
يادداشت- 1 انتقاد مجلس از اليحه متناسب سازي حقوق

افزايش حقوق کارکنان دولت؛ عادالنه اما خالف اصول 
بودجه ريزی و سند تحول دولت

بار 55هزار ميليارد توماني

يك اليحه

يادداشت-2

يادداشت-3

سرمايه گذاران  و اصالحات اقتصادي

شاخص به كار مي رسد؟

با وج��ود تم��ام ش��عارها و 
صحبت هايي ك��ه در طول 
سال هاي گذشته در اقتصاد 
ايران مطرح بوده، متاسفانه 
هيچ يك از دولت ها به سمت 
اصالحات اساسي اقتصادي 
حرك��ت نكرده ان��د و اي��ن 
موضوع براي ما در حوزه هاي 

مختلف مشكل ساز شده است.
ما در س��ال هاي گذش��ته ديده ايم ك��ه تحريم هاي 
اقتصادي چه مش��كالتي را براي ما به وجود آورده اما 
سوال اين است كه آيا اين موضوعات امكان پيشگيري 
نيز داشت؟ اگر ما دو موضوع را در نظر مي گرفتيم امكان 
جلوگيري از اين مشكالت وجود داشت. از سويي دولت 
در اقتصاد ايران تمام جوان��ب را در اختيار دارد و اين 
تصدي گري سراسري براي تحريم ها اين شرايط را به 

وجود آورده كه بيشترين آسيب را به ما بزنند.
از سوي ديگر اين نگاه باعث شده كه بخش خصوصي ما 
كمتر فضا براي فعاليت پيدا كند، در حالي كه امكان آن 
وجود داشت كه از اين موضوع گذر كنيم. در سال هاي 
گذشته ديديم كه هر بار كه بخش خصوصي فضا پيدا 
كرده توانسته براي اقتصاد ايران نقشي مهم ايفا كند 

اما آيا ما توانسته ايم براي سرمايه گذاران بستر الزم را 
فراهم كنيم؟ يك سرمايه گذار براي آنكه پول خود را 
وارد بخشي تازه كند، بايد بداند كه در آينده چه چيزي 
پيش رويش خواهد بود. اين درست است كه تحريم 
براي ما مشكالت فراواني ايجاد كرده و هزينه توليد و 
تجارت را افزايش داده و خود به عاملي براي س��خت 
شدن اوضاع منجر شده است اما بايد اين سوال را نيز 
بپرس��يم كه آيا اگر تحريم ها كنار بروند نيز اقتصاد ما 
آمادگي اس��تفاده از ظرفيت ها را دارد؟ آيا اگر فضاي 
رقابت به وجودآيد مي توان انتظار داشت كه ما از اين 
فرصت استفاده كنيم؟ در اين ترديدي وجود ندارد كه 
اقتصاد ايران پر از فرصت هاي بزرگ سرمايه گذاري و 
مزيت نسبي براي حضور در بازارهاي بين المللي است 
اما اينكه اين ظرفيت چگون��ه از بالقوه به بالفعل بدل 

شود، قطعا سوالي مهم و اساسي خواهد بود.
اصالحات داخلي اقتصادي ب��راي ما اهميت فراواني 
خواهد داش��ت. چه تحريم ها بمانند و چه بروند براي 
استفاده از ظرفيت ها ما بايد به سمت استفاده از ظرفيت 
بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاران حركت كنيم و 
در غير اين صورت مشكالت به جاي خود باقي خواهد 
ماند و حتي استفاده از ظرفيت برجام يا ديگر توافقات 

اقتصادي نيز دشوار خواهد بود.

ش��اخص كل بازده نقدي را با 
فرمولي محاس��به مي كند كه 
از سال هاي گذشته اين كار را 
مي كرده اس��ت. اما بازار بزرگ 
ش��ده و الزم اس��ت تا س��طح 
دغدغه ب��ازار را بشناس��يم و 
سطح دغدغه مردم اين است 
ك��ه ش��اخص كل برآيندي را 
نشان مي هد كه نمادهاي بزرگ تر بازار بورس وزن بيشتري 
در تاثيرگذاري آن دارند. به نظر مي رس��د بازار در شرايط 
فعلي به شاخص جديد نياز دارد. از لحاظ رواني و تحليلي 
براي اينكه ديد كلي نسبت به باال و پايين شدن بورس داشته 
باشيم. شاخص نيازمند تغييراتي است؛ البته بايد شاخص 
جديدي تعريف ش��ود نه اينكه بخواهيم شاخص كل را 
حذف كنيم و همچنين آن شاخص بتواند نگاه بهتري را 
نسبت به بازار به ما بدهد، درباره افت  و رشدهايي كه انجام 
مي دهد ماهيت بهتري براي ما داشته باشد و دغدغه فكري 
فعاالن را برطرف كند. شاخص جديد بايد برآيند كل بازار، 
بورس، فرابورس، حق تقدم و بازار پايه به يك نسبت باشد. 
مبناي آن هم بايد بازده نقدي باشد و به همه سهم ها هم به 
يك وزن قابليت بدهد كه يك برآيند كلي را نسبت به كليت 
بازار داشته باشيم. اين از ساده ترين فرمول هايي است كه 
مي توان براي آن گذاش��ت و مي توانيم فرمول هاي ديگر 
هم براي آن در نظر بگيريم ولي به نظر مي رسد اين خيلي 

ساده تر و قابل فهم تر است به اين دليل كه يكي از مهم ترين 
مسائلي كه براي ش��اخص به وجود آمده و دغدغه اي كه 
براي فعاالن بازار به وجود آورده، اين اس��ت كه ش��اخص 
كل فعلي از چه فرمول و ساختاري تبعيت مي كند و فهم 
آن براي مخاطب عام مي تواند سخت باشد. اينكه در نظر 
داشته باشيم شاخصي منطقي و به حالت اصولي و ساده 
كل بازار را در بر بگيرد، مي تواند خوب باشد. شاخص هاي 
فعلي نش��ان دهنده وضعيت واقعي بازار نيس��تند ولي 
نكته اي كه وجود دارد اين است كه شاخص كل شاخص 
اشتباهي نيست. از اين نظر كه شاخص كل بازده نقدي را 
با فرمولي محاسبه مي كند كه از سال هاي گذشته اين كار 
را مي كرده اما بازار بزرگ شده و الزم است تا سطح دغدغه 
بازار را بشناسيم و سطح دغدغه مردم اين است شاخص كل 
برآيندي را نشان مي دهد كه نمادهاي بزرگ تر بازار بورس 
وزن بيشتري در تاثيرگذاري آن دارند. برخي حقوقي ها 
مي توانند از بعضي نمادهاي بزرگ حمايت  كنند و شاخص 
كل تغييرات اصلي بازار را به خود نبيند و در رس��انه ها و... 
شاهد باشيم كه شاخص كل مثال هزار واحد رشد كرده در 
حالي كه بازار ۶۵ درصد منفي بوده است. بنابراين فرمول 
شاخص كل مش��كل دار نيست ولي وضعيت فعلي تمام 
نمادها را نشان نمي دهد و به نظر مي رسد كه ساختار واقعي 
بازار و چشم انداز اقتصاد ايران را كمتر نشان مي دهد. شايد 
بتوان روي شاخصي كه در حال پيشنهاد دادن آن هستيم، 

نام شاخص مطلوبيت بازار را گذاشت.

عباس آرگون

آراد پوركار

در روزه��اي گذش��ته مجل��س و دولت بر س��ر اليحه 
متناسب س��ازي حقوق و مزايا ب��ه جمع بندي جديدي 
رسيدند و كليات اين طرح به تصويب نهايي رسيد اما به 
نظر مي رسد همچنان يكي از اصلي ترين چالش هاي باقي 
مانده در اين حوزه، مربوط به تامين منابع مالي الزم براي 

اجراي اين برنامه است.
دولت ايران در سال هاي گذش��ته همواره با يك چالش 
مهم مواجه بوده و آن تامين منابع مالي الزم براي بودجه و 
هزينه هاي جاري كشور است. پيش از اعمال تحريم هاي 
جديد ترامپ، ايران امكان فروش نفت خود را در سطوح 
مختلف پيدا مي كرد و با بازگشت ارز حاصل از فروش اين 
محصول، بخش مهمي از منابع بودجه ساالنه كشور تامين 
مي شد. با وجود آنكه چه در قوانين باالدستي و چه در نگاه 
كارشناس��ان، بارها بر لزوم كاهش وابستگي به پول نفت 
تاكيد شده بود و حتي با در نظر گرفتن سهمي متغير براي 
صندوق توس��عه ملي بنا بود به شكل ساالنه بخش قابل 
توجهي از منابع مورد نياز به حس��اب اين صندوق واريز 
شود اما در عمل دولت ها به طرق مختلف تالش كردند اين 
موضوع را دور بزنند و به اين ترتيب همچنان اقتصاد ايران 

تا سطح قابل توجهي به نفت وابسته ماند.
همين موضوع باعث شد در سال هاي گذشته، بودجه هاي 
س��االنه با كس��ري قابل توجهي رو به رو شوند و هرچند 
دولت روحاني به شكل رسمي استقراض از بانك مركزي 
را تاييد نكرد اما برآوردها نش��ان مي دهد كه اين موضوع 
الاقل به شكل غير مس��تقيم اتفاق افتاده و همين امر به 
رشد نقدينگي و پس از آن افزايش تورم منجر شده است. 
در ماه هاي گذشته نيز دولت رييسي تاكيد كرده كه اجازه 
اس��تقراض از بانك مركزي را نخواهد داد اما با اين وجود 
همچنان اين سوال مطرح است كه در شرايطي كه برجام 
به جايي نرسيده و تحريم ها هنوز پابرجا هستند، دولت براي 
تامين هزينه هاي خود چه خواهد كرد. در چنين شرايطي 
اجراي سياست هاي حمايتي تازه نيز با ابهام در مسير تامين 
منابع مالي مواجه هستند و اين موضوع حتي در مجلس نيز 
مطرح شده و مركز پژوهش ها اعالم كرده كه منابع جديدي 
كه براي اجراي طرح متناسب سازي حقوق نياز است بايد 

تعيين تكليف شود.
در سال هاي اخير اهميت قوانين بودجه سنواتي در تعيين 
مناسبات حقوق و مزاياي كاركنان دولت افزايش يافته و 
اين قوانين موقت يك س��اله به يكي از مهم ترين عوامل 
تاثيرگذار در كارآمدي نظام جب��ران خدمات كاركنان 
دولت مبدل شده اند. اين در حالي است كه سازوكارهاي 
يادشده براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت در 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و همچنين مصوبات 
ش��وراي عالي كار در خصوص تعيين حداقل دستمزد و 

ساير سطوح مزدي سال ۱۴۰۱، موجب بروز برخي مسائل 
و چالش ها در نظام جبران خدمات كاركنان دولت گرديد. 
در اين امتداد اليحه »متناسب س��ازي حقوق كاركنان 
دولت و بازنشس��تگان كشوري و لش��گري« با توجه به 
تكاليف دولت در اجراي قوانين، از جمله قانون حمايت از 
خانواده و جواني جمعيت و ضرورت حمايت از كاركنان 
دولت و بازنشستگان كشوري و لشگري و استمرار عدالت 
در نظام پرداخت ها و بهبود معيشت آنان با قيد دو فوريت 
جهت طي تشريفات قانوني در تاريخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ 
به مجلس شوراي اسالمي ارسال شده است. با اين حال 
خالف اصول بودجه ريزي، اين اليحه كه به افزايش مستمر 
هزينه هاي دولت منجر مي ش��ود، فاقد منابع درآمدي 
پايدار بوده و از اين منظر حتي با س��ند تحول دولت كه 
توسط رياست محترم جمهور ابالغ شده است نيز مغاير 
است. پس از اين مقدمه، مركز پژوهش ها به ارزيابي ابعاد 
مختلف اين طرح پرداخته و ابهام هايي را مطرح مي كند. 
بررس��ي هاي انجام شده نش��ان مي دهد براساس شيوه 
افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت در قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ كل كشور، كاهش ميزان ماليات دريافتي از 
كاركنان دولت )به استثناي اعضاي هيات علمي و قضات(، 
موجب ۳ درصد افزايش بيشتر حقوق و مزاياي گروه هاي 
حقوق بگير با سطح دريافتي باالتر شده است. اين شيوه 
افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت مغاير با بندهاي 
نهم و دهم اصل سوم قانون اساسي مبني بر ضرورت رفع 
تبعيض ناروا و ايجاد نظام اداري صحيح و همچنين مغاير 
بند ششم سياست هاي كلي نظام اداري مبني بر رعايت 

عدالت در نظام پرداخت ارزيابي مي شود. 
دغدغه اعمال س��ازوكاري براي افزايش حقوق و مزاياي 
كاركنان دول��ت به نحوه اي كه طبقات ضعيف تر حقوق 
بگير از درصد افزايش بيشتري بهره مند گردند، مساله 
جديدي نبوده و در بس��ياري از قوانين بودجه سال هاي 
اخي��ر، نظير قواني��ن بودجه س��ال هاي ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ 
مورد توجه بوده است. اين در حالي است كه عدم درنظر 
داشتن مالحظات كارشناسي در نگارش احكام قانوني 
مربوطه موجب ش��د، نه تنها دغدغه موردنظر مبني بر 
حمايت بيشتر از طبقات ضعيف تر حقوق بگير در برخي 
از سال هاي مورد اشاره محقق نگردد، بلكه تبعيضات ناروا 
و بي عدالتي هايي از ناحيه تصميمات اتخاذ شده، متوجه 
بسياري از كاركنان دولت گردد. اين در حالي است كه حكم 
مندرج در بند »۱« ماده واحده اليحه حاضر مبني بر »... 
با عنوان متناسب سازي حقوق، به صورت ثابت در احكام 
كارگزيني و قراردادهاي آنان درج شود.« نيز در معرض 
آسيب يادشده قرار داشته و مي تواند موجب شكل گيري 
تبعيض و بي عدالتي بين كاركنان موجود و افرادي كه در 

سال هاي آتي جذب نظام اداري كشور خواهند شد، شود.
نظام هاي جبران خدمات كاركنان بخش عمومي متشكل 
از اجزا و مولفه هاي گوناگوني است كه كاركنان مشمول اين 
قوانين و مقررات متناسب با شرايط و ويژگي هاي مربوط به 
شغل، شاغل، عملكرد و... خود از آنها به ميزان هاي متفاوتي 
بهره مند مي شوند. به عنوان مثال نظام حقوق و مزاياي 
فصل دهم قانون مديريت خدمات كش��وري متشكل از 
حقوق ثاب��ت، فوق العاده هاي مس��تمر و فوق العاده هاي 
غيرمس��تمر بوده كه اي��ن حق ها و فوق العاده ه��ا داراي 
ويژگي ه��ا و مختصات متفاوتي از حي��ث ميزان و دامنه 
شمول هستند. در اين امتداد هر چند در بخش انتهايي 
بند »۱ «ماده واحده اليحه حاضر، به شمول مبلغ افزايش 
حقوق درنظر گرفته شده براي كاركنان دولت، با عنوان 
متناسب سازي حقوق، در كسور بازنشستگي اشاره شده 
است، اما به ساير ويژگي هاي مبلغ ناشي از متناسب سازي 
حقوق اشاره اي نش��ده اس��ت. اين در حالي است كه در 
صورتي كه مبلغ مذكور در حقوق ثابت مشمولين اليحه 
حاضر لحاظ شود، عالوه بر بار مالي مستقيم ناشي از اعمال 
آن، بار مالي مضاعفي ناشي از تاثير حقوق ثابت براساس 
بررسي هاي انجام شده و با فرض اعمال احكام اليحه حاضر 
از تاريخ ۱ ش��هريورماه ۱۴۰۱، بار مالي اين اليحه، حدود 
۵۵ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. اين در حالي است 
كه با توجه به ماهيت پاي دار هزينه هاي مربوط به حقوق 
و مزاياي كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري، الزم 
است ماهيت منابع مدنظر براي تحقق احكام اليحه حاضر 
نيز پايدار و قابل تحقق باشد. همچنين توجه به اين نكته 
ضروري است كه عدم پيش بيني منابع پايدار و قابل تحقق 
براي تأمين منابع مالي مورد ني��از براي افزايش حقوق و 
مزاياي كاركنان و بازنشس��تگان دولت مي تواند موجب 
تعميق وضعيت كسري بودجه و افزايش بدهي عمومي 
كشور يا شكل گيري تورم افسارگسيخته گردد. همچنين 
براساس سند تحول دولت كه به عنوان برنامه جامع دولت 
براي ايجاد تحول در كشور مطرح شده نيز سازمان برنامه 
و بودجه ملزم به برآورد بار مالي بلندمدت پيشنهادهاي 
سياس��تي و لوايح قانوني و مشروط كردن ايجاد هرگونه 
هزينه مستمر به پيش بيني منابع مالي پايدار شده است، 
اما اين موضوع در اليحه پيشنهادي رعايت نشده است.بر 

ساير مزاياي پرداختي به كاركنان خواهد داشت.
در صورتي كه نمايندگان مجلس قصد داش��ته باشند بر 
اس��اس نظر مركز پژوهش ها اين ط��رح را دنبال كنند، 
احتماال متناسب س��ازي حقوق به اصالحاتي نياز دارد تا 
الاقل راهي براي تامين منابع مالي ۵۵ هزار ميليارد توماني 
آن پيدا شود، موضوعي كه بايد ديد تصميم گيران دو قوه در 

روزهاي آينده چه برنامه اي براي آن ارايه مي كنند.

گزارش 

 جشن ميالد پيامبر رحمت 
در خيابان هاي تهران 

جشن ميالد پيامبر مهرباني يا حضور باشكوه مردم در 
ميدان وليعصر تهران برگزار شد.

به گزارش ايسنا، جشن ميالد پيامبر مهرباني، امروز 
جمعه ۲۲ مهرماه در مي��دان حضرت وليعصر )عج( 
تهران برگزار ش��د و مداحان اهل بي��ت)ع( در وصف 

حضرت محمد)ص( مداحي كردند.
پس از جشن غدير با عنوان »مهماني ۱۰كيلومتري« 
اين جشن باشكوه براي دومين بار به صورت يك جشن 

بزرگ در تهران و ساير استان ها برگزار شد.
حجت االسالم مصطفي كرمي، سخنران اين مراسم 
با تبريك ميالد پيامبراسالم )ص( و امام جعفرصادق 
)ع( گفت: اختالف سليقه بين افراد، هميشه وجود دارد 
حتي برخي اوقات در يك خانواده هم ممكن است دو 
نفر مثل همديگر فكر نكنن��د و حتي بين آنها تنش 
به وجود بيايد اما به اف��رادي كه از بيرون مرزها مردم 
كش��ورمان را تحريك مي كنند تا به آشوب و ناامني 
دامن بزنند، اعالم مي كنيم كه ما همه سلول هاي يك 
پيكر و اعضاي يك بدن هستيم و شك نداريم كه اين 
روزها خواهد گذش��ت چون روزهاي سخت تر از اين 
هم بر ما گذشته است. همه عزيزان حاضر در اينجا يك 
آرمان دارند و آن هم وحدت در كشور براي رسيدن به 

فرداي بهتر است. 

وي گفت: م��ا صاحب اين فتنه ها و دش��من اصلي را 
مي شناسيم و عليه او كه به اين اغتشاشات جزئي دل 
خوش كرده است، ش��عار هميشگي مان يعني مرگ 
بر امريكا را س��ر مي دهيم. ما مي دانيم كه اين آخرين 
نفس هاي دشمن در دشمني با ماست. همانطور كه 
رهبر انق��الب فرمودند با عبور از گردنه هاي س��خت 
طليعه ظفر هويداس��ت. دش��منان ه��م بدانند اين 
ناامني ها و تحركات جزئي، نمي تواند مانع از رسيدن 

اين انقالب به سر منزل مقصود برسد.
در اين مراس��م جمعي از مداح��ان اهل بيت از جمله 
منصور ارضي، محم��ود كريمي، س��عيد حداديان، 

محمدرض��ا طاه��ري، س��يد مجي��د بن��ي فاطمه، 
محمدحسين حداديان و حسين طاهري حاضر بودند 
و به مديحه س��رايي پرداختند. گروه س��رود »سالم 

فرمانده« نيز در اين مراسم به اجراي برنامه پرداخت.
در طول مس��ير اين جش��ن تعدادي موكب از قبيل 
تشكل هاي فرهنگي، هيات هاي مذهبي، گروه هاي 
جهادي با پذيرايي از مردم ميزباني كردند. همچنين 
س��رودخواني و تواش��يح، برنامه هاي ويژه كودك و 
نوجوان، توزيع پرچم، پاسخ به سواالت عفاف و حجاب 
و مشاوره هاي فرهنگي و اجتماعي در برخي موكب ها 

نيز برقرار بود.

رهبر معظم انقالب: 

عضو انجمن انبوه سازان: به علت تحريم  توليدات 
ايران با برند تركيه وارد بازار هلند و يونان مي شود

 نقشه سياسي دنيا 
در حال تغيير است

صادرات چراغ خاموش 
مصالح ساختماني

تاثي��ر تح��والت ب��ازار 
نف��ت در اقتص��اد ايران 
چه خواه��د ب��ود؟ اين 
پرس��ش و پرسش هايي 
از اين دس��ت اين روزها 
و در كش��اكش التهابات 
سياسي و اجتماعي اخير 
بسيار مهم است و مي تواند 
چش��م اندازي از تحوالت آتي در ح��وزه اقتصاد و 
معيشت را نمايان كند. اما دستيابي به يك چنين 
پاسخ هايي نيازمند بررس��ي گزاره هاي كالن بازار 
نفت است كه در جريان اين يادداشت تالش مي كنم 

به آنها اشاره كنم. 
۱( قبل از ه��ر چيز براي درك وضعي��ت ايران در 
بازار نفت بايد به تصوي��ري از وضعيت بين المللي 
بازار دست يافت. در هفته نخست ماه اكتبر بود كه 
اعضاي اوپك  پالس بر سر كاهش ۲ درصدي توليد 
نفت توافق كردند. سياستي كه ابتدا قيمت نفت را 
در بازار جهاني افزايش داد و متعاقب آن نيز اقتصاد 
كشورهاي غربي از جمله اروپا و امريكا را با تكانه هاي 
تازه اي مواجه ساخت. پس از اين تصميم بسياري 
از تحليلگران اعالم كردند افزايش قيمت نفت نهايتا 
به نفع روس��يه و به ضرر امريكاي مدل بايدن تمام 
خواهد شد. روندي كه ممكن است هم در انتخابات 
كنگره و هم در انتخابات ۲۰۲۴ امريكا منشأ اثرات 
فراواني شود و ستاره اقبال دموكرات ها را دچار افول 
س��ازد.اين روزها امريكا تالش مي كن��د از طريق 
ارس��ال پيام هاي خاص براي عربستان، حاكميت 
ري��اض را وادار به افزايش توليد و پس از آن كاهش 
قيمت نفت كند، تالش و اصراري كه با پاسخ منفي 
عربستان مواجه شده است و تنش را ميان دو كشور 

باال برده است. 
۲( اما تصميم كاهش توليد نفت، نه تصميم يكجانبه 
عربستان، بلكه تصميم اعضاي اوپك پالس به عنوان 
يك جمع بوده است. تقليل اين تصميم به رويارويي 
عربستان و امريكا يا همراهي با روسيه، اشتباه است. 
تصميم اوپك پالس نيز با توجه به وضعيت عرضه 
و تقاضاي نفت اتخاذ شده است. در واقع با توجه به 
پيش بيني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول 
در خصوص كاهش رش��د اقتصادي كش��ورهاي 
جهان در افق پيش رو، اوپك تحليل كرده كه مصرف 
فراورده هاي نفتي كم و تقاضاي مصرف كاهش يابد. 
بر اين اس��اس اوپك بر مبناي سياست هاي خود 
عرضه را كاهش داده تا قيمت نفت دچار افت نشود. 
البته امريكاي مدل بايدن مايل بود كه توليد نفت 
افزايش و قيمت كاهش يابد تا در ادامه قيمت بنزين 
دچار نزول شود و نهايتاً دموكرات ها شانس بيشتري 
در انتخابات آينده امريكا داشته باشد. به طور كلي 
كاهش توليد يا جلوي كاهش قيمت نفت را مي گيرد 
يا اينكه باعث افزايش قيمت نفت مي شود. در اين 
مورد خاص، تصمي��م اوپك پالس در برابر كاهش 
قمت نفت ايس��تادگي كرده و زمينه ثبات در بازار 
را فراهم ساخته است. در واقع اين تصميم هرچند 
باعث رشد قابل توجه نرخ نفت نشده، اما از كاهش 
نرخ نفت نيز جلوگيري كرده است. نبايد فراموش 
كرد كه قيمت نفت در ش��رايط فعلي قيمت باالي 
۹۰دالري است و ثبات در اين قيمت به خودي خود 

يك پيروزي محسوب مي شود. 
۳( اما برخي اين پرسش را مطرح مي كنند كه اين 
تحوالت در وضعيت ايران در بازار نفت در شرايطي 
كه روند احياي برجام با تاخير چندباره مواجه شده، 
چه اثراتي به جاي مي گذارد؟ تا زماني كه تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران برقرار اس��ت و اي��ران قادر به 
عضويت در         FATF نيست، نمي تواند حضور باثباتي 
در بازار نفت داشته باشد. حتي اگر بتوان در برخي 
موارد، فروش غيررس��مي نفت داشت، اما دريافت 
پول اين صادرات نفتي به اين راحتي ها نخواهد بود. 
ايران ناچار است يا دريافت پولش را به آينده موكول 
كند يا اينكه دست به تهاتر نفت در برابر كاال بزند كه 
هر دو روش خسارت بار است. اگر ايران به توافق در 
احياي برجام در سال ۹۹ دست پيدا مي كرد، حداقل 
قادر بود بين ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار بشكه نفت در روز فقط 
به اروپا بفروشد. با يك حساب سرانگشتي متوجه 
مي شويم اين محروميت چه تبعات ويران كننده اي 
بر اقتصاد ايران ب��ه جاي مي گذارد. صادرات روزانه 
۶۰۰هزار بش��كه نفت به اروپا با نرخ ۹۰ دالر يعني 
ايران هر روز مي توانست حدود ۶۰ميليون دالر، هر 
۱۰روز ۶۰۰ميليون دالر و هر ماه حدود ۲ميليارد 
دالر ص��ادرات نفتي فقط به اروپا داش��ته باش��د. 
محروميت از صادرات ۲ميليون و ۸۰۰هزار بشكه 
نفت در هر روز خساراتي به مراتب بيشتر را نصيب 
كش��ور مي كند در واقع ماهيان��ه درآمدي حدودا 
۱۰ميليارد دالري را از دس��ت مي دهد. اين رقم در 
هر سال حدود ۱۰۰الي ۱۲۰ميليارد دالر مي شود. 
ورود اين درآمدها به اقتصاد ايران و سرمايه گذاري 
در توس��عه زيرساخت هاي نفتي، صنعت، فناوري 
و... ارزش افزوده فراواني را نصيب كشور مي كرد كه 

اقتصاد ايران امروز از آن محروم مانده است.

نرسي قربان

 تحريم نفتي 
و خسارت هايش

 مداخله وزارت امور خارجه امريكا 
براي حذف فيلترينگ از اينترنت در ايران 
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در شرايطي كه توليد مسكن و ساختمان طي ۴ سال 
اخير به كمترين ميزان خود طي ۱۸ س��ال رسيده و 
همزمان نرخ دالر حدود ۸ برابر رش��د يافته و انگيزه 
صادرات محص��والت داخلي را جذاب كرده اس��ت، 
صادرات مصالح ساختماني ايراني رونق يافته است. 
البته صادرات چراغ خام��وش و با برندهاي تركيه اي 
براي دور زدن تحريم ها! در پي جنگ هاي ۲۰ س��اله 
اخير در افغانس��تان، عراق و س��وريه و برجاي ماندن 
ش��هرهاي ويران، تقاضا براي ساخت و ساز و طبيعتا 
تقاضا براي مصالح ساختماني در اين كشورها به شدت 

افزايش يافته است. از سوي ديگر، تيراژ ساخت و ساز 
مسكن به ش��دت در ايران افت كرده است و به همين 
ترتيب، تقاضا براي مصالح ساختماني روندي نزولي 
در پيش گرفته اس��ت، اين موازنه منفي در كنار رشد 
جهش وار نرخ دالر س��بب جذابيت و رونق صادرات 
مصالح ساختماني به كشورهاي يادشده و حتي برخي 
از كشورهاي اروپايي شده است. البته از آنجا كه سايه 
تحريم هاي يك جانب��ه امريكا همچنان روي س��ر 
اقتصاد ايران سنگيني مي كند، صادركنندگان باالجبار 
صفحه 5 را بخوانيد توليدات خود را...  



رهبر انقالب اسالمي در ديدار جمعي از مردم، مسووالن 
كش��ور و مهمانان كنفرانس وحدت اسالمي با يادآوري 
اينكه ايس��تاديم و پيش رفتيم تاكي��د كردند كه غلط 
مي كند كسي فكر كندن درخت تناور جمهوري اسالمي 
را هم بكند. همزمان با هفدهم ربيع االول سالروز ميالد 
پيامبر اسالم)ص( و امام صادق)ع(، رهبر انقالب اسالمي 
در ديدار جمعي از مس��ووالن نظام و ميهمانان خارجي 
شركت كننده در كنفرانس وحدت، مهم ترين نياز امت 
اس��المي براي نقش آفريني و دستيابي به جايگاه رفيع 
در هندس��ه جديد قدرت را اتحاد و انس��جام دانس��تند 
و با اش��اره به جايگاه بس��يار مهم فرزان��گان و خواص و 
جوانان روشن بيِن دنياي اس��الم براي تحقق اين مهم، 
گفتند: »وحدت اسالمي« و حضور تأثيرگذار در دنياي 
جديد امكان پذير و شدني است به شرط تالش عملي و 
ايستادگي در مقابل سختي ها و فشارها كه نمونه بارز آن 
نظام جمهوري اسالمي است كه در مقابل قدرت ها تسليم 
نشد و ايستاد و اكنون به درخت تناوري تبديل شده است 

كه حتي تصور »كندن« آن نيز امكان پذير نيست.
رهبر انقالب اسالمي در اين ديدار با تبريك ميالد مكرم 
رسول اعظم )ص( و امام صادق )ع( با تأكيد بر شخصيت 
منحصر به فرد پيامبر اسالم )ص( كه نقطه اوج آن بعثت 
آن حضرت اس��ت، گفتند: عيد گرفتن روز ميالد پيامبر 
اس��الم )ص( بايد براي امت اسالمي فرصتي براي درس 
گرفتن و الگو ق��رار دادن آن حضرت، به عنوان »اس��وه 
حسنه« باشد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به آيات 
قرآني كه رنج و سختي امت اسالمي را براي پيامبر رنج آور 
و براي دشمناِن مسلمانان مايه خرسندي مي خواند، به 
تبيين و تحليل چرايي رنج هاي امت اسالمي در دنياي 
امروز پرداختند و افزودند: مشكالت و سختي هاي دنياي 
اسالم علل متعددي دارد اما يكي از مهم ترين اين علت ها، 

تفرقه و جدايي مسلمانان از يكديگر است.
ايشان، نتيجه قهري تفرقه و جدايي را »ذلت« و »دوري 
از عزت« دانستند و تأكيد كردند: وظيفه خواص و افراد 
تأثيرگذار دنياي اسالم، تمركز بر ايجاد راه ها و زمينه هاي 
عملي براي اتحاد بين مس��لمانان اس��ت زيرا دشمن در 
نقطه مقابل، با ايجاد يك سلول سرطاني در منطقه و در 
زمين فلسطين، به نام رژيم جعلي صهيونيستي و استقرار 
صهيونيست هاي خبيث، فاس��د، قاتل و بي رحم در آن، 
به دنبال ايجاد بيش��ترين اختالف در ميان مسلمانان و 

كشورهاي اسالمي است.
رهبر انقالب اسالمي، عادي سازي روابط برخي كشورهاي 
اس��المي با رژيم صهيونيس��تي را يك��ي از بزرگ ترين 
خيانت ها خواندند و گفتند: ممكن است برخي بگويند 
تحقق وحدت در ش��رايط فعلي با وجود برخي روساي 
كشورهاي اس��المي امكان پذير نيست اما روشنفكران، 
علما، فرزانگان و نخبگان دنياي اسالمي مي توانند فضا را 
متفاوت از خواست دشمن كنند كه در اين صورت امكان 

تحقق وحدت، آسان تر خواهد شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با طرح اين سوال كه »منظور از 
وحدت چيست؟« خاطرنشان كردند: آنچه از وحدت در 
دنياي اس��الم مد نظر است،  وحدت در حفظ منافع امت 

اسالمي است و نه وحدت نژادي و جغرافيايي.
ايشان افزودند: فهم صحيح منافع امت اسالمي و اينكه 
مسلمانان بايد با چه كساني و چگونه دوستي يا دشمني 
كنند و به اشتراك عمل در برابر نقشه هاي استكبار برسند، 

براي تحقق وحدت، بسيار مهم است.

رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه نكته مهم و اساسي 
در اشتراك عمل، رسيدن به فهم مشترك درباره تغيير 
هندسه سياسي در دنيا است، گفتند: نقشه سياسي دنيا 
در حال تغيير و نظام تك قطبي در حال حركت به سمت 
مطرود شدن است و س��لطه استكبار جهاني نيز هر روز 
بيش از گذش��ته مش��روعيت خود را از دست مي دهد، 
بنابراين دنياي جديدي در حال ش��كل گيري اس��ت و 
سوال بسيار مهم اين است كه جايگاه دنياي اسالم و امت 

اسالمي در اين دنياي جديد كجاست؟
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي تأكيد كردن��د: در چنين 
شرايطي امت اس��المي مي تواند جايگاه رفيعي داشته 
باشد و در دنياي جديد، الگو و پيشرو باشد،  به شرط آنكه 
بتواند به اتحاد كلمه برسد و خود را از تفرقه و وسوسه هاي 
امريكا و صهيونيست ها و كمپاني هاي بزرگ رهايي بخشد.

ايش��ان با طرح يك سوال ديگر مبني بر اينكه »آيا اتحاد 
كلمه مسلمانان و داشتن جايگاه رفيع در دنياي در حال 
تغيير امكان پذير است؟«، گفتند: بله، اتحاد بين ملت هاي 
اسالمي ممكن است اما نيازمند تالش و عمل و ايستادگي 
در مقابل فشارها و سختي ها است. رهبر انقالب اسالمي 
با تأكيد بر اينكه در اين زمينه بيشترين اميد به خواص 
دنياي اسالم و جوانان روشن بين و نقش آفريني آنها در 
هدايت افكار عمومي است، افزودند: يك نمونه از امكان 
تحقق تأثيرگذاري، جمهوري اس��المي ايران است كه 
نهالي كوچك با هدايت هاي امام خميني )ره( در مقابل دو 
ابرقدرت آن زمان ايستاد و آن نهال اكنون به درختي تناور 
تبديل شده است كه غلط بكند كسي حتي فكر كندن آن 
را نيز بكند. ايشان خاطرنشان كردند: ما ايستاديم و پيش 
رفتيم، البته ايستادگي نيز مانند هر كار ديگر سختي هايي 
دارد اما آن كساني هم كه تسليم مي شوند دچار سختي 
مي شوند با اين تفاوت كه ايستادگي موجب پيشرفت و 

تسليم باعث عقب رفت است.

حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه الزمه تحقق 
وحدت اسالمي، جلوگيري از تبديل اختالفات مذهبي به 
تنازع و درگيري است، خاطرنشان كردند: سياستمداران 
امريكايي و انگليس��ي كه با اصل اسالم ضديت دارند در 
محافل خود وارد بحث ش��يعه و سّني شده اند كه بسيار 

خطرناك است.
ايشان با يادآوري تعبير گذشته خود از »شيعه انگليسي« 
و »س��ّني امريكايي« و تالش برخي ب��راي تحريف آن، 
گفتند: شيعه انگليسي و سّني امريكايي يعني كسي كه 
در هر جايگاه و مقام و كشوري، مانند داعش با ايجاد دعوا 
و تفرقه و تكفير در خدمت دش��من است. رهبر انقالب 
اسالمي با ابراز تأسف از جنايات داعش در عراق، سوريه 
و به خصوص كشتار دانش آموزان در افغانستان افزودند: 
در هر دو طرف شيعه و سّني، تندروهايي وجود دارند كه 
ارتباطي به تشيع و تسنن ندارند و اين تندروي ها نبايد 
زمينه ساز اتهام زني به اصل مذاهب شود و بايد با كساني 
كه به اس��م طرفداري از يك مذهب، احساس��ات طرف 
ديگر را بر مي انگيزند، برخورد جدي انجام گيرد.  ايشان 
سختي ها و فشارها و كشتارهاي روزافزون در فلسطين و 
ديگر نقاط دنياي اسالم را نتيجه »تشتت امت اسالمي« 
دانس��تند و با اشاره به وجوه اش��تراك فراوان مسلمانان 
گفتند: جمهوري اسالمي ايران تاكنون هرآنچه در توان 
داش��ته براي تحقق عملي وحدت اسالمي به كار گرفته 
است كه نمونه بارز آن حمايت همه جانبه از برادران اهل 
تسنن در فلسطين است كه اين حمايت بعد از اين هم با 

همه توان ادامه خواهد داشت.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه جبهه مقاومت كه 
در دنياي اس��الم شكل گرفته، مورد حمايت جمهوري 
اسالمي است، خاطرنش��ان كردند: ما به لطف و عنايت 
خداوند ايم��ان داريم و به تحقق عمل��ي آرزوي بزرگ 
وحدت اسالمي، اميدوار هستيم. در ابتداي اين ديدار، 

رييس جمه��ور در س��خناني، پيامبر اعظ��م را برترين 
دعوت كننده بش��ر ب��ه عدالت، عقالني��ت، معنويت و 
اخالق خواند و با برشمردن تالش هاي دشمنان نهضت 
نبوي براي ترور ش��خص و ش��خصيت و دعوت پيامبر، 
افزود: امروز نيز در صف آرايي جبهه ضّد اسالم در مقابل 
پيروان پيامبر، همان تالش ها در قالب تروريزم فرهنگي 
و اقتصادي جريان دارد اما همچنان كه آن روز نتوانستند 
مانع عالم گيري نهضت نبوي شوند امروز نيز نخواهند 
توانست ملِت پايبند به ارزش هاي پيامبر را متوقف كنند.

حجت االسالم والمس��لمين رييسي علت كينه دشمن 
از ملت ايران را پيش��رفت هاي خيره كننده و همه جانبه 
آن دانست و خاطرنشان كرد: در سفر اخير به نيويورك، 
دبيركل سازمان ملل در مالقات خصوصي عذرخواهي 
كرد و گفت با وجود تالشهاي زياد نتوانستم تحريم هاي 
مربوط به كرونا عليه ايران را رفع كنم كه به او پاسخ دادم 
ملت ايران همواره از تهديد و تحريم، فرصت سازي كرده 
و در قضيه كرونا نيز با فعال شدن شش مركز توليد واكسن 
به صادركننده تبديل شديم و امروز جزو كشورهاي برتر 

دنيا در مقابله با اين بيماري هستيم.
رييس جمهور با اش��اره به آمارهايي از پيشرفت علمي، 
رش��د اقتصادي، كاهش تورم و افزايش همكاري هاي 
تجاري و بين المللي كش��ورمان، از همراهي صميمانه 
مردم با دولت به خصوص در اجراي اصالحات اقتصادي 
تش��كر كرد و گفت: دشمنان ايران در اغتشاشات اخير 
نيز به دنبال ايجاد زحمت براي كشور بودند اما مردم با 
صبر و ايس��تادگي همچون گذشته آنها را ناكام كردند. 
حجت االسالم والمسلمين رييسي، پنهان سازي حقايق 
و گسترش جاهليت مدرن را از جمله ترفندهاي كنوني 
بدخواهان دنياي اس��الم دانس��ت و افزود: راه مقابله با 
اين ترفند، گسترش بيداري بر محور وحدت اسالمي و 

پرهيز از تفرقه است.
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وزير كشور: 
اغتشاشگران در خارج از كشور 

آموزش ديده بودند
وزير كشور با بيان اينكه برخي اغتشاشگران در خارج از 
كشور آموزش ديده بودند و براي آنها پول هم مي فرستادند، 
گف��ت: براي يكي از اينها مرتب پول واريز مي ش��د و هر 
۱۰-۱۵ دقيقه حدود ۲۵ تا ۳۰ ميليون به حس��اب اين 
فرد واريز ش��ده بود. دكتر احمد وحيدي وزير كشور در 
نخس��تين همايش ملي جهادگران تبيين دانشگاه كه 
امروز به همت سازمان بسيج اساتيد كشور در واحد علوم 
تحقيقات دانشگاه آزاد اس��المي برگزار شد، با اشاره به 
بيانات رهبر معظم انقالب مبني بر اينكه استاد جايگاه 
تأثيرگذاري در ذهن شاگردان خودش دارد؛ گفت: اساتيد 
دانش��گاه با ذهن ها كار دارند و اگر ذهن ها آماده باشند 
آشنايي با حقيقت و حقيقت طلبي و اينكه با حقايق آشنا 
ش��وند، خيلي راحت خواهد بود اما اگر در جنگ بزرگ 
شناختي دشمن ذهن ها را به اس��ارت درآورده باشد يا 
ذهن دچار خدشه هاي بزرگ شده باشد كار سخت خواهد 
شد.دكتر وحيدي خطاب به اساتيد دانشگاه افزود: امروز 
در مجموعه نظام امپراتوري رسانه اي دشمن و استكبار 
مشاهده مي كنيد كه ديگر بحث، بحِث مباني نيست و 
كسي از ش��ما در رابطه با مباني اسالم سوال نمي كند و 
بحث ساختاري است.وي با اش��اره به نقش رسانه هاي 
معاند در آشوب هاي اخير تاكيد كرد: جالب است كساني 
كه به ايران ايراد مي گرفتند كه چرا از غزه و لبنان حمايت 
مي كند، امروز كارهاي خود را با شبكه فارسي زبان وابسته 
به عربستان سعودي تطبيق مي دهند! عربستاني كه در 
يك روز ۸۲ نفر را گردن زد يا اينكه به خاطر قطعه قطعه 
كردن يك خبرنگار آنقدر افتضاحات باال گرفت كه حتي 
امريكايي ها هم نتوانس��تند آن را الپوشاني كنند. به هر 
حال بايد ديد چه مي شود كه عده اي به دستور يك شبكه 
وابسته به عربستان سعودي عمل مي كنند. اين همان 
مساله مهم است. ما بايد ببينيم دشمن چه مي كند و ما 
بايد چه كاري را انجام دهيم.وزير كشور با اشاره به تالش 
رسانه اي غرب و امريكا براي آسيب زدن به انقالب و مردم 
يادآور ش��د: در اياالت متحده ظ��رف يك هفته ۱۵۰۴ 
مقاله، در انگلستان در عرض ۹ روز ۷۲۰ مقاله، در اتحاديه 
اروپا از ۱۶ تا ۲۴ سپتامبر ۱۳۴ مقاله، آلمان ۸۳۰ مقاله، 
فرانسه ۶۵۵ مقاله، اس��پانيا ۲۰۷ مقاله، ايتاليا ۴۹۷ در 
رابطه با خانم مهسا اميني نوشته شد. همچنين پريروز 
اعالم ش��د كه ۲۴۰ ميليون توييت در اين باره زده شده 
است كه اينها براي چند هزار كاربر با استفاده از ربات ها 
است.دكتر وحيدي افزود: شما ببينيد دشمن اينگونه 
كار مي كند، آنقدر ضدحقيقت را حقيقت نشان مي دهد 
كه برخي باور مي كنند. در مقابل همه تالش هايي كه از 
سوي دشمنان صورت گرفت در شلوغ ترين روز تجمعات 
اخير ۴۵ هزار نفر در تجمعات شركت كردند كه بين اينها 
تعداد زيادي جوانان هيجان زده و احساس��ي بودند.وي 
خاطرنشان كرد: البته تعدادي هم سازمان يافته و آموزش 
ديده بودند و خيلي خشن برخورد مي كردند، در مالقات 
با برخي مجروحان حوادث اخير متوجه ش��ديم كه اين 
افراد س��ازمان يافته و آموزش ديده به برخي مجروحان 
گفته بودند كه مي خواهيم چشمت را در بياوريم و براي 
همين كار تالش هم كرده بودند!وزير كش��ور ادامه داد: 
با مش��اهده اقدامات اين افراد گاهي تعجب مي كرديم 
چگونه يك انس��ان مي تواند به اين اندازه قس��ي القلب 
باشد. برخي از اينها در خارج از كشور آموزش ديدند و از 
خارج هم براي آنها پول مي فرستادند. درباره يك نفر كه 
در مقابل وزارت كش��ور بازداشت شده بود گفته شد كه 
مرتب به حساب او پول واريز مي شد و هر ۱۰-۱۵ دقيقه 
حدود ۲۵ تا ۳۰ ميليون به حساب اين فرد واريز شده بود.

وي افزود: هسته هاي مختلفي در ناآرامي هاي اخير فعال 
بودند. مثاًل هسته هاي سازمان يافته رژيم صهيونيستي 
فعاليت داشتند و به برخي براي هر كوكتل مولوتوف ۵۰۰ 
هزار تومان داده مي شد.وزير كش��ور در ادامه با اشاره به 
تجمعات برخي دانشگاه ها تاكيد كرد: در دانشگاه ها در 
اوج شلوغي، ۱۸ هزار نفر از جريانات مختلف در تجمعات 
حضور داشتند، اين در حالي است كه كل دانشجويان ما ۳ 
ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است اما به گونه اي جلوه مي دادند 
كه انگار همه دانشجويان ما در تجمعات حضور داشتند. 
اين مسائل نياز دارد كه به درستي تبيين شود.وحيدي 
افزود: يكي از اهدافي كه دشمنان دنبال مي كنند اين است 
كه مشروعيت مرجعيت گفتمان و گفتار انقالب را از آن 
بگيرند تا هرچه صدا و سيما و رسانه هاي گفتند، بگويند 
غلط است و هر چه رسانه هاي بيگانه و معاند گفتند، بگويند 
درست است.وي افزود: اينگونه جلوه مي دهند كه وضعيت 
اقتصادي جمهوري اسالمي جزو بدترين اقتصادهاي دنيا 
اس��ت در صورتي كه وقتي كه اعداد و ارقام را مي بينيم 
متوجه مي شويم اصال چنين نيس��ت. در همين ۶ ماه 

گذشته رشد صنعت ما باالي ۵ درصد بوده است.

پاسخ ايران به رييس جمهور فرانسه
س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه س��خنان مكرون، 
رييس جمه��ور فرانس��ه در خصوص تح��والت اخير 
كشورمان را اتهام زني سياسي، مداخله جويانه و مشوق 
خشونت طلبان و قانون شكنان دانست و آن را محكوم 
كرد. ناصر كنعاني با اش��اره به اينكه در قانون اساس��ي 
جمهوري اسالمي ايران حق اعتراضات مسالمت آميز 
به رسميت شناخته ش��ده، اظهار داشت: جاي تعجب 
است كه رييس جمهور و برخي مقامات دولت فرانسه 
در تحوالت اخير ايران، اق��دام نيروهاي حافظ امنيت 
در برخورد با خشونت طلبان و اغتشاشگران را محكوم 
كرده و دولت ايران را به پرهيز از خشونت و رعايت حقوق 
آش��وبگران فرامي خوانند، اما همزم��ان در واكنش به 
اعتصابات كارگري در بخش نفت و گاز و پااليشگاه هاي 
فرانس��ه، مقامات اين كشور از جمله سخنگوي دولت، 
كارگران را تهديد مي كنند كه در صورت پايان ندادن به 
اعتراضات و اعتصابات، با اِعمال زور به اعتصابات پايان 
مي دهند!كنعاني تاكيد كرد: اين يك نفاق آشكار است 
و يك بار ديگر ثابت مي كند كه حقوق بش��ر در قاموس 
بس��ياري از دولت هاي مدعي در غرب، بازيچه و ابزاري 
براي دستيابي به اهداف سياسي و مداخله جويي در امور 
ديگر كشورها بيش نيست.مكرون اخيرا در توييتي با 
واكنش نس��بت به برخي ناآرامي ها در ايران اعالم 

كرده بوده كه فرانسه در كنار ملت ايران قرار دارد.

حق مسكن كارگران چه شد؟ 
نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار با اشاره به اينكه 
كارگران منتظ��ر ابالغ مصوبه ۶۵۰ ه��زار توماني حق 
مسكن هستند گفت: طبق مصوبه شوراي عالي كار حق 
مسكن بايد ۶۵۰ هزار تومان و از فروردين واريز مي شد.

هادي ابوي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار بااشاره 
به حق مسكن ۶۵۰ هزار توماني گفت: كارگران منتظر 
ابالغ مصوبه ۶۵۰هزار توماني حق مسكن خود از دولت 
هستند.اين مصوبه طبق مصوبه شوراي عالي كار بايد از 
فروردين ماه اجرا شود. دولت بزودي بايد مصوبه جديد را 
ابالغ كند. پس از ابالغ كارفرمايان بايد عقب ماندگي مزدي 
را به كارگران بپردازند.وي ادامه داد: حق مسكن ۶۵۰ هزار 
توماني كمكي به شرايط مسكن كارگران نمي كند. اما در 
شرايط دشوار زندگي كمك هزينه است. در صورتي كه 
دولت به زودي اصالحيه مصوبه حق مسكن را ابالغ كند, 
كارگران حدود ۶ ماه از كارفرما ماهيانه ۱۰۰ هزار تومان 
طلب دارند. چرا كه اكنون در تمام مجموعه هاي تحت 
پوشش وزارت كار حق مس��كن ۵۵۰ هزار تومان واريز 
مي ش��ود كه اين رقم طبق مصوبه پايان سال ۱۴۰۰ در 
ش��وراي عالي كار بايد ۶۵۰ هزار تومان باشد.ابوي بيان 
كرد:  نامه رييس مجلس تنها عمل به وظيفه قوه مقننه 
در زمينه نظ��ارت بر اجراي قانون بود. دولت بايد بزودي 
اجراي مصوبه ۶۵۰هزارتومان��ي را ابالغ كند.وي گفت: 
رقم حق مسكن چشمگير نيست و حتي هزينه كارمزد 
مش��اور امالك را هم براي كارگر پوشش نمي دهد و به 
عنوان يك كمك هزينه مطرح است. عمده تمركز شوراي 
عالي كار روي حقوق و معيش��ت است و ما هنوز از نقطه 
مطلوب براي كارگر ك��ه در وضع اقتصادي موجود يك 
زندگي آبرومندانه و در رفاه داش��ته باشد، فاصله داريم.

اما با افزايش ۵۷ درصدي دستمزد ۱۴۰۱ اميد به كار در 
كارگران افزايش يافت و ماندگاري آنها در مشاغل زياد شد.

احتمال تمديد برنامه ششم توسعه
به اعتقاد رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي، برنامه شش��م توسعه احتماال يك سال ديگر 
تمديد مي شود و اس��تان كرمان بايد برنامه ريزي الزم 
براي اس��تفاده از ظرفيت برنامه هفتم توسعه را داشته 
باشد، ضمن آنكه الزم است اتاق بازرگاني كرمان برنامه 
ششم توسعه و نقاط ضعف و قوت و نحوه اجرا و تحقق آن 
را در استان كرمان آسيب شناسي كند.طبق اعالم رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، ۱۵ آذرماه 
متن اليحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارايه مي شود اين در 
حالي است كه دولت سيزدهم در سال گذشته نتوانست 
روي محتواي بودجه به صورت كامل و دقيق كار كند زيرا 
تازه شروع به كار كرده بود.او با بيان اين مطلب كه تحول 
در ساختار بودجه كشور انتظار امسال مجلس از دولت 
است عنوان كرد: قيمت هاي دستوري اقتصاد كشور را 
رنج مي دهند و بايد در اين زمينه تامل بيشتري از سوي 
دولتمردان صورت گيرد.نماينده مردم كرمان و راور در 
مجلس شوراي اسالمي خطاب به اتاق بازرگاني كرمان 
مي گويد: كارگروهي تشكيل دهيد و بسته پيشنهادي 
بودجه ۱۴۰۲ استان را حداكثر تا يك ماه ديگر به مجمع 
نمايندگان استان ارايه دهيد تا رايزني هاي الزم با وزرا در 
راستاي بودجه سال ۱۴۰۲ استان كرمان داشته باشيم.

به اعتقاد رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي، برنامه ششم توسعه احتماال يك سال ديكر 
تمديد مي شود و استان بايد برنامه ريزي الزم براي 
استفاده از ظرفيت برنامه هفتم توسعه را داشته باشد، 
ضمن آنكه الزم اس��ت اتاق بازرگاني كرمان برنامه 
ششم توس��عه و نقاط ضعف و قوت و نحوه اجراي و 

تحقق آن را در استان كرمان آسيب شناسي كند.

زمان اعمال افزايش حقوق 
كارمندان

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي گفت: به پيشنهاد دولت و با تصويب مجلس، 
افزايش حقوق كاركنان دولت، بازنشستگان و مددجويان 
تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد از نيمه دوم امسال 
اعمال مي شود.محس��ن زنگنه افزود: بر اساس اليحه 
پيشنهادي دولت با عنوان »اليح�ه متناس�ب سازي 
حق�وق كاركن�ان دول�ت و بازنشس��تگان كش��وري 
و لش��كري« از ابتداي مهر ماه امس��ال حقوق تمامي 
كاركنان دولتي كه مشمول قانون خدمات كشوري و 
لشكري هستند در حقوق پايه حدود سه هزار امتياز كه 
معادل بيش از يك ميليون تومان است اعمال خواهد 
شد.وي با بيان اينكه حق عائله مندي ۲ برابر و تقريباً بين 
پنج ت��ا ۲۰ درصد حقوق هاي مختلف افزايش خواهد 
يافت ادامه داد: در حوزه اقشار آسيب پذير كه از طرف 
بهزيستي و كميته امداد حمايت مي شوند، بين ۱۵ تا ۳۰ 
درصد كمك معيشت افزايش خواهد يافت.نايب رييس 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي به 
فقدان عدالت در پرداختي س��ازمان ها و دستگاه هاي 
مختلف اشاره كرد و افزود: بر اين اساس فوق العاده ويژه 
همه دستگاه ها تا ۳۵ درصد افزايش مي يابد.زنگنه در 
ارتباط با ميزان افزايش دريافتي حقوق بازنشستگان نيز 
گفت: حداقل ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان 
اضافه خواهد شد.وي در خصوص منابع مالي اين ميزان 
افزايش اظهار كرد: به همين منظور افزون بر ۵۰ هزار 
ميليارد تومان در بودجه امسال دولت پيش بيني شده  
است.همچنين سردار تقي مهري درباره ميزان حقوق 
س��ربازان در س��ال ۱۴۰۱ اظهار كرد: حقوق سربازان 
سال هاي گذشته و به عنوان مثال سال هاي ۹۷ و ۹۸، 
حدود ۲۵۰ يا ۲۰۰ هزار تومان بود كه البته به درجه و 
مدرك تحصيلي فرد بستگي داشت. اما خوشبختانه كف 
حقوق سربازي دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سقف آن 
نيز تا هشت ميليون تومان است. رييس سازمان وظيفه 
عمومي فراجا اظهار كرد: در ايام اربعين من از چند استان 
مرزي خوزستان، ايالم، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان 
غربي بازديد داشتم و با سربازان صحبت مي كرديم. از 
ميان افرادي كه در مناطق مرزي خدمت مي كنند 
مجردها تقريبا ب��االي چهار ميليون و متاهل ها نيز 
حدود شش ميليون و ۸۰۰ هزار تومان دريافتي دارند. 

رهبر معظم انقالب: 

پيش بيني متفاوت اكونوميست از سرنوشت چين!

نقشه سياسي دنيا در حال تغيير است

ضعيف تر اما خطرناك تر 
اين يك كار منظم خواهد ب��ود. از ۱۶ اكتبر، بزرگان 
حزب كمونيست چين براي كنگره پنج ساله خود در 
تاالر بزرگ خلق در پكن گرد هم مي آيند. يك فنجان 
چاي هم مهمان خواهند ش��د. زمزمه هاي اعتراضي 
شنيدني نخواهد بود. حزب كمونيست هميشه درگير 
كنترل گري بوده است. اما در زمان رياست جمهوري 
شي جين پينگ، اين وسواس عميق تر شده است. پس 
از سه دهه گشايش و اصالحات در زمان رهبران قبلي، 
چين از بسياري جهات تحت رهبري آقاي شي، بسته تر 
و خودكامه تر شده است. نظارت ها گسترده تر و سانسور 
تشديد شده است. سلول هاي حزبي در شركت هاي 
خصوصي پخش مي شوند. حفظ تسلط حزب بر قدرت 

بر هر مالحظه ديگري برتري دارد.
به گزارش اكونوميس��ت، اين در پاس��خ آقاي شي به 
كوويد – ۱۹ مش��هود اس��ت. قرنطين��ه اوليه چين، 
جان بس��ياري را نجات داد. با اين حال، مدت ها پس 
از اينكه ساير كشورهاي جهان زندگي با اين ويروس 
را آموختن��د، چين همچنان با هر م��وردي به عنوان 
تهديدي ب��راي ثب��ات اجتماعي برخ��ورد مي كند. 
هنگامي كه عفونت ها ظاهر مي شوند، مناطق و شهرها 
تحت محدوديت قرار مي گيرن��د. برنامه هاي رديابي 
حركت اجباري تشخيص مي دهند كه شهروندان در 
نزديكي يك فرد آلوده بوده و سپس آنها را از فضاهاي 
عمومي منع مي كنند. ناگفته نماند كه هيچ فردي با 
محدوديت هاي تعريف شده نمي تواند وارد پكن شود، 
مبادا در يك زمان حس��اس سياسي شيوع بيماري را 

آغاز كند.
برخي اميدوارند كه پس از پايان كنگره، طرحي براي 
كاهش سياس��ت كوويد صفر رونمايي شود. اما هنوز 
هيچ نشانه اي از اقدامات اوليه ضروري براي جلوگيري 
از مرگ و ميرهاي دس��ته جمعي، مانند بس��ياري از 
واكسيناسيون ها به ويژه در مورد افراد قديمي، وجود 
ندارد. تبليغات حزبي حاكي از آن است كه بدون توجه 
به فالكت و آش��فتگي اقتصادي كه قرنطينه ها ايجاد 

مي كنند، هر گونه سست شدن از وضعيت چين بسيار 
دور اس��ت. اين سياس��ت در انطباق شكست خورده 
چرا كه هيچكس نمي تواند بگويد آقاي ش��ي اشتباه 
مي كند، و آقاي شي نمي خواهد چين به واكسن هاي 
خارجي وابسته باشد، حتي اگر آنها بهتر از واكسن هاي 

داخلي باشند.
چنين كنترلي پيامدهاي گسترده تري براي چين و 
جهان دارد. در خانه، آقاي شي همه دستورات بزرگ 
را صادر و يك ماشين سركوب ش��ديد، اراده او را اجرا 
مي كند. در خارج از كش��ور، او به دنبال ايجاد نظمي 
جهاني اس��ت كه براي خودكامگان سازگارتر باشد. 
براي اين منظور، چين رويكردي دوگانه در پيش گرفته 
است. اين سازمان براي همكاري با نهادهاي بين المللي 
و بازتعريف اصولي كه زيربناي آنهاست، كار مي كند. 
به صورت دوجانبه، كشورها را به عنوان حامي جذب 
مي كند. قدرت اقتصادي آن به تبديل افراد فقيرتر به 
طرفداران كمك مي كند. هدف آقاي شي اين نيست 
كه ديگر كشورها را بيشتر شبيه چين كند، بلكه هدف 
حفاظت از مناف��ع چين و ايجاد هنجاري اس��ت كه 
هيچ دولت مستقلي نيازي به تعظيم در برابر تعريف 
ديگري از حقوق بشر ندارد. همانطور كه گزارش ويژه 
ما استدالل مي كند، آقاي شي مي خواهد نظم جهاني 

كمتر شود و ممكن است موفق هم شود.
غرب اين مس��اله را نگران كننده مي داند. هيچ رژيم 
مس��تبدي در تاريخ، منابعي در اختيار نداش��ته كه 
ب��ا چين م��درن برابري كن��د و بر خ��الف رهبر يك 
دموكراسي، آقاي شي مي تواند انگشتان خود را بر روي 
ميز بكوبد و آنها را به كار بگيرد. اگر او مي خواهد چين 
بر فناوري هايي مانند هوش مصنوعي يا ساخت دارو 
مسلط شود، سرمايه هاي دولتي و خصوصي را وادار به 
تحقيق مي كند. اندازه و تك فكري مي تواند نتايج زير را 
به همراه داشته باشد: چين احتماال در زمينه هايي مانند 
نس��ل پنجم اينترنت و باتري از غرب جلوتر است. هر 
اندازه اقتصاد آن قدرتمندتر رشد كند، احتماال قدرت 

ژئوپوليتيكي آن بيشتر خواهد شد. اين امر به ويژه وقتي 
اتفاق مي افتد كه بتواند بر برخي فناوري هاي كليدي 
تسلط داشته باشد، كشورهاي ديگر را به آن وابسته و 

استانداردهايي را تعيين كند كه آنها را محدود كند.
به همين دليل اس��ت كه دولت هاي غربي در حال حاضر 
نوآوري چي��ن را به عنوان يك موضوع امنيت ملي در نظر 
مي گيرند. بسياري در حال افزايش يارانه براي صنايعي مانند 
تراشه سازي هستند. دولت جو بايدن بسيار فراتر رفته و به 
دنبال فلج كردن آشكار صنعت فناوري چين است. در هفتم 
اكتبر، فروش تراشه هاي گران قيمت به چين را هم توسط 
ش��ركت هاي امريكايي و هم توسط شركت هاي خارجي 
كه از كيت امريكايي اس��تفاده مي كنند، ممنوع كرد. اين 
امر پيشرفت چين را در زمينه هايي كه امريكا تهديدكننده 
مي داند، مانند هوش مصنوعي و ابريارانه ها، كند مي كند. 
همچنين به مصرف كنندگان چيني و شركت هاي خارجي 
آسيب مي رساند كه در نهايت ممكن است راه هايي براي 
دور زدن قوانين جديد پيدا كنند. به طور خالصه، اين يك 

ابزار بسيار صريح است.
همچنين نشان مي دهد كه آقاي بايدن نقاط قوت مدل 
چين را از باال به پايين، دست باال مي گيرد و مدل آزادتر 
دنياي دموكراتيك را هم دس��ت كم مي گيرد. وسواس 
آقاي شي براي كنترل ممكن است حزب كمونيست را 
قوي تر كند، اما همچنين چين را ضعيف تر از آنچه كه 
بود مي سازد. استفاده از منابع براي اهداف ملي مي تواند 
كارساز باش��د، اما اغلب ناكارآمد است: بر اساس برخي 
برآوردها، ش��ركت هاي امريكايي تقريبا دو برابر بيشتر 
از همتايان چيني خود نوآوري براي هزينه هاي مشابه 
توليد مي كنند. داشتن قدرتي كه از اعتراف به اشتباهات 

متنفر است، تصحيح اشتباهات را دشوارتر مي كند.
حتي زماني كه آقاي ش��ي تالش مي كند چين را به 
يك ابرقدرت تبديل كند، اصرارهاي اقتدارگرايي، او و 
حزب را منزوي كرده است. ديوار بزرگ سانسور، جريان 
ايده هاي خارجي را كند مي كند. كوويد صفر حركت 
در داخل و خارج از كش��ور را مهار كرده است: تقريبا 

همه دانش��مندان چيني از شركت در كنفرانس هاي 
خارج از كشور منع شده اند. مديران چيني به سختي 
سفر مي كنند. تعداد مهاجران اروپايي در چين به نصف 
كاهش يافته است. چيني كه كمتر پيوسته و يكپارچه 
باشد، پويايي و خالقيت كمتري خواهد داشت و دولت، 
انزواي چين را تشديد و درهاي اين كشور را براي زندگي 
يا كار خارجي ها تا حدودي خواهد بست. به عنوان مثال، 
شركت هاي خارجي بايد داده هاي حساسي را كه به 
خارج از كشور ارسال مي كنند در دسترس دولت قرار 
دهند كه اغلب مالك رقباي اصلي آنها است. اين يك 
انگيزه براي انجام تحقيق و توس��عه در خارج از چين 
اس��ت. در نهايت، سوابق حقوق بشري چين تضمين 
مي كند كه دوس��تان واقعي كمي دارد و همكاري با 

كشورهاي پيشرفته را در فناوري محدود مي كند.

  حريف و خودتان را بشناسيد
اينكه چي��ن ضعيف تر از آن چيزي اس��ت كه به نظر 
مي رسد، يك مايه تس��لي ناكافي است. همانطور كه 
روسيه در دوران رياس��ت جمهوري والديمير پوتين 
نشان داد، حتي قدرت هاي بسيار ضعيف نيز مي توانند 
خطرناك باشند. چين منزوي تر و درون نگرتر مي تواند 

به طرز جنگ طلبانه تري ناسيوناليست شود.
بهترين راه غرب اين است كه در صورت لزوم در مقابل 
چين بايس��تد، اما در غير اين صورت اجازه همكاري 
بدهد. صادرات حس��اس ترين فناوري را محدود، اما 
فهرست را كوتاه نگه دارد. در برابر تالش هاي چين براي 
ايجاد نظم جهاني مستبدانه تر مقاومت كند اما در عين 
حال از لفاظي هاي جنگي بيش از حد خودداري كند. 
به جاي اينكه با همه آنها به عنوان جاسوسان احتمالي 
رفتار كند، از دانشجويان، مديران و دانشمندان چيني 
اس��تقبال كند. هميشه به ياد داش��ته باشيد كه بايد 
با چين اس��تبدادي و نه با مردم برخ��ورد كرد. ايجاد 
تعادل سخت خواهد بود. اما مديريت قدرتمندترين 

ديكتاتوري تاريخ هميشه مستلزم قدرت و خرد بود.



وزراي گروه كشورهاي توليدكننده نفت اوپك پالس 
در نشست روز چهارش��نبه خود توافق كردند به طور 
مشترك ۲ ميليون بش��كه در روز از توليدات خود از 

نوامبر كاهش دهند.
به گزارش تجارت نيوز، جوليان لي، تحليلگر بلومبرگ 
در محاسباتي نش��ان مي دهد كه از برنامه كاهش ۲ 
ميليون بش��كه اي اوپك پالس تنها ۲۰۰ هزار بشكه 

يعني ۱۰ درصد آن تحقق مي يابد.
به نق��ل از فرداي اقتص��اد، وزراي گروه كش��ورهاي 
توليدكنن��ده نف��ت اوپك پ��الس در نشس��ت روز 
چهارشنبه خود توافق كردند به طور مشترك ۲ ميليون 

بشكه در روز از توليدات خود از نوامبر كاهش دهند.
با اين حال جوليان لي، تحليلگر بازار نفت در بلومبرگ 
بر اين باور است كه ميزان كاهش توليد واقعي اين گروه 
احتماال بسيار كمتر از اين رقم، چيزي حدود ۲۰۰ هزار 

بشكه در روز خواهد بود.
به باور جوليان لي اگرچه اوپك پالس شامل ۲۳ كشور 
اس��ت، اما بار كاهش توليد تنها بر دوش س��ه كشور، 
عربس��تان س��عودي، امارات متحده عرب��ي و كويت 
خواهد بود. بس��ياري از ديگر كشورها در حال حاضر 
پايين تر از سطح سهميه خود پمپاژ مي كنند به طوريكه 
ميزان توليد آنها همچنان از سهميه جديدشان كمتر 

خواهد بود.
تعدادي از كش��ورها هم هيچ اميدي به همراهي شان 
با كاهش توليد نيست و در اين ميان بخشي از كاهش 
توليد اعمال شده از سوي عربستان، امارات و كويت با 
بازگشت به مدار توليد بخشي از چاه هاي نفتي در دست 
تعمير قزاقستان جبران مي شود. در نهايت آن مقداري 
كه از توليد ۲۳ كشور اوپك پالس كم مي شود يك دهم 

مقدار هدفگذاري شده است.

    چه كشورهايي ملزم به 
كاهش توليد  مي شوند؟

به گفته جوليان لي، زماني كه سهميه هاي جديد اوپك 
پالس در اول نوامبر اجرايي شود، تنها ۸ كشور ملزم به 
كاهش توليد نفت خواهند بود. عالوه بر سه همسايه 
عرب خليج فارس، كاهش جزئي بايد در توليد سودان 

جنوبي، الجزاير، گابن، عراق و عمان صورت گيرد.
مجموع كاهش اين ۸ كش��ور فقط ۸۹۰ هزار بشكه 
در روز است كه با رقم ۲ ميليون بشكه اي هدفگذاري 
ش��ده فاصله زيادي دارد. با اين ح��ال كاهش توليد 
حتي از اي��ن مقدار هم كمتر خواهد ب��ود. در ابتداي 
امر مي توان سودان جنوبي، گابن و احتماال عراق را از 
ليست كشورهايي كه بايد توليد خود را كم كنند، خط 
زد. داده هاي اوپك نشان مي دهد كه سودان جنوبي از 
زمان اجرايي شدن توافق مه  ۲۰۲۰، هر ماه از سهميه 
خود فراتر رفته و هرگز حتي يك بشكه از توليد خود 

را كم نكرده است.

    كاهش پيش بيني اوپك از رشد تقاضا
براي نفت

گابن نيز عزم مشابهي را در عدم رعايت توافق كاهش 
توليد نشان داده است. داده هاي اوپك نشان مي دهد 
كه توليد اين كشور تنها در يك ماه از تاريخ ۲۹ ماهه 
اين توافق كمتر از سقف بوده است. در مورد عراق هم 
بايد گفت كه وزير نفت اين كشور پس از نهايي شدن 
قرارداد روز چهارشنبه، زمان را تلف نكرد و به سرعت به 
خريداران نفت اطمينان داد كه اين توافق بر صادرات 
كشورش تأثيري نخواهد گذاش��ت. بنابراين ليست 
كشورهايي كه توان كاهش توليد دارند به پنج كشور 
كاهش مي يابد. سهم الجزاير و عمان از كاهش توليد در 
مجموع ۳۲ هزار بشكه در روز است كه قابل چشم پوشي 
اس��ت. بنابراين كاهش مورد نياز عربستان سعودي و 
همس��ايگانش به ۷۹۰ هزار بشكه در روز مي رسد كه 
بخش��ي از آن مي تواند با افزايش توليد برخي ديگر از 
اعضاي گروه جبران شود. كدام كشورهاي اوپك پالس 
توليد خود را افزايش مي دهند؟ به گفته لي، نيجريه، 

آنگوال و مالزي همگي ماه هاس��ت كه كمتر از اهداف 
خود تولي��د مي كنند و احتمال تغيي��ر در توليد آنها 
وجود ندارد. روسيه نيز در حال مبارزه براي جلوگيري 
از افت توليد اس��ت. حتي پيش از حمله اين كشور به 
اوكراين، توليد نفت آن به سختي با سهميه هاي رو به 
رشد همگام مي شد. وضعيت توليد نفت اين كشور بعد 
از جنگ بدتر هم شده است. اما قزاقستان يكي ديگر 
از اعضاي اوپك پ��الس وضعيت متفاوتي دارد. توليد 
اين كش��ور بيش از ۵۶۰ هزار بش��كه در روز پايين تر 
از نقطه توليد هدف اس��ت كه تركيب��ي از تعميرات 
برنامه ريزي شده در يكي از بزرگ ترين ميدان هاي اين 
كشور و نشت گاز در ميدان ديگري عامل اين افت توليد 
بوده است. تعميرات در ميدان نفتي مورد نظر تا پايان 
هفته جاري تكميل مي شود و توليد قزاقستان حدود 
۲۶۰ هزار بشكه در روز افزايش مي يابد. بازگشت ۳۰۰ 
هزار بشكه ديگر زمان بيشتري مي برد اما وزير انرژي 
اين كشور مي گويد كه قبل از پايان ماه يعني درست 
در موعد شروع برنامه كاهش توليد اوپك پالس، اين 
مقدار هم بايد به مدار توليد باز گردد. اگر او درست گفته 
باشد، كاهش موثر توليد اوپك پالس كه از سطح توليد 
كنوني اين گروه سنجيده مي ش��ود، تنها ۲۳۰ هزار 

بشكه در روز خواهد بود.

    روسيه؛ كارت وحشي بازار نفت
اما يك ماه بعد، وضعيت ممكن اس��ت بسيار متفاوت 
باش��د. تحريم هاي اتحاديه اروپا بر صادرات نفت خام 
روسيه از ۵ دسامبر، يك روز پس از برگزاري نشست 
بعدي اوپك پالس، اعمال مي شود. اين محدوديت ها 
بيش��تر صادرات دريايي نفت به اتحاديه اروپا را هدف 
قرار مي دهد. واردات نفت از طريق دريا به اتحاديه اروپا 
از روسيه از ۱.۶ ميليون بشكه در ژانويه به حدود ۶۶۰ 

هزار بشكه در روز كاهش يافته است.
روسيه تاكنون موفق شده كه كاهش واردات اتحاديه 
اروپا را با افزايش صادرات به هند، تركيه و چين جبران 
كند. اما تحريم ها كه همچنين به دنبال محدود كردن 
حمل و نقل به كشورهاي غيراروپايي است، مي تواند 

تأثير بسيار بيشتري داشته باشد.

    روايتي جديد از درگيري نفتي
عربستان و امريكا

ناوگان نفتكش  روس��يه به اندازه اي بزرگ نيست كه 
بتوان��د تمام نفتي را ك��ه بايد از اروپا منحرف ش��ود، 

منتقل كند و اين مي تواند باعث كاهش عرضه روسيه 
شود. سقف قيمت پيشنهادي براي نفت خام روسيه 
)معافيت از تحريم ها براي محموله هايي كه با قيمتي 
كمتر از قيمت مورد توافق گروه ۷( راه حفظ صادرات 
نفت را براي كرملين فراهم مي كند اما به نظر مي رسد 

مسكو مصمم به عدم پذيرش سقف قيمتي است.
اگر كرملين تصميم بگيرد توليد خود را به جاي پذيرش 
سقف قيمتي متوقف كند، كاهش ۲ ميليون بشكه اي 
اوپك پالس مي تواند ناگهان بسيار واقعي شود. با اين 
حال يك چيز قطعي به نظر مي رسد، نفت خام تا پايان 

سال ۲۰۲۲ در مسير صعودي قرار خواهد داشت.

    جنگ لفظي عربستان و امريكا
بر سر دليل كاهش توليد اوپك پالس

عربستان س��عودي انتقاد امريكا درباره علت تصميم 
هفته گذشته اوپك پالس را رد و اعالم كرد درخواست 
واشنگتن براي به تاخير انداختن كاهش توليد به مدت 

يك ماه، پيامدهاي اقتصادي منفي داشت.
به گزارش ايسنا، كاخ سفيد روز پنجشنبه اعالم كرد به 
عربستان سعودي تحليلي ارايه كرده كه نشان مي داد 
كاهش توليد نفت به اقتصاد جهان ضربه مي زند و مدعي 
شد سعودي ها ساير اعضاي اوپك را براي راي دادن به 
كاهش توليد، تحت فشار گذاشته اند. اين جنگ لفظي، 
به تيرگي روابط ميان دو كشور كه به مدت چندين دهه، 
اساس اتحاد آنها را انرژي در برابر امنيت تشكيل مي داد، 
افزوده است. اوپك پالس هفته گذشته كاهش توليد 
به ميزان دو ميليون بش��كه در روز از نوامبر را با وجود 
مخالفت امريكا با چنين اقدام��ي، تصويب كرد. اين 
تصميم در حالي تصويب شد كه بازارهاي سوخت با 
كمبود عرضه روبرو هستند و ذخاير اقتصادهاي بزرگ 
در پايين ترين س��طح از زم��ان آخرين كاهش توليد 

تصويب شده توسط اوپك قرار دارد.
جو بايدن، رييس جمهور امريكا اوايل هفته جاري اعالم 
كرد پس از اقدام اوپك پالس، پيامدهاي جدي براي 
روابط امريكا با عربستان سعودي وجود خواهد داشت.

بايدن در سفر به لس آنجلس در اين باره به خبرنگاران 
گفت: قرار است با آنها )سعودي ها( صحبت كنيم.

وزارت خارجه عربستان س��عودي روز پنجشنبه در 
بيانيه اي اعالم كرد تصميم اوپك پالس با توافق جمعي 
گرفته ش��د و توازن عرضه و تقاضا را مد نظر قرار داد و 

هدف آن، مقابله با نوسان بازار بود.
بيانيه وزارت خارجه عربستان سعودي به مشورت با 

امريكا پيش از نشست پنجم اكتبر اوپك پالس اشاره 
كرد كه طي آن، امريكايي ها درخواس��ت كرده بودند 
كاهش توليد اين گروه به مدت يك ماه به تعويق بيفتد.

در بيانيه وزارت خارجه عربستان سعودي آمده است: 
عربستان از طريق رايزني هاي مداوم با دولت امريكا، 
روش��ن كرد كه هم��ه تحليل هاي اقتصادي نش��ان 
مي دهد به تاخير انداختن تصميم اوپك پالس براي 

يك ماه، پيامدهاي اقتصادي منفي خواهد داشت.
امريكا عربستان سعودي را به همدستي با مسكو متهم 
كرده كه به طرح غرب براي اعمال سقف قيمت براي 
صادرات نفت اين كش��ور بر س��ر جنگ در اوكراين، 
معترض است. جان كربي، سخنگوي كاخ سفيد اظهار 
كرد: ما تحليلي را به عربس��تان سعودي نشان داديم 
كه بر اساس ش��رايط بازار، هيچ مبنايي براي كاهش 
توليد نفت وجود ندارد و آنها مي توانند تا نشست بعدي 
اوپك براي مشاهده تحوالت بيشتر، دست نگه دارند. 
كشورهاي ديگر اوپك به امريكا گفته اند كه احساس 
كردند مجبور ش��ده اند از تصميم عربستان حمايت 
كنند. بيانيه وزارت خارجه عربس��تان به نقل از يك 
مقام نامبرده نشده، تاكيد كرده كه تصميم براي كاهش 
توليد، صرفا اقتصادي بوده است. تقاضا براي نفت در 
سطح جهاني ضعيف شده و اوپك، وزارت انرژي امريكا 
و آژانس بين المللي انرژي همگي هفته جاري، پيش 
بيني خود از تقاضاي جهاني براي نفت در سال ۲۰۲۳ 
را كاهش دادند. با اين حال، آژانس بين المللي انرژي روز 
پنجشنبه اعالم كرد اقدام اوپك ممكن است وضعيت 
تقاضا را وخيم تر كند و قيمت هاي باالتر نفت ممكن 
است براي اقتصاد جهاني كه در آستانه ركود قرار دارد، 

تعيين كننده باشند.
در بيانيه س��عودي تاكيد شده اس��ت كه روابط اين 
كشور با امريكا، روابط استراتژيكي است و بر اهميت 
احترام دو جانبه تاكيد شده است. شوراي همكاري 
خليج فارس ب��ا صدور بيانيه اي از تالش عربس��تان 
س��عودي براي ثبات بازار جهاني نف��ت حمايت و از 
اظهارات اين كش��ور تمجيد كرد. بر اساس گزارش 
رويترز، بانك امريكايي گلدمن ساكس هفته گذشته 
در يادداشت تحقيقاتي اعالم كرد در ۲۵ سال تاريخ 
اوپك، اين گروه هرگز زماني كه ذخاير نفت سازمان 
توس��عه و همكاري اقتصادي به اين حد پايين بود، 
توليد نف��ت را كاهش ن��داده بود. ذخاي��ر نفت اين 
س��ازمان اكنون هش��ت درصد پايين ميانگين پنج 

ساله است.
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رييس اتحاديه طال و جواهر تهران 
تشريح كرد

وضعيت بازار سكه
و طالي داخلي با تحوالت 

ناگهاني بازارهاي جهاني
به گفته رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران، روند 
كاهش��ي كه اونس جهاني طال از اواس��ط هفته و 
همزمان با بازگشايي مجدد بازارهاي جهاني به خود 
گرفته بود، تا بعدازظهر روز پنجشنبه بيشتر دوام 
نداشت و پس از آن، قيمت هر اونس طال در مسير 
افزايشي قرار گرفت؛ همين افزايش قيمت طال در 
بازارهاي جهاني و البته نوسانات نرخ ارز در بازارهاي 
داخلي، بازار سكه و طالي داخلي را هم تكان داد و با 

كمي افزايش همراه كرد.
نادر بذرافش��ان در گفت وگو با ايس��نا، در رابطه با 
وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طالي داخلي 
اظهار كرد: از اواس��ط هفته شاهد روند كاهش ۲۶ 
دالري اون��س جهاني طال بوديم كه با بازگش��ايي 
بازارهاي جهاني از اواس��ط هفته آغاز ش��د و تا روز 
پنجشنبه ادامه دار بود. اين رند نزولي قيمت  طال در 
بازارهاي جهاني سبب شد كه در بازارهاي داخلي 
نيز كاهش حدودا ۸۲ هزار توماني قيمت براي هر 
مثقال طال ۱۷ عيار و ۱۸ هزار توماني براي هر گرم 
طالي ۱۸ عيار اتفاق بيفتد. ضمن اينكه قيمت انواع 

قطعات سكه نيز تغيير چنداني نداشت.
ريي��س اتحاديه طال و جواهر ته��ران ادامه داد: اما 
از بعداز ظهر روز پنجش��نبه، افزاي��ش ۳۴ دالري 
اونس جهاني طال در بازارهاي جهاني ايجاد ش��د. 
اين افزايش قيمت ط��الي جهاني به همراه كمي 
نوس��ان نرخ ارز در بازارهاي داخلي، سبب شد كه 
در آخرين روز كاري هفته سكه و طال در بازارهاي 
داخل )پنجش��نبه( نيز روند افزايش قيمت سكه و 

طال شكل گيرد. 
وي در رابطه با تغييرات قيمت ها نسبت به اواسط 
هفته )كه قيمت  طال كاهشي شده و سكه ها از ثبات 
برخوردار بود(، گفت: سكه هاي تمام طرح جديد با 
۱۷۰ هزار تومان افزايش در آخرين معامالت هفته 
به ۱۴ ميليون و ۹۸۰ هزار تومان و هر قطعه س��كه 
تمام طرح قدي��م با ۱۰۰ هزار تومان افزايش به ۱۴ 
ميليون و ۵۰ هزار تومان رس��يدند. نيم سكه و ربع 
س��كه نيز هر يك ۵۰ هزار تومان افزايش قيمت را 
نسبت به اواسط هفته تجربه كردند و در پايان هفته 
به ترتيب نيم سكه هشت ميليون و ۲۲۰ و ربع سكه 
پنج ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تعيين قيمت شدند. 
در اين هفته س��كه هاي يك گرمي تغيير قيمتي 
نداش��ت و در آخرين معامالت پاياني هفته س��ه 

ميليون و ۵۰ هزار تومان دادوستد شد.
بذرافشان افزود: هر مثقال طال ۱۷ عيار با حدود ۶۵ 
هزار تومان افزايش قيمت پس از كاهش  قيمت ها، 
در آخرين معامالت پاياني هفته پنج ميليون و ۹۱۰ 
هزار توم��ان و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز با افزايش 
ح��دودا ۱۴ هزار توماني يك ميلي��ون و ۳۶۴ هزار 

تومان به ازاي هر گرم معامله شدند.
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران در رابطه با آخرين 
وضعيت حباب س��كه نيز گفت: در حال حاضر هر 
قطعه سكه حدودا يك ميليون و ۶۵۰ هزار تومان 
داراي حباب اس��ت كه نس��بت به هفته هاي اخير 
تغييرات چنداني )در حدود ۵۰ هزار تومان افزايش( 

نداشته است.
   پيش بيني قيمت دالر 

دالر هفته گذشته را با صعود به پشت مرز ۳۳ هزار 
تومان به پاي��ان برد كه ب��ازار ارز را در هفته جديد 
ب��ا احتمال صعود مجدد به كان��ال تاريخي مواجه 

مي كند.
به گزارش تجارت نيوز، نرخ ارز هفته گذشته در يك 
قدمي ورود به كان��ال ۳۳ هزار تومان قرار گرفت تا 
دالر هفته آينده با احتمال بازگشت به كانال تاريخي 

مواجه باشد.
به نقل از فرداي اقتصاد، دالر هفته گذشته را با صعود 
به پشت مرز ۳۳ هزار تومان به پايان برد كه بازار ارز 
را در هفت��ه جديد با احتمال صعود مجدد به كانال 

تاريخي مواجه مي كند.
ادامه ناآرامي ها و از س��وي ديگر، تعليق مذاكرات 
برجام كه انتظ��ار مي رود به دلي��ل پيش رو بودن 
انتخابات ميان دوره اي امريكا تا اواس��ط آبان ادامه 
داشته باش��د، به عنوان داليل اصلي رشد نرخ ارز از 

سوي فعاالن اين بازار مطرح مي شوند.
در جديدترين اخبار اين ح��وزه جان كربي، مقام 
كاخ سفيد روز گذشته گفت امريكا به اجراي توافق 

هسته اي با ايران نزديك نيست.
با وجود اين، به نظر مي رسد بازارساز نيز در بازار ارز 
فعال خواهد بود و اجازه سقف ش��كني مجدد دالر 

را نمي دهد.
بانك مركزي از اواخر خرداد امسال كه دالر ركورد 
شكست از سران سه قوه دستور مداخله مستقيم در 
بازار ارز كسب كرد كه به تعبير اهالي بازار ارز همان 

ارزپاشي است.
احتمال آزادسازي ۷ ميليارد دالر بلوكه شده ايران 
در كره جنوبي نيز از اين جهت معامله گران بازار ارز 
را در هفته هاي گذشته محتاط كرده بود. هر چند نه 
تنها فعاالن بازار ارز به دليل وعده هاي ناكام قبلي و 
نبود اخبار جديد در اين باره، اميدي به آزادس��ازي 
دالرهاي بلوكه ندارند بلكه از سمت ديگر ارزپاشي 
بدون رفع تحريم را محرك جهش ديگري در نرخ 
ارز مي دانن��د. چراكه از يك طرف مناب��ع ارزي را 
كاهش خواهد و از س��وي ديگر ارزاني دالر زمينه 
خروج سرمايه از كشور را فراهم خواهد كرد. البته 
به نظر مي رسد بازارساز نيز با علم به اين موضوع 
فعال بدون احياي برجام دس��ت به كاهش دادن 
ش��ديد نرخ دالر نمي زند و صرفا در تالش است 
با نگه داش��تن دالر در يك كريدور )بين ۳۱ الي 
۳۳ هزار تومان( از تش��ديد هيجانات در بازار ارز 

جلوگيري كند.

توافق لبنان و رژيم صهيونيستي بر 
سر مرزهاي دريايي و منابع گازي 

رژيم صهيونستي روز سه ش��نبه ۱۱ اكتبر اعالم 
كرد كه در پي مذاكراتي فشرده با لبنان سرانجام 
به توافقي تاريخي بر سر تعيين مرزهاي دريايي با 

اين كشور دست يافته است.
اي��ن مذاكرات كه از مدت ه��ا پيش تحت نظارت 
و حماي��ت اياالت متحده آغاز ش��ده بود به گفته 
مقامات اسراييلي در نهايت به حصول توافق و رفع 
موانع كليدي براي بهره برداي مشترك از ميادين 

گازي شرق مديترانه منجر شده است.
امريكا حدود دو سال است كه ميان اين دو كشور 
همسايه كه به طور رسمي در شرايط جنگي قرار 
دارند، براي رسيدن به توافق بر سر حدود مرزهاي 

دريايي ميانجيگري مي كند.
اسراييل و لبنان پيش تر در اوايل ماه اكتبر نسبت 
به پيش نوي��س اين تواف��ق كه از س��وي آموس 
هوكشتاين، فرس��تاده امريكا تهيه شده بود ابراز 

رضايت كرده بودند.
يايير الپيد، نخست وزير اسراييل روز سه شنبه در 
بيانيه اي اعالم كرد كه كشورش با لبنان بر سر اين 

پرونده به »توافقي تاريخي« دست يافته است.
آقاي الپيد در اين خصوص يادآور ش��د كه توافق 
به دس��ت آمده س��بب تقويت امنيت اس��راييل 
مي شود و ضمن تضمين ثبات مرزهاي شمالي با 
لبنان، ميلياردها يورو به اقتصاد اين كشور سرازير 

مي كند.
وي همچنين اف��زود كه در پي اي��ن توافق كه با 
ميانجي گري امريكا به دست آمده كابينه امنيتي 
اسراييل روز چهارشنبه تشكيل جلسه خواهد داد.

گفتني اس��ت كه ايال حوالتا، مشاور امنيت ملي 
نخس��ت وزير اس��راييل نيز پيش از اين گفته بود 
كه »همه خواس��ته هاي ما در اين پرونده برآورده 

شده است.«
 اعالم رضايت بيروت

در بي��روت نيز خبرها از رضاي��ت مقامات لبناني 
نسبت به توافق به دس��ت آمده با اسراييل بر سر 

تعيين حدود مرزهاي دريايي حكايت دارد.
دفتر رياس��ت جمهوري لبنان با انتشار بيانيه اي 
ضمن اش��اره به رضاي��ت بخش بودن »نس��خه 
نهايي« توافق ياد شده، اعالم كرد: »توافق نهايي 
پاسخگوي خواس��ته هاي لبنان است و از حقوق 
كش��ور براي بهره برداري از منابع طبيعي صيانت 

مي كند.«
اين بيانيه حدود بيس��ت روز پي��ش از پايان دوره 
رياست جمهوري ميش��ل عون، رييس جمهوري 
فعلي لبنان منتشر مي ش��ود؛ آقاي عون روز ۳۱ 

اكتبر كاخ رياست جمهوري را ترك خواهد كرد.
نماينده لبنان در اين مذاكرات نيز روز سه ش��نبه 
پس از ارايه نس��خه نهايي توافق به ميش��ل عون 
تاكيد كرد كه اين روند در صورت برخورد نكردن با 
موانع پيش بيني نشده مي تواند زمينه حصول يك 

»توافق تاريخي« را فراهم كند.
اين در حالي است كه نگراني هايي نسبت به آينده 
اي��ن توافق با توج��ه به در پيش ب��ودن انتخابات 
پارلماني در اسراييل و احتمال بازگشت بنيامين 
نتانياهو ب��ه قدرت به هم��راه متحداني از احزاب 

تندرو و راست افراطي مطرح شده است.
نتانياهو هفته گذش��ته ضمن انتقاد شديد به اين 
پروژه، يايير الپي��د را به واگ��ذاري بخش هاي از 
حوزه دريايي تحت حاكميت اس��راييل به لبنان 
و تس��ليم در برابر حزب اهلل متهم كرد و يادآور شد 
كه در صورت بازگشت به قدرت به اين توافقنامه 

پايبند نخواهد بود. 
برخي مخالفان توافق در رژيم صهيونيس��تي نيز 
ضمن خفت بار خواندن اين توافق آن را ناش��ي از 
اعمال فش��ارهاي حزب اهلل و سيدحسن نصراهلل 
مي دانند كه منافع طرف لبناني را از بيش تامين 
مي كند، زي��را قبل از توافق سيدحس��ن نصراهلل 
تهديد كرده بود در صورتي كه توافق گازي منافع 
لبن��ان را تامين نكند به اين مي��دان گازي حمله 

خواهد نمود.
همچنين خبرهايي مبني بر ورود ش��ركت نفت 
فرانسوي توتال به ميدان گازي منتشر شده است.

مقامات اس��راييلي روز سه ش��نبه ب��دون تعيين 
تاريخي مش��خص اعالم كردند كه اين توافقنامه 

را براي تاييد نهايي به پارلمان ارايه خواهند كرد.
بنا به گزارش هاي رس��انه اي دريافت ش��ده و نيز 
اظهارات مقامات دو كش��ور، در متن نهايي توافق 
آمده اس��ت كه ذخاير فراس��احلي ميدان گازي 
»كاريش« تحت كنترل و بهره برداري اس��راييل 
خواهد بود و لبنان نيز از ذخاير ميدان گازي »قانا« 

در شمال شرق بهره برداري خواهد كرد.

توافق وزراي گروه كشورهاي توليدكننده نفت اوپك

توليدكاهشمييابد؟

معرفي يك بانك به كميسيون اصل ۹۰ مجلس به خاطر پنهان كاري
معاون نظارت بان��ك مركزي گفت: تاكنون يك بانك 
به دليل عدم ارسال اطالعات تسهيالت و تعهدات كالن 
براي انتشار عمومي به كميس��يون اصل ۹۰ مجلس 
شوراي اسالمي معرفي شده اس��ت. به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، معاون نظ��ارت بانك مركزي 
با بيان اينك��ه چنانچه بانكي به ه��ر دليلي اطالعات 
تسهيالت كالن خود را به بانك مركزي ارسال نكنند 
به كميسيون اصل نود و ديون محاسبات كشور اعالم 
مي ش��ود گفت: تاكنون يك بانك بدليل عدم ارسال 
اطالعات تسهيالت و تعهدات كالن براي انتشار عمومي 
به كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسالمي معرفي 
شده است. ابوذر سروش با بيان اينكه عدم دسترسي به 
سامانه هاي ذينفعان تسهيالت واحد و تعهدات، عامل 
اصلي تاخير در انتشار اطالعات تسهيالت كالن برخي 
بانك هاي بزرگ اس��ت گفت: براساس تكليف قانون 
بودجه در زمينه انتشار اطالعات تسهيالت و تعهدات 
كالن بانك ها از سوي بانك مركزي، اين اطالعات شامل 
موارد متعددي در مورد تسهيالت كالن اشخاص و افراد 
مرتبط است و در اين راستا، بررسي اطالعات مربوط به 
تسهيالت ذينفع واحد، نيازمند بررسي دقيق است. وي 
افزود: هم اكنون سامانه اي براي شناسايي تسهيالت 
ذينفعان واحد يا تعهدات وجود ندارد و بانك مركزي 
پس از دريافت اطالعات آن را تجميع و صحت سنجي 
كرده و منتشر مي كند و در اين فرآيند برخي بانك هاي 
بزرگ از جمله بانك ملي نيازمند بررس��ي بيش��تري 

است. سروش خاطرنشان كرد: علت تاخير در انتشار 
اطالعات بانك ملي ناش��ي از همين امر است چراكه 
اطالعات هميشه توسط سامانه بانك ها و با اتكاي به 
نيروي انساني بررسي و به بانك مركزي ارسال مي شود 
و در اين حجم انبوه اطالعات به هر دليلي ممكن است 
برخي اطالعاتي دچار خطا شود كه بايد دوباره به بانك 
مربوطه عودت داده شود تا مجدد ارزيابي شود. معاون 
نظارت بانك مركزي ب��ا بيان اينكه هم اكنون فرآيند 
دسته بندي و صحت سنجي اطالعات ارسالي بانك ها 
به بانك مركزي به صورت دس��تي و رفت و برگش��ت 
اطالعات انجام مي ش��ود گفت: در اين فرآيند انتشار 
اطالعات بانك هايي با س��ايز كوچك به سرعت انجام 
مي شود، اما بررسي اطالعات بانك هاي بزرگي همچون 

بانك ملي نيازمند زمان بيشتري است. 
وي افزود: بان��ك ملي هم اكنون اطالع��ات خود را به 
بانك مركزي ارس��ال كرده است و فرآيند بررسي اين 
اطالعات در حال انجام است، اما به دليل وجود برخي 
خطا ها در اطالعات ارس��الي، فرايند رفت و برگشت و 
بررس��ي ان در حال انجام است كه ان شاءاهلل به زودي 
پس از صحت سنجي مجدد اطالعات تسهيالت كالن 
بانك ملي نيز منتشر خواهد شد. معاون نظارت بانك 
مركزي ابراز اميدواري كرد با هم افزايي بين دستگاه هاي 
مختلف اجرايي امكان استفاده از سامانه ذينفعان واحد 
براي بانك مركز فراهم ش��ود تا امكان صحت سنجي 
س��ريع اطالعات ارسالي از سوي بانك ها فراهم گردد، 

زيرا مادامي كه اين امكان فراهم نباشد بانك  وي افزود: 
با توجه به اينكه موضوع انتشار فصلي تسهيالت كالن 
بانك ها چندماهي بيشتر نيست كه به شبكه بانكي اعالم 
شده اس��ت اميدواريم به زودي با روال هايي كه ديده 
شده انتشار اطالعات تسريع شود. اين مقام مسوول در 
پاسخ به اين سوال كه برخورد بانك مركزي با آن دسته 
از بانك هايي كه در اطالعات منتشر شده در پايان بهار 
قواعد مربوط به تس��هيالت كالن و اشخاص مرتبط را 
رعايت نك��رده بودندچگونه خواهد بود؟ گفت: يكي از 
داليل عدم رعايت بانك ها در مورد حدود مقرر در انتشار 
اطالعات اين اس��ت كه در يك دوره بانك تسهيالت 
كالن اش��خاص مرتبط را پرداخت كرده و بعد از آن به 
دليل تغييراتي كه در نس��بت هاي مالي بانك حادث 
شده در زمان انتش��ار، به ظاهر از حدود مقرر تخطي 
كرده است ليكن در زمان اعطا تخطئ انجام نشده است؛ 
كه در ارتباط با اين بانك ها يك برنامه زمانبدي تدوين 
شده است كه يا س��اختار مالي خودرا اصالح كنند يا 
اينكه در برنامه مشخصي به حدود معيني برسند. وي 
افزود: بعضي از بانك ها تسهيالتي را پرداخت كرده اند 
كه گروه هاي مرتبط از شمول تسهيالت كالن به دليل 
مصوبات باالدستي مستثني شده اند كه در اين مورد 
تخطي تلقي نمي شود. سروش با بيان اينكه البته برخي 
بانك ها در ارايه تسهيالت كالن تخطي داشته اند گفت: 
اين بانك ها به مانند س��اير تخطي ها فرآيند برخورد 
انضباطي با آنها در قالب تذكر يا دريافت برنامه و معرفي 

به هيات انتظامي بانك ها در مورد آنها به اجرا درخواهد 
آمد. وي درپاس��خ به سوالي در خصوص نحوه برخورد 
بانك مركزي با ان دسته بانك هايي كه به دليل اعطاي 
تسهيالت اشتغالزايي سقف تسهيالت كالن را رعايت 
نكرده اند گفت: بانك هايي كه بدون داشتن دليل موجه 
قانوني تخطي كرده باشند توسط بانك مركزي به هيات 
انتظامي معرفي و برخورد انتظامي مي شوند كما اينكه 
همين روال برخورد در دس��تور كار بانك مركزي قرار 
دارد. وي افزود: برخي از تخطي ها ناشي از وجود مجوز ها 
است، به عنوان مثال گروهي از صنايع به داليل متعدد 
قانوني با مجوز شوراي پول و اعتبار يا اركان باالدستي 
از شمول تسهيالت و تعهدات كالن معاف هستند، كه 
در همين راستا بانك ها به لحاظ رعايت يا عدم رعايت 
حدود تفكيك مي شوند. سروش در پاسخ به اين سوال 
ديگري در زمينه وضعيت رعايت الزام بانك ها به ثبت 
تس��هيالت اعطاي در سامانه س��مات گفت: در حال 
حاضر عمده تسهيالت شبكه بانكي در سامانه سمات 
ثبت مي شود و موردي وجود ندارد كه در سامانه اشاره 
شده ثبت نشده باش��د البته موارد بسيار نادري شايد 
وجود داشته باشد كه بازرسين بانك مركزي در صورت 
مشاهده بالفاصله به بانك اطالع مي دهند و دليل آن را 
جويا مي شود. وي افزود: بانك مركزي تاكنون موردي 
در زمينه عدم ثبت تسهيالت اعطايي در سامانه سمات 
دريافت نكرده اس��ت و بدون شناس��ه سامانه سمات 

بانك ها اجازه اعطاي تسهيالت را ندارند.

بسته مالياتی آقای کوارتنگ 
را پس از ۶هفته خانه نشين کرد

ليز تراس نخس��ت وزير بريتانيا پ��س از هفته ها 
آشفتگی بازارهای مالی، کواسی کوارتنگ وزير 

خزانه داری را برکنار کرد.
به گزارش اقتصاد آنالين، کوارتنگ در نامه ای به 
ليز تراس پذيرفت که ش��رايط اقتصادی نسبت 
به آنچه در ۲۳ س��پتامبر برنامه رش��د اقتصادی 

تصويب شده بود، تغيير کرده است.
اخ��راج کوارتن��گ تنها پس از ۶هفته از ش��روع 
به کار، در شرايطی اتفاق می افتد که نخست وزير 
انگليس آماده تغيير بخش��ی از برنامه اقتصادی 

خود می شود.
در هفته های اخير بس��ته  کاهش مالياتی منجر 
به انتقادات شديد از کوارتنگ و دولت جديد ليز 

تراس شده بود.

ليز تراس وزير خزانه داری 
انگليس را برکنار کرد



همه ساله با رسيدن فصل س��رما و افزايش مصرف 
خانگي، گاز اغلب صنايع در كش��ور قطع مي ش��ود. 
امس��ال نيز اخبار مختلفي از قطع��ي گاز صنايع به 
گوش مي رسد و احتماال با شروع فصل سرمايه گاز 
صنايع سهميه بندي و قطع شود. البته اين صنايع در 
زمان نبود گاز مجبور به مصرف مازوت هستند كه آن 
هم براي كشور و محيط زيست آن خطر آفرين است.

اما صنايع در فصل س��رمايه با زيان س��ازي مواجه 
مي ش��وند.با قطع��ي گاز ميزان تولي��د محصوالت 
كارخانجات نصف مي ش��ود و از سوي ديگر قيمت 
پاياني محصوالت اين كارخانجات نيز روند صعودي 
ب��ه خود مي گي��رد. يعني با يك قطع چند س��اعته 
گاز صنايع به اقتصاد كش��ور و معيشت مردم ضربه 
سنگيني وارد مي شود. از س��وي ديگر كارخانجات 
نيز با مشكل مواجه مي ش��وند يعني زماني كه يك 
دستگاه به علت نبود گاز خاموش مي شود انرژي كه 
صرف گرم شدن آن شده بود هدر مي رود و با وصل 
ش��دن دوباره گاز چندين ساعت زمان نياز است كه 
دس��تگاه گرم و آماده به كار ش��ود، اين موضوع دو 
بعد دارد؛ نخست قطعات دس��تگاه با خرابي مواجه 
مي شود و در مرحله دوم محصول توليد شده بسيار 
كمتر مي شود و گاهي به خاطر قطعي گاز و خاموش 
و روش��ن شدن دس��تگاه ها كيفيت خود را از دست 
مي دهد. حال براي خاموش نش��دن دس��تگاه ها به 
پيش��نهاد مس��ووالن مربوطه صناي��ع بايد مازوت 
اس��تفاده كنند كه اين مازوت ني��ز در بلندمدت به 
دس��تگاه هاي كارخانجات آس��يب مي زند و آسيب 

به محيط زيست و افراد جامعه نيز جاي خود دارد.
مي ت��وان گفت كه قطعي گاز صناي��ع ضربه زيادي 
به اقتصاد كش��ور و خود صنايع وارد مي كند. تقربيا 
در فصل س��رما فروش��ندگان صنايعي كه گازشان 
در زمس��تان قطع مي شود بيشتر مي شود و افزايش 
صف ف��روش يعني كاهش قيمت س��هام و ضربه به 
س��هامداران بلندمدت. به هر ترتيب اي��ن زيان به 
صنايع و اقتصاد كشور به واسطه كمبود توليد گاز در 
كشور به وجود آمده است و اين زيان در حالي است 
كه مس��ووالن دولتي س��عي در صادرات گاز دارند. 
زماني كه گاز كافي براي مصرف صنايع و خانگي در 
اقتصاد كشور نيست چگونه مسووالن وعده صادرات 
گاز را مي دهند؟ اگر صادرات گاز عملي ش��ود بايد 
آماده سقوط صنايع وابسته به گاز در كشور بود. البته 
اكنون نيز به واس��طه قطعي گاز برخي از صنايع در 
فصل زمستان به مرز سقوط مي رسند ولي با شروع 
فصل كمي جبران مي شود. اين وضعيت به اقتصاد 
كشور و صنايع ضربه مي زند و مسووالن بايد كاري 

براي قطعي گاز كنند.

   مازوت چيست؟
هر س��ال با ش��روع فصل س��رما يافتن مقصر براي 
آلودگي هوا آغار مي ش��ود؛ موضوعي كه هر س��ال 
متهم جديدي دارد و امسال نيز پس از عبور از كيفيت 
بنزين، خودروهاي فرسوده و موتورسيكلت ها نوبت 
به نيروگاه ها، صنايع و مازوت س��وزي آنها رس��يده 
است.علي رغم اينكه در سال هاي پيش بنزين متهم 
اصلي آلودگي هوا بود اما آن طور كه مسووالن اعالم 
كردن��د افزايش كيفيت بنزين، اي��ن فرآورده نفتي 
را از گردونه خ��ارج كرده اما همچن��ان احتراق بد 
خودروهاي فرس��وده و موتورسيكلت ها مورد اتهام 
است اما بيش از آن آنچه كه امسال مورد توجه قرار 

گرفته مازوت سوزي صنايع و نيروگاه ها است.
مازوت نوعي نفت كوره به شمار مي آيد كه كيفيت 
پايين و ويس��كوزيته بااليي دارد و در نيروگاه هاي 
حرارتي و موارد مشابه از آن استفاده مي شود. در اروپا 
و اياالت متحده، تركيب مازوت شكسته به گازوئيل 
تبديل مي شود. در گذشته، مازوت براي گرم كردن 
خانه ها در ش��وروي سابق و شرق دور مورد استفاده 
قرار مي گرفت چراكه آنها تجهيزات الزم براي تبديل 
مازوت به ساير محصوالت پتروشيمي را نداشتند. در 
كشورهاي غربي به كوره هايي كه از مازوت استفاده 

مي كنند، كوره هاي ضايعات سوز نيز مي گويند.

مازوت كه به طور عمده توس��ط كشورهاي روسيه، 
قزاقستان، آذربايجان، تركمنس��تان و ايران توليد 
مي شود براي گرم كردن بويلرها )ديگ بخار( جهت 
توليد بخار مورد اس��تفاده قرار مي گيرد چراكه اين 
ماده، گرماي سوختن بس��يار بااليي دارد. از عوامل 
مهم در درجه بندي اين س��وخت باي��د به محتواي 
گوگرد آن اشاره كرد كه متأثر از منبع اصلي آن است. 
در حمل و نقل مازوت به طور معمول به اين سوخت، 
»نفت كثيف« )Dirty Oil( مي گويند و از آن جايي 
كه ويسكوزيته بسيار بااليي دارد، پمپ كردن آن به 
تجهيزات خاصي نيازمند است.مازوت را مي توان از 
جمله تركيب هاي نفت خام به شمار آورد كه حاصل 
تقطير جز به جز آن به هنگام پااليش نفت خام است 
و بعد از تبخير بنزين و ساير فرآورده هاي سبك تر، 

از نفت خام به دست مي آيد.
بر اين اس��اس م��ازوت نوعي نفت ك��وره با كيفيت 
بس��يار پايين به ش��مار مي آيد نفت كوره از جمله 
فرآورده هاي نفتي است كه در بسياري از موتورها، 
چراغ ها، گرمكن ه��ا و كوره ها مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد و همچني��ن به عنوان حالل نيز از آن بهره 
مي گيرند. نفت كوره همانطور كه گفته ش��د از نفت 
خام به دست مي آيد و براي استفاده در كاربري هاي 

مختلف، آن را پااليش مي كنند.

   اثرات ورود مازوت به محيط زيست 
چيست؟

همانطور كه گفته ش��د، براي گرم شدن بويلرها در 
نيروگاه هاي حرارتي از مازوت استفاده مي كنند اما 
ورود مازوت و ساير نفت هاي كوره به محيط زيست 
آث��ار مختلفي را به هم��راه دارن��د، نفت هاي كوره 
همچون مازوت از مواد شيميايي مختلفي تشكيل 
شده اند و هريك نوعي مخلوط متفاوت از ديگري به 
شمار مي آيد. زماني كه اين مواد به خاك يا آب هاي 
سطحي مي رسند، بخش��ي از آنها تبخير مي شوند 
برخي ديگر نيز به دليل نشتي مخازن نگهداري آنها 

در آب و خاك حل خواهند شد.
مواد شيميايي تبخير ش��ده مي توانند در اثر تابش 
نور خورشيد به تركيبات ديگري شكسته شوند. اين 
اتفاق در اثر فعاليت هاي قارچ ها و باكتري هاي داخل 
آب يا خاك نيز صورت مي گيرد. اين مواد شيميايي 
كه در خاك و محيط هاي ديگر وجود دارند مي توانند 
تا بي��ش از يك دهه در محيط زيس��ت باقي بمانند. 
بنزن، تولوئن و زايلين از جمله اين تركيبات س��مي 
هستند. امروزه ما به روش هاي مختلفي در معرض 

فرآورده هاي نفتي از جمله نفت كوره و مازوت قرار 
مي گيريم. محتمل ترين حالت زماني است كه براي 
گرم كردن خانه ها از نفت س��فيد اس��تفاده شود كه 
در گذشته بسيار رواج داشته است. عالوه بر اين، از 
نفت س��فيد و ساير تركيبات نفتي به عنوان حالل و 
پاك كننده نيز بهره مي گيرن��د. بنابراين در صورت 
ذخيره و نگهداري اين م��واد در منزل و تبخير آنها، 
احتمال تماس آنها با پوست بسيار زياد است. عالوه 
بر اين، وجود نيروگاه هاي حرارتي در نزديكي شهرها 
و اس��تفاده از مازوت در آنها سبب قرارگيري انسان 
در معرض تركيبات حاصل از س��وختن ناقص اين 

فرآورده ها خواهد شد.
مازوت و س��اير س��وخت ها زماني كه آنها را در هوا 
تنفس يا اينكه آب و غ��ذاي آلوده را مصرف كنيد و 
همچنين به هنگام تماس پوس��ت با اين مواد، وارد 
بدن مي شوند. همچنين اگر محل كار يا زندگي شما 
در نزديكي كارخانه ها و نيروگاه هايي باشد كه از اين 
سوخت استفاده مي كنند، مازوت و ساير سوخت ها 

وارد بدن مي شوند.

   بازار از دريچه معامالت
هفته سوم مهر ماه در حالي به پايان رسيد كه بورس 
همچنان ش��رايط مطلوبي را پش��ت سر نمي گذارد 
كه بارزترين آن را مي توان در ركود شديد معامالت 
ديد. با اين وجود شايد بتوان گفت كه بازار سهام در 
اين هفته هرچند تفاوت ماهوي نسبت به هفته هاي 
گذشته نداش��ت اما با كمي چاش��ني خوش بيني 
مي توان نشانه هاي اميدواركننده اي را براي بازگشت 
ب��ورس پيدا كرد. اولين روز س��ومين هفته مهر ماه 
در حالي به پايان رس��يد كه شاخص كل با افزايش 
بيش از دو هزار و ۶۰۰ واحدي همراه شد كه بخش 
اصلي اين صعود را پااليشي ها رقم زدند. در حقيقت 
تصمي��م اوپك پالس مبني ب��ر كاهش عرضه نفت 
منجر به افزايش قيمت نف��ت و افزايش تقاضا براي 
پااليشي ها ش��د. شاخص هم وزن نيز رشدي هزار و 

۲۹۸واحدي را ثبت كرد.
اما روز يكش��نبه شاخص كل با افت بيش از ۱۱هزار 
واحدي همراه ش��د و ش��اخص هم وزن نيز كاهش 
بيش از ۵هزار واحدي را ثبت كرد.روز دوش��نبه نيز 
شاخص كل دوباره نزولي شد با يك هزار و۱۵۶ واحد 
افت در كانال يك ميليون و ۳۰۳ هزار و ۹۲۶ واحدي 
قرار گرفت. با اين وجود با نگاهي دقيق تر به نمادهاي 
تاثيرگذار درمي يابيم كه»ميدكو« نقش بسزايي در 
افت روز دوشنبه شاخص كل داشت و اگر اين نماد را 

در نظر نگيريم شاخص روز دوشنبه را مثبت به پايان 
مي رساند. ميدكو با هزار و ۹۱۸ واحد بيشترين تاثير 
منفي برروي شاخص كل را داشت. شاخص كل هم 

وزن نيز با ۳۲۰ واحد كاهش همراه بود.
روز س��ه ش��نبه باالخره بورس ي��ك روز خوش به 
سهامداران نشان داد و از ابتدا سبز بود و بي برگشت 
از ميان��ه ب��ازار و بي افزايش عرضه و فش��ار فروش 
كار خ��ود را به پايان رس��اند. ش��اخص كل بورس 
با رش��د۹هزار و۶۶۲واحدي در ميان��ه كانال يك 
ميليون و ۳۱۳ هزار واحدي قرار گرفت. ش��اخص 
هم وزن هم با ۳هزار و۲۰۵واحد افزايش همراه بود.

ب��ورس آخرين روز هفته را هم س��بزپوش به پايان 
برد و ش��اخص كل افزايش بي��ش از ۶هزار واحدي 
را ثبت كرد. ش��اخص هم وزن نيز توانس��ت حدود 
يك هزار و ۴۰۰ واحد باال بيايد. با اين وجود ارزش 
معاالت خ��رد دوباره به زير ۲ه��زار ميليارد تومان 
رس��يد كه نش��ان مي دهد هر چند بازار س��هام در 
دو روز گذش��ته با افزايش همراه بوده است اما اين 
رش��د را شايد نتوان به حساب برگشت بازار نوشت.

با اين وجود شايد بتوان گفت كه بازار سهام هرچند 
تفاوت ماهوي نسبت به هفته هاي گذشته نداشت 
اما با كمي چاشني خوش بيني مي توان نشانه هاي 
اميدواركننده اي را براي بازگشت بورس پيدا كرد.

شايد اولين نكته مثبت بازار سهام در هفته سوم مهر 
ثبت بازدهي هفتگي ش��اخص كل باشد؛ اين هفته 
شاخص كل توانست بازدهي ۰.۵ درصدي را از خود 
به جا بگذارد تا پس از ۷ هفته ش��اهد رش��د هفتگي 
ش��اخص كل باش��يم. با توجه به اينكه شاخص كل 
در تايم فريم هفتگي به مرحله ش��ديد اشباع فروش 
رس��يده و در محدوده حمايتي خ��ط روند صعودي 
قرار دارد، شايد بتوان اين موضوع را با كمي اغماض 
و چاشني خوش بيني، واكنش مثبت شاخص كل و 
بازگش��ت كوتاه مدت بازار سهام تلقي كرد. شاخص 
هم وزن نيز عماًل نسبت به هفته گذشته بدون تغيير 
باقي ماند و بر روي س��طح ۳۸۰ هزار واحدي تثبيت 
ش��د.ميانگين ارزش معامالت خرد روزانه در هفته 
سوم مهر ماه دوباره به باالي س��طح ۲هزار ميليارد 
تومان بازگشت. هفته گذشته بود كه براي اولين بار 
در سال ۱۴۰۱، ميانگين ارزش معامالت خرد روزانه 
ب��ه كم تر از ۲هزار ميليارد تومان رس��يده بود. با اين 
وجود همچنان ارزش معامالت خرد روزانه در سطحي 
نگران كننده اي قرار دارد و ميانگين ارزش معامالت 
خرد روزانه هفته سوم مهر ماه، كم ترين ميزان پس 

از هفته گذشته در سال ۱۴۰۱ محسوب مي شود.
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رويكرد حمايتي مناسب
براي بورس چيست؟

فرداي اقتصاد| سازمان بورس در مدت اخير جلساتي 
را به همراه فعالين بازار، وزي��ر اقتصاد و هلدينگ هاي 
بزرگ جهت حمايت از بازار برگزار كرده است. اما سوال 
اينجاست كه برگزاري اين جلسات شرطي كافي براي 
بهبود شرايط بازار هس��ت يا خير؟ در برنامه شمارش 
معكوس امروز همراه با رامين خدابنده، عضو هيات مديره 
سبدگردان نوين نگر آسيا به بررسي عوامل تاثيرگذار بر 
كليت بازار سرمايه و راه هاي حمايت درست از بازار سهام 
پرداخته ش��د. به عقيده وي ثبات در سياست گذاري و 
پيش بيني  پذيرتر شدن اقتصاد مي تواند مهم ترين اتفاقي 
باشد كه اگر در بودجه رخ دهد شاهد بهبود شرايط كلي 
بازار باش��يم و علي رغم جذابيت بازار سهام در سطوح 
فعلي، بازار سرمايه از كمبود نقدينگي رنج مي برد.اين 
روزها بازار سرمايه در ادامه روند فرسايشي خود همچنان 
مورد اقبال سرمايه گذاران قرار نگرفته است. در هفته هاي 
جلساتي از سوي سازمان بورس با هلدينگ هاي بزرگ 
و وزارت اقتصاد انجام شد، اين دست جلسات با توجه به 
تجربه تاريخي اثرات مقطعي بر بازار س��رمايه داشته و 
نمي تواند به رونق پايدار بورس كمك كند. از موضوعات 
مهمي كه در اين نشست به جمع بندي رسيد، حمايت 
هلدينگ ها از سهام زير مجموعه خود در قالب انتشار اوراق 
اختيار تبعي بود.عضو هيات مديره سبدگردان نوين نگر 
آسيا درباره تاثير انتشار اين اوراق اظهار كرد: انتشار اين 
اوراق در ش��رايط فعلي از سوي هلدينگ هاي بزرگ به 
دليل حمايت از بازار سهام و كمك به ارزندگي بازار صورت 
مي گيرد. خريد اين اوراق براي صندوق هاي درآمد ثابت با 
توجه به رقابت پذيري پايين نرخ اين اوراق نسبت به سود 
بانكي و اوراق دولتي توجيهي ندارد. اين دست اقدامات 
در واقع دستكاري در بازار سرمايه است و در بلندمدت 
اثر مثبتي بر بازار سرمايه ندارد و اين موضوع تنها تكرار 
تجربه هاي شكست خورده گذشته است.خدابنده در 
پاسخ به اين س��وال كه راهكار مناسب براي حمايت از 
بورس تهران چيست؟ عنوان كرد: كمبود نقدينگي در ۲ 
سال اخير بازار سرمايه را تحت تاثير قرار داده است چرا 
كه اعتماد سرمايه گذاران به اين بازار از دست رفته است. 
بورس تهران به دليل ريس��ك هاي سيستماتيك قابل 
توجه همچون قيمت  گذاري دستوري، كسري بودجه 
دولت و همچنين مس��اله تحريم ها و برجام با ابهامات 
قابل توجهي روبرو شده اس��ت.وي ادامه اداد: ابهام كه 
اين روزها بازار سرمايه در انتظار تصميم سياست گذار 
براي تعيين تكليف آن ق��رار دارد، موضوع نرخ خوراك 
براي صنايع بورس��ي اس��ت و اين نرخ بايد متناسب با 
اس��تراتژي هاي بلندمدت بهينه شده و از تصميمات با 
 P/E اثر مقطعي و كوتاه مدت دوري شود.در حال حاضر
گذش��ته نگر بورس تهران به زير ۶واحد رسيده است. 
هرچند كه در س��ابقه تاريخي بازار اين نسبت به حدود 
۳.۵ واحد نيز رسيده است اما بسياري اين سطوح را به 
عنوان سطح ارزندگي بازار سهام در نظر مي گيرند. رامين 
خدابنده، كارش��ناس بازار سرمايه اعتقاد دارد: نكته اي 
كه در بحث ارزندگي بازار سرمايه به آن توجه كرد ورود 
نقدينگي به اين بازار است كه در حال حاضر هرروز شاهد 
خروج سرمايه اشخاص حقيقي از اين بازار هستيم.عضو 
هيات مديره سبدگردان نوين نگر آسيا اعدادي كه در حال 
حاضر برايP/E بازار مطرح مي شود حاكي از ارزندگي 
بازار سهام اس��ت و بورس تهران شرايط مناسبي براي 
ورود سرمايه گذاران دارد اما به نظر مي رسد سهامداران در 
انتظار رفع ابهاماتي از قبيل برجام و بازارهاي جهاني براي 
ورود سرمايه هاي پارك شده خود در صندوق ها و بانك ها 
به بازار هستند چراكه ابهامات موجود ابعاد گشترده اي در 

بازه ميان مدت و بلندمدت در اقتصاد دارد.

معافيت مالياتي
صندوق هاي امالك و مستغالت 
سنا| صندوق هاي امالك و مستغالت ابزار جديدي در 
بازار سرمايه هستند كه عالوه بر آنكه امكان جذب منابع 
خرد جهت سرمايه گذاري در حوزه امالك و بهره مندي 
از اجاره بهاي ام��الك را فراهم مي كند، مزاياي ديگري 
همچون معافيت هاي مالياتي هم براي سرمايه گذاران 
به همراه خواهد داش��ت. غالمرضا سالمي كارشناس 
امور مالي و مالياتي در اين خصوص بيان كرد: بر اساس 
تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون ماليات هاي مس��تقيم، از هر 
نقل و انتقال سهام و سهم الش��ركه و حق تقدم سهام و 
سهم  الشركه شركا در ساير شركت ها، ماليات مقطوعي 
به ميزان ۴ درصد ارزش اس��مي وصول مي شود. طبق 
آنچه در اساسنامه صندوق هاي امالك و مستغالت آمده، 
درآمدهاي صندوق از ماليات بر درآمد به استناد تبصره ۱ 
ماده ۱۴۳ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم معاف خواهد 
بود كه امتياز مهمي است. البته درآمد اجاره امالك مطابق 
مقررات مربوط به اجاره بها مشمول ماليات خواهد بود.

وي اضافه كرد: نكته جذاب تر اين اس��ت كه به استناد 
جزو ۲ بند )ط( تبص��ره ۷ احكام مالياتي قانون بودجه 
۱۴۰۱، هر گونه نقل و انتقال دارايي به/از ش��ركت هاي 
سهامي عام طرح )پروژه(، صندوق هاي سرمايه گذاري 
غيرمستقيم و زمين و ساختمان، امالك و مستغالت، 
مش��مول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است. در نظر 
داشته باشيد كه نقل و انتقال امالك تجاري در معامالت 
عادي بازار امالك ايران، مشمول ماليات به ميزان ۲ درصد 
ارزش روز ملك خواهد بود كه رقم قابل توجهي است.اين 
كارشناش امور مالياتي افزود: يعني اگر ملكي به قيمت 
۱۰۰ ميليارد تومان معامله شود، ماليات نقل و انتقال ۲ 
ميليارد تومان خواهد بود. امالك اداري هم مشابه امالك 
تجاري مشمول ماليات شده و ۲ درصد ارزش روز سرقفلي 
به عنوان ماليات محاسبه مي شود كه ظاهرا در اين مورد 
اصالحاتي صورت گرفته است. )البته ماليات نقل و انتقال 
امالك مس��كوني، ۵ درصد ارزش معامالتي است كه از 
ارزش روز ملك كمتر اس��ت( . در هر حال، اگر پرتفوي 
صندوق هاي امالك و مستغالت روي امالك تجاري و 
اداري متمركز باشد، محاسبه ماليات نقل و انتقال امالك 
با نرخ صفر، مزيت بزرگي براي اين صندوق ها محاسبه 
مي شود و اين مزيت مي تواند در جذب عالقه مندان به 

سرمايه گذاري در حوزه امالك تاثيرگذار باشد.

قيمت گذاري دستوري باعث 
كاهش توليد و انحراف بازار مي شود

سنا| غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اظهار داشت: براساس نظريات و تجربه ها، 
باره��ا در خص��وص تبعات قيمت گذاري دس��توري 
گفته ايم كه چگونه موج��ب انحراف در ب��ازار و روند 
معامالت مي ش��ود و اين رويكرد به طور حتم در بازار 
سرمايه كامال بي معنا است.وي با تاكيد بر اينكه مكانيسم 
بازار بايد تعيين كننده قيمت باشد، افزود: واقعيت اين 
اس��ت كه توليدكنندگان براس��اس منافع خود اقدام 
به تولي��د مي كنند و در صورت وج��ود قيمت گذاري 
دستوري در يك بازار، تالش مي كنند تا هر چه زودتر 
اقدام به خروج از آن بازار كنند و به سمت بازاري براي 
عرضه محصوالت خود پيش روند كه عرضه و تقاضا، 
تعيين كننده قيمت باش��د.عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام تاكيد كرد: تجربيات گذش��ته نش��ان 
مي دهد كه قيمت گذاري دستوري باعث كاهش توليد 
محصوالت مي ش��ود و وقتي توليد به صرفه نباشد به 
مرور اثرات كاهش توليد در بازار نمايان مي شود و دقيقا 
خالف نتيجه اي كه سياست گذار بر مبناي آن قيمت ها 
را دستوري كرده در بازار بروز مي كند.مصباحي مقدم 
تصريح كرد: وجود چنين مسائلي در بازار نوعي بيماري 
است و دس��تگاه هاي ناظر بايد مانع از وجود اين نوع از 
بيماري ها در بازار ش��وند و اجازه دهند كه فعاالن بازار 
مانند توليدكنندگان، عرضه كنندگان و متقاضيان در 
يك فضاي رقابتي اقدام به دادوستد كنند و قيمت ها 
بر اثر وجود فضاي رقابتي متعادل ش��ود.عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: وقتي بستري همچون 
بورس كاال با اين ظرفيت هاي باال در كشور وجود دارد 
كه قيمت كاالها را به لحظه به صورت شفاف و روشن 
نشان مي دهد و عرضه و تقاضا و كشف قيمت، مكانيسم 
اصلي آن است، قطعا بايد در راستاي عرضه هر چه بيشتر 
كاالها و محصوالت در اين بورس اقدام كرد تا به شيوه اي 

هدفمند از قيمت گذاري دستوري رهايي يابيم.

بازار سرمايه با اين وضعيت 
محكوم به سقوط است!

رادار اقتص�اد| ميثم س��ادات فاطمي كارش��ناس 
اقتصادي و تحليلگر بازار س��رمايه در خصوص چرايي 
عدم تحقق وعده هاي داده ش��ده از سوي دولت و روند 
رو به افول و نزول بازار سرمايه گفت: براي جلوگيري از 
ريزش ها و افت هاي مكرر و ادامه دار بورس در وهله اول 
بايد به دنبال ريشهيابي وقايعي باشيم كه از دو سه سال 
گذشته تاكنون بازار سرمايه ايران را به شدت تحت تاثير 
خود قرار داده اس��ت.وي در اين باره خاطرنش��ان كرد: 
بخش��ي از اتفاقاتي كه در نيمه دوم سال ۹۸ و نيمه اول 
سال ۹۹ رخ داد كه به افزايش هيجاني شاخص و حبابي 
شدن بازار منجر شد را مي توان به عملكرد دولت وقت 
نسبت داد چرا كه دولت با عدم عرضه به موقع عرضه هاي 
اوليه كه درمورد آن تبليغ بسياري كرده بود خود بورس 
را به شدت تحريك كرد و تحت تاثير قرار داد. وي با اشاره 
به اينكه دولت از مردم و سرمايه هاي خرد براي سهامدار 
ش��دن در بورس دعوت به عمل آورده بود، گفت: وقتي 
خود دولت ميدان دار شده بود و بورس را تبليغ مي كرد و 
خواهان هدايت سرمايه هاي خرد به بورس بود و به انحاي 
مختلف تالش كرد تا نقدينگي هاي دس��ت مردم وارد 
بورس شود مشخص بود اين بازار عاقبت خوبي نخواهد 
داشت چرا كه دولت بدون عمق بخشي به بازار فقط براي 
جمع آوري نقدينگي تبليغ مي كرد.ميثم سادات فاطمي 
در اين باره توضيح داد: تبليغ بدون تامين زير ساخت ها در 
نهايت منجر به آن شد كه بازار بدون دليل مشخصي، بدون 
رشد اقتصادي چنان رشدي را در شاخص ها تجربه كند 
كه تا به آن روز تجربه نشده بود. دولت بايد به عواقب اثرات 
چنين موضوعي در بورس فكر مي كرد كه براي تامين 
كسري بودجه، باال بردن شاخص به صورت دستكاري، 
حتما پايين آمدني نيز به دنبال خواهد داشت. كارشناس 
اقتصادي تصريح كرد: همان زمان كارشناسان اقتصادي و 
دلسوزان مردم پيش بيني كردند و به دولت اخطار دادند 
حتي در آذر ماه سال ۹۸ در مركز پژوهش هاي مجلس 
و در جلسات برگزار شده با حضور مديران دولتي به اين 
موضوع اشاره شد كه دولت متناسب با نقدينگي جديدي 
كه وارد بازار مي شود با توجه به اينكه تكليف برنامه است 
و بخشي از كسري بودجه از مسير فروش سهام تامين 
مي شود الزم است كه دولت عرضه اوليه را به موقع انجام 
دهد تا از حبابي ش��دن بازار جلوگيري كند اما آن زمان 
اين مساله محقق نشد.ميثم سادات فاطمي معتقد است: 
تا زماني كه واحد پول��ي داريم كه تورم انتظاري حول 
و ح��وش ۲۰ درصدي در آن نهادينه ش��ده و تورم ۴۰ 
درصدي را تجربه مي كنيم بايد به سرعت اين موضوع 
را بررس��ي كنيم كه جمع سود واقعي بازار در شاخص 
۱ ميليون و ۴۰۰ هزار چقدر است؟ يعني نبايد دارايي 
شركت ها را فقط مالك ارزيابي قرار دهيم و سود صوري 
ايجاد كنيم، بلكه بايد سود عملكرد بازاررا مورد بررسي 
قرار دهيم بدون اينكه افزايش قيمت دارايي هاي بنگاه ها 
اعمال شود تا مشخص شود در چه وضعيتي قرار داريم.

انتشار صورت هاي مالي
400 شركت غيربورسي

ايسنا| سيد احس��ان خاندوزي نوشت: همانطور كه 
وعده داده بوديم، پاي شفافيت ايستاديم و صورت هاي 
مال��ي س��ال ۱۴۰۰ مربوط ب��ه قريب ۴۰۰ ش��ركت 
غيربورسي را منتشر كرديم تا مديران دولتي و عمومي، 
چاره اي جز بهبود عملكرد نداشته باشند. بر اساس اين 
گزارش، پيش از اين و در ابتداي خردادماه سال جاري، 
صورت هاي مالي حسابرسي شده ۱۳۲ شركت تابعه 
نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و نيز سازمان هاي 
مناط��ق آزاد تجاري – صنعت��ي و وي��ژه اقتصادي و 
ش��ركت هاي تابعه آنها و ش��ركت هاي تابعه بانك ها و 
بيمه هاي دولتي به همراه گزارش هاي حسابرس مستقل 
و بازرس قانوني مربوط كه توسط سازمان حسابرسي 
رسيدگي و صادر شده بود، در سامانه كدال منتشر شد.

سيگنال منفي فصل زمستان به بورس

نفس هاي آخر گاز در صنايع

همسويي بورس با ركود جهاني
شرايط بازار س��هام از زواياي مختلفي قابل بررسي 
اس��ت و بر همين اساس اوضاع فعلي و راهكارهايي 
كه مي تواند از س��وي سياس��ت گذاران براي بهبود 
روند معامالت و بازگشت اعتماد سرمايه گذاران در 
پيش گرفته شود بايد مورد واكاوي قرار گيرد. علي 
جبل عاملي كارش��ناس بازار سرمايه مي گويد اين 
روزها بورس از جه��ات مختلف در داخل و خارج از 
كشور تحت فشار قرار گرفته و از چند وقت گذشته 
شرايط به گونه اي رقم خورده كه به نظر مي رسد با 
رصد اين بحران بايد آمادگي الزم در سياست گذاري 

و نيز بنگاه داري، مدنظر قرار گيرد.

   اثر تحوالت اقتصاد چين بر بورس
جبل عاملي با بررس��ي وضعيت بازار س��هام از بعد 
خارجي گف��ت: در بعد خارجي با وجود ارتباط كم با 
بازارهاي جهاني و نيز تحريم هاي روزافزون، متاثر از 
ركود تورمي هستيم كه اين موضوع كشورها را درگير 
خود كرده و با توجه ب��ه كاموديتي محور بودن بازار 
سرمايه ايران، نخستين جايي كه از اين بحران تاثير 
مي پذيرد شركت هاي بزرگ حاضر در بازار سرمايه 
خواهد بود. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان 
كرد: درست است كه در ظاهر ركود در اروپا و امريكا 

به دليل عدم انجام ص��ادرات و نيز مبادالت تجاري 
تاثير زيادي بر اقتصاد كش��ور نمي گذارد اما به دليل 
انجام مبادالت وسيع ايران با چين به طور حتم ركود 
حاكم در چين به طور مس��تقيم اثرگ��ذار بر اقتصاد 
ايران خواهد بود. اين كارش��ناس بازار س��رمايه در 
گفت وگو با پايگاه خبري بازار س��رمايه )سنا( اظهار 
كرد: به نظر مي رس��د رشد اقتصادي در كشور چين 
براي س��ال ۲۰۲۲ در خوش بينانه ترين حالت به ۴ 
درصد و در حالت واقع بينانه به ۲/۸ درصد برسد كه 
مي تواند معادل ۵ درصد تورم و نيز ١٠ درصد افزايش 
بيكاري باشد. وي افزود: اين امر در كنار سياست هاي 
پول��ي انقباضي از جمله افزايش ن��رخ بهره در دنيا و 
چين، زمينه ساز كاهش س��رعت در رشد اقتصادي 
و نيز كاهش تقاضا مي ش��ود كه اين مساله به مراتب 

تاثيرگذار بر فروش و صادرات شركت ها خواهد بود.

   كاهش قيمت كاموديتي ها
جبل عامل��ي با بيان اينكه قيمت كاموديتي ها طبق 
تجربيات گذش��ته در اثر ركود تورمي و نيز افزايش 
ش��اخص دالر كاهش مي يابد، افزود: بخش زيادي 
از صادرات شركت هاي بزرگ از طريق شركت هاي 
كاموديتي محور انجام مي شود. وي افزود: اين مساله، 

سودآوري اين شركت ها را تحت تاثير قرار مي دهد، 
مگر آنكه افزايش نرخ ارز متاثر از انتظارات تورمي و 
تورم افزايش يابد و بتواند بخشي از اين زيان را جبران 
كند. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اين نكته 
كه تا بازگشت اقتصاد چين به مدار رونق، نبايد انتظار 
جهش در بازار كاموديتي ها را داش��ت، گفت: نكته 
ديگر هم ادامه جن��گ اوكراين، چگونگي ادامه آن و 
نيز رويكرد قدرت به تايوان است كه مي تواند معادالت 
ايران را در جهت مثبت و چه منفي در حوزه سياست 
و ان��رژي به هم بريزد. وي ادام��ه داد: در اين ميان به 
نظر مي رسد كه با رصد اين بحران بايد آمادگي الزم 
در سياست گذاري و نيز بنگاه داري، مدنظر قرار گيرد.

   كم توجهي به بازار سرمايه
از سوي ذي نفعان

جبل عاملي در ادامه به تحوالت بازار از نگاه داخلي 
پرداخت و گفت: به نظر مي رس��د در وضعيت فعلي 
در تصميم گيري ه��ا كمتر به بازار س��رمايه توجه 
مي ش��ود و نقش كليدي بازار در كنترل نقدينگي، 
تامين مالي، س��رمايه گذاري و ايجاد فضاي شفاف 
ناديده گرفته مي شود. وي تصريح كرد: واقعيت اين 
است كه سرمايه گذاران خاطره خوشي از وضعيت 

بازار سهام در س��ال ۱۳۹۹ ندارند و بحق نسبت به 
آن معترض هستند؛ بر همين اساس بايد اقداماتي 
براي بازگش��ت اعتماد و دلجويي آنها انجام ش��ود 
و اجازه ندهيم تا س��وداگري در س��اير بازارها جاي 
سرمايه گذاري در سهام، اوراق و صندوق ها را بگيرد.

   افزايش سود بانكي؛
 تاثيرگذار بر نوسان اخير بورس

جبل عاملي افزايش سود بانكي را ديگر عامل تاثيرگذار 
بر نوسان اخير معامالت بورس عنوان كرد و گفت: اين 
موضوع روند بازار سهام را تحت فشار قرار داده و اكنون 
شاهد پرداخت سود ۲۲ درصدي به سپرده هاي يك ساله 
در برخي بانك ها هستيم كه پيش از اين هيچگاه درگير 
بازي نرخ س��ود نمي شدند. اين كارشناس بازار سرمايه 
اظهار داش��ت: به اعتقاد بنده الزمه اي��ن روزها، اجراي 
سياست هاي پولي -  انقباضي اس��ت اما اين اقدام بايد 
مش��روط به اجراي صحيح آن و نيز ب��ا در نظر گرفتن 
مصالح بازار سرمايه باش��د. وي بر اجراي سياست هاي 
مالي تاكيد كرد و افزود: مهم ترين اقدام در اين زمينه رصد 
تراكنش هاي مشكوك با هدف سفته بازي در بازارهاي 
غيرمولد و نيز اخذ ماليات از سوداگراني است كه بدون 
هيچ ريسكي در فضاي غيرشفاف به فعاليت مي پردازند.



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه توليد مسكن و ساختمان طي 4 سال اخير 
به كمترين ميزان خود طي 18 سال رسيده و همزمان نرخ 
دالر حدود 8 برابر رشد يافته و انگيزه صادرات محصوالت 
داخلي را جذاب كرده است، صادرات مصالح ساختماني 
ايراني رونق يافته اس��ت. البته ص��ادرات چراغ خاموش 
و با برندهاي تركي��ه اي ب��راي دور زدن تحريم ها! در پي 
جنگ هاي 20 س��اله اخير در افغانستان، عراق و سوريه و 
برجاي ماندن ش��هرهاي ويران، تقاضا براي ساخت و ساز 
و طبيعتا تقاضا براي مصالح س��اختماني در اين كشورها 
به ش��دت افزايش يافته است. از سوي ديگر، تيراژ ساخت 
و ساز مسكن به شدت در ايران افت كرده است و به همين 
ترتيب، تقاضا براي مصالح س��اختماني روندي نزولي در 
پيش گرفته است، اين موازنه منفي در كنار رشد جهش وار 
نرخ دالر سبب جذابيت و رونق صادرات مصالح ساختماني 
به كشورهاي يادشده و حتي برخي از كشورهاي اروپايي 
شده اس��ت. البته از آنجا كه سايه تحريم هاي يك جانبه 
امريكا همچنان روي سر اقتصاد ايران سنگيني مي كند، 
صادركنندگان باالجبار توليدات خود را با برندهاي تركيه اي 
روانه بازارهاي ياد شده مي كنند و احتماال بخشي از سود 
خود را در اين مسير نيز به طرف هاي خارجي و صاحب برند 
پرداخت كرده و از دست مي دهند. در اين حال، از آنجا كه 
طرح انبوه س��ازي دولتي از سال گذشته آغاز شده است و 
انتظار مي رود، طبق وعده دولت ساالنه يك ميليون مسكن 
در كشور ساخته شود، تقاضا براي مصالح ساختماني رو به 
فزوني خواهد رفت و در پي آن نيز قيمت مصالح ساختماني 
از اين كانال شارژ خواهد شد. طي سال هاي اخير به علت 
افزايش قيمت مواد اوليه توليد مصالح س��اختماني 
و همچني��ن افت ارزش پ��ول ملي، قيم��ت مصالح 
ساختماني همچون ساير كاال به شدت رشد يافته است.

    صادرات به 5 كشور
عضو انجمن انبوه س��ازان كش��ور گفت: در حال حاضر به 
كشورهاي تركيه، س��وريه، عراق، گرجستان، ارمنستان 
صادرات مصالح ساختماني داريم اما نكته قابل توجه اين 
است كه به دليل تحريم ها برخي از مصالح ساختماني توليد 
ايران با نام و برند تركيه وارد بازار هلند و يونان مي ش��ود و 
متاسفانه در حالي كه اين اقالم تقاضاي قابل توجهي در اين 
كشورهاي اروپايي دارد، اما هيچ ردي از نام ايران در آن ديده 
نمي شود. به گزارش ايلنا، عليرضا جنتي در جمع خبرنگاران 
با اشاره به كيفيت ساخت و ساز پروژه نهضت ملي مسكن 
اظهار كرد: دولت اگر نگاه كيفي س��ازي در ساخت پروژه 
نهضت ملي مسكن نداشته باشد، تجربه مسكن مهر تكرار 
خواهد شد و بايد در اين پروژه شاهد توانايي و تخصص فني 
و مهندسي كشورمان باشيم وگرنه هزينه كه در مسكن مهر 
بر دوش دولت بود در نهضت ملي مسكن هم اضافه و تكرار 
مي شود. وي ادامه داد: شاهد آن بوديم كه به دليل استفاده 
مصالح و تاسيسات غير استاندارد چه مشكالتي در مسكن 

مهر ايجاد شد، از اين رو، دولت در پروژه نهضت ملي مسكن 
بايد از مصالح و تجهيزات و تاسيسات استاندارد و با كيفيت 
و داراي ضمانت و بيمه استفاده كند.  عضو انجمن صنعت 
تاسيسات ساختماني با تاكيد بر ساخت و توليد مصالح نوين 
ساختماني در داخل كشور گفت: ٢٠ سال گذشته ٩٧ درصد 
مواد اوليه براي توليد مصالح ساختماني و انواع تاسيسات و 
تجهيزات وارداتي بودند، اما امروز ٩٧ درصد اين مواد اوليه در 
داخل كشور تامين مي شوند و وابسته به خارج بسيار كاهش 
پيدا كرده است.  جنتي افزود: امروز اين امكان وجود دارد 
كه دولت از تجهيزات به روز و نوين توليد شده در داخل 
كشور در ساخت و احداث واحد هاي نهضت ملي مسكن 

استفاده كند و كيفيت و عمر ساختمان را افزايش دهد.

    اثر تحريم ها 
روي صادرات مصالح ساختماني

عضو انجمن انبوه سازان كشور درباره صادرات توليدات 
تاسيساتي و مصالح ساختماني كشورمان گفت: در حال 
حاضر به كشورهاي تركيه، سوريه، عراق، گرجستان، 
ارمنس��تان صادرات قابل توجه داري��م اما نكته قابل 
توجه اين است كه به دليل تحريم ها برخي از مصالح 
س��اختماني توليد ايران با نام و برن��د تركيه وارد بازار 
هلند و يونان مي شود و متاسفانه در حالي كه اين اقالم 
تقاضاي قابل توجهي در اين كشورهاي اروپايي دارد اما 

هيچ ردي از نام ايران در آن ديده نمي شود. 

    علت افزايش جهش وار 
قيمت مصالح ساختماني؟

وي درباره افزايش قيمت  انواع مصالح و اقالم ساختماني ادامه 
داد: س��ود هر توليدكننده مصالح ساختماني در بيشترين 
حالت، ركورد ١٠ درصدي را زده و اگر امروز ش��اهد افزايش 
قابل توجه قيمت ها هستيم به اين دليل است كه قيمت مواد 
اوليه افزايش يافته و دولت با حمايت از زنجيره توليد مصالح 
ساختماني مي تواند به ساماندهي بازار و قيمت ها كمك كند. 
به گزارش »تعادل«، بر اساس داده هاي مركز آمار ايران، تورم 
مصالح ساختماني در سال 1399 به اوج خود در چند ساله 
اخير رسيده بوده است به گونه اي كه در پايان سال يادشده، 
تورم نهاده هاي توليد مسكن به 76.4 درصد بالغ شده بوده 
است. از نظر فصلي اما، بهار سال 1400 با تورمي بيش از 93.5 
درصد، فصل بي نظيري و مانندي بوده است. بر اين اساس، 
تورم س��االنه نهاده هاي توليد واحدهاي مسكوني در شهر 
تهران در حالي طي بهار سال جاري به 44.8 درصد رسيد كه 
تورم ساالنه اين شاخص در بهار سال گذشته 93.5 درصد 
و در بهار سال 1399 نيز 29.3 درصد بوده است.  به گزارش 
»تعادل« با زمزم��ه خروج دولت امريكا از برج��ام در اواخر 
زمستان سال 1396 و اوايل سال 1397، )و در نهايت خروج 
ترامپ از برجام در 18 ارديبهش��ت سال 1397( نرخ دالر از 
حدود 4 هزار تومان با شيب قابل توجهي روندي افزايشي را 
در پيش گرفت و پس از پشت سر گذاشتن قله هاي جديد 

قيمتي و نوسان هاي متعدد طي سال هاي گذشته، هم اينك 
باالت��ر از 32 هزار تومان – يعني ح��دود 8 برابر قيمت هاي 
زمس��تان س��ال 1396- قرار دارد. نوس��ان هاي نرخ ارز و 
جهش هاي مداوم انتظارات تورمي در كنار كسري بودجه هاي 
چندصده��زار ميليارد توماني طي 4 س��ال اخير و فعاليت 
شديدتر مكانيزم هاي خلق پول همگي منجر به تشديد تورم 
عمومي و تورم دارايي ها و كاالهاي اساسي شده اند. دامنه اين 
جهش هاي قيمتي دامن مصالح ساختماني را نيز گرفته است، 
البته نه از آن جهت كه تقاضا براي خريد و سرمايه گذاري در 
مسكن و ساختمان زياد شده است- كه نشده است- بلكه از 
اين حيث كه ارزش پول ملي دچار نقصان شده است. بر اساس 
داده هاي مركز آمار، در بهارس��ال جاري »شيش��ه« با تورم 
86.3 درصد در صدر فهرست مصالح ساختماني قرار داشته 
است. پس از شيشه، »سيمان، بتن، شن و ماسه« با 68.5 
درصد تورم س��االنه در رتبه دوم قرار گرفته است. رتبه 

سوم نيز به »سنگ« با 57.2 درصد تعلق داشته است.

    وعده ها تبليغاتي و شعاري بود
در همين حال، عب��داهلل اوتادي، عضو اتحاديه مش��اوران 
امالك اظهار ك��رد: عوامل مختلفي باعث بالتكليفي بازار 
مسكن و در نتيجه افزايش ها شد. شاهد اين بوديم كه نرخ 
دالر به ٣٣ هزار تومان هم رسيد و ارز هم عامل تعيين كننده 
در انواع بازارها از جمله بازار مسكن است. وي افزود: مردم، 

مالكان مسكن، سازندگان در دوره بالتكليفي اقتصادي به 
سر مي برند كه همين پيش بيني ناپذير بودن آينده هر چند 
نزديك اقتصاد منجر به رشد قيمت ها مي شود.  عضو اتحاديه 
مشاوران امالك تاكيد كرد: در اين شرايط هر چه تقاضا در 
بازار مسكن اضافه شود، عرضه كمتر مي شود. با توجه به آمار 
ازدواج و طالق و افرادي به دنبال زندگي مستقل هستند، 
تقاضا جديدي وارد بازار مسكن مي ش��ود اما به اندازه اين 
تقاضا، عرضه اي وجود ندارد چراكه توليد مسكن در طول چند 
سال گذشته روند نزولي داشته است.  اوتادي با بيان اينكه 
بازار مسكن در حال حاضر در شرايط ركود و افزايش قيمت ها 
است، گفت: اخيرا وزير راه و شهرسازي اعالم كرده كه مردم 
زمين براي ساخت  واحد هاي يك طبقه داده مي شود. اين 
ادعاي وزير در حالي است كه هيچ يك از وعده هاي مرتبط 
با بخش مسكن محقق نشده و تمام وعده هاي دولت جنبه 
تبليغاتي و شعاري داشتند و هيچ يك به اجرا نرسيدند.  وي با 
اشاره به وضعيت بازار در 6 ماهه امسال گفت: بايد توجه داشته 
باشيم كه در ماه هاي محرم و صفر معموال حجم معامالت 
كاهش مي يابد و شرايط بالتكليفي از نتيجه برجام و بازار ارز 
به اين وضعيت ركوردي مضاعف شد و معامالتي كه هم انجام 
شدند معامالت مصرفي نبودند بلكه معامالت سفته بازانه در 
حال انجام بود كه اين خود منجر به افزايش قيمت ها شد. عضو 
هيات مديره اتحاديه مشاوران امالك تاكيد كرد: تنها 
راهكار جلوگيري از اين معامالت س��فته بازانه اجراي 

ماليات بر عايدي است. اما از آنجايي كه اين معامالت 
از سوي سازمان ها، ارگان ها و بانك ها انجام مي شود و 
حضور فعال در بازار مسكن دارند و اعمال اين ماليات به 

نفع آنها نيست، اين قانون به اجرا نمي رسد.

    گزارش رسمي از مسكن دولتي
در حالي اوتادي همه وعده هاي مسكني دولت سيزدهم را 
تبليغاتي و شعاري خوانده است كه گزارش تازه انتشار يافته 
وضعيت طرح ساخت يك ميليون مسكن در سال توسط 
سازمان ملي زمين و مسكن حاكي است، بيش از 3  ميليون 
نفر از ثبت نام   كنندگان پس از پايش در مرحله اول، واجد 
شرايط شناخته شده اما آمارها نشان مي دهد بيش از نيمي 
از آنها براي تكميل ثبت نام خود، مراجعه نكرده   اند. با اين 
حال، به دليل اينكه شرط نهايي براي قرارگرفتن متقاضيان 
در ليست نهايي افراد واجد شرايط مسكن دولتي، افتتاح 
حساب و واريز سهم آورده متقاضي است عمال 333  هزار 
متقاضي، متقاضي موثر و دست به جيب اين طرح به شمار 
مي روند.  بر اساس گزارش سازمان ملي زمين و مسكن، تا 
هفته اول شهريور ماه، شناسايي اراضي مستعد مسكن واقع 
در شهرها به 22 هزار و 348 هكتار رسيده است. ظرفيت 
اراضي مستعد مسكن نيز يك ميليون و 204  هزار و 704 
واحد اعالم شده اس��ت. همچنين تاكنون حدود 510 

هزار واحد مسكوني در اين طرح تعريف شده است.
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ورود 200 اتوبوس
به ناوگان پايتخت از امروز

عبدالمطهر محمدخاني، سخنگوي شهرداري تهران از 
بهره برداري و ورود 263 اتوبوس و ميني بوس جديد به 
ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت در هشتمين شنبه 
اميد و افتخار خبر داد. محمدخاني درگفت وگو با ايسنا، 
با اشاره به رونمايي و بهره برداري از ناوگان جديد حمل 
و نقل شهري در روز شنبه گفت: اين برنامه با بهره برداري 
از 200 دستگاه اتوبوس و 63 دستگاه ميني بوس جديد 
همراه است كه تزريق آنها به سامانه حمل و نقل شهري، 
ب��راي كاهش ترافيك، كاهش مدت زمان سررس��يد 
اتوبوس ها به ايس��تگاه و همين طور كاهش ترافيك 
و آلودگي مثمر ثمر اس��ت. وي با اش��اره به رونمايي از 
تاكسي هاي س��مند جديد، گفت: يكي ازبرنامه هاي 
تدارك ديده شده براي روز شنبه، رونمايي نمادين از 
100 دستگاه تاكسي سمند اس��ت كه در واقع تعداد 
آنها 300 عدد محاسبه شده و روز شنبه درواقع موعد 
دوهزارتايي شدن رقم تاكسي هاي جديدي است كه 
از ابتداي امسال در اختيار رانندگان تاكسي راني قرار 
گرفته است. او با اش��اره به قيمت تمام شده ناوگان 
حمل و نقل اتوبوس راني و تاكسيراني افزود: رقمي 
معادل هزارميليارد تومان براي خريد اتوبوس ها و 
ميني بوس ها هزينه شده است. قيمت تمام شده براي 
هر اتوبوس 4.5 ميليارد تومان و براي هر ميني بوس 
1.5 ميليارد تومان تمام ش��ده اس��ت. ب��ا توجه به 
برآوردي كه براي تأمين نياز به وسايل حمل و نقل 
عمومي پايتخت انجام شده است، 7000 دستگاه 
اتوبوس براي تأمين رفاه شهروندان تهراني نياز داريم.

واگذاري پرابهام
خانه هاي متعلق به شهرداري

امالك ش��هرداري پيش از واگذاري بايد اجازه شوراي 
ش��هر را دريافت كنند اما  مطاب��ق با گفته نمايندگان 
تهران هنوز شهرداري ليست اين امالك را ارايه نداده 
است. چندي پيش بود كه يكي از اعضاي شوراي شهر 
در صحن شورا و طي تذكري به شهردار تهران گوشزد 
كرد كه بايد ليست امالكي كه واگذار شده اند به صحن 
شوراي ش��هر بيايد و شهردار درباره آنها صحبت كند. 
ناصر اماني عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با مهر، 
با اش��اره به امالك واگذار ش��ده گفت: مطابق با قانون 
واگذاري امالك به اش��خاص حقيقي يا حقوقي براي 
بهره برداري بايد حتمًا به تصويب شوراي شهر تهران 
برس��د. وي ادامه داد: البته براي فروش امالك نيز بايد 
حتمًا تأييد شوراي شهر تهران دريافت شود بر همين 
اساس زماني كه شهرداري اليحه بودجه را به شوراي 
شهر تحويل مي دهد ليست امالكي كه مي خواهد براي 
كسب درآمد در طول يك سال به فروش برساند را ارايه 
مي دهد اما آنچه كه براي آن حساسيت بسيار زيادي 
وجود دارد واگذاري امالك به صورت موقت و به شكل 
يك س��اله براي بهره برداري است. عضو شوراي شهر 
تهران تصريح كرد: بر اين اس��اس قانون مي گويد چه 
اشخاص حقيقي و چه اشخاص حقوقي كه شهرداري 
مي خواه��د امالك را به آنها واگذار كن��د بايد حتمًا از 
شوراي شهر اجازه بگيرد و مصوبه شوراي شهر را داشته 
باشد. اماني با طرح اينكه آيا در طول يك سال ملكي به 
هيچ فرد حقيقي و حقوقي واگذار نشده است اظهار كرد: 
ما اطالعي از جواب اين سوال نداريم زيرا به شوراي شهر 
هيچ گزارشي واصل نشده است. وي ادامه داد: اين عدم 
ارايه گزارش مي تواند به معناي اين باشد كه شهرداري 
به خوب��ي از اموال خود نگهداري و با دقت و وس��واس 
در رابطه با واگذاري ها صحبت مي كند. عضو ش��وراي 
شهر تهران با اشاره به امالكي كه مصوبه شوراي شهر 
را دريافت نكرده اند گفت: اگر امالكي واگذار شده اند اما 
مصوبه شورا را دريافت نكرده باشند حتماً تخلف صورت 
گرفته است. عليرضا زاكاني شهردار تهران در گفت وگو 
با مهر، در اين رابطه گفت: امالكي كه توسط شهرداري 
تهران واگذار مي ش��وند در ماده 6 ق��رار دارند و بايد به 
شوراي شهر آورده شوند. شهرداري تاكنون هيچ ملكي 
را واگذار نكرده است. شهردار تهران با بيان اينكه معاونت 
فرهنگي و اجتماعي شهرداري امالك را آماده كرده و در 
حال آوردن به شوراي شهر است اظهار كرد: شهرداري 
تهران اقدام��ي در رابطه با واگذاري امالك انجام نداده 
است و ليست تمام امالكي كه در گذشته از شورا مجوز 
داشته يا نداشته اند را اعالم مي كند. زاكاني گفت: انجام 
اين كار پر دردسر است و متأسفانه در دوره هاي گذشته 
به صورت سليقه اي تعدادي امالك واگذارشده است كه 
به سراغ تمامي آنها رفته ايم و در حال ساماندهي شأن 
هستيم و براي استمرار يا واگذاري جديد از شورا مجوز 
دريافت خواهيم. مطابق با گفته شهردار تهران قرار است 
به زودي ليست خانه هايي كه همواره درباره سرنوشت 
آنها نگراني هايي وجود داشته است به شوراي شهر ارسال 
شود و بايد منتظر ماند و ديد تا چه زماني شوراي شهر از 

سرنوشت امالك واگذار شده با خبر مي شود.

سيالب در كمين پايتخت
زهرا جليلوند، مديركل برنامه ريزي و توسعه معاونت 
فني و عمراني شهرداري تهران گفت: با توجه به وجود 
شيب تهران از شمال به جنوب، سطوح نفوذ ناپذير و 
وجود 7 رود دره در اطراف پايتخت كه البته از امتيازات 
شهر تهران محسوب مي شود، احتمال وقوع سيالب در 
اين كالن شهر محتمل است.  به گزارش مهر، وي افزود: 
در طول ساليان متمادي و مي توان گفت از سال 1200 
هجري شمس��ي كه تهران به عنوان پايتخت كشور 
انتخاب شد؛ مساله س��يالب مورد توجه قرار گرفته 
است. مديركل برنامه ريزي و توسعه معاونت فني و 
عمراني شهرداري تهران ادامه داد: در طول دهه هاي 
اخير ش��بكه آب هاي سطحي شهر تهران تكميل 
شده است. وي با اشاره به اينكه اكنون در شهر تهران 
بيش از 500 كيلومتر شبكه آب هاي سطحي وجود 
دارد، بيان كرد: اگر بخواهيم به صورت ملموس تر 
بيان كنيم طول شبكه آب هاي سطحي شهر تهران 

به اندازه طول مسير تهران تا شهر كرمانشاه است.
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صادرات چراغ خاموش مصالح ساختماني ايران به اروپا
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از سرگيري پروازهاي »آريانا افغان« از ايران
گروه راه و شهرسازي| 

در پي خروج نيروهاي مس��لح امريكا از خاك افغانستان و 
استقرار »امارت اسالمي طالبان« در اين كشوردر تابستان 
سال 1400، پروازهاي شركت هواپيمايي افغانستان به ايران 
متوقف شد. پس از حدود يك سال وقفه در پروازهاي »آريانا 
افغان« به فرودگاه هاي ايران، شامگاه پنجشنبه طي مراسمي 
در تهران اين پروازها از سرگرفته شد.  افتتاح رسمي پروازهاي 
شركت هواپيمايي افغانستان به ايران، شامگاه پنجشنبه 
21 مهرماه 1401  با حضور مس��ووالن دولتي، تعدادي از 
نمايندگان مجلس و رييس پليس مهاجرت و گذرنامه فراجا 
و همچنين كنسول و ديگر نمايندگان سفارت افغانستان و 
شركت هواپيمايي »آريانا افغان« كه يكي از قديمي ترين 
شركت هاي هواپيمايي همسايه شرقي به شمار مي آيد، 
درحالي انجام شد كه پيش از اين پرواز مستقيم بين ايران 
و افغانستان از سوي يك شركت هواپيمايي ايراني درحال 
انجام بوده است. به گزارش ايسنا، اين شركت هواپيمايي كه 
از سال 1955 در افغانستان تاسيس شده و هم اكنون با 5 
هواپيما به 11 مقصد بين المللي پرواز دارد، پيش از تحوالت 
اخير افغانستان پروازهايي به ايران داشت كه به مدت يك 
سال متوقف شده بود. نماينده اين شركت به ايسنا گفت: اين 
هواپيمايي نخستين پرواز خود را چهارشنبه گذشته، 20 
مهرماه به مقصد تهران انجام داده و قرار است از اين پس، در 
روزهاي سه شنبه پرواز كابل �   مشهد� كابل، چهارشنبه پرواز 
كابل � تهران � كابل و جمعه پرواز كابل � مشهد �  كابل برقرار 
باشد.  هزينه بليت يك طرفه اين پروازها از پنج ميليون تا 10 
ميليون و 500 هزار تومان اعالم شده است. در اين مراسم، 
يحيي نقي زاده محجوب، مديركل نظارت و ارزيابي خدمات 
گردشگري گفت: در وضع موجود، هر اقدام مثبت و رو به جلو 
در گردشگري موجب خرسندي همه فعاالن اين صنعت 
مي شود. توسعه گردشگري و پيشرفت اين صنعت در كشور 
در گرو هماهنگي ها و انسجام در داخل است. از اين رو، هرچه 
خطوط پروازي تقويت شود به تقويت صنعت گردشگري 
منجر خواهد ش��د. مدي��ركل نظ��ارت و ارزيابي خدمات 
گردشگري در وزارت ميراث فرهنگي،  گردشگري و صنايع 
دس��تي همچنين اظهار كرد: اولويت دادن به كشورهاي 
همسايه و مسلمان به عنوان بازارهاي هدف گردشگري، 
مي تواند تحرك و پويايي در عرصه گردشگري كشور ايجاد 
كند. نقي زاده با اشاره به خسارت گردشگري در بحران ها 
از توافق با صندوق ضمانت صادرات ايران براي حمايت 
از آژانس هاي فعال در زمينه گردش��گري ورودي در 
ريسك هاي سياسي، خبر داد. نماينده سفير افغانستان 
نيز با بيان اينكه سفارت افغانستان از هيچ همكاري  با 

كشور دوست، ايران دريغ نخواهد كرد، درباره برقراري 
پروازهاي اين شركت هواپيمايي گفت: نام اين شركت 
از تمدن خراسان بزرگ گرفته شده است كه متاسفانه 
در گذشته به خاطر مسائلي در افغانستان شركت هاي 
رقيب خواستند به نحوي در پروازهاي آن مشكالتي 
ايجاد كنند اما مي بينيد كه به حيات خود ادامه مي دهد. 
او همچنين به نمايندگي از سفارت افغاستان آمادگي 

براي همكاري در زمينه ويزا را با ايران  اعالم كرد.

    چرا ويزا بين ايران و افغانستان
لغو نمي شود؟

به گزارش ايسنا، بنا بر اظهارات كنسولگري افغانستان، ويزاي 
اين كشور به مبلغ يكصد دالر يك روزه براي اتباع ايراني صادر 
مي شود، اما سختگيري هاي سفارت ايران در افغانستان براي 
صدور ويزا بارها باعث ِگله اتباع و شهروندان افغانستاني شده 
است. از همين رو، حرمت اهلل رفيعي، رييس هيات مديره 
انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران  پيشنهاد لغو ويزا 
بين ايران و افغانستان را مطرح كرد و از نمايندگان مجلس 
حاضر در اين مراسم خواست كه پيگير اين مطالبه باشند. او 
گفت: با افزايش پرواز بين ايران و افغانستان طبعا انتظار داريم 
سفارت ها در زمينه ويزا همكاري كنند، اما مساله اين است 
چرا نبايد با افغانستان لغو ويزا شويم؟ مي دانيد چقدر منافع 
هر دو كشور تامين مي شود؟ اتباع دو كشور چقدر بايد اذيت 
شوند؟ البته سفارت افغانستان در ايران همكاري هاي خوبي 
دارد و ويزا را يكي دو روزه صادر مي كند، اما چرا با كشورهاي 
دور كه گاهي روابط چنداني هم نداريم، لغو ويزا هستيم، اما 
با كشور همسايه و دوست، لغو ويزا نيستيم؟  او درباره پرواز 
افغاستان نيز گفت: نخستين پروازي كه چهارشنبه گذشته 
از كابل به تهران نشست، تقريبا ظرفيت تكميل بود و اين 
پيام خوبي دارد. بزودي تعداد اين پروازها بيشتر خواهد شد 
و احتماال پرواز هرات هم برقرار مي شود. رييس هيات مديره 
انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي ايران با اشاره به سفري 
كه اخيرا به افغانستان داشته اشاره كرد و گفت: افغانستان 
هم مثل ايران دچار تبليغات سوء رسانه هاست. من از نزديك 
افغانستان را ديده ام واقعا از آنچه رسانه ها مي گويند، خبري 
نيست. او سپس نمايندگان مجلس را كه در اين مراسم 
حاضر بودند،  خطاب قرار داد و به گراني قيمت پروازها اشاره 
كرد و بازنگ��ري درباره ماليات بر ارزش افزوده در صنعت 
هوايي را خواستار شد و گفت: اگر قرار است ماليات بگيريد، 
دست كم قانوني اين كار را انجام دهيد، چرا حمل و نقل 
زميني و دريايي معاف از ماليات بر ارزش افزوده است اما 
حمل و نقل هوايي معاف نشده، يك خطاي قانوني صورت 

گرفته است.  در ادامه اين مراسم، رفعت، نماينده شركت 
هواپيمايي افغانستان گفت: اين شركت هواپيمايي قباًل 
پروازهايي به مقصد تهران و مشهد داشت، بنا به مشكالتي 
اين پروازها متوقف شده بود. ازسرگيري دوباره اين پروازها 
يقينا به نفع اقتصاد دو كشور است و عزيزان افغان و ايراني 
از اين صنعت بهره مند مي ش��وند. تقاضا و درخواست ما 
از كليه كساني كه مي توانند در رونق اين صنعت هوايي 
و گردشگري افغانستان كمك كنند اين است كه دريغ 
نكنند. يقينا اين اتفاق باعث رش��د و شكوفايي دو كشور 
مي ش��ود. محمدرضا دشتي اردكاني رييس فراكسيون 
گردشگري مجلس، اقبال شاكري عضو كميسيون عمران 
مجلس و منصور شكرالهي عضو كميسيون انرژي مجلس 
در سخناني بر آمادگي مجلس براي همكاري و حمايت از 
گردشگري و همچنين توسعه صنعت هوايي تاكيد كردند.

    سال ها ترسيديم و به افغانستان سفر نكرديم!
اكبر غمخوار عضو جامعه تورگردان��ان ايران  نيز با ارايه 
توضيحاتي درباره ش��اخصه هاي كشوري كه مي تواند 
مقصد گردشگري باشد، اظهار كرد: در دسترس بودن 
يكي از اين شاخصه هاست كه شامل لغو رواديد مي شود. 
گاهي كه درباره لغو ويزا بين ايران و افغانستان صحبت 
مي شود اين نگراني را مطرح مي كنند كه اين اقدام ممكن 
است به رسوب اتباع افغانستاني در ايران منجر شود، اما چه 
اشكالي دارد ويزا براي اتباعي كه با گذرنامه، قانوني، منظم 
و با پرواز به ايران سفر مي كنند، لغو شود؟ افغانستاني هاي 
متمولي در سراس��ر دنيا زندگي مي كنند كه مي توان 
آنها را به ايران جذب كرد. او با اش��اره به هشدارهايي كه 
كشورهاي اروپايي و امريكايي درباره منع سفر به ايران 
داده اند، اظهار كرد: معموال تا گفته مي شود »گردشگر« 

همه دنبال آدم هايي با چشم آبي و موبور هستند. بايد اين 
نگرش را تغيير دهيم. درحال حاضر كشورهاي همسايه 
بهترين گردشگران براي ما هستند،  چون ديگران هر روز 
به يك بهانه بيانيه صادر مي كنند كه »به ايران سفر نكنيد« 
ما كه فرش قرمز براي آنه��ا نينداخته ايم، ايران مقصد 
گردشگري است اگر خواستند تشريف بياورند. به هر حال 
ما اين مشكالت را با كشورهاي همسايه نداريم، آمارها هم 
نشان مي دهد بيشترين گردشگران ايران از كشورهاي 
همسايه هستند، زبان و فرهنگمان هم كه مشترك است. 
غمخوار همچنين گفت: اگر اين طور كه تعريف مي كنند 
افغانستان كشور امني است، چرا نبايد به آن سفر كنيم؟ 
شايد بزرگ ترين ظلمي كه به افغانستان شد اين بود كه 
ما ايراني ها مخصوصا ما كه فعال گردشگري هستيم، 

 در اين سال ها ترسيديم و به اين كشور سفر نكرديم.



با اس��تمرار ناآرامي ها در كش��ور و به دنب��ال نايجاد 
محدوديت هاي اينترنتي، در حالي كه عيسي زارع پور 
وزير ارتباطات گفته بود بعيد مي داند استارلينك به 
اين زودي ها بتواند در ايران فعال شود چون سرويسش 
كامل نيس��ت، اما ايالن ماسك ۲۳ سپتامبر )۱ مهر( 
براي اولين بار رس��ما خبر داد كه اينترنت ماهواره اي 
استارلينك براي ايران فعال مي شود. ماسك همچنين 
به تازگي در پاسخ به كاربري كه از وضعيت استارلينك 
در ايران پرس��يده بود، اعالم كرد چند ترمينال فعال 
اينترنت ماهواره اي اس��تارلينك در ايران وجود دارد. 
هرچند يكي از اعضاي عضو شوراي عالي فضاي مجازي 
با تش��ريح جزييات آخرين جلسه اين شورا گفته كه 
وزير ارتباطات رويكرد مثبتي به پيام رسانهاي بومي 
دارد و بر اجراي تكاليف در اين زمينه مصمم است. با 
وجود اين، معاون وزير امورخارجه امريكا در ادامه 
تالش هاي اين كش��ور براي مداخله در امور داخلي 
ايران به منظور حذف فيلترينگ از اينترنت در ايران 

با شركت هاي  فناوري امريكايي ديدار كرد.
به دنب��ال ايجاد محدوديت ه��اي اينترنت��ي و در حالي 
كه عيس��ي زارع پور وزي��ر ارتباطات در ۳۰ ش��هريور، در 
مصاحب��ه اي گفته بود بعيد مي داند اس��تارلينك به اين 
زودي ها بتواند در ايران فعال شود چون سرويسش كامل 
نيس��ت. وزير ارتباطات همينطور گفته بود هر ش��ركت 
خارجي ب��راي ارايه اينترنت ماهواره اي در كش��ور بايد از 
ايران كس��ب مجوز كند. ايالن ماس��ك ۲۳ سپتامبر )۱ 
مهر( براي اولين بار رسما خبر داد كه اينترنت ماهواره اي 
اس��تارلينك براي ايران فعال مي ش��ود. پيش از اين و در 
تاريخ ۲9 شهريورماه، ايالن ماسك در توييتي اعالم كرد 
خدمات استارلينك در قطب جنوب فعال شده است. در 
زير همين توييت، كاربري از وي پرسيده بود كه آيا از نظر 
فني امكان ارايه خدمات استارلينك به كاربران ايراني وجود 
دارد يا خير. مديرعامل اسپيس ايكس در پاسخ به اين سوال 
گفته بود استارلينك خواستار معافيت از تحريم ها خواهد 
شد. در ادامه، وزارت خزانه داري امريكا اول  مهرماه برخي 
تحريم هاي تكنولوژي مربوط به ايران را لغو كرد. به موجب 
اين تصميم، بسياري از شركت هاي خارجي در ايران اجازه 
پيدا مي كنند و مي توانند خدمات خود را در اختيار كاربران 
و كسب وكارهاي ايراني قرار دهند. يكي از اين شركت ها، 
اس��پيس ايكس و اينترنت ماهواره اي استارلينك است. 
به روزرساني مجوز شامل دستگاه هاي مختلفي مي شود. 
گوشي هاي هوشمند، دس��تيارهاي شخصي ديجيتال، 
س��يم كارت، گوش��ي هاي ماهواره اي، س��خت افزارهاي 
مربوط به BGAN، تجهيزات راديويي، مودم هاي مصرفي، 
اكس��س پوينت هاي واي فاي، ترمينال ه��اي ماهواره اي 
مصرفي، لپ تاپ ها، تبلت ها، آنتي ويروس ها، سيس��تم 
عامل ها و ابزارهاي تغيير آي پي مي شود. اين خبر در حالي 
منتشر شد كه عيسي زارع پور، وزير ارتباطات در تاريخ ۳۰ 
شهريورماه اعالم كرد كه بر اساس ضوابط »شوراي عالي 
فضاي مجازي ايران«، استا رلينك نمي تواند بدون مجوز 
كارش را در اي��ران آغاز كند و اين موضوع از س��وي ايران 

به اتحاديه بين المللي مخابرات )ITU( اعالم شده است.

   تالش امريكا براي حذف محدوديت 
اينترنت در ايران

وزارت خزانه داري امريكا در پي ب��روز ناآرامي هاي اخير 
 »۲-D در ايران مجوزي را موس��وم به »مج��وز عمومي
صادر كرد كه به ش��ركت هاي امريكاي��ي اجازه مي دهد 
 فناوري خود در حوزه اينترنت و ارتباطات جمعي را بدون 
اينكه هدف تحريم قرار گيرند به مردم ايران ارايه دهند. 
خبرگزاري رويترز نوش��ت كه وندي شرمن معاون وزير 

امورخارجه امريكا به طور مجازي با جمعي از نمايندگان 
ش��ركت هاي  فناوري امريكايي ديدار كرد تا درباره آنچه 
»حمايت از دسترسي آزاد مردم در كشورهاي تحت تحريم 
به اطالعات« خواند، به وي��ژه ايران گفت وگو كند. در اين 
جلسه كه اغلب از شركت هاي حوزه  فناوري بودند مقاماتي 
ديگر از وزارت امورخارجه و دفتر كنترل امور دارايي هاي 
وزارت خزانه داري امريكا )OFAC( نيز حضور داشتند. 
بنابر اعالم وزارت امورخارجه امريكا، وندي شرمن در اين 
جلسه با اشاره به مجوز عمومي D-۲ تاكيد كرد كه صدور 
اين مجوز با هدف تسهيل دسترسي ايمن مردم ايران به 
پلتفرم ها و خدمات آنالين انجام گرفته است و فرصتي را 
براي شركت هاي فعال در حوزه  فناوري ايجاد مي كند تا 
ابزارهاي ارتباطي را در اختي��ار مردم ايران قرار دهند. به 
دنبال اين خبر، ناصر كنعاني سخنگوي وزارت امور خارجه 
ايران در واكنش به مداخله ساير كشورها در امور داخلي 
كش��ورمان در مطلبي در صفحه اينستاگرام خود با بيان 
اينكه »اعتراض« و »اغتشاش« هم ماهيت متفاوتي دارند 
و هم نتايجي متفاوت گفت: »در دگرگوني اوضاع و فراز و 
فرود زمانه، دولت و ملت ايران دوستان و دشمنان خود را 
بهتر مي شناسد.« وي همچنين با اشاره به موضع گيري 
مقامات بعضي از كش��ورهاي غربي در مورد تحوالت اين 
روزه��اي ايران و برخي از دخالت هاي آنها در امور داخلي 
كشورمان نوش��ت: »رفتار مداخله آميز و حمايت آشكار 
برخي دولت هاي غربي از اغتشاشات اخير در ايران و تداوم 
رفتارهاي تحريك آميز آن��ان اثبات كرد كه آنها هر زمان 
فرصتي ببينند در اقدام مستقيم و غيرمستقيم عليه ثبات، 
امنيت و استقرار نظام و كشورمان ترديد نخواهند كرد.« 
كنعاني خاطرنشان كرد: »دشمنان فقط با جمهوري 

اسالمي مخالف نيستند، آنها با ايران مخالفند.«

   تقويت زيرساخت ها
براي توسعه خدمات روي شبكه ملي

اعضاي ش��وراي عالي فضاي مجازي در آخرين جلس��ه 
خود در روز سه شنبه هفته گذشته، ضمن بررسي آخرين 
وضعيت فضاي مجازي كش��ور و ميزان پيشرفت شبكه 

ملي، بر ضرورت تقويت زيرساخت ها و سكوهاي داخلي 
براي توسعه خدمات داخلي و تقويت اقتصاد ديجيتال بر 
روي اين ش��بكه تاكيد كردند. در اين جلسه گزارشي از 
وضعيت فضاي مجازي كشور و ميزان پيشرفت شبكه 
ملي ارايه و راهكارهاي تقويت زيرساخت هاي شبكه ملي 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با تاكيد بر ضرورت 
توسعه خدمات داخلي و تقويت اقتصاد ديجيتال بر روي 
شبكه ملي مقرر شد، زيرساخت ها و سكوهاي داخلي 
توسط دولت تقويت و براي حضور بيشتر كاربران داخلي 

تمهيدات و تسهيالت الزم پيش بيني شود.

   وزارت ارتباطات بر حمايت از 
پيام رسان هاي بومي مصمم است

به دنبال تشكيل اين جلسه، محمدحس��ن انتظاري در 
گفت وگو ب��ا مهر درباره جزييات جلس��ه اخير ش��وراي 
عالي فضاي مجازي، با بيان اينكه وزير ارتباطات رويكرد 
مثبتي به پيام رسانهاي بومي دارد و بر اجراي تكاليف در 
اين زمينه مصمم است، گفت: عمده بحث مطرح شده در 
جلسه شوراي عالي فضاي مجازي درباره پيام رسان هاي 
داخلي بود و همه متفق القول بودند كه پيام رس��ان هاي 
داخلي بايد تقويت شوند. وي اظهار كرد: طبق بررسي ها و 
گزارش وزارت ارتباطات كه در اين جلسه ارايه شد، كيفيت 
و حجم ارتباطات پيام رسانهاي داخلي افزايش يافته و اين 
اميدواركننده است كه مردم نسبت به گذشته استقبال 
بيشتري از اين پيام رسان ها داشته اند. عضو شوراي عالي 
فضاي مجازي با اشاره به يكي ديگر از موارد مطرح شده در 
جلسه شوراي عالي فضاي مجازي گفت: در اين جلسه تاكيد 
ش��د كه تمهيدات براي تقويت اين پيام رسان ها و تقويت 
زيرساخت هاي آنها بايد مورد توجه وزارت ارتباطات قرار 
گيرد. وزارت ارتباطات نيز از منظر تجهيزات حمايت هايي 
را از پيام رس��ان هاي داخلي خواهد داشت تا آنها بتوانند 
پاسخگوي استقبالي كه شده باشند. وي ادامه داد: به نظر  
مي رس��د با توجه به اينكه اين پيام رسانها سرويس هاي 
پايداري ارايه  مي دهند و مخاطره اي هم روي آنها نيست، 
مردم از آنها استقبال  مي كنند. انتظاري همچنين اظهار 
داشت: موضوع ديگر جلسه اين بود كه خيلي از كسب و كارها 
در حال كوچ به پيام رسان هاي بومي هستند و مشتريان 
آنها نيز توسعه پيدا كرده اند. وي در پاسخ به اينكه آيا تكليف 
جديدي در راستاي حمايت و توسعه پيام رسان هاي بومي 
به وزارت ارتباطات ارايه ش��د يا نه گف��ت: وظايف وزارت 
ارتباطات و س��اير نهادها در اين زمين��ه در طرح كالن و 
معماري به روشني آمده اس��ت و اكنون برمبناي همان 
مصوبات قبلي كار انجام  مي شود اما تنها تفاوتي كه اتفاق 
افتاده اين است كه به نظر  مي رسد همت وزارت ارتباطات بر 

اين است كه اين كار انجام شود. اين تفاوت با دوره قبل وجود 
دارد و احساس  مي شود. عضو شوراي عالي فضاي مجازي 
با بيان اينكه يكي از پروژه هاي مهم شبكه ملي اطالعات 
پيشرفت و توسعه پيام رس��ان ها و شبكه هاي اجتماعي 
بومي است، اضافه كرد: شخص وزير و معاونين در جلسه 
فعال بودند و رويكرد مثبتي به اين موضوع داشتند و همت 
آنها اين است كه تكاليف و مصوبات را در راستاي حمايت و 
توسعه پيام رسان هاي بومي به انجام برسانند. گزارش هاي 
خود را نيز در همين راستا به شوري عالي فضاي مجازي 
ارايه دادند. انتظ��اري همچنين درباره س��رانجام ادامه 
محدوديت هاي اينترنت و فيلترينگ واتس اپ و اينستاگرام 
گفت: درباره اين پلتفرم ها و جايگزين شدن نمونه 

بومي آنها در جلسه اخير شورا بحث نشد.

   هر روز قطعي اينترنتي
هزار ميليارد تومان خسارت

اين اظهارات در حالي است كه وب سايت نت بالكس 
اخيرا در بررسي آماري خود اعالم كرده كه به ازاي هر 
روز قطعي اينترنت، هزار ميليارد تومان خس��ارت به 
اقتصاد كشور وارد مي شود و اين يعني تا امروز بالغ بر 
۲۲ هزار ميليارد تومان ضرر به اقتصاد كشور وارد شده 
و تا همين حاال، خسارت قطعي اينترنت كشور از درآمد 
نفتي يك س��ال بيشتر شده اس��ت. بنابر ادعاي دبير 
اتحاديه كس��ب و كارهاي مجازي، درآمد ۱۰ ميليون 
ايراني در حال حاضر به شبكه هاي مجازي وابسته است 
و با قطعي اينترنت معيش��ت اين افراد به خطر افتاده 
است. از سوي ديگر رشد اقتصادي ايران در يك دهه 
اخير صفر بوده و اين فاجعه اي است كه نه تنها جبران 
شدني نيست، بلكه با اين وضعيت به ابرفاجعه اي بدتر 
مي انجامد. همچنين س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
پيش از اي��ن در گزارش خود اعالم كرده بود كه بيش 
از ۴۱ درصد شركت ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را 
در اين مدت از دس��ت داده اند و حدود ۴۷ درصد هم 
بيشتر از ۵۰ درصد كاهش فروش داشته اند. به وضوح 
مشخص است كه اين محدوديت ها لطمات شديدي به 
شركت ها وارد كرده  است. ۱۱ درصد شركت ها كساني 
هستند كه كمتر از ۲۵ درصد درآمد از دست داده اند و 
ممكن است تحت  تاثير نوسان هاي كوتاه مدت باشند. 
كسب و كارهاي اينترنتي همچنين پيش بيني خود از 
ميزان خس��ارت روزانه را اعالم كرده اند كه با توجه به 
اين پيش بيني، ۵۳ درصد آنها روزانه ۵۰ ميليون تومان، 
۲۱ درصد ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان، حدود ۱۸ درصد 
بين ۱۰۰ تا ۵۰۰ ميلي��ون تومان و قريب به ۸ درصد 
روزانه باالتر از ۵۰۰ ميليون تومان خسارت مي بينند.
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كسپرسكي از كشف يك واتس اپ 
غيررسمي حاوي تروجان خبر داد

اي��ن برنامه ك��ه YoWhatsApp ن��ام دارد، حاوي 
تروجاني است كه كليدهاي دسترسي كاربران را سرقت 
مي كند. به گزارش ديجياتو، نسخه غيررسمي ديگري از 
واتس اپ با نام YoWhatsApp كشف شده كه كليد 
دسترسي كاربران را سرقت مي كند. به گفته محققان 
امنيتي كسپرسكي، برنامه YoWhatsApp حاوي 
تروجاني اس��ت كه با نام Triada شناخته مي شود و 
مي تواند كليد هاي دسترسي حس��اب هاي كاربران را 
س��رقت كرده و آنها را براي توسعه دهنده ارسال كند. 
طبق گزارش جديد، YoWhatsApp يك نس��خه 
تغيير يافته از واتس اپ است كه ويژگي هاي جديدي 
مانند رابط كاربري قابل تنظيم و مسدود كردن چت ها را 
براي كاربران فراهم مي كند )قابليت هايي كه در برنامه 
رسمي WhatsApp وجود ندارند.( با وجود همين 
قابليت هاي جديد، كاربران جذب آن مي ش��وند. اين 
برنامه غيررسمي از طريق تبليغات در سرويس دانلود 
ويديوي Snaptube منتش��ر مي شود و هنگامي كه 
كاربران روي تبليغ آن كليك كرده و برنامه را نصب كنند، 
فعاليت هاي مخرب خود را آغاز مي كند. براي كاربران، 
 YoWhatsApp .همه چيز عادي به نظر مي رس��د
درست مانند اپليكيشن اصلي واتس اپ، همان مجوزها 
مانند دسترسي به مخاطبين، دوربين، ميكروفن و موارد 
ديگري را درخواس��ت مي كند. اما اين مجوزها بدون 
اطالع به تروجان Triada نيز اعطا مي شود. تروجان 
مي تواند از مجوزهاي اعطا ش��ده خ��ود، براي ثبت نام 
مخفيانه كاربران در سرويس هاي پولي استفاده كند. 
بدتر از آن، مي تواند كليدهاي دسترسي را سرقت كند 
كه در صورت سوءاستفاده توسط هكرها مي تواند تاثيرات 
و آسيب هاي گسترده تري به همراه داشته باشد. هرچند 
كسپرس��كي به مورد خاصي براي سوءاستفاده از اين 
كليدهاي دسترسي اشاره نكرده است، اما در اين گزارش 
ادعا شده كه كليدها مي توانند باعث شوند كه هكرها 
حساب واتس اپ كاربران را كنترل كنند. سپس هكر 
مي تواند ارتباطات شخصي كاربر حساس را افشا كند، 
هويت قرباني را بدون اطالع او و براي انجام اقدامات ديگر 
جعل كند يا حمله هاي ويران كننده ديگري انجام دهد.

اسپيس ايكس: ديگر قادر به تامين 
مالي استارلينك در اوكراين نيستيم

اسپيس ايكس از پنتاگون درخواست كرده تا براي تامين 
مالي سرويس استارلينك در اوكراين كمك مالي كند. 
به گزارش ديجياتو، از زمان جنگ روس��يه و اوكراين، 
پايانه هاي اينترنت ماهواره اي استارلينك ساخته شده 
توسط شركت SpaceX ايالن ماسك، كمك زيادي 
به ارتش اوكراين كرده تا حتي در حالي كه شبكه هاي 
موبايل و اينترنت آن نابود شده اند، متصل بمانند. اكنون 
اسپيس ايكس به پنتاگون هشدار داده كه ممكن است 
كمك مالي خ��ود به اوكراين را متوقف كند، مگر اينكه 
ارت��ش اياالت متحده ده ها ميلي��ون دالر در ماه به آنها 
كمك كند. سي ان ان در گزارش خود توضيح مي دهد 
كه اسپيس ايكس با ارس��ال نامه اي به پنتاگون اعالم 
كرده كه ديگر نمي توانند مانند گذشته به تامين مالي 
سرويس استارلينك ادامه دهد. در اين نامه همچنين از 
پنتاگون خواسته شده تا بودجه دولت اوكراين و استفاده 
نظامي از Starlink كه ادعا شده بيش از ۱۲۰ ميليون 
دالر براي بقيه سال خواهد بود و ممكن است براي ۱۲ 
ماه آينده نزديك به ۴۰۰ ميليون دالر هزينه داشته باشد 
 SpaceX را به عهده بگيرد. در ميان اسناد ارسال شده
براي پنتاگون، درخواست مستقيمي وجود داشته كه 
قبال گزارش هايي درباره آن منتش��ر نش��ده است. در 
اين س��ند كه به ماه جوالي مربوط مي ش��ود، »والري 
زالوژني«، ژنرال فرمانده ارت��ش اوكراين تقريبا ۸ هزار 
پايانه استارلينك ديگر از ماسك درخواست كرده است. 
طبق گزارش هاي موجود، تاكنون تقريبا ۲۰ هزار واحد 

ماهواره اي استارلينك به اوكراين اهدا شده است.

ديدار با آواتارهاي هولوگرامي 
تا ۵ سال آينده ممكن مي شود

مارك زاكربرگ پيش بيني ك��رد ديدار با با آواتارهاي 
هولوگرامي تا ۵ س��ال آينده ممكن اس��ت به واقعيت 
بپيوندد. به گزارش ايسنا، مديرعامل متا در يك مصاحبه 
پادكستي با بن تامپسون از استراتچري در تايوان، گفت: 
تصور  مي كنم تا پنج سال ديگر هيچ مانعي وجود نداشته 
باشد كه در تايوان باشيد و هولوگرام شما اينجا در دفتر 
مركزي متا باشد و احساس كنيد كه واقعا اينجا هستيد. 
زاكربرگ گفت: مي توانم مدل س��ه بع��دي از عينك 
واقعيت افزوده داشته باشم و به شما بدهم تا ديگر فقط 
يك تماس ويدئويي نداشته باشيم و مثل اين است كه 
بتوانيم واقعا تعامل كنيم. در اين مصاحبه، زاكربرگ 
گفت: ديدارها، ارتباطات انساني هستند و در واقعيت 
مجازي و واقعيت افزوده، اهميت پيدا خواهند كرد. وي 
گفت: مي خواهد تجارب تعاملي بيشتري در متاورس 
بسازد كه به تقويت اين ارتباطات كمك خواهد كرد. 
متا در اكتبر، هدست »كوئست پرو« را رونمايي كرد كه 
نخستين هدست واقعيت تركيبي معرفي شده از زمان 
اعالم برنامه زاكربرگ براي توس��عه متاورس در اكتبر 
سال ۲۰۲۱ است. هدف زاكربرگ، ساخت يك فضاي 
مجازي ايمرسيو است كه دنياهاي شخصي و حرفه اي 
را دربرمي گيرد. بر اس��اس گزارش بيزنس اينسايدر، 
زاكربرگ گفت: ارتباط انساني در قلب آنچه وي در چند 

سال گذشته در حال ساخت آن بوده است، قرار دارد.

ارتقاي گوشي هاي سامسونگ 
و اپل به ۵G در هند

شركت هاي اپل و سامسونگ الكترونيكس نرم افزار 
گوشي هاي مجز به اتصال ۵G در هند را تا ماه دسامبر 
ارتقا خواهند داد. به گزارش ايس��نا، با درخواس��ت 
مقامات هندي از س��ازندگان گوشي براي تطبيق با 
شبكه پرس��رعت، اپل اعالم كرد نرم افزار مدل هاي 
آيفون SE، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ كه از شبكه ۵G پشتيباني 
نمي كنند را ارتقا  مي دهد. اپل در بيانيه اي اعالم كرد: 
با اپراتورهاي هن��دي براي به ارمغان آوردن بهترين 
تجربه ۵G براي كاربران آيف��ون به محض تكميل 
اعتبارس��نجي شبكه و تس��ت كيفيت و كارآمدي، 
همكاري خواهد كرد. اتصال ۵G از طريق به روزرساني 
نرم افزاري كامل خواهد شد و عرضه آن به كاربران در 
ماه دسامبر آغاز مي شود. نارندرا مودي، نخست وزير 
هند، خدم��ات ۵G را اول اكتبر در هند با تبليغات 
ف��راوان راه اندازي كرد و اپرات��ور مخابراتي هندي 
ريالينس جيو اعالم كرد اي��ن خدمات را در چهار 
ش��هر عرضه  مي كند؛ در حالي ك��ه بهاراتي ايرتل 
اين خدمات را در هش��ت شهر عرضه خواهد كرد. 
سخنگوي سامسونگ هند اعالم كرد اين شركت 
به روزرساني نرم افزاري براي گوشي هاي مجهز به 

اتصال ۵G را تا اواسط نوامبر منتشر  مي كند.

رويترز: اطالعات كارمندان 
اسنپ لو رفت

اطالعات كارمندان ش��ركت اس��نپ ك��ه مالك 
اپليكيشن پيام رسان اسنپ چت است، در جريان 
درز اطالع��ات در يك ش��ركت تحليل اس��ناد، لو 
رفت. به گزارش ايسنا، ش��ركت اسنپ اعالم كرد 
شركت تحليل اس��ناد الوويت )Elevate( به اين 
ش��ركت اطالع داده اس��ت كه يك منبع غيرمجاز 
در مارس سال ۲۰۲۲ به سيستم هاي رايانه اي اين 
شركت دسترسي پيدا كرده اس��ت. به كارمندان 
اسنپ اعالم شده است نام، نشاني، سوابق اشتغال 
و اطالعات پاداش آنها ممكن اس��ت در جريان اين 
رخنه اطالعاتي، لو رفته باشد. اسنپ در نامه اي به 
تاريخ ۱۳ سپتامبر به يك كارمند سابق، اعالم كرده 
است ارتباطش با شركت الوويت كه به شركت هاي 
حقوقي هم خدمات رساني دارد را قطع كرده است. 
سخنگوي شركت اسنپ تاييد كرد رخنه اطالعاتي 
در يك فروشنده خارج از شركت، باعث برمال شدن 
اطالعات شخصي بعضي از كارمندان فعلي و سابق 
اسنپ شده اما اين رخنه اطالعاتي براي كاربران 
اين اپليكيش��ن اتفاق نيفتاده اس��ت. بر اس��اس 
گزارش رويترز، اس��نپ اعالم ك��رد به افرادي كه 
اطالعات آنها لو رفته است، اطالع داده و از خدمات 

مشابه اين فروشنده در آينده، استفاده نمي كند.

مداخله وزارت امور خارجه امريكا براي حذف فيلترينگ از اينترنت در ايران 

ايالن ماسك:  استارلينك  در  ايران  فعال  است

آگهی مناقصه
شهرداري اصفهان

س��ازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان بر اس��اس مصوبه هئيت مديره سازمان در نظر دارد عمليات اجرای محل تسطيح پس��ماندهای ساختمانی واقع در گردنه 
زينل شامل:

۱- کنترل ۲۴ ساعته و ساماندهی محدوده دفع  پسماندهای ساختماني واقع در گردنه زينل طبق نظر و نظارت کارفرما.
۲- تسطيح محل تخليه و احداث دپوهای مورد نياز کارفرما با دو دستگاه بلدوزرd۸ کاترپيالر يا معادل آن از نوع کوماتسو با مدل۱9۸۰ به باال و يا هر تجهيز ديگری که معادل با اين 

تجهيزات ذکر شده بوده و توان انجام کار مطابق با نظر ناظر کافرما را داشته باشد.
۳- جداسازی آهن آالت از قطعات بتن آرمه و ساير اقالم قابل بازيافت.

به مدت یکسال را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی دارای صالحیت ایمنی، پیمانکاری، دارای سابقه فعالیت در پروژهای عمرانی و راه سازی 
و ابنیه و واجد الشرایط واگذار نماید.

متقاضيان می توانند از تاريخ نشر اين آگهی لغايت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1401/08/08  جهت دريافت اسناد و مدارک مناقصه  فوق با در دست داشتن فيش واريزی 
به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ريال در وجه حساب پس انداز شماره ۷۰۰۸۰6۲۷۸۷6۱ و به شماره شبا IR ۳۷۰6۱۰۰۰۰۰۰۰۷۰۰۸۰6۲۷۸۷6۱ بانک شهر شعبه حکيم بنام سازمان مديريت 
پسماند، به دفتر امور حقوقی و قراردادهای سازمان واقع در اصفهان، خيابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانيه، ابتدای بلوار رضوان مراجعه نمايند. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 
به حراست سازمان پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1401/08/08  می باشد. پيشنهادات روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰9 در محل دفتر سالن جلسات معاونت محترم 

خدمات شهری شهرداری اصفهان بازگشايی خواهد شد.
شرایط مناقصه :

ا- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به صورت نقدی يا ضمانت نامه بانکی )اعتبارضمانت نامه حداقل سه ماه(
۲- ضمانتنامه بايستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه باشد. )ضمانت شرکت در فرآيند ارجاع کار مربوط به معامالت دولتی است و برای سازمان قابل پذيرش نيست(

۳- در صورتی که برندگان اول و دوم شرکت کننده در مناقصه از انجام معامله خودداری نمايند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتيب به نفع سازمان مديريت پسماند ضبط خواهد شد.
۴- سازمان در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

۵- بهای پيشنهادی بايد از جهت مبلغ مشخص، بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسليم شود.
6- شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف اعالمی از سوی سازمان می باشد.

۷-پيشنهادات واصله بعد از آخرين مهلت تعيين شده در کميسيون معامالت سازمان مفتوح و برابر مقررات و مقتضيات سازمان تصميم گيری و ظرف مدت هفت روز نتيجه آن در 
تابلوی اعالنات سازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان اعالم خواهد شد.

۸- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای 

کارفرما:  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
موضوع مناقصه : پروژه تعمير و نگهداری حفاظهای جانبی و ميانی راه های شرق استان کرمانشاه ) شامل: هرسين ، کنگاور، سنقر، صحنه ، کرمانشاه ( سال ۱۴۰۱

مدت اجرا: ۱۲ ماه شمسی.
مبلغ برآورد: ۲۳.۷۸9.99۸.۸۴6  ريال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  ۱.۱۸9.۵۰۰.۰۰۰ ريال 
تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/07/23 می باشد.

شرایط مناقصه گر : کليه شرکت کنندگان می بايستی دارای گواهينامه حداقل پايه ۵ راه و ترابری از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشند.
مهلت دریافت اس�ناد :  متقاضيان ميتوانند حداکثر تا روز س��ه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲6  ساعت ۱۴:۰۰ جهت دريافت اسنادمناقصه به نش��انی سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir مراجعه کنند. ) الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.(

 مهلت تحویل اسناد تکمیل شده : تا روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷  ساعت ۱۴:۰۰  جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونيک دولت )ستاد( مراجعه نمايند.
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 9  صبح  روز يکشنبه   مورخ  ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات وارائه پاکت الف ) ضمانتنامه شرکت در مناقصه( : کرمانشاه -  بلوار بنت الهدی صدر -  روبروی فرمانداری -  اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای  استان کرمانشاه -  طبقه همکف -  دبيرخانه -  تلفن: ۰۸۳-۳۸۲۴99۱۲-۱۴

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضويت درسامانه : مرکز تماس ۴۱9۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام ۸۸969۷۳۷ و ۸۵۱9۳۷6۸ 

جمهوری اسالم ایران
سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت اول
) گذشت در رانندگی اولین قدم در رشد فرهنگی ترافیکی است (

) چاپ: در دو نوبت به شماره 2001001111000073 (

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

براب�ر کالس�ه پرون�ده ش�ماره  1399114410018000019و رای ش�ماره 
14060310018004572هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد  
تصارفات مالکانه بال معارض آقای بهناز صنایعی     به شماره شناسنامه 6558به کد 
ملی 0035416440صادره از تهران فرزند حسین نسبت به ششدانگ عرصه واعیان 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان با کاربری باغ به مساحت دویست وچهل ویک 
مترونود دسیمتر مربع 241/90 متر مربع قسمتی از پالک 146 فرعی 165 اصلی واقع 
در قریه جیسا بخش 2 حوزه ثبت عباس اباد دارای سند مالکیت مشاعی  شخصی 
متقاضی ثبت می باش�د . لذا به منظور اطالع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصله 15 
روز اگهی میش�ود در صورتی که اشخاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 60روز اعتراض 
ودادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 م الف 1392276

 تاریخ انتشاراول:1401/7/23      تاریخ انتشار دوم: 1401/8/7

آگهی موضوع قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضي و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ابراهیم حسین زاده- سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس آباد

برابر راي ش�ماره 140160324009002012-1401/07/12 هی�ات موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي حس�ین كشفي فرزند رضا، ش�ماره شناسنامه 238 صادره 
 از ش�بانكاره به ش�ماره ملي 6109761974 در قس�متي شش�دانگ یك باب خانه به مساحت  
65/ 190 متر مربع پالك 52 فرعي از 1692 اصلي مفروزي و مجزا شده از اصلي 1692 واقع در بخش 
در بوشهر خریداري از مالك رسمي گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم، پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایي تقدیم نمایند.  بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. م الف 503
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/23         تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/08/8

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

شكراله سعادتي- رییس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و مالك استان بوشهر

نوبت اول
شناسه آگهي : 1392296

»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرين«



تعادل |
آمار عملكردي خودروسازان در شهريور امسال نشان 
مي دهد در حالي كه روند توليد خودروها طي ماه هاي 
اخير رون��دي نزولي به خود گرفته ب��ود، اين روند در 
ش��هريور ماه جبران ش��د و از توليد چند ماهه اخير 
فراتر رفت. خودروسازان در مجموع قريب به ۸۸ هزار 
دس��تگاه خودرو سواري توليد كرده  و براي بالغ بر ۹۹ 
هزار دستگاه خودرو فاكتور مالي صادر كردند.بررسي 
نقطه  به  نقطه آمار توليد و فروش خودروسازان در هر 
ماه تا مرداد ماه، نشان مي داد كه خودروسازان در اكثر 
خودروها با تكميل ناقصي هاي گذشته خود )و اكثرا 
ناقصي هاي سال گذشته(، بيش از آنكه توليد كنند، 
فروخته اند. اما در ش��هريور ماه اين روند نزولي توليد 
را متوقف كرده و مجدد در مس��ير افزايش توليد قرار 
گرفته اند.در ش��هريور ماه امسال خودروسازان بزرگ 
داخلي ۸۸ هزار و ۵۵۶ دس��تگاه خ��ودرو توليد و ۹۹ 
هزار و ۹۷ دس��تگاه خودرو فروخته اند. از سوي ديگر، 
در هفته گذش��ته با توجه به جهش نرخ ارز و عواملي 
همچون ايرادات وارد شده به مصوبه آزادسازي واردات، 
قيمت ها افزايشي شدند. قيمت پژو پارس LX در اين 
هفته با افزايش۱۳ ميلي��ون توماني به ۳۸۵ ميليون 
تومان رسيد و قيمت تارا اتوماتيك هم ۵۹۵ ميليوني 

شد و در مرز ۶۰۰ ميليون تومان قرار گرفت.

    آمار توليد خودروسازان در شهريور 
طبق آمار ارايه ش��ده از توليد و فروش ايران خودرو و 
س��ايپا )و پارس خودرو به عنوان زيرمجموعه سايپا( 
در شش��مين ماه از س��ال جاري، در مجموع اين دو 
خودروس��از ۸۸ هزار و ۵۵۶ دس��تگاه خودرو توليد 
كرده اند كه نسبت به آمار توليد چند ماهه اخير، روندي 
صعودي را نش��ان مي دهد. ايران خودرو در شهريور 
ماه س��ال جاري در مجموع ۴۵ هزار و ۳۷۹ دستگاه 
خودرو )۴۰۳۷ دس��تگاه بيش��تر از مرداد ماه( توليد 
كرده و در مقابل براي ۵۰ هزار و ۹۲۲ دستگاه خودرو 
)۷۷۶دستگاه بيشتر از مرداد ماه( فاكتور تجاري صادر 
كرده است. به تفكيك طبق آمار، ايران خودرو ۲۴ هزار 
و ۹۹۴ دستگاه محصوالت گروه پژو )۱۳۷۷ دستگاه 
كمتر از م��رداد ماه( و ۸۳۵۵ دس��تگاه از محصوالت 
خانواده سمند )۲۰۵۵ دستگاه بيشتر از مرداد ماه( در 
ششمين ماه از سال ۱۴۰۱ توليد كرده و براي ۲۵ هزار 
و ۹۸۹ دس��تگاه از انواع پژو و ۱۱ هزار و ۹۶۱ دستگاه 

محصوالت سمند فاكتور فروش صادر كرده است.
همچنين ايران خودرو به ترتيب ۸۲۷۸ دستگاه دنا، 
۱۲۴۲دس��تگاه رانا و ۱۲۴۳ دستگاه تارا توليد كرده 
كه به ترتيب براي دنا ۲۸۶۷ دس��تگاه، براي رانا ۴۱۵ 
دستگاه و براي تارا ۱۴۶ دستگاه بيشتر توليد در مرداد 
ماه است.  ايران خودرو در ششمين ماه از سال جاري 
در مقابل به ترتيب ۸۵۶۹ دستگاه دنا، ۱۴۶۰ دستگاه 

رانا و ۱۲۷۰ دستگاه تارا فروخته است.
اين گروه خودروسازي در شهريور ماه امسال همچنين 
۹۴۴ دس��تگاه خودرو هايما )۱۵۸ دستگاه كمتر از 
مرداد ماه( توليد كرده و ۱۶۷۳ دستگاه هم فاكتور كرده 

است. ضمن اينكه ۳۲۳ دستگاه از ساير محصوالت اين 
گروه خودروسازي در آمار توليد اين ماه ثبت شده اما 
فروشي نداشته اس��ت. ديگر خودروساز بزرگ كشور 
)س��ايپا( نيز در ششمين ماه امس��ال در مجموع ۳۰ 
هزار و ۳۰۸ دستگاه خودرو )۵۱۹۳ دستگاه بيشتر از 
مردادماه( توليد كرده و در مقابل براي ۳۵ هزار و ۲۷۸ 
دس��تگاه خودرو )۷۷۸۳ دستگاه بيشتر از مردادماه( 
فاكتور فروش صادر كرده است. به تفكيك آمار، گروه 
خودروسازي سايپا در شهريور ماه امسال ۴۱۴۱ وانت 
پرايد )سايپا ۱۵۱( توليد كرده كه ۱۲۰۰ دستگاه بيش 
از توليد مرداد اس��ت و ۵۸۸۰ دستگاه از اين محصول 
را تجاري سازي كرده است. همچنين ۳۰۲۳ دستگاه 
شاهين )۵۵۷ دس��تگاه بيش از مرداد( توليد كرده و 
۲۸۶۱ دستگاه از آن فروخته است. در يك ماهه مذكور، 
سايپا در مجموع ۲۳ هزار و ۱۴۴ دستگاه از محصوالت 
خانواده X۲۰۰ )تيبا، س��اينا و كويي��ك( كه ۳۴۳۶ 
دستگاه بيشتر از توليد مرداد ماه اين محصوالت است، 
به توليد رساند. اين خودروساز ۲۶ هزار و ۵۳۷ دستگاه 
از محصوالت اين خانواده را در اين ماه تجاري س��ازي 
كرده است. همچنين شركت پارس خودرو به عنوان 
زيرمجموعه گروه سايپا در ماه شهريور ۱۲ هزار و ۸۶۹ 
دستگاه خودرو توليد )۲۳۳۳دستگاه بيشتر از مرداد( 
و ۱۲ هزار و ۸۸۸ دستگاه خودرو )۱۲۲۲ دستگاه بيشتر 
از عرضه مردادماه( فروخته است. از تعداد خودروهاي 
توليدي پارس خودرو در ماه مرداد سال جاري ۶۹۹۷ 
دستگاه )۱۲۴۸ دستگاه بيش��تر از آمار توليد آن در 
مرداد( مربوط به محصوالت گ��روه Q۲۰۰بوده و در 

آمار فروش نيز تعداد ۷۰۲۰ دستگاه از اين محصوالت 
ديده مي ش��ود. همچني��ن در مدت مذك��ور ۵۵۹۶ 
دس��تگاه كوييك معمولي دنده اي )۱۰۶۷ دستگاه 
بيش از مرداد( و ۲۶۷ دستگاه كوييك پالس اتوماتيك 
)۸۵۲ دستگاه بيشتز از مرداد ماه( توليد شده كه همه 
آنها فروخته شده است. پارس خودرو در شهريور ماه 
سال جاري پنج دس��تگاه برليانس هم فاكتور كرده 
است اما در اين ماه نيز توليد و فروش كوييك S و ساينا 
صفر شده است.در گزارش ارايه شده از سوي شركت 
پارس خودرو، توليد ۹ بدنه پرايد نيز ثبت شده است كه 
به گفته سايپا )با توجه به ممنوعيت توليد پرايدها از 
سال ۱۳۹۸( به جهت گارانتي و واردانتي خودروهاي 
موجود در بازار توليد مي شوند اما فروشي نداشته است.

    رصد قيمتي بازار خودرو 
حاال ببينيم نمودار قيمتي بازار خودرو در س��ه هفته 
مهرماه چگونه رقم خورده است؟ بازار خودرو كه هفته 
گذشته علي رغم جهش نرخ ارز و اخبار منفي پيرامون 
برجام بدون تغيير قيمت چشمگيري فعاليت خود را به 
پايان برده بود، در اين هفته و مطابق نظر كارشناسان 
پس از تثبيت ش��رايط موجود، افزايش قيمت را آغاز 
ك��رد. قيمت خودروها به خص��وص محصوالت ايران 
خودرو گاها افزايش بيش از ۱۰ ميليوني به ثبت رساند 
و بايد ديد آيا هفته آينده نيز وضعيت بازار مطابق اين 
هفته خواهد بود يا همانند روزهاي پاياني هفته جاري 
قيمت ها بدون تغيير باق��ي مي مانند.قيمت پژو۲۰۶ 
تيپ۲ كه هفته گذشته را با ۳۰۰ ميليون تومان به پايان 

برد در اين هفته با افزاي��ش۵ ميليون توماني به ۳۰۵ 
ميليون تومان رسيد. قيمت پژو ۲۰۶ تيپ۵ هم در اين 
هفته افزايشي بود. قيمت پژو ۲۰۶ تيپ۵ با ۱۰ ميليون 
تومان افزايش به ۳۷۰ ميليون تومان رسيد.قيمت پژو 
۲۰۷ دس��تي پانوراما با افزايش۱۰ ميليوني طي اين 
 ۴۰۵SLX هفته به ۴۱۵ ميليون تومان رسيد.قيمت پژو
با ثبت افزايش۳ ميليون توماني به ۳۴۰ ميليون تومان 
رس��يد.قيمت پژو پارس LX كه هفته گذش��ته ۳۷۲ 
ميليون تومان اعالم مي شد در اين هفته با افزايش۱۳ 

ميليون توماني به ۳۸۵ ميليون تومان تومان رسيد.
قيمت س��مند EF۷ تنها موردي در اي��ن هفته بود كه 
كاهش قيمت به ثبت رس��اند. قيمت س��مند EF۷ با 
كاهش ۴ ميليوني در اين هفته به ۳۵۰ ميليون تومان 
رسيد.قيمت دنا اتوماتيك توربو هم با ثبت ۱۰ ميليون 
افزايش به ۵۲۰ ميليون تومان رسيد.قيمت تارا اتوماتيك 
هم افزايش۱۵ ميليون توماني به ثبت رساند. قيمت تارا 
اتوماتيك با اين افزايش به ۵۹۵ ميليون تومان رس��يد.

قيمت رانا پانوراما هم با ۵ ميليون تومان افزايش به ۳۴۵ 
ميليون تومان رسيد. قيمت پرايد۱۱۱ با ۲ ميليون تومان 
افزايش به ۲۰۴ ميليون تومان رسيد. قيمت پرايد۱۱۱ 
پس از مدت ها ثبات قيمتي افزايش به ثبت رساند.قيمت 
ساينا هم با يك ميليون تومان افزايش همراه بود. قيمت 
ساينا با اين افزايش جزئي به ۲۰۵ ميليون تومان رسيد.

قيمت كوييك معمولي همچون قيمت كوييك R با 
ثبت افزايشي۵ ميليون تومان معامالت اين هفته را به 
پايان بردند. قيمت كوييك معمولي به ۲۰۵ و قيمت 

كوييك R به ۲۱۲ ميليون تومان رسيده است.
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تصويب فهرست جديد عوارض 
صادراتي براي مواد خام و نيمه خام

هيات وزيران در مصوبه اي فهرست جديد عوارض 
صادراتي براي م��واد خام و نيمه خ��ام را تعيين و 
تصويب كرد.به گزارش خبرنگار مهر، هيات دولت 
فهرس��ت جديد مواد معدني به صورت خام و نيمه 
خام كه درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط 
كشور مش��مول ماليات هس��تند، تعيين كرد. بر 
اساس اين مصوبه، هيات وزيران در اجراي بند )ص( 
تبصره )۶( قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ كل كشور و 
اجراي سياس��ت هاي كلي ابالغي به منظور تحقق 
جهش توليد دانش بني��ان و جلوگيري از صادرات 
نهادهايي كه مورد نياز داخل هستند، فهرست مواد 
و محصوالت معدني و محص��والت نفتي، گازي و 
پتروش��يمي به صورت خام و نيمه خام را كه درآمد 
حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط كشور مشمول 
ماليات هستند، تعيين كرد. مواد خام: بر اساس بند 
)ب( ماده )۱(آيين نامه اجرايي ماده )۳۷( قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور 
موضوع تصويب نامه شماره ۱۰۷۰۳۸/ ت ۵۲۵۳۲ 
ه مورخ ۱۷/ ۰۸/ ۱۳۹۴  ماده اي كه پس از استخراج 
يا استحصال، تغييري در كيفيت فيزيكي، شيميايي، 
ماهيت و نوع آن ايجاد نشده باشد و به همان شكل 
براي ف��رآوري به واح��د توليدي واگ��ذار يا صادر 
مي شود. مواد نيمه خام معدني: كاالها و محصوالت 
حاصل از كانه آرايي و فرآوري ماده خام معدني كه 
صرفًا به عنوان ماده اوليه و حد واسط جهت توليد 

محصوالت نهايي به كار مي روند را در بر مي گيرد.

تعهد ارزي صادركنندگان 
شيرخشك صنعتي موقتا برداشته شد

بنابر اعالم سرپرس��ت وزارت جهادكش��اورزي به 
دليل كاهش قيم��ت جهاني شيرخش��ك، براي 
ادامه حي��ات صناي��ع مربوطه و حفظ و توس��عه 
بازارهاي صادراتي موقتا تعهد ارزي صادركنندگان 
شيرخش��ك صنعتي برداش��ته ش��د.  بنابر اعالم 
سرپرست وزارت جهادكشاورزي به دليل كاهش 
قيمت جهاني شيرخشك، براي ادامه حيات صنايع 
مربوطه و حفظ و توس��عه بازارهاي صادراتي موقتا 
تعهد ارزي صادركنندگان شيرخش��ك صنعتي 
برداشته ش��د. محسن شيراوند سرپرست معاونت 
توس��عه بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي از رفع 
تعهد ارزي صادر كنندگان ش��ير خشك صنعتي و 
همچنين كاهش تعهد ارزي پرتقال و نارنگي و سيب 
درختي به ۵۰ درصد خبر داد و گفت: اين مهم، در 
راستاي حمايت، توسعه توليد و صادرات محصوالت 
كشاورزي انجام شده است. به گفته وي، رفع تعهد 
ارزي صادركنندگان ش��ير خشك صنعتي، صفر 
درصد و رفع تعه��د ارزي صادركنندگان پرتقال 
و نارنگي و س��يب درختي ب��ه ۵۰ درصد كاهش 
يافته است. براساس اعالم وزارت جهادكشاورزي 
ش��يراوند درباره رفع تعهد ارزي صادركنندگان 
شيرخشك گفت: ش��اهد كاهش قيمت جهاني 
شيرخشك بوديم و اين مساله سبب شد كه توليد 
و صادرات اين محصول با چالش مواجه شود؛ پس 
براي ادامه حي��ات اين صنايع و حفظ و توس��عه 
بازارهاي صادراتي كه پس از مردمي سازييارانه ها 
ايجاد ش��ده بود، موقتا تعهد ارزي صادركنندگان 

شير خشك صنعتي برداشته شده است.

   كاهش تعهد ارزي صادركنندگان
 سيب، پرتقال و نارنگي

وي در بخش ديگري از س��خنان خ��ود به كاهش 
تعهد ارزي صادركنندگان پرتقال، نارنگي و سيب 
درختي اشاره و خاطرنشان كرد: براي آنكه بتوانيم 
در بازار چين و منطقه قدرت رقابت داشته باشيم و 
س��همي از بازار را در اختيار بگيريم، اين مهم انجام 
شده است. اين مقام مسوول ادامه داد: همزمان وارد 
فصل برداشت اين محصوالت مي شويم و هرساله 
ش��اهد وجود مازاد اين محصوالت در كش��ور نيز 
هستيم كه سبب ورود دولت و خريد تضميني اين 
محصوالت خواهد شد. سرپرست معاونت توسعه 
بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي تصريح كرد: به 
دليل كاهش مداخالت دولت در خريد، كاهش تعهد 
ارزي اين محصوالت را به عنوان مش��وق صادراتي 
لحاظ كرده ايم. شيراوند با بيان اينكه رفع يا كاهش 
تعهدات ارزي موقتي است، يادآور شد: با رصد بازار، 
ميزان توليد و مص��رف را پيش بيني مي كنيم و در 
صورت لزوم آن را تغيي��ر مي دهيم. وي گفت: اين 
مهم قابل تغيير است و براي ذخيره سازي ميوه شب 

عيد و قيمت مناسب آن مشكلي ايجاد نمي شود.

نوده فراهاني
رييس اتاق اصناف ايران شد

بر اساس آخرين اخبار، اعضاي هيات رييسه اتاق 
اصناف ايران، قاسم نوده فراهاني را به عنوان رييس 
اين اتاق برگزيدند. اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف 
ايران، قاس��م نوده فراهاني را به عنوان رييس اين 
اتاق برگزيدند. به گزارش اتاق اصناف ايران، در پي 
برگزاري انتخابات يكپارچه و همزمان هيات رييسه 
اتاق هاي اصناف سراسر كشور در بيش از ۲۰۰ شهر 
و شهرستان و به تبع آن ايجاد تغييراتي در اعضاي 
هيات رييسه اتاق اصناف ايران در راستاي اجراي 
آيين نام��ه اجرايي تبصره ۲ م��اده ۴۳ قانون نظام 
صنفي جلسه انتخابات داخلي هيات رييسه اتاق 
اصناف ايران برگزار و تركيب جديد اعضاي هيات 
رييسه اتاق اصناف ايران به شرح ذيل تعيين شد: 
۱- قاسم نوده فرهاني به عنوان رييس، ۲-  مجتبي 
صفاي��ي به عن��وان نايب ريي��س اول،۳- عليرضا 
حسني به عنوان نايب رييس دوم، ۴- حسين طاهر 
محمدي به عنوان دبير، ۵-  مجيد شجاع به عنوان 

خزانه دار، ۶- رسول جهانگيري به عنوان عضو. 

شريك جديد پتروشيمي ايران 
از شرق اروپا

در جريان جديدترين دور از مذاكرات انجام شده 
ميان بخش خصوصي ايران و شركت هاي خارجي، 
توليد محصوالت مشترك پتروشيمي ميان ايران 

و بالروس به بحث گذاشته شد.
به گزارش ايس��نا، از زم��ان روي كار آمدن دولت 
سيزدهم، يكي از اصلي ترين سياست هاي تجاري 
ميان كش��ور تمركز بر روي افزايش همكاري ها با 
كشورهاي منطقه و همسايه بوده است. در ماه هاي 
گذش��ته رييس جمهوري بخش مهمي از برنامه 
سفرهاي خود را به اين كشورها اختصاص داده و 
نتيجه آن نهايي كردن توافقات جديد تجاري دو و 

چند جانبه بوده است.
در كنار كشورهاي همس��ايه، كشورهاي اروپاي 
ش��رقي نيزيكي ديگر از مقاصد اصلي تجار ايراني 
براي مذاكرات اقتصادي و نهايي كردن قراردادهاي 
همكاري هاي جديد بوده است. در كنار پيگيري 
آغاز تجارت آزاد با اوراسيا، توافقات دو جانبه اي نيز 
در اين مدت نهايي شده و البته مذاكرات همچنان 

ادامه دارد.
يكي از كشورهايي كه از سال هاي قبل بحث درباره 
افزاي��ش همكاري هاي تجاري اي��ران با آن ادامه 
داشته بالروس بوده است. در روزهاي گذشته يك 
هيات تجاري و سياسي جديد از بالروس به ايران 
آمده و مذاكراتي را براي افزايش همكاري ها آغاز 
كرده اس��ت و در ميان بخش خصوصي ايران نيز 
براي افزايش اي��ن همكاري ها پيگيري هاي خود 

را آغاز كرده است.
در جريان گفت وگوي فع��االن اقتصادي ايران و 
بالروس در اتاق تهران، دبيركل اتاق تهران و معاون 
وزير نفت بالروس راه هاي گسترش همكاري هاي 
دوجانبه را بررسي كردند و اتاق تهران دو پيشنهاد 

براي توسعه روابط صنعتي و تجاري مطرح كرد.
دبيركل اتاق تهران در س��خنان خود به وضعيت 
مش��ابه ايران و بالروس از حيث ق��رار گرفتن در 
معرض تحريم ها اش��اره كرد و گفت: اين شرايط 
مش��ابه، امكان درك بهت��ر از يكديگ��ر را فراهم 
مي كند؛ در واقع، اين درك متقابل مي تواند منجر 
به هم افزايي بخش بزرگي از ظرفيت هاي دو كشور 
شود؛ به ويژه در حوزه انرژي كه سابقه حضور ايران 

در اين بازار، قدمتي حدود ۱۰۰ ساله دارد.
بهم��ن عش��قي ادامه داد: نخس��تين چ��اه نفت 
خاورميانه در ايران فعال ش��د و نخستين صنعت 
ايران، صنعت نفت بود؛ بر اين اساس، سهم بزرگي 
از بازار نف��ت در روزگاري به ايران تعلق داش��ت؛ 
چنانكه ظرفيت نفتي اي��ران در دهه ۱۹۷۰ به ۹ 
ميليون بشكه در روز نيز رسيد. اين ظرفيت بزرگي 
اس��ت كه مي تواند اقتصاد دنيا را تحت تاثير قرار 
دهد؛ همان گونه كه در تعيين سرنوشت دو جنگ 

جهاني نيز اثرگذار بود.
عش��قي با اش��اره به اينكه تجربه ايران در صنعت 
نفت و صنايع مشابه عمري۱۰۰ ساله دارد، ادامه 
داد: اي��ران هم صاحب عرصه هاي ب��زرگ انرژي 
اس��ت و هم در زماني، صاحب »ترين ها« از جمله 
برخ��ورداري از طوالني ترين خطوط انتقال نفت 
بوده اس��ت. امروز اگرچ��ه اين جاي��گاه ممتاز را 
در اختيار ندارد اما كم��اكان داراي ظرفيت هاي 

بالقوه اي در اين حوزه است.
او در ادامه دو پيشنهاد همكاري به طرف بالروسي 
ارايه كرد و گفت: عالوه بر ظرفيت نفتي در ايران، 
ظرفيت آزادي براي توليد محصوالت پتروشيمي 
از گاز وجود دارد و البت��ه اين ظرفيت گازي قابل 
مالحظه تر اس��ت. اهميت اين نكت��ه از آن جهت 
است  كه صندوق توسعه ملي ايران آمادگي دارد تا 
با مشاركت اتاق تهران و با همكاري سرمايه گذار 
خارجي، امكان س��رمايه گذاري و توسعه صنعت 
پتروشيمي در ايران را فراهم كند. يعني با توجه به 
سهولت دسترسي به گاز در ايران پروژه مشتركي 
براي توليد پتروش��يمي از گاز ب��ا هدف صادرات 
تعريف ش��ود. همچنين مي توان از ظرفيتتركيه 
براي صادرات اين محصوالت نيز اس��تفاده كرد. 
به اين ترتيب، مثلث توليد و صادرات پتروشيمي 

ايران، تركيه، و بالروس طراحي شده است.
پيش��نهاد ديگر دبي��ركل اتاق تهران، اس��تفاده 
از ظرفيت مهندس��ي اي��ران ب��ود. او در اين باره 
گفت: اتصال ظرفيت مهندس��ي ايران به ظرفيت 
تكنولوژيك بالروس براي توليد محصوالت مرتبط 
با نفت به تعميق روابط دو كش��ور منتهي خواهد 
ش��د. عش��قي در ادامه گفت: چنانچه فهرستي 
از نيازمندي ه��اي صنعتي خود را كه به واس��طه 
تحريم ه��ا در تامين آن دچار مش��كل ش��ده ايد، 
به اتاق تهران ارايه كنيد، ما مي توانيم ش��ما را به 

بهترين هاي اين حوزه در ايران متصل كنيم.
بر اس��اس گزارش س��ايت اتاق ته��ران، در ادامه 
اين جلسه، والديمير س��يزوف، معاون وزير نفت 
جمهوري بالروس، ضمن ارايه توضيحاتي درباره 
حوزه فعاليت هيات تج��اري بالروس، به ظرفيت 
توليد و پااليش نفت در اين كشور اشاره كرد و گفت: 
بالروس ساالنه ۱.۸ ميليون تن نفت برداشت كرده 
و امكان فراوري۲۰ ميليون بشكه نفت را داراست؛ 
ضمن اينكه همه محصوالت با استانداردهاي يورو۵ 
توليد مي شود. همچنين تنوع توليدات شركت هاي 
بالروس در حوزه پتروشيمي گسترده بوده و امكان 
همكاري در زمينه تولي��د و تامين انواع پليمرها، 
الي��اف  صنعتي و تاير، كودش��يميايي و همچنين 

تعمير و نگهداري خطوط وجود دارد.
او در ادامه با اش��اره به اينكه ب��الروس در معرض 
تحريم هاي سخت گيرانه اي قرار گرفته است، ادامه 
داد: بالروس اكنون بايد جايگزيني براي بازارهاي 
اروپايي خود پيدا كند و البته چالش هاي تحريمي 
خود را در حوزه تامين مواد اوليه و پرداخت ها حل 
و فصل كند. به هر روي بايد تالش كنيم كه قطار 

صنعت در شرايط تحريم متوقف نشود.

قيمتخودروهادرهفتهگذشتهافزايشيگزارشميشود

آمار توليد شهريور خودروسازان

درنشستاتاقبازرگانيايرانتشريحشد

رييسانجمنصنفيكارفرماييمراكزاسقاط:

سياست ايران در تجارت با اتحاديه اروپا

انگيزهايبرايتحويلخودروهايفرسودهوجودندارد

معاون بين الملل اتاق ايران با تش��ريح سياست هاي اين 
معاونت در دوره مس��ووليت خود، بر دو موضوع تمركز بر 
تجارت با كشورهاي اروپايي در بخش هاي غيرتحريمي 

و همينطور ايجاد دفاتر تجاري در اين كشورها تاكيد كرد.
عليرضا ياوري در نشستي با روس��اي اتاق هاي مشترك 
منطقه اروپا با اظهار تاس��ف از اينكه برخي از كشورهاي 
اروپايي حتي در حوزه هاي غيرتحريمي نيز به بهانه تحريم ها 
مراودات خود ب��ا ايران را قطع يا مح��دود كرده اند گفت: 
عملكرد فعاالنه اتاق هاي مشترك در اين كشورها مي تواند 
اين شرايط را به نفع كشور و بخش خصوصي تغيير دهد. او با 
تاكيد بر اينكه سياست فعلي اتاق ايران تاسيس دفاتر تجاري 
به جاي مراكز تجاري در كشورهاي خارجي و اروپايي است 
ادامه داد: به عنوان مثال مي توان ساختمان هاي بانك ملي 

و صادرات در پاريس را كه در حال حاضر متروكه هستند 
به عنوان دفتر تجاري فعال كرد. دفاتر تجاري از اين جهت 
كه مي توانند مستقل عمل كنند و سود و زيان آنها مستقل 
از اتاق تعريف مي ش��ود قطعا كاركرد بهتري نيز خواهند 
داشت و تجربه هاي نامطلوب مراكز تجاري ايران در سوريه 
يا سودان تكرار نخواهد شد. ياوري با بيان اينكه تمركز ما بايد 
در تجارت با اروپايي ها بر بخش هاي غيرتحريمي باشد افزود: 
هم در اين هدف و هم در ايجاد دفاتر تجاري در كشورهاي 
اروپايي، اتاق هاي مشترك مي توانند نقش مهمي داشته 
باشند. معاون بين الملل اتاق ايران با اشاره به جلسات خود با 
برخي سفرا و رايزن هاي تجاري كشورهاي ديگر گفت: در 
اين ديدارها برخي نكات مهم مطرح شد. از جمله اينكه اغلب 
اتاق هاي مشترك هيچ عضو خارجي از كشوري كه با آن 

اتاق مشترك تشكيل داده اند ندارند در حالي كه رويه فعلي 
اتاق هاي آلمان يا ايتاليا در عضوگيري از كشور متقابل در 
هيات مديره يا عضو عادي بايد در دستور كار همه اتاق هاي 
مشترك قرار گيرد. او بيان كرد: نكته مهم ديگر اين است 
كه بسياري از اتاق هاي مشترك يا از سوي نهاد متناظر 
خود در آن كشور به رسميت شناخته نمي شوند يا اساسا 
نهاد متناظري در آن كشور ندارند. كه اين هم نقطه ضعف 
بزرگي است كه اتاق هاي مش��ترك بايد براي رفع آن 
تالش كنند. بر اساس گزارش سايت اتاق ايران، در ادامه 
اين نشست احمد پورفالح رييس اتاق مشترك ايران و 
ايتاليا با اشاره به برخي انتظارات اتاق هاي مشترك از اتاق 
ايران و معاونت بين الملل گفت: يكي از خواسته هاي اوليه 
ما اين است كه اتاق هاي مشترك در مراودات خارجي و 

رفت و آمد هيات هاي تجاري و سفرا ناديده گرفته نشوند. 
او افزود: در زمينه درخواست ويزا در خواست ما اين است 
كه اتاق ايران از تماس مستقيم پرهيز كند و اجازه دهد 
اين اقدام از كانال اتاق هاي مشترك به عنوان نمايندگان 
اتاق ايران انجام شود.  پورفالح همچنين با اشاره به تعداد 
باالي اعضاي اتاق هاي مشترك خواستار تعيين سهميه 
و صندلي براي اين اتاق ها در اتاق ايران و هيات رييسه 
آن شد. عباسعلي قصاعي - رييس اتاق مشترك ايران 
و آلمان - هم با اشاره به اينكه تا قبل از تحريم ها حدود 
۱۰۰ هيات بزرگ آلماني ش��روع به سرمايه گذاري در 
كشور كردند، گفت: هنوز هم سرمايه هاي اين افراد در 
ايران بالتكليف اس��ت و آنها منتظر چراغ سبزي براي 

بازگشت به كشور و ادامه فعاليت هاي خود هستند.

رييس انجمن صنفي كارفرمايي مراكز اسقاط خاطرنشان 
كرد: انگيزه صاحبان خودرو بر اي تحويل خودرو فرسوده 
را بايد افزايش داد و با واقعي شدن قيمت خودرو فرسوده 
اين انگيزه ايجاد مي ش��ود كه مي تواند ب��ا اضافه كردن 
مبلغي ب��ه آن خ��ودرو را تبديل به احس��ن كند. دولت 
پيشنهاد يك درصد را كرده است و اگر اين عدد تصويب 
شود بايد فاتحه اسقاط را خواند. محمود شريفي مشهدي 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اش��اره به قانون 
س��امان دهي صنعت خودرو در مجلس، گفت: مجلس 
بيش از ۳ س��ال اس��ت كه قانون س��امان دهي صنعت 
خودرو را بررس��ي مي كند و در نهاي��ت در اين قانون در 
خرداد ۱۴۰۱ ابالغ ش��د؛ بر اساس آن به ازاي توليد هر ۴ 
خودرويك خودرو )اعم از موتور سيكلت، كاميون، سواري 
و ...( بايد اس��قاط ش��ود. وي قانون سامان دهي صنعت 
اسقاط خودرو را رو به جلو دانست و افزود: خودروسازان 
داخلي با وجود مصوبه س��ال ۸۸ هيات وزيران، در عمل 
اسقاط خودرو نداشتند و به نظر مي رسد باتوجه به قانون 
سامان دهي مجبور به انجام اسقاط شوند. رييس انجمن 
صنفي كارفرمايي مراكز اسقاط ادامه داد: خودروسازان 
داخلي بر اين باورند كه توليد خودرو نبايد به اسقاط آن 

گره خورده شود. همچنين خودروسازان اين پرسش را 
طرح مي كنند كه مراكز اسقاط سال گذشته چند دستگاه 
را اسقاط كردند؟ شريفي مشهدي تصريح كرد: مطابق با 
قانون سامان دهي خودرو سال گذشته بايد حدود ۵۰۰ 
هزار دستگاه اسقاط مي شد اين در حالي است كه حدود 
۳۰ هزار دستگاه اسقاط شد. مقرر شده است كه ساالنه 
حدود ي��ك ميليون و ۲۰۰ تا يك ميلي��ون و ۴۰۰ هزار 
دستگاه توليد شود كه اگر اين عدد تقسيم بر ۴ شود حدود 
۳۵۰ هزار دستگاه  در سال بايد اسقاط مي شد كه برخي از 
اين دستگاه ها از آنجايي كه ۱ تا ۳ گواهي داشتند از اين رو 
۵۰۰ هزار دس��تگاه بايد گواهي اسقاط دريافت مي كرد. 
وي با بيان اينكه در سال ۹۳ اسقاط خودرو به عدد ۳۵۰ 
هزار گواهي رسيد، خاطرنشان كرد: امروز مراكز اسقاط 
خودرو از ۱۱۰ مركز به ۲۲۰ مركز ارتقا پيدا كرده اس��ت 
پس رسيدن از عدد ۳۵۰ به ۵۰۰ هزار دستگاه كار دشواري 
نيست. همچنين پروانه بهره برداري كه وزارت صمت به 
اين مراكز داده است مي توانند در سال بين ۷ تا ۱۵ هزار 
خودرو اسقاط كند كه اگر اين عدد را در ۲۲۰ مركز ضرب 
كنيم باالي يك ميليون دستگاه مي توان اسقاط كرد از 
اين رو مشكل بهره برداري، ظرفيت و توليد گواهي اسقاط 

وجود ندارد. به گفته ريي��س انجمن صنفي كارفرمايي 
مراكز اس��قاط؛ دراليحه دوفوريتي هي��ات وزيران در ۲ 
شهريور ۱۴۰۱ تنظيم و به مجلس فرستاد فرض بر نبود 
گواهي اسقاط است ما موافق هستيم كه اگر گواهي اسقاط 
بر هر دليلي نبود شماره گذاري آن متوقف نشود و مبلغي را 
متناسب به قيمت واقعي گواهي اسقاط به يك صندوقي 
واريز شود تا به مرور گواهي ايجاد شود. وي با اشاره به لزوم 
ايجاد اشتياق در تحويل دستگاه هاي فرسوده، گفت: اگر 
گفته شود يك درصد قيمت خودرو، اين قيمت بر روي نرخ 
خودرو فرسوده تاثير مي گذارد. يك درصد قيمت خودرو 
بر اساس شمارگان توليد و قيمت مصوب دولتي حدود ۲ 
ميليون و ۹۵۰ هزار تومان مي شود كه اگر ضرب در ۴ شود 
۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان مي شود اين عدد انگيزه الزم 
را براي صاحب خودرو فرسوده ايجاد نمي كند. شريفي 
مش��هدي با بيان اينكه صاحبان خودروهاي فرس��وده 
جزو اقشار ضعيف جامعه هستند، افزود: انگيزه صاحبان 
خودرو بر اي تحويل خودرو فرسوده را بايد افزايش داد و 
با واقعي شدن قيمت خودرو فرس��وده اين انگيزه ايجاد 
مي شود كه مي تواند با اضافه كردن مبلغي به آن خودرو را 
تبديل به احسن كند. دولت پيشنهاديك درصد را كرده 

اس��ت و اگر اين عدد تصويب ش��ود بايد فاتحه اسقاط را 
خواند. وي ادامه داد: تصويب عدد باالي ۲ درصد مي تواند 
انگيزه الزم را براي صاحبان فرسوده ايجاد كند. اين فعال 
اقتصادي تصريح كرد: رويكرد وزارت صمت روي اسقاط 
موتور سيكلت است اما بايد فراموش نكنيم كه يك درصد 
هم اشتياقي براي فروش موتور سيكلت ايجاد نمي كند؛ 
چه كسي حاضر مي شود كه موتورش را ۴۰۰ هزار تومان 
بفروشد پس تعيين عدد اسقاط جز اينكه صنعت اسقاط 
را نابود كند چيز ديگري ن��دارد. به گفته رييس انجمن 
صنفي كارفرمايي مراكز اس��قاط؛ نيم��ي از آلودگي هوا 
با اجراي درست قانون س��امان دهي خودرو كم خواهد 
شد و ساالنه به ازاي اسقاط هر خودرو حدود ۳۰ ميليون 
تومان بنزين صرفه جويي مي شود. مصرف روزانه بنزين 
در كشور حدود ۱۱۰ ميليون ليتر رسيده است در حالي 
كه در تركيه حدود ۱۰ ميليون ليتر اس��ت و اين نش��ان 
مي دهد از خودروها بي رويه بنزين استفاده مي كنند. وي 
در پايان تصريح كرد: كاميون هاي ايران حدود ۳ برابر 
استانداردهاي جهاني گازوئيل مصرف مي كنند اگر ما 
براي به روز كردن آنها تالش كنيم خواهيم توانست 

به صادركننده بنزين و گازوئيل تبديل شويم.
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خبرروز

شناسايي۱۵۵ مبتالي جديد كرونا در كشور
وزارت بهداشت اعالم كرد ۱۵۵ بيمار جديد مبتال به كرونا در كشور شناسايي شدند و همچنين چهار نفر نيز جان خود را 
به علت ابتال به اين بيماري از دس��ت داده اند. بر اين اساس مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۵۵۳ هزار و 
۶۰۹ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۴ هزار و ۵۱۰ نفر رسيد. تاكنون هفت ميليون و ۳۲۸ هزار و ۷۵۸ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۱۲۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. همچنين تا امروز ۶۵ ميليون و ۱۰۳ هزار و ۴۲ نفر ُدز اول، ۵۸ ميليون و ۵۰۶ 

هزار و ۸۷ نفر ُدز دوم و ۳۱ ميليون و ۲۷۹ هزار و ۵۴ نفر، ُدز سوم و باالتر واكسن كرونا را تزريق كرده اند. 

رويداد

يك عضو هيات مديره فدراسيون صنعت آب ايران با 
اش��اره به اهميت تغيير و اصالح الگوي كشت گفت: 
باتوجه به بحران آب و خشكسالي هايي كه دركشور 
از حالت غيرمترقبه خارج و به صورت دايمي درآمده، 
هرگونه طرح تاثيرگذار بر ميزان بهره برداري از منابع 
آبي بايد بادقت و اهميت ويژه اي مورد بررسي قرارگيرد.

    رونمايي از سند چشم انداز سال زراعي
 هفته جاري دراولين اجالس سراس��ري الگوي كشت 
محصوالت كشاورزي ازس��ند محصوالت استان ها در 
سال زراعي۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ رونمايي شد كه چشم انداز 
اجرايي اين س��ند، دس��تيابي به امنيت غذايي پايدار و 
رسيدن به اقتدار غذايي است. اين سند مبتني بر شرايط 
اقليمي، استفاده بهينه از آب و خاك، رعايت مسائل زيست 
محيطي اس��ت. رويكرد اصلي نظارت بر تدوين الگوي 
كشت شامل كاهش آب مصرفي، حفظ و ارتقاي توليد، 
صرفه جويي ارزي، افزايش ضريب نفوذ دانش، توس��عه 
كش��ت در ديم زارهاي كم بازده، توسعه كشت گياهان 
علوفه كم آب بر، توسعه كشت دانه هاي روغني، اصالح 
كشت س��بزي و صيفي از فضاي باز به گلخانه ها است.

اميرهوشنگ رضايي درباره مواردي كه در تعيين الگوي 
كشت بايد در نظر گرفته شود، اظهاركرد: درفرايند تعيين 
و اجراي الگوي كش��ت مالحظاتي شامل ميزان منابع، 
نيازها، پتانسيل ها به عنوان اركان تصميم گيري مطرح 
مي شوند كه در نتيجه آن پاسخ به سواالتي همچون چه 
محصولي، چه مقدار، كجا واينكه تا كي بايد توليد كنيم، 
داده مي شود. او ادامه داد: با انجام مطالعات همه جانبه 
و كالن نگرانه دراين مقوله همراه با اتخاذ س��ازوكار 
مناس��ب اجرايي به طور قطع نتايج مفيدي حاصل 
خواهد شد و با توجه به دامنه تاثير آن در بهبود وضعيت 
اقتصادي، تخفيف بحران و فاصله از ورشكستگي آب و 
از همه مهم تر جلوگيري از نابودي سرزمين بايد برخي 

مالحظات به جديت مدنظر قرار گيرند.

    نپرداختن صحيح
 به برنامه هاي جامعه الگوي كشت

به گفته اين عضو هيات مديره فدراسيون صنعت آب ايران 
باتوجه به شروع روند كاهش منابع آبي كشور از ابتداي 
دهه ۷۰ و نمود عيني وعمومي آن در دهه اخيربه صورت 
بحران آب، خودداري از پرداختن صحيح به برنامه هاي 
جامع الگوي كشت موجب شده تا نابساماني ها و تضييع 
منابع، نوس��انات قيمت و نبود امكان برنامه ريزي هاي 
»ماركتينگ« محصوالت و... ايجاد شود. او افزود: از ديگر 
اركان در تعيين و اجراي مصوبه ها و قوانين مرتبط با الگوي 
كشت مي توان به مديريت و تعامل مناسب دستگاه هاي 
اجرايي، جلب مشاركت ذينفعان و بهره برداران بخش 
كش��اورزي، تش��كل ها و به ويژه انجام هماهنگي الزم 
بامسووالن تنظيم بازار اشاره كرد تا حد امكان توقعات 
برآورده شوند.اين عضو هيات مديره فدراسيون صنعت 
آب ايران تاكيد كرد: از نكات حايز اهميت ديگر مي توان 
به ايجاد و لحاظ منابع مالي مناس��ب جهت خريدهاي 
تضميني، ايج��اد صنايع تبديلي وتامين س��هم آورده 
دولت در مباحث سرمايه گذاري اشاره كرد. رضايي ادامه 
داد: در رويكرد اخير تعيين الگوي كشت وظايفي براي 
وزارتخانه هاي نيرو وجهاد كشاورزي تعيين شده است كه 
بعضي ازآن ها جاي تامل دارد. به طور مثال براي وزارت 
نيرو اولويت درتامين و تحويل آب، اعمال مشوق هايي 
ش��امل معافيت ازتعديل پروانه ه��اي بهره برداري، 
بخشودگي۴۰ درصدي آب بها به دليل رعايت الگوي 
كش��ت و بخش��ودگي پلكاني تا ۱۰۰ درصد آب بها 

برحسب عملكرد در دستوركارقرارخواهد گرفت.

    بحران هاي جدي آبي
او با بيان اينكه متاسفانه ماهيت اين مشوق ها پرداختن به 
اقتصاد برپايه آب به جاي توسعه برمبناي توليد بوده است، 
اظهاركرد: به دليل بحران هاي جدي آبي و حتي در اغلب 
محدوده ها و دشت هاي كشور، لزوم بازتخصيص آب و تدوين 

قوانين مرتبط با ارزش گذاري واقعي آب همچنين ضرورت 
س��نجش و تعيين بيالن منابع آب به روز شده درمقياس 
دشت وحوضه - كه بيش از پيش مورد نيازاست - احساس 
مي شود اين درحالي  است كه به اين موضوع پرداخته نشده 
است. اين عضو هيات مديره فدراسيون صنعت آب ايران 
افزود: درخصوص وزارت جهاد كشاورزي نيز در اولويت 
قراردادن طرح هاي زيربنايي آب وخاك وخدمات حمايتي 
از كشت هاي استراتژيك جزو وظايف قرارداده شده است 
و از ن��كات درخورتوجه مي توان ب��ه ضرورت حضور 
ذينفعان و تشكل ها در تعيين الگوي كشت اشاره كرد.

    بهينه سازي الگوي كشت
رضايي درباره ضرورت تغيير الگوي كشت اظهاركرد: تغيير 
يا به عبارت صحيح تر بهينه سازي الگوي كشت ضروري 
است چراكه تغييرات اقليمي در سال هاي اخير، توسعه 
سطوح زيركشت بدون توجه به پتانسيل هاي منابع آبي، 
سياست گذاري و مديريت هاي توام با كم توجهي به آمايش 
س��رزمين با محوريت آب اتفاق افتاده است كه ناشي از 
عواملي مانند قيمت بسيار ارزان آب بهاي كشاورزي، عدم 
پرداختن به زنجيره ارزش توليد محصوالت كشاورزي، 
تناقض در برنامه هاي توسعه كشور در حيطه خودكفايي 
بعضي محصوالت و ميزان تامين منابع آب تجديدپذير 
و قابل اس��تحصال اس��ت. او افزود: الزم است قوانين و 
مصوبه هايي مبني بر مطالعه و اجراي بهينه سازي الگوي 
كشت حتي فراتر از دشت و در سطح حوضه آبريزهمانند 
رويكردهاي وزارت نيرو تدوين وعملياتي شود .عالوه بر 
آن ايجاد هماهنگي ساختارآبي بين وزارتخانه هاي جهاد 
كشاورزي و نيرو ضروري اس��ت. درحال حاضر وزارت 
جهاد كشاورزي براي پاس��خگويي به مسائل بخش 
كشاورزي داراي ساختار استاني و شهرستاني است كه 
به قطع تصميمات مقامات استاني و محلي با توجه به 
وظايف محوله به آنها ممكن است در مواردي با مدل هاي 

كالن ويكپارچه منابع آب و خاك همسو نباشد.

لزوم تشكيل ستاد فراوزارتخانه اي براي اجراي الگوي كشت
رويخطخبر جهان

پيشنهاد پوتين به اردوغان درباره 
ايجاد »هاب گازي« در تركيه

رييس جمهور روس��يه به همت��اي تركيه اي خود 
گفت تركيه مطمئن ترين مس��ير براي تحويل گاز 
به كش��ورهاي ديگر است و پيش��نهاد ايجاد مركز 
)هاب( عرضه در اين كشور را مطرح كرد. به گزارش 
فارس، در حالي كه صادرات گاز روس��يه به اروپا به 
دليل تحريم هاي مرتبط با جنگ اوكراين و نشت در 
خطوط لوله كليدي مختل شده، »والديمير پوتين« 
رييس جمهور روسيه پنجشنبه )۱۳ اكتبر( در ديدار 
با »رجب طيب اردوغان« همت��اي تركيه اي خود 
در پايتخت قزاقستان گفت مسكو توسعه يك هاب 
گازي در تركيه را بررسي مي كند.  به تحليل رويترز، 
اين پيشنهاد در حالي مطرح شده كه روسيه به دنبال 
حفظ اهرم انرژي خود بر اروپاست. پوتين در خصوص 
اين پيشنهاد گفت: تركيه امروز به قابل اعتمادترين 
مسير براي تحويل حتي به اروپا تبديل شده است. 
مي توانيم امكان ايجاد يك هاب گازي در تركيه براي 
عرضه به كشورهاي ديگر را در نظر بگيريم. البته اين 
بستري نه تنها براي عرضه بلكه براي تعيين قيمت 
خواهد بود زيرا موضوع قيمت گذاري، موضوعي بسيار 
مهم است. امروز قيمت ها بسيار باالست. ما به راحتي 
مي توانيم آن را در سطح عادي بازار بدون رنگ و بوي 
سياسي تنظيم كنيم.  به نوشته رويترز، در گفت وگوي 
تلويزيوني كه از ديدار اين دو رييس جمهور پخش 
شد، اردوغان درباره اين پيشنهاد اظهارنظر نكرد اما 
سخنگوي كرملين بعد از آن به اسپوتنيك گفت پاسخ 
تركيه بسيار مثبت بود. به گزارش اسپوتنيك، پوتين 
همچنين به همتاي تركيه اي خود گفت صادرات گاز 
به تركيه به طور كامل در جريان است. وي همچنين 
در خصوص قرارداد صادرات غالت اوكراين با نظارت 
تركيه و س��ازمان ملل گفت تنها س��هم كوچكي 
از قرارداد غالت به فقيرترين كش��ورها اختصاص 
دارد. پوتين افزود تركيه و روس��يه بر روي ارس��ال 
محصوالت كشاورزي روسيه به كشورهاي نيازمند 
كار خواهند كرد.  رييس جمهور روسيه چهارشنبه 
گفته بود تقصير كشور او نيست كه اروپايي ها مانند 
قرون وسطي براي زمستان هيزم ذخيره مي كنند 
بلكه انباشته ش��دن اشتباهات سياستمداران اروپا 
عامل بحران انرژي در غرب است. پوتين در نشست 
بين المللي انرژي اف��زود: حمله به خطوط گاز نورد 
استريم سابقه خطرناكي را رقم زده و تهديدي براي 
زيرساخت هاي انرژي اروپا محسوب مي شود. بايد 
وضعيت اين خط گاز هرچه زودتر مش��خص شود. 
در ماه هاي اخير و در پي تشديد تنش ها ميان غرب 
و مسكو به بهانه حمله روسيه به اوكراين، كشورهاي 
اروپايي و امريكا به دنبال افزايش توليد كشورهاي 
صادركننده نفت و گاز بوده اند تا به نوعي با كاهش 
صادرات انرژي روسيه مقابله و بر بحران انرژي خود 
غلبه كنند اما در اين ش��رايط، اخيرا اوپك پالس به 
كاهش دو ميليون بش��كه اي توليد روزانه نفت راي 

داده است.

بارندگي در ۵  استان
ريي��س مرك��ز مل��ي پيش بين��ي و 
مديريت بحران مخاطرات وضع هوا 
با پيش بيني وقوع بارندگي در برخي 
نقاط كشور تا روز دوش��نبه، از مهيا 
شدن شرايط براي وقوع پديده گرد 
و خاك بر روي كش��ور عراق و انتقال 
آن به مرزهاي غربي كش��ور تا س��ه 
شنبه خبر داد.صادق ضياييان درباره 

شرايط جوي كش��ور اظهار كرد: تا روز دوشنبه 
در برخ��ي نقاط اس��تان هاي اردبي��ل، گيالن، 
مازندران و ش��مال استان هاي آذربايجان شرقي 
و غرب��ي بارندگي، رعد و برق و وزش باد ش��ديد 

موقت پيش بيني مي شود. او با بيان 
اينكه روز سه شنبه با نفوذ جريانات 
شمالي، در استان هاي ساحلي خزر و 
برخي نقاط استان هاي واقع در شمال 
غرب و شمال شرق بارندگي و در نوار 
شمالي كشور كاهش دما رخ خواهد 
داد، افزود: بارش در روز س��ه ش��نبه 
در استان هاي س��احلي خزر تشديد 
مي ش��ود و درياي خزر نيزدر اين روز مواج است.

به گفته ضياييان تا سه شنبه شرايط براي وقوع 
پديده گرد و خاك بر روي ع��راق و انتقال آن به 

مرزهاي غربي كشور مهياست.

زنگ ورزش دانش آموزان ابتدايي دو زنگه شد
مدي��ركل تربيت بدني و فعاليت هاي 
ورزش��ي وزارت آم��وزش و پرورش 
درب��اره افزاي��ش زن��گ ورزش 
دانش آموزان ابتدايي توضيحاتي داد. 
محمد جعفري در اين باره گفت: زمان 
زنگ ورزش طبق مصوبه شوراي عالي 
آموزش و پرورش در تمامي پايه هاي 
تحصيلي و ش��اخه هاي نظري، فني 

حرفه اي و كار و دانش، دو س��اعت در هفته است 
اما معمواًل در دوره ابتدايي اين دو س��اعت را كم 
مي كردند يا اينكه دو ساعت ورزش را در يك روز 

قرار مي دادند.
او ب��ا اع��الم اينكه دس��تورالعمل اج��راي درس 
تربيت بدن��ي ب��ه ادارت كل آم��وزش و پرورش 
اس��تان ها اب��الغ ش��ده اف��زود: در م��اده ۴ اين 

دستورالعمل قيد شده كه اين زمان در 
مقطع ابتدايي بايد در دو روز متفاوت و 

در دو زنگ جداگانه اجرا شود.
مديركل تربيت بدن��ي و فعاليت هاي 
ورزش��ي وزارت آم��وزش و پرورش 
يادآورش��د: مع��اون ام��ور ابتداي��ي 
وزارت آموزش و پ��رورش نيز اجراي 
درس تربيت بدن��ي در دوره ابتدايي 
را بخشنامه كرده و به ادارت كل ابالغ كرده است.

جعفري با اش��اره به آغاز المپياد ورزش��ي درون 
مدرسه اي همزمان با هفته تربيت بدني، اظهاركرد: 
المپيادهاي ورزش��ي درون مدرس��ه اي در زمان 
شيوع كرونا به دليل تعطيلي مدارس متوقف شد، 
اما قرار است همزمان با آغاز هفته تربيت بدني كه 

از ۲۶ مهر ماه خواهد بود شروع شود.

كاهش۷۰ درصدي جمعيت حيات وحش جهان
نتايج يك مطالعه تازه نشان مي دهد 
ك��ه جمعي��ت حيات وح��ش جهان 
طي۵۰ سال گذشته حدود ۷۰ درصد 
كاهش يافته است. گزارش »صندوق 
جهان��ي حي��ات وحش« با بررس��ي 
داده هاي انجمن جانورشناسي لندن 
بين س��ال هاي۱۹۷۰ تا ۲۰۱۸ تهيه 
شده اس��ت.اين گزارش عواملي چون 

جنگل زدايي، بهره كش��ي بش��ر از منابع طبيعي، 
آلودگي و تغيي��رات اقليم��ي را مهم ترين داليل 
كاهش جمعي��ت حيات وحِش جه��ان مي داند.

گونه هاي حيات��ي در درياچه هاي آب ش��يرين، 
رودخانه ها و تاالب ها بيش��ترين آسيب را ديده اند 
و جمعيت آنها از س��ال ۱۹۷۰ ح��دود ۸۳ درصد 
كاهش يافته است. »اندرو تري«، از مديران انجمن 
جانورشناس��ي لندن مي گويد: اين كاهش شديد 
به ما مي گويد كه طبيعت در حال از هم گسستن 

و دنياي وحش در حال خالي ش��دن 
است.بر اس��اس اين گزارش جمعيت 
حيات وحش به ويژه در امريكاي التين 
و منطقه كاراييب به شدت سقوط كرده 
و تنه��ا در پنج دهه اخي��ر۹۴ درصد 
كاهش يافته اس��ت.همچنين در يك 
م��ورد جمعيت دلفين ه��اي صورتي 
رودخانه آمازون بين سال هاي۱۹۹۴ 
تا ۲۰۱۶ حدود ۶۵ درصد كاهش داش��ته است.به 
گفته اندرو تري، يافته هاي تازه ارزيابي سال ۲۰۲۰ 
ميالدي را تاييد مي كند كه نشان مي داد جمعيت 
حيات وحش جهان با نرخ ۲ /۵ درصد در س��ال در 
حال كاهش است.كارشناسان مي گويند: منطقه 
آمازون به سرعت در حال رسيدن به نقطه اي است 
كه ديگر به عنوان جنگل هاي باراني كاربرد نداشته 
باش��د كه در اين ص��ورت توقف رون��د خطرناك 

گرمايش زمين غيرممكن خواهد شد.

تصويب اصالحيه آيين نامه ماده ۶ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان در مورد كودكان كار

ساماندهي كودكان كار بدون ريشه كني فقر امكان پذير نيست
گليماندگار|

 هفته ملي كودك بهانه اي شد تا يك 
ب��ار ديگر بحث ك��ودكان كار به ميان 
بيايد و طبق معمول هميشه مسووالن از ساماندهي 
كودكان كار ح��رف بزنند. حرف هايي كه اغلب در 
حد همين حرف در همين روزهاي مناسبتي باقي 
مي ماند و بيشتر از آن اتفاق رخ نخواهد داد. اينكه 
هر بار مي گويند اكثر كودكان كار ايراني نيس��تند 
و هويت ندارند، عذري بدتر از گناه اس��ت در برابر 
بي تدبيري هاي صورت گرفته. اينكه كودكان كار 
اغلب ايراني نيستند توجيه مناسبي نيست، بارها و 
بارها جامعه شناسان به اين موضوع اشاره كرده اند 
كه ه��ر كودكي كه در ايران زندگي مي كند، اعم از 
اينكه افغان باش��د يا هر مليتي ديگر داشته باشد، 
شهروند ايراني به حساب مي آيد، پس جدا كردن 
آمار كودكان كاري كه افغان هس��تند از كودكان 
كار ايراني، مش��كلي را در اي��ن رابطه حل نخواهد 
كرد، تنه��ا راه گريزي براي آمارهاي سرس��ام آور 
اين كودكان اس��ت كه به مدد شرايط بد اقتصادي 

و معيشتي هر روز بر تعدادشان افزوده مي شود. 

    ساماندهي امكان پذير نيست
مينو شريف زاده، جامعه ش��ناس درباره وضعيت 
كودكان كار در كشور مي گويد: اينكه هر از گاهي 
مسووالن از ساماندهي اين كودكان سخن به ميان 
مي آورند، در واقع فرافكني است كه نسبت به اين 
معضل بزرگ اجتماعي انج��ام مي دهند، همه ما 
خوب مي دانيم تا زماني كه فقر در كشور ريشه كن 
نشود يا حداقل شرايط اقتصادي بهبود پيدا نكند، 
س��اماندهي و جمع آوري كودكان كار امكان پذير 

نخواهد بود. 
او مي افزايد: اينكه مسووالن امر به دنبال تصويب اليحه 
و تبصره در اين رابطه هستند، تنها مشكل را به روي 
كاغذ حل مي كند و اصل ماجرا آن چيزي اس��ت كه 
در خيابان ها اتفاق مي افتد. اينكه اين كودكان مورد 
اس��تثمار قرار مي گيرند، از آنها بهره جويي مي شود، 
مورد تعرض و آزار قرار مي گيرند و... هيچ كدام اينها 
را نمي ت��وان با تصويب اليحه از بين برد. متاس��فانه 

آمارهايي كه س��ازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه 
كودكان كار از ميزان خشونت و آزاري كه اين بچه ها در 
معرض آن قرار دارند ارايه مي دهند بسيار وحشتناك 
است. تمام اين سال ها مسووالن از ساماندهي كودكان 
كار حرف زده اند اما در نهايت چيزي كه ما مي بينيم 
افزايش آنها در خيابان ها بوده اس��ت. اين مس��اله را 
نمي توان يك ش��به و پشت درهاي بسته سازمان ها 
و نهادها حل كرد، اين مس��اله نياز به بررس��ي هاي 
ميداني و تالش هاي واقعي دارد. اين جامعه شناس 
در پاسخ به اين سوال كه آيا به رسميت شناختن اين 
كودكان مي تواند در ياري رساندن به آنها موثر باشد، 
به »تعادل« مي گويد: به رسميت شناختن كودكي 
كه كار مي كند، حتي اگر از نظر قانوني منعي نداشته 
باشد، از نظر اخالقي درست نيست، ما بايد شرايطي 
را فراهم كنيم ك��ه اين كودكان ديگر مجبور به كار 
كردن نباشند، اينكه بياييم شرايطي را فراهم كنيم 
كه آنها كار كنند اما زيرنظر يك نهاد يا ارگان خاص 
قرار بگيرند هم به همان اندازه مي تواند آس��يب زا 
باشد. اين رويه هم يك نوع ديگر از فرار رو به جلوي 
مسووالن در مورد آسيب هايي است كه نمي توانند 

براي آن راهكار عملي مناسب پيدا كنند.

    كودكان كار يك واقعيت اجتماعي
مديركل امور آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماع��ي از تصويب اصالحيه آيين نامه ماده 
۶ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان در كميس��يون 
فرهنگي دول��ت خبر داد.محمدرض��ا پويافر گفت: 
هرچند كار كودك را مشروع و درست نمي دانيم، اما 
بايد آن را به عنوان يك واقعيت اجتماعي بپذيريم و 
راهكار مواجهه با آن را در پيش بگيريم. او افزود: از جمله 
آسيب هاي اجتماعي كه در دهه هاي اخير به عنوان 
يك معضل و در اشكال مختلف در كشور با آن مواجه 
هس��تيم، موضوع كودكان كار است كه سياست ها، 
راهبرده��ا و برنامه هاي مختلف��ي در اين خصوص 
تدوين و اجرا شده اس��ت.مديركل امور آسيب هاي 
اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره 
به اينكه تصويب آيين نامه ساماندهي كودكان كار 
و خيابان درس��ال ۱۳۸۴ از جمله همين راهبردها 

اس��ت كه به مدت طوالني و قريب به هش��ت سال 
پس از تصويب معطل ماند و به س��رانجامي نرسيد 
گفت: در سال ۱۳۹۳طبق جلسات متعددي كه اين 
وزارتخانه با س��ازمان هاي دولتي داراي ماموريت، 
سياس��ت گذاران، پژوهشگران و فعاالن غير دولتي 
فعال در حقوق كودك برگزار كرد، متخصصين اين 
حوزه متفق القول بودند كه بازنگري اساسي در فرايند 
اجراي آيين نامه۱۳۸۴ ضروري اس��ت.پويافر ادامه 
داد: بنابراين اين آيين نام��ه با هدف اصالح و تغيير 
رويكرد از »س��اماندهي« ب��ه »حمايت اجتماعي« 
رفت  و برگش��ت هاي مكرري ميان دس��تگاه هاي 
عضو كميت��ه تدوين آيين نامه، ش��وراي اجتماعي 
كشور، كميس��يون دولت و ... داشت. اين درحالي 
بود كه قانون حمايت از اطفال و نوجونان نيز بعد از 
بيش از يك دهه در سال ۱۳۹۹به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي رسيد و متعاقب آن آيين نامه ماده ۶ 
قانون حمايت از اطفال و نوجوانان نيز در مردادماه 
۱۴۰۰توسط هيات دولت مصوب شد كه تاحدودي 
توجه مناسب به راهكارهاي مواجهه مناسب با مساله 

كار كودك در اين آيين نامه ديده شد. 
او با اشاره به آيين نامه ماده ۶ قانون حمايت از اطفال 
و نوجوانان گفت: در دوره جديد، با همكاري و تعاملي 
كه با بهزيستي و قوه قضاييه داشتيم به اين جمع بندي 
رسيديم كه به دليل اشتراكات عمده در مفاد آيين نامه 
ماده ۶ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان با آيين نامه 
پيش��نهادي كودكان كار و خيابان، موارد مرتبط با 
كودكان كار و خياب��ان كه در آيين نامه ماده ۶ لحاظ 
نشده بود را در قالب اصالحات آيين نامه ماده ۶ قانون 

حمايت از اطفال و نوجوانان پيشنهاد كنيم.

    اصالحيه ماده ۶ قانون حمايت از اطفال
 در انتظار تصويب در هيات وزيران

مديركل امور آس��يب هاي اجتماعي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: در حالي كه كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي دولت منتظر اعمال اصالحات از 
سوي ما براي آيين نامه جديد كودكان كار و خيابان 
بود، پيشنهاد جديدي ارايه داديم كه اين كار را در قالب 
اصالحات ماده ۶ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان 

سامان  دهيم.پويافر با بيان اينكه فرايند مذكور طي 
دو تا سه ماه به نتيجه رسيد گفت: آيين نامه مذكور 
پس از تصويب در كميس��يون اصل��ي فرهنگي و 
اجتماعي دولت به رياس��ت وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در آستانه تصويب در هيات وزيران و ابالغ 

رسمي آن به دستگاه هاي مسوول است.

    كار در كارگاه هاي زيرزميني
وجه خطرناك كاِر كودك

وي با بيان اينكه كار كودك چند وجه دارد، گفت: يك 
وجه كاِر كودك، زباله گردي كودكان است كه شرايط 
سختي بر آن مترتب است. بسياري از كودكان زباله گرد 
در كنار خانواده خود كار مي كنند. يك وجه خطرناك تر 
كار كودك كه عمدتا دختران در آن حضور پررنگ تري 
دارند، كار در كارگاه هاي زيرزميني و غير رسمي است.

مديركل امور آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي ادامه داد: روند ساماندهي و تعيين 
تكليف واگذاري امور مربوط به ساماندهي كودكان 
كار به دس��تگاه هاي مربوط از جمله صداوس��يما، 
وزارت ارش��اد، وزارت آموزش و پرورش، فرماندهي 

انتظامي و... در اصالحات جدي��د آيين نامه ماده ۶ 
حمايت از اطفال و نوجوانان روشن تر شده است. 

    پذيرفتن واقعيت
پويافر در پاسخ به اين پرسش كه »يكي از موانع ساماندهي 
كودكان كار، به رسميت نشناختن اين گروه از كودكان 
است؛ آيا در قالب آيين نامه جديد كودكان كار به رسميت 
شناخته ش��ده و تحت پوش��ش برنامه هاي حمايتي و 
كاهش آس��يب قرار خواهند گرفت؟ « اظه��ار كرد: ما 
يك »به مشروعيت ش��ناختن« داريم و يك »پذيرفتن 
واقعيت« داريم. به نظر مي رسد بايد بين اين دو تمايز قائل 
شويم و هرچند كار كودك را مشروع و درست نمي دانيم، 
اما بايد آن را به عنوان ي��ك واقعيت اجتماعي بپذيريم 
و برايش راه��كار مواجهه تعيين كنيم. او افزود: حتي ما 
براي برخي مس��ائل اجتماعي نبايد به دنبال اين باشيم 
كه بگوييم »حل مس��اله اجتماعي«؛ مسائل اجتماعي 
داراي پيچيدگي هاي بسياري هستند و مواجهه و حل 
آنها به آساني امكان پذير نيست.  مساله اجتماعي از يك 
مكانيسم ساده تبعيت نمي كند كه با طراحي يك برنامه 

خطي و تك بعدي بتوان آن را به طور كامل حل كرد.

    آيا كودكان كار شناسنامه دار مي شوند؟
مديركل امور آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره 
شناسايي كودكان كار فاقد هويت و شناسنامه دار كردن 
آنها گفت: بخش بزرگي از كودكان كار، اتباع هستند كه 
يا داراي اقامت قانوني اند يا به صورت غيرمجاز و بدون 
هويت در كشور زندگي مي كنند. پويافر افزود: مواجهه 
ما با گروه دوم پيچيده تر و سخت تر است؛ چرا كه روند 
شناسايي و تعيين تكليف آنها بر عهده وزارت كشور 
بوده و ما در اين خصوص با وزارت كشور مكاتبه كرديم 
و خواستار طراحي فرايندي عملياتي براي شناسايي 
و تعيين تكليف اين گروه از كودكان در كشور شديم. 
او اضافه كرد: الزم اس��ت به اين نكته هم اشاره كنم 
كه با ورود موج جديدي از مهاجران به ايران پس از 
وقايع اخير افغانستان ما با مسائل عديده اي در اين 
حوزه مواجه خواهيم ش��د و ضروري اس��ت تعيين 
تكليف كودكان و خانواده هاي مهاجرين غيرقانوني 
در كشور را جدي بگيريم و سياست هاي معطوف به 
شناسايي اين گروه از كودكان را براي جلوگيري از 

ورود آنها به كار كودك در اولويت قرار دهيم.

گزارش
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