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يادداشت- 1

 وعده 
4ميليون مسكن  روي هوا!

زماني كه وزير مرحوم سابق 
وزارت راه و شهرس��ازي در 
ابت��داي زعام��ت ب��ر راس 
وزارت راه و شهرس��ازي 
اع��ام ك��رد كه هر س��ال 
1ميلي��ون مس��كن و طي 
4س��ال، 4ميليون مس��كن 
قرار اس��ت، س��اخته شود، 
بس��ياري از تحليلگران اع��ام كردن��د، اين وعده 
متناس��ب با ش��رايط و ظرفيت هاي كشور نيست. 
اما مانند بس��ياري از هش��دارهاي ديگر، اين تذكار 
كارشناسان نيز با بي اعتنايي مسووالن دولتي مواجه 
شد و مدام بر اين وعده پافشاري كردند. نهايتا زمان 
عمل به وعده ها از راه رس��يد و بيش از 1سال از عمر 
دولت گذش��ت، اما خبري از ساخت وساز ميليوني 
مسكن نبود. وزير قبلي، اس��تعفا داد و جاي خود را 
به چهره ديگري داد. وزير تازه راه و شهرس��ازي، اما 
در مجلس، واقع گرايانه تر با موضوع مسكن برخورد 
كرد. او اعام كرد كه اجراي يك چنين پروژه اي در 
1سال نيازمند، حداقل 2برابر بودجه ساالنه كشور 
)2800ه��زار ميلي��ارد تومان( اس��ت. او خطاب به 
نماين��دگان گفت، اين پول را بدهي��د تا اين ميزان 
مسكن ساخته شود! اما بايد ديد چرا اين پروژه امكان 

عملياتي شدن نداشته و همچنان نيز ندارد؟
1( دليل نخس��ت امكان پذير نبودن اين پروژه يكي 
مس��اله نقدينگي اس��ت كه كمبود آن در كش��ور 
احس��اس مي شود. كشور در ش��رايط تحريمي قرار 
دارد و دامنه وس��يعي از پيمانكاران كشور از دولت 
طلبكار هس��تند، بنابراين نقدينگي كشور به جاي 
پروژه ه��اي مس��كن مي بايس��ت صرف اي��ن امور 

ضروري تر مي شد. 
2( مس��اله بعدي كه اجراي پروژه ساخت 4ميليون 
مس��كن را غيرممكن مي كرد، فقدان زيرساخت ها 
و البت��ه نبود مصالح الزم ب��ود. در واقع امكان اينكه 
صنايع كش��ور بتوانند حجم مصالح م��ورد نياز اين 

طرح را تامين كنند، ممكن نبود. 
3( مش��كل نيروي كار متخصص، مساله بعدي بود 
ك��ه اين پروژه را در زمره وعده ه��اي بر زمين مانده 
دولت قرار مي داد. س��اخت مس��كن در اين حجم و 
اندازه نيازمند نيروي انساني متخصص، مهندسان 
و... فراوان است و اين حجم از نيرو در كشور براي اين 

حجم ساخت و ساز تربيت نشده است.
اما با اين توضيحات آيا بايد از حوزه مسكن و صنعت 
ساخت وساز نااميد شويم. بدون ترديد عقب نشيني 
از مسووليت ها راهكار درستي نيست. مردم به مسكن 
نياز دارند و بايد زمينه پاسخگويي به اين ضرورت ها 
فراهم شود. براي اين منظور الزم است، دولت بايد از 
تصدي گري اجتناب بورزد و بخش خصوصي را كمك 
كند. بايد زمينه اي فراهم ش��ود ك��ه موضوع توليد، 
در اولويت قرار بگيرد. در حال حاضر س��رمايه هاي 
عمومي در حال خروج از كش��ور به سمت بازارهاي 
تركيه، امارات و... است. از سوي ديگر طبقه متوسط 
و محروم هم دارايي خ��ود را صرف خريد دالر، طا، 
خودرو و... مي كنند. دولت بايد زمينه سرمايه گذاري 
عمومي در حوزه مس��كن را فراهم س��ازد. براي اين 
منظور بايد زمينه مشاركت بخش خصوصي فراهم 
ش��ود. ش��ركت هاي مردم نهاد بايد تش��كيل شود و 
مشاركت هاي عمومي افزايش يابد. بايد توجه داشت 
كه ش��هرهاي ايران مملو از بافت هاي فرسوده است. 
ابتدا بايد اين بافت هاي فرسوده اصاح شوند. يعني 
به جاي اينكه زمين در حاش��يه ش��هرها تخصيص 
داده ش��ود و بدون زيرساخت هاي رفاهي، آموزشي، 
حمل و نقل، درماني، اقتصادي و... اقدام به س��اخت 
پروژه هايي از جنس مس��كن مهر ش��ود، بايد زمينه 
اصاح بافت هاي فرسوده فراهم شود. يعني در وهله 
نخست بايد بافت هاي فرسوده در كشور اصاح شود. 
بافت هاي فرسوده ظرفيت تازه اي را براي كشور ايجاد 
مي كند. بسياري از اين بافت هاي فرسوده يك يا دو 
طبقه هستند. مي توان ظرفيت هاي ساخت را در اين 
بافت ها افزاي��ش داد. اول بايد خيابان و كوچه وجود 
داشته باشند، بعد ساخت و س��از انجام شود، اما در 
ايران ابتدا خانه مي سازند بعد به دنبال آماده شدن، 
زيرس��اخت ها مي روند. تجربه هاي س��ال هاي اخير 
نش��ان مي دهد كه ايران از طريق بافت هاي فرسوده 
اس��ت كه مي توان روند تقاضاي مسكن در كشور را 
كنترل كند. نسل هاي آينده ايران بايد در محيط هاي 
مطلوبي زندگ��ي كنند و از امكان��ات الزم بهره مند 
باش��ند. در ايران مدام به دنبال گس��ترش شهرها و 
افزايش حاشيه شهرها هستند. اين حاشيه ها به جز 
اينكه باعث افزايش مش��كات در كش��ور شود هيچ 
فايده اي ن��دارد.  اي كاش اعتراف وزي��ر جديد راه و 
شهرسازي، اين واقعيت را براي مسووالن عيان كرده 
باشد كه با وعده هاي بزرگ نمي تواند نيازهاي مردم 
را پاسخ داد. بلكه حل مشكات مردم به افكار بزرگ، 
اراده ه��اي جدي و تخصص باال ني��از دارد. البته بعد 
از اظهارات وزير جديد راه و شهرس��ازي شاهد تكرار 
وعده هاي قبلي از سوي مقامات دولتي هستيم. اين 
نش��ان مي دهد كه گوش برخي مسووالن نسبت به 

واقعيات شنوا نيست.

عباس اكبرپور

مذاكرات بر سر تجارت آزاد ۷۵۰۰  قلم كاال نهايي شد

تجارت بدون محدوديت با   اوراسيا
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تورم خزنده در دارايي هاي 
بادوام و سرمايه اي!

 پيچيدگي هاي 
تورمي ايران

 واگذاري هاي جديد 
در بورس

مشوق هاي سرمايه گذاري 
چين و درس هايي براي ايران

 غبار آلودگي هوا 
بر روان انسان

چه وضعيتي در انتظار بازارهاي 
اقتص��ادي ايران اس��ت؟ اين 
پرسشي اس��ت كه اين روزها 
بس��ياري از ايراني��ان به دنبال 
يافتن پاس��خ آن هستند. بايد 
توجه داش��ت، تورمي كه اين 
روزه��ا در بازارهاي��ي چون ارز 
و طا و بازار خودرو و مس��كن 
و س��اير كاالهاي با دوام و سرمايه اي قابل مشاهده است، 
تورمي اس��ت كه چند ماه قبل با تش��ديد رشد نقدينگي 
اتفاق افتاد و ابتدا قلمروي كاالهاي اساسي و خوراكي نظير 
گوش��ت و مرغ و ماكاروني و... را درنوردي��د و امروز به ارز و 
مسكن و خودرو رسيده است. در واقع ابتدا فشار تورمي بر 
روي سفره هاي عمومي مردم احساس شد و اقام تازه اي 
از سفره هاي مردمي حذف شد، سپس نوبت به بازارهايي 
چون مسكن، خودرو، ارز و... رسيد. قبا هم اشاره كردم كه 
تورمي كه اين بار تجربه مي كنيم ناشي از رشد دالر و قيمت 
بنزين و... نيست و با يك فوندانسيون قوي تري به سراغ ما 
آمده است. در واقع شاهد يك تورم از پايين به باال هستيم 
كه در نهايت به كاالهاي انتهاي زنجيره )خودرو و مسكن و 
كاالهاي با دوام و...( رسيده است. اما اين فرآيند چگونه رخ 
داده است؟ به عقب  تر كه برگرديم مي بينيم كه وزير سابق 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي )حجت عبدالملكي( با همراهي 
ساير اقتصاددانان همسوي دولت س��يزدهم با رشد ۵0 
درصدي دس��تمزدها در سال1401، بنزين بر آتش تورم 
ريختند. تصميمي كه نه تنها قدرت خريدها را افزايش نداد 
بلكه با افزايش تورم و فشار بر هزينه  نيروي كار شركت ها 
موجبات كاهش قدرت خريد و افزايش بيكاري دركشور 
ش��د. اين روند باعث ش��د تا مردم با مشكات معيشتي 
فراوان تري مواجه شوند و كمر آنها زير بار گراني ها بيشتر 
خم شود. در شرايط فعلي بازارها با سوخت تورمي رو به باال 
حركت خواهند ك��رد و احتماال بعد از يك اصاح قيمتي 
بسيار ناچيز و موقتي در قيمت ارز دوباره شاهد اوج گيري 
قيمت ها در ماه هاي آينده خواهيم بود. در اين شرايط دولت 
در وضعيت آچمز قرار گرفته و نه دسترسي به منابع خارجي 
دارد و نه مي تواند به جامعه براي دريافت منابع بيشتر فشار 
مالي وارد كند. با اصرار بر ادامه وضع فعلي 3 سناريو پيش 

روي دولت و اقتصاد ايران است: 
اول( چاپ پ��ول و اوراق و تورم ب��االي ۷0-80 درصد در 

سال آينده
دوم( دست اندازي به منابع شركت ها تحت عنوان ماليات 

و عوارض و ...
س��وم( فروش انواع و اقسام دارايي هاي دولتي نظير سهام 

شركت ها و... كه نياز به يك بورس پر رونق دارد.
غير از اين س��ه راه هيچ راه ديگري ب��ا اصرار بر روش فعلي 
اداره كش��ور وجود ندارد. س��ناريوي اول باعث تش��ديد 
تورم مي شود، س��ناريوي دوم باعث نزول بورس و افزايش 
نارضايتي ش��ركت ها و حتي زيان ده شدن صنايع و منفي 
ادامه در صفحه 6 شدن سرمايه گذاري هاي جديد در... 

معضل تورم در ايران، معضلي 
پيچيده، چند وجهي و مزمن 
اس��ت و از اين رو براي مقابله با 
آن نيز بايد با نگاهي تخصصي 
و يك برنامه ريزي همه جانبه، 
اقدامات الزم را در دس��تور كار 
ق��رار داد. در واقع باي��د به اين 
موضوع توجه كرد كه طرح هاي 
كوتاه مدت و شعاري حتي اگر بتوانند در كوتاه مدت باعث 
پايين آمدن تورم شوند، با توجه به مشكات ساختاري كه 
در تمام اين سال ها در اقتصاد ايران وجود داشته، نمي توانند 
جنبه بلندمدت داشته باشند و در نهايت ما باز هم با موج 
جديد تورمي مواجه مي شويم. براي پرداختن به معضل 
تورم، ابتدا بايد ش��رايط و مقدماتي كه گسترش تورم در 
اقتصاد ايران انجاميده را رصد كرد و ديد كه براي هر يك 
از آنها چه طرح و برنامه اي امكان اجرايي شدن دارد. يكي 
از اصلي ترين عوامل بلندمدت تاثيرگذار در به وجود آمدن 
اين نرخ تورم بزرگ، كسري بودجه دولت است. دولت ايران 
در طول سال، نياز به منابع گسترده مالي دارد تا وظايف و 
تعهدات خود را پوش��ش دهد. در واقع بزرگ بودن دولت 
ايران در اقتصاد باعث ش��ده، بخش بزرگي از برنامه هاي 
اقتصادي به شكل مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت 
باشد و همين موضوع باعث مي شود كه وقتي دسترسي به 
منابع مالي محدود شود، كسري بودجه به وجود بيايد و اين 
امر در نهايت به رشد تورم منجر شود. دولت براي پوشش 
كسري بودجه خود چند راه بيشتر پيش روي خود ندارد و 
وقتي مسيرهايي مانند رشد درآمد مالياتي محدود است، 
ادامه در صفحه 6 عما بايد به... 

س��ازمان خصوصي س��ازي 
زيرمجموعه وزارت اقتصاد است 
و حكم انتصاب در شركت هاي 
زيرمجموع��ه دولتي را مي زند 
و در واگ��ذاري هم حرف اول را 
مي زند و اين مساله نوعي تضاد 
منافع ايجاد كرده، زيرا در تمام 
دنيا خصوصي سازي بايد توسط 
يك نهاد مستقل از دولت انجام شود. در حال حاضر بلوك 
12 درصدي فارس به صندوق اهداف مربوط به بازنشستگي 
نفت واگذار شده در حالي كه در سيت مديريتي فارس هيچ 
نقشي ندارد و از طرف ديگر 2۶ هزار ميليارد تومان هم باالتر 
از قيمت پايه پرداخت كرده است. در زمان واگذاري ابتدا 
قيمت پايه واگذاري بلوك 12 درصدي نماد فارس اعام 
شد و بعد گفتند ش��تران هم خريدار اين سهم شده و به 
نوعي با يك رقابت كاذب 2۶ هزار ميليارد تومان بر قيمت 
واگذاري اين بلوك 12 درصدي افزودند، در حالي كه كل 
سرمايه در گردش يك سال شركت پااليش نفت تهران 1۵ 
هزار ميليارد تومان است و حتي قيمت پايه هلدينگ 82 
هزار ميليارد توماني فارس براي آن هم گران بود و به نوعي 
پااليشگاه تهران نقدينگي براي خريد اين سهام را نداشت و 
حتي اگر تمام كاالهاي توليدي شتران هم فروخته مي شد 
نمي توانست 2۶ هزار ميليارد پرداخت حصه اوليه را تامين 
كند، به همين دلي��ل مي توان گفت به صورت نمادين در 
واگذاري حضور داشت و قيمت هر سهم را از 1300 تومان 
به 1800 تومان رساند و بعد صندوق نفت اين سهام را خريد 
در حالي كه 2۶ هزار ميليارد تومان از قيمت پايه گران تر بود 
ادامه در صفحه 6 آن هم در رقابتي كه... 

مش��وق  هاي س��رمايه گذاري 
مزيت اقتصادي قابل اندازه  گيري 
است كه دولت ها براي بنگاه هاي 
خاص يا مجموعه  اي از بنگاه ها با 
هدف هدايت سرمايه گذاري به 
سمت بخش ها يا مناطق مورد 
نظر يا تحت تاثير قراردادن رفتار 
سرمايه گذاران ارايه مي نمايند. 
اين مشوق  ها مي توانند مالي، مالياتي، گمركي، اجتماعي و 
... باشند. بررسي الگوي اعطاي مشوق هاي سرمايه گذاري 
در چين به عنوان يكي از كش��ورهاي پيش��گام در زمينه 
برنامه ريزي هاي هدفمند براي توس��عه سرمايه گذاري 

نشان مي دهد: 
1- مشوق  هاي سرمايه گذاري كشور چين با سه رويكرد 
منطقه  فعاليت، ماهيت هزينه و ماهيت شركت ها به اشكال 
مختلف معافيت  ها و بخشودگي  هاي مالياتي اعطاء مي شود 

كه عبارتند از: 
الف( مشوق  هاي منطقه  اي: باهدف تشويق شركت  هاي 
داخلي و خارجي به سرمايه گذاري در مناطق معين شده، 
تخصيص داده مي شود. براي مثال مشوق  هاي مناطق ويژه 
اقتصادي براي توسعه تجارت آزاد، گردشگري و خدمات، 

صنايع پيشرفته است. 
 ب( مشوق  هاي هزينه  اي: شامل هزينه هاي واجد شرايط 
تحقيق و توسعه كه به منظور ارتقاي ارزش افزوده، ايجاد 
مزي��ت رقابتي و بهب��ود طرح هاي ايجادي و توس��عه  اي 
تولي��دي، معدن و فل��زات، نفت، گاز و مواد ش��يميايي، 
محصوالت صنعتي و ساخت وساز، مخابرات و ... تخصيص 
ادامه در صفحه 3 مي يابد.   

آلودگي هوا ام��روزه به يكي از 
چالش هاي جوام��ع صنعتي 
تبديل شده اس��ت. در جوامع 
صنعتي به دليل رونق كارخانه ها 
و كاهش استفاده سوخت هاي 
س��الم و قابل بازيافت، آلودگي 
روزبه روز در حال افزايش است. 
ش��هر تهران ه��م از اين قاعده 
مستثني نيس��ت. افزايش آلودگي مي تواند به مرور روي 
وضعيت جسمي و روحي انسان ها تاثير بگذارد. آلودگي 
هوا تنها موجب بيماري هاي جسمي چون تنگي نفس، 
بيماري هاي قلبي، آسم و... نخواهد شد بلكه روح و روان فرد 
را هم تحت تاثير خ��ود قرار مي دهد. تاثيراتي كه آلودگي 
هوا بر روان افرادي مي گ��ذارد حتي مي تواند آنها را تا مرز 
خودكش��ي پيش ببرد. يكي از داليل عم��ده اي كه براي 
افس��ردگي و اضطراب تعداد قابل توجهي از افراد ساكن 
در شهرهاي بزرگ ايران مي توان پيدا كرد همين آلودگي 
هواست، آلودگي كه باعث مي شود تا افراد دچار استرس ها 
و اضطراب هاي شديد شده و حتي در رفتارهاي اجتماعي 
شان تاثيرگذار باشد. براساس نتايج پژوهش هاي پزشكي، 
آلودگي هوا مي تواند موجب افزايش اضطراب، اس��ترس، 
خشونت و پرخاش��گري، كاهش توان فكري، يادگيري و 
تمركز، افسردگي و برخي اختاالت روان تني و ذهني شود. 
اين آلودگي همچنين آسيب هاي جسمي ناشي از روان تني 
را افزايش داده و به طور مستقيم سبب آسيب هاي مغزي و 
كاهش عملكرد مغز خواهد شد. برخي از آسيب هاي روحي 
نظير خشونت و پرخاشگري همچنين سازگاري با محيط 
ادامه در صفحه 8 اجتماعي را كاهش داده و... 

كامران ندريمحسن عباسي

يادبود

رستم قاسمي درگذشت
رستم قاسمي، وزير سابق راه و شهرسازي بعد از يك 
دوره تحمل بيماري صبح روز پنجشنبه 1۷ آذر 1401 

درگذشت.
رستم قاسمي متولد سال 1343، از رزمندگان دوران دفاع 
مقدس بود كه بعد از پايان جنگ تحميلي، در راه سازندگي 
كشور خدمات فراواني انجام داد. وي فرمانده پيشين قرارگاه 
خاتم االنبيا از سال 8۶ تا 90 بود و همان سال به عنوان وزير 
پيشنهادي نفت به مجلس معرفي شد و راي اعتماد گرفت.
قاسمي بعد از پايان دوره وزارت نفت، معاون اقتصادي نيروي 
قدس سپاه پاسداران در دوره فرماندهي سردار سليماني شد. 
وي بعد از پيروزي آيت اهلل رييسي به رياست جمهوري، به 
عنوان وزير پيشنهادي راه و شهرسازي از مجلس راي اعتماد 
گرفت اما به دليل بيماري اوايل ماه جاري از اين سمت استعفا 
كرد. علي جعفري، مشاور رستم قاسمي در توييتي كه خبر 
درگذشت وي را اعام كرد، نوشت: سال گذشته و چند ماه 
بعد از انتخاب مهندس قاسمي به وزارت، نشانه هاي بيماري 

در وي ظاهر شد اما ايشان ضمن آغاز درمان، با تمام توان 
وظايف خود را دنبال مي كرد كه متاسفانه از حدود دو ماه 
قبل بيماري ايشان تشديد شد. از رييس جمهور درخواست 
ك��رد با كناره گي��ري او موافق��ت كند و پ��س از موافقت 
رييس جمهور با استعفا، بافاصله وارد فرآيند جدي درمان 
شد. متاسفانه پيشرفت بيماري سرطان به گونه اي بود كه 
درمان افاقه نكرد و در نهايت امروز خانواده و همه دوستان 

و همرزمانش را در غم از دست دادن خود سوگوار كرد.
سيدابراهيم رييسي، سه شنبه يكم آذر 1401، ضمن 
تقدير از تاش هاي رستم قاسمي در دوران مسووليت 
خ��ود در وزارت راه و شهرس��ازي و آرزوي س��امتي 
براي ايش��ان، با استعفاي آقاي رس��تم قاسمي در پي 
تش��ديد بيماري، موافقت و ابراز امي��دواري كرد كه از 
توانمندي هاي ايشان پس از بهبودي كامل استفاده شود.

مرحوم مهندس رستم قاسمي دوشنبه 23 آبان 1401 
در آيين بهره برداري از باند 29 چپ فرودگاه بين المللي 

مهرآباد، كلنگ زني مركز پشتيبان كنترل فضاي كشور 
و آغاز طراحي و احداث ترمينال يكصد هزار مترمربعي 

فرودگاه بين المللي مهرآباد شركت كرده بود.
 برخي مسووالن كش��وري و لشكري از جمله معاون 

اول رييس جمهور، رييس مجلس ش��وراي اسامي، 
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح و اعضاي هيات دولت 
در پيام هاي جداگانه اي درگذشت رستم قاسمي، وزير 

سابق راه و شهرسازي را تسليت گفتند.

مينا حسينيسعيده هوشمند گهرفردين آقابزرگي

 آلودگي هوا مدارس را در استان تهران و البرز 
غيرحضوري كرد

 مرگ و مير ساالنه بيش از 42 هزار نفر 
در ايران بر اثر آلودگي هوا

 قانون و كارشناسان چه مسيري 
را براي توسعه حمل و نقل ترسيم مي كنند؟

 كشورهاي عربي 
به دنبال روابط راهبردي با چين

 بيانيه مشترك عربستان 
و چين: ايران با آژانس همكاري كند

نفس كشيدن سخته

صفحه 8     صفحه 5    

 راهكار عبور 
از بحران فرسودگي زيرساخت ها

 پكن 
 در دامان 

رياض

 از آغاز آزمايشي تخصيص كاالبرگ 
تا توزيع كارت نانوا

 »تعادل« معامالت هفته گذشته 
بورس را بررسي مي كند

با وجود گذش��ت بيش از شش ماه از آغاز اصاحات 
يارانه اي دولت، هنوز مشخص نيست كه نقطه پايان 
اين برنامه كجا خواهد بود و در نهايت يارانه در قالب 
طرحي بلندمدت به چه ش��كل اجرايي مي ش��ود. 
در هفته هاي گذش��ته مقامات مختل��ف دولتي، 
توضيحاتي را در رابطه با آينده يارانه و كاالبرگ ارايه 
كرده اند اما تا زماني كه اين اقدامات به مرحله اجراي 
نهايي نرس��د، نمي توان با قاطعيت درباره ابعاد آن 
سخن گفت. در شرايطي طبق برنامه مجلس بنا بود 
دولت تنها دو ماه يارانه را به شكل نقدي پرداخت كند 
صفحه 2 را بخوانيد و پس از آن، يارانه به...  

در هفته اي كه گذشت شاخص كل بورس تهران 
روند نزولي داشت و نتوانست همانند هفته هاي 
اخير حتي س��بز دستوري باش��د. شاخص كل 
بورس در هفته اخير حدود يك درصد داش��ت و 
در مقابل كاهش ش��اخص كل، شاخص هم وزن 
رشد در حدود يك درصدي را ثبت كرد. نگاهي به 
معامات هفته اخير نشان مي دهد كه ورود پول 
س��نگين در بازار رقم نخورده است در شرايطي 
كه نمادهاي بازار وضعيت خوبي دارند ش��اخص 
نتوانست رشد خوبي داشته باشد و سهامداران نيز 
صفحه 4 را بخوانيد ورود خاصي نداشتند.   

تغييرات يارانه اي 
 از دي ماه 

آغاز مي شود؟

بورس درگير نبود 
اعتماد

در روزهاي اخير دو اتفاق مهم در حوزه تجارت خارجي 
ايران اتفاق افتاد. اولي نهايي ش��دن مذاكرات ايران و 
اوراسيا بر سر تجارت آزاد است. حال سرپرست گروه 

مذاكره كننده ايران با اتحاديه اوراس��يا از نهايي شدن 
مذاكرات ايران و اوراسيا بر سر موافقت نامه تجارت آزاد 
خبر داده و گفته است: بيش از ۷هزار و ۵00 قلم كاال 

تحت پوشش اين موافقت نامه قرار مي گيرد. به گفته 
او، وقتي 9۵ درصد اقام تحت پوشش چنين توافقي 
قرار مي گيرد، يعني اجازه داده مي شود كه رقابت در 

اين كاالها شكل بگيرد و دو طرف در حد توانايي هاي 
رقابتي ش��ان از بازار همديگر اس��تفاده  كنند. تعرفه 
صفحه 7 را بخوانيد تعدادي از...  



با وجود گذشت بيش از شش ماه از آغاز اصالحات يارانه اي 
دولت، هنوز مشخص نيست كه نقطه پايان اين برنامه كجا 
خواهد بود و در نهايت يارانه در قالب طرحي بلندمدت به 
چه شكل اجرايي مي شود. در هفته هاي گذشته مقامات 
مختل��ف دولتي، توضيحاتي را در رابطه ب��ا آينده يارانه و 
كاالبرگ ارايه كرده اند اما تا زماني كه اين اقدامات به مرحله 
اجراي نهايي نرس��د، نمي توان با قاطعيت درباره ابعاد آن 
سخن گفت. در شرايطي طبق برنامه مجلس بنا بود دولت 
تنها دو ماه يارانه را به شكل نقدي پرداخت كند و پس از آن، 
يارانه به كاالبرگ تبديل شود اما از ارديبهشت تا آذر ماه، هيچ 
خبري از برنامه دولت نشد تا جايي كه برخي گمانه زني ها 
از احتمال كنار رفتن طرح كاالبرگ س��خن مي گفتند. با 
اين وجود اما در هفته هاي گذش��ته دولت اعالم كرد كه 
طرح را دنبال مي كند و آن طور كه صولت مرتضوي - وزير 
كار - اعالم كرد كاالبرگ مي آيد اما نه به شكل قطعي كه 
صرفا به عنوان يكي از گزينه هاي مردم. يعني يارانه بگيران 
مي توانند انتخاب كنند كه آيا يارانه نقدي مي خواهند يا 
ترجيح مي دهند اعتباري براي خريد كاالهاي اساس��ي 
دريافت كنند. به نظر مي رسد اين تصميم پس از آن گرفته 
شد كه ارزيابي ها نشان داد بخش هايي از جامعه نگاه مثبتي 
به توزيع كاالبرگ ندارند. هرچند پرداخت اعتبار خريد كاال 
در بلندمدت به نفع مردم خواه��د بود زيرا با توجه به نرخ 
فعلي تورم، در بلندمدت ق��درت خريد يارانه 300 و 400 
هزار توماني فعلي كاهش خواهد يافت اما با توجه به محدود 
شدن گزينه ها در خريد كاالبرگي برخي از مردم ترجيح 
مي دهند يارانه خود را به شكل نقدي دريافت كنند. حاال بر 
اساس توضيحاتي كه يكي از مسووالن وزارت كار داده، اين 
نوع از يارانه به شكل آزمايشي در استان هرمزگان اجرايي 
خواهد شد و پس از مشخص ش��دن ابعاد مختلف طرح، 
اين نوع يارانه در ديگر استان ها نيز به مرحله اجرا مي رسد. 
مديرعامل ش��ركت فناوري اطالعات رفاه ايرانيان با بيان 
اينكه دولت براي اعمال سياست هاي حمايتي خود نياز 
به بستر فني فراگير و يكپارچه داشت، گفت: شكل گيري 
شبكه ملي اعتبار بر اساس سياست هاي عدالت محور بخش 
دولت مردمي به عنوان بس��تري مناسب براي مديريت و 
اختصاص تمامي اعتبارهاي حمايتي بر اس��اس هر كد 
ملي را در دس��تور كار قرار داد. فرداد، يكي از كاربردهاي 
اين س��امانه را اجراي طرح كاالبرگ الكترونيك دانست 
كه در حال پياده سازي مقدمات اجرا در استان هرمزگان 
است. مديرعامل شركت فناوري اطالعات رفاه ايرانيان در 
تشريح اهداف اين طرح اظهار كرد: دولت به منظور تقويت 
سالمت غذايي خانوارها اين امكان را براي آنها ايجاد مي كند 
كه به اعتبار يارانه بتوانند يك ماه زودتر كاالهاي اساسي 
را خريداري كنند. اين امر ضمن حمايت از س��بد غذايي 
خانوار موجب پياده سازي سامانه در گستره كشور و استان 
مربوطه مي ش��ود. وي گفت: اين امكان براي تمام جامعه 
يارانه بگير اس��تان هرمزگان پس از اطالع رساني از سوي 

رسانه هاي كشوري و استاني فعال خواهد شد و نياز به هيچ 
اقدامي نيست. فرداد با بيان اينكه هرمزگاني ها مي توانند 
با مراجعه به فروشگاه هاي مجاز نسبت به استفاده از اين 
اعتبار در خريد اقالم اساسي استفاده كنند، افزود: خريد اقالم 
اساسي به صورت نقد و اعتباري است يعني مقدار مشخصي 
از قيمت كاال از محل اعتبار اختصاص داده شده پرداخت 
مي شود و خريداران بايد مابقي مبلغ را با استفاده از كارت 
بانكي يا به صورت نقدي پرداخت كنند. مديرعامل شركت 
رفاه ايرانيان با تأكيد مجدد بر اختياري  بودن شركت در اين 
طرح و استفاده از اين اعتبار، گفت: استفاده از اعتبار از طريق 
تمامي كارت هاي بانكي به نام سرپرست خانوار، امكان پذير 
خواهد بود و در مورد كاالهاي مشمول طرح نيز الزامي به 
خريد يك نشان تجاري مشخص نيست و افراد مي توانند از 
گروه كااليي اعالم شده و از هر نشان تجاري دلخواه، خريد 

خود را انجام دهند. 
وي اظهار كرد: شركت در اين طرح براي فروشندگان نيز 
اختياري است و چهار صنف خواروبار، لبنيات، پروتئين و 
فروشگاه هاي زنجيره اي مي توانند با مراجعه به نرم افزارهاي 
بازار و مايكت يا از طريق سايت sfara.ir نسبت به نصب 
برنامه شما )فارا( و ثبت نام از قسمت پنل فروشنده در اين 
طرح اقدام كنند. فرداد افزود: با توجه به تأكيد وزير محترم 
رفاه، اين طرح براي يارانه بگيران اختياري اس��ت و پس از 
اعالم رسمي مي توانند از مزاياي آن بهره مند شوند. بر اين 
اس��اس يارانه نقدي هيچ استاني قطع نمي شود. هرچند 
وزير كار با قاطعيت گفته ك��ه كاالبرگ اختياري خواهد 
بود اما با توجه به دشواري مديريت دوگانه در توزيع يارانه و 
تغييرات قيمتي كاالهاي اساسي كه در فهرست كاالبرگ 
قرار مي گيرند، شايد در بلندمدت مديريت همزمان اين دو 
حوزه براي دولت دشوار شود. طراحي مسيري براي اعتراض 
يا جابه جايي يارانه بگيران در ماه هاي بعد نيز مي تواند چالش 
ديگري باشد كه بايد ديد دولت آن را چگونه نهايي خواهد 

كرد. در كنار كاالهايي كه ارز 4200 توماني آنها حذف شد، 
سرنوشت يارانه نان نيز همچنان محل بحث است. هرچند 
دول��ت اعالم كرده كه الاقل فعال برنام��ه اي براي افزايش 
قيمت نان وجود ندارد اما پس از تغييراتي كه در نحوه ثبت 
تراكنش نانواها انجام شد، حاال وزارت اقتصاد از برنامه ريزي 
براي گام هاي تازه آن خبر داده اس��ت. مش��اور وزير امور 
اقتصادي و دارايي با اشاره به طرح مديريت هوشمندانه يارانه 
آرد و نان، اظهار كرد: فاز دوم اين طرح به زودي اجرا خواهد 
شد كه طي آن به هر نانوا متناسب با ميزان ناني كه پخته و 
فروخته و همچنين تراكنش هايي كه در دستگاه كارتخوان 
ثبت شده است، به عالوه چند درصد بيشتر، آرد تخصيص 
داده خواهد ش��د. محمد جالل با اشاره به طرح مديريت 
هوشمند يارانه آرد و نان، اظهار كرد: فاز نخست اين طرح در 
اواخر ارديبهشت  در استان زنجان اجرا و پس از آنكه نتايج 
آن مشخص شد، ظرف مدت ۱00 روز زيرساخت هاي آن 
در كشور به يك بلوغ قابل قبول رسيد تا فرآيند فروش نان با 
ابزار جديدي تحت عنوان كارت خوان هوشمند انجام شود. 
وي با بيان اينكه كارت خوان هوش��مند اصلي ترين ابزار 
فروش نان است، عنوان كرد: در حال حاضر بيش از ۷۶ هزار 
نانوايي به اين كارت خوان مجهز هستند كه از اين تعداد ۱۸ 
هزار كارت خوان )نانوايي( در روس��تاهاي مختلف كشور 
موجود است. بر اين اس��اس روزانه ۹.۵ ميليون تراكنش 
خريد نان از طرف مصرف كنندگان ثبت مي شود. درواقع 
هدف از فاز يك طرح، مشاهده پذير كردن زنجيره گندم، 
آرد و نان بوده اس��ت. جالل در ادامه در مورد ميزان رشد 
مصرف آرد يارانه اي توضيح داد: آرد يارانه اي توزيع شده 
بين نانوايان به صورت طبيعي ساالنه 2.۵ درصد رشد دارد. 
امس��ال به دليل حذف ارز ترجيحي و افزايش قيمت در 
بازارهاي موازي، انتظار مي رفت مصرف نان در بين مردم 
افزايش يابد اما آمارها نشان مي دهد كه ميزان مصرف آرد 
در هشت ماهه سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال 

قبل رشد نداشته و مصرف معادل سال گذشته بوده است. 
دليل آن هم ايجاد شفافيت و مش��اهده پذيري زنجيره 
افرادي بود كه انگيزه سوءاستفاده داشتند. جالل در ادامه از 
فاز دوم به عنوان متناسب سازي خريد آرد نانوا با عملكرد 
مردم ياد كرد و گفت: فاز بعد كاهش انحراف مصارف آرد 
يارانه اي است. البته دولت دو مالحظه مهم دارد؛ اول اينكه 
در هيچ يك از فازه��اي اين طرح قيمت نان آزاد نخواهد 
شد و دوم اينكه دولت هيچ برنامه اي براي سهميه بندي 
نان ندارد؛ يعني در واقع در اجراي اين طرح قرار نيس��ت 
براي مردم تغييري ايجاد شود. در واقع قرار است به جاي 
اختصاص سهميه به نانوا، از ظرفيت داده اي استفاده شود 
و ه��ر نانوا بر مبناي عملكرد فروش خ��ود از آرد يارانه اي 
بهره مند ش��ود. وي افزود: در واقع هر ميزان فروشي كه 
در تراكنش يك نانوايي ثبت شود، مبناي خريد آرد نانوا 
در آينده مي شود؛ بنابراين هيچ شخص ثالثي آرد را بين 
نانوايان سهميه بندي نمي كند و فقط تالش نانوا در عرضه 
نان، ميزان دسترس��ي به آرد ياران��ه اي را تعيين خواهد 
كرد؛ بنابراين ميزان رضايت مردم، بهره مندي نانوا از آرد 
يارانه اي و كمك هزينه دولت تاثير دارد. البته ميزان كمك 
هزينه نيز براي جبران افزايش هزينه هاي اجاره و دستمزد 
ترميم خواهد شد. وي همچنين در مورد امكان استفاده 
كارت بانكي نانوا براي اتباع يا افرادي كه كارت بانكي براي 
خريد نان ندارند، توضيح داد: قرار است استفاده از كارت 
بانك��ي نانوا طي فرآيندي به نانوايان آموزش داده ش��ود. 
براين اس��اس نانوايان يكي از كارت هاي بانكي خود را در 
كارت خوان ثبت مي كنند و چنانچه مشتري به هر دليلي 
كارت بانكي نداشته باشد، مي تواند پول نقد خود را به نانوا 
دهد و نانوا تراكنش را با كارت خودش ثبت كند. مش��اور 
وزير اقتصاد ادامه داد: البته ممكن اس��ت در اين فرآيند 
وسوسه سوءاستفاده وجود داشته باشد، اما از آنجايي كه 
اين فرآيند داده محور اس��ت، نانوايان بايد متوجه باشند 
كه رفتار آنها مدام تحليل مي شود و يك رفتار غيرعادي 
به راحتي قابل مشاهده است. جالل با تاكيد بر اينكه دولت 
با ايده اوليه سهميه بندي نان مخالفت كرد، گفت: در ابتدا 
برخي تحليلگران براين باور بودند كه كشور با كمبود آرد 
مواجه خواهد شد اما اجراي فاز اول طرح نشان داد علي رغم 
اينكه قيمت نان تغيير نيافت و محدوديت خريد اعمال 
نشد، ميزان ناني كه در كارت خوان هوشمند ثبت و آردي 
كه توزيع مي شود، نسبت به ميزان آرد معادل نان مصرفي 
مردم ۱۵ درصد كمتر از آرد توزيع شده بين نانوايان است.

به اين ترتيب با رسيدن به زمستان، دولت  گام هاي تازه اي 
در مسير اصالحات يارانه اي برخواهد داشت. هرچند بايد 
ديد آزمايش كاالبرگ در هرمزگان چه زماني به پايان 
مي رسد و آيا اساسا امكان تسري آن به ساير نقاط كشور 
وجود دارد يا خير اما پس از پاييز آرام، احتماال از دي ماه 
تغييراتي تازه در مسير اجراي حمايت هاي اقتصادي در 

دستور كار قرار خواهد گرفت.
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كشورهاي غربي
جايگاه خود را رعايت كنند

س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه جمهوري اس��المي 
ايران، به مواضع مداخله آميز برخي كش��ورهاي غربي 
و مس��والن آنها در امور داخلي ايران واكنش نشان داد . 
به گزارش وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران، 
ناصر كنعاني عص��ر روز جمعه در ي��ك موضع گيري 
رسانه اي، با محكوم كردن مواضع جديد مداخله آميز 
برخي كش��ورهاي غربي و مسوالن آنها در امور داخلي 
جمهوري اس��المي ايران تصريح كرد: همان گونه كه 
»اجراي قانون« و »برق��راري امنيت عمومي« وظيفه 
دولت هاس��ت، مقابله موثر و بازدارنده در قبال هرگونه 
قانون شكني، ايجاد آش��وب و ترويج ناامني در جامعه 
نيز از جمله مسوليت بديهي و ضروري دولت ها از جمله 
دولت جمهوري اسالمي ايران است. سخنگوي وزارت 
امور خارجه جمهوري اسالمي ايران افزود: جمهوري 
اسالمي ايران بر اساس قوانين و مقررات داخلي خود، در 
راستاي حفاظت از حقوق مردم و امنيت و نظم عمومي 
و پيشگيري از وقوع جرايم اقدام مي كند و بر صالحيت 
ذات��ي در اين زمينه تاكي��د و تصريح مي كند. كنعاني 
ادام��ه داد: دولت هايي ك��ه در مقابل مطالبات مدني و 
مسالمت آميز مردم كش��ور خود، به خشونت متوسل 
شده و به صورت رسمي و علني دستور سركوب شديد 
معترضان را مي دهند، حق ندارند در خصوص اقدامات 
جمهوري اسالمي ايران در زمينه اجراي قوانين كشور 
و صدور احكام در مجراي كامال قانوني به منظور مقابله 
با خشونت آشكار و حفظ نظم و امنيت عمومي كشور و 
مردم ايران اظهارنظر كنند. كنعاني ادامه داد: جاي تأسف 
است كه اين دسته از كشورها كه از ابتداي تحوالت اخير 
در ايران، با مواضع مزورانه سياسي و نيز با توسل آشكار و 
غيرآشكار به شيوه هاي مختلف مداخله جويانه، مرتكب 
نقض قوانين و مقررات بين المللي شده و با شعار حمايت 
از حقوق بشر يا حقوق زنان، به تحريك و ترويج خشونت 
عليه تماميت ملت و امنيت ملي ايران پرداختند، اينك 
در قام��ت خونخواه و نگران  امنيت ش��هروندان ايراني 
سخن مي رانند. سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره 
به اينكه بسياري از دولت هاي اروپايي به دليل پيروي و 
همراهي با تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني رژيم امريكا 
عليه ملت ايران، به طور مستقيم و غيرمستقيم حقوق 
انساني، قانوني و حتي حق حيات شهروندان كشورمان 
را نقض كرده و با تحريم هاي دارويي و درماني، موجب 
قتل بسياري از شهروندان ايراني شدند، افزود: خيانت 
اين كش��ورها به مردم ايران بارها به اثبات رسيده و در 
جايگاهي قرار ندارند كه نظام جمهوري اسالمي ايران 
را در زمين��ه حفظ حقوق مردم ايران مورد خطاب قرار 
دهند. كنعاني گفت: جمهوري اسالمي ايران ضمن 
به رسميت ش��ناختن حقوق قانوني مردم در انتقاد 
و اعتراض مس��المت آميز و التزام به رعايت حقوق 
ش��هروندان خود، تأمين امنيت عمومي مردم را از 
مسوليت هاي اصلي خود مي داند. سخنگوي وزارت 
خارجه جمهوري اس��المي اي��ران در پايان تاكيد 
كرد: افكار عمومي مردم ايران هرگز اقدامات برخي 
رژيم هاي اروپايي در نقض حقوق بشر ملت ايران و به 
ويژه زنان، جوانان و كودكان ايراني را در زمينه هاي 
مختلف فراموش نخواهند كرد و آنها را در اين خصوص 

مسوول و ملزم به پاسخگويي مي دانند.

مسووالن رعايت اخالق، ادب و 
احترام به انسان ها را تكليف بدانند

خطيب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به نقش اخالق 
سياسي و رعايت آن از سوي مديران و مسووالن كشور، 
گفت: مديران و مس��ووالن بايد به اين موضوع توجه 
كنند كه اعتماد آفريني اخالق حتي فراتر از قوانين 
است و در همين چارچوب بايد مديران و مسووالن در 
تمام سطوح رعايت اخالق، ادب و احترام به انسان ها 
را به عنوان يك تكليف مد نظ��ر قرار داده و آن را اجرا 
كنند. حجت االسالم والمسلمين سيد محمد حسن 
ابوترابي فرد ظهر روز جمعه هجدهم آذر ماه در بخشي 
از صحبت هاي خود در خطبه اول نماز جمعه با بيان 
اينكه طبق اصل 3 قانون اساسي تمام قوانين و مقررات 
كشور بايد در چارچوب موازين اسالمي باشد، گفت: در 
همين چارچوب عملكرد مسووالن نيز بايد منطبق با 
ارزش ها، قواعد و اصول اخالق اس��المي و ارزش هاي 
اسالمي باشد. وي با تاكيد بر اهميت موضوع اخالق 
تصري��ح كرد: اخالق سياس��ي در افزايش س��رمايه 
اجتماعي در يك جامعه نقش تعيين كننده اي دارد. 
در واقع باي��د گفت؛ نقش اخالق سياس��ي در ارتقاء 
مديريت عمومي جامعه سرنوشت ساز است و مديران 
و مسووالن بايد توجه داشته باشند كه اعتماد آفريني 
اخالق حتي فراتر از قوانين است. خطيب موقت نماز 
جمعه تهران با تاكيد مجدد مبن��ي بر اينكه اخالق 
اعتماد آفرين است، تصريح كرد: بايد مديران، مقامات 
و مسووالن كشور در تمام سطوح مختلف اخالق، ادب 
و احترام به انس��ان ها را به عنوان يك تكليف مد نظر 
قرار دهند و در اين راستا حركت كنيم. خطيب موقت 
نماز جمعه تهران در بخ��ش ديگري از صحبت هاي 
خود با اش��اره به دي��دار اخير اعضاي ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي با مق��ام رهبري، گفت: در اين ديدار 
مقام معظم رهبري بر ارتقاء نقش اين نهاد در زمينه 
فرهنگ تاكيد كردند و در صحبت هاي خود به برخي 
از موضوعات فرهنگي در جامعه از جمله مساله اسراف 
اشاره كردند. متاس��فانه فرهنگ اسراف در خصوص 
مص��رف حامل هاي ان��رژي، برق و آب در كش��ور ما 
نهادينه شده است و اين يكي از مهم ترين چالش هاي 
فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشور است و بايد اين 
فرهنگ اصالح شود. ابوترابي فرد با بيان اينكه مقام 
معظم رهبري چند سال پيش سياست هاي كلي 
اصالح الگوي مصرف را ابالغ كردند تا قواي س��ه 
گانه اين سياس��ت ها را اجرا كنند، نه اينكه فقط 
آن را چاپ و توزيع كنند، گفت: ضروري اس��ت 
قواي س��ه گانه و ديگر دستگاه ها به وظايف خود 
در اجراي اين سياس��ت هاي كل��ي عمل كنند و 

قدم هاي عملي و جدي در اين زمينه بردارند. 

تغييرات برنامه هفتم
در حوزه تصدي گري استاني

رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بي��ن اينكه امور 
تصدي گري و ظرفيت ها بايد به ش��وراي برنامه ريزي 
استان ها واگذار شوند، گفت: متاسفانه در حال حاضر 
ظرفيت هاي بخش خصوصي در كش��ور خفه ش��ده 
است و آنها معترض هستند و مي گويند به پيمانكاران 
دست دوم تبديل شده اند. محمدباقر قاليباف در جمع 
اس��تاندار و جمعي از مديران استان فارس، با تأكيد بر 
اينكه در برنامه هفتم توس��عه بايد در دو سطح ملي و 
استاني برنامه ريزي كنيم، افزود: در سطح ملي فقط بايد 
موضوعات ملي پيگيري شود و موضوعات محلي را با 
همه اختيارات در برنامه هفتم به استان ها واگذار كنيم، 
البته در اين تصميم بيش از 2۵ سال تاخير داريم. وي در 
بخش ديگري از جلسه خطاب به استاندار فارس تصريح 
كرد: به خاطر داريد كه س��ال گذشته اعالم كرديد كه 
اعتبار تبصره ۱۸ )بودجه ايجاد اشتغال( گره از مشكالت 
استان باز كرد؟ اما امسال بنا به مسائلي، اعتبار تبصره ۱۸ 
قانون بودجه به چرخه اي برده شد كه با وجود گذشت ۹ 
ماه از سال هنوز يك ريال از آن پرداخت نشده و عملكرد 

آن صفر است.
رييس مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه در برنامه 
هفتم توسعه بايد بحث مربوط به موضوعات استاني و 
امور تصدي گري در اس��تان ها به شوراي برنامه ريزي 
استان ها واگذار ش��ود، تاكيد كرد: در سطح ملي فقط 
بايد براي مس��ائل ملي و كالن كشور تصميم گيري و 
گره گشايي شود. قاليباف با اشاره به استفاده نكردن از 
ظرفيت بخش خصوصي در پروژه هاي بزرگ كشور، به 
يك نمونه در استان فارس اشاره كرد و گفت: به عنوان 
مثال چرا بايد اتوبان اصفهان- ش��يراز را با درآمدهاي 
عمومي كشور بسازيم و از ظرفيت بخش خصوصي و 
سرمايه گذاران بخش خصوصي استفاده نكنيم؟ اگر 
همين اتوبان اصفهان- شيراز توسط بخش خصوصي 
اجرا مي شد، در بدترين ش��رايط طي ۱۵ سال بخش 
خصوصي سود خود را برداشت مي كرد و يك  اتوبان براي 
تسهيل آمد و شد مسافران اين مسير در اختيار مردم قرار 
مي گرفت. وي در همين زمين��ه افزود: در حال حاضر 
ظرفيت هاي بخش خصوصي در كشور خفه شده است 
و آنها معترض هستند و مي گويند به پيمانكاران دست 
دوم تبديل شده اند در حالي كه يكي از افتخارات ما توان 
كشور در ارايه خدمات فني است و مي توانيم با استفاده 
از آن نه تنها نيازهاي داخل كشور را برطرف كنيم بلكه 

حتي كشورهاي منطقه را تحت تاثير قرار دهيم.

 ابهام درباره سرنوشت
 ماليات سيگار

بر اس��اس آمارهاي س��ازمان امور مالياتي، در سال 
گذشته )سال ۱400( درآمد دولت از محل فروش 
سيگار ۱.3 هزار ميليارد تومان و از محل مصرف نيز 
4 هزار و ۸۵0 ميليارد تومان بوده است. اين درحالي 
اس��ت كه با توجه به حذف بند مرب��وط به افزايش 
ماليات بر دخانيات از قانون بودجه توسط نمايندگان 
مجلس، كل درآم��د مالياتي دولت از محل مصرف 
س��يگار و دخانيات در س��ال جاري )سال ۱40۱( 
حذف  شده و صفر بوده است. مصرف سيگار و ساير 
دخانيات نيز همواره به عنوان يك رفتار نامطلوب كه 
سالمت جامعه را به خطر مي اندازد و هزينه  تحميل 
شده بر سيستم درماني كشورها را افزايش مي دهد، 
شناخته ش��ده اس��ت. بنابراين كارشناسان حوزه 
سالمت همواره هشدار داده اند كه حتي اگر دولتي 
مي خواهد از درآمدي كه توسط ماليات وضع شده 
بر سيگار به دست مي آورد صرف نظر كند، نمي تواند 
چشم خود را بر روي سالمت عمومي جامعه ببندد. 
در همين رابطه به تازگي وزير بهداشت با بيان اينكه 
يكي از مواردي كه حتما بايد در بودجه سال آينده 
ديده شود بحث ماليات س��يگار است، گفته است 
كه ۱3 درصد مرگ ومير مردم به طور مس��تقيم يا 
غيرمستقيم به سيگار مربوط است و ماليات سيگار 
در كشور ما صفر اس��ت، سيگار ارزان و در دسترس 
همه است و همين موضوع منجر به عوارض مي شود. 
عين اللهي تاكيد كرده است: »ماليات سيگار يكي از 
نكاتي است كه ان شاءاهلل مجلس در بودجه مصوب 
كند. در قانون هم ديده ش��ده ك��ه منابع كاالهاي 
آسيب رس��ان بايد به وزارت بهداش��ت و س��المت 
برگردد كه اين مي تواند كمك ويژه اي برايمان باشد. 
همچنين منابع مالي پايدار براي ما از همه چيز مهم تر 
است. منابع مالي پايدار و يك درصد ارزش افزوده و 
عوارض بر كاالهاي آسيب رسان مي تواند به ما كمك 
كند. همه اينها جزو مواردي است كه در بودجه روي 
آن تاكيد خواهيم داشت.« از سوي ديگر و با توجه 
به مطالب گفته ش��ده اين پرسش مطرح مي شود 
كه فارغ از كس��ب درآمد دولت از ماليات سيگار، آيا 
افزايش قيمت سيگار سبب مي شود افراد كمتري 
به سمت س��يگار كشيده ش��وند و سطح سالمت 
عمومي جامع��ه افزايش يابد؟ ب��ه اعتقاد گروهي، 
افزايش نامتعارف ماليات س��يگار در ايران نه تنها 
موجب كاهش مصرف دخانيات نمي ش��ود، بلكه 
منجر به كاهش توان رقابت توليدكنندگان سيگار 
قانوني و س��قوط صنعت دخانيات مي ش��ود كه در 
نهاي��ت كاهش توليد اين كاال در كش��ور و افزايش 
س��هم قاچاق در بازار را به دنبال خواهد داش��ت. به 
عبارت ديگر، افزايش ماليات سيگار در داخل كشور 
سبب مي شود تا از يك سو، توليدكنندگان داخلي 
كه موظف به پرداخت ماليات مي شوند در برابر افرادي 
كه به صورت قاچاق سيگار را به كشور وارد مي كنند 
توان رقابتي خود را از دس��ت دهند و از سوي ديگر، 
مصرف كنندگاني هستند كه قدرت خريد آنها براي 
خريد و مصرف س��يگار با كيفيت كاهش مي يابد و 
مجبور به استعمال سيگارهاي قاچاقي مي شوند كه 
 كنترلي بر كيفيت آنه��ا صورت نمي گيرد. بنابراين

 به نظر مي رسد كه وضع ماليات بر سيگار صرفا مربوط 
به درآمدهاي دولت نبوده و در تعيين آن بايد نقش 
تنظيم گري ماليات هم بسيار مورد توجه قرار بگيرد.

از آغاز آزمايشي تخصيص كاالبرگ تا توزيع كارت نانوا

تغييراتيارانهايازديماهآغازميشود؟

رييس جمهور: محاكمه و شناسايي قاتلين شهداي مدافع امنيت با قاطعيت پيگيري مي شود
رييس جمهور با بيان اينكه آرامش و امنيت امروز شهرهاي 
ما به بركت خون جوانان عزيزي اس��ت كه در برابر هجوم 
اغتشاشگران ايستادند، اظهار داشت: اگر چه غم از دست 
دادن آنها براي مان بس��يار دشوار است، اما دستاورد خون 
پاك آنها نااميدي دشمن بود. سيد ابراهيم رييسي در آيين 
تجليل از خانواده هاي معظم شهداي مدافع امنيت كه در 
مسجد سلمان رياس��ت جمهوري برگزار شد، با تسليت 
ايام ش��هادت حضرت فاطمه زهرا )س( اولين ش��هيده 
دفاع از واليت، شهداي مدافع امنيت را پيروان صديق آن 
حضرت توصيف كرد. رييس جمهور با اش��اره به شكست 
دشمنان در جنگ هشت ساله و همچنين ناكامي آنها در 
توطئه هاي چهل س��ال اخير، اظهار داشت: دشمن قصد 
داش��ت در جنگي تركيبي و توطئ��ه اي جديد، ارزش ها، 
انقالب اسالمي و مردم را مورد هجوم قرار دهد، اما فرزندان 
بصير ملت در مقابل اين هجمه ايستادگي كردند. رييسي 
افزود: دشمنان مي خواستند نسخه اي كه در برخي كشورها 
اجرا كرده بودند در ايران اس��المي با ش��عارهاي توخالي 
و فريبنده اجرا كنند، غافل از اينكه اينج��ا مردان، زنان و 
جوانان سلحشوري هستند كه با احساس مسووليت پاي 
انقالب و ارزش ها و كشور خود ايستاده اند. رييس جمهور 
گفت: دشمن در حوادث اخير داعش وار به جان انقالب و 
مردم افتاد و نهايت عناد و سبوعيت و حقد و كينه نسبت به 
جريان ارزشي و جبهه انقالب را به نمايش گذاشت. رييسي 
گفت: امروز اگر وضعيت شهرهاي ما آرام است و در امنيت 
قرار داريم، به بركت خون جوانان عزيزي است كه در برابر 
هجوم اغتشاشگران ايس��تادند. اگر چه غم از دست دادن 
آنها براي مان بسيار دشوار است، اما دستاورد خون پاك آنها 
نااميدي دشمن بود. رييس جمهور با بيان اينكه شهدا قبل 
از شهادت، شهيد زندگي كرده اند، تصريح كرد: تمام ابعاد 
زندگي نوراني شهدا، موضع گيري آنها، دشمن شناسي و 
نگاه شان به مسير واليت، پيروي از امام و حركت در مسير 
انقالب و خدمت به مردم، به ويژه دستگيري از محرومان، 
سرشار از خير و بركت است و شهادت قله مسير حركت آنها 
بود. رييسي ايستادگي و مقاومت پاي دين و ارزش ها را پيام 
شهدا و همگان را مخاطب اين پيام و سخن دانست و گفت: 
گذشت زمان آثار و بركات خون شهدا را بيشتر نشان خواهد 
داد. رييسي روشنگري و جهل زدايي از جامعه را از آثار خون 
شهدا دانست و افزود: امروز امپراتوري رسانه اي دشمن با 
صحنه سازي و دروغ پردازي تالش دارد تا حقايق را وارونه 
جلوه دهد، اما خون شهدا، تبليغات مسموم و توطئه هاي آنها 
را خنثي كرد و به جامعه آگاهي بخشيد. رييس جمهور در 
ادامه با اشاره به رفتار دوگانه دشمنان در حمايت از تروريسم 
و ادعاي حمايت از مردم گفت: امروز دشمنان ملت  ايران 
براي مردم ما شعار »زندگي« سر مي دهند، اما از آن طرف 
عمال اسلحه به دست شان در حرم شاهچراغ جان كودك 
۱0 ساله و پدر و مادرش را مي گيرند. رييس جمهور افزود: 

آنها در افغانستان ادعاي دموكراسي داشتند، اما محصول 
لشكركشي به اين كشور 3۵ هزار كودك معلول بود و تمام 
خانه ها و ش��هرها را ويران كردند و باز هم ادعا دارند كه ما 
زندگي مي بخشيم! به كدام مردم دنيا زندگي بخشيده اند 
كه چنين ادعايي دارند؟ رييسي با بيان اينكه فضاسازي ها 
تمام مي شود و باطل از بين مي رود و حق پايدار خواهد ماند، 
در واكنش به درخواس��ت خانواده معظم شهداي مدافع 
امنيت براي شناسايي، محاكمه و مجازات عوامل شهادت 
نيروهاي حافظ امنيت تاكيد كرد كه اين مساله با قاطعيت 
از سوي دستگاه هاي ذيربط پيگيري خواهد شد. پيش از 
سخنان رييس جمهور، سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي 
رييس سازمان بنياد ش��هيد و امور ايثارگران و همچنين 
مادر شهيد دانيال  رضازاده و همسر شهيد اميراحمدي نيز 

سخنراني كردند.

   اسالم در روسيه ريشه هزار ساله دارد
همچنين س��يد ابراهيم رييس��ي در پيامي به نشس��ت 
مسلمانان روسيه به مناسبت گراميداشت هزار و صدمين 
سال حضور اس��الم در روسيه، كه توسط »حاج ابوالقاسم 
دوالب��ي« نماين��ده وي در اين اجالس قرائت ش��د، اين 
كشور را از اولين كانون هاي حضور اسالم در سرزمين هاي 
دوردست خواند و اظهار داشت: ما ايرانيان مسلمان به خود 
مي باليم كه شهر تاريخي دربند كه كانون تلفيق و تالقي 
فرهنگ روسي، ايراني و اس��المي است، نخستين معبر 
و نقطه كانوني حضور مس��لمانان در اين سرزمين پهناور 
است. وي خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي با توجه به 
رهنمودهاي رهبر معظم انقالب اسالمي همچون گذشته 
و در چارچوب سه اصل عزت، حكمت و مصلحت همواره 
خواستار توجه به ظرفيت هاي دين اسالم در كشور پهناور 

روسيه با هدف توسعه تعامالت دوجانبه بوده است و در اين 
راه از هيچ گونه مساعدت و همكاري فروگذار نمي كند. متن 

پيام رييس جمهور به شرح زير است: 
دين اس��الم در برهه اي از تاريخ اين جهان نمايان شد كه 
سياهي و ظلمت جهل، فس��اد و كجروي عرصه حيات را 
بر نوع بش��ر تنگ كرده بود و پيامبر اسالم)ص( اين اسوه 
معنويت و اخالق، وديعه صلح و امنيت را در سپهر عدالت 
براي بش��ريت به ارمغان آورد و راه س��عادت و هدايت را به 
روي مردم گش��ود. در س��ايه رهنمودهاي قرآني و منش 
رسول گرامي اسالم و اهل بيت پاك و مطهر ايشان، دين 
اس��الم، دين رحمت و رأفت براي همه ملل جهان شد و 
با خطاب »تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم« همگان را 
به وجه مش��ترك بين اديان الهي يعني پرستش خداي 
واح��د و اجتناب از ش��ريك قرار دادن ب��راي او و مقابله با 
سيطره جويي مستكبران دعوت نمود. امري كه در عمل 
با انقالب اس��المي ايران محقق شد و ايران در سايه اسالم 
توانست اين افتخار را به دست آورد كه بر سيطره و سلطه 
قدرت هاي مستقبل فائق آيد و يك ملت مستقل بنا شود. 
اما سيطره جويان و مستكبران تالش كردند با بسيج شبكه 
تبليغاتي و رسانه اي و ايجاد گروه هاي تروريستي همچون 
القاعده و داعش اين حقيقت را وارونه به جهانيان معرفي 
نمايند غافل از آنكه تاريخ تمدن بشري فراموش نمي كند 
كه اين مجاهدت هاي نبي  اعظم)ص( و اهل بيت ايش��ان 
بود كه توانست ظرفيت ملت هاي مختلف در غرب آسيا را 
بيدار سازد و آنها را به پايه گذاران يك تمدن بزرگ اسالمي 
مبدل كند به طوري كه نقطه عطفي در پيشرفت همه جانبه 
تمدن كنوني تلقي گردد. لئو تولستوي، نويسنده شهير 
روسي در توصيف عظمت پيامبر اسالم مي نويسد: »بدون 
هيچ شك محمد)ص( يكي از مصلحان بزرگ بود كه راه 

را براي امنيت هموار نمود، از قرباني انساني و خونريزي در 
ميان اقوام جلوگيري كرد و دروازه ترقي و تمدن را به طور 
وسيع باز نمود«. به گواه تاريخ، روسيه از اولين كانون هاي 
حضور اسالم در سرزمين هاي دوردست به شمار مي رود و 
ما ايرانيان مسلمان به خود مي باليم كه شهر تاريخي دربند 
كه كانون تلفيق و تالقي فرهنگ روسي، ايراني و اسالمي 
است، نخستين معبر و نقطه كانوني حضور مسلمانان در 
اين سرزمين پهناور اس��ت. امروز حضور اسالم به عنوان 
دين بزرگ روس��يه، اين كش��ور را به بزرگ ترين جامعه 
مسلمانان اعم از ش��يعيان و برادران اهل تسنن در ميان 
كشورهاي غير اس��المي تبديل كرده است، با اين تفاوت 
كه اسالم در روسيه بر خالف ساير كشورهاي غير اسالمي 
يك دين تاريخي فرهنگي و داراي ريشه هزار ساله در اين 
سرزمين پهناور است. گواه بر اين مدعا، سخنان شخصيت ها 
و نويسندگان شهير روسي درباره دين اسالم و شخصيت 
و سيماي مبارك پيامبر )ص( است. اين ويژگي برجسته 
توانست در برابر توفان ايدئولوژي الحادي و مادي گرا طاقت 
بياورد و همچنان به عنوان ديني زن��ده و پويا در تار و پود 
زندگي مردمان آن س��رزمين حضور فعال داشته باشد. 
روسيه امروز الگوي موفقي از گفت وگوي اديان ابراهيمي 
و مذاهب اسالمي است. تبلور عيني اين ظرفيت بي بديل 
در ارتباط گسترده كليساي ارتودكس و مفتيان اهل سنت 
با مراكز ديني و علمي ايران اس��المي نمود يافته است. از 
بركات اينگونه ارتباطات بي��ن مذاهب كه منجر به فهم 
مشترك دو كشور روسيه و ايران درباره مسائل جهاني و به 
ويژه مساله تروريسم شده است، وحدت عمل اين دو كشور 
در مبارزه با داعش و افراط گرايي مذهبي را در پي داشته 
اس��ت. جمهوري اس��المي با توجه به رهنمودهاي رهبر 
معظم انقالب اسالمي همچون گذشته و در چارچوب سه 
اصل عزت، حكمت و مصلحت همواره خواستار توجه به 
ظرفيت هاي دين اس��الم در كشور پهناور روسيه با هدف 
توسعه تعامالت دوجانبه بوده است و در اين راه از هيچ گونه 
مساعدت و همكاري فروگذار نمي كند. سياست اصولي 
جمهوري اسالمي ايران در تعامل با كشور روسيه، همواره بر 
مبناي تقويت روابط با آن كشور بوده و در اين ميان ظرفيت 
 بي نظير دين اسالم و مذاهب موجود در اين كشور متمدن،

 نويد بخش زمينه هاي همكاري و هم افزايي بيش��تر در 
آينده اي روشن و متعالي خواهد بود. ظرفيتي كه با حضور 
روس��يه در سازمان همكاري اسالمي به عنوان عضو ناظر 
مي تواند بر يكه تازي تمدن غرب و ناديده انگاري تمدن هاي 
غيرغربي و يكجانبه گرايي فائق آي��د. در پايان اين جانب 
بر خ��ود الزم مي دانم تا از دس��ت اندركاران اين همايش 
بين المللي كه به مناسبت هزار و صدمين سال حضور اسالم 
در روسيه برگزار شده است، كمال تشكر و سپاس را داشته 
باشم و از خداوند متعال مي خواهم كه تالش هاي ارزنده شما 

را منشأ خير و بركت براي امت اسالمي قرار دهد.



پس از يك افزايش ناگهان��ي قيمت نفت، بهاي اين كاال 
به دليل اقتصادي كش��ورهاي ثروتمن��د كاهش يافت. 
درگيري هايي كه در خليج فارس آغاز ش��د، عربس��تان 
س��عودي را نگران حمالت به ميادين نفتي و مش��تاق 
خريد موشك هاي بالستيك براي ايجاد بازدارندگي در 
برابر رقباي خود كرد. يك ش��اهزاده ج��وان و قدرتمند 
سعودي كه از س��وي امريكا طرد شده بود، به چين روي 
آورد و قراردادي محرمانه با پكن امضا كرد تا س��الح هاي 
مورد نياز خود را از اين كشور تامين كند. اگر اين داستان 
حس »دژاوو« را برمي انگيزد، كامال درس��ت اس��ت. اين 
اتفاق چهار دهه پي��ش رخ داد و منجر به برقراري روابط 
چين و عربستان در سال ۱۹۹۰ شد. بسياري از اثرات آن 
رويداد امروز ملموس ش��ده است، زيرا شي جين پينگ 
در ۷ دس��امبر براي دومين بار وارد عربس��تان سعودي 
شد. البته همه چيز مثل هم نيست. برخالف دهه ۱۹۸۰، 
عربس��تان سعودي و همس��ايگان خليج فارس در حال 
حاضر روابط تجاري قوي با چين دارند. با اين تفاوت كه 
سعودي ها اكنون از چين به عنوان كارتي در برابر امريكا 
استفاده مي كنند كه از نظر آنان در دهه گذشته به شريكي 
غيرقابل اعتماد براي رياض تبديل شده است. به گزارش 
فرداي اقتصاد از اكو نوميست، چالش كشورهاي خليج 
فارس اين اس��ت كه چگونه بين اين دو ديدگاه نسبت به 
چين توازن برقرار كنند. اولي به طرز فزاينده اي فريبنده 
شده است. چين يك بازار بزرگ صادراتي و منبع اصلي 
سرمايه گذاري در خليج فارس اس��ت. دومي، كه در آن 
چين به عنوان يك محافظ استراتژيك در برابر امريكاي 
متغير عمل مي كند، كمتر اغوا كننده است: چين جايگزين 
آساني نيس��ت. عالوه بر اين، رهبران خليج فارس از آن 
بيم دارند كه روند بازي گرفتن آنان از يك قدرت در برابر 
قدرتي ديگر، روند طرد ش��دن آنان از سوي واشنگتن را 
تسريع كند. با روابط اقتصادي كشور خليج فارس با چين 
شروع كنيد كه در حال رشد است. مساله انرژي همچنان 
موضوع اصلي است. سال گذش��ته ۵۱ درصد از واردات 
نفت چين از كش��ورهاي عربي و چهار پنجم آن از سوي 
پادشاهي هاي شش عضو شوراي همكاري خليج فارس 
بود. در ماه نوامبر، س��ينوپك، يك غ��ول انرژي دولتي، 
قراردادي ۲۷ س��اله براي خريد گاز طبيعي مايع از قطر 
امضا كرد كه طوالني ترين قرارداد چنين گازي تاكنون 
است. موسسه امريكن انترپرايز، يك انديشكده مستقر در 
واشنگتن، مي نويسد كه از سال ۲۰۰۵، چين قراردادهاي 
سرمايه گذاري و قراردادهاي ساخت وسازهاي عظيمي را 
با كشورهاي عربي به ارزش ۲۲۳ ميليارد دالر امضا كرده 
اس��ت. ۵۲ درصد از مجموع كل اي��ن قراردادها مربوط 
به كشورهاي ش��وراي همكاري خليج فارس بوده است. 
)بقيه در كشورهاي الجزاير، مصر و عراق سرمايه گذاري 
شده است.( . س��رعت اين معامالت در اواخر دهه ۲۰۱۰ 
افزايش يافت. اگرچه اين روند از آن زمان به دليل بيماري 
همه گيري ويروس كوويد و ركود س��رمايه گذاري چين 
 در سراس��ر جهان كند ش��ده اس��ت، اما چين همچنان 
خليج فارس را منطقه اي اميدوار كننده و مهم مي داند. در 
نيمه اول سال ۲۰۲۲، در عربستان سعودي ۵.۵ ميليارد 
دالر سرمايه گذاري و قرارداد از طريق پروژه كمربند و جاده 
چين انجام شد كه بيش از هر كشور ديگري است. بيشتر 
اين سرمايه گذاري ها بر محور انرژي استوار است. تجارت 
نيز بيش��تر از جنس نفت اس��ت: واردات چين از منطقه 
تقريبًا به طور كامل شامل محصوالت پتروشيمي و ساير 
كاالها است. كشورهاي حاشيه خليج فارس مايلند اقتصاد 
خود را از نفت دور كنند و چين را به عنوان يك ش��ريك 

كليدي در اين مسير مي بينند. پكن سال گذشته به بخش 
هتل ها در عمان و خودروس��ازي در عربستان سعودي 
پول تزريق كرد. ب��ا اين حال، چنين پروژه هايي هنوز در 
ابتداي راه هس��تند و سرمايه گذاري غيرنفتي همچنان 
كند اس��ت.  هيچ كدام از اين اتفاقات باعث خشم زياد در 
امريكا نمي شود. اين روابط رو به رشد خليج فارس با چين 
در بخش هاي استراتژيك است كه سياستمداران مستقر 
در واشنگتن را نگران مي كند: مخابرات، امنيت و به طور 
فزاينده اي قابليت دفاعي. كشورهاي عضو شوراي همكاري 
خليج فارس، مشتريان مشتاق »هوآوي«، غول مخابراتي 
چي��ن كه تحت تحريم هاي امريكا قرار دارد، هس��تند و 
خوشحالند كه با شركت هايي مانند SenseTime، كه 
يك ش��ركت هوش مصنوعي است و به دليل نقشش در 
جاسوس��ي از اويغورها در س��ين كيانگ در ليست سياه 
امريكا قرار گرفته است، تجارت كنند. در سپتامبر، يك 
شركت متعلق به صندوق سرمايه گذاري دولتي عربستان 
سعودي، سرمايه گذاري مشترك ۲۰۷ ميليون دالري با 
SenseTime را براي ساخت يك آزمايشگاه هوايي در 
اين كشور اعالم كرد. چين همچنين پهپادهاي مسلح به 
امارات متحده عربي فروخته است كه از آنها در ميدان هاي 
جنگ در سراس��ر منطقه استفاده مي كند. در ماه مارس 
يك شركت سعودي قراردادي را با يك غول دفاعي دولتي 
چين براي توليد پهپاد در اين كش��ور امضا كرد. مقامات 
اطالعاتي امريكا مي گويند چين به عربس��تان سعودي 
در ساخت موشك هاي بالستيك نيز كمك مي كند. ماه 
گذشته در گفت وگوي منامه، كه يك رويداد امنيتي ساالنه 
در بحرين است، مقامات امريكايي سخنان هشدارآميزي 
به زبان آوردند. برت مك گورك، مشاور رييس جمهور در 
خاورميانه، گفت: »همكاري رو به رشد با چين در منطقه، 

»سقفي« بر روابط با امريكا خواهد گذاشت.«

   يك مقام امريكايي ديگر 
از وجود اختالف بر سر تنش با ايران خبر داد

اس��تقبال رياض از شي جين پينگ نسبت به جو بايدن، 
گرم تر بود. س��فر بايدن به عربس��تان كه اولين س��فر او 
به عنوان رييس جمهور به ش��مار مي رف��ت، نتيجه اي 
نااميدكننده براي بايدن به همراه داشت: قيمت هاي نفت 
باال و انتخابات مي��ان دوره اي امريكا در راه بود و بايدن به 
كمك نياز داشت. س��عودي ها او را دست خالي به خانه 
فرس��تادند. پس از گذشت بيش از يك س��ال از سردي 
روابط طرفين، س��عودي هاي تمايلي براي بخشندگي 
نداشتند. برخالف بايدن، »شي« احتمااًل با مجموعه اي 
از قراردادهاي س��رمايه گذاري بزرگ و ساير بيانيه هايي 
كه حكايت از موفقيت اين سفر دارند، به خانه باز خواهد 
گشت. او جريان اين سفر س��ه روزه با رهبران عربستان 
س��عودي از جمله محمد بن س��لمان، وليعهد و حاكم 
حقيقي اين كشور ديدار كرد. او همچنين نشستي با سران 
كشورهاي خليج فارس و ديداري ديگر با شخصيت هايي از 
سراسر جهان عرب داشت. مقامات سعودي اصرار دارند كه 
هيچ يك از اينها به معناي پس زدن امريكا نيست: مقامات 
رياض مي گويند چين كش��ور مهمي است و بايد چنين 
روابطي ب��ا آن برقرار كرد. با اين ح��ال، تيم بايدن روابط 
پيچيده اي با عربستان س��عودي داشته و چين را رقيب 
اصلي خود مي داند. استقبال بي نظير از »شي« - بر خالف 
استقبال س��رد بايدن - در واشنگتن خوشايند نخواهد 
بود. در محافل خصوصي، مقامات خليج فارس مي گويند 
از سياس��ت نامنس��جم امريكا در منطقه خش��مگين 
هستند. س��ه رييس جمهور اخير امريكا درباره كاهش 

نقش امري��كا در خاورميانه صحبت كرده اند، اما در عين 
حال نمي خواهند قدرت هاي ديگر با خروج امريكا نفوذ 
زيادي پيدا كنند. اين س��رخوردگي در ميان كشورهاي 
خليج فارس قابل درك اس��ت. اما امريكا هم همينطور. 
ش��وراي همكاري خليج فارس از اينك��ه امريكا به اندازه 
كافي براي محافظت از آن در برابر ايران، رقيب سرسخت 
اعراب خليج فارس، كه چين س��ال گذشته يك قرارداد 
»مش��اركت راهبردي« ۲۵ س��اله با آن امضا كرد، انجام 
نداده است، شاكي هستند. »شي« يكي از معدود رهبراني 
است كه اهرم هايي واقعي در برابر ايران دارد. بيشتر نفت 
صادر شده از بنادر ايران، بدون توجه به تحريم هاي امريكا، 
به پااليش��گاه هاي چين مي روند. با اين حال، او تمايلي 
به استفاده از آن براي اعمال فش��ار بر دولت ايران ندارد. 
حاكمان خليج ف��ارس كه به دليل افزايش قيمت نفت و 
اقتصادهاي رو به رش��د تقويت شده اند، احساس اعتماد 
به نفس مي كنن��د: آنها فكر مي كنن��د اكنون لحظه اي 
فرارس��يده كه از زير سايه امريكا خارج شوند. بايدن بايد 
نقش فزاينده چين در منطقه را بپذيرد. اما هر دو طرف بايد 
بدانند كه اكنون مانند دهه ۱۹۸۰، چين نمي تواند به طور 

كامل جايگزين امريكا در خليج فارس شود

   بيانيه مشترك عربستان و چين خطاب به ايران
در پايان نشست سران عربستان و چين بيانيه مشتركي 
صادر شد. در اين بيانيه، طرفين توافقات پيرامون توسعه 
روابط سياس��ي، اقتصادي، امنيتي، انرژي، آموزش��ي و 
فرهنگي را ذك��ر كرده اند. در زمينه سياس��ي، در رابطه 
با موضوع ايران، دو ط��رف بر لزوم تقويت همكاري هاي 
مشترك براي تضمين صلح آميز بودن برنامه هسته اي 
ايران توافق كردند و دو طرف از ايران خواستند با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي همكاري كند و رژيم عدم اشاعه 
را حفظ كند و بر لزوم احترام به اصل حسن همجواري و 
عدم مداخله در امور داخلي كش��ور ها تاكيد كردند. روز 
گذشته در پايان نشست س��ران عربستان و چين بيانيه 

مش��تركي صادر ش��د. در اين بيانيه، طرفي��ن توافقات 
پيرامون توسعه روابط سياسي، اقتصادي، امنيتي، انرژي، 
آموزش��ي و فرهنگي را ذكر كرده ان��د. در اين بيانيه كه 
خبرگزاري رسمي دولت عربس��تان )واس( متن كامل 
آن را منتشر كرده، آمده است: دو طرف بر اهميت تداوم 
اولويت دادن به روابط عربستان و چين در روابط خارجي 
خود و ايجاد الگوي همكاري، همبستگي، سود متقابل 
و رابطه برد-برد براي كش��ورهاي در حال توسعه تاكيد 
كردن��د. دو طرف مج��دداً اعالم كردند ك��ه به حمايت 
مس��تمر از منافع اصلي يكديگر و حمايت از يكديگر در 
حفاظت از حاكميت و تماميت ارض��ي ادامه مي دهند. 
طرف س��عودي بار ديگر بر پايبندي به اصل چين واحد 
تاكيد كرد. طرف چيني نيز به نوبه خود حمايت خود را از 
عربستان در حفظ امنيت و ثبات آن اعالم كرد و مخالفت 
قاطع خود را با هرگونه اقدامي كه در امور داخلي پادشاهي 
عربستان سعودي مداخله كند، اظهار داشت و با هرگونه 
حمله اي كه غيرنظاميان، زيرساخت ها، سرزمين و منافع 
عربستان را هدف قرار دهد اعالم مخالفت كرد. در زمينه 
سياسي، در رابطه با موضوع ايران، دو طرف بر لزوم تقويت 
همكاري هاي مش��ترك براي تضمين صلح آميز بودن 
برنامه هس��ته اي ايران توافق كردن��د و دو طرف از ايران 
خواستند با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كند 
و رژيم عدم اش��اعه را حفظ كند و بر لزوم احترام به اصل 
حسن همجواري و عدم مداخله در امور داخلي كشورها 
تاكيد كردند. در رابطه با بحران يمن، دو طرف بر حمايت 
كامل خود از تالش ها براي دس��تيابي به راه حل سياسي 
تاكيد كردند. طرف چيني از ابتكار عربس��تان سعودي 
براي پاي��ان دادن به جنگ در يمن و تالش ها و ابتكارات 
متعدد اين كشور با هدف تشويق گفت وگو بين طرف هاي 
يمني قدرداني كرد و دو طرف همچنين اهميت حمايت 
از شوراي رهبري رياست جمهوري در جمهوري يمن را 
خاطرنشان كردند. آنها همچنين بر اهميت تعهد حوثي ها 
به آتش بس، همكاري با فرس��تاده ويژه سازمان ملل در 

امور يمن و مشاركت جدي با ابتكارات و تالش هاي صلح 
براي دس��تيابي به يك راه حل سياس��ي دايمي و جامع 
براي بحران يمن تاكيد كردند. طرف چيني از كمك هاي 
بشردوس��تانه، امدادي و توسعه اي عربستان سعودي به 
مردم يمن از طريق مركز امداد و اقدامات بشردوس��تانه 
ملك سلمان و برنامه عربس��تان براي توسعه و بازسازي 
يمن قدرداني كرد. در حوزه انرژي دو طرف تاكيد كردند 
كه تقويت همكاري هاي خود در اين زمينه، يك مشاركت 
راهبردي مهم است. دو طرف با اشاره به حجم مبادالت 
نفتي فيمابي��ن و پايه هاي خ��وب همكاري ها به دليل 
منابع نفتي فراوان عربستان و بازار وسيع چين، توسعه و 
تحكيم همكاري هاي في مابين در زمينه نفت را منطبق 
بر منافع مشترك دانستند. جمهوري خلق چين از نقش 
عربستان در حمايت از تعادل و ثبات بازارهاي جهاني نفت 
به عنوان صادركننده قابل اعتماد عمده نفت خام به چين 
استقبال كرد و دو طرف بر سر فرصت هاي سرمايه گذاري 
مشترك در بخش پتروشيمي، توسعه پروژه هاي مربوط 
به فناوري هاي تبدي��ل نفت به پتروش��يمي و افزايش 
همكاري هاي مشترك در تعدادي از زمينه ها و پروژه ها 
از جمله برق، انرژي خورشيدي، انرژي بادي و ساير منابع 
انرژي تجديدپذير توافق كردند. همچنين عربس��تان و 
چين خواستار ارتقاي همكاري در استفاده صلح آميز از 
انرژي هسته اي و همكاري در توسعه فناوري هاي مدرن 
مانند مصنوعي هوش و نوآوري در بخش انرژي ش��دند. 
آنها همچنين بر اهميت تعميق همكاري مش��ترك در 
طرح هاي »كمربند و جاده« تاكيد كردند و از پيوس��تن 
نهادهاي مرتبط سعودي و سرمايه گذاري هاي مختلف 
در چارچ��وب اي��ن طرح اس��تقبال كردن��د. همچنين 
ارتقاي موقعيت عربستان به عنوان مركز منطقه اي براي 
شركت هاي چيني براي توليد و صادرات محصوالت بخش 
انرژي، عالوه بر سرمايه گذاري مش��ترك در پروژه هاي 
انرژي در كشورهاي منطقه و كشورهاي مصرف كننده 

منابع انرژي در اروپا و آفريقا، مورد توافق قرار گرفت.

ادامه از صفحه اول

مشوق هاي سرمايه گذاري 
چين و درس هايي براي ايران

ج( مش��وق هاي شركت ها: كه به ش��ركت هاي واجد 
ش��رايط تحت چهار دس��ته اصلي ۱( ش��ركت هاي 
تكنولوژي پيشرفته و جديد )HNTEs(، ۲( شركت هاي 
 )۳ ،)SMSTEs( علم و فن��اوري كوچك و متوس��ط
 )TASEs( ش��ركت  هاي خدمات پيش��رفته فناوري
و 4( ش��ركت هاي خدمات برون س��پاري فراساحلي 
)Offshore outsourcing services( تعل��ق 

مي يابد.
۲- از جمله مهم ترين مشوق  هاي اعطايي كشور چين 
كه امكان بررسي و لحاظ در قوانين مالياتي در ايران را 

دارد، مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
الف( مشوق هاي مناطق ويژه اقتصادي: براي حمايت 
از توسعه برخي مناطق نظير بندر تجارت آزاد هاينان 
)HFTP( و براي شركت هايي كه در منطقه لينگانگ 
شانگهاي ثبت شده، نرخ ماليات بر درآمد شركت  ها از 

۲۵ درصد به ۱۵ درصد كاهش يافته است.
ب( مش��وق هاي ش��ركت هاي دانش بني��ان: براي 
ش��ركت هاي دانش بنيان نرخ اعتب��ار مالياتي براي 
هزينه هاي قابل قبول تحقيق و توسعه تا ۲۵ درصد بيش 
از ساير شركت ها اعمال مي شود )معادل ۱۲۵ درصد(، 
به عالوه نرخ ماليات بر درآمد شركت  هاي دانش  بنيان 
۱۰ درصد كم تر از ساير شركت ها )۱۵ درصد( در نظر 

گرفته شده است.
ج( مشوق  هاي مالياتي تحقيق و توسعه: يك شركت 
مقي��م چي��ن مي توان��د ۱۵۰ درص��د از هزينه هاي 
تحقيق وتوس��عه خود را تحت عنوان هزينه هاي قابل 

قبول مالياتي از بدهي مالياتي خود كسر كند.
د( مشوق هاي مالياتي براي حمايت از توسعه صنعت 
سرمايه گذاري خطرپذير: حداكثر تا ۷۰ درصد از مبلغ 
سرمايه گذاري شده توسط يك شركت سرمايه گذار 
خطرپذير يا يك سرمايه گذار انفرادي در يك شركت 
نوپاي فعال در حوزه فناوري، از درآمد مشمول ماليات 

كسر مي گردد.
ه�( بسته مشوق ثبت اختراع: براي شركت هاي فناوري 
و نرم افزار، بسته مشوق ها ش��امل معافيت ماليات بر 
درآمد، نرخ هاي ماليات ب��ر ارزش افزوده ترجيحي و 
معافيت از عوارض واردات تجهي��زات، در نظر گرفته 

شده است. 
نكات كليدي: 

با بهره گيري از تجربيات كشور چين مي توان به اين موارد 
به عنوان پيشنهاد هاي كاربردي در حوزه مشوق  هاي 

سرمايه گذاري در اقتصاد ايران اشاره كرد: 
۱- چين مشوق  هاي مالياتي ترجيحي مختلفي را براي 
حفظ محيط زيست و تش��ويق استفاده از فناوري  ها و 
محصوالت كاهنده مصرف انرژي ارايه مي دهد. با توجه 
به تشديد پديده خشكسالي ايران در سال هاي اخير و به 
منظور توسعه زيرساخت هاي توليد )آب، برق، گاز و...( 
پيشنهاد مي شود براي شركت هاي داراي پروژه هاي 
حفاظت از محيط زيس��ت )ش��امل تصفيه فاضالب، 
دفع زباله ، توس��عه اس��تفاده از بيوگاز و نمك زدايي( 
اعتبار مالياتي براي خريد تجهيزات و فناوري مربوط به 
صرفه جويي در انرژي يا تخفيف و معافيت هاي مالياتي 

در نظر گرفته شود.
۲- در كشور چين اختصاص برخي مشوق هاي مالياتي 
براي مناطق آزاد، مشروط به توسعه گردشگري، خدمات 
مدرن و گسترش صنايع با فناوري هاي پيشرفته است. 
در اين راستا پيشنهاد مي شود به منظور افزايش تمايل 
به س��رمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و 
مناطق ويژه اقتصادي در ايران و توسعه زير ساخت  هاي 
مورد نياز، اعطاي مشوق هاي مالياتي موجود نظير زمين 
ارزان، اعطاي تسهيالت، مشوق هاي گمركي و... با توجه 

به تقويت و تكميل زنجيره توليد ساماندهي گردد.
۳- مش��وق هاي در نظ��ر گرفت��ه ش��ده ب��راي انواع 
شركت هاي دانش  بنيان در كشور چين، الزامات خاص 
خود را دارد كه مي توان جهت هدفمند كردن حمايت 
از ش��ركت هاي دانش بنيان و طراحي انواع بسته هاي 
مشوق سرمايه گذاري در ايران از آنها بهره گرفت. براي 
مثال از جمله معيارهاي اعطاي مشوق به شركت  هاي 
دان��ش  بنيان در اين كش��ور، ص��ادرات محصوالت با 
فناوري باال، به كارگيري نيروي كار نخبه و داراي مدارك 
تحصيلي، داشتن جوايز يا استاندار د هاي بين المللي، 

سطح باالي فناوري و... مي باشد.
 عضو هيات علمي موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني

كشورهاي عربي  به دنبال روابط راهبردي با چين

پكن  در دامان  رياض

طال و سكه ؛صدرنشين بازارهاي مالي
روند قيمت طال و س��كه در آخري��ن روز هفته نيز بر مدار 
صعودي بود. انواع س��كه كانال هاي جديد قيمتي را براي 
خود حفظ كردند و سكه امامي و بهار آزادي هر دو در كانال 
۱۷ ميليون توماني ايستادند. آيا روند قيمت اين فلز خوش 
رنگ در هفته آينده نيز صعودي است؟ قيمت طال و سكه 
كه در ۲ هفته گذشته بازار پرنوساني داشت و همچنان نيز 
در قله بازارها ايستاده است، روز گذشته با توجه به ثبات بازار 
دالر و روند متوازن اونس جهاني طال در همان مدار روزهاي 
گذشته با اندكي ميل به افزايش قيمت باقي ماند. قيمت طال 
و سكه در ۲ هفته گذشته وارد قله هاي قيمتي شدند و روند 
صعودي اين بازار فارغ از ثبات ساير عوامل تاثيرگذار بر اين 
بازار بوده است. درست هفت روز پيش بود كه قيمت اونس 
جهاني طال به مرز ۱۸۰۰ دالري رسيد اما در اين محدوده 
نماند و با روند ريزشي در روزهاي بعد تا ۱۷۵۰ دالر نيز پايين 
آمد. افت شديد ۱.۶ درصدي طالي جهاني در روز دوشنبه 
رخ داد اما روند صعودي در روزهاي بعد ادامه داشت. اكنون 
اونس جهاني طال به قيمت ۱۷۸۹ دالري رسيده است. از 
سوي ديگر خوش بيني بازارها به كاهش سرعت افزايش 
نرخ بهره توسط فدرال رزرو، باعث شد تا شاخص دالر و نرخ 
سود اوراق قرضه عقب نشيني كند و فضا براي صعود طال 

نيز فراهم شود.

   طال با روند صعودي بسته شد
اما قيمت طال و س��كه در بازارهاي داخل��ي به غير از روز 
دوش��نبه ۱4 آذر كه هم راستا با ريزش طالي جهاني بود. 
در باقي روزها روند صعودي داش��ت و قيمت سكه باالي 
محدوده ۱۷ ميليون توماني معامله شد. معامله گران بازار، 
روند افزايشي قيمت در بازار فلز زرد را ناشي از رشد تقاضا 
و بازار احتياطي دالر مي دانند و معتقدند اگر فش��ار بانك 
مركزي از بازار ارز برداشته ش��ود شاهد رشد قيمت دالر 
هم راستا با طال خواهيم بود. روند نزولي كاهش ارزش پول 
ملي، تداوم ناآرامي هاي اجتماعي و رشد تورم باعث شده 
مردم تمايلي به حفظ ريالي سرمايه هايشان نداشته باشند 
و درصدد تبديل دارايي هايشان به طال، سكه، ارز و كاالهايي 
با نقدشوندگي باال باشند. اين روند در روزهاي گذشته تمام  

قطعات س��كه را وارد كانال جديد قيمتي كرد. در آخرين 
معامله روز پنجشنبه ۱۷ آذر ۱4۰۱ قيمت سكه امامي در 
پله چهارم كانال ۱۷ ميليون توماني و با نرخ مشخص ۱۷ 

ميليون و 4۰4 هزار تومان معامله شد.
قيمت سكه بهار آزادي كه در روز چهارشنبه در كانال ۱۶ 
ميليون توماني معامله مي شد بار ديگر به محدوده قيمتي ۱۷ 
ميليون توماني بازگشت و با قيمت ۱۷ ميليون و ۱4۸ هزار 
تومان معامله شد. اين قطعه از سكه روز گذشته بيشترين 
رش��د قيمت را در خانواده خود داشت و بيش از ۲۰۰ هزار 
تومان گران  شد. در هفته هاي گذشته قيمت سكه امامي 
و س��كه بهار آزادي تفاوت قيمتي زيادي با هم داشتند و 
اين اختالف قيمت معموال يك تا ۲ كانال بود. اما اختالف 
قيمت اين قطعات سكه روز پنجشنبه ۲۵۶ هزار تومان شد 
و به كمترين مقدار خود رسيد. نيم سكه روز گذشته ۱۸۰ 
هزار تومان گران  شد. قيمت ۱۰ ميليون و ۲۳۰ هزار تومان 

آخرين نرخ معامله اين قطعه از سكه در بازار بود.
ربع سكه پنجشنبه ۱۷ آذر افزايش ۱۳۰ هزار توماني قيمت 
را داشت و با نرخ ۷ ميليون و ۲۳۰ هزار تومان معامله شد. 
س��كه گرمي ۳ ميليون و ۷۱۰ هزار تومان شد و كمترين 
سهم از رشد قيمت را در خانواده خود داشت. روز پنجشنبه 
اين قطعه از سكه ۱۰ هزار تومان گران شد. قيمت طال روز 
پنجشنبه روند صعودي داشت. هر مثقال طال با افزايش ۷۶ 
هزار توماني قيمت ۶ ميليون و ۹۰4 هزار تومان شد. هر گرم 
طالي ۱۸ عيار هم ۱۷ هزار تومان گران شد و با قيمت يك 
ميليون و ۵۹۳ هزار تومان داد و س��تد شد. قيمت هر گرم 
طالي دست دوم هم يك ميليون و ۵۷۲ هزار تومان شد و 
۲۶ هزار تومان نسبت به روز چهارشنبه گران تر شد. روند 
قيمت حباب قطعات سكه در روز پنجشنبه همسان نبود و 
برخي قطعات افزايش حباب و برخي كاهش قيمت حباب 
داشتند. روز پنجشنبه ۱۷ آذر سكه امامي ۲4۳ هزار تومان و 
سكه گرمي هم ۶ هزار تومان كاهش حباب داشتند اما ساير 
قطعات سكه افزايش حباب داشتند. روند رشد حباب در نيم 
سكه ۱۱4 هزار تومان، ربع سكه ۹۷ هزار تومان و سكه بهار 
آزادي ۶۲ هزار تومان بود. معامله گران بازار معتقدند قيمت 
طال و سكه در كانال هاي جديد در حال كف سازي است و 

حباب بازار سكه سيگنال افزايش قيمت دالر در روزهاي 
آينده را مي دهد

   رشد ۵۰ درصدي تورم و ۱۶ درصدي دالر!
در هفته اي كه گذشت قيمت دالر در كانال ۳۶ هزار توماني 
نوسان داشت. اين اسكناس امريكايي در آخرين معامالت 
روز پنجشنبه ۱۷ آذر در پله 4 كانال ۳۶ هزار توماني قرار 
گرفت. آيا روند دالر در هفته آينده كاهش��ي اس��ت؟ در 
هفته اي كه گذشت قيمت دالر در چهار پله ابتدايي كانال 
۳۶ هزار تومان نوسان داشت. اين روند روز شنبه در پله اول 
آغاز و با نوساني اندك در آخر هفته در پله چهارم متوقف 
شده است. برخي معامله گران افزايشي معتقدند دالر در كف 
كانال ۳۶ هزار توماني كف سازي كرده است و پايين آمدن 
از محدوده فعلي مستلزم تزريق سنگين ارز توسط بازارساز 
يا سيگنال قوي خبري مثبت به بازار است. برخي ديگر از 
فعاالن بازار نيز مي گويند شرايط فعلي بازار ارز براي خريد 
و فروش مساعد نيست و شرايط بازار شكيبايي بيشتري 
را طلب مي كند. ۳۰ آذر پاي��ان مهلت رفع تعهدات ارزي 
صادركنندگان است و به طور سنتي قسمتي از اين ارز را تجار 
از بازار جمع مي كنند. فعاالن بازار مي گويند اين خريدها 
كه در برخي مواقع با نزديك به هزار تومان بيشتر از قيمت 
دالر در بازار صورت مي گيرد، تاثير زيادي بر قيمت دالر در 

روزهاي آينده خواهد گذاشت.
كارشناس��ان بازار روند فعلي قيم��ت دالر را قابل توجه 
نمي دانند و معتقدند آنچه اكنون اس��كناس امريكايي 
را در بازار داخلي در كنترل دارد بانك مركزي اس��ت و با 
وجود تصميمات نهاد پولي كش��ور هر گونه پيش بيني 
براي قيمت دالر ناممكن اس��ت. آن ها عامل تحريم ها، 
ناآرامي هاي اجتماعي، كاهش توليد، كاهش قابل توجه 
منابع ارزي، سياست دس��توري حاكم بر بازار و از همه 
مهم تر عام��ل تورم را از فاكتوره��اي اثرگذار بر افزايش 
قيمت دالر مي دانن��د كه فعال از تورم و س��اير كاالها و 
خدمات در كشور جا مانده است. از سوي ديگر فعاالن بازار 
نيز روند فعلي حاكم بر بازار را نزولي نمي دانند و معتقدند 

بازار بعد از اين سكون روند صعودي به خود مي گيرد.

   دالر از ساير بازارها جا ماند
تحليلگران مالي قيمت دالر را جامانده از تورم مي دانند 
و معتقدن��د دالر نجابت به خرج داده اس��ت. بر اس��اس 
آمارهاي هفت ماهه بانك مركزي متوسط قيمت دالر و 
يورو نرخ فروش اين دو نوع ارز در مقايسه با مدت مشابه 
پارسال، ۱۶.4 و ۳.۵ درصد رشد داشته است. در گزارش 
بانك مركزي آمده است كه در شهريور امسال متوسط 
قيمت فروش يك دالر امريكا در بازار آزاد تهران ۳۱ هزار 
و44۸ تومان بوده كه در مقايس��ه با ماه قبل و ماه مشابه 
سال گذشته به  ترتيب ۶.۳ و ۱۵.۳ درصد افزايش داشته 
اس��ت. البته، حداقل و حداكثر قيم��ت فروش يك دالر 
امريكا در ماه مذكور به ترتيب ۳۰ ه��زار و ۶۶۲ تومان و 
۳۱ هزار و ۹4۳ تومان اعالم شده است. همچنين در مهر 
ماه سال جاري، متوسط قيمت فروش يك يورو در بازار 
آزاد تهران ۳۱ هزار و ۲۷۸ تومان بوده كه در مقايسه با ماه 
قبل 4.۶ درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
۱.۲ درصد كاهش داشته است. به گزارش ايسنا، از سوي 
ديگر، حداقل و حداكثر نرخ فروش يك يورو در ماه مذكور 
به ترتيب ۳۰ ه��زار و ۶۸۷ تومان و ۳۱هزار و ۷۵۲ تومان 
بوده است. محاس��بات بانك مركزي نشان مي دهد، در 
هفت ماهه ابتدايي امسال، متوسط قيمت فروش يك دالر 
امريكا در بازار آزاد ش��هر تهران ۲۹ هزار و ۸۳ تومان بوده 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.4 رشد داشته 
است. بنابراين محاسبات، متوسط قيمت فروش يك يورو 
در بازار آزاد ش��هر تهران در اين مدت نيز ۳۰ هزار و ۶۵۵ 
تومان بوده كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال قبل ۳.۵ 

درصد رشد داشته است.

   رشد ۳.۵ درصدي يورو در ۷ ماه
در حالي ك��ه مركز آمار اي��ران نرخ تورم نقط��ه اي براي 
خانواره��اي ش��هري را 4۷.۷ درصد و ب��راي خانوارهاي 
روستايي ۵۳.۲ درصد اعالم كرده اما دالر ۱۶.4 درصد و يورو 
نيز ۳.۵ درصد رشد داشته است. اين آمار تاييدي است بر 
مدعاي كارشناسان بازار. در شرايطي كه در بازارهاي داخلي 
با تورم بيش از ۵۰ درصدي دست و پنجه نرم مي كنيم، نهاد 

پولي كشور قيمت دالر را با ارزپاشي و هر ابزار ديگري، در 
محدوده مشخصي نگه داشته اس��ت. اين رانت حاصل از 
خريد وفروش دالر نصيب چه كساني مي شود؟ هر چند 
رييس كل بانك مركزي در حاشيه يك نشست تخصصي 
در خصوص تفاوت آمار تورم بانك مركزي و مركز آمار ايران 
گفت: محاسبات بانك مركزي و مركز آمار تفاوت هايي در 
مورد بازه زماني و جزييات محاس��بات دارد اما با توجه به 

روندهاي موجود شاهد كاهش تورم هستيم.
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در هفته اي كه گذشت شاخص كل بورس تهران روند 
نزولي داشت و نتوانست همانند هفته هاي اخير حتي 
سبز دستوري باشد. شاخص كل بورس در هفته اخير 
حدود يك درصد داش��ت و در مقابل كاهش شاخص 
كل، شاخص هم وزن رش��د در حدود يك درصدي را 
ثبت كرد. نگاهي به معامالت هفته اخير نشان مي دهد 
كه ورود پول س��نگين در بازار رقم نخورده اس��ت در 
شرايطي كه نمادهاي بازار وضعيت خوبي دارند شاخص 
نتوانست رشد خوبي داشته باشد و سهامداران نيز ورود 
خاصي نداشتند. بسياري از كارشناسان عقيده دارند 

كه علت اين عدم ورود پول به بازار بي اعتمادي است.
به طور كلي س��رمايه گذاران نس��بت ب��ه بورس و 
سرمايه گذاري در آن بي اعتماد هستند چرا كه هنوز 
پس از حدودا دو و س��ال نيم هيچ س��رمايه گذاري 
به سرمايه پايه خود نرس��يده و به غير از سود روي 
س��رمايه هاي خود نيز زيان كرده ان��د. به نوعي اين 
وضعيت و عدم س��وددهي صنايع و شاخص باعث 
شده كه س��هامداران به كليت بازار سرمايه اعتماد 
نداشته باشند در نتيجه نقدينگي مردم جامعه وارد 
بورس نمي شود و تنها حقوقي هاي بزرگ پول خود 
را براي س��ود بيشتر وارد سهم هاي خاص مي كنند 
كه آن تاثيري روي تغيير وضعيت پرتفوي و اعتماد 

سهامداران نخواهد داشت.

    بازار از دريچه معامالت
ش��اخص كل در پايان معامالت ش��نبه با رشد ۳۴۸ 
واحدي به جايگاه يك ميليون و ۴۱۷ هزار واحد رسيد. 
نمادهاي فارس، كگل، فملي و فوالد بيشترين تأثير 
مثبت و نمادهاي حكشتي، شپنا و شتران بيشترين 
تأثير منفي را بر شاخص كل از خود بر جاي گذاشتند. 
شنبه، روز خوب نمادهاي كانه هاي فلزي بوده و بيشتر 
نمادهاي گ��روه مانند كنور، كگل، ومع��ادن، كروي 
مثبت بودند. فلزات اساس��ي نيز روز خوبي را تجربه 
كرده و ليدرهاي اين گروه مانند فوالد و فملي توانستند 

بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص داشته باشند.
ش��اخص كل در انتهاي معامالت يكش��نبه با رش��د 
به ش��دت اندك ۱۳۸ واحدي به كار خ��ود پايان داد، 
نمادهاي خودرو، خساپا و فملي بيشترين تأثير مثبت 
را بر شاخص كل گذاشته و نمادهاي ميدكو، شبندر 
و بوعلي نيز بيش��ترين تأثير منفي را از خود بر جاي 
گذاشتند. در معامالت يكش��نبه بازار سرمايه ارزش 
معامالت خرد ۳,۲۹۵ ميليارد توم��ان بوده و بازار در 
حالت متعادل به كار خود ادامه داد، البته افزايش عرضه 
در نمادهاي شاخص ساز در نيمه دوم معامالتي بازار 
مشهود بوده كه باعث عقب نشيني شاخص كل از رشد 

۱۵۰۰ واحدي شد.
ش��اخص كل در انتهاي معامالت دوش��نبه با اولين 
ريزش هفته مواجه ش��د، ش��اخص با ريزش ۴۲۳۵ 

واحدي به جاي��گاه يك ميلي��ون و ۴۱۳ هزار واحد 
رسيد، نمادهاي كگل، ميدكو و فوالد بيشترين تأثير 
منفي را بر ش��اخص كل گذاشته و نمادهاي فارس و 
فخاس بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص كل از خود 
بر جاي گذاش��تند. ارزش معامالت خرد نس��بت به 
روزهاي قبل افزايشي بوده و به ۳,۴۴۹ ميليارد تومان 
رسيد، در معامالت دوشنبه ۲۱۲ نماد مثبت، ۸۳ نماد 
به ارزش ۱۶۵ ميليارد تومان صف خريد، ۳۳۰ نماد 
منفي و ۲۱ نماد به ارزش ۱۳۱ ميليارد تومان در صف 
فروش بودن��د. برآيند ورود و خروج پول هوش��مند 

دوشنبه نيز منفي ۳۳۹ ميليارد تومان بود.
شاخص كل در انتهاي معامالت روز سه شنبه با ريزش 
۴۱۹۹ واح��دي به جايگاه يك ميلي��ون و ۴۰۹ هزار 
واحد رسيد، نمادهاي ميدكو، كگل، وپاسار، شتران، 
فملي، رمپنا بيش��ترين تأثير منفي را بر شاخص كل 
گذاش��ته و نمادهاي فارس، خودرو، فخاس، خساپا، 
حكشتي، وساپا، ورنا و وتجارت بيشترين تأثير مثبت 
را بر شاخص كل گذاشتند. اما شاخص هم وزن رشد 
۱۶۱۶ و احدي را تجربه كرد، در معامالت س��ه شنبه 
نمادهاي متوسط بازار وضعيت خوبي داشتند. ارزش 
معامالت خرد نسبت به دوشنبه تفاوت چنداني نكرده 
و در مح��دوده ۳,۴۵۵ ميليارد تومان رس��يد، برآيند 
ورود و خروج پول هوش��مند اما از خ��روج باالي پول 

خبر نمي ده��د و اين ميزان تنها منف��ي ۴۰ ميليارد 
تومان است. شاخص كل در پايان معامالت آخر هفته 
با ريزش ۶۵۷۹ واحدي مواجه ش��ده و به جايگاه يك 
ميليون و ۴۰۲ هزار واحد رسيد اما در اين ميان دو گروه 
غذايي و خودرويي با افزايش تقاضا و با وضعيت مثبت به 
كار خود پايان دادند. خساپا، خودرو و خگستر از گروه 
خودرويي جزو پرتراكنش هاي بازار بودند و گروه غذايي 
با ليدري نمادهاي غصينو، غدشت وغگل با تغيير مثبت 
مواجه شدند، همچنين برخي از نمادهاي سيماني، 
سرمايه گذاري، نفتي و الستيك و پالستيك به شدت 
پرتقاضا ش��دند. تعداد نمادهاي مثبت بازار سرمايه 
۱۹۹ بوده و ۶۵ نماد نيز در وضعيت صف خريد قرار 
داشتند، ۳۳۵ نماد نيز منفي و ۱۹ نماد صف فروش 
بودند، ارزش معامالت خرد نيز به عدد ۴,۳۸۸ ميليارد 
تومان رسيد كه نسبت به ميانگين هفتگي با افزايش 
۱۹ درص��دي همراه بود، برآين��د ورود و خروج پول 

هوشمند نيز مثبت ۲۷ ميليارد تومان بود.

    پيش بيني بورس اين هفته
مثبت شدن شاخص كل هم وزن و واگرايي آن نسبت 
به شاخص كل نكته جالب معامالت هفته گذشته بود، 
در هفته هاي گذشته دالر توافقي با افزايش قيمت به 
محدوده ۳۴ هزار تومان رسيده و از اين جهت مي تواند 

سودس��ازي برخي از شركت هاي بورسي كه در بازار 
توافق��ي دالر را عرضه مي كنند خبر خوبي باش��د، 
البت��ه افزايش نرخ نيمايي نيز مي تواند سودس��ازي 

شركت هاي كاموديتي محور را بيشتر كند.
اما نكته جالب اين روزها نيامدن پول درشت به سمت 
بازار س��رمايه اس��ت كه فعاًل به فكر نوسان گيري در 
بازارهاي طال و مس��كن بوده و با تع��ادل در بازارهاي 
موازي بازار س��رمايه، ب��ورس مي تواند گزينه جالبي 
براي سرمايه گذاري باشد، البته يكي از مشكالت فعلي 
بازار سرمايه عدم اعتماد سرمايه گذاران خرد و حتي 
سرمايه گذاران عمده بوده كه در هر مقاومت تكنيكالي 
ترجيح مي دهند پول را از سهام خارج كرده و در پرتفو 
خود پارك كنند، اما رسيدن شاخص كل به حمايت 
قوي يك ميلي��ون و ۴۰۰ و تعادل قيمت ها مي تواند 
جذابيت بورس را در اين هفته بيشتر كرده و بايد انتظار 
داشت يك رشد معمولي و خوب را در هفته هاي آتي 
تا ناحيه يك ميلي��ون و ۶۰۰ هزار واحد تجربه كنيم، 
البته اين رش��د مانند رشدهاي سال ۱۳۹۹ نبوده و با 
ضرباهنگ ماليم��ي خواهد بود. نكته ديگر اين هفته 
گزارش هاي ۹ ماهه ش��ركت هاي بورس��ي است كه 
مي تواند تقاضا را به سمت تك سهم ها كشانده و آنان 
را پرتقاضا كند كه البته اين نوع نوسان گيري مختص 

حرفه اي هاي بازار سرمايه و بنيادي كاران است.
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محدوديت گاز صنايع و مذاكرات 
سازمان بورس با وزارت نفت

مدار اقتصادي| مجيد عش��قي، رييس س��ازمان 
بورس، ب��ا بيان اي��ن نكته ك��ه به دنب��ال كنترل و 
بهينه س��ازي عرضه گاز به صنايع در زمان زمستان 
هس��تيم، گفت: مذاكراتي را با وزارت نفت در زمينه 
مديريت عرض��ه گاز به صنايع بورس��ي انجام داديم 
ت��ا محدوديت عرضه، همزمان با تعميرات اساس��ي 
كارخانه ه��ا صورت گيرد كه در ص��ورت محدوديت 
عرضه گاز، كمترين اثر را به توليد مجتمع هاي صنعتي 
وارد آورد. وي خاطرنش��ان كرد: اين سياست را براي 
تابس��تان گذش��ته نيز در زمان پيك مصرف برق و 
اعمال محدوديت ب��رق به صنايع هم به كار گرفتيم. 
يعني با توجه به محدوديت برق صنايع و جلوگيري از 
قطعي برق، برنامه ريزي هايي را با شبكه برق كشور و 
همچنين مجتمع هاي صنعتي انجام داديم تا احتمال 
قطعي برق، كمترين اثر را در توليد آنها به وجود آورد. 
به گفته رييس س��ازمان بورس، مذاكرات س��ازمان 
بورس براي تامين سوخت صنايع چه در تابستان و چه 
زمستان همچنان ادامه دارد تا توليد صنايع كمترين 
آسيب را در حوزه تامين برق يا سوخت داشته باشند.

بازدارندگي تخلف يقه سفيدان با 
مصوبه جديد شوراي عالي بورس

تجارت نيوز| محمدصادق ش��باني، رييس مركز 
تدوين، تنقيح و تطبيق قوانين و مقررات بازار سرمايه 
سازمان بورس در نشس��ت خبري با اصحاب رسانه 
پيرامون موضوع بند چ ماده ۳۶ قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توس��عه كش��ور مبني بر انتشار اسامي 
مديران متخلف، اظه��ار كرد: مضمون حكم بند چ، 
تجربه اي موفق در كشورهاي ديگر بوده و نسبت به 
برخي از مديران متخلف كه به آنها اصطالحا متخلفان 
يقه سفيد گفته مي شود تاثير بيشتري در مقايسه با 
ساير مجازات ها از جمله جريمه نقدي داشته است. 
شباني تشريح كرد: بعضا گفته مي شود با اين اقدام 
ممكن است سياه نمايي نسبت به مديران ناشران و 
نهادهاي مالي به وجود آيد و اي��ن تصور را به وجود 
آورد كه مديران متخلف، فراوان��ي زيادي دارند اما 
انتشار دقيق و شفاف اسامي مديران متخلف نه تنها 
مي تواند خالف اين فرضيه را ثابت نمايد بلكه ويژگي 
بازدارنده و پيشگيرانه آن منجر به تحقق كمتر تخلف 
از سوي مديران خواهد شد. وي با تاكيد بر اينكه اين 
دستورالعمل رويكرد بازدارندگي دارد، بيان كرد: اثر 
اين دستورالعمل نسبت به آينده است و آرايي كه پس 
از ابالغ اين مصوبه صادر و قطعي مي شوند، مشمول 
اين مصوبه مي شوند. البته در اجراي اين موضوع بحث 
تكرار تخلف نيز حائز اهميت تشخيص داده شده و 
انتشار برخي از تخلفات با درجه و سطح اهميت كمتر 
منوط به تكرار در بازه زماني مش��خص شده است. 
شباني تشريح كرد: متن و جزييات اين دستورالعمل 
در تارنماي مركز تدوين، تنقي��ح و تطبيق قوانين 
و مقررات بازار سرمايه به نش��اني cmr.seo.ir در 
دسترس عموم است و مطابق آن، مهلت ۳ ماه براي 
راه اندازي تارنماي انتشار سوابق كيفري و انضباطي 
مديران، در نظر گرفته ش��ده است. وي تاكيد كرد: 
هيچ تبعيضي در انتشار تخلف مديران وجود ندارد و 
تاثيرگذاري اين موضوع نياز به همراهي افكار عمومي 
و مطالبه گري آنها دارد. اگر اصحاب رس��انه در اين 
زمينه كمك كنند، ضريب اثرگذاري اين موضوع به 
مراتب بيشتر مي شود. شباني گفت: سازمان بورس 
و اوراق بهادار در اين مس��ير نيازمند پش��تيباني 
دولت، قوه قضاييه و مجلس شوراي اسالمي است 
تا اين بس��تر و ابتكار قانوني كه مي تواند تحوالت 

جدي در پي داشته باشد به خوبي اجرا شود.

مجوز واگذاري پارس خودرو 
صادر شد

وزارت اقتصاد| حسين قربان زاده درباره واگذاري 
خودروسازي سايپا، اظهار كرد: وزارت صمت تقاضاي 
صدور مجوز شركت پارس خودرو از زيرمجموعه هاي 
شركت سايپا را داشت كه اين موضوع در جلسات فني 
متعددي مورد بحث قرار گرفت و تاكيد ش��د كه در 
موضوع واگذاري ش��ركت هاي ايران خودرو و سايپا، 
اولويت واگذاري مديريت اين دو ش��ركت از س��وي 
دولت است كه مقدمه الزم آن، حذف قيمت گذاري 
دستوري محصوالت آنهاس��ت. رييس كل سازمان 
خصوصي سازي افزود: براي واگذاري واقعي مديريت 
در گام اول بايد سهام تودلي و چرخه اي اين دو شركت 
واگذار شود تا قفل سهامداري آنها باز شود. قربان زاده 
تصريح ك��رد: پيرو اصرار وزارت صم��ت بر واگذاري 
پارس خودرو، مقرر ش��د تعهدات روش��ني در قبال 
واگذاري اين دو شركت نهايي شود كه در روز گذشته، 
تفاهم نامه اي بين سازمان خصوصي سازي، سازمان 
نوسازي و گس��ترش صنايع و معاونت صنايع حمل 
و نقل وزارت صمت امضا ش��د. وي افزود: مطابق اين 
تفاهم نامه بايد تا پايان بهمن استراتژي توسعه صنعتي 
صنعت خودرو با افق ۱۰ساله به صورت رسمي منتشر 
شود تا همه نقش آفرينان اين صنعت از چشم انداز اين 
صنعت و قابل پيش بيني بودن متغيرهاي آن مطمئن 
شوند و تمامي محصوالت ايران خودرو و سايپا تا پايان 
سال از شمول قيمت گذاري دستوري خارج شوند، 
همچنين واگذاري س��هام تودلي دو شركت تا پايان 
سال به سرانجام برسد. معاون وزير اقتصاد افزود: با 
اين ش��روط و تعهداتي كه از سوي وزارت صمت 
به صورت مكتوب ارايه شد، مجوز واگذاري پارس 
خودرو از زيرمجموعه هاي شركت سايپا توسط 
سازمان خصوصي سازي صادر ش��د. قربان زاده 
تاكي��د كرد: به دليل اينكه پارس خودرو س��هام 
مستقيم دولت محسوب نمي شود، هيات مديره 
و مجمع ش��ركت س��ايپا براي نحوه واگذاري و 

ارزش گذاري آن تصميم مي گيرد.

پيشگيري از رانت با استفاده از 
ظرفيت هاي بورس كاال

س�نا| س��يدجواد حس��يني كيا درباره برخي 
مش��كالت موجود در صنعت خ��ودرو گفت: اگر 
موض��وع واردات خودرو حل ش��ود، بخش��ي از 
مشكالت موجود در اين حوزه هم رفع مي شود و 
قيمت گذاري آنها در بورس كاال با مشكلي مواجه 
نخواهد ش��د. وي افزود: با واردات، خودروسازان 
به سمت رقابت، ارتقاي كيفيت و كاهش قيمت 
تمام ش��ده خ��ودرو حركت مي كنن��د. نماينده 
مردم س��نقر در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه با عرضه خودرو در بورس مي توان از خريد 
و فروش هاي كاذب جلوگيري كرد، عنوان كرد: 
عرضه خ��ودرو در بورس چندي��ن مزيت دارد و 
باعث پيشگيري از سوءاس��تفاده، رانت خواري 
و ش��رايط انحصاري اين صنعت شده و به بحث 
شفافيت در قيمت گذاري كمك مي كند اما بهتر 
است با توجه به تقاضاي بازار خودرو، عرضه ها در 
بورس كاال افزايش يابد. حسيني كيا اظهار كرد: 
به طور كل��ي مي توان يك��ي از نقش هاي عرضه 
خودرو در بورس را اعتمادس��ازي دانس��ت و به 
واسطه افزايش اعتماد وضعيت بازار سرمايه نيز 
تغيير مي كند. وي خاطرنش��ان كرد: همچنين 
بهتر است مابه التفاوت قيمت فروش خودرو در 
ب��ازار آزاد و درب كارخانه با عرضه در بورس كاال 

به صنعت و چرخه توليد برگردد.

راهي براي بازگرداندن اعتماد 
از دست رفته به بازار سرمايه

محسن عباسلو|  كارشناس بازار سرمايه|
مهر| براي مه��ار تورم از ان��واع ابزارها از جمله 
قيمت گذاري هاي دس��توري، افزايش نرخ بهره، 
سركوب نرخ ارز در سامانه نيما و... استفاده شده 
و تمامي اين ابزارها هم به بازار سرمايه ما آسيب 
زده؛ بي آنكه در مهار تورم، موفقيت الزم كس��ب 
شده باش��د. براي بهبود وضعيت بازار سرمايه و 
بازگرداندن اعتماد از دست رفته، نيازي به تغيير 
در سازوكار معامالت اين بازار نيست و بيشترين 
كمكي كه دولت مي تواند به بازار س��رمايه كند، 
ثبات در سياست گذاري ها و اجتناب از تصميمات 
خلق الساعه است. وي با اشاره به برخي اقدامات 
مثبتي همچ��ون طرح بيمه س��هام و راه اندازي 
صندوق هاي تضمين اصل س��رمايه كه در چند 
ماه اخير با هدف كاهش ريس��ك سرمايه گذاران 
صورت گرفته، بيان ك��رد: البته كه اقداماتي كه 
در اين چند ماه در بازار س��رمايه صورت گرفته، 
اقدامات خوبي اس��ت؛ اما مش��كل اصل��ي بازار 
سرمايه، بي اعتمادي به سياست هاي دولت است. 
بايد شرايطي ايجاد ش��ود كه اطمينان خاطر به 
س��هامداران داده ش��ود كه بورس با تصميمات 
خلق الس��اعه مثل افزايش نرخ حامل هاي انرژي 
دچار مشكل نخواهد شد و البته كه اگر در اليحه 
بودجه ۱۴۰۲، ريسك جديدي از اين بابت متوجه 
بازار سرمايه نشود، بخشي از اعتماد از دست رفته 
باز خواهد گش��ت. البته كه زمزمه هايي در مورد 
عدم افزايش قيمت حامل هاي انرژي يا تحميل 
ريس��ك جديد به بازار سرمايه مطرح شده، اما با 
توجه به بي اعتمادي مردم به سياست هاي دولت، 
تا وقتي اليحه بودجه ۱۴۰۲ ارايه نشود، نگراني ها 

برطرف نخواهد شد.
او اضافه كرد: اتفاق خوشايندي كه در مورد بودجه 
۱۴۰۲ رخ داده اين است كه كميته اي بين دولت و 
مجلس شوراي اسالمي تشكيل شده تا تصميمات 
دولت در ارتباط ب��ا بودجه، كمترين تأثير را روي 

بازار سرمايه داشته باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: بررسي 
وضعيت بازارهاي موازي از جمله بازار مس��كن 
نش��ان مي ده��د هيچ ب��ازاري به ان��دازه بورس 
براي س��رمايه گذاري جذاب نيست و اگر اعتماد 
س��رمايه گذاران به اين بازار جلب ش��ود، حتمًا 
اين بازار پتانس��يل رش��د خواهد داشت. انتظار 
مي رود سياست گذاران هم به بازار سرمايه توجه 
بيشتري داشته باش��ند؛ چرا كه تنها بازاري كه 
ورود نقدينگ��ي ب��ه آن تورم زا نب��وده و مردم را 
دچار مش��كل نمي كند، بازار سرمايه است. ورود 
نقدينگي به بازار س��رمايه اتفاقًا مي تواند سبب 
تس��هيل تأمين مالي بنگاه هاي توليدي و رونق 
اقتصادي شود و اين شرايط، خود به اقتصاد كشور 

كمك خواهد كرد.
عباس��لو در ادامه با تاكيد بر ارزندگي بسياري از 
سهم هاي بازار اظهار كرد: بررسي وضعيت توليد 
و فروش بسياري از شركت هاي بازار نشان مي دهد 
مش��كلي در اين ش��ركت ها وجود ندارد. مشكل 
اينجاست كه دولت براي مهار تورم از انواع ابزارها 
از جمله قيمت گذاري هاي دستوري، افزايش نرخ 
بهره، سركوب نرخ ارز در سامانه نيما و... استفاده 
كرده و تمامي اين ابزارها هم به بازار س��رمايه ما 
آس��يب زده؛ بي آنكه در مهار تورم، موفقيت الزم 
كسب ش��ده باش��د! )تورم حداقل ۵۰ درصدي 
امس��ال و تورم ۵۰ درصدي سال آينده گواه اين 
ادعا اس��ت(. براي بهبود وضعيت بازار سرمايه و 
بازگرداندن اعتماد از دست رفته، نيازي به تغيير 
در سازوكار معامالت اين بازار نيست و بيشترين 
كمكي كه دولت مي تواند به بازار س��رمايه كند، 
ثبات در سياست گذاري ها و اجتناب از تصميمات 

خلق الساعه است.
وي ادامه داد: مش��كل ديگري كه بازار سرمايه ما از 
آن رنج مي برد، اختالف تقريبًا ۳۰ درصدي نرخ ارز 
در سامانه نيما با بازار آزاد است. اين اختالف قيمت، 
رانتي است كه نه به نفع توليدكننده بوده و نه به نفع 
مصرف كنن��ده و فقط نصيب عده اي خاص ش��ده 
است. اميدوارم با حذف يا حداقل كاهش اين اختالف 

نرخ، به رشد شركت هاي بورسي كمك شود.

»تعادل«معامالتهفتهگذشتهبورسرابررسيميكند

بورس درگير نبود اعتماد

سازمان بورس چگونه از ريل خود خارج شد؟
س��ازمان بورس و اوراق بهادار يك موسس��ه عمومي 
غيردولتي اس��ت كه وظيفه قانون گذاري و نظارت بر 
اجراي قوانين بورس را دارد و در سال ۱۳۸۴ تاسيس 
شد. اين سازمان در قانون به عنوان سازمان غيردولتي 
مشخص ش��ده اس��ت، يعني اينكه دولت نمي تواند 
دخالتي در امور آن داشته باشد يا اين سازمان را مجبور 
به تصويب يك قانون كند. به همين نس��بت هم اين 
سازمان براساس قوانين ناظر بر موسسات دولتي اداره 
نمي شود. اگرچه در تعريف چنين برداشتي مي شود اما 
به نظر مي رسد كه طي ساليان گذشته به خصوص از 
زمان شروع ريزش تاريخي سال ۹۹ تاكنون، شرايط 
خالف اين موضوع رقم خورده باش��د و حتي سازمان 
بورس از ريل اصلي خود خارج شده و در مسائل ديگري 
كه به صورت قانوني و حرف��ه اي در حوزه وظايف آن 
نيست، ورود مي كند. فرداي اقتصاد در گزارشي نوشت 
كه تفاوت وضعيت بازار س��هام در ايران با بورس هاي 
خارجي در ابعاد مختلف هميش��ه ج��اي بحث بوده 
است و انتقادات زيادي به آن وارد مي شود. از آنجا كه 
بورس هاي جهاني به خصوص بازارهاي سهام در امريكا 
نمونه پيش��رفت هاي از بازار سرمايه را ارايه مي كند و 
تقريبا از لحاظ قانون گذاري، كارايي، نظارت و شفافيت 
در سطح مناسبي قرار دارد، مقايسه بورس تهران با آنها 
مي تواند مشكالت موجود و راه هاي برون رفت از آن را 
به شكل بهتري به سياست گذاران ارايه دهد. بنابراين 
در ادامه به بررس��ي وظايف كميسيون بورس و اوراق 
بهادار اياالت متحده )SEC( خواهيم پرداخت و بررسي 
مي كنيم كه آيا سازمان بورس در ايران نيز در همين 
مسير حركت مي كند يا خير و اگر مسير متفاوتي دارد، 

چه مسائل مسبب اين موضوع بوده اند.

    وظايف اصلي SEC چيست؟
براي ديدن اين تفاوت ش��ايد تنها يك مثال كفايت 
كند. كميسيون بورس و اوراق بهادار اياالت متحده 
)SEC( ي��ك آژانس نظارتي مس��تقل دولت فدرال 
است كه مس��وول حفاظت از سرمايه گذاران، حفظ 
عملكرد منصفان��ه و منظم بازاره��اي اوراق بهادار 
و تس��هيل تش��كيل س��رمايه اس��ت. SEC افشاي 
عمومي كام��ل را رواج مي دهد، از س��رمايه گذاران 
در برابر شيوه هاي كالهبرداري و دستكاري در بازار 
محافظت ك��رده و اقدامات تصاحب ش��ركت ها در 
اياالت متحده را نظارت مي كند. به طور كلي، انتشار 
اوراق به��ادار ارايه ش��ده در تجارت بي��ن ايالتي، از 
طريق پست يا از طريق اينترنت، بايد قبل از فروش 
به س��رمايه گذاران در SEC ثبت شود. شركت هاي 

خدمات مالي - مانند واسطه ها، شركت هاي مشاوره 
و مدي��ران دارايي و همچني��ن نمايندگان حرفه اي 
آنها، بايد براي انجام تجارت در SEC ثبت نام كنند. 
وظيفه اصلي SEC نظارت بر س��ازمان ها و افراد در 
بازارهاي اوراق بهادار، از جمله بورس، ش��ركت هاي 
كارگزاري، فروشندگان سهام و اوراق بهادار، مشاوران 
س��رمايه گذاري و انواع صندوق هاي سرمايه گذاري 
اس��ت. SEC از طريق قوانين و مقررات اوراق بهادار، 
افشا و به اش��تراك گذاري اطالعات مربوط به بازار، 
معامالت منصفانه  را رقم مي زند و از طرفين در برابر 
تقلب هاي معامالتي محافظت مي كند. كميسيون 
بورس امريكا از طريق پايگاه داده جمع آوري، تجزيه و 
 EDGAR تحليل و بازيابي الكترونيكي خود كه به نام
شناخته مي شود، امكان دسترسي سرمايه گذاران به 
صورت هاي ثبت نام، گزارش هاي مالي دوره اي و ساير 

فرم هاي اوراق بهادار را فراهم مي آورد.
همانطور كه در توضيحات باال پيداس��ت، كميسيون 
بورس و اوراق بهادار اياالت متحده تنها نقش داوري در 
معامالت بازار سرمايه را ايفا مي كند و خود هيچگونه 
نقش��ي را به عنوان بازيگر س��هام بر عهده نمي گيرد، 
اتفاق��ي كه اكن��ون در بورس تهران متف��اوت دنبال 
مي شود و اخيرا شاهد دخالت سازمان بورس به عنوان 
حمايت كننده و در نقش سازمان تثبيت بازار بوديم. 
كارشناسان نسبت به اين موضوع نظرات متفاوتي را 
ارئه مي دهند و برخي موافق حمايت سازمان در زمان 
بحران هاي مقطعي اس��ت و در س��مت ديگر برخي 
عنوان مي كنند كه دخالت دست هاي خارجي در روند 
معام��الت در هر صورت منجر به از بين رفتن ماهيت 
اصلي بورس به عنوان يك بازار مي ش��ود. حتي بيمه 
سهام نيز به شكلي كه در بورس تهران رخ داده است، 
در بازار سهام امريكا وجود ندارد و صرفا روش بيمه آنها 
در زمان بحران كارگزاري ها و ورشكستگي آنهاست كه 

شرايط خاص خود را دارد.

    شفافيت اطالعاتي و مبارزه با تخلف
SEC توسط پنج كميسيونر كه توسط رييس جمهور 
منصوب شده، رهبري مي شود كه يكي از آنها به عنوان 
رييس تعيين مي شود. دوره هر كميسيون پنج سال 
طول مي كشد اما آنها ممكن است براي ۱۸ ماه اضافي 
تا زماني كه جايگزيني پيدا شود، خدمت كنند. رييس 
كنوني SEC گري گنسلر است كه در ۱۷ آوريل ۲۰۲۱ 
بر اين مسند نشس��ت. براي ترويج غيرحزبي بودن، 
قانون ايجاب مي كند كه از پنج كميسيونر بيش از سه 

نفر از يك حزب سياسي نباشند.

SEC از پنج بخش و ۲۳ دفتر تشكيل شده كه اهداف 
آنها تفسير و انجام اقدامات اجرايي در مورد قوانين اوراق 
بهادار، صدور قوانين جديد، نظارت بر موسسات اوراق 
بهادار و هماهنگي مقررات بين سطوح مختلف دولت 
است. پنج بخش اين س��ازمان و نقش هاي مربوط به 

آنها عبارتند از: 
بخش مالي ش��ركتي: اطمينان حاص��ل مي كند كه 
اطالعات با اهميت )يعني اطالعات مربوط به چشم انداز 
مالي شركت يا قيمت س��هام( به سرمايه گذاران ارايه 
مي شود تا تصميمات س��رمايه گذاري آگاهانه اتخاذ 
شود. بخش اجرا: مسوول اجراي مقررات كميسيون 
بورس و اوراق بهادار از طريق رسيدگي به پرونده ها و 

تعقيب دعاوي مدني و رسيدگي اداري.
بخ��ش مديري��ت س��رمايه گذاري: ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري، محصوالت بيمه متغير و مشاوران 

سرمايه گذاري ثبت شده در فدرال را تنظيم مي كند.
بخش تجزي��ه و تحليل اقتصادي و ريس��ك: اقتصاد 
 SEC و تجزيه و تحليل داده ه��ا را در ماموريت اصلي
ادغام مي كند. بخش تجارت و بازار: اس��تانداردهايي 
را ب��راي بازارهاي منصفانه، منظ��م و كارآمد ايجاد و 
حفظ مي كند. در ميان تم��ام ۲۳ دفتر SEC اما دفتر 
افش��اگر به عنوان يكي از قوي ترين ابزارهاي اجراي 
قانون اوراق بهادار شناخته مي ش��ود. برنامه افشاگر 
SEC كه در نتيجه اصالحات داد-فرانك وال استريت 
و قانون حمايت از مصرف كننده در سال ۲۰۱۰ ايجاد 
شد، به افراد واجد ش��رايط براي به اشتراك گذاشتن 
اطالعات اصلي كه منجر به اقدامات اجراي قانون موفق 
با تخلف هاي پولي بيش از يك ميليون دالر مي شود، 
پاداش مي دهد. افراد مي توانند ۱۰ تا ۳۰ درصد از كل 

تخلفات را دريافت كنند.
همانطور كه از توضيحات باال مي توان برداشت كرد، 
شفافيت و در دس��ترس بودن اطالعات براي تمامي 
سرمايه گذاران، از مهم ترين مسائلي است كه SEC به 
آن توجه ويژه اي دارد و پايه هاي نظارتي خود را بر آن 
بنا مي كند. س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ايران نيز 
حفاظت از حقوق سهامداران خرد و شفافيت اطالعاتي 
را از مهم ترين وظايف خ��ود مي داند اما همانطور كه 
طي ساليان گذشته نيز بارها مورد نقد قرار گرفت، عدم 
انتشار به موقع اطالعات ش��ركت ها، وجود داده هاي 
نهايي در شركت هاي بورسي، حاكميت شركتي و عدم 
پاسخگويي به سهامداران خرد، رفتار سليقه اي ناظران 
سازمان در برخي معامالت و... تاكنون مشكالت زيادي 
را براي سرمايه گذاران و نهادهاي مالي حاضر در بازار 

سرمايه ايجاد كرده است.

    خروج از ريل سازمان بورس ايران؟
برآيند صحبت هاي باال را مي توان به اين شكل خالصه 
كرد كه س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در يك بازار 
سرمايه، بايد نقش داور و ناظر را داشته باشد نه اينكه 
خود به عن��وان خريدار يا فروش��نده در نقش بازيگر 
در رون��د معامالتي دخالت كند. البت��ه همانطور كه 
اشاره شد، حمايت سازمان در زمان بحران ها همواره 
جاي بحث بوده اس��ت اما نگاهي به فعاليت SEC در 
بحران ه��اي مالي امريكا در س��ال ۲۰۲۰ و بحبوحه 
كرونا، بحران جهاني س��ال ۲۰۰۸ و حتي قبل از آن، 
نش��ان مي دهد كه اقدامات صورت گرفته از س��مت 
SEC هيچكدام به شكل دخالت مستقيم در معامالت 
در نقش خريدار نبوده و بيشتر در زمين افزايش كارايي 
بازار و تنوع بخشي به ابزارهاي مختلف، مانع از زيان هاي 

سنگين در حد توان خود شده است.
در اي��ران اگرچ��ه در حال حاض��ر اقدامات بس��يار 
مناسب تري حتي نسبت به گذش��ته نه چندان دور 
صورت گرفته است اما ورود مستقيم به بازار در نقش 
حمايتي همچنان ادام��ه دارد كه به هيچ عنوان جزو 
وظايف سازمان بورس نبوده اس��ت. در همين راستا 
مجيد عشقي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در 
نشست خبري اخير خود عنوان كرده بود كه »سازمان 
عالقه اي به چنين كاري ندارد اما شرايط حال حاضر 
آن را مجبور به اقدامات اينچنيني مي كند«. دليل اين 
موضوع را نيز مي توان به شرايط بسيار سخت بورس 
تهران در بيش از دو سال گذشته مرتبط دانست. ريزش 
بازار س��هام از مرداد ۹۹ و كاهش قيمت بيش از ۸۰ 
درصدي بسياري از س��هام كه منجر به از بين رفتن 
سرمايه بخش عمده اي از سهامداران خردي شد كه 
براي اولين بار پا به بازار سهام گذاشته بودند، شرايط 
سختي را براي سازمان ايجاد كرد. از طرفي وضعيت 
نابسامان اقتصادي كشور و نبود چشم انداز مناسب 
در آينده، شدت اين بحران را افزايش مي داد تا جايي 
كه حتي در بره هاي، مسووالن به صورت غيررسمي 
ريزش بورس تهران را به عنوان يك مساله مهم براي 
امنيت كش��ور نيز عنوان كردند. از اين رو س��ازمان 
بورس مجبور شد كه خالف وظايف خود، در ريل ديگر 
به حركت در بيايد و براي برون رفت س��ريع تر بازار 
سهام از بحران ايجاد شده، عالوه بر داوري به عنوان 
بازيگر نيز وارد بازار شود. اينكه اين موضوع تاكنون تا 
چه حد تاثيرگذار بود خود جاي بحث دارد اما برخي 
متغيرها همچنان از ركود حاكم بر بازار سرمايه خبر 
مي دهن��د كه البت��ه بخش عم��ده اي از آن به دليل 

سياست هاي اقتصادي در سطح كالن كشور است.



گروه راه و شهرسازي|
بحران زيرس��اخت هاي كشور مس��اله قابل كتماني 
نيست. از س��ويي، آمارهاي رس��مي حاكي از منفي 
ش��دن رشد سرمايه گذاري در كش��ور طي سال هاي 
اخير حكايت دارند و از سوي ديگر، مسووالن دولتي و 
غيردولتي بخش هاي مختلف اقتصادي كه اصطالحا 
پاي كار هستند و به صورت ميداني مشكالت را رصد 
مي كنند، بر فرسودگي زيرساخت ها از جمله ناوگان 
هوايي، ريلي و جاده اي صحه مي گذارند. افزون بر اين، 
ايران به عنوان كشوري در حال توسعه نيازمند رشد 
بخش هاي مختلف اقتصاد و به ويژه ش��قوق مختلف 
حمل و نقل مسافر و بار بوده است. در اين حال، كاهش 
ش��ديد ارزش پول ملي طي دهه 1390 و به ويژه طي 
س��ال هاي 97 تاكنون بيش از پي��ش توان اقتصادي 
كشور را براي نوسازي و بازسازي زيرساخت ها تحليل 
برده است. در چنين شرايطي اينك اين سوال مطرح 
است كه مديريت جديد وزارت راه و شهرسازي براي 
نوسازي ناوگان هوايي، ريلي و جاده اي چه گزينه هايي 
پيش روي خود دارد؟ البته آشكار است كه تحت تاثير 
تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران طي دهه هاي 
اخير به جز دوران اجراي برنامه اقدام مشترك موسوم به 
»برجام« خريد هواپيما و قطعات آن براي ايران ممنوع 
بوده است و صرفا در دوره يادشده ايران توانست حدود 
20 فروند هواپيماي نو وارد ناوگان خود كند و برخي از 

قطعات مورد نياز ناوگان خود را بخرد.
به باور صاحبنظران هوايي، به غير از مس��اله تحريم، 
ايرالين ها ه��م اينك با تامين مناب��ع مالي مورد نياز 
براي تامين قطعه يا خريد هواپيما نيز دست به گريبان 
هستند، از همين رو، پيشنهاد مي شود كه موسسات 
مالي يا بانك ها به مس��اله خريد هواپيما ورود كرده و 
محصوالت خريداري شده را به ايرالين ها اجاره دهند.

در همين رابط��ه علي منظري، كارش��ناس صنعت 
هوايي گفت: ما با توجه به بحث تحريم ها نمي توانيم 
از موسسات بين المللي براي تامين منابع مالي خريد 
هواپيما و نوسازي ناوگان استفاده كنيم، بنابراين بايد 
چنين موسس��ه اي را در داخل ايران ايجاد كنيم كه 

بانك ها مي توانند در اين زمينه فعال شوند.
منظ��ري در گفت وگو با ايس��نا درب��اره اولويت هاي 
پيشنهادي به وزير جديد راه و شهرسازي درخصوص 
حمل نقل هوايي اظهار كرد: يكي از مشكالت اساسي 
در حوزه وظايف وزارت راه و شهرسازي بحث ناوگان 
صنعت هوانوردي اس��ت كه وضعيت مناسبي ندارد. 
درحال حاضر حدود 100 فروند هواپيماي فعال داريم 
و بقيه به دليل مشكالت در تامين قطعه، غيرفعال است.

وي اف��زود: از طرف ديگر به دليل بح��ث تحريم ها و 
نيامدن هواپيماهاي نو، ناوگان هوايي قديمي ش��ده 
و ظرف دو- س��ه س��ال آينده در صورت تدبير نشدن 

راهكارهاي جديد، مشكالتي را تجربه خواهيم كرد.
اين كارشناس صنعت هوايي با بيان اينكه در چند سال 
گذش��ته برنامه ريزي منظم و خوبي براي افزايش يا 

نوسازي ناوگان هوايي صورت نگرفته است خاطرنشان 
كرد: نوع نظام مديريتي در صنعت هوايي باعث شده 
تا ش��ركت هاي هواپيمايي نتوانند نقدينگي مناسب 
براي بازس��ازي هواپيماها را به دست بياورند. با توجه 
به تحريم ها بايد مقررات درخصوص تسهيالت ورود 
قطعات هواپيما به داخل كشور وضع شود و بشود يك 
بازسازي اساسي روي هواپيماهايي كه نيازمند قطعه 

هستند انجام داد.
منظري تاكيد كرد: در يكي- دو س��ال آينده شايد ما 
ديگر نتوانيم از هواپيماهاي بوئينگ MD اس��تفاده 
كنيم؛ مثل هواپيماهاي توپولوف كه چند سال پيش از 
رده خارج شد. بنابراين الزم است تا جايگزين مناسبي 

براي MD داشته باشيم.
وي توان داخلي براي تامين قطعات هواپيما را محدود 
دانس��ت و گفت: با وجود آنكه دان��ش فني در داخل 
كشور به رشد خيلي خوبي در بحث تعمير و نگهداري 
رسيده اما از توانايي چندان بااليي براي تامين قطعات 

هواپيماهاي موجود برخوردار نيست.
اين كارشناس صنعت هوايي با اشاره به انتخاب مهرداد 
بذرپاش به عنوان وزير راه و شهرس��ازي گفت: بيش 
از دو س��ال از عمر دولت فعلي باقي مانده و وزير راه و 
شهرسازي بايد حدود شش ماه را به شناخت مجموعه 
خود بپ��ردازد. آن ه��م در يك وزارتخان��ه  زيربنايي 
اقتصادي به نام راه و شهرسازي كه حجم فعاليت هايش 

بسيار گسترده است.

    شايد جدايي مسكن از راه بهتر باشد
منظري ادامه داد: شايد بهتر باشد بخش حمل و نقل 
را از مسكن جدا كنيم. به خصوص در شرايط فعلي كه 
عموما موضوع س��اخت چهار ميليون واحد مسكوني 
مطرح شده و از صحبت هاي ديروز نمايندگان مشخص 
بود كه توجهشان بيشتر معطوف بخش مسكن است. 
لذا شايد بخش حمل ونقل مغفول بماند. درست است 
كه تعداد مس��افر در حمل ونق��ل هوايي چندان زياد 
نيست اما از نظر استراتژيك و راهبردي اهميت ويژه اي 
دارد. وي با ابراز اميدواري مبني بر اينكه از كارشناسان 
و نيروهاي متخصص حوزه هوايي استفاده شود گفت: 
من فكر مي كنم وزير قبلي وقت چنداني براي بخش 

هوايي اختصاص نداد.
منظري راهكار تامين منابع براي نوسازي صنعت هوايي 
را ايجاد شركت ها و موسساتي در داخل كشور دانست و 
گفت: معموال در دنيا شركت ها و موسسات مالي وجود 
دارند كه اقدام به خريد هواپيما مي كنند و به صورت 
اقساطي در اختيار ايرالين ها قرار مي دهند. ما با توجه به 
بحث تحريم نمي توانيم از موسسات بين المللي استفاده 
كنيم. بنابراين بايد چنين موسسه اي را در داخل ايران 
ايجاد كنيم. بانك ها ش��ايد بتوانند زمينه هاي تامين 
منابع مالي ب��راي اين هدف را ايجاد كنند. در غير اين 
صورت خود ش��ركت هاي هواپيمايي از توانايي مالي 

برخوردار نيستند.

    مشكل بزرگ وزارت راه وشهرسازي
در تحولي ديگر، وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در 
خصوص اولويت هاي وزير جديد راه و شهرسازي در 
سه سالي كه پيش رو دارد به خبرنگار ما گفت: اقتصاد 
ايران 12 چالش عمده اقتصادي دارد كه دو چالش آن 
مختص وزارت راه وشهرسازي است. وي در گفت وگو 
با مهر اظهاركرد: بحث فرس��ايش خاك ش��هري و 
جاده اي يكي از چالش ها ب��وده كه در آينده نزديك 
تبديل به بحران اساسي خواهد شد و شهرها و روستاها 
گرفتار اين فرسايش خواهند شد و البته نبايد از اين 
گذشت كه در چند شهر اين مساله به بحران تبديل 
شده اس��ت و بالي جان مردم است، بحث فرسايش 
خاك موضوعي اس��ت كه وزارت راه و شهرسازي با 
وزارت نفت مي توانند اين مشكل را برطرف ساخته تا 
اين موضوع به ابر چالش تبديل نشود. اين اقتصاددان 
درباره وعده س��اخت مس��كن نيز اظهار كرد: وعده 
س��اخت مس��كن يكي از بحث هاي چالش برانگيز 
دولت ها است و در بخش مسكن نياز به سرمايه گذار 
اس��ت كه در سال گذشته اين سرمايه گذاري در اين 
بخش به سكون رسيده اس��ت و عقب ماندگي بازار 

مسكن بيشتر از قبل به چشم مي خورد.

    عدم هماهنگي بين عرضه و تقاضا
وي بيان ك��رد: ميانگين بايد س��الي ۴00 هزار واحد 
مسكن ساخته مي ش��د كه با تقاضا همخواني داشته 
باشد اما در ده سال گذشته مسكن در بدترين شرايط 
خود قراردارد و عرضه از تقاضا عقب مانده است و اين 
وعده دولت سيزدهم با توليد انبوه و سرمايه گذاري در 
بخش صنعت مي توانست عملي شود اما اين اتفاق رخ 
نداد، البته در اين باره همكاري با وزارت راه و شهرسازي 
صورت نگرفت و اين وزارتخانه به تنهايي مقصر وضع 

موجود نيست.
وحيد شقاقي ش��هري از بد مسكني در كالن شهرها 

گفت: در كالن شهرها همانند تهران حدود ۵0 درصد 
درآمد يك خانوار براي مس��كن خرج مي ش��ود اين 
مي تواند فاجعه آفرين باش��د و اين عقب ماندگي در 
اين حوزه بي س��ابقه بوده و در اواي��ل دهه 90 بيش از 
30 درصد درآمدها به بخش مس��كن اختصاص داده 
ش��ده و اما امروزه باالي ۵0 درصد اس��ت. وي افزود: 
اميدوار هستيم كه در بخش مسكن هماهنگي ها براي 
زمين هاي بالاستفاده صورت گرفته و دولت اين زمين ها 
را در دست انبوه سازان براي ساخت مسكن قرار داده 
تا با رونق س��اخت و ساز در كش��ور عقب ماندگي در 
اين بخش رفع گ��ردد. اين اقتصاددان در پايان درباره 
فرسودگي زير ساخت ها نيز اظهار كرد: در زير ساخت ها 
بحران فرسودگي وجود دارد در هوايي و ريلي و جاده 
به دليل نبود امكانات مالي فرسودگي بيشتر به چشم 
مي خورد .وزير جديد بايد ش��رايط راه را هموار سازد 
و از اين فرس��ودگي خارج كند چرا كه در حال حاضر 

ناوگان هاي داخلي دچار فرسودگي هستند.

    صندوق توسعه حمل ونقل فعال شود
در اي��ن حال، مرك��ز پژوهش هاي مجل��س با توجه 
به گذش��ت بيش از ۵ س��ال از تصويب قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه و اجرا نش��دن ماده ۴8 آن 
مبني بر تشكيل صندوق توسعه حمل ونقل، خواستار 
فعال س��ازي آن ش��د. مركز پژوهش هاي مجلس در 
گزارشي به موضوع عدم فعال سازي صندوق توسعه 
حمل ونقل پرداخته و پيشنهاداتي براي فعال سازي 
اين صندوق ارايه كرد. در اين گزارش تأكيد شده است: 
با توجه به گذش��ت بيش از پنج سال از تصويب قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توس��عه كشور كه تشكيل 
صندوق توس��عه حمل ونقل در ماده )۴8( آن تصريح 
شده است، عدم فعال س��ازي اين صندوق همچنان 
مانع بهره مندي كشور از اهداف پيش بيني شده اين 
صندوق اس��ت. از جمله اهداف تأسيس اين صندوق 

كه قرار است به صورت يك شركت دولتي اداره شود، 
تأمين مالي و حمايت از س��رمايه گذاري متقاضيان 
غيردولتي در توسعه زيربناها و ناوگان حمل ونقل كشور 
و بهره برداري از آنها و حمايت از صنايع و شركت هاي 

دانش بنيان در اين حوزه بيان شده است.
مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س پيش��نهاداتي براي 
فعال سازي صندوق ارايه كرده است. از جمله تخصيص 
و جذب منابع پيش بيني شده به منظور تأمين سرمايه 
اولي��ه در بودجه س��ال 1۴01 و پي��ش بيني بخش 
باقي مانده سرمايه در بودجه سال 1۴02. همچنين 
اين مركز با هدف هم راس��تايي تس��هيالت صندوق 
با اولويت هاي واقعي حمل ونقل كش��ور تأكيد كرده 
است: خدمات صندوق در حوزه زيرساخت هاي بخش 
حمل ونقل صرفًا منطبق بر اولويت هاي شناس��ايي 
ش��ده در طرح جامع حمل ونقل كش��ور كه در حال 
تدوين و تكميل است قرار داشته باشد. همچنين در 
حوزه ناوگان پيشنهاداتي كه بر ارتقاي شاخص هاي 
بهره وري بخش حمل ونقل متمركز هستند در اولويت 
دريافت تسهيالت و خدمات قرار گيرند. از سوي ديگر 
در بخش هاي توسعه ناوگان نيز اولويت تأمين ناوگان 
از توليدات داخل كشور، در تسهيالت ارايه شده توسط 
صندوق رعايت شود. اين مركز با يادآوري اينكه هنوز 
شرايط و س��ازوكار ارايه تسهيالت صندوق به فعاالن 
بخش حمل ونقل و عالقه مندان سرمايه گذاري در اين 
حوزه مشخص نيست، در گزارش خود آورده است: با 
توجه به زمان بر بودن تصميم گيري هاي مالي و تدوين 
برنامه هاي سرمايه گذاري از س��وي سرمايه گذاران، 
الزم است شرايط و فرايندهاي بهره مندي از خدمات 

صندوق هرچه سريع تر تدوين و اعالم عمومي شود.
مركز پژوهش هاي مجلس تأكيد كرده است: ارتباط 
مستمر صندوق با وزارت راه و شهرسازي و شركت ها 
و س��ازمان هاي ذي��ل اي��ن وزارتخانه از يك س��و و 
سرمايه گذاران و فعاالن بخش خصوصي حمل ونقل 
از س��وي ديگر ب��ه عملكرد موثرت��ر صندوق كمك 
ش��اياني خواهد كرد. برگزاري نشست هاي مستمر 
برنامه ريزي ش��ده با دس��تگاه هاي مرتبط دولتي و 
شناسايي اولويت ها و تهيه بسته هاي سرمايه گذاري 
به همراه اعالم حمايت هاي قابل ارايه صندوق به اين 
بس��ته ها و نيز جلسه با صاحبان س��رمايه به منظور 
تشريح بسته هاي س��رمايه گذاري تهيه شده، سبب 
تحقق اين هدف خواهد ش��د. اي��ن مركز به منظور 
برقراري امكان بهره برداري از سرمايه گذاري خارجي 
در بخش حمل ونقل پيشنهاد كرده است: بسته هاي 
جذاب سرمايه گذاري همراه با حمايت هايي كه توسط 
صندوق ارايه مي شود تهيه و توسط وزارت امور خارجه 
و نيز رايزني هاي اقتصادي ايران در خارج از كشور در 
مجام��ع هدف معرفي ش��ود. چراك��ه حمايت هاي 
صندوق در جهت كاهش ريسك سرمايه گذاري، به 
جذابيت بيش��تر فرصت هاي سرمايه گذاري بخش 

حمل ونقل ايران منتهي خواهد شد.
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درآمد ۲۰۰ ميلياردي شهرداري 
از جريمه قطع درخت؟ 

مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري 
تهران از اخذ 200 ميليارد تومان جريمه تخريب فضاي 
س��بز در 7 ماه گذشته از سال 1۴01 خبر داد و گفت: 
منابع حاصل از اين درآمد صرف توس��عه بوستان در 
محالت كم برخوردار مي شود.  علي محمد مختاري، 
مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري 
تهران در گفت وگو با تسنيم درباره صحت اين مساله كه 
شهرداري تهران 200  ميليارد تومان از محل عوارض 
قطع درختان )كميسيون ماده 7( درآمد كسب كرده 
است، اظهار كرد: اين جرايم مربوط به تخريب فضاي 
سبز توسط برخي از افراد است كه ارتباطي با مساله قطع 
درختان ندارد. وي با بيان اينكه قطع درخت در پايتخت 
ممنوع است و حتي كميسيون ماده 7 نيز نمي تواند 
راي به قطع درختان بدهد، افزود: اين كميسيون تنها 
مجوز جابه جايي درختان با شرايط مورد تأكيد سازمان 
بوستان ها و در فصل مناسب مي دهد.  مختاري ادامه 
داد: همچنين در كميس��يون م��اده 7 براي درختان 
خشك هم جرايمي در نظر گرفته شده است و چنانچه 
ثابت ش��ود افراد به صورت عمد درختان را خش��ك 
كرده اند، از آنها جريمه اخذ مي شود و جرايم در حساب 
مخصوص واريز مي شود و درآمد حاصل از اين محل 
براي توسعه فضاي سبز و تملك باغات استفاده مي شود.

كاهش سرقت
تابلوي بزرگراه ها با تغيير جنس

معاون فني و مهندسي سازمان حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري ته��ران از تغيير جنس تابلوهاي س��طح 
بزرگراه ها و كاهش شديد سرقت در اين حوزه خبر داد. 
به گزارش فارس، محمدرضا شيخ بهايي، معاون فني 
و مهندسي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران اظهار كرد: س��رقت ها از شريان هاي بزرگراهي 
تهران را دس��ته بندي كرديم كه در ح��وزه تابلوهاي 
سطح بزرگراه ها به دليل آنكه جنس اين تابلوها عمدتا 
آلومينيومي است هنوز شاهد بروز سرقت در اين حوزه 
هس��تيم. بر اس��اس برنامه ريزي هاي انجام شده بايد 
جنس اين تابلوها تغيير كند و ب��ه جاي آلومينيوم از 
آهن استفاده كنيم. در جاهايي كه جنس تابلوها تغيير 
كرده است ميزان سرقت ها يا به شدت كاهش يافته يا به 
صفر رسيده است. وي با بيان اينكه در نظر داريم در يك 
برنامه زمان بندي جنس تمامي تابلوهاي راهنمايي و 
آگاهي رسان سطح بزرگراه ها را از آلومينيومي به آهني 
تغيير دهيم و اين فرآيند آغاز ش��ده است، اظهار كرد: 
تابلوهاي آلومينيومي تعداد جوش كمتر و استحكام 
كمتري نس��بت به تابلوهاي آهن��ي دارند و بر همين 
اساس در نظر داريم كه در راستاي پيشگيري از وقوع 
سرقت جنس اين تابلوها را به آهني تغيير دهيم چرا 
كه در تابلوهاي آهني هم جنس فلز س��خت تر است و 
هم به دليل تعداد زيادي جوش و اتصاالتي كه دارد از 
ضريب ايمني باالتري در مواجهه با سارقان برخوردار 
است. شيخ بهايي ادامه داد: در مورد ديوارهاي صوتي 
اقدامات خوبي انجام داده ايم، به گونه اي كه بعد از تغيير 
روش مرمت اين ديوارهاي صوتي شاهد به صفر رسيدن 
سرقت از اين ديوارها بوديم و رضايت مردم در اين حوزه 
بسيار افزايش يافته اس��ت. ديگر پيام هاي اين حوزه 
مربوط به انتقاد از نبود يا سرقت ديوارها نيست، بلكه 
خواهان افزايش اين ديواره ها هستند. وي همچنين در 
اين باره اضافه كرد:  در مورد كاهش سرقت ديوارهاي 
صوتي نيز در مرمت ها جن��س ديوارها را تغيير داده و 
تعداد جوش و اتصاالت آن را افزايش داديم و بر همين 
اساس شاهد كاهش شديد سرقت ديوار صوتي هستيم. 
بگونه اي كه مي توانيم بگوييم در برخي مس��يرها اين 
نوع س��رقت به صفر رسيده اس��ت. او گفت: هنوز هم 
گاردريل ها در سطح بزرگراه ها به سرقت مي رود اما در 
نظر داريم كه در حوزه نگهداشت اين گاردريل ها كه بر 
عهده معاونت حمل و نقل منابع است تغييراتي ايجاد 
كنيم. بر همين اساس پيشنهاد داديم كه پيمانكار نصب 
و تجهيز گاردريل ها مسووليت نگهداري و حفاظت از 
گاردريل هايش را بر عهده بگيرد. نامه اين پيش��نهاد 
آماده ش��ده و به زودي به مناطق ابالغ خواهد شد. وي 
در پاس��خ به اينكه چرا به جاي گاردريل  از نيوجرسي 
استفاده نمي كنيد گفت: اساسا ذات نيوجرسي المان 
شهري نيست و آن را بيشتر مي توان در رفيوژهاي مياني 
در بزرگراه ها يا مسيرهاي دو طرفه استفاده كرد. اگر قرار 
باشد به جاي گاردريل  از نيوجرسي استفاده كنيم شهر 
پر از المان بتني مي شود و منظر شهر را مخدوش مي كند.

درخواست سه گانه مترو
از دولت

مديرعامل شركت مترو تهران با اشاره به بازديد صبح 
پنجشنبه رييس جمهور از روند احداث متروي پرند، 
با بيان اينكه كل بودجه ساخت مترو پرند بايد توسط 
دولت تامين شود ،گفت: در بودجه امسال 210 ميليارد 
تومان بودجه نقدي براي ساخت مترو پرند در نظر گرفته 
بودند و مابقي نيز ق��رار بود از طريق تهاتر امالك انجام 
شود كه اين مساله در حال انجام است. محسن هرمزي 
در گفت وگو با ايسنا همچنين گفت: درخواست كرديم 
تزريق بودجه 210 ميليارد توماني مترو پرند را كه هنوز 
پرداخت نشده، جزو مصوبات سفر استاني در نظر بگيرند. 
همچنين از رييس جمهور درخواست كرديم كه وزارت 
ني��رو دو فيدر 7.۵ مگاواتي براي ب��رق اين خط درنظر 
بگيرند كه رييس جمهور، وزير نيرو را خواست و همانجا 
به وي دستور داد كه اين مهم كارسازي شود. مديرعامل 
شركت مترو تهران با بيان اينكه براي تكميل مترو پرند به 
2200 ميليارد تومان بودجه احتياج داريم كه اگر 1100 
ميليارد تومان امسال تامين شود، پيشرفت بزرگي در 
كار صورت مي گيرد تصريح كرد: همچنين درخواست 
شد كه واگذاري زمين از طريق شركت عمران پرند 
به مترو يك دفعه باشد تا پيمانكار مترو بتواند نسبت 
به كارسازي آن براي پيشرفت پروژه مترو اقدام كند.
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ماموريت ناتمام رستم قاسمي
گروه راه و شهرسازي| 

در پي اظهارات مهرداد بذرپاش در جلسه راي اعتماد 
درباره مس��اله تامين مالي ابرپروژه ساخت ۴ ميليون 
مس��كن در ۴ سال كه هم از پشتوانه قانوني برخوردار 
اس��ت و هم يكي از مهم ترين وعده هاي رييس دولت 
سيزدهم به ش��مار مي رود، برخي رسانه ها با توجه به 
مهيا نبودن شرايط عملي شدن اين وعده قانوني، چنين 
استنباط كردند كه با تغيير وزير راه و شهرسازي، دولت 
در حوزه مسكن تغيير موضع داده است. اما به فاصله 
يك روز، ابراهيم رييس��ي بر وعده خ��ود تاكيد كرد و 
نشان داد كه تغييري در اين زمينه ايجاد نشده است.

آنگونه كه پايگاه اطالع رساني دفتر رياست جمهوري 
گزارش كرده است، رييس دولت سيزدهم بعد از ظهر 

پنجشنبه در جلسه ش��وراي اداري شهرستان رباط 
كريم توجه ويژه به موضوع مس��كن به عنوان يكي از 
محوري ترين برنامه هاي دولت را مورد تاكيد قرار داد 
و گفت: خوش��بختانه در اين منطقه مشكل بيكاري 
نداريم، اما به رغم اقدامات انجام شده هنوز نياز مردم به 
مسكن رفع نشده و دولت بنا دارد با فعاليت جهادي در 
موضوع مسكن در روستاها و شهرها تحول ايجاد كند 
تا يكي از گره هاي اساسي زندگي مردم باز شود. رييسي 
با تقدير از خدمات مرحوم رستم قاسمي وزير فقيد راه 
و شهرس��ازي ابراز اميدواري كرد: مسووالن مربوطه 
در اين بخش با همت مضاعف ماموريت ناتمام او را به 
سرانجام برسانند. رييس جمهور در بخش ديگري از 
سخنان خود، بار ديگر بر ضرورت توجه ويژه به موضوع 

مس��كن تاكيد كرد و گفت: مردم بدانند بيش��ترين 
دغدغه دولت موضوع مسكن است و دولت با تمام توان 

به دنبال رفع نياز مردم در اين زمينه است.

    تغيير سياست دولت در حوزه مسكن؟
اين اظهارات در شرايطي عنوان شد كه برخي از رسانه ها 
از جمله پايگاه خبري فردا تصوري ديگر داشتند. اين 
رس��انه در گزارشي با عنوان »تغيير سياست دولت در 
حوزه مسكن« نوشته بود: اگر يك سال پيش استراتژي 
دولت براي كنترل مديريت بازار مسكن ساخت ساالنه 
يك ميليون واحد مس��كوني ارزان قيمت بود اما گويا 
حاال اين اس��تراتژي تغيير كرده اس��ت. با اس��تعفاي 
مرحوم رستم قاسمي از وزارت راه و شهرسازي فرصتي 

به وجود آمد كه دولت در ش��عار ساخت يك ميليون 
واحد مس��كوني ارزان قيمت تجديدنظر كند، از اين 
رو، مهرداد بذرپاش وزير جديد در همان جلس��ه رأي 
اعتماد آب پاكي را روي دست چشم انتظاران ريخت و 
گفت »برنامه اي براي ساخت سالي يك ميليون واحد 
مسكوني ندارد«. حال بايد ديد طرح جايگزين دولت 
چيست و براي كاهش سهم هزينه مسكن و زمين در 

سبد خانوار چه سياستي را مي خواهد پيش ببرد.

    منابع مالي جديد پيدا كنيم
به گزارش »تعادل«، وزير راه و شهرسازي روز چهارشنبه 
در جلس��ه راي اعتماد ب��ا بيان اينكه اتم��ام پروژه هاي 
نيمه تمام به منابع مال��ي نياز دارد، گفته بود: روش هاي 

تامين مالي براي اجراي پروژه ها مهم اس��ت، من رسما 
در ديوان محاسبات بودم و از بودجه خبر دارم، بايد راهي 
براي تامين منابع مالي براي اجراي پروژه ها پيدا كنيم. 
روش هاي جديدي الزم است تا بتوان مصوبات مجلس 
شوراي اسالمي همچون ساخت چهار ميليون مسكن را 
اجرا كرد. ما كمبود مهندس و تكنسين فني براي ساخت 
ساختمان و ساير متخصصان براي احداث نداريم. او افزود 
بود: نزديك به دو برابر بودجه عمراني كشور يعني 2800 
هزار ميليارد تومان براي ساخت چهار ميليون مسكن 
نياز داريم، پس فكر نكنيد اگر از ساخت مسكن كوتاه 
آييم مقصر دولت است يا برعكس مقصر مجلس است، ما 
همه در يك كشتي نشسته ايم و همه براي ايران و نظام 

تالش مي كنيم مگر مي توان براي مردم كاري نكرد.
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نامه ن��گاري مركز ملي فضاي مج��ازي با مديرعامل متا 
نش��ان مي دهد طرح صيان��ت بدون تصوي��ب در حال 
اجرا اس��ت. اين در حالي است كه همان زماني كه طرح 
صيانت از س��وي نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 
مطرح شده بود، فعاالن فضاي مجازي عنوان كردند كه 
حضور كس��ب وكارهاي خارجي و تبعيت آنها از قوانين 
كشور ايران خيلي بعيد است و اين اتفاق تنها به مسدود 
ش��دن پيام رس��ان ها و ش��بكه هاي اجتماعي خارجي 
منجر خواهد ش��د. از طرفي در حالي كه بيش از سه ماه 
است پلتفرم هاي پرمخاطب ايسنتاگرام و واتس اپ كه 
باقي مانده پلتفرم هاي فيلترنشده در ايران بودند هم به 
جرگه فيلترشده پيوستند و به نظر مي رسد نامه نگاري  
مركز ملي فضاي مجازي با متا هم در اين راستاست كه اگر 
اين شركت نماينده اي مستقر در ايران معرفي نكند، اين 
فيلترينگ ادامه خواهد يافت و برنامه اي براي رفع فيلتر از 

سوي مسووالن وجود نخواهد داشت.
مركز ملي فض��اي مجازي با مديرعامل ش��ركت متا 
نامه نگاري كرد. در اين نامه رس��مي ضمن اعتراض به 
نقش پلتفرم هاي اين ش��ركت در ناآرامي هاي اخير و 
عدم پاسخگويي به نامه هاي پيشين، حداكثر 10 روز 
به متا مهلت داده شده تا نماينده رسمي مسووليت پذير 
مستقر در ايران معرفي كند. آنطور كه در اين نامه آمده 
معرفي نماينده، ش��رط ادامه فعاليت اينس��تاگرام و 
واتس اپ در ايران است؛ خواسته اي كه پيش از اين به 
صراحت در طرح صيانت پيگيري مي شد. بيش از دو ماه 
از فيلتر اينستاگرام مي گذرد و شرط تقريبا محال وزير 
ارتباطات براي ادامه فعاليت اين پلتفرم رنگ واقعيت به 
خود گرفته است. مركز ملي فضاي مجازي در راستاي 
عدم رعايت قوانين مصوبه جمهوري اسالمي ايران، نامه 
رسمي خطاب به »مارك زاكربرگ« مدير ارشد شركت 
متا ارسال و نسبت به عملكرد پلتفرم هاي اين شركت 
اعتراض كرده است. در اين نامه كه از طريق دفتر حافظ 
منافع كشور جمهوري اسالمي ايران در واشنگتن براي 
مديرعامل متا ارسال شده، به اين شركت فرصت داده 
ش��ده تا حداكثر ظرف 10 روز آينده، نماينده رسمي 
مسووليت پذير مس��تقر در ايران معرفي كند تا امكان 
فعاليت پايدار پلتفرم هايش )اينستاگرام و واتس اپ( 
فراهم ش��ود. زارع پور چندي پيش ش��رط رفع فيلتر 
اين دو پلتفرم را، تغيير رفت��ار آنها و پذيرفتن قوانين 
جمهوري اسالمي عنوان كرده بود. موضوعي كه طرح 
صيانت با جديت به دنبال آن بود و با وجود آنكه هيچگاه 
به صورت رسمي مصوب نش��د، اما به نظر مي رسد در 

حال اجرايي ش��دن از سوي مركز ملي فضاي مجازي 
اس��ت. در نامه اعتراضي مركز ملي فضاي مجازي به 
مديرعامل متا، مواردي همچون انتشار سازمان يافته 
اخبار خ��الف واقع، ترويج رفتاره��اي تبعيض آميز و 
نفرت پراكني، ترغيب خشونت و ناآرامي هاي اجتماعي، 
نقض حاكميت ملي و نقض حق��وق كاربران از طريق 
اعمال اس��تانداردهاي دوگانه، زمينه س��ازي فعاليت 
تبليغ��ي و عملياتي گروه ه��اي تروريس��تي بر روي 
پلتفرم هاي وابسته به شركت متا، تعميق شكاف هاي 
اجتماع��ي و تبعيض نژادي و قوم��ي، تجزيه طلبي و 
زمينه سازي براي جرايم سازمان يافته از جمله نقل و 
انتقال و معامله سالح جنگي و موادمخدر مطرح شده 
است. همچنين اين مركز، ترويج رفتارهاي نامتناسب 
جنس��ي در قبال كودكان و نوجوانان، عدم ممانعت از 
پخش اليوهاي جنسي، ارايه خدمات جنسي، آموزش 
رفتارهاي ناهنجار و خالف قوانين كشور را از ديگر موارد 
مورد اش��اره در خصوص نقض اص��ول اخالقي در اين 
پلتفرم ها بر شمرده است. در اين نامه، مركز ملي فضاي 
مجازي به ش��ركت متا فرصت داده تا به منظور فراهم 
شدن امكان فعاليت پايدار سكوهاي مذكور اقدامات 
الزم از جمله معرفي نماينده رس��مي مسووليت پذير 
مستقر در ايران حداكثر تا 10 روز پس از دريافت نامه 
از سوي آن شركت وفق سياست ها و مقررات كشور در 
خصوص نحوه فعاليت شركت هاي خارجي در حوزه 

فضاي مجازي كشور صورت پذيرد.

   صيانت هم در نهايت اجرايي شد
با محدود شدن اس��تفاده از شبكه هاي اجتماعي، امكان 
ارايه خدمات زيرساختي به اين كسب وكارها هم ممنوع 
مي شود، زماني اس��ت كه يك نفر دارد كار بزرگي انجام 
مي ده��د و زماني ي��ك نفر كس��ب وكار كوچك خانگي 
راه مي اندازد. در دنيا اثبات ش��ده كه رش��د اقتصادي به 
واسطه كسب وكارهاي كوچك و متوسط ايجاد مي شود. 
كسب وكارهاي بزرگ معموال اشتغال باال ايجاد مي كنند، 
اما در مقابل كس��ب وكارهاي كوچك و متوس��ط سهم 
كمتري در رش��د اقتصادي دارند. اين نكته اي اس��ت كه 
ما آن را در ايران جدي نمي گيريم و فكر مي كنيم رش��د 
اقتص��ادي از طريق چند كارخانه و ش��ركت هاي عظيم 
اتفاق مي افتد. البته كه آنها هم تاثير دارند، اما سهم عمده 
را انبوه كسب وكارهاي كوچكي ايجاد مي كنند كه به طور 
روزمره ارزش خلق مي كنند و اين ارزش در زندگي روزمره 
مردم احساس مي شود. وقتي اين افراد نااميد شوند، بخش 
مهمي از موتور تولي��د اقتصادي در بخش خدمات و كاال 
از بين مي رود. با محدود شدن شبكه هاي اجتماعي، رفتار 
واقعي مردم در كس��ب وكار خيلي تغيير نمي كند. مردم 
طبيعتا در جايي كسب وكار ديجيتال خود را راه مي اندازند 
كه مشتري و كاربر هست و دسترسي وجود دارد، اما اتفاقي 
كه مي افتد اين است كه اين دسترسي با دشواري و به طور 
غيرقانوني انجام مي ش��ود. اگر بين مشتري و فروشنده، 
سرويس دهنده و س��رويس گيرنده مشكلي ايجاد شود، 
پناه قانون را باالي سر خود احساس نمي كنند. احساس 

نمي كنند كه چتر نهادهاي قانوني باالي سرشان از آنها 
حمايت مي كند. عمال ما بخش عمده اي از مردم را سوق 
مي دهيم به سمت دادوستدهاي غيررسمي و فاقد حمايت 
قانوني و به همين دليل انبوهي از تخلفات ايجاد مي شود 
اما مردم چاره اي ندارند جز اينكه در شبكه هاي اجتماعي 
كه كاربر بيش��تري دارد، حضور پيدا كنند. وقتي شبكه 
اجتماعي در كش��ور وجود دارد كه ۴0 ميليون جمعيت 
از آن اس��تفاده مي كنند، واضح اس��ت كه مردم آن را رها 
نمي كنند و سراغ شبكه اجتماعي داخلي يا حتي خارجي 
بروند كه ۵0 هزار كاربر داشته باشد. حتي اگر بحث كيفيت 
را هم ناديده بگيريم، شبكه هاي اجتماعي خارجي به دليل 
چيزي كه به آن اثر شبكه مي گويند، كاربر بيشتري دارند، 
ش��بكه هاي اجتماعي بزرگ با اثر شبكه رشد مي كنند. 
هرچه آدم هاي بيشتري از يك شبكه اجتماعي استفاده 
كنند، باز هم آدم هاي بيش��تري انگيزه پيدا مي كنند كه 
از آن اس��تفاده كنند و اين در يك چرخه مثبت مي تواند 
كاربران شبكه هاي اجتماعي را به صورت نمايي افزايش 
دهد. اين اتفاق براي شبكه اجتماعي مثل اينستاگرام و 
پيام رساني مانند تلگرام افتاده، با فيلتر كردن آنها اثر شبكه 

از بين نمي رود، صرفا مسير دسترسي دشوار مي شود.

   اشكاالت طرح صيانت 
به گفته كسب وكارها و فعاالن فضاي مجازي

اش��كاالت اين طرح به مراتب بيشتر از مزاياي آن است، 
اما يكي از مهم ترين انتقاداتي ك��ه به اين طرح وارد بود، 
اجبار پلتفرم هاي خارجي به دريافت مجوز از مسووالن 
در ايران بود. در ماده نخست اين طرح، مفهومي به عنوان 
»خدمات پايه كابردي« تعريف شده بود كه طبق تعاريف 
اين ماده تقريبا شامل همه خدماتي مي شود كه كاربرد 
اينترنت را براي كاربران معنادار مي كند. طبق اين طرح 
همه س��رويس هاي مهم از پيام رسان گرفته تا نقشه و از 
جويش گر گرفته تا ميزباني داده، اعم از داخلي و خارجي، 
باي��د مجوز فعاليت در اي��ران دريافت كنند )مفاد فصل 
سوم طرح( و متعهد به رعايت انبوهي از تكاليف و الزامات 
شوند )مفاد فصل پنجم طرح( . سرويس دهندگاني كه 
به اين الزام��ات تن ندهند طبق ماده ۲۷ اين طرح فيلتر 
و مسدود خواهند شد. اين در حالي است كه بسيار بعيد 
است شركت هايي نظير اينستاگرام، گوگل، لينكدين، 
واتس اپ و بس��ياري شركت هاي خارجي ديگر بپذيرند 
كه در چارچوب اين قانون عمل كنند؛ يعني مثال به ماده 
۲۵ طرح كه بايد در كمتر از 1۲ ساعت مصوبات كميته 

فيلترينگ را اجرا كنند گردن نهند. 

اخبار
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موانع اروپايي براي جمع آوري 
اجباري اطالعات كاربران 

قانون گذاران حريم خصوصي اتحاديه اروپا مي گويند متا، 
شركت مادر فيس بوك و اينس��تاگرام نمي تواند كاربران 
را مجب��ور كند تا با جم��ع آوري داده ه��ا موافقت كنند. 
قانون گذاران اتحاديه اروپا ظاهراً تصميم هاي جديدي در 
مورد پلتفرم هاي شبكه هاي اجتماعي از جمله فيسبوك و 
اينستاگرام گرفته اند، كه به موجب آن تغييرات بزرگي در 
نحوه جمع آوري داده هاي كاربران و حفظ حريم خصوصي 
آنها ايجاد مي شود. به گزارش وال استريت ژورنال و رويترز، 
قانون گذاران حريم خصوصي اتحاديه اروپا مي گويند متا، 
شركت مادر فيس بوك و اينستاگرام نمي تواند كاربران را 
مجبور كند تا با جم��ع آوري داده ها موافقت كنند و براي 
پيوستن به متا از آنها رضايت اجباري بگيرد. به موجب اين 
تصميم ها، ديگر پلتفرم ه��اي اجتماعي نيز همچون متا 
نمي توانند كاربران را مجبور كنند تا براي ايجاد حس��اب 
كاربري، رضايت بدهند داده هاي آنها جمع آوري ش��ود. 
اين تصميم تغييري بزرگ در نحوه عملكرد ش��بكه هاي 
اجتماعي و اصالح ساختاري در قوانين حريم خصوصي 
خواهد بود. گفتني اس��ت جزييات مربوط به تصميمات 
جديد قانونگذاران هنوز به صورت رس��مي منتشر نشده 
اس��ت. اما اين تصميم ها، تهديدي براي مدل كسب و كار 
غول رسانه هاي اجتماعي خواهد بود و زيربناي مالي اين 
شركت را دستخوش تغييراتي قرار مي دهد. به موجب اين 
تصميمات، متا ديگر نمي تواند كاربران را مجبور كند تا براي 
ايجاد حساب كاربري در فيسبوك و اينستاگرام، خط مشي 
اين شركت را بپذيرند و داده هاي آنها براي تبليغات هدفمند 

مورد استفاده قرار گيرد.

پيچيدگي هاي  تورمي ايران
 س��متي حركت كرد كه به رشد نقدينگي منجر مي شود. 
استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانك مركزي يا استفاده 
از ش��يوه هايي كه به افزايش پايه پولي منجر مي شود، در 
نهايت به يك��ي از مهم ترين عوام��ل افزايش تورم تبديل 
شده كه در تمام سال هاي گذشته با ما همراه بوده است. از 
سويي بانك ها در تعاملي كه با دولت دارند، مجبور به اجراي 
تعهداتي مي شوند كه بس��ياري از آنها به رشد نقدينگي و 
تورم كمك مي كند. از سوي ديگر با توجه به اينكه نظارت 
جدي بر عملكرد بانك ها وجود دارد، اين بانك ها در بازارها 
و حوزه هايي ورود مي كنند كه نظم اقتصاد را بر هم مي ريزد 
و عوامل پولي را شكل مي دهد كه در تورم باال نقش كليدي 
دارند. به اين ترتيب ما بايد ببينيم كه دولت و مجلس فعلي 
چگونه به اين عوامل ساختاري و بلندمدت نگاه مي كنند و آيا 
براي هريك از انها برنامه يا طرح ويژه اي دارند يا خير. ما جز 
استفاده از توان كارشناسان و اساتيد دانشگاهي و استفاده 
از تجارب بين الملل راهي نداريم و سياسي نگاه كردن تورم 
و ارايه شعارهاي كوتاه مدت بدون توجه به مسائل كالن راه 

چاره نخواهد بود. 

تورم خزنده در دارايي هاي 
بادوام و سرمايه اي!

 صنعت خواهد شد )يعني يك سري شركت ها تعطيل 
مي ش��وند يا از بين خواهند رفت( البته سناريوي سوم 
مي تواند تورم را كنترل كند و براي مدتي جريان نقدينگي 
را از بازارهاي سكه و ارز و ساير كاالهاي با دوام خارج كند. 
اگر دولت اصرار بر روش فعلي نداشته باشد و قصد تغيير 
رويكرد داشته باشد و س��مت برجام برود سناريوهاي 
اقتصادي ديگري پيش خواهد آمد كه نيازمند بررسي 
جداگانه اس��ت. اين تنها يك بررسي اقتصادي است و 
مفروضات سياسي در اين تحليل در نظر گرفته نشده 
اس��ت. واكنش عمومي مردم در اين شرايط، اما خروج 
از بازارهاي گوناگون است. يعني مردم هيجان زده شده 
و اقدام به ورود به بازاره��اي گوناگون مي كنند. برخي 
دارايي هاي ريالي خود را از بانك ها خارج و راهي بازار ارز 
و... مي كنند. برخي از بازار ارز به سمت بازار سكه حركت 
مي كنن��د. برخي از ب��ورس وارد بازار ارز مي ش��وند و... 
توصيه اي كه به ايرانيان در شرايط فعلي مي توان داشت 
اين است كه در شرايط فعلي به هيچ عنوان از يك بازار 
وارد بازار ديگري نش��وند و فقط در همان طبقه  دارايي 
مختص يك بازار جابه جا شوند. يعني اگر مسكن دارند 
فقط مجاز به تعويض مسكن خود با يك مسكن ديگر يا 
زمين هستند. اگر در بازار سهام حضور دارند، سهام  شان 
را بايد فقط با سهام بهتر عوض كنند. دارندگان سكه و 
دالر و... هم همين طور بايد رفتار كنند. در واقع براي چند 
ماه آينده و تا مشخص شدن چشم انداز پيش روي كشور 
نبايد اقدام به تغيير بازارها كرد. اين نوع رفتارهاي هيجاني 
و غيرمتعارف و تبديل دارايي ها در بازارهاي گوناگون، 
ريسك را در اقتصاد خانواده ها افزايش مي دهد و نوسانات 
فزاينده را محتمل مي كند. در اين بازه زماني دولت نيز بايد 
تصميم بگيرد كه در خصوص مسائل راهبردي كشور، 
مانند احياي برجام، تصميم سازي ها كالن اقتصادي، 
راهبرد ارزي و... چه تصميماتي را مي خواهد اتخاذ كند. 
تا آن زمان بايد از دارايي هاي خود در بازارهاي مختص به 

آن حفاظت كرد.

واگذاري هاي جديد در بورس
 از همان ابتدا مشخص بود شركت رقيب سرمايه كافي 
ندارد.مدير صندوق بازنشس��تگي نفت توسط وزارت 
رفاه تعيين مي ش��ود و دارايي هاي اين صندوق ها هم 
توسط دولت اداره مي ش��ود و از آنجايي كه بخشي از 
درآمد مستمر صندوق بازنشس��تگي از محل درآمد 
ش��ركت هاي س��رمايه پذير و بخش��ي از آن ناشي از 
معامالت سهام در بورس است خريد سهام هلدينگ 
به صورت تحميلي به نوعي روي دارايي بازنشستگان 
هم تاثير مي گ��ذارد و حداقل مي توان گفت اختالف 
۲۶ هزار ميليارد با قيمت پايه خس��ارت است. زماني 
واگذاري بلوكي اتفاق افتاد كه سهام آن با ضريب 110 
درصد اعمال شده است. حاال صندوق اهداف هر ۶ ماه 
بايد ۶ هزار ميليارد تومان قسط بدهد و در مقطع كنوني 
اين ش��ركت اين س��رمايه را ندارند و چند سال ديگر 
بازنشستگان صندوق نفت بايد تبعات آن را بپذيرند 

مگر اينكه معامله برگردد.
هم اكنون ۴ شركت سرمايه گذاري استاني و شركت 
ملي صنايع پتروش��يمي س��هامداران اصلي هستند 
و بدون س��يت مديريتي هيچ منافعي براي صندوق 
اهداف ايجاد نش��ده و اينها ش��بهات واگذاري سهام 
توسط دولت است. در حال حاضر قيمت گذاري هايي 
كه در واگذاري بلوكي اعالم مي شود بسيار پرحاشيه 
است و هيچ مبناي دقيقي براي آن اعالم نمي شود و به 
عبارت ديگر همه شركت ها را با اين فرض كه به صورت 
بلوكي عرضه مي شوند دو يا سه برابر قيمت اصلي براي 
واگذاري نرخ گذاري مي كنند و همين موضوع چالش 
جدي براي س��هامداران خرد ش��ده زيرا اين قيمت 
نمي تواند مالكي بر ارزندگي سهام آن شركت باشد و 
بسياري از مواقع برخي كه با اين فرض وارد معامالت 

آن سهم مي شوند با زيان روبرو مي شوند.

مركز ملي فضاي مجازي گام ديگري در راستاي اجراي طرح صيانت برداشت

مهلت به متا براي تعيين نماينده در ايران؛ سنگي براي نزدن

توييتر به جنگ اپل رفت
توييتر قصد دارد قيمت اش��تراك توييت��ر بلو براي 
كاربران آيفون را از هفت دالر و ۹۹ س��نت به 11 دالر 
افزايش دهد. به گزارش ايسنا، اينفورميشن به نقل از 
يك منبع آگاه نوش��ت: اين اقدام احتماال، پاسخي به 
تعرفه ۳0 درصدي اس��ت كه اپل براي پرداخت هاي 
انجام ش��ده توس��ط كاربران از طريق اپليكيش��ن ها 
در سيس��تم عامل iOS، دريافت مي كند. طبق اين 
گزارش، قيمت اشتراك توييتر بلو در وب سايت توييتر، 
هفت دالر خواهد بود. قيمت پايين تر اشتراك توييتر 
بلو در وب سايت توييتر، احتماال تالش براي هدايت 
كاربران بيش��تر به وب سايت اين شبكه اجتماعي به 
جاي اس��تفاده از اپليكيشن آيفون است. اين گزارش 
به تغيير قيمت توييتر بلو در پلتفرم اندرويد اشاره اي 
نكرد. ماسك كه در اكتبر با خريداري توييتر، مالك اين 
شركت شبكه اجتماعي شد، قصد دارد سرويس احراز 

هويت توييتر را با رنگ هاي مختلف براي اش��خاص، 
شركت ها و دولت ها عرضه كند. عرضه اوليه سرويس 
احراز هويت، افزايش جعل هويت سلبريتيها و برندها 
در اين پلتفرم را به دنبال داشت و به تعليق عرضه اين 
سرويس منتهي شد. ماسك هفته گذشته در يك رشته 
توييت، به انتقادهاي مختلف از اپل پرداخت كه شامل 
۳0 درصد حق كميس��يون است كه س��ازنده آيفون 
از طراحان نرم اف��زار براي خريدهاي درون برنامه اي، 

دريافت مي كند. 
وي همچنين نوشت كه مايل است به جاي پرداخت 
اين كميس��يون، به جنگ اپل برود. بر اساس گزارش 
رويترز، اندكي بعد، ماسك با تيم كوك، مديرعامل اپل 
در دفتر مركزي اين ش��ركت ديدار كرد و در توييتي 
نوشت: س��وءتفاهم درباره احتمال حذف اپليكيشن 

توييتر از فروشگاه اپ استور اپل رفع شده است.

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان درنظردارد ازطریق مزایده عمومی یک مرحله ای پروژه ذیل را 
ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانكاران واجد صالحیت به انجام برساند تمامی مراحل برگزاری 
 مزایده ازطریق س�امانه تدارکات دولت )س�تاد( به نش�انی www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت امضاء الکترونیک راجهت 

شرکت در مزایده محقق سازند. 
خرید از تامین کنندگان واجد شرایط. 

تاریخ انتشار اسناد درسامانه ستاد : از ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ  16 /1401/09 
مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ درج آگهي تاساعت 17 روز پنجشنبه مورخ  24/ 1401/09

آخرین مهلت تکمیل و ارس�ال پاکات ازطریق سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir  تا ساعت 17 روز  یکشنبه 
مورخه            1401/10/04 و تحویل اصل ضمانتنامه یافیش واریزی  بصورت فیزیکی والک ومهر به دبیر خانه اداره کل تا پایان 

وقت اداری همان روز  ) یکشنبه مورخ   04 /  10 /1401 ( می باشد .                 
تاریخ انتشار مرحله دوم  :     19/   09 /1401

شماره تماس  :  32250137 -  017

آگهی مزايده

اداره كل منابع طبیعي وآبخیزداري استان گلستان

نوبت دوم

شناسه آگهي : 1422184

مدت ش���رح
)ماه(

مبلغ برآورد كارشناسي
)ریال(

مبلغ تضمین
)ریال(

رتبه
 مورد نیاز

 خرید133 پنل خورشیدی قابل حمل  100 وات 
پایه 5آب 29.975.000.0001،000،000،000منو کریستال

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصات به شرح ذیل را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان 
مناقصات از دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است. مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 1401/09/19 می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

نوبت اول

شناسه آگهي: 1424091

- نوع تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد.
- مهلت دریافت اسناد مناقصات: تا ساعت 17:00 روز شنبه تاریخ 1401/09/26

- مهلت دریافت ارسال پاکات مناقصات: تا ساعت 17:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/10/08
- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصات: ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ 1401/10/10

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: مشهد- انتهای خیابان فدائیان اسالم - کد پستی -9173695636 تلفن تماس8-334120240-051 و نمابر: 051-33435888
- اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.

- اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی(: 021-1456
www.setadiran.ir : )جهت کسب اطالعات می توانید به آدرس سایت رجوع نمایید: آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ستاد -

م الف 9262

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

مبلغ برآورد )ریال(مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(نوع فراخوانموضوع مناقصهشماره مناقصه

1401/31/316
تهیه و اجرای سیستم روشنایی دوربرگردان های فرخد، 
شهرک صنعتی و حاشیه روستای گوجگی محور مشهد - 

کالت )نوبت دوم( 
1/188/025/60223/760/512/035عمومي

بهسازی، احداث و آسفالت راه روستایی کالته جمعه 1401/31/317
1/404/130/47828/082/609/553عموميشهرستان بردسکن )نوبت اول(

خرید و تحویل باکس بتنی پیش ساخته دو متری جهت 1401/31/318
1/632/046/32532/640/926/500عموميپل ورودی مشهد ریزه - تایباد )نوبت اول(

ش��ركت برق منطقه اي فارس )به عنوان دستگاه مناقصه گزار ( در نظر دارد مناقصه »طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی توسعه سه فیدر 63 كیلولت در 
پستهاي وحدتیه ، سیمكان و جهرم )به روش )EPC(« به شماره »2001001046000102« را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به پيمانکاران واجد صالحيت واگذار 
www.setadiran. نمايد. کليه مراحل فرايند مناقصه از دريافت اسناد مناقصه، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و گشايش پاکتها از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس

ir   انجام خواهد شد. لذا مناقصه گران در زمينه موضوع مناقصه مي توانند جهت اخذ اسناد به ترتيب اطالعات زماني ذكر شده در ذيل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت 
و پس از تكميل، همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاری نمايند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی در سامانه ، مراحل 
ثبت  نام در س��امانه و دريافت گواهی امضاي الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . به پيشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت و همچنين به 
پيشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ، ترتيب اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات مورد نياز به شرح ذيل اعالم می گردد. 

1-تاریخ اولین انتشار اسناد در سامانه : از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1۴01/۹/1۹ 
2-آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه : تا ساعت 1۴ روز چهارشنبه مورخ 1۴01/۹/۲۳

3-آخرین مهلت بارگذاري اسناد در سامانه: تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1۴01/10/10
4- تاریخ گشایش پاکات ارزیابی در سامانه: ساعت 8:۳0 صبح روز شنبه مورخ 1۴01/10/10خواهد بود . 
5- آخرین مهلت تحویل اصل پاكات پیشنهاد)الف،ب،ج( :  ساعت 1۲ روز دوشنبه مورخ 1۴01/10/1۲

6-تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها: پس از کسب امتياز الزم در ارزيابی کيفی از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت اطالع رسانی می گردد.
7-نوع کمیت و کیفیت کاالی مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود.

8- نحوه برگزاری مناقصه: عمومی دو مرحله ای همراه با ارزيابی کيفی مناقصه گران )به صورت يکپارچه(
9- مدت انجام کار: ۲0 ماه هجري شمسي

10-مبلغ برآورد انجام کار : 198.265.859.870 ریال
 11- نوع و مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: به صورت يك يا تركيبي از تضامين بندهاي الف، ب، پ، ج، چ، ح و خ ماده ۴ آئين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره
1۲۳۴0۲/ت۵0۶۵۹ه� مورخ۹۴/۹/۲۲و اصالحيه شماره ۵۲11/ت۵۷۵۹۲ه� مورخ 1۴00/1/۲۲مصوب هيات وزيران به مبلغ نه میلیارد و نهصد و سیزده میلیون و دویست 
و نود و دو هزار و نهصد و نود و چهار)9.913.292.994( ریال مي باشد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و 

نظاير آن، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
12- مدت اعتبار پیشنهادها: پيشنهادها بايد از هرحيث براي مدت ۹0 روز بعد از تاريخ تعيين شده براي صدور ضمانتنامه معتبر باشند و اين مدت براي ۹0 روز ديگر قابل تمديد 

مي باشد.
13- نشاني این شركت جهت ارسال پاكتهاي»الف«،»ب« و »ج«: شيراز –خيابان زند – نبش خيابان فلسطين - شركت برق منطقه اي فارس- دبيرخانه مركزي )تذكر مهم، 
ارسال يك نسخه از اصل پاكتهای "الف )اصل ضمانتنامه(« و »ب به صورت CD« و »ج  )برگ پيشنهاد قيمت موجود در اسناد به صورت فيزيکی و جداول مقادير و قيمتها به صورت 

CD ( به صورت الك و مهر شده الزامي است.«
14- محل برگزاري مناقصه: شيراز، خيابان زند، نبش خيابان فلسطين، شركت برق منطقه اي فارس، امور تداركات و قراردادها

15- نام و نشانی مشاور: شرکت خدمات مهندسی برق )مشانير( به نشانی : تهران � ميدان ونک خيابان شهيد خدامی � روبروی هتل هما –کوچه شادی پالک 1 
16- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه ابهام يا سئوالي وجود داشته باشد مي توانند با شماره فكس 

۳۲۳۵۹0۴۷- 0۷1 دبيرخانه مركزي شركت برق منطقه اي فارس )امور تداركات و قراردادها( مكاتبه نمايند.
17- به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

18-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : تلفن مركز راهبري و پشتيباني سامانه 1۴۵۶مي باشد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
به شماره مرجع 1401-119

شرکت برق منطقه ای فارس

شركت برق منطقه اي فارس

وزارت نیرو

شناسه آگهي : 1423066



تعادل|
در روزهاي اخير دو اتفاق مهم در حوزه تجارت خارجي 
ايران اتفاق افتاد. اولي نهايي ش��دن مذاكرات ايران و 
اوراسيا بر سر تجارت آزاد است. حال سرپرست گروه 
مذاكره كننده ايران با اتحاديه اوراس��يا از نهايي شدن 
مذاكرات ايران و اوراس��يا بر سر موافقت نامه تجارت 
آزاد خبر داده و گفته است: بيش از ۷هزار و ۵۰۰ قلم 
كاال تحت پوش��ش اين موافقت نامه قرار مي گيرد. به 
گفته او، وقتي 9۵ درصد اقالم تحت پوش��ش چنين 
توافقي قرار مي گيرد، يعني اجازه داده مي ش��ود كه 
رقابت در اين كاالها ش��كل بگي��رد و دو طرف در حد 
توانايي هاي رقابتي شان از بازار همديگر استفاده  كنند. 
تعرفه تعدادي از اين اقالم بالفاصله صفر مي ش��ود و 
تعدادي به تدريج صفر مي شود. موضوع مهم ديگر در 
حوزه تجارت، از سرگيري اجراي موافقت نامه تعرفه 
ترجيحي بين ايران و پاكستان است كه در سال ۱۳۸۲ 
منعقد شده بود، اما از سال ۱۳9۷ واردات بيش از ۲۰۰۰ 
قلم كاال ممنوع شد و خيلي از كاالهاي موجود در توافق 
نامه تعرفه ترجيحي ايران و پاكستان نيز در اين ليست 
قرار گرفتند. با اين ح��ال اخيرا واردات تمام كاالهاي 
مرتبط با نظام تعرفه ترجيحي با پاكستان كه در سال 

۱۳9۷ ممنوع شده بود، رفع ممنوعيت شد.

   جزييات تجارت آزاد با اوراسيا 
خرداد ماه س��ال 9۸ برقراري تج��ارت آزاد بين ايران و 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا با مصوبه مجلس وارد فاز اجرايي 
شد؛ آبان ماه همان سال نيز موافقتنامه تجارت ترجيحي 
بين ايران و اين اتحاديه به امضا رسيد و در ادامه مذاكرات 
براي تبديل اين موافقتنامه به موافقتنامه تجارت آزاد كه 
مسيري براي به صفر رساندن تعرفه تجارت حدود ۸۰ 
درصد كاالها است، آغاز شد. پس از ۲ سال و نيم مذاكره 
در سال 9۷ يك موافقت نامه تجارت ترجيحي با اتحاديه 
اوراس��يا امضا كرديم كه طبق اي��ن موافقت نامه، ايران 
از طرف اوراس��يا در ۵۰۰ قلم كاال امتياز كاهش تعرفه 
دريافت كرد و به اين كشورها در ۳9۰ قلم كاال با كاهش 
بخش��ي از تعرفه ها امتياز داد. بين سال هاي ۲۰۱۵ تا 
۲۰۲۱، گردش تجاري بين اتحاديه اقتصادي اوراسيا و 
ايران از ۲.۳ ميليارد دالر به ۵ ميليارد دالر افزايش يافت. 
پيش تر رييس سازمان توسعه تجارت ايران در اظهاراتي 
گفته بود: بر اساس آنچه كه اعالم شده پس از بررسي و 
تأييد دولت ها در مورد جزييات مذاكرات انجام شده، تا 
پايان آذرماه تصويب نهايي تجارت آزاد با اوراسيا تعيين 
تكليف مي ش��ود و در صورت تداوم اين رويه، از س��ال 
آينده )۱۴۰۲( تجارت آزاد با اوراس��يا كليد مي خورد. 
همچنين بنابر اعالم پيمان پاك، بر اس��اس مذاكراتي 
كه تاكنون انجام شده، مقرر ش��ده 9۳ درصد كدهاي 
تعرفه اي ايران و اوراس��يا براي گروه هاي كااليي مانند 
خ��ودرو، لوازم خانگي، پوش��اك، دارو، صنايع غذايي و 
محصوالت كشاورزي در زمره گروه هاي سبز قرار گرفته 
و صفر ش��ود. او با اش��اره به قرارگيري ۷۰۰ قلم كاال در 
تجارت ترجيحي موقت با اتحاديه اوراسيا طي سه سال 
گذشته، نيز گفته بود: تجارت ترجيحي موجب افزايش 
۵۵ درصدي صادرات ما به اين اتحاديه ش��د؛ بنابراين 
وقتي تجارت آزاد با اوراسيا اجرايي شود يعني يك بازار 

۷۰۰ ميليارد دالري پيش روي صنعت و توليد ما ايجاد 
مي شود كه مي توان از طريق آن تجارت را به نحو مطلوب 
گسترش داد. حال اما سرپرس��ت گروه مذاكره كننده 
ايران با اتحاديه اوراس��يا به تازگي در خصوص جزييات 
موافقت نامه تج��ارت آزاد ايران و اي��ن اتحاديه عنوان 
كرده: حدود ۳۰ دور مذاكره با اتحاديه اقتصادي اوراسيا 
كه نمايندگان پنج كشور به عالوه خود اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا بودند، انجام ش��د. در اين ۳۰ دور كه تعدادي از 
آنها برخط و حدود ۷ دور هم به صورت حضوري برگزار 
شد و دو سال به طول كشيد ما ابعاد موافقت نامه تجارت 
آزاد را در چارچوبي كه بيشتر اين توافق ها در دنيا مرسوم 
است، پيش رفتيم و بر سر موافقت نامه اي كه حدود ۱۵۰ 
صفحه دارد و مفصل ترين موافقت نامه تجاري است به 
توافق رسيديم. ميرهادي سيدي، در ادامه توضيح داده: 
از حيث پوش��ش كااليي، اين موافقت نامه بزرگ ترين 
پوش��ش كااليي را دارد. بزودي رياست سازمان توسعه 
تجارت با وزير تجارت اوراس��يا در تهران با امضاي يك 
يادداشتي اتمام مذاكرات را اعالم خواهند كرد. سرپرست 
گروه مذاكره كننده ايران با اتحاديه اوراسيا در پاسخ به اين 
سوال كه آيا مشخص شده است چه كااليي وارد يا صادر 
بشود و بعد از امضاي توافق نامه چه مرحله اي طي خواهد 
شد، به تس��نيم گفته است: ضمائم آن سندي كه امضا 
مي شود شامل ليس��ت هاي كااليي خواهد بود و اين به 
هر دو طرف اين امكان را مي دهد كه فرآيند بررسي هاي 
داخلي شان را براي آماده سازي خودشان انجام دهند. بعد 
از امضا، سند براي تصويب مجالس ملي كشورها مسيري 
را طي مي كند، همين قاعده در تمام پنج كشور اتحاديه 
اوراسيا هم هست و بايستي اين فرآيند را سپري كنيم 
و بعد از آن اجرايي خواهد شد. بنابه گفته او، تجارتي كه 

االن داريم در حوزه اقالم كش��اورزي است. واردات ما از 
كشورهاي اتحاديه اوراسيا فعاًل بيشتر متمركز روي غالت 
و دانه هاي روغني اس��ت، از ايران هم به همين ترتيب 
سيب، صيفي جات و محصوالتي كه در گلخانه ها توليد 
مي شوند با تعرفه صفر صادر مي شوند. سيدي اضافه كرد: 
طرف اوراسيايي حدود 9۵ درصد اقالم را تحت پوشش 
موافقت نامه قرار داده است، وقتي مي گوييم 9۵ درصد، 
يعني از همه بخش هاي كااليي هستند مگر اقالم خاصي 
را كه ما به داليلي متمايل به وارد كردن نيستيم، مثل 
ماشين آالت كشاورزي يا محصوالت لبني كه اگر صفر 
هم نشود، تعرفه هايشان افزايش پيدا نمي كند. وي در 
ادامه گفته: بيش از ۷ هزار و ۵۰۰ قلم كاال تحت پوشش 
اين موافقت نامه قرار مي گيرد. وقتي ش��ما 9۵ درصد 
اقالم را تحت پوشش چنين توافقي قرار مي دهيد، اجازه 
مي دهيد كه رقابت در اين كاالها شكل بگيرد و دو طرف 
در حد توانايي هاي رقابتي شان از بازار همديگر استفاده 
مي كنند. تعدادي از اين اقالم بالفاصله صفر مي شود و 

تعدادي به تدريج صفر مي شود.
س��يدي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا اي��ن كاالها 
حتمًا ساخت همان كشور بايد باش��د گفت: بر اساس 
موافقت نامه، يك فصل براي قواعد مبدأ كاال وجود دارد 
و اينكه چه كااليي مال چه كشوري است، در آن فصل 
بحث مي شود. موضوع مهم ديگر در حوزه تجارت كشور، 
از سرگيري اجراي موافقت نامه تعرفه ترجيحي بين ايران 
و پاكستان است كه در سال ۱۳۸۲ منعقد شده بود، اما 
از سال ۱۳9۷ واردات بيش از ۲۰۰۰ قلم كاال ممنوع شد 
و خيلي از كاالهاي موجود در توافق نامه تعرفه ترجيحي 
ايران و پاكس��تان نيز در اين ليست قرار گرفتند. با اين 
حال اخي��را واردات تمام كاالهاي مرتبط با نظام تعرفه 

ترجيحي با پاكستان كه در سال ۱۳9۷ ممنوع شده بود، 
رفع ممنوعيت شد. از س��ال ۱۳9۷ و در پي مشكالت 
ارزي در كش��ور، واردات بيش از ۲۰۰۰ قلم كاال تحت 
عنوان كاالهاي غيرضروري و لوكس ممنوع شد. از جمله 
مهم ترين اين كااله��ا مي توان به خودرو، لوازم خانگي، 
پوشاك و اسباب بازي اش��اره كرد. البته وزير صنعت، 
معدن و تجارت خرداد ماه گفته بود كه حذف ممنوعيت 
واردات ۴ يا ۵ قلم كاال به دولت پيشنهاد شده كه در حال 
بررسي است، اما عمده ساختار ممنوعيت واردات ۲۰۰۰ 
قلم كاال كه از سال ۱۳9۷ تصويب شده، حفظ مي شود؛ 
اما هنوز اين چند قلم كاال كه جزييات آنها هم مشخصن 
نيست، تعيين تكليف نشده اس��ت. هر چند اين مقام 
مسوول در آخرين نشست خبري خود در سال ۱۴۰۰ 
اعالم كرده بود كه ب��ا واردات در همه حوزه ها به ميزان 
حداكثر ۲۰ درصد و با برنامه ريزي براي نسبت صادرات 
به واردات موافق است كه ظاهرا تاكنون به نتيجه نرسيده 
است.  به نظر مي رس��د وزارت صمت قصد دارد از نظام 
تعرفه ترجيحي با كشورهاي ديگر هم استفاده كند. اين 
موضوع مي تواند مقدمه اي براي كاهش محدوديت هاي 
واردات باشد كه از سال ۱۳9۷ اعمال شده و تاكنون ادامه 
داشته است. ممنوعيت هاي واردات موافقان و مخالفاني 
دارد. بخش زيادي از توليدكنندگان معتقدند با توجه 
با هزينه هاي باالي توليد در ايران و ساير محدوديت ها، 
امكان رقاب��ت با محصوالت خارج��ي را ندارند و بايد 
شرايط برابر با توليدكنندگان كشورهاي مبدا واردات 
براي آنها فراهم شود. همچنين توليد داخل از نظر ايجاد 
اشتغال و سرمايه گذاري هم براي كشور اهميت دارد. 
در مقابل مخالفان ممنوعي��ت واردات معتقدند اين 
وضعيت حق انتخاب توليدكننده را زير سوال مي برد.

رويداداخبار 
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تحصيل بيش از ده هزار دانشجو 
در پيام نور همدان

رييس دانش��گاه پيام نور اس��تان هم��دان خبرداد: 
دانشگاه پيام نور استان همدان مشتمل بر ۱۴ مركز 
و واحد تحت پوشش است كه در آن حدود ده هزار و 
۳۰۰ دانشجو در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي 
ارشد به تحصيل مشغول هستند. محمد ظاهري در 
گفت وگوي اختصاصي با» تعادل« در همدان ضمن 
تبريك روز دانش��جو بيان كرد: حدودا ۵۷ درصد از 
جمعيت دانشجويان اين دانشگاه را بانوان و ۴۳ درصد 
دانشجويان را آقايان تش��كيل مي دهند.  وي افزود: 
تعداد رش��ته محل هاي فعال در مراكز و واحدهاي 
تحت پوشش اس��تان همدان در مقطع كارشناسي 
يكصد و۳۲ رش��ته مح��ل و در مقطع كارشناس��ي 
ارشد ۴۳ رش��ته محل بوده كه تعداد اعضاي هيات 
علمي شاغل در اين استان يكصد و ۲۰نفر در مقطع 
دانشيار، استاديار و مربي است. رييس دانشگاه پيام 
نور اس��تان همدان با بيان اينكه دانشگاه پيام نور به 
منزله نماد »آموزش براي همه، همه جا و همه وقت« 
در صدر دانش��گاه هاي باز جهان اس��الم قرار گرفته 
است، اظهاركرد: توجه به آموزش، پژوهش و فناوري 
هدفمند، ارتقاء شأن و منزلت دانشگاه، آمايش دانشگاه 
و خوداتكايي و اس��تقالل مالي به عنوان يك راهبرد 
استراتژيك در اين دانشگاه دنبال مي شود. ظاهري از 
مزاياي تحصيل در دانشگاه پيام نور اعطاي باالترين 
تسهيالت وام دانش��جويي را برشمرد و گفت: مبلغ 
دو ميليون و ۶۰۰ هزار تومان وام دانش��جويي براي 
دانشجويان كارشناسي ارشد براي چهار ترم تحصيلي 
و مبلغ يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان براي دانشجويان 
كارشناسي براي هش��ت ترم تحصيلي به عنوان وام 
پرداخت مي شود. وي افزود: فراهم نمودن شرايط ويژه 
براي تحصيل شاغلين، معلمان، دانش آموختگان يا 
دانشجويان ترم آخر كارشناسي يكي ديگر از خدمات 
مهم اين دانشگاه است. رييس دانشگاه پيام نور استان 
همدان در خاتمه اجراي برنامه تريبون آزاد به همت 
بسيج دانش��جويي با موضوع مطالبات دانشجويي 
دانشگاه پيام نور، اكران فيلم با موضوعات مرتبط به 
رشته تحصيلي براي دانش��جويان حقوق و مسابقه 
طناب كشي ويژه دانشجويان را از اقدامات دانشگاه به 
مناسبت روز دانشجو دانست و در ادامه به برگزاري 
مراسم هفته پژوهش و تجليل از پژوهشگران برتر 

با حضور اعضاي هيات علمي دانشگاه اشاره كرد.

مشكل صادرات كيوي
به هندوستان هنوز رفع نشده

رييس هيات مدي��ره انجمن ملي گلخانه س��ازان 
كش��ور در گفت وگو با ايلن��ا، با اش��اره به آخرين 
وضعيت صادرات محص��والت گلخانه اي، گفت: 
بعد از مرجوع كردن فلفل دلمه اي ايران از روسيه، 
براي محص��والت گلخانه اي QR كد صادر ش��د؛ 
اين كد براي خريداران خارجي نوعي شناس��نامه 
محصوالت تلقي مي شود و خريدار مي داند كه اين 
محصول در كدام منطقه توليد و براي رشد آن از چه 
نوع سم و كودهايي استفاده شده است. عبدالرحمن 
حسيني فرد با بيان اينكه بس��ياري از كشورها از 
محص��والت توليدي ايران QR ك��د مي خواهند، 
افزود: وزارت كش��اورزي با همكاري نظام صنفي 
كشاورزي در حال گسترش است و اينگونه ميزان 
مصرف سم و كودهاي غيرمجاز در گلخانه ها كاهش 
پيدا كرده اس��ت. بعد از اخذ اي��ن كد تمام فرآيند 
توليد از كشت و نش��اكاري تا زمان برداشت ثبت 
مي شود و هر روز فعاالن اين حوزه تالش دارند كه 
محصوالت بيشتري موفق به دريافت اين كد شود. 
رييس هيات مديره انجمن ملي گلخانه  سازان در 
پاسخ به اين پرسش كه در ۷ ماه نخست سال جاري 
چه ميزان محصول گلخانه اي از ايران صادر شد و 
عمده كشورهاي هدف صادراتي ما كدام كشورها 
بودند،گفت: حدود ۱۸ هزار تن محصول گلخانه اي 
از ايران به قطر، امارات، عراق و منطقه اوراسيا صادر 
شد. در حال حاضر برندهاي ايراني توانسته اند براي 
خود سهم قابل توجهي از بازار روسيه را از آن خود 
كنند. وي با اشاره به افزايش صادرات محصوالت 
گلخانه اي به قطر، خاطرنش��ان ك��رد: در يك ماه 
گذش��ته صادرات روزانه محصوالت گلخانه اي از 
ايران به قط��ر افزايش چش��مگيري كرد و حذف 
تعرفه صادرات��ي بر محصوالتي مانند پياز و گوجه 
فرنگي باعث رونق صادرات شد. حسيني فرد با بيان 
اينكه شرايط خشكسالي باعث نشد آب زمين هاي 
سطح زير كشت صيفي و سبزي تامين نشود، اضافه 
كرد: در ۲ سال گذش��ته كه با چالش خشكسالي 
دست و پنچه نرم كرديم و برنامه اي براي گسترش 
كشت نداشتيم و كمبودي هم در اين زمينه ايجاد 
نداشتيم اما اميدواريم كه بارندگي هاي اخير اين 
مشكالت را رفع شود. به گفته اين فعال اقتصادي؛ 
عمده محصوالت توليدي در گلخانه ها خيار، گوجه 
فرنگي، بادنج��ان و فلفل دلمه اي اس��ت. رييس 
هيات مديره انجمن ملي گلخانه  سازان در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا توانستيم محصوالت گلخانه اي 
به هند صادر كنيم، گفت: مشكل صادرات كيوي به 
هندوستان هنوز رفع نشده است و وزارت كشاورزي 
رايزني هاي خود را براي حل اين مشكل پي گرفته 
اس��ت هند در زمينه QR كد و سم استفاده شده 
در اين محصوالت مس��اله دارد و در آمار رس��مي 
گزارشي از صادرات محصوالت گلخانه اي به هند 
ارايه نشده است. وي در پايان با اشاره به عدم صادرات 
محصوالت گلخانه اي به چين، گفت: صادرات به چين 
دشوار است اگر در آن كشور توليد يك محصول كم 
شود مردم مصرف را مديريت مي كنند و ذائقه خود را 
تغيير مي دهند. اما اين شرايط در ايران بالعكس است 

و درصورت نبود يك محصول آن را وارد مي كنند.

مقدسي بركنار شد
رضواني فر آمد!

عليرضا مقدسي، رييس كل گمرك از سمت خود بركنار 
شد. بعد از ظهر چهارشنبه شانزدهم آذرماه خبري روي 
خروجي برخي از رسانه ها قرار گرفت كه حكايت از تغيير 
رييس كل گمرك داشت، خبري كه چند دقيقه بعد از 
خروجي سايت ها برداشته شد. اما پيگيري هاي نشان از 
اين داشت كه پس از انتشار اين خبر روي خروجي سايت 
وزارت اقتصاد، به آنها اعالم شده كه خبر از روي خروجي 
اين سايت حذف شود و با اين شرايط مقدسي تنها براي 
چند دقيقه بركنار شد. اما روز بعد يعني پنجشنبه هفدهم 
آذرماه، اعالم شد كه محمد رضواني فر با حكم وزير اقتصاد 
به عنوان جانشين مقدسي منصوب و حكم انتصاب وي نيز 
منتشر شد. خاندوزي پيش از اين قصد داشت، رضواني فر 
را به س��مت رييس س��ازمان بورس منصوب كند كه با 
مخالف اعضاي شوراي عالي بورس موفق به اين كار نشد. 

راهكار قدرت گرفتن
شوراهاي گفت وگو در استان ها

در نشست هم انديشي نمايندگان دبيرخانه هاي شوراهاي 
گفت وگوي اس��تاني ضمن تشريح دس��تاوردها و روند 
فعاليت شوراهاي گفت وگو، دستورالعمل ارزيابي شوراهاي 
استاني مورد بازنگري قرار گرفت. به گزارش اتاق بازرگاني 
ايران، نشس��ت هم انديش��ي نمايندگان دبيرخانه هاي 
شوراهاي گفت وگوي استاني برگزار شد. در ابتداي اين 
نشست، گزارشي از عملكرد شوراهاي گفت وگوي استاني 
ارايه شد كه طبق آن وضعيت كنوني برگزاري جلسات، 
حضور استانداران، نمايندگان مجلس و ديگر نمايندگان 
دستگاه هاي اجرايي مورد توجه قرار گرفت. در اين رابطه، 
محسن عامري، رييس مركز بهبود كسب وكار اتاق ايران از 
روند صعودي برگزاري جلسات اصلي با حضور استانداران، 
نمايندگان مجلس و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در 
هر يك از استان ها خبر داد و از آن به عنوان يك ظرفيت 
بي نظير در اختيار دولت و بخش خصوصي ياد كرد. وي 
به مكانيسم ارزيابي عملكرد شوراهاي استاني كه از سال 
۱۳9۶ آغاز شده، اشاره كرد و افزود: اين اقدام كمك كرد تا 
تصوير دقيقي از شرايط برگزاري جلسات در سطح كشور 
داشته باشيم. آمار و اطالعات به دست آمده از اين نشست ها 
در اختيار روس��اي س��ه قوه و معاونان آنها قرار مي گيرد 
تا بتوان از اين طريق به س��مت برگزاري بهتر و منظم تر 
جلسات حركت كنيم. البته بايد توجه داشت كه در دولت 
سيزدهم ش��اهد افت تعداد برگزاري جلسات شوراهاي 
استاني بوديم كه به نظر مي رسد بيشتر به شناخته نشدن 
اين ظرفيت از سوي اس��تانداران مربوط باشد. در ادامه 
غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران با توجه به حضور 
نمايندگان دولت در اين نشس��ت، گف��ت: بزرگ ترين 
اثرگذاري در چگونگي برگزاري و روند جلسات شوراها در 
هر استاني از سوي وزارت كشور است و بدين ترتيب تقاضا 
داريم كه جلسه اي با حضور استانداران و دبيران شوراهاي 
استاني كه در واقع روساي اتاق ها هستند، برگزار و فرصتي 
براي گفت وگو بين آنها فراهم شود. وي از دبيران شوراهاي 
گفت وگو نيز درخواست كرد تا اعضاي بخش خصوصي و 
تعاوني در شوراهاي استاني را با دقت باال انتخاب كنند. به 
باور او بايد در هر سال افراد مختلف و توانا در تشريح مسائل 
و مشكالت انتخاب شوند. شافعي تصريح كرد: تغيير ديدگاه 
بين مسووالن محلي نسبت به جايگاه بخش خصوصي از 
كارآمدي شوراهاي استاني است. از طرفي باالتر از طرح 
مشكالت، پيدا كردن راه حل براي آنها اهميت دارد، پس 
دبيرخانه هاي شوراهاي استاني تالش كنند در عين حال 
كه مش��كالت را به همت تش��كل ها و فعاالن اقتصادي 
شناس��ايي مي كند، راهكارهاي عملياتي و موثري براي 
آنها ارايه دهند. رييس اتاق ايران ارزيابي صورت گرفته در 
دبيرخانه ملي شوراي گفت وگو درباره عملكرد شوراهاي 
استاني را اقدامي موثر دانست و ابراز اميدواري كرد: اين 
نهاد با مجموعه اختياراتي كه دارد، بتواند در بهبود محيط 
كسب وكار موثر باش��د. پس بايد از اين ظرفيت بهترين 
استفاده را داشته باشيم. حسين سالح ورزي، نايب رييس 
اتاق ايران و قائم مقام دبير شوراي گفت وگو نيز دستاورد و 
عملكرد شوراي گفت وگو را بسيار اميدواركننده ارزيابي و 
تاكيد كرد: در طول ساليان اخير صاحب نظران متعددي 
روي ادبيات توس��عه كار كردند و بر اس��اس آنچه گفته 
مي شود، ايران در مسير توسعه قدم برداشته اما روند رشد 
ساير كشورها سريع تر و بهتر بوده است، بنابراين هميشه 
شكافي از اين نظر بين ايران و ديگر كشورها وجود دارد. 
پس اگر عزم، اراده و هماهنگي بيشتري شكل بگيرد، بهبود 
فضاي كسب وكار كشور سريع تر و مناسب تر خواهد بود. 
وي معتقد است در ايران دچار تعدد مراجع براي بهبود 
فضاي كسب وكار و حذف قواعد زائد شديم كه هم پوشاني، 
موازي كاري، هدررفت زمان و منابع را به دنبال دارد. پس 
بايد هماهنگي الزم بين اين مراجع ش��كل بگيرد تا به 

كمك آنها شرايط كسب وكار كشور بهتر شود.

وزير صمت: سيمان گران نشد
وزير صم��ت اعالم كرد، با پيگيري ه��اي صورت گرفته 
مشخص شد كه گراني سيمان صحت ندارد و قيمت ها 
كاهش نيز يافته اس��ت. به گزارش خبرگزاري تسنيم، 
سيدرضا فاطمي امين با اعالم اين خبر افزود: در روزهاي 
گذشته فضايي ايجاد ش��د مبني بر اينكه با فرارسيدن 
زمس��تان، گاز واحدهاي توليدكننده س��يمان قطع و 
قيمت ها افزايشي مي شود، در حالي كه اين موضوع كامال 
شايعه اس��ت، زيرا خودم آن را پيگيري كردم. وي اضافه 
كرد: حتي قيمت سيمان در بورس كاال كه بها به صورت 
پايه تعيين مي شود، كاهش نيز داشته و يك پاكت سيمان 
۵۰ كيلويي كه پيش از اين ۳۵ هزار تومان بوده، اكنون به 
كمتر از اين عدد رسيده است. وزير صمت با بيان اينكه در 
هفته گذشته عرضه سيمان از تقاضا بيشتر بوده و ناترازي 
وجود ندارد، ادامه داد: در ُخرده فروشي نيز قيمت تا ۵۰ هزار 
تومان معقول است؛ پس از اينكه خبر افزايش بهاي سيمان 
را شنيدم به چند نفر از همكارانم گفتم و آنها موضوع را در 
چند شهر پيگيري كردند كه مشخص شد قيمت حدود 
۵۰ هزار تومان است. فاطمي امين گفت: افراد سيمان را با 
قيمت ۳۵ هزار تومان به صورت عمده از بورس خريداري 
مي كنند؛ البته بايد به اين عدد ارزش افزوده نيز اضافه شود.

مذاكرات بر سر تجارت آزاد ۷۵۰۰  قلم كاال نهايي شد

تجارت بدون محدوديت با اوراسيا

نايب رييس كميسيون فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگاني:

از پايگاه هاي بسيج براي بازرسي از واحدهاي صنفي استفاده مي شود

سازوكار جبران خسارت قطعي اينترنت روشن نيست

طرح جديد وزارت صمت براي بازرسي بازار

نايب رييس كميس��يون فناوري اطالعات و ارتباطات 
اتاق بازرگاني خاطرنشان كرد: روشن نيست كه دولت 
مطابق با كدام سازوكار مي خواهد خسارت هاي وارده 
به كس��ب وكارها را جبران كنند درحالي كه با كسري 
بودجه درگير بوده و اين پرسش��ي است كه نمي توانم 
جواب روشني به آن بدهم؛ همچنين دولت پيشنهاد 
حساب  شده اي براي جبران خس��ارت ها نداده و بايد 
منتظر ماند و ديد ك��ه دولت چه فرمولي براي جبران 
اين خس��ارت ها در نظر گرفته است. بابك عابدين در 
گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه كندي سرعت اينترنت 
همچنان در رون��د فعاليت اقتصادي كس��ب وكارها 
اختالل ايجاد كرده و به صورت كامل رفع نشده است، 
گفت: به نظر مي رسد بايد راه و روشي پيدا كرد كه هر 
چه سريع تر مش��كل قطعي اينترنت به نفع اقتصاد و 
كشور حل ش��ود. وي با اشاره به كسري بودجه دولت، 

گفت: براي من روشن نيست كه دولت مطابق با كدام 
سازوكار مي خواهد خسارت هاي وارده به كسب وكارها 
را جبران كنند درحالي كه با كسري بودجه درگير بوده 
و اين پرسش��ي اس��ت كه نمي توانم جواب روشني به 
آن بدهم؛ همچنين دولت پيش��نهاد حساب  شده اي 
ب��راي جبران خس��ارت ها نداده اس��ت و بايد منتظر 
باشيم و ببينيم كه دولت چه فرمولي براي جبران اين 
خسارت ها در نظر گرفته است. نايب رييس كميسيون 
فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگاني تفكيكي بين 
كسب وكار اينترنتي و غيراينترنتي ايجاد نكرد و افزود: 
خط توليد امروز به اينترنت متصل است؛ ماشين آالتي 
كه در خطوط صنعتي جديد به كار گرفته مي ش��وند 
براي نگهداري، عيب يابي و تعميرات نيازمند اينترنت 
پرسرعت هس��تند؛ بنابراين كسب وكار غيراينترنتي 
نداريم و امروزه تمام خطوط توليدي، صنايع و خدمات 

وابسته به اينترنت هس��تند. عابدين ادامه داد: دولت 
مي تواند با اعمال برخي معافيت ها به كس��ب وكارها 
كمك كند و اين تسهيالت نبايد در غالب اعطاي پول 
باش��د؛ دولت مي تواند از س��هم خود بگذرد تا فعاليت 
اقتصادي اين كسب وكارها ادامه داشته باشند. محاسبه 
خسارت هاي وارده به فعاليت اقتصادي بايد كارشناسانه 
باشد و نمي تواند حدود خسارت هاي وارده را برآورده 
كرد. اين فعال اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه به 
نظر شما تسهيالتي كه دولت براي اين كسب وكارها 
در نظر مي گيرد مي تواند جبران كننده خسارت هاي 
وارده به آنها باشد، خاطرنشان كرد: اگر كسب وكاري 
توانست در اين شرايط به فعاليت خود ادامه بدهد بدون 
ترديد اين تسهيالت مي تواند كمك كننده باشد اما اگر 
كسب وكاري به صورت كامل روند فعاليت اش متوقف 
شده باشد ديگر تمهيدات حمايتي نمي تواند براي آنها 

كارساز باش��د.  وي با اشاره به تاثير قطعي اينترنت در 
صنعت چاپ، افزود: ارتباط با مشتري، خريد و فروش 
و سفارش  گيري در اين صنعت از طريق اينترنت انجام 
مي شود و سيس��تم ها بايد در پروسه توليد به يكديگر 
وصل باشند و وقتي اينترنت قطع باشد فعاليت اقتصادي 
مختل مي شود؛ ديگر زمان آن گذشته است كه فايل ها 
در فالپي ريخته شود و براي مشتري پست شود و اين 
فعاليت ها وابس��ته به فضاي مجازي هستند. به گفته 
عابدين؛ ايران تالش دارد كه به معاهدات تجارت جهاني 
بپيوندد و تالش دارد كه به سيستم انتقال تجارت خط 
ابريشم از شرق به غرب تبديل شود در اين شرايط كه 
س��رعت انتقال داده اينگونه است چگونه مي خواهيم 
به اين مهم برسيم؟ تاجري كه با كندي سرعت ايران 
مواجه مي ش��ود اين ضرر را قبول نمي كند و مس��ير 
ديگري را انتخاب مي كند و ما اينگونه محو خواهيم شد.

وزارت صمت ط��رح جديدي در دس��تور كار دارد كه 
براساس آن شكايت از واحد صنفي به آسان ترين شكل 
ممكن و تنها با گوشي تلفن همراه انجام خواهد شد. به 
گزارش ايبنا، محمدصادق مفتح؛ قائم مقام وزير صمت 
در امور بازرگاني از طرح جديد اين وزارتخانه درخصوص 
بازرسي ها در بازار خبر داد و گفت: طرحي را در وزارت 
صمت در دس��تور كار داريم كه براس��اس آن بتوانيم 
شكايت از واحد صنفي را آسان كنيم. وي با بيان اينكه 
بازرسي هاي ما تاكنون بي هدف بوده است، تصريح كرد: 
براساس آخرين آمار سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، ۸۲ درصد تخلفات ديده نشده و تنها ۱۸ 
درصد در رصد بازرسان بوده است. در نتيجه اگر بازرسي 
را مبتني بر ش��كايت كنيم راندمان باال مي رود و براي 
تحقق اين امر، بايد شكايت آسان شود. مفتح ادامه داد: 
در طرح جديدي كه در دستور كار داريم گفتيم هر فرد 
شاكي با موبايل خود بتواند به آسان ترين شكل شكايت 

كند. شكايت چه اجزايي دارد؟ نخستين مورد اينكه از 
چه كسي شاكي هستيد؟ فرد ش��اكي به جاي آدرس 
كامل و جزييات آنكه زمان بر است مي تواند به بهترين 
روش اعالم شكايت كند. قائم مقام وزير صمت در امور 
بازرگاني گفت: مقدم��ات راه اندازي يك نرم افزاري در 
وزارتخانه فراهم شده است. يك كد QR در نظام صنفي 
داريم كه گوشه پروانه واحد هاي صنفي است كه تمام 
جزييات آن واحد و مسوول آن درج شده است. در حال 
حاضر واحد ها را ملزم كرده ايم كه اين QR را در معرض 
ديد مش��تريان قرار دهند. وي افزود: مرحله بعدي اين 
است كه درباره چه كااليي شكايت داريم؟ QR كاال هم 
روي محصول درج شده كه همان لحظه مي توان قيمت 
واقعي آن را از سازمان حمايت استعالم كرد و فقط كافي 
اس��ت چند كلمه درباره علت شكايت بنويسيد و آن را 
ارسال كنيد. به گفته مفتح، براساس برنامه ريزي ما به 
محض اينكه شكايت مورد نظر از واحد صنفي به مركز 

رسيدگي به ش��كايات رسيد، به اتحاديه مورد نظر هم 
ارسال شود و حتي بتوانيم از پايگاه هاي بسيج استفاده 
كنيم و به نزديك ترين پايگاه هم ارس��ال ش��ود تا يك 
بازرس سريعا به واحد صنفي مورد نظر مراجعه كند كه 
البته اين فعال در حد ايده اس��ت. قائم مقام وزير صمت 
در امور بازرگاني اظهار كرد: ما به دنبال جريمه كردن 
نيستيم، بلكه مي خواهيم اين احساس در متخلف ايجاد 
شود كه مش��تري مي تواند ظرف چند دقيقه شكايت 
كند و در واق��ع هر فردي بازرس بالقوه اس��ت و كمتر 
از نيم س��اعت بازرس ما به واح��د او مراجعه مي كند و 
پيگيري هاي الزم انجام مي ش��ود. وي تاكيد كرد: اين 
روش بازدارندگي ايجاد مي كند و راندمان بازرس��ي را 
به ش��دت باال مي برد. حتي در ش��هرداري مناطق هم 
بازرسان ما مي توانند مستقر باشند. با اين كار بازرسي 
و نظارت هدفمند مي ش��ود و راندمان را به ش��دت باال 
مي بريم. به عبارت ديگر بازرس��ي مبتني بر شكايت را 

نهادينه خواهيم ك��رد و هر فرد خريدار بالقوه مي تواند 
بازرس باش��د و اعالم ش��كايت كند. مفتح گفت: يك 
موضوعي هم گوشه ذهن مان قرار داده ايم كه فعال در حد 
ايده است و آن اينكه طبق قانون درصدي از جريمه ها 
به نظام بازرسي و اصناف پرداخت مي شود كه درصدد 
هستيم يك جايزه هم به فرد اطالع دهنده تخلف تعلق 
بگيرد. اين اتفاق كار را ش��فاف و س��الم پيش مي برد و 
امكان تباني و امثالهم را هم از بين مي برد. اما وقتي هر 
مشتري چنين اختيار و امكان را داشته باشد كه تخلف را 
به آساني اعالم كند امكان اينكه فروشنده قيمت را پايين 
بياورد و به قيمت منطقي و اصلي آن محصول بفروشد، 
وجود دارد و هدف ما هم همين موضوع است. قائم مقام 
وزير صمت در امور بازرگاني تاكيد كرد: در حال حاضر 
فرآيند نص��ب QR در واحد هاي صنفي آغاز ش��ده و 
نرم افزار كار هم آماده و مقدمات كار پيش رفته است. 
اميدوارم اين طرح تا پايان سال تكميل و اجرايي شود.
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شرکتتوزيعبرقمازندراندرنظرداردازبینتولیدکنندگانوتأمینکنندگانکاالیدارایتائیديه،بااستفادهازارزيابیکیفیوبرابرالزاماتفنی
کهبهمراهاسنادمناقصهارائهخواهدشد،کاالیبهشرحذيلراخريدارینمايد:

1-ناممناقصهگزار:شركتتوزيعنیرويبرقمازندران

2–زمانفروشاسناد:ازروزسهشنبهتاريخ1401/09/22لغايتروزيکشنبهمورخ1401/09/27
3-محلدريافتاسناد:سامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرسsetadiran.ir-سامانهمناقصه

4-مبلغفروشاسناد:مبلغ545.000ريالبهحسابجامشماره5240332412بانكملتشعبهامیرمازندرانيساري)پرداختازطريقدرگاه
اينترنتی(

5-مهلتبارگذاریاسناد:
الف(مهلتبارگذاریاسناد)ارزيابیکیفی،الف-ب-ج(:مناقصهدرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرسStadiran.ir،حداکثرتاساعت

19روزپنجشنبهمورخه1401/10/08میباشد.
ب(زمانتحويلاسنادفیزيکیپاکت)الف(:حداکثرتاساعت10روزشنبهمورخه1401/10/10میباشد.

6-زمانگشايشپاکاتارزيابیکیفی:ساعت11روزشنبهمورخه1401/10/10انجاممیگیرد.)زمانبازگشايیپاکاتالف،بپسازاعالمنتیجه
ارزيابیکیفیازسویکمیتهفنیبازرگانیمتعاقبااعالممیگردد.(

7-محلتحويلاسنادمناقصه:اسنادمیبايستدرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهصورتاسکنبارگذاریگردد.
تبصره:فقطپاکتالفکهمحتویاصلضمانتنامهشرکتدرمناقصهمیباشد،بهآدرسساري،بلوارخزر،بعدازخیابانحزبا...امورتداركات

شركتتوزيعبرقاستانمازندرانتحويلگردد.
8-محلبازگشايياسنادمناقصه:ساري،بلوارخزر،بعدازخیابانحزبا...،امورتداركاتشركتتوزيعبرقاستانمازندران

9-نشانیکسباطالعاتبیشتر:
Tender.Tavanir.org.irب-سايتمعامالتتوانیربهآدرسsetadiran.irالف-سامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرس

ج-شمارهتلفن33405121-011امورتداركات-ادارهمناقصات

آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي ) نوبت اول و دوم (

شركتتوزيعنیرويبرقمازندران-ادارهمناقصاتومزايده

شركتتوزيعنیرويبرق
مازندران

مبلغتضمین)ريال(شرحمناقصهشمارهمناقصهرديف

خريد1.400دستگاهکنتورديجیتالسهفازچندتعرفهاتصالمستقیم)فهام1(وچندتعرفهديماندیولتاژثانويه)CT(طرح276ع11401
2.680.000.000فهام)بههمراهارزيابیکیفی(

1.166.000.000خريد10دستگاهسکسیونرکنترلازراهدور)بدونمودم()بههمراهارزيابیکیفی(277ع21401
820.000.000خريد2دستگاهريکلوزر)بههمراهارزيابیکیفی(278ع31401

1-تضمینشرکتدرمناقصهقابلقبولکارفرمابراساسآيیننامهتضمینشرکتهایتوزيعبرقمیباشد.
2-اينشرکتازپذيرشچکشخصی،ارائهوجهنقدو...تحتعنوانتضمینشرکتدرمناقصهخودداریخواهدنمود.

3-بهپیشنهادهایفاقدامضاءمجاز،مشروط،مخدوش،فاقدسپرده،سپردههایمخدوش،سپردههایکمترازمیزانمقرروپیشنهاداتیکهبعدازانقضایمدتمقرردراين
فراخوانواصلشودمطلقًاترتیباثردادهنخواهدشد.

4-سايرشرايطواطالعاتدراسنادمناقصهدرجشدهاست.
5-تامینمنابعازمحلمنابعداخلیاست.

»تولید،پشتیبانیهاومانعزدايیها«

آلودگي هوا مدارس را در استان تهران و البرز غيرحضوري كرد

نفس كشيدن سخته
ه��واي اس��تان هاي ته��ران و البرز به 
حدي آلوده شده كه بر اساس مصوبات 
كارگروه اضط��رار آلودگي هوا، مقطع 
ابتدايي و متوس��طه استان هاي تهران و البرز به جز 
دماوند و فيروزكوه در روز شنبه و يكشنبه 19 و ۲۰ 
آذرماه غيرحضوري شد. اما مساله اينجاست كه آيا 
فقط اين دانش آموزان هستند كه در معرض آلودگي 
هوا قرار دارند، ديگر افراد جامعه چگونه بايد در برابر 
اين آلودگي خ��ود را مصون بدارند. در واقع آلودگي 
هواي تهران و كرج از حد اضطرار هم گذشته است، 
در چنين ش��رايطي فقط تعطيلي يا غير حضوري 
كردن مدارس نمي تواند چاره كار باشد، هر روز تعداد 
زيادي از افراد فاصله بين تهران و كرج را طي مي كنند 
براي اينكه به س��ر كار رفته و به خان��ه بازگردند، از 
سوي ديگر در تهران هم هر روز جابه جايي بيش از 
۸ ميليون نفر را داريم. تمامي اين رفت و آمده ها يا با 
وسايل نقليه شخصي انجام مي شود يا وسيله نقليه 
عمومي در ه��ر دو صورت اف��راد در معرض تنفس 
هواي آلوده قرار دارن��د و مي تواند براي آنها عواقب 
خطرناكي داشته باشد.  از سوي ديگر ساالنه بيش 
از ۴۲ هزار نفر در كشور بر اثر آلودگي هوا جان خود 
را از دس��ت مي دهند و اين رق��م مي تواند در برخي 
مواقع افزايش هم پيدا كند. حال با توجه به وضعيت 
آلودگي هوا طي شنبه و يكشنبه آيا نبايد تعطيلي 
سراسري اعالم مي شد تا زندگي افراد به خطر نيفتد. 
از سوي ديگر وقتي مدارس غير حضوري مي شوند، 
والدين براي اينكه كسي در خانه بماند و از فرزندان 
مراقبت كند، با مش��كل مواجه مي شوند، چرا كه 
اغلب والدين هر دو شاغل هستند و به اين ترتيب 
يكي از آنها بايد مرخصي بگيرد. پس مساله تنها با 

غير حضوري كردن مدارس حل نمي شود. 

   اخبار ضد و نقيض درباره مازوت سوزي
حاال اما مساله مهم تر اين است كه بنا بر اساس برخي 
اخبار غير رسمي كمبود گاز براي مصارف صنعتي 
باعث شده تا دوباره بحث مازوت سوزي صنايع و به 

خصوص نيروگاه هاي برق باال بگيرد. برخي از افراد 
معتقدند اين ميزان افزايش آلودگي هوا طي روزهاي 
اخير نمي تواند بي ارتباط با روي آوردن دوباره برخي 
نيروگاه ها و صنايع به س��وخت مازوت باشد.  پروانه 
خورشيدي، كارش��ناس محيط زيست در اين باره 
ب��ه »تعادل« مي گويد: اخبار ض��د و نقيضي درباره 
افزايش دوباره اس��تفاده از سوخت مازوت به گوش 
مي رسد، اما مس��اله اينجاست كه تنها اين سوخت 
مازوت نيس��ت كه باع��ث بروز چني��ن آلودگي در 
كالن شهرها مي شود. در حال حاضر مساله كيفيت 
بنزين هم مطرح اس��ت، اس��تاندارد نبودن وسايل 
نقليه عمومي ه��م خود دليل ديگ��ري بر آلودگي 
هواي كالن شهرهاست ضمن اينكه سردي هوا هم 
باعث مي ش��ود تا ذرات معلق آلوده سنگين شده و 
تنها با وزش بادهايي با سرعت باال جابه جا شده و به 
اصطالح باعث پاكس��ازي هوا شود.  او مي افزايد: به 
هر حال بايد ابتدا عواملي را كه باعث بروز اين ميزان 
از آلودگي هوا مي شود، شناسايي كرد و در نهايت به 
رفع آنها پرداخت. مساله اينجاست كه ما قانون هواي 
پاك را داريم كه هيچ كس هيچ تالشي براي اجرايي 
شدن اين قانون انجام نمي دهد. نه سازمان محيط 
زيست نه شهرداري و نه هيچ مقام مسوول ديگري. 
اينكه م��ا فقط قوانين را بر روي كاغذ تصويب كنيم 
و هيچ تالش��ي براي اجرايي شدن آن انجام ندهيم 

باعث بروز مشكالتي از اين دست مي شود. 

   هواي تهران »قرمز« شد
براساس اعالم ش��ركت كنترل كيفيت هواي شهر 
تهران، شاخص آالينده »ذرات معلق كمتر از ۲.۵ 
ميكرون« روي عدد 1۵۵ يعني ش��رايط ناس��الم 
براي همه گروه ها قرار دارد. بر اساس دستورالعمل 
احتياطي صادره از سوي ش��ركت كنترل كيفيت 
هواي ش��هر تهران، در اين ش��رايط افراد مبتال به 
بيماري قلبي يا ريوي، س��المندان و كودكان بايد 
از فعاليت ه��اي طوالني يا س��نگين خارج ازمنزل 
خ��ودداري ورزند. اف��راد ديگر باي��د فعاليت هاي 

طوالني يا س��نگين خارج از منزل را كاهش دهند. 
فعاليت طوالن��ي عبارت اس��ت از هرگونه فعاليت 
خارج از منزل كه افراد به ط��ور متناوب طي مدت 
چندين س��اعت انجام مي دهند و س��بب مي شود 
نفس كشيدن تا حدي س��خت تر از حالت طبيعي 
ص��ورت گيرد؛ براي مثال كار ك��ردن در باغچه در 
طول روز و فعاليت سنگين عبارت است از هرگونه 
فعاليت ش��ديد خارج از منزل كه س��بب مي شود 
نفس كشيدن به سختي صورت گيرد يا دويدن هم 
مثال ديگري است كه مي توان از آن نام برد. گفتني 
اس��ت كه كيفيت هوا )AQI( به پنج دسته اصلي 
تقس��يم بندي مي شود كه بر اساس آن از عدد صفر 
تا ۵۰ در محدوده هواي پاك تعريف مي شود، از ۵1 
تا 1۰۰ هوا در محدوده قابل قبول، سالم يا متوسط 
بوده و از مح��دوده 1۰1 تا 1۵۰ هوا ناس��الم براي 
گروه هاي حساس است. در بازه 1۵1 تا ۲۰۰ نيز هوا 
در محدوده ناسالم براي همه گروه ها و از محدوده 
۲۰1 تا 3۰۰ نيز هوا در محدوده بسيار ناسالم قرار 
مي گيرد. بر اساس اين دسته بندي در محدوده 3۰1 

تا ۵۰۰ شرايط كيفي هوا خطرناك است.

  آلودگي هوا 
سبب مرگ زودرس مي شود

مطالعه ب��ار بيماري ها، جامع تري��ن و دقيق ترين 
مطالعه اپيدميولوژيك جهاني اس��ت كه س��االنه 
توس��ط انس��تيتوي س��نجش و ارزيابي سالمت 
دانش��گاه واش��نگتن و با مش��اركت چندين هزار 
محقق از كش��ورهاي مختلف دنيا انجام مي شود و 
رون��د مرگ و مير ناش��ي از بيماري ها و صدمات و 
نيز چالش هاي س��المت را با استفاده از روش هاي 
دقيق و قابل مقايسه، در سطوح ملي، منطقه اي و 
جهاني توصيف مي كند. بهرام اشتري، متخصص 
مهندسي بهداش��ت محيط در اين باره مي گويد: 
آالينده هاي هوا را از مهم ترين نگراني هاي بهداشت 
عمومي به ش��مار مي روند. آالينده ها شامل ذرات 
معلق )PM(، ازن تروپوسفريك سطح زمين، دي 

اكسيد نيتروژن و دي اكس��يد گوگرد هستند كه 
مي توانند بسياري از اندام ها و سيستم هاي انسان 
را تحت تأثير قرار دهند. شواهد زيادي در خصوص 
ارتب��اط بين اين آلودگي ها و اث��رات قلبي عروقي 
و تنفس��ي وجود دارد. س��اير پيامدهاي احتمالي 
سالمتي شامل اثرات متابوليكي )ديابت(، تصلب 
شرايين، اختالل در رشد عصبي و ريه در كودكان 
و حتي ارتباط با بيماري هاي تخريب عصبي است.

او مي افزايد: بر اساس آخرين برآورد موسسه معتبر 
بار بيماري ها، مواجهه طوالني مدت با ذرات معلق 
۲.۵PMدر كش��ور، س��االنه باعث بروز ۴1 هزار و 
7۰۰ مورد مرگ زودرس مي ش��ود و تعداد مرگ 
منتس��ب به ذرات معلق ۲.۵PM به ازاي هر 1۰۰ 
هزار نفر جمعيت ۶3.1 نفر گزارش ش��ده اس��ت. 
همچنين بر اس��اس اين گزارش ميانگين غلظت 
ذرات معلق ۲.۵PM در كش��ور بيش از 3.۸ برابر 
رهنمود سازمان جهاني بهداشت است. همچنين 
نتايج مطالعه اي كه در دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
بهش��تي و گروه س��المت هوا و تغيير اقليم مركز 

سالمت محيط و كار وزارت بهداشت انجام گرفته 
نشان مي دهد كه مرگ منتسب به آلودگي هوا در 
شهرهاي ايران به طور ميانگين 7.۶7 درصد است. 
اش��تري آلودگي هوا را عامل اصلي تعيين كننده 
افزايش بيماري هايي مانند آنفلوآنزا و كوويد-19 
دانس��ته و مي گويد: افزايش آلودگي هوا مي تواند 
آسيب پذيري دس��تگاه تنفس��ي افراد را باال ببرد 
و همينطور باعث تش��ديد دياب��ت و بيماري هاي 
تنفسي ش��ود. در حال حاضر كه ما با افزايش ابتال 
افراد به آنفلوآنزا مواجه هس��تيم اين آلودگي هوا 
مي تواند بيماري آنفلوآنزا را تش��ديد كرده و باعث 

ابتالي تعداد بيشتري از افراد در جامعه شود. 

   نفس كشيدن سخته
اين روزها ديگر حتي نفس كشيدن هم براي خيلي 
افراد سخت شده است، شما حتي اگر هيچ بيماري 
تنفس��ي يا قلبي و عروقي هم نداشته باشيد وقتي 
در معرض اي��ن ميزان از آلودگي هوا قرار مي گيريد 
قطعا ممكن است آسيب پذير شويد. تنفس در هواي 

س��نگين و آلوده اين روزها مي تواند تبعات زيادي 
براي افراد جامعه داشته باشد، سالمت تعداد زيادي 
از افراد را به خطر بيندازد و در ش��رايطي كه اوضاع 
دارويي و درماني كش��ور هم چندان خوب نيس��ت 
اين وضعي��ت مي تواند هزينه بيش��تري را بر مردم 
تحميل كند. به ه��ر حال قانون هواي پاك به گفته 
مس��ووالن همچنان منتظر تخصيص بودجه است 
و به نظر نمي رس��د عزمي ب��راي اجرايي كردن آن 
وجود داشته باشد، در اين شرايط اين مردم هستند 
كه بايد از جان خود محافظت كنند. پس اگر امكان 
دارد تا جايي كه مي تواني��د دوركاري كنيد، به جز 
 مواقع ضروري از منزل خارج نش��ويد، اين آلودگي 
ش��وخي بردار نيست و مي تواند مس��تقيم بر روي 
س��المت ش��ما تاثير بگذارد هر چند كه با شرايط 
معيش��تي اين روزها نمي تواند انتظار داشت كسي 
قيد كسب و كارش را بزند و در منزل بنشيند چون 
خيل��ي از افراد درآمد روزانه دارند يك روز س��ر كار 
نرفتن مساوي مي شود با يك روز نداشتن معاش و 
اين براي خيلي از خانواده ها امكان پذير نخواهد بود.

گزارش

مرگ و مير ساالنه بيش از 42 هزار نفر در ايران بر اثر آلودگي هوا

ادامهازصفحهاول

 سبب واكنش هاي آني در برابر محرك هاي محيطي خواهد 
ش��د. آلودگي هوا تاب آوري اجتماعي در برابر فشارهاي 
محيطي را كاه��ش داده و بنابراين پرخاش��گري را رواج 
مي دهد. افزايش زودرنجي هم به عنوان يكي ديگر از تبعات 
مخرب آلودگي هوا كه گاه سبب »خودبيماري انگاري« 
مي شود،  بروز رفتارهاي وسواس گونه را به دنبال خواهد 
داشت. همچنين براساس برخي تحقيقات، آلودگي هوا 
اختالالت عصبي شنوايي همچون كاهش شنوايي حسي 
حركتي، اختالالت يادگيري و حتي عالئم اوتيسم و بيش 
فعالي )در كودكان( را هم به دنبال داشته است. اين آلودگي 
همچنين با تاثير مس��تقيم بر سيس��تم عصبي مركزي 
كاهش اعتماد به نفس، رفتارهاي غيرسازگارانه، زوال عقل 
و فراموشي، آلزايمر و پاركينسون را سبب شده و هر يك از 
اين آسيب ها مي تواند خلق وخوي افسرده را افزايش دهد. 
تنفس ذرات آلوده در هوا و مش��اهده آسمان آبي تيره نيز 

سبب خلق افسرده و تشديد احساس غم و اندوه مي شود. 
ارتباطات اجتماعي كاهش و حضور در اجتماعات كمرنگ 
مي شود. تنش، بي قراري، نگراني افزايش و سطح كيفي 
زندگي و احساس رضايت نيز تضعيف شده و هر يك از اين 
مولفه ها سالمت روان را تحت تاثير قرار مي دهد. تشديد 
خستگي ذهني و فكري، كاهش سطح اكسيژن به مغز و 
بدن، تصميم گيري هاي آني و رفتارهاي تكانشي نيز از ديگر 
تبعات اين آلودگي هوا محسوب مي شود. استرس ناشي 
از آلودگي هوا هم بيماري هاي جسمي و رواني را سرعت 
مي بخشد. احس��اس درماندگي و ناكامي را تقويت كرده 
و با تشديد اضطراب، به عنوان پايه گذار اختالالت رواني، 
رضايت از زندگي را تضعيف مي كند. از سوي ديگر آلودگي 
هوا مي تواند تحركات مغز و عملكرد آن را تحت تاثير خود 
قرار دهد. بدين ترتيب مي توان گفت بيماري هاي روحي و 
رواني و اختالالت رفتاري مي تواند نتيجه آلودگي هوا باشد. 

در صورتي كه درمان نشود موجب جنون و خودكشي فرد 
خواهد شد. از سوي ديگر آلودگي هوا تنها روي بزرگساالن 
تاثيرگذار نخواهد ب��ود، در واقع هيچ گونه محدوديتي در 
رابطه با آن وجود ندارد. در س��نين كودكي و خردس��الي 
آلودگي هوا مي تواند موجب كاهش رش��د مغز و كوچك 
شدن آن شود. در واقع سرب و مواد شيميايي موجود در 
هوا اجازه رشد به مغز كودكان را نمي دهد و ضريب هوشي 
كودكان افت شديدي پيدا خواهد كرد همچنين ضعف 
عصبي، پرخاشگري، اوتيسم، بيش فعالي، عدم تمركز و... 
از عوارض آلودگي هوا روي كودكان است. به هر حال هواي 
پاكيزه و اكسيژن نقش بسيار مهمي در سالمت جسم و 
روح انسان دارد.انس��ان هايي كه هواي سالم استشمام 
مي كنند قطعا فرآيند رشد مغز و كاركرد اندام  بدن بهتري 
در مقايسه با ديگران دارند. بسياري از افراد ممكن است 

در معرض آلودگي به افسردگي مبتال شوند. 

غبار آلودگي هوا بر روان انسان
رويداد

الزام اجراي قانون نيم درصد بودجه دستگاه هاي دولتي براي خريد آثار هنري 
مش��اغل هنري و هنرمند جزو آس��يب پذيرترين ها و 
ش��كننده ترين ها در ش��رايط مختلف جامعه هستند؛ 
جامعه هنرهاي تجسمي از آفت كرونا سر بلند نكرده بود 
كه دستخوش شرايط جديد جامعه شد، در زمانه ركود 
و كس��اد ش��دن خريد و فروش آثار هنري شايد يكي از 
مهم ترين حمايت هاي دولت از جامعه هنرهاي تجسمي 
بازگرداندن قانون نيم درصد بودجه عمراني دستگاه هاي 
دولتي براي خريد آثار هنري باشد. در دوران شيوع پاندمي 
كرونا بيشترين خسارت را كسب و كارهاي هنري به ويژه 
هنرهاي تجسمي ديدند و اغلب هنرمندان خانه نشين 
ش��دند يا گوشه آتليه هاي خود دس��ت به خلق هنري 
زدند بدون اينكه آورده مالي داشته باشند، در اين ميان 
بودند گالري هايي كه چراغ خود را با برپايي نمايش��گاه 
آنالين روشن نگه داش��تند و به حيات خود ادامه دادند 
و اما گالري هايي هم تعطيل ش��دند؛ در بهار و تابستان 
امسال با فروكش كردن تب كرونا نمايشگاه هاي هنري 
برپا مي شدند و گالري ها داشتند به رونق روزهاي خوش 
گذشته برمي گشتند كه شرايط كشور دگر باره تغيير كرد 
و نمايشگاه هنري دوباره برپا نشدند و همين باز موجب 
ركود خريد و فروش آثار هنري و كساد شدن بازار هنر شد.

   قانوني براي حمايت از هنر
اگر به خاطر داشته باش��يد قانون الزام آور يك درصد از 
بودجه عمراني دستگاه هاي دولتي براي خريد آثار هنري 
اولين بار در س��ال 13۸1 در مجلس ارايه شد و با تغيير 
وضعيت از يك درصد به نيم درصد و مجاز بودن به جاي 
الزام آور بودن به اين نتيجه رسيد كه همه دستگاه هاي 
اجرايي و مجريان طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي 
»مجازند« در چارچوب آيين نامه اي كه از طريق وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، با هماهنگي سازمان مديريت 
و برنامه ريزي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، 
»حداكثر تا نيم  درصد« از اعتبارات هر يك از طرح ها و 
بناهايي كه مي تواند معرف هويت اسالمي و ملي باشد، 

براي هزينه در همان طرح، متناسب با فرهنگ ديني و 
ملي خود اختصاص دهند.اين موضوع در سال هاي بعد 
بارها مطرح شد و سرانجام در سال ۸۵ به كلي حذف شد. 
در س��ال ۸۸ بار ديگر اين موضوع مطرح شد و به همان 
شكل قبلي خود بازگشت كه دستگاه هاي دولتي مجازند 
تا نيم درصد از بودجه عمراني خود را به خريد آثار هنري 
اختصاص دهند كه در عمل هيچ اتفاق خاصي نيفتاد و 
واژه مجاز بودن باعث شده بود كه دستگاه هاي دولتي زير 
بار عملي كردن اين قانون نروند. در س��ال 9۰ اين قانون 
به شكل كاملتري به تصويب رسيد و دستگاه هاي دولتي 
موظف شدند تا يك دهم درصد از بودجه عمراني خود را 
به خريد آثار هنري اختصاص دهند، اين بار واژه موظف 
بودن و الزام آور بودن در هزينه كردن اين بودجه نيز كاري 
از پيش نبرد و باز هم عماًل اين قانون هيچگاه اجرا نشد. 
»سيدعلي يزدي خواه«، نايب رييس كميسيون فرهنگي 
مجلس شوراي اسالمي بازگرداندن قانون الزام آور نيم 
درصد از بودجه عمراني دستگاه هاي دولتي براي خريد 
آثار هنري گفت: اين قانون نيم درصد اقدام خوبي است، 
منتها اين قانون براي دستگاه هاي اجرايي اختياري بود 
و الزامي نبوده است. اين قانون در دوره دولت هاي هفتم 
و هشتم اجرا مي شد چون رييس دولت به دنبال اجراي 
آن ب��ود و وزراء اقدام مي كردند، ام��ا دولت هاي بعدي 
اقبالي به اين قانون نش��ان ندادند و اين موضوع رها شد. 
مساله اينجاست كه آيا رعايت اين قانون اجباري است 
يا اختياري، در واقع مگر مي شود قانون الزام آور نباشد، 

يزدي خواه در پاسخ به اين سوال مي گويد: اين قانون حذف 
نشده و البته كه الزام آور هم هست، اما مساله اينجاست 
كه برخي نهادها از اجراي آن سر باز مي زنند. گرچه اين 
قانون حذف نشده است آيا كميسيون فرهنگي مجلس 
قانون الزام آور نيم درصد بودجه عمراني دس��تگاه هاي 
دولتي براي خريد آثار هنري را در بودجه امسال لحاظ 
مي كند؟ نكته اي است كه يزدي خواه آن را اينگونه شرح 
 داد: ما پيش��نهاد خود درباره اين مس��اله را ارايه داديم .

آيا مي خواهيد اين قانون را ال��زام آور كنيد؟ به گفته او 
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي درصدد است 
كه قانون نيم درصد بودجه عمراني را الزام آور كنند: اين 
تبصره عملكردي ندارد، چون اختياري است و اگر تكليف 
نداشته باشد انجام نمي دهند. در راستاي حمايت از آثار 
فرهنگي، صنايع دستي و آثار هنري مجلس قانون 
نيم درصد بودجه عمراني دستگاه هاي دولتي براي 
خريد آثار هنري الزام آور مي شود. البته هنرمندان 
هنرهاي تجسمي بر اين باور هستند كه قانون نيم 
درصد بودجه عمراني دس��تگاه هاي دولتي براي 
خريد آثار هنري كمك بسيا زيادي به اقتصاد هنر و 
هنرمنداني مي كند كه در شرايط گوناگون كارشان 

دچار ركود مي شود و آنها متضرر مي شوند.

   قوانيني كه دور زده مي شود
اين اولين بار نيست كه نهادها و ارگان هاي دولتي 
قوانيني را كه عالقه اي به آن ندارند نا ديده گرفته 
يا به عبارتي آن را دور مي زنند، مگر قانون استخدام 
معلوالن توسط اين نهادها و ارگان ها به طور كامل 
اجرايي ش��ده اس��ت، در چنين ش��رايطي چطور 
مي توان انتظار داش��ت كه قانون خريد آثار هنري 
اجرايي شود. مهم اينجاست كه برخي از اين نهادها 
و سازمان ها نقش حمايتي خود را در جامعه ناديده 
گرفته اند و از زير بار مس��ووليتي كه به آنها سپرده 

شده به بهانه هاي واهي شانه خالي مي كنند. 

رويخطخبر

۹۰ درصد ترياك جهان در ايران كشف مي شود
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: براساس 
گزارش رسمي س��ازمان ملل، بيش از 9۰ درصد 
كش��فيات ترياك جهان در اي��ران اتفاق مي افتد. 
اسكندر مومني، در پاس��خ به اين سوال كه ستاد 
مبارزه با مواد مخدر تاكنون چ��ه قراردادهايي را 
براي مقابله با اين ماده افيون با كش��ورهاي ديگر 
و سازمان هاي بين المللي انجام داده است، اظهار 
كرد: ديپلماس��ي بين المللي جمهوري اس��المي 
ايران در حوزه مبارزه با مواد مخدر جايگاه رفيعي 
دارد و در همين جهت با بسياري از كشورها از جمله 
بلغارستان، روماني و ... اسناد و تفاهم نامه هايي را 
براي مبارزه با مواد مخدر منعقد كرديم. او افزود: 
همچنين در س��ال جاري با دفت��ر مقابله با جرم 

و م��واد مخدر س��ازمان ملل هم س��ندي را براي 
پيش��گيري و مقابله با متافتامين ها و مواد مخدر 
صنعتي ك��ه روبه افزايش اس��ت مبادله كرديم و 
ما االن با يك جرياني مواجهه هس��تيم كه پيش 
سازها از كشورهاي اروپايي به افغانستان مي آيند 

و به مواد مخدر صنعتي تبديل مي شوند و مجدد 
برمي گردند و به تمام دنيا صادر مي شوند. دبيركل 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر اظهار كرد: يك سند 
كشوري هم در همين رابطه مهيا شده است و اين 
نيز با سازمان ملل مبادله مي شود و در حوزه برنامه 
كشوري هم به اين مهم توجه خاصي خواهد شد. 
مومني به كشفيات مواد مخدر از سوي كشورمان 
اشاره كرد و گفت: بر اساس گزارش رسمي سازمان 
ملل جمهوري اسالمي ايران رتبه اول كشفيات را 
در دنيا دارد و در واقع بيش از 9۰ درصد كشفيات 
ترياك جهان، حدود ۵۰ درص��د مورفين جهان 
و همچني��ن حدود ۲7 درص��د هروئين جهان به 

تنهايي مربوط به ايران است.
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