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امنيت و توسعه اقتصادي
اي��ن روزها به واس��طه حضور 
روس��اي قدرت ه��اي جهاني 
در منطق��ه و در كش��ورمان، 
پرداختن ب��ه موضوع تاثيرات 
اقتصادي اين رفت و آمدها در 
تغيير شرايط سخت زندگي و 
كار و كسب ايرانيان، موضوعي 
مهم و اساس��ي اس��ت. سوال 
ريش��ه اي تر آنكه اصوال عامل »اقتص��اد« چه جايگاهي 
در تصميم گيري ه��ا و سياس��تگذاري هاي دولت ها در 
حوزه هاي مختلف در كشورمان در طي چند دهه اخير 

داشته است؟
رش��د اقتصادي، تورم و بيكاري سه مولفه اصلي اقتصاد 
اس��ت كه موفقيت ي��ا ناكارآم��دي دولت ها را ب��ا آنها 
مي س��نجند. طبعا رش��د اقتصادي باال و تورم و بيكاري 
پايين نشانه قوت و موفقيت دولت هاست و عكس آن نشانه 
ضعف. اين هر سه مولفه اقتصاد كالن وابسته به دو مولفه 
اقتصاد خرد يعني رفتار خانوارها و بنگاه ها و در حلقه اي 
ديگر وابس��ته به چگونگي روابط و تعامالت بين المللي 
كشورهاس��ت. در اين ميان نگرش هاي حاكم بر دولت و 
ساختار و س��ازوكارهاي اين نهاد يا به اصطالح »اقتصاد 
سياسي« دولت ها نقش اساسي در چگونگي ساماندهي 
مولفه هاي كالن و خرد و مناسبات خارجي كشورها دارد.

رويكرد حاكم بر دولت ها در كشورمان طي دهه ها، قبل 
و بعد از انقالب، نگاه حاش��يه اي ب��ه اقتصاد و حاكميت 
سياست و ايدئولوژي در سياستگذاري و تصميم گيري هاي 
اقتصادي بوده است. چون اين منافع اقتصاد ملي نبوده 
كه موتور تعامالت سياسي با كشورهاي خارجي و روابط 
بين المللي را روش��ن كرده و اين اقتصاد نبوده كه عنصر 
تعيين كننده در سياستگذاري هاي صنعتي و تجاري در 
داخل و عامل تعيي��ن مولفه هاي اقتصاد كالن همچون 
نرخ ارز و بهره بانكي و تعرفه و قيمت انرژي و... در اقتصاد 

داخلي باشد.
در اي��ن چارچوب ب��ه نظر موضوع تعري��ف »امنيت« و 
چگونگي معنا كردن اين مولفه در ربط با سياست گذاري 
و تصميم گيري ه��اي اقتصادي اهميت اساس��ي دارد. 
چنانكه در مناس��بات داخلي، تعريف »امنيت« و ايجاد 
فضاي مطمئن به عنوان عنصر اصلي براي سرمايه گذاري 
و توليد، در قال��ب نهادهاي تعزيرات��ي و قيمت گذاري 
يا مبارزه با قاچاق ومفاس��د اقتص��ادي و بگير و ببند و... 
انحرافي آش��كار در فرآيند توسعه كشور بوده است و در 
روابط خارجي نيز تعريف اين مولفه صرفا از منظر نظامي 
و دفاعي تعريف كارآمدي نبوده اس��ت. از همين منظر و 
خروج از اين وضعيت بوده ش��ايد كه طي روزهاي اخير 
همايشي تحت عنوان »همايش ديپلماسي اقتصادي« با 
حضور صاحبنظران و مقامات و مسووالن فعلي و سابق 
وزارت خارجه كشورمان برگزار شد. همايشي كه سعي 
داشته حلقه مفقوده اقتصاد را در ديپلماسي كشور بيابد. 
در نگاه��ي ژرف تر اما به نظر مي رس��د مس��اله فراتر از 
»ديپلماس��ي« و دستگاه سياس��ت خارجي بلكه بر سر 
رقابت دو نگاه به مقوله »توسعه« است. نگاهي كه توسعه را 
حاصل تعامل پيچيده عوامل اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
و اجتماعي مي داند و وزن اصلي را به »اقتصاد« و »توسعه 
اقتصادي« برآمده از رضايت جمعي مي دهد و نگرش��ي 
ديگر كه اگر چه در حرف و س��خن چارچوب فوق را نفي 
نمي كند اما به واقع اصالتي براي آن قائل نيست و توسعه 
اقتصادي را زير بخشي از توسعه نظامي و سرزميني و از 

باال به پايين وآمرانه ترجمه مي كند.
اين در حالي است كه بر اساس نگرش هاي جديد و تجارب 
كشورهاي موفق توسعه يافته و حتي قدرت هاي نوظهور، 
حوزه رقابت كشورها از سياست و بعد نظامي به »اقتصاد« 
كوچ كرده است و معيار قدرت در اين دوران ميزان سهم 
از بازار و اقتصاد جهاني است. در واقع در نگرش جديد بايد 
به قدرت از زاويه اقتصادي و تامين رفاه و آسايش و رضايت 

جامعه نگريست. 
چرا كه هيچ كشوري با نارضايتي اجتماعي و عدم پيوند 
با اقتصاد جهاني نتوانس��ته رش��د مداوم باالي 5 درصد 
داشته باشد و كشورهاي با رشد باالي حدود 8 درصدي 
در طي چند دهه همچون چين، كره جنوبي، سنگاپور و 
برزيل مبتني بر رضايت شهروندان و در پيوند تنگاتنگ با 

اقتصاد جهاني بوده اند.
نگاهي به كشورهاي اطراف و پروژه هاي عظيم اقتصادي 
شان نيز گوياي اين مطلب و تعريف امروزي از »قدرت« 
و »امنيت« است. چنانكه تركيه در حال تكميل فازهاي 
بزرگ ترين فرودگاه جهان با درآمد ساالنه چند ده ميليارد 
دالر اس��ت يا كشورهاي قطر و امارات كه در حال تبديل 
ش��دن به هاب حمل و نقل منطقه اي اند و عربستان كه 
پروژه س��اخت بزرگ ترين نيروگاه خورشيدي جهان با 
بيش از 200 ميليارد دالر و شهر »تئوم« با سرمايه گذاري 
500 ميليارد دالر را در دستور كار دارد تا به هاب فناوري 

تبديل شود و...
 ام��روز انجام اصالحات س��اختاري در اقتص��اد با هدف 
كاهش تورم و افزايش رش��د اقتصادي و اشتغال مولد و 
بهبود زندگي و كار و كسب ايرانيان ضرورتي حياتي است. 
ضرورت��ي كه كه جز در قالب تغيير نگاه به »توس��عه« و 
»امنيت« در قالب يك برنامه و راهبرد مشخص و از طريق 
محور قرار دادن علم اقتصاد و گماردن نيروهاي كارشناس 
و شايسته در مراكز تصميم گيري و امنيت سرمايه گذاري 
و انتخاب كش��ورهاي پيشرفته و توس��عه يافته )فارغ از 
نگرش ايدئولوژيك( به عنوان شريك و همكار و مشاركت 
افراد و خانوارها و بنگاه ها در فضاي رقابتي ممكن نيست!

 حسين حقگو
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عقالنيت ترانزيت از ايران و 
ثبات منطقه اي

 داليل افزايش خشونت 
در جامعه

چند ماه پيش كه ناوگان تجاري 
جاده اي ام��ارات متحده عربي 
از طريق كش��تي عرض خليج 
ف��ارس را به مقصد بندرعباس 
پيمودند و س��پس ب��ا عبور از 
مس��يرهاي جاده اي اي��ران، از 
مرز بازرگان وارد تركيه شدند 
مسير تجاري ارزانتر، سريعتر 
و ايمن تري را براي انتقال كاالهاي خود به مديترانه پيش 
روي خود ديدند. مسيري با صرفه اقتصادي كه از طريق آن 
كمتر از 2۱ روز طول مي كشد تا محموله اي از خليج فارس 
به درياي مديترانه برسد . بر اساس گزارش هاي منتشر شده 
توسط دفتر بازرگاني تركيه از زمان باز شدن اين مسير تقريبا 
يك ه��زار كاميون بين تركيه و امارات متحده عربي تردد 
كرده اند كه عمدتا كاالها را از غرب به شرق منتقل مي كنند.

عالوه بر امارات متحده عربي، پاكستان نيز از مسير زميني 
ايران به تركيه بهره مي برد، اين مسير زمان ترانزيت كاال بين 
آسياي جنوبي و اروپا را از ۴0 روز-از طريق دريا- به كمتر از 

يك هفته كاهش مي دهد.
اهميت كريدور جديد از آنجاست كه كشور هاي آسياي ميانه 
با توجه به تبعات نگران كننده جنگ اوكراين به دنبال تبادل 
كاال از ايران هستند . كمبود جهاني كانتينر ناشي از تبعات 
حمله روسيه عليه اوكراين، همچنين تهديد دزدان دريايي 
و افزايش نرخ بيمه هزينه حمل و نقل دريايي را افزايش داده 
اس��ت . كريدور ترانزيتي شرق به غرب ايران زمان حمل و 
نقل، هزينه هاي بيمه، هزينه حمل و نقل و هزينه زنجيره 
تامين را به نفع صاحبان كاال و مصرف كنندگان در سراسر 
جهان كاهش خواهد داد. اين درحالي اس��ت كه مسائل و 
مش��كالت داخلي عراق و همچنين جنگ و بي ثباتي در 
سوريه اجازه استفاده از مسيرهاي جاده اي اين دو كشور 
براي انتقال كاال از خليج فارس ب��ه تركيه را نمي دهد. در 
اهميت و جذابيت اين مسير همين بس كه در ماه هاي آخر 
202۱ درحالي كه 300 تردد در طول اين مسير انجام شده 
است، اين تعداد طي 5 ماهه ابتدايي 2022 از هفتصد تردد 
فراتر رفته است. اين آمار نشان مي دهد، تبادالت تجاري با 
ايران براي تجارت بين الملل سودمند است اما تالش هاي 
مداوم امريكا براي منزوي كردن و خارج كردن ايران از بازار 
تجارت بين الملل امكان استفاده از مسير ترانزيتي ارزان، 
ايمن و سريع ايران را دچار چالش كرده است.  اگرچه بخش 
دريان��وردي ايران تحت تحريم هاي امريكا ق��رار دارد اما 
گزارش ها نشان مي دهد كه بسياري از كشورهاي منطقه 
با دور زدن تحريم ها، مسير ترانزيتي ايران را براي مبادالت 
خود انتخ��اب مي كنند. به طوري كه اين مس��ير يكي از 
نيروهاي محركه ديپلماس��ي منطقه اي ايران محسوب 
مي شود . با توجه به حمله روسيه به اوكراين و توجه بيش 
از پيش امريكا به اين جنگ، فرصت مناس��بي براي ايران 
پيش آمده است تا با تكيه بر زيرساخت هاي حمل و نقلي 
در تجارت بين الملل، جايگاه و نقش موثر تري براي خود پيدا 
ادامه در صفحه 8 كند . 

شرايط زندگي اجتماعي امروز 
خصوصا در شهرهاي بزرگ، 
آلودگي هوا و ترافيك، ناكامي 
در رسيدن به اهداف، شرايط 
اقليمي و برنامه هاي كنترل  
نشده اي كه آس��تانه تحمل 
افراد را پايين  مي آورد در بروز 
خشونت و نزاع هاي خياباني 
موثر است. نزاع بر خواسته از خشونت، موجب آسيب هاي 
غير كش��نده و ناتواني هاي دايم يا موقت نيز مي شود. 
برخي از قربانياني كه در بيمارس��تان ها تحت درمان 
قرارگرفته اند، در ساختمان هاي عمومي يا در خيابان 
جراحت و زخم چاقو برداشته اند. آسيب هايي كه موجب 
ناتواني دايمي مي شوند، تأثيرات اجتماعي، احساسي و 
اقتصادي زيادي براي فرد آسيب ديده به دنبال خواهد 
داش��ت. نزاع بار مال��ي نيز به دنبال دارد. آس��يب هاي 
ايجادشده )در زدوخوردها( موجب پرداخت ديه شده و 
هردو طرف را به واسطه رفتن به كالنتري، دادسرا و… 
از كار يا تحصيل بازمي دارد. اجتماع نيز بار اقتصادي اين 
خشونت ها را متحمل خواهد شد. آمار نزاع هاي خياباني 
در ايران در مقايس��ه با ساير كشورها نسبتًا باالتر است 
كه پيامد فقدان گذشت در جامعه محسوب مي شود. 
به اجبار نمي توان از افراد توقع بخش��ش داشت و اين 
موضوع بايد به عنوان فرهنگ در جامعه نهادينه شود. 
گذشت به دو بخش تقسيم مي شود كه شامل گذشت 
در زندگي عادي و گذشت در مباحث قانوني و دعاوي 
اس��ت. اعتقاد بر اين است كه اگرچه هيچ فردي كامل 
نيست اما جايزالخطا هم نيست. گذشت كردن از برخي 
اشتباهات سخت تر است؛ به عنوان مثال بر زبان جاري 
كردن لفظ بخش��ش توس��ط فردي كه فرزندش را به 
قتل رسانده اند، شايد راحت باشد اما در واقعيت اين امر 
تصميمي دشوار است و همه از وي به بزرگي ياد مي كنند. 
هرچه سطح صدمه و اتفاق رخ داده باالتر مي رود، تعداد 
افرادي كه توان بخشش داشته باشند كاهش مي يابد، 
جاي بخشش و گذشت كردن براي اتفاقاتي كه به صورت 
روزمره در زندگي انسان ها رخ مي دهد، بسيار است و اين 
كار پسنديده اي محسوب مي شود. بسياري از نزاع هايي 
كه منجربه جرح يا حتي قتل مي شود، از تبعات گذشت 
نكردن است. آمار نزاع هاي خياباني در ايران در مقايسه با 
ساير كشورها نسبتاً باالتر است كه پيامد فقدان گذشت 
در جامعه محسوب مي شود. از سوي ديگر برخي مواقع 
در زندگي زناشويي هم افراد گذشت نمي كنند، اگر در 
زندگي زناشويي و ازدواج گذشتي وجود نداشته باشد، 
زندگي كه تحت عنوان زندگي مشترك از آن ياد مي شود، 
مقدور نيست. در يك زندگي مشترك و موفق، دو طرف 
گذشت بسياري دارند، نقصان يكديگر را ناديده مي گيرند 
و س��عي بر يكرنگ كردن خود با ديگري دارند. فقدان 
گذشت در زندگي مشترك، مشاجره ميان افراد بيشتر 
ادامه در صفحه 8 مي شود و... 

رضا روزبهاني سيد عبدالكريم محقق

رهبر معظم انقالب در ديدار والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه تاكيد كردند 
مهم ترين مطالبات فعاالن اقتصادي از 

متوليان تجاري اعالم شد
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حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
اسالمي عصر روز سه شنبه در ديدار آقاي والديمير 
پوتين رييس جمهور روسيه و هيات همراه با تأكيد 
بر ضرورت عملياتي ش��دن تفاهم ها و قراردادهاي 
بين دو كش��ور، هوش��ياري در مقابل سياست هاي 
فريبكارانه غرب را الزم دانستند و خاطرنشان كردند: 
همكاري هاي بلندمدت ايران و روسيه عميقًا به نفع 

هر دو كشور است.
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در اين ديدار با تأكيد بر 
اينكه حوادث جهاني نشان دهنده نياز ايران و روسيه 
به همكاري هاي روزافزون و متقابل است، افزودند: 
تفاهم ها و قراردادهاي متعددي بين دو كشور از جمله 
در بخش نفت و گاز در جريان اس��ت كه بايد تا انتها 

پيگيري و عملياتي شوند.
ايش��ان همكاري هاي اقتصادي ايران و روسيه را به 
ويژه در پي تحريم هاي غ��رب، ضروري و به نفع هر 
دو كشور دانس��تند و در خصوص حوادث اوكراين 
گفتند: جنگ يك مقوله خش��ن و س��خت است و 
جمهوري اسالمي از اينكه مردم عادي دچار آن شوند 
به هيچ وجه خرسند نمي شود اما در قضيه اوكراين 
چنانچه ش��ما ابتكار عمل را به دست نمي گرفتيد، 
طرف مقابل با ابتكار خود، موجب وقوع جنگ مي شد. 
رهبر انقالب با تأكيد بر اينكه غربي ها با روسيه قوي 
و مستقل به كلي مخالف هس��تند، ناتو را موجودي 
خطرناك خواندند و افزودند: اگ��ر راه در مقابل ناتو 
باز باشد حد و مرزي نمي شناسد و اگر جلوي آن در 
اوكراين گرفته نمي شد، مدتي بعد به بهانه كريمه، 
همين جنگ را به راه مي انداختند. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي خاطرنشان كردند: البته امروز امريكا و غرب 
ضعيف تر از قبل شده و با وجود تالش و هزينه زياد، 
ُبرد سياست هاي آنها در منطقه ما از جمله در سوريه، 

عراق، لبنان و فلسطين بسيار كم شده است.
ايشان مساله سوريه را بسيار مهم خواندند و با تأكيد 
بر موضع جمهوري اسالمي مبني بر مخالفت با حمله 
نظامي به اين كشور و لزوم جلوگيري از آن، گفتند: 
يك مس��اله مهم ديگر در موضوع س��وريه، اشغال 
مناطق حاصلخيز و نفت خيز ش��رق فرات به وسيله 
امريكايي ها است كه اين قضيه بايد با بيرون راندن 

آنها از آن منطقه عالج شود.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با تقبي��ح دخالت هاي 
رژي��م صهيونيس��تي در قضاياي منطق��ه، مواضع 
اخير رييس جمهور روس��يه عليه صهيونيست ها را 

تحسين برانگيز خواندند.
ايش��ان در ادامه تأكيد كردند: جمهوري اسالمي، 
سياست ها و برنامه هايي را كه منجر به بسته شدن 
مرز ايران و ارمنستان شود، هرگز تحمل نخواهد كرد.

رهبر انقالب همكاري هاي بلندمدت ايران و روسيه را 
جداً  و عميقاً  به نفع هر دو كشور خواندند و خطاب به 
آقاي پوتين گفتند: جنابعالي و رييس جمهور ما هر دو 
اهل اقدام و پيگيري هستيد، بنابراين همكاري هاي 

دو كشور در اين دوره بايد به اوج خود برسد.
ايشان با تأييد سخنان رييس جمهور روسيه درباره 
ضرورت راه اندازي خط آهن رشت- آستارا، اين كار 

را موجب تكميل خِط حمل ونقِل شمال- جنوب و به 
نفع هر دو كشور دانستند.

حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين هوش��ياري در 
مقابل فريبكاري غرب را ضروري خواندند و گفتند: 
امريكايي ها هم زورگو هستند و هم حيله گر، و يكي 
از عوامل فروپاشي شوروي سابق فريب خوردن در 
مقابل سياست هاي امريكا بود، البته روسيه در دوره 

جنابعالي استقالل خود را حفظ كرده است.
ايشان همچنين با تأييد سياست جايگزيني پول هاي 
ملي در روابط دو كشور و اس��تفاده از ارزهاي ديگر 
به جاي دالر، گفتند: دالر را بايد به تدريج از مس��ير 
معامالت جهاني خ��ارج كرد و اي��ن كار به صورت 
تدريجي، ممكن است. در اين ديدار كه آقاي رييسي 
رييس جمهور كش��ورمان نيز حضور داشت، آقاي 
پوتين درباره حوادث اوكراين گفت: هيچ كس طرفدار 
جنگ نيس��ت و جان دادن مردم عادي يك تراژدي 
بزرگ است اما رفتار غرب موجب شد كه ما انتخابي 

جز عكس العمل نداشته باشيم.
رييس جمهور روسيه با برشمردن عوامل و ريشه هاي 
اختالف��ات روس��يه و اوكراي��ن، به وي��ژه اقدامات 
تحريك آميز غرب و امريكا در سال هاي اخير از جمله 
كودتا در اوكراين و همچنين سياست گسترش ناتو 
با وجود تعهدات قبلي آنها مبني بر پرهيز از هرگونه 
پيشروي به سمت روسيه، گفت: بعضي از كشورهاي 
اروپايي گفتند ما مخال��ف عضويت اوكراين در ناتو 
بوديم اما تحت فش��ار امريكا ب��ا آن موافقت كرديم 
كه اين نش��ان دهنده فقدان حاكميت و اس��تقالل 

آنها است.
آقاي پوتين، ترور سردار سليماني را نمونه ديگري از 
شرارت هاي امريكايي ها برشمرد و در بخش ديگري از 
سخنان خود با اشاره به تحريم هاي غرب عليه روسيه 
گفت: اين تحريم ها به ضرر غرب اس��ت و نتيجه آن 
مشكالتي از جمله افزايش قيمت نفت و بحران تأمين 

مواد غذايي است.
رييس جمهور روسيه با اشاره به سوءاستفاده امريكا 
از ابزار دالر براي تحريم و غارت كشورهاي ديگر، اين 
كار را در نهايت به زيان آنها و موجب تضعيف اعتماد 
جهاني به اين ارز و حركت كش��ورها به اس��تفاده از 
پول هاي جايگزين دانس��ت و گفت: روسيه و ايران 
در حال طراحي روش هاي جديد براي اس��تفاده از 

پول هاي ملي در روابط دو كشور هستند.
رييس جمهور روس��يه با تأييد مواضع رهبر انقالب 
درباره منطقه قفق��از، مواضع دو كش��ور در قضيه 
سوريه از جمله در مخالفت با حمله نظامي به شمال 
اين كشور را كاماًل منطبق با يكديگر خواند و گفت: 
منطقه شرق فرات بايد تحت كنترل نيروهاي نظامي 

سوريه قرار بگيرد.
آقاي پوتين همكاري هاي دو كشور را در همه بخش ها 
و پروژه ها در حال پيش��رفت دانست و افزود: ايران و 
روسيه در سوريه در حال مبارزه مشترك با تروريسم 
هس��تند و در زمين��ه نظامي نيز ت��الش مي كنيم 
همكاري هاي دو كش��ور و همچني��ن همكاري و 

مانورهاي سه جانبه با چين را توسعه دهيم.

    رهبر معظم انقالب: حمله به شمال سوريه 
به نفع تروريست ها خواهد بود

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در ديدار رييس جمهور 
تركيه و هيات همراه با تاكيد بر اينكه با تروريس��م 
حتمًا بايد معارضه كرد، خاطرنش��ان كردند: حمله 
نظامي در س��وريه به نفع تروريس��ت ها نيز خواهد 
بود البته تروريس��ت ها محدود به يك گروه خاص 
نيس��تند. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم 
انقالب اسالمي در ديدار آقاي رجب طيب اردوغان 
رييس جمهور تركيه و هيات همراه با تأكيد بر لزوم 
افزايش همكاري هاي دو كشور به ويژه همكاري هاي 
تجاري، رژيم صهيونيستي را از عوامل اصلي ايجاد 
اختالف بين كش��ورهاي اسالمي برش��مردند و با 
تأكيد بر اينكه امريكا و رژيم غاصب نمي توانند جلوي 
حركت عميق فلسطيني ها را بگيرند، در خصوص 
مس��اله سوريه خاطرنش��ان كردند: حفظ تماميت 
ارضي سوريه بسيار مهم است و هر گونه حمله نظامي 
در شمال سوريه قطعاً  به ضرر تركيه، سوريه و همه 
منطقه، و به نفع تروريس��ت ها خواهد بود. حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي در اين دي��دار، حجم و كيفيت 
تبادالت و همكاري هاي اقتصادي دو كشور را بسيار 
كمتر از ظرفيت هاي موجود خواندند و تأكيد كردند: 
اين مس��اله در مذاكرات بين روساي جمهور حل و 
فصل شود. ايش��ان، عزت و عظمت امت اسالمي را 
در گروي عبور از اختالفات سليقه اي و هوشياري در 
مقابل سياست هاي تفرقه افكن، دانستند و گفتند: 
يكي از عوامل ايجاد اختالف و دش��مني در منطقه، 
رژيم غاصب صهيونيستي است كه امريكا نيز از آن 
پشتيباني مي كند. رهبر انقالب، فلسطين را مساله 
اول دنياي اسالم برشمردند و تأكيد كردند: با وجود 
اقبال بعضي دولت ها به رژيم صهيونيستي، ملت ها 
عميقًا با اين رژيم غاصب مخالف هستند . ايشان با 
تأكيد بر اينكه نبايد به امريكا و رژيم صهيونيستي 
تكيه كرد، گفتند: امروز نه رژيم صهيونيس��تي، نه 
امريكا و نه ديگران نخواهند توانست جلوي حركت 
عميق فلسطيني ها را بگيرند و عاقبت كار به نفع مردم 
فلسطين خواهد بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
ادامه، مساله تماميت ارضي س��وريه را بسيار مهم 
برشمردند و با اشاره به برخي نقل قولها مبني بر حمله 
نظامي به شمال سوريه، تأكيد كردند: اين كار قطعاً  
هم به ضرر س��وريه هم به ضرر تركيه و هم به ضرر 
منطقه است و اقدام سياس��ي مورد انتظار از جانب 
دولت س��وريه را نيز محقق نخواهد كرد. ايش��ان با 
اشاره به اظهار نفرت رييس جمهور تركيه از گروه هاي 
تروريس��تي، گفتند: با تروريسم حتمًا بايد معارضه 
كرد، اما حمله نظامي در سوريه به نفع تروريست ها 
ني��ز خواهد بود، البته تروريس��ت ها محدود به يك 
گروه خاص نيستند  . رهبر انقالب اسالمي در پاسخ 
به درخواست رييس جمهور تركيه مبني بر همكاري 
ايران براي مبارزه با گروه هاي تروريستي، گفتند: ما در 
مبارزه با تروريسم مطمئناً با شما همكاري مي كنيم. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه ما امنيت 
ادامه در صفحه 2 تركيه و...  

نايب ريي��س اتاق ته��ران در نشس��ت ماهانه فعاالن 
اقتصادي، با ارايه آماري اعالم كرد: پيش بيني ها حكايت 
از آن دارد كه رشد اقتصادي جهان از 5.۷ درصد در سال 
202۱ به 2.۹ در سال 2022 كاهش پيدا كند. ضمن 
آنكه پيش بيني مي شود نرخ رشد جهان در سال هاي 
2023 و 202۴ ب��ه حدود ۱.5 درصد برس��د. اتابك، 
كاهش رش��د اقتصادي در اي��ران را متاثر از روندهاي 
جهاني عنوان كرد و اين را هشداري براي دولت تلقي 
كرد كه برنامه هاي خود را مبتني بر اين پيش بيني ها 
تنظيم كند. به گفته او، رشد 8 درصدي پيش بيني شده 

براي امسال، بسيار خوشبينانه است؛ چراكه پيش بيني 
ركود تورمي در نيم��ه دوم 2022 نيز وجود دارد واين 
ركود احتماال اغلب كشورها را تحت تاثير قرار خواهد 
داد. همچنين بنابر آماري ديگر كه او اعالم كرد: درآمد 
به قيمت ثابت كشور از سال۱3۹0 تا ۱۴00 كاهش 3۱ 
درصدي داش��ته و بصورت ميانگين سالي حدود 3,۶ 
كاهش داشته اس��ت. از اين رو، اولويت اول براي رشد 
اقتصادي، افزايش سرمايه گذاري در كشور است و اين 
مهم براي دولت بايد اولويت خاص ش��ود. نمايندگان 
صفحه 7 را بخوانيد بخش خصوصي و...  

والدت با سعادت امام موسي كاظم )ع( را تبريك مي گوييم



ادام�ه از صفحه اول|  مرزهاي آن را امنيت خود 
مي دانيم، خطاب به آقاي اردوغان گفتند: شما نيز 
امنيت سوريه را امنيت خود بدانيد. مسائل سوريه 
را بايد با مذاكرات حل كرد و ايران، تركيه، سوريه و 
روس��يه با گفت وگو اين مساله را تمام كنند. ايشان 
همچنين با ابراز خرس��ندي از بازگش��ت قره باغ به 
آذربايج��ان، گفتن��د: البته اگر سياس��تي مبني بر 
مس��دود كردن مرز ايران و ارمنستان وجود داشته 
باشد، جمهوري اسالمي با آن مخالفت خواهد كرد 
چرا كه اي��ن مرز يك راه ارتباطي چند هزار س��اله 
اس��ت. رهبر انقالب افزايش همكاري هاي ايران و 
تركيه در همه مسائل منطقه را مفيد و الزم خواندند 
و افزودند: ما همواره از دولت شما در مسائل داخلي 
و در مقاب��ل دخالت ها دف��اع كرده ايم و همچنانكه 
گفتيد دوستان دوران سخت يكديگر هستيم و براي 
ملت مسلمان تركيه دعا مي كنيم. در اين ديدار كه 
آقاي رييسي رييس جمهور كش��ورمان نيز حضور 
داشت، آقاي اردوغان با تبريك اعياد قربان و غدير 
خم، اتحاد امت اسالمي و افزايش همبستگي ايران 
و تركيه را الزم دانس��ت و گفت: تركيه هيچگاه در 
مقابل اجحاف عليه ايران ساكت ننشسته و برادري 
ايران و تركيه در همه زمينه ها بايد گس��ترش پيدا 
كند. آقاي اردوغان با تأكيد بر اينكه همواره مخالف 
تحريم هاي يكجانبه عليه ايران بوده و خواهيم بود، 
گفت: از انتظارات مشروع ايران در برجام، حمايت، 
و ش��ركت هاي تركي��ه اي را به س��رمايه گذاري در 
ايران تش��ويق مي كني��م. رييس جمه��ور تركيه با 
اش��اره به درگيري ايران و تركيه با تروريس��تها در 

طول سال هاي متمادي، گفت: در سوريه گروه هاي 
تروريس��تي، مورد حمايت تس��ليحاتي سنگين از 
طرف كش��ورهاي غربي همچون آلمان، انگليس، 

فرانس��ه و به ويژه امريكا هس��تند. آقاي اردوغان با 
بيان اينكه موضع تركيه در خصوص تماميت ارضي 
سوريه مشخص است، افزود: از دولت سوريه انتظار 

داريم روندهاي سياس��ي را آغاز كن��د. در اجالس 
آستانه مساله سوريه به صورت ويژه در دستور كار 

است و اميدواريم به نتايج خوبي دست پيدا كنيم.

اقتصاد كالنسياست ايـران2   Wed. July 20. 2022  2266   چهارشنبه 29 تير 1401    20 ذي الحجه 1443  سال نهم    شماره

حكمحميدنوريرانميپذيريم
سخنگوي قوه قضاييه گفت: حكم صادره عليه حميد 
نوري ناعادالنه است و ما آن را نمي پذيريم. وي در ادامه 
درباره صدور حكم صادره )حبس ابد( عليه حميد نوري 
گفت: پرونده غير حقوقي و مخدوش بوده است. حكم 
صادره با توجه به اينكه مراحل دادرسي منطبق با موازين 
قانوني نبوده يك رسوايي است و محل اعتراض شديد 
است. متهم از حقوق اوليه دادرسي و شهروندي محروم 
بوده اس��ت و منطبق با مقررات داخلي و كنوانس��يون 
بين المللي نيست. وجدان جامعه بين المللي اين مورد 
را نخواهد پذيرفت. سخنگوي قوه قضاييه افزود: صدور 
حكم ناعادالنه عليه تبع��ه ايراني ناظر بر تماميت اتباع 
كشور اس��ت و ما آن را نمي پذيريم و دولت سوئد تحت 
فضاسازي گروهك تروريستي منافقين راي صادر كرده 
است. وي افزود: آقاي نوري حق داشتن وكيل را نداشته 
است. مطالعه كيفرخواست حق اوليه براي هر متهمي 
است كه آن را آقاي نوري نداشته است. هزار روز انفرادي 
بوده است و اجازه مالقات به او با خانواده اش ندادند و دور 
از انصاف است. ۷۰ روز از آخرين جلسه دادگاه گذشت 
و هنوز محدوديت هاي قبلي ادامه دارد. سخنگوي قوه 
قضاييه اف��زود: قوه قضاييه اعالم مي كند كه از اقدامات 
قاطع دولت در مقابله با س��لب حقوق شهروندي آقاي 
نوري حمايت مي كند. بررس��ي پرونده آقاي نوري در 
دادگاه سوئد كامال غير حقوقي بوده است. فشار روحي، 
رواني و جس��مي به آق��اي نوري وارد بوده اس��ت و اين 
فشارها استمرار دارد. تصور كنيد و اين فرد هنوز در مظان 
اتهام است و محكوم هم نشده است و صالحيت دادگاه 
سوئدي نسبت به رسيدگي به اين پرونده محل خدشه 
است. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ در خصوص آخرين 
وضعيت پرونده جعفر پناهي و اينكه اتهام او چيست؟ 
گفت: براي اين فرد در سال ۸۹ دادنامه اي از سوي شعبه 
۲۶ دادگاه انقالب صادر ش��ده بود كه اتهام اين فرد در 
پرونده مورد بحث اجتماع و تباني عليه امنيت ملي بوده و 
به ۵ سال حبس محكوم شده بود و از باب فعاليت تبليغي 
عليه نظام هم يكسال حبس گرفته بود كه در مجموع ۶ 
سال حبس داشت. اين دادنامه قطعي و الزم االجرا است 
و بر اين اس��اس، در ۲۰ تير ماه سال جاري براي تحمل 
كيفر حبس به بازداشتگاه اوين معرفي شده است. وي در 
پاسخ به سوالي درباره علت بازداشت مصطفي تاج زاده 
گفت: رس��يدگي به پرونده آقاي تاج زاده در دس��تگاه 
قضايي مطابق موازين قانوني ب��وده و اتهام او اجتماع و 
تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور و فعاليت تبليغي 
عليه نظام بوده است و براساس رسيدگي ها، براي او در 
۱۷ تيرماه سال جاري قرار تامين از نوع بازداشت موقت 
صادر شده و االن در بازداش��تگاه اوين است. ستايشي 
افزود: اتهام و محل حبس آقاي تاج زاده مشخص است 
و جاي ابهامي نيست. ستايشي در پاسخ به سوال ايسنا 
درباره اينكه با توجه به پذيرش اعاده دادرسي اكبر طبري 
براي رسيدگي به دو اتهام او، اين پرونده در چه وضعيتي 
است؟ آيا رسيدگي آغاز شده و مانند دادگاه قبلي علني 
است يا خير؟ گفت: پرونده در دو اتهامي كه اشاره كرديد 
و مورد اعاده قرار گرفت نه بقيه محكوميت ها، به شعبه 
هم عرض كيفري ارجاع ش��ده و جلسات رسيدگي به 
اين تقاضاي اعاده دادرس��ي به زودي آغاز مي شود. در 
مورد اينكه دادگاه علني باشد يا خير هم بايد گفت اصل 
بر علني بودن محاكم اس��ت مگر به تشخيص قاضي. 
س��خنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در خصوص 
انتقال زندان مش��هد به خارج از شهر گفت: از ۲۰ سال 
قبل بحث انتقال زندان مشهد كليد خورده است و مورد 
پيگيري مجدانه همكاران ما در اداره كل زندان ها بوده 
است. به لحاظ اينكه زمين مناسب اختصاص داده نشده 
بود، موضوع معوق شد. با پيگيري هاي صورت گرفته، 
 زمين��ي اختصاص يافت. اين زندان ب��راي ۱۰ هزار نفر 
پيش بيني شده و در سي و سه كيلومتري شهر مشهد قرار 
دارد. اين زمين از ۴ دهه قبل معارضين و شكايت هايي 
داش��ت. معارضين پذيرفتند كه به صورت رايگان اين 
زمين هاي مورد ادعا را براي احداث زندان تحويل بدهند. 
ستايشي درباره مساله عفاف و حجاب گفت: مطالبه مردم 
مسلمان در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، رعايت 
حجاب است و اين موضوع پشتوانه دارد؛ مقررات موضوعه 

و مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي.

اميدواربهاوجگيري
رابطهايرانوروسيه

سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با بيان اينك��ه مذاكرات آس��تانه الگويي براي 
ساير موضوعات ديگر است، گفت: اميدواريم بعد از سفر 
رييس جمهور روسيه اوجي را در روابط اقتصادي ايران 
و روسيه شاهد باش��يم. ابوالفضل عمومي با بيان اينكه 
نشست آستانه بين ايران، تركيه و روسيه براي بازگشت 
امنيت به سوريه دنبال مي شود، گفت: روند آستانه اتفاق 
موفقي بود كه دستاوردهاي خوبي به دنبال داشت. اين 
مسير مي تواند الگويي براي ساير موضوعات باشد. وي 
ادامه داد: شاهد الگويي از همكاري ها هستيم كه اثر عيني 
را به دنبال داشته است. اين مدل را مي توان توسعه داد. 
البته فعال روند آستانه بر موضوع سوريه متمركز است. 
در موضوع س��وريه هنوز بخشي از جريانات تروريستي 
در گوشه اي از خاك سوريه باقي مانده است. همچنين 
گفت وگوهاي سياس��ي بين معارضان و دولت سوريه و 
بازسازي سوريه مطرح است كه حتما كشورهاي عضو 
آستانه مي توانند نقش موثري در آن ايفا كنند. سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره 
به ديدارهاي دوجانبه بين رييس جمهور ايران با روساي 
جمهور روسيه و تركيه در حاشيه نشست آستانه گفت: از 
رهگذر نشست آستانه، نشست هاي دوجانبه اي هم برگزار 
مي شود. تركيه شوراي عالي روابط ايران و تركيه را دنبال 
مي كند. از گذشته مكانيزمي وجود داشت كه نشستي با 
حضور روساي جمهور ايران و تركيه و تعدادي از اعضاي 
كابينه درباره توس��عه همكاري هاي اقتصادي تشكيل 
مي شد. از سال هاي گذشته تجارت ۳۰ ميليارد دالري بين 
ايران و تركيه هدف گذاري شده كه هنوز تا رسيدن به آن 
فاصله زياد داريم. الزم است دو كشور مكانيزم هاي خود را 

فعال كنند تا اين هدف گذاري عملياتي شود.

رييسسازمانامورمالياتي:
مالياتيازمبالغكارتبهكارت

نگرفتهايم
رييس كل سازمان امور مالياتي درباره اينكه مبالغ 
واري��ز ش��ده از طريق كارت به كارت هم مش��مول 
ماليات مي شود، گفت: تاكنون مبالغ كارت به كارت 
شده بررسي نش��ده و براي بررسي اين موارد نياز به 
دستورالعمل بانك مركزي درباره تفكيك حساب هاي 
تجاري و ش��خصي افراد داريم. به گزارش س��ازمان 
امور مالياتي، داوود منظور با بيان اينكه سازمان امور 
مالياتي از فعاليت هاي اقتصادي ماليات مي گيرد، 
اظهار ك��رد: اين كار به اين معني  اس��ت كه از آنچه 
نشان دهنده فروش و كس��ب درآمد و سود خالص 
فعاليت هاي اقتصادي اس��ت، بر اساس محاسبات 
كارشناسي و قانوني ماليات دريافت مي شود و به هيچ  
عنوان از دستگاه پوز، كارت به كارت و گردش حساب 
بانكي كه نش��اني از فعاليت اقتصادي ندارد، ماليات 
كسر نمي شود. منظور افزود: واريز مبالغ باالي پول 
و به دفعات مكرر از طريق دستگاه پوز به حساب افراد 
مي تواند نشان از فعاليت اقتصادي آنها باشد و فعاالن 
اقتصادي بايد اظهارنامه مالياتي خود را تنظيم و به 
سازمان امور مالياتي كش��ور ارايه دهند. اگر فردي 
فعاليت اقتصادي داشته و گزارش درآمد خود را اعالم 
نكرده باشد و سازمان امور مالياتي بر اساس داده هاي 
اقتصادي و گردش حساب هاي آن فرد به اين نتيجه 
برسد كه وي كسب وكار داش��ته و به درآمد بااليي 
دست پيدا كرده، عالوه بر پرداخت ماليات، طبيعتًا 

مشكالت قانوني براي آن فرد به وجود خواهد آمد.

شرطاخذمالياتازكارتبهكارت
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مبالغ واريز شده از 
طريق كارت به كارت هم مشمول ماليات مي شود، 
گفت: تاكنون مبالغ كارت به كارت ش��ده بررسي 
نشده و براي بررسي اين موارد نياز به دستورالعمل 
بانك مرك��زي در خصوص تفكيك حس��اب هاي 
تجاري و شخصي افراد داريم. رييس سازمان امور 
مالياتي كشور بابيان اينكه بر اساس دستورالعمل 
بانك مركزي بايد طي يك ماه آينده حس��اب هاي 
شخصي و تجاري افراد از هم تفكيك و به سازمان 
امور مالياتي كشور اعالم شود، تأكيد كرد: تفكيك 
حس��اب ها يا بر اساس اعالم خود صاحبان حساب 
صورت مي گيرد يا از طريق بررس��ي تراكنش ها و 
گردش مالي صاحب حساب توسط بانك مركزي 

انجام مي گيرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در تشريح شرايط 
تشخيص حس��اب هاي تجاري با اش��اره به اينكه 
اگر تعداد دفعات واريزي به يك حس��اب طي  يك 
ماه از ميزان تعيين شده به طور مثال بيش از ۱۰۰ 
مرتبه واريز به كارت فراتر باشد، گفت: اين حساب 
مشكوك به تجاري بوده و از طريق بانك مركزي به 

سازمان امور مالياتي كشور معرفي مي شود.

كنترلحسابها
روشيبرايشناساييفرارمالياتي

منظور در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا اين اقدام 
منجر به خروج س��رمايه از بانك ها و تبديل آن به 
سكه و دالر و زمين نمي شود، اظهار داشت: چنين 
اتفاقي رخ نمي دهد، جري��ان اقتصاد يك جريان 
زاينده اس��ت، اصحاب كس��ب وكار دايم در حال 
خريدوفروش هس��تند و در اقتص��اد جايگزيني 
براي پول وجود ن��دارد. در دنيا يك��ي از روش ها 
براي شناس��ايي فرار مالياتي كنترل حساب افراد 
اس��ت و اگر ف��ردي مبلغي پول واري��ز يا دريافت 
مي كند، بايد در قبال آن مبلغ پاس��خگو باشد كه 
اين مبلغ بر چه اساس و مبنايي انتقال پيداكرده 
است. رييس س��ازمان امور مالياتي كشور افزود: 
دستگاه مالياتي با هوشمند س��ازي سامانه ها در 
حوزه اخذ ماليات حس��اب  افراد را رصد مي كند و 
فعاالن اقتصادي بر اساس محاسبات مالي و ميزان 
درآمد شناسايي شده، بايد ماليات منصفانه دولت 

را پرداخت كنند.
وي ب��ا بيان اينكه نظ��ام مالياتي امي��ن مردم در 
ماليات ستاني عادالنه خواهد بود به همكاري بانك 
مركزي در شناسايي متخلفان مالياتي اشاره كرد 
و گفت: سالمت نظام اقتصادي كشور توسط نظام 
بانكداري بانك مركزي كنترل مي ش��ود و مردم 
مي دانند وظيفه بانك مركزي همين است، لذا بر 
همين اس��اس بي اعتمادي مردم معنا و مفهومي 
ندارد. منظور با اش��اره به اب��راز برخي نگراني ها از 
نحوه رسيدگي به حساب هاي بانكي تأكيد كرد: 
ممكن است عده اي نخواهند حاكميت نسبت به 
فعاليت آنها مداخله داشته باشد ولي سازمان امور 
مالياتي با هوشمند سازي س��امانه هاي مالياتي و 
به اعتبار اينكه مسووليت استيفاي حقوق مردم و 
دولت را ب��ر عهده دارد، به دنبال جلوگيري از فرار 

مالياتي، متخلفان اقتصادي است.

مهلتارايهاظهارنامهاشخاصحقوقي
تمديدنميشود

معاون وزير ام��ور اقتصادي و دارايي در پاس��خ به 
پرسش يكي از ش��نوندگان برنامه مبني بر اينكه 
تنخواه دار شركت هستند آيا مبلغ واريزي به حساب 
اين افراد مشمول ماليات مي شود، تصريح كرد: اين 
قانون مشمول حس��اب هايي است كه مبالغ واريز 
و برداشت ش��ده در آنها طي يك سال از يك مبلغ 
مشخص تعيين شده، تجاوز مي كند، لذا اگر تنخواه 
واريزي مبلغ زيادي باشد، اين فرد بايد مستندات 
الزم ب��راي اثبات تنخواه بودن اين مبلغ را ارايه و به 
س��ازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات به شركت 
مراجعه مي كن��د. وي در پايان با اش��اره به مهلت 
ارايه اظهارنامه س��ال ۱۴۰۰ تا پايان تيرماه س��ال 
۱۴۰۱، گفت: متأس��فانه مجوزي براي تمديد اين 
مهلت نداريم و اشخاص حقوقي بايد تا پايان تيرماه 
اظهارنامه مالياتي خود را به اين سازمان ارايه دهند.

رهبرمعظمانقالب:

روسايجمهورروسيهوتركيهبهايرانآمدند

حمله به شمال سوريه به نفع تروريست ها خواهد بود

تهران،مركزديپلماسيمنطقه
چند روز پس از س��فر پر س��ر و صداي رييس جمهور 
امريكا به فلسطين اشغالي و عربستان سعودي، اين بار 
نوبت به تهران رسيده تا ميزبان روساي جمهور روسيه و 
تركيه باشد، ميزباني كه مي تواند نقش كشورمان را در 
مناسبات منطقه اي، پررنگ تر از هر زماني نشان دهد. 
س��فر پوتين به تهران، از نظر زمان��ي دو اهميت ويژه 
خواهد داش��ت. جدا از آنكه اين س��فر بالفاصله پس 
از س��فر بايدن به منطقه انجام شده، نامشخص بودن 
سرنوش��ت مذاكرات هسته اي، نيز خود عامل مهمي 
است كه نشان مي دهد نزديكي ايران با روسيه به عنوان 
يكي از طرفين حاضر در مذاكرات تا چه ميزان اهميت 
خواهد داشت. هرچند در ماه هاي گذشته بارها گمانه 
زني هايي از اين مطرح ش��ده كه روس ها در مذاكرات 
احياي برجام، نقش سازنده اي نداشته اند و حتي بعضا 
خواسته هاي آنها باعث دشوار شدن رسيدن به نتيجه 
نهايي شده اما چه طرف ايراني و چه روس اين موضوع 
را بارها تكذي��ب كرده اند و حضور پوتي��ن در تهران 
مي تواند نگاه مشترك در اين مذاكرات را تحكيم كند.

ج��دا از آن، از زمان آغ��از جنگ روس��يه و اوكراين، 
رييس جمهور روسيه س��فرهاي بين المللي چنداني 
نداشته و سفر به تهران مي تواند برنامه اي شاخص در 
سفرهاي پوتين باشد. روسيه از زمان حمله به اوكراين، 
تحت تحريم هاي ش��ديد امريكا و اروپ��ا قرار گرفته 
و همين موض��وع محدوديت هاي��ي را در برنامه هاي 
اقتصادي اين كش��ور به وجود آورده اس��ت. هرچند 
ايران بارها اعالم كرده كه مخالف هرگونه جنگي است 
و در اوكراين نيز آتش بس و تصميم گيري بر اس��اس 
ديپلماس��ي را اولويت مي داند اما حض��ور پوتين در 
تهران مي تواند شرايط را براي افزايش همكاري هاي 
تجاري ميان دو كشور نيز فراهم كند. هرچند ساختار 
اقتصاد روسيه و ايران به يكديگر شبيه است و محوريت 
صادرات نفت و انرژي بخش مهمي از اقتصاد دو كشور 
را مي سازد اما در صورت توسعه همكاري هاي مشترك 
در سطوح مختلف مي توان انتظار داشت كه دو طرف 
ميزان تجارت مشترك خود را افزايش دهند. در كنار 
پوتين، اروغان - رييس جمه��ور تركيه - نيز به ايران 
آمده تا با مقامات كشور ديدار و گفت وگو كند. اردوغان 
نيز در اين سفر از لزوم همراهي دو كشور در زمينه هاي 
تجاري و مبارزه با تروريس��م سخن گفته و از ايران به 
عنوان يكي از شركاي راهبردي تركيه در منطقه ياد 
كرده اس��ت. اردوغان در جريان سفر خود به تهران با 
رهبر معظم انقالب ديدار كرد و پس از آن در جلساتي 
مش��ترك با رييس جمهور، توافق هاي جديدي را در 
زمين همكاري با ايران به امضا رساند. رييس جمهور 
تركيه با يادآوري اينكه سازمان هاي تروريستي در هر 
كشوري موجوديت داشته باشند، باعث برهم خوردن 
ثبات در اين كش��ورها مي ش��وند، تاكيد كرد: ما بايد 
با همه اين سازمان هاي تروريس��تي برخورد داشته 
باش��يم. رجب طيب اردوغان در نشست خبري پس 
از امضاي اسناد مشترك همكاري بين ايران و تركيه 
اظهار كرد: هفتمين نشست شوراي همكاري تركيه و 
ايران را پيش از اين نشست به پايان رسانديم و مطمئن 
هستم رايزني هاي ما باعث ارتقاي روابط مان خواهد 
ش��د. وي افزود: من چش��م انداز آقاي رييس��ي براي 
ارتقاي همكاري هاي ايران با همس��ايگانش را بسيار 
مثبت ارزياب��ي مي كنم. در موارد سياس��ي، نظامي، 
اقتص��ادي، فرهنگي و تجاري هم وزرا و هم روس��اي 
جمهور دو كشور به رايزني پرداختند. رييس جمهوري 
تركي��ه يادآور ش��د: حجم ۳۰ ميلي��ارد دالري براي 
سرمايه گذاري دو كش��ور در نظر داشتيم اما به دليل 
پاندمي كرونا اين سطح به ش��كل معناداري كاهش 
يافت و به حجم ۷ ميليارد دالري رسيد. ولي معتقدم 

با حجم تالش هاي دو طرف به ويژه در زمينه توسعه 
صنايع دفاعي و برداشتن گام هايي در زمينه نفت و گاز، 
مي توانيم اين مسير را هموارتر كنيم. اردوغان اظهار 
كرد: من براي همبس��تگي مان در امر صنايع دفاعي 
خيلي اهميت قائل هستم. همانطور كه آقاي رييسي 
گفت مبارزه ما با س��ازمان هاي تروريستي از اهميت 
ويژه اي برخوردار است. ما س��ازمان هاي تروريستي 
مث��ل پ ك ك، ي پ گ و از اين قبي��ل گروه ها را در 
ليست سازمان هاي تروريستي ناتو هم وارد كرده ايم. 
وي افزود: اين سازمان ها در هر كشوري كه موجوديت 
داشته باشند، باعث برهم خوردن ثبات در اين كشورها 
مي شوند و ما بايد با همه اين سازمان هاي تروريستي 
برخورد داشته باش��يم. رييس جمهور كشورمان در 
نشس��ت خبري مش��ترك با رجب طيب اردوغان با 
تاكيد بر اينكه اين سطح از روابط تجاري و اقتصادي 
بين دو كش��ور حتمًا كافي نيست و مي تواند به سطح 
باالتري حركت كند گفت: در اين روند به سطحي تا سه 
برابر باالتر از ميزان فعلي توجه داريم. آيت اهلل ابراهيم 
رييسي در نشس��ت خبري امضاي اس��ناد مشترك 
همكاري بين اي��ران و تركيه با تبريك ايام عيد قربان 
و غدير، اظهار كرد: بدون ترديد س��فر آقاي اردوغان 
به ايران نقطه عطفي براي ارتقاي سطح همكاري دو 
كشور خواهد بود. وي افزود: در مذاكرات، اراده جدي 
دو كشور براي اين امر و ارتقاي سطح روابط حوزه هاي 
مختلف از جمله سياس��ي و اقتصادي و ديگر حوزه ها 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رييس جمهوري 
يادآور ش��د: اين س��طح از روابط تجاري و اقتصادي 
بين دو كش��ور حتمًا كافي نيست و مي تواند به سطح 
باالتري حركت كند و در اين روند به س��طحي تا سه 
برابر باالتر از ميزان فعلي يعني تا سي ميليارد دالر را 

هدف گذاري كرده ايم كه پتانسيل آن در هر دو كشور 
وجود دارد. رييس��ي ادامه داد: تاسيس شهرك هاي 
صنعتي بين دو كش��ور كه به صورت مشترك دنبال 
مي شود در اين مذاكرات مطرح شد. همچنين تاسيس 
پارك هاي علم و فناوري كه با همكاري ش��ركت هاي 
دانش بنيان دو كشور باشد هم مورد توجه قرار گرفت. 
وي با اشاره به تمديد قرارداد انتقال گاز به تركيه اظهار 
كرد: اين امر قباًل هم م��ورد تاكيد بود امروز هم بر آن 
تاكيد مجدد شد تا انتقال گاز شكل فعال تري به خود 
بگيرد. رييس جمهوري همچنين تاكيد كرد: توسعه 
سرمايه گذاري بين دو كشور از ديگر نكات مورد تأكيد 
در اين نشست بود. فعاليت شركت هايي كه در تركيه 
و ايران فعال هستند و دنبال كردن فعاليت مشترك 
آنها در هر دو كش��ور مي تواند منجر به توسعه روابط 

ايران و تركيه شود.
رييسي همكاري دو كشور در مسائل امنيتي را بسيار 
مهم دانست و گفت: دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي 
دو كشور مي توانند در جهت امنيت دو كشور فعاليت 
كنند. همچنين مبارزه با تروريسم، مواد مخدر، جرايم 
سازمان يافته هم از نكات مورد تأكيد هر دو كشور در 
اين نشست بود. وي تصريح كرد: تروريسم ممكن است 
اسامي مختلفي داشته باشد، اما تروريسم از سوي هر 
كسي كه امنيت منطقه را به خطر مي اندازد بايد مورد 
توجه باشد. به ويژه كه ما به برخورد با تروريسم تحت 
هر عنواني تاكيد داريم و در اين زمينه ديدگاه غربي ها 
كه تناقض آميز است را رد مي كنيم. رييس جمهوري 
ادامه داد: همكاري دو كش��ور در مسائل منطقه اي از 
مواردي بود كه مورد تأكيد قرار گرفت و هر دو كشور 
بر حفظ تماميت ارضي كشور سوريه تاكيد دارند. روابط 
خوب دو كشور مي تواند منتهي به روابط منطقه اي و 

بين المللي بهتر ش��ود كه اين دو كشور هم در امنيت 
منطقه و هم امنيت بين المللي مي توانند نقش داشته 
باشند و معتقدم مذاكرات انجام شده امروز به اين مهم و 
اهداف در جهت آن، كمك مي كند. وي در پايان اظهار 
كرد: اميدواريم سند راهبردي امروز، منتهي به روابط 
گسترده بين دو كشور شود و چشم انداز روشن و آينده 
درخش��ان در روابط ميان دو كشور را به همراه داشته 
باشد. با نهايي شدن مذاكرات با پوتين، احتماال ايران و 
روسيه نيز در جريان اين سفر قراردادهاي تازه اي را به 
امضا خواهند رساند و اين موضوع مي تواند نشان دهد، 
كه ايران در مقابل تحركات اخير برخي كش��ورهاي 
عربي همسايه، س��اكت نخواهد نشست. البته اين در 
حالي است كه در روزهاي گذشته، برخي مقامات عربي 
از آمادگي براي افزايش همكاري ها با ايران خبر داده اند 
و در مقابل وزير خارجه كش��ورمان نيز از اين موضوع 

استقبال كرده است.
وزير امور خارجه كشورمان تاكيد كرد: ايران دست هاي 
گشوده شده به س��وي خود را مي فشارد و در اولويت 
بخشي به همسايگان در سياس��ت خارجي خود، به 
سوي تحكيم روابط با همس��ايگان به پيش مي رود. 
حس��ين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران در 
توييت��ي در خص��وص تحكيم روابط با همس��ايگان 
نوشت: »ايران دست هاي گشوده شده به سوي خود را 
مي فشارد و در اولويت بخشي به همسايگان در سياست 
خارجي خود، به سوي تحكيم روابط با همسايگان به 
پيش مي رود. ايران بر مسووليت كشورهاي منطقه در 
برقراري امنيت و ثبات و همكاري سازنده و ثمربخش 
در جهت شكوفايي و توسعه اقتصادي فراگير منطقه 
تاكيد مي كند. «اخي��را مقامات برخي كش��ورهاي 
عربي به برقراري و گسترش روابط حسنه با ايران ابراز 
اميدواري كرده اند. محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 
در نشس��ت اخير جده كه با حضور رهب��ران امريكا و 
كشورهاي عرب منطقه برگزار شد، گفت كه ايران را به 
همكاري با كشورهاي منطقه دعوت مي كنيم. فيصل 
بن فرحان، وزير خارجه عربس��تان ني��ز در اظهاراتي 
در حاشيه نشست جده تاكيد كرد: مذاكرات با ايران 
مثبت بوده اس��ت، ولي هنوز به هدف خود نرس��يده 
است. ما تمايل به برقراري روابط عادي با ايران داريم 
و دست عربستان همچنان به سمت ايران دراز است. 
چيزي به نام ناتوي عربي در اين نشس��ت مطرح نشد 
و من نمي دانم اين اس��م را از كجا آورده اند. وي تاكيد 
ك��رد: راه حل هاي ديپلماتيك تنه��ا راه حل تعامل با 
ايران اس��ت، ما به ش��دت به اقدامات چند جانبه باور 
داريم و از حل و فصل اختالفات از طريق سازمان هاي 
بين المللي حمايت مي كنيم. همچنين انور قرقاش، 
مشاور رييس دولت امارات در امور ديپلماتيك اخيرا 
در گفت وگو با رويترز تاكيد كرد كه ابوظبي به دنبال 
ايجاد هيچ محوري عليه هيچ يك از كشورهاي منطقه 
به ويژه ايران نيس��ت. وي با تاكيد بر اينكه كشورش 
خواهان تقابل با ايران نيست خاطرنشان كرد: ابوظبي 
به دنبال فرستادن سفير به تهران و از سرگيري روابط 
با ايران است. اين مقام اماراتي گفت: از هر طرحي كه 
بدون هدف قرار دادن كشور ثالث از ما محافظت كند، 
استقبال مي كنيم. وزير خارجه اردن نيز اخيرا بر لزوم 
برقراري يك روابط خوب و بر اساس حسن همجواري 
ميان كش��ورهاي عربي و ايران تاكيد كرده بود. بايد 
ديد با نهايي شدن اين مذاكرات، آيا در روزهاي آينده 
گشايش هاي ديپلماتيك جديدي چه در برجام و چه 
در س��اير حوزه ها رخ خواهد داد يا فعال دولت رييسي 
تالش مي كن��د پيش از برطرف ك��ردن اختالفات با 
دش��منان، نزديكي ب��ا دوس��تان را در چارچوب كار 

قرار دهد.



گروه بانك و بيمه|
 نماد معامالت��ي روبل-ريال در بازار متش��كل ارزي 
رونمايي ش��د. دامنه مجاز نوس��ان قيمت براي نماد 
روبل در برابر ريال ۵ درصد و حداقل حجم هر سفارش 
۵۰۰۰ روبل است.همچنين واحد پايه سفارش ۱۰۰ 
روبل و تيك قيمتي نيز ۱۰ ريال است.  امير هاموني؛ 
مديرعامل بازار متشكل ارز ايران در »آيين گشايش 
نماد معامالتي ريال- روبل در بازار متش��كل ارزي« 
اظهار داشت: سعي داريم ساير ارزها همچون لير تركيه، 
دينار عراق، دالر كانادا و دالر استراليا كه تقاضاي واقعي 
براي آنها وجود دارد، را با اولويت باالتري پيگيري كنيم 
تا در آينده نماد آنها را روي تابلوي بازار متشكل ارزي 
داش��ته باشيم. در اين راس��تا تدوين طرح ايجاد بازار 
معامالت روبل ريال را پيش برديم و جلس��اتي بسيار 
زيادي براي اين كار بين طرف هاي ذينفع برگزار شده 
است تا بتوان تقاضاي ارزي خرد براي روبل دانشجويان 
و نيازهاي غيرتجاري ايرانيان را پوشش دهيم.آزمون 
س��امانه معامالتي روبل و بحث هاي فني را داشتيم. 
در نهايت فرآيند معامله با بانك هاي عامل روس��ي و 
صرافي هاي ايراني انجام شده است.هاموني ادامه داد: 
ابتكار جديدي كه براي اولين بار عملياتي شده است؛ 
ايجاد يك حساب واسط ريالي را داريم. با توجه به اينكه 
ارز در كش��ور ديگري قرار است جابه جا شود، حساب 
واسط ريالي ايجاد مي شود. اين حساب نزد بانك عامل 
در داخل ايران شارژ مي ش��ود و در بازار متشكل اين 
حساب مسدود مي شود تا اينكه تسويه نهايي اين ارز 
انجام شود و در نهايت اين حساب واسط ريالي به نفع 
صادركننده يا بانك عام��ل صادركننده براي ذينفع 
نهايي كارسازي شود. هاموني يادآور شد: بحث حذف 
ارزهايي مثل دالر و ي��ورو در مبادالت تجاري بين دو 
كشور، مهم است. در حال حاضر اگر االن يك دانشجوي 
مستقر در دانشگاه هاي روسي بخواهد ارزي را مبادله 
كند، قطعا بايد از ريال به دالر يا درهم تبديل كند و از 
آنجا به روبل منتقل كند؛ بنابراين يك اتوبان دوطرفه 
بين روبل و ريال مس��تقيما اتفاق خواهد افتاد.وي در 
ادامه با اش��اره به ضرورت تامين روبل مورد نياز براي 
داشتن معامالت روان و پايدار، افزود: مبادالت بازرگاني 
دو كش��ور رو به افزايش بوده و روسيه شريك تجاري 
قابل اعتم��ادي براي توس��عه همكاري هاي تجاري 
است، به طوري كه رشد صادرات كاالهاي ايراني به اين 
كشور، نشان دهنده ارتقاي جايگاه مبادالت ارزي روبل 
در س��بد ارزي كشور دارد. هاموني با اشاره به آمادگي 
كارگزاران بازار متشكل ارز براي انجام مبادالت روبل 
و ريال، اضافه كرد: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي 
ايراني در چارچوب مصارف ارز خدماتي كه متقاضي 
خريد روبل هستند مي تواند از طريق كارگزاران بازار 
متشكل ارزي اقدام به خريدو فروش روبل كنند. وي در 
خصوص روند معامالت روبل از سوي اشخاص حقيقي 
و حقوقي روسيه گفت كه به صورت متقابل خدمات 
مش��ابه از س��وي كارگزاران ارزي ارايه شده و آنها نيز 
مي توانند، در صورت تمايل يا در سفر يا سرمايه گذاري 

در ايران، از خدمات روي معامالت نماد روبل استفاده 
كنند. هاموني، چشم انداز معامالت روي نماد روبل را 
با توجه به توسعه همكاري هاي اقتصادي و مبادالت 

تجاري ميان دو كشور مطلوب ارزيابي كرد.

  تنوع نمادهاي معامالتي با ورود روبل 
و تامين نياز ارزي دانشجويان ايراني در روسيه 
مديرعامل بازار متشكل ارز ايران گفت: صادركنندگان 
ايراني كه به روس��يه و كش��ورهاي CIS صادرات دارند، 
مي توانند ارز )روبل( حاصل از صادراتش��ان را در بازار به 
نرخ توافقي عرضه كنند.اين نماد با كمك بانك مركزي 
و س��اير عزيزاني كه در اين حوزه زحمت كشيده اند و با 
حضور برخي از مقام��ات و اهالي صنعت بانك و صرافي، 
در بانك مركزي رونمايي خواهد شد. در اين ميان، مهم، 
تنوع بخش��ي به نمادهاي معامالتي بازار متشكل ارزي 
اس��ت تا بتوانيم نيازهاي ارزي مردم را در جهت مطلوب 
پاسخ دهيم. بنابراين يكي از مهم ترين دستاوردهاي اين 
گش��ايش نماد )روبل-ريال( اين اس��ت كه دانشجويان 
ايراني كه در كشور روس��يه و حوزه كشورهاي مستقل 
مش��ترك المنافع )CIS( تحصيل مي كنن��د، عالوه بر 
دانش��جويان ايراني در اروپا و امريكا كه متقاضي دالر و 
يورو هستند، اين دانشجويان هم بتوانند نياز ارزي روبل 
مد نظرشان را در اين بستر تامين كنند. به عبارت ديگر 
دانشجويان ش��اغل به تحصيل در روسيه و كشورهاي 
CIS كه خانواده هايشان در ايران هستند و نياز به روبل 
دارند و مصارف و خدمات غيرتجاري دارند، بتوانند از اين 
ابزار جديد در بازار متشكل ارزي بهره مند شوند و نيازشان 
تامين ش��ود.بديهي است كه فعال مس��اله ارز تجاري و 
بازرگاني در حوزه روبل مدنظر نيست و اين روند، شروعي 
براي يك فرآيند معامالت مس��تقيم ريال با روبل است. 
 CIS صادركنندگان ايراني كه به كشور روسيه و كشورهاي
صادرات دارند، مي توانند ارز )روبل( حاصل از صادراتشان 
را در بازار به نرخ توافقي به مصارف ارز خدماتي، برسانند. 

مديرعامل بازار متشكل ارز ايران در پاسخ به اين سوال كه 
در آينده شاهد ورود ساير ارزها همچون درهم امارات به 
نمادهاي معامالتي بازار متشكل خواهيم بود يا خير اظهار 
داش��ت: در حال حاضر حجم قابل توجهي از اسكناس 
درهم معامله نمي شود زيرا حجم قابل توجهي از معامالت 
درهم امارات به صورت حواله است كه يكي از نمادهاي 
پرمعامله س��امانه نيماست و در نتيجه معامله اسكناس 

درهم در بازار متشكل ارزي در اولويت هاي بعدي است.

   صادرات به روسيه افزايش مي يابد
علي صال��ح آبادي رييس كل بانك مركزي با اش��اره به 
گش��ايش نماد روبل � ريال در بازار متشكل ارزي گفت: 
اين اقدام گامي جدي در توس��عه رواب��ط اقتصادي دو 
كشور ايران و روسيه خواهد بود.موضوع روابط اقتصادي 
ايران و س��اير كش��ورها به ويژه كش��ورهاي همس��ايه 
جزو اولويت هاي دولت اس��ت. وي با بيان اينكه يكي از 
موضوعات مهم استفاده از ارزهاي ملي بين دو كشور است 
شاهد هستيم كه صادركنندگان كه روبل در اختيار دارند 
مي توانند به صورت توافقي در بازار عرضه كنند، افزود: 
چارچوب كار همانند ساير نمادهاي بازار متشكل به شكل 
رقابتي و بر مبناي عرضه و تقاضا خواهد بود.صالح آبادي 
ادامه داد: در حال حاضر پنج هزار دانش��جوي پزشكي 
در روس��يه داريم بنابراين اين اقدام در جهت تأمين ارز 
اين دانشجويان اقدام مهمي خواهد بود همچنين براي 
كش��ورهاي آس��ياي ميانه هم كه با روبل كار مي كنند 
مي توانند از اين بازار اس��تفاده كنند.روس هايي كه در 
ايران مشغول به كار و فعاليت هستند مي توانند جهت 
تامين نياز ارزي خود از اين بس��تر استفاده كنند. وي 
ادامه داد: با اين اقدام مهم صادرات ما به روسيه افزايش 
پيدا مي كند. با توجه به شرايط دنيا كه استفاده از دالر 
به عنوان يك ابزار سياسي شده است با اقدام در جهت 
استفاده از ارزهاي ملي بين كشورها مي توان ابزار سلطه 

كه تجارت كشورها را تهديد مي كند را خنثي كنيم.

   خنثي سازي تحريم ها
 با پول هاي ملي ايران و روسيه

توافقات پولي و بانكي اخير بين تهران و مس��كو، عالوه 
بر فراهم ك��ردن امكان دورزدن تحريم ه��ا، حذف دالر 
از مب��ادالت خارجي طرفي��ن را كلي��د زد.رييس كل 
بان��ك مركزي با تاكيد ب��ر اينكه با اين اق��دام عرضه ارز 
روب��ل در آينده نزديك تقويت خواهد ش��د و همچنين 
بازارس��از هم در بازار مي تواند حضور داشته باشد، افزود: 
»حجم معامالت براي اين نماد در آينده نزديك بيشتر 
مي شود«سوال مهم اين است كه برقراري ارتباط پولي و 
بانكي بين دو كشور چه اهميتي دارد؟ براي پاسخ به اين 
س��وال بايد تاريخ معاصر اقتصاد بين الملل را مرور كرد. 
به طور خالصه بايد گفت، دنيا نيم قرن گذشته را در اسارت 
ساختار مالي مبتني بر دالر سپري كرده و امريكا طي اين 
مدت از دالر مانند يك سالح براي به بند كشيدن كشورها 
استفاده كرده است.امريكايي ها پس از جنگ جهاني دوم، 
كشورهاي دنيا را مجبور كردند مبادالت تجاري خود را در 
چرخه دالر انجام دهند، يعني در قالب پول كشور خريدار 
الجرم به دالر تبديل و س��پس به پول كش��ور فروشنده 
تبديل مي شود.اجالس اخير بريكس يكي از نمونه هاي 
برجسته اراده كشورها براي رهايي از دالر است. اعالميه 
پاياني اين نشس��ت و سخنراني سران كشورهايي مانند 
چين، ايران و روس��يه، در حقيقت بيانيه عبور از سلطه 
دالر ب��ود.دو عامل محوري كه امريكا طي يك دهه اخير 
براي اعمال تحريم بر معام��الت بين المللي عليه ايران 
به كار برده، جلوگيري از تس��ويه معامالت دالري يعني 
همان محروم كردن ايران از چرخه دالر و ديگري ممانعت 
از انتقال پيام هاي مالي كش��ور در چارچوب س��وييفت 
)SWIFT - جامع��ه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي( 
بوده است.دولت ازيك طرف متنوع سازي تجارت خارجي 
كشور با تأكيد بر محيط همسايگي را در دستور كار خود 
قرار داد، رويكردي كه خيلي زود ثمر داد و در فصل بهار 
امسال تجارت غيرنفتي كشورمان با ۱۵ كشور همسايه با 
رشد ۱۸ درصدي نسبت به بهار سال قبل، به ۱۲ ميليارد 
و ۳۶۴ ميليون دالر رسيد.ديميتري پسكوف سخنگوي 
كاخ رياست جمهوري روسيه كرملين هم با اشاره به سفر 
والديمير پوتين رييس جمهور روسيه به تهران گفته است 
كه »روسيه و ايران به تدريج تعامل با دالر را كنار خواهند 
گذاشت«.در همين ارتباط هادي تيزهوش تابان؛ رييس 
 اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه هم درباره توافقات 
پولي و بانكي دو كشور تأكيد كرده است »در صورت اجراي 
صحيح تفاهم نامه تجارت ميان ايران و روس��يه تسهيل 
مي شود و مي توان انتظار داشت كه آمارهاي تجاري بهبود 
يابد«.بر اساس آمار اعالم شده توسط نماينده بازرگاني 
فدراسيون روس��يه در ايران، گردش مالي و تجاري بين 
روسيه و ايران براي سال ۲۰۲۱ با رشد ۸۱.۷ درصدي به 

چهار ميليارد و ۳۵ ميليون دالر رسيده است.
دراين بين ميرهادي رهگشاي؛ كارشناس اقتصاد بين الملل 
با اشاره به تجارت چهار ميليارد دالري فعلي ايران با روسيه، 
معتقد است در چهار س��ال آينده باتوجه به عزم جدي دو 
طرف، اين عدد مي تواند تا ۱۰ ميليارد دالر رشد داشته باشد.
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قدرداني رييس جمهور از بانك 
مركزي براي كنترل نقدينگي

رييسي در جلسه هيات دولت، با اشاره به گزارش 
رييس كل بانك مركزي درباره اقدامات صورت 
گرفته براي كاهش پايه پولي و كنترل نقدينگي 
در خرداد ماه، از اين اقدام��ات قدرداني كرد و با 
تاكيد ب��ر لزوم تبيين اين دس��تاورد براي مردم 
گفت: مه��ار رش��د نقدينگي از عوام��ل كنترل 
تورم اس��ت، اما در كنار آن بايد توجه داشت كه 
سياس��ت هاي مبنايي دولت در حوزه حمايت از 

توليد نيز با قوت استمرار يابد.
به گزارش ايرنا، اس��تمرار اصالح نظام بانكي كه 
اثرات آن در كاهش ش��اخص هاي پولي موثر در 
تورم در فصل بهار امسال مشاهده شد، موفقيتي 
اس��ت كه مورد تقدي��ر رييس جمه��ور نيز قرار 

گرفته است.
پس از ركوردزني رش��د ت��ورم، نقدينگي و پايه 
پولي در دولت گذش��ته، شاهد آن هستيم كه در 
دولت سيزدهم با اتخاذ سياست هاي كارشناسي، 
هر سه شاخص نس��بت به پايان دولت دوازدهم 
نزولي ش��ده اس��ت.نرخ تورم كه در پايان دولت 
قبل بر اساس محاسبه بانك مركزي به ركورد ۶۰ 
درصد نزديك ش��ده بود )باالترين تورم ۸۰ سال 
اخير اقتصاد ايران( طبق آخرين آمار در خردادماه 
امس��ال به رغم آثار گراني هاي ناشي از حذف ارز 

۴۲۰۰ به ۴۱ درصد كاهش يافته است.
رشد ساالنه نقدينگي و پايه پولي نيز كه در پايان 
دولت قبل باالي ۴۰ درصد بود در دولت رييسي 
ب��ه ترتيب به زير ۴۰ درص��د و حدود ۳۰ درصد 
كاهش يافته اس��ت كه آثار آن بر كاهش تورم به 

تدريج خود را نشان خواهد داد.
در همي��ن زمينه مصطف��ي قمري وفا، مديركل 
روابط عموم��ي بانك مركزي اع��الم كرد: بانك 
مرك��زي با پيگيري جدي س��ه گانه اصالح نظام 
بانك��ي در ماه هاي اخير موفق ش��د ت��ا در فصل 
بهار نرخ رشد س��االنه نقدينگي و پايه پولي را در 
مسير كاهش��ي قرار دهد؛ ش��اخص هايي كه در 
كنترل تورم بسيار موثر است و روز گذشته نيز در 
جلسه دولت مورد تقدير رياست محترم جمهور 

قرار گرفت.
به گفته وي، سياست هاي اصالحي پولي-بانكي 
در  بان��ك مركزي در حماي��ت از توليد و كنترل 

نقدينگي و تورم با قوت ادامه خواهد يافت.
س��ه گانه اصالح نظام بانكي شامل اصالح رابطه 
دولت با بانك مركزي )توقف استقراض دولت(، 
اص��الح رابطه بانك ها با بان��ك مركزي )كاهش 
اضافه برداشت بانك ها( و اصالح رابطه بانك ها با 
مشتريان )تسهيل خدمات به مردم( است كه در 

دولت سيزدهم به طور جدي دنبال شده است.

رئیساتاقبازرگانیایرانوچیندر
گفتگوباتعادلمطرحکرد؛

رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين  با بيان اينکه سامانه 
موديان تاثير به سزايی بر کاهش  فرار مالياتی در کشور 
،عنوان کرد:  مالياتی در کش��ور هميشه بر پايه سليقه 
محوری و مميزمحوری اداره ش��ده و نتيجه اين روش 
طی سال ها فرار مالياتی بوده به همين منظور با حرکت 
به سمت سيستمی شدن ماليات س��تانی با راه اندازی 
سامانه موديان، عالوه بر کاهش فرار مالياتی، شفافيت 
در اين حوزه هم بيش��تر می کند. رئيس اتاق بازرگانی 
ايران و چين در گفت وگو با تعادل  با اشاره به اينکه هدف 
از راه اندازی سامانه موديان مالياتی بحث شفاف سازی و 
تغيير روش مميز محوری به سيستمی است، ادامه داد: 
از طريق اين س��امانه ميزان درآمد افراد مشخص و می 
توان تشخيص داد که چه کسانی از ماليات معاف و چه 
اشخاص يا بنگاه هايی مشمول پرداخت ماليات خواهند 
شد. معتقدم به عده ای از مردم که درآمدشان زير خط 
فقر است بايد کمکی از طرف دولت در قالب ماليات منفی 
از محل درآمدهای مالياتی پرداخت شود. محمد رضا 
حريری بااگرچه هنوز هم با نقطه کامل و نهايی فاصله 
داريم، اما هر اقدامی که در جهت تغيير ش��کل ماليات 
ستانی از روش مميزمحوری به سمت سيستمی انجام 
شود، درست است،  گفت: هر اقدامی که منجر به شفاف 
شدن فعاليت اقتصادی مردم شود، نيازمند پشتيبانی 
است، زيرا جای شفافيت در اقتصاد کشور خالی است. 
وی  با بيان اينکه بالغ بر ۱۲سال است که به صورت مرحله 
سامانه هوشمند مالياتی در حال اجرا شدن است،ابراز 
کردطی چند دهه گذشته سامانه ماليات ستانی مبتنی 
بر مميزمحوری در کش��ور راه اندازی شده بود؛ در واقع 
مميز ماليات مودی را مشخص می کرد، اما از ۱۲ سال 
اخير تاکنون س��ازمان امور مالياتی از مميز محوری به 
سمت مکانيزه شدن و سيستم محوری حرکت کرد و 
هر ساله قوانين مشخص تری در اين زمينه در مجلس 
به تصويب رس��يد. رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين  با 
بيان اينکه سامانه موديان تاثير به سزايی بر کاهش  فرار 
مالياتی در کشور ،عنوان کرد:  مالياتی در کشور هميشه 
بر پايه سليقه محوری و مميزمحوری اداره شده و نتيجه 
اين روش طی سال ها فرار مالياتی بوده به همين منظور 
با حرکت به سمت سيستمی ش��دن ماليات ستانی با 
راه اندازی سامانه موديان، عالوه بر کاهش فرار مالياتی، 
شفافيت در اين حوزه هم بيشتر خواهد شد. حريری با 
بيان اينکه روش های ماليات ستانی در کشور به سمت 
شفاف ش��دن و حذف س��ليقه افراد پيش می رود و به 
صورت سيستمی اداره خواهد شد،اذعان کرد:اين امر 
تاثير به سزايی بر ش��فافيت و عدالت مالياتی دارد. وی 
با اش��اره به اينکه هدف از راه اندازی س��امانه موديان 
مالياتی بحث شفاف سازی و تغيير روش مميز محوری 
به سيستمی است، ادامه داد: از طريق اين سامانه ميزان 
درآمد مشخص خواهد شد و می توان تشخيص داد که 
چه کسانی از ماليات معاف و چه اشخاص يا بنگاه هايی 
مشمول پرداخت ماليات خواهند شد. معتقدم به عده 
ای از مردم که درآمدشان زير خط فقر است بايد کمکی 
از طرف دولت در قالب ماليات منفی از محل درآمدهای 

مالياتی پرداخت شود.
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فروشارزحاصلازصادراتدرسامانهنیماركوردزد

ورود روبل و تامين نياز ارزي دانشجويان ايراني در روسيه

سقف فروش ارز مسافرتي به 500 يورو كاهش يافت
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

طبق بخشنامه جديد بانك مركزي به صرافي ها سقف 
فروش ارز مسافرتي با نرخ توافقي ۲۰۰۰ يورو و با ويزا و 
هوايي۵۰۰ يورو تعيين شده است.به گفته رييس كانون 
صرافان سقف جديد فروش ارز مسافرتي با ويزا و هوايي 
۵۰۰ يورو است. كانون صرافان كشور در اطالعيه اي به 
صرافان معتبر سراسر كشور اعالم كرد: براي ساماندهي 
مصارف ارزي و روان س��ازي معامالت خريد و فروش 
ارز در شبكه صرافي هاي كشور و تعميق معامالت ارز 
در بازار توافقي فروش ارز مسافرتي براي كشورهاي با 
ويزا و هوايي مبلغ ۵۰۰ يورو يا معادل آن به ساير ارزها 
تعيين شده و براي كشورهاي بدون ويزا نيز ۳۰۰ يورو 
يا معادل آن به ساير ارزها است. اين در حالي است كه 
پيش از اين سقف فروش ارز مسافرتي افراد ۲ هزار يورو 

بود كه در بخشنامه جديد به ۵۰۰ يورو رسيده است.

   افزايش فروش ارز در نيما 
ميزان فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما از ابتداي 
سال تاكنون به بيش از ۱۳.۵ ميليارد دالر افزايش يافت كه 
اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال قبل بيش از ٨٢ درصد 
افزايش را نشان مي دهد.براساس معامالت روز جاري در 
سامانه نيما، صادركنندگان با فروش بيش از ١۶٧ ميليون 
مع��ادل دالري ارزهاي حاصل از ص��ادرات در روز جاري 
ميزان فروش ارز در سامانه نيما از ابتداي سال تاكنون را 
به بيش از ۱۳.۵ ميليارد دالر افزايش دادند كه اين رقم در 
مقايسه با دوره مشابه سال قبل بيش از ٨٢ درصد افزايش 
نشان مي دهد.گفتني است نظام يكپارچه معامالت ارزي 
)سامانه نيما( با هدف تسهيل تامين ارز راه اندازي شده و با 
اس��تفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان 
)صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به 
انجام عمليات ارزي در محيط الكترونيك اقدام مي كنند.

لذا س��امانه نيما محل تأمين ارز كاالهاي وارداتي به 
كش��ور و بازار ميان صادركنندگان و واردكنندگان 
اس��ت و حجم معامالت انجام شده در آن در فرآيند 

تعيين نرخ ارز نقشي تعيين كننده دارد.

    تداوم ثبات قيمت سكه در كانال ۱۴ ميليون
روز سه ش��نبه ۲۸ تير ۱۴۰۱ قيمت دالر در بازار آزاد بين 
۳۱۸۰۰ تا ۳۲ هزار تومان معامله شد و به دنبال اعالم قيمت 

اونس جهاني طال با ۱۷۱۱ دالر، سكه به ۱۴ ميليون و 9۳۰ 
هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۴ 
ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 
هشت ميليون و ۱۸۰ هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و 
۱۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي سه  ميليون و ۱۰۰ هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۳۴۷ هزار تومان رسيد و 

قيمت هر مثقال طال پنج ميليون و ۸۳۵ هزار تومان شد.

  آغاز معامالت توافقي دالر
 با نرخ ۳0 هزار تومان 

معامالت توافقي دالر صبح سه شنبه ، ۲۸ تيرماه در كانال 
۳۰ هزار تومان آغاز شد.در آغاز به كار فعاليت بازار توافقي 
بازار ارز، دالر با قيمت ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان و با حجم ۴۰ 
هزار معامله شد.معامالت توافقي دالر در روز كاري گذشته 
)يكشنبه، ۲۶ تيرماه( تا ۳۲ هزار و ۲۰۱ تومان هم رسيده 

بود اما اين معامالت با روند نزولي آغاز به كار كرد.

   كاهش نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
قيمت فروش دالر )سه ش��نبه، ۲۸ تيرماه ۱۴۰۱( در 
صرافي هاي بانكي با ۲۸ تومان كاهش قيمت نسبت به 
روز كاري گذشته )يكشنبه، ۲۶ تيرماه( ۲۷ هزار و ۸۸۰ 
تومان است.نرخ فروش هر اسكناس يورو در صرافي هاي 

بانكي با پنج تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته، 
۲۸ هزار و 9۲۳ تومان معامله شد.قيمت خريد هر دالر 
توسط صرافي هاي بانكي ۲۷ هزار و ۶۰۳ تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان اعالم شد.عالوه 
بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۷ هزار 
و 9۷۵ تومان و نرخ ف��روش آن ۲۸ هزار و ۲۲9 تومان 
بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۸  
ه��زار و ۴۳۰ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار و ۶۸9 
تومان اعالم شد.همچنين، در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۶ ه��زار و ۶۸۳ تومان فروخته و 

حواله دالر به بهاي ۲۶ هزار و ۲۲۵ تومان معامله شد.

  دالر سقوط كرد
در حالي كه بازارها به مس��ير افزايش نرخ بهره توسط 
فدرال رزرو فكر مي كنن��د، دالر در زير اوج دو دهه اي 
خود متوقف شد. دالر امريكا روز سه شنبه درست باالتر 
از پايين ترين حد يك هفته اي كه يك شبه به آن رسيده 
بود، در برابر همتايان اصلي خود در نوس��ان است زيرا 
بازارها احتمال افزايش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در 
اين ماه را كاهش دادند.هفته گذشته پس از آنكه داده ها 
نش��ان داد تورم اياالت متحده در باالترين سطح چهار 
دهه اخير قرار دارد، ش��اهد شتاب ادامه دار تورم در ماه 
ژوئن نيز بوديم. پيش بيني ها براي كاهش افزايش نرخ 

بهره بيشتر شد اما برخي از مقامات فدرال رزرو به سرعت 
نظري منف��ي اعالم كردند و ارق��ام روز جمعه كاهش 
انتظارات تورمي مصرف كننده را به كمترين ميزان در 
يك سال گذشته نشان داد.معامله گران در قراردادهاي 
آتي وابسته به نرخ سياس��ت كوتاه مدت وجوه فدرال 
رزرو كه به س��مت افزايش يك درصدي كامل در نرخ 
بهره متمايل شده بودند، پيش بيني هاي خود را به نفع 
افزايش ۰.۷۵ درصدي در نشست آتي با شانس آخرين 
مشاهده در حدود ۸۱ درصد ارايه كردند.شاخص دالر 
ك��ه ارزش دالر را در برابر ۶ همت��اي خود اندازه گيري 
مي كند در ۱۰۷.۴۷ ثابت بود. اين پايين ترين س��طح 
۱۰۶.۸۸ روز دوشنبه بود اما از باالترين سطح ۱۰9.۲9 
هفته گذشته، سطح مشاهده نشده از سپتامبر ۲۰۰۲ 
تاكنون، بازگشت.يورو كه مهم ترين ارز در شاخص دالر 
اس��ت، ۰.۰۸ درصد كاهش يافت و به ۱.۰۱۳۵۵ دالر 
رسيد اما اين پس از آن رخ داد كه يك شبه حدود ۰.۶ 
درصد براي دومين روز رشد قوي قرار گرفت.استرلينگ 
ب��ا ۰.۱۳ درصد كاهش ب��ه ۱.۱9۳۵ دالر رس��يد و از 
باالترين سطح يك هفته اي دوشنبه در ۱.۲۰۳۲ دالر 
فاصله گرفت. در روز پنجشنبه براي اولين بار از مارس 

۲۰۲۰ به ۱.۱۷۶۱ دالر سقوط كرد.

   كاهش دوباره طال با خيز دالر
طال سه ش��نبه با افزايش ارزش دالر و بازده اوراق قرضه و 
تاثير آن بر جذابيت شمش، كاهش يافت و سرمايه گذاران 
منتظر نشانه هاي بيشتري در مسير افزايش نرخ بهره فدرال 
رزرو هستند.دالر در برابر رقباي خود ۰.۱ درصد افزايش 
يافت و شمش با قيمت دالر را براي خريداران داراي ارزهاي 
ديگر گران تر كرد. بازدهي خزان��ه داري اياالت متحده در 
حالي افزايش يافت كه داده هاي اقتصادي خوشايند هفته 
گذشته منتشر شد و دوره اي آرام از سوي فدرال رزرو زمينه 
را براي ريسك پذيري فراهم كرد.مقامات فدرال رزرو روز 
جمعه اعالم كردند كه احتماال در نشست سياستي آتي 
خود به افزايش نرخ بهره ۷۵ واحدي پايبند خواهند بود، 
هر چند كه نرخ باالي تورم اخير همچنان مي تواند افزايش 
بيشتري را نسبت به پيش بيني ها در اواخر سال تضمين 
كند.اگر چه طال به عنوان يك محافظ تورم در نظر گرفته 
مي شود اما نرخ هاي بهره باالتر و بازده اوراق قرضه، هزينه 
فرصت نگهداري شمش را افزايش مي دهد كه سودي ندارد.

ماليات بر عايدي سرمايه
نياز كشور است

در صورتي ك��ه فض��اي 
شناس��ايي خوب باشد و 
مصاديق به درستي تعيين 
شود و افرادي كه مشمول 
اين حوزه هستند با دقت 
تش��خيص داده ش��وند، 
اجراي مالي��ات برعايدي 
سرمايه نياز كشور است. 
با وج��ود اينكه م��ردم خصوصا نخب��گان جامعه 
پذيرفته ان��د كه باي��د بحث پرداخ��ت ماليات در 
بخش هاي مختلف به تعري��ف درآيد، اما ورود به 
حوزه هاي جديد معموال با مقاومت روبرو مي شود 
كه ماليات برعايدي س��رمايه هم ج��داي از اين 

مساله نيست. 
ماليات بر عايدي سرمايه نگاه جديدي به موضوع 
ماليات به حساب مي آيد كه در كنار نكات مثبت 
آن، با نگراني هايي همراه شده است. براي روشن 
ش��دن موضوع، حذف يارانه ها را مورد توجه قرار 
مي دهيم. به دليل آنكه دهك ها به خوبي شناسايي 
نمي ش��وند، اكثر افراد از بابت حذف يارانه نگراني 
دارند زيرا اش��تباهات احتمالي سبب خواهد شد 
تا دهك ه��اي نيازمند به ياران��ه در اين حذفيات 
قرار گيرند و زيان كنن��د. در اعمال ماليات ها هم 
در كس��ب و كارهايي كه با دس��تگاه هاي پوز كار 
مي شود، كس��به گله مند هستند كه برخي مواقع 
شناسايي درآمدهايي كه مشمول ماليات مي شود، 

مشكالتي براي آنان به وجود آورده است.
كسبه براين اعتقادند كه دارنده دستگاه پوز گاهي 
بدون كس��ب درآمد و به دليل آنكه فرد ديگري با 
دستگاه پوز آنان گردش مالي را رقم مي زند، بايد 
ماليات بپردازد. بنابراين نگراني ها بيشتر در حوزه 
شناسايي است، واال در اصل قضيه موافقت وجود 
دارد. كساني كه در عرصه دالر يا ارز و سكه فعاليت 
مي كنن��د، صاحب درآمد هس��تند و اين افراد به 
خودي خود مشمول ماليات مي شوند كه در ابتدا 
بايد داللي به عنوان كسب و كار تلقي شود و كساني 
كه در اين عرصه فعال هستند، مورد شناسايي قرار 
گيرند تا گردش هاي مالي شان مشخص شود. الزم 
به توجه است كه براس��اس قانون تجارت داللي 
شغل به حس��اب مي آيد، كما اينكه االن آژانس 
مس��كن كار دالل��ي مي كند و مش��مول ماليات 
مي ش��ود، ولي بايد در رابطه با ساير كارها در اين 
زمينه هم اي��ن قانون فعال ش��ود. در صورتي كه 
فضاي شناسايي خوب باشد و مصاديق به درستي 
تعيين شود و افرادي كه مشمول اين حوزه هستند 
با دقت تش��خيص داده ش��وند، ماليات برعايدي 
سرمايه يكي ازموضوعات خوب به حساب خواهد 

آمد كه اجراي آن نياز كشور است.

حجت اهلل فيروزي

جای شفافيت در اقتصاد کشور 
خالی است

جزييات »طرح نظارت مردمي 
بر واحدهاي صنفي«

نماينده وزير صمت در هيات رييسه اتاق اصناف ايران 
گفت: واحدهاي صنفي ملزم به دريافت باركد دوبعدي 
)QR-Code( مش��خصات صنفي خود از اتحاديه و 
نصب آن در محل قابل رويت براي مشتريان شده اند. به 
گزارش اتاق اصناف ايران، قاسم نوده فراهاني در خصوص 
جزييات و مزاياي اج��راي اين طرح و »نظارت مردمي 
بر واحدهاي صنفي« گف��ت: در حال حاضر ۳ميليون 
واحد صنفي داراي پروانه كسب در كشور فعال هستند 
كه بيشتر اين افراد به موجب آموزش هاي تخصصي و 
عمومي قوانين و مقررات و نظارت هاي مجدانه بازرسان 
صنفي عامل به تمامي ضوابط هس��تند. وي ادامه داد: 
ضمن اينكه صنوفي ك��ه اخالق گرايانه و قانونمدارانه 
اقدام به دريافت پروانه كسب كرده اند، بديهي است در 
تبعيت از ساير قوانين و مقررات نوشته و نانوشته از جمله 
رعايت حقوق مصرف كننده در باب »رعايت ادب و اخالق 
ارتباط با مشتري«، »رعايت انصاف در ارايه محصول با 
كيفيت، با نرخ متعارف يا مصوب، پرهيز از گرانفروشي 
و كم فروش��ي«، »پرداخت به موقع ماليات«، »رعايت 
ضوابط بهداش��تي« و… پيش��تاز و پيشگام هستند. 
فراهاني با ابراز نگراني از فريب مشتريان در واحدهاي 
بدون پروانه گفت: اما واحدهاي صنفي كه هنوز اقدام 
به دريافت پروانه كسب نكرده اند و از اين قانون تبعيت 
نمي كنند، گاهي نسبت به رعايت ديگر قوانين و حقوق 
مصرف كننده نيز بي اعتنايي مي كنند. بديهي اس��ت 
رسيدگي به تخلفات اين واحدها كه نام و نشان ايشان 
در اتحاديه هاي مربوطه ثبت نشده است، براي بازرسان 
صنفي دشوارتر است. البته بايد در نظر داشت كه برخي 
از واحدهاي صنفي اقدام به دريافت پروانه كسب كرده و 
پرونده ايشان در جريان است و اتاق اصناف ايران و دولت با 
همكاري هم در تالشند تا فرآيند صدور اين مجوز تسهيل 
شود. نماينده وزير صمت در هيات رييسه اتاق اصناف 
ايران تصريح كرد: يكي از تاكيدات وزير صنعت، معدن 
و تجارت، شناسايي و ساماندهي واحدهاي صنفي فاقد 
پروانه كسب است. از سوي ديگر جلب توجه و همكاري 
مردمي در پرهيز از دريافت محصول از صنوف فاقد پروانه 
كسب تا امروز آنچنان كه بايد اولويت داده نشده است. به 
موجب اين دغدغه ها، »طرح نظارت مردمي بر واحدهاي 
صنفي« به مرحله اجرا درآمده است تا مشتريان با اسكن 
فوري باركد دو بع��دي )QR-Code( با اس��تفاده از 
گوشي هاي هوشمند خود، به اطالعات واحد صنفي مد 

نظر دسترسي پيدا كنند.



گروه بورس|
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار با كاهش ۹۴۰ واحدي 
مع��ادل ۰.۰۶ درصد، به يك ميلي��ون و ۴۶۸ هزار و ۸۹۲ 
واحد رسيد. همچنين در فرابورس شاخص كل با كاهش 
يك واحدي به ۱۹ هزار و ۶۱۹ واحد رس��يد. سه شنبه ۲۸ 
تيرماه ۱۴۰۱، تاالر شيشه اي شاهد روند نزولي شاخص هاي 
منتخب بود. به گونه اي كه شاخص قيمت )وزني-ارزشي(، با 
كاهش ۲۱۱ واحدي، به رقم ۳۵۰ هزار و ۳۵۹ واحد رسيد. 
شاخص كل هم وزن نيز با كاهش ۷۵۵ واحدي، عدد ۴۰۱ 
هزار و ۶۷۸ واحد را به نمايش گذاشت. شاخص قيمت )هم 
وزن( نيز با كاه��ش ۴۵۶ واحدي به رقم ۲۴۲ هزار و ۵۴۹ 
واحد رسيد. همچنين شاخص سهام آزاد شناور ۵۶۶ واحد 
كاهش را رقم زد و به سطح يك ميليون و ۸۵۵ هزار و ۹۸۸ 
واحد رسيد. همچنين ش��اخص بازار اول با ۲۲۷۳ واحد 
كاهش به رقم يك ميليون و ۱۰۹ هزار و ۹۹۰ واحد رسيد و 
شاخص بازار دوم نيز با ۳۲۲۵ واحد افزايش همراه بود و عدد 

۲ ميليون و ۸۵۹ هزار و ۹۲۷ واحد را به نمايش گذاشت.

     صعود بورس نيمه تمام ماند
در حالي كه شاخص كل بورس در ساعات مياني معامالت 
توانسته بود روند صعودي به خود بگيرد و تا رقم يك ميليون 
و ۴۷۰ هزار وا حد نيز افزايش يافت در ساعات پاياني دوباره 
نزولي شد.شاخص كل بورس با ۸۸۹ واحد كاهش در رقم 
 ۱ ميليون و ۴۶۸ هزار واحد ايس��تاد. شاخص كل با معيار 
هم وزن هم ۷۵۶ واحد سقوط كرد و به رقم ۴۰۱ هزار و ۶۷۸ 
واحد رسيد. در اين بازار ۲۳۷ هزار معامله به ارزش ۲۳ هزار و 
۶۷۰ ميليارد ريال انجام شد. معدني و صنعتي گلگهر، فوالد 
خوزستان، پتروشيمي نوري، و گروه مپنا، نسبت به ساير 
نمادها بيشترين تاثير منفي و سرمايه گذاري نفت و گاز و 
پتروشيمي تامين و صنايع پتروشيمي خليج فارس نسبت 
به ساير نمادها بيشترين تاثير مثبت را روي بورس گذاشتند. 
شاخص كل فرابورس هم با بيش از يك واحد كاهش در رقم 
۱۹ هزار و ۶۱۹ واحد ايستاد. معامله گران اين بازار ۱۲۸ هزار 
معامله انجام دادند ك��ه ۴۶ هزار و ۷۰۳ ميليارد ريال ارزش 
داشت. پليمر آريا ساسول، صنعتي مينو و پتروشيمي زاگرس 
نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير مثبت و در مقابل سنگ 
آهن گوهر زمين و تجلي توسعه معادن و فلزات نسبت به ساير 
نمادها بيشترين تاثير منفي را روي فرابورس گذاشتند.  در 
معامالت بورس تهران، بيش از سه ميليارد و ٥١٥ ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش ٢٣ ه��زار و ٦٧٠ 
ميليارد ريال معامله شد. همچنين نفت و گاز پتروشيمي 
تامين )تاپيكو( با ٦٤٨ واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس 
)فارس( با ٢٥١ واحد، بانك خاورميانه )وخاور( با ١٦٠ واحد و 
نفت سپاهان )شسپا( با ١٥٩ واحد با تاثير مثبت بر شاخص 
بورس همراه ش��دند. در مقابل معدني و صنعتي گل گهر 
)كگل( با يك هزار و ٧٨ واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با 
٨٠١ واحد، پتروشيمي نوري )نوري( با ٦٨١ واحد و گروه مپنا 
)رمپنا( با ١٦٤ واحد تاثير منفي بر شاخص بورس داشتند. بر 
پايه اين گزارش، نماد شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
)شستا(، پتروشيمي نوري )نوري(، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو )خگستر(، سيمان آبيك )سآبيك(، گروه دارويي 
بركت )بركت(، انتقال داده هاي آسياتك )آسياتك( و بانك 
تجارت )وتجارت( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه 
شيميايي هم در معامالت صدرنش��ين برترين گروه هاي 
صنعت ش��د و در اين گروه ١٥٨ ميليون و ١٦٥ هزار برگه 

سهم به ارزش يك هزار و ٧٦٤ ميليارد ريال دادوستد شد.

     آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز بيش از يك واحد كاهش داشت و به 
۱۹ هزار و ٦١٩ واحد رسيد. در اين بازار يك ميليارد و ٦٥ 
ميليون برگه سهم و اوراق مالي دادوستد شد و تعداد دفعات 

معام��الت فرابورس بيش از ١٢٨ ه��زار و ٨٧٤ نوبت بود. 
نمادهاي پليمر آريا ساسول )آريا(، صنعتي مينو )غصينو(، 
پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، بيمه سامان )بساما( و بهمن 
ديزل )خديزل( با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه 
بودند. همچنين سنگ آهن گهرزمين )كگهر(، تجلي 
توسعه معادن و فلزات )تجلي(، پخش البرز )پخش(، 
توزيع داروپخش )دتوزيع( و توليد نيروي برق دماوند 

)دماوند( تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

     رشد 9 درصدي شاخص بورس
از ابتداي سال

شاخص بورس از ابتداي امسال تا پايان هفته گذشته ۷۳روز 
معامالت��ي، با ثبت ۱۲۲هزار و ۸۰۲واح��د افزايش، معادل 
۸.۹۸ درصد رش��د كرده اس��ت. از ابتداي امس��ال تا پايان 
هفته گذشته تعداد ۶۹۶ميليارد و ۶۸۸ميليون انواع اوراق 
بهادار به ارزش ۴۱۲۵ه��زار و ۱۸۸ميليارد ريال در بيش از 
۴۳ميليون و ۲۰۶ه��زار و ۶۲۸دفعه طي ۷۳روز معامالتي 
در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت. اين درحالي 
است كه تعداد ۷۰ميليارد و ۵۲۹ميليون واحد از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش كل بيش 
از ۱۰۴۸ و ۹۸۴ميليارد ريال نيز در اين مدت مورد معامله قرار 
گرفته است. اين گزارش مي افزايد: شاخص بورس نيز در اين 
۷۳روز، با ۱۲۲هزار و ۸۰۲واحد افزايش، معادل ۸.۹۸ درصد 
رشد كرده و به رقم يك ميليون و ۴۹۰هزار و ۵۲واحد رسيد. 
شاخص كل هموزن نيز در اين مدت با ۵۸هزار و ۷۴۵واحد 
افزايش، معادل ۱۶.۸۷درصد رشد كرد و در اين مدت به رقم 
۴۰۷هزار و ۱۳واحد را به نمايش گذاشته است. شاخص بازار 
اول هم با ۶۱هزار و ۵۰۶واحد افزايش در اين مدت به رقم يك 
ميليون و ۱۲۵هزار و ۶۱۷واحد و شاخص بازار دوم با ۳۳۵هزار 
و ۵۴۸واحد رشد به عدد ۲ ميليون و ۸۹۴هزار و ۹۷۶واحد 
رسيدند كه به اين ترتيب شاخص بازار اول با ۵.۷۸درصد رشد 

و شاخص بازار دوم با ۱۳.۱۱ درصد افزايش همراه شدند.

     طرح مجلس
 زمينه ساز ريزش اخير بورس بود

يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه طرح اخير مجلس 

در ريزش اخير بازار سهام اثر گذار بوده است، گفت: بورس 
از آينده اي مثبت برخوردار است و سهامداران نسبت به اين 
بازار ديد بلندمدت داشته باشند و با خودداري از رفتارهاي 
هيجاني خود مانع از ايجاد ريزش بيشتر شاخص بورس در 
بازار شوند. »علي تيموري« با ارزيابي روند اين روزهاي بازار 
سهام، اظهار كرد: طرح اخير مجلس با عنوان »طرح تنظيم 
بازار كاالهاي مشمول الزام به عرضه در بورس هاي كااليي«، 
به عنوان يك عقبگرد كامل تلقي مي شود و نمي توان آن 
را به عنوان اقدام و تصميم مثبت قلمداد كرد. مس��ووالن 
بارها اعالم كردند كه به دنبال ايجاد شفافيت در معامالت و 
قيمت گذاري ها هستند؛ اين در حالي است كه به طور حتم 
اين طرح مجلس زمينه ساز از بين رفتن شفافيت ها خواهد 
شد و بعد از مدتي شاهد مشكالت وسيع در كشور خواهيم 
بود. واقعيت امر اين است كه طرح در نظر گرفته شده به هيچ 
عنوان طرح خوبي نيست و اجرايي شدن اين طرح نقش 
مخربي در توليد، استمرار توليد و حفظ حقوق سهامداران 
خواهد داشت. ممكن است اين طرح در كوتاه مدت براي 
برخي موارد داراي كاربرد مثبتي باش��د، اما در بلندمدت 
اثري جز از بين رفتن توليد، تاثير منفي بر روند سودآوري 
شركت ها و افزايش ركود در بازار سهام نخواهد داشت. وي 
با بيان اينك��ه اين اتفاق به طور حتم منجر به ايجاد زمينه 
براي ريزش بازار خواهد شد، گفت: طرح اخير مجلس در 
وضعيت اين روزهاي بازار سرمايه و نيز ريزش اخير شاخص 
بورس بي تاثير نبوده اس��ت. به گفت��ه تيموري، با چنين 
اتفاقي سرمايه گذاران ديگر هيچ برآورد درست و منطقي از 

چشم انداز سودآوري شركت ها نخواهند داشت.

     سهامداران رفتار هيجاني نداشته باشند
با توجه به اينكه اكنون بازار سرمايه در وضعيت نوساني شديد 
قرار گرفته، بهتر است سهامداران نسبت به اين بازار ديد 
بلندمدت داشته باشند و با خودداري از رفتارهاي هيجاني 
خود مانع از ايجاد ريزش بيشتر شاخص بورس در بازار شوند.

در سال هاي گذشته هميشه در كوتاه مدت طرح هايي 
مانند طرح اخير مجل��س و نيز چنين تهديدهايي در 
بازار وجود داش��ته و تاثيرگذار بر روند معامالت بورس 
بوده است، اما در بلندمدت سياست گذار مجبور شده 

تا تصميمات منطقي تري را اتخاذ و از هرگونه اقدامي 
كه منجر به بهم ريختگي بازار مي شود؛ خودداري كند.

     طرح مجلس
 باعث رفتار هيجاني سهامداران شد

اتفاقي كه به تازگ��ي تحت تاثير تصميم مجلس رخ داده، 
منجر به رفتار هيجاني س��هامداران شده كه اميدواريم با 
رفتار منطقي خود در انتظار رفع مش��كالت ايجاد ش��ده 
در بازار بمانند. اين كارش��ناس بازار سرمايه با بيان اينكه 
معامالت بورس از آينده اي مثبت برخوردار است، گفت: 
افزايش قيمت ارز نيمايي و نزديكي قيمت آن با نرخ ارز در 
بازار آزاد مي تواند باعث بهبود چشم انداز سودآوري شركت ها 
شود. اخيراً طرحي در كميسيون صنايع و معادن مجلس 
با عنوان »طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول الزام به عرضه 
در بورس هاي كااليي« به تصويب رس��يده و كماكان در 
مجلس در حال پيگيري است. طرح تنظيم بازار كاالهاي 
مشمول الزام به عرضه در بورس هاي كااليي در دستور كار 
صحن علني مجلس قرار دارد. معاون اول رييس جمهور با 
ارسال نامه اي به وزارت اقتصاد ضمن اعالم مخالفت دولت 
با اين طرح، وزارت اقتصاد را مسوول پيگيري اين موضوع 
كرده است. »مجيد عشقي«، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در نامه اي به »محمدباقر قاليباف«، رييس مجلس 
شوراي اسالمي درخواست كرد تا طرح تنظيم بازار كاالهاي 
مشمول الزام به عرضه در بورس هاي كااليي از دستور كار 
مجلس خارج و به كميس��يون اقتصادي مجلس ارجاع و 
با اصالحات اساسي و رفع ابهام به طرح اصالح قانون بازار 
اوراق بهادار الحاق شود. جمعي از فعاالن بازار سرمايه نيز 
نامه اي به رييس كميس��يون اصل ۹۰ مجلس نسبت به 
اثرات س��وء »طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول الزام به 
عرضه در بورس هاي كااليي« هشدار دادند و خواستار ورود 
اين كميسيون در اين رابطه و جلوگيري از اثرات سوء اين 
طرح بر كليت اقتصاد و بازار سرمايه شده اند.  اكنون تبعات 
چنين تصميمي از سوي مجلس تا جايي پيش رفته كه 
منجر به ترس سهامداران براي سرمايه گذاري در بورس و 
نيز خودداري از ورود سرمايه هايشان به اين بازار به منظور 
جلوگيري از ضرر و زيان احتمالي در بازار سهام شده است.

يادداشت

خبر 
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سهم هاي آسيايي ريزش كرد
به دنبال افت يك ش��به در وال استريت، سهام آسيايي 
روز سه شنبه سقوط كرد و دالر در پايين تر از اوج هفته 
گذشته قرار گرفت اما تمركز اصلي معامله گران نزديك 
ش��دن به جلس��ات بانك مركزي و مراحل اوليه فصل 
درآمد امريكاس��ت. به گزارش بيزنس، گسترده ترين 
شاخص سهام آسيا-اقيانوسيه، ام اس سي آي در خارج 
از ژاپن۰.۴۶ درصد كاهش يافت كه تا حدودي از رشد 
۱.۸ درصدي روز قبل عقب نشيني كرد و به پايين ترين 
سطح دو ساله هفته گذشته بازگشت. سهام هاي فناوري 
آسيايي مانند علي بابا، سامسونگ و نينتندو به رهبري اين 
افت كمك كردند، پس از اينكه تحت تاثير گزارش هايي 
كه اپل قصد دارد رش��د استخدام و هزينه هاي بعدي را 
كاهش دهد همچنين كاهش يك شبه ارزش بازارهاي 
سهام اياالت متحده قرار گرفتند. با اين حال، در نشانه اي 
كه بازارها در تالش براي يافتن مس��يري ثابت بودند، 
معامالت آتي اس اند پي و نزدك امريكا، هر كدام حدود 
۰.۳ درصد در معامالت اوليه آسيا صعود كردند و نيكي 
ژاپن پس از تعطي��الت رالي روز دوش��نبه ۰.۸ درصد 
افزايش يافت. كري كريگ، استراتژيست بازار جهاني در 
JPMorgan Asset Management مي گويد: در 
حال حاضر بازار كمي شبيه »نقاشي با اعداد« است، شما 
بايد عكسي را رنگ آميزي كنيد در صورتي كه هنوز همه 
رنگ ها را نداريد. البته چند چيز مانند جهت گيري بازار 
كار و نرخ بيكاري در اياالت متحده و اينكه آيا بانك هاي 
مركزي عقب نش��يني مي كنند و مي گويند اين نقطه 
اوج تورم اس��ت و ما نيازي به تندرو بودن نداريم يا واقعا 
تهاجمي عمل خواهيم كرد نيز وجود دارد. بازارها انتظار 
دارند در نشست هفته آينده فدرال رزرو اياالت متحده، 
ن��رخ بهره ۷۵ واحد پايه افزاي��ش يابد كه از پيش بيني 
احتمال افزايش ۱۰۰ واحد پايه فاصله مي گيرد، هر چند 
طبق ابزار گروه بورس بازرگاني و كاالي شيكاگو، قيمت 
بازار همچنان ش��انس ۳۰ درصدي را نش��ان مي دهد. 
عقب نشيني از انتظارات ۱۰۰ واحد پايه در اواخر هفته 
گذشته به افزايش سهام در اياالت متحده در روز جمعه 
و آس��يا و اروپا در روز دوشنبه كمك كرد. بانك مركزي 
اروپا و بانك ژاپن هر دو، روز پنج ش��نبه تشكيل جلسه 
مي دهند و انتظار مي رود بانك مركزي اروپا با افزايش ۲۵ 
واحدي، نرخ ها را از پايين ترين سطح دوران همه گيري 
خود افزايش دهد، در حالي كه انتظار مي رود تغييرات 
كمي نسبت به نرخ هاي بي سابقه بانك ژاپن وجود داشته 
باش��د. كريك گفت: »در پس زمينه، فصل درآمدي در 
اياالت متحده است و انتظار داريم كه اين يك منبع فشار 
ديگري بر بازارها باشد، زيرا فكر مي كنيم راهنماي كل 
سال براي حدود ۹ تا ۱۰ درصد از اياالت متحده بسيار 
باالست.«پس از گزارش كاهش ۴۸ درصدي سود سه 
ماهه، گروه گلدمن ساكس هشدار داد كه ممكن است 
با بدتر شدن چش��م انداز اقتصادي، استخدام كند شود 
و هزينه ها كاهش يابد ام��ا از آنجايي كه اين انتظارات 
تحليلگران را شكست داد، سهام آن ۲.۵ درصد افزايش 
يافت. در بازارهاي ارز، دالر به عقب نش��يني كند خود 
نس��بت به اوج دو دهه هفته گذش��ته ادام��ه داد. يورو 
۱.۰۱۴۳ دالر بود كه پس از سقوط كوتاه خود به كمتر 
از يك دالر در هفته گذشته براي اولين بار از سال ۲۰۰۲ 
بهبود يافت و ارزش دالر در برابر ين ژاپن ۱۳۸.۳۴ شد 
كه پايين تر از باالترين سطح خود در ۲۴ سال گذشته و 
۱۳۹.۳۹ بود كه هفته گذشته نيز به ثبت رسيد. بازدهي 
معيار ۱۰ ساله اياالت متحده ۲.۹۷۸۱ درصد بود كه 
تاكنون در اين ماه تالش كرده است تا در هر دو جهت 
از سطح س��ه درصد فاصله زيادي داشته باشد. بازده 
دو س��اله ۳.۱۷۰۲ درصد بود. نفت، طبقه ديگري از 
دارايي كه در تالش براي يافتن مسيري روشن است، 
پس از افزايش پنج درصدي يك شبه، با كاهش زيان 
اوليه ثابت معامله شد. هر بشكه نفت برنت ۱۰۶ دالر 
و ۳۰ س��نت و نفت خام امريكا ۱۰۲ دالر و ۵۸ سنت 
بود. هر اونس طال همچنان در ۱۷۰۶ دالر باقي ماند.

    لكنت اقتصاد جهاني به ژاپن رسيد
نظرسنجي رويترز نشان داد كه اقتصاد ژاپن احتماال با 
سرعت كمتري نسبت به آنچه پيش از اين تصور مي شد 
در بقيه سال مالي رشد خواهد كرد زيرا خطرات فزاينده 
ركود اقتصاد جهاني و مشكالت عرضه، صادركنندگان 
ژاپني را تحت تاثي��ر قرار خواهد داد. توليدكنندگان در 
سومين اقتصاد بزرگ جهان در معرض چشم انداز رشد 
تيره تر در شركاي تجاري بزرگي مانند اياالت متحده و 
چين هستند كه ترس از ركود و تورم را در سراسر جهان 
دامن مي زنند. با اين حال، اين نظرسنجي نشان مي دهد 
كه تحليلگران همچنان پيش بيني مي كنند كه رش��د 
ژاپن در طول سال مالي تا مارس آينده مثبت باقي بماند 
و اين به لطف بهبود مورد انتظار مصرف اس��ت كه بيش 
از نيمي از توليد ناخالص داخلي اين كش��ور را تشكيل 
مي دهد. پيش بيني ۳۶ اقتصاددان در نظرسنجي ۴ تا ۱۵ 
جوالي نش��ان داد كه پيش بيني مي شود كه اقتصاد در 
اين سه ماهه ساالنه ۳.۱ درصد رشد كند كه كمتر از ۳.۵ 
درصد برآورد شده در نظرسنجي ژوئن است. اقتصاددانان 
در اين نظرس��نجي تخمين هاي رشد را براي سه ماهه 
اكتبر تا دسامبر و ژانويه تا مارس نيز اندكي كاهش دادند، 
در حالي كه آنها را براي س��ه ماهه آخر حتي بيش��تر از 
۴.۱ در ژوئن به ۳.۲ درصد كاهش دادند. سياست صفر 
چين براي مقابله با كرونا همچنين مي تواند تنگناهاي 
عرضه را براي صادركنندگان ژاپني طوالني كند. پس از 
حمله روسيه به اوكراين و اقدامات قرنطينه كوويد-۱۹ 
در كارخانه هاي چين در س��ال جاري، توليدكنندگان 
صادرات محور ژاپن به ش��دت از افزايش بي امان قيمت 
كاالها آس��يب ديده اند. تحليلگران در اين نظرسنجي 
انتظار داشتند كه توليد صنعتي ژاپن در ماه هاي آوريل 
تا ژوئن ۳.۸ درصد نس��بت به سال قبل كاهش يابد، كه 
پس از آن با ۲.۲ درصد بهبود توليد در جوالي تا سپتامبر 
هم��راه خواهد بود. احتماال اقتصاد در داخل كش��ور، از 
بهبود هزينه هاي خانوارها در تقاضاي متوقف شده براي 
خدماتي مانند سفر پس از برداشته شدن محدوديت هاي 
كرونا در م��اه مارس، بهره خواهد برد. برآورد متوس��ط 
اقتصاددان��ان در اين نظرس��نجي نش��ان داد كه تورم 
اصلي مصرف كننده س��االنه ژاپن احتم��اال در ماه هاي 
 اكتبر تا دسامبر به ۲.۴ درصد مي رسد و سپس با هدف 
دو درصدي بانك ژاپن در اوايل سال آينده همسو مي شود.
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صالحي:

طرح مجلس، زمينه ساز ريزش اخير بورس بود

قيمت گذاري دستوري كاالها براي عرضه در بورس تكرار تجربه تلخ گذشته است

تامينماليشركتهاازطريقبازارسرمايهنيازمند٢٠روززماناست

يك عض��و ناظ��ر مجل��س در ش��وراي عال��ي بورس 
قيمت گذاري دس��توري كاالها ب��راي عرضه در بورس 
را تك��رار تجربي��ات تلخ گذش��ته دانس��ت و گفت كه 
قيمت گذاري دستوري بدان معناست كه در يك مقطعي 
براي نگهداش��تن نرخ ها به بازار فشار آورده اما بعد از آن 
تورم بس��ياري به وجود مي آيد كه به مراتب وضعيت را 
بدتر مي كند. مسلم صالحي در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
به طرح سياس��ت هاي تنظيم بازار كاالهاي مش��مول 
الزام عرض��ه در بورس هاي كااليي گف��ت: اين طرح در 
دستور كار كميسيون صنايع است. حال اينكه بايد ابتدا 
در كميسيون اقتصادي مطرح مي شد يا اينكه حداقل 
كميس��يون اقتصادي به عنوان يكي از كميسيون هاي 
تخصصي بررسي  كننده اين طرح بوده و هماهنگي بين دو 
كميسيون صنايع و اقتصادي وجود داشته باشد. وي ادامه 
داد: به عنوان يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي با ماهيت 
قيمت گذاري دستوري كاالها و بعد از آن عرضه به بازار 
بورس مخالفم و فكر مي كنم كه ساير اعضاي كميسيون 

اقتصادي هم موافق نباش��ند چون درس��ت نيست كه 
كااليي قيمت گذاري دستوري شود و سپس در بورس 

كاال عرضه شود. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
يادآور شد: قيمت گذاري دستوري يكي از تجربيات تلخ 

در وزارتخانه هاي صمت و اقتصاد است كه نشان داده هر 
جا دولت براي قيمت گذاري ورود كند بخش خصوصي 
متضرر مي شود. از طرف ديگر ما معتقديم كه بايد قيمت ها 
در بازار سرمايه براساس عرضه و تقاضا تعيين شود و بعد 
با همين اعتقاد به يك ب��اره طرحي براي قيمت گذاري 
دس��توري ديده مي شود. اين دو آيتم متضاد و متناقض 
است. صالحي ادامه داد: وقتي قرار است كااليي تعيين 
قيمت شود تابع چند آيتم همچون عرضه و تقاضا، مواد 
اوليه، نوع تكنولوژي به كار گرفته ش��ده، وجود كاالي 
مشابه در بازار و رقابت در بازار است. پس اينكه بخواهيم 
في البداهه براي قيمت گذاري يك كاال آن هم توليد شده 
توس��ط بخش خصوصي تصميم گيري كنيم، معقول 
نيست؛ اين اتفاق در موضوع خودرو هم رخ داد كه االن 
گرفتاري هاي بسياري به وجود آورده است. وي در پايان 
تصريح كرد: اين كار همچون فنري است كه در يك مقطع 
زماني به آن فشار وارد مي شود اما اگر بعدا فنر آزاد شود 
تورم ايجاد مي كند كه به مراتب بيشتر از قبل خواهد بود.

رييس اداره نظارت بر انتش��ار و ثبت اوراق بهادار بدهي 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تامين مالي شركت ها 
از طريق بازار سرمايه به طور ميانگين ۲۰ روز كاري زمان 
مي برد كه در صورت تس��ريع در تكميل و ارايه مدارك 
توسط متقاضي، اين زمان كمتر خواهد شد. به گزارش 
سازمان بورس و اوراق بهادار، »مرتضي چشان« افزود: در 
حال حاضر ميانگين زمان مورد نياز براي بررسي و صدور 
موافقت اصولي تامين مالي متقاضي توس��ط س��ازمان 
بورس از زمان تكميل مدارك ۱۴ روز كاري و ميانگين 

زمان طي شده به منظور صدور مجوز نهايي انتشار اوراق 
بدهي ۲۰ روز كاري است. وي ادامه داد: در صورت تسريع 
در تكميل و ارايه مدارك توسط متقاضي، اين زمان كمتر 
خواهد شد كه اين موضوع نيازمند اهتمام متقاضي تامين 
مالي نس��بت به انجام به موقع فرآيندهاي انتشار اوراق 
است. وي با اشاره به مزيت هاي تأمين مالي از طريق بازار 
سرمايه، گفت: يكي از مزاياي تامين مالي از طريق بازار 
سرمايه، سر رسيد بلندمدت اين ابزار تامين مالي است كه 
اين زمان تا پنج سال مي تواند باشد. بازه زماني بلندمدت 

به شركت ها فرصت مي دهد تا با توجه به بازپرداخت اصل 
اوراق در پايان عمر اوراق، امكان سرمايه گذاري و كسب 
بازدهي بيشتر در طي عمر اوراق و همچنين فرصت بيشتر 
براي تامين وجه مورد نياز به منظور تسويه اصل اوراق در 
سررسيد را داشته باش��ند. وي اظهار داشت: بلندمدت 
بودن زمان اوراق، فرصت مناسبي براي سرمايه گذاري 
بلندمدت را نيز براي س��رمايه گذاران و خريداران اوراق 
فراهم مي كند. وي، س��اير مزاياي تامين مال��ي از بازار 
س��رمايه را نرخ پايين هزينه تأمي��ن مالي و همين طور 

مبلغ باالي تامين مالي نسبت به ساير منابع تامين مالي 
دانست. چش��ان با اشاره به تنوع ابزارهاي تامين مالي 
موجود در بازار سرمايه، عنوان كرد: شركت ها مي توانند 
با توجه به هدف تامين مال��ي و نيازمندي هاي خود، 
انواع اوراق از جمله اوراق اجاره را منتشر كرده و هم از 
منافع دارايي در اختيار خود بهره ببرند و هم با تزريق 
نقدينگي تامين شده از محل تامين مالي صورت گرفته 
به پشتوانه دارايي مبناي انتشار اوراق، بيش از پيش از 

ظرفيت هاي دارايي  هاي شركت منتفع شوند.

نقش و اهميت بازار اوراق بهادار 
و كااليي هنوز شناخته نشده است

برخي نمايندگان مجلس 
از ابت��داي ماه ج��اري در 
ح��ال بررس��ي مصوبه اي 
هس��تند تا ب��ورس كاال را 
از زيرنظ��ر وزارت اقتصاد 
خارج و ب��ه وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت منتقل 
كنن��د؛ ك��ه البت��ه اي��ن 
اق��دام مجلس نش��ينان 
مخالفت هاي زيادي را در بر داشته است. در خصوص 
احتمال ارجاع بورس كاال به وزارت صمت بايد گفت 
كه حاكميت به اهميت بازار اوراق بهادار و كااليي پي 
نبرده است. در بعضي از بازارهاي پيشرفته دنيا مانند 
ژاپن و امريكا بازار اوراق بهادار مبتني بر كاال كه ماهيت 
آن كامال با بورس كاالي ايران فرق دارد، زيرنظر مقام 
ناظري به غير از ناظر اوراق بهادار است. به عنوان نمونه 
بازار كاالها در ژاپن زيرنظر وزارت تجارت است و در 
امريكا نيز مقام ناظر بازارهاي كااليي يك نهاد ديگر 
به غير از ssd است و در آنجا sfdc بازارهاي كااليي 
را رصد و قانون وضع مي كند. اما بازار كااليي ما عمدتا 
معامالت كاالهاي فيزيكي كه منجر به تحويل فيزيكي 
مي شود، شناخته مي شود و حجم بيشتري از معامالت 
فيزيكي و حجم كمتري از معامالت اوراق بهادار است. 
منظور از اوراق بهادار يعني اوراق بهادار مشتق از كاال 
و اوراق بهاداري ك��ه دارايي پايه آن يك كاالي مهم 
باشد. تجربه ما نشان مي دهد كه تضعيف بورس كاال 
در دولت هاي مختلف وجود داشته است. به ويژه در 
دو دهه گذشته همواره وزارت صمت و سازمان گمرك 
و بعضي از مقامات ديگر به تنظيم كننده بازار كااليي 
مدام دستور مي دادند كه بورس كاال را از ماهيت اصلي 
كه حراج قيمتي باشد خارج و بورس كاال را به محلي 
براي توزيع كاالهاي اساس��ي تبديل كند. به عبارت 
ديگر در ب��ورس كاال بايد قيمت هاي مصوب مبناي 
معامالت قرار داده مي شد، كه در اين صورت بورس 
كاال ماهيت بورس��ي خود را از دست مي داد. در حال 
حاضر اين ترس وجود دارد كه خارج كردن نظارت و 
كنترل بورس كاال از زيرنظر سازمان بورس و شوراي 
عالي بورس و دادن آن به وزارت صمت موجب شود 
تا ماهيت بورس كاال را از بازار مبتني بر حراج و رقابت 
خارج كند و بورس كاال تبديل به مكاني براي توزيع 
كاال ها با قيمت هاي مصوب شود. حال ممكن است 
كه الفاظ قانون فرق داشته باشد، مانند كنترل زنجيره 
تامين فوالد يا لفظ بهبود تامي��ن زنجيره كاالهاي 
ف��والدي و ... اما رفت��ار دولت هاي مختل��ف و رفتار 
مس��ووالن خارج از بازار سرمايه نشان داده است كه 
عالقه اي به مكانيزم حراج و كشف قيمت در بورس 
كاال ندارد و بلكه دولت عالق��ه دارد كاال ها در بورس 
كاال با قيمت گذاري كه خودش��ان عنوان مي كنند، 
معامله و توزيع شود. در كاالهايي همچون كاالهاي 
پتروشيمي اين موضوعات فراوان يافت مي شود و 
همچنين در كاال هايي همچون سنگ آهن، فوالد، 
سيمان، قير و... نيز زياد ديده شده است، حاكميت 
هنوز فلسفه وجودي بورس هاي بازار اوراق بهادار و 
كااليي و اقتصاد مبتني ب��ر بازارهاي مالي را درك 
نكرده اس��ت و هنوز خيلي از مسووالن در دهه ۶۰ 
گير افتاده اند و به دنبال اين هستند كه براي كاال ها 
حواله صادر كنند و حواله ها را به قيمتي كه دولت 
اعالم مي كند به كساني كه مايل هستند بدهند و 
بين آنها توزيع كنند. بنابراين كس��اني كه اهميت 
بازار اوراق بهادار و كااليي را متوجه مي شوند، نگران 

خروج بورس كاال از ساختار فعلي هستند.

حسين خزلي
كارشناس بازار سرمايه

فطانت استعفا كرد؛ مرادي 
سرپرست جديد »وآيند«  شد

با استعفاي محمد فطانت از مديريت بانك آينده، 
ش��عبان مرادي رييس هيات مدي��ره اين بانك به 
صورت موق��ت و تا زمان برگزاري مجمع، عهده دار 
سرپرستي »وآيند« شد.مرادي دانش آموخته رشته 
بانكداري بوده و پيش از حضور در س��مت رياست 
هيات مديره بانك آينده، فعاليت در بانك هاي توسعه 
تعاون، رفاه كارگران و تج��ارت را در كارنامه خود 
داشته است. در دي ماه ۱۳۹۸، مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده بانك آينده با دستور جلسه انتخاب 
اعضاي هيات مديره برگزار و محمد فطانت را با تأييد 
بانك مركزي به عنوان مديرعامل جديد بانك آينده 
انتخاب ك��رده بود. محمد فطانت مديرعامل بانك 
آينده پس از حدود ۳ س��ال فعاليت، از اين سمت 
كنار رفت.وي از دي ۹۸ و به انتخاب مسووالن بانك 
مركزي در دولت قبل، به عنوان مديرعامل »وآيند« 
انتخاب شد اما افزايش زيان انباشته بانك در ۲ سال 
اخير، توقف و تعليق نماد بانك از ۲۸ شهريورماه سال 
گذشته به دليل عدم رفع ابهام وضعيت اطالعاتي 
و همچنين انتقاد برخي نمايندگان مجلس از تردد 
مداوم وي به اروپا به ويژه انگليس از جمله حواشي 
مهمي بود كه ادامه حضور وي در اين س��مت را با 
چالش ه��اي جدي مواجه كرد. از ش��عبان مرادي 
رييس هيات مديره اين بانك، به عنوان سرپرست 
موقت اداره »آينده« تا زم��ان برگزاري مجمع ياد 
مي شود. وي دانش آموخته رشته بانكداري بوده و 
پيش از حضور در سمت رياست هيات مديره بانك 
آين��ده، فعاليت در بانك هاي توس��عه تعاون، رفاه 
كارگران و تجارت را در كارنامه خود داش��ته است. 
بانك مركزي در سال هاي گذشته، عهده دار تعيين 
هيات مديره چند بانك خصوصي به دليل مشكالت 
مديريتي بوده كه انتخ��اب نزديكان دولت قبل در 
اين جايگاه هاي حس��اس، با انتقاد كارشناس��ان و 

متخصصان پولي و بانكي همراه شده است.



گروه راه و شهرسازي|
پتانسيل جغرافيايي كشور پهناور ايران براي ترانزيت 
كاال از شرق به غرب و شمال به جنوب جهان بر كسي 
پوشيده نيست، اين ظرفيت به ويژه در پي بروز جنگ 
در اوكراين و انسداد برخي مسيرهاي باالسري ايران 

بيش از پيش نمايان شد.
در عين ح��ال، ظرفيت هاي حمل و نقل��ي ايران از 
منظر زيرساخت هاي الزم ريلي و جاده اي در برخي 
از مناطق كش��ور دچار نقصان اس��ت به گونه اي كه 
باعث گسست مي شود. به طور نمونه، راه آهن رشت- 
آستارا كه طي سال هاي گذشته علي رغم پيگيري ها 
و وعده هاي متعدد مسووالن همچنان به بهره برداري 
نرسيده است، يكي از نقاط گسست كريدور شمال به 

جنوب به شمار مي رود.
يا نبود ناوگان ريلي كارآمد و نوس��ازي ش��ده يكي 
ديگر از نگراني ها براي رونق گيري حمل و نقل ريلي 
با هدف ترانزيت كاالها به شمار مي رود.در اين حال، 
بي گمان، آنگونه كه مسووالن وزارت راه كشور اعالم 
كرده اند، ايران بهتر مسير براي اتصال چين و روسيه 

به مقاصد مختلف است.

    هاب ترانزيتي منطقه
معاون وزير راه و شهرس��ازي درباره ترانزيت ريلي 
معاون حمل ونقل وزير راه و شهرس��ازي در ديدار 
با س��فير چين در ايران با اش��اره ب��ه موقعيت هاي 
حمل ونقل كاالي چين و اتصال اين كش��ور به اروپا 
گفت: اي��ران با توجه ب��ه زيرس��اخت ها و امكانات 
فعلي و برنامه هاي پيش رو قابليت تبديل شدن به 
هاب ترانزيتي منطقه را به ويژه در مس��ير شرقي_ 

غربي دارد.
به گ��زارش ايلن��ا، ش��هريار افن��دي زاده، معاون 
حمل ونق��ل وزي��ر راه و شهرس��ازي در دي��دار با 
س��فير چين در ايران و هيات هم��راه كه با حضور 
نمايندگاني از سازمان بنادر و دريانوردي و شركت 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران، مركز امور بين الملل 
وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور خارجه برگزار 
شد، مسيرهاي ترانزيت كاالهاي چين به كشورهاي 

اروپايي را توضيح داد.
افندي زاده خاطرنشان كرد: كشور ايران هم در محور 
كريدورهاي شمال به جنوب و هم در مسير شرق به 
غرب مي تواند نقش سازنده اي را در فضاي برد_ برد 

با ساير كشورها ايفا كند.
وي اف��زود: ما مطلعيم حجم زي��ادي كاال از طريق 
چين به كش��ورهاي اروپايي صادر و به اين كش��ور 
وارد مي شود، بنابراين ايران مي تواند محوري ايمن 
با ظرفيت هاي مناسب جابه جايي كاال براي كشور 

چين باشد.
معاون��ت حم��ل و نق��ل وزارت راه و شهرس��ازي 
خاطرنش��ان كرد: با توجه به برنامه هاي ۲۵ س��اله 
ميان ايران و چين مي توان از پتانس��يل ايران براي 
ترانزيت اس��تفاده ك��رد و در حوزه حم��ل و نقل، 
توسعه شبكه هاي ريلي و توسعه بنادر و حمل و نقل 

تركيبي مد نظر است.
وي ادام��ه داد: محورهاي ايران با همس��ايگان در 
مرز سرخس و اينچه برون است كه هر دو به كشور 
تركمنستان ختم مي شود، بنابراين چين مي تواند 
از طريق كشورهاي مختلف از جمله تركمنستان و 

تركيه به اروپا متصل شود.
افندي زاده با اشاره به ظرفيت هاي باالي بنادر ايران 
مثل آس��تارا، امير آباد و انزلي براي سرمايه گذاري 
گفت: ايران به طور جدي به دنبال توسعه محور غرب 
به شرق است و كش��ور چين هم مي تواند در جهت 
ارتقا و توسعه سيس��تم هاي ريلي در بنادر شمالي 

مشاركت داشته  باشد.
وي با بيان اينكه در بنادر جنوبي نيز آمادگي توسعه 
كريدور ش��مال به جنوب وجود دارد، افزود: در اين 
كريدور ۳ محور ريلي تاثيرگذار براي ايران در آينده 
وجود دارد، مهم ترين مح��ور اتصال بندر عباس به 

سمت ش��رق و آستارا اس��ت كه اگر قطعه راه آهن 
رشت و آستار با حدود ۱۶۰ كيلومتر به اتمام برسد، 
ش��بكه ريلي ايران از طريق بندر عباس به ش��مال 
روسيه وصل مي ش��ود. افندي زاده محور ديگر را از 
سرخس به س��مت بندر عباس دانست كه در حال 
بهره برداري است و گفت: قطاري كه از طريق مسكو 
وارد ايران ش��د از طريق س��رخس به س��مت بندر 
عباس و سپس به هند حركت كرد و كاالهاي هند 

نيز از طريق بندرعباس به روسيه رسيد.
وي در بخ��ش ديگري از س��خنان خود ب��ه پروژه 
بندر چابهار به عن��وان يكي از پروژه هاي تاثيرگذار 
اش��اره كرد و گفت: ايران به دنبال ايجاد سيس��تم 
ريلي از طريق چابهار به س��مت زاهدان و از زاهدان 
به سمت سرخس اس��ت و اگر اين محور ريلي بين 
چابه��ار تا س��رخس در آينده تكميل ش��ود، قطعا 
مس��ير كريدور ش��مال_ جنوب از س��مت ش��رق 
ايران كوتاهتر مي ش��ود و مي تواند دولت چين را به 
سمت كش��ورهاي آزاد جنوب و حوزه خليج فارس 

متصل كند.
افندي زاده ادام��ه داد: بنادر اي��ران ظرفيت ايجاد 
مراكز لجس��تيك و تبديل ش��دن به هاب منطقه 
را دارد و امروز فرصت مناس��بي براي دو كش��ور به 
منظور توس��عه روابط حمل و نقلي و ترانزيت ايجاد 
ش��ده كه بايد از آن اس��تفاده كرد.وي خاطرنشان 
كرد: تمام ش��بكه هاي ريلي كش��ور ايران در چند 
س��ال آينده به هم متصل ش��ده و بهترين مس��ير 
براي كش��ورهاي چين و روس��يه در جهت اتصال 
به مقاصد مختلف اس��ت. ايران مي تواند كريدوري 
ايمن با هزينه و زمان كم براي جابه جايي كاالهاي 

چين باشد.

    هدف گذاري ترانزيت 20 ميليون تني
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي گفت: ايران 
س��ال گذش��ته به ۱۱.۵ ميليون تن كاالي ترانزيت 
دست يافت و هدف امس��ال دستيابي به ۲۰ ميليون 
تن كاالي ترانزيت است كه طي سه ماهه اول امسال 
حدود ۴ ميلي��ون تن كاالي ترانزيت داش��تيم. وي 
با بي��ان اينكه موافقت نامه هاي زيادي با پاكس��تان، 
روسيه، تركمنستان، ازبكستان و تركيه در حال تنظيم 
است، افزود: كش��ورهاي منطقه بايد باهم هماهنگ 
ش��وند تا كاالهاي ترانزيتي بيش��تري بين كشورها 
جابه جا شود.افندي زاده ايران را بهترين مسير اتصال 

به اروپا براي كش��ورهاي آس��يايي دانست و تاكيد 
كرد: اين امر تا چند سال آينده محقق خواهد شد.

    شركت ها پول تعميرات استاندارد را 
ندارند

در اين حال، سبحان نظري، دبير انجمن شركت هاي 
حمل و نقل ريلي در درباره داليل سوانح مستمر ريلي 
در طول چند ماه اخير اظهار كرد: هر سانحه و اتفاق 
را بايد با اقتضاء و ش��رايط و مش��خصات آن تحليل 
ك��رد. مجموع��ه اي از عوامل در ب��روز و رخداد اين 
اتفاقات دخيل هستند اما سهم هر يك از عوامل در 
بروز اتفاقات متفاوت است.نظري با اشاره مشتريان 
حمل و نقل ريلي اظهار داشت: در سال ۲۰ ميليون 
بليت قطار فروخته مي شود كه اين حجم فروش براي 
مسير رفت و برگشت به ۱۰ ميليون بليت مي رسد. 
به اين معنا كه اگر اين ميزان فروش را در مقابل 8۵ 
ميليون نفر جمعيت كشور قرار دهيم به طور متوسط 
هر ايراني هر 8 سال يك بار سفر ريلي دارد البته اين 
آمار ميانگين و خام است.وي گفت: بايد توجه داشته 
باش��يم كه دخل و خرج شركت هاي مسافري با هم 
نمي خواند و نتيجه آن هم بروز سوانح ناشي از عدم 
تعمير و نگهداري استاندارد است و نمي توان انتظار 
عملكرد بهتري را داش��ت.دبير انجمن شركت هاي 
حمل و نق��ل ريلي تاكيد ك��رد: در حالي كه هزينه 
ش��ركت ها به ش��دت افزايش يافته، درآمدها پايين 
است و با اين شرايط براي شركت ها به صرفه نيست 
كه واگن هاي زمين گير را به روزرس��اني و روي خط 
بياورند. از س��وي ديگ��ر براي قطارهاي��ي كه فعال 
هستند هم ناگريز است تمام تعميرات را انجام ندهد.

نظري ادامه داد: در س��اير كشورها هم شركت هاي 
قطارهاي مس��افري زيان ده هس��تند و دولت زيان 
آنها را جبران مي كند اما در ايران يارانه هاي قانوني 
راه آهن را هم نمي پردازند.اين كارش��ناس حمل و 
نقل ريلي درباره استقبال مردم از سفر ريلي با توجه 
به افزايش س��وانح و خرابي ن��اوگان گفت: تقاضا به 
اندازه ناوگان مسافري موجود وجود دارد بلكه بيشتر 
هم است اما نكته بس��يار مهم اين است كه تقاضاي 
ناراضي وجود دارد و مردم از قطار استفاده مي كنند 
اما رضايتي ندارند و البته گزينه ديگري را هم ندارند 
جز استفاده از سفر ريلي. ويژگي حائز اهميت حمل 
و نقل ريلي از گذش��ته ايم��ن و راحتي آن بوده اين 

ويژگي ها به طور جدي تضعيف شده اند.

    افزايش سوانح ريلي در ماه هاي اخير
وي با بيان اينكه اخيرا هم سوانح قطارهاي مسافري 
و هم قطارهاي ب��اري افزايش يافته اس��ت، اظهار 
داشت: متاس��فانه ش��ركت راه آهن آمار سوانح را 
منتشر نمي كند و به اين اطالعات دسترسي نداريم. 
هر چن��د كه ما به عدم انتش��ار س��وانح با جزييات 
آن انتقاد داريم اما ش��ركت راه آهن به دليل اينكه 
عملكرد آن پوش��ش رس��انه اي نداش��ته باشد، از 
انتشار آن خودداري مي كند البته فعاالن اين حوزه 
از س��وانح اطالع دارند و به گواهي آنچه كه فعاالن 
از وضعيت اعالم مي كنند، سوانح ريلي در چند ماه 
گذشته افزايش يافته  است كه دليل آن هم كاهش 
كيفيت خطوط اس��ت.نظري گفت: اين دولت هم 
آرزو دارد س��هم حمل و نقل ريلي در جابه جايي بار 
و مسافر افزايش يابد اما آيا در عمل اقدام موثري را 
انجام مي دهد؟ تحقق اين اهداف به سياس��ت هاي 
مكمل نياز دارد و اينگونه نيس��ت كه شعار كاغذي 

اين اهداف محقق شوند.
اين كارش��ناس حمل و نقل ريلي با اشاره به يارانه 
حمل و نقل ج��اده اي ادام��ه داد: در حالي كه ۳۰ 
درصد از درآمد حاصل از كرايه در بخش ريلي صرف 
تعميرات مي ش��ود اين عدد در بخ��ش جاده اي به 
تازگي به 9 درصد رسيده و قبل از آن ۴ درصد بود. 
قيمت گازوئيل در ج��اده ۳۰۰ تومان و در راه آهن 
7۰۰ تومان است. بنابراين دولت حمايتي از بخش 
ريلي نمي كند كه انتظار داشته باشم سهم حمل و 
نقل ريلي در جابه جايي بار و مسافر افزايش يابد و هر 

روز هم شاهد ضعف صنعت ريلي هستيم.
وي تاكيد كرد: هر چند كه بودجه راه آهن تضعيف 
ش��ده و اين عامل در بروز س��وانح اثرگذار است اما 
مهم تر از آن، تضعيف نظم دروني و ساختار شركت 
راه آهن اس��ت. در گذشته روابط س��ازماني در اين 
ش��ركت بس��يار محكم بوده اما امروز به اين روابط 
بسيار خدشه وارد شده و نتيجه آن هم رخدادهايي 
مانند سوانح قطار مشهد- يزد و دزفول- مشهد است.

نظري ادامه داد: متاس��فانه به دلي��ل عدم برخورد 
مناسب با خاطيان سوانح در شركت راه آهن، شاهد 
تكرار اين سوانح هستيم و مسائل و مشكالت جزيي 
در اين ساختار به بحران تبديل مي شود و معتقدم 
علت اصلي و پنهان اين رون��د، عدم توان مديريت 
فرايند و نداش��تن نظم درون��ي و ناآگاهي از فرايند 

مديريت سازماني است.
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وعده تعيين تكليف امالك 
شهرداري در كوتاه ترين زمان ممكن

معاون شهردار تهران از تعيين تكليف امالك شهرداري 
در دست اشخاص غير در كوتاه ترين زمان ممكن خبر داد. 
به گزارش فارس، ابوالفضل فالح معاون مالي و اقتصادي 
شهرداري تهران گفت: متعاقب بخشنامه شهردار تهران 
مبني بر شناسايي، مستند سازي و در نهايت مولد سازي 
امالك متعلق به مردم شهر تهران كه امانتي در دست 
ما در جهت پيشبرد پروژه هاي عمراني براي خدمت به 
شهروندان است، ستاد ساماندهي امالك شكل گرفته و 
ياري رسان مناطق، سازمان ها و شركت هاي شهرداري 
در تعيين تكليف وضعيت امالك شهر تهران است. وي 
افزود: از آنجايي كه امالك ش��هرداري به زودي آماده 
عرضه در سامانه بورس كاال خواهند بود، لذا تعيين تكليف 
وضعيت امالكي كه معارض دارد يا مشكلي در سند و نوع 
مالكيت ملك وجود دارد يا هرمعضل ديگري، با همكاري 
تمام واحد هاي ذيربط اعم از حقوقي، بازرسي، حراست 
و... و با محوريت سازمان امالك و مستغالت شهرداري در 
دستور كار قرار گرفته است. معاون مالي و اقتصاد شهري 
شهرداري همچنين بر همراهي همه جانبه مركز حقوقي 
ش��هرداري جهت پيگيري هاي قضايي الزم در جهت 
تخليه، تهاتر، معوض و ساير اقدامات الزم قضايي تاكيد 
كرد. گفتني است؛ در اين جلسه شهرداران مناطق يك، 
۱۳ و ۱7 ضمن تشريح اقدامات و همچنين معضالت 
خود درحوزه امالك و مس��تغالت مناطق مربوطه، در 
خصوص حل و فصل وضعيت برخي از امالك منطقه 
كه با مشكالتي همراه است به بحث و بررسي پرداختند. 

انتقاد از تغيير 2 شهردار
منطقه ۱۹ درعرض ۱0 ماه

ناصر اماني، عضو ش��وراي شهر تهران در جلسه ديروز 
شوراي شهر تهران با بيان اينكه روز دوشنبه به همراه دو 
نفر از همكاران يعني خانم سليماني و شمس احسان در 
يكي از مراسم هاي مردمي در منطقه ۱9 حضور داشتيم 
و در پايان مراسم مراجعاتي از سوي شهروندان داشتيم، 
گفت: گاليه مردم و معتمدين آنجا و دوست داران حوزه 
مديريت شهري اين بود كه در ۱۰ ماه گذشته ۲ شهردار 
منطقه تغيير پيدا كرده كه بي سابقه است و تا به حال 
اينگونه نبوده كه در ادوار مختلف شهري ظرف ۱۰ ماه 
۲ شهردار منطقه تغيير كند و اين گاليه شان درست 
و وارد است.وي با بيان اينكه بعد از تغيير آقاي توكلي، 
مدتي براي منطقه سرپرست گذاشتند و بعد از آن آقاي 
هدايت سركار آمدند كه اقدامات شان، خيلي خوب بود 
اما ايشان دو هفته پيش همزمان كه شهردار منطقه ۱9 
بود سرپرست سازمان نوسازي شد، تصريح كرد: منطقه 
۱9 به اندازه كافي مش��كل دارد و در شهرداري تهران 
نيروي زيادي داريم و تقاضاي مردم منطقه اين است 
كه نيروي غير بومي شهردار منطقه نشود. منطقه ۱9 
شش تا هفت ناحيه دارد و از مناطقي است كه بيشترين 
ساخت و ساز غيرمجاز در آن وجود دارد. همه اين موارد 
سبب نارضايتي مردم منطقه نسبت به مديريت شهري 
شده است.عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه تذكر 
جدي من به شهردار تهران اين است كه حتما در اولين 
فرصت شهردار منطقه اي كه قابل جابه جايي و تغيير 
نباش��د كارش را ش��روع كند، گفت: وقتي شهرداري 
مي آي��د مديران و روش اجراي��ي اش را تغيير مي كند 
كه بر روي مردم منطقه و پرسنل اثر مي گذارد. من به 
عنوان مسوول كميته تشكيالت و منابع انساني شوراي 
شهر مورد عتاب و حمله مردم قرار مي گيرم و پيام هاي 
زيادي براي من مي آيد و مردم ما ناراحت و ناراضي اند و 
وقتي مسوولي را ببينند به او حمله مي كنند. در گزارش 
محله گردي ها بعضي حرف ها را سانس��ور مي كنم و 
موضوعاتي كه قابل بيان است را مي گويم.وي همچنين 
در ادامه با اشاره به اضافه نشدن حقوق كارمندان رسمي 
شهرداري تهران گفت: بارها گفته شده قرار است حقوق 
كاركنان رس��مي زياد شود و تصور همه اين بود كه در 
احكام فروردين س��ال ۱۴۰۱، ۱۰درصد به دريافتي 
كاركنان دولت اضافه مي ش��ود، اما اين اتفاق نيفتاده 
است. براي اين افزايش ۱۰ درصد طوري عمل شده كه 
از بين۱۲ هزار كارمند رسمي شهرداري تهران۲۰۰۰ 
نفرش��ان يك ريال افزايش نداشته اند چون قانوني 
داريم كه س��االنه ۲۰درصد از كاركنان مي توانند از 
ضريب افزايشي عملكرد استفاده كنند و اگر كسي 
در آن س��ال در اين ۲۰درصد ق��رار نگيرد، ريالي به 
حقوقش اضافه نمي ش��ود و بخشي كه حقوقشان 
اضافه شده نهايتا از ۴۰۰۰ تومان تا ۵۰۰ هزار تا ۶۰۰ 
هزار تومان افزايش حقوق در فروردين ماه داشتند و 
ما به عنوان شورا كاري كه مي توانستيم بكنيم اين بود 
كه حرف كاركنان شهرداري را به رياست جمهوري 
و رياست سازمان امور اداري و استخدامي برسانيم و 

آقاي زاكاني گفتند در دولت پيگيري مي كنند.

صحت سنجي و شفافيت سرلوحه 
قراردادهاي شهرداري باشد

مهدي اقراريان، عضو ش��وراي ش��هر ته��ران گفت: از 
شهرداري تهران مي خواهم براي پيشبرد برنامه هاي 
سرمايه گذاري خود صحت سنجي و شفافيت را سرلوحه 
كار خ��ود ق��رار دهد.اقراريان دي��روز در تذكر پيش از 
دستور هفتاد و نهمين جلسه شوراي شهر تهران گفت: 
اميدواريم براي شهر علوي يعني شهري كه فاصله اي بين 
شمال و جنوب آن نيست حركت كنيم.وي با اشاره به 
مشكل حقوق كاركنان شهرداري گفت: اميدوارم دولت 
همكاري هاي الزم را در اين حوزه داشته باشد.اقراريان 
درباره همايش بين المللي سرمايه گذاري تهران گفت: در 
حال حاضر پروژه هاي مشاركتي شهرداري تهران در ادوار 
گذشته دچار چالش شده اند و در بندهاي آن ذكر شده 
طرف قرارداد نمي تواند پروژه ها را به ديگري واگذار كند 
اما اكنون مي بينيم اين اتفاق رخ داده است.عضو شوراي 
ش��هر تهران ادامه داد: افراد نباي��د پروژه هاي خود با 
شهرداري را پيش فروش كنند و بايد صالحيت سنجي 
طرفين قرارداد با شهرداري تهران در نظر گرفته 

شود و شفافيت در اطالع رساني صورت گيرد.

دماي هوا 2 درجه
بيش از حد نرمال است

صادق ضياييان، رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت 
بحران مخاطرات وضع هوا گفت: تا نيمه مردادماه دماي 
هوا تا ۲ درجه بيش از حد نرمال است و در شهريور و مهر ماه 
نيز در شمال غرب كشور دما از ساير مناطق كشور گرم تر 
خواهد بود.ضياييان در گفت وگو با ايرنا درباره وضعيت 
دمايي كش��ور افزود: از ابتداي تيرماه تاكنون حدود ۱.۱ 
درجه افزايش دما و در سال زراعي هم نسبت به ميانگين 
بلندمدت همين ميزان افزايش دما ثبت ش��ده اس��ت. 
پيش بيني مي شود تابستان امسال بين يك تا ۲ درجه 
بيش از نرمال افزايش دما داشته باشيم كه در شمال غرب و 
نوار شمالي كشور اتفاق خواهد افتاد. همچنين پيش بيني 
مي شود تا نيمه مرداد ماه در نيمه شمالي و غربي كشور 
دم��ا بين يك ت��ا دو درجه بيش از حد نرم��ال بوده و در 
ساير مناطق نيز يك درجه بيشتر از نرمال باشد.به گفته 
ضياييان، اين افزايش دما از اواخر تير تا اواسط مردادماه 
بيشتر نيز خواهد شد. از مرداد تا شهريور در شمال غرب 
افزايش يك تا دو درجه اي دما و در مناطق جنوب شرق 
خنكاي هوا را داريم و در ساير مناطق دما يا در حد نرمال يا 
بيش از نرمال است.رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت 
بحران مخاطرات وضع هوا اضافه كرد: دماي هوا در شهريور 
تا مهر ماه و در آستانه ورود به پاييز نيز در شمال غرب يك 
درجه بيش از نرمال و در ساير مناطق تا حدود يك درجه 
بيش از حد نرمال خواهد بود.مديركل هش��دار س��ريع 
سازمان هواشناسي گفت: تا پايان تابستان انتظار ورود 
مكرر گرد و خاك به كشور را داريم كه دليل آن دو سال 
خشكسالي پي در پي در كشور است. در پي كم بارشي و 
خشكسالي، كانون هاي ريزگردي در كشورهاي همسايه 
و كشور ما فعال شده است و با كوچك ترين وزش باد، گرد 
و خاك كشور ما را دربر مي گيرد. در دو ماه پاياني تابستان 
امسال هم مثل تير ماه پديده ريزگرد وجود خواهد داشت 
و غرب كشور بيشترين تاثير را از اين پديده خواهد داشت.

بازگشت پروتكل هاي كرونايي 
در پروازهاي خارجي و داخلي

محمد محمدي بخ��ش، رييس س��ازمان هواپيمايي 
كشوري از بازگش��ت پروتكل هاي بهداشتي مقابله با 
كرونا در پروازهاي خارجي و داخلي خبر داد و گفت: در 
اين زمينه كامال تابع مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا 
هستيم.محمدي بخش در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
پروتكل هاي بهداشتي در پروازها بر اساس آنچه ستاد 
ملي مقابله با كرونا اعالم كند، اجرايي خواهد شد چرا كه 
صنعت هوانوردي همواره تابع اين پروتكل ها و مصوبات 
بوه و هست اما با توجه به تجربه اي كه در سال هاي گذشته 
در زمينه مقابله با كرونا داشتيم در برخي حوزه ها بايد 
بازنگري صورت گيرد. همچنين در حوزه غربالگري و 
اطالع رساني بايد بهتر از گذشته عملي كنيم تا مردم و 
مسافران اين پروتكل ها را رعايت كرده و از انجام سفرهاي 
غير ضرور پرهيز كنند.وي افزود: همه بايد اس��تفاده از 
ماسك را براي خود الزامي كنند و در همه مراكز تجمع از 
جمله پروازها اين پروتكل ها را رعايت كنند. البته سفرهاي 
هوايي بر اس��اس آمار كمترين حج��م را در ميان ديگر 
سفرهاي زميني و ريلي دارد.رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري در پاسخ به اينكه آيا پروتكل هاي بهداشتي ديگر 
مانند فاصله گذاري اجتماعي و كاهش تعداد مسافران 
پذيرش شده در پرواز اجرايي خواهد شد يا خير،گفت: 
پروتكل بهداشتي كه تحت عنوان فاصله گذاري اجتماعي 
در پروازها انجام مي شد، در هيچ جاي دنيا وجود نداشت 
و چندان كارشناسي نبود بنابراين بايد در وضع و اجراي 
پروتكل هاي بهداش��تي بررسي هاي بيشتري كنيم تا 
آسيبي به صنعت هوانوردي وارد نشود.محمدي بخش 
ادامه داد: با توجه به ش��يوع م��وج جديد ويروس كرونا 
بسياري از كشورها پروتكل هاي بهداشتي مقابله با ويروس 
كرونا را بازگردانده اند و در ايران نيز اين اتفاق افتاده است. 
همه ايرالين ها موظف هستند پروتكل هاي بهداشتي را 
با توجه به مصوبات ابالغ شده ستاد ملي مقابله با كرونا 
رعايت كنند.رييس سازمان هواپيمايي كشوري اعالم 
كرد: هر مس��افري كه قصد سفر به كشوري را دارد بايد 
پروتكل هاي بهداشتي ابالغ شده توسط كشور مبدأ مانند 
كارت واكسن، تست PCR و...را رعايت كند و شركت هاي 
هواپيمايي نيز بايد به اين مسائل توجه كنند. همچنين 
در پروازهاي ورودي نيز پروتكل هاي بهداش��تي از 
جمله ارايه كارت واكسن و تست PCR الزامي است.
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مزيت ترانزيتي ايران براي چين و روسيه

آن گونه كه مهدي هدايت، سرپرست سازمان نوسازي شهر 
تهران اعالم كرده است، زمان صدور پروانه از ۳۶ ماه به ۵ تا ۶ 
ماه تعديل شد. اين در حالي است كه از سال گذشته، مسووالن 
شهرداري وعده داده بودند كه از ابتداي خردادماه سال جاري 
زمان صدور پروانه ساختماني به دو ماه كاهش مي يابد. اين 
وعده تاكنون تحقق نيافته است و حتي به گفته اعضاي شوراي 
شهر تهران شهرداري تاكنون اليحه اي در اين باره به پارلمان 
شهري پايتخت تقديم نكرده است. با وجود اين به نظر مي رسد، 
كاهش زمان صدور پروانه ساختماني از حدود ۱۰ ماه به ۵ تا 
۶ ماه گام رو به جلو به شمار مي رود.به گزارش مهر، هدايت در 
جلسه اي كه با حضور مديران دفاتر توسعه محله برگزار شد، 
ضمن تقدير از زحمات ارزشمند اين دفاتر در سطح محالت 
فرسوده، نكاتي را جهت تسريع در روند نوسازي و همچنين 
شرح خدمات جديد دفاتر توسعه محله متذكر شد.سرپرست 
سازمان نوسازي شهر تهران در اين جلسه با اشاره به بند ۱۵ 
طرح تفصيلي، عنوان كرد: فرصتي كه امسال براي نوسازي در 
بافت هاي فرسوده ايجاد شده، اعطاي طبقه تراكم تشويقي 
است كه در سال هاي گذشته ميسر نبود و اميد است با اجرايي 
شدن اين بند از طرح تفصيلي، نوسازي در بافت هاي فرسوده 
تسريع شود.هدايت با بيان اينكه موضوع نوسازي بافت هاي 
فرسوده در كنار موضوعات آلودگي هوا و ترافيك از اولويت هاي 
مورد تأكيد در شوراي اسالمي شهر تهران و مديريت شهري 
است، به دشواري هاي آوار برداري در حادثه تلخ متروپل اشاره 
كرد و گفت: تهديد زلزله براي بافت هاي فرسوده، تهديدي 

جدي اس��ت و تبعات جبران ناپذيري در پي خواهد داشت.
سرپرست سازمان نوس��ازي شهر تهران با اش��اره به تعهد 
دولت براي ساخت چهار ميليون واحد مسكوني تصريح كرد: 
خوشبختانه امسال دولت با مديريت شهري در حوزه ساخت 
مسكن در بافت هاي فرسوده همراه است و هماهنگي خوبي 
ميان مجموعه ها و ارگان هايي كه در بحث نوسازي بافت هاي 
فرسوده تأثيرگذارند، از جمله مجلس و شوراي اسالمي شهر 
تهران برقرار شده كه اين فرصت مغتنمي است و ما را در تحقق 
و پيشبرد اهداف و ماموريت هاي سازمان ياري خواهد كرد.

وي به موضوع تعديل زمان صدور پروانه از ۳۶ ماه به ۵ الي ۶ 
ماه اشاره كرد و گفت: با تأكيد و پيگيري هاي شهردار تهران 
اكثر موانعي كه در تس��ريع روند صدور پروانه نقش داشتند 
مرتفع شده است و زمان صدور پروانه كاهش يافته و اميدواريم 
اين بازه زماني در بافت هاي فرسوده به دو ماه برسد تا نوسازي 
بافت هاي فرسوده نيز در سطح مناطق و محالت تسريع شود.

هدايت با تأكيد بر اينكه موضوع قرارگاه جهادي مسكن، يكي 
از برنامه ها و ماموريت هاي جدي سازمان نوسازي شهر تهران 
در اين دوره مديريتي است، اذعان كرد: ساخت ۱8۰ هزار واحد 
مسكوني، تعهد شهرداري تهران است كه متولي آن سازمان 
نوسازي است و مكان يابي پروژه هاي مذكور نيز در بافت هاي 
فرسوده و ساير نقاط شهر انجام شده است.سرپرست سازمان 
نوسازي ش��هر تهران خطاب به مديران دفاتر توسعه محله 
متذكر شد: شرح خدمات و ماموريت هاي دفاتر در اين دوره از 
مباحث اجتماعي و تئوري به سمت بحث اجرا خواهد رفت و 

ضروري است كليه دفاتر از چابكي الزم براي همراهي سازمان 
نوس��ازي در تحقق ماموريت هاي قرارگاه جهادي مسكن 
برخوردار باشند.جريان سازي رسانه اي و اجراي سياست هاي 
تبليغي و فرهنگي، تقويت اعتمادس��ازي، استقرار دفاتر در 
مناطق، سياست هاي مربوط به بافت هاي تاريخي، پيگيري 
موضوعات مربوط به رفع موانع ثبتي و حقوقي در بافت هاي 
فرسوده و...  از جمله ديگر مباحثي بود كه از سوي سرپرست 
سازمان نوسازي شهر تهران مطرح ش��د و مورد تأكيد قرار 
گرفت.هدايت در خاتمه سخنان خود در اين جلسه ابراز 
اميدواري كرد كه با تالش و جديت دفاتر توسعه محله و 
استفاده از ظرفيت هاي ايجاد شده در سال جاري در حوزه 
مسكن، بتوان شاهد اتفاقات خوب در تسريع روند نوسازي 
بافت هاي فرسوده، اجراي پروژه هاي مشاركتي و پروژه هاي 
خدمات پشتيبان سكونت، ارتقا ي زيرساخت ها و ارتقاي 
كيفيت زندگي شهروندان در محالت فرسوده پايتخت 
بود.در ابتداي اين جلسه مديران دفاتر توسعه محله پس از 
ارايه شرح مختصري از وضعيت نوسازي در محالت مربوطه 
به ارايه مشكالت، پيش��نهادات و چالش هاي موجود در 
محالت پرداختند و سرپرست سازمان نوسازي نيز عنوان 
كرد: جلسات مربوط به پيگيري مسائل دفاتر به صورت 
مس��تمر هفتگي و ماهانه و در كنار آن بازديد از محالت، 
حضور ميداني در دفاتر و برگزاري جلسات ستادهاي 
بازآفريني در مقياس منطقه اي با همراهي دستگاه هاي 

خدماتي و حاكميتي مربوطه برگزار خواهد شد.

سرپرستسازماننوسازيشهرتهراناعالمكرد

به موجب پرونده اجرایی کالسه 140000131  له خانم سونیا صوفی علیه خشایار رشیدی موضوع زمانصدورپروانهساختبه۶ماهكاهشيافت
مطالبه مهریه تعداد 300 س�که تمام بهار آزادی طرح جدید، س�ه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان مسکونی پالک 185- فرعی از 81- اصلی واقع در روستای قیطول بهرام 
وندی ) مساحت ش�ش دانگ 1203/32 مترمربع ( که سند آن در صفحه 94دفتر  56 امالک 
ذیل شماره 9114 با شماره چاپی 0673195   بنام خشایار رشیدی ثبت و صادر گردیده است 
که طبق نظر کارشناس رسمی سه دانگ به مبلغ چهارمیلیارد و بیست میلیون و چهل هزار 
ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 102/22  متر مربع اعیانی دریک طبقه با قدمت حدوداً  11 
سال  و دارای انشعابات آب برق که برابرگزارش مامور اجرا و کارشناسان ملک مزبور بصورت 
یک واحد مسکونی مستقل و در تصرف مالک می باش�د و پالک فوق از ساعت 9  الی 12 روز 
دوشنبه مورخ 1401/05/17  در اداره ثبت اسناد وامالک گیالنغرب  واقع در خیابان امام)ره( از 
طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ چهارمیلیاردو بیست میلیون و چهل هزارریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکراست پرداخت بدهی 
های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرفی درصورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری یا بنیاد مسکن و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی ، بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و مورد مزایده به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد و نقداً ده درصد 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب س�پرده  ثبت واریز نماید به فروش می رسد و برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5  روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت واریز نماید درصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده مبلغ فروش را واریز ننماید مبلغ ده درصد 
واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد دراینصورت عملیات فروش 
از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد، فروش مال به نسیه درهر صورتی جایز است 
که متعهدله فروش به نسیه را قبول داشته و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد 
نسیه را قبول نماید در هردوصورت خود مسئول خواهند بود و کلیه هزینه های قانونی بعهده 
برنده مزایده است ، حق مزایده و نیم عشر نقداً وصول می شود و سایر هزینه های قانونی برابر 
مقررات وصول می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده 
روزاداری بعداز تعطیل درهمان محل و ساعت انجام می شود و مرود مزایده بیمه نمی باشد ، این 
آگهی پس از تأیید نهایی در سایت آگهی های الکترونیکی سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به 

منزله انتشار آگهی  در روزنامه کثیر االنتشار و محلی است.
جمال نقدی -رئیس ثبت اسناد و امالک گیالنغرب تاریخ انتشار: 1401/04/29  

متن آگهی مزايده

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



سايت اسپيدتس��ت در به روزترين آماري كه در خصوص 
س��رعت اينترنت در جه��ان ارايه كرده، نش��ان مي دهد 
ميانگين سرعت اينترنت ثابت ايران در ماه »ژوئن« كاهش 
داشته است. ميانه سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران 
در ماه ژوئن س��ال جاري، ۲۷.۱۷ مگابيت برثانيه و ميانه 
س��رعت آپلود ۹.۶۵ مگابيت برثانيه است كه رتبه ايران را 
به ۷۲ از ميان ۱۳۹ كشور رس��انده است، در حالي كه در 
ماه مه، اينترنت موبايل ايران در جايگاه ۷۱ قرار داش��ت. 
همچنين در حوزه اينترنت ثابت نيز ميانه سرعت دانلود 
در ايران، ۱۰.۲۳ مگابيت برثانيه و ميانه سرعت آپلود ۱.۶۱ 
مگابيت برثانيه است كه رتبه ايران را به ۱۴۵ از ميان ۱۸۲ 
كشور مي رساند، اين درحالي است كه در مه ۲۰۲۲، ميانه 
سرعت دانلود اينترنت ثارت در ايران، ۱۰.۳۴ مگابيت برثانيه 
و ميانه سرعت آپلود ۱.۶۵ مگابيت برثانيه بود و ايران در رتبه 
۱۴۱ قرار داشت. سرعت اينترنت يكي از فاكتورهاي كيفي 
خدمات اينترنتي محسوب مي ش��ود و البته اين روزها به 
يكي از مهم ترين دغدغه هاي كاربران اينترنتي تبديل شده 
است. وب سايت Speedtest شاخص هاي جهاني اينترنت 
را در كشورها بررسي مي كند و مشاهده آمار اين وب سايت 
مي تواند نشان دهد كه اينترنت در يك ماه گذشته در ايران 
به چه صورت بوده است. طبق آخرين آمار منتشرشده در 
اسپيدتست، تا ماه ژوئن سال ۲۰۲۲، ميانه جهاني سرعت 
دانلود اينترنت موبايل، ۳۱.۰۱ مگابيت برثانيه و ميانه جهاني 
سرعت آپلود اينترنت موبايل، ۸.۶۶ مگابيت برثانيه و تاخير 
۲۹ ميلي ثانيه است. در حوزه اينترنت ثابت نيز ميانه جهاني 
سرعت دانلود، ۲۸.۵۶ مگابيت برثانيه و ميانه جهاني سرعت 
آپلود ۲۸.۵۶ مگابيت برثانيه و تاخير ۱۰ ميلي ثانيه است. 
اين در حالي است كه در ماه مه  سال ۲۰۲۲ ميانه جهاني 
سرعت دانلود اينترنت موبايل ۳۰.۳۷ مگابيت برثانيه و ميانه 
جهاني سرعت آپلود اينترنت موبايل ۸.۶۰ مگابيت برثانيه 
بود. در حوزه اينترنت ثابت نيز ميانه جهاني سرعت دانلود، 
۶۴.۷۰ مگابيت برثاني��ه و ميان��ه جهاني س��رعت آپلود 
۲۷.۷۴ مگابيت برثانيه و تاخي��ر ۱۰ ميلي ثانيه بود. رتبه 
يك تا پنج اينترنت موباي��ل در جهان در ماه ژوئن ۲۰۲۲، 
به ترتيب به نروژ )۱۲۶.۹۶ مگابيت برثانيه(، امارات متحده 
عربي )۱۲۰.۳۷ مگابيت برثانيه(، بلغارس��تان )۱۱۰.۶۱ 
مگابيت برثانيه(، كره جنوبي )۱۰۷.۴۳ مگابيت برثانيه( 
و قطر )۱۰۴.۸۲ مگابيت برثاني��ه( تعلق دارد. همچنين 
رتبه ي��ك تا پنج اينترنت پهن بان��د ثابت در جهان، 

به ترتي��ب ب��ه ش��يلي )۲۱۳.۷۳ مگابيت برثانيه(، 
سنگاپور )۲۰۳.۶۱ مگابيت برثانيه(، چين )۱۸۸.۰۳ 
مگابيت برثانيه(، تايلند )۱۸۷.۸۲ مگابيت برثانيه( و 

هنگ كنگ )۱۷۵.۹۳ مگابيت برثانيه( تعلق دارد.

    جايگاه سرعت اينترنت در ايران
در حال حاضر ميانه س��رعت دانلود اينترنت موبايل 
در ايران ۲۷.۱۷ مگابيت برثانيه و ميانه سرعت آپلود 
اينترنت موباي��ل، ۹.۶۵ مگابيت برثانيه و تاخير ۳۰ 
ميلي ثانيه است كه رتبه ايران را به ۷۲ از ميان ۱۳۹ 
كشور رس��انده است. اين در حالي اس��ت كه در ماه 
مه سال جاري، ميانه سرعت دانلود اينترنت موبايل 
در ايران ۲۶.۱۰ مگابيت برثانيه و ميانه سرعت آپلود 
اينترنت موباي��ل، ۹.۵۹ مگابيت برثانيه و تاخير ۳۱ 
ميلي ثانيه بود كه رتبه اي��ران را به ۷۱ از ميان ۱۴۱ 
كشور رس��انده بود. طبق اين آمار، اينترنت موبايل 
اي��ران در حال حاضر از الئوس و بوس��ني هرزگوين 

سريع تر و از پاپوا گينه نو و كوزوو كندتر است. 
در ح��وزه اينترن��ت ثابت ني��ز ميانه س��رعت دانلود در 
ايران، ۱۰.۲۳ مگابيت برثانيه و ميانه سرعت آپلود ۱.۶۱ 
مگابيت برثانيه و تاخير، ۲۹ ميلي ثانيه است كه رتبه ايران 
را به ۱۴۵ از ميان ۱۸۲ كشور مي رساند. اين درحالي است 

كه در مي ۲۰۲۲، در حوزه اينترنت ثابت، ميانه س��رعت 
دانلود در ايران، ۱۰.۳۴ مگابيت برثانيه و ميانه سرعت آپلود 
۱.۶۵ مگابيت برثانيه و تاخير ۲۹ ميلي ثانيه بود و ايران در 
رتبه ۱۴۱ از ميان ۱۸۲ كشور قرار داشت. همچنين طبق 
اين آمار، اينترنت ثابت ايران در حال حاضر از اوگاندا و 

پاپوا گينه نو سريع تر و از نيجريه و تانزانيا كندتر است.

    مقايسه سرعت اينترنت ايران
نسبت به سال گذشته

اين وب سايت، براي س��نجش رتبه و كيفيت اينترنت در 
كشورهاي جهان، از ۲ شاخص ميانه Median و ميانگين 
Mean اس��تفاده مي كند. ش��اخص »ميانگين« همان 
حد متوسطي اس��ت كه از يك گروه درنظر مي گيرند، اما 
»ميانه« نقطه وسط داده هاي آماري است. البته تا پيش از 
اين، ميانگين سرعت در اين وب سايت مورد استفاده قرار 
مي گرفت، اما از اين پس رتبه بندي ها بر اساس ميانه سرعت 
است تا سرعت هايي را كه كاربر احتمااًل تجربه مي كند، به 
بهترين شكل منعكس كند. البته وب سايت اسپيدتست 
اعالم كرده ت��ا فوريه ۲۰۲۳، همچنان س��رعت اينترنت 
كشورها بر اساس ميانگين را هم نشان مي دهد. طبق اين 
آمار، بر اساس ش��اخص »ميانگين«، در ماه ژوئن ۲۰۲۲، 
سرعت اينترنت ثابت با ۸ پله افت به رتبه ۱۴۷ و اينترنت 

سيار با ۲ پله ارتقا به جايگاه ۷۴ رسيده است. يانگين« سرعت 
دانلود اينترنت ثابت اكنون ۲۲.۹۱ مگابيت بر ثانيه، سرعت 
 )latency( آپلود ۱۴.۲۲مگابيت بر ثانيه و ميزان تأخير
۴۱ ميلي ثانيه است. همچنين ميانگين سرعت اينترنت 
س��يار ايران در زمان مشابه سال گذشته، ۷۸ بوده و اكنون 
به ۷۴ و سرعت دانلود نيز از ۳۱٫۶ به ۳۹٫۵۱ رسيده است. 
ميانگين سرعت اينترنت ثابت نيز از ۱۳۳ در تيرماه گذشته 
اكنون به جايگاه ۱۴۷ و سرعت دانلود از ۲۲٫۲ به ۲۲٫۹۱ 
رسيده است. همچنين »ميانه« سرعت اينترنت سيار ايران 
نسبت به زمان مش��ابه در سال ۱۴۰۰ از جايگاه ۷۷ با پنج 
پله ارتقا به ۷۲ و سرعت دانلود از ۲۱٫۴۴ به ۲۷٫۱۷ رسيده 
است. البته وضعيت اينترنت ثابت، پيشرفتي نداشته و از 
رتبه ۱۳۷ اكنون به رتبه ۱۴۵ رسيده است. سرعت دانلود 
اينترنت ثابت، تير سال گذشته ۹٫۷۹ و اكنون ۱۰٫۲۳ است. 
در ماه هاي گذشته، تجربه كاربري استفاده از اينترنت، كندي 
و كيفيت پايين را به همراه داشته، هرچند عيسي زارع پور 
-وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- بارها عنوان كرده كه 
علت اين مشكالت اينترنتي، ناشي از عدم توسعه اينترنت 
ثابت كشور در سال هاي گذشته است، حال آنكه به گفته 
او طبق آخرين رتبه بندي جهاني س��ايت اسپيدتست، بر 
اساس شاخص ميانه، س��رعت اينترنت ثابت ۱۰ درصد و 
اينترنت س��يار ۲۰ درصد نسبت به شهريور سال گذشته 
افزايش پيدا كرده اس��ت. در عين حال، زارع پور به تازگي 
درباره افت كيفيت و س��رعت اينترنت اظهار كرد: سرعت 
اينترنت به عوامل مختلفي مربوط است. از تلفن همراه كاربر 
و مودم مصرفي وي گرفته تا سايت هاي BTS، شبكه انتقال 
مخابرات و شبكه زيرساخت، همگي روي سرعت اينترنت 
تاثيرگذار هستند. بخشي از اين مجموعه عوامل مانند تامين 
ارتباطات بين الملل و افزايش كيفيت شبكه در اختيار ما 
قرار دارد. عده اي ش��بهه وارد مي كنند كه دولت سيزدهم 
در واردات پهناي باند محدوديت ايجاد كرده است، اما بايد 
بگويم در حال حاضر ما مش��كلي در تامين اينترنت مورد 
نياز كشور نداريم. وي همچنين با بيان اينكه در يك سال 
گذشته كيفيت اينترنت كاهش پيدا نكرده است، گفت: 
دولت س��يزدهم فناوري اطالعات را يك فرصت مي بيند. 
شاهراه هاي جديد فيبرنوري هستند. زيرساخت توسعه در 
همه بخش ها، ايجاد يك شبكه ارتباطي پرسرعت و با كيفيت 
است، كسي كه برنامه دارد تا فيبرنوري را در خانه مردم ببرد 
هيچ وقت به دنبال اين نيست كه سرعت اينترنت را كم كند.
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بيش از ۴۰ هزار شغل مجازي 
ايجاد مي شود

دولت دوبي يك اس��تراتژي متاورس را رونمايي 
ك��رد كه ايجاد ۴۰ هزار ش��غل و اف��زودن چهار 
ميلي��ارد دالر به اقتصاد اين اميرنش��ين در پنج 
س��ال آينده را هدف گرفته اس��ت. ب��ه گزارش 
ايس��نا، ش��يخ حمدان بن محمد، وليعهد دوبي، 
در توييتي اعالم كرد اس��تراتژي متاورس دوبي، 
يك برنامه يكپارچه است كه هدف آن قرار دادن 
دوبي در ميان ۱۰ ش��هر بزرگي اس��ت كه آينده 
اين فناوري نوظهور را در س��طح جهاني ش��كل 
مي دهند. شيخ حمدان گفت: اين برنامه، انقالب 
جديد در عرص��ه فناوري و اقتصادي اس��ت كه 
روي هم��ه جنبه هاي زندگ��ي در دو دهه آينده 
تاثير خواهد گذاش��ت. اين ابتكار، دو برابر كردن 
شمار شركت هاي بالك چين و متاورس را هدف 
گرفته اس��ت. به گفته ش��يخ حم��دان، در حال 
حاضر حدود ۱۰۰۰ ش��ركت در دوبي در عرصه 
متاورس كار مي كنند ك��ه ۵۰۰ ميليون دالر در 
اقتصاد ملي مش��اركت مي كنند و انتظار مي رود 
 تعداد آنها طي مدت هدف گذاري شده، افزايش 

چشمگيري پيدا كند.
 متاورس فضاي ديجيتالي نوظهوري اس��ت كه 
در آن، افراد از طري��ق آوارتارهاي خود به تعامل 
ب��ا يكديگ��ر مي پردازند. طبق گزارش ش��ركت 
كانادايي پرسدنس ريسرچ، پيش بيني مي شود 
ارزش بازار متاورس با نرخ رش��د س��االنه مركب 
بيش از ۵۰ درصد، از ۴۰ ميليارد دالر در س��ال 
۲۰۲۱، به بيش از ۱.۶ تريليون دالر تا سال ۲۰۳۰ 
صعود كند. امارات متحده عربي اقدامات مهمي 
را براي يكپارچه كردن متاورس و فناوري مربوط 
به آن شامل بالك چين، رمزارزها و نوآوري هاي 
وب ۳ در اقتصاد، دولت و جامعه و توسعه اقتصاد 
آينده خود، انجام داده است. سازمان رگوالتوري 
دارايي هاي مجازي دوبي در ماه مه با ايجاد دفتر 
مركزي مت��اورس، وارد دنياي متاورس ش��د و 
نخستين رگوالتوري شد كه در فضاي ديجيتالي 
نوظهور حضور پيدا مي كند. اين سازمان در مارس 
تحت قانون مقررات دارايي مجازي دوبي تاسيس 
شد. يافته هاي بررسي بانك ِلس تايمز نشان داد 
عالقه به مش��اغل مربوط به متاورس رو به رشد 
اس��ت و در چند ماه گذش��ته، بيش از ۱۰ برابر 
افزايش پيدا كرده است كه گوياي شناخته شدن 
بيش��تر اين مفهوم در ميان شركتها و نيروي كار 
است. بر اساس گزارش بلومبرگ، اين استراتژي 
همه جنبه هاي توس��عه متاورس از فرمول بندي 
مقررات و توسعه كاربردها و پرورش استعدادها و 
مشخص كردن راه هاي استفاده نهادهاي دولتي 

از اين راه كارها را دربرمي گيرد.

گوگل بايد ۳۷۳ ميليون دالر 
جريمه به روسيه بدهد

راسكامنادزر، رگوالتور ارتباطات روسيه به دليل عدم 
حذف محتواي غيرقانوني به ط��ور مكرر، جريمه اي 
۲۱.۱ ميليارد روبلي )معادل ۳۷۳ ميليون دالر( براي 
گوگل وضع كرده است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
مسكو از مدت ها قبل نسبت به نشر محتواي غيرقانوني 
در اين پلتفرم فناوري خارجي اعتراض داشت. اما به 
نظر مي رسد از زمان حمله روسيه به اوكراين در فوريه 
۲۰۲۲، اختالفات ميان دولت و پلتفرم تشديد شده 
اس��ت. اين درحالي است كه به نظر مي رسد يوتيوب 
هدف اصلي دولت روس��يه باش��د. شبكه اجتماعي 
مذكور برخالف توييتر، فيس بوك و اينستاگرام هنوز 
در اين كشور مسدود نشده است. راسكامنادزر رگوالتور 
ارتباطات روسيه اعالم كرد دادگاه منطقه تاگانسكي 
جريمه اي ۲۱.۱ ميلي��ارد روبلي براي گوگل تعيين 
كرده زيرا اين ش��ركت به طور مكرر در محدودسازي 
محتواي ممنوع شكس��ت خورده اس��ت. همچنين 
دادگاه به طور خاص از يوتيوب انتقاد كرد. اين دادگاه 
مدعي است يوتيوب طي درگيري روسيه و اوكراين 
اخبار جعلي در اين زمينه را حذف نكرده و همچنين 
اجازه داده محتواي مروج ديدگاه هاي افراط گرايانه و 
دعوت كودكان به شركت در اعتراضات غيرقانوني در 
پلتفرمش باقي بماند جريمه مذكور براساس بخشي 

از درآمد ساالنه گوگل در روسيه تعيين شده است. 

اليحه سناتورهاي امريكايي
براي احياي قانون بي طرفي شبكه

۲سناتور دموكرات امريكايي مشغول نوشتن اليحه اي 
براي احي��اي قوانين بي طرفي ش��بكه هس��تند كه 
ش��ركت هاي مخابراتي را از مس��دود يا محدود كردن 
ترافيك اينترنت منع مي كند. به گزارش خبرگزاري مهر 
به نقل از رويترز، ادوارد ماركي و ران وايدن تصميم دارند 
اليحه مذكور را در تابس��تان سال جاري ميالدي ارايه 
كنند. به گفته يك منبع آگاه، طبق اين اليحه پهناي باند 
اينترنت تحت چتر سرويس هاي مخابراتي قرار مي گيرد. 
اين بدان معناس��ت كه تهيه كنندگان اين س��رويس 
مشمول قوانين و نظارت سختگيرانه كميسيون فدرال 
ارتباطات امريكا قرار مي گيرند. دفتر سناتور ماركي در 
بيانيه اي اعالم كرد: پر واضح است كه پهناي باند اينترنت 
اهميت زيادي دارد، بنابراين كميسيون فدرال ارتباطات 
بايد اين امر را منعكس كند تا بتواند با بازگرداندن قوانين 
بي طرفي شبكه به وظايف خود در قبال مردم عمل كند. 
بيش از ۱۰ سال است كه شركت هاي مخابراتي كه 
از تهيه كنندگان بزرگ اينترنت به حساب مي آيند 
با تالش ها براي بي طرفي شبكه مقابله مي كنند. از 
سوي ديگر شركت هاي بزرگ فناوري مانند گوگل 

و فيس بوك قدرتمندانه از آن پشتيباني مي كنند. 

»ميانه«سرعتاينترنتثابتنيزباافت۴پلهاينسبتبهماهگذشته،درجايگاه۱۴۵قراردارد

جديدترينبررسيسرعتاينترنتدرجهانوايران

افت ميانه سرعت اينترنت در ايران 

فراخوان مناقصه عمومي - ارزيابی ساده
sz/۰1/۷69/موضوع :آگهی عمومی يک مرحله ای  به شماره م ع

مربوط به : انجام عمليات تميزکاری، آماده سازی و رنگ آميزی سطوح  تأسيسات، 
تجهيزات و مخازن در منطقه عملياتی نار و کنگان       

شركت بهره برداري نفت وگاز زاگرس جنوبي به مركزيت شيراز ، در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را مطابق با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي با ارزيابی ساده واگذار نمايد.  

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران
شرکت بهره برداری نفت و گاز 

زاگرس جنوبی
)سهامی خاص(

نوبت اول

شناسه آگهي :1۳5195۷

روابط عمومی  شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

1- موضوع مناقصه : انجام عمليات تميزکاری، آماده سازی و رنگ آميزی سطوح  تأسيسات، تجهيزات و مخازن در منطقه عملياتی نار و کنگان
 sz/01/769/2- شماره مناقصه  : م ع

3- نوع مناقصه :عمومي يك مرحله اي  با ارزيابی ساده
4- مدت انجام کار : 6 ماه. 

5- مناقصه مورد اشاره در سامانه اينترنتی setadiran.ir به شماره فراخوان 2001091701000031 ثبت گرديده است.
6- تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : حداقل به مبلغ 000ر000ر800ر1 ) يک ميليارد و هشتصد ميليون( ريال كه بايستی به يكي از دو صورت زير ارائه گردد و همچنين درصورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به ميزان 

10 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد.
الف(-ارائه رسيد وجه صادره از سوي حسابداري كارفرما مبني بر واريز مبلغ فوق الذكر

ب(-ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت )90 روز( معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم كارفرما براي مدت )30 روز( ديگر قابل تمديد باشد .
7- محل اجرا: منطقه عملياتي ناروكنگان 

8- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداکثر تا 5 روز پس از بارگذاری اسناد در سامانه الکترونيکی ستاد دولت.
9- مهلت ارسال اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد مالی در سامانه ستاد ايران: حداکثر 14 روز پس از پايان مهلت دريافت اسناد مناقصه.  

10- آدرس سايت جهت دريافت و بارگذاری اسناد :www.setadiran.ir  )در اسناد مناقصه به اختصار ))سامانه ستاد(( ناميده ميشود.
11- آدرس: شيراز-خيابان کريمخان زند-روبروی خيابان خيام-نبش کوچه 42-ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی-تلفن تماس اداره امورحقوقی و پيمان ها:8473-07132138396 تلفن تماس کميته فنی بازرگانی: 

8671-07132138285 تلفن تماس کميسيون مناقصات:07132138432
12- شرايط الزم جهت شرکت در مناقصه: 

12-1– داشتن شخصيت حقوقي و ارائه مدارك ثبت شركت )اساسنامه، آگهي تأسيس روزنامه رسمي، آخرين تغييرات، شناسه ملی( و گواهينامه کد اقتصادی 
13-گواهينامه های الزم جهت ارزيابی ساده مناقصه گران: 

1-13-داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي که دارای اعتبار باشد يا نامه تاييد صالحيت ايمنی موقت.
2-13-داشتن گواهی رتبه بندی از سازمان مديريت و برنامه ريزی حداقل پايه 5 در رشته تاسيسات و تجهيزات يا حداقل پايه 5 در رشته نفت و گاز که دارای اعتبار باشد. 

14- مبلغ برآورد اوليه: 000ر000ر000ر36 ) سی و شش ميليارد( ريال 
15-پيش پرداخت: 15 درصد مبلغ اوليه قرارداد 

از کليه اشخاص حقوقی واجد شرايط بند 12 و 13 دعوت به عمل مي آيد حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند 8 جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونيکی ستاد دولت مراجعه نمايند و در مهلت قانونی تعيين شده در بند 9  
نسبت به بارگذاری اسناد مورد اشاره و پيشنهاد مالی اقدام نمايند شايان ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به صورت يک مرحله ای- ارزيابی ساده، مناقصه گران می بايست مستندات مورد اشاره در  بند 12 و 13 آگهی را در پاکت ب قرار 
داده و در سامانه ستاد بارگذاری نمايند. الزم به تاکيد است گشايش پاکت نرخ پيشنهادی مشروط به بارگذاری و تاييد مدارک ومستندات مدنظر می باشد و بديهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه بعد از مهلت مقرر ميسر نمی باشد.  

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي يک مرحله اي
 شماره 1۴۰1/1۷ تحت عنوان انجام تعميرات ساختماني و گودبرداري 

ش�ركت پااليش نفت امام خميني)ره( ش�ازند در نظر دارد فراخ�وان ارزيابي كيفي جهت برگ�زاري مناقصه عمومي يک مرحله اي صدراالش�اره به ش�ماره فراخ�وان  2001092447000101  را از 
طريق س�امانه تداركات الکترونيکی دولت )س�تاد( برگزار نمايد. ضمنًا خاطر نش�ان مي س�ازد كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي اعم از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي 
 تا ارس�ال دعوتنامه و س�اير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه س�امانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د.ضمنًا تاريخ انتش�ار فراخوان در سامانه ستاد 

مورخ 1401/05/03مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي مورد نظر پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي از طريق سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران واجد شرايط خواهد رسيد. 
1- موضوع مناقصه :

الف( شرح مختصركار:

شركت پااليش نفت امام 
 خميني)ره( شازند

)سهامي عام(

نوبت اول

شناسه آگهي :1۳51۷۴9

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار)ريال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصه شماره مناقصهرديف

1,650,000,000يكسال شمسيانجام تعميرات ساختماني و گود برداري11401/17

ب( شرايط متقاضي:
1- داشتن شخصيت حقوقي ، شماره اقتصادي و شناسه ملي.

2- داشتن امكانات، توانايي مالي، نيروي انساني ، تجربه كافي ، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار ازكارفرمايان قبلي. 
3- داشتن رتبه حداقل3 ابنيه و داشتن گواهي نامه تائيد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران.

4- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي.
ج( برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل 33,000,000,000 )به حروف: سي و سه ميليارد ( ريال مي باشد.

2(كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط بند » ب « ميتوانند مطابق تاريخهاي مندرج درآگهي فراخوان جهت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي سامانه تداركات الکترونيکی دولت 
)ستاد( مراجعه نمايند و پس از دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي ، كليه مدارك و مستندات مندرج در آن را مطالعه، تكميل و در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. ضمنًا ارزيابي كيفي 
متقاضيان بصورت غيرحضوري و صرفًا از طريق سامانه ستاد صورت خواهد پذيرفت.بديهي است بارگذاري اسناد و مدارك جهت ارزيابي كيفي از سوي متقاضيان بعد از مهلت مقرر مقدور نمي باشد.

خاطرنشان مي سازد متقاضياني كه اسناد ومدارك ارزيابي كيفي رادرمهلت مقرربارگذاري ننمايندازفرآيند مناقصه حذف مي گردند.
3( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:  شركت پااليش نفت امام خميني )ره(شازند واقع در استان مركزي، اراك، كيلومتر20جاده بروجرد- تلفن تماس:33491092-086               نمابر: 086-33673701

آخرين مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: روز دوشنبه تاريخ:1401/05/10
آخرين مهلت ارسال استعالم ارزيابي كيفي:  روز دوشنبه تاريخ :1401/05/24

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
WWW.IKORC. IR                       WWW. SHANA.IR : روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره(شازند        آدرس اينترنتي

شماره مجوز : 256۳ - 1۴۰1

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامي عام ( 

به شماره ثبت ۷8۴1 و شناسه ملي 1۰26۰289۴6۴
بدينوس�يله به اطالع کليه سهامداران محترم و نمايندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع 

عمومي فوق العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام(  به شرح ذيل برگزار مي گردد .
٭ زمان : روز سه شنبه 1401/05/11 ساعت 9:00 صبح

٭ مکان :  اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدير، بلوار قائم جنوبی، جنب دانشگاه شهيد اشرفی اصفهان، 
سالن اجتماعات ساختمان نگين نقش جهان

دستور جلسه:
٭ استماع گزارش هيئت مديره و حس�ابرس و بازرس قانوني شرکت در خصوص پيشنهاد 

افزايش سرمايه 
٭ اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه شرکت

٭ تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار
٭ تصويب اساسنامه جديد شرکت

٭ ساير مواردي که در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد .
با توجه به ابالغيه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار حضور در جلسه مجمع با رعايت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی امکان پذير خواهد بود. همچنين امکان مشاهده همزمان مجمع 
از طريق مراجعه به سايت شرکت به آدرس www.msc.ir برای سهامداران گرامی فراهم می باشد .
   نمايندگان سهامداران حقوقي می توانند، معرفي نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاري مجمع 
از طريق نمابر ذيل ارسال و به همراه سهامداران حقيقی از ساعت 8:00 صبح روز برگزاري مجمع 
نسبت به ارائه اصل معرفي نامه و کارت شناسايي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دريافت نمايند.
) نکته ضروری : درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنين کدملی ، شماره شناسنامه، 
نام پدر و تاريخ تولد نماينده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد . (نشاني امور سهام 
شرکت : اصفهان ، ميدان آزادي ، ابتداي خيابان سعادت آباد ، شرکت فوالد مبارکه اصفهان ، دفتر 

امور سهام و مجامع . کدپستی : 8168645497
تلفن : 03152733935، 03136683651  نمابر : 03152733922

هيات مديره شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامي عام(



تعادل |
نايب رييس ات��اق تهران در نشس��ت ماهان��ه فعاالن 
اقتصادي، با ارايه آماري اعالم كرد: پيش بيني ها حكايت 
از آن دارد كه رشد اقتصادي جهان از ۵.۷ درصد در سال 
۲۰۲۱ به ۲.۹ در س��ال ۲۰۲۲ كاهش پيدا كند. ضمن 
آنكه پيش بيني مي ش��ود نرخ رشد جهان در سال هاي 
۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۱.۵ درصد برسد. اتابك، كاهش 
رشد اقتصادي در ايران را متاثر از روندهاي جهاني عنوان 
كرد و اين را هشداري براي دولت تلقي كرد كه برنامه هاي 
خود را مبتني بر اين پيش بيني ها تنظيم كند. به گفته 
او، رشد ۸ درصدي پيش بيني شده براي امسال، بسيار 
خوشبينانه اس��ت؛ چراكه پيش بيني ركود تورمي در 
نيمه دوم ۲۰۲۲ نيز وجود دارد واين ركود احتماال اغلب 
كش��ورها را تحت تاثير قرار خواهد داد. همچنين بنابر 
آماري ديگري كه او اعالم ك��رد: درآمد به قيمت ثابت 
كش��ور از س��ال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ كاهش ۳۱ درصدي 
داشته و بصورت ميانگين سالي حدود ۳,۶ كاهش داشته 
است. از اين رو، اولويت اول براي رشد اقتصادي، افزايش 
سرمايه گذاري در كشور اس��ت و اين مهم براي دولت 
بايد اولويت خاص ش��ود. نمايندگان بخش خصوصي 
و دولتي در بخش ديگري از اين نشس��ت، به بررس��ي 
وضعيت تجارت خارجي كش��ور پرداختند. »ضرورت 
احياي ش��وراي عالي صادرات، ايجاد مرك��ز اورژانس 
براي ص��ادرات، رايزن��ي با وزارت بهداش��ت براي حل 
مساله صادرات دارو، بازگرداندن صدور و تمديد كارت 
بازرگاني به اتاق، پيش��نهاد استفاده از ظرفيت ايرانيان 
خارج از كش��ور براي صادرات، معضل شرايط سقف و 
سابقه، حل مسائل زيرساختي صادرات، ضرورت توجه 
به ش��ركت هاي بزرگ، كاهش وضع عوارض صادراتي، 
رونق در توليد با ساده س��ازي در صادرات، چند نرخي 
بودن ارز و حل مش��كل نرخ گذاري كاالهاي صادراتي 
غيربورسي، واگذاري ارز به صرافي هاي خارج از كشور« 
جزو مهم ترين خواسته هاي فعاالن اقتصادي است كه 
خواستار حل آن از سوي متوليان تجاري كشور شدند. 

    چرا رشد اقتصادي مهم است؟ 
نايب رييس اتاق بازرگاني تهران روز گذشته در نشست 
ماهانه اتاق تهران با ارايه آماري توضيح داد: پيش بيني 
شده كه رشد اقتصاد دنيا از ۵,۷ در سال ۲۰۲۱ به حدود 
۲.۹ در سال ۲۰۲۲ كاهش يابد. بنابراين ما نيز بايد اين 
پيش بيني را داش��ته باشيم كه رش��د اقتصادي ما نيز 
كاهش خواهد يافت. محمد اتابك افزود: در دنيا پيش 
بيني شده كه اگر رش��د اقتصادي اينگونه باشد حدود 
۱۳ تريليون دالر از توليدات كاس��ته مي ش��ود و پيش 
بيني شده كه رشد اقتصادي ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود ۱,۵ 
درصد باشد و اين مس��اله به ما هشدار مي دهد كه بايد 
دقت كنيم تا رشد اقتصادي كشور را در جايگاهي كه بايد 
باشد نگاه داريم. اتابك افزود: پيش بيني دولت ۸ درصد 
بوده كه اين عدد بااليي است كه اميدواريم به مقداري از 
آن برسيم اما پيش بيني ركود تورمي در نيمه دوم سال 
۲۰۲۲ پيش بيني محتملي است كه تاثير بسيار زيادي 
هم بر كشور ما خواهد داشت.  او ادامه داد: رشد اقتصادي 
گذشته كشورهاي منتخب دنيا تركيه ۷,۳، آرژانتين ۶، 
ايران ۴.۳ روس��يه ۳.۵، آلمان ۳.۸، آفريقاي جنوبي ۳ و 
چين ۶.۱ درصد بوده كه بايد توجه كنيم از مجموع ۴.۳ 
رش��د اقتصادي ما ۲.۴ مربوط به خدمات بوده است كه 
بعد از نفت و گاز، صنعت و معدن و پس از آن كشاورزي 
بوده و لذا بيش��ترين قسمت از رش��د اقتصادي مربوط 
به خدمات بوده اس��ت و اين در حالي اس��ت كه بخش 
خدمات بيشترين اس��يب را از كرونا مي بينيد لذا بايد 
در كش��ور مراقب بود كه شيوع كرونا چه مقدار بر روي 
رشد اقتصادي تاثيرگذار است و آسيب جدي دارد.  بنابه 
اظهارات اتابك، پايين بودن رش��د اقتصادي در كشور 
ناشي از عوامل مختلفي است كه تحريم، كمبود منابع 
مالي و عدم س��رمايه گذاري داخلي و خارجي از عوامل 
موثر بر آن اس��ت. او تاكيد كرد كه براي افزايش رش��د 
اقتصادي بايد به سرمايه گذاري داخلي و خارجي توجه 
كنيم. حال اگر سرمايه گذاري ما به همين شيوه ادامه 
يابد قطعا امكانات توليد كاسته مي شود و عدم اشتغال 
زياد مي شود و جمعيت بيكار در كشور شكل مي گيرد. 

وي افزود: طبق آخرين گ��زارش مركز آمار ايران درآمد 
به قيمت ثابت كشور از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ كاهش ۳۱ 
درصدي داشته است و بصورت ميانگين سالي حدود ۳,۶ 
كاهش داشته است لذا اولويت اول براي رشد اقتصادي 
افزايش سرمايه گذاري در كش��ور است و اين مهم براي 

دولت بايد اولويت خاص شود. به گفته اتابك، آسيبي كه 
از كاهش رش��د اقتصادي به دهك هاي مختلف جامعه 
مي رسد و ضريب جيني كش��ور نيز اين مساله را نشان 
مي ده��د. وي اف��زود: همه اينها باعث مي ش��ود كه هم 
عمق فقر و هم گس��ترش دامنه فقر در كشور زياد شود 
و دهك هاي پايين بيشترين آسيب را ببينند لذا به نظر 
مي رسد دولت براي رشد اقتصادي سرمايه گذاري الزم 
را انجام دهد. بنابر آماري كه اتابك ارايه كرد: در س��ه ماه 
نخست امس��ال مقدار صادرات ۱۳,۱ ميليارد دالر بوده 
است و ۱۲.۵ دالر واردات بوده و تراز تجارت مثبت است. 
براساس پيش بيني گمرك صادرات كشور به ۵۶ ميليارد 
دالر و واردات به ۵۵ ميليارد دالر برسد و ارزش صادرات 
كشور به صورت ميانگين سال ۴ درصد افزايش يافته است 

كه بيشترين افزايش در سال ۱۴۰۰ شكل گرفته است.

   صادرات 75 ميليارد دالري تا 1404
رييس سازمان توسعه تجارت كه در اين نشست حضور 
يافته بود، در اظهاراتي گفت: طبق برنامه و هدف گذاري 
صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ بايد به صادرات ۷۵ ميليارد 
دالري دست يابيم، هر چند كه اين ميزان، رقم كوچكي 
است اما نسبت به چالش ها و موانع داخلي عدد معقولي 
اس��ت. عليرضا پيمان پاك از جمله راهكارهاي جهش 
در ارزش صادرات غيرنفتي كش��ور را توس��عه روابط با 
كشورهاي همسايه عنوان كرد و افزود: عمده كاالهاي 
صادراتي ايران، محصوالت پتروشيمي است كه صادرات 
اين كاالها نيز يك گام از خام فروشي جلوتر است، با اين 
حال، عوارض روي صادرات را به گونه اي بايد تعيين كنيم 

كه صادرات در طول زنجيره ارزش پيدا كند.
رييس س��ازمان توس��عه تجارت س��پس با بيان اينكه 
كاالهايي بايد در س��بد صادراتي كشور جاي گيرد كه 
عالوه بر ايجاد ارزش افزوده بيشتر، سرمايه بري كمتر و 
اشتغال آفريني بيشتر داشته باشد، به موضوع صادرات آب 
مجازي اشاره كرد و افزود: در شرايطي كه كشور با كم آبي 
مواجه است، صادرات محصوالت آب بر توصيه نمي شود 
اما اين موضوع نبايد تبديل به قاعده اي در بودجه شود كه 
صادرات همه محصوالت كشاورزي و مواد غذايي مشمول 
يك عوارض صادراتي ش��ود. وي تاكي��د كرد كه وضع 
عوارض صادراتي بر محصوالت كشاورزي بايد هدفمند 
و تخصصي شود و عوارض صادراتي روي محصولي مانند 
هندوانه با محصوالتي كه در گلخانه هاي هيدروپونيك 
توليد مي شود، نبايد يكسان باشد.  معاون وزير صمت با 
يادآوري اينكه رويكرد صادرات غيرنفتي كشور را بايد از 
سنتي به صادرات دانش محور تغيير داد، گفت: ما به دنبال 
آن هستيم تا در كل زنجيره صادراتي، بيشترين ارزش 
را به كشور وارد كنيم. پيمان پاك سپس، اولويت بندي 
بازاره��اي هدف را يكي از اقدامات اين س��ازمان عنوان 
كرد وكشورهاي همسايه را جزو اولويت اول برشمرد و با 
يادآوري اينكه روي سه عامل »ثبات قيمت، ثبات كيفيت 
و زمان بندي«، در بازارهاي بين المللي از تجار و بازرگانان 
ايراني انتقاد مي ش��ود، افزود: ط��رح رتبه بندي دقيق و 
كارشناسي شده شركت ها و صادركنندگان ايراني از جمله 
اقداماتي است كه سازمان توسعه تجارت با همكاري اتاق 
بازرگاني آغاز كرده اس��ت.معاون وزير صمت همچنين 
خبر داد كه تا پايان آذرماه امسال، كاالهاي مشمول در 
توافق نامه تجارت ايران و اوراسيا نهايي مي شود و از آن 
پس روال مربوط به تصويب در مجلس را سپري خواهد 
كرد. پيمان پاك همچنين از راه اندازي خط مستقيم 
دريايي ميان ايران و بنادر كش��ور عم��ان خبر داد و 

افزود: مساله انتقال ارز ميان ايران و عمان نيز برقرار 
شده و براي مشكالت و موانع گمركي و ترخيص كاال 

ميان دو كشور نيز به راهكارهايي دست يافته ايم.

   تبديل مراكز تجاري
 به سفارتخانه هاي تجاري 

رييس سازمان توسعه تجارت همچنين با بيان اينكه 
تعداد رايزنان بازرگاني كشور از ۵ نفر به ۱۲ نفر افزايش 
يافته، گفت: قرار است تعداد رايزنان بازرگاني ايران در 
كشورهاي هدف به ۳۰ رايزن افزايش يابد اما در تعيين 
افراد، با قوانين و مقررات سختگيرانه اي روبرو هستيم. 
از ابتداي دي ماه سال گذشته، نزديك به ۴۰۰ نفر را 
براي معرفي به عنوان رايزن بازرگاني گزينش كرديم و 
در نهايت از ميان آنها ۳ رايزن تعيين شد. وي همچنين 
با اشاره به اينكه ۷ مركز تجاري ايران در ديگر كشورها 
راه اندازي ش��ده، گفت: به دنبال آن هستيم تا مراكز 
تجاري ايران، به عنوان سفارتخانه هاي تجاري كشور 
ب��ه فعاليت خود ادامه دهند.  مع��اون وزير صمت در 
بخش ديگري از سخنانش خبر داد كه طي مصوبه اي 
كه به زودي ابالغ مي ش��ود، مس��اله رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان اين بخش حل خواهد شد. پيمان پاك 
همچنين، از برخي اقدامات سازمان توسعه تجارت 
براي اتصال س��امانه هاي تج��اري اي��ران با ديگر 
كشورها خبر داد و گفت: اتصال پلتفرم هاي ايراني 
با كشورهاي چين، روس��يه و امارات در دستوركار 
قرار گرفته اس��ت. همچنين يك شبكه بانكي ميان 
ايران با برخي كشورها در حال شكل گيري است و 
اقداماتي نيز در حوزه متاورس صورت گرفته است 

كه مي توان به تسهيل تجارت خارجي بينجامد.

   اعضا اتاق چه گفتند؟ 
پس از توضيحات رييس سازمان توسعه تجارت، نوبت 

به بيان ديدگاه ها و نظرات اعضاي اتاق تهران رسيد. 
ناصر رياحي، عضو هيات رييس��ه اتاق ته��ران، به اين 
نكته اشاره كرد كه در دنيا اين واحدهاي بزرگ هستند 
ك��ه از توان صادراتي كافي برخوردارند و ش��ركت هاي 
كوچك عمدتا در صادرات ناتوان هستند. او گفت: براي 
مثال شاهد بوديم كه در مقطعي شركت سانگ يانگ، 
مسووليت صادرات كليه محصوالت كره اي به ايران را بر 
عهده داشت و ژاپن نيز از همين استراتژي براي صادرات 
محصوالت خود به ايران اس��تفاده مي ك��رد. اما نظام 
اداري ايران گويي با موجويت و فعاليت بنگاه هاي بزرگ 
مخالف است. او همچنين از مانع تراشي وزارت بهداشت 
براي صدور خدمات انتقاد كرد و گفت: مانع تراشي اين 
وزارتخان��ه، درحالي صورت مي گي��رد كه يك كميته 
متشكل از نمايندگان سازمان امور مالياتي،  بانك مركزي 
و تشكل مربوطه براي تشخيص صدور اين خدمات وجود 

دارد و اين كميته بايد در اين زمينه تصميم گيري كند.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران نيز در اظهاراتي، مساله 
صادركنندگان را عدم ثبات در تصميمات و سياست ها 
دانس��ت و گفت كه اين بي ثبات��ي در تصميمات مانع از 
آن شده كه صادركنندگان دست كم بتوانند براي ۶ ماه 
آينده خود برنامه ريزي كنند. محمد الهوتي، سپس به 
مس��اله نرخ گذاري كاالهاي صادراتي غيربورسي اشاره 
كرد و گفت ك��ه تا زماني كه چند نرخي ب��ودن ارز حل 
نشود، مساله نرخ گذاري اين كاالها نيز برطرف نخواهد 
شد. او در ادامه خواستار تعامل سازمان توسعه تجارت با 
تشكل ها در برگزاري نمايشگاه ها ش��د و ادامه داد: رفع 

كامل تعهد ارزي با ارايه اس��كناس شدني نيست و الزم 
اس��ت امكان واگذاري ارز به صرافي هاي خارج از كشور 
فراهم ش��ود. الهوتي همچنين به تعيي��ن محدوديت 
»سابقه« براي واردات اشاره و عنوان كرد كه تعيين اين 
شرط نيز مشكالتي را براي فعاالن اقتصادي ايجاد كرده 
اس��ت. در حالي كه دولت  مي تواند با ابزار ثبت سفارش، 
واردات را مديريت كند؛ كما اينكه اين مديريت در حال 
حاضر نيز انجام مي گيرد. وي با بيان اينكه تسهيل ورود 
موقت  مي تواند به افزايش ظرفيت توليد بينجامد، اين 
درخواست را مطرح كرد كه سازمان توسعه تجارت با 
برگزاري جلسه اي مشترك با دستگاه هاي دخيل در 
اين امر نظير گم��رك، محدوديت هاي ورود موقت را 
يك بار براي هميش��ه مرتفع كند. درخواست ديگر او 
اين بود كه درباره رفع تعهد ارزي واحدهايي كه اقدام 
به ورود موقت كاال كرده اند با تس��امح برخورد شود تا 

افزايش ارزآوري از اين ناحيه تحقق پيدا كند.
حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران به 
الينحل ماندن مشكالت زيرس��اختي صادرات از جمله 
ارز چند نرخي اش��اره كرد و از ضرورت اصالح اين مساله 
سخن گفت. صالحي همچنين با بيان اينكه نقل و انتقال 
پول در ش��رايط تحريم، دس��ت كم ۸ درصد هزينه براي 
فعاالن اقتصادي به هم��راه دارد، گفت كه اين هزينه ها 
رقابت پذي��ري كاالهاي ايران��ي را در مقابل رقبا كاهش 
مي دهد. او پيش��نهاد ايجاد معاونت ص��ادرات، زيرنظر 
رييس جمهوري را ه��م مطرح ك��رد.اوه زرگران رييس 
كميسيون كش��اورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران هم 
ش��رايط س��قف و س��ابقه را معضل بزرگي براي فعاالن 
اقتصادي دانست و با اشاره به حذف ارز ترجيحي از فرآيند 
تجارت خواس��تار تجديدنظر در اين شروط شد. حسن 
فروزان فرد، رييس كميسيون حمايت قضايي و مبارزه با 
فساد اتاق تهران، هم استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از 
كشور براي صادرات محصوالت تندمصرف، را پيشنهاد 
ك��رد. هرويك ياريجانيان، رييس اتاق مش��ترك ايران- 
ارمنستان، از ضرورت استفاده از ظرفيت اتاق  هاي مشترك 
سخن گفت و افزود: انتقال فرآيند صدور كارت بازرگاني از 
اتاق تهران، جزو تطويل اين فرآيند عايدي ديگري نداشته 
است و بهتر است براي تسهيل امور تجاري و كار فعاالن 
اقتصادي اين فرآيند مجدد به اتاق برگردد.محمود نجفي 
عرب، رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران هم با 
بيان به اينكه ارز ترجيحي به روند ص��ادرات دارو از ايران 
آسيب وارد كرده است، ادامه داد: رجيستري دارو در كشور 
مقصد حدود ۵ سال به طول  مي انجامد. حال تصور كنيد 
صادركننده اي تالش مي كند و پس از ۵ سال داروي خود 
را در كشور مقصد ثبت مي كند و زماني كه مي خواهد اين 
كاال را صادر كند، وزارت بهداشت بر اساس موجودي دارو در 
كشور ممكن است، اجازه صادرات را ندهد. به اين ترتيب، 
زحمات چندساله يك صادركننده يا توليدكننده با عدم 
موافقت يك كارشناس بر باد مي رود. او از رييس سازمان 
توسعه تجارت درخواست كه مساله صادرات دارو را طي 
رايزني با وزارت بهداشت حل كند. پيشنهاد محمدرضا 
نجفي منش نيز آن بود كه برگزاري نمايشگاه ها به دست 
اهل آن سپرده شود. او فزود: ايجاد مركز اورژانس رسيدگي 
به مش��كالت صادركنندگان و ايجاد نمايشگاه دايمي از 
توانمندي هاي صادراتي ايران از ديگر پيشنهاداتي است 
كه مي تواند به كار بيايد. در ادامه محمدرضا انصاري بر اين 
نكته تاكيد كرد كه توسعه صادرات بايد به اهم وظايف و 
برنامه هاي سازمان توسعه تجارت تبديل شود. او همچنين 
بر احياي ش��وراي عالي صادرات تاكيد كرد و خواس��تار 
برون سپاري برخي مسووليت هاي سازمان توسعه تجارت 
شد. مهراد عباد نيز درخواس��ت تجديدنظر در فهرست 
ممنوعه واردات كاال را مطرح كرد و همچنين بر ضرورت 
آينده پژوهي پيش از اتخاذ تصميمات تجاري سخن گفت. 
عباس آرگون هم از ميزان پيشرفت استفاده از رمزارزها در 
تجارت پرسيد و گفت كه آثار تحريم ها اگرچه ممكن است 
با هوشمندي و هماهنگي بيشتر تعديل شود اما براي رفع 
كامل آثار سوء آن بايد تحريم ها برداشته شود.سجاد غرقي، 
نيز در سخنراني پيش از دستور، تشديد فشارهاي مالياتي 
را ناسازگار با شرايط موجود توصيف كرد و گفت: يكي از 
ابزارهايي كه  مي تواند تاب   آوري در اين شرايط را تقويت 
كند، صادرات است؛ قرار است بر فهرستي از اقالم صادراتي 
عوارض تعيين شود. حال آنكه، تعيين عوارض صادراتي 
در ابتداي س��ال جاري بر محص��والت زنجيره آهن و 
فوالد، منجر به وارد آمدن يك ش��وك به صادرات اين 
بخش شد كه عالوه بر عدم النفع حاصله، سبب شد سهم 
ايران در بازارهاي خارجي هم به تركيه و روسيه برسد.
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جمع آوري تخت هاي پزشكي 
غير استاندارد

 مديركل استاندارد اس��تان تهران از جمع آوري 
تخت هاي پزشكي غيراستاندارد با نام هاي تجاري 
خاكباز و اكرام��ي خبر داد و گف��ت: تخت هاي 

پزشكي بايد مجوز استاندارد داشته باشند
به گ��زارش اداره كل اس��تاندارد اس��تان تهران، 
نوري در اين خصوص اظهار داش��ت: بازرس��ان 
اس��تاندارد در بازرس��ي از واحده��اي صنف��ي 
عرضه كنن��ده تجهي��زات پزش��كي در خيابان 
وليعصر تهران، دس��تور جم��ع آوري تخت هاي 
پزشكي غيراستاندارد با نام هاي تجاري خاكباز و 

اكرامي را به فروشندگان صادر كردند.
وي با اش��اره بر اينكه در اس��تان تهران تنها دو 
توليدكنن��ده تخت ه��اي پزش��كي، از اداره كل 
اس��تاندارد اس��تان تهران مجوز توليد دريافت 
كرده اند، به مصرف كنندگان تاكيد كرد: با توجه 
به عوارض تخت هاي غيراستاندارد، در خريد اين 
كاال دقت كنند. اين مقام مس��وول تشريح كرد: 
تخت هاي بيمارس��تاني اس��تاندارد بايد داراي 
ويژگي ه��اي چون ايمني الكتريكي، اس��تقامت 
مكانيكي، حفاظت در برابر افتادن تصادفي بيمار، 
عدم ناپايداري در جابه جايي و … باشند. گفتني 
است، در اين بازرس��ي ها، فروشندگان متخلف 
متعهد ش��دند ظرف مدت هف��ت روز، كاالهاي 

غيراستاندارد خود را جمع آوري نمايند.

جزييات تجارت ميلياردي
اما مشروط سيب-موز

طي ۲۷ ماه گذش��ته كه بخش عم��ده اي از اين 
زمان، شرط واردات موز در قبال صادرات سيب 
حاكم بوده است، در مجموع حدود ۳.۱ ميليون 
تن به ارزش ۱.۴ ميليارد دالر صادرات س��يب و 
واردات موز انجام ش��ده اس��ت ولي اينكه چقدر 
از اين تجارت با رعايت ش��رط تعيين شده بوده 

تفكيك شده نيست و در ابهام قرار دارد.
به گزارش ايس��نا، از خردادم��اه ۱۳۹۹، جهت 
حفظ منابع ارزي، ثبت س��فارش موز از س��وي 
وزارت صمت غيرفعال ش��د و در ادامه با توجه به 
افزايش توليد داخلي سيب و اهميت صادرات آن، 
به درخواس��ت وزارت جهاد كشاورزي و مصوبه 
ستاد تنظيم بازار مقرر شد كه واردات موز حتما 
در قبال صادرات سيب درختي باشد، اما چندي 
بع��د و در س��ال ۱۴۰۰ بود كه گ��زارش گمرك 
ايران نش��ان داد بانك مرك��زي و وزارت صمت 
نسبت به تاييد منش��أ ارز و صدور ثبت سفارش 
ب��راي محموله هاي��ي از موز اق��دام كرده اند كه 
شرط صادرات سيب در قبال واردات موز رعايت 
نشده بود. همين باعث شد كه واردكننده كاال را 
به گمرك آورده ولي با توج��ه به اينكه صادرات 
سيبي انجام نشده بود، در ترخيص دچار مشكل 
مي شد و در نهايت به دليل اينكه كاال سريع الفساد 

بود نسبت به ترخيص اقدام مي شد.
اين موض��وع كه مدت ه��ا محل اخت��الف نظر 
بين گمرك، وزارت صمت و وزارت كش��اورزي 
بود، درنهاي��ت در ش��هريورماه ۱۴۰۰ در مورد 
آن تصميم گيري و مقرر ش��د ك��ه ضمن تعيين  
تكليف ثبت س��فارش ها و واردات صورت گرفته 
تا آن زم��ان، همچنان واردات موز مش��روط به 
صادرات سيب درختي باش��د كه پيش تر اعالم 
ش��ده بود تجار مي توانند در قبال هر س��ه كيلو 
سيب درجه يك يا دو نسبت به واردات يك كيلو 

موز اقدام كنند.
حتي در زمان بالتكليف��ي موزها در گمرك اين 
هم مطرح بود كه طب��ق بند )۵( مندرجات ذيل 
يادداش��ت فصل )۸( كتاب مق��ررات صادرات و 
واردات، اگ��ر صاحب كاال نخواهد از تس��هيالت 
تخفيف مربوطه استفاده كند، بايد حقوق ورودي 
۲۰ درصد پرداخت و با تاييد ثبت س��فارش و كد 

رهگيري بانك، ترخيص كاال امكان پذير باشد.
آخرين وضعي��ت واردات موز و البت��ه صادرات 
س��يب از گمرك ايران مورد بررسي قرار گرفت 
و لطيفي-س��خنگوي گمرك ايران- گزارشي از 
تجارت اين دو كاال در دو س��ال گذشته و سه ماه 

ابتدايي امسال به ايسنا ارايه كرده است.
طبق اعالم س��خنگوي گمرك اي��ران، مجموع 
واردات موز ايران در س��ال گذشته ۶۰۲.۸ هزار 
تن به ارزش حدود ۴۰۲ ميليون دالر بوده است.

واردات موز ايران در س��ال ۱۴۰۰ از هفت كشور 
انجام شده كه بيش��ترين آن مربوط به تركيه با 
۳۵۴ هزار تن به ارزش ۲۴۶ ميليون دالر اس��ت، 
بعد از آن ۱۵۳ هزار تن به ارزش ۹۳ ميليون دالر 
از هند و ۴۹ هزار تن به ارزش ۳۳ ميليون دالر از 

از فيليپين بوده است.
اما در س��ال گذش��ته، ۹۸۵.۴ هزار تن به ارزش 
۲۷۹ ميليون دالر صادرات سيب صورت گرفته 
اس��ت. عراق اولين مقصد صادرات سيب ايران با 
۴۲۲ هزار تن ب��ه ارزش ۱۰۲ ميليون دالر بوده 
اس��ت. افغانس��تان با ۱۴۴ هزار تن به ارزش ۵۱ 
ميلي��ون دالر، هند ۱۲۸ هزار تن به ارزش ۳۶.۵ 
ميلي��ون دالر و امارات با ۸۷ ه��زار تن به ارزش 
۲۶.۵ ميلي��ون دالر در رتبه هاي بعدي صادرات 

سيب بوده اند.

    ابهام در تجارت سيب -موز
بر اين اس��اس ۶۰۲.۳ هزار تن موز وارد شده در 
حال��ي كه صادرات س��يب ۹۸۵.۴ هزار تن بوده 
اس��ت، در اين شرايط نسبت س��ه به يك رعايت 
نشده است كه مي تواند تحت شرايط ديگري اين 
واردات صورت گرفته باشد ولي مشخص نيست 
كه دقيقا چه ميزان از واردات موز در سال گذشته 

از محل صادرات سيب بوده است.
اما در سال ۱۳۹۹ ايران ۳۷۵.۴ هزار تن به ارزش 
۲۵۵.۳ ميليون دالر واردات موز داشته و صادرات 
سيب در اين سال ۸۸۵ هزار تن به ارزش ۳۲۶.۶ 
ميليون دالر گزارش ش��ده اس��ت. در مجموع، 
واردات موز در س��ال گذش��ته نسبت به ۱۳۹۹، 
رشد داشته اس��ت؛ به طوري كه ۶۰.۵ درصد از 
نظر وزن و ۵۷.۴ درصد از نظر ارزش افزايش يافته 
است. همچنين صادرات سيب، ۱۱.۳ درصد در 
وزن رشد داشته ولي و از نظر ارزش ۱۴.۵ درصد 

كاهش دارد.
گزارش سخنگوي گمرك ايران نشان مي دهد كه 
در سه ماهه اول امسال نيز ۱۶۰ هزار تن به ارزش 
۱۰۳.۶ ميليون دالر موز وارد ايران شده و در اين 
مدت صادرات سيب ۱۳۰ هزار تن به ارزش ۳۴.۵ 
ميليون دالر بوده اس��ت كه اين آمار هم بر عدم 
رعايت نس��بت واردات موز در قبال سيب تاكيد 

دارد ولي تفكيك شده نيست.
بر اين اساس از سال ۱۳۹۹ تا پايان سه ماهه اول 
امسال، در مجموع ۳.۱ ميليون تن به ارزش ۱.۴ 
ميليارد دالر تجارت س��يب و موز ثبت شده كه 
سهم واردات موز ۱.۱ ميليون تن به ارزش ۷۶۰ 
ميليون دالر و صادرات سيب نيز به دو ميليون تن 

به ارزش ۶۴۰ ميليون دالر مي رسد.
اينكه جريان واردات موز و رعايت شرط صادرات 
س��يب تا چه ان��دازه در دو س��ال اخير و س��ال 
جاري اجراي��ي و مابق��ي واردات در قالب كدام 
دستورالعمل انجام شده است در گزارش گمرك 
قابل تفكيك نيس��ت و بايد گزارش دقيق آن را 

وزارت جهاد اعالم كند.

مهمترينمطالباتفعاالناقتصاديازمتوليانتجارياعالمشد

خطر افول رشد اقتصادي

تجمع دامداران مقابل وزارت كشاورزي
بنا به اظهارات دام��داران معترض مقابل درب وزارت 
كشاورزي، در حال حاضر ۴ ميليون راس دام مازاد در 
كش��ور وجود دارد كه اين حجم از دام در بازار داخلي 
خريدار ندارد و از سوي ديگر مانع صادرات مي شوند. 
دامداران سراس��ر كشور روز گذش��ته در اعتراض به 
سياست هاي وزارت كش��اورزي بعد از مردمي سازي 
يارانه ها مقابل درب اين وزارتخانه تجمع و خواسته هاي 

خود را طرح كردند.
يكي از دام��داران معت��رض در گفت وگو ب��ا ايلنا، با 
تشريح خواسته ها و انتظارات شان از وزارتخانه، گفت: 
وزير، ماده ۲۳ قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
كش��ور مبني بر صادرات دام را نق��ض مي كند و اين 
اقدام، دامداران را به ورطه نابودي رسانده است. وي با 
بيان اينكه دامداران بيش از ۲ س��ال در شرايط دشوار 
فعاليت مي كنند، تصريح كرد: دامداران از راه هاي دور 
جلوي وزارتخانه تجمع كردند چراكه نمي توانند نهاده 
خريداري و دام��داري خود را اداره كنند. اين دامدار با 

اشاره به بي نتيجه بودن تالش هاي تشكل ها و اتحاديه 
براي احقاق حقوق شان از وزارتخانه، گفت: انتظار ما اين 
است كه صادرات دام آزاد شود و همچنين دام با قيمت 

تمام شده از دامداران خريداري شود.
به گفته وي؛ در حال حاضر ۴ ميليون راس دام مازاد در 
كشور وجود دارد. اين حجم دام در بازار داخلي خريدار 
ندارد و از سوي ديگر مانع صادرات مي شوند و گوشت 

و دام بي كيفيت و آلوده در حجم زياد وارد مي كنند.
ديگر دامدار معترض گفت: بهترين گوشت و شير در 
داخل كشور توليد مي شود و از آنجايي كه خريدار ندارد 
بايد صادر ش��ود از سوي ديگر بايد گوشت بي كيفيت 

وارد و در بازار توزيع كنند.
وي با بيان اينكه دامداران نمي خواهند كار سياس��ي 
انجام بدهن��د و اقدام آنها يك مطالبه صنفي اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: به ما وعده دادند كه صادرات شير و 
دام آزاد مي ش��ود و اما در عمل شاهد عملياتي شدن 
اين وعده ها نيستيم. اين دامدار با اشاره به گران شدن 

نرخ نهاده هاي دامي، گفت: تجمع كنندگان امروز همه 
توليدكنندگان خرد محس��وب مي شود چرا كه اينها 
هستند كه به ورطه نابودي رسيدند اما از سوي ديگر 
دامداران بزرگ هر روز قوي تر مي شوند. دامداران خرد 

توان رقابت با دامداران بزرگ را ندارند.
ب��ه گفته وي؛ دام��داران علوف��ه و نه��اده را بايد نقد 
خريداري كنند اين در حالي اس��ت كه پول حاصل از 
فروش محصول را به صورت نسيه دريافت مي كنند؛ 
وعده ها در زمينه اعطاي تس��هيالت حتي به واقعيت 

هم نزديك نبود.
يكي ديگ��ر از دامداران با بيان اينك��ه دامدار به جاي 
دولت به مردم يارانه مي ده��د، گفت: دامداران با نرخ 
آزاد نهاده ها و ساير نيازهايشان را خريداري مي كنند 
اما محص��ول توليد بايد با نرخ مصوب و به ريال عرضه 
شود به عنوان مثال براي هر گاو ۱۰۰ كيلو كنسانتره 
يارانه اي مي دهند اما در مقابل ش��ير و گوش��ت را با 
نرخي كه خودش��ان مي خواهند خريداري مي كنند 

و ب��ه عبارتي دامدار به م��ردم ياران��ه مي دهد. ديگر 
دامدار با بيان اينكه خريد تضميني صورت نمي گيرد 
و خريده��اي وزارتخان��ه در نهايت به نف��ع آنها تمام 
مي شود، گفت: دامداران س��ربازان امنيت غذايي در 
كشور هستند اما متاسفانه توليدكنندگان روستايي و 
عشايري در بدترين شرايط، اقدام به توليد مي كنند. 
دام ها رمق ندارند ۳ س��ال پيش ۱۰۰ راس گوسفند 
خودرو حمل بار را سنگين مي كرد اما در سال جاري 
۱۰۰ راس دام بس��يار سبك شده است. وي ادامه داد: 
گوساله هولشتاين كه در دوره شيرآوري ۴۰ تن شير 
مي دهد در صف كش��تار هستند. توليد يك كيلو دام 
براي دامدار حداقل ۱۸۰ هزار تمام مي ش��ود اين در 
حالي است كه دام را كيلويي ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان از ما 

خريداري مي كنند.
به گفته اين دامدار؛ فروش يك گله دام از سوي دامدار 
فقط امكان خريد ي��ك كاميون كاه را فراهم مي كند. 

در حال حاضر دامداري ديگر توجيه اقتصادي ندارد.

بسمه تعالي
جناب آقاي الياس حضرتي مديرمسوول محترم روزنامه 

تعادل
با سالم و احترام

با توجه به گزارش درج شده در روزنامه تعادل در تاريخ ۱۱ 
تيرماه ۱۴۰۱ تحت عنوان »چند پرسش از وزير اقتصاد 
درباره تخلفاتي كه در گمرك رخ داد«، توضيحات گمرك 
اي��ران در اين خصوص به منظور تنوي��ر افكار عمومي 
به ش��رح زير آمده اس��ت، لذا خواهشمند است دستور 
فرماييد نسبت به انتشار آن وفق قانون مطبوعات اقدام 

الزم را مبذول نمايند.
در خصوص ۲۷۰۰۰ تن ذرتي كه توسط اداره استاندارد 
آل��وده و ممنوع براي ترخيص اعالم ش��ده ب��ود، اما از 
گمرك خارج ش��ده، همانطور كه در جوابيه مورخ ۱۱ 
تير ماه ۱۴۰۱ ارسال شده توسط روابط عمومي گمرك 
و منتش��ره در مورخ ۱۲ تيرم��اه ۱۴۰۱ در آن روزنامه 
توضيح داده ش��ده مجددا تصريح مي گردد، ش��ركت 
»ز-م – ق« طي اظهار نامه وارداتي كوتاژ ۲۹۶۴۴۹۴۳ 
م��ورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مقدار ۶۵۵۰۰ ت��ن ذرت دامي 
را ب��ه گمرك اظهار و پس از پرداخ��ت حقوق ورودي و 
اخذ مجوزهاي قانون��ي، از گمرك اجازه خروج در يافت 
و با اجراي تش��ريفات اظهارنامه خويش از جمله صدور 
بيجك خروج، اقدام به خروج حدود مقدار ۲۷ هزار تن 
از محموله شركتي به نام »ب« نموده است، كه گمرك 
ورودي از خ��روج كاال جلوگي��ري و طي نامه ش��ماره 
۱۴۰۰/۱۲۹۴۲/۱۱۸۹ م��ورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۱علي��ه 
۳ ش��ركت به نام هاي »ش ن خ ف« به عنوان انباردار و 
شركت هاي توليدي و بس��ته بندي »پ« و »ز ه ق« به 
عنوان وارد كننده به جرم مشاركت در قاچاق به مرجع 
قضايي  اعالم جرم نموده كه تا تاريخ۴/ ۱۴۰۱/۴ منجر 
به صدور راي نگرديده و پرونده در ش��عبه دوم دادياري 
دادسراي عمومي و انقالب بندر امام خميني)ره( مطرح 
رسيدگي قرار دارد. ضمنا حسب موافقت مرجع قضايي 
شهرس��تان بندر امام خميني براي بار س��وم از كاالي 
موضوع اظهارنامه هاي شركت »پ« توسط استاندارد 
نمونه گي��ري به عمل آمده و س��المت كاال مورد تاييد 
استاندارد با درج نظر در سامانه جامع امور گمركي قرار 
گرفته و تشريفات خروج كاالي شركت مذكور با عنايت 
به حكم ش��ماره ۱۳۷۹۹۰۰۰۵۲۰۹۶۸۴ ۱۴۰ مورخ 
 ۱۴۰۱/۳/۱دادس��راي عمومي و انقالب شهرس��تان 
موصوف و اخذ تمامي مجوزهاي قانوني در حال انجام 
مي باشد.« در خصوص بخش ديگري از مطلب منتشره 
در آن روزنام��ه در خصوص »ابهامات كوتاژها روش��ن 
شود« نيز قابل ذكر است: در تمام موارد انجام تشريفات 
گمركي كاالهاي وارده در صورت اظهار  كاال در اجراي 
مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمركي در سامانه جامع گمركي 
امكان پذير بوده و پس از دريافت شماره ثبت )كوتاژ( از 
س��امانه مزبور آغاز مي گردد و اظهار كاال متضمن ثبت 
سفارش صادره از وزارت صمت و اسناد پيوستي صاحب 
كاال در اج��راي ماده ۵۸ آيين نام��ه اجرايي قانون امور 
گمركي مي باشد. پس از انجام تشريفات گمركي و اخذ 
مجوز هاي قانوني ترخيص كاالهاي اساسي منوط به ارايه 
مجوز بازرگاني صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي به 

صورت فيزيكي و جهت هر اظهارنامه مي باشد.
همچنين مستند به مصوبه ۱۳۸ جلسه كارگروه تنظيم 
بازار به شماره ۶۰/۶۴۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ بند ۷-۲ 
كه اعالم نموده است »جهت تسريع در ترخيص كاالهاي 
اساسي مجوز سيستمي قرنطينه نباتي به منزله صدور 
مجوز بازارگاه نافي گردد« ليكن عمال مورد تاييد وزارت 
جهاد كشاورزي قرار نگرفته و گمرك اجرايي موظف به 
اخذ مجوز بازارگاه ابالغي از سوي دفتر واردات گمرك 
ايران در هر مورد مي باش��د. لذا با توجه به مراتب فوق، 
صرفا در صورت ارائه شماره كوتاژ، قبض انبار، نام صاحب 
كاال و... نحوه ورود نهاده دامي مورد نظر قابل بررس��ي 
بوده است. بديهي است گمرك ايران صرفا پاسخگوي 
كاالهاي ترخيص شده اي مي باشد كه  تشريفات گمركي 
آنها پس از اظهار صاحب كاال انجام پذيرفته و سوابق آن 

در سامانه جامع گمركي ثبت گرديده است
فرهاد ولي 
معاون حوزه رياست كل و روابط عمومي

پاسخ گمرك ايران به گزارش 
»تعادل«
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خبرروز

آمار باالي سكته مغزي در ايران 
ريي��س بيس��ت و نهمين كنگره بين الملل��ي نورول��وژي و الكتروفيزيولوژي باليني اي��ران با بيان اين موضوع كه س��كته 
مغزي جزو عوارض برجس��ته كوويد اس��ت، گفت: ۱۰۰ تا ۱۵۰ مورد س��كته مغزي از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت كش��ور، 
 تا قبل از دوران كرونا، ثبت ش��ده كه تقريبًا آمار بااليي اس��ت و قطعًا با ش��روع دوران كرونا، اين آمار افزايش يافته اس��ت. 
محمدرضا قيني در ارتباط با رابطه واكسن كرونا و بروز سكته مغزي، گفت: طرح اين موضوع كه واكسن با بروز سكته مغزي 
ارتباط دارد، بايد با مس��تندات علمي و تحقيقات باشد و براي سكته مغزي و ارتباط آن با واكسن كرونا، چنين مستنداتي 

وجود ندارد.

آگهي مناقصه عمومي
1(دستگاهمناقصهگزار:شهردارياصفهان

2(موضوعمناقصه:اسكنوآرشیوالکترونیکياسنادادارهکلسرمايهانسانیشهردارياصفهان
3(مهلتخريدومحلدريافتاسنادمناقصه:متقاضیانميتوانندازتاريخ1401/04/28بامراجعهبهدرگاهالکترونیکی
شهرداریاصفهانبهنشانیisfahan.ir)فهرستمناقصه،مزايده،فراخوانها(اسنادمناقصهرامشاهدهواخذنمايند.

4(مبلغتضمینشرکتدرمناقصه:1.000.000.000ريالبهصورتضمانتنامهبانکیياواريزوجهنقدي
5(اعتبارقیمتها:حداکثردوماهشمسي

6(مهلتومحلتحويلپیشنهادها:حداكثرتاپايانوقتاداريروزدوشنبهمورخه1401/05/10بهنشانياصفهان،
بلوارآئینهخانه،ابتدايبنبستسپیده،سازمانفاواشهردارياصفهان،واحدحراستتحويلنمايند.

7(زمانگشايشپاكتها:حداكثريكماهپسازپايانتحويلاسنادومداركميباشد.

سازمانفناوریاطالعاتشهرداریاصفهان
وارتباطات

ادامهازصفحهاول

 داليل افزايش خشونت
 در جامعه

 درپ��ي آن، ان��رژي زي��ادي از اف��راد گرفته و 
روحيه آنه��ا خراب مي ش��ود، ادام��ه داد: در 
نهايت افراد آرامش خود را از دس��ت مي دهند 
و نس��بت به زندگي مشترك س��رد مي شوند. 
ش��ايد انتقام جويي در كوتاه مدت، حال انسان 
را اندك��ي بهتر كن��د اما به طورقط��ع با توجه 
ب��ه تجارب اف��راد انتقام جو و بخش��نده، همه 
اف��رادي كه گذش��ت كرده اند زندگ��ي بهتر و 
آرام تري دارند. بخش��ش، آموختني اس��ت و 
نمي توان گفت خانواده اي ژنتيكي بخشنده يا 
انتقام جو هس��تند. هنگامي كه فرزندي شاهد 
فقداِن گذشت ميان والدين خود باشد، از آنها 
مي آموزد كه بخشش نداشته باشد. هنگام ورود 
دانش آموز به فضاي آموزشي، آموزش وپرورش 
وظيفه دارد مهارت هاي اين چنيني را به افراد 
آموزش دهد. متاس��فانه زمان��ي در جامعه ما 
روحيه گذشت بس��يار فراگير بود و اكثر افراد 
اين روحيه را داش��تند، آنها به يگديگر كمك 
مي كردند، از اش��تباهات هم چش��م پوش��ي 
مي كردن��د، همين باعث مي ش��د ت��ا ميزان 
خشونتي كه در جامعه بود بسيار كمتر باشد، اما 
متاسفانه در حال حاضر شرايط حاكم بر جامعه 
به گونه اي است كه افراد اغلب با احساس تنفر، 
انتقامجويي و حس خش��م زندگي مي كنند و 
همين باعث مي ش��ود تا هر مساله كوچكي به 
نزاعي بزرگ تبديل شود، چه در سطح خانواده 
و چه در س��طح جامعه. چرا باي��د در يك جر و 
بحث خانوادگي پاي سالح گرم به ميان بيايد و 
جان چند نفر گرفته شود. چرا بايد در نزاع هاي 
خياباني از اسلحه س��رد و گرم استفاده شود و 
باعث از بين رفتن زندگي افراد ش��ود. مسائل 
اجتماعي را نبايد با فرمان و دستور نهادينه كرد 
بلكه اين كار نياز به فراهم آوردن زير ساخت ها و 

البته از بين بردن خشم در جامعه دارد.

نحوه تهيه داروي بيماران مزمن در طرح »داروياري«
برخ��ي بيماري ه��اي مزم��ن مانند 
فشارخون، ديابت، بيماري هاي قلبي 
و چربي خون و موارد مشابه به صورت 
مداوم نيازمند مراقبت، ويزيت پزشك 
و البته مصرف دارو هس��تند، پيش از 
اين، اف��راد داراي بيماري هاي مزمن 
كه اغلب هم مسن هس��تند، مجبور 
بودن��د براي تمدي��د دارو ه��ر بار به 

پزش��ك مراجع��ه و س��پس از داروخانه ها دارو 
دريافت كنند. خوشبختانه با اصالح سياست هاي 
ارزي دارو ي��ا همان ط��رح »داروي��اري« كه از 
پنجشنبه گذشته كليد خورده است، اين امكان 
فراهم شده كه نسخه بيماران تا دو بار بدون نياز به 
ويزيت پزشك، مجدد تمديد شود. همچنين الزم 
به ذكر است با اجراي طرح داروياري، تهيه دارو با 
نسخه هيچ افزايش هزينه اي براي بيمار نخواهد 
داشت، اما اگر بدون نسخه و به صورت آزاد براي 
دريافت دارو مراجعه شود، فرد مشمول افزايش 

هزينه خواهد شد. طبق اعالم وزارت 
بهداشت، داروهايي كه تهيه آن نياز به 
نسخه پزشك ندارد )OTC(، افزايش 
قيمتي نخواهند داشت. در عين حال 
وزارت بهداش��تي ها اعالم كرده اند با 
توجه به اينكه تع��داد زيادي از مردم 
كش��ور به صورت روزانه از اين داروها 
استفاده مي كنند و با توجه به دستور 
رييس جمهور در اي��ن باره، تع��داد ۱۱۹ قلم از 
داروهاي بدون نس��خه كه تواتر مصرف بيشتري 
دارند، تحت پوش��ش بيمه ق��رار گرفته اند. بنابر 
اعالم س��ازمان غ��ذا و دارو، همچنين داروهايي 
كه قب��ال تحت پوش��ش بيمه نبودن��د از جمله 
سيتاگليپتين، رزوواس��تاتين، امپاگليفلوزين، 
كابرگولي��ن، پنتوپرازول، كالريترومايس��ين و 
موراد مش��ابه خوش��بختانه مش��مول اين طرح 
مي ش��وند و هزينه هايشان توسط بيمه پرداخت 

مي شود.

شناسايي ۵۳۷۷ بيمار جديد كوويد ۱۹
بر اس��اس اعالم وزارت بهداش��ت و 
درمان، ۱۹ بيمار مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري، 
ب��ه ۱۴۱ ه��زار و ۵۳۲ نف��ر رس��يد. 
همچنين بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۵۳۷۷ بيمار جديد مبتال 
به كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي و 

۷۷۴ نفر از آنها بس��تري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به ۷ ميليون و ۲۸۹ هزار و 

۵۴۲ نفر رس��يد. تاكن��ون ۷ ميليون 
۶۹ هزار و ۶۶۳ نفر از بيماران، بهبود 
يافته ي��ا از بيمارس��تان ها ترخيص 
شده اند.۶۴۰ نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. در حال حاضر ۱۵ شهرس��تان 
در وضعيت قرمز، ۳۵ شهرس��تان در 
وضعيت نارنجي، ۲۰۸ شهرس��تان در وضعيت 
زرد و ۱۹۰ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

جمع آوري واكسن هاي تاريخ مصرف گذشته
رييس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري 
با واكسن وزارت بهداشت از جمع آوري 
واكس��ن هاي تايخ گذش��ته خبر داد. 
»محس��ن زهرايي« در م��ورد آخرين 
وضعيت تاريخ انقضاي واكسن آسترانكا 
و شائبه تغيير انقضاي آن گفت: موضوع 
تاريخ انقضا يكي از مباحث بسيار مهم 
است كه در همه فرآورده هاي بيولوژيك 

از جمله واكسن بايد به دقت مورد توجه و رصد قرار 
بگيرد كه طبيعتا اين موضوع را در وزارت بهداشت 
مورد توجه قرار داده ايم. او افزود: تمامي ويال هاي 
واكسن كه دركشور قرار است مصرف شوند بايد در 
سامانه هاي الكترونيك ثبت شده باشند؛ به همين 
منظور براي هر ويال واكسن در سازمان غذا و دارو 
يك كد انحصاري صادر مي ش��ود كه در اصطالح 
به آن برچسب يا ليبل »تي تك« است كه يك كد 

۲۰ رقم��ي نيز به آن اختص��اص داده 
شده است. واكسيناستور، كد اين ويال 
واكس��ن را براي هر فردي كه واكسن 
دريافت مي كند در سامانه الكترونيكي 
وارد مي كند. زهرايي بي��ان كرد: روي 
اين برچس��ب مش��خصات واكسن از 
جمله تاريخ انقضا و ش��ماره س��ريال 
س��اخت واكس��ن وجود دارد. در مورد 
همه واكسن هاي توليد داخل با هماهنگي سازمان 
غذا و دارو اين مشخصات را درج مي كند يا اينكه در 
مورد واكس��ن هاي وارداتي در بدو ورود در سازمان 
غذا و دارو بر اساس مستندات واكسن، تاريخ انقضا و 
سريال ساخت آن بر روي كدي كه »كيوآركد« براي 
قابليت رصد كردن دارد بر روي چسب زده مي شود. 
واكسن هاي داخلي هم اگر در كارخانه اين كد را نزده 

باشند سازمان غذا و دارو درج مي شود.

رويخطخبر

تعادل |
 اين روزها كه م��ردم حتي براي خريد 
مايحت��اج روزان��ه خود دچار مش��كل 
مي شوند، خريدن وسايلي كه از نظر خيلي ها ضروري 
به نظر نمي رس��د، چندان كار آس��اني نيست، البته 
بسياري از افراد خريدن وسايل آرايشي و بهداشتي را 
ضروري مي دانند به خصوص در فصل گرما استفاده از 
وسايلي مانند عطر و اسپري و مام براي همه واجب به 
نظر مي رسد و اما برخي هم معتقدند كه در اين شرايط 
خريدن اين لوازم فقط قدرت خريد آنها براي مايحتاج 
اصلي زندگي را كاهش مي دهد. اگر قرار باش��د همه 
همين طور فكر كنند پس تكليف آنهايي كه شغلي 
غير از فروش مواد غذايي و نان و ... دارند چه مي شود، 
آنها قراراس��ت چطور امرار معاش كنند. در حالي كه 
بسياري از اين افراد مغازه هايش��ان اجاره اي است و 
حتي همان چرخ دستي را اجناس فروشي شان را روي 
آن گذاشته اند اجاره كرده اند و بايد پولي در بياورند تا 
هم اجاره آن را بپردازند و هم بتوانند مثل خيلي هاي 

ديگر از پس هزينه هاي معيشتي خود بر بيايند. 
حاال اما ماج��را طور ديگري رقم خ��ورده در واقع 
اف��راد براي اينكه بتوانند م��ردم را به خريد كردن 
ترغيب كنن��د، از ترفندهايي اس��تفاده مي كنند 
كه جالب اس��ت اما جذاب نيست. از آن نظر جالب 
است كه رسيدن به اين ترفند خود نياز به آشنايي 
به روش هاي كس��ب و كار دارد و از آن نظر جذاب 
نيست چون در اكثر مواقع افراد را دچار سردرگمي 
كرده و از اين وضعيت استفاده مي كنند و اجناسي 
را به فروش مي رس��انند كه فرد بع��د از خريد تازه 
متوجه مي شود كه اصال نيازي به آنها نداشته است. 
اين روزها اگر گذرتان به خيابان هايي شلوغ و پر رفت 
آمد بيفتد كه از قضا مي تواند مغازه هاي بسياري هم 
در آن باشد، با جوانان و نوجوانان روبه رو مي شويد كه 
با يك تراكت جلوي شما را مي گيرند و مي خواهند كه 
چند ثانيه به حرفشان گوش بدهي. در واقع دعوتت 
مي كنند كه از يك فرمول رياضي س��اده با تو حرف 
بزنند.»ببينيد اين يك مكانيزم ساده و روان و دوطرفه 
است. مثل يك فرمول رياضي است كه خيلي زود به 

جواب مي رسد. شما اين تراكت را از من مي گيري و 
روي ميز مغازه مي گذاري، صاحب مغازه هم بابت هر 
تراكت كه روي ميز جمع مي شود به من هزار تومان 
مي دهد. به همين سادگي. ش��ما كار سختي انجام 
نمي دهي فقط چند ق��دم راه مي روي و برمي گردي 

ولي با اين كار به من كمك مي كني.«
البته اين جمله ها را كساني مي شنوند كه براي گرفتن 
تراكت مقاومت مي كنند، بعضي ها بعد از شنيدن جمله 
اول كه: اگر اين تراكت را روي پيشخوان مغازه بگذاريد 
هزار تومان به من كمك مي كنيد، در دام مي افتند. اما 
كساني كه مقاوم تر هستند هم در دام مي افتند چون 
به قول پس��ر جوان فقط يك فرمول ساده است، اما 
وقتي وارد مغازه مي شوي تا تراكت را روي پيشخوان 
بگذاري و هزار تومان به بقيه هزار تومان پس��ر جوان 

كمك كني تازه داستان شروع مي شود.

    ديدن كه خرج ندارد
ش��ما فقط وارد مغازه مي ش��ويد تا تراكت را روي 
پيش��خوان بگذاريد و هزار تومان به آن پسر جوان 
يا نوجوان كمك كني��د و بازگرديد اما بيرون آمدن 
از مغازه به همين راحتي ها هم نيس��ت. حاال اينجا 
فروش��نده وارد عمل مي ش��ود و ش��ما را بازديد از 
اجناس��ي دعوت مي كند كه البته ديدنش��ان براي 
ش��ما هيچ خرجي ندارد، او با اسم بردن از برندهاي 
آشنا و گفتن قيمت هايي كه البته نشانه كامل فيك 
بودن اجناس است شما را وسوسه مي كند تا دست 
به جيب شويد و خريد كنيد، بايد خيلي قاطع باشيد 
كه بدون خريد كردن از مغازه بيرون بياييد و البته 
اغلب افراد اينقدر قاطع نيس��تند و باالخره دست 
به جيب مي ش��وند و تازه وقتي به خانه مي رسند 
متوجه مي ش��وند چيزهايي كه خريده اند را شايد 
اصال احتياج هم نداشتند و چه بسا مانند آن را در 
خانه داش��ته اند. اين ترفند تازه فروش اجناس هم 
به نفع آن پس��رهاي جواني است كه تراكت پخش 
مي كنند هم باعث مي ش��ود فروش��نده ها و مغازه 
دارها هم حداقل فروش��ي در روز داشته باشند تا 

بتوانند خرج و دخلشان را با هم سر به سر كنند. 

    گاهي وقت ها مساله فقط يك مغازه نيست
خيل��ي وقت ه��ا از در كوچكي وارد مي ش��ويد به 
فروشگاه بزرگي مي رسيد كه هر قسمت آن مربوط 
به فروش يك چيز است و بايد به پرزنت كردن تمام 
فروش��نده ها گوش بدهيد. به قول خودشان نبايد 
از ديدن اجناس با قيمت هاي اس��تثنايي بگذريد، 
اين نگاه كردن خرجي ندارد ولي مي تواند به شما 
كمك كند تا كاالي مورد نياز خود را با مناسب ترين 
قيمت پيدا كنيد و بخريد. اين حرف هايي است كه 
در تمام طول مس��ير زير گوشتان زمزمه مي شود 

و شما را وادار به گشت و گذار بيشتري مي كند. 

    ترفندهاي مختلف براي جذب مشتري
شهرام صاحب فروش��گاه لوازم آرايشي و بهداشتي 
است، ۳ سال است كه اين فروشگاه را كرايه كرده و به 
قول خودش به سختي خرج و دخل را يكي مي كند، 
براي همين مجبور اس��ت به هر ترفندي دست بزند 
تا مش��تري را به داخ��ل مغازه بكش��اند و بعد با هنر 
فروشندگي جنسي به او بفروشند و او را تا پاي صندوق 
بياورند: » ش��ما به اين كار ترفند مي گوييد، ولي باور 
كنيد مغ��ازه داري و دوام آوردن در اين بازار خودش 
يك هنر است. يعني بايد كار بلد باشي تا در اين بازار و 
با اين قيمت ها بماني و زمين نخوري. يك روز دالر باال 
مي رود، يك روز هزينه حمل و نقل زياد مي شود. يك 
روز مامور بيمه مي آيد و بايد فروشنده ها را بيمه كنيم 
و كلي پول بدهيم. يك روز عوارض شهرداري است، 
يك روز دارايي و ماليات، يك روز بايد با س��د معبر به 
دليل چند تا استند بجنگيم. هر روز بايد پول بدهيم، 
اما خودمان به سختي پول به دست مي آوريم. براي 
همين هم هست كه بايد اين جنس ها را بفروشيم. هر 
روز كه اين جنس ها با قيمت هاي قبل روي دست من 
بماند براي من ضرر اس��ت. بايد جنس هاي قديمي 
را بفروش��م تا بتوانم دوباره جنس جديد جور كنم.« 
ش��هرام ماهي ۳۵ ميليون توم��ان كرايه مي دهد، ۵ 
دختر جوان بين ۲۰ تا ۲۵ س��ال هم در مغازه او كار 
مي كنند: »من در ماه بي��ن ۵۰ تا ۵۵ ميليون تومان 
فقط بايد براي كرايه و حقوق و پاداش بدهم. وضعيت 

مشتري هم كه افتضاح است. البته شب عيد و والدت 
و گاهي تعطيلي هاي مناس��بتي اوضاع كمي بهتر 
است،  اما بقيه روزهاي سال فقط دختران جوان از 
ما خريد مي كنند،  آن هم در حد رژ لب و تينت لب 
و اسپري هاي ارزان قيمت و عطرهاي تقلبي. كسي 
ديگر دنبال عطر گران قيمت و مارك هاي آنچناني 
نيست. حس��اب كنيد با اين بازار چگونه مي توانم 

خرج و دخلم را يكي كنم و ورشكست نشوم. «

    ترفندهاي عجيب و جديد مغازه دارها
شهرام به خبرآنالين مي گويد: »بيشتر مشتري هاي 
ما با همين ترفند وارد مغازه مي شوند. بايد از تكنيك 
گيج و مشتاق كردن مشتري اس��تفاده كرد. يعني 
مدام به او پيشنهادهاي ارزان قيمت مي دهيم. مثال 
از اجناس زير ۵۰ هزار تومان ش��روع مي كنيم. اين 
نكته ها تكنيك اس��ت و من نبايد اي��ن فرمول ها را 

بگويم چون دس��ت زياد مي شود، اما وقتي مشتري 
در ش��روع خريد قيمت هاي كم را مي بيند،  كم كم 
مشتاق مي شود بقيه جنس هاي مغازه را هم ببيند. 
دراين مغازه همه چيز مورد پس��ند خانم ها موجود 
اس��ت. براي همين اگر در قدم اول و جذب مشتري 
موفق عمل كنيم و مش��تري پايش را داخل مغازه 
بگذارد، ديگر خيلي كم پيش مي آيد كه دست خالي 
از مغازه بيرون برود. مگر اينكه مش��تري واقعا پولي 
همراه نداشته باشد و فقط به اصرار تراكت پخش كن 
وارد مغازه شده باشد. يا ممكن است فروشنده هاي ما 
هم كم كاري كنند و يك نفر از دستشان فرار كند.«

    داستان تراكت ها 
اما داستان اين تراكت هاي هزار توماني چه مي شود؟ 
واقعا آخر ش��ب اين تراكت ها را مي شمارند و به ازاي 
هر عدد هزار تومان به پس��ر جوان مي دهند؟ شهرام 

مي گويد: »نه ما يك قرار داد نانوشته داريم، بين روزي 
۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان. البته اگر روز موفقي داشته 
باشد قطعا پولش بيشتر مي شود. بعضي وقت ها او از 
ما بيشتر سود مي كند،  چون خيلي كارش را بلد است 
و از هر ۱۰ رهگذر حداقل ۶ تا ۷ نفرش��ان تراكت را از 
او مي گيرند و وارد مغازه مي ش��وند.« به اين ترتيب 
هم اين جوانان در پايان روز درآمدي كه حداقل هاي 
زندگي يك روزشان را تامين كند كسب كرده اند و هم 
فروشنده ها و مغازه دارها توانسته اند دخلشان را هر 
چند كم داشته باشند تا مجبور نباشند شب را دست 
خالي به خانه بازگردند. ب��ه هر حال در اين وضعيت 
اقتصادي و معيش��تي براي اينكه بتوان دوام آورد و 
زندگي كرد بايد به ترفندهاي زيادي متوس��ل شد، 
ترفندهايي كه نان حالل به سر سفره ها مي آورد و باعث 
مي شود همچنان كساني بتوانند با سيلي صورت خود 

را سرخ نگه دارند و مغلوب وضعيت موجود نشوند.

صاحبان مشاغلي كه كاالي ضروري ندارند چطور مشتري جذب مي كنند

ديدن خرج ندارد
گزارش

رويداد

راهي جز احياي درياچه اروميه نداريم
با توجه به ارزش اكولوژيك  و زيست گونه هاي در معرض 
انقراض در منطقه، نقش در معيشت جوامع محلي، جذب 
گردشگر و لزوم پيشگيري از تبديل شدن آن به يك كانون 
گرد و غبار، درياچه اروميه براي احيا نيازمند نگاه ويژه اي 
است و يك كارشناس حوزه آب ضمن اشاره به لزوم احياي 
اين اكوسيستم مهم ابراز اميدواري مي كند كه دولت براي 
جان بخشي دوباره به »شوردريا« عزم خود را جزم كند. 

    وعده هايي كه اجرايي نشد
رييس دولت ۲۹ مهر ۱۴۰۰ نيز با نمايندگان استان هاي 
آذربايجان شرقي و غربي در مجلس ديدار كرد و در پاسخ 
به دغدغه نماين��دگان آذربايجان غربي درباره وضعيت 
درياچه اروميه و آثار و تبعات زيس��ت محيطي ناشي از 
خشكسالي و كمبود آب در منطقه گفت: ستاد احياي 
درياچه اروميه بزودي با شكل جديد فعال خواهد شد تا 
با كمك نمايندگان، مديران استان و دغدغه مندان كار 
را دنبال و اقدامات الزم را انجام دهد. در س��ال جاري نيز 
موضوع احياي درياچه اروميه مطرح بوده است به گونه اي 
كه جلسه هماهنگي و بررسي اجراي طرح هاي اولويت دار 
استان آذربايجان غربي ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ به رياست 
محمد مخبر - معاون اول رييس جمهوري - برگزار و در 
اين جلسه با اشاره به مطالبات و تاكيدات رييس جمهور 
درخصوص احياي درياچه اروميه مقرر شد تا طرح هاي 
مرتبط با احياي اين درياچه هرچه سريع تر عملياتي شود. 

   تدوين بسته نرم افزاري براي احيا
در ش��رايطي كه نمايندگان مجلس نسبت به وضعيت 
درياچ��ه اروميه ابراز نگراني كرده اند، علي س��الجقه - 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست - به تدوين بسته 
نرم افزاري براي احياي درياچه اروميه اشاره كرد و گفت: 
اگر بس��ته  نرم افزاري زودتر عملياتي مي شد و كارهاي 
س��خت افزاري و هزينه كردها در زمينه س��اخت سد، 

تونل و... انجام نمي ش��د، شرايط بهتري رقم مي خورد و 
نتايج ملموس و هزينه ها بسيار كمتر مي شد. او درباره 
موضوعات بسته دوم گفت: كامال يك بسته  نرم افزاري 
است و بيشتر جنبه مديريتي مطرح است و مسائلي 
چون كاهش مصارف آب در بخش هاي مختلف به ويژه 

كشاورزي و استفاده مجدد از آب را در بر مي گيرد.

    هيچ راه برگشتي نداريم
محمد موسوي خوانساري - كارشناس حوزه آب - به 
ضرورت احياي حتمي و بدون ش��ك درياچه اروميه 
اشاره كرد و گفت: هيچ راه برگشتي نداريم. بنابر گفته 
بعضي افراد درباره قابل احيا نبودن درياچه اصال مورد 
تاييد نيست و درياچه بايد احيا شود چراكه فرهنگ و 
سنت دو استان آذريايجان شرقي و غربي در آن درگير 
است. لطافت و رطوبت هواي اين منطقه در اميدواري 
مردم و ايجاد حس اميد تاثير دارد. اين كارشناس حوزه 
آب افزود: اميدواريم دولت س��يزدهم عزم را جزم كند 
تا همه مس��ووالن ذيربط دور يك ميز در اس��تان هاي 
ذي نفع جمع شوند و بتوانند مديريت جامع حوضه آبريز 
را عملياتي كنند. او مهم ترين اقدامات س��خت افزاري 
انجام شده در درياچه اروميه را برشمرد و گفت: اولين 
اقدام توقف س��دهاي در دست مطالعه و ساخت مانند 
س��د نازلو و باراندوز چاي در اروميه، سد ليالن چاي در 
ملكان و سد سيمينه رود در بوكان بوده  است. در صورت 

اجراي اين طرح ها و به بهره برداري رسيدن سدها تقريبا 
درياچه اروميه تمام مي ش��د. در ادام��ه به اقدام براي 
رهاسازي آب از س��دهاي موجود به سمت درياچه 
اروميه اشاره كرد و افزود: تمام نهادهاي متولي مانند 
جهاد كشاورزي، ش��ركت آب منطقه اي، سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت، وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت )صمت( و هر سه استان آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي و كردستان بايد زيرنظر استانداري ها 
بر س��ر ميزان آب تجديدپذير و قابل برنامه ريزي به 
توافق برس��ند و در نهايت سهم آب محيط زيست و 

درياچه اروميه مشخص شود كه بايد رها شود.

    ضرري كه 15 ميليون نفر را 
درگير مي كند

موسوي اقدام رهاس��ازي آب را »اقدامي بي نظير« در 
سطح كشور خواند كه از سال ۹۴ تا سال ۹۸ انجام شد 
و اظهار كرد: حق آبه درياچ��ه اروميه با حجم آب قابل  
توجهي از رودخانه هاي س��دهاي مش��رف به حوضه 
درياچه اروميه ح��دود يك ميلي��ارد و ۲۰۰ ميليون 
مترمكعب آب بود كه رهاسازي شد و اين اقدام توانست 
درياچ��ه اروميه را ب��ه وضعيت پايداري برس��اند. اين 
كارش��ناس حوزه آب الزمه انجام اين اقدام را تعويض 
دريچه هاي خروجي آب سدها مانند سد بوكان دانست 
تا بتواند حجم آب بسيار زيادي را در زمستان رها كند. 
اين رهاس��ازي آب به گونه اي برنامه ريزي ش��د كه 
در زمستان آب رها ش��ود و بتواند خود را به درياچه 
برساند و از دس��ترس كش��اورزان خارج شود. اين 
درياچه مانند قايقي است كه سه استان در آن دخيل 
هستند و منافع مش��ترك دارند. اگر اين درياچه به 
سمت خشكي رود - كه در حال حاضر به سرعت به 
اين سمت حركت مي كند - ضرر آن متوجه ۱۰ تا ۱۵ 
ميليون نفر از مناطق شمال  غربي كشور خواهد شد.

عقالنيت ترانزيت از ايران و 
ثبات منطقه اي

به نظر مي رس��د، اي��ران درحال پياده س��ازي 
استراتژي هاي جديد براي حضور فعال و موثر در 
مجامع بين المللي و پيوستن به كنوانسيون هاي 
بين الملل��ي حمل و نقل اس��ت و به گس��ترش 
همكاري هاي جاده اي بين المللي با كشورهاي 

عضو تراسيكا چشم دوخته است.
 جنگ روسيه عليه اوكراين نيز موضوع حمل و 
نقل ارزان، ايمن و سريع و تجارت بين المللي را 
دوچندان كرده است كه در اين راستا مسيرهاي 
ترانزيت��ي ايران و وابس��تگي متقاب��ل تجارت 
بين المللي مي تواند معياري ب��راي عقالنيت و 

كارايي براي صلح و ثبات منطقه اي ايجاد كند .


