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 اصالحات
يارانه اي

توسعه اينترنت بدون اصالح 
قيمت ها ممكن نيست

 بهبود شرايط اقتصادي 
پر كردن خألهاي اجتماعي

 وظايف دولت ها 
براي ارتقاي سطح رفاه عمومي جامعه

يكي از اصلي ترين مسائلي 
كه امروز ديگر نمي توان در 
رابطه با آن ترديد داش��ت، 
مش��كالتي اس��ت كه نظام 
پرداخت ياران��ه در ايران با 
آن مواجه اس��ت. همانطور 
ك��ه كارشناس��ان و فعاالن 
اقتص��ادي در س��ال هاي 
گذش��ته بارها تكرار كرده اند، امروز تصميم گيران 
اقتصادي نيز به اين نتيجه رس��يده اند كه ش��رايط 

بايد تغيير كند.
دولت ايران در تمام دهه هاي گذشته حمايت هايي 
را در قال��ب يارانه  به اقتصاد تزري��ق كرده كه البته 
بسياري از آنها هدفمند نبوده اند. يعني در شرايطي 
كه يارانه بايد به اقش��ار كم درآمد برسد، در نهايت 
اين پول به شكل مساوي ميان تمامي اقشار جامعه 

تقسيم شده است.
اين موضوع دو اش��كال عمده دارد؛ نخست آنكه بار 
مالي س��نگيني براي دولت به وجود مي آورد و دوم 
آنكه اقشار آس��يب پذير لزوما بيش��ترين حمايت 
را درياف��ت نمي كنند. همانطور كه در بس��ياري از 
كشورهاي جهان نيز رسم است، معموال حمايت ها 
از اقش��ار كم درآمد به شكل مس��تقيم و به صورت 
نقدي انجام مي ش��ود. در اين چارچ��وب هم حق 
انتخاب براي مص��رف يارانه ب��ه كم درآمدها داده 
مي ش��ود و آنهايي كه از انرژي يا س��وخت استفاده 
نمي كنند، مي توانند اين يارانه را در ديگر نيازهاي 
خود هزينه كنند و از س��وي ديگر به اين ترتيب اگر 
دولت منابع مح��دودي نيز در اختي��ار دارد، آن را 
به اقش��ار هدف خواهد رس��اند و اين شيوه عدالت 

بيشتري نيز دارد.
در كنار آن بايد توجه داش��ت كه حتي يارانه نقدي 
كه به شكل مستقيم پرداخت مي شود نيز نتوانسته 
كارايي خود را حفظ كند. در سال 89 كه يارانه نقدي 
براي نخستين بار پرداخت شد، ميزان تاثير گذاري 
آن نس��بتا باال بود و مي توانس��ت الاقل بخش��ي از 
هزينه هاي زندگي مردم را پوش��ش دهد اما با گذر 
زمان امروز بايد اين س��وال را بپرس��يم كه آيا اين 
ياران��ه همچنان اثرگذار اس��ت؟ در واقع با توجه به 
باال بودن نرخ تورم در اقتصاد ايران، در مدتي كوتاه 
يارانه نقدي توان تاثير گذاري خود را از دست داده 

و ديگر نمي تواند به مردم كمك كند.
در واق��ع در هر اص��الح و برنامه ريزي جديدي بايد 
توجه داشت كه حمايت واقعي از مردم و جلوگيري 
از وارد ش��دن فش��اري تازه ب��ه آنها باي��د در راس 
برنامه ها باش��د و دولت و س��اير تصميم گيران بايد 
به سمتي حركت كنند كه اگر مشكالت مردم حل 
نمي ش��ود، الاقل براي آنها مش��كل جديدي نيز به 

وجود نيايد.

بحث اصالح تعرفه هاي اينترنت 
س��يار حدود چهار سال است 
كه مورد تذكر ب��وده و بابت آن 
به دولت هشدار داده ايم. بارها 
اع��الم كرديم هم��ان اتفاقي 
كه ط��ي اين چند س��ال براي 
شركت مخابرات ايران رخ داد، 
براي اپراتورهاي س��يار نيز رخ 
مي دهد. بايد هماهنگي هايي از س��مت دولت، تشكل ها 
و بخش خصوصي انجام شود تا توسعه ارتباطات صورت 
بگيرد. براي جبران عقب ماندگي ها نياز به سرمايه گذاري 
هنگفتي است. اين كار نيز بايد از سوي سرمايه گذاري بخش 
خصوصي انجام شود، زيرا دولت ها چنين سرمايه گذاري 
انجام نخواهند داد. گاهي اين نظريه مطرح مي ش��ود كه 
اگر اينترنت گران ش��ود، مردم بايت آن هزينه نمي كنند. 
اما تجربه نشان مي دهد مردم در راستاي دريافت خدمات 
با كيفيت، قطعا هزينه بيشتري صرف مي كنند. مسووالن 
اعالم كرده اند كه در حوزه كيفيت اينترنت بايد توس��عه 
ص��ورت بگيرد و پس از آن قيمت اينترن��ت باال برود. اين 
در حالي است كه اگر قيمت افزايش پيدا نكند چطور بايد 
انتظار توسعه داشته باشيم؟ مگر مي شود شبكه اي كه بين 
چهار تا سال اخير به دليل تعرفه گذاري اشتباه امكاني براي 
توسعه خود نداشته، يك شبه توسعه داد تا كيفيت اينترنت 
بهبود پيدا كند؟ دولت بايد از وزارت نيرو و ش��هرداري ها 
بخواهد براي توسعه اينترنت با وزارت ارتباطات همراهي 
كنند تا بتوان ب��ه افزايش كيفيت اميدوار بود. نكته اي كه 
وجود دارد اين است كه انگار دولت نسبت به دولت قبلي 
تعارف دارد و اين طور به نظر مي رسد كه وزير ارتباطات دارد 
مدارا مي كند. او بايد مشخصا بگويد در اين 8 سال صنعت 
مخابرات كشور از بين رفته است. اين تصميمات باعث فرو 
پاشيده شدن مخابرات شده و باعث شده مخابرات امكان 
توسعه شبكه خود و ارايه خدمات زيرساختي به شركت هاي 
اينترنتي را نداشته باشد. اين تصميمات از نظر امنيتي هم 
تبعاتي داشته و بايد شوراي عالي امنيت وارد اين موضوع 
شده و ببيند كه دقيقا چه تصميماتي گرفته شده و شرايط 
را اصالح كند. اگر امروز كيفيت اينترنت پايين آمده، اين يك 
كم كاري از طرف شركت هاي اينترنتي نبوده است؛ بلكه با 
تصميم هاي غلط در بخش تعرفه گذاري امكان توسعه در 
بخش شبكه نقض شده است. هر اپراتوري براي زنده ماندن 
بايد هر سال نسبت به كل موجودي گذشته خود، ۲۰ درصد 
توسعه انجام مي داد كه متاسفانه مدت هاست اين اتفاق 
رخ نداده است؛ تعارف با دولت قبل درست نيست. ماجرا 
به همين جا نيز ختم نشد، سال گذشته مجلس به بحث 
تعرفه گذاري ورود كرد و مصوبه اي داد كه تا آخر سال ۱۴۰۰، 
هيچ افزايش تعرفه اي صورت نگيرد و پس از آن نيز افزايش 
به شكل پله اي باش��د. آخرين مصوبه اي كه در اين حوزه 
داريم براي سال ۱۳9۵ است، بايد تعارف را كنار گذاشت و 
تصميمي گرفت كه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري 
ادامه در صفحه  7 در حوزه اينترنت نسبت به...  

رييس جمهور در پنجمين گفت وگوي تلويزيوني خود 
با مردم گفت: از همان اول معلوم بود كه ارز ترجيحي 
براي كش��ور مش��كل ايجاد مي كند. دولت قبل هم 
متوجه شده بود، لذا تالش كرد كه اين ارز را از كاالهاي 

مختلف حذف كند.
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در پنجمين گفت وگوي 
تلويزيوني خود با اشاره به شرايط كرونا در آغاز به كار 
دولت سيزدهم، اظهار كرد: با مديريتي كه انجام شد، 
با ديپلماسي فعال دولت و مشاركت مردم، امروز در 
شرايطي هستيم كه ۷۰۰ خانواده داغدار به ۷ خانواده 
كاه��ش يافته و اين از فضل خدا و مش��اركت جدي 
مردم است. وي افزود: همچنين فعال شدن سفرهاي 
نوروزي، فعال شدن كس��ب و كار مردم و بازگشايي 
مدارس و دانشگاه ها از ديگر نتايج اين شرايط تازه بود. 
همچنين از افتخارات كش��ور توليد واكسن داخلي 

است كه به سطح صادرات رسيده است.
رييسي ادامه داد: نسبت به مسائل پيش روي دولت، 
مس��اله مهم ذخاير كاالهاي اساسي كشور است كه 
در آغاز به كار دول��ت اوضاع نگران كننده بود اما بعد 
از مدتي گفتم كه مردم نگران نباشند كه اوضاع االن 
خوب است. همچنين نگراني اين را داشتيم كه حقوق 
را چگون��ه پرداخت كنيم ام��ا االن ديگر اين نگراني 
نيست و حقوق بدون يك روز تاخير پرداخت مي شود.

رييس جمهوري تأكيد كرد: هم حجم تجارت خارجي 
ما افزايش يافته است، هم ارتباط با كشورهاي همسايه 
را داريم. از مسائل ديگر كسري بودجه دولت بود كه 
بدون استقراض از بانك مركزي و خلق پول، تالش شد 

با كسب درآمدهاي دولت، مديريت الزم انجام شد. 

  ارز ترجيحي فسادزا بود
وي ادامه داد: همچنين وضعيت تورم را مي بينيم كه 
سير نزولي پيدا كرده است. اما مساله ارز ترجيحي را 

هم داشتيم كه هميشه از سمت نخبگان و كارشناسان 
هشدارهايي به ما در اين باره داده مي شد.

آيت اهلل رييس��ي با بيان اينكه از ابت��دا معلوم بود ارز 
ترجيحي يا دو يا چند قيمتي كردن ارز مشكل س��از 
است، يادآور ش��د: دولت قبلي بعد از مواجهه با اين 
ش��رايط تالش كرد از برخي كاالها اي��ن ارز را قطع 
كن��د و اين ميزان ب��ه چند كاالي اساس��ي كاهش 
پيدا كرد اما اگ��ر همان زمان و با ن��رخ آن روز، براي 
ارز ترجيحي فكري اساس��ي مي شد راحت تر از حاال 
مي شد آن را مديريت كرد. وي با اشاره به مواردي از 
سوءاستفاده هاي انجام شده از ارز ترجيحي، تصريح 
كرد: رانت خواري و فسادي كه اين ارز به دنبال داشت 
ما را به سمت مديريت و برنامه ريزي براي آن كشاند 
اما تصميم ما اين شد كه طرح ارز ترجيحي را تا زماني 
كه زيرسازي هاي الزم انجام شود ادامه دهيم. چرا كه 
به خصوص بايد مردم را براي مديريت ارز ترجيحي 
قانع كنيم. رييس جمهوري تاكيد كرد: ما ش��تابزده 
عمل نمي كنيم و موضوع را مدت هاست در نظر داريم 
و مجلس و دولت و نخبگان آن را بررسي كرده اند كه 

ادامه آن چه مسائلي را به دنبال دارد.
آيت اهلل رييسي تصريح كرد: ما شاني جر خدمتگزاري 

و نوكري مردم براي خود قائل نيستيم و مي گوييم اين 
يك اصالح اقتصادي است كه بايد انجام شود و بايد به 
ابعاد آن پرداخت. امروز همه به اينكه بايد دو نرخي يا 
چند نرخي بودن ارز پايان دهيم اتفاق نظر دارند و صرفًا 
بحث بر سر زمان اجراي آن است كه در اين زمينه بايد 

به قانون مصوب مجلس برگشت.

  مردم بايد در جريان امور قرار بگيرند
وي اظهار كرد: آنچه كه براي ما مهم است اين است 
كه اوال م��ردم بايد در جريان موضوع ق��رار گيرند و 
بدانند دولت چه اقدامي مي كند. بعد اينكه ش��رايط 
جهاني را هم در نظر گرف��ت و اوضاع منطقه را ديد. 
دولت برنامه دارد كه اين كار از يك جايگاه تخصصي 

برخوردار باشد.
رييس جمهوري يادآور شد: نكته اي كه مطرح است 
اين اس��ت كه ما هم بايد قانون را اجرا كنيم و هم به 
مردم و به ويژه نيازمندان فشاري وارد نشود و مشكلي 
برايشان پيش نيايد كه اين هم دغدغه دولت است و 

هم مجلس.
رييسي ادامه داد: آنچه كه تا به حال انجام مي شد به 
توليدكننده پرداخت مي شد اما االن به مصرف كننده 

پرداخت خواهد شد و در واقع ما حذف ارز ترجيحي 
را نداريم بلك��ه آن را از اول زنجيره ب��ه آخر زنجيره 
كه مصرف كننده باش��ند مي رس��انيم تا خودشان 

سفره هايشان را مديريت مي كنند.
وي با تاكيد بر اينك��ه بايد بدانيم اين طرح حذف ارز 
ترجيحي نيس��ت بلكه نحوه تخصيص آن متفاوت 
مي شود، افزود: بر اين اساس س��ه دهك اول تقريبًا 
هر نفر ۴۰۰ هزار تومان دريافت مي كنند. دهك هاي 
چه��ارم تا نهم نيز هر نفر ۳۰۰ ه��زار تومان دريافت 

مي كنند.

  دو ماه تا كاال برگ الكترونيكي
رييس جمهوري تاكيد كرد: قيمت نان و دارو و بنزين 
به هيچ وجه براي هيچكدام از مردم تغيير نمي كند و 
نان سنتي به دست همه مردم مي رسد و بعد از اينكه 
زيرس��اخت ها را تكميل كردي��م، دارو نيز از مجراي 
بيمه ها به دس��ت مردم مي رس��د و آن يارانه اي كه 
واردكنن��ده دريافت مي كند به بيمه ها مي رس��د تا 
دارو با قيمتي كه االن وجود دارد به مردم برس��انند. 
نان و بنزين هم به اي��ن ترتيب هيچ افزايش قيمتي 

نخواهند داشت.
رييسي يادآور شد: اين كمك هزينه اي معيشتي براي 
دو ماه خواهد بود تا كاالبرگ الكترونيكي آماده شود. 
ما دولتي صادق الوعده هستيم و اين يارانه را پيش از 
اجراي طرح، براي مردم فراهم خواهيم كرد و به دست 

آنان خواهيم رساند.
وي همچني��ن گف��ت: البته آنچه ب��ه عنوان كمك 
معيشتي قرار اس��ت به نان تعلق گيرد با اين كمك 
هزينه معيش��تي ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار توماني كه قرار 
است به دهك هاي اقتصادي پرداخت شود، متفاوت 
است و در جاي خودش پرداخت مي شود و طبعا به اين 
ميزان يارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار توماني افزوده مي شود.

تا زماني كه تمركز ما در حوزه 
آس��يب هاي اجتماع��ي فقط 
مح��دود به رف��ع ي��ا كنترل 
خطرات اين آس��يب ها باشد، 
نمي توانيم در زمينه پيشگيري 
از آس��يب هاي اجتماع��ي كه 
بسيار مهم تر است موفقيت آميز 
عمل كنيم. در واقع اين رويكرد 
پيشگيرانه است كه باعث مي شود شاخص هاي سالمت 
اجتماعي در جامع��ه افزايش پيدا كند. امنيت در جامعه 
نهادينه شده و افراد نسبت به اجتماع اطراف خود نگاهي 
مثبت داشته باش��ند. متاسفانه آنچه در تمام اين سال ها 
ش��اهد آن بوديم تالش براي رفع آسيب هاي پيش آمده 
بوده كه البته چندان هم موفق عمل نكرديم. در شرايط 
كنوني ايجاد امنيت اجتماعي و سالمت اجتماعي از وظايف 

مهم دولت به شمار مي رود. اما تا زماني كه دولت نتواند رفاه 
نسبي را در جامعه حكمفرما كند، ايجاد امنيت و سالمت 
هم با موفقيت انجام نخواهد شد. تا زماني كه نگراني براي 
تامين معيشت همراه مردم باشد، نمي توانيم ادعا كنيم كه 
امنيت و آرامش را برجامعه حكمفرما كرده ايم. تا زماني 
كه شرايط اقتصادي بهبود پيدا نكند پر كردن خألهاي 
اجتماعي كار چندان راحتي نخواهد بود. اصال كار راحتي 
نيست. نبايد با شعار خودمان را گول بزنيم. نبايد فكر كنيم 
كه شعارها  مي توانند كارايي داشته باشند. آنچه مي تواند 
امنيت و آرامش را به جامعه بازگرداند شعار نيست، عمل به 
وعده هايي كه داده شده و اجرايي نشده اند. هر چه ميزان 
فقر در جامعه باال برود ميزان خشونت، ناهنجاري و ... هم 
افزايش پيدا مي كند. هر چه ميزان فقر در جامعه افزايش 
پيدا كند، ميزان نااميدي، خودكش��ي، طالق و ... نيز باال 
ادامه در صفحه  8 خواهد رفت.  

در قرن معاصر دولت ها تالش 
مي كنند س��طح رفاه عمومي 
كشورش��ان را روزب��ه روز ارتقا 
دهند. در اين مس��ير دولت ها 
ب��ا به كارگيري س��ازمان ها و 
نهادهاي وابسته خود به قصد 
خدمت به اقشار مختلف جامعه 
به سمت حداكثرس��ازي رفاه 
عمومي حركت مي كنند. همانطور كه مي دانيم اقتصاد يك 
كشور به دو بخش مهم خصوصي و عمومي تقسيم بندي 
مي ش��ود. بخش خصوصي به دنبال حداكثرسازي سود 
خود است و تعيين هدفي غير از اين براي آن در حقيقت 
شعاري بيش نيست. در مقابل هدف بخش عمومي تامين 
رفاه مردم است. بخش عمومي )دولت( به واسطه ابزارهاي 
سياسي و قانوني كه دارد به راحتي مي تواند سودهاي كالن 

را از راه هاي گوناگون به دست آورد اما اين عمل به قيمت 
دور ش��دن از هدف اصلي بخش عمومي يعني رفاه مردم 
است. به طور مثال سازمان تامين اجتماعي با حذف كردن 
يك دارو از ليس��ت داروهاي تحت پوشش بيمه براحتي 
مي تواند سود خود را افزايش دهد يا اينكه وزارت آموزش 
و پرورش حقوق معلمان و كارمندان را با اخذ ش��هريه از 
خانواده ها تامين كند تا هزينه هاي خود را كاهش دهد حتي 
دولت مي تواند با حذف سوبسيد كاالهاي اساسي )پست( 
وضعيت بودجه خود را بهبود بخشد. در تمامي موارد ذكر 
ش��ده هزينه هاي دولت كاه��ش مي يابد و حتي ممكن 
اس��ت به كسب درآمد نيز منجر شود. اما نكته مهمي كه 
در اين بين نبايد آن را فراموش كرد اين است كه به واسطه 
عهده دار بودن وظيفه مديريت بخش عمومي، دولت بايد 
به دنبال حداكثرسازي رفاه عمومي باشد و نه در پي كسب 
ادامه در صفحه  6 سودآوري و... 

فرامرز رستگارجمشيد عدالتيان

امان اهلل قرايي سعيد اميرشاهكرمي

»تعادل« بررسي مي كند

پرستاران اين بار به نحوه اجرايي 
شدن قانون تعرفه گذاري خدمات 

اعتراض دارند

شروع س��ال ۱۴۰۱ به نفع بورس بود و بازار سرمايه 
توانس��ت جهش خوبي را پشت س��ر بگذارد. اغلب 
پرتفوي هاي بورس��ي توانس��تند حتي در حد يك 
درص��د نيز زيان ه��اي اخير خود را جب��ران كنند و 
حتي نوسان گيران نيز ادعا مي كنند كه در اين مدت 
توانستند س��ود بيش از ۵۰ درصدي داشته باشند. 
بررسي آمارها نشان مي دهد كه بورس تا پايان سال 
مي تواند سود ۵۰ درصدي به سرمايه گذاران خود بدهد 
و اين يعني رونق بيشتر بورس. تورم، كسري بودجه، 
نرخ دالر، سياست هاي دولت و امثال اين موارد تاثير 
بسزايي بر روي روند معامالت دارد. در اصل اگر ميزان 
صفحه 4 را بخوانيد تورم افزايش پيدا كند... 

 اين روزها بسياري از مطالبه هاي اقشار مختلف جامعه 
از معلم و پرستار تا كارگر و توليد كننده به جاي اينكه 
مورد بررسي قرار بگيرد و راه حلي براي پرداخت اين 
مطالبات پيدا ش��ود، ويتريني شده براي تبليغات و 
شوهايي كه فقط به دنبال بي اعتبار كردن مطالبات 
افراد هستند. همانطور كه قانون رتبه بندي معلمان 
به شكلي ش��عاري به تصويب رس��يد و حاال دوباره 
قرار اس��ت مورد بررسي قرار بگيرد و اصال هم معلوم 
نيست كه اين بار چه نتيجه اي در بر داشته باشد. قانون 
تعرفه گذاري پرس��تاران هم كه ۱۵ سال تصويب و 
صفحه 8 را بخوانيد اجرايي شدن آن به... 

تالش بورس براي 
پرمخاطب شدن

 اجراي قانون 
يا ويترين تبليغاتي

 انجمن خودروسازان: 
به شيوه جديد 

 قرعه كشي خودرو 
انتقاد داريم

تغييرات قيمتي در بازار خودرو درحالي امس��ال 
نيز به ش��كل ديگري خود را نشان داده است كه 
ق��رار بود براس��اس وعده وزارت صم��ت و تعهد 
خودروس��ازان افزايش عرضه محصوالت در بازار 
ايجاد و شكاف قيمت ۵۰ تا ۲۰۰ ميليون توماني 
كارخانه تا بازار محصوالت داخلي از بين برود. اما 
تصميم گيري هاي نامناسب باعث شده تا همچنان 
بازار خودرو تحت تاثير نوس��انات قيمت ها قرار 
گرفته و خبري از آرامش در آن نباشد. بالتكليفي 
در فروش خودرو كمبود عرضه و افزايش قيمت 
تمام ش��ده عاملي شده تا بازار با كمبود محصول 
روبرو و شاهد رشد قيمت ها باشد. در حال حاضر 
پرايد ۱۱۱ كه در اسفندماه ۱98 ميليون تومان 
به فروش مي رسيد امروز به ۲۰۵ ميليون تومان 
رسيده است. در كنار اين، خانواده سمند و پژو نيز 
با رشد قيمت روبروست. كمبود عرضه در حالي از... 
صفحه 7 را بخوانيد  

چرا 
خودروسازان 

عرضه را 
كاهش 
دادند؟ 

رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار 
جمعی از کارگران: 

صفحه2

دولت کارهای اقتصادی 
مهمی در پيش دارد

همه کمک کنند

اظهارات شهردار تهران درباره 
تراكم فروشي و شفافيت 

راستي آزمايي شد

 8 ماه و 8 روز 
به روايت زاكاني

صفحه5

كمكمعيشتيناندريارانههاي300و400هزارتومانيديدهنشده،كارشناسانمشغولبررسيهستند

افزايشقيمتكاالهابههيچوجهسليقهاينيست،وزارتصمتقيمتمصوبرااعالمميكند

ارز23هزارتومانيمبناخواهدبود
حذفيارانهدركارنيست،قيمتنانوداروهرگزافزايشنمييابد

بابتفروشنفتديگرنگرانينداريم
دولتبا450هزارميلياردتومانكسريبودجهمواجهشداماجبرانشد

قرارشدارزترجيحيدر7،6كاالحذفشود
اصالحارزترجيحياولكاراست

بهدنبالاصالحبسترهايفسادزاهستيم



رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جمعي از كارگران 
با اعالم اينكه دولت برنامه هاي اقتصادي مهمي در پيش 
دارد، تاكيد كردند كه همه كمك كنند تا اين برنامه ها به 

نتيجه دست يابد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسللالمي 
صبح روز )دوشللنبه( در ديدار جمعي از كارگران، آنان را 
ستون اصلي خيمه توليد خواندند و با اشاره به سه موضوع 
اصلي »لزوم افزايش فرصت هاي شغلي«، »تنظيم عادالنه 
رابطه كار و سرمايه« و »تأمين امنيت شغلي« كارگران 
گفتند: واردات بي رويه خنجري به قلب »توليد ملي« و 
»اشتغال كارگران« است، بنابراين بايد به صورت جدي از 
آن جلوگيري شود و در داخل نيز ضمن توليد محصوالت 
با كيفيت، مردم و دسللتگاه هاي دولتللي مقيد به خريد 

توليدات داخلي باشند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با اشاره به برنامه هاي 
مهم دولت در زمينه مسائل اقتصادي تأكيد كردند: همه 

قوا و دستگاه ها و مردم به دولت كمك كنند.
رهبر انقالب هدف از ديدار با كارگران را قدرشناسللي و 
تشكر از آنان و تأكيد بر ارزش نفِس كار برشمردند و با اشاره 
به نگاه اسالم به »كارگر« و موضوع »كار« گفتند: برخالف 
نگاه استثماري نظام سللرمايه داري و نگاه شعاري نظاِم 
فروپاشيده كمونيستي، نگاه اسالم به كارگر، قدرشناسانه 
و ارزش مدارانه اسللت و بر همين اساس است كه پيامبر 

اسالم )ص( بر دستان كارگر بوسه مي زنند.
ايشان با تأكيد بر لزوم فرهنگ سللازي در جامعه درباره 
»ارزش كار«، مسللووالن مربوط را بلله اهميت دادن به 
موضوع بسيار حياتي مهارت افزايي در كارگران توصيه 

كردند.
رهبر انقالب با اشللاره بلله انگيزه هاي مّلي و درخشللان 
كارگللران در عرصه هاي نظامي، اقتصادي و سياسللي، 
گفتند: نمونه بارز عرصه نظامي، تقديم ۱۴ هزار شللهيد 
كارگر در دوران دفاع مقدس است و اگر بار ديگر نيز مساله 
نظامي پيش بيايد، جامعه كارگللري قطعًا جزو صفوف 

مقدم خواهد بود.
ايشللان درخصوص انگيزه هاي ملي كارگران در عرصه 
اقتصادي افزودند: يكي از سياسللت هاي اصلي استكبار 
از ابتداي پيروزي انقالب اسللالمي از كار انداختن توليد 
كشللور بود كه در سال هاي اخير و تشديد تحريم ها، اين 

هدف كاماًل روشن شللده است اما كارگران با ايستادگي 
خود مانع از تحقق اين هدف شدند و در اين عرصه ستون 

اصلي خيمه توليد بودند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تحريكات كارگري كه 
از ابتداي پيروزي انقالب وجود داشته است، خاطرنشان 
كردند: هدف از اين تحريكات، تبديل جامعه كارگري به 
تابلو و نشانه اعتراضات مردمي بود اما كارگران در عرصه 
سياسي نيز بيني تحريك كنندگان را به خاك ماليدند و 

همواره در كنار نظام و انقالب بوده و هستند.
ايشللان افزودند: البته در مواردي همچون واگذاري هاي 
نادرست كارخانه ها، اعتراض كارگران به حق بوده است 
اما در همين موارد نيز كارگران مرز خود را با دشللمنان 
مشخص كرده اند كه اين موضوع بسيار مهمي است و بايد 
از اين مجموعه آگاه، با بصيرت و متعّهد عميقًا تشكر كرد.

رهبر انقالب با اشاره به مشللكالت جامعه كارگري ابراز 
اميدواري كردند كه با سياسللت هاي دولت جديد، اين 

مشكالت به تدريج برطرف شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي »افزايش فرصت هاي شغلي«، 
»تنظيم عادالنه رابطه كار و سللرمايه« و »تأمين امنيت 
شللغلي« كارگران را سلله موضوع اساسللي در مسائل 
كارگري برشمردند و گفتند: مسووالن بايد تالش كنند 

تللا فرصت هاي شللغلي را افزايش دهنللد و اين موضوع 
با سللرمايه گذاري بخش خصوصللي و مديريت صحيح 
دولت در هدايت سرمايه ها به سمت ظرفيت ها و احياي 

فرصت هاي شغلي، امكان پذير است.
ايشللان تأكيد كردنللد: يكي از مللواردي كلله مي تواند 
فرصت هللاي شللغلي را احيللاء و مشللكل بيللكاري 
دانش آموختگان را برطرف كند، افزايش شللركت هاي 
دانش بنيان است البته اين شركت ها بايد به معني واقعي 
كلمه دانش بنيان باشند كه در اين صورت مي توان اشتغال 

را افزايش داد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، كارگللر و كارآفرين را دو بال 
پرواز و دو نياز قطعي دانسللتند و گفتند: تنظيم عادالنه 
رابطه كار و سللرمايه يا رابطه كارگر و كارآفرين، نيازمند 
فكر، تدبير، مجاهدت، شكيبايي و نرفتن به سمت كارهاي 

نسنجيده است.
»امنيت شغلي كارگران« نكته ديگري بود كه رهبر انقالب 
درباره آن گفتند: مواردي همچون قراردادهاي موقت كار 
كه موجب ناامني شغلي است، به گونه اي اصالح شود كه 
بر اساس قانوني عادالنه، هم كارگران آسوده خاطر باشند 

هم كارآفرينان قادر به برقراري  انضباط در محيط كار.
ايشان، ناامني شللغلي را منحصر در مساله قراردادهاي 

كار ندانستند و افزودند: با ضربه خوردن توليد ملي، كار و 
اشتغال كارگر نيز ضربه مي خورد و علت تأكيدهاي مكرر 

بر تقويت توليد ملي همين مساله است.
حضللرت آيت اهلل خامنلله اي، قاچللاق و واردات بي رويه 
كاالهايي را كه توليد داخلي و با كيفيت دارند، خنجري 
بر قلب توليد كشور خواندند و گفتند: بر اساس آمارهاي 
كارشناسان، هر يك ميليارد دالر واردات از اجناس داراي 
توليد داخلي مانند كفش، پوشللاك و لللوازم خانگي، به 
تعطيلي ۱۰۰ هزار فرصت شغلي در كشور منجر مي شود.

ايشللان در اين زمينه افزودند: البته خودروسازها از اين 
حرف سوءاستفاده نكنند زيرا وضع آنها تعريفي ندارد و 
مقصود، آن جاهايي است كه توليد خوب و با كيفيت دارند.
رهبر انقللالب، ترجيح دادن جنللس خارجي به جنس 
داخلللي را ضربه زدن بلله كارگر داخلي بلله نفع كارگر 
خارجي دانستند و گفتند: بر اين اساس است كه از مردم 
مي خواهيم بلله خريد توليد داخلي مقيد باشللند البته 
بزرگ ترين خريدار در كشور، دستگاه هاي دولتي هستند 

كه بايد سعي كنند هيچ جنس خارجي مصرف نكنند.
ايشللان در ادامه اتقان و استحكام كار و زيبايي محصول 
را از جمللله وظايف كارگران و كارآفرينان برشللمردند و 
گفتند: نظام آموزشي كشور بايد هر چه بيشتر به حالت 
عملي و كاربردي نزديك شود و در بخش توليد نيز مهارت 
كارگران به گونه اي افزايش يابد كه با ابتكار و سليقه خوب، 

ارزش كار و محصول در چشم مشتريان باالتر برود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تشللكر مجدد از ايستادگي 
كارگران در مقابل تحريكات دشمنان، گفتند: مسووالن 
و مديران مرتبط با جامعه كارگري بايد به برنامه هاي خود 

طبق وعده هاي داده شده عمل كنند.
رهبر انقالب در پايان سخنانشللان با اشاره به برنامه هاي 
اقتصادي دولت تأكيد كردنللد: كارهايي كه امروز دولت 
در زمينه اقتصاد در پيش دارد، كارهاي مهمي اسللت و 
همه اعّم از قوا و دسللتگاه هاي مختلف و آحاد مردم بايد 
كمك كنند كه ان شاءاهلل دولت بتواند به اين نتايج دست 

پيدا كند.
در ابتداي اين ديدار، آقاي عبدالملكي وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، گزارشي از برنامه ها و اقدامات اين وزارتخانه 
در بخش هاي اشللتغال، تسللهيل كسللب وكار، تأمين 

اجتماعي و مديريت شركت ها بيان كرد.
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كار ويژه مورا انتقال پيام است
سللخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوال ديگري در 
مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با سفر مورا به تهران 
و جزييات اين سفر خاطرنشان كرد: مذاكرات مربوط به 
رفع تحريم ها عليه ايران و احياي برجام بين طرف هاي 
مذاكره كننده تا امروز بدون وقفه ادامه داشته است. مكثي 
در حضور در وين رخ داده ولي رد و بدل پيام ها از طريق 
هماهنگ كننده گفت وگوها در حال انجام است. سفر 
آقاي مورا به تهران در هفته جاري بعد از تماس تلفني 
اخير آقاي اميرعبداللهيان و آقاي بورل انجام مي شود. اين 
به اين معنا نيست كه بعد از وقفه اي ايشان با پيام جديدي 
مي آيد. پيام ها به صورت مسللتمر بين ايران و امريكا از 
طريق اتحاديه اروپللا و هماهنگ كننده گفت وگوها در 
حال رد و بدل شللدن اسللت. خطيب زاده با بيان اينكه 
الزم بود با توجه به پيشنهاد آقاي بورل و استقبال آقاي 
اميرعبداللهيان ديداري حضوري انجام شود، افزود: مورا 
در اين سفر با آقاي باقري مذاكره كننده ارشد جمهوري 
اسللالمي ايران در مذاكرات وين ديللدار خواهند كرد. 
دستور كار گفت وگوها در تهران مشخص و روشن است 
و اميدواريم بتوانيم بعد از انجام اين گفت وگوها نتيجه را 
بهتر اعالم كنيم. وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار 
پرسللش كننده درباره بدعهدي هاي امريكا در اجراي 
تعهداتش و اتخاذ تصميم سياسللي الزم گفت: سللفر 
آقاي مورا نشان مي دهد كه ما گفت وگوها را در مسيري 
كه بايد انجام شللود همچنان پيگيري كرديم و به رغم 
اقدامات ضد ديپلماسللي كه بعضا توسط سنا و كنگره 
امريكا انجام شده ايران و گروه ۱+۴ به مسير ديپلماتيك 
و دستيابي به توافق خوب، پايدار و قابل اتكا متعهد بوده اند. 
خطيب زاده تأكيد كرد:  اگر همين امروز امريكا تصميم 
الزم را بگيللرد و آنچه كه از حقللوق و جيب ملت ايران 
برداشته برگرداند، حقوق ضايع شده ملت ايران را بپذيرد 
و به آن احترام بگذارد مي توانيم فرداي بعد از بازگشت 
مورا به وين بازگرديم و توافق را جلو ببريم. سللخنگوي 
وزارت خارجه همچنين در پاسللخ به سوال ديگري در 
مورد آخرين اخبار و اطالعللات در مورد گفت وگوهاي 
ايران و عربستان و برخي از اخبار منتشر شده مبني بر 
اينكه احتماال در آينده نزديك وزيران امور خارجه ايران 
و عربستان با يكديگر ديدار مي كنند، تصريح كرد: تحول 
جديدي در اين حوزه نداريم. اگر تحول جديدي رخ دهد 
آن را اعالم مي كنيم. سخنگوي وزارت خارجه همچنين 
در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با سفر اميرقطر به 
تهران گفت: اين سفر به زودي انجام مي شود و در جريان 
اين سفر مقامات دو كشللور در مورد مسائل دوجانبه و 
منطقه اي رايزني و گفت وگو مي كنند. اين سفر در پاسخ 
به سفر چندي پيش آقاي رييسي رييس جمهور به دوحه 
انجام مي شود. قرار است در آينده و بعد از اين سفر آقاي 
رييسي به يكي از كشورهاي حوزه خليج فارس و همسايه 
سفر كنند. سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به اين سوال 
كه برخي مقامات اروپايي مي گويند يكي از مشكالت در 
ارتباط با موضوع احياي برجام و توافق در وين اختالف 
ايران و امريكا در مورد رفع تحريم  سپاه است و آيا ايران 
ممكن است توافقي را قبول كند كه بخشي از تحريم هاي 
سپاه برداشته شود و همچنين ادعاي اين خبرنگار مبني 
بر اينكه سللخنگوي وزارت خارجه پاسخ صريحي در 
مورد اينگونه سللواالت نمي دهد، گفت: به طور معمول 
در مذاكرات بين المللي تا زماني كه به نتيجه برسللد در 
آن بده بستان وجود دارد و تا زماني كه به نتيجه برسند 
نمي شللود خيلي از ابعاد آن را در فضاي عمومي مطرح 
كرد چون ممكن است مخل مذاكرات باشد. خطيب زاده 
گفت: آنچه كه براي ما و مردم مهم اسللت اين است كه 
چرخه كامل انتفاع اقتصادي ايران رعايت شود، حقوق 
ملت ايران محقق شود و آنچه كه من از اين تريبون بارها 
گفته ام و اكنون نيز مي گويم اين است كه اين مذاكرات 
بايد باعث شود كه چرخه انتفاع اقتصادي ايران و حقوق 
ملت ايران محقق شود و از طرف ديگر اجازه نمي دهيم 
كه مولفه فشار حداكثري كه از سوي دولت پيشين امريكا 
براي از بين بردن هر گونه انتفاع اقتصادي ايران و از بين 
بردن فرصت ديپلماسي ايجاد شده همچنان باقي بماند.

حمايت از اساتيد ايراني
خارج از كشور

وزير امور خارجه يكي از چالش هاي ديپلماسي علمي 
را جذب نخبگان در خارج از كشللور عنوان كرد و ادامه 
داد: معاون علمي پروپوزال را در دولت ارايه كرد كه در آن 
بيان شده چگونه در اين زمينه براي ايرانيان دو تابعيتي 
تسللهيل گري كنيم. وي اضافه كرد: ما در شوراي عالي 
ايرانيان خارج از كشور كه اولين جلسه آن بعد از ۸ سال 
و نيم، در سال گذشته به رياست رييس جمهور برگزار 
شد، يكي از مصوبات آن اين است كه بتوانيم تا پايان سال 
۱۴۰۱ قانون جامع حمايت از ايرانيان خارج از كشور را 
به تصويب مجلس برسللانيم. كميسيون امنيت ملي و 
دادگستري و وزارت امور خارجه موظف شدند اين قانون 
را آماده كنند. اميرعبداللهيان خاطرنشان كرد: يكي از 
نكات مهم اين قانون توجه به وضعيت ايرانيان دو تابعيتي 
است كه هم سرمايه بزرگي است و هم از نظر دستگاه هاي 
امنيتي كشور، تهديداتي وجود داشته باشد. وي با تاكيد 
بر اينكه نگاه ما بر اين است كه مساله دو تابعيتي ها را بعد 
از بيش از ۴۰ سللال كه مغاير با قانون اساسي است، در 
قالب اين قانون به نتيجه برسانيم، افزود: فقدان ارتباط 
قوي دانشگاه ها با فارغ التحصيالن از ديگر چالش ها در 
اين زمينه است. وزير امور خارجه در اين باره توضيح داد: 
دانشجويان بعد از پايان تحصيالت در جامعه رها مي شوند 
و در ايران سللازوكاري براي ارتباط فارغ التحصيالن با 
دانشللگاه ها وجود ندارد. اميرعبداللهيللان اضافه كرد: 
بسياري از دانشجويان در خارج از كشور هستند و ما در 
سفرهايي كه مي رويم و از آنها پرسيده مي شود كه چرا به 
ايران نمي آيند انتظارات آنها اين است كه بخش دولتي 
زمينه اي را براي بازگشت آنها فراهم كند. وي اظهار كرد: 
عالوه بر آن آنها احسللاس مي كنند كه دانشگاه بعد از 
فاِرغ التحصيلي شان، توجهي به آنها ندارد. از اين رو نياز 
است راهكارهايي براي ارتباط دانشگاه با فارغ التحصيالن 
فراهم شود؛ چر كه اين ارتباط به ما هم كمك مي كند كه 

آنها بعد از پايان تحصيل به كشور بازگردند.

يارانه را به تك تك افراد 
مي دهيم

معاون اول رييس جمهور الزامات قانوني و ضرورت هاي 
اجراي طرح ملي مردمي سازي و توزيع عادالنه يارانه ها 
را براي مسووالن، استانداران و جمعي از مديران ارشد 
اجرايي سراسللر كشور تشللريح كرد. محمد مخبر در 
نشست تشريح ابعاد مردمي سازي و توزيع عادالنه يارانه ها 
كه با حضور اعضاي هيات دولت، اسللتانداران سراسللر 
كشور و اعضاي شوراي معاونان دستگاه هاي اجرايي كه 
در وزارت كشور برگزار شد، با بيان اينكه مردمي سازي 
و توزيع عادالنلله يارانه ها عالوه بر الزام قانوني، يك الزام 
عقلي و اقتصادي اسللت، گفت: يكي از شعارهاي پيش 
و پس از انتخابات رييس جمهور مقابله با فقر در كشور 
بود و امروز شللاهد آن هسللتيم كه با برخي گراني ها و 
افزايش قيمت كاالها، بيشترين فشار بر طبقات ضعيف 
جامعه وارد مي شللود. معاون اول رييس جمهور افزود: 
سللال گذشللته ۱۵.۶ ميليارد دالر ارز ترجيحي يعني 
معادل ۳۱۲ هزار ميليارد تومان يارانه از سللوي دولت 
پرداخت شللد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به 
دليل مصرف بيشتر، استفاده بيشتري را از اين يارانه ها 
داشته اند و بخش اندكي از اين يارانه به دست دهك هاي 
پايين و طبقات ضعيف جامعه رسيده است. مخبر افزود: 
قرار نيست با اجراي اين طرح از جيب ثروتمندان پولي 
برداشته و به طبقات ضعيف تر پرداخت شود، بلكه قرار 
است با اجراي اين طرح يارانه و پولي كه متعلق به تك تك 
آحاد جامعه است به خودشان پرداخت شود. معاون اول 
رييس جمهور با اشاره به اينكه ايران كشوري با امكانات 
فراوان است و ساالنه حدود ۴٠٠ هزار ميليارد تومان يارانه 
از سوي دولت پرداخت مي شود و اين درست نيست كه با 
وجود اين همه امكانات و با وجود پرداخت يارانه، عده اي 
ضعيف باشند و در مقابل عده اي روز به روز ثروتمند تر 
شوند. مخبر با بيان اينكه همه بايد براي اجراي اين طرح 
شجاعانه به ميدان بياييم، تاكيد كرد: بايد تالش كنيم 
اجراي اين طرح با كمترين تبعات و كمترين آسيب ها 
براي مردم انجام شود و هر چقدر كه اقتدار و هماهنگي 
ما در اجراي اين طرح بيشتر باشد، فشار كمتري بر مردم 
وارد خواهد شد. وي به تشريح شرايط اقتصادي كشور در 
زمان آغاز به كار دولت سيزدهم پرداخت و افزود: دولت 
قبل در بودجه سال گذشته، ۸ ميليارد دالر ارز ترجيحي 
براي كاالهاي اساسي ديده بود كه اين رقم در همان سه 
چهار ماه اول هزينه شده بود و به تعبيري دولت سيزدهم 
ارز ترجيحي در اختيار نداشت. مخبر افزود: خوشبختانه ما 
توانستيم مشكالت را مرتفع كنيم و سال گذشته با لطف 
رهبري و پيگيري هاي مستمر رييس جمهور توانستيم 
ارز ترجيحي براي كاالهاي اساسي را تامين كنيم. معاون 
اول رييس جمهور ادامه داد: از ابتداي سللال جديد نيز 
معادل ۹ ميليارد دالر در بودجه سللاالنه، ارز ترجيحي 
درنظر گرفته شد و اين يعني ۲۵٠ هزار ميليارد تومان 
يارانه در بودجه پيش بيني شد و دولت ملزم شده بود كه 
كاالهاي اساسي را با قيمت شهريور سال ۱۴٠٠ به مردم 
عرضه كند كه اگر با ايللن روال ادامه پيدا مي كرد، يارانه 

موجود حداكثر تا مرداد و شهريور امسال دوام مي آورد.
وي با بيان اينكه دولت سيزدهم تامين كاال و فراواني آن 
را از ابتداي دولت در دسللتور كار خود قرار داد، گفت: در 
زمان شروع دولت سيزدهم ذخاير كاالهاي اساسي در 
اكثر نقاط كشور به خط قرمز رسيده بود و برخي تحوالت 
اقتصادي در جهان، رخدادهاي بين المللي و جنگ اكراين 
كه تامين كننده ۷٠ درصد دانه هاي روغني و ۳٠ درصد 
غالت مورد نياز جهان است، باعث كمبود كاال و افزايش 
قيمت ها در سراسر جهان شده است. مخبر ادامه داد: 
افزايش قيمت كاالهاي اساسللي اين پيامد را نيز به 
همراه داشت كه اين اقالم از داخل كشور به كشورهاي 
اطراف قاچاق شللود و دولت سيزدهم كه حفاظت و 
تامين كاالهاي مورد نياز مردم را از وظايف اصلي خود 
مي داند،  اصالح قيمت ها و توزيع عادالنه يارانه ها را 

به طور جدي در دستور كار خود قرار داد.

زيرساخت پرداخت يارانه ها 
اصالح شود

رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي، 
تاكيد كرد: مجلس بر موضع خود مبني بر عدم افزايش 
قيمت كاالها نسبت به شهريور ۱۴۰۰ پافشاري دارد. 
محمدجواد عسكري با اشاره به قانون مصوب مجلس 
در خصوص ارز ترجيحي و ضرورت عدم افزايش قيمت 
كاالهاي اساسللي نسبت به شهريور سال ۱۴۰۰، بيان 
كرد: ما معتقديم در حللوزه ارز ترجيحي هر اتفاقي كه 
قرار اسللت در كشور رخ دهد و اگر بناست يك جراحي 
اقتصادي صورت گيرد بايد در وهله اول زيرساخت ها و 
همه بسترهاي آن آماده شود. وي در ادامه اظهار كرد: اگر 
قرار است تغييري در موضوع تخصيص ارز ترجيحي رخ 
دهد بايد آخرين فرد از كف جامعه نيز در جريان اتفاقي 
كه قرار است رخ دهد، قرار گيرد. نماينده مردم داراب و 
زرين دشت در مجلس گفت: ما تجربه بسيار خوبي در 
بحث هدفمند كردن يارانه ها در گذشته داريم. در دولت 
نهم زماني كه قصد كرديم يارانه ها را هدفمند كنيم در 
حوزه سوخت CNG ها را فراهم كرديم تا بتوان از گاز 
اسللتفاده شللود و گاز با حداقل قيمت در اختيار مردم 
قرار گرفت و حساب خانوارها راه اندازي شد و يارانه نيز 
به حساب آنان واريز شللد و در نهايت پس از آنكه همه 
اين مقدمات صورت گرفت و بستر آماده شد، به سمت 
جراحي اقتصادي رفتيم و اين جراحي - كه هدفمندي 
يارانه ها بللود- با كمتريللن درد اجرايي شللد. رييس 
كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي، با بيان 
اينكه دولت بايد در شرايط فعلي به خوبي از تجربه 
گذشته بهره بگيرد، گفت: متاسللفانه در بحث آرد 
صنعتي و ماكاروني از اين تجربه استفاده نشد و دولت 
تصميم آني در بحث آردصنعتي و ماكاروني گرفت 
كه آسلليب هايي به همراه داشللت. عسكري با بيان 
اينكه مجلس و دولللت در كنار هم تالش مي كنند 
تا مشكالت مرتفع شود، خاطرنشان كرد: بر اساس 
مصوبه مجلس در بودجه قرار اين بود كه قيمت كاالها 
نسبت به شهريور سال ۱۴۰۰ افزايشي نداشته باشد 
كه مجلس همچنان بر اين موضع خود پافشاري دارد.

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارجمعیازکارگران:

نظامپرداختیارانهوارزتغييرميكند

دولت کارهای اقتصادی مهمی در پیش دارد، همه کمک کنند

چك سفيد امضاي مجلس به دولت
نظام پرداخت يارانه در كشور بايد تغيير كند. اين فصل 
مشترك تمام صحبت هايي است كه در روزهاي گذشته 
از سوي مسووالن دولتي و مجلسي منتشر شده و به نظر 
مي رسد آنچه كه در رابطه با قيمت آرد رخ داده، تنها گام 

نخست در اين زمينه به شمار مي رود. 
در سال هاي گذشللته يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه 
بارها مطرح شده اما هرگز به نقطه نهايي نرسيده، بحث 
پرداخت يارانه از سوي دولت است. در حال حاضر دولت در 
دو قالب مجزا به اقتصاد ايران يارانه هايي را تزريق مي كند 
كه ميزان تاثيرگذاري آنها به شللدت افت كرده است. در 
نظام پرداخت نقدي، از سللويي از سال ۸۹، يارانه نقدي 
۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني به حسللاب مردم واريز مي شود 
و از سللوي ديگر پس از آبان ۹۸ و افزايش قيمت بنزين، 
يارانه اي حدودا ۵۰ هزار توماني نيز براي ۶۰ ميليون نفر در 
قالب سبد معيشتي خانوار پرداخت مي شود. اين دو يارانه 
با توجه به افزايش قابل توجلله تورم، قدرت تاثير گذاري 
خود را از دست داده اند و عمال توان تاثير گذاري بر زندگي 

مردم را ندارند.
از سوي ديگر، يارانه پنهان يا غير مستقيم نيز در حوزه هاي 
مختلفي از اقتصاد ايران تزريق مي شود. در اين چارچوب 
دولت قيمت تمام شده سوخت و انرژي را پايين آورده و 
به شكلي ارزان تر در اختيار مردم قرار مي دهد. هرچند در 
صورت قطع اين يارانه، قيمت تمام شده اين محصوالت 
به شللدت افزايش پيدا مي كند اما در حال حاضر نيز اين 
پرداخت ها به شللكلي عادالنه انجام نمي شللود. به اين 
ترتيب كه گروه ثروتمند جامعه كه مصرف سللوخت و 
انرژي بيشتري دارند، از يارانه دولتي نيز بيشترين بهره 
را مي برند و در مقابل گروه هدف اين يارانه، عمال سهمي 
محدودتر از آن را دريافت مي كنند. بايد به اين ماجرا ارز 
۴۲۰۰ توماني را نيز اضافه كرد. اين ارز نيز با هدف پايين 
نگه داشتن قيمت تمام شده كاالهاي اساسي از سال ۹۷ 
پرداخت شده اما از سويي توان پايين نگه داشتن قيمت ها 
را نداشته و از سوي ديگر فضايي براي رانت و فساد به وجود 
آورده است.  البته در صورت حذف اين ارز نيز قيمت برخي 
از كاالهاي اساسي قطعا افزايش پيدا خواهد كرد و از اين رو 
دولت بايد پيش از حذف آن برنامه هاي حمايتي جديدي 
را ارايه كند كه با وجود حدود هشت ماه از آغاز به كار تيم 
اقتصادي دولت سيزدهم، هنوز در اين زمينه برنامه دقيقي 
ارايه نشده اسللت. در روزهاي گذشته با افزايش قيمت 
آرد، نرخ نان هاي فانتزي افزايش پيدا كرده و بحث هايي 
درباره افزايش قيمت نان هاي سنتي نيز مطرح شده كه 
البته تمامي آنها تكذيب شللده است. با اين وجود به نظر 
مي رسللد مجلس موافقت خود را با طرح هاي اصالحي 
دولت در اين زمينه اعالم كرده و بر اسللاس آنچه رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد، يك چك سفيد 

امضا به دولت داده است.
پورابراهيمي گفته: شكي نيست كه بايد روش تخصيص 
يارانه تغيير پيدا كند چون بخش عمده اي از مصرف كشور 
به دليل عدم مديريللت و نظارت در حوزه تصميم گيري 
تبديل به مصرف غيرواقعي شللده است. در حال حاضر 
متوسللط مصرف دهك هاي كم درآمد پايين آمده و در 
عين حال ميزان مصرف كل واردات افزايش يافته است. 

فرض كنيد در سال هاي قبل به ۸ ميليون تن گندم نياز 
داشللتيم اما اكنون اين ميزان به ۱۲ ميليون تن رسيده 
است اين يعني گندم با نرخ ارز ترجيحي وارد مي شود اما 
معلوم نيست كجا مصرف شده و به صورت واقعي مصرف 
نمي شود. وي ادامه داد: اين وضعيت درباره گوشت، مرغ 
و نهاده هاي دامي هم وجود دارد، سرانه مصرف در كشور 
پايين آمده اما تخصيص ارز به واردات كاال زياد شده حال 
اينكه متوسط مصرف در دهك ها پايين آمده است اين 
به معناي قاچاق است و اينكه كاال در جاي خود مصرف 
نمي شود پس شكي نيست كه بايد نظام پرداخت يارانه 
تغيير كند اما در اين بين موضوع مهم روش اجراست كه 

بايد دولت آن را تعيين كند.
رييس كميسلليون اقتصادي مجلس شللوراي اسالمي 
تاكيللد كرد: دولللت در صورت اتخللاذ روش جديد بايد 
زيرساخت هاي خود را فراهم كند چون در صورت تعيين 
نشدن زيرسللاخت ها ما هم چوب و كتك خورديم و هم 
سياست را اصالح نكرديم پس بهتر است در اين صورت 
همان روش قبلي تخصيص ارز اتخاذ شود. حال از سوي 
ديگر با فراهم شدن زيرساخت ها اتفاقي به نفع مردم رخ 
خواهد داد. در اين روش به مردم كاالبرگ داده مي شود 
كه مدل آن همچون كارت سوخت است در مورد كارت 
سوخت مردم دچار تالطم افزايش قيمت جهاني سوخت 
نمي شوند بلكه آنها مي دانند ماهانه ۶۰ ليتر بنزين با نرخ 
۱۵۰۰ تومان دارند و در صورت مصرف بيشتر از اين ميزان 
مي تواننللد بنزين را به نرخ آزاد ۳۰۰۰ توماني اسللتفاده 
كنند حللاال قيمت جهاني بنزين هرچه هم شللود براي 
مردم تفاوتي ندارد آنها خيال شللان از بابت بنزين راحت 
است. كارت اعتباري كاالهاي اساسي چيزي شبيه مدل 

كارت سوخت است.
پورابراهيمي اضافلله كرد: در كارت اعتبللاري كاالهاي 
اساسي، فالن مقدار مرغ و تخم مرغ و گوشت پيش بيني 
مي شللود كه مللردم آن را با قيمت شللهريورماه ۱۴۰۰ 
مي خرند و مازاد آن با نرخ تعرفه اي تعريف مي شود در اين 
شرايط خيال مردم راحت است يعني آنها همچون كارت 
سللوخت كارت اعتباري كاالهاي اساسي در دست شان 
است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در توضيحات تكميلي يادآور شللد: مجلللس در بودجه 

سللال ۱۴۰۱ اختياري درباره اختصاص ارز ترجيحي به 
كاالهاي اساسي داد و اينكه يا مسير سال هاي گذشته را 
ادامه دهد يا اينكه سياسللت خود را تغيير دهد. در روش 
قبلي منابع براي واردات كاال داده مي شللد منتها انتظار 
ما اين اسللت كه اگر دولت همچنان قصد استمرار روش 
سال هاي قبل را دارد، كاالها را به گونه اي در اختيار مردم 
قرار دهد كه قيمت كاالها به كمترين ميزان برسللد. وي 
اداملله داد: در صورتي كه دولت بخواهد سياسللت خود 
را در پرداخت يارانه تغيير دهللد ارز را به جاي واردات به 
مصرف كننده نهايي مي دهد. پس مجلس شوراي اسالمي 
در قانون بودجه سللال ۱۴۰۱ دست دولت را باز گذاشته 
است و ما چيزي تحت عنوان حذف ارز ترجيحي نداريم 
بلكه روش تخصيص منابع ناشي از ارز ترجيحي يا تغيير 
مي كند يا همچون گذشته استمرار پيدا خواهد كرد. در 
روش تغيير يافته، يارانه به انتهاي چرخه مصرف كننده 
نهايي داده مي شللود پس ما در قانون اختيار را به دولت 
داديم اما انتظارمان از دولت اين است كه اگر قصد تغيير 
رويه دارد زيرساخت هاي اجراي آن را ايجاد كند كه اين 
زيرساخت به معناي ايجاد كارت هاي اعتباري خريد براي 

آحاد جامعه است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با 
بيان اينكه هرگونه تصميم گيري براي نان و دارو شامل 
همه آحاد كشور مي شود، گفت: نان و دارو به عنوان دو 
كاالي مهم بوده كه براي آحاد كل كشللور اسللت و در 
اين مورد تصميم براي دهك هاي خاص در نظر گرفته 
نمي شود اما در مورد كاالهاي ديگر مانند مرغ، تخم مرغ، 
روغن و امثال آن كه كاالهاي اساسللي مردم محسوب 
مي شود، تصميم گيري طبق قانون بودجه است بدين 
صورت كه اگر دولت مي خواهد يارانه را به انتهاي چرخه 
مصرف منتقل كند، روش اعطللاي آن يارانه همچون 
مدل كارت سوخت در كارت اعتباري تعبيه مي شود. 
باز هم براي چندمين بللار مي گويم كه كارت اعتباري 
كاالهاي اساسللي مدلي همچون كارت سوخت است 
كه براساس آن يك سرانه مشخص براي اين كاالهاي 
اساسللي با قيمت ثابت شهريورماه سال ۱۴۰۰ در نظر 
گرفته مي شود و مردم براساس آن كاالهاي اساسي را 
خريداري مي كنند مابه التفاوت ايللن قيمت را دولت 

پرداخت مي كند تا پايللان دوره مالي اين قيمت ثابت 
مي ماند و مردم ميزان مشخص و تعيين شده در قالب 
كارت اعتبللاري در اختيار دارنللد و مي توانند مصرف 
كنند. وي در عين حال گفت: دغدغه مجلس شللوراي 
اسالمي اين است كه در وهله اول دولت بايد سياست و 
روش خود را مشخص كند يعني بگويد كه مي خواهد 
روش قبلي در پرداخت ارز ترجيحي را استمرار داده يا 
روش جديدي را دنبال كند. اگر بناي دولت روش جديد 
است پس فراهم شدن زيرساخت ها امري ضروري است 
اقدامي كه نيازمند پاي كار آمدن بانك مركزي است و 
پيش بيني كارت هاي اعتباري براي مردم نيازمند است.

پورابراهيمي با يادآوري اينكه دولت دوازدهم اعتقادي 
به تغيير روش در پرداخت ارز ترجيحي نداشللت، گفت: 
مجلس شوراي اسللالمي با دولت سيزدهم توافقي كرد 
و اختيار را براي نحوه ارز ترجيحللي به دولت داد اكنون 
دولللت بايد ضمللن برنامه ريزي مدون به صللورت ريز و 
شفاف با مردم صحبت كند در اين صورت مردم به آرامش 
مي رسند و مي دانند كه كاالهاي اساسي با قيمت تعرفه اي 
در اختيارشان قرار مي گيرد و در صورت نياز به مازاد اين 
ميزان مي توانند آن را بللا قيمت غيرتعرفه اي خريداري 
كنند. پس در وهله اول سياست دولت بايد مشخص شود 
و زيرسللاخت ها را فراهم كند. مجلس شللوراي اسالمي 
هم بايد بداند كه چه كسللي متولي اجراي اين سياست 
اسللت تا بر آن نظارت كنللد. اميدوارم هرچه سللريع تر 
دولللت اين ابهامات را روشللن كند. رييس كميسلليون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: تا زماني كه 
سياست مشخص نشده باشد سياست قبلي در پرداخت 
ارز ترجيحي به كاالهاي اساسي اسللتمرار پيدا خواهد 
كرد پس مردم از جهت تامين كاالهاي اساسللي نگران 
نباشند. تاكيد ما اين است كه دولت بايد به صورت شفاف 
اطالع رساني كند تا خدايي نكرده دشمنان ما از اين عدم 
اطالع رساني سوء استفاده نكرده و مردم هم دچار اضطراب 
نشوند. پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه »بانك مركزي و 
وزارتخانه ها بايد براي اجراي سياسللت هاي جديد به 
ميدان بيايند«، اظهار كرد: براي دادن كاالبرگ ايجاد 
زيرساخت ها ضروري است حرف ما در مجلس اين است 
كلله اگر اختيار را به دولت بللراي اصالح نظام پرداخت 
يارانه و تعيين تكليف ارز ترجيحي داديم پس در وهله 
اول بايد زيرساخت ها ايجاد شود و اين اطمينان هم به 
مردم داده شده كه در صورت فراهم نشدن زيرساخت ها 
كاالهاي اساسللي به همان روش قبلي در اختيار مردم 
قرار مي گيرد البته كه مجلس شللوراي اسالمي درباره 
كاالهاي اساسي به دولت چك سفيد امضاء داده است. 
ما از دولت انتظار داريم كه سياست و برنامه اش را هم به 
مجلس شوراي اسالمي هم به ملت اعالم كند و سپس 
آن را اجرايي نمايد. به اين ترتيب در كنار مردم، مجلس 
نيز منتظر است تا نتيجه برنامه هاي دولت مشخص شده 
و به شكل دقيق معلوم شود كه يارانه هاي جديد به چه 
شكل و در چه قالبي در اختيار مردم قرار مي گيرد و در 
مقابل، قيمت كاالها چه تغييراتي خواهد كرد، برنامه اي 
كه در صورت هدف گذاري اجراي آن در كوتاه مدت، بايد 

ظرف روزهاي آينده از آن رونمايي شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
ميزان معامالت انجام ش��ده در سامانه نيما با رشدي 
معادل ۱۰۰ درصد، به ۴ ميليارد دالر از ابتداي س��ال 
جاري تاكنون رسيد. بر اساس معامالت روز گذشته 
در سامانه نيما صادركنندگان با فروش بيش از ٣٣٢ 
ميليون مع��ادل دالري ارزهاي حاص��ل از صادرات، 
ركورد معامالت سامانه نيما از ابتداي سال تاكنون را 
شكستند.  افزايش فروش صادركنندگان در سامانه نيما 
در سال جاري موجب شده كه مجموع معادل دالري 
معامالت از ابتداي س��ال جاري تا روز گذشته بيش از 
چهار ميليارد دالر شود كه اين ميزان در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته ١٠٠ درصد رشد نشان مي دهد. بر 
اين اساس افزايش صادرات غيرنفتي در سال جاري با 
ركوردزني معامالت انجام ش��ده در سامانه نيما تبلور 
يافته اس��ت. همچنين نظام يكپارچه  معامالت ارزي 
)س��امانه نيما( با هدف تس��هيل تامين ارز راه اندازي 
شده و با اس��تفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( و 
فروشندگان )صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي 
خود نسبت به انجام عمليات ارزي در محيط الكترونيك 
اقدام مي كنند. بنابراين س��امانه نيما محل تأمين ارز 
كاالهاي وارداتي به كشور و بازار ميان صادركنندگان 
و واردكنندگان است و حجم معامالت انجام شده در 
آن در فرآيند تعيين نرخ ارز نقشي تعيين كننده دارد.

    ثبات نرخ ها در بازار 
روز دوشنبه، ۱۹ ارديبهشت ۴۰۱ در بازار آزاد هر دالر 
امريكا در برابر 28 هزار و ۴5۰ تومان معامله مي شود. 
ن��رخ دالر در صرافي هاي بانكي ب��ا ۱۱ تومان كاهش 
نسبت به روز گذشته 25 هزار و ۷۱۷ تومان معامله شد. 
قيمت فروش يورو با 8۷ تومان كاهش نس��بت به روز 
كاري گذشته برابر با 28 هزار و ۳8۶ تومان بود.قيمت 
خريد هر دالر 25 ه��زار و ۴5۱ تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز 28 هزار و ۱۰۴ تومان اعالم شد. عالوه بر اين، 
بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 25 هزار و ۴8۳ 
تومان و نرخ فروش آن 25 هزار و۷۱۴ تومان بود.اين 
در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 2۶ هزار و 
۹۰۹ تومان و نرخ فروش آن نيز 2۷ هزار و ۱5۴ تومان 
اعالم شد.همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت 2۶ هزار و ۳2۰ تومان فروخته و حواله 

دالر به بهاي 2۴ هزار و ۹25 تومان معامله شد.

    نوسان سكه در كانال ۱۳ ميليون تومان 
قيمت سكه طرح جديد )دوش��نبه، ۱۹ ارديبهشت ماه 
۱۴۰۱( با ۱۰ هزار تومان افزايش نس��بت به روز گذشته 
به ۱۳ ميليون و ۳5۰ هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز با قيمت ۱۳ ميليون تومان معامله 
شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي هفت ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و ۴۰۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و ۶5۰ هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به 
يك ميليون و ۳۱۰ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طال پنج  ميليون و ۶۷8 هزار تومان شد.اونس جهاني طال 
نيز با قيمت يك هزار و 8۶5 دالر و ۹۶ سنت معامله شد. 
رشد بهاي اونس جهاني طال پس از جنگ روسيه و اوكراين 
ركورد جديد قيمتي را براي اين فلز زرد ثبت كرد و اين امر 
بر قيمت انواع سكه و طال در بازار داخل نيز تاثير گذاشته و 
موجب افزايش قيمت فلز زرد در داخل كشور شده است. 
سكه طرح جديد در ماه هاي پاياني سال گذشته در كانال 
۱۱ ميليون و ۱2 ميليون تومان نوسان داشته است و اين 
رويه در سال جديد نيز ادامه داشت. سكه از ۱۴ فروردين 

ماه وارد كانال ۱۳ ميليون تومان شد.

    طال سر به زير به استقبال بازار آمد
قيمت طال دوش��نبه )۹ مه( كاهش يافت زيرا افزايش 
دالر بر تقاضا براي ش��مش با قيمت دالر فش��ار آورد و 

افزايش بازده��ي خزانه داري اياالت متحده بر قيمت ها 
تاثير گذاشت. بهاي هر اونس طال با كاهش ۶.۹ درصدي 
به ۱8۷۶ دالر و 2۰ سنت رسيد و طالي امريكا با ۰.۳۷ 
درصد كاهش به ۱8۷۷ دالر و 2۰ سنت رسيد.  بازدهي 
۱۰ ساله خزانه داري اياالت متحده به باالترين حد خود 
از نوامبر 2۰۱8 رسيد و قيمت طالي با بازده صفر را تحت 
فشار قرار داد. دالر در برابر رقباي خود نزديك به باالترين 
حد در 2۰ سال گذشته بود و باعث شد كه شمش با قيمت 
دالر براي س��اير دارندگان ارز جذابيت كمتري داشته 
باشد. رشد ش��غلي اياالت متحده در ماه آوريل بيش از 
حد انتظار افزايش يافت زيرا توليدكنندگان استخدام را 
افزايش دادند و بر پايه هاي قوي اقتصاد عليرغم كاهش 
توليد در س��ه ماهه اول تاكيد كردند. در حالي كه طال 
در مواقع بحران هاي سياسي و اقتصادي به عنوان يك 
ذخيره امن ارزش در نظر گرفته مي ش��ود اما نسبت به 
افزايش نرخ هاي بهره كوتاه مدت اياالت متحده و بازده 
اوراق قرضه كه هزينه فرصت نگهداري شمش را افزايش 

مي دهد، بسيار حساس است.

    ركورد افزايش ارزش جهاني دالر 
طي دو دهه اخير

با افزايش نرخ هاي بهره، ارزش دالر به باالترين حد طي دو 
دهه رسيد و يورو كاهش يافت.به گزارش رويترز، با وجود 
نگراني هاي سرمايه گذاران در مورد كند شدن رشد اقتصاد 

جهان��ي و افزايش نرخ هاي به��ره، ارزش دالر به باالترين 
حد دو دهه اخير رس��يد. تورم صعودي، جنگ اوكراين، و 
محدوديت هاي شديدتر كوويد-۱۹ در پكن و شانگهاي، 
س��رمايه گذاران را نامطمئن نگه داشته، در حالي كه آنها 
اطمينان دارند كه نرخ هاي بهره اياالت متحده ودر پي آن 
دالر در حال افزايش اس��ت. استراتژيست هاي نت وست 
ماركت گفتند: افزايش در نرخ ه��اي بهره اياالت متحده 
تنها حمايت دالري نيست. خطرات كاهش رشد جهاني 
از جانب اوكراين و چين براي اروپا و آسيا نسبت به اياالت 
متحده فشار بيشتري دارد و موقعيتي استثنايي مانند سال 
2۰۱8 براي دالر ايجاد مي كند. دالر امريكا در مقايسه با دالر 
نيوزيلند، به باالترين حد خود در 22 ماه گذشته رسيد و 
با افت بازارهاي سهام آسيا در برابر دالر استراليا، با ۱ درصد 
افزايش به باالترين سطح سه ماهه رسيد و در برابر فرانك 
سويس با ۰.۳ درصد افزايش به باالترين ميزان خود از سال 
2۰۱۹ رس��يد. يورو با ۰.۴ درصد كاهش به ۱.۰5۰8 دالر 
رسيد و نزديك س��طح اخير معادل ۱.۰۴۶۹ دالر بود. ين 
نزدي��ك به ۱۳۰.۹۶ در هر دالر ب��ود، در حالي كه پوند در 
۱.22۹۴ دالر كاهش داشت. دالر كانادا به پايين ترين حد 
خود از ماه دسامبر رسيده اس��ت. داده هاي تجاري چين 
نش��ان داد كه واردات در ماه آوريل بدون تغيير و صادرات 
كمي بيش از حد انتظ��ار ۳.۹ درصد افزايش يافت. با اين 
حال، با افزايش قرنطينه ها در شانگهاي، يوان به پايين ترين 
سطح ۱8 ماه اخير يعني ۶.۷۱۱۰ در هر دالر رسيد. معامله 
گران عواقب ناشي از شرايط اجتناب ناپذير اقتصاد چين را 
در سراسر منطقه مشاهده مي كنند. سود اوراق قرضه ۱۰ 
ساله دولت اياالت متحده در سال جاري ۱۶۳ واحد افزايش 
يافته و دالر را نيز با خود همراه كرده است. شاخص دالر در 
س��ال جاري نزديك به ۹ درصد رشد كرد و هفته گذشته 
براي پنجمين هفته متوال��ي افزايش يافت. گمانه زني از 
اينكه والديمير پوتين، ممكن است رييس جمهور روسيه 
به اوكراين اعالن جنگ نمايد، به بازار آسيب رساند. تاكنون 
پوتين اقدامات روسيه در اوكراين را عمليات نظامي ويژه و 
نه جنگ يا تهاجم توصيف كرده است. فدرال رزرو اياالت 
متحده هفته گذش��ته نرخ بهره وجوه خود را 5۰ واحد 
پايه افزايش داد و داده هاي شغلي قوي، احتمال افزايش 
بيشتر را باال برده و قرار است ارقام تورمي روز چهارشنبه 
مورد توجه قرار گيرند. بازارهاي فردايي با احتمال افزايش 
۷5 واحدي نرخ بهره در نشست بعدي فدرال رزرو در ماه 

ژوئن احتماالً دالر را تقويت مي كنند.
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رشد ۱۰۰ درصدي معامالت ارز در سامانه نيما

بالتكليفي كسبه و مصرف كنندگان از اعمال قيمت هاي سليقه اي 
تعادل|

از ميانه ه�اي دي م�اه 1400 ط�رح درج قيم�ت 
توليد كننده به ج�اي درج قيم�ت مصرف كننده 
توس�ط وزارت صمت دولت سيزدهم كليد خورد. 
طرحي كه هرچند در آغاز اعالم شد با هدف شفاف 
و واقعي كردن قيمت ها و همچنين حذف سودهاي 
غيرمتعارف شبكه توزيع اجرايي شده، اما در ادامه 
انتقادات فراواني را هم در ميان مصرف كنندگان و 
هم كس�به و صاحبان كسب و كار ايجاد كرد. اما در 
شرايطي كه وزارت صمت مسوول و متولي اجراي 
اين سياست بود، اين اتحاديه ها و كسبه بودند كه 
بار سنگين انتقادات و گاليه هاي مردمي را به دوش 
مي كشيدند. در اين ميان، نتايج آخرين پايش ملي 
محيط كس�ب  وكار ايران نشان مي دهد كه فعاالن 
اقتصادي همچنان مطاب�ق روال دوره هاي قبل، 3 
عامل غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت 
مواد اوليه و محصوالت، بي ثباتي سياست ها، قوانين 
و مقررات و رويه هاي اجرايي ناظر بر كس�ب  وكار و 
دش�واري تأمين مالي از بانك ها را از علل اساسي 
بروز مش�كالت پيش روي محيط هاي كسب و كار 
مي دانند. مش�كالتي كه متاسفانه همچنان پيش 
روي كس�ب و كار ايران قرار دارد و فرصت رش�د و 
تعالي حداكثري را از فعاالن اقتصادي مي گيرد. براي 
آگاهي از كم و كيف موضوع پاي صحبت هاي سيد 
ابراهيم صحفي ريي�س اتحاديه بنكداران و عمده 
فروشان موادغذايي قم نشستيم تا نهايتا تصويري از 
واقعيت هاي موجود در بازارهاي كشور به دست آيد.

   موضوع درج قيمت توليد كننده و تعارضاتي كه اين 
امر براي مصرف كنندگان به وجود آورده، اين روزها 
بازتاب هاي فراواني پيدا كرده است. در شرايطي كه 
نهادهاي دولتي اغلب اين نوع تصميمات را اتخاذ 
مي كنند اما فشار اين سياست گذاري ها بيشتر به 
دوش كسبه، اصناف و اتحاديه ها است. اين تعارضات 

را چطور تحليل مي كنيد؟
موضوع درج قيمت توليد كننده روي كاالها پس از شكايات 
مردمي و گزارشات صدا و سيما در خصوص اعمال تخفيفات 
كاذب و غير واقعي توسط فروشگاه هاي زنجيره اي و بزرگ 
مطرح شد و به جاي برخورد با اينگونه فروشگاه ها كه بسياري 
از كاالها توسط خودش��ان توليد و سپس قيمت گذاري 
مي شود، جهت واحدهاي صنفي كه در اين حوزه هيچگونه 
تخفيف خارج از قاعده اي اعالم نكرده بودند اعمال و اجرا 
شد. در نهايت براي فروش��گاه ها تا ۳۰ درصد سود لحاظ 
كرده )مجموع س��ود پخش و خرده فروش را يكجا جهت 
فروش��گاه ها اعمال كردند( در صورتي كه اگر از ابتدا سود 
فروشگاه هاي زنجيره اي كنترل مي شد اثرات بسيار خوبي 
در زمينه كاهش قيمت مصرف كننده و حذف تخفيفات غير 
واقعي را شاهد بوديم . به طور كلي مي توان گفت، طرح درج 
قيمت توليد كننده طرحي كارشناسي نشده و عجوالنه بود 
كه به دليل نقائص و ضعف هاي زياد لطمات زيادي بر پيكر 

تمامي زنجيره توليد و توزيع و خرده فروش��ي وارد كرد و 
 سبب بالتكليفي كسبه و مصرف كنندگان و اعمال قيمت ها

 به صورت س��ليقه اي و اعتراض مصرف كنندگان ش��د . 
بايد توجه داشت، در شرايط ركود تورمي كه اكثر توليد و 
توزيع كنندگان با قيمت هاي متغير و لحظه اي و هزينه هاي 
بسيار باالي حقوق و دس��تمزد و هزينه هاي تيم پخش، 
دست و پنجه نرم مي كنند، اينگونه طرح ها مي بايست ابتدا 
توسط كارشناسان حوزه بازار بررسي و در صورت تاييد اعالم 
عمومي مي شد. در اين شرايط بازار و التهابات موجود، واقعا 
زمان آزمون و خطا و اعمال طرح هاي كارشناسي نشده و 

مخل كسب و كار و بازار نيست . 
  آيا فعاالن اقتصادي در خصوص تبعات مخرب يك 

چنين تصميماتي هشدار دادند؟
از ابت��داي مطرح ش��دن اين موضوع، بن��ده كتبا و در 
سخنراني ها و در جلسات به آقايان اعالم كردم اين طرح 
به دليل عدم رعايت درصد س��ود واقعي زنجيره توزيع 
و خرده فروشان قابل اجرا نيس��ت و بايد ضرايب سود 
واقعي پخش ها و بنكداران و هزينه هاي سنگين حمل 
و نقل برون ش��هري و درون شهري و تخليه و بارگيري 
و ... محاسبه ش��ود تا قابل اجرا باشد. از آنجا كه قيمت 
مصرف كننده حذف ش��ده در حقيقت س��قف قيمت 
فروش حذف شده و محدوديتي براي فروش با قيمت 
هاي باال و سليقه اي وجود ندارد و هر واحد خرده فروش 
يا فروشگاه كاال را با قيمت دلخواه عرضه خواهد كرد و 
چون مشتريان تاكنون با قيمت درج شده مصرف كننده 
كاال را خريداري مي كردند، مدت ها طول خواهد كشيد تا 
مردم آموزش ببينند كه هنگام خريد هر كاال ضريب سود 
مجاز هر گروه كااليي را محاسبه و سپس خريد كنند. 
چنانچه به دستورالعمل ها و بخشنامه هاي صادره طي 
اين مدت توجه كنيد شاهد چندين مدل نحوه محاسبه 
سود خواهيد شد در حالي كه اگر از روز اول ضرايب واقعي 
منظور و اعالم مي شد شاهد كمترين فشار به فعاالن اين 

حوزه و كمترين ميزان تنش در بازار بوديم .

  براي اصالح اي�ن روند، دول�ت تصميم گرفته تا 
۲قيمت مصرف كننده و توليد كننده را همزمان از 
پايان ارديبهشت ماه بر روي اقالم درج كند، اين روند 

آيا به نظر شما مشكالت اين حوزه را حل مي كند؟
پس از چند ماه اص��رار بر درج قيمت توليد كننده بر روي 
كاالها، باالخره مسووالن مربوطه پذيرفتند كه جهت تعيين 
تكليف مردم بايد قيمت مصرف كننده نيز درج شود و اين 
 موضوع يكي از مواردي بود كه ما از ابتدا بر آن تاكيد داشتيم . 
در اين ميان، قيمت نهايي مصرف كننده بايد به راحتي قابل 
رويت باشد تا مصرف كنندگان بتوانند در صورت مشاهده 
گرانفروشي مراتب را گزارش نموده و برخورد الزم با واحد 

خاطي به عمل آيد .
  بعد از اجراي طرح درج قيمت توليد كننده آيا بازار 

به ثبات قيمت رسيده است يا خير ؟ 
ج: متاسفانه هر يك از شركت هاي توليد كننده و شركت هاي 
پخش يك روش فروش خاص خودشان را دارند، به عنوان 
مثال برخي از ش��ركت ها مقدار س��ود مجاز را به قيمت 
توليد كننده اضافه كرده و فاكتور صادر مي كنند. برخي از 
شركت ها بدون لحاظ كردن هزينه حمل و سود پخش، كاال 
را با همان قيمت توليد كننده براي واحدهاي صنفي فاكتور 
مي كنند. برخي از شركت ها با دادن اشانتيون و تخفيفات 
كاال را پخش مي كنند و كارخانجات و شركت هاي قانونمند 
كه بر اساس دستورالعمل كاالي خود را عرضه مي كنند با 
افت فروش مواجه شده اند . بازار تابع قوانين خاصي است 
كه نمي توان قيمت ها و ميزان سود را به صورت دستوري 
اعمال كرد، در بازار كاالها بر اساس شناخته شده بودن و برند 
بودن و كيفيت و نوع بسته بندي و مسافت و تند فروش و 
كند فروش بودن كاال و فصلي بودن كاال و مولفه هاي ديگر 
قيمت گذاري مي شوند و هرگز نمي توان براي كليه كاالها 

قيمت و درصد سود يكسان تعيين كرد .
   به عن�وان يك فعال صنفي چ�ه راهكاري را 
ب�راي ارايه بهترين س�رويس به مصرف كننده 

موثر مي دانيد ؟ 

قبل از طرح درج قيمت توليد كننده معموال قيمت گذاري 
كاالها بر اس��اس محصوالت توليدي كارخانجات مطرح 
و برندهاي شناخته شده تعيين مي شد و برندها به دليل 
هزينه ه��اي باالي پرس��نلي و تبليغات��ي و غيره قيمت 
مصرف كننده باالتري داشتند و ساير كارخانجات كوچك 
كه هزينه هاي عملياتي و تبليغاتي كمتري داش��تند نيز 
همانند محصوالت كارخانج��ات بزرگ و برندهاي درجه 
يك قيمت گذاري مي كردند و كاالي اينگونه كارخانجات 
با تخفيفات و اشانتيون بيشتر عرضه مي شد، به نظر بنده 
اگر انجمن ها و اتحاديه هاي مربوطه مكلف به تعيين قيمت 
مي شدند و بر اساس برند و ظرفيت توليد و تعداد پرسنل و 
هزينه هاي پخش، كارخانجات را به دو يا سه گروه تقسيم 
مي كردند و براي هر گروه قيمت خاصي لحاظ مي كردند 

بسياري از مشكالت قيمت مصرف كننده مرتفع مي شد .
  اتحاديه بنك�داران چه اهدافي  را در س�ال 1401 

دنبال مي كند؟
خوشبختانه طي چند ماه اخير سهميه كاالهاي اساسي 
نظير برنج هندي، تايلندي و پاكستاني و قند و شكر و روغن 
به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرده و اتحاديه با تمام 
 توان مشغول توزيع كاالهاي اساس��ي توسط واحدهاي 
س��وپر ماركت در سطح شهر است و همچنين از ظرفيت 
تجار و بازرگانان عضو اتحاديه جهت واردات و توزيع كاالها 
استفاده مي شود . همچنين با الزامي شدن ثبت اسناد خريد 
و فروش در س��امانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها و 
لزوم داشتن پروانه كسب جهت اخذ كد نقش و خريد كاالها 
شاهد قانونمند شدن واحدهاي صنفي و كوتاه شدن دست 
دالل ها مي باشيم كه اميدواريم با همكاري ساير ادارات از 
جمله بهداشت و ... شاهد تسهيل در روند صدور پروانه كسب 

و قانونمند شدن كليه واحدهاي صنفي باشيم .
  در پايان اگر صحبتي باقي مانده است، بفرماييد؟

در پايان الزم است به موارد و مشكالت متعدد مالياتي 
از جمله مغايرت ضرائب سود س��ازمان امور مالياتي 
با ضرائب س��ود واقعي بازار )كه معموال چندين برابر 
سود واقعي مي باشد( و سبب افزايش قيمت كاالها و 
كاهش فعاليت واحدهاي بنكداري كه نقش بسيار پر 
رنگ و تاثيرگذاري در حوزه تامين و دپو و توزيع كليه 
اقالم مواد غذايي، بهداشتي و لبنيات در سطح كشور 
دارند شده است اشاره اي شود تا با اصالح قوانين مخل 
و مغاير با واقعيات بازار، شاهد رونق بازار كه پيشران و 
محرك توليد كشور است باشيم . با جرات مي توان به 
دولتمردان اين اطمينان را داد كه در صورت رفع موانع 
و مشكالت مالياتي و ارزش افزوده و اعتماد به بزرگان 
بازار، مي توان از ظرفيت بسيار باال و مغفول بنكداران 
مواد غذايي كشور در حوزه واردات و دپو و ذخيره سازي 
و توزيع مناسب با توجه به در اختيار داشتن انبارهاي 
بزرگ و ناوگان توزيع و تجربيات ارزش��مند و اشراف 
كامل به بازار، حداكثر استفاده را كرد و پيشنهاد مي شود 
مسووالن محترم جلسات متعدد و متوالي با بزرگان 
اين صنف برگزار كرده و از پتانسيل اين صنف حداكثر 

استفاده به عمل آيد .

ويژه

كنترل انتظارات تورمي
براي مبارزه با قاچاق ارز

قانون مبارزه با قاچاق ارز براي 
ايجاد مان��ع جهت داللي ارز، 
سوداگري، نوس��ان گيري و 
اقداماتي از اين دست بسيار 
ارزشمند و قابل تقدير است، 
اما مهم ترين عامل موفقيت 
در اين زمينه خاموش كردن 
آتش انتظارات تورمي است.

هدفي ك��ه قانون مب��ارزه با 
كاال و ارز ب��راي ايجاد مانع جهت داللي ارز، س��وداگري، 
نوس��ان گيري و ... دنبال مي كند، بسيار ارزشمند و قابل 
تقدير است. در واقع اصل هدف بسيار اهميت دارد، زيرا 
نبايد اجازه داد فعاليت هاي از اين دست كه مخرب اقتصاد 
كالن است و سود دهي آن تنها شامل حال عده اي خاص 
مي شود، شكل بگيرد. با اين حال بايد در نظر داشت كه 
تقريبا مشابه اين كار در فروردين سال ۹۷ تجربه شد. زماني 
كه آقاي جهانگيري در برابر دوربين هاي تلويزيوني اعالم 
كرد تمام صرافي ها بايد كركره هاي خود را پايين بياورند، 
خريد و فروش ارز وجود ندارد و دولت نيازهاي ارزي را به 
تامين در مي آورد، اتفاقات براساس انتظارات پيش نرفت.  
سال ۹۷ انتظار مي رفت كه مساله پول داغ برطرف شود، 
اما واكنش مردم به اين خبر گرايش به سمت بازارهايي 
كه ديرتر در اثر رجزخواني هاي آقاي ترامپ وارد حاشيه 
مي شود، بود زيرا در نتيجه اين تصميم دچار يك احساس 
ناامني شده بودند.  مردم در شرايط تورمي به طور طبيعي 
در جست وجوي راه حلي براي جلوگيري از افت ارزشي 
نقدينگي خود هستند و مسدود كردن مسير ارزي، منابع 
نقدينگي را وارد مسيرهاي ديگر خواهد كرد كه نتيجه آن 
التهاب بازار است. زماني كه در كشور تورم ۴۰ درصدي 
وجود دارد و افراد احساس مي كنند منابع نقدينگي آنها 
قدرت خريد را از دست خواهد داد، چنانچه مانعي براي 
حفظ و نگهداري ارز در خانه به وجود ايد به مانند آب، راه 
ديگري پيدا خواهند كرد.  اين دوره با س��ري قبل كمي 
تفاوت دارد و آن هم بحث قانون اس��ت كه در مقايسه با 
سال ۹۷ بسيار خوب و مناسب به نظر مي رسد زيرا قانونگذار 
درصدد برآمده تا اين مساله را در كشور نهادينه كند و همين 
امر مي تواند موضوع فوق را با گذشته متفاوت تر سازد، اما در 
بهترين شرايط هم داد و ستدهاي زيرزميني و سوداگري 
از فعاليت بازار ارز به سمت بازار ديگري كوچ خواهد كرد.

مهم ترين عامل موفقي��ت در اين زمينه خاموش كردن 
آتش انتظارات تورمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
مساله بعدي هم اين است كه اجازه داده شود افراد چنانچه 
منابعي در اختيار دارند، آن را در مس��يرهاي قابل رصد و 
مطمئن، وارد كنند.  در زمان آقاي احمدي نژاد از مردم 
درخواست شد تا ارز خود را به بانك ها بسپارند و اصل و 
فرع پول خود را با دالر دريافت كنند، اما پس از مراجعه 
ريال دريافت كردند و همين امر سبب شد تا در دوره هاي 
بعد مردم به اين نوع از خواست ها پاسخ مثبت ندهند زيرا 
اعتمادشان تخريب شده بود. بنابراين اجراي اين قانون به 
پيش زمينه هايي نياز دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 

عباس علوي راد
كارشناس

معوقات بانكي با اعتبارسنجي 
كنترل خواهد شد

اعطاي تس��هيالت براساس 
اعتبارسنجي ريسك كمتري 
را متوج��ه سيس��تم بانكي 
كش��ور مي كن��د و معوقات 
بانكي در آينده ب��ا اين روش 
به كنت��رل در مي آيد. بحث 
اعتبارسنجي مشتري توسط 
بانك ها و موسسات اعتباري به 
خصوص براي تسهيالت خرد 
در بانكداري بين المللي عملياتي شده و در دنيا مخصوصا 
كشورهاي توسعه يافته از اين روش براي سيستم بانكداري 
خود استفاده مي كنند. اهميت اعتبارسنجي در بانكداري 
بر كسي پوشيده نيس��ت و بانك ها و موسسات اعتباري 
نبايد درباره اين موضوع غفلت كنند. اعتبارسنجي توسط 
بانك ها براي اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي گيرد و 
نداشتن سابقه اعتباري مناسب به اين معناست كه فرد در 
پرداخت اقساط و قبوض خود به موقع اقدام نكرده باشد و 
تاخير داشته يا اينكه نسبت به آن متعهد نبوده است.  جمله 
باال به اين معناس��ت كه نامنظم بودن در پرداخت ها در 
ريسك اعتباري مشتري لحاظ خواهد شد و اعطاي اعتبار 
براساس روش مورد بحث به اين دسته ممنوع و محدود 
مي شود. برهمين اساس اعتبارسنجي به بسياري از افراد كه 
نيازمند تسهيالت در كشور هستند، كمك زيادي مي كند. 
اعتبارسنجي س��بب خواهد شد، تس��هيالت در كشور 
بازتوزيع شود و اعطاي آن براساس عدالت به تحقق برسد. از 
ديگر تاثيرات عملياتي شدن اعتبارسنجي كاهش معوقات 
بانكي خواهد بود زيرا تس��هيالت براس��اس اين روش به 
اشخاصي تعلق خواهد گرفت كه ريسك كمتري را متوجه 
سيستم بانكي كش��ور مي كنند. اين افراد در بازپرداخت 
منظم و معموال فاقد بدهي هستند كه در حقيقت معوقات 
بانكي در آينده با اين روش به كنترل در مي آيد.  اجراي كامل 
اعتبارسنجي نياز دارد تا سامانه هايي در اختيار بانك قرار 
گيرد تا افراد مسوول براي سنجش اعتبار متقاضي بتوانند 
از طريق آن به اطالعات درس��ت درباره خوش حساب يا 
بد حس��اب بودن آن در رابطه با قبوض و پرداخت اقساط 
اطالعات درست و دقيقي به دست آورند. برهمين اساس 
نياز است تا دسترسي به سامانه هايي مانند ثبت احوال، اداره 

ثبت شركت ها و امالك و مستغالت محقق شود.

حجت اهلل فرزاني
كارشناس پولي و بانكي

اخبار

۴۱۴ ميليون كارت بانكي
طبق اعالم بانك مركزي تا پايان فروردين ماه سال جاري، 
تعداد انواع كارت هاي بانكي در كش��ور به بيش از ۴۱۴ 
ميليون رسيده است. مانده كارت هاي بانكي صادر شده 
بانك ها تا پايان فروردين امسال حاكي از آن است كه در 
حال حاضر معادل ۴۱۴ ميلي��ون و 8۶ هزار و ۴۹2 عدد 
كارت بانكي در قالب كارت برداش��ت، اعتباري، هديه و 
كارت پول الكترونيك در كشور وجود دارد. بررسي آمار 
بانك مركزي نشان مي دهد كه بانك ملي با صدور انواع 
كارت بانكي در رده نخست صدور انواع كارت بانكي قرار 
دارد.  تا پايان فروردين س��ال جاري بالغ بر 2۶8 ميليون 
و 2۴۹ هزار و ۱2۷ عدد كارت بانكي از نوع برداش��ت در 
كشور وجود دارد كه بانك ملي ايران با تعداد ۴8 ميليون 
و ۱۷۴ هزار و ۶۷۹ كارت، بيشترين صدور كارت برداشت 
در ميان بانك ها و موسسات اعتباري كشور را داشته است. 
بانك هاي صادرات، ملت و سپه در رده هاي بعدي قرار دارند 
و بانك خاورميانه كمترين تعداد كارت برداشت را در شبكه 
بانكي صادر كرده است. همچنين، طبق آخرين اعالم بانك 
مركزي معادل هفت ميليون و 5۷8 هزار و ۶۳۴ عدد كارت 
بانكي از نوع اعتباري در شبكه بانكي وجود دارد كه بانك 
سامان با تعداد سه ميليون و 2۶۴ هزار و 52۷ عددكارت، 
بيشترين صدور كارت اعتباري در ميان بانك ها و موسسات 

مالي و اعتباري كشور را داشته است. 

اخبار

پيش بيني بيل گيتس
درباره ركود اقتصادي بعدي

بيل گيتس، بنيانگذار مايكروسافت گفت: تورم و نرخ هاي 
بهره باالتر در اقتصادهاي غربي، دير يا زود جهان را به ورطه 
ركود اقتصادي خواهد كش��اند. بيل گيتس در مصاحبه 
با فريد زكريا در شبكه س��ي ان ان درباره حمله روسيه به 
اوكراين و تاثير آن در افزايش قيمت هاي غذا و انرژي، گفت: 
اين اتفاق، بر دورنماي اقتصاد جهاني تاثير خواهد گذاشت. 
اين بحران بالفاصله پس از پاندمي روي داد كه باعث افزايش 
شديد سطح بدهي دولت ها شده بود و مشكالت زنجيره 
تامين وجود داش��ت. اين ميلياردر حوزه فناوري تصريح 
كرد: اين اتفاق، احتماال مشكالت تورمي را تسريع مي كند 
و به افزايش نرخهاي بهره منتهي مي شود كه به نوبه خود 
كندي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. بانك مركزي 
امريكا هفته گذش��ته نرخ بهره پايه خود را براي مبارزه با 
تورم به مي��زان ۰.5 درصد افزايش داد و انتظار مي رود در 
دو ديداري كه تابستان امسال برگزار مي كند، اقدام مشابه 
را تكرار كند. اگر چه فدرال رزرو ابراز اميدواري كرده كه از 
كشاندن اقتصاد به ركود اجتناب كند اما نگراني ها پيرامون 
ركود اقتصادي افزايش پي��دا كرده و در عملكرد ضعيف 
وال استريت منعكس شده است. در اين مصاحبه، گيتس 
همچنين درباره كتاب جديدش با عنوان »چگونه از پاندمي 
بعدي جلوگيري كنيم« صحبت كرد و گفت: امريكا براي 
بحران سالمتي جهاني بعدي بايد خود را بهتر آماده كند.

بنيانگذار مايكروسافت پيش تر درباره عدم آمادگي پيش 
از ظهور پاندمي كوويد ۱۹ و احتمال اينكه هنوز بدترين 
مقطع پاندمي اتفاق نيفتاده است، صحبت كرده بود. بر 
اساس گزارش بلومبرگ، مركز منابع كرونا ويروس جان 
هاپكينز اعالم كرده است از زمان آغاز پاندمي، امريكا بيش 
از 8۱ ميليون مورد ابتال به كوويد ۱۹ داشته و آمار قربانيان 
كرونا در اين كشور به مرز يك ميليون نفر نزديك شده است.

پذيرش وثيقه سهام براي 
دريافت وام با همكاري دو بانك

معاون شركت سپرده گذاري مركزي گفت: وثيقه قرار 
دادن دارايي سهام افراد براي دريافت وام با همكاري دو 
بانك ملي و قرض الحسنه مهر ايران عملياتي مي شود. به 
گزارش ايِبنا؛ حسنلو در اين باره گفت: در تالش هستيم 
زير ساخت وثيقه قرار گرفتن همه نمادها يا همه سهام 
سهامداران را آماده كنيم و به صورت الكترونيكي در اختيار 
بانك ها قرار دهيم تا آنها بتوانند به پشتوانه وثيقه سهام 
به سهامداران تسهيالت ارايه دهند. وي افزود: بانك ملي 
و بانك قرض الحس��نه مهر ايران در اين زمينه پيشتاز 
هستند و به زودي با فراهم شدن بسترهاي قانوني، اين 
دو بانك ارايه تس��هيالت را آغاز خواهند كرد. حسنلو 
اضافه كرد: آن چيزي كه براي شركت سپرده گذاري مهم 
است احراز هويت سهامداران است كه به صورت كاماًل 
الكترونيكي انجام خواهد شد و نيازي به مراجعه حضوري 
نخواهد بود. معاون شركت سپرده گذاري مركزي گفت: 
همه كساني كه مي خواهند از اين تسهيالت استفاده كنند 
حتماً بايد در سامانه سجام ثبت نام كرده باشند. وي افزود: 
در جريان اجراي اين طرح مشتري مي تواند آن سهامي 
كه مي خواهد وثيقه شود و تعدادشان را از طريق سامانه 
انتخاب كند و ما اين درخواست را به بانك ارسال مي كنيم 

تا بقيه مراحل وثيقه سهام انجام شود.

واريز يارانه نقدي تا زمان ايجاد 
زيرساخت كاالبرگ الكترونيكي

وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد تا زماني كه زيرساخت هاي 
الزم براي اختصاص كاالبرگ كاالهاي اساسي فراهم نشود، 
يارانه اين اقالم به صورت نقدي واريز خواهد شد. به گزارش 
ايِبنا ، سيدجواد ساداتي نژاد درباره زمان توزيع كاالبرگ 
براي اقدام اساسي اظهار داشت: طبق قانون بايد به سمت 
كاالبرگ برويم، اما چون در حال حاضر زيرس��اخت هاي 
الزم براي اين كار فراهم نيس��ت،  فع��ال يارانه ها با واريز 
نقدي پرداخت مي ش��ود. فراهم كردن زيرساخت هاي 
توزيع كاال برگ الكترونيك زمانبر است و هر زمان كه اين 
زيرساخت ها آماده شود، طبق قانون پيش خواهيم رفت. 
ساداتي نژاد همچنين درباره لزوم هدفمند كردن يارانه ها 
گفت: عواملي مانند دستمزدها، تورم، افزايش بهاي انرژي 
و خشكسالي كه كمبود جهاني مواد غذايي را در پي داشته، 
باعث افزايش قيمت ها شده و اخيرا نيز بحران اوكراين به 
آن دامن زده است. وي با بيان اينكه مردمي سازي و توزيع 
عادالنه يارانه ها موضوع مهم مورد نظر مجلس و دولت است 
و بايد اجرا شود، به برخي از آسيب هاي ارز ترجيحي اشاره 
كرد و افزود: حذف اين نوع اختصاص ارز يك اصالح بزرگ 
اقتصادي است كه دولت ها بايد آن را انجام مي دانند و دولت 
سيزدهم اين كار را اصالحي به سود مردم مي داند. مردم 
عزيزمان اطمينان داش��ته باشند كه دولت قبل از حذف 
اين ارز، مبلغ جبراني را واريز خواهد كرد. ساداتي نژاد با 
بيان اينكه مردم دغدغه اي از اين لحاظ نداشته باشند،  
تصريح كرد: دو ماه قبل از اجراي اين طرح، واريز نقدي 

يارانه آغاز مي شود تا قدرت خريد مردم باال برود. 



ش��روع س��ال 1401 به نفع بورس بود و بازار س��رمايه 
توانس��ت جهش خوبي را پش��ت س��ر بگ��ذارد. اغلب 
پرتفوي هاي بورسي توانستند حتي در حد يك درصد نيز 
زيان هاي اخير خود را جبران كنند و حتي نوسان گيران 
نيز ادعا مي كنند كه در اين مدت توانستند سود بيش از 
50 درصدي داشته باشند. بررسي آمارها نشان مي دهد 
كه بورس تا پايان سال مي تواند س��ود 50 درصدي به 
سرمايه گذاران خود بدهد و اين يعني رونق بيشتر بورس.

تورم، كسري بودجه، نرخ دالر، سياست هاي دولت و امثال 
اين موارد تاثير بسزايي بر روي روند معامالت دارد. در اصل 
اگر ميزان تورم افزايش پيدا كند وضعيت اقتصادي كشور 
وخيم تر مي شود اما بورس در زمان تورم مي تواند سودده 
باشد؛ البته اين سود نيست و جبران تورم است. به طور كلي 
هيچ بازاري نمي تواند در زمان تورم سودده باشد و تنها بازارها 

مي توانند در قبال تورم جبران زيان كنند.
از سوي ديگر دولت دوازدهم كسري بودجه خود را از 
بورس برداش��ت كرد. اين موضوع عامل زيان بيش از 
پيش سهامداران و سقوط بورس شد. حال اگر دولت 
سيزدهم نتواند كسري بودجه باقي مانده خود را جبران 
كند مجبور به فروش اوراق و برداش��ت پول از بورس 
مي ش��ود. بايد ديد كه دولت سيزدهم كسري بودجه 

خود را چگونه جبران مي كند؟
نرخ دالر يكي از مهم ترين مولفه هاي تاثيرگذار روي بورس 
اس��ت، البته اين نرخ وابس��ته به مذاكرات وين است. اگر 
مذاكرات به نتيجه برسد و توافق انجام شود نرخ دالر روند 
نزولي به خود مي گيرد و در نهايت به كانال 25 هزار توماني 
مي رسد. كارشناسان اقتصادي عقيده دارند كه با توجه به 
واقعيت هاي اقتصادي كشور نرخ دالر در بازارهاي مالي به 
كمتر از 25 هزار تومان نمي رسد و اين نرخ كف قيمتي دالر 
در صورت توافق اس��ت. اما اگر توافقي انجام نشود ممكن 
است نرخ دالر به بيش از 35 هزار تومان برسد و اين يعني 
فشار اقتصادي افزايش پيدا مي كند.با گذشت حدودا دو ماه 
وضعيت سياست هاي دولت مشخص نيست. معلوم نيست 
كه نرخ بهره و سود بانكي افزايش مي يابد يانه؟ يا اينكه چه 
تصميمي براي بازارهاي مالي ديگر گرفته مي ش��ود. اين 
مولفه تنها به تصميمات دولت وابسته است و ممكن است به 
نفع يا زيان بورس باشد. دولت همچنان تصميمات يك شبه 
دارد، اين تصميمات تاثير منفي رو بورس و كليت شركت ها 
دارد. ب��راي مثال اعمال ماليات روي صادرات ش��ركت ها 
توانست بورس را منفي و سرخ پوش كند. از سال 99 تاكنون 
دولت ها به تصميمات يك ش��به وضعيت بورس را برهم 
زده اند. كارشناسان مي گويند كه يكي از مهم ترين عوامل 
سقوط و نزول بورس همين تصميات يك شبه دولت است.

    روند جديد بورس
رضا جعفري، كارشناس بازار سهام در مطلبي نوشت: بازار 
سرمايه روزهاي متعادلي را پشت س��ر مي گذارد. اين در 
حالي است كه فعاالن بورسي سال گذشته روزهاي منفي 
بسياري را به خود ديدند، به طوري كه در اكثر هفته هاي 
معامالتي، تابلوهاي دادوستدها قرمزپوش بودند. در اين          
ميان بازار سرمايه نشان داد نسبت به ساير بازارها بيشترين 
تاثيرپذيري را از تحوالت سياسي و اقتصادي پذيراست، اما 
از اس��فند 1400 اين بازار در مسير متفاوتي گام برداشت 
به گونه اي كه ش��اخص كل بازار از محدوده نااميدكننده 
يك ميليون و 200هزار واحدي ابتداي اسفند در اولين ماه 
بهار وارد ابركانال يك و نيم ميليون واحدي شد. عددي كه 
بورس         بازان آخرين بار در شهريور 1400 آن را از دست داده 
بودند، اما اكنون اين سوال مطرح است؛ حاال كه بازار توانسته 

مجددا خود را با رقم مقاومت         هاي بي شمار رواني احيا كند، 
تا چه زماني مي تواند به اين روند ادامه دهد؟ اولين گام         هاي 
سياست گذار در جهت حذف سدهاي معامالتي به درستي 
نشان داد كه اين بازار در مقابل اتفاقات مثبت خيز متفاوتي 
برمي         دارد. ح��دود 10 روز قبل خب��ري مبني بر افزايش 
يك درصدي دامنه نوس��ان بر بازار اول بورس و فرابورس و 
اعمال دامنه نوسان مثبت و منفي ۶ اعالم شد. در ابتداي 
امر اهالي بازار جنبه احتياط را در نظر گرفتند و بازار كمي با 

تامل بيشتر پيش رفت.
در ادامه اما وقتي به اعمال دامنه نوسان رسيديم همانطور 
كه محتمل بود افزايش دامنه، آن دس��ته از سهامداراني 
كه ديد كوتاه         مدت به سرمايه         گذاري بورسي دارند را وارد 
تاالرهاي شيش��ه         اي كرد، در واقع اين مهم كه بسيار دير 
اتفاق افتاد، براي كوتاه         مدتي         ها و فعاالن روزانه بازار جذاب         تر 
به نظر مي رسيد،  از اين رو اين گروه از سرمايه         گذاران بازار 
را ترغيب به نوس��ان         گيري و معامالت كوت��اه روزانه كرد؛ 
به طوري كه با صف ش��دن نمادهاي ۶ درصدي جذابيت 
خريد و فروش از صفوف فروش و خريد بيشتر شد، اما در 
هفته جاري اين روند چگونه دنبال خواهد شد؟ در پاسخ به 
اين پرسش بايد گفت به نظر مي رسد برخي ديگر از فعاالن 
ميان         مدت و بلندمدت بازار سرمايه نظر مثبتي نسبت به 
افزايش دامنه نوسان در هفته هاي پيش         رو خواهند داشت. 
گمانه         زني         ها نشان مي دهد اين رويه به فني         تر و پوياتر شدن 
بازار مي انجامد و از ايجاد هيجان         هاي صف خريد و فروش 
جلو گيري خواهد كرد. در  ماه هاي قبل كه بازار روند نزولي 
به خود گرفته بود، عوامل اثرگذار منفي منجر به هيجانات 
خارج از كنترلي مي شد كه صف         هاي طوالني فروش را رقم 
مي         زد، اتفاقي منفي كه سرمايه هاي بسياري را از گردونه 
معامالت بورسي خارج كرد. بر همين اساس به نظر مي رسد 
در هفته جاري فعاالن بازار همچنان كه در خط احتياط گام 
برمي         دارند با تكيه بر تحوالت سياسي و اقتصادي اثرگذار بر 
بازار نيم         نگاه جدي         تري به معامالت داشته باشند. مجتبي 
معتمدنيا، كارشناس بازار سرمايه در مطلبي براي دنياي 

اقتصاد نوشت: بازار سهام در هفته پيش         رو به دليل پايان 
 ماه رمضان و عيد فطر با تعطيالت دو روزه مواجه اس��ت، 
بنابراين اين هفته بازار تنها سه روز معامالتي خواهد داشت. 
طبق سنت هم سهامداران ترجيح مي دهند قبل از روزهاي 
تعطيل بخشي از نقدينگي خود را از بازار خارج كنند و به 
همين دليل معموال در روز معامالتي آخر هفته بازار يا رشد 
كمتري دارد و حتي منفي مي شود. براي اين هفته نيز به نظر 
نمي رسد بازار از اين قاعده مستثني باشد، اما اگر بخواهيم 
براي اين هفته گروه هاي مختلف را بررسي كنيم بايد گفت 
به نظر مي رسد همچنان به دليل حجم نقدينگي كه به گروه 
خودرويي وارد شده، خودرو ليدر اصلي بازار باشد و با اخباري 
كه در اين حوزه وجود دارد مي توان پيش بيني كرد كه اين 
گروه همچنان مي تواند ليدري بازار را برعهده بگيرد، اما بايد 
اين نكته را نيز يادآور شد كه به دليل روند رو به رشدي كه 
اكثريت گروه ها داشتند امكان اصالح موقت هم در آنها ديده 
مي شود. همچنين با افزايش قيمت آرد، گروه صنايع غذايي 
وابسته به آرد يعني شركت هايي كه توليدكننده شيريني 
و شكالت هستند و همچنين شركت هايي كه ماكاروني 
توليد مي كنند، به دلي��ل افزايش نرخي كه مي گيرند در 
بازار روز سه         شنبه و چهارشنبه روند مثبتي داشتند و به نظر 
مي رسد اين روند رو به رشد براي اوايل اين هفته هم ادامه         دار 

خواهد بود.
گروه پااليش��ي         ها هم جزو گروه هايي بوده كه مس��تعد 
رشد هس��تند و مي توانند روندي مثبت در كليت بازار 
داشته باشند. در گروه فوالدي         ها با توجه به اينكه برخي از 
مواردي كه براي عوارض صادرات آنها درنظر گرفته شده 
بود، لغو ش��ده، آنان نيز مي توانند روند مثبتي را داشته 
باشند. اما همانطور كه در ابتدا نيز تاكيد شد يكي از مسائلي 
كه مي تواند تمامي اين موارد را تحت         الش��عاع قرار دهد 
تعطيالت بين هفته است. اصرار سهامداران مبني بر اينكه 
در روزهاي تعطيلي بازار سهامدار نباشند و نقدينگي آنان 
در بازار نباشد، باعث اين اتفاق مي شود، بنابراين اگر رويه         اي 
كه در يك سال  و نيم اخير بر بازار حكمفرما بوده همچنان 

وجود داشته باشد، يعني فروش در روزهاي چهارشنبه و 
روزهاي قبل تعطيالت بخواهد ادامه         دار باشد، براي روز 
يكشنبه فشار فروشي را روي كليت بازار خواهيم داشت. 
در مجموع نيز چون اين هفته تعطيلي زياد اس��ت بازار 
نمي تواند يك روند متعادل رو به رشد داشته باشد، بنابراين 
بايد گذاشت بازار اين هفته را پشت سر بگذارد و يك سري 
اخبار هم درباره احياي برجام بيرون بيايد تا بر اساس آن 
دقيق         تر بازار را تحليل كرد. در كل كليت بازار در سه روز 
كاري اين هفته متعادل خواهد بود و پيش بيني مي شود 

فشار فروشي در روزهاي قبل از تعطيالت داشته باشيم.

    تورم بورس به كجا رسيد؟
مهدي حاجي وند در بررسي ش��رايط اين روزهاي بازار 
س��رمايه گفت: روند متعادل و مثبت شاخص بورس و 
كليت اين بازار در حالي از ابتداي امسال تاكنون ادامه دار 
بوده، كه عاله بر صعود شاخص بورس به نيمه ارتفاع 1.5 
ميليون واحد، دادوستدهاي اين بازار از حجم و ارزش قابل 
قبولي برخوردار اس��ت. بررسي شاخص هاي اين بازار از 
ابتداي امسال حكايت از اين دارد كه رشد شاخص هموزن 
بيش از شاخص كل بوده كه اين موضوع بيانگر اين مطلب 
است كه عالوه بر ش��اخص كل و شاخص سازها، كليت 
بازار سرمايه نيز از روند متعادل و رو به رشدي برخوردار 
بوده است. وي با اش��اره به اينكه روند، متعادل، خوب و 
مثبت ش��اخص بورس و كليت بازار سرمايه به نوعي در 
حال پيشخور كردن تورم سال 1401 است، اضافه كرد: 
به طور معمول در بورس سهامداران خبرها را مي خرند 
و خبر و اتفاقات آينده را پيش��خور مي كنند؛ و به همين 
دليل هم از ابتداي امسال به دليل شرايط تورمي اقتصاد 
شاهد اين هستيم كه شاخص بورس و كليت بازار سرمايه 
روند متعادل و مثبتي برخوردار شده اند. روزي برسد كه 
به دليل افزايش بهره وري و كارايي در بنگاه هاي توليدي 
و همچنين رش��د و رونق اقتصاد كش��ور شاهد افزايش 
شاخص بورس و روند صعودي كليت بازار سرمايه باشيم.
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بورس دو ميليوني مي شود؟
اقتصادآنالين| پيش بيني كارشناسان حاكي از آن 
است كه شاخص كل در بلندمدت تحت تاثير نرخ دالر 
در بازار آزاد اس��ت و مادامي كه دالر به س��قف 31هزار 
تومان الي 32هزار تومان دس��ت نيابد، عبور ش��اخص 
كل از سطح دو ميليون واحد بعيد است. اما اگر اتفاقات 
بنيادي ديگري از جمله كاهش نرخ بهره بانكي و ورود 
پول بزرگ به بازار رخ دهد، امكان عبور شاخص از سطح 
مذكور وجود دارد.علي پوررمضان، كارشناس و فعال بازار 
سرمايه روند شاخص كل و شاخص هم وزن را بررسي 
كرد و گفت: از نظر تكنيكالي به نظر مي رس��د شاخص 
كل در محدوده يك ميليون و ۶00هزار واحد تا س��طح 
يك ميليون و ۶50هزار واح��د مقاومت دارد.وي افزود: 
شاخص هم وزن نيز در سطح 430هزار واحد مقاومت 
مهمي دارد كه عملكرد آن در اين محدوده براي بازار و 
فعاالن اهميت بسياري دارد. از طرفي انتظار مي روددر اين 
محدوده عرضه ها در بازار افزايش يابد.اين كارشناس بازار 
سرمايه گفت: در ميان صنايع نيز زراعتي ها در كوتاه مدت 
و همچنين در ميان مدت مي توانند در مقايسه با ساير 
صنايع در سودآوري پيشرو باشند. انتظار مي رود با توجه 
به حذف ارز ترجيحي و افزايش نرخ هاي جهاني، غذايي ها 
و قندي ها نيز در ادامه مسير سودآوري مطلوبي داشته 
باشند.وي ضمن بررسي عملكرد صنايع چشم انداز خود 
از ش��اخص كل و شاخص هم وزن را بيان كرد: شاخص 
كل در بلندمدت تحت تاثير نرخ دالر در بازار آزاد است 
و بر اين اس��اس مي توان گفت تنها نرخ دالر در بازار آزاد 
مي تواند موجبات رشد كليت بازار سرمايه را فراهم آورد 
و مادامي كه دالر به س��قف 31هزار تومان الي 32هزار 
تومان دست نيابد، عبور شاخص كل از سطح دو ميليون 
واحد بعيد است.وي افزود: اما اگر اتفاقات بنيادي ديگري 
از جمله كاهش نرخ بهره بانكي و ورود پول بزرگ به بازار 
رخ دهد، امكان عبور شاخص از سطح مذكور وجود دارد.

اين كارشناس تصريح كرد: در حال حاضر بازار سرمايه با 
ريس��ك هايي از جمله حصول يا عدم حصول توافق در 
مذاكرات برج��ام و افزايش نرخ بهره امريكا و تبعات آن 
دست و پنجه نرم مي كند. افزايش نرخ بهره امريكا تاثير 
مستقيمي بر قيمت جهاني كاموديتي ها دارد.وي افزود: 
اين عامل در كنار بحران اوكراين و روسيه مي تواند مانع 
رشد بيشتر نرخ جهاني كاموديتي ها شود و با توجه به 
اينكه اغلب صنايع بازار سرمايه ما نيز كاموديتي محور 
اس��ت، از اين اتفاق بي تاثير نخواهند بود.پور رمضان در 
پايان خاطرنشان كرد: به طور كلي روند معامالت بورس 
در روزهاي اخير نشان مي دهد كه ديگري هيجاني در 
خريد و فروش سهامداران وجود ندارد و سهامداران با دقت 
و تعقل بيشتري به معامله مي پردازند. همچنين به نظر 
مي رسد اگر اصالحي هم پيشروي بازار باشد، اين اصالح 

به دور از هيجان و فشار فروش خواهد بود.

بازدهي صندوق هاي 
سرمايه گذاري چقدر شد؟

س�نا| صندوق ه��اي س��رمايه گذاري از جمل��ه 
سرمايه گذاري هاي امن و غيرمستقيم در بازار سرمايه 
برشمرده مي شوند كه با توجه به انواع مختلفي كه دارند 
مي توانند پاسخگوي طيف مختلفي از سرمايه گذاران 
با روحيه ريس��ك پذيري پايين تا باال باش��ند. بررسي 
عملكرد صندوق هاي س��رمايه گذاري در بلندمدت، 
ميان مدت و كوتاه مدت مي تواند به سرمايه گذاران در 
انتخ��اب صندوق برتر كمك ش��اياني كند تا صندوق 
مناسب براي سرمايه گذاري را با توجه به بودجه، اهداف 
سرمايه گذاري، شخصيت مالي و سطح ريسك پذيري 
خود انتخ��اب كنند. در گ��زارش پي��ش رو، بازدهي 
صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام در بازده هاي يك 
ساله، شش ماهه، سه ماهه، يك ماهه و يك هفته بررسي 
شده اند.صندوق  سهامي، نوعي صندوق سرمايه گذاري 
اس��ت كه عمده س��بد دارايي آن را سهام شركت هاي 
بورسي تش��كيل مي دهد. به بيان ديگر، صندوق هاي 
سهام به صندوق هايي اطالق مي شوند كه حداقل ۷0 
درصد تركيب دارايي هاي خود را در سهام شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس ي��ا ب��ازار اول و دوم فرابورس 
س��رمايه گذاري مي كنند.اين مدل س��رمايه گذاري 
مناسب افرادي اس��ت كه داراي قدرت ريسك پذيري 
باالت��ري بوده، ديد بلندمدت به س��رمايه گذاري خود 
داش��ته و درعين حال تخصص يا فرص��ت كافي براي 
س��رمايه گذاري در بورس را ندارند.در دوره يك س��اله 
گذشته، صندوق »پااليشي يكم« با بازدهي 103.3۸ 
درصد در صدر صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام قرار 
گرفته است. صندوق هاي »مشترك پيشتاز« با بازدهي 
54.4۶ درصد و »مش��ترك نيكوكاري نداي اميد« با 
بازدهي 53.49 درصد رتبه هاي دوم و سوم اين گروه را به 
خود اختصاص داده اند.در دوره ۶ ماهه گذشته، صندوق 
»پااليشي يكم« با بازدهي 43.95 درصد و با مديريت 
ش��ركت تامين س��رمايه نوين در صدر صندوق هاي 
سرمايه گذاري در سهام قرار گرفته است. صندوق هاي 
»س��هام ويس��تا« با بازدهي 2۸.۶1 درصد و »آسمان 
آرماني س��هام« با بازدهي 1۸.۸۶ درصد و با مديريت 
شركت سبدگردان ويستا و شركت سبدگردان آسمان 
رتبه هاي دوم و س��وم اين گ��روه را به خود اختصاص 
داده انددر دوره 3 ماهه گذشته، صندوق »پااليشي يكم« 
با بازدهي 49.59 درصد و با مديريت ش��ركت تامين 
سرمايه نوين در صدر صندوق هاي سرمايه گذاري در 
سهام قرار گرفته است. صندوق هاي »سهامي اهرمي 
كاريزما« با بازدهي 3۸.۸2 درصد و »امين تدبيرگران 
ف��ردا« با بازدهي 32.9۸ درصد و با مديريت ش��ركت 
سبدگردان كاريزما و شركت سبدگردان تدبير رتبه هاي 
دوم و س��وم اين گروه را به خود اختص��اص داده اند.در 
دوره يك ماهه گذشته، صندوق »پااليشي يكم« با 
بازدهي 23.0۶ درصد و با مديريت ش��ركت تامين 
سرمايه نوين در صدر صندوق هاي سرمايه گذاري در 
سهام قرار گرفته است. صندوق هاي »امين تدبيرگران 
فردا« با بازدهي 1۸.19 درصد و »س��هامي اهرمي 
كاريزما« با بازدهي 15.03 درصد و با مديريت شركت 
سبدگردان تدبير و شركت سبدگردان كاريزما رتبه 

دوم و سوم اين گروه را به خود اختصاص داده اند.

چگونه سهام را وثيقه بگذاريم؟
چند ماه پيش اعالم ش��د كه قرار است سهام بورسي و 
فرابورس��ي وثيقه براي دريافت تسهيالت خرد شوند. 
اين وثيقه فرصتي جديد براي دريافت وام بانكي ايجاد 
مي كند و افراد بيش��تري مي توانند بدون دردس��ر وام 
بگيرند. در اولين روزهاي ارديبهشت ماه مجيد عشقي، 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرد؛ در نظر 
گرفتن سهام به عنوان وثيقه به صورت الكترونيكي در 
حال راه اندازي است. با يك درخواست از سوي سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور و با توجه به مدارك و اسناد 
و مجوزهاي قانوني انجام مي ش��ود.محمد حس��نلو، 
معاون فناوري و توسعه نوآوري شركت سپرده گذاري 
مرك��زي نيز چند روز پيش گفت: اگر س��هامداري در 
سجام ثبت كرده باش��د، مي تواند سهم خود را وثيقه و 
از بانك تسهيالت اخذ كند. در اين زمينه بايد اپليكشن 
و س��امانه اي بانكي ايجاد ش��ود كه برخي از بانك ها به 
اين سامانه متصل ش��ده اند. اميد مي رود تا پايان فصل 
بهار تمام شبكه بانكي به اين سامانه متصل شوند.اين 
مسوول اظهار كرد: زيرساخت اين كار از سوي شركت 
س��پرده  گذاري مركزي آماده ش��ده و سمت ديگر كار 
يعني بانك ها بايد اين زيرس��اخت و س��رويس را ارايه 
دهند. فكر مي كنم تا پايان فصل بهار اين اتفاق رخ دهد.

محمود حسنلو، معاون فناوري و توسعه نوآوري شركت 
سپرده گذاري مركزي گفت: نحوه وثيقه گذاري سهام 
به اين شكل است كه شركت سپرده گذاري اطالعات 
را به بانك ها ارايه مي دهد و س��هامدار بايد با مراجعه به 
اپليكيش��ن بانك اقدامات مربوط به وثيقه سهام و نيز 
 OTP دريافت وام انجام دهد.حسنلو تاكيد كرد: با پيامك
)يك بار مصرف( سجام سهامدار احراز هويت شده و اگر 
OTP درس��ت وارد شد، سهام قابل وثيقه سهامدار در 
اپليكيشن بانك نمايش داده خواهد شد. بعد از اين مرحله 
سهامدار مي تواند سهام  مدنظر خود را براي وثيقه انتخاب 
و تعداد سهامي كه قصد وثيقه گذاري دارد را وارد كند.وي 
با تاكيد بر اينكه اين درخواست مانند سيستم پرداخت 
شاپرك، س��هامدار را به سمت س��امانه هاي شركت 
سپرده گذاري هدايت خواهد شد، گفت: در اين بخش 
 OTP درخواست  بانك به كاربر نمايش داده مي شود و با
سجام احراز اختيار انجام مي شود تا هويت سهامدار و 
نيز ميزان سهامي كه قرار است به عنوان وثيقه گذاشته 
شود را تاييد كند. كارمزد وثيقه را سهامدار بايد پرداخت 
كند و اگر اين كار موفق آميز باش��د، درخواست وثيقه 
ثبت مي شود.معاون فناوري و توسعه نوآوري شركت 
سپرده گذاري مركزي بيان كرد: در انتهاي روز معامالتي 
و بعد از اعمال معامالت، درخواست سهامداران در سامانه 
پس از معامالت اعمال مي شود و روز كاري بعد نتيجه اين 
درخواست در اختيار بانك ها قرار مي گيرد. سهامدار بايد 
نسبت به اين موضوع مطلع باشد، سهامي كه به عنوان 
وثيقه براي دريافت تسهيالت بانكي تعيين مي شود، در 
شركت سپرده گذاري به حالت فريز درآمده و سهامدار 
تا پايان تسويه تسهيالت خود نمي تواند آن را بفروش 
برساند.حسنلو با بيان اينكه ممكن است بانك درصدي از 
سهام را نزد خود نگه مي دارد، گفت: به طور معمول بانك 
بايد درصدي از ارزش س��هام وثيقه گذاشته شده را وام 
پرداخت كند. از نظر ما محدوديتي در سقف ميزان وثيقه 
وجود ندارد اما ممكن است بانك ها خود براي اين وثيقه 
و وام در نظر گرفته شده براي آن سقفي را درنظر بگيرند.

 اتفاقات بورس در سال ۹۹
 براي ايجاد اخالل در اقتصاد بود

رادار اقتص�اد| عبدالمجيد ش��يخي كارش��ناس 
اقتص��ادي با در خصوص محاكم��ه مديران متخلف 
بورسي و اينكه آنچه در س��ال 99 در بورس گذشت 
تخلف محرز شده است يا غير عمدي، گفت: بنده بر 
اين باورم اتفاقات بورس در سال 99 توطئه اي ازپيش 
طراحي شده براي ايجاد اخالل در اقتصاد بود كه دولت 
آقاي روحاني براي اهداف سياسي مثل مجبور كردن 
مردم و رهبرمعظم انقالب براي پذيرش خواسته هاي 
يك طرفه امريكا دربرجام مرتكب ش��د. وي در اين 
باره اف��زود: بي ترديد مي توان گف��ت دولت براي به 
كرسي نش��اندن حرف خود توطئه اي به نام فروش 
س��هام بنجل خود و تبليغات فراوان حول اين محور 
را كليد زد تا بي اس��اس مردم را به سرمايه گذاري در 
بورس دعوت كند. دعوتي كه با اطمينان هاي كاذبي 
شروع شد كه رييس جمهور وقت به مردم داد. در اين 
موض��وع ترديدي وجود ندارد كه ق��وه قضاييه براي 
عبرت آموزي به بس��ياري از مديران كه ممكن است 
دچار چنين خطاهاي بزرگي شوند متخلفين را تفهيم 
اتهام و به اندازه جرم خود محكوم كند.اين كارشناس 
اقتصادي در ادامه خاطرنشان كرد: نكته اصلي تر اين 
اس��ت هر چند محاكمه و دادگاهي مديران متخلف 
واجب است اما در كنار اين موضوع بايد با معلول ها هم 
مبارزه كنيم. ش��يخي درخصوص كاركردهاي بازار 
اوليه و ثانويه گفت: با توجه به اينكه بورس مش��تمل 
بر دو بخش بازار اوليه و ثانويه است. بخش بازار اوليه 
در اقتصاد اس��المي مورد قبول و پذيرفته شده است 
و بازار ثانويه بايد اصالح ش��ود تا آنچه در دولت آقاي 
روحاني رخ داد مجددا تكرار نش��ود چرا كه رخ دادن 
وقايع سال 99 باز هم محتمل الوقوع است و مديران 
فعلي نيز در خطر وقوع چنين موضوعي هستند. اين 
احتمال وجود دارد ولو اينكه مديران پاكدس��ت نيز 
قصدي براي اخالل در اقتصاد نداشته باشند، بنابراين 
چون اين اتفاق ممكن اس��ت ناخ��ودآگاه رخ بدهد 
كما اينكه هنوز بعد از گذش��ت روي كار آمدن دولت 
جديد هش��ت ماه مي گذرد مي بينيم اتفاق آنچناني 
در بورس رخ ن��داده وهمچنان بس��ياري از نرخ ها با 
بورس بازي دچار نوس��ان مي ش��وند كه عمدتا افراد 
خاصي از بورس منتفع مي شوند، پس احتمال وقوع 
چنين وقايعي بايد داده ش��ود، چرا كه همچنان نيز 
 شاهد سودهاي كالني هستيم كه نصيب بورس بازان 
حرفه اي مي شود، آنگونه كه رييس قوه قضاييه گفتند 
اين افراد سوار بر اطالعات هستند و از رانت اطالعاتي 
استفاده مي كنند بنابراين بورس به صورت بالقوه در 

معرض چنين خطراتي وجود دارد .

»تعادل«بررسيميكند

تالش بورس براي پرمخاطب شدن

پاداش ۹۱ ميليون توماني سازمان بورس به دو سوت زن 
س��عيد ابراهيمي، سرپرس��ت اداره ديده بان سالمت 
بازار سرمايه سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 
تاكن��ون با مصوبه هيات مديره س��ازمان بورس به دو 
گزارش��گر كه ناهنجاري و تخلف دو ناش��ر )شركت( 
بورسي را گزارش كرده بودند، مبالغ ۶1 و 30 ميليون 

تومان پاداش تعلق گرفت.
 گفت: اداره ديده بان سالمت بازارسرمايه از اواخر سال 
139۸ ش��روع به كار كرده است و در 4 حوزه ناشران، 
ب��ازار، نهادهاي مالي و فضاي مج��ازي، گزارش هاي 
ناهنجاري را از طريق س��امانه ديده بان بازارسرمايه 

جمع آوري و بررسي مي كند.
س��عيد ابراهيمي اف��زود: دريافت گ��زارش مردمي 
اين اطمين��ان را به فعاالن بازارس��رمايه مي دهد كه 
اراي��ه گزارش هاي اين حوزه به س��ازمان، پيگيري  و 
بررس��ي هاي جديتري را به دنبال داش��ته و نظارت 
همه گيرتري را در حوزه بازارسرمايه و خارج از سازمان 
بورس به دنبال خواهد داشت. در همين راستا، سازمان 
بورس و اوراق بهادار نيز طي اقدامي به عنوان نخستين 
سازمان به گزارشگران جرايم و تخلفات بازارسرمايه 

پاداش مي دهد.
وي اظهار كرد: گزارش ناهنجاري در حوزه بازارسرمايه 
به بررسي اقداماتي مانند دستكاري قيمت، استفاده از 
اطالعات نهاني و معامالت متك��ي بر اين اطالعات و 
اغواي اش��خاص مي پردازد؛ اين گزارش ها همچنين 
در حوزه ناشران، مش��كالتي كه در ارايه صورت هاي 
مالي توسط ناشر وجود داشته و عدم تهيه صورت هاي 
مالي مطابق قوانين و مقررات و استانداردهاي مربوطه 

را بررسي مي كند.

    حوزه هاي گزارش گري ناهنجاري 
كدامند؟

او ادامه داد: گ��زارش ناهنجاري ها در حوزه نهادهاي 
مالي نيز مي تواند به اقداماتي كه اين نهادها برخالف 
مجوزها و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار 

انجام داده باش��د، بپردازد. در ح��وزه فضاي مجازي 
نيز تخلفاتي ك��ه در گروه ها و كانال ه��اي موجود در 
فضاي مجازي از پيش��نهادهاي خريد و فروش اوراق 
بهادار و اظهارنظر راجع به روند قيمتي و ارزش اوراق 
بهادار گرفته تا انجام هر اقدامي بدون داش��تن مجوز 
رسمي از س��ازمان بورس مي تواند شامل گزارشگري 
ناهنجاري ها شود. سرپرس��ت اداره ديده بان سالمت 
بازار س��رمايه س��ازمان بورس و اوراق به��ادار تاكيد 
كرد: فعاالن بازارس��رمايه مي توانند از طريق سامانه 
dideban.seo.ir گزارش ه��اي ناهنجاري خود را 
براي اين اداره ارسال كنند. ابراهيمي بيان كرد: از ابتداي 
شكل گيري اداره ديده بان سالمت بازارسرمايه تاكنون 
گزارش هاي زيادي دريافت ش��ده ك��ه تك تك آنها 
توسط كارشناسان اين اداره مورد بررسي و كارشناسي 
دقيق قرار گرفته و اقدامات نظارتي الزم در خصوص 
آنها انجام خواهد شد. او اظهار كرد: اگر اين گزارش ها 
مطابق دس��تورالعمل ها و مقررات مربوطه، ش��رايط 
الزم را داشته باشد، اقدامات نظارتي از قبيل تذكرات، 
اقدامات اصالح��ي، ارايه گزارش ه��ا و اطالعيه هاي 
شفاف سازي مربوط به آنها انجام مي شود و در صورتي 
كه گزارش هاي ناهنجاري جنبه متخلفانه و مجرمانه 
داش��ته باش��ند، گزارش هاي تخلف در اين خصوص 
توسط كارشناسان اداره ديده بان سالمت بازارسرمايه 
تهيه شده و به مرجع رسيدگي به تخلفات به منظور 

رسيدگي هاي حقوقي ارسال مي شود.

    سازمان بورس به گزارشگران جرايم 
و تخلفات، پاداش اعطا مي كند

سرپرست اداره ديده بان سالمت بازار سرمايه سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: مطابق دستورالعمل حمايت 
و تشويق گزارشگران ناهنجار در بازارسرمايه به افرادي 
كه گزارش هاي موثقي در خصوص ناهنجاري هاي بازار 
ارايه كنند كه منجر به كشف تخلف شود، اين گزارش ها 
به مراجع حقوقي ارسال و بررسي شده و در صورتيكه 

منجر به صدور حكم قطعي براي متخلف ش��ود، بين 
10 تا 30 درصد از مجم��وع جرايم قطعي با تصويب 
هيات مديره سازمان بورس به عنوان پاداش گزارشگر 

ناهنجاري به گزارشگر )سوت زن( تعلق مي گيرد.
ابراهيمي افزود: تاكنون با مصوبه هيات مديره سازمان 
بورس به دو گزارش��گر ناهنجاري كه تخلف دو ناشر 
)شركت( بورس��ي را گزارش كرده بودند، مبالغ ۶1 و 
30 ميليون تومان پ��اداش تعلق گرفت. تخلفات اين 
دو ناش��ر در حوزه عدم افش��اي فوري اطالعات، ارايه 
اطالعات خالف واقع به سازمان بورس و عدم رعايت 
تش��ريفات و مقررات معامله اوراق به��ادار و ماده 42 
قانون بازار اوراق بهادار بوده اس��ت.او با تأكيد بر اينكه 
اين دو تخلف از سوي دو گزارشگر به صورت مجزا ثبت 
شده، تصريح كرد: هر يك از اين گزارش ها، دو پرونده 
متفاوت بوده اس��ت و س��ازمان بورس جزو نخستين 
س��ازمان هاي كشور اس��ت كه در حوزه اقتصادي به 
گزارشگران ناهنجاري يا همان سوت زنان پاداش ارايه 
مي دهد. به بياني ديگر، اين سازمان با جديت تمام به 
گزارشگراني كه ناهنجاري را گزارش مي كنند و گزارش 
آنها به كشف تخلف مي ش��ود، پاداش ارايه مي دهد.

ابراهيمي ادامه داد: براساس گزارش بازرسان رسمي 
تقلب، حدود 40 درص��د از گزارش هاي تقلبي كه در 
دنيا كشف مي شود توسط گزارش هاي مردمي است. 
دريافت گزارش مردمي و سوت زني اين اطمينان را به 
فعاالن بازار سرمايه مي دهد كه ارايه گزارش هاي اين 
حوزه به سازمان، پيگيري  و بررسي هاي جدي سازمان 
بورس را به دنبال دارد و اين اطمينان خاطر را مي دهد 
كه نظارت همه گيري در حوزه بازار سرمايه و خارج از 

سازمان بورس وجود دارد.

    هويت افشاگران تخلفات بورسي 
محرمانه باقي مي ماند

او اراي��ه گزارش »با ن��ام« را از جمله ش��روط دريافت 
پاداش برشمرد و اظهار كرد: براساس مقررات، از جمله 

ش��رايطي كه منجر به اعطاي پاداش 10 تا 30 درصد 
جرايم مي ش��ود، اين است كه گزارشگر به طور بانام در 
سامانه ديده بان سالمت بازار سرمايه ثبت نام كند. در 
اين سامانه، امكان ثبت گزارش به صورت »بي نام« نيز 
وجود دارد.سرپرست اداره ديده بان سالمت بازار سرمايه 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به تمامي فعاالن 
بازار سرمايه، س��هامداران و گزارشگراني كه به صورت 
بانام ب��ه ثبت گزارش خود مي پردازن��د، اين اطمينان 
داده مي شود كه تمامي اطالعات هويتي آنان نزد اداره 
ديده بان سالمت بازار سرمايه س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار محفوظ است و هويت آنها افشا نخواهد شد و در 
فرآيند رسيدگي حقوقي كه منجر به صدور راي مي شود 
نيز نام گزارش��گران كامال محرمانه باقي خواهد ماند. 
ابراهيمي خاطرنشان كرد: مطابق اختيار شوراي عالي 
بورس اوراق بهادار به سازمان بورس، در مواقعي كه براي 
گزارشگران مشكلي به دليل ارايه گزارش ايجاد شود، 
سازمان بورس از امكان حمايت هاي حقوقي از جمله 
پرداخت هزينه هاي حقوقي، اخذ وكيل و س��اير موارد 

برخوردار است و حمايت هاي الزم را به عمل مي آورد.
او در انته��اي گفت وگو تأكيد ك��رد: از تمامي فعاالن 
بازار س��رمايه خواسته مي ش��ود در راستاي كاهش 
تخلفات و پيش��گيري از وقوع جرم، گزارش هايي كه 
مصداق ناهنجاري عمده باشد را ثبت كنند. به تمامي 
گزارشگران اطمينان داده مي شود تمامي گزارش هاي 
ناهنجاري كامال بررس��ي مي ش��وند و در صورتي كه 
مصداق تخلف باش��ند تا مرحله نهاي��ي و صدور رأي 

قطعي تمامي مراحل با دقت بررسي و پيگيري شود.
ابراهيم��ي اظه��ار اميدواري ك��رد: اميد م��ي رود با 
اعطاي پاداش به دو گزارش��گر يادش��ده كه با تازگي 
تصويب ش��ده اس��ت، فرهنگ س��وت زني و ارسال 
گزارش هاي ناهنجاري به س��ازمان بورس گسترش 
يابد و گزارش هاي ناهنجاري به ميزاني ثبت شوند كه 
هم در كشف زود هنگام تخلف كمك كند و زمينه ساز 

پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار سرمايه شوند.



گروه راه وشهرسازي|
عليرضا زاكاني، شهردار تهران پس از 8 ماه و 8 روز براي 
نخستين بار در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سواالت 
آنها پاسخ داد. البته اظهارات و پاسخ هاي او بسيار كلي 
و معطوف به برنامه هاي آينده بود و به غير از اداره روزانه 
شهر طي مدت يادشده، كارنامه قابل اعتنايي كه منجر 
به تسهيل امور شهر تهران شده باشد، ارايه نكرد. نه از 
تخفيف »ترافيك« س��خن گفت و نه از افت »آلودگي 
هوا« اما به برنامه هاي مصوب در س��ال هاي قبل براي 
توسعه مترو در افق 1405 اشاره كرد. مساله اي كه فعال 
قابل ارزيابي نيست. به گفته او، قرار است شهرداري در 
كوتاه مدت و در سال پيش رو، با كمك بخش خصوصي 
نوسازي ناوگان تاكسيراني و اتوبوسراني را انجام دهد و 
از هيات وزيران نيز مجوز واردات خودرو را دريافت كرده 
است. نوسازي و توسعه ناوگان مترو را اما به ميان مدت 
احاله كرد. به وضوح از همين اولويت بندي مش��خص 
است كه شهرداري نتوانسته است به وعده هاي قبلي 
خود در تامين منابع الزم )وصول تعهدات قانوني دولت( 
براي نوسازي مترو اقدام كند و فعال به نوسازي ناوگان 
اتوبوس و تاكسي كه مالكيت آنها كامال خصوصي است، 
بسنده كرده است. به گفته زاكاني، از 1500 واگن قطار 
متروي موج��ود، دو س��وم آن )1000 واگن( نيازمند 
تعمير است، اين در حالي است در حاضر، متروي تهران 
به 1000 واگن نو و تازه نفس احتياج دارد. شهردار فعلي 
تهران همچنين به مساله خالي بودن انبار قطعات مترو 
در ابتداي تحويل مديريت شهري اشاره كرد اما نگفت 
كه دليل خالي بودن اين انبارها چه بوده است و به طور 
مثال، »تحريم« و »تورم« ناشي از كسري بودجه دولت 
چه نقشي در خالي بودن اين انبارها داشته است و آيا هم 
اينك انبارهاي يادشده دوباره از قطعه مترو پر شده اند يا 

همچنان خالي است؟

   تراكم فروشي نداريم!
زاكاني همچنين در پاس��خ ب��ه اينكه ادعا مي ش��ود 
شهرداري جلوي فروش تراكم را گرفته است در حالي 
كه مردم در كنار خيابان ها ش��اهد آن هستند، گفت: 
تراكم فروش��ي نمي كنيم و تراكم فروشي خط قرمز ما 
اس��ت. تا امروز هم به هيچ وجه تراكم فروشي نكرديم. 
اما به دنبال رونق ساخت و ساز هستيم. تراكم فروشي 
يك چيز اس��ت و ساخت و س��از چيز ديگري است. ما 
رونق ساخت و س��از را در شهر دنبال مي كنيم و اعالم 

كرديم در ساخت 180 هزار واحد در ساالنه نقش آفرين 
باشيم. اگرچه تراكم فروشي به زعم شهردار تهران امري 
مذموم است و او تراكم فروشي را در دوره مديريتي خود 
تكذيب كرد، اما تعريف دقيقي از تفاوت ميان ساخت و 
ساز و تراكم فروشي ارايه نكرد. اين در حالي است كه هر 
گونه ساخت وساز خارج از ضوابط طرح تفصيلي تهران، 
تراكم فروشي و شهرفروشي خوانده مي شود و تنها در 
يك مورد، در 15 اسفند سال گذشته و در پنجاه و يكمين 
جلسه شوراي شهر تهران، اليحه »اصالحيه ماده پنجم 
اصالحي مصوبه بسته محرك در شرايط سخت اقتصادي 
و نيز در ش��رايط بحراني ناش��ي از گس��ترش ويروس 
كرونا« به تصويب رسيد و در اقدامي بي سابقه، پارلمان 
شهري پايتخت به »دريافت عوارض مضاعف از تخلفات 
ساختماني به جاي بررسي پرونده ها در كميسيون ماده 
100« راي داد و راه گريز متخلفان ساختماني را با فرش 
قرمز تزيين كرد تا آنان با پرداخت عوارض ساختماني ولو 
بيشتر از نرخ هاي رايج بتوانند تخلفات خود را الپوشاني 
كنند. در موردي ديگر و به فاصله چند روز قبل از اين 
مصوبه، درتاريخ 19 بهمن سال گذشته، پارلمان شهري 
پايتخت به اليحه اي راي مثبت داده بود كه به موجب 
آن 100 هزار نفر به جمعيت منطقه 22 تهران اضافه 
مي شود و 10 هزار ميليارد تومان براي شهرداري تهران 
درآمدزايي مي كند. اين اليحه در حوزه شهرس��ازي و 
صدور پروانه س��اخت براي 210 پرونده تعريف شده 
است. بر اساس اين مصوبه، در قالب تغيير طرح تفصيلي 
ويژه منطقه 22 قرار است در كارگروهي، پرونده هاي 
يادشده، طي 18 ماه، يك به يك بررسي و پروانه ساخت 

)خارج از طرح تفصيلي( به آنها اعطا شود. 

   سامانه شفافيت چه شد؟
زاكاني همچنين درباره شفافيت در شهرداري تهران 
گفت: درتالش هستيم تا براي به صفر رساندن امضاء 
طاليي همه امور در شهرداري را شفاف كنيم و در اين 
زمينه قرار است يك سامانه راه اندازي شود. اين اظهارات 
زاكاني در شرايطي صورت گرفته است كه طي ماه هاي 
اخير، بارها و بارها از سوي اعضاي شوراي شهر تهران كه 
از نظر جناح سياسي با او همگن هستند، نسبت به اجراي 
مصوبه پارلمان شهري سابق مبني بر بارگذاري اطالعات 
مالي و قراردادهاي شهرداري، سفرهاي خارجي مديران 
و... روي سامانه »شفافيت« به شهرداري تذكر داده اند، 
مساله اي كه تاكنون نيز حل نشده و اطالعات اين سامانه 

از شهريور سال گذشته تاكنون به روز نشده است و عمال 
يكي از اركان شفافيت در شهرداري تعليق شده است. در 
همين چهارچوب، سه شنبه 24 اسفند سال گذشته كه 
آخرين نشست علني شوراي شهر تهران در سال 1400 
بود، نيز همانند يكشنبه همان هفته كه واپسين نشست 
علني آخرين قرن چهاردهم شوراي شهر پايتخت بود، 
عليرضا زاكاني، شهردار تهران از سوي برخي از اعضاي 
شوراي شهر مورد خطاب قرار گرفت و به او تاكيد شد 
كه »مرزهاي قانوني ش��ورا را رعايت كند.« يكش��نبه 
آخرين هفته قرن نيز برخي از اعضا از سفر بدون مجوز 
زاكاني به تاجيكستان گاليه كرده بودند و از او خواسته 
بودند تا درباره متن و حاش��يه اين سفر به شوراي شهر 
گزارش دهد. البته انتقادات يكشنبه يادشده به ماجراي 
سفر خارجي زاكاني ختم نشد و مهدي اقراريان نسبت 
به زمانبندي ارايه مصوبات از س��وي شهردار نيز انتقاد 
كرده و گفته بود: »سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص 
ابزار قانوني است كه ش��ورا در اختيار دارد و عالقه مند 
نيستيم كه در ابتداي دوره مديريتي آقاي زاكاني از اين 
ابزار استفاده كنيم. اما از طرفي به اندازه كافي هم به آقاي 
زاكاني و تيم ايشان زمان داديم. ديگر بهانه اي كه دوستان 
مطرح مي كنند كه تازه آمدند و در حال انتصابات هستند 
را قبول نمي كنم. ما زمان الزم را داديم و االن موقع كار 
است. شورا نيز همه جوره همراهي كرده و به اليحه هاي 
دوستان راي مي دهد. بحث گزارشگران فساد و تخلف 
چند ماه اس��ت كه معطل مانده است. بحث مربوط به 
اساسنامه سازمان ها مهلتي سه ماهه داشته كه دو ماه از 
اين مهلت سه ماهه گذشته است و آقايان امروز و فردا 
مي كنند. اگر قرار است مصوبات ش��ورا در زمانبندي 

خود دنبال نشود كه سنگ روي سنگ بند نمي شود.«

   از رساتجارت چه خبر؟
زاكاني در پاس��خ به س��والي درباره پيگيري پرونده 
شركت رس��ا تجارت در دوره جديد مديريت شهري 
گفت: پرونده رسا تجارت ش��كايتي بوده كه از قبل 
انجام شد و اين شكايت پس گرفته شد و پس از مدتي 
كه روي كار آمديم اين شكايت را فعال كرديم تا حق و 
حقوق شهر پس گرفته شود. اما آنچه كه ناظر به خود 
ما است اين اس��ت كه بتوانيم حق و حقوق شهر را از 
طلبي كه داريم بگيريم و اين متفاوت از مسير قضايي 
است. ش��هردار تهران گفت: كل اين حق و حقوق را 
ليست كرديم و منابع يا امالكي كه در اين مسير تهاتر 

شده مشخص شده است. اقدامات كارشناسي ماه ها 
است صورت مي گيرد و به زودي خبر خوشي را براي 

مردم داريم كه حق و حقوق آنها بر مي گردد.

   خدمات شهرداري 
در 3 شيفت ارايه مي شود

شهردار تهران همچنين درباره سه شيفته شدن ارايه 
خدمات در شهرداري گفت: از ماه آينده ساعت كاري 
ش��هرداري افزايش مي يابد به گونه اي كه در شيفت 
صبح 100 درصد نيروها و در شيفت عصر 41 درصد 
نيروها به خصوص در حوزه مالي و شهرسازي هستند و 
در شيفت شب نيز خدمات رفت و روب انجام مي شود. 
زاكاني در پاس��خ به سوال ديگري درباره اصالح شيوه 
ص��دور پروانه س��اخت در تهران گفت: در س��ال ۷1 
قانوني تصويب شد كه يك هفته اي پروانه ساختماني 
صادر ش��ود اما حاال صدور پروانه س��اختماني 120 
مرحله دارد و بخش زي��ادي از فرآيندها نيز در خارج 
از شهرداري اس��ت در حالي كه مي شود در كسري از 
س��اعت پروانه را صادر كرد اما به شرطي كه اطالعات 
همه دستگاه ها بر خط باشد كه اينگونه نيست. او ادامه 
داد: ما مي خواهيم سهم شهرداري را در صدور پروانه 
كاهش دهيم و تا پاي��ان خرداد ماه صدور پروانه به دو 
ماه مي رسد و در مذاكره با ساير دستگاه ها هستيم تا 
اين زمان كوتاهتر شود. ش��هردار تهران درباره نقش 
شهرداري در ساخت 180 هزار واحد مسكوني توضيح 
داد: تعيين ميزان استيجاري يا ملكي بودن اين واحدها 
بر اساس قدرالسهم شهرداري مشخص مي شود. براي 
مثال در مواردي زمين و جواز از شهرداري و سازنده بنا 
به شرايط، قدرالسهم ما را پرداخت مي كند. بي ترديد 
اين تعيين تكليف س��اختمان هاي ناايمن در ش��هر 
تهران در دستور كار ما قرار دارد و اين موضوع را به جد 

دنبال مي كنيم. تعداد اين ساختمان ها معلوم است و ما 
مسووليت خود را در اين زمينه با جديت دنبال خواهيم 
كرد. زاكاني در پاسخ به سوال ديگري درباره سرانجام 
بررسي پرونده امالك نجومي و هلدينگ ياس گفت: 
وظيفه ما شكايت بود كه اين كار را انجام داديم، وظيفه 
ديگري هم در خصوص استيفاي حقوق مردم داشتيم 
كه اميدواريم، اين حقوق نيز به شهر بازگردانده خواهد 
شد. درباره امالك نجومي دستگاه قضايي رسيدگي 
كرد و نظرش را اعالم كرد. پس از اعالم نظر دس��تگاه 

قضايي ما كار خاص ديگري انجام نداديم.

   آلودگي هوا يك موضوع ملي است
شهردار تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاري ديگر مبني 
بر چگونگي حل معضل آلودگي هوا، گفت: آلودگي هوا 
يك موضوع ملي است و 2۳ دستگاه مسوول آن هستند. 
تمهيدات جدي در شهرداري براي كاهش آالينده هاي 
مربوط به منابع متحرك صورت گرفته تا ساماندهي و 
نوسازي ناوگان حمل و نقلي سبب كاهش آلودگي هوا 
شود. شهرداري به سمتي حركت مي كند تا موتورهاي 
كاربراتوري را به انژكتوري و سپس به سمت موتورهاي 
برقي و خودروهاي هيبريدي تبديل كند. 50 دستگاه 
اتوبوس برقي از شهريور فعال مي شود. همچنين بايد 
از طريق بازس��ازي و نصب فيلتر دوده روي اتوبوس ها، 

آلودگي هاي گازي را كاهش داد. 

   ساخت 100 بازارچه در 8 ماه
او از اضافه ش��دن 100 بازارچه در س��ال ج��اري و 100 
بازارچه ديگر در سال آينده خبر داد و گفت: در مجموع 
براي س��ال 1402، 500 بازارچه در اختيار ش��هروندان 
تهراني قرار خواهد گرفت. در اين بازارچه ها قيمت اقالم40 
درصد زير قيمت بازار عرضه محصوالت را انجام مي دهند.
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رونمايي از سامانه قيمت گذاري 
امالك شهرداري تهران

ابوالفضل فالح، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري 
تهران، از ايجاد س��امانه تعيين كارشناس��ان رسمي 
دادگستري جهت قيمت گذاري امالك و مستغالت 
شهرداري تهران خبر داد. به گزارش مهر، فالح گفت: 
افق ما در اين زمينه بسيار روشن است؛ زيرا با اين اقدام 
هيچ ملك رها شده اي در مجموعه شهرداري وجود 
نخواهد داشت و نسبت به شناسايي تمامي امالكي 
كه طي دوره هاي گذش��ته در اختيار مجموعه هاي 
مختلف غير از ش��هرداري قرار گرفته است مجدانه 
عمل خواهيم كرد. فالح ادامه داد: با راه اندازي سامانه 
تعيين كارشناس رسمي يكي از مهم ترين دغدغه هاي 
دستگاه هاي نظارتي از جمله س��ازمان بازرسي كل 
كش��ور مبني بر توزيع متوازن مرتفع خواهد ش��د؛ 
همچنين از بروز نابساماني هايي كه پيش از اين باعث 
بروز و ظهور فس��اد به صورت ناخودآگاه مي گرديد، 
كاس��ته خواهد ش��د. معاون مالي و اقتصاد شهري 
ش��هرداري تهران، تقويت شهرداري هاي مناطق در 
راستاي تعامل بيشتر با مردم را از مهم ترين اولويت هاي 
مديريت ش��هري عنوان كرد و افزود: به دنبال كوتاه 
كردن مسير تصميم گيري تا اجرا در راستاي افزايش 
رضايتمندي مردم هستيم و بر اين اساس اختيارات 
ش��هرداران مناطق را افزايش خواهي��م داد. فالح در 
خصوص نحوه واگذاري امالك ش��هرداري در بورس 
كاال گفت: يكي از موضوعاتي كه مي خواهيم از بازار 
سرمايه بهره مند شويم، بحث مولدسازي دارايي ها، 
امالك و اموال غير منقول و نقدينگي آن است. معاون 
شهردار تهران با اش��اره به اينكه امالك بال استفاده و 
مديريت نشده زيادي در شهر تهران وجود دارد اظهار 
داش��ت: با توجه به تضييع حقوق شهرداري و مردم 
تهران به دليل ماهيت فرآيند تهاتر امالك شهرداري با 
مطالبات پيمانكاران، سرفصل عرضه امالك شهرداري 
در بورس كاال در دس��تور كار قرار گرفته است. فالح 
درباره عرضه امالك شهرداري در بورس نيز گفت: 
ش��هرداري به امالك خود درگذشته تكيه مي كرد 
به شكلي كه يا از آنها به عنوان تهاتر استفاده يا اين 
امالك فروخته مي شدند، اما در حال حاضر بورس 
امالك طراحي شده و اين امالك به صورت شفاف تر 
مي توانند تبديل به نقد يا تهاتر ش��وند. معاون مالي 
و اقتصاد شهري ش��هرداري تهران اظهار داشت: در 
بخش امالك كار خوبي را ش��روع كرديم و مقدمات 
فروش بورسي امالك فراهم و عرضه تعدادي از امالك 
نيز مهيا شده است. به گفته وي در بورس كاال اولين 
خريد مصالح را از طريق بورس كاال انجام داديم و هفت 
ميليارد توسط معاونت عمراني ميلگرد خريداري شد 

و راه براي ديگر خريدها از بورس كاال باز شده است.

حركت يكي از
ديواره هاي گود برج ميالد! 

محمد آقاميري، عضو كميس��يون عمران و حمل و 
نقل شوراي شهر تهران گفت: وضعيت گودهاي همه 
مناطق تحت كنترل است و تنها وضعيت گود برج 
ميالد خطرناك است، چرا كه يكي از ديواره هاي آن 
حركت كرده بود و براي آن سريعا جلسه گذاشتيم 
و تامين اعتبار شد و قرارداد با پيمانكار در حال بسته 
شدن است و در روزهاي آتي كارگاه تشكيل مي شود. 
آقاميري در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي درباره 
تذكرهاي پي درپي درباره گود برج ميالد گفت: جلسه 
گود برج ميالد گذاشته شد و براي آن تامين اعتبار 
شد و قرارداد با پيمانكار در حال بسته شدن است و 
اقدامات پايدارسازي آن انجام مي شود.  او درباره اعتبار 
در نظر گرفته شده براي پايدارسازي گود برج ميالد 
گفت: معاونت فني و عمراني قرارداد آن را بس��ته و 
قرار اس��ت يك تامين اعتبار اوليه شود تا كار سريع 
آغاز ش��ود.  آقاميري در واكنش به اينكه تعدادي از 
اين گودها مربوط به خود ش��هرداري تهران است و 
وقتي خود نهاد شهرداري نسبت به بي خطرسازي 
آنها اقدام نمي كند، نمي ش��ود از ديگران انتظار رفع 
خطر از گودها را داشت، گفت: براي گودهاي پرخطر 
مصوبه اي در شوراي قبلي داشتند و وضعيت گودها 
بررسي شده اس��ت و ما نيز تذكر داديم كه وضعيت 
گودها را اعالم كنند و تقريب��ا وضعيت همه از نظر 
پايدارس��ازي تحت نظارت است.  عضو كميسيون 
عمران و حمل و نقل ش��وراي ش��هر تهران درباره 
گودهاي پرخطر منطقه 22 اظهار كرد: پروانه هاي 
صادره منطقه 22 براساس مصوبه اي معطل مانده 
بود و براساس آن مصوبه در حال پيگيري هستند كه 
سريعا اقدامات مربوط به اين زمين ها تعيين تكليف 
شود، چرا كه به اين ملك ها مجوز بلندمرتبه سازي 
نمي دادند و ما براي ۶0 پروانه اي��ن مجوز را داديم.  
آقاميري افزود: براس��اس آن مجوز كارهاي ساخت 
و س��از را شروع مي كنند و مش��كل گودها برطرف 
مي ش��ود.  او درباره گودهاي پرخطر ساير مناطق 
گفت: وضعيت گودهاي همه مناطق تحت كنترل 
است و تنها وضعيت گود برج ميالد خطرناك بود و 
يكي از ديواره هاي آن نيز حركت كرده بود و براي آن 
سريعا جلسه گذاشتيم و تامين اعتبار شد و قرارداد 
با پيمانكار در حال بس��ته شدن است و در روزهاي 
آتي كارگاه تش��كيل مي ش��ود.  عضو كميسيون 
عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران در پاسخ 
به س��وال ديگري درباره وضعيت ساختمان هاي 
پرخطر تهران اظهار كرد: تعدادي از اين ساختمان ها 
مربوط به س��ازمان ها و وزارتخانه ها اس��ت. حتي 
مسكوني و متعلق به شخص خاص نيستند. به همه 
اين ساختمان ها تذكر داده ش��ده است.  آقاميري 
با بيان اينكه شهرداري بيش از اين نمي تواند جلو 
برود و براي مثال دستور تخريب بگيرد و نسبت به 
تخريب اقدام كند، گفت: زيرا مردم در آنها حضور 
دارند. شهرداري تنها مي تواند تذكر دهد و براساس 
استانداردهاي قانوني هشدار دهد. همچنان كه در 
مورد ساختمان پالس��كو نيز شهرداري تذكرهاي 
الزم را داده بود و بيشتر از اين نمي تواند اقدام كند. 
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8 ماه و 8 روز به روايت زاكاني

مديركلادارهسالمتشهرداريتهران:روانشناسيغربيصالحيتارزيابيسالمتروانراندارد

»اقتصاد«ريشه وضعيت سالمت روان جامعه نيست
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه بر اساس پژوهش هاي داخلي كشور، وضعيت 
رواني ش��هروندان به ويژه در كالن شهرها و پايتخت به 
واسطه تشديد مشكالت معيشتي در شرايط بحراني قرار 
دارد، مديركل اداره سالمت شهرداري تهران با بيان اينكه 
»روانشناسي غربي ]علم روانشناسي[ صالحيت ارزيابي 
س��المت روان را ندارد«، بر اين باور است كه »اقتصاد« 
يا همان مش��كالت معيشتي، ريش��ه وضعيت سالمت 
روان جامعه نيست! اين در حالي است كه نه تنها در علم 
روانشناسي كه در كالم حضرت علي )ع( و ساير ائمه )ع( 
بارها و بارها به آثار فقر و تهيدس��تي اشاره شده است. از 
جمله حضرت علي )ع( مي فرمايند: » فقر مرگ بزرگ تر 
است.« يا » فقر سبب نقصان دين و مشوش شدن عقل 
و جلب كينه مي گردد« يا »نزديك است كه فقر انسان 
را به مرحله كفر برس��اند.« به گزارش »فارس«، آنچه از 
يافته هاي پژوهشي بر مي آيد، سيماي سالمت روانشهري 
شهر تهران در قياس با بسياري از شهرهاي ديگر دنيا از 
وضعيت مطلوب و مناسبي برخوردار نيست. و با كمال 
تأسف روند حركت نيز در طي سال هاي اخير، اميدبخش 
نبوده است، بنابراين هم وزارت بهداشت كه قانوناً مسوول 
تأمين، حفظ و ارتقاي تمامي ابعاد س��المت است و هم 
شهرداري تهران كه به عنوان يك نهاد اجتماعي مسوول 

ارتقاي كيفيت زندگي ش��هروندان است بايد به مساله 
ورود پيدا كند. اداره كل سالمت شهرداري تهران طبق 
تعاريف اساسنامه اي در اين راستا برنامه هايي دارد.  طي 
س��ال هاي اخير بارها اعالم شده است كه سالمت روان 
تهراني ها نسبت به ديگر شهرهاي كشور پايين تر است، و 
وضعيت روان ساكنان اين شهر، فعاالن حوزه اجتماعي 
را نگران كرده است، سيدحسن موسوي چلك، رييس 
انجمن مددكاري اجتماعي ايران نيز اخيرا با بيان اينكه 
حال س��المت رواني - اجتماعي در كش��ور اصال خوب 
نيست، مي گويد: بر اساس آماري كه وزارت بهداشت در 
دو س��ال قبل ارايه داده بود، بين 2۳ تا 25 درصد مردم 
حداقل يك اختالل رواني داشتند. در حالي كه اين عدد 
در تهران ۳0.4 اعالم ش��ده است.  يعني اين شاخص در 
تهران از ميانگين كل كش��ور هم بيش��تر است. به طور 
معمول روش مردم در مورد اختالالت رواني، نگفتن است.   
حميد صاحب، مديركل اداره سالمت شهرداري تهران در 
واكنش به اين شرايط گفت: سالمت روان اينگونه تعريف 
مي شود كه يك انسان سالم داراي تشخيص و قضاوت 
درست بوده و خلق پايداري دارد اما نمي توانيم توضيح 
دهيم كه اصل و اساس »روان«چيست. چون اساسا روان 
يك امر مادي نبوده در اصطالح فلس��في يك امر مجرد 
است. بنابراين ما نمي توانيم تعريفي كه غربي ها از روان 

انس��ان ارايه مي كنند را تاييد كنيم، چون آنها براساس 
مباني تجربي به روان نگاه مي كنند و روان ساختاري مادي 
و تجربي ندارد كه بتوان بر مبناي علوم تجربي به طور كلي 
آن را شناخت و اينطور مي توان گفت كه آنها صالحيت 
تشخيص روان را ندارند. او افزود: در فارسي نام ديگر روان، 
روح و جان اس��ت هماني كه ما در فلسفه و عرفان به آن 
مِن من مي گوييم كه كاركردش درك و شناخت، فهم 
و يافتن است. و اگر اين شناخت و فهم ما مريض شود ما 
دچار اختالل درك و ش��ناخت و قضاوت پيدا مي كنيم 
و خلقمان ناپايدار مي ش��ود. در غرب مهم ترين بخش 
انسان تن و بدن است. در حالي كه در مباني اسالمي اصل 
انسان مِن من با جنس نطق و عقل است كه كاركردش 
تشخيص امر منطقي از غيرمنطقي است و اگر اين مبنا 
دچار مشكل ش��ود روح فرد بيمار اس��ت. براي همين 
مي گوييم كه معتاد يك بيمار روحي و رواني است چون 
در تشخيص هايش به غلط افتاده و منافع و مصالح خودش 
را به نمي شناس��د. صاحب در پاسخ به اينكه اختالل در 
سالمت رواني بر زندگي اجتماعي فرد تاثيرگذار است يا 
برعكس، اظهار كرد: عوامل اجتماعي مثل فقر و بيكاري 
ازعوامل شعله وركننده اختالل و بيماري هاي رواني است، 
اما اين روان با رواني كه در مكاتب غربي مطرح مي شود 
متفاوت است. ما انسان سالم را انساني مي دانيم كه حال 

دلش خوب باشد و رضايتمند از خودش باشد و مشكالت 
را بال نداند و خودش را در مقابل چالش و مشكالت بتواند 
مديريت كند. اين فرد انسان متعادلي است و از افراط و 
تفريط به دور است. قلب س��ليمي دارد، نه اينكه صرفا 
زندگي اجتماعي و اقتصادي مثمر داش��ته باش��د، در 
حال حاضر در تعريف سالمت نظام غربي شاخص نظام 
اجتماعي اقتصادي مثمر است. صاحب در پاسخ به اينكه 
آيا قرار است در رويكردهاي مديريتي شهرداري تهران 
براي تامين س��المت روان ش��هروندان با تعريف رواني 
شاخص هاي اسالمي _ ايراني سالمت روان عمل شود، 
نيز گفت: ما مباني روانشناسي غربي را كافي نمي دانيم 
و مي گوييم صالحيت ندارد كه تمام سالمت روان را 
مورد ارزيابي قرار دهد و روانش��ناس حقيقي را كسي 

مي دانيم كه انسان كامل را مي شناسد و چنين فردي از 
مباني علوم انساني بيشتر بهره مند است تا علوم تجربي. 
هرچند يافته هاي عل��وم تجربي را انكار نمي كنيم اما 
كافي هم نمي دانيم و حتما روانشناس ما اوال بايد فلسفه 
وجودي انسان را بشناسد و بداند كه اساسا انسان از چه 
جنسي است و چگونه فعاليت و عمل مي كند و عملكرد 
آن به چيست و آيا انسان امري منفصل از اين بدن است 
يا اين واحد انسان است. او تاكيد كرد: ما معتقديم انسان 
امري مجرد و واحد است كه جسمي و تن دار هم شده 
است و تن منفصل از روح او در عالم ماده نيست، بلكه 
تظاهر مادي امر مجرد و مِن من و نفس انساني است 
كه كارش تشخيص است و خلق تظاهر بيروني اين امر 

است و اگر سالم باشد خلقش هم پايدار است.
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سازمان تنظيم مقررات مصوبه توسعه شبكه فيبرنوري 
را ابالغ كرد كه براساس آن ۵۰ درصد كاربران بايد امكان 
استفاده از خدمت دسترسي به اينترنت پرسرعت با حداقل 
س��رعت ۵۰ مگابيت برثانيه را داشته باشند. كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات همچنين با تاكيد بر پوش��ش 
۸۰ درصدي خانوارها به فيبر نوري، مقرر كرد كه حداقل 
۵۰ درصد كاربران امكان استفاده از خدمت دسترسي از 
طريق فيبر نوري را داشته و براي حداقل ۱۰ درصد كاربران 
امكان استفاده از خدمت دسترسي با حداقل سرعت يك 
گيگابيت برثانيه وجود داشته باشد. مصوبه شماره ۳ جلسه 
ش��ماره ۳۲۹ كميس��يون تنظيم مقررات سال گذشته 
تدوين ش��د. اين مصوبه كه اصول حاكم بر توسعه شبكه 
فيبرنوري را مورد بررس��ي قرار داده است، توسط سازمان 
تنظيم مقررات ابالغ ش��د. اين مصوبه، مقررات ارتباطات 
براي تحقق پوشش ۸۰ درصدي دسترسي پهن باند ثابت 
خانوارها بر اساس اهداف شبكه ملي اطالعات، اصول حاكم 
بر حمايت از توسعه شبكه دسترسي فيبرنوري را تصويب 
كرده است. اين مصوبه درباره جزييات دستيابي به پوشش 
۸۰ درصدي دسترس��ي پهن باند ثاب��ت خانوارها در كل 
كشور، اهداف عملياتي طرح كالن و معماري شبكه ملي 
اطالعات و ماده ۵ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، »اصول حاكم بر حمايت از توسعه شبكه 
دسترسي مبتني بر فيبر نوري« به عنوان يكي از پروژه هاي 
اولويت دار وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اس��ت. بر 
اساس اين مصوبه پيشنهاد شده كه اپراتورهاي متقاضي 
حضور در اين پروژه براي پوشش خانوار بايد يك بازه زماني 
حداكثر سه ساله تنظيم كنند. در اين پيشنهاد بايد حداقل 
سرعت دسترسي، نحوه پوشش، برنامه زمان بندي اجرايي 
در هر ش��هر، حداقل و حداكثر ظرفيت قابل تخصيص به 
خدمات عمده فروشي، ظرفيت قابل ايجاد، حداقل پهناي 
بان��د قابل ارايه به هر كاربر، هزينه هاي س��رمايه گذاري و 
عملياتي و نحوه تامين سرمايه براي هر سال مشخص باشد.

    دسترسي ۸۰ درصدي كاربران 
هر استان به فيبرنوري

در اين مصوبه به الزامات برنامه توسعه شبكه فيبرنوري 
نيز اشاره ش��ده است. به اين شكل كه طبق اين مصوبه 
۸۰ درصد خانوارهاي هر استان بايد تحت پوشش قرار 
بگيرند. براي مبناي پوش��ش خانوار نيز اصولي درنظر 
گرفته شده كه شامل كدپستي يا پالك ثبتي شهري/ 
روس��تايي و نقش��ه هاي هوايي مورد تأييد سازمان در 
نواحي خدمات شهري/ روستايي يكي از اين اصول است. 
دسترسي ۵۰ درصدي كاربران از خدمات اينترنت بر بستر 
فيبرنوري )FTTP(، فراهم شدن امكان استفاده از خدمت 
دسترسي پرسرعت از طريق دسترسي سيمي با قابليت 
حداقل س��رعت ۵۰ مگابيت برثانيه براي حداكثر ۵۰ 
درصد كاربران و دسترسي راديويي مجاز با قابليت حداقل 

سرعت ۳۰ مگابيت برثانيه از ديگر اصول ايجاد دسترسي 
است كه در اين مصوبه به آن اشاره شده است. طبق اين 
مصوبه بايد براي حداقل ۱۰ درصد كاربران امكان استفاده 
از خدمت دسترسي از طريق فيبرنوري با قابليت حداقل 

سرعت يك گيگابيت برثانيه وجود داشته باشد.

    مقررات حمايت از 
توسعه شبكه دسترسي مبتني بر فيبرنوري

در اين مصوب��ه با توجه به طوالني بودن دوره بازگش��ت 
س��رمايه و رسيدن به نقطه سربه س��ر طرح هاي توسعه 
ش��بكه مبتني بر فيبر نوري براي منازل و كسب و كارها 
)FTTP(، از ابتداي سال ۱۴۰۱ تا پايان سال ۱۴۰۸ مبلغ 
حق السهم دولت از درآمد ارايه خدمات دسترسي مبتني 
بر اين فناوري، به شرط تفكيك درآمد خدمات FTTP از 
ساير خدمات در صورت هاي مالي حسابرسي شده مورد 
تأييد رگوالتوري، يك دهم درصد تعيين شده است. بخش 
ديگري از اين مصوبه به مسائل حقوقي اپراتورها پرداخته 
اس��ت. به اين شكل كه از ابتداي س��ال ۱۴۰۱ و به شرط 
تفكيك حساب هاي مالي عمده فروشي و خرده فروشي در 
صورت هاي مالي حسابرسي شده، رعايت الزامات مصوب 
كميس��يون و تأييد رگوالتوري، درآمد عمده فروش��ي 
خدمات مبتني بر فيبر نوري مشمول حق السهم دولت 
نخواهد بود. ضمن اينكه دارنده پروانه متعهد )وظايفي در 
پروانه براي اپراتورها مش��خص شده كه اپراتور بايد به آن 
متعهد باشد( موضوع اين مصوبه، براي استفاده از شبكه 
ارتباطي موضوع بند »ب« ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران به وزارت 
نيرو معرفي خواهد شد. در بخش بعدي اين مصوبه، دارنده 
پروانه متعهد موظف است در صورت وجود متقاضي حداقل 
۳۰ درصد از ظرفيت ش��بكه ايجاد شده بر بستر امكانات 

ذكر شده را در چارچوب ضوابط ابالغي سازمان به صورت 
عمده فروش��ي واگذار كند. در اين مصوبه رگوالتوري نيز 
موظف اس��ت ظرف مدت يك م��اه، پيش نويس ضوابط 
فراخوان، احراز صالحيت و تعيين شرايط براي متقاضيان 
بر اساس شاخص هاي ارزيابي اعالمي در فراخوان را براي 
تصويب به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارايه كند. 
پيشنهاد متقاضي ارايه خدمت فيبرنوري براي پوشش 
خانوار نيز بايد براي يك بازه زماني حداكثر س��ه ساله 
تنظيم ش��ود و در آن حداقل سرعت دسترسي، نحوه 
پوشش، برنامه زمان بندي اجرايي در هر شهر، حداقل 
و حداكثر ظرفيت قابل تخصيص ب��ه خدمات عمده 
فروشي، ظرفيت قابل ايجاد، حداقل پهناي باند قابل ارايه 
به هر كاربر، هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي و نحوه 

تأمين سرمايه براي هر سال مشخص باشد.

   تعرفه گذاري به چه شكل است؟
يكي از مسائل مهم مربوط به حوزه فناوري به مسائل مالي 
مانند تعرفه گذاري است. طبق اين مصوبه براي تظارت 
بر سياس��ت هاي نرخ گذاري، س��ازمان تنظيم مقررات 
موظف شده تعرفه داكت، ميكروداكت و سابداكت مندرج 
در مصوبه ۲۳۰ كميس��يون تنظيم مق��ررات ارتباطات 
در س��ال ۱۳۹۴ كه مبني بر »مقررات ارايه و اس��تفاده از 
امكانات پايه اي شركت مخابرات ايران« است را بازبيني 
و ظرف مدت يك ماه براي تصويب به كميس��يون ارايه 
كند. همچنين در تبصره اي در اين بخش از مصوبه آمده 
است كه ارايه امكانات ش��ركت مخابرات ايران در اجراي 
شبكه دسترس��ي مبتني بر فيبر نوري به صورت قرارداد 
اجاره بلندمدت )IRU( بالمانع است. نرخ خدمات خرده 
فروشي نيز از ابتداي س��ال ۱۴۰۱ تا پايان سال ۱۴۱۰ بر 
اس��اس ش��رايط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود. در اين 

بخش از مصوبه تاكيد شده است كه در صورت ارايه خدمت 
دسترسي مبتني بر فيبر نوري به صورت يك بسته تركيبي 
با ساير خدمات ارتباطي شامل داده، صوت، پيامك ثابت 
يا همراه، كل خدمات بسته شامل نرخ گذاري نخواهد بود. 
در اين مصوبه، رگوالتوري موظف شده ظرف مدت دو ماه، 
سامانه اي به منظور ارايه اطالعات آماري از توسعه شبكه 

دسترسي مبتني بر فيبرنوري را پياده سازي كند.

    واگذاري ۲۰ ميليون پورت فيبرنوري 
ظرف مدت سه سال 

مدتي قبل وزير ارتباطات درباره توس��عه ش��بكه ثابت 
مبتني بر فيبرنوري )FTTX( گف��ت: اين پروژه يكي از 
پروژه هاي مهم دولت سيزدهم است كه با همكاري همه 
ذي نفعان تا پايان دولت اجرا خواهد ش��د تا پوشش ۲۰ 
ميليون خانوار ايراني از طريق ش��بكه فيبرنوري تحقق 
يابد. عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
افزود: در هيات دولت مصوبه اي راهگش��ا براي پيشبرد 
يكي از بزرگ ترين پروژه هاي ارتباطي كش��ور تصويب 
شد. بر اساس اين مصوبه، هشت واحد درصد از حق السهم 
دول��ت از درآمد اپراتورهاي تلفن هم��راه در اختيار اين 
اپراتورها قرار مي گيرد تا صرف توسعه شبكه ثابت مبتني 
بر فيبرنوري شود و س��رعت و كيفيت ارتباطات ثابت را 
افزايش دهند. وي افزود: با اين مصوبه، اپراتورهاي همراه 
پس از اخذ »پروانه همگراي خدمات ارتباطي« مي توانند 
با بهره گيري از اين تس��هيالت، عماًل در حوزه ارتباطات 
ثابت ه��م ورود پيدا و نس��بت به راه ان��دازي پورت هاي 
پرسرعت فيبرنوري براي منازل و كس��ب وكارها اقدام 
كنند. زارع پور تاكيد كرد: بي ترديد اختصاص ساالنه اين 
رقم قابل توجه از سوي دولت سيزدهم نشان دهنده عزم 
جدي آن به منظور توسعه زيرساخت هاي شبكه كشور و 
دسترسي به شبكه پرسرعت جهت رفع نيازهاي كاربران 
و صاحبان مشاغل است و اين حسن نيت دولت مردمي 
نيز موجب ترغيب بخش خصوصي براي مشاركت هرچه 
فعال تر در اين پروژه و مسير اجراي آن هموارتر خواهد شد. 
وزير ارتباطات تصريح كرد: البته دولت و مجلس شوراي 
اسالمي براي رفع محدوديت هاي پيش روي اپراتورها و 
سرعت بخشي به اجراي اين پروژه مّلي، تكاليفي را نيز در 
قانون بودجه ۱۴۰۱ براي ساير نهادها و دستگاه هاي مرتبط 
از جمله شهرداري ها و وزارت نيرو پيش بيني كرده است 
تا با بهره گيري از ظرفيت هاي آنها، اجراي اين طرح ملي با 
سرعت بيشتري تحقق يابد. وي افزود: توسعه شبكه ثابت 
مبتني بر فيبر نوري )FTTx( يكي از پروژه هاي مهم دولت 
سيزدهم است كه با همكاري همه ذي نفعان تا پايان دولت 
اجرا خواهد شد تا پوشش ۲۰ ميليون خانوار ايراني از طريق 
شبكه فيبرنوري تحقق يابد. برخورداري از شبكه با كيفيت 
و پرسرعت حق همه مردم است و ما در وزارت ارتباطات 

براي اجراي اين پروژه مصمم هستيم.
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شروط وزارت ارتباطات
براي افزايش قيمت اينترنت

وزير ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات با بي��ان اينكه 
تعرفه ه��اي اينترنت از س��ال ۱۳۹۵ تاكنون با وجود 
چند برابر شدن قيمت ها، ثابت مانده، گفت: اپراتورها 
معتقدن��د كه امكان توس��عه خدم��ات را ندارند زيرا 
درآمده��ا آنها ثابت مانده و هزينه ها چند برابر ش��ده 
بنابراين خواس��تار افزايش تعرفه هستند كه وزارت 
ارتباطات فعال با درخواست آنها موافقت نكرده البته 
اجازه حذف بس��ته هايي كه بهاي آنه��ا كمتر از كف 
قيمت بوده ، صادر شده است. به گزارش ايسنا، عيسي 
زارع پور - وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات پس از 
حضور در نشست كميسيون صنايع و معادن، گفت: 
سواالت و دغدغه هاي نمايندگان مطرح شد كه بخشي 
از اين دغدغه ها ناظر به دسترسي مردم در روستاها به 
اينترنت و شبكه ملي اطالعات بود. وي افزود: هنگامي 
كه ما كار را شروع كرديم از مجموع ۴۰ هزار روستاي 
ب��االي ۲۰ خانوار، ۷۵۰۰ روس��تا در كش��ور يا فاقد 
دسترسي بودند يا كيفيت دسترسي آنها پايين بود كه 
در حال حاضر اين عدد به حدود ۵ هزار و ۵۰۰ روستا 
رس��يده و حدود ۲ هزار روستا طي ۱۰ ماه فعاليت ما، 
به شبكه ملي اطالعات متصل شدند. اين عضو كابينه 
سيزدهم با بيان اينكه به نمايندگان مجلس قول داديم 
كه تا پايان سال ۱۴۰۱ و حداكثر تا پايان نيمه نخست 
سال ۱۴۰۲، ساير روستاها نيز متصل شوند، اضافه كرد: 
اكنون بخش زيادي از زندگي مردم چه در روستا و چه 
در شهر به فضاي مجازي و اينترنت وابسته شده و ما به 
عنوان يك حق براي عموم مردم در حال پيگيري اين 
موضوع هستيم. زارع پور با بيان اينكه بخش ديگري 
از نگراني نمايندگان در نشستي مربوط به موضوعات 
شبكه ملي اطالعات، دولت الكترونيك، حوزه فضايي 
و اقتصاد ديجيتال بود، ادامه داد: در جلسه كميسيون 
صنايع و معادن مجل��س برنامه هاي وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات درباره حوزه ه��اي مذكور ارايه 
ش��د. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: ابتداي 
ارديبهش��ت ماه دولت براي توسعه فيبر نوري منازل 
و كس��ب و كار تصميم مهم و راهب��ردي گرفت زيرا 
نسخه شفابخش حل مشكالت اينترنت كشور، توسعه 
ارتباطات ثابت مبتني بر فيبر نوري است به اين معنا 
كه بايد فيبر نوري به تك به تك منازل مردم برس��د 
كه متاسفانه اكنون حدود ۲ درصد مردم به اين امكان 
دسترسي دارند. طبق اعالم خانه ملت، زارع پور تصريح 
كرد: هدف گذاري شده كه تا پايان دولت سيزدهم ۲۰ 
ميليون پوشش در اين زمينه ايجاد شود كه اقدامات 
عملي آن از سال گذشته شروع شده و تاكنون بيش از 
۱.۲ ميليون پورت در كشور راه اندازي شده البته تعداد 
استفاده كنندگان آن كمتر است و نياز به فرهنگ سازي 

و اطالع رساني دارد. 

   شروط ۳ گانه وزارت ارتباطات 
براي افزايش قيمت اينترنت

اين عضو كابينه سيزدهم درباره تغيير نرخ اينترنت، 
تصريح كرد: تعرفه هاي اينترنت ثابت و تلفن همراه 
از سال ۱۳۹۵ تاكنون با وجود چند برابر شدن، ثابت 
مانده اس��ت؛ وزارت ارتباطات به دنبال ارتقا كيفيت 
شبكه است اما از آنجا كه سرمايه گذاري براي توسعه 
توسط بخش خصوصي يعني اپراتورها انجام مي شود، 
اين شركت ها مطرح مي كنند كه امكان توسعه وجود 
ندارد زيرا درآمدها ثاب��ت مانده و هزينه ها چند برابر 
شده اس��ت و از وزارت ارتباطات درخواست افزايش 
تعرفه دارن��د. زارع پور اضافه ك��رد: وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات فعال با درخواس��ت آنها موافقت 
نكرده اما اجازه حذف بسته هايي كه براساس مصوبه 
سال ۱۳۹۵ كميسيون تنظيم مقررات كمتر از كف 
قيمت بوده اند را داده اما براي ارايه بسته هاي جديد ما 
اين موضوع را منوط به افزايش كيفيت كرديم به اين 
معنا كه اين شركت ها ظرف ۳ سال آينده سرعت را دو 
برابر كنند، پوشش ۴G را صد درصد كنند و ۱۰ درصد 
ارتباطات نيز مبتني بر نسل ۵ شود. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات ادامه داد: اپراتورها بايد برنامه خود 
براي تحقق اين اهداف را اراي��ه كنند در صورتي كه 
اين اتفاق رخ دهد ما اجازه معرفي بسته هاي جديد با 
تعرفه هاي جديد را مشروط بر اينكه فشار به مردم وارد 
نش��ود، خواهيم داد خط قرمز ما در وزارت ارتباطات 
ارتقاي كيفيت و س��رعت ارتباطات است ما به دنبال 

افزايش درآمد و سود اپراتورها نيستيم.

نمايندگان انگليس خواهان 
تغيير فرهنگ اينفلوئنسري شدند

طبق گزارش نمايندگان پارلمان انگليس، ظهور پديده 
اينفلوئنسرهاي آنالين ش��كاف هايي را در قوانين اين 
كشور آشكار كرده است. به گزارش مهر به نقل از پرس 
اسوسيشن، در گزارش كميته ديجيتال، فرهنگ، رسانه 
و ورزش )DCMS( پارلم��ان انگليس درباره فرهنگ 
اينفلوئنسري از دولت خواسته شده قوانين استخدام 
و تبلي��غ را براي حفاظ��ت از كودكان، تماش��اچيان، 
اينفلوئنس��رها و افرادي كه به طور آنالين برنامه دارند 
تقويت كند. نمايندگان پارلمان توصيه كرده اند كودكان، 
والدين و مدارس بايد از توسعه سواد رسانه اي پشتيباني 
كنن��د و همچنين قواني��ن مربوط به تبليغ��ات براي 
كودكان بايد پررنگ تر شود. ازس��وي ديگر قانون كار 
كودكان در انگليس نيز بايد به روز رساني شود تا رشد 
تعداداينفلوئنسرهاي كودك را نيز در بر گيرد. در اين 
گزارش نمايندگان خواهان ايجاد دستورالعملي براي 
بازاريابي اينفلوئنسري شده اند. در كنار اين موارد گزارش 
از دولت انگليس خواسته تحقيقاتي درباره اكوسيستم 
اينفلوئنسري انجام دهد تا همزمان با گسترش آن، بتوان 
قوانين مناسبي وضع و آنها را مديريت كرد. رگوالتورهاي 
تبليغات بايد اختيارات بيشتري بيابند تا قوانين مربوط 
به تبليغات را اجرا كنند و شكاف هاي مربوطه را برطرف 
كنند. جولي��ان نايت مدير اين كميته مي گويد: ظهور 
فرهنگ اينفلوئنسري آنالين فرصت هاي قابل توجهي 
ب��راي افرادي كه در صنايع خالق فعاليت مي كنند، به 
وجود آورده و اقتصاد اين كش��ور را ارتقا داده است. اما 
در بيش��تر اوقات و زماني كه موضوعي به ش��بكه هاي 
اجتماعي مرتبط باشد، با اندكي بررسي متوجه دنياي 
ديگري مي شويم كه اينفلوئنسرها و دنبال كنندگانشان 

در معرض خطر سواستفاده و آزار آنالين قرار دارند.

ويژه

حضور همراه اول در نمايشگاه 
بين المللي كيتكس ۲۰۲۲

با محوريت هوشمندسازي
همراه اول به عنوان اپراتور پيشرو در ديجيتالي سازي، به 
همراه شركت ها و استارتاپ هاي زيرمجموعه خود و با 
شعار لمس جهان ديجيتال و محوريت هوشمندسازي در 
نمايشگاه بين المللي كيتكس ۲۰۲۲ حضور مي يابد. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
گروه همراه اول با محوريت »هوشمندسازي« در دومين 
نمايشگاه بين المللي فناوري اطالعات و ارتباطات كيش 
با عنوان »كيتكس ۲۰۲۲« از ۱۹ تا ۲۲ ارديبهشت ماه 
۱۴۰۱ حضور پيدا مي كند. گروه همراه اول همس��و با 
مقوالت شهر هوش��مند، اينترنت اشياء، فناوري هاي 
نوين مالي، بالكچين و رمز ارزها، زيرساخت و امنيت و 
رسانه هاي ديجيتال در اين رويداد بين المللي و در قالب 
چهار زون تخصصي حضور مي يابد. عالقه مندان به حضور 
در اين نمايشگاه و بازديدكنندگان آن مي توانند با مراجعه 
به غرفه همراه اول در مركز سالن اصلي كيتكس ۲۰۲۲، 
از آخرين دستاوردهاي فناورانه اپراتور اول ارتباطي در 
چهار زون تخصصي »سرويس هاي ديجيتال«، »اقتصاد 
ديجيتالي«، »توريسم« و »هوشمندسازي« بازديد كنند. 
نحوه حضور گروه همراه اول به شكل يكپارچه و با شعار 
»لمس جهان ديجيتال« است و ضمن ارايه ابتكارات 
فناورانه و دستاوردهاي نخبگان بومي در راستاي تحقق 
روياي ديجيتال، تكنولوژي هاي روِز بومي شده جهاني 
نظير »پردازش در لبه MEC«، »ش��هر هوش��مند«، 
»حمل و نقل هوشمند«، »پيكربندي خودكار هوشمند« 
و »POC« را ني��ز در معرض ديد بازديدكنندگان قرار 
مي دهد.با توجه به اينكه ماموريت همراه اول »تحقق 
روياي ديجيتال«، چشم انداز آن » تبديل شدن به يكي 
از رهبران بازار ICT منطقه با ارايه خدمات و راهكارهاي 
هوشمند با هدف توانمندسازي اكوسيستم ديجيتال« و 
ارزش هاي آن براي دستيابي به اين اهداف در قالب سه 
مفهوم »حامي، چابك و توانمندساز« است، نحوه حضور 
آن در كيتكس ۲۰۲۲ نيز براساس همين ارزش هاست.

بنابراين همراه اول به عنوان ركورددار باالترين سرعت 
اينترنت در كشور و پيشرو در حوزه ديجيتالي سازي، 
مشاركت فعالي در برگزاري رويدادهاي جانبي اعم از 
سمينارها و كارگاه هاي تخصصي همسو با مقوالت در 

نظر گرفته شده براي برگزاري اين نمايشگاه دارد.

باابالغاصولحمايتازتوسعهفيبرنوري،درآمدعمدهفروشياينترنتازحقالسهمدولتمعافميشود

الزام ايجاد سرعت يك گيگابيتي اينترنت براي ۱۰ درصد كاربران

وظايف دولت ها  براي ارتقاي سطح رفاه عمومي جامعه
 رفع كسري بودجه خود از طريق كاهش سطح رفاه عمومي 

جامعه.
آدام اسميت پدر علم اقتصاد براي يك حكومت موفق چهار 

وظيفه اصلي و مهم را مطرح كرده است: 
۱- دفاع خارجي و برقراري امنيت بين المللي، ۲- برقراري 
امنيت داخلي، ۳- دادگس��تري، ۴- خدم��ات عمومي و 
عام المنفعه: همانطور كه بيان شد بخش خصوصي به خاطر 
آنكه به دنبال سودهاي كوتاه مدت با ارزش مادي زياد است 
نمي تواند تامين كننده خدمات عام المنفعه باشد زيرا اين نوع 
خدمات اكثرا همراه با يك دوره سرمايهگذاري بلندمدت و با 
سود كم مي باشند به عبارتي خدمات عمومي معموال منافع 
خصوصي كم و منافع اجتماعي زيادي دارند از اين رو بخش 

خصوصي نمي تواند در اين زمينه فعاليت كند. 
حال اگر دولت نتواند يا نخواهد هر يك از چهار وظيفه اصلي 
خود را بخوبي اجرا كند ديگر نهادي به عنوان ملت يك پارچه 
شكل نخواهد گرفت و خطر گسستگي مليتي و متالشي 
شدن حكومت احساس خواهد شد. به خاطر همين است كه 

دولت ها سعي مي كنند در چهار مورد فوق كم كاري نداشته 
باشند و حتي اگر مي خواهند بودجهاي را نيز حذف كنند از 
موارد مذكور كسر نشود زيرا موجب لطمه خوردن به اعتبار 

حاكميتي خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق يكي از اصليترين وظايف هر دولتي 
مديريت بخش عمومي و خدمات عام المنفعه اس��ت. در 
حقيق��ت در مواردي كه مكانيزم ب��ازار و قيمت گذاري بر 
اساس عرضه و تقاضا نمي تواند رفاه عمومي را تامين كند 
دولت مجبور است در آن امور دخالت كند در ادامه به برخي 

از اين امور اشاره مي شود: 
۱- كيفي��ت ه��وا و محيط زيس��ت، ۲- ايمن س��ازي در 
براب��ر بالهاي طبيعي مثل س��يل و زلزل��ه ،۳- مديريت 
آب و جلوگي��ري از مصرف بي روي��ه آن، ۴- جلوگيري از 
انتشار گازهاي گلخانه اي و س��مي، ۵- كاشت درختان و 
بيابان زدايي، ۶- كمك به اقشار ضعيف جامعه، ۷- جلوگيري 
از قاچاق كاال و ارز، ۸- كنترل قيمت كاالهاي اساسي )پست( 
با استفاده از سياس��ت هاي صادرات و واردات به نحوي كه 

توليد كنندگان داخلي نيز متضرر نشوند. 
اجراي كامل و صحيح مورد آخر نيازمند سياست گذاري 
دقيق ميباشد چرا كه اجراي ناقص سياست كنترل قيمت 
كاالهاي اساسي مي تواند دو پيامد ناگوار در پي داشته باشد: 
الف- از بين رفتن حقوق توليدكننده داخلي به علت واردات 

بي رويه يا جلوگيري از صادرات يا قيمت گذاري دستوري
ب- كاهش س��طح رفاه عمومي به عل��ت افزايش قيمت 

كاالهاي اساسي
اينجا اس��ت كه دولت بايد سياستي را اتخاذ كندكه هر دو 
طرف درگير در اين موضوع يعني توليدكننده و مصرفكننده 
متضرر نشوند و با پرداخت سوبسيد مطلوبيت هر دو طرف 
را تامين كند. اين سوبس��يد مي تواند به صورت آش��كارا 
)نقدي( باشد كه خود تورم زا است يا اينكه به صورت پنهان 
)غيرمستقيم( باشد كه اثرات تورمي به مراتب كمتري دارد. 
مانند خريد تضميني محصوالت توليدي، پرداخت سوبسيد 
به نهاده هاي كشاورزي و توليدي به منظور كاهش هزينه 
توليد، پرداخت تسهيالت ارزان قيمت به توليدكنندگان، 

حذف تعرفه صادرات به منظور حمايت از توليدكنندگان، 
معافيت توليدكنندگان از پرداخت ماليات، خريد مازاد عرضه 
توليدكنندگان به منظور حمايت از حقوق توليدكنندگان و 
اعطاي آن به اقشار ضعيف جامعه به صورت اقساط كم بهره 
و بلندمدت، پرداخت سوبسيد به خانوارها بر روي هر خدمتي 
كه قابل قاچاق نمي باشد مثل آموزش، بهداشت، حمل و 
نقل و... در پايان بار ديگر خاطرنشان ميشوم دولت به عنوان 
عهده دار سكان بخش عمومي، بايد به نحوي سياست گذاري 
كند كه سطح رفاه جامعه روز به روز افزايش يابد و در كنار آن 
از بخش خصوصي نيز به عنوان موتور مولد اقتصاد حمايت 
كند. دولت نبايد تحت عنوان رفع كسري بودجه ميزان رفاه 
جامعه را كاهش دهد يا اينكه به منظور حمايت از حقوق 
مصرفكننده، توليد كننده داخلي را تحت فشار قرار دهد 
تا با قيمت دستوري اقدام به عرضه محصوالت خود كند. 
دولت وظيفه دارد به نحوي سياس��ت گذاري كند كه هم 
مصرف كننده و هم  توليد كننده منتفع شوند تا بدين وسيله 

سطح رفاه عمومي جامعه رشد و تعالي يابد.

فراخوان مناقصه عمومي )يك مرحله اي- همرا ه با ارزيابی کيفی(

شركت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي به مركزيت شیراز ، در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي يک مرحله ای )همراه با انجام ارزيابی کیفی( واگذار نمايد.

نوبت دوم

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

شناسه آگهي : 1311456 sz/۰1/757/موضوع :آگهی عمومی يک مرحله ای  به شماره م ع
 مربوط به : انجام خدمات تهيه و تامين خودروهای سبک با راننده در ستاد شيراز 

و مناطق عملياتی سروستان و سعادت آباد/سرخون و گشوی جنوبی /خشت

1- موضوع مناقصه : انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده در ستاد شیراز و مناطق عملیاتی سروستان و سعادت آباد/سرخون و گشوی جنوبی/خشت
 sz/01/757/2- شماره مناقصه  : م ع

3- نوع مناقصه :عمومي يك مرحله اي 
4- مدت انجام کار : يکسال شمسی

5- مناقصه مورد اشاره در سامانه اينترنتی setadiran.ir به شماره فراخوان 2001091701000010 ثبت گرديده است.
6- تضمین ش�رکت در فرآيند ارجاع کار : حداقل به مبلغ 000ر000ر700ر12) دوازده میلیارد و هفتصد میلیون( ريال كه بايس�تی به يكي از دو صورت زير ارائه گردد و همچنین درصورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به 

میزان 10 درصد بارمالي سالیانه پیمان باشد.
الف(-ارائه رسید وجه صادره از سوي حسابداري كارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق الذكر

ب(-ارائه ضمانتنامه بانكي به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم كارفرما براي مدت )30 روز( ديگر قابل تمديد باشد .
7- محل اجرا: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

8- مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابی کیفی: حداکثر تا 5 روز پس از بارگذاری اسناد در سامانه الکترونیکی ستاد دولت
9- مهلت تسلیم )بارگذاری( اسناد استعالم ارزيابی کیفی: حداکثر14روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابی کیفی.    

10- آدرس سايت جهت دريافت و بارگذاری اسناد :www.setadiran.ir  )در اسناد مناقصه به اختصار ))سامانه ستاد(( نامیده می شود.
11- آدرس: شیراز-خیابان کريمخان زند-روبروی خیابان خیام-نبش کوچه 42-ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن تماس اداره امورحقوقی و پیمان ها:8473-07132138396 تلفن تماس کمیته فنی بازرگانی: 

8671-07132138285 تلفن تماس کمیسیون مناقصات:07132138432
12- شرايط الزم جهت شرکت در مناقصه و احراز حداقل امتیاز ارزيابی کیفی:

12-1 –داشتن شخصیت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شركت )اساسنامه، آگهي تأسیس روزنامه رسمي، آخرين تغییرات(
12-2-ارائه گواهینامه كد اقتصادي ، شناسه ملي و کد پستی. 

12-3-گواهینامه تايید صالحیت ايمني از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي که دارای اعتبار باشد يا نامه تايید صالحیت ايمنی موقت
12-4- داشتن گواهینامه تائید صالحیت از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمینه مربوطه که دارای اعتبار باشد.

12-5- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده از سوی برنده مناقصه پیش از عقد قرارداد الزامی خواهد بود.
12-6-حداقل امتیاز ارزيابی کیفی قابل قبول برای شرکت در مناقصه )50 امتیاز( می باشد.

13- مبلغ برآورد اولیه: 000ر000ر000ر440)چهارصد و چهل  میلیارد(  ريال
از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرايط بند 12 دعوت به عمل می آيد حداکثر تا 5 روز پس از بارگذاری اسناد در سامانه الکترونیکی ستاد دولت جهت اخذ اسناد استعالم ارزيابی کیفی به آدرس اينترنتی سامانه ستاد ايران مراجعه و ثبت نام نمايند 
و پس از دريافت اسناد استعالم ارزيابی کیفی ،کلیه مدارک و مستندات مندرج در آن را مطالعه ،تکمیل و در مهلت مقرردر سايت مذکور بارگذاری نمايند. ضمنًا ارزيابی کیفی مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرفًا از طريق سامانه مذکور 

صورت خواهد گرفت. الزم به توضیح است که پس از ارزيابی کیفی مناقصه گران، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهی است بارگذاری اسناد و مدارک جهت ارزيابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(

ادامه از صفحه اول



تعادل |
تغييرات قيمت��ي در بازار خودرو درحالي امس��ال نيز 
به ش��كل ديگري خود را نش��ان داده است كه قرار بود 
براساس وعده وزارت صمت و تعهد خودروسازان افزايش 
عرضه محصوالت در بازار ايجاد و ش��كاف قيمت 50 تا 
200 ميليون توماني كارخانه تا بازار محصوالت داخلي 
از بين برود. اما تصميم گيري هاي نامناسب باعث شده 
تا همچنان بازار خودرو تحت تاثير نوسانات قيمتها قرار 
گرفته و خبري از آرامش در آن نباش��د. بالتكليفي در 
فروش خودرو كمبود عرضه و افزايش قيمت تمام شده 
عاملي شده تا بازار با كمبود محصول روبرو و شاهد رشد 
قيمت ها باشد. در حال حاضر پرايد 111 كه در اسفندماه 
198 ميليون تومان به فروش مي رسيد امروز به 205 
ميليون تومان رسيده است. در كنار اين، خانواده سمند 
و پژو نيز با رشد قيمت روبروست. كمبود عرضه در حالي 
از سوي خودروسازان صورت گرفته كه ميثاق نامه اي 
كه به امضاي مديران ارشد گروه صنعتي ايران خودرو 
رسيده اين خودروساز مدعي است كه متعهد به توليد 
خودروي كامل و بدون كسري قطعه از ابتداي خردادماه 
شده است. كارشناسان خودرو اين اقدام را طرح نمايشي 
و بي خاصيت معرفي كردند. طرح قرعه كشي خودرو 
نيز گويا توسط خودروسازان با شكست مواجه شده و 
اين بار وزارت صمت خود را متولي اصلي فروش خودرو 
معرفي كرده است به نحوي كه قرار است از هفته آينده 
در سامانه فروش يكپارچه عرضه محصوالت انجام شود 
اما سازوكار فروش خودرو در اين سامانه مشخص نيست 
و وزارت صنع��ت نيز در اين رابطه شفاف س��ازي الزم 
را انجام نداده اس��ت. البته اين موضوع از سوي انجمن 

خودروسازان مورد انتقاد قرار گرفته بود. 

    قيمت خودرو در دو بازار
نابس��اماني بازار خودرو انتقاد تقريبا تمامي مسووالن 
كش��ور از مجلس، مجمع تش��خيص مصلحت نظام، 
پليس، دولت و... را به دنبال خود داش��ت، با اين حال تا 
به امروز هيچ اتف��اق مثبتي در بازار نيفتاده و قيمت ها 
اگرچه كند اما همچنان روند افزايش��ي را حفظ كرده 
اند؛ به گونه اي كه به نظر مي رس��د ب��ازار خودرو بدون 
متولي بوده و اخبار هيجاني و دالالن نبض قيمت ها را 

به دست گرفته اند.
 اگرچه عرضه كم خودرو از جمله داليل اصلي نابساماني 
بازار خودرو محسوب مي شود و اين موضوع مورد تاييد 
مس��ووالن وزارت صمت نيز قرار گرفته اما تا به امروز 
كه تقريبا 50 روز از ش��روع س��ال جديد گذشته هنوز 
سياس��ت دقيقي از سوي متوليان براي افزايش عرضه 
خودرو اتخاذ نش��ده و بازار خودرو همچنان تشنه تر از 
قبل مانده است. رصد بازار خودرو نشان مي دهد، قيمت 
پرايد 111 با يك ميليون تومان افزايش قيمت به 205 

ميليون تومان رس��يد. تيبا يك ميليون تومان كاهش 
يافت و 19۷ ميليون تومان بود. تيبا دو هم با يك ميليون 
تومان كاهش به 20۷ ميليون تومان و تيبا دو پالس با 
دو ميليون تومان افزايش به 215 ميليون تومان رسيد. 
كيا سراتو امروز 80 ميليون تومان افزايش يافت و به يك 
ميليارد و 150 ميليون تومان به فروش رسيد. از سوي 
ديگر، قيمت دنا تيپ يك با دو ميليون تومان كاهش به 
۳90 ميليون تومان رسيد. دنا پالس دنده اي توربو با 11 
ميليون تومان افزايش به ۴۷۷ ميليون تومان رسيد. دنا 
پالس توربو اتوماتيك با چهار ميليون تومان كاهش به 
500 ميليون تومان رسيد. در اين ميان؛ پژو پارس چهار 
ميليون تومان كاهش قيمت داشت و به ۳10 ميليون 
تومان، پژو 20۶ تيپ دو با دو ميليون تومان كاهش به 
۳10 ميليون تومان و پژو 20۶ تيپ پنج با دو ميليون 

تومان افزايش به ۳۴۷ ميليون تومان رسيد.
در همين حال، قيمت خ��ودرو صفر داخلي در روز 19 
ارديبهشت 1۴01 با توجه به آمارها و قيمت روزانه سايت 
ديوار با تغييراتي همراه است. ارزيابي ها نشان مي دهد، 
قيمت خودرو صفر داخلي امروز 19 ارديبهشت 1۴01 
در بازار ايران به شرح زير است: خودروي پرايد 111 به 
20۶ ميليون تومان رسيد. پرايد 1۳1 نيز به قيمت 1۷۶ 
ميليون تومان رسيد. خودروي دنا پالس اتوماتيك مدل 
1۴01 هم اكنون در قيمت 50۳ ميليون تومان در بازار 
خودروي كشور موجود است. اما دنا معمولي 1۴01 به 

۳8۶ ميليون تومان رسيد.
در همي��ن ح��ال قيم��ت خودروه��اي پرطرفدارنيز 
دستخوش تغييراتي شده است؛  به طوريكه نرخ خودرو 
تيبا هاچ بك پالس به 21۴ ميليون تومان رسيده است. 
پژو 20۶ تيپ دو با دو ميليون تومان افزايش نسبت به روز 
گذشته، به قيمت ۳1۴ ميليون رسيد. پژو 20۶ تيپ پنج 

نيز پنج ميليون تومان افزايش قيمت داشت. اين خودرو 
در بازار كشور به ۳50 ميليون تومان رسيد. خودرو پژو 
پارس اتوماتيك نيز به ۴۴5 ميليون تومان رس��يد. اما 
خودروي تارا اتوماتيك با س��ه ميليون تومان افزايش 
نسبت به روز گذشته به قيمت 590 ميليون تومان رسيد.

    انجمن خودروسازان:
به شيوه جديد قرعه كشي خودرو انتقاد داريم

وضعيت بازار در حال اين روزها آشفته گزارش مي شود، 
ك��ه وزير صم��ت هم به تازگ��ي به س��ازمان حمايت 
بخشنامه اي را مبني بر لزوم اجرايي شدن قرعه كشي 
توسط اين س��ازمان ابالغ كرده كه خودروسازان بايد 
از 18 ارديبهش��ت از اين شيوه تبعيت كنند. البته اين 
موضوع از سوي دبير انجمن خودروسازان مورد انتقاد 
قرار گرفته است، به طوري كه احمد نعمت بخش دبير 
انجمن خودروس��ازان گفته است: نسبت به بخشنامه 
وزير صمت مبني بر ش��يوه جديد قرعه كش��ي انتقاد 
داريم، تاكنون بخش خصوصي كار خود را انجام مي داد 
و بدون سيستم قرعه كشي مردم به سهولت خودرو را 
ثبت نام مي كردند و تحويل مي گرفتند. وي افزود: نامه 
وزير صمت به رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان با سياست هاي رييس جمهور نيز مغايرت 
دارد؛ حتي آقاي وزير گفته بودند “امس��ال قرعه كشي 
نخواهيم داشت. “ و اكنون اين سوال مطرح است؛ چرا 
سيستم قرعه كشي را تغيير دادند؟ به گفته دبير انجمن 
خودروسازان اين  روش براي قرعه كشي خودرو درست 
نيست و بايد اجازه داد هيات مديره خودروسازان خود 

تصميم به روش فروش بگيرند. 
حال با توجه به اينكه اخير وزير صمت، دس��تور دادند 
كه فروش خودرو بايد در سامانه يك پارچه انجام شود، 

برخي از كارشناسان معتقدند كه اين اقدام فعال تاثيري 
چنداني در ميزان عرضه و روند بازار ندارد وبايد اجرايي 
شود تا نتيجه و تاثير آن را در بازار مشاهده كرد. در حال 
حاضر عرضه خودرو كم است. اما توقف عرضه خودرو 
به بازار تاثير منف��ي دارد و باعث افزايش قيمت دوباره 

خودروها مي شود.

    ميثاق نامه مديران ايران خودرو
نمايشي و بي خاصيت است!

در س��ال هاي اخير خودروسازان به بهانه كسري قطعه، 
مدت ها خودروهاي توليدي را در پاركينگ نگه داشته و 
پس از گرفتن مجوز افزايش قيمت ناگهان كسري قطعه بر 
طرف شده و انبوهي از خودروها وارد بازار مي شد.اما امروز 
خبري عجيب مبني بر تغيير رويه يكي از خودروسازان 
همه را شوكه كرد. در ميثاق نامه اي كه به امضاي مديران 
ارشد گروه صنعتي ايران خودرو رسيده اين خودروساز 
مدعي است كه متعهد به توليد خودروي كامل و بدون 
كس��ري قطعه از ابتداي خردادماه شده است. بر همين 
اس��اس از ابتداي خردادماه توليد خودروي كسري دار، 
متوقف خواهد شد و ضمن تالش مضاعف براي رعايت 
الزام��ات كيفي، فرآيند توليد عبور مس��تقيم خودرو از 
خط توليد به دست مشتريان محترم، تبديل به فرهنگ 
تولي��دي در گروه صنعت��ي ايران خودرو خواهد ش��د. 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو كه راهبري اجراي 
ميثاق نامه را برعهده دارد، آن را اقدامي ماندگار در تاريخ 
ايران خودرو دانسته اس��ت. فربد زاوه، كارشناس بازار و 
صنعت خودرو در اين خصوص گفت: اين نامه از جمله 
نمايش هاي مضحك و بي خاصيتي اس��ت كه روزانه در 
كشور اتفاق مي افتد و فقط جنبه شعاري دارد. مديراني 
كه اين ميثاق نامه را امضا كرده اند، بيش از 25 سال است 
كه در اين صنعت كار مي كنند. اگر بعد از 25 سال فعاليت 
نمي دانند، اصل اول توليد اين است كه توليد بايد كامل 
باشد، بايد به حال صنعت، تحصيالت دانشگاهي و ... در 
كش��ور قصه خورد. اين يك مساله روشن است كه بايد 
توليد كامل باشد و نيازي به ميثاق نامه ندارد. توليد ناقص 
از نظر اقتصادي، به شدت براي يك بنگاه اقتصادي سم 
است. به اين معني كه بخشي از نقدينگي به كاالي ناقصي 
تبديل مي شود كه حتي نمي توان آن را به فروش رساند.

اين كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اين سوال كه 
آيا با اين ميثاق نامه ميزان توليد خودرو كاهش مي يابد، 
گفت: حجم توليد كاهش پيدا نمي كند. اين ميثاق نامه 
كه بر عدم توليد ناقص تاكيد دارد، باعث كاهش ميزان 
خواب سرمايه و زيان خودروساز مي شود. جالب اين 
اس��ت كه در اين ميثاق نامه آمده اس��ت كه از ابتداي 
خرداد 1۴01 توليدات ناقص خود را متوقف مي كنيم. 
به اين معني كه ايران خودرو قرار است 12 روز ديگر به 

توليد ناقص محصوالت خود ادامه دهد.

اخباررويداد

ادامه از صفحه اول
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سود بازرگاني كاهش يافت
هيات وزيران ب��راي كاهش اثرات تورمي اصالح 
ن��رخ ارز محاس��باتي تعرفه گمرك��ي از ۴200 
تومان به نرخ اي.تي.سي.، سود بازرگاني خيلي از 

رديف هاي تعرفه اي را كاهش داده است.
به گزارش تسنيم، در راستاي اصالح سياست ارز 
ترجيحي ۴200توماني كه طي س��ال هاي اخير 
در دستور كار دولت و مجلس بوده است، مجلس 
شوراي اسالمي در قانون بودجه سال 1۴01 نرخ 
ارز محاسباتي تعرفه گمركي واردات را از ۴200 
تومان به نرخ اي.تي.س��ي. اعالمي بانك مركزي 

افزايش داد كه حدود 2۳ هزار تومان است.
بر اس��اس بخش 1 بند ه تبص��ره ۷ قانون بودجه 
1۴01 كل كش��ور،  ن��رخ ارز محاس��به ارزش 
گمركي كاالهاي وارداتي در همه موارد از جمله 
محاس��به حقوق ورودي، بر اس��اس برابري نرخ 
ارز اعالم ش��ده بانك مركزي نرخ سامانه مبادله 
الكترونيكي )اي.تي.ِاس.( در روز اظهار و مطابق 
م��اده )1۴( قان��ون امور گمركي مي باش��د. اين 
تصمي��م در واقع موجب افزايش قيمت كاالهاي 
وارداتي مي ش��ود كه الزم بود دولت براي مقابله 
با اين گراني تدبيري بينديشد. هيات وزيران در 
جلسات 1۴01/1/2۴ و 1۴01/2/11 به پيشنهاد 
صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد 
و سي و هش��تم قانون اساسي جمهوري اسالمي 

ايران تصويب كرد: 
1- اصالحات تعرفه اي )۴۴0( رديف تعرفه شامل 
كاهش و افزايش سود بازرگاني، تفكيك، ايجاد، 
حذف و اصالح شرح رديف تعرفه و مندرجات ذيل 
يادداشت برخي از فصول كتاب مقررات صادرات 
و واردات به شرح جدول پيوست شماره )1( اين 
تصويب نامه كه تأييدش��ده به مهر هيات دولت 

است، تعيين مي شود.
2- در اجراي بند )ه���( تبصره )۷( قانون بودجه 
سال 1۴01 كل كش��ور، طبقات سود بازرگاني 
كليه كاالها، پس از اعمال اصالحات بند )1( اين 
تصويب نامه به ش��رح جدول زير تغيير مي يابد: 
تبصره � موارد مستثنا از بند )2( اين تصويب نامه، 
به ش��رح رديف تعرفه ه��اي من��درج در جدول 
پيوست شماره )2( اين تصويب نامه كه تأييدشده 

به مهر هيات دولت است، تعيين مي شود.
۳- ش��ماره و ش��رح رديف  تعرفه ه��اي مندرج 
در فهرس��ت پيوس��ت بنده��اي )1( و )2( اين 
تصويب نامه مطابق تصويب نامه شماره 1۶02۴9/

ت59۳9۷ ه��� م��ورخ 1۴00/12/11 موضوع 
اعمال سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري 

كاال به روزرساني مي شود.
۴- س��ود بازرگاني روغ��ن و دانه ه��اي روغني در 
س��ال 1۴01 صفر درصد تعيين مي شود. فهرست 
تعرف��ه اي اين بند توس��ط وزارتخانه هاي صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد كشاورزي تهيه و به گمرك 
جمهوري اسالمي ايران ابالغ مي شود. اجراي اين 
بند از زمان اعالم ستاد تنظيم بازار خواهد بود. 5� اين 
تصويب نامه به استثناي بند )۴(، از اول فروردين ماه 

سال 1۴01 الزم االجرا مي باشد.

افزايش قيمت آرد شيريني
را گران نخواهد كرد

رييس اتحاديه قنادان گف��ت: افزايش قيمت آرد 
تاثيري در قيمت ش��يريني نخواهد داش��ت. علي  
بهره مند در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه تغيير 
قيمت آرد تاثيري در قيمت شيريني نخواهد داشت، 
گفت: قنادان آرد مورد نياز خود را از بازار آزاد با قيمت 
هر كيلو 20 هزار تومان خريداري مي كردند كه در 
حال حاضر نيز قيمت آرد همين اس��ت و براي آنها 
فرقي نكرده است. وي ادامه داد: افزايش هزينه هاي 
توليد شيريني مربوط به ش��كر و روغن است، زيرا 
قيمت اين دو كاال در چند وقت اخير افزايش زيادي 
داش��ته اس��ت. رييس اتحاديه قنادان اضافه كرد: 
روغن��ي كه كارخانه ها تحوي��ل مي دهند كيلويي 
1۷0 تا 180 هزار تومان و قيمت روغن در بازار آزاد 
كيلويي 850 هزار تومان است و چون امكان تحويل 
روغن از كارخانه ها نيست مجبور هستيم روغن مورد 
نياز خود را از بازار آزاد تهيه كنيم. وي تصريح كرد: 
قيمت شكر دولتي كيلويي 12 هزار تومان و در بازار 
آزاد 20 هزار تومان است كه شكر را هم از بازار آزاد 
خريداري مي كنيم. بهره مند در پايان گفت: اخيرا 
دولت مقداري ش��كر و روغن به صنف قنادان داده 

است، ولي مقدار تخصيص يافته كافي نيست.

توزيع حداكثري روغن، شكر و 
برنج در دستور كار وزارت جهاد

توزي��ع حداكث��ري روغن، ش��كر، برنج و س��اير 
محصوالت اس��تراتژيك س��بد مصرفي خانوار از 
جمله مصوبات جلسه قرارگاه امنيت غذايي بود. 
جلسه قرارگاه امنيت غذاي ديروز به رياست سيد 
جواد ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي، در سالن 
جلسات وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد. در اين 
جلس��ه بر بحران جهاني وضعيت غالت در جهان 
و لزوم برنامه ريزي هاي دقيق در تأمين كاالهاي 
اساسي كشور تاكيد ش��د. وزير جهاد كشاورزي، 
حمايت از توليد و ثب��ات و آرامش بازار را ازجمله 
مهم ترين اولويت هاي وزارتخانه دانس��ت. در اين 
جلسه، بر استفاده از ظرفيت نخبگان و شركت هاي 
دان��ش بنيان براي حل مش��كالت بخش توليد و 
بازرگاني نيز تاكيد ش��د. توزيع حداكثري روغن، 
ش��كر، برنج و س��اير محصوالت استراتژيك سبد 
مصرف��ي خانوار از ديگر مصوبات جلس��ه قرارگاه 
امنيت غذايي بود.همچنين در اين جلس��ه مقرر 
ش��د، تس��ريع پرداخت مطالبات گندم كاران در 

اولويت شركت بازرگاني دولتي ايران قرار گيرد.

افزايش توزيع روغن
از روزهاي آينده

ريي��س اتحاديه س��وپرماركت داران ته��ران گفت: با 
تمهيداتي كه انديشيده شده طي روزهاي آينده وضعيت 
توزيع روغن مثل قبل خواهد شد و قفسه ها پر از روغن 
مي شودداود فكوري در گفت وگو با  مهر در مورد وضعيت 
عرضه روغن در بازار، اظهار كرد: در حال حاضر روغن در 
بازار وجود دارد اما مثل سابق عرضه نمي شود؛ وقتي مردم 
به فروشگاه ها و سوپرماركت ها مراجعه مي كنند با كمبود 
روغن مواجه نمي شوند اما تعداد و تنوع روغن ها كاهش 
يافته است. رييس اتحاديه س��وپرماركت داران تهران 
افزود: در واقع قباًل قفسه فروشگاه ها و مغازه ها پر از روغن 
بود اما هم اكنون عرضه به گونه اي است كه هر خانوار براي 
ميزان مصرفي كه دارد مي تواند روغن بخرد.وي ادامه داد: 
در حال حاضر روغن هاي موجود به رفع نياز مردم كمك 
مي كند اما با تمهيداتي كه انديشيده شده و صحبت هايي 
كه با مقامات مسوول داشتيم طي روزهاي آينده وضعيت 
توزيع روغن مثل قبل خواهد شد و قفسه ها پر از روغن 
مي شود.فكوري گفت: توزيع روغن از طرف توليدكننده 
كاهش يافته ولي قطعًا در روزهاي آينده، اوضاع به روال 
قبل بر مي گردد.وي در مورد عرضه ماكاروني هم گفت: در 
حال حاضر ديگر هيچ مشكلي در بخش عرضه ماكاروني 
نداريم و ماكاروني با قيمت ه��اي جديد در حال توزيع 
است و هيچ كمبودي نداريم.رييس اتحاديه سوپرماركت 
داران تهران به برنج و شكر هم اشاره كرد و افزود: در شكر 
و برنج هم كمب��ود نداريم و قيمت ها نيز هنوز تغييري 
نكرده است؛ در حال حاضر شكر با قيمت 1۶ هزار و ۳50 
تومان، برنج تايلندي 12 هزار و 500 تومان، برنج هندي 
1۷ هزار و 500 تومان و برنج پاكستاني 20 هزار و 500 

تومان فروخته مي شود.

توسعه اينترنت بدون اصالح 
قيمت ها ممكن نيست

 گذشته مشتاق تر شود. آمارهاي ارايه  شده توسط 
وزارت ارتباطات در مورد توسعه فيبر نوري اصالت 
ندارد. وقتي وزير ارتباطات اين آمار را اعالم مي كند، 
مردم هم فكر مي كنند كه ش��رايط خوب اس��ت. 
مي گويند يك ميليون و ۴00 هزار پورت فيبر نوري 
داريم كه از اين ميزان ۳00 ه��زار پورت واگذاري 
شده اس��ت. مگر مي شود در ش��رايط بحراني  كه 
توسعه شبكه اينترنت در چند سال گذشته تجربه 
كرده، اين ميزان پورت آماده واگذاري باشد؟ همين 
آمار پورت هاي واگذارشده درمقابل آمار پورت هاي 
نصب  شده نشان مي دهد اطالعاتي كه در اين زمينه 
گفته مي شود، غلط است و هيچ كدام از اپراتورها تا 
به امروز يك گام براي برقراري ارتباطات بر مبناي 

فيبر نوري برنداشته اند.

قيمت نان سنگك
تغييري نكرده است

رييس اتحاديه نانوايان سنگكي تهران گفت: هيچگونه 
تغييري قيمتي در نان سنگك اتفاق نيفتاده است. اصغر 
پابرجا در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا با 
آزادسازي قيمت آرد صنف و صنعت قيمت آرد نانوايي ها 
تغييري كرده اس��ت يا خير، گفت: افزايش قيمت آرد 
صنف و صنعت ارتباطي به آرد نانوايي ها ندارد و با همان 
قيمتي كه قبال آرد مي خريديم در حال حاضر نيز آرد 
مورد نياز خود را با همان قيمت تهيه مي كنيم. وي ادامه 
داد: قيمت نان سنگك هم هيچ افزايش نداشته است 
و اين نان بر اس��اس نرخ قبلي عرضه مي شود. رييس 
اتحاديه نانوايان سنگكي تهران گفت: البته به دنبال اين 
هستيم كه در سال جديد نرخنامه جديدي از سازمان 
صمت دريافت كنيم و پيگيري هايي نيز در اين زمينه 

انجام داده ايم، ولي هنوز به نتيجه نرسيده است.

صادرات يك دالري
و واردات ۵ دالري هر كيلو چاي

تجارت خارجي ايران بيانگر واردات چاي با متوسط 
قيمت پنج دالر در هر كيلو است در حالي كه چاي 
ايراني با متوسط قيمت يك دالر در هر كيلو صادر 
شده است. به گزارش ايسنا، بررسي تجارت چاي در 
گزارش گمرك ايران و همچنين قيمتي اعالم شده از 
سوي مركز آمار ايران قابل تامل است. طبق اظهارات 
لطيفي-سخنگوي گمرك ايران- در سال گذشته 
2۷ هزار و 2۷2تن چاي ايراني به ارزش حدود 28 
ميليون دالر از ايران به 25 كش��ور صادر ش��ده كه 
نسبت س��ال 1۳99 حدود ۶8 درصد در وزن و ۷۷ 
درصد در ارزش افزايش داشته است.اين در حالي 
اس��ت كه واردات چاي ايران در سال 1۴00 حدود 
۷5 هزار و ۳۷9تن به ارزش ۳8۶ميليون و 1۶0هزار 
و ۷۶ دالر از 10 كش��ور بوده است.محاسبه ارزش 
تجاري هر كيلو چاي نشان مي دهد كه ايران در سال 
گذشته هر كيلو چاي را حدود يك دالر صادر كرده 
است كه با در نظر گرفتن متوسط قيمت 25 هزار 
توماني براي هر دالر، مي توان گفت متوسط قيمت 
آن به حدود 25 هزار تومان مي رسد.اما واردات هر 
كيلو چاي به طور متوس��ط حدود 5.1 دالر قيمت 
داشته كه به 128 هزار تومان مي رسد. اين در حالي 
اس��ت كه بررس��ي آمار مركز آمار ايران از وضعيت 
قيمت چ��اي خارجي در بازار حاكي از فروش آن تا 
حدود 1۴1 هزار تومان براي هر بسته 500 گرمي 
در فروردين ماه است. هر نيم كيلو چاي خارجي در 
فروردين پارسال به طور متوس��ط 99 هزار و ۳00 
تومان قيمت داش��ته كه به 120 هزار در اس��فند 
رسيده و براي فروردين امسال با متوسط 121 هزار 

تومان فروش رفته است.

انجمنخودروسازان:بهشيوهجديدقرعهكشيخودروانتقادداريم

نايبرييسكميسيونبازاروسرمايهاتاقبازرگانيتهران:

چرا خودروسازان عرضه را كاهش دادند؟ 

بهره مندي همسايگان از يارانه كاالهاي اساسي ايران

نبودعلوفهباعثسرازيرشدندامهايمولدبهكشتارگاههاشدهاست

نايب رييس كميسيون بازار و سرمايه اتاق بازرگاني تهران 
گفت: براس��اس برآوردهاي انجام شده 15 ميليون نفر از 
جمعيت كشورهاي همسايه از يارانه كاالهاي اساسي ما 

استفاده مي كنند.
عباس آرگون در گفت وگو با فارس درباره تصميم دولت در 
رابطه با اصالح يارانه ها، اظهار داشت: اصالح يارانه ها يك كار 
ضروري و كامال درس��ت است و بايد انجام شود اما اگر اين 
اقدام در سال هاي قبل انجام مي شد قطعا هزينه كمتري 

براي دولت داشت.
وي با بيان اينكه با اصالح يارانه ها رانتي كه نصيب عده اي 
خاص مي شود از بين مي رود، اضافه كرد : با تصميم دولت 
در اصالح يارانه ها در حقيقت يارانه حذف نمي شود اما نحوه 
پرداخت آن تغيير مي كند.نايب رييس كميسيون بازار پول 
و سرمايه اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: با اصالح يارانه ها، 
يارانه اي كه به واردكننده براي واردات كاالهاي اساسي داده 
مي شد از اين به بعد به مردم و جامعه هدف داده مي شود و 

در حقيقت شيوه پرداخت تغيير مي كند.وي با بيان اينكه 
اصالح يارانه ها نيازمند شفاف سازي است، گفت: متاسفانه 
اين اقدام دولت در خصوص اصالح يارانه ها به صورت كامل 
شفاف سازي نشده است و اين در حالي است كه با توجه به 
استقرار دولت از سال قبل بايد زيرساخت هاي الزم براي 
اين مهم به طور كامل فراهم مي شود.آرگون با تاكيد بر اينكه 
نبايد اجازه داد تا ابهام موجب سوءاستفاده شود، گفت: دولت 
بايد به صورت كامال برنامه ريزي شده و سيستماتيك قبل 
از اينكه افزايش قيمتي بر اثر اصالح يارانه ها صورت گيرد 
از مردم به روش هايي كه تعيين مي ش��ود حمايت كند و 
اجازه ندهد كه با توجه به مشكالت اقتصادي فشار بيشتر 
اقتصادي به مردم و به خصوص اقشار ضعيف و كم درآمد 

وارد شود.
وي اظهار داش��ت: قطعا دولت براي اصالح يارانه ها از قبل 
برنامه ريزي كرده است بنابراين االن كه تصميم دارد اين 

موضوع را اجرايي كند بايد اطالع رساني كند.

نايب رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه با بيان اينكه 
هر اصالحي مش��كالت خاص خود را دارد بيان داشت: با 
اطالع رساني دقيق دولت با كمترين مشكل مي تواند اصالح 
يارانه ها را انجام دهد و لذا به هدف خود در اصابت يارانه ها به 

جامعه هدف دست يابد. 
وي افزود: با توقف پرداخت يارانه ها به واردكنندگان براي 
واردات كاالهاي اساسي، رانت ها از بين مي رود و همه يارانه 
مورد نظر دولت به جامعه هدف اصابت خواهد كرد.آرگون 
اظهار داشت: تاكنون نيز بخشي از يارانه ها به جامعه هدف 
مي رسيد اما اين اتفاق به طور كامل صورت نمي گرفت.وي 
در پاسخ به اين س��وال كه گزينه مناسب براي حمايت از 
مردم پرداخت يارانه نقدي يا كاال برگ است،  گفت: سياست 
جبراني را مجلس تعيين كرده و براساس قانون مجلس مقرر 
شده است  در صورت اصالح يارانه ها، كاال برگ به مردم داده 
ش��ود و دولت نيز ملزم به اجرا است اما اختصاص اين كاال 
برگ ها به سطوح درآمدي بايد به گونه اي باشد كه طبقات 

متوس��ط و خصوصا پايين جامعه كه اتفاقا در سال هاي 
اخير تعدادشان بيشتر شده است، مجبور به تحمل فشار 
اقتصادي بيشتري نشوند.نايب رييس كميسيون بازار پول 
و سرمايه اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه اقدام دولت 
در اصالح يارانه ها يك تصميم شجاعانه است، گفت: دولت 
با اين اقدام آبروي خود را گرو گذاشته است و يك تصميم 
بسيار سخت را گرفته است. وي افزود: تصميم دولت درباره 
اصالح يارانه ها كه براساس مصوبه مجلس انجام مي شود 
يك تصميم بسيار سخت است اما نحوه اجراي آن بسيار 
داراي اهميت است و اگر اين كار با زيرساخت مناسب 
و اطالع رساني دقيق انجام شود قطعا با آرامش رواني در 
جامعه همراه خواهد بود.وي با اشاره به اينكه بخشي از 
كاالهاي يارانه اي از كشور قاچاق مي شود، اظهار داشت: 
براساس برآوردها 15 ميليون نفر از جمعيت كشورهاي 
همسايه از يارانه كاالهاي اساسي ما استفاده مي كنند اين 
در حالي است كه اين يارانه مخصوص مردم ايران است.

دبير اجرايي خانه كش��اورز استان بوشهر گفت: مشكل 
كم آبي محدود به اراضي ديمي كش��اورزي نيست و در 
ح��ال حاضر اراضي آبي نيز با تنش ه��اي آبي درگيرند و 
ميزان توليد گندم در اراضي ديمي از ۴ تن سال گذشته 
به ۴00 كيلو رسيده است. سال زراعي 99-1۴00 باعث 
شد ميزان توليد و كيفيت محصوالت كشاورزي كاهش 
پيدا كند و بنا به برخي پيش بيني ها اين اميدواري ايجاد 
ش��د كه ميزان بارندگي ها در 1۴01 افزايش و در نتيجه 
شاهد رونق كشاورزي در كش��ور باشيم اما متاسفانه در 
سال جاري نيز خشكس��الي تكرار شد و اين مساله تاثير 
خود را در اس��تان هاي جنوبي كش��ور بيشتر نشان داده 
است.حس��ين زارعي دبير اجرايي خانه كش��اورز استان 
بوشهر، با بيان اينكه خشكسالي و كم بارشي باعث شده 
است ميزان توليد در اراضي ديمي كاهش پيدا كند، افزود: 
ميزان توليد گندم در س��ال جاري به شدت كاهش يافت 
در حال حاضر در اس��تان بوش��هر تا االن حدود 20 هزار 
تن گندم برداشت كرديم، البته برداشت گندم همچنان 
ادامه دارد. اين در حالي است كه ميزان برداشت گندم در 
سال گذشته حدود ۶5 هزار تن بود و در سال 98 كه يكي 
از بهترين سال هاي توليد گندم بود حدود 1۶5 هزار تن 
گندم در استان توليد شد.وي ادامه داد: نخل هاي ديمي 
در سال جاري با مشكالت جدي مواجه شده اند و ميزان 
محصول آنها كاهش پيدا كرده اس��ت؛ مش��كل كم آبي 

محدود به اراضي ديمي كشاورزي نيست و در حال حاضر 
اراضي آبي نيز با تنش هاي آب��ي درگيرند و ميزان توليد 
گندم در اراض��ي آبي حومه رودخانه حله از ۴ تن س��ال 
گذشته به ۴00 كيلو تقليل پيدا كرده است. زارعي با بيان 
اينكه ميزان توليد در واحد سطح گندم  در اراضي آبي نيز 
كاهش پيدا كرده است، افزود: مساله خشكسالي و مقابله 
با اثرات سوء آن در استان به صورت جدي بايد در دستور 
كار و برنامه ريزي هاي كالن قرار گيرد.دبير اجرايي خانه 
كشاورز استان بوشهر تصريح كرد: به دليل سنتي بودن 
شبكه آبياري نخيالت پايين دست سد شبانكاره ساالنه 
حداكثر 2 مرتبه امكان آبياري به صورت غرقابي را داشتند 
كه اين آبياري در سال جاري محقق نشده است اميدواريم 
با تكميل و اصالح شيوه آبياري به صورت تحت فشار شاهد 
آبرساني و آبياري منظم نخيالت اين حوزه باشيم. وي ادامه 
داد: دولت، آب كشاورزان دشت شبانكاره را تامين كرده 
است اما اين كشاورزان خربزه و هندوانه كشت مي كنند 
كه به نظر مي رس��د توليد هندوانه و خربزه در ش��رايط 
فعلي كه كشور با تنش هاي آبي درگير است موضوعيت 
ندارد. خانه كشاورزي استان خواهان كشت گندم در اين 
دشت اس��ت. زارعي با اشاره به كاهش آب رودخانه حله، 
افزود: در سال هاي گذش��ته آب سد رييس علي دلواري 
به اين رودخانه تزريق مي ش��د و كش��اورزان حاشيه اين 
رودخانه اقدام به آبياري تكميلي اراضي تحت كشت گندم 

مي كردند اما از آنجايي كه آب پش��ت اين سد كاهش 50 
درصدي داشت نتوانستيم آب را به اراضي گندم برسانيم 
در نتيجه ميزان توليد در منطقه به ش��دت كاهش پيدا 
كرده است. گندم و خرما نماد كشاورزي استان خوزستان 
محسوب مي ش��ود اما تنش هاي آبي در سال هاي اخير 
باعث ش��ده اس��ت كه توليد گندم و خرما در اين استان 

كاهش پيدا كند.
شاهرخ شيش��ه گر عضو اتاق بازرگاني اهواز در گفت وگو 
با ايلنا، گفت: آب با حيات انس��ان گره خورده اس��ت؛ اما 
متاسفانه مسووالن در كشور هيچ طرح و برنامه  مناسبي 
براي كنترل تنش هاي آبي در استان خوزستان ندارند.وي 
با اشاره به وقوع سيل در استان خوزستان گفت: برنامه اي 
براي هدايت آب   سيل  در استان نداشتيم و نتوانستيم از آب 
استفاده بهينه كنيم؛ عدم بهره گيري مناسب از آب هاي 
موجود باعث شده است خشكسالي كشاورزي استان را 
تهديد كند.شيش��ه گر تصريح كرد: كمبود و تنش هاي 
آبي كش��ورهاي پيراموني ما را بيشتر تهديد مي كند اما 
اين كشورها مانند ما با بحران آب مواجه نيستند چراكه از 
آب موجود خود بيشترين استفاده را مي كنند؛ عربستان 
سرزمين خشكي است اما سازوكاري را فراهم كرده است 
كه از رطوبت هوا آب توليد مي كند شايد هزينه توليد آب 
با اين روش گران تمام ش��ود اما براي كشوري كه چالش 
آب دارد ارزشمند است. وي با بيان اينكه نبود علوفه باعث 

سرازير شدن دام هاي مولد به كش��تارگاه ها شده است، 
افزود: دام مولد براي دامداران درآمدزا است اما از آنجايي كه 
توان تامين علوفه آنها را ندارد به كشتارگاه مي فرستند. به 
گفته اين فعال اقتصادي، كشت برنج در استان خوزستان 
به دليل تنش هاي آبي و كاهش آب پشت سدها ممنوع 
شده است.سلطان حسيني امين نائب رييس اتاق بازرگاني 
اهواز ني��ز در گفت وگو با ايلنا، گفت: سال هاس��ت كه ما 
اعالم كرديم شوري آب و گرد و غبار كيفيت محصوالت 
كشاورزي در استان خوزس��تان را كاهش داده است. اما 
متاسفانه گوشي براي شنيدن اين مشكالت وجود ندارد و 
ما از بيان مشكالت كشاورزي در اين استان خسته شده ايم.

به گفته وي؛ گندم و خرما نماد استان خوزستان است اما 
مسووالن برنامه  و اقدام ساختاري براي حل مشكالت اين 
بخش ها ندارند.وي با اشاره به كاهش كيفيت محصوالت 
كشاورزي در استان خوزستان، تصريح كرد: مزه خرماي 
خوزستان مانند گذشته نيست چرا كه نخيالت استان با 
آب شور سيراب مي شوند. عراق رقيب ما در توليد خرما 
محسوب مي شود اين كشور بعد از پايان جنگ نخل هاي 
خود را ترميم كرد و با آب ش��يرين دجله و فرات آبياري 
شدند در نتيجه كيفيت اين محصوالت باال رفت و ما از 
اين كشور عقب مانديم.به گفته نايب رييس اتاق بازرگاني 
اهواز، امسال بارش ها مطابق با پيش بيني ها نبود در نتيجه 
در كيفيت و كميت محصوالت كشاورزي تاثير گذاشت.
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خبرروز

آغاز بررسي رتبه بندي معلمان در دولت
بررس��ي رتبه بندي معلمان در كميسيون تخصصي دولت آغاز شد. يوسف نوري وزير آموزش و پرورش با اشاره به وضعيت اجراي 
رتبه بندي معلمان اظهار كرد: آيين نامه رتبه بندي معلمان، نخستين آيين نامه اي است كه با معلمان به اشتراك گذاشته مي شود، 
تصريح كرد: معلمان براساس اين آيين نامه رتبه بندي كه سياست تشويقي هم براي آن داريم، بايد صالحيت عمومي و تخصصي 
را دارا باشند. بنا بر اعالم روابط عمومي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، وزير آموزش و پرورش گفت: احكام 
رتبه بندي معلمان از 31 شهريورماه 1400 در نظر گرفته مي شود و اعتبار 38 هزار ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شده است. اين 
در حالي است كه از سال گذشته تاكنون قانون رتبه بندي معلمان بارها و بارها به مرحله اجرا رسيده اما در نهايت اجرايي نشده است. 

ادامهازصفحهاول

 بهبود شرايط اقتصادي 
پر كردن خالهاي اجتماعي

ما نمي توانيم هم به دنبال تش��ويق افراد به ازدواج و 
فرزند آوري باشيم و هم شرايط يك زندگي متعادل را 
براي آنها فراهم نكنيم. اگر قرار باشد وضعيت معيشت 
به همين منوال باشد همين خانواده هاي باقي مانده 
هم در خطر فروپاش��ي قرار مي گيرند. همانطور كه 
آمار طالق، رفتن مردان از خانه و... نش��ان از همين 
حقيقت تلخ دارد. در واقع درگير شدن نيروي انساني 
در چرخه آسيب هاي اجتماعي موجب مي شود اين 
منبع مهم نه تنها نتواند در چرخه توسعه و سالمت 
اجتماعي اثربخش باش��د بلكه هزينه هاي دولت را 
در ايجاد امنيت، كنترل آنها و انجام اقدامات تاميني 
و تربيتي افزايش دهد، لذا گس��ترش آس��يب هاي 
اجتماعي در كشور يا هر جامعه ديگري به اين معني 
است كه قوانين، اخالق و عرف آن جامعه مورد توجه 
قرار نمي گيرد كه اين خود مي تواند نشانه اي از عدم 
كارآم��دي مطلوب دولت ها در ايفاي وظيفه ش��ان 
ب��راي تحقق جامع��ه اي ايمن از منظ��ر اجتماعي 
باشد. در چنين ش��رايطي يكي از وظايف دولت ها 
سياست گذاري مناس��ب در حوزه هاي مختلف از 
جمله حوزه اجتماعي اس��ت كه اين كار مس��تلزم 
پذيرش آس��يب هاي اجتماعي به عن��وان واقعيت 
اجتماعي است، چراكه در صورت اتخاذ سياست هاي 
مناس��ب براي حوزه اجتماعي به  ويژه آسيب هاي 
اجتماعي با رويكرد س��المت اجتماع��ي مي توان 
اميدوار بود كه موضوع مورد توجه سياست گذاران 
كالن كشور قرار گرفته؛ اين پذيرش كمك مي كند 
تا از برخوردهاي سليقه اي و حتي بعضا متناقض در 
حوزه آسيب هاي اجتماعي كاسته شود. در چنين 
شرايطي مي توان ادعا كرد كه نقشه راه كشور براي 
كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي ترسيم شود؛ 
در اين صورت امكان اعمال مديريت اجتماعي كارآمد 
و استفاده بهينه از تمامي منابع و ظرفيت هاي موجود 
بيش از پيش فراهم خواهد شد. وقتي در جامعه اي 
خطري احساس مي شود )كه آسيب هاي اجتماعي 
هم از جمله اين خطرات )تهديدها( اس��ت(، انتظار 
مي رود دولت به صورت عامدانه در اين حوزه مداخله 
كند تا شرايط جامعه از حالت خطر )تهديد( خارج 
شده يا شرايط را به گونه اي كنترل كند تا وضعيت 
جامعه از منظر آسيب هاي اجتماعي مخاطره آميزتر 
نشود و در نتيجه اين سياست گذاري هاي همه جانبه 
و از جمله سياس��ت گذاري اجتماعي بتواند زمينه 
را براي زيس��ت مناس��ب اف��راد فراه��م كند. پس 
سياس��ت گذاري هاي دولت ها نبايد فقط به رفع يا 
كنترل خطرات و آسيب هاي اجتماعي محدود شود. 
رويكرد پيشگيرانه از جمله پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي و ارتقاء شاخص هاي سالمت اجتماعي نيز 
بايد در بر گرفته ش��ود. در چنين شرايطي مي توان 
گفت دولت براي زندگي بهتر مردم نقشه راه مناسب 
دارد و سياست گذاري هاي مناسبي انجام داده است.

رويداد

پيشنهادپذيرش۲برابريدانشجومعلمان

وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه مهاجرت و رشد 
جمعيت دليل تراكم كالس هاي درس در برخي مناطق 
بوده اس��ت، اظهار كرد: درخالل يك دهه گذش��ته سه 
ميليون نفر به جمعيت دانش آموزي كشور اضافه شده 
است. يوسف نوري اظهار كرد: رتبه بندي در سند تحول 
مصوب سال13۹0آمده بود و در سال 13۹۲آيين نامه 
آن نوش��ته ش��ده بود كه در آن موقع اليحه آن رد شد 
و از آن موقع به بعد تقريبًا اين موضوع مس��كوت مانده 
بود و در دولت سيزدهم اين آيين نامه مجدداً در دستور 
كار ق��رار گرفت. منابع پاي��داري در دول��ت قبل براي 
رتبه بندي منظورنش��ده بود، اما در دولت سيزدهم اين 
منابع براي رتبه بندي لحاظ شده اند.آيين نامه اجرايي 
رتبه بندي اولين آيين نامه اي اس��ت كه از سوي وزارت 
آموزش و پرورش به اش��تراك گذاشته شده تا معلمان 
نظرات خود را مطرح كنند و همين امرباعث شده است 
تا برخي نقص هاي آن رفع شود. او ادامه داد: رتبه بندي 
در زمان مقرر انجام خواهد ش��د و پيش از نوبت خود در 
كميسيون هاي دولت در حال بررسي است كه اين كار به 
دليل دستور رييس جمهور صورت گرفته و اجراي آن از 
اول مهرماه 1400خواهد بود. اعتبار رتبه بندي معلمان 
38هزار ميليارد تومان براي850 هزار فرهنگي و براي 

18ماه خواهد بود.

   970 هزار فرهنگي شاغل
نوري در مورد كمبود منابع انساني آموزش و پرورش و 
كمبود معلم اظهار كرد: در حال حاضر۹70 هزار فرهنگي 
شاغل و۹70هزار فرهنگي بازنشسته داريم و به اين ارقام 
بايد معلمان مدارس غيردولتي و آموزش��گاه هاي آزاد 
و كاركنان س��ازمان تعليم و تربي��ت كودك كه تربيت 
هفت ميليون نونه��ال را برعهده دارن��د، اضافه كرد. او 
ادامه داد: براي تامين نيروي انساني آموزش و پرورش، 
رشد جمعيت يكي از اين عناصر مهم است كه در حال 

حاضر400ه��زار نفر به جمعي��ت دانش آموزي برخي 
مناطق اضافه مي ش��ود و به همين علت برخي مدارس 
و مناطق داراي تراكم جمعيتي هستند. در حال حاضر 
صدهزار كالس باالي 31نفر داريم و در مناطق حاشيه 
ك��رج و زاهدان تراكم جمعيتي باالي��ي در كالس هاي 
درس مشاهده مي شود. بنابراين بايد روند رشد جمعيت 
و مهاج��رت از قبل پيش بيني ش��ود. همچنين برخي 
استان هاي ما روند رش��د جمعيت بيشتري نسبت به 
متوسط كشوري دارند. عضوكابينه دولت با اشاره به اينكه 
دانشگاه فرهنگيان نيروي انساني كافي و فضاي مناسبي 
ندارد، اظهاركرد: در جلسه شوراي سنجش مطرح شد 
تا پذيرش دانشجو معلمان دو برابر شود و به50هزار نفر 
ارتقا پيدا كند. با تمهيدات پيش بيني شده بيست هزار 
نفر به ظرفيت دانشگاه فرهنگيان افزوده ايم. همچنين 
درخواست عضو هيات علمي براي دانشگاه فرهنگيان 
ارايه داده ايم كه از ط��رق مختلف اعضاي هيات علمي 

جذب خواهند شد.

    معلمان نيروي اصلي آموزش و پرورش
وزيرآموزش و پرورش در مورد چش��م اندازي كه تربيت 
معلم در دانش��گاه هاي آموزش و پرورش با نياز هرساله 
معلم مواجه خواهد ش��د، اظهار كرد: معلمان به عنوان 
نيروي اصل��ي آموزش و پ��رورش در كالس هاي درس 
هستند و نيروهاي كيفيت بخشي براي مدارس مانند 
مربيان پرورش��ي و تربيت بدني و بهداشت در مدارس 
نياز داريم. تا سال 1405افزايش جمعيت دانش آموزي 
داريم و از آن سال به بعد با كاهش جمعيت دانش آموزي 
مواجه خواهيم بود لذا بايد در برنامه ريزي نيروي انساني 
به گونه اي عمل كنيم كه در سال هاي آينده با مازاد نيرو 
مواجه نشويم و طي دو سال آينده با افزايش استخدام ها 
كه انجام خواهيم داد، مي توانيم از چالشي كه با آن مواجه 

هستيم عبور كنيم.

    افزايش جمعيت 3 ميليوني دانش آموزي 
طي يك دهه

وزي��ر آموزش و پرورش گفت: معم��اري مدارس بايد 
متناسب با بوم باش��د و عناصر فرهنگي آن جامعه در 
مدارس وجود داشته باشد و اين عناصر فرهنگي دانش 
بنيان شوند به طوري كه در يزد كاه گل قديمي با عناصر 
نانو به كاه گل ضد آب تبديل مي شوند. كمبودمدارس 
به داليل متعددي اتفاق افتاده است كه يكي از داليل 
آن افزايش 3 ميليوني جمعيت دانش آموزي در دهه 
گذشته بوده است كه به تنهايي نمي توانيم اين مشكل 
را رفع كنيم و در حوزه مدرسه س��ازي خيرين كمك 
جديد به ما كرده اند. باي��د براي تكميل بناهاي نيمه 
اعتبار مناسب گذاشته شود و مدارس نيمه كاره سريعتر 
تكميل شوندكه در همين مسيربه بيش از100هزار 
ميليارد تومان براي رفع مشكالت فضاهاي آموزشي 
نياز داريم. هشت هزار مدرسه كانكسي و سنگ خشك 
چين داريم كه خيرين و ستاد اجرايي فرمان امام تعهد 
كرده اند كه ظرف سه سال اين مدارس را برچينند، اما 
برخي مدارس مانند مدارس عشايري به دليل تغيير 
محل سكونت آنها نمي توانند ثابت باشند. بنا بر اعالم 
مركز اطالع رس��اني و روابط عمومي وزارت آموزش و 
پرورش، نوري با اشاره به اجراي سند تحول در آموزش 
و پ��رورش گفت: در دوره هاي گذش��ته زيرنظام هاي 
سند تحول با تأخير و نقش��ه راهي براي سند نوشته 
شده اس��ت كه اين نقش��ه راه به مدرسه نمي رسيد و 
همچنين به دنبال آن بودند كه بخش هاي مختلفي از 
سند را اجرايي كنند. در حال حاضر برنامه اجرايي سند 
به صورت ش��اخص مند و قابل سنجش در حال آماده 
شدن است و قرارگاهي براي اجرايي شدن سند تحول 
در حال راه اندازي است كه با اين اتفاقات اجرايي شدن 
سند تحول اتفاق خواهد افتاد و بايد شتاب رسيدن سند 

تحول به مدرسه را افزايش دهيم.

تعادل|
 اين روزها بس��ياري از مطالبه هاي اقشار 
مختلف جامعه از معلم و پرس��تار تا كارگر 
و توليد كننده به جاي اينكه مورد بررس��ي قرار بگيرد و 
راه حلي براي پرداخت اين مطالبات پيدا شود، ويتريني 
شده براي تبليغات و شوهايي كه فقط به دنبال بي اعتبار 
كردن مطالبات افراد هستند. همانطور كه قانون رتبه بندي 
معلمان به شكلي شعاري به تصويب رسيد و حاال دوباره 
قرار اس��ت مورد بررس��ي قرار بگيرد و اص��ال هم معلوم 
نيس��ت كه اين بار چه نتيجه اي در بر داشته باشد. قانون 
تعرفه گذاري پرستاران هم كه 15 سال تصويب و اجرايي 
شدن آن به تعويق افتاده بود، يك بار ديگر به شكل كامال 
شعاري و نه آن چيزي كه پرستاران به دنبال مطالبه آن 
بودند تصويب ش��د. قانوني كه هيچ كدام از فعاالن حوزه 
پرستاري آن را پرداخت مطالبه واقعي پرستاران نمي دانند 
و تنها يك برخورد تبليغاتي با مطالبه اي 15 ساله نام گذاري 
مي كنند. مساله اينجاست كه كوچك ترين خدمات 
پزشكي در ساختار سالمت من تعرفه هاي مخصوص 
به خودش را دارد، اما خدمات پرس��تاري از اين قاعده 
بيرون مانده و هيچ كس هم تاكنون نتوانسته اين حق 
مسلم پرس��تاران را از مجموعه درماني كشور بگيرد. 
سال هاست كه پرستاران در اين باره اعتراض كرده اند، 
تجمع كرده اند، بيانيه داده اند و ... اما هيچ اراده اي براي 

اجراي درست اين قانون وجود نداشته است.

   آنچه نهايي شده
 مورد قبول پرستاران نيست

عباس عبادي )معاون پرستاري وزارت بهداشت( از نهايي 
شدن مصوبه تعرفه هاي خدمات پرستاري در هيات وزيران 
خبر داد. ش��ايد در نگاه اول اجرايي ش��دِن اين مصوبه و 
خواسته سال ها مغفول مانده پرستاران بعد از 15 سال خبر 
 خوبي براي اين قشر باشد اما آن طور كه محمد شريفي مقدم 
)دبيركل خانه پرستار ايران( مي گويد: اين مصوبه نه تنها به 
نفع پرستاران نيست بلكه ادعاي اجراي قانون تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري از آن جهت كه قدرت مطالبه گري را از 
پرستاران مي گيرد، به ضرر آنهاست. قانون تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري، در سال 86 به تصويب رسيد. اما از آن 

سال تاكنون اين قانون ضمانت اجرايي نداشته و هر ساله 
پرستاران نسبت به عدم اجراي آن اعتراض كرده اند. حال 
قرار بود بعد از 15 سال تعويق اين قانون در سال 1401 با 
اصالحيه هايي همراه و به مرحله اجرا گذاش��ته شود، اما 
آنچه در نهايت نصيب پرستاران ش��ده قانوني است كه 
حق مطالبه گري را از آنها س��لب مي كند. دبيركل خانه 
پرس��تار مي گويد: اينكه مي گويند بعد از 15سال قانون 
تعرفه گذاري اجرايي شد بيشتر از آنكه اجراي مطالبه  15 
ساله  ما باشد، تبليغات است. با اين آيين نامه درواقع قانون 
تعرفه گذاري را دفن كردند. در يك كالم آنچه نهايي شده، 

چيزي نيست كه مورد قبول پرستاران باشد. 

    نظام تعرفه گذاري و اما و اگرهايش
او در ادامه به س��ابقه  اين خواس��ته اش��اره مي كند و 
مي گويد: قبل از دهه 70 همه گروه هاي پزش��كي در 
بيمارستان حقوقي ثابت داشتند و اختالف اين حقوق 
معموال بي��ن يك تا دو برابر بود؛ به طور مثال پرس��تار 
5 هزار تومان و پزش��ك 8هزار تومان حقوق دريافت 
مي كردند. ام��ا از دهه  هفتاد به بعد ب��ه داليلي چون 
ماندگاري پزش��كان و افزايش كيفيت خدمات و… 
طرحي را با عنوان طرح كارانه اجرايي كردند. طبق اين 
طرح، پزش��كان عالوه برحقوق ثابتي كه مي گرفتند، 
براي انواع خدم��ات خود تعرفه تعيين كردند و از ِقبل 
اي��ن تعرفه گذاري ني��ز حقوقي درياف��ت كردند. اين 
تعرفه گذاري در ابتدا براي 500 خدمت بود كه به مرور 
زم��ان اين تعرفه ها به 7هزار خدمت رس��يد. دبيركل 
خانه پرستار در توضيح بيشتر اين نظام تعرفه گذاري 
مي گويد: هر عملي در بيمارستان تعرفه اي دارد. وقتي 
يك مريض وارد بيمارستان مي شود تا زماني كه از آن 
خارج مي ش��ود، خدمات مختلفي دريافت مي كند. تا 
65درصد از هزينه اين عمل، مستقيم به جيب پزشك 
و 5درصد نيز به جيب پزشكان دانشگاه مي رود. از سي 
درصِد باقيمانده، ده درصد به بيمارستان مي رسد و ۲0 
درصد هم به كادر غير پزشكي تعلق مي گيرد. او افزود: 
اين درحالي اس��ت كه ۹3درصد از كادر بيمارس��تان 
غيرپزشك هستند و تنها 7درصد پزشكان هستند. پس 
اتفاقي كه مي افتد اين است كه بابت انجام يك خدمت 

در بيمارستان، 7درصد، 70درصد از منابع را از آن خود 
مي كنند و ۹3درصِد باقيمانده كه در بيمارستان خدمت 
مي دهند تنها ۲0درصِد هزينه آن خدمت را مي گيرند. 

   پرستاران سال هاست 
به دنبال حق خود هستند

ش��ريفي مقدم با بيان اينكه اين وضعيت به هيچ عنوان 
عادالنه نيس��ت، مي گويد: اين موضوع اختالف چند ده 
برابري ايجاد كرد. بارها پرس��تاران خواستند سهم خود 
را افزايش دهند اما موفق نشدند. در واقع در جواب به اين 
ناعدالتي در پرداختي ها همواره گفته ش��ده كه خدمات 
پرس��تاري تعرفه ندارد. اين در حالي است كه پرستاران 
بيشترين خدمات بهداش��تي- درماني را در بيمارستان 
ارايه مي دهند؛ هم تعداد آنها زياد است و هم وقت زيادي 
را در بيمارستان مي گذرانند.  دبيركل خانه پرستار ادامه 
داد: اين مساله سبب شد در تيرماه سال 86 قانوني تحت 
عنوان قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري در مجلس 
تصويب شود. اين قانون مي گويد پرستاران بايد مثل باقي 
گروه هاي پزشكي تعرفه داشته باشند. از سال 86 نزديك 
به ده هزار نفر ساعت كار كارشناسي صورت گرفت. هر 
گونه بهانه اي آوردند ما رد كرديم. شخص رييس جمهور 
و معاونانش در آن دوره بارها گفتند كه اين قانون اجرايي 
شود. در دوران آقاي روحاني نيز براي اجراي اين قانون 
دستورات مختلفي داده شد و دولت روحاني آيين نامه 
اجرايي اين قان��ون را مصوب كرد. در س��ال ۹۹ مقام 
رهبري در روز پرستار گفتند تعرفه گذاري پرستاري بايد 
اجرا شود كه باالخره امسال قرار است آن را اجرا كنند. 

   اين اجرا نيست دفن است
شريفي مقدم درباره خبر ابالغ دستور براي اجرايي شدن 
قانون تعرفه گذاري مي گويد: جامعه پرس��تاري كشور 
اعتقاد دارد كه اين دستور در حقيقت براي اجراي قانون 
تعرفه گذاري نبوده بلكه براي دفن اين قانون بوده است. 
كتابي به نام ارزش نسبي داريم كه ده هزار خدمت پزشكي 
در اين كتاب تعريف شده؛ از اين تعداد 7هزار تاي آن مربوط 
به خدمات پزشكان است و دو هزار و پانصد مورد ديگر براي 

باقي گروه هاي پيراپزشكي به جز پرستاران است. 

    هر خدمتي وزني دارد
به گفته شريفي مقدم؛ هر خدمتي وزني دارد و طبق اين 
وزن تعرفه تعيين مي ش��ود. معيار و مالك اندازه گيري 
اين وزن هم شاخص هايي مثِل ريسك خطر براي بيمار، 
ريس��ك خطر براي عامل انجام كار، ضريب استهالك، 
مدرك فرد و وقتي اس��ت كه براي انجام آن كار گذاشته 
مي شود. براساس آنچه گفتم براي پزشكان 7هزار خدمت 
تعرفه گذاري شده است. مثال براي بخيه زدن ده نوع تعرفه 
وجود دارد. ح��ال بياييد اين نظام تعرفه گذاري خدماِت 
پزش��كي را با تعرفه گذاري خدماِت پرس��تاري مقايسه 
كنيم. پرستاران بعد از 15 سال انتظار داشتند كه خدمات 
پرستاري هم مثل باقي گروه هاي پزشكي تعرفه گذاري 
شود اما در آيين نامه اي كه مصوب شده معلوم نيست چه 
متر و معياري را براي تعرفه گذاري قرار داده اند.  به گفته 
شريفي مقدم؛ اين تعرفه گذراي مبتني بر قيمت  Kاست 
كه همين هم جاي بحث دارد. K در واقع ارزش ريالي اي 
اس��ت كه براي خدمات گروه هاي مختلف پزش��كي و 
پيراپزشكي استفاده مي شود كه قيمت هر »كا« ي پزشكي 
14 هزار تومان است. در اين آيين نامه به جاي ريز كردِن 
خدمات، بي��ش از صد بخش مختلف را يكي كرده اند. به 
قدري اين تعرفه گذاري محدود است كه همه آن در يك 

صفحه جا شده است. مثال براي بخش جراحي شش كا در 
نظر گرفته شده و براي بخش سوختگي دوازده كا. همه 
اين ستون ها را كه نگاه كنيم شايد ۲0 – 15 خدمت بيشتر 
نباشد. دبيركل خانه پرستار با ابراز اعتراض نسبت به چنين 
آيين نامه اي مي گويد: چرا ب��راي كوچك ترين خدمات 
پزشكي تعرفه تعيين مي شود اما اينچنين خدماِت مختلِف 
پرستاري را در يك مجموعه قرار مي دهند؟ وقتي مي گوييم 
شش كا بابِت خدمات به مريِض بخش جراحي تعيين شده 
اس��ت، يعني چه؟ يعني بابِت ۲4 ساعت خدماتي كه به 
مريِض بخش جراحي ارايه مي شود، حدود 84هزار تومان 
تعرفه گذاشته اند. اين رقم خيلي پايين است درحالي كه 
ويزيت پزشك متخصصي كه مي آيد مريض را مي بيند 
باالي 100هزار تومان است اما گروه هاي پرستاري كه 
در ۲4ساعت خدمات مختلفي به بيمار ارايه مي دهند 
80هزار تومان مي گيرند. اينكه حاال اين رقم چگونه بين 
پرستاران تقسيم مي شود بحث ديگري است. اما با اين 
تعرفه گذاري ارزش كار پرستاري را پايين آورده اند. بر 

چه اساسي اين تعرفه گذاري انجام شده است؟ 

    با اين روش عدالت برقرار نمي شود
دبيركل خانه پرس��تار مي گويد: يك��ي از اهداف قانون 

تعرفه گذاري برقراري عدالت بين گروه هاي پزش��كي 
است اما با اين روش اصال عدالتي برقرار نمي شود. خمات 
پرس��تاري بايد ريز به ريز تعرفه گذاري ش��ود و بسته به 
خدماتي كه يك پرستار ارايه مي دهد بايد كارانه او شارژ 
شود. در اين صورت ممكن است كارانه يك پرستار حتي 
از پزشك هم بيشتر ش��ود چون حضور يك پرستار در 
بيمارس��تان و خدماتي كه ارايه مي دهد بيش��تر از يك 
پزشك است. شريفي مقدم با بيان اينكه جامعه پرستاري 
اين قانون تعرفه گذاري را قبول ندارد، مي گويد: 15 سال 
پرستاران گفتند قانون تعرفه گذاري حق ماست اما االن 
با اجراي ناقِص اين قانون مي خواهند اين ابزار را ازدست 
پرستاران بگيرند. االن مي گويند بفرماييد اين هم قانون 
تعرفه گذاري! ابزار مطالبه گري را از پرستاران گرفتند تا 
آنها را س��اكت كنند. به گفته دبيركل خانه پرستار؛ اين 
تعرفه گذاري نه تنها تاثيري بر وضعيِت پرستاران نخواهد 
گذاشت بلكه محدوديتي را هم براي آنها ايجاد خواهد كرد. 
دبيركل خانه پرستار در پايان تصريح مي كند: اين چيزي 
نيست كه ما مي خواستيم. اينكه مي گويند بعد از 15سال 
قانون تعرفه گذاري اجرايي ش��د بيش��تر از آنكه اجراي 
مطالبه  15 ساله  ما باشد، تبليغات است. به نظر من با اين 

آيين نامه قانون تعرفه گذاري را دفن كردند.

گزارش

پرستاراناينباربهنحوهاجراييشدنقانونتعرفهگذاريخدماتاعتراضدارند

اجراي قانون يا ويترين تبليغاتي

ماموراننامحسوسدركمينسارقان

رييس پليس آگاهي تهران بزرگ درباره طرح واكنش 
س��ريع كه در خصوص مبارزه با موبايل قاپي در پليس 
آگاهي راه اندازي شده است، توضيحاتي ارايه كرد. سردار 
عليرضا لطفي درباره اقدامات پليس آگاهي تهران بزرگ 
از ابتداي سال تاكنون گفت: بيشترين تمركز ما از ابتداي 
س��ال روي جرايم خشن و مسلحانه بوده است. او ادامه 
داد: خوشبختانه از ابتداي سال تاكنون وضعيت بسيار 
خوبي در زمينه  عدم وقوع جرايم خش��ن، مسلحانه و 
سرقت به عنف در تهران بزرگ داشته ايم. البته با جديت 
در خصوص موضوعات��ي مانند قتل و جنايت نيز ورود 
كرده ايم و اقدامات مان را انجام مي دهيم. رييس پليس 
آگاهي تهران بزرگ با بيان اينكه در خصوص برخورد با 
جرايم خرد نيز طرح هاي مختلفي در حال اجرا است، 
تصريح كرد: طرح مركز واكنش سريع يكي از طرح هاي 
پليس آگاهي اس��ت كه براي مقابله ب��ا موبايل قاپي 
طراحي و برنامه ريزي شده است. سردار لطفي تصريح 
كرد: پايه و اساس اين طرح به اين صورت است كه افراد 
بالفاصله پس از سرقت موبايل شان با مركز فوريت هاي 
پليس 110 تماس بگيرند.بالفاصله اين تماس از مركز 
فوريت هاي پليس به مركز واكنش س��ريع در پليس 

آگاهي متصل مي شود.او ادامه داد: ماموران ما در اين مركز 
يك سري سواالت در خصوص سرقت موبايل شان را از 
مالباخته انجام داده تا بتوانند اطالعات اوليه را به ماموران 
نامحسوس ما كه در سطح شهر حضور دارند، ارايه دهد. 
ريي��س پليس آگاهي تهران بزرگ با اش��اره به حضور 
تيم هاي نامحسوس مركز واكنش سريع در سطح شهر 
گفت: پس از ارسال اطالعات از مركز واكنش سريع به 
ماموران ما در تيم هاي نامحسوس تيمي كه به مركز جرم 
نزديك تر است وارد عمل شده و ماموران ما بالفاصله به 
محل اعزام مي شوند. البته يك سري اقدامات ديگر نيز 
توسط ماموران ما انجام مي شود تا بتوانيم سريعتر در اين 
زمينه عمل كنيم و براي دستگيري سارق اقدام كنيم. 
سردار لطفي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين امكان وجود 
دارد كه چند روز بعد از سرقت هم به پليس اين اطالعات 
داده شود، گفت: بله، هر زماني كه با مركز فوريت هاي 
پليس 110 در اين زمينه تماس گرفته شود سريعا به 
مركز واكنش سريع ارتباط داده ش��ده و اقدامات الزم 
انجام مي شود. البته بهتر است شهروندان در همان زمان 
سرقت اين كار را انجام دهند تا سريعتر بتوانيم اقدامات 
الزم را در خصوص دستگيري موبايل قاپ انجام دهيم.

فوت۱۲بيماروشناسايي۵۷۰بيمارجديدكوويد۱۹ 
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت از 
فوت 1۲ بيمار و شناسايي 570 بيمار جديد كوويد1۹ 
در كشور خبر داد. مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت بهداشت اعالم كرد: تاكنون 64 ميليون و 387 
هزار و 668 نفر ُدز اول، 57 ميليون و 633 هزار و ۲6 نفر 
ُدز دوم و ۲7 ميليون و 177 هزار و 51۹ نفر، ُدز س��وم 
واكسن كرونا را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كشور به 14۹ ميليون و 1۹8 هزار و ۲13 
ُدز رسيد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 570 
بيمار جديد مبتال به كوويد1۹ در كشور شناسايي و ۹1 
نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد1۹ در 
كشور به 7 ميليون و ۲۲5 هزار و 75۹ نفر و مجموع جان 
باختگان اين بيماري به 141 هزار و 18۹ نفر رس��يد. 
تاكنون 7 ميليون 8 هزار و ۲31 نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 854 نفر از 

بيماران مبتال به كوويد1۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون 
51 ميلي��ون و 53۹ هزار و 37۲ آزمايش تش��خيص 
كوويد1۹ در كشور انجام ش��ده است. در حال حاضر 
صفر شهرس��تان در وضعيت قرمز، 4 شهرستان در 
وضعيت نارنجي، 31۹ شهرس��تان در وضعيت زرد و 

1۲5 شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

رويخطخبر
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