست اخير ميزبان 
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بود. در 
اين جلسه موضوع بازارگر داني و بورس كاال مورد توجه و 
بررسي قرار گرفت و اعضاي كميسيون ضمن بيان مشكالت 
و ديدگاه هاي خود درباره اين دو موضوع، پيش��نهادهايي 
مطرح كردند. تمركز بر مسائل فرهنگي و ارايه اطالعات 
شفاف و دقيق درباره بورس كاال در سطح جامعه، تقويت 
بورس كاال كه توسعه بازار سرمايه در كشور را در پي دارد، 
تالش براي ورود كاالهاي بيش��تر به بورس كاال علي رغم 
مقاومت هاي بس��ياري كه وجود دارد و ق��درت دادن به 
آن در س��طح دنيا با توجه به ظرفيت هاي كشور در توليد 
انواع فل��زات و محصوالت پتروش��مي، تمركز بر هدايت 

درس��ت نقدينگي موجود به كمك بورس هاي كااليي، 
تشكيل گروه كارشناسي براي بررسي تجربه كشورهاي 
ديگر مانند اندون��زي كه بازار پالم جهان را در اختيار دارد، 
برنامه ريزي ب��راي ام��كان ورود دانش بنيان ها به بورس 
كاال و ايجاد ش��فافيت در اين حوزه، توسعه صندوق هاي 
كااليي در بازار سرمايه، استفاده از ظرفيت بورس كاال براي 
انواع محصوالت كش��اورزي و وضع يك قانون محكم در 
راستاي مقابله با قيمت گذاري دستوري و دخالت در روند 
فعاليت بورس ها مهم ترين مس��ائلي بودند كه در ارتباط 
با بورس كاال مطرح ش��دند. در اين نشس��ت بازنگري در 
دستورالعمل فعاليت بازارگردان ها و تعريف نظام درآمدي 
ش��فاف براي اين بخش، ايجاد زيرساخت هاي فني الزم 
براي پياده س��ازي معامالت الگوريتمي در بازار سرمايه و 
برگزاري نشست هاي هم انديشي بين ناظران بازار و فعاالن 
به منظور رفع نظارت هاي سليقه اي، موضوعاتي بودند كه 
درباره بازارگرداني مورد توجه فعاالن اقتصادي قرار گرفت.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر لزوم حضور 
در جلس��ات اتاق ايران براي آگاهي از مسائل و مشكالتي 
كه در بازار سرمايه وجود دارد، پيشنهاد داد: براي مقابله با 
مشكالت، الزم است نمايندگان اتاق ايران با بدنه بورس ها و 
كارشناسان حوزه ارتباط داشته باشند تا بعد از چكش كاري  
و مطالعه دقيق پيشنهادهاي موجود، جمع بندي نهايي براي 
تصميم گيري به سازمان بورس منتقل شود. هرچند به دنبال 
آن هستيم كه سازمان بورس را در بحث اجرا كمرنگ كرده و 
امور را به خود بورس ها بسپاريم. مجيد عشقي، درباره جايگاه 
بورس كاال در اقتصاد كشور نيز گفت: امروز باالي ۹۰ درصد 
محصوالت پتروشيمي و بخشي از انواع فلزات وارد بورس 
كاال شده است و در تالشيم در اين مسير حركت رو به جلو 
داشته باشيم هرچند مقاومت هاي بسيار بااليي وجود دارد. 
عشقي ضمن ارزشمند دانستن تجربه عرضه چند خودرو 
در بورس كاال، ايجاد شفافيت در بازار كااليي و منفعتي كه 
بازار سهام از ورود انواع كاالها به بورس كاال مي برد را بسيار 

مهم توصيف كرد. او همچنين استفاده از انبارها، قبض انبار 
و گواهي س��پرده را ضروري خواند و تمركز روي اين ابزار را 
مورد توجه قرار داد و گفت: با جديت دنبال تكميل زنجيره 
كاالها در بورس كاال هستيم. درباره زعفران تجربه بسيار 
خوبي داش��تيم و امروز كل زنجيره را پوش��ش مي دهيم. 
رييس س��ازمان بورس درباره قيمت گذاري دستوري نيز 
تصريح كرد: فراموش نكنيم كه خود صنايع هم توان تحمل 
جريان قيمت گذاري را ندارند و از يك جا به بعد شاهد به هم 
ريختن سيستم خواهند بود چون اين نظام دستوري، مانع 
سرمايه گذاري جديد مي شود و صنعت را متوقف مي كند. 
پس بايد قيمت ها منصفانه باش��د و ما هم به دنبال همين 
شرايط هس��تيم. قيمت ها در بورس كاال را با قيمت هاي 
واقع��ي دنبال مي كنيم و همه معامالت بر اس��اس رقابت 
واقعي انجام مي شود. عشقي خاطرنشان كرد: در پي عمق 
بخشيدن به بورس كاال هستيم و دغدغه اصلي در سازمان 
اين است كه معامالت در شفاف ترين حالت ممكن انجام 
شود. بنابراين پيشنهادهايي كه ارايه شد را بررسي خواهيم 
كرد. زيرساخت هاي فناوري اطالعات را هم مورد توجه قرار 
داديم و معتقديم مديريت سامانه هر بورس بايد به خود آن 
واگذار شود. او اصالح دستورالعمل فعاليت بازارگرداني در 
بورس را نيز الزم دانس��ت و درخواست كرد پيشنهادهاي 
موجود در اين ارتباط در چارچوب كميته كارشناسي مطرح 
و بررسي و پس از نهايي شدن به سازمان ارايه شود.  رييس 
سازمان بورس درباره فعاليت ناظران نيز گفت: آنچه امروز 
مورد انتقاد فعاالن بازار نسبت به ناظران است به دليل نبود 
ارتباط مستمر بين آنهاست. اگر جلسات مداوم بين اين دو 
گروه برگزار شود بخش زيادي از سوء تفاهم ها برطرف 
مي ش��ود. اين موضوع درباره معامالت الگوريتمي هم 
صدق مي كند. الزم است در جلسات با ناظران، سيستم 
فعاليت معامالت الگوريتمي هم مورد توجه باش��د تا 
آشنايي الزم بين فعاالن بازار با اين بخش نيز شكل بگيرد. 

رييسسازمانملياستاندارد
اعالمكرد

جديدترين وضعيت 
استانداردهاي ۸۵ گانه خودرو

رييس سازمان ملي استاندارد با بيان اينكه چند مورد 
از اس��تانداردهاي ۸5 گانه خودرو در س��ال هاي قبل 
تعليق شده بود، تاكيد كرد كه در حال حاضر اين موارد 
رفع تعليق شده و هر پلتفرم جديدي كه بخواهد وارد 
توليد شود، بايد همه استانداردها را پاس كند. مهدي 
اسالم پناه در گفت وگو با ايسنا، گفت: سياست سازمان 
ملي استاندارد اين است كه در تمام پلتفرم هايي كه در 
حال حاضر خودرو توليد مي شوند، استانداردهاي ۸5 
گانه بايد پاس شود. اين قانون است و قانون در شرايطي 
تغيي��ر مي كند كه قانونگذار چيز ديگري به س��ازمان 
تكليف كند. وي با بيان اينكه چند مورد از اين استانداردها 
در سال هاي قبل تعليق شده بود، تاكيد كرد كه در حال 
حاضر اين موارد رفع تعليق شده و هر پلتفرم جديدي 
كه بخواهد وارد توليد شود، بايد همه استانداردها را پاس 
كند. اسفند سال ۱۳۹5 سازمان ملي استاندارد ايران 
از افزايش تعداد اس��تانداردهاي خودرويي از 55 به ۸5 
مورد خبر داد و مقرر شد كه تا دي ماه سال ۱۳۹۷، تعداد 
استانداردهاي اجباري خودروهاي سواري به ۸5 مورد 
افزايش يابد. اما فروردين ۱۴۰۰ شريعتي، رييس وقت 
سازمان ملي استاندارد، از تعليق ۹ مورد استانداردهاي 
۸5 گانه به دليل مشكالت ناشي از تحريم ها خبر داد. 
گفتني است كه در پي تصادف زنجيره اي 5٠ خودرو در 
محور بهبهان، اسالم پناه دي ماه سال گذشته گفته بود 
كه استاندارد، كف كيفيت است و همه كيفيت نيست، 
اما همان هم رعايت نمي شود و خودروسازان به بهانه ها و 
در برهه هاي مختلف، مثال به بهانه تحريم ها، از رعايت آنها 
سر باز مي زنند. تاكنون توليد خودروهاي پرايد، تيبا، 
ساينا، پژو glx ۴۰5 و slx و سمند به دليل ناتواني 
در رعايت استانداردهاي ۸5 گانه و همچنين نبود 
امكان ارتقاي كيفيت آنها متوقف ش��ده اند. البته 
باز هم بايد منتظر ماند و ديد كه آيا خودروسازان 
اين اس��تانداردها را به طور كامل رعايت خواهند 

كرد يا به بهانه هاي مختلف از آن سرباز مي زنند.
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خبرروز

واكنش پليس به ليست جريمه هاي  بدحجابي؛ مورد تاييد نيست
مركز اطالع رساني فراجا به خبر منتشرشده در برخي رسانه ها درباره ليست جريمه هاي بدحجابي واكنش نشان داد.مركز اطالع رساني 
فراجا درباره ليست منتشر ش��ده از نرخ جريمه بدحجابي در برخي از رسانه ها اعالم كرد: چنين ليستي وجود نداشته و مورد تاييد 
فراجا نيست، بحث هايي در اين خصوص مطرح شده اما ارتباطي به رقم جريمه نداشته و هنوز هيچ موضوع جديدي به ما ابالغ نشده 
است. گفتني است كه روز گذشته ليست قيمتي از جريمه هاي بدحجابي در برخي رسانه ها و فضاي مجازي منتشر شد. بر اساس اين 
ليس��ت، افتادن شال از روي سر 300 هزار تومان، آرايش غليظ 80 هزار تومان، مانتو كوتاه 150 هزار تومان، مانتو جلو باز 100 هزار 
تومان و افراد بدون مانتو 500 هزار تومان جريمه خواهند شد. اين ليست از سوي ستاد امر به معروف و نهي از منكر منتشر شده است. 

ادامهازصفحهاول

 نوزادي ديگر 
در كنار سطل زباله

 اخبار ببنديم، مس��ووالن باي��د در اين زمينه 
كاري انجام دهند، نمي ش��ود آينده فرزندان 
اين مملكت را براي اجراي يك طرح كه از هر 
لحاظ مي تواند مورد بررسي هاي كارشناسي 
ق��رار بگيرد و در مرحله بعد اجرايي ش��ود، به 
خطر بياندازيم. هر گونه كوتاهي در اين زمينه 
به معضلي بزرگ مبدل خواهد ش��د، اگر قرار 
باش��د افزايش جمعيت به اين شكل در كشور 
صورت بگيرد هزينه هاي بي شماري براي ما به 
جا مي گذارد. اينكه روزانه 500 نوزاد در تهران 
سر راه گذاشته مي شوند رقمي است كه نبايد 
بي توجه به آن عمل كنيم. اين عدد در برخي 
شهرهاي ديگر بيشتر يا كمتر تكرار مي شود. از 
سوي ديگر پروسه دريافت سرپرستي كودكان 
به قدري دش��وار و طوالني است كه هر كدام 
از اي��ن نوزادان س��ال هاي اول زندگي خود را 
بايد ش��يرخوارگاه ها و ديگر مراكز نگهداري 
بگذرانند كه تاثير بسياري بدي در روحيه آنها 
خواهد گذاش��ت. بارها و بارها كارشناسان به 
اين نكته اش��اره كرده اند كه افزايش جمعيت 
تنها با فراهم آوردن زيرس��اخت هاي مناسب 
در كشور امكان پذير اس��ت و اين نكته اي كه 
هيچ كدام از مس��ووالن يا به آن باور ندارند يا 
نمي خواهند باور داشته باشند، چرا كه اصرار 
بر ب��ارداري بدون در نظ��ر گرفتن كمبودها و 

مشكالت تنها همين پيام را مي رساند.

خبر

 افزايش۳۸ درصدي 
 حقوق  شامل كدام 
بازنشستگان مي شود؟

حميد حاج اسماعيلي، كارشناس حوزه كار با 
بيان اينكه افزايش 38 درصدي حقوق شامل 
حال تم��ام بازنشس��تگان تامي��ن اجتماعي 
مي شود، گفت: از شهريور ماه مصوبه افزايش 
38 درصدي براي همه بازنشس��تگان س��اير 
سطوح الزم االجراست و مابه التفاوت آن از اول 

فروردين ماه واريز خواهد شد.
وي در خصوص آن دسته از بازنشستگاني كه 
حقوق و مستمري خود را بر اساس افزايش10 
درص��د به اضاف��ه ۶50 هزار توم��ان دريافت 
كردند نيز گفت: اين دس��ته از بازنشس��تگان 
مابه التف��اوت افزايش38 درص��دي به اضافه 
515 هزار تومان را براي ماه هاي قبل و از اول 
فروردين دريافت خواهند كرد و از اول شهريور 
ماه هم احكام حقوق آنها بر اساس 38 درصد 

به اضافه 515 هزار تومان صادر خواهد شد.

رويداد

تمامجرايمپزشكيغيرعمدهستند

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي با اشاره به افزايشي 
بودن ميزان شكايت از پزشكان، چگونگي ثبت مراحل 
شكايت از افراد متخلف جامعه پزشكي را تشريح كرد. 
محمدرضا خردمند گفت: افرادي كه به داليلي به دنبال 
مطالبه ديه خسارت بدني هستند، الزم است شكايت 
خود را در دستگاه قضايي مطرح كنند. براي كارشناسي 
اين پرونده هم دس��تگاه قضايي مي تواند نظر پزشكي 
قانوني يا سازمان نظام پزشكي را اخذ كند و در نهايت اگر 
صدمه بدني حاصل شده باشد، حدود قصور آن توسط 
پزشكي قانوني يا سازمان نظام پزشكي مشخص مي شود. 
سازمان پزشكي قانوني هم ديه آن را مشخص كرده و در 
شوراي حل اختالف يا دادگاه  هم رأي را صادر مي كند و 
احدي از نظام پزشكي كه رأي عليه او صادر شده محكوم 
به پرداخت ديه يا ارش يا هر دو خواهد ش��د. خردمند 
افزود: گاهي هم ممكن است يك فرد، يك پزشك را به 
لحاظ صنفي و حرفه اي مورد تعقيب قرار دهد و هدف 
ديه و ارش هدف نباش��د. در اين رابطه يك شكايت 
انتظامي در دادسراي انتظامي سازمان نظام پزشكي 
طرح خواهد شد و در آنجا مساله كارشناسي خواهد 
شد و در آنجا منجر به صدور كيفرخواست خواهد شد و 
در هيات بدوي و عالي رأي الزم صادر خواهد شد و نوع 
محكوميت از نوع انتظامي خواهد بود و اين محكوميت 
از توبيخ شفاهي و توبيخ كتبي تا محروميت از طبابت 

به صورت موقت تا دايم خواهد بود. 

   بازگشت اضافه دريافت برخي پزشكان
 از سوي تعزيرات

او يادآور ش��د: گاهي اف��راد از اضاف��ه دريافت برخي از 
پزشكان شكايت دارند. در اين رابطه هم به لحاظ انتظامي 
در سازمان نظام پزشكي مي توانند اين موضوع را پيگيري 
كنند و اگر بخواهند مبلغ آنها بازگردد شكايت خود را در 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و شبكه بهداشت 
مربوطه مي توانند پيگيري كنند يا اينكه به س��ازمان 
تعزيرات مراجعه كنند. س��ازمان تعزيرات مش��خص 
خواهد كرد كه آيا اضافه دريافتي رخ داده است يا خير؟ 
در صورتي كه اضافه دريافتي وجود داشته باشد رأي 
تعزيرات بر اين است كه اين مبلغ عودت داده شود و 
تا چند برابر اين مبلغ نيز فردي كه اضافه دريافت كرده 
است به نفع صندوق دولت جريمه مي شود. همچنين 
ميزان ش��كاياتي كه مربوط ب��ه دريافت ديه و ارش 
است، تقريبا دوبرابر ساير شكايت هايي هستند كه در 

سازمان نظام پزشكي رسيدگي مي شوند.

   دستورالعمل فعاليت هاي پزشكي
 در فضاي مجازي تدوين مي شود

معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي در ادامه با اشاره 
به فعاليت هاي پزش��كي در فضاي مج��ازي نيز گفت: 
اينگون��ه فعاليت ها در ح��وزه معاونت فن��ي و نظارت 
سازمان نظام پزشكي در حال بررسي هستند و قرار است 
دستورالعمل هاي معاينه پزشكي يا مصاحبه روانپزشكي 
در فضاي مجازي و پروتكل هاي آن تدوين واين موضوع 
مورد ساماندهي قرار بگيرد. او بيان كرد: فضاي مجازي 
در همه حوزه ها رش��د داشته است و حوزه پزشكي نيز 
مشمول اين قاعده شده است. با اين حال هنوز شكايتي 
از يك پزشك به دليل توصيه به درمان در فضاي مجازي 
كه منجر به صدمه بدني ش��ده باشد نه براي اخذ ديه و 
نه براي برخورد صنفي مشاهده نشده است. با اين حال 
ما به شكايات متعددي رسيدگي مي كنيم كه به دليل 
تبليغات در فضاي مجازي در برخي نهادهاي ناظر ثبت 
شده و به س��ازمان نظام پزشكي منعكس مي شود. اگر 
فرد عضو نظام پزش��كي بوده و ب��دون مجوزهاي الزم 
اين كار را كرده باش��د در دادس��راي انتظامي سازمان 

به آن رس��يدگي خواهد ش��د و رأي الزم صادر خواهد 
شد. خردمند تصريح كرد: اگر افراد عضو سازمان نظام 
پزشكي نباشند، اما به دخالت در امور درماني بپردازند 
اين در صالحيت دادسراي جرايم پزشكي است كه به 
اين موضوع رسيدگي كنند و مجازات الزم را اعمال كند. 
براي چگونگي تبليغات در فضاي مجازي و غيرمجازي 
در شيوه هاي مختلف آيين نامه هاي خاصي وجود دارد.

   جرايم پزشكي غيرعمد هستند
معاون انتظامي س��ازمان نظام پزشكي در ادامه با بيان 
اينكه تم��ام اقدامات و جرايمي كه در حوزه پزش��كي 
صورت بگيرد تمام غيرعمد محسوب مي شود و افزايش 
تعداد يا فزوني شكايت در گروه هاي خاصي الزاما به اين 
معنا نيست كه آنها تخصص يا تبحر الزم را ندارند. بلكه 
اين نوع اقدامات با توجه به ريسك باال احتمال خطا در 
آن نيز وجود دارد. بر همين اساس عمدتا خطاي پزشكي 
در جاهايي رخ مي دهد كه دستكاري بيشتري بر روي 
بدن بيمار صورت مي گيرد. بر همين اساس بيشترين 
شكايت ها در ميان دندانپزش��كان، پزشكان عمومي، 
متخصصين زنان و جراحان ارتوپدي است. علت اينكه 
در اين گروه ها ش��كايات بيشتر بوده، اين است كه آمار 
مراجعه و خدمات بيشتر اس��ت. او بيان كرد: دخالت 
افراد غيرمتخصص در امور درماني با توجه به اينكه 
عضو نظام پزشكي نيستند به ما ارجاع نمي شود با اين 
حال آمار آن در حال افزايش است و بايد افراد را آگاه 
كرد تا به اين مراكز مراجعه نكنند. از سوي ديگر جامعه 
پزشكي هم بايد خدمات خود را بهتر و در دسترس تر 
ارايه دهند. او همچني��ن در رابطه با موارد لغو پروانه 
پزشكي در س��ال گذش��ته نيز گفت: محروميت از 
طبابت ها هيچكدام قطعي نشده چون نهايتا در دادگاه 
تجديدنظر دادگستري قابل تجديدنظر خواهي است. 

گليماندگار|
 روزي نيس��ت كه خبر بي آبي و كم آبي از 
گوشه و كنار كشور به گوش نرسد، اما مساله 
فقط ورشكس��تگي آبي كه كم كم به ما نزديك مي شود 
نيست، مساله خشك شدن و از بين رفتن تاالب هايي است 
كه مي توانند هر روزه ردي از غبار را در فضا منتشر كنند و 
شهرهاي اطرافشان را به محلي غير قابل سكونت تبديل 
كنند. توفان هاي شن و ريز گردهايي كه سال هاست برخي 
از شهرها را با مشكالت زيادي مواجه كرده اند، حاال كم كم 
دارند گسترش پيدا مي كنند. اين وضعيت نه تنها براي 
سالمت انسان ها خطرناك است كه از نظر اقتصادي هم 
مي تواند تاثيرات مخربي از خود به جاي گذاشته و كشور 
را با هزينه هاي بااليي مواجه كند. وقتي برخي شهرها از 
روي اجبار خالي از سكنه شوند، وقتي برخي مشاغل به 
دليل همين ريزگردها و توفان هاي ش��ن و نمك از بين 
بروند، وقتي مردم از خانه و كاشانه خود آواره شوند، تمام 
اين اتفاقات تبعات اقتصادي بسياري را به دنبال خواهد 
داشت. مس��اله اي كه گويا مسووالن همچنان نسبت به 
آن بي توجه بوده و هنوز راه حل مناسبي براي رفع آن پيدا 
نكرده اند. ما حتي در زمينه ديپلماسي آب هم به خوبي 
عمل نكرده ايم. ما نتوانسته ايم براي دريافت حق آبه 
كشور قدم هاي مثبتي برداريم و در اين بين همسايگان 
هم از اين تعلل ها نهايت استفاده را برده و نه تنها حق آبه 
ايران را نداده اند كه با سد سازي هاي متعدد مانع از ورود 
آب به ايران شده اند، در شرق افغانستان و در غرب هم 
تركيه از جمله كشورهايي هستند كه به تعهدات خود 
در زمينه حق آبه ايران پايبند نبوده اند و اين مساله هم 

دليلي جز بي تدبيري مسووالن نداشته است. 

   آسيب رساندن به طبيعت
 گران تمام مي شود

مهتا پورحسيني، كارش��ناس محيط زيست در اين باره 
به »تعادل« مي گويد: خشك شدن تاالب ها تحت تاثير 
عوامل مختلفي ازجمله كمبود بارش، سوء مديريت منابع 
آبي، دخالت انساني و... قرار دارد اما نكته مهم اين است كه 

آسيب رساندن به طبيعت براي انسان ارزان تمام نخواهد 
شد و خشك شدن اين تاالب ها تبعات گسترده اي خواهد 
داشت. خشكسالي و سوءمديريت منابع آبي ديگر به هيچ 
تاالبي رحم نمي كند. حال بسياري از تاالب ها كه يكي از 
منابع طبيعي و سرمايه هاي محيط زيستي ايران هستند 
خوب نيس��ت و مردمي كه در اط��راف تاالب ها زندگي، 
كش��اورزي يا دامداري دارند هم تحت تأثير اين خشك 
ش��دن روزگاري س��خت را تجربه خواهند كرد. كمبود 
بارش يكي از پارامترهاي اثرگذار بر خشكي رودخانه ها و 
تاالب ها است اما بررسي ها نشان مي دهد در دهه هاي اخير 
مديريت منابع آب نيز جامع و به هم پيوسته نبوده است. 
احياي تاالب ها نيازمند مطالبه و مشاركت تمام ذي نفعان 
و همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و دستگاه هاي 
مربوط��ه اس��ت.  او مي افزايد: كاه��ش آب ورودي به 
تاالب ها و عدم اختصاص حق آبه مناسب هر تاالبي، 
باعث خش��ك ش��دن تاالب و از بين رفتن آن تاالب 
مي شود. اين اتفاق زماني كه تاالب ها در مناطق گرم 
و خشك و كم بارش كره زمين واقع شده باشند، باعث 
افزايش غلظت احتمالي نم��ك و حتي آالينده هاي 
شيميايي مي شود. اين چالش زماني كه ميزان كميت 
آب ورودي ب��ه تاالب به هر دليلي كم  ش��ود به علت 
تبخير باال، عمال باعث كاهش شديد كيفيت آب شده 
و منجر به نابودي زيست بوم تاالب مي شود. اين نكته 
را بايد در نظر بگيريم كه قسمت اعظم تغذيه تاالب ها، 
به خاطر بارش مس��تقيم باران روي سطح تاالب ها 
نيست بلكه از ميزان آب ورودي به تاالب بوده است و 
مهم ترين موضوع در خصوص تأمين حق آبه هر تاالبي 
است. متأسفانه در برخي كشورها به دليل عدم دانش 
كافي يا اقدامات پوپوليستي در خصوص ايجاد اشتغال 
براي مردم نواحي باالدست تاالب ها، از واژه غلط  انداز 
و ابهام آميز»آب مازاد« استفاده كرده و براي توجيه 
عدم تأمين حق آبه آن تاالب يا درياچه سوءاستفاده 
مي كنند. همين روش هاي غير كارشناس��ي باعث 
شده كه امروز بسياري از تاالب هاي كشور يا خشك 

شوند يا در معرض خشك شدن قرار بگيرند.

   ميزان حق آب را طبيعت تعيين مي كند
نيما زراندوز، كارشناس منابع آب نيز درباره ميزان حق آبه 
تعيين شده براي تاالب ها به »تعادل« مي گويد: متاسفانه 
ما فكر مي كنيم كه مي توانيم در جلسات بنشينيم و ميزان 
حق آبه هر تاالب را مشخص كنيم در حالي كه تعيين آن 
بر عهده ما نيست، طبيعت اين ميزان را تعيين مي كند و 
البته كه هر سال با توجه به ميزان بارش ها اين ميزان متغير 
است. او مي افزايد: ما االن به وضعيت هشدار رسيده ايم، 
در واقع از هشدار هم گذشته و به وضعيت خطر در اين باره 
رسيده ايم، چرا كه اگر اقدامي جدي در خصوص خصوص 
حق آبه تاالب ه��ا و درياچه ها صورت نگيرد، خش��كي 
تاالب ها و درياچه ه��ا مي تواند به كانوني براي ايجاد ريز 
گرد، توفان نمك، آلودگي شيميايي مناطق اطراف، از بين 
رفتن امرارمعاش خانواده هاي ارتزاق كننده از آن مناطق و 
حتي نابودي زيست بوم تاالب ها شود. اين مسائل شوخي 
بردار نيست، ورشكس��تگي آبي منجر به ورشكستگي 
اقتصادي و اجتماعي در جامعه مي شود، وقتي ساكنان 
شهرهاي بزرگي كه در كنار تاالب ها قرار دارند مجبور به 
ترك خانه و كاشانه خود بش��وند، هرج و مرج بزرگي در 

ديگر شهرهاي كشور اتفاق خواهد افتاد. 

   قطعي آب در همدان و شهركرد و اروميه 
هشدار است

اين كارشناس آب در بخش ديگري از سخنانش با اشاره 
به قطعي آب طي روزهاي گذشته در شهرهاي اروميه، 
همدان و ش��هركرد اظهار مي دارد: اي��ن بي آبي ها زنگ 
هشدار بلندي است كه بايد به آن توجه كرد. مشكل آب 
وقتي افزايش پيدا كند نمي توانيم به راحتي آن را حل و 
فصل كنيم، تشنگي مساله اي نيست كه انسان ها بتوانند 
با آن كنار بيايند. در صورت ادامه اين شرايط ما به سوي 
نابودي جغرافياي خود پيش مي رويم، مساله كمبود آب، 
خشك شدن تاالب ها و رودخانه ها بالياي طبيعي ديگري 
را همه به دنبال خواهد داش��ت همانطور كه طي چند 
سال گذشته ما بارها و بارها شاهد سيل هايي بوده ايم كه 
خسارات مالي و جاني فراواني را به مردم وارد كرده است.

   شرايط خطرناك و شكننده 
تاالب هاي كشور 

از سوي ديگر معاون محيط زيست دريايي و تاالب هاي 
سازمان حفاظت محيط زيست گفت: وضعيت تاالب ها 
در شرايط حساس، خطرناك و شكننده اي است. براي 
كاهش آلودگي سواحل و درياها نيز نياز به همكاري 
كش��ورهاي درياي خزر حاشيه خزر، خليج فارس و 
درياي عمان است. مجتبي ذوالجودي افزود: در پي 
دو سال خشكسالي مداوم و كمبود بارش ها در كشور 
در تمامي زمينه ها به ويژه محيط زيست مشكالتي 
داريم. در محيط هاي حساس آبي اين آسيب بيشتر 
خود را نش��ان داده و آثار اجتماعي بيشتري داشته 
است. وضعيت تاالب ها در شرايط حساس، خطرناك 
و شكننده اي اس��ت. براي كاهش آلودگي سواحل 
و درياها نياز به همكاري كش��ورهاي درياي خزر 

حاشيه خزر، خليج فارس و درياي عمان است.

   نگراني از سياست آبي همسايه ها
ذوالجودي خاطرنشان كرد: خشكسالي در سال هاي 
اخير و سياس��ت هاي آبي برخي كشورهاي همسايه 
مانند تركيه در شمال غرب، افغانستان در جنوب شرق 
افغانس��تان و به طور كلي كشورهاي دريايي شمال و 
جنوب نگراني را بيشتر كرده است. در سواحل جنوب 

مانند خليج فارس برخي اقدام��ات موجب آلودگي 
نفتي ناش��ي از خطوط انتقال، نفتكش ها، فاضالب و 
آب توازن شده اس��ت. ذوالجودي درباره كنوانسيون 
تهران در شمال كش��ور گفت: سال 85 موافقت نامه 
حقوقي بين پنج كش��ور درياي خزر تصويب شد. به 
عنوان نمونه براي استقرار دبيرخانه در اجالس آخر و 
پنجم آن تصويب شد كه دبيرخانه به صورت گردشي 
بين كشورها باش��د. او تاكيد كرد: اين كنوانسيون و 
پروتكل هايش بين پنج كش��ور حاشيه خزر به مدت 
هفت سال مسكوت مانده بود اما با همكاري وزارت امور 
خارجه و سازمان حفاظت محيط زيست از حالت ركود 
خارج ش��د و بزودي همكاري هايي صورت مي گيرد. 
ذوالجودي ادامه داد: براس��اس برنام��ه عمران ملل 
متحد در برنامه منطقه اي خزر اين موارد پذيرفته شد 
اما پس از امضا مواردي مانند استقرار دبيرخانه مورد 
مناقشه شد. اين برنامه در اين هفت سال بايد در باكو 
آذربايجان تشكيل مي شد اما اين اتفاق نيفتاد. در دولت 
جديد توانس��تيم با ابتكار عمل و ارتباط با دبيرخانه، 
باكو را براي اي��ن برنامه ها ترغيب كني��م. ۲۷ تا ۲۹ 
مهرماه پس از هفت سال نشست ششم در سطح وزرا 
با حضور دكتر سالجقه برگزارمي شود كه با توجه به 
موفقيت سازمان محيط زيست در موضوع گرد و غبار 

و ديپلماسي كه داريم اميدواريم به موفقيت برسيم.

   تقويت ديپلماسي محيط زيستي 
او افزود: برنامه هاي ديپلماس��ي كشور تقويت شده و 
محيط زيس��ت با دنبال كردن اين ديپلماسي ها گردو 
غبار منطقه را به خوبي كنترل كرده است. معاون محيط 
زيس��ت دريايي و تاالب هاي سازمان حفاظت محيط 
زيست درباره وضعيت تاالب ها در هر كشوري توضيح 
داد: اگر در هر كشوري وضعيت تاالب ها بحراني نشده 
باشد يعني مديريت منابع آب خوبي داشته اند. منشأ 
گرد و غبار شدن تاالب ها ناش��ي از مديريت نادرست 
است و بايد اقدامات اساسي صورت بگيرد. خشكسالي 

نبايد تاالب ها را به اين وضعيت دچار كند.

   6  هزار ميليارد تومان خسارت سيل اخير
درست اس��ت كه رقم ۶ هزار ميليارد تومان برآورد سيل 
اخير در كشور در مقابل اختالس ۹۲ هزار ميليارد توماني 
فوالد مباركه بسيار ناچيز به نظر مي رسد، اما در اين سيل ها 
خانواده هاي بي ش��ماري عزيزانش��ان را از دست دادند، 
بسياري از آنها خانه و كاشانه شان را از دست دادند، كسب و 
كارشان از بين رفت و زمين هاي كشاورزي شان نابود شد، 
پس وقتي بخواهيم به ضرر و زيان هايي كه به مردم وارد 
شده نگاه كنيم مي بينيم كه هر يك ميليون تومان اين پول 
با سختي و مشقت به دست آمده و در يك روز از بين رفته 

است و باز اين مردم هستند كه بايد از صفر شروع كنند.

خشكشدنتاالبهانتيجهديپلماسيضعيفآبدركشوراست

ازمرحلههشداربهخطررسيدهايم

گزارش

6هزارميلياردتومانخسارتسيلاخيردركشور

سالتحصيليجديدحضورياست
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش 
و پ��رورش گف��ت: مهر امس��ال اولين 
بازگش��ايي م��دارس در دولت جديد 
است، قرار ش��د پروژه مهر به استان ها 
و مناطق س��پرده ش��ود و يك نظارت 
ستادي داشته باشيم. مهدي كاظمي 
اظهار كرد: كميسيون عدالت آموزشي 
دو موضوع دارد، يكي عدالت آموزشي 

است و موضوع بعدي طرح ملي بازگشايي مدارس 
اس��ت. پروژه مهر، ب��ا هدف بهينه س��ازي نيروي 
انساني، احصاي دقيق آسيب هاي موجود، جبران 
كمبودهاي ايجاد ش��ده ناشي از كرونا و … شكل 
گرفته است. او ادامه داد: همه تالش ها بر اين است 
كه مهر متفاوتي در دوران پساكرونا شروع كنيم، بعد 
از ۲5 ماه آموزش غيرحضوري مدارس باز مي شوند. 
اين آم��وزش غيرحضوري نكات مثب��ت و منفي 

داشت. كاظمي اضافه كرد: مهر امسال 
اولين بازگش��ايي م��دارس در دولت 
سيزدهم و مقرر شده است، پروژه مهر 
به استان ها و مناطق سپرده شود و يك 
نظارت ستادي داش��ته باشيم. معاون 
آموزش متوسطه افزود: آموزش قبل 
از دوران كرونا با بعد از كرونا متفاوت 
اس��ت، بايد از بستر فناوري اطالعات 
 و توليد محت��واي الكترونيك اس��تفاده كنيم تا 
خانواده ها در آموزش كودكانش��ان مانند دوران 
كرونا اثرگذاري داشته باشند. او با اشاره به اينكه 
براي پ��روژه مهر كارگروه هايي راه اندازي ش��ده 
است، گفت: در پروژه مهر تمام ادارات آموزش و 
پرورش درگير مي ش��وند و ساير دستگاه ها نيز با 
آموزش و پرورش مشاركت خواهند كرد و اثرات 

آن تا پايان سال تحصيلي باقي خواهد ماند. 

تستكودكقميمشكوكبهآبلهميمونيمنفيشد
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي 
قم از منفي ش��دن تس��ت كودك قمي 
مش��كوك به آبل��ه ميموني خب��ر داد. 
سيامك محبي اضافه كرد: تست از اين 
كودك گرفته و به تهران ارس��ال ش��د 
كه جواب تس��ت منفي بود و آن كودك 
مبتال به آبله ميمون��ي نبود.اوبيان كرد: 
تاكنون هيچ م��ورد ابتال به آبله ميموني 

در قم نداش��ته ايم و به منظور وجود احتمالي اين نوع 
ويروس، كيت هاي تش��خيصي نيز وارد استان شده 
است. در حال حاضر پنج مركز منتخب كرونا شامل 

مركز فرقان��ي در نيروگاه، امام حس��ن 
عسگري در ش��هرك امام حسن، شهدا 
در خيابان انقالب و پرديس در پرديسان 
در س��اعات اداري و مرك��ز امام خميني 
واقع در بلوار كريمي از س��اعت 8 صبح 
تا 8 شب )روزهاي تعطيل تا ساعت1۴( 
آماده پذيرش افراد داراي عالئم مشكوك 
به كرونا و آبله ميموني هستند. از عالئم 
آبله ميموني مي توان به مواردي از جمله تب، سردرد، 
دردهاي عضالني، كمردرد، تورم و بزرگي غدد لنفاوي، 

لرز، خستگي، خارش و بثورات جلدي اشاره كرد.

كشفيكتنو۴۰۰كيلوموادمخدردردرگيريمسلحانه
فرمانده مرزباني انتظامي كشور از كشف 
يك ت��ن و ۴00 كيلوگ��رم موادمخدر 
توس��ط مرزداران اس��تان سيستان و 
بلوچس��تان در مرزهاي شهرس��تان 
سراوان خبر داد. س��ردار »احمدعلي 
گودرزي« در تش��ريح اين خبر، گفت: 
در راس��تاي كنترل و مراقبت از مرزها 
و برخ��ورد قاطع با هرگون��ه تجاوز به 

حريم ايران اسالمي، مرزداران هنگ مرزي سراوان 
با اش��راف اطالعاتي و رصد تح��ركات در مناطق 
مرزي، به سرنخ هايي از قصد عناصر متجاوز مسلح و 
قاچاقچيان موادمخدر براي ورود به خاك كشور در 
منطقه مرزي اسفندك دست يافتند و با برنامه ريزي 
دقيق عملياتي، تشديد اقدامات كنترلي در دستور 
كار قرار گرفت. او در ادام��ه افزود: با انجام اقدامات 
گسترده اطالعاتي مس��يرهاي تردد قاچاقچيان 
مش��خص گرديد و مرزداران هنگ مرزي سراوان 

در قالب چند تيم پوششي و عملياتي 
با اجراي كمين هدفمند و اجراي طرح 
مه��ار، منطقه مورد نظ��ر را در كنترل 
خود قرار دادند و با پشتيباني اطالعاتي 
و هداي��ت عملياتي مرزباني اس��تان 
سيستان و بلوچس��تان موفق شدند، 
محمول��ه موادمخدر را كش��ف كنند. 
فرمانده��ي مرزباني انتظامي كش��ور 
تصريح كرد: قاچاقچيان كه قصد داشتند موادمخدر 
را به وس��يله دو دس��تگاه خودرو وارد كشور كنند 
به محض مش��اهده مرزداران، اقدام به تيراندازي 
به س��مت آنان كرده كه ماموران ني��ز بالفاصله با 
اتخاذ موضع و تاكتيك عملياتي مناسب مقابله به 
مثل كرده كه به علت حج��م زياد آتش مرزداران، 
قاچاقچيان تاب مقابله نداش��ته، عرصه را بر خود 
تنگ ديده و با رها كردن خودرو و برجا گذاش��تن 

محموله موادمخدر از محل متواري شدند. 

رويخطخبر
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