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يادداشت-4يادداشت-3

 اولويت هاي 
برجامي اقتصاد

لزوم آموزش هاي زيست 
محيطي به دانش آموزان 

اقتص��اد اي��ران در ط��ول 
سال هاي گذش��ته با انواع 
تحريم ها و محدوديت هاي 
بين المللي رو ب��ه رو بوده و 
همين موضوع باعث ش��ده 
ش��رايط چ��ه ب��راي توليد 
داخلي و چه ب��راي حضور 
در بازاره��اي بين المللي و 
تجارت پيچيدگي هاي خاص خود را دارد. همانطور 
كه تمامي مقامات سياس��ي كشور تاكيد كرده اند، 
بايد يك��ي از اصلي ترين اولويت هاي ما اين باش��د 
كه در كوتاه ترين زمان ممكن، توافق حاصل ش��ده 
و تحريم هاي عليه ما برداش��ته ش��وند اما در عين 
حال بايد توجه كرد كه اين تمام موضوع نيس��ت و 
تا زماني كه برخي مقدمات داخلي در اقتصاد ايران 
فراهم نشود، حتي استفاده از تمام ظرفيت هاي لغو 

تحريم ها نيز ممكن نخواهد بود.
ما بايد طوري به شرايط نگاه كنيم كه انگار تحريم ها 
بناس��ت باقي بماند و حاال بايد طوري برنامه ريزي 
ك��رد تا كمترين مي��زان محدوديت ب��راي اقتصاد 
كش��ور به وجود بياي��د. در واقع م��ا نبايد فراموش 
كنيم كه اقتصاد ايران در كنار تحريم هاي خارجي، 
با مش��كالت و محدوديت هاي داخل��ي نيز مواجه 
بوده و بايد تحت تاثي��ر واقعيت ها، محدوديت هاي 

داخلي كنار بروند.
برخي سياس��ت هاي غلط ما در سال هاي گذشته 
خود به عاملي براي از دس��ت رفتن فرصت ها بدل 
ش��د. مثال در زماني كه نرخ ارز در اقتصاد ايران باال 
رفت، شانس رقابت ما در بسياري از بازارهاي منطقه 
نيز افزايش يافت. در بعضي زمان ها، قيمت كاالهاي 
ايراني در بازار كشورهاي همسايه حتي از محصوالت 
داخلي خود آن كش��ور ها نيز ارزان تر تمام مي شد. 
يعني ما مي توانستيم در آن دوره با حضور قدرتمند 
در بازارها، س��هم خود از بازار كشورهاي مختلف را 
افزاي��ش دهيم و البته با رقابتي ك��ردن قيمت ها و 
باال بردن كيفيت كاري كنيم كه ديگر كشورها نيز 

كاري سخت براي رقابت با ما پيدا كنند.
ام��ا متاس��فانه برخ��ي محدوديت ه��اي داخلي و 
نبود زيرس��اخت هاي الزم ب��راي افزايش كيفيت 
محصوالت يا معرفي برندهاي ايراني موجب ش��د 
كار ما در اين حوزه بس��يار دش��وار ش��ود و برخي 
فرصت ها از دس��ت رفتند. در ح��ال حاضر نيز بايد 
نگاه ما داخلي باش��د. يعني با حماي��ت از توليدات 
واقعي، بايد اقتصاد ما از درون تقويت شود. در چنين 
فضايي با كنار رفتن محدوديت ها امكان توسعه قابل 
توجه صادرات داخلي افزايش خواهد يافت و همين 
موضوع خود به عاملي بدل مي شود كه تحريم ها در 
آينده دشوارتر شود زيرا ديگر ناديده گرفتن اقتصاد 

ايران در بستر جهاني ممكن نيست.

نكته قابل توجه اين اس��ت كه 
هم��ه ظرفيت هاي زيس��تي 
به شدت در حال كاهش است 
يعني همه آنچه ب��راي منابع 
زيس��تي نياز داري��م به داليل 
مختلف روزبه روز در حال كاهش 
اس��ت. هواي پ��اك، آب گوارا، 
زمين كش��اورزي، رودخانه ها 
و جنگل ها به ش��كل هاي مختلف رو به كاهش اس��ت. از 
طرفي كه ظرفيت زيس��تي رو به كاهش اس��ت از طرف 
ديگر، رد پاي اكولوژيك در حال افزايش است به اين معني 
كه نياز به ان��رژي و آب زياد مي ش��ود و از آنجا كه الگوي 
زندگي تغيير كرده است، مصرف گرايي نيز رو به افزايش 
است. به همين خاطر دانش آموز در مدرسه بايد مديريت 
پسماند را فرا بگيرد. در مدرسه بايد براي مديريت پسماند 
اقداماتي انجام داد تا دانش  آموزان نيز در اين فضا، مديريت 
پسماند را ياد بگيرند. در گذش��ته در مدارس، بهداشت و 
نظافت مدرس��ه بر عهده دانش آموزان بود و دانش آموزان 
مي دانس��تند اگر زباله اي ريخته ش��ود، بايد خود نظافت 
را انجام دهند، بنابراين رعاي��ت مي كردند. دانش آموزان 
در حفظ محيط زيست بسيار موثر هس��تند زيرا آنها در 
آينده سرنوش��ت جامعه را در دست مي گيرند و اگر علم 
و آگاهي بيشتري نسبت به محيط زيست داشته باشند، 
مي توانند س��بك زندگي خود و فعاليت هاي جامعه را به 
نفع محيط زيست اصالح كنند. بحث ما در حوزه آموزش 
محيط زيس��ت، هزينه كرد نيس��ت بلكه سرمايه گذاري 
است. همه بزرگان علوم مختلف اعتقاد دارند كه آموزش 
افراد يك نوع سرمايه گذاري است. پايه هاي اصلي ثروت 
يك كش��ور منابع انساني آن هس��تند و توانايي هايي كه 
آنها كسب مي كنند، مي تواند موثرترين نقش را در رشد 
محيط زيست داشته باشد. توس��عه ها برآيندي هستند 
كه ب��ه برنامه نياز دارند و برنامه ها براي اينكه اجرا ش��وند 
به مش��اركت نياز دارن��د. اين مش��اركت آمادگي دروني 
مي خواهد و مردم زماني مش��اركت مي كنند كه آگاهي 
دروني و همفكري نس��بت به موضوع داشته باشند. اين 
مساله در دانش آموزان جدي تر است. در اسناد باالدستي 
براي آموزش و حفظ محيط زيس��ت م��واردي را داريم و 
يكي از اصلي ترين اهداف س��ند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش، تربيت انسان هايي آشنا و متعهد به مسووليت ها 
و وظايفش��ان در برابر چهار موضوع )خدا، خود، ديگران و 
طبيعت( اس��ت. آموزش و پرورش قرار است انسان هايي 
تربيت كند كه مسووليت خود را در برابر طبيعت بدانند. 
مهارت ها را در مسير توسعه پايدار بايد به دانش آموزان ياد 
داد. روحيه پژوهشي و همكاري و خالقيت آنها و مشاركت 
جمعي در همه حوزه ها از جمله محيط زيست بايد آموزش 
داده ش��ود. در واقع آموزش يك فرآيند تخصصي است و 
روش هاي مخصوص خود را دارد و به متخصصان مرتبط 
 با خود نياز دارد. بحث ما در حوزه آموزش محيط زيست، 
ادامه در صفحه 8 هزينه كرد نيست بلكه...   

محمد بازگيرجمشيد عدالتيان

 چمران:
زاكانيدرشهرداريماندنياست

 بهدنبالكاهشنرخاونسجهانيطالونرخدالر
دركانال30هزارتومان

 بازداشت يكي از مديران 
شهرداري تهران

صفحه 5     صفحه 3    

 قيمت سكه 
به كانال 13 ميليون تومان كاهش يافت

 ايراندر4ماههامسال
چقدركاالصادرياواردكردهاست؟

 »تعادل«
درگزارشيبررسيميكند

جزيي��ات تجارت ايران با همس��ايگان اعالم ش��د. 
مطابق آمارهاي مقدماتي گمرك ايران، در چهارماه 
منتهي به تير سال جاري، صادرات قطعي كاالهاي 
غيرنفتي، ۱۷ميليارد و ۲۴۰ميلي��ون دالر برآورد 
ش��ده اس��ت. در مقابل ميزان واردات كشور نيز در 
اين مدت، ۱۷ميليارد و ۲۴۰ميليون دالر ثبت شده 
است. بر اساس آمارها، از ابتداي سال تا پايان تيرماه، 
۱۶ميلي��ارد و ۸۷۱ميليون دالر كاال بي��ن ايران و 
كشورهاي همس��ايه تبادل شد كه نسبت به مدت 
صفحه 7 را بخوانيد مشابه در...  

بورس در شرايط ناآرامي به سر مي برد و يك روز سبز 
و روز ديگر قرمز است. معامالت ديگر جاني ندارد و از 
سوي ديگر سهامداران به دنبال خروج از بازار هستند. 
بخش عمده اي از كارشناس��ان عقيده دارند كه بازار 
س��رمايه و بيش از 99 س��هام موجود در بازار ارزنده 
هستند اما وضعيت بد است و بايد ورود نقدينگي در 
بورس رخ دهد. البته مشكل كم بودن ارزش معامالت 
داليل مختلفي دارد اما مهم ترين آن نبود نقدينگي در 
بازار سهام است. اما چرا نقدينگي نيست؟ در ابتدا بايد 
گفت كه نبود نقدينگي در بازار سرمايه باعث شده كه 
نقدينگي در بازار نابود شود. يعني مقداري پول پارك 
شده وجود دارد اما كسي جرات و توان ورود ندارد. در 
صفحه 4 را بخوانيد ابتدا بايد...  

تراز مثبت تجاري 
با همسايگان

هزار توي بازار سهام 
براي رشد

تحقيقاتبازارنشانازنصفشدن
خريدكاالهاياساسيدارد

اختاللدربارگذارياينستاگرامبراي
كاربرانايرانيواحتمالكاهشپهنايباند

تحقيقات بازار در خصوص كاالهاي اساس��ي نشان 
مي دهد، با وج��ود تزريق ۲۴ه��زار ميليارد تومان 
يارانه نق��دي، »اندازه ب��ازار كااله��ا و محصوالت 
اساسي كوچك تر شده«، »حاشيه سود شركت هاي 
توليدي كاهش يافته« و »گرايش مردم به بسته هاي 
اكونومي« افزايش يافته اس��ت. طبق گزارش يك 
كارش��ناس اقتصادي، نان به نسبت روغن افزايش 
كمتري را تجربه كرده است، اين درحالي است كه نه 
فعاليت تبليغاتي خاصي در اين حوزه ايجاد شده و نه 
مصرف تغيير چشم گيري داشته است، از طرف ديگر 
صفحه 7 را بخوانيد مردم ترجيح داده اند به...  

در روزهاي گذشته كاربران با اختالل شديدي در 
عملكرد اينستاگرام روبرو شده اند؛ اختاللي كه در 
شبكه اينترنت سيار و ثابت وجود دارد در حالي كه با 
تغيير آي  پي ايران، مشكل براي بسياري از كاربران 
برطرف مي شود. اين در حالي است كه در يك سال 
گذشته، از زمان مطرح شدن طرح موسوم به صيانت 
فضاي مجازي، نگراني ها درباره شبكه هاي اجتماعي 
و به خصوص اينستاگرام افزايش يافته است. شبكه 
اجتماعي اينستاگرام از معدود بسترهاي فيلترنشده 
جهاني در ايران اس��ت كه صدها هزار كسب و كار 
در آن فعاليت دارند و بنا به گفته نظر كارشناسان 
اقتصادي، ماهانه ميليارده��ا تومان گردش مالي 
صفحه 6 را بخوانيد توسط اين...   

 سه تغيير عمده 
در بازار كاالها 

 بوي صيانت 
از اينستاگرام مي آيد

  حداكث�ر ت�ا ۱۲ ش�ب دوش�نبه آخري�ن 
جمع بندي خود را به صورت مكتوب در مورد 
مسائل باقي مانده به هماهنگ كننده اتحاديه 
اروپ�ا ارايه مي دهي�م و اگر واكن�ش امريكا 
همراه با واقع بيني و انعطاف باشد توافق رخ 
مي دهد و اگر انعطافي نشان ندهند بايد بيشتر 

گفت وگو كنيم.
  روزه�ا آينده روزهاي مهمي براي توافق 
است. اگر آنها انعطاف نش�ان ندهند دنيا 
 B ب�ه آخر نمي رس�د آنها صحب�ت از پلن

مي كنند ما هم پلن B خود را داريم.

برش

يادداشت-2 يادداشت-1

طي ۲۴ساعت گذشته 
فضاي مطلوبي حول و 
حوش مذاكرات سايه 
انداخته و باعث ايجاد 
خوش بيني نسبي در 
خصوص چش��م انداز 
پيش روي برجام شده 
است. دليل اصلي اين 
خوش��بيني هم به اين واقعيت باز مي گردد كه 
توس��ط منبعي موثق، يعني وزير امور خارجه 
بيان شده است. امير عبدالهيان اعالم كرده كه 
تا ساعت ۱۲نيمه شب دوشنبه پاسخ مورد نظر 
اروپا را ارايه مي كند؛ ساعتي كه در واقع ساعت 
صفر است و از منظر نمادين نيز معناي خاصي را 
به ذهن متبادر مي كند. بر اساس اخبار تكميلي، 
ظاهرا امريكا نيز ۲درخواس��ت مه��م ايران را 
حداقل به صورت شفاهي پذيرفته و قصد دارد 
بعد از توافق شفاهي اين مطالبات را به صورت 
كتبي نيز بپذيرد. اين نوع فضاسازي ها حاكي 
از آن است كه احتمال احياي برجام باالست و 

همه چيز آماده براي توافق است.
 ج��داي از اخبار رس��مي از موضع گيري هاي 
مخالفان برج��ام نيز مي توان متوجه ش��د كه 
ظاهرا دو طرف انعطاف به خرج داده و پذيرفته اند 
كه تواف��ق را احيا كنند. براي ايران از اين جنبه 
موضوع اهميت بيش��تري دارد ك��ه از طريق 
اين توافق مي توان تنفسي به اقتصاد پرنوسان 
كشورمان داد. هرچند دولت اعالم مي كند كه 
اقتصاد و معيش��ت مردم را ب��ه مذاكرات گره 
نزده اس��ت، اما بايد قبول كرد كه با انتش��ار هر 
خبري بازارها با تكانه هاي مثبت يا منفي مواجه 
مي شوند. يعني اگرچه دولت تقال مي كند كه 
بازارها را از حوزه سياست خارجي مصون دارد، 
اما در هر جاي جهان، اقتصاد با گزاره هاي بيروني 
مرتبط است. اگر مذاكرات خوب پيش برود، بازار 
واكنش مثبت نشان مي دهد و در نقطه مقابل 
هر اندازه مذاكرات با مشكل مواجه شود، بازارها 
هم واكنش هاي منفي نش��ان مي دهند. طي 
يكسالي كه دولت سيزدهم روي كار است، اين 
تكانه ها وجود داشته است و باعث ايجاد مشكل 
شده است. به هر حال اخبار اخير مثبت است و 
همه بايد از آن استقبال كنند. شخصا معتقدم 
حت��ي اگر امريكايي ها طي س��ال هاي آينده و 
دولت هاي بعدي بنا به هر دليلي زير توافق بزنند، 
ايران چيزي را از دست نداده است؛ توانايي هاي 
ايران در حوزه هاي مختل��ف از ميان نمي رود 
و بعد از توافق اين فرصت را دارد تا با اس��تفاده 
از منابع برآم��ده از احياي برجام اقتصاد خود را 

بازسازي كند. 
بر اس��اس برخي اخبار، بالفاصله پس از توافق 
بين ۱۰۰ الي ۱۲۰ميلي��ارد دالر از دارايي هاي 
مسدودي ايران آزاد مي شود؛ اين ظرفيت جدا 
از فرصتي است كه ايران از صادرات نفت خود و 
ساير بخش هاي تجاري به دست مي آورد. البته 
اين فرصت ها نيازمند همت، تدبير و تخصص 
اس��ت  كه دولت بايد به كار بگيرد. ايران بايد از 
فرصت اين توافق استفاده كند و اقتصاد خود را 
نيرومند تر كند تا چنانچه غرب در آينده باز هم 
بخواهد تحريم ها را برقرار سازد، ايران از منظر  
اقتصادي فرصت و ظرفيت بيش��تري داش��ته 
باش��د. واقع آن اس��ت كه مردم ايران از منظر 
اقتصادي تحت فشار هستند و چه قبول داشته 
باشي و چه نه، چشم مردم و بازارها به مذاكرات 
دوخته شده است. بنابراين بايد از توافق احتمالي 
استقبال كرد و آن را در راستاي منافع ملي كشور  
تفس��ير كرد. در اين ميان برخي روايت ها نيز 
شنيده مي شود كه ايران و امريكا پذيرفته اند تا 
گفت وگو درباره موضوعاتي چون خارج كردن 
نام سپاه از ليست گروه هاي تروريستي را به بعد 
ادامه در صفحه 8 از توافق موكول كنند. 

چه موافق باش��يم و 
چه مخالف باش��يم، 
برج��ام و اهميت آن، 
چه در سال ۲۰۱5 و 
چه در سال ۲۰۲۲ در 
آن اس��ت كه ريسك 
اقتص��ادي اي��ران را 
به  ط��ور كلي كاهش 
مي دهد. رتبه اقتصادي ايران در شرايط فعلي، 
C است )بدترين رتبه اعتباري( بعد از برجام 
 BB مي رسيد و در صورت ادامه به سطح B به

مي رسد و 5 از ۷ مي شود. 
اين يعني اينكه ريس��ك سرمايه گذاري براي 
اقتص��اد ايران كمتر مي ش��ود. البته كماكان 
اقتصاد ايران در زير رده عدم س��رمايه گذاري 

قرار دارد. 
البته اقتصاد اي��ران در زير رده هاي مرتبط با 
عدم س��رمايه گذاري ق��رار دارد. نكته بعدي 
اينكه اگر برجام ب��ا مختصاتي حتي نه خيلي 
ايده آليستي اجرايي شود و بانك هاي اروپايي، 
چين��ي و... خطوط اعتباري خ��ود را اجرايي 
كنند، ايران مي تواند ش��اهد فاينانس باش��د 
مخصوص��ا از ن��وع اعتب��ار خري��دار و اعتبار 
فروش��نده ك��ه اي��ن ه��م ورود تجهي��رات، 
ماش��ين آالت و م��واد مصرف��ي را در اقتصاد 

ايران تسريع مي كند. 
اين عامل ه��م يك عامل مهم در پس��ابرجام 
اس��ت. اما عوامل بنياديني كه بسيار مي تواند 
در اقتصاد ايران اثرگذار باشد، چند عامل است. 
يكي اينك��ه برجام پايدار باش��د، فروش نفت 
ايران پايدار باشد، شوك هاي تازه اي به اقتصاد 
ايران وارد نشود و اقتصاد ايران به ابزاري براي 
دور زدن تحريم هاي روسيه بدل نشود. چون 
در اين حالت ممكن است از ابتدا تحريم هايي 
با عناويني جديد ارايه ش��ود ك��ه اين امر نيز 
ريس��ك را در اقتصاد ايران ب��اال مي برد. نكته 
بعدي نيز بحث FATF است، بحث پالرمو است 
و مباحثي كه در خصوص مقابله با پولش��ويي 
و... وجود دارد. اين گزاره ها نيز بايد در مس��ير 
حل و فصل ش��دن قرار داشته باشد تا اقتصاد 
ايران بتواند بعد از احياي برجام دستاوردهاي 
برآمده از آن را برداشت كند. اگر اين گزاره ها 
تصويب نش��ود، حتي با وج��ود احياي برجام 
نمي توان دستاوردهاي آن را احساس كرد. اما 
بايد ديد پايايي برجام چه اهميتي دارد؟ اينكه 
رشد اقتصادي ايران را تداوم بخشد و فرصت 

پيشرفت را به اقتصاد ايران ارايه كند. 
باره��ا تاكيد ك��ردم اقتص��اد ايران با رش��د 
اقتصادي ۸ درصدي حداقل يك دهه بعد به 
جايگاهي مي رسد كه پيش از اين در سال 9۰ 
در آن قرار داشته است. در اين سال ها چقدر 
نقدينگي چقدر خلق شده و دولت چگونه در 
كنترل تورم ناكام بوده و... مس��ائلي است كه 
بايد به آن توجه كرد. بعد از احياي برجام دولت 
نبايد به سمت پولپاشي، سركوب قيمت ها و... 

حركت كند. 
مساله بعدي كه هم به برجام ارتباط دارد و هم 
به كل اقتصاد، اين اس��ت كه ذي نفعان بعد از 
برجام چگونه با آن برخورد خواهند داشت؛ آيا 
مثلث دولت، ذي نفعان نهادي و هلدينگ هاي 
ب��زرگ دولتي و خصوصي؛ چگون��ه با هم در 
مس��ير تعامل حركت خواهند ك��رد و آيا اين 
بزرگ شدن كيك اقتصاد ايران به سمت بزرگ 
ش��دن بخش خصوصي مي رود، ثابت خواهد 
ماند يا اينكه مانند روند س��ال هاي گذش��ته 
بخ��ش غيردولت��ي غيرخصوص��ي بزرگ تر 
خواهد ش��د. اينها پرس��ش هايي اس��ت كه 
پاسخگويي به آنها تصويري از احتماالت پيش 
روي برجام را روش��ن مي كند و اقتصاد ايران 

را در برابر مسيرهاي متفاوت قرار مي دهد.

حسن بهشتي پور پيمان مولوي

 توافق 
در ساعت صفر

برجام و كاهش ريسك 
اقتصادي ايران

هرچند از زم��ان آغاز به كار رس��مي دولت بايدن در 
كاخ سفيد، مذاكرات غير مستقيم ايران و امريكا براي 
احياي دوباره توافق هسته اي آغاز شد اما حاال و پس از 
حدود يك س��ال و نيم به نظر مي رسد كه دو طرف بار 
ديگر شانس رسيدن به يك توافق تازه را باال مي دانند.

پ��س از پايان دور اخير مذاكرات اي��ران و قدرت هاي 
جهاني در وين، كشورهاي اروپايي و امريكا، از آمادگي 
كامل براي بازگشت به برجام خبر مي دادند. نماينده 
اتحاديه اروپ��ا در اين مذاكرات اعالم كرد كه بس��ته 
پيشنهادي ارايه ش��ده، آخرين و بهترين پيشنهادي 
اس��ت كه از س��وي اروپا براي ايران ارايه شده و ديگر 
ني��ازي به ادامه مذاكرات نخواهد ب��ود. به اين ترتيب 
اروپا به شكل غير مستقيم اعالم كرد كه پس از ماه ها 
گفت وگو، تمام آنچه امكان اجراي آن را داشته به ايران 
ارايه كرده و حاال زمان است كه تهران تصميم بگيرد 
كه آيا آماده پذيرش توافق جديد هست يا خير. دولت 
امريكا نيز اعالم كرد كه با بسته پيشنهادي اروپا موافق 
اس��ت و اگر ايران آماده باشد، توافق را در زماني كوتاه 

اجرايي خواهد كرد.
با اين وجود اين فضاس��ازي، طرف ايراني خيلي زود 
اعالم كرد كه آنچه طرف مقابل از نهايي شدن مذاكرات 
مي گويد، صرفا يك بسته پيشنهادي جديد است و ايران 
نظرات خود در اين رابطه را رسما ارايه خواهد كرد و تنها 
در صورتي توافق جديد را مي پذيرد كه تمامي حقوق 

و امتيازهاي مدنظر ايران، در توافق قيد شده باشد.
به اين ترتيب در ش��رايطي كه به نظر مي رسيد هنوز 
راهي طوالني تا رس��يدن ب��ه توافق باق��ي مانده، در 

روزهاي گذش��ته نماينده 
روس��يه در مذاكرات از اين 
موض��وع س��خن گفت كه 
ام��كان احياي برج��ام در 
هفته پي��ش رو وجود دارد 
و اختالف ها كم شده است. 
او اين را ني��ز گفته بود كه 
اي��ران همچن��ان در متن 
سواالتي دارد كه مشخص 
ش��دن جواب آنها، نتيجه 
نهايي توافق را نيز مشخص 
خواهد كرد.روز گذشته اما 
نماينده روسيه در مذاكرات 
وين با استقبال از اظهارات 
امروز وزير امور خارجه ايران 

درباره پاسخ به طرح پيشنهادي اتحاديه اروپا در زمينه 
احياي توافق هسته اي، تاكيد كرد كه روسيه هيچگاه 
مانعي س��ر راه احياي تواف��ق نب��وده و نخواهد بود. 
ميخاييل اوليانوف، نماينده روس��يه در سازمان هاي 
بين المللي و مذاكره كننده ارشد روسيه در مذاكرات 
وين، در پاسخ به سوال يك خبرنگار مبني بر اينكه آيا 
پيش از آنكه متن پيشنهادي اتحاديه اروپا ارايه شود، 
مشورتي با طرف روسي انجام شده بود و آيا روسيه هم 
در صورتي كه ايران متن پيشنهادي را بپذيرد، توافق 
را خواهد پذيرفت يا نه، در صفحه توييترش نوش��ت: 
من از »متن پيش نويس اتحاديه اروپا« اطالعي ندارم. 
متني كه روي ميز مذاكرات قرار دارد، توسط تمامي 
طرفين مذاكرات وين تشريح شده. اتحاديه اروپا فقط 
در تاريخ ۸ آگوس��ت، چند اصالحيه به آن وارد كرد. 
اوليانوف در ادامه گفت: روس��يه هيچ وقت مانعي سر 
راه احياي برجام]توافق هس��ته اي[ نبوده و نخواهد 
بود. او دقايقي پي��ش در واكنش به اظه��ارات امروز 
حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران درباره 
پاسخ ايران به پيشنهادات اتحاديه اروپا هم در صفحه 

توييترش نوشت: سيگنال هاي دلگرم كننده اي از ايران 
دريافت مي شود.

اشاره اوليانوف به صحبت هايي است كه از سوي وزير 
خارجه ايران مطرح شده و آمادگي تهران براي احياي 
برجام را نش��ان مي دهد. بعضا برخي به ما مي گويند 
چيدماني كه شما گذاشته ايد چيدماني است كه توافق 
نش��ود ولي واقعا اينچنين نيست ممكن است فردي 
يا افرادي در تيم، مالحظاتي نس��بت به برجام داشته 
باشند ولي ما همه به دنبال توافق خوب، پايدار و قوي 

براي كشور هستيم.
اميرعبداللهيان گفت: از خود من هم بپرسيد مي گويم 
برجام نتيجه ماه ها تالش همكارانمان در وزارت خارجه 
بود كه به سندي برسيم و اين سند مثل هر سند ديگري 

مي تواند ايراداتي داشته باشد.
وي با بيان اينكه نمي خواهم در اينجا وارد جزييات شوم 
تصريح كرد: به نظرم ايراد اساس��ي كه در سند برجام 
وجود دارد اين است كه در حوزه راستي آزمايي آنچه 
كه مربوط به تعهدات هس��ته اي ما مي شود به خوبي 
راستي آزمايي مي ش��ود مثال مشخص است كه چند 
سانتريفيوژ در حال كار كردن است يا درصد غني سازي 
ما چقدر است و آژانس بر اين فعاليت ها نظارت مي كند. 
صفر تا ۱۰۰ اين فعاليت ها مورد بررسي قرار مي گيرد، 
اما در مورد لغو تحريم ها ابهامات زيادي وجود دارد كه 
بخشي از آن به ماهيت مذاكره بر مي گردد. وزير خارجه 
كشورمان ادامه داد: ما نيز كه اكنون مذاكره مي كنيم 
ممكن است با مش��كالتي مواجه باش��يم. ما در اين 
مذاكرات براساس اسناد، خطوط قرمز و مالحظات مان 
متني را داريم و طرف هاي 
مقابل هم ممكن است در 
اين مذاك��رات مالحظات 
خود را داش��ته باشند و در 
مجموع توافقي كه حاصل 
مي شود حاصل تضارب آرا 
بين هفت طرف است. هفت 
طرف آرا و نظ��رات خود را 
در اين ظ��رف ريخته اند و 
نتيجه آن بيرون آمده است. 
وي با اش��اره به حضورش 
در مجل��س در هفته قبل 
گفت: هفت��ه پيش در بين 
نمايندگان حضور پيدا كردم 
و تعدادي از آنها گفتند كه 
پيش نويس توافق را ديده اند و به آن ايراداتي دارند من 
نيز مي گويم كه اگر فردا به توافق رس��يديم اگر كسي 
بخواهد موشكافي كند حتما در متني كه نوشته شده 
ايراداتي وجود دارد و اين ايراد به اين موضوع بر مي گردد 
كه باالخره طرف مقابل نيز مطالبات و مالحظاتي دارد. 
امير عبداللهيان در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
ادامه داد: تيم با اين نگاه ك��ه مي خواهد توافق انجام 
ش��ود به مذاكرات اعزام شده است و صرف نظر از نگاه 
فردي افراد تصميم كش��ور اين است چنانچه منافع و 
خطوط قرمز ما رعايت ش��ود اين توافق محقق شود. 
وزير خارجه كشورمان در بخش ديگري از صحبت هاي 
خود در ارتباط با موضوع مذاكره با بيان اينكه يكي از 
داليلي كه اين مذاكرات طوالني ش��ده به اين خاطر 
اس��ت كه ما نمي خواهيم از خطوط قرمز عبور كنيم 
و ما روي خطوط قرمز خود ايستاده ايم، اظهار كرد: در 
مورد بخش هايي از اين خطوط قرمز نيز و رعايت آن به 
نتيجه رسيده ايم. وي ادامه داد: اگر بخواهم بگويم كه 
در مذاكرات وين در چه مرحله اي هستيم بايد بگويم 
ادامه در صفحه ۲ اكنون در...  
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اهميت همكاري
ميان دولت  و مجلس

رييس جمه��ور وفاق موجود مي��ان دولت و مجلس را 
فرصتي براي غلبه بر مشكالت ديرپاي كشور دانست 
و با تاكيد بر همدلي ميان دو قوه مجريه و مقننه، گفت: 
مسووليت مش��ترك همه اجزاي جمهوري اسالمي، 
گره گش��ايي از زندگي مردم، جبران عقب ماندگي ها و 
حركت پرشتاب به سوي پيشرفت و تعالي كشور است.

س��يدابراهيم رييس��ي در نشست مش��ترك دولت، 
هيات رييسه و روساي كميسيون هاي تخصصي مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه دولت مردمي در شرايطي 
خاص مسووليت اداره كشور را بر عهده گرفت، گفت: ۴۳ 
سال بعد از استقرار نظام جمهوري اسالمي، انتظار اين 
است كه كارها با همگرايي، همدلي و وفاق همه اركان 
نظام حكمراني پيش برود. رييس جمهور افزود: براي 
طي اين مسير، سند گام دوم انقالب اسالمي را در اختيار 
داريم كه وضع موجود، وضع مطلوب و گام هاي الزم براي 
رسيدن به سبك زندگي شايسته انقالب اسالمي را بسيار 
دقيق ترسيم كرده است. رييسي با بيان اينكه دولت و 
مجلس به عنوان وضع كننده و مجري قوانين كش��ور 
مسووليت مش��تركي براي باز كردن گره هاي زندگي 
مردم و ايجاد گش��ايش در مسائل اقتصادي، فرهنگي 
و اجتماعي دارند، اظهار داشت: اقتضائات و دغدغه هاي 
جامعه بايد بسيار دقيق شناسايي و در جهت تامين و حل 
و فصل آنها گام برداشته شود. رييس جمهور تصريح كرد: 
نمايندگان مجلس همان گونه كه با بررسي و دقت نظر 
خود در زمان بررس��ي صالحيت وزرا از دولت حمايت 
كردند، هم اكنون نيز از دولت به عنوان تجلي اراده مردم 
در مسير توسعه و پيشرفت كشور حمايت كنند. رييسي 
با بيان اينكه همه بر يك كشتي سوار هستيم و ناكامي 
هر كدام از ما به پاي نظام جمهوري اس��المي نوش��ته 
مي شود، گفت: بنده به سهم خود در دولت هر قانوني را 
كه در مجلس تصويب مي شود، بدون معطلي براي اجرا 
ابالغ مي كنم و باور دارم حتي اگر قانوني از نظر ما نقص يا 
ضعفي دارد، نبايد در اجرا با تاخير مواجه شود، بلكه بايد 
تالش كرد در حين اجرا اش��كاالت آن در خود مجلس 
برطرف شود. رييس جمهور دولت و مجلس را دو بازوي 
حكمراني در كش��ور معرفي كرد و افزود: ضرورت دارد 
دولت و نمايندگان مجلس به ويژه درباره طرح هايي كه 

داراي بار مالي است، هماهنگي بيشتري داشته باشند.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه امروز همه اركان كشور 
موظف به اميدآفريني هستند، تصريح كرد: دشمنان 
جمهوري اسالمي همه توان خود را به كار بسته تا مردم 
را از نظام مايوس كنند و در اين زمينه از هيچ كارشكني، 
دروغ و فريبي دريغ ندارند. رييسي ادامه داد: در مقابل اين 
جريان دولت و مجلسي قرار دارند كه مي گويند مسائل 
جامعه را به خوبي شناخته و به دنبال رفع آنها هستند. 
مقتداي ما سخني دارد كه ما كاماًل به آن باور داريم و آن 
اين است كه هيچ مشكلي در كشور نداريم كه راه حل 
آن در داخل وجود نداشته باشد. رييس جمهور در ادامه 
سخنانش با بيان اينكه نظارت مجلس بر عملكرد دولت 
امري پسنديده و شايسته است، خاطرنشان كرد: نظارت 
البته بايد به شكلي اعمال شود كه شجاعت مديران را از 
آنان نگي��رد، چرا كه اگر اين اتفاق افتاد ديگر يك مدير 
نمي تواند به خوب��ي از عهده ماموريت هاي خود برآيد. 
رييسي با بيان اينكه همكاري دولت و مجلس تاكنون 
نتايج سازنده  و مهمي داشته است، افزود: اصالحات 
اقتصادي كه در اين دولت با حمايت مجلس آغاز شد، 
از جمله كارهايي بود كه سال ها معطل مانده و دولت ها 
و مجالس قبل از زير بار اجراي آن ش��انه خالي كرده 
بودند. رييس جمهور افزود: امروز فرصتي در اختيار 
دولت و مجلس است كه مي توانيم و بايد از آن به نفع 
كشور و مردم بهره ببريم. رييسي در خاتمه سخنانش از 
برگزاري جلسات تخصصي ميان وزرا و كميسيون هاي 
مجلس استقبال كرد و گفت اين جلسات مي تواند به 
فهم مشترك دولت و مجلس از مسائل كشور كمك 

كند و به هماهنگي بيشتر دو قوه بينجامد.

روايت مخبر از نواقص دولت قبل
معاون اول رييس جمهور با ترسيم شرايط و اوضاع كشور 
در زمان آغاز به كار دولت سيزدهم، از مصرف تنخواهي 
كه بايد در طول سال هزينه مي شد ظرف چند ماه توسط 
دولت دوازدهم و صرف و ۸ ميليارد دالر ارز ترجيحي كه 
براي س��ال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده بود، ظرف همان 
ماه ها توس��ط دولت قبل به عنوان عواملي ياد كرد كه 

شرايط بسيار سختي را پيش روي دولت قرار داد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه به ترس��يم شرايط و 
اوضاع كشور در زمان آغاز به كار دولت سيزدهم پرداخت 
و گزارشي از اقدامات ويژه و ضربتي صورت گرفته براي 
جبران كاستي ها و رفع نواقص به جا مانده از دولت گذشته 
ارايه كرد.  وي افزود: در زمان آغاز به كار دولت سيزدهم، 
تورم حدود پنجاه درصد، فروش نفت و وصول درآمدها 
پايين و هزينه هاي جاري كشور به دو برابر افزايش پيدا 
كرده بود و تنخواهي كه بايد در طول سال هزينه مي شد 
ظرف چند ماه توسط دولت دوازدهم مصرف و ۸ ميليارد 
دالر ارز ترجيحي كه براي سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده 
بود نيز ظرف همان ماه ها توسط دولت قبل هزينه شده 
بود كه اين مسائل ش��رايط بسيار سختي را پيش روي 
دولت سيزدهم قرار داده بود.  مخبر به اقدامات دولت 
سيزدهم براي تحقق وعده هاي رييس جمهور در حوزه 
اشتغال و مسكن نيز اشاره و تصريح كرد: در حال حاضر 
زمين مورد نياز براي ساخت يك ميليون و ۴۰۰ هزار 
واحد مسكوني تامين شده كه اين عدد تا پايان سال 
به ۳ ميليون واحد خواهد رسيد و برنامه دولت براي 
احداث مسكن اين اس��ت كه با استفاده از ظرفيت و 
مشاركت خود مردم بتواند هدفگذاري انجام شده در 
توليد مسكن را تحقق بخشد.  معاون اول رييس جمهور 
همچنين به تشريح برنامه هاي دولت سيزدهم براي 
مديريت منابع آب كش��ور پرداخت و گفت: دولت از 
۴ روش انتقال آب از دريا، آب ش��يرين كن ها، انرژي 
هسته اي و منابع آب ژرف به دنبال تامين آب مورد نياز 
كشور است تا صنعت، كشاورزي و مردم در اقصي نقاط 

كشور بتوانند از آب مناسب برخوردار باشند. 

سرقت از خودروهاي وارداتي 
در گمرك

چندي پيش و در جريان امحاي فني س��ه دس��تگاه 
خ��ودروي امريكايي ك��ه در اختيار س��ازمان اموال 
تمليكي قرار داشت، مديرعامل اين سازمان در بخشي 
از اظهارات��ش در م��ورد چرايي عدم بازص��ادرات اين 
خودروها به موضوع قابل تاملي اش��اره كرد و گفت كه 
برخي قطعات  آنها در اين سال ها به سرقت رفته يا در 
هنگام جابه جايي آسيب ديده اس��ت. واردات خودرو 
از سال ۱۳۹۷ ممنوع اس��ت ولي همچنان چند هزار 
خودرو كه قبل ممنوعيت از وارد ش��ده، در گمرك و 
بنادر بالتكليف باقي مانده است، در اين بين ممكن است 
خودروهايي براي مصارف خاص وارد كشور شود. اين در 
حالي است كه جريان سرقت از خودروهاي وارداتي در 
مبادي ورودي، از برخي واركنندگان نيز مورد بررسي 
قرار گرفت و عنوان شد كه پيش آمده، خودرويي وارد 
گمرك ش��ده بود و در فاصله ترخيص، برخي قطعات 
جانبي آن به سرقت رفته است. اجتهادي، مديرعامل 
سازمان اموال تمليكي ضمن تاييد اين جريان گفت: 
يكي از دغدغه هاي فعلي س��ازمان اموال تمليكي اين 
اس��ت كه در حال حاضر تعداد زيادي خودرو در بندر 
انزلي قرار دارد كه بسياري از قطعات آنها در سال هاي 
گذشته به سرقت رفته است. اينكه در محوطه سازمان 
منطقه آزاد انزلي است يا گمرك را مطمئن نيستم ولي 
مسووليت بر عهده نهاد يا سازماني است كه خودروها 
در محوطه آن پارك شده و در اختيار دارد. وي در اين 
رابطه توضيحات بيشتري ارايه كرد و افزود: مسووليت 
چنين س��رقت هايي بنا به اينكه كاال در اختيار كدام 
س��ازمان براي نگهداري قرار گرفته، متفاوت اس��ت، 
زماني كاال در اختيار بندر، شركت انبارهايي عمومي 
يا در اختيار گمرك و اموال تمليكي است كه طبيعتا 
مسووليت حفاظت نيز بر عهده همان سازمان خواهد 
بود. اين مقام مس��وول در س��ازمان اموال تمليكي در 
مورد اينكه در سرقت هايي كه از كاال در مبادي ورودي 
صورت مي گيرد، آيا سازماني عليه ديگري اعالم جرم 
خواهد كرد يا صاحب كاال بايد اقدام به شكايت كند؟ 
گفت: اگر كاال قاچاق باشد و راي قطعي به نفع دولت 
صادر شود كه صاحب آن دولت است؛ اگر راي برائت 
باشد كه به صاحب كاال استرداد مي شود. همچنين 
كاال ممكن است اماني باشد، بر اين اساس اگر شرايط 
نگهداري نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل جبران 
است. ما به عنوان نماينده دولت مكلف هستيم عليه 
اشخاصي كه به اموال دولت يا اموال اماني مردم در 
انبارها آس��يبي وارد كرده اند يا به جهت عدم توجه 
مسووالن مربوطه و عدم حفاظت الزم، آسيبي وارده 
شده باشد، شكايت كنيم تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

عقب ماندگي 70 درصدي
در اجراي برنامه توسعه

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي تاكيد 
كرد: در بررس��ي عملكرد قانون برنامه ششم توسعه 
اهداف قانونگ��ذار در ۳۰ درصد احكام محقق، در ۴۸ 
درصد احكام بخش��ي از اهداف محقق شده و در ۲۲ 
درصد احكام اهداف قانونگذار محقق نش��ده اس��ت. 
محسن پيرهادي با اشاره به ارزيابي ۵۲۰ ماده، جزء و 
بند قانون برنامه ششم توسعه، بيان كرد: متاسفانه به 
جاي رويكرد مساله محور و توسعه اي، نام مجموعه اي 
از آم��ال و آرزوهاي همه پس��ند را برنامه ريزي جامع 
گذاشته ايم. نبود مطالعات آماري متقن و به روز، عدم 
برنامه ريزي درست، فقدان منابع مالي الزم و متناسب، 
عدم هماهنگي بين بخشي و عدم تصويب آيين نامه ها، 
دستورالعمل ها و ساير مقررات قانوني مرتبط با احكام 
يادشده، نگاه سياستي كلي به موضوع به جاي تدوين 
مواد عم��ل گرايانه، وجود يك ن��گاه آرماني به برنامه 
و در نهاي��ت تحريم هاي بين الملل��ي و عدم توجه به 
ظرفيت هاي مشاركتي مردم و سازمان هاي مردم نهاد 
از جمله داليل اين عدم توفيق در تحقق برنامه ششم 
توسعه و فاصله قابل توجه با اهداف تعيين شده است. 
وي در ادامه اظهار كرد: يكي از وظايفي كه اين روزها 
متوجه مجلس يازدهم است و پيش بيني مي شود زمان 
زيادي از نمايندگان و جلسات علني مجلس را به خود 
اختصاص دهد، تدوين و تصويب برنامه هفتم توسعه 
است. پيش از اينكه به بايد وشايد چگونگي تنظيم اين 
برنامه بپردازيم، در مورد عملكرد برنامه ششم توسعه 
كه از سال ۹۶ اجرايي شد و امسال سال پاياني آن است 
بايد بگويم كه سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه بر 
پايه سه اصل »اقتصاد مقاومتي«، »پيشتازي در عرصه 
علم و فن��اوري« و»تعالي و مقاوم س��ازي فرهنگي« 
در س��ال از س��وي مقام معظم رهبري ۹۴ ابالغ شد. 
به دنبال اي��ن ابالغيه آنچه در تدوين اين برنامه مورد 
توجه سياس��ت گذاران قرار گرفت تحقق اين اصول و 
رفع ضعف هاي قبلي در محقق شدن اهداف ۵ برنامه 
قبلي توسعه اي بود، بنابراين براي عدم تكرار تجارب 
قبلي اساس برنامه ششم توجه به واقعيت هاي موجود 
در صحنه داخلي و خارجي تدوين شد. نماينده مردم 
تهران در مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: به رغم 
اين مهم اما بررس��ي ها و گزارش هاي نظارتي بيانگر 
دستيابي حداقلي به اهداف تعيين شده در برنامه ششم 
توسعه است. بر اساس گزارش هاي نظارتي انجام شده 
از روند اجراي قانون برنامه ششم توسعه در بررسي 
عملكرد ۵۲۰ ماده، جزء، تبصره و بند قانون برنامه 
ششم توسعه اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احكام 
محقق، در ۴۸درصد احكام بخشي از اهداف محقق 
شده و در ۲۲ درصد احكام اهداف قانونگذار محقق 
نشده است. متاس��فانه در بحث اقتصاد كالن تمام 
شاخص هاي تعيين شده انحراف نامطلوب از مقدار 
هدف گذاري شده در برنامه دارند، به تعبيري ديگري 
رشد س��االنه ارزش افزوده بخش كشاورزي، رشد 
ساالنه ارزش افزوده بخش هاي نفت، صنعت، معدن، 
آب، برق  و گاز، ساختمان، حمل ونقل و انبارداري، 
ارتباطات، رش��د تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص، 
نقدينگي، تورم و بيكاري نه تنها ميسر نشده اند بلكه 

فاصله زيادي تا اهداف تعيين شده دارند.

سخنگويوزارتخارجهمطرحكرد

شرط ايران براي احياي توافق هسته اي
ناصر كنعاني در نشست خبري خود در پاسخ به سوالي 
در ارتباط ب��ا دور اخير مذاكرات وين و نگاه ايران به طرح 
ارايه شده از س��وي اتحاديه اروپا و جمع بندي كه انريكه 
مورا ديپلمات ارش��د مذاكره كننده اروپايي در اين دور از 
مذاكرات ارايه داد، گفت: همانطور كه مطلع هستيد تيم 
مذاكره كننده هس��ته اي ايران در اين مذاكرات با انگيزه 
جدي و در راستاي دستيابي به توافق خوب، جدي و پايدار 
و قوي شركت كرد تا بتواند منافع اساسي ايران را تامين 
كند و تحريم هاي ظالمانه امريكا عليه ايران برطرف شود.

وي ادام��ه داد: اي��ن دور از گفت وگوه��ا، گفت وگوهاي 
سنگين و حساسي بود، به صورت عام پيشرفت نسبي و 
قابل توجهي داشتيم، حركت به سمت جلو بود. در برخي 

از زمينه هاي مورد مطالبه ما پيشرفت هاي نسبي حاصل 
شد و بخش هايي از انتظارات ما تامين شد.

وي ادام��ه داد: تيم مذاكره كننده به ص��ورت جدي و با 
حداكثر تالش ظاهر شد و در اين مسير حركت كرد كه 
توقعات، انتظارات و مطالبات ايران را منتقل كند. همانطور 
كه گفتم پيش��رفت هاي نس��بي حاصل ش��ده اما اين 
پيشرفت ها به صورت كامل تامين كننده مطالبات قانون 
ايران نيست. ما انتظارات ديگري از طرف مقابل داريم كه 

معتقديم بايد تامين شود.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه از ماحص��ل اي��ن گفت وگوه��ا 
مذاكره كننده هاي اروپايي يك جمع بندي به طرف هاي 
مذاكره كننده حاضر ارايه كرد كه براي بررس��ي بيشتر 

و انجام مش��ورت هاي الزم تيم ه��اي مذاكره كننده به 
پايتخت هايشان برگشتند، گفت: تيم ها به پايتخت هايشان 
برگش��تند تا در مورد اين جمع بن��دي و مطالب مطرح 
شده بررسي ها انجام ش��ود و نظرات تكميلي ارايه شود. 
مشورت هاي جدي در عالي ترين سطوح در اين زمينه در 
كشور انجام شده و در حال انجام است. اين ديپلمات ارشد 
كشورمان گفت: ما به صورت دقيق مي توانيم بگوييم كه 
در مرحله پيشرفت قرار داريم اما اينكه بگوييم به توافق 
نزديك ش��ديم و اين دور از گفت وگوها به توافق منتهي 
مي شود معطوف به برآورده شدن انتظارات ايران است، 
حتما زمينه براي توافق است مشروط به اينكه خطوط 
قرمز ما رعايت شود. منافع اساسي ايران كه بر آن تاكيد 

داريم محق��ق و تامين ش��ود و در صورت تحقق چنين 
موضوعي حتما زمينه براي انجام توافق در آينده نزديك 
وجود دارد. وي تاكيد كرد: اميدواريم در سايه واقع بيني 
كه انتظار داريم در طرف مقابل شكل بگيرد اين رخداد 
به زودي تحقق پيدا كند. س��خنگوي وزارت خارجه در 
ادامه گفت وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در 
ارتباط با تحوالت اخير در عراق و نگاه ايران به اين تحوالت 
تصريح كرد: مسائل عراق براي ما مهم است. ما تحوالت 
اين كشور را با دقت و حساسيت دنبال مي كنيم و در پرتو 
داشتن ارتباطات مثبت و سازنده با جريان هاي مختلف 
سياسي عراق تالش داريم كه ديدگاه هاي اين گروه ها به 

هم نزديك شود.

در آخرين س��اعات پيش از ارسال نظر نهايي ايران به 
طرف هاي مذاكره كننده، جلس��ه فوق العاده شوراي 
عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور بعد از ظهر 
دوشنبه درباره مذاكرات برجامي برگزار شد. در جلسه 
فوق العاده بعدازظهر روز دوشنبه  شوراي عالي امنيت 
ملي به رياست سيد ابراهيم رييسي، گزارش مبسوطي 
توسط علي باقري مذاكره كننده ارشد كشورمان درباره 
گفت وگوهاي مرتبط با رفع تحريم ها به اعضاي شورا 
ارايه و اعالم ش��د كه جمع بندي نظرات كارشناسي 
در حال تدوين نهايي اس��ت. گزارش ها حاكي است؛ 
علي باقري ضمن تش��ريح روند دور اخير گفت وگوها 
در وين، توضيحات كاملي پيرامون محتواي ايده هاي 
طرح شده توسط انريكه مورا، نماينده اتحاديه اروپا در 

مذاكرات ارايه كرد. باقري در ادامه ضمن تشريح روند 
بررس��ي ايده ها در تهران گفت: بر اساس راهبردهاي 
تعيين ش��ده، پايان دادن به ادعاهاي سياسي مرتبط 
با مس��ائل پادمان��ي و ايجاد ضمانت ه��اي الزم براي 
اطمينان يابي از پايداري انتفاع اقتصادي ايران از توافق، 
محور گفت وگوهاي هيات مذاكره كننده در وين بوده 
است. او افزود: جلسات متعدد كارشناسي براي بررسي 
ايده هاي مذكور از بدو بازگشت هيات به تهران برگزار 
ش��د و جمع بندي نظرات كارشناسي درحال تدوين 
نهايي اس��ت. در جلس��ه ديروز، اعضاي شورا ضمن 
قدرداني از تالش هاي ش��بانه روزي هيات ايراني، بر 
تداوم اقدامات هيات و س��اير دس��تگاه هاي ذيربط تا 

حصول نتيجه نهايي تاكيد كردند.

نشست برجامي شوراي عالي امنيت ملي
آخرين خبر

ادامه از صفحه اول|
 نقطه اي هستيم كه شايد بتوان آن را شروع پايان توافق 
بناميم ولي اينكه اين شروع پايان توافق چقدر مي تواند 
زمان ببرد دقيقا بستگي به طرف مقابل و امريكايي ها 
دارد. آنچه كه بين ما و س��ه كش��ور اروپايي و چين و 
روسيه بايد انجام مي شد انجام شده است و اكنون يكي 
از موضوعات اصلي لغو تحريم هاست. وزير امور خارجه 
كشورمان در ادامه صحبت هاي خود با بيان اينكه در 
مذاكرات اخير وين پيش��رفت هايي داشته ايم، گفت: 
واسطه رسمي ما در اين مذاكرات اتحاديه اروپاست و 
آقايان مورا و بورل پيام هايي را بين ايران و امريكا منتقل 
مي كنند و آقاي بورل تا سه ماه پيش خودش كمتر وارد 
اين موضوع مي شد ولي از موقعي كه به تهران آمدند 
نقش مستقيم تري در مذاكرات ايفا مي كند ما خيلي 
موافق نبوديم كه هماهنگ كننده متن و طرحي را ارايه 
دهد ولي آنها گفتند كه ما پستچي نيستيم كه پاكت 
بين ش��ما و امريكا رد و بدل كنيم آقاي بورل طرحي 
كه ارايه دادند تلفيقي از طرح ها و ايده هاي طرف هاي 
مقابل است. وي با بيان اينكه وزراي خارجه كشورهاي 
قطر، عمان، عراق، ايتاليا و فرانسه نيز پيام هايي مي برند 
و مي آورن��د و ت��الش مي كنند ك��ه ديدگاه هاي ما و 
طرف هاي امريكايي به يكديگر نزديك شود، اظهار كرد: 
امريكايي ها مي خواهند در گفت وگوها مشكالت خود 
را بزرگ كنند و از يك ادبيات تكراري و نخ نما استفاده 
مي كنند و مي گويند هر آنچه كه ما مي توانس��تيم را 
داده ايم ما نيز تاكيد بر اي��ن مي كنيم كه نمي توانيم 
از خط قرمز خود عبور كني��م و نمي توانيم توافقي را 
امضا كنيم كه بعد از مدت��ي مثال ۴۰ روز توافق انجام 
شده ولي روي زمين هيچ اتفاقي رخ نداده است و ما به 
دنبال توافقي هستيم كه مردم در زندگي خود اثر آن را 
ببينند البته همانطور كه پيش از اين گفتم ما خود را 
معطل توافق نكرده ايم و دولت برنامه اقتصادي خود را با 
جديت دنبال مي كند و ما در وزارت امور خارجه متعهد 
هستيم كه ماموريتي كه به ما در زمينه توافق واگذار 
شده به سرانجام برسانيم. وزير امور خارجه كشورمان 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود در مورد مذاكرات 

ادامه داد: االن به صورت مشخص در مورد سه موضوع 
در حال تبادل پيام با طرف امريكايي هس��تيم و طي 
روزهاي آينده آخرين نظرات خود را اعالم مي كنيم و 

به كشورهاي مذاكره كننده به صراحت گفته ايم كه اگر 
نظرات ما در مورد اين سه موضوع كه منطقي نيز هست 
محقق شود، آمادگي داريم كه وارد مرحله توافق شويم 

و جلس��ه جمع بندي با حضور وزيران امور خارجه در 
وين برگزار شود و سپس وارد مراحل بعدي كار شويم. 
اميرعبداللهيان ادامه داد: ما به صراحت به طرف هاي 
امريكايي كه پيام مي دهند كه در آس��تانه انتخابات 
ميان دوره كنگره هس��تيم و مش��كل بنزي��ن داريم 
گفته ايم كه براي انجام قدم نهايي بايد طرف امريكايي 
از خود انعطاف نشان دهد. ما در تمام مراحل مذاكرات 
از خود انعطاف نشان داديم و طرف امريكايي نيز اين 
موضوع را مي داند كه ما تاكنون به چه ميزان انعطاف 
نشان داده ايم. ما در مراحل مذاكرات بر موضوعاتي كه 
مي توانستيم اين انعطاف را نشان داده ايم و اكنون نوبت 
به انعطاف طرف امريكايي است. وي گفت: در مذاكرات 
اخير طرف امريكايي در دو موضوع به صورت نس��بي 
انعطاف هايي را به صورت شفاهي نشان داده است كه 
بايد مكتوب شود و تبديل به متن شود و مساله سوم 
موضوع تضمين هاس��ت كه بايد امريكايي ها انعطاف 
داشته باشند و با واقع بيني برخورد كنند و اگر ما چنين 
انعطافي را مشاهده كنيم در روزهاي آينده مي توانيم 
به نقطه توافق برسيم. روزها آينده روزهاي مهمي براي 
توافق است. اگر آنها انعطاف نشان ندهند دنيا به آخر 
نمي رس��د آنها صحبت از پلن B مي كنند ما هم پلن 
B خود را داريم. وزير امور خارجه كش��ورمان درادامه 
صحبت هاي خود گفت: حداكثر تا ۱۲ شب دوشنبه 
آخرين جمع بندي خود را به صورت مكتوب در مورد 
مس��ائل باقي مانده به هماهنگ كننده اتحاديه اروپا 
ارايه مي دهيم و اگر واكنش امريكا همراه با واقع بيني 
و انعطاف باشد توافق رخ مي دهد و اگر انعطافي نشان 
ندهند بايد بيشتر گفت وگو كنيم. اين صحبت ها نشان 
مي دهد كه آنطور كه از چند روز قبل مقام هاي غربي 
مي گفتند، مذاكرات به گام پاياني خود نزديك شده و 
حاال ايران نيز مي گويد كه اگر آخرين نگراني ها برطرف 
شود، امكان رسيدن به يك توافق وجود خواهد داشت. 
اقتصاد ايران در روزهاي گذشته به استقبال اين خبر 
رفته و قيمت ه��ا در بازارهايي مانند ارز، طال و خودرو 
كاهشي ش��ده اس��ت و بايد ديد در صورت تداوم اين 
اخبار مثبت، اقتصاد ايران چه سرنوشتي پيدا مي كند.

برجامدوبارهجانميگيرد؟

پاسخ  در      نيمه شب    

باسمه تعالي
جناب آقاي حجت طهماس��بي مديرمس��وول محترم 

روزنامه تعادل
باسالم احتراما با توجه به مطلب منتشره در آن روزنامه به 
تاريخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ تحت عنوان »دولت رييسي و قدرت 
خريد مردم«، متن جوابيه دبيرخانه شوراي اطالع رساني 
دولت به منظور تنوير افكار عمومي ارسال مي شود. لطفا 
دس��تور فرماييد طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات جوابيه 

مذكور در همان صفحه و جايگاه انتشار نقد درج شود
دبيرخانه شوراي اطالع رساني دولت

آمارهاي رسمي نشان مي دهد: 
قدرت خريد مردم در كدام دولت تضعيف شد؟

روزنامه ستاره صبح در مطلبي از افزايش قيمت ۹ قلم كاالي 
ضروري و كاهش قدرت خريد مردم در اثر افزايش تورم و 

حذف ارز ۴۲۰۰ انتقاد كرده است.
در پاسخ به ادعاي كاهش قدرت خريد در دولت سيزدهم، 
جوابيه ذيل براي تنوير افكار عمومي ارايه مي شود. در اين 
خصوص ضروري است مقايسه اي با وضعيت قدرت مردم 
در دولت قبل و يك سال اخير صورت پذيرد تا خوانندگان 
قضاوت كنند در ك��دام دوره، قدرت خريد مردم تضعيف 
شده است. دولت دوازدهم از ابتداي سال ۱۳۹۷ تا تيرماه 
۱۴۰۰ كه دولت را تحويل داد، ۶۶ ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
توماني خرج كرد تا كاالهاي اساسي گران نشود، اما آمارها 
نشان مي دهد كه اين سياست نتوانست به هدف خود برسد.

تخصيص ارز ارزان براي واردات كاالهاي اساسي و نهاده هاي 
دامي، سبب تضعيف شديد توليد كنندگان داخلي و افزايش 

سهم واردات در ۳ سال پاياني دولت قبل شد.
همچنين بخش زيادي از كاالهاي وارداتي با ارز ارزان، يا به 
خارج از كشور قاچاق مي شد يا به جاي مصرف براي توليد 
مواد غذايي ضروري مردم، به انحراف مي رفت و صرف توليد 
س��اير مواد غذايي همچون كيك و شكالت مي شد. عده 
زيادي از دريافت كنندگان ارز ۴۲۰۰ هم اقدام به فروش آن 
با كاالهاي وارداتي با نرخ ارز آزاد كردند و بزرگترين رانت 

تاريخ ايران را رقم زدند.
در دولت دوازدهم بيش از ۷۲۰ هزار ميليارد تومان رانت 
ناشي از توزيع ارز ۴۲۰۰ به جيب عده اي وارد كننده و دالل 
و تاجر خاص رفت.به همين دليل دولت سيزدهم اقدام به 

حذف ارز ۴۲۰۰ توماني كرد كه يك شوك تورمي مقطعي 
ايجاد كرد. اما بررسي آماري نشان مي دهد متوسط ماهانه 
افزايش قيمت كاالهاي اساسي در ۳سال پاياني دولت قبل 
كه ارز ۴۳۰۰ توماني تخصيص داده ش��د، بيشتر از دوره 
دولت سيزدهم و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بوده است.

سياست ارز ۴۲۰۰ توماني از فروردين ۱۳۹۷ شروع شد. 
دولت دوازدهم مدعي بود كه با تثبيت قيمت دالر در نرخ 
۴۲۰۰ تومان، جلوي افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي را 
خواهد گرفت اما آمارها بيانگر آن است كه قيمت كاالهاي 
اساسي چند برابر شد.به تدريج نيز با تصميم دولت قبل از 
فهرست كاالهاي اساس��ي كه ارز ۴۲۰۰ توماني در يافت 
مي كردند كاس��ته شده و گراني ها بيشتر هم شد اما هيچ 
يارانه جبراني به مردم داده نش��د تا كاهش قدرت خريد 

آنها جبران شود. 
اين در حالي است كه دولت سيزدهم برعكس دولت قبل، 
با حذف كاالهاي مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني، يارانه ۳۰۰ و 
۴۰۰ هزار توماني به حساب هر فرد ايراني )به غير از دهك 
پردرآمد( واريز كرد كه براي اقشار متوسط و كم درآمد در 
مجموع رقم مناسبي است و نه تنها سبب كاهش قدرت 

خريد آنها بلكه افزايش قدرت خريد آنها شده است.
دولت س��يزدهم از ارديبهشت ۱۴۰۱ سياست ارز ۴۲۰۰ 
توماني را كنار گذاش��ت و به جاي آن واريز يارانه مستقيم 
نقدي به حس��اب مردم را در دس��تور كار ق��رار داد. با اين 
سياست، هرچند قيمت اقالم غذايي گران شده است اما 
بررسي ها نشان مي دهد اين افزايش نسبت به افزايش قيمت 
همين اقالم غذايي در دوره دولت قبل كه ده ها ميليارد دالر 
ارز ۴۲۰۰ توماني تخصيص داده مي ش��د، نه تنها بيشتر 
نيس��ت بلكه در بسياري از كاالها كمتر هم هست. ضمن 
اينكه دولت سيزدهم بابت اين گراني، به مردم يارانه نقدي 
۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني داده است در حالي كه دولت قبل 

بابت آن گراني ها هيچ يارانه اي به مردم نداد.
به عنوان مثال، برنج پاكستاني باس��ماتي از ابتداي سال 
۱۳۹۷ )قبل از سياست ارز ۴۲۰۰ توماني تا خرداد ۱۴۰۰ 
مجموعا ۲۰۵ درصد گران شد كه متوسط ماهانه آن ۵/۴ 
درصد مي شود. اين در حالي است كه قيمت همين كاال در 
۱۲ ماه منتهي به خرداد ۱۴۰۱ مجموعا ۵۲ درصد افزايش 

يافته كه متوسط ماهانه آن ۴/۳ درصد مي شود.
مورد ديگر، برنج تايلندي اس��ت كه در ۳۸ ماه منتهي به 

خرداد ۱۴۰۰ مجموعا ۲۶۱ درصد گران ش��د كه معادل 
متوسط ماهانه ۶/۹ درصد مي شود. اين در حالي است كه اين 
كاال در ۱۲ماه منتهي به خرداد ۱۴۰۰ مجموعا ۱۶ درصد 

گران شد كه متوسط ماهانه ۱/۳ درصد مي شود.
يا در مورد ماكاروني كه گراني آن در اوايل سال جاري پس 
از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني براي آرد صنايع، جنجال زيادي 
به پا كرد، قيمت آن از ابتداي سياس��ت ارز ۴۲۰۰ تا پايان 
خرداد ۱۴۰۰ مجموعا ۳۰۸ درصد گران شد كه متوسط 
ماهانه ۸/۱ درصدي مي شود. اين در حالي است كه پس از 
حذف ارز ۴۲۰۰ قيمت اين كاال در خرداد ۱۴۰۱ نس��بت 
به خرداد ۱۴۰۰ حدود ۹۰ درصد گران شده كه متوسط 

ماهانه ۷.۵ درصد مي شود.
به عبارت ديگر، افزايش قيمت ماكاروني با برخورداري از ارز 
۴۲۰۰ توماني بيشتر از دوران حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است. 
آمارها نشان مي دهد چاي خارجي در دولت قبل به شدت 
موج گراني شديد تري را نسبت به دولت سيزدهم تجربه 
كرده است. در سه س��ال پاياني دولت قبل چاي خارجي 
به طور متوسط هر ماه بيش از ۱۱ درصد گران شده بود در 
حالي كه در يك سال اخير متوسط گراني ماهانه آن كمتر 

از ۲ درصد بوده است. 
روغن خوراكي از جمله كاالهايي اس��ت كه شتاب گراني 
آن در دولت سيزدهم باالتر از دولت قبل بوده كه به علت 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني طبيعي است اما نكته مهم آن است 
كه دولت بابت اين گراني، يارانه جبراني به مردم داده است.

در مورد حبوبات هم همين وضعيت حاكم است به طوري 
كه در سه سال پاياني دولت قبل و همزمان با سياست ارز 
۴۲۰۰ توماني، متوسط ماهانه گراني حبوبات خيلي بيشتر 

از گراني يك سال اخير بوده است.
با مقايسه قيمت ۳۲ ماده غذايي پر مصرف در سه مقطع 
زماني قبل از اجراي سياست ارز ۴۲۰۰ توماني در فروردين 
۱۳۹۷ ب��ا قيمت هاي آخر دول��ت دوازدهم و قيمت هاي 
خرداد ۱۴۰۱ )يك ماه پس از ح��ذف ارز ۴۲۰۰ توماني(  

اين نتايج حاصل مي شود:
مجموع قيمت ۳۲ ماده غذايي پرمص��رف قبل از اجراي 
سياس��ت ارز ۴۲۰۰ در فروردين ۱۳۹۷ حدود ۲۸۵ هزار 
تومان ب��ود كه در دولت دوازدهم ب��ا وجود اختصاص ۶۶ 
ميلي��ارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني قيمت اين كاالها به طور 
چشمگيري افزايش يافت و در اواخر دولت دوازدهم مجموع 

قيمت اين ۳۲ قلم ماده غذايي پر مصرف به يك ميليون و 
۴۲ هزار تومان رسيد.

يعني متوسط هزينه مردم براي تهيه اين ۳۲ ماده غذايي 
بيش از ۷۵۰ هزار تومان افزايش يافت اما دولت قبل يك 
ريال يارانه براي جبران كاهش قدرت خريد مردم اختصاص 
نداد. دولت قبل فقط براي گراني بنزين در سال ۱۳۹۸ به 
اقشار مختلف ارقامي كمتر از ۵۵ هزار تومان براي هر نفر 

اختصاص داد.
در دولت سيزدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از ارديبهشت 
۱۴۰۱، قيمت برخي مواد غذايي افزايش يافت. بررس��ي 
قيمت ۳۲ قلم ماده غذايي پرمصرف در خرداد ۱۴۰۱ نشان 
مي دهد مجموع قيمت آنها به حدود يك ميليون و ۷۰۰ 
هزار تومان رسيده است. يعني هزينه مردم براي تهيه اين 
۳۲ ماده غذايي با حذف ارز ۴۲۰۰ و نسبت به پايان دولت 
دوازدهم نزديك به ۶۶۰ هزار تومان بيشتر شده است. اين 
در حالي است كه دولت سيزدهم بابت اين كاهش قدرت 
خريد به هر نفر بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان يارانه نقدي 
داده است. رقم خالص افزايش يارانه براي يك خانواده چهار 
نفره كم درآمد، حدود يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان و براي 
يك خانواره چهار نفره متوسط بين ۸۵۰ هزار تومان تا يك 
ميليون تومان بوده اس��ت. هرچند دولت دوازدهم براي 
جبران كاهش قدرت خريد مردم با حذف تدريجي كاالهاي 
اساسي از فهرست ارز ۴۲۰۰ توماني، يارانه جبراني لحاظ 
نكرد اما اگر يارانه بنزي��ن را هم لحاظ كنيم، رقم افزايش 
يارانه در دولت قبل حدود ۲۳ درصد رقم افزايش هزينه يك 
خانوار چهار نفره ناشي از گراني ۳۲ ماده غذايي پرمصرف را 
پوشش مي داد. اين در حالي است كه در دولت سيزدهم با 
افزايش يارانه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، خالص رقم 
افزايش يارانه براي خانوارهاي چهارنفره كم درآمد تقريبا 
۲ برابر هزينه مازاد ايجاد شده با گراني ۳۲ قلم ماده غذايي 
پرمصرف بوده است.  براي خانوارهاي چهارنفره متوسط نيز 
خالص يارانه اضافه شده، ۲۹ درصد بيشتر از هزينه مازاد 
ايجاد شده با گراني ۳۲ قلم ماده غذايي پرمصرف بوده است.

اين مقايسه نش��ان مي دهد كه در دولت گذشته، با وجود 
گراني ف��راوان مواد غذايي، به علت ع��دم پرداخت يارانه 
جبراني، قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرد اما در دولت 
سيزدهم با پرداخت يارانه جديد، قدرت خريد مردم بهبود 

پيدا كرده است.

آمارهايرسمينشانميدهد:قدرتخريدمردمدركدامدولتتضعيفشد؟
جوابیه



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
روز دوش��نبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۱ قيمت دالر در بازار 
آزاد به ۳۰۲۴۰ تومان رسيد و با كاهش نرخ هر اونس 
جهاني طال به ۱78۰ دالر، قيمت س��كه به كانال ۱۳ 
ميليون تومان س��قوط كرد و ۱۳ ميليون و 98۰ هزار 
تومان معامله شد.  با آغاز معامالت بازار توافقي ارز؛ دالر 
در كانال ۲8 هزار تومان كليد خورد ودر پايان معامالت 
توافقي ارز، قيمت دالر به ۲8۶۰۰ تومان رس��يد.در 
آغاز به كار فعاليت بازار توافقي بازار ارز، دالر با قيمت 
۲8 هزار و ۵۵۰ تومان و با حجم ۲۰ هزار معامله شد. 
جديدترين نرخ ه��ا از بازار توافقي ارز حكايت از تداوم 
ريزش قيمت ها و رس��يدن به كانال پايين تر دارد. به 
گونه اي كه قيمت دالر توافقي به كف كانال ۲8 هزار 
تومان نزديك ش��ده اس��ت.  رصد معامالت ارزي در 
بازار توافقي بين خريدار و فروش��نده در صرافي هاي 
مجاز سراسر كشور نشان مي دهد در ادامه روند نزولي 
ش��اخص ارزي در روز هاي اخير و تشديد اين روند از 
ابتداي روز دوش��نبه، قيمت هر اسكناس دالر امريكا 
در بازار توافقي به رقم ۲8۴9۰ تومان رسيده است كه 
نسبت به آغاز معامالت، حدود ۵۰۰ تومان و نسبت به 
بيشترين نرخ روز قبل حدود ۱۵۰۰ تومان ارزان تر شده 
است. هر اسكناس يورو در بازار توافقي به رقم ۳۰9۰۰ 
تومان رسيده است كه نسبت به ابتداي معامالت، يك 
كانال عقب نشيني كرده است. اين در حالي است كه 
نرخ توافقي يورو نيز در حال حاضر نسبت به بيشترين 
نرخ روز قبل، حدود ۱۱۰۰ تومان كاهش دارد.  هر يورو 
در صرافي هاي بانكي بدون تغيير قيمت نسبت به روز 
گذشته، ۲8 هزار و 9۶8 تومان معامله شد.هر دالر نيز 
در صرافي هاي بانكي با ۱۴ تومان افزايش نسبت به روز 
گذشته، با قيمت ۲8 هزار و 88 تومان به فروش رسيد.

قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي ۲7 هزار 
و 8۰8 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲8 هزار و ۶79 
تومان اعالم ش��د.عالوه بر اين، قيمت خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي ۲8 هزار و ۴۵7 تومان و نرخ فروش 
آن ۲8 هزار و 7۱۵ تومان بود، اين در حالي است كه 
نرخ خريد ي��ورو در اين بازار ۲9 هزار و ۱87 تومان و 
نرخ فروش آن نيز ۲9 هزار و ۴۵۳ تومان اعالم ش��د. 
همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت ۲7 هزار و ۲۳۲ تومان فروخته و حواله دالر به 

بهاي ۲۶ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد.

    افزايش ۸۱  درصدي حجم معامالت 
ارزي در سامانه نيما

حجم معامالت در سامانه نيما از ابتداي سال تاكنون به 
بيش از ۱۶.۲ ميليارد دالر رسيده كه رشد 8۱ درصدي 
در مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل نشان مي دهد. 
همچني��ن در بازار حواله نيز حج��م معامالت روزانه 
ارز به بيش از ۲۰۰ ميليون دالر رس��يده و بررسي ها 
حكايت از آن دارد كه عرضه ارز در سال جاري بيش از 
تقاضا بوده است.با ابتكار بانك مركزي، ارز توافقي در 
۲ ماه گذشته و بر اساس عرضه و تقاضا توانسته ازنظر 
حجم معامالت و عمق بازار به شرايط مطلوبي برسد.

    قيمت سكه باز هم ۲۵۰ هزار تومان 
ارزان شد

قيمت س��كه طرح جديد با ۲۵۰ هزار تومان كاهش 

نسبت به روز گذش��ته، ۱۴ ميليون و ۵۰ هزار تومان 
معامله شد.س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۳ 
ميليون و ۴۰۰ ه��زار تومان معامله ش��د.همچنين 
نيم س��كه هفت ميليون و 8۵۰ هزار تومان، ربع سكه 
چهار ميليون و 8۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي سه  
ميليون تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و ۳۰۳ 
هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون 
و ۶۴8 هزار تومان ش��د. قيمت اونس جهاني طال در 
بازارهاي جهاني با ۱7 دالر كاهش قيمت نس��بت به 
روز كاري گذشته يك هزار و 787 دالر و ۳8 سنت بود.

    فشار فروش در بازار ارز بيشتر شد
كامران س��لطاني زاده دبيركل كانون صرافان كشور 
گفت: در اين شرايط مردم بيشتر فروشنده ارز هستند و 
اين روند باعث كاهشي شدن نرخ ها شده است.وضعيت 
بازار ارز طبق پيش بيني هفته هاي گذشته و با توجه به 
خبر هاي مثبت برجامي و سياست هاي اثرگذار بانك 

مركزي، همچنان با كاهش نرخ انواع ارز همراه است.
وي با تاكيد بر پيشي گرفتن عرضه ارز بر تقاضا افزود: 
در اين شرايط مردم بيشتر فروشنده ارز هستند و اين 
روند باعث كاهشي ش��دن نرخ ها شده است.با ادامه 
جو مثبت رواني در جامعه و اخبار مثبت بين المللي 
و سياسي و همچنين كاهش انتظارات تورمي، پيش 
بيني مي شود شاهد تداوم روند كاهشي قيمت ارز در 
روز هاي آتي باشيم. دبيركل كانون صرافان با اشاره به 
اقدامات و تصميمات بانك مركزي براي مديريت بازار 
ارز در اواخر خردادماه اظهار داشت: بانك مركزي، پايه 
و اساس درست در خصوص سيستم عرضه و تقاضا را 
پايه ريزي نمود كه در نتيجه اين اقدامات، شاهد اثرات 
درست و مثبت آن در اتفاقات بازار هستيم. وي افزود: 
با رويكرد مذكور، شاهد ايجاد اعتماد در اثر گذار شدن 
سيستم درس��ت عرضه و تقاضا و ايجاد جو اعتماد به 
نرخ هاي معامالتي در صرافي هاي رس��مي سراس��ر 
كشور هستيم. همچنين دسترسي هموطنان در هر 
نقطه از كشور به مقادير استاندارد ارز مورد نياز هر فرد 
امكان پذير شده اس��ت. به گفته سلطاني زاده: يكي 
ديگر از نتايج مثبت سياست جديد ارزي بانك مركزي 
براي مديريت بازار ارز، كم رنگ نمودن نقش فعالين 
غيررس��مي در بازار ارز كش��ور اس��ت كه با به دست 

گرفتن جريان عرضه و تقاضا در بازار ارز از طريق نرخ 
توافقي، ديگر خبري از جوالن دالالن ارزي نيست.

    آرامش در بازار با راه اندازي 
معامالت توافقي ارز

علي صالح آبادي ريي��س كل بانك مركزي نيز روند 
جو بازار ارز را در هفته هاي اخير آرام و باثبات خوانده 
است. رييس كل بانك مركزي ۲۱ مردادماه با حضور 
در برنامه صف اول شبكه خبر گفت: براساس آمار ها 
در پايان تيرماه بيش از ۱۴ ميليارد دالر ارز در سامانه 
نيما تامين شده اس��ت كه اين ميزان در مقايسه با 
مدت مش��ابه سال گذش��ته 8۰ درصد رشد داشته 
است. ارز توافقي يكي از اتفاقات خوبي بود كه انجام 
شد به نحوي كه در دوماه گذشته اين امكان را فراهم 
كرديم كه در ش��بكه صرافي كشور ارز هاي مختلف 
اعم از دالر و يورو و روبل به صورت توافقي و با قيمتي 
براساس عرضه و تقاضا مبادله شود.  رييس كل بانك 
مركزي ادامه داد: خوشبختانه حجم معامالت در اين 
بخش به ميزان قابل توجهي افزايش يافت و نش��ان 
داد كه عمق بازار در حال افزايش است؛ ضمن اينكه 
بر بازار ارز هم اثرگذار است. به واقع معامالت توافقي 
ارز باعث آرامش بازار ارز شده است و بانك مركزي 
به توس��عه اين بازار كمك خواهد ك��رد و به عنوان 
هدايتگر اين بازارها، آرامش حوزه ارزي كش��ور را 
ب��ه عنوان اولوي��ت اصلي خود دنب��ال مي كند. لذا 
شرايط ارزي خوبي داريم و در بازار حواله نيز حجم 
عرضه ها و معامالت روزانه به بيش از ۲۰۰ ميليون 

دالر مي رسد و عرضه هميشه بيش از تقاضاست. 

    سير نزولي قيمت ها در بازار طال و سكه 
متاثر از كاهش نرخ دالر

محمد كشتي آراي كارشناس بازار طال و سكه با اشاره 
به دو روز تعطيلي بازار هاي جهاني اظهار داشت: با شروع 
كار بازار جهاني طال. قيمت هر اونس طال در اوايل صبح 
با ۱۰ دالر كاهش هم��راه بود، ولي در ادامه با ۱9 دالر 
كاهش به قيمت ۱78۶ دالر رسيده است. قيمت هر 
اونس نقره نيز ۲۰ دالر و 7۳ س��نت است. با توجه به 
كاهش قيمت ارز از روز گذشته، شاهد افت قيمت ها در 
بازار ارز هستيم؛ و در نتيجه از ابتداي صبح سير نزولي 

قيمت ها در بازار طال و سكه بازهم شروع شد.

هر قطعه س��كه تمام طرح قديم به رقم ۱۳ ميليون 
و ۶۲۰ هزار تومان و قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جديد ني��ز ۱۴ ميليون و ۵۰ هزار تومان 
تعيين شده اس��ت. در بازار )دوش��نبه ۲۴ مردادماه 
۱۴۰۱( هر قطعه س��كه تمام طرح قديم به رقم ۱۳ 
ميليون و ۶۲۰ هزار تومان رسيد. قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد نيز ۱۴ ميليون و ۵۰ هزار 
تومان تعيين شد كه نسبت به روز كاري قبل، بازهم 
ارزان تر شده است.نيم سكه به رقم 7 ميليون و 9۰۰ 
هزار تومان معامله ش��د. ربع سكه نيز به ۴ ميليون و 
8۵۰ هزار تومان رسيد. سكه يك گرمي بانك مركزي 
نيز با كاهش قيمت ب��ه ۲ ميليون و 9۰۰ هزار تومان 
دادوستد شده است.همچنين قيمت هر مثقال طالي 
آب ش��ده نيز به ۵ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان رسيده 
است. هر گرم طالي ۱8 عيار به عنوان مبناي معامالت 
طال، به يك ميليون و ۳۰۵ هزار تومان رس��يد.بر اين 
اساس هر گرم طالي ۲۰ عيار نيز يك ميليون و ۴۶۰ 
هزار تومان تعيين شد. هر گرم طالي ۲۱ عيار، يك 
ميليون و ۵۳۰ هزار تومان و هر گرم طالي ۲۲ عيار 
نيز يك ميليون و ۶۰۵ ه��زار تومان قيمت گذاري 
ش��د. هر گرم طالي ۲۴ عيار نيز ب��ه يك ميليون و 
7۵۰ هزار تومان رسيد. با توجه به كاهش قيمت ارز 
و كاهش تقاضا، ش��اهد تداوم افت حباب س��كه در 
بازار هستيم. بر اين اساس حباب هر سكه امامي به 
يك ميليون و ۱8۰ هزار تومان كاهش يافته است.

    ريزش ارزهاي جهاني
دالر استراليا و نيوزيلند به دليل داده هاي نااميدكننده 
چين، ش��ريك تجاري كليدي آنها، از باالترين رقم 
حدود دو ماه گذشته در برابر دالر عقب نشيني كرد و 
يوان چين نيز پس از كاهش غيرمنتظره نرخ هاي بهره 
تضعيف شد. با ادامه ارزيابي معامله گران به داده هايي 
كه احتمال اوج گرفتن تورم اياالت متحده را در برابر 
اظهارات پرخاشگرانه سياس��ت گذاران فدرال رزرو 
افزايش داده اس��ت، ارزش دالر صعود كرد. شاخص 
دالر امريكا كه اي��ن ارز را در براب��ر ۶ همتاي اصلي 
ارزيابي مي كند، با ۰.۰7 درصد افزايش به ۱۰۵.77 
رسيد و تقريبا در ميانه دامنه خود در اين ماه تثبيت 
ش��د. پس از عملكرد غيرمنتظره  بانك خلق چين، 
كاهش نرخ هاي بهره كليدي، ي��وان در برابر دالر به 
پايين ترين حد يك هفته اخير رس��يد و در مقايسه 
با ارزش قبلي ۶.7۴۳۰ به پايين ترين س��طح يعني 
۶.7۶۲۰ در ه��ر دالر تضعي��ف ش��د. قيمت كيوي 
نيوزيلن��د با ۰.۳۵ درصد كاه��ش به ۰.۶۴۳۳ دالر 
رسيد و از باالترين قيمت روز جمعه در ۰.۶۴۶8 دالر 
كه قوي ترين سطح از هشت ژوئن بود، فاصله گرفت. 
دالر استراليا با ۰.۲7 درصد كاهش به ۰.7۱۰۲ دالر 
رس��يد و از اوج اخير پنج شنبه گذشته كه باالترين 

سطح از ۱۰ ژوئن بود به ۰.7۱۳۶ دالر رسيد.
يورو ۰.۱ درصد كاهش ياف��ت و به ۱.۰۲۴۵۵ دالر 
رس��يد كه تحت تاثير مب��ارزات اروپا ب��ا جنگ در 
اوكراين، جس��ت وجوي منابع انرژي غير روس��ي و 
ضربه به اقتصاد آلمان بود.پوند با ۰.۱8 درصد كاهش 
به ۱.۲۱۱۳۵ دالر رس��يد.با اين ح��ال در بحبوحه 
كاهش بازدهي خزان��ه داري اياالت متحده، دالر در 

برابر ين با ۰.۲7 درصد كاهش به ۱۳۳.۲۴ رسيد.
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ابالغ ضوابط اجرايي شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات پرداخت 

بانك مركزي در بخشنامه اي »ضوابط اجرايي تاسيس، 
فعاليت و نظارت بر شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
پرداخت« را به شبكه بانكي ابالغ كرد. ضوابط اجرايي 
تاسيس فعاليت و نظارت بر شركت هاي ارايه دهنده 
خدمات پرداخت 9 فصل و ۴۴ ماده دارد و در آن شرايط 
سهامداران عمده، س��رمايه، مجوز فعاليت، فعاليت، 
حاكميت ش��ركتي، انحالل و موارد ديگر آمده است.  
در ماده دو اين بخش��نامه تاكيد شده تاسيس و ثبت 
»ش��ركت« صرفًا با اخذ مجوز از »بان��ك مركزي« و 
مطابق با مفاد »ضوابط« در قالب شركت سهامي خاص 
مجاز است. همچنين بر اساس ماده سه اين بخشنامه 
»موسس��ان« موظفند به منظور اخذ »موافقت نامه 
اصول��ي« از »بانك مرك��زي« از طري��ق درگاه ملي 
مجوزهاي كشور نسبت به ارايه مستندات و اطالعات 
اقدام كنند.  »بانك مركزي« پس از بررسي و تأييد مفاد 
صورتجلسه مجمع عمومي موسس نسبت به صدور 
»اجازه نامه تاسيس« اقدام كند.  حداقل مبلغ سرمايه 
»ش��ركت« ده هزار ميليارد ريال مي باشد كه بايد از 
محل آورده نقدي سهامداران تأمين شود. »شركت« 
مكلف است در صورت تحقق ابطال »مجوز فعاليت« از 
سوي »بانك مركزي« و عدم موافقت »بانك مركزي« 

با تمديد »مجوز فعاليت« نسبت به انحالل اقدام كند.

هر چقدر بيمه نامه بخريد صندوق 
شما بيمه و پرداخت مي شود

طبق اعالم بيمه مركزي، شرايط بيمه صندوق امانات 
اجاره اي بانك ها فراهم شده و در صورت توافق بانك و 
شركت بيمه، مشتري مي تواند صندوق خود را تا سقف 
مورد نظر بيمه كرده و در زمان حادثه به همان ميزان 
خسارت دريافت كند. بهروز بستگاني- معاون مديركل 
دفتر برنامه ريزي و امور فني بيمه مركزي- در گفت وگو 
با ايسنا، در رابطه با آخرين اقدامات صورت گرفته براي 
پوشش بيمه اي صندوق هاي امانات اجاره اي بانك ها 
توضيحاتي ارايه كرد. اين مقام مسوول در بيمه مركزي، 
با اشاره به اينكه بيمه مركزي پيش از سرقت صورت 
گرفته از بانك ملي و طرح موضوع در رسانه ها نسبت 
به طراحي پوشش بيمه اي صندوق هاي امانت اجاره اي 
بانك ه��ا اقدام كرده بود، گفت: در س��ال ۱۳98 براي 
اولين بار براي يكي از شركت هاي بيمه خصوصي )بيمه 
»ما«( مجوز عرضه اين پوشش بيمه اي را صادر كرده ايم 
و در سال ۱۳99 نيز يك شركت بيمه اي ديگر )بيمه 
»پارسيان«( مجوز پوشش بيمه صندوق هاي اماني 
بانك ها را دريافت كرده است. البته اين دو شركت بيمه 
عرضه اين پوش��ش بيمه اي را به صورت محدود براي 
بانك هاي ملت و پارسيان انجام دادند و متعاقبا بيمه 
مرك��زي، مجوز عرضه اين بيمه را براي بانك ملي نيز 
صادر كرد اما در مورد اين بانك به داليلي از جمله نبود 
الزامات فني مربوط، امكان صدور بيمه نامه فراهم نشد.

   اكنون تمام بانك ها 
امكان بيمه  صندوق امانات را دارند

به گفته وي، بعد از س��پري ش��دن م��دت اجراي 
آزمايشي مجوزها، بيمه مركزي اين مجوز را به هر 
دو شركت بيمه  داد كه بتوانند اين پوشش بيمه اي 
را براي تمامي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 

عرضه كنند و در اين باره محدوديتي وجود ندارد.
   به زودي پوشش بيمه صندوق ها 

با ۴ شركت 
بستگاني، يادآور شد: چندي پيش تقاضاهاي جديدي 
براي عرضه پوشش بيمه اي صندوق امانات اجاره اي به 
بيمه مركزي واصل شده است و تقاضاي دو شركت بيمه 
ديگر جهت صدور بيمه صندوق هاي امانت بانك ها در 
مرحله نهايي اخذ مجوز قرار دارد، اين در حالي اس��ت 
كه بيمه مركزي آمادگ��ي دارد اين امكان را براي تمام 
شركت هاي بيمه متقاضي عرضه اين پوشش بيمه اي 
فراهم آورد. وي در ادامه جزيياتي درباره نحوه پوشش 
صندوق امانات اعالم كرد و گفت: در جريان بيمه كردن 
صندوق هاي امانات اج��اره اي حتما اصل محرمانگي 
رعايت مي شود و متقاضيان خريد اين پوشش بيمه اي 
بنا به مقررات بانك ها، اجباري به اعالم محتويات اين 
صندوق ها در فرم پيشنهاد بيمه ندارند. شخص حقيقي 
اجاره كننده صندوق امانات اجاره اي بانك كه نامش در 
قرارداد اجاره بانك قيد شده است، مي تواند اين بيمه نامه 
را با تعهدات مد نظر خود براي مثال ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰ 
ميليون تومان يا ارق��ام باالتر براي نمونه چند ميليارد 

تومان از شركت بيمه مربوط خريداري كند.
   هر چقدر بيمه نامه بخريد 

صندوق شما بيمه و پرداخت مي شود
بستگاني با بيان اينكه  تعهدات بيمه گر در اين پوشش 
بيمه اي جبران خسارت هاي مالي وارده به محتويات 
اين صندوق ها ناشي از آتش سوزي، انفجار و سرقت 
اس��ت توضيح داد: هر س��قفي كه به عنوان سرمايه 
بيمه نامه، بيمه شده باش��د، در زمان خسارت و وقوع 
خطرات تعيين شده يا سرقت )با رعايت شرايط عمومي 
بيمه نام��ه( و ارزيابي صورت گرفته، مبناي پرداخت 
خس��ارت به اجاره كننده صن��دوق خواهد بود. مثال 
ممكن است بيمه نامه اي با سقف تعهد ۲۰۰ ميليون 
توماني خريداري شده باش��د كه آنگاه شركت بيمه 
هنگام وقوع خسارت، بعد از ارزيابي كه انجام مي دهد، 
درصورت محرز ش��دن وقوع خطرات تحت پوشش 
بدون توجه به محتوي��ات داخل صندوق، حداكثر تا 
ميزان فوق به اجاره كننده صندوق پرداخت خواهد 
كرد. معاون مديركل دفتر برنامه ريزي و امور فني بيمه 
مركزي اين را هم گفت كه موضوع بسيار حائز اهميت 
اين است كه شركت هاي بيمه براي پوشش بيمه اي 
صندوق امانات بانك ها، ارزيابي ريسك دقيقي انجام 
مي دهند و سوابق خس��ارتي مرتبط، شرايط بانك از 
لحاظ امنيتي و حفاظتي )براي نمونه دوربين هاي مدار 
بسته، تعداد نگهبانان مستقر و ...( يا تعداد صندوق و 
نوع و سايز آنها و همچنين منطقه جغرافيايي كه شعبه 
بانك قرار دارد را بررس��ي كرده و در صورت پذيرفتن 

شرايط، حق بيمه متناسب با آن را تعيين مي كنند.
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تداومروندنزوليدالرتوافقي

اصالحقانونبانكمركزياولويتمهمدولتومجلس

قيمت سكه به كانال 13 ميليون تومان كاهش يافت

اقتدار بانك مركزي مانعي بر سر راه خلق پول بي ضابطه در بانك ها است
طرح اص��الح قانون بانك مركزي ج��زو اولويت هاي 
اصلي اقتصاد كش��ور به ش��مار مي رود ك��ه در حال 
حاضر در خانه ملت منتظر ورود به صحن علني براي 
راي گيري است؛ بنابراين الزم است تا نمايندگان مردم 
با نگاه وس��يع  و همه جانبه به اين طرح بنگرند و براي 
توسعه اقتصاد كشور نسبت به تصويب نهايي آن اقدام 
كنند. بيش از ۴۰ س��ال از آخرين اصالح قانون بانك 
مركزي ايران مي گذرد و در سال هاي اخير همواره بر 
ضرورت اصالح اين قانون تاكيد شده چرا كه اصالحات 
جديد هم چابكي و پويايي بانك ها را به دنبال خواهد 
داش��ت و هم ضمن ترس��يم اقتدار بان��ك مركزي و 
نظارت قدرتمندتر اين نه��اد مالي، موجبات هدايت 
درس��ت منابع بانك ها به سمت توليد و جلوگيري از 
رشد نقدينگي را فراهم خواهد كرد كه همه اينها در 
نهايت به مسيري با مقصد توسعه اقتصاد كشور ختم 
مي شود. هرچند طي ساليان اخير گفته ها و تاكيدات 
بر لزوم اصالح نظام بانكي كشور بود، اما در عمل شاهد 
دس��تاوردي نبوديم و گويا عزم جدي و اراده پايدار و 
باثبات براي اجراي اين مهم در دولت ها وجود نداشت. 
دولت سيزدهم و در راس آن بانك مركزي، اما اصالح 
نظام بانكي را به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي خود 
در دستور كار قرار داده كه در حال حاضر نيز در مجلس 
و در انتظار راي گيري اس��ت. هفته اول مرداد ماه بود 
كه علي صالح آب��ادي؛ رييس كل بان��ك مركزي در 
گفت وگو با خبرنگار ايِبنا تاكيد كرد ساماندهي بانك ها 
و اصالح نظام بانكي يكي از محورهاي  جدي است كه 
در بانك مركزي شروع شده و براي هر يك از بانك ها 
در چارچوب كنترل ترازنامه اي كه اتفاق مي افتد برنامه 
مشخصي وجود دارد تا براي رفع ناترازي و مديريت 
ترازنامه خود چه اقداماتي بايد انجام دهد كه توسط 
حوزه نظارت بانك مركزي پيگيري و دنبال مي شود.

او اخيرا نيز در گفت وگويي تلويزيوني براين موضوع 

نيز تاكيد كرد كه اصالحات نظام بانكي با همكاري 
خود بانك ها در حال پيش��برد اس��ت كه در همين 
زمين��ه كميت��ه اي در بانك مركزي تح��ت عنوان 
كميته اصالح نظام بانكي شكل گرفته و براين اساس 
بانك ها بايد برنام��ه اصالحي خود را در اين كميته 
اراي��ه و مصوب كنند تا اصالح��ات بانك خود را در 

زمان بندي مشخص انجام دهند.
 

    دستاورد هاي اصالح نظام بانكي
اصالح نظ��ام بانكي از نگاه ريي��س كل بانك مركزي 
ش��كل ۴ گانه اي دارد كه شامل اصالح رابطه دولت با 
نظام بانكي، اصالح رابطه دولت با بانك مركزي، اصالح 
رابطه بانك مركزي با بانك ها و اصالح رابطه بانك ها با 
مردم است. كنترل ناترازي بانك ها يكي از مهم ترين 
مباحثي اس��ت كه بانك مركزي درصدد اصالح آن 
اس��ت و جزو برنامه هاي جدي خ��ود دارد چرا اين 
موضوع، رش��د نقدينگي را كنترل مي كند و ضمن 
اينكه با برنامه بانك مركزي تعيين مي ش��ود كه هر 
بانكي متناسب با ظرفيت ها و سياست هاي خود چه 
ميزان مي تواند رشد ترازنامه داشته باشد. اين در حالي 
است كه اخيرا نيز بنا به تصميم بانك مركزي تعيين 
سقف رش��د ترازنامه براي بانك ها متناسب با ميزان 
استاندارد هاي بانكي در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار 
گرفت و مقرر شد بانكي كه اين حدود را رعايت نكند 
مشمول پرداخت سپرده قانوني باالتر شود؛ اقدامي كه 
براي اولين بار در تاريخ تاسيس بانك مركزي رخ داد 
و اين نهاد مالي براي نخستين بار به موضوع ترازنامه و 

مكانيزم خلق پول بانك ها ورود كرد.
از سوي ديگر، دوهفته قبل در شوراي پول و اعتبار 
هم مصوب شد سپرده قانوني بانكي كه شاخص هاي 
مورد نظ��ر را رعايت نمي كند مي تواند تا ۱۵ درصد 
افزايش يابد، به اين ترتيب كف س��پرده قانوني ۱۰ 

درصد است كه مي تواند تا ۱۵ درصد افزايش يابد و 
بانك مركزي بر اساس سازوكاري كه در اختيار دارد 
اين سپرده قانوني را از بانك متخلف دريافت خواهد 
كرد. همچنين مباحث��ي مانند عدم رعايت كفايت 
سرمايه، عدم تعادل در دارايي ها و بدهي ها، انجماد 
دارايي هاي بانك��ي در بخش هاي غيرنقدش��ونده 
و افزاي��ش معوق��ات بانكي باعث نات��رازي بانك ها 
مي شود كه در اين زمينه اضافه برداشت بانك ها بايد 
كاهش پيدا كند و عملكرد نظام بانكي هم ش��فاف 
شود؛ راهكار هايي كه بانك مركزي با عزم جدي به 

دنبال آنهاست.
الزم به ذكر اس��ت كه بخش مهم��ي از اصالح نظام 
بانكي ش��امل بانك ها مي شود كه حتما بايد انضباط 
پي��دا كنند و جلوي خل��ق بي انضباط پول توس��ط 
آنه��ا نيز گرفته ش��ود. اين در حالي اس��ت كه خلق 
نقدينگي در دنيا توس��ط بانك ه��ا در يك چارچوب 
استاندارد و مشخص انجام مي ش��ود. اينكه در دنيا 
تاكيد مي شود نسبت كفايت س��رمايه بانك ها بايد 
ارتقا يابد، نكته بسيار مهمي است؛ چراكه بانك نبايد 
با كفايت سرمايه پايين يا حتي منفي خلق پول كند 
و پذيرفته شده نيس��ت؛ بنابراين يكي از محور هاي 
اصالحي در نظام بانكي مرتبط با افزايش س��رمايه با 
كيفيت در بانك ها است نه لزوما با تجديد ارزيابي ها 
كه كامل نيس��ت. در واقع يكي ديگ��ر از محور هاي 
اصالحي در نظام بانكي اين اس��ت كه نس��بت هاي 
كفايت سرمايه خود را به طور قطع اصالح و همچنين 
اموال مازاد خود را واگ��ذار كنند. يكي از محور هاي 
اصالحي مورد نظر بانك مركزي به نظارت هاي برخط 
و هوشمند مرتبط است. در صورت اصالح نظام بانكي 
ما شاهد نظارت هوشمند بانك مركزي بر روند خلق 
نقدينگي هم خواهيم بود. ضمن اينكه با اصالح نظام 
بانك��ي، به طور قطع اقتدار الزم ب��راي بانك مركزي 

ايجاد خواهد شد كه در اين صورت نتايج بسيار خوبي 
را در سيستم بانكداري كشور شاهد خواهيم بود.

    در انتظار خانه ملت
ط��رح اصالح قانون بان��ك مركزي در ح��ال حاضر در 
كميس��يون اقتصادي مجلس در انتظار ورود به صحن 
علني است تا با راي گيري نس��بت به تصويب آن اقدام 
شود. نمايندگان مردم بايد آگاه باشند كه تصويب اين 
طرح از ضرورت هاي كنوني اقتصاد كش��ور اس��ت كه 
مي تواند دس��تاورد هاي خوبي به همراه داشته باشد و 
بسياري از مشكالت و خألهايي كه در حال حاضر وجود 
دارد را از مي��ان بردارد. در همين ب��اره اخيرا نيز مهدي 
طغياني، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس درباره 
طرح اصالح قانون بانك مركزي به خبرنگار ايِبنا گفته 
بود كه دلي��ل اصلي ضرورت طرح اصالح بانك مركزي 
انضباط بخش��ي به نظام بانكي اس��ت و پس از تصويب 
نهايي اين طرح، قدرت بانك مركزي افزايش پيدا خواهد 
كرد و عملكرد بانك ها به طور مس��تقيم مورد بررسي 
قرار مي گي��رد. در حال حاضر بان��ك مركزي از اختيار 
اين برخورد بازدارنده محروم است. وي ادامه داد: طرح 
اصالح بانك مركزي نيمه استقاللي براي رييس كل بانك 
مركزي در سياست گذاري ها قائل مي شود كه در مقابل 
آن بايد درباره اهداف تعيين شده، پاسخگو باشد. ابزار هاي 
اين كار مانند بحث نظارت بربانك ها هم در اختيار بانك 
مركزي قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب 
به ط��ور الزم و كافي اه��داف را دنبال كن��د. در نهايت 
اينكه اميدواريم اي��ن طرح به زودي با راي مثبت همه 
نمايندگان خانه ملت در صحن علني مجلس به تصويب 
نهايي برسد و كار اجرايي اين اصالح بزرگ در نظام بانكي 
آغاز ش��ود؛ راهي كه مانند زنجيره بخش هاي مختلف 
پولي و بانكي را در خود جا داده و در صورت اجراي درست 

آن موفقيت هاي بسياري كسب خواهد شد.

زنجيره تأمين شاهراه خروج از 
وضعيت موجود بانكي است

»اعتب��ار« را حلقه مفقوده 
نظام تأمين مالي اس��ت و 
»زنجيره تأمي��ن« يكي از 
راهكار ه��اي اصلي احياي 
مجدد اعتبار در نظام بانكي 
اس��ت. يكي از مش��كالت 
بزرگ كشور اين است كه 
براي استمرار وضع فعلي، 
توان ام��كان تأمين هزينه ه��اي واحد هاي مختلف 
اقتصادي تنها با منابع ريال��ي وجود ندارد. مثاًل يك 
بنگاه توليدي به بانك مراجعه مي كند و مي گويد براي 
كاري كه سال گذشته با ۱۰۰ واحد ريال انجام مي داده 
امسال نياز به ۲۰۰ واحد ريال دارد، يعني نياز بنگاه ها 
دوبرابر شده درحالي كه رشد منابع بانكي حتي ۵۰ 
درصد هم نبوده است؛ بنابراين اگر نظام بانكي به اين 
كارخانه ريال بده��د باز هم ۵۰ درصد كاهش توليد 
خواهيم داشت. حلقه مفقوده در اين زمينه موضوع 
»اعتبار« اس��ت. ما در كشور مشكل اعتبار داريم كه 
دو عل��ت دارد؛ يكي موضوع تحريم اس��ت كه باعث 
مي شود نتوانيم از اعتبارات خارجي استفاده كنيم. 
مشكل دوم تورم اس��ت، چرا كه در اين شرايط هيچ 
كس نسيه نمي فروشد. شما اگر نسيه را حتي با ۴۰ 
درصد سود هم بفروش��يد باز هم در پايان سال ضرر 
كرده ايد، چون ممكن اس��ت تورم بيش از آن باشد؛ 
بنابراين به داليل گفته شده فعاليت اعتباري در كشور 
رونق نمي گيرد و با محدوديت مواجه اس��ت. همه از 
بانك ريال مي خواهند و كس��ي اعتبار درخواس��ت 
نمي كند. حال در اين بي��ن زنجيره تأمين مي تواند 
اعتبار را بازگرداند. به اين صورت كه من به اعتبار يك 
س��ند تعهد آور از شما كاال خريداري مي كنم و شما 
به پشتوانه اين سند از فرد ديگري كاال مي خريد و نفر 
آخر اين سند را به پول تبديل مي كند. به اين ترتيب با 
يك واحد پول به اندازه سه واحد پول كار انجام شده و 
هدف زنجيره تأمين همين است. بانك صادرات ايران 
در قالب »طرح طراوت« و »طراوت توس��عه«، سال 
گذشته زنجيره تأمين را عملياتي كرده و 78۰ هزار 
ميليارد ريال اعتبارات اسنادي ريالي صادر كرده است. 
اين اعتبارات اسنادي ريالي به معني خريد اعتباري 
هس��تند، حال اگر اين اعتبارات توسط نفر دوم نقد 
نش��ود و با اين ال س��ي ها كاالي ديگ��ري را بخريم، 
گام اول زنجيره برداشته مي شود و به همين ترتيب 
زنجيره هاي بعدي نيز تشكيل مي شود و كار به جايي 
مي رسد كه هيچ كس پول دريافت نكند؛ بنابراين ما 
بدون اينكه به پول نياز داشته باشيم و به تورم دامن 
بزنيم تأمين مالي را صورت مي دهيم. زنجيره تأمين 
ش��اهراه خروج از وضعيت موجود است كه ما آن را 
تجربه كرده ايم. به عن��وان مثال بانك صادرات براي 
يك خودروساز كه درخواس��ت هزار ميليارد تومان 
تسهيالت داشت ال سي صادر كرد و خودروساز هم 
آن را به شركت فوالدساز واگذار نمود. وقتي كه شركت 
فوالدساز مراجعه كرد بدون هيچ گونه ضامن يا وثيقه 
ديگري تنه��ا به اعتبار همين ال س��ي براي خريدار 
مواد اوليه ال سي صادر كرديم. در گام بعدي به سراغ 
توليدكننده مواد اوليه رفته و دوباره به پشتوانه همين 
ال س��ي و بدون ضامن و وثيقه ب��راي پيمانكار هاي 
شركت هم ال سي صادر كرديم و در نهايت نفر چهارم 
يعني پيمانكار مراجعه ك��رد و پول را دريافت نمود؛ 
بنابراين با يك واحد پول به ان��دازه ۴ واحد پول كار 
صورت گرفت. براين اساس تأكيد مي كنم كه زنجيره 
تأمين راه نجات از اين وضعيت است. تغييرات اخير 
در مورد چ��ك به اعتبار آن افزوده اس��ت، اما برخي 
مش��تريان اظهار مي كنند كه با دريافت چك هاي 
جديد در خريدوفروش نسيه به مشكل برمي خورند. 
بان��ك در اينجا بايد به كمك مش��تري بيايد، به اين 
صورت كه اگر بانك براي مشتري خريد دين را انجام 
دهد، او هم راغب به استفاده از آن مي شود ضمن اينكه 
بانك در جريان خريد دين و تنزيل اعتبارات اسنادي 
با كاهش ريس��ك و افزايش س��ودآوري از منفعت 
مناسبي برخوردار مي شود. ال سي خيلي مطلوب تر 
از چك است، چرا كه چك مي تواند صوري باشد، اما 
در چارچوب اعتبارات اسنادي بايد حتمًا كاال جابه جا 
شود. با اين حال چك مي تواند بازار دوم باشد كه منافع 
بس��يار زيادي براي نظام بانكي در پي دارد، چرا كه 
وقتي به عنوان مثال ۱۰۰ ميليارد تومان وام ارايه شود، 
با چك هاي خرد هزار مشتري پشتيباني مي شود و 
مانند اين است كه هزار ضامن گرفته باشيم؛ بنابراين 
ريسك بسيار پايين مي آيد. هم اكنون بانك صادرات 
حدود ۴۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيالت خريد دين 
دارد كه ريسك آن تنها ۰.7 درصد است. درباره آثار 
قانون جديدي كه از سوي بانك مركزي به شبكه بانكي 
ابالغ شده و اضافه برداشت بانك ها را منوط به توديع 
وثيقه كرده بايد گفت كه نظام بانكي بعضاً دارايي هايي 
دارد كه به اجبار از سوي دولت به او منتقل شده است 
و نمي تواند آن را بفروشد. برخي ديگر از دارايي ها نيز 
قابل فروش است، اما بانك اجازه فروش آنها را ندارد، 
مانند سهام. روشي كه بانك مركزي در پيش گرفته 
روش بسيار خوبي است، چرا كه بانك مي تواند سهام 
ارزش��مند خود را نزد بانك مركزي وثيقه بگذارد، از 
او پ��ول بگيرد و يك واحد تولي��دي را راه بيندازد. به 
اين صورت بازار بورس آس��يب نمي بيند و از طرفي 
مش��كل تأمين مالي نيز حل مي شود. همچنين در 
چارچوب جديد، يك بانك ديگر قادر نيس��ت پول 
اضافه دريافت نموده و در ب��ازار خرج كند چرا كه 
پول اضافه به معني تورم است. اين ابزار هاي بانك 
مركزي ابزار هاي مناسبي است، اما در برخي موارد 
وقتي بانك در پرداخت تس��هيالت تكليفي كه از 
منابع بانك ها است، به صورت كامل اقدام و همكاري 
مي كن��د. بانك مركزي ني��ز باي��د در اين صورت 
همكاري و همراهي الزم را با بانك داشته باشد. كمتر 
پروژه توليدي در كشور وجود دارد كه نظام بانكي در 
تأمين مالي آن مشاركت نكرده باشد. اما متاسفانه 

اين امر مهم كمتر ديده و به آن پرداخته مي شود.

امير يوسفيان 



بورس در شرايط ناآرامي به س��ر مي برد و يك روز 
س��بز و روز ديگر قرمز اس��ت. معامالت ديگر جاني 
ندارد و از سوي ديگر سهامداران به دنبال خروج از 
بازار هستند. بخش عمده اي از كارشناسان عقيده 
دارند كه بازار سرمايه و بيش از 99 سهام موجود در 
بازار ارزنده هستند اما وضعيت بد است و بايد ورود 
نقدينگي در بورس رخ دهد. البته مشكل كم بودن 
ارزش معامالت دالي��ل مختلفي دارد اما مهم ترين 
آن نب��ود نقدينگي در بازار س��هام اس��ت. اما چرا 

نقدينگي نيست؟
در ابتدا بايد گفت كه نبود نقدينگي در بازار سرمايه 
باعث ش��ده كه نقدينگي در بازار نابود ش��ود. يعني 
مقداري پول پارك شده وجود دارد اما كسي جرات 
و توان ورود ندارد. در ابتدا بايد اعتمادس��ازي الزم 
در بازار س��هام انجام ش��ود و پ��س از آن نقدينگي 
وارد بازار مي شود. در حال حاضر سايه ريسك هاي 
سيس��تماتيك روي بورس تاثي��ر دارد و به معناي 
ديگر ريسك هاي سيستماتيك اعتماد سهامداران را 

كاهش و ورود نقدينگي را بن بست مي كند. 
مس��ووالن دولتي هر چند وقت يك بار يك تصميم 
جدي��د براي بازار مي گيرند و ي��ك قانون براي بازار 
تصويب مي كنند. اي��ن قان��ون و تصميمات باعث 
مي ش��ود كه س��هامداران به بورس اعتماد نكنند، 
يعني هر روز منتظر يك خبر جديد براي زيان بيشتر 
باشند. اين موضوع اعتماد و اطمينان سرمايه گذاري 
در بورس را كاهش مي دهد. از س��وي ديگر تفاوت 
قيمت در بازار آزاد و نيمايي نيز تاثير بس��يار زيادي 
روي معامالت بازار سهام دارد. شركت هاي بورسي از 
قميت دالر نيمايي پيروي مي كنند و به نوعي افزايش 
قيمت دالر در بازار آزاد به بورس مربوط مي شود. اما 
زماني كه قيمت دالر بازار آزاد افزايش مي يابد، برخي 
از اهالي بازار سرمايه نيز به صورت نوساني و هيجاني 
برخورد مي كنند. در نهايت با افزايش قيمت دالر در 

بازار آزاد، بورس نيز به صورت موقت رشد مي كند.
البته اين رش��د مي تواند در حد چند ساعت تا چند 
روز باش��د و پس از ب��ازار به حالت واقع��ي خود باز 
مي گ��ردد. قيمت دالر به واس��طه مذاكرات برجام 
نوس��ان مي كند. اگر مذاكرات به توافق ختم ش��ود 
انتظار كاهش قيمت آن را داريم و در نهايت بورس 
در بلندمدت صعودي مي ش��ود. اما اگر مذاكرات به 
توافق ختم نشود، قيمت دالر افزايش خواهد داشت. 
در نهايت بورس نيز به صورت تورمي رشد مي كند. 
در هر صورت بورس پتانسيل رشد دارد اما با توافق 

رشد اين بازار واقعي خواهد بود.
با در نظر گرفتن دالر نيمايي ۲۷ هزار توماني براي اغلب 
صنايع و از طرفي ديگر كاهش شكاف ميان دالر نيمايي 
و دالر بازار آزاد و رسيدن اين رقم به ۵/ ۱۵ درصد اغلب 
صنايع تحت تاثير اين رويداد با روند مثبتي همراه شده 
است. به طور كلي اين اتفاق خبر مثبتي براي بورسي      ها 
تلقي مي ش��ود. از طرفي بر اس��اس فرمول محاسبه 
كرك اسپرد شركت هاي پااليشي براي سال ۱۴۰۱، 
بدون تغيير بااهميتي نسبت به سال ۱۴۰۰ ابالغ شده 

كه البته تغييرات اندكي دارد. 
تخفيف ه��ا و نحوه محاس��به خ��وراك و فرآورده 
همچون س��ال ۱۴۰۰ باقي مانده و هم��ان فرمول 
به كار گرفته مي ش��ود، اما برخالف گذش��ته ديگر 

تنها كيفيت محصول مد نظر نيس��ت و عالوه بر آن، 
كيفيت خوراك نيز در نظر گرفته مي ش��ود. همين 
امر مي تواند بر حاش��يه سود پااليش��ي      ها بيفزايد. 
در چنين ش��رايطي بيش از پيش بر ارزندگي بازار 
سهام تاكيد مي ش��ود و به نظر مي رسد بازار كنوني 
در مقايسه با قبل وضعيت بهتري پيدا كرده است. 
بس��ياري از فعاالن بازار مطابق با آنچه كارشناسان 
بازار س��هام همواره بر آن تاكيد داش��تند، بورس را 
ارزنده مي      دانند و به نظر مي رس��د امي��د به بازار تا 
حدودي بازگش��ته اس��ت، ضمن اينكه اين نگراني 
وجود داشت كه با نوسان نماگر اصلي بورس تهران 
در محدوده حمايتي يك ميليون و ۴۵۰ هزار واحد، 
اين س��طح نيز از دس��ت برود ام��ا در حال حاضر با 
تحكيم جو مثبت بر معامالت بازار س��رمايه به نظر 

مي رسد شاخص كل مورد حمايت واقع شود.

   از كار افتادن تحليل ها  و ارزش
كم معامالت

ارزش معامالت راهنماي خوبي براي معامله گران 
اس��ت. اين عدد به ش��ما مي گويد چ��ه زماني وارد 
بازار ش��ده و خريد يا فروش انجام دهيد. باال بودن 
ارزش معامالت يك سهم آالرم خوبيست و معمواًل 
اينگونه است كه تا مدت ها سهم با يك روند صعودي 
و افزايشي روبه رو مي شود. البته پايين بودن ارزش 
معامالت هم به اين معنا نيس��ت كه كاًل بيخيال آن 
سهم ش��ويد بلكه در همان ش��رايط و با ترفندهاي 
نوسان گيري، س��ود خوبي نصيب خودتان خواهيد 
كرد. اين افزايش ارزش معامالت يا حتي كاهش آن 
بستگي به برنامه هاي ش��ركت و سازمان و اخباري 
كه از آن منتشر مي شود دارد. اين اخبار و اطالعات 
مي تواند حاكي از آينده اي روش��ن و پرس��ود براي 

سهام باشد. به همين دليل نقدينگي قابل توجهي 
وارد بازار شده و همين امر به رشد چشمگير سهام 
كمك مي كند. با افزايش يا كاهش قيمت س��هام، 
ارزش ب��ازار آن به صورت صعودي ي��ا نزولي تغيير 
خواهد ك��رد و از طرف��ي در صورت ثاب��ت ماندن 
قيمت و افزايش تعداد س��هام، ارزش بازار مشمول 
تغيير مثبت خواهد ش��د؛ از اين رو بسياري از افراد 
تحت تاثير اين روند ق��رار گرفته و با افزايش ارزش 
بازار ش��ركتي، آن را بزرگ تر و معتبرتر پنداش��ته 
و به س��رمايه گذاري در آن مي پردازن��د. اين تفكر 
تا حدودي صحي��ح بوده و مي توان گفت ريس��ك 
سرمايه گذاري در اين حالت كمتر خواهد بود؛ اما در 
نظر داشته باشيد در شركت هاي كوچك تر با ارزش 
دارايي پايين تر، در صورت رش��د سهام، سودآوري 

خوبي براي سرمايه گذاران به عمل مي آيد.
مورد ديگر مربوط به قيمت هايي اس��ت كه خريد و 
فروش سهام ش��ركت با آن صورت مي گيرد. ممكن 
است اين قيمت ها حقيقي نباش��د و بارها مشاهده 
شده كه قيمت سهامي به صورت غيرمنطقي بيش 
از حد باال يا پايين اس��ت؛ از آنجايي كه قيمت سهام 
يكي از پارامترهاي محاسبه ارزش بازار است، لذا در 
صورت دس��تكاري قيمت، نمي توان ارزش بازار آن 
شركت را معياري جهت سرمايه گذاري )در آن زمان 
خاص( در نظر گرفت؛ در اين ش��رايط مي توانيد به 
بررسي قيمت سهام ش��ركت هاي مشابه آن )از نظر 
نوع فعالي��ت( بپردازيد تا درك بيش��تري از قيمت 
حقيقي به دس��ت آوريد. آخرين موردي كه در اين 
بخش توجه به آن پيشنهاد مي شود، حجم معامالت 
است. حجم معامالت به معني تعداد كل خريداران 
و فروشندگان و در كل ميزان فعاليت بازار است. اين 
مورد رابطه مستقيم با قيمت سهام داشته و معموال 

رشد اين دو را به موازات يكديگر مي توان مشاهده كرد 
كه گوياي پويايي بازار در آن بازه زماني است. مدتي 
مي شود كه ارزش معامالت بورس تهران در محدوده 
دو هزار ميليارد تومان اس��ت. براي مثال هفته اخير 
مجموع ارزش معامالت بازار به حدود ۱۰ هزار ميليارد 
تومان رسيد و اين رقم در مقايسه با كليت بازار بسيار 
كم اس��ت. نكته قابل توجه وجود ت��رس و ترديد در 
خريداران بازار است. پايين بودن ارزش معامالت در 
هفته هاي گذشته نشان مي دهد، معامله گران در اين 
هفته ها انگيزه اي براي انجام معامله ندارند و منتظر 
شنيدن اخبار مثبت بيشتر در رابطه با بازار سرمايه 
هستند. سمت عرضه نيز در غياب خريداران و تداوم 

ترديدها، توانسته بازار را با چالش مواجه كند.
ابعاد بورس و معامالت آن در مقايس��ه با چهار سال 
گذشته بس��يار افزايش يافته و اين ارزش معامالت 
بسيار كم است. برخي از كارشناسان عقيده دارند كه 
اگر اعتمادسازي در اين بازار انجام شود، نقدينگي 
جديد به بورس مي رس��د و در نهايت شاخص كل و 
ارزش معامالت افزايشي مي ش��وند. از سوي ديگر 
برخي از تحليلگران و كارشناسان بازار سهام عقيده 
دارند كه اگر سايه دولت و ريسك هاي سيستماتيك 
از بورس برداشته باشد ارزش و حجم معامالت اين 

بازار افزايش پيدا مي كند.
در وضعي��ت فعل��ي ب��ازار س��رمايه، ت��ب هيجاني 
فروش��ندگان بيش از رويكرد تحليلي معامله گران 
بر بازار اثرگذار بوده اس��ت؛ در شرايطي كه وضعيت 
بنيادي بسياري از شركت ها براي خريد ارزنده ارزيابي 
مي شود و از منظر تكنيكال سهم ها در كف قيمتي و در 
بهترين حالت نموداري براي حركت رو به رشد قرار 
دارند، معامله گران تمايلي به خريد ندارند و بيش��تر 

سفارش هاي فروش را به جاي خريد مي پسندند.
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نخستين صندوق چند كااليي 
مجوز فعاليت گرفت

كاالخب�ر| رحم��ان آراس��ته،  مدي��ر بازار مش��تقه و 
صندوق ه��اي كااليي بورس كاالي اي��ران با بيان اينكه 
همزماني ابالغ معافيت مالياتي گواهي سپرده كااليي و 
صدور مجوز فعاليت نخستين صندوق چند كااليي براي 
صندوق سرمايه گذاري طالي سرخ نوويرا )نهال( را به فال 
نيك مي گيريم، گفت: پس از گذشت بيش از ۵ سال از آغاز 
فعاليت صندوق هاي كااليي در بورس كاالي ايران، شاهد 
توسعه معامالت و استقبال از آنها در بازار سرمايه بوده ايم. 
بنابراين، با توجه به ابالغ اخير بخشنامه معافيت مالياتي 
گواهي سپرده كااليي براس��اس قانون بودجه ۱۴۰۱ از 
سوي رييس كل سازمان امور مالياتي كشور، در حال حاضر 
بورس كاالي ايران برنامه ريزي و اقدام براي توسعه سبد 
دارايي هاي معامالت گواهي سپرده كااليي را آغاز كرده و 
به زودي ش��اهد ورود دارايي هاي جديد از جمله شمش 
طال، مس كاتد، آلومينيوم، قير، محصول هاي پتروشيمي 
و محصول هاي صنعتي و معدني در قالب گواهي سپرده 
كااليي و قراردادهاي مشتقه در بورس كاال خواهيم بود. وي 
افزود: در اين بين، با انتظار گسترده شدن دارايي ها در بازار 
گواهي سپرده كااليي، صندوق  كااليي طالي سرخ نوويرا 
با نماد نهال كه تاكنون تنها مجوز فعاليت در بازار گواهي 
سپرده كااليي محصول هاي كشاورزي را داشته، به منظور 
پوشش بهتر ريسك دارندگان واحدهاي صندوق و تنوع 
دارايي هاي صندوق، درخواست تبديل صندوق كاالي 
كشاورزي به صندوق چند كااليي را به سازمان بورس اوراق 
بهادار ارايه كرد كه با اين درخواس��ت موافقت و به زودي 
شاهد ورود صندوق هاي ديگر نيز به اين حوزه خواهيم 
بود.  مدير بازار مشتقه و صندوق هاي كااليي بورس كاالي 
ايران ادامه داد: از اين پس، صندوق سرمايه گذاري نوويرا 
)نهال( خواهد توانست در انواع گواهي سپرده كااليي به 
استثناي طال و سكه طال فعاليت كند و دارندگان واحدهاي 
خود را با سرمايه گذاري در كاالهاي متنوع منتفع كند. از 
طرف ديگر، نگراني دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري 
نس��بت به برخي محدوديت هاي فعالي��ت صندوق در 
حوزه كاالهاي كشاورزي از جمله كوتاه بودن سررسيد 
انبارها به دليل فسادپذيري و افت كيفيت محصول ها نيز 
با امكان متنوع سازي سرمايه گذاري كه ايجاد شده رفع 
مي شود. آراسته در پايان گفت: امكان سرمايه گذاري در 
مجموعه اي از كاالهاي مختلف به واسطه شرايط تورمي 
كش��ور مي تواند به عنوان ابزاري جهت پوشش ريسك 
تورم مورد توجه فعاالن بازار سرمايه قرار گيرد. همچنين 
در آينده نزديك با گسترش بازار و معرفي گواهي سپرده 
كااليي براي دارايي هاي جديد، قراردادهاي آتي و اختيار 
معامالت جديد نيز بر مبناي اين دارايي ها راه اندازي و به 
تبع آن، صندوق هاي كااليي و چندكااليي جديدي به سبد 
ابزارهاي مالي و مشتقه بورس كاالي ايران اضافه مي شود.

انتشار بولتن مقاالت و دستاوردهاي 
علمي جهاني در حوزه مالي

مهدي صالحي مدير ن��وآوري و مطالع��ات اقتصادي 
فرابورس ايران از انتشار نخستين شماره بولتن »تازه ترين 
مقاالت و دس��تاوردهاي علمي جهاني در حوزه مالي« 
خبر داد و ضمن تاكيد بر پيش��رو بودن صنعت مالي در 
اقتصاد كشورها در تشريح انگيزه هاي انتشار اين بولتن، 
اظهار داش��ت: آگاهي سازي در اين زمينه موجب رشد 
سواد مالي، افزايش فرهنگ سرمايه گذاري و ارتقاي بازار 
سرمايه خواهد شد. مهدي صالحي با بيان اينكه به  عنوان 
بازوي پژوهشي فرابورس ايران، به روز بودن و آگاهي از 
اولويت ها و مطالعات نهادهاي بين المللي، انديشكده ها 
و موسس��ات معتبر را جز وظايف خود مي دانيم، گفت: 
از اين رو فعاليت هاي اي��ن نهادها را رصد مي كنيم تا با 
جريان سريع و پرشتاب تحوالت مالي كه چندي  است با 
تحوالت تكنولوژيك نيز گره خورده است، همگام باشيم. 
مدير نوآوري و مطالعات اقتصادي فرابورس با تاكيد بر 
اينكه بخش خدمات مالي يك��ي از محرك هاي اصلي 
اقتصاد هر كشور است، افزود: با پويايي اين بخش و فراهم 
بودن جريان آزاد سرمايه و نقدينگي، شركت ها مي توانند 
عملكرد بهتري از خود نشان داده و ريسك خود را مديريت 
كنند كه در نهايت شرايط رشد اقتصادي بهتري را مهيا 
مي كند. او يكي از اهداف فعاليت هاي پژوهشي را يافتن 
راه حل ها و ديد تازه براي مسائل پيش روي بازار دانست 
و بيان كرد: در اين مسير گاهي با مقاالت جالب توجهي 
روبرو مي ش��ديم كه يافته هاي آنها ب��راي مخاطبان از 
جمله دانشجويان و عالقه مندان بازار هاي مالي و حتي 
سياست گذاران مفيد است. صالحي در ادامه در خصوص 
هدف از انتشار اين بولتن، اينگونه توضيح داد: تصميم 
گرفتيم مقاالت و مطالبي كه ويژگي هايي از جمله اعتبار 
منتشر كننده، علمي بودن و مفيد بودن را دارا بوده و نسبتا 
به تازگي منتشر شده باشند، گردآوري كرده و نتيجه را 
در قالب گاهنامه منتش��ر كنيم كه اميدواريم خروجي 
اين كار بتواند ديدي به مخاطب در مورد جهت حركت و 
دغدغه هاي روز اين حوزه بدهد. مدير نوآوري و مطالعات 
اقتصادي فرابورس ايران در پايان، توسعه يافتگي حوزه 
مالي را زمينه ساز و هم تراز با توسعه يافتگي اقتصادي-

سياس��ي دانسته و اظهار داش��ت: مسير ارتقا و تعميق 
بازار سرمايه از توجه به نيازهاي داخلي و نگاه به فرآيند 

پيشرفت و توسعه در بازارهاي مختلف مي گذرد.

تجارت ايران و هند در دولت 
سيزدهم

وزارت بازرگاني هند از افزاي��ش ۵۳ درصدي تجارت 
ب��ا اي��ران در نيمه نخس��ت ۲۰۲۲ خب��ر داد و ميوه و 
فرآورده هاي نفتي را مهم ترين كاال هاي صادراتي ايران 
به اين كشور اعالم كرد. وزارت بازرگاني و صنعت هند 
در جديدترين آمار خود كل مب��ادالت تجاري با ايران 
را در نيمه نخست س��ال جاري ميالدي يك ميليارد و 
۳۷۳ ميليون دالر اعالم كرد. اين درحالي است كه كل 
مبادالت تجاري دو كشور در نيمه نخست سال ۲۰۲۱ 
بيش از ۸9۷ ميليون دالر اعالم شده بود. بر اساس اين 
گزارش، هند در نيمه نخست سال جاري ميالدي يك 
ميليارد و ۳۸ ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده، كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد افزايش 
داشته است. واردات هند از ايران در نيمه نخست امسال 
نيز افزايش قابل توجه ۵۴ درصدي داش��ته و به ۳۳۵ 
ميليون دالر رسيده است. برنج باسماتي مهم ترين كاالي 
صادراتي هند به ايران در نيمه نخست امسال بوده است؛ 
به طوري كه ۶۰ درصد كل صادرات هند به ايران در اين 
دوره معادل ۶۳۰ ميليون دالر برنج باسماتي بوده است.

كاهش فشار به بورس
تجارتنيوز| بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه فروش 
اوراق دولتي در بازار س��رمايه كاهش يافته و به عقيده 
كارشناس��ان اين موضوع مي تواند تاثير مثبتي روي 
بورس داشته باشد. در هفته اخير دولت ۱۶۶ ميليارد و 
۷۰۴ ميليون تومان اوراق در بازار سرمايه فروخت، در 
نهايت مجموع درآمدهاي دولت از طريق اوراق به ۲۶.۵ 
همت رسيد. از اولين روز كاري امسال تا هفته اخير بيش 
از ۳۲۳۶ همت اوراق مالي اسالمي در بازار معامله شد. بر 
همين اساس 9۶ درصد ازآن يعني ۳۱۱۰ هزار ميليارد 
تومان مربوط به عمليات بازار باز و يك درصد آن مربوط 
به فروش اوراق دولتي است. مجموع درآمدهاي دولت 
از ۱۲ م��رداد ۱۴۰۰ تا ۱9 مرداد ۱۴۰۱ از محل فروش 
اوراق در بازار سرمايه به بيش از 99.۵ هزار ميليارد تومان 
است. بخشي از اين رقم مربوط به سال ۱۴۰۰ است و بر 
همين اساس در مرداد ماه اين سال 9.۵ همت، شهريور 
۱۶.۱ همت، ۷.۵ همت در آبان، 9.۲ همت در آذر، ۶.۲ 
هم��ت در دي، 9.۵ همت در بهم��ن، ۱۵ همت نيز در 
اسفند ۱۴۰۰ همچنين بخشي از مبلغ مربوط به امسال 
است. ۱۳.۱ همت در خرداد ماه، 9.۶ همت در تير، ۳.۸ 
همت تا نيمه مرداد توسط دولت شناسايي شده است. 
بر اساس امار مي توان گفت كه اوراق فروشي دولت در 
بازار سرمايه طي يك ماه گذشته نسبت به ماه هاي تير و 
خرداد كاهش داشته است. كارشناسان عقيده دارند كه 
فروش اوراق دولتي سياست انقباضي محسوب مي شود. 
همچنين از طريق جمع كردن پول و نقدينگي از بازارها 
مي تواند خود زمينه ساز ركود باشد. در نتيجه با كاهش 
شتاب رشد پول و نقدينگي در اقتصاد كشور مي تواند 
سمت تقاضا را تضعيف كند و عالوه بر اين با كاهش تب 
تورم نيز از التهاب باالي بازارها در اقتصاد ايران نسبت به 
گذشته بكاهد. از سوي ديگر برخي مي گويند كه فروش 
اوراق صرفا مرهمي موقت بر زخم هاي عميق اقتصاد 
كشور اس��ت. با وجود اثر كوتاه مدت اما راه حل اساسي 
براي كاهش تورم نيست و دوباره بازارها بر همان مدار 
قبلي در ميان مدت حركت خواهند كرد. همچنين بعضا 
مطرح مي شود كه حجم اوراق در برابر ساير متغيرهاي 
پولي و رش��د نقدينگي به حدي كم است كه نمي توان 
فروش اوراق دولتي را چندان موثر دانست. اما به طور كلي 
مي توان گفت كه كاهش فروش اوراق مي تواند حداقل 
از نظر رواني تاثير مثبتي روي بازار سرمايه داشته باشد.

رتبه پايين بورس در رعايت 
حقوق سهامداران خرد

تسنيم| سعيد اسالمي بيدگلي گفت: همه اركان بازار 
سرمايه در جهت توس��عه و ارتقاي اين بازار و همچنين 
اقتصاد كشور نقش دارند و بنابراين نبايد صرفاً به فكر منافع 
صنفي خود باشيم. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري 
گفت: رتبه بورس ايران در رعايت حقوق سهامداران خرد، 
در جايگاه پاييني نسبت به بورسهاي دنيا قرار دارد. دبيركل 
كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران با اشاره به اينكه رشد 
بازار س��رمايه به ارتقاي كارگزاران، ش��ركت هاي تامين 
سرمايه و مشاوره سرمايه گذاري، سبدگردان ها و حتي 
حوزه اطالع رساني و خبرنگاري اين حوزه كمك مي كند، 
گفت: بايد به توسعه اين بازار كمك كنيم. ضمن اينكه در 
كشور نياز به اين داريم كه با استفاده از ظرفيت هاي بازار 
سرمايه اقدام به گره گشايي از مشكالت اقتصادي كشور 
كنيم. وي اضافه كرد: امروز نقش پررنگ تري نسبت به 
گذشته در قبال اطالع رساني و فرهنگ سازي نسبت به 
تحوالت بازار سرمايه داريم؛ چرا كه ابعاد اين بازار نسبت 
به گذشته گسترش بيشتري پيدا كرده است.  اسالمي 
بيدگلي ادام��ه داد: كانون نهادهاي س��رمايه گذاري در 
سال هاي گذشته تالش داش��ته نقش بهتري در اركان 
بازار سرمايه ايفا كند. بر اين اساس تالش كرديم در اركان 
و بورس هاي مختلف نماينده داشته باشيم و در تالشيم در 
تصميم گيري هاي مرتبط با حوزه بازار سرمايه نقش آفرين 
باشيم. دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران در 
خصوص قيمت گذاري دستوري و تاثير آن بر بازار سرمايه 
نيز گفت: قيمت گذاري دستوري فساد آفرين است و در 
اين خصوص از ظرفيت قانوني هم در اين زمينه براي مقابله 
با آن استفاده نشده است؛ چرا كه بر اساس قانون جايي كه 
دولت با قانون گذاري دستوري موجب زيان بازار شود بايد 
نسبت به جبران آن اقدام كنند. به همين دليل بايد تالش 
كنيم در بدنه بازار سرمايه احقاق حق در اين زمينه صورت 
گيرد.اسالمي بيدگلي گفت: كانون سهامداران حقيقي 
يا بايد دنبال منافع بديهي س��هامداران از جمله تقسيم 
س��ود مجامع، برگزاري مجامع و ... باشد و اگر بخواهد به 
دنبال منافع مصداق ها باشد، ممكن است در اين زمينه 
دچار تضاد منافع شود. بنابراين پيشنهاد ما اين است كه 
كانون سهامداران در حوزه هاي مختلف تشكيل شود. اين 
كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: رتبه بورس ايران در 
رعايت حقوق سهامداران خرد در جايگاه پاييني در دنيا 
قرار دارد، به همين دليل كانون نهادهاي سرمايه گذاري 
آمادگ��ي دارد در راس��تاي احقاق حقوق س��هامداران، 
همكاري ها را گسترش داده كه در اين زمينه تشكيل كانون 
س��هامداران حقيقي مي تواند راهگشا باشد. مديرعامل 
كانون كارگزاران نيز در اين نشس��ت گفت: بازار سرمايه 
تنها بازاري است كه تحوالت آن به سرعت نمود بيروني 
داشته و واكنش سهامداران و كليت بازار سرمايه را نسبت 
به خبر هاي مختلف به همراه داش��ته باشد. از اين جهت 
حوزه خبرنگاري در بازار سرمايه بسيار پر اهميت است و 
به عدالت در بازار سرمايه كمك مي كند. اين در حالي است 
كه با توسعه و گسترش شبكه هاي اجتماعي، دسترسي به 
اطالعات سريع و همچنين هم گير در بازار سرمايه قدري 
عادالنه شده است.  محمدرضا دهقان افزود: هدف كانون 
نهادهاي سرمايه گذاري و كانون كارگزاران كمك به 
توسعه بازار سرمايه است و اگر بازار سرمايه توسعه يافته 

و گسترش پيدا كند، همه ذينفعان از آن سود مي برد.

»تعادل«درگزارشيبررسيميكند

هزار توي بازار سهام براي رشد

ارزش گذاري؛ چالش مهم عرضه هاي اوليه در بازار سرمايه
مديرعامل فراب��ورس ايران در نشس��ت تخصصي 
»اهميت ارزش گذاري در بازار س��رمايه و بررس��ي 
چالش هاي پي��ش رو« يك��ي از چالش هاي اصلي 
ب��ورس و فراب��ورس در عرضه هاي اولي��ه را بحث 
ارزش گذاري و مس��ائل مرتبط دانس��ت و با تاكيد 
بر وجود دانش انباش��ته در بازار س��رمايه گفت: در 
همين راس��تا چندي پيش، پيشنهاد و درخواست 
تربيت كارشناسان نسل جديد ارزش گذاري توسط 
مركز مالي ايران براي همي��اري بورس و فرابورس 
مطرح ش��د. ميثم فداي��ي، مديرعام��ل فرابورس 
در افتتاحي��ه بوت كمپ تربيت كارش��ناس خبره 
ارزش گذاري، هدف از تربيت چنين كارشناس��اني 
را تهي��ه گزارش ه��اي دقيق تر در عرض��ه اوليه و 
ارزش گذاري معامالت عمده دانسته و اظهار داشت: 
هر دانش پذي��ري مي تواند يك مورد عرضه اوليه را 
آسيب شناس��ي كند كه چراغ راهي براي فرابورس 
خواه��د ب��ود، ضمن آنكه اي��ن مطالع��ات قابليت 
تجميع و تبديل ش��دن به كتابي در واكاوي حوزه 

ارزش گذاري را دارد.
فدايي از آمادگي فرابورس براي به اشتراك گذاشتن 
داده ه��اي مربوط ب��ه عرضه هاي اولي��ه خبر داد و 
عنوان كرد: تجرب��ه و داده ها قابل انتقال اس��ت تا 
دانش پذي��ران بتوانند به س��واالتي مثل اينكه چرا 
عرضه اوليه ها ب��ا اين قيمت ارزش گذاري ش��دند 
و اينكه آيا رون��د قيمتي منطبق ب��ا ارزش گذاري 
بوده است يا خير، پاسخ دهند. او در ادامه به جدي 
ش��دن چالش ارزش گذاري دارايي هاي نامش��هود 
در يك س��ال اخير اش��اره و عنوان ك��رد: اكنون به 
دنبال تصويب ضوابط پذيرش استارتاپ ها در بازار 
س��رمايه، به دنبال عرضه اس��تارتاپ ها هستيم كه 
تعدادي از اس��تارتاپ ها اكن��ون در مرحله تاييديه 
س��هامداري قرار گرفته اند و ما از اين به بعد بايد به 
دنبال ارزش گذار باش��يم. فدايي با اشاره به تجربه 
ارزش گذاري و عرضه سهام استقالل و پرسپوليس 
و تپس��ي در فرابورس ابراز كرد: در ادامه نيز موارد 
استارتاپي بيش��تري خواهيم داشت كه عرضه اين 

سهام نيازمند گزارش هاي ارزش گذاري قابل دفاع 
است. مديرعامل فرابورس با تاكيد بر اينكه خطا در 
ارزش گذاري دارايي هاي نامش��هود قابل پذيرش 
نيس��ت، گفت: اس��تادهاي دوره ارزش گذاري در 
زمينه دارايي هاي نامش��هود خبره هستند و تقاضا 
داريم اين موارد را به خوبي به دانش پذيران آموزش 
دهند تا در عرضه هاي اس��تارتاپي بعدي بتوانيم از 

اين كارشناسان بهره ببريم.

   برگزاري دوره تربيت كارشناس خبره 
ارزش گذاري

در بخش ديگري از نشس��ت تخصص��ي »اهميت 
ارزش گ��ذاري در ب��ازار س��رمايه و چالش ه��اي 
پيش رو« سجاد موحد مديرعامل مركز مالي ايران 
به برگزاري نخستين بوت كمپ مركز مالي ايران در 
ارديبهشت ماه اشاره كرد و گفت: دومين بوت كمپ 
كه نخس��تين در زمينه ارزش گذاري است با هدف 
تربيت كارشناس خبره ارزش گذاري آغاز كرديم و 
هدف از برگزاري اين دوره ايجاد جامعه كارشناسان 

خبره ارزش گذاري اس��ت. وحد در تش��ريح ديگر 
اهداف مركز مالي از برگزاري دوره هاي اينچنيني 
و همچنين راه هاي ورود كارشناس��ان خبره عنوان 
كرد: ما براي ورود چنين كارشناس��اني دو مجرا در 
نظر گرفتيم كه راه نخست، شركت در بوت كمپ و 
راه دوم ش��ركت در آزموني است كه دو بار در سال 

برگزار خواهد شد.

   ارزش گذاري فقط بازي با اعداد نيست
در ادام��ه اين نشس��ت، احمد پويانف��ر دبير علمي 
بوت كمپ تربيت كارشناس خبره ارزش گذاري به 
اهداف و ترتيب برگزاري اين دوره پرداخت و عنوان 
كرد: تاكنون مدرسان ارزش گذاري به صورت فردي 
آموزش هاي مختلفي داشته اند اما ارزش گذاري به 
قدري وسيع شده و تقاضاها از سمت بازار و مدل هاي 
كسب وكاري جديد تا حدي توس��عه يافته كه نياز 
به دوره اي جام��ع و كامل در اين زمينه احس��اس 
مي شود. او با تاكيد بر اينكه تالش شده است دوره 
بر اساس نياز بازار طراحي شود، افزود: از متخصصان 

حوزه ارزش گذاري درخواس��ت ش��د تا به تناسب 
تخصص در س��رفصل هاي ترتيب داده شده حضور 
داشته باشند؛ همچنين س��عي شده است تنوع در 

شركت كنندگان رعايت شود.

   الزام تعريف چارچوب صالحيت حرفه اي 
ارزش گذاري

علي رحماني عضو هيات علمي دانش��گاه الزهرا نيز 
در اين نشست تخصصي، سخنراني خود را به الزام 
تعريف چارچوب صالحيت حرفه اي ارزش گذاري 
اختصاص داد و در اين خصوص گفت: اين چارچوب 
در دنيا وجود دارد كه باي��د حداقل هايي در زمينه 
ارزش گ��ذاري وجود داش��ته باش��د ك��ه در ايران 
همچنين چيزي در مرحل��ه پيش نويس قرار دارد 
ام��ا جنبه هايي ديگ��ر را در نظ��ر دارد. رحماني به 
وضعيت استانداردهاي حوزه ارزش گذاري در دنيا 
پرداخت و گفت: يكي از نهادهاي مهم در اين زمينه 
شوراي استاندارد بين المللي ارزش گذاري است كه 
سازماني مستقل و غيرانتفاعي با هدف تامين منافع 

عمومي است.
عضو هيات علمي دانش��گاه الزه��را به وجودآمدن 
تضاد منافع را از چالش هاي ارزش گذاري دانسته و 
اظهار كرد: حتي در مواردي براي ارزش گذاري، به 
دادگاه هم پاسخگو بوده ايم. از همين رو از روش هاي 
پيش بيني استفاده نمي كنيم چون در دادگاه عليه 
كارش��ناس ها مورد استفاده قرار مي گيرد. در ادامه 
اين نشس��ت اس��ماعيل غالمي كارشناس رسمي 
دادگستري و معاون اسبق سازمان خصوصي سازي 
با اش��اره به تجربه همكاري خصوصي سازي و بازار 
سرمايه عنوان كرد: خصوصي س��ازي مديون بازار 
سرمايه و بازار سرمايه مديون خصوصي سازي است. 
معاون اسبق خصوصي سازي، استقالِل كارشناس 
را يكي از ويژگي هاي اساسي دانست و عنوان كرد: 
همچنين كارش��ناس ارزش گذاري بايد از نزديك 
با ويژگي هاي صنايع مورد نظر آش��نا باش��د و روي 

موضوع، اشراف كامل داشته باشد.



آنگونه كه عليرضا زاكاني، شهردار تهران اعالم كرده، يكي 
از مديران حقوقي شهرداري تهران توسط مجموعه هاي 
داخلي شهرداري بازداشت شده و اين يك امر صيانتي است. 
در همين حال، مهدي چمران، رييس شوراي شهر كه روز 
يكشنبه براي دومين بار به اين سمت انتخاب شد، در پاسخ 
به س��والي درباره راي ديوان عدالت اداري كه بر اساس آن 
همه شهرداران شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت از 
جمله تهران بايد داراي سوابق مرتبط شغلي باشند، اظهار 
كرده است: اين راي هيچ ارتباطي به آقاي زاكاني ندارد و وي 
از شهرداري نخواهد رفت. به گزارش »تعادل«، محمدصالح 
مفتاح، حقوقدان نزديك به اصولگرايان اوايل اسفند سال 
گذشته در توييتر خود اعالم كرده بود: سه روز پس از آنكه 
وزارت كشور حكم حضور زاكاني در شهرداري تهران را امضا 
كرد، شكايتي درباره نداشتن مدرك تحصيلي و تجربه كاري 
كه قانونا نامزد تصدي شهرداري تهران بايد داشته باشد، 
به ديوان عدالت اداري تقديم كرده و خواهان ابطال حكم 
شهردار ش��دن عليرضا زاكاني شده است. مفتاح در شرح 
شكايت خود نوشته بود: در انتصاب دكتر زاكاني، ماده سه 
آيين نامه اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار )شامل 
سوابق اجرايي كافي و نيز رشته تحصيلي مرتبط( ناديده 
گرفته شده است. پيش از صدور اين حكم، سازمان بازرسي 
يادآوري كرده بود كه ايين نامه را در انتخاب ش��هردار بايد 
مدنظر قرار دهيد ولي اعتنا نكرده بودند. آقاي رحماني فضلي 
به دليل غيرقانوني بودن، از صدور حكم امتناع كرده بود و 
آقاي وحيدي هم از هيات دولت خواسته آيين نامه را اصالح 
كنند. حتي در نامه ديگري خواسته بود تفسير جديدي 
بدهد كه اين انتصاب را مشروع كند. اما هيات دولت تفسير 
رسمي نداد و آيين نامه را هم اصالح نكرد.اما هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري چنين راي داده بود: »بر اس��اس اين 
نامه، مكاتبه انجام ش��ده خارج از حدود اختيارات قانوني 
مقام وضع كننده است؛ چراكه براساس تبصره ذيل ماده 
۱۱۱ قانون استخدام كشوري، رييس سازمان امور اداري 
و استخدامي مي تواند بخشي از وظايف خود را به معاونان 
خود تفويض كند، اين در حالي است كه رييس امور مديريت 
مشاغل و نظام هاي پرداخت، معاون سازمان استخدامي 
نيست. همچنين اگر اين اظهارنظر ناشي از احكام قانون 
مديريت باش��د، رفع ابهام در اجراي مفاد قانون مديريت 
خدمات كشوري و ايجاد هماهنگي بر عهده شوراي توسعه 
مديريت است«.پس از اين ماجرا، ديوان عدالت اداري در 
مرداد ماه سال جاري در راي ديگري براي شهرهاي داراي 
بيش از يك ميليون جمعيت، گزينش ش��هردار را منوط 
به داشتن سوابق شغلي مرتبط كرده است. بر اين اساس، 
برخي كارشناسان و سايت ها، زاكاني را مصداق اين مصوبه 
دانستند و ادامه كار او در شهرداري تهران را غيرقانوني 
اعالم كردند. در چنين ش��رايطي است كه چمران اين 
موارد را رد كرده و گفته زاكاني در شهرداري ماندني است.

    زاكاني: مواجهه با فساد را 
وظيفه خود مي دانيم

شهردار تهران در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشي 
درباره بازداش��ت يكي از مديران ش��هرداري در بخش 
حقوقي اظهار كرد: اين اتفاق توسط مجموعه هاي داخل 
شهرداري انجام شده و يك امر صيانتي است و تا ابعاد آن 
روشن نشود قابل توضيح بيشتر نيس��ت. وي ادامه داد: 
يك سال و ۱۲ روز است كه خادمي مردم تهران را انجام 

مي دهيم و در اين مدت توانسته ايم در محاكم ۱۷ هزار و 
۷۰۰ ميليارد تومان از حقوق را به نفع شهرداري صيانت 
كنيم و همچنين بالغ بر ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان امكان 
را پس بگيريم. شهردار پايتخت افزود: مواجهه با فساد را 
وظيفه خود مي دانيم و اين كار را به صورتي انجام مي دهيم 
كه استيفاي حقوق مردم به صورت عملي صورت گيرد. 
شرايطي كه درباره يكي از مديران شهري اتفاق افتاده در 
مسير رسيدگي است و در صورت روشن شدن ابعاد آن به 
مردم اطالع رساني مي شود. زاكاني درخصوص ماده ۱۷ 
و برداشت شهرفروشي از آن عنوان كرد: ماده ۱۷ ناظر به 
تغيير كاربري و كميسيون ماده ۵ است كه تغيير كاربري 
در طرح تفصيلي بررسي مي شود؛ مسووليت كميسيون 
ماده ۵ در سراسر كشور با استانداران استان ها است غير 
از تهران كه مس��ووليتش با ش��هردار است اما معاونين 
چند وزارتخانه در اين كميسيون حضور دارند و ما در آن 
كميسيون به صورت جمعي تصميم مي گيريم و شهرداري 
به تنهايي تصميم گير نيست؛ ضمن اينكه طرح تفصيلي 
براي سال آينده بايد مورد بازنگري قرار بگيرد و ما بايد با 
يك نگاه دقيق در مورد نياز ش��هر اين تغييرات را اعمال 

كنيم و درواقع شهر فروشي در اين مساله معنايي ندارد.

    انجام برخي مشورت ها 
در جلسات هم انديشي 

رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز در نشست صميمانه 
با اصحاب رس��انه با بيان اينكه همه س��اله در فروردين و 
ارديبهشت ماه ميزان تحقق بودجه پايين است، اظهار كرد: 
اميدواريم روند تحقق بودجه بهبود پيدا كند.وي با اعالم 
اينكه آسايش و آرامش مردم و عدالت اجتماعي براي شورا 
و ش��هرداري اهميت دارد، خاطرنشان كرد: ۸۵ جلسه در 
شورا برگزار و ۲۹ طرح و ۴۲ اليحه شهرداري اعالم وصول 

شد. شوراي ششم ۶۴ مصوبه داشته و شش پاسخ اعتراض 
به هيات تطبيق فرمانداري داده شده است.رييس شوراي 
اسالمي شهر تهران با بيان اينكه يك راي در هيات تطبيق 
به نفع ما صادر ش��ده و راي ديگر همچنان مسكوت است 
تا ببينيم تصميم مجلس ش��وراي اسالمي در خصوص 
كميسيون ماده ۱۰۰ به كجا مي انجامد، اظهار كرد: آنچه 
مشخص است اين راي نيز به نفع شوراست.وي با اشاره به 
مصوبه ۲۲۲ باغ در شوراي ششم يادآور شد: زماني كه 
شورا كار خود را آغاز كرد، پرونده انبوهي از باغات باقي 
مانده بود اما هم اكنون باغات به روز بررس��ي مي شود.

چمران با بيان اينكه سال گذشته راي يك پرونده نيز به 
نفع باغات صادر نشده است، خاطرنشان كرد: سال ماقبل 
آن نيز دو پرونده در جنوب شهر پروانه دريافت كردند و 
ركود ساختماني را در اين بخش ايجاد كرد. ما با تعصب و 
به شدت دنبال اين هستيم كه هيچ درختي قطع نشود.

    به درختان بغض و كينه نداشته باشيم
رييس شوراي اسالمي ش��هر تهران تاكيد كرد: تهران در 
گذشته يك باغ شهر بوده و هم اكنون به شهر سيمان و آجر 
تبديل شده است. نبايد به درختان با بغض و كينه و عداوت 
نگاه كرد و بايد براي تكثير آن كوشيد. وي به نامگذاري ۸۴ 
معبر در تهران طي يك سال اخير اشاره كرد و گفت: ۱۲۵ 
نماينده شورا در بخش هاي مختلف معرفي شدند، ۲۳۷ 
تذكر از سوي اعضا شورا و ۳۰ نطق پيش از دستور ثبت و 
سه مجمع عمومي شركت اتوبوسراني برگزار شد.چمران 
يكي از رويكردهاي شورا را ارتباط مستمر و مداوم مردم با 
اعضاي شورا دانست و افزود: اعضاي شورا در جمع مردم و 
دستگاه ها و سازمان ها حضور پيدا كردند و ارتباط مردمي در 
اين دوره شكل گرفت تا درك صحيح و شفاف از مشكالت 
مردم حاصل شود.وي با بيان اينكه شايد كمتر شدن فاصله 

بين جنوب و شمال تهران عملي نباشد، خاطرنشان كرد: 
نمي توان انتظار داشت كه در سه يا چهار سال اين فاصله را 
كمتر كرد.چمران با تاكيد بر اينكه قاعدتا بايد شهرداري هاي 
مناطق شمال تهران بودجه بيشتري داشته باشند، گفت: 
در ديداري كه با ش��هردار منطقه ۱۸ داش��تيم اعالم شد 
كه بيشترين بودجه مناطق به اين منطقه اختصاص پيدا 
كرده است. رييس شوراي اسالمي شهر تهران همچنين 
تصريح كرد: بايد به كمك مردم شهر آمد تا بتوان مسائل و 
مشكالت را برطرف كرد. وقتي در مناطق جنوبي مي بينيم 
كه ساختمان ها نوسازي مي شوند، موجب خرسندي ما 
مي شود. چمران با بيان اينكه نياز است كه برخي مسائل 
به داليل خاصي در جلس��ات هم انديش��ي مطرح شود، 
گفت: ناچاريم برخي مشورت ها را در جلسات هم انديشي 
مطرح كنيم. وي با بيان اينكه به دبيرخانه توصيه كرده ايم 
كه سيستمي طراحي شود تا جوابيه تذكرات را با پيگيري 
الزم از شهرداري دريافت كند، يادآور شد: در مواردي من 
مسائلي كه در سطح شهر مشاهده مي كنم به شهرداران 
مناطق اعالم كرده و تذكرات الزم را براي پيگيري مي دهم. 
رييس شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه براي رفع 
مشكل كانال عباس آباد شهرري، نامه اي به وزارت نيرو 
ارسال كردم، يادآور شد: متاسفانه هنوز هم مشكل اين 
كانال برطرف نشده و اينجاست كه بايد از مطبوعات كمك 
بگيريم تا اين كانال پوشيده ش��ود. اگر قرار است پاسخ 
درستي به پرسش هاي ما ندهند، من مساله را رها نخواهم 
كرد. چمران در خصوص راي ديوان عدالت اداري كه بر 
اساس آن آيين نامه انتخاب شهرداران فاقد اشكال قانوني 
تشخيص داده شده و همه شهرداران شهرهاي باالي يك 
ميليون نفر جمعيت از جمله تهران بايد داراي سوابق 
مرتبط شغلي باشند، اظهار كرد: اين راي هيچ ارتباطي 

به آقاي زاكاني ندارد و وي از شهرداري نخواهد رفت.
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دور جديد ساخت مسكن دولتي 
در ۳ نقطه تهران 

مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان تهران از آغاز دور 
جديد ساخت واحدهاي نهضت ملي مسكن در سه 
نقطه پايتخت از جمله اسالمشهر خبر داد. به گزارش 
تسنيم، خليل محبت خواه با اشاره به تحويل زمين 
سه سايت در جنوب غرب استان و شروع دور جديد 
ساخت و س��ازها در نهضت ملي مسكن، اظهار كرد: 
سايت عدل آباد اسالمشهر به ميزان ۶۰ هكتار، بازار 
رباط كريم به ميزان ۸۲ هكتار و نسيم شهر نيز در جوار 
شهرستان رباط كريم به ميزان ۳ هكتار تحويل قرارگاه 
امام حسن مجتبي)ع( شد.وي با دعوت از كارگزاران 
براي شروع و مذاكره با اداره كل راه و شهر سازي استان 
تهران تصريح كرد: ۱۴۵ هكتار زمين تحويلي اين اداره 
كل داراي مجوزهاي شروع عمليات اجرايي باالخص 
مجوز كميسيون ماده ۵ اس��ت.  محبت خواه گفت: 
قبل از تحويل سايت هاي جديد طي يكسال گذشته 
در دولت سيزدهم تمام موارد مربوط به تامين زمين 
نهضت ملي مسكن در كميته تخصيص زمين راه و 
شهر سازي استان تهران، دبيرخانه كميسيون ماده ۵ 
و كميسيون هاي مربوطه در محل استانداري تهران با 
برگزاري جلسات متعدد كارشناسي نهايي شده است.

مخالفت با تشكيل كنسرسيوم 
شركت هاي هواپيمايي

عض��و هيات مديره ش��ركت فرودگاه ه��ا و ناوبري 
هوايي ايران ضمن مخالفت با تشكيل كنسرسيوم 
ش��ركت هاي هواپيمايي، گفت: قرار نيست از همه 
فرودگاه ها درآمد كس��ب كنيم. به گزارش تسنيم، 
ابراهيم مرادي اظهار كرد: برخي مطالبات اجتماعي 
و در كنار آن مطالبات و پيگيري هاي سياسي سبب 
شده تا شاهد احداث برخي فرودگاه ها بدون توجيه 
اقتصادي در كشور باشيم. وي افزود: موضوع ساخت 
فرودگاه هاي غير اقتصادي كش��ور تنها متعلق به 
سال هاي اخير نيس��ت بلكه در دهه هاي مختلف و 
در زمان پيش از انقالب نيز اينگونه اقداماتي بوده و 
فرودگاه رامسر نيز به همين شيوه احداث شده است. 
عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران تصريح كرد: الزم است نمايندگان مجلس در 
برنامه هفتم توسعه به مدت پنج سال احداث هرگونه 
ف��رودگاه جديد را ممنوع كرده و بودجه و اعتبارات 
موجود را بر اساس ماده ۵۳ قانون احكام دايمي كشور 
صرف توسعه زيرساخت و بهبود كيفيت فرودگاه هاي 
موجود و بروز رساني زيرساخت هاي هوانوردي مورد 
نياز صنعت كنيم.  وي درباره يكپارچه سازي مديريت 
فرودگاه هاي كشور گفت: در تمام دنيا فرودگاه هايي 
با اهداف نظامي، نفتي و ... فعال هستند كه همگي 
جزو فرودگاه هاي اختصاصي بوده و قرار نيست از آنها 
درآمدي كسب شود و هم سو با خدمات عمومي قرار 
گيرند يا احداث اين قبيل فرودگاه ها بار مالي مضاعف 
به دولت و بودجه عمومي كشور وارد آورد. مرادي با 
مخالفت در خصوص ايجاد كنسرسيوم شركت هاي 
هواپيمايي گفت: اجازه بدهيم بازار ساز و كار خود را 
به پيش ببرد، بخش خصوصي بايد به كار خود ادامه 
دهد و مخالف دخالت دولت در امور بخش خصوصي 
هس��تم و بايس��ت تا حد ممكن دول��ت در حوزه 
تصدي گري صنعت هوانوردي كشور كوچك شود.

بليت قطار كمياب شد
كمبود بليت قطار موضوعي اس��ت كه در تابس��تان 
امس��ال به ويژه هفته هاي اخير بيش��تر به چش��م 
مي خورد و مس��افران از آن حرف مي زنند، مشكلي 
كه به گفته كارشناسان به دليل افزايش تقاضا براي 
س��فر در دوران پس از كرونا و البت��ه كاهش تعداد 
ناوگان ريلي اتفاق افتاده است. طي هفته ها و ماه هاي 
گذشته كمبود بليت قطار مشكالتي براي مسافران 
در س��فرهاي ريلي ايجاد كرده اس��ت. مشكلي كه 
به اعتقاد كارشناس��ان داليل متعددي دارد.محمد 
رجبي، نايب رييس انجمن صنفي شركت هاي حمل 
و نقل ريلي و خدمات وابسته ايران در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: پس از دوران پيك شيوع ويروس كرونا و با 
گسترش واكسيناسيون در سال گذشته، تقاضا براي 
سفرهاي ريلي مانند ديگر حوزه هاي حمل و نقل به 
صورت چش��مگيري افزايش يافته اس��ت و از سوي 
ديگر با توجه به باالبودن هزينه هاي عملياتي ناوگاني 
در اين مدت به ش��بكه ريلي اضافه نشده است. البته 
معاون اول رييس جمهور اخيرا به وزير راه دستور داد 
كه روش هاي متعددي در جهت افزايش انگيزه هاي 
الزم براي جذب سرمايه گذاري را به كار بندد اما در اين 
زمينه انگيزه اي وجود ندارد.وي افزود: چند شركت 
معدود خصوصي ريلي عالقه اي براي توسعه ناوگان 
ندارند و بقيه هم شركت ها نيز كه زير مجموعه نهاد 
يا ارگان دولتي هس��تند بر اساس تكاليف اجتماعي 
ديكته شده از طرف سازمان متبوع شان عمل كرده و 
حتي با وجود ضرر و زيان، سيرشان را ادامه مي دهند. 
در اين ميان نيز در فضاي بازار سرمايه و بيزينس هاي 
ديگر، انگيزه هاي الزم براي سرمايه گذاري در بخش 
ريلي وج��ود ندارد چرا ك��ه به عنوان مث��ال امروزه 
سرمايه گذاران معتقدند كه در بازه زماني مشخص بايد 
سرمايه  آنها بازگردد تا صرفه اقتصادي برايشان وجود 
داشته باشد اما وقتي بازگشت سرمايه اتفاق نيفتد، 
انگيزه اي هم به وجود نخواهد آمد.نايب رييس انجمن 
صنفي ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات 
وابسته ايران خاطرنشان كرد: در دهه ۸۰ انگيزه هاي 
خوبي براي سرمايه گذاري بود و دولت اعالم كرد كه 
تسهيالت با كارمزد چهاردرصد به سرمايه گذاران 
پرداخت مي كند يا اينكه اگر تس��هيالتي دريافت 
كردند دولت مازاد سود و كارمزد تسهيالت بيشتر 
از چهار درصد را به سرمايه گذاران پرداخت مي كند. 
از سوي ديگر دولت ۱۵۰ واگن غزال وارد كرد كه با 
نظارت خودش با كيفيت خوبي ساخته شده بود و 

اين  واگن ها را با قيمت مناسب عرضه كرد.

قطع 70 درخت
در يك شهرك مسكوني 

بيش از ۷۰ اصله درخت در يك شهرك مسكوني در 
حوالي ميدان آزادي شهر تهران قطع شده است. طبق 
مشاهدات خبرنگار ايرنا، در يك مجتمع مسكوني به 
وس��عت چندين هكتار در حوالي ميدان آزادي كه 
متعلق به يكي از نهادهاي نظامي است، بيش از ۷۰ 
اصله درخت قطع شد.يكي از شاهدان عيني اين ماجرا 
مي گويد: قطع اين درختان، شبانه و براي ساخت و 
ساز انجام شده است.وي اظهار داشت: قطعا اين كار 
بدون مجوز شهرداري منطقه و به تصميم افرادي براي 
ساخت و ساز در شهرك انجام شده است. خبرنگار ايرنا 
تالش دارد كه با شهردار منطقه پنج كه اين موضوع 
در حريم اين منطقه است، گفت وگو و علت ماجرا را 

جويا شود كه تا زمان انتشار خبر، موفق نشده است.

وعده ساخت ۳ هزار آپارتمان 
براي اجاره داري در تهران

سيدمهدي هدايت سرپرست سازمان نوسازي پايتخت 
با اعالم تش��كيل »س��ازمان اجاره داري حرفه اي« در 
شهرداري تهران از س��اخت ۲ تا ۳ هزار واحد مسكوني 
براي اجاره داري خبر داد و گفت: ساخت اين واحدهاي 
مسكوني ۳ سال طول مي كشد. هدايت در گفت وگو با 
فارس اظهار كرد: ما يك كار ويژه انجام مي دهيم و آن اين 
است كه سازمان اجاره داري حرفه اي را ايجاد كرده ايم. 
متأسفانه در بحث اجاره داري، مسووالن مربوطه نقش 
خود را به خوبي ايفا نكرده اند و دستورالعمل هاي دستوري 
هم كارايي نداشته است. مالك و مستأجر خودشان توافق 
مي كنند و به دستورالعمل ها هم پايبند نيستند.او افزود: 
قرار است يك سري واحد توليد كنيم و دراختيار سازمان 
اجاره داري قرار دهيم تا آنها را دراختيار زوج هاي جوان قرار 
دهند. اين كار با بودجه اي كه شوراي شهر تهران دراختيار 
ما قرار داده انجام مي دهيم و ساخت اين ۲ تا ۳ هزار واحد 
حدود دو تا سه س��ال طول مي كشد. ما از ظرفيت هاي 
موجود براي توليد اين واحدها استفاده مي كنيم و بعد 
دراختيار سازمان اجاره داري قرار گرفته و با سازوكارهايي 
به زوج هاي جوان اجاره داده مي شود. سازمان اجاره داري 
زيرمجموعه سازمان نوسازي اس��ت و اين واحدهايي 
كه ساخته مي شوند در مناطق ۱۸ و ۱۹ و برخي ديگر 
از مناطق شهر تهران است. سرپرست سازمان نوسازي 
شهر تهران همچنين اعالم كرد: از ظرفيت هاي شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( براي تحقق 
اهداف قرارگاه جهادي تأمين مسكن شهرداري تهران 
استفاده خواهد شد.به گزارش مهر، هدايت در خصوص 
جلسه مشتركي كه با حضور ابراهيم بازيان، مديرعامل 
شستا و غفوري، عضو هيات مديره سازمان نوسازي شهر 
تهران برگزار شد، توضيح داد: در اين نشست، مقرر شد 
ظرفيت هاي شركت شستا از جمله اراضي و امالك در 
اختيار اين شركت و ظرفيت هاي كارخانه شستا براي 
تأمين مصالح مورد نياز توليد مسكن در راستاي تحقق 
اهداف قرارگاه جهادي تأمين مسكن شهرداري تهران 
مورد استفاده قرار گيرد.هدايت با بيان اينكه پيش نويس 
تفاهم نامه ميان شهرداري تهران و شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي )شستا( تدوين شده و در حال ارزيابي 
و تكميل است، از نهايي شدن و انعقاد تفاهم نامه مذكور 

طي روزهاي آتي با حضور شهردار تهران خبر داد.

عوارض طرح ترافيك تغيير مي كند
سيد مجتبي ش��فيعي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران درباره نحوه تغييرات در اجراي طرح 
ترافيك پايتخت، توضيحاتي را اراي��ه كرد.به گزارش 
ايلنا، ش��فيعي درباره »تغيير در اجراي طرح ترافيك 
ش��هر تهران«، توضيح داد: طرح ترافيكي كه درحال 
اجراس��ت نس��بت به طرح هاي قديمي، پيشرفته تر، 
عادالنه تر و هوشمندانه تر است؛ اما نواقصي دارد.معاون 
شهردار تهران با بيان اينكه نسل هاي جديد اجراي طرح 
ترافي��ك و روش هاي مديريت ترافي��ك مدام درحال 
به روز رساني است و بايد مديريت شهري تهران هم به 
سمت آن حركت كند، افزود: تيمي براساس نظر شوراي 
ترافيك تهران از مجموعه همكاران معاونت حمل و نقل 
و ترافيك شهرداري تهران تشكيل شده است.شفيعي 
درباره وظيفه اين تيم، بيان ك��رد: اين تيم روي طرح 
جديد درحال بررسي و فعاليت است تا بتوانند اين طرح 
جديد را به سمت عادالنه تر شدن نزديك كنند. بهايي 
كه از مردم بابت طرح ترافيك دريافت مي شود، نوعي 
از عوارض شهري به شمار مي رود. وي با تأكيد بر اينكه 
مبلغ دريافتي بايد متناسب با ميزان عوارضي باشد كه 
يك خودرو براي شهر ايجاد مي كند، افزود: عوارض بايد 
براساس زمان، مكان و ايجاد آاليندگي متغير باشد و نبايد 
يك عدد ثابت براي شهر تنظيم شود.معاون حمل و نقل 
و ترافيك شهرداري تهران در ادامه يادآور شد: بنابراين 
تالش مي شود كه اين طرح به سمت پوياتر شدن عوارض 
حركت كند. جريان ترافيكي در سطح شهر دايم درحال 
تغيير است. براي مثال بايد عوارض در زمان  و مكان هايي 
كه ترافيك، وضعيت بحراني دارد، تغيير كند تا مردم 
تشويق شوند كه شبكه معابر را خلوت كنند. شفيعي با 
بيان اينكه بايد مبلغ عوارض در معابر خلوت كاهش يابد، 
افزود: همچنين عوارض در روزه��اي آلوده تر هوا بايد 
نسبت به روزهاي عادي تغيير كند يا بالعكس. به هرحال 
يك تيم متخصص منتخب درحال كار كردن روي اين 
موضوع است و اميدواريم تا پايان شهريور طرح اوليه اي 
براي تصويب به شوراي عالي ترافيك تهران ارايه شود. 
اگر اين طرح تصويب شود، از سال آينده اجرا خواهد شد.

زاكانيخبرداد

چمران:زاكانيدرشهرداريماندنياست

مسافرانعصبانيازتاخيربههواپيمايقشمايرخسارتزدند

بازداشت يكي از مديران شهرداري تهران

ضرب و شتم در پرواز نجف- تهران
گروه راه و شهرسازي|

تاخيرهاي طوالني در پروازهاي نجف- تهران و بالعكس 
در روزهاي اخير مش��كالتي را براي مسافران، خدمه 
پرواز و مسووالن هوايي كشور در پي داشته است. در 
اولين م��ورد، در ۱۹ مرداد پرواز آتا از تهران به نجف با 
۱۲ ساعت تاخير انجام شد و در تازه ترين مورد، ديروز 
پرواز قشم اير از نجف به تهران با ۶ ساعت تاخير انجام 
شد. همين مساله منجر به عصبانيت مسافران و عدم 
خروج آنه��ا از هواپيما و در نهايت درگيري با ماموران 
امنيتي فرودگاه ش��د. در اين ميان، مسوول ايستگاه 
قشم اير در فرودگاه امام خميني)ره( مورد ضرب و شتم 
قرار گرفته و آنگونه كه مسووالن اين خط هوايي اعالم 
كرده اند، مسافران عصباني در اعتراض به اين تاخير به 
هواپيما خسارت وارد كرده اند.در همين رابطه، صابر 
نوروزي، مدير روابط عمومي قشم اير گفت: تعدادي از 
مسافران پرواز نجف-تهران به دليل تاخير در انجام اين 
پرواز اقدام به وارد كردن ضرباتي به هواپيماي قشم اير 
كرده و به آن خس��ارت ميليوني وارد كردند.نوروزي 
در گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره به تاخير در انجام 
پرواز روز دوشنبه نجف-تهران قشم اير، اظهار كرد: 
متاس��فانه به دليل اين تاخير، تعدادي از مسافران 
به نش��انه اعتراض در فرودگاه امام از هواپيما پياده 
نمي ش��دند. به همين دليل ني��ز در داخل هواپيما 
درگيري ش��د و مس��افران با وارد كردن ضرباتي به 
هواپيما، به آن خسارت ميليوني زدند. خوشبختانه 
با ورود امنيت پرواز، اين ماجرا به پايان رس��يد.در 
همين حال س��ازمان هواپيمايي كشوري نيز اعالم 
كرد: به دنبال انتشار ويدئويي از پرواز مسير نجف به 
تهران شركت قشم اير، سازمان هواپيمايي كشوري 
و نهادهاي امنيتي و انتظامي موضوع را در دس��تور 
كار قرار دادند. سازمان هواپيمايي اعالم كرده نهادهاي 
امنيتي و انتظامي نيز در حال بررسي اين رخداد هستند 
و نتايج حاصله در اسرع وقت به اطالع عموم خواهد رسيد.

    قشم اير: مهمانداران با مسافران
 درگير نشدند

در اين حال، هواپيمايي قشم اير تاكيد كرده است: اين 
درگيري از سوي مهمانداران صورت نگرفته است.

به گزارش ايسنا، در فيلم هاي منتشر شده تصاويري از 
درگيري در كابين پرواز هواپيماي شركت هواپيمايي 
قش��م اير وجود دارد كه در توضيحات آن نوشته شده 
ميهمان��داران اين ش��ركت هواپيمايي با مس��افران 
درگير شدند و اين درگيري در حالي اتفاق افتاده كه 
اين پرواز شش ساعت تاخير داش��ته است. ميراكبر 
رضوي، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري در اين 
باره به ايس��نا گفت: به محض اطالع از بروز اين اتفاق 
پيگيري هاي الزم در س��ازمان هواپيمايي كش��وري 
ص��ورت گرفته و ب��ه محض حصول نتيج��ه آن را به 
اطالع مردم مي رسانيم. اطالعات به دست آمده تا اين 
لحظه نش��ان مي دهد كه پرواز نجف – تهران شركت 
هواپيمايي قشم اير به دليل تاخير با اعتراض مسافران 
مواجه ش��ده و نهايتا پس از ورود هواپيما در فرودگاه 
امام خميني )ره( آنها حاضر به پياده شدن از هواپيما 

نشده اند و نهايتا اين درگيري اتفاق افتاده است.
صابر نوروزي، مدير روابط عمومي شركت هواپيمايي 
قش��م اير درباره اين اتفاق به ايس��نا گفت: پرواز امروز 
شركت هواپيمايي قشم اير از نجف به تهران به دليل 
تاخير در پرواز قبلي با وقفه اي حدود شش ساعته انجام 
شد. وي ادامه داد: پرواز قبلي اين هواپيما در دوبي به 
دليل بدي آب و هوا حدود ۱۱ ساعت ديرتر انجام شد 
كه البته اين تاخير تنها مختص به پرواز قشم اير نبود 
و شركت هاي هواپيمايي بسياري در فرودگاه دوبي با 
اين مشكل مواجه شده اند.مدير روابط عمومي شركت 
هواپيمايي قشم اير افزود: مس��افران در پرواز نجف – 
تهران به دليل تاخير شش ساعته عصباني شده بودند 
و با وجود پذيرايي كه از آنها صورت گرفته بود در زماني 
كه به فرودگاه مهرآباد شده بود حاضر به پياده شدن از 

هواپيما نشدند.نوروزي گفت: در اين ميان امنيت پرواز 
به دليل مقاومت مسافران براي ترك كردن هواپيما، 
ورود كرد و مسافران را از هواپيما پياده كرد كه نهايتا 
درگيري در اين ميان اتفاق افتاد اما همه مهمانداران 
اين پرواز خانم بودن��د و هيچ مردي در خدمه پروازي 
حضور نداشت كه بخواهد با مس��افران درگير شوند. 
البته در اين ميان رييس ايستگاه قشم اير در فرودگاه 
امام خميني)ره( نيز توسط مسافران مورد ضرب و شتم 

قرار گرفته و هواپيما نيز آسيب ديده است.

    ورود سازمان بازرسي به تخلفات »آتا«
ش��ركت هواپيمايي آتا با ورود س��ازمان بازرس��ي به 
بازگردان��دن ۳۰ درص��د مبلغ بليت به مس��افران به 
عنوان جريم��ه تأخير پرواز ته��ران به مقصد بغداد و 
نجف همچنين اهداي يك بلي��ت رايگان يك طرفه 

سفر مشهد به تمام مسافران اين پروازها محكوم شد.
بر اساس اين گزارش، در ش��رايطي كه قرار بود پرواز 
شركت هواپيمايي آتا از فرودگاه امام خميني )ره( به 
نجف س��اعت ۲۳ تاريخ ۱۹ مرداد انجام شود با حدود 
۱۲ س��اعت تأخير در ساعت ۱۱ روز بعد انجام شد.به 
گزارش تسنيم، سيد اكبر حسيني موخر، بازرس كل 
امور راه و شهرسازي س��ازمان بازرسي در اين زمينه 
اظهار كرد: بعد از تأخير بيش از ۱۰س��اعته پروازهاي 
شركت هواپيمايي آتا در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 
و اطالع از موضوع، با ورود سازمان بازرسي كل كشور 
جلس��ه اي با حضور  مسووالن س��ازمان هواپيمايي و 
مديرعامل ش��ركت هواپيمايي آتا برگزار و نسبت به 
بررسي تخلفات و كوتاهي هاي اين شركت هواپيمايي 
بررسي الزم انجام شد.حسب جلسه مذكور، مقرر شد 
شركت هواپيمايي آتا عالوه بر بازگرداندن ۳۰ درصد 
مبلغ بليت به عنوان جريمه، به كل مسافران يك بليت 
رايگان يك طرفه سفر مش��هد هديه دهد.همچنين 
مقرر شد مجوزهاي پرواز خارجي شركت هواپيمايي 

آتا نيز مورد بررسي و تجديدنظر قرار گيرد. با عوامل اين 
شركت كه در برخورد با مسافران وظايف قانوني خود را 
عمل نكرده اند، برخورد انضباطي صورت خواهد گرفت.

    ماجراي سقوط سقف هواپيماي ايران اير 
چه بود؟

س��قوط س��قف هواپيماي ايران اير نيز طي روزهاي 
گذشته خبر ساز شده است. در ويدئويي كه توسط يكي 
از مسافران اين پرواز ضبط شده بود، بخشي از سقف 
هواپيما روي سر مس��افران افتاد آن هم در شرايطي 
كه گفته شد خلبان اين پرواز يك بار نتوانسته بود، در 
فرودگاه تبريز فرود بيايد و دوباره براي نشستن در باند 
ديگر ديگر اين فرودگاه تالش كرد.حسام قربانعلي، 
مدير روابط عمومي ش��ركت هواپيمايي ايران اير در 
گفت وگو با ايسنا اينگونه توضيح داد كه پرواز تهران-

تبريز در دو روز گذش��ته به دليل وزش باد شديد در 
جهت موافق با فرود موفقي در باند ۳۰ مواجه نشد و 
نهايتا خلبان سعي كرد اين هواپيما را در جهت مخالف 
وزش باد در باند ۱۲ فرودگاه تبريز به زمين بنش��اند.

وي افزود: در اين شرايط در زمان تقرب به باند هواپيما 
با باد بسيار تند دچار تكان هاي شديد در هنگام فرود 
مي شود و به همين دليل گيره هاي نگه دارنده سقف 
داخلي هواپيما باز مي ش��ود و  بخش��ي از اين سقف 

داخلي هواپيما روي سر مسافران فرود مي آيد.

گواهینامه موقت پایان تحصیالت مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز متعلق به 
پیام تاشک فرزند پرویز به شماره ملی ۳۲۴۱۳۹۰۹۶۹ و شماره 
گواهینامه 5۳۳۱۷۲مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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در روزهاي گذش��ته كاربران با اختالل شديدي در 
عملكرد اينس��تاگرام روبرو شده اند؛ اختاللي كه در 
شبكه اينترنت سيار و ثابت وجود دارد در حالي كه با 
تغيير آي  پي ايران، مشكل براي بسياري از كاربران 
برطرف مي شود. اين در حالي است كه در يك سال 
گذشته، از زمان مطرح شدن طرح موسوم به صيانت 
فضاي مجازي، نگراني ها درباره شبكه هاي اجتماعي 

و به خصوص اينستاگرام افزايش يافته است.
ش��بكه اجتماعي اينس��تاگرام از معدود بسترهاي 
فيلترنش��ده جهاني در ايران اس��ت كه صدها هزار 
كس��ب و كار در آن فعاليت دارن��د و بنا به گفته نظر 
كارشناسان اقتصادي، ماهانه ميلياردها تومان گردش 
مالي توسط اين كسب و كارها در آن صورت مي گيرد. 
وج��ود چنين اختالالتي در اين ش��بكه مي تواند به 
اقتصاد ديجيتال كشور كه در برنامه ششم توسعه به 
آن تاكيد شده، آسيبي جدي وارد كند. اين در حالي 
است كه از روز گذشته )۲۴ مرداد( كاربران با اختالل 
شديدي در عملكرد اينس��تاگرام روبرو شده اند؛ به 
 نظر مي رس��د احتمااًل كاهش پهن��اي باند با روش 
Bandwidth Shaping رخ داده كه باعث بروز 
سرعت حداقلي در اينستاگرام شده و از آنسو مسدود 
كردن راه هاي رسيدن به اينستاگرام نيز شدت يافته 
اس��ت. با وجود اينكه گزارش هاي مختلفي از جمله 
گزارش شركت ابر آروان يا نظر برخي از كارشناسان 
فني حكايت از اين دارد كه اختالالت پيش آمده در 
اينترنت و به خصوص مشكالت بر سر راه اينستاگرام، 
عموما منش��أ داخل��ي دارد اما تا اي��ن لحظه وزارت 
ارتباطات در برابر اين نظريه ها واكنش خاصي نشان 
نداده. حسين درواري، كارشناس شبكه در گفت وگو 
ب��ا ديجياتو مي گوي��د اختالل هاي به وج��ود آمده 
در اينس��تاگرام از مرداد س��ال ۱۳۹۹ شدت گرفته 
و در وهله اول فقط از ۱۲ ش��ب ت��ا ۶ بامداد بوده اما 
به مرور زمان اين اختالالت گس��ترده تر شده است. 
او مي گوي��د برخي پروتكل هاي جديد ايجاد ش��ده 
توسط اينستاگرام باعث شد كه كاربران از طريق اين 
پروتكل ها وارد اينستاگرام بش��وند اما اتفاقي كه در 
ايران رخ داده اينست كه جلوي اين مسيرها گرفته 
مي ش��ود: »اين محدوديت يكش��به اتفاق نيفتاده و 
بارها قبال اعالم شده و توسط وزارت ارتباطات تكذيب 
مي شود.« درواري درباره مساله كنترل پهناي باند كه 
به نظر مي رسد اخيرا در شبكه رخ داده مي گويد: »در 
اين حالت تصميم مي گيرند كه چه مقدار ترافيك در 

چه آدرسي بيشتر باش��د و در چه آدرسي كمتر.« او 
مي گويد اصل اين قابليت براي اين بوده كه انصاف و 
عدالت بين كاربران رعايت شود و سرعت براي كاربري 
كه دانل��ود فراوان دارد ت��ا آن كاربري كه فقط قصد 
خواندن اخبار دارد يكي باشد و در شبكه »ازدحام« 
ايجاد نشود: »با اين حال به نظر مي رسد از اين قابليت 
براي محدود ش��دن اكثر ارتباطات خارجي در ايران 
استفاده مي شود.« اين در حالي است كه سردار جاللي 
مدير پدافند غيرعامل كشور نيز پيش تر تاكيد كرده 
بود كه در شبكه ملي اطالعات مساله قطعي اينترنت 
مطرح نيست اما سلسله مراتب دسترسي وجود دارد. 
او طي يك مصاحبه تلويزيون��ي گفته بود: »در كره 
جنوبي هم همين كار شده و در داخل كشور سرعت 
حداكثري و در مرزها سرعت حداقلي وجود دارد و اين 
يك الگوي نمونه از اينترنت است.« به نظر مي آيد در 
داخل كشور نيز تصميم گرفته شده تا سرعت حداقلي 
براي برخي پلتفرم ها نظير اينستاگرام وجود داشته 
باشد. درواري اذعان دارد جلوگيري از اين مسيرها و 
كنترل ترافيك مساله اي هزينه بر براي وزارت است، 
اين هزينه ها به ويژه از لحاظ مالي كه نيازمند نيروهاي 
متخصص و پايش مستمر حس مي شود، وجود دارد: 
»پروتكل هاي جديد اينس��تاگرام نيز باعث ش��ده 
كه سيس��تم كامال به روزرساني شود تا بتوان جلوي 
مس��يرهاي جديد را گرف��ت.« درواري تاكيد دارد 

كه شناس��ايي آدرس ها و پرتكل هايي كه كاربران از 
آن وارد اينس��تاگرام مي شوند نيازمند دستگاه هاي 
جديدي است و بايد Middleboهاي هر شبكه در 
هر استان تغييراتي پيدا كند: »دستگاه ميدل باكس 
يك سيستم در شبكه كاربر اس��ت كه كار نظارت و 
تعيين مسير را در خروجي هر شبكه بر عهده دارد و 
فيلترينگ ها و تايم اوت هايي كه رخ مي دهد، توسط 

اين دستگاه و در داخل كشور اعمال مي شود.«

   آسيب جدي به اقتصاد ديجيتالي كشور 
در يك س��ال گذش��ته، از زمان مطرح شدن طرح 
موس��وم به صيانت فضاي مجازي، نگراني ها درباره 
شبكه هاي اجتماعي و به خصوص اينستاگرام افزايش 
يافته است. پيش از اين نيز -ميالد نوري كارشناس 
فناوري اطالعات- گفته بود: ممكن اس��ت طراحان 
طرح صيانت برداشتشان اين باشد كه ما اگر بتوانيم 
ابزاري مانند اينستاگرام داشته باشيم كه در لحظه 
همين به كاربر س��رويس بدهد، مشكلي نخواهيم 
داش��ت. در حالي ك��ه ما در آن صورت ش��اهد افت 
كيفيت خواهيم بود. براي مثال مديران سرويس هاي 
داخلي گفته بودند كه ما اگر بخواهيم به همه كاربران 
ايراني اينس��تاگرام س��رويس دهي كني��م، از نظر 
زيرساختي امكان ذخيره سازي هميشگي ويديوها و 
عكس ها را نداريم و ممكن است بتوانيم در يك بازه 
سه ماهه اين ذخيره س��ازي را انجام دهيم. اين يك 
افت سرويس دهي است كه خيلي از طراحان طرح 
صيانت به آن فكر نكردند. وي با بيان اينكه همچنين 
در طرح صيانت به جايگزيني پلتفرم ها فكر شده اما 
به محتوا فكر نشده اس��ت، افزود: در حالي كه براي 
جايگزيني اينس��تاگرام و يوتيوب فكر كردند، اين 
موضوع را در نظر نگرفتند كه سرويس هاي داخلي 
صرفا محتواي ايراني دارند. بسياري از دانشجويان، 
برنامه نويس��ان و معمارها در يوتيوب و اينستاگرام 
ويديوهاي انگليسي را مشاهده و استفاده مي كنند. 
البته برخ��ي از طراح��ان گفته بودند ك��ه اگر اين 
سرويس هاي خارجي مسدود شود، سعي مي كنيم 
محتواي مفي��د آنها را در ايران كپي كنيم، در حالي 
كه سرويس هاي مفيد قابل شمارش نيست و ممكن 
است ۱۰هزار سرويس مفيد وجود داشته باشد. ما اگر 
بخواهيم اينها را كپي كنيم، زيرساخت كافي نداريم. 

   ساختار فني اينترنت در ايران 
برخ��الف اكثر كش��ورهاي دني��ا، اينترن��ت ايران 
مالكيت دولت��ي و خصلت انحص��اري دارد. اتصال 
اينترنت ايران به خارج از كش��ور در انحصار شركت 
ارتباطات زيرس��اخت اس��ت كه اينترن��ت را بين 
ش��ركت هاي تأمين كننده )FCPها( و اپراتورهاي 
موبايل توزيع مي كند. در ادامه نيز اين شركت ها و 
اپراتورها اينترنت را بين ديتاسنترها و مردم توزيع 
مي كنند. اين انحصار زيرساخت هرچند مزيت هايي 
مانند خريد تجميعي ايجاد كرده كه امكان ارزان تر 

خريدن اينترنت را فراهم مي كند، اما باعث منحصر 
ش��دن گذرگاه ه��اي اينترنتي به ي��ك نهاد خاص 
حاكميتي ش��ده و همين مساله محدوديت هايي را 
به وجود مي آورد. به همين دليل اس��ت كه در ساير 
كش��ورها معمواًل چنين رويكردي وجود نداش��ته 
و بازيگ��ران خصوصي نيز مي توانن��د در اين عرصه 
فعاليت كنند. از مقايس��ه وضعيت س��اير كشورها 
با كش��ورهاي داراي انحصار، مانند ايران، مي توان 
نتيجه گرفت كه وجود انحصار در زيرس��اخت هاي 
تأمي��ن و توزي��ع اينترنت مطلوب نب��وده و به ويژه 
از اين نظر ك��ه رقابت پذيري را كاه��ش داده و در 
زمينه سياس��ت گذاري و تنظيم گري چالش هايي 
ايجاد مي كند، مناس��ب و قابل قبول نيست. همين 
انحصار در تعيين سياس��ت ها و قواني��ن مي تواند 
امكان بيش��تري ب��راي ايجاد محدودي��ت فراهم 
كند. در س��اختار ورود اينترنت به كش��ور و توزيع 
آن، درگاه ه��اي ورودي )gateway( اولين نقطه 
براي ورود هس��تند. پس از آن، اين ترافيك ورودي 
ازطريق اپراتورهاي ثابت و س��يار به كاربران نهايي 
 تحويل داده مي شود. در همين درگاه ها، فايروال ها و 
routerهايي وجود دارند كه مشخص مي كنند چه 
ترافيكي ارسال شود. با استفاده از همين فايروال ها 
و routeها مي ت��وان تعيين كرد كدام س��ايت ها 
دردسترس باشد، كدام يك از آنها از دسترس خارج 
ش��ود، كدام س��ايت كند باش��د، كدام يك اختالل 
داشته باش��ند، ترافيك كدام سايت ارزان، گران يا 
نيم بها باشد و كدام سايت هيچ محدوديتي نداشته 
باش��د. پس از ورود اينترنت به كشور، شركت هاي 
تأمين كننده و ارايه دهنده خدمات اينترنت نهادهاي 
واسطي هستند كه ارتباط كاربر با درگاه هاي ورود 
اينترن��ت را برقرار كرده و وظيف��ه مديريت پهناي 
بان��د ارتباطي و برق��راري ارتباط س��خت افزاري و 
نرم اف��زاري كارب��ران نهايي را بر عه��ده دارند و به 
توزيع اينترنت مي پردازن��د. نقطه تبادل اطالعات 
اينترنت��ي )IXP( بخ��ش مهم ديگ��ري در تبادل 
ترافيك كش��ورها اس��ت. تمامي تأمين كنندگان 
اينترنت، اپراتورها و مراكز داده به اين IXPها متصل 
هس��تند و ترافيكي كه مبدأ و مقصد داخلي داشته 
باش��د ازطريق آنها تبادل مي شود. اين نقاط تبادل 
نقش موثري در افزايش كيفيت دسترسي مردم به 
محتوا و خدمات داخلي دارند. با وجود IXPها نقاط 
دورافتاده كشور نيز از اينترنت برخوردار مي شوند، 
كيفيت اينترنت افزايش پيدا مي كند و هزينه هاي 
ارتباطي شهروندان كاهش مي يابد،  IXP در ايران 
مدل دولتي يا حاكميتي دارد و شركت زيرساخت 
ب��ه دليل منافع ملي و حماي��ت از محتوا و خدمات 
داخلي مس��وول ايجاد و ارايه سرويس IXP است. 
بااين حال، به كارگيري اين سرويس در ساير كشورها 
به شيوه هاي ديگري، مانند ارايه توسط شركت هاي 
خصوصي ي��ا مدل انجمني نيز انجام مي ش��ود. در 
معماري انحصاري اينترنت ايران با ابعاد و جنبه هاي 
فني مذكور اعمال فيلترينگ تصميمي حاكميتي 
اس��ت كه از جانب نهادهاي مختلف اتخاذ ش��ده و 
توس��ط ش��ركت هاي ارايه دهنده اينترنت اعمال 
مي شود. به گفته كارشناسان، در ساختار اينترنت 
ايران هر زمان كه قانون گذاران اراده كنند مي توانند 
تغييراتي در اينترنت به وجود آورند و با هر هزينه اي 
ايجاد اختالل يا اقدام به محدودسازي كنند. البته 
با اس��تناد به اخبار رس��مي و گفته هاي مسووالن 
وضعيت اينترنت كشور نه تنها نابسامان نيست، بلكه 
كيفيت اينترنت در يك س��ال اخير بهبودهايي هم 
داشته است. عالوه براين، معاون وزير ارتباطات در 
واكنش به شكايت هاي كاربران از سرعت و كيفيت 
اينترنت اعالم كرد: »كيفيت اينترنت پايين نيامده، 
سطح توقع مردم افزايش يافته است.« اما كاربران 
هر روز با كندتر ش��دن سرعت اينترنت، اختالل در 
بارگذاري صفحات، از كار افتادن فيلترش��كن ها و 
مشكالت متعدد ديگري روبرو هستند كه استفاده 

از اينترنت را سخت و طاقت فرسا مي كند.
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آخرين وضعيت پنجره واحد 
خدمات دولت هوشمند

در جديدترين گام هاي تكميل پنجره واحد خدمات دولت 
هوشمند، دو س��امانه اصلي وزارت راه و شهرسازي شامل 
سامانه جامع طرح هاي حمايتي مسكن و سامانه ملي امالك 
و اسكان كشور به اين پنجره متصل شدند. به گزارش ايسنا، 
پنجره ملي خدمات دولت هوشمند، ارايه دهنده خدمات 
دولتي به صورت يكپارچه، سريع و آسان به عموم مردم است 
كه در مسير آماده سازي و بهره برداري قرار دارد. دستورالعمل 
اجرايي اتصال دستگاه هاي اجرايي به »پنجره واحد خدمات 
هوشمند دولت« ش��امل اولويت ها، اصول حاكم و ضوابط 
ساماندهي با همكاري دبيرخانه ش��وراي اجرايي فناوري 
اطالعات و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه و مطابق 
قانون براي تصويب نهايي به شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
ارايه شده است. بر اساس بند »واو« تبصره هفت قانون برنامه 
و بودجه س��ال ۱۴۰۱، اين دستورالعمل به منظور تحقق 
اهداف دولت هوش��مند و ارايه خدمات دولت الكترونيكي 
به آحاد جامعه و كاهش مراجعات مردمي به دستگاه هاي 
اجرايي و نهادهاي عمومي تهيه ش��ده اس��ت. همچنين 
راه اندازي مرحله اول »پنجره ملي خدمات هوشمند دولت« 
تا پايان دي ماه سال ۱۴۰۱ از ديگر وظايف وزارت ارتباطات 
در اين قانون محسوب مي شود. از اين رو نهمين دوره ارزيابي 
خدمات الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي، با بررسي ۱۷۰ 
دستگاه و ۱۶۶۲ خدمت انجام ش��د و به واسطه آن، اعالم 
شد ۴۱.۲ درصد خدمات دولت الكترونيكي شده اند؛ از اين 
ميان، ۲۱ درصد خدمات دولتي كامال الكترونيكي شده اند، 
۶۱ درصد خدمات همچنان نيمه الكترونيكي هستند و ۷ 
درصد خدمات نيز ذاتا غيرالكترونيكي محسوب مي شوند، 
اما ۱۱ درصد خدمات به دليل عدم اقدام به الكترونيكي شدن 

از سوي دستگاه هاي دولتي هنوز الكترونيكي نشده اند.
   وزارت راه و شهرسازي به پنجره ملي 

خدمات دولت هوشمند متصل شد
در اين راستا به نقل از سازمان فناوري اطالعات ايران، مجيد 
فوالديان -مديركل دفتر پايش و نظارت بر پياده س��ازي 
دول��ت الكترونيك- با بيان اينكه دس��تگاه ها و نهادهاي 
عمومي مكلف اند در تعامل ب��ا وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به پنجره 
ملي خدمات هوش��مند دولت متصل كنند، از اتصال دو 
س��امانه اصلي و پركاربرد وزارت راه و شهرسازي خبر داد. 
وي در تشريح جزييات چگونگي اتصال سامانه هاي وزارت 
راه و شهرسازي اظهار كرد: سامانه جامع طرح هاي حمايتي 
مسكن و سامانه ملي امالك و اس��كان كشور، دو سامانه 
اصلي و پركاربرد اين وزارت خانه هس��تند كه متقاضيان 
مي توانند با يك ب��ار احراز هوي��ت از طريق پنجره ملي 
خدمات هوشمند دولت وارد شده و از خدمات آنها استفاده 
 كنند. س��امانه جامع طرح هاي حمايتي مسكن به نشاني

 saman.mrud.ir ارايه دهنده خدماتي اعم از ثبت نام نهضت 
ملي مسكن، ثبت نام كمك وديعه، تسهيالت ساخت- بافت 
فرسوده و تسهيالت ساخت- خارج از بافت فرسوده است كه 
طيف قابل توجهي از مردم از اين خدمات استفاده مي كنند. 

سرمايه گذاري اپراتورها در حوزه 
اينترنت مبتني بر چه الگويي است؟

با توجه به نرخ س��رمايه گذاري اپراتورها و گزارش هاي 
آماري س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي، 
مي توان به اس��تان هاي اول تا سوم از منظر ميزان توجه 
اپراتورها در حوزه هاي G ۳و ۴G پي برد. امروزه بيش از 
هر زمان ديگري در طول تاريخ شاهد انقالب در عرصه 
اطالعات و ارتباطات هس��تيم. در اي��ن عصر، اينترنت 
بيشترين تغيير و تحول  ها را در سبك زندگي ها رقم زده 
است به طوري كه نبود آن مي تواند اختالالت زيادي را در 
همه زمينه ها ايجاد كند. با توجه به اين موضوع، اپراتورهاي 
ارتباطي به عنوان متوليان توسعه ارتباطات مخابراتي بيش 
از پيش در تالش هستند تا امكانات و زيرساخت هاي خود 
را جهت بسط ظرفيت هاي اينترنت در سطح كشور به كار 
گيرند تا ضمن پاسخگويي به نياز مشتركان، بر دامنه سود 
كسب وكار خود نيز بيفزايند. بنا به اهميت اين موضوع، 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گزارشي 
آمار تعداد مش��تركان اينترنت پرس��رعت در دو بخش 
»ثابت« و »سيار« را به تفكيك استان ها در سه ماهه اول 
س��ال ۱۴۰۱ اعالم كرده است. طبق اين گزارش، تعداد 
كل مشتركان اينترنت پهن باند »سيار« در كشور به بيش 
از ۹۷ ميليون رسيده است. نكته جالب توجه در گزارش 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، تفكيك تعداد 
اشتراك هاي هر اس��تان و رتبه بندي براساس »ضريب 
نفوذ اشتراك پهن باند« در استان هاست. بر اين اساس، 
بيشترين ضريب نفوذ اشتراك پهن باند سيار به ترتيب 
متعلق به استان هاي »البرز« با ۱۴۰ درصد، »تهران« با 
۱۳۰ درصد، »خراسان شمالي« با ۱۲۶ درصد، »قم« با 
۱۲۳ درصد و »قزوين« با ۱۲۲ درصد است. اگر همزمان 
با در نظر گرفتن اين آمار اس��تاني، به جدول »پوشش 
جمعيتي اپراتورهاي همراه اول و ايرانسل« به عنوان دو 
اپراتور اصلي و غالب كش��ور در تكنولوژي هاي مختلف 
نيز نگاه��ي بيندازيم، متوجه نكات ظريف��ي در حوزه 
س��رمايه گذاري آنها مي ش��ويم. براي شفاف شدن اين 
بحث، عملكرد اپراتورها و وضعيت پوشش جمعيتي آنها 
در تكنولوژي نسل هاي سوم و چهارم را برگرفته از گزارش 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بررس��ي 
مي كنيم. همراه اول تا پايان س��ه ماهه اول سال ۱۴۰۱، 
با زير بار بردن بيش از ۱۸ هزار س��ايت G ۴توانسته ۸۱ 
درصد جمعيت كشور را تحت پوشش خدمات اين نسل از 
فناوري درآورد و همچنين با بهره برداري بيش از ۲۰ هزار 
سايت ارتباطي G ۳، ۸۵ درصد حوزه جمعيتي كشور را نيز 
با اين نسل از فناوري تحت پوشش خدمات خود قرار دهد.  

   G 3و G 4هم�راه اول در كدام اس�تان ها 
بهتر است؟

بيشترين پوشش جمعيتي اپراتور اول تلفن همراه 
كش��ور در حوزه G ۴مربوط به استان هاي تهران 
ب��ا ضريب نفوذ ۹۹ درصد، البرز با ۹۸ درصد و قم 
 ،۳ G با ۹۷ درصد است. همچنين در تكنولوژي
بيش��ترين ضريب نفوذ همراه اول در استان هاي 
تهران و البرز با ۹۹ درصد و قم با ۹۸ درصد است. 

   استان هاي مورد توجه ايرانسل 
4G 3 و G براي توسعه

در ادامه »ايرانسل« نيز تا پايان سه ماه اول سال جاري 
با زير بار بردن بيش از ۳۱ هزار سايت براي تكنولوژي 
نس��ل هاي س��وم و چهارم ارتباطي، به ترتيب ۸۳ و 
۶۱ درصد جمعيت كش��ور را تحت پوشش خدمات 
اين نسل ها درآورده است . براساس وضعيت پوشش 
جمعيتي تكنولوژي نسل چهارم اپراتور دوم ارتباطي، 
در اس��تان هاي قم، تهران و الب��رز به ترتيب، ضريب 
نفوذهاي ۹۰، ۸۳ و ۷۵ درصدي را به ثبت رسانده است. 
همچنين در پوشش تكنولوژي نسل سوم ارتباطي نيز 
اين اپراتور در استان تهران با ۹۶ درصد، البرز و قم با ۹۵ 

درصد، توانسته بيشترين پوشش را رقم بزند.

   3 استان اول در سرمايه گذاري اپراتورها 
كدام هستند؟

با كمي دقت به آمارهاي اس��تاني سازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباط��ات راديويي درباره »اش��تراك 
پهن باند سيار« و »عملكرد اپراتورها در تكنولوژي 
نسل هاي سوم و چهارم«، مي توان به تحليلي از نوع 
سرمايه گذاري اپراتورهاي ارتباطي كشور رسيد. هر 
دو اپراتور همراه اول و ايرانسل بيشترين امكانات خود 
جهت توسعه اينترنت را در استان هايي قرار داده اند 

كه ضريب نفوذ آنها جزو ۵ استان اول بوده است.

اختاللدربارگذارياينستاگرامبرايكاربرانايرانيواحتمالكاهشپهنايباند

بويصيانتازاينستاگرامميآيد

آگهي فراخوان مزايده عمومي )نوبت دوم(
پست بانک استان کرمانشاه

پست بانك استان كرمانشاه در نظر دارد تعداد 3 رقبه امالک مازاد تمليکي خود را از طريق مزايده بفروش رساند. 
متقاضيان مي توانند براي آگاهي بيشتر از فرايند مزايده دريافت اسناد و بازديد از ملک و تحويل پيشنهادات خود 
در روزهاي کاري از ساعت 8 صبح لغايت 14 ظهر به نشاني ميدان آزادي جنب پاساژ کويتي ها، ساختمان پست بانک 
طبقه دوم واحد حقوقي مراجعه فرمايند يا با شماره هاي 38254325- 38254326- 38256624 تماس حاصل 
نمايند و پاکت هاي حاوي پيشنهادات خود را تا 10 روز پس از انتشار آگهي حداکثر تا تاريخ 1401/06/05 به دبيرخانه 

تحويل و  رسيد دريافت نمايند.
 جلسه بازگشايي ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1401/06/08 با حضور مسوولين ذيربط مفتوح مي گردد.

* ضمنا ثبت درخواست شرکت در مزايده نيز در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت الزامي مي باشد. 
 www.setadiran.ir: آدرس

توضيحات شرايط

واريز مبلغ 150000 ريال به حساب 35872010027828539101 بنام پست بانک 1

ارائه معرفي نامه يا درخواست کتبي شرکت در مزايده2

واريز 5 درصد قيمت پايه به حساب فوق الذکر جهت شرکت در مزايده3

ملک با وضعيت موجود به فروش مي رسد و فرايند تشريفات قانوني به عهده خريدار مي باشد4

شرايط پرداخت

100 درصد نقد 1

ف
ميزان پالک ثبتيآدرس ملکردي

سپرده شرکت قيمت پايه )ريال(اعيانعرصهکاربريمالکيت
در مزايده )ريال(

1

گيالنغرب ، ميدان 
شورا ، خيابان 

يادآوران پست بانک 
شعبه گيالنغرب 

2 فرعي از 261 
2.221.700.000 77.567244.434.000.000تجاري6 دانگاصلي 

ريال

2

کرمانشاه شهرک 
تعاون، خيابان 25 
متري ايثار کوچه 4 

پالک دوم 

فرعي 7570 
از اصلي 141 
مفروز از 30 

فرعي 

 4.16
دانگ 
مشاع

762.650.000 25025015.253.000.000مسكوني
ريال

3

اسالم آباد غرب، 
خيابان شهيد 
چمران جنب 

راهنمايي و رانندگي

فرعي 4731 از 
1.900.000.000 502510038.000.000.000تجاري6 دانگاصلي 1

ريال

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای همراه با ارزيابی 
کيفی فشرده  

) چاپ : در دو نوبت به شماره 2001001111000051(

نوبت اول

اداره کل راهداری
 و حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

*کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
*موضوع مناقصه : پروژه تعمير و لکه گيری و روکش محورهای مختلف مواصالتی ) شريانی ، محلی ، جمع کننده ( شهرستان اسالم آباد 

غرب سال 1401
*مدت اجرا : 18 ماه شمسی 

*مبلغ برآورد : 497.165.229.067 ريال
*مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 15.943.305.000 ريال 

تاريخ درج در سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه مورخ 1401/05/26 می باشد. 
*ش�رايط مناقصه گر : کليه شرکت کنندگان می بايستی دارای گواهينامه حداقل پايه 4 راه و ترابری از  سازمان مديريت و برنامه ريزی 

کشور باشند. 
*مهلت دريافت اسناد: متقاضيان می توانند حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1401/5/31 ساعت 13 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشانی 
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند. ) الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.( 
*مهلت تحويل اسناد تکميل شده : تا روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 ساعت 13 جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارکات الکترونيک 

دولت ) ستاد ( مراجعه نمايند. 
*تاريخ بازگشايی پاکات ارزيابی کيفی : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/06/15

*اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات و ارائه 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 083-38249912-14
*اطالعات تماس سامانه ستاد : جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه



تعادل |
جزيي��ات تجارت ايران با همس��ايگان اعالم ش��د. 
مطابق آمارهاي مقدماتي گمرك ايران، در چهارماه 
منتهي به تير سال جاري، صادرات قطعي كاالهاي 
غيرنفتي، ۱۷ميليارد و ۲۴۰ميلي��ون دالر برآورد 
ش��ده اس��ت. در مقابل ميزان واردات كشور نيز در 
اين مدت، ۱۷ميلي��ارد و ۲۴۰ميلي��ون دالر ثبت 
شده است. بر اساس آمارها، از ابتداي سال تا پايان 
تيرم��اه، ۱۶ميليارد و ۸۷۱ميلي��ون دالر كاال بين 
ايران و كش��ورهاي همس��ايه تبادل شد كه نسبت 
به مدت مش��ابه در سال قبل ۱۸درصد رشد داشته 
اس��ت. س��هم صادرات كاالي ايران��ي در تجارت با 
همسايگان، ۸ ميليارد و ۸۷۱ميليون دالر بوده كه 
با رش��د ۲۲درصدي نس��بت به مدت مشابه همراه 
بوده اس��ت. در مقابل ۸ ميلي��ارد و ۱۴۰هزار دالر، 
از ۱۵ كشور همسايه واردات به كشورمان داشتيم 
كه ۱۳درصد بيش��تر از مدت مش��ابه بوده است. با 
پيش��تازي صادرات غيرنفتي ايران به كش��ورهاي 
همس��ايه نس��بت به واردات، تراز تج��اري ايران با 
همس��ايگان در چهار ماه نخس��ت امس��ال مثبت 

۸۷۱ميليون و ۵۹۳هزار و ۵۱۸دالر شد. 

    تجارت با 15 كشور 
براساس آماري كه س��خنگوي گمرك ايران اعالم 
كرده، تجارت غيرنفتي بيش از ۲۷ميليون تني ايران 
با ۱۵كشور همس��ايه به ارزش حدود ۱۶.۹ميليارد 
دالر، در ۴ماهه نخس��ت امس��ال ثبت شده است. 
ارزيابي ها حاكي از اين اس��ت كه كشورهايي كه از 
ظرفيت بازارهاي منطقه همسايگي خود به خوبي 
بهره ببرند، عالوه بر كاهش هزينه هاي حمل و نقل، 
مي توانند نفوذ تجاري خود در منطقه را نيز افزايش 
داده كه ت��وان و قدرت چانه زني در امور سياس��ي 
را نيز به دنب��ال دارد. با وجود ش��رايط جغرافيايي 
و همس��ايگي با كش��ورهاي منطقه، ايران از روابط 
ضعيفي در سطح تجارت با اين كشورها در سال هاي 
اخير برخ��وردار بوده؛ به طوري كه در بيش��تر اين 
كش��ورها، ايران جزو ۱۰ش��ريك اصلي صادرات و 

واردات آن كشور محسوب نمي شد.
در اين ميان، دس��تگاه ديپلماس��ي دولت سيزدهم 
اولويت اصلي خود را بر مبناي توس��عه و گس��ترش 
همكاري با همس��ايگان استوار ش��ده است. پانزده 
كش��ور همس��ايه ايران با داش��تن ۵۶۰ ميليون نفر 
جمعيت، با ۰۲/ ۱تريلي��ون دالر واردات، حدودا ۳/ 

۶درصد از حجم ۱۶تريلي��ون دالري واردات جهان 
 را به خود اختص��اص داده اند، درحالي ك��ه ايران با

۲/ ۲۳ ميليارد دالر صادرات به اين ۱۵كشور همسايه، 
تنها ۱۳/ ۲ درصد از اين بازار بزرگ را در اختيار دارد.

بر اس��اس آمارها، از ابتداي س��ال تا پايان تير ماه، 
۲۷ ميليون و ۳۵هزار تن كاال به ارزش ۱۶ميليارد 
و ۸۷۱ميلي��ون و ۸۷۳ه��زار و ۷۹۲دالر كاال بين 
ايران و كش��ورهاي همس��ايه تبادل شد كه نسبت 
به مدت مش��ابه در سال قبل ۱۸درصد رشد داشته 
اس��ت. س��هم صادرات كاالي ايران��ي در تجارت با 
همسايگان، ۲۰ميليون و ۷۱۱هزار و ۶۵۷تن كاال 
به ارزش هشت ميليارد و ۸۷۱ميليون و ۷۳۳هزار 
و ۶۵۵دالر بوده كه با رش��د ۲۲درصدي نسبت به 
مدت مشابه همراه بوده است. در چهار ماه نخست 
امس��ال، ۶ميليون و ۳۲۳هزار و ۵۴۰تن كاال نيز به 
ارزش هش��ت ميليارد و ۱۴۰ه��زار و ۱۳۷دالر، از 
۱۵ كش��ور همسايه واردات به كش��ورمان داشتيم 
كه ۱۳درصد بيش��تر از مدت مش��ابه بوده است. با 
پيش��تازي صادرات غيرنفتي ايران به كش��ورهاي 
همسايه نسبت به واردات از اين كشورها، تراز تجاري 
ايران با همسايگان در چهار ماه نخست امسال مثبت 

۸۷۱ميليون و ۵۹۳هزار و ۵۱۸دالر شد.

    به كدام كشورها كاال صادر شده؟ 
س��خنگوي گمرك جزييات صادرات به كشورهاي 

همسايه را تش��ريح كرد. بنابر آمارها، عراق با خريد 
۶.۹ميلي��ون تن كاال ب��ه ارزش ۲.۴ميلي��ارد دالر و 
كاهش ۱۵درصدي، در صدر مقاصد صادراتي ايران 
قرار دارد. امارات با ۴ميليون تن به ارزش ۲.۳ميليارد 
دالر با رش��د ۳۹درص��دي، تركيه ب��ا ۳.۴ميليون 
تن ب��ه ارزش ۲ميلي��ارد و ۶۰ميليون دالر و رش��د 
۱۲۳درصدي و افغانس��تان با ۹۳۸هزار تن به ارزش 
۴۹۷ميليون دالر و كاه��ش ۳۲درصدي در جايگاه 
دوم تا چهارم ليست صادراتي ايران جاي گرفته اند. 
عمان با ۱.۱ميليون ت��ن به ارزش ۴۱۵ميليون دالر 
و رش��د ۱۳۵درصدي، پاكس��تان ب��ا ۸۵۵هزار تن 
ب��ه ارزش ۳۷۷ميليون دالر و رش��د ۱۰درصدي و 
روس��يه با ۴۲۷هزار تن خريد كاالي ايراني به ارزش 
۲۳۲ميليون دالر و رشد ۲۵درصدي نسبت به مدت 
مشابه، سه كش��ور ديگر واردكننده كاالي ايراني در 

بين همسايگان بودند.
آذربايجان با خريد ۲۵۰هزار و ۵۰۰تن كاالي ايراني 
ب��ه ارزش ۲۳۲ميلي��ون دالر و رش��د ۷۸درصدي، 
تركمنس��تان با ۴۳۹هزار تن به ارزش ۱۳۲ميليون 
دالر و رشد ۳۷درصدي، ارمنستان با ۲۷۹هزار تن به 
ارزش ۱۱۳.۴ميليون دالر و رشد ۳۶درصدي، كويت 
با يك ميليون و ۶۶۰هزار تن به ارزش ۵۸ميليون دالر 
و رشد ۳۵درصدي، قزاقستان با ۲۰۷هزار تن كاال به 
ارزش ۴۹.۴ميليون دالر و كاهش ۷درصدي، قطر با 
۲۸۷هزار تن كاال به ارزش ۴۰ميليون دالر و كاهش 

۱۲درصدي، بحرين با ۳هزار و ۸۴۰تن كاال به ارزش 
۳ميليون دالر و رشد ۴۳درصدي و عربستان با خريد 
۱۲۱تن كاال از اي��ران به ارزش ۱۵هزار و ۶۸۸دالر و 
كاهش ۵۲درصدي، به ترتيب هشتمين تا پانزدهمين 
مقاصد كاالهاي ايراني در بين همسايگان ايران بودند. 

    جزييات واردات از 15كشور همسايه
اما ۱۵ كشور همسايه كه ايران از آن كاال خريده است، 
كدام كشورها هستند؟ امارات با فروش ۳.۶ميليون 
تن كاال به ارزش ۴.۹ميليارد دالر و رشد ۴درصدي، 
تركي��ه با ۹۸۳هزار تن ب��ه ارزش ۱.۸ميليارد دالر و 
رشد ۱۸ درصدي، روس��يه با ۹۳۰هزار تن به ارزش 
۵۹۹ميليون دالر و رش��د ۳۹درصدي، پاكستان با 
۳۰۰هزار تن به ارزش ۳۲۴.۵ميليون دالر و رش��د 
۲۹۸درص��دي، عم��ان ب��ا ۲۶۲هزار تن ب��ه ارزش 
۳۲۳.۳ميليون دالر و رش��د ۳۲درصدي، قزاقستان 
با ۱۷۳هزار تن به ارزش ۷۶.۲ميليون دالر و رش��د 
۱۶۷درص��دي و عراق با فروش ۳۹هزار تن به ارزش 
۵۴.۷ميلي��ون دالر و كاه��ش ۶۱درص��دي هفت 
تامين كنن��ده كاالهاي م��ورد نياز كش��ور در بين 

همسايگان در چهار ماه نخست امسال بودند. 
همچنين بنابر آمار اعالمي از س��وي گمرك، قطر با 
فروش ۷۰۲ت��ن كاال ب��ه ارزش ۱۳.۸ميليون دالر و 
رشد ۲۰۸درصدي، جمهوري آذربايجان با ۸.۶هزار 
تن به ارزش ۱۳.۵ميليون دالر و رش��د ۲۵درصدي، 
تركمنس��تان با ۱۸.۲هزار تن به ارزش ۱۰.۶ميليون 
دالر و كاهش ۲۳درصدي، افغانستان با ۶.۴هزار تن به 
ارزش ۷ميليون و ۳۲۶هزار دالر و رشد ۱۳۵درصدي، 
كويت با ۱.۳هزار تن كاال ب��ه ارزش ۳ميليون دالر و 
كاهش ۲۶درصدي، ارمنس��تان با ۱.۵ه��زار تن به 
ارزش ۲.۸ميليون دالر و كاهش ۷۱ درصدي و عمان 
با فروش ۲۸تن كاال به ارزش ۵۱۳هزار دالر و رش��د 
۸درصدي نسبت به چهار ماهه نخست سال قبل در 
رتبه هاي بعدي تامين كاال در بين همسايگان ايران 
قرار دارند. مطابق آمارهاي مقدماتي گمرك ايران، 
در چهار ماه منتهي به تير امس��ال صادرات قطعي 
كاالهاي غيرنفتي كش��ور )به اس��تثناي نفت خام، 
نفت كوره و نفت س��فيد، همچنين بدون صادرات 
از مح��ل تج��ارت چمداني(، بالغ ب��ر ۳۵ميليون و 
۶۵۶هزار تن و به ارزش ۱۷ميليارد و ۲۴۰ميليون 
دالر بوده است. در عين حال، ميزان واردات كشور 
ني��ز در اين مدت، ۱۱ميلي��ون و ۱۵۹هزار تن و به 
ارزش ۱۷ميليارد و ۲۴۰ميليون دالر ثبت شده بود.
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تغيير ناگهاني مقررات ممنوع شد
معاون حقوقي رييس جمهوري تمام��ي وزارتخانه ها 
و دس��تگاه هاي اجرايي را از تغيي��ر ناگهاني مقررات و 
رويه هاي اقتصادي منع كرد. گام جديد براي بهبود محيط 
كسب وكار برداشته شد. محمد دهقان، معاون حقوقي 
رييس جمهوري در بخش��نامه اي چهار بندي تكليف 
جديدي را براي وزارتخانه ها، موسس��ات، شركت هاي 
دولتي، استانداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي تعيين 
كرده اس��ت. اين تكاليف در راس��تاي اجراي مواد ۲۴ و 
۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار مصوب سال 
۱۳۹۰ مجلس و الحاقات بع��دي آن مبني بر ضرورت 
افزايش ثب��ات، امني��ت اقتصادي و س��رمايه گذاري، 
همچنين اطالع رساني موثر مقررات مرتبط با محيط 
كس��ب وكار ابالغ شده اس��ت. بر اين اس��اس، در وهله 
اول دس��تگاه هاي اجرايي بايد از تغيير ناگهاني و بدون 
اطالع رس��اني قبلي مق��ررات و رويه ه��اي اقتصادي، 
برخالف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 
خ��ودداري كنند. دوم؛ ه��ر گونه تغيير سياس��ت ها، 
مقررات و رويه ه��اي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل 
از اجرا، به صورت ش��فاف از طريق رسانه هاي گروهي و 
تشكل هاي اقتصادي ذيربط، به اطالع عموم برسانند. 
سوم؛ پيش نويس آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه 
خود را يك هفته قبل از ص��دور، از طريق بارگذاري در 
تارنماي )سايت( خود به اطالع عموم و فعاالن اقتصادي 
برسانند تا فرصت الزم براي اعالم نظرات عموم با فعاالن 
اقتصادي و تشكل ها وجود داشته باشد.چهارم؛ هرگونه 
آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه يا مقرره خود مرتبط 
با محيط كس��ب وكار را بالفاصله در »پايگاه اطالعات 
قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب وكار« معاونت 
حقوق��ي رييس جمهور، ثبت كنند و ب��ه اطالع عموم 
برس��انند. با توجه به ذيل ماده ۳۰قانون بهبود مستمر 
محيط كس��ب وكار ك��ه در تاريخ ۲۸ارديبهش��ت ماه 
امسال الزم االجرا شده است، مقررات مرتبط با محيط 
كسب وكار پس از يك سال از تاريخ مذكور تنها در صورت 
ثبت در پايگاه موضوع اين ماده، نافذ است. قانون بهبود 
مستمر محيط كسب وكار مصوب سال ۱۳۹۰، يكي از 
مهم ترين قوانين مرتبط با كس��ب وكار كشور است كه 
به زعم طراحان و تصويب كنندگان آن، اجراي كامل و 
دستيابي به اهداف تعيين ش��ده آن، تا حد بسياري در 
بهبود شرايط كسب وكار در كشور و رفع موانع موجود 
موثر واقع خواهد شد.در سال هاي اخير فعاالن اقتصادي 
بارها نسبت به تصويب قوانين و مقررات خلق الساعه و 
تورم مقررات گاليه داشتند و نسبت به اجرايي نشدن مواد 
قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار هشدار داده اند. 
ايران، يكي از كشورهايي است كه بيشترين سطح قوانين، 
بخشنامه ها و دس��تورالعمل ها را دارد و بعد از صدور هر 
قانون شاهد تعدد آيين نامه ها و شيوه نامه هاي مختلف نيز 
هست. اين فرآيند در چند سال اخير شدت نيز گرفته 
است؛ اين در حالي است كه براي ترويج رقابت و ثبات 
اقتصادي، همچنين حصول اطمينان از شفافيت در 
مبادالت، وجود چارچوبي از قوانين و مقررات ضروري 
اس��ت. اگر مقررات به خوبي هدف گذاري شده و به 
شيوه مناسبي نيز طراحي شده باشد، مي تواند از پس 
كاستي هاي بازار بر آيند، مشوق توسعه فعاليت هاي 
اقتصادي در زمينه هاي مختلف باشد و از اهداف ملي 
پشتيباني كند.در واقع مقررات بايد به گونه اي طراحي 
و پياده ش��ود كه دامنه فعاليت صاحبان كسب وكار را 
محدود نكند، اشتغال زايي كند و موجبات رشد و توسعه 
اقتصادي را فراهم آورد. با اين حال، ارزيابي فعاالن بخش 
خصوصي و نهادها و مراكز پژوهشي حاكي از اين است 
كه شيوه اي كه دولت هاي مختلف پياده سازي كردند، 
بيش از اينكه در جهت حمايت از كس��ب وكارها 
باشد، روند فعاليت اقتصادي را محدود كرده است. 

1۰ استارتاپ ايراني
به جيتكس مي روند

همزمان ب��ا برگزاري نمايش��گاه فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات جيتك��س در دوبي، ۱۰ اس��تارتاپ ايراني از 
سوي سازمان توسعه تجارت و با هزينه مركز بين المللي 
تجارت ب��ه دوبي اعزام مي ش��وند.رييس هيات مديره 
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نرم افزار ايران، 
برنامه هاي اين تشكل براي اعزام هيات بزرگ تجاري و 
برگزاري روز فناوري ايران در نمايشگاه جيتكس ۲۰۲۲ 
دبي را تشريح كرد. محمدرضا طاليي، رييس كميسيون 
فناوري اطالعات اتاق ايران با اشاره به برگزاري نمايشگاه 
جيتكس به عنوان يكي از بزرگ ترين نمايش��گاه هاي 
جهان در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات كه از ۱۸ تا 
۲۲ مهرماه امسال در مركز تجارت جهاني دوبي برگزار 
خواهد شد، بيان كرد: قرار است نمايندگان ايران در اين 
نمايشگاه حضور قدرتمند و جدي داشته باشند.طاليي 
تاكيد كرد: با مجوزي كه سازمان توسعه تجارت ايران 
براي اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نرم افزار 
ايران صادركرده است، اين اتحاديه امسال مسووليت اعزام 
هيات تجاري ايران به نمايشگاه جيتكس و برگزاري روز 
فناوري ايران در اين نمايشگاه را بر عهده دارد.وي تاكيد 
كرد: پيش بيني مي شود نمايش��گاه با مشاركت بيش 
از چهار هزار غرفه دار، ۸۰۰ اس��تارتاپ، هزار سخنران و 
شخصيت علمي، ۲۰۰ نهاد دولتي، ۴۰۰ سرمايه گذار 
از ۱۷۰ كش��ور برگزار شود و بيش از ۱۰۰ هزار نفر از آن 
بازديد كنند.او ادامه داد: همزمان با برگزاري نمايشگاه 
فناوري اطالعات و ارتباطات جيتك��س در دوبي، و در 
راستاي پروژه مشترك سازمان توسعه تجارت با مركز 
بين المللي تجارت )ITC( ۱۰ استارتاپ ايراني از سوي 
سازمان توسعه تجارت به دوبي اعزام مي شوند. اين ۱۰ 
استارتاپ پس از ثبت نام و ارزيابي كيفي استارتاپ ها از 
سمت نمايندگان دو سازمان، انتخاب مي شوند.رييس 
كميسيون فناوري اطالعات اتاق ايران بيان كرد: همزمان 
با حضور استارتاپ ها در اين نمايشگاه كارشناسان مركز 
بين المللي تجارت با آنه��ا در ارتباط بوده و كمك هاي 
كارشناسي الزم را در جهت ارايه توانمندي هاي خود ارايه 
و زمينه الزم را براي جذب سرمايه گذاران خارجي فراهم 
مي كنند. به گفته طاليي تمامي هزينه هاي اعزام ۱۰ 
استارتاپ برگزيده توسط مركز بين المللي تجارت 

از طريق سازمان توسعه تجارت تقبل خواهد شد.

مديركلراهوشهرسازياستان
خبرداد

تحويل اولين واحدهاي 
نهضت ملي مسكن استان مركزي 

در دهه فجر
مدي��ركل راه و شهرس��ازي اس��تان مرك��زي از 
تخصيص پروژه براي ۱۵ هزار واحد طرح نهضت 
ملي مسكن استان خبر داد و گفت: اولين واحدهاي 
شهر ساوه در استان مركزي دهه فجر سال جاري 

تحويل داده مي شود. 
حميد انعامي مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان 
مركزي درباره پيشرفت طرح نهضت ملي مسكن 
در اين اس��تان و نحوه اجراي پروژه ها اظهار كرد: 
سهميه استان مركزي از طرح نهضت ملي مسكن 
۶۱ هزار و ۱۲۷ واحد اس��ت كه تاكنون براي ۳۰ 

هزار واحد تامين زمين انجام شده است.
وي همچنين از تخصيص پروژه و تعيين پيمانكار 
براي ۱۵ هزار واحد خبر داد و افزود: از اين ميزان 
براي ۸ هزار واحد ني��ز وام بانكي تخصيص يافته 

است.
انعامي تعداد ثبت نام كنن��دگان در طرح نهضت 
ملي اس��تان را ۱۴۰ هزار نفر اع��الم كرد و گفت: 
 ۳۹ هزار نف��ر از ثبت نام كنندگان واجد ش��رايط 
چه��ار گانه ش��ناخته ش��دند و ۱۵ ه��زار نفر از 

متقاضيان نيز از شهر اراك ثبت نام كردند.
مدي��ركل راه و شهرس��ازي اس��تان مرك��زي 
خاطرنشان كرد: پيش از طرح نهضت ملي مسكن 
در اراك زمين كافي وجود نداشت و با پيگيري هاي 
مختلف دو پروژه يك هزار و ۳۲۰ واحدي انتهاي 
هپكو و ۶۰۰ واحدي كوثر، كه مجموعا يك هزارو 

۹۲۰ واحد مي شود، در اراك تعريف شد.
انعامي با اش��اره به طرح آمايش سرزميني اراك و 
سرريز شهر اراك به شهرهاي جديد، گفت: دو شهر 
اقماري مهاجران و امير كبير از شهرهاي اقماري 
اراك هس��تند و مقرر شده اس��ت از سهميه ۶۰ 
هزار واحدي استان مركزي در طرح نهضت ملي 
مسكن، ۱۵ هزار واحد در دو شهر جديد مهاجران 

و اميركبير ساخته شود.
وي ادامه داد: در شهر مهاجران آماده سازي زميني 
به مس��احت ۶۵ هكتار آغاز شد كه در حال حاضر 
ف��از يك آن ب��ا ظرفيت دو هزار واح��د به صورت 
۱۰۰ در صدي آماده بوده و در شهر اميركبير نيز 
آماده س��ازي زميني به مساحت ۹۸ هكتار شروع 
شده كه با پيش��رفت فيزيكي ۶۵ درصدي همراه 

شده است.
انعام��ي خاطرنش��ان كرد: ب��ا توجه ب��ه افزايش 
متقاضي��ان ش��هر اراك و نب��ود زمي��ن كافي در 
داخل شهر با كاربري مس��كوني مناسب، زميني 
به مس��احت ۷۰ هكتار با مالكي��ت اوقاف كه در 
طرح جامع به محدوده الحاق شده بود، براي طرح 

نهضت ملي در نظر گرفته شد.
مديركل راه و شهرسازي استان مركزي ظرفيت 

اين زمين را ۸ هزار و ۱۲ واحد اعالم كرد.
انعامي با بيان اينكه در طرح نهضت ملي مس��كن 
هزينه هاي اجراي ساختمان توسط مردم پرداخت 
مي ش��ود، افزود: ب��ه منظور كاه��ش حداكثري 
هزينه هاي مردم طراحي به شركت كيسون واگذار 
ش��د كه البته كنترل ها در بخش سازه، معماري و 
تاسيس��ات برق و مكانيك توسط نظام مهندسي 
انجام گرفت. وي افزود: اجرا نيز توس��ط ش��ركت 
كيسيون انجام مي شود و مردم هزينه اي براي اجرا 

پرداخت نخواهند كرد.
مديركل راه و شهرسازي اس��تان مركزي درباره 
قراردادها با انبوه س��ازان اظهار كرد: در دو ش��هر 
اراك و ساوه كه باالي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت دارند 
مسوول اجراي پروژه ها اداره كل راه و شهرسازي 
است و در شهر ساوه حدود ۱۸۰۰ واحد در قالب ۳ 
پروژه به كارگزاري ستاد اجرايي فرمان امام)ره( به 

صورت انبوه سازي در حال ساخت است.
انعامي با بيان اينكه در ش��هر اراك نيز پروژه ها به 
صورت انبوه سازي اس��ت، افزود: در شهرهاي زير 
۱۰۰ هزار نفر غير از خمي��ن، محالت و دليجان، 
۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ واحد به صورت گروه هاي ساخت 
واگذار شد كه به دليل س��رعت باالي ساخت، در 

برخي از اين واحدها خانوارها ساكن شدند.

ايراندر4ماههامسالچقدركاالصادرياواردكردهاست؟

تراز مثبت تجاري با همسايگان

تحقيقاتبازارنشانازنصفشدنخريدكاالهاياساسيدارد

سه تغيير عمده در بازار كاالها 
تعادل |

تحقيقات بازار در خصوص كاالهاي اساس��ي نشان 
مي ده��د، با وج��ود تزريق ۲۴هزار ميلي��ارد تومان 
ياران��ه نق��دي، »اندازه ب��ازار كااله��ا و محصوالت 
اساسي كوچك تر شده«، »حاشيه سود شركت هاي 
توليدي كاهش يافته« و »گرايش مردم به بسته هاي 
اكونومي« افزايش يافته اس��ت. طب��ق گزارش يك 
كارش��ناس اقتصادي، نان به نس��بت روغن افزايش 
كمتري را تجربه كرده اس��ت، اين درحالي است كه 
نه فعاليت تبليغاتي خاصي در اين حوزه ايجاد شده 
و نه مصرف تغيير چشم گيري داشته است، از طرف 
ديگ��ر مردم ترجيح داده اند به ج��اي خريد از خرده 
فروش��ي ها نياز خود در خصوص ن��ان را به صورت 
مستقيم از نانوايي ها تامين كنند. باتوجه به افزايش 
نزديك به ۳۰۰ درصدي قيمت روغن نسبت به نقطه 
مشابه در سال گذش��ته، از محسوس ترين تغييرات 
رفتار مصرف مي توان به گرايش بيش��تر براي خريد 
بسته بندي هاي بزرگ )بيشتر از۲كيلوگرم( و افزايش 
چش��مگير فروش روغن هاي جامد با وزن بيش از ۲ 
كيلوگرم اش��اره كرد. قيمت پنير سفيد نيز بيش از 
ساير پنيرها با رشد ۱۳۶ درصدي افزايش يافته است. 
اين درحالي است كه در فصل بهار تبليغات پنير ۵۰۰ 
درصد افزايش يافته است. اين موضوع نشان دهنده 
سرمايه گذاري ش��ركت ها درخصوص نگراني ها در 
مورد از دست دادن س��هم بازار است. بازار ماكاروني 
در سال جاري نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، 

افزايش قيمت ۱۵۴ درصدي را تجربه كرده است. 

    بررسي تغييرات قيمتي كاالها
تغييرات قيمتي ۶ قلم كاالي خانوار بررسي شد. ناصر 
پاشاپور نيكو، تحليلگر اقتصادي با بيان اين مطلب و 
با اشاره به اينكه سايز بازار كاالهاي اساسي نسبت به 
سال گذشته كوچك تر شده است، گفت: حاشيه سود 
شركت هاي توليد كننده نيز به شدت كاهش يافته و 
همين يكي از داليلي است كه بين دولت و شركت هاي 
بخش خصوصي بر س��ر قيمت كاالها، مناقش��ه در 
مي گيرد. او با اشاره به وضعيت »روغن« در بازار گفت: 
تورم نقطه به نقطه روغن نشان مي دهد اين كاال در 
فروردين سال ۱۴۰۱ نسبت به فروردين سال ۱۴۰۰ 
بيش از ۲۹۰ درص��د افزايش قيمت در هر كيلوگرم 
)فارغ از روغن مايع يا جامد( را تجربه كرده است. در 
عين حال شركت هاي توليدكننده بودجه تبليغاتي 
خود را ۲۵۲ درصد افزايش دادند تا س��هم بازار را از 
دس��ت ندهند. اين كارش��ناس اقتصادي ادامه داد: 
گزارش ها حاكي از آن اس��ت ك��ه از آنجايي كه نرخ 
روغن جام��د كمتر از روغن مايع ب��وده، تقاضا براي 
روغن جامد افزايش يافته و بسته هاي كوچك روغن 

مايع كمتر به فروش رفته است چراكه قيمت هر ۱.۵ 
ليتر روغن از ۱۰ هزار تومان به طور متوسط تا ۲۵ هزار 
تومان افزايش پيدا كرده  است و در بسته هاي كوچك 

روغن رشد قيمت ۳۹۷ درصدي را تجربه كرديم.  
بنابه اظهارات او، نكته مهم اين است كه رفتار مردم 
در بازار نش��ان مي ده��د در خردادماه س��ال جاري 
خريد روغن از سوي مردم به شدت افزايش يافته كه 
اين نش��ان مي دهد مردم به سمت انباركردن روغن 
رفته اند و خريد بسته هاي بزرگ روغن افزايش يافت. 
پاش��اپورنيكو درباره وضعيت فروش »نان صنعتي 
خرده فروشي« نيز گفت: قيمت اين نوع نان در خرداد 
۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰ درصد 
افزايش پيدا كرده است و ميزان مصرف نان صنعتي 
خرده فروش��ي تا ۲۱ درصد در اين مدت زمان كوتاه 
كاهش يافت. او با اشاره به قيمت »پنير« در بازار پس 
از حذف ارز ترجيحي گفت: در خردادماه سال جاري 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته قيمت پنير تا 
۱۲۳ درصد افزايش يافت و شركت هاي توليد كننده 
پنير ه��م بودجه تبليغات��ي خود را ت��ا ۵۰۰ درصد 
افزايش دادند كه س��هم فروش شان در بازار تغييري 
نكند و در اين مدت ب��ه جز يك نوع پنير از يك برند 
مابقي انواع محصوالت با كاهش فروش مواجه شدند 
به طوري كه ميزان پرفروش تري��ن برند بازار در اين 

شرايط تا ۵۰ درصد كاهش پيدا كرد.
اين كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به افزايش قيمت 
»ماكاروني« ادامه داد: قيمت ماكاروني در فروردين، 
ارديبهش��ت و خردادماه س��ال جاري نسبت به سال 
گذشته به ترتيب ۵۹ درصد، ۱۳۳ درصد و ۱۵۳ درصد 
افزايش يافت و در اين كاال هم ش��اهد كاهش مصرف 
هستيم. نكته مهم اين است كه افزايش قيمت اين كاال 
كه مواد پايه آن آرد است از قيمت نان صنعتي بيشتر 
بوده اس��ت. بنابر آمار اعالمي او، بازار »پوشك بچه« 
در سال جاري نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، 
افزايش قيمت ۱۹درصدي را تجربه كرده اس��ت. اين 
درحالي اس��ت كه تفاوت معني داري در روند مصرف 
انواع مختلف پوش��ك بچه از لحاظ بسته بندي ونوع 
محصول، مشاهده نشده است. پاشاپور درباره تغييرات 
قيمتي »مايع ظرفش��ويي« نيز عن��وان كرد كه اين 
محصول در سال جاري نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته، افزايش قيمت ۳۸ درصدي تجربه كرده است.

    دولت باكنترل
 به دنبال مديريت بازار است!

اين تحليلگر بازار كاالهاي اساسي، در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود با اشاره به افزايش قيمت كاالها 
بعد از اص��الح نظام يارانه اي و ح��ذف دالر ۴۲۰۰و 
همچنين افزايش شديد هزينه هاي توليد، بيان كرد: 

طي دو الي سه ماه اخير به صورت مشخص سايز بازار 
محصوالت اساسي كوچك تر و حاشيه سود شركت ها 
كاهش قابل توجهي داش��ته يا حتي ب��ا زيان همراه 
است ، اين درحالي است كه افزايش هزينه ها از جمله 
هزينه هاي جاري مربوط به حقوق و دستمزد و مواد 

اوليه رشد چشم گيري داشته است. 
او افزود: با وجود تزريق ۲۴هزار ميليارد تومان يارانه 
نقدي س��ايز بازار محصوالت اساسي از جمله روغن، 
لبنيات و... كوچك شده است و توليدكننده از حاشيه 
سود جديد ناراضي است؛ چراكه با حجم فروش بسيار 
كمتري روبرو شده است. پاشاپور گفت: اقدام دولت 
در اعطاي يارانه قابل س��تايش اس��ت اما تاثيرگذار 
نيست و در كش��ورهاي ديگر اقداماتي مانند يارانه و 
كوپن و كاال برگ براي امور زيربنايي و زيرساخت ها 
استفاده مي شود.پاشاپور در ادامه متذكر شد: وقتي 
دولت ث��روت آفريني نمي كند و فق��ط مي خواهد با 
كنترل بازار را مديريت كند مساله براي هميشه حل 
نشده باقي مي ماند. از طرفي هزينه هاي حمل و نقل، 
انرژي، دستمزد و… نيز افزايش چشمگيري داشته 

است. او با بيان اينكه ممكن است برخي شركت هاي 
ب��زرگ بتوانند توليد خود را ب��ه نحوي حفظ كنند، 
افزود: اما ش��ركت هاي كوچك تر در ش��رايط فعلي 
از ب��ازار حذف خواهند ش��د و دولت باي��د در بحث 

قيمت گذاري دستوري اين مسائل را لحاظ كند.
به گفته اين تحليلگ��ر اقتصادي، در واكنش به اين 
مساله، سازمان هايي مانند صدا و سيما اعالم كردند 
ك��ه وام بدون بهره ب��ه توليدكنن��دگان مي دهند، 
به عبارتي اين س��ازمان ها با ش��ركت هاي توليدي 
قرارداد ۵ س��اله امضا كردند كه ش��ركت توليدي 
بتوان��د تبليغات خود را انجام دهد و هزينه آن را در 
طول ۵ سال با شيب به سال پنجم پرداخت كند. به 
گفته او، اين اقدام بسيار خوبي در جهت حمايت از 
شركت هاي توليدي بود چرا كه اگر اتفاقي نمي افتاد 
آنها قادر به س��رمايه گذاري براي تبليغات نبودند. 
پاش��اپور با اش��اره به افزاي��ش ۵٠٠ برابري هزينه 
تبليغات، نيز گفت: اين مس��اله نش��ان مي دهد كه 
تقاضا براي كاالها كاهش يافته كه شركت ها ناچار 

به هزينه بيشتر براي تبليغات شده اند.
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خبرروز

عوارضطرحترافيكتغييرميكند
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران درباره نحوه تغييرات در اجراي طرح ترافيك پايتخت، توضيحاتي را ارايه كرد. سيد مجتبي شفيعي 
درباره »تغيير در اجراي طرح ترافيك شهر تهران«، توضيح داد: طرح ترافيكي كه درحال اجراست نسبت به طرح هاي قديمي، پيشرفته تر، 
عادالنه تر و هوشمندانه تر است؛ اما نواقصي دارد. او با تأكيد بر اينكه مبلغ دريافتي بايد متناسب با ميزان عوارضي باشد كه يك خودرو براي شهر 
ايجاد مي كند، افزود: عوارض بايد براساس زمان، مكان و ايجاد آاليندگي متغير باشد و نبايد يك عدد ثابت براي شهر تنظيم شود. شفيعي يادآور 
شد: بنابراين تالش مي شود كه اين طرح به سمت پوياتر شدن عوارض حركت كند. جريان ترافيكي در سطح شهر دايم درحال تغيير است. 

براي مثال بايد عوارض در زمان  و مكان هايي كه ترافيك، وضعيت بحراني دارد، تغيير كند تا مردم تشويق شوند كه شبكه معابر را خلوت كنند.

ادامهازصفحهاول

لزومآموزشهاي
زيستمحيطيبهدانشآموزان
 سرمايه گذاري اس��ت. همه بزرگان علوم مختلف 
اعتقاد دارند كه آموزش افراد يك نوع سرمايه گذاري 
است. پايه هاي اصلي ثروت يك كشور منابع انساني 
آن هستند و توانايي هايي كه آنها كسب مي كنند، 
مي تواند موثرترين نقش را در رش��د محيط زيست 
داشته باشد. بايد به آمادگي دروني و باور براي حفظ 
محيط زيست برسيم. اينكه فقط بدانيم قطعا كافي 
نيست. دانش آموزان خيلي از مسائل را مي دانند اما 
بايد تالش كرد كه آموزش ها منجر به باورهاي درست 
در آنها شود. اين مس��اله ممكن است به روش هاي 
مختلفي ش��كل بگيرد كه يكي از آن ايجاد انگيزه و 
تشويق دانش آموزان است. اگر بتوانيم مشوق هاي 
الزم را در دانش آموزان ايجاد كنيم مي توانيم اميدوار 
باشيم كه برخي موضوعات را به فرهنگ غالب جامعه 
تبديل خواهيم كرد. وقتي ريختن زباله روي زمين 
يا برداشتن آن از روي زمين واكنش مشابهي دارند 
يعني هيچ كدام بازخواست يا تشويقي ندارد ممكن 
است دانش آموز اولويت ها را متوجه نشود و بايد او را 
از اين مسائل آگاه كرد يعني وقتي حمايت ها صورت 
گرف��ت، رفتارها و باورهاي او نيز تقويت مي ش��ود. 
جمعيت دانش آموزي در كش��ور زياد است. طبق 
سرشماري س��ال 95، حدود 23 ميليون جمعيت 
زير 18 سال در كش��ور وجود دارد كه بخش زيادي 
از آنها دانش آموز هس��تند. دانش آموزان در سنين 
دانش آم��وزي اگر ه��ر موضوعي را ب��اور كنند، در 
ذهنشان شكل مي گيرد. به عنوان مثال اگر ياد بگيرند 
كه آسيب رساندن يا آسيب  نرساندن به پرنده پاداش يا 
تنبيهي ندارد، به اين درك مي رسند كه بدون پاداش و 

تنبيه مي توانند كارهاي ارزشي انجام دهند.

توافقدرساعتصفر
 به نظرم اين براي س��پاه بهتر اس��ت كه اساس��ا در 
حوزه ه��اي  اقتصادي ورود نكند. اساس��ا ضرورتي 
وج��ود ندارد كه س��پاه وارد مناس��بات اقتصادي و 
تجاري بين المللي شود. سپاه مي تواند در پروژه هاي 
توسعه محور داخلي حضور و مشاركت داشته باشد و  
ظرفيت هاي كشور در اين حوزه را ارتقا دهد. در كل 
اينكه بعد از توافق احتمالي چه اتفاق مي افتد، اهميت 
ثانوي��ه دارد و امروز من به عنوان يك پژوهش��گر و 
تحليلگر منتظرم تا متن توافق را ديده و ابعاد گوناگون 
آن را بررسي كنم. برخي اشاره مي كنند كه توافقي 
محكم تر از توافق قبلي منعقد ش��ده، بايد ببينيم 
ويژگي هاي مثبت اين توافق چيست؟ به طور كلي نياز 
داريم تا توافق عينيت  پيدا  كند و فضاي جديدي براي 
اقتصاد كشور شكل بگيرد.  اين اتمسفر كمك مي كند 
تا تبعات  منفي تحريم ها، كاهش پيدا كند و ايران در 
آستانه دستاوردهاي بيشتري قرار بگيرد. بعد از آگاهي  
از متن توافق دقيق تر مي توان درباره احتماالت آينده، 
دستاوردهاي ايران و پيشرفت يا پسرفت توافق  جديد 

به نسبت نمونه قبلي صحبت كرد.

رويداد

بررسيآسيبهايواردهبهمراكزدرمانيپسازسيلاخير

هر بار حادثه اي در كش��ور رخ مي دهد، نياز مردم به 
مراكز درماني بيش از هميش��ه خواهد بود، در سيل، 
زلزله، توفان و ... اما مساله اينجاست كه مقاومت اين 
مراك��ز در برابر اين بالياي طبيعي چقدر اس��ت و آيا 
مي توان از آنها به عنوان مكاني امن براي افراد آسيب 
ديده استفاده كرد. آنچه تاكنون در موارد مختلف روي 
داده عكس اين ماجرا راثابت كرده است، در زلزله هاي 6 
ريشتري كه در برخي نقاط كشور رخ داده مراكز درماني 
هم به نوبه خود دچار آسيب هاي وسيعي شده اند، در 
مورد سيل نيز اين مراكز مستثني نبوده و آسيب هاي 
جدي به آنها وارد شده است. حال سوال اينجاست كه 
در اين ش��رايط براي رسيدگي به زخمي ها و بيماران 
و براي حفظ ج��ان افرادي كه از قب��ل در اين مراكز 
بستري بوده اند چه كارهايي بايد صورت گيرد. سوالي 
كه البته پاسخ دادن به آن هر بار توسط مسووالن امر 
به تعويق مي افتد. اما حاال قرار اس��ت آسيب هايي كه 
در س��يل اخير به مراكز درماني وارد شده است مورد 
بررسي قرار بگيرد.  مديركل هماهنگي امور استان هاي 
س��ازمان تأمين اجتماعي با اشاره به وقوع سيل اخير 
در كشور گفت: آسيب هاي وارده به مراكز درماني در 
پي سيل اخير بررسي مي شود. مهرزاد اكبرپور درباره 
اقدامات س��ازمان تأمين اجتماعي در پي بارش هاي 
اخير و وقوع س��يالب اظهارداشت: در پي بارش هاي 
اخير و وقوع سيالب هاي متعدد در اقصي نقاط كشور 
»دبيرخانه كميته مرك��زي مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل« اقدامات مهمي از قبيل بررس��ي وضعيت 
سيالب در نقاط مختلف ايران از طريق رصد گزارشات 
هواشناسي، ساير مبادي ذيربط و واحدهاي استاني و 
اجرايي سازمان در سطح كشور را در دستور كار قرار 
داده است. اوافزود: بررسي مشكالت و آسيب هاي وارده 
به واحدهاي اجرايي در سطح كشور )از جمله مراكز 

درماني و شعب س��ازمان تامين اجتماعي( از طريق 
گزارش گيري و تماس مستمر با نمايندگان استاني و 
ارايه راهكارهاي الزم جهت برطرف سازي مشكالت و 
آسيب هاي احتمالي و جمع بندي و انعكاس گزارشات 
واصله به مبادي ذيربط سازماني )حسب نياز( به منظور 
انجام اقدامات الزم نيز از ديگر محورهاي انجام شده 

به همت سازمان تامين اجتماعي در اين دوره است.

رفعسريعآسيبهايتاثيرگذار
اكبرپور ادامه داد: مطابق با گزارشات واصله از ادارات 
كل و مديري��ت درمان اس��تان ها، اقداماتي از جمله 
رصد تاثيرات حادثه بر واحدهاي اجرايي در س��طح 
اس��تان، رفع س��ريع آس��يب هاي تاثيرگذار بر ارايه 
خدمات س��ازمان، آماده باش واحده��اي درماني در 
كليه استان ها به ويژه مناطق درگير سيالب، پذيرش 
مصدومي��ن احتمالي حادثه و اقدامات پيش��گيرانه 
)همچون جلوگيري از ورود و خسارت ناشي از ورود 
آب، كنترل اختالل در ش��بكه برق، مراقبت از اسناد 
ومدارك و كليه تجهيزات آسيب پذير، آبگرفتگي ها 
و كنترل عايق بندي( نيز مدنظر سازمان قرار گرفت. 
او با تاكي��د بر ض��رورت اقدام��ات احتياطي گفت: 
اقدام��ات احتياط��ي و آمادگي در برابر خس��ارات و 
آسيب هاي تبعي نظير انسداد مسيرهاي ورودي آب 
به ساختمان و محوطه، تعبيه مسيرهاي تخليه آب، 
استفاده از پمپ هاي كف كش، پيگيري و طرح انجام 
تعهدات و مساعدت هاي قانوني براي بيمه شدگان، 
مس��تمري بگيران و كارفرمايان ني��ز از اهم اقدامات 
انجام شده در اين رابطه اس��ت. اين مسوول تصريح 
كرد: با توجه ب��ه احتمال ب��ارش  در آينده در برخي 
مناطق و همچنين ادامه تاثي��رات احتمالي حادثه 
نيز تمام��ي اقدام��ات الزم تا تثبي��ت وضعيت، در 

دستوركار كليه واحدهاي سازماني قرار گرفته است. 
مديركل هماهنگي امور استان هاي سازمان تأمين 
اجتماعي همچنين از تش��كيل يك كميته مركزي 
مديريت بحران و پدافند غيرعامل در سازمان تأمين 
اجتماعي به رياس��ت معاون فرهنگ��ي، اجتماعي و 
امور استان ها خبر داد. ارتقاي آمادگي و توان مقابله 
با س��وانح و تهديدها و پيشگيري و كاهش خسارات 
اين سوانح و تهديدها از وظايف اصلي كميته مركزي 
مديريت بحران و پدافند غيرعامل به ش��مار مي رود. 
بارش هاي موسمي مردادماه 2۴ استان را تحت تاثير 
قرار داد و باعث تخريب راه هاي مواصالتي در برخي 
استان ها شد؛ پيش از ورود اين سامانه بارشي به كشور 
هشدارهاي الزم به مردم داده شد و ستادهاي مديريت 
بحران در استان ها به حالت آماده باش درآمدند. با آغاز 
اين بارش ها، دستگاه هاي امدادي و نيروهاي مردمي 
به همراه مسووالن كار امدادرساني به مردم در مناطق 
سيلزده را آغاز كردند و اين روند همچنان ادامه دارد. 
استانداران و فرمانداران نيز با حضور ميداني در مناطق 
سيلزده از نزديك بر روند امدادرساني ها نظارت دارند. 
بر اساس اعالم رييس جمعيت هالل احمر تا روز 12 
مرداد شمار هموطنان جانباخته در سيالب هاي اخير 
بر اس��اس آخرين آمار به 93 تن رسيده است؛ تعداد 
هموطنان مفقود ش��ده در اين س��يالب ها نيز 6 نفر 
است. سيالب هاي ناش��ي از پديده مانسون از تاريخ 
اول مرداد آغاز ش��ده و همچنان ادام��ه دارد؛ در اين 
سيالب 2۴ استان كشور آذربايجان شرقي، اصفهان، 
البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختياري، خراسان 
جنوبي، خراسان رضوي، خوزستان، زنجان، سمنان، 
سيستان و بلوچس��تان، فارس، قزوين، قم، كرمان، 
كهگيلويه و بوير احمد، گلستان، لرستان، مازندران، 

مركزي، هرمزگان، همدان و يزد درگير شده است.

۷۱فوتيوشناسايي۷۳۴۸بيمارجديدكرونادركشور
بر اس��اس اعالم وزارت بهداش��ت، ۷1 بيمار مبتال به 
كوويد19 در كشور جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري، به 1۴3 هزار و 15 نفر رسيد. 
همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷3۴8 
بيمار جديد مبتال به كوويد19 در كش��ور شناسايي 
و 125۴ نفر از آنها بس��تري ش��دند. مجموع بيماران 
كوويد19 در كش��ور به ۷ ميليون و ۴82 هزار و 521 
نفر رس��يد. تاكنون ۷ ميليون و 181 هزار و 82 نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
1۴86 نفر از بيماران مبتال به كوويد19 در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار 

دارند. در حال حاضر ۷8 شهرستان در وضعيت قرمز، 
18۴ شهرستان در وضعيت نارنجي، 1۷۴ شهرستان در 
وضعيت زرد و 12 شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

اطالعاتبهروزشدهدربارهعالئموشيوعاخيرآبلهميموني
با افزايش ش��يوع بيماري آبله ميمون��ي در برخي از 
كشورها، كارشناس��ان و متخصصان حوزه پزشكي 
در حال جمع آوري شواهد بيشتري درباره چگونگي 
ابتالي افراد به اين بيماري و عالئم معمول آن، به ويژه 
در مورد اخير شيوع آن در كش��ورهاي خارج از قاره 
آفريقا هستند. با گذشت چندين ماه از شيوع جهاني 
آبله ميموني واضح است كه اين بيماري عمدتا مرداني 
را كه با مردان ديگر رابطه جنس��ي داشته اند، مبتال 
مي كند. بر اس��اس آخرين آمارهاي رسمي، طي سه 
ماه گذش��ته )ژوئن تا اوت 2۰22( نزديك به 28 هزار 
مورد ابتال به آبله ميموني در سراسر جهان تاييد شده 
است و اولين موارد مرگ و مير ناشي از اين بيماري نيز 
در برخي كشورها در حال ثبت است. آبله ميموني ده ها 
سال است كه در چندين كشور آفريقايي وجود داشته 
است با اين حال برخالف موارد قبلي شيوع اين بيماري 

در اين قاره، اكنون اين ويروس در خارج از آفريقا عمدتًا 
از طريق تماس جنس��ي منتقل مي ش��ود. بر اساس 
گزارش ها، حدود 99 درصد از موارد ابتال به آبله ميموني 
در اياالت متحده تاكنون در ميان مرداني بوده است كه 
با مردان ديگر رابطه جنسي داشته اند و اين آمار منجر 
به مطرح شدن سوال در اين خصوص شده كه آيا اين 

شيوه، تنها راه انتقال ويروس آبله ميموني است؟

رويخطخبر

كشفدوهزارو۷۸۸كيلوگرمانواعموادمخدردرپايتخت
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در هجدهمين مرحله 
طرح ظفر از كشف دو تن و ۷88 كيلوگرم مواد مخدر 
خبرداد.، سردار »حسين رحيمي« بيان داشت: اين 
مرحله از طرح با به اجرا گذاشتن ۴۰8 حكم قضايي، 
155 قاچاقچ��ي عمده و 3۴2۴ خ��رده فروش مواد 
مخدر دستگير شدند. او با اشاره به اينكه در اين مرحله 
از طرح ظفر دو تن و ۷88 كيلوگرم مواد مخدر كشف 
شده است، عنوان داشت: دراين طرح 28باند بزرگ و 
كوچك مواد مخدر كه به تهران مي آيند و مواد مخدر 
توزيع مي كنند شناسايي و منهدم شدند. رييس پليس 
پايتخت با اشاره به اينكه 21 نفر از اراذل و اوباش كه 
عالوه بر فروش مواد مخدر اقدام به شرارت مي كردند 
هم دستگير ش��دند، گفت: 29۴ دس��تگاه خودرو و 
موتورسيكلت از قاچاقچيان كشف وهمچنين 8 باب 
منزل كه به طور رس��مي اقدام به فروش مواد مخدر 
مي كردند هم شناس��ايي و پلمب ش��دند. او با اشاره 
به اينكه در اين مرحله از طرح ظفر 19 قبضه س��الح 
سرد و گرم كشف ش��د، گفت: ارزش ريالي كشفيات 

هجدهمين طرح ظفر پليس مب��ارزه با مواد مخدر 
حدود 38 ميليارد تومان تخمين زده ش��ده اس��ت. 
سردار رحيمي با اشاره به اقدامات پليس مبارزه با مواد 
مخدر در فضاي مجازي گفت: در فضاي مجازي هم 
پليس مبارزه با مواد مخ��در اقدامات جدي دارد و در 
اين مرحله از طرح ظفر 26۰ پيج فعال شناسايي و 55 
نفر از گرداندگان اين پيج ها دستگير شدند. فرمانده 
انتظامي تهران بزرگ خاطرنشان كرد، در اين طرح 
62 كيلوگرم انواع مواد مخدر توهم زا، كوكايين، شيشه 

و قارچ هاي جادويي از اين افراد كشف شده است.

گليماندگار|
 بيش از 1۰ سال است كه زنان منتظر 
تصويب اليحه اي هستند كه شايد فقط 
شايد كمي از آنها در مقابل خشونت هايي كه متحمل 
مي شوند، محافظت كند، خشونت هايي كه هم در 
كوچه و خيابان هست و هم در خانه و محل كار. در 
واقع امنيت براي زنان به مساله اي تبديل شده است 
كه هر چند مس��ووالن معتقدند در اين زمينه هيچ 
مشكلي در جامعه كنوني ما وجود ندارد اما زير اين 
پوست اين سرزمين اتفاق هايي در شرف وقوع است 
كه پرداختن به داس��تان هر كدام مي تواند مثنوي 
پر دردي باش��د از ضايع ش��دن حقوق زناني كه به 
اندازه ديگر افراد اين جامعه حق حيات دارند. مساله 
اينجاست تا زماني كه قتل هاي فجيع زنان و دختران 
به دس��ت نزديكانش��ان در فضاي مجازي دست به 
دست نشد، كسي به دنبال خبري از اين اليحه نبود، 
اليحه اي كه 1۰ س��ال پيش به مجلس رفت و البته 
مانند كاغذ پاره اي از دس��تور كار خارج شد و ديگر 
كسي هم س��راغي از آن نگرفت. هر چند كه هر بار 
خبرنگاري در اين زمينه از نمايندگان سوال مي كرد 
با بهانه در حال بررسي است و نياز به مطالعات دقيق 
دارد و ... مواجه مي شد اما واقعيت اين بود كه نه مورد 
بررس��ي قرار گرفته بود و نه كسي روي آن مطالعه 
مي كرد، در س��رزمين مرد ساالر جايي براي حقوق 
زنان وجود ندارد، نه در خانه و نه در جامعه تا وقتي 
كه افراد هر كدام به تنهايي براي انسان بودن يكديگر 
ارزش و احترام قائل نباشند، هيچ قانوني نمي تواند 
آن را به كس��ي تحميل كند. تا زماني كه در جامعه 
مرد س��االر ايران زنان جنس دوم به حساب بيايند، 
در مورد اصلي ترين حقوق خود حق تصميم گيري 
 نداشته باشند، تا زماني كه از حق سفر و تحصيل و ... 
گرفته تا حق زيس��تن زنان در گ��رو اجازه مردي 
به نام پدر، همس��ر، برادر و ديگ��ر اقوام درجه يك 
باشد، نمي توانيم ادعا كنيم كه كرامت زنان در اين 

سرزمين رعايت مي شود. 

مشتنمونهخروار
وقتي زني تمام تالش خود را مي كند تا در زمينه كاري 
يا ورزشي موفقيت به دست بياورد در نهايت براي اين 
بتواند در يك تورنمنت خارجي حضور به هم برس��اند 
بايد از همسرش اجازه خروج بگيرد و اين همسر هم به 
راحتي مي تواند اين اجازه را به او ندهد و زحمات تمام 
اين س��ال هاي يك زن به دلخواه كس ديگري از بين 
مي رود، وقتي پدري تصميم مي گيرد سر دخترش را با 
داس از بدن جدا كند و قبل از اقدام به اين كار در مورد 
ميزان محكوميتي ك��ه در انتظارش خواهد بود پرس 
و جو مي كند و وقت��ي مي فهمد كه چون خودش ولي 
دم است، يعني صاحب و مالك آن دختر است نهايت 
جزايش 1۰ س��ال زندان خواهد ب��ود. وقتي مردي به 
فجيع ترين شكل ممكن س��ر همسرش را از بدن جدا 
مي كند و در كوچه هاي شهر مي گرداند، البته كه اين 
جنايت هم با درنظر گرفت��ن كلي قوانين عرفي و... در 
نهايت به مجبور شدن فرد براي حفظ آبرويش منتهي 
مي ش��ود نمي توانيم ادعا كنيم كه هنوز هم جامعه ما 
نيازمند قانوني كه ده س��ال پيش به مجلس رفته و از 
آن روز تاكنون در حال خاك خوردن است نياز ندارد. 

قوانينبايدضمانتاجراييداشتهباشند
پريس��ا ايزدي، جامعه شناس و فعال حقوق زنان درباره 
چرايي بي توجهي به اليحه حماي��ت از زنان در مقابل 
خش��ونت به »تعادل« مي گويد: مس��اله اينجاست كه 
وقتي از صدر تا ذيل افراد در جامعه به خصوص افرادي 
كه دستي بر آتش قانون و قانونگذاري دارند، اعتقادي به 
جلوگيري از خشونت عليه زنان ندارند نمي توانيم توقع 
داشته باش��يم كه چنين اليحه اي همان موقع كه وارد 
مجلس شد مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد. از سوي 
ديگر حتي اگر اين قانون تصويب هم ش��ود تا زماني كه 

ضمانت اجرايي نداشته باشد واقعا بي فايده است. 
او مي افزايد: همين االن شما به شرايط زنان در جامعه 
ما نگاه كنيد، روزي نيست كه خبري در مورد آزارهاي 
روحي و رواني در مورد زنان منتش��ر نشود، از سوي 

ديگر نه تنه��ا در ايران كه در تمام جه��ان در دوران 
كرونا خشونت عليه زنان به طرز چشمگيري افزايش 
پيدا كرده است، اين نشان از ناآگاهي ندارد، نشان از 
بي توجه��ي به كرامت زنان در همه ج��اي دنيا دارد. 
وقتي در كش��وري كه مهد آمال و آرزوهاي خيلي از 
افراد است در همان امريكايي كه به سرزمين پيشرفت 
و ترقي معروف اس��ت حق سقط جنين از زنان سلب 
مي ش��ود ديگر نمي توانيم توقع داشته باشيم كه در 
ديگر نقاط جهان حقوق زنان به درستي رعايت شود. 
اين جامعه ش��ناس مي گويد: طي سال هاي گذشته 
بارها و بارها فرانسه در صدر ليست خشونت خانگي 
عليه زنان قرار گرفت. تازه اين كشوري است كه ادعاي 
جهان اولي دارد. اما هيچ كدام اين مثال ها دليل بر اين 
نمي شود كه ما بگوييم پس كشور ما هيچ احتياجي به 
قانون منع خشونت عليه زنان ندارد. ما وقتي مي توانيم 
خودمان را با ديگر كشورها مقايسه كنيم كه در شرايط 
برابر زندگي از هر لحاظ قرار داش��ته باشيم. از سوي 
ديگر وقتي ما مدعي حكومتي ديني هس��تيم بايد 
حداقل به دستورات دين در مورد احترام به زنان عمل 
كنيم. مساله اي كه متاسفانه سال هاي سال است در 
جامعه ايران ناديده گرفته شده است. ما تنها وقتي پاي 
مجازات به ميان مي آيد به ش��رع رجوع مي كنيم در 
صورتي كه بايد در تمام موارد شرع را در نظر بگيريم.

خشونتعليهزناندرجامعه
همهگيرشدهاست

پريسا ايزدي، در بخش ديگري از سخنانش به »تعادل« 
مي گويد: ب��ه عنوان يك جامعه ش��ناس وقتي رفتارها 
در جامع��ه را با زنان مي بينيم به اين نتيجه مي رس��يم 
كه خش��ونت عليه زنان در جامعه همه گير شده است، 
حتي متوليان قانون نيز به خ��ود اين اجازه را مي دهند 
كه در زمينه مساله اي كه آن را قانون مي دانند هر گونه 
خشونتي را عليه زنان اعمال كنند. از سوي ديگر وقتي 
جنبشي به نام »مي تو« در جهان به راه افتاد بسياري از 
آن استقبال كردند و افراد سرشناس زيادي فارغ از اسم 

و رسمي كه داشتند در اين باره محاكمه شدند، اما در 
كشور ما چه اتفاقي رخ داد اول كه كسي به اين جنبش 
توجهي نكرد، بعد تنها يك نفر دس��تگير شد و بعد از 
آن اسامي افراد بسياري در اين جنبش با روايت هاي 
تكان دهنده ثبت شد اما در نهايت اين راوي ها بودند 
كه مورد تهديد قرار گرفتند و برايشان حكم صادر شد. 
پس ما اگر قرار باشد قانوني با عنوان منع خشونت عليه 
زنان در جامعه داشته باشيم قبل از هر چيز بايد شرايط 
اجرايي شدن اين قانون را در جامعه فراهم كنيم، قبل 
از هر چيز بايد مسووالن و دولتمردان به آن باور داشته 
باش��ند، در غير اين صورت اصال بررسي اين اليحه و 
تبديل كردن آن به قانون هيچ فايده اي نخواهد داشت. 

اليحهحفظكرامتزنان
دربرابرخشونتدرمجلس

خبرها ام��ا حكايت از به جريان انداخ��ت دوباره اليحه 
حف��ظ كرامت زنان در برابر خش��ونت در مجلس دارد، 
اليحه اي كه بعد از 1۰ سال دوباره قرار است مورد بحث 
و بررس��ي قرار بگيرد. رييس فراكسيون زنان و خانواده 

مجلس شوراي اسالمي گفت: با توجه به اقدامات مثبتي 
كه درباره اليحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر 
خشونت در كميسيون هاي تخصصي مجلس صورت 
گرفته، قرار اس��ت اين اليحه ب��ه زودي به صحن علني 
مجلس برود. فرايند بررسي اليحه حفظ كرامت و حمايت 
از زنان در برابر خشونت، در كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اس��المي به پايان رسيده است و در كميسيون 
تخصصي، وضعيت بررس��ي نهايي و تكميل شده دارد. 
فاطمه قاس��م پور افزود: موضوعي كه درباره اين اليحه 
وجود دارد اين اس��ت كه پيش��نهاد داده شده مواردي 
به اليحه اضافه شود؛ جلس��ه اي در هفته هاي آينده در 
كميس��يون هاي تخصصي خواهيم داشت تا اين اقدام 
انجام و س��پس به صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
تحويل داده شود. پيش بيني ما اين است كه در هفته هاي 
آينده اقدامات نهايي مرتبط با اين اليحه انجام ش��ود تا 
با اين اقدامات جدي كه انجام ش��ده اس��ت، در صحن 
علني مجلس شوراي اس��المي براي تكميل شدن در 
دستور كار قرار گيرد چون فرايند بررسي آن تمام شده 
است. رييس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي 

اسالمي درباره پيش بيني زمان نهايي شدن اين اليحه 
در مجلس شوراي اسالمي و اينكه چه زماني به صحن 
علني مجلس شوراي اسالمي خواهد رفت، اظهارداشت: 
اميدواريم ب��ا تالش هايي كه در كميس��يون هاي 
تخصصي براي به نتيجه رس��يدن اين اليحه انجام 
ش��ده اس��ت در آينده اي نزديك و شايد هفته هاي 
آينده در صحن علني مجلس مطرح و در نهايت به 

تصويب برسد تا در نهايت زمينه اجرايي پيدا كند.

حفظجايگاهزنان
باتصويبايناليحهقانوني

فاطمه مقصودي عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي 
اسالمي نيز پيش از اين در اين باره گفته بود كه معتقدم 
اليحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت به 
عنوان يك اليحه مهم و اساس��ي بايد به زودي در صحن 
علني مجلس مطرح شود تا برخي مشكالت بانوان با اجراي 
اين اليحه به حداقل برسد. چندين سال است كه اين اليحه 
به مجلس شوراي اسالمي ارايه شده است و اخيرا اين اليحه 

براي ورود به صحن علني مجلس آماده شده است.

۱0سالانتظاربرايتصويباليحهحفظكرامتزناندربرابرخشونت

منع خشونت عليه زنان بايد در باورمان باشد

گزارش

قوانينضمانتاجراييندارند
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