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يادداشت- 2

 وعده هاي بزرگ 
و تخم مرغ 4هزار توماني

خطر صدور قطعنامه هاي 
شوراي حكام  

چرا كمب��ود دارو وجود 
دارد و داروهاي موجود 
ني��ز تا اين ان��دازه گران 
ش��ده اند؟ چرا هر دانه 
تخم مرغ 4ه��زار تومان 
ش��ده؟ چرا دالر باالي 
36هزار تومان است؟چرا 
مرغ 85 هزار تومان شده 
است؟چرا قيمت مسكن نجومي ش��ده؟ و ده ها و 
صفحه 3 را بخوانيد صدها چراي ديگر اين... 

روز گذش��ته برخ��ي از 
رس��انه هاي اروپاي��ي و 
غرب��ي اخب��اري را در 
خصوص به بن بس��ت 
رس��يدن برجام و پايان 
مذاك��رات هس��ته اي 
منتش��ر كردن��د كه به 
نظر مي رسد در راستاي 
رويكردهاي تبليغاتي باشد كه غرب به طرق گوناگون 
دنبال به هر ح��ال همان اندازه ك��ه ايران نيازمند 
برجام اس��ت، غرب و اروپا هم ب��ه برجام نياز دارند.

منتها غربي ها با توجه ب��ه ناآرامي هاي اخير ايران 
منتظرند ببينند، تظاهرات اعتراضي در ايران چه 
سرانجامي پيدا مي كند.البته قبال هم آمريكايي ها 
و اروپايي ها اعالم كرده بودند كه با اعتراضات اخير 
در ايران، مذاكرات معنا ن��دارد، اما اين اظهارات به 
نظرم تبليغي است و ذيل سياست هاي اعمالي آنها 
قرار نمي گيرد. غرب پس از مشخص شدن تكليف 
ناآرامي ها در اي��ران مذاكرات را در پيش مي گيرد. 
موضوع مهم اما قطعنامه جديدي است كه توسط 
كشورهاي غربي به شوراي حكام ارايه شده است. 
اين تالش ها، در راستاي برنامه هاي قبلي غرب براي 
پرونده سازي عليه كشورمان است. اما بايد ديد طرف 
ايراني در برابر اين تالش ها چه واكنشي از خود نشان 
مي دهد؟ محاسبات دولت سيزدهم درباره برجام 
غلط از كار درآمد، دولت تصور مي كرد، غربي ها به 
دليل روبه روش��دن به بحران انرژي حاضر به دادن 
امتيازات بيشتر مي ش��وند. بنابراين مذاكرات را به 
صورت جدي دنبال نمي كرد، برخي از روزنامه هاي 
اصولگرا در ايران از  دولت مي خواس��تند، چند ماه 
صبر كند و بعد كه زمستان سخت اروپا از راه رسيد 
مذاكره كند. جا داشت كه ايران مستقيما با آمريكا 
مذاكره كند، چ��ون اروپايي ها وزني در تصميمات 
آمريكا نداشتند.اينكه ايران، اروپا را به عنوان واسطه 
قرار دهد به جز اينكه فرصت ها را يكي پس از ديگري 
از ايران بگيرد فايده اي نداش��ته و ندارد. مشخص 
نيست به چه علت دولت رييسي حاضر به گفت وگو 
با طرف اصلي مذاكرات نيست. البته اميرعبدالهيان 
وزير خارجه ايران اعالم كرده كه اگر ايران احساس 
كند كه مذاكرات سودمند خواهد بود، ايران آماده 
است حتي با آمريكا هم مذاكره كند، اما سوال اين 
است، به جز مذاكره چه راهي وجود دارد كه ايران 
از طريق آن متوجه شود كه آيا گفت وگو با آمريكا 
سودمند است يا نه؟دولت مدام اين موضوع را مطرح 
مي كند كه آمريكا دبه مي كند و يا اعتمادي به آمريكا 
نمي توان كرد. من معتقدم به هيچ كشوري نمي توان 
اعتماد كرد. نه فقط به آمريكا بلكه به انگليس، روسيه، 
فرانس��ه و چين و...هم نمي توان اعتماد كرد، چون 
هر كش��وري به دنبال تحقق منافع خود است. اما 
وجود اين وضعيت نا اطميناني به اين معنا نيست كه 
نبايد با كشورهاي مختلف مذاكره كنيم.كشورها 
با ه��م مذاكره مي كنند تا مشكالت ش��ان را حل 
و فصل كنند.ما هم باي��د مذاكره كنيم چون بايد 
تحريم ها را از ميان برداريم و تحريم ها بدون مذاكره 
برداش��ته نمي ش��وند.اقتصاد ايران نيازمند حل 
مشكل تحريم ها است. حتي اگر ايران در زمينه هاي 
اقتصادي، سياسي، ديپلماسي و... رشد كند، باز هم 
بايد رويكرد گفت وگو را دنبال كند . پرونده هسته اي 
بايد براي هميشه حل شود اين امر به مذاكره نياز 
دارد. مذاكره هرچند بايد بر اساس قدرت باشد اما 
مذاكره بر مبناي تحليل غلط هم فايده اي ندارد. 
ايران اميدوار بود  مس��اله آژانس و شوراي حكام را 
از نظر سياس��ي حل كند اما نشد و طرف مقابل به 
دنبال تصويب قطعنامه عليه ايران است. اهميت 
ادامه در صفحه 6 اين قطعنامه ها اين است كه... 

مرتضي افقه

حسن بهشتي پور

فعاالن بخش خصوصي هشدار دادند  نهضت ارسال جوابيه 
 از چندين دستگاه اقتصادي 

 به هر گزارش 
روزنامه تعادل  ادامه دارد 

  ضريب  جيني  بهبود  مي يابد

  مثلث حمايتي دولت  از مردم
يارانه، حقوق و كاالبرگ

رييس اتاق تهران، 10 راهكار مقابله با تورم را تشريح كرد

هجوم صنعتگران به زمين رقبا!
واكنش 
سازمان 
 برنامه 

 و بودجه 
 به 

2 گزارش 
»تعادل«

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

 واگن هاي چيني 
و تحريم ها

 اهميت زيرساخت ها 
در توسعه

 سبز و قرمز 
بورس

 جوانان امروز تقدير 
را قبول ندارند

خب��ري  گذش��ته  ز  و ر
در فض��اي رس��انه اي و 
ع��ي  جتما ا ي  ش��بكه ها
منتش��ر ش��د كه ي��ك بار 
موضوع تاثي��ر تحريم ها در 
اقتص��اد اي��ران را در راس 
ارزيابي ه��اي تحليلي قرار 
داد. در شرايطي كه شهردار 
تهران اعالم ك��رده بود كه ق��رار داد خريد بيش از 
650 واگن مترو با طرف چيني منعقد شده است و 
اين واگن ها طي يك س��ال و نيم آينده راهي كشور 
مي شوند، اما ساعاتي پس از آن مدير روابط عمومي 
سابق شهرداري اعالم كرد كه يك چنين قراردادي 
منعقد نش��ده و ط��رف چيني اعالم كرده اس��ت تا 
زماني كه ايران تحريم اس��ت، حتي نمي تواند يك 
واگن را در اختي��ار ايران قرار دهد! در واقع مقامات 
چيني بر واقعيتي صحه گذاشته اند كه كارشناسان 
ايراني م��دام بر آن تاكيد مي كردن��د. اين در حالي 
است كه بس��ياري از مديران داخل دولت و بيرون 
از دولت، م��دام اعالم مي كنند كه تحريم ها تاثيري 
در اقتصاد و بازرگاني و... كش��ورمان ندارد. هرچند 
تحريم هاي اقتصادي از س��ابقه اي بيش از 43ساله 
در اقتصاد ايران برخوردار است، اما تحريم هاي دهه 
اخير از س��ال90 به بعد بسيار متفاوت با نمونه هاي 
قبلي اس��ت. 43 س��ال قبل ابتدا تحريم هاي نفتي 
عليه ايران اعمال شدند، سپس تحريم هاي مرتبط 
با پرونده هس��ته اي و نهايتا زنجيره اي از تحريم ها 
كه بيش از 2500 تحريم را شامل مي شوند اعمال 
ش��دند. در واقع تا قبل از حمله روس��يه به اوكراين 
ايران باالترين نرخ تحريم ها را داش��ت.تحريم هاي 
جديد اما بيش��تر حوزه هايي را شامل مي شوند كه 
بر مراودات مال��ي متمركز هس��تند. يعني امريكا 
مراودات مالي ايران را ه��دف قرار مي دهد و آنها را 
محدود مي كند. اثرات اين تحريم ها چگونه محقق 
مي شود؟ به عنوان نمونه، مسووالن ايراني همواره 
ادعا مي كنند ك��ه روابط راهبردي ب��ا چين دارند. 
اما چين مس��ير ديگ��ري را م��ي رود. اقتصاد چين 
17تريليون دالري است و اقتصاد امريكا يك اقتصاد 
24هزار ميليارد دالري است. بسياري از كارتل هاي 
اقتصادي چيني راهي امريكا شده اند و در اين كشور 
س��رمايه گذاري مي كنند. طبيعي اس��ت كه چين 

حاضر نباشد روابط اقتصادي خود با امريكا را فداي 
ارتباط ب��ا اقتصاد ايران كند. اگر ش��ركتي از چين 
بخواهد با ايران مراوده كند بايد خس��ارات بسياري 
را متحمل ش��ود. ممكن اس��ت برخي شركت هاي 
چيني كوچك حاضر به همكاري با ايران باشند، اما 
آنها بهاي بيشتر و سود افزون تري را براي خود طلب 
مي كنند. البته بعد از خ��روج امريكا از برجام حتي 
اين شركت هاي كوچك هم مي ترسند با ايران كار 
كنند. ممكن اس��ت يك شركت چيني حاضر باشد 
به ايران جنس بفروش��د، اما اقالم خ��ود را با چند 
برابر قيمت به ايران مي فروشد. يا اگر پااليشگاهي 
در چي��ن بخواهد از ايران نفت بخرد، آن را با قيمت 
بس��يار اندك و با تخفيف هاي باال از ايران مي خرد. 
اين وسط ايران است كه ضرر مي كند نه چين. خوب 
است بدانيد، تركيه در 5 سال گذشته، بيش از 2هزار 
كيلومتر خط ريلي پرسرعت براي خود ايجاد كرده 
و تم��ام تجهيزات خود را از ش��ركت هاي آلماني با 
كيفيت درجه 1خريده اس��ت. يا اخيرا اعالم ش��د 
كه مصر با استفاده از سرمايه گذاري طرف آلماني، 
سرمايه گذاري بيش از 8ميلياردي براي توسعه ريلي 
خود كرده اس��ت. اين دو كش��ور رقباي منطقه اي 
ايران هستند و عقب ماندن كشورمان در اين روند 
اقتص��ادي و ارتباطي، ايران را دچار خس��ارت هاي 
بيش��تري مي كند. ايران ناچار اس��ت اق��الم فاقد 
كيفي��ت را با قيمت هاي بس��يار باالتري خريداري 
كند. ناوگان هاي شهري ايران متعلق به دهه 70 و 
دولت اصالحات اس��ت. حمل و نقل جاده اي ايران 
قديمي اس��ت. خطوط هوايي اي��ران تقريبا از كار 
افتاده است. اقالم ترانزيتي ايران هم قديمي است، 
چون ايران تحريم است و نمي تواند از ظرفيت هاي 
خود استفاده كند. در هر ثانيه 1100دالر عدم النفع 
ايران از تحريم هاي نفتي است. اخيرا اوپك خبري 
منتشر كرده كه ايران تنها در طول يك دهه گذشته، 
خس��ارتي معادل 450ميليارد دالر از عدم فروش 
نفت متحمل ش��ده اس��ت.يعني در اين 10 س��ال 
مي توانس��ته اينقدر بيشتر نفت بفروشد و نفروخته 
اس��ت. اين اعداد و ارقام بايد براي مسووالن دولتي 
و مديران اجرايي و مديران ش��هري و... هشدار آميز 
باشند. مديري كه اين اخبار را مي شنود اما مي گويد 
كه تحريم ها اثري در اقتصاد ايران نداشته است، بايد 

به تاريخ و نسل هاي ايران پاسخ دهد.

ام��روز در تحلي��ل جاي��گاه 
اقتص��ادي دولت ه��ا، يكي از 
اصلي ترين مسائلي كه بيشترين 
اهمي��ت را دارد، وضعي��ت 
زيرس��اخت هاي اقتص��ادي 
كشورهاست. در واقع همانطور 
كه عملكرد امروز اقتصادي هر 
كشور، وابسته به سرمايه گذاري 
و عملكردي است كه در سال هاي گذشته به ثبت رسيده، 
درباره جايگاه اقتصادي كشورها در آينده نيز وقتي مي توان 
تحلي��ل دقيقي ارايه داد كه مش��خص ش��ود چه ميزان 

سرمايه گذاري در زيرساخت ها ممكن شده است.
براي تحليل وضعيت اقتصادي ايران نيز بايد همين راه را 
طي كنيم. اقتصاد ايران از نظر بالقوه، شرايط بسيار مطلوبي 
براي حضور در عرصه بين المللي دارد. چه از نظر جغرافيايي 
و چه از نظر ظرفيت و زيربناهاي انرژي ما موقعيت بسيار 
مطلوبي داري��م اما اينكه چطور از آنها اس��تفاده كنيم تا 
حد زيادي به اين وابسته اس��ت كه چطور در عرصه هاي 
زيرس��اختي فعاليت كرده ايم و تا چه ميزان آماده ورود به 
عرصه هاي رقابتي هستيم. در اين بستر توسعه زيرساخت ها 
بيش��ترين اهميت را دارد و وقتي از زيرس��اخت صحبت 
مي كنيم بايد توجه داشت كه بايد اين حوزه را در دو بستر 
كامال جداگانه ببينيم. از سويي هركشور بايد در برنامه ريزي 
خود براي توس��عه، به افزايش توان بخش خصوصي، باال 
رفتن ميزان توليد و حركت به سمت اهداف كالن حركت 
كند. در چنين شرايطي دولتي كه هزينه هاي بااليي دارد 
و حجم بااليي از اقتصاد را به خود اختصاص داده و بودجه 
فراواني را صرف مواردي مي كند كه اولويت دار نيس��تند، 
قطعا شانسي براي رقابت در عرصه جهاني ندارد. ما بايد با 
چابك سازي اقتصاد ايران و كوچك كردن دولت و استفاده 
از ظرفيت سرمايه گذاران و توليدكنندگان زيرساخت هاي 
الزم براي توس��عه اقتصادي فراهم كنيم. از س��وي ديگر 

بخشي از زيرساخت ها در تعامل با جهان ساخته مي شود.
متاسفانه در ايران، همچنان دولت به عنوان تصدي گر اصلي 
شناخته مي شود و از اين رو هر سال در قوانين بودجه و ساير 
قوانين، بخش مهمي از منابع در اختيار دولت قرار مي گيرد 
تا سياست هاي كوتاه مدتي براي امور جاري در دستور كار 
قرار دهد. دولت بزرگ باعث شده حجم بودجه نيز به شكل 
جدي افزايش پيدا كند و اتكا به درآمدهاي نفتي، دولت ها 
را از اعمال اصالحات ساختاري و كاهش تصدي گري بي نياز 
ادامه در صفحه 8 كرده است.  

هر فعالي بازار سهام را از ديدگاه 
خود س��بز يا قرم��ز مي داند و 
نمي توان س��بز يا قرمز بودن 
نقشه را به خوب يا بد بودن بازار 
سرمايه ربط داد. در بازار سهام 
توليد و س��ودآوري شركت ها 
مشخص اس��ت حتي همين 
مثب��ت يا منفي ش��دن هم از 
نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره بين بانكي، نوسانات قيمت نفت 
خام، شرايط اقتصادي و سياسي تاثير مي پذيرد. در نهايت 
تمام اين اتفاقات منجر به تغيير قيمت سهام مي شوند، 
افراد نيز اقدام به معامله مي كنند و سبزپوشي تابلو را رقم 
مي زنند كه خوراك خوبي براي رسانه ها مي شود تا بگويند 
بازار سهام شرايط مطلوبي دارد. البته كه خوب يا بد بودن 
بازار سهام بس��تگي به پرتفوي افراد دارد و ميزان سود و 
زيان آنها تعيين كننده شرايط بازار است.با توجه به حجم 
و ارزش معامالت فعلي هفت��ه جاري )تمام افراد ديدگاه 
تكنيكالي به شاخص كل دارند، فعالين تمام مشخصه هاي 
اقتصادي را در بررسي روند شاخص كل دخيل نمي كنند. 
شاخص كل در محدوده يك ميليون و 400 هزار واحدي 
تا يك ميليون و 450 هزار واحد قرار دارد.( محدوده فعلي 
شكسته مي شود. با نگاه به جدا شدن نمودار شاخص كل 
و بسياري از سهام به نظر مي رسد از ابتداي آذرماه نمودار 
خود سهام از شاخص كل با اهميت تر شود، ولي با توجه به 
حجم و ارزش معامالت و برآيند مثبت ورود پول حقيقي، 
همچنين عدم ف��روش بازارگردان ها و احتمال ثبات در 
نرخ بهره بين بانكي اگر اتفاق سياسي خاصي رخ ندهد، 
شاخص كل محدوده يك ميليون و 450 هزار واحدي را 
مي شكند و با شكسته شدن آن به سقف قبلي خود يعني 
يك ميليون و 600 هزار واحدي مي رسد. البته تورم جهاني 
بي شك باعث تسريع روند تورمي در كشور مي شود. تاثير 
تورم بر بازارها محدود اس��ت، چراكه برخي معتقدند كه 
تورم باعث رشد بازار سهام مي شود. موضوع رشد ناشي از 
تورم در بورس تا حدودي منطقي است اگر تورم باال رود 
افراد به دنبال نقد كردن، دارايي هاي آني خود هستند كه 
اولين گزينه همين بازار سهام است. از سوي ديگر ادامه دار 
شدن تورم در كشور مي تواند معيشت را با مشكل مواجه 
كند و انتظارات رشد بازار سرمايه را به صفر برساند. سياست 
مقابله با تورم از سوي فدرال رزرو امريكا به خوبي در حال 
اجرا است و اين دست سياست ها بر شاخصه هاي كالن 
ادامه در صفحه 6 كشور نيز تاثيرگذار خواهد بود و... 

از نگاه جامعه شناس��ي »نسل 
Z« يا همان دهه هش��تادي ها 
نسلي هستند كه پيوند عميقي 
با دنياي مجازي دارند، آنها بيشتر 
از آنكه در دنياي واقعي زندگي 
كنند در فضاي مجازي زندگي 
مي كنند و اين باعث مي ش��ود 
كه دسترس��ي به اطالعات آزاد 
داشته باشند و همين مساله هم باعث افزايش هوش، توانايي 
در تجزيه و تحليل و.... را به آنها مي دهد. اينكه تا سال ها ما 
فكر مي كرديم اين نسل جز بازي هاي كامپيوتري و تفريح و 
سرگرمي به دنبال چيز ديگري نيست و خيلي از خانواده ها 
از اين سبك زندگي فرزندانشان نگران بودند و آينده آنها را نا 
معلوم مي ديدند حاال با نسلي مواجه شده اند كه ويژگي هايي 
مانند ريسك پذيري، سنت شكني و گاه روحيه سركشي 
دارند و براي دست يافتن به سواالت خود تالش مي كنند. 
به همين خاطر ضروري است زبان اين نسل را درك كرد و با 
تفاهم و همدلي اين افراد را با رويه هاي غالب جامعه و ارزش 
و هنجارهاي عرفي اجتماع آشنا كرد زيرا اين نسل برآيند 
دنياي ديجيتال و نت هستند كه از همان بدو تولد در چنين 
بستري رشد كرده اند و به طور طبيعي خواسته ها، باورها و 
ارزش هاي آنها با نسل هاي قبل بسيار متفاوت است. تشكيل 
ستاد و حتي كارگروه هاي مرتبط در سطح ملي با بهره گيري 
از ظرفيت جامعه شناسان، جمعيت شناسان و روانشناسان 
براي درك اين نسل در كنار اتخاذ سياست هاي حاكميتي 
مي تواند در اين رابطه راهگشا باشد و در اين بين نمي توان از 
نقش رسانه ها براي ديده شدن بچه هاي متعلق به اين نسل و 
درك مطالبات و خواسته هاي آنها چشم پوشي كرد. آنچه اين 
روزها به وجود آمده است خبر از يك نوزايي فكري در جامعه 
مي دهد كه جوانان را به سمت خودمختاري يا خردگرايي 
هدايت مي كند. جوانان امروزي با توجه به انجام تحصيالت 
و كسب علم و دانش افرادي به اصطالح خردگرا هستند؛ اين 
افراد از منطق پيروي مي كنند و سنت خواهي و سنت گرايي 
را پشت سر گذاشته اند. جوانان امروزي اين مرحله از زندگي 
را كه بزرگ ترها چه مي گويند و چه اقداماتي انجام مي دهند 
كنار گذاش��ته اند و اكنون به واسطه تحصيل و كسب علم، 
طرز تفكر دختران در روس��تاها نيز تغيير ك��رده و اعمال، 
رسم و سنت ريش س��فيدان و اهالي براي آنها پايان يافته 
است. عامل دوم تاثيرگذار در رفتار متفاوت جوانان امروزي، 
سريال ها و رسانه هاي فضاي مجازي است كه آنها را به سمت 
ادامه در صفحه 8 خودمختاري هدايت مي كند. 

امان اهلل قراييهابيل خاوريعلي اكبر نيكواقبالپيمان مولوي

 وقتي سوال  نمايندگان مجلس از وزير ارتباطات 
درباره كاهش سرعت اينترنت، ظاهر نمايشي دارد

  شهرداري: صدور پروانه  ساخت 
در تهران ۵۴ درصد افزايش يافت

 اذعان وزير اقتصاد 
به تخصيص نيافتن بودجه عمراني

 بحران دارويي در كشور 
براي وزير دردسرساز شد

 نمايندگان از فيلترينگ
شكايتي ندارند
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 معماي بي پايان 
پروانه هاي ساختماني پايتخت

 دستمان براي استقراض 
از بانك مركزي باز نيست!

 وزير بهداشت و درمان 
در يك قدمي استيضاح

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

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 



چند روز پس از نمايان ش��دن بخش��ي از اختالف نظرها 
ميان مجلس و دولت بر سر نحوه هزينه كرد بودجه سال 
جاري، صحبت هاي روز گذشته وزير اقتصاد پرده از بخشي 
ديگر از محدوديت ها برداشت، محدوديت هايي كه به نظر 
مي رسد باز هم مانند سال هاي قبل دود آن به چشم بودجه 
عمراني رفته است. اقتصاد دولت محور ايران در سال هاي 
گذشته تحت تاثير تحريم ها با مشكالت و محدوديت هاي 
جدي مواجه شده است. وابستگي بودجه ساالنه كشور به 
پول نفت باعث شده در دوراني كه درآمدهاي دولت از نفت 
افزايش پيدا مي كند، تعداد طرح هاي عمراني و زيرساختي 
كه كلنگ زني مي شوند افزايش پيدا مي كند و در مقابل 
هرگاه دسترسي به پول نفت كاهش پيدا مي كند كار براي 

پيگيري طرح هاي عمراني نيز دشوار مي شود.
به طور خاص از سال 97 و پس از آغاز دور جديد تحريم هاي 
يك جانبه امريكا، دولت روحاني براي تامين بودجه جاري 
كشور با اما و اگر مواجه شد و همين موضوع كار تخصيص 
بودجه عمراني را نيز با دش��واري مواجه كرد. در ماه هاي 
گذشته نيز هرچند دولت از اين گفته كه ميزان فروش نفت 
را افزايش داده اس��ت اما همچنان محدوديت ها به جاي 
خود باقي است و آن طور كه وزير اقتصاد تاييد كرده، باز هم 
كار براي تامين بودجه عمراني با مشكل مواجه شده است.

به نظر مي رسد بخش مهمي از دليل اين محدوديت مالي، 
به سياست هاي حمايتي اقتصادي بازمي گردد كه از سوي 
دولت در ماه هاي گذشته اجرايي شده است. پس از اعمال 
اصالحات يارانه اي، ميزان يارانه ماهانه به 400 و 300 هزار 
تومان افزايش پيدا ك��رد و همين موضوع به منابع مالي 
جديدي نياز داشت. هرچند بنا بود پس از دو ماه به جاي 
يارانه نقدي، كاالبرگ الكترونيك اختصاص پيدا كند اما 
در عمل فعال خبري از تغيير سياست نيست و حتي شايد 
يارانه نقدي در بودجه سال آينده تمديد شود. در كنار اينها 
در هفته هاي گذشته، دولت و مجلس بر سر افزايش حقوق 
نيز به جمع بندي رس��يده اند و اجراي آن در واريز بعدي 
حقوق ها رس��ما آغاز خواهد شد.  بر اساس اطالعات ارايه 
شده از سوي مجلس، 3000 امتياز در احكام كارگزيني 
و قرارداد هاي كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات 
كشوري و كاركنان شاغل در شركت هاي دولتي مندرج در 
پيوست شماره )3( قانون بودجه سال ۱40۱ كل كشور، با 
عنوان »ترميم حقوق« در يك رديف مستقل درج مي شود. 
معادل ريالي امتياز مذكور در بند )۱( به ميزان ده ميليون و 
پنجاه و نه هزار )۱0.059.000( ريال در احكام كارگزيني 
و قرارداد هاي كاركنان مش��مول قانون نظام هماهنگ 
پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱3  /0۶  /۱370 و س��اير 

مشمولين جزو )۱( بند )الف( تبصره )۱۲( قانون بودجه 
سال ۱40۱ كل كشور، با عنوان »ترميم حقوق« در يك 
رديف مستقل درج مي شود. حقوق مشمولين جزو )۲( 
بند )الف( تبصره )۱۲( ماده واحده قانون بودجه سال ۱40۱ 
كل كشور شامل بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري 
بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير 
صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، 
مبلغ نه ميليون )9.000.000( ري��ال افزايش مي يابد. 
افرادي كه پس از اجراي اين قانون بازنشسته مي شوند، در 
صورتي كه در محاسبه حقوق بازنشستگي آنان، تأثير ميزان 
ريالي افزايش مذكور در بند )۱( ماده واحده قانون، كمتر از 
افزايش ناشي از بند )۲( براي بازنشسته هم  طبقه در دستگاه 
مشابه به  عالوه افزايش سنواتي بشود، تا سقف مذكور مبلغ 
ترميم را دريافت مي نمايند. مبلغ ريالي كمك هزينه اوالد و 
عائله مندي مشمولين قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت، 
اعم از شاغلين و بازنشستگان، همسان با مشموالن قانون 
مديريت خدمات كشوري به ميزان دو ميليون و سي و شش 
هزار و نهصد و چهل و هفت )۲.03۶.947( ريال در رديف 
كمك هزينه عائله  مندي و يك ميليون و پنجاه و شش هزار 
و صد و نود و پنج )۱.05۶.۱95( ريال در رديف كمك هزينه 
اوالد افزايش مي يابد. با نهايي شدن اجراي اين قانون، حاال 
دولت بايد جدا از منابعي كه از ابتداي سال براي تعهداتش 
كنار مي گذاشت، براي اين افزايش حقوق نيز راهي تازه باز 
كند و آن طور كه وزير اقتصاد گفته همين موضوع شرايط 
را دش��وارتر كرده است. در صورتي كه راهي براي افزايش 

جدي فروش نفت پيدا نشود، دولت چند راه بيشتر براي 
افزايش درآمد ندارد. به نظر مي رسد الاقل در كوتاه مدت 
امكان افزايش جدي درآمدهاي مالياتي نيست و از اين رو 
استقراض مستقيم يا غير مستقيم از بانك مركزي يكي 
از گزينه هاي باقي مانده است. گزينه اي كه اجراي آن به 
سرعت گرفتن رشد نقدينگي و به دنبال آن افزايش دوباره 
تورم منجر خواهد شد و همين موضوع باعث شده كه وزير 
اقتصاد اعالم كند دست دولت در اجراي اين سياست باز 
نيست.  وزير اقتصاد در پاسخ به طرح پيشنهاداتي درباره 
مسائل بين دولت و بخش خصوصي گفت: من نظر همه 
را به يك مساله بنيادي تر جلب مي كنم كه شايد ما اساسا 
بايد در اين دست مناقشات به فكر تعريف يك نهاد ثالث و 
قاعده گذاري منصفانه و عادالنه در قالب برنامه هفتم توسعه 
يا يك ظرف قانوني ديگر باشيم. خاندوزي همچنين در 
خص��وص گاليه هاي برخي از فع��االن بخش خصوصي 
درباره پرداخت بودجه عمراني نيز ابراز كرد: قطعا سازمان 
برنامه و بودجه پرداخت عمراني را تورم زا نمي دانند؛ اين 
بخش مفيدترين بخش از پرداخت هاي دولت اس��ت كه 
مستقيما سبب تحريك رش��د اشتغال است اما قطعا در 
اس��تفاده از منابع درآمدي از جمله فروش نفت، ماليات، 
گمرك و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضد 
تورمي خود استقراض كمتري انجام دهد. وزير اقتصاد در 
ادامه افزود: ميزان فروش نفت اندكي افزايش يافته و عمده 
درآمدهاي جديد دولت از ماليات بوده اس��ت و از سمت 
ديگر هزينه هاي جاري كش��ور در بخش حقوق، يارانه و 

بازنشستگان كه به دليل لزوم حمايت دولت از جامعه به 
دليل فشار ناش��ي از تورم پرداخت مي شود، قطعا بودجه 
كمتري براي دولت مي مان��د. او گفت: در حال حاضر كه 
باهم س��خن مي گوييم از سال گذش��ته در همين زمان 
پرداخت هاي كمت��ري به حوزه عم��ران صورت گرفته 
اس��ت، چرا كه قرار نيست دس��ت بازانه به سمت تنخواه 
بانك مركزي و اس��تقراض بروي��م. وي همچنين گفت: 
مطالبه اي كه مي توانيم داشته باشيم سرعت بخشيدن به 
ساز و كارهاي مشاركت هاي عمومي و خصوصي است و 
مثال به جاي اينكه متوسط ۱5 تا ۱7 سال تطبيق پروژه ها 
داشته باشيم تمام كار را به بخش خصوصي واگذار كنيم، 
يعني نه دولت كار را رها كند و نه خيلي سخت بگيرد كه 
بخش خصوصي ضرر كند.  خاندوزي همچنين اضافه كرد: 
مي خواهيم فعاليت و سرمايه گذاري و ساخت و ساز براي 
بخش خصوصي جذاب شود تا فعال بخش خصوصي به 
دليل به صرفه بودن وارد شود. وي تأكيد كرد: بايد تغيير 
نگرش��ي در رويكرد دولت صورت گيرد تا بخش عمراني 
براي بخش خصوصي جذاب ش��ود. وزير اقتصاد درباره 
پيشنهاد اصالح قانون مشاغل سخت و زيان آور از سوي اتاق 
بازرگاني ايران گفت: مديران اقتصادي در تصميم گيري ها 
در معرض خطا در نوع اول يا نوع دوم هستند؛ ممكن است 
با تغيير اين قانون عده اي كه شايسته يك حمايت خاص 
هستند بيرون بيفتند و عده اي كه نبايد، مشمول حمايت ها 
شوند كه غالبا نيز با رويه هاي غلط و معيوب خود را مشمول 
حمايت مي كنند. وي متذكر شد: در خصوص اصل مساله 
مطرح شده در اين جلسه اتفاق نظر هست كه قاعده فعلي 
بهينه نيست و بايد به سمت اصالح و بهينه سازي حركت 
كنيم. وزير اقتصاد سپس گفت: اين مساله بايد اصالح شود، 
چه با نگاه به آينده صندوق هاي بازنشستگي كل كشور كه 
آينده كشور است و چه با نگاه به كارفرمايان و فعاالن بخش 
خصوصي چه با نگاه به بخشي كه به لحاظ اخالقي و انساني 
كار مي كنند، نگوييم كه چرا بايد براي منفعت شما ما بايد 
پول بدهيم ما همه در جايي دور هم نشستيم كه اگر كارگر 
شما متوجه ش��ود كه از حداقل منزلت انساني برخوردار 
نيست، با دل و جان و با بهره وري براي شما كار نمي كند؛ در 
اين موضوع بايد با ديدن همه اين مالحظات حركت كنيم. 
تمام اين مسائل به بودجه سال جاري باز مي گردد و دولت 
بايد با وجود تمام اين مشكالت، كشور را تا پايان اسفند ماه 
اداره كند. پس از آن نوبت به اجراي بودجه ۱40۲ خواهد 
رسيد كه بررسي آن ظرف روزهاي آينده كليد خواهد خورد 
و بايد ديد در نهايت دو قوه چگونه بر سر منابع و مصارف 

برنامه ساالنه اقتصاد ايران به جمع بندي خواهند رسيد.
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شرايط امنيتي كشور
پايدار است

وزير كشور اعالم كرد كه شرايط امنيتي پايدار و خوبي 
را در استان هاي سراسر كش��ور داريم. احمد وحيدي 
در مراسم تقدير از عملكرد استاندار تهران كه در محل 
استانداري برگزار ش��د، افزود: استاندار تهران در طول 
دوران خدمتي اش منش��أ خدمات و اقدامات اثرگذار 
و ارزش��مندي در استان ش��د. وزير كش��ور با آرزوي 
توفيق براي منصوري در س��مت جديد معاون اجرايي 
رييس جمهوري كشور، ادامه داد: با توجه به توانمندي 
و روحيه جه��ادي آقاي منص��وري، از ظرفيت هايش 
در پيش��برد قوي تر امور كالن توسعه استانداري هاي 
سراس��ر كش��ور بهره خواهيم گرفت. وحيدي با مهم 
خواندن مسائل توسعه اي و عمراني استان تهران با توجه 
به مركزيت اين استان در كش��ور، اظهار كرد: مجموع 
اقدامات و برنامه هاي استان بايستي همواره سطح توسعه 
اقتصادي و اجتماعي استان را ارتقا بخشد و در اين زمينه 
استاندار تهران با تمام ظرفيت فعاليت كرد. وزير كشور 
خاطرنش��ان كرد: برنامه ها و اقدامات برجاي مانده از 
گذشته در استان بايستي به سرعت دنبال شود و استان 
تهران متناسب با شاخصه هاي تعريف شده در برنامه 
توسعه استاني رشد و توسعه يابد. وي امنيت را زيرساخت 
و پايه اصلي براي توسعه همه جانبه در كشور دانست و 
گفت: بدون امنيت، پيشبرد مسائل كالن توسعه اي و 
عمراني دشوار است. رييس ش��وراي امنيت كشور در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود به تالش دش��من 
براي برهم زدن امنيت و آرامش داخلي كشور اشاره كرد 
و ادامه داد: راهبرد اصلي جريان دشمن به حاشيه بردن 
ارزش هاي ديني و اسالمي است. وحيدي در ادامه گفت: 
نظام مقدس جمهوري اسالمي برگرفته از آرمان هاي 
اصيل ديني و انقالبي است و بايد با پاسداشت ارزش هاي 
ديني و اسالمي در جامعه اجازه عمل به دشمن را ندهيم. 
وي با بيان اينكه دش��من با تم��ام ظرفيت و به صورت 
يكپارچه از معاندان و اغتشاش��گران حمايت مي كند، 
خاطرنشان كرد: با وجود تمام تالش هاي معاندان دشمن 
مردم عزيز كشور پايبند و وفادار به انقالب و ارزش هاي 
ديني هستند. وزير كشور شرايط امنيتي كشور را مناسب 
و مطلوب خواند و گفت: خوش��بختانه شرايط امنيتي 
پايدار و خوبي را در استان هاي سراسر كشور داريم. در 
ادامه اين نشس��ت منصوري استاندار تهران به تشريح 
عملكرد خود در اس��تانداري ته��ران پرداخت و گفت: 
۱30 هزار فرصت شغلي در استان تهران با بهره گيري 
از همه ظرفيت هاي داخلي اس��تان ايجاد شده است. 
وي همچنين گفت: درطول يك سال گذشته ميانگين 
سني مديران استان تهران ۱0 سال جوان تر شده است. 
منصوري با اشاره به اينكه در استان تهران ۸0 هزار واحد 
صنعتي فعال است، ادامه داد: استان تهران ۲0 درصد 
صنعت كشور را در اختيار دارد كه بايستي اين ظرفيت 
به نحو مطلوبي در توسعه همه جانبه استان به كار گرفته 
شود. وي افزود: عمده صنايع در شهرك هاي صنعتي 
استان تهران پويا و و فعال است و با ظرفيت مناسبي در 
حال فعاليت هستند. منصوري در پايان به مشكالت 
و چالش هاي استان تهران هم اشاره و تاكيد كرد در 
حوزه آب ش��رب، اتباع غيرمجاز و معتادان متجاهر 
برنامه هاي خوبي در حال اجرا و عملياتي شدن است.

ممنوعيت ورود مقامات ايراني 
به كانادا

دولت كانادا در ادامه اقدامات ضد ايراني اش اعالم كرد 
كه طرح ممنوعيت ورود مقامات ايران به كانادا اجرايي 
مي ش��ود. به گزارش شبكه س��ي تي وي كانادا، دولت 
فدرال اين كشور در ادامه رويكردهاي ضدايراني اش به 
ويژه در مدت اخير و به بهانه حمايت از حقوق بشر در 
ايران، به طور رسمي ورود مقامات رده  باالي ايران را به 
كانادا ممنوع كرده است اما اين بار با طرح جديدي كه به 
ماموران مرزي اجازه مي دهد مانع هرگونه دسترسي 
خارجي به اين كشور شود. وزراي كابينه دولت كانادا، روز 
دوشنبه در يك كنفرانس خبري مجازي تاييد كردند كه 
اين اقدام ذيل قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگان 
اين كشور كه يك ماه پيش وعده آن داده شده بود، حاال 
اجرايي شده است. وزراي كابينه تاييد كردند، اين طرح به 
مقامات كانادا اجازه مي دهد كه درباره هر يك از مقامات 
ايراني كه پي��ش از اين نيز در كانادا بوده اند، تحقيقات 
به عمل بياورند. جاس��تين ترودو، نخست وزير كانادا 
هفتم اكتبر اعالم كرد كه قصد دارد اجرايي شدن اين 
طرح را پيگيري كند، عالوه بر اين به دنبال تخصيص 
بودجه اي 7۶ ميليون دالري براي اجرايي شدن بهتر 
تحريم هاي اقتصادي اعمال شده اين كشور عليه ايران 
در جريان ناآرامي هاي اخير در ايران خواهد بود. ماركو 
منديپچينو، وزي��ر امينت عمومي كانادا گفت كه اين 
اق��دام به معناي آن خواهد ب��ود كه مقامات حكومت 
ايران براي هميشه از ورود به كانادا منع خواهند شد. به 
گفته وزيران كابينه كانادا، اين ممنوعيت، نه تنها شامل 
مقامات سپاه پاسداران ايران، بلكه وزرا، سفرا، مقامات 
قوه قضاييه و ديگر مقامات آن نيز مي شود. دولت كانادا 
پيشتر به شمار ۱0 هزار نفري مقامات ايراني مشمول اين 
طرح اشاره كرده بود. شان فريزر، وزير مهاجرت كانادا 
مدعي شد كه ممكن است تعدادشان بيشتر از اين هم 
باشد. دولت كانادا در پي فوت مهسا اميني و شكل گيري 
برخي ناآرامي ها در اي��ران، تحريم هايي را عليه ايران 
اعمال كرد. ناصر كنعاني، سخنگوي وزارت امور خارجه 
ايران پيش تر درباره تحريم هاي كانادا عليه ايران گفته 
بود: اقدام هاي ضد ايراني و ضد انساني كانادا عليه ايران 
موضوع جديدي نيست. وي با بيان اينكه دولت كانادا 
علي رغم شعارهاي خود در زمينه حقوق بشر در زمينه 
عدم رعايت حقوق بشر داراي سابقه بسيار بدي است، 
اظهار كرد: سابقه سوء حقوق بشري كانادا عليه بوميان 
اين كشور فضاحتي آشكار براي دولت مدعي كانادا در 
اين زمينه است. كنعاني تاكيد كرد: تحريم هاي اخير اين 
كشور تحريم هاي بي ارزشي است. به ويژه تحريم هايي 
كه عليه نيروي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي 
اعمال كرده است و اين اقدامات ناشي از رفتارهاي 
سياسي و غير سازنده اين كشور عليه ايران است.

دولت از لوكس نشينان
چقدر ماليات گرفت؟ 

آخرين آمارها حاكي از آن اس��ت ك��ه درآمد دولت از 
ماليات خانه هاي لوكس در هفت ماه امسال حدود ۱7 
ميليارد تومان بوده است كه پنج ميليارد تومان بيشتر 
از درآمد دولت از اين محل در ش��ش ماه نخست سال 
بوده است. طبق قانون بودجه سال ۱400، واحدهاي 
مس��كوني و باغ ويالهايي كه ارزش آنها با احتس��اب 
عرصه و اعيان بيش از ۱0 ميليارد تومان است مشمول 
پرداخت ماليات شدند تا به يكي از پايه هاي جديدي در 
نظام مالياتي ايران تبديل شوند. بر اين اساس، خانه هاي 
باالي ۱0 ميليارد تومان مشمول ماليات شدند و نرخ 

ماليات ساالنه خانه هاي لوكس به اين صورت شد: 
۱- نسبت به مازاد ۱۰ ميليارد تا ۱۵ ميليارد تومان؛ 

يك در هزار
2- نس�بت به مازاد ۱۵ ميليارد ت�ا 2۵ ميليارد 

تومان؛ دو در هزار
۳- نس�بت به مازاد 2۵ ميلي�ارد تا ۴۰ ميليارد 

تومان؛ سه در هزار
۴- نس�بت به مازاد ۴۰ ميليارد ت�ا ۶۰ ميليارد 

تومان؛ چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد ۶۰ ميليارد تومان به باال؛ پنج در هزار

البته از زماني كه اين ارقام براي اخذ ماليات از خانه هاي 
لوكس تصويب شد، همواره يكي از موضوعات انتقادي 
مهمي كه از س��وي كارش��ناس مطرح مي ش��د، پايين 
بودن نرخ هاي تعيين شده براي اين خانه ها بود به اعتقاد 
كارشناسان، اين نرخ ها همه لوكس نش��ين ها را در تور 
ماليات قرار نمي ده��د. ارقام ثبت ش��ده از ماليات هاي 
اخ��ذ از اين پايه مالياتي نيز مهر تاييدي بر انتقادات بود؛ 
به طوري ك��ه از ۱۲ هزار و 500 واحد مس��كوني لوكس 
شناسايي شده در سال گذشته، معادل ۲00 ميليون تومان 
ماليات گرفته شد. در هر صورت روندي ماليات گيري از 
خانه هاي لوكس همچنان ادام��ه دارد و درآمد دولت در 
شش ماه نخست س��ال جاري از اين محل ۱۲ ميليارد و 
775 ميليون تومان بود. اين ميزان در هفت ماهه، يعني از 
ابتداي سال جاري تا  مهرماه با افزايشي بيش از پنج ميليارد 

توماني، به ۱7 ميليارد و ۸۲ ميليون تومان رسيده است.

بررسي روند اجراي قانون رسيدگي 
به اموال نامشروع مسووالن

رييس فراكسيون شهيد ديالمه مجلس شوراي اسالمي از 
بررسي روند اجراي قانون رسيدگي به اموال و دارايي هاي 
نامشروع مسووالن و مقامات در نشست اين فراكسيون 
با حضور معاون حقوقي رييس جمه��ور خبر داد. مالك 
شريعتي نياسر در تشريح جلسه روز گذشته فراكسيون 
شهيد ديالمه مجلس شوراي اسالمي، بيان كرد: اين جلسه 
با محوريت پيگيري هاي فراكسيون در موضوعات شفافيت 
و مبارزه با فساد با حضور معاون حقوقي رييس جمهور برگزار 
شد. موضوع اين جلسه پيگيري اجراي قانون نحوه اجراي 
اصل 49 قانون اساسي بود. اين قانون مصوبه سال ۱3۶3 در 
ارتباط با رسيدگي به اموال نامشروع در رژيم شاهنشاهي 
بود و در س��ال ۱39۸ الحاقاتي به اين قانون اضافه ش��د. 
وي در ادامه اظهار كرد: بر اس��اس الحاقات اين قانون هر 
گونه اموالي كه مسووالن و مقامات در سطوح مختلف در 
سال هاي مختلف بعد از انقالب به داليل و شواهد نامشروع 
كسب كردند توسط دادستان هاي كشور از جنبه حقوقي 
رسيدگي مي شود و اموال به بيت المال برگردانده مي شود. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: اصالحيه اين قانون ابالغ شده و آيين نامه اجرايي آن را 
قوه قضاييه در زمان حجت االسالم رييسي تهيه و ابالغ كرده 
است. رييس فراكسيون شهيد ديالمه مجلس با بيان اينكه 
ما در مجلس پيگير اجراي اين قانون هستيم، گفت: طبق 
قانون هر س��ال نحوه اجرا و پيگيري قانون بايد به صورت 
گزارش به مجلس ارايه و رس��يدگي شود. بر اساس ماده 
۲5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قوه قضاييه موظف است 
حداقل هر سال يك بار عالوه بر گزارش مشروح به مجلس 
شوراي اسالمي، گزارش اجراي احكام مقرر در اين بخش 
را به اطالع عموم مردم برساند. وي در ادامه تاكيد كرد: ما 
از جنبه پيگيري نظارتي مجلس و اجراي قوانين ضد فساد 
و شفاف ساز در حوزه اموال و دارايي و با هدف اعتمادسازي 
مردم اين جلس��ه را برگزار كرديم تا ثروت هاي نامشروع 
هرچند محدود رسيدگي ش��ود. اين جلسه را هم در گام 
اول و جهت پيگيري اجراي قانون اصل 49 برگزار كرديم 
و در گام هاي نظارتي بعدي مطالبه از رييس قوه قضاييه و 
رييس جمهور را دنبال خواهيم كرد تا قانون آنچنان كه در 
متن مترقي آن آمده است اجرا شود.سخنگوي كميسيون 
انرژي مجلس شوراي اسالمي از بررسي بخشي از گزارش 
تفريغ بودجه ۱40۱ ديوان محاسبات و تشكيل كميته اي 
براي احصاء دقيق عملكرد و هزينه كرد چند تبصره از قانون 
بودجه ۱40۱ و ۱400 در نشست امروز اين كميسيون خبر 
داد. مالك شريعتي نياسر ضمن تشريح جلسه كميسيون 
انرژي مجلس، بيان كرد: در جلسه امروز كميسيون انرژي 
گزارش ديوان محاسبات در خصوص تفريق بند ز تبصره 
۱5 بودجه ۱400 و بند ط تبصره ۱5 بودجه ۱40۱ مورد 
بررسي قرار گرفت. همچنين گزارش تفريق بند ج تبصره ۶ 
بودجه ۱400 و ۱40۱ نيز مورد بررسي قرار گرفت. وي در 
ادامه اظهار كرد: مقايسه ميزان درآمدها و هزينه كردهاي 
وزارت نيرو در اين دو تبص��ره مورد ارزيابي قرار گرفت. با 
توجه به اينكه اختالف عملكرد بين بودجه ۱400 و بودجه 
۱40۱ در اين دو تبصره زياد بود ما اين جلسه را تشكيل 
داده و هم از ديوان محاسبات و هم وزير نيرو در اين جلسه 
حضور يافتند. نماينده مردم تهران در مجلس، تصريح كرد: 
با توجه به اختالف اعدادي كه در گزارش ديوان محاسبات 
بود مقرر ش��د كه كميته اي سه جانبه تشكيل گردد و از 
كميسيون انرژي، ديوان محاسبات و وزارت نيرو حضور 
خواهند داشت. بر اساس مستندات وزارت نيرو و اصالحيه 
كه ديوان محاسبات به گزارش تفريغ شش ماهه بودجه 
خود خواهد زد اعداد مجددا بررسي شود. آنگاه با اطمينان 
بيشتري مي توانيم در خصوص عملكرد شش ماهه بند 
ط تبصره ۱5 و بند ج تبص��ره ۶ بودجه ۱40۱ اظهارنظر 
كنيم. وي در ادامه تاكيد كرد: تا تشكيل و انجام بررسي ها 
توسط كميته مذكور نمي توان به گزارش ديوان محاسبات 
يا عملكرد وزارت نيرو استناد كرد. ان شاءاهلل اين كميته 
سه جانبه بررسي خواهد كرد ميزان درآمد و هزينه كرد 
اين دو تبصره به ويژه بند ط تبصره ۱5 چگونه بوده است. 

اذعانوزيراقتصادبهتخصيصنيافتنبودجهعمراني

رييسجمهور:

رييسمجلس:

دستمان براي استقراض از بانك مركزي باز نيست!

ملت اجازه تسلط سلطه طلبان را نخواهد داد

انتقالدستوريبهپلتفرمهايداخليممكننيست

رييس جمهور با بيان اينكه دش��مناِن آگاهي، در گذشته 
پس از حمله به هر كشوري اول كتابخانه هاي آن را به آتش 
مي كشيدند تا جهل را در آن كشور توسعه دهند، تصريح 
كرد: امروز نيز جاهليت مدرن با ابزار امپراتوري رس��انه و 
فناوري به دنبال حاكميت جهل و ناداني بر جوامع است، چرا 
كه مي داند جامعه آگاه زير بار سلطه نمي رود. سيد ابراهيم 
رييسي در آيين ملي بزرگداشت روز كتاب، كتابخواني و 
كتابداري كه در تاالر وحدت برگزار شد، كتاب و كتابخواني را 
از شاخصه هاي مهم فرهنگي برشمرد و گفت: اساساً هدايت 
انسان با كتاب آغاز شده و شأن نزول كتاب حكيم و كتاب 
نوين براي به تكامل رسيدن انسان بوده است. رييس جمهور 
در ادامه يكي از راه هاي اصلي آگاهي از احوال پيشينيان و 
فرهنگ گذشته و همچنين انتقال علم را كتاب و كتابخواني 
دانس��ت و افزود: حقيقتًا كتاب ذخيره ارزشمندي براي 
انتقال فرهنگ، آداب، رسوم و علم به عصرها و نسل هاست و 
بايد گرامي داشته شود. رييس جمهور با اشاره به آيه شريفه 
»نون و القلم و مايسطرون« اظهارداشت: كتابي در قرآن 
كريم مورد سوگند خداي متعال است كه موجب هدايت 
بشر و انتقال علم و دانش و فرهنگ به عصرها و نسل ها باشد 
و »مسطوري« كه در قرآن به آن اشاره شده آگاهي بخش و 
راهگشاي زندگي آحاد بشر است. رييسي در ادامه كتابداري 
را دانشي بسيار مهم و قابل توجه دانست و گفت: كتابداران به 
واسطه انس با كتاب و نگهداري از اين ذخيره ارزشمند، در 
واقع در گلستان زندگي مي كنند. رييس جمهور افزود: آنجا 
كه كتابداري با علم و دانش همراه بوده اين ذخاير ارزشمند 
با موفقيت به نسل هاي بعدي منتقل گرديده، مانند كتابخانه 

آستان قدس رضوي و كتابخانه آيت اهلل مرعشي در قم كه 
گنجينه هايي بزرگ و ارزشمند از آثار مكتوب پيشوايان، 
علما و انديشمندان گذشته است. رييسي با تأكيد بر ضرورت 
گسترش و ارتقاي كتابخانه ها در كشور، تصريح كرد: همواره 
يكي از دغدغه هاي بسياري از علما و دانشمندان معاصر ما 
حفظ و نگهداري از كتاب و كتابخانه هايشان و انتقال آنها به 
نسل هاي بعدي بوده كه در اينجا اهميت جايگاه كتابخانه و 
كتابداري مشخص مي شود. رييس جمهور در ادامه با بيان 
اينكه كتاب هاي ديجيتال به هيچ عنوان نتوانسته كتاب هاي 
مكتوب را به حاشيه ببرد، افزود: ابزار ديجيتال اگر چه منجر 
به تسهيل دسترسي شده، اما هرگز انسان را از كتاب بي نياز 

نكرده است. رييسي حمايت از كتابداران به عنوان حافظان 
ذخاير ارزشمند علمي، فرهنگي و ديني كشور را كه عمدتاً از 
قشر بانوان هستند، مورد تأكيد قرار داد و گفت: دولت وظيفه 
دارد از اين سرمايه هاي گرانسنگ كه بي نام و نشان از ذخاير 
ارزشمند كشور حراست مي كنند، حمايت و مشكالت آنها 
را بررس��ي و مرتفع نمايد. رييس جمهور توجه به كتاب و 
كتابخواني را از شاخصه هاي مهم براي پيشرفت فرهنگي 
كشور دانس��ت و افزود: نشاط اجتماعي، اميد به زندگي و 
ايجاد شادماني به ويژه در نسل جوان در گرو توجه به كتاب 
و كتابخواني است كه همواره مورد تأكيد رهبر معظم انقالب 
بوده و ايشان در سلوك و رفتار نيز اينگونه بوده اند. رييسي 

با بيان اينكه كتابخانه هاي عمومي بايد با ايجاد دسترسي 
آسان به كتاب گس��ترش فرهنگ كتابخواني را در كشور 
دنبال كنند، اظهار داشت: امروز كتابخواني براي جامعه ما 
از ضرورت هاي جدي است و بايد به صورت روزانه براي آن 
برنامه ريزي كرد تا نوجوانان و جوانان ما با كتاب انس بيشتري 
پيدا كنند. رييس جمهور با اشاره به تأثير قابل توجه كتاب 
و كتابخواني در گره گشايي از شبهات ذهني نسل جوان، 
افزود: امروز كس��اني در تالشند با ايجاد شبهات علمي يا 
شهوت عملي، نس��ل جوان ما را منحرف كنند كه در اين 
زمينه ترويج فرهنگ كتابخواني جامعه و نسل جوان ما را 
در برابر اين تهاجم مصون خواهد كرد.  رييسي با بيان اينكه 
دشمناِن آگاهي، در گذشته پس از حمله به هر كشوري اول 
كتابخانه هاي آن را به آتش مي كش��يدند تا جهل را در آن 
كشور توسعه دهند، تصريح كرد: امروز نيز جاهليت مدرن 
با ابزار امپراتوري رسانه، علم و فناوري و قدرتي كه در اختيار 
دارد به دنبال حاكميت جهل و ناداني بر جوامع است، چرا 
كه مي داند جامعه آگاه زير بار سلطه نمي رود. رييس جمهور 
افزود: كتابخواني و مطالعه تاريخ ضمن آگاهي بخش��ي از 
سرنوشت كس��اني كه فريب دش��من را خوردند موجب 
رسوايي هر چه بيشتر نظام سلطه خواهد شد كه به نام آزادي 
و توجه به حقوق انسان ها جوامع را نابود كردند. رييسي ايجاد 
فتنه ها و آشوب ها از جمله اغتشاشات اخير در كشور را در 
راستاي نيات پليد نظام سلطه براي تسلط دوباره بر كشور 
و مردم ما دانست و گفت: ملت زنده، پويا و اهل دانش در 
سال 57 يك بار سلطه گران را از اين كشور بيرون راند و 

ديگر اجازه نخواهد داد، آنها بر اين كشور مسلط شوند.

رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: قطعا انتقال كاربران 
و كس��ب و كارها از يك پلتفرم خارجي به داخلي با كار 
دستوري امكان پذير نيست و بايد با انجام تسهيل گري 
و ايجاد انگيزه بستر اين انتقال را فراهم كنيم. محمدباقر 
قاليباف در جلسه علني مجلس ش��وراي اسالمي و در 
جريان بررس��ي س��وال تعدادي از نماين��دگان از وزير 
ارتباطات پيرامون اقدامات انجام ش��ده براي توس��عه 
شبكه ملي اطالعات بيان كرد: امروز در حوزه شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رسان ها دو موضوع حائز اهميت است. 
امروز مردم، مجلس شوراي اسالمي و دولت مهم ترين 
خواسته ش��ان و توقع آنها اين است كه يك پلت فرم در 
حوزه ش��بكه هاي اجتماعي داشته باشيم كه پرسرعت 
و ارزان قيمت و با كيفيت باش��د. بحث هزينه اينترنت 
حائز اهميت اس��ت. امروز در حوزه شبكه داخلي گاهي 
قيمت ها سوال برانگيز است. ما بايد مزيت هايي را ايجاد 
كنيم كه كسب و كارها تشويق به حضور در پلت فرم هاي 
داخلي شود. وي در ادامه اظهار كرد: از سوي ديگر تضمين 

امنيت كاربران بسيار مهم است، اخيرا رييس قوه قضاييه 
آيين نامه اي را براس��اس فتواي مقام معظم رهبري در 
خصوص صيانت از اطالعات كاربران به همه دستگاه هاي 
نظارتي ابالغ كرده اس��ت. قاليباف گفت: قطعا انتقال از 
يك پلتفرم خارجي به داخلي با كار دستوري امكان پذير 
نيس��ت بلكه ما بايد يكسري تسهيل گري و انگيزه اي را 
براي انتقال كاربران و كسب و كارها به پلتفرم هاي داخلي 
فراهم كنيم. رييس مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 
اگر پلتفرم داخلي با س��رعت و با امنيت باشد قطعا همه 
نيز ترجيح مي دهند كه از پلتفرم داخلي استفاده كنند. 
از س��ويي ديگر در حوزه پيام رسان ها يك موضوع حائز 
اهميت است دسترسي به بخش خارجي براي برخي از 
حوزه ها مانند دانش��گاه و تجار حائز اهميت است. امروز 
سوال آقاي رضاخواه و بيش از 70 نفر از نمايندگان اين بود 
كه مي خواهيم پلت فرم هاي داخلي ارتقاء يافته و انگيزه 
الزم براي انتقال كاربران به آنها فراهم شود. رييس مجلس 
شوراي اسالمي اظهار كرد: در حوزه كمبود دارو گزارش 

كميسيون بهداشت و درمان مجلس و بررسي هاي انجام 
شده حاكي از اين است كه مشكالتي در هماهنگي بين 
دستگاه ها وجود دارد. محمد باقر قاليباف رييس مجلس 
شوراي اسالمي در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون 
بهداشت و درمان در مورد بررسي نحوه مديريت زنجيره 
تأمي��ن و توزيع دارو و علل كمبودهاي اخير در كش��ور 
)گزارش ش��ماره دوم از نحوه اجراي طرح دارويار(، طي 
اظهاراتي خطاب به وزير بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي با تاكيد بر اينكه ام��روز مهم ترين موضوع ما 
كمبود دارو است، گفت: در اين حوزه گزارش كميسيون 
و بررسي هاي انجام شده حاكي از اين است كه مشكالتي 
در هماهنگي بين دس��تگاه ها وج��ود دارد. وي افزود: 
ساليان سال است كه داده ها در سامانه تيتك وجود دارد 
و نيازهاي ماه به ماه و نوع مريضي هاي موجود در كشور 
مشخص است و واقعًا غافلگير شدن در اين موضوع قابل 
پذيرش نيست. رييس مجلس با تاكيد بر اينكه موضوع 
سالمت آنقدر مهم است كه هم دولت و رييس جمهوري 

و هم مجلس و كميسيون بهداشت بر اين موضوع حساس 
هس��تند، اظهار كرد: ما وزير بهداش��ت را مسوول اين 
هماهنگي ها مي دانيم و دولت و مجلس نيز در خدمت 
اين وزارت خانه هستند تا ديگر در اول زمستان اتفاقاتي 
نظير آنكه حدود 90 قلم داروهاي كمياب و بيش از 300 
قلم داروها با زحمت تهيه شود، رخ ندهد. قاليباف افزود: 
خواهش ما اين است كه در اين بخش دقت شود، تا انشاءاهلل 
اين اتفاق مجددا در فصل زمستان تكرار نشود. وي با بيان 
اينكه »مجلس آماده همكاري با وزارت بهداشت است« 
عنوان كرد: همانطور كه وزير بهداشت نيز در اظهارات خود 
اشاره كرد، سازمان هاي بيمه گر بيمه سالمت و نيروهاي 
مسلح )در ورود اطالعات( به روز كار خود را انجام مي دهند 
اما بيمه تامين اجتماعي در حوزه بيماري هاي سرپايي و 
بيمارستان ها با تاخير نسبت به ورود داده ها اقدام مي كند 
كه از اشكاالت موجود است. رييس مجلس در پايان ابراز 
اميدواري كرد كه وزير بهداشت ان شاءاهلل بتوانيد موضوع 

سالمت كه مساله جدي مردم است را حل و فصل كند.



چرا كمب��ود دارو وجود دارد و داروهاي موجود نيز تا 
اين اندازه گران شده اند؟ چرا هر دانه تخم مرغ 4هزار 
تومان شده؟ چرا دالر باالي 36هزار تومان است؟چرا 
مرغ 85 هزار تومان ش��ده است؟چرا قيمت مسكن 
نجومي شده؟ و ده ها و صدها چراي ديگر اين روزها به 
كرات از سوي مردم مطرح مي شوند. جالب اينجاست 
كه مردم از دل اين اين پرس��ش ها به دنبال پاس��خ 
نيستند، چرا كه خودشان به خوبي داليل اين چراها 
را مي دانن��د. افكار عمومي اين پرس��ش ها را مطرح 
مي كنن��د تا به افرادي كه قبل از حضور در پاس��تور 
خيره در چشمان مردم نگاه مي كردند و از بي اثر بودن 
تحريم ها در معيشت مردم سخن مي گفتند، يادآور 
شوند كه واقعيت چيست. مردم اين چراها را مطرح 
مي كنند تا به مسووالني كه در زمان حذف ارز 4200 
تومان��ي و علي رغم همه هش��دارها اعالم مي كردند 
افزاي��ش قيمت ها حول و ح��وش 8درصد و تنها در 
4قلم محقق مي ش��ود، بگويند كه تصميماتشان با 
زندگي آنها چه كرده است. در واقع در پس از چراها، 
هزار حرف نگفته و واقعيت پنهان وجود دارد. واقع آن 
است كه نظام تصميم سازي هاي اقتصادي غلط دولت 
باعث شده تا هم در بخش واقعي اقتصاد و هم در بخش 

انتظارات مشكالتي براي اقتصاد ايران شكل بگيرد.
1( در بخش واقعي اقتصاد، تصميمات اشتباه يكي يكي 
از راه رس��يدند. از يك طرف دولت اع��الم كرد كه ارز 
ترجيحي را به ص��ورت ناگهاني ح��ذف مي كند و از 
سوي ديگر براي جبران كسري بودجه خود دست به 
استقراض و چاپ پول زد. اين روند باعث شد تا اقتصاد 
ايران با تكانه هاي پي درپي تورمي روبه رو شود. در بخش 
غيرواقعي اقتصاد و حوزه انتظارات تورمي نيز مسووالن 
كشور با طرح موضوع بي اهميت بودن تحريم ها، اقتصاد 
را به سمت پرتگاه خطرناكي هدايت كردند. مانند اينكه 

دست و پاي يك انسان بسته شود و در مسير پر سنگالخ 
كوهستاني رها شود. طبيعي است كه يك چنين انساني 

نهايتا به قعر دره سقوط مي كند.
2( در مواجهه با اين مش��كالت بايد ديد، مسووالن 
چه كرده اند؟ مسووالن در ايام انتخابات به جز برخي 
وعده ها، هيچ برنامه قابل قبولي ارايه نكردند. گفتند 
تحريم ها را به اقتصاد گره نمي زنند، 1ميليون مسكن 
در 1سال مي سازند. 1.5ميليون شغل ايجاد مي كنند، 
تورم را نصف مي كنند و... اما با هر خبر مثبت يا منفي 
در خصوص برجام، بازارها نوساني شدند و معيشت 
باال و پايين شد. 1ميليون مسكن ساخته نشد، تورم 
افزايش پيدا كرد و ساير شاخص ها نيز نزول كردند. 
اين دولت يا واقعا اطالعي از واقعيت هاي علم اقتصاد و 

صحنه بين الملل نداشت يا اينكه مي دانست و آگاهانه 
براي كسب راي، وعده هاي نشدني داد.

3( در زمان حذف ارز ترجيحي هم همين روند حاكم 
بود؛ هر اندازه كه كارشناس��ان فرياد زدند و نسبت به 
چش��م انداز آينده در گراني دارو، تورم باال و كمبودها 
و... ابراز نگراني كردند، كمتر جواب گرفتند. از همان 
ابتدا براي كارشناسان، محرز بود كه دولت بدون حل 
مشكل تحريم ها حتي نمي تواند به حداقل وعده هاي 
خود جامعه عمل بپوش��اند. چه برس��د به وعده هاي 
بزرگي چون ساخت 1ميليون مسكن و تورم تك رقمي 
و... دولت در آن برهه به نظر برخي اقتصادخوانده هاي 
غيرمتخصص، متوسل شد كه اقتصاد كشور را خوب 
نمي شناختند. در واقع اين مشاوران اقتصادي، بهانه اي 

ش��دند براي اجراي ايده هاي خطرناك دولت و مردم 
بهاي اين وضعيت نابسامان را پرداختند. 

4( مهم تري��ن برنام��ه اقتصادي دولت اي��ن بود كه 
پ��ول اداره كش��ور را از جيب مردم برداش��ت كند. 
تصميم س��ازان اقتصادي دولت تصور مي كردند كه 
با پرداخت يارانه 300 و 400هزار توماني مي توانند، 
همه ناكارآمدي ها را پوشش دهند. بنابراين ارز 4200 
توماني را حذف كردند، ام��ا نه تنها كمكي به قدرت 
خريد مردم نش��د، بلكه ش��كاف عميقي در زندگي 
اقتصادي خانواده ها ايجاد كرد. مشكالتي كه امروز 
م��ردم در خصوص گراني ها، كمب��ود دارو، تورم و... 
متحمل مي شوند برآمده از نظام تصميم سازي هاي 
اقتصادي دولت در خصوص ح��ذف ارز ترجيحي و 

ساير تصميم سازي ها است.
 5( اما اشتباهات دولت تنها در حوزه اقتصادي تبلور 
پيدا نكرد. در حوزه مس��ائل اجتماعي و عمومي هم 
اين اشتباهات ريشه دواند. دولت در يكي از نخستين 
اقدامات خود به جاي اينكه توليد و كسب و كار را رونق 
دهد، گشت هاي ارشاد را رونق داد. اين روند باعث شد 
تا فاجعه فوت مهسا اميني شكل بگيرد و كشور را وارد 
دوره اي از ناآرامي ها كند. اين ناآرامي ها در كنار همه 
تبعاتي كه در حوزه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي 
و... داش��ت، فضاي اقتصادي را نيز دچ��ار بي ثباتي و 

افزايش ريسك كرد. 
6( براي حل مشكل بايد از مهندسي معكوس استفاده 
كند. يعني هر تصميم اشتباهي كه تا به امروز گرفته 
شده، معكوس شود. تحريم ها بايد رفع شوند. نظامات 
بانكي، مالياتي، يارانه اي و... اصالح شوند. انتظارات 
تورمي كاهش پيدا كند و رويكردهاي دستوري پايان 
پيدا كند. در اين صورت است كه مي توان نسبت به 
توقف مشكالت و سپس بهبود شاخص ها اميدوار ماند.
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چالش هايي اقتصاد جهاني را 
تهديد مي كند؟

ريگوي گودموندسون، اقتصاددان دپارتمان تحقيقات 
صندوق بين المللي پول، هشدار داده كه اقتصاد جهاني 

در خطر است!
به گزارش تجارت نيوز، چشم انداز اقتصاد جهاني تيره تر 
از قبل؛ اين پيش بيني جديد صندوق بين المللي پول با 
نگاهي به نظرسنجي شاخص مديران خريد در ماه هاي 
اخير است. دليل آن هم تشديد سياست هاي پولي ناشي 
از تورم دايمي باال، شتاب ضعيف رشد در چين و اختالالت 
مداوم عرضه و ناامني غذايي ناش��ي از حمله روسيه به 
اوكراين عنوان شده است. حاال، ريگوي گودموندسون- 
اقتص��اددان دپارتمان تحقيقات صن��دوق بين المللي 
پول- نيز طي اظهاراتي، اقتصاد جهاني را در خطر دانسته 
است. صندوق بين المللي پول )IMF( نظرسنجي هاي 
شاخص مديران خريد در ماه هاي اخير را مورد بررسي 
قرار داده است. اين وام دهنده جهاني در ماه گذشته، برآورد 
خود از رش��د جهاني را براي سال 2023 از 2.۹ درصد به 
2.۷ درصد كاهش داد. به گزارش ايسنا از رويترز، صندوق 
بين المللي پول همچنين اعالم كرده كه شاخص هايي با 
بسامد اخير به ويژه در اروپا تأييدي بر چشم انداز تيره تر 
است. به گفته اين موسسه، شاخص هاي اخير مديران 
خريد كه نشانگر فعاليت هاي توليدي و خدماتي است، 
نشان دهنده ضعف در اكثر اقتصادهاي بزرگ گروه 20 
است، در حالي كه فعاليت هاي اقتصادي رو به كاهش و 

تورم همچنان باالست.

  چالش هاي اقتصاد جهاني بي شمار است
IMF  همچنين چالش هايي ك��ه اقتصاد جهاني با آن 
مواجه است بسيار زياد دانسته و شاخص هاي اقتصادي 
ضعيف را نشان دهنده چالش هاي بيشتر پيش رو بيان 
كرده است. اين گزارش مي افزايد بدتر شدن بحران انرژي 
در اروپا به شدت به رشد اقتصادي آسيب وارد مي كند و 
تورم را افزايش مي دهد، در حالي كه تورم باال طوالني مدت 
مي تواند باعث افزايش بيش از حد انتظار سياست گذاري و 
تشديد شرايط مالي جهاني شود. صندوق بين المللي پول 
گفت كه اين به نوبه خود خطرات فزاينده بحران بدهي 
دولتي را براي اقتصادهاي آسيب پذير ايجاد مي كند. اين 
سازمان همچنين اعالم كرد كه رويدادهاي شديد جوي 
به طور فزاينده به رشد در سراسر جهان آسيب مي زند. 
به دنبال بدبينانه خواندن پيش بين��ي اقتصاد جهاني 
توسط صندوق بين المللي پول، تريگوي گودموندسون- 
اقتصاددان دپارتمان تحقيقات صندوق بين المللي پول- 
نيز اظهار كرد: آخرين پيش بيني صندوق بين المللي پول 
)IMF( در رابطه با رشد اقتصاد جهاني به دليل پيامدهاي 
درگيري در اوكراين و تورم بدبيناته تر از گذشته است. وي 
گفت: آخرين چشم انداز اقتصاد جهاني صندوق بين المللي 
پول كه ماه گذشته منتشر شد، پيش بيني رشد جهاني 
براي سال آينده را به 2.۷ درصد كاهش داد )از 2.۹ درصد 
در ماه جوالي( و ما انتظار داريم كشورهايي كه بيش از 
يك سوم توليد جهاني را به خود اختصاص مي دهند در 
بخشي از امسال يا سال آينده كاهش پيدا كنند. به گزارش 
اكونوميك، اين اقتصاددانان خاطرنش��ان كرد: عالوه بر 
اين، همانطور كه م��ا در آخرين گزارش خود براي گروه 
20 بيان كرديم، شاخص هاي اخير با فركانس باال تاييد 
مي كنند كه چشم انداز اقتصاد جهاني نسبت به گذشته 
تيره تر است. گودموندسون گفت: احتماال در بسياري از 
كشورها براي كاهش تورم و رفع آسيب پذيري بدهي ها، 
انقباض هاي مالي و پولي مس��تمر الزم است و ما انتظار 
داريم در ماه هاي آينده در بسياري از اقتصادهاي گروه 20 
اين مورد بيشتر تشديد شود. وي افزود: چشم انداز رشد 
اقتصادي جهاني با تركيبي از بحران هاي مختلف از جمله 
تحوالت در اوكراين، افزايش نرخ بهره، اثرات طوالني مدت 
همه گيري كرونا و اختالل در زنجيره تامين مواجه است. 
مورگان استنلي، شركت خدمات مالي امريكايي نيز معتقد 
است كه اروپا به سمت ركود پيش مي رود اما اياالت متحده 

ممكن است بتواند خود را نجات دهد

انتشاراوراقگواهيارزيبانكمركزي
 چه افرادي مي توانند اوراق 

بخرند؟
طبق اعالم بانك مركزي، اش��خاص حقيقي باالي 18 
سال از روز شنبه مورخ 1401.8.28 مي توانند با مراجعه 
به شعب ارزي بانك ملي نسبت به خريد اوراق ارزي اقدام 
كنند. بانك مركزي به منظور گسترش و تسهيل ابزارهاي 
مالي در شبكه بانكي كشور، اقدام به انتشار اوراق ريالي 
مبتني بر ارز )دالر( با عامليت بانك ملي ايران مي كند. 
اش��خاص حقيقي باالي 18 س��ال از روز شنبه مورخ 
1401.8.28 مي توانند با مراجعه به ش��عب ارزي بانك 

ملي نسبت به خريد اين اوراق اقدام كنند.
مشخصات اين اوراق به شرح زير است: 

1( ناشر: بانك مركزي ج.ا.ا
2( تاريخ انتشار: 1401.8.25

3( مبناي محاس��به براي تعيين مبلغ ريالي در زمان 
انتشار، بازخريد و سررس��يد اوراق: نرخ پاياني روز قبل 

نماد دالر توافقي اسكناس بازار متشكل معامالت ارزي
4( با نام و معاف از ماليات

5( صرفًا و اصالتًا قابل خريد توس��ط اشخاص حقيقي 
باالي 18 سال

6( اوراق سه ماهه و سررسيد اوراق تاريخ 1401.11.25
۷( حداقل ميزان خريد اوراق: معادل ريالي 1.000 دالر
8( حداكثر ميزان خريد اوراق: معادل ريالي 4.000 دالر

۹( ارزش هر ورقه: معادل ريالي 100 دالر
10( قابل بازخريد قبل از سررسيد در شعب بانك ملي 
ايران با نرخ پاياني روز قبل نماد دالر توافقي اسكناس بازار 

متشكل معامالت ارزي
11( فاقد امكان معامالت ثانويه و انتقال به غير

12( امكان تحويل فيزيكي اسكناس دالر در سررسيد با 
پرداخت حق الوكاله اسكناس بانك مركزي

بخشنامه اين اوراق به بانك ملي ايران به عنوان بانك عامل 
ابالغ شده و اقدامات الزم براي عملياتي شدن آن توسط 
بانك عامل در دست اقدام بوده و از روز شنبه 1401.8.28 

اجرايي خواهد شد..

عليرضامنش،كارشناسبازار
سرمايهدرگفتوگوبا»تعادل«:

 عملكرد انفعالي اركان صندوق 
ارزش مسكن؛ ناظر كجاست!!؟؟

وظيفه  حاكميتي س��ازمان بورس صيانت از اين 
ابزار است و اوروليو ش��دن نماد »صندوق ارزش 
مس��كن« باعث ايجاد صف س��نگين فروش در 
روزهاي آتي مي ش��ود و باز به بهاي س��ودجويي 
عده اي دالل يك ابزار مفيد و كارآمد بدنام شده 
و اعتماد س��رمايه گذاران بيش از پيش به تاراج 

مي رود.
عل��ي رضامنش، كارش��ناس بازار س��رمايه در 
گفت وگو با »تعادل« گفت: بعد از تجربه  ناموفق 
صندوق ه��اي زمي��ن و س��اختمان ب��ه تازگي 
صندوق س��رمايه گذاري امالك و مس��تغالت 
به عن��وان ي��ك ابزار جدي��د به منظ��ور جلب 
مش��اركت س��رمايه هاي خ��رد و عالقه مند به 
حضور در بازار مسكن در بازار سرمايه بعد از طي 
مراحل پذيره نويسي و  كسب مجوزهاي الزم در 
فرابورس ايران پذيرفته شد؛ به اين  ترتيب از اين 
به بعد سهامداران براي پوشش ريسك افزايش 
قيمت مسكن نيازي به خارج كردن پول از بازار 

سرمايه ندارند.
وي افزود: فعاليت اصلي اين صندوق همان طور 
كه از نام آن برمي آي��د، خريد و فروش امالك و 
مستغالت است و از طريق خريد امالك عالوه بر 
تقسيم عوايد ناشي از اجاره آنها از محل افزايش 
ارزش مل��ك در دوره  تملك نيز ب��ه دارندگان 

واحدهاي خود سود مي پردازند. 
رضامن��ش بي��ان ك��رد: دريافت تس��هيالت، 
سرمايه گذاري در اوراق بهادار رهني و همچنين 
اوراق بهادار شركت هاي ساختماني كه در بورس 
پذيرفته ش��ده اند، نيز جزو ام��ورات فرعي اين 
صندوق ها هس��تند؛ عالوه بر اين مي توان باقي  
مانده وج��وه صندوق را در س��پرده هاي بانكي 
و گواهي س��پرده بانكي س��رمايه گذاري كرد. 
بنابراي��ن بازدهي اين صندوق تقريبا مش��ابه با 

بازدهي ملك طي دوره فعاليت است.
اين فعال بازار س��رمايه اظهار داشت: در صورت 
موفقي��ت اي��ن ابزار كارآم��د عالوه ب��ر تبديل 
بخ��ش مهم��ي از دارايي هاي م��ازاد بانك ها و 
دولت از حالت راكد به مول��د، از طريق تجميع 
سرمايه هاي خرد كه امكان ورود مستقيم به بازار 
مسكن را ندارند و مازاد منابع اشخاص حقيقي 
و حقوقي وارد صنعت س��اخت و س��از مسكن 
مي شود. به اين  ترتيب با خارج شدن بانك ها از 
حوزه  مس��كن، هم نقدينگي آزاد شده به سمت 
فعاليت بانكداري مي رود و منابع براي حمايت 
از توليد و تقويت سرمايه  در گردش فراهم  شده 
و هم انگيزه س��وداگري بانك ه��ا در بازار ملك 
كاسته مي ش��ود و احتماال موجب كنترل تورم 

حوزه  مسكن خواهد شد.
ب��ه گفته وي؛ متاس��فانه نماد صن��دوق ارزش 
مس��كن با توجه به حجم نس��بتا كوچك 150 
ميلي��ارد تومان��ي و دامنه  نوس��ان غيرمعقول 
10 درصدي مورد توجه س��فته بازان بازار قرار 
گرفت و بعد از س��ه صف سنگين خريد و غيبت 
و انفع��ال تامل برانگيز دارندگان اصلي و س��اير 
 NAV اركان صندوق در قيمت 150 درصدي
به تعادل رسيد و در حال معامله است. اما در اين 
بين نكته قابل تامل رفتار اركان بازار اس��ت كه 
مانند هميشه در ابتداي ايجاد چنين انحرافاتي 
دست روي دست گذاشته و تنها نظاره گر رشد 

يك حباب تازه هستند. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه خاطرنشان كرد: 
بازارگ��ردان نماد ك��ه به دليل س��قف محدود 
واحدهاي سرمايه گذاري امكان صدور و فروش 
واحد ندارد و عمال دس��ت هاي خود را به نشانه  
تس��ليم باال برده بود. همچنين نه��اد ناظر نيز 
بدون توجه به ش��رايط بازار اقدامي در محدود 
كردن دامنه نوس��ان اين صندوق نكرد و به نظر 
مي رس��د و احتماال حاال در اين قيمت ها و بعد 
از حجم س��نگين معامالت نم��اد صندوق را به 
دليل ظن دس��تكاري قيمت ببندد و گزارشي 
 NAV از صن��دوق مبني بر ب��دون تغيير بودن
نسبت به ارزش اسمي از سوي مدير صندوق بر 
سامانه  كدال منتشر كند. رضامنش تصريح كرد: 
وظيفه  حاكميتي س��ازمان صيانت از اين ابزار 
اس��ت و اوروليو شدن اين نماد باعث ايجاد صف 
سنگين فروش در روزهاي آتي مي شود و باز به 
بهاي س��ودجويي عده اي دالل يك ابزار مفيد و 
كارآمد بدنام شده و اعتماد سرمايه گذاران بيش 

از پيش به تاراج مي رود.
وي در نهاي��ت گف��ت: امروز س��ازمان  بورس با 
روش هايي مانند محدود كردن دامنه نوس��ان 
نماد يا افزايش سقف صندوق و به تبع آن اجازه 
صدور و عرضه به بازارگ��ردان مي تواند از وقوع 
اين امر پيش��گيري كند؛ در غير اين  صورت بعد 
از افزايش قيمت چند برابري سهم، نماد را بسته 
و ملزم به شفاف س��ازي مي كنند و سهم بعد از 
بازگش��ايي با صف فروش در روزه��اي متعدد 
حتي به كمتر از ارزش اسمي خواهد رسيد؛ بايد 
منتظ��ر ماند و ديد آيا اين بار نوش��دارو پيش از 

مرگ سهراب مي رسد!!؟؟

مرتضيافقه،اقتصادداندريادداشتيدر»تعادل«تشريحكرد

وعده هاي بزرگ و تخم مرغ 4هزار توماني

واكنش سازمان برنامه و بودجه به 2گزارش »تعادل«
برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 
  گزارشي با عنوان »فشار سنگين تورم بر سفره بی پول ها« 
مورخ 1401/08/14 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي 
است بر اس��اس ماده 23 قانون مطبوعات و به  منظور رفع 
ابهام و روشن  شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ 
در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع  

وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
توجه ويژه دولت به اقشار كم درآمد/ضريب جيني بهبود 

مي يابد
هشت  س��ال عملكرد ناصواب دولت گذشته كه مورد 
حمايت بي چون  و چراي برخي جريان هاي سياسي 
و رسانه اي بود نتيجه اي جز افزايش فاصله طبقاتي و 
رشد اقتصادي صفر درصدي نداشت؛ ضريب جيني 
به عنوان شاخص توزيع درآمد از 365 هزارم در سال 
13۹1 به 401 هزارم در س��ال 13۹۹ رس��يد؛ يعني 
افزايش ۹،5 درصدي شكاف طبقاتي در دولت گذشته 

رخ  داده كه باالترين ميزان در دهه هاي اخير است.
از سوي ديگر بر اس��اس گزارش مركز آمار، سهم 20 
درصد فقيرترين جمعيت خانوارهاي كش��ور از كل 
هزينه خانوارها در پايان دولت قبل 6۷ هزارم بود؛ اما در 
دولت قبل به 58 هزارم سقوط كرد؛ يعني سهم فقرا 
در 8 سال دولت هاي يازدهم و دوازدهم مرتبا كوچك 

و كوچك تر شد.
دولت سيزدهم از يك سو بهبود وضعيت شاخص هاي 
كالن اقتص��ادي را دنبال كرد كه در نتيجه آن در بهار 
امسال رش��د اقتصادي به 4.3 درصد رسيد؛ از طرف 
ديگر دولت با تمركز بر ريش��ه هاي رش��د پايه پولي و 
نقدينگي توانس��ت نرخ تورم را 1۹.۷ درصد كاهش 
بدهد؛ بهبود ش��اخص هاي كالن در كنار ادامه روند 
كاهشي نرخ تورم افزايش حقيقي قدرت خريد مردم 

را در پي خواهد داشت.
دولت سيزدهم به رغم شرايط سخت كشور به كمك مردم 
اصالحات اقتصادي را در س��ال اول خود آغاز كرد؛ يكي از 
اين اقدامات طرح عادالنه كردن يارانه كاالهاي اساسي بود؛ 
طرحي كه هم از تورم باال در اثر هدررفت منابع ارزي و چاپ 

پول جلوگيري كرد هم به بهبود توزيع درآمد كمك نمود.
اگر دولت دست به جراحي يارانه ها نمي زد و شيوه دولت 
قبل را ادامه مي داد كش��ور با تورم بسيار سنگين تري 
ناشي از استقراض و رشد پايه پولي مواجه مي شد؛ مسير 
غلطي كه در دولت گذشته طي شد و با ركورد تورم 60 

درصدي بيشترين فشار به اقشار كم درآمد وارد آمد.
البته دولت س��يزدهم با پرداخ��ت يارانه جديد 300 
و 400 ه��زار توماني در جه��ت افزايش قدرت خريد 
خانوارهاي كم درآمد گام برداش��ته است. همچنين 
آمارها بيانگر بهب��ود روند هزينه هاي مصرفي بخش 
خصوصي به عنوان ش��اخصي از رفاه خانوار در دولت 
سيزدهم است به  طوري كه هزينه هاي مصرفي طي 
سه فصل تابس��تان، پاييز و زمس��تان 1400 به رغم 
مشكالت اقتصادي، رشد بيش از 12 درصدي تجربه 
كرده اس��ت. اين رشد ناشي از كاهش تبعات بيماري 

كرونا و افزايش فعاليت هاي اقتصادي است.
از س��وي ديگر در س��ال 1400 به عنوان اولين سال 
عملكرد دولت سيزدهم شاهد بهبود چشمگير درآمد 
خانوارهاي روستايي و شهري بوديم. در سال 1400 
درآمد خالص خانوارهاي شهري به  طور متوسط 51 
درصد افزايش يافت ك��ه باالترين رقم پس از انقالب 
محس��وب مي ش��ود. در بين روس��تاييان نيز همين 
اتفاق مثبت در سال 1400 به وقوع پيوسته و درآمد 
خانوارهاي روستايي به  طور متوسط 52 درصد بيشتر 
شده كه باالترين رقم پس از انقالب محسوب مي شود. 
با توجه به ت��ورم 40 درصدي س��ال 1400 مي توان 
گفت كه متوس��ط افزايش درآمد خانوارهاي شهري 
و روستايي بالغ بر 10 واحد درصد بيشتر از نرخ تورم 

بوده است.
در كل بايد گفت دولت سيزدهم از ابتدا براي كمك به 
اقشار كم درآمد برنامه داشته و به زودي با انتشار ضريب 
جيني آثار اين سياس��ت ها بيشتر هويدا خواهد شد؛ 
البته چند سال تورم هاي سنگين بيشترين فشار را به 
اين اقشار وارد كرده البته دولت عالوه بر سياست هاي 
حمايتي براي كنترل تورم و بهبود سطح درآمد مردم 

هم برنامه خوبي در حال اجرا دارد.
  مركز اطالع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل

برادر ارجمند، جناب آقاي حضرتي
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم و احترام؛ 
  گزارش��ي با عنوان »مثلث نان، کاالبرگ و حقوق« مورخ 
1401/8/15 در آن روزنامه منتش��ر شده؛ مقتضي است 
بر اس��اس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام 
و روشن شدن افكار عمومي، دس��تور فرماييد اين پاسخ 
در هم��ان صفحه با همان فون��ت و اندازه و ب��ا تيتر ذيل 

دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
مثلث حمايتي دولت از مردم؛ يارانه، حقوق، كاالبرگ

دولت در راس��تاي حمايت از اقش��ار مختلف مردم طرح 
متناسب س��ازي حقوق كاركنان دولت و بازنشس��تگان 
لشكري و كشوري، طرح مردمي س��ازي و توزيع عادالنه 
يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي 400 و 300 هزارتوماني و 
طرح مديريت هوشمند يارانه آرد و نان را به اجرا گذاشته 
و اجراي طرح كاالبرگ الكترونيكي پس از فراهم ش��دن 
زيرساخت ها و پايانه هاي فروشگاهي موردنياز و دسترسي 
مطلوب و كامل جامعه هدف به فروشگاه هاي مشمول را 
اجرايي خواهد كرد. بر اساس جزو 1 بند ص تبصره 1 قانون 
بودجه سال 1401  به دولت اجازه داده شد در سال 1401 تا 
معادل سقف رديف )18( جدول مصارف تبصره )14( قانون 
مذكور را از طريق تأمين منابع مابه التفاوت ارز ترجيحي 
براي واردات كاالهاي اساس��ي، دارو و تجهيزات مصرفي 
پزشكي اختصاص دهد. همچنين، دولت مكلف گرديد براي 
كاالهايي كه قصد دارد از سبد ارز ترجيحي حذف   نمايد، قباًل 
ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف كننده براي كاالهاي 
اساسي را از طريق كاالبرگ الكترونيكي و در امور پزشكي از 
طريق بيمه ها و به طرق جايگزين مطمئن به انجام برساند. 
در اجراي تكليف فوق الذكر، طرح »مردمي سازي و توزيع 
عادالنه يارانه ها« با رويكرد تغيير نرخ ارز واردات كاالهاي 
اساسي مشمول از ترجيحي به نيمايي و پرداخت يارانه هاي 
مربوط به صورت مس��تقيم به مصرف كنندگان نهايي در 
چهارچوب جامعه هدف تعيين شده )400 هزار تومان سه 
دهك اول و 300 هزار تومان 6 دهك بعدي(، اجرا گرديد. 
بر اين  اساس ضمن حذف رانت ها و كاهش تخلفات موجود 
در چرخه تأمين و توزيع كاالهاي اساسي، امكان بازتوزيع 
عادالنه منابع حاصله به جامعه ه��دف و جبران افزايش 

هزينه هاي مصرف كنندگان ناشي از تغيير نرخ ارز كاالهاي 
مصرفي نهايي فراهم گرديده است.

توزيع يارانه مربوط از طريق كاالبرگ الكترونيكي كه تكليف 
قانون گذار مي باش��د، نيز اقداماتي توس��ط دستگاه هاي 
ذي ربط شامل وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون و 
كار و رفاه اجتماعي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال 
انجام بوده كه پس از فراهم شدن زيرساخت ها و پايانه هاي 
فروشگاهي موردنياز و دسترسي مطلوب و كامل جامعه 
هدف به فروشگاه هاي مشمول اجراي طرح، امكان اجراي 
آن فراهم خواهد گرديد. الزم به ذكر است تمركز كاالبرگ 
الكترونيكي بر روي چند قلم كاال، علي رغم آثار مثبت آن بر 
هدفمند نمودن يارانه پرداختي )حمايت از توليد، سالمت و 
ايجاد اشتغال(، مي تواند سبب محدود شدن قدرت انتخاب 

و كاهش مطلوبيت مصرف كنندگان شود.
الزم به ذكر است، چنانچه از متن جزو 1 بند ص تبصره 1 
قانون بودجه سال 1401 استيفاد مي گردد مجلس شوراي 
اسالمي، دولت را مكلف كرده اس��ت از طريق كاالبرگ و 
به طرق جايگزين مطمئن اختالف قيمت سبد كاال هاي 
اساسي كه در اختيار مردم قرار مي گيرد را جبران نمايد. با 
اين حال، دولت به دنبال اجراي موفق اين طرح بوده و منتفي 
ش��دن طرح كاالبرگ هم هنوز مطرح نشده است. ليكن 
اجراي اين طرح، پيچيده و حساس بوده و بايد پايلوت هاي 
متعدد اجرا ش��ده و در نهايت در صورت موفقيت، اجراي 
كامل آن در دس��تور قرار گرفته و پيش بيني هاي الزم در 
اليحه بودجه س��ال آتي براي پيش بيني اعتبار موردنياز 
صورت خواهد گرفت.  در خصوص نان نيز در حال حاضر 
طرح مديريت هوشمند يارانه آرد و نان با مسووليت وزارت 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي در حال اجرا ب��وده و در مراحل 
ابتدايي اجراي آن عالوه بر تأمين و اس��تقرار زيرساخت 
كارت خوان هاي هوش��مند، اقدام��ات الزم براي تحليل 
داده ها و بازرسي هوش��مند نانوايان صورت  گرفته است. 
طبق اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي، با اجراي كامل 
طرح و شناورسازي سهميه ها متناسب با عملكرد نانوايان، 
ضمن كاهش تخلفات احتمالي در زمينه نشت آرد يارانه اي 
بابت مصارف غيرخب��ازي، صرفه جويي قابل توجهي در 
حوزه مصارف آرد نانوايي هاي سنتي صورت خواهد گرفت.
  مركز اطالع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل

جوابيه

گزارشاقتصادنيوزازآخرينتحوالتبازارطالوارزپايتخت

سيگنالبورلبهقيمتدالر
قيمت دالر در نيمه اول معامالت نقدي روز سه شنبه 24 
آبان در تهران صعودي ش��د اما در نيمه دوم روز نسبت به 
ديروز رنج شد. نرخ حواله درهم نيز امروز نسبت به روز قبل 
تقريبا ثابت بود.اسكناس امريكايي امروز در هرات و سليمانيه 
آرايش صعودي به خود گرفت. برخي از معامله گران باور 
دارند ن��رخ دالر در واكنش به افزايش س��طح تنش هاي 
كشورهاي غربي و ايران آرايش صعودي به خود گرفته است
با عبور دالر از مرز ياد شده تقاضا براي خريد دالر بيشتر شد. 
برخي از معامله گران مدعي بودند كه اسكناس امريكايي 
يك كانال باال رفته است. اين دسته از معامله گران مي گفتند 
پيشروي قيمت دالر در بازار شبانه موجب تقويت هيجان 
در بازار ارز امروز شد بنابراين خريداران جديد به بازار وارد 
شدند. پيشروي قيمت دالر در دو سه روز اخير درحالي است 
كه در روزهاي گذشته اقدامات جديد بانك مركزي نرخ ارز 
تقريبا كنترل شده بود و صف هاي خريدار جمع شده بود . 

   جهش قيمت دالر در هرات و سليمانيه 
 در اين ميان برخي از بازيگران ارزي به جهش قيمت 
دالر در هرات و سليمانيه اشاره مي كردند. نرخ حواله 

درهم نيز امروز صعودي بود. به نظر مي رس��د همين 
امر بر روي سطح انتظارات صعودي دالر در بازار امروز 
اثرگذار بود.  برخي از معامله گران باور دارند نرخ دالر در 
واكنش به افزايش سطح تنش هاي كشورهاي غربي و 
ايران آرايش صعودي به خود گرفته است. در روزهاي 
اخير زمزمه هايي از پيش نويس قطعنامه عليه ايران 
در بين معامله گران بازار دالر به گوش مي رس��د. در 
ش��رايطي كه پيش نويس قطعنامه روي ميز شوراي 
حكام قرار گرفته بورل در تازه ترين اظهارات خود درباره 
مذاكرات هسته اي گفت برجام در بن بست است با اين 
حال به تالش ب��راي نزديك كردن مواضع طرف هاي 

عضو اين توافق ادامه مي دهد.

   ردپاي تحريم ها در بازار دالر ايران 
از طرفي تحريم غرب عليه ايران در چند وقت اخير موجب 
بدبيني معامله گران دالر نس��بت به احياي توافق برجام 
شده است. روز گذشته از بسته جديد تحريم ها عليه ايران 
رونمايي ش��د. اتحاديه اروپا روز گذش��ته 32 ش��خص و 
نهاد ايراني را تحريم كرد. دولت انگليس نيز روز دوش��نبه 

از اعمال تحريم عليه 24 ش��خص و نه��اد مرتبط با ايران 
به داليل حقوق بش��ري خبر داد. همچني��ن رابرت مالي 
گفته ديگر تمركز امريكا بر روي توافق هسته اي نيست و 
در حال حاضر واش��نگتن به سياست تحريم و فشار عليه 
جمهوري اسالمي ادامه خواهد داد. جيك ساليوان، مشاور 
امنيت ملي كاخ س��فيد نيز گفته امريكا در كنار متحدان 
و ش��ركايش ايس��تاده و از طريق تحريم و ديگر روش ها، 
به حسابرسي درخصوص كس��اني كه مسوول بدرفتاري 
هس��تند خواهد پرداخت.در روزه��اي اخير زمزمه هايي 
 از پيش نويس قطعنامه عليه اي��ران در بين معامله گران

 بازار دالر به گوش مي رس��د.در شرايطي كه پيش نويس 
قطعنامه روي ميز شوراي حكام قرار گرفته بورل در تازه ترين 
 اظهارات خود درباره مذاكرات هس��ته اي گفت برجام در

 بن بس��ت اس��ت با اين حال به تالش براي نزديك كردن 
مواضع طرف هاي عضو اين توافق ادامه مي دهد.

   اثر تحريم ها در بازار دالر 
 از طرفي تحريم غرب عليه ايران در چند وقت اخير موجب 
بدبيني معامله گران دالر نس��بت به احياي توافق برجام 

شده است. روز گذشته از بسته جديد تحريم ها عليه ايران 
رونمايي شد.  اتحاديه اروپا روز گذشته 32 شخص و نهاد 
ايراني را تحريم كرد. دولت انگليس نيز روز دوشنبه از اعمال 
تحريم عليه 24 شخص و نهاد مرتبط با ايران به داليل حقوق 

بشري خبر داد.

   تداوم پيشروي قيمت طال و سكه
 قيمت اونس ط��ال در بازار امروز تقريبا 6 دالر رش��د 
كرد و ب��ر روي 1۷۷8 دالر قرار گرفت. قيمت طال 18 
عيار امروز مانند روز گذشته صعود كرد. طال امروز با 1 
ميليون و 520 هزارو ۹00 تومان مبادله شد كه تقريبا 
21 هزار تومان افزايش را نشان مي دهد.  سكه بازان هم 
كه روز گذشته به يك قدمي مرز مقاومتي 16 ميليون و 
200 هزار تومان رسيده بودند در بازار امروز تحت تاثير 
افزايش قيمت دالر از مرز ياد شده عبور كردند و سكه 
تا سطح 16 ميليون و 500 هزار تومان باال رفت.قيمت 
س��كه عصر امروز در محدوده 16 ميليون و 448 هزار 
تومان مبادله ش��د كه نسبت به روز قبل بيش از 251 

هزار تومان افزايش را نشان مي دهد .



چند هفته اي مي ش��ود كه شاخص كل بورس تهران 
درگير مثبت و منفي هاس��ت. با ش��روع آبان ماه و در 
زماني كه هيچ انتظاري وجود نداش��ت شاخص كل 
تهران از كانال يك ميلي��ون و۲۰۰ هزار واحدي وارد 
محدوده يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد شد و توانست 
در يك هفته رشد بيش از ۱۰ درصدي را رقم بزند كه 

دور از انتظار بود.
با وجود اين رشد بسياري از كارشناسان مي گويند كه با 
تعيين تكليف بودجه سال ۱۴۰۱ وضعيت بازار سرمايه 

نيز تغيير خواهد كرد.
بودجه سال ۱۴۰۲ طبق اعالم مسووالن سازمان برنامه 
و بودجه در روزهاي آينده به مجلس ارسال خواهد شد، 
در ديگر سو بازار سهام در طول ساليان اخير نشان داده 

است كه اثرپذيري بااليي از مساله بودجه دارد.
بورس كه به نوعي بازتاب تاثير بسياري از تصميمات 
اقتصادي در قيمت سهام شركت ها و صنايع مختلف 
است، از آن جهت بودجه دولت را به عنوان عاملي مهم 
در تصميمات خود لحاظ مي كند كه دولت به عنوان 
يك نهاد پرهزينه در اقتصاد ايران مي تواند با افزايش 
يا كاهش دخل و خرج خود اثر مهمي بر س��ودآوري 

شركت هاي بورسي بگذارد.
عالوه بر اين، عامل تورم و نقدينگي نيز كه در سال هاي 
اخير تحت تاثير كسري بودجه بر بورس و اقتصاد كالن 
اثر داشته است، از جمله عواملي است كه سمت و سوي 
آتي آن تا حد زيادي با بودجه دولت ها معين مي شود.

انتش��ار جزيي��ات بودجه در نيم��ه دوم هر س��ال با 
خبرسازي هاي زيادي همراه است. در روزهاي اخير 
نيز با تغيير روند شاخص بورس، يك چشم فعاالن بازار 
به نرخ دالر و فلزات اساسي و چشم ديگر به خبرهايي 

است كه از بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر مي شود.
تحليلگران بازار سرمايه پيش بيني مي كنند كه جزييات 
اليحه بودجه تأثير زيادي بر روند صنايع در ماه هاي آتي 
خواهد داشت. اين اتفاق در هر سال و با ورود بودجه به 
مجلس براي بازار سهام ميفتد و اصطالحا در ماه منتهي 
ارايه بودجه، سهامداران محتاط تر به معامله ميپردازند. 
به عبارت ديگر، در برخي سال ها و با تغييرات عمده در 
اعداد و ارقام بودجه نسبت به سال گذشته، بورس نيز 
زير و رو مي شود و برخي صنايع با رشد و برخي ديگر با 

افت همراه مي شوند.
بودجه دولت هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه 
كشور، تهيه و تنظيم مي شود و دولت موظف است تا 
۱5 آذر ماه اليحه بودجه را به مجلس تسليم كند، در 
روزهاي اخير و با نزديك شدن به موعد تقديم اليحه 
بودجه، مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و 
بودجه اعالم كرد دولت در بودجه ۱۴۰۲ هيچ برنامه اي 

براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي ندارد.
در اين ميان ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه 
نيز منتشر ش��د كه گمانه زني هاي زيادي را به دنبال 
داش��ت. در اين ارقام پيش��نهادي صادرات نفت ۱.۲ 
ميليون بشكه در روز با قيمت 7۰ دالر و با نرخ تسعير 
ارز بر مبناي ETS اعالم ش��ده كه در سال جاري 6۰ 
دالر بوده است و نرخ ETS نيز در سال جاري ۲3 هزار 
تومان است. اما اين نرخ براي سال آينده ۲6 هزار تومان 

پيشنهاد شده است.
متوسط افزايش حقوق كارمندان ۲۰ درصد پيشنهاد 
شده و بودجه عمراني نيز كه در سال جاري 5۱9 هزار 
ميليارد تومان بود، براي سال آينده با كاهش شديدي 

به ۲8۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين ارقام پيش��نهادي و خبر رش��د نك��ردن قيمت 
حامل ه��اي ان��رژي و ش��ايد كاهش ن��رخ خوراك 
پتروشيمي ها، موجب شده تا فعاالن بازار بيش از پيش 
چش��م به تأثيرات احتمالي بودجه سال آينده بر بازار 
سرمايه چشم داشته باشند. بودجه سال ۱۴۰۲ طبق 
اعالم مسووالن س��ازمان برنامه و بودجه در روزهاي 
آينده به مجلس ارس��ال خواهد ش��د، در ديگر س��و 
بازار س��هام در طول ساليان اخير نشان داده است كه 

اثرپذيري بااليي از مساله بودجه دارد.
بورس كه به نوعي بازتاب تاثير بسياري از تصميمات 
اقتصادي در قيمت سهام شركت ها و صنايع مختلف 

است، از آن جهت بودجه دولت را به عنوان عاملي مهم 
در تصميمات خود لحاظ مي كند كه دولت به عنوان 
يك نهاد پرهزينه در اقتصاد ايران مي تواند با افزايش 
يا كاهش دخل و خرج خود اثر مهمي بر س��ودآوري 

شركت هاي بورسي بگذارد.
عالوه بر اين، عامل تورم و نقدينگي نيز كه در سال هاي 
اخير تحت تاثير كسري بودجه بر بورس و اقتصاد كالن 
اثر داشته است، از جمله عواملي است كه سمت و سوي 
آتي آن تا حد زيادي با بودجه دولت ها معين مي شود.

انتش��ار جزيي��ات بودجه در نيم��ه دوم هر س��ال با 
خبرسازي هاي زيادي همراه است. در روزهاي اخير 
نيز با تغيير روند شاخص بورس، يك چشم فعاالن بازار 
به نرخ دالر و فلزات اساسي و چشم ديگر به خبرهايي 

است كه از بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر مي شود.
تحليلگران بازار سرمايه پيش بيني مي كنند كه جزييات 
اليحه بودجه تأثير زيادي بر روند صنايع در ماه هاي آتي 
خواهد داش��ت. اين اتفاق در هر سال و با ورود بودجه 
به مجلس براي بازار سهام مي افتد و اصطالحا در ماه 
منتهي ارايه بودجه، سهامداران محتاط تر به معامله 

مي پردازند.
به عبارت ديگر، در برخي سال ها و با تغييرات عمده در 
اعداد و ارقام بودجه نسبت به سال گذشته، بورس نيز 
زير و رو مي شود و برخي صنايع با رشد و برخي ديگر با 

افت همراه مي شوند.
بودجه دولت هر سال توسط سازمان برنامه و بودجه 
كشور، تهيه و تنظيم مي شود و دولت موظف است تا 
۱5 آذر ماه اليحه بودجه را به مجلس تسليم كند، در 
روزهاي اخير و با نزديك شدن به موعد تقديم اليحه 
بودجه، مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و 
بودجه اعالم كرد دولت در بودجه ۱۴۰۲ هيچ برنامه اي 

براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي ندارد.
در اين ميان ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه 
نيز منتشر ش��د كه گمانه زنيهاي زيادي را به دنبال 
داش��ت. در اين ارقام پيش��نهادي صادرات نفت ۱.۲ 
ميليون بشكه در روز با قيمت 7۰ دالر و با نرخ تسعير 
ارز بر مبناي ETS اعالم ش��ده كه در سال جاري 6۰ 
دالر بوده است و نرخ ETS نيز در سال جاري ۲3 هزار 
تومان است. اما اين نرخ براي سال آينده ۲6 هزار تومان 

پيشنهاد شده است.
متوسط افزايش حقوق كارمندان ۲۰ درصد پيشنهاد 
شده و بودجه عمراني نيز كه در سال جاري 5۱9 هزار 
ميليارد تومان بود، براي سال آينده با كاهش شديدي 

به ۲8۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
اين ارقام پيش��نهادي و خبر رش��د نك��ردن قيمت 

حامل ه��اي ان��رژي و ش��ايد كاهش ن��رخ خوراك 
پتروشيمي ها، موجب شده تا فعاالن بازار بيش از پيش 
چش��م به تأثيرات احتمالي بودجه سال آينده بر بازار 

سرمايه چشم داشته باشند.
در اليح��ه بودجه عالوه ب��ر پيش بين��ي هزينه ها و 
درآمدهاي دولت و طرح ه��اي دولتي، عناويني مثل 
نرخ تعرفه هاي اعمالي بر كاالهاي وارداتي، نرخ ماليات 
بر كسب و كار، بودجه عمراني و مسائل متعدد ديگري 
مطرح مي شوند كه مي توانند موجب ايجاد تغييرات 

مهمي در سودآوري شركت هاي بورسي شوند.
هر س��اله در بودجه كش��ور، قيمت ف��روش نفت به 
پااليشگاه ها اعالم مي شود كه معموال 95 درصد قيمت 
فوب ناحيه خليج فارس است، در صورتي كه اين مقدار 
كمتر شود، تأثيرات مثبتي بر سودآوري پااليشي ها 

خواهد داشت.
قيمت فروش خوراك پتروشيمي ها به خصوص نرخ 
خ��وراك گاز طبيعي كه هر س��ال در بودجه تصويب 
مي شود، بر هزينه هاي شركت هاي پتروشيمي تأثير 
خواهد گذاشت كه با نرخ تصويب قيمت دالر در بودجه 

مشخص مي شود.
شركت هاي استخراج كانه هاي فلزي به دليل انتفاع 
از حق بهره برداري از منابع طبيعي موظف هستند هر 
ساله بخشي از فروش خود را به خزانه داري كشور واريز 
كنند كه با تغيير اين ميزان، سودآوري اين شركت ها 

نيز به شدت تحت تأثير قرار خواهد گرفت.
نرخ ماليات ها در بودجه براي صنايع مختلف ممكن 
است هر س��ال تغيير داش��ته باش��د. اين تغيير نرخ 
ماليات نيز مي تواند براي صنايع تغييرات شديدي را 
در س��ودآوري آنها ايجاد كند. بخشي از بودجه دولت 
هر س��اله به عمران و آبادي كشور اختصاص مي يابد 
كه افزايش اين ميزان نيز مي تواند موجب رشد فروش 
شركت هاي سيماني و فوالدي شود و حتي تأثيراتي را 

بر صنعت انبوه سازي دارد.
عالوه بر اين موارد، انتش��ار جزيي��ات اليحه بودجه 
مي تواند موجب پيش بين��ي بهتر متغيرهاي اقتصاد 
كالن مث��ل ت��ورم يا رش��د اقتصادي ش��ود كه خود 
ب��ر تصميم��ات فع��االن ب��ازار در خص��وص محل 

سرمايه گذاري اثرگذار است.
ميزان انتش��ار اوراق بدهي نيز كه هر ساله با توجه به 
مصوبات اليحه بودجه منتشر مي شود، تأثيرات زيادي 
را بر تورم و شرايط اقتصادي كشور دارد. ميزان مصوب 
انتشار اين اوراق براي سال آينده نيز از بخش هاي مهم 
اليحه بودجه به ش��مار مي رود كه تأثير بااليي بر بازار 

سرمايه خواهد گذاشت.

    بازار در از دريچه معامالت 
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
سه شنبه با ۲ هزار و ۲8۱ واحد افزايش در ارتفاع يك 
ميليون و ۴۱۰ هزار واحدي ايستاد. شاخص هموزن 
با ه��زار واحد افزايش ب��ه 399 ه��زار و 8۱9 واحد و 
شاخص قيمت با 598 واحد رشد به ۲38 هزار و ۴۲۰ 

واحد رسيد.
شاخص بازار اول، هزار و ۲۱9 واحد و شاخص بازار دوم، 

5 هزار و 99۱ واحد افزايش را ثبت كردند.
امروز در معامالت ب��ورس تهران، بيش از 5 ميليارد و 
۲۲۰ ميليون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش 36 

هزار و 8۴7 ميليارد ريال معامله شد.
همچنين ايران خودرو )خودرو( ب��ا 366 واحد، فجر 
انرژي خليج فارس )بفجر( با 3۰5 واحد، سرمايه گذاري 
غدي��ر )وغدير( ب��ا ۲9۱ واحد، صنايع پتروش��يمي 
خليج ف��ارس )فارس( با ۲6۴ واح��د و پروه مديريت 
سرمايه گذاري اميد )واميد( با ۲6 واحد و ملي صنايع 
مس ايران )فملي( با ۲۱6 واحد تاثير مثبت بر شاخص 

بورس داشت.
در مقابل پتروشيمي پارس )پارس( با ۲3۱ واحد تاثير 

منفي بر شاخص بورس به همراه داشت.
بر پاي��ه اي��ن گ��زارش، روز اخي��ر نماد گس��ترش 
س��رمايه گذاري اي��ران خودرو )خگس��تر(، پااليش 
نفت اصفهان )شپنا(، ش��ركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي )شستا(، پااليش نفت بندرعباس )شبندر(، 
پااليش نفت تهران )شتران(، ايران خودرو )خودرو( و 

سايپا )خساپا( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت روز سه شنبه صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه يك ميليارد 
و 857 ميليون برگه س��هم به ارزش سه هزار و ۴59 

ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز امروز بيش از ۱۲ واحد افزايش 

داشت و به ۱8 هزار و ۴3۱ واحد رسيد.
در اين بازار بيش از س��ه ميليارد و 8۰8 ميليون برگه 
س��هم و اوراق مالي دادوس��تد ش��د و تعداد دفعات 
معامالت ديروز فرابورس بيش از ۲۴5 هزار و 87۰ نوبت 
بود. پتروشيمي تند گويان )شگويا(، صنايع پتروشيمي 
تخت جمشيد )شجم(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس( 
و س��رمايه گذاري صبا تامين )صبا( با تاثير مثبت بر 
شاخص فرابورس همراه بودند. همچنين فوالد غدير 
ايرانيان )فغدير(، پويا زركان آق دره )فزر( و بيمه اتكاي 

ايرانيان )اتكاي( تاثير منفي بر اين شاخص داشتند.
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افزايش اميد در بورس
سنا| غالمرضا منتظري، عضو كميسيون فرهنگي 
مجلس با تاكيد به اينكه مشكالت و موانع پيش روي 
بازار سرمايه بايد شفاف سازي شده و متناسب با جنس 
و نوع آن مش��كل، مديران طي نشستهايي با فعاالن 
اقتصادي و مدي��ران عاليرتبه درصدد رفع موانع بوده 
و پاس��خگو باش��ند گفت: اقدامات اساسي مسووالن 
براي بازار سرمايه بايد ضمن كاربردي بودن به رشد و 
رونق بازار كمك كند. وي عنوان كرد: يكي از مهم ترين 
نگراني هاي فعاالن بازار، تصميمات خلق الساعه مديران 
در دس��تگاه هاي دولتي و نظارتي چون وزارت صمت 
و بانك مركزي است. بازار س��رمايه نياز به ثبات دارد 
و مهم تر از برجام، ثبات در تصميمات سياست گذار، 
دول��ت و ناظر بر بازارهاس��ت. اي��ن نماينده مجلس 
درباره حمايت نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي، 
سياستمداران و مسووالن از بازار سرمايه اظهار كرد: 
رونق بورس مي تواند آرامش قابل توجهي در اقتصاد 
و حوزه هاي��ي ديگ��ر ايجاد كند و اگر م��ورد حمايت 
سياستمداران و مسووالني كه دغدغه معيشت مردم 
را دارند قرار گيرد، وضعيت اميدبخش موجود، حفظ 
و تقويت خواهد شد. وي با اشاره بر اينكه بازار سرمايه 
مي تواند گزينه مناسبي براي سرمايه گذاري ميان مدت 
و بلندمدت باشد، خاطرنش��ان كرد: در شرايطي كه 
دولت سرمايه كافي براي راه اندازي و تقويت واحدهاي 
توليدي ندارد تقويت بازار سرمايه فرصت ارزشمندي 
به شمار مي رود كه بايد از فرصت هاي پيش آمده در 

جهت رونق بخشي به آن استفاده كرد.

مرحله جديد فروش الماري
عرضه خودرو در بورس كاال به مرحله جديدي از خود 
رسيده و به نوعي رونق بورس كااليي بيشتر شده است. 
به واسطه همين موضوع هر هفته شاهد عرضه هاي 
جديد در بورس كاال هس��تيم. م��دل ۱۴۰۱ كراس 
اوور الماري ايما در درآخرين طرح فروش ش��ركت 
آرين پارس موتور به قيمت يك ميليارد و 9۴ ميليون 
تومان به فروش رسيد و بر اين اساس، شركت آرين 
موتور در نظر دارد تا در روز سه شنبه مورخ ۲۴ آبان 
۱۴۰۱ دومين مرحله عرضه اين خودرو را در بورس 
اجرا نمايد. به نقل از بيدار بورس، الزم به ذكر اس��ت 
در دور قبلي عرضه در بورس كاال كه ابتداي آبان ماه 
برگزار گرديد، تعداد ۲۰۰ دستگاه كراس اوور الماري 
ايما در رنگ هاي سفيد و مشكي عرضه گرديد كه با 
استقبال خريداران محترم همراه بود. در برنامه جديد 
عرضه اين خودرو در بورس، همچنان هر كد ملي تنها 
مجاز به ثبت سفارش روي يكي از كدهاي عرضه شده 
در تاريخ فوق و براي يك دس��تگاه خودرو مي باشد و 
صدور سند و شماره گذاري خودرو فقط به نام شخص 
خريدار انجام خواهد شد. خريداران محترم ملزم به 
ايجاد و تكميل پرونده شخصي و واريز وجه هزينه هاي 
9 درصد ماليات ارزش افزوده بر مبناي قيمت نهايي 
فروش و ساير هزينه ها براي بيمه شخص ثالث، پالك، 
ماليات و عوارض شماره گذاري و عوارض شهرداري 
مي باشند كه بايد همزمان با تسويه اصل مبلغ واريز 
نمايند. الزم به ياداوري است كه تمامي هزينه هاي 
خريد خودرو الماري ايما از بورس كاال بايد توس��ط 
شخص خريدار و از حساب بانكي »شخصي خريدار« 
انجام و به حساب شركت آرين پارس موتور از طريق 

وب گاه و درگاه پرداخت الكترونيك واريز شود.

پااليش در پي قيمت واقعي
بازارس�رمايه| بنابر اطالعيه منتشر شده از سوي 
ش��ركت بورس تهران، از ديروز فعاليت بازارگردان 
صندوق س��رمايه گذاري پااليش��ي يكم آغاز شد و 
اعالم همين خبر س��بب اس��تقبال س��هامداران و 
معامله اين صن��دوق در محدوده مثب��ت 6 درصد 
ش��د. در حال حاضر قيمت تابل��وي اين صندوق در 
مح��دوده 7۲ درصدي ارزش ذات��ي آن قرار دارد اما 
به گفته كارشناس��ان با حمايت بازارگردان رسيدن 
قيمت به صد در صد ارزش NAV در آينده نزديك 
دور از انتظار نيست. احمد اشتياقي كارشناس بازار 
س��هام اظهار كرد: صندوق هاي سهامي كه در قالب 
ETF ايجاد مي شوند نبايد فاصله معناداري با ارزش 
واقعي خود داشته باشد اما در خصوص صندوق دارا 
يكم و پااليش به علت مديريت غيرفعال آنها و نبود 
بازارگردان، اين فاصله ايجاد شده بود و قيمت تابلوي 
 NAV اين دو صندوق ح��دود 65 ال��ي 7۰ درصد
)ارزش خالص دارايي ها( معامله مي شد؛ اين معضل 
باعث اثري منفي بر س��اير صندوق هاي س��هامي و 
نمادهاي معامالتي بازار گذاشته بود و همين موضوع 
توصيه به سرمايه گذاري غيرمستقيم و ورود از طريق 
صندوق ها را به حاشيه برده بود. وي با اشاره به اينكه 
معامالت امروز صندوق پااليش با جو مثبتي رو به رو 
شد، گفت: خوشبختانه با مصوبه شوراي عالي بورس و 
هيات وزيران، اين صندوق از مديريت غيرفعال به فعال 
تغيير كرده و بازارگردان آن مي تواند نسبت به صدور 
و ابطال واحدها )يوني��ت( اقدام كند كه اين موضوع 
عالوه بر افزايش نقدشوندگي، منجر به كاهش فاصله 
قيمت بازار با NAV صندوق مي ش��ود؛ سهامداران 
نيز از اين اقدام مثبت و سازنده استقبال كرده وديروز 
ش��اهد جو مثبت در معامالت صندوق پااليش يكم 
هستيم. كارشناس بازار سرمايه در واكنش به اينكه 
بازارگردان اين صندوق هنوز خريدهاي چشمگيري 
را به ثبت نرسانده اند، گفت: اطالعيه سازمان بورس 
در خصوص اعالم آغ��از بازارگرداني صندوق مذكور 
جو مثبتي را در كليت بازار و به خصوص نمادهايي كه 
در پرتفوي آنها وجود دارد، ايجاد كرد و آنچه كه حائز 
اهميت بوده اعتمادسازي و ايجاد اطمينان خاطر از 
سوي سياست گذاران است. وي تشريح كرد: به طور 
كلي بازارگردان ها در محدوده مش��خصي معامالت 
روزانه دارند و در خصوص صندوق پااليش محدوده 
منفي الي مثبت ۲ درصد با حداقل معامله ۲ ميليون 
تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. البته با اقبالي كه 
سهامداران نش��ان دادند، امكان دارد امروز نيازي به 
خريد بازارگردان نباش��د چراك��ه وظيفه آنها ايجاد 
نقدشوندگي است؛ اما اين تغييرات و پشتيباني ها، 
موجب دلگرمي سهامداران شده كه مي تواند موتور 
محركي در جهت رش��د آنها باشد. اشتياقي با تاكيد 
بر اينك��ه جديتي در تصميم گيران نس��بت به رفع 
چالش هاي پيشين به وجود آمده است، گفت: رسيدن 
قيمت تابلوي اين صندوق به NAV آنها بستگي به 
جو و شرايط كلي بازار دارد اما مي توان اين تخمين را 
داشت كه نسبت قيمت تابلو به ارزش NAV آن از 7۰ 
درصد كنوني ظرف ۱5 روز آينده به 85 درصد برسد 
و ادامه حركت رو به رشد آن تا رسيدن به صد در صد 
NAV  بستگي به سنتيمنت بازار، استراتژي مدير 
صندوق و ديدگاه سهامداران به پرتفوي صندوق دارد.

چند پژو ۲۰۷
در بورس فروخته شد؟

تسنيم| براس��اس اعالم ايران خودرو 3۰ آبان ماه 
۱۰۰۰ دس��تگاه پژو ۲۰7 دستي سفيد را در بورس 
كاال عرضه خواهد شد.اين خودرو داراي فرمان برقي 
و رنگ س��فيد اس��ت و هركد ملي )حقيقي( مجاز 
به ثبت س��فارش روي يك دس��تگاه خودرو است. 
همچنين خريداران بايد شرايط سني ۱8 سال تمام 
را داشته و اش��خاصي كه در عرضه هاي قبلي موفق 
به خريد خودرو شده اند امكان ثبت سفارش ندارند. 
»حداقل درصد عرضه در ب��ورس كاال ۱۰۰ درصد 
توليد س��االنه )پس از كس��ر فروش خارج از بورس 
كاال: ش��امل طرح ويژه حمايت از خانواده و جواني 
جمعيت و طرح جايگزيني خودروهاي فرس��وده( 
معادل 5۲ هزار و 5۰۰ دستگاه تعيين شده است«. 
اين خودرو با قيمت پاي��ه ۱87 ميليون و ۴۰۰ هزار 
تومان عرضه خواهد شد و تحويل آن سه ماهه بوده 
و 3۰ بهم��ن به خري��داران تحويل داده مي ش��ود. 
خريداران جهت ادامه مراحل خريد بايد همزمان با 
تسويه مبلغ معامله در بورس )حداكثر تا پايان مهلت 
مجاز تسويه در بورس( با مراجعه به سايت به آدرس 
وب سايت فروش اينترنتي محصوالت ايران خودرو به 
آدرس اينجا اقدام به ايجاد و تكميل پروفايل شخصي 
ك��رده و در زمان مقرر كه طي پيامك )تكميل وجه 
هزينه هاي متعلقات قانوني( اطالع رساني مي شود. 
عالوه بر انتخاب يكي از نمايندگي هاي مجاز، بيمه گر 
مورد نظر خود را در سايت انتخاب و نسبت به واريز 
وجه هزينه ه��اي زير اقدام كنند. هزينه ها ش��امل 
بيمه و شماره گذاري و هزينه ثابت جمعا به مبلغ ۴3 
ميليون و 7۱3 هزار و ۱۰۰ ريال به عالوه ۱3 درصد 
بابت ماليات و عوارض قانوني كه براساس مبلغ معامله 
محاسبه و توسط خريدار بايد پرداخت شود. درصورت 
ع��دم واريز هزينه ه��اي فوق حداكثر ت��ا پنج روز 
تقويمي پس از ارسال پيامك )تكميل وجه متعلقات 
قانوني( به نسبت زمان تاخير خريدار در واريز وجوه 

تكميلي زمان تحويل خودرو تغيير خواهد كرد.

زيرساختارهاي صعود بورس 
فراهم است

بورسان| محسن موسوي، كارشناس بازار سرمايه 
به بررسي آمادگي بورس تهران براي شروع يك روند 
صعودي پايدار پرداخت گفت: يكي از داليل ش��روع 
موج صعودي جديد، رقابتي بود كه براي خريد بلوك 
سهام شركت خليج فارس صورت گرفت و به نوعي اين 
سيگنال را به بازار مخابره كرد كه شركت ها از موجودي 
نقد و دارايي مناس��بي برخوردار هستند كه تاكنون 
پارك ش��ده بودند و اكنون مي توانند با ورود دوباره به 
بازار سهام، بورس تهران را به يك مدار صعودي جديد 
هدايت كنن��د. وي افزود: همچني��ن افزايش قيمت 
جهاني كاموديتي ها هم در رش��د بازار بي تاثير نبوده 
است. اين كارش��ناس بازار س��رمايه در پاسخ به اين 
پرسش كه بازار سرمايه از لحاظ ساختاري آماده صعود 
است، عنوان كرد: بازار سرمايه اعداد بزرگي را تجربه 
كرده و حجم س��رمايه گذاري و خريد و فروش روزانه 
بااليي داشته اس��ت. بنابراين، بورس زيرساخت هاي 
الزم براي رشد را دارد و فقط بايد متغيرهاي آن تثبيت 
شود تا مسير بازار به سمت و سوي مثبت پيش برود. به 
گفته موسوي؛ بازار پتانسيل رشد را دارد اما ريسك هاي 
سياس��ي، بودجه اي و... وجود دارد كه نمي توان از آن 
پرهيز كرد. با توجه به فصل بودجه اخبار مثبت و منفي 
هم تاثير بسياري بر بازار دارد اما بازار سرمايه مستعد 
رشد اس��ت. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان 
ك��رد: با توجه به هزينه هاي دولت به نظر مي رس��د 
كسري بودجه براي سال آينده بيشتر از سال جاري 
باشد بنابراين دولت بايد بهترين روش را براي جبران 
كسري بودجه در پيش گرفته و آن را پوشش دهد. وي 
معتقد است كه احتمال تكرار تجربه تلخ سال 99 دور 
از ذهن است زيرا دولت، سازمان بورس و اركان هاي 
مربوطه، با آگاهي بيش��تري روند ب��ورس را دنبال 
مي كنند و بعيد به نظر مي رسد كه در مسير صعودي 

يا نزولي، شتاب سال 99 و پس از آن تجربه شود.

بورس را از مديريت عشقي 
خارج كنيد

عليرضا سليمي در جلسه علني سه شنبه در تذكري 
گفت: به برخي كشورهاي اروپايي توصيه مي كنيم در 
حوادث اخير استقالل خود را دستخوش اميال برخي 
كشورها و سياسيون قرار ندهند. وي در تذكر ديگري 
گفت: نگران هستيم كه طرح داروياري به سرنوشت 
تحول سالمت دولت قبل دچار شود. گراني و كمبود 
دارو و توليد توس��ط شركت هاي دولتي چه معنايي 
دارد؟ وزير تدبير الزم داش��ته باشد. اين عضو هيات 
رييسه مجلس همچنين خطاب به رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، گفت: آقاي عشقي از مديريت 
عش��قي بورس دس��ت برداريد تا در مس��ير درست 
قرار گيريد. وي در پايان با تاكيد بر لزوم كنترل قيمت 
برنج گفت: مردم مطالبه جدي در اين زمينه دارند؛ 
چرا برنج از سفره برخي از خانوارها حذف شده است؟

»تعادل«گزارشميدهد

بورس درگير بودجه سال آتي

بورس هاي جهاني درگير اخبار
جنگ، ت��ورم و بيماري در عرض 8 م��اه، ۲۱ هزار 
ميليارد دالر از ارزش بورس هاي عضو فدراس��يون 
جهاني را دود كرد. تشديد ريسك هاي سيستماتيك 
همواره اثر قابل توجهي ب��ر عملكرد بازارهاي مالي 
به جا مي گذارد و در اين ميان بورس ها نيز واكنشي 
سريع نش��ان داده و عموما منعكس كننده شرايط 
هستند. در س��ال ۲۰۰8 ميالدي كه سالي بحراني 
و پرچالش ب��راي بازارهاي مالي جهان محس��وب 
مي شد، بازارهاي مالي و بورس هاي اوراق بهادار به 
دليل ورشكستگي موسسات مالي يا كاهش شديد 
قدرت وام دهي آنها با افت ش��ديد ش��اخص مواجه 
ش��دند. آنگونه كه آمارها نشان مي دهد ارزش بازار 
بورس هاي عضو فدراسيون جهاني در سال ۲۰۰8 
با كاهش ۴6 درصدي نسبت يك سال قبل مواجه 
شد و برخي از اعضاي فدراسيون جهاني بورس هاي 
اوراق بهادار حتي حدود 7۰ درص��د از ارزش بازار 

خود را در عرض يك سال از دست دادند.
»فرداي اقتصادي« مي نويسد: در سال جاري ميالدي 
پس از دردسرهايي كه پاندمي كرونا براي سرمايه گذاران 
ايجاد كرد، آوار حمله روس��يه به اوكراين بر سر بازارها 
خراب ش��د و در ادامه تورم فزاينده در اقتصاد جهاني و 
سياست هاي قاطعانه بانك هاي مركزي براي مقابله با 
شيطان تورم، روندي كاهشي را به بازارها تحميل كرد 

و بسياري از احتمال بروز يك ركود ديگر اقتصادي 
سخن مي گويند. اما بورس ها چه وضعيتي دارند؟

    منفي ترين بورس هاي جهاني
پس از جنگ اوكراين

اگر نقطه اوج افزايش ريسك ها در سال جاري را حمله 
روسيه به اوكراين در نظر بگيريم، در عرض 8 ماه پس از 
آغاز درگيري ها )از فوريه تا پايان سپتامبر(، ارزش بازار 
بورس هاي عضو فدراسيون جهاني با كاهش بيش از 
۱8 درصدي )معادل ۲۱ هزار ميليارد دالر( مواجه شده 
است. اگر جزئي تر به اين بازارها نگاه كنيم، ارزش بازار 
۱۲ بورس حاضر در منطقه امريكا با سهم ۴7 درصدي 
از كل، ۱5/6 درصد كاهش يافته و در منطقه آس��يا و 
اقيانوسيه شاهد افت حدود ۲۱ درصدي ارزش كل بازار 
۲۲ بورس زيرمجموعه اين منطقه بوديم. در منطقه 
اروپ��ا، آفريقا و خاورميانه كه بيش��ترين بورس )۴6 
بازار( را در خود جاي داده اما در مجموع ۲۱/6 درصد 
از ارزش كل بورس هاي WFE را به خود اختصاص 

داده، ارزش بازار ۲۰/۱ درصد نزول داشته است.

    ركود در بازارهاي جهاني سهام
اما تنها شاخص هاي بورسي و ارزش كل بازارها نبود 
كه در س��ال جاري روندي نزولي طي كرد. آنگونه كه 

آمارها نش��ان مي دهد ارزش معامالت در بورس هاي 
عضو فدراسيون جهاني در 8 ماه مورد بررسي بيش از 
۲۱ درصد كاهش داشته است. بيشترين كاهش ارزش 
معامالت نيز به بورس هاي حاضر در منطقه اروپا، آفريقا 
و خاورميانه با افت ۲6/8 درصدي اختصاص پيدا كرد. 
پس از آن بورس هاي امريكايي با افت ۲6/۴ درصدي 
و بورس هاي منطقه آسيا و اقيانوسيه با كاهش ۱3/5 

درصدي ارزش معامالت مواجه شدند.

    كاهش سرعت گردش سهام در جهان
يكي ديگ��ر از آمارهايي كه مي تواند نش��ان دهنده 
وضعي��ت بورس ه��اي جهان��ي پ��س از افزاي��ش 
ريس��ك هاي سيستماتيك باشد، س��رعت گردش 
سهام )Turnover Ratio( است. آنگونه كه اعداد 
و ارقام به دس��ت آمده از بورس هاي عضو فدراسيون 
جهاني در پايان س��پتامبر ۲۰۲۲ نش��ان مي دهند، 
ميانگين ساالنه اين نسبت در حالي به 55/9 درصد 
رسيده كه سال گذش��ته ۱۲6/6 درصد بوده است. 
نس��بت گردش مالي ي��ا گردش معام��الت يكي از 
معروف ترين نسبت هاي سنجش ميزان نقدشوندگي 
يك بازار است. اين نسبت را مي توان از تقسيم جمع 
ارزش كل معامالت بر متوسط ارزش كل بازار آن در 
يك دوره زماني خاص محاس��به كرد. تفسير نسبت 

گردش نقدينگي از اين قرار است كه چنانچه رقم به 
دست آمده ۱۰۰ درصد باشد، يعني در بازه مشخص 
مورد بررسي، تمامي سهام معامله شده در بازار حداقل 

يك بار دست به دست شده اند.

    بر بورس هاي ايراني چه گذشت؟
نماگرهاي بازار س��هام ايران كه از مرداد 99 وارد يك 
روند ريزشي و معامالتي ركودي شدند، در سال جاري 

نيز شرايط چندان متفاوتي نداشتند.
با اين حال يافته ها نشان مي دهد شاخص كل بورس 
تهران در بازه مورد بررسي 3/3 درصد، نماگر هم وزن 
۱6/9 درصد و شاخص فرابورس 3/۲5 درصد افزايش 
ارتفاع داده اس��ت كه البته بخش عمده اين رشد به 
سه ماه نخس��ت بازه زماني مورد نظر آن هم پس از 
يك ركود فرسايشي بازمي گشت و در ادامه مسير بار 
ديگر توجه ب��ورس به متغيرهاي مختلف اثرگذار بر 
معامالت سهام از جمله نرخ كاموديتي ها بازگشت كه 
با توجه به سياست كوويد صفر چين، برهم ريختگي 
عرضه و تقاضاي جهاني به واس��طه جنگ روسيه و 
اوكراين و سياست هاي انقباضي بانك هاي مركزي 
براي مقابله با تورم، عموما روندي كاهش��ي را طي 
مي كردند. ارزش معامالت بازارهاي سهام ايران نيز 
در اين بازه زماني با كاهش 5۱ درصدي مواجه شد.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه ش��هردار تهران از امضاي تفاهم نامه با 
برخي دس��تگاه ها و نهادها براي ساخت 400 هزار 
واحد مس��كوني در پايتخت خبر داده است، رييس 
سازمان نوسازي شهر نيز گفته صدور پروانه ساخت 
در اين ش��هر 54 درصد افزايش يافته اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه بنا به آمار رس��مي صدور پروانه 
س��اختماني براي واحدهاي مسكوني در بهار سال 
جاري در تهران به ش��دت افت كرده و به كمتر از 6 
هزار فقره رسيده است، به گونه اي كه طي 18 سال 

گذشته بي سابقه بوده است.
بررسي هاي آماري »تعادل« تناقض هاي متعددي 
را ميان آمارهاي رس��مي و آمارهاي اعالمي از سوي 
مسووالن شهرداري را به تصوير مي كشد و از همين 
رو، مسووالن شهرداري در بيان آمارها با دقت بيشتر 
عمل كنند و جزييات آنها را توضيح دهند. بر اساس 
بررس��ي هاي »تعادل«، در صورتي كه فرض كنيم، 
افزايش 54 درصدي مورد نظر رييس سازمان نوسازي 
شهر تهران مربوط به فصل تابستان سال جاري باشد، 
به اين معنا اس��ت كه تعداد پروانه هاي صادره براي 
واحدهاي مس��كوني در بهار س��ال جاري، در فصل 
تابستان به حدود 9 هزار فقره رسيده است. به عبارتي، 
كمي بيش از 3 هزار فقره پروانه ساختماني به تعداد 
پروانه هاي صادره در فصل بهار اضافه ش��ده است. از 
سوي ديگر، اگر سخنان شهردار تهران مبني بر تفاهم 
و توافق براي 400 هزار واحد مسكوني در پايتخت را 
درنظر بگيريم، درصد رشد تعداد پروانه هاي مربوط 
به واحدهاي مس��كوني بس��يار فراتر از 54 درصد و 
در بيش از 6 هزار درصد خواهد بود! البته ش��هردار 
در روزهاي اخير گفته اس��ت كه از 400 هزار واحد 
مس��كوني مورد نظر، صرفا عمليات ساخت 30 هزار 

واحد آغاز شده است.
اگر فرض كنيم كه امضاي تفاهم نامه براي س��اخت 
400 هزار واحد مس��كوني مورد نظ��ر، بدون صدور 
پروانه ساختماني صورت گرفته است و صرفا همان 
30 هزار واحد داراي پروانه س��اختماني هستند، در 
اين صورت، ميزان رشد پروانه هاي صادره در تابستان 

نه 54 درصد كه 400 درصد خواهد بود!
به گزارش »تعادل«، در آخرين روز تيرماه سال جاري 
نيز، كارنامه آماري پروانه هاي صادره براي س��اخت 
»مسكن« مساله ساز شده بود. كارنامه اي كه حاكي 
از سقوط شديد اين شاخص )به حدود 6 هزار و 200 
فقره در بهار سال جاري( بود. رستم قاسمي، وزير راه 
و شهرسازي اما با تكذيب اين آمار گفته بود: مردم به 
آمارهاي نااميدكننده و غيرواقع��ي توجه نكنند. او 
همچنين اعالم كرده بود، در تهران طي 4 ماه نخست 
امسال 48 هزار پروانه صادر شده است. دو روز پس از 
اظهارات وزير راه و شهرسازي، مهدي چمران، رييس 
شوراي شهر تهران در حاشيه نشست علني اين شورا 
در واكنش به ادعاي وزير راه و شهرس��ازي مبني بر 
صدور 48 هزار پروانه ساخت طي 4 ماه نخست سال 
جاري گفته بود: آمار ما اظهارات وزير راه و شهرسازي 
را تاييد نمي كند. عليرضا زاكاني، شهردار تهران اما 
از افزايش صدور پروانه خب��ر داده بود. با وجود اين، 
كمت��ر از يك ماه پس از اع��الم آمارهاي متناقض از 
تعداد پروانه هاي س��اخت در سال جاري، در روز 29 
مردادماه سال جاري عليرضا زاكاني، اعالم كرده بود: 
31 هزار پروانه ساخت در سال هاي گذشته به 5 هزار 
و 500 پروانه رسيده اس��ت. سرانجام اما در تاريخ 9 
مهر سال جاري، آمار رسمي از سوي مركز آمار ايران 

منتشر شد. 

بر گ��زارش مركز آمار ايران، در بهار س��ال ١٤٠١، 
تعداد ٥٩٥٤ واحد مسكوني در پروانه هاي صادرشده 
براي احداث س��اختمان از سوي شهرداري  تهران، 
پيش  بيني ش��ده است كه نس��بت به فصل گذشته 
٤٨,٤ درصد و نس��بت به فصل مشابه سال گذشته 
٤٦.١ درصد كاهش داش��ته اس��ت.  متوسط تعداد 
واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه هاي احداث 
س��اختمان ٨.١ واحد بوده است. تعداد ٧٣٦ پروانه 
احداث ساختمان توس��ط شهرداري  تهران در بهار 
١٤٠١ صادرش��ده است كه نسبت به فصل گذشته 
٥٠,٦ درصد و نس��بت به فصل مشابه سال گذشته 
٤٧.٢ درصد كاهش داشته است. مجموع مساحت 
زيربنا در پروانه هاي احداث ساختمان  صادرشده از 
سوي شهرداري  تهران در بهار ١٤٠١ بالغ  بر ١١٢٧ 
هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 
٤٩,٦ درصد و نس��بت به فصل مشابه سال گذشته 
٤٥.٩ درصد كاهش داشته است. متوسط مساحت 
زيربناي اين دسته از پروانه ها در دوره  مورد بررسي 

١٥٣٢ مترمربع بوده است.

    افت كمتر در ساير مناطق شهري كشور
مساله تناقض آماري اما صرفا محدود به پايتخت نبوده 
و نيست و در كشور نيز مش��هود است. اگر چه بنا به 
اعالم مسووالن وزارت راه و شهرسازي هم اينك زمين 
براي ساخت يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني 
تدارك ديده ش��ده اس��ت، اما عم��ال صرفا عمليات 
احداث 166 هزار واحد مس��كوني نهضت ملي كليد 
خورده و تاكنون حدود 30 درصد پيش��رفت داشته 
است. در اين حال، آمارهاي كشوري حاكي از صدور 
90 هزار پروانه ساخت براي واحدهاي مسكوني در 
بهار سال جاري است كه با آمارهاي رسمي اختالفي 

50 هزار واحدي وجود دارد. 
 بر اساس اين گزارش، مركز آمار ايران گزارش كرده 
بود كه در بهار س��ال ١٤٠١، تعداد 90 هزار و 290 
واحد مسكوني در پروانه هاي صادرشده براي احداث 

ساختمان از سوي شهرداري هاي كشور پيش  بيني 
شده است كه نسبت به فصل گذشته ٢١,٨ درصد 
و نسبت به فصل مش��ابه سال گذشته ١٢.٧ درصد 
كاهش داشته است.  متوسط تعداد واحد مسكوني 
در هر پروانه  احداث ساختمان ٣.١ واحد بوده است . 
تعداد ٢٩٤٣٧ پروانه احداث س��اختمان توس��ط 
شهرداري هاي كشور در بهار ١٤٠١ صادرشده است 
كه نس��بت به فصل گذش��ته ٢٠,٤ درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذش��ته ١٥.٣ درصد كاهش 
داشته است. مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي 
صادرشده براي احداث س��اختمان  در بهار ١٤٠١ 
حدود ١٧١٠٥ هزار مترمربع بوده است كه نسبت 
ب��ه فصل گذش��ته ٢٠,٦ درصد و نس��بت به فصل 
مشابه س��ال گذش��ته ١٦.٧ درصد كاهش داشته 
است. متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه ها ٥٨١ 

مترمربع بوده است.

    امضاي 15 تفاهمنامه براي ساخت مسكن
در چنين ش��رايطي، دي��روز آيين امضاي هش��ت 
تفاهم نامه تامين 150 هزار واحد مسكوني در پايتخت 
با حضور عليرضا زاكاني شهردار تهران و مسووالني از 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ارتش، پليس، وزارت 
تعاون، وزارت ورزش، شستا، دانشگاه شريف، بنياد 
ملي نخبگان و شركت برنا تهاتر ايرانيان در شهرداري 

تهران برگزار شد.
مهدي هدايت در اين آيين با بيان اينكه تا امروز 15 
تفاهم نامه امضا ش��ده است، گفت: امروز تفاهم نامه 
150 هزار واحد مس��كن منعقد خواهد شد.مبناي 
تمامي تفاهم نامه ها استفاده از ظرفيت دستگاه هايي 

است كه با آنها تفاهم نامه امضا مي شود.
هدايت با اشاره به كاهش زمان صدور پروانه ها عنوان 
كرد: با سياست هاي خوبي كه اتخاذ شد شاهد جريان 

ساخت مسكن و نوسازي هستيم.
رييس سازمان نوسازي شهر تهران خاطرنشان كرد: 
از سال 84 تا روزي كه آقاي زاكاني به عنوان شهردار 

تهران انتخاب شد، مجموعه نوسازي 5 هزار واحد 
را مديريت كرده بود؛ اين در حالي است كه تا دو ماه 
آينده 20 هزار واحد عملياتي خواهد شد. وي با بيان 
اينكه شاهد افزايش صدور پروانه هاي شهرداري به 
بيش از 54 درصد هس��تيم، اظهار كرد: افرادي كه 
موضوع مس��كن را به اين روز گرفتار كردند مطرح 
مي كنند توليد مس��كن منجر به افزايش جمعيت 
مي ش��ود؛ اما اين اتف��اق نيفتاد و اكث��ر واحدهاي 

توليدي صرف تخريب و بازسازي شده است.
هداي��ت عنوان كرد: جمعي��ت 50 درصدي كه در 
تهران مستاجر هستند گروه هدف قرارگاه جهادي 
مسكن هستند تا صاحبخانه شوند و طي هفته هاي 
آينده ب��ا وزارت رف��اه، ورزش و وزارت علوم تفاهم 
نامه هايي را امض��ا خواهيم كرد. وي تاكيد كرد: هر 
تفاهم نامه كه امضا مي شود تبديل به پروژه خواهد 

شد و پيگيري ها تا صدور پروانه انجام خواهد شد.

    احداث ۴۰۰ هزار واحد مسكوني در تهران
ش��هردار تهران نيز با اش��اره به تفاهم نامه هاي امضا 
شده ميان اين نهاد با دستگاه هاي ديگر براي احداث 
مسكن در شهر تهران گفت: بالغ بر 400 هزار واحد 

را تفاهم كرده ايم.
به گزارش تسنيم، عليرضا زاكاني؛ شهردار تهران در 
حاشيه اين مراسم گفت: امروز احداث 150 هزار واحد 
را تفاهم كرديم و اين واحدها منطبق بر معرفي زمين 
است و به اينگونه نيست كه اول تفاهم را امضا كنيم 
و سپس زمين انتخاب شود. از 150 هزار واحد تفاهم 
شده 15 هزار واحد با نيروهوايي ارتش، 3 هزار و 300 
واحد با فراجا، 20 هزار واحد با سپاه، 10 هزار واحد با 
تامين اجتماعي و 100 هزار واحد با بخش خصوصي 

ساخته خواهد شد.
زاكاني با اش��اره تفاهم نامه هاي امضاء شده جهت 
احداث مس��كن در ش��هر تهران گفت: بالغ بر 400 
هزار واحد را تفاهم كرده اي��م. همچنين هر تفاهم 

نامه 2 اشتغال ثابت ايجاد مي كند.
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»ترين« هاي متروي پايتخت 
برپايه آمارهاي نيمه نخس��ت امس��ال، خط يك مترو 
پايتخت عنوان ش��لوغ ترين مس��ير را كس��ب كرد و 
ايس��تگاه هاي ميدان آزادي و شهرآفتاب هم به عنوان 
پرترددترين و خلوت ترين ايستگاه ها معرفي شدند. حامد 
عباسي نامي، سرپرست شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه با اعالم اين مطلب، در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: 
در 6 ماه نخست امسال شمار تردد مسافران از خطوط 
مترو تهران نسبت به پارسال كه ميزان جابه جايي افراد 
130 ميليون نفر بود، افزايش يافته است. به گفته او، در 
نيمه نخست امس��ال 190 ميليون مسافر با استفاده از 
خطوط مختلف مترو در پايتخت جابه جا شدند. او گفت: 
متروي تهران ستون فقرات حمل و نقل عمومي پايتخت 
است و سفر كردن براي تمام شهروندان با اين وسيله 
حمل و نقل پاك، ايمن و سريع آسان تر از ساير وسايل 
است و شهروندان با مديريت زمان سفر خود، مي توانند 
راحت تر از اين وسيله استفاده كنند. نامي با اشاره به اينكه 
روزانه تمام ايستگاه ها و خطوط متروي تهران و حومه به 
صورت دقيق رصد مي شوند، افزود: اكنون تمام خطوط 
ما با افزايش آمار مسافر همراه هستند و ايستگاه هاي 
تقاطعي مترو كه از گذشته شلوغ تر از ايستگاه هاي ديگر 
بودند نيز با حجم بااليي از مسافر در ساعت پيك روبرو 
هس��تند. وي اظهار كرد: سرفاصله حركت قطارها در 
خطوط يك، 2 و چهار دست كم چهار دقيقه و در خط 
سه نيز 6 دقيقه است. وي ادامه داد: سرفاصله حركت 
قطارها در خط پنج مترو تهران 10دقيقه، برخي يك 
ربع س��اعت و در خط هفت نيز 12 دقيقه است. نامي 
گفت: سرويس دهي در تمامي خطوط هفت گانه مترو 

از ساعت 30 :5 صبح آغاز و تا ساعت 22 ادامه دارد.

بازپس گيري 1۰۰۰ فقره
زمين تجاري در پرديس

محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميس��يون عمران 
مجلس از باز پس گيري زمين هاي تجاري واگذار شده 
در ش��هر جديد پرديس خبر داد و گفت: 1000 فقره 
زمين در پرديس زير قيمت به خريدار واگذار شده است. 
به گزارش تسنيم، رضايي كوچي در نشست رسيدگي 
به درخواست هاي شهروندان ساكن در مسكن هاي مهر 
پرديس با يادآوري اينكه سال 87 حدود 50 هزار ميليارد 
تومان خط اعتباري براي ساخت 2 ميليون مسكن مهر 
اختصاص يافت و بنا بود جانمايي محل ساخت و نظارت 
خوبي براي مسكن مهر داشته باشيم، اظهار كرد: در زمان 
اجرا و ش��روع كار ايراداتي وجود داشت، چراكه در يك 
منطقه نزديك تهران جانمايي درستي صورت نگرفت و 
ارايه خدمات و نيازهاي يك شهر بزرگ 300 هزار نفري 
-پرديس- ديده نشد. وي افزود: ارايه خدمات، ساخت 
مراكز تجاري، رفاهي، درماني، فضاي س��بز، مدرسه و 
غيره ديده نشد و طراحي خوبي از اول وجود نداشت تا 
زمين هايي را با كاربري تجاري به صورت آزاد به فروش 
بگذارند.اكنون دسترسي س��اكنان به مراكز تجاري، 
درماني، و غيره بسيار كم است و اين يعني طراحي اوليه 
خوب نبوده و كار هر فاز اين شهر را شروع كردند و بعد 
يادشان افتاد كه اين شهر به خدمات نياز دارد. وي با بيان 
اينكه مشكل اصلي تامين حدود 14 هزار  ميليارد تومان 
بودجه براي تكميل و تحويل مساكن مهر است، تاكيد 
كرد: در كوتاه ترين زمان دستگاه خودپرداز در فازهاي 
جديد بايد راه اندازي شود و براي رفع ديگر مشكالت، 
جلساتي را در كميسيون عمران و با حضور نمايندگان 
تهران، متقاضيان و مسووالن شهرستان برگزار و نتايج آن 
را اعالم خواهيم كرد و اين جلسات استمرار خواهد داشت. 
رييس كميسيون عمران مجلس گفت: خدمات زيربنايي 
و غيره را با فرمول باز پس گي��ري زمين هاي تجاري و 
اقتصادي كه به افراد واگذار شده و شخص هيچ اقدامي 
براي ساخت انجام نداده دنبال خواهيم كرد و اين زمين ها 
را به دولت مسترد و براي تامين مالي آن منطقه استفاده 
مي شود. رضايي كوچي اضافه كرد: 1000 پرونده از 
زمين هايي كه طي سال هاي گذشته با قيمتي پايين 
واگذار شده اما خريدار كاري انجام نداده، وجود دارد 
اين زمين ها مي تواند تبديل به منابع مالي براي دولت 

جهت تكميل مسكن مهر پرديس خواهد شود.

كاهش ۲۷،1 درصدي 
بارش هاي پاييزي در كشور

بررسي اطالعات پهنه بارش ها نشان مي دهد، از ابتداي 
سال آبي جاري تا 23 آبان ماه بارش هاي پاييزي كشور 
در مقايس��ه ب��ا دوره بلندم��دت 27.1 درصد كاهش 
يافته است.به گزارش تسنيم، بر اساس اطالعات پهنه 
بارش ها سازمان هواشناسي از ابتداي سال آبي جاري 
تا روز گذش��ته )23 آبان ماه 1401( ميزان بارش ها در 
مقايس��ه با دوره بلندمدت 27,1 درصد كاهش يافته 
است. در هفته دوم آبان ماه كاهش بارش ها 35,2 درصد 
بود. بررس��ي اطالعات پهنه بارش ها نشان مي دهد در 
استان هاي اصفهان، بوش��هر، چهارمحال و بختياري، 
خراسان شمالي، فارس و كهگيلويه و بويراحمد بارش ها 
به ترتيب 55,9 درصد، 188,4 درص��د، 50,9، 51,4 
درصد، 117,1 درصد، 78,8 درصد رشد داشته است. 
همچنين در استان  گلستان و يزد بارش ها در بازه اشاره 
شده به ترتيب 9,5 و 124,3 درصد افزايش يافته است.

بر اساس اين گزارش، استان همدان، كرمانشاه و تهران 
در صدر كمترين بارش هاي پاييزي قرار دارند؛ در اين 
اس��تان ها به ترتيب بارش رشد منفي 93,3 درصدي، 
92,9 درصدي و 90,2 درصدي ثبت ش��ده است. در 
استان قزوين كاهش بارش ها 89,7 درصد و استان قم 
نيز 89,7 درصد بوده است. در مجموع از ابتداي سال آبي 
جاري تا 23 آبان ماه بارش هاي پاييزي در كشور 27,1 

درصد در مقايسه دوره بلندمدت كاهش يافته است.

تداوم آلودگي هوا 
تا عصر امروز

بر اس��اس اعالم اداره كل هواشناس��ي استان تهران، 
وضعيت جوي اين اس��تان، صاف همراه با وزش باد و 
غبار محلي و كاهش كيفيت ه��وا در مناطق پرتردد 
شهري و احتمال گرد و خاك در بخش هاي جنوبي و 
غربي پيش بيني مي شود. به گزارش فارس، از بعدازظهر 
امروز با نفوذ سامانه بارشي افزايش ابرناكي و از امشب 
و طي روز پنجشنبه )26 آبان( در بعضي ساعات بارش 
باران و وزش باد گاهي همراه با رعدوبرق و در ارتفاعات 
بارش باران و برف و مه پيش بيني مي شود. از روز جمعه 
)27 آبان( آسمان صاف تا كمي ابري است كه طي روز 
جمعه در پاره اي نقاط به ويژه بخش هاي جنوبي و غربي 
استان همراه با وزش باد شديد و احتمال گردوخاك 
پيش بيني مي ش��ود.  امش��ب افزايش نسبي دما و 

در روز جمعه كاهش نسبي دما خواهيم داشت.

استاندار تهران
هر چه سريع تر معرفي شود

رييس كميسيون سالمت محيط زيست و خدمات شهري 
ش��وراي اسالمي ش��هر تهران از دولت و رييس جمهور 
خواست تا استاندار تهران را معرفي كنند. مهدي پيرهادي 
روز سه شنبه در حاشيه يكصد و ششمين جلسه شوراي 
ش��هر تهران با حضور در جمع خبرنگاران اظهار كرد: از 
دولت مي خواهيم كه استاندار را سريع تر مشخص كنند. 
چرا كه جلسات كميته اضطرار آلودگي هوا بايد با دستور 
استاندار تشكيل شود و در اين وضعيت چند هفته اي 
است بزرگ ترين استان كشور از نظر سياسي، اقتصادي 
بدون استاندار است به همين دليل از دولت مي خواهم 

هر چه سريع تر استاندار تهران مشخص كند.

وقتي مترو تكميل نشده
وعده تراموا ندهيم!

عضو شوراي اسالمي شهر تهران از پذيرش مسووليت 
حل مشكل آلودگي هوا بدون اعتبار و مسووليت از سوي 
شهرداري تهران انتقاد كرد و افزود: شهرداري تهران به 
وظايف خود در قانون هواي پاك عمل كند.  ناصر اماني، 
عضو شوراي ش��هر تهران، در صحن شورا طي تذكري 
گفت: امروز صبح آقاي دكت��ر جمالي نژاد معاون وزير 
كش��ور در مصاحبه با خبر س��اعت 8 اعالم كردند كه 
بودجه سال گذش��ته مقابله با آلودگي هوا 90 ميليون 
تومان بوده است. خبرنگار تعجب كرد و دوباره پرسيد 
90 ميليون تومان؟ مجدد گفت بله 90 ميليون تومان.
بودجه براي مقابله با آلودگي هوا دركل كشور. شرمساري 
دارد! تعجب دارد! در ابتداي اين دوره شهردار تهران بارها 
گفتند رييس جمهور مسووليت مقابله با آلودگي هوا را 
در تهران به بنده واگذار كرده اند. بنده همان موقع گفتم 
اين واگذاري مسووليت بدون اختيار و اعتبار راه به جايي 
نخواهد برد. شهرداري تهران يكي از ده ها سازماني است 
كه در اين زمينه مسووليت دارد. مي دانيد كه 23 سازمان 
اسم شان در قانون هواي پاك برده شده و براي هر كدام 
وظيفه تعيين شده است. اگر همان مسووليت ذاتي خود 
شهرداري به درستي و به موقع و به سرعت انجام شود، 
ما بايد خدا را شكر كنيم كه وظيفه خودمان را در ارتباط 
با آلودگي هوا انجام داده ايم. اين وظايف عبارتند از؛ اول؛ 
توس��عه حمل و نقل عمومي با اولويت مترو. خواهش 
مي كنم از منو ريل كسي در تهران صحبت نكند مردم 
به ما مي خندند. وقتي ما 200 كيلومتر مترو داريم و به 
اندازه آن قطار و ايستگاه نداريم چطور مي توانيم در تهران 
منو ريل احداث كنيم يا تراموا. او ادامه داد: دوم؛ توسعه 
و ايجاد فضاي سبز درون و برون شهري، سوم؛ كاهش 
تقاضاي سفر و تبديل ش��هر به يك شهر الكترونيك. 
چهارم؛ تفكيك پسماند؛ كاهش ميزان دفن پسماند 
و جلوگيري از ايجاد گاز. اگر ادعاي اين موسسه علمي 
درست باشد كه متأسفانه باعث تشكيل يك توده ابر در 
باالي شهر و جنوب تهران شده است. اين 4 مسووليت 
اصلي شهرداري تهران در ارتباط با مقابله با آلودگي 
هوا است. اگر تمركز مان را روي اين 4 موضوع بگذاريم 
هم به تدريج مشكل حمل و نقل عمومي را مي توانيم 
حل كنيم كه با كاهش آلودگي هوا مواجه خواهيم شد. 

ساخت ۴ ميليون مسكن
در چهار »نشدني« است

 فرشيد پورحاجت، كارشناس مسكن معتقد است توليد 
4 ميليون مسكن تا پايان دولت سيزدهم »نشدني« يا 
بسيار دشوار خواهد بود مگر آنكه اين روند كنوني كه در 
بحث مسكن در كشور دنبال مي شود تغيير پيدا كند. 
پورحاجت در گفت وگو با ايسنا، در خصوص عملكرد 
دولت در بحث س��اخت 4 ميليون مس��كن وعده داده 
شده، اظهار كرد: وقتي بخش خصوصي كه سرمايه اش 
در جيبش است و بدون هيچ بگير و ببندي مي تواند براي 
ساخت يك واحد مسكوني هزينه كند، با مشكالت و 
موانع بسياري براي ساخت يك واحد ساختمان مواجه 
مي شود، قطعا شرايط ساخت مس��كن توسط دولت 
بسيار دش��وارتر خواهد بود. وي افزود: وقتي مشاهده 
مي شود كه از مسكن مهر و پروژه اقدام ملي مسكن كه 
در دولت هاي قبلي اجرايي شده اند، واحدهاي بسياري 
هنوز تعيين تكليف نش��ده اند و با مشكالت بسياري 
مواجه هستند قطعا راه را براي ساخت 4 ميليون مسكن 
در كش��ور براي دولت بسيار سخت و دشوار مي بينيم. 
اين كارشناس مسكن عنوان كرد: اگر دولت عزمي براي 
تقويت بخش خصوصي به عن��وان بازوان اجرايي خود 
در ساخت مسكن داشت و مي پذيرفت به جاي آنكه در 
تعريف و طراحي پروژه هاي طرح جهش توليد مسكن، 
خود تا اين اندازه زمان و هزينه صرف كند از صفر تا صد 
اين پروژه ها را به بخش خصوصي واگذار مي كرد قطعا 
مي توانس��تيم به اجراي طرح جهش توليد مسكن و 
ساخت 4 ميليون مسكن در كشور اميدوار باشيم اما در 
شرايط فعلي بايد گفت كه تقريبا اين كار نشدني يا بسيار 
دشوار اس��ت. پورحاجت با انتقاد از عدم نظارت بر بازار 
مصالح ساختماني و افزايش هزينه هاي ساخت مسكن 
گفت: در كل در شرايط فعلي وقتي هزينه پايه ساخت 
يك متر واحد در طرح جهش توليد مسكن يك شبه 8 
تا 10 درصد افزايش مي يابد قطعا بخش خصوصي هيچ 

رغبتي براي ورود در اين طرح و اجراي آن ندارد.

شهرداري:صدورپروانهساختدرتهران۵۴درصدافزايشيافت

ايرانوونزوئالبرايراهاندازيخطوطهواييوكشتيرانيتوافقكردند

معماي بي پايان پروانه هاي ساختماني پايتخت

فاصله تهران- كاراكاس كمتر مي شود
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه هم اينك پرواز مس��تقيم ايران و ونزوئال 
برقرار اس��ت، وزير دفاع از توافق ايران و ونزوئال براي 
راه اندازي خطوط هوايي و كشتيراني خبر داد و گفت: 
اميدوارم توافقات خوب صورت گرفته بين دو كشور 
در مباح��ث مختلف اقتص��ادي، در زمان كوتاهي به 

مرحله اجرا وارد شود.
بي گم��ان، كاركرد خطوط هوايي، انتقال مس��افر و 
خطوط دريايي، كاركرد خطوط دريايي، حمل و نقل 
كاال و به ويژه نفت و محصوالت پتروشيمي ميان دو 
كشور اس��ت. پديده هايي كه طي سال هاي گذشته 
ميان دو كشور ساري و جاري بوده است. به طوري كه 
از سويي برخي از ايرانيان كه در ونزوئال سرمايه گذاري 
كرده اند از پروازهاي مستقيم به اين كشور استقبال 
كرده اند و حمل و نق��ل نفت و فرآورده هاي نفتي نيز 
طي سال هاي گذشته و به هنگام تحريم هر دو كشور 
از س��وي امريكا به دليل تجارت تهاتري – نظير نفت 

در برابر طال و ...- ميان دو كشور وجود داشته است.
در همي��ن چهارچوب، محمدرضا آش��تياني، وزير 
دفاع كه رياست كميسيون مشترك همكاري هاي 
اقتصادي ايران و ونزوئال را بر عهده دارد، در حاشيه 
نهمين اجالس كميسيون مشترك همكاري هاي 
اقتص��ادي جمهوري اس��المي اي��ران و جمهوري 
بوليواري ونزوئال در جمع خبرن��گاران اظهار كرد: 
با توجه به ظرفيت هاي باال در اي��ران و ونزوئال، دو 
كشور مي توانند مناسبات اقتصادي خود را به طور 

چشمگيري افزايش دهند.
به گزارش تسنيم، وي افزود: در اجالس نهم، توافقات 
اقتصادي بسيار خوبي بين دو كشور صورت گرفت و 

در زمينه هاي مختلف از جمله انرژي، خودرو، فناوري 
و كشاورزي، مذاكراتي صورت گرفته و اقداماتي آغاز 
ش��د. وزير دفاع با بيان اينكه »در سه روز گذشته كه 
هيات ونزوئاليي در ايران حضور داش��تند، جلسات 
متعدد كارشناس��ي و بازديدهاي��ي از ظرفيت هاي 
كش��ور صورت گرفت«، گفت: توافقات حاصل شده، 
بسيار خوب و براي دو كشور راهگشا است؛ همچنين 
بسترسازي هاي خوبي براي بازرگانان و مجموعه هاي 
دولتي و خصوصي فراهم ش��ده ت��ا بتوانند در جهت 
توسعه فعاليت هاي تجاري بين دو كشور اقدام كنند.

وي ادامه داد: راه اندازي خطوط كشتيراني و ارتباط 
هوايي، از ديگر توافقات دو كش��ور بود كه اميدوارم 
توافق��ات خوب ص��ورت گرفته بين دو كش��ور در 
مباحث مختل��ف اقتصادي، در زم��ان كوتاهي به 

مرحله اجرا وارد شود.

    هاب منطقه اي كاالهاي صادراتي ونزوئال 
در اين حال، معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي 
با اش��اره به امكان برقراري منظم خط دريايي براي 
انتقال كاال بي��ن ايران و ونزوئال، گفت: ايران مي تواند 

هاب منطقه اي براي كاالهاي ونزوئاليي شود.
ش��هريار افندي زاده با اش��اره به تاثير مثبت انتقال 
تجربيات، تكنولوژي و دانش فني ميان ايران و ونزوئال 
اظهار كرد: با توجه به فعاليت هاي ايران در ديپلماسي 
خارجي و نقش مهم در كريدور ش��مال - جنوب در 
زمينه حمل ونقل دريايي و انتق��ال بار و حمل ونقل 
هوايي مي توان با طرف ونزوئاليي به تفاهمات مهمي 
دس��ت يافت. وي ادامه داد: در زمين��ه حمل ونقل 
دريايي بين دو كشور بحث انتقال بار و تجاري سازي 

محص��والت، حائز اهميت اس��ت و باي��د اين نكته 
مدنظر قرار گيرد كه در هر دو طرف ايران و ونزوئال 
برنامه ريزي براي تبادل بار و كاال وجود داشته باشد. 
وي با اش��اره به اينكه ايران مي تواند هاب منطقه اي 
براي كاالهاي ونزوئاليي ش��ود، اف��زود: ونزوئال نيز 
مي تواند اي��ن نقش را براي كاالهاي ايراني ايفا كند و 
اين موضوع مورد توجه وزير حمل ونقل كشور ونزوئال 

قرار گرفته است.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه الزمه راه ان��دازي خط دريايي، 
پاي��داري تب��ادل اقتصادي اس��ت و بايد ب��ه دنبال 
راهكارهايي براي توجيه خط دريانوردي بود، گفت: 
مي ت��وان به صورت منظم خط درياي��ي براي انتقال 
كاالي بين دو كش��ور و كشورهاي ديگر برقرار كرد و 
همچنين مي توان در تم��ام زمينه هاي دريانوردي و 
حتي ساخت و تعمير كشتي هاي دو كشور همكاري 
كرد. معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي اظهار 
كرد: در بخش تبادل بار و كاال بايد تناوب كافي براي 
تبادل وجود داشته باشد چرا كه سيستم حمل ونقل 

وابسته به تبادل بار بين دو كشور است.
وي با بيان اينكه اي��ن موضوع، خروجي كميته هاي 
وزارت صمت و وزارت جهادكش��اورزي است، افزود: 
اراده دو كشور بايد به اين سو متمركز باشد و الزمه آن 
اين اس��ت كه واردات و صادرات بين دو كشور توازن 
داشته باشد و كشتي ها در رفت و برگشت بار داشته 
باشند.تبديل منطقه به يك هاب حمل ونقلي، مزاياي 
اقتصادي زيادي براي هر دو كشور به بار خواهد آورد.

مع��اون حمل ونقل وزارت راه و شهرس��ازي گفت: 
در حال حاضر ايران ت��الش دارد نقش هاب كاال و 
ترانزي��ت را در منطقه ايفا كند. در زمينه هوايي نيز 

بر افزايش تعداد پروازها بين دو كش��ور تاكيد دارد 
كه مس��تلزم افزايش مسافر چه به صورت تجاري و 

بازرگاني و چه به صورت گردشگري است.
افندي زاده با اشاره به اينكه دولت سيزدهم، ديپلماسي 
اقتصادي خارجي خ��ود را در تقوي��ت همكاري در 
زمينه هاي مختلف اقتصادي و توسعه زيرساخت هاي 
حمل ونقلي و ترانزيت بين ايران و س��اير كش��ورها 
هدف گذاري كرده اس��ت، اظهار كرد: دولت آمادگي 
كامل جهت همكاري با كش��ورها و فعاالن اقتصادي 
آنها در همه زمينه هاي حمل ونقلي و ترانزيت را دارد. 
فعاالن اقتصادي مي توانند از ش��رايط ايجاد شده در 
جهت افزايش تبادالت تجاري بين كشورها استفاده 

بهينه را داشته باشند.
وي اف��زود: در همين راس��تا مقرر ش��د در دو بخش 
هوايي و دريايي نقشه راه جزييات تفاهم نامه توسط 
كارگروه هاي تخصصي كميسيون مشترك در كميته 

حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد شود.
 

    پرواز مستقيم از سال 98
به گزارش »تعادل«، نخس��تين پرواز مستقيم ايران 
– ونزوئال در س��اعت 3 بامداد 19 فروردين 1398 از 
تهران به مقصد كاراكاس توسط »ماهان« انجام شد. 
اين پروازه��ا اما در جريان فراگي��ري ويروس كرونا 
متوقف ش��د تا اينكه از مرداد س��ال جاري دوباره از 
سرگرفته شده اس��ت. فاصله هوايي ميان دو كشور 
16 ساعت است و ايرباس 340 متعلق به ماهان قادر 
اس��ت اين پرواز را بدون سوخت گيري و توقف انجام 
دهد. به گفته كارشناسان، اغلب مسافران اين پروازها، 

سرمايه گذاران ايراني در ونزوئال هستند.



در روزي ك��ه وزي��ر ارتباط��ات در مجلس حاضر ش��د و 
نمايندگان از او س��وال كردند و حتي رييس مجلس نيز 
خطاب به او سخن گفت، هيچ صحبتي از فيلترينگ حاكم 
بر اينترنت كشور نشد و به نظر مي رسد اين موضوع و شرايط 
و نيز مشكالتي كه ايجاد كرده، در صدر موضوع هاي مهم 
صحبت باالترين مقام ICT كشور و نمايندگان ملت جايي 
ندارد و حتي پرسش نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
از وزير ارتباطات درباره كاهش ش��ديد س��رعت اينترنت 
هم نمايشي به نظر مي رسد، زيرا در نهايت بدون پاسخ به 
اينكه چرا وضعيت اينترنت تا اين اندازه بي كيفيت است؛ 

نمايندگان از اظهارات زارع پور قانع  شده اند.
نزدي��ك به دو ماه از فيلتر ش��دن دو ش��بكه اجتماعي 
پرمخاطب در ايران مي گذرد و تا به امروز صحبت هاي 
زيادي در مورد تبعات منفي اين اتفاق از س��وي برخي 
نمايندگان مجلس، بخش خصوصي و حتي دولتمردان 
و نهادهاي حاكميتي مطرح شده است. طي روزهاي اخير 
موج انتقاد نسبت به فيلترينگ از سوي رسانه هاي اصولگرا 
شنيده مي شد و افرادي مانند »احمد علم الهدي«، امام 
جمعه مشهد نيز نسبت به رويه فيلترينگ انتقاد كردند. 
ام��ا در اوج اين انتقادات، نه وزي��ر ارتباطات و نه رييس 
مجلس و ديگر نمايندگان ملت درباره فيلترينگ صحبتي 
به ميان نياوردند و ترجيح دادند به كيفيت »شبكه ملي 
اطالعات«، پيام رس��ان هاي بومي و س��رعت اينترنت 
بپردازند. در واقع درخواست مجلس از وزير ارتباطات يك 
خواسته دستوري بود كه در اين جمله خالصه مي شود: 
»مشكالت كسب وكارهاي آنالين را ظرف سه ماه رفع 
كنيد.« فيلترينگ در ايران تنها به دو شبكه اجتماعي 
اينستاگرام و واتس اپ محدود نشده است. از اول مهر ماه 
تا امروز بسياري پلتفرم ها فيلتر شدند و حاال برخي از آنها 
در دسترس هستند، اما فيلترينگ همچنان در برخي 
پلتفرم هاي كاربردي ادامه دارد و كمتر كسي به آن اشاره 
دارد. به عنوان مث��ال گوگل پلي به عنوان مرجع اصلي 
اپليكيشن هاي اندرويدي براي دارندگان اين گوشي هاي 
هوش��مند در كش��ور همچنان فيلتر اس��ت و برخي 
زيرساخت ها نيز با اختالالت گسترده اي همراه است. 
فيلترينگ اپ استور نيز براي كاربران آيفون كه راه ديگري 
براي دريافت اپليكيشن هاي خود ندارند، فلج كننده بوده 
است. از سوي ديگر اختالل هاي مقطعي در دسترسي 
به اينترنت و برخي وب س��ايت ها، برنامه نويس��ي و 

توسعه پلتفرم هاي را ايراني كند كرده است.

   انتقال از پلتفرم هاي خارجي 
به داخلي با كار دستوري امكان پذير نيست

محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي در 
جلسه علني مجلس شوراي اسالمي و در جريان بررسي 
سوال تعدادي از نمايندگان از وزير ارتباطات پيرامون 
اقدامات انجام شده براي توسعه شبكه ملي اطالعات بيان 
كرد: امروز در حوزه شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها 
دو موضوع حائز اهميت است. امروز مردم، مجلس شوراي 
اسالمي و دولت مهم ترين خواسته شان و توقع آنها اين 
اس��ت كه يك پلت فرم در حوزه شبكه هاي اجتماعي 
داشته باشيم كه پرس��رعت و ارزان قيمت و با كيفيت 
باشد. بحث هزينه اينترنت حائز اهميت است. امروز در 
حوزه شبكه داخلي گاهي قيمت ها سوال برانگيز است. ما 
بايد مزيت هايي را ايجاد كنيم كه كسب و كارها تشويق 
به حضور در پلت فرم هاي داخلي ش��ود. از سوي ديگر 
تضمين امنيت كاربران بسيار مهم است، اخيرا رييس 
قوه قضاييه آيين نامه اي را براساس فتواي مقام معظم 
رهبري در خصوص صيانت از اطالعات كاربران به همه 
دستگاه هاي نظارتي ابالغ كرده است. قطعا انتقال از يك 

پلتفرم خارجي به داخلي با كار دس��توري امكان پذير 
نيست بلكه ما بايد يكسري تسهيل گري و انگيزه اي را 
براي انتقال كاربران و كسب و كارها به پلتفرم هاي داخلي 
فراهم كنيم. اگر پلتفرم داخلي با سرعت و با امنيت باشد 
قطعا همه نيز ترجيح مي دهند ك��ه از پلتفرم داخلي 
استفاده كنند. از سويي ديگر در حوزه پيام رسان ها يك 
موضوع حائز اهميت است دسترسي به بخش خارجي 
براي برخي از حوزه ها مانند دانشگاه و تجار حائز اهميت 
اس��ت و امروز مي خواهيم پلت فرم هاي داخلي ارتقاء 
يافته و انگيزه الزم براي انتقال كاربران به آنها فراهم شود.

   از مهم ترين زيرساخت هاي اقتصاد ديجيتال
 شبكه پرسرعت و باكيفيت است

مجتبي رضاخواه در جلس��ه مجلس ش��وراي اسالمي 
در جريان رس��يدگي به س��وال خود و تعداد ديگري از 
نمايندگان از وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره علت 
كاهش شديد سرعت اينترنت در ماه هاي اخير و اقدامات 
انجام شده براي توسعه شبكه ملي اطالعات، گفت: طرح 
كالن شبكه ملي ارتباطات ۳۷ تكليف دارد و بنا به گفته 
وزير محترم در اين زمينه ۲۰۰ پروژه تعريف ش��ده كه 
اجراي آنها به ۵۹ درصد پيشرفت رسيده است؛ سوال اين 
است كه شاخص اندازه گيري اين پيشرفت چيست؟ چون 
وزير قبلي نيز مي گفت ما ۸۰ درصد پيشرفت داريم. در 
اين زمينه شما مي فرماييد كه در ابتداي دولت سيزدهم 
اجراي اين شبكه ۳۰ درصد پيشرفت داشته است. اين 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاكيد كرد: يكي 
از مهم ترين زيرس��اخت هاي اقتصاد ديجيتال ش��بكه 
پرسرعت و باكيفيت است كه در واقع براي اين بايد توسعه 
ارتباطات ثابت فيبر نوري اتفاق بيفتد، در غير اين صورت 
نسل پنجم شبكه تلفن همراه كشور ايجاد نخواهد شد. 
بايد شبكه فيبر نوري را هم در منازل و هم محل استقرار 
كسب و كارها ببريم اما متاسفانه در طول ۱۰ سال قبل اين 
موضوع دچار عقب ماندگي جدي شده است. رضاخواه 
اظهار كرد: ديشب براي مقايسه سرعت اينترنت ثابت 
و همراه سايت speedtest  را بررسي و مشاهده كردم 

علي رغم اينكه رتبه اينترنت همراه كشور در ماه قبل با 
۱۵ پله رشد به رتبه ۵۴ رسيده اما همچنان در بين ۱۷۰ 
كشور در حوزه ارتباطات ثابت در رتبه ۱۴۷ قرار داريم 
كه اين نش��ان مي دهد به جاي توسعه اينترنت ثابت، 
روي اينترنت موبايل متمركز شديم در صورتي كه در 
همه جاي دنيا برعكس است و تمركز بر توسعه اينترنت 
ثابت است؛ اين موضوع نيازمند سرمايه گذاري جدي 
جهت جبران عقب ماندگي است. وي با اشاره به گفته 
وزير ارتباطات جهت راه اندازي ۲۰ ميليون پوش��ش 
فيبر نوري در كش��ور تا پايان دولت از وزير خواست تا 
گزارشي درباره وضعيت تحقق اين وعده و برنامه هاي 

خود درباره توسعه نسل پنجم تلفن همراه ارايه دهد.

   وزير ارتباطات ظرف ۳ ماه 
مشكالت كسب وكارهاي اينترنتي را رفع كند 

اين نماينده مجلس ادامه داد: س��وال م��ن از وزير اين 
است كه با وجود ممنوعيت و محدوديت اين شبكه هاي 
اجتماعي، تكليف مردم چيست و مردم بايد از كدام شبكه 
اجتماعي استفاده كنند؟ آيا اين شبكه هاي اجتماعي 
داخلي قابل اعتماد هستند؟ آيا داده هاي شخصي مردم 
توسط ارگاني قابل استفاده است يا خير و اينكه آيا حريم 
خصوصي مردم حفظ مي شود يا خير؟ اخيراً مي بينيم 
كه برخي كانال ها و حس��اب هاي كارب��ري در همين 
شبكه هاي اجتماعي داخلي در حال بسته شدن است و 
امكان شكايت هم وجود ندارد؛ هر دوي اين اتفاقات منجر 
به بي اعتمادي مي شود. رضاخواه همچنين با بيان اينكه 
كسب و كارهاي اين روزها با مشكالت بسياري مواجه 
هستند، اظهار كرد: مردم براي راه اندازي كسب و كارهاي 
خود در پلتفرم هاي خارجي سال ها زحمت كشيده بودند 
و با صرف وقت و هزينه آجر روي آجر گذاشتند تا براي 
خود دنبال كننده پيدا كنند اما حاال به آنها مي گوييم يك 
شبه به پلتفرم داخلي برويد؛ اين اتفاق مانند اين است 
كه به فردي كه مغازه دو نبش دارد بگوييم يك شبه به 
يك دكه برو و در آنجا كار كن. اين نماينده مجلس گفت: 
در پلتفرم هاي خارجي ممكن بود مردم با اجناس تقلبي 
مواجه شوند؛ وزير توضيح دهد كه در كسب و كارهاي 
مردم اعتبار سنجي چگونه انجام مي شود و در مجموع 
چه مزيتي براي مردم و كس��ب و كارها وجود دارد كه 
از اين پلتفرم ها اس��تفاده كنند؟ وي همچنين عنوان 
كرد: ش��بكه هاي اجتماعي خارجي معايبي دارند و هر 
چند وقت يك بار اقدامي عليه كش��ور مي كنند و بسته 
مي شوند و كسب و كار مردم با مشكل مواجه مي شود؛ از 
وزير مي خواهيم كه اين كسب و كارها را به بستري وارد 
كند كه نه تعطيل شود و نه مردم دچار مشكل شوند. فكر 
مي كنم كه تا رسيدن به اين نقطه فاصله زيادي داريم. 
البته پس از استماع پاسخ ها و اظهارات عيسي زارع پور 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در صحن مجلس، 
رضاخواه به صورت مشروط از اين پاسخ ها قانع شد و 
گفت: به ش��رط آنكه آقاي وزير ظرف ۳ ماه مشكالت 
كسب و كارها را رفع كند و شرايطي را فراهم كند كه 
ضمن تقويت ش��بكه ملي اطالع��ات امكان فعاليت 
كس��ب و كارهاي داخلي در ش��بكه هاي اجتماعي و 

پيام رسان هاي داخلي تسهيل شود، قانع مي شوم.

   شبكه ملي اطالعات 
تا سال ۱۴۰۳ به اتمام مي رسد

در عين حال عيسي زارع پور در پاسخ به سوال رضاخواه 
نماينده مردم تهران مبني بر اينك��ه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات تاكنون چه اقداماتي براي توسعه شبكه 
ملي اطالعات داش��ته اس��ت، گفت: يكي از مهم ترين 
برنامه ه��اي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تحقق 
ش��بكه ملي اطالعات اس��ت. چرا كه اين مساله يكي از 
مطالب��ات اصلي مردم اس��ت. همانطور كه در جلس��ه 
رأي اعتماد گفتند تحقق شبكه ملي اطالعات در صدر 
برنامه هاي وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات وجود 
دارد و بنده براي آنكه اين طرح محقق شود، تمام منابع 
وزارتخانه را بس��يج كردم و اولويت اصلي اين وزارتخانه 
تحقق شبكه ملي اطالعات است. وي ادامه داد: بر اساس 
آخرين سنجشي كه صورت گرفته است بايد بگويم كه 
در ابتداي دولت س��يزدهم و با وجود آنكه قريب به ۱۰ 
سال بحث ش��بكه ملي اطالعات به عنوان يك خواسته 
اصلي مطرح شده بود، فقط ۳۰ درصد پيشرفت داشت اما 
امروز بايد با افتخار بگويم كه پيشرفت اين طرح به نزديك 
۵۹ درصد رسيده اس��ت؛ به عبارتي در كمتر از دو سال 
پيشرفت آن دو برابر شده است. زارع پور خاطرنشان كرد: 
ما برنامه ريزي كرديم نهايتاً تا يك سال و نيم آينده يعني 
تا س��ال ۱۴۰۳ طرح شبكه ملي اطالعات را به سرانجام 
نهايي برسانيم. البته شبكه ملي اطالعات بايد به صورت 
دايم توسعه يابد كه نيازمند حمايت هاي دولت و مجلس 
است. ش��بكه ملي اطالعات كار پويا و دايم است و بايد 
متناسب با فناوري هاي روز توسعه پيدا كند تا خدماتي 

با كيفيت، متنوع و پرسرعت در پهنه ايران ارايه شود.

   ۱7 ميليون نفر در يك روز 
به پلتفرم داخلي پيوستند

زارع پور درباره توس��عه پيام رسان هاي داخلي، گفت: در 
ابتداي دوره مسووليت، كارگروه ويژه اي با هدف توسعه 
پيام رس��ان هاي داخلي راه ان��دازي كرديم ت��ا با تنوع و 
مزيت هاي متفاوت، مردم احساس تفاوت با پلتفرم هاي 
خارجي را نداشته باشند. هر روز ميزان توسعه پلتفرم هاي 
داخلي را رصد مي كنيم و هدف ما اين است كه اگر قرار شد 
نسخه هاي خارجي فعال شود، پلتفرم داخلي به گونه اي 
تقويت شود كه مردم تمايل به استفاده از پلتفرم داخلي 
داشته باشند. وي افزود: هر روز افراد جامعه در حال پيوستن 
به پلتفرم هاي داخلي هستند، به گونه اي كه در يك روز 
شاهد پيوستن ۱۷ ميليون كاربر به پلتفرم داخلي بوده ايم 
و براي اولين بار است كه ترافيك توليد داخل بيش از دو 
برابر شده است. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات متذكر 
شد: مقام معظم رهبري در فتوايي نقض حريم خصوصي 
در پلتفرم هاي داخلي را مورد تاكيد قرار دادند، بنابراين 
كسي حق ندارد به اطالعات مردم در پلتفرم هاي داخلي 
دسترسي داشته باشد. هفته اخير نيز رييس قوه قضاييه 
در بخش��نامه اي اعالم كرد طبق اصل ۲۵ قانون اساسي 
احدي حق ندارد به اطالعات مردم دست اندازي كند. از 
اين رو براي حفاظ��ت از داده هاي مردم اليحه اي آماده 
كرده ايم كه به زودي به مجلس ارسال مي شود و انتظار 
داريم با حمايت نمايندگان با قيد دوفوريت تصويب شود.

اخبار

ادامه از صفحه اول

دنياي فناوري

ويژه
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دسترسي مهندسان توييتر
به كد نرم افزاري مسدود شد

توييتر يك بار ديگر به مسدود كردن كد نرم افزاري 
مبادرت كرد تا محصوالت و قابليت هاي جديد در 
اين پلت فرم منتشر نشوند مگر اينكه مهم باشند. به 
گزارش ايسنا، توييتر فريز مشابه را زماني كه ايالن 
ماسك اواخر اكتبر مالكيت اين شركت را به دست 
گرفت، اجرا كرد و توضيح داد اين اقدام، به منظور 
جلوگيري از تغييرات ب��دون اجازه يا تصادفي اين 
سايت شبكه اجتماعي توس��ط كارمندان توييتر 
است. به گفته دو منبع آگاه كه مايل نبودند نامشان 
فاش شوند، اقدام اخير، كمي متفاوت بوده و شديدتر 
است. اين بار كارمندان توييتر حتي نمي توانند يك 
كد جديد بنويسند. دليل اين اقدام معلوم نيست اما 
انتظار مي رود تا اطالع ثانوي، ادامه پيدا كند. ماسك 
۲۷ اكتبر كنترل توييتر را به دست گرفت و نيمي 
از بيش از ۷۰۰۰ كارمند اين ش��ركت شامل همه 

مديران ارشد را اخراج كرد. 
بعض��ي از افرادي كه نگه داش��ته ش��ده اند، براي 
مديرعامل مهم بوده اند و س��ايرين نگران هستند 
كه تعديل مش��اغل ممكن است به اختالل توييتر 
يا محصول آن منتهي شود زيرا اكنون اين شركت 
مهندس��ان زيادي ن��دارد. ايالن ماس��ك كه خود 
را طرفدار مطل��ق آزادي بيان مي نام��د، به اخراج 
مهندساني متوسل شده است كه در توييتر به انتقاد 
علني از او پرداختند. در يك مورد، ماسك اخراج را 
در يك پيام توييت اعالم كرد و در يك مورد ديگر، 
كارمند سابق توييتر اعالم كرد وقتي به طور علني 
از ماسك انتقاد كرد، اخراج ش��د. اريك فرونهافر، 
مهندسي كه در اپليكيش��ن توييتر براي سيستم 
عامل اندرويد كار مي كرد، روز يكشنبه توييت هاي 
ماسك را بازنشر كرد و نوشت: درك ماسك از بخش 

فني اپليكيشن توييتر، اشتباه است.

سبز و قرمز  بورس
 احتمال ايجاد نوسان در اقتصاد كشور را باال مي برد. 
چراكه بخشي از اقتصاد كشور دالرمحور است به 
عنوان مثال شاخص كل رابطه نزديك، اما با تاخير 
زماني كمتر نس��بت ب��ه دالر دارد، ولي اين رابطه 
نسبت به نفت خام كمتر است. در اين برهه زماني 
گروه فلزات مي توانند تا پايان سال بازدهي مناسبي 
را ثبت كنند. بايد گفت در اين مدت بيشتر توجه ها 
به شاخص كل بوده و عمال بسياري از سهام شاخص 
هم وزن كه ارزنده هم هس��تند، دچ��ار بي مهري 
ش��ده اند و حتي بعضي از نمادها مي توانند بهتر از 

سهام شاخص ساز هم عمل كنند.

خطر صدور قطعنامه هاي 
شوراي حكام  

 علي��ه اي��ران پرونده س��ازي مي كنن��د، در واقع 
مستندس��ازي براي ادعاهاي ط��رف مقابل عليه 
ايران صورت مي گيرد.اين پرونده ها در اد امه مبناي 
تصميمات ق��رار مي گيرد. در واقع اين پرونده ها از 
منظر بين المللي مورد استناد قرار مي گيرد.ايران 
باي��د تالش كند اوال مذاكرات مس��تقيم با آژانس 
داشته باشد و به ۳س��وال اصلي آژانس پاسخ دهد 
و از س��وي ديگر با آمريكا به عن��وان طرف اصلي 
گفت وگوها بحث و تبادل نظر داشته باشد تا منافع 
ملي محقق شود. در كل به نظرم كشور در حوزه هاي 
مختلف در شرايط حساسي است و در اين شرايط 
تصميم��ات معقول و تخصصي و ب��دون تابوهاي 
غير ضروري است كه مي تواند كشورمان را از اين 

بزنگاه ها عبور دهد.

اخراج هزاران كارمند 
توسط آمازون

غول اينترنت��ي آمازون س��رگرم برنامه ريزي براي 
اخراج ح��دود ۱۰ هزار كارمن��د در موقعيت هاي 
اداري و فناوري اس��ت. به گزارش ايسنا، اين اخراج 
انبوه كه روزنامه نيوي��ورك تايمز پيش تر گزارش 
كرده بود، معادل حدود س��ه درص��د از كارمندان 
اداري آمازون است. منابع آگاه به رويترز گفتند: شمار 
دقيق اخراج ها ممكن است تغيير كند زيرا واحدهاي 
آمازون س��رگرم مرور اولويت هايشان هستند. يك 
منبع آگاه به رويترز اظهار كرد: اين فروشگاه اينترنتي 
قصد دارد مشاغل را در واحد دستگاه هاي خود كه 
گجت هاي دس��تيار صوتي الكس��ا و دوربين هاي 
امنيتي خانگ��ي را توليد مي كن��د و همچنين در 
واحدهاي منابع انساني و خرده فروشي تعديل كند. 
هنوز معلوم نيس��ت آمازون چه زماني كارمندانش 
را از اين تصميم مطلع مي كند. اين منبع آگاه علت 
اخراج هاي گس��ترده در آم��ازون را فضاي اقتصاد 
كالن نامعلوم پيش روي آمازون و شركت هاي ديگر 
خواند. اين خبر پس از موج گسترده اخراج در بخش 
فناوري منتشر مي ش��ود كه پس از استخدام هاي 
س��ريع، اكنون نگران ركود اس��ت. متا پلتفرمز كه 
شركت مادر فيس بوك است، هفته گذشته اعالم 
كرد بيش از ۱۱ هزار موقعيت ش��غلي معادل ۱۳ 
درصد از كاركنان��ش را حذف خواهد كرد. آمازون 
كه در سياتل مستقر است، كندي رشد فروش در 
فصل فروش تعطيالت را پيش بيني كرده اس��ت. 
برايان اولساوسكي، مدير مالي آمازون ماه گذشته 
به خبرنگاران گفت: اين شركت نشانه هاي محدود 
ش��دن بودجه خانوار براي خريد را مشاهده كرده 
و همچنان درگير ت��ورم و هزينه هاي باالي انرژي 
است. آمازون اعالم كرده است استخدام كاركنان 
اداري را به مدت چند ماه متوقف خواهد كرد. طبق 
گزارش هفته گذشته روزنامه وال استريت ژورنال، 
واحد دستگاه هاي آمازون طي سال هاي اخير بيش 

از پنج ميليارد دالر ضرر عملياتي داشته است.

بهره برداري از پروژه آبرساني 
روستاي بنده خوزستان و شهرك 

شهيد سليماني با مشاركت همراه اول
با مشاركت اپراتور اول، پروژه آبرساني به روستاي ُبنده 
و شهرك شهيد سليماني در خوزستان به بهره برداري 
رسيد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
س��يار ايران، آيين بهره ب��رداري از پروژه آبرس��اني 
روستاي ُبنده و شهرك شهيد سليماني، روز دوشنبه 
۲۳ آبان ۱۴۰۱، با حضور سيالوي فرماندار، نيسي 
مدير آب و فاضالب و سرهنگ طرفي فرمانده سپاه 
شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان، اهالي 
روستا و نمايندگاني از اپراتور اول تلفن همراه كشور 
همزمان با سالروز شكست حصر سوسنگرد برگزار 
شد. در سيل سال ۱۳۹۸ خوزستان، تعداد بسياري از 
روستاهاي اين استان با آبگرفتگي مواجه و به دنبال آن، 
ساكنان آنها مجبور به تخليه محل زندگي خود شدند؛ 
روس��تاي بنده نيز در همان زمان زير آب رفت. اين 
اتفاق تلخ و ناگوار در پي بارش هاي روزهاي ابتدايي 
سال ۱۳۹۸ و سرريز آب از سدهاي استان خوزستان 
رخ داد و شدت سيالب و ارتفاع آب در نقاطي از اين 
استان را به حدي رساند كه آب تا نزديكي پشت بام 
منازل مسكوني رسيد. حال پس از گذشت چند سال 
از اين اتفاق و ياري بخش هاي مختلف براي احياي اين 
روستا، اكنون همراه اول در راستاي رسالت مسووليت 
اجتماعي خود و در جهت تحقق اهداف راهبردي اش 
كه در زمينه »رش��د پايدار« تعريف كرده، به ياري و 
مشاركت در پروژه بازسازي اين روستا با ۱۵۰ خانوار و 
حدود ۸۰۰ نفر جمعيت رفته است. پيش از اين نيز در 
سال گذشته پروژه آبرساني روستاي جليعه شهرستان 
دشت آزادگان استان خوزستان با حمايت مالي همراه 
اول و همكاري گروه هاي جهادي انجام شد. گفتني 
است با توجه به اينكه خوزستان با دارا بودن ۲۶ درصد 
از آب هاي دايمي و شيرين كشور، پر آب ترين منطقه 
ايران است، متأسفانه از موضوع تنش آبي در اقصي 
نقاط مختلف و در حوزه هاي خانگي و كشاورزي رنج 
مي برد. به همين دليل همراه اول وظيفه خود دانسته 
تا نسبت به رفع بخشي از اين چالش پيش قدم شود. 
پي��ش از آن نيز هم��راه اول اقدامات مش��ابهي با 
رويكردهاي مختلف نظي��ر »تأمين هزينه خريد 
تجهيزات آب ش��يرين كن جه��ت برطرف كردن 
مشكل تأمين آب شرب در شهرستان آبادان« انجام 
داده بود. همچنين يكي از پروژه هاي در دس��ت 
اقدام بزرگ ترين اپراتور كش��ور در حال حاضر، 

آبرساني به ۷ روستاي آذربايجان شرقي است.

وقتيسوالنمايندگانمجلسازوزيرارتباطاتدربارهكاهشسرعتاينترنت،ظاهرنمايشيدارد

نمايندگان از فيلترينگ، شكايتي ندارند

شركت پاالیش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از 
دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمنا آگهی مناقصات 
این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیراالنتشار و وب سایت شرکت پاالیش نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR  درج و قابل مشاهده می باشد.
- از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد ( به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی )دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان( و مطالعه و تکمیل 

آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.
- تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین 
ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامی 

است، )عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود.(
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و 
سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمنًا مناقصه گران می بایست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق 
شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور( و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روزرسانی رزومه 
در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان -  صندوق پستی 111  اقدام نمایند. الزم بذکر است 

از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
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تعادل |
نمايندگان بخش خصوصي در نشست آبانماه خود در 
اتاق تهران، به مس��ائل مختلف اقتصاد كشور از جمله 
محدوديت هاي ايجاد شده براي اينترنت و فيلترينگ 
پلتفرم ها پرداخته و آثار منفي آن را بس��يار گسترده و 
عميق خواندند. رييس اتاق تهران عنوان كردند كه در 
اين رابطه نامه اي براي رييس جمهور نوش��ته شده كه 
به شوراي عالي امنيت ملي ارجاع شده و پيگيري آن نيز 
از كانال هاي مختلف ادامه دارد. در همين حالي يكي از 
اعضاي اتاق تهران، هش��دار داد كه به زودي بايد شاهد 
مهاجرت صنعتگران كش��ور به امارات و تركيه باشيم؛ 
چراكه در اين كشورها نسبت به ثبات اقتصادي و نرخ ارز 
آسوده خاطر هستند و مي دانند كه براي سفر كاري به 
ديگر كشورها به فرودگاه هايي دسترسي دارند كه به بيش 
از 150 كشور جهان پرواز دارد. همچنين در اين نشست، 
مس��اله تورم در اقتصاد ايران مورد بح��ث قرار گرفت و 
»كسري بودجه، رشد پايه پولي و كاهش صادرات نفت« 
از عوامل اصلي رشد تورم عنوان شد. در ادامه 10 راهكار 
عملياتي براي مقابله با تورم در اقتصاد ايران معرفي شد. 

   عوامل رشد تورم كدامند؟ 
مسعود خوانساري در چهلمين نشست هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: بانك جهاني در گزارشي 
به پيش بيني وضعيت اقتصادي جهان در سال ميالدي 
جديد پرداخته و با توجه به افزايش قيمت نفت برآورد كرده 
است كه متوسط رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه از 
۳.۲ درصد به 5.5 درصد افزاي��ش پيدا مي كند و در اين 
بين بيشترين رشد اقتصادي مربوط به كشور كويت با ۸.5 
درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد تجربه 
مي كنند و براي ايران هم رش��د اقتصادي ۲.۹ درصدي 
پيش بيني شده است. رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه 
به گزارش تحليلي كه صندوق بين المللي پول درباره تورم 
ايران و داليل آن در چند دهه گذش��ته تهيه كرده است، 
پرداخت و گفت: تورم باليي است كه اقتصاد كشور را در 
چند دهه گذشته گرفتار كرده و يكي از مشكالت اساسي 
اقتصادي و اجتماعي كش��ور بوده كه به گسترش فقر و 
تشديد تنش هاي اجتماعي منجر شده است. در طول ۴0 
سال گذشته متوس��ط تورم در كشور ما باالي ۲0 درصد 
بوده كه از سال 1۴00 اين رقم با توجه به افزايش تحريم ها 
و كرونا به بيش از ۴0 درصد رسيد. امسال هم پيش بيني 
مي ش��ود نرخ تورم در س��طوح باالي ۴0 درصد باش��د. 
خوانساري افزود: صندوق بين المللي پول در گزارش خود 
به عوامل متعدد تورم در ايران اشاره و اعالم كرده است يكي 
از عوامل اصلي و اساسي تورم در ايران پديده رشد پايه پولي 
است؛ در گزارش نوشته شده هر يك درصد افزايش پايه 
پولي معادل 0.5 درصد رشد تورم را به دنبال دارد.  او گفت: 
تحريم ها باعث باال رفتن نرخ دالر، افزايش كسري بودجه 
و ممانعت از صادرات نفت شده كه به رشد تورم كمك كرده 
است. برابر اين گزارش هر يك درصد كاهش صادرات نفت 
باعث افزايش 0.۳5 درصدي تورم شده است. بنابه اظهارات 
خوانساري عالوه بر اين كس��ري بودجه چالش ديگري 
است كه به تورم در ايران دامن زده و هر 100 هزار ميليارد 
تومان كسري نرخ تورم را ۲ درصد باال مي برد. همچنين 
در گزارش نوشته شده طبق محاسبات به عمل آمده مواد 
غذايي، حامل هاي انرژي و حمل و نقل ۴0 درصد و مسكن 
۳0 درصد و ساير مصارف حدود ۳0 درصد سبد هزينه هاي 
خانوار را تشكيل مي دهند كه در بين آنها مهم ترين عواملي 

كه باعث افزايش تورم شده، غذا و مسكن است.

   پيشنهادهايي براي كاهش تورم
در اقتصاد ايران

رييس اتاق تهران در ادامه به پيشنهادهايي پرداخت كه 
صندوق بين المللي پول براي كاهش ت��ورم در ايران ارايه 
داده است و گفت: سياست كنترل قيمت ها اگر چه تورم را به 
صورت موقت مهار مي كند اما باعث سركوب سرمايه گذاري 
و كاهش رشد اقتصادي مي شود و فقر و نابرابري را تشديد 
مي كند، بار مالي س��نگين را به دولت تحميل مي كند و 
اثربخشي سياست هاي پولي را كاهش مي دهد. او گفت: 
بنابراين پيشنهاد ش��ده، كه سياست كنترل قيمت ها با 
يك سيستم تأمين اجتماعي گس��ترده و هدفمند براي 
حمايت از اقشار آسيب پذير جايگزين شود. دوم اينكه در 
شرايط رفع تحريم ؛ ثبات بخش��يدن به نرخ ارز و تسهيل 
اجراي سياست هاي اقتصادي در دستوركار قرار گيرد و در 
شرايط باقي ماندن تحريم ها با اجراي اصالحات تدريجي 
بايد سياست كاهش پايه پولي را عملي ساخت. سومين راه 
بنابه اظهارات خوانساري، اين استكه كسري بودجه با حذف 
يارانه هاي انرژي و پرداخت نقدي به اقشار آسيب پذير و با يك 
راهبرد اقناع اجتماعي به صورت تدريجي كاهش يابد. اما 
راه حل چهارم اينكه از طريق مبارزه با فساد و انجام اصالحات 
دولت بهره وري منابع دولتي افزايش و كسري بودجه كاهش 
يابد. پنجم، اولويت هاي هزينه اي دولت با افزايش پايه هاي 
مالياتي، حذف معافيت هاي ماليات��ي، جلوگيري از فرار 
مالياتي و مديريت بهتر دارايي هاي عمومي تأمين شود. 
به گفته خوانساري شش��مين راه اينكه با سرمايه گذاري 
در اقتصاد س��بز و ديجيتال و بخش س��رمايه انس��اني و 
زيرساخت ها؛ وضعيت آموزش، بهداشت و توليد بهبود پيدا 
كند. هفتم، با افزايش نرخ كارمزد بانكي و تك نرخي كردن 
ارز به بازار ارز ثبات بخشيده شود. راهكار هشتم به گفته او 
اين است كه با اصالحات ساختاري، مشاركت و توسعه بخش 
خصوصي افزايش رقابت و نظام مند كردن محيط كسب وكار 
انجام شود. راهكار بعدي اينكه استقالل عملياتي و مالي 
بانك مركزي و برطرف كردن ضعف بخش بانكي عملي 
شود. دهمين راه حل اين است كه با بهبود فضاي كسب وكار، 

حذف قيمت يارانه اي و كاهش تعداد شركت هاي دولتي 
و بنيادها، حاكميت قانون و افزاي��ش رقابت و بهره وري، 
وابس��تگي به واردات كاهش و قيمت هاي داخلي در برابر 

تغيير نرخ ارز و گراني كاالي جهاني مقاوم شود.

   نامه نگاري درباره محدوديت هاي اينترنت
در بخ��ش ديگ��ري از اين نشس��ت، ش��هاب جوانمردي، 
نايب رييس كميس��يون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال 
اتاق تهران، با اشاره به تحديد شبكه اينترنت در كشور طي 
دست كم دو ماه اخير و آسيب وارد شده از آن به كسب وكارهاي 
فعال روي شبكه هاي اجتماعي، به گوشه هايي از سخنان و 
تحليل هاي اخير مقاماتي از دولت درباره وضعيت پيش آمده 
براي كسب وكارهاي اين بخش اش��اره كرد و اين هشدار را 
داد كه اقتصاد نوپاي ديجيتال در ايران با تهديد مواجه شده 
است. او با اشاره به اينكه برخي مسووالن در واكنش به كندي 
اينترنت در كشور طي دو ماه گذش��ته، عنوان كرده اند كه 
اينترنت در ايران فيلتر نشده يا اينكه كسب وكارهاي اندكي 
بر بستر شبكه اجتماعي اينس��تاگرام فعال بوده كه بخش 
بسيار كوچكي از اقتصاد را نمايندگي مي كنند، اين اظهارات 
را با واقعيت ها مغاير دانست و با تاكيد بر اينكه تعداد زيادي 
از كسب وكارهاي كوچك در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور، 
آس��يب جدي ديده اند، افزود: مسووالن و تصميم گيران در 
دولت و حاكميت، از اين واقعيت غافل نشوند كه پيامد رخ داده 
اين روزها براي اقتصاد ديجيتال و نوآوري كشور اتفاق هاي 
ناگوارتري را در درازمدت نش��انه رفته و فعاالن اين عرصه را 
بسيار نگران كرده  اس��ت. جوانمردي افزود: در حال حاضر 
شبكه بزرگي از جوانان و متخصصان فناوري از ايران در جهان 
گسترده شده كه فرصتي بكر را براي ايران فراهم كرده است 
تا با كمك آنان كشور در حوزه اقتصاد ديجيتال جهش و گام 
بلندي در سطح بين المللي بردارد. او تاكيد كرد: ايران براي 
حضور در تمدن جهاني، نياز به كريدورسازي دارد، پس اين 
درخواست را از دولتمردان داريم كه تصميمات و سياست هايي 
را اتخاذ نكنند كه اين بدنه نحيف اما در حال رش��د اقتصاد 
ديجيتال در كشور از بين برود كه در اين صورت بازسازي آن 

در كوتاه مدت و ميان مدت نيز غيرممكن است. جوانمردي، 
مزيت اقتصادي كشور طي دهه آينده را اقتصاد ديجيتال و 
نوآوري عنوان كرد و افزود: با فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي و 
كندي شبكه اينترنت در كشور، شانس ورود كنشگران اقتصاد 
ديجيتال به بازي هاي بزرگ بين المللي را از دست خواهيم 
داد.  در ادامه مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران از 
نامه نگاري با رييس جمهوري درباره محدوديت هاي اينترنت 
و اثرات مخرب آن خبر داد. او گفت: در يك ماه گذش��ته كه 
اين محدوديت ها ايجاد ش��ده ما در اتاق تهران گزارش هاي 
مختلفي تهي��ه كرديم كه براي رياس��ت محترم جمهور و 
وزارتخانه هاي مرتبط ارس��ال كرديم. آقاي رييس جمهور 
نامه اي را كه از طرف اتاق ارسال كرديم و پيوستي درباره اثرات 
محدوديت هاي اينترنتي داشت، به شوراي امنيت ملي ارجاع 

داده اند و قرار است در جلسه شورا مورد بررسي قرار گيرد.

   موج مهاجرت به صنعتگران هم مي رسد
در بخش ديگري از اين نشست، عليرضا كالهي صمدي، 
ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نسبت به بحران 
پيش آمده در تامين مواد اوليه بنگاه هاي توليدي در كشور 
هشدار داد و با بيان اينكه بورس كاال به شدت دست خوش 
نوسان قيمت ها شده ، گفت: طي روزهاي اخير، براي مس در 
بورس كاال حدود ۴۴ درصد افزايش قيمت رقابتي زده شد و 
اين رويه باعث شد تا يكي از معامالت در بورس باطل شود. 
همچنين در يك معامله ديگر، براي كااليي مانند PVC تا 
66 درصد افزايش قيمت ثبت شد و اين در حالي است كه 
صنايع و شركت هاي توليدكننده در كشور از فرداي توليد 
خود بي خبر هستند و نمي دانند چه بايد بكنند. او با اشاره به 
وقوع موج مهاجرت متخصصان و كارآفرينان در طيف هاي 
مختلف طي سال ها و ماه هاي اخير از كشور، گفت: با رويه 
موجود، به زودي بايد شاهد مهاجرت صنعتگران كشور به 
امارات و تركيه باشيم چرا كه در اين كشورها نسبت به ثبات 
اقتصادي و نرخ ارز آسوده خاطر هستند و مي دانند كه براي 
سفر كاري به ديگر كشورها به فرودگاه هايي دسترسي 

دارند كه به بيش از 150 كشور جهان پرواز دارد. 
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افزايش نرخ دالر
عمليات رواني است

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در بازار 
نيمايي كمبود ارز وجود ن��دارد، گفت: با توجه به 
اينكه همه واحدها به ويژه توليدكنندگان به راحتي 
مي توانند از بازار نيمايي ارز مورد نيازشان را تامين 
كنند، افزايش قيمت ها در پي افزايش نرخ ارز در 

بازار آزاد قابل قبول نيست.
به گزارش ايسنا، سيدرضا فاطمي امين در نشست 
هم انديشي با اصناف و اتحاديه هاي كشور، اظهار 
كرد: رصد ثبت س��فارش ها و تخصيص ارز نشان 
مي دهد كه در بازار نيمايي كمبود ارز وجود ندارد 
و به ويژه واردكنندگان مي توانند ش��هادت دهند 
در مقايسه با شش ماه قبل يا حتي يك سال قبل 

وضعيت تخصيص ارز بسيار بهتر شده است.
وي ب��ا بيان اينك��ه حركت نرخ ارز ب��ازار آزاد به 
س��مت ۳6 هزار تومان كاذب ب��وده و چيزي جز 
عملي��ات رواني نيس��ت، تصريح ك��رد: با توجه 
به اينكه هم��ه واحدها به وي��ژه توليدكنندگان 
ب��ه راحتي مي توانن��د از بازار نيماي��ي ارز مورد 
نيازش��ان را تامين كنند، افزايش قيمت ها قابل 
قبول نيس��ت. بايد تالش كنيم اين جو رواني كه 
بازار ارز را متالطم مي كند، اثر خود را به صورت 

گران فروشي نشان ندهد.
وزير صم��ت همچني��ن در ادامه، با بي��ان اينكه 
تاكنون حدود ۲000 ش��اخص و ۳00 داشبورد 
مديريتي تعريف ش��ده و ب��ا پيش بيني يك اتاق 
پايش، تا پايان س��ال قادر ب��ه رصد همه متغيرها 
و ش��اخص ها خواهيم بود، گفت كه اين موضوع 
پيش بيني پذيري در توليد و اقتصاد كشور از سه 

ماه قبل را به دنبال خواهد داشت.
 ب��ه گفته وي در بهار امس��ال صنعت رش��د 5.1 
درصدي تولي��د را ثبت كرد، در حالي كه رش��د 
اقتصادي كشور كمي بيش از سه درصد بوده است.

وزير صمت ش��اخص ديگر توليد را ش��ركت هاي 
بورس��ي عنوان كرد كه بي��ش از 50 درصد توليد 
كشور را در اختيار دارند و گفت كه اين شركت ها 
در مهرماه امسال در هم س��نجي با سال گذشته 
۷.۷ درصد رش��د داش��ته است. رش��د توليد اين 
ش��ركت ها در خردادماه ۲.5 درص��د، تيرماه 5.۸ 
درصد، مردادم��اه 6.۴ درصد و ش��هريورماه 6.5 

درصد بوده است.
به گفته وزير صمت ش��اخص سرمايه گذاري نيز 
در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
5.۸ درصد رشد داش��ته است  همچنين در شش 
ماهه نخست امسال رش��د 1۳ درصدي صادرات 

به ثبت رسيد.
 وي در ادامه از برنامه ريزي براي اتصال تامين مالي 
زنجيره اي به كارت هاي اعتباري خبر داد و گفت: 
امروز بيش از 110 شهرستان در كشور شناسايي 
شده كه از نظر توليدي حرفي براي گفتن ندارند و 
مقرر شده تا با استفاده از توان شركت هاي بزرگ به 

راه اندازي توليد در اين مناطق اقدام شود.
وي درب��اره پايين بودن ق��درت خريد مردم نيز 
گفت: قدرت خريد تابعي از درآمدهاي ش��غلي و 
غير شغلي، يارانه، تسهيالت و كارت هاي اعتباري 
است. در زمينه تسهيالت و كارت هاي اعتباري 
پروژه اي آغاز ش��ده كه بر اس��اس آن به قشري 
وسيعي از مردم كارت اعتباري براي خريد ارايه 
خواهد شد كه جزييات آن اطالع رساني مي شود.

فاطمي امين همچنين با اشاره تمركز بر افزايش 
صادرات، تصريح كرد: براي مثال س��ال گذشته 
در ب��ازاري همچون آفريقا رش��د 100 درصدي 
صادرات به ثبت رس��يد. تحليل ما اين بود كه با 
توجه به كاهش قدرت خري��د خانوار، اگر توليد 
را گس��ترش دهيم؛ اما كسي توان خريد نداشته 
باشد فايده اي نخواهد داشت، بنابراين بر صادرات 
تمركز شد. وي در پايان گفت كه در حال حاضر 
در مناطق��ي همچ��ون رباط كريم، س��يرجان، 
زرنديه، ساوه، شهرك محموديه قم و غيره مشكل 

كمبود نيروي كار وجود دارد.

بازار آهن
دچار ركود تورمي شد

رييس اتحاديه فروشندگان آهن، گفت: متأسفانه 
با وجود ش��رايط ركودي؛ بازار ش��اهد نوس��انات 
قيمتي نيز در بخش ان��واع مقاطع آهن و ميلگرد 

بوده است.
به گزارش تس��نيم، با تش��ديد ركود س��اخت و 
س��از وضعيت بازار فروش آهن ني��ز متاثر از اين 
موضوع شاهد رونق معامالت نيست و همين امر 
مشكالتي را براي فروش��ندگان به وجود آورده 
است چرا كه آنها ملزم به پرداخت هزينه هايي از 
جمله ماليات و بيمه هستند اما از آن طرف فروش 
مناسبي ندارند تا بتوانند جبران هزينه هاي خود 

را داشته باشند. 
نكت��ه جالب اينجاس��ت برخ��ي از فع��االن بازار 
مي گويند ركود معامالت باعث شده تا فروشندگان 
به فروش اقساطي گرايش پيدا كنند تا به دنبال آن 
بتوانند بخشي از هزينه هاي خود را جبران نمايند.

رس��تگار رييس اتحاديه فروشندگان آهن نيز به 
ش��رايط ركود تورمي در بازار آهن اشاره مي كند 
و به تسنيم، مي گويد: متأس��فانه با وجود شرايط 
ركودي؛ بازار شاهد نوسانات قيمتي نيز در بخش 

انواع مقاطع آهن و ميلگرد بوده است.
وي افزود: نگراني از وضعيت بازار، تغييرات نرخ ارز، 
به همراه تعامالت بين المللي براي برجام عاملي شده 
تا فروشندگان با ركود معامالت روبرو شوند.رستگار 
تصريح كرد: در حال حاضر قيمت انواع آهن نسبت 
به هفته گذشته افزايشي بوده است اما اين موضوع 
مقطعي است و ممكن است طي روزهاي آينده بازار 
ثبات قيمتي را تجربه كند ولي مهم اينجاست بازار 

درگير ركود و تورم عجيبي قرار گرفته است.

آمادگي ايران براي تامين 
فناوري معدني مورد نياز ونزوئال

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم كرد: اي��ران براي تامين فناوري معدني 
مورد نياز ونزوئال آمادگي دارد. به گزارش ايميدرو، »رضا 
محتش��مي پور« در نشس��ت كميته صنعت، معدن و 
تجارت نهمين اجالس كميسيون مشترك همكاري هاي 
اقتصادي اي��ران و ونزوئال ضمن بيان اين مطلب افزود: 
توس��عه همكاري هاي معدني در جهت باال بردن تراز 
تجاري ميان اين دو كش��ور ضروري اس��ت. وي گفت: 
ايران در حوزه صنايع معدني پيشرو اس��ت و از اين رو، 
ونزوئال مي توان��د فناوري هاي مورد نياز خ��ود در اين 
حوزه را از كشورمان تأمين مي كند. معاون امور معادن 
و صنايع معدني وزارت صمت با اش��اره به درخواس��ت 
طرف ونزوئاليي درباره توسعه همكاري ها درباره صنعت 
س��يمان، گفت: ايران در اين صنعت خودكفا اس��ت و 
تجهيزات و فناوري ساخت واحدهاي سيمان در كشور 
ما كاماًل ايراني است. وي ادامه داد: ونزوئال مي تواند براي 
ساخت و ارتقاي ظرفيت توليد سيمان خود، از توانمندي 
شركت هاي ايراني استفاده كند. محتشمي پور تاكيد 
كرد: توسعه همكاري هاي معدني ايجاب مي كند تا طرف 
ونزوئاليي نسبت به روش پرداخت مطالبات شركت هاي 
ايراني اجرا كننده طرح در اين كشور، از طريق روش هاي 
بانكي يا تهاتر و مبادله كاال با كاال تسهيل س��ازي كند. 
»اكبر صادقي« مشاور امور بين الملل رييس هيات عامل 
ايميدرو نيز در اين نشست، با تاكيد بر حل مسائل مرتبط 
با خط توليد سيمان »ِسرُواسول« در كميته حل اختالف، 
خواستار تشكيل كميته مشترك معدن و صنايع معدني 
براي بررسي فني و كارشناسي پيشنهادات طرح شده از 
سوي طرف ونزوئاليي شد. برپايه اين گزارش، در نشست 
مذكور، طرف ونزوئاليي خواستار همكاري كشورمان در 
موضوعاتي نظير بازسازي كارخانه هاي آلومينا، فوالد و 
سيمان در كشور ونزوئال شد. الزم به ذكر است نهمين 
كميسيون مش��ترك همكاري هاي اقتصادي ايران و 
ونزوئال از صبح امروز با حضور وزير دفاع آغاز شد و در روز 

سه شنبه تفاهم نامه مورد توافق طرفين امضا مي شود.

ايران از برنامه قطر
كنار گذاشته شد

رييس كميسيون حمل و نقل و لجستيك اتاق بازرگاني 
ايران خاطرنشان كرد: سفير ايران در قطر از توافق هاي 
بين اين دو كشور خبر داد و حتي وزير راه  و شهرسازي 
ايران به قطر س��فر كرد اما در عم��ل اين تفاهم ها به 
نتيجه نرسيد و عملياتي نشد اين در حالي است كه ما 
مي توانستيم از فرصت نزديكي ايران به قطر استفاده 
كنيم و اين كشور مي توانست از زيرساخت هاي خوب 

ايران در بخش بنادر و فرودگاه ها استفاده كند.

  هيچ يك از توافقات تهران-دوحه
براي جام جهاني به نتيجه نرسيد 

علي حسيني در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه برنامه ريزي 
رويداده��اي بين الملل��ي نيازمند زمان اس��ت، گفت: 
ش��ركت هاي در دنيا وجود دارند كه از طريق مناقصه 
برگزاري و مديريت رويداده��اي مهم جهاني از جمله 
جام جهاني را برعهده مي گيرند؛ قطر براي برگزاري جام  
جهاني برنامه ريزي بلندمدت انجام داد و به نظر مي رسد 
كه در اين زمينه نيز موفق بوده اس��ت. وي با اش��اره به 
توافق ها و انعقاد تفاهم نامه ها بي��ن ايران و قطر، گفت: 
سفير ايران در قطر از توافق هاي بين اين دو كشور خبر 
داد و حتي وزير راه  و شهرس��ازي ايران به قطر سفر كرد 
اما در عمل اين تفاهم ها به نتيجه نرسيد و عملياتي نشد 
اين در حالي است كه ما مي توانستيم از فرصت نزديكي 
ايران به قطر اس��تفاده كنيم و اين كشور مي توانست از 
زيرساخت هاي خوب ايران در بخش بنادر و فرودگاه ها 
استفاده كند. حسيني با بيان اينكه ايران از برنامه قطر 
كنار گذاشته ش��د، گفت: اگر ايران مي خواست در بازار 
جام جهاني دوحه سهمي داشته باشد بايد با شركت هايي 
كه مديريت و اج��راي اين تورنمنت را برعهده گرفتند 
وارد مذاكره مي شد و بخشي از تداركات را از طريق آنها 
انجام مي داد. رييس كميسيون حمل و نقل و لجستيك 
اتاق بازرگاني با اشاره مستقر شدن يك كشتي كروز در 
س��واحل دوحه، گفت: ورود كشتي كروز به هر بندري 
نياز به زيرساخت اساسي دارد و در هر بندري اين كشتي 
نمي تواند پهلو بگيرد، من نمي دانم كه آيا در ايران بندري 
وج��ود دارد كه بتواند ب��ه ۴ هزار مس��افر در يك زمان 
مش��خص خدمات ارايه بدهد؛ اين كار نيازمند فراهم 
كردن يك فرآيند پيچيده لجستيكي است كه متاسفانه 
ما در اين زمينه تجربه پهلوگيري اين كشتي ها را نداريم. 
به گفته وي؛ اي��ران مي تواند براي بع��د از جام جهاني 
برنامه ريزي كند و يكي از مقصدها اين كشتي ها بنادر 
جزيره كيش و قشم شود. اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: 
به نظر مي رسد جهشي در زمينه صادرات مواد غذايي در 
اين دوره به قطر نداشتيم در حالي كه مي توانستيم از اين 
فرصت به نحو احسن استفاده كنيم؛ ايران با حمل دريايي 
مي توانست بخش��ي از محصوالت غذايي بازار دوحه را 
تامين كند اما ضعف در زمينه حمل و نقل دريايي مانع 
ما در رسيدن به اين مهم شد. حسيني با اشاره به سهم 
دريايي ايران در خليج فارس، گفت: اگر بتوانيم اين سهم 
را پس بگيريم در رونق اقتصادي بنادر جنوب، به خصوص 
بنادر كوچك كمك مي كند. ايران با كشورهاي حاشيه 
فارس رابطه س��نتي و ديرينه دارد و به نظر مي رسد كه 
اين ارتباط به دليل مشكالت سياسي كم شده باشد و اگر 
به اين موضوع برگرديم سهمي كه از بازار اين منطقه از 
دست داديم به ما باز مي گردد. وي با بيان اينكه كشتيراني 
والفجر ۸ در ابعاد بزرگي به ما كمك مي كرد، گفت: اين 
كشتيراني خطوط ثابتي داشت و ما تقاضا داريم كه اين 
خطوط بازگردد تا ما سهم خود را از بازار منطقه به دست 
بياوريم. رييس كميسيون حمل و نقل و لجستيك اتاق 
بازرگاني با اشاره به تحريم  قطر از سوي كشورهاي حوزه 
خليج فارس، گفت: در يك بازه زماني ايران تنها كشوري 
بود كه مي توانست با قطر همكاري كند اما ما از اين فرصت 
استفاده نكرديم؛ قطر كشور ثروتمندي است و بيشتر 
اقالمي كه در اين كشور مصرف مي شود وارداتي است كه 
ما از اين فرصت نيز استفاده نكرديم. ناهماهنگي هاي ما 
در بنادر زياد است و ما نياز داريم كه بنادر را تجهيز كنيم.

فعاالنبخشخصوصيهشداردادند

رييساتاقتهران،10راهكارمقابلهباتورمراتشريحكرد

هجوم صنعتگران به زمين رقبا!

درهمايشتجاريايرانوروسيهمطرحشد

شروط ايران براي تجارت با روس ها 
تعادل |

روس ها به تهران آمدند. روز گذشته همايش تجاري ايران 
و روس��يه برگزار ش��د. تجار ايراني از موانعي كه بر سر راه 
تجارت با روسيه وجود دارد، گفتند و پيشنهادهايي براي 
تعمي��ق روابط نيز ارايه كردند. رييس ات��اق ايران »ايجاد 
زيرساخت هاي حمل و نقل، توسعه روابط بانكي و تسهيل 
صدور ضمانتنامه هاي بانكي و فعال تر شدن كريدور سبز 
گمركي« را پيش نياز توسعه روابط دو كشور دانست. در 
مقابل روس ها هم بر گسترش روابط با تهران تاكيد كردند. 

   پيش شرط هاي تجارت با روسيه
رييس اتاق بازرگان��ي ايران در همايش تج��اري ايران و 
روسيه با بيان اينكه با اجرايي شدن تجارت آزاد بين ايران و 
كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا بخش بزرگي از 
موانع توسعه تجارت مرتفع خواهد شد، گفت: ايران به دليل 
برخورداري از كريدور شرق-غرب و بندر چابهار مي تواند 
ضمن توس��عه روابط خود با اوراسيا، زمينه ساز همكاري 
كشورهايي مانند هند با اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز باشد.

غالمحسين شافعي افزود: با اش��اره به تجارت ۴ ميليارد 
دالري مشترك دو كشور در سال گذشته، تصريح كرد: با 
توجه به عالقه مندي و عزم جدي مقامات عالي دو كشور 
جهت گس��ترش روابط و به واسطه بررسي توانمندي ها 
و ايجاد ارتباط بين تش��كل هاي تخصصي و شناس��ايي 
فرصت هاي موجود دو كش��ور گام هاي عملياتي همانند 
هيات حاضر ك��ه بزرگ ترين هيات تجاري فدراس��يون 
روس��يه به ايران در ۲0 سال اخير اس��ت، جهت افزايش 
حجم مبادالت، برداشته ش��ود و در عين حال جهت رفع 
موانع از جمله تس��هيل در صدور روادي��د تالش صورت 
گيرد. او به گام هاي مهمي كه براي بهبود روابط تجاري دو 
كشور بايد برداشته شود نيز پرداخت و گفت: در سال هاي 

اخير اقداماتي همچون تالش براي تس��هيل صدور و لغو 
رواديد، توافق براي انجام س��رمايه گذاري هاي مشترك، 
ايجاد زيرس��اخت جهت برقراري مجدد روابط بانكي بر 
اس��اس ارزهاي ملي دو كشور و امضاي توافقنامه كريدور 
سبز گمركي در راستاي توسعه روابط في مابين انجام شده 
است. با اين حال الزم است جهت توسعه مناسبات، اموري 
مانند ايجاد زيرساخت هاي الزم براي استفاده از كشتي هاي 
رو-رو، توسعه روابط بانكي و تسهيل صدور ضمانتنامه هاي 
بانكي و فعال تر ش��دن كريدور س��بز گمركي با جديت 
بيش��تري پيگيري گردد. رييس اتاق بازرگاني بيان كرد: 
الزمه همكاري هاي تجاري بيشتر، فراهم آوردن امكانات 
و تسهيالت براي حضور عاملين اقتصادي ايراني و روس 
در كشور مقابل است. متاسفانه زيرساخت هاي كنوني، به 
حد كافي توسعه نيافته و با ظرفيت هاي اقتصادي، تجاري 
و توليدي موجود در نه تنها ايران و روسيه، بلكه كشورهاي 
مستقر در منطقه فاصله زيادي دارد. بنابه اظهارات شافعي، 
قطعا همكاري بيش��تر بخش هاي خصوصي دو كشور با 
حمايت دولتمردان در برنامه ريزي بلندمدت و در جهت 
ارايه تس��هيالت در مديريت و توسعه شبكه حمل ونقل 
به خصوص كش��تي هاي رو-رو، اس��تفاده از حمل ونقل 
تركيبي، سازماندهي خطوط كشتيراني مسافري دريايي، 
توسعه راه آهن، ترغيب سرمايه گذاري به منظور توسعه 
زيرس��اخت هاي درياي خزر، تاسيس صندوق مشترك 
تامين مالي پروژه هاي مشترك، سهولت در صدور رواديد 
تجاري، ارتباطات مستمر بانكي، حفاظت از محيط زيست و 
مبارزه با آلودگي هاي زيست محيطي و... محقق خواهد شد.

   درخواست روس ها چه بود؟ 
در بخش ديگري از اين همايش، روس ها به بيان خواسته ها 
و پيشنهادهاي خود براي توس��عه روابط تجاري با ايران 

پرداختند. سرگئي كاترين رييس اتاق بازرگاني و صنعت 
فدراسيون روسيه حضور اين تعداد تاجر روسي در ايران 
را يك ركورد برشمرد و گفت: فعاالن اقتصادي دو طرف 
منتظر اجرايي ش��دن توافقنامه تجارت آزاد هس��تند و 
چشم انداز ۴0 ميليارد دالري را براي خود در ارتباط با ايران 
در حوزه هاي تك، كشاورزي، گردشگري و غيره طراحي 
كرديم. به اعتقاد كاترين، بازار روس��يه براي كشورهاي 
دوست از جمله ايران باز است و با خروج برخي كشورهاي 
غربي از روسيه، شركت هاي ايراني جايگزين خوبي در بازار 
روسيه هستند و حمايت هاي بازم از اين شركت ها از سوي 
دولت روسيه اعمال خواهد شد. او توسعه كريدور شمال-

جنوب را بسيار ضروري خواند و آماده شدن زيرساخت ها 
در اين بخش را خواستار شد. ژيگانشين، رييس نمايندگي 
روس��يه در ايران هم ابراز اميدواري كرد كه هر چه زودتر 
در زمين��ه فعاليت هاي بانكي و كش��اورزي و بهداش��ت 
كارگروه هايي ب��راي عملياتي كردن توافقات تش��كيل 
شود. واديم چوباروف، نايب  رييس اتاق بازرگاني و صنعت 
فدراسيون روس��يه، هم همكاري بين ايران و روسيه در 
زمينه داوري را در چارچوب استانداردهاي بين المللي مهم 
خواند و از امكان فعاليت در اين زمينه سخن گفت. الكسي 
ويالكين مديرعامل اكسپو سنتر روسيه هم با بيان اينكه 
توافقنامه هاي نمايشگاهي به توسعه همكاري مي انجامد؛ 
تاكيد ك��رد كه حوزه هاي ب��ورس و رمزارزها، حوزه هاي 
اس��تارتاپي و هاي تك بخش هاي جديد براي توس��عه 
فعاليت هاي نمايشگاهي هستند. او گفت: در فوريه سال 
آتي فعاليت ما با همكاران ايراني به 10 برابر افزايش خواهد 
يافت. طرف ايراني فضاي بس��يار بزرگي را براي برگزاري 
يك نمايش��گاه در حوزه نفت و گاز درخواست كرده اند. 
من اميدوارم در قالب توافقنامه هاي نمايشگاهي بين 
ايران و روسيه اين همكاريها ميان دو طرف افزايش يابد.

   پيشنهادهاي ايران
براي توسعه روابط تجاري 

ابراهيم رضايي رييس گروه دوس��تي پارلماني ايران و 
روسيه نيز عنوان كرد كه ايران براي ايجاد مناطق آزاد 
تجاري مشترك با روسيه مصمم است. هادي تيزهوش 
تابان، رييس اتاق مشترك ايران و روسيه هم از افتتاح 
سراي تجاري ايران در آستاراخان روسيه و فعاليت هاي 
آن سخن گفت و بر تقويت روابط استاني بين دو كشور 
تاكيد كرد. او شناسايي ظرفيت ها، موانع و تالش براي 
برطرف كردن مشكالت را از راهكارهاي تقويت مبادالت 
تجاري دانست. رييس اتاق رشت در ادامه ضمن اشاره به 
معافيت هاي تعرفه اي حاكم بر اوراسيا كه به سختي از 
سوي فعاالن اقتصادي ايراني قابل استفاده است به بيان 
چند پيش��نهاد پرداخت: اصالح و هم سازي رويه هاي 
تجاري بين ايران و روس��يه، توس��عه زيرساخت هاي 
حمل ونقلي به ش��كل س��رمايه گذاري مشترك، ارايه 
تسهيالت براي صدور رواديد، آسان سازي قوانين براي 
تاسيس صندوق هايي براي تبادل راحت تر روبل و ريال، 
بررسي راهكارهاي كشت فراسرزميني، طراحي نقشه 
راه بين اتاق هاي دو كشور و برگزاري نشست هاي ساالنه 
مشترك بين اتاق هاي شمالي ايران و جنوبي روسيه. 
مهدي صفري معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت امور 
خارجه هم يكي از اقدامات خوب براي افزايش مبادالت 
تجاري ايران و روسيه را پيشنهاد »پلمب الكترونيكي« 
عنوان كرد و گفت: ما اين پيش��نهاد را مطرح كرديم 
كه كاميون اينجا پلمب ش��ود، در روسيه قابل قبول 
باشد و در مسير كاري با آن نداشته باشند. در ابتداي 
امر، گمرك روس��يه هم اين موض��وع را قبول كرده و 
اميدواريم با حل اين مس��اله يك مسير تجاري آرام و 

يك زمينه مساعد براي جهش تجارت داشته باشيم.
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خبرروز

۴۸۵۰ بيمار نادر تاييد شده در كشور 
مديرعامل بنياد بيماري هاي نادر با تاكيد بر اينكه الزم است بودجه صندوق بيماران نادر، خاص و صعب العالج در سال آتي افزايش يابد، 
گفت: بودجه فعلي ۵۰۰۰ ميليارد توماني براي سال ۱۴۰۲ بايد ترميم شود؛ چراكه اين ميزان فعلي با افزايش شمار بيماري هاي تحت 
پوشش پاسخگو نخواهد بود. دكتر حميدرضا ادراكي گفت: در حال حاضر در مرحله اول اين طرح، ۲۶ بيماري تحت پوشش قرار گرفتند 
كه همه اين تعداد هم بيماري نادر نيست و از ساير گروه ها نظير پيوندها و... هم در صندوق حمايتي وجود دارد. اين درحالي است كه بر 
اساس آخرين آمار، كميسيون پزشكي بنياد بيماري هاي نادر تاكنون در ايران ۳۹۰ نوع بيماري نادر شناسايي كرده  و الزم است حاال كه 
بودجه مشخصي هم به اين بيماران اختصاص يافته، شمار بيماري هاي تحت حمايت صندوق بيماران نادر، خاص و صعب العالج افزايش يابد.

رويداد

بر اس��اس آمار كش��وري دو در ۱۰۰۰ از تولدهاي زنده 
ناشنواي مطلق و شديد هس��تند. ميزان مواليد ما طي 
س��ال هاي گذش��ته بين يك ميليون تا يك ميليون و 
۳۰۰ هزار تولد بوده اس��ت و بر اين اساس حدود ۲۰۰۰ 
تا ۲۷۰۰ كودك ناشنوا به دنيا مي آيد. اين آمار برحسب 
شرايط ممكن است باال و پايين داشته باشد. در عين حال 
تصور ما اين اس��ت كه بين ۴۰ تا ۶۰ درصد اين كودكان 
شرايط كاشت را دارند. مدير طرح و برنامه هيات امناي 
صرفه جويي ارزي در معالجه بيم��اران ضمن بيان اين 
مطلب گفت: از آنجايي كه بيماران جديد نيازمند كاشت 
حلزون متولد، شناسايي و معرفي مي شوند، تعهد داريم كه 
ديگر نوبت انتظار انجام كاشت حلزون طوالني نشود و به 
سرعت عمل براي بيماران انجام شود. دكتر هومن نريماني 
درباره روند كاشت حلزون شنوايي در كشور، گفت: كاشت 
حلزون از سال ۱۳۷۲ در كشور آغاز شد و از همان زمان 
هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران كه در 
آن زمان تحت عنوان هيات امن��اي تبصره اليحه ارزي 
به صورت دفتري در وزارت بهداش��ت فعاليت مي كرد، 
حمايت از اعمال كاشت حلزون شنوايي در بيماران ناشنوا 
را در دستور كار خود قرار داد. بايد توجه كرد كه از سال 
۱۳۷۲ تاكنون كه حدود ۲۹ سال از آغاز عمل كاشت 
حلزون در كشور، گذشته است، بيش از ۱۶۰۰۰ هزار 
مورد كاشت حلزون در سراسر كشور انجام شده است.

    توسعه مراكز كاشت حلزون شنوايي 
در كشور

او افزود: بايد توجه كرد كه ما در س��ال ۱۳۸۵ در كل 
كشور پنج مركز كاشت حلزون داشتيم كه در يك بازه 
زماني ۱۶ ساله، تعداد مراكز به ۱۵ مركز رسيد. مساله 
مهم در گسترش مراكز اين است كه بيمار براي كاشت 
حلزون به مركز كاشت حلزون دسترسي داشته باشد. 
در عين حال بيماران در يكسال اول بعد از عمل كاشت 
حلزون بايد در جلسات گفتاردرماني و بازتواني شنوايي 

ش��ركت كنند و اگر مراكز مربوط به گفتاردرماني و 
بازتواني شنوايي در نزديكي محل اقامت شان نباشد، 
هزينه اياب و ذهاب و اقامت در ش��هرهاي ديگر به 

بيماران و خانواده هايشان تحميل مي شود. 

    »تحول ملي« در كاشت حلزون شنوايي
صف انتظار كاشت حلزون صفر شد

نريماني گفت: بر اين اساس همكاران ما در واحد كاشت 
حلزون كاري جهادي انجام دادند و در يك بازه زماني 
۱۰ تا ۱۲ روزه، كل صف انتظاري را كه براي كاش��ت 
حلزون در ۱۵ مركز كشور داشتيم، دسته بندي كرديم، 
پروتزها را آماده كرده و ط��ي ۱۲ روز نزديك به ۷۰۰ 
پروتز حلزون را به مراكز ارسال كرديم و صف كاشت 
حلزون را به صفر رسانديم. در آن مقطع ۷۰۰ نفر در 
ليست انتظار ثبت شده در هيات امناء بودند كه پروتز 
همه آنها براي مراكز ارسال شد. اين در حالي است كه 
در سال ۱۴۰۰، طي يكسال ۱۴۳۰ مورد عمل كاشت 
حلزون داشتيم، اما طي ش��ش ماه اول سال ۱۴۰۱ 
بالغ بر ۱۲۰۹ پروت��ز به مراكز تحويل داديم و فكر 
مي كنم تا پايان سال اين آمار به ۱۸۰۰ پروتز برسد.

    نحوه شناسايي كودكان ناشنوا 
براي كاشت حلزون

نريماني با بيان اينكه بيماران جديد نيازمند كاشت حلزون 
متولد و شناسايي و معرفي مي شوند، گفت: ما اين تعهد را 
داريم كه ديگر نوبت انتظار انجام كاشت حلزون طوالني 
نشود و به سرعت عمل براي بيماران انجام شود. البته در 
اينجا توضيحي هم وجود دارد؛ گاهي برخي خانواده ها اعالم 
مي كنند كه مثال شش ماه است كه در نوبت كاشت حلزون 
هستيم، اما بايد توجه كرد كه كودكي كه ناشنوايي در او 
تشخيص داده مي شود، به مراكز كاشت معرفي مي شود. او 
درباره نحوه شناسايي كودكان ناشنواي كانديداي كاشت 
حلزون در كش��ور، گفت: خوشبختانه از چند سال قبل، 

طرح غربالگري شنوايي در بدو تولد در كشور آغاز شده و در 
مراكزي كه مركز زايمان در آنها وجود دارد، اعم از شهري 
و روس��تايي اين غربالگري انجام مي شود. خوشبختانه 
در بسياري از اس��تان هاي كشور، پوشش اين غربالگري 
باالي ۹۰ درصد است. البته چند استان هم ضعف هايي 
در پوشش غربالگري ش��نوايي دارند كه بايد رفع شود. از 
زماني كه اين كودكان در بدو تولد از طريق غربالگري 
تشخيص داده مي شوند، به سمت مراكز شنوايي سنجي 
و در مراحل بعدي مراكز كاشت حلزون هدايت مي شوند.

    شناسايي و درمان كودكان ناشنوا 
نظام مند مي شود

نريمان��ي افزود: اقدام خوب ديگ��ري كه در طرح ملي 
تح��ول كاش��ت حل��زون رخ داد، اين ب��ود كه چرخه 
شناسايي تعريف شده نبود. زيرا كار غربالگري از سوي 
مراكز وابسته به بهزيستي انجام مي شد و وقتي كه موارد 
ناشنوايي شناسايي مي شدند، مراكز به خانواده پيشنهاد 
مي دادند كه ناشنوايي كودك شان را پيگيري كنند. حال 
اين دغدغه وجود داش��ت كه اگر خانواده اي موضوع را 
پيگيري نكند، عمال كودك از اين خدمت محروم خواهد 
ماند. ممكن اس��ت چندين سال بعد خانواده به سمت 
كاشت حلزون بروند، اما سن طاليي كاشت حلزون را از 
دست داده باشند. بر اين اساس اكنون در معاونت درمان 
چرخه فرآيند كاري براي كاشت حلزون تعريف شده كه 
همه طرف هاي ذي ربط از جمله سازمان بهزيستي در آن 
حضور دارند تا چرخه فرآيندي كامل شود و ديگر ريزش 
بيمار نداشته باشيم. به اين معنا كه از زماني كه كودكي 
در بدو تولد در مركز زايمان به عنوان ناشنوا شناسايي 
مي شود، مسير مشخص باش��د كه در مرحله اول چه 
اقدامي برايش انجام ش��ود، ضمانت هاي اجرايي الزم 
هم پيش بيني شود كه اگر به هر دليلي خانواده پيگيري 
نكرد، مراكز مربوطه خانواده را پيگيري كنند تا كودك 

ناشنوا از خدمت كاشت حلزون شنوايي محروم نماند.

تولدساالنه۲۰۰۰كودكناشنوادركشور
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 جوانان امروز تقدير 
را قبول ندارند

همچنين والدين نيز در رسيدن جوانان به مرحله 
خودمختاري يا خردگراي��ي تاثيرگذار بوده اند زيرا 
آنها هم��واره فرزندان به ويژه دخت��ران را به تفكر، 
پيشرفت، استقالل، گرفتن حق و خود بودن تشويق 
كرده اند. نبايد نقش رسانه هاي جمعي و هم ساالن را 
در رفتارهاي متفاوت نسل جديد دست كم بگيريم. 
سريال ها، رسانه هاي جمعي و فضاي مجازي همواره 
جوانان را به س��اختن زندگي خود تشويق كرده اند 
و اكنون جوانان عنوان مي كنند كه ما هس��تيم كه 
زندگي را مي سازيم. ديگر دوره جواناني كه معتقد 
بودند تقدير آنها از قبل نوشته شده است به سر آمده 
و اكنون جوانان تقدير را نمي پذيرند و مي خواهند 
زندگي خودش��ان را بسازند و در نتيجه خواسته ها 
و اعمال آنها با سنت خواهان متفاوت است. جوانان 
امروز خواس��ته هايي دارند كه سنت خواهان با آنها 
مخالفت مي كنند؛ بنابراين از هم دور مي ش��وند و 
۲ قطب غيرهم نام ايجاد مي شود. همچنين جوانان 
بارها وعده هايي را تجربه كرده اند كه عملي نش��ده 
است و براين اس��اس اعتماد عمومي يعني اعتماد 
جامعه و حاكميت در طول س��ال ها كمرنگ شده 
و بايد به مرور زمان اين اعتماد دوباره ايجاد ش��ود. 
در واقع يكي از مهم ترين دالي��ل بروز اتفاقات اين 
روزها همين كم رنگ شدن اعتماد عمومي جوانان 
به مسووالني است كه هميشه در حال وعده دادن 
بوده ان��د و از عمل كردن فاصله گرفته اند. ش��نيده 
شدن و عمل كردن به خواسته هاي جوانان را راهكار 
مناسب براي تعامل مس��المت آميز با نسل جديد 
دانس��ت و گفت: جوانان بايد درك شوند و اگر قرار 
است كه ارشادي براي آنها صورت گيرد، توسط افراد 
تحصيلكرده و جامعه شناسان باشد. اگر نسل جديد 
يا همان جوانان دهه ۸۰ درك نشوند، در سال هاي 
آين��ده جوانان دهه ۹۰ هم همراه آنها مي ش��وند و 
ش��رايط سخت مي ش��ود. راهكار تعامل مناسب با 
جوانان نيازمند يك نوع بازنگري در همه امور است. 
برخي رفتارها از سوي بچه هاي دبيرستاني مهم تر از 
دانشجويان است زيرا اين جوانان احساسي تر هستند 
و زودتر تحت تاثير ق��رار مي گيرند. مقابله كردن با 
احساس��ات آنها مشكل را حل نمي كند بلكه درك 
و گفتمان است كه مي تواند اعتماد از دست رفته را 

دوباره به آنها بازگرداند.

 اهميت زيرساخت ها 
در توسعه

براي برون رفت از اين ش��رايط ما بايد در فضايي 
واقعي احساس نياز كنيم كه تغييرات و اصالحات 
اقتصادي را در دستور كار قرار دهيم و به توسعه 
زيرس��اخت ها به عنوان يك اولويت نگاه كنيم، 
زيرا در غير اين صورت همچنان ما درگير بودجه 
س��االنه و نيازهاي جاري خواهيم بود و توسعه 

بلندمدت فراموش مي شود.

بحرانداروييدركشوربرايوزيردردسرسازشد

وزير بهداشت و درمان در يك قدمي استيضاح
گليماندگار|

 وضعيت دارويي كش��ور ماه هاست كه 
سراشيبي س��قوط را طي مي كند و هر 
بار اين مسووالن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
هستند كه به جاي انديشيدن چاره اي براي جلوگيري 
از بحران دارويي در كشور تنها به تكذيب اخبار كمبود 
دارو پرداخته اند. كاري كه قطعا باعث نشد و نمي شود 
تا اين ميزان كس��ري دارو در كش��ور به چشم نيايد. 
حاال ديگر از هر داروخانه اي سراغ داروهاي معمولي 
مثل قرص هاي مسكن يا آنتي بيوتيك را بگيري تنها 
يك جواب دارند: نداريم! از سوي ديگر افزايش قيمت 
داروها نيز باعث بروز مشكالت تازه اي براي مردم شده 
است، داروهايي كه قبال شايد هر ۶ ماه يك بار يا سالي 
يك بار با افزايش قيمت مواجه مي شدند، حاال تغيير 
قيمت هايشان به سه روز يك بار رسيده و همين مساله 
هم براي داروخانه ها مشكل س��از شده است. اينكه 
توليد كنندگان داخلي دارو ظرفيت توليد را كاهش 
داده اند و از س��وي ديگر واردات دارو نيز با مشكالت 
زيادي مواجه اس��ت مساله اي اس��ت كه هر كدام به 
تنهايي مي تواند به بحران دارويي كشور دامن بزند. 
سال ها بحث بر سر اين بود كه تحريم ها باعث كمبود 
دارو در كشور شده اند، در حالي كه به گفته بسياري 
از متخصصان اين حوزه كمبود و نبود دارو ربطي به 
تحريم ها ندارد بلكه به كمبود بودجه و گراني ارز و 
عوامل ديگري مربوط اس��ت كه مسووالن به جاي 
پيدا كردن راهكاري براي رفع اين مش��كالت بهتر 
ديده اند كه همه اين كمبودها را به گردن تحريم ها 
بيندازند. اين در حالي است كه بسياري از مسووالن 
هم بوده اند ك��ه تحريم ها را بي اث��ر و كاغذ پاره اي 
خوانده اند كه نمي تواند مانع پيشرفت كشور شود، 
اما حاال باعث شده تا بيماران براي تامين داروهاي 
خود با مشكالت عديده اي مواجه شوند. روندي كه 
بار ديگر دست دالالن دارو و بازار سياه را باز كرده تا 

بتوانند از اين آب گل آلود ماهي بگيرند. 

    از كمبود انسولين تا نبود آنتي بيوتيك
 در داروخانه ها

دكتر پويه، داروس��از درباره كمبود دارو و افزايش 

قيمت آن به »تعادل« مي گويد: متاسفانه افزايش 
قيمت داروها ديگر به هفته اي يك بار رسيده و ما 
براي اينكه قيمت ه��ا را فراموش نكنيم مجبوريم 
آنها را روي يك كاغذ نوش��ته و به ديوار داروخانه 
بچس��بانيم، ام��روز دارو براي ما مي رس��د با يك 
قيمت بعد از س��ه روز از پش��تيباني زنگ مي زنند 
و مي گويند قيمت ها تغيير كرده اس��ت. بسياري 
از توليد كنن��دگان داخلي حجم تولي��د را پايين 
آورده يا دارو را به بازار عرضه نمي كنند تا قيمت را 
افزايش دهند و همين باعث شده تا مشكل كمبود 
دارو در كشور هر روز بيش��تر از روز قبل بشود. در 
حال حاض��ر بنا به اظهارنظرهاي رس��مي بيش از 
۴۰۰ قلم دارو در كش��ور با كمبود مواجه اس��ت و 
اين در حالي اس��ت كه اگر بخواهيم واقع بينانه به 
موضوع نگاه كنيم اين ميزان خيلي بيشتر است و 
به ۷۰۰ قلم دارو هم مي رسد. او مي افزايد: در حال 
حاضر انسولين به سختي پيدا مي شود، بسياري از 
بيماران مجبورند از بازار سياه انسولين تهيه كنند و 
اين يعني پرداخت مبالغ هنگفت براي تامين دارو، 
در چنين شرايطي نبود دارو و گراني آن درد و رنج 
بيماران را افزايش مي دهد، چرا كه ما با مشكالت 
اقتصادي هم مواجه هس��تيم و بسياري از بيماران 

توان تامين دارو در بازار آزاد را ندارند. 

    وزير بهداشت و درمان 
در يك قدمي استيضاح

ح��اال وضعي��ت دارو به ق��دري بحراني ش��ده كه 
مجلس��يان هم به اين مس��اله ورود كرده و به وزير 
بهداش��ت و درمان در اي��ن رابطه تذك��ر داده اند، 
تذكري كه از آن مي توان به عنوان گام هاي نخست 
استيضاح وزير ياد كرد. اينكه در بيمارستان ها سرم 
سهميه بندي شده است، شربت هاي آنتي بيوتيك به 
صورت سهميه بندي در اختيار بيماران قرار مي گيرد، 
برخي از قرص ه��ا و داروها پيدا نمي ش��ود و حتي 
بيمارستان ها هم در اين رابطه مشكل دارند، مساله اي 
نيست كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت. عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين رابطه 
به »تعادل« مي گويد: در جلسه علني روز يكشنبه 

تذكري در اي��ن زمينه به وزير بهداش��ت و درمان 
داده ش��ده اس��ت، در واقع وضعيت دارويي كشور 
بسيار نابس��امان شده و اين از عدم توانايي مديريت 
 و س��اماندهي وزير ناشي مي ش��ود، سالمت مردم 
شوخي بردار نيس��ت و نمي توانيم به سادگي از آن 
بگذريم. امان اهلل حسين پور مي افزايد: پيشنهاد ما به 
وزير بهداشت و درمان اين است كه قبل از استيضاح 
شدن، خودش اس��تعفا بدهد چرا كه اين وضعيت 
نمي تواند به همين شكل ادامه داشته باشد و هر بار با 
وعده هايي كه اجرايي نمي شود شانه از بار مسووليت 
خود خالي كنند. او در مورد گراني دارو به »تعادل« 
مي گويد: گران��ي دارو آن هم در م��ورد داروهاي 
داخلي مساله بسيار مهمي است، برخي داروهاي 
تولي��د داخل ت��ا ۶ ه��زار درصد افزاي��ش قيمت 
داشته اند، چرا بايد چنين اتفاقي رخ بدهد، وزارت 
بهداشت و درمان كجاست، چرا به وظايفش عمل 
نمي كند. اين همه بي برنامگي در زمينه داوريي را 
نبايد ناديده گرفت. چرا وقتي ما مي دانيم آنفلوآنزا 
در ماه هاي پاييز ش��روع مي شود هيچ پيش بيني 
براي تامين داروي م��ورد نياز اين بيماري نداريم. 
چرا بيماران خاص كه تعداد مش��خص دارند بايد 
براي پيدا كردن دارو با مش��كل مواجه شوند. اينها 
همه نشان دهنده عدم مديريت وزير بهداشت است.

    تصميم گيري هاي وزير در حوزه دارو 
مناسب نيست

حس��ن كربكندي، عضو داروساز هيات مديره نظام 
پزش��كي اصفهان و فعال حوزه دارو با اشاره به طرح 
استيضاح وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
در مجلس ش��وراي اس��المي مي گويد: پرس��ش 
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي از وزير 
بجا و درست اس��ت؛ چرا كه او همانطور كه فعاالن 
صنعت دارو اظهار مي كنند با تصميماتي كه گرفت 
و صحبت هايي كه كرد مش��خص شد كه در حوزه 
دارو تصميم گيري ه��اي مناس��بي نمي كن��د. او با 
اشاره به تغيير دارايي رييس س��ازمان غذا و دارو و 
تغيير دوباره بيگلر سرپرست اين سازمان در كمتر 
از يك ماه اضاف��ه مي كند: اگر االن معاون هاي وزير 

عوض مي ش��وند نمي توان انتظار خاصي از صنعت 
دارو داش��ت؛ چرا كه به نظر مي رس��د شخص وزير 
باشد كه توانايي كامل را براي مديريت صنعت دارو 
و تجهيزات پزش��كي ندارد. همچنين در مورد دارو 
هر چند عده اي را قرباني كردند اما مشكل اصلي از 
مس��ووالن دولتي بوده كه مي خواس��تند دارو را به 
قيمت ش��هريور ۱۴۰۰ به صورت دستوري حفظ 
كنن��د در حالي كه نه ارز م��واد اوليه دارويي تامين 
ش��ده بود و نه تامين مواد ديگر از جمله بسته بندي 
و مواد جانبي همچون گذش��ته بود. عضو داروساز 
هيات مديره نظام پزشكي اصفهان در پاسخ به اين 
سوال كه آيا طرح استيضاح وزير بهداشت در چنين 
ش��رايطي كه بازار دارو بهم ريخته ضرورت دارد يا 
بيشتر موجب مشكالت اين حوزه مي شود؟ مي گويد: 
به نظر مي رس��د با اين ش��رايط حت��ي نمايندگان 
مجلس هم از وزير رضايت ندارند و شايد اگر او تغيير 
كند بت��وان اقدامات اصولي ت��ري در صنعت دارو 
انجام داد و با هيات دولت توافق هاي بهتري حاصل 

شود تا اتفاقاتي همچون كمبود دارو تكرار نشود.

    سناريوي كمبود دارو
نبايد عادي قلمداد شود

از س��وي ديگر عضو كميس��يون اجتماعي مجلس در 
خصوص كمبود دارو اظهار كرد: مشكالت شركت هاي 
داخلي و نبود مديريت درست معاونت غذا و دارو در وزارت 
بهداشت سبب ايجاد خأل مشهود برخي از اقالم دارويي در 
كشور شد كه نارضايتي هايي را به دنبال داشت بنابراين 
ناچار به تأمين داروي مورد نياز اين فصل از كش��ورهايي 
شديم كه از نظر پزشكي سطح پايين تري از ما قرار داشتند. 
حسين رجايي با اش��اره به بررسي اين موضوع در صحن 
علني مجل��س افزود: كمب��ود دارو در قالب صحبت ها و 
نطق هاي نمايندگان و تذكر به دستگاه هاي مربوط از جمله 
وزارت بهداشت مطرح شد، همچنين س��وال از وزير در 
دستور كار قرار گرفته و در حال گذراندن مراحل نهايي آن 
است، اين احتمال وجود دارد كه وزير بهداشت استيضاح 
شود. رجايي با تاكيد بر اينكه نبايد به سادگي از اين موضوع 
گذشت، گفت: اين اتفاقات نبايد يك مساله عادي قلمداد 
شود بلكه به طور قطع يك سناريو از پيش طراحي شده 
بوده است بنابراين اين كوتاهي ها موضوعي نيست كه به 

سادگي از آن بگذريم. عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
اف��زود: افرادي كه مقصر كمبود دارو هس��تند بايد كنار 
گذاشته و با فرد ديگري جايگزين شوند، زيرا اينكه مسوول 
تأمين نيازهاي دارويي كش��ور از اين جريانات بي اطالع 
بوده يا عمدي در كار بوده است داليل قابل قبولي نيستند.

    سرگرداني مردم به دنبال دارو
ماه هاست كه اين اتفاق در حال وقوع است، ماه هاست 
كه بسياري از مردم براي تامين داروهاي مورد نياز خود 
با مشكالت زيادي مواجه اند، بارها و بارها در اين باره 
مطالب و گزارش هاي بس��ياري نوشته شده و هر بار 
مسووالن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نه تنها 
پاسخگو نبوده اند كه بعد از انتشار گزارش ها اقدام به 
ارس��ال تكذيبه كرده اند، تكذيبيه اي كه در آن هيچ 
سند و مدركي دال بر عدم كمبود دارو در داروخانه ها 
نبوده و تنها به گفتن اين مطلب كه اين خبرها دروغ 
است بس��نده كرده اند، اما حاال كار به جايي رسيده 
كه ديگر صداي مجلس هم درآمده و حاال بايد ديد 
وزير بهداشت در مقابل استيضاح چه دفاعي دارد؟ 

گزارش

مجلسافزايشفوقالعادهحقوقمعلمانرانپذيرفت
سرپرس��ت معاونت برنامه ريزي و توس��عه منابع 
آموزش و پرورش گفت: دولت افزايش ۳۵ درصدي 
فوق العاده ويژه همه كاركنان دستگاه هاي اجرايي 
و معلم��ان را تصويب كرد ام��ا مجلس نپذيرفت. 
صادق ستاري فرد در پاسخ به اين سوال كه موضوع 
ح��ذف فوق العاده ش��غل معلمان ك��ه در برخي 
رسانه ها مطرح شده است، چيست اظهار كرد: در 
سال هاي گذشته به نحوي عمل شد كه فوق العاده 
ويژه براي كاركنان برخي دس��تگاه ها حدود ۲۰ 
درصدي اعمال شد و براي برخي ديگر ۳۵ و بعضًا 
سقف ۵۰ درصدي اجرا ش��د. لذا دولت سيزدهم 
با رويكرد عدالت محوري و جهت اس��تقرار نظام 
عادالنه پرداخت كاركنان در اليحه ترميم حقوق 
پيش��نهاد كرده بود كه فوق العاده ويژه به ميزان 
۳۵ درصد براي هم��ه كاركنان دولت كه آموزش 
و پرورش نيز بخش��ي از آن اس��ت، ايجاد شود. او 
افزود: متأس��فانه در مجلس، حكم پيش��نهادي 
دولت حذف ش��د و افزايش حقوق اعضاي هيات 
علمي دانشگاه ها تحت عنوان حق جهش علمي 
جايگزين شد. سخنگوي وزارت آموزش و پرورش 
درباره اينكه حاال چه باي��د كرد و راهكار حل اين 
مساله چيست بيان كرد: براي حل اين موضوع ۲ 
راهكار وجود دارد؛ باتوجه به اجازه قانوني در اين 

باره يا دولت مجدداً موضوع افزايش ۳۵ درصدي 
فوق العاده ويژه كاركنان همه دستگاه هاي اجرايي 
و معلمان را تصويب كند يا اينكه مجلس حذف اين 
موضوع مهم را جبران كند و در قانون بودجه سال 
۱۴۰۲ آن را تصوي��ب كند. در اين راس��تا مصوبه 
مجلس كه جايگزين پيشنهاد دولت شد؛ عبارت 
است؛ عالوه بر افزايش مندرج در اين بند، حداكثر 
۱۵ درصد به عن��وان »فوق العاده جهش علمي بر 
مبناي عملكرد« به حقوق و مزاياي مستمر اعضاي 
هيات علمي غير باليني دانش��گاه ها و موسسات 
آموزش��ي و پژوهش��ي وابس��ته به وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري و س��اير دستگاه هاي اجرايي، 

اضافه مي شود.

داوطلبانكنكوريكبارديگرفرصتترميممعدلپيداكردند
وزارت آموزش و پرورش در بيانيه اي اعالم كرد: 
داوطلبان كنك��ور يك بار ديگ��ر فرصت ترميم 
معدل پيدا كردن��د. وزارت آموزش و پرورش در 
بياني��ه اي اعالم ك��رد: دانش آم��وزان مي توانند 
براي ايج��اد س��ابقه تحصيلي و ترمي��م نمرات 
دروس نهاي��ي خ��ود فقط يك بار و ب��ا پرداخت 
هزينه در آزمون ترميم دروس مورد نظر شركت 
كنند. وزارت آم��وزش و پرورش همچنين اعالم 
كرد دانش آموزاني هم كه پيش تر نمرات دروس 
نهايي خود را ترميم كرده اند؛ يك بار ديگر اجازه 
دارند از اين فرصت اس��تفاده كنند. در حقيقت 
درخواست آزمون ترميم معدل از سوي داوطلبان 
كنكور نظام قديم پيش از اين مطرح ش��ده بود. 
داوطلباني كه در س��ال هاي قب��ل در امتحانات 
نهايي ش��ركت ك��رده بودند و ب��ه دليل اهميت 
نداش��تن اين امتحانات در نتيج��ه كنكور در آن 
زمان، چندان اين امتحان��ات را جدي نگرفتند. 
بنا بر مصوبه ش��وراي عالي آموزش و پرورش از 
كنكور سال ۱۴۰۲، س��وابق تحصيلي به صورت 
۴۰ درصد در نتيجه كنك��ور داوطلب تاثيرگذار 
است. به همين دليل داوطلبان از وزارت آموزش 
و پرورش خواس��ته بودند تا مج��دداً آزمون هاي 
ترميم معدل را برگزار كنند. به دنبال درخواست 
بسياري از داوطلبان كنكور كه عمدتًا از داوطلبان 

نظام قديم آموزشي بودند؛ روز گذشته در جلسه 
ش��وراي عالي آموزش و پرورش مصوب ش��د تا 
دانش آموزان براي ايجاد سابقه تحصيلي مناسب 
و ترميم نمرات دروس نهايي خود فقط يك بار و 
با پرداخ��ت هزينه در آزمون ترميم دروس مورد 
نظر شركت كنند. پيش از اين يوسف نوري وزير 
آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار مهر در 
خصوص برگزاري آزمون ترميم معدل گفت: اگر 
از ما س��وابق تحصيلي دانش آموزان را بخواهند؛ 
اين سوابق در اختيار سازمان سنجش قرار خواهد 
گرفت. اما دانش آموزاني كه نظام قديم آموزشي 
هس��تند؛ بايد بتوانن��د يك آزمون��ي بدهند كه 
اس��تاندارد باشد و بعد س��وابق آنها را به سازمان 

سنجش ارسال كنيم.
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