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يادداشت- 1

بديهياتي كه فراموش مي شود!
»براي ايجاد تحول در سازمان 
اداري كش��ور نبايد حتي يك 
روز را از دست بدهيم و تغييرات 
ضروري در سازمان اداري دولت 
بايد به كارآمدي نظ��ام اداري 

بينجامد.« 
)آقاي رييسي - 10/7( 

بعضي از ام��ور، امور بديهي اند. 
اموري كه طبق تعريف، تصديق آنها »نزد عقل حاضر است 
و اگر كس��ي قضيه بديهي را تصديق نكند دليل آن عدم 
تصور درست آن قضيه است و ربطي به تصديق و به دنبال 

آن استدالل براي آن ندارد«.
به نظر اما ظاهرا همين امور بديهي نيز در كشورمان نياز به 
استدالل دارد. موضوع مورد بحث مربوط به تغييرات اخير در 
ساختار تشكيالتي وزارت »صنعت، معدن و تجارت« است. 
تغييراتي بسيار وسيع و تاريخي. امر بديهي حكم مي كند 
كه اين تغييرات درون سازماني منبعث از يك هدفگذاري 
سازماني و فراسازماني و ملي و در چارچوب »شرح وظايف 
و اختيارات« مشخص قانوني باشد. به عبارتي به طور عقلي و 
منطقي مقدم بر تعيين ساختار دروني وزارت صمت، تعيين 
ماموريت و نقش اين وزارتخانه در روند توسعه اقتصادي و 
صنعتي كشور است. اما جاي بسي تعجب است كه نه فقط 
اي��ن قاعده بديهي عقلي و منطقي بلكه حتي نص صريح 
قان��ون و روال و عرف نظام اداري و دس��تگاه هاي اجرايي 
كشور نيز رعايت نمي شود و ظاهرا ميل و سليقه، حاكم بر 
رفتار مسووالن محترم اين وزارتخانه مي شود. دقيق تر آنكه: 
تاس��يس وزارت »صنعت، معدن و تجارت« و نيز وزارت 
»تع��اون، كار و رفاه اجتماعي« به صورت يكجا و همزمان 
در تاري��خ 4 /1390/8 در قالب ماده واحده اي در مجلس 
مصوب شد. در تبصره 2 اين ماده واحده آمده است: »تنقيح 
قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي يادشده، 
با توجه به قوانين برنامه پنج س��اله پنجم توسعه، اجراي 
سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي و 
مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از معاونان 
برنامه  ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه 
انساني، حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و حسب مورد 
وزير مربوطه ظرف شش  ماه انجام و پس از تصويب هيات 

وزيران به مجلس شوراي اسالمي تقديم مي گردد.«
كاري كه پس از گذش��ت بيش از يك ده��ه هنوز انجام 
نشده است . به همين سبب اگر به سايت وزارت »صنعت، 
معدن و تجارت« رجوع ش��ود در معرفي و ش��رح وظايف 
و اختي��ارت اين وزارتخانه غير از تصوي��ر اين ماده واحده 
با قانون تش��كيل وزارت بازرگاني در سال 1353 و قانون 
تشكيل وزات صنايع و معادن در سال 1379 و قانون تمركز 
وظايف و اختيارت مربوط به بخش كش��اورزي در وزارت 
جهاد كشاورزي مواجه مي شويم كه هيچ كدام نمي تواند 
جايگزين اهداف و ماموريت ها و شرح وظايف و اختيارت 
وزارت »صنعت، معدن و تجارت« شود كه ماهيت حقوقي 
متفاوت و مستقلي با وزارتخانه هاي قبلي )بازرگاني و صنايع 

و معادن( دارد. 
چنانك��ه به عن��وان امري بديه��ي س��اير وزارتخانه ها و 
دس��تگاه هاي اجرايي داراي اهداف، ماموريت ها و ش��رح 
وظايف و اختيارات قانوني مشخص هستند. مثال با رجوع به 
سايت وزارت »اقتصاد و دارايي« مي توان اهداف و وظايف 
اين وزارتخانه را كه در بندهايي مش��خص ش��ده يافت. 
في المثل در مورد هدف اين وزارتخانه آمده است: »تنظيم 
سياس��ت هاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي 
در ام��ور مالي و اجراي سياس��ت هاي مالياتي و تنظيم و 
اجراي برنامه همكاري هاي اقتصادي و سرمايه گذاري هاي 
مشترك با كشورهاي خارجي« و سپس حدود 40 وظيفه 
براي آن وزارتخانه مش��خص شده است. يا مثال در سايت 
وزارت »جهاد كشاورزي« در مورد مبناي قانوني تشكيل 
اين وزارتخانه آمده است كه اين امر به »استناد مصوبه هيات 
دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي« محقق و وظايف 
تفضيلي اين وزارتخانه در بيش از 40 ماده و بند مشخص 
شده است. همچنين اس��ت اهداف و ماموريت هاي ساير 
وزارتخانه ها از نيرو تا بهداشت... البته وظايف و اختيارات 
بعض��ي از وزارتخانه ها مانن��د امور خارجه ي��ا آموزش و 
پرورش و... به واسطه قدمت و سابقه تاريخي و عدم ادغام يا 
تفكيك و تغيير در طي دهه ها، نياز به معرفي در سايت هاي 
اطالع رساني نداشته و در متون قانوني مي توان اين وظايف 
و اهداف را يافت.  فقدان همين مبناي قانوني سبب شده 
است تا معاون هماهنگي و محيط كسب و كار )طرح و برنامه 
سابق( وزارت صمت، تغييرات در ساختار و تشكيالت اين 
وزارتخانه را به سياست ها و راهبردها و قوانيني ارجاع دهند: 
»ساختار سازماني جديد وزارت صمت در گام نخست بر 
اساس سياس��ت ها و راهبردهاي اسناد باالدستي شامل 
بيانيه گام دوم انقالب، سياست هاي كلي بخش صنعت، 
سياست هاي كلي بخش معدن، سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي، سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و 
سرمايه ايراني، سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف، 
انتظارات توأم با نام گذاري سال، انتظارات رياست محترم 
جمهور و اهم قواني��ن موضوعه طراحي و تدوين ش��ده 
است« )سايت وزارت صمت – 1400/10/6(   درمجموعه 
سياست ها و راهبردهاي مورد اشاره، به وظايف و اختيارات 
وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي به تفكيك هر يك و از 
جمله وزارت صمت، اشاره اي نشده است فلذا از درون اين 
راهبردها مي توان متناسب با خواست و سليقه افراد، شرح 
وظايف و اختيارات گوناگون و متفاوتي براي دستگاه هاي 
ادامه در صفحه 2 اجرايي استخراج كرد . 

حسين حقگو

براي ارتقاي كيفيت توليد و صادرات چه بايد كرد؟ 

ظرفيت هاي مغفول مانده صادرات 

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 فوندانسيون 
توليد ثروت

 مزايا و معايب 
پيش نويس قانون بازار سرمايه 

 پرخاشگري نوجوانان
 و توجه والدين

 هدايت اعتبارات بانكي 
و مسير خروج از ركود و تورم

ش��ايد اي��ن تص��ور در مي��ان 
تصميم س��ازان وجود داش��ته 
باشد كه ثروتمند كردن مردم 
كشور با كلنگ زني پروژه هاي 
بزرگ اتفاق مي افتد، يا از طريق 
افتتاح بزرگ ترين كارخانه  فوالد 
يا آزاد س��ازي قيم��ت بنزين و 
حامل  هاي انرژي و افزايش يارانه 
و برخورد با مفس��دين، اعدام آنها و اخيرا هم جراحي هاي 
اقتصادي كه ُمد شده است، مي توان بر ثروت مردم افزود، 
رفاه آنها را افزايش داد و درآمد سرانه ش��ان را ارتقا بخشيد. 
ظاهِر اين اقدامات، جذاب و منطقي به نظر مي رسد، اما تمام 
اقدامات اصالحي بايد يك منشأ فلسفي و يك فوندانسيون 
اجتماعي قوي داشته باشد. بنابراين ثروتمند كردن يك 
جامعه رابطه  مستقيمي با ابعاد غيراقتصادي نيز دارد كه عدم 
توجه به آن، مي شود نوسانات اقتصادي و بي برنامگي و درجا 
زدن كشور. چيزي كه در سال هاي اخير به وفور ديده ايم. اما 
توليد ثروت براي يك ملت چگونه ايجاد مي شود؟ در چه 
بستري شكل مي گيرد؟ آيا در نبود اعتماد عمومي به دولت 
)به معناي نظام كلي تصميم س��ازي( مي توان مردم را به 
حضور در فعاليت هاي اقتصادي تشويق كرد؟ مسلما خير. 
بنابراين براي هر نوع رش��د، پيشرفت و ثروت آفريني بايد 
اعتماد عمومي ميان مردم از يك طرف و نظام تصميم سازي 
از سوي ديگر وجود داشته باشد. اما پرسشي در اين ميان 
شكل مي گيرد كه پاسخگويي به آن تا حد زيادي ابهامات را 
روشن مي كند و آن اينكه اعتماد به صورت دوسويه چگونه 
ايجاد مي شود؟ آيا اين اعتماد به سادگي، بدون شكل گيري 
يك نظام ارزش��ي مشترك و س��ابقه اعتماد سازي شكل 
مي گيرد؟ واقع آن است كه اعتماد به سادگي و در كوتاه مدت 
شكل نمي گيرد، اگرچه كه اعتماد در كوتاه مدت مي شكند 
و از بين مي رود. به طور كلي مي توان گفت، اعتماد نتيجه  
يك سيستم توليد حقيقت است. اما سيستم توليد حقيقت 
چيست؟ همان گونه كه از نامش پيداست، سيستم توليد 
حقيقت به دنبال ايجاد و انتش��ار حقيقت و واقعيت است. 
چيزي كه الزمه  كسب اعتماد است، اعتمادي كه زمينه ساز 
ايجاد ثروت است. سيس��تم توليد حقيقت، مي تواند يك 
رسانه  رسمي )مانند صدا و سيما( باشد، يك پايگاه داده و 
آماري باشد. سايت هاي رسمي و تريبون  هاي دولتي باشد، 
مي تواند مجلس شورا يا قوه  قضاييه باشد، بانك مركزي باشد، 
سازمان بورس باشد، وزارت صمت و نفت و... باشد. وقتي اين 
دستگاه ها اطالعات درست توليد و منتشر كنند آن وقت ما 
مي توانيم بگوييم در حال توليد حقيقت هستيم. بنابراين 
از طريق توليد حقيقت اس��ت كه اعتماد دوس��ويه شكل 
مي گيرد. با توجه به اينكه حقيقت، پايه و اساس توليد ثروت 
است از اين طريق مي توان به سمت پيشرفت و ثروت آفريني 
عمومي حركت كرد. اگر ثروت را به ساختمان تشبيه كنيم، 
زمين آن حقيقت و مصالح آن اعتماد است.حاال بايد ديد چرا 
ادامه در صفحه 2 مردم ايران و... 

اخيراً ش��اهد اين هستيم كه 
بحث پيش نوي��س اصالحيه 
قانون بازار سرمايه بين فعالين 
ب��ازار به ش��دت موردتوج��ه 
قرارگرفته اس��ت كه انتقادات 
زيادي هم نسبت به اين موضوع 
ص��ورت گرفته اس��ت. يكي از 
مسائلي كه در اين پيش نويس 
خيلي موردتوجه فعالين بازار قرار گرفت اين بود كه بحث 
تولي��د محتوا و آم��وزش نياز به مجوزه��اي خاصي دارد 
كه در صورت ع��دم رعايت اين موض��وع عواقب بدي در 
انتظار اشخاص خواهد بود. اما موضوع موردتوجه در اين 
رابطه اين است كه مبحث آموزش مربوط به بازار سرمايه 
درگذشته هم نياز به دريافت موافقت اصولي داشته و دارد 
و اين موضوع آن چنان موضوع جديدي نيست و از گذشته 
قوانيني در اين رابطه وجود داشته اما موضوع موردبحث 
اين اس��ت كه برنامه ريزي هايي بايد در اين رابطه صورت 
گيرد كه س��ازمان دهي افراد فعال در فض��اي مجازي را 
تحت شرايط و قوانيني پايش كند تا هم اطالعات غلط در 
رابطه با محتواهاي ايجادشده در اختيار مردم قرار نگيرد و 
هم نسبت به س��يگنال دهي هاي بدون مجوز و با مقصود 
سفته بازانه برخورد شود. در رابطه با اين موضوع نياز است 
كه به يك بحث اش��اره كنيم. طي ماه هاي گذشته شاهد 
تصويب دس��تورالعملي در رابطه با شركت هاي مشاوره 
سرمايه گذاري نوع دوم بوديم كه دقيقًا باهدف ساماندهي 
به فعاالن فضاي مجازي ايجاد شد كه تا زمان حال اقدامي 
در اين رابطه صورت نگرفته است و مجوزي اعطا نشده است. 
با توجه به اين دستورالعمل امكان مديريت ايجاد محتواي 
آموزش��ي، برگزاري دوره هاي بورس��ي و سرمايه گذاري 
نيز وجود خواهد داش��ت، همچنين امكان ارايه مشاوره 
سرمايه گذاري طبق ضوابط مشخص وجود دارد. يكي از 
بهترين مسيرهاي مديريت اين موضوع مي تواند پيگيري 
مجدد در رابطه با شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري نوع 
دوم خواهد بود. همچنين فعاالن فضاي مجازي نسبت به 
يكي از بندهاي اين پيش نويس اعتراض كردند كه در رابطه 
با تبليغ پذيره نويسي يا عرضه اوراق يا سهامي است كه مورد 
تاييد سازمان بورس نيست. در اين رابطه بايد به اين موضوع 
اشاره كنيم هرآن چه كه در بازار سرمايه به پذيره نويسي و 
عرضه منجر شود قاعدتاً مجوزهاي الزم را از سازمان بورس 
دريافت كرده و مشمول اين بند نخواهد بود. پس در رابطه با 
اين بند نگراني وجود نخواهد داشت. همچنين در برخي از 
بندهاي موجود در اين اصالحيه شاهد اين موضوع هستيم 
كه نسبت به افزايش منابع صندوق تثبيت بازار مطالبي 
ارايه شده كه اين منابع قطعاً در راستاي مديريت درست بازار 
و حمايت از بازار سرمايه استفاده خواهد شد و اين موضوع 
مي تواند آينده اي بهتر را براي بازار سرمايه و فعاالن آن ايجاد 
كند. اما بحث موردتوجه اين است كه مقداري از كارمزدهاي 
ادامه در صفحه 2 مربوط به... 

نوجوانان ب��راي پيدا كردن 
احس��اس تعلق، رفتارهاي 
مثبت و منفي انجام مي دهند 
كه والدين بايد نسبت به اين 
رفتارها، واكنش هاي متفاوتي 
داشته باش��ند. جلب توجه، 
قدرت طلبي، انتقام جويي و 
تظاهر به بي كفايتي، راه هايي 
هس��تند كه فرد نوجوان به آنها احس��اس تعلق پيدا 
مي كند. از همين رو، والدين بايد ابتدا تشخيص بدهند 
كه نوجوان چه هدفي دارد و بعد او را راهنمايي كنند. 
گاهي باورهاي اشتباه، نوجوانان را به سمت بدرفتاري 
س��وق مي دهد مانند باور به اينكه فق��ط در صورتي 
مي توانند احس��اس تعلق پيدا كنن��د كه مورد توجه 
باشند. پس از طريق رفتارهاي منفي مثل فراموشكاري، 
مسخره بازي، شيطنت خفيف، تعلق داشتن را نشان 
مي دهد. والدين در اين شرايط سعي كنند در خدمت 
فرزند نوجوان خود نباش��ند و به اينگونه رفتارهاي او 
توجه نكنند و زماني كه همكاري مي كند و رفتارهاي 
مثبت انجام مي دهد، از رفتار او قدرداني كنند. مورد 
دوم زماني مي تواند احساس تعلق پيدا كند كه صاحب 
قدرت باش��د، با نافرماني كردن، پرتوقع بودن و داد و 
فرياد كردن و قدرت طلبي احساس تعلق خود را نشان 
مي دهد. در اين شرايط بهتر است والدين از دعوا كردن 
و تسليم شدن بپرهيزند و وارد جنگ قدرت نشوند و 
چالش نداشته باشند و مكان را ترك كنند تا نوجوان 
از پيام��د اين رفتارها درس بگي��رد. گاهي نوجوانان از 
طريق رفتارهاي منفي مثل فراموشكاري، مسخره بازي، 
ش��يطنت خفيف، تعلق داشتن را نش��ان مي دهند. فرد 
نوجوان اين باور را دارد زماني احساس تعلق پيدا مي كند 
كه پدر و مادر را اذيت كند و با بي ادبي كردن و حرف هاي 
تلخ و سركشي و طغيان و انتقام جويي به هدف خود برسد. 
در اين شرايط والدين سعي كنند دچار رنج و عصبانيت 
نشوند و مقابله به مثل نداشته باشند، در عوض سعي كنند 
به نوجوان كمك كنند كه احس��اس كند همه دوستش 
دارند. عادالنه با او رفتار كنند و به عنوان الگو و هنجار براي 
نوجوان با ديگران با احترام رفتار كنند تا او هم ياد بگيرد. 
در حالت چهارم، نوجوان احس��اس مي كند به هيچ چيز 
تعلق خاطر ندارد پس بهتر اس��ت هيچ كوششي نكند و 
كاري انجام ندهد و با ابراز بي كفايتي و دست از كار كشيدن 
و كوش��ش نكردن يا با روي آوردن به سمت مواد مخدر و 
سيگار خود را نشان مي دهد. در اين وضعيت بهتر است 
والدين، نوجوان را به حال خودش رها نكنند در عين حال 
انتقادها را كنار بگذارند و بر نقاط قوت و استعداد نوجوان 
 تمركز كنند. اين باورها ممكن اس��ت از نتيجه س��بك 
فرزند پروري والدين و جايگاه نوجوان در خانواده ناش��ي 
شود. سبك فرزند پروري كمال گرا كه انتظارات زيادي 
ادامه در صفحه 8 والدين از ... 

در صورت��ي كه خلق پ��ول با 
اس��تفاده از سياس��ت هدايت 
اعتبار به س��مت فعاليت هاي 
مولد سرازير شود نه تنها باعث 
تورم نخواهد شد بلكه مي تواند 

به رشد اقتصادي منجر شود.
يكي از گزاره ه��اي پر تكرار در 
سطح جامعه كه هم بين عموم 
مردم و هم بين اقتصاددانان شايع شده اين است كه خلق 
پول الجرم منجر به شكل گيري تورم مي شود. البته كه اين 
گزاره تا حدودي درست است، اما تمام واقعيت نيست. اين 
نگاه يك برداشت ناقص از نقش پول در اقتصاد است كه اتفاقا 
ساليان سال است بر اثر تكرار روز افزون آن از طريق راديو و 
تلويزيون و برنامه هاي مختلف اقتصادي و حتي اجتماعي 
و سياسي به عنوان گزاره اي صد در صد درست و دقيق در 
اذهان مردم جاي گرفته است. يادداشت حاضر در پي تبيين 
اين نكته است كه اين گزاره تنها يك حالت محتمل از خلق 
پول است و خلق پول مي تواند به نتايج ديگري نيز منجر 
شود، نتايجي كه البته تك تك مردم با آنها آشنا بوده و چيز 
عجيبي برايشان نيست. ريچارد ورنر؛ اقتصاددان برجسته 
آلماني در مقاله خود در سال 2017 نماي جامعي از اثرات 
خلق پول ارايه مي دهد. ورنر معتقد اس��ت كه مي توان به 
گونه اي خلق پول كرد كه نه تنها منجر به رشد اقتصادي 
شود بلكه تورم هم ايجاد نشود. از نظر وي خلق پول بسته 
به محل اصابت آن، به نتايج متفاوتي منجر خواهد شد. در 
حالت اول، خلق پول منجر به تورم مي شود. بدين صورت كه 
اگر بانك هاي داخلي تسهيالت خود را عمدتا براي مصرف 
اعطا كنند، تقاضاي نهايي به واسطه افزايش پول در دست 
مردم افزايش مي يابد، در حالي كه هيچ افزايشي در كاالها و 
خدمات در دسترس رخ نداده است؛ بنابراين سطح عمومي 
قيمت ها يا همان تورم افزايش مي يابد. اما تورم فقط يك 

سناريو محتمل از انبساط در عرضه پول است.

  خلق پول و افزايش تقاضاي دارايي ها
در حالت دوم خلق پول بانكي به مصارفي تعلق مي گيرد 
كه بخش��ي از GDP نيس��تند؛ به طور واضح تر اعتبارات 
بانكي براي معامالت دارايي ها )از جمله دارايي هاي مالي در 
بورس و بازار سرمايه( مورد استفاده قرار مي گيرند. طبيعتا 
وقتي اعتبارات بانكي براي معامالت دارايي ها افزايش يابد، 
با افزايش تقاضاي دارايي ها، قيمت آن دارايي ها نيز افزايش 
مي يابد. ش��كل گيري چنين تورمي در دارايي هاي مالي، 
بدون هيچ گونه مشكل خاصي مي تواند تا چندين سال ادامه 
داشته باشد. اما كافيست خلق پول بانكي براي معامالت 
دارايي ها به هر دليلي متوقف يا كند شود، در اين صورت 
به زودي ش��اهد تركيدن حباب قيمت دارايي ها خواهيم 
بود و قيمت دارايي ها كه ديگر بيش از آن نمي تواند افزايش 
يابد، رو به كاهش خواهد نهاد. با كاهش قيمت دارايي ها و از 
دست رفتن ارزش آنها شاهد ورشكستگي كساني خواهيم 

بود كه سهم زيادي از ترازنامه خود را با چنين دارايي هايي 
پر كرده اند. با ورشكس��تگي اولين س��فته بازان، ايشان از 
بازپرداخت تسهيالت عاجز مانده و بانك ها با وام هاي غير 
جاري مواجه مي شوند، كه منجر به ايجاد زيان در عمليات 
بانكي مي شود. وقوع چنين زيان هايي در ترازنامه بانك ها 
منجر به احتياط بيشتر بانك ها در اعطاي تسهيالت در قبال 
چنين وثيقه هايي )دارايي هاي مالي( و پرداخت به فعالين 
بازارهاي مالي خواهد شد. اين احتياط بانك ها در اعطاي 
تسهيالت به بخش هاي مالي به نوبه خود به كاهشي بيشتر 
در قيمت دارايي ها و در نتيجه به ورشكستگي فعالين مالي 

بيشتري منجر خواهد شد.
توجه داشته باشيد كه بانك ها خود در دوران حباب بازارهاي 
مالي به اكتساب مقادير زيادي از دارايي هاي مالي مبادرت 
ورزيده اند، در ش��رايطي كه وام هاي مبتني بر دارايي هاي 
مالي، بخ��ش اصلي پورتفوي س��رمايه گذاري بانك ها را 
تشكيل مي دهد و بانك ها نيز با خلق اعتبارات اضافي خود 
باعث رش��د بيش از چند صد درصدي قيمت دارايي هاي 
مالي شده اند، اگر شاخص قيمت دارايي هاي مالي كمي 
بيشتر از 10 درصد كاهش يابد -كه پس از رشدهاي چند 
صد درصدي، چنين كاهش هايي عجيب نخواهد بود- ضرر 
و زيان هاي ناشي از وقوع وام هاي غيرجاري، سرمايه بانك را 

خورده و طبيعتا بانك ورشكست خواهد شد.
البته ورشكستگي يك بانك را دست كم نگيريد، اگر بانك 
ورشكسته سهم بااليي از منابع در بازار پول كشور را داشته 
باشد، اين ورشكستگي به ساير نهادهاي مالي نيز سرريز شده 
و گريبان كل شبكه بانكي را خواهد گرفت. بعيد نيست پس 
از اين اتفاق شاهد يك بحران بانكي تمام عيار باشيم؛ بنابراين 
حالت دوم خلق پول بانكي به حباب قيمتي در دارايي هاي 
مالي منجر شده كه در نهايت با تركيدن حباب به بي ثباتي 
اقتصادي منجر خواهد شد. تجربيات فراواني از اين دست 
در دنيا وجود دارد كه ش��ايد يكي از مهم ترين آنها حباب 
قيمتي دهه 80 ميالدي در ژاپن باشد كه به يك دهه ركود 

اقتصادي در دهه 90 ميالدي ختم شد.

  خلق پول براي سرمايه گذاري هاي مولد
اما در حالت سوم كه خلق پول بانكي براي سرمايه گذاري هاي 
مولد مورد استفاده قرار مي گيرد، منجر به هيچ گونه تورمي 
نخواهد شد. شايد در وهله اول چنين ادعايي بسيار عجيب 
به نظر بيايد، اما استدالل دقيقي پشت سر آن وجود دارد. 
مي دانيم كه اگر در اقتصاد خلق پول صورت پذيرد، طبيعتا 
مردمي كه به آن پول دسترسي خواهند داشت با استفاده 
از قدرت خريد آن پول، به خريد كاالها و خدمات مورد نياز 
خ��ود روي مي آورند. اين رفتار صاحبان پول خلق ش��ده، 
منجر به افزايش تقاضا در سطح كالن اقتصاد خواهد شد. 
اما اگر همزمان با اين افزايش در تقاضاي محصوالت، شاهد 
افزايشي متناسب در عرضه محصوالت باشيم؛ تقاضاي ناشي 
از خلق پول، با عرضه متناسب پاسخ داده شده و طبيعتا شاهد 
ادامه در صفحه 8 هيچ گونه تورمي نيز نخواهيم بود. 

نصيره مقدم فركاويان عبداللهي محسن عباسي عباس صابري

سال ۲۰۲۲ بزرگ ترين سال براي نرم افزار و سخت افزاري 
است كه فضاهاي سه بعدي مجازي را براي كاربر فعال مي كند

 معافيت اصل طال از ماليات، فقط 
از كارمزد ماليات گرفته مي شود

 رييس جمهور در دومين سالروز 
شهادت سردار سليماني خواستار شد

ماراتن غول هاي فناوري 
براي ورود به متاورس

صفحه 6     صفحه 3    

صفحه 7    

نحوه اجراي قانون جديد ماليات بر 
ارزش افزوده طال

قصاص ترامپ

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي: 
مجلس باعث گراني بليت هواپيما شد

جامعه شناسان در گفت وگو با 
»تعادل« عنوان كردند

گروه راه و شهرس�ازي| از دي��روز اخذ 9 درصد 
ماليات ب��ر ارزش افزوده از پروازه��اي خارجي و 4 
درصد از پروازهاي داخلي اجرايي شد. تا پيش از اين، 
ايرالين ها صرفا 5 درصد عوارض به شهرداري هاي 
شهرهاي مبدا و مقصد پرداخت مي كردند، حاال اما به 
نظر مي رسد با اجرايي شدن اخذ ماليات ارزش افزوده 
از پروازها، هزينه هاي جانبي پرواز براي مس��افران 
بيشتر شده است. اين در حالي است كه به تازگي، با 
توجه به اينكه از ميزان شيوع كرونا در كشور به شدت 
صفحه 5 را بخوانيد كاسته شد...  

 افزاي��ش آس��يب هاي اجتماعي تنه��ا مختص به 
كالن شهري مانند تهران نيست. اينكه برخي مناطق 
و محله هاي پايتخت به كانون آسيب ها بدل شده، 
هم اتفاقي نيست كه به تازگي رخ داده باشد. پارك 
دانشجو سال هاست كه به محلي براي جمع شدن 
معتادان، بي خانمان ه��ا، دختران فراري و ... تبديل 
شده است، سال هاي زيادي است كه اين پارك ديگر 
به عنوان يك پارك خانوادگي مورد اس��تفاده قرار 
نمي گيرد و حتي با اينكه در كنار تئاتر شهر قرار دارد، 
صفحه 8 را بخوانيد به پاتوقي براي... 

صعود 4 درصدي 
نرخ پروازهاي 

خارجي

افزايش حاشيه نشيني  
افزايش آسيب هاي 

اجتماعي



 دومين سالروز شهادت سردار حاج قاسم سليماني باشكوه 
و با حضور خيل عظيم جمعيت برگزار شد. در اين مراسم 
بسياري از شخصيت هاي ايراني و عراقي حضور داشتند و 
فرزند سردار سليماني و رييس جمهور سخنراني كردند 
فرزند سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني با بيان اينكه 
تنها تعلق دنيوي حاج قاسم مردم ايران بودند، گفت: حاج 

قاسم در كنار مردم ايران هنوز حاضر و ناظر است.
زينب سليماني، فرزند س��ردار شهيد سپهبد حاج قاسم 
سليماني اظهار داشت: دشمني كه فكر مي كرد اگر حاج 
قاسم را ش��هيد كند، مس��ير و كالم حاج قاسم خاموش 
مي شود، امروز با ديدن يكايك شما مردم ايران مي فهمد 
كه چه غلط بزرگي كرده است. وي با بيان اينكه تنها تعلق 
دنيوي حاج قاسم مردم ايران بودند، گفت: حاج قاسم در 

كنار مردم ايران هنوز حاضر و ناظر است.
فرزند شهيد سليماني ادامه داد: حاج قاسم خود، خانواده 
و همه  چيزش را فداي م��ردم ايران كرد و معتقديم امروز 
يكايك مردم ايران خانواده حاج قاسم هستند و مي دانيم كه 

در اين مسير كه خدا ما را قرار داده تنها نيستيم.
زينب سليماني در پايان تاكيد كرد: هيچ كس نمي تواند با 
توطئه و دروغ و دسيسه عش��ق حاج قاسم را در دل مردم 
ايران سرد كند، مردم سرباز خودشان را مي شناسند چراكه 

حاج قاسم حرف نزد، بلكه عمل كرد.

   رييس جمهور: »نمي شود«، »نمي توان« 
و »بايد سازش كرد« در مكتب شهيد سليماني نبود

رييس جمهور در مراسم دومين سالگرد شهادت سپهبد 
قاسم سليماني اظهار داش��ت: نمي شود، نمي توان و بايد 

سازش كرد در مكتب شهيد سليماني نبود.
رييس جمهور بعد از ظهر در مراسم دومين سالگرد شهادت 
سردار سپهبد قاسم سليماني فرمانده سابق نيروي قدس 
سپاه پاسداران كه در مصلي تهران برگزار شد، اظهار داشت: 
مقتداي بصيرت آفرين ما عنوان مكتب حاج قاسم سليماني 
را مطرح و حاج قاسم را نه به عنوان يك فرد بلكه به عنوان 

يك فرهنگ، يك راه و يك مكتب معرفي فرمودند.
رييس جمهور با بي��ان اينكه وقتي ش��خصيت وجودي 
يك فرد توس��عه مي يابد، آن فرد ديگر فقط يك شخص 
حقيقي نيست، بلكه از او به عنوان يك ملت و يك امت ياد 
مي شود، افزود: حاج قاسم سليماني با پيروي از آيات قرآن 
و آموخته هاي اهل بيت عصمت و طهارت و تأسي از واليت 
داراي وسعت وجودي شده بود كه ديگر يك شخص نبود، 
بلكه يك مكتب بود. رييسي با تاكيد بر اينكه يك مكتب با 
ترور و موش��ك و باقي مي ماند، اظهار داشت: راه و مكتب 
حاج قاسم سليماني در امتداد مكتب امام خميني )ره( و 
امام خامنه اي است. او اهل مراقبه، صدق، دلدادگي به خدا 

و اخالص بود.
رييس جمهور تصريح كرد: اولين نكته اي كه در مكتب حاج 
قاسم سليماني بايد دنبال كرد، انديشيدن و عمل كردن 
براي خدا و ايس��تادگي كردن در مسير خداوند است. رمز 
پيروزي حاج قاسم خشيت خدا بود. توان ظاهري امريكا، 
ساز و برگ نظامي امريكايي ها و ياران آنها را مي شناخت و 
با علم به همه اينها از عمق جان عقيده داشت امريكا هيچ 
غلطي نمي تواند بكند. رييسي با اشاره به اينكه حاج قاسم از 
عمق جان عقيده داشت كه ما مي توانيم و بهانه هايي مثل 
اينكه نمي شود، مگر مي توانيم؟ موانعي وجود دارد و بايد 
يك جوري سازش كرد در منطق حاج قاسم نبود، تاكيد 
كرد: ايستادگي، مقاومت، دشمن شناسي و دشمن ستيزي 
اصول مكتب حاج قاس��م بود. او به مثابه يك مكتب و يك 

آرمان بلند عمل كرد.

رييس جمهور با بيان اينكه شهيد سليماني يك شخصيت 
نظامي ب��ود، اما او را نبايد فقط به عنوان يك ش��خصيت 
عاليرتبه نظامي ديد، بلكه او داراي يك فرهنگ بود، گفت: 
او تخصص فتح سرزمين هاي غصب ش��ده را داشت، اما 
مهم تر از آنها خداوند متعال تخصصي در وجود او براي فتح 

دل ها قرار داده بود.
رييسي اضافه كرد: در روز تشييع جنازه حاج قاسم، حضرت 
آقا هنگام ورود به محل نماز فرمودند، »قيامتي بر پا شده، 
ببينيد« اين قيامت را چه كسي برپا كرد؟ اين خدا بود كه 
دل ها را به يك سردار فداكار و مخلص متوجه كرد. اين فتح 
دل ها با پول و امكانات اتفاق نمي افتد، فقط بايد دست قدرت 

خدا دل ها را متوجه كند.
رييس جمهور با بيان اينكه سردار سليماني روح بزرگي بود 
كه به تعبير قرآن كريم »أِشداُء علي اْلكفاِر ُرحماُء بينُهْم« 
بود، اظهار داشت: شهيد سليماني در مقابل امريكايي ها و در 
مقابل دشمنان دين سرسخت بود، اما در مقابل يك فرزند 
شهيد و يك فرد مظلوم بي تاب مي شد. هر جا مي رفت دنبال 
حل مسائل و مشكالت مردم، خانواده شهدا و گرفتارها بود. 
رييسي تصريح كرد: شهيد سليماني فرمانده و استراتژيستي 
بزرگ بود كه بين ميدان و ديپلماسي دوگانگي ايجاد نكرد؛ 
ديپلماتي مقتدر و ميدان داري ديپلمات بود كه در هر دو 
ميدان خوش درخشيد. يك فرمانده انقالبي و يك فرمانده 
فراجناحي بود كه مساله او نجات اسالم و مسلمين، دفع شر، 
فساد و ظلم بود. هدف شهيد سليماني دفاع از سني ، شيعه، 
فلسطيني، لبناني، يمني، ايزدي، مسيحي و همه متدينين 
به اديان ابراهيمي بود، لذا نگاه او اين بود كه چگونه شر دشمن 

را از منطقه بِكند و چگونه منطقه را آزاد كند.
رييس جمهور با اشاره به اينكه خداوند بزرگ ترين مدالي 
كه به انبيا اعطا كرد مدال ايستادگي، صبر و بردباري بود، 
خاطرنشان كرد: حاج قاسم هم خودش بسيار باظرفيت بود 
و در جهان اسالم ظرفيت سازي كرد و اين ظرفيت را از دِر 
خانه خدا، از عبوديت پروردگار و از حركت واليي برگرفته 
بود. حاج قاسم مرد ميدان شد چون ظرفيت داشت. او در 
افغانستان در يمن، در عراق و در سوريه ظرفيت جوانان را 
ش��ناخت و براي دفاع از دين و كشورشان به ميدان آورد و 
نتيجه اين تالش ها مرگ داعش و داعشي ها و پيروزي جبهه 

مقاومت در منطقه شد.
رييسي گفت: دشمن نگران جبهه حزب اهلل در لبنان بود، 
اما چند حزب اهلل ايجاد و تبديل به جريان حزب اهلل و جبهه 
مقاومت در منطقه، و جريان مقاومت بين المللي شد. اين 
شناخت ظرفيت هاست؛ بايد ظرفيت ها را شناخت به موقع 
مورد استفاده قرار داد و آن را در مقابل جريان استكباري با 

شهامت، با شجاعت، با انگيزه و آماده به ميدان آورد.
رييس جمهور افزود: حاج قاسم حقيقتا يك چهره انقالبي 
بود و به وض��ع موجود هم قانع نبود ك��ه بگويد حاال يك 
مبارزه اي مي كنيم، ي��ك كاري هم انجام مي دهيم، يك 
گزارش��ي هم مي دهيم. نه، تصور و تفكر و انديش��ه اش، 
انقالبي بود. قانع نمي شدف معتقد بود آنچه در توان و در 
فهم اوست، بايد به كار گرفته شود. به شرايط موجود قانع 
نبود. بايد پيش مي رفت و لذا جبهه بين المللي مقاومت با 

نگاه او شكل گرفت.
رييسي با بيان اينكه سردار سليماني حقيقتا از يك نگاه 
عميق و تمدني برخوردار بود و نگاهش شكل دادن به يك 
مدنيتي به نام دين و ارزش هاي الهي در منطقه بود، اظهار 
داشت: آنچه دشمنان را ر مقابل ايشان زمين گير كرد همين 

نگاه بلند و ارزشمند بود.
رييس جمهور تصريح كرد: او نماد شجاعت و عقالنيت بود. 
كارهاي او در عين حالي كه شهامت و ايستادگي و مقاومت 
داش��ت، از تدبير هم برخوردار بود. سردار سليماني در راه 
هدف و در ميدان حقيقت��ا اهل خطر بود. در ميدان انجام 
وظيفه و تكليف، به مردم نمي گفت برويد، منطق او، منطق 
قيادت بود و نه سياقت و بين اين دو تفاوت زيادي وجود دارد.

آيت اهلل رييس��ي افزود: مصلحان در عالم بسيارند؛ يكي با 
شعرش يكي با نثر خود يكي با سخن و نگارش خود ادعاي 
اسالم در عالم دارد اما فرق بين حاج قاسم و ديگران اين بود 
حاج قاسم قيادت داشت نه سياقت، نمي گفت برويد؛ بلكه 

مي گفت بياييد.
رييسي در اين باره اظهار داشت: حاج قاسم خودش در قله 
قرار داشت. انبيا رمز موفقيت شان در تعالي انسان آن است 
كه به انس��ان ها مي گويند ما واصل شديم شما هم بياييد 
واصل شويد. رمز موفقيت حاج قاسم در اين بود كه حرف 
او در مي��دان در دل ها جاي مي گرف��ت چون او مي گفت 

بياييد نه برويد.
رييس��ي با طرح اين پرس��ش كه چرا مصلح��ان در عالم 
نمي توانند كاري از پيش ببرند، گفت: چون آنها مي گويند 
برويد خوب بشويد، اهل صدق شويد، اهل وفا و صفا شويد، 
بله، اما اينكه اثر نمي گذارد اما رمز موفقيت مردان خدا آن 
است كه آنها در جايگاه قيادت قرار دارند و حاج قاسم اين 

طور بود.
رييس جمهور با توصيه به جوانان مبني بر اينكه ش��هيد 
سليماني انسان بن بست شكن بود و شما جوانان هم نبايد تا 
مانعي بر سر راه تان قرار مي گيرد نااميد شويد، اظهار داشت: 
او در پيش روي خود هيچ مانعي را به رسميت نمي شناخت 
با توكل به خدا و با اعتماد به نفس همه موانع را رفع مي كرد.

رييسي در مورد سجاياي شهيد سليماني خاطرنشان كرد: 
حاج قاسم نافذ البصيره بود. اينكه انسان چشم سر نداشته 
باشد خيلي آسان تر از اين است كه چشم دل نداشته باشد. 
با چشم دل انسان راه را مي شناسد، دوست را مي شناسد، 
دشمن را مي شناسد، مي داند كه در دنيا چگونه بايد زندگي 

كند.  اين خصوصيت حاج قاسم بود كه بصيرت داشت.
رييس جمهور تاكيد كرد: امريكا تصور كرد كه روز ۱۳ دي 
ماه پايان حاج قاسم است اما زهي خيال باطل، روز سيزدهم 
دي ماه روز تولد دوباره حاج قاس��م شد، حاج قاسم در ۱۳ 
دي ماه متولد شد و عمر او ادامه خواهد يافت تا زمين، زمين 

است و زمان، زمان.
رييس��ي افزود: مي خواس��تند عاش��ورا پاي��ان زندگي 
حسين بن علي)ع(، علي اكبر)ع( و قاسم)ع( و عون و جعفر 
باشد، اما عاش��ورا شد روز تولد عاشوراييان، تولد يافتند تا 
چه وقت مي مانند؟ تا هميشه تاريخ. دكتر آيت اهلل رييسي 
با تاكيد بر اينكه پس از ش��هادت حاج قاسم، سليماني ها 
پرورش خواهند يافت، گفت: رهبر فرزانه انقالب اسالمي و 
مقتداي بصيرت آفرين ما فرمودند كه شهيد سليماني براي 

دشمن بسيار خطرناك تر خواهد بود از سردار سليماني.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: روز به روز، ساعت به ساعت، 
علي اكبر، علي اصغر، و قاس��م و عون و جعفر جلوه شان در 

جامعه بيشتر و بيشتر خواهد شد. اين سنت الهي است.
رييس��ي تاكيد كرد: معتقديم وصيت نامه حاج قاس��م 
سليماني به عنوان منشور جامع انقالب اسالمي بايد روز 
به روز در جامعه ما جلوه بيشتري پيدا كند و جامعه و نسل 
ما بداند س��ردار عزيز ما نسبت به واليت، جامعه، جوانان، 
روحانيت و نس��بت به همه مصلح��ان اجتماعي چگونه 

اظهارنظر مي كند.
رييسي اظهار داشت: اگر بماند اين خيمه همه حرم ها 
در امانند ولي اگر اين خيمه و اين نظام كوچك ترين 
آسيب ببيند، بدانيد حرم هاي ديگر هم در خطر است و 
بدانيد امنيت جهان در خطر است لذا همه تالش كنيد 
اين نظام اسالمي با شكوه و با عظمت بماند و بدانيد اين 
خيمه عظيم اقتدار ما، عزت ما، آزادي ما، استقالل ما، 
دين ما، و زندگي سعادتمند ما را تضمين خواهد كرد.

رييس جمهور خطاب به امريكايي ها گفت: حاج قاسم 
سليماني مهمان رسمي نخست وزير عراق بود، شما 
هم سيادت عراق را شكس��تيد و هم يك ملت را ترور 
كرديد، نه يك ش��خص را. در اين جنايت هولناك كه 
بر همه امت اسالمي بسيار سخت و گران آمد چه بايد 
كرد؟ بايد متجاوز و قاتل و جنايتكار اصلي رييس جمهور 
وقت امريكا محاكمه شود، بايد قصاص شود، بايد حكم 

خدا در مورد او جاري شود.
رييس جمهور تاكيد كرد: اگر سازوكار محاكمه عادالنه آقاي 
ترامپ، پمپئو و ديگر جنايتكاران فراهم شد در يك دادگاه 
عادالنه كه آنها به اين جنايت هولناك شان رسيدگي شد، به 
مجازات اعمال ننگين خود رسيدند فبها، اگر نه، شك نكنيد 
به تمام دولتمردان امريكايي  مي گويم دست انتقام از آستين 

امت بيرون خواهد آمد.
رييس��ي در پايان س��خنانش خطاب به همه مسووالن و 
دولتمردان و همه كساني كه به نام نظام جمهوري اسالمي 
در جاي جاي اين كشور خدمت مي كنند، گفت: پيام شهيد 
سليماني براي همه ما آن است كه بايد در اين مسير براي 
خدمت به مردم، گره گشايي از زندگي مردم، نجات اقتصاد 
كشور و پيشبرد اهداف بلند انقالب اسالمي، هيچ مانعي را به 
رسميت نشناسيم و با فرهنگ »ما مي توانيم« با تمام قوت 
و قدرت كارها را پيش ببريم و اول رضايت خدا و دوم شاد 

كردن دل مردم را پيشه كنيم.
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امريكا و اسراييل را مسوول ترور 
سردار سليماني معرفي كنيد

»مجيد تخت روانچي« سفير و  نماينده دايم جمهوري 
اسالمي ايران در سازمان ملل همزمان با دومين سالگرد 
ترور سردار شهيد قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس 
سپاه نامه اي به رييس دوره اي شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد نوشت. روانچي در اين باره نوشت: »اين نامه 
را همزمان با دومين سالگرد ترور هولناك سردار شهيد 
سپهبد قاسم س��ليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المي، بخش رسمي نيروهاي 
مسلح جمهوري اس��المي ايران و همراهانش كه در 
تاريخ ۱۳ دي ۱۳۹۸ در فرودگاه بين المللي بغداد، به 
دستور مستقيم رييس جمهور وقت امريكا انجام شد، 
مي نويسم تا شما را در جريان اطالعات اخير در مورد 
دخالت رژيم اسراييل در اين اقدام تروريستي شوم قرار 
دهم. رييس سابق اطالعات نظامي رژيم اسراييل در 
مصاحبه اخير خود به دخالت اين رژيم در ترور  از پيش 
طراحي شده شهيد سليماني اعتراف كرده و گفته كه 
اطالعات اسراييل در اين ترور نقش داشته و اين يكي 
از دو ترور قابل توجه و مهم در دوره رياس��ت وي بوده 
اس��ت. همان طور كه من مكررا، از جمله در نامه هاي 
مورخ سوم، هفتم و ۲۹ ژانويه ۲۰۲۰ خود به دبيركل 
سازمان ملل و رييس ش��وراي امنيت، تاكيد كرده ام، 
اين عمل جنايتكارانه بين المللي نقض شديد تعهدات 
امريكا تحت حقوق بين المل��ل بود و بنابراين موجب 
مسووليت بين المللي آن است. اين اقدام جنايتكارانه 
همچنين موجب مسووليت كيفري همه كساني است 
كه به هر وسيله اي، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، به 
برنامه ريزي يا انجام اين عمل تروريستي كمك يا از آن 
حمايت كرده اند كه نمونه روشن آن نقش حمايتي و 
دخالت رژيم اسراييل در اين ترور است. شهيد سردار 
س��ليماني در مبارزه با تروريس��م بين المللي نقش 
مهمي داشت و به همين دليل، به حق عنوان قهرمان 
مبارزه با تروريس��م و سردار صلح به او داده شد. از اين 
رو، ت��رور بزدالنه او هديه و خدم��ت بزرگي به داعش 
و ديگر گروه هاي تروريس��تي در منطقه بود و آنها نيز 
از اين ترور اس��تقبال و از آن به عنوان دخالت الهي به 
نفع خود، ياد كردند. با توجه به پيامدهاي وخيم اين 
اقدام تروريستي بر صلح و امنيت بين المللي، شوراي 
امنيت بايد به مسووليت خود عمل كند و امريكا و رژيم 
اسراييل را به خاطر برنامه ريزي، حمايت و ارتكاب آن 
عمل تروريستي مسوول بشناسد. در راستاي حقوق و 
تعهدات ما براساس حقوق بين الملل، نيروهاي مسلح 
ايران مصمم هستند با قوت به راه شهيد سليماني در 
كمك فعاالنه به ملت ه��ا و دولت هاي منطقه، طبق 
درخواس��ت آنها، براي مبارزه با گروه هاي تروريستي 
مورد حمايت خارجي تا ريش��ه كني كامل آنها، ادامه 
دهند.« روانچي همچنين از رييس ش��وراي امنيت 
خواست كه دستور دهد اين نامه به عنوان سند شوراي 

امنيت منتشر شود.

ازسرگيري دور هشتم 
مذاكرات در وين

ميخاييل اوليانوف، نماينده روس��يه در سازمان هاي 
بين المللي واقع در وين روز دوشنبه در توييتي نوشت: 
پس از وقفه كوتاه به دليل سال نوي ميالدي، دور هشتم 
مذاكرات وين از امروز در قالب ديدارهاي غيررسمي ادامه 
مي يابد. به گزارش ايسنا، هشتمين دور گفت وگوهاي 
رفع تحريم در وين هفته گذش��ته با برگزاري نشست 
كميسيون مشترك به رياست علي باقري مذاكره كننده 
ارشد جمهوري اسالمي ايران و انريكه مورا معاون دبيركل 
س��رويس اقدام خارجي اتحاديه اروپا ازسرگرفته شده 
اس��ت. در اين نشست كه با ش��ركت هيات هاي ايران، 
گروه ۱+4  و اتحاديه اروپا در هتل كوبورگ برگزار شد، 
روند مذاكرات مورد ارزياب��ي قرار گرفته و درخصوص 
نحوه ادامه گفت وگوها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
مذاكره كننده ارش��د كشورمان در اين نشست با اشاره 
به پيشرفت هاي صورت گرفته در دور پيشين، بر لزوم 
رفع تحريم ها و ارايه تضمين هاي عيني و كافي از سوي 
طرف مقابل و راستي آزمايي اين اقدامات تاكيد و تصريح 
نمود كه هيات ايراني مانند دور قبل براي تعامل جدي و 

پيشبرد گفت وگوها آمادگي كامل دارد.

بديهياتي كه فراموش مي شود!
 كماينك��ه در طي اين يك دهه چني��ن كرده اند و 
س��اختار قبلي وزارت صمت نيز بر اس��اس درك 
مسووالن قبلي از آن سياست ها و راهبردهاي كالن 

بوده است.
 به راس��تي اگر اين اس��ناد باالدس��تي مي توانند 
جايگزين اه��داف و ماموريت هاي دس��تگاه هاي 
اجرايي ش��وند، چه نيازي به تدوين و تصويب اين 
موارد در هيات دولت و مجلس و ش��وراي نگهبان 
اس��ت؟! هر وزير و مسوولي اين اس��ناد باالدستي 
را مقابل خود قرار داده و ش��روع به تعيين هدف و 
ماموريت و س��اختار و ش��رح وظايف و... دستگاه 
ذي ربط خود كند!   متاس��فانه ظاهرا مس��ووالن 
محترم توجه ندارند كه بنايي كه چنين سست بنياد 
و با عجله و بر مبناي خواست و سليقه جناب وزير 
و معاون و... ش��كل مي گيرد به راحتي و با چرخش 
نوك قلم وزير و مس��وول بعدي تخريب و شكل و 
شمايل ديگري به وزارتخانه مربوطه داده مي شود. 
خطا و خسارتي بس بزرگ و ويرانگر نه فقط براي آن 
وزارتخانه و صنعت كشور بلكه براي كليت اقتصاد و 
نظام تدبير و ساختار اداري به عنوان ستون فقرات هر 
تحول و توسعه اي در كشور كه رييس دولت خواستار 
ارتقاي كارآمدي آنند.   تعجب از اين همه بي توجهي 
به بديهيات و تاس��ف از اين  همه سكوت مجلس و 
دستگاه هاي مسوول در پاسداري از نظم و قانون و 

ثبات ساختار بروكراتيك كشور! 

 كاهش ميزان پايه پولي
 و كنترل تورم

سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه جزييات 
جلسه اين كميسيون با حضور رييس سازمان برنامه و 
بودجه و وزيران اقتصاد و نفت را تشريح كرد. به گزارش 
ايلنا، رحيم زارع سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 
سال ۱4۰۱ گفت: جلس��ه كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه سال ۱4۰۱ با حضور آقاي ميركاظمي، رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه به همراه تيم كارشناسان و 
همكاران ايشان، آقاي خاندوزي وزير امور اقتصادي و 
دارايي و آقاي اوجي وزير نفت برگزار شد. او ادامه داد: 
در اين جلسه پيرامون كليات اليحه بودجه و منابع آن 
كه شامل ۲۸ درصد از منابع نفت، ۳۸درصد ماليات و 
۳4 درصد هم ساير منابع مي شود، بحث و تبادل نظر 
صورت گرفت و مقامات حاضر در جلسه راهكارهاي 
خود را ب��راي كاهش ميزان پاي��ه پولي، كاهش نرخ 
تورم و مواردي كه به معيش��ت مردم كمك مي كند، 
ارايه كردند. اين عضو كميس��يون تلفيق اضافه كرد: 
وزير نفت هم در اين جلسه توضيحاتي را درخصوص 
نحوه فروش نفت و سرمايه گذاري در وزارت نفت براي 
سال هاي آتي را تشريح كردند. او ادامه داد: همچنين 
وزير اقتصاد در رابطه با فروش اوراق كه امسال در سال 
جاري ۱۸۲ هزار ميليارد تومان فروش اوراق داشتيم 
و براي س��ال آينده ۸۸ هزار ميلي��ارد تومان فروش 
پيش بيني ش��ده به همراه ۱۷۲ هزار ميليارد تومان 
بدهي سررسيد اوراق به همراه سود كه سررسيد آن 
در سال آينده است، خواهيم داشت. در مجموع براي 
4 سال آينده ۵۳4 هزار ميليارد تومان ميزان فروش 
اصل اوراق به همراه سود آن خواهد بود. نماينده آباده 
در مجل��س همچنين بيان كرد: اين كليات جلس��ه 
صبح كميسيون بود و ان شاءاهلل در جلسه نوبت عصر 
در رابطه با شاخص هاي كالن به ويژه ارز ترجيحي و 
هدفمندي يارانه ها جلسه خواهيم داشت. زارع در پايان 
گفت: تالش مي كنيم تا در روز چهارشنبه جمع بندي 
نهايي كميسيون درخصوص بودجه را راي گيري كنيم 
تا گزارش كميسيون درخصوص كليات اليحه بودجه 

روز يكشنبه به صحن بيايد.

فوندانسيون  توليد ثروت
 سيس��تم هاي اقتصادي در كش��ور در مس��ير رشد و 
پيش��رفت حركت نمي كنند؟ كدام سيستم  ها در اين 
س��ال ها حقيقت تولي��د كرده اند؟ چق��در برنامه ها و 
دس��تورالعمل ها تغيير كرده اند؟ چقدر خلف وعده در 
سطح كالن ش��اهد بوده ايم؟ همين رويه در سياست 
و امور اجتماعي و فردي ما نيز رس��وخ كرده است. يك 
روز نام »x« سر داده مي شود و يك روز »y« و روز ديگر 
هر دو مطلوب نيس��تند و آرزوي فرد ديگري در دل ها 
كاشته مي ش��ود. مردم ايران در واقع به جست وجوي 
حقيقت روانند و چون سيستم رسمي توليد حقيقت 
در اين كشور، مستقل از شرايط و مصلحت بيني عمل 
نمي كند در نتيجه مرتبا سعي و خطا مي كند. مردم تصور 
مي كنند با فالن فرد يا فالن سازمان به حقيقيت دست 
پيدا مي كنند و بعد از مشخص شدن اطالعات نادرست 
آن فرد و گروه، پس زده مي ش��وند و در جايگاه ديگري 
به دنبال حقيقت مي گردند. فلسفه  رشد اقتصادي در 
حقيقت و سيستم توليد حقيقت نهفته است. در حوزه  
اقتصادي اطالعات درست و قابل اتكا، عدم تغيير قوانين 
و قائم به ش��خص نبودن ارگان هاي سياست گذار و... از 
مصاديق توليد حقيقت است. فقط ببينيد در يك سال 
و نيم گذشته چقدر نشست و جلس��ه و قانون و برنامه 
در خص��وص بورس تدارك ديده ش��ده و هيچ كدام به 
سرانجام نرسيده است و در واقع حقيقتي توليد نشده و 
اعتمادي هم شكل نگرفته در نتيجه جامعه با اين اقدامات 

همراهي نكرده است.

مزايا و معايب پيش نويس 
قانون بازار سرمايه 

 برخي شركت هاي س��هامي عام نيز مجدداً به عنوان 
منابع صندوق در نظر گرفته شده كه با توجه به سهامي 
عام بودن اين ش��ركت اين موضوع حركتي منطقي 
نيست. ما در سال هاي گذش��ته شاهد اين بوديم كه 
بخش��ي از منابع برخي نهادهاي مال��ي نيز براي اين 
موضوع استفاده ش��د كه قاعدتًا با توجه به اينكه اين 
شركت ها هم سهامداراني دارند انجام اين كار روشي 
منطقي نبود و براي تأمين منابع براي اين صندوق بايد 

از روش هاي ديگري استفاده مي كردند.
اما ظاهراً بندهايي در رابطه با اعالم اعتراضات نسبت 
به عملكرد واحد نظارت و سازمان بورس وجود داشت 
كه خش��م برخي از سرمايه گذاران را به همراه داشت. 
بايد بخشي از اين موضوع اصالح گردد تا درصورتي كه 
س��هامداران و س��رمايه گذاران نياز به اعالم اعتراض 
داش��تند مسيري مشخص و ش��فاف براي اعالم اين 
موضوع را داشته باشند. همچنين شاهد اين موضوع 
هستيم كه بحث كانون سهامداران حقيقي به شدت 

موردتوجه قرارگرفته است.
 كانون سهامداران حقيقي به عنوان كانوني كه نسبت 
به دريافت حق س��هامداران در شرايط مختلف قدم 
برمي دارد مي تواند مسير خوبي را براي سرمايه گذاران 
ايج��اد كند كه در ش��رايط مختلف س��رمايه گذاران 
متضرر نشوند و حق آنها تضييع نگردد. البته كه ممكن 
است تفسيرهاي مختلفي از قوانين و مقررات وجود 
داشته باشد و پيش��نهاد مي شود كه نويسندگان اين 
پيش نويس نسبت به ارايه اطالعات بيشتر نسبت به 
اين پيش نويس اقدام نمايند تا شفافيت بيشتري در 
اين رابطه ايجاد شود و س��رمايه گذاران و فعاالن اين 
بازار نس��بت به جزييات اين طرح اطالعات بيشتري 
را به دس��ت آورند. اميد اس��ت كه قوانين و اصالحات 
جديد بتواند باعث افزايش كارايي ب��ازار و عمق بازار 
شود و ريسك سرمايه گذاري در بازارها را كاهش دهد.
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قصاص ترامپ

امكانپرداختاقساطتسهيالتمسكندولتيبهصورتپلكانيفراهمشد

وام 450 ميليون؛ سود يك ميليارد و 170 ميليون
در حالي وزير راه و شهرسازي از امكان بازپرداخت پلكاني 
اقساط وام 4۵۰ ميليون توماني نهضت ملي مسكن خبر 
داده كه رقم اقس��اط اين تسهيالت در سال اول ماهانه ۶ و 
سال هفدهم ماهانه ۱۰ ميليون تومان است. به گزارش مهر، 
رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي شنبه شب ۱۱ دي ماه 
در برنامه زنده تلويزيوني درباره مبلغ اقساط وام نهضت ملي 
مس��كن گفته بود: طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار، نرخ 
سود تسهيالت نهضت ملي مس��كن ۱۸ درصد است كه 
دولت براي ۳ دهك نخست درآمدي جامعه، نيمي از اين 

نرخ سود را پرداخت مي كند.

   نيمي از سود وام دهك هاي 1 تا ۳ را دولت 
مي دهد

پي��ش از اين نيز محم��ود محمودزاده معاون مس��كن و 
س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازي اعالم كرده بود كه با 
راه اندازي صندوق ملي مس��كن ذيل قانون جهش توليد 
مسكن، دولت نيمي از سود تسهيالت نهضت ملي مسكن 
را براي دهك هاي يك تا ۳ درآمدي پرداخت مي كند كه 
درنتيجه نرخ سود اين تسهيالت از ۱۸ به ۹ و مبلغ اقساط 
از ۷ به ۳.۵ تا 4 ميليون توم��ان كاهش مي يابد. وزير راه و 
شهرسازي همچنين از امكان پرداخت اقساط تسهيالت 
نهضت ملي مسكن به صورت پلكاني خبر داده بود. منظور از 
پرداخت پلكاني اقساط تسهيالت مسكن، افزايش تدريجي 
و ساالنه مبلغ اقساط است به اين صورت كه مبلغ اقساط وام 
در شرايط عادي )مثاًل ۷ ميليون تومان در هر ماه( در طول 
دوره بازپرداخت اقساط كه براي وام نهضت ملي مسكن ۲۰ 
ساله است، توزيع مي شود؛ در ماه هاي سال هاي نخست 
مبلغ اين اقساط كمتر و در مقابل، فشار عمده مبلغ اقساط 

به ماه هاي سال هاي پاياني منتقل مي شود.

   نرخ سود تسهيالت نهضت مسكن 1۸ درصد است
پيش از اين نيز )۲۱ آذر ماه( محمد حسن علمداري عضو 

هيات مديره بانك عامل بخش مس��كن و مدير اعتبارات 
اين بانك، درباره مبلغ تس��هيالت و رقم اقس��اط ماهانه 
آن گفته بود: تسهيالت نهضت ملي مس��كن در 4 مدل 
۲۵۰، ۳۰۰، 4۰۰ و 4۵۰ ميلي��ون تومان براي به ترتيب 
روستاها و شهرهاي كوچك، شهرهاي باالي ۲۰۰ هزار نفر، 
كالن شهرها و تهران پرداخت مي شود. به گفته علمداري، 
رقم اقساط اين 4 مدل تسهيالت با احتساب ۳ سال زمان 
ساخت و ۱۷ سال دوره بازپرداخت )مجموعًا ۲۰ سال( به 
ترتيب 4، 4.۷، ۶.۳ و ۷ ميليون تومان است. مبلغ اقساط 
نهضت ملي مسكن در 4 حالت بازپرداخت ساده با سود ۱۸ 
درصد، پلكاني با سود ۱۸ درصد ساده، ساده با سود ۹ درصد 
و پلكاني با سود ۹ درصد محاسبه خواهد شد. در جدول ذيل 

سه حالت ذكر شده است.

   پيشنهاد ساخت واحدهاي ۶0 متري 
در همين حال، جمش��يد برزگر، رييس كانون سراسري 
انبوه سازان با اشاره به پيشنهاد ساخت واحدهاي ۶۰ متري 
در نهضت ملي مسكن، گفت: ۳۷ درصد مردم اجاره نشين 

هستند.
به گزارش تسنيم، برزگر با اشاره به برنامه دولت براي ساخت 
4 ميليون واحد در قالب نهصت ملي مسكن، اظهار كرد: 
انتظار بخش خصوصي آن است كه دولت و وزارت راه اقدام 
به ساخت اين واحدها نكند و احداث واحدهاي مسكوني 
را به بخش هاي خصوصي )انبوه سازان حرفه اي و صاحب 

صالحيت( واگذار كند.
وي با اش��اره به پيش��نهادهاي انبوه س��ازان براي اجراي 
نهضت ملي مس��كن، ادامه داد: پيش��نهاد داده ايم دولت 
سياست گذاري و نظارت كرده و بخش خصوصي اقدام به 
ساخت و ساز كند. با اين كار عمال مشكالتي كه در بخش 
مسكن مهر وجود داشت برطرف مي شود و در نهضت ملي 
مسكن با تجربه منفي ساخت انبوه مسكن در طرح هاي 

قبلي مواجه نخواهيم بود.

رييس كانون سراسري انبوه س��ازان با اشاره به اينكه ۳۷ 
درصد مردم مستأجر هستند، گفت: مشكالت مستاجران 
در كالنشهرها و مراكز استان ها بيشتر است و حتي در برخي 
از شهرها درآمد ماهانه مساوي اجاره اي است كه پرداخت 
مي كنند. وي با يادآوري اينكه در بس��ته پيشنهادي 
انبوه سازان به وزير راه، راهكارهاي مختلفي براي حضور 
انبوه سازان با عقد تفاهم نامه كلي در نظر گرفته شده 
است، اضافه كرد: در يكي از بندها پيشنهاد داده  ايم تا 
الگوي ساخت مسكن تغيير كند و واحدهاي مسكوني 

از ۶۰ تا ۷۵ متري احداث شود.
به گفته برزگر، براي دهك هاي 4 تا ۷ نيز پيش��نهاد شده 
است تا تفاهم نامه اي امضا شود و متقاضيان واقعي خودشان 
پروژه ها را انتخاب كنند و سرمايه و آورده خود را به تناسب 
س��اخت وارد پروژه  كنند تا در زمانبندي مقرر واحدهاي 
مسكوني را تحويل بگيرند. واجدان شرايط يا از تسهيالت 
يارانه اي استفاده مي كنند يا با توجه به درآمد بازپرداخت 
تسهيالت را با سود ۱۸ درصد در زمان مقرر پرداخت خواهند 
كرد. وي تاكيد كرد: اجراي طرح نهضت ملي مسكن با افراد 
داراي صالحيت حرفه اي، صنفي و متعهد قابل انجام است. 
همچنين در پيشنهاد ارايه شده، براي زمين هاي برخوردار 
نيز وزارت راه و شهرس��ازي با مجموعه كانون انبوه سازان 
مي تواند در قالب مش��اركت توس��ط هيات كارشناسي 

قيمت گذاري  كند.

   اجراي ناقض نهضت ملي مسكن 
فاجعه بار است

سيدمحمد مرتضوي عضو هيات مديره كانون سراسري 
انبوه سازان نيز با اشاره يه اينكه از تغيير شرايط، رويكرد فعلي 
و تغييري كه در نگاه به حوزه مسكن ايجاد شده استقبال 
مي كني��م، گفت: كمبود قابل توجهي در حوزه مس��كن 
داريم كه بايد تالش براي عرضه و جبران آن داشته باشيم. 
اينكه كمبود مسكن در كشور به چه شيوه اي بايد جبران 

شود موضوعي است كه قابل تامل است. اساسا در اجراي 
طرح هايي با اين حجم، سرعت و شتاب در سال هاي اوليه 
اجراي طرح مي تواند تبعات منفي زيادي داشته باشد. ضمن 
آنكه معتقديم كه با ظرفيت هايي كه هم اكنون در كشور در 
توليد مصالح و نيروي كار و داريم حصول نتيجه با صرف 
حوصله و برنامه جامع و مدون با استفاده از ظرفيت بخش 

خصوصي و انبوه سازان ميسر است.
وي با توجه به تجربيات انبوه سازان در توليد مسكن انبوه، 
تاكيد كرده اس��ت: در ص��ورت ناموفق بودن نهضت ملي 
مسكن و اجراي ناصحيح مي تواند ابعاد فاجعه باري داشته 
باشد و به همين خاطر بايد به تمامي جزييات آن به درستي 
توجه شود. همچنين نياز است تا در سال هاي اوليه اجراي 
طرح با شتاب كمتري حركت كنيم و به تدريج به هدف يك 

ميليون واحد مسكوني در سال دست پيدا كنيم.
وي ادامه داد: ضرروتي ندارد تا برنامه توليد 4 ميليون واحد 
مسكوني در 4 سال عملياتي شود؛ توليد واحدها و جبران 
كسري ها مي تواند در طول ۱۰ سال اتفاق بيفتد همانطور كه 
در طرح جامع مسكن نيز دوره هاي اجراي طرح ها دوره هاي 

طوالني مدت تر و ۱۰ ساله بوده است.
وي تصدي گري دولت را طي ساليان متمادي در بسياري 
از حوزه ها از جمله بازار مسكن آفت اقتصاد كشور برشمرد 
و افزود: اينكه گفته مي ش��ود بخشي از ساخت مسكن به 
خارجي ها واگذار شود و ساخت مسكن توسط شركت هاي 
خارجي با كمتر از توليد داخل احداث خواهد شد انتظارات 
مردم را در حوزه مس��كن باال مي برد و از آنجايي كه واقعي 
نيست، مطالباتي را در جامعه ايجاد مي كند كه خود مي تواند 
سبب يكسري نارضايتي ها  و بازتاب هاي منفي اجتماعي 
بش��ود. وي بيان كرد: فوالد، س��يمان و س��اير نهاده هاي 
ساختماني نيازمند كشف قيمت نيستند و واقعيت هاي 
امروز است. دستمزدها و حتي نرخ سود بانكي مواردي است 
كه مشخص است بنابراين قيمت تمام شده مشخص است و 

تخمين آن موضوع دشواري نيست.



گروه بانك و بيمه |
اتحاديه طال و جواهر تهران در اطالعيه اي اعالم كرد 
كه طالفروش��ي ها از روز 13 دي 1400، حق دريافت 
ماليات ۹ درصدي ارزش افزوده بابت اصل جنس را از 

مشتري ندارند.
طي س��ال هاي گذشته حذف ماليات بر ارزش افزوده 
طال در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و تصويب هم 
شده بود اما شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد كرد و 
دوباره به مجلس ارجاع شد. اما در نهايت اين قانون 1۲ 
تير امسال اصالح، تصويب و به دولت ابالغ شد. طبق اين 
قانون ۹ درصد ماليات خريد طال فقط به سود و اجرت 
طال تعلق خواهد گرفت و اصل طال از اين ماليات معاف 
ش��د. بنابراين از اين پس در خريد طال بايد دقت كرد 
تا واحدهاي فروش، ماليات ۹ درصدي را روي قيمت 

اصلي طال حساب نكنند.
يك ماه پيش ني��ز اتاق اصناف ايران در اطالعيه اي به 
واحدهاي صنفي طال، جواهر و پالتين در رابطه با قانون 
جديد ماليات بر ارزش افزوده اعالم كرد كه با توجه به 
الزم االجرا شدن قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده 
از 13 دي ماه، ۹ درصد مالي��ات بر ارزش افزوده طال، 

جواهر و پالتين از مشتريان دريافت شود.
بر اس��اس اين ابالغيه، مقرر شد قانون دايمي ماليات 
بر ارزش افزوده از 13 دي 1400 از س��وي س��ازمان 
امور مالياتي كش��ور الزم االجرا اعالم شود. با توجه به 
جزء ۲ بن��د »ب« ماده )۲۶( اي��ن قانون در خصوص 
عرضه كنن��دگان كاال و خدمات طال، جواهر و پالتين 
مقرر ش��ده كه »اجرت س��اخت، حق العمل و س��ود 
فروشنده كاالهاي موضوع اين بند، مشمول ماليات و 

عوارض با نرخ ۹ درصد شود.«
حال با توجه به اينكه اين قانون از )دوش��نبه ١٣ دي 
١4٠٠( اجرايي مي شود، ابراهيم محمدولي- رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران- نحوه اجراي اين قانون را 

به واحدهاي صنفي خود ابالغ كرد: 
در متن اعالمي اتحاديه طال و جواهر تهران آمده است: 
1- نظر به اينكه با اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش 
افزوده مص��وب 1400.03.0۲ اصل ط��ال، جواهر و 
پالتين به كار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات 
مزبور از تاريخ 1400.10.13 معاف از ماليات و عوارض 
است؛ صرفًا اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده 
كاالهاي موضوع اين بند مش��مول ماليات و عوارض 
با نرخ ٩ درصد اس��ت. لذا ضرورت دارد فروشندگان 
مصنوعات ياد شده نسبت به تفكيك موارد معافيت 
)اصل طال، جواهر وپالتين به كار رفته در مصنوعات 
ساخته شده( از س��اير موارد در صورتحساب فروش 
صادره اقدام نمايند تا امكان محاسبه و دريافت ماليات 

و عوارض بر مبناي اجزاي ياد شده مشمول باشد.
۲- براس��اس قانون مذكور، فروشندگان مصنوعات 
س��اخته ش��ده از طال، جواه��ر و پالتي��ن از تاريخ 
1400.10.13 به هيچ عنوان مجاز به دريافت ماليات 
و عوارض ارزش افزوده از اصل طال، جواهر و پالتين 
نيستند و در صورت عدم رعايت بند )1( نه تنها بايد 
مالي��ات و ع��وارض دريافتي را ع��ودت نمايند بلكه 

مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات و عوارض 
دريافتي نيز مي شوند كه غير قابل بخشودگي است.«

    اجراي قانون جديد ماليات 
بر ارزش افزوده 

براساس اطالعيه س��ازمان امور مالياتي كشور، قانون 
جديد ماليات بر ارزش افزوده مصوب خردادماه سال 
جاري، از 13 دي ماه، اجرايي شد.قانون جديد ماليات 
ب��ر ارزش اف��زوده مص��وب 1400.03.0۲ ابالغي به 
تاريخ 1400.04.1۲، ظرف ش��ش م��اه پس از ابالغ 
به رييس جمهور الزم االجرا مي باشد؛ بنابراين قانون 

يادشده از تاريخ 1400.10.13 اجرايي مي شود.
در اطالعيه سازمان امور مالياتي كشور در اين باره آمده 
است: از طرفي با عنايت به مفاد ماده )13( قانون مزبور 
و عدم راه اندازي س��امانه مودي��ان و بنابر الزام قانوني 
قسمت اخير ماده ياد ش��ده تا زمان راه اندازي سامانه 
موديان ترتيبات ثبت نام، نحوه ارايه اظهارنامه مالياتي 
و رس��يدگي به آنها حس��ب مقررات قانون ماليات بر 
ارزش افزوده مصوب 13۸۷.0۲.1۷ و اصالحات بعدي 

آن مي باشد.
بنابراين تا زمان راه اندازي سامانه موديان صرفا اشخاص 
مشمول موضوع فراخوان هاي هشتگانه )اختيار حاصله 
از ماده 1۸ قانون مصوب 13۸۷( مكلف به انجام تكاليف 
قانوني از جمل��ه ارايه اظهارنام��ه مالياتي و پرداخت 
ماليات و عوارض ارزش افزوده حداكثر 1۵ روز پس از 
پايان هر دوره مالياتي خواهند بود، ساير موارد از جمله 
تعاريف، تاريخ تعلق، ماخذ، نرخ، معافيت ها، استرداد، 

ماليات كاالهاي خاص، ماليات و عوارض خاص، جرايم، 
نحوه تخصيص، انتق��ال و توزيع مالي��ات و عوارض، 
 رفع اختالف و دادرس��ي مالياتي تاب��ع قانون جديد 

)الزم االجرا از 1400.10.13( خواهد بود.
ماليات بر ارزش افزوده »ماليات غيرمستقيمي« است 
كه مصرف كننده )خريدار( آن را به همراه بهاي خريد 
كاال يا خدمات مي پردازد و دريافت كننده )فروشنده( 
موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت 
واريز كند. در حالي كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده در 
ايران ۹ درصد محاسبه مي شود و در اليحه جديد دولت 
نيز همين نرخ حفظ شده، متوسط نرخ استاندارد اين 
نوع ماليات در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا حدود 1۶ 

درصد برآورد شده است.
با توجه به الزام اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده طال 
از )دوشنبه/13 آذرماه( كه براساس آن، ۹ درصد ماليات 
بر ارزش افزوده طال، جواهر و پالتين از اصل طال حذف 
شده و به ساير موارد )اجرت ساخت، حق العمل و سود 
فروشندگان( اختصاص خواهد يافت، اتحاديه طال و 
جواهر تهران، نحوه اج��راي اين قانون را به واحدهاي 

صنفي فعال ابالغ كرد.
طي سال هاي گذشته حذف ماليات بر ارزش افزوده طال 
در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و تصويب هم شده 
بود اما شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد كرد و دوباره به 
مجلس ارجاع شد. اما در نهايت اين قانون 1۲ تير امسال 
اصالح، تصويب و به دولت ابالغ شد. طبق اين قانون ۹ 
درصد ماليات خريد طال فقط به سود و اجرت طال تعلق 
خواهد گرفت و اصل طال از اين ماليات معاف شد. در 

اين رابطه برخي اعالم كردند كه از اين پس در خريد 
طال بايستي دقت كرد تا واحدهاي فروش، ماليات ۹ 

درصدي را روي قيمت اصلي طال حساب نكنند.
در پي اي��ن موضوع اعض��اي هيات مدي��ره اتحاديه 
ط��ال و جواهر ته��ران اع��الم كردند ك��ه طبق اصل 
1۲3 قانون اساسي، پس از ش��ش ماه از ابالغ مصوبه 
رياست جمهوري، قانون معافيت اصل طال از ماليات 

اجرايي خواهد شد.
پ��س از آن، يك ماه پيش )13 آذر م��اه ١4٠٠(، اتاق 
اصناف ايران در اطالعيه اي به واحدهاي صنفي طال، 
جواهر و پالتين در رابطه با قانون جديد ماليات بر ارزش 
افزوده اعالم كرد كه با توجه به الزم االجرا شدن قانون 
دايمي ماليات بر ارزش افزوده از 13 دي ماه، ۹ درصد 
ماليات بر ارزش افزوده طال، جواهر و پالتين از مشتريان 

دريافت شود.
بر اس��اس اين ابالغيه، مقرر شد قانون دايمي ماليات 
بر ارزش افزوده از 13 دي 1400 از س��وي س��ازمان 
امور مالياتي كش��ور الزم االجرا اعالم شود. با توجه به 
جزء ۲ بن��د »ب« ماده )۲۶( اي��ن قانون در خصوص 
عرضه كنن��دگان كاال و خدمات طال، جواهر و پالتين 
مقرر ش��ده كه »اجرت س��اخت، حق العمل و س��ود 
فروشنده كاالهاي موضوع اين بند، مشمول ماليات و 

عوارض با نرخ ۹ درصد شود.«
حال با توجه به اينكه اين قانون از )دوش��نبه/١٣ دي 
١4٠٠( اجرايي مي شود، ابراهيم محمدولي- رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران- نحوه اجراي اين قانون را 

به واحدهاي صنفي خود ابالغ كرد.
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افزايش نظارت بانك مركزي بر بانك ها 
براي مهار رشد نقدينگي و تورم

رييس��ي حفظ ارزش پول ملي و نظارت بر بازار 
ارز را از وظاي��ف مه��م بانك مركزي دانس��ت و 
بر پيگيري ج��دي اين موضوع تاكي��د كرد. در 
جلس��ه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت كه به 
رياست ابراهيم رييسي تشكيل شد، گزارش هاي 
جداگان��ه بانك مركزي درب��اره وضعيت كنوني 
تورم، نقدينگي و بازار ارز ارايه شد. گزارش بانك 
مركزي در مورد تورم نش��ان مي دهد برنامه ها و 
سياست هاي دولت براي مهار رشد تورم موفقيت 
آميز بوده به گونه اي كه نرخ رشد تورم در ابتداي 
دولت سيزدهم كه به رقم بي سابقه اي در ۷0 سال 
اخير رسيده بود كاهش قابل توجهي داشته است. 
رييس جمهور نيز در اين جلس��ه با تاكيد بر لزوم 
تالش بيشتر براي مهار رش��د تورم و نقدينگي، 
از بانك مركزي خواس��ت با افزاي��ش نظارت بر 
كار و عملك��رد بانك ه��اي دولت��ي و خصوصي 
از خل��ق نقدينگي توس��ط بانك ه��ا جلوگيري 
 ش��ود.  رييس��ي با تاكيد بر اينكه بانك ها بايد از 
بن��گاه داري خارج ش��وند، نات��رازي بانك ها را 
تهديدي براي نظام بانكي دانس��ت و گفت: اين 
موضوع بايد جدي گرفته ش��ود. رييسي موضوع 
كفايت س��رمايه بانك ه��ا را ني��ز از چالش هاي 
مهم در نظام بانكي كش��ور برشمرد و دستور داد 
بانك مركزي در خصوص بهبود كفايت سرمايه 
برنامه عملياتي ارايه و اجراي آن را پيگيري كند. 
رييس جمهور حفظ ارزش پول ملي و نظارت بر 
بازار ارز را از وظايف مهم بانك مركزي دانست و 
بر پيگيري جدي اين موضوع تاكيد كرد. در اين 
جلسه همچنين گزارش مشترك بانك مركزي 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تامين 
مال��ي زنجيره توليد ارايه ش��د. ب��ه موجب اين 
گزارش اجراي برنامه تامين مالي زنجيره توليد 
آثار مناس��بي در جهت كاه��ش ضريب فزاينده 

پولي و كاهش رشد نقدينگي خواهد داشت.

شرط ستاد ملي كرونا براي 
فعاليت ۹ گروه شغلي تعيين شد

اتاق اصناف ايران اطالعيه اي با موضوع ۵ ش��رط 
س��تاد ملي مديريت بيماري كرونا براي فعاليت 

۹رسته شغلي صادر كرد.
بنابر اطالعيه جديد اتاق اصناف و به موجب مصوبه 
نودمين جلسه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا 
)يكم آب��ان 1400( و با هدف ايج��اد هماهنگي 
در اجراي موثر طرح مديريت هوش��مند بيماري 
كوويد 1۹ در بستر سكوي بيماري هاي همه گير 
)سامانه اميد(، فعاليت واحدهاي صنفي و مشاغل 
زير كه ميزبان مشتري در محل هستند، مشروط 

به رعايت ۵ شرط ذيل شد. 
1- مراتب تزريق دو دوز واكسن صاحبان مشاغل، 
كارفرمايان، كاركنان، مشتريان مربوط و نيز قرار 
نداش��تن آنان در دوره قرنطينه و درمان بيماري 

كرونا، در سامانه »اميد« مندرج باشد: 
 مراك��ز س��رو غذا در مح��ل از قبيل: رس��توران، 
چايخان��ه، قهوه خانه، كافي ش��اپ، فس��ت فود 
تاالرپذيرايي و باغ تاالر اس��تاديوم هاي ورزشي، 
باشگاه هاي ورزشي سرپوشيده، استخرهاي شناي 
سرپوش��يده، پارك هاي تفريحي آبي، شهربازي 
و مراكز تفريحي )مس��قف( پاساژ، فروشگاه هاي 
زنجيره اي كليه مراكز اقامتي از قبيل هتل، متل، 
مس��افرخانه، بوم گ��ردي ،تورهاي گردش��گري، 
بانك ها و موسسات خدمات مالي، كارگزاري هاي 
بورس دفاتر پيش��خوان دولت، پليس +10، دفاتر 
خدمات تلفن همراه، دفاتر ارايه خدمات قضايي و 
مراكز مشابه، سالن هاي سينما، تئاتر و موسيقي. 

۲- اخذ QR كد از س��امانه و نصب آن در مدخل 
ورودي كلي��ه واحدها و فعاليت ه��اي صنفي، به 
نحوي كه توس��ط خدمت گيرنده قاب��ل رويت و 
اسكن باش��د، الزامي است. تش��كل هاي صنفي 
مرب��وط موظفند عالوه بر پيگي��ري اين موضوع، 
بر چگونگي كنت��رل برخط تزريق واكس��ن و در 
وضعي��ت قرنطينه و بيم��ار نب��ودن مراجعان و 
مش��تريان از طريق س��امانه، توس��ط متصديان 

واحدها و فعاليت هاي صنفي نظارت كنند. 
3- خدمت گيرن��دگان موظفن��د QR پروفاي��ل 
شهروندي خود را از سامانه اخذ و در تلفن همراه 
خود ذخي��ره و قب��ل از ورود به مح��ل واحدها و 
فعاليت ه��اي صنفي، آن را ب��ه متصديان مربوط 

ارايه كنند. 
4- خدمت گيرندگاني كه مراتب تزريق واكسن به 
آنها در س��امانه ثبت نشده يا در وضعيت قرنطينه 
و تحت درمان بيماري كرونا باش��ند، نمي توانند 
در محل واحده��ا و فعاليت ه��اي صنفي حضور 

داشته باشند. 
۵- اتاق هاي اصناف و س��اير تش��كل هاي صنفي 
حس��ب مورد موظفند ضم��ن نظ��ارت موثر بر 
چگونگي رعايت الزامات مربوط در حوزه عملكرد 
واحدها و فعاليت هاي صنفي، نسبت به آن دسته 
از واحدها و فعاليت هاي صنفي ذيربط، كه الزامات 
مقرر را نقض كرده اند، به ترتيب زير و در چارچوب 

ساز و كارهاي اجرايي تعيين شده اقدام كنند: 
مرحله اول: ارس��ال اخطار كتبي پلمب به واحد و 

فعاليت صنفي متخلف و درج آن در سامانه.
مرحله دوم: درخواس��ت مسدود شدن پوز بانكي 
واحد و فعاليت صنف��ي متخلف به مدت دو هفته 
از طريق س��امانه.مرحله س��وم: پلم��ب 31 روزه 
واح��د و فعاليت صنفي متخلف و درج گزارش آن 

در سامانه. 
تبصره: در صورت رعاي��ت الزامات مربوط و تاييد 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��كي، 
نسبت به رفع پلمب و مسدوديت پوز بانكي ظرف 

۷۲ساعت اقدام مي شود. 

راه اندازي پايلوت پول 
ديجيتال بانك مركزي ايران

 Central bank; paymentنشريه بين المللي
news   در ش��ماره نوامبر خود با ارايه گزارشي از 
فعاليت هاي بانك مركزي ايران در حوزه فناوري هاي 
نوين، با اعالم اينكه ايران همچنان بر امكان ارايه پول 
ديجيتال بانك مركزي تاكيد دارد، به نقل از رييس 
كل بانك مركزي نوشت: »پايلوت ريال ديجيتال 
بانك مركزي پس از تاييد ش��وراي پ��ول و اعتبار 

راه اندازي مي شود«.
اين نشريه همچنين با اشاره به اظهارات رييس كل 
پيش��ين بانك مركزي در خصوص راه اندازي پول 
ديجيتال، عنوان داشت: بررسي سوابق و اظهارات 
مديران پيشين در بانك مركزي ايران حكايت از اين 
دارد كه مقدمات كارشناسي در مورد پول ديجيتال 
بانك مركزي ايران در شرف تكميل است و به زودي 
راهبرد اجرايي و برنامه راه اندازي آزمايشي آن ارايه 

خواهد شد.
نشريه بين المللي central bank همچنين به 
اعالن خبري در خصوص سامانه پل نيز پرداخته و به 
نقل از معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي ايران، 
راه اندازي پرداخت هاي لحظه اي در ماه دسامبر را 
اقدام مهمي در اكوسيس��تم پرداخت و بانكداري 

ايران برشمرده است.
همچنين تاكيد شده كه اين سامانه هم اكنون پس 
از انجام آزمايش��ات نهايي به مرحل��ه بهره برداري 

رسيده است.
اين نشريه در گزارش خود مي افزايد: سامانه جديد 
پرداخت لحظه اي )پ��ل( به دنبال هماهنگي هاي 
گس��ترده با بازيگران بخش مالي و بانكي در ايران 
توس��عه يافته و امكان پرداخت هاي ۲4 ساعت در 

طي هفت روز هفته را فراهم مي كند.

موافقت با رفع محدوديت 
سرمايه گذاري بانك ها در سال آينده

نايب رييس كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس 
گفت: تبصره هاي ابتدايي بودجه 1401 بررسي شد 
و نمايندگان با رفع محدوديت بانك ها براي انجام 

سرمايه گذاري موافقت كردند.
محمد خدابخشي، در تشريح نشست كميسيون 
گفت: تبصره هاي يك تا ۵ اليحه بودجه سال 1401 
در جلسه امروز با حضور پورمحمدي معاون سازمان 
برنامه و بودجه، كارشناس��ان ديوان محاس��بات و 
مركز پژوهش هاي مجلس مورد بحث و بررس��ي 

قرار گرفت.
در جلس��ه قبل اين كميسيون تبصره هاي بودجه 
به كميته هاي تخصصي براي بررسي واگذار شده 
بود كه در اين نشست گزارش كميته اقتصادي در 
مورد ۵ تبصره ابتداي��ي بودجه در حوزه هاي نفت 
و رواب��ط مالي آن با دولت و صندوق توس��عه ملي، 
ش��ركت هاي دولتي و واگذاري آنه��ا، تامين مالي 
خارجي )فاينانس(، مشاركت با بخش غيردولتي 
براي اجراي طرح ه��ا و تامين مالي داخلي از محل 
اوراق مالي اسالمي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با بيان اينكه تبصره 1 در خصوص حوزه هاي 
نف��ت و روابط مالي آن با دولت و صندوق توس��عه 
ملي مراعا ماند و به جلس��ه ديگر واگذار شد، اظهار 
كرد: اعضاي كميس��يون در تبص��ره دو بودجه با 
توج��ه به مواد 1۶ و 1۷ قان��ون رفع موانع توليد در 
خصوص سرمايه گذاري بانك ها به دليل رشد منفي 
سرمايه گذاري در س��ال هاي اخير در كشور با رفع 
محدوديت بانك ه��ا موافقت كردند تا آنها بتوانند، 
از طريق ش��ركت هاي تابعه خود س��رمايه گذاري 
كنند. كميسيون برنامه و بودجه براساس آيين نامه 
جديد مجلس در مورد نحوه بررسي بودجه در حال 
جمع بندي گزارش خود در خصوص كليات اليحه 
بودجه 1401 براي ارايه به صحن علني است و روز 

يكشنبه در مجلس آن را قرائت خواهد كرد.

امكان مديريت نقدينگي با 
تخصيص كارت هاي اعتباري

نماينده مردم رشت در مجلس گفت: يكي از نكات 
مثبت كارت هاي اعتباري اين اس��ت كه نقدينگي 
موجود جامع��ه را مديريت مي كن��د. محمدرضا 
احمدي درباره تخصي��ص كارت هاي اعتباري در 
قالب زنجيره تامين اعتبار، اظهار كرد: يكي از نكات 
مثبت و مه��م كارت هاي اعتباري اين اس��ت كه 
نقدينگي موجود جامع��ه را مديريت مي كند، زيرا 
امروزه هر اقدامي كه از طريق تزريق پول انجام شود 
باعث افزايش نقدينگي در اقتصاد كشور مي شود. 
اما كارت هاي اعتباري بر اساس اعتبار مي تواند اين 
نقدينگي جامعه را كنترل كند و اعتبار موجود را به 
سمت هدف مورد نظر برساند از اين رو اين سياست 
براي كوتاه مدت عالي است.به نظر بنده تخصيص 
كارت هاي اعتباري به مردم بر اساس اعتبار يك اقدام 
خوب و شايسته است، اما نكته اي كه وجود دارد اين 
است كه بايد تمام راه هاي دور زدن قانون كارت هاي 
اعتباري بسته شود تا شاهد دور زدن قانون در اين امر 
نباشيم. احمدي با اشاره به راه هاي دور زدن قانون، 
تصريح كرد: مثاًل افرادي كه اين تسهيالت را دريافت 
مي كنن��د مي توانند با قراردادهاي ص��وري از اين 
كارت ها در جاي ديگر استفاده كنند يعني به نوعي 
كارت را بفروشند و پول نقد دريافت كنند كه بايد 
اين موضوع حل شود. امروزه كشور نيازمند جهش 
توليد در حوزه اقتصاد است يعني از اين مواردي كه 
مي تواند به جهش توليد كمك كند سرازير شدن 
نقدينگي و اعتبارات موجود جامعه به سمت توليد 
است كه تا حدودي با كمك كارت هاي اعتباري اين 
امر محقق مي شود، ولي بايد بحث ابتدايي كارت هاي 
اعتباري به درس��تي تعبيه ش��ود تا شاهد اتفاقات 

مثبت باشيم.

معافيتاصلطالازماليات،فقطازكارمزدمالياتگرفتهميشود

قيمتارزوطالدربازاركاهشيافت

نحوه اجراي قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده طال

تك نرخي شدن ارز از سال آينده
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

 رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت: س��ال آينده ارز
 ۲ نرخي در بازار وجود نخواهد داشت و اگر بخواهيم يارانه اي 
به كااليي تخصيص دهيم به صورت ريالي خواهد بود و به 

ذي نفع نهايي و مردم پرداخت مي شود.
»مس��عود ميركاظمي« معاون رييس جمه��ور و رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه در حاش��يه نشست كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه س��ال 1401 كل كشور در خصوص 
مطالب مطروحه در اين جلس��ه گفت: بيش��تر مباحث 
پيرامون جهت گيري هاي بودجه سال آينده بود و تحليلي 
از آسيب هاي بي تدبيري در بودجه طي سنوات گذشته و 

اثرات مثبت يا منفي آن در زندگي مردم ارايه شد.
وي با بيان اينكه از اين آسيب شناسي به مسيري رسيديم كه 
جهت گيري هاي دولت و مجلس بايد به چه شكلي در سال 
آينده باشد، تصريح كرد: يكي از مهم ترين محورها كنترل 
تورم است كه ريشه هاي تورم شناسايي و دقيقا هدف گيري 
شده است و مشخص شده كه كنترل منابع و مصارف كشور 
نبايد منجر به استقراض از بانك مركزي شود و از سوي ديگر 
براي ايجاد انضباط بانكي شوراي پول و اعتبار مكلف شده و 

دولت براي آنها ديگر تكليفي مشخص نمي كند.
رييس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما به اين موضوع 
نيز توجه داشتيم كه خالص دارايي خارجي بانك مركزي 
افزايش پيدا نكند تا منجر به افزايش پايه پولي شود، بنابراين 
از ابعاد مختلف در بودجه سال آينده دقت شده كه به يك 
ثباتي در اقتصاد كشور برسيم تا مردم احساس اطمينان 
كنند و اين اقتصاد براي آنها قابل پيش بيني باشد و بتوانند 

سرمايه گذاري كنند.
ميركاظمي اظهار كرد: بخش ديگري از جهت گيري هاي 
ما در بودجه سال 1401 بحث جلوگيري از توسعه نامتوازن 
در كشور است، متأس��فانه اكنون اين موضوع وجود دارد 
و تدابيري براي ايجاد يك توس��عه متوازن در بودجه سال 
آينده در نظر گرفته شده است. در اين راه صندوق پيشرفت 
و عدالت در استان ها جانمايي شده تا بتواند در استان هاي 
محروم مانند ديگر استان هاي برخوردار توسعه ايجاد شود.

بحث حمايت از رش��د اقتصادي در كش��ور يكي ديگر از 
اولويت هاي ما در بودجه س��ال آينده است، ما در گذشته 
آنچنان به حاش��يه مي پرداختيم كه از متن اصلي كه در 
حقيقت همان رشد اقتصادي، افزايش درآمد خانوار، بزرگ 

شدن سفره مردم  است، غافل مي شديم. اين مسائل در متن 
بودجه قرار گرفته و تبصره هاي مختلفي براي ايجاد اين رشد 
اقتصادي در نظر گرفته شده است تا بتوانيم از ابتداي سال 

آينده بحث كسب و كار را مديريت كنيم.
در س��ال آينده ضمن مكلف شدن دس��تگاه ها، شوراي 
اداري استان ها نيز مكلف مي شوند تا ماه به ماه پاسخگوي 
عددهايي كه از رشد اقتصادي براي آنها تعيين شده، باشند. 
عدد و سهم هر زير بخش مانند كشاورزي، صنعت و خدمات 
تا سطح شهرس��تان ها كاماًل در بودجه مشخص شده كه 
مسووليت آن برعهده استان ها و دستگاه هاي اجرايي قرار 

داده شده است.
ميركاظمي در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه وضعيت 
يارانه ها در سال آينده به چه صورتي خواهد بود، گفت: اين 
مسائل تا پايان سال جاري بايد تعيين تكليف شود، طبق 
قانون ديگر نمي توانيم ارز 4۲00 را داشته باشيم و مي توانيم 
از اين پس ب��ا ريال حمايت هاي خود را انجام دهيم يعني 
ديگر ارز ۲ نرخي در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهيم 
يارانه اي به كااليي تخصيص دهيم به صورت ريالي خواهد 
بود و به ذي نفع نهايي و مردم پرداخت مي شود زيرا تمامي 
مسائل حاكي از آن اس��ت، يارانه اي كه از طريق دو نرخي 
كردن ارز پرداخت مي شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.

    ما هم با تك نرخي شدن ارز موافقيم
 ولي همه جوانب سنجيده شود

عضو اتاق بازرگاني تهران مي گويد تغيير در سياست هاي 
ارزي تبعات مثبت و منفي خاص خود را خواهد داشت و 
بايد براي جلوگيري از ضربه ب��ه بدنه توليد اقدامات الزم 

انجام شود.
عباس آرگون در گفت وگو با ايس��نا، اظه��ار كرد: بخش 
خصوصي در سه سال گذشته بارها اعالم كرده كه سياست 
ارز چند نرخي نه تنها به نفع اقتصاد ايران نيست كه اثرات 
منفي گسترده اي بر بخش هاي مختلف مي گذارد و از اين 

رو ما مدافع تك نرخي شدن ارز هستيم.
وي با بيان اينكه عبور از ارز چند نرخي نياز به برنامه ريزي 
دقيق دارد بيان كرد: ارز 4۲00 توماني در سال هاي گذشته 
براي تعدادي از كاالهاي اساسي در نظر گرفته شده بود كه 
متاسفانه تاثير چنداني بر سفره مردم يا پايين نگه داشتن 
قيمت تمام شده كاالها نداشت. با اين وجود اما حذف اين 

ارز نياز به برخي پيش نيازهاي مهم دارد. عضو اتاق بازرگاني 
تهران با اشاره به اهميت نگاه دوجانبه در تغيير سياست هاي 
ارزي توضي��ح داد: در كنار مصرف كننده نهايي تغيير در 
سياست هاي ارزي مي تواند بر اقدامات واحدهاي توليدي 
نيز تاثير بگذارد. اگر حذف ارز ترجيحي موجب افزايش تورم 
شود اين موضوع خود را در باالرفتن بهاي تمام شده كاالهاي 
توليدي نيز نشان مي دهد و همين امر هزينه توليد كنندگان 

را باال مي برد.
آرگ��ون ادام��ه داد: براي جلوگي��ري از فش��ار جديد بر 
توليدكنندگان بايد تالش كرد راهي در جهت حمايت از 
فعاالن اقتصادي پيش بيني شود. توليد كنندگان ايراني در 
سال هاي گذشته با فشارهاي مختلفي مواجه بوده اند و اگر 
بنا باشد كه بار تغيير در سياست هاي ارزي فشار جديدي را 

به آنها وارد كند قطعا شرايط سخت تر خواهد شد.
وي با بيان اينكه حمايت از آسيب هاي احتمالي تك نرخي 
شدن ارز اهميت فراواني دارد تشريح كرد: از سويي حمايت 
مستقيم از اقشار كم درآمد براي تامين نيازهايشان به عدالت 
اقتصادي نزديك تر است و از سويي ديگر بايد تالش شود 
كه توليد كنندگان نيز در اين مسير آسيب نبينند. يكي از 
مشكالت اصلي ارز چند نرخي باالرفتن التهاب در صورت 
حذف آن خواهد بود كه البته اين اقدام درست بايد با رعايت 

تمام جوانب پيگيري شود.

    قيمت طال و سكه كاهش يافت
در بازار ارز و طال نيز به دنبال كاهش قيمت دالر در بازار 
آزاد به قيمت ۲۹300 تومان و درهم به نرخ ۸010 تومان، 
س��كه طال نيز به 1۲ ميليون و ۸۸0 هزار تومان كاهش 

يافته است. 
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: قيمت طال و سكه 
به دليل كاهش ن��رخ ارز اندكي كاهش داش��ت. محمد 
كش��تي آراي با بيان اينك��ه اونس جهان��ي 1۸30 دالر 
قيمت گذاري شده است افزود: هم اكنون هر قطعه سكه 
طرح جديد 13 و ميليون ۸0 هزار تومان، سكه طرح قديم 
1۲ ميليون و ۷۵0 هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۸00 
هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و ۸۵0 هزار تومان و سكه 
گرمي ۲ ميليون و 300 هزار تومان به فروش مي رسد. هر 
گرم طالي 1۸ عيار 1 ميليون و ۲۹0 هزار و ۵00 تومان و 
هر مثقال طال ۵ ميليون و ۵۸0 هزار تومان فروخته مي شود.

   تداوم تثبيت قيمت دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي 

نرخ دالر )دوشنبه، 13 دي ماه( در صرافي هاي بانكي بدون 
تغيير نسبت به روز گذشته، ۲۷ هزار و 3۹۵ تومان معامله 
ش��د.قيمت فروش يورو بدون تغيير قيمت نسبت به روز 
گذشته برابر با 30 هزار و ۵۷۵ تومان بود. قيمت خريد هر 
دالر ۲۶ هزار و ۸۵۲ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۹ هزار 
و ۹۷0 تومان اعالم ش��د. عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي ۲۶ هزار و ۹۷۵ تومان و نرخ فروش آن 
۲۷ هزار و ۲۲0 تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار 30 هزار و ۶۸4 تومان و نرخ فروش آن نيز 
30 هزار و ۹۶3 تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما 
در معامالت، حواله ي��ورو به قيمت ۲۸ هزار و 13۹ تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي ۲4 هزار و ۷3۷ تومان معامله 
شد.قيمت دالر از خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد 
و پس از آن در محدوده قيمت ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان نوسان 
داشت و افت و خيز در اين نرخ ادامه داشت. نرخ دالر از اواخر 
آذرماه و به طور مشخص از ۲4 آذرماه در كانال ۲۷ هزار تومان 

ثابت مانده است.

    نوسان سكه در كانال ۱۲ ميليون تومان 
قيمت س��كه )دوش��نبه، 13 دي ماه( در بازار تهران با ۵0 
هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته، به 1۲ ميليون و 
۹۷0 هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 
قيمت 1۲ ميليون و ۷00 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۷۸0 هزار تومان، ربع سكه 
سه ميليون و ۸00 هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون 
و 300 هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون و ۲۸3 هزار 
تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج  ميليون و ۵۶1 
هزار تومان شد. همچنين قيمت اونس جهاني طال با سه 
دالر كاهش قيمت نسبت به روز گذشته با نرخ يك هزار و 
۸۲۶ دالر و 1۲ سنت معامله شد.مهم ترين عوامل موثر در 
رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و اونس جهاني 
است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي بيش از دو هفته است 
كه در ميانه كانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده است. اين عامل 
موجب شده قيمت انواع س��كه و طال در روزهاي گذشته 
كاهشي باشد و در برخي روزها نيز رشد اندكي داشته است.



آنگونه كه مجتبي توانگر نماينده مجلس گفته است، از 
ابتداي هفته جاري، كميسيون اقتصادي، به صورت دو 
شيفت بر طرح ماليات ستاني از فعاليت هاي سوداگرانه 
در بازارهاي ارز، طال، س��كه و مسكن متمركز خواهد 
ش��د تا طرح ماليات بر عايدي سرمايه يكشنبه هفته 
آينده براي قرار گرفتن در نوبت بررسي صحن علني 
به هيات رييسه مجلس ارجاع شود.  ماليات بر عايدي 
سرمايه در بازارهاي گفته شده طرح چندان جديدي 
نيس��ت و پيش از اين هم مطرح شده بود، اما در عمل 
نتيجه موفقي نداشت. اگر چه طرح ماليات ستاني از 
بازارها روي كاغذ نتيجه بخش به نظر مي رسد اما برخي 
ناظران اقتصادي اين طرح را داراي اشكاالت و ابهاماتي 
مي دانن��د كه عمال اجراي آن را ب��ه ويژه در معامالت 
ارز و مس��كن با چالش مواجه مي كند.  با اين حال اما 
كارشناسان بر اين باورند كه هر گونه ايجاد محدوديت 
براي فعاليت هاي سوداگرانه در بازارهاي غيرمولد از 
جمله اخذ ماليات از عايدي سرمايه مي تواند به معناي 
پاس گل به بازار سرمايه و هدايت نقدينگي به اين بازار 
مولد باشد. به گفته كارشناس��ان بازارسرمايه اجراي 
طرح دريافت ماليات از بازارهاي رقيب با ظرافت هايي 
روبروس��ت كه بايد مورد توجه سياس��ت گذاران قرار 
گيرد. رونق توليد يكي از مهم ترين راه هاي توس��عه 
اقتصادي كشورها و پايه و اس��اس آن است. دولت ها 
همواره مي كوش��ند با تدوين سياست هاي تشويقي 
و افزايش جذابيت هاي سرمايه گذاري، سرمايه هاي 
موجود در اقتصاد را به س��مت توليد هدايت كنند. در 
اين ميان، بازار س��رمايه به عنوان پايگاه اصلي تامين 
مالي بخش توليد شناخته مي شود؛ بازاري كه از يك 
سوء نقدينگي الزم براي طرح هاي توسعه اي شركت ها 
را تامين و به رونق و توليد كمك مي كند و از سوي ديگر، 
بازدهي مناسبي براي سرمايه گذاران به ارمغان مي آورد.  
در همي��ن حال اين بازار به مدد جذب س��رمايه هاي 
سرگردان،  نقش مهمي در ثبات بازارهاي موازي دارد. 
از همين رو تقويت بازار س��رمايه از مسيرهاي قانوني 
و ب��دون وارد آوردن ش��وك هاي اقتصادي و تورمي و 
سوق دادن س��رمايه ها به سمت اين بازار، مي تواند به 
توسعه و رونق توليد در كشور منجر شود. در اين ميان 
يكي از راه هاي هدايت غيرمستقيم پول به سمت بازار 

سرمايه، ماليات س��تاني از فعاليت هاي سوداگرانه در 
بازارهاي موازي است. بازارهايي نظير ارز،  طال، خودرو 
و حتي مسكن به شدت مستعد گسترش فعاليت هاي 
سوداگرانه اي هس��تند كه رشد ش��تابان نرخ تورم و 
افزايش انتظارات تورمي را به دنبال دارند. البته كنترل 
فعاليت واس��طه گران در اين بازارها از طريق ماليات، 
به عنوان يكي از رويكردهاي مثبت اقتصادي ارزيابي 
مي ش��ود كه مي تواند نقدينگي را به سمت بازار مولد 
سرمايه سوق دهد. با اين حال اما رسيدن اين سرمايه 
به دس��ت توليدكنندگان حتي از مسير بورس هم با 
چالش هايي روبروست. نخست نحوه اجراي طرح در 
بازارهاي موازي است كه هنوز ضامن اجرايي مشخصي 
براي آن معرفي نش��ده و دوم ني��ز چگونگي هدايت 
پول از بطن اين بازارها به سمت بازار اوليه است؛ بازار 
اوليه اي كه به دليل ايجاد شوك هاي پي در پي به بازار 
سهام، دست كم در سال جاري نتوانسته تامين مالي 
چشمگيري براي شركت هاي توليدي به ارمغان آورد.

  ماليات براي بازارهاي موازي
رضا جعفري، كارش��ناس بازارس��رمايه در خصوص 

اين موض��وع مي گوي��د: ماليات س��تاني از بازارهاي 
موازي موضوعي بود كه س��ال ها مطرح مي شد و گاه 
ش��اهد اجراي جس��ته و گريخته آن هم بوده ايم، اما 
نتيجه موفقي نداشته اس��ت. از سوي ديگر هيچگاه 
دستورالعمل مشخصي در اين باره وجود نداشته كه 
همين امر باعث س��ردرگمي فعاالن اين بازارها بوده 
است. اين كارشناس بازار سرمايه اضافه مي كند: اگر در 
بازارهاي موازي ماليات بر عايدي سرمايه هاي غيرمولد 
يعني سرمايه هايي كه هدف از تشكيل آنها صرفا حفظ 
سرمايه و كسب سود است را در نظر بگيريم، في نفسه 
مي تواند به صورت مشروط، اقدام جالب توجهي باشد. 
بايد با در نظر گرفتن ش��رايط كلي اقتصاد و ش��رايط 
خاص آن بازارها، به ماليات ستاني اقدام شود. وي ادامه 
مي دهد: اگر بحث ماليات س��تاني از بازارهاي موازي 
مطرح و جدي گرفته شود مي تواند تا حدودي باعث 
سوق سرمايه ها به سمت بازار سرمايه شود. اما جسته 
و گريخته هم شنيده و گاه بحث آن هم مطرح شده كه 
ماليات بر عايدي سرمايه در بازار سرمايه هم بايد اجرايي 
شود. به نظر مي رسد فعاالن بازارهاي ديگر اين اعتراض 
را داشته باشند شخصي كه در بازار ثانويه سرمايه گذاري 

و سودي كسب مي كند چرا نبايد ماليات پرداخت كند؟ 
به همين دليل بحث ماليات س��تاني از بازار س��رمايه 
ظرافت هاي خود را دارد و بايد با در نظر گرفتن شرايط 
كلي اقتصاد و خصوصيت هاي هر بازار به آن پرداخته 
شود. البته اين موضوع، امر غالبي در بيشتر كشورهاي 
جهان است، يعني در هر فضايي كه منجر به سودآوري 
اشخاص ش��ود طبيعتا دولت هم حق خود را در قالب 
ماليات مطالبه مي كند و از اين منظر بحث نويني در 
اقتصاد جهاني نيست. اين كارشناس بازار سرمايه در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا مي توان غلبه نوسان گيري 
در بازار سرمايه ايران را چالشي در مسير تامين مالي 
شركت ها از مس��ير بورس دانست، بيان مي كند: بازار 
س��رمايه اساسا به دو قس��مت بازار اوليه و بازار ثانويه 
تقسيم بندي مي شود. عمدتا تشكيل سرمايه از مجراي 
بازار اوليه صورت مي گيرد و در حقيقت جريان پولي 
كه افراد سرمايه گذاري مي كنند و مستقيما به توليد 
سرازير مي شود از مجراي اين بازار عبور مي كند. آنچه 
اغلب در بازار ش��اهد آن هستيم دست به دست شدن 
س��هام بين معامله گران است و در حقيقت از مجراي 
بازار ثانويه سرمايه خاصي وارد بخش توليد نمي شود.اما 
اينكه فرهنگ نوسان گيري در ذات خود، درست است 
يا غلط را نمي توان قضاوت ارزشي كرد، چراكه عمدتا 
بعد از روندهاي سنگين صعودي يا نزولي، بازار سايد 
يا رنج مي شود و فعاالن بازار سرمايه به مرور استراتژي 
خود را با فضاي واقعي بازار انطباق مي دهند. وي ادامه 
مي دهد: در حال حاضر ظرف يكي دو س��ال گذشته 
ما عمدت��ا يا با فضاي نزولي روب��رو بوده ايم يا حركت 
سهم به سهم و صنعت به صنعت به صورت سايد بوده 
كه طبيعتا فعاالن بازار از اين فرصت استفاده مي كردند. 
بنابر مقتضيات بازار افراد عموما در بازارهاي صعودي 
مبادرت به سرمايه گذاري مي كنند و در بازار رنج يا سايد 
هم اقدام به نوسان گيري مي كنند كه يك استراتژي 
منطبق بر بدنه بازار اس��ت. اينكه استراتژي كالن چه 
باشد كه بازار اوليه را تقويت كند را بايد در بحث بودجه 
و نگاه كالن اقتصادي جست وجو كرد. طبيعتا بحث 
تامين مالي از مجراي بازار سرمايه يكي از حلقه هاي 
مفقوده اقتصاد كاراست كه متاسفانه در كشور ما هم 

خيلي پررنگ نيست.
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اخذ مجوز براي آموزش
 در بورس قطعي است

محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس 
با تاكيد بر اينكه در تهيه پيش نويس اصالح قانون بازار 
سرمايه، سازمان بورس نظرات خود را به مجلس ديكته 
نكرده است گفت: پيش نويس اصالح قانون بازار سرمايه 
طرح مجلس بود و س��ازمان بورس چيزي به مجلس 
ديكته نكرده است. عليزاده افزود: يك مقدمه اي را دولت 
و سازمان بورس آغاز كرده بودند كه ما بنا به مالحظاتي 
ترجيح داديم كه طرح خودمان را در مجلس آماده كنيم. 
اينكه مي گويند نظرات سازمان بورس به مجلس ديكته 
شده است، اصال درست نيست. ما در كميته بازار سرمايه 
اين موارد را به صورت دقيق بررسي خواهيم كرد. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: ما مدافع 
حقوق تمامي فعاالن بازار سرمايه هستيم و از حقوق آنها 
صيانت كامل خواهيم كرد و اجازه اظهارنظري كه بخواهد 
به زيان سهامداران باشد را نخواهيم داد. رييس كميته 
بازار سرمايه مجلس با تاكيد بر اينكه نظرات فعاالن بازار 
سرمايه درباره اين حوزه باعث اصالحات بهتر خواهد شد 
گفت: از سال گذشته كه بازار سرمايه شروع به ريزش 
كرد، دغدغه بسيار زيادي براي فعاالن و مدرسان بازار 
شكل گرفت و اظهارنظرهاي بي شماري در خصوص 
ضعف هاي موجود در قانون بازار س��رمايه شنيده شد. 
عليزاده ادامه داد: بعد از شنيدن اين اظهارنظرها، ضرورت 
اصالح قانون بازار س��رمايه ايجاد شد و كميته اي ذيل 
كميته كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي براي 
شناسايي ضعف هاي اين قانون شكل گرفت و جمع آوري 
پيشنهاد فعاالن، مدرسان و دلسوزان بازار چند ماهي به 
طول انجاميد و جلسه هاي مختلفي با اهالي بازار برگزار 
ش��د. وي با عنوان اينكه در اين جلسه ها، پيشنهادها 
جمع آوري و در ۱۶ ماده مورد بررسي قرار گرفت، افزود: 
يكي از اركان اين كارگروه، همكاران س��ازمان بورس 

و اوراق بهادار و همچنين كانون نهادهاي مالي بودند.
نماينده مردم س��پيدان و بيضاء ادامه داد: طي دو، سه 
هفته گذش��ته جمع بندي نظرها نهايي شد و در يك 
جلسه با حضور رييس كميسيون اقتصادي اعالم شد 
كه جمع بندي كميته نهايي ش��د و براي شنيدن نظر 

مسووالن خارج از مجلس، انتشار عمومي داده شد.
وي با بيان اينكه نامه اي براي تمامي دستگاه هاي مرتبط 
با اين موض��وع از جمله تش��كل ها و نهادهاي مرتبط 
با بازار تهيه ش��ده اس��ت، گفت: از آنان خواسته شده 
اظهارنظرهاي خود را در خصوص ۱۶ ماده اعالم كنند تا 
بتوانيم آن را در صحن كميسيون اقتصادي آورده و نهايي 
كنيم. عليزاده عنوان كرد: شبه هاي در خصوص اضافه 
كردن پيشنهادهاي ديگر به مواد فوق از سوي برخي از 
نهادهاي ناظر در بازار چون سازمان بورس پيش آمده كه 
در حد يك پيش نويس است و هنوز مقدمات رسيدگي 
به آن در كميته ذيل كميسيون اقتصادي ديده نشده 
است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: ضروري 
است همكاران، فعاالن، مدرسان و دلسوزان بازار اطالع 
داشته باشند كه اين فقط در حد يك پيش نويس بوده 
براي اينكه بتوانيم نظرهاي بيرون از مجلس گرفته شود 
و به طور حتم اگر قرار شد اين موضوع به عنوان يك قانون 
آورده شود، بايد با حضور همه فعاالن و تشكل ها نظرهاي 
مورد نظر جمع آوري شود. وي اضافه كرد: اميدواريم در 
صورت مشاهده همه جوانب مواد، در صحن كميسيون 
اقتصادي به تصويب برسد. عليزاده عضو ناظر مجلس در 
شوراي عالي بورس ادامه داد: آموزش بورس بايد فني و 
با اخذ مجوز باشد بايد آموزش در بازار سرمايه اصولي و 
فني باشد و تاييد آن حتما از طريق كانالي با اخذ مجوز 
صورت بگيرد و اگر كس��ي به بهانه آموزش اغواگري، 
سوداگري و سيگنال فروشي كرد، ما با آن مخالف هستيم 
و بايد جلوي فعاليت آن گرفته شود تا سهامداران مثل 
گذشته با ضرر و زيان مواجه نشوند. اين عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت: نظر فعاالن و آموزش دهندگان 
بازار را براي اصالح قانون بازار سرمايه خواهيم گرفت و 

اين افراد دغدغه اي نداشته باشند.

اختياري كردن دريافت 
تعهدنامه از سوي كارگزاري ها

محم��د رض��ا دهقاني احمدآب��اد، دبي��ركل كانون 
كارگزاران در خصوص تاثير مصوبه  اختياري ش��دن 
اخذ تعهدنامه براي رفع محدوديت كدهاي برخط از 
سوي كارگزاري ها بر روند بازگشت اعتماد سهامداران، 
اظهار كرد: از همان ابتدا مكلف كردن كارگزاري ها به 
منظور محدود كردن بعض��ي از كدهاي معامالتي و 
دريافت تعهدنامه اقدام درس��تي نبود زيرا اين امر نه 
تنها كمكي به كاهش تخلفات نكرد بلكه سبب شد تا 
بسياري از فعاالن و سهامداران اعتماد خود را نسبت 
به بازار س��هام از دست دهند . او افزود: در حال حاضر 
مصوبه اي كه س��ازمان در راس��تاي اختياري كردن 
دريافت تعهد نامه از س��وي كارگ��زاران ابالغ كرده 
مي تواند التيامي بر زخم هاي گذشته بازار سرمايه باشد 
به طوري كه در بازه زماني ميان مدت شاهد بازگشت 
اعتماد از دست رفته سهامدران و فعاالن نسبت به بازار 
سرمايه خواهيم بود. دبيركل كانون كارگزاران بيان 
كرد: اكنون مسووالن مربوط در سازمان بورس الزم 
است در راستاي شفافيت مقررات، مواردي كه سبب 
نقض مقررات مي ش��ود را با جزييات مشخص كنند 
به سبب آنكه در شرايط فعلي سهامدار نمي داند كه 
كدام اقدام آن سبب نقض قوانين مي شود كه از انجام 
آنها خود داري كند. دهقاني احمدآباد در پاسخ به اين 
سوال كه آيا مصوبه سازمان بورس مبني بر اختياري 
كردن اخذ دريافت تعهد نامه از سوي خود كارگزاري ها 
منجر به افزايش رقابت نمي شود، گفت: اختياري كردن 
دريافت اخذ تعهد نامه به صورت اجباري يا اختياري 
اثر مثبتي بر كاهش تخلفات نخواهد داشت و راه حل 
اصلي در تعريف عملياتي و ش��فاف از مصاديق نقض 
مقررات است، به همين خاطر الزم است دستگاه هاي 
ذي ربط به طور كل دريافت تعهد نامه را از دستور كار 
كارگزاري ها حذف كنند، ما نيز پيگيري هاي الزم را در 

خصوص رفع اين مساله انجام خواهيم داد.

شاخص بورس نزولي شد
شاخص كل بازار بورس سومين روزكاري هفته يعني 
دوشنبه، ۱۳ دي ماه با ۲ هزار و ۹۷۱ واحد كاهش، در 
جايگاه يك  ميليون و ۳۷۶ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از س��ه ميليارد و ۴۷۷ ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۰ هزار و ۸۲ 
ميليارد ريال داد و س��تد شد. همچنين شاخص كل 
)ه��م وزن( با ۲۷۸ واحد كاهش ب��ه ۳۶۳ هزار و ۲۴۱ 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۱۷۴ واحد افت به 
۲۲۸ هزار و ۴۴۰ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۲ هزار 
و ۱۷۱ واحد و شاخص بازار دوم، ۶  هزار واحد كاهش 
داشتند. عالوه بر اين، در بين همه نمادها، گروه دارويي 
بركت )بركت( با ۱۴۱ واحد، پااليش نفت بندرعباس 
)ش��بندر( با ۱۰۰ واحد، معدن��ي و صنعتي گل گهر 
)كگل( با ۷۴ واحد، گروه صنعت بارز )پكرمان( با ۵۹ 
واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري اميد )واميد( با ۴۸ 
واحد و سايپا )خساپا( با ۴۳ واحد تاثير مثبت بر شاخص 
بورس داشتند. در مقابل پتروشيمي نوري )نوري( با 
۴۷۸ واح��د، ملي صنايع مس اي��ران )فملي( با ۲۹۹ 
واحد، نفت و گاز پتروش��يمي تامين )تاپيكو( با ۲۸۴ 
واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با ۲۳۹ واحد، تامين 
سرمايه امين )امين( با ۱۵۳ واحد، سرمايه گذاري غدير 
)وغدير( با ۱۴۳ واحد، پتروش��يمي جم )جم( با ۱۳۰ 
واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۱۰۴ واحد و 
بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با ۱۰۴ واحد، تاثير 

منفي بر شاخص بورس همراه شدند.
برپايه اين گزارش، در اين روز نماد صنايع شيميايي 
س��ينا )شس��ينا(، گروه داروي��ي برك��ت )بركت(، 
ايران خودرو )خودرو(، ملي صنايع مس ايران )فملي(، 
سايپا )خساپا(، پارس خودرو )خپارس( و ساير اشخاص 
بورس انرژي )ان��رژي ۳( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار 
داشتند. گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اي��ن گروه ۸۲۸  
ميليون و ۷۳۵ هزار برگه س��هم ب��ه ارزش دو هزار و 
۲۵۸ ميليارد ريال داد و س��تد شد. طي روز دوشنبه 
شاخص فرابورس بيش از ۶۵ واحد كاهش داشت و بر 
روي كانال ۱۸ هزار و ۵۹۵ واحد ثابت ماند. در سومين 
روزكاري هفت��ه نمادهاي صنعتي مين��و )غصينو(، 
پتروش��يمي زاگرس )زاگرس(، پليمر آريا ساس��ول 
)آريا(، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي )سمگا(، 
فراب��ورس ايران )فرابورس(، پتروش��يمي تندگويان 
)شگويا(، شركت س��رمايه گذاري صبا تامين )صبا( و 
بيمه اتكايي ايرانيان )اتكاي( با تاثير مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين ريل پرداز نو آفرين 
)حآفرين(، بيمه پاسارگاد )بپاس(، توكاريل )توريل(، 
تجارت الكترونيك پارسيان كيش )تاپكيش(، آسيا سير 
ارس )حآسا(، توسعه سامانه نرم افزاري نگين )توسن( 
و توليدات پتروشيمي قائد بصير )شبصير( تاثير منفي 

بر شاخص فرابورس داشتند.

چگونگي حذف دامنه نوسان 
در بورس ها

س��روش خواجه ح��ق وردي، معاون نظ��ارت بر بازار 
فرابورس گفت: در دستورالعمل بازار گرداني موضوعاتي 
اضافه  شده، ازجمله اينكه اختيار به بورس ها داده  شده 
تا ضوابطي تهيه شود كه براي نمادهاي با بازار گردان، 
حجم مبنا حذف ش��ود. البته بر اس��اس ضوابطي كه 
بورس ها تهيه و مصوب مي كنند، نمادهايي كه ضوابط را 
دارند ديگر حجم مبنا نخواهند داشت. وي توضيح داد: 
در اين موضوع بحث دامنه نوسان است براي نمادهايي 
كه بازار گردان دارند با ش��رايط هيات مديره بورس ها 
مي توانند دامنه نوسان را افزايش دهند و اين افزايش 
هيچ سقفي ندارد، هيات مديره فرابورس در حال تهيه 
ضوابط دقيق اين موضوع است تا برابر با اين ضوابط اجرا 
انجام ش��ود. اين مسوول با تأكيد بر اينكه بايد ضوابط 
اجراي اين موضوع بسيار دقيق تنظيم شود تا آربيتراژ 
مقرراتي ايجاد نشود و سرمايه گذاران از افزايش دامنه 
قيمتي آس��يب نبينند، افزود: در مقرراتي كه تنظيم 
مي شود سعي مي كنيم هارموني تابلوها برهم نخورد. 
حق وردي با اشاره به اينكه در خصوص بازارهاي اول و 
دوم هيات مديره فرابورس اختياري براي تغيير مقدار و 
عدد حجم مبنا ندارد و اين اختيار با هيات مديره سازمان 
بورس است، گفت: اما در بازار پايه اختيارات كامل است. 
وي در خصوص تصميم ديگر دستورالعمل بازار گرداني 
اظهار داشت: مقررشده نمادهايي كه در دستورالعمل 
بازار گرداني چند روز صف مي شوند امكان حراج تك 
قيمتي بنا به درخواست بازار گردان داشته باشند كه 
اين حراج تك قيمتي با دامنه ۴ برابري است و ضوابط 
اين حراج بايد توسط هيات مديره فرابورس تصويب 
شود. معاون نظارت بر بازار فرابورس با تأكيد بر اينكه بر 
اساس مصوبه هيات مديره سازمان بورس، تمام ناشران 
موظف هستند بازار گردان داشته باشند، گفت: اما در 
شرايط امروز چالش اصلي نحوه عملكرد بازار گردان 
است. حق وردي در ادامه تغيير تيك قيمتي بازارهاي 
اول و دوم را مورد بررسي قرارداد و اظهار داشت: تيك 
قيمتي محور اعداد قابل  قبول براي بورس ها اس��ت و 
در بورس هاي مختلف وجود دارد، علت اجراي تيك 
قيمتي اين است كه تجمع س��فارش ها در نمادهاي 
مختلف مهم است. زماني كه تيك قيمتي در نمادهاي 
با قيمت باال افزايش پيدا مي كند، عمق ديد بورس ها 
بيشتر مي شود البته هزينه معامالتي هم بيشتر مي شود 
كه اين هزينه براي شفافيت است تا غناي بيشتري به 
دفتر س��فارش ها داده شود. حق وردي گفت: افزايش 
دامنه نوس��ان پيش ش��رط هاي زيادي الزم دارد. در 
بازارهاي ب و ج كه بحث باز بودن دامنه نوس��ان قباًل 
وجود داشت رفتارهاي به شدت متناقض ديده مي شد.

وي با اشاره به فلسفه تشكيل بازار پايه گفت: بازار پايه 
ايجاد شد تا نقل  و انتقال سهام شركت هاي اخراجي 
از بورس ش��فاف شود و همچنين ش��ركت هايي كه 
نمي توانند وارد بورس شوند، سهام خود را در اين بازار 
معامله كنند. اين بازار شفافيت اطالعاتي متفاوتي دارد 
و ش��ناوري و نقد شوندگي اين بازار هم خيلي با ساير 

بازارها تفاوت دارد.

»تعادل«طرحدريافتمالياتازبازارهارابررسيميكند

رييسسازمانبورسواوراقبهادارمطرحكرد

بورسرونقميگيرد؟

گسترش نهادهاي مالي در بورس 
مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهاداربا 
بيان اينك��ه بيش از ۸۰۰ نهاد مالي در بازار س��رمايه 
فعالي��ت دارند، گفت: بيش از ۷۵۰ ناش��ر بورس��ي و 
فرابورس��ي فعال در اين ب��ازار حضور دارن��د. تعداد 
س��هامداران نيز هم اكنون با احتس��اب سهامداران 
سهام عدالت و ورود افراد جديد به ۶۰ ميليون ذي نفع 
مستقيم در بازار سرمايه منتج شده است. با توجه به 
وسعت بازار از نظر كمي توس��عه بازار نيازمند وجود 
افراد حرفه اي است كه تعداد اين افراد هنوز قابل قبول 
نيس��ت. او افزود: در ش��رايط كنوني، احساس نياز به 
نهادهاي مالي جديد از نظر كمي وجود دارد و سياست 
گسترش نهادهاي مالي هم در بخش مديريت دارايي 
و هم در بخش خدمات و ارايه مشاوره و معامله گري به 
بازار در سازمان يك ضرورت تلقي مي شود كه مستلزم 
تامين و تقويت نيروهاي حرفه اي است. به گفته رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، س��واد مالي هم اكنون 
در كشور پايين اس��ت و به آموزش حرفه اي در كشور 
نيازمنديم. بنابراين، اميد م��ي رود با فارغ التحصيلي 
دانش پذيران اين دوره ه��اي حرفه اي تا حدي به اين 
نياز پاس��خ داده شود. رييس س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار با مدنظر ق��رار دادن ش��مار گواهي نامه هاي 
حرفه اي ابراز كرد: در سال جاري، در مجموع نزديك 
به هزار نفر گواهينامه حرفه اي دريافت كرده اند كه با 
توجه به حجم و ابعاد بازار، اين رقم، عدد بسيار كمي 
محسوب مي شود. البته بايد مراقب بود تا سهامداران 
در دام مراكز آموزشي غيرمجاز و آموزش غير اصولي 
در فضاي مجازي كه در سال ۹۸ و ۹۹ ضربه بزرگي به 

بازار زدند، گرفتار نشوند.
 عش��قي گفت: س��ازمان بورس از دوره هاي حرفه اي 
DBA بازار س��رمايه اس��المي كه با اصول و كيفيت 
خاص برگزار مي شود، حمايت مي كند تا از اين طريق 
به ارتقاي بازار سرمايه كمك شود. البته گزارش هايي 
 DBA و MBA درب��اره برخي نهادها كه دوره ه��اي 
غير اصولي و با كيفيت پايين برگزار مي كنند نيز دريافت 
شده كه حتما با آنها برخورد مي شود. او با اشاره به نياز 
به ابزارهاي مالي مشترك بين بازار پول و بازار سرمايه 
و همچنين ميان بازار سرمايه و بازار بيمه، خاطرنشان 
كرد: الزم است بحث سرمايه گذاري غيرمستقيم در بازار 
سرمايه نيز با توجه بيشتري پيگيري شود. صندوق هاي 
سرمايه گذاري، س��بدگردان ها و شركت هاي مشاور 
سرمايه گذاري هنوز براي عامه مردم شفاف و روشن 
نيس��ت كه بايد با تبيين اين نهادهاي مالي، مردم را 
به س��رمايه گذاري غيرمستقيم تش��ويق كرد؛ و اين 
مي تواند بخش از رس��الت فارغ التحصيالن دوره هاي 

حرفه اي باشد.
 رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در پايان گفت وگو 
با سنا با اشاره به باال بودن توان تخصصي در نهادهاي 
مالي، اع��الم كرد: در مواردي اين ت��وان حتي از خود 
سازمان بورس نيز باالتر است. بحث طراحي ابزار پيشتر 
در خود سازمان انجام مي گرفت اما امروزه با آشنايي 
نيروهاي حرف��ه اي نهادهاي مالي با ابزارس��ازي اين 
مهم در نهادها نيز انجام مي شود كه باعث خرسندي 

است. البته يكي ديگر از رسالت هاي فارغ التحصيالن 
دوره ه��اي DBA نيز ابزارس��ازي و تنوع بخش��ي به 

ابزارهاي بازار سرمايه است.

  ضرورت تغيير فرمول
 قيمت سوخت پتروشيمي ها

شش��مين ميز صنعت س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
با موضوع مش��كالت صنعت پتروش��يمي و با حضور 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونان و مديران 
س��ازمان بورس و تعدادي از مديران و فعاالن صنعت 
پتروشيمي برگزار ش��د. در ابتدا عشقي با بيان اينكه 
هدف از برنامه هاي اينچنيني آن است كه چالش هاي 
صنايع شنيده و با همفكري طرفين تصميماتي اتخاد 
شود كه در نهايت به نفع س��رمايه گذاري در كشور و 
مردم باشد، اظهار داشت: يكي از رسالت هاي سازمان 
بورس و اوراق بهادار بحث شفاف سازي صنايع پذيرفته 
شده و حاضر در بورس است. وي افزود: به طور معمول، 
ابهام در صنايع، مش��كالتي را پديد مي آورد كه منجر 
به زيان س��هامداران مي ش��ود. بنابراين وظيفه خود 
مي دانيم ابتدا مشكالت و چالش ها صنايع مختلف را 
شناسايي و گام به گام به سمت اصالح آنها حركت كنيم. 
عشقي با بيان اينكه در چند ماه اخير چندين مشكل 
در رابطه با پتروشيمي ها رخ داد اما جاي هيچ نگراني 
نيست، تشريح كرد: اولين موضوع در رابطه با حواشي 
پيرامون بودجه سال ۱۴۰۱ و افزايش قيمت سوخت 
پتروشيمي ها بود كه تغيير محسوسي لحاظ شده بود. 
وي افزود: محاسبات ما حاكي از آن بود كه در صورت 
اجرايي ش��دن متن اليحه بالغ بر ۳۵۰ هزار ميليارد 
تومان هزينه در سال آينده به صنعت تحميل مي شد 
كه نس��بت به هزينه ۸۵ هزار ميليارد توماني كنوني 
بسيار باالتر است. با پيگيري هاي انجام شده در نهايت 
هزينه سوخت پتروشيمي ها تغيير اندكي پيدا كرد. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: البته 
مش��كل مهمي كه در اين رابطه وجود دارد مربوط به 
فرمول قيمت خوراك و سوخت پتروشيمي ها و صنايع 

است، اين فرمول قريب به ۵ سال مشكلي نداشت اما 
هم اكنون به دليل مسائل سياسي و منطقه اي كه بين 
روس��يه و اتحاديه اروپا شكل گرفته و باعث افزايش ۶ 
برابري قيمت گاز در اتحاديه اروپا شده براي اولين بار 
نرخ گاز كشورمان از كل دنيا به غير از اروپا بيشتر شده 
اس��ت. وي افزود: بايد پيگيري كنيم فرمول توس��ط 
وزارت نفت به نحوي اصالح ش��ود كه فاصله قيمتي 
زيادي با كشورهاي رقيب توليد كننده گاز وجود نداشته 
باشد، در اين صورت مي توانيم بگوييم قيمت گذاري 
منطقي انجام شده است. عشقي گفت: به هيچ وجه به 
دنبال رانت براي هيچ صنعتي نيستيم اما نمي توانيم 
شاهد آن باشيم كه يك صنعت رقابتي با تصميمات 
اشتباه از صحنه خارج ش��ود. رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در بخش ديگري از اظهارات خود، گفت: 
گفته مي شود حاشيه سود پتروشيمي ها زياد است، 
البته همين موضوع را درب��اره صنايع فلزي هم بيان 
مي كنند؛ مساله اينجاست كه اين سود در نهايت تبديل 
به سرمايه گذاري در صنعت مي شود؛ اگر سرمايه گذاري 
نكنيم صنعت مستهلك مي شود. وي در پايان افزود: 
دليل كم بودن اس��تهالك صنايع ما سرمايه گذاري 
است كه انجام شده است به همين دليل حاشيه سود 

تعديل شده است.

  انتقاد از ابالغ ماليات مواد خام
 و نيمه خام صادراتي

در بخشي ديگر از اين گردهمايي احمد مهدوي ابهري 
دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي 
به اي��راد نقطه نظرات خود پرداخت و اظهار داش��ت: 
ضمن تشكر از مسووالن سازمان بورس و اوراق بهادار 
و پيگيري هاي انجام ش��ده براي حماي��ت از صنايع 
اما هم اكنون صنعت پتروش��يمي درگير مش��كالت 
متعددي اس��ت. وي افزود: اولين موضوع در رابطه با 
جذب سرمايه گذار است، بررسي ها نشان مي دهد براي 
توسعه ظرفيت اين صنعت احتياج به سرمايه گذاري 
خارجي داريم اما با وجود اينكه سرمايه گذار خارجي 

هم وجود دارد اما مشكل در تامين تضمين حاكميتي 
است، به نظر مي رس��د دولت مي تواند اين مشكل را 
حل كند. مهدوي ابهري اظهار داشت: طبق قانون در 
عرضه محصوالت پتروشيمي در بورس كاال تضاميني 
داده مي ش��ود اما سال هاس��ت پيش��نهاد مي دهيم 
پتروشيمي ها را اعتبار س��نجي كنيد؛ اينگونه نشود 
كه بخواهيم محصولي در بورس عرضه كنيم اما ايراد 
گرفته شود كه تضمين تا رقم معيني بوده و امكان عرضه 
وجود ندارد. اين مشكل را مي توان حل كرد. دبيركل 
انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، افزود: 
انتقاد بعدي در رابطه با ابالغ ماليات مواد خام و نيمه 
خام صادراتي اس��ت، به طور كلي صنعت پتروشيمي 
به صورت ماهوي مقابل خام فروش��ي قرار دارد اما به 
برخي از توليدات نيمه خام اطالق شده و معافيت هاي 
مالياتي آن ملغي ش��ده اس��ت. وي اف��زود: ما تقاضا 
داريم يك محص��ول كه امكان فني و اقتصادي توليد 
آن در كش��ور وجود دارد اما پتروشيمي ها از آن دريغ 
مي كنند را مشخص كنند، آن زمان به سمت برداشتن 
معافيت هاي مالياتي بروند. مهدوي ابهري گفت: در 
رابطه با قيمت گذاري گاز هم به عقيده من وزارت نفت 
به دليل بخشي نگري منافع خودش را در نظر گرفته؛ 
در فرمول قيمت گاز، موضوع مرجع قرار گرفتن هاب 

كشورهاي اروپايي اشتباه است.

  ضرورت حمايت از پروژه هاي
 توسعه اي پتروشيمي

جعفر ربيع��ي، مديرعامل گروه صنايع پتروش��يمي 
خليج  فارس از ديگر سخنرانان اين گردهمايي بود و 
اظهار داش��ت: با توجه به تصميماتي كه براي صنعت 
پتروشيمي گرفته مي شود جمع بندي اين است كه با 
سودآوري ما مشكل دارند. وي افزود: بحث ماليات از 
مواد خام و نيمه خام صادراتي يك موضوع بي منطق 
اس��ت؛ به صراحت در قوانين باالدستي ما آمده است 
هرگونه مانع در مس��ير صادرات ممنوع است. از يك 
طرف مسووالن دولتي از ارزآوري پتروشيمي ها تشكر 
مي كنند از سوي ديگر چنين تصميماتي مي گيرند 
ربيعي تصريح كرد: هم اكنون هيچ توليد كننده واقعي 
داخلي نمي تواند بگويد ش��ركت هاي پتروش��يمي 
كاالهايشان را عرضه نكرده اند. مديرعامل گروه صنايع 
پتروشيمي خليج فارس، اظهار داشت: بحث بعدي در 
رابطه با پروژه هاست، حدود ۳۵ ميليارد دالر پروژه در 
صنعت پتروشيمي در دستور قرار گرفته است، پروژه 
اجرا كردن به معناي توسعه منطقه اي، اشتغال زايي 
و ... است؛ چه كمكي در اين زمينه به ما توسط دولت 
مي ش��ود؟ هيچ. وي در پايان گفت: پتروشيمي ها به 
دنبال ورود به باالدست هستند، علت هم آن است كه 
دولت منابع الزم را براي توسعه صنايع باالدست نفت 
و گاز ندارد. البته دليل ديگر آن است كه خودمان هم 
به دنبال خوراك هستيم، اگر پتروشيمي ها در صنايع 
باالدست نفت و گاز سرمايه گذاري نكنند تا چند سال 
ديگر با بحران مواجه مي شويم؛ بي ترديد با اين تفاسير 

احتياج به حمايت همه جانبه داريم.



گروه راه و شهرسازي|
از دي��روز اخذ ۹ درصد ماليات ارزش افزوده از پروازهاي 
خارج��ي و ۴ درص��د از پروازهاي داخلي اجرايي ش��د. 
تا پي��ش از اي��ن، ايرالين ه��ا صرفا 5 درص��د عوارض 
به ش��هرداري هاي ش��هرهاي مبدا و مقص��د پرداخت 
مي كردند، حاال اما به نظر مي رسد با اجرايي شدن اخذ 
ماليات ارزش افزوده از پروازها، هزينه هاي جانبي پرواز 
براي مس��افران بيشتر شده اس��ت. اين در حالي است 
كه به تازگي، با توجه به اينكه از ميزان ش��يوع كرونا در 
كشور به شدت كاسته ش��د، ايرالين ها روي كاهش 15 
درصدي ن��رخ بليت هاي خود با مس��ووالن وزارت راه و 
شهرس��ازي توافق كردند. رضا جعفرزاده، س��خنگوي 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري عملياتي ش��دن قانون 
ماليات بر ارزش افزوده بر بليت هواپيما را از روز دوشنبه، 
سيزدهم دي ماه سال جاري تاييد و اعالم كرد: عوارض 
5 درصدي شهرداري بر بليت هواپيما حذف و ماليات ۹ 
درصدي ارزش افزوده برروي بليت اعمال مي شود. در اين 
حال، مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي ب��ا يادآوري اينكه در قان��ون قبلي 5 درصد 
از قيم��ت بليت پرواز ب��ه عنوان عوارض ش��هرداري ها 
اخذ مي ش��د، اظهار كرد: بر اساس قانون جديد عوارض 
شهرداري ها از محل پروازها حذف و ۹ درصد ماليات بر 
ارزش افزوده دريافت مي شود. وي با بيان اينكه ماليات 
بر ارزش افزوده پروازهاي داخلي ۴ درصد اس��ت، اما در 
پروازهاي خارجي ۹ درصد دريافت خواهد شد، افزود: اين 
مبلغ به حساب ايرالين ها واريز نمي شود و شركت هاي 
هواپيمايي بايد اين مبلغ را به حساب سازمان امور مالياتي 
واريز كنند. به گزارش تسنيم، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي گفت: قباًل شهرداري هاي شهر هاي مبدأ و 
مقصد پرواز هر 5 درصد عوارض را دريافت مي كردند، اما 
از دي��روز فقط ۹ درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده 
از ايرالين ها اخذ مي شود كه اين مبلغ به مصرف كننده 
نهايي اختصاص مي يابد. وي ادامه داد: حتي شهرداري 
شهر هايي كه فرودگاه ندارند هم از ايرالين ها 5 درصد را 
مطالبه مي كردند و ايرالين ها مرتبًا در دستگاه قضايي با 
پرونده هاي شكايت شهرداري ها مواجه مي شدند. وي با 
اشاره به امكان استرداد و دريافت كنسلي بليت هواپيما، 
اضافه ك��رد: در اين زمينه ابهامات زيادي وجود دارد كه 

سازمان امور مالياتي نسبت به رفع آنها اقدام كند.
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي بيان كرد: قانون ۹ 
درصد ماليات بر ارزش افزوده به پرواز هاي مسافراني كه 

وارد كشور مي شوند، تعلق نخواهد گرفت.

    نماينده هاي مجلس 
باعث گراني بليت هواپيما شدند

دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي در همين حال 
گفت: با اجراي اين قانون، همان نماينده هاي مجلسي 
كه نس��بت به باال بردن قيمت بليت هواپيما معترض 
بودند، خودشان به طور مستقيم باعث افزايش قيمت 
بليت هواپيما شدند و تصميم گرفتند كه بليت هواپيما 

را گران كنند.
اين اقدام دولت و مجلس انتقاداتي را به همراه داشته 
است و شركت هاي هواپيمايي نسبت به اخذ اين ماليات 
كه به طور مستقيم از مسافران دريافت مي شود، منتقد 

هستند. 
اسعدي ساماني در گفت وگو با ايلنا با انتقاد از اجراي 
اين تصميم مجلس در بخش حمل ونقل عمومي اظهار 
كرد: از روز دوشنبه 5 درصد عوارض شهرداري بر بليت 
هواپيما حذف و ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده به آن 
اضافه مي ش��ود كه در نهايت مابه تفاوت آنها افزايش 

قيمت ۴ درصدي بليت هواپيما خواهد شد.
وي با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده به طور مستقيم 
به خزانه واريز مي شود، گفت: شركت هاي هواپيمايي 
هيچ دخل و تصرفي در هزينه ماليات بر ارزش افزوده 

ندارند.
س��اماني تاكيد ك��رد: با اج��راي اين قان��ون، همان 
نماينده هاي مجلسي كه نسبت به باالب ودن قيمت 
بليت هواپيما معترض بودند خودشان به طور مستقيم 
باعث افزايش قيمت بليت هواپيما شدند و خودشان 

تصميم گرفتند كه بليت هواپيما را گران كنند.  دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي افزود: در يك ماه گذشته 
پس از برگزاري نشس��ت هاي متعدد بين وزارت راه و 
شهرسازي و ايرالين ها، موفق به كاهش متوسط 15 
درص��دي نرخ بليت هواپيما ش��ديم، اما اين تصميم 
مجلس باعث شد كه بليت هواپيما ۴ درصد گران شود. 
وي با بيان اينكه نمايندگان بايد توضيح دهند وقتي 
مدام به اين معترض هس��تند كه چرا ش��ركت هاي 
هواپيمايي قيمت بليت را كاهش نمي دهند، خودشان 
مالي��ات ۹ درصدي ب��ر بليت اعم��ال كردند، گفت: 
ايرالين ها هيچ نفعي از اين مالي��ات ندارند و در حال 
حاضر ايرالين ها مامور وصول انواع عوارض شده اند كه 
نماينده ها و دستگاه هاي مختلف آنها را وضع كرد ه اند. 
س��اماني با بيان اينكه اين تصميمات غيركارشناسي 
تبعات اقتصادي براي سفر هاي هوايي ايجاد مي كند، 
ادام��ه داد: وصول اين ع��وارض و ماليات نه تنها براي 
ايرالين ها نفعي ندارد، بلكه هزينه زا است و تعدادي از 
نيروي انساني بايد محاسبات ماليات بر ارزش افزوده و 

انواع عوارض را انجام دهند. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي تاكيد كرد: ميزان 
ماليات بر ارزش افزوده براي بليت يك ميليون توماني 
۹0 هزار تومان است كه تمام آن را مسافر بايد بپردازد و 
در حال حاضر حدود 12 درصد از قيمت بليت هواپيما 
سهم عوارض و ماليات ۴ دستگاه سازمان هواپيمايي 
كشوري، شركت فرودگاه ها، هالل احمر و سازمان امور 

مالياتي است كه تمام آن را مسافر پرداخت مي كند.

    مخالفت مجلس با انتقال 
درآمد پروازهاي عبوري 

در تحول��ي ديگ��ر، رحمت ال��ه فيروزي پ��ور، عضو 
كميسيون عمران مجلس ش��وراي اسالمي از حذف 
بن��د »ي« تبص��ره 10 اليحه بودجه س��ال 1۴01 با 
موضوع تقسيم درآمدهاي هوانوردي از محل پروازهاي 
عبوري خبر داد و گفت: اين بند در كميسيون تلفيق 
مطرح و لغو شد. به گزارش مهر، فيروزي پور با حضور 
در غرفه ش��ركت فرودگاه ها در هفتمين نمايش��گاه 
فرودگاه، هواپيما، پرواز، صنايع و تجهيزات وابس��ته، 
گفت: طبيعتًا درآمدهاي ناش��ي از پروازهاي عبوري 
مي بايس��ت صرف صنعت و توس��عه زيرساخت هاي 
آن ش��ود و با نگاه عدالت محوري كه مسووالن دارند و 
البته تعدد فرودگاه هاي كشور بايد به زيرساخت ها و 
نيازهايش توجه شد و از اين رو مي طلبد كه درآمدهاي 
اين حوزه صرف صنعت هوانوردي ش��ود اگرچه بنده 
نيز مخالفتي با نهادها و دس��تگاه هاي ديگر در وزارت 
راه و نيروهاي مس��لح ندارم اما معتقدم در اين راستا 
دولت بايد برنامه ريزي كن��د و نيازهاي آنها را تأمين 
كن��د. فيروزي پور اضافه كرد: البته ب��ه ديد جهاني و 
قوانين ايكائو نباي��د درآمدهاي ح��وزه هوانوردي را 
صرف اقدامات ديگر كنيم و در دنيا اين مرسوم نيست 
و اميدواريم با تدبير مجلس و دست اندركاران راهكار 
مناسبي براي تأمين بودجه دستگاه هاي ديگر فراهم 
شود تا نيازي به اين درآمدها نباشد. وي با بيان اينكه 
معتقدم درآمدهاي هوانوردي الزم اس��ت كه صرف 
صنعت هوانوردي كشور شود، گفت: امروز فرودگاه هاي 

كشور به توسعه و تجهيزات فني نياز دارند.

    هوانوردي در اولويت دولت ها نيست
وي درباره سياس��ت هاي مجلس در خصوص توسعه 
و رون��ق صنعت هوان��وردي گفت: متأس��فانه صنعت 
هوان��وردي در اولوي��ت دولت ه��ا نب��وده اس��ت و در 
حقيقت ن��گاه به صنعت هوان��وردي اين اس��ت كه از 
محل درآمدهايش هزينه ش��ود و بنابراي��ن اميدوارم 
مسووالن هوايي كشور بتوانند نيازها و جايگاه خود را در 
صنعت اعالم و دستگاه هاي ديگر بتوانند در اين راستا 
كمك رسان باشند. گفتني است پيش از اين در اليحه 
بودجه 1۴01 دولت پيش��نهاد داده بود نيمي از درآمد 
پروازهاي عبوري از آسمان ايران به صندوق توسعه حمل 
و نقل و نيمي ديگر به ستاد كل نيروهاي مسلح برود كه 
اين پيشنهاد دولت در كميسيون تلفيق لغو شده است.
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بي توجهي به اعالم ۹۸ بار 
حريق در سپهساالر 

قدرت اله محمدي، مديرعامل ش��ركت س��اماندهي 
صنايع و مشاغل شهر گفت: متاسفانه اتحاديه كفاشان 
سال ها به انتقال واحدهاي صنفي سپهساالر بي توجه 
بود و واحدهاي اين صنف با تخلفات ماده 100، عدم 
توجه به ن��كات ايمني يا توليد آلودگي هاي زيس��ت 
محيطي نظير پسماند، مشكالتي را براي شهروندان 
ايجاد كرده است. به گزارش ايلنا،  محمدي در نشستي 
كه با اتحاديه كفاش��ان دس��ت دوز براي حل مساله 
گذر سپهساالر داش��ت، تاكيد كرد: اتحاديه كفاشان 
دس��ت دوز از س��ال ۹۴ موظف به تهيه الزامات براي 
انتقال كارگاه هاي توليدي به مجتمع صنفي در خارج 
از شهر بوده است اما تاكنون هيچ اقدام مشخصي انجام 
نداده اس��ت.  وي با بيان اينكه برخي از اصناف مطابق 
قانون موظف به خروج از محدوده ش��هري هستند، 
گفت: شركت ساماندهي صنايع و مشاغل موظف به 
تسهيلگري انتقال اين واحدها با كمك اصناف است 
بنابراين اتحاديه ها بايد نقش اصلي را در انتقال برعهده 
داشته باشند، ما هم در شركت ساماندهي آماده ارايه 
كمك براي تس��هيل اين روند هس��تيم.  مديرعامل 
ش��ركت س��اماندهي صنايع و مشاغل ش��هر درباره 
ضرورت حفظ ايمن��ي در واحدهاي صنفي گفت: در 
گذر سپهساالر امسال ۹۸ بار حريق اعالم شده است و 
در اين محدوده روزانه حداقل ۳0 هزار نفر تردد دارند. 
اين امر بر اهميت رعايت ايمني تاكيد مي كند در حالي 
كه بسياري از واحدها ابتدايي ترين تمهيدات همچون 
تهيه كپسول آتش نش��اني براي مقابله با خطرات را 
فراهم نكرده اند.  محم��دي در ادامه با تاكيد بر اينكه 
هي��چ كارگاه توليدي در محدوده سپهس��االر نبايد 
فعاليت كند، افزود: واحدهاي فعلي هم بايد امكانات 
ايمني نظير كپسول آتش نشاني، سيستم اعالم حريق، 
مخزن آب براي اطفاي حريق اضطراري فراهم كنند.  در 
ادامه اين نشست، روح اله بيداد، معاون خدمات شهري 
و محيط زيست شهرداري منطقه 12 تهران بر تضمين 
حقوق عامه شهروندان از سوي شهرداري تاكيد كرد 
و گفت: حفظ حقوق كسبه نبايد باعث تضييع حقوق 
شهرداري و شهروندان ش��ود. بي توجهي به تخلفات 
صورت گرفته در بازار سپهس��االر براي ش��هرداري 

مسووليت قانوني به دنبال خواهد داشت. 
وي تصريح ك��رد: ما در ش��هرداري ته��ران بابت 
بي توجهي چندين س��اله اتحاديه توليدكنندگان 
كيف و كفش چرم گله مند هستيم. اين واحدهاي 
صنفي از جهت توليد پسماند فراوان، نقض قانون 
ماده 100 و ماده 55 قانون شهرداري ها براي شهر 
مشكالتي ايجاد كرده اند.  بيداد ادامه داد: موضوعات 
ايمني اولين اولويت ماس��ت كه هر چه زودتر بايد 
براي آن اقدام شود و براي انتقال صنف هم اتحاديه 
كفاشان دست دوز بايد تمهيدات الزم را فراهم كنند. 

برف و باران جاده هاي 5 استان را 
مسدود كرد

فرهاد مهرياري، مديركل دفتر مديريت بحران و تجهيز 
ماشين آالت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 
از مسدود شدن ۸ محور شرياني و ۶ محور غيرشرياني 
در پنج استان كش��ور خبر داد. مهرياري در گفت وگو 
با ايس��نا اظهار كرد: از روز يكش��نبه كه بارش باران و 
برف در استان هاي مختلف شدت گرفت، استان هاي 
خوزستان )با ش��دت كمتر(، چهارمحال بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد، جنوب اصفهان، شمال فارس، 
بوشهر، هرمزگان، جنوب كرمان و جنوب خوزستان 
درگير بارش هاي متعددي ش��دند، به گونه اي كه در 
مناطق و محورهاي كوهستاني بارش برف با متوسط 
20 سانتي متر و در ساير محورها بارش باران با متوسط 
150 تا 200 ميلي متر اتفاق افتاد. وي افزود: از يكشنبه 
شب تا ديروز عصر، هشت محور شرياني و شش محور 
غيرش��رياني در استان هاي بوش��هر، جنوب كرمان، 
هرمزگان، جنوب سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و 
بويراحمد به دليل بارش باران و برف مسدود شدند و 
در برخي محورها در استان هايي مانند جنوب كرمان، 
چند دهنه پل تخريب ش��ده كه بايد منتظر كاهش 
ارتفاع آب باشيم تا بتوانيم آن را مجددا بازسازي كنيم.

مهري��اري ادام��ه داد: براي بازگش��ايي مس��ير 
و بازس��ازي محوره��اي آس��يب دي��ده ناش��ي 
از ب��ارش ب��رف و ب��اران در روزهاي گذش��ته از 
استان هاي معين مناطق مذكور استفاده كرديم 
تا با بهره گيري از تجهيزات و نيروي انساني آنها 
بتوانيم هرچه سريع تر محورها را بازگشايي كنيم.

تداوم بارش ها و هشدار قرمز 
براي ۴ استان

كبري رفيعي، كارشناس س��ازمان هواشناسي از 
كاهش فراگير دما در ش��مال و جنوب كشور خبر 
داد و گفت: در نوار ش��مالي كاهش دما بين 5 تا 7 
درجه و در نوار جنوبي هم زمان با كاهش دما، ادامه 

بارش هاي سيالبي پيش بيني مي شود.
رفيعي ب��ه ايرنا گفت: ام��روز عم��ده بارش ها در 
سيستان و بلوچس��تان رخ مي دهد و مجدد تا روز 
چهارشنبه در اغلب نقاط كش��ور شاهد بارندگي 
هستيم. كارشناس سازمان هواشناسي افزود: روز 
سه ش��نبه بارش ها در خراس��ان جنوبي، خراسان 
رضوي و چهارمحال و بختياري ادامه خواهد داشت.

وي اضافه كرد: س��ازمان هواشناسي براي چهار 
اس��تان كشور هشدار س��طح قرمز صادر كرده و 
احتياط در تردد از حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، 
احتي��اط در صع��ود ب��ه ارتفاع��ات، احتياط در 
جابه جايي عش��اير ك��وچ رو و آمادگي براي برف 

روبي در مناطق سردسير توصيه شده است.
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س��ال ۲۰۲۲ بزرگ ترين س��ال براي متاورس يا نرم افزار 
و س��خت افزاري خواهد بود كه اج��ازه مي دهند كاربر در 
فضاهاي س��ه بعدي مجازي بازي يا كار كن��د. متاورس 
نرم افزار و سخت افزاري را توصيف مي كند كه به كاربران 
امكان مي دهند در فضاهاي سه بعدي مجازي بازي يا كار 
كنند يا از اينترنت اطالعات دريافت كرده و آنها را به صورت 
لحظه اي با دنياي واقعي يكپارچ��ه كنند. در حال حاضر 
متاورس ممكن است از طريق تلفن هوشمند قابل دسترس 
باشد اما حاميانش مي گويند نهايتا از طريق هدست هاي 
واقعيت افزوده پيش��رفته يا واقعيت افزوده تجربه خواهد 
شد. شركت هاي بزرگ فناوري انتظار دارند گجت هايي 
كه كاربرانش��ان را به دنياي مجازي مي برند، بزرگ ترين 
بازارهاي جديد در نرم افزار از زمان معرفي تلفن هوشمند 
صفحه لمسي اپل در س��ال ۲۰۰۷ را خواهند گشود. اگر 
متاورس توسعه پيدا كند در آن صورت شايد همه كساني 
كه اكنون يك تلفن هوشمند دارند، تا چند سال ديگر يك 
عينك رايانشي يا يك هدست واقعيت مجازي داشته باشند.

سال ۲۰۲۲ بزرگ ترين سال تاكنون براي متاورس خواهد 
بود چرا كه شركت هاي بزرگي نظير ِمتا پلتفرمز )شركت 
مادر فيس بوك(، مايكروس��افت و گ��وگل آماده عرضه 
محصوالت س��خت افزاري و خدمات نرم افزاري جديدي 
مي ش��وند كه فعال بازار كوچكي دارند. اريك ش��ريدان، 
تحليلگر گلدمن ساكس در يادداشتي در دسامبر نوشت: 
پلتفرم هاي فناوري بزرگ كه از رش��د اپليكيش��ن هاي 
رايانشي موبايل سود بردند اكنون به واقعيت افزوده به عنوان 
پلتفرم رايانش بعدي نگاه مي كنند كه بايد به س��مت آن 
تغيير جهت دهند. به نظر مي رسد تغيير منطقي بعدي در 
الگوهاي مصرف باشد و رهبران جديدي در دنياي فناوري 
ايجاد كند. شركت ها دالرهاي تحقيقات و توسعه را براي 
نمونه هاي اوليه و فناوري هاي اساسي خرج مي كنند و آماده 
مي شوند پس از عرضه محصوالتش��ان در بازار، در عرصه 
مجازي رقابت كنند. طبق آمار كرانچ بيس، سرمايه گذاران 
۱۰ ميليارد دالر در اس��تارت آپ هاي جه��ان مجازي در 
سال ۲۰۲۱ سرمايه گذاري كردند و اين رقم شامل بودجه 
بازيگران بزرگ دنياي فناوري نمي ش��ود. به عنوان مثال 
مارك زاكربرگ، مديرعامل ِمتا اظهار كرد: »اين شركت 
ب��ه حدي پول براي واقعيت اف��زوده و واقعيت مجازي در 
سال ۲۰۲۱ خرج كرد كه سود اين شركت را به ميزان ۱۰ 
ميليارد دالر كاهش داد.« تحليلگران گلدمن ساكس برآورد 
مي كنند عمده ۱.۳۵ تريليون دالر در ساخت اين فناوري ها 
در سال هاي آينده هزينه خواهد شد. شبكه سي ان بي سي به 
بررسي وضعيت نام هاي بزرگ دنياي فناوري در اين حوزه و 
محصوالتي كه سال آينده عرضه مي كنند، پرداخته است.

   ِمتا
فيس بوك به فناوري هاي متاورس متمركز ش��ده است. 
در حقيقت در سال ۲۰۲۱ نام خود را به ِمتاپلتفرمز تغيير 
داد تا منعكس  كننده حوزه جديد تحت تمركز اين شركت 
باشد. طبق گزارش موسسه  IDC، ِمتا در اين زمينه نسبت 
به رقيبان بزرگ فناوري پيش��تاز اس��ت و در حال حاضر 
سخت افزار واقعيت مجازي را توليد و به فروش مي رساند 
و ۷۵ درصد اين بازار را در س��ال ۲۰۲۱ در اختيار داش��ته 
است. در كريس��مس محبوب ترين اپليكيشن فروشگاه 
اپ اس��تور اپل، اپليكيش��ن واقعيت مجازي اكولوس بود 
كه براي اس��تفاده از هدست كوئست ۲ ضروري است كه 
نش��ان مي دهد افراد زيادي اين دستگاه واقعيت مجازي 

را پاي درخت كريس��مس پيدا كرده ان��د. متا آمار فروش 
كوئست را منتشر نكرده اما كوالكام كه تراشه به كار رفته 
در كوئست را توليد مي كند، برآورد كرد كه اين شركت تا 
نوامبر ۱۰ ميليون دستگاه فروخته است. اين آمار به اندازه 
آمار تلفن هوشمند چشمگير نيستند اما قابل توجه بوده و 
با تبليغات تلويزيوني بزرگ اين سخت افزار تقويت شده اند. 
ِمتا سرگرم برنامه ريزي عرضه يك هدست واقعيت مجازي 
ديگر در سال ميالدي جاري است كه »پروژه كامبريا« نام 
دارد. اين دستگاه سخت افزاري خواهد داشت كه واقعيت 
آميخته را بهتر مي كند يا از دوربين هايي در خارج از هدست 
واقعيت افزوده براي پخش دنياي واقعي براي بينندگان 
استفاده مي كند. ِمتا اعالم كرده كه اين گجت شامل رديابي 
چهره و چشم خواهد بود كه دستگاه را نسبت به فرمان هاي 
كاربر پاسخگوتر مي كند. ورود زودتر ِمتا به اين حوزه براي 
اين شركت اين امكان را فراهم كرده بررسي كند كاربران 
چه نرم افزاري براي اس��تفاده در هدستشان مي خواهند. 
 Horizon ماه جاري اين شركت پلتفرم اجتماعي به نام
Worlds را راه اندازي كرد ك��ه افراد در آن مي توانند در 
برنامه هاي كمدي و شب هاي فيلم در داخل جهان مجازي 
فيس بوك شركت كنند. ِمتا چند شركت خريداري كرده 
كه اپليكيش��ن هاي محبوب براي هدست هاي اكولوس 
را مي س��ازند. اين اس��تراتژي ممكن است تحت تفحص 
ضدانحصارطلبي قرار گيرد. كميسيون تجارت فدرال امريكا 
تحقيقات وسيعي را درباره اين خريد ۴۰۰ ميليون دالري 

آغاز كرده است.

   اپل
اپل هرگ��ز تاييد نكرد روي يك هدس��ت كار مي كند اما 
سال هاست در حال طراحي رويكردهايي در داخل گروه 
توسعه فناوري خود است. اپل در حال زمينه سازي براي 
ش��اخه محصول جديد بزرگ اس��ت. مدل هاي جديدتر 
آيفون به حسگرهاي ليدار مجهز هستند كه قادر به سنجش 
فاصله اي هستند كه يك ش��ي قرار دارد؛ ويژگي كه براي 
اپليكيشن هاي مبتني بر مكان اهميت دارد. جديدترين 
مدل هاي آيفون و آي پد، نرم اف��زاري به نام ARkit دارند 
كه به س��ازندگان اجازه مي دهد اپليكيشني بسازند كه از 
حسگرهاي آيفون براي ترسيم دقيق فضا و مكان سازي 
اس��تفاده مي كند. اين تكه هاي س��اخت فناوري، اساس 

يك محص��ول كامال جديد را ايج��اد مي كند كه احتماال 
يك هدست پيشرفته ساخت اپل خواهد بود كه واقعيت 
مجازي و واقعيت افزوده را تركيب مي كند و گويا در سال 
۲۰۲۲ عرضه خواهد شد. برخالف ِمتا، اپل درباره محصوالت 
سخت افزاري جديد تا زمان آماده شدن آنها براي رونمايي 
صحبت نمي كند. هنگامي كه اپل يك هدس��ت عرضه 
مي كند، احتماال كل بازار را تكان داده و رويكرد جديدي 
براي بس��ياري از رقيبان احتمالي فراهم مي كند؛ درست 
همان تاثيري كه آيفون در بازار تلفن هاي هوشمند و اپل 
واچ در بازار ساعت هاي هوشمند برجاي گذاشت. رقيبان 
اپل به دقت به نظاره خواهند نشست تا ببينند تيم كوك، 
مديرعامل اپل چه فاكتوري را به عنوان بزرگ ترين مزيت 
و نقطه قوت براي هدست اين شركت تعريف خواهد كرد. 
محتوا و چگونگي يكپارچگي خدمات اپل براي جذابيت 
اين دستگاه اهميت خواهد داشت. آيا اپل فروشگاه برنامه 
جديدي را براي اپليكيشن هاي واقعيت مجازي معرفي 
خواهد كرد؟ آيا هدس��ت اپل محتواي مجازي يا پخش 
محتواي انحصاري يا پخش ورزش و موسيقي مبتني بر 
واقعيت مجازي از NextVR خواهد داشت. سرمايه گذاران 
و تحليلگران بازار اين ارزيابي را شروع كرده اند كه اگر اپل 
نخستين شاخه محصول جديد بزرگ خود در هفت سال 
گذش��ته را معرفي كند، آيا فروش آتي هدست ها يا ساير 
گجت هاي واقعيت افزوده ارزش سهام اپل را باالتر خواهد 
برد. با اين حال اپل به نام متاورس اشاره اي نخواهد داشت. 
تيم كوك در س��پتامبر گفته بود: »من از اين هياهو دور 
خواهم ماند. ما شاخه محصول جديد را صرفا واقعيت افزوده 

خواهيم ناميد.«

    گوگل
گوگل با معرفي عين��ك گوگل در س��ال ۲۰۱۳ آغازگر 
جنون هدست در سيليكون ولي بود. اين تجربه با استقبال 
خوبي روبرو نشد اما گوگل تسليم نشد. تا به امروز گوگل 
هدست هاي گوگل گلس را به ش��ركت ها مي فروشد اما 
به طور عمومي ب��راي مصرف كنندگان قابل دس��ترس 
نيستند. اكنون نش��انه هايي وجود دارد كه گوگل دوباره 
نسبت به واقعيت افزوده جدي شده است هر چند به اندازه 
رقيبانش محصوالت يا فناوري هايي كه به صورت عمومي 
رونمايي ش��ده اند، ندارد. از زماني ك��ه گوگل گلس براي 

نخستين بار رونمايي شد، هدست هاي واقعيت افزوده با 
نمايشگرهاي پيشرفته تر، حسگرهاي بهتر و پردازنده هاي 
قوي تر معرفي شدند. گوگل كه سيستم عامل اندرويد اين 
شركت محبوبترين نرم افزار تلفن هوشمند در جهان است، 
يكي از نرم افزارهايي است كه اگر هدست ها و دستگاه هاي 
متاورس تلفن هوشمند را با سيستم عامل جديدي كامل 
كنند، بيشترين ضرر را خواهند ديد. در سال ۲۰۲۰ گوگل 
ش��ركت نورث را خريداري كرد كه در زمينه عينك هاي 
واقعيت افزوده فعاليت مي كند. طبق پس��تي كه مارك 
لوكوفسكي، مدير ارشد در دسامبر ارسال كرد، گوگل اكنون 
يك تيم جديد دارد كه به سيستم هاي عامل براي واقعيت 
افزوده متمركز است. لوكوفسكي پيش از پيوستن به گوگل، 
در پروژه آكيليس كار مي كرد. طبق آگهي هاي استخدام 
كه از سوي گوگل منتشر شده است، اين شركت در حال 
استخدام افراد براي اين تيم است كه روي دستگاه واقعيت 
اف��زوده نوآورانه كار مي كنند و محصوالتي را به مجموعه 

واقعيت افزوده خود اضافه مي كند.

    مايكروسافت
مايكروسافت نخستين ش��ركت فناوري بزرگي بود كه 
هدس��ت واقعيت افزوده با امكانات كامل به نام هولو لنز 
در سال ۲۰۱۶ معرفي كرد. اما محصول فعلي اين شركت 
هنوز با رسيدن به مرحله اي كه مصرف كنندگان بتوانند 
استفاده كنند فاصله دارد. در عوض مايكروسافت به فروش 
هدست ها به ش��ركت هايي متمركز شده كه مي توانند 
از عه��ده خري��د ۳۵۰۰ دالري هر دس��تگاه بربيايند و 
مي خواهند ببينند آيا اين فناوري بهره وري كاركنان شان 
را افزايش مي دهد. برجسته ترين مشتري هولو لنز، ارتش 
امريكاست. مايكروسافت اوايل سال ۲۰۲۱ برنده قرارداد 
۲۲ ميليارد دالري براي فروش ۱۲۰ هزار دستگاه هولو 
لنز به ارتش امريكا ش��د با اين حال ارتش اعالم كرد آغاز 
استفاده آزمايشي ميداني هولو لنز را به سال ۲۰۲۲ معوق 
كرده است. اگرچه اين قرارداد مكررا به تاخير افتاده است 
اما سيگنال مهمي از سالمت بازار واقعيت افزوده محسوب 
مي ش��ود. هولو لنز عالقه ش��ركت هاي پزشكي را جلب 
كرده كه مي خواهند ببينند آيا واقعيت افزوده مي توانند 
به بهبود اتاق هاي عمل يا حت��ي كمك به جراحي از راه 
دور كمك كند. مايكروسافت سرمايه گذاري سنگيني 
در خدمات ابري داش��ته تا آماده دنياهاي مجازي باشد 
كه انتظار مي رود در س��ال ۲۰۲۲ براي عموم راه اندازي 
شود. اين شركت در مارس پلتفرم Mesh را معرفي كرد 
كه به سازندگان نرم افزار اجازه مي دهد اپليكيشن هايي 
بس��ازند كه به دس��تگاه هاي مختلف ام��كان مي دهد 
واقعيت ديجيتالي مش��ابهي را به اش��تراك بگذارند. در 
واقع Mesh با هولوگرام هاي س��ه بعدي، اندكي شبيه 
تماس ويديويي عمل مي كند. بر اس��اس گزارش شبكه 
سي ان بي سي، اين قابليت هاي نرم افزار متاورس در سال 
۲۰۲۲ عرضه خواهند ش��د. مايكروسافت Mesh را در 
اپليكيشن كنفرانس ويديويي »تيمز « يكپارچه خواهد 
كرد. قابليت ها براي بازي هاي ايكس باكس هم در دست 
ساخت است اما هيچ تاريخ انتشاري براي آن اعالم نشده 
است. بايد ديد آيا هدست هاي واقعيت افزوده، برنامه هاي 
بهره وري كه مايكروسافت براي آنها شناخته شده است را 
بهبود خواهند بخشيد. با اين حال ساتيا نادال، مديرعامل 
مايكروسافت مشتاق است. وي در نوامبر گفت: نمي توانم 

غلو كنم تا چه حد اين موضوع يك نقطه عطف است.
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ارايه خدمات كافي نت در دفاتر 
پيشخوان دولت ممنوع است

مديركل دفت��ر نظارت ب��ر خدمات پس��تي و دفاتر 
پيشخوان دولت رگوالتوري از ممنوعيت ارايه خدمات 
كافي نت در دفاتر پيشخوان خبر داد. به گزارش ايسنا، 
شهرام حي شاد گفت: مشخص نبودن تعرفه هاي اين 
خدمات، نبود نظارت بر تسهيم درآمد و تراكنش هاي 
مربوط ب��ه خدمات كافي ن��ت از جمل��ه داليل اين 
ممنوعيت اس��ت. طبق اعالم سازمان تنظيم مقرات 
ارتباطات راديويي، وي با اشاره به اينكه به دليل ارايه 
خدمات در فضاي اينترن��ت، در صورت بروز تخلف و 
شكايت مشتريان، رگوالتوري نمي تواند به تخلفات 
رس��يدگي كند، عنوان كرد: دفاتر پيش��خوان دولت 
موظف هستند تنها خدمات شناسنامه دار دستگاه هاي 

اجرايي كه از رگوالتوري ابالغ مي شود را ارايه كنند.

تأمين 30 درصد از ظرفيت اينترنت 
ايران از مسير كابل هاي دريايي

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات سهم ظرفيت 
مسيرهاي كابل هاي دريايي از كل ظرفيت اينترنت 
بين الملل كش��ور را ۳۰ درصد عنوان ك��رد و گفت: 
كشورهايي كه وابستگي بيشتري به مسيرهاي دريايي 
داشته باشند، از قطعي ها بيشتر دچار آسيب مي شوند. 
حميد فتاحي، رييس هيات مديره شركت ارتباطات 
زيرساخت و معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در گفت وگو با فارس، اظهار دكرد: ۳۰ درصد از ترافيك 
ايران از ظرفيت مس��يرهاي كابل هاي دريايي تأمين 
مي ش��ود. وي گفت: براي پايداري شبكه زيرساختي 
كشور موظف هستيم كه پهناي باند اينترنت بين الملل 
را از مسيرهاي مختلف تأمين كنيم كه مسير كابل هاي 
دريايي يكي از آنها است. بخشي از ظرفيت كابل هاي 
دريايي از قبل فراهم ش��ده اس��ت و بخش��ي هم در 
دوره هاي جديد به عنوان مسيرهاي پشتيباني توسعه 
داده ش��ده اس��ت. وي تصريح كرد: قطعي كابل هاي 
دريايي هر از چند گاهي رخ مي دهد و كشورهايي كه 
وابستگي بيشتري به مسيرهاي دريايي داشته باشند، 
بيشتر دچار آسيب مي شوند. همچنان كه كشورهاي 
حوزه خليج فارس كه بيشتر ارتباطات شان از طريق 
مس��يرهاي دريايي اس��ت، از قطعي هاي كابل هاي 

دريايي بيشتر دچار آسيب مي شوند.

مهم ترين عامل افت كيفيت 
ارتباطات تلفن همراه چيست؟

مديركل نظ��ارت بر طي��ف رگوالت��وري اعالم كرد 
تداخالت راديويي يكي از عوامل موثر افت در كيفيت 
ارتباط مشتركين تلفن همراه و بيشترين عامل تداخل 
مربوط به تكراركننده هاي غيرمجاز تلفن همراه است. 
به گزارش ايسنا، آنطور كه كارشناسان اعالم مي كنند، 
بيش از يك س��وم تداخالت اپراتورهاي تلفن همراه 
مربوط به تكراركننده هاي غيرمجاز است. كاربران در 
برخي مناطق به دليل عدم پوشش دهي تلفن همراه، 
اق��دام به تهيه و نصب تكراركننده هاي تلفن همراه از 
مبادي غيرمج��از و غيرمرتبط مي كنند. اين موضوع 
نه تنها مشكل را حل نمي كند بلكه بعضًا باعث ايجاد 
اختالل در ساير فرستنده ها و كاهش يا قطع سرويس 
در مناطق ديگر نيز مي شود. از سوي ديگر تشعشعات 
ناشي از اين دس��تگاه ها به دليل غير استاندارد بودن 
مي تواند موجبات اثرات مضر براي مردم شود. عظيم 
فرد در جلسه كميته پايش كيفيت اينترنت با حضور 
رييس و معاونين رگوالتوري، مديران عامل اپراتورهاي 
سيار و شركت ارتباطات زيرس��اخت، تاكيد كرد: در 
حال حاضر بيشترين تداخالت در باندهاي فركانسي 
۹۰۰ و ۱۸۰۰ مگاهرت��ز و مربوط به تكراركننده هاي 
غيرمجاز، تقويت كننده هاي آنت��ن تلويزيون، راديو 
شناسه و مس��دودكننده ها اس��ت. وي با بيان اينكه 
در حال حاضر ۶۵ درص��د از عوامل تداخل مربوط به 
تكراركننده هاي غيرمجاز اس��ت، اف��زود: تجهيزات 
تكراركننده در بس��ياري از نقاط ب��ه عنوان راهكاري 
براي رفع مشكالت عدم پوشش تلفن همراه استفاده 
مي شود اما اغلب اين تجهيزات، غيرمجاز بوده و استفاده 
از آن تا شعاع چندصد متري باعث ايجاد تداخل و افت 
كيفيت ارتباط مشتركين مي شود. مديركل نظارت بر 
طيف رگوالتوري درباره اقدامات رگوالتوري براي رفع 
تداخالت داخلي گفت: با توجه به پايش و مانيتورينگ 
آنالين و ميداني از طريق ماشين هاي پايش در سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، نقاط داراي تداخل 
فركانسي شناسايي ش��ده و پس از آن تجهيزاتي كه 
عامل تداخل فركانسي هس��تند جمع آوري و ضبط 
مي شوند. فرد اظهار كرد: در ۹ ماهه سال جاري ۳۱۷۵ 
م��ورد تداخالت تلفن هم��راه در س��امانه تداخالت 
رگوالتوري ثبت شده اس��ت كه ۱۶۱۳ مورد مربوط 
به تداخل با ش��بكه همراه اول و ۹۲۰ مورد مربوط به 
تداخل با شبكه ايرانسل بوده و در مجموع ۱۰۲۰ مورد 
آن رفع شده اس��ت. وي با بيان اينكه بيشترين عامل 
تداخالت، تكراركننده هاي غيرمجاز هستند، تصريح 
كرد: در برخي از نقاط مش��تركان حقيقي يا حقوقي 
براي رفع نياز ارتباطي خود به دليل پايين بودن قيمت 
از تجهيزات تكراركننده غيرمجاز استفاده مي كنند 
در حالي كه مشتركان مي توانند مشكالت مربوط به 
نداشتن پوشش تلفن همراه در منطقه مورد نظرشان 
را از طريق سامانه ثبت و پاسخگوئي به شكايات ۱۹۵، به 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي يا اپراتوري 
كه از آن س��رويس دريافت مي كنن��د اعالم كنند تا 
پيگيري الزم براي رفع آن انجام شود. مديركل نظارت 
بر طيف رگوالتوري تداخالت بين المللي در باندهاي 
فركانسي مورد اس��تفاده شبكه هاي اپراتوري را يكي 
ديگر از داليل افت كيفيت ارتباط در نقاط مرزي اعالم 
كرد و گفت: ما با ۱۵ كشور مرز زميني و دريايي داريم 
كه تداخالت فركانسي و سرريز سيگنال راديوئي با آنها 
را در قالب تفاهم نامه هاي دو جانبه يا مقررات راديويي 
بين المللي بررسي كرده و براي رفع آن اقدام مي كنيم.

زيرمجموعه وزارت دفاع انگليس 
هدف حمله سايبري قرار گرفت

طبق گزارشي جديد آكادمي آموزش وزارت دفاع انگليس 
هدف يك حمله سايبري از س��وي كشور ديگري قرار 
گرفته كه پيامدهاي متعددي در بر داشته است. به گزارش 
مهر به نقل از تلگراف، به گفته مارشال ادوارد استرينگر 
حمله پيچيده مذكور ماه مارس ۲۰۲۱ ميالدي كشف 
و به احياي مقاومت شبكه رايانشي منجر شد. البته اين 
نخستين بار نيست كه چنين حمله اي انجام مي شود و 
احتمااًل هيچ گونه اطالعات حساس��ي در شبكه وجود 
نداشته اس��ت. اما به گفته مارشال اس��ترينگ رويداد 
مذكور سبب شده نگراني ها درباره نفوذ كشورهاي ديگر 
يا سازمان هاي مجرمانه به زيربناي ايمن فناوري اطالعات 
وزارت دفاع انگليس با اس��تفاده از يك »در پش��تي« 
بيشتر شود. آكادمي ارتش در آكسفورد شاير قرار دارد 
و تحصيالت و آموزش براي اعضاي ارتش، ديپلمات ها 
و كارمندان وزارت دفاع فراهم مي كند. ساالنه ۲۸ هزار 
نفر در اين آكادمي تحصيل مي كنند. شركت »سركو 
)Serco( « پيمانكار سيس��تم فن��اوري اطالعات اين 
وزارتخانه متوجه فعاليت غيرمعمولي در ماه مارس ۲۰۲۱ 
ميالدي و خيلي زود مش��خص شد عامل هاي خارجي 
در سيستم حضور دارند. مارشال استرينگر در اين باره 
مي گويد: رويداد مذكور به كشته شدن افراد در خيابان 
منجر نشد اما خسارتي به بار آمده است. خسارتهايي به 
بازده عملياتي وارد شده است. از سوي ديگر هزينه اي كه 
براي احياي شبكه به كار رفته را مي توان براي پيشرفت 
اس��تفاده كرد. ش��اخه ديجيتال وزارت دفاع انگليس 
تحقيقاتي درباره حمله سايبري آغاز كرده اما تاكنون 

هيچيك از يافته هاي خود را فاش نكرده است.

شارژ ريموت كنترل جديد 
سامسونگ به طور خودكار

نمايش��گاه CES همواره محلي ب��راي رونمايي از 
جديدترين فناوري هاي س��ازگار با محيط زيست 
بوده است. سامس��ونگ پارسال از ريموت كنترلي 
با قابليت ش��ارژ خورشيدي پرده برداشت و امسال 
ريموتي معرفي كرده كه عالوه بر شارژ خورشيدي، 
مي تواند با امواج راديويي شارژ شود. سامسونگ در 
نسخه جديد Eco Remote قابليت هاي فركانس 
راديويي را به اين دس��تگاه اضاف��ه كرده تا ريموت 
بتوان��د با جمع آوري امواج راديوي��ي روتر آنها را به 
انرژي تبديل كند. اين فناوري در بسياري از گجت ها 
قابل استفاده نيست چون فقط مي تواند انرژي بسيار 
پاييني توليد كند. ولي ريموت ه��ا انرژي چندان 
زيادي نياز ندارند. سامس��ونگ امسال مدل سفيد 
رنگ ريم��وت Eco را معرفي كرده تا انتخاب هاي 
بيش��تري را در اختي��ار كاربران ق��رار دهد. هدف 
اين ش��ركت از توليد اين ريموت حذف باتري هاي 
قلمي اس��ت. كره اي ها قبال تخمين زده بودند كه 
با استفاده از ريموت هاي خورش��يدي مي توان از 
دور ريخته شدن ۹۹ ميليون باتري در طول هفت 
سال جلوگيري كرد. اين شركت روش هاي ديگري 
را هم براي ش��ارژ خودكار ريموت ها درنظر داشته 
اس��ت. براي مثال استفاده از انرژي جنبشي كه در 
هنگام تكان خوردن دس��تگاه ب��ه وجود مي آيد يا 
انرژي لرزشي ناشي از دريافت صدا توسط ميكروفن 
گزينه هاي مدنظر اين شركت بوده اند. با اين حال، 
سامس��ونگ در نهايت اس��تفاده از فركانس هاي 
راديويي را انتخاب كرد تا ريموت بدون هيچ تكلفي 
به صورت خودكار شارژ ش��ود و هميشه در حالت 

آماده به كار باشد. 

آغاز ثبت نام سومين دوره 
كارآموزي همراه اول

سومين دوره جذب گسترده كارآموز در سطح خانواده 
بزرگ هم��راه اول با ج��ذب بي��ش از ۸۰ كارآموز در 
رشته هاي مهندسي و مديريت، توسط آكادمي همراه 
آغاز شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، ثبت نام دوره سوم كارآموزي همراه اول كه 
از ۴دي ماه ۱۴۰۰ آغاز ش��ده، تا ۲۰دي ماه سال جاري 
ادامه دارد؛ لذا متقاضيان ش��ركت در دوره مي بايست 
تا اين تاريخ اطالعات اوليه خود را در س��ايت آكادمي 
 www.hamrah.academy همراه ب��ه نش��اني
وارد كرده و درخواست خود را در موقعيت هاي مدنظر، 
ثبت كنند. دوره كارآموزي )Internship(، يك دوره  
۴ماهه  كاري با هدف توانمندسازي و مهارت افزايي در 
ميان دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي جوياي 
كار اس��ت. ه��دف از برگزاري اين دوره ها شناس��ايي، 
توانمندسازي و جذب اس��تعدادهاي برتر در خانواده 
بزرگ همراه اول عنوان شده است. اين دوره ها كه ساالنه 
در س��ه نوبت برگزار مي شود، با شناسايي و غربال افراد 
مستعد از طريق برگزاري آزمون آنالين و مصاحبه هاي 
تخصصي شروع مي شود و بعد از ورود افراد منتخب، با 
آموزش مهارت و توانمندسازي آنها، تداوم پيدا مي كند. 
در پاي��ان دوره نيز در صورت رضايت كارآموز و مديران 
بخش مربوطه، ام��كان جذب در خان��واده همراه اول 
براي كارآموزان وج��ود دارد. آكادمي همراه به عنوان 
برگزاركننده  دوره ه��اي كارآموزي همراه اول، تاكنون 
دو دوره در سطح خانواده بزرگ همراه اول برگزار كرده 
كه در اين دوره ها بيش از ۱۰۰ نفر وارد فرآيند ارزيابي 
كارآموزي و خانواده بزرگ همراه اول شده اند. تعدادي از 
نفرات برگزيده دوره اول كارآموزي نيز، به صورت قطعي 
وارد فرآيند جذب در همراه اول شدند. آكادمي همراه 
از همه دانشجويان و فارغ التحصيالن جوياي كار، براي 
شركت در س��ومين دوره كارآموزي همراه اول دعوت 
كرده كه با مراجعه به سايت آكادمي تا تاريخ ذكر شده، 
درخواست خود را در حداقل يك موقعيت از ۸۰ موقعيت 

موجود، ثبت كنند.
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ماراتن غول هاي فناوري براي ورود به متاورس

حمكراني بدون توجه به الزامات فضاي مجازي حوزه فناوري اطالعات ميسر نيست

سانسورتصاويرومطالبمرتبطباشهيدسليمانيراپاياندهيد

وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: حمكراني 
بدون توجه ب��ه الزامات فضاي مجازي حوزه فناوري 
اطالعات ميس��ر نيس��ت و مواجهه فعال با اين ابزار 
الزامي است؛ به تعبيري امروزه حكمراني، حكمراني 
پلتفرم��ي اس��ت و بر اين اس��اس دول��ت بايد ورود 
داش��ته باش��د. به گزارش ايرنا از س��ازمان تنظيم 
مقررات رسانه هاي صوت و تصوير فراگير در فضاي 
مجازي )ساترا(، عيسي زارع پور در هشتمين جلسه 
كميسيون تنظيم مقررات رسانه هاي صوت و تصوير 
فراگير در سالن جلسات حوزه رياست صدا و سيما، با 
تاكيد بر توجه به الزامات فضاي مجازي افزود: اگر در 
حوزه تنظيم گري، همه ظرفيت ها نيز پاي كار بيايند 
بازهم عقب هستيم. وي ادامه داد: بنابراين قلمروها 
بايد مشخص باش��ند تا با وفاق پيش رفت. شناخت 
درس��ت باعث مديريت درست مي شود و مانند يك 

فرصت مي توان از آن بهره مند شد.

    فعاليت رسانه هاي كوچك 
رييس رسانه ملي نيز در اين جلسه ضمن تاكيد بر تقويت 
جبهه واحد فعاالن فرهنگي كشور با سازمان صدا و سيما، 
گفت: رويكرد ما استفاده از ظرفيت همه نهادها و تشكل هايي 
اس��ت كه در حوزه فرهنگي فعالي��ت مي كنند و تالش 
مي كنيم كه سازمان صدا و سيما از ظرفيت آنها استفاده 
حداكثري كند. پيمان جبلي ادامه داد: در موضوع رسانه هاي 
صوت وتصوير فراگير مساله قاعده گذاري در رقابت بسيار 
مهم است و بايد به نحوي پيش رفت و تنظيم گري كرد تا 
بازيگران كوچك هم بتوانند فعاليت كنند و شرايط براي رشد 
و توسعه آنها نيز مهيا باشد. در اين جلسه كه براي نخستين بار 
با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و معاونت وزير 
ارشاد برگزار ش��د، ابتدا گزارشي از اهداف و اقدامات ساترا 
ارايه شد سپس با درخواست رياست سازمان صدا و سيما، 
اعضا درخصوص اولويت ها و دغدغه هاي فعاليت ساترا و 
جلسات كميس��يون تنظيم مقررات رسانه هاي صوت و 

تصوير فراگير، به بيان نظرات خود پرداختند. رييس ساترا 
در اين جلسه ضمن ارايه گزارشي از عملكرد اخير ساترا، 
گف��ت: ايجاد ظرفيت نهادي و تثبي��ت قلمرو حكمراني 
رسانه هاي نوين كشور، يكي از مهم ترين اهداف شكل گيري 
ساتراس��ت. صادق اماميان افزود: در راس��تاي اين هدف 
هشت گام مهم بر داشته ايم؛ تعيين قلمرو، نظام مجوزهاي 
عمومي، نظام مقررات گذاري، ابزار هاي حقوقي و قضايي 
و نشان سازي از جمله اين گام هاست. رييس ساترا تاكيد 
كرد: در گزارش ديگري كه از رسانه هاي نمايشي محتواي 
حرفه اي منتشر كرديم مشخص شد كه بيش از ۵۰ درصد 
از استفاده مردم به س��ريال هاي ايراني اختصاص داشته 
است كه اين نشان از اهميت محتواي ايراني روي پلتفرم ها 
دارد. وي، خبر از همكاري  با س��اير كشورها را داد و تاكيد 
كرد: در راستاي همكاري هاي بين المللي، تفاهم نامه هاي 
همكاري با كشورهايي مانند چين به امضا رسيده است كه 

اگر ساماندهي شوند نتايج مطلوبي دربر خواهند داشت.

    استحكام جايگاه قانوني ساترا
رض��ا تقي پور، ريي��س كميته صنعت كميس��يون 
صنايع مجلس شوراي اس��المي نيز در اين جلسه 
با اشاره به اقدامات ساترا در دو سال گذشته گفت: 
تالش مي كنيم با همكاري دس��تگاه هايي كه عضو 
كميسيون هس��تند به دغدغه هاي فرهنگي كشور 
پاسخ مناس��بي دهيم تا بتوانيم با قاعده گذاري، در 

چارچوب فرهنگي كشور عمل كنيم.

    افزايش محتواي بومي
وحيد جليلي، قائم مقام رييس سازمان صدا و سيما در امور 
فرهنگي و دبير ستاد تحول رسانه ملي هم در اين جلسه 
بيان كرد: يكي از وظايف حاكميت، افزايش محتواي بومي 
است و نبايد تنظيم گري فقط در فعاليت سلبي خالصه 
شود. در اين زمينه مي بايست راجع به بايدها هم حرف زد 

و بحث توليد را وسيع تر از توليد حرفه اي ديد. 

وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات در نامه اي خطاب 
به مديران پلتفرم هاي متا و اينستاگرام با محكوم كردن 
سانس��ور مطالب و تصاوير مرتبط با ش��هيد س��ليماني 
در اينس��تاگرام، خواس��تار پايان دادن به اين سانسور و 
بازگرداندن حس��اب ها و پس��ت هاي تعليق شده در پي 
اعمال اين سياست ش��د. به گزارش ايس��نا، هم زمان با 
دومين سالگرد شهادت سردار قاسم سليماني و افزايش 
دوباره حذف و سانسور مطالب مرتبط با اين شهيد واالمقام 
در شبكه اجتماعي اينستاگرام، مديركل حقوقي وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات در نامه اي خطاب مديران متا 
و اينستاگرام ضمن محكوم كردن اين اقدام خواستار توضيح 
اين پلتفرم ها درباره اين سياست غيرقانوني براي كاربران 
شد. در بخشي از اين نامه كه خطاب به مارك زاكربرگ، 
مديرعامل ش��ركت متا پلتفرم كورپوريشن نوشته شده 
و رونوش��ت آن براي آدام موس��ري، رييس اينستاگرام و 
جسيكا روزن وورسل، رييس كميسيون ارتباطات فدرال 

اياالت متحده ارسال شده آمده است كه حذف و سانسور 
تصاوير و مطالب مرتبط با سردار شهيد قاسم سليماني، 
قهرمان مبارزه با تروريسم و محوكننده داعش جنايتكار با 
هيچ يك از معيارهاي بين المللي سازگاري ندارد. در ادامه 
تأكيد شده است: »از مديران اينستاگرام انتظار مي رود به 
احترام ميليون ها كاربر عالقه مند به اين قهرمان مبارزه با 
تروريسم هرچه زودتر به اين سانسور گسترده پايان داده 
شود.« طبق اعالم وزارت ارتباطات، گزيده اي از متن نامه 
مديركل حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات خطاب 
به مديران متا و اينستاگرام به اين شرح است: »موضوع اين 
نامه دفاع از حقوق ميليون ها كاربر ايراني و عالقه مندان 
به اي��ران در يكي از پلتفرم هاي تحت مديريت جنابعالي 
است، كاربراني كه به ناحق و بدون هيچ توجيه منطقي، 
از گراميداشت قهرمان ترور شده خود، يعني ژنرال قاسم 
سليماني كه پرچمدار مبارزه با تروريزم و خشونت در جهان 
بود، به شكل بي سابقه اي منع شده اند. ژنرال قاسم سليماني 

همان كسي است كه حتي رسانه هاي غربي او را به خاطر 
شكست دادن گروه تروريستي داعش تمجيد مي كردند و 
در حالي كه براي يك سفر ديپلماتيك رسمي در عراق بود، 
با پهپاد مورد هدف جنگ افروزان افراطي دولت ترامپ قرار 
گرفت و به شهادت رسيد. در پي اين حمله تروريستي، در 
حالي كه ملت هاي زيادي در منطقه در غم و اندوه بودند، 
در يك سانس��ور آنالين گسترده كه در تاريخ شبكه هاي 
اجتماعي بي سابقه بود، اينستاگرام بدون توجه به قوانين 
بين المللي، شروع به حذف تمام محتواهاي مرتبط با اين 
ش��هيد كرد. از آن زمان تاكنون، ميليون ها كاربر ايراني و 
غيرايراني اينستاگرام از به اشتراك گذاشتن تصاوير، متن ها 
و هر نوع اطالعات مرتبط با اين قهرمان محبوب خود منع 
شده اند. اكانت كاربراني كه تحت تاثير اين سانسور شديد 
قرار گرفته اند صرفا با دريافت پيامي مبني بر اينكه»شما 
مقررات و چارچوب هاي پلتفرم را ناديده گرفته ايد« حذف 
ش��ده و هيچ توضيحي در اين خصوص و هيچ راهنمايي 

براي نحوه بازيابي اكانت به آنها داده نشده است. تا لحظه 
نگارش اين نامه، هيچ كدام از رس��انه هاي خبري اياالت 
متحده خبر اين سانسور گسترده اينستاگرام عليه كاربران 
خود را منعكس نكرده اند و تاكنون هيچ كس��ي از سوي 
اينستاگرام هم منطق حاكم بر اين اقدام غيرقانوني را توضيح 
نداده است. برخي اين اقدام را مرتبط با تحريم هاي اياالت 
متحده عليه ايران دانسته اند اما ما معتقديم كه اين سانسور 
گسترده شبكه هاي اجتماعي بخشي از جنگ رواني دولت 
ترامپ عليه ايران بوده است. ما معتقديم كه حذف يا تعليق 
اكانت هايي كه روايت هاي امريكا از رويدادهاي جهان را به 
چالش مي كشد راهكار مناسبي نيست و به اصل بي طرف 
بودن اينترنت ضربه مي زند، فلسفه اي كه اينترنت بر اساس 
آن بنيان نهاده شده است. ما صريحا معتقديم كه »قواعد 
صنفي« اينس��تاگرام نبايد گروهاي خاصي از كاربران را 
هدف قرار دهد و چنين سياس��تي به ص��ورت اخالقي و 

فلسفي غيرقابل قبول است.«



تعادل |
 مدير اجرايي كنسرسيوم صادراتي ايران- اوراسيا مي گويد: 
براس��اس بررس��ي هاي انجام ش��ده، ظرفيت اصناف در 
صادرات باال اس��ت، اما با وجود اين، اقدامات قابل دفاعي 
در صادرات محصوالت صنفي نداش��ته ايم. دهه ها است 
كه نمايشگاه هاي صادراتي توليدات ايراني برگزار مي شود 
اما خبري از آمارهاي صادراتي اصناف نيست. به گفته او، 
»ايجاد زنجيره ارزش افزوده، ايجاد زنجيره كامل توليد تا 
صادرات، معرفي واحدهايي كه تخصص صادراتي دارند، 
استفاده از شركت هاي دانش بنيان در افزايش بهره وري 
واحدهاي صنف��ي، ...« از جمله روش هايي اس��ت كه در 
نهايت به ارتقاي كيفيت تولي��د و صادرات منجر خواهد 
شد. رييس اتاق اصناف تهران هم معتقد است كه اصناف 
از رويكردهاي سنتي به سمت رويكردهاي نوين حركت 
كنند؛ چراكه به گفته او، ظرفيت هاي صادراتي اصناف و 
اتحاديه ها مغفول مانده است. از اين رو، سخنگوي اسبق 
وزارت امور خارجه معتقد است كه دولت بايد ناظر و هدايتگر 
باش��د و از دخالت هاي نابجا دست بردارد. او مي گويد: اگر 
وضعيت اقتصادي نا مطلوبي داريم به معناي اين نيست كه 
كاري انجام نداده ايم. بلكه چيزي كه به آن نياز داريم اين 
است كه اقتصاد دولتي ما بايد به سمت بخش خصوصي 

متمايل شود. 

    تحول در اصناف ضروري است
رييس اتاق اصناف تهران مي گوي��د: اگر با علم روز پيش 
نرويم، عقب مي مانيم. حدود 9 س��ال پيش اتحاديه هاي 
سوپرماركت داران را در مجلسي جمع كرديم و از ايشان 
خواستيم كه فروشگاه بزرگ بزنند. به ايشان گفتيم كه اگر 
چنين نكنند، 5 سال بعد، بيكار مي شويد. پيشنهاد داديم كه 
هر 50 واحد صنفي يك فروشگاه بزرگ ايجاد كنند اين كار 
را نكردند و حاال فروشگاه هاي بزرگي ايجاد شده كه آنها را از 
رونق انداخته است.  به گزارش »تعادل« قاسم نوده فراهاني 
ادام��ه داد: ما براي اولين بار آم��وزش را در اصناف اجباري 
كرديم. آن زمان اعتراضاتي شد كه مگر ما بي سواد هستيم 
كه كالس هاي آموزشي برويم. به ايشان گفتيم كه كسب 
دانش ارتباطي به بي سوادي ندارد. ما در فرهنگ و ادب خود 
مي گوييم كه زگهواره تا گور دانش بجوي. متاسفانه دانش 
واحدهاي صنفي ما حتي در مورد قانون نظام صنفي كافي 
نيس��ت. پس آموزش در اصناف همچون همه گروه هاي 

اقتصادي و اجتماعي الزم است. 
وي بيان كرد: در حال حاضر در بسياري از واحدهاي صنفي 
افرادي با تحصيالت فوق ليسانس داريم و زمان حساب با 

چرتكه در مغازه ها تمام شده است. بنابراين اصناف از حالت 
سنتي خارج ش��ده اند و ما ظرفيت هاي صادراتي زيادي 
داريم.  رييس ات��اق اصناف تهران تصريح ك��رد: افرادي 
كه ظرفيت صادراتي دارند، الزم اس��ت ت��ا با اتحاديه ها و 
اصناف ارتباط برقرار كنند. اطالع رس��اني و جلب اعتماد 
توليدكنندگان صنفي به صادركنندگان، مي تواند راهگشاي 
همكاري باشد.  مدير اجرايي كنسرسيوم صادراتي ايران- 
اوراسيا نيز گفت: بررسي هاي ما نشان مي دهد كه ظرفيت 
اصناف در صادرات باال اس��ت. با وجود اين، اقدامات قابل 
دفاعي در صادرات محصوالت صنفي نداشته ايم. دهه ها 
است كه نمايش��گاه هاي صادراتي توليدات ايراني برگزار 

مي شود اما خبري از آمارهاي صادراتي اصناف نيست. 
سيد امير عباس افشار امين افزود: برخي از مسائل از جمله 
صادرات ممكن است در دستور كار اصلي اصناف نباشد اما 
نمي توان منكر ظرفيت ايشان به ويژه پيشكسوتان صنفي 
در رفع موانع صادرات ش��د. اگر ايش��ان با ريش سفيدي 
زنجيره تامين م��واد اوليه، توليد، توزيع داخلي و صادرات 
را مهيا كنند، منع قانوني ندارند. وي گفت: واضح اس��ت 
كه تغيي��ر برخي از رويكردهاي س��نتي اصناف كه هنوز 
باقي اس��ت، به رويكردهاي جهاني كار دش��واري است با 
اين حال نبايد دست روي دس��ت گذاشت و الزم است تا 
اتحاديه ها در جهت تنوير افكار عمومي گزارشاتي از آنچه 
در به روزرساني رويكردهاي جمعي و فردي اعضاي خود 

داشته اند ارايه دهند. 
مدير اجراي كنسرسيوم صادراتي ايران- اوراسيا گفت: اين 

كنسرسيوم توانسته براي نخستين بار با تاييد سفارت هاي 
روسيه و ارمنستان شلف فروش��گاهي را يك سال اجاره 
كند. هزينه را هم دالري پرداخت مي كنيم. بدين واسطه 
به طور مكتوب، به اتاق اصناف تهران اعالم آمادگي خواهيم 
كرد ك��ه با تمامي اتحاديه هايي ك��ه توانمندي صادراتي 
دارند همكاري كنيم. اما در اين راستا الزم داريم تا بدانيم 
اتحاديه هاي صنفي از چند استارت آپ و در چه حوزه هايي 
حمايت كرده اند و به چند ش��ركت دان��ش بنيان پروانه 
افتخاري داده اند. البته كارهايي انجام ش��ده است اما اگر 
كافي نيس��ت، انتظار داريم كه بيشتر شود. افشار امين با 
تاكيد بر مسووليت آموزش اعضاي صنف توسط اتحاديه ها 
بيان كرد: اين آموزش ها نبايد طوري طراحي و هدايت شود 
كه منجر به سودآوري مالي از محل آموزش شود بلكه الزم 
است برنامه هاي نوسازي را دنبال كند و در نهايت فرهنگ 
استفاده از شركت هاي دانش بنيان در اصناف نهادينه شود. 
وي گفت: در نمايش��گاه صادراتي مبلم��ان كه به تازگي 
برگزار شد، از بيش از 100 غرفه بازديد كرديم. فيلم هايي 
از صحبت هاي اين توليدكنندگان موجود است كه تاكيد 
داشته اند مشكل اصلي آنان نوسان قيمت مواد اوليه به ويژه 
در خصوص چوب است. اينها چيزي نيست كه نتوان آن را 
اداره كرد و نامه نگاري با وزارت صمت، يعني كاري كه دهه ها 

است اصناف انجام مي دهند، كافي نيست. 

    چند گام براي تقويت صادرات
مدير اجرايي كنسرسيوم صادراتي ايران- اوراسيا بيان كرد: 

الزم اس��ت بدانيم كه نقش دولت در رفع اين موانع بسيار 
كمتر از نقش بخش خصوصي است. »ريش سفيدي، ايجاد 
زنجيره ارزش افزوده، ايجاد زنجيره كامل توليد تا صادرات، 
معرفي واحدهايي كه تخصص صادراتي دارند، استفاده از 
شركت هاي دانش بنيان در افزايش بهره وري واحدهاي 
صنفي و ...« از جمله روش هايي است كه در نهايت به ارتقاي 
كيفيت توليد و صادرات منجر خواهد ش��د و ما به عنوان 
كنسرسيوم صادراتي ايران- اوراسيا اعالم آمادگي مي كنيم 

تا در اين زمينه به اتحاديه ها كمك كنيم. 
غالمرضا حسن پور فعال صنفي هم عنوان كرد: بازاريان و 
فعاالن اقتصادي كشور نيز در اين نشست گفت: ظرفيت 
صادرات توليدات ب��ا كيفيت ايراني به س��وريه و تمامي 

كشورهاي عربي موجود است. 
افزود: شركت هاي دانش بيان رشد خوبي داشته اند و اصناف 
نيز تجربه خوبي دارند. همه دانه هاي اين تسبيح بايد در كنار 
هم باشند تا توليد و صادرات كاالهاي ايراني تسهيل شود. 
وي بيان كرد: اميدوار هس��تيم در سال 1401 با تحريك 
تقاضا و كمك به توليد در نهايت به صادرات كمك كنيم.  در 
ادامه اين نشست، مبتكر ديپلماسي اقتصادي و سخنگوي 
اسبق وزارت امور خارجه ضمن تقدير از سيد حسين افشار 
امين موسس اتحاديه صادركنندگان مبلمان منزل و اداري 
به واسطه 60 سال تالش صادقانه در عرصه توليد و صادرات 
مصنوعات چوب��ي، از جمله مبلمان گفت: همه مي دانيم 
كه مشكالت زيادي در توليد و صادرات داريم. تالش هاي 
زيادي هم شده است اما اگر به نتيجه مطلوب نمي رسيم 
بدين معنا اس��ت كه اين زنجيره توليد تا صادرات كامل 
نيس��ت و حلقه مفقوده دارد.  رامين مهمان پرست افزود: 
حدود 20 سال است كه مقام معظم رهبري، هر سال را با 
گرايشات اقتصادي نامگذاري كرده اند اما چرا همچنان به 
نتيجه نمي رسيم. اگر وضعيت اقتصادي نا مطلوبي داريم به 
معناي اين نيست كه كاري انجام نداده ايم. بلكه چيزي كه 
به آن نياز داريم اين است كه اقتصاد دولتي ما بايد به سمت 

بخش خصوصي متمايل شود. 
وي گفت: دولت كافي است نظارت و هدايت كند اما بايد 
از دخالت هاي نابجا دست بردارد. هزينه هاي دولتي بايد 
كاهش يابد. مواد اوليه، دانش فني و ماش��ين آالت مدرن 
س��ه نياز اصلي توليد اس��ت كه باي��د آن را دنبال كنيم. 
همچنين در نشست تخصصي نقش اتحاديه هاي صنفي 
در توليد و صادرات، كتاب »60 سال زندگي با هنر و صنعت 
چوب« به روايت سيد حسين افشار امين موسس اتحاديه 
صادركنندگان مبلمان منزل و اداري و از پيشكسوتان صنف 
درودگران و قلم مژده پورزكي در اين مراسم رونمايي شد. 

خبراخبار
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ورود كل كاالهاي پايه
به بورس

مهر |قائم مقام وزير صمت با بيان اينكه ورود كل 
كاالهاي پايه از جمله حوزه پتروشيمي به بورس 
در حال عملياتي شدن است، گفت: ورود فوالد به 
بازار منجر به ايجاد ثبات و قيمت هاي منطقي تر 

در اين بازار شد.
محمدصادق مفت��ح در گفت وگو با خبرنگار مهر 
در خصوص روند تحوالت بازار فوالد كشور اظهار 
كرد: از چند ماه پيش و از زمان آغاز به كار دولت 
سيزدهم، براي ساماندهي بازار و ايجاد توازن در 
زنجيره فوالد، عرضه كل محصوالت اين زنجيره 
در بورس كاال در دستور كار قرار گرفت كه ايجاد 
ثبات و قيمت هاي منطقي تر در اين بازار ماحصل 

اقدامات اخير است.
قائم مق��ام وزير صمت در ام��ور بازرگاني افزود: 
امروز با بهره گيري از شفافيت آماري بورس كاال، 
در حوزه واردات تا پوش��ش س��قف نياز كشور و 
همچنين صادرات منوط به تأمين كامل نياز بازار 
داخل در دستور كار قرار گرفته و انواع محصوالت 

نيز مرحله به مرحله وارد بورس مي شوند.
مفت��ح تاكيد كرد: اين روي��داد، دو مزيت بزرگ 
براي توليد كش��ور به ارمغان مي آورد نخس��ت، 
تأمين نياز صد درصدي و بدون دغدغه واحدهاي 
تولي��دي و دوم، كش��ف قيمت ه��اي منطقي تر 
براي محصوالت كه مناف��ع اين اتفاق به همگان 

مي رسد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه كدام محصوالت 
به طور كام��ل در ب��ورس كاال عرض��ه خواهند 
ش��د؟ گفت: عالوه بر عرضه محصوالت زنجيره 
فوالد، ورود كل كااله��اي پايه از جمله در حوزه 
پتروش��يمي نيز در حال عملياتي شدن است كه 
با اين اقدامات شاهد ايجاد يك شفافيت بي سابقه 

در بازار كل محصوالت پايه خواهيم بود.
مفتح با بي��ان اينكه نتايج عرضه هاي مس��تمر 
محصوالت فوالدي در بورس طي چند ماه اخير 
بس��يار رضايت بخش بوده است، اظهار كرد: اين 
رويه قطعًا به س��ود توليد كشور است و همانطور 
كه در بحث س��يمان نيز مشاهده شد با ورود كل 
توليدكنندگان به بورس، ي��ك ثبات قيمتي در 

بازار ايجاد شد.
قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني تاكيد كرد: 
در واقع به دليل حذف رانت و دو قيمتي از بازارها، 
اين رويدادها به همراه امكان پيش بيني پذيري 
بازارها از جمله مزاياي ورود كامل زنجيره توليد 

به بورس است.

افزايش قيمت برنج
ايس�نا |قيمت برنج ايراني در ماه گذش��ته تا 55 
درصد افزايش داشته و در گزارش هاي رسمي قيمت 
بيش از 5۷ هزار تومان هم براي آن ثبت شده است. 
افزايش قيمت برنج در س��ال جاري همواره در هر 
ماه ثبت شد و گزارش هاي ميداني نشان داد كه هر 
كيلو برنج ايراني تا بيش از ۷0 هزار تومان هم فروش 
رفته است. اين در حالي است كه تازه ترين گزارش 
مركز آمار ايران از وضعيت قيمت اقالم خوراكي در 
آذرماه نشان مي دهد كه افزايش قيمت برنج ايراني 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 55.۳ درصد بوده 
است؛ به طوري كه هر كيلو در آذرماه پارسال به طور 
متوسط ۳۳.2 هزار تومان قيمت خورده ولي براي 
آذرماه امسال متوسط 51.6 هزار تومان اعالم شده 
است. هر كيلو برنج ايراني در آبان ماه به طور متوسط 
49.5 هزار تومان ب��وده و حداقل 41.2 هزار تومان 
و حداكث��ر 5۷.1 ه��زار تومان در آذرم��اه براي آن 
گزارش شده است. در رابطه با وضعيت برنج خارجي 
نيز رش��د 19 درصدي نسبت به آذرماه سال پيش 
دارد؛ به گونه اي كه هر كيلو در آذرماه سال 1۳99 
به طور متوسط 2۳.4 هزار تومان قيمت داشته كه 
در آبان ماه امس��ال به 2۷.1 هزار تومان و در آذرماه 
به 2۷.9 هزار تومان رسيده است. اين در حالي است 
كه هر كيلو برنج خارجي به طور حداقل 24.۳ هزار 
تومان و حداكثر ۳2.1 هزار تومان در آذرماه قيمت 
خورده كه نشان مي دهد نس��بت به آبان ماه سال 
جاري سه درصد و در مقايسه با آذرماه پارسال 19 
درصد گران شده اس��ت. وضعيت واردات برنج هم 
در سال جاري نش��ان مي دهد كه از ابتداي سال تا 
پايان آذرم��اه 95۸ هزار تن به ارزش ۸1۸ ميليون 
دالر واردات صورت گرفته كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 2۳ درصد از لحاظ وزني و 15 درصد ارزش 
افزاي��ش دارد. اين در حالي اس��ت كه پيش تر آمار 
گمرك نشان داده بود كه از ابتداي سال تا 19 آذرماه 
۸92.۸ هزار تن به ارزش بيش از ۷59 ميليون دالر 
ارزش داشته است كه براين اساس در 10 روز پاياني 

آذرماه روند واردات برنج افزايش دارد.

رمز افزايش قابل توجه 
صادرات ايران چيست؟

ايسنا |رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني 
ايران مي گويد كه دولت براي توسعه صادرات غيرنفتي 
بايد چند سياس��ت كالن اقتصادي را اصالح كند. امير 
عابدي با بيان اينكه قيمت كاالهاي ايراني براي رقابت 
در بازارهاي صادراتي بايد توجيه پذير باشد، بيان كرد: 
ما بايد از فرصت حضور در بازارهاي كشورهاي منطقه 
و همس��ايه نهايت استفاده را ببريم و اين حضور نياز به 
افزايش قدرت رقابت كاالهاي ايراني با رقباي منطقه اي 
دارد. جداي از محدوديت هاي بين المللي، ما بايد تالش 
كنيم راهي براي اصالح سياست هاي داخلي پيدا كنيم.

وي ادام��ه داد: يكي از اصلي تري��ن موضوعاتي كه در 
سال هاي گذشته براي صادركنندگان ايراني مشكل ساز 
ش��ده، نبود ثبات در بازار ارز است. تغيير مداوم نرخ ارز 
باعث شده برنامه ريزي براي آينده و سرمايه گذاري در 
حوزه هاي جديد با ترديدهاي مختلف همراه شود و به 
همين دليل بايد راهي براي عبور از اين مشكالت پيدا 
كرد. رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني 
ايران با بيان اينكه فاصله مي��ان نرخ نيمايي و بازار آزاد 
بايد مديريت ش��ود، توضيح داد: يكي از سياست هاي 
مهمي كه دولت مي تواند در اين حوزه در دس��تور كار 
قرار دهد، تغيير سياس��ت در قبال شركت هاي بزرگ 
و خصولتي هاس��ت. در صورتي كه اين ش��ركت ها ارز 
خود را در سامانه نيما براي واردات كاالهاي واسطه اي 
عرضه كنند، آنگاه ب��راي صادركنندگان به خصوص 
صادركنندگان كوچك و متوسط فضاي جديدي فراهم 
مي شود تا ارز خود را با توافق با خريدار به كشور بياورند و 
از اين محل جذابيت بازارهاي صادراتي افزايش پيدا كند. 
بر اساس اعالم پايگاه خبري اتاق ايران، عابدي تورم را 
ديگر موضوع مهم تاثيرگذار بر عملكرد صادراتي كشور 
دانست و گفت: ما بايد تالش كنيم كه قيمت توجيه پذير 
شود و شرايط براي رقابت در بازارهاي صادراتي فراهم 
شود، يكي از مهم ترين پيش نيازها براي رسيدن به اين 
هدف كنترل تورم خواهد بود. با كنترل تورم، هزينه تمام 
شده كاالهاي توليدي نيز مديريت مي شود و اين موضوع 
براي ما برگ برنده جديدي خواهد بود. وي خاطرنشان 
كرد: در سال هاي گذشته صادركنندگان ايراني ميان 
يك ش��كاف بزرگ بين تورم و نرخ ارز گرفتار شده اند و 
همين امر دست آنها را در ورود به بازارهاي صادراتي بسته 
است. دولت براي مديريت اين دو شكاف بايد در برخي 
سياست هاي اجرايي تغييرات الزم را نهايي كند و در آن 
صورت مي توان انتظار داشت كه ميزان صادرات غيرنفتي 

ما افزايش قابل قبولي را به ثبت برساند.

آبرساني به 67 روستاي 
استان مركزي با اعتبارات 

محروميت زدايي
با امضاي قرارداد بين وزارت نيرو و قرارگاه امام حس��ن 
مجتبي)ع( كه با هدف آبرساني به روستاهاي محروم 
كشور انجام شد، 6۷ روستاي استان مركزي آبرساني 
مي شود. به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب 
استان مركزي، مهندس يوسف عرفاني نسب مديرعامل 
اين شركت با اعالم اين خبر اظهار داشت: با امضاي اين 
قرارداد كار آبرس��اني به 6۷ روستاي استان مركزي با 
اعتباري بالغ بر دو ه��زار و 124 ميليارد ريال، طي۳0 
ماه، انجام خواهد شد. وي افزود: با اجراي اين قرارداد 6۷ 
روستا در 5 شهرستان شامل، شازند، خنداب، كميجان، 
ساوه و خمين با جمعيتي بالغ بر 25 هزارو 2۳9 نفر از آب 
شرب پايدار بهره مند خواهند شد. مهندس عرفاني نسب 
ادامه داد: حجم عمليات در نظر گرفته، ش��امل اجراي 
1۷6 كيلومتر خطوط انتقال و شبكه توزيع آب، احداث 
5 مخزن ذخيره آب مجموعا با ظرفيت 4هزار و 100 متر 
مكعب، احداث 6  باب ايستگاه پمپاژ آب و حفر و تجهيز 
10 حلقه چاه آب شرب، مي باشد. مديرعامل شركت 
آب و فاضالب استان مركزي يادآور شد: با امضاي اين 
قرارداد بين وزارت نيرو و قرارگاه امام حسن مجتبي)ع( 
كه با هدف آبرساني به روستاهاي محروم كشور انجام 
شده است، حدود 10 هزار روستا با هزينه اي بالغ بر ۳0 
هزار ميليارد تومان از نعمت آب بهره مند مي شوند كه 

سهم استان مركزي از اين قرار داد، 6۷ روستا مي باشد.

برايارتقايكيفيتتوليدوصادراتچهبايدكرد؟

ظرفيت هاي مغفول مانده در صادرات 

مشاهداتبازارنشانازگرانشدنچندميليونيخودروهاداردچراآماروارداتاخيرواكسنكروناكتمانشد؟
چراخودروهايناقصروانهبازارنميشوند؟جزيياتجديدازوارداتواكسنكرونا

تعادل |
 با توجه به آمار متناقضي كه درباره واردات واكس��ن كرونا 
مطرح مي شود، مهرداد جمال ارونقي معاون سابق گمرك 
به ارايه جزييات جديدي از واردات واكسن پرداخته و عنوان 
كرده كه طي 5 روزگذشته 2 ميليون و400 هزار دوز واكسن 
سينوفارم طي دو محموله وارد كشور شده است. اين درحالي 
وزارت بهداشت اخيرا اعالم كرده بود، واردات واكسن ممنوع 
بوده و وارداتي صورت نگرفته اس��ت.  بهرام دارايي، رييس 
سازمان غذا و دارو اخيرا خبر ممنوعيت واردات واكسن هاي 
خارجي را اعالم كرد. او گفته بود كه هيچ گونه واردات واكسن 
از خارج كشور نداريم در حال حاضر به واكسن ايراني متكي 
هستيم؛ بنابراين توليد داخل كفاف نياز ما از جمله دوز سوم 
واكسن كرونا را خواهد داد. دارايي در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه چه ميزان از سبد واكسيناسيون ما را واكسن هاي ايراني 
تشكيل مي دهد؟ افزود: هيچ گونه وارداتي از خارج از كشور 
نداريم؛ و ي در جواب سوال خبرنگار كه آيا واردات واكسن 
ممنوع شده اس��ت گفت: بله، كاماًل به توليد داخل متكي 
هستيم و توليد داخل كفاف نياز ما را از جمله ُدز سوم خواهد 
داد. طبق اعالم مسووالن وزارت بهداشت قرار است كه از اين 
پس واكسيناسيون تنها با واكسن بركت و پاستوكووك انجام 
شود. او بررسي مدارك علمي را زمانبر خوانده و ابراز اميدواري 
كرده كه تاييديه هاي بين المللي واكسن هاي داخلي به زودي 
دريافت شود. براساس برنامه ريزي وزارت بهداشت قرار است 
كه توليد كنندگان واكسن داخلي همچون بركت و پاستور 
در ماه 15 ميليون دوز واكسن كرونا توليد كنند تا نياز داخلي 
برطرف شود. وزير بهداش��ت معتقد است كه واكسن نورا 
نيز تا ماه آينده به سبد واكسيناسيون ايران افزوده خواهد 
ش��د. با اين اوصاف برخي از افرادي كه واكسن سينوفارم و 
آسترازنكا را در نوبت دوم دريافت كرده اند، حاال با اين ابهام 
مواجه شده اند كه با ممنوعيت واردات واكسن هاي خارجي، 

براي دوز سوم بايد چه واكسني دريافت كنند.  با اين حال 
برخي از فعاالن رسانه اي نيز اظهارات رييس سازمان غذا 
و دارو درباره ممنوعيت واردات واكس��ن را مبهم توصيف 
كرده اند. همچنين با توجه به آمار متناقضي كه درباره واردات 
واكسن كرونا مطرح مي شود، مهرداد جمال ارونقي معاون 
س��ابق گمرك به ارايه جزييات جديدي از واردات واكسن 
پرداخته است.  بنابر اظهارات معاون فني گمرك، تعداد كل 
واكسن هاي وارداتي طي ۸۷ محموله و تا تاريخ 26 آذرماه 
سال جاري برابر با 150 ميليون و 10۸ هزار و ۳0۸ دوز بوده 
است.  آن طور كه ارونقي اعالم كرده، طي 5 روزگذشته نيز 
2 ميليون و400 هزار دوز واكسن سينوفارم طي دو محموله 
وارد كشور شده است. )طي محموله هاي ۸۸ و ۸9( . كه اگر 
اين تعداد واكسن وارداتي را به آمار قبلي اضافه كنيم، تجميع 
واكسن هاي وارداتي به 152 ميليون و50۸ هزار و ۳0۸ دوز 
مي رسيد. در همين رابطه، كمال حيدري، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اظهاراتي خبر 
ممنوعيت واردات واكسن را تاييد كرد و گفت: واكسن هاي 
داخلي اثربخشي مناسبي از خودشان نشان دادند و در حال 
حاضر با توجه به توليد باالي واكسن هاي داخلي ديگر نيازي 
به واردات واكسن هاي خارجي نمي بينيم. او با اشاره به اينكه 
ممنوعيت واردات واكسن هاي خارجي مصوبه ستاد ملي 
كرونا است، افزود: اين تصميم در راستاي حمايت از توليدات 
و محصوالت داخلي اتخاذ شده و حاال در قالب مصوبه ستاد 
ملي كرونا اجرايي خواهد شد. معاون وزير بهداشت به اين 
نكته هم اشاره كرد كه از واكس��ن هاي خارجي همچون 
سينوفارم و ديگر واكسن ها كه پيشتر به كشور وارد شده و 
تا آنجايي كه موجودي داشته باشيم، براي دوز دوم و سوم 
استفاده خواهيم كرد. اما در صورت تمام شدن واكسن هاي 
خارجي ديگر وارداتي صورت نخواهد گرفت و واكسن هاي 

داخلي جاي آنها را خواهد گرفت. 

با وجود كاهش قيمت ارز، عرضه محدود محصوالت 
خودروس��ازان به بازار عاملي ش��ده ت��ا قيمت انواع 
خودروه��اي داخلي روند صعودي داش��ته باش��د. 
درهمين حال، دبير انجمن خودروس��ازان با اشاره 
ب��ه اينكه درح��ال حاض��ر بدهي خودروس��ازان به 
قطعه سازان حدود 40 تا 50 هزار ميليارد تومان است، 
گفت: مجوز افزايش قيمت ها فقط توانست بخشي از 
زيان خودروس��ازان را جبران كند. در طول يك ماه 
اخير ب��ازار خريد و فروش خودرو متأثر از نوس��انات 
ارز هر روز با تنش هاي قيمت��ي روبه رو و هنوز رنگ 

آرامش نديده است. 
به اعتقاد فعاالن بازار خبري از رونق معامالت نيست 
و با وجود كاهش قيمت ارز، عرضه محدود محصوالت 
خودروس��ازان به بازار عاملي ش��ده ت��ا قيمت انواع 
خودروهاي داخلي رشد داشته باشد. البته در بخش 
خودروهاي خارجي شاهد افزايش چنداني در قيمت 

خودروها نيستيم. 
خودروسازان در اين ش��رايط نبود نقدينگي را بهانه 
ك��رده و عرضه خودرو را به ب��ازار افزايش نمي دهند 
اين در حالي اس��ت كه در روند كسب مجوز افزايش 
قيمت ه��ا تعهداتي در افزايش عرض��ه براي كاهش 

ش��كاف قيمتي انواع محص��والت از كارخانه تا بازار 
مطرح شده است اما در عمل اين تعهد نيز به مرحله 
اجرا نرسيده اس��ت. در حال حاضر سمند ال ايكس 
با افزايش دو ميلي��ون توماني با قيمت 260 ميليون 
تومان، پژو 405 جي ال ايكس با افزايش يك ميليون 
توماني با قيمت 2۷5 ميليون تومان، پژو پارس 2۸4 
ميليون تومان، پژو 206تيپ دو با رش��د دو ميليون 
توماني ب��ا قيم��ت 2۷5 ميليون توم��ان، پژو 20۷ 
اتوماتيك با رش��د 4 ميليون تومان��ي 505 ميليون 
تومان، پژو 206 صندوقدار با رشد يك ميليون توماني 
۳۳2 ميليون تومان، رانا پالس 2۷0 ميليون تومان، 
پرايد 111 با رش��د 1 ميليون توماني 1۸9 ميليون 
تومان، ساينا با رشد دو ميليون توماني با قيمت 191 
ميليون تومان، مورد معامله قرار مي گيرد. همچنين 
تيبا ب��ا افزايش يك ميليون تومان��ي با قيمت 1۸0 
ميليون تومان، تيبادو 1۸5 ميليون تومان، كوئيك 
دنده اي 195 ميليون تومان، دنا پالس دنده اي توربور 
4۷۸ ميليون تومان، دنا معمولي ۳60 ميليون تومان، 
رانا ال ايكس 24۸ ميليون تومان، هايما اس ۷ توربو 
۸20 ميليون تومان، پژو 206 تيپ پنج ۳25 ميليون 

تومان به فروش مي رسد.

آگهی مزايده اموال غير منقول ) اسناد رهنی (
به موجب پرونده اجرايی کالسه 9700008 و کالسه 9700009 اين اجرا ) له بانک کشاورزی علیه هادی ناصری امیر آبادی و فرحناز 
کرمخواه ( موضوع اس�ناد رهنی 152392 مورخ 87/4/8 و 154621 مورخ 89/3/4 و 159389 مورخ 94/6/16 دفتر 3 کرمانشاه 
همگی به نفع بانک کش�اورزی کرمانشاه 1- مقدار 360 سهم اراضی مزروعی ديم و 15 سهم زمین مزروعی آبی از کل 7155 سهم 
ششدانگ قريه گاو پناه به پالک 10 اصلی که برابر بخشنامه شماره 23511 مورخ 1391/1/29 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به 
پالک 14 اصلی تغییر يافت ) به نشانی کرمانشاه کیلومتر 13 جاده بیستون _پشت نیروگاه  حرارتی روستای گاو پناه( به نام هادی 
ناصری امیر آبادی فرزند حاتم به شماره شناسنامه 129 ثبت گرديده است و برابر سند شماره    69696 مورخ 45/05/19 تنظیمی 
دفتر خانه 12 و تايیديه شماره 98/10/162615 مورخ 1398/07/12 جهاد کشاورزی آقای هادی ناصری امیر آبادی فرزند حاتم در 
قريه گاو پناه پالک 14 اصلی بخش دو حومه در اجرای مقررات و اصالحات ارضی مقدار 15 سهم آبی و 360 سهم زمین ديمی جهت وی 
منظور گرديده است که خالصه اسناد زراعی در بانک جامع بايگانی ثبت نگرديده است. 2 – مقدار 50 سهم مشاع اراضی مزروعی ديم 
معادل يک هکتار از سیصدو شصت سهم مشاع اراضی مزروعی و پانزده سهم مشاع اراضی مزروعی آبی از هفت هزار و يکصدود پنجاه 
سهم ششدانگ اراضی مزروعی قريه گاو پناه ذيل ثبت 28838 صفحه 322 دفتر 2/67  بنام مصطفی چراغی ثبت  و سند مالکیت 
به شماره چاپی 027909 الف 88 ثبت و سپس برابر سند  قطعی 159381 مورخ 1394/6/16 دفتر 3 کرمانشاه مقدار 50 سهم از 360 
سهم با حفظ حقوق اسناد رهنی 152392 مورخ 1387/4/9 و 154621 مورخ 1389/3/8 دفتر 3 کرمانشاه به خانم فرحناز کرمخواه 
منتقل شده است و سپس برابر سند رهنی 159389 مورخ 1394/9/16 دفتر 3 کرمانشاه در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته است.
)) ضمنا مورد وثیقه اسناد رهنی فوق بشرح ذيل میباشد: سند رهنی 152392>> مقدار 360 سهم اراضی مزروعی ديمی 15- 
 سهم از اراضی ابی با حقابه معمول محل از 7155 سهم ششدانگ قريه گاو پناه پالک 14 اصلی به انضمام کلیه اعیان و ساختمان ها
 و تاسیسات موجود و آتی االحداث ماشین آالت اعم از منصوبه و غیر منصوبه فعلی و آتی بعالوه کلیه امتیازات مربوطه شامل 
 آب ، برق و گاز و هر زيادتی ديگر اعم از منفصل و متصل و مورد رهن به استثناء مقدار 17/491  متر مربع از اراضی فوق میباشد .
سند رهنی 154621 >> اعیانی مقدار 600 مترمربع که بصورت ساختمان و تاسیسات ساخته شد  مازاد بر مقدار رهن  گذاشته 
شده قبلی موضوع سند 152392از اعیانی مقدار 360 سهم مشاع از اراضی مزروعی ديمی و 15 سهم مشاع از اراضی مزروعی 
آبی با حقابه معمول محل از 7155 سهم ششدانگ پالک 14 اصلی قريه گاوپناه به استثناء مقدار 10887 متربع و مقدار 2324/5 
متربع به انضمام کلیه اعیان و ساختمان ها و تاسیسات موجود و آتی االحداث ماشین آالت اعم از منصوبه و غیر منصوبه فعلی 
آتی. سند رهنی 159389>> مازاد ارزش اسناد رهنی قبلی و 50 سهم مشاعی اراضی مزروعی ديم معادل يک هکتار از 360 
سهم مشاع اراضی مزروعی ديم  و 15 سهم مشاع اراضی مزروعی آبی از 755 سهم ششدانگ اراضی مزروعی قريه گاو پناه  به 

انضمام کلیه اعیان و ساختمان ها و تاسیسات موجود ((.
محل اجرای طرح که به موجب گزارش هیات 3 نفره کارشناسان دادگستری مورخ 1400/6/9 ارزش ششدانگ اعیانی پالک ثبتی 
فوق )محل اجرای طرح متعلق به فرحناز کرمخواه ( با فرض عدم هرگونه بدهی به مساحت حدود7/050/000/000 ريال ) هفت 
میلیارد و پنجاه میلیون ريال ( برآورد میگردد که موضوع کارشناسی فوق يک واحد تولیدی قارچ خوراکی است که بصورت 
يک ساختمان است در دو طبقه  که اين ساختمان در طبقه همکف به 12 سالن تولید قارچ ، راهرو و ساختمان اداری تقسیم بندی 
ش�ده است و مساحت کل اين ساختمان حدود 2350 مترمربع اس�ت در زمان بازديد ديوارها و سقف طبقه دوم تخريب شده 
اس�ت  و نمای ساختمان با پالستر سیمان اجراشده است کلیه در و پنجره ها به جز در های اصلی ورودی سالن تخريب شده  و 
در محل موجود نمیباشد  عرصه ملک دارای پالک ثبتی 1 فرعی از 10 اصلی میباشد که به پالک 14 اصلی تغییر يافته است سازه 
ساختمان به صورت اسکلت فلزی با سقف تیرچه بلوک است و ديوار های پیرامونی و داخلی نیز با بلوک اجرا شده است  و بلحاظ 

عدم ارائه پايان کار ، کاربری ملک زمین کشاورزی ) مزروعی ( فرض گرديده است.
تجهیزات و ماشین آالت که به موجب گزارش هیات 3 نفره کارشناسان دادگستری مورخ 1400/6/24 و 1400/8/10 ارزش   -1
تجهیزات و ماشین آالت در محل متعلق به فرحناز کرمخواه )يک انشعاب برق 60 کیلووات و يک دستگاه ترانسفورماتور 200 
کیلووات ساخت کوشکان ترانسفورماتور و تجهیزات 20 کیلو ولت و تابلوی زير تراس و کنتور سه فاز همراه دو کلید 250 آمپری 
خط انتقال به طول 55 متر و 3 عدد تیر جهت انتقال خط 20 کیلو ولت خط اصلی به محل ترانس�فورماتور ( جمعا به ارزش يک 
میلیارد برآورد گرديده است . ضمنا يک حلقه چاه آب به ش�ماره پروانه 300/ 100/ 38274 مورخ 86/9/8 به نام آقای ناصری 
امیرآبادی با قطر لوله آبدهی سه اينچ با کلیه متعلقات مربوطه به ارزش 2/400/000/000 ريال ارزيابی میگردد. مجموعا تجهیزات 

فوق و چاه فوق به ارزش 3/400/000/000ريال برآورد میگردد.
3- به موجب گزارش هیات 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 6/8/ 1400 ارزش ملک خانم فرحناز کرمخواه به مساحت 
8000 متر مربع با توجه به محصور بودن و ديوار کشی و نزديکی به چاه و برق کارخانه قارچ به مبلغ 400/000/000 تومان )چهارصد 
میلیون تومان( محاسبه و ارزيابی گرديده است که جمع ارزش هرسه مورد فوق الذکر مبلغ 2/400/000/000 ريال برآورد میگردد.
3-  به موجب گزارش هیات 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1400/6/8 ارزش ملک خانم فرحناز کرمخواه به مساحت 
8000 متر مربع با توجه به محصور بودن و ديوار کشی و نزديک به چاه و برق کارخانه قارچ به مبلغ 400/000/00 تومان )چهارصد 

میلیون تومان ( محاسبه و ارزيابی گرديده است که جمع ارزش هر سه مورد فوق الذکر مبلغ 000/ 000/ 14/450 ريال میباشد.
4- به موجب گزارش هیات 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1400/6/8 ارزش هر هکتار از زمین زراعی ديم آقای هادی 
ناصری امیرآبادی مبلغ 40/000/000 تومان )چهل میلیون تومان ( و زمین آبی هر هکتار 150/000/000 تومان ) صدو پنجا میلیون 
تومان (  جمعا به مبلغ 203/000/000 تومان )دويست و سه میلیون تومان ( بابت 4/25 هکتار ديم و آبی ارزشیابی گرديده گرديد 
که در زمان انجام کارشناسی طبق اظهارات مالک کارشناسی طبق اظهارات مالک وثیقه ی آقای هادی ناصری از مجموع 375 
سهم اراضی زراعی ديم و آبی معادل 75000 متر مربع در دو نوبت جمعا به میزان 17500 متر مربع به نیرو گاه حرارتی بیستون 
و سیلوی 120 هزار تنی امام خمینی واگذار و در نوبت سوم به میزان 5000 متر مربع ديگر به احدی از زارعین روستای موصوف 
به نام عباسعلی کرمی )جمعا 22500 متر مربع ( واگذار نموده است ولی تاکنون از سند اصلی کسر نشده است. که جمع اراضی 
زراعی آبی و ديم مالک قبل از واگذاری زمین به خانم فرحناز کرمخواه به مقدار 10000 متر مربع جهت کارخانه قارچ به میزان 5/25 
هکتار بوده است ولی هم اکنون آنچه در اختیار مالک می باشد مقدار 4/25 هکتار میباشد و خانم فرحناز کرمخواه از مقدار حدود 
10000 متر مربع ) هکتار (  حدود 2000 متر بع از آن را به کارخانه تولید قارچ تغییر و حدود 8000 متر مربغ آن را بصورت زراعی در 
اختیار دارد که نتیجتا با توجه به تعداد 16 قطعه از جمع قطعات زراعی به میزان 375 سهم معادل 7/5 هکتار شامل 360 سهم 
ديم و 15 سهم آبی که طبق اظهارات مالک در زمان بازديد مقدار 2/25 هکتار از آن را به نیروگاه حرارتی يستون و سیلوی 120 
هزار تنی امام خمینی  و قطعه ای ديگر به آقای عباسعلی کرمی واگذار و به مقدار 5/25 هکتار تغییر و تقلیل يافته است و مقدار 
حدود 10000 متر مربع ) يک هکتار ( ازآن را به خانم فرحناز کرمخواه جهت کارخانه قارچ واگذار نموده است و هم اکنون نیز مقدار 

4/25 هکتار باقیمانده در اختیار مالک آقای هادی ناصری میباشد.
پالک ثبتی فوق ) طبق شرح فوق الذکر ( از ساعت 9 الی 12 روز يکشنبه مورخ 1400/10/26 در آدرس کرمانشاه -  فرهنگیان  فاز 
يک -  بلوار شهید مطاعی -  اداره کل ثبت اسناد  و امالک کرمانشاه -  واحد اجرا از طريق مزايده به فروش میر سد و نسبت به 
هريک از بندهای 1 الی 4 از مبالغ پايه فوق شروع و به باالترين قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود . ضمنا برابر گزارش مامور 
اجرا ملک بصورت يک سوله متروکه محصور میباشد و با توجه به تحقیقات به عمل آمده از اهالی محل و بازديد ملک محرز گرديد 
که ملک مذکور در تصرف ش�خص خاصی نبوده و تنها اموالی که در ملک مذکور مشاهده گرديد يک دستگاه ترانسفورماتور 
برق 20 کیلو وات و يک حلقه چاه و شناور و کابل برق بود و شخصی به نام سامان رشیدی ادعا نمود شناور و کابل برق که روی چاه 
نصب است به وی تعلق دارد و با مديون و به صورت اشتراکی و هماهنگی اداره برق و بانک کشاورزی از چاه آب و برق آن استفاده 

می نمايد و هزينه و سهم خود را نیز پرداخت نموده است.
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق  و گاز اعم از حق انشعاب  و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزايده  دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ مزايده اعم ازاينکه رقم قطعی آن معلوم شده 
يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شد و نیم عشر  و حق مزايده نقدا وصول میگردد و کلیه هزينه های قانونی به عهده برنده مزايده است و 
نیم عشر و حق مزايده نقدا وصول خواهد شد شرکت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پايه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده ی قانونی او در جلسه مزايده است برنده مزايده مکلف است ، مابه تفاوت مبلغ فروش را 
ظرف مدت 5 روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
س�پرده ثبت واريز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده  و به حساب خزانه واريز خواهد شد در اين صورت عملیات فروش از 

درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد میگردد ضمنا موضوع مزايده بشرح فوق فاقد بیمه میباشد.
تاريخ انتشار :1400/10/14

شماره آگهی : 140003916045000253
تاريخ آگهی : 1400/10/09
شماره پرونده: 139704016045000008

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به اين سامانه پیامك نمايند. 

آگهی ابالغ مفاد آراء هیات ) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسكن( برابر مقررات بند 
2 ماده يک قانون و ماده 10 آيین نامه اجرايی قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسکن روستاها و شهرهای زير 
20 هزار نفر جمعیت مصوب 1388 آراء صادره و آگهی تحديد حدود موادی به قانون ساماندهی و حمايت از تولید عرضه 
مسکن مصوب 1388 نظر به اينکه در اجرای ماده 10 آيین نامه قانون مذکور تحديد حدود، قطعات مورد تصرف آقايان 
و خانم ها مشروعه ذيل واقع در حوزه ثبتی شبانکاره در تاريخ ذيل بعمل خواهد آمد و برابر مقررات و آيین نامه جهت 

اطالع متقاضیان و عموم آگهی می شود.
1- ششدانگ يک قطعه زمین محصور با کاربری تاسیسات شهری و انبارداری پالک 7336/608 به مساحت 2415/43 

مترمربع ملكي آقای محمد کريم رستگار واقع در حوزه ثبتی شبانکاره بهرام آباد شهر آبپخش.
2- شش�دانگ ي�ک قطعه زمی�ن محص�ور ب�ا کارب�ری تاسیس�ات ش�هری و انب�ارداری پ�الک 7336/609 به 
 مس�احت 2405 مترمرب�ع ملکی آق�ای نعمت اله صابري واق�ع در حوزه ثبتی ش�بانکاره بهرام آباد ش�هر آبپخش.
 3- ششدانگ يك باب خانه پالك 7352/4206 به مساحت 3008/50مترمربع ملکی آقای يداله خواجه پور واقع در 

حوزه ثبتی شبانکاره شهر شبانكاره
تاريخ تحديد حدود1400/11/06 

لذا كلیه مالکین و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که نسبت به اصل ملک ادعا و اعترافی داشته باشند می توانند به استناد  
ماده 10 آيین نامه از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت 20 روز و کسانی که نسبت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض 
دارند از تاريخ تنظیم صورتمجلس تحديد حدود ظرف مدت 20روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
شبانکاره تسلیم و رسید اخذ نمايند و ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی، دادخواست خود را به 
مرجع قضايی ذيصالح تقديم و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک شبانکاره تسلیم نمايند در غیر 
اينصورت آراء صادره به مرحله اجراء درآمده و عملیات ثبتی با رعايت مقررات ادامه خواهد يافت. بديهی است صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر جهت احقاق حق به مرجع قضايی نخواهد بود. 
تاريخ انتشار:1400/10/14  

م الف 815

آگهی ابالغ مفاد آراء هيات ) قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسكن( 

داريوش جالل منش-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره

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

شهید سردار سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است

 برابر رأی ش�ماره 140060324002002158 مورخه1400/10/04  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای علی صارمی فرزند محبعلی به شماره شناسنامه 380 و شماره ملی 
3500648347 صادره از بوشهر در ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی به مساحت151035/20  مترمربع قسمتی از پالک 7082 اصلی واقع در بخش 

سه حوزه ثبت ملک برازجان اراضی روستای هفت جوش خريداری شده از آقای محبعلی صارمی به ايشان واگذار گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانونی )دادگاه( نیست.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/14  -  تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/10/29  

حمیدرضا باقرپور - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان م الف 885 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
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خبرروز

مجموع مبتاليان كرونا در جهان از ۲۹۰ ميليون نفر گذشت
مجم��وع مبتاليان به بيماري »كوويد-۱۹« در جه��ان تاكنون به ۲۹۰ ميليون و ۶۴۲ هزار و ۶۴۱ نفر رس��يده، مرگ پنج 
ميليون و ۴۶۰ هزار و ۴۵۰ نفر بر اثر اين بيماري تأييد ش��ده اس��ت و ۲۵۴ ميليون و ۵۸۳ ه��زار و ۵۳۶ نفر از مبتاليان نيز 
تاكنون بهبود يافته اند. بر اس��اس آمارهاي رسمي، امريكا همچنان با بيش از ۵۶.۱ ميليون مبتال و بيش از ۸۴۷ هزار قرباني 
در صدر فهرس��ت كشورهاي درگير با بيماري كوويد-۱۹ قرار دارد. هند نيز با آمار بيش از ۳۴.۹ ميليون مبتال پس از امريكا 
در رتبه دوم جهاني به لحاظ ميزان ابتال قرار دارد و آمار مبتاليان به كوويد-۱۹ در برزيل هم از ۲۲.۲ ميليون نفر فراتر رفته 

و در حال حاضر سومين كشور جهان به لحاظ باالترين شمار مبتاليان است. 

ادامهازصفحهاول

 پرخاشگري نوجوانان
 و توجه والدين

 هدايت اعتبارات بانكي 
و مسير خروج از ركود و تورم

فرزندان خود دارند يا در سبك فرزند پروري محروم 
ساز كه در واقع فرزند خود را از بوسيدن و نوازش كردن 
ونگاه محبت آميز محروم مي كنند، سبك فرزند پروري 
تنبيه گر يا سبك كنترل گر و…، از تمام اين سبك ها و 
رفتارهاي والدين بچه ها الگو برداري مي كنند. بچه ها 
از آنچه كه والدينشان مي گويند و انجام مي دهند ياد 
مي گيرند، بنابراين گفتار و كردار والدين الگو و هنجار 
آنها خواهد بود. والدين موظف هستند به احساسات 
فرزندان خود توجه كنند و احساسات او را زماني كه 
صحبت مي كند، بشنوند. والدين زماني كه با نوجوان 
درباره مش��كلي صحبت مي كنند بسيار محترمانه 
صحبت كنند جمله يا عبارتي كه با »تو«، »تو بايد« 
آغاز مي شود، جز س��ركوب و سرزنش پيام ديگري 
براي نوجوانان ندارد. نوجوان با ش��نيدن پيام »تو« 
دلسرد مي شود بنابراين از ضمير »ما« استفاده كنند 
كه خود را در مسائل نوجوان مشاركت بدهند. يكي از 
راه هاي موثر كه براي حل مشكالت و همكاري بين 
افراد خانواده پيشنهاد مي شود، داشتن نشست هاي 
خانوادگي منظم است كه به خانواده كمك مي كند 
همه اعضا، احساساتشان را با بقيه در ميان بگذارند، 
دع��وا و داد و فرياد را كنار بگذارند ب��راي كودكان و 
نوجوانان فرصتي فراهم مي كند كه صحبت هايشان 
شنيده ش��ود. ايجاد و عادت كردن به اين نشست ها 
زمان مي برد ولي در شكل گيري اتحاد و صميميت 

بين اعضاي خانواده بسيار موثر است.

  هدايت اعتبار؛ افزايش عرضه 
در مقابل تقاضا

اما چگونه مي توان متناسب با خلق پول شكل گرفته 
ش��ده، عرضه محصوالت را نيز افزايش داد؟ پاسخ 
ساده است: در صورتي كه خلق پول بانكي براي بخش 
واقعي اقتصاد و سرمايه گذاري هاي مولد ايجاد شود. 
اينجاست كه نقش هدايت اعتبار پر رنگ مي شود، 
هدايت اعتبار همان حلقه مفقود سياس��ت گذاري 
اقتصادي در كش��ور عزيز ما ايران است كه مي تواند 
همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادي همراه با ثبات 
قيمت برساند. سياس��ت هدايت اعتبار مي تواند ما 
را به رشد اقتصادي برس��اند، زيرا منابع بانكي را به 
س��رمايه گذاري هاي مولد اقتصاد سرازير مي كند. 
همچنين به كنترل سطح عمومي قيمت ها منجر 
مي شود، زيرا تقاضاي شكل گرفته ناشي از خلق پول 
را با عرضه اي متناس��ب در كاالها و خدمات اقتصاد 
پاس��خ مي دهد و اين دقيقا پاسخي مناسب به درد 
امروز جامعه ماست كه درگير ركود تورمي هستيم. 
اميدواريم مسووالن محترم اقتصادي دولت به اين 
ظرفيت بزرگ استفاده از خلق پول بانكي پي برده و 

درصدد اجراي آن بر آيند.

رويداد

وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نظرات خود 
را ارايه مي دهند، در نهايت ستاد مقابله با كرونا تصميمات 
خود را به ما ابالغ مي كند و ما آنها را به ادارات كل استان ها 
ارسال مي كنيم. هرچه را كه ستاد ملي مقابله با كرونا به 
ما ابالغ كند قطعا بايد اجرا شود. سرپرست دفتر سالمت 
و تندرس��تي وزارت آموزش و پرورش در پاس��خ به اين 
پرسش كه »از ابتداي سال تحصيلي آمارهاي متعددي 
از ابتالي دانش آموزان به كرونا در استان هاي مختلف به 
گوش رسيده است، اين آمار تا چه ميزان صحت سنجي 
شده است؟ اگر دانش آموزي در مدرسه كرونا بگيرد، آيا 
آموزش در كل مدرسه غيرحضوري خواهد شد؟« گفت: 
مهرماه سال گذشته از سوي وزارت بهداشت نامه اي در 
خصوص ش��اخص تعطيلي مدارس به ما ابالغ شد كه 
نش��ان داد بر مبناي آن چه طور كالس و مدرس��ه را در 
چنين شرايطي بايد تعطيل كرد. اعظم گودرزي افزود: 
وزارت بهداش��ت اعالم كرده است كه اگر در كالس يك 
نفر داراي PCR مثبت و مشكوك بود قطعا آن كالس به 
شكل مجازي برگزار مي شود. براي مدارس قرار شد كه با 
دفاتر مختلف معاونت بهداشتي آنها جلسه اي ترتيب داده 
شود و بر مبناي آن تعيين كنند كه در هر مدرسه اگر چند 
كالس با حضور دانش آموز مبتال داشتند مي توانند كل 
مدرسه را مجازي كنند. قرار شده اين موضوع به ما اعالم 
شود، اما فعال به ادارات آموزش و پرورش مناطق كشور 
گفته شده كه طبق نامه سال گذشته عمل كنند تا نامه 

جديد برايشان ارسال شود.
او درب��اره آمارهايي كه از ابت��الي دانش آموزان به كرونا 
در شهرهاي مختلف منتشر مي شود نيز گفت: معموال 
در فضاي مجازي اخبار متعددي اعالم مي ش��ود. ما در 
اينجا يك سامانه ثبت داريم كه برمبناي آن، مشخصات 
دانش آموزاني كه كوويد ۱۹ دارند يا مشكوك هستند ثبت 

 خواهد شد. همچنين در سامانه رصد بيماري كوويد ۱۹ 
كه آمار واكسن در آن درج شده، غيبت دانش آموزان هم 
در آن سامانه به دليل مشكوك بودن يا ابتال درج مي شود. 
سرپرست دفتر سالمت و تندرس��تي وزارت آموزش و 
پرورش افزود: ما نمي توانيم همه آمارهايي كه در فضاي 
مجازي اعالم مي شود را تاييد كنيم، ولي دانش آموز نيز 
يك عضو از جامعه ايراني محسوب مي شود. همانطور كه 
هر كدام از ما امكان ابتال داريم، براي دانش آموز نيز اين 
احتمال وج��ود دارد. اما اينكه بگوييم دانش آموز حتما 
از مدرس��ه اين ويروس را گرفته را تاييد نمي كنيم، زيرا 
دانش آموز فقط به مدرسه نمي آيد، بلكه با افراد ديگري 

خارج از مدرسه هم تعامل دارد.
گودرزي با بيان اينكه ما س��عي مي كنيم در مدرس��ه 
پروتكل ها را رعايت كنيم تا دانش آموزان حتي االمكان 
مبتال نشوند و اگر ش��خصي هم مبتال شود قطعا مدير 
مدرسه براي حفظ جان س��اير دانش آموزان از ورود آن 
شخص به مدرسه جلوگيري مي كند گفت: ضمن اينكه 
سامانه رصد نظام مراقبت كوويد ۱۹ در حال فعال شدن 
اس��ت و اگر فعال شود با همكاري ستاد مقابله با كرونا و 
وزارت بهداشت به كل آزمايشگاه هاي وزارت بهداشت 

)خصوصي و دولتي( متصل مي شود.
او ادام��ه داد: به اين ترتيب اگ��ر دانش آموز و اعضاي 
خان��واده اش PCR مثبت ش��وند از طريق آن لينك 
مشخص مي شود كه چه كساني مبتال هستند. يعني 
وقتي كه مدير مدرسه صبح اول وقت سامانه سيدا را باز 
كند، متوجه مي شود كه كدام دانش آموز و خانواده اش 
مبتال يا مشكوك به كرونا هستند. بر مبناي اين سامانه 
اگر اعضاي خانواده دانش آموز نيز كرونا داشته باشند، 
دانش آموز نيز محتمل و مشكوك است و نبايد وارد 
مدرسه شود. اگر خودش هم داراي PCR مثبت باشد 

قطعا نبايد وارد مدرسه ش��ود. با اين رويه ان شاءاهلل 
ميزان ابتال در مدارس بس��يار كنترل خواهد ش��د. 
گودرزي افزود: دانش آموزاني كه PCR مثبت باشند 
يا دانش آموزاني كه محتمل هستند به مراكز جامع 
خدمات سالمت وزارت بهداشت ارجاع داده مي شوند 
و در آنجا تحت نظر مراكز سالمت و پزشك معتمد قرار 
مي گيرند، اگر آنها تشخيص دادند كه قطعا اين افراد 
كرونا دارند، تا دو هفته قرنطينه خواهند شد و بعد از دو 

هفته وارد مدرسه مي شوند.
او همچنين با بيان اينكه اگر مديري، بر اساس تشخيص 
خودش دانش آموزي را مش��كوك اعالم كرد، س��پس 
دانش آموز به مراكز جامع سالمت مراجعه كرد، اما پزشك 
اعالم كند كه او كرونا ندارد، مي تواند با نامه تاييديه پزشك 
مراكز جامع سالمت، به مدرسه برگردد گفت: ما منتظر 
فعال شدن اين سامانه هستيم و ستاد مقابله با كرونا قول 
داده به زودي اين سامانه فعال شود. در صورت فعال شدن 
اين سامانه خانواده ها خاطر جمع خواهند بود كه ديگر 
هيچ دانش آموز مشكوك، محتمل و PCR مثبت، قطعا 

وارد مدرسه نخواهند شد.
سرپرست دفتر سالمت و تندرس��تي وزارت آموزش و 
پرورش درب��اره نگراني خانواده ها از ش��يوع اُميكرون و 
اظهارنظرهاي برخي از اعضاي ستاد ملي مقابله با كرونا 
مبني بر غيرحضوري شدن مدارس، گفت: وظيفه وزارت 
بهداشت توليت سالمت جامعه در سطح كالن و وظيفه 
آموزش و پرورش هم تعليم و تربيت دانش آموزان است. 
وزارت آموزش و پرورش نگران نظام تعليم و تربيت است، 
اتفاقا ما با همكاران وزارت بهداشت ارتباط خوبي داريم 
و جلسات متعددي باهم داشتيم و معتقديم بايد باهم 
كمك كنيم كه هر دو حوزه نظام تعليم و تربيت كشور و 

نظام سالمت كشور آسيب نبيند.

پاسخآموزشوپرورشبهنگرانيخانوادههاازشيوع»ُاميكرون«
رويخطخبر

4فوتيو7مصدومدرپيوقوعسيالبدرجنوبكشور
وقوع س��يالب در مناطق جنوبي كشور طي چند روز 
گذشته چهار كشته و هفت مصدوم برجا گذاشته است. 
سخنگوي اورژانس كشور گفت: طي چند روز گذشته 
بيشتر مناطق جنوبي كشور درگير سيالب و توفان شده 
اس��ت، از اين رو سازمان اورژانس كشور و دستگاه هاي 
بهداشت و درمان در آماده باش كامل هستند. شهرها 
و مناطقي از جمله در جنوب ف��ارس، جنوب كرمان، 
هرمزگان و غرب سيستان و بلوچستان درگير بارش هاي 
شديد بودند و اورژانس با همه توان در خدمت هموطنان 
است. مجتبي خالدي ادامه داد: تاكنون طبق آمارهاي 
ارسالي از مراكز اورژانس كشور، سه نفر از هموطنان در 
پي سيالب هاي اخير كشته و هفت نفر ديگر مصدوم 

شده اند. سخنگوي اورژانس كش��ور افزود: همچنين 
بالگردها و آمبوالنس هاي س��ازمان اورژانس كشور در 
مناطق س��يل زده در آماده كامل به س��ر مي برند تا در 

صورت هرگونه حادثه جوي به محل اعزام شوند.

سرانهبودجهقانونمعلوالن،معادلخريدروزانه۲تخممرغ!
مديرعام��ل انجمن دفاع از حقوق معل��والن ايران با 
بيان اينكه ۲۸۰۰ ميلي��ارد تومان براي اجراي قانون 
حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت در نظر گرفته 
شده است، گفت: به عبارتي سرانه بودجه لحاظ شده 
براي اجراي قانون معلوالن معادل هزينه خريد روزانه 
دو عدد »تخم مرغ« اس��ت. عل��ي همت محمودنژاد 
با بيان اينك��ه مبلغي كه براي بودج��ه اجراي قانون 
حمايت از افراد داراي معلوليت در نظر گرفته ش��ده، 
بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان است، اظهار كرد: 
اين بودجه براساس رايزني هايي كه صورت مي گيرد 
تغيير خواهد كرد. اما در هر صورت اين بودجه حتي 
پاسخگوي وسايل توانبخش��ي معلوالن نيست، چه 
برسد به اينكه بتواند دردي از افراد داراي معلوليت را 
دوا كند؛ بنابراين به نظر بايد اقدامات الزم و دقيق تري 
براي افزايش بودجه حقوق افراد داراي معلوليت صورت 
گيرد. او معتقد است كه هرچند بودجه  در نظر گرفته 
شده براي اجراي قانون افراد داراي معلوليت در اليحه 
بودجه ۱۴۰۱ با افزايش ۵۰ درصدي نسبت به سال 

قبل همراه بوده اس��ت، اما از آنجايي كه در سال هاي 
قبل اين افزايش به گونه اي نبوده كه ش��رايط را براي 
افراد داراي معلوليت مناس��ب كند، بنابراين به نظر 
اين بودجه به هيچ عنوان پاس��خگوي نيازهاي افراد 
داراي معلوليت نيست. واقعيت اين است كه باتوجه 
به تعداد معلوالن تحت پوشش سازمان بهزيستي كه 
حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر را شامل مي شوند، 
بودجه اي كه در كميس��يون تلفيق ب��راي معلوالن 
تعريف شده به هيچ عنوان نمي تواند حتي پاسخگوي 

وسايل توانبخشي معلوالن باشد. 

وجود۵هزارسگبالصاحبدرتهران
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل سيار 
گفت: حدس مي زنم در يك پروژه سه ساله، عقيم سازي 
همه س��گ هاي بالصاحب انجام مي شود و اين اتفاق 
ش��دني اس��ت. قدرت اهلل محمدي درب��اره افزايش 
سگ هاي بي صاحب و همچنين گربه ها در سطح شهر 
تهران گفت: برنامه ما در مورد س��گ هاي بالصاحب 
اس��ت. در مورد گربه ها با توجه ب��ه اينكه پراكندگي 
آنها زياد اس��ت هيچ برنامه و دستورالعملي نداريم. او 
ادامه داد: درمورد س��گ هاي بالصاح��ب در آرادكوه 
ايستگاهي داريم كه اين سگ ها را زنده گيري مي كنند 
و در فراين��دي كه در آنجا تهيه ش��د عقيم س��ازي و 
پالك گذاري انجام و از س��گ ها نگهداري مي ش��ود. 
برخي از آنه��ا را در چرخه اي كه تعري��ف كرديم، در 
جاهايي كه خطر ندارند رهاسازي مي شوند و تعادل را 
برقرار مي كنيم. محمدي درباره تعداد سگ هايي كه در 

تهران عقيم سازي شده اند، گفت: متوسط دو هزار سگ 
عقيم سازي شده اند اما اين چرخه در گردش است و از 
جاهاي ديگر حيوانات وارد شهر تهران مي شوند. از هفته 
گذشته قراري را گذاشتيم كه هر سال واكسن هاري 
را به همه سگ هايي كه در اختيار داريم و زنده گيري 
مي شوند به صورت دايم تزريق شود تا اگر شهروندي 
دچار گازگرفتگي شد خطر جاني براي او نداشته باشد. 

گليماندگار|
 افزاي��ش آس��يب هاي اجتماع��ي تنها 
مختص به كالن ش��هري مانن��د تهران 
نيس��ت. اينكه برخي مناطق و محله هاي پايتخت به 
كانون آس��يب ها بدل ش��ده، هم اتفاقي نيست كه به 
تازگي رخ داده باشد. پارك دانشجو سال هاست كه به 
محلي براي جمع شدن معتادان، بي خانمان ها، دختران 
فراري و ... تبديل شده است، سال هاي زيادي است كه 
اين پارك ديگر به عنوان يك پ��ارك خانوادگي مورد 
اس��تفاده قرار نمي گيرد و حتي با اينكه در كنار تئاتر 
شهر قرار دارد، به پاتوقي براي اهل فرهنگ هم تبديل 
نشده است. بسياري از بزه هاي اجتماعي در اين پارك 
رخ مي ده��د، همانطور كه در پ��ارك المهدي ميدان 
آزادي يا در پارك ها و بوس��تان هاي هرندي شاهد آن 
هستيم. اينكه رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي اسالمي ش��هر تهران اعالم كرده كه اين شهر 
از لحاظ آسيب هاي اجتماعي وضعيت خوبي ندارد يا 
مشخصا به »پارك دانشجو« اشاره كرده و آن را يكي از 
كانون هاي آسيب اجتماعي در تهران دانسته مساله اي 
است كه سال هاي متمادي جامعه شناسان و محققان 
سعي در هشدار دادن در اين مورد داشته و دارند. مساله 
آسيب هاي اجتماعي در كالن شهري مانند تهران اگر 
قرار باشد از بعد جامعه شناسي مورد بررسي قرار بگيرد، 
قبل از هر چيز به مساله گسترش حاشيه نشيني در اين 
شهر مربوط مي ش��ود. از زماني كه حاشيه نشيني در 
اطراف كالن شهري مانند تهران رو به گسترش نهاد، بيم 
آن مي رفت كه روزي اين كالن شهر به يكي از قطب هاي 

آسيب ها و بزه هاي اجتماعي در كشور تبديل شود. 

    رابطه ناگسستني حاشيه نشيني
 با ارتكاب جرم

احمد بخاراي��ي، جامعه ش��ناس در رابطه ب��ا تاثير 
مستقيمي كه حاشيه نش��يني مي تواند در افزايش 
بزه هاي اجتماعي داشته باشد به »تعادل« مي گويد: 
جريان سريع شهرنشيني در چند دهه اخير در ايران 
حاشيه نشيني را به دنبال داشته و اين پديده در حال 
رشد، مشكالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي 

و زيست محيطي فراواني را در اغلب كالن شهرهاي 
اي��ران به وج��ود آورده اس��ت. به طوري ك��ه امروزه 
حاشيه نش��يني رابط��ه اي نزديك و ناگسس��تني با 
آسيب هاي اجتماعي و ارتكاب جرم دارد. در واقع بايد 
گفت حاشيه شهرها مكان هايي مستعد براي بروز و 
ظهور انواع جرايم و بزه هاس��ت. از اين رو پرداختن به 
وضعيت آس��يب هاي اجتماعي و جرايم و همچنين 
عوامل تسهيل كننده آن مس��اله اي در خور اهميت 
است. در بسياري از كالن شهرها مساله حاشيه نشيني 
و ارتب��اط آن با بزه هاي اجتماعي مورد بررس��ي قرار 
گرفته است، نتايج نش��ان مي دهد رابطه آسيب هاي 
اجتماعي و ويژگي هاي مناطق حاش��يه اي رابطه اي 
دوسويه و متقابل اس��ت كه وجود هريك، ديگري را 
تقويت و تشديد مي كند. فقر، محروميت نسبي و پايين 
بودن كيفيت زندگي در اي��ن مناطق باعث افزايش 
آس��يب ها و جرايم شده و متقابال خود نيز توسط آنها 
تشديد و تمديد مي شود. همچنين تراكم آسيب ها و 
جرايم در اين مناطق باعث جلب و افزايش مجرمان و 
بزهكاران شده كه خود به باال رفتن تراكم اين مسائل 
در حاشيه ها مي انجامد. او در بخش ديگري از سخنان 
خود مي گويد: مس��اله افزايش آسيب هاي اجتماعي 
تنها مربوط به كالن ش��هر تهران نيست. بسياري از 
ش��هرهاي بزرگ با چنين مش��كالتي دست و پنجه 
نرم مي كنند، چرا كه اكثر ش��هرهاي بزرگ هميشه 
حاشيه هايي را در كنار خود دارند كه جمعيت ساكن 
در اين حاش��يه ها عمدتا افرادي هس��تند كه از نظر 
اقتصادي و اجتماعي با س��اكنان اين شهرها فاصله 
دارند، همين تجانس فرهنگي خود باعث بروز بسياري 
از آسيب ها و مشكالت مي شود. در واقع سال هاست كه 
بسياري از جامعه شناسان افزايش شهرك هاي اقماري 
در حاش��يه ش��هرهاي بزرگ را خطري جدي براي 
كالن شهرها مي دانند و بارها و بارها با عناوين مختلف 
به دولت ها گفته ش��ده كه به جاي هزينه كردن براي 
ساخت شهرك هاي اقماري در اطراف كالن شهرها با 
رشد اقتصادي شهرهاي كوچك و ايجاد شغل مانع از 
مهاجرت افراد به شهرهاي بزرگ بشوند، اما متاسفانه 

هيچگاه اين اخطارها جدي گرفته نشده است. 

    حاشيه نشيني بستري 
براي بروز آسيب هاي اجتماعي

سيد كمال الدين موس��وي، جامعه شناس نيز در مورد 
بروز آسيب هاي اجتماعي در كالن شهرها و ارتباط آن 
با حاشيه نشيني به »تعادل« مي گويد: حاشيه نشيني 
به عنوان يكي از بسترهاي وسيع جهت بروز آسيب هاي 
اجتماعي بوده كه همراه با گس��ترش آن شاهد افزايش 
ناامني و انواع مختلف بزهكاري در اين مناطق هستيم. 
بس��ياري از تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفته 
بيانگر اين مس��اله اس��ت كه حوزه هاي س��كونتگاهي 
مناطق حاشيه نشين در مقايسه با ساير مناطق شهري، 
داراي واحدهاي مس��كوني فرس��وده و زيربناي اندك 
و مصالح س��اختماني نامناس��ب و تجهي��زات ناقص 
است. س��اكنان اين مناطق از امكانات رفاهي كه ساير 
خانواده ه��ا از آن برخوردارند، محرومن��د. عدم وجود 
كنترل هاي رسمي و غيررسمي، عضويت در گروه ها با 
خرده فرهنگ هاي بزهكاري، يادگيري انحراف، ازدحام 
جمعيت، نداشتن كار مطمئن و دايمي و بزرگ بودن بعد 
خانوار از ويژگي هاي مهم اقتصادي و اجتماعي مناطق 
حاشيه نشين اس��ت كه زمينه را براي رفتار بزهكارانه 
فراهم مي سازد. حال با توجه به آنچه گفته شد، مي توانيم 
ببينيم كه حاشيه نشيني تا چه ميزان مي تواند در افزايش 

آمار جرم و جنايت در كالن شهرها تاثير داشته باشد. 
او مي افزايد: مساله اين نيست كه بگوييم تمام كساني 
كه در حاشيه شهرها زندگي مي كنند افرادي هستند كه 
بزهكارند، مساله اين است كه اصوال جوي كه بر حاشيه 
شهر حاكم است حتي خانواده هاي آبرومندي را هم كه به 
دليل شرايط اقتصادي مجبور شده اند از شهرها به حاشيه 
رانده ش��وند را نيز در معرض خطر قرار مي دهد. چرا كه 
بررسي ها و تحقيقات ميداني از اين مناطق بيانگر اين 
مساله است كه عموما حاشيه شهرها جايي براي تجمع 
بزهكاران و افراد قانون گريزي اس��ت كه اين مناطق را 
به دلي��ل عدم وجود كنترل هاي رس��مي براي زندگي 
خود انتخاب مي كنند.  موس��وي اظهار مي دارد: اصواًل 
حاشيه نشيني و مهاجر پذيري رابطه متقابلي با جرم دارد 
اما اين جرم بس��ته به فرهنگ مردم ساكن در آن رابطه 
ديگري دارد. به بيان ديگري زماني كه از همه فرهنگ ها و 

شهرهاي بزرگ و كوچك يك جا و در كنار همديگر جمع 
مي شوند آن زمان است كه افراد ترسي از شناخته شدن 
ندارند و تضادهاي فرهنگي خود را نمايان خواهند كرد 
بنابراين طبيعي است كه در چنين موقعيتي آسيب هاي 
اجتماعي رو به افزايش خواهد رفت. بخواهيم به عواملي 
كه س��بب افزايش آس��يب هاي اجتماع��ي در مناطق 
حاشيه نشين مي شوند اشاره كنيم بايد بگوييم ازدياد 
رفت و آمد، افزايش عبور و مرور، مهاجرت و تفاوت هاي 
بسيار زياد در فرهنگ سبب افزايش آسيب هاي اجتماعي 
خواهد ش��د. اين جامعه ش��ناس خاطرنشان مي كند: 
تقويت مناطق حاشيه نش��ين و ش��هرها و روستاهاي 
كوچك همچني��ن مهاجرت معكوس س��بب كاهش 
آسيب هاي اجتماعي خواهد شد البته در كنار پرداختن 
به اين مس��ائل مهم آموزش هاي شهروندي همزمان با 
تقويت زيرس��اخت هاي اقتصادي، معيشتي، شهري و 

محيط زيستي مي تواند كمك كننده باشد.

     مشكالت حاشيه نشيني در جوامع شهري
امان اهلل قرايي، جامعه شناس نيز در اين باره به تعادل 
مي گويد: حاش��يه  نش��يني همواره يكي از معضالت 
جوامع شهري به حساب مي آيد كه با خود مشكالت 
بسياري را از نظر امنيت، اشتغال و مسائل فرهنگي و 
اجتماعي را به بار مي آورد. بايد در نظر داشت كه افرادي 
كه از روس��تاها مهاجرت مي كنند، به دليل وضعيت 

نامناس��ب اقتصادي كه دارن��د، نمي توانند در مراكز 
شهرها سكونت داشته باش��ند. از اين  رو به شهر هاي 
اقماري يا شهرك هايي كه فاصله اندكي با شهر دارند، 
س��كني مي گزينند كه اين خود مشكالت بسياري را 
براي جوامع ش��هري رقم مي زند. از س��وي ديگر بايد 
يادآور شد حاشيه نشيني همواره پايگاهي براي توليد 
آس��يب هاي اجتماعي مانند قاچ��اق، دزدي و ديگر 
آس��يب هاي اجتماعي به حساب مي آيد، تا جايي كه 
در برخي از موارد نيز باعث ايجاد تظاهرات يا اعتراضات 
دسته جمعي مي شود، چرا كه حاشيه نشينان به دليل 
شرايط نامناسبي كه دارند، همواره مستعد برگزاري 
تظاه��رات هس��تند.  او در خصوص معايب حاش��يه 
 نش��يني مي گويد: امروزه يك��ي از معضالت جامعه 
ما پديده حاش��يه  نشيني در ش��هرهاي بزرگ مانند 
تهران، مشهد، ش��يراز، اصفهان و تبريز است. در حال 
حاضر بسياري از روستاها و شهرهاي كوچك به دليل 
برخوردار نبودن از شرايط نامناسب و كمبود امكانات 
و همچنين وجود آلودگي بي��ش از اندازه هوا، به طور 
تقريبي خالي از سكنه شده است و افراد آن براي گذران 
زندگي به شهرهاي حاشيه اي كالن شهرها مهاجرت 
كرده اند كه اين خود هم براي شهرهاي مهاجرفرست 
و هم مهاجرپذير مش��كالتي را رقم زده است. به طور 
حتم در ش��هرهايي مانند تهران، مشهد يا اصفهان به 
دليل برخورداري از مشاغل بيشتر افراد به آن مهاجرت 

مي كنند.  قرايي مقدم در ارتباط با آمار حاشيه نشيني 
در كشور مي افزايد: طبق آمار موجود امروزه بيش از ۱۲ 
ميليون حاشيه  نشين در كالن شهرها وجود دارد كه 
اين افراد معضالت خاص��ي را به وجود مي آورند. او در 
ادامه تصريح مي كند: طبق نظريه هاي موجود مكتب 
شيكاگو در بسياري از موارد مناطق حاشيه  نشين جرم 
خيز هستند، به اين معني كه در مناطق حاشيه  نشين 
به دليل تبادل بيش از اندازه يا رفت  و آمد افراد ش��اهد 
افزايش جرم هس��تيم.  قرايي مقدم در پاس��خ به اين 
سوال كه چرا حاشيه نشيني عاملي براي جرم خيزي 
اس��ت، مي گويد: به دليل اينك��ه در اين مناطق خود 
كنترلي كاهش مي ياب��د، به طور كلي در اين مناطق 
افراد ترس از شناخته شدن ندارند و كنترل اجتماعي 
در اين مناطق ضعيف مي ش��ود. ب��ه عنوان مثال در 
شهري مانند قم يا مشهد به دليل ورود و خروج حجم 
بااليي از زائران كنترل اجتماعي ضعيف مي شود. از 
اين رو بر اساس نظريه هاي جامعه شناسي هرگاه در 
هر ناحيه اي رفت و آمد زياد باش��د، جرم نيز افزايش 
خواهد يافت. از سوي ديگر افزايش عبور و مرور باعث 
هرج مرج و كاهش كنترل خواهد شد كه اين مهم خود 
زمينه س��از وقوع جرم خواهد شد. به عبارت ساده تر 
افراد به دليل ترس از شناخته شدن كمتر به كارهاي 
اش��تباه روي مي آورند كه البته در شهرهاي بزرگ و 
در سايه حاشيه نشيني خود كنترلي كاهش مي يابد.

گزارش

جامعهشناساندرگفتوگوبا»تعادل«عنوانكردند
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