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يادداشت- 1

 زماني براي هوشمندي 
در مذاكرات

پي��ش  زهاي  ندا چش��م ا
روي برجام چيس��ت؟ بسته 
پيشنهادي جوزف بورل واجد 
چه ويژگي هايي اس��ت؟ آيا 
برج��ام را بايد پاي��ان يافته 
تلقي كرد؟ اين پرس��ش ها 
هر روز از سوي خبرنگاران و 
فعاالن رسانه به كرات تكرار 
مي شود و تالش براي دستيابي به پاسخ به اين سوال ها 
ادامه دارد. اما بايد توجه داشت كه تحليل ها مبتني بر 
داده هاي اطالعاتي ارائه مي شوند. اما آخرين اطالعات 
و اخبار حاكي از چيس��ت؟ در آخرين دست از اخبار 
مرتبط با برجام، بورل اعالم كرده كه پيشنهاد جديدي 
را ارايه كرده است كه در آن برخي شركت هاي مرتبط 
با سپاه پاس��داران از ذيل تحريم ها خارج مي شوند. 
بورل همچنين بحث كفايت مذاكرات را اعالم كرده 
ادامه در صفحه 6 است.   

يوسف مواليي

در ماه منفي بازارهاي موازي، قيمت ملك صعودي ماند

مسكن رفيق روزهاي تنهايي تورم

يادداشت-3

يادداشت-2

 ماليات 
و سرمايه گذاران

 چرخه معيوب

يكي از اصلي ترين موضوعاتي 
كه مي تواند به محور حركت 
رو به رشد و توسعه اقتصادي 
يك كش��ور كم��ك كند به 
نح��وه ن��گاه كالن دول��ت 
و س��اير سياس��ت گذاران به 
اقتص��ادي  فعاليت ه��اي 
مرتبط اس��ت. در واقع حتي 
اگر س��رمايه در گ��ردش در يك جامعه باال باش��د و 
سرمايه گذاران بزرگي نيز آماده حضور در ميدان اقتصاد 
باشند، اينكه سياس��ت گذار چه شرايطي را براي اين 

سرمايه گذاران فراهم كند بيشترين اهميت را دارد.
اين سياس��ت هاي كالن ماست كه مشخص مي كند 
مردم پول هاي خود را به س��مت داللي و سفته بازي 
خواهند برد يا از آن در دل توليد اس��تفاده مي كنند. 
اين ما هستيم كه مشخص مي كنيم در آينده اقتصاد 
ما به چه شكل تعريف مي شود. متاسفانه در سال هاي 
گذش��ته و در تمامي دولت ه��ا اين ن��گاه در اقتصاد 
ايران ترميم و اصالح نش��ده اس��ت. وابستگي به پول 
نفت  دولت را درآمدهاي ماليات��ي بي نياز كرده و هر 
بار هم كه به سمت ماليات س��تاني حركت كرده جز 
كارمندان و حقوق بگيران ثابت و البته توليدكنندگان 
شناس��نامه دار، س��اير بخش ها از زير بار ماليات فرار 
كرده اند، اين در حالي اس��ت كه مس��ير طي شده از 
سوي كش��ورهاي توس��عه يافته به ما چيز ديگري را 
ثابت مي كند. نگاهي به كش��ورهاي موفق دنيا نشان 
مي دهد كه بسياري از آنها، ماليات ستاني از توليد را يا 
متوقف كرده اند يا آن را به حداقل رس��انده اند و حتي 
براي آنكه اقتصاد مولدش��ان رشد كند، تسهيالتي را 
براي سرمايه گذاران در نظر مي گيرند. در مقابل براي 
افرادي كه قصد دارند با سفته بازي در اقتصاد فعاليت 
كنند محدوديت هايي لحاظ مي شود. ما در ايران اين 
روند را برعكس كرده اي��م و هرگز نيز گامي مثبت در 

جهت تغيير آن برنداشته ايم.
از سوي ديگر يك توليدكننده بايد ماليات خود، محل 
توليد خود و تمام مواد اوليه و جابه جايي ها را پرداخت 
كند، در حالي كه همان فرد مي تواند با خريد و فروش 
خودرو و خانه، سودي بيشتر در كوتاه ترين زمان ممكن 
به جيب بزند و عمال ماليات خاصي نيز نپردازد. به اين 
ترتيب اين نگاه كالن ماست كه بايد در اين حوزه تغيير 
كند. اگر به سمتي رفتيم كه ماليات ستاني و نظارت 
بر فعاليت هاي داللي افزاي��ش پيدا كرد و به جاي آن 
اين توليدكنندگان بودند كه از حمايت هاي مستقيم 
و غير مس��تقيم دولت بهره مند شدند مي توان انتظار 
داش��ت كه در ميان مدت و بلندمدت شرايط اقتصاد 
ايران تغيير كند اما در غير اين صورت احتماال همچنان 
توليدكنندگان در فشار سياست هاي دولتي هستند و 
دولت نيز نمي تواند به درآمدهاي مالياتي خود دست 

پيدا كند و اين سيكل معيوب ادامه خواهد داشت.

كار تصميم گيري در نظام هاي 
حكمران��ي م��درن متكي به 
س��اختار بروكراتي��ك و نظام 
تصميم سازي است. به عبارتي 
چنان ك��ه در تعاريف نيز آمده 
تصميم گي��ري ي��ك فرآيند 
است كه از گردآوري اطالعات 
و تحليل آنها و معرفي گزينه ها 
و هزينه فايده هر يك از آنها و... توسط بدنه كارشناسي آغاز 
و به نقطه تصميم گيري كه بايد از بين گزينه هاي ممكن، 
مطلوب ترين گزينه انتخاب ش��ود، ختم مي شود. هر چه 
اين فرآيند تصميم سازي علمي تر و متناسب با ضرورت ها، 
نياز ها و امكانات محدوديت ها طي شود، طبعا تصميم گيري 
نيز منطقي و معقول تر خواهد بود.  هفته گذشته خبري در 
رسانه ها منتشر شد كه طبق آن سرپرست سازمان حمايت 
از توليد كنندگان و مصرف كنندگان عنوان كرده بود كه 
افزايش قيمت گروهي از كاالها توسط رييس جمهوري 
تاييد مي شود.  به اين  ترتيب كه در خواست افزايش قيمت 
كاالها در دفاتر تخصصي وزارت صمت و جهاد كشاورزي، 
س��ازمان حمايت، كميس��يون اقتصادي دولت و ستاد 
تنظيم بازار بررسي و تاييد مي ش��ود و در نهايت به تاييد 
رييس جمهور مي رسد.  اين سازوكار تصميم سازي و تصميم 
آنچنان عجيب و غريب بود كه روز بعد از سوي سرپرست 
مربوطه تكذيب و عنوان شد: »فرآيند قيمت گذاري بيان 
ش��ده در مكاتبه اين سازمان به عنوان يك پيشنهاد اوليه 
در يكي از جلسات تنظيم بازار مطرح شده بود، اما در عمل 
قابليت اجرا نداشته و منتفي شده است.« اگر چه تكذيب اين 
بخشنامه مانع افزايش انتقادات از اين روش تصميم سازي 
شد، اما يك سوال بزرگ را همچنان باقي گذاشت كه اصوال 
چ��را از دل نظام كارشناس��ي و بروكراتيك دولت چنين 
پيش��نهادي بيرون آمده است؟! كدام مولفه هاي فكري و 
تئوريك يا محدوديت ها و معذوريت هاي سياسي چنين 

فكري را قابل طرح در سطوح تصميم سازي كرده است؟!
با مروري بر جهت گيري دولت س��يزدهم كامال آش��كار 
و مشخص اس��ت كه راهكار اصلي نظام تصميم گيري و 
سياس��ت گذاري در اين دولت )همچون ساير دولت هاي 
گذشته با شدت و ضعف هايي( براي مقابله با تورم، كنترل 
و تثبيت قيمت ها بصورت دستوري است. چنانكه روزي 
نيس��ت كه رييس دولت ي��ا يكي از مقامات ارش��د آن از 
ضرورت كاهش قيمت ها و حتي بازگشت قيمت ها به چند 
ماه قبل سخن نگويد )»افزايش قيمت كاال يا خدمتي كه 
هيچ ارتباطي با اصالحات اقتصادي ندارد بايد برخورد شود 
و نهادهاي نظارتي بايد ورود مستقيم داشته باشند و با اين 
تخلفات برخورد جدي داشته باشند« - آقاي رييسي 4/4، 
»از شنبه پيش رو كاالها بر مبناي قيمت ۳۱ ارديبهشت 
عرضه شوند«- وزير دادگستري 4/8(.  بديهي است وقتي 
گرايش س��ركوب قيمت ها غالب  بر فضاي فكري دولت 
است بالتبع خروجي ساختار اداري و نظام كارشناسي آن 
نيز جز اعالم شماره تلفن و آدرس سايت و سامانه و تعزير 
و بگير و ببند براي برخورد با گرانفروشان نخواهد بود.  اين 
نگاه غلط به موضوع تورم و تنزل آن به گراني چند قلم كاال 
و نه افزايش نسبي قيمت ها برآمده از ناترازي دخل و خرج 
دولت و افزاي��ش نقدينگي و...، گ��ردش كاري را در نظام 
تصميم س��ازي ايجاد مي كند كه از يك سو در باال عالقه و 
تمايل براي س��ركوب قيمت ها اعالم مي شود و در پايين 
و سطوح مياني تصميم س��ازي، كارشناسان به جاي ارائه 
نظرات و راهكارهاي علمي، برآورنده و توجيه كننده خواست 
و تمايل مقامات باالتر مي شوند و بالطبع سعي مي كنند 
بار مسووليت چنين تصميمات غيركارشناسانه اي را نيز 
هر چه بيشتر بر دوش باالترين مقام تصميم گير در نظام 
اجرايي بيندازند. در واقع بروكراس��ي كه در منطق اصيل 
خود قرار بوده به عقالني ش��دن ام��ور كمك كند خود به 
ضدعقالني ترين تصميم سازي ها گرايش مي يابد و به جاي 
افزايش آزادي و رقابت اقتصادي به آن سمت و سو مي رود 
كه باالترين مقام اجرايي و دومين مقام رسمي كشور قيمت 
شير، برنج، مرغ، گوشت، الستيك، پالستيك و... را تعيين 
كند. بخشنامه اي كه اگر چه تكذيب شد اما نشان از چرخه 
معيوب نظام تصميم سازي و تصميم گيري در كشورمان 

داد كه نياز به درمان سريع دارد! 

روز گذش��ته بار ديگر درحالي كه همه شواهد حاكي از 
حركت روند احياي برجام به سوي شكست بود اخباري 
منتشر شد كه مايوس ش��دن را به طور كامل رد مي كرد 
آن طور كه چندي قبل المانيتور به نقل از منابعي از موساد 
گفته ب��ود كه برجام به گربه اي مي ماند كه 9 جان دارد و 
حال بايد ببينيم از اين خوان عبوري به سالمت خواهد 
داشت. روز گذش��ته منابع العربي الجديد ادعا كردند كه 
»حس��ين اميرعبداللهيان«، وزير امور خارجه ايران، در 
مذاكرات تلفني روز چهارشنبه خود با بورل مالحظات 
ايران درباره اي��ن طرح را به وي ابالغ ك��رده و افزوده اند 
كه رويكرد كلي ايران مخالفت با اين طرح است هرچند 
فعال نمي خواهد رسما مخالفت خود را اعالم كند. منابع 
نزديك به روند مذاكرات غيرمس��تقيم ايران و امريكا در 
گفت وگ��و با پايگاه خبري »العرب��ي الجديد« جزيياتي 
از طرح پيش��نهادي جديد اتحاديه اروپا براي بازگشت 
به توافق هس��ته اي و واكنش ايران ب��ه اين طرح را فاش 
كردند. به گزارش »انتخاب« به نقل از ميدل ايست نيوز، 
روز سه شنبه گذشته، »جوزپ بورل«، هماهنگ كننده 

سياست خارجي اتحاديه اروپا، اعالم كرد كه پيش نويس 
تازه اي درباره مذاكرات هسته اي را به ايران و امريكا داده 
و از طرف هاي مشاركت كننده در اين مذاكرات خواست 
كه مانع از ايجاد »بحران خطرناك تازه اي« شوند. او گفت 
كه متن پيشنهادي جديد وي »ايده آل نيست اما بهترين 

توافقي است كه مي توان 
ب��ه آن رس��يد« و افزود 
ك��ه در اين ط��رح »همه 
مس��ائل اساسي« مطرح 
شده اس��ت«. منابع آگاه 
خبر داده اند كه »حسين 
اميرعبداللهي��ان«، وزير 
ام��ور خارجه اي��ران، در 
مذاك��رات تلفن��ي روز 
چهارش��نبه خود با بورل 
مالحظات اي��ران درباره 
اين طرح را ب��ه وي ابالغ 
ك��رده و افزوده ان��د ك��ه 

رويكرد كلي ايران مخالفت با اين طرح است هرچند فعال 
نمي خواهد رسما مخالفت خود را اعالم كند. اين منابع 
گفته اند كه پيشنهاد جديد اروپا براي ايران »دربردارنده 
مطالب ت��ازه و مهمي نيس��ت و آنچه را تهران در س��ه 
پرونده اختالفي اصلي در نظر دارد تأمين نمي كند.« به 
گفته اين منابع، ايران خواستار 
افزايش محدوده رفع تحريم ها 
و دريافت ضمانت هاي كافي و 
بسته شدن پرونده هاي معلق در 
آژانس بين المللي انرژي اتمي 
اس��ت. بر اس��اس اين گزارش، 
پيش��نهاد تازه اروپا شامل رفع 
تحريم ه��اي ت��ازه از چند نهاد 
و شركت وابس��ته به سپاه و نه 
»همه 80 نهاد وابس��ته به اين 
گروه نظامي« و نيز »تعهد بايدن 
به پايبندي دولتش به توافق« 
اس��ت. به گفته اين منابع، وزير 

امور خارجه ايران ب��ه بورل گفته كه ته��ران از هرگونه 
پيشنهاد براي به نتيجه رسيدن مذاكرات حمايت مي كند 
و خواستار مذاكرات بيشتر درباره ايده هاي اروپا براي حل 
و فصل مسائل شده است. همچنين وي پيشنهاد ديدار و 
مذاكره مستقيم علي باقري، رييس هيات مذاكره كننده 
ايران، با »انريكه مورا«، رييس هيات مذاكره كننده اتحاديه 

اروپا، را داده است.
اين منابع افزوده اند ك��ه اميرعبداللهيان »ايده تازه اي از 
جانب ايران« درباره مسائل مورد اختالف را در چارچوب 
پيش��نهاد تازه اروپا مطرح كرده است هرچند اين منابع 

رسيدن به توافق در آينده نزديك را بعيد دانسته اند.
به گفته اين منابع، »ب��ه نظر نمي آيد كه توافق در آينده 
نزديك به دست آيد و بايد ديد كه بعد از سپتامبر«، يعني 
نشست آتي ش��وراي حكام آژانس بين المللي چه پيش 
خواهد آمد. اين منابع همچنين از تالش هاي گس��ترده 
عمان و قطر و مذاكرات علني و غير علني آنها با تهران و 
واشنگتن در اين پرونده و نيز در پرونده تبادل زندانيان خبر 
ادامه در صفحه 2 داده اند.  

يادداشت -4

شرط ثبات بورس چيست؟
درحال حاضر در بازار به خاطر 
مذاكرات جديد و احياي برجام 
اتفاقات زيادي افتاده اس��ت و 
ابهامات نيز وجود دارد، به نظر 
مي رسد با احياي برجام دو ابهام 
اساسي در بازار مطرح مي شود 
كه اولي نرخ دالر است و اينكه 
اين نرخ با احي��اي برجام روي 
چه عددي تثبيت و تك نرخي مي شود و هرقدر زودتر به 
عدد تثبيت شده برسد، بازار چه با فرض مقامات اقتصادي 
و چه ريي��س كل بانك مركزي اين عدد را بايد اعالم كند. 
در شرايط فعلي اصوال يكسري سرمايه گذار غيرحرفه اي 
هس��تند كه درك صريحي از اقتصاد كالن ندارند و اگر به 
آنها اعالم شود دالر روي عدد ۲0 تومان تثبيت و تك نرخي 
شود بدون توجه به شرايط و ساير متغيرهاي كالن اقتصادي 
قبول مي كنند بنابراين بايد اين موضوع هر چه سريع تر حل 
و عددي از طريق رييس كل بانك مركزي اعالم ش��ود تا 
بازار پيش بيني پذير شود. در اين شرايط تنها موضوعي كه 
بازار را آزار مي دهد نرخ دالر اس��ت و اين موضوع با كاهش 
قيمت هاي جهاني روبرو شده است و ما شاهد هستيم اكثر 
كاموديتي ها غير از نفت با كاهش قيمت مواجه شدند و بازار 
سرمايه ما هم بسيار كاموديتي محور و وابسته به قيمت هاي 
جهاني است و خود اين هم دليلي است كه اين روزها بازار 
منفي شود و در نقاط منفي مورد معامله قرار بگيرد و ترس 
از ريزش مجدد قيمت هاي جهاني هم وجود داشته باشد و 
به نظر مي رسد كه تقريبا با بازگشت به برجام و كاهش قيمت 
نفت اصالحات الزم انجام شده باشد. دالر اگر در حوالي عدد 
۲۶ تا ۲8 هزار تومان تك نرخي شود مي تواند هم براي بازار 
سرمايه و هم براي ساير شرايط اقتصاد ايران عددي مناسب 
باشد و اگر رشد، توليد و اشتغال و سرمايه گذاري و خارج 
نشدن سرمايه هم لحاظ شود عدد، عددي مناسب است و با 

توجه به اينكه اين روزها دالر نيمايي نزديك ۲۵ هزارتومان 
مورد معامله قرار گرفته است اگر به فرض به دامنه ۲۷ هزار 
تومان برسد تقريبا با رشدي ۱0 درصدي مي تواند مواجه 
ش��ود كه اين خود منجر به افزايش سودآوري شركت ها 
مي شود. هرقدركه زودتربه دالري تك نرخي برسيم تكليف 
بازار مشخص مي ش��ود و مي توانيم به راحتي سودآوري 
شركت ها را مورد محاسبه قرار دهيم و بنابر قيمتي كه برروي 
تابلو است ببينيم كه ارزنده هستند يا خير. در حال حاضر 
نيز بازار در اقل p/e معامله مي شود و با محاسباتي كه انجام 
مي دهد نشان مي دهد كه با احياي برجام و تثبيت نرخ دالر 
تورم روندي كاهشي داشته و انتظار نيز كاهش پيدا مي كند.

بنابراين درخواستي كه اهالي بازار بايد از مقامات اقتصادي 
داش��ته باش��ند اين اس��ت كه دالر  را  در عددي كه اعالم 
مي كنند، تثبيت شود و براي مدتي مانند سه سال در آن عدد 
حبس نشود زيرا تجربه بدي در اين مورد داشتيم كه باعث 
شوك ارزي شد و با وجود اين تورم ۲0 درصدي و نقدينگي 
۲۵ درصدي و رشد اقتصادي ۳ درصدي و تورم را هم ۱۷ 
درصد بگيريم بنابراين بايد ن��رخ دالر را بنا به تفاوت تورم 

داخلي و خارجي افزايش دهيم و حبس نكنيم.
اين موضوع به صورت قانوني جامع كه در گذشته نيز وجود 
داشته اس��ت بايد به بازار ارايه شود و سياست دولت اجازه 
دهد كه اين نرخ با مديريت حركت كند و حبس نشود مانند 
تحليلگري كه مي داند سود شركت ها را ساالنه ۱0 درصد 
افزايش مي دهند، دولت و مجموعه بانك مركزي و وزارت 
دارايي و مجموعه مقامات دولت هم بايد متقاعد شوند كه 
دالر را بنابر اين مدل افزايش دهيم و اين مي تواند بسيار به 
بازار كمك كننده باشد و به بازار هم شوكي وارد نمي شود 
و اگر به بازار اعالم كنيم كه اين تجربه تلخ گذش��ته تكرار 
نمي شود و هرساله دالر به اين مدل افزايش پيدا مي كند 
مي تواند كمك كند به ماندگاري در سهام و اينكه از سهام 
به سپرده بانكي شيفت نكنند و اين نكته اي است كه بايد به 

آن توجه شود. و در مرحله بعد به نرخ سود سپرده زماني كه 
برجام احيا شود و دولت هم به منابع ارزي خوبي دسترسي 
پيدا كند و همزمان كسري بودجه هم برطرف شود نيازي 
ندارد اوراق بدهي انتشار دهد و آنجا مي تواند در حقيقت به 
صورت تدريجي حتي نرخ سود سپرده و نرخ اوراق بدهي 
كه االن مثال در حدود ۲0 درصد است روند كاهشي به خود 
بگيرد چون اتفاق خاصي نمي افتد و زماني كه توافق انجام 
ش��ود و انتظارات تورمي فروكش كند قيمت دارايي هاي 
موازي كه به اوج خود رس��يده است مثال غير بازار سرمايه 
كه رشد آنچناني نداشته است، مسكن به صورت مستمر 
در اين 4 سال گذشته رشد كرده است و دالر و سكه نيز به 
همين صورت و ترسي وجود ندارد، زماني شرايط احياي 
برجام اتفاق مي افتد كه پول از سيس��تم بانكي و سپرده 
خارج ش��ود و به بازار برود و بازارهاي ديگر را با رشد مواجه 
كند، بنابراين مي توانيم به تدريج نرخ سود را نيز با روندي 

كاهشي همراه كنيم.
در حال حاضر مصوبه شوراي عالي بانك ها عدد ۱8 است كه 
حتي اگر ۲ درصد نرخ سود سپرده و اوراق بدهي كم شود به 
بازار سرمايه كمك مي كند كه »پي بر اي« به خود بگيرد و 
اضافه شود و خود قاعده p/e بازار از نظر بدهي مثال در نقاط 
۶ مورد معامله قرار مي گيرد و اين خود جاي خوش��حالي 
دارد كه بازار، بازاري ارزان اس��ت. زماني كه p/e بين ۵ تا ۶ 
است بازار تقريبا در كف خود مورد معامله قرار مي گيرد و 
اين نويد دهنده اين است كه بازار جاي رشد دارد. در شرايط 
خوب كه جريانات نقدينگي باش��د و بنابر شرايط اقتصاد 
كالن p/e بازار بايد به 8 اضافه شود پس مي توان اين انتظار 
را داشت كه اگر جريانات پول به سمت بازار بيايد و تعادل 
بين عرضه و تقاضا برقرار باشد سهامدار مي تواند به بازدهي 

بلندمدت خود برسد و p/e هشت عدد مناسبي است.
با توجه به وضعيت نامش��خص برج��ام، دولت كماكان با 
كسري بودجه مواجه است و صندوق هاي بازنشستگي كه 

بازيگرهاي اصلي بازار سرمايه و يكي از سهامداران اصلي 
بازار سرمايه هستند در ۳ ماهه ابتداي سال نه تنها خريدار 
نبودند بلكه همه فروش��نده بودند ب��ه دليل اينكه دولت 
پرداختي صندوق هاي بازنشستگي را پرداخت نكرده است 
كه منجر به اين شده كه با فروش سهام در اين مدت حقوق 
بازنشستگان را تامين كنند. اميد مي رود با احياي برجام و 
ورود منابع نفتي و فروش دالرهاي حاصل از صادرات نفت، 
مطالبات صندوق بازنشس��تگي پرداخت شود و منجر به 
فروش سهم در بازار نشود و اين خواسته اهالي بازار از دولت 
اس��ت كه هدف گذاري تك بعدي نداشته باشد. دولت به 
صورت مستقيم سهم نمي فروشد اما صندوق بازنشستگي 
اصوال هميشه سود سهم مي گيرد و ۲0 درصد را در نقش 
خريدار وارد بازار سهام مي كند و در حال حاضر مي بينيم 
كه نه تنها از آن محل پولي وارد نمي شود بلكه بايد سهم هم 
فروخته شود و اينها باعث شده كه »پي بر اي ها« از ناحيه 
كف كمتر باشد كه اگر برطرف شود وضعيت بازار سرمايه 

بهبود مي يابد.
سياست هاي سهامداري بايد سياست هاي كوتاه و بلندمدت 
باش��د يعني اين استراتژي را از حضور در مجامع و منتفع 
شدن از سود تقس��يمي بايد داشته باشند. زماني كه فرد 
به ثبات اقتصادي مي رسد كه بعد از احياي برجام با روند 
افزايش نرخ دالر و طال و مس��كن و دارايي هاي ديگر مثل 
خودرو و كاالهاي ديگر تثبيت انجام شود، البته نبايد انتظار 
داشت رشدهاي آنچناني دربازار اتفاق بيفتد و همين كه 
در مجامع حضور پيدا كنند و از محل سود تقسيمي، سود 
بگيرند برنده اند چرا كه آن سود، سودي واقعي است. فرد 
اگر به سمت سپرده هاي بانكي با سود ۲0 درصد برود با موج 
تورمي تمام سرمايه خود را از دست مي دهد بنابراين كساني 
كه طوالني مدت در بازار سرمايه حضور داشته اند صاحب 
ثروت ش��ده اند چرا كه بازار س��رمايه در 40 سال گذشته 

باالترين بازدهي را نسبت به بازارهاي موازي داشته است.
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با وجود آنكه دس��ت دولت در چهار س��ال گذش��ته از 
درآمدهاي نفتي كوتاه شده و محدوديت هاي بودجه به 
شكل گسترده اي خود را نشان داده اما همچنان اقتصاد 
ايران آماده استفاده از ظرفيت هاي موجود در درآمدهاي 
پايدار نيس��ت و همين موضوع باعث شده چه در دولت 
گذش��ته و چه در اين دولت، معضالت مالياتي به عنوان 
يكي از اصلي ترين محدوديت هاي دولت به جاي خود باقي 
بمانند. وابستگي طوالني مدت اقتصاد ايران به پول نفت 
باعث شده كه هيچگاه دولت ها به ماليات به عنوان يك 
عامل حياتي در مديرتي اقتصاد كشور فكر نكنند و همين 
موضوع سبب شده ش��رايط براي اجراي قوانين مالياتي 
هيچگاه فراهم نشود. از سوي ديگر در جامعه نيز هيچگاه 
نياز به پرداخت ماليات براي اس��تفاده از خدمات دولتي 
احساس نش��ده و حتي براي دوران طوالني، اين ديدگاه 
وجود داش��ته كه فرار از ماليات يك حركت هوشمندانه 
اقتصادي به ش��مار مي رود. اين موض��وع تنها در ميان 
كسبه خرد مالك نيست و بحث درباره ماليات ستاني از 
پزشكان و وكيالن به عنوان دو صنف بزرگ كشور همواره 
در سال هاي گذش��ته مطرح بوده است. عدم استفاده از 
كارتخوان يا حتي گرفت��ن حق الزحمه در قالب ارزهاي 
خارجي برخي از گزارش هايي بود كه در سال هاي گذشته 
همواره مطرح شده اند. با وجود تمام اقدامات نظارتي كه در 
سال هاي گذشته انجام شده و تالش هايي كه براي بستن 
راه هاي فرار مالياتي در دستور كار قرار گرفته، هنوز نيز 
آمارها از اين حكايت دارند كه كار براي ماليات گرفتن از 
برخي اصناف بسيار دشوار است. بر اساس استعالم صورت 
گرفته از سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات مبني 
بر اينكه در سال ۱۴۰۰ چه تعدادي از وكالي دادگستري 
مش��مول معافيت از پرداخت ماليات ش��ده اند و مبلغ 
دريافتي وكالي دادگستري سراسر كشور بابت ماليات 
چقدر بوده اس��ت؟ ۶۳ درصد وكال در سال قبل ماليات 
پرداخت نكرده اند! طبق پاسخ سامانه انتشار و دسترسي 
آزاد به اطالعات، تعداد وكالي ثبت نام شده ۶۳۶۷۹ نفر 
است كه از اين تعداد ۲۰۸۶۵ وكيل در سال قبل مشمول 
معافيت ابرازي هستند و ۱۹۲۵۳ وكيل هم ماليات قطعي 
صفر دارند. به اين ترتيب، ۶۳ درصد از وكال در سال قبل 
ماليات پرداخت نكرده اند. ۲۳۵۶۱ وكيل ديگر در سال 
گذش��ته در مجموع بيش از ۶۸ ميليارد و ۱۸۹ ميليون 
تومان ماليات پرداخت كرده اند. اين آمارها در حالي منتشر 
شده كه برخي كارشناسان معتقدند كه ميزان اعداد واقعي 
فرار مالياتي در ايران بسيار بيشتر از عددهايي است كه در 
گزارش هاي رسمي وجود دارد. يزدي زاده – كارشناس 
مسائل اقتصادي - در اين رابطه گفته: يكي از مشكالت 
اساسي اين اس��ت كه در برخورد با فرار مالياتي، به جاي 

ريشه به شاخه بس��نده مي كنيم. مثاًل براي جلوگيري 
از ف��رار مالياتي بايد بدانيم اين معض��ل اقتصادي از چه 
ريشه اي نشأت مي گيرد؛ بلكه سعي مي شود سرشاخه ها 
كنترل ش��ود. در يك وجه از فرار مالياتي از كارت خوان 
استفاده نمي ش��ود و به جاي آن از كارت به كارت يا وجه 
نقد بهره مي گيرند. همين امر در مصاديق بزرگ تر اتفاق 
مي افتد و لذا امروز شبه پول نظير ارز، جايگزين پول ملي 
شده است و با آن معامله انجام مي ش��ود. ارز صرفًا براي 
واردات و صادرات مورداس��تفاده است و اسكناس آن در 
داخل كشور به كار برده نمي شود ولي عده اي با ورود ارز 
به معامالت خ��ود، آن را جايگزين پول ملي كرده اند و از 
امتياز عدم ثبت اطالعات بهره مي گيرند. آمار سازمان امور 
مالياتي بر اساس اقتصاد شفاف به دست مي آيد؛ درحالي 
كه اقتصاد واقعي چهار برابر اقتصاد شفاف است. با وجود 
تمام اين گزارش ها، به نظر مي رسد كه دولت در اجراي 
سياست هاي مالياتي تنهاست و با وجود آنكه ساير نهادها 
تاكيد فراواني ب��ر لزوم اجراي قوانين مالياتي دارند اما به 
نظر مي رسد كه دولت به حمايت هاي بيشتري نياز خواهد 
داشت. در جديدترين اقدام سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به جلسه اين كميسيون 
گفت: مقرر ش��د سازمان امور مالياتي براي جلوگيري از 
فرار مالياتي، وصول ماليات هاي معوق و پيشگيري از فرار 
مالياتي اقدامات الزم را در اس��رع وقت انجام دهد. علي 
خضريان در توضيح جلسه كميسيون اصل نودم قانون 
اساس��ي براي پيگيري پرونده بدهي مالياتي بنگاه هاي 
عمده اقتصادي، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري گفت: 
اين جلسه با حضور داود منظور رييس كل سازمان امور 

مالياتي كشور، معاونان و مديران اين سازمان و با توجه به 
مكاتبات گذشته كميسيون با سازمان امور مالياتي و وزير 
اقتصاد و طرح ۳ سوال اساسي در رابطه با مسائل مرتبط با 
ماليات برگزار شد. وي توضيح داد: يكي از سواالت درباره 
اعالم فهرست اشخاص حقيقي و حقوقي به ويژه بنگاه هاي 
عمده اقتصادي، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بود 
كه ميزان مانده بدهي مالياتي آنها تا پايان شهريور سال 
۹۸ بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان است. دومين سوال ميزان 
ماليات قطعي شده مجموعه هايي مثل بنياد مستضعفان، 
س��تاد اجرايي فرمان امام )ره( و اين دست مجموعه ها و 
سوم هم راهكارهايي براي جلوگيري از فرار مالياتي بود. 
خضريان ادامه داد: رييس كل وقت سازمان امور مالياتي 
در اسفندماه سال ۹۸ طي مكاتبه اي با كميسيون اصل 
نود، اس��امي ۷۷ نفر از اش��خاص حقيقي و حقوقي كه 
بدهي مالياتي آنها تا پايان شهريور سال ۹۸ بيش از ۱۰ 
ميليارد تومان است را در ۲۹ برگ براي كميسيون ارسال 
كرد. مقرر ش��د اسامي آن دسته از سازمان ها نظير بنياد 
مستضعفان و ستاد اجرايي كه در سامانه درج نيست، در 
صورت نياز شناسه ملي براي آنها اعالم شود. راه هاي نحوه 
برخورد با بنگاه هاي عمده اقتصادي، بانك ها و موسسات 
اعتباري نيز به پيوست اعالم شد كه ۳۳ مورد از موارد فرار 
مالياتي در آن آمده است. وي در ادامه با اشاره به مهم ترين 
شيوه هاي فرار مالياتي ذكر شده در پيوست گفت: عدم 
ثبت درآمدهاي مش��مول ماليات، نگهداري دو س��ري 
اسناد و مدارك اعم از دستي يا ماشيني، سوءاستفاده از 
حساب هاي بانكي اجاره اي، قاچاق كاال از طريق صادرات 
و واردات و ايج��اد ش��ركت هاي كاغ��ذي از اه��م موارد 

فرارهاي مالياتي ذكر ش��ده بود. خضريان افزود: با توجه 
به گزارش هاي ارسال شده و نگراني كميسيون نسبت به 
موضوع فرار مالياتي و همچنين عدم كسب درآمد الزم 
براي كشور در راستاي پيش بيني هاي صورت گرفته براي 
رشد و توسعه در كش��ور، كميسيون جلسه اي با حضور 
مسووالن برگزار كرد كه در آن يك سري آسيب شناسي ها 
نسبت به وضعيت س��ازمان امور مالياتي از قبيل حوزه 
نرم افزاري و سامانه اي، نبود استخدام پوليش مالياتي در 
كشور و ظرفيت مهمي كه بتواند به نفع كشور و براي احقاق 
حقوق عامه رفتار كند، مطرح ش��د. عضو هيات رييسه 
كميسيون اصل نود مجلس با اشاره به وظيفه مبارزه با فرار 
مالياتي و پولشويي در سازمان امور مالياتي و لزوم استفاده 
از تمام ظرفيت مجموعه و افزايش آن، افزود: متاس��فانه 
اين ماموريت در حال حاضر تنها در سطح يك اداره كل 
با تعدادي نيروي محدود در سطح ستاد و واحدهايي در 
سطح كشور انجام مي ش��ود. گزارش ها حكايت از عدم 
فعاليت متناسب نيروي انساني اين واحدها با ماموريت 
تعيين شده است. ضمن اينكه عدم بهره برداري صحيح 
از ظرفيت گزارش هاي مردمي ب��راي مقابله با فرارهاي 
مالياتي و شريك كردن مردم در آورده مالي كسب شده 
از اين طريق، باعث ايجاد خلل در انجام اين وظيفه مهم 
شده است. گزارش مسووالن س��ازمان در اين خصوص 
مورد پذيرش كميسيون اصل نود قرار نگرفت و مقرر شد 
اقدامات الزم انجام و گزارش آن ارس��ال شود. وي ادامه 
داد: از سوي ديگر نسبت به فراهم شدن زيرساخت هاي 
متناسب با ماموريت مهم اين سازمان براي جلوگيري 
از فرار مالياتي با حضور كارشناس��ان كميسيون، مركز 
پژوهش هاي مجلس و سازمان امور مالياتي و همچنين 
برقراري عدالت مالياتي، تأكيداتي به مسووالن سازمان 
امور مالياتي صورت گرفت. سخنگوي كميسيون اصل 
۹۰ قانون اساسي مجلس ش��وراي اسالمي در پايان با 
اشاره به تكاليفي كه بر عهده سازمان امور مالياتي قرار 
داده شد، خاطرنشان كرد: مقرر شد سازمان امور مالياتي 
در زمينه جلوگيري از فرار مالياتي، عملكرد اين سازمان 
در خص��وص وص��ول ماليات هاي مع��وق، برنامه هاي 
آن در پيش��گيري از فرار مالياتي و رفع ابهامات مطرح 
شده در كميسيون در اسرع وقت اقدامات الزم صورت 
گرفته و جلسات ديگري با حضور مسووالن سازمان در 
كميسيون برگزار شود. با اين تفاسير بايد ديد كه آيا اصرار 
مجلس بر لزوم اجراي قوانين مالياتي، تنها به برگزاري 
جلسات و ابالغ دستورات محدود مي شود يا امكان آن 
وجود خواهد داشت كه شرايط در واقعيت براي اجراي 
قوانين ماليات��ي به وجود بيايد يا همچنان فرار مالياتي 

معضلي جدي براي اقتصاد ايران باقي خواهد ماند.
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دور جديد مذاكرات در وين
يك عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس گفت كه احتماال ب��ه زودي دور جديد 
مذاكرات در وين برگزار خواهد شد. يعقوب رضازاده اظهار 
كرد: در چند روز گذشته اعضاي كميسيون امنيت ملي 
جلساتي با آقاي باقري رييس تيم مذاكره كننده هسته اي 
داشتند. در مباحث مطرح ش��ده با توجه به تالش هاي 
طرف هاي اروپايي براي به نتيجه رسيدن مذاكرات برجام، 
احتماال در روزهاي آينده دور جديد مذاكرات برگزار خواهد 
شد. وي افزود: اين دور از مذاكرات با پشتوانه و عزم جدي 
طرف ما و طرف مقابل صورت مي گيرد، چندين س��ال 
است كه مذاكرات بدون نتيجه مانده و ان شاءاهلل با رويكرد 
جديد توافق خوبي بين طرفين انجام مي شود. البته توام 
با دقت عمل و رس��يدن به نتيجه قابل قبول براي ملت و 
مجلس خواهد بود. رضازاده درباره مكان مذاكرات گفت: 
احتماال در وين برگزار خواهد شد. البته ما پيشنهاد كرديم 
مذاكرات در خاك كشور ما باش��د ولي در نهايت مكان 

قطعي مذاكرات بعد از توافق طرفين مشخص مي شود.

محاكمه حبيب فرج اهلل چعب 
برگزار شد

جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده »حبيب فرج اهلل چعب« 
ملقب به »حبيب اسيود« سركرده گروهك تروريستي 
»حركه النضال« امروز )يكش��نبه ۹ مرداد( در شعبه ۲۶ 
دادگاه انقالب اسالمي به رياست حجت االسالم والمسلمين 
قاضي ايمان افشاري برگزار شد. به گزارش مركز رسانه قوه 
قضاييه، در ابتداي اين جلسه از دادگاه و به درخواست قاضي 
افشاري، وكيل خانواده شهداي حوادث تروريستي استان 
خوزستان كه توسط متهم حبيب فرج اهلل چعب ملقب به 
»حبيب اسيود«، سركرده گروهك تروريستي »حركه 
النضال« به شهادت رسيده بودند، با حضور در جايگاه به دفاع 
از آنها پرداخت.وكيل خانواده شهداي حوادث تروريستي 
استان خوزستان، با اشاره به اينكه متهم حبيب فرج اهلل 
چعب س��ركرده گروهك تروريس��تي »حركه النضال« 
اقداماتي عليه اموال عمومي و خصوصي استان خوزستان 
اعم از ايراد خسارات به لوله هاي نفتي، ايراد خسارت در پي 
بمب گذاري در مقابل يك بانك خصوصي و ... كرده است، 
اظهار كرد: متهم از ابزار جنگي اعم از بمب، نارنجك، سالح 
كالش��ينكف و ... براي انجام جنايات خود استفاده كرده 
است.وي افزود: متهم با بمب گذاري در اماكن عمومي به 
نام آزادي اقوام مختلف كشور را به شهادت رسانده است. 
وكيل خانواده هاي شهدا اظهار كرد: از محضر رياست دادگاه 
و از طرف وكالي خود تقاضاي اعمال اشد مجازات را براي 
متهم دارم. در ادامه جلس��ه با درخواست قاضي افشاري، 
نماينده دادستان با حضور در جايگاه با بيان اينكه كشور 
سوئد جوالنگاه، مامن و پناهگاه گروهك هاي تروريستي 
از قبيل پژاك، حركه النضال و گروهك منحوس منافقين 
است، اظهار كرد: حبيب فرج اهلل چعب شهروند اين كشور 
است و مورد حمايت شان قرار دارد در صورتي كه وي داراي 
اعالن قرمز و تحت تعقيب مجامع بين المللي بود. نماينده 
دادستاني گفت: حبيب فرج اهلل چعب در سال ۲۰۱۹ براي 
شركت در كنفرانس گروهك هاي تروريستي عازم لهستان 
شد و به دليل اعالن قرمز، توسط مقامات كشور لهستان 
دستگير شد اما با اعمال نفوذ و ورود مستقيم دولت سوئد 
و حمايت و البي گري دولت امريكا، وي با پرواز اختصاصي 
به سوئد بازگشت تا به فعاليت هاي تروريستي خود ادامه 
دهد. وي افزود: متهم براي اجراي نقشه هاي خود ساعت 
۱۰ صبح را انتخاب كرده بود تا پس از اقدامات تروريستي 
تلفات انساني و قربانيان بيشتري را به جامعه تحميل كند. 
در ادامه جلس��ه دادگاه، قاضي افشاري خطاب به متهم 
با بيان اينكه براساس كيفرخواس��ت صادره، ادله، اسناد، 
گزارشات ضابطان و ماموران امنيتي كشور، فيلم ها و تصاوير 
اقدامات تروريستي و همچنين اقاريرتان، به اتهام افساد 
في االرض از طريق تشكيل، سركردگي، اداره گروهك و 
اجراي عمليات هاي تروريستي در كشور متهم هستيد، 
از وي خواست تا درخصوص اتهامات وارده نسبت به خود 
دفاع كند.قاضي افشاري: علت و هدف تشكيل گروهك 
تروريستي »حركه النضال« را توضيح دهيد. در ادامه جلسه 
دادگاه به دستور قاضي افشاري فيلمي از سالح به دست 
گرفتن متهم و همدستانش در استان خوزستان پخش شد 
كه اين اقدام براي ايجاد ارعاب مردم در فضاي مجازي محلي 
و شبكه هاي بيگانه منتشر شده بود. قاضي از متهم پرسيد: 
شما ساكن و تبعه سوئد و همچنين مورد حمايت مقامات 
امنيتي و دولت كشور سوئد بودي، اين موارد را قبول داري؟ 
متهم پاسخ داد: بله، بنده ساكن و تبعه كشور سوئد هستم، 
دولت و مقامات امنيتي كشور سوئد از من حمايت مي كنند. 
دستگاهي به من دادند كه در صورت احساس خطر دكمه 
آن را فش��ار دهم تا با آالرمي كه به ماموران امنيتي دولت 
سوئد مي دهد، هر جا كه باشم آنها من را نجات دهند. در 
ادامه جلس��ه دادگاه، فيلمي از اقدامات تروريستي متهم 
حبيب فرج اهلل چعب در خصوص بمب گذاري در ساختمان 
فرمانداري اهواز، اداره مس��كن و شهرس��ازي اهواز، اداره 
سرمايه و بودجه اهواز و شعبه بانك سامان در اهواز منتشر 
شد كه س��ه عمليات از اين موارد در يك روز و در ساعت 
۱۰ صبح و در حضور اكثريت م��ردم در اين اماكن انجام 
شده بود.قاضي افشاري از متهم پرسيد: سعيد حميدان 
و زمان سليماني در حال حاضر كجا هستند؟ متهم پاسخ 
داد: اين افراد به همراه ناجي محمد زاده در حال حاضر در 
كشور سوئد و تحت حمايت دولت و نيروهاي امنيتي اين 
كشور هستند. قاضي با اشاره اقارير متهم گفت: سركرده 
گروهك تروريستي »حركه النضال« اقرار كرده است 
با سرقت براي خود منبع مالي تامين مي كرده و دست 
به اقدامات تروريستي  زده است. وي ادامه داد: متهم به 
راه اندازي شاخه نظامي محي الدين آل ناصر در شبكه 
اورينت، اعتراف و اعالم كرده است كه هدف از راه اندازي 
اين شاخه نظامي حمله به اهداف نظامي، اقتصادي و 
عموم��ي ايران بود و مردم را هدف ق��رار مي داد. قاضي 
افشاري گفت: متهم در اقارير خود معترف شده است 
كه با سرويس هاي اطالعاتي عربستان همكاري داشته 
و براي انجام جنايات خود از آنها سالح دريافت مي كرده 
است. قاضي خطاب به متهم گفت: آيا اقارير خود را قبول 
داري؟ متهم گفت: تمام اقدامات خود را كتبا اعالم كرده ام 
و همه را قبول دارد. حجت االسالم والمسلمين قاضي 
افشاري با اعالم پايان اين جلسه از دادگاه، گفت: متعاقبا 

زمان برگزاري جلسه بعدي دادگاه اعالم خواهد شد.

يك نماينده مجلس:
بند ريال را

بايد از ناف دالر ببريم
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: اگر بند ريال را از ناف دالر نبريم و پول كشور 
را به طال ميخكوب نكنيم، اقتصاد ايران همچنان 

مستعمره دالرهاي امريكايي باقي خواهد ماند.
حجت االس��الم حس��ين ميرزايي در نطق ميان 
دستور خود در جلسه علني امروز )يكشنبه( مجلس 
شوراي اسالمي بيان كرد: مي خواهم درباره تغيير 
پول ملي سخن بگويم، تغيير پول اعتباري كه روزانه 
هزاران ميليارد تومان مال حرام را به س��فره مردم 

مسلمان وارد مي كند.
وي خطاب به رييس جمهور گفت: در تجربه اخير 
اصالح اقتصادي كشور آيا مزاياي جراحي اقتصادي 
دولتي سيزدهم به ثمر نشست يا باز هم شاهد اثرات 
س��وء آن بر اعتماد مردم بر اثر كاهش ارزش ريال 
بوديم؟ اما اگر همين كار بر بستر پول باثبات اجرا 

مي شد، مي توانستيم از مزاياي آن استفاده كنيم.
نماين��ده م��ردم اصفه��ان در مجل��س يازدهم 
يادآور شد: سال ۱۳۹۵ حضرت آقا فرمودند اگر 
مس��ووالن و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتي را به 
معناي واقعي محقق و كش��ور را از جادوي مالي 
و پولي دش��من خالص كنند و ارزش دالر را در 
زندگي اقتصادي بشكنند، كشورهاي ديگر را نيز 
نجات داده اند، اما دود اش��كاالت ذاتي پول هاي 
اعتباري از جمله ريال به چشم چه كساني رفته و 
مي رود؟ مگر نه اين است كه حقيقت پول، قدرت 
خريد آن اس��ت؟ در بستر پول اعتباري جهل در 

ثمن معامله واقع مي شود.
مگر نه اين اس��ت كه ارزش ريال متاث��ر از هزاران 
پارامتر اقتصادي، سياس��ي و غيره است به طوري 
كه خبر لغو يك جلسه مذاكراتي يا تغيير يك بند 
بودجه، ارزش پول كل مردم ايران را متاثر مي كند. 
مگر نه اين اس��ت كه همه پول هاي اعتباري دنيا 

در ذات خود تحت سروري و آقايي دالر هستند؟
ميرزايي در ادامه افزود: مگر نه اين اس��ت كه نظام 
س��لطه از طريق پول اعتباري، تورم خود را به دنيا 
صادر مي كند؟ مگر نه اين است كه واحد پولي ريال 
در ذات خود يك دور باطل را حمل مي كند؟ مگر 
نه اين است كه امروز مهم ترين مانع سرمايه گذاري 
در توليد، نوسان ريال است؟ نوسان ارزش ريال از 
طرفي ورشكستگي هاي بس��ياري را رقم زده و از 
س��وي ديگر ثروت هاي باد آورده را نصيب عده اي 

مي كند.
وي با بيان اينكه مگر نه اين اس��ت كه واحد ريالي 
پول موجب محجوريت روزافزون احكام ش��رعي 
اقتصادي اسالم شده است؟ گفت: امروز پرداخت 
ديه، مهريه، مضاربه، خمس و زكات با ريال ممكن 
نيست و حذف ربا از ذات نظام پول و اعتباري غير 
ممكن است. مگر نه اين اس��ت كه ثبات و آرامش 
اقتصادي به عنوان دستور رهبر معظم انقالب در 

سيستم ريالي غيرممكن است؟
عضو كميسيون فرهنگي مجلس در ادامه عنوان 
كرد: فعاالن اقتصادي كشور هر لحظه بايد محاسبه 
كنند كه ارزش ريال باال رفته يا پايين آمده، مگر نه 
اين است كه پول اعتباري زمينه كسب مال باطل 
را فراه��م كرده و موجب گردش ثروت در دس��ت 
ثروتمندان شده است به گونه اي كه هم اكنون ۶۵ 
درصد از نقدينگي كشور تنها در كمتر از يك درصد 

حساب ها قرار دارد.
ميرزايي ب��ا بيان اينكه مگر نه اين اس��ت كه پول 
اعتباري امكان خلق پول از هيچ را فراهم مي كند 
كه عامل اصلي تورم اس��ت، گف��ت: اين به معناي 
امكان سرقت سيستمي ارزش پول است كه نظام 
بانك��ي هزينه آن را از جيب ملت م��ي دزدد. براي 
مثال كمرنگ چاپ كردن ۴ صفر بر روي برخي از 
اسكانس ها به چه معنايي است و آيا براي برون رفت 

از اين بحران، راهكاري هم وجود دارد؟
وي افزود: طاليي ك��ردن پول، تزريق دوباره خون 
سالم به ش��ريان هاي اقتصاد ايران است. حضرت 
امام صادق)ع( فرمودند خداوند متعال، طال و نقره را 
براي معامالت و ذخيره ارزش خلق نمود. نظام پولي 
مبتني بر طال و نقره در شرايط مختلف، امتحان خود 
را پس داده است و نظام پول- طال مي تواند به عنوان 
يك نظام پولي مس��تقل از دالر و هر ارز اعتباري، 

تحريم پولي را غير ممكن سازد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس يازدهم در ادامه 
يادآور شد: اهميت مطلب تا آنجا است كه در ديدار 
اخير رييس جمهور روسيه با مقام معظم رهبري، 
معظم له فرمودند دالر را بايد به تدريج از معامالت 
جهاني خارج كرد. نظام پ��ول- طال به دليل عدم 
خلق پ��ول گرفتار تورم و بهره نمي ش��ود و قدرت 
خريد خود را حفظ مي كند و ثروت هاي باد آورده 
ناش��ي از تورم و ورشكس��تگي هاي ناشي از ركود 

بالموضوع مي شود.
ميرزايي نظام پول- طال را متناسب با نظام اقتصادي 
و احكام مالي اسالم دانست و خاطرنشان كرد: حذف 
ربا تنها در شرايط ثبات بلندمدت ارزش پول امكان 
پذير اس��ت. نظام پول- طال موجب توزيع ثروت و 
تخصيص عادالنه منابع پولي كشور مي شود و رانت 

نامشروع خلق پول از هيچ را بالموضوع مي كند.
وي با بيان اينكه نظام پول- طال اقتصاد مقاومتي را 
معنادار مي كند، چراكه اقتصاد مقاومتي بدون پول 
مقاوم امكان پذير نيست، عنوان كرد: اگر بند ريال را 
از ناف دالر نبريديم و پول كشور را به طال ميخكوب 
نكرديم، به صراحت مي گويم اقتصاد ايران همچنان 

مستعمره دالرهاي امريكايي باقي خواهد ماند.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
در پايان گف��ت: البته گردش پول طال توس��ط 
ابزارهاي نوين خدمات پولي ميسر است، اما مهم 
اين اس��ت كه منابع و مص��ارف بودجه، حقوق، 
قيمت ها و محاس��بات اقتصادي كشور به پول- 

طال منتقل شود و معيار همه آنها طال باشد.

دست خالي دولت در اجراي قانون

فرمانده كل سپاه:

كالف سردرگم فرار مالياتي

واقعيت ها را به مردم بگوييد

جاِن آخر برجام؟
  باقري: ايده هاي پيش�نهادي خ�ود را براي 

جمع بندي سريع مذاكرات وين ارايه داديم
معاون سياس��ي وزير امور خارجه گف��ت:  ما ايده هاي 
پيشنهادي ش��كلي و محتوايي خود را به منظور هموار 
ساختن مسير براي جمع بندي سريع مذاكرات وين، به 
طرف هاي مقابل ارايه داديم. علي باقري مذاكره كننده 
ارش��د ايران عصر روز يكش��نبه در صفحه توييتر خود 
نوشت: » ما ايده هاي پيشنهادي شكلي و محتوايي خود 
را به منظور هموار ساختن مسير براي جمع بندي سريع 
مذاكرات وين، كه با هدف اصالح يك  ش��رايط پيچيده 
خسارت بار ناشي از خروج يكجانبه و غيرقانوني امريكا 
آغار شده، به طرف هاي مقابل ارايه داديم.  ما به صورت 
نزديك با شركاي برجامي خود، به ويژه هماهنگ كننده، 

به منظور ارايه فرصتي ديگر به امريكا براي نشان دادن 
حسن نيت و مسووليت پذيري خود كار مي كنيم. ايران  
آماده جمع بندي مذاكرات در مدت زمان كوتاهي است، 

اگر طرف مقابل نيز آماده اقدام مشابه باشد.«

  دور جدي�د مذاك�رات ب�ه زودي در وي�ن 
برگزار مي شود

 يك عضو هيات رييسه كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس گفت ك��ه احتماال به زودي دور جديد 

مذاكرات در وين برگزار خواهد شد.
يعقوب رضازاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در چند 
روز گذشته اعضاي كميسيون امنيت ملي جلساتي با 
آقاي باقري رييس تيم مذاكره كننده هسته اي داشتند. 

طبق مباحث مطرح شده با توجه به تالش هاي طرف هاي 
اروپايي براي به نتيجه رسيدن مذاكرات برجام، احتماال 
در روزهاي آينده دور جديد مذاكرات برگزار خواهد شد.
وي افزود: اين دور از مذاكرات با پش��توانه و عزم جدي 
طرف ما و طرف مقابل صورت مي گيرد، چندين س��ال 
اس��ت كه مذاكرات بدون نتيجه مانده و ان ش��اءاهلل با 
رويكرد جديد توافق خوبي بين طرفين انجام مي شود. 
البته توام با دقت عمل و رس��يدن به نتيجه قابل قبول 
براي ملت و مجلس خواهد ب��ود. رضازاده درباره مكان 
مذاكرات گفت: احتماال در وين برگزار خواهد شد. البته 
ما پيشنهاد كرديم مذاكرات در خاك كشور ما باشد ولي 
در نهايت مكان قطعي مذاك��رات بعد از توافق طرفين 

مشخص مي شود.

وزير امورخارجه امريكا و وزير جنگ رژيم صهيونيستي 
درباره اي��ران گفت وگو كردن��د.در همين حال آنتوني 
بلينكن وزير امورخارجه امريكا و بني گانتس وزير جنگ 
رژيم صهيونيس��تي به صورت تلفني با يكديگر بحث و 
تبادل نظر كردند. پاي��گاه اينترنتي وزارت امورخارجه 
امريكا در اطالعيه اي در اين باره اعالم كرد، دو طرف در 
گفت وگوي خود درباره موضوعات امنيتي، از جمله آنچه 
تهديدات ايران عنوان ش��ده است و همچنين حمايت 

واشنگتن از امنيت اسراييل رايزني كردند.
در ادامه اين اطالعيه آمده اس��ت كه بلينكن همچنين 
موضوع شهادت شيرين ابوعاقله خبرنگار فلسطيني-

امريكايي به دس��ت نيروهاي صهيونيس��تي را مطرح 
كرده است.

سرلشكر سالمي انقالب اسالمي را مولد آگاهي و پيشتاز 
مبارزه با جهالت مدرن قلمداد و با تاكيد بر اينكه ايمان 
مبتني بر آگاهي ريشه دار و مستحكم است، كار هاديان 
سياسي سپاه را يك رسالت تاريخي و تعيين كننده در 
فضاي تقابل بين استكبار و اسالم دانست. به گزارش سپاه 
نيوز؛ سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي فرمانده كل 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي در سي امين همايش 
هاديان و مديران سياسي س��پاه گفت: دشمن سعي 
مي كرد جه��ان را در يك تراكم بردگي نگه دارد. يعني 
مي خواست با مظاهر دنيا مردم را در يك جهالت عميق 
محبوس كند. اما با طلوع افق ذهن امام )ره( اين جهل ها 
كنار زده شد و نهضتي در علم و آگاهي طلوع كرد. نهضتي 
كه با تمام سختي ها، تحريم ها، جدال هاي رواني دشمن و 
فشارهاي سنگين سياسي تاكنون رو به رشد بوده است 
و عرصه تقابل را به سود اسالم كشانده است. به گونه اي 
كه توانسته مديريت و كنترل را به دست خود بگيرد. وي 
افزود: اين پيشروي انقالبي هم در بعد ذهن بود هم در 
ابعاد جغرافيايي، سياسي و اقتصادي كه تاثيرش در دنيا 
قابل قضاوت است. فرمانده كل سپاه با اشاره به شكست 
امريكايي ها در پيگيري راهبرد تحريم و فشار حداكثري 
خاطرنشان كرد: وقتي در جنگ اقتصادي هستيم اما 
هيات و شكل يك كشور شكست خورده را نداريم اين 
نشانه پيروزي و بيانگر اين حقيقت است كه مردم باور 
دارند كشور در مسائل نظامي، سياسي و پيشرفت هاي 
فرهنگي به سمت اقتدار، پيشرفت و برانگيختگي مي رود. 
سرلشكر سالمي با اشاره به اينكه بيرق داران علم و آگاهي 
بايد حقيقت دشمن را به خوبي بيان كنند، تصريح كرد: 
دشمن قادر به رويارويي ش��فاف، صريح و صادقانه در 

ميدان مبارزه با شما نيست، نگاهي به اين فضاي مجازي 
و موهومي بياندازيد، به گونه اي آن را آراسته اند كه در آن 
همه چيز مبهم و ترديدپذير ديده مي شود. فرمانده كل 
سپاه فضاي موهوم دشمن را فضاي تكثير نااميدي و قلب 
حقيقت توصيف كرد و افزود: بدون ترديد اگر اين فضاي 
موهوم را در جهاد تبيين، واضح و روشن بيان نكنيم در 
جدال تبيين موفق نخواهيم بود. وي گفت: اينكه دشمن 
از خطوط مقدم خود ك��ه در اعماق ذهن و جغرافياي 
بشري ايجاد كرده بود در حال عقب نشيني است، يك 
حقيقت است. بايد باور كنيم كه بين ما و دشمنان ما يك 
حالت جزر و مد است. هر گاه كه ما مد مي كنيم، دشمن 
به حالت جزر عقب نشيني مي كند. اين مساله دايمي و 

هميشگي بوده و در همه عرصه هاي انقالب جاري است. 
فرمانده كل سپاه با اشاره به اينكه مساحت سياسي امريكا 
در حال عقب رفت و شكس��ت است، خاطرنشان كرد: 
دولت سازي هاي متداول امريكا را كه به صورت دومينو 
در حال شكست اس��ت؛ خوب نگاه كنيد. به فرار آنها از 
افغانستان توجه كنيد. به شكست هاي آنان در سوريه 
و مصر نظر كنيد. به برنامه ها و طرح هاي كالني كه در 
رژيم صهيونيستي به پا كرده بودند ولي به حاشيه كشيده 
شد دقت كنيد. اين موارد نشانه هايي هستند كه از يك 
اتفاق بزرگ خبر مي دهند و آن شكست امريكا است. 
سالمي تاكيد كرد: دشمنان ما امروز حتي نمي توانند 
به يكديگر كمك كنند آنها از هم گسسته و جدا شده اند، 

چرا كه صيغه اخوت آنها را شيطان رجيم خوانده است و 
عناصر و عواملي كه آنها را بهم متصل مي كند از بين رفته 
است. وي با تاكيد بر اينكه امروز نه عربستان مي تواند 
براي امريكا كاري كند، نه امريكا براي عربستان گفت: 
عربستاني كه با پول به كمك امريكا مي رسيد امروز براي 
حل مشكالت اقتصادي خود كم توان شده است. فرمانده 
كل سپاه در خصوص سفر جو بايدن به خاورميانه هم 
گفت: جوبايدن از سفر اخير منطقه اي خود با دستان 
خالي و بدون هيچ دس��تاوردي به خانه بازگشت و اين 
اتفاق ناشي از حركت هاي مومنانه و آگاهي بخش رهبر 
معظم انقالب در منطقه است كه تحت ضوابط دقيق، 
دشمن شناسي هاي وسيع، تجربيات طوالني مدت و 
حكمت هاي بالغه و منحصر به فرد ايشان شكل گرفته 
است.  سالمي به هاديان سياسي تصريح كرد: واقعيات را 
به مردم بگوييد. كشور خودتان را با كشورهاي كه قدرت 
بي سابقه اي در فيلم و سريال و ادراك سازي و مديريت 
دارند، مقايسه كنيد. با دقت تفاوت ها را احصا كنيد. آن 
وقت روش��ن مي شود كدام كش��ور غرق در سختي ها 
و مشكالت اس��ت. مطمنا خواهيد ديد كه مشكالت 
دشمنان ما بسيار بيشتر از مشكالت ما است. وي دريا، 
انرژي، زمين، دانش، هوش، ايمان، مكتب، عاشورا، امام 
حسين)ع(، امام خميني)ره(، رهبر معظم انقالب را از 
سرمايه هاي و داشته هاي قدرتمند ايران اسالمي توصيف 
و افزود: در كجاي عالم با وجود سختي ها و دغدغه هاي 
موجود مردم با شور و شعف اينچنين در روز عيد غدير 
به خيابان مي آيند؟ دشمن چشم ديدن اينها را ندارد و 
تمام سعي خودش را مي كند تا با روح شيطاني اش در 

جهت عكس اين حقايق صحبت كند.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنبال سياست هاي انقباضي دولت و بانك مركزي 
براي كاهش رش��د پايه پولي، رش��د نقدينگي، رشد 
تسهيالت دهي بانك ها و در نتيجه كاهش تزريق پول 
به بازار و واحدهاي اقتصادي، افزايش تقاضا براي پول 
 در بازار بين بانكي موجب ش��د كه نرخ س��ود در بازار 
بين بانكي به باالي 21 درصد برسد. از سوي ديگر، نياز 
به پول بيشتر موجب شده كه برخي بانك ها نيز سود 

بيشتري را براي جذب منابع در بانك ها ارايه دهند. 
درحالي ك��ه طبق مصوبه ش��وراي پ��ول و اعتبار 
نرخ سود س��پرده هاي بانكي بايد 1۸درصد باشد، 
به تازگي برخي بانك ها از جمله تعدادي از بانك هاي 
دولتي اق��دام به افزايش اين نرخ و پرداخت س��ود 
2۰درصدي به سپرده هاي بانكي كرده اند. به تازگي 
برخي بانك ه��اي دولتي و خصوصي در پاس��خ به 
مش��تريان براي افتتاح سپرده هاي جديد يا تمديد 
س��پرده هاي قديمي از افزايش نرخ س��ود سپرده 
خبر مي دهند. اين بانك ها به مشتريان خود اعالم 
كرده اند كه نرخ س��ود س��پرده موقتًا به 2۰ درصد 
افزاي��ش يافته اس��ت؛ ش��عب يك��ي از بانك هاي 
دولت��ي در پاس��خ به مش��تريان درب��اره اينكه آيا 
اين نرخ به ميزان مش��خصي از سپرده ها پرداخت 
مي ش��ود يا خير، مي گوي��د: خير، به تم��ام مبالغ 
سپرده گذاري شده نرخ س��ود 2۰ درصد پرداخت 
مي شود. در ش��عب برخي ديگر از بانك ها وضعيت 
متفاوت است، يكي از بانك ها به مشتريان مي گويد 
كه نرخ سود پرداختي به س��پرده هاي باالي 1۰۰ 
ميليون تومان 2۰ درصد اس��ت و زير 1۰۰ ميليون 

همان 1۸ درصد قبلي!
مسوول اين شعبه درباره اينكه »نرخ سود از چه زماني 
به 2۰ درصد افزايش يافته است؟« مي گويد: قباًل هم 
در برخي از بازه هاي زماني سپرده 2۰درصدي داشتيم؛ 
بستگي به تصميم بانك دارد، ولي قباًل هم در چند نوبت 

سپرده هاي جديد با نرخ 2۰ درصد افتتاح مي شدند.
اين درحالي است كه طبق مصوبات يكهزار و دويست 
و نود و هفتمين جلسه شوراي پول و اعتبار نرخ سود 
علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار بين 
1۰ تا 1۸ درصد تعيين شده است و بانك مركزي بارها 
در قالب بخش��نامه هايي جداگانه از بانك ها خواسته 

است كه نرخ هاي سود مصوب را رعايت كنند.

   شفاف سازي بانك مركزي 
درباره نرخ سود بين بانكي

هرچند س��هم تغييرات ن��رخ بهره بي��ن بانكي در 
نوسانات دو سال اخير بورس كمتر از عواملي مانند 
قيمت گذاري دس��توري يا نرخ جهان��ي كاال هاي 
اساس��ي بوده، اما شفاف سازي بانك مركزي درباره 
كريدور نرخ س��ود بين بانكي باعث رفع ابهام از بازار 
ش��ده و در بازگش��ت اعتماد و آرامش ازدست رفته 
س��هامداران موثر خواهد بود. بانك مركزي خيلي 
زود عمل به وعده خود را آغاز كرد. بررسي تغييرات 
نرخ سود بين بانكي نش��ان مي دهد اين نرخ كه در 
تاريخ ۳۰ تيرماه به اوج خ��ود يعني 21.۳1 درصد 
رس��يده بود، از ۶ مردادماه با كاهش ۰.1۸ واحدي، 

به 21.1۳ درصد رسيده است.
پس از جلس��ه روز سه ش��نبه ۴ مردادماه رييس كل 
بانك مركزي با رييس س��ازمان بورس و شفاف شدن 
برنامه هاي سياس��ت گذار پولي براي مديريت فضاي 
كالن اقتصاد كشور، بازار هاي مالي هم به آرامش نسبي 
رس��يده اند. در واقع حضور فعاالن��ه بانك مركزي در 
جايگاه حمايت كننده از منافع مردم در بازار ها موجب 
شد بورس هم از آن فضاي وحشت زده فاصله بگيرد و 
مانند بازار ارز، آرامش نسبي در اين بازار نيز حاكم شود.

ش��اخص كل بورس تهران كه طي س��ه روز نخست 
هفته گذشته بيش از ۳۸ واحد كاهش يافته بود، پس 
از جلسه روز سه شنبه رييس كل بانك مركزي و رييس 
سازمان بورس شتاب روند كوتاه مدت نزولي را كاهش 

داد و فعاًل در حال درجازدن اس��ت تا س��اير ابهامات 
پيش روي بازار روشن ش��ود.البته تنها باتكيه بر اين 
ريزموج ها هنوز براي اعالم تغيي��ر روند بازار خيلي 
زود اس��ت و از طرفي، سايه عوامل متعددي از جمله 
كاهش قيمت هاي جهاني و موج هاي كرونايي هنوز 
بر سر بازار سرمايه وجود دارد كه در روز هاي آينده در 
جهت افت بورس فشار وارد مي كنند، اما درعين حال 
شفاف شدن سياست بانك مركزي مبني بر اجراي 
مصوبات شوراي پول و اعتبار در زمينه حفظ نرخ سود 
بين بانكي در داالن پيش بيني ش��ده، باعث دلگرمي 

بازار و جلوگيري از فروش هاي هيجاني بوده است.
 

    همكاري بانك و بورس
با وجودي كه از نظر كارشناس��ي، س��هم نرخ بهره در 
بي��ن عوامل موثر بر نزول بورس در ماه هاي گذش��ته 
خيلي زياد نيست، اما در جلسه اي كه هفته قبل بين 
رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان بورس و در 
پاسخ به دغدغه سهام داران برگزار گرديد، مقرر شد در 
چارچوب داالن نرخ بهره مصوب شوراي پول و اعتبار، 
نرخ بهره بين بانكي ك��ه از 21 درصد عبور كرده بود، 
آرام آرام به سمت 21 درصد برگردد. علي صالح آبادي 
در ديدار با مجيد عشقي، با اشاره به موضوع نرخ سود 
بين بانكي به عنوان يكي از دغدغه هاي فعاالن بازار 
س��رمايه اظهار كرد: »نرخ س��ود در بازار بين بانكي 
طبيعتًا متناس��ب با عرضه و تقاض��ا و مكانيزم بازار 
تعيين مي شود، اما بانك مركزي به عنوان بازارساز 
و در چارچوب سياست پولي ضد تورمي كه به تأييد 
دولت نيز رسيده است، در اين بازار حضور دارد و نرخ 
سود در اين بازار را در چارچوب مشخصي، كنترل 
مي كند و در همين راس��تا نيز در جلس��ه با رييس 
س��ازمان بورس، تصميماتي دراين خصوص اتخاذ 
شده كه با اجراي اين تصميمات، نرخ سود در بازار 

بين بانكي كنترل خواه�د شد«.

    كاركرد نرخ سود بين بانكي
نرخ سود بين بانكي به معامالت كوتاه مدت بانك براي 
تأمين نياز هاي مقطعي به نقدينگي بازمي گردد كه با 
عنوان معامالت شبانه بانك ها نيز شناخته مي شود و 
همين همكاري بانك ها با يكديگر، نياز آنها به منابع 

بانك مركزي را كاهش مي دهد.
روز چهارش��نبه ۵ مردادماه، رييس كل بانك مركزي 
كه براي افتتاح سايت جديد به تحريريه ايِبنا آمده بود، 

درباره كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي به خبرنگار 
ايِبنا گفت: »يكي از س��ازوكار هايي كه بانك مركزي 
دارد، تقويت بازار بين بانكي اس��ت، بازاري كه كمك 
مي كند بانك ها نياز هاي نقدينگي خود را بتوانند از اين 
بازار تأمين كنند«.صالح آبادي تصريح كرد: »درواقع 
بانك ها مي توانند اوراق دولتي كه در بازار بين بانكي در 
اختيار مي گيرند را مورد معامله قرار دهند و به نهاد هاي 
ديگر بفروشند و از طريق آن تأمين مالي انجام دهند«.

    يك برداشت اشتباه
بر خالف آنچ��ه برخي از فع��االن بازار س��رمايه فكر 
مي كنند، نرخ بهره بين بانكي حداقل به صورت مستقيم 
آن چنان تأثيري بر بازار سرمايه ندارد، بااين حال نرخ 
بهره يكي از موضوعات مورد بحث در محافل بانكي و 
بورسي در هفته هاي اخير بوده است.تعدادي از فعاالن 
بازار س��رمايه كه پس از رشد و س��وددهي بي سابقه 
بورس در س��ال 1۳۹۸ و نيمه اول 1۴۰۰، در دو سال 
اخير بخشي از سود هاي خود را ازدست داده اند، مدتي 
است به نقش افزايش نرخ سود بين بانكي و تأثير آن بر 
ادامه دار ش��دن نزول بورس مي پردازند.از سوي ديگر 
گروهي از اقتصاددانان و كارشناس��ان بازار سرمايه با 
اشاره به عوامل متعدد ديگر به غيراز نرخ بهره بين بانكي، 
استدالل مي كنند كه سهم افزايش نرخ بهره در نزول 
بورس خيلي كمتر از آن چيزي است كه مطرح مي شود.

مجيد شاكري؛ كارش��ناس اقتصادي در گفت وگو با 
ايِبنا در اين زمينه تأكيد كرد: »باتوجه به اينكه تقريبًا 
ارتباط نرخ بهره بين بانكي با نرخ بهره تس��هيالت و 
سپرده قطع است؛ اثرگذاري مستقيم يا واضحي بر 
ش��اخص بورس نمي تواند داشته باشد. ممكن است 
بگوييم در بلندمدت شايد در رفتار تسهيالت دهي يا 
رفتار بانك ها در نرخ سود سپرده مي تواند با روش هاي 
غيرصريح اثر داشته باشد؛ اما با اين شرايط كنوني و در 
كل، در كوتاه مدت قطعًا اثري ندارد. متأسفانه عماًل از 
اتفاقات سال ۹۹ به بعد نرخ بهره بين بانكي به عنوان 

يك شاخص بين بورسي ها جا افتاده است«.

    سهم ساير عوامل
بدون شك در وضعيت امروز بازار سرمايه، عوامل متعدد 
ديگري غير از نرخ بهره بين بانكي دخيل هس��تند كه 
مورد اذعان صاحب نظران بورسي هم قرار دارد. رييس 
سازمان بورس كه خود از حاميان بازار سرمايه و در واقع 
متولي حسن عملكرد آن است، به رغم پيگيري منافع 

سهامداران در موضوع نرخ سود بين بانكي، معتقد است 
كه »نمي شود ادعا كرد كه يك عامل باعث نوسانات بازار 
شده است بلكه قطعاً عوامل متعددي وجود دارد كه بازار 
از آنها تأثير مي گي��رد؛ از نرخ بهره بين بانكي گرفته تا 
نرخ جهاني كاال هاي اساسي. اين متغير ها مدام در حال 
تغيير هستند و انتظار مي رود با اصالحاتي كه صورت 
مي گيرد بازار سرمايه روند عادي خودش را ادامه دهد 

چرا كه قطعًا اين فراز و نشيب ها ادامه دارد«.
 

    رواج سياست افزايش نرخ بهره در دنيا
اتفاقا در موج هاي تورمي اخير كه سراس��ر دنيا را فرا 
گرفته، بانك هاي مركزي سياست افزايش نرخ بهره 
سياستي را در پيش گرفته اند، تا جايي كه اين روز ها 
فدرال رزرو امريكا در حال جابه جا كردن ركورد هاي 
افزايش نرخ بهره است؛ موضوعي كه بازار هاي بورس 
در سراسر دنيا و نرخ جهاني كاال ها را به شدت تحت تأثير 
قرار مي دهد.بانك مركزي امريكا )ف��درال رزرو( روز 
چهارشنبه 2۷ ژوئيه )پنجم مرداد( چهارمين افزايش 
متوالي نرخ بهره را براي مقابله با تورم اعالم كرد. اين 
نهاد در يكي از تهاجمي ترين حركات خود در س��ي 
س��ال گذش��ته نرخ بهره پايه خود را براي دومين بار 
متوالي سه چهارم واحد )۰.۷۵ درصد( افزايش داد. با 
اين افزايش نرخ بهره در بازه 2.2۵ تا 2.۵۰ درصد قرار 

مي گيرد كه از سال 2۰1۸ بي سابقه است.

    تأثير نوسانات داخلي و خارجي بر بورس
اين تصميم فدرال رزرو كه در مواجهه با تورم بي سابقه 
در امريكا اتخاذ گردي��ده، درعين حال پيام تعميق 
ركود اقتصادي را در پي دارد و ازآنجاكه بس��ياري از 
شركت هاي بازار سرمايه ايران كاموديتي ها هستند، 
بدون ش��ك اين تغييران بر ميزان فروش آنها نيز اثر 
خواهد گذاشت و حاشيه سود آنها را با چالش مواجه 
مي كند.اي��ن موضوع بس��يار مه��م در كنار معضل 
بي اعتمادي و قيمت گذاري دستوري كاال ها كه آن 
هم سودآوري شركت ها را تحت فشار قرار مي دهد، در 
كنار ساير عوامل ريزودرشت بازار سرمايه را در تنگنا 
قرار داده است.دراين بين نرخ بهره بين بانكي هرچند 
در نگاه كارشناسي سهمي به مراتب كمتر از موارد 
ذكر ش��ده در افت بورس داش��ته، اما شفاف سازي 
بان��ك مرك��زي در خص��وص كريدور نرخ س��ود 
بين بانكي باعث رفع ابهام از بازار شده و در بازگشت 

اعتماد ازدست رفته سهامداران موثر خواهد بود.
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سكه 14 ميليون و 900 هزار تومان 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

با اعالم نرخ دالر در بازار آزاد به قيمت ۳1۸۴۰ تومان؛ و 
اونس جهاني به قيمت 1۷۶۷ دالر، سكه به 1۴ ميليون 
و ۹۰۰ هزار تومان رس��يد. قيمت فروش دالر يكشنبه، 
نهم م��رداد 1۴۰1 در صرافي هاي بانك��ي با 1۶ تومان 
افزايش نس��بت به روز گذش��ته 2۷ هزار و ۸۴1 تومان 
مبادله مي شود.هر اسكناس يورو در صرافي هاي بانكي 
با 2۸ تومان افزايش نس��بت به روز گذش��ته، 2۸ هزار و 
۷۹۹ تومان معامله ش��د. قيمت خريد هر دالر توس��ط 
صرافي هاي بانكي 2۷ هزار و ۵۶۴ تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز 2۸ هزار و ۵12 تومان اعالم ش��د.عالوه بر اين، 
قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 2۸ هزار و ۳۸۸ 
تومان و نرخ فروش آن 2۸ هزار و ۶۴۶ تومان بود، اين در 
حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 2۹ هزار و 2۸ 
تومان و نرخ ف��روش آن نيز 2۹ هزار و 2۹2 تومان اعالم 
شد.همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت 2۷ هزار و ۷۹ تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 
2۶ هزار و ۴۸2 تومان معامله شد.قيمت سكه طرح جديد 
)يكشنبه، نهم مردادماه( بدون تغيير قيمت 1۴ ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.س��كه تم��ام بهار آزادي 
طرح قديم نيز 1۴ ميليون و 1۰۰ هزار تومان معامله شد. 
همچنين نيم سكه هش��ت ميليون و 2۰۰ هزار تومان، 
ربع سكه پنج ميليون و 2۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 

سه  ميليون و 1۵۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، 
در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون 
و ۳۷2 هزار تومان رس��يد و قيم��ت هر مثقال طال پنج 
ميليون و ۹۴۵ هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني طال 
به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني بدون تغيير نسبت به 
روز كاري گذشته به يك هزار و ۷۶۶ دالر و ۸ سنت رسيد.

    آغاز معامالت توافقي ارز
 با قيمت ۳0 هزار و ۲00 تومان

معام��الت توافق��ي دالر در ب��ازار ارز )يكش��نبه ، نهم 
مردادم��اه( در كانال قيمت ۳۰ ه��زار تومان كار خود 
را آغ��از كرد.  اواخ��ر خردادماه بود ك��ه بانك مركزي 
براي س��اماندهي بازار ارز در تعامل با كانون صرافي ها، 

صرافي هاي معتبر و صادركنندگان به اين جمع بندي 
رس��يد كه بازار توافقي عرضه و تقاضا راه اندازي شود. 
س��پس امكان معامالت توافقي ارز در صرافي ها و بازار 
متشكل ارزي فراهم شد.  )يكشنبه، نهم مردادماه( در 
آغاز به كار فعاليت بازار توافقي بازار ارز، دالر با قيمت ۳۰ 
هزار و 2۰۰ تومان و با حجم ۶۰ هزار معامله شد.معامالت 
توافقي دالر در روز گذشته )شنبه، هفتم مردادماه( كار 
خود را با ۳۰ هزار و ۳۳۸ تومان شروع و با نرخ ۳۰ هزار و 
۳۰۰ تومان به پايان رساند. حجم معامالت دالر توافقي 

در پايان روز گذشته ۹ هزار و 2۴۸ بود. 

    حباب سكه كمتر شد
محمد كشتي آراي كارشناس بازار طال و سكه در خصوص 
روند بازار در اولين روز هفته اظهار داشت: در حالي كه تا هفته 
گذشته قيمت جهاني طال سير نزولي پيدا كرده بود، از روز 
پنج شنبه قيمت جهاني طال با افزايش همراه شد و حدود ۳۹ 
دالر قيمت هر اونس طال، گران تر شد و هر اونس طال به رقم 
1۷۶۷ دالر رسيده است.  كشتي آراي با اشاره به نوسانات 
محدود قيمت ارز و افزايش نسبي قيمت جهاني طال اظهار 
داشت: در بازار به مناسبت ورود به ماه محرم، شاهد كاهش 
تقاضا هستيم. وي با اشاره با كاهش حباب سكه به دليل 
افت تقاضا اف��زود: در معامالت اولين روز هفته، حباب 
سكه امامي به رقم يك ميليون و ۴۵۰ هزار تومان رسيد.

از قيمت گذاري دستوري
تا تورم بي سابقه جهاني

بورس دماسنج اقتصاد است، 
زماني كه اقتصاد با رشد منفي 
مواجه مي ش��ود يا رشد آن 
متناسب با انتظارات، تحقق 
پيدا نمي كند، نبايد شرايط 
خوبي را انتظار داشت.بورس 
را دماسنج اقتصاد مي دانند، 
به معناي ديگر آيينه بخش 
واقعي اقتصاد بورس اس��ت؛ بنابراين زماني كه اقتصاد 
با رش��د منفي مواجه مي شود يا رش��د آن متناسب با 
انتظارات، تحقق پيدا نمي كند، نبايد شرايط خوبي را 
انتظار داش��ت. دو نكته مهم درباره بورس وجود دارد. 
اولين نكته اين است كه بخشي از شركت هاي بورسي، 
شركت هاي بازرگاني هستند، بنابراين زماني كه صادرات 
و واردات دچار اخالل مي ش��ود و نقل و انتقاالت ارزي 
مشكل پيدا مي كند بر بورس هم تاثير مي گذارد. مساله 
بعدي به چش��م انداز بازار سرمايه ارتباط پيدا مي كند. 
به اين معنا؛ وقتي چش��م انداز يا به عبارت ساده تر افق 
بخش بازرگاني روشن نباش��د، آثار آن در بازار سرمايه 
ديده مي شود.بازار سرمايه بيانگر سه نكته بخش واقعي 
اقتصاد، بازرگاني خارجي و چشم انداز تجارت كشور و 
رونق اقتصادي است. برهمين اساس اقتصاد كشوري 
كه در آن وضعيت تورم در جهت كاهشي روشن نيست 
يا برنامه منسجمي براي آن ديده نشده و ميزان تورم در 
سال جاري را نشان نمي دهد، از طرف ديگر وقتي نرخ 
سود بانكي با تورم فاصله معناداري دارد، انعكاس تمام 
اين موارد در بازار سرمايه نشان داده مي شود.براساس 
موارد اشاره ش��ده چنانچه مردم مختصر نقدينگي در 
اختيار داشته باشند، به جاي سرمايه گذاري در بورس 
كه چشم انداز آن روش��ن و واضح نيست يا حداقل در 
كوتاه مدت چنين نيست، س��اير دارايي ها مانند بازار 
طال، ارز، زمين يا خودرو را برمي گزينند.افزايش قيمت 
جهاني به هر دليلي در قيمت ها و شاخص هاي داخلي 
تاثير مي گذارد. جنگ روسيه و اوكراين منجر به اين شد 
كه تورم در امريكا و اروپا سابقه بيش از ۴۰ سال گذشته را 
تكرار كند كه پناهگاه پول در اين اقتصاد دارايي ها مي شود 
و مردم به سمت بازار سرمايه نمي روند. قيمت گذاري هاي 
دستوري در همه جا نقش دارد. مشكل اقتصاد كشور 
اين است كه قيمت گذاري ها هماهنگ نيست، بنابراين 
نتيجه مورد انتظار تحقق پيدا نمي كند. براي مثال ارز 
۴2۰۰ توماني حذف و به نيمايي تبديل شد و فاصله ارز 
نيمايي به نرخ بازار آزاد همچنان حدود ۶ يا ۷ هزار تومان 
شد كه نمونه اي از همين سياست است بنابراين تا زماني 
كه قيمت گذاري دستوري و چندنرخي بودن وجود دارد 

شاهد تاثير منفي بر اقتصاد و بازار سرمايه خواهيم بود.

هادي حق شناس

اثر رشد نرخ بهره بانكي
بر اقتصاد ايران

از آنجا كه فعاالن اقتصادي 
ب��راي گ��ردش كار خود و 
تداوم فعاليت هاي اقتصادي 
خود نياز به تسهيالت بانكي 
دارند لذا افزايش نرخ بهره 
بانكي عمال فعاالن را متضرر 
مي كند. نرخ ب��االي بهره 
بين بانك��ي ط��ي آخرين 
روزهاي تيرماه 1۴۰1 به حدود 22 درصد رس��يد. 
عددي كه هش��داري براي س��رمايه گذاران در بازار 
بورس بود. با رشد نرخ سود بين بانكي در هفته هاي 
گذشته شاخص كل بازار سرمايه شروع به نزول كرد. تا 
جايي كه رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 
در ساختمان بانك مركزي، از رييس كل خواست اين 
موضوع را مديريت كند.با سيگنال مثبت جلسه صبح 
سه شنبه گذشته، بازار روي خوش به خود ديد و ديروز 
نيز خبر رسيد مبني بر اينكه نرخ بهره بين بانكي بعد 
از 1۵ هفته كاهشي شد و با ۰.1۸ درصد كاهش به 
عدد 21.1۳ رسيده است. اين نرخ يكي از ابزارهاي 
كنترل تورم بوده و ب��ا افزايش آن، نرخ بهره افزايش 
يافت��ه و حجم نقدينگي موج��ود در بازارها كاهش 
مي يابد كه در كاهش تورم موثر است.در شرايط ركود 
تورمي رش��د نرخ بهره بانكي بايد متوقف  و كاهشي 
شود، در شرايطي كه اقتصاد درگير ركود و تورم است 
تقاضا در بازار كاهش مي يابد كه اين موضوع منجر به 
زيان توليد نيز مي شود.بانك ها يكي از محرك هاي 
اصلي اقتصاد كش��ور به شمار مي روند و هر تصميم 
كه در سيستم بانكي اخذ مي شود روي اقتصاد كشور 
 و معيش��ت مردم تاثير مي گذارد.وقت��ي نرخ بهره 
بين بانكي افزايش پيدا مي كند قدرت تس��هيالت 
ده��ي بانك ها كاهش مي يابد كه ب��راي جبران آن 
تالش مي كنند در اقتصاد نقش كمرنگ تري را ايفا 
كنند. اين افزايش نرخ به زيان خود بانك ها نيز است 
به اين دليل كه هزينه تمام شده پول باال مي رود و در 
عين حال بايد با نرخ 1۸ درصد تسهيالت ارايه كنند.
افزايش نرخ بهره بانكي در سيستم بانكي مانع از ارايه 
تسهيالت الزم به فعاالن اقتصادي خواهد شد، بازار 
سرمايه نياز به منابع پولي و مالي بانك ها دارد و منابع 
ملي بانك ها حاصل منابع تجميع شده نقدينگي است 
كه به سمت بازار سرمايه و فعاالن اقتصادي مي آيد 
و از آنج��ا كه فعاالن اقتصادي براي گردش كار خود 
و تداوم فعاليت هاي اقتصادي خود نياز به تسهيالت 
بانكي دارند لذا افزايش نرخ بهره بانكي عمال فعاالن 

را متضرر مي كند.
گ��ردش ب��ازار س��رمايه بيش��تر از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري بانك ه��ا تامين مي ش��ود و وقتي 
منابع بانكي به خطر مي افتند به شركت هاي مالي 
اعالم مي كند كه منابع مالي خود را از بازار سرمايه 
خارج كنند و اي��ن امر موجب ريزش بورس خواهد 
ش��د. بانك براي حفظ فعاليت خود مجبور اس��ت 
به كارگزاري ها و صندوق ه��ا اعالم كند منابع را به 
بانك ها سوق بدهند تا اينكه مجبور به قرض منابع 
مالي با بهره 21 درصد نشوند به همين علت منابع 
از سيستم بورس و از بخش هاي ديگر جمع مي شود 
و به س��مت بانك روانه مي ش��ود .افزايش نرخ بهره 
بانكي براي واحدهاي صنفي هم خطرناك است زيرا 
شرايط اقتصادي كشور در يك تورم و ركود اقتصادي 
قرار دارد، قيمت ها باالست و قدرت اقتصادي مردم 
هم به حداقل رس��يده است؛ لذا اگر فعال اقتصادي 
براي تامين مالي خود از سيستم بانكي با نرخ بهره 
باال استفاده كند قدرت خريد مردم با آن كاالها باز 
كاهش مي يابد و فعال اقتصادي نمي تواند گردش 
الزم را در سيستم فعاليت خود ايجاد كند. قرار بود 
بورس مكمل بانك ها باشد اما متاسفانه اين موضوع 
پيگيري نشد و سياست گذاران تصميم گرفتند بازار 

سرمايه در همين حد در اقتصاد نقش داشته باشد.

محمدرضا جهان بيگلري

خبر

گزارش آماري بانك مركزي
از بازار مسكن 

طبق گزارش جديد بانك مركزي در تيرماه، متوسط 
قيمت خريد و ف��روش يك متر مربع زيربناي واحد 
مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي شهر تهران ۴1۷ ميليون ريال بود كه حاكي 
از افزايش ۵.۸ درصدي نسبت به ماه قبل مي باشد. 
تعداد آپارتمان هاي مسكوني معامله شده در شهر 
تهران در تير ماه س��ال 1۴۰1 به حدود 1۰.۳ هزار 
واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتيب 2۵.۸ درصد كاهش و 1۰۳ درصد 
افزايش را نشان مي دهد.در تيرماه، متوسط قيمت 
خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر 
تهران ۴1۷ ميليون ريال بود كه حاكي از افزايش ۵.۸ 
درصدي نس��بت به ماه قبل مي باشد.بررسي توزيع 
تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در تيرماه سال 
جاري در شهر تهران به تفكيك عمر بنا حاكي از آن 
اس��ت كه واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.1 
درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.

همچنين در ماه مورد بررسي شاخص كرايه مسكن 
اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري نسبت 
به ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۴۷.۴ درصد و 
۵2.۳ درصد رشد نشان مي دهد. الزم به توضيح است 
رشد ماهانه شاخص مزبور در تيرماه در شهر تهران 
و كل مناطق ش��هري يكس��ان و معادل ۴.۵ درصد 
مي باشد.گزارش »تحوالت بازار معامالت مسكن شهر 
تهران در تيرماه سال 1۴۰1« كه برگرفته از آمارهاي 
خام س��امانه ثب��ت معامالت امالك و مس��تغالت 
كشور است، توسط اداره بررسي ها و سياست هاي 

اقتصادي بانك مركزي تهيه و منتشر شده است.

خبر

خسارت موسسات غيرمجاز
به ناچار از خزانه پرداخت شد

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با بي��ان اينكه 
پول هاي بخشي از مردم به دليل تشكيل صندوق هايي 
تحت عناوين مختلف از بين رفت و از سر ناچاري اين 
پول از خزانه پرداخت ش��د، گف��ت: بحث نظارت بر 
موسس��ات مالي به صورت برجسته در طرح اصالح 
قانون بانك مركزي ديده شده است.محمد عليپور، 
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس و نماينده مردم 
چالدران درباره كنترل تورم و نقدينگي به خبرنگار 
ايِبنا گفت: روند در پيش گرفته شده براي رفع مشكل 
تورم و نقدينگي، مثبت است و در همين رابطه تالش 
دولت براي فعال ش��دن ارتباط با ديگر كش��ور ها و 
ديپلماس��ي نيز بي تاثير نبوده است. رفت و آمد هاي 
رهبران ديگر كشور ها به تهران و هموار شدن مراودات 
اقتصادي در اين خصوص بس��يار تاثيرگذار خواهد 
بود.كار بانك مركزي با توجه به جميع ش��رايط تا به 
امروزخوب و قابل دفاع بوده است. از جمله مواردي كه 
مي توان مورد اشاره قرار داد انتظام بخشي به بانك ها، 
شرط گذاشتن ارايه وثيقه از سوي بانك ها براي اضافه 
برداش��ت از بانك مركزي و وصول بدهي ها است كه 
انجام آن در دولت س��يزدهم جاي امي��دواري دارد.

طرح اصالح بانك مركزي هم در دستور كار كميسيون 
اقتصادي قرار دارد كه با نهايي شدن آن شرايط در اين 
نهاد پولي – بانكي بهتر خواهد شد. اشكاالتي كه در 
حال حاضر وجود دارد، باالخص بحث استقالل بانك 
مركزي از موارد بسيار قابل توجه در اين طرح است. 
البته بايد مورد توجه داشت كه بحث استقالل كامل 
مطرح نيست، ولي تا همين اندازه هم سبب خواهد 
شد تا نگاه دولت به بانك مركزي مانند ُقلك نباشد.اين 
عضو كميسيون اقتصادي درباره نكته مهم ديگر طرح 
اصالح بانك مركزي تاكيد كرد: نظارت بر موسسات 
مالي و پولي نكته ديگر اين طرح به حس��اب مي آيد 
كه به صورت برجس��ته ديده ش��ده است. پول هاي 
بخشي از مردم به دليل تشكيل صندوق هايي تحت 
عناوين مختلف از بين رفت و از سر ناچاري اين پول 
از خزانه پرداخت شد، با توجه به اين طرح، شرايطي 
به اين شكل ديگر شكل نخواهد گرفت، زيرا ضوابطي 
براي آنها مشخص شده كه بدون اخذ مجوز فعاليت 
نخواهند داشت و با مشاهده كوچك ترين مشكل بانك 
مركزي نسبت به آن ورود پيدا مي كند. براي بانك هاي 
خصوصي هم در اصالح قانون بانكداري ضوابطي در 
نظر گرفته شده است. عليپور درباره تاثير ديگر نهاد ها 
برموضوع تورم و رشد نقدينگي اظهار داشت: نقش 
بانك مركزي در جهت كنترل نقدينگي بيشتر از ساير 
دستگاه ها است و كار هايي مانند پرداخت يارانه نقدي 
اش��تباه بود، زيرا تاثير مستقيم بر اين امر دارد. با اين 
حال كنترل تورم بستگي به شرايط كلي دارد و چنين 
نيست كه با يك تصميمات درست يا اشتباه يك نهاد 
رفع شود. اگر به هدف پيش بيني شده يعني تحقق 
رشد اقتصادي ۸ درصدي دست پيدا كنيم، در كنترل 

نقدينگي و تورم هم موثر واقع خواهد شد.



مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس ب��ه منظور كس��ب نظر 
كارشناس��ان و صاحب نظران، پيش نويس اصالح قانون 
ب��ازار اوراق بهادار )بازار س��رمايه( را منتش��ر كرد. مركز 
پژوهش هاي مجلس اعالم كرد: با عنايت به ارايه نظرات 
كارشناسي مركز پژوهش ها به قوه مقننه به منظور تصويب 
طرح ها و لوايح و در راستاي مطالبه كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي مبني بر بهره گيري از نظرات همه 
متخصصين در نهايي سازي اصالح قانون بازار سرمايه، اين 
مركز از همه صاحب نظران و كارشناس��ان بازار سرمايه 
كشور دعوت به عمل مي آورد تا نظرات پيشنهادي خود 
را درخصوص پيش نويس اصالح قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران مصوب س��ال ۱۳۸۴، حداكثر 
تا تاريخ ۶ تيرماه ۱۴۰۱ به اين مركز ارس��ال نمايند. يك 
كارشناس بازار سرمايه در تشريح اشكاالت پيش نويس 
قانون جدي��د بازار اوراق بهادار گف��ت: ما نيازمند اصالح 
قانون پايه  در حوزه كس��ب و كار، تجارت و شركت داري 
هستيم و البته اصالحاتي كه بايد در زمينه شركت هاي 
سهامي عام انجام شود، در اولويت قرار دارد. عليرضا باغاني 
با اشاره به اينكه اواخر خرداد سال جاري بود كه كميسيون 
اقتص��ادي مجلس پيش نويس طرح اص��الح قانون بازار 
اوراق به��ادار را رونمايي كرد و اين پيش نويس به منظور 
كسب نظر كارشناس��ان و صاحب نظران منتشر شد و در 
اختيار فعاالن بازار سرمايه قرار گرفت، گفت: توجه داشته 
باشيم كه قوانين تجارت ما به حدود نيم قرن پيش و يكي 
از آنها حتي به حدود ۹۰ سال پيش برمي گردد. بنابراين 
ما در حوزه شركت داري از قوانيني برخورداريم كه خود را 
با تحوالت امروزه در زمينه فناوري، اجتماعي و ساختاري 
تطبيق نداده و با اين وجود بسيار سفت و سخت روي قوانين 
پايه و اوليه خود باقي مانديم. اما كش��ورهايي كه مباني 
اوليه اين قوانين را تدوين كرده اند سال هاست كه قوانين 
خود را با تغييرات اساسي همراه كرده اند. اين كارشناس 
بازار سرمايه تاكيد كرد: نيازمند اصالح قانون پايه مان در 
حوزه كس��ب و كار، تجارت و شركت داري هستيم و البته 
اصالحاتي كه بايد در زمينه ش��ركت هاي س��هامي عام 
انجام شود، در اولويت قرار دارد. به گفته وي، خوشبختانه 
شركت هاي سهامي عام خيلي زود نسبت به اين موضوع 
اقدام كردند؛ به طوري كه سازمان بورس در دهه ۸۰ شكل 
گرفت، دو قانون پايه اي ش��امل قانون بازار اوراق بهادار و 
قانون توسعه ابزارها در دهه ۸۰ تدوين شد و نظام جديدي 
به بورس داد. همچنين اختيارات و قدرت بورس را باال برد و 

با جدا شدن از بانك مركزي عمال بورس را به نهادي مستقل 
تبديل كرد و تا حدودي هم ساختارسازي شد. باغاني در 
گفت وگو با تسنيم افزود: همچنين ابزارهاي جديدي به 
واسطه قانون توسعه ابزارها تعريف شدند و اجازه داده شد تا 
اين ابزارها بتوانند بدون نياز به قوانين جديد هم رشد كنند 

و يك پويايي مناسب در قوانين ايجاد شود.

      حقيقي و ناشر؛ دو بازنده قانوني فعلي بورس
باغاني در ادامه به لزوم اصالح قانون بازار سرمايه تاكيد و 
اذعان كرد: اتفاق هايي كه طي حدود ۱۷ سال گذشته رخ 
داده، س��بب شده تا تقاضا و نياز براي اصالح قانون ايجاد 
ش��ود. در گذش��ته در موقع تصويب قانون عمده نگاه بر 
كارگزاران متمركز بود. به اين دليل كه قبال بورس دست 
كارگزارها ب��ود. اما با وضع برخي از قوانين اين مس��ائل 
قانونمند ش��د، تمركز زيادي به وزن كارگزاران داده شد 
و همچني��ن بعد از آن نهادهاي مالي ك��ه در آن موقع تا 
حدودي شركت هاي س��رمايه گذاري هلدينگ بودند، 
منسجم شدند. وي گفت: اما موضوع مهمي كه طي اين 
دوره وجود داشته و بس��يار بااهميت است اين است كه 
متاس��فانه براي دو گروه از فعاالن بازار و بخش هاي بازار 
وزني نداريم؛ سهامداران حقيقي و ناشران كه در حقيقت 
در مواقع تصميمات، حق��وق اين دو گروه در نظر گرفته 

نمي شد و كليه پيشنهادها از سمت كانون ها داده مي شد.

    مرگ مشاوره سرمايه گذاري
كارشناس بازار س��رمايه اضافه كرد: اين موضوع در طول 
زمان در خصوص دستورالعمل هاي بورس ابهاماتي ايجاد 
مي كرد. به عنوان مثال در بحث ارزشيابي اوراق بهادار در 
قانون به صراحت در اختيار كس��اني قرار گرفته كه مجوز 
مشاوره دارند. صرفا اين افراد مي توانند به مردم، بورس ها و 
سهامداران عمده راهنمايي و پيشنهاد بدهند كه چه قيمتي 
منصفانه است اما در نتيجه ديديم كه به دليل ضعف قانوني 

كه وجود داشت موضوع كارشناس رسمي مطرح شد.

    اختيارات بيش از اندازه سازمان بورس
وي با اشاره به موضوع بااهميت گستردگي حوزه اختيارات 
س��ازمان بورس تصريح كرد: در س��اختار بورس سه ركن 
وجود دارد؛ قانونگذاري، نظارت و اجرا. در ساختار سازمان 
بورس مس��ووليت اجرا به بورس ها داده شده كه البته بايد 
تحت نظارت سازمان بورس باشد. از طرفي قدرت نظارت و 
همچنين قدرت قانونگذاري نيز به سازمان بورس داده شده 
است.بنابراين در اين حوزه ها بايد ساختارها به نحوي طراحي 
شوند كه استقالل واقعي بين اين بخش ها وجود داشته باشد 

تا اين استقالل بتواند ضامن اجراي صحيح قانون باشد.

    قدرت گرفتن بورس كاال
كارش��ناس بازار س��رمايه همچنين از افزايش حمايت 
حقوق س��هامداران خرد از جمله پرداخت هاي سود به 
عنوان يكي از موضوعات مثبت اين قانون ياد كرد و گفت: 
موضوع بعدي اين اس��ت كه در خص��وص فرآيندهاي 
پذيرش شرايط خوبي داش��ته باشيم. مهلت استفاده از 
حق تق��دم كاهش يافته، برخي از مفاهيم به روز ش��ده، 
ابعاد قراردادهاي حقوقي در س��طح قانون ارتقا يافته، در 
خصوص سود نقدي دستورالعمل قانون تجارت از ۸ ماه به 
سه ماه تقليل يافته، معامالت در بورس كاال براي نهادهاي 
دولتي و عمومي به يك تكليف تبديل شده، معامالت در 
بورس كاال براي نهادهاي دولتي و عمومي به يك تكليف 
تبديل شده، ابزارسازي در بورس كاال انجام شده، اعتبار 
ارزش افزوده در ب��ورس كاال افزايش يافته، گواهي هاي 
بورس كاال براي ارزش افزوده مورد قبول واقع شده، مباني 
براي قيمت گذاري هاي خوراك پااليشگاه ها و همچنين 
فرآورده هايشان در بورس انرژي قرار گرفته و در عين حال 
فرآيندهاي الكترونيكي مانند مجامع، پذيره نويسي ها، 
برگزاري مجامع، دع��وت به مجامع، حق تقدم ها و برگه 
س��هم ها به صورت الكترونيكي زيرس��اختش در قانون 
پيش بيني و مجاز شده است. اين كارشناس بازار سرمايه 
در همين باره بيان كرد: در حوزه شركت داري و ماليات ها، 
ماليات بر افزايش س��رمايه از سود انباشته دايمي شده و 
ماليات بر سود شركت هاي بورسي با تخفيفات بيشتري 
در نظر گرفته شده و در بخش تامين مالي صندوق هاي 
پ��روژه براي اينكه دولت و ش��ركت هاي دولتي عمومي 
بتوانند مشاركت كنند وجاهت قانوني بيشتري پيدا كرده 
است. وي اضافه كرد: يكي از چالش هايي كه هميشه وجود 
داشت اين بود كه برخي از شركت ها از طريق شركت هاي 
تابعه شان س��هام ش��ركت هاي خود را مي خريدند و از 
طريق حق راي خود كنترل شركت را حفظ مي كردند. 
مديراني بودند كه با پول سهامداران خرد شركت را كنترل 
مي كردند كه با ماده ۶۳ اين قانون اين موضوع منتفي شده 
و شركت ها مكلف به فروش هستند و اگر زيرمجموعه هاي 
خود را نفروشند ديگر حق راي ندارند. باغاني در پايان تاكيد 
كرد: با وجود اين نكات تفكيك در اجرا، نظارت و قانونگذاري 
ضروري است و اين قدرت ها بايد از يكديگر جدا شوند. با 
توجه به نظام حقوقي و قانون اساسي ما اين تفكيك بايد 
صورت گيرد و نهادها بايد از هم مستقل باشند، نه اينكه 

همگي زيرنظر يك شورا باشند.
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سازمان بورس نقشي در
باال و پايين بردن شاخص ندارد

دانشجو| مجيد عشقي، رييس سازمان بورس در پاسخ 
به اين سوال كه باالخره چه زماني مي توانيم شاهد اتفاقات 
مثبت در بورس باشيم، گفت: بازار سهام داراي ريسك است 
و اين اتفاقي كه در بازار افت��اد، كاهش ۵۰ درصدي نبود 
بلكه در بعضي از سهام ها شاهد كاهش ۹۰ درصدي بوديم 
و در بعضي از سهام ها افزايش هم داشتيم. بايد بدانيم بازار 
شامل يك سهم نيست و شامل ۷۰۰، ۸۰۰ تا سهام است و 
اين سهام ها هر كدام به نحوي عمل مي كنند و متغير هاي 
مختلفي روي هر كدام اثر دارد. بستگي به اين دارد كه شما 
چه س��همي را انتخاب كرده باشيد. وي ادامه داد: ممكن 
است فردي س��همي را انتخاب كرده باشد كه ۹۰ درصد 
پايين آمده و شخص ديگري سهمي را انتخاب كرده كه 
ارزشش باال رفته است و به صورت مطلق نمي توان در مورد 
همه اين مسائل اظهارنظر كرد. اينكه چه زماني ضرر مردم 
جبران مي شود، بايد گفت كه از اين به بعد هم قطعا هيچ 
كسي نمي تواند يك پيش بيني صد درصدي در اين مورد 
انجام دهد و بستگي به قيمت هاي جهاني دارد. يعني اگر 
قيمت هاي جهاني رشد كند، قيمت سهام نيز رشد مي كند. 
عشقي در پاس��خ به اين پرسش كه چرا بورس باتوجه به 
بازار هاي مختلف رشد نداشته است، تصريح كرد: همواره 
همين بوده و رشد و سقوط بازار ها با يكديگر يكسان نيست. 
معموال بازار سهام يك فاصله اي با بقيه بازار ها دارد. يعني در 
يك فاصله شش ماهه يا يك ساله، ممكن است به قيمت 
دالر، به قيمت هاي جهاني يا به ساير متغير ها واكنش نشان 
دهد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: 
اين موضوع هم بستگي به رفتار خود سرمايه گذار ها دارد 
و اينطور نيست كه مثال سازمان بورس خودش بخواهد 
قيمتي را درست كند يا اينكه اين شاخص را باال و پايين 
ببرد و اين موضوع بستگي به قيمت هاي جهاني و شرايط 
اقتصادي كالن كشور دارد. مجيد عشقي در پايان سخنان 
خود گفت: ، ولي نكته قابل عرض اين است كه در بلندمدت 
بازار سرمايه از همه بازار هاي ما بازدهي بيشتري دارد. در 
مقاطعي اتفاق افتاده كه شاخص مان ۴ سال به صورت كامال 
صاف بوده و هيچ رشد و سقوط نداشته است يا نوسان جزئي 
داشته، ولي باالخره اين روند رشدش را شروع كرده است. 
سازمان بورس مسوول اين نيست كه شاخص را ببرد باال 
و پايين بياورد. ما مشغول ايجاد زيرساخت ها هستيم و به 
دنبال باال بردن فناوري، ابزارسازي و نهادسازي هستيم 
و مي خواهيم بحث هاي حاكميتي شركتي را دنبال 
كنيم تا ان شاءاهلل جريان س��رمايه گذاري در كشور و 
افشاي اطالعات توسط ناشرين به خوبي صورت بگيرد.

بازار جذابيت خود را
از دست داده اسـت

رادار اقتصاد| امير نديري مدي��ر صندوق كارگزاري 
اقتصاد بيدار و كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: بازار به 
علت بي اعتمادي و ريسك سياست گذاري هاي دولت، 
جذابيت خود را از دس��ت داده و سرمايه گذاران ترجيح 
مي دهند كه با توجه به تورم بااليي كه در جامعه حاكم بوده، 
به بازارهاي مالي ديگر همچون طال، دالر، مسكن و... رجوع 
كنند. واكنش بورس نسبت به تورم معموال با تاخير است 
و به همين علت اي��ن بازار در اين برهه زماني مورد توجه 
نبوده است ودر نهايت با كاهش پول حقيقي روبه رو شديم

نديري اضافه كرد: بازار سهام در روز چهارشنبه در عين حال 
كه با حجم معامالت پاييني رو به رو بود، سبزپوش كار خود 
را به خاتمه رساند و اين موضوع نيز مربوط به افت چشمگير 
قيمت سهام است. قيمت بسيار جذاب نمادها مانع از ريزش 
بيشتر آنها ش��ده اما خريداران كمي در بازار وجود دارد و 
متاسفانه در اين روزها استقبالي از بازار سرمايه نمي شود.

مدير صندوق كارگزاري اقتصاد بيدار تشريح كرد: زماني 
شرايط بازار بهبود مي يابد كه ريسك سياست گذاري دولت 
كاهش بيابد كه از جمله آن مي توان به كاهش نرخ بهره، 
لغو قيمت گذاري در صنايع و همچنين توافق برجام اشاره 
كرد. دولت وعده هاي خود را عملي نكرده و همين موضوع 
باعث شده تا اقدام به فروش دارايي هاي خود كنند. وي با 
بيان اينكه واگذاري بلوك خودرويي ها از اواسط اسفندماه 
مطرح ش��د اما همچنان اين موضوع به نتيجه نرسيده 
است؛ گفت: دولت نسبت به برخي از موضوعات همچون 
تسريع واگذاري بلوك خودرويي ها توجه كافي ندارد كه 
همين مساله باعث نا اميدي و خسته شدن سهامداران 
شده است، در صورتي كه نهايي شدن اين امر مي توانست 
موجب تحرك و ليدري بازار بش��ود. نديري مطرح كرد: 
برخالف شرايط بازار سهام كه روندي نزولي داشته، عملكرد 
شركت ها از ابتداي امسال تاكنون رضايت بخش بوده است 
و گزارش هاي عملكرد ماهانه و سه ماهه آنها از وضعيت 
مطلوبي برخوردارند كه با توجه به اين موضوع با متعادل 
شدن شرايط كلي و رفع ريسك هاي مذكور، آينده خوبي 
در انتظار بازار سهام خواهد بود. مدير صندوق كارگزاري 
اقتصاد بيدار در بخشي ديگري از سخنان خود در پاسخ 
به اين پرسش كه توافق هاي برجامي و كاهش نرخ دالر 
مي تواند باعث افت بازار س��هام بشود، گفت: قائل شدن 
همبستگي ميان نرخ دالر و روند بازار، ديدگاهي منسوخ 
شده اي است و در سال هاي گذشته شاهد بوديم كه علي 
رغم رشد نرخ دالر با بازاري نزولي رو به رو بوديم و صرفا رشد 
نرخ ارز نتوانست موجب صعودي شدن بازار بشود. البته 
كاهش اختالف نرخ دالر نيما و بازار آزاد مي تواند بر صنايع 
بزرگ و صادراتي تاثير بس��زايي داشته باشد. وي با بيان 
اينكه برجام مي تواند منجر به تسهيل شرايط و بهبود بازار 
سهام بشود چراكه ريسك زيادي به علت كسري بودجه 
از جانب دولت به بازار تحميل مي شود، افزود: دولت براي 
اينكه بتواند به قدر ناچيزي تورم را كنترل كند، نرخ بهره 
بين بانكي را افزايش داده است يا سياست هايي همچون 
اعمال قيمت گذاري دستوري پيش مي گيرد كه همه 
اين موارد ريس��ك بازار س��هام را به طور محسوس و 
چشم گيري افزايش داده، بنابراين اگر توافق برجامي 
حاصل بشود، ريسك هاي سياست گذاري دولت نيز 

كاهش مي يابد و اين در نهايت به نفع بازار سهام است.

پيشنهاد عرضه خودروهاي 
غيرمشمول قيمت گذاري 

شوراي رقابت در بورس
علي آذري، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
در خصوص مزيت هاي عرضه خودرو در بورس و تأثير آن 
بر كاهش زيان دهي شركت ها و حذف داللي گسترده از 
بازار كاذب خودرو اظهار داشت: يكي از راهكارهاي تبديل 
خودرو از كاالي س��رمايه اي به مصرفي، عرضه در بورس 
اس��ت كه با ايجاد حالت رقابتي و از سوي ديگر به همراه 
واردات خودروهاي باكيفيت موجب تعديل قيمت خودرو 
مي شود. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
گفت: نگاه سرمايه اي به خودرو و جذابيت اين كاال در بازار و 
توجه به اينكه عالوه بر دو خودروساز بزرگ، خودروسازان 
خصوصي نيز در اين عرصه فعال هستند و كثرت جامعه 
هدف ممكن است ريسك هاي را براي معامله خودرو در 
بورس ايجاد نمايد، بنابراين براي جلوگيري از بروز بحران، 
عرضه در بورس بايد مبتني بر يك برنامه مشخص باشد. 
نماينده مردم قوچان و فاروج در مجلس شوراي اسالمي 
در اين رابطه به دو ماده قانوني اشاره كرد و افزود: بر مبناي 
ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، دولت 
مكلف است كاالهاي پذيرفته ش��ده در بورس را از نظام 
قيمت گذاري حذف نمايد، بدين ترتيب شوراي رقابت و 
ستاد تنظيم بازار از رديف نهادهاي تصميم گيرنده براي 
صنعت خودرو حذف مي شوند. از س��وي ديگر ماده ۳۶ 
قانون احكام دايمي برنامه توسعه كشور نيز مي گويد؛ عرضه، 
معامله، تسويه و تحويل كاالهاي ورودي به بورس بر اساس 
قوانين و مقررات حاكم بر اين بازار است كه ممكن است 
اين شيوه فروش را با مقاومت هايي همراه نمايد. آذري با 
اذعان اينكه آزمون و خطاهاي متعدد در حوزه خودرو مردم 
را خسته كرده است، به بيان اين مطلب پرداخت كه تيم 
اقتصادي دولت مي بايست با يك بررسي دقيق نسبت به 
عرضه خودرو در بورس تصميم گيري نمايد و مسووليت آن 
را نيز بپذيرد و در اين راستا با ارايه يك پيشنهاد گفت: تمام 
شركت هايي كه به نوعي در توليد خودرو دخيل هستند، 
يك نمونه از خودروهايي را كه مش��مول قيمت گذاري 
شوراي رقابت نيستند به صورت آزمايشي و براي كوتاه مدت 
در بورس عرضه نمايند تا با بررسي معايب و مشكالت آن، 
تصميم بگيرند كه آيا به صورت كامل وارد بورس شوند يا 
خير. وي در پايان بورسي شدن صنعت خودرو را در رفع 
مشكالت اين صنعت موثر دانست و ضمن تأكيد بر اهميت 
رقابت خاطرنشان كرد: همانطور كه در صنعت لوازم خانگي 
به دنبال واردات و پس از آن ارتقاي كيفيت توليدات داخلي، 
بنا بر دستور مقام معظم رهبري و تصميم تيم اقتصادي 
دولت، ممنوعيت واردات اين كاال اعالم ش��د، در صنعت 
خودرو نيز مي بايس��ت مجوز رقابت صادر ش��ود حال از 
طريق عرضه در بورس، واردات، نظارت بر توليدات يا رد 
توليدات بي كيفيت تا بدين ترتيب با رفع مشكالت حوزه 
خودرو، اعتماد عمومي نسبت به اين صنعت جلب شود.

درباره كتاب
»استراتژي، ارزش و ريسك«

پديده جهاني شدن به عنوان پارادايم عصر حاضر، اغلب 
ساحت هاي زندگي بشر را دستخوش تغيير و تخول كرده 
و اي��ن تحوالت به ويژه در عرصه اقتصاد، در هم تنيدگي 
اقتصادهاي جهان و تس��لط سازمان هاي غير ملي بر آن 
را به دنبال داش��ته و به تبع آن، ش��ركت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي را به طور كامل تحت تاثير خود قرار داده است. 
در اين ميان، تحليل دقيق و به هنگام از تحوالت در بعد 
اقتصادي و همچنين در ابعاد ديگر براي كشوري چون 
ايران ضروري به نظر مي رسد. در كتاب »استراتژي، ارزش 
و ريسك: پويايي صنعت و مديريت مالي پيشرفته«، ارتباط 
بين تحوالت جهاني و اثر آن بر آينده صنايع و شركت ها را از 
منظرهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و ابعاد گوناگون 
تغييرات استراتژي، مدل كس��ب وكار، سرمايه گذاري و 
ارزش را با توجه به پويايي صنعت بررسي كرده است. مزيت 
برجسته اين اثر آن است كه ضمن معرفي چارچوب هاي 
استارتژيك در بستر تحوالت اشاره شده، استانداردهاي 
حس��ابداري، مالي، اقتصادي و مديريت ريسك، تالش 
كرده است تا مدل هاي نوين و پيشرفته كمي را مبتني بر 
سناريوهاي متعدد و داده هاي تجربي و تحقيقاتي به صورت 
كاماًل عملياتي و كاربردي در صنايع مختلف مورد تحليل 
و بررس��ي قرار دهد. همچنين با معرفي مشتقات مالي 
پيشرفته، روش هاي تحليلي و مالي ارزش گذاري و تحليل 
روندها، تحوالت صنايع مختلف را در چارچوب نظريات 
علمي و آخرين يافته هاي تحقيقاتي دنبال مي كند. كتاب 
»اس��تراتژي، ارزش و ريسك: پويايي صنعت و مديريت 
مالي پيشرفته« نوشته جيمي راجرز و برگردان ياسر فالح 
توسط انتشارات چالش در ۲۸۹ صفحه منتشر شده است.

تغيير در نرخ بهره بين بانكي 
ملموس نيست

ايرنا| حس��ين عبدي، كارشناس بازار س��رمايه روند 
معامالت بورس در هفته نخست مردادماه را مورد ارزيابي 
قرارداد و افزود: برآيند معامالت بازار در هفته گذش��ته 
نش��ان دهنده معامالت بازار با حجم ان��دك تقاضا و نيز 
معامالت بدون انرژي بود كه اين امر باعث ش��د تا حدي 
طرف عرضه بر طرف تقاضا غلبه داشته باشد. به طور كلي 
در هفته گذشته شاهد معامالت ضعيف از سوي سهامداران 
در اين بازار بوديم. عبدي خاطرنش��ان كرد: بازار سرمايه 
اكنون در روزهاي پرنوساني قرار دارد كه علت عمده اين 
مساله، عدم وجود نقدينگي در بازار است، در مقطع فعلي 
به دليل عدم وجود جذابيت سرمايه گذاري در بورس شاهد 
اين مساله هستيم. اين كارشناس بازار سرمايه به وجود 
برخي از تناقض ها در معامالت هفته گذشته اشاره كرد 
و گفت: گزارش هاي خوبي از سوي برخي از شركت هاي 
پتروشيمي، فلزي و نيز پااليشي ها ارايه شد، اما رفتار بازار 
نشان از آن دارد كه اين گزارش ها صرفًا سهامداران را قانع 
به سرمايه گذاري در بورس نكرده است. وي اظهار داشت: 
خبرهاي مرتبط با اقتصاد كالن، مانند تصميمات اتخاذ 
شده و نيز سياست گذاري هاي انجام شده در حوزه اقتصاد 
كالن براي افزايش نرخ بهره باعث شد تا سرمايه گذاران نگاه 
بدبينانه تري را نسبت به اين بازار پيدا كنند و برداشت بدي 
از افزايش نرخ بهره بين بانكي داشته باشند. عبدي با تاكيد 
بر اينكه در واقعيت امر تفاوتي كه نرخ بهره پيدا كرده است 
چندان ملموس نيست، گفت: همانطور كه رييس بانك 
مركزي مطرح كرد كه تالش اين بانك اين است تا فشار 
زيادي به بازار سرمايه وارد نشود، اما برداشت سهامداران 

اين نيست و تصور آنها نسبت به بازار تغيير كرده است.

كارشناس بازار سرمايه بررسي كرد

گفت و گو با ميثم فدايي، مديرعامل فرابورس ايران

اشكاالت پيش نويس قانون جديد بازار اوراق بهادار

بعضي قيمت گذاري هاي عرضه اوليه منصفانه نيست
بررس��ي رون��د عرضه ه��اي اولي��ه در فراب��ورس، 
 پاس��خ به انتقادها در اي��ن حوزه، نگاه��ي به تجربه

IPO Calendar، چراي��ي تخصي��ص عرضه هاي 
اوليه كوچك به صندوق ها و معيارهاي ارزش گذاري 
شركت هاي دانش بنيان براي حضور در بازار سرمايه، 
محور گفت وگو با ميث��م فدايي، مديرعامل فرابورس 
اي��ران ب��ود. در ابتداي اي��ن گفت وگو ميث��م فدايي 
مديرعامل فرابورس درباره انتقادات كارشناس��ان از 
روند عرضه ه��اي اوليه در فراب��ورس، اينگونه گفت: 
بحث عرضه هاي اوليه به نيمه اول سال ۹۹ بازمي گردد 
به نحوي كه در اين بازه زماني به دليل شرايط خاص بازار 
سرمايه، حجم قابل توجهي از شركت ها درخواست هاي 
متعددي را جهت عرضه و پذيرش به بورس و فرابورس 
ارس��ال كردند. او با اش��اره به اينكه تيرماه سال ۹۹ با 
مصوبه سازمان بورس مسووليت پذيرش شركت ها به 
بورس ها واگذار شد كه اين تصميم ظرفيت پذيرش ها 
را دو براب��ر كرد، گفت: در اي��ن دوران با توجه به روند 
سودآوري بازار درخواست هاي پذيرش متعددي روانه 
هيات پذيرش فرابورس شد تا جايي كه هيات پذيرش 
فرابورس در سال ۹۹ هفته اي دو جلسه برگزار مي كرد 
و در هر جلسه به بررسي شرايط ۲ شركت مي پرداخت، 
تقريبًا ۸۰ درصد از اين شركت ها كه شرايط مربوط به 

دستورالعمل را داشتند آن سال پذيرش شدند.

    دليل تسريع در فرآيند عرضه هاي اوليه 
چه بود؟

مديرعامل فرابورس با اش��اره به فرآيند س��ه مرحله اي 
پذيرش، درج نم��اد و عرضه براي ورود يك بنگاه به بازار 
س��رمايه گفت: بعد از پذيرش، ناش��ر ۶ ماه فرصت براي 
درج و ۴ ماه فرصت براي تكميل پروسه هاي اداري دارد، 
بعدازآن طي دوره اي حدود ۲ تا ۶ ماه بايد عرضه س��هام 
انجام شود، البته در دوره كرونا اين مهلت توسط سازمان 
ب��ورس دو ماه هم افزايش پيداكرده ب��ود و هيات مديره 
فرابورس هم اين امكان را داش��ت كه دو ماه ديگر به اين 
فرجه زماني اضافه كند. وي با تأكيد بر اينكه اگر تا پيش 
از اتمام همه اين مهلت ها، عرضه اوليه سهام انجام نشود، 
پذيرش ش��ركت لغو خواهد شد، گفت: اين لغو پذيرش 
ساعت ها زمان و زحمت را براي حضور يك بنگاه اقتصادي 
در بازار سرمايه از بين مي برد و ناشر مجدداً بايد از ابتدا اين 
پروسه را طي كند. به گفته وي بر اساس همين موضوع 
بود كه فرابورس شركت هاي پذيرش شده در سال ۱۳۹۹ 
و اوايل سال ۱۴۰۰ را براي جلوگيري از لغو پذيرش پيش 
از اتمام همه مهلت هاي قانوني، در بازار عرضه كرد. وي به 
شرايط صعودي و مثبت بازار در دوماهه ابتدايي سال اشاره 
كرد و گفت: بر همين اس��اس با توجه به پيش بيني هاي 
صورت گرفته در خصوص روند مثبت بازار، تالش كرديم 
عرضه هاي اوليه در دوران خوب بازار انجام ش��ود. فدايي 
يكي از اهداف كليدي و مهم بازار سرمايه را تأمين مالي 
دانست و گفت: توقف عرضه هاي اوليه به اين معني است 

كه بخشي از تأمين مالي از بازار سرمايه حذف شود.

IPO Calendar تجربه    
مديرعام��ل فرابورس با اش��اره به اينكه ب��راي بهبود 
ش��رايط عرضه هاي اولي��ه، فرابورس موض��وع تقويم 
عرضه هاي اولي��ه )IPO Calendar( را مطرح كرد، 
گفت: مطابق اين ط��رح براي آماده تر ش��دن بازار در 
مشاركت و خريد سهام، عرضه هاي اوليه يك ماه پيش 
از موعد اعالم مي شد. فدايي تجربه عرضه هاي اوليه با 
اطالع رس��اني هاي قبلي را موفق دانست و گفت: بازار 
واكنش بهتري نسبت به عرضه هايي كه مطابق اين طرح 
انجام شد، نسبت به عرضه هاي پيش از آن مثل ipo هاي 
ش��هريور ۱۴۰۰، داش��ت و البته با اين طرح از سرعت 
عرضه هاي اوليه هم كاسته شد تا جايي كه پيش ازاين 
در شهريور ۱۴۰۰ فرابورس ۶ عرضه و ۴ گشايش نماد 
و بورس ۳ عرضه اوليه داش��ت. مديرعامل فرابورس با 
تأكيد بر اينكه بازار سرمايه هميشه مخالف قيمت گذاري 
دستوري بوده، گفت: بر همين اساس در عمل هم بايد 
اين مخالفت را در ارزش گذاري هاي صحيح و كش��ف 
قيمت هاي شفاف نشان دهيم. به گفته وي وقتي يك 
سهم عرضه اوليه ۲۰۰ درصد رشد مي كند، نشان دهنده 
اين موضوع است كه قيمت گذاري اوليه يا منصفانه نبوده 

يا نحوه مشاركت خريداران درست نبوده است.

    چرا سهام كوچك به صندوق ها 
تخصيص داده مي شود؟

مديرعامل فرابورس در بخش ديگري از اين گفت وگو به 
موضوع تخصيص برخي عرضه هاي اوليه به صندوق ها 
اش��اره كرد و گفت: اين تصميم هم به داليل منطقي و 
بعد از بررسي هاي كارشناس��ي اجرايي شد، چراكه تا 
پيش ازاين عرضه هاي اوليه با عددهاي بسيار كوچك 
مثاًل ۳۰ ت��ا ۵۰ هزار تومان در پرتفوي س��هامدار خرد 
قرار مي گرفت و گاهي فراموش مي ش��د. وي ادامه داد: 
در حال حاض��ر برخي عرضه هاي اولي��ه پس از مجوز 
سازمان توسط صندوق هاي سرمايه گذاري كشف قيمت 
مي شود و سهامدار مي تواند با قيمتي كه سرمايه گذاران 

حرفه اي كش��ف كرده اند، س��هام را خري��داري كنند. 
فدايي در خصوص مزيت هاي اين موضوع گفت: با اين 
اتفاق عرضه ه��اي خرد و كوچك در بازار با رش��دهاي 
۲۰۰ درصدي نخواهيم داشت، از طرفي وقتي مديران 
صندوق ها به عنوان كارشناس��ان خبره بازار مي توانند 
كشف قيمتي واقعي از سهم داشته باشند ديگر شبهه اي 
براي قيمت گذاري هاي غيرواقعي در عرضه هاي اوليه 
وجود نخواهد داش��ت. وي همچنين به دستورالعمل 
مربوط به عرضه هاي اوليه هم اش��اره ك��رد و افزود: بر 
اساس اين دستورالعمل عرضه هاي اوليه كمتر از ۵۰۰ 
ميليارد توم��ان مي توانند به صندوق ها اختصاص داده 
شوند كه علت اين تصميم هم عددهاي بسيار كوچك 
در تخصيص عرضه هاي اوليه به مردم عادي بود به عنوان 
مثال در يكي از عرضه هاي كوچك فرابورس اگر قرار بود 
س��هام به همه كدهاي حقيقي و حقوقي تعلق بگيرد 
س��هم هر نفر از عرضه اوليه ۱۰ هزار تومان بود، نمادي 
كه سهمي ۱۰ هزارتوماني در پرتفوي سرمايه گذار خرد 
داشته باشد، قطعا رها مي شود و اين موضوع تبعات منفي 
زيادي براي بازار داشت. وي در خصوص تبعات منفي و 
آس��يب هاي عرضه هاي اوليه كوچك به عموم توضيح 
داد: با رها ش��دن اين عرضه هاي اوليه بس��يار ناچيز در 
پرتفوي سهامداران خرد كه گاهي باعث مي شد حتي 
سرمايه گذار خرد فراموش كند آن سهم ناچيز را بفروشد 
فضا براي پروژه شدن سهم توسط گروه ها يا افرادي فراهم 
و شاهد رشدهاي بي منطق و چند صددرصدي در اين 
نمادها بوديم. فدايي تأكيد كرد: به زبان ساده تر مشكل 
اين بود كه در عرضه هاي بسيار كوچك، رقم آنقدر ناچيز 
مي شود كه مردم سهم را حتي براي فروش هم فراموش 
مي كنند و اين عدم عرضه و كوچكي سهم تبعات منفي 
را به دنبال خواهد داشت. اين مقام مسوول در فرابورس 
با تأكيد بر اينكه براي همه مسووالن بازار سرمايه ضربه 
نخوردن روند بازار در جريان عرضه هاي اوليه و كنترل 
ريس��ك هاي بازار اولويت اصلي است، گفت: بر همين 
اساس هم تصميم بر آن ش��د تا عرضه هاي كوچك به 

صندوق ها تخصيص داده شود، اين اتفاق مزيت ديگري 
هم دارد كه منابع را از صندوق هاي سرمايه گذاري خارج 
مي كند و باعث نمي شود سهامدار خرد براي خريد يك 
سهم كوچك، بازار را درگير فشار عرضه كند به عنوان 
مثال براي يك عرضه اوليه ۱۰۰ ميلياردي از چند روز 
قبل بازار با فشار فروش��ي ۴۰۰ ميليارد توماني مواجه 
مي شود، درنهايت هم به هر كد مثال ۵۰ هزار تومان سهام 
مي رس��د اما چنين روندي دو الي سه روز بازار را منفي 
مي كند. مديرعامل فرابورس در ادامه با اشاره به اينكه 
برخي از عرضه اوليه ها نيز به صورت نهادي است و ناشر 
نمي تواند سهم را كمتر از يك قيمت مشخصي عرضه 
كند، گفت: در عرضه اوليه ب��ه عموم مردم براي حفظ 
منافع س��هامدار خرد بايد همه جوانب را در نظر گرفت 
و تضمين هاي مختلفي را از ناشر دريافت كرد به عنوان 
مثال كف قيمت تضمين شود، آپشن براي سهم تعريف 
ش��ود و موارد مش��ابه، اما گاهي برخي سرمايه گذاران 

نهادي امكان ارايه چنين تضمين هايي را ندارند.

    استارتاپ ها را با يك معيار قضاوت نكنيد
مديرعامل فرابورس در بخش ديگري از اين گفت وگو با 
اشاره به ورود تپسي به فرابورس به عنوان اوليه استارتاپ 
بازار سرمايه گفت: بررسي عملكرد اين استارتاپ نشان 
مي دهد كه روندي رو به رشد دارد و بهبود صورت هاي 
مالي ۴ ماهه ابتداي امسال تپسي نسبت به سال گذشته، 
قابل قبول بوده اس��ت. فدايي در بررس��ي جايگاه ساير 
استارتاپ ها در بازارهاي سرمايه دنيا گفت: بررسي كنيد 
كه شركتي مثل آمازون چه زماني به سودآوري رسيد و 
چه زماني در بازار سرمايه عرضه شد و قيمت آن چقدر بود.  
وي با تأكيد بر اينكه براي بررسي عملكرد شركت هاي 
استارتاپي داخلي بايد آن را با استارتاپي مشابه خودش 
مقايسه كرد، گفت: عمر فعاليت استارتاپ ها عموما كوتاه 
است عالوه بر اينكه طي ۲ سال گذشته كه دوران كرونا 
بوده برخي از اين ش��ركت ها رشدهاي بسيار خوب به 
دليل شرايط كرونا داشتند و برخي نيز در محدوديت هاي 
پاندمي آس��يب هاي جدي را تجربه كردند. مديرعامل 
فرابورس فاز توسعه اي شركت هاي استارتاپي را مورد 
تأكيد قرارداد و افزود: به همين دليل هم ممكن اس��ت 
هزينه هاي ماركتينگ و نيروي انساني  اين شركت ها باال 
باشد، اما اين شركت ها بعد از رسيدن به نقطه مطلوب، 
سودآوري خواهند داشت، در بسياري مواقع هم به دليل 
جنس شركت هاي دانش بنيان هزينه هاي بااليي براي 
تجهيز و توسعه زيرساخت ها دارند. به گفته وي به دليل 
همين موارد است كه نمي توان شركت هاي استارتاپي 
را صرفا با بررسي صورت هاي مالي قضاوت كرد و حكم 
به خوب يا بد بودن آنها داد. بحران پاندمي دو سال اخير 
براي بسياري از اين شركت ها به خصوص استارتاپ هاي 
حوزه گردشگري شرايط سختي را رقم زد كه همه اين 
موارد بايد در ارزش گذاري اين ش��ركت ها لحاظ شود؛ 
نبايد بنگاه هاي دانش بنيان با تك معياري مورد قضاوت 

قرار بگيرند.



مجيد اعزازي|
 بنا به اعالم مرجع رسمي آمار تحوالت مسكن شهر تهران، 
متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان در پايتخت در پايان 
تيرماه سال جاري با رشد ماهانه 5.8 درصدي به 41 ميليون 
و 704 هزار تومان افزايش يافت. همچنين تعداد معامالت 
انجام شده در ماه گذشته با رشد منفي 25.8 درصدي به 10 
هزار و 294 فقره افت كرد. اين در حالي است كه روز شنبه 
هفته جاري، مركز آمار ايران اعالم كرده بود، متوسط قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني در تهران طي تير ماه امسال به 44 
ميليون و 800 هزار تومان رسيده و تورم ماهانه 8.3 درصدي 
را ثبت كرده است. همچنين حجم معامالت ملكي در تيرماه 
با كاهش 38 درصدي، از قله 14 هزار و 83 فقره در خردادماه 
به 8 ه��زار و 685 فقره در تيرماه نزول كرد. اگر چه همواره 
ميان آمار دو نهاد بانك مركزي و مركز آمار ايران تفاوت هايي 
به دليل استفاده از روش هاي مختلف تحليل داده ها وجود 
دارد، اما اين بار به نظر مي رسد، اختالف موجود ميان آمار 
اين دو نهاد كمي بيشتر از هميشه است. به گونه اي كه با متر و 
معيار بانك مركزي، رشد قيمت اسمي مسكن در تيرماه )5.8 
درصد( كمتر از نرخ تورم عمومي )7.6 درصد( است و بر اين 
اساس مي توان نتيجه گرفت كه در تيرماه قيمت مسكن نه 
تنها حبابي نبوده كه در ادامه روند نسبي يك سال گذشته، 
مقدار ديگ��ري از حباب قيمتي در اين بازار تخليه ش��ده 
است. اما با متر و معيار مركز آمار ايران، رشد قيمت اسمي 
آپارتمان در تيرماه )8.3 درصد( بيشتر از نرخ تورم عمومي 
)7.6 درصد( بوده است و بر اين اساس مي توان از »بازگشت 
حباب به قيمت ملك« صحبت كرد. بررسي هاي »تعادل« 
همچنين نشان مي دهد، رشد قيمت اسمي مسكن طي 
يك سال منتهي به اول مرداد سال جاري )با استناد به آمار 
بانك مركزي( از نرخ تورم ساالنه منتهي به اول مرداد كمتر 
بوده است، به گونه اي كه شاخص قيمت مسكن در اين دوره 
38 درصد و شاخص قيمت ها 40.5 درصد رشد را تجربه 
كرده اند. به اين ترتيب مي توان گفت كه طي يك ساله مورد 

نظر، حدود 2 درصد از حباب مسكن تخليه شده است. 

    مسكن در جهت خالف بازارهاي موازي
به گ��زارش »تعادل«، با اعالم ت��ورم 5.8 درصدي ماهانه 
مسكن از سوي بانك مركزي، آشكارا فرمانپذيري قيمت 
مس��كن از تورم ماهانه طي خرداد و تيرماه س��ال جاري 
مشاهده مي ش��ود. به گونه اي كه با افزايش تورم عمومي 
به 12.2 درصد در خرداد، تورم ماهانه مس��كن نيز به 8.4 
درصد پرواز كرد. همچنين با كوچك تر شدن تورم عمومي 
به 7.6 درصد در تير، تورم ماهانه مسكن نيز به 5.8 درصد 
عقب نش��يني كرد. همگامي قيمت مسكن با تورم وقتي 
آشكارتر مي شود كه روند بازارهاي موازي نيز مطالعه شود. 
بررسي هاي »تعادل« حاكي از آن است كه بازده بازارهاي 
دالر، سهام و سكه همگي در تيرماه منفي و به گونه اي 

در جهت عكس بازار مس��كن و نرخ تورم در حال سير 
بوده اند و مسكن تنها بازاري بوده كه هم جهت نرخ تورم 
و در ارقام بسيار نزديك به آن نوسان داشته است. نرخ 
بازدهي دالر، سهام و سكه در تيرماه به ترتيب منفي 0.16 
درصد، منفي 4.4 درصد و منفي 4.52 درصد بوده است.

    راز تنهايي تورم و رفاقت مسكن
»نااطميناني« بيش از هميشه سايه خود را بر سر بازارها 
گسترانيده است. از سويي، ريسك غيراقتصادي مذاكرات 
هس��ته اي به روزهاي اوج خود رسيده و عن قريب است 
كه به يكي از دو جه��ت مثبت يا منفي بغلتد و برندگان 
و بازندگان بازارها را به نظاره بنش��ينند. از س��وي ديگر، 
سياست هاي اقتصادي دولت كه اوج آن در روزهاي آخر 
ارديبهش��ت با حذف ارز ترجيحي 4 قلم كاالي اساسي 

و افزايش يارانه نقدي به 300 ت��ا 400 هزار تومان براي 
هر نفر رونمايي شد، هم نگراني هاي زيادي را در جامعه 
برانگيخته است و هم در عمل نتوانسته از عطش تورم و 
گراني ها بكاهد. در چنين شرايطي است كه گستره »بي 
ثباتي« در اقتصاد ايران وارد فاز تازه اي شده است به گونه اي 
كه بازارهايي كه پيش از اين از »تورم« تغذيه و »رش��د« 
مي كردند حاال از آن رويگردان شده اند و ساز ديگري كوك 
كرده اند. در اين ميان، داس��تان مسكن و تورم داستاني 
متفاوت است. داستان مسكن به عنوان »مطمئن ترين« 
دارايي در اقتصاد تورم زده ايران، داستان رفقاي ديرين در 
روزهاي سختي را تداعي مي كند. انگار پيوند ميان مسكن 
و تورم گسست ناپذير است و هر چه تورم بيشتر شود، 
ارج و ُقرب مسكن نيز فزوني مي گيرد. البته وجود چنين 
پيوندي در اقتصادي كه از »بيماري هلندي« رنج مي برد، 

آن هم در شرايط تحريمي كه مجال بيشتري براي رشد 
قيمت كاالهاي غيرقابل تجارت )بخوانيد مس��كن( 

فراهم مي آورد، طبيعي و البته »گريزناپذير« است. 

    تورم ساالنه مسكن: 38.8 درصد
به گزارش بانك مركزي در تيرماه س��ال 1401، متوسط 
قيمت يك متر مرب��ع زيربناي واحد مس��كوني معامله 
ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر تهران 41 
ميليون و 704 هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتيب افزايش 5.8 و 38.8 درصدي را 
نشان مي دهد. در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، 
بيشترين متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني 
معامله شده معادل 83 ميليون و 750 هزار تومان به منطقه 
يك و كمترين آن با 20 ميليون و 780 هزار تومان به منطقه 
18 تعلق داشته است. اين ارقام نسبت به ماه مشابه سال 
1400 به ترتيب 35 و 54.6 درصد افزايش نشان مي دهند. 
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده شهر 
تهران در تيرماه س��ال 1401 نشان مي دهد كه به لحاظ 
مساحت، واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از 80 
متر مربع، س��همي معادل 54.2 درصد از معامالت انجام 
شده را به خود اختصاص داده است. همچنين 56.7 درصد 
واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني در اين ماه معامله شده و 50.9 
درصد از معامالت نياز به واحدهاي مسكوني با ارزش هر 

واحد كمتر از 3 ميليارد تومان اختصاص داشته است.

    تداوم افزايش تقاضا 
براي آپارتمان هاي سن باال

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
در شهر تهران به تفكيك عمر بنا در تيرماه سال 1401 
حاكي از آن است كه از مجموع 10 هزار و 294 واحد 
مسكوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با 
سهم 30.1 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص 
داده اند. با اين وجود سهم مذكور در مقايسه با تيرماه 
سال قبل حدود 3.4 درصد كاهش يافته و در مقابل 
به سهم واحدهاي با عمر باال در گروه هاي 11 تا 15 و 

بيش از 20 سال ساخت افزوده شده است.

    منطقه 5 همچنان در صدر پرفروش ها
توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف 
شهر تهران در تيرماه سال 1401 حاكي از آن است كه از 
ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14/6 
درصدي از كل معامالت، بيش��ترين تعداد قراردادهاي 
مبايعه نامه را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنين 
مناطق 2 و 4 به ترتيب با سهم هاي 9.2 و 8.8 درصدي از 
كل معامالت انجام شده در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
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مجوز شورا براي هزينه
30 ميليارد تومان در اربعين

اعضاي ش��ورا با 19 راي موافق ي��ك فوريت اليحه 
مجوز هزينه كرد 30 ميليارد توماني شهرداري تهران 
براي مش��اركت در برگزاري مراسم اربعين در سال 
1401 را تصويب كردند. اين اليحه يك فوريتي پس 
از بررس��ي در كميسيون هاي مربوطه براي تصويب 
نهايي و اجرايي ش��دن به صحن ش��ورا ارايه خواهد 
ش��د. همچنين با راي مثبت اعضاي ش��وراي شهر 
تهران نام 17 معبر پايتخت تغيير كرد. بر اساس اين 
گزارش، ديروز در هشتاد و دومين جلسه شورا، اليحه 
»يك فوريت مجوز هزينه كرد شهرداري تهران براي 
مشاركت در برگزاري مراسم اربعين در سال 1401« 
مورد بررسي اعضا قرار گرفت و چمران در قرائت اين 
اليحه گفت: هرس��اله براي برگزاري مراسم اربعين 
حس��يني و كمك هايي كه به مردم تهران در طول 
برگزاري مراس��م در كربال و نجف صورت مي گيرد، 
بودج��ه اي در نظر گرفته مي ش��ود. اما امس��ال اين 
بودجه در نظر گرفته نشده است و اين درحالي است 
كه مردم براي اربعين آماده شده و برنامه هايي تدارك 
مي بينند و اميدوارم كه بودجه اي براي اين مراس��م 
در نظر گرفته شود. در سال هاي گذشته برنامه هاي 
خوبي در مراس��م اربعين در كربال و سپس در نجف 
برگزار ش��د و دوستان عزيزي از ش��هرداري، حتي 
مديران ش��هرداري بدون هيچگونه چشم داشتي 
خدمتگزاري مي كردند و اين افتخاري ا ست كه چنين 
سعادتي فراهم مي شود كه به زوار امام حسين خدمت 
كنند. بر اساس اين گزارش در متن اين اليحه آمده 
است، به منظور تامين خدمات، امكانات و تجهيزات 
ضروري و همچنين كمك به ايجاد پايگاه هاي مورد 
نياز زائران ايراني حداكثر تا سقف مبلغ 300 ميليارد 
ريال )30 ميليارد تومان( از محل اعتبار پيش بيني 
نشده هزينه اي در اختيار شهردار هزينه خواهد شد.

دستكاري آبراهه امامزاده داوود 
باعث سيل شد

ي��ك مقام مس��وول وزارت راه و شهرس��ازي گفت: 
مسير آبراهه با يك كانال بتني با ابعاد كم تغيير پيدا 
كرد و ابعاد دره پيرامون امامزاده داوود سطح مقطع 
كوچك ت��ري به خود گرفت كه اين كوچك ش��دن 
مقطع سبب شد تا س��يالب داخل اين كانال تماما 
وارد نشود. به گزارش تسنيم، علي  بيت اللهي، عضو 
هيات  علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
گفت: عالوه بر وجود 11 حوضه آبريز در شمال تهران، 
آبادي هاي متعددي نيز در جوار دره رودهاي مشرف 
به تهران همچون كن، فرحزادي، گالب دره، دارآباد و 
دره هاي مشرف به تجريش وجود دارد كه وجود اين 
دره رودها، ريسك سيالب در شهر تهران را باال برده 
است. بيت اللهي توضيح داد: چنانچه بارندگي هاي 
رگباري ناگهاني در همه اين حوضه هاي آبريز منتهي 
به شهر تهران رخ بدهد از چند جبهه خطر سيالب، 
ش��هر تهران را درگير خواهد ك��رد كه مديريت اين 
س��يالب ها در زمان رويداد بسيار دشوار است. براي 
اين كار اقدامات پيشگيرانه مقابله اي با خطر سيالب 
قابل انجام است. يكي از راهكارهاي موثر، راه اندازي 
هشدار سيل و كارهاي متعددي براي كاهش سرعت 
سيل و قدرت تخريبي س��يالب است كه بايد فوري 
در دستور كار دس��ت اندركاران قرار بگيرد.عالوه بر 
راه اندازي هشدار س��يل، جلوگيري از احداث بنا در 
مس��يل ها، آبراهه ها و حريم بستر رودخانه ها بسيار 
حائز اهميت اس��ت. وي درباره داليل اصلي س��يل 
امام زاده داوود نيز گفت: در اثر بارش موضعي شديد 
كه مدت دوام شديدترين پيك آن 20 دقيقه برآورد 
شد، بارش��ي به ارتفاع 27 ميليمتر در حوضه آبريز 
كن در سمت شمال غربي به س��مت امامزاده داوود 
رخ داد. بيت الله��ي ادامه داد: حوض��ه آبريزي كه 
مشرف بر امامزاده داوود است يك حوضه فرعي از 
حوضه كن است همچنين با توجه به اينكه امامزاده 
داوود داراي ش��يب بسيار تند اس��ت با وجود آنكه 
طوالني ترين آبراهه آن ح��دود 3 هزار و 700 متر 
است كه مساحت اين حوضه حدود 5 هزار و 500 
هكتار برآورد مي شود كه حوضه كوچكي است، اما 
شيب تند و بارش شديد يك ميليمتر در دقيقه منجر 
به روان آب شديد در اين منطقه شد و به دليل شيب 
تند فراوان قدرت تخريبي سيالب چندين برابر شد.

خسارت 800  ميلياردي 
»مانسون« به راه هاي كشور

مديركل بحران و تجهيز ماش��ين آالت س��ازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور از انسداد 71 
محور اصلي و فرعي در كش��ور به دليل وقوع سيل 
خبر داد و گفت: براساس برآوردهاي اوليه تاكنون 
800 ميليارد تومان خس��ارت به راه ها و ابنيه فني 
وارد شده است. غالمعباس بهرامي نيا در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: طي روزهاي گذشته كه سامانه 
بارشي مانسون به كش��ور وارد شده بود 71 محور 
اصلي و فرعي در كش��ور را خس��ارت زد و مسدود 
كرد كه تاكنون 53 محور بازگش��ايي ش��ده و 18 
محور ديگر ش��امل پنج محور شرياني و 13 محور 
غيرش��رياني همچنان مسدود اس��ت. وي افزود: 
برآوردهاي اوليه مسلما كامل نيست و در ادامه ميزان 
دقيق خسارات وارده شده محاسبه و اعالم مي شود.

واكنش اتحاديه امالك
به حق العمل هاي جديد

در حالي مديركل دفتر اقتصاد مسكن از ضرورت اتصال 
پوز مشاوران امالك به سامانه سازمان امور مالياتي خبر 
داده كه عضو هيات مدي��ره اتحاديه امالك گفت: بار  
كم كاري هاي گذشته بر دوش مشاوران امالك افتاده 
است. به گزارش تسنيم، چند وقتي است كه وزارت راه 
و شهرسازي به دنبال ساماندهي بازار مسكن از طريق 
نظم بخشي مورد نظر معاونت مسكن و ساختمان به 
عملكرد بنگاه هاي امالك است. بر اين اساس وزارت 
راه در گام نخست تغيير شيوه محاسبه حق الزحمه 
مش��اوران امالك را با همكاري سازمان هاي دولتي 
ديگر از جمله س��ازمان امور ماليات��ي اجرايي كرده 
است. حدود يك هفته قبل محمد مخبر معاون اول 
رييس جمهوري مصوبه هي��ات وزيران در خصوص 
تغيير حق الزحمه مش��اوران امالك را به وزارت راه و 
شهرسازي و سازمان ها و نهادهاي مربوطه ابالغ كرد. 
حق الزحمه اي كه پي��ش از اين بر مبناي درصدي از 
قيمت معامالتي دريافت مي شد؛ در قراردادهاي اجاره 
يك چهارم رهن و اجاره و در قراردادهاي خريد و فروش 
نيم درصد از طرفين. كميس��يوني كه البته معموال 
از س��وي مشاوران امالك رعايت نش��ده و آنها مبالغ 
بيش��تري را از متعاملين دريافت مي كردند. مطابق 
مصوبه هيات دولت، كميس��يون مشاوران امالك بر 
اساس ارزش منطقه اي معامالت تعيين شده از سوي 
كميس��يون تقويم امالك، محاس��به خواهد شد. به 
عنوان نمونه تهران در اين كميسيون به 100 بلوك 
تقسيم شده و متوسط قيمت امالك هر بلوك بر اساس 
شاخص هاي مختلف براي يك سال تعيين خواهد شد. 
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي روز 
شنبه از ضرورت تسريع در تجهيز بنگاه هاي امالك به 
دستگاه هاي پوز س��ازمان امور مالياتي براي دريافت 
»حق العمل« مشاوران خبر داده بود. اين برنامه تقريبا 
شبيه برنامه فروش نان با آرد يارانه اي است و نانواني ها 
دستگاه هاي پوز مخصوصي دارند كه مردم از طريق آن 
مي توانند نياز روزانه خود به نان را خريداري كنند. اين 
در حالي است كه عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران 
امالك در گفت وگو با تسنيم معتقد است برنامه كنوني 
وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي بازار از طريق 
بنگاه هاي امالك، بيكاري گسترده مشاوران را به همراه 
دارد. عب��داهلل اوتادي در اين ب��اره مي گويد: اتحاديه 
امالك بر اساس دستورات دولت در بحث اشتغالزايي 
موظف و مجبور اس��ت به هر شخص متقاضي، جواز 
كسب فعاليت در بخش مشاوران امالك را بدهد. وي 
با بيان اينكه با اين رويه غلط مخالف هستيم، ادامه 
داد: مشاور امالكي شغل بس��يار حساسي است و 
كسي كه مي خواهد جواز كسب دريافت كند با دار 
و ندار مردم س��روكار دارد. وي با طرح اين پرسش 
كه چرا عده اي مي خواهند سفره مشاوران امالك 
را نابود كنند،  اضافه كرد: واقعيت آن است كه عدم 
تحقق وعده ها باعث شده تا هر از چندگاهي دولت ها 
از مشاوران امالك هزينه كنند. در دولت قبل مقصر 
تمام اتفاقات افتاده و نيفتاده بازار مسكن را مشاوران 
امالك معرف��ي مي كردند. اوتادي ب��ا بيان اينكه 
ديواري كوتاه تر از مشاوران امالك نداريم، تصريح 
كرد: اگر وزارت راه و شهرسازي به وعده هاي خود 
در بخش مسكن عمل كند هيچ نيازي به اجراي 

برنامه هاي اينچنيني در اين بخش نيست.

در ماه منفي بازارهاي موازي، قيمت ملك صعودي ماند

مسكن رفيق روزهاي تنهايي تورم

رييس جمهور تا پايان شهريور به دستگاه هاي دولتي مهلت داد

ضرب االجل دوم براي عرضه زمين هاي دولتي
گروه راه و شهرسازي|

رييس جمهور به منظور نظارت س��تادي به عملكرد 
وزارتخانه ه��اي دولت ديروز در جمع مديران ارش��د 
وزارت راه و شهرس��ازي حضور ياف��ت و برنامه پايش 
عملكرد مجموعه دول��ت را از اين وزارتخانه آغاز كرد. 
اگرچه بخش قابل توجهي از اين نشس��ت به مس��اله 
مس��كن و تنظيم گري در اين بازار س��پري ش��د اما 
بي گمان، تكميل مسير ريلي رشت – آستارا به عنوان 
حلقه وصل كريدور ش��مال- جنوب كه پس از جنگ 
روس��يه عليه اوكراين اهميت دوچنداني در ترانزيت 
منطقه اي كاال از شرق به غرب عالم يافته است، يكي از 
مهم ترين پروژه هاي دولتي به شمار مي رود. مساله اي 
كه بر اساس گزارش هاي رسمي ارايه شده از نشست 
رييس جمهور با مسووالن وزارت راه و شهرسازي، در 
جلسه يادشده به طور مس��تقيم به آن اشاره اي نشده 
اس��ت. »تامين زمين« براي اجراي طرح انبوه سازي 

دولتي ساالنه يك ميليون مسكن از محل زمين هاي 
متعلق به دستگاه هاي دولتي از مهرماه سال گذشته كه 
اجراي اين طرح استارت خورد، مورد تاكيد مسووالن 
دولتي بوده است. در جلسه ديروز نيز كه با حضور آنالين 
استانداران برگزار شد، بار ديگر رييس دولت سيزدهم به 
اين مساله اشاره كرد و تا پايان شهريور ماه سال جاري 
به دس��تگاه ها و س��ازمان هاي دولتي براي عرضه اين 
زمين ها »مهلت« داد. پيش از اين نيز، رييس جمهور 
در 27 ارديبهشت ماه س��ال جاري، در جلسه شوراي 
عالي مسكن، اس��تانداران را موظف كرده بود، »ظرف 
يك ماه اراضي در اختيار دس��تگاه ها را تعيين تكليف 
نموده و نتيجه آن را به وزارت راه و شهرس��ازي اعالم 
كنند.« اما به نظر مي رسد، اين اولتيماتوم بي ثمر بوده 
و از همين روز، آيت اهلل رييس��ي ديروز بار ديگر ضرب 
االجل تازه اي ب��راي عرضه زمين هاي دولتي تعيين و 
هشدار داد، در صورتي كه زمين هاي مورد نظر به وزارت 

راه و شهرس��ازي منتقل نشود، تمامي اين زمين ها به 
نام دولت جمهوري اسالمي ايران سند خواهد خورد.

    زمين پيش نياز انبوه سازي مسكن
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، آيت اهلل 
دكتر سيدابراهيم رييسي صبح يكشنبه به وزارتخانه راه 
و شهرسازي رفت و از نزديك در جريان عملكرد، طرح ها 
و پروژه هاي مهم اين وزارتخانه، خصوصا در زمينه احداث 
مسكن قرار گرفت. در اين جلسه كه استانداران سراسر 
كش��ور نيز به صورت ويدئوكنفرانس��ي حضور داشتند، 
موضوع احداث و تنظيم گري در بازار مسكن مهم ترين 
محور سخنان رييس جمهور بود. دكتر رييسي با تاكيد بر 
ضرورت اجراي وعده دولت براي ساخت 4 ميليون مسكن 
در كشور براي انجام تكليف قانوني و پاسخ به نياز موجود، 
خاطرنش��ان كرد: پيش نياز اجراي اين طرح اختصاص 
زمين اس��ت كه در اي��ن زمينه وزارت راه و شهرس��ازي 

مس��ووليت مهمي ب��ه عه��ده دارد و بايد با شناس��ايي 
زمين هاي مناسب و تشكيل بانك مسكن، زمينه جهش 
توليد مسكن در كش��ور را فراهم كند. رييس جمهور در 
ادامه به همه وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي دستور 
داد به موجب قانون، تا پايان شهريور تمام اراضي مناسب 
اعالم ش��ده را براي احداث مسكن در اختيار وزارت راه و 
شهرسازي بگذارند تا از طريق بانك زمين به متقاضيان 
واگذار شود، در غير اين صورت تمامي اين زمين ها به نام 

دولت جمهوري اسالمي ايران سند خواهد خورد.

    اختصاص زمين به مردم
آقاي رييس��ي همچنين بر ضرورت اخ��ذ ماليات از 
اراضي رها شده تاكيد كرد و به وزارت راه و شهرسازي 
دستور داد، عالوه بر ساخت مسكن به مردم »زمين 
به شرط ساخت مسكن« هم واگذار شود تا در فرايند 

ساخت مسكن در كشور مشاركت كنند.

نظر به گزارش بایگان اداره ثبت اسنادو امالک رامسر مبنی بر فقدان پرونده 
ثبتی پالک 210 فرعی از 21 اصلی بخش 5 ثبت رامس�ر مالکيت آقا سيد 
مهدی برش سيدی که تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمين به مساحت 
3880 متر مربع می باشد در اجرای بندهای 332 و333 مجموعه بخشنامه 
های ثبتی واعالم بالمانع بودن تش�کيل پرونده المثنی از سوی ریاست 
محترم دادگستری رامسر وگواهی دفاتر اسناد رسمی تابعه مبنی بر عدم 
تنظيم سند نسبت به پالک فوق الذکر مراتب مفقودی پرونده مذکور دریک 
نوبت در یکی از جراید کثير االنتشار منتشر تا چنانچه هرکسی ادعائی دارد 
ویا تضييع حقی می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی مراتب 
را به این ادره اعالم نماید . در غير اینصورت برابر مقررات وبخشنامه های 
صادره وپس از طی تشریفات الزمه اقدام به تشکيل پرونده المثنی خواهد 

شد . م الف 1357718 
حسن صالحی - رئيس اداره ثبت اسناد وامالک رامسر تاریخ :1401/5/10

آگهی فقدان پرونده ثبتی پالک 210 فرعی 
از 21 اصلی بخش 5 ثبت رامسر آقای امجد وکيلی فرزند منصور ، درخواس�ت رسيدگی به قولنامه ی عادی خود و صدور سند 

مالکيت را از پالک 4  اصلی  چش�مه ميران واقع در بخش 13 کرمانشاه } که از مالکين اوليه ی 
پالک 4 اصلی چش�مه ميران خریداری نموده { تقدیم اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان 
جوانرود نموده اس�ت و پرونده ای ،  تحت کالس�ه ی  2 س�ال 1401 تشکيل و به هيأت موضوع 
قانون فوق الذکرارجاع و هيأت موضوع قانون مذکور، پس از رس�يدگی ، برابر رأی ش�ماره ی   
140160316007000110  مورخ  1401/4/16  حکم به صدور س�ند مالکيت ششدانگ یک قطعه 
زمين مزروعی ، به مس�احت  39338 متر مربع  به نامه آقای امجد وکيلی  فرزند منصور صادر 

نموده است و نام مالکين اوليه ی پالک مزبور ، آقای رستم وکيلی فرزند عبدالکریم می باشد.
لذا ، مراتب ، در دو نوبت ، به فاصله ی پانزده روز آگهی می گردد، تا چنانچه ، شخص یا اشخاصی ، 
نسبت به مورد تقاضا ، اعتراض داشته باشند ، از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ، به مدت دو ماه 
، اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسليم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسليم اعتراض ، مبادرت به تقدیم درخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم درخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد ، بدیهی است ، پس از انقضاء مدت مقرر ، اداره  
ثبت برابر مقررات ، سند مالکيت مورد تقاضا را به نام آقای امجد وکيلی فرزند منصور صادر خواهد 

نمود.صدور سند مالکيت ، مانع از مراجعه ی متضرر احتمالی به دادگاه نيست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/05/10

رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود  - شهریار خدری

آگهی موضوع ماده ی 3 قانون تعيين تکليف اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برگ س�بز خودرو س�واری س�مند م�دل 1392به رنگ س�فيد روغنی 
م�دل 1392 ب�ا ش�ماره موت�ور : K0209598 124و ش�ماره شاس�ی: 
NAACN1CM2DF22731با شماره پالک ایران 19 876 ص 65:متعلق 
به سيد محمد صادق یاسينی فرزند سيد علی به شماره ملی 3240847094 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي
کارت ماش�ين خودرو پژو SD_TUS 206رنگ س�فيد با شماره 
موتور :B0008196 166و ش�ماره شاسي: Gj786355 با شماره 
پ�الک 496س74 ایران19به ن�ام محمدمه�دی رحم�ن زاده 
کدملی:3255352843 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي
برگ سبز و کارت ماشين خودرو س�واری پژو 206 رنگ نقره ای 
متاليک با ش�ماره موتور :FX5C2092954 10 و شماره شاسی: 
83675660و ش�ماره پالک :ایران 19  125 م 52 به نام فرش�اد 
رحمتی دولت آبادی با شماره ملی 3259141601مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد ./کرمانشاه

مفقودي
برگ س�بز خودرو س�واری صبا )GTXi(ب�ه رنگ نقره ای 
متالي�ک با ش�ماره موتور 2070689 و ش�ماره شاس�ی: 
S1412286363258و شماره پالک   ایران 19 785 ج 49 
به نام ليال فضلعلی با کد ملی 1815600624مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد ./کرمانشاه

مفقودي



احمد توكلي رييس هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت 
با ارسال نامه اي به آيت اهلل ابراهيم رييسي، رييس جمهور 
نسبت به ابالغ مصوبه كنكوري شوراي عالي انقالب فرهنگي 
انتقاد كرد و آن را خالف عدالت و مطلوب اقش��ار خاصي از 

جامعه و بستر مفسده هاي ديگر برشمرد.
متن اين نامه به اين شرح است: سرانجام مصوبه كنكوري 
شوراي عالي انقالب فرهنگي به دست جنابعالي ابالغ شد. 
اين اقدام شما با وجود مخالفت گسترده ذينفعان، رسانه ها، 
شخصيت هاي مستقل سياسي، ۲۷۱ نماينده مجلس و 
كميسيون آموزش مجلس صورت گرفت. اين كار، تعجب 
از دولتي را برانگيخت كه دعوي عدالتخواهي و انقالبي بودن 
دارد و بايد همه شاهد صدق اين عناوين باشيم، ان شاءاهلل. 
چون سابقه فردي شما با عدالت شناخته مي شد، اين تعجب 
شدت يافت. علت مخالفت هم آثار ستم برانگيز مفاد و احكام 
اين مصوبه بود. ظالمانه بودن اين مصوبه را ديده بان بارها 
در رسانه ها و نامه ها خطاب به مسووالن از جمله جنابعالي 
يادآور شده بود. مجددا مواردي از اين مشكالت بنيادي را 

تكرار مي كنيم:  
۱. نهادينه شدن شكاف طبقاتي توسط نظام آموزشي: تنوع و 
تعدد مدارس در آموزش و پرورش فعلي ما به ۲۳ نوع رسيده 
است. هر كدام از اين مدارس كيفيت آموزشي متفاوتي را 
به دانش آموزان ارايه مي دهند. يكي در كپرهاي سيستان 
و بلوچستان درس مي خواند و يكي در مدرسه منطقه يك 
تهران. وضعيت آموزش مدارس دولتي و غيردولتي در يك 
منطقه نيز با هم تفاوت بسيار دارد و حتي بين دو مدرسه 

دولتي در يك منطقه نيز تفاوت هاي آموزشي هست.   
با اين مصوبه و كشاندن رقابت كنكور  به امتحانات نهايي 
س��ال دهم، يازدهم و دوازدهم، دانش آموزان براي كسب 
آموزش عالي، از سنين پايين تر به  كيفيت آموزشي بهتر 
نيازمند مي ش��وند كه الزمه آن ورود به م��دارس پولي و 
آموزشگاه هاي خصوصي است كه اكثريت خانواده ها توان 
پرداخت هزينه هاي آن را ندارند. از سوي ديگر، داوطلبان 
براي افزايش نمرات نهايي خود بايد در امتحانات ترميم معدل 
)ترميم سوابق تحصيلي( شركت كنند كه اين امتحانات 
نيز بار مالي  بااليي به داوطلبان و خانواده هاي آنان تحميل 
خواهد كرد. بنابراين با شيوع نمره گرايي و به تبع آن پرداخت 
هزينه از سوي خانواده هاي غني و در مقابل آن، جاماندن 
خانواده هاي فقير، شاهد تعميق بي عدالتي و شكاف طبقاتي 

در جامعه خواهيم بود.
۲. تناقض اين مصوبه با سند عالي تحول بنيادين آموزش و 
پرورش: يكي از اهداف بزرگ سند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش موضوع فرهنگ و  تربيت است. سند تحول بنيادين 
تاكيد دارد كه رويكرد از آموزش به تربيت تغيير يابد و رويكرد 

فرهنگي و  تربيتي را در مقابل رويكرد آموزشي مي داند. 
در مصوب��ه اخير، امتحانات نهايي از يك پايه به  س��ه پايه 
تحصيلي تسري پيدا كرده است يعني آموزش و پرورش 
موظف اس��ت از تمامي دانش آموزان پايه دهم، يازدهم و 
دوازدهم، امتحانات نهايي و سراسري بگيرد و دانش آموزان 
بايد از پايه نهم به فكر كسب نمره عالي در امتحانات نهايي 

سه سال پاياني باشند.
اگر اين مصوبه را بخواهيد اجرا كني��د، دانش آموزان بايد 
خودشان را براي امتحانات سه پايه متوسطه دوم آماده كنند 
كه موجب استمرار رويكرد »نمره گرايانه و صرفا آموزشي« 
مي شود و رويكرد تربيتي كه هدف اصلي سند تحول بنيادين 

است، ناديده گرفته مي شود.
عجيب تر آنكه »س��ند تحول بنيادين آموزش و پرورش« 
و »سياس��ت ها و ضوابط ساماندهي س��نجش و پذيرش 

متقاضيان ورود به آموزش عالي«، هر دو مصوب  شوراي عالي 
انقالب فرهنگي هستند كه در تعارض با يكديگرند و مصوبه 
كنكوري اخير، اهداف سند  عالي تحول بنيادين آموزش و 
پرورش كه مصوب همان شوراست را در عمل نقض مي كند.

۳. بي اهميت ش��دن زب��ان و ادبيات فارس��ي، زبان قرآن، 
معارف اسالمي و زبان خارجه: درس هاي عمومي دروس 
فرهنگ س��از جامعه ما هس��تند كه نام دروس عمومي بر 
روي آنها نشان دهنده آن اس��ت كه هر فردي، فارغ از نوع 
رشته اش، نيازمند است كه اين درس ها را با جديت مطالعه 
كند. اگر اين دروس از آزمون سراسري حذف شوند، حتما با 
كم توجهي داوطلبان، خانواده ها و مدارس روبرو مي شوند. 
آزموده را آزمودن خطاس��ت، براي مثال به وضعيت فعلي 
درس زمين شناسي توجه شود كه حتي در كنكور هم سوال 
از آن طراحي مي ش��ود اما به جهت اينكه ضريب كمي به 
اين درس داده شده است، از سوي مدارس و دانش آموزان 
ناديده گرفته مي شود و ساعات تدريسش را به درس هاي 
ديگر اختصاص مي دهند. دروس هويت محوري نظير تاريخ 
و جغرافيا كه در كنكور  سوالي از آنها طراحي نمي شود نيز به 
همين شكل به فراموشي سپرده شده اند و اگر دروس عمومي 
را از كنكور حذف كنيم، عاقبت دروسي مانند تاريخ، جغرافيا 
و زمين شناسي در انتظار زبان و ادبيات فارسي، زبان قرآن، 
معارف اسالمي و زبان خارجه است و فرزندانمان از تاثير اين 
دروس در جامعه و زندگي محروم خواهند شد و با فراموشي 

اين دروس در جامعه روبرو خواهيم شد. 
۴. چندين برابر شدن منافع موسسات كنكوري و آموزشي 
كه به مافياي كنكور معروف شدند: از آنجا كه با اجراي اين 
مصوبه همچنان آزمون سراس��ري تاثير قابل توجهي در 
پذيرش دانش��جو دارد، با تاثير قطعي معدل در كنار رتبه 
كنكور، تجارت جديدي براي كسب نمره ۲۰ در دروس سه 
پايه امتحان نهايي )بيش از ۳۰ عنوان جديد(  شكل مي گيرد. 
در همين چند ماه اخير شاهد چاپ هزاران جلد كتاب ارتقاي 
نمرات نهايي از سوي ناشران  خاص بوده ايم و آموزشگاه ها 
نيز در كنار كالس هاي كنكور، اخيرا دانش آموزان را به سوي 
كالس هاي ارتقاي معدل سوق مي دهند. اين عالوه بر اينكه 
موجب ظلم به تهيدستان مستعد است، توزيع درآمد را در 

بخش آموزش نابرابرتر مي كند.
۵. چندين برابر شدن منافع مدارس غيرانتفاعي كه به مافياي 
معدل معروف شدند. براي كسب نمره بيست در امتحانات 
نهايي و سبقت از داوطلبان، مدارس خاص و غير انتفاعي با 
جذب دبيران مشهور و به تبع آن دريافت هزينه هاي بسيار 
سنگين، به دانش آموزان آموزش هاي خاص و فوق برنامه 

ارايه مي دهند و به زودي در س��طح ش��هرها شاهد نصب 
بنرهاي مختلف خواهيم بود كه اين تعداد از دانش آموزان 
فالن مدرسه توانستند معدل ۲۰ كسب كنند و هر مدرسه 
كه تعداد دانش آموز بيش��تري در آن ۲۰نمره كسب كرده 
باشد، شهريه ها را افزايش مي دهند و به تبع اينها، طبقه بندي 
فعلي مدارس شديدتر خواهد شد و خانواده ها با توجه به وضع 
مالي به اين مدارس مراجعه مي كنند و با طبقاتي تر شدن 
مدارس مي توان پيش بيني نمود كه مدارس غيرانتفاعي، 
بيشترين  ش��هريه و منافع را حاصل مي كنند و بيشترين 
قبولي دانش آموزان هم مربوط به آنهاست و كمترين تعداد 
قبولي  مربوط به مدارس دولتي و عادي اس��ت كه درآمد 

مدارس غير انتفاعي را افزون مي سازد.
۶. فعال شدن شبكه هاي فروش سواالت و پاسخ سواالت 
در امتحانات نهايي كه منجر به التهاباتي در جامعه مي شود: 
متولي برگزاري كنكور سراسري، سازمان ملي و مستقل 
سنجش و آموزش كشور است. اين آزمون تنها يك بار در 
سال برگزار مي شود. قبل، حين و بعد از برگزاري كنكور تمام 
دستگاه هاي اطالعاتي، امنيتي و انتظامي درگير اين آزمون 
هستند كه متاسفانه با وجود اين ضرايب امنيتي، باز هم هر 
سال اخباري مبني بر افشاي سواالت يا پاسخ هاي كنكور به 
گوش مي رسد. تصور كنيد امتحانات نهايي كه متولي آن 
مركزي در وزارت آموزش و پرورش است، با كدام زيرساخت 
و چگونه مي تواند امنيت امتحانات نهايي را ۳۰ بار در سال 
تضمين كند؟ پيش از انتشار خبر تاثير قطعي نمرات امتحان 
نهايي، باند هاي فروش سواالت و پاسخ سواالت كارشان را 
آغاز  كردند كه در امتحانات دوره خردادماه سال جاري انتشار 
سواالت و پاسخ هاي امتحانات نهايي در كانال هاي مختلف 
در حين برگزاري امتحان حادث شد. درصورت اعمال تاثير 
نمرات امتحانات نهايي به شكل قطعي، با سونامي تقلب در 

امتحانات نهايي رو به رو خواهيم شد.
۷. بالتكليفي صدها هزار داوطلب كه ديپلمه سال هاي قبل 
هستند يا قصد تغيير رشته دارند: با چهار دسته از داوطلبان 
پشت كنكوري مواجه هستيم كه اتفاقا بيش از ۵۰ درصد 

داوطلبان كنكور از اين دسته اند: 
۱. داوطلباني كه س��ابقه تحصيلي دارند اما به جهت تاثير 
نداشتن معدل در زمان فارغ التحصيلي شان، نمرات پاييني 

كسب كرده اند. 
۲. داوطلباني كه سابقه تحصيلي ناقص دارند.

۳. داوطلباني كه اصال سابقه تحصيلي معتبري ندارند.
۴. داوطلباني كه س��ابقه تحصيلي ش��ان مرتبط با گروه 

آزمايشي شان  نيست.

در صورت تاثير قطعي مع��دل، رقابت ميان دانش آموزان 
س��ال دوازدهم و داوطلبان پشت كنكوري )از جمله نظام 
قديمي ها( به شدت ناعادالنه خواهد بود و راه حلي براي اين 
ستم وجود ندارد و بستر مفسده خواهد شد. اينجا فساد و جور 

و ستم با هم ظاهر مي شوند.
۸. اجراي اين مصوبه باعث چندين برابر ش��دن استرس و 

اضطراب داوطلبان و خانواده ها مي شود: 
آزمون سراسري يك بار در سال برگزار مي شود و داوطلب 
به سواالت آزمون در يك روز پاسخ مي دهد اما قرار است با 
اين مصوبه، امتحانات نهايي براي هر پايه در ۱۰ روز برگزار 
ش��ود و با توجه به »چند هزار نمره بيست« كه در سوابق  
تحصيلي داوطلبان فعلي وجود دارد، حتي بيس��ت وپنج 
ص��دم خطا در هر امتحاني به منزله عق��ب افتادن از چند 
هزار نفر و محروميت در اين رقابت س��نگين است. يعني 
دانش آموز در طول سال يك بار در كنكور شركت مي كند 
اما با اين مصوبه قرار است ۳۰ بار در امتحان نهايي شركت 
كند، امتحاناتي كه دانش آموز در عمل ملزم به گرفتن نمره 
بيست در آنهاست. در نتيجه استرس يك روز كنكور در سال 
پاياني، به استرس ۹۰ روز امتحان نهايي و يك كنكور تبديل 
مي شود. اين استرس چندين امتحانات نهايي  به مراتب رنج 
آورتر و  مهلك تر از استرس يك روزه كنكور است و عواقب 
روحي و رواني ش��ديدي براي جوانان و خانواده ها خواهد 
داشت. البته چون اين مصوبه در جهت منافع ثروتمندان 
تهيه شده است و احتمال پيروزي آنها را در كنكور افزايش 
مي دهد و فشار كنكور براي داوطلبان و خانواده هاي متمكن 
كاهش مي يابد، اين فقرا هس��تند  كه بايد ترس و لرزشان 

اضافه شود، كه مي شود.
جناب آقاي رييسي ش��ما كداميك از اين ستمگري ها را 

مي توانيد پاسخ دهيد؟
لطفا به سخنگوي محترم  دولت ماموريت دهيد اگر پاسخي 
داريد به مردم اط��الع دهند تا همه اين جور و س��تم ها و 

مفسده ها را به پاي دولت ننويسند.
جناب آقاي رييس جمهور! اين وضعي��ت، تمام مبارزات 
ضد فقر را در كشور به باد مي دهد. اقتصاد توسعه مهم ترين 
اب��زار براي حذف فقر و كاهش نابراب��ري را، بهبود تعليم و 
يكسان سازي امكانات آموزشي براي همه مردم مي داند. اين 
مصوبه درست عكس اين هدف را محقق مي كند و چرخه 
پليد »افزايش فقر، كاهش امكانات آموزشي، افزايش فقر« 
را در پي دارد. جناب آقاي رييس جمهور! با آثار پرورشي اين 
فرايند چه مي كنيد؟ هر سال چندين بار اكثر دانش آموزان 
اين كشور با شالق مفس��ده ها و تبعيض هاي ناشي از فقر 
نواخته مي شوند و حاكميت پول از اول جواني چهره كريه 
خود را به اين دانش آموزان نش��ان مي ده��د. با اين وصف 
انتظار داريد سرمايه اجتماعي و تفاهم ملي رشد كند؟ يا 
تهيدستان به س��وي كينه ورزي و حسد اجتماعي سوق 
داده نشوند؟ حرمان ناش��ي از كاركرد پول و تقلب در فقرا 
و فخرفروشي اقليت سرمست را چگونه درمان مي كنيد؟ 
جناب آقاي رييس جمهور! آن ۱۳۴ نفري كه به واس��طه 
مفسده ضميمه شده به رانت پدر و مادرشان به رشته هاي 
خاص امثال رشته پزشكي منتقل شدند يا دبير شوراي عالي 
انقالب فرهنگي كه به واسطه رانتي كه لباس قانون بر تنش 
كرده اند دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل مي كند 
مصداقي از تفكرات پشت اين مصوبه است. البته كه تمامي 
حاميان اين مصوبه منفعت طلب نيستند اما منفعت طلبان 
موثر براي اجراي اين مصوبه نيز كم نيستند.  ما رفع اين مظالم 
را از شما انتظار داريم و ماجرا را پايان يافته نمي دانيم و براي 

حمايت از مستضعفان اين راه را ادامه مي دهيم.
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ورود هرمي ها به حوزه 
رمزارزها و هشدار پليس

رييس مركز تشخيص و پيشگيري از جرايم سايبري پليس 
فتا با هشدار نس��بت به فعاليت هاي مشابه شركت هاي 
هرمي در حوزه رمز ارزها از شهروندان خواست كه فريب 
وعده هايي نظير دو برابر شدن سرمايه از طريق فعاليت با 
برخي برنامه ها و نرم افزارها نظير tmon۵۵ را نخورند. 
س��رهنگ علي محمد رجبي در گفت وگو با ايس��نا، با 
اشاره به شيوه هاي متعدد كالهبرداري از شهروندان در 
فضاي مجازي اظهاركرد: در گذش��ته يكي از شيوه هاي 
كالهبرداري از شهروندان ترغيب و دعوت آنان به عضويت 
در ش��ركت هاي هرمي ب��ود. در اين ش��ركت ها به افراد 
وعده سودهاي فراواني داده مي ش��د و افراد با اين تصور 
ك��ه مي توانند چندين برابر وج��ه پرداختي خود به اين 
شركت هاي هرمي را برداشت كرده و اصطالحا سود كنند، 
مبالغ هنگفتي را به جيب كالهبرداران ريخته و در نهايت 
نيز سرمايه خود را از دست مي دادند. وي ادامه داد: به تازگي 
كالهبرداران سايبري نيز فعاليت مشابه شركت هاي هرمي 
در حوزه رمز ارزها را آغاز كرده و از كاربران مي خواهند كه 
با معرفي افراد جديد به عنوان زيرمجموعه خود يا معرفي 
افراد براي نصب نرم افزار براي خود درآمد كسب كنند. كه 
اين موضوع هم يكي از روش هاي كالهبرداري و سودجويي 
از كاربران در فضاي مجازي اس��ت و به هيچ عنوان نبايد 
فريب آن را خورد. رييس مركز تش��خيص و پيشگيري 
از جرايم س��ايبري پليس فتا ادامه داد: با ظهور ارزهاي 
ديجيتال و گسترش فعاليت كاربران در اين زمينه، مسير 
هم براي افراد كالهبردار هموارتر شده و روزانه خبرهاي 
زيادي از كالهبرداري پروژه هاي مختلف به گوش مي رسد. 
از مهم ترين روش ه��اي كالهبرداري در زمينه رمزارزها 
راه اندازي سايت هاي س��رمايه گذاري، ايجاد توكن هاي 

بدون آينده و برنامه، ايجاد شبكه هاي هرمي و ... است.

وضعيت پوشش ارتباطي
در استان بوشهر پايدار است

مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان بوشهر 
گفت: در حال حاضر وضعيت كلي شبكه ارتباطي 
اين استان در حالت عادي و ارتباطات پايدار و مطلوب 
است. علي سمليان روز يكشنبه در گفت وگو با ايسنا 
اظهار ك��رد: حفظ پايداري ارتباطات در ش��هرها و 
روستاهاي سيالبي، بررسي مسيرهاي فيبرنوري 
داخل استان و پايداري آنها در مقابل حوادث و شرايط 
بحراني در دستور كار اداره كل ارتباطات و فناوري 
اطالعات استان بوشهر قرار دارد. وي تصريح كرد: با 
انجام هماهنگي ه��ا و پيگيري هاي الزم براي اعزام 
نيروهاي پشتيبان فني، آمادگي الزم وجود دارد تا با 
اعزام نيروها نسبت به قطعي ارتباطات احتمالي اقدام 
شود. مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان 
بوشهر با توجه به بارش هاي سيالبي در روز پنجشنبه، 
درباره آخرين وضعيت ارتباطي استان گفت: در حال 
حاضر وضعيت كلي شبكه ارتباطي در استان بوشهر 
در حالت عادي و ارتباطات پايدار و مطلوب اس��ت. 
س��مليان گفت: در ش��رايط بحران، داشتن شبكه 
ارتباطي پايدار و بدون اختالل براي تيم هاي مديريت 
بحران و مردم از جمله مهم ترين الزاماتي است كه بر 
آن تاكيد فراوان شده است. وي عنوان كرد: سامانه 
بارشي موسمي از عصر سه شنبه گذشته، فعاليت 
خود را در استان بوشهر آغاز كرده است و بر اساس 
پيش بيني هاي هواشناس��ي تا دوش��نبه در اين 
استان فعال اس��ت. مديركل ارتباطات و فناوري 
اطالعات اس��تان بوش��هر با بيان اينكه در زمان 
حاضر، در هيچ نقطه اي از اس��تان بوش��هر بارش 
سيالبي نيست، افزود: تاكنون بيشترين بارش در 
شهر برازجان با ۹۰ ميلي ليتر به ثبت رسيده است.

يك چهارم مشتركان فعال ايرانسل 
روي شبكه همراه اول روم شدند

گزارش جديد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي از وضعيت اپراتورهاي تلفن همراه نش��ان 
مي دهد كه يك چهارم مش��تركان ايرانسل در سه 
ماهه ابتدايي سال جاري، در شرايط بي آنتني مجبور 
به استفاده از آنتن همراه اول شدند و به شبكه اين 

اپراتور روم كردند كه آمار قابل توجهي است.
بالغ بر ۲۴ ميليون مكالمه در س��ه ماهه  اول سال 
۱۴۰۱، از طري��ق رومينگ ملي ص��ورت گرفته، 
بدين ترتيب كه درصورت نبود آنتن يك اپراتور در 

منطقه اي، از آنتن اپراتور ديگر استفاده شده است.
خبرگزاري ايسنا در گزارشي نوشت: »رومينگ ملي 
نخستين بار در خردادماه ۱۳۹۳ بين اپراتور رايتل، 
همراه اول و ايرانسل برقرار شد. اجراي طرح رومينگ 
ملي با اين هدف انجام شد كه چنانچه در منطقه اي، 
سيم كارت مشتركان آنتن نداشت، آنها بتوانند از 
آنت��ن اپراتورهاي ديگر كه در آن منطقه پوش��ش 
دارند، استفاده كنند. اين طرح از سال ۱۳۹۷، بين 
هر س��ه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور روستايي به 
صورت فراگير به اجرا درآمد.آخرين آمار منتشرشده 
توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
درباره مكالمات از طريق رومينگ ملي، حاكي از آن 
است كه در سه ماهه  اول سال ۱۴۰۱، در مجموع ۲۴ 
ميليون و ۹۷۸ هزار و ۷۸۷ مكالمه از طريق رومينگ 
ملي بين اپراتوره��اي مختلف تلفن همراه صورت 
گرفته كه البته در مقايس��ه با آمار ۲۰ ميليوني سه 

ماهه  چهارم ۱۴۰۰، افزايش يافته است.
تعداد مكالمات از طريق رومينگ ملي به تفكيك 

اپراتور در جدول زير آمده است.«

گفتني اس��ت، ايرانسل براس��اس همين گزارش 
رگوالتوري، تا پايان بهار سال جاري ۶۰ ميليون و 
۷۲۵ هزار و ۴۸۹ خط فعال داشته است كه براساس 
گزارش مرب��وط به رومين��گ، ۲۵.۷۱ درصد كه 
حدود يك چهارم مش��تركان اين اپراتور مي شود، 
در شرايط بي آنتني از آنتن هاي همراه اول استفاده 
كرده اند.همراه اول نيز به عنوان بزرگ ترين ميزبان 
رومينگ ملي، ۷۵ ميليون و ۴۳۷ هزار و ۶۶۶ خط 
فعال دارد كه تنها حدود ۵ ميليون مش��ترك آن 
در شرايط بدون آنتن از ش��بكه اپراتورهاي ديگر 
استفاده كرده اند كه نسبت به تعداد مشتركان فعال 
آن ناچيز اس��ت. رايتل هم از آن جهت كه ش��بكه 
گسترده اي ندارد و عموما از شبكه دو اپراتور ديگر 
استفاده مي كند، هيچگونه ميزباني را نداشته است.

احمد توكلي در نامه به رييسي: مصوبه كنكوري شوراي عالي انقالب فرهنگي بستر مفسده هاي تازه است

هشدار درباره تعميق تبعيض و فقر

زماني براي هوشمندي در مذاكرات
مقاله اخير بورل بس��يار طوالني است و به نظر مي رسد، 
پيشنهادهايي را مطرح كرده كه به نسبت مارس ۲۰۲۲ 
تفاوت هاي��ي دارد. اگر متن همان مت��ن قبلي بود، ديگر 
ضرورتي به بررسي آن احساس نمي شد. در عين حال به 
نظر مي رسد، اين بسته پيشنهادي، مطالبات ايران را پاسخ 
نمي دهد. هرچند در برابر موضوعاتي چون آزادس��ازي 
دارايي هاي ايران و نحوه پايان يافتن تحريم ها، اش��اراتي 
در اين بس��ته وجود دارد. در نقطه مقابل نيز برخي اخبار 
حاكي است كه ايران نيز پيشنهادهاي تازه اي را طراحي 
و ارائه كرده تا دريچه تازه اي به روي گفت وگوها باز شود. 
شخصا قبال در جريان گفت وگوهاي تحليلي تصويري از 
چش��م اندازهاي پيش روي برجام ارائه كرده ام. معتقدم 
كه احياي برجام و مناس��باتي كه در اثر اين س��ند ايجاد 
شده است، هيچ بديل ديگري ندارد و گزينه جايگزيني را 
نمي توان براي آن متصور شد. اگر يك چنين گزينه هايي 
وجود داشت، بدون ترديد دو طرف تا به امروز براي استفاده 

از آنها دست به كار ش��ده بودند، اما دو طرف راهكارهاي 
جايگزين��ي ندارند كه بر اس��اس آن بتوانند از پايان عمر 
برجام سخن بگويند. اياالت متحده اعالم كرده كه تمام 
تالش خود را به كار مي گيرد تا ايران را از دستيابي به توان 
هسته اي دور كند. از سوي ديگر، ايران هم براي پايان دادن 
به تحريم هاي اقتصادي و توسعه مناسبات ارتباطي با جهان 
پيراموني اش به برجام نيازمند است. گزينه هاي بديل هم 
براي ايران و هم براي امريكا، بسيار پرهزينه است و اگر قرار 
باشد، مذاكرات هسته اي قطع يا خاتمه يافته تلقي شود 
به اين معني است كه پلن B مورد نظر امريكايي ها )والبته 
ايراني ه��ا( كليد خواهد خورد. اما باي��د ديد اين پلن چه 
ويژگي هايي دارد و چه گزاره هايي را پيش روي دو طرف 
قرار مي دهد؟ حداقل گزاره هاي موجود در پلن مورد نظر 
امريكايي ها باعث ايجاد فشارهاي فراواني بر ايران خواهد 
شد. امريكا بارها اعالم كرده اند با عبور از برجام، گزينه هايي 
را دنبال مي كند كه در اغلب آنها فشار بر ايران تعبيه شده 

است. فش��ارهايي چون بازگش��ت تحريم هاي شوراي 
امنيت و قرار گرفتن ذيل فصل هفتم منش��ور س��ازمان 
ملل و... براي امريكايي ها مطرح است. اما دست ايران هم 
براي فش��ار به امريكا خالي نيست. پلن B مورد نظر ايران 
تداوم غني سازي و رسيدن به حداكثر غلظت توانايي هاي 
هسته اي به ۹۰ درصد است. موضوعي كه فشار بسياري را 
متوجه طرف مقابل مي كند و هم در صحنه داخلي و هم 
در پهنه بين المللي تبعات مخربي را ايجاد مي كند. البته 
نبايد فراموش كرد كه اين گزاره )يعني افزايش فعاليت هاي 
هس��ته اي( از نظر جهان پيراموني به معناي آن است كه 
ايران در مسير فعاليت هاي غير صلح آميز قرار دارد و ممكن 
است باعث ايجاد اجماع جهاني عليه ايران شود. اوال ممكن 
است در چارچوب برجام مكانيسم ماشه فعال سازي شود. 
در مرحله بعد قطعنامه هايي كه عليه ايران با قطعنامه ۲۲۳۱ 
در شوراي امنيت معلق شده بود، دوباره فعال مي شود و از 
مهم تر قطعنامه ۱۹۲۹ كه فش��ار مضاعفي را براي ايران 

ايجاد مي كرد، احيا مي شود. بنابراين نه ايران و نه امريكا مايل 
به پايان دادن به برجام نيستند و هر كدام تالش مي كنند 
كه از پايان مذاكرات سخن نگويند. حتي اگر اين فرصت 
به اندازه يك دريچه كوچك و منفذ محدود باشد، باز هم 
از سوي دو طرف باز نگه داشته مي شود تا جايي براي احيا 
وجود داشته باشد. معتقدم در شرايط فعلي هوشمندي 
ايران در جريان تداوم گفت وگوها بسيار كليدي و حياتي 
است.  بنابراين بر اساس اين نقشه راه، اظهارات اخير بورل و 
اميرعبداللهيان را مي توان تالش طرفين براي باز نگه داشتن 
اين دريچه ها تعبيه كرد و اميد داشت كه مرحله بعد از اين 
اظهارات، منافذ تازه اي را پيش روي برجام قرار بدهد. البته 
دستيابي به اين مرحله، نيازمند انعطاف از سوي طرفين 
و رس��يدن به يك درك مشترك خواهد بود. بايد منتظر 
روزهاي آتي و اطالعات تازه در اين زمينه باشيم تا در نهايت 
مشخص شود آيا دو طرف به اين درك مشترك مي رسند 

يا اينكه ترجيح مي دهند، فازهاي بعدي را امتحان كنند؟
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12-سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است . 

13-کلیه هزینه های مربوط به آگهی ها و کارشناسی بر عهده برنده برندگان مناقصه می باشد. 
14-شرکت کنندگان در مناقصه بایست دارای شماره اقتصادی و کد پستی باشند. 15- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش ، مشروط و پیشنهادهائی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

16- مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
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شرکت مخابرات ایران - مدیریت منطقه مازندران )سهامی عام(تلفن تماس : 32336201-011 دورنویس : 011-32323332

نوبت اول
 شرکت مخابرات ایران

)سهامي عام(

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کيفی 
)يک مرحله ای(

 شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره 2001001339000021  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه اورامانات.
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شهردار اصفهان:
فضاي كار در شهرداري

براي همه نخبگان فراهم است
ش��هردار اصفهان گفت: فضاي كار در شهرداري اصفهان 
براي همه نخبگان فراهم است، زيرا عرصه هاي تأثيرگذار 
زيادي در اين مجموعه براي آنها وج��ود دارد. به گزارش 
اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، گردهمايي 
صميمانه نخبگان و مس��تعدان برتر اصفهان با محوريت 
امضاي تفاهم نامه علمي و فرهنگي بين شهرداري اصفهان 
و بنياد نخبگان استان اصفهان روز جمعه ششم مردادماه 
برگزار ش��د. ش��هردار اصفهان در اين مراسم به ضرورت 
بهره مندي از مهارت و دانش نخبگان در مديريت ش��هر 
تأكيد كرد و گفت: دس��ت نياز خود را به سمت نخبگان 
دراز كرده ايم، زيرا معتقديم بي توجهي به حضور تأثيرگذار 
نخبگان خسارت هاي سنگيني را در شهر ايجاد مي كند. 
علي قاسم زاده افزود: فضاي كار در شهرداري اصفهان براي 
همه نخبگان فراهم است، زيرا عرصه هاي تأثيرگذار زيادي 
براي آنها وجود دارد. او با اشاره به امضاي تفاهم نامه علمي 
و فرهنگي بين شهرداري اصفهان و بنياد نخبگان، اظهار 
كرد: نيازهاي مختلف خود را از كوچك تا بزرگ در قالب اين 
تفاهم نامه به بنياد نخبگان عرضه كرده ايم. قاسم زاده با 
اشاره به اينكه شعار اين دوره مديريت شهري »اصفهان 
من شهر زندگي« است، گفت: با توجه به اينكه نخبگان 
با حضور تأثيرگذار خود و كمك به مديريت ش��هري 
مي توانند ش��رايط را براي زندگي بهتر فراهم كنند از 
اين رو بايد براي بهتر شدن حال شهر به ما كمك كنند.

    امضاي تفاهم نامه در راستاي
بهره مندي از ظرفيت هاي هوش مصنوعي

رييس بنياد نخبگان استان اصفهان نيز در اين مراسم گفت: 
يكي از برنامه هاي محوري بنياد نخبگان استان اصفهان 
موضوع هوش مصنوعي است، چنانكه رهبر معظم انقالب 
نيز در ديدار با نخبگان براي قرار گرفتن ايران جزو ۱۰ كشور 
اول جهان در زمينه هوش مصنوعي تأكيد داشتند. حسين 
رباني افزود: طي بررسي هاي صورت گرفته به ظرفيت هاي 
فوق العاده اصفهان در زمينه هاي مرتبط با هوش مصنوعي 
پي برده ايم كه با موافقت مسووالن عالي استان براي تبديل 
اصفهان به عنوان هاب هوش مصنوعي كشور، بايد اقدامات 
و مطالعات اوليه با همت نخبگان استان آغاز شود. او حضور 
نخبگان اس��تان در اين مس��ير را حائز اهميت دانست و 
تأكيدكرد: امضاي تفاهم نامه همكاري با شهرداري اصفهان 
و رفع مسائل اصفهان با استفاده از هوش مصنوعي نيز در 
اين راستا انجام مي گيرد. گفتني است، تفاهم نامه علمي و 
فرهنگي بين شهرداري اصفهان و بنياد نخبگان استان به 
 منظور گسترش فعاليت هاي علمي، پژوهشي، كاربردي و 
آموزشي و نيز تكميل زنجيره علم، فناوري، بازار، تجارت 
و نيز حفظ، توانمندسازي و به كارگيري جامعه نخبگاني 
اس��تان و كش��ور و بهره مندي از ظرفيت هاي پيش��ران 
سخت افزاري و نرم افزاري امضا شد. طبق اين تفاهم نامه 
موضوع هاي همكاري با محوريت و عامليت بنياد نخبگان 
استان و با حمايت شهرداري پيگيري و اجرا خواهد شد.

ادامه از صفحه اول



تعادل |
ثبت سفارش برنج محدود ش��د. محدوديت ايجاد شده 
براي تجار برنج، مانع از ويرايش وايجاد ثبت سفارش شده 
و سفارش هاي قبلي نيز تمديد نمي شوند. به موجب اين 
تصميم، تجار قادر به ترخيص محموله ها نيس��تند.  اين 
محدوديت به دليل مش��كالت موجود در س��امانه جامع 
تجارت بوده اس��ت كه در نهاي��ت اين تصميم به نوعي به 
ممنوعيت واردات دوره اي س��ال هاي قبل ختم مي شود. 
بر اساس بند ۸ مندرجات ذيل يادداشت فصل دهم قانون 
مقررات صادرات و واردات، ترخيص برنج در فصل برداشت 
ممنوع و زمان اين ممنوعيت از اول مردادماه هر س��ال تا 
پايان آبان ماه همان س��ال تعيين ش��ده، كه امسال بنا بر 
تصميم ستاد تنظيم بازار اين ممنوعيت از ابتداي مردادماه 
لغو شد و گمرك در دستور كار قرار داد. با اين حال انجمن 
واردكنندگان برنج خبر از محدوديت ايجاد شده در ثبت 
سفارش هايي مي دهد كه مي تواند در آينده به محدوديت 
واردات و لغ��و آن بينجامد. ممنوعيت در ثبت س��فارش 
برنج هاي وارداتي و خبر كاهش 30درصدي قيمت برنج 
در حالي اس��ت كه طبق برآورد گمرك زاهدان، احتماال 
ح��دود 300 تن از برنج هاي وارداتي كه در محوطه، دچار 

آب گرفتگي شده بود، خسارت ديده و از بين رفته است.

   كاهش ۳۰ درصدي نرخ برنج داخلي!
كشاورزان بر اين باورند كه قيمت برنج در روزهاي آينده باال 
خواهد رفت اين در حالي است كه كارشناسان ديدگاه ديگري 
دارند و پيش بيني مي كنند قيمت برنج در روزهاي آينده افت 
كند. اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه دبير انجمن 
واردكنندگان برنج مي گويد: محدوديت ايجاد شده براي تجار 
برنج، مانع از ويرايش و ايجاد ثبت سفارش شده و تجار قادر 
به ترخيص محموله ها نيستند. مسيح كشاورز، دبير انجمن 
واردكنندگان برنج در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لغو 
ممنوعيت فصلي واردات برنج گفت: اين اتفاق خوبي است 
كه از تكرار تجربه تلخ سال گذشته جلوگيري مي كند چرا 
كه اگر مجدداً ممنوعيت فصلي واردات وضع مي شد، ديگر 
قيمت برنج ايراني قابل كنترل نبود و سربه فلك مي كشيد. 
وي همچنين با اشاره به سيل زاهدان، افزود: تمام دستگاه هاي 
مربوطه با ما همكاري الزم را داشتند تا اين برنج ها سريع تر 
به انبارهاي ديگري منتقل و آسيب كمتري به محموله هاي 
برنج وارد ش��ود. كشاورز با اش��اره به اينكه در حوزه واردات 
كاالهاي اساسي بايد كاال وارد و بعد ثبت سفارش آن انجام 
شود، گفت: اين شيوه اي است كه دولت در سال هاي اخير 
دنبال مي كند تا مطمئن شود ارز به كاالهايي داده مي شود 

كه وارد كشور شده اند. در اين راستا محموله هاي برنجي كه 
وارد كشور شده برخي نياز به اصالح و ويرايش ثبت سفارش 
دارند و براي برخي نيز بايد ثبت سفارش جديد ايجاد شود. 
وي توضيح داد: متأسفانه در ش��رايطي كه واردكنندگان 
مي خواستند اقدام به ويرايش يا ايجاد ثبت سفارش ها كنند 
متوجه شدند كه در س��امانه جامع تجارت از سوي وزارت 
صمت براي آن��ان محدوديتي ايجاد ش��ده بدين صورت 
كه ميانگين س��قف عملكرد دو ساله واردكنندگان مالك 
ارزيابي قرار گرفته و براين اساس بسياري از واردكنندگان 
قادر به ثبت سفارش و ترخيص برنج هاي مانده در گمركات 
نيستند. كش��اورز با بيان اينكه وزارت جهاد كشاورزي به 
واردكنندگان اع��الم كرده كه موافق اين محدوديت نبوده 
و وزارت صم��ت چنين كاري را انجام داده اس��ت، گفت: با 
اين حال وزير جهاد كشاورزي در جلسه ستاد تنظيم بازار 
با معافيت روغن و شكر از اين محدوديت موافقت كرده اما 
درباره برنج اقدامي انجام نداده كه اين با سخنان مسووالن 
وزارت جهاد تناقض دارد. وي با بيان اينكه قبل از اين واردات 
براساس رتبه و اعتبار سنجي واردكنندگان انجام مي گرفت، 
افزود: اين سياست هاي دوگانه عماًل منجر به توقف واردات 
شده و تجار را بالتكليف نگه داشته است. كشاورز با اشاره 
به اينكه واردكنندگان در اين زمينه نامه اي به معاون اول 
رييس جمهور نوشته اند، گفت: درباره سيل زاهدان نيز ما 
حدود دو ماه قبل در نامه اي به آقاي مخبر هش��دارهاي 
الزم را داده بوديم و وي نيز دس��تورات الزم را داده بود اما 
متأسفانه كسي به آن اعتنا نكرد و اين وضعيت ايجاد شد.

     قيمت برنج كاهش مي يابد؟
در همين حال، حسن تقي زاده رييس اتحاديه برنج فروشان 
بابل، از كاهش 30 درص��دي قيمت برنج داخلي خبر داد و 
گفت: توليد برنج در سال زراعي جديد حدود 20 تا 30 درصد 
افزايش پيدا كرد. تابش آفتاب براي توليد برنج قابل قبول بود 
و از 32 درجه باالتر نرفت همچنين آب به ميزان كافي براي 
كشت برنج وجود داشت و به نظر مي رسد در 40 سال اخير 
چنين محصولي باكيفيتي برداشت نكرده باشيم. به گفته 
رييس اتحاديه برنج فروشان بايل؛ ميزان برنج شكسته در 
سال زراعي جديد كاهش پيدا كرده و ميزان توليد برنج هاي 
كش��ت اول طارم و هاش��مي قابل توجه است و پيش بيني 
شكسته شدن حباب قيمت برنج بعد از برداشت محصول 
دور از انتظار نيست. تقي زاده با اشاره به كاهش تقاضاي خريد 
برنج از سوي تجار، افزود: تجار و كارشناسان بر اين باورند كه 
افت قيمت ها همچنان ادامه خواهد داشت از اين رو مبادرت 
به خريد اين محصول نمي كنند. اين فعال اقتصادي ادامه داد: 

سال گذشته تجار از كشاورزان برنج را كيلويي 30 هزار تومان 
خريداري كردند اين در حالي است كه در محصول اول قيمت 
برنج به كيلويي ۸0 تا 90 هزار تومان رسيده است كه هم اكنون 
بازار كشش اين قيمت را ندارد از اين رو فروشگاه هاي بزرگ 
و زنجيره اي نيز دستور خريد نداده  اند و منتظر افت بيشتر 
قيمت ها هس��تند. تقي زاده ادامه داد: در س��نوات گذشته 
خانواده ها همواره در فصل برداشت محصول اقدام به خريد 
ذخيره يك ساله يا 6 ماهه برنج مي كردند، اما در سال جاري 
تقاضا براي خريد اين محصول از سوي خانواده ها نيز كاهش 
پيدا كرده و آنها هم منتظر افت قيمت اين محصول در روزهاي 
آينده هستند. رييس اتحاديه برنج فروشان بابل با بيان اينكه 
كشاورزان براي فروش برنج مقاومت مي كنند، تصريح كرد: 
كشاورزان بر اين باورند كه قيمت برنج در روزهاي آينده باال 
خواهد رفت اين در حالي است كه كارشناسان ديدگاه ديگري 
دارند و پيش بيني مي كنند قيمت برنج در روزهاي آينده افت 
كند. وي با اشاره به كاهش 20 درصدي نرخ ساير انواع برنج 
داخلي، تصريح كرد: فجر كيلويي 70 هزار تومان، شيرودي 
كيلويي 5۸ هزار تومان، ندا كيلويي 50 هزار تومان بفروش 
مي رسد البته اين ارقام برنج از ابتداي شهريور در بازار عرضه 
خواهند  شد. اين فعال اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
شما موافق واردات برنج در دوره برداشت برنج ايراني هستيد؟ 
گفت: ساالنه به حدود يك ميليون تن برنج خارجي در كشور 
نياز داريم كه در سال جاري با برگزاري مراسمات در ايام محرم 
و صفر ميزان نياز به برنج خارجي افزايش پيدا مي كند؛ از اين رو 
وفور برنج خارجي در بازار امنيت غذايي در كشور را تضمين و 
در بازار تعادل ايجاد مي كند. معاون بازرگاني خارجي شركت 
بازرگاني دولتي گفت: با توجه به تصميم ستاد تنظيم بازار 
مبني بر لغو ممنوعيت چهار ماهه واردات برنج، پيش بيني 
مي شود زمينه براي كاهش قيمت اين محصول پرمصرف 
فراهم ش��ود. به گزارش شركت بازرگاني دولتي ايران، امير 
طالبي با تأكيد بر اهميت و ضرورت در دسترس بودن انواع 
كاالهاي اساسي براي عموم مصرف كنندگان، افزود: انتظار 
مي رود با كاهش قيمت برنج ايراني، مردم به سمت استفاده از 
اين محصول سوق پيدا كنند و همچنين واردات برنج، امكاني 
است تا مصرف كنندگان حداقل از وجود برنج هاي خارجي در 
بازار با قيمت مناسب و به مقدار كافي، اطمينان خاطر داشته 
باشند. وي با اشاره به اينكه افزايش عرضه هر كاال بر كاهش 
قيمت آن كاال در بازار تأثير خواهد گذاشت و تعادل در عرضه 
و تقاضا، باعث تعديل قيمت ها خواهد شد، اظهار كرد: شركت 
بازرگاني دولتي ايران بر اساس تكاليف ابالغي، انواع كاالهاي 
اساسي از جمله برنج را به كشور وارد مي كند؛ ضمن اينكه 
بخش خصوصي نيز در واردات اين محصول از سهم بااليي 

برخوردار است. طالبي با تأكيد بر كيفيت مطلوب برنج هاي 
وارد شده به كشور توسط شركت بازرگاني دولتي ايران و 
تالش اين شركت براي خريد كاالهاي درجه يك از جمله 
برنج، تصريح كرد: برنج هاي وارداتي به كش��ور، ابتدا در 
محل توليد كاال توسط بازرسان بين المللي، نمونه برداري 
ش��ده و اين نمونه ها براي آزمايش به آزمايشگاه هاي 
معتبر خارجي ارسال مي شوند و پس از تأييد، كاال در 
مبادي ورودي كش��ور بر اساس همان مشخصات كه 

در قرارداد خريد ثبت شده، تحويل گرفته مي شوند.

     احتمال از بين رفتن ۳۰۰ تن برنج  باران زده
ممنوعيت ثبت س��فارش براي برنج هاي وارداتي در حالي 
اس��ت كه در چهار مردادماه، به دلي��ل بارندگي در زاهدان، 
محموله هاي برنج موجود در محوطه باز دچار آبگرفتگي شد. 
گمرك، دليل اين موضوع را افزايش حجم ورود كاال به اين 
گمرك از سال گذشته دانسته كه در نتيجه لغو ممنوعيت 
معافيت مالياتي مناطق آزاد و ع��دم صرفه اقتصادي براي 
واردكننده جهت ترخي��ص كاال از اين مناطق بعد از حذف 
اين ممنوعيت، دانسته است. همچنين گمرك تاكيد كرده 
كه با توجه به قرارداد بين اين س��ازمان و سازمان انبارهاي 
عمومي، مس��ووليت نگه��داري كاال و پرداخت خس��ارت 
برنج هاي آسيب ديده بر عهده سازمان انبارهاي عمومي به 
عنوان مرجع تحويل گيرنده است. با اين حال، طبق برآورد 
گمرك زاهدان، احتماال حدود 300 تن از برنج هاي وارداتي 
كه در محوطه، دچار آب گرفتگي شده بود، خسارت ديده و از 
بين رفته است. محمدعلي خاشي، ناظر گمركات سيستان و 
بلوچستان و مديركل گمرك زاهدان- درباره آخرين وضعيت 
تعيين تكليف هاي برنج هاي باران زده در گمرك به ايس��نا 
اعالم كرده كه در چند روز گذشته ترخيص برنج از گمرك 
زاهدان انجام و روزانه بين 60 تا ۱20 كاميون ترخيص شده 
است. اما هنوز تصميم جديدي در رابطه با محموله هاي برنج 
باران زده به گمرك ابالغ نشده است. او در اظهاراتي گفته كه 

از صاحبان كاال خواسته بوديم تا آن بخش از محموله هاي 
برنج كه در باران دچار خسارت شده را خارج نكنند و در انبار 
قرار دهند كه تاكنون 20 صورتجلس��ه در اين رابطه صادر 
شده است و حتي صاحبان كااليي كه برنج ترخيص كرده اما 
بخشي از آن دچار آب گرفتگي بوده، در حال برگرداندن به 
انبار گمرك هستند تا تعيين تكليف و خسارت آنها پرداخت 
شود. اين مقام مسوول در گمرك، در مورد اينكه چه ميزان 
از برنج هاي آب گرفته دچار خسارت شده، اظهار كرد: هنوز 
برآورد دقيقي صورت نگرفته اما در مجموع در كل گمرك 
زاهدان حدود 45 هزار تن كاال وجود داش��ته كه 99 درصد 
آن برنج اس��ت و به نظر مي رسد از مجموع برنج هايي كه در 
محوطه باز قرار داشته و خسارت ديده اند، در كل حدود 300 
تن آسيب ديده باشند كه بايد از سوي انبارهاي عمومي مورد 
رسيدگي قرار گرفته و خسارت آن به صاحب كاال پرداخت 
شود. خاشي همچنين اشاره كرد به اينكه اخيرا گمرك ايران 
در مكاتبه اي با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت 
خواسته تا ديگر ثبت سفارشي به مقصد زاهدان صادر نشده و 
محموله ها وارد گمرك ديگري شوند. اين در حالي است كه 
گمرك زاهدان، از سال گذشته بارها طي مكاتباتي با سازمان 
صمت استان و همچنين استانداري، خواسته بود تا از ثبت 
س��فارش برنج به مقصد گمرك زاهدان به دليل پرش��دن 
ظرفيت انبارها جلوگيري كنند اما توجهي نش��ده بود. وي 
در مورد اينكه گفته مي شود بخشي از برنج هاي موجود در 
گمرك زاهدان ثبت سفارش نداشته و اكنون براي ترخيص با 
مشكل مواجه شده اند، گفت كه اينگونه نيست و ۱00 درصد 
برنج هاي وارداتي به گمرك زاهدان چون از مسير زميني به 
گمرك رس��يده، داراي ثبت سفارش است و بعد از اظهار به 
گمرك و دريافت مجوز ترخيص آن انجام مي شود. به گفته 
مديركل گمرك زاهدان ، در حال حاضر 600 كاميون منتظر 
ورود به گمرك براي تخليه كاال هستند كه طي اين چند روز 
توانسته ايم در انبارهاي خارج از گمرك زاهدان حدود ۱70 
كاميون را تخليه كنيم اما همچنان حجم بار ورودي باالست.
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كمك هاي ستاد اجرايي
 فرمان امام به سيل زدگان

سرپرست ستاد اجرايي فرمان حضرت امام از كمك هاي 
اين ستاد به سيل زدگان سراسر كشور خبر داد. به گزارش 
خبرگزاري صدا و سيما مركز يزد،  نوروزي كه براي بررسي 
ميزان خسارت وارد شده ناشي از بارش باران و سيل دو روز 
گذشته به يزد سفر كرده است، در بازديد از محالت و مناطق 
سيل زده اين ش��هر با اشاره به اقدامات و برنامه ريزي هاي 
اين نهاد براي كمك به س��يل زدگان در مناطق مختلف 
كشور گفت: در گام اول بالغ بر 2 هزار سري لوازم منزل به 
خانواده هايي كه دچار آسيب شده و اثاثيه منزلشان در سيل 
از بين رفته اس��ت، اهدا خواهد شد. وي افزود: 2 هزار راس 
دام نيز بين روستاييان خسارت ديده از سيل كه احشام و 
دام هاي آنان در س��يل تلف شده، در استان هاي سيل زده 
توزيع خواهد ش��د. سرپرست س��تاد اجرايي فرمان امام 
همچنين با اشاره به خسارت بسياري از كسب و كار ها در اين 
سيل اظهار داشت: با هماهنگي انجام شده تسهيالت خوبي 
از سوي بنياد بركت براي جبران و كمك به راه اندازي مجدد 
اين كسب و كار ها اعطا خواهد شد. وي همچنين با حضور در 
برخي مناطق آسيب ديده و بررسي ابعاد مختلف اين حادثه با 
خانواده هاي سيل زده ابراز همدردي كرد و به آنان اطمينان 
داد نهاد هاي انقالبي از جمله ستاد اجرايي فرمان حضرت 

امام در سريع ترين زمان ممكن ياريگرشان خواهند بود.

برگزاري ميز خدمت با حضور 
نماينده وزير ميراث  فرهنگي

در استان مركزي
مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
مركزي از راه ان��دازي ميز خدمت با حض��ور نماينده وزير 
ميراث فرهنگي در استان خبر داد. به گزارش روابط عمومي 
اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان 
مصطفي مرزبان ضمن اعالم اين خبر گفت: »ميز خدمت 
دريافت و رس��يدگي به درخواس��ت هاي مردمي با حضور 
نماينده تام االختيار وزير ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي در راستاي اجراي اهداف و برنامه هاي دولت 
مردمي، 30 و 3۱ تيرماه ۱40۱ برگزار خواهد شد.« مديركل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان مركزي 
افزود: »تمامي هم استاني ها مي توانند با مراجعه به اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان مركزي 
به نشاني اراك، خيابان هپكو، شهرك شهيد بهشتي ميدان 
صنايع دستي ساختمان شماره يك اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي استان مركزي براي ارايه و ثبت 
درخواست ها، انتقادات، پيشنهادات و شكايات خود به محل 
مذكور مراجعه و درخواست هاي خود را مطرح كنند.« مرزبان 
اظهار داشت: »در اين ارتباط مردمي، ميثم آسوپا مديركل 
دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به شكايات 
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به عنوان 
نماينده تام االختيار وزير از ساعت ۸ تا ۱۸ روز پنجشنبه 30 

و جمعه 3۱ تير ماه ۱40۱ پاسخگوي مردم خواهد بود.«

آيا قيمت برنج كاهش مي يابد؟ 

محدوديت  جديد واردات برنج



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Mon. August 1. 2022  2276   دوشنبه 10 مرداد 1401    3 محرم 1444  سال نهم    شماره

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:11اذانمغرب:20:30اذانصبحفردا:4:34

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

چهرهروز

آزادي ۸۵۱  زنداني جرايم غيرعمد با حمايت »محسن چاوشي«
مديرعامل ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند گفت: در ۲ سال اخير تعداد ۸۵۱ زنداني غيربزهكار تحت حمايت ستاد 
ديه كشور با رقم اهدايي هفت ميليارد و ۴۵۰ ميليون توماني عالقه مندان و دنبال كنندگان صفحه اجتماعي محسن چاوشي از بند حبس رهايي 
يافته اند. هشت مرداد و در زادروز تولد اين هنرمند فرهيخته به مانند سال هاي قبل، وي هديه سالروز ميالد خود را در قالب طرحي در جهت 
آزادي ۴۳ زنداني خرمشهري مطرح كرد كه با اين فراخوان اعالم شده هواداران وي در مدت كوتاهي با واريز مبلغي معادل ۲۰۰ ميليون تومان به 
حساب ستاد مردمي ديه استان خوزستان، زمينه آزادي همه محبوسان معرفي شده  را فراهم كردند تا به اين مناسبت، بسياري از مردان عائله مند 
و سرپرستان خانواده در زادگاه محسن چاوشي از بند رهايي يافته و در قالب يك هديه تولد به اين ستاد مردمي به آغوش گرم جامعه بازگردند.

با شروع فصل گرم س��ال با صعود هوا و 
تراكم و نهايتا به اشباع رسيدن رطوبت 
موج��ب بارندگي هاي رگب��اري باران 
مي ش��ود و اين اتفاق به مدت چندين روز ادامه دارد. 
در الگوهاي بارش تابستانه، يك زبانه كم فشار موسمي 
رطوبت را از اقيانوس هن��د و خليج بنگال به جنوب 
شرق كش��ور حمل مي كند و با تقويت اين رطوبت 
توس��ط درياي عمان و خليج فارس در اثر گرمايش 
زميني، كم فشار حرارتي تشكيل ش��ده و از سويي 
ديگر با تضعيف و عقب نشيني پرفشار جنب حاره اي 
در محل باعث صعود رطوبت ناگهاني در ساعات بعد 
از ظهر براي بخش هاي جنوب شرقي و غربي كشور 
مي شود . كلمه موس��م داراي ريشه عربي است و به 
معني فصل مي باشد. به بادهايي كه در فصول متضاد 
س��ال با جهات مخال��ف مي وزند موس��مي ها گفته 
مي شود. باران هاي موسمي باران هاي سختي هستند 
كه در فصل بارندگي در هند و ديگر كشور هاي گرم 
مي بارند.با ش��روع تابستان دراين منطقه توفان آغاز 
مي ش��ود و بارندگي را نيز همراه مي آورد. بارندگي تا 
پاييز ادامه پيدا كند و پس از آن هوا خشك مي شود، 
اين خشكي تا آغاز باران هاي موسمي بعدي ادامه پيدا 
مي كند. علت وجود اين نوع آب و هوا وزش باد هايي 
است كه باد موسمي گويند. در حال حاضر استان ها 
و شهرهايي همانند تهران، خوزستان، البرز، فارس، 
كرمان، هرمزگان، مركزي، سيس��تان و بلوچستان، 
كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري و يزد 
درگير سيل هستند و از سوي ديگر استان هايي كه 
همانند اصفهان، لرس��تان، ايالم و آذربايجان شرقي 
هش��دار زرد بارندگي گرفته اند. يعني ممكن است 
باران هاي سيل آسا به اين شهرها برسد و مردم گرفتار 
شوند. تا لحظه تنظيم اين گزارش ۲۰ استان كشور 
شامل ۱۱۱ شهرستان و ۳۱۰ روستاي درگير سيالب 

هستند و براساس اعالم ها ۵9 نفر نيز جان باختند.

      سيل چه زماني شروع شد؟
دقيقا روز ۳۱ تير ماه امسال بود كه منقطه استهبان 
درگير س��يل ش��د. در اين فصل گرما و در منقطه 
خشكي همانند استهبان سيالب غيرقابل تصوربود، 
يعني به مردم هشدار داده شد اما مسافران و اهالي 
منطقه باور نمي كردند ك��ه در اين فصل و در كنار 
رودخان��ه رودبال س��يالب ايجاد ش��ود. علي رغم 
هشدارها بسياري از مسافران و مردم عادي منطقه 

در كنار رودخانه باقي ماندند و ۲۲ نفر جان باختند 
كه فوتي ها شامل ۱۱ خانم، 7 كودك و ۴ مرد بودند 

كه خوشبختانه اجساد اين افراد پيدا شد.

      دومين سيل كجا بود؟
دومين س��يل در امامزاده داوود رخ داد. پنجش��نبه 
ش��ب هفته گذشته يعني شش��م مرداد ماه، حادثه 
بس��يار تلخي در اين امام��زاده رخ داد. رانش زمين 
در پي بارندگي در منطقه امام��زاده داوود تهران در 
ساعت هاي اوليه، هفت مصدوم بر جاي گذاشت. روز 
شنبه هش��تم مرداد يعني شنبه، معاون هماهنگي 
و امور مناطق ش��هرداري ته��ران از حضور بيش از 
۵۰۰ نيروي خدمات شهري و امدادرسان در منطقه 
س��يل زده امامزاده داوود خبر داد و گفت: نيروهاي 
مناطق ۲۲ گانه ش��هرداري تهران از لحظات اوليه 
وقوع حادثه در محل حضور داش��تند و حضور آنها 
تا بازگش��ت به ش��رايط عادي ادامه دارد. براساس 
آمارهاي موجود، تاكنون جسد ۲۲ نفر كشف شده و 
عمليات جست وجو با همكاري عوامل هالل احمر در 
قسمت باال و پايين امامزاده داوود در حال انجام است.

      فيروزكوه درگير سيالب شد
س��ومين س��يالب در منطق��ه فيروزك��وه رخ داد، 
چهارشنبه ش��ب بارندگي سيل آسا در اطراف تهران 
موجبات س��يل فيروزكوه را فراهم ساخت. سيالب 
سنگين در روستاي مزداران فيروزكوه رخ داد و به گفته 
استاندار تهران تا روز شنبه ۱۱ فوتي در سيالب ثبت 
شد البته همچنان چهار مفقودي نيز وجود دارد. برخي 
از افراد فوت شده بومي و برخي ديگر نيز مسافر هستند.

      چهارمحال و بختياري نيز سيالبي شد
براساس آخرين آمار و اطالعات موجود در استان 
چهارمح��ال و بختياري، بيش��ترين خس��ارت به 
روس��تاي بارده شهرس��تان بن بوده است. در اين 
س��يالب، وس��ايل زندگي ۲۵۰ خانوار روستايي 
به طور كامل نابود شده است و سيالب بخش هاي 

ديگر آسيبي به زيرساخت ها وارد نكرده است.

      سيالب در كرمان و افزايش مفقودي ها
س��يالب در كرمان خس��ارت جدي وارد كرد و از 
مجموع ۲۰ مفقودي در س��يل هاي اخير تاكنون 
هش��ت نف��ر از مفقودي ها در اين منطقه توس��ط 

نيروهاي هالل احمر پيدا شده اند.

      تخريب خانه هاي تاريخي يزد
به واسطه سيالب

در س��يالب يزد 6 نفر جان خود را از دس��ت دادند 
 و شهرس��تان مروس��ت يزد و بخش��ي از روستاي 
چنارن��از هم با توجه به بارش هاي مجدد از س��كنه 
خالي ش��دند و جاده خرانق به هامانه در شهرستان 
اردكان به علت شكسته شدن پل ارتباطي اين مسير، 
همچنان مسدود اس��ت. خانه رزاقيان تفت يزد نيز 
در گل و الي محو شد. پس از بارش هاي سيل آساي 
اخير »خانه رزاقيان« يكي از آثار تاريخي تفت كه به 
تازگي مرمت ش��ده بود، فرو ريخت، اين بنا در سال 
۱۳۵۰ ساخته شده و در فهرست آثار ملي كشور به 
ثبت رسيده است كه در مقطعي از آن به عنوان موزه 

مردم شناسي شهرستان تفت نام برده شده بود.

      سيالب هاي اخير 
چند نفر را به كام مرگ كشاند؟

براساس اعالم س��ازمان مديريت بحران از ابتدا تا نهم 
م��رداد، 69 هموطن در جريان س��يالب هاي اخير در 
اس��تان هاي تهران، سيستان و بلوچس��تان، لرستان 
مازندران، مركزي، كرمان و يزد جان خود را از دس��ت 
دادند و شمار مفقودين اين حوادث ۴۵ نفر است كه در 
استان هاي مازندران، لرستان، كرمان و تهران همچنان 
مفقود هستند. اكنون مناطق درگير سيالب اخير 6۰ 
شهر، ۱۴۰ شهرستان، ۵۱6 روستا و ۸۵ محور است كه 
تاكنون يك هزار و ۳۳۲ نفر به اماكن امن منتقل و ۵ هزار 
و ۲۱۵ نفر اس��كان اضطراري شدند در اين مدت 9۴۴ 
منزل از سيل تخليه ش��د و ۳۴۲ خودرو نيز رهاسازي 
شد و به ۲7 هزار و ۳۵ نفر امدادرساني شده است. معاون 
فني و هماهنگي بازسازي و بازتواني سازمان مديريت 
بحران كش��ور نهم مرداد از مرگ 69 نفر در سيل هاي 
اخير خبر داد و گفت ك��ه ۴۵ نفر نيز همچنان مفقود 
هستند. نژاد جهاني به وجود 6 تبعه عراقي در ميان 69 
جانباخته سيل هاي اخير اشاره كرد و اظهارداشت: از 
ميان ۴۵ مفقودي نيز ۳ نفر عراقي هستند؛ همچنين 

در سيالب هاي اخير ۳9 نفر مصدوم شدند كه ۳ نفر 
از اين تعداد نيز تبعه كشور عراق هستند.

      سرنوشت سيالب ها چه مي شود؟
محسن موسوي  خوانساري، كارشناس آب در گفت 
وگو با ايسنا با توجه به س��طح سيالب هاي چند روز 
اخير در كشور به مقدار بارش باران اشاره كرد و گفت: 
براساس سطح س��يالب ها در چند روز اخير احتمال 
دارد كه ميزان بارش ها بيش از دو ميليارد مترمكعب 
آب باشد و تخمين زده مي شود به طور تقريبي حدود 
۵۰۰ ميليون مترمكعب از اين بارش ها قدرت رواناب 
داشته اند؛ به عبارتي ۲۰۰ ميليون مترمكعب يعني در 
حدود نيمي از اين ۵۰۰ ميليون مترمكعب داخل سدها 
ذخيره شده است چراكه بسياري از اين رودخانه ها به 
سدها منتهي مي شوند. وي با توجه به مصارف متعدد 
آب اين س��يالب ها افزود: تنها در سد زاينده رود ۵۰ 
ميليون مترمكعب آب ذخيره شده  است. حدود ۳۰۰ 
ميليون مترمكعب نيز به تاالب هايي مانند بختگان، 
جازموريان، پشك و حوضچه استان قم وارد شده است. 
موس��وي تاكيد كرد: اين ارقام بسيار اعداد كوچكي 
هستند و نبايد باعث گمراهي شوند چراكه به عنوان 
نمونه تنها مصرف آب كشاورزي در كل كشور 7۰ تا 
7۵ ميليارد مترمكعب اس��ت. اين رژيم هاي بارشي 
اقيانوسي گذرا هس��تند و حتي ۲۰ سال يك بار هم 
رخ نمي دهند و نبايد به آنها تكي��ه كرد. وي با توجه 
به مس��اله تغيير اقليم گفت: تغييراقليم و گرمايش 
هوا در خاورميانه باعث افزايش پديده مانسون يعني 
رژيم هاي اقيانوسي شده است. در نتيجه بايد انتظار 
افزايش چنين پديده اي در س��ال هاي اخير را داشته 
باشيم. براساس تصويب كنفرانس تغيير اقليم جهاني، 
كش��ورها بايد خود را متناسب با تغييرات اقليمي در 
زمينه طراحي و احداث سازه هاي آبي، پل ها، سدها، 
جاده ها و ساختمان ها به  روز كنند. موسوي  خوانساري 
به وقوع هر از چند گاهي سيالب ها اشاره كرد و گفت: 
در كل جهان تنها مقداري از اين سيالب قابل كنترل 
اس��ت و مقدار باقي مانده قابليت كنترل ندارد. نكته 
مهم آزاد گذاشتن مسير سيالب هاست. وي با توجه 

به س��يالب اخير امامزاده داوود اظهاركرد: در حياط 
محوطه امامزاده داوود روي يكي از آبراهه ها س��قفي 
احداث ش��ده  بود و به وس��يله چوب و ديگر وس��ايل 
آبراهه مسدود شده و آب وارد امامزاده شد. اقداماتي 
كه در ش��هرها انجام مي دهيم، بسيار آسيب زا است. 
به عن��وان نمونه باالي رودخانه ق��م رود در مجاورت 
حرم حضرت معصوم��ه )ع( جاده و پاركينگ احداث 
كردند و تغيير كاربري صورت گرفت. اين كارشناس 
حوزه آب به اخطار مكرر وزارت نيرو نس��بت به تغيير 
كاربري در مسير رودخانه قم اشاره كرد و توضيح داد: 
به گفته وزارت نيرو با احداث پاركينگ در اين مسير 
هنگام وقوع سيالب راه فراري براي خودروها و مردم 
در پاركينگ وجود ندارد و تلفات زيادي خواهيم داد. 
پيشنهاد موسوي خوانساري در اين زمينه آزادسازي 
آبراهه ها توسط شهرداري ها اس��ت. وزارت نيرو نيز 
بايد حريم، بس��تر رود و قانون توزي��ع عادالنه آب را 
رعايت كند. هرگونه تجاوز به حريم و بستر رودخانه 
خسارت جاني و مالي براي مردم دارد. وي با اشاره به 
وقوع پديده مانسون در سواحل جنوبي كشور از جمله 
منطقه بلوچستان و منطقه مكران اظهاركرد: منطقه 
مكران كه از نظر دولت منطقه اي اقتصادي است و قصد 
برنامه ريزي براي توس��عه آن را دارند. در اين مناطق 
مي توان سيالب هاي ناشي از مانس��ون را حفظ و در 
منطقه بلوچستان نسبت به ايجاد سازه هاي تامين آب 
و اقدامات آبخيزداري و آبخوان داري اقدام كرد البته اين 
معناي لزوم ذخيره سازي آب هاي ناشي از اين پديده در 
همه نقاط كشور نيست. وي در پاسخ به اين پرسش كه 
ايران چه مقدار در چند سال اخير در استفاده بهينه از 
آب سيالب ها موفق بوده است، افزود: در بعضي مناطق 
مانند منطقه بلوچستان و فالت مركزي ايران در حد 
افراط و در بعضي مناطق مانند حوضه آبريز كارون در 
حد خوب و مناسبي كار كرده ايم. در كارون نيز از انرژي 
برق آبي تعداد سدهاي موجود به نحو احسن استفاده 
شده اس��ت. در حوضه آبريز كرخه نيز زياده روي و در 
باالدست حوضه سازه هاي تامين آب را احداث كرده ايم. 
اين كارشناس حوزه آب ضمن ارايه پيشنهاداتي درباره 
اس��تفاده بهينه از سيالب ها در كش��ور گفت: مسير 
سيالب ها باز باشد، به حريم و بستر رودخانه ها تجاور 
نكنيم و اجازه دهيم سيالب به پايين دست رود چراكه 
در پايين دست به اندازه كافي مصارف تعريف شده اي 
وجود دارد. هرگونه مانع در كنار سيالب خسارت هاي 

بسياري را متوجه شهروندان و شهرها مي كند.

گزارش

وقوع سيل 10 روزه در ايران؛ 

غافلگيري با غم و مرگ در چله تابستان

رويداد

نحوه اجراي طرح ترافيك در سال جديد
بنا بر پيش��نهاد وزارت نيرو در جلسه هيات دولت، 
تغيير ساعات اداري از تاريخ ۲۱ خرداد تا ۳ شهريور 
از س��اعت 7 صب��ح تا ۱۳:۳۰ در سراس��ر كش��ور 
تصويب ش��د اما عليرغم اين مساله ساعت اجراي 
طرح ترافيك تغييري نك��رد. در حال حاضر طرح 
ترافيك و طرح كنت��رل آلودگي ه��وا در روزهاي 
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰6:۳۰ تا ۱7:۰۰ و در 
روزهاي پنجشنبه تنها در محدوده كنترل آلودگي 
هوا از س��اعت ۰6:۳۰ تا ۱۳:۰۰ اجرا مي شود.  ۲۰ 
روز تردد رايگان ه��م فقط جهت تردد در محدوده 
كنترل آلودگي هوا است و چنانچه رانندگان قصد 
ورود به محدوده طرح ترافيك را دارند بايد حساب 
شهروندي خود را به ميزان كافي شارژ و سپس تاريخ 
مورد نظر جهت تردد را رزرو كنند. نرخ طرح ترافيك 
هم به عوامل مختلفي بستگي دارد و متغير است؛ 
عواملي نظير مدت بس��ته طرح ترافيك، وضعيت 
معاينه خودرو و حتي ساعت تردد. اينها مي توانند 
قيمت طرح ترافيك را كاهش يا افزايش دهند. در 
صورتي كه رانن��دگان بخواهند طرح ترافيك يك 
روزه را بخرند بايد 9۸ هزار تومان علي الحس��اب به 
حساب شهرداري تهران واريز كنيد. در اين صورت، 
ب��ا در نظر گرفتن نوع معاين��ه فني، وضعيت طرح 

ترافيك و ساعت تردد مبلغي به حساب فرد عودت 
داده مي شود. اگر معاينه فني عادي داشته باشند، 
بابت طرح ترافيك روزانه در نهايت تقريبا ۴۴ هزار 
تومان پرداخت مي كنند. درباره اين موضوع طرح 
ترافيك به س��راغ مجتبي ش��فيعي معاون حمل و 
نقل و ترافيك ش��هرداري تهران رفتيم. وي درباره 
احتمال تغيير در طرح ترافيك به خبرنگار فارس، 
گفت: ببينيد ساعت اجراي طرح ترافيك به دليل 
شرايط كرونا فعال قرار نيست تغيير كند مگر اينكه 
تصميمي در ش��وراي ترافيك اتخاذ ش��ود. وي در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا براي سال آينده تصميمي 
براي تغيير در اجراي طرح وجود دارد، يا خير گفت: 
بله به هر حال طرح ترافيك فعلي نس��بت به طرح 
ترافيك قديم چند گام رو به جلو رفته و به عادالنه 

بودن نزديك تر شده اما ضعف هايي نيز دارد. معاون 
ش��هردار تهران بيان داش��ت: در ش��وراي ترافيك 
تهران بحث هاي اوليه اي صورت گرفت و قرار ش��د 
كميته اي مسوول پيش��نهاد مدل جديد مديريت 
محدوده ترافيك باش��د. به هر حال آنچه كه كامل 
مشخص اس��ت اينكه ارقام عوارض و جريمه اي كه 
در حاضر تصويب شده، بازدارندگي ندارد و چون به 
دليل ايرادات حقوقي، پليس روي مدل جديد طرح 
ترافيك، جريمه اعم��ال نمي كرد، در نتيجه باعث 
شده بود بسياري از مردم ترجيح دهند با خودروي 
شخصي وارد شهر ش��وند. در مدل جديدي كه در 
حال طراحي است، بخشي از ضعف ها در حد امكان 
برطرف مي شود. شفيعي بيان داشت: مدل محدوده 
طرح ترافيك به اين ص��ورت خواهد بود كه ميزان 
عوارض بايد متناس��ب با ميزان ازدحام ترافيكي و 
مدت حضور خودرو در اين ازدحام باشد؛ يعني به هر 
اندازه كه ازدحام بيشتر مي شود، عوارض بايد باالتر 
برود و همزمان هرچقدر كه مدت حضور خودرو در 
ازدحام بيشتر باشد، عوارض بيشتري بايد پرداخت 
كند تا فرد تش��ويق ش��ود آنجا را ترك كند. طرح 
ترافيك بايد انعطاف پذير باشدو در طول شبانه روز 

و متناسب با محدوده مدام تغيير كند.

رويخطخبر

۶1  نفر بر اثر كرونا فوت كردند
مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي اعالم كرد: در ۲۴ س��اعت گذشته، 6۱ بيمار 
مبتال به كوويد۱9 در كشور جان خود را از دست دادند 
و مجم��وع جان باختگان اين بيماري ب��ه ۱۴۱ هزار و 
99۸ نفر رسيد. بر همين اساس تاكنون 6۴ ميليون و 
79۰ هزار و 7۸۰ نفر ُدز اول، ۵۸ ميليون و ۱6۳ هزار و 
۲7۰ نف��ر ُدز دوم و ۳۰ ميليون و ۲۸۵ هزار و ۸۱۲ نفر، 
ُدز سوم و باالتر واكسن كرونا را تزريق كرده اند و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۱۵۳ ميليون و ۲۳9 
هزار و ۸6۲ ُدز رس��يد. در شبانه روز گذشته ۱۰۴ هزار 
و 7۲۴ ُدز واكس��ن كرونا در كشور تزريق شده است.از 
ديروز تا امروز 9 مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، 97۲7 بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 

در كش��ور شناسايي و ۲۲9۸ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱9 در كشور به 7 ميليون و ۳9۱ 
هزار و ۲6 نفر رس��يد. در طول ۲۴ ساعت گذشته، 6۱ 
بيمار مبتال به كوويد۱9 در كشور جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۱ هزار 
و 99۸ نفر رس��يد.  تاكنون 7 ميليون ۸۰ هزار و ۵۸۱ 
نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. ۱۲۲7 نفر از بيماران مبتال به كوويد۱9 در 
بخش هاي مراقبت ه��اي ويژه بيمارس��تان ها تحت 
مراقبت قرار دارند. تاكن��ون ۵۳ ميليون و ۲۰۴ هزار و 
۸۴6 آزمايش تشخيص كوويد۱9 در كشور انجام شده 
اس��ت.در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان در وضعيت 
قرمز، ۱۱۲ شهرس��تان در وضعيت نارنجي، ۱66 

شهرس��تان در وضعيت زرد و ۵۰ شهرس��تان در 
وضعيت آبي قرار دارند. در هفته نخست ماه مرداد 
بستري هاي كرونا نسبت به هفته آخر تير از ۴۱۱9 
نفر به 7۳76 نفر و تعداد بيماران سرپايي از ۲۸ هزار 

و 6۱7 نفر به ۴6 هزار و ۱7۱ افزايش يافته است.

واگذاري زمين براي احداث مراكز جديد انتقال خون در تهران
ايس�نا| خزانه دار ش��ورا در واكن��ش به گزارش 
مدي��ركل س��ازمان انتقال خ��ون ته��ران گفت: 
اميدواري��م كه در اين دوره ش��ورا، ب��ا اختصاص 
زمين ه��اي ۵۰۰ ت��ا ۱۰۰۰ مت��ري، پن��ج مركز 
جديد انتقال خون در تهران تاسيس شود. حبيب 
كاش��اني در هشتاد و دومين جلس��ه شورا پس از 
استماع گزارش مديركل انتقال خون استان تهران 
اظهار كرد: در س��خنان شما گفته شد كه سابقا در 

تهران فقط يك مركز انتقال خون وجود داش��ت، 
اما با همكاري ش��ورا، ش��هرداري و خيرين، چهار 
مركز ايجاد شده اما اين پنج مركز هنوز جوابگوي 
جمعيت تهران نيست لذا خواستارم كه زمين هايي 
در ابعاد ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر احداث و به مراكز انتقال 
خ��ون تبديل ش��وند. وي ادام��ه داد: اميدوارم كه 
بتوانيم در اين دوره شورا چهار يا پنج مركز جديد 

انتقال خون هم براي تهران تاسيس كنيم.
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