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يادداشت- 1

 عدالت مالياتي 
و انتظار مؤديان از دولت 

يك��ي از اصلي ترين روش هاي 
درآمدزايي دولت اخذ ماليات از 
افراد، اصناف و كسب و كارهاي 
مختلف است كه به دو صورت 
مستقيم و غيرمستقيم دريافت 
مي شود. ماليات هاي دريافتي از 
مردم است كه در زمينه توليد و 
ساخت زيرساخت هاي عمراني 

و اقتصادي هزينه مي شود. 
در اليحه بودج��ه ۱۴۰۱ از مجم��وع ۵۳۲ هزار ميليارد 
تومان ماليات پيش بيني شده براي امسال ۸۵ هزار ميليارد 
تومان پيش بيني ش��ده كه بخش اعظم آن بين دو گروه 

حقوق بگيران و مشاغل تقسيم شده است.
حقوق بگيران بخش عمومي )كاركن��ان دولت، نهادها و 
ش��هرداري ها( ۲۴.۵ هزار ميليارد تومان و حقوق بگيران 
بخش خصوصي )كارگران و همه كاركنان تحت پوشش 
بيمه تامين اجتماع��ي( ۲۳.۶ هزار ميلي��ارد تومان و در 
مجموع، كل حقوق بگيران در بخش هاي دولتي و خصوصي 
۴۸.۱ هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت مي كنند. در حالي 
كه ماليات مشاغل )شامل اصناف، مغازه داران، فروشگاه ها 
و مشاغل تخصصي( ۳۳.۸ هزار ميليارد تومان پيش بيني 
شده اس��ت. به اين ترتيب حقوق بگيران بيش از اصناف 

ماليات مي دهند!
هم اكنون از ۴ ميليون مودي مالياتي شناخته شده ماليات 
۱.۶ ميليون نفر صفر تعيين ش��ده و ۸۰۰ هزار مؤدي نيز 
مالياتي كمتر از ۵ ميلي��ون تومان پرداخت مي كنند و به 
 طور ميانگين اصناف و مش��اغل ساالنه ۵ ميليون تومان 
ماليات پرداخت مي كنند و بخش بزرگي از مشاغل تنها 
۲ تا ۳ ميليون تومان ماليات مي دهند. اين در حالي است 
كارمندان دولت ساالنه به طور ميانگين 9 ميليون تومان 

ماليات پرداخت مي كنند. 
داده هاي غيررس��مي ب��ه فعاليت ۱۴ ميليون دس��تگاه 
كارتخوان اش��اره دارد و دليل باال بودن اين آمار اس��تفاده 
اصناف از چند دستگاه كارتخوان است. با اين حال تعداد 
مؤديان مالياتي به  مراتب بسيار باالتر از ۳.۵ ميليون مؤدي 
بوده است، حتي برخي از كارشناسان تعداد مؤديان مالياتي 
را بيش از 7 ميليون نفر عنوان مي كنند و حدود ۶۰ درصد 
از صاحبان كارتخوان حتي دارايي پرونده مالياتي ندارند و 
اخيرا نيز مشاهده مي شود كه برخي كسب و كارها در كنار 
استفاده از كارتخوان، با دراختيار گذاشتن شماره كارت يا 
حساب بانكي اشخاص وابسته به خود عمال درآمد مشمول 
ماليات خود را پنهان مي كنند؛ برپايه آمار، در يك دوره ۱۱ 
ماهه در سال گذش��ته مجموع ماليات حقوق كارمندان 
و كارگران ۲۰ ه��زار ميليارد تومان بوده كه نزديك به ۱9 
درصد از كل ماليات هاي وصول ش��ده دولت را تش��كيل 
مي ده��د. اما در همين دوره زمان��ي درآمد دولت از محل 
ماليات مشاغل ۱۱ هزار ميليارد تومان بوده؛ يعني 9 هزار 
ميلي��ارد تومان كمتر از ماليات كاركن��ان دولت و بخش 

خصوصي بوده است. 
مقايس��ه ماليات پرداختي كارگران و كارمندان با ماليات 
مش��اغل پردرآمد، بي عدالتي در نظام مالياتي كشور را به 
خوبي نشان مي دهد و جالب است كه در حال حاضر تعداد 
كاركنان بخ��ش عمومي ۳.7 ميليون و تع��داد كاركنان 
بخش خصوصي ۸.7 ميليون نفر مجموعا ۱۲.۴ ميليون 
نفر هس��تند، ماليات خود را همزم��ان با پرداخت حقوق 
مي پردازند، اما براي اصناف و مش��اغل ماليات به  صورت 
فصلي و به  طور متوسط حداقل ۵۰ درصد كمتر نسبت به 
كارمندان و حقوق بگيران به  طور ساالنه و با تاخير پرداخت 
مي كنند و از سوي ديگر به دليل شفافيت كامل در نظام 
پرداختي حقوق بگيران )دولتي و بخش خصوصي( ماليات 
آنان به شكل دقيق محاسبه مي شود؛ به گونه اي كه اگر فردي 
با افزايش حقوق به دليل يك ساعت اضافه كار روبرو شود، 

ماليان آن محاسبه و از حقوق كم مي شود. 
پنج صنف پردرآمد كه نيمي از ماليات اصناف را پرداخت 
مي كنند شامل: »پزشكان، دندانپزشكان، طالفروشان، وكال 
و نمايشگاه داران خودرو« هستند. با توجه به رقم ۳۳.۸ هزار 
ميليارد توماني ماليات اصناف در سال جاري بايد حدود ۱7 
هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت كنند. اما با نگاهي به 
اطالعات مربوط به اظهارنامه هاي مالياتي ۴ صنف از اين ۵ 
صنف پردرآمد نشان مي دهد، ماليات اظهار شده از سوي ۴ 
صنف به هزار ميليارد تومان در سال نيز نمي رسد. از مجموع 
ماليات ابراز شده ۴ صنف و تعداد اظهارنامه هاي ارايه شده به 

شرح زير متوسط ماليات مشخص مي شود: 
پزشكان ۵7۰ ميليارد تومان ارسال اظهارنامه  ۲7.۱۳۲ نفر 

ميانگين ماليات ۲۱ ميليون تومان 
دندانپزشكان ۲۲۰ ميليارد تومان ۱۳.۸۳۲ ميانگين ماليات 

۱۶ ميليون تومان
وكال ۱۱۴ ميلي��ارد توم��ان  ۵۵.۴7۴ ميانگين ماليات ۲ 

ميليون تومان
طالفروش��ان ۴۰ ميليارد تومان  ۶۳۵۸ ميانگين ماليات 

۶ ميليون تومان
اين آمار مشاغل پردرآمد نشان مي دهد، با وجود تالش ها 
براي دريافت ماليات بيش��تر از مشاغل پردرآمدتر، هنوز 
ماليات چنداني با توجه به درآمدهاي باال از اين مش��اغل 
دريافت نمي شود. چنان كه در اظهارنامه هاي مالياتي امسال 
بابت عملكرد سال قبل، ماليات ساالنه هر پزشك به طور 
متوس��ط ۲۱ ميليون تومان، ماليات هر دندانپزشك ۱۶ 
ميليون تومان، هر وكيل ۲۰ ميليون تومان و هر طالفروش 
ادامه در صفحه 3 ۶ ميليون تومان اظهار شده و...  

فردين آقابزرگي

ايران پاسخ داد،توپ احياي برجام در زمين كاخ سفيد

آمادگي ايران براي اعالم نهايي توافق

سازنده يا غيرسازنده؟

نگاه روزيادداشت-3يادداشت-2

 برجام 
و تحريم هاي داخلي

 افراد زورگير به اخالق 
و امنيت پشت پا مي زنند

برخالف س��ال هاي نه چندان 
دور كه برخي ديدگاه ها از نعمت 
بودن تحريم سخن مي گفتند، 
امروز كمتر كسي در ايران ديگر 
چنين صحبت هايي را مطرح 
مي كند به اين معني كه ديگر 
اي��ن جمع بندي وج��ود دارد 
كه تحريم ب��راي اقتصاد ايران 
مشكل آفرين شده و دشواري هاي فراواني ايجاد كرده است.

نگاهي به مشكالت بخش خصوصي در سال هاي گذشته 
به خوبي اين موضوع را نشان مي دهد. هرچند ما توانستيم 
در اين سال ها بخشي از آمار تجارت خارجي خود را حفظ 
كنيم و با تالش صادركنندگان بخش مهمي از ارز موردنياز 
كش��ور تامين ش��د اما بايد در نظر داش��ت كه با توجه به 
تحريم ها، از نحوه ارتباط گيري با مشتري خارجي، نحوه 
ارس��ال كاال و هزينه هاي حمل و نقل، چگونگي دريافت 
ارز و نحوه انتقال آن به كش��ور همگي با مشكالت فراواني 
مواجه هس��تند و در واقع تجار مجبور مي ش��وند هزينه 
باالتري براي تجارت پرداخت كنند كه اين قطعا شرايط را 
براي سرمايه گذاري هاي تازه دشوار مي كند. موضوع مهم 
ديگر در اين حوزه، بحث محدوديت ها و مشكالت داخلي 
همزمان با تحريم هاست. فشارهايي كه بر سرمايه گذاران 
وارد مي شود و مشكالتي كه در حوزه كسب مجوز كسب و 
كار وجود دارد، باعث شده بسياري از فعاالن اقتصادي براي 
آغاز كاري جديد با ترديد مواجه شوند. اين موضوع چه در 
دوره تحريم و چه در زماني كه تحريمي وجود نداشته باشد 
براي ما مشكل آفرين باقي خواهد ماند. از اين رو اگر قصد 
داريم از كاهش احتمالي تحريم ها استفاده كنيم، بايد موانع 
داخل��ي موجود را نيز به حداقل برس��انيم. در واقع در اين 
ترديدي وجود ندارد كه اقتصاد ايران از ظرفيت هاي بسيار 
بزرگي برخوردار است و در صورتي كه شرايط عادي باشد، 
امكان استفاده از اين ظرفيت ها، افزايش صادرات و باال بردن 
بهره وري در بس��ياري از حوزه ها وجود دارد اما استفاده از 
تمامي اين ظرفيت ها تنها موقعي امكان پذير است كه ما 
در داخل آماده حضور در اين عرصه ها باشيم. اگر شرايط به 
نحوي حركت كند كه بخش خصوصي واقعي امكان فعاليت 
داشته باشد، از توليد رقابتي حمايت شود و دولت به تصدي 
خود در حوزه هاي مختلف اقتصادي پايان دهد مي تواند 
ادامه در صفحه 8 انتظار داشت كه... 

علت اصلي افزايش سرقت ها 
و ناامني بس��يار بااليي كه در 
جامعه ايجاد شده را عالوه بر 
مشكالت معيشتي و گسترش 
فق��ر، بايد در ن��وع برخورد با 
س��اختار كالن دزدي ه��ا 
جس��ت وجو كنيم. زماني كه 
در ساختار كالن يك اجتماع 
سرقت هاي بزرگي رخ مي دهد و اين موضوع به موقع به 
اطالع مردم نمي رس��د و شفافيتي در اين زمينه وجود 
ن��دارد و خبرنگاران ه��م نمي توانند به موق��ع در اين 
خصوص اطالع رس��اني كنند و جل��وي آنها را بگيرند، 
س��رقت هاي خرد افزايش مي ياب��د. بدين صورت كه 
آن سارق يا كسي كه به داليل مختلف بيكاري و فشار 
معيشتي، دزد ش��ده، با خود تصور مي كند مي توان به 
راحتي دزدي��د و نه تنها به موقع مجازات نش��د، بلكه 
مجازات خاصي در انتظارش نيس��ت. با خود مي گويد 
مي توانم دزدي كنم بدون آنكه در جايي گزارش شود 
يا نسبت به آن پيگيري درستي صورت بگيرد. در واقع 
افزايش سرقت ها از سطح كالن آغاز مي شود و به سطح 
خرد مي رسد. هر چه در ساختار كالن سرقت و اختالس 
كمتر رخ دهد و زودتر هم اطالع رساني و مجازات انجام 
شود، اين س��رقت ها به افراد عادي جامعه تسري پيدا 
نمي كند. سال هاست پديده هاي مخرب در سطح جامعه 
رخ مي دهد و برخي ها با اين عنوان كه سياه نمايي نشود، 
اجازه اطالع رساني شفاف در اين خصوص را نمي دهند 
و براي افراد مستعد انگيزه اي مي شود تا بيشتر سرقت 
كنند. ساختار كالن جامعه بايد تحمل خود را نسبت 
به اختالس ها و سرقت هاي بزرگ كم كند  نه اينكه آن 
قدر صبر كند تا مجازات آن اختالسگر يا دزد فايده اي 
نداشته باشد. بايد همان موقع آنها را به مجازات برسانند. 
دقيقا جان كالم اينجاست كه براي كاهش آسيب هاي 
اجتماعي، رفتار انحرافي و جزاي آن بايد همزمان صورت 
بگيرد. در اين صورت، به آدم ها فرصت سرقت هاي خرد 
را نمي دهد. اما از نگاه آسيب شناسي اجتماعي زورگيري 
يعني اقدام عليه امنيت اجتماعي افراد و سرقت اموال 
آنان با توس��ل به خشونت و سالح س��رد يا گرم كه در 
پاره اي از اوقات باعث ايجاد زيان هاي جاني و حتي مرگ 
ادامه در صفحه 8 مي شود. 

مجيد ابهريعباس آرگون

يادداشت-4

 بورس 
در پي اخبار

اين هفته هم بازار س��ردرگم و 
بي تصميم بود. ش��اخص كل 
نزديك به يك درصد افت داشت 
و اثري از افزايش حجم معامالت 
خرد سهام ديده نش��د. ارزش 
معامالت سهام و حق تقدم به 
ميانگين هاي ۵ روزه و ۲۲ روزه 
خودش نزديك شده است. اين 
موضوع نشان مي دهد كه هنوز بازار تصميم براي ورود به 
فاز جديد ندارد. مطابق هفته هاي گذش��ته گوش بازار به 
اخبار برجام است. با نزديك شدن به اعالم تصميمات هر دو 
طرف مذاكره شايعات بيشتري به وجود مي آيد كه طبيعتا 
اثر هيجاني و زودگذري در بازار دارند و تنها كساني كه قصد 
نوسان گيري چند روزه دارند به اين شايعات وزن مي دهند 
و ساير معامله گرها با افق هاي سرمايه گذاري ديگر بايد از اين 

نويزها چشم پوشي كنند.
بازگشايي نماد پرسپوليس در اين هفته بود. ارزش ماركت 
دو نماد يعني استقالل و پرسپوليس و قيمتي كه دارند كمي 
باال است و براي سرمايه گذاري بايد فعال كمي صبر كرد تا 
متعادل تر شوند. جنس تحليل اين دو نماد فرق دارد، صنعت 
جديدي اس��ت و مثل هر صنعتي كه براي خودش روش 
جداگانه دارد. مثال روش تحليل توليدي ها با پااليشگاهي 
با بانكي فرق دارد. اين دو نماد هم روش تحليلشان متفاوت 
است. خبر مهم ديگر در خصوص دامنه نوسان 7 درصدي 
اس��ت. اين موضوع بازار را به سمت تحليل پذيرتر شدن 
و دور ش��دن از هيجان مي برد. بيشتر شاهد اين خواهيم 
بود كه يك نماد بدون صف افت قيمت داشته باشد و نماد 
ديگر بدون صف خريد رشد كند. درنتيجه نقش تحليل 
پررنگ تر مي ش��ود. اما از طرفي هم بازار ما به شدت از بازار 
كارا يا efficient market دور است. هرچند هيچ بازار در 
جهان كاراي كامل نيست ولي بازار ما هم از كارايي خيلي دور 
است. اطالعات به درستي در دسترس همه قرار نمي گيرد 
و رانت وج��ود دارد. اين موضوع با افزايش دامنه نوس��ان 
اثرات مخرب بيشتري دارد يا به زبان ديگر حق بيشتري 
از سهامداران بدون رانت ضايع مي شود كه اميدوار هستيم 
با افزايش دامنه نوسان نظارت دولت بر ناشرين و فعالين 
خاص بازار بيشتر شود. البته ما مخالف بسته شدن نماد به 
ظن دستكاري هستيم و اين اتفاق به كرات در بازار وجود 
داشته است. اگر ظن دستكاري در نمادي وجود دارد بايد با 
متخلف به طور جد برخورد شدد نه اينكه تمام سهامدارهاي 
آن نماد اعم از كوچك و بزرگ و حقيقي و حقوقي از معامله 
كردن دارايي شون محروم شوند. بايد بپذيريم بورس ما يك 
بازار نوپاست و زمان الزم است تا به بلوغ برسد. چين يك بار 
ديگر به بهانه كوويد ۱9 در بعضي از شهرها الك دان اعالم 
كرد كه باعث مي شود توليد پايين بيايد. ظاهرا قصد دارد 
در اين ۴ ماه پاياني سال ميالدي توليد فوالد را كم تا مقداري 
از افت قيمتي را جبران كند. چون ش��اخص دالر افزايش 
بي سابقه اي را داشته كه باعث افت و ركود در كاموديتي ها 
ادامه در صفحه 6 شده است. 

سارا فالح

 »تعادل« آخرين وضعيت
 بازار سرمايه را  بررسي مي كند

 آيا عرضه خودرو 
در بورس منطقي است؟ 

»تعادل« روند افزايشي جرائم خشن را بررسي مي كند 

 صفر و  يك  
بورس  براي  صعود

صفحه 4     صفحه 7    

صفحه 2    

 پيش بيني قيمت خودرو 
در روزهاي آتي

 نابرابري اقتصادي 
و بزه هاي خياباني

 مقايسه آمار كاهش تورم بانك مركزي 
و مركز آمار ايران در يكسال اخير 

رييس كميسيون عمران مجلس: 
 برخي از اعضاي كابينه 

اجازه توليد مسكن را نمي دهند

بانك مركزي در واكنش به انتقاد برخي رسانه ها 
و اصالح طلبان درباره كاهش ۲۰درصدي تورم و 
ادعاي اشتباه بودن آمار رييس جمهور اعالم كرد: 
آمار رييس جمهور از كاهش تورم كاماًل صحيح 
است؛ منتقدان پاسخ به انتقادي را كه امروز وارد 
صفحه 3 را بخوانيد مي كنند، بايد در...  

س��يگنال هاي متناقضي از كم و كيف اجراي وعده 
ساخت ۴ ميليون مسكن در ۴ سال از سوي دولت و 
مجلس مخابره مي شود. از سويي، گفته مي شود اجراي 
اين وعده كه البته مبتني بر قانون جهش توليد مسكن 
نيز هست، به خوبي در حال پيشروي است و از سوي 
صفحه 5 را بخوانيد ديگر، از...  

 بانك مركزي 
آمار 1397 تا 1400 

را منتشر كند

 مانع داخلي 
 در مسير 

انبوه سازي دولتي

محمود سريع القلم| كساني كه به ده تا بيست ساِل 
آينده كش��ور فكر مي كنند قاعدتًا نبايد به يك برجام 
حتي امضا ش��ده نيمه مطلوب رضاي��ت دهند. برجام 
صرفًا يك ُمسكن اس��ت كه حِل چالش هاي سياست 
خارجي را به آينده موكول مي كند. اگر برجام را در يك 
دايره بزرگ تر ترسيم كنيم، ريشه مشكل قديمي است: 
بيش از دو قرن اس��ت كه كشور نتوانسته با قدرت هاي 
بزرگ به قاعده  مندي و تفاهم برس��د. اين رويارويي با 
ظه��وِر مدرنيته و قدرِت تصاعدي غ��رب در تكنيك، 
پول و اس��لحه به مراتب وسيع تر شده است. اين تقابل 
فكري- رواني- سياسي درحدي تعيين كننده بوده كه 
بدون انقطاع تاريخي، جهت گيري هاي كشور به نظرات 
برلين، پاريس، مسكو، لندن، واشنگتن و هم اكنون در 
بيجينگ نيز گره خورده است. اينكه رويارويي با خارجي 
بسيار قديمي است به اين معنا مي باشد كه سياسِت روز، 
متغير اصلي نيست، بلكه داليل فكري، برنامه ريزي و 
حتي روانشناسانه دخيل است. شايد بشود اين موضوع را 
به اينگونه صورت بندي كرد: پس از تحوالِت ساختاري در 
نظام بين الملل و محيط منطقه اي، چندين نسل سياسي 
نتوانسته  اند نسبت دقيق خود را با آن تحوالت مشخص 
كرده و اقداماتي انجام دهند كه آسيب پذيري كشور را 

به حداقل برساند.
محمدعل��ي فروغي، عض��و هيات ش��ركت كننده در 
كنفران��س پاريس پ��س از جنگ جهان��ي اول در ۱7 
دسامبر ۱9۱9 )۲۵ آذر ۱۲9۸( يعني ۱۰۳ سال پيش 
چنين مي نويسد: »چهل روز از طهران بي خبر بوديم، به 
كلي بي تكليف مانديم و ندانستيم چه بايد كرد و چه بايد 
گفت و مقصود چيست… هر موقع دولت را از جريان 
امور كنفرانس و ُدول، مطلع ساختيم و پي درپي تقاضا و 
التماس كرديم كه ما را از اوضاع طهران و ايران مسبوق 
كنيد و پليتيك دولت را براي ما روشن  سازيد و تكليف ما 
را معين كنيد كه چه كار كنيم…. جوابي نرسيد و حاصل 
كالم اينكه امروز شش ماه مي گذرد كه ما از طهران بيرون 
آمده و قريب پنج ماه است در پاريس هستيم به كلي از 

اوضاع مملكت و پليتيك دولت و مذاكراتي كه با انگليس 
كرده اند و مي كنند و نتيجه اي كه مي خواهند بگيرند و 
مسلكي كه در امور خارجي دارند بي اطالعيم و يك كلمه 
دستورالعمل و ارايه طريق نه صريحًا و نه تلويحًا نه كتبًا 
نه تلگرافًا نه مستقيمًا و نه به واسطه به ما نرسيده حتي 
اينكه در جواب تلگراف هاي ما، به سكوت مي گذرانند....

عقيده اولياي امور در طهران را كه به درستي نمي دانيم.... 
مختصر مات و متحير مانده ايم. اگر راه بيفتيم به ايران 
برگرديم ممكن است در اينجا مصالحي فوت شود.... اگر 
بمانيم تا كي بايد منتظر شد و براي چه مي مانيم و چه 
مي خواهيم بكنيم. فرضًا بخواهيم راه بيفتيم، مخارج 
راه نداريم.... حاصل اينكه حرف همان است كه هميشه 
مي گفتيم: ايران ن��ه دولت دارد و نه ملت. جماعتي كه 
قدرت دارند و كار از دستش��ان ساخته است مصلحت 
ش��خص خود را در اين ترتيب حاليه مي پندارند. باقي 
هم كه در خوابند.... باري اين حرف ها بيهوده است و اين 
همان عقايدي است كه من در ايران داشتم و مي گفتم.... 
ايران افكاِر عامه ندارد. اگر افكاِر عامه داشت به اين روز 
نمي افتاد و همه مقاصد حاصل مي ش��د. اصالح حال 
ايران و وجود آن متعلق به افكارعامه است.... مقصود اين 
بود كه از اوضاع اطالع پيدا كنيد. سررشته به دست باشد 
واال اينها كه گفتم تازگي نداشت و همه مي دانند ولي باز 

مي گويم ولو اسباب مالمت خاطر باشد.«
)يادداشت هاي محمدعلي فروغي به كوشش محمد 
افشين وفايي و پژمان فيروزبخش. نشر سخن: تهران، 

۱۳9۴، ص ص ۴۶9- ۴۵۸( .
بحران چه در زندگي فردي و چه براي يك كشور مي تواند 
سازنده باش��د مش��روط براينكه درس هاي الزم از آن 
استخراج شود. شايد بتوان ريشه هاي تداوِم رويارويي 
كشور با قدرت هاي جهاني توسط چندين نسل از اِليت ها 

وسياستمداران را به اين شرح خالصه كرد: 
۱-  تعري��ِف اهدافي كه فرات��ر از توانمندي ها بوده اند. 
)ملت  ها و حكومت هاي خاورميانه اي، هژموني ايران را 
ادامه در صفحه 4 نه قبل از... 

فراتر از برجام

همتي: ۱۵ ماه است در بانك مركزي 
نيستم، تا حاال خواب بوديد؟

 وزارت اقتصاد، بانك مركزي 
و سازمان برنامه اراده اي براي اجراي 

قانون جهش توليد مسكن ندارند

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

رجوع به صفحه 6

نوبت اول



چند روز پس از اعالم نظر امريكا درباره آخرين تحوالت 
ثبت شده در مذاكرات برجام، روز گذشته زمان آن رسيد 
تا ايران نيز ارزيابي نهايي خود از اين پاسخ را در اختيار 
نماينده اتحاديه اروپا گذاشته و آنها اين موضوع را با كاخ 
سفيد در ميان بگذارند. هرچند هنوز اختالفات جزئي 
باقي مانده اما اظهارنظرهاي مختلف در روزهاي گذشته 
نش��ان از آن دارد كه امكان دستيابي به يك توافق تازه 
وجود خواهد داشت، البته اين در حالي است كه برخي 

گمانه زني ها در واشنتگتن چندان مثبت نبوده اند.
بامداد روز گذش��ته، س��خنگوي وزارت امور خارجه از 
ارس��ال نظرات جمهوري اسالمي ايران در مورد پاسخ 
امريكا درب��اره متن پيش نويس تواف��ق احتمالي رفع 
تحريم ها خبر داد. ناصر كنعاني سخنگوي وزارت امور 
خارجه كش��ورمان ضمن بيان اين مطلب افزود: پس 
از دريافت پاس��خ امريكا، تيم كارشناس��ي جمهوري 
اس��المي ايران آن را به دقت مورد بررس��ي قرار داده و 
پاس��خ هاي ايران، پس از ارزيابي در س��طوح مختلف، 
تدوين و پنجشنبه شب به هماهنگ كننده تحويل داده 
شد. كنعاني اظهار داشت: متن ارسالي داراي رويكردي 
س��ازنده با هدف نهايي كردن مذاكرات اس��ت. پس از 
اعالم اين خبر از سوي ايران، مقامات اروپايي نيز خبر 
از آن دادند كه پاسخ را دريافت كرده و كار بر روي آن را 
آغاز كرده اند. همچنين اروپا اعالم كرد كه پاسخ ايران 
را براي دولت امريكا نيز ارسال كرده است. اين در حالي 
است كه در روزهاي گذشته، مقامات اروپايي در سطوح 
مختلف ابراز اميدواري كرده بودند كه رسيدن به توافق 

در روزهاي آينده امكان پذير شود. 
خبرگ��زاري رويت��رز نوش��ت: امانوئ��ل ماك��رون، 
رييس جمهور فرانسه امروز درباره نهايي شدن توافق 
در مذاكرات وين ابراز اميدواري كرده و گفت: اميدوارم 
برجام )توافق هس��ته اي( در روزهاي آتي نهايي شود. 
ابراز اميدواري ماكرون در اين ب��اره در پي اين مطرح 
مي شود كه در مدت اخير، امريكا و تهران در حال بررسي 
پاسخ يكديگر به متن پيشنهادي اتحاديه اروپا به عنوان 
پيش نويس توافق نهايي در مذاكرات وين بوده اند. در 
همين راستا، جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا درباره مذاكرات وين گفت: نظرات ايران و 
امريكا را درباره متن پيشنهادي توافق هسته اي دريافت 
كرده ام. نظرات تهران و واشنگتن درباره متن منطقي 
اس��ت. او افزود: زمينه مش��ترك براي سندي وجود 
دارد كه مالحظات همه طرفي��ن را دربر بگيرد. بورل 
در ادامه نس��بت به حصول توافق »طي روزهاي آتي« 
ابراز اميدواري كرد. ايران ماه گذشته جمع بندي نهايي 
خود درباره متن پيش نويس توافق احياي برجام را به 
هماهنگ كننده مذاكرات هسته اي تحويل داد تا امريكا 
پس از بررسي، پاسخ خود را به آن بدهد. مقامات ايران 

بر اين نظرند كه پاسخ ش��ان به ايده هاي جوزپ بورل 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و آن چه امروز 
به عنوان متن پيش نويس توافق مشخص شده است، 
راه گشا است. پس از دريافت جمع بندي ايران از سوي 
اتحاديه اروپا، مقامات اروپايي و نيز فرانسوي واكنش 
مثبت و رو به جلويي درباره پاسخ نهايي ايران داشتند 
و بعضا عنوان كردند كه پيشنهادات ايران »منطقي«، 
»س��ازنده« و »دلگرم كننده« اس��ت. بر اساس آنچه 
رسانه هاي غربي به نقل از مقامات اروپايي و غربي اعالم 
كردند، جمع بندي ايران بيشتر روي مسائل باقي مانده 
مرتبط با تحريم ها و تضمين ها بر سر تعامالت اقتصادي 
متمركز است و درباره سواالت باقي مانده ميان ايران و 
آژانس بين المللي انرژي اتمي، تهران پيشنهاد جديدي 
مطرح نكرده است. به اين معنا كه آنچه در پيش نويس 
تفاهم شده اس��ت را قبول دارد. به دنبال مطرح شدن 
اين تحليل ها به نظر مي رس��يد كه امكان رسيدن به 
يك توافق تازه بيش از هر زم��ان ديگري وجود دارد و 
حتي اين امي��دواري در ميان مقامات امريكايي نيز به 
چشم مي خورد. جان كربي هماهنگ كننده ارتباطات 
راهبردي شوراي امنيت ملي امريكا گفت كه واشنگتن 
نسبت به دس��ت يافتن به توافقي در مذاكرات وين بر 
س��ر احياي برجام )توافق هسته اي( »اميدوار« است. 
به گفته كاخ سفيد، دليل اين خوش بيني امريكا، حذف 
كردن برخي پيش ش��رط ها براي بازگشت به توافق از 
سوي ايران است. كربي بيان كرد: ما هنوز اميدواريم كه 
بتوانيم به بازاجراي برجام دست بيابيم. ما بر اين باوريم 
كه االن نسبت به هفته ها و ماه هاي اخير ]به اين هدف[ 
نزديك تر هستيم. او در پاسخ به سوالي درباره اظهارات 
حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران در ديدار 

با همتاي روسي اش در مسكو درباره تضمين خواهي 
از امريكا براي بازگش��ت به توافق گفت، واشنگتن به 
چارچوب برجام متعهد است. اين مقام كاخ سفيد اظهار 
كرد: من نمي دان��م او از چه تضميني حرف مي زند. ما 
از همان ابتدا با حسن نيت مذاكره كرده ايم. او تصريح 
كرد، امريكا در رويكردش در زمينه تالش براي پر كردن 
ش��كافت هاي موجود در مذاكرات، به طور محتاطانه 
هم خوش بين و هم واقع بين است. با اين وجود پس از 
آنكه امريكا پاس��خ ايران را دريافت كرد، در اولين پيام 
از غيرسازنده بودن پيشنهادهاي ايران خبر داده بود. بر 
اساس گزارش العالم، »ِودانت پاتل« معاون سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا ساعاتي بعد از ارسال پاسخ ايران به 
»انريكه مورا« معاون مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا، با تالش براي انداختن توپ در زمين ايران، مدعي 
شد كه پاسخ تهران سازنده نبود. به نوشته وبگاه شبكه 
»بلومبرگ«، پاتل با صدور بيانيه اي رسمي ادعا كرد: 
»ما در حال مطالعه و بررسي ]نظرات ايران[ هستيم و از 
طريق اتحاديه اروپا نيز پاسخ خواهيم داد، اما متأسفانه 
اين ]پاسخ ايران[ سازنده نبود«. در ماه هاي گذشته، با 
توجه به نهايي شدن بسياري از ابعاد مذاكرات، اتحاديه 
اروپا اعالم كرد كه ديگر موضوعي براي بررسي فني باقي 
نمانده و ايران و امريكا بايد در سطح سياسي تصميمات 
خود را بگيرند. در پيام هاي رد و بدل شده در هفته هاي 
اخير به نظر مي رسد كه دو طرف از برخي خواسته هاي 
خود به نفع رسيدن به توافق عقب نشيني كرده اند اما 
همچنان برخي اختالفات باقي مانده است. با اين وجود 
آن طور كه مقامات ايران مي گويند، حاال توپ احياي 
برجام در زمين كاخ سفيد است و جو بايدن بايد تصميم 
بگيرد كه آيا كار را نهاي��ي خواهد كرد يا خير. محمد 

مرندي، مشاور تيم مذاكره كننده ايران در مذاكرات وين 
روز جمعه در توييتي نوشت: ايران مطابق با وعده خود 
پاسخ داد. حال زمان آن رسيده كه تيم بايدن تصميمي 
جدي بگيرند. براي امريكا »سازنده« به معناي پذيرش 
ش��رايط امريكا است. )س��ازنده( براي ايران به معناي 
رسيدن به توافقي متعادل و ضمانت دار است. اگر امريكا 
تصميم درست را بگيرد، توافق مي تواند به سرعت به 
نتيجه برسد. سيد رسول موسوي - دستيار وزير خارجه 
- نيز در صفحه توييتر خود در ارتباط با اين تحليل ها و 
اظهارنظر ها نوشت: »چرا وقتي هنوز امريكا جواب ايران 
را نداده حكم از دس��ت رفتن فرصت صادرات نفت به 
اروپا صادر مي شود؟ چرا وقتي سخنگوي NSA امريكا 
)آژانس امنيت ملي امريكا( مي گويد رييس جمهور فقط 
در چارچوب امنيت ملي امريكا پاسخ مي دهد. ايران در 
پاسخش امنيت ملي خود را ناديده بگيرد؟ چرا وقتي 
اروپا به بهانه تحريم داروي كودكان ما را نمي دهد نگران 
زمستانش باشيم؟« البته فشار بر بايدن تنها از طرف 
ايران نيست و او بايد نمايندگان كنگره و سنا را نيز قانع 
كند. پنجاه قانون گذار امريكايي روز پنج شنبه در نامه اي 
به جو بايدن، رييس جمهور امريكا از وي خواس��تند تا 
متن كامل توافق هس��ته اي جهت احياي برجام را با 
كنگره به اشتراك  بگذارد. به گزارش العربيه،  در اين نامه 
كه به امضاي ۳۴ دموكرات و ۱۶ جمهوري خواه رسيده، 
ادعا ش��ده اس��ت: ايران و سپاه پاس��داران - كه با يك 
تريليون دالري كه طي يك دهه از طريق رفع تحريم ها 
دريافت خواهند كرد، تقويت مي شوند - تهديد عظيمي 
عليه امريكايي ها در داخل و خارج از وطن و همچنين 
عليه متحدان مان محسوب مي شوند. در اين نامه نوشته 
شده است: ما عميقا درخصوص چندين بند كه ممكن 
است در متن نهايي توافق با ايران گنجانده شود، نگران 
هستيم. اين قانون گذاران در ادامه از بايدن خواستند 
كه تا پيش از به اش��تراك گذاري متن كامل توافق و 
هرگونه توافق جانبي با كنگره، به هيچ گونه توافقي با 
ايران بازنگردد. در اين نامه همچنين از رييس جمهور 
امريكا خواسته شد تا اجازه ندهد كه روسيه اورانيوم 
غني س��ازي ش��ده ايران را دريافت كند و هيچ گونه 

همكاري هسته اي با ايران داشته باشند.
با اين وجود بايد ديد كه سرانجام دولت جو بايدن تصميم 
نهايي را در اين زمينه خواهد گرفت يا كار باز هم به آينده 
نامعلوم موكول مي شود. در اين ميان خبرگزاري ايسنا 
نوشته: در فرآيند تهيه پاسخ اخير جمهوري اسالمي 
ايران، تسريع و تسهيل جمع بندي مذاكرات مد نظر قرار 
داشته است و در آن به صراحت اعالم شده است ايران 
آمادگي دارد تا در هفته پي��ش رو براي اعالم توافق 
نهايي نشس��ت وزرا برگزار ش��ود با اين برداشت كه 
معدود نظرات مطرح شده از سوي ايران تامين شود.
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دشمنان به دنبال تجزيه 
كشورهاي اسالمي هستند

نشست هم انديشي وزير امور خارجه و اعضاي مجمع 
عمومي و انديشمندان و مهمانان از ۱۱۸ كشور با حضور 
حضرت آي��ت اهلل رمضاني دبيركل مجمع جهاني اهل 
بيت)ع( در وزارت امور خارجه برگزار شد. در اين نشست 
آخرين وضعيت ظرفيت ها و چالش هاي جهان اسالم 
مورد بررس��ي قرار گرفت. در ابتداي جلس��ه، آيت اهلل 
رمضاني، دبيركل مجمع جهان��ي اهل بيت)ع( ضمن 
قدرداني از همكاري دستگاه ديپلماسي كشور در تقويت 
فعاليت هاي مجمع جهاني اهل بيت )ع(، استمرار تالش 
فكري، علمي و فرهنگي در معرفي سيره عملي و حيات 
سياسي اهل بيت)ع( به جامعه بشري و مخاطبين جهاني 
را از جمله فعاليت هاي مجمع جهاني اهل بيت)ع( دانست. 
اميرعبداللهيان وزير امور خارجه كشورمان نيز در اين 
نشست، زمينه سازي براي هم انديشي علما و پژوهشگران 
مسلمان در سرتاسر جهان را از دست آوردهاي ارزشمند 
هفتمين اجالس مجم��ع عمومي مجمع جهاني اهل 
بيت)ع( خواند. وزير امور خارجه كش��ورمان با تبيين 
جايگاه برجس��ته و اثرگذار مقام معظم رهبري در بين 
انديش��مندان و تحليلگران جهاني، بينش و گفتمان 
حكيمان��ه، منطقي و ب��ه روز مقام معظ��م رهبري در 
عرصه هاي مختلف را از افتخارات و سرمايه هاي ارزشمند 
جهان اسالم و مسلمانان جهان خواند. اميرعبداللهيان 
در ادامه، ضمن اش��اره به تالش هاي دش��منان جهت 
ايجاد تفرقه بين جهان اسالم و ارايه تصويري نادرست و 
خشونت آميز از چهره اسالم، بر ضرورت اتحاد جريان هاي 
اس��المي و جلوگيري از هر گونه انش��قاق و همچنين 
ضرورت جهاد تبيين به منظور معرفي اسالم ناب محمدي 
)ص( تاكيد كرد. رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان 
ايجاد اجماع جهاني عليه خشونت، تمركز بر گفتمان 
صلح و عدالت اسالمي و افشاي ابعاد ساختگي و متعارض 
حقوق بشر غربي را ضرورتي انكارناپذير در جهاد تبيين 
خوان��د.  اميرعبداللهيان رويكرد، گفتمان و عملكرد 
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران را بر مبناي 
عزت مداري، استقالل و صلح دوستي خواند و بر تداوم 
مسير استقالل سياسي و عزت ملي تاكيد كرد. وزير 
امور خارجه كشورمان در پايان ضمن اشاره به فرصت ها 
و چالش هاي جهان اس��الم، ديدگاه هاي جمهوري 
اسالمي ايران در مورد وضعيت يمن، سوريه، بحرين، 
ليبي، افغانستان، لبنان و اوكراين و همچنين آخرين 

وضعيت مذاكرات رفع تحريم ها را تشريح نمود.

پدافند ارتش به دنبال صلح
 در منطقه است

فرمانده نيروي پدافند هوايي ارتش گفت: پدافند هوايي 
ارتش به دنبال صلح و دوستي پايدار در منطقه و جهان 
است و همواره در راس��تاي مقابله با انواع تهديدات در 
زمينه علوم پدافندي لحظه به لحظه در حال رشد و نقش 
آفريني است. اميرسرتيپ عليرضا صباحي فرد، در ديدار با 
وابستگان خارجي مقيم تهران به مناسبت چهاردهمين 
سالروز تشكيل نيروي پدافند هوايي ارتش، ضمن تبريك 
روز نيروي پدافند هوايي ارتش، تعامل سازنده، اثرگذار، 
 مثمر ثمر و همچنين تبادل دانش با كشورهاي دوست و

 هم پيمان را در تمامي س��طوح ام��ري الزم و ضروري 
دانس��ت و گفت: امروز نيروي پدافن��د هوايي ارتش با 
تكيه بر دانش بومي و خالقيت، نوآوري و تعهد نيروي 
انس��اني با ذكاوت، توانس��ته اس��ت با عبور از تمامي 
تحريم ها و محدوديت ها به قدرتي مثال زدني در سطح 
منطقه تبديل شود. وي افزود: پدافند هوايي ارتش به 
دنبال صلح و دوس��تي پايدار در منطقه و جهان است 
و همواره در راس��تاي مقابله با انواع تهديدات در زمينه 
عل��وم پدافندي لحظه به لحطه در حال رش��د و نقش 
آفريني است. وي خطاب به وابستگان نظامي و دفاعي 
خارجي مقيم تهران با اش��اره به برگ��زاري و بازديد از 
نمايش��گاه توانمندي نيروي پدافند هوايي در زمينه 
علوم پدافندي، اعم از راداري، موشكي، جنگالي، سايبر 
و ....در دانشگاه پدافند هوايي خاتم االتبيا )ص(، اظهار 
داش��ت: شما تنها گوش��ه اي از اقتدار و صالبت نيروي 
پدافند هوايي را در دفاع از گوش��ه گوشه ايران اسالمي 
 مش��اهده كرديد كه ماحصل انس��جام، يكپارچگي و 
هم افزايي نيروهاي مسلح ايران در كنار نبوغ، خالقيت 
و وطن پرس��تي جوانان اين م��رز و بوم اس��ت. وي با 
برش��مردن برخي از دس��تاوردهاي نوي��ن نيروي 
پدافند در زمينه س��امانه هاي راداري و موش��كي، 
تاكيد كرد: پدافند هوايي ارتش با در اختيار داشتن به 
روزترين تجهيزات كه در لبه فن آوري روز دنيا است 
هزاران كيلومتر فرات��ر از مرزها را رصد مي كند و در 
صورت ورود بدون مج��وز هرگونه پرنده اي اقدامي 
قاطع و پشيمان كننده انجام مي دهد. صباحي فرد، 
خاطرنش��ان كرد: در زمينه تجهيزات پدافندي به 
هيچ كشوري وابستگي نداريم و به درجه اي از رشد و 
بالندگي رسيده ايم كه در جهت تبادل دانش، تعامل 
و صلح و دوستي پايدار تجهيزات هم صادر مي كنيم.

تامين آب شرب
پنج ميليون خوزستاني

س��خنگوي دولت گفت: در طرح آبرساني غدير آب 
شرب باكيفيت حدود ۵ ميليون نفر از مردم خوزستان 
تامين مي ش��ود. علي بهادري جهرمي در حس��اب 
كارب��ري خود در توييتر نوش��ت:  »طرح غدير با كار 
جهادي به جاي ۳۶ ماه، حدودا ۹ ماهه به بهره برداري 
رسيد. با اين اقدام، آب شرب باكيفيت حدود ۵ ميليون 
نفر از مردم خوزس��تان در ۲۶ شهر و بيش از ۱۰۰۰ 
روستا تامين خواهد شد.« پروژه آبرساني غدير استان 
خوزستان ديروز با حضور آيت اهلل رييسي و به منظور 
آبرساني به ۲۶ شهر و ۱۰۰۰ روستاي اين استان افتتاح 
شد. رييس جمهور در مراسم بهره برداري رسمي از 
اين طرح، گفت: خرسندم كه امروز طرحي را افتتاح 
مي كنيم كه پيش بيني مي شد حداقل ۳ الي ۴ سال 
طول بكشد اما به دست تواناي مهندسان و كارگران و 
مديران جهادي در مدت ۱۰ ماه به نتيجه رسيده است.

انقالب اقتصادي
با برنامه هفتم توسعه

رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي گفت: سياس��ت هاي برنامه هفتم  
توسعه انقالبي در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد؛ 
بر اساس اين سياست ها اصالح س��اختار بودجه را 
مي خواهيم انجام دهي��م. حميدرضا حاجي بابايي 
اظهار كرد: گاهي برخي اعداد و ارقامي كه در كشور 
مطرح مي شود، خيلي مستند نيست و كسري بودجه 
و كسري ۵۰۰ هزار ميليارد توماني بودجه واقعيت 
ندارد. در بحث بودجه تقريبا بودجه عمومي و بودجه 
شركت هاي دولتي يكي است. ۲۲۰۰ هزار ميليارد 
تومان بودجه واقعي كشور و بودجه شركت ها ۲۴۰۰ 
هزار ميليارد تومان اس��ت. اينكه در كش��ور بودجه 
شركت ها كم و زياد شود مشكلي را حل نمي كند بلكه 

بايد در كشور خصوصي سازي صورت گيرد.
وي افزود: سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه كشور 
و اهتمام  در اجماع بر اين مساله بوده كه دولت و بخش 
خصولتي نبايد كار اقتصاد انجام دهند. براي مثال صفر 
تا صد حوزه مسكن بايد به بخش خصوصي واگذار شود، 
اما گاهي در برخي مسائل دچار مشكل مي شويم. در 
بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ براي دولت حذف شد و دولت 
هم حق برداشت دالر از بانك مركزي را نداشت. بانك 
مركزي هم بايد از بازار آزاد دالر مي خريد. تنها يك ارز 
در بودجه در نظر گرفته شده كه آن ارز اي تي اس است. 
ارز نيمايي قانوني نيست و سامانه آن هم قانوني نيست 
براي اين مساله جلسات زيادي برگزار شده است. رييس 
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اس��المي بيان كرد: سهمي از ش��ركت ايران خودرو 
متعلق به بازنشستگان كشوري است، ما خودرو را به 
صورت قرعه كشي به قيمت مثال ۱۷۰ ميليون تومان 
مي فروش��يم، اين پول را هم از بازنشستگان كشوري 
مي بخشيم، بعد صندوق بازنشستگان نمي تواند حقوق 
بدهد، لذا از پول فروش نفت برداشت مي كند، آن وقت 
مي گويند پ��ول و دالرها كجا مي رود؟ از محل فروش 
نفت حقوق كارمندان را مي دهيم، از آن طرف بخشي 
از پول بازنشس��تگان را در خودروسازي مي بخشيم، 
درست كردن همين چرخه معيوب كار راحتي نيست. 
وي افزد: به نظر بنده سياست هاي برنامه هفتم  توسعه 
انقالبي در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد. بر اساس 
اين سياس��ت ها اصالح ساختار بودجه را مي خواهيم 
انجام دهيم. قيمت فروش نفت، قيمت دالر و ... همه بر 
درآمدهاي نفتي و سهم آن براي بودجه تاثيرگذار است. 
پيش بيني ما اين است آنچه در بودجه سال جاري در 
نظر گرفته شده است، محقق شود. ميزان ۵۳۰ هزار 
ميليارد تومان درآمد مالياتي بر اساس گزارش ها تحقق 
خواهد يافت.برخي از ارقام و اعدادي كه اعالم مي شود 
گاهي درست نيست. رييس كميسيون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: در 
اين كش��ور سال ها آدم هايي مس��ووليت داشتند كه 
اعتقاد داشتند ما نبايد پااليشگاه داشته باشيم و اگر 
بنزين را وارد كنيم ارزانتر اس��ت. اين تفكر بيش از دو 
دهه بر مملكت حكومت مي ك��رد، اما امروز ديگر اين 
تفكر حاكم نيست بلكه معتقد هستند كه پااليشگاه 
را داشته باشيم ولو اينكه بنزين را گرانتر توليد كنيم، 
اگر ما ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه نفت توليدي كشور 
را به پااليشگاه بدهيم و فقط شركت هاي دانش بنيان 
را به اين بخش وارد كرده و سرمايه گذاري را معطوف 
به اين بخش كنيم تا اين نفت تبديل به فرآورده هاي 
صادراتي شود، براي اقتصاد كشور كفايت مي كند. در 
ادامه سيدمحمدرضا ميرتاج الديني، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس شوراي اسالمي 
اظهار كرد: همه تالش ما در مجلس براي گس��ترش 
عدالت است. اتاق بازرگاني پارلمان بخش خصوصي 
است. توسعه منطقه اي بايد در هر استان برنامه ريزي 
شود. بخش خصوصي براي توسعه منطقه اي بايد برنامه 
بنويسد. اتاق بازرگاني مي تواند در اين زمينه براي توسعه 
منطقه اي كمك كند. سوال من اين است كه اگرچه 
اتاق بازرگاني و ما نيز حامي صادرات هستيم اما چطور 
مي توان جلوي واردات را گرفت؟ اگر جلوي اين گرفته 
شود كاالهاي كيفي در داخل كشور كم شده و قيمت ها 
افزايش پيدا مي كند. االن بيش از يك دهه است جلوي 
واردات خودرو گرفته شده است آيا كيفيت خودروي 
داخلي باال رفته است؟. اگرچه صنعت قطعه سازي در 
ايران بسيار جايگاه خوبي دارد اما خودروسازي ضعف 
دارد. اگر خودرويي به كش��ور وارد شود در سال هاي 
اول مونتاژ صورت مي گيرد اما در سال هاي بعد توليد 
قطعات بيشتر و بهتر مي شود. در ادامه مهرداد گودرزوند 
چگيني، نايب رييس اول كميسيون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: ۵ سال 
قبل از انقالب اسالمي سازمان ملل بر برخي از كشورها 
از جمله ايران به منظور سرمايه گذاري در اين كشورها 
تحقيق كرد. در آخرين جمع بندي به اين نتيجه رسيد 
كه در كشور كره جنوبي زمينه فرهنگ كار مهيا است 
و نتيجه آن را امروز مي بينيم  كه آنها سهم بازار بااليي 
در دنيا دارند. متاسفانه نتوانستيم فرهنگ كار را ارتقا 
دهيم. از كشوري كه ۷۳ س��ال است به نفت وابسته 
است نبايد انتظار داشته باشيم كه در تحريم ها بتواند 
سرپا بماند وقتي اقتصاد تمام اضالعش به نفت وابسته 
است. بحث كيفيت در كشور ما حل نمي شود مگر اينكه 
رقابت ايجاد شود. اگرچه كشور ما قبل از كره جنوبي 
وارد حوزه مونتاژ شده است اما صنعت خودروي آنها از 
كشور ما جلوتر است. يكي از موضوعات اساسي كشور 
بحث اصالح قان��ون برنامه و بودجه بوده كه مربوط به 
سال ۵۱ است. دو سوم از ميزان بودجه كشور مربوط به 
شركت هاي دولتي است كه نظارت و كنترل نمي شود. 
بخشي از تورم و مشكالت آن در كشور از اينجا نشات 
مي گيرد. بايد نظارت و كنترل بر شركت هاي دولتي 
انجام ش��ود.  در ادامه محسن زنگنه، نايب رييس دوم 
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اس��المي اظهار كرد: كميس��يون برنامه و بودجه از 
مهم ترين كميسيون ها و موثرترين كميسيون مجلس 
است . بحث مهم دخل و خرج كشور در ميان مدت و 

كوتاه مدت در اين كميسيون بررسي مي شود.

آمادگي ايران براي اعالم نهايي توافق

رييس جمهور: 

سازنده يا غيرسازنده؟

بايد دغدغه اساتيد و نخبگان تامين شود
رييس جمه��ور توس��عه و تعال��ي كش��ور را در گروي 
نقش آفريني همه جانبه نهاد علم در كش��ور دانست و از 
دانشگاهيان خواست، توان تحقيقاتي و پژوهشي خود را 

به افزايش بهره وري در كشور متمركز كنند.
دكتر سيد ابراهيم رييسي در اجالس روساي دانشگاه ها، 
پژوهش��گاه ها و پارك هاي علم و فناوري سراسر كشور، 
يكي از اصلي ترين مولفه هاي قدرت را علم و دانايي دانست 
و گفت: هر كش��وري كه به مدارج باالت��ري از دانش در 
عرصه هاي مختلف دست يافته قدرتمندتر است و مي تواند 
نقش آفريني جدي تري در معادالت جهاني داشته باشد.

وي با تاكيد بر »ضرورت توس��عه علم نافع و اهميت اين 
مساله در پيشرفت و تعالي كش��ور«، اظهار داشت: ما در 
جمهوري اسالمي، دانش��گاهي مي خواهيم كه ثمره و 
نتيجه آن ساخته شدن انس��ان عالم، دانشمند و موحد 
باش��د كه بتواند هم خودش و هم جامعه را نجات دهد؛ 
رسالت دانشگاه هاي ما تربيت انسان هاي موحِد نجات يافته 
نجات بخش است. وي با اشاره به اينكه »تفكر استكباري 
تا ديروز به دنبال غارت زمين و منابع ملت هاي ديگر بود 
و امروز به دنبال دس��ت اندازي به استعدادهاي انساني و 
نخبگان ملت ها اس��ت«، تصريح كرد: اولين مسووليت 
دانشگاه هاي ما تالش براي ارتقاي فضاي علمي و ميدان 
دادن ب��ه نوآوري، خالقيت و توليد دانش اس��ت چرا كه 
تداوم پيشرفت و رشد علمي مهم ترين نياز نخبگان است 
و تمهيد آن در داخل مي تواند انگيزه ماندن در كشور براي 
آنان را افزايش دهد. رييس جمهور توليد علم را مسووليت 
ديگر دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي كشور برشمرد 
و خاطرنش��ان كرد: از پديدآورندگان و توليدكنندگان 
س��طوح جديد دانش در عمل و نه صرفا در عرصه سخن 
قدرداني كنيد. موثرترين روش قدرداني از دانش��مندان 
و پديدآوردندگان علوم و دانش هاي جديد ايجاد بس��تر 
عملي شدن يافته هاي آنان است. رييس جمهور به وزير 
علوم ، تحقيقات و فناوري تاكي��د كرد كه در زمينه رفع 
دغدغه هاي معيشتي و روزمره اساتيد و دانشمندان نهايت 
تالش خود را به كار بگيرد و گفت: مقدمه توجه به رشد و 
پيشرفت علمي، توجه به عالم و رفع دغدغه هاي او است. 
بارها تاكيد ك��رده ام كه دولت مردمي هزينه هاي صرف 
شده در مسير پيشرفت علمي را نه هزينه كه پرثمرترين 
نوع سرمايه گذاري براي آينده كشور مي داند. دكتر رييسي 
گام بعدي پس از ارتقا و توليد علم را ضميمه كردن علم 
و دانايي به توانايي عنوان ك��رد و افزود: پارك هاي علم و 
فناوري و بنگاه هاي دانش بنيان بهترين بستر براي كنار 

هم قرار گرفتن دانش و كار هستند.
رييس جمه��ور در ادامه تالش علمي و تحقيقاتي براي 
افزايش بهره وري در كشور را ديگر وظيفه مهم نهاد علم 

در كشور دانست و اظهار داشت: افزايش سرمايه گذاري 
و ارتقاي بهره وري دو الزام اساس��ي رشد كشور هستند. 
دولت براي افزايش سرمايه گذاري در كشور اقداماتي را 
سامان داده كه در حال اجرا هستند و اينجا از دانشگاه به 
عنوان اتاق فكر دولت مي خواهم كه تمام توان پژوهشي 
و تحقيقاتي خود را براي ارتقاي بهره وري در كشور به كار 
گيرد و در اين عرصه به دولت كمك كند. رييسي اضافه 
كرد: روساي دانش��گاه ها و در راس آنها وزير علوم تمام 
توان خود را به كار بگيرند تا بتوانيم فضاي تربيت نيروي 
انس��اني كارآمد را ارتقا بخشيم. همچنين تالش كنيد 
در دانشگاه ها نظام مسائل كشور را تعريف كرده و براي 
مسائل مختلف از حوزه آب، برق و كشاورزي تا صنعت 
و معدن راهكار ارايه دهيد. رييس جمهور ايجاد ارتباط 
نظام مند ميان دانش��گاه و عرصه هاي مختلف از جمله 
صنعت و ب��ازار را از اولويت هاي كش��ور خواند و تصريح 
كرد: تالش كنيد ارتباط دانشگاه را با عرصه هاي مختلف 
برقرار كنيد تا مس��ائل اصلي كشور به مدد علم و دانش 
نشات گرفته از دانش��گاه ها حل و فصل شوند. برقراري 
اين ارتباط زمينه را براي رش��د و شكوفايي استعدادها 
و توليد علم فراهم مي كند. وي با اشاره به پيشرفت هاي 
بزرگ كش��ور در حوزه صنايع نظامي و هسته اي، افزود: 
در سال هاي اخير بيش��ترين تحريم ها و محدوديت ها 
بر صنايع نظامي و هس��ته اي كشور ما تحميل شده، اما 
بيشترين پيشرفت علمي كشور نيز در اين دو عرصه است. 
اين موضوع نش��ان مي دهد كه وقتي اراده وجود داشته 
باشد و ارتباط صحيحي بين بخش هاي مختلف صنعت 
و بازار با بخش علمي مرتبط برقرار شود، پيشرفت قابل 

دسترس است. رييسي در ادامه مهارت افزايي را ماموريت 
ديگر دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي علمي ذكر كرد و افزود: 
مهارت آموزي در دانش��گاه ها مي تواند دانشگاه ها را در 
زمينه توليد ثروت بيش از پيش فع��ال و توانمند كند. 
دولت حمايت مالي از دانشگاه ها را وظيفه خود مي داند، 
اما خود دانشگاه ها اين قابليت را دارند تا با مهارت آموزي 
به دانشجويان و بهره گيري از اين مهارت ها در ارتباط با 
بخش هاي مختلف صنعت و بازار به توليد ثروت و كسب 
درآمد در مسير رشد علمي خود بپردازند. رييس جمهور 
توجه به اخالق و معنويت را در كنار علم و مهارت آموزي 
در دانشگاه ها بسيار مهم دانست و اظهار داشت: ارتقاي 
فضاي علمي دانش��گاه ها به عنوان اتاق فكري كه بايد 
حركت دول��ت را فناورانه و دانش بني��ان كند، نيازمند 
افرادي است كه تحول گرا و تحول خواه باشند. دانشگاه ها 
نيز مانند ساير عرصه هاي اجتماع براي تداوم حركت رو به 
جلو نياز به فكر تحولي و افراد اهل تحول هستند. رييسي 
پيش از س��خنراني در اين اجالس در نشست ديگري با 
اساتيد و فن آوران دانشگاه صنعتي اميركبير كه در حاشيه 
اين اجالس برگزار شد، با بيان اينكه خدمت شايسته و 
موثر به مردم و پيشرفت كشور در گروي پيشرفت علمي 
و توجه به دانشگاه هاي كش��ور است، گفت: مهم ترين 
كارويژه دانشگاه ها ضميمه كردن علم و دانايي به توانايي 
در عرصه هاي مختلف است. دكتر رييسي با بيان اينكه 
ضميمه موفق دانايي به توانايي به پيشرفت واقعي، پايدار 
و متوازن كشور مي انجامد، افزود: بنده به  عنوان رييس 
دولت موكدا به همه مسووالن دانشگاهي و علمي دولت 
تاكيد كرده ام كه دانشگاه ها بايد اتاق فكر دولت باشند چرا 

كه ارتقاي بهره وري در كشور و بهبود روندها و فرآيندها 
در گرو انجام كارها بر مبناي علم اس��ت. رييس جمهور 
در ادامه به بازديد كوتاه خود از نمايشگاه دستاوردهاي 
هوافضاي دانشگاه اميركبير اشاره كرد و اظهار داشت: با 
توضيحاتي كه دست اندركاران اين نمايشگاه در جريان 
اين بازديد ارايه كردند؛ بنده بسيار افسوس خوردم كه چرا 
از اين تالش ها حمايت كافي به عمل نيامده تا تبديل به 
محصول شوند. حيف است كه چنين توانمندي هايي در 
كشور وجود داشته باشد اما به شايستگي مورد استفاده 
قرار نگيرد. رييس جمهور تاكيد كرد: دولت وظيفه دارد 
عالوه بر توجه و بهره گيري از توانمندي هاي داخلي، از 
تالش گران اين عرصه نيز حمايت كند و دولت مردمي 
نس��بت به ظرفيت ها و استعدادهاي داخلي باور عميق 
داش��ته و تمام توان خود را ب��راي حمايت از تبديل اين 

توانمندي ها به محصول به كار خواهد گرفت.
رييس��ي با بيان اينكه دولت مردمي، از كنار مشكالت 
عبور نمي كند، بلكه براي حل مش��كل، به ميدان آمده 
است، گفت: بناي ما حل مسائل است، نه دور زدن آنها؛ 
شما در دانشگاه ها توجه و تمركز خود را بر روي كارهاي 
علمي بگذاري��د و دولت نيز با تمام ت��وان و قوت خود از 
فعاليت هاي شما حمايت خواهد كرد و اولويت اصلي و 
اول كشور را بر بهره گيري از توانمندي ها و استعدادهاي 
داخلي قرار خواهد داد. در اين جلس��ه رييس و تعدادي 
از اس��اتيد دانشگاه اميركبير نيز در س��خناني به طرح 
ديدگاه ها و نظرات خود پرداختن��د. رييس جمهور در 
بدو ورود به دانش��گاه صنعتي اميركبير، محل برگزاري 
اجالس روساي دانش��گاه ها، پژوهشگاه ها و پارك هاي 
علم و فناوري سراسر كشور، از نمايشگاه دستاوردهاي 
هوافضاي دانشگاه اميركبير ديدن كرد. رييسي در جريان 
اين بازديد، با توضيحات مديران دانشگاه و دست اندركاران 
اين نمايش��گاه از آخرين اخب��ار و جزييات فعاليت ها و 
دستاوردهاي طرح هاي در دست مطالعه اين مجموعه 
در عرصه هوافضا، از جمله طراحي هواپيماي مسافربري 
۷۲ نفره كه به سرپرس��تي دانشكده هوافضاي دانشگاه 
اميركبير و با همكاري مراكز علمي و دانش بنيان در حال 
انجام است، مطلع شد. رييس جمهور در اين بازديد بر لزوم 
پيگيري مجدانه و بي وقفه ساخت هواپيماي مسافربري 
با اس��تفاده از ظرفيت ها، اس��تعدادها و ت��وان داخلي و 
فناوري ه��اي نوين تاكيد كرد و گف��ت: اقدامات ناقص 
گذشته نبايد موجب دلسردي و ايجاد وقفه در اين صنعت 
پيشرفته و هدررفت توانايي هاي علمي و فني موجود در 
كشور در بخش ساخت هواپيما شود. دولت به طور جدي 
از طرح، پش��تكار، خالقي��ت، اراده و اجراي طرح هاي 

صنعت هوانوردي از سوي شما حمايت خواهد كرد.
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 خط و نشان بانك مركزي 
براي مديران بانكي 

بانك مركزي در واكنش به افزايش نرخ سود در 
برخي بانك ها، طي بخش��نامه اي مديران بانكي 
را موظف كرد كه س��قف سود س��پرده مصوب را 

رعايت كنند.
در هفته هاي گذش��ته زمزمه هاي افزايش چراغ 
خاموش سود س��پرده  بانكي به گوش مي رسيد. 
پيگيري هاي تجارت نيوز نيز اين موضوع را تاييد 
كرد. به طوري كه برخي از بانك ها تا ۲۲درصد به 
سپرده هاي بلندمدت س��ود پرداخت مي كنند. 
اين در حالي است كه طبق مصوبات شوراي پول 
و اعتبار بانك مركزي، س��قف سود سپرده بانكي 

۱۸درصد است.
تصميم شوراي پول و اعتبار چه بود؟

در واكنش به اين افزايش س��ود توسط بانك ها، 
ش��وراي پول و اعتبار در جلسه اي اين موضوع را 
بررس��ي كرد. با اين وجود طبق اعالم محمدرضا 
فرزين، مديرعامل بانك ملي و از اعضاي شوراي 
پول و اعتبار، افزايش سود سپرده در اين جلسه 

تصويب نشده است.
حاال هم بان��ك مركزي با ابالغ بخش��نامه اي به 
ش��بكه بانكي، بر لزوم رعايت سقف سود سپرده 

توسط بانك ها تاكيد كرده است.
بان��ك مرك��زي در اين بخش��نامه اع��الم كرده 
اس��ت كه با وجود تاكيد مكرر بر رعايت س��قف 
س��ود اعالم ش��ده، برخي از بانك ها و موسسات 
اعتباري، همچنان با توسل به روش ها و مختلف، 

از نرخ هاي مصوب تخطي مي كنند.
همچنين بانك مركزي اعالم كرده است كه روند 
اعطاي س��ود بانكي باالتر از حد مجاز پيامدهاي 
منفي در پي دارد. افزايش بهاي تمام شده پول در 
شبكه بانكي كشور، تضييع حقوق ساير ذينفعان 
و همچنين تهديد ثبات، سالمت و استحكام مالي 
بانك  ها، مواردي اس��ت كه بانك مركزي در اين 

بخشنامه به آنها اشاره كرده است.
همچنين بانك مركزي تاكيد كرد كه مسووليت 
رعايت سقف مشخص شده، بر عهده هيات مديره 
و مديران  عامل بانك ها و موسسات اعتباري است 
و در صورت ادامه روند فعلي، با اين افراد از طريق 

هيات انتظامي بانك ها برخورد قاطع مي شود.

 عدالت مالياتي 
و انتظار مؤديان از دولت 

 اين ارق��ام بيش از نيمي از درآمده��اي مالياتي دولت 
از مشاغل اس��ت. به عبارتي ماليات يك ميليون و 600 
مؤدي مالياتي صفر و متوس��ط ماليات پرداختي ۸00 
هزار م��ؤدي مالياتي كمتر از 5 ميليون تومان اس��ت و 
به  طور متوس��ط ماليات 60 درصد از مؤديان اصناف و 
مشاغل حداكثر 5 ميليون تومان است و نتيجتا كاركنان 
شامل حقوق بگيران بخش دولت و خصوصي تاكنون دو 
برابر صاحبان مشاغل و اصناف ماليات پرداخت كرده اند.

اظهارنظر رييس سازمان امور مالياتي در رابطه با اجراي 
عدالت مالياتي بيانگر آن است كه يك سقف سه برابري 
نسبت به حداقل تعيين شده ماليات نسبت به گذشته 
در نظر گرفته ش��ده و اگر كسي درگذشته ۲5 ميليون 
تومان ماليات پرداخت مي كرده، بر اساس تراكنش ها، 
اطالعات فروش و خريدي مؤدي كه در سامانه ها ثبت 
مي شود، ماليات مؤدي برابر 75 ميليون تومان خواهد 
شد. به بيان دقيق تر، به سبب فرار مالياتي درگذشته يا 
افزايش درآمدهاي فرد، درآمد مشمول ماليات اين فرد 
ممكن است با افزايش چندين برابر محاسبه شده باشد، 
اما سازمان امور مالياتي حداكثر تنها سه برابر مبالغ سال 

گذشته را دريافت خواهد كرد.
سه دسته بندي مشموالن ماليات براي اصناف و مشاغل 

تعريف شده است: 
صاحبان مش��اغل گروه اول مالياتي: تمامي اشخاص 
حقيقي و صاحبان مش��اغلي كه درآمد ابرازي ساالنه 
آنها بر اساس اظهارنامه بيش از ۱5 ميليارد تومان است. 
دارندگان كارت بازرگان��ي )وارد كنندگان( - صاحبان 
كارخانه ها و واحدهاي تولي��دي و بهره برداران معادن 
داراي جواز تاس��يس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه 
ذي ربط - صاحبان هتل هاي سه ستاره و باالتر - صاحبان 
بيمارس��تان ها، زايشگاه ها و كلينيك هاي تخصصي - 
صاحبان مشاغل صرافي - فروشگاه هاي زنجيره اي داراي 
مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي ربط - صاحبان موسسات 
حسابرسي، حس��ابداري و دفترداري، خدمات مالي و 
ارايه دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره اي، انفورماتيك 
و طراحي سيس��تم - صاحبان موسسات حمل و نقل 
موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري.
صاحبان مشاغل گروه دوم مالياتي: درآمد ابرازي آنها بين 

5 تا ۱5 ميليارد تومان است. 
صاحبان مشاغل گروه سوم مالياتي: مؤدياني كه جمع 
فروش و ارايه خدمات آنها در طي سال كمتر از 5 ميليارد 
تومان باش��د جزء گروه سوم هستند در مقايسه با قشر 
حقوق بگير تاكنون در حوزه مشاغل تا به امروز شفافيت 
وجود نداشته و در حال حاضر كه دولت به دنبال شفافيت 
و تحقق عدالت مالياتي است، انتظار مي رود اصالحات 
الزم در اين زمينه به نحو شايس��ته انجام شود و محيط 
كسب و كار به گونه اي ش��فاف شود تا نابهنجاري هاي 
متاثر از بي نظمي و ف��رار مالياتي اقتصادي، اجتماعي، 
فساد ناشي فرار مالياتي - كه در اغلب كشورها بيشترين 
مجازات را در پي دارد - به حداقل ممكن برساند و جلب 
رضايت فعاالن مردم و فعاالن اقتصادي، مقدمات ارتقاي 
رتبه كسب و كار در كشور را هر چه بيشتر افزايش بدهد 
و جلب  توجه سرمايه گذاران داخلي و خارجي را هر چه 

بيشتر فراهم كند.

بانك مركزي اعالم كرد: عرضه 
ارز اربعين با احراز هويت

گروه بانك و بيمه| 
مدير عمليات بازار متشكل ارز از انتشار نرخ دالر و يورو 
توافقي در اين بازار به صورت لحظه اي خبر داد. وي گفت: 
به منظور عمق بخشي بازار ارز توافقي و شفافيت در اين 
معامالت، از اين پس نرخ ارز توافقي در س��ايت رسمي 
بازار متشكل ارز منتشر و هر ۱5 دقيقه نيز به روز رساني 
مي شود. روز پنجشنبه نرخ دالر همچنان در كانال 30 
هزار و سكه در كانال ۱3 ميليون تومان قرار داشت. در 
صرافي هاي بانكي قيمت ف��روش دالر ۲۸ هزار و 346 
تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲۸ هزار و  64 تومان 
تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل ۲۸ هزار 
و 5۸9 تومان و قيمت خريد يورو ني��ز ۲۸ هزار و 304 
تومان اعالم شده است.قيمت طالي ۱۸عيار هر گرم يك  
ميليون و ۲63 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم ۱3 ميليون و ۱00 هزار تومان و قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد نيز ۱3 ميليون و 600 هزار 
تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 7 ميليون و ۸50 
هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 4 ميليون و 950 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 3 ميليون تومان تعيين شده 
است و به فروش مي رسد.هر مثقال طال در بازار داخلي، 5 
ميليون و 4۸0 هزار تومان ارزش گذاري شده است؛ ضمن 
اينكه قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني ۱704 
دالر است.از سوي ديگر، بانك مركزي در بخشنامه اي 
جديد خطاب به بانك هاي منتخب فروش ارز اربعين 
اعالم كرد: درصورت بروز هرگونه اختالل احتمالي در 
سامانه هاي مربوطه، صرفا پس از احراز هويت متقاضيان، 
نسبت به فروش ارز اقدام و متعاقبا، اطالعات مربوط به 
فروش ارز را ثبت نمايند.بانك مركزي در بخشنامه اي به 
بانك هاي ملي، سپه، تجارت، ملت و صادرات، تاكيد كرد 
به منظور تسريع و تسهيل در ارايه خدمات ارزي به زائران 
مراسم اربعين حسيني، درصورت بروز هرگونه اختالل 
احتمالي در سامانه هاي مربوطه، صرفا پس از احراز هويت 
متقاضيان، نسبت به فروش ارز اقدام و متعاقبا، اطالعات 

مربوط به فروش ارز را در سامانه ثبت نمايند.

    دبيركانون صرافان: زائران اربعين
 دغدغه  ارز نداشته باشند

زائرين امام حسين)ع( كه در سامانه »سماح« نام نويسي 
كرده اند، مي توانند به تدريج، به يكي از صرافي هاي عضو 
بازار متشكل ارز ايران يا شعب منتخب بانك هاي عامل، 
مراجعه كنند و ارز مورد نياز خود را تا سقف مبلغ يكصد 
دالر يا يك صد و پنجاه هزار دينار عراق با نرخ مندرج در 
نماد توافقي بازار متش��كل ارز ايران خريداري نمايند.
امير هاموني، مديرعامل بازار متش��كل ارز ايران عنوان 
كرد: متقاضي��ان خريد ارز؛ پس از ثبت نام در س��امانه 
 »سماح« يا همان سامانه سازمان حج و زيارت به نشاني

 samah.haj.ir مي توانند جهت خريد ارز به يكي از 
صرافي هاي عضو بازار متشكل ارز ايران يا شعب منتخب 
بانك هاي عامل تعيين شده مراجعه كنند. هنگام خريد ارز 
بايستي خود زائر، شخصاً حضور داشته باشد و ارز اربعين 
به هيچ فرد ديگر به عنوان نماينده زائر فروخته نمي شود.

مديرعامل بازار متشكل ارز ايران با اشاره به اينكه متقاضي 
خريد ارز بايد به هنگام مراجعه به يكي از عامالن فروش ارز 
اربعين، سه مدرك متعلق به خود يعني؛ اصل كارت ملي، 
كارت بانكي و شماره تلفن همراه )هر سه الزاماً به نام خود 
شخص زائر( را همراه داشته باشد، يادآوري كرد: پس از 
تأييد صحت و انطباق مدارك سه گانه متقاضي از سوي 
مسوول فروش؛ ارز اربعين به متقاضي فروخته مي شود.

فروش ارز اربعين از محل س��رفصل زيارتي اربعين 
حسيني )ع( است و براساس اطالعيه بانك مركزي؛ 
هيچ گونه محدوديتي بابت فروش ارز مسافرتي در 

سال جاري براي متقاضيان ايجاد نمي كند.

    پيش بيني كاهش قيمت سكه و طال
نايب رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران گفت: هفته 
آينده افزايش قيمت طال و سكه نخواهيم داشت و با ادامه 
اين روند كاهش بهاي اونس جهاني طال و نرخ ارز سير 
نزولي قيمت را شاهد خواهيم بود. محمد كشتي آراي 
اظهارداشت: هفته گذشته قيمت جهاني طال44 دالر 
كاهش يافت و به بهاي ۱696 دالر رسيد. از سوي ديگر به 
دليل مثبت بودن مذاكرات برجام نوسانات كمي داشت. 
وي ادامه داد: دو عامل كاهش بهاي اونس جهاني طال و 
نوسانات نرخ ارز باعث شد قيمت  طال افزايش نداشته 
باشد بلكه سير نزولي داشت. نايب رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران بيان كرد: آخرين نرخ ها حاكي از اين است 
كه سكه طرح قديم ۲00 هزار تومان، سكه طرح جديد 
3۲0 هزار تومان، نيم سكه ۱00 هزار تومان، ربع سكه 
50 هزار تومان و سكه هاي يك گرمي ۱00 هزار تومان 
كاهش قيمت هفتگي داش��ت. وي افزود: قيمت هر 
مثقال طالي آب شده ۸0 هزار تومان، هر گرم طالي 
۱۸ عيار نيز ۲5 هزار تومان كاهش يافت و موجب شد 
حباب سكه نيز ۲00 هزار تومان كاهش يابد و در آخرين 

معامالت به يك ميليون و 300 هزار تومان برسد. 

    قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال با 0.۱5 درصد افزايش به ۱700 
دالر و ۱4 سنت رسيد. به گزارش بلومبرگ، قيمت طال 
در روز پنجشنبه براي پنجمين روز پياپي كاهش يافت 
و به پايين ترين رقم طي 6 هفته گذشته رسيد. دليل 
اين كاهش قيمت را مي توان باال رفتن ارزش دالر امريكا 
به دنبال انتشار گزارش هايي مبني بر بهبود اقتصاد اين 
كشور دانست.سود خزانه داري امريكا به دنبال انتشار 
اطالعات اميدواركننده در مورد رشد توليد و كاهش 
بيكاري در اين كشور افزايش يافت. تصميم فدرال رزرو 
امريكا براي باال بردن دوباره نرخ بهره تقاضا براي طال 
را پايين مي آورد، چ��ون هزينه نگهداري آن افزايش 
مي يابد.قيمت هر اونس طال با 0.۱5 درصد افزايش 
به ۱700 دالر و ۱4 سنت رسيد.لورتا مستر، رييس 
فدرال رزرو كليولند امريكا در روز پنجشنبه گفت 
بانك مركزي اين كشور بايد نرخ بهره را در اوايل سال 
آينده ميالدي تا بيش از 4 درصد افزايش دهد و اين 
رقم را تا پايان سال حفظ كند. اين يكي از تندترين 
اظهارنظرها از سوي سياستمداران امريكايي است.

مقايسه آمار كاهش تورم بانك مركزي و مركز آمار ايران در يك سال اخير 

همتي: ۱۵ ماه است در بانك مركزي نيستم، تا حاال خواب بوديد؟
بانك مركزي آمار سال 1397 تا 1400 را منتشر كند

شاخص هاي اقتصادي در يك سال اخير چه تغييراتي داشت؟
باتوجه به اينكه يك س��ال از آغاز به كار دولت س��يزدهم 
مي گذرد، بررسي ش��اخص هاي اقتصادي در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذش��ته مي تواند درك بهتري از روند 
اقتصاد كش��ور فراهم كند. به گزارش اقتصادآنالين؛ يك 
هفته اي است كه از يك سالگي دولت سيزدهم مي گذرد و 
در روزهاي اخير نيز بحث هاي فراواني حول عملكرد دولت 
ش��كل گرفته و دولتي ها و طرفداران دولت با ارايه آمار از 
عملكرد مثبت دولت سيزدهم سخن مي گويند و در مقابل 
مخالفان عملكرد دولت در برخي حوزه ها را مورد انتقاد قرار 
مي دهند. يك سال اخير، سالي پرفراز و نشيب براي اقتصاد 
كش��ور بود و در آن يكي از بزرگ ترين تحوالت اقتصادي 
س��ال هاي اخير هم صورت گرفت و ارز ترجيحي حذف 
شد. اما فارغ از آنچه شد، نشد و بايد مي شد، شاخص هاي 
اقتصادي در اين يك سال، چه تغييراتي داشتند و وضعيت 
اقتصادي به كدام سو رفته است؟ براي بررسي اين موضوع 
در گزارش امروز همراه ما باشيد. البته مسلما نبايد با استفاده 
از اين شاخص ها اظهارنظر قطعي درباره داليل بهبود يا افت 
يك شاخص انجام شود، چرا كه تحوالت اقتصادي كشور 
متاثر از عوامل مختلفي نظير آثار كرونا، تحوالت سياست 
خارجي و تحريم ها و نيز سياس��ت گذاري داخلي است و 
در واقع تركيب اين عوامل بر روي شاخص هاي اقتصادي 
اثرگذار هستند. در واقع هرچند عملكرد سياست گذار هم 
در حوزه كرونا و تحريم موثر است، اما بخشي از آن مستقل 
از سياس��ت هاي داخلي و به صورت شوك هاي برون زا به 

اقتصاد كشور وارد مي شود.

1- تورم
تورم را مي توان مهم ترين شاخصي دانست كه براي بررسي 
شرايط اقتصادي بايد مورد توجه قرار بگيرد. اما وضعيت 
تورم در اين يك س��ال به چه صورت بوده است؟ بر اساس 
اعالم مركز آمار، تورم ماهانه در مرداد س��ال گذش��ته كه 
آخرين ماه فعاليت دولت دوازدهم بود، 3.۲درصد و تورم 
نقطه اي نيز 43.۲درصد بوده است؛ طبق آخرين آمار مركز 
آمار، تورم ماهانه مرداد امسال ۲درصد و تورم نقطه اي نيز 
5۲.۲درصد بود. تورم يكي از اصلي ترين موضوعاتي است 
كه دولت نيز همواره بر آن تاكيد و اين روزها هم بعضا گفته 
مي شود كه آن را كنترل كرده است؛ موضوعي كه بارها بدان 
اشاره شده كه درست است كه به رغم گفته هاي برخي از 
منتقدان دولت كه معتقد بودند حذف ارز ترجيحي كشور 
را گرفتار ابرتورم مي كند، چنين اتفاقي رخ نداده اما كنترل 

تورم نيز نيازمند اقدامات بيشتري است.
البته دولت سيزدهم، ارز ترجيحي را حذف كرد كه گامي 
مهم و اساسي براي اصالحات اقتصادي بود، اما كافي نه! در 
واقع براي اصالح اقتصاد و كنترل تورم، حذف ارز ترجيحي 

الزم بود اما كافي نبود و دولت نبايد تصور كند كه چون ارز 
ترجيحي حذف شده، تورم هم كنترل شده است.

2- رشد نقدينگي و پايه پولي
نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي از ديگر شاخص هاي مهم 
اقتصادي محسوب مي شود كه تعيين كننده ميزان تورم 
هستند. مطابق آمار بانك مركزي، رشد نقدينگي و پايه پولي 
در دوازده ماهه منتهي به پايان مردادماه ۱400 به ترتيب به 
39.۱  درصد و 4۲.۱  درصد بوده است. همچنين ميزان رشد 
اين متغيرها در تير سال جاري به ترتيب 37.4 و ۲6.۲درصد 
بوده كه علي رغم روند نزولي رشد پايه پولي، رشد نقدينگي 
تغييرات كمتري را نش��ان مي دهد كه ناش��ي از افزايش 
ضريب فزاينده نقدينگي از 7.60 در مرداد ۱400 به ۸.04 
در تير۱40۱ است. البته ۲.5واحد درصد از رشد نقدينگي 
37.4درصدي تيرماه  ناشي از ادغام بانك مهر اقتصاد در بانك 
سپه است كه با لحاظ آن كاهش 7.۲درصدي در نرخ رشد 

نقدينگي مشاهده مي شود. 

3- قيمت مسكن
امروزه، مس��كن يك��ي از بزرگ ترين دغدغه ه��اي افراد 
محسوب ش��ده و بخش زيادي از سبد هزينه خانوارها را 
تشكيل مي دهد؛ بانك مركزي يكي از مراجع مهم  براي 
بررسي قيمت مسكن است كه البته چند ماهي است مركز 
آمار نيز متوسط قيمت مسكن را اعالم مي كند؛ اما باتوجه 
به اينكه مركز آمار س��ال گذشته، قيمت مسكن را اعالم 

نمي كرد، در اين گزارش به آمار بانك مركزي اكتفا مي كنيم.
براساس آمار بانك مركزي، مرداد ماه سال گذشته، متوسط 
قيمت مسكن در تهران 30ميليون و 970هزار تومان در 
هر متر مربع بوده است؛ همچنين آخرين آمار مسكن بانك 
مركزي در سال جاري، مربوط به تيرماه است كه متوسط 
قيمت مسكن در تهران 4۱ميليون و 704هزار  تومان در 
هر متر مربع بود كه به معني افزايش 34.7درصدي قيمت 
در بازه مذكور اس��ت؛ اين در حالي است كه قيمت در بازه 
زماني مشابه يعني از مرداد ۱399 تا تير ۱400 با افزايش 
30درصدي از ۲3ميليون و ۱0۸هزار تومان به ازاي هر متر 

مربع به 30ميليون و 45هزار تومان رسيده بود. 
بنابراين افزايش قيمت مسكن در كمتر از يك سال بيش 
از ۱۱ميليون  تومان براي هر متر مربع افزايش پيدا كرده و 
در اين مدت نسبت به مدت مشابه قبلي 4.7واحد درصد 
افزايش بيشتري تجربه كرده است؛ اين در حالي است كه 
مسكن و كنترل قيمت آن يكي از وعده هاي اصلي دولت 

سيزدهم بود.

4- شاخص بورس
شايد بورس را بتوان يكي از بزرگ ترين سرافكندگي هاي 
دولت روحاني ناميد و س��قوط تاريخي ب��ورس در دولت 
دوازدهم، يكي از موضوعاتي باشد كه تا ابد در تاريخ اقتصاد 
ايران از آن ياد ش��ود؛ ش��اخص كل بورس در آخرين روز 
چهارشنبه 3شهريور سال گذشته يعني روز راي اعتماد به 
كابينه دولت سيزدهم در محدوده يك ميليون و 550 هزار 

و ۲0۸واحد قرار داش��ت. اين شاخص در پايان معامالت 
چهارشنبه 9شهريور در سطح يك ميليون و 439 هزار و 
396واحد قرار داشت و بنابراين افت 7.۱درصدي را تجربه 

كرده است. 

5- اشتغال
اشتغال يكي از بزرگ ترين وعده هاي دولت سيزدهم بود كه 
وعده ايجاد يك ميليون شغل در هر سال مطرح شده بود. 
با توجه به اينكه آخرين آمار موجود مربوط به بهار امسال 
است و از سوي ديگر بهتر است كه شاخص هاي اقتصادي 
با مدت مشابه سال قبل مقايسه شوند، در اين قسمت هم 
اعداد مربوط به اشتغال در بهار سال گذشته و هم تابستان 

را آورده ايم.
براس��اس آمار مركز آمار، نرخ بيكاري در بهار سال ۱400 
حدود ۸.۸ درصد و در تابس��تان ۱400 برابر 9.6بوده، در 
بهار امسال نيز 9.۲درصد بوده است؛ بنابراين بيكاري در 
انتهاي بهار ۱40۱ نسبت به بهار ۱400 به اندازه 0.4درصد 
افزايش و در مقايسه با تابستان ۱400 به ميزان 0.4درصد 
كمتر شده است. البته بايد توجه كنيم كه نرخ مشاركت 
نيروي كار به عنوان درصدي از جمعيت در سن كار كه در 
جست وجوي شغل بوده اند، كاهش يافته و از 4۱.۱درصد در 
بهار ۱400 و 4۱.4 در تابستان همان سال به 40.9درصد در 
بهار ۱40۱ افت كرده است. معيار ديگر براي بررسي اشتغال 
كه شايد درك بهتري از وضعيت بازار كار فراهم كند، تعداد 
شاغالن است كه در انتهاي بهار ۱400 برابر ۲3ميليون و 
674هزار نفر و در انتهاي تابستان همان سال برابر ۲3ميليون 
و 40۱هزار نفر بوده، در انتهاي بهار سال جاري به ۲3ميليون 
و 57۲هزار نفر رس��يده و بنابراين در مقايسه با بهار سال 
گذشته ۱0۲هزار نفر كاهش و در مقايسه با تابستان سال 

گذشته ۱7۱هزار نفر افزايش نشان مي دهد.

6- رشد اقتصادي
هر چند اين بخش نيز مانند س��اير ش��اخص ها متاثر از 
تحوالتي نظير آثار كرونا و سياست خارجي است، اما مقايسه 
رشد اقتصادي و رش��د اقتصادي بدون نفت فصلي سال 
۱400 با مدت مشابه سال قبل يك درك اوليه از وضعيت 

توليد كشور فراهم مي كند. 
در شرايطي كه رشد اقتصادي در پاييز 99 برابر 0.7درصد 
بود، در پاييز سال گذش��ته به 4.۱درصد رسيد. در فصل 
زمستان ۱400 هم رشد اقتصادي برابر ۲.3درصد بود كه 

در زمستان گذشته برابر 6.6درصد بوده است. 
رشد اقتصادي غيرنفتي هم در حالي در پاييز و زمستان سال 
گذشته برابر 4.۱ و ۲.6درصد بوده كه در مدت مشابه سال 

99 به ترتيب برابر 0.۱ و 3.۱ بوده است.

محس�ن شمش�يري | بانك مركزي در واكنش 
به انتق��اد برخي رس��انه ها و اصالح طلب��ان درباره 
كاه��ش ۲0درصدي ت��ورم و ادعاي اش��تباه بودن 
آمار رييس جمهور اعالم كرد: آمار رييس جمهور از 
كاهش تورم كاماًل صحيح اس��ت؛ منتقدان پاسخ به 
انتقادي را كه امروز وارد مي كنند، بايد در زمستان 
97 جست وجو كنند.در توضيحات بانك مركزي در 
مورد كاهش تورم در يكس��ال اخير، نكات مختلفي 
مطرح ش��ده است. اما ما با فرض درست بودن آنها و 
پذيرش اين نكات، اين پرسش را مطرح مي كنيم كه 
چرا اين آمار از سوي بانك مركزي منتشر نمي شود 
تا جزييات ش��اخص ها، تورم ماهانه، نقطه به نقطه، 
و س��االنه در فاصله سال هاي ۱397 تا ۱40۱ كامال 
مشخص شود.زيرا اعالم شاخص هاي پولي و بانكي و 
شاخص تورم به خوبي روشن خواهد كرد كه شاخص 
تورم از آبان ۱397 كه ارايه آمار تورم بانك مركزي 
متوقف شده تا مرداد ۱40۱ چه روندي را طي كرده 
و از چه عددي به چه عددي رس��يده است؟اين كه 
دولت بر مبناي آمارهاي بانك مركزي از دستاوردها 
و موفقيت هاي خود دفاع كند، پذيرفتني اس��ت اما 
الزم اس��ت كه رس��انه ها و احزاب و كارشناسان نيز 
از اين آمارهاي بانك مرك��زي و جزييات آن مطلع 
ش��وند. زيرا دولت از آبان ۱397 كار انتش��ار آمار و 
شاخص هاي تورم را به عهده مركز آمار ايران گذاشته 

و بانك مركزي آمار تورم را منتشر نمي كند. 
البته يك بار در س��ال ۱39۸ تحت عنوان ش��اخص 
تورم براي محاس��به نرخ تأديه، شاخص ها را اعالم 
كرده و در اس��فند ۱39۸ به ع��دد ۲۲6.5 برمبناي 
۱00= ۱395 رس��يده است. اما از آن تاريج تاكنون 
شاخص هاي تورم اعالم نشده است كه البته بهتر بود 
اين كار هر سال به بهانه نرخ تأديه در اسفندماه اعالم 
مي شد.  تا كارشناس��ان و رسانه ها، به شاخص هاي 
تورمي مورد نظر مس��ووالن بانك مركزي دس��ت 
مي يافتند و امروز متوجه مي ش��ديم كه ش��اخص 
تورم از م��رداد ۱400 تا مرداد ۱40۱ به چه عددي 
رسيده و شاخص تورم در شهريور ۱400 دقيقا چه 
عددي بوده و يك سال قبل از آن چه روندي را طي 
كرده اس��ت؟در چهار سال اخير، وظيفه انتشار آمار 
تورم به عهده مرك��ز آمار ايران بوده اس��ت و طبق 
شاخص هاي اعالم شده از س��وي مركز آمار ايران، 
شاخص تورم از ۲07 در فروردين 99 به عدد 347.5 
در شهريور ۱400 و عدد 5۱4.۲ در مرداد ماه ۱40۱ 

رسيده است. 
ش��اخص خوراكي ها نيز به 7۸9.3 در مرداد ۱40۱ 
رسيده اس��ت. تورم نقطه به نقطه كل كشور معادل 
5۲.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه خوراكي ها معادل 

۸0.4 درص��د بوده اس��ت. ت��ورم دوازده ماهه كل 
كش��ور 4۱.5 درصد و تورم دوازده ماهه خوراكي ها 
معادل 56.9 درصد بوده اس��ت. ش��اخص تورم در 
ش��هريور ۱400 كه مورد نظر بانك مركزي بوده و 
مبناي دفاع دولت ب��راي كاهش تورم ۲0 درصدي 
است، معادل 35۱.۱ و براي گروه خوراكي ها معادل 

459.7 بوده است. 
ش��هريور ۱400 تورم نقطه به نقط��ه معادل 43.7 
درصد و تورم نقطه به نقطه خوراكي ها معادل 6۱.6 

درصد بوده است. 
همچني��ن در ش��هريور ۱400 ت��ورم دوازده ماهه 
معادل 45.۸ درصد و تورم خوراكي ها 59.5 درصد 

بوده است. 
براين اساس روشن است كه از نظر مركز آمار ايران، 
تورم نقطه ب��ه نقطه و دوازده ماه��ه خوراكي ها در 
ش��هريور ۱400 معادل 60 درصد بوده است و تورم 
كل كش��ور چه نقطه اي و چ��ه دوازده ماهه زير 46 

درصد بوده است. 
اما از نظر مركز آمار ايران، در مرداد ۱40۱ تورم نقطه 
به نقطه كل كشور 5۲.۲ و نقطه به نقطه خوراكي ها 
۸0.4 درصد بوده است. همچنين تورم دوازده ماهه 
كل كش��ور 4۱.5 و تورم دوازده ماه��ه خوراكي ها 
56.9 درصد بوده است.براين اساس اگر نظر دولت و 
بانك مركزي، تورم نقطه به نقطه باشد، شاخص هاي 
تورم نقطه به نقطه كل كش��ور و خوراكي ها كمتر از 
شاخص هاي تورم نقطه به نقطه مرداد ۱40۱ بوده 
است. اگر مبناي ارزيابي و قضاوت، تورم دوازده ماهه 
باشد، در آن صورت تورم دوازده ماهه شهريور ۱400 
به ميزان 4.3 واحد بيش از تورم دوازده ماهه مرداد 

۱400 بوده است. 
براين اس��اس، فاصله 4 درصدي تورم دوازده ماهه 
مركز آمار ايران با ۲0 درصدي بانك مركزي بسيار 
زياد اس��ت و بهتر اس��ت ك��ه بانك مرك��زي كليه 
ش��اخص ها از اسفند ۱39۸ تا مرداد ۱40۱ را اعالم 
كند و از نظر خود دفاع نمايد. اما اگر مبناي دولت و 
بانك مركزي تورم نقطه به نقطه باشد، در آن صورت 
مغايرت بس��ياري بي��ن آمار بانك مرك��زي و مركز 
آمار ايران وجود خواهد داش��ت كه بايد مش��خص 
ش��ود كدام درست است. اما به هر حال بعد از حذف 
دالر 4۲00 توماني، طبيعي اس��ت كه تورم نقطه به 
نقطه در مرداد ۱40۱ باالتر از شهريور ۱400 باشد 
و اين موضوع همه كساني كه خريد مي كنند حس 
مي كنن��د. در هر صورت بازهم باي��د منتظر ماند تا 
بانك مرك��زي آمار و ش��اخص هاي خ��ود را مانند 
مركز آمار ايران منتش��ر نمايد تا بتوان ارزيابي بهتر 

و منطقي داشت. 

آمار مركز آمار ايران در مورد شاخص تورم يكسال اخير در دولت روحاني و دولت رييسي
مرداد 1401 شهريور 1400شاخص 

351.1514.2شاخص كل تورم 

459.7789.3شاخص تورم خوراكي ها

43.752.2تورم دوازده ماهه كشور

61.680.4تورم دوازده ماهه خوراكي ها

45.841.5تورم نقطه به نقطه كشور 

59.556.9تورم نقطه به نقطه خوراكي ها

همتي: ۱5 ماه است در بانك مركزي نيستم، تا حاال 
خواب بوديد؟

عبدالناصر همتي رييس كل اسبق بانك مركزي به 
حواشي روزهاي اخير درباره عدم انتشار آمار تورم 

توسط بانك مركزي واكنش نشان داد.
عبدالناصر همتي در واكنش به اينكه عدم انتش��ار 
آمار تورم توس��ط بانك مركزي از سال 97 و دوران 
رياست كلي وي در بانك مركزي آغاز شده در پيامي 

توييتري نوشت: 
يك باره فهميدند تورم را۲0 درصد كاهش داده اند! 
 به دروغ مي گويند 3 سال پيش همتي نگذاشت آمار 
تورم اعالم ش��ود!  جهت اطالعتان؛ ۱5ماه است در 

بانك مركزي نيستم؛ تا حاال خواب بوديد؟  مگر مركز 
آمار مبنا نبود؟  درك  تان مي كنم؛ البد الزم است كه 

آمارسازي مي كنيد.

واكنش همتي به  موضع تند بانك مركزي 
بازتاب

  سقف سود سپرده  بايد 
رعايت شود



بورس تهران، در روزها و هفته هاي اخير در معرض شرايطي 
پرابهام قرار گرفته و همچنان مسير بازار در فضاي مه آلودي 
قرار دارد، چراكه با وجود پيش��رفت مذاكرات، همچنان 
فرسايشي شدن گفت وگوها اميد سرمايه گذاران در جهت 
دس��تيابي به توافق را به يأس تبديل كرده است. از طرفي 
ديگر، روند ادامه دار تورم اخير و تاثير آن بر بهاي تمام شده 
شركت ها، پارامتر هاي ارزندگي را در بازار تحت تاثير قرار داده 
و جلوي رشد مستمر قيمت را در بازار مي گيرد.  برخالف 
اعالم خيلي از افراد و مسوولين بورس شديدا به برجام گروه 
خورده است. زماني كه مسوولين دولتي مدعي بودند كه ما 
اقتصاد را به برجام گره نمي زنيم! اما اتفاقا امروز شاهد هستيم 
كه اقتصاد شديدا به برجام گره خورده است. در واقع اقتصاد 
همان مس��يري را طي مي كند كه در دولت روحاني طي 
كرد. با اينكه اين آقايان دولت روحاني را مسخره مي كنند اما 
دقيقا در دو سه سال اول دولت اول روحاني همين شرايط بر 
بازار حاكم بود. اما كلي تهمت و افترا زدند كه دولت روحاني 
اقتصاد را معطل برجام كرده ولي خودشان هم دقيقا چنين 
كاري كردند. در حال حاضر بورس ش��ديدا ش��بيه سال 
وضعيت بورس در سال ۹۴ است. خوشبختانه اتفاقاتي كه 
بين س��ال هاي ۹۲ تا ۹۶ رخ داد آن قدر قديمي شنده كه 
كسي آنها را فراموش كرده باشد. در طول سال هاي ۹۳ و 
۹۴ اخبار مثبت از مذاكرات اتمي مي توانست خودرويي ها 
و بانكي  ها را مثبت كند اما در حال حاضر همين اتفاق هم 

رخ نمي دهد. 

   مذاكرات در ايستگاه آخر
مذاكرات برجام به ايستگاه نهايي رسيده است. پس از ماه ها 
گفت وگو طرفين مذاك��ره مي گويند بيش از هر زماني به 
توافق نزديك شده اند. با اين وجود نمي توان از اختالفات 
موجود در مس��ير توافق به سادگي گذشت؛ اختالفي كه 
گاه در اظهارات مقامات رسمي آمريكا و در مواقعي در كالم 
مقامات كشورمان ديده مي شود. رفع تحريم ها، تضمين و 
راستي آزمايي براي حصول منافع اقتصادي در كنار عبور از 
مسائل پادماني خواسته هاي اصولي ايران براي توافق است. 
در روزهاي اخير بحث پاسخ هاي ايران به آژانس به مهم ترين 
موارد مورد مناقشه تبديل شده است، اهميت اين موضع به 
اندازه اي است كه رييس جمهور نيز اخيرا در نشست خبري 
به اين مساله اشاره كرد و بحث بسته شدن ادعاهاي سياسي 
در رابطه با پادمان را يك��ي از مولفه هاي توافق اعالم كرد. 
اظهارات سخنگوي سازمان انرژي اتمي كه اين سواالت را 
زياده خواهي تلقي كرده و اعالم كرد كه ايران فقط به تعهدات 
پادماني وفادار است، نه تعهدات غيرپادماني و فراپادماني. 
رييس سازمان انرژي اتمي ضمن تاكيد بر اينكه سواالت 
آژانس مبناي پادماني ندارد، اظهار كرد كه ايران هيچ سايت 
هسته اي معرفي نشده اي ندارد و اين اتهامات بي اساس را 
فقط ابزاري براي تخريب برنامه هسته اي ايران تلقي كرده 
اس��ت. با اينكه موضوع برجام هميشه مخالفاني داشت و 
برخي هم به حصول توافق اميدوار نبودند ولي در نقطه مقابل 
برخي رسيدن به توافق را نزديك مي دانستند و به آن اميدوار 
بودند. حاال مشخص نيست كه موضوعات پيش آمده چقدر 

در روند رسيدن به توافق اختالل ايجاد مي كند.

   معامالت بازار در هفته اخير
شاخص كل بورس چهارشنبه هفته اخير روي عدد يك 

ميليون و ۴۴۲ هزار واحدي بود و اين هفته به يك ميليون 
و ۴۳۹ هزار واحدي رس��يد و افت كمتر 0.۲1 درصدي را 
ثبت كرد. با وجود افت شاخص كل، شاخص هم وزن رشد 
0.8۹ درصدي را ثبت كرد و به محدوده ۴11 هزار واحدي 
رس��يد. فرابورس نيز كاهش نامحسوسي داشت و با افت 
0.0۶ درصدي توانس��ت وضعيت را نسبت به هفته اخير 
تثبيت كند. بررسي معامالت طي هفته اخير نشان مي دهد 
كه شاخص هم وزن وضعيت بهتري نسبت به شاخص كل 
تجربه كرد. بر همين اساس صنايع كوچك و متوسط بازار 
سرمايه مورد اقبال سهامداران قرار گرفتند. ميانگين سرانه 
فروش سهامداران حقيقي در اين هفته به ۲0 ميليون و 1۲0 
هزار تومان رسيد، در حالي كه اين مبلغ در هفته گذشته 
معادل ۲1 ميليون و ۷۶0 هزار تومان بوده است. بر همين 
اساس ميزان خروج پول سهامداران حقيقي در اين هفته 
به ۷0۶ ميليارد تومان رسيده است. ارزش معامالت بازار 
سرمايه نسبت به هفته گذشته كاهش داشت به 1۴ هزار و 
۶۷۳ ميليارد تومان رسيد. البته ميانگين ارزش معامالت 
اين هفته حدود ۲ هزار و ۹۳0 ميليارد تومان بود. اين هفته 
در تمام روزهاي معامالتي، س��رمايه گذاران حقيقي بازار 
سرمايه خود را از بازار سهام خارج كردند. با اينكه در روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در دو روز متوالي تزريق 
پول خرد به بازار اتفاق افتاد، در اين هفته در روزهاي شنبه و 
يكشنبه به ترتيب 1۳0 و ۲10 ميليارد تومان از بازار خارج 
شد. روز دوش��نبه خروج پول حقيقي ها شتاب كمتري 
گرفت و به حدود 10 ميليارد تومان رس��يد. اما پس از آن 
دوباره خروج پول اين س��هامداران زياد شد و در روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه به ترتيب 1۲0 و ۲۲0 ميليارد تومان 
پول از بازار خارج ش��د. قدرت خري��داران حقيقي در اين 
هفته در هيچ كدام از روزها بيش��تر از قدرت فروشندگان 
حقيقي نبود. بهترين روز دوشنبه بود كه شاخص قدرت 
خريداران حقيقي دقيق��ا عدد 1 را ثبت ك��رد. اين عدد 
نشان دهنده قدرت برابر خريداران و فروشندگان است. اما 
در روزهاي شنبه و يكشنبه اعداد 0.۹8 و 0.۹1 ثبت شد 
كه برتري جزئي فروشندگان نسبت به خريداران حقيقي 
را نش��ان مي دهد. در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه هم 
اين شاخص اعداد 0.۹۲ و 0.۹8 را ثبت كرد. با اين حساب 
فروشندگان هنوز در بازار دست برتر را دارند اما قدرت آنها 

نسبت به قدرت خريداران حقيقي چندان هم بيشتر نيست 
و اين روند به سرعت مي تواند تغيير كند. در هفته اخير سهم 
اوراق بدهي از معامالت بازار سهام كاهش يافت اما ميانگين 
ارزش معامالت روزانه افزايش يك درصدي داشت. در اين 
هفته، بيشترين رقم معامالت اوراق بدهي در بازار ثانويه به 
روز دوشنبه اختصاص داشت كه بيش از 1۴0 هزار ميليارد 
تومان بود. به طور ميانگين روزان��ه ارزش معامالت اوراق 
درآمد ثابت در بازار سهام ۳5 هزار و ۲۳5 ميليارد تومان بود 
كه نسبت به هفته گذشته رشد يك درصدي داشته است. 
در هفته اخير به طور ميانگين ۶۲ درصد از ارزش معامالت 
كل بازار س��هام به اوراق بدهي اختصاص داشت.  در هفته 
مذكور بيشترين رقم معامالت اوراق بدهي در بازار ثانويه به 
روز دوشنبه اختصاص داشت كه بيش از 1۴0 هزار ميليارد 
تومان بود. ارزش معامالت اوراق بدهي در اولين روز كاري 
هفته ۲8 درصد از معامالت بازار سهام را شامل مي شد. روز 
يكشنبه سهم اوراق ۲8 درصد بود و روز دوشنبه ۹۷ درصد 
معامالت به اوراق تعلق داشت.  روز سه شنبه ارزش معامالت 
اوراق كاهش ياف��ت و ۷8 درصد از معامالت بازار ثانويه را 
شامل شد. در آخرين روز كاري هفته نيز ارزش معامالت 
اوراق به 1۶ هزار و ۲۳0 ميليارد تومان رسيد كه ۷۹ درصد از 
معامالت بازار سهام را تشكيل مي دهد. در هفته اخير شاهد 
روند كاهشي ارزش معامالت خرد سهام بوديم. ميانگين 
روزانه ارزش معامالت خرد ۳ هزار و ۲۴۴ ميليارد تومان بود 
كه نسبت به هفته پيشين افت ۲ درصدي داشت. بيشترين 
رقم هفته ۴ هزار و 15۳ ميليارد تومان بود كه در روز شنبه 

محقق شد و باالترين رقم در ۲ ماه اخير بود. 

   صنايع برتر كدامند؟
بورس كاالي ايران برترين هاي بورس كاال را در هفته منتهي 
به ١١ شهريور براس��اس ارزش فروش شركت ها در بازار 

فيزيكي بورس كاال اعالم كرد.
جزييات رتبه بندي جايگاه شركت ها از لحاظ فروش به شرح 
زير است: شركت ملي صنايع مس ايران با ثبت معامله ۴ 
هزار و ٧٣٩ تن مس كاتد، مس كاتد عيار، سولفور موليبدن 
و كنسانتره فلزات گران بها به ارزش بيش از ١١٣٣ ميليارد 

تومان در رتبه نخست ايستاد.
فوالد خوزستان با فروش ۶٢ هزار تن شمش بلوم و تختال 

C به ارزش نزديك ٧5٢ ميليارد تومان، دوم شد. ذوب آهن 
اصفهان با فروش ٣٩ هزار و ٨٣۶ تن ش��مش بلوم و انواع 
تيرآهن و ميلگرد ب��ه ارزش نزديك 5٩٩ ميليارد تومان، 
سوم شد. سنگ آهن گهر زمين با ثبت معامله ٢٠٠ هزار 
تن گندله و كنسانتره س��نگ آهن به ارزش نزديك ۴٨۶ 
ميليارد تومان در رتبه چهارم ايستاد. فوالد مباركه اصفهان 
با ثبت معامله ١٧ هزار تن ورق سرد و ورق قلع اندود به ارزش 
نزديك ۴٧٣ ميليارد تومان پنجم شد. معدني و صنعتي 
چادرملو ۶5 هزار تن شمش بلوم، گندله و كنسانتره سنگ 
آهن را به ارزش بيش از ۴٠۴ ميليارد تومان فروخت و ششم 
شد. پااليش نفت تهران )تندگويان( با فروش ٣۴ هزار تن 
وكيوم باتوم، لوب كات سنيگن و سبك و گوگرد گرانوله به 
ارزش بيش از ٣٨٨ ميليارد تومان هفتم شد. پتروشيمي 
تندگويان با فروش ١٢ هزار و ٣٨٠ تن پلي اتيلن ترفتاالت 
و نخ پلي استر در گريدهاي مختلف به ارزش ٣٧٨ ميليارد 
تومان در جايگاه هشتم قرار گرفت. پااليش نفت اصفهان 
ايران با ثبت معامله ٣٠ هزار تن لوب كات سبك و وكيوم 
باتوم به ارزش بيش از ٣۶٣ ميليارد تومان، نهم شد. گروه 
صنعتي ايران خودرو با فروش ۴٨١ دستگاه هايما S۷ به 
ارزش نزديك ٣5٩ ميليارد تومان در رتبه دهم ايستاد. بازار 
گواهي سپرده در هفته منتهي به ١١ شهريور شاهد دست 
به دست شدن ١٢ ميليون و ٧٧٣ هزار ورقه بهادار مبتني 
بر كاال به ارزش بيش از ٣٢١ ميليارد تومان بود. س��كه از 
لحاظ ارزش و سيمان از لحاظ حجم، برتر از ساير دارايي ها، 
در مقام نخست ايستاد.  در بازار گواهي سپرده كااليي در 
بورس كاالي ايران در هفته پاياني مرداد، ١٢ ميليون و ٧٧٣ 
هزار و 5٢٧ ورقه بهادار مبتني بر كاال به ارزش بيش از ٣٢١ 
ميليارد تومان دست به دست شد. ارزش معامالت هفته 
منتهي به ۴ شهريور بيش از 5٢٧ ميليارد تومان براي ١۴ 
ميليون و ۴۴٣ هزار و ١۴٨ ورقه بهادار مبتني بر كاال بود. در 
جريان معامالت هفته گذشته در بازار مالي بورس كاال، يك 
ميليون و ١٣٩ هزار و ۴٠٠ اوراق گواهي سپرده سكه طال در 
حالي دست به دست شد كه اين دارايي پايه با ارزش بيش از 
١5۶ ميليارد تومان ثبت شد. اوراق مبتني بر طال با كسب 
سهم ٣٧ درصدي در ارزش معامالت، جايگاه نخست و با 
سهم ٩ درصدي در حجم معامالت، رتبه سوم بازار را از آن 
خود كرد. سيمان با ثبت معامله ٨ ميليون و ١۴١ هزار گواهي 
سپرده رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود كرد و ارزش 
معامالت اين دارايي بيش از 5 ميليارد و ٨۶5 ميليون تومان 
شد. سهم اين دارايي از حجم كل معامالت ۶۴ درصد بود و از 
لحاظ حجم در جايگاه نخست ايستاد. در هفته منتهي به ١١ 
شهريور، ٣ ميليون و ۶٠ هزار و ٩۴ گواهي سپرده زعفران 
نيز به ارزش نزدي��ك ١١٩ ميليارد و ٣5٧ ميليون تومان 
دست به دست شد كه اين دارايي پايه، رتبه دوم در حجم 
و ارزش معامالت را به خود اختصاص داد. سهم زعفران از 
حجم كل معامالت ٢۴ درصد و از ارزش كل معامالت ٣٧ 
درصد برآورد شد. ارزش معامالت ۴٣٣ هزار و ٢١ گواهي 
سپرده شيشه نيز از رقم ٣٩ ميليارد و ٧٢٣ ميليون تومان 
فراتر رفت و اين دارايي توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش 
بعد از سكه و زعفران از آن خود كند. اين دارايي پايه، سهم 
١٢ درصدي را از لحاظ ارزش كل معامالت از آن خود كرد. 
در بازار اوراق بهادار كااليي مبتني بر زيره سبز در هفته قبل 
در مجموع ١٢ قرارداد دست به دست شد كه ارزش نزديك 

يك ميليون و 5٠٠ هزار تومان را به ثبت رساند.
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اخبار ضد و نقيض برجامي
بالي جان بورس

رادار اقتصاد| ميثم درخش��نده كارشناس بازار 
سرمايه درباره وضعيت بازار بورس در روزهاي اخير 
و وضعيت آن پس از امضاي احتمالي برجام اظهار 
كرد: شاخص كل بورس اوراق بهادار از پنجم تا نهم 
شهريور ماه و در بازه زماني يك هفته اي، روند نزولي 
با شيب ماليمي را پشت سر گذاشته و عمده نمادها 
با افت قيمت مواجه بودند كه علت اصلي آن مربوط 

به اخبار ضد و نقيض برجامي مي شود.
درخش��نده ادامه داد: مهم ترين بحث خبري اين  
روزهاي بورس مربوط به سرانجام و نتيجه مذاكرات 
هسته اي است و بازار سهام نيز طي يك الي دو ماه 
گذشته به اخبار احياي برجام واكنش مثبت نشان 
داده و اي��ن اتفاق نيز هر بار با ليدري گروه خودرو و 
قطعات بوده و همچنين در زمان هايي كه خبر منفي 
او يا به تعويق افتادن آن مي آيد، واكنش ش��ديد و 

منفي را نشان مي دهد.
كارشناس بازار س��رمايه بيان كرد: نرخ دالر نيز در 
هفته اي كه پشت سر گذاشتيم افت چنداني نداشت 
و در برخي از روزها نيز با صعود اندكي نيز رو به رو بود.

وي تشريح كرد: در مجموع مي توان گفت كه طي 
يك هفته اخير گرايش كلي بازار رو به ابهام بيشتر 
و عدم توافق بوده اس��ت. البت��ه گمان مي كنم كه 
سرانجام توافق حاصل بشود اما پيش بيني مي كنم 
كه خبر احياي برجام به يك باره اعالم نش��ود و به 

شكل گام به گام باشد.
درخش��نده ابراز ك��رد: انتظار مي رود ك��ه توافق 
احتمالي، منافع ويژه اي را براي كشور نداشته باشد 
اما با اين حال تاثير رواني بر روي قيمت ارز بگذارد 
و به دنبال آن، بازار س��هام نيز از اين موضوع منتفع 
مي شود و نوس��ان قيمتي مثبتي را در كوتاه مدت 

تجربه خواهد كرد.
وي در تكميل سخنان خود افزود: بورس نيز همانند 
ساير دارايي ها با تورم، رشد خواهد كرد و افزايش نرخ 
دالر يكي از عوامل مهم تاثيرگذار در رشد تورم است. 
اگر برجام احيا بشود و دالر رشدي را تجربه نكند، 
تورم نيز كنترل مي شود و قيمت دارايي ها از جمله 

بورس با كاهش قيمت مواجه مي شوند.
درخشنده گفت: البته بايد اين نكته را مدنظر داشت 
كه احياي برجام و شكل گيري توافق منجر به تسهيل 
فرآيند فروش و كاهش بهاي تمام شده محصوالت 
صنايع بورسي مي شود و از اين منظر احياي برجام 
مي تواند تاثير مثبتي داش��ته باشد اما در كنار اين 
موضوع بايد به متغيرهايي همچون ميزان افزايش يا 
كاهش نرخ دالر توجه داشت و همچين بايد ديد كه 
ميزان صادرات از نظر ارزش ريالي موجب سودآوري 
مي شود يا خير؛ به طور كلي فكر مي كنم بازار سهام 

در ميان و بلندمدت با رشد ماليمي رو به رو شود.

سقوط بورس ايران
با افزايش قيمت گاز در اروپا!

سنا| روس��يه به يك باره صادرات گاز به اروپا از 
مسير خط لوله نورد استريم يك را متوقف كرده 
و تداوم اين شرايط، قيمت گاز در بازار اروپا را بار 
ديگر افزايش خواهد داد. اين به معني اين است كه 
اگر سقف 5 هزار توماني قيمت گاز صنايع در بسته 
ده بندي حمايت از بازار سرمايه مصوب نمي شد، 
امروز ش��اهد زيان و تعطيلي بخ��ش عمده اي از 

صنايع و ريزش شاخص هاي بورس بوديم.
با تداوم جنگ اوكراين و درپي تشديد تنش ها بين 
روسيه و اوكراين، اين كشور در اقدامي پيشدستانه 
ص��ادرات گاز ب��ه اروپا را متوقف كرد. بر اس��اس 
گزارش ها، روسيه در روز چهارشنبه عرضه گاز از 
خط لوله نورد استريم يك كه جريان اصلي انتقال 
گاز به اروپاست را به دليل تعميرات براي چند روز 
)تا سوم سپتامبر( متوقف كرده است. بدين ترتيب 
دورنماي ركود و س��هميه بندي انرژي در برخي 
از ثروتمندترين مناطق اروپ��ا از هم اكنون براي 

زمستان پيش رو پررنگ تر شده  است.
در طول ۶ ماهي ك��ه از جنگ اوكراين مي گذرد، 
قيم��ت گاز در اروپا روندي صعودي داش��ته و به 
باالترين نرخ ها در طول تاريخ خود رسيده است. 
بازار گاز برخ��الف بازار نفت از يك قيمت جهاني 
نس��بتا ثابت برخوردار نيس��ت و بر اساس نحوه 
دسترسي كش��ورها به گاز، قيمت منطقه اي آن 
متفاوت تعيين مي ش��ود. منطقه اروپا در تامين 
گاز به شدت به روسيه وابسته است و وقوع جنگ 
اوكراي��ن و كاهش صادرات گاز روس��يه به اروپا، 
موجب شده اس��ت قيمت منطقه اي گاز در اين 
اتحادي��ه تا ده برابر س��ال هاي قب��ل نيز افزايش 
يابد. اين درحالي است كه كمبود گاز، كشورهاي 
اروپايي را به سمت سهميه بندي مصرف و تعطيلي 

برخي كارخانجات نيز سوق داده است.
بر اساس گزارش ها قيمت گاز در آلمان از ابتداي 
س��ال ۲0۲۲ مي��الدي، در طول 8 م��اه بيش از 
5 برابر ش��ده و درحالي كه اين كش��ورها خود را 
براي آغاز فصل س��رد آم��اده مي كنند، قطع گاز 
روسيه مي تواند يك شوك جديد به اين قيمت ها 

وارد كند.
از ابتداي س��ال جاري و براس��اس پيگيري هاي 
سال گذشته س��ازمان بورس براي تصويب بسته 
10 بندي حمايت از بازار سرمايه و صنايع بورسي، 
دولت سيزدهم تصميم گرفت براي تعيين قيمت 
خوراك گاز صنايع بزرگ از جمله پتروش��يمي و 
فوالدي ها كه بر اساس يك فرمول تعيين مي شد، 

سقف 5 هزار توماني تعيين كند.
يكي از فاكتورهايي ك��ه در تعيين قيمت گاز در 
فرمول تعيين ش��ده اثرگذار ب��ود، قيمت گاز در 
منطقه اروپا بود. اين مس��اله موجب شده بود در 
اواخر سال گذش��ته و با ش��روع جنگ اوكراين، 
قيمت خروجي فرمول به شدت افزايش يابد و در 
صورت ادامه روند پيشين، قيمت هر متر مكعب 
گاز صنايع داخلي به 1۹ تا ۲0 هزار تومان افزايش 
پيدا كند. اين درحالي اس��ت كه قيمت بازار اروپا 
كه به دليل جنگ اوكراين دچار التهاب شده است، 
متغير مناسبي براي اثرگذاري در قيمت خوراك 

صنايع داخلي نيست.
افزايش قيمت مجدد گاز در منطقه يورو بيش از 
پيش اهميت تعيين س��قف براي قيمت خوراك 
گازي صنايع را نش��ان مي دهد؛ چ��را كه در غير 
اين صورت در حال حاضر بسياري از اين واحدها 
و صناي��ع بزرگ بورس��ي مانند پتروش��يمي ها، 
فوالدي ها و... با ضرر هنگفتي مواجه مي ش��دند 
و اين ب��ه معن��ي تعطيل��ي بخش عم��ده اي از 
فعاليت هاي آن��ان بود. موردي كه مي توانس��ت 
سقوط ش��ديد ش��اخص هاي بورس را به همراه 
داشته باشد. سقوط احتمالي كه به دليل اشكال 
در فرمول قيمت گذاري و وابسته كردن قيمت گاز 
صنايع داخلي، به قيمت گاز در كشورهايي چند 

هزار كيلومتر دورتر گره خورده بود.

كاهش زيان خودروسازان
با بورس

جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس بر عرضه خودرو در بورس كاال 
به عنوان راهكار ايجاد ش��فافيت، توقف زيان دهي 
توليدكننده و رسيدن خودرو به دست مصرف كننده 
واقعي تاكيد كرد. به گفته او عرضه خودرو در بورس 
كاال مناسب ترين راهكار براي رهايي خودروسازان 

از سايه دخالت دولت است.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ب��ر عرضه در ب��ورس كاال به عنوان راه��كار ايجاد 
شفافيت، توقف زيان دهي و رسيدن خودرو به دست 

مصرف كننده واقعي تاكيد كرد.
كوچكي نژاد گفت: با توجه به زيان 11۷ هزار ميليارد 
توماني خودروس��ازان كه ناش��ي  از سياست هاي 
نادرست دولتي اس��ت، عرضه محصوالت آنها در 
بورس كاال مي تواند موجب توقف  زيان دهي در اين 

صنعت شود.
وي اظهار كرد: ماحص��ل دخالت هاي بيش  از حد 
دول��ت و سياس��ت هاي مبتني  ب��ر قيمت گذاري 
دس��توري كه همچنان بر صنعت خودروي كشور 
س��ايه انداخته، زيان 11۷ هزار ميلي��ارد توماني 
خودروسازان بوده كه به يك مساله بغرنج در كشور 
و شركت هاي خودروسازي تبديل شده و به تامين 

رفاه مصرف كنندگان نيز نينجاميده است.
كوچكي نژاد كشف قيمت واقعي خودرو در بورس 
كاال را مناسب ترين راهكار براي رهايي خودروسازان 
از سايه دخالت دولت و توقف زيان دهي اين شركت ها 
اعالم كرد و افزود: عرضه خودرو در بورس كاال موجب 
ش��فافيت، خروج خودروس��ازان از زيان و رسيدن 

خودرو به دست مصرف كننده واقعي است.

رشد بورس در پسا برجام 
بنيادي خواهد بود

بورسان| بهزاد يوسفيان، كارشناس بازار سرمايه 
با بيان اينكه س��ناريوهاي برجامي پيش روي بازار 
مي تواند رونده��اي متفاوتي را رق��م بزند، گفت: 
براي اينكه بدانيم آينده بورس پس از توافق برجام 
چگونه خواهد بود بايد تبعات كلي آن بر كش��ور را 
مورد ارزيابي قرار دهيم، به ط��وري كه اگر قيمت 
دالر افزايش پيدا كند و بازار سرمايه هم به تبع آن 
افزايش يابد، به طور قطع، هزينه ها هم افزايش يافته 

و ريسك هاي زيادي به همراه خواهد داشت.
بهزاد يوس��فيان در اين باره افزود: به طور كلي، در 
صورت احياي برجام، شاهد اتفاقات بزرگي در بازار 
سرمايه براساس توليدات داخلي و وضعيت داخلي 
ش��ركت ها خواهيم بود، به طوري ك��ه در صورت 
برداشته ش��دن تحريم ها به سود شركت ها افزوده 
خواهد ش��د و مي تواند رقم فروش ش��ركت هاي 

بورسي را افزايش دهد.
وي با بيان اينكه با احياي برجام گروه هاي بانكي و 
خودرويي تحت تاثير آن بوده و رش��د مناسب تري 
خواهند داشت، عنوان كرد: در كنار رشد مناسب اين 
گروه ها، بايد الزاماتي رعايت شده و گروه هاي بانكي 
و خودروي��ي براي اينكه صعود پايدارتري را تجربه 
كنند ريزساختارهايي را رعايت و برنامه مدوني براي 

خود تدوين كنند.
يوسفيان ادامه داد: گروه هاي ذكر شده اگر بتوانند 
برنامه ريزي خوب و مناسبي را پس از احياي برجام 
براي خود داشته باشند، به طور حتم به رشد پايدار 

هم دست خواهند يافت.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه تاكيد كرد: به نظر 
مي رسد با مشخص نبودن بسياري از فاكتورهاي 
سياس��ي و اِِلمان ه��اي اقتصادي بهتر باش��د در 
شركت هايي كه كارمزد محور هستند سرمايه گذاري 
كنيم؛ زيرا ماهيت اين شركت ها به طوري است كه 

سودسازي خود را انجام مي دهند.
وي همچني��ن معتق��د بود كه كاه��ش احتمالي 
قيمت دالر پس از برجام و كشيده شدن ترمز تورم، 
نمي توان��د اثرات مثبت احياي برج��ام را در حوزه 
اقتصادي و ش��ركت هاي بازار سرمايه خنثي كند 
و بورس تهران به دليل گش��ايش هاي ايجاد شده 

در پسابرجام، مي تواند با رشد بنيادي همراه شود.

ماليات صفر
شركت هاي بورسي

اگر شركت هاي بازار سرمايه سود تقسيمي خود را به 
جاي پرداخت نقدي صرف افزايش سرمايه شركت 
كنند، ماليات آن صفر خواهد شد. بر اساس اطالعيه 
سازمان امور مالياتي، اگر شركت هاي بازار سرمايه 
سود تقس��يمي خود را به جاي پرداخت نقدي به 
سهامداران و خارج كردن آن از بازار، صرف افزايش 

سرمايه شركت كنند، ماليات آن صفر خواهد شد.

»تعادل« بررسي مي كند

صفر و  يك  بورس  براي  صعود

فراتر از برجام
 انقالب پذي��را بودند و نه بع��د از انقالب. الزم باش��د با 
قدرت هاي بزرگ همسو مي ش��وند تا از هژموني ايران 

جلوگيري كنند.( 
۲-  اه��داف و جهت گيري  ه��اي سياس��ت خارجي به 
حمايِت طبقه متوسط و به تعبير كالن محمدعلي فروغي 
»افكارعامه« نياز دارد تا هم دوام داشته باشند و هم مانعي 
در برابر فش��ار بيروني باشند. حمايِت طبقه متوسط در 
داخل بهترين اهرم براي مذاكره و چانه زني در خارج براي 
يك حكومت است. طبقه متوسط با منافعي كه دارد از 
وطن، نظام سياسي و سياس��ت گذاري  ها دفاع مي كند 
و مطمئن ترين مصونيت در برابرخارجي اس��ت. چنين 
حمايتي س��ازمان يافته از بخِش خصوصي در پيشبرد 

اهداِف سياست خارجي وجود نداشته است. 
۳-  در نظام بين الملل موجود، مهم ترين منبع قدرت و 
امنيت ملي، قدرت اقتصادي و راضي بودن عامه مردم از 
شاخص  هاي اقتصادي است. اين اصل در شرايطي محقق 
مي شود كه سياست خارجي در جهت الزاماِت توليِد ثروِت 
ملي قرار گيرد. در جهاِن امروز، رضايِت مردم از وضعيِت 
اقتصادي، خود پايه مستحكمي در تحقِق امنيت ملي 
است. تناسب منطقي ميان قدرت اقتصادي و هزينه  هاي 
نظامي به طور طبيعي تلقيات و ادراكات خارجي از يك 
كش��ور را معقول و صلح آميز مي كند. امروز دستوركار 
اتحاديه اروپا نه با تعداد جنگنده هاي آلمان بلكه با توليد 
ناخالص داخلي، درآمد سرانه و اعتبار بانك هاي آلماني 
ش��كل مي گيرد. در سپهر سياس��ي و تاريخي كشور، 
سياستمداران كشور نتوانسته اند توازِن ميان قدرت هاي 
خارجي و تمركز ب��ر توليِد ثروِت مل��ي را برقرار كنند، 
راهبردي كه اندونزي از سال 1۹۹0 به بعد با ۲۷۳ ميليون 

نفر جمعيت به مرحله اجرا رسانده است.
روندهاي جهاني حاكي از آن است كه رقابِت سه قدرت 
جهاني با شدت بيشتري ادامه پيدا خواهد كرد، فاصله 
غني و فقير تشديد خواهد ش��د، بسياري از كشورهاي 
جهان سوم به حاشيه رانده خواهند شد، رقابت تسليحاتي 
گسترش خواهد يافت، تنش هاي اقتصادي براي كسِب 
كسري از ثروت جهاني سخت تر خواهد گرديد و حكمراني 
در معرض ده ها چالش و تناقض جديد قرار خواهد گرفت.

در تاريخ دو قرنه كش��ور به جز تعداد انگشت شماري از 

سياستمداران، شناخِت عيني و كّمي از محيط بين المللي 
و از ظرف جهاني، مملو از داوري هاي غيرعلمي بوده كه 
منجر به تصميم گيري  هاي نادرست و اشتباهاِت ُپرهزينه 
شده است. اطالق عيني عبارات فوق مي تواند بدين صورت 
باشد: كشور نبايد پروسه اي را طي مي كرد كه مجبور شود 
برجام  ها را امضا كند و اقتصاد و نظام بانكي در نيم طبقه اي 

از وزارت خزانه داري امريكا حل و فصل شود.
يك پرسِش كانوني در دوره فرابرجام اين است كه كشور 
به لحاظ مالي، اقتصادي، فناوري، رسانه اي و علمي تا كجا 
مي  تواند غرب را از تعامالت معمول بين المللي خود كنار 
بگذارد و نقش سازمان هاي بين  المللي كه تسلط غربي به 
همراه دارند را ناديده بگيرد؟ پيشرفت و ثبات سازي داخلي 
به معناي كره اي، مالزيايي و هندي با كنار گذاشتن غرب 
چه مفهومي پيدا مي كند؟ بسياري از كشورهاي ميان پايه 
به طورعاقالنه اي هم با شرق تعامل استراتژيك دارند و هم 
با غرب )برزيل، هند، مكزيك، اندونزي و تركيه(. البته يك 
چالش اساسي در تعامل همزمان با غرب و شرق از جانب 
كش��ورهاي ميان پايه وجود دارد: قدرِت شرق در دولت و 
قواي نظامي است و قدرِت غرب در جامعه، رسانه، بخش 
خصوصي و دانشگاه آن. شرقي ها عمدتًا با حكومت ها كار 
مي كنند؛ غربي ها با حكومت ها هم كار مي  كنند ولي بيشتر 
با جوامع. از اين رو، كار با غرب فراگيرتر از كار با شرق است 
هرچند با جهاني ش��دن 5G، معناي جغرافيايي شرق و 
غرب از ميان مي رود و دسترسي به اطالعات، ذهنيت  ها 
و رفتارها را شكل خواهد داد. با توجه به اينكه هم پوشاني 
انديشه ديني با فلس��فه غربي حتي در حد 5 درصد هم 
نيست، چالش  هاي سياست خارجي فرا برجامي كشور در 
اين خواهد بود كه چگونه با اقتصاد جهاني كه غربي است 
رفتار كند و در عين حال فلسفه غربي را از آن تفكيك كند. 
شرق فلسفه اجتماعي و سياسي خود را نتوانسته صادر كند 
زيرا كه نسخه هاي متفاوتي از اقتدارگرايي است ولي فلسفه 
اجتماعي و سياسي غرب، هم جذابيِت آكادميك دارد و هم 
نمونه  هاي عيني. اين چالش ها شايد باعث شده كه طيف 
سياس��ت گذاري  هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در 
كشور از درجه بااليي از ابهام برخوردار باشند. شفاف نبودن 
اين سياست گذاري ها احتمااًل ما را به يكي از كشورهاي 
مبهم در جهان تبديل كرده است. چند نفر از ما حاضريم 

با افراد مبهم بنايي بسازيم؟ اين نگرش را بسياري نسبت 
به سياست گذاري  هاي ما دارند. ابهام، در مقابل توسعه، در 
مقابل رشد و در مقابل ثبات است. اينكه مذاكراِت هسته اي 
بيست سال طول كشيده و اينكه اگر برجام فعلي امضا شود 
مذاكرات همچنان ادامه خواهد داشت، اين اصل را اثبات 
مي  كند كه پيش بردن ابهام آلود و همزمان قدرِت منطقه اي 
و توسعه اقتصادي هزينه  هاي قابل توجهي به همراه دارد. 
چالش فرابرجامي اين است كه كشور يكي از اين دو هدف 

را مي تواند دنبال كند و نه هر دو را باهم.
جهاِن متكثِر امروز، انبوهي از فرصت  ها را براي رش��د و 
توسعه اقتصادي كشور بدون آنكه به يك قطِب خاصي 
از قدرت  ها وابسته باشد فراهم مي آورد. انتخاِب توسعه 
اقتصادي به عنوان پايه سياس��ت خارجي كشور، وزِن 
س��نگيِن قدرت هاي بزرگ را از دوش سياس��ت ايران 
بر مي  دارد. با توجه به بحران  هاي اقتصادي، مالي و زيست 
محيطي درافق جهان، شايد اين دور از رهيافت درازمدت 
و آينده نگري باشد كه كشور ميان پايه  اي مثل ما، منابع 
و انرژي خود را ص��رف اهدافي به جز توليد ثروت ملي و 
پاسخگويي به نيازمندي  هاي شهروندان خود كند. اگر 
روسيه تواِن ارايه كاال و خدمات را داشت نياِز امنيتي پيدا 
نمي  كرد كه به خاك اوكراين تجاوز كند. واقعيت عيني 
در ميان انديشمندان و مردم شرق و مركز اروپا تمايل به 
اتحاديه اروپا است. اگر كاال و خدمات روسي توان رقابت 
با كاال و خدمات آلماني و چيني در ش��رق اروپا را داشت 
نگراِن تمايالِت امنيتي مردم اين منطقه به ناتو نمي شد.

دنگ شائوپينگ به درستي نزديك به نيم قرن پيش گفت 
كه چين به پنجاه سال صلح با جهان نياز دارد كه به يك 
قدرت اقتصادي تبديل شود، هدفي كه روس ها نتوانستند 
تحقق ببخشند. برخالف مائو كه مبناي حكمراني خود 
را بر وفاداري بنا كرده بود، دنگ شائوپينگ اعالم داشت: 
برويد به سوي توليد ثروت زيرا كه ثروتمند شدن كشور، 
شوكت مي آورد)Getting rich is glorious( . افكاِر 
نهاِد دولت و اِليت ها سرنوشت را رقم مي زند: هم اكنون 
1۷۳ ميليون نفر براي دولت چين كار مي كنند و ساالنه 
از حدود ۲0 ميلي��ون متقاضي، نزدي��ك به ۲ ميليون 
به عضويت حزب درمي  آيند. ط��رح كمربند و راه چين 
هم اكنون در ۶8 كشور با ۶5 درصد جمعيت جهان و ۴0 

درصد از تولي��د ناخالص جهان و بودجه اي بالغ بر چهار 
تريليون دالر در جريان اس��ت. با توانمندي اقتصادي و 
تكنيكي كه چيني  ها به دست آورده اند در سال ۲0۳0 
صاحب 500- ۴50 كش��تي جنگي خواهند شد: افقي 
كه امريكايي ها اميدوارند سال ۲0۴5 به آن دست يابند.

در متون تخصصي روابط بين الملل آورده شده كه تلقي 
ي��ا ادراك )Perception( از واقعي��ت )Reality( با 
اهميت تر است. علي رغم اقتدارگرا بودن، تلقي و ادراك 
جهاني از دس��تاوردهاي رهبران چين تحس��ين آميز 
است به طوري كه در 15 سال، ۲۲000 مايل ريل آهن 
سريع السير تكميل ش��ده است. بدوِن توليِد ثروت، اين 
هدف امكان پذير نمي بود. رهبران چين هم با غرب كار 
مي كنند و هم با هند، روس��يه، آفريقا و خاورميانه. اگر 
روسيه توانس��ت با اختالل درصادرات نفت و گاز، ۶- 5 
درصد تورم در جهان ايج��اد كند، تصور كنيد با مختل 
كردن صادرات چين به جهان از طريق چرخه هاي عرضه 
)Global Supply Chains( چه آنارش��ي مي تواند 
به وجود آي��د. درقالب اين واقعيت ها، اصول فرابرجامي 
به عنوان يك نظريه مي توانند چنين چارچوبي داشته 

باشند كه: 
- قبول كنيم كشورميان پايه هستيم. 

- اكثريت مطلق همسايگان دراعماِق وجودشان قدرِت 
منطقه اي ما را نمي پذيرند. 

- ادراك مثبت از يك كش��ور در جهان ناشي از كاالها و 
خدماتي است كه عرضه مي كند. 

- حكمراني مطلوب به ثروت نياز دارد. 
- تا ۳0 س��ال آينده، غرب ظرفيِت حف��ِظ قدرِت خود 

را دارد. 
- سنگيني منطقه  اي را مي توان از دوِش سياسِت خارجي 

كم كرد. 
- با طيف گسترده اي از كشورها در شرق و غرب مراوده 

داشت. 
- سرنوشت كش��ور را نه به دولت  ها بلكه به شركت  هاي 
فن��اوري، توليد و خدمات در جهان گره زد و اقتصاد را از 
 Silicon Valley، نيم طبقه وزارت خزانه داري امريكا به

Shenzhen  و Bangalore هند انتقال داد.
منبع: صفحه شخصي ايشان در فضاي مجازي

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
س��يگنال هاي متناقضي از كم و كي��ف اجراي وعده 
ساخت 4 ميليون مس��كن در 4 سال از سوي دولت و 
مجلس مخابره مي شود. از سويي، گفته مي شود اجراي 
اين وعده كه البته مبتني بر قانون جهش توليد مسكن 
نيز هست، به خوبي در حال پيشروي است و از سوي 
ديگر، از عوامل مختلفي همچون كمبود زمين، نبود 
منابع مالي الزم يا عدم تجهيز منابع از سوي بانك ها 
)و مواردي از اين دس��ت كه پيش از آغاز انبوه س��ازي 
دولتي از سوي كارشناسان مستقل پيش بيني شده 
بود( ياد مي شود. در اين حال، در تازه ترين اظهارنظر 
درباره موانع ساخت ميليون مسكن در 4 سال، رييس 
كميسيون عمران با بيان اينكه »برخي از اعضاي كابينه 
اجازه توليد مسكن را نمي دهند«، اظهار كرده است كه 
وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه اراده اي 

براي اجراي قانون جهش توليد مسكن ندارند.
به گزارش »تعادل« آنگونه كه مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازي طي هفته گذشته اعالم كرده اند، عمليات 
اجرايي بيش از 1.5 ميليون واحد مس��كوني در قالب 
نهضت ملي مس��كن آغاز شده اس��ت و ساخت اين 
واحدها در مراحل مختلف قرار دارد. با توجه به اينكه 
تقريبا يك سال از آغاز اجراي اين طرح گذشته است، 
اعالم اين رقم نشان مي دهد كه دولت دستكم حدود 
500 هزار واحد مسكوني از وعده اي كه داده است، جا 
مانده است. مي دانيم كه اجراي پروژه هاي ساختماني 
دستكم دو سال زمان مي برد. پيش از اين نيز، رستم 
قاسمي، وزير راه و شهرسازي با توجه به همين مساله 
تصريح كرده بود كه واحدهاي ساخته شده در انتهاي 
سال دوم فعاليت دولت سيزدهم به متقاضيان واگذار 
مي شود. از سوي ديگر، به گفته مسووالن وزارت راه و 
شهرسازي، دستگاه هاي دولتي از اختصاص زمين هاي 
خود به طرح نهضت توليد مسكن خودداري كرده اند 
و تنها حدود 4 درصد از زمين هاي خود را به اين مساله 
اختصاص داده اند. ب��ه همين دليل كه در موعد مقرر 
قانون جهش توليد مسكن )دو ماه پس از ابالغ رسمي 
اين قانون توس��ط رييس جمهور( نه تنها زمين مورد 
نياز براي س��اخت 4 ميليون مسكن كه حتي براي 2 
ميليون مسكن در دو س��ال اول اجراي اين طرح نيز 
تامين نشده است. در واقع، همين مساله عدم تامين 

زمين، يكي از علل عمده عقب ماندگي اين طرح از 
برنامه زمانبندي شده آن است. در كنار اين مساله، 
بانك ها نيز از تخصيص 20 درصد از وجوه وام دادني 
خود به تسهيالت مسكن خودداري كرده و مي كنند 
به گونه اي كه اين مساله نيز مورد اعتراض مسووالن 
وزارت راه و شهرس��ازي بوده اس��ت. اين مس��اله 
در تازه تري��ن اظهارات رييس كميس��يون عمران 
مجلس مبني بر نب��ود اراده الزم در وزارت اقتصاد، 
بانك مركزي و سازمان برنامه براي تخصيص اعتبار 

به انبوه سازي دولتي به صراحت اعالم شده است.

   تفكيك مسكن از راه جدي است
در اين حال، رييس كميسيون عمران مجلس اعالم 
كرد: با توجه به اينكه وزارت راه و شهرسازي دستگاه 
اجرايي بزرگ و طويلي است و مسكن زير سايه حمل و 
نقل گم شده، تفكيك بخش مسكن از راه به طور جدي 
مطرح شده و هم رييس جمهوري و هم رييس مجلس 
موافقت خود را از تفكيك اين دو را اعالم كردند و احياي 

وزارت مسكن به زودي به صحن مجلس مي رود.
محمدرضا رضايي كوچ��ي در گفت وگو با ايلنا درباره 
بيانات اخير رهبري نسبت به وضعيت بازار مسكن و 
افزايش سرس��ام آور قيمت ها در اين بازار، اظهار كرد: 
بيانات رهبري درباره وضعيت مس��كن بسيار دقيق 

و كارشناسي بود و مش��كالت مردم در حوزه مسكن 
يك واقعيت است. علي رغم اينكه قانون جهش توليد 
مسكن )ساخت 4 ميليون مسكن در 4 سال( در مجلس 
به تصويب رسيده و يك قانون كاملي براي تقويت توليد 
مسكن و رفع مشكالت اين حوزه است اما عوامل زيادي 

دخيل هستند كه اين قانون به اجرا نرسد.
وي با بيان اينك��ه مهم ترين اجزاي دولت اعتقادي به 
س��اخت مس��كن و اهميت موضوع ندارند، ادامه داد: 
وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه 
با وجود اينكه نقش بس��يار پررنگي در رفع مشكالت 
حوزه مس��كن و اجراي قانون جهش توليد مس��كن 
دارند اما نشان دادند كه اراده اي براي تحقق اين قانون 

نداشته و ندارند .
رييس كميس��يون عمران مجلس گف��ت: از جمله 
وظايفي كه در قانون جهش توليد مسكن تعريف شده، 
همراهي بانك ها در اجراي اين قانون است و بايد ٢٠ 
درصد تسهيالت بانك ها به بخش مسكن اختصاص 
داده شود. از سوي ديگر مهم ترين موضوع اين قانون 
واگذاري اراضي دولت براي ساخت 4 ميليون مسكن 

بوده است كه هر دو اين موضوعات تحقق پيدا نكرد.
رضايي كوچي افزود: همچنين در قانون بودجه منابعي 
براي اجراي پروژه توليد مسكن پيش بيني كرده ايم از 
جمله اينكه بايد تمام درآمدهاي مالياتي بخش مسكن 

براي توليد مسكن مصرف ش��ود اما سازمان برنامه و 
بودجه جلوي تخصيص اين منابع پيش بيني شده به 
بخش مسكن را گرفته است.  همچنين با اينكه در قانون 
آمده بايد از 4٠ هزار ميليارد تومان از 5٠ هزار ميليارد 
تومان خط اعتباري مسكن مهر به اجراي پروژه جهش 
توليد مس��كن اختصاص پيدا كند ام��ا به اين وظيفه 

قانوني هم عمل نكردند.
وي با تاكيد بر اينك��ه اراده جدي براي افزايش توليد 
مس��كن در دولت وجود ندارد، افزود: علي رغم اينكه 
رييس جمهوري قول س��اخت 4 ميليون مسكن را به 
مردم داده اما برخ��ي از وزرا و اعضاي كابينه از اجراي 

اين وعده رييس دولت امتناع مي كنند.
رضايي كوچي با بيان اينكه وزارت راه و شهرس��ازي 
هم شرايط آش��فته اي را دارد، گفت: در معاونت هاي 
وزارت راه و شهرس��ازي موازي كاري انجام مي شود و 
خود دستگاه هاي زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي 
با يكديگر همكاري ندارند، از اين رو پيشنهاد تشكيل 
قرارگاه مسكن را داده ايم كه كار با يك فرماندهي  واحد 

پيش برود.
رييس كميس��يون عمران مجلس ادامه داد: درحالي 
ك��ه وزارت راه و شهرس��ازي باي��د نق��ش راهبري و 
تسهيل كننده در بحث توليد مسكن را ايفا كند اما حد 
اين وزارتخانه تا پيمانكاري تنزل پيدا كرده و ايرادات 

حدي به عملكرد وزارت راه و شهرسازي وارد است.
وي با تاكيد براينكه كنترل قيمت مس��كن راهي جز 
افزايش توليد مسكن ندارد، اظهار داشت: به طور قطع 
عمده ترين دليل افزايش قيمت مسكن كاهش عرضه 
اس��ت و اگر همين روال توليد مسكن ادامه پيدا كند، 
مس��كن گران تر هم مي شود از اين رو بايد اراده جدي 
در دول��ت براي تحقق وع��ده رييس جمهوري وجود 

داشته باشد.
رضايي كوچي از موافقت رييس جمهوري با تفكيك 
وزارت راه و شهرسازي خبر داد و گفت: با توجه به اينكه 
وزارت راه و شهرسازي دستگاه اجرايي بزرگ و طويلي 
است و مسكن زير سايه حمل و نقل گم شده، تفكيك 
بخش مس��كن از راه به طور جدي مطرح ش��ده و هم 
رييس جمهوري و هم رييس مجلس موافقت خود را از 
تفكيك اين دو را اعالم كردند و احياي وزارت مسكن 

به زودي به صحن مجلس مي رود.
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52  ميليون تومان؛ متوسط 
قيمت هر متر زمين در تهران

بررسي آمار رسمي نشان مي دهد متوسط قيمت فروش 
هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در 
زمستان گذشته در شهر تهران 52.1 ميليون تومان بوده 
اس��ت. مطابق آمار منتشر شده مركز آمار ايران متوسط 
قيمت ف��روش هر متر مربع زمين يا زمين س��اختمان 
مسكوني كلنگي معامله شده در زمستان گذشته در شهر 
تهران 52 ميليون و 174 هزار تومان با ميانگين 238 متر 
مربع بوده است. اين قيمت در مقايسه با فصل پاييز 1400 
و زمستان 99 به ترتيب 4.8 و 17.1 درصد افزايش داشته 
است. در زمستان 1400 حداقل و حداكثر قيمت فروش 
يك متر مربع زمين  به ترتيب 4.6 ميليون و 262 ميليون 
و 300 هزار تومان بوده است. همچنين متوسط قيمت 
فروش هر متر مربع زيربنا مس��كوني در مدت ياد  شده 
36.7 ميليون تومان با ميانگين مساحت 86 متر مربع 
و متوسط عمر بناي 13 س��ال بوده كه نسبت به پاييز 
1400 بالغ بر 9.8 درصد و در مقايسه با زمستان 99 بالغ 
بر 14.5 درصد رشد داشته است. حداكثر قيمت فروش 
يك متر مربع زيربنا مسكوني در شهر تهران 276 ميليون 
و 799 هزار تومان و حداقل 3.2 ميليون تومان بوده است.

زمينه چيني 3 ماهه
براي حمله سايبري به شهرداري

سه ماه از حمله سايبري به زيرساخت هاي شهرداري 
تهران مي گ��ذرد، در اين مدت به غير از اخبار تالش 
كارشناسان شهرداري براي راه اندازي مجدد سامانه ها 
خبر ديگري منتش��ر نشده اس��ت؛ اما حاال شهردار 
تهران با بيان جزييات بيش��تر از تالش چندماهه و 
س��رمايه گذاري ويژه براي حمله به زيرساخت هاي 
شهرداري خبر مي دهد. عليرضا زاكاني، شهردار  تهران 
در اين باره گفته است كه قبل از وقوع اين حمله، سه 
ماه سرمايه گذاري و زمينه چيني صورت گرفته است.

به گزارش ايس��نا، 12 خرداد ماه بود كه سايت هاي 
خدماتي شهرداري مورد حمله سايبري قرار گرفت 
و ش��هرداري در اطالعيه اي اع��الم كرد كه حمالت 
خرابكارانه به برخي سامانه هاي خدماتي شهر تهران 
با هدف ايجاد نارضايتي و اختالل در خدمت رساني 
به م��ردم عزيز صورت گرفته ك��ه در همان لحظات 
ابتدايي توسط كارشناسان فني، تشخيص و كنترل 
بر فرآيندها و سامانه ها ايجاد شد. همچنين شهرداري 
عنوان ك��رد: برخي از اين س��امانه ها براي اطمينان 
بيش��تر از پايداري و خدمت رس��اني حداكثري به 
صورت موقت در آن مقطع زماني محدود مي ش��ود 
و به محض اطمينان كارشناس��ان سازمان فناوري 
اطالعات و نهادهاي مسوول، اين سامانه ها به فرآيند 
خدمت رساني به مردم شريف تهران ادامه خواهند 
داد. ش��هرداري تهران تنها به ص��دور يك اطالعيه 
بسنده كرد و جزيياتي از اين حمله يا ميزان خسارات 
و ... اع��الم نكرد و بعد از مدتي مهدي چمران رييس 
شوراي شهر در جلسه علني شوراي شهر اعالم كرد 
كه اين حمله س��ايبري كار موساد و منافقين بود. بر 
اساس اين گزارش، البته به تازگي نامه اي در فضاي 
مجازي منتشر شد كه نشان مي دهد چند روز قبل 
از هك، اين مس��اله اطالع داده شده بود، به گونه اي 
در اين نامه كه به تاريخ 11 ارديبهش��ت 1401 و به 
امضاي محمدرضا زارع علي مديركل سابق امورمالي 
شهرداري تهران رسيده، به حراست شهرداري اطالع 
داده ش��ده كه برخي از نيروهاي شهرداري گفته اند 
كه اخي��را بر روي سيستم هايش��ان پيامي مبني بر 
اينكه »سيستم شما توسط فرد ديگري در دسترس 
مي باشد. دستور فرماييد با توجه به اهميت موضوع 
و به حداقل رس��اندن هرگونه تهديد، سوءاستفاده 
احتمالي و آسيب پذيري خارجي و داخلي اين موضوع 
بررسي شود« عنوان مي شود. اما حاال عليرضا زاكاني 
ش��هردار تهران در گفت وگو با ايس��نا، در واكنش به 
انتش��ار اين نامه كه نشان از اطالع حمله سايبري به 
زيرساخت هاي شهرداري دارد مي گويد: در موضوع 
حمله سايبري بررسي هاي دقيق فني نشان داد كه از 
گذشته سرمايه گذاري ويژه اي روي اين موضوع و براي 
زمينه چيني حمله به زيرساخت هاي فني شهرداري 
تهران انجام داده بودند. وي با بيان اينكه طبق گزارش 
تيم فني ش��هرداري تهران از ابتداي س��ال يك كار 
پيچيده بر روي حوزه سايبري و زيرساختي شهرداري 
انجام شده بود، اظهار مي كند: نهايتا اين اقدامات منجر 
به حمله گسترده در آستانه 14 خردادماه با هدف از 
بين بردن همه زيرساخت ها و امكانات سخت افزاري 
و نرم افزاري شهر شد. شهردار تهران با تاييد اين نامه 
مي افزايد: پس از گزارش رسانه ها اين نامه را ديده ام و 
با وجود مشخص بودن موضوع پيگيري مجددي در 
اين رابطه انجام شد.زاكاني ادامه مي دهد: موضوع اين 
نامه مربوط به دسترسي غيرمجاز به حساب كاربري 
يكي از مديران در يكي از سامانه هاي اداري بود كه به 
صورت طبيعي با تغيير و بازنشاني كلمه عبور توسط 
پشتيباني فني مشكل برطرف شده بود. وي تصريح 
مي كند: موضوع دسترسي هاي غيرمجاز، فراموشي 
كلمه عبور، در اختيار قرار دادن كلمه عبور به غير و از 
اين دست موارد در همه سامانه هاي فناوري اطالعات 
رخ مي دهد و در هيچ كجا اين به معني هك سامانه 
نيست. او مي گويد: اتفاقا موضوع اين نامه و واكنش 
روتين مجموعه فني به آن نش��ان دهنده دقت نظر 
هم��كاران ما در رعايت موارد امنيتي و حساس��يت 
نسبت به هرگونه تغيير غير طبيعي در سامانه ها است.

تاييد پيش بيني افزايش
 30 درصدي ترافيك در مهر

سيد مجتبي شفيعي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران گفت: پيش بيني ما اين است كه 
با بازگشايي مدارس و دانش��گاه ها حدود 30 درصد 
بار ترافيكي معابر از نظ��ر حجم و تقاضا افزايش پيدا 
كند. پي��ش از اين، پليس راهور ني��ز اعالم كرده بود 
كه در هفته اول مهر با رش��د 30 درصدي ترافيك در 
تهران مواجه خواهيم بود. به گزارش مهر، ش��فيعي 
در چهارمين جلس��ه ش��وراي هماهنگي فرهنگي، 
اجتماعي، هنري و ورزشي شهرداري تهران با اشاره 
به در پيش بودن بازگش��ايي مدارس، توضيح داد: در 
بحث استقبال از مهر اقداماتي در قالب دستورالعمل 
ابالغ ش��د، پيش بيني ما اين اس��ت كه با بازگشايي 
مدارس و دانشگاه ها حدود 30 درصد بار ترافيكي معابر 
از نظر حجم و تقاضا افزايش پيدا كند. او درباره راهكار 
شهرداري در اين خصوص گفت: بر همين اساس در 
محورهاي تأمين عرضه در حمل و نقل، تاكسيراني، 
س��رويس م��دارس و س��اماندهي و بازطراحي آن ، 
اورهال 550 دستگاه اتوبوس و افزايش تعداد اتوبوس، 
تعويض چرخ ها و تعمي��رات در بحث مترو با هزينه 
كم در شركت واگن س��ازي براي كاهش سرفاصله، 
ايمن سازي محيطي مراكز آموزش��ي، رايزني براي 
اصالح س��اعت كاري و شناورسازي مشاغل مختلف 
از طريق اس��تانداري و محدوديت هاي ساعات طرح 
ترافيك، در حال پيگيري اقدامات هس��تيم. مهدي 
اميري مديركل آموزش هاي شهروندي هم در ادامه 
اين جلسه مسائل مرتبط با موضوع استقبال از مهر و 
هماهنگي ها و اقدامات مرتبط با بازگشايي مدارس و 
مراكز آموزش عالي و هفته دفاع مقدس را تشريح كرد.

تازه ترين وعده
براي پايان مسكن مهر

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: پرونده مسكن مهر بايد تا 
سال آينده بسته شود كه اميدوار هستم كه تا پايان امسال 
80 درصد از اين مسكن ها را تحويل دهيم. به گزارش مهر، 
عليرضا جعفري در يك گفت وگوي تلويزيوني با بيان اينكه 
مسكن مهم ترين نياز خانوارهاست، اظهار كرد: تكليف 
قانون��ي دولت ها در اصل 31 قانون اساس��ي براي بحث 
ايجاد زمينه براي تهيه مسكن درخور براي هموطنان در 
كشور يك تكليف قانوني باالدست است. معاون وزير راه 
و شهرسازي ادامه داد: امروز دولت در حوزه بحث مسكن 
در نگاه اول بحث، چهار ميليون مس��كن را مدنظر دارد، 
اما ما وقتي وارد بحث مسكن مي شويم درست است كه 
نمايندگان مجلس قانون نهضت ملي مسكن را تصويب 
كردند اما ما بر اساس تكليف قانون نهضت ملي مسكن 
بايد ببينيم كه آيا مي توانيم نياز مسكن دهك هاي يك 
تا چهار را تأمين كنيم. اين جاي بحث دارد. وي بيان كرد: 
شايد مهم ترين مساله ما در بازار نا به سامان مسكن همين 
است كه سرمايه داران به فضاي مسكن به عنوان فضاي 
كاماًل اقتصادي نگاه مي كنند. امروز در حوزه نهضت ملي 
مس��كن يكي از دغدغه هاي ما اين است كه با استفاده از 
ابزارهاي حقوقي قدرت بحث جابه جايي امتياز مسكن 
ملي را محدود كنيم. معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: 
يك نكته بسيار حائز اهميت اين است كه چه ابزاري در 
حوزه مديريت مسكن تأثيرگذار است. مهم ترين مسائل 
زمين مصالح ساختماني، خدمات مهندسي و كارگري و 
اجرايي و مديريت مسكن است. ما اگر بتوانيم ابزارهايي كه 
براي تأمين مسكن هست را مديريت كنيم مي توانيم به 
كااليي دست پيدا كنيم كه به متقاضي واقعي اش تحويل 
داده ش��ود. امروز در حوزه مديري��ت زمين اتفاق بزرگي 
كه در اين دولت افتاد ايجاد بانك اطالعات زمين اس��ت. 
جعفري اظهار كرد: پرونده مسكن مهر بايد تا سال آينده به 
دستور رياست جمهور و تاكيد وزير راه و شهرسازي بسته 
شود. اميدوار هستم كه تا پايان امسال هشتاد درصد از اين 
مسكن ها را تحويل دهيم، آن 20 درصد باقيمانده هم با 
اراده اي كه در اين دولت است محقق مي شود. معاون وزير 
راه و شهرسازي در ادامه توضيح داد: چهار ميليون مسكن 
ظرفيتي است كه در كشور قابليت انجام دارد و ساخت چهار 
ميليون مسكن از توان كشور دور نيست. دولت موظف است 
شرايط خانه دار شدن هموطنان را فراهم كند. دولت امروز 
بايد متولي گري در حوزه امر مسكن را داشته باشد. قانون 
نهضت ملي مسكن كه توسط نمايندگان مجلس مصوب 
شد كارهاي كارشناسي در آن انجام شده، قانوني است كه 
فرصت اجرايي ش��دن را دارد اما يك سري الزامات دارد، 
اين الزامات در همان همكاري دستگاه هاي مختلف است. 

رييس كميسيون عمران مجلس: برخي از اعضاي كابينه اجازه توليد مسكن را نمي دهند

وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه اراده اي براي اجراي قانون جهش توليد مسكن ندارند

مانع داخلي در مسير انبوه سازي دولتي

موش ها زيرساخت هاي شهري را با دندان هاي محكم تر از فوالد خود از بين مي برند

ماجراي ترانزيت ميهمانان ناخوانده به تهران
گروه راه و شهرسازي|

رشد جمعيت موش ها در تهران و آسيب هاي متعددي 
كه اين جانور به محيط زيس��ت، بهداش��ت انسان ها و 
همچنين به زيرساخت هاي ش��هري وارد مي كند، بار 
ديگر پرونده اين موجودات موذي را روي ميز مسووالن 
شهرداري تهران گذاشته است. در پي مبارزه شهرداري 
با موش ها در دهه 1380 طي س��ال هاي اخير به نظر 
مي رسيد كه تا حدي تهديد ناشي از اين جانور مرتفع 
شده است، اما حاال مس��ووالن شهرداري خبر داده اند 
كه اف��زون بر زاد و ولد پرش��مار موش هاي تهران، آنها 
ميزبان همنوعان مهاجر خود نيز هستند. موش هايي 
كه در البه الي بارهاي ترانزيتي وارد كش��ور مي شوند 
و در پايتخت ايران ساكن مي شوند. به گزارش فارس، 
موش پستانداري كوچك از راسته جوندگان است كه 
مواد غذايي خود را به وسيله حركات رفت و برگشتي با 
جلو آرواره تحتاني خرد مي كند. موش ها انواع مختلفي 
دارند و بر اس��اس س��اختار دنداني، طول دم و برخي 
ويژگي هاي ديگر مي توان آنه��ا را مجزا كرد.موش ها 
مي توانند در 5 زايمان 7 تا 15 نوزاد را در يك سال به 
دنيا بياورد/موش ها از هفته پنجم عمرشان قابليت 
زاد و ولد دارند/تقريب��ا جمعيت موش هيچ وقت به 
صفر نمي رسد يك جفت موش مي تواند در 5 زايمان 
7 تا 15 نوزاد را در يك س��ال به دنيا بياورد و همين 
نوزادان در حدود 5 هفته اي كه از عمرشان گذشته 
مي توانند بارور شوند و همين طور زاد و ولد موش ادامه 
دارد. موش ها بدن بس��يار مقاومي در برابر سقوط از 
ارتفاع دارن��د و همچنين مي توانند مقدار زيادي در 
برابر اش��عه هاي مختلف دوام بياورند. در دوره هاي 
مختلف بابت سموم مصونيت خاصي پيدا كرده اند 
و تقريبا جمعيت موش هيچ وقت به صفر نمي رسد 

بلكه وقت مي توان كنترل كرد كه بيشتر نشوند.

   دندان موش سخت تر از آهن 
موش ها به راحتي از طريق هر دهانه كوچكي به قطر 
يك چهارم بدنش��ان وارد محيط ش��وند. باتوجه به 
مقايسه هاي انجام شده سختي دندان موش سخت تر از 
آهن يا فوالد است و مي تواند به راحتي هرچيزي را گاز 
بگيرند. اين جانور موذي به محيط زيست و همچنين 
زيرساخت هاي شهري آسيب و خسارت وارد مي كند. 
خوردگي ها و از بين ب��ردن كابل هاي مخابراتي در 
زير زمين و تونل ها نمونه اي از اين خسارت هاست. 
ريختن زباله در داخل جوي ها، ش��بكه نامناس��ب 
فاضالب و رعايت نكردن بهداشت عمومي از جمله 

داليل افزايش شمار موش هاي شهر تهران است.

   موش ها از طريق ترانزيت 
به شهر ها منتقل مي شوند

محمد مهدي عزي��زي مديرعامل س��ازمان مديريت 

پسماند شهر تهران در خصوص موش هاي شهر تهران به 
فارس گفت: بر اساس بند 15 ماده 55 قانون شهرداري ها 
بحث مبارزه با حيوانات موذي بر عهده شهرداري است، از 
ابتداي اسفند 1400 مسووليت جانوران موذي از شركت 
ساماندهي مش��اغل شهر تهران به س��ازمان مديريت 
پسماند ش��هر تهران واگذار ش��د. مديرعامل سازمان 
مديريت پسماند شهر تهران با بيان اينكه موش ها انجام 
و اقسام مختلفي دارند، گفت: دو الي سه مدل موش داريم. 
موش خانگي، قهوه اي و موش سياه. با موش هاي خانگي 
مشكل خاصي نداريم. دو نوع ديگر از موش ها از طريق 
ترانزيت به شهر ها منتقل مي شوند. وقتي باري جابه جا 
مي شود موش ها هم با آنها جابه جا مي شوند. اين حيوان 

بسيار باهوش است و موضوعات پيچيده اي دارد.

   كلوني موش ها شناسايي مي شوند
عزيزي بيان ك��رد: موش ها كلوني در ش��هر تهران 
دارند كه بايد شناس��ايي ش��ود. طي مكاتباتي كه با 
مركز مطالعات شهرداري تهران انجام شد قرار است 
كلوني تمام موش ها را شناسايي كنيم. در حال حاضر 
50 هزار كلوني موش در شهر تهران شناسايي شده 
است اما بايد آمار دقيق تري از آنها داشته باشيم. وي 
با بيان اينكه س��م هاي مختلفي ب��راي از بين بردن 
موش ها استفاده شده است، گفت: سم ها را خريداري 
كرده )داخلي است و بعضا از شركت هاي دانش بنيان 
خريداري مي شود( و بعد آنها را به پيمانكاران داده تا 
در مناطق 22 گانه شهر تهران از آنها استفاده كنند.

   مهار جانور موذي با انجام مطالعات
بر اس��اس اين گزارش، كميته فني مبارزه با جانوران 
موذي در نواحي ش��هرداري مناطق تشكيل شده تا 
با كارشناس��ي و به كارگيري روش هاي نو و علمي، از 
جمله شناسايي كلوني هاي موش و طعمه گذاري در 
محله ها، جمعيت موش ها كاهش و رضايت شهروندان 
فراهم ش��ود. با ش��روع فصل زاد و ولد موش ها و براي 
پيش��گيري از ازدي��اد جمعيت اين جان��وران موذي 
اقداماتي در ش��هرداري تهران انجام شده است و پس 
از شناس��ايي كلوني هاي موش بايد اقدامات اساسي 
ب��راي مهار جمعيت اي��ن جانور موذي انجام ش��ود. 
يكي از نكات قابل توجه اين اس��ت كه زباله هاي تر، از 
جمله ضايعات كاهو، براي حيوانات موذي حكم ماده 
تقويت كننده دارد چراكه اين حيوانات موذي با خوردن 
اين نوع س��بزي ها، ويتامين »K« مورد نيازش��ان را 
تامين مي كنند. همچنين خوردن اين نوع زباله هاي تر 
خاصيت برخي از داروها و موادي را كه براي نابودي اين 
جانوران در كلوني ها و نقاط آلوده به كار رفته به نوعي 
خنثي و بي اثر مي كند. اگر بتوان ميزان زباله را كنترل 
كرد و از ريختن آنها در جوي هاي آب جلوگيري كرد 

مي توان تا حدودي مشكل را برطرف كرد.

   بي توجهي چندين ساله
 به حوزه مديريت پسماند 

نرجس سليماني عضو شوراي شهر تهران در خصوص 
جمعيت موش ها مي گويد: يكي از داليل اين گسترش 
خارج از كنترل، بي توجهي چندين س��اله به حوزه 
مديريت پسماند است، سال هاي متمادي است كه 
شهرداري از نظر بهداشتي به شكل آگاهانه موجب 

تقويت اين چرخه معيوب شده است. 
وي تصري��ح كرد: ب��راي زيرزميني ش��دن مخازن 
زباله گفته ش��د كه بايد برنامه ريزي انجام شود و در 
كارگروه ملي پسماند گفته شد كه بايد برنامه ريزي 
مدون و پشتيباني شده داشته باشيم. بر اساس اين 

گزارش، تفكيك زباله از مبدا مي تواند در رفع مشكل 
موش ها تاثيرگذار باشد و اگر شهروندان هم زباله ها 
را در جوي ها نريزند غذاي مورد نياز اين جانور موذي 
تامين نمي شود. در دوره هاي مختلف مديريت شهري 
س��موم مختلفي براي مبارزه با اين جانور موذي به 
كار برده ش��د اما بدن اين جانور بعد از مدتي نسبت 
به سموم مقاوم مي ش��ود. حتي روش هاي مختلفي 
براي معدوم كردن اين جانور در نظر گرفته شد اما 
خروجي مناسبي نداشت حال مديريت شهري اقدام 
به انجام مطالعه اي در خصوص شناس��ايي كلوني 
موش ها ك��رده تا بتواند با ي��ك برنامه ريزي جلوي 

افزايش جمعيت اين جانور موذي را بگيرد.

برگ سبز خودرو سواری پراید 131 مدل 1395سفید شیری  شماره 
موتور :5567463 و شماره شاسی:NAS411100G1211377و 
ش�ماره پالک :93 ایران 669 ص 22 متعل�ق به راضیه احمدی 
کدوی فرزند مظفر به شماره ملی 6839847411 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل  مفقودي 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پیشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را 

با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



توسعه زيرساخت هاي ارتباطات ثابت كشور، در گذشته 
به داليل مختلف مانند س��خت و پر هزينه بودن آن مورد 
غفلت واقع ش��د. عدم توسعه متوازن زيرساخت اينترنت 
ثابت و همراه باعث ش��د، تنها ۱۳ درصد مردم به استفاده 
از اينترنت ثاب��ت روي بياورند و بقيه ترافيك به س��مت 
اپراتورها موبايل هدايت ش��ود. اين مساله در زمان پيك 
مصرف، منجر به كندي در برخي مناطق شد. همچنين 
اپراتورهاي تلفن همراه از زمان دولت گذشته بيش از پنج 
سال است كه افزايش تعرفه نداشته اند و كارشناسان حوزه 
ارتباطات معتقدند اگر وضعيت به همين شكل پيش برود، 
تا مدتي ديگر شبكه اينترنت همراه نيز دچار مشكل شده 
و نمي تواند به كاربران خدماتي را ارايه دهد. در گذش��ته 
در حوزه توسعه زيرساخت ها سرمايه گذاري انجام نشده 
است و شركت مخابرات نيز به بخش خصوصي واگذار شد. 
با توجه به ساختار فرسوده و قديمي كه شركت مخابرات 
داشت، نتوانست ساختار خود را بازس��ازي كند و برنامه 
توسعه جدي متناسب با نياز كشور انجام بدهد، به همين 
دليل بخش زيرساختي كشور توس��عه پيدا نكرد، اما در 
حوزه موبايل، به واسطه رقابت جدي كه طي ۱۰ تا ۱۵ سال 
خير ميان اپراتورها ش��كل گرفت، انگيزه سرمايه گذاري 
باال رفت و همين مس��اله به توسعه خوب اپراتورها منجر 
شد. اين كيفيت تا پيش از شيوع كرونا نيز ادامه داشت اما 
زماني كه به واسطه اين بيماري، مصرف اينترنت افزايش 
پيدا كرد، عمال ظرفيت خالي براي ش��بكه وجود ندارد و 
در برخي ساعات مش��تركين با مشكل كيفيت اينترنت 
مواجه مي شوند. راه حل اين مشكل، سرمايه گذاري است. 
براي رفع اين مس��اله يا دولت بايد سرمايه گذاري كند، يا 
اجازه بدهد و بس��تري را فراهم كند كه بخش خصوصي، 
سهامداران و اپراتورها به سمت سرمايه گذاري بروند. راه حل 
دوم امكان پذير است اگر انعطافي در اصالح سياست ها و 
تعرفه ها انجام شود. هزينه تمام شده خدمات ديتا در كشور 
با هزينه اي كه مش��ترك آن را خريداري مي كند تفاوت 
معناداري ندارد و حتي گاهي نيز بيشتر است. اگر تعرفه ها 
اصالح شوند، فرصت و ظرفيت براي توسعه شبكه توسط 
اپراتورها فراهم مي شود. چند سال قبل، اپراتورها سالي يك 
ميليارد دالر براي توس��عه تجهيزات خود سرمايه گذاري 
مي كردند، اكنون اين عدد به سالي ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليون دالر 
رسيده است. در اين حوزه هزينه ها ارزي و درآمدها ريالي 
است و عالوه بر آن قيمت ارز نيز در چند سال اخير افزايش 
داشته، بنابراين توان اپراتورها براي سرمايه گذاري ارزي 
كاهش پيدا كرده اس��ت. براساس مصوبه شماره ۲۳۲-۵ 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۳۵، سقف 
تعرفه هر كيلو بايت اينترنت براي سيم كارت هاي دايمي 
۰.۴ ريال و براي سيمكارت هاي اعتباري ۰.۴ ريال تعيين 
شده است. بدين معني كه هزينه يك گيگابايت اينترنت در 

سيمكارت هاي دايمي براساس تعرفه عادي حدود ۴۴۰ 
هزار ريال و براي خطوط اعتب��اري حدود ۳۴۰ هزار ريال 
است اما اپراتورهاي تلفن همراه به منظور رفاه حال مشتركان 
بسته هاي تشويقي اينترنتي را با تخفيف مناسبي تعريف و از 

طريق كانال هاي مختلف در اختيار آنها قرار دادند.

   كاهش قيمت براي تشويق مردم
در همان سال ها كه اين مصوبه در كميسيون تنظيم مقررات 
وارتباطات راديويي به تصويب رسيد، اينترنت كاربرد زيادي 
نداشت و اپراتورها براي تشويق مردم به استفاده از اين امكان 
و نيز رقابت با يكديگر، اينترنت را با قيمتي كمتر از آن چيزي 
كه براي شان به تصويب رسيده بود، به فروش مي رساندند. 
اين وضعيت تا مدت ها ادامه داش��ت و اپراتورها نيز به اين 
مس��اله گاليه اي نداش��تند. اما از حدود سه سال قبل، با 
افزايش قيمت تجهيزات، تحميل تحريم هاي ظالمانه 
به كشور، افزايش مصرف ديتا توسط كاربران، فرسوده 
شدن تجهيزات و اپراتورها و نياز به واردات تجهيزات براي 
نوسازي، باعث شد اپراتورها به فكر افزايش تعرفه بيفتند.

   جريمه ۱۳۰۰ ميليارد توماني اپراتورها
 در تعزيرات

برخي از اپراتورها تير ماه ۱۳۹۹ با همراهي يكديگر، شبانه 
بس��ته هاي پركاربرد خود را حذف ك��رده و قيمت برخي 
از بس��ته ها را افزايش دادند. اتفاقاتي ك��ه در آن زمان رخ 
داد حكايت از اين داش��ت كه مشكالت حوزه اپراتورهاي 
ارايه دهنده اينترنت به قدري زياد ش��ده كه آنها حاضرند 
حتي باب��ت تخلفي كه كرده اند، جرايم��ي بپردازند اما از 
خواسته خود كوتاه نيايند. تخلفي كه انجام شد بيش از ۴۰ 
روز به طول انجاميد. موضوع گراني بسته هاي اينترنت تا 

آنجا ادامه داشت كه پرونده در تعزيرات حكومتي نيز بررسي 
شد و رگوالتوري اعالم كرد اگر اين تخلف ادامه دار باشد، 
تعليق پروانه و كاهش مدت اعتبار پروانه در انتظار اپراتورها 
خواهد بود. در نهايت نيز، اواسط آبان سال گذشته مديركل 
تعزيرات حكومتي اس��تان تهران از محكوميت دو اپراتور 
تلفن همراه )همراه اول و ايرانس��ل( در مجموع به ميزان 
بيش از ۱۳ هزار ميليارد ريال به دليل دريافت مبلغ اضافه 
از مشتريان در بسته هاي اينترنتي خبر داد. پرونده تخلف 
اپراتورهاي تلفن همراه در بسته هاي اينترنت، ارجاعي از 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اپراتور همراه 
اول به پرداخت جريمه اي معادل هفت هزار و ۶۰۳ ميليارد 
ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و ممهور ش��دن 
پروانه واحد آنها به مهر تخلف نوبت اول و اپراتور ايرانسل 
هم به پرداخت پنج هزار و ۴۰۷ ميليارد ريال جزاي نقدي 
و ممهور شدن پروانه مهر تخلف نوبت اول محكوم شدند. 
اين مس��اله نيز در نهايت با حذف و گران شدن بخشي از 
بسته هاي اينترنت اپراتورها پايان يافت. پس از آن هيات 
وزيران مصوبه اي تصويب كرد كه بر اس��اس آن اپراتورها 
نمي توانستند قيمت اينترنت را در سال ۱۴۰۰ گران كنند.

   سركوب تعرفه اي اپراتورها
وزي��ر ارتباطات چن��د روز پيش پروژه هاي��ي كه به 
مناسبت هفته دولت به نتيجه رسيده بودند را رونمايي 
كرد. اين پروژه ها مربوط به مراكز داده، خدمات رايانش 
ابري و فيبرنوري در ش��هرهاي مختلف كشور بودند. 
پروژه فيبرنوري كه به اعتقاد »عيسي زارع پور« نسخه 
شفابخش حل مشكالت اينترنت كشور است و عالوه 
بر بهبود وضعيت اينترنت ثابت، مي تواند به جلوگيري 
از اشباع شبكه موبايل كمك كرده و اينترنت كشور را تا 

سال ها بيمه كند، يك پروژه ملي است كه براي به ثمر 
نشاندن آن نياز اس��ت تمام اپراتورهاي ثابت و همراه 
پاي كار بيايند. در اين مراسم وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات گفت: شكي وجود ندارد كه عقب ماندگي در 
بخش هاي مختلف صورت گرفته است. مي گويند در 
آن سال ها سركوب تعرفه اي نداشتيم، پس چطور ۲ 
اپراتور بزرگ كشور پرونده يك هزار و سيصد ميليارد 
توماني در تعزيرات دارند؟ اين پرونده مربوط به جريمه 
اپراتورها براي افزايش حداقلي در قيمت بسته  اينترنت 
است. اگر اس��م اين س��ركوب تعرفه اي نيست، پس 
چيست؟ آيا رواست با سياسي كاري و محبوب ماندن، 
تعرفه را پنج سال ثابت نگه داريم و در نهايت منجر به 

اين شود كه توسعه اتفاق نيفتد.

   همكاري نهادها براي توسعه فيبرنوري
 و افزايش كيفيت اينترنت

مهدي روحاني نژاد، سرپرست معاونت راهبردي و توسعه 
بازار س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور 
گفت: دليل اصلي توسعه پيدا نكردن زيرساخت هاي شبكه 
ارتباطي ثابت در كشور، عدم سرمايه گذاري در اين بخش 
اس��ت. اما مس��ائل پيرامون تجهيزات و امكانات شركت 
مخابرات نيز از موارد جدي در بحث عدم توسعه به حساب 
مي آيد. وي افزود: در هيچ كجاي دنيا اينطور نيس��ت كه 
كاري را از صفر آغاز كنند، اما به هر دليلي در اين س��ال ها 
از امكانات ش��ركت مخابرات مانند داكت و سيم استفاده 
نشده، باعث شده سرعت توسعه كند شود. مورد بعدي كه 
ما در حال دنبال كردن آن هستيم، بحث شهرداري و توانيز 
است. اگر اين ۲ نهاد پاي كار بيايند ما مي توانيم انتظار داشته 
باشيم كه توسعه اينترنت ثابت، سرعت بيشتري بگيرد. 
سرپرس��ت معاونت راهبردي و توس��عه بازار رگوالتوري 
تاكيد كرد: در كنار بحث منابع مالي كه با همراهي دولت تا 
حد زيادي رفع شده است، بحث كندن زمين و استفاده از 
داكت هاي شركت مخابرات، شهرداري ها و توانير انجام شود 
پروژه فيبرنوري سرعت بيشتري به خود خواهد گرفت. وي 
تاكيد كرد: اكنون بيش از يك و نيم ميليون پورت منصوبه 
فيبرنوري در كشور داريم و در حال برنامه ريزي با پست بانك 
هستيم كه به مردم مودم با تسهيالت ويژه بدهيم تا آنها براي 
استفاده از فيبرنوري مشتاق شوند چرا كه فاصله قيمتي 
تجهيزات فيبرنوري با اينترنت معمولي، فاصله معناداري 
است و كاربر متقاضي براي دريافت پورت فيبرنوري بايد 
حدود ۳ ميليون توم��ان هزينه كند. روحاني نژاد تصريح 
كرد: اكنون با پست بانك در حال مذاكره هستيم و با ديگر 
بانك هاي كشور كه تسهيالت ارايه مي دهند نيز راجع به 
اين مس��ائل گفت وگو خواهيم كرد تا بتوانيم مودم هاي 

فيبرنوري را به صورت اقساط به دست مردم برسانيم. 

اخبار

ادامه از صفحه اول
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واژه هاي خاص در پست هاي 
پيشنهادي اينستاگرام فيلتر مي شوند

اينس��تاگرام در بحبوحه انتقاد عمومي از افزايش 
پست هاي پيش��نهادي در صفحه كاربران، راه هاي 
بيشتري براي تغيير پس��ت هاي پيشنهادي براي 
كاربران عرضه مي كند. به گزارش ايسنا، اينستاگرام 
گزينه جديدي را امتحان مي كند ك��ه به كاربران 
اجازه مي دهد از كليدواژه و ايموجي براي غيرفعال 
كردن بعضي موضوعات و جلوگيري از ظاهر شدن 
آنها در پست هاي پيشنهادي، استفاده كنند. با اين 
تغيير، پست هايي كه حاوي كليدواژه هاي مورد نظر 
كاربر هستند كه ممكن است شامل ايموجي، حرف 
و عبارت باش��د و در كپش��ن يا هشتگ پست آمده 
است، فيلتر خواهند شد. اينستاگرام در يك پست 
وبالگ اعالم كرد كارب��ران مي توانند از اين قابليت 
براي متوقف كردن مش��اهده محتواي��ي كه به آن 
عالقه اي ندارند، استفاده كنند. كاربران مي توانند 
فيلتر كلمات را از تنظيمات اپليكيشن، تنظيم كنند. 
اين ش��ركت خاطرنش��ان كرد كاربران مي توانند 
پست هاي پيشنهادي را به طور كامل غيرفعال كنند. 
اينستاگرام همچنين سرگرم آزمايش راه جديدي 
براي حذف پست هاي ناخواسته از بخش اكسپلور 
اپليكيشن اس��ت و با اين تغيير، كاربران مي توانند 
به صورت همزمان، چندين پست را انتخاب كرده و 
آنها را به عنوان پست هايي كه عالقه اي به آنها ندارند، 
مش��خص كنند. با اين انتخاب، پست هاي مذكور 
مخفي مي شوند و توصيه هاي مشابه در آينده فيلتر 
خواهند ش��د. هر دو گزينه رضايت خاطر كاربراني 
را فراه��م خواهن��د كرد كه از كيفيت پس��ت هاي 
پيشنهادي اينستاگرام عصباني بودند، به خصوص كه 
اين اپليكيشن براي رقابت بيشتر با تيك تاك، تعداد 
پست هاي پيشنهادي كه در صفحه خانگي كاربران 
ظاهر مي شوند را افزايش داده است. آدام موسري، 
مدير اينستاگرام، ماه گذشته گفته بود اين شركت 
تعداد پست هاي پيشنهادي را كاهش خواهد داد 
و تست فيد تمام صفحه، را متوقف مي كند. هر دو 
تغيير به شدت منفور بودند و انتقادها از تالشهاي اين 
ش��ركت براي كپي برداري از  تيك تاك را به دنبال 
داشتند. بر اساس گزارش انگجت، فارغ از انتقادات، 
مديران ِمتا به وضوح اعالم كرده اند كه قصد دارند 
فيدهاي فيس ب��وك و اينس��تاگرام را از محتواي 
دوستان به پس��ت هايي تغيير دهند كه با استفاده 
از ه��وش مصنوعي، به كاربران توصيه مي ش��وند. 
گزينه هاي كنت��رل جديد به اينس��تاگرام كمك 
خواهند كرد كيفيت اين پيشنهادها را بهبود داده و 
آنها را در بلندمدت براي كاربران خوشايندتر كنند.

بورس در پي اخبار
 اين سياست چين مي تواند تا حدي اين افت را جبران 
كند. از روز چهارشنبه عرضه گاز از سريف نورد استريم 
يك به اروپا كامل بسته شد. روسيه ادعا كرده كه اين 
مساله تنها چند روز و به دليل تعميرات است. چرا كه 
تحريم قطعات ندارد و تعميرات كمي طول مي كشد 
ول��ي كارشناس��ان اروپايي اي��ن ادع��ا را رد كردند و 
مي گويند گه اصال خرابي وجود ندارد و اين بهانه است 
كه روسيه گاز را به طور كامل روي اروپا ببندد. كمبود 
گاز در اروپا در بخش كشاورزي آسيب جدي مي زند و 
قيمت اوره را مي تواند افزايش بدهد. در نتيجه انتظار 
رش��د قيمت اوره را داريم. اخبار مذاكرات و سفر وزير 
امور خارجه به روسيه مهم و تاثيرگذار است. اگر خبر 
مهم و موثقي نيايد پيش بيني مي كنيم كه بازار در فاز 
بي تصميمي خواهد بود. ارزش معامالت نزولي و كم 

قدرت مي شود .

ژاپن براي انقراض 
فالپي ديسك دست به كار شد

وزير ديجيتال ژاپن عليه فناوري قديمي اعالن جنگ 
كرد كه بسياري از افراد چند دهه است كه آن را نديده اند. 
به گزارش ايسنا، وزير ديجيتال ژاپن كه وعده داده است 
از بوروكراسي همه ابزارهاي قديمي از تمبر هانكو گرفته 
تا دستگاه فكس خالص شود، اكنون عليه فالپي ديسك 
اعالن جنگ ك��رد. تارو كونو، وزير ديجيت��ال ژاپن در 
توييتي نوشت: فالپي ديسك به همراه وسايل مشابهي 
شامل سي دي يا ميني ديسك، همچنان براي حدود 
۱۹۰۰ سلسله مراتب دولتي الزامي هستند و بايد حذف 
ش��وند. وي روز سه شنبه در يك كنفرانس مطبوعاتي 
گفته بود: ما اين شيوه ها را به سرعت بازبيني مي كنيم. 
فوميو كيشيدا، نخست وزير ژاپن، حمايت كامل خود را 
از اين اقدام اعالم كرده است. اصال اين روزها كجا كسي 
فالپي ديسك مي خرد؟ ژاپن تنها كشوري نيست كه 
تالش مي كند از شر اين فناوري قديمي خالص شود. 
وزارت دفاع امريكا در سال ۲۰۱۹ اعالم كرد به استفاده 
از فالپي ديسك هايي كه براي نخستين بار در دهه ۱۹۶۰ 
ساخته شده اند، در سيستم كنترل زرادخانه هسته اي 
خود پايان مي دهد. گروه سوني ساخت فالپي ديسك 
را در س��ال ۲۰۱۱ متوقف كرد و بسياري از افراد جوان 
قادر به توضيح نحوه استفاده از فالپي ديسك نيستند. 
بر اس��اس گزارش بلومبرگ، طبق مطلب ارايه شده از 
سوي كارگروه ديجيتالي دولت، موانع حقوقي، استفاده 
از فناوري مدرن مانند ذخيره سازي ابري، براي استفاده 
گسترده در سيستم اداري را دشوار كرده است. اين گروه 
به مرور تمهي��دات و طرح ها خواهد پرداخت و تا پايان 

سال، راه هايي را براي بهبود آنها اعالم مي كند.

فروش تراشه سازان كره اي 
كاهش يافت

تراشه سازان كره جنوبي در ماه ژوييه براي نخستين بار 
در سه سال گذشته، با كاهش ارسال از كارخانه هايشان 
روبرو ش��دند كه گوي��اي ضعيف ش��دن تقاضا براي 
نيمه رساناهايي است كه به عنوان فشارسنج اقتصاد 
جهاني عم��ل مي كنند. به گزارش ايس��نا، دفتر آمار 
ملي كره جنوبي اعالم كرد فروش تراشه پس از رشد 
۵.۱ درص��دي ك��ه در ژوئن به ثبت رس��انده بود، در 
ژوييه نسبت به مدت مش��ابه سال ميالدي گذشته، 
۲۲.۷ درص��د كاهش پيدا كرد. موجودي تراش��ه در 
كره جنوبي در ژوييه باال ماند و نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته ۸۰ درصد افزايش داشت و نسبت به 
ژوئن، تغييري نداش��ت. توليد تراش��ه در ماه ژوييه 
براي چهارمين ماه متوالي كاهش پيدا كرد كه نشان 
مي دهد توليدكنندگان بزرگ كره اي نظير سامسونگ 
الكترونيكس و اس كي هانيكس، توليدشان را با توجه 
به تقاضاي كمتر و افزايش موجودي انبارهايش��ان، 
تنظيم كرده اند. ضعيف ش��دن روند فروش تراش��ه 
ك��ره اي، به دورنماي تيره ب��راي اقتصاد جهاني قوب 
بخشيده است. جنگ روسيه در اوكراين، قرنطينه هاي 
كوويد در چين و افزايش سريع نرخ هاي بهره از سوي 
بانك هاي مركزي بزرگ جهان براي مقابله با فشارهاي 
تورمي، روي فعاليت اقتصادي تاثير منفي گذاشته و 
سود مالي شركت ها را ضعيف كرده است. نيمه رساناها 
در اقتصاد جهاني كه به ميزان فزاينده اي به محصوالت 
الكترونيكي و خدمات آنالين متكي شده است، قطعات 
مهمي هستند. تقاضا براي تراشه ها در دوران پاندمي 
كه بسياري از افراد به دوركاري و آموزش از راه دور 
روي آوردند تا خطر ابتال به بيماري كاهش پيدا كند، 
افزايش قابل مالحظه اي پيدا كرده بود. افت فروش 
تراشه ها در كاهش صادرات فناوري كره جنوبي در 
ژوييه منعكس شد كه نخستين كاهش در بيش از دو 
سال گذشته بود. فروش تراشه حافظه به خارج، در 
ژوييه ۱۳.۵ درصد كاهش يافت در حالي كه مجموع 

صادرات كره جنوبي، ۹.۴ درصد افزايش داشت. 

اثرات سركوب تعرفه اي اپراتورها بر سرعت و كيفيت اينترنت

اينترنت معيوب

۶۰  درصد جامعه اخبار كرونا را از رسانه هاي داخلي دنبال مي كند 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي گفت: ۶۰ درصد جامعه 
 اخبار كرونا را از رسانه هاي داخلي كشور دنبال مي كند اگر چه

٣٠٠ ميليارد بازديد خبر از فضاي مجازي نيز بي ش��ك 
تاثيرات خود را خواهد داش��ت. ابوالحسن فيروزآبادي با 
اش��اره به اركان فضاي مجازي اعم از توس��عه ارتباطات و 
فناوري اطالعات گفت: امروزه تحوالت اين حوزه افزايش 
يافته و بحران كرونا نيز اين مساله را تسريع بخشيده است. 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي افزود: بشر وارد عصر سايبر 
فيزيك شده و به طور ميانگين، روزانه ۴ ساعت از اين فضا 
استفاده مي كند. بيش از ۵ ميليارد نفر از جمعيت كره زمين 
از اين فضا بهره برداري مي كنند و حدودا ۴.۶ ميليارد نفر 
امروزه در شبكه هاي اجتماعي عضو هستند. هر يك از اين 

شبكه ها و به طور كل فضاي مجازي بر روان انسان اثرگذار 
است. فيروزآبادي با اشاره به ديجيتالي شدن انسان در عصر 
جديد تأكيد كرد: اطالعات مبتني بر ارتباطات است و بشر 
از روزي ٢.۴ به ۴ ساعت حضور در فضاي مجازي رسيده 
است. كودكان و نوجوانان وارد اين عرصه شده و مادران نيز با 
شيوع كرونا و تعطيلي مدارس به دليل استفاده از برنامه هاي 
آموزشي نظير شبكه شاد با فرزندان همراه شدند. وي يادآور 
شد: دوركاري هاي ناشي از اين بحران نيز استفاده از اين فضا 
را گسترش داد و به عنوان مثال، ۴٠٠ ميليون نفر ساعت 
در اين دو سال از برنامه داخلي اسكاي روم استفاده كردند 
كه در صورت تجميع با شبكه هاي خارجي به ۲ تا سه برابر 
خواهد رسيد و بنابراين ساماندهي اين فضاها بسيار حائز 

اهميت است. رييس مركز ملي فضاي مجازي ايران افزود: 
هر يك از اين مسائل در سراسر دنيا، حتي كشورهاي توسعه 
يافته نيز يك دغدغه جدي بوده و بايد موردتوجه قرار گيرد. 
براي نمونه، انتشار ليست روانشناس نماها توسط سازمان 
نظام روانشناسي و مشاوره كشور اقدام مهمي در اين راستا 
بود. فيروزآبادي تاكيد كرد: در غير اين صورت انتشار برخي 
اخبار در جامعه مي تواند موجب هراس افكني شود. براي 
نمونه، انتشار برخي اخبار درباره مصرف الكل در آغاز بحران 
كرونا سبب هراس افكني برخي گروه ها و مرگ ده ها انسان 
ش��د. دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي افزود: ۶۰ درصد 
از جامعه اخبار كرونا را از رس��انه هاي داخلي كشور دنبال 
مي كنند، اما ٣٠٠ ميليارد بازديد خبر از فضاي مجازي نيز 

بي شك تاثيرات خود را خواهد داشت. فيروزآبادي ادامه داد: 
براي نمونه، اكنون ١٢ هزار كانال تلگرامي در حيطه خدمات 
مشاوره اي فعاليت كرده و اين مسائل بايد ساماندهي شود. 
در دوران كرونا هم بيش از ۱۰۰ هزار تكذيبيه به  جهت اخبار 
كذب تلگرامي منتشر شد. وي اضافه كرد: ساماندهي اين 
فضا نه توسط دولت و حكومت كه به همت فعاالن اين حوزه 
و همچنين جامعه روان شناسان بايد اتفاق افتاده و آسيب ها 
كنترل و مديريت شود. فيروزآبادي همچنين با اشاره به 
اهميت ارتقاي سطح سواد در اين حيطه گفت: امروز 
سواد عمومي در اين زمينه افزايش يافته و بايد تقويت 
شود. امروز كرونا فروكش كرده اما مشاهده اخبار اين 

موضوع ۴ برابر شده و اين حاكي از نياز مردم است. 

»با مصرف صحیح و بهره گیری از الگوی درست استفاده از برق، از قطع آن جلوگیری کنیم«

 1- نام و نشانی مناقصه گزار:شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان به شناسه ملی 1۰1۰۰98۰۵44، کد اقتصادی 4113-3167-7698
و کد پستی 61348139۵6، به نشانی: اهواز - بلوار گلستان - سازمان آب و برق خوزستان - طبقه اول - امور تدارکات و قراردادها 

2-  مشخصات مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل:

3- محل انجام کار: انبار معاونت بهره برداری 
4- زم�ان، مهل�ت، مبلغ و مح�ل دریافت اس�ناد: متقاضیان م�ی توانند از س�اعت 8 م�ورخ14۰1/۰6/12 لغایت س�اعت 18 
مورخ14۰1/۰6/19به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ۵۰۰/۰۰۰ریال از 
طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حساب نسیم به شماره 4۰۰1122۰۰4۰2317۵ به نام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و سایر 
درآمدهای شرکت برق منطقه ای خوزستان در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای خرید اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند. 
۵- زمان و محل تحویل پاکات اسناد مناقصه: مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری تصویر کلیه مستندات پاکات )الف، ب 
و ج( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 18 مورخ14۰1/۰7/۰4، اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار خود 
را نیز در )پاکت الف( بصورت الک و مهر ش�ده بگذارند و نهایتا پاکت مذکور را تا پایان وقت اداری مورخ14۰1/۰7/۰4به نشانی 
مندرج در بند یک، اقدام و رسید دریافت دارند. تمامی مراحل برگزاری مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت انجام خواهد شد.
6- گشایش پیشنهادات: پیشنهادات ارائه شده در سامانه، مورخ14۰1/۰7/۰6ساعت 9 صبح در سالن کنفرانس ساختمان شماره 

2 شرکت برق منطقه ای خوزستان گشایش خواهد یافت.
 7- سایر شرایط:

* به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
عالقه مندان به شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای
نوبت اول

شناسه آگهي :۱۳7۱۶۳۰

روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

شماره فراخوان در سامانه شماره مناقصه
مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهتدارکات الکترونیکی دولت

خرید خازن جهت 01/10220172001001262000039/م
69/957/360/0003/497/868/000پست اهواز 2

  K-01-290 فراخوان مناقصه عمومی شماره
خريد لوله پلی اتيلن شرکت گاز استان فارس

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.
مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس

شماره تلفن واحد مناقصات: ۰7138114۰4۵ - ۰7138114۰3۵ 
شماره نمابر: ۰7138244833                            شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  ۰71-38114۰14 

موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن
نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 

•  شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2۰۰1۰92۵86۰۰۰1۰8 می باشد. متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:
الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

ب: برای دریافت اسناد مناقصه، از طریق نشانی اینترنتی https://setadiran.ir )کد فراخوان 2۰۰1۰92۵86۰۰۰1۰8( به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و اسناد الزم به منظور ارزیابی 
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تعادل|
آيين نامه واردات خودرو پس از ماه ها انتظار سرانجام 
در نخس��تين روز هاي شهريورماه منتش��ر شد. اين 
دستورالعمل ش��امل ۹ بند اس��ت كه درباره هر يك 
از آنه��ا بحث هاي كارشناس��ي خاصي وج��ود دارد. 
در اين مي��ان الزام عرض��ه خودرو  ه��اي وارداتي در 
بورس كاال از جمله موارد چشمگير آيين نامه واردات 
خودروست كه تاكنون ابهامات و پرسش  هاي گوناگوني 
را به دنبال داشته است. برخي معتقدند عرضه خودرو 
در بورس باعث ش��فافيت و رقابتي ش��دن قيمت ها 
مي شود، اما برخي هم برخالف اين موضوع، معتقدند 
عرضه كنندگان خودرو در ب��ورس به دنبال منفعت 
بيش��تر هس��تند و با پاگرفتن اين نوع عرضه، قيمت 
خودرو به مرور افزايش مي ياب��د. در اين ميان برخي 
از كارشناسان معتقدند كه با توجه به زيان 117 هزار 
ميليارد توماني ناشي از قيمت گذاري دستوري، عرضه 
خودرو در بورس را مي ت��وان به عنوان راهكاري براي 
توقف زيان دهي خودروسازان تلقي كرد. به گفته آنها، 
خودرو در صورتي كه در بورس به فروش برسد، قيمتي 
به مراتب پايين تر از قيمت بازار خواهد داش��ت، سود 
مازاد نيز در اختيار خودروساز قرار مي گيرد. از طرفي، 
واگذاري خودرو به قيد قرعه كه همراه با رانت است با 
هيچ منطقي سازگار نيس��ت. با اين حال اين پرسش 
قابل طرح است كه آيا قيمت خودرو به كدام سمت ميل 
پيدا مي كند؟ كاهش يا افزايش؟ كارشناسان مي گويند: 
به دليل بالتكليفي در مذاكرات وين، بازار در وضعيت 
انتظاري و ركود قرار دارد و هنگامي كه نتيجه نهايي 
مذاكرات مشخص شود، بازار تغيير وضعيت مي دهد. 
برخي هم مي گويند، بازار خودرو در روزهاي آينده نيز 

به همين روند نوساني خود ادامه دهد. 

   رصد بازار خودرو پيش بيني قيمت در آتي 
قيمت خ��ودرو صفر داخلي روز جمعه 11 ش��هريور 
1۴۰1 با توجه به آمار و قيمت روزانه س��ايت ديوار با 
تغييراتي همراه ش��د. قيمت خودرو صفر داخلي در 
لحظه نگارش اين گزارش در بازار ايران به ش��رح زير 
اس��ت: پرايد 111 با قيمت ۲۰۴ ميلي��ون تومان به 
فروش مي رسد. پرايد 1۳1 نيز با قيمت 17۹ ميليون 
تومان عرضه مي شود. دنا معمولي مدل 1۴۰1 نيز با 
قيمت ۴۰۳ ميليون تومان به فروش مي رسد. پژو ۲۰7 

اتومات هم با قيمت ۵۹۰ ميليون تومان خريد و فروش 
مي شود. اما از قيمت خودروهاي پرطرفدار چه خبر؟ 
رصد بازار نشان مي دهد، تيبا هاچ بك  پالس هم اكنون 
در محدوده ۲1۰ ميليون تومان قيمت دارد. پژو ۲۰۶ 
تيپ دو مدل 1۴۰1 در قيمت ۲۹7 ميليون تومان به 
فروش مي رسد. ۲۰۶ تيپ پنج نيز در بازار كشور تا نرخ 
۳۵۵ ميليون تومان پيش رفت. اما بازار خودرو به كدام 
س��و مي رود؟ فيروز نادري، كارشناس صنعت خودرو 
به تجارت نيوز گفته اس��ت: قيمت خودرو در روزهاي 
گذشته در حال نوس��ان بود و همچنان نيز ثباتي در 
بازار مشاهده نمي ش��ود. قيمت ها در اين روزها به هر 
اخباري كه منتشر مي شود، واكنش نشان مي دهند. 
به نظر مي رس��د بازار خودرو در روزهاي آينده نيز به 
همين روند نوساني خود ادامه دهد. چندي پيش نيز، 
مرتضي شجاعي، كارشناس صنعت خودرو در رابطه 
با تاثير كاهش توليد خودروسازان بر قيمت خودرو در 
بازار گفته بود: به واسطه شيوه هاي فروشي كه وجود 
دارد، اصلي ترين مولفه اي كه بازار را تحت تاثير خود 
قرار مي دهد، نرخ ارز است و ساير عوامل تاثير كمتري در 
افزايش يا كاهش قيمت ها دارد. او در عين حال افزود: 
به دليل بالتكليفي در مذاكرات وين، بازار در وضعيت 
انتظاري و ركود قرار دارد و هنگامي كه نتيجه نهايي 

مذاكرات مشخص شود، بازار تغيير وضعيت مي دهد.

   عرضه خودرو در بورس
قيمت را كاهش مي دهد؟ 

حال سوالي كه اين روزها مطرح مي شود، اين است كه 
آيا با عرضه خودرو در بورس خودرو قيمت خودرو در 
بورس كاهش مي يابد؟ جعفر قادري عضو كميسيون 
برنامه و بودج��ه مجلس در گفت وگو با »تس��نيم«، 
با توجه ب��ه زيان 117 هزار ميليارد توماني ناش��ي از 
قيمت گذاري دس��توري در خصوص عرضه خودرو 
در بورس به عنوان راهكاري ب��راي توقف زيان دهي 
خودروس��ازان اظهار داشت: خودرو در صورتي كه در 
بورس به فروش برس��د، قيمتي به مراتب پايين تر از 
قيمت بازار خواهد داش��ت، سود مازاد نيز در اختيار 
خودروس��از قرار مي گيرد و واگذاري خودرو به قيد 
قرعه كه همراه با رانت اس��ت با هيچ منطقي سازگار 
نيست. وي منطقي ترين ش��يوه فروش را عرضه در 
بورس دانس��ت و اف��زود: در صورتي كه س��ود مازاد 
قابل توجهي از عرضه خودرو در بورس حاصل شود، 
مي تواند در بخش تحقيق و توسعه و ارتقاي دانش فني 
و تكنولوژي تمامي خودروسازان مورد استفاده قرار 
بگيرد تا بدين ترتيب بر توان رقابتي آنها افزوده شود.

نماينده مردم ش��يراز در مجل��س همچنين با توجه 
به اختالالت فني س��امانه يكپارچ��ه فروش، خطا در 
اعالم نتايج، تحميل تعهدات��ي خارج از برنامه فروش 

به خودروسازان و بروز تاخير در روند جذب نقدينگي 
به دليل تبديل فروش هفتگي به فروش ماهانه بر اين 
نكته تاكيد كرد كه ضمن لزوم ايفاي تعهدات قبلي در 
قبال برندگان قرعه كشي مي بايست عرضه در سامانه 
يكپارچ��ه متوقف و ش��يوه عرضه خ��ودرو در بورس 
جايگزين آن شود و تداوم روشي كه موجب ايجاد رانت 

براي عده اي است، به هيچ وجه عقالني نيست.
از سوي ديگر، رضا كاهه، كارشناس بازار سرمايه، نيز 
درباره مزيت هاي عرضه خودرو هاي خارجي در بورس 
به اعتمادآنالين گفته است: بورس كاال بازاري شفاف 
است و تجربه موفق اخير عرضه خودرو هاي ديگنيتي 
و فيديليتي در اين بازار، منعكس كننده اين پيام است 
كه عرضه خودرو هاي خارجي در بورس كاال با همان 
موفقيتي روبرو خواهد شد كه در خصوص خودرو هاي 
مذكور ش��اهد بوديم. اين كارش��ناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه همزمان با عرضه خودرو هاي داخلي سود 
س��وداگران قطع ش��ده اظهار كرده: اكنون با در نظر 
گرفتن وجود چنين مزيتي، مي توان انتظار داشت كه 
با عرضه خودرو هاي وارداتي در بورس كاال اين قبيل 
اتومبيل ها نيز مانند ديگر خودرو هاي عرضه شده در 

اين بازار از گزند داللي سوداگران در امان باشد.
او در ادامه كشف قيمت حقيقي خودرو  هاي وارداتي را 
از ديگر مزيت هاي عرضه خودرو در بورس كاال عنوان 
كرد و گفت: همزمان با خلع يد دالالن بازار خودرو از 
سيس��تم توزيع اتومبيل هاي وارداتي، فرايند كشف 
قيمت اين خودرو ها روندي معقول و متناسب را طي 
خواهد كرد. به بيان س��اده تر، ب��ه دليل عدم دخالت 
سوداگران در عرضه خودرو هاي خارجي، قيمت هايي 
حقيقي و متناس��ب با قدرت خريد مصرف كنندگان 
براي اين اتومبيل ها تعيين خواهد شد. كاهه همچنين 
ايجاد شفافيت در زنجيره عرضه و تقاضاي خودرو هاي 
واردات��ي را از ديگر مزيت ه��اي عرضه اتومبيل هاي 
وارداتي در ب��ورس كاال بيان ك��رده و توضيح داده: 
همزمان با انتش��ار خبر آزادس��ازي واردات خودرو، 
ع��ده اي بر اين باور بودند كه در فرايند اجراي چنين 
سياس��تي تنها افرادي خاص منتفع خواهند شد و 
مصرف كنن��دگان اصلي از مزاي��اي واردات خودرو 
بي نصيبب خواهند ماند. اين در حالي است كه با الزام 
عرضه خودرو هاي وارداتي در بورس روند معامالت در 

تمامي مراحل شفاف و واضح خواهد بود.

خبراخبار

ويژه

7
 شنبه 12 شهريور 1401    6 صفر 1444  سال نهم    شماره   Sat. September 3. 2022  2301  صنعت،معدن و تجارت

سقف صادرات دام محرمانه است!
رييس اتحاديه مركزي دام سبك خاطرنشان كرد: سقف 
صادرات دام در مصوبه شوراي قيمت گذاري و شيوه نامه 
صادرات به دليل احتمال تنش در بازار اعالم نشده است؛ 
ولي به صورت محرمانه به س��ازمان جهاد كشاورزي 
استان ها ابالغ ش��ده تا بر اساس آن مجوز صادر كنند.

افشين صدر دادرس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
ايلنا، با اشاره به ابالغ شيوه نامه صادرات دام زنده از سوي 
سازمان دامپزشكي، گفت: مرجع صدور مجوز صادرات 
دام زنده، س��ازمان جهاد كش��اورزي استان هاست؛ 
متقاضيان صادرات بايد درخواست خود را به اين سازمان 
اعالم كنند و هم اكنون در مرحله ثبت تقاضا هستيم.

وي با بيان اينكه سازمان جهاد كشاورزي استان ها بر 
اساس بندهاي ش��يوه نامه صادرات بررسي ها را انجام 
مي دهند، گفت: اگر نقطه ابهامي در روند وجود ايجاد 
شود طبق شيوه نامه از معاونت امور دام يا دفتر توسعه 
صادرات استعالم گرفته مي شود در صورت نبود ابهام 
متقاضي براي طي كردن مراحل به سازمان دامپزشكي 
مراكز استان ها ارجاع داده مي ش��ود.صدر دادرس در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا سقف صادرات دام مشخص 
شده است؟ بيان كرد: سقف صادرات در مصوبه شوراي 
قيمت گذاري و شيوه نامه صادرات به دليل احتمال تنش 
در بازار اعالم نشده اس��ت؛ ولي به صورت محرمانه به 
سازمان جهاد كشاورزي استان ها ابالغ شد تا بر اساس 
آن مجوز صادر كنند.رييس اتحاديه مركزي دام سبك 
با اشاره به كشورهاي هدف صادراتي، خاطرنشان كرد: 
كشورهاي حاشيه خليج فارس، عراق و اقليم كردستان 
دام زنده صادر مي شود؛ و در ازاي آن صادركننده بايد 
ارز وارد كش��ور مي كند. براي صادركنن��دگان بعد از 
صادرات تعهد ارزي ايجاد مي شود كه بعد از صدور دام 
بايد معادل آن ارز وارد كند.اين فعال اقتصادي با بيان 
اينكه دامپروري فراسرزميني در ارمنستان و مغولستان 
انجام مي شود، گفت: در اين كشورها مراتع به وفور وجود 
دارد و دام ارزان است از اين رو سرمايه گذار ايراني به اين 
كشورها مي روند و اقدام به توليد مي كنند؛ اما نبايد از اين 
نكته غافل شويم كه محور توجه بايد توليدكننده داخلي 
باش��د. توليدكننده داخلي تابع قوانين داخلي و براي 
مصرف اقدام به توليد مي كند از اين رو توليد آنها بايد براي 
فروش در بازار داخلي ارجعيت داشته باشد.صدردادرس 
ميزان مازاد دام را ح��دود ۴ تا ۶ ميليون راس دام زنده 
عنوان كرد و افزود: پروژه پالك گوش در سال ۹۹ كليد 
خورد و ما همان زمان به مس��ووالن وزارت كشاورزي 
اعالم كرديم كه نه تنها اين موضوع به جمع آوري دام 
كمك نمي كند بلكه خطا در آمار را افزايش مي دهد كه 
در عمل نيز اين اتفاق افتاد.وي اف��زود: بازار دام زنده و 
گوشت در بازار يك رابطه منطقي دارند؛ اما در شرايط 
اقتصادي كه دالل ها بر بازار حكومت مي كند اين رابطه 
منطقي برقرار نيست وقتي قيمت دام زنده هزار تومان 
باال برود قيمت گوشت ۴ برابر باال مي رود.اين كارشناس 
حوزه دام ادامه داد: كنترل بازار گوشت ساده است چراكه 
عرضه كنندگان گوشت در بازار مشخص هستند اين 
افراد سهم مش��خصي از توزيع گوشت در بازار را دارند 
كه بر فعاليت آنها مي توان نظارت كرد؛ اما اين نظارت ها 
در اين بخش انجام نمي شود و بيشترين فشار بر روي 
قيمت دام زنده مي گذارند كه اين مساله عادالنه نيست.

اجازه واردات لوازم خانگي 
مشابه داخلي را نمي دهيم

معاون وزير صمت گفت: در محصوالتي كه مشابه داخلي 
دارد و سطح رضايت مشتري باال باشد واردات نخواهيم 
داش��ت، اما در محصوالتي كه توليد نداش��ته باشيم، از 
ظرفيت هاي مختلف استفاده خواهيم كرد.محمد مهدي 
برادران در گفت وگو با خبرگزاري فارس و در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا واردات لوازم خانگي آزاد مي ش��ود، گفت: 
وقتي بازار رقابتي باش��د و محصوالت داخلي بتواند نياز 
كشور را تامين كند، دليلي براي واردات محصوالت مشابه 
نداريم. معاون صنايع عموم��ي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اف��زود: البته در برخي از حوزه ها مانند موبايل يا 
كمپرسور آمادگي و تمايل براي سرمايه گذاري مشترك 
در كشور را داريم. وي بيان داشت: به دنبل اين هستيم 
كه در عرصه هاي بين المللي در حوزه لوازم خانگي به يك 
صادركننده تبديل شويم و با توجه به اقدامات انجام شده 
طي سال هاي اخير اين پتانس��يل وجود دارد. برادران با 
بيان اينكه مش��كل در زمينه توليد لوازم خانگي وجود 
ندارد، گفت: دغدغه اصلي ما كيفيت و ضمانت و خدمات 
پس از فروش است. معاون صنايع عمومي وزارت صمت 
اظهار داشت: از سال آينده رويكرد معاونت صنايع عمومي 
وزارت صمت در حوزه لوازم خانگي كه تكميل زنجيره 
توليد و تامين محصوالت لوازم خانگي بود به ارتقا كيفيت 
تغيير خواهد كرد و در حوزه لوازم خانگي بيشتر به كيفيت، 
ضمانت و خدم��ات پس از فروش فكر خواهيم كرد. وي 
درباره واردات لوازم خانگي بيان داشت: در محصوالتي 
كه مشابه داخلي دارد و سطح رضايت مشتري باال باشد 
به هيچ وجه واردات نخواهيم داشت، اما در محصوالتي 
كه توليد نداشته باش��يم يا توليداتمان كفايت نكند يا 
رضايت مشتري از نظر قيمت و كيفيت فراهم نشود، از 
ظرفيت هاي مختلف استفاده خواهيم كرد. وي در پاسخ 
به اين سوال كه با توجه به اينكه برخي از محصوالت لوازم 
خانگي از جمله ماشين ظرف ش��ويي پاسخگوي نياز 
داخلي نيست و آيا ممكن است در اين محصوالت واردات 
انجام شود گفت: با توجه به پروژه هايي كه افتتاح خواهيم 
ك��رد، نياز به اين بخش نيز تامين مي ش��ود. برادران در 
پاسخ به اين سوال كه چه برخوردي با فروشندگان لوازم 
خانگي كه محصوالت خود را به علت كمبود در بازار پيش 
فروش مي كنند و به اين روش از وضعيت سوءاس��تفاده 
مي كنند، صورت مي گيرد، گفت: ما نمي توانيم در حوزه 
شركت ها دخالت كنيم، پيش فروش لوازم خانگي توسط 
شركت ها يكي از روش هاي عرضه توليدكنندگان است. 
وي افزود: بنابراين در بازار رقابتي توليد كنندگان مي توانند 
از روش هاي مختلف براي عرضه استفاده كنند و با توجه به 
اينكه اين اقدام يك روش فروش و عرضه است و ادامه اين 
روند نيز بستگي به استقبال مشتريان و خريداران دارد، 

بنابراين ما نمي توانيم دخالتي داشته باشيم. 

چرا جلوي افزايش واردات 
آيفون گرفته نشد؟

بررسي آمار واردات اپل در ماه هاي اخير نشان مي دهد 
كه برخي دستگاه هاي مسوول نسبت به اصل مديريت 
بهينه مناب��ع ارزي و همچنين تذكر رهب��ر انقالب در 
خصوص واردات تلفن همراه لوكس امريكايي بي توجه 
بوده اند.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، 
شهريورماه سال 1۳۹۹ بود كه رهبر انقالب در نشست 
تصويري با هيات دولت به مناسبت آغاز هفته دولت، به 
واردات نيم ميليارد دالري يك گوشي لوكس امريكايي 
در سال ۹8 انتقاد كردند.ايشان »واردات بي رويه« را كه 
باعث شكايت مكرر توليدكنندگان و حتي ورشكستگي 
برخي از آنها شده است را بسيار خطرناك خواندند و در 
اين  رابطه اظهار داشتند كه »واردات لوكس نيز از جمله 
موانعي است كه دولت بايد آنها را از سر راه توليد حذف 
كند.« در اين جلسه رهبر انقالب اشاره كردند كه واردات 
موبايل لوكس توسط بخش خصوصي انجام مي گيرد اما 
دولت با اتخاذ تدابيري بايد جلوي آن را بگيرد.البته اين 
تذكر به نوعي ريشه در يكي از اصول انكارناپذير علم اقتصاد 
دارد؛ بر كسي پوشيده نيست كه اختصاص منابع محدود 
به نيازهاي نامحدود، در گام نخست نياز به اولويت بندي 
دارد. بنابراين در شرايطي كه كشور با محدوديت ارزي 
مواجه است، دولت منطقا بايستي طوري سياست گذاري 
كند كه از واردات كاالهاي غيرضروري يا لوكس به كشور 
كه ميزان تقاضا را افرايش مي دهد، جلوگيري شود.نكته 
عجيب ماجرا اينجاس��ت كه بررسي ها نشان مي دهد، 
عليرغم تذكر رهبر انقالب، ميزان واردات تلفن همراه 
امريكايي يا همان اپل با رش��د قابل توجهي همراه بود؛ 
به گونه اي كه فقط در س��ال 1۴۰۰، حدود 1.۳ميليارد 
دالر، انواع مدل هاي تلفن همراه اپل وارد كش��ور شده 
است؛ با احتس��اب اين رقم، ميزان واردات اپل در طول 
س��ال هاي 1۳۹8 تا 1۴۰۰ به حدود ۲.۵ ميليارد دالر 
مي رسد.آمارهاي رسمي حكايت از آن دارد كه در سال 
1۳۹8 حدود ۵۳۰ ميليون دالر و در س��ال 1۳۹۹ هم 
۵۹۰ ميليون دالر اپل وارد كشور شده است. با اين حال 
گفته مي شود كه به اين ارقام بايستي ۳۰۰ ميليون دالر 
ديگر نيز بابت واردات اپل در ۴ماهه ابتدايي 1۴۰1 اضافه 
كرد. با اين تفاسير مي توان ادعا كرد كه فارغ از بي توجهي 
مسووالن اقتصادي در دولت گذشته نسبت به تذكرات 
رهبر انقالب، مسووالن وزارت صمت در اين دولت نيز 
نسبت به اين موضوع مشخص غفلت داشته اند.بررسي 
اظهارات رييس كل سازمان توسعه تجارت بيانگر آن است 
كه وي با اختصاص ارز نيمايي جهت واردات آيفون مخالف 
است.رييس كل سازمان توس��عه تجارت در خردادماه 
سال جاري دراين خصوص گفت: »بنده شخصًا مخالف 
اين امر هس��تم كه ارز حاصل از صادرات، با سوبسيد در 
اختيار افرادي قرار گيرد كه كاالي خود را با قيمت آزاد 
به فروش مي رسانند؛ به بياني واردكننده از جيب مردم 
و صادركننده، يارانه دريافت مي كند.«آنچه مشخص 
است پيمان پاك به درستي، مسير رانت تعدادي از افراد 
را شناسايي كرده است با اين  وجود تا به امروز تصميمي 
ابالغ نشده است، حتي وي در آن مقطع به ثبت سفارش 
دوبرابري آيفون نسبت به سال گذشته اشاره كرد.نكته 
جالب اين ب��وده كه كمتر از 7 درصد م��ردم از اين نام 
تجاري امريكايي اس��تفاده مي كنند و در عمل امكان 
خريد براي مردم وجود ندارد؛ به عبارت دقيق تر، گوشي 
آيفون و ساير گوشي هاي باالي ۶۰۰ دالر سهم اندكي 
در بازار دارند اما ارزبري بسيار بااليي دارد!با اين تفاسير 
جاي سوال است كه چرا دستگاه هاي مسوول، موضوع 
ممنوعيت واردات و افزايش تعرفه واردات آيفون و ساير 
تلفن هاي همراه باالي ۶۰۰ دالر را پيگيري نمي كنند؟

ممنوعيت واردات گندم
توسط بخش خصوصي برداشته شد

بر اساس اعالم گمرك ايران، ممنوعيت ثبت سفارش 
واردات گندم توسط بخش خصوصي برداشته شد. 
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه نرگس باقري 
زم��ردي مديركل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ه علي وكيلي 
مديركل دفتر واردات گمرك ايران، ممنوعيت ثبت 
س��فارش واردات گندم توسط بخش خصوصي لغو 
شده است.در اين بخشنامه علت آزاد شدن واردات 
گندم توسط بخش خصوصي مصوبه جلسه ۵8 ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت بوده كه بر اساس آن بخش 

خصوصي مي تواند گندم معمولي و دروم وارد كند.

طرح گازرساني به
20 روستاي شهرستان لردگان 
استان چهارمحال و بختياري 

كلنگ زني شد
به مناسبت هفته دولت، طرح گازرساني به ۲۰ روستاي 
شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختياري افتتاح 
و كلنگ زني شد. به گزارش روابط عمومي شركت ملي 
گاز ايران، جهانبخش س��ليميان مديرعامل شركت 
گاز اس��تان چهارمحال و بختياري در آيين افتتاح و 
كلنگ زني۲۰طرح گازرساني شهرستان لردگان كه 
با حضور معاون سياسي امنيتي استانداري و جمعي 
از مس��ووالن برگزار ش��د، اظهار كرد: اين پروژه ها با 
اعتباري بالغ بر ۶8۰ ميليارد ريال بيش از 8۵۰ خانوار 
روستايي را تحت پوشش گاز طبيعي قرار خواهد داد. 
وي تصريح كرد: در حال حاضر ۵۳7 روستا با ضريب 
نفوذ ۹1.۵ درصد در اس��تان چهارمحال و بختياري 
از نعمت گاز بهره مند هس��تند. در اين مراسم معاون 
سياسي استاندار از خدمات جهادي و بهنگام شركت 
گاز استان تقدير كرد. همچنين نماينده محترم مردم 
لردگان و خانميرزا در مجلس شوراي اسالمي از شركت 
گاز به عنوان بازوي قابل اتكا و توانمند دولت جمهوري 
اسالمي در استان چهارمحال و بختياري ياد كرد و از 
تالش مديريت شركت گاز استان تقدير به عمل آورد.

آيا عرضه خودرو در بورس منطقي است؟ 

پيش بيني قيمت خودرو در روزهاي آتي

مخبر معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد

لزوم تقويت ارتباطات بين المللي در مناطق تجاري 
افتتاح ۵1 پروژه با ارزش بيش از ۶۳ هزار ميليارد ريال 
و اشتغالزايي 17 هزار نفري و همچنين آغاز عمليات 
اجرايي ۲۰ پروژه با ارزش بيش از 1.117.۰۰۰ ميليارد 
ريالي و اش��تغالزايي ۵ هزار نفري در چهار منطقه آزاد 
تجاري و صنعتي كيش، اروند، ارس و انزلي و ۵ منطقه 
ويژه اقتصادي س��هالن، انرژي پارس، ارگ جديد بم، 
پتروشيمي و لرستان با دستور معاون اول رييس جمهور 
و به صورت ارتباط ويدئو كنفرانسي برگزار شد. محمد 
مخبر ظهر پنجشنبه هفته گذشته در آيين افتتاح و آغاز 
عمليات اجرايي پروژه هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
با تاكيد بر اينكه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بايد موتور 
پيشران صادرات، توليد و اشتغالزايي در كشور باشند، 
تصريح كرد: اين مناطق مركز پشتيباني فعاليت هاي 

اقتصادي در كشور هستند.
معاون اول رييس جمهور در اين مراس��م كه با حضور 
وزير اقتصاد و دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و ويژه 
اقتصادي برگزار شد، با اش��اره به تالش هاي مديران 
اي��ن مناطق در يك س��ال گذش��ته ب��راي افزايش 
سرمايه گذاري و اش��تغالزايي خاطرنش��ان كرد: در 
دهه هاي گذش��ته مناطق آزاد نتوانس��تند نسبت به 
اهداف از پيش تعيين ش��ده خ��ود موفقيت چنداني 
داشته باش��ند و به جاي اينكه مركزي براي صادرات 
كاالها و خدمات ايراني باشند به محل واردات در كشور 

تبديل شدند.
وي با اش��اره به گزارش دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي در خصوص اج��راي »طرح تحول« 
در مناط��ق قدي��م و جديد در حوزه ه��اي فرهنگي، 
اقتصادي و اجتماعي در دولت سيزدهم تصريح كرد: 
برنامه ريزي ه��ا و اقدامات خوبي در دولت در چند ماه 
گذشته در اين مناطق انجام ش��ده كه البته نبايد به 
همين دستاوردها بس��نده كرد و با توجه به امكانات 
و اختيارات مناطق آزاد مي توان دستاوردهاي بزرگ 

اقتصادي و سرمايه گذاري براي كشور ايجاد كرد.
وي تصريح كرد: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي تواند 
نماد جدي تحقق شعار سال يعني »توليد، اشتغالزايي 
و دانش بنيان« باشد كه ضروري است وزارت اقتصاد و 
شوراي عالي مناطق آزاد با همكاري و كمك يكديگر 
امكان يك جه��ش بزرگ اقتص��ادي در اين منطقه 
را س��اماندهي كنند. وي با بيان اينك��ه »مناطق آزاد 
بهتري��ن نمونه الگويي و كوچك ب��راي تحقق دولت 
الكترونيك هس��تند«، افزود: ساماندهي حداقل 1۵ 
شهر هوش��مند در مناطق آزاد ضروري است كه اين 
مهم مي توان��د به عنوان يك دس��تاورد بزرگ دولت 
سيزدهم محسوب ش��ود.وي بر ضرورت بسترسازي 
و ايج��اد امكانات الزم براي ارتباط��ات بين المللي به 
ويژه در بخش هاي بانكي، بيمه اي و س��رمايه گذاري 
در مناطق آزاد تاكيد كرد و گفت: بايد نحوه تعامالت 

بين المللي با كمك وزارت اقتصاد در مناطق آزاد هرچه 
سريعتر پايه ريزي شود، البته بايد در سال هاي گذشته 
اينگونه اقدامات در مناطق آزاد بدون توجه به تحريم ها 
پيگيري مي شد اما دولت سيزدهم به دنبال آن است تا 
بسترهاي سرمايه گذاري و توسعه در حوزه صادرات، 
مسائل مالي، بانكي و بيمه اي را ايجاد كند. معاون اول 
رييس جمهور با اشاره به اهميت توسعه ديپلماسي 
اقتصادي در مناطق آزاد گف��ت: مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي مي توانند با همس��ايگان خارجي هم مرز 
خود ارتباطات سياس��ي، فرهنگي و اقتصادي را به 
عنوان يك فرصت طاليي در بخش هاي پيمان هاي 
پولي، ارتباطات مالي گس��ترده، افزايش صادرات و 
واردات هدفمند پيگيري كنند. مخبر همچنين در اين 
جلسه بر لزوم بسترسازي و ايجاد امكانات براي تحقق 
اقتصاد دانش بنيان، تسهيل در ثبت شركت ها در مناطق 

آزاد، س��رمايه گذاري مشترك با كشورهاي همسايه و 
شركت هاي خارجي و ايجاد مشوق هاي الزم تاكيد كرد.

   راه اندازي بانك آفشور و بورس بين الملل 
در دستور كار

در همين حال، سعيد محمد دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي در يك برنامه تلويزيوني درباره اين 
مراسم كه با حضور معاون اول رييس جمهور برگزار شد، 
اظهار كرد: در اين مرحله از افتتاح پروژه هاي عمراني 
مناطق آزاد ش��اهد بهره برداري از ۵1 پروژه عمراني 
به ارزش ۶۳۰ ميليارد تومان با سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي چابهار، ارس، 
سهالن، پتروشيمي و سهند بوديم كه با افتتاح آنها 11 
هزار شغل ايجاد شد.وي افزود: ۲۰ پروژه عمراني نيز 
ب��ه ارزش 111 هزار ميليارد توم��ان در مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي ارس، سهالن، لرستان، پتروشيمي و… 
كلنگ زني شد.دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-

صنعت��ي و ويژه اقتص��ادي ادامه داد: ت��راز تجاري 
مناطق آزاد بعد از ۳ دهه براي اولين بار مثبت ش��د 
كه به دليل در پيش گرفتن سياس��ت ديپلماس��ي 
اقتص��ادي و افزايش صادرات بود. وي يادآور ش��د: 
با ريل گذاري جدي��دي كه در مناطق آزاد در پيش 
گرفته شده، اين روند رش��د صادرات ادامه خواهد 
يافت. مشاور رييس جمهور با بيان اينكه مشكالت 
مناطق آزاد را به مع��اون اول رييس جمهور اطالع 
داديم و قرار ش��د پيگيري ش��ود، بيان كرد: احياي 
معافيت هاي مالياتي و مشوق هاي صادراتي از اين 
موارد بود؛ به خصوص كه مناطق رقيب ما در منطقه 
از معافيت هاي گس��ترده اي براي س��رمايه گذاران 
به��ره مي برند. به گفت��ه محمد مخب��ر، راه اندازي 
بانك آفشور، بيمه آفشور و بورس بين الملل از ديگر 
مواردي بودي كه به دنبال اجرايي شدنشان هستيم.

سيد رضا فاطمي امين، وزير صمت: 

خودروي ناقص ديگر توليد نمي شود
سيد رضا فاطمي امين وزير صمت درباره وضعيت توليد  
در يك برنامه تلويزيون��ي به ارايه توضيحاتي پرداخت 
وگفت: در س��ال 1۴۰۰ كل تجارت كشور به جز نفت 
نسبت به سال ۹۹، ۴۰ درصد رشد داشته است و در ۴ 
ماه اول امسال ۲1 درصد رشد صادرات داشته ايم. ميزان 
صادرات غير نفتي به ۴8 ميليارد دالر رس��يد كه يك 
جهش بود. خوشبختانه زبر ساخت هاي صادرات فراهم 
شده و ما 18 مركز تجاري در كشورهاي خارجي ايجاد 
كرده ايم. رايزن ها و صندوق ضمانت ها تأثير گذاش��ته 
است.  وزير صمت درباره وضعيت توليد نيز عنوان كرد: 
توليد داخل رو به رش��د است. در حوزه فوالد خام در ۴ 
ماه اول امسال نسبت به سال قبل ۵.۲ درصد رشد توليد 

داشته ايم. در مقاطع فوالدي و ورق ميلگرد ۴.۹ درصد 
رشد و در آلومينيوم 1۵ درصد رش��د داشته ايم. او در 
پاس��خ به اينكه آيا قطع برق آيا تأثيري در حوزه توليد 
داشته است يا خير، اظهار كرد: صنايع امسال 1۲ درصد 
نسبت به سال گذشته برق بيش��تر دريافت كرده اند و 
قطعي برق منظم و از قبل اطالع رس��اني شده بود و به 
نوعي كاهش توليد به دليل برق كمتر بوده است.فاطمي 
امين درباره وضعيت توليد خودرو نيز گفت: امس��ال 
ميزان توليد اتوبوس و ميني بوس 1۲۰ درصد نسبت به 
سال قبل بيشتر بوده است. توليد كشنده كاميون و وانت 
1۲۰ درصد بيشتر بوده است. در حوزه خودرو سواري 
در ۵ ماه امسال، توليد در اين بخش كامل بوده و ۲7۹ 

درصد رشد داش��ته است. سال قبل 88 هزار خودروي 
كامل توليد شده بود امسال 1۳۴ هزار دستگاه و تمامي 
ارقام حاكي از روند رو به رش��د است. فاطمي امين در 
ادامه گفت: صنعت خودروي ايران چالش هاي زيادي 
دارد و بيم��اري مزمني دارد. يك برنامه ۴ س��اله تهيه 
ش��ده و تاكنون از اين برنامه 8 ماه گذشته است. ديماه 
سال گذش��ته 17۰هزار خودرو ناقص در پاركينگ ها 
وجود داش��ت كه هم اكنون تعداد آن به 7 هزار و ۳۰۰ 
خودرو رس��يده است. ثبات بخش��ي به توليد و اصالح 
ساز و كارهاي تأمين قطعات تأثير گذاشت. هم اكنون 
ديگر خودرو ناقص توليد نمي شود و در حد استاندارد 
كاال توليد مي شود.فاطمي امين ادامه داد: پيش از اين 

۳۰درصد از قطع��ات يدكي خودرو يا قاچ��اق بوده يا 
دست دوم و تقلبي بوده اس��ت. اما امروز ۲۳۰ ميليون 
قطعه كد رهگيري خورده است 1۳۰هزار قطعه خودرو 
شناسه دار داده ايم. او با اشاره به اينكه صنعت خودرو به 
سمت پلتفرم هاي مستقيم در حال حركت است، گفت: 
1۰ محصول جديد معرفي شده است.  وزير صمت درباره 
توليد خودروهاي اقتصادي نيز توضيح داد: چند كار از 
قبل انجام شده كه بخش��ي از آن مربوط به ممنوعيت 
واردات بوده است و بخش ديگري هم مربوط به تعرفه ها 
است. بخشي از كاالها ابهام داشت كه سامانه اي طراحي 
ش��ده كه كاالهاي مبهم شناس��ايي و مشكالت بين 

توليد كننده و وارد كننده بر طرف شده است.
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خبرروز

وزش باد شديد در برخي نقاط كشور طي سه روز آينده
رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا اعالم كرد براساس تحليل آخرين نقشه هاي پيش يابي هواشناسي طي سه روز 
آينده در منطقه زابل در برخي ساعات وزش باد شديد، گاهي گرد و خاك و در برخي نقاط  استان  ايالم، كرمانشاه و خوزستان گاهي گرد و خاك 
رقيق پيش بيني مي شود. صادق ضياييان افزود: در ساير مناطق كشور تا روز يكشنبه )۱۳ شهريورماه( پديده قابل توجهي نخواهيم داشت. او گفت: 
از روز دوشنبه   )۱۴ شهريورماه( تا اواخر هفته با نفوذ جريانات خنك شمالي، كاهش محسوس دما، وزش باد و بارش باران همراه با رعد و برق در 
استان هاي ساحلي خزر و اردبيل رخ خواهد داد. درياي خزر نيز در اين مدت مواج خواهد بود. از روز دوشنبه تا اواخر هفته با نفوذ جريانات خنك 

شمالي، كاهش محسوس دما، وزش باد و بارش باران همراه با رعد و برق در استان هاي ساحلي خزر و اردبيل رخ خواهد داد. 

ادامهازصفحهاول

افراد زورگير به اخالق
و امنيت پشت پا مي زنند

 زورگيري در واقع نوعي تهاجم عملي و آشكار به نظم 
اجتماعي است. تفاوت زورگيري با سرقت اين است 
كه س��رقت در خفاء صورت مي گيرد ولي زورگيري 
در ميدان عمل و آشكار و با خشونت همراه است. در 
يك جامعه ساحت امنيت خيلي بزرگ تر از ساحت 
اخالق اس��ت. زورگيرها در اين كار ادعاي حرفه اي 
بودن دارند. آنها زورگيري و فرار كردن بدون دستگير 
ش��دن در دام پليس را نوعي زرنگي مي دانند و اين 
كالس گذاشتن ها باعث مي شود كه افراد ديگر نيز 
به ريس��ك روي آورند. زورگيري و خش��ونت هاي 
تجاوز به حريم شخصي مثل سرقت نيست. دزديدن 
موبايل با اينكه كسي با سالح سرد ديگري را تهديد 
كند متفاوت اس��ت. كس��اني ك��ه دزدي مي كنند 
فقط اخ��الق را زير پا مي گذارند. ولي افراد زورگير به 
اخالق و امنيت پشت پا مي زنند. بايد صريح و شفاف 
به مردم در م��ورد جرم آنها توضيح داده و با اين افراد 
قاطع، بي رحم و بدون هيچ ترحم و دلسوزي برخورد 
شود. اما اگر بخواهيم ريشه رواني چنين رفتارهايي را 
بررسي كنيم، علت اصلي رواني در زورگيري اعتياد 
به مواد مخدر مخصوصًا مواد روان گردان صنعتي به 
ويژه شيشه اس��ت چرا كه استفاده از اين ماده باعث 
نوعي سلب اراده و كاهش شعور در افراد مي شود كه 
عاقبت كار خود را ارزيابي نمي كنند. از نگاه رفتاري 
زورگيران داراي رفتارهاي ساديسمي بوده كه از آزار 
ديگران توأم با خشونت و ضرب و جرح لذت مي برند. 
معمواًل خلوت بودن خيابان ها يا كوچه ها، كم بودن 
حضور پلي��س در اينگونه معابر و تاريك بودن آنها از 
علل اصلي محيطي در زورگيري است. اگر زورگيري 
گسترش يابد به تدريج ساختارشكني هايي جديدتر 
پيدا شده و ديگر جرم ها نيز گسترش مي يابند. اگر 
چه فقر اقتصادي نيز مي تواند متغيري براي زورگيري 
باشد اما عمومًا زورگيري به دليل راحتي و كم هزينه 
بودن انجام مي شود؛ يعني مجرم مجازاتي سنگين 
براي خود پيش بيني نمي كند. از س��وي ديگر آنجا 
كه سرخوردگي هاي اجتماعي، ناكامي ها، احساس 
تبعيض ها عامل ايجادكننده رواني در زورگيري است 
بنابراين بايد از همين دريچه اين معضل اجتماعي را 
حل كرد. در هر جامعه اي مجرم وجود دارد و نمي توان 
وضعيتي را تصور ك��رد كه در آن هيچ گونه مجرمي 
وجود نداشته باشد؛ اما بايد سعي كرد جامعه اي داشت 
كه روزبه روز ناهنجاري و كج رفتاري در آن كاهش يابد.

رويداد

وجود ۳۰۰۰ محله آسيب خيز در كشور

مديركل دفتر پيش��گيري از آسيب هاي اجتماعي 
سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه در حال حاضر 
حدود ۷۰۰۰ محله در سراسر كشور وجود دارد، گفت: 
از ميان اين محله ها حدود ۳۰۰۰محله، آسيب خيز 
و كمتر برخوردار هستند. آرزو ذكايي فر درخصوص 
آخرين اقدامات سازمان بهزيستي در راستاي رصد 
آسيب هاي اجتماعي كشور بيان كرد: هدف گذاري 
س��ازمان بهزيس��تي درخصوص رصد آسيب هاي 
اجتماعي، همواره شناخت روند تغييرات، وضعيت 
موجود، شناخت عوامل تعيين كننده، عوامل خطر و 
محافظ و ارتباط آنها با آسيب هاي اجتماعي بوده است 
تا از اين طريق بتواند روند تغييرات را ديده باني كرده و 

برنامه ريزي هاي مبتني بر شواهد انجام دهد.

   هدف گذاري تا سطح محله ها
او با بيان اينكه سازمان بهزيستي طي اين سال ها هم اقدام 
به انجام پيمايش هاي متعدد كرده و هم آمارهايي حاصل 
از سامانه هاي بهزيستي )سامانه ۱۴۸۰، سامانه اورژانس 
اجتماعي ۱۲۳ و...( جمع آوري كرده اس��ت، ادامه داد: 
هدفگذاري س��ازمان به اين نحو بود كه بتوان متمركز، 
نقطه هدف خود را تا سطح محله ها پيش ببريم. به طور 
مشخص طي سه سال پياپي داده هاي استان و همچنين 
سه شهر پر آسيب و كم آسيب را مورد بررسي قرار داديم. 
مديركل دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان 
بهزيستي كشور ادامه داد: براين اساس اين سازمان در 
سال گذش��ته و همينطور دو ماهه اول امسال اقدام به 
انجام پيماي��ش و جمع آوري داده هاي شهرس��تان ها 
كرده است؛ به گونه اي كه بالغ بر ۴۷۰ شهرستان را )كليه 
شهرهاي سراسر كشور( مورد پيمايش و رصد قرار داديم. 
در حال حاضر اطالعات جمع آوري و تحليل شده است 
و همچنين به موازات ش��روع پيمايش شهرستان ها، 
پيمايش محالت را نيز آغاز كرديم. ذكايي فر اظهار كرد: 
در حال حاضر رصد حدود ۱۷۰۰ محله انجام شده است 
كه رصد ۵۰۰ محله با ظرفيت هاي مردمي و متمركز بر 
مسائل محله بود. درنهايت نيازها و اولويت بندي محله ها 

بررسي و به دنبال آن نقشه اجتماعي محل انجام شد. 
هدف گذاري س��ازمان براي به دس��ت آوردن داده ها و 
مسائل و نقش��ه اجتماعي اين محالت است، بر مبناي 
عوام��ل تعيين كننده، مي توانيم نيازه��ا و اولويت ها را 
شناسايي و سپس الگوها و برنامه هاي مبتني بر وضعيت 
آسيب هاي اجتماعي هر استان و شهرستان را با كمك 

كارگروه هاي استاني تدوين و اجرايي كنيم.

   مشاركت و همگرايي
 پرهيز از جزيره اي عمل كردن

مديركل دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي سازمان 
بهزيستي كشور با اشاره به ديگر اقدامات انجام شده 
در دبيرخانه رصد آسيب هاي اجتماعي اين سازمان 
بيان كرد: با توجه به اينكه دبيرخانه رصد آسيب هاي 
اجتماعي در كليه استان ها شكل گرفته، سال گذشته 
به طور متوسط چهار جلسه با مديريت مديركل استان 
و اعضاي دبيرخانه متش��كل از دستگاه هاي مرتبط 
و همكار داشتيم. از ابتداي س��ال تاكنون نيز به طور 
متوسط تاكنون دو جلسه در استان ها تشكيل شده 
اس��ت. ذكايي فر با بيان اينكه هدف از اين جلس��ات 
مشاركت و همگرايي دس��تگاه ها به منظور پرهيز از 
جزيره اي عمل ك��ردن و همچنين جلوگيري از هدر 
رفت مناب��ع و زمان در مداخالت به هنگام و اثربخش 
در حوزه پيش��گيري از آس��يب هاي اجتماعي ميان 
دستگاه ها بوده است، گفت: هدف از ايجاد مشاركت 
ميان دستگاه هاي مختلف طراحي و تدوين برنامه ها و 

الگوهاي بومي، منطقه اي و استاني بوده است.

   آگاه سازي و آموزش در جمعيت عمومي
او با اشاره به اينكه در گذشته هميشه برنامه ها و طرح هايي 
در زمينه آگاه سازي و مداخله س��طح يك و دو از سوي 
دستگاه هاي كش��وري طراحي شده و به استان ها ابالغ 
مي ش��د، گفت: در س��ال جاري هدف گذاري سازمان 
بهزيستي متفاوت است و بر اساس وضعيت موجود، نيازها 
و اولويت ها مطابق الگوي زيست بوم اجتماعي استان، 

انتظار بر اين است كه با همگرايي و همكاري در دستگاه ها، 
اس��تان ها ظرفيت اجرايي خ��ود را متمركز و يكپارچه 
كنند. از سوي ديگر نيز براي شهرستان هايي كه در حوزه 
آسيب هاي اجتماعي ريسك بااليي دارند، برنامه هاي 
مختلفي از جمله برنامه هاي آگاه س��ازي و آموزش در 
جمعيت عموم��ي، آگاه س��ازي در گروه هاي پرخطر و 

همچنين غربالگري ها و مداخالت الزم انجام مي شود.
ذكايي فر با بيان اينكه نقش وزارت كش��ور ارتباط بين 
بخشي دستگاه ها است، افزود: به طور مشخص يكي از 
مسائلي كه ميان دستگاه ها وجود دارد، بحث تبادل داده 
و اطالعات است و همواره اين مساله و مشكل مطرح بوده 
كه دس��تگاه ها در ارايه داده و آمار خودداري مي كردند. 
براين اس��اس وزارت كشور از سال گذشته اقدام به عقد 
تفاهم نامه اي مشترك بين دستگاه هاي مرتبط مانند 
سازمان بهزيستي، سازمان زندان ها، قوه قضاييه، نيروي 
انتظامي و دستگاه هاي مرتبط ديگر كرد و براين اساس 
كار گروهي تشكيل شد تا دس��تگاه هاي عضو بتوانند 
به داده ها و اطالعات مورد نياز در س��طوح تعريف شده، 
دسترسي داشته باش��ند. مديركل دفتر پيشگيري از 
آسيب هاي اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور در 
پاسخ به سوالي درخصوص اثرگذاري رصد آسيب هاي 
اجتماعي بر كاهش آسيب هاي اجتماعي بيان كرد: 
سازمان بهزيستي براي كاهش آسيب ها ۲ اقدام انجام 
مي دهد؛ يك سطح از اين اقدامات، اقدامات پيشگيرانه 
مثل آگاه سازي عمومي و اختصاصي در سطح عمومي 
و اختصاصي همچون ط��رح خودمراقبتي دختران 
و زنان، پيش��گيري از خودكش��ي، طرح مش��اركت 
اجتماعي نوجوانان، طرح مشاركت اجتماعي زنان، 
طرح مادر و كودك، طرح مهارت هاي زندگي، آموزش 
فرزندپروري، پيش��گيري از اعتي��اد اجتماع محور و 
برنامه هاي اجتماع محور است. برنامه هاي سطح دو 
مثل برنامه هاي جمعيت هاي خاص هستند كه اين 
برنامه ها در زمينه ارتقاء س��واد سالمت، شناسايي و 
غربالگري به موقع است و سطح سه كه شامل گروه هاي 

آسيب ديده اجتماعي و در معرض آسيب است.

فوت ۲۳ نفر و شناسايي ۱۰۶۷ بيمار جديد كوويد ۱۹ 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: 
با فوت ۲۳ بيمار مبتال به كوويد۱۹ شمار جانباختگان 
اين بيماري در كش��ور به ۱۴۳ هزار و ۹۱۷ نفر رسيد. 
تاكنون ۶۵ ميليون و ۴ هزار و ۷۵۴ نفر در ايران ُدز اول، 
۵۸ ميليون و ۳۸۸ هزار و ۴۵ نفر ُدز دوم و ۳۰ ميليون 
و ۸۳۹ هزار و ۸۶۴ نفر نيز ُدز س��وم و چهارم واكسن 
كرونا را تزريق كرده و مجموع واكسن هاي تزريق شده 
در كشور به ۱۵۴ ميليون و ۲۳۲ هزار و ۶۶۳ ُدز رسيد. 
همچنين براس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
۱۰۶۷ بيم��ار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي و ۲۶۱ نفر از آنها بستري شدند و مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۵۳۱ هزار 
و ۳۹۲ نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون ۳۰۲ هزار و ۷۸۲ 
نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. ۹۸۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 

بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. همچنين تاكنون ۵۳ ميليون و 
۸۲۴ هزار و ۸۵۵ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است. در حال حاضر ۶۴ شهرستان 
در وضعي��ت قرم��ز، ۱۶۳ شهرس��تان در وضعيت 
نارنجي، ۲۰۷ شهرس��تان در وضعي��ت زرد و ۱۴ 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

سه ميليون دانش آموز تغذيه رايگان دريافت مي كنند
وزير آموزش و پرورش در س��فر به استان آذربايجان 
غربي و در شوراي آموزش و پرورش اين استان گفت: 
از مهر ماه امسال سه ميليون دانش آموز تغذيه رايگان 
دريافت مي كنند. يوس��ف نوري در شوراي آموزش 
و پ��رورش آذربايج��ان غربي گفت: تغذي��ه رايگان 
دانش آموزان مناطق محروم بعد از ۱۱ سال تعطيلي 
اجرايي مي شود. او با بيان اينكه ۱۶۴ هزار دانش آموز 
بازمانده از تحصيل طي سال گذشته به چرخه آموزش 
بازگش��تند، ادامه داد: محرومي��ت زدايي و برقراري 
عدالت آموزشي به صورت جدي پيگيري مي شود. 
او با بيان اينكه محدوديت هاي موجود فرصتي براي 
پيشرفت و فعال كردن هنرستان ها هستند، ادامه داد: 
براي رونق اشتغال در بخش كش��اورزي اين استان 
مي توان از هنرستان ها بهره گرفت و اين مراكز مكان 

ايجاد پنج هزار ش��غل اس��ت كه در صورت ورود به 
بخش فرآوري ۱۵هزار شغل از طريق اين هنرستان ها 
مي توان ايجاد كرد. وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر 
افزايش مدارس نمونه دولتي گفت: الزم اس��ت كه 
افزايش اين مدارس مورد توجه باشد تا دانش آموزان 

روستايي در اين مدارس تحصيل كنند.

آتش سوزي تاالب انزلي درحال گسترده شدن
مديركل مديريت بحران استانداري گيالن از وقوع 
آتش سوزي در تاالب انزلي خبر داد. امير مرادي گفت: 
تاالب بين المللي انزلي در محدوده چراغ پشتان از 
بامداد امروز )جمعه ۱۱ شهريور ماه( دچار آتش سوزي 
ش��ده اس��ت. او افزود: براي مهار اين آتش سوزي، 
هواپيماي آتش نشان درخواست شده است. فرماندار 
شهرستان بندر انزلي هم گفت: نداشتن دسترسي 
به محل آتش س��وزي اطفاي حريق در اين منطقه 
 را با مشكل مواجه كرده اس��ت. به گفته محمد پور

خوش سعادت، آتش سوزي در قسمت مركزي تاالب 
در محدوده چراغ پش��تان آغاز شده و دامنه آتش به 
علت نبود امكان دسترسي به اطراف گسترش يافته 
است. او افزود: پس از دريافت گزارش آتش سوزي در 
تاالب انزلي مديريت بحران شهرستان به محل مورد 
نظر اعزام و دستگاه هاي خدمات رسان محيطزيست، 

منابع طبيعي، آتش نشاني و سپاه در منطقه مستقر 
ش��دند. فرماندار انزلي تصريح كرد: در زمان شروع 
آتش س��وزي دامنه حريق ۲ هكتار بود كه وزش باد 
باعث گسترش حريق ش��ده و در حال حاضر به ۴۰ 
هكتار رسيده است. تاالب بين المللي انزلي در جنوب 
غربي اين شهرس��تان در ۴۰ كيلومتري غرب مركز 

استان گيالن واقع شده است.

رويخطخبر

گليماندگار|
 تقريبا روزي نيست كه فيلمي از زورگيري 
و دزدي در فضاي مجازي منتش��ر نشود. 
اينكه نش��ان مي دهد، مردم حتي در روز روشن هم در 
خيابان هاي شهر امنيت ندارند، هر لحظه بايد انتظار 
اين را داشته باشند تا يك نفر با گذاشتن يك قمه زير 
گلويش��ان دار و ندارش��ان را كه اغلب گوشي موبايل و 
كيف و زيور آالت طالست مورد سرقت قرار دهد. اينكه 
 پليس بارها و بارها به مساله اي با نام »سرقت اولي ها«

 اش��اره كرده خود نش��ان از افزايش ميزان سرقت ها 
در س��طح جامعه دارد. در واقع از زماني كه مشكالت 
اقتصادي به صورت محسوسي افزايش پيدا كرد و تامين 
معيشت مردم با سختي مواجه ش��د، پديده اي به نام 
»سرقت اولي« در كشور افزايش چشمگيري پيدا كرد. 
هر چند كه هيچ عاملي نمي تواند توجيه كننده سرقت 
باشد و سارقان حق ندارند به هر بهانه اي امنيت جامعه 
را به خطر بيندازند، اما به گفته حضرت علي)ع( وقتي 
فقر از دري وارد ش��ود ايمان از در ديگر خارج مي شود 
و حتما ما هم اين ضرب المثل را بس��يار شنيده ايم كه 
شكم گرسنه دين و ايمان ندارد. به همين خاطر است 
كه خيلي ها بر اثر فشار روز افزون فقر دست به سرقت 
مي زنند. شايد براي ش��ما هم اتفاق افتاده باشد، يك 
لحظه غفلت كنيد و گوشي موبايلتان به سرقت برود، 
باز كردن در خودرو ايراني كه ديگر از تخصص سارقان 
به شمار مي رود و تنها ظرف چند ثانيه مي توانند به آن 
دستبرد بزنند. اگر از بانك بيرون مي آييد يا شغلتان به 
گونه اي است كه مجبوريد پول و ارز و طال جابه جا كنيد 
بايد خيلي مراقب باشيد چون سارقان حاال با ترفند ها 
و ش��گردهايي تازه به كمين نشس��ته اند و هر لحظه 
مي توانند به شما حمله كنند و البته مهم ترين توصيه 
اين اس��ت كه اگر جانتان را دوست داريد با آنها وارد زد 
و خورد نشويد، چون معلوم نيست در يك لحظه براي 
به سرقت بردن وس��ايلتان از اسلحه گرم يا سردي كه 
همراه دارند، چطور استفاده كنند و در نهايت چه باليي 

به سر شما بيايد. 

   شروع طرح ضربتي پليس پايتخت 
براي مقابله با سرقت

در واق��ع مي توان گفت افزاي��ش ميزان كليپ هاي 
سرقت در فضاي مجازي يكي از داليل عمده اي باشد 
كه رييس پليس تهران بزرگ از شروع طرح ضربتي 
پليس پايتخت براي مقابله با سرقت خبرداده است. 
سردار حسين رحيمي در قرارگاه مقابله با سرقت با 
تاكيد بر اينكه ماموريت اصلي پليس  پايتخت مقابله 
جدي با سارقان و پديده سرقت است، بيان داشت: 
پي جويي جرم سرقت از لحظه وقوع در دستور كار 
قرار دارد و به محض وقوع هرگونه سرقت پيگيري 
موضوع و دستگيري س��ارقان به سرعت در دستور 
كار گشت هاي ضربت قرار خواهد داشت. او با اشاره 
به راه اندازي گشت هاي ضربتي خودرويي و موتوري 
مقابله با س��رقت ادامه داد: تمرك��ز ماموريت هاي 
پلي��س پايتخت براي مقابله ج��دي و همه جانبه با 
سرقت، زورگيري و سرقت هاي خشن است. سردار 
رحيمي با تاكي��د بر اينكه طرح ضربت��ي مقابله با 
س��ارقان با قدرت اقتدار و قاطعي��ت انجام خواهد 
شد گفت: به ش��هروندان اين اطمينان را مي دهيم 
كه با همه توان براي مقابله با س��ارقان و زورگيران 
به ميدان آمده و مقتدرانه با اين افراد كه با عملكرد 
خود امنيت و آرامش و احساس امنيت شهروندان را 
به مخاطره مي اندازند برخورد خواهيم كرد .رييس 
پليس پايتخت با اشاره به اينكه عمده كالنتري ها و 
پليس هاي تخصصي در بحث برخورد با س��ارقان و 
مقابله با پديده سرقت به كارگيري شده است عنوان 
داش��ت: محورهاي اصلي و فرعي شهر حتي كوچه 
پس كوچه هاي شهر را به دنبال سارقان خواهيم بود. 
سردار رحيمي با اشاره به اينكه بسياري از سارقان 
خرده پا و حتي برخي از زورگيران به دليل مصرف 
مواد خود اقدام به سرقت و زورگيري مي كنند گفت: 
س��ارقان معتاد ب��ه محض دس��تگيري براي مدت 
حداقل ش��ش ماه تحويل مراكز بازپروري خواهند 
شد و پس از آن به اتهامات آنها رسيدگي خواهد شد.

   عوامل سرقت و داليل افزايش آن
نبايد فرام��وش كنيم كه اولين نتيجه مش��كالت 
اقتصادي در كش��ور افزايش آسيب هاي اجتماعي 
خواهد بود، چيزي كه طي همين سال هاي هم به ما 
ثابت شده است. منيرساداتي مطلق، جامعه شناس 
با بيان اين مطلب به »تعادل« مي گويد: هر زمان كه 
مشكالت اقتصادي در جامعه افزايش پيدا مي كند، 
به تبع آن آس��يب هاي اجتماعي هم رو به افزايش 
مي رود، تنها مساله سرقت و زورگيري نيست، بلكه 
آسيب هايي مثل اعتياد، تن فروشي، طالق و... همه 
و همه نتيجه شرايط بد اقتصادي در كشور هستند. 
اما آنچه كه باعث ش��ده اين آس��يب ها در شرايط 
كنوني به اين ميزان افزايش پيدا كرده و رخ نمايي 
كنند، دليلش اين است كه هيچ وقت مردم چنين 
شرايط بدي را از لحاظ اقتصادي و معيشتي تجربه 
نكرده بودند. خانواده ها ب��ا انفجار قيمت ها مواجه 
شده اند، س��بد خانوار هر روز كوچك وكوچك تر 
ش��ده، كوچ اجباري از شهرها به حاشيه شهرها به 
دليل افزايش بي رويه نرخ اجاره بها مسكن، افزايش 
درگيري ه��اي خانوادگ��ي و طالق ب��ه دليل بروز 
مش��كالت اقتصادي و ... همه اينها دست به دست 
هم داده اند تا ما با پديده اي به نام »سرقت اولي ها« 
مواجه ش��ويم. پس به جرات مي توانيم بگوييم كه 
مش��كالت اقتصادي يكي از عمده داليل افزايش 

سرقت ها شده است. 
او مي افزايد: ما نمي توانيم از فردي كه چيزي براي 
از دست دادن ندارد، خانواده اش از هم پاشيده، در 
دام اعتياد افتاده و قطعا به مصرف مواد روان گردان 
معتاد است، شغلش را از دس��ت داده براي تامين 
هزينه هاي زندگي با مش��كالت بس��ياري دست 
و پنجه ن��رم مي كند،بخواهيم پايبن��د به قوانين 
اجتماعي باشد. سال هاست كه جامعه شناسان در 
مورد موارد افزايش آسيب هاي اجتماعي و از جمله 
سرقت به مسووالن هش��دار داده اند اما متاسفانه 

گوش شنوايي نبوده و نيست.

   طرح هاي ضربتي 
پاك كردن صورت مساله است

اين جامعه شناس در پاسخ به اين سوال كه آيا اجراي 
طرح ضربتي جمع آوري س��ارقان مي تواند راه چاره 
كاهش ميزان س��رقت باش��د، مي گويد: طرح هاي 
ضربتي در مورد آسيب هاي اجتماعي بيشتر تالشي 
براي پاك كردن صورت مساله است تا حل آن. همين 
االن هم ظرفيت زندان هاي كشور عمال تكميل است 
و همين چند روز پيش مس��ووالن ب��ه پديده »كف 
خوابي« زندانيان اشاره كردند. اينكه طرحي در يك 
بازه زماني مشخص اجرا شده و عده اي هم دستگير 
شوند، نمي تواند راهكار مناسبي براي معضلي به نام 

»عدم امنيت« در جامعه باشد.

   روند صعودي جرايم
كميل اژدري، جمعيت شناس نيز در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: نتايج يك مطالعه نشان داد كه ميزان سرقت با 
متغيرهاي اقتصادي مثل درآمد سرانه، تورم، فقر و بيكاري 
جوانان مرتبط است و شيوع اعتياد و طالق نيز با سرقت 
ارتباط دارد. همچنين مشخص شد كه در بحث جرايم، 
تاثير آموزش نسبت به بيكاري، پر رنگ تر است. در واقع 
آمارهاي جرم در ايران نشان مي دهد طي ساليان اخير، 

جرايم روند صعودي داشته اند. جرايم خشن مانند قتل 
عمد، ضرب و جرح، تهديد و مسموم كردن عمدي از سال 
۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴، روند صعودي داشته و از سال ۱۳۹۰ نيز 
شيب تندي به خود گرفته است. بررسي آمار سرقت در 
س��ال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ نيز نشان مي دهد كه سرقت 

در كشور از انتهاي دهه ۸۰ روندي صعودي داشته است.
او مي افزايد: همين اعداد و ارقام به راحتي نشان مي دهند 
كه چه ميزان مشكالت اقتصادي در افزايش آسيب هاي 
اجتماعي تاثيرگذار بوده اند. در واقع شكاف طبقاتي كه 
در جامعه طي س��ال هاي اخير ايجاد شده است يكي از 
مهم ترين داليل افزايش بزه ها در سطح جامعه است. در 
حال حاضر به جرات مي توانيم بگوييم كه طبقه متوسط 
از جامعه حذف شده اند، قشري كه هميشه برقرار كننده 
تع��ادل در جامعه بوده حاال نيس��ت، يك طرف ما تعداد 
زيادي افراد فقير داريم كه ب��ه داليل مختلف در تامين 
معيشت خود با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم مي كنند 
و در طرف ديگر تعدادي اندك هستند كه از تمامي امكانات 
به حد بسيار زياد برخوردارند و در واقع ثروت را در احاطه 
خ��ود در آورده اند. در اين ش��رايط تاثي��ري كه بر طبقه 
فرودست جامعه گذاشته مي شود بسيار بسيار دردناك 
و س��خت خواهد بود و شرايط را براي ناامن شده جامعه، 

افزايش بزه ها و البته بي توجهي به قانون فراهم مي كند. 

   توزيع ناعادالنه ثروت
اژدري در بخ��ش ديگري از س��خنانش مي گويد: 
مس��ووالن بايد بدانند كه در شرايط كنوني توزيع 
ناعادالن��ه ث��روت در جامعه يك��ي از بزرگ ترين 
داليل ب��روز بزه هاي اجتماعي اس��ت، نمي توانيم 
به هيچ عنوان منكر اين قضيه باش��يم. اينكه حاال 
مي خواهند با اجراي طرح ضربتي مبارزه با سرقت 
امنيت را به جامعه بازگردانند، مس��اله اي است كه 
نتيجه اش از ابتدا پيدا ست و قطعا نمي تواند راه حل 
ريش��ه اي براي وضعيت كنوني باش��د. در واقع تا 
زماني كه شرايط اقتصادي و معيشتي مردم بهبود 
پيدا نكند هميشه افرادي هستند كه اين حق را به 
خود مي دهند تا سهمشان از زندگي را به زور افراد 
ديگري كه آنها هم از قضا س��هم چنداني از ثروت 
ندارند، بگيرند. مساله سرقت هاي »رابين هودي« 
نيست. مساله سرقت و ايجاد رعب و وحشت كردن 
در بين افرادي اس��ت كه خودشان با انواع و اقسام 
مشكالت اقتصادي و معيشتي دست به گريبانند. 
براي از بين بردن اين ش��رايط بايد فكري اساسي 
كرد طرح هاي ضربت��ي تنها در مدت زماني اندك 
مي تواند ميزان اين سرقت ها را كاهش دهد و بعد 

دوباره همه چيز به روال سابق بازخواهد گشت.

گزارش

»تعادل« روند افزايشي جرائم خشن را بررسي مي كند 

نابرابري اقتصادي  و بزه هاي خياباني
طرح هاي ضربتي در مورد آسيب هاي اجتماعي تالشي براي پاك كردن صورت مساله است

برجام  و تحريم هاي داخلي
 با بهبود روابط خارجي و بازگش��ت برجام، اقتصاد 
ايران جهشي تازه و اثربخش را تجربه كند اما در غير 
اين صورت حتي بهبود روابط نيز نخواهد توانست 
مشكالت و محدوديت هاي داخلي را كنار بزند و اين 

در بلندمدت به نقع اقتصاد ايران نخواهد بود.
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