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بسته درماني در بازار سرمايه
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 حق تحصيل
 براي همه

توسعه اقتصادي و 
كم درآمدها

 بسته 10 بندي 
و بورس

 آفت چشم گفتن هاي پياپي 
در اقتصاد

ترك تحصي��ل ك��ردن افراد 
ناشي از سه عامل فرد، خانواده 
و اجتماع اس��ت. براي بررسي 
تك تك اي��ن موارد ب��ه زمان 
زي��ادي احتي��اج داري��م اما 
اگ��ر بخواهيم خالص��ه به آن 
بپردازي��م، عامل فردي زماني 
است كه دانش آموز هيچ عالقه 
و اشتياقي به آموزش ندارد، در واقع نداشتن ذهن خالق 
و فعال باعث مي شود كه در يادگيري موفق عمل نكند. 
اما در م��ورد عامل خانواده بايد مفصل تر به آن بپردازيم. 
در واقع ميل و رغبت به آموزش در برخي موارد به سطح 
س��واد خانواده ها هم بستگي دارد. البته اين به آن معني 
نيس��ت كه فرزندان خانواده هاي كم س��واد هيچ كدام 
درس نمي خوانند، بر عكس افراد موفق بسياري از ميان 
همين خانواده ها در جامعه حضور دارند و رش��د و ترقي 
كرده اند. اما مساله تش��ويق فرد به ادامه تحصيل در اين 
مورد بيش��تر مدنظر قرار مي گيرد. در خانواده هايي كه 
خودشان تحصيل كرده اند، ميل و اشتياق بيشتري براي 
ادامه تحصيل فرزندان شان دارند، كه البته در بين آنها هم 
ممكن است افرادي باشند كه فرزندان شان هيچ ميل و 
رغبتي به درس خواندن نداشته باشند و پيشرفتي هم در 
كار نباشد، اما به هر حال نمي توان نقش خانواده را در ادامه 
تحصيل يا ترك تحصيل افراد ناديده گرفت. به طور مثال 
در خانواده هاي پرجمعيت يا كساني كه از نظر اقتصادي 
ضعيف هستند و والدين نمي توانند نيازهاي اوليه فرزندان 
ش��ان را تأمين كنند نيز امكان ترك تحصيل بسيار باال 
است. عالوه بر عوامل فردي و خانوادگي عوامل اجتماعي 
نيز تأثير بسيار زيادي بر اين مقوله مهم دارند. در برخي 
موارد خانواده ها به عل��ل مختلف مجبور به تغيير محل 
سكونت از روس��تا به شهر يا از شهر كوچك به شهرهاي 
بزرگ تر مي شوند كه اين جابه جايي ها اصواًل در حاشيه 
ش��هرها رخ مي دهد. متأس��فانه فرزندان اين خانواده ها 
نمي توانند در مدارس مناسب ثبت نام كنند و به سرعت 
جذب كار مي ش��وند. مانند ك��ودكان كار كه به صورت 
غيرقانوني در شهر وجود دارند و متأسفانه در نهايت منجر 
ادامه در صفحه 8 به ترك تحصيل آنها مي شود.  

يكي از اصلي ترين موضوعاتي 
كه بايد در مديريت اقتصادي 
و تصميم گيري هاي كالن به 
آن توجه كرد، طراحي نقشه ها 
و برنامه هايي است كه مي تواند 
راه را بر بس��ياري از مشكالت 
غيرمستقيم آينده ببندد. اين 
موضوع تنها با رشد اقتصادي 

مداوم و توسعه اقتصادي ملي ممكن خواهد بود.
در واقع اقتصادي كه در چارچوب آن سرمايه گذاري هاي 
جديد صورت مي گيرد، توليد رونق دارد و امكان به وجود 
اوردن ارزش افزوده باالست، شانس براي رسيدن به اهداف 
ميان مدت و بلندم��دت افزايش پيدا مي كند كه يكي از 
اصلي ترين اي��ن اهداف بهبود ش��رايط اقتصادي مردم 
است. هر چند در بسياري از كشورهاي جهان، دولت ها 
وظيفه خود مي دانند كه از اقشار كم درآمد حمايت كنند 
و در واقع اين موضوعي غيرقابل انكار است اما در نهايت 
بايد هدف گذاري نهايي اين باشد كه با چه سياست هايي 
مي توان كار را به جايي رس��اند كه تعداد افرادي كه براي 
ادامه حيات به حمايت دولت نياز دارند، كاهش پيدا كند.

در اي��ران نيز بحث حمايت از اقش��ار كم درآمد، موضوع 
تازه اي نيست و از چند دهه قبل دولت هاي مختلف اين 
موضوع را در دستور كار قرار داده اند اما موضوع اين است 
كه ما هنوز نتوانسته ايم به راهكار و نتيجه نهايي برسيم. 
يكي از اين راهكارها بحث پرداخت يارانه غيرمس��تقيم 
بوده كه هرچند به تمام اقتصاد ايران رسيده اما در نهايت 
از عدالت يارانه اي به دور مانده و در برخي حوزه ها پولدارها 
اس��تفاده بيش��تري از اين يارانه كرده اند تا اقشار نهايي 
و هدف دولت. همان طور كه در بس��ياري از كشورهاي 
جهان نيز رسم است، معموال حمايت ها از اقشار كم درآمد 

به شكل مستقيم و به صورت نقدي انجام مي شود. 
البته در اين ميان، بايد توجه داشت كه با توجه به تورم باال، 
بسياري از اين حمايت ها نيز در نهايت براي كوتاه مدت 
پاسخگو هس��تند و پس از چند سال دولت مجبور است 
راه حل هايي جدي��د در اين حوزه به كار ببندد. پس بايد 
اين طور نتيجه گيري كرد كه ضمن تاكيد بر لزوم حمايت 
ادامه در صفحه 5 دولت از... 

آي��ا در دوس��ال گذش��ته 
مصوب��ات ب��ازار س��رمايه 
راهگش��ا بوده اند كه االن هم 
با مصوبه اي جديد گشايش 
ايجاد شود. براي حل مشكل 
بايد در وهله اول آن مش��كل 
شناسايي ش��ود و پس از به 
صورت ريش��ه اي حل شود. 
زماني كه ريش��ه مش��كل را مي دانيد اما شاخ و برگ 
آن را در ابت��دا اص��الح مي كنيد تا اوضاع بدتر ش��ود. 
نكته اينجاست كه در دوسال گذشته وضعيت بورس 
وخيم تر ش��ده است. براي بررسي بيش��تر در يكي از 
بندهاي مصوبه گفته شده كه پرتفو هاي كمتر از 100 
ميليون تومان بيمه مي ش��وند. مگر سال ۹۹ نگفتند 
پرتفوه��اي زي��ر 10 ميليون تومان بيمه مي ش��ود؟ 
نتيجه چه بود و بازار به كجا رس��يد؟ وقتي وعده اي به 
بازار مي دهند و اجرا نمي ش��ود، بازار براي دفعه دوم 
وعده هاي تكراري و بي سرانجام را قبول نمي كند. يكي 
ديگر از بندهاي اين مصوب��ه درخصوص كنترل نرخ 
بهره بين بانكي است. سال  پيش مصوبه 10بندي ارايه 
و به قانون تبديل شد و موضوع نرخ بهره در آن مصوبه 
هم آمده بود، اما اجرا نشد و خب، تكرار آن در مصوبات 

بعدي هم دردي از بازار دوا نخواهدكرد.
در اين شرايط بازار اگر هم روند مثبتي در پيش بگيرد، 
زودگذر خواهد بود. فعاالن بازار يك سال و نيم است 
كه مي گويند قوانين بازارگرداني ايراد دارد و در يكي 
از بندهاي مصوبه آمده به صورت موقت بس��ته شده 
اس��ت، وقتي ايراد دارد بايد كال بسته و دستورالعمل 
اصالح شود. به طور كلي وقتي ظرفي نشتي دارد تا آن 
نشتي را نبندي هر قدر هم منابع بريزي خارج مي شود 
و فاي��ده ندارد. بخش��ي از ايرادات بورس در س��طح 
اقتصاد كالن است كه سازمان بورس نمي تواند در آنها 
نقش��ي داشته باشد و بايد رايزني كند مثل نرخ بهره، 
قيمت گذاري دستوري و يك سري از ايرادات در بازار 
است مانند معامالت الگوريتمي و قوانين بازارگرداني 
و... البته ما نمي       گوييم معامالت الگوريتمي بد است، 
ادامه در صفحه 5 اما يك چيز يا بايد در... 

در بي��ن اقوام م��ا خانواده اي 
وجود داش��تند ك��ه يكي از 
خاطرات آنها به مثال جالبي 
مي��ان خويش��ان و نزديكان 
بدل شده است. پدر جوان اين 
خانواده روز و روزگاري براي 
تحصيل راهي ژاپن شده بود و 
از آنجا هداياي مختلفي براي 
خانواده اش ارسال مي كرد، اين پدر از اقتدار خاصي در 
خانواده برخ��وردار و در واقع اهل فرمان دادن بود. پدر 
خانواده در جريان تولد پسرش، هديه قابل توجهي را 
تدارك ديده و براي مراسم در نظر مي گيرد. زماني كه 
وقت اهداي كادوها مي رس��د؛ پدر خانواده مي گويد: 
»تولدت مبارك پوي��اي عزيز.« پس��رك كه همواره 
زير س��ايه اقتدار و فرامين پدرش قرار داشته، با لحن 
كودكانه اي مي گويد: »چش��م بابا جان«؛ اين داستان 
طنز به نوعي بيانگر بخش��ي از جدي ترين مشكالت 
اقتصادي ايران است. دولت ها در ايران تصور مي كنند 
كه از طريق بخشنامه، فرمان و دستور مي توانند نظم 
و نظامات مورد نظر خ��ود را در اقتصاد و بازارها ايجاد 
كنند. اما در واقع يك چنين امري ممكن نخواهد بود. 
اخيرا وزارت صمت اعالم كرده كه تالش خواهد كرد، 
نقدينگي مورد نياز ش��ركت هاي واردات��ي خودرو را 
فراهم كند. از س��وي ديگر وزارت صمت نام 7شركت 
خودروس��ازي را براي واردات خودرو رس��انه اي كرده 
است، همان ش��ركت هايي كه ذينفع در بازار خودرو 
هستند، وظيفه واردات خودرو را نيز به دست گرفته اند. 
ضمن اينكه ردپاي وزارت جهاد كشاورزي نيز در برخي 
از تصميم س��ازي هاي مرتبط با واردات خودرو نمايان 
شده است. زماني كه بحث واردات خودرو در كشور به 
راه افتاد؛ اهدافي را براي اين ايده برش��مردند كه امروز 
بيشتر به يك روياي دور شبيه است. نخست اعالم شد 
كه در اثر اين تصميم، بازار به تعادل مي رسد و قيمت 
خودرو در ايران كاهش مي يابد. بعد گفتند، بازار رقابتي 
مي ش��ود و كيفيت خودروهاي داخل��ي افزايش پيدا 
مي كند. موضوع بين المللي شدن، افزايش استانداردها 
و... از ديگر اهدافي بود كه در زمان طرح اين ايده مطرح 

ش��د. اما امروز كه به نظام تصميمات اقتصادي دولت 
نگاه مي كنيم، متوجه مي شويم كه نه تنها هيچ كدام از 
اين ايده هاي مطرح شده، امكان موفقيت ندارند، بلكه 
اگر شركت هاي خودروسازي بتوانند اصل پولي را كه 
از نظام بانكي مي گيرند پس دهند، سود نسبي داشته 
باشند و زيان انباشته شركت هاي خودروسازي در ايران 
را افزايش ندهند بايد همه كاله مان را از شادي به آسمان 
پرتاب كني��م. بارها به اين واقعيت اش��اره كرده ام كه 
مشكالت بازار خودروي كشور تحت تاثير شرايط كالن 
اقتصادي و اوضاع پولي و مالي است. با تصميماتي كه 
اخيرا دولت در حوزه بازار خودرو اتخاذ كرده، نمي توان 
چندان چشم انداز روشني را براي اين بازار متصور شد. 
اينكه فكر كنيم وزارت جهاد كشاورزي يا وزارت صمت 
مي توانند وارد ميدان ش��وند و وظايف بنيادين وزارت 
اقتصاد را براي تامين نقدينگي، جبران كسري بودجه 
و... به عهده بگيرند اش��تباه است. حل مشكالت بازار 
خودرو، پولي است و حل آن در گروي تصميم سازي هاي 
بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه 
است. چه واردات انجام بشود و چه نشود، چه نقدينگي 
الزم تزريق شود و چه نشود، مش��كالت بازار خودرو، 
تابعي از مش��كالت كالن اقتصادي كشور است. اخيرا 
گزارشي در خصوص تفريغ بودجه مي خواندم كه در 
آن اعالم ش��ده بود تنها در سال قبل بيش از 200هزار 
ميليارد تومان كسري وجود دارد. بازارهاي يك چنين 
اقتصادي طبيعي است كه با نوسانات پي در پي مواجه 
باشند و گراني خودرو نيز در چنين فضايي به هر حال 
رخ مي دهد. در اين ميان كسري بودجه مشكلي است 
بين سازمان برنامه و مجلس و وزارت اقتصاد و افزايش 
نقدينگي مش��كلي اس��ت بين بانك مركزي و وزارت 
اقتصاد؛ در اين معادله جايگاه وزارت صمت آن است كه 
اتمسفري را فراهم كند كه بخشنامه و دستور و فرمان 
بازارها را به هم ندوزد. در واقع به نظر مي رسد، وضعيت 
وزارت صمت )و بس��ياري از ساختارهاي اقتصادي در 
ايران( مانند همان پدري است كه تالش مي كند براي 
فرزندش هديه اي بخرد و وقتي كادوي مورد نظر را به 
فرزندش اهدا مي كن��د و تولد مبارك مي گويد؛  با اين 
پاسخ فرزند دلبند خود مواجه مي شود كه: »چشم بابا.«

ليال بهرام پور جمشيد عدالتيان برزو حق شناس فربد  زاوه

معاونوزيرصمتخبرداد
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 تورم ملك 
از تورم ماهانه عمومي پيش افتاد

جنگ با اسلحه غله

 گامنهاييمجلس
درتصويباليحهدولت

بانكمركزيبهگزارش
»تعادل«پاسخداد

چند هفته پس از آغاز بحث ها و گمانه زني ها درباره 
متناسب سازي حقوق كه دولت آن را در قالب يك 
اليحه دو فوريتي ب��ه مجلس ارايه داد، س��رانجام 
نماين��دگان مجلس جزيي��ات آن را نهايي كردند. 
هرچند در تصويب كليات نيز بنا ش��ده بود افزايش 
حقوق نهايي ش��ود و حتي اجراي آن از مهر ماه در 
دستور كار قرار بگيرد اما با مصوبه نمايندگان مجلس، 
در نهايت جزييات آن نيز به تصويب رسيد. رسيدگي 
به جزييات اليحه متناسب س��ازي حقوق كاركنان 
دولت و بازنشستگان لشكري و كشوري دردستوركار 
صفحه 2 را بخوانيد نمايندگان در...  

 افزايش 
 حقوق كارمندان 

 و بازنشستگان 
نهايي شد

استمرار 
كاهش 
نرخ تورم

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

بان��ك مرك��زي در 
جديدتري��ن گزارش 
خ��ود از وضعي��ت 
متغيره��اي پول��ي 
 37.5 از افزاي��ش 
درصدي نقدينگي و 
نزديك شدن ميزان 
نقدينگ��ي ب��ه م��رز 
5600 هزار ميليارد تومان تا پايان ش��هريور 
ماه امسال خبر داد. اين ميزان رشد نقدينگي 
هر چند حدود 5 درصد نس��بت به رشد اين 
متغير در سال گذشته كمتر است اما همچنان 
آواري اس��ت ك��ه در ص��ورت ع��دم كاهش 
س��ريع تر و تنزل در حول و حوش 30 درصد 

خانمان برانداز خواهد بود.
ريش��ه بخش مهمي از اي��ن آوار نقدينگي را 
بايد در »اقتصاد دستوري« دانست. نگرشي 
به اقتصاد كه بدون توجه و درك مباني و اصول 
اوليه، سعي در تحميل اراده خود بر واقعيات 

بيروني دارد. 
اين نگرش از همان ابت��داي پيروزي انقالب با 
درك غلط از مفهوم »بهره« بانكي و يكي دانستن 
آن با »ربا« و خلق مفهوم »بانكداري بدون ربا« 
نظام بانكي را در گرداب��ي فرو برد كه اين نظام 
همچنان اسير آن اس��ت و هر روز بر شعاع اين 
گرداب و تاثيرات مخرب آن بر حيات اقتصادي 
اجتماعي جامعه افزوده مي شود. اين در حالي 
است كه بهره بانكي چيزي جز جبران كاهش 
ارزش پول و هزينه فرصت از دس��ت رفته براي 

صاحب پول نيست. 
طي اين س��ال ها دول��ت چه در قال��ب رديف 
بودجه هاي س��االنه يا از ط��رق ديگر، احكامي 
را خط��اب به بانك ها ص��ادر و آنه��ا را ملزم به 
پرداخت تسهيالت با سودهاي پايين تر از نرخ 
تورم به افراد و گروه ه��اي مختلف اقتصادي و 
اجتماعي كرده و از سوي ديگر با دستور و حكم، 
نرخ بهره سپرده ها را براي بانك ها كمتر از نرخ 
تورم تعيين نموده است. اين رفتار فاقد منطق 
اقتصادي جز به ايجاد فس��اد و رانت و افزايش 
ناترازي نظام بانكي و استقراض بانك ها از بانك 
مركزي و افزايش نقدينگي و تورم حاصلي در بر 

نداشته است. 
 اين روند در سال جاري نيز در قالب تبصره 16 
تكاليفي را براي بانك ها تعيين كرده و به اين 
نهادهاي مالي فرمان داده كه هزاران ميليارد 
تومان را در قالب انواع تسهيالت بدون بهره يا 
كم بهره )وام هاي ازدواج، فرزندآوري، وديعه 
يا خريد يا ساخت مسكن، ايجاد اشتغال و...( 

به متقاضيان پرداخت نمايند.
 اين احكام و دس��تورات حكومتي )كه البته در 
هر كش��وري از طريق صحيح آن بايد درجهت 
حمايت از گروه ها و اقشار نابرخوردار و كم توان 
به كار بسته شود( وقتي با كسري بودجه شديد 
دولت و نامساعد بودن فضاي اقتصادي، سياسي 
و پيش بيني ناپذيري اين فضا و انتظارات تورمي 
و... گره مي خورد و بخشي از همين تسهيالت 
ارزان قيمت هم به بانك ها باز نمي گردند و منابع 
جديد نيز به جاي بانك ها س��ر از بازار سياه در 
مي آورند يا روانه خارج از كشور مي شوند بحران 

بس عميق تر مي گردد. 
اينكه اين شيوه از حكمراني اقتصادي طي چند 
دهه در اقتصاد اين سرزمين تداوم داشته ناشي 
از منافع عظيمي است كه نصيب گروه هايي از 
اجتماع مي شود و هستند بسيار كساني كه از 
اين ميان سودهاي هنگفتي مي برند لذا »بايد 
به تعادل مخربي كه در بازيگران تورم باال ايجاد 
ش��ده، توجه كرد و راهي ب��راي برهم زدن اين 
تعادل ناصواب يافت.« )توماس سارجنت برنده 

جايزه نوبل اقتصاد( 
به نظر مي رس��د راه بر ه��م زدن اين »تعادل 
ناص��واب« عالوه ب��ر تروي��ج آموزه هاي علم 
اقتص��اد ايج��اد مناس��بات و چارچوب هاي 
حقوقي و نظام حكمراني است كه مبناي آن 
به رسميت شناختن حق انتخاب و مشاركت 
برابر همه ش��هروندان در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي و سياس��ي و آمال آن خير عمومي 

باشد.



چند هفته پس از آغاز بحث ها و گمانه زني ها درباره 
متناسب سازي حقوق كه دولت آن را در قالب يك 
اليحه دو فوريتي ب��ه مجلس ارايه داد، س��رانجام 
نماين��دگان مجلس جزيي��ات آن را نهايي كردند. 
هرچند در تصويب كليات نيز بنا ش��ده بود افزايش 
حق��وق نهايي ش��ود و حتي اج��راي آن از مهر ماه 
در دس��تور كار قرار بگيرد اما با مصوبه نمايندگان 
مجلس، در نهايت جزييات آن نيز به تصويب رسيد.

رسيدگي به جزييات اليحه متناسب سازي حقوق 
كاركنان دولت و بازنشس��تگان لشكري و كشوري 
دردستوركار نمايندگان در جلسه علني ديروز قرار 
داشت. وكالي ملت در اين جلسه با رديف ۲ اليحه 

مذكور موافقت كردند.
در رديف ۲ اين اليحه آمده است: 

۲-۱- حق��وق مش��مولين ج��زو )۲( بن��د »الف« 
تبصره )۱۲( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
كل كش��ور ش��امل بازنشس��تگان، وظيفه بگيران 
و مس��تمري بگي��ران صندوق هاي بازنشس��تگي 
كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي 
وابس��ته به دس��تگاه هاي اجرايي، مبلغ نه ميليون 

)۰۰۰ر۰۰۰ر۹( ريال افزايش مي يابد.
تبصره - افرادي كه پس از اجراي اين قانون بازنشسته 
مي شوند، در صورتي كه در محاسبه حقوق بازنشستگي 
آنان، تاثيرميزان ريالي افزايش مذكور در بند )۱( اين 
قانون كمتر از افزايش ناشي از اين جزو براي بازنشسته 
هم طبقه و دستگاه مش��ابه به عالوه افزايش سنواتي 
گردد، تا سقف مذكور مبلغ ترميم را دريافت مي نمايند.

۲-۲- عالوه ب��ر مبلغ افزايش من��درج در جزو ۲-۱ 
اين قانون، حق��وق بازنشس��تگان، وظيفه بگيران و 
مستمري بگيران صندوق هاي بازنشستگي كشوري 
و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به 
دستگاه هاي اجرايي، پنج درصد )۵%( نسبت به حكم 

حقوقي شهريور ۱۴۰۱ افزايش مي يابد.
به اين ترتي��ب طرح فوري دولت ب��راي حمايت از 
حقوق بگيران ثابت نهايي ش��ده و در س��ال جاري 
اجرايي خواهد شد. اين در حالي است كه از حدود 
يك ماه ديگر و ب��ا تحويل اليحه بودجه به مجلس، 
بحث بر س��ر حقوق و مزايا در س��ال ۱۴۰۲ نيز در 
دستور كار قرار خواهد گرفت و بايد ديد با توجه به 
نرخ باالي تورم در اقتصاد اي��ران، دو قوه در نهايت 
چه تصميمي براي آينده حقوق ها خواهند گرفت.

با وجود مصوبه مجلس، البته هنوز حقوق بگيران اين 
سوال را دارند كه مصوبه افزايش حقوق دقيقا شامل 
چه افرادي شده و به چه شكل اجرايي مي شود. رييس 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت كه بر اساس 
مصوبه مجلس حق��وق كارمندان مجرد و خانم هاي 
متاهل يك ميليون تومان اضافه ش��ده و مش��مول 
فوق العاده ويژه مي شوند. براي كارمندان متاهل اين 
ميزان افزايش حقوق يك ميلي��ون تومان به اضافه 

فوق العاده ويژه، حق عائله مندي و حق اوالد اس��ت. 
حميدرضا حاجي باباي��ي در توضيح ميزان افزايش 
حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان با مصوبه امروز 
مجلس، گف��ت: طبق مصوبه ام��روز مجلس حقوق 
كارمندان يك ميليون تومان اضافه ش��ده و عالوه بر 
آن حق عائله مندي حدود ۲۰۰ ه��زار تومان و حق 
اوالد ب��ه ازاي هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان و همچنين 
فوق العاده ويژه اضافه خواهد ش��د. بر اين اساس اگر 
كارمند مجرد يا خانم متاهل باش��د ميزان افزايش 
حقوق او يك ميليون تومان به اضافه فوق العاده ويژه 
خواهد بود و اگر كارمند مرد متاهل باشد يك ميليون 
تومان به اضافه حق اوالد به اضافه حق عائله مندي و 

به اضافه فوق العاده ويژه است.
وي درب��اره فوق العاده ويژه گف��ت: دولت در اليحه 
آورده بود كه تا ۳۵ درصد براي فوق العاده به هرجايي 
خواست اضافه كند اما اين ميزان در قانون تا ۵۰ درصد 
قيد شده است. لذا برخي فوق العاده ويژه ۵۰ درصد 
را گرفته و برخي نگرفته اند. براي رفع اين مشكل ما 
عين قانون را آورديم به اين شكل كه دولت مي تواند 
با اعتبارات در اختيارش تا ۵۰ درصد فوق العاده ويژه 
لحاظ كند. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
درباره افزايش حقوق افراد تحت پوشش كميته امداد 
و بهزيس��تي گفت: در ابتداي س��ال ۲۰ درصد براي 
افزايش حقوق آنها اعمال شد و ما امروز ۳۰ درصد را 
لحاظ كرديم. بر اين اساس از ابتداي سال افراد تحت 
پوشش كميته امداد و س��ازمان بهزيستي مشمول 

افزايش ۵۰ درصد حقوق مي شوند.
حاجي بابايي در م��ورد افزايش حقوق اعضاي هيات 
علمي دانشگاه گفت: اسفند سال گذشته ۳۰ درصد 
افزايش حقوق براي آنها اعمال ش��د كه اين ميزان را 
كاهش داده و برگرداندند. لذا ما افزايش ۱۵ درصدي 
حقوق براي اعض��اي هيات علمي لحاظ كرديم. وي 

افزود: قرار شد بند يك اين اليحه يعني ميزان افزايش 
حقوق شاغالن مشمول شركت هاي دولتي هم بشود 
همچنين حق اوالد و حق عائله مندي هم به نهادهاي 

عمومي غير دولتي داده مي شود.
وي ب��ا بيان اينكه اج��راي اين قان��ون از اول مهر ماه 
لحاظ خواهد ش��د، گف��ت: ميزان افزاي��ش حقوق 
 بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان به اضافه پنج درصد حكم 
ش��هريور ماه آنها ب��ه اضافه حق عائل��ه مندي و حق 
اوالد اس��ت؛ اگر اين قانون از اول شهريور اجرا مي شد 
اين پنج درص��د به بازنشس��ته ها داده نمي ش��د به 
همين دليل اجراي قانون از اول مهر ماه ش��ده است. 
رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس خطاب به 
بازنشستگان بيان كرد: بازنشستگان بدانند كه هيچ 
پيش��نهادي در مجلس غير از آنچه ما در كميسيون 
برنامه و بودجه آورديم نبوده اس��ت. ما نمي توانستيم 
جز با توافق دولت يك ريال اضافه كنيم. دست ما غير از 
اين، باز نبود. حاجي بابايي در پايان، گفت: آنهايي كه 
از ابتداي سال مشمول ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزايش 
حقوق نشده اند اين افزايش حقوق شامل آنها خواهد 
ش��د. مثال فردي قرارداد كار معي��ن و زيرنظر تامين 
اجتماعي ب��وده اما در ش��هرداري كار مي كرده و ۳۸ 
درصد افزايش حقوق را نداشته است. اين فرد شامل 
افزايش حقوق فعلي خواهد شد؛ صندوق هاي خاص 
مثل صدا و سيما هم شامل اين افزايش حقوق مي شود.

البته اين طرح جزييات ديگري نيز دارد كه سازمان 
اداري استخدامي كشور درباره آن توضيحاتي را ارايه 
كرده است. عبداهلل ميرزايي رييس امور جبران خدمت 
سازمان اداري استخدامي درباره توضيحات اين قانون، 
گفت: بر اس��اس بند ۱ ماده واحده قانون بودجه سال 
۱۴۰۱، ۳۰۰۰ امتياز براي كارمندان مشمول قانون 
مديريت خدمات كشوري در نظر گرفته خواهد شد 
كه البته كاركنان نيروهاي مسلح به استناد تبصره ۳ 

ماده ۱۱۷ قانون خدمات كشوري مشمول ۲۰ درصد 
افزايش حقوق بيشتر خواهند شد. وي افزود: بر اساس 
قانون حمايت از خان��واده و جواني جمعيت مصوب 
س��ال ۱۴۰۰ حق عائله مندي و اوالد به ترتيب ۵۰ و 
۱۰۰ درص��د افزايش پيدا خواهد كرد به گونه اي كه 
حق عائل��ه مندي از ۴۰۰ هزار توم��ان به ۶۱۱ هزار 
تومان و حق اوالد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱۱ 
هزار تومان افزايش پيدا مي كند و در واقع بر اس��اس 
اين قانون مبلغ ريالي ح��ق عائله مندي و حق اوالد 
مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با 

مشمولين قانون خدمات كشوري شده است.
رييس امور جبران خدمت سازمان اداري استخدامي 
ادامه داد: البته در بند ديگري از اين قانون آمده است 
كه عالوه بر افزايش حقوق در نظر گرفته شده در بند ۱ 
در تبصره همين بند آمده است كه حداكثر ۱۵ درصد 
به عنوان فوق العاده جه��ش علمي به اعضاي هيات 
علمي غير باليني دانشگاه ها و موسسات آموزشي و 
پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
و ساير دستگاه هاي اجرايي اضافه مي شود كه البته 
دستورالعمل مربوطه به پيشنهاد مشترك سازمان 
برنامه و بودجه، س��ازمان اداري استخدامي، وزارت 
علوم و معاونت حقوقي رياست جمهوري به تصويب 
ش��وراي حقوق و دستمزد خواهد رس��يد. ميرزايي 
همچنين درباره افزايش حقوق بازنشستگان، گفت: 
بر اس��اس اين قانون حق��وق بازنشس��ته ها معادل 
۹۰۰ ه��زار تومان افزايش پيدا خواه��د كرد و از اين 
پس هر فردي كه بازنشسته شود مشمول اين ۹۰۰ 
هزار تومان خواهد ش��د و در س��ال هاي آينده نيز بر 
اس��اس ميانگين دو س��اله براي او محاسبه خواهد 
ش��د. همچنين عالوه بر مبلغ افزايش مذكور حقوق 
بازنشس��تگان، وظيفه بگيران و مس��تمري بگيران 
صندوق هاي بازنشستگي لشگري و كشوري و ساير 
صندوق هاي بازنشستگي وابس��ته به دستگاه هاي 
اجرايي پنج درصد نس��بت به حكم حقوقي شهريور 
امسال افزايش پيدا مي كند كه در واقع بر اساس اين 
مصوبه ميزان افزايش حقوق بازنشستگان بيشتر از 
كارمندان در نظر گرفته شده است، چرا كه نه تنها اين 
پنج درصد در بندهاي قانون آمده بلكه بازنشستگان 

مانند شاغالن مشمول كسورات نمي شوند.
بررس��ي وضعيت اقتصاد ايران در سال هاي گذشته 
نشان مي دهد كه با وجود روند ثابت افزايش حقوق 
س��االنه حقوق بگيران، با توجه به ن��رخ باالي تورم 
عمال در بس��ياري از سال ها حقوق از تورم جامانده و 
از اين رو در بلندمدت س��فره اين اقشار كوچك تر از 
سال هاي قبل شده است. بايد ديد پس از نهايي شدن 
اين مصوبه، طرح دولت و مجلس براي س��ال ۱۴۰۲ 
چه خواهد بود و آيا راهكاري براي عبور از اين سيكل 
معيوب پيدا مي ش��ود يا همچنان تورم رشد كرده و 

تصميم گيران تنها به فكر جبران آن خواهند بود.
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توطئه گران در ايران
روي سراب حساب باز مي كنند

سيد حسن نصراهلل دبيركل حزب اهلل لبنان درباره آخرين 
تحوالت مربوط به پرونده ترس��يم مرزهاي دريايي اين 
كشور با فلسطين اش��غالي كه اخيرا به امضاي دو طرف 
رسيده است، سخنراني كرد. دبيركل حزب اهلل لبنان در 
ابتداي سخنراني به حادثه تروريستي در شاهچراغ اشاره 
كرد و گفت كه تشييع سراسري و دسته جمعي شهداي 
مظلوم ايران، پيامي قوي براي همه توطئه گران است كه 
آنها روي سراب حساب باز مي كنند. سيد حسن نصراهلل 
در ادامه با اشاره به رخدادهاي جاري ايران تصريح كرد: 
فرصت طلبان، نااميد خواهند شد. وي در ادامه درخصوص 
توافق اخير براي ترسيم مرزهاي دريايي ميان لبنان و رژيم 
صهيونيستي گفت: مرزهاي زميني بين فلسطين اشغالي 
و لبنان با دستورات و اعمال نفوذ فرانسه و انگليس ترسيم 
شد، اما هيچ مرز دريايي ترسيم نشد. لبنان اكنون پس از 
سال ها صحبت از وجود نفت و گاز، نياز به تعيين مرزهاي 
دريايي دارد. لبنان در س��ايه تعيي��ن مرزهاي دريايي، 
بلوك هاي گاز و نفت را مشخص مي كند. دبيركل حزب اهلل 
افزود: ما قبال گفته بوديم و االن هم مي گوييم كه مقاومت 
به داليل زيادي در تعيين مرزها دخالت نمي كند و دولت 
هر چه براي لبنان در نظر بگيرد، ما به آن پايبند هستيم. 
نصراهلل تأكيد كرد كه » رژيم صهيونيستي مرزهاي خود 
را از نيل تا فرات مي پندارد و اصال قائل به مرزبندي نيست 
و معتقد بود كه مرزها تا جايي است كه قدرت و ارتش و 
نيروهاي نظامي به آنجا برسند.« دبيركل حزب اهلل لبنان 
با بيان اينكه ترسيم مرزهاي دريايي زماني الزم شد كه 
دشمن اسراييلي شركت ها را از نزديك شدن به مناطق 
دريايي نزديك بلوك هاي مرزي منع مي كرد، بيان داشت: 
امريكا نيز در آن مقطع مانع فعاليت شركت هايي مي شد 
كه در سال هاي گذشته متعهد شده بودند در بلوك هاي 
جنوبي كار كنند. دبيركل حزب اهلل تأكيد كرد كه نبيه 
بري، رييس پارلمان لبنان در طول مذاكرات ترس��يم 
مرزهاي دريايي با فلسطين اش��غالي، هيچ امتيازي به 
طرف مقابل نداد. دبيركل حزب اهلل افزود: مقاومت لبنان 
به اسراييل اجازه نداد تا قبل از توافقي كه به خواسته هاي 
لبنان پاس��خ دهد، نف��ت و گاز را از مي��دان »كاريش« 
اس��تخراج كند. وي تصريح كرد: تهديدهاي مقاومت، 
دولت رژيم اش��غالگر را در مقابل واقعيت احتمال وقوع 
جنگ قرار داد. »هوكشتاين« ميانجي امريكايي گفت كه 
ترس از وقوع جنگ باعث دستيابي به توافق شد. دبيركل 
حزب اهلل گفت: اس��راييلي ها نه توان جنگ را داشتند و 
نه لغو توافق را، بنابراين تنه��ا راه حل رفتن به مذاكرات 
غيرمستقيم با لبنان بود. نصراهلل خاطرنشان كرد: لبنان 
نيازي مبرم داشت تا مرزهاي آبي اش با فلسطين اشغالي 
ترسيم ش��ود، چه آب هاي منطقه اي اش چه منطقه 
انحصاري اقتصادي اش. دولت لبنان به مجوز پارلمان 
و طبق تصميم رسمي لبناني، مرز ما را خط ۲۳ اعالم 
كرد كه از خط نزديك به ناقوره شروع مي شود. امريكا 
ش��ركت ها را از تالش براي حفاري و نقشه برداري 
منع مي كرد. همچنين به لبنان هم فشار مي آوردند 

كه خط يك را كه خواسته دشمن بود، بپذيرد.

لزوم گفت وگو با
دانشجويان و دانش آموزان

رييس مركز توس��عه حل اختالف ق��وه قضاييه گفت: 
با فرزندان خ��ود و اين مرز و بوم از جمله دانش��جويان و 
دانش آموزان بايد حتما در گفت وگوي جدي، در تمامي 
موضوعات مورد نظر را باز و پيگيري كنيم تا اگر حرفي، 
گفت وگويي، مطالباتي يا ايده هايي دارند بتوانند در فضايي 
آرام و اخالقي مطرح كنند. حجت االسالم والمسلمين 
هادي صادقي در حاش��يه مراس��م انعقاد تفاهم نامه با 
سازمان ملي بهره وري ايران در پاسخ به اين سوال كه چطور 
مي توان از جريان صلح و س��ازش براي كمرنگ كردن يا 
حل و فصل جريان اغتشاشات اخير استفاده كنيم، گفت: 
اين اغتشاشات موضوعي متفاوت است و برخي به دليل 
توطئه هايي كه براي آنها چيده شده بود و تحريكاتي كه 
از بيرون مي شود اين اعمال را انجام مي دهند. متاسفانه 
اين افراد گوشي شنوا و زباني براي گفت وگو ندارند. وي با 
بيان اينكه دو طرف اين مساله آسيب دارد، اضافه كرد: به 
لحاظ گفت وگو و شنيداري اين افراد خود را كر و عالوه بر 
اين زبانشان را به پرخاش بازكرده اند؛ بنابراين با اين افراد 
و با سردمداران و سركرده هايشان جاي گفت وگو نيست. 
صادقي اف��زود: با فرزندان خود و اين م��رز و بوم از جمله 
دانش��جويان و دانش آموزان بايد حتم��ا در گفت وگوي 
جدي، در تمامي موضوعات مورد نظ��ر را باز و پيگيري 
كنيم تا اگر حرفي، گفت وگويي، مطالباتي يا ايده هايي 
دارند بتوانن��د در فضايي آرام و اخالقي مطرح كنند. اين 
فضاي گفت وگو حتما نياز به توس��عه دارد و مقام معظم 
رهبري سال هاست بر كرس��ي هاي آزاد انديشي تأكيد 
دارند و به اصرار پيگيري مي كنند كه اين موضوع را ترويج 
كنيد. صادقي با بيان اينكه در حوزه هاي علميه و دانشگاه ها 
برگزاري كرسي هاي آزادانديش��ي راه افتاده است، ابراز 
اميدواري كرد: تا از اين موضوع استقبال بيشتري شود و 
اين ساز و كار وجود دارد و در حال حاضر بايد از آن استفاده 
كنيم. رييس مركز توسعه حل اختالف قوه قضاييه ادامه 
داد: از همه اطراف موضوع يعني كساني با هر نوع نگرشي 
كه دارند چه آنهايي كه خيلي انقالبي يا خيلي حزب اللهي 
هس��تند و چه آنهايي كه كمتر حزب اللهي هستند اما 
باالخره به سرنوشت انساني خودشان و ايرانشان عالقه مند 
هس��تند دعوت مي كنم كه براي اس��تفاده از فضاهاي 
كرس��ي هاي آزادانديشي پيشگام ش��وند. ما هم نقش 
حمايتگر را داريم و از آنها حمايت مي كنيم. اما بحث صلح و 
سازش معموال جايي پيش مي آيد كه اختالفات سخت و 
ميان چند تن از مردم باشد، در بحث هاي سياسي كمتر 
نياز به اين بحث ها هس��ت و بايد گفت وگوي عقالني 
حاكم باشد. صادقي، بيان كرد: شوراهاي حل اختالف 
معموال براي ايجاد صلح و سازش در اختالفاتي كه پيش 
مي آيد و ممكن است به پرونده قضايي منجر شود، ورود 
مي كنند. البته يك نقطه مشترك وجود دارد و آن بحث 
و گفت وگو اس��ت زيرا يكي از روش هاي حل مساله 
در س��طح دنيا كه خيلي جدي نيز گرفته شده روش 
گفت وگو است و ما هم در حل اختالفات بين اشخاص 

اين روش را پيشنهاد، توصيه و حمايت مي كنيم.

15 ميلياردر جهان
 ركوردار ريزش ثروت

۱۰ ميلياردر بزرگ جهان از ابتداي سال ميالدي جاري 
تاكنون، مجموعا يك چهارم يك تريليون دالر ثروت خود 
رااز دست داده اند. با واكنش سرمايه گذاران به نتايج مالي 
مايوس كننده، ارزش بعضي از بزرگ ترين شركت هاي 
فناوري امريكا امسال بيش از ۳.۲ تريليون دالر سقوط 
كرده است. سهام گاما )GAMMA( كه مخفف گوگل، 
اپل، مايكروس��افت، متا و اپل است، هفته گذشته پس 
از منتشر شدن نتايج مالي اين شركتها، مجموعا بيش 
از ۳۰۰ ميلي��ارد دالر ارزش بازار خود را از دس��ت دادند. 
ارزش سهام آمازون هفته گذشته پس از اينكه دورنماي 
ف��روش اين ش��ركت در تعطيالت س��ال نو ب��ه ميزان 
چشمگيري كاهش داده ش��د، به ميزان ۱۷۰ ميليارد 
دالر ريزش كرد. ارزش آلفابت كه ش��ركت مادر گوگل 
است، پس از اينكه سرمايه گذاران از كندي كسب و كار 
آگهي تبليغاتي اين شركت غافلگير شدند، ۸۰ ميليارد 
دالر كمتر از دوش��نبه گذشته شد. مايكروسافت هم به 
دليل كاهش فروش رايانه، ضعيف ترين رشد درآمد در 
پنج سال اخير را گزارش كرد. سهام شركت هاي بزرگ 
فناوري با تورم فزاينده در ابتداي س��ال روبرو شدند كه 
اعتماد سرمايه گذاران نسبت به توانايي آنها براي انتقال 
هزينه هاي باالتر به مصرف كنندگان را خدشه دار كرد. 
نشانه هاي جديد به وقوع ركود اشاره دارد كه اقتصاددانان 
بلومبرگ مي گويند مطمئن هستند سال آينده اتفاق 
مي افتد. اين نگرانيها، افزايش قيمتها را به معيار اصلي 
ركود تبديل كرده است. بانك مركزي امريكا ماه گذشته 
با افزايش نرخ ه��اي بهره به ميزان ۰.۷۵ درصد، واكنش 
نش��ان داد تا با تورم كه اعتماد مصرفي را متزلزل كرده 
است، به شكل جدي تري مبارزه كند. اپل از اين روند در 
امان ماند و روز جمعه پس از اينكه سود سه ماهه بهتر از 
حد مطلوب را گزارش كرد، ۱۷۸ ميليارد دالر به ارزش 
بازار اين شركت اضافه شد. سهام اپل ۷.۵ درصد افزايش 
يافت و به ۱۵۶ دالر رس��يد و ارزش بازار سازنده آيفون را 
به ۲.۵ تريليون دالر رس��اند اما ارزش سهام اين شركت 
از ابتداي سال ميالدي جاري تاكنون حدود ۱۵ درصد 
كاهش نشان مي دهد. عملكرد سهام اپل برخالف افت 
۱۴ درصدي آمازون، ري��زش ۲۲ درصدي متا، كاهش 
۵.۴ درصدي آلفابت و افت ۳.۳ درصدي مايكروس��افت 
در هفته گذشته بود. با اين حال، تحليلگران مي گويند 
غول هاي فناوري، سرمايه گذاري هاي خوبي مانده اند. اما 
متا با مبارزه دشوارتري روبروست زيرا مارك زاكربرگ، 
مديرعامل اين شركت با كاهش ثروتش مقابله مي كند. 
ارزش س��هام متا از ابتداي امس��ال تاكنون، ۷۰ درصد 
ريزش كرده اس��ت. بر اساس گزارش بيزنس اينسايدر، 
مديران عامل ش��ركت هاي فناوري ك��ه در متاورس و 
رمزارز س��رمايه گذاري كرده اند، در مي��ان بزرگ ترين 
بازندگان فهرست ميلياردرها به چشم مي خورند. شاخص 
ميلياردرهاي بلومبرگ نشان مي دهد اين ميلياردرها 

شاهد بيشترين ميزان كاهش ثروتشان بوده اند.
۱- مارك زاكربرگ، مديرعامل متا: ۸۷.۳ ميليارد دالر

2- ژائو چانگ پنگ، مديرعام�ل بايننس: ۷۲.۶ 
ميليارد دالر

۳- ايالن ماسك، مديرعامل تسال: ۶۶.۴ ميليارد دالر
۴- جف بزوس، موسس آمازون: ۶۵.۷ ميليارد دالر

۵- لري پي�ج، يكي از موسس�ان گ�وگل: ۳۹.۲ 
ميليارد دالر

۶- برن�ارد آرنو، مديرعامل ش�ركت ال وي ام اچ: 
۳۸.۲ ميليارد دالر

۷- سرگي برين، يكي از موسس�ان گوگل: ۳۸.۱ 
ميليارد دالر

۸- اسكات مك كنزي، خير و همسر سابق جف 
بزوس: ۳۱.۷ ميليارد دالر

۹- فرانس�واز بتانكور ماي�رز، وارث اورئال: ۳۰.۷ 
ميليارد دالر

۱۰- بيل گيتس، يكي از موسسان مايكروسافت: 
۲۷.۳ ميليارد دالر

۱۱- فيل نايت، يكي از موسس�ان نايك�ي: ۲۵.۷ 
ميليارد دالر

۱2- ژنگ يوكان، موس�س شركت سي اي تي ال: 
۲۴.۲ ميليارد دالر

۱۳- ما هواتنگ، مديرعامل تنسنت: ۲۳ ميليارد دالر
۱۴- استيو بالمر، مديرعامل سابق مايكروسافت: 

۲۱.۳ ميليارد دالر
۱۵- فرانس�وا پين�و، مديرعامل كرين�گ: ۲۰.۴ 

ميليارد دالر

افزايش 20 درصدي
حقوق نيرو هاي مسلح

نمايندگان مجلس شوراي اس��المي در جلسه علني 
مجل��س و در جري��ان بررس��ي گزارش كميس��يون 
برنامه و بودجه و محاس��بات در مورد اليحه دوفوريتي 
متناسب س��ازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان 
كشوري و لشگري پيشنهاد احمد اميرآبادي فراهاني در 
خصوص افزايش ۲۰ درصدي حقوق نيروي انتظامي و 
نيروهاي مسلح را بررسي كرده و آن را به تصويب رساندند. 
احمد اميرآبادي فراهاني در توضيح پيشنهاد خود در بند ۱ 
ماده واحده اين اليحه دوفوريتي، بيان كرد: پيشنهاد بنده 
اين است كه حقوق و مزاياي نيروهاي مسلح و نيروهاي 
انتظامي مطابق با تبصره ۳ م��اده ۱۱۷ قانون مديريت 
خدمات كشوري ۲۰ درصد نس��بت به ساير كاركنان 
لشكري و كشوري افزايش يابد. پيشنهاد بنده اين است 
كه در اين اصالحيه تاكيد ش��ود كه اي��ن ۲۰ درصد به 
صورت واقعي اعمال شود. وي گفت: امروز حقوق بخشي 
از اين نيروها نسبت به سايرين كم تر است. حق اين افراد 
نيست كه حقوق كم تري دريافت كنند. آنهايي كه در 
ارتفاعات استان هاي شمال غربي كردستان و ساير نقاط 
مرزي يا در داخل شهرها مشغول به تامين امنيت مردم 
هستند حقشان است كه از اين ۲۰ درصد برخوردار شوند. 
در نهايت نمايندگان با اين پيشنهاد موافقت كردند. در اين 
پيشنهاد آمده اس��ت كه در اجراي اين بند در خصوص 
نيروهاي مس��لح مطابق با تبصره ۳ م��اده ۱۱۷ قانون 
مديريت خدمات كشوري پرداخت صورت خواهد گرفت.

گام نهايي مجلس در تصويب اليحه دولت

رييس جمهور: 

رييس مجلس: 

افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان نهايي شد

دانشگاه ها دشمنان را ناكام گذاشتند

مرتجعين منطقه بايد پاسخگوي خون هاي ريخته شده در ايران باشند

رييس جمهور دانشگاه را بهترين جايگاه براي بحث و 
گفت وگو درباره رخدادهاي اخير و ارايه راهكار دانست 
و افزود: شرط مهم اين گفت وگوها فهم درست مسائل 
است؛ اگر مس��ائل به خوبي تحليل نشده يا تحليل ها 
بيش از آنكه از حقيقت نشات گرفته باشند، تحت تاثير 
فضاسازي ها و جوسازي هاي رسانه اي و مجازي باشند، 

راهكارهاي ارايه شده راه به خطا خواهند برد.
س��يد ابراهيم رييسي در ديدار روس��اي دانشگاه هاي 
سراسر كش��ور دانشگاه هارا مراكز پرنش��اط و پويايي 
دانست كه با توليد علم و ارتقاي توانمندي هاي علمي 
براي كشور قدرت توليد كرده و دشمنان ايران را ناكام 
گذاشته اند. رييس جمهور علم و دانش را مهم ترين ابزار 
هدايت و نجات انسان و هموار كننده مسير پيشرفت، 
تعالي و رس��يدن انس��ان به سعادت دانس��ت و افزود: 
حرمت و قداس��ت دانش��گاه هم به همين علت است 
پس بر روسا، اساتيد، دانش��جويان و همه اجزا و اركان 
جامعه علمي و دانشگاهي است كه محور اصلي تالش 

خود را به حف��ظ و ارتقاي روحيه توليد علم و دانش در 
دانشگاه ها معطوف كنند. رييسي در ادامه صحبت هاي 
خود سياسي بودن را از الزامات فضاي دانشگاه دانست و 
تاكيد كرد: سياسي بودن دانشگاه يعني اينكه دانشگاه 
بايد بيشتر و بهتر از هر بخش ديگري جامعه و نيازهاي 
آن را بشناسد و براي خدمت به مردم اولويت هايش را با 
نظام مسائل كشور منطبق كند. رييس جمهور گريزي 
هم ب��ه رخدادهاي روزهاي اخير كش��ور و از جمله در 
دانشگاه ها زد و دانشگاه را بهترين جايگاه براي بحث و 
گفت وگو درباره رخدادهاي اخير و ارايه راهكار دانست 
و افزود: شرط مهم اين گفت وگوها فهم درست مسائل 
است؛ اگر مس��ائل به خوبي تحليل نشده يا تحليل ها 
بيش از آنكه از حقيقت نشات گرفته باشند، تحت تاثير 
فضاسازي ها و جوسازي هاي رسانه اي و مجازي باشند، 
راهكارهاي ارايه شده راه به خطا خواهند برد. وي با تكرار 
اين نكته مهم كه جنگ امروز، جنگ روايت ها است، بر 
اهميت تبيين روايت درست و صادق تاكيد كرد و گفت: 

دشمن كه تالش بسياري كرده بود تا فعاليت هاي علمي، 
صنعتي، توليدي و خدماتي در كشور متوقف و ارتباطات 
ايران با ديگر كشورها قطع شود، وقتي در عمل خود را 

ناكام ديد شروع به توطئه و كارشكني كرد. 
رييس جمهور درباره پيش��رفت هاي كشور كه موجب 
ناكامي دشمن ش��د به ذكر مثالهايي پرداخت و گفت: 
دش��من به صراحت اعالم كرد كه تالش خواهد كرد تا 
فروش نفت ايران را به صفر برس��اند، اما در حال حاضر 
صادرات نفت كشور به آمار قبل از تحريم ها نزديك شده 
است، ارتقاي رتبه علمي دانشگاه هاي كشور قابل توجه 
است و برخالف خواست و تالش دشمن براي منزوي 
كردن كش��ور، ارتباطات با همس��ايگان و كشورهاي 
منطقه در حال گس��ترش اس��ت.رتبه بندي معلمان 
بعد از ۱۱ س��ال معطلي، وضعيت حق��وق كارگران و 
بازنشستگان در سال جاري، رش��د تا ۵ برابري حجم 
روابط تجارت خارجي ايران و نزديك شدن تراز تجاري 
كشور به مثبت ش��دن، افزايش سهم ايران از ترانزيت، 

اقتصاد و پيش��رفت علمي و فناوري منطق��ه از ديگر 
مثال هاي رييس جمهور در بيان مصاديق پيشرفت هاي 
اخير كشور بود. رييس جمهور افزود: البته در كنار اين 
پيشرفت ها وجود برخي كمبودها و مشكالت در رفع 
گره هاي ذهني در دانش��گاهيان و برخي اقشار ايجاب 
مي كند دانش��گاه جه��اد تبيين را يك��ي از مهم ترين 
اولويت هاي خود بداند. رييسي با تأكيد بر اينكه اولين 
و مهم ترين راهكار تقويت نظم و آرامش در دانشگاه ها 
تبيين و رفع گره هاي ذهني دانشجويان و اساتيد است، 
ساز و كارها و ظرفيت هاي درون دانشگاه را براي حفظ 
نظم، انضباط و آرامش كافي دانست. دشمن مي خواهد 
دانشگاه محل اغتش��اش و ايجاد ناآرامي و بي اخالقي 
باشد. بايد در مقابل خواس��ت اين دشمن با قدرت و با 
كمك اساتيد و دانشجويان با بصيرت ايستادگي كرده و 
دشمن را ناكام گذاشت. در اين نشست و پيش از سخنان 
رييس جمهور تعدادي از روساي دانشگاه هاي سراسر 

كشور نيز به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: رژيم صهيونيستي 
و مرتجعين منطقه بدانند كه نمي توانند پشت نقاب 
داعش و تلويزيون هاي لندن نش��ين مخفي ش��وند و 
بايد پاسخگوي خون هاي ريخته شده در ايران باشند. 
محمدباق��ر قاليباف در نطق پيش از دس��تور خود در 
جلسه علني مجلس شوراي اسالمي ضمن گراميداشت 
فرا رس��يدن روز نوجوان و بسيج دانش آموزي، گفت: 
حادثه جنايت تروريس��تي در حرم احمد بن موس��ي 
شاهچراغ)ع( كه منجر به شهادت جمعي از هموطنان 
مظلوممان ش��د را به خانواده ه��اي آن عزيزان، مردم 
اس��تان فارس و شهر شيراز و ملت ش��هيدپرور ايران 
اسالمي تس��ليت مي گويم و از خداوند متعال شفاي 

عاجل مجروحين اين حادثه را مسالت مي كنم.
وي افزود: از حضور كم نظير مردم ش��هيدپرور استان 

فارس در مراسم تشييع شهدا تقدير و تشكر مي كنم.
رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: همانطور كه رهبر 
انقالب فرمودند اقدام قاطع و خردمندانه درباره س��ر 
رشته اين فاجعه آفريني ها ضروري است و ان شاءاهلل 
مردم ش��اهد اقدام��ات قاطع جمهوري اس��المي در 

مقابل اين جنايات خواهند بود. قاليباف در ادامه تاكيد 
كرد: رژيم صهيونيس��تي و مرتجعين منطقه بدانند 
كه نمي توانند پش��ت نقاب داعش ي��ا تلويزيون هاي 
لندن نشين مخفي شوند و بايد پاسخگوي خون هاي 
ريخته شده در ايران باشند. قاليباف در ادامه اظهار كرد: 
اين جنايت ثابت كرد كه دشمنان ايران عزيزمان براي 
برهم زدن امنيت كش��ور و اختالل در زندگي روزمره 
مردم، ايجاد جنگ و درگيري در ش��هرها و همچنين 
تجزيه كشور كمين كرده اند و به دنبال شكار فرصت ها 
هستند. اين جنايات با همه اتمام حجت كرد كه دشمن 
اراده كرده است تا امنيت كشور را بر هم بزند و از امروز 
بايد فعاالن عرصه فكر و موثرين، صراحتا راه خود را از 

خشونت طلبان و جنايتكاران جدا كنند.
وي اف��زود: البته كه اقدامات تروريس��تي دش��منان 
ايران نباي��د بهانه اي براي نادي��ده گرفتن اعتراضات 
اصالح خواهانه جمعي از مردم ش��ود. اما بايد در نظر 
داش��ت كه اگر گروه ه��اي سياس��ي و نقش آفرينان 
فرهنگي و اجتماعي از ابتدا مانع از تبديل شدن اعتراض 
اصالح خواهانه به اغتشاش و اعتراض خشونت طلبانه 

مي شدند و همانند عموم مردم عمل كرده و راه خود 
را از خشونت طلبي جدا مي كردند، دشمن جنايتكار 
ايران نمي توانست از فرصت ايجاد شده به ضرر مردم 
سوءاس��تفاده كند. رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
خاطرنش��ان كرد: ما اعتراض را نه تنها درست و عامل 
پيشرفت كشور مي دانيم بلكه معتقديم اين حركات 
اجتماع��ي به ش��رط مرزبندي با خش��ونت طلبان، 
جنايتكاران و تجزيه طلبان باعث تغيير سياس��ت ها 
و تصميم گيري ها خواهد ش��د، همان گونه كه رهبر 
معظم انقالب نيز در ديدار با كارگران، اعتراضي كه در 
آن با دشمن، مرزبندي ش��ده باشد را مورد تاييد قرار 
دادند مثال مشخص موثر بودن اين شيوه، اعتراضات 
مطالبات معلمان و بازنشستگان در ماه هاي پيش از اين 
است كه به نتايج ملموسي رسيد. وي در ادامه گفت: 
بر اين اس��اس مرزبندي با خشونت طلبي و براندازي 
ش��رط ضروري حصول نتيجه و تغيير محسوس در 
نتيجه اعتراضات اس��ت و نظام سياسي كشور نيز به 
جهت استواري بر اراده مردم بستر قطعي هر نوع اصالح 
و تغيير براي تامين منافع عمومي است، البته بخشي از 

اين تغيير نيز اصالح در نظام حكمراني در چهارچوب 
نظام سياس��ي جمهوري اس��المي اس��ت كه بايد به 
حكمراني نو منجر شود. رييس مجلس شوراي اسالمي 
تصريح كرد: با توجه به تشخيص و تدبير دقيق مردم 
شريف و هوشيار ايران در همراهي نكردن با اعتراضات 
خشونت طلبانه مشخص است كه اين اغتشاشات رو 
به خاموشي مي رود و به پايان مي رسد، اما بايد در نظر 
داش��ت كه پس از برقراري امنيت و آرامش سراسري 
در كشور نبايد تدبير و هوشمندي مردم در همراهي 
نكردن با خشونت طلبي و اغتشاشات را بهانه اي براي 
پرهيز در تغيي��ر رويه ها ق��رار داد. در آن زمان نوبت 
مسووالن كشور اس��ت كه پاسخ بصيرت مردم را با 
اقدامات الزم در كارآمدسازي و برطرف كردن نقاط 
ضعف در حوزه هاي حكمراني اقتصادي، فرهنگي، 
اجتماعي و حكمراني سياس��ي بدهند. قاليباف در 
پايان گفت: ان شاءاهلل مردم به زودي شاهد امنيت 
كامل و همه جانبه در زندگي روزمره خود خواهند 
بود و قطعا ما مس��ووالن نيز بايد بتوانيم پاسخگوي 

اين حمايت و بصيرت مردم نجيبمان باشيم.



بانك مركزي به گزارش روز گذش��ته روزنامه »تعادل« از 
فشار سنگين تورم بر سفره بي پول ها واكنش نشان داد و در 
جوابيه اي كه به دفتر نشريه ارسال كرده ، سعي كرده است 
با محتوايي كه چندين نوبت به انحاي مختلف منتشر شده 

است پاسخ دهد.

متن اين جوابيه را در زير مي خوانيد: 
مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

باسالم؛ 
 احتراما به اطالع مي رس��اند، »روزنامه تعادل« با انتش��ار 
مطلب��ي در مورخ��ه 08    /08    /1401 تحت عنوان »تالش 
براي حمايت؛ از حقوق تا كاالبرگ  / فشار سنگين تورم بر 
سفره بي پول ها« به طرح مطالبي با موضوع تورم پرداخته، 
در ادامه پيرامون مطالب مطرح شده توضيحاتي به شرح 
زير ارايه مي شود كه طبق قانون مطبوعات مي بايست در 

»روزنامه تعادل« در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.

كاهش ن�رخ رش�د ۱۲ ماهه نقدينگ�ي و پايه 
پولي / استمرار كاهش نرخ تورم

طبق آمارهاي منتشره بانك مركزي نرخ رشد نقدينگي 
)دوازده  ماهه( از 40.5 درصد در پايان شهريور پارسال به 35 
درصد در پايان شهريور 1401 كاهش يافته و رشد پايه پولي 
در دوازده ماهه منتهي به شهريورماه سال 1401 هم 33.1 
درصد بوده است. اين درحالي است كه نرخ رشد پايه پولي در 
پايان شهريور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت كرده بود يعني 
6.4 درصد كاهش.  همچنين بر اساس محاسبات انجام شده 
توسط بانك مركزي نرخ تورم در شهريورماه 1400 به رقم 
59.3 درصد رسيده بود )باالترين تورم 70 سال اخير اقتصاد 
ايران( اما در يك سال اخير روند نزولي داشت به  طوري كه 
در پايان مردادماه امسال به 40.1 درصد كاهش يافته است.

عمده رش��د نقدينگي و پايه پولي هم از سال 92 آغاز شده 
و با استقراض هاي پي در پي از بانك مركزي توسط دولت 

گذشته، ادامه يافت كه نتيجه آن ايجاد تورم بود. 
به گونه اي كه حجم نقدينگي در مرداد 1392 همزمان با 
شروع به كار دولت يازدهم معادل 640 هزار ميليارد تومان 
بود كه در پايان شهريور 1400 )پايان دولت دوازدهم( اين 
رقم به 4 هزار و 68 هزار ميليارد تومان رس��يد. حجم پايه 
پولي نيز از 96.3 هزار ميليارد تومان درمرداد 1392 به 519 
هزار ميليارد تومان در پايان شهريور 1400 رسيد كه نتايج 
آن در قالب »خلق پول و تورم محض« در سال هاي گذشته 
بر همگان روشن است! در اين شرايط بود كه اقدامات دولت 
سيزدهم در زمينه كنترل رشد نقدينگي مشتمل بر كنترل 
رشد پايه پولي و خلق پول بانكي به عنوان عوامل تورم ساز 
گذشته آغاز شد. پرهيز از پولي سازي كسري بودجه از طريق 
هماهنگي ميان بانك مرك��زي و اركان اقتصادي دولت، 
پيگيري برنامه اصالح نظام بانكي و كنترل بدهي بانك ها 
به بانك مركزي، ثبات بخشي به بازار ارز، مديريت انتظارات 
تورمي، نظارت بر تغييرات قيمت كاالها و خدمات و تامين 
مناسب كاالهاي اساسي و مواد اوليه و واسطه اي الزم براي 
بخش توليد، اقداماتي اس��ت كه در يك س��ال گذشته در 
جهت كاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت. 

در اين زمينه بايد توجه داشت به دنبال سياست هاي به كار 
گرفته شده و اقدامات اجرايي در زمينه مديريت موثرتر روند 
تحوالت كل هاي پولي، ثبات بخشي به بازار ارز، نظارت بر 
قيمت كاالها و خدمات و تامين مناسب كاالهاي اساسي، 
نرخ تورم نيز از ش��هريور 1400 به بعد روند نزولي به خود 
گرفت.  روند تورم ماهانه نيز تقريبا مشابه همين روند ذكر 
شده براي تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه بوده به  طوري  
كه از 3.9 درصد در شهريور ماه سال 1400 به 1.3 درصد 
در اس��فند ماه سال 1400 رس��يد. در ماه هاي فروردين و 
ارديبهشت نيز با افزايش اندكي همراه بود اما در خرداد ماه 
متاثر از اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها تورم ماهانه 12.5 
درصدي را تجربه كرد و در ادامه طي ماه هاي تير و مرداد با 
كاهش قابل توجه همراه بوده است.  لذا همان طور كه اعداد 
و ارقام گويا اس��ت برنامه هاي كنترل تورم از سوي دولت 
سيزدهم با شناس��ايي و كنترل عوامل تورم  ساز با جديت 
پيگيري مي ش��ود. هر چند اجراي تكليف قانوني صورت 
گرفته در خصوص اجراي طرح مردمي س��ازي يارانه ها با 
توجه به اينكه اصالح اساسي در قيمت كاالهاي اساسي را 
در پي داشت با افزايش تورم همراه بود، ليكن در حال حاضر 
تبعات تورمي اجراي طرح تخليه شده و مطابق انتظار روند 
قيمت ها به حالت طبيعي خود بازگشته است.  لذا نمي توان 
با كتمان اقدامات دولت، تحوالت در اين مدت زمان يك ساله 
را ناديده گرفت. كما اينكه بايد توجه داشت دولت نسبت به 
اين تحوالت بي تفاوت نبوده و با تخصيص يارانه معيشتي، 
جبران دهك هاي مختل��ف درآمدي را با جديت پيگيري 
نموده كه اين يارانه جبراني توانست به ميزان قابل توجهي 
قدرت خريد از دست رفته ناشي از اين اصالح قيمتي را به 
خانوارها بازگرداند.  بر اين اساس و تاكيد بر هماهنگي بين 
سياست هاي پولي و مالي و وجود استراتژي مشخص، دولت 
سيزدهم از آغاز فعاليت خود، كنترل تورم را به عنوان يكي 
از اولويت هاي جدي خود مطرح و مورد پيگيري قرار داده 
است. در اين زمينه مجموعهاي از سياست ها و اقدامات در 
حوزه هاي مختلف براي شناسايي و كنترل عوامل موثر بر 
تورم تدوين و مورد پيگيري و اقدام قرار گرفته كه كنترل 
رش��د نقدينگي تنها يكي از اين اقدامات مي باش��د.  ساير 

اقدامات الزم نيز در حوزه هايي مانند برقراري توازن بودجه 
دولت و كاهش كسري بودجه با مديريت همزمان هزينه ها 
و درآمدها، اصالح نظام بانك��ي و كاهش ناترازي بانك ها، 
مديريت انتظارات تورم��ي و تقويت بخش توليد و عرضه 
كاالها و خدمات در كشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار 
داشته است.  در نتيجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدينگي 
و پايه پولي و نرخ تورم طي يك سال اخير )از شهريور 1400 
تاكنون( كاهش معنيداري را تجرب��ه كردهاند؛ هر چند 
كماكان در سطوح بااليي قرار دارند و الزم است با سرعت 
و شدت بيشتري تا رسيدن به سطح مطلوب و هدفگذاري 
شده خود طي روندي مستمر و پايدار كاهش يابند.  نرخ رشد 
نقدينگي )دوازده  ماهه( از 40.5 درصد در پايان ش��هريور 
1400 با طي روندي نسبتا كاهشي، در شهريور ماه 1401 
معادل 37.5 درصد بوده است. الزم به توضيح است كه در 
حدود 2.5 واحد درصد از رش��د نقدينگي در دوازده  ماهه 
منتهي به پايان شهريورماه س��ال 1401 مربوط به اضافه 
ش��دن اطالعات خالصه دفت��ركل دارايي ها و بدهي هاي 
بانك مهر اقتصاد به اطالعات خالصه دفتركل دارايي ها و 
بدهي هاي بانك س��په )به  واسطه ادغام بانك هاي متعلق 
به نيروهاي مسلح در بانك سپه( مي باشد و فاقد آثار پولي 
است. به عبارت ديگر در صورت تعديل اثرات پوشش آماري 
مذكور، نرخ رشد نقدينگي )دوازده  ماهه( در پايان شهريورماه 
سال1401 نسبت به پايان شهريورماه سال 1400 معادل 
35.0 درصد خواهد بود.  رش��د پايه پولي در دوازده ماهه 
منتهي به شهريورماه س��ال 1401 هم 33.1 درصد بوده 
است. اين در حالي اس��ت كه نرخ رشد پايه پولي در پايان 
ش��هريور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت كرده بود. تغيير 
رفتار مشهود پايه پولي از زمان شروع به كار دولت سيزدهم 
را به  طور عمده مي توان ناشي از سختگيري مقامات دولت 
در پولي كردن كسري بودجه و حتي تسويه تنخواه دولت 
قبل دانست. دولت سيزدهم در شروع به كار خود با كسري 
بودجه سنگين ناشي از عدم تحقق منابع پيش بيني شده 

در قانون بودجه 1400 مواجه بود. 
عالوه بر اين، تسويه 55 هزار ميليارد تومان تنخواهي كه 
دولت قب��ل از بانك مركزي براي هزينه هاي خود دريافت 

كرده بود به دولت سيزدهم موكول شده بود. در اين شرايط 
كار دولت سيزدهم براي جلوگيري از وخيم تر شدن رشد 
پايه پولي سخت تر ش��د. با اين حال دولت سيزدهم براي 
حل ش��كاف عميق ميان منابع و مصارف خود و در نهايت 
جلوگيري از پولي شدن كسري بودجه، دو اقدام عمده را در 
پيش گرفت. دولت سيزدهم از يك سو تمام تالش خود را 
براي كنترل هزينه ها به كار بست و در تخصيص بودجه صرفا 
اولويت هاي اساسي كشور را در نظر گرفت. عالوه بر كنترل 
هزينه ها، دولت سيزدهم با پيگيري سياست هايي موفق شد 
در ماه هاي باقي مانده از سال 1400 منابع خود را به مقدار 
چشمگيري افزايش بدهد تا مانع رشد پايه پولي از ناحيه 
كسري بودجه شود. الزم به ذكر است اقدامات انجام شده 
در زمينه كنترل رشد نقدينگي مشتمل بر كنترل رشد پايه 
پولي و خلق پول بانكي، پرهيز از پولي سازي كسري بودجه 
از طريق هماهنگي مي��ان بانك مركزي و اركان اقتصادي 
دولت، پيگي��ري برنامه اصالح نظام بانكي و كنترل بدهي 
بانك ها به بانك مركزي، ثبات بخشي به بازار ارز، مديريت 
انتظارات تورمي، نظارت بر تغييرات قيمت كاالها و خدمات 
و تامين مناسب كاالهاي اساسي و مواد اوليه و واسطه اي 
الزم براي بخش توليد در كاهش نرخ تورم و استمرار آن در 
آينده نقش موثري دارند. همچنين دولت سيزدهم خود را 
متعهد و ملزم به رعايت انضباط مالي و مديريت هزينه ها و 
كسب درآمدهاي پايدار نموده است. اين تعهد و التزام عملي 
در عمكرد شش ماهه تحوالت وضع مالي دولت به خوبي 
نمايان مي باشد، به  طوري كه در شش ماهه اول سال جاري 
درآمدهاي عمومي دولت از رشد 59.2 درصدي برخوردار 
بود. اين در حالي اس��ت كه هزينه هاي جاري دولت تنها با 

رشد 30.7 درصدي مواجه بوده است. 
در نتيجه اي��ن اقدامات، كاهش 19.6 درصدي كس��ري 
تراز عملياتي و 101.7 درصدي كس��ري تراز عملياتي و 
سرمايه اي )كس��ري بودجه دولت( باعث شده كه در اين 
مقطع زماني )شهريورماه سال 1401( استفاده از تنخواه 
گردان بانك مركزي كه واجد آثار پولي ناش��ي از عمليات 
مالي دولت است، با كاهش قابل توجه 91.6 درصدي نسبت 
به شهريورماه سال 1400 همراه شود كه اين نشان از اهتمام 
دولت در جهت انضباط بخشي به سياست هاي مالي دولت و 
هماهنگي آن با سياست هاي پولي بانك مركزي در يك سال 
گذشته بوده است.  در مجموع، دولت خود را متعهد به كنترل 
تورم و كاهش آن به سطوح پايين، پايدار و پيش بيني پذير 
در ميان مدت مي داند و دستيابي به اين هدف را با اولويت و 
اهتمام بااليي در كنار اهداف ديگري مانند حمايت از رشد 
اقتصادي و اشتغال دنبال مي كند. البته تحقق اين هدف 
مستلزم همكاري و هماهنگي مطلوبي ميان اركان مختلف 
تصميم گيري، سياس��تگذاري و اجراي آنها در مجموعه 
دولت و ساير اركان حاكميت است كه اين موضوع توسط 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و ساير اركان ذيربط دنبال 
مي گردد. اميد مي رود كه رس��انه هاي محترم نيز با انتشار 
اخبار، اطالعات و تحليل هاي درس��ت، معتبر و ش��فاف، 
مجموعه دولت و حاكميت را ب��ه ويژه در زمينه مديريت 
انتظارات تورمي و تحقق هدف كنترل تورم در كشور ياري 

رسانند. /5835041

اخباربهره 3 دوشنبه 9 آبان 1401    5 ربيع الثاني 1444  سال نهم    شماره   Mon.October 31. 2022  2345  بانك و بيمه

 نرخ سود بين بانكي 
به مرز ۲۱ درصد رسيد

تازه ترين آمار بانك مركزي نش��ان مي دهد كه در 
هفته گذشته نرخ س��ود بازار بين بانكي به 20.98 
درصد رس��يده اس��ت. تازه ترين آمار رسمي بانك 
مرك��زي از تغييرات نرخ س��ود بين بانكي نش��ان 
مي دهد كه در هفته منتهي به 4 آبان ماه نرخ سود 
بازار بين بانكي با رش��د 0.12 درصدي نس��بت به 
آخرين نرخ هفتگي به 20.98 درصد رسيده است. 
نرخ س��ود بين بانكي در هفت��ه منتهي به 27 مهر 
20.86 درصد و در هفته منتهي به 20 مهر 20.89 
درصد بوده اس��ت. جدول نرخ سود منتشر شده از 
سوي بانك مركزي نشان مي دهد، روند رو به رشد 
نرخ س��ود بازار بين بانكي از فروردين ماه امس��ال 
آغاز شد و از 20.36 درصد در يازدهم فروردين ماه 
امسال به 21.31 درصد در 30 تيرماه 1401 رسيد.

نرخ س��ود بازار بين بانكي درحالي مجدداً مس��ير 
افزايش��ي را دنبال مي كند كه شوراي پول و اعتبار 
و بانك مركزي تأكيد بر كنترل و مديريت اين نرخ 
داشتند. مسووالن بورس��ي هم اميدوار بودند كه 
ب��ا ورود جدي بانك مركزي به اين موضوع ش��ايد 
 تغييري در بازار س��رمايه ايجاد و بهانه ريزش هاي 
پي در پي گرفته شود. رييس كل بانك مركزي در 
ديدار با رييس س��ازمان بورس گفته: نرخ سود در 
بازار بين بانكي، طبيعتا متناسب با عرضه و تقاضا 
و مكانيزم بازار تعيين مي ش��ود، اما بانك مركزي 
به عنوان بازارس��از و در چارچوب سياس��ت پولي 
ضدتورمي كه به تاييد دولت نيز رس��يده است، در 
اي��ن بازار حضور دارد و نرخ س��ود در اين بازار را در 

چارچوب مشخصي، كنترل مي كند

نرخبهرهبينبانكيبهكجاميرود؟
بررسي ها نشان مي دهند كه افت و خيزهاي متوالي 
نرخ بهره بين بانكي باعث ش��ده كه اين نرخ براي 
هش��ت هفته درجا زده و در محدوده 20،8 درصد 
تا 21 درصد نوس��ان كند. با اين وجود رشد 0،12 
واحد درصدي اين هفته نرخ بهره بين بانكي، اين 
نرخ را در آستانه رس��يدن به كانال 21 درصد قرار 
داده اس��ت. از س��وي ديگر بانك مركزي نرخ بازار 
بي��ن بانكي را از نيمه مرداد ماه 1401 به اين س��و 
در كانال 20 درصدي سركوب كرده است و به نظر 
نمي رسد كه بانك مركزي همچنان قصدي براي 
پايان دادن به اين س��ركوب داشته باشد. بنابراين 
مي توان انتظار داش��ت كه نرخ بهره بين بانكي در 
هفته آينده نزولي شده و باز هم در سطوح پايين تر 

از 21 درصد درجا بزند.

درجازدننرخبازارشبانهدركانال۲۰درصد
بانك مركزي در ش��رايطي سياس��ت كنترل نرخ 
بهره بين بانك��ي در كانال 20 درص��د را در پيش 
گرفته كه به عقيده كارشناسان، با در نظر گرفتن 
تورم افسارگس��يخته كنوني در اقتصاد ايران، نرخ 
نام برده بايد محدوده هاي 24 تا 25 درصدي قرار 
داشته باشد. نرخ بهره بين بانكي در تير ماه امسال 
به 21،31 درصد هم رس��يده بود اما فشارهايي از 
سوي دولت و سازمان بورس بر بانك مركزي باعث 
شد كه سياست سركوب اين نرخ بار ديگر آغاز شود. 
فشارهايي كه منشأ اصلي آنها اعتراضات ذي نفعان 
بورس��ي و اهالي بازار س��رمايه بود. زيرا بورسي ها 
معتقد بودن��د كه يكي از عوامل اوضاع نابس��امان 
بورس در س��ال 1401 حركت صعودي نرخ بهره 
بين بانكي بوده است. با اين وجود پس از آغاز روند 
نزولي نرخ بهره بين بانكي، نه تنها اوضاع بازار سهام 
بهبود نيافت بلكه بدتر هم ش��د. از سوي ديگر اين 
اقدام بانك مركزي آسيب هاي فراواني را براي بدنه 

اقتصاد كشور هم در پي داشت.

آسيبهايسركوبسودبينبانكي
كسري  مزمن بانك ها از يك س��و و سركوب سود 
بين بانكي از سوي ديگر، باعث شده كه نياز مبرمي 
به تزريق منابع بانك مركزي در بازار بين بانكي به 
وجود بيايد تا بانك ها بتوانند كسري هاي خود را از 
اين منابع تامين كنند. همين نيازمندي به حضور 
 بانك مرك��زي در بازار بين بانكي باعث ش��ده كه 
پول پاش��ي در اين بازار در سال 1401 اوج بگيرد. 
اين پول پاشي با افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران، 
هيزمي بر آتش تورم خواهد بود و اين ريشه مشكالت 
اقتصادي كشور را قدرتمندتر از گذشته خواهد كرد 
همچنين، محمد نادعلي - مديركل عمليات پولي 
و اعتباري بانك مركزي دليل تغييرات در نرخ سود 
بين بانكي را تقاضا و عرضه بانك ها در بازار بين بانكي 
اعالم كرده بود. وي درباره تاثير افزايش س��ود بين 
بانكي بر بازارهايي چون بازار سرمايه اظهار كرد كه 
بازار بين بانكي بازاري نيست كه بانك ها سهام خود 
را بفروشند و پول خود را وارد اين بازار كنند كه وقتي 
ن��رخ در اين بازار افزايش يابد، آنه��ا انگيزه ورود به 
بازارهاي ديگر را نداشته باشند و ساير بازارها تحت 
تاثير اين موضوع قرار بگيرند. به گفته نادعلي، نرخ 
سود سپرده و تسهيالت در ايران تابع شرايط بازار 
بين بانكي نيس��ت؛ بنابراين تغييرات در سود بين 
بانكي نمي تواند تاثيري بر بازار سرمايه داشته باشد 
بلكه تغييرات نرخ سود سپرده و تسهيالت است كه 
بر بازار سرمايه تاثيرگذار است. اين در حالي است كه 
فعاالن بازار سرمايه، افزايش اين نرخ را بر روند منفي 
اين بازار و خروج سرمايه از آن تاثيرگذار مي دانند، 
درحالي كه كارشناسان پولي و بانكي معتقدند اين 
نرخ  تاثيري بر تحوالت شاخص بورس ندارد و روند 
افزايشي اين نرخ در ماه هاي اخير نيز ناشي از فشار 

تورمي بوده، نه سياست هاي ضدتورمي.
البته، كارشناس��ان معتقدند كه افزايش سود بين 
بانكي در صورتي مي تواند بر روند بازار سرمايه تاثير 
بگذارد كه روند افزايشي س��ود در بازار بين بانكي 

متداوم و قابل مالحظه باشد.

شرط اتمام مشكالت بازار ارزي 
ايران

رييس اتاق بازرگاني تهران معتقد است آنچه در رابطه 
با ارز 4200 توماني اتفاق افتاد، مي توانست چند سال 
زودتر نهايي ش��ود اما هنوز كار در اين زمينه به پايان 
نرسيده است. مسعود خوانساري در نشست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اس��تان تهران 
بي��ان كرد: گزارش هاي ما نش��ان مي ده��د كه اتاق 
بازرگاني تهران از س��ال 1397 و همزمان با اجرايي 
ش��دن طرح ارز ترجيحي بارها با دولت در اين رابطه 
مكاتبه كرده و اين خواسته را مطرح كرده كه نرخ ارز 
در اقتص��اد ايران تك نرخي ش��ود. وي با بيان اينكه 
تنها با روي كار آمدن دولت جديد به اين خواسته ها 
توجه شد تصريح كرد: در حال حاضر ارز ترجيحي به 
 ارز نيمايي تبديل ش��ده است اما ما معتقديم راه حل 
برون رفت از شرايط فعلي و برطرف كردن مشكالت 
بازار پركردن فاصله مي��ان ارز ترجيحي و نيمايي با 
ارز بازار آزاد اس��ت و دولت بايد در اين زمينه نيز گام 
نهايي خود را ب��ردارد. رييس ات��اق بازرگاني تهران 
ادام��ه داد: دولت هن��وز با محوري��ت بانك مركزي 
محدوديت هايي را ب��راي ارز صادر كنندگان اعمال 
مي كند و در واق��ع ارز آنها با ن��رخ نيمايي در اختيار 
وارد كنندگان قرار مي گيرد. اين در حالي اس��ت كه 
صادر كنن��ده محصوالت خود را با ن��رخ آزاد دريافت 
كرده ولي مجبور مي شود آن را با نرخ نيمايي عرضه 
كند و اين مساله براي صادر كنندگان مشكالت زيادي 
را به وجود آورده است. خوانساري با اشاره به ظرفيت 
قابل توجه شركت هاي ايراني براي صادرات خدمات 
فني و مهندسي تاكيد كرد: در شرايطي كه ما به دليل 
تحريم ها محدوديت هاي زيادي را در فضاي بين المللي 
داشتيم، برخي سياست هاي داخلي نيز خود به مانعي 
بزرگ در اين زمينه تبديل شده است. وي اضافه كرد: 
نگاهي به شرايط سال هاي گذشته نشان مي دهد كه 
در يك س��ال ايران ظرفيت صادرات چهار ميليارد 
دالري در بخش خدمات فني و مهندسي را داشته 
اما در سال بعد اين عدد به 300 ميليارد دالر كاهش 
پيدا كرده اس��ت. به اين ترتيب ما نياز به آن داريم 
كه دولت در كنار اصالح سياس��ت هاي خود براي 
ش��ركت ها ضمانتنامه خارجي نيز تعريف كند تا 
بتواند در اين عرصه ظرفيت هاي خود را به فعاليت 
كامل برساند. رييس اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان 
كرد: يكي ديگر از مشكالت عمده صادر كنندگان 
ما به حوزه حم��ل و نقل و كمبود تجهيزاتي مانند 
كاميون هاي يخچال دار ب��از مي گردد البته در اين 
زمينه از سال هاي گذشته اجازه واردات كاميون هاي 
دست دوم با برخي شرايط صادر شده اما باال بودن 
قيمت آنها براي رانندگان و سپس صادر كنندگان 
مشكل آفرين شده است كه دولت بايد در اين زمينه 

نيز اقدامات الزم را در دستور كار قرار دهد.

برخي ترخيص  كاران 
قاچاقچي شده اند

مديركل دفتر بازرس��ي گمرك اي��ران در گفت وگو با 
خبرگزاري تسنيم، در خصوص اقدامات انجام شده از 
سوي دفتر بازرسي گمرك ايران گفت: تمام فعاليت هاي 
گمرك در قالب س��امانه انجام مي ش��ود و اگر امكان 
دسترسي كامل به آنها وجود نداشته باشد فرآيند بازرسي 
با مشكل مواجه مي شود در نتيجه يكي از اولين اقداماتي 
كه انجام شد اين بود كه دسترسي هاي دفتر بازرسي به 
سامانه به باالترين سطح ارتقا پيدا كرد. وحيد خدرويسي 
با بيان اينكه »در مدت اخير نظارت هوش��مند را آغاز 
كرديم«، گفت: در گام اول گمركات كش��ور را به پنج 
بخش شمال، جنوب، غرب، شرق و مركز تقسيم كرديم 
و براي هر منطقه دو كارشناس در نظر گرفته شده است،  
به طور مثال در مرحله اول به سراغ گمركات مازندران 
)انزلي و حسن رود( رفتيم كه در منطقه آزاد قرار دارند و 
ريسك فساد در آنها باالست. همكاران ما در سامانه كليه 
اظهارنامه هاي در جريان را رصد مي كنند و اطالعات را 
با يكديگر مقايسه مي كنند، اگر موردي به وجود بيايد، 
بررسي ميداني انجام مي شود. مديركل دفتر بازرسي 
گمرك ايران با ابراز اينكه »در بحث آسيب شناسي كليه 
موارد آسيب س��ازمان را در رويه هاي مختلف از دفاتر 
س��تادي و گمركات اجرايي درياف��ت كرديم«، گفت: 
همه آسيب ها جمع آوري ش��ده است اما مساله اصلي 
حل اين آسيب ها اس��ت. با حضور مسووالن هر يك از 
بخش ها آس��يب هاي مربوط آنها را بررسي مي كنيم و 
زمان بندي براي حل بسترهاي فسادزا تعيين مي شود،  
به طور مثال در حوزه صادرات گوجه فرنگي طي نامه اي 
به بازرسي وزارت صمت و بازرسي جهاد كشاورزي اعالم 
كرديم كه دستورالعمل هاي اين حوزه فاجعه بار است. 
براساس بند ش تبصره 8 قانون بودجه هرگونه تغيير در 
مقررات بايد شش ماه قبل اطالع رساني شود. وي ادامه 
داد: گمرك مجري سياست هاي اقتصادي كشور است 
و وزارت صمت و جهاد كشاورزي جزو سياست گذاران 
اين حوزه هس��تند اما بعضًا مواردي را مي نويسند كه 
در اج��را هم تضييع حقوق بيت الم��ال را در پي دارد و 
هم مش��كالت اجرايي به وجود مي آورد. قبل از اينكه 
مصوبه هاي اين چنيني را تصويب كنند بايد با گمرك 
جلسه بگذارند تا مشكالت اجرايي اين بخشنامه ها را 
به آنها يادآور ش��ويم، اين دو وزارتخانه از اين پيشنهاد 
استقبال كردند و قرار است گمرك نيز در اين فرآيندها 
نظر بدهد. خدرويس��ي با يادآوري اينكه »در بازرسي 
گمرك يك كميسيون ماده 129 و يك كميسيون ماده 
114 داريم«، گفت: كميس��يون ماده 129 مربوط به 
رسيدگي به تخلفات حق العمل كاران است. تا امروز سه 
جلسه در چارچوب كميسيون ماده 129 تشكيل شده 
اس��ت و اين در حالي است كه طي سه سال گذشته در 
مجموع دو جلسه در اين خصوص تشكيل شده بود. در 
مورد كميسيون ماده 114 نيز تا امروز سه جلسه تشكيل 
شده است. اين كميسيون مربوط به رسيدگي به تخلفات 
شركت هايي اس��ت كه پرونده قاچاق دارند. وي اضافه 
كرد: حق العمل كار كسي است كه كليه عمليات گمرك 

را انجام مي دهد. 

بانك مركزي به گزارش »تعادل« پاسخ داد

اكونوميست بررسي كرد 

استمرار كاهش نرخ تورم

ثبات اقتصادي؛ وعده ناكافي ريشي سوناك براي بريتانيا 
قدرت گرفتن ريشي سوناك به عنوان آخرين نخست وزير 
بريتانيا حداقل يك منبع تسكين است. بر خالف بوريس 
جانسون كه عدم صداقت سريالي اش باعث شد در تابستان 
از سمت خود كنار گذاشته ش��ود، آقاي سوناك مي تواند 
نجابت شخصي و درك درس��ت از جزييات را به نمايش 
بگذارد. پس از بي احتياطي مالي ليز تراس كه دوره تصدي 
فاجعه بارش در 25 اكتبر به پايان رسيد، اكنون اين كشور 
توسط رييس سابق خزانه داري به خوبي رهبري مي شود؛ 
كسي كه هشدار داد برنامه هاي تراس براي كاهش ماليات 
بدون بودجه منجر به فاجعه خواهد شد. پس از سه سال 
اقتصاد آش��فته و يك توقف شش هفته اي تشنج التهاب 
انقالبي دوره اي از ارتدوكس هاي متحيركننده آغاز مي شود.

به گزارش اقتصادآنالين از اكونوميست، بازارها چيزي را 
كه مي بينند، دوست دارند: بازده اوراق گيلت زماني كاهش 
يافت كه آقاي جانسون تصميم گرفت نمي تواند بازگشت 
قابل توجهي داشته باش��د و از رقابت ها كناره گيري كرد. 
آقاي س��وناك چهره اطمينان بخش، جرمي هانت را به 
عنوان رييس خزانه داري حفظ كرده اس��ت. خوب است 
كه نماين��دگان حزب محافظه كار به ج��اي اينكه دوباره 
تصميم گيري را به اعضاي حزب بسپارند، توانستند انتخاب 
خود را انجام دهند. عالوه بر آرامش، نسبت به اولين رهبر 

بريتانيايي – آسيايي كشور حس افتخار وجود دارد.
اما حس مهلت دادن بيش از حد شده است. آقاي سوناك 
در عين حال كه ويژگي هاي خوبي دارد، ايرادات زيادي هم 
دارد. محافظه كاران مي دانند كه بايد متحد شوند، اما در عين 
حال متمرد باقي مي مانند. تسكين نيز نفرين شده است. 
شايستگي بايد مفروض و نه جاه طلبي باشد. حتي اگر دولت 
او ثبات ايجاد كند، اين ثبات در آينده نزديك اتفاق نخواهد 
افتاد. رشد بهره وري براي سال ها نااميدكننده بوده است. 
بريتانيا تنها اقتصاد گروه هفت است كه هنوز از سطح توليد 
پيش از همه گيري پايين تر است. انتظارات فقيرانه منجر به 

كشوري فقيرتر مي شود.
آقاي سوناك توسط كساني كه با او كار كرده اند به عنوان 
يك مدير خ��وب در نظر گرفته مي ش��ود. نس��خه هاي 
او براي رش��د به طور كلي معقول هس��تند: مشوق هاي 
سرمايه گذاري، هزينه هاي عمومي باالتر براي تحقيق و 
توسعه و دستور كار مناسب مهارت ها، اما او هنوز بي تجربه 
است. اگر آزمايش هاي خلوص ايدئولوژيك زمينه را براي 
طرفداران برگزيت مانند او روشن نمي كرد، در عرض هفت 
س��ال پس از نماينده شدن، نخست وزير نمي شد. تابويي 

ك��ه محافظه كاران را از تفكر منطق��ي در مورد چگونگي 
بهره برداري از برگزيت بازمي دارد، بعيد است تحت نظر او 
پايان يابد. اين مساله اي شوم است كه اليحه اي عميقا بدون 
پشتوانه فكري و تنها براي خالص شدن از شر همه قوانين 
اتحاديه اروپا تا پايان سال 2023 همچنان در اين هفته به 

پارلمان راه پيدا كرد.
در طول مبارزات رهبري در تابستان عليه خانم تراس، او به 
وضوح از انتخاب هاي سخت در مورد برنامه ريزي و ساخت 
امالك كه براي باز كردن قفل رشد الزم است، طفره رفت. او 
به سرعت به وعده هاي خود مبني بر كاهش ماليات ها اشاره 
كرد. او گوش شنوايي ندارد: يك مشاجره بر سر وضعيت 
مالياتي همس��رش، وارثي كه در زماني كه آقاي سوناك 
حساب هاي كشور را اداره مي كرد، ميليون ها دالر پس انداز 
كرده بود، باعث غافلگيري او شد. او همچنين تمايل زيادي 

به سياست هاي بد دارد.
در م��ورد حزبي كه او رهبري مي كن��د، صحبت از اتحاد 
محافظه كاران بسيار نابهنگام اس��ت. شكاف ها در حزب 
عميق و در جهات مختلف است. نخست وزير جديد هنوز 
از س��وي برخي به دليل نقش وي در سرنگوني جانسون 
مورد س��وءظن قرار مي گيرد. اعضاي راس��ت شكاك به 
اروپا در حال ترسيم خطوط بر سر توافقات تجاري ايرلند 
ش��مالي با اتحاديه اروپا هس��تند. انتصاب مجدد سوئال 
براورمن از طرفداران تندروي برگزيت به عنوان وزير كشور، 

كمتر از يك هفته پس از آنك��ه وي به دليل نقض قوانين 
وزارتخانه مجبور به استعفا شد، يك پيروزي آشكار براي 

مصلحت انديشي بر توانايي است.
و اين قبل از نيش درد واقعي است. در 17 نوامبر آقاي هانت 
قرار است يك برنامه ميان مدت ارايه دهد كه افزايش ماليات 
و كاهش هزينه ها را تركيب مي كند. اگرچه كاهش ماليات 
خانم تراس به صورت سيستماتيك لغو شده و كاهش بازده 
گيلت به كاهش هزينه هاي بهره اوراق بدهي دولت كمك 
كرده، يك حفره مالي 30 تا 40 ميليارد پوندي )34 تا 46 
ميليارد دالر يا 1.4 ت��ا 1.8 درصد توليد ناخالص داخلي( 
باقي مانده اس��ت. هر كاري كه آقاي سوناك انجام دهد، 
ماه هاي آتي حماسه اي تلخ از تورم باال و افزايش نرخ هاي 
بهره، كاهش استانداردهاي زندگي و عدم اطمينان در مورد 
قبوض انرژي، اقدامات صنعتي گسترده و تخريب خدمات 
عمومي خواهد بود. ثروت شخصي او، هاله مرد داووس او 
و نحوه رس��يدن او به قدرت، برق آشكاري براي نارضايتي 
راي دهندگان اس��ت. اگر نمايندگان حزب محافظه كار 
متقاعد شوند كه محكوم به شكست سنگين در انتخابات 
بعدي هستند، انگيزه ها براي پا گرفتن خط حزب دوباره 

تضعيف خواهد شد.
يكي ديگر از درگيري هاي درون حزبي محافظه كاران باعث 
مي شود كه انتخابات عمومي زودهنگام غيرقابل بحث باشد. 
اگر نارضايتي ها خاموش شود، دولت سوناك ممكن است 

دوره آرامش را آغاز كند. يك برنامه ماليه معتبر به معناي 
نرخ هاي بهره پايين تر از آنچه در غير اينصورت بود، در پيش 
رو خواهد بود. سياست هاي متفكرانه در زمينه مهارت ها 
و س��رمايه گذاري، دو پلتفرم بزرگ براي رشد اقتصادي، 
مي توانند تفاوت واقعي ايجاد كنند. در اواسط دهه 1990 
جان ميجر و كن كالرك به عنوان مباشران مسوول اقتصاد 
پس از برخورد فاجعه آميز با بازارهاي مالي عمل كردند، 
حتي اگر شكست سنگيني براي محافظه كاران در انتخابات 
بعدي به همراه داشت. اگر سرنوشت آقاي سوناك اين است 
كه از آنها تقليد كند، اكنون بسياري اين كار را به عنوان يك 

كار خوب در نظر گرفته اند.
اين خود يك تراژدي اس��ت. انتظ��ارات به قدري كاهش 
يافته كه منفجر نشدن به عنوان نشانه بزرگ شدن تلقي 
مي ش��ود. خانم تراس يكي از نامزده��اي عنوان بدترين 
نخست وزير بريتانياس��ت. بر اساس ميزان آسيب نسبت 
به تعدادي روزهاي نخست وزيري، او هيچ همتاي ديگري 
ندارد. به شكلي باورنكردني، به نظر مي رسد كه او هنوز از 
وضعيت بدي كه پيش رفته آگاه نيست. تراس مي خواست 
كساني را كه صحبت هاي حاكي از سقوط دولت مي كنند، 
دستگير كند؛ اما تحت نخست وزيري او بريتانيا تبديل به 
موضوع تمسخر شد. با اين حال همچنان تراس مسوول 
تمام مشكالت كشور نيست. ناكارآمدي در دولت، سال ها 
رش��د كند اقتصادي، ناتواني در صحبت صادقانه در مورد 
هزينه هاي برگزيت و شكس��ت هاي سرويس بهداشت 

ملي – همه اين موارد ريشه هاي عميقي دارند.

   بهشت مي تواند منتظر بماند
آقاي سوناك وارث اقتصادي است كه همه شاخص هاي 
آن چش��مك قرمز مي زنند. به جاي تلنگري به رشد 
ناش��ي از ماليات هاي پايين تر، ب��ار مالياتي در حال 
افزايش و خدمات عمومي قرار اس��ت بدتر از وضعيت 
كنوني شود. با تازه بودن خاطرات راديكاليسم كارتوني 
)كاهش ماليات، عقب نش��يني، خودس��وزي(، همه 
اشكال غيرمتعارف كمتر دلپذير شده اند. اما بريتانيا 
به چيزي بي��ش از ثبات نياز دارد. براي رهايي از ركود 
كم رشد، به تغيير نيز نياز دارد: رويكرد جسورانه تر به 
ساخت وس��از، يك رابطه تجديدنظر شده با اتحاديه 
اروپا و واگذاري معنادار قدرت به مقامات محلي. آقاي 
س��وناك ممكن اس��ت بتواند آرامش را بازگرداند. اما 

مرحله سخت آن احتماال در قيمت  است.



روز شنبه يك بس��ته حمايتي جديد در بازار سرمايه 
رونمايي ش��د و اين بس��ته همانند س��اير بسته هاي 
حمايتي ۱۰ بندي بود. حمايت از بازار سرمايه زا مي توان 
به روش هاي مختلف انجام داد برخي از كارشناس��ان 
مي گويند كه مصوبه هاي حمايتي راهكار بازگش��ت 

بورس است و برخي ديگر به پول پاشي اعتقاد دارند.
به گفته اين كارشناسان امن ترين راه بازگشت بازار 
سرمايه پول پاشي است و يعني دولت، مسووالن و 
حقوقي هاي بزرگ نقدينگي س��نگين وارد بورس 
كنند تا مس��ير تغيير كند. در مقاب��ل نيز برخي از 
كارشناسان را اين موضوع مخالف هستند و به نوعي 
پول پاش��ي را به زيان بازار سرمايه مي دانند. به هر 
ترتيب روز شنبه يك مصوبه ۱۰ بندي براي حمايت 

در بازار سرمايه اجرايي شد.
بندها و جزييات بسته در گزارش پيشين تعادل مطرح 
شده بود. اما بررس��ي بندهاي اين مصوبه جاي خود 
دارد؛ براساس اولين بند تمامي اشخاصي كه ارزش 
پرتفوي آنها در پايان دادوستدهاي روز چهارشنبه ۴ 
آبان ماه تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان باشد، در صورتي 
كه طي يك سال آينده تغييري در سهام موجود در 
سبد خود ايجاد نكنند )هيچ س��همي كه در ۴ آبان 
ماه داشتند را در يك سال آينده نفروشند(، در زمان 
سررسيد، شامل دريافت نقدي مبلغي به ميزان ۲۰ 
درصد باالتر از ارزش روز ۴ آبان ۱۴۰۱ خواهند شد. 
نكته اساسي اينجاست تنها س��هام بازارهاي اصلي 
بورس و فرابورس مشمول اين طرح مي شوند و سهام 
بازار پايه بيمه نخواهند شد. به گفته سازمان بورس، 
در حال حاضر ح��دود ۹۶ درص��د از تعداد كدهاي 
حقيقي فعال حاضر در بازار سرمايه پرتفويي با ارزش 

كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان در اختيار دارند.
با اين حال ممنوعيت فروش س��هام چينش ش��ده 
در پرتف��وي اين س��هامداران تا زمان سررس��يد كه 
يك س��ال آينده خواهد بود، آن هم در شرايطي كه 
ش��ايد به صورت روزانه فضاي سياس��ي و اقتصادي 
كشور دستخوش تغييراتي شده و يكي از مهم ترين 
چالش هاي صاحبان سرمايه، غيرقابل پيش بيني بودن 
آينده اس��ت، آيا مي توان توقع داشت كه سهامداران 
تنها به دليل يك سود ۲۰ درصدي، ريسك هاي آتي 
را به جان خريده و تغييري در پينش سبد سهام خود 
ايجاد نكنند؟ آن هم در فضايي كه مي توانند سودهاي 
به مراتب بيشتري را در بازار پول يا حتي صندوق هاي 
بورسي كسب كنند. بماند كه احتماال بازارهاي رقيب 
فضاي جذاب تري براي اين دس��ته از معامله گران در 
يك س��ال آينده خواهند داش��ت. يكي از مهم ترين 
بندهايي كه دراغلب بس��ته ها تكرار شده ممنوعيت 
فروش حقوقي هاس��ت. در بند ۴ جديدترين بس��ته 
حمايتي آمده »هماهنگي، نظارت و پايش مستقيم و 
مستمر فعاليت اشخاص حقوقي بازار سرمايه شامل 
شركت ها و نهادهاي مالي شبه دولتي، صندوق هاي 

بازنشستگي و نهادهاي نظامي و حمايت اين نهادها 
از سهام ناشران تحت مديريت خود و توقف فروش تا 
زمان ثبات در بازار و انجام اقدامات حمايتي از جمله 
خريد سهام و انتشار اوراق تبعي حمايتي«. در بند ۸ 
نيز بر »محدودكردن بخش ف��روش بازارگردان ها تا 

اطالع ثانوي« تاكيد شده است.
خب سوال اينجاست چرا براي سرمايه افرادي ديگر 
تصميم مي گيرند و اجازه معامالت را نمي دهند البته 
اين اجبار س��ابقه بلندباالي��ي دارد يعني در مرداد و 
ش��هريور س��ال ۹۹ نيز براي حمايت از بازار چنين 
مصوبه اي تصويب شد. حال با گذشت حدودا ۲۵ ماه 
متوجه تاثير اين مصوبه روي بازار سرمايه هستيم. بايد 
توجه داشت زماني كه يك سرمايه گذار از فروش منع 
شود، طبيعتا نه سرمايه اي براي ورود مجدد او باقي 
ميماند و نه انگيزه اي براي خريد سهام تا عمال اين بند 
حمايتي خود به ضدحمايتي براي بازار و سهامداران 
تبديل ش��ود. همچين اين مس��اله باعث مي شود تا 
شاهد بستن دست سرمايه گذاراني باشيم كه اتفاقا 
هم از توانايي تحليلي بيشتري برخوردار بوده و هم 
به شكلي پايدارتر در بازار س��رمايه حضور خواهند 
داشت. هميشه آخرين بندهاي مصوبه هاي حمايتي 
معضل سنگيني براي بازار سرمايه به حساب مي آيد. 
در بند آخر مصوبه ۱۰ بندي ساعات معامالت تغيير 
كرده اس��ت يعني س��اعت كاري فراب��ورس به ۹ تا 

۱۲.۵ است. پيش از اين ساعات معامالت فرابورس 
نيم س��اعت افزايش يافته بود و اكنون براي حمايت 

كاهش يافته كه خود جاي تعجب و خنده دارد.

    بازار از دريچه معامالت
در جريان دومين روز كاري هفته، شاخص هموزن با 
يك ه��زار و ۸۹۹ واح��د )۰.۵۳درصد( كاهش به رقم 
۳۵۶ هزار و ۲۴۱ واحد و شاخص كل بورس تهران نيز 
با افزايش ۹ هزار و ۸۳۷ واحدي )۰.۷۹درصد( به تراز 
يك ميليون و ۲۵۴ هزار واحد رسيد. بيش از ۵ ميليارد 
و ۶۶۳ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۳۳ ه��زار و ۱۶۸ ميليارد ريال در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران دادوستد شد. گروه فرآورده هاي نفتي در جريان 
معامالت ديروز با ۱۹ هزار و ۷۹۴ معامله به ارزش ۲ هزار 
و ۵۲۲ ميليارد ريال در صدر گروه هاي بورسي نشست. 
همچني��ن به ترتيب، گروه خودرو ب��ا ۳۱ هزار و ۹۵۲ 
معامله به ارزش ۲ هزار و ۱۳۵ ميليارد ريال، گروه فلزات 
اساس��ي با ۲۱ هزار و ۷۵۷ معامله به ارزش يك هزار و 
۹۵۰ ميليارد ريال، گروه شيميايي با ۱۵ هزار و ۵ معامله 
به ارزش يك هزار و ۷۰۱ ميليارد ريال و گروه بانك ها 
با ۸ هزار و ۸۷۳ معامله به ارزش ۹۳۷ ميليارد ريال در 
صدر برترين گروه ها قرار گرفتند. در جريان معامالت 
روز يكشنبه، شركت فوالد مباركه اصفهان با يك هزار 
و ۷۹۶ واحد، شركت ملي صنايع مس ايران با يك هزار 

و ۲۳۷ واحد، شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس با 
يك هزار و ۱۸۵ واحد، شركت پااليش نفت بندرعباس 
با ي��ك هزار و ۱۵۶ واحد و ش��ركت معدني و صنعتي 
گل گهر با ۸۶۱ واحد بيشترين تاثير مثبت را بر رشد 
شاخص كل داشت. در مقابل، شركت صنعت غذايي 
كورش با ۱۵۸ واحد، شركت توليدي فوالد سپيد فراب 
كوير با ۹۰.۲ واحد، شركت داده گستر عصر نوين با ۹۰ 
واحد، بيمه دانا با ۶۳ واحد و شركت زامياد با ۶۱ واحد 

بيشترين تاثير منفي را بر رشد شاخص كل داشتند.
در جريان معامالت ديروز، يكشنبه، ۸ آبان ماه شاخص 
كل فرابورس با افزايش ۹.۷۵ واحدي به رقم ۱۷ هزار 
و ۱۵۰ واحد رسيد. همچنين بيش از ۳ ميليارد و ۳۹۰ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۲ هزار 
و ۲۹۰ ميليارد ريال دادوستد شد. در جريان معامالت 
روز اخير فرابورس ايران، شركت پتروشيمي مارون با 
۲۸ واحد، شركت پليمر آريا ساسول با ۱۰ واحد، شركت 
سنگ آهن گهرزمين با ۶.۹ واحد، شركت پااليش نفت 
الوان با ۵.۴ واحد و شركت پتروشمي تندگويان با ۲.۶ 
واحد بيشترين تاثير مثبت را بر رشد شاخص داشتند. 
در مقابل، شركت توليد نيروي برق دماوند با ۹ واحد، 
ش��ركت صنعتي مينو ۷ واحد، بيمه اتكايي ايرانيان با 
۳.۹۷ واحد، گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي 
با ۲.۴ واحد و ش��ركت صنايع مادي��ران با ۲.۳ واحد 

بيشترين تاثير منفي را بر رشد شاخص داشتند.
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بازار سهام چه مسيري را
طي خواهد كرد؟

فرداي اقتصاد| اين روزها سرمايه گذاران بورسي، شرايط 
مناس��بي را س��پري نمي كنند. ريزش قيمت ها در تاالر 
شيشه اي همچنان ادامه دارد و با وجود تاكيد كارشناسان بر 
وجود محرك هاي بنيادي مناسب و رسيدن قيمت بسياري 
از سهم ها به سطوح ارزندگي، اما خروج سرمايه ها بي وقفه 
ادامه دارد. سازمان بورس در همين راستا، بسته ۱۰ بندي 
حمايت فوري از بازار سرمايه مصوباتي از جمله بيمه شدن 
اصل و سود س��هام مردم در يك سال آينده تا واريز شدن 
منابع جهت حمايت از سهام شركت هاي توليدي بزرگ 
كشور را ابالغ كرد. بسته جامع حمايتي بازار سرمايه كه 
در هفته گذشته طراحي و در جلسات رده عالي مقامات 
اقتصادي كشور مطرح ش��ده بود، از ديروز صبح اجرايي 
مي شود.اين كارشناس اعتقاد داشت مشكل اقتصاد جاي 
ديگري است و متوليان بازار با حكمراني اقتصاد دستوري 
سهامداران را تحت فشار قرار داده و تازماني كه سايه اقتصاد 
دستوري از بازار سرمايه برداشته نشود، نمي توان چشم انداز 
روشني براي آن در نظر گرفت. او همچنين تاكيد كرد كه 
ابهامات بودجه اي زياد در بخش درآمدهاي مالياتي و نفتي 
براي س��ال آينده وجود دارد كه تهديد جدي براي آينده 
بورس تهران محسوب مي شود. بسته جامع حمايتي بازار 
سرمايه كه در هفته گذشته طراحي و در جلسات رده عالي 
مقامات اقتصادي كشور مطرح ش��ده بود، از امروز صبح 
اجرايي مي ش��ود، بهمن فالح كارشناس بازار سرمايه در 
رابطه با اثرات اين بسته حمايتي براي نجات بازار سرمايه 
از وضعيت فعلي اعتقاد داشت: وظيفه سازمان بورس ورود 
به اين دست مسائل فراسازماني نيست و در وضعيت فعلي 
تنها به عنوان يك مسكن موقت عمل خواهد و به عبارتي 
نوش دارو پس از مرگ سهراب است. وي تاكيد كرد: سازمان 
بايد در جهت تقويت ابزارهاي پوشش ريسك و افزايش 
عمق بازار حركت كند اما سازمان بورس به اشتباه به دنبال 
وظايف فراسازماني بوده كه تاثير ويژه اي ندارد چراكه تاريخ 
مصرف آن به پايان رسيده است. اين روزها سرمايه گذاران 
بورسي، ش��رايط مناسبي را س��پري نمي كنند. ريزش 
قيمت ها در تاالر شيشه اي همچنان ادامه دارد و با وجود 
تاكيد كارشناسان بر وجود محرك هاي بنيادي مناسب و 
رسيدن قيمت بسياري از سهم ها به سطوح ارزندگي، اما 
خروج سرمايه ها بي وقفه ادامه دارد؛ در اين ميان بسياري 
از فعاالن تاالر شيشه اي، انگشت اتهام خود را به سمت بازار 
بدهي نشانه گرفته اند و افزايش نرخ ها در اين بازار را كه در 
روزهاي گذشته با رس��يدن به ميانه كانال ۲۴ درصد، در 
سقف ۱۰ ماهه جاي گرفته است، يكي از مهم ترين داليل 
شتاب گيري روند نزولي س��هام عنوان مي كنند. بهمن 
فالح در پاسخ به اين سوال كه بسته حمايتي فعلي با توجه 
به سياست هاي انقباضي سياست گذار فعلي اثرگذاري 
الزم را دارد؟ عنوان كرد: ريشه اصلي وضعيت جاري بازار 
سرمايه را نه مي توان در سياست هاي پولي و افزايش نرخ 
بهره از س��وي بانك مركزي است و نه ضعف مديريتي در 
سازمان بورس جست وجو كرد؛ به نظر مي رسد سازمان 
در ح��ال آدرس دهي غلط به اهالي بازار اس��ت و مس��ير 
اشتباهي را در پيش گرفته است. مشكل اصلي اين روزها 
اقتصاد دستوري و ابهامات و عدم قطعيتي است كه براي 
صنايع بورسي ايجاد كرده است و اين موضوع باعث تزريق 
نااميدي به بازار و ادامه دار شدن روند فرسايشي فعلي شده 
است. اين كارشناس همچنين در پاسخ به اين سوال كه 
چرا با وجود ريسك هاي سيستماتيك موجود تنها بازار 
س��رمايه اثر مي پذيرد و بازارهاي موازي مسير صعودي 
خود را ادامه مي دهد، اظهار كرد: بازار سرمايه از متغيرهاي 
زيادي اثر مي پذيرد؛ اما بازارهاي موازي تنها وابسته به نرخ 
ارز و تورم هستند و به نظر مي رسد مداخله دولت از سمت 
عرضه، مقررات گمركي، بودجه و نرخ جهاني مهم ترين 
عوامل در ش��كل گيري روند فعلي بورس هستند. بهمن 
فالح عنوان كرد: در حال حاضر مديران س��رمايه گذاري 
تمايلي به سرمايه گذاري در سهام با نسبت ارزندگي پايين 
نيز ندارند چراكه اين نسبت ها كاذب هستند و در آينده با 
توجه به ابهامات بودجه و روند سودآوري شركت ها ممكن 
اس��ت ضريب منفي به خود بگيرند. اين در حالي اس��ت 
كه ريسك بازار پول حتي با وجود نرخ تورم ۴۰ درصدي 
نيز پايين تر است . او تاكيد كرد: متوليان بازار با حكمراني 
اقتصاد دس��توري سهامداران را تحت فش��ار قرار داده و 
تازماني كه سايه اقتصاد دستوري از بازار سرمايه برداشته 
نشود، نمي توان چشم انداز روشني براي آن در نظر گرفت 
و همچنين ابهامات بودجه اي زيادي در بخش درآمدهاي 
مالياتي و نفتي براي سال آينده وجود دارد كه تهديد جدي 

براي آينده بورس تهران محسوب مي شود.

آبان ماه چه ميزان معامله
در بورس كاال انجام شد؟

در بازار گواهي س��پرده كااليي در بورس كاالي ايران در 
هفته اي كه گذشت، ۹ ميليون و ۶۴ هزار و ۵۷۹ ورقه بهادار 
مبتني بر كاال به ارزش نزديك ۲۷۲ ميليارد تومان دست به 
دست شد. ارزش معامالت هفته منتهي به ۲۹ مهر، ۳۰۵ 
ميليارد تومان براي ۱۰ ميليون و ۲۱ هزار و ۴ ورقه بهادار 
مبتني بر كاال بود. در جريان معامالت هفته گذشته در 
بازار مالي بورس كاال، يك ميليون و ۲۸۷ هزار و ۷۰۰ اوراق 
گواهي سپرده سكه طال در حالي دست به دست شد كه 
اين دارايي پايه ارزش نزديك ۱۹۲ ميليارد تومان را ثبت 
كرد. اوراق مبتني بر طال با كس��ب سهم ۷۱ درصدي در 
ارزش معامالت، جايگاه نخست و با سهم ۱۴ درصدي در 
حجم معامالت، رتبه دوم بازار را پس از سيمان از آن خود 
كرد. سيمان با ثبت معامله ۶ ميليون و ۵۲۳ هزار گواهي 
سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود كرد و ارزش 
معامالت اين دارايي بيش از ۵ ميليارد و ۵۷ ميليون تومان 
شد. سهم اين دارايي از حجم كل معامالت ۷۲ درصد بود و 
از لحاظ حجم در جايگاه نخست ايستاد. در هفته منتهي به 
۶ آبان، ۶۹۰ هزار و ۳۳ گواهي سپرده زعفران نيز به ارزش 
بيش از ۲۲ ميليارد و ۴۶۴ ميليون تومان دست به دست 
شد كه اين دارايي پايه، رتبه سوم در ارزش معامالت را به 
خود اختصاص داد. اين دارايي جايگاه سوم را هم به لحاظ 
حجم و هم ارزش از آن خود كرده بود. سهم زعفران از حجم 
و ارزش كل معامالت هر كدام ۸ درصد بود. ارزش معامالت 
۵۳۳ هزار و ۷۴ گواهي سپرده شيشه نيز از رقم ۴۹ ميليارد 
و ۶۰ ميليون تومان فراتر رفت و اين دارايي توانست مقام 

دوم را از لحاظ ارزش بعد از سكه از آن خود كند. 

حمايت ۹۶ درصدي
از سهامداران ُخرد

س�نا|قادر معصومي خانقاه مدير صندوق توس��عه 
بازار س��رمايه درخصوص جزييات ط��رح حمايت از 
بازار سهام، اظهار كرد: بسته ۱۰ بندي حمايت از بازار 
س��رمايه منجر به كاهش فشار فروش مي شود و سبد 
پرتفوي س��هامداران ُخرد تا سقف صد ميليون تومان 
از اين پش��تباني بهره مند مي شوند. در حقيقت اگر تا 
يك سال آينده قيمت س��هام با كاهش مواجه بشود، 
سهامداران مي توانند دارايي خود را با ۲۰ درصد سود 
)از مبلغ خريداري شده( به فروش برسانند؛ بنابراين با 
اين طرح حمايتي سازمان بورس ديگر سرمايه گذاران 
بابت افت قيمت آسيبي نخواهند ديد و حداقل به اندازه 
بهره بانكي از سود سهام منتفع خواهند شد. وي با بيان 
اينكه به واسطه طرح ۱۰ بندي حمايت از بازار سرمايه، 
مديريتي در كفه عرضه ها انجام مي شود، گفت: طبق 
آخرين برآوردها بالغ بر ۹۶ درصد از س��هامداران خرد 
تحت پوش��ش اين حماي��ت قرار مي گيرن��د؛ يعني 
حدود ۹ ميلي��ون و ۸۲۰ هزار نفر س��هامدار با خريد 
اوراق تبعي مخصوص به اين طرح، سبدپرتفوي خود 
را بيمه مي كند. معصومي با اش��اره به اينكه در ابتداي 
ريزش هاي بازار سهام، طرح حمايتي در ابعاد كوچك  
و محدودي ش��كل گرفت، مطرح كرد: طرح حامي از 
اسفند سال ۹۹ تا ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اجرايي 
شد و در اين طرح، س��هام تا سقف ۱۰ ميليون تومان 
از پشتيباني برخوردار شدند و امسال سررسيد آن فرا 
رسيد. وي با بيان اينكه اطالع رساني دقيقي در طرح 
حامي شكل نگرفت و به همين علت مشاركت در آن 
بسيار اندك و ناچيز بود؛ اضافه كرد: حدود ۳ ميليون و 
۷۰۰ هزار واجد شرايط در در طرح حامي وجود داشت 
ك��ه از اين تعداد، حدود ۶۰ ه��زار نفر در خريد اختيار 
معامله مشاركت كردند. بخشي از مشاركت كنندگان 
طرح حامي به علت شرايط و ضوابطي كه وجود داشت 
از اين طرح حمايتي خارج شدند و در پايان حدود ۵ الي 
۶ هزار نفر مشمول اين طرح شدند كه تعهدات آنها نيز 
به طور كامل پرداخت شد. مدير صندوق توسعه بازار 
سرمايه در تشريح تفاوت  طرح حامي با بسته ۱۰ بندي 
حمايت از بازار سرمايه، گفت: تعهدات طرح حامي بر 
صندوق توسعه بازار بود اما در بسته ۱۰ حمايت از بازار 
سرمايه تعهدات بر صندوق تثبيت بازار سرمايه بوده و 
دولت پشتيبان اصلي آن است. معصومي با بيان اينكه 
تفاوت عمده طرح حامي با بسته ۱۰ بندي حمايت از 
بازار سرمايه در مشموليت آن است، بيان كرد: بخشي 
از صندوق ها در طرح حامي پشتيابي مي شدند اما اين 
بسته حمايتي شامل بازار اول و دوم بورس و فرابورس 
مي شود و در واقع نمادهاي بازار پايه، اوراق و صكوك از 
حمايت طرح جديد سازمان بورس برخوردار نخواهند 
شد. مدير صندوق توس��عه بازار سرمايه ادامه داد: نرخ 
بيمه طرح حامي ۲۵ درصد بود اما در بسته ۱۰ بندي 
حمايت از بازار س��رمايه، نمادها با ن��رخ ۲۰ درصدي 
حمايت خواهند شد و تفاوت عمده در مشموليت سهام 
و پرتفو و همچنين نرخ بيمه آنهاست. وي ضمن اشاره 
به اينكه بزرگ ترين مزيت طرح جديد حمايتي، كاهش 
فشار فروش در بازار سهام است، هرچند كه بعيد مي دانم 
قيمت نمادها بيش از مقدار فعلي كاهش داشته باشد 
اما به طور كلي بسته ۱۰ بندي حمايت از بازار سرمايه 
با بيمه كردن س��بد دارايي، اطمينان خاطري را براي 
افراد به وجود مي آورد و به اين واسطه جو و فشارهاي 
رواني اثر كمتري را در انگيزه فروش به وجود مي آورد. 
معصومي مطرح كرد: بعضا گفته مي شود كه با اين طرح 
س��هام به نوعي تبديل به اوراق با درآمد ثابت مي شود 
اما چنين تصوري اش��تباهي است؛ چراكه بيمه سهم 
محدود به ميزان س��ود ثابتي نخواهد شد و اگر نمادها 
بيش از اين مقدار رشد داشته باشد، سهامداران تمام 
و كمال از آن برخوردار مي ش��وند؛ در واقع با حمايت 
دولت، ريسك ريزش پوشش داده مي شود. معصومي 
گفت: البته سازمان بورس حمايت هاي خود را محدود به 
سهامداران خرد نكرده است و صندوق هاي درآمد ثابت 
نيز از پش��تيباني برخوردار مي شوند؛ در اين راستا اگر 
صندوق هاي فيكس اينكام اگر ۵۰ نماد برتر بازار سهام 
را خريداري كرده  باشند تا يك سال آينده بيمه خواهند 
شد. در واقع در حمايت از صندوق ها نماد محور است 

اما پشتيباني سهامداران خرد پرتفومحور خواهد بود.

تصويب بسته حمايتي
كاتاليزور مثبت بورس است

ابوالفضل ابراهيمي زاده مدير معامالت كارگزاري صبا 
جهاد در خصوص آغاز اجراي بسته ۱۰بندي حمايت 
از بازار سرمايه بيان كرد: مشكلي كه در حال حاضر بازار 
س��رمايه ما با آن مواجه شده، مشكل ارزندگي نيست. 
تقريبا همه ما مي دانيم سهم هاي بازار ارزنده بوده و خريد 
در اين قيمت ها توجيه دارد. مشكل كمبود نقدينگي 
در بازار است و پول به جايي كه احساس خطر كند وارد 
نمي شود. وي افزود: بايد فضا را به سمتي ببريم كه ريسك 
سرمايه گذاري كاهش يابد؛ در غير اين صورت شايد ايجاد 
محدوديت براي بازارگردان ها كافي نباشد. البته كه اين 
قبيل اقدامات كاتاليزورهاي مثبت هستند و تاثير مثبت 
خود را خواهند داشت؛ ولي در مجموع سمت تقاضا بايد 
تقويت شود. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه 
بند بيمه كردن پرتفوي سهامداران حقيقي كه در بسته 
جديد حمايتي آمده راهكار خوبي است، بيان كرد: تورم 
انتظاري به تهديدي براي بازار سرمايه ما تبديل شده 
است. اسناد خزانه اسالمي »اخزا« ها در بازار با نرخ ۳۰ 
 P/E درصد نيز فروشنده دارند و با اين وضعيت، سهم با
حدود ۳ هم جذابيت ن��دارد. وي افزود: بند مربوط به 
تزريق نقدينگي به بازار بند خوبي است و سمت تقاضا را 
تقويت خواهد كرد اما به هر حال بايد به سرمايه گذاران 
هم حق داد در شرايطي كه بازارهاي جهاني دچار ركود 
شده و با توجه به تورم انتظاري و نيز ريسك و بازدهي 
بازار سرمايه نسبت به بازارهاي رقيب، محتاطانه تر 
عمل كنند. ما تجربه سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۹ را داريم 
و مي دانيم در صورت ورود نقدينگي به اين بازار، بازار 
سرمايه پتانسيل جهش  و رشدهاي سنگين را هم دارد.

»تعادل«گزارشميدهد

بسته بازي در بورس 

دغدغه هاي فعاالن بازار سرمايه در بودجه ۱۴۰۲ را كنار مي زنيم
مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس به بررسي شرايط 
اين روزهاي بازار س��هام پرداخت و اظهار داش��ت: اكنون 
بازار سهام روزهاي س��ختي را مي گذراند كه اين موضوع 
ناش��ي از مجموعه عوامل اثرگذار بر روند بازار و نيز رفتار 
سرمايه گذاران است. وي به انتشار گزارش ۶ماهه شركت ها 
در چند روز گذشته اش��اره كرد و افزود: طبيعتًا وضعيت 
و عملكرد همه ش��ركت ها يكسان نيست، گزارش برخي 
شركت ها مطلوب اما برخي ديگر عملكرد مورد انتظار را 
ارايه ندادند و س��ود كمتري را تح��ت تاثير عوامل متعدد 
مانند كاهش قيمت هاي جهاني محقق كردند. عشقي به 
ارزندگي برخي از شركت ها در بورس تاكيد كرد و گفت: در 
مقابل برخي از شركت ها به قيمت در بازار در حال معامله 
هستند؛ با توجه به چنين مساله اي شاهد انواع شركت ها با 
عملكردهاي متفاوت در بازار سهام هستيم كه در جهت 
رش��د س��ودآوري در تالش اند. رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار اظهار داشت: تاثير منفي شركت هايي كه در 
گزارش هاي خود عملكرد ضعيف داش��تند، بر معامالت 
بورس محس��وس اس��ت و حتي در چند روز گذشته اين 
شركت ها سردمدار افت بازار بودند. وي با تاكيد بر اينكه رشد 
توليد به عنوان موضوعي مهم تلقي مي شود كه در گزارش 
برخي از اين شركت ها وجود دارد، گفت: با وجود اثرگذاري 
كاهش قيمت هاي جهان��ي در نرخ هاي داخلي و كاهش 
درآم��د اما روند توليد آنها صعودي ب��وده كه اين موضوع 
مي تواند به عنوان مساله اي اميدواركننده محسوب شود. 
عشقي با تاكيد بر اينكه فوالد در بازه زماني ۶ماه با بيش از ۲۰ 
درصد افزايش توليد همراه شد و در كنار آن صنعت خودرو 
هم افزايش توليد داشت، گفت: اين موضوع نشان مي دهد 
با گذشت دوره اي كه شاهد فشار بر قيمت كاموديتي ها در 
بازار جهاني هستيم؛ اما اين شركت ها مي توانند به سطوح 

سودآوري گذشته خود و حتي بيشتر برسند.

    كمبود نقدينگي، مشكل ديگر بازار است
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در بخش ديگر 
مصاحبه خود به عقب نشيني خريداران در بازار سهام 
اشاره كرد و گفت: كمبود نقدينگي، مشكل ديگري است 
كه اكنون در بازار مشهود است؛ به طوري كه خريداران به 
داليل مختلف از خريد در اين بازار دست نگه داشته اند. 
به عقيده عشقي، خريداران زماني از خريد در بازار دست 
مي كشند كه شاخص بورس بر مدار نزول قرار مي گيرد، 
زيرا از اين طريق به دنبال آن هستند تا در زمان مناسب 
اقدام به خريد و ورود سرمايه هايشان به بازار كنند. وي با 
بيان اينكه طبق تجربيات به دست آمده، هيچگاه روند 
نزولي يا صعودي در بازار پايدار نبوده اس��ت، گفت: با 

توجه به تداوم روند فعلي بازار بر مدار نزول، افت قيمت 
سهام بسياري از شركت ها و نيز ارزندگي آنها اين روند 

در بازار پايدار نخواهد بود و با تغيير همراه مي شود.

    ابهام در بودجه ۱۴۰۲ كنار مي رود
عشقي مساله مربوط به بودجه ۱۴۰۲ را اقدامي مهم از سوي 
سازمان بورس در راستاي بهبود وضعيت بازار و بازگشت 
اعتماد دانست و گفت: از يك ماه گذشته و تا قبل از آماده 
شدن اليحه بودجه، رايزني ها را با دولت و نيز سازمان برنامه 
و بودجه براي كنار رفتن ابهام بازار سرمايه در دستور كار 
قرار داديم. وي ادامه داد: در اين زمينه كميته اي با حضور 
صاحب نظران و اركان بازار تشكيل ش��د تا موارد الزم در 
بودجه گنجانده شود و مورد بررسي قرار گيرد، پس از آن 
اطالعات به دست آمده را در اختيار دولت و سازمان برنامه و 
بودجه قرار مي دهيم تا ديگر مانند سال گذشته پس از ابالغ 
بودجه به دنبال اصالح اليحه بودجه نباشيم. عشقي گفت: 
در جلسه اخير ستاد اقتصادي دولت و در گزارشي كه در 
اختيار رييس جمهور قرار داديم، دغدغه هاي مربوط به آينده 
بازار و نيز چشم انداز معامالت را مورد بحث قرار داديم. رييس 
سازمان بورس اظهار داشت: قرار بر اين است تا به طور حتم 
مواردي كه الزم است در بودجه مورد توجه باشد و نيز موارد 
غيربودجه اي را كه دولت مي تواند تصميماتي را براي آنها 
اتخاذ كند را منتقل كنيم. او تاكيد كرد: قبل از اينكه بودجه 
در دولت بسته شود، پيشنهادهاي را منتقل مي كنيم تا در 
بودجه مدنظر قرار گيرد و از اين طريق ش��اهد به حداقل 

رسيدن و حذف تهديدات اليحه بودجه در بازار باشيم.

    پيش بيني پذيري بازار و سودآوري بنگاه ها
عش��قي به همكاري هاي دولت براي بهبود وضعيت 
فعلي بازار سرمايه تاكيد كرد و گفت: اكنون در حال 
جمع بندي پيش��نهادها براي بازار سرمايه هستيم، 
مسائلي كه بتواند منجر به افزايش پيش بيني پذيري 
بازار، افزايش امنيت سرمايه گذاري و نيز سودآوري 

بنگاه هاي اقتصادي شود را به كار خواهيم گرفت.

    اثر حداقلي قطعي برق و گاز
 در پي مشورت با شركت ها

رييس س��ازمان بورس در ادامه ب��ه موضوع قطعي گاز 
واحده��اي تولي��دي و تهديد اين موض��وع بر عملكرد 
شركت ها اش��اره كرد و گفت: تجربه به كار گرفته شده 
در خصوص قطعي برق براي تابستان امسال موفق بود 
و تقريبًا قطعي برق مانند سال گذشته منجر به كاهش 
توليد شركت ها نشد. وي افزود: در تابستان سال گذشته با 

كاهش شديد در توليد بسياري از صنايع مواجه بوديم؛ اما 
امسال به دليل برنامه ريزي هاي انجام شده توسط وزارت 
ني��رو، محدوديت مصرف در برخ��ي از روزها جايگزين 
قطعي برق ش��د. اين اتفاق با هماهنگي خود شركت ها 
صورت گرفت تا كمترين اثر را ب��ر روي توليد به همراه 
داشته باش��د. به گفته عشقي، همچنين در زمان ديگر، 
تامين برق مازاد انجام شد كه صنعت فوالد تاثيرپذيري 
بس��يار خوبي را از اين مس��اله داش��ت و با افزايش ۲۰ 
درص��دي توليد در بازه زماني ۶ ماه مواجه ش��د. رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اكنون در مورد بحث 
گاز هم وزارت نفت برنامه ريزي كرده تا روزهايي كه قرار 
است با قطعي گاز مواجه شويم با هماهنگي شركت ها و 
به صورت برنامه ريزي شده باشد تا از اين طريق كمترين 
كاهش توليد را در شركت ها شاهد باشيم. به گفته وي، 
اين اقدام در حال انجام اس��ت تا محدوديت مصرف گاز 
مانند قطعي برق به صورت برنامه ريزي شده باشد و در 
اين ميان تامين س��وخت جايگزين براي شركت هايي 
كه امكان پذير است در دس��تور كار قرار بگيرد. عشقي 
ادامه داد: اميدواريم اين مس��اله مانن��د موضوع برق به 
خوبي مديريت شود تا شاهد اثر منفي محسوس بر روي 
فعاليت و توليد شركت ها نباشيم. رييس سازمان بورس 
در پاسخ به اين پرس��ش كه عنوان مي شود بازار سهام 
در دس��ت يكس��ري از حقوقي هاي بزرگ قرار دارد كه 
آنها عمداً با برخي اقدامات و حتي تخلفات به نزول بازار 
دامن مي زنند؟، گفت: قطعًا مطرح شدن چنين مسائلي 
واقعيت ندارد، سازمان بورس همه پرونده هاي تخلفاتي 
يا مواردي كه مشكوك به دستكاري قيمت و استفاده از 
اطالعات نهاني هس��تند را با جديت دنبال مي كند. وي 
افزود: اكنون تعدادي از اين پرونده ها در دادگاه ها در حال 
پيگيري هستند و شك نداريم كه اگر با متخلفان برخورد 
جدي صورت نگيرد؛ به طور حتم شاهد گستردگي دامنه 
تخلفات در بازار خواهيم بود. عش��قي اظهار داشت: اين 
مساله جزو وظيفه ذاتي س��ازمان بورس است تا ضمن 
رسيدگي به بحث هاي تخلفاتي مسائلي كه در قانون بازار 
جرم انگاري شده است را پيگيري كند. رييس سازمان 
بورس با بيان اينكه بحث صدور و انتشار آراي تخلفاتي و 
كيفري براي اشخاص از جمله مباحثي است كه اكنون در 
حال پيگيري است، گفت: صدور و انتشار آراي تخلفاتي و 
كيفري براي اشخاص است كه اين موضوع طي ۱۳ سال 
گذشته به اجرا نرسيد. وي ادامه داد: اكنون نحوه انتشار در 
حال نهايي شدن است و آرا در صورت تصويب در شوراي 
عالي بورس منتش��ر خواهد شد، اين مساله مي تواند اثر 

زيادي را در بازدارندگي ارتكاب جرم داشته باشد. 

    دو موضوع پرچالش
معامالت الگوريتمي و بازارگرداني

عش��قي در بخش ديگر اين مصاحبه به موضوع معامالت 
الگوريتمي و بازارگرداني به عن��وان دو مقوله پر بحث اين 
روزهاي بازار سرمايه پرداخت. رييس سازمان بورس با اشاره 
به اينكه معامالت الگوريتمي و بازارگرداني دو موضوع جدا 
از هم هستند، گفت: هر چند بازارگردان ها از الگوريتم براي 
انجام عمليات بازارگرداني استفاده مي كنند؛ اما اين موضوع به 
ماهيت بازارگرداني باز مي گردد، چراكه بازارگرداني و رعايت 
الزامات دستورالعمل بازارگرداني ايجاب مي كند فردي كه 
اين كار را انجام مي دهد به سرعت دستور خريد و فروش را بر 
روي سيستم تغيير دهد كه آن هم به صورت دستي در يك 
معامله امكان پذير نيست. وي تصريح كرد: اين مسائل توسط 
معامالت ماشيني انجام مي شود و در نهايت همه دستورهاي 
خريد و فروش كه وارد هس��ته معامالت مي شوند ملزم به 
رعايت برخي از الزامات مقرراتي هس��تند. عشقي توضيح 
داد: در اين زمينه بايد فاصله زماني سفارش ها، نحوه قيمت 
گذاشتن، سفارش چيني گس��ترده و رنج كشيدن ها تابع 
ضوابط و مقرراتي باشد كه سازمان بورس اعالم مي كند، در 
غير اين صورت سفارش ها حذف مي شود و حتي اگر معامله 
انجام شده باشد، باطل خواهد شد؛ در اين حوزه بروز هرگونه 

تخلفي توسط مراجع قانوني رسيدگي مي شود.

    با هرگونه تخلف در بازار سرمايه
برخورد مي كنيم

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه اكنون 
بحث ه��اي زيادي در خصوص معامالت��ي كه به صورت 
الگوريتمي وارد سيستم مي شود در حال انجام است، افزود: 
سازمان بورس هم توسط مركز پژوهش و معاونت نظارت بر 
بازار جلسات كارشناسي را برگزار كرده تا ايرادهاي معامالت 
الگوريتمي مش��خص ش��ود. او تاكيد كرد: در اين زمينه 
اختالف نظر جدي بين بازيگران بازار وجود دارد و در صورتي 
كه فرد سفارش معامالت الگوريتمي را بدون رعايت الزامات 
به هسته معامالت ارسال كند برخورد خواهيم كرد. عشقي 
گفت: در اين زمينه، معامالتي در بورس و فرابورس وجود 
داشته كه مدت زمان بين سفارش ها رعايت نشده و با آنها 
برخورد صورت گرفته است كه در اين راستا فرد خاطي 
بايد جوابگو باشد. رييس سازمان بورس در پايان گفت: 
بدون ش��ك با هرگونه تخلفي در بازار سرمايه برخورد 
مي كنيم و مسووالن حاضر در سازمان بورس، پذيراي 
نظرات كارشناسي در خصوص بخش هاي مختلف از 
جمله معامالت الگوريتمي هس��تند تا پس از بررسي 

نظرات، آنها را در تصميمات خود مدنظر قرار دهند.



گروه راه و شهرسازي|
آن گونه كه مركز آمار ايران اعالم كرده است، تورم 
»مسكن و اجاره« در مهرماه سال جاري 6.1 درصد 
بوده است. تورمي كه بسيار زياد است و پس از تورم 
»آموزش« با 15 درصد جهش، در رتبه دوم فهرست 
س��بد كااليي خانوار ش��هري قرار گرفته است. اگر 
چه هنوز گزارش ماهان��ه بانك مركزي و همچنين 
گزارش مبس��وط مركز آمار اي��ران از تحوالت بازار 
مسكن شهر تهران طي مهر ماه سال جاري منتشر 
نشده است، اما اين عدد حاكي از عبور تورم »مسكن 
و اجاره« از نرخ تورم عمومي 3 درصدي در ماه مورد 
اشاره اس��ت. اين در حالي است كه طي چهارماهه 
قبل از آن )خرداد، تير، مرداد و شهريور( تورم ماهانه 
مسكن كمتر از تورم ماهانه عمومي بوده است كه به 
نوعي تعبير به تخليه حباب مسكن مي شد. در اين 
حال، به نظر مي رس��د، بازار مسكن براي چهارمين 
ماه پياپي، در مهر ماه نيز دچار افت حجم معامالت 
ش��ده اس��ت. اين بازار طي تير، مرداد و شهريور به 
ترتيب دچار رش��د منفي حجم معامالت به ترتيب 
26 درصدي، 24 درصدي و 23 درصدي شده بود.

    صدر فهرست بازارها
در اين حال، بازده هاي ثبت ش��ده از بازارهاي موازي 
طي مهر ماه س��ال جاري نش��ان مي دهد، مسكن نه 
تنها همچنان برنده بازارها طي ماه يادشده كه برنده 
7 ماهه نخست س��ال 1401 نيز باشد. چه آنكه رشد 
6.1 درصدي قيمت مس��كن طي ماه گذشته از بازده 
4.6 درصدي س��كه و 3.93 درصدي ارز بيشتر است. 
بي گمان، بازار سهام نيز با عملكرد منفي 3.42 درصدي 
خود در ماه ياد شده در انتهاي فهرست قرار گرفته است.

بررسي هاي هفت ماهه بازارها نيز نشان مي دهد، بازار 
مسكن با ثبت بازده 25.85 در انتهاي شهريور )بدون 
در نظر گرفتن عملك��رد اين بازار در مهر ماه( در صدر 
قرار دارد. چه آنكه نرخ ارز امريكا در طول 7ماه نخست 
س��ال جاري با حدود 25درصد رشد به رقم 32هزار و 
760تومان رسيده است. سكه نيز در مدت مورد نظر، 
رشد 22.4 درصدي را ثبت كرده است. بازار سهام نيز 
در انتهاي فهرست بازدهي بازارها در 7 ماهه نخست 
سال ركورد منفي 4.26 را از خود بر جاي گذاشته است.

بررسي برخي از ش��اخص هاي كالن طي يك سال 
نخست فعاليت دولت س��يزدهم نيز خالي از لطف 
نيس��ت به گون��ه اي كه ت��ا حد زيادي علت رش��د 
قيمت مسكن به ويژه در 7 ماهه گذشته را توضيح 
مي دهد. بررس��ي هاي آماري حاكي از اين است كه 
رشد نقدينگي كش��ور تا ابتداي مرداد سال جاري 
35 درصد بوده اس��ت. همچنين رش��د پايه پولي و 
ت��ورم نقطه به نقطه نيز ب��ه ترتيب 30 و 49 درصد 
گزارش ش��ده اند. در حالي كه رشد قيمت دالر نيز 
در سال نخست فعاليت دولت سيزدهم 25 درصد 
بوده، مسكن ركورد 40 درصدي را ثبت كرده است.

اين در حالي است كه در سال 1400، قيمت واقعي 
)تعديل شده با تورم( مسكن حدود منفي 20 درصد 
رش��د كرد و در واقع، قيمت واقعي مسكن در طول 
يك ساله 1400 از تورم عقب ماند و علي رغم تداوم 
رشد قيمت اس��مي مسكن، به نوعي حباب قيمتي 
آن خالي ش��د. از همين رو است كه بخش زيادي از 
تورم 40 درصدي مسكن طي سال نخست فعاليت 
دولت سيزدهم در نيمه نخس��ت سال جاري )25 

درصد از 40 درصد( شكل گرفته است.

    علت تداوم رشد پر قدرت مسكن
بي گمان، نوسان »انتظارات تورمي« طي چند ساله 
اخير مهم ترين موتور رشد قيمت مسكن يا به عبارت 
دقيق تر محرك نوسان هاي قيمتي مسكن بوده است. 
با رش��د انتظارات تورمي، قيمت مسكن نيز افزايش 
يافته است و با كاهش انتظارات تورمي، قيمت ملك 
نيز آرام گرفته است. انتظارات تورمي نيز خود به طرز 
چشمگيري تابع تحوالت مربوط به عرصه سياست 
خارجي و پرونده هسته اي ايران بوده است. آغاز دور 
تازه مذاكرات هس��ته اي در بهار سال 1400، فترت 
در مذاكرات هس��ته اي در مرداد، شهريور و مهر ماه 
سال گذش��ته، آغاز اميدواري دوباره به دستيابي به 
توافق با شروع مجدد مذاكرات در پاييز سال گذشته، 
نزديك ش��دن به توافق در بهمن س��ال گذش��ته و 
س��پس دور ش��دن از توافق با آغاز حمله روسيه به 
اوكراين و سرانجام با توقف كامل مذاكرات از آخرين 
ماه تابستان س��ال جاري نقاط عطف رشد يا كاهش 
انتظارات تورمي طي 19 ماهه گذشته بوده اند. نقاطي 
كه در فرازهاي مثبت، منجر به افت قيمت مسكن و 
در فرودهاي منفي باعث رش��د قيمت مسكن شده 
و مي ش��ود. افزون بر عامل انتظارات تورمي ناشي از 
تحوالت عرصه سياس��ت خارجي، از اواخر شهريور 
ماه سال جاري تاكنون، تحوالتي در عرصه سياست 
داخلي شاهد بوده ايم كه چشم انداز كوتاه مدت و ميان 

مدت اقتصادي را مبهم تر و رازآلوده تر كرده است.
مجموعه نااطميناني هاي داخل��ي و خارجي منجر 
به تداوم رشد قيمت مس��كن و افت حجم معامالت 
آن طي ماه هاي گذش��ته شده اس��ت. البته به طور 
مش��خص در مهر ماه س��ال جاري، در پي قطعي و 
كندي اينترنت و از كار افتادن شبكه ها و سايت هاي 
مرتبط با فعاليت هاي ملكي، جست وجوي همه جانبه 
و س��ريع ملك دلخواه مختل شده و به همين دليل، 
رفت و آمد مجازي و به تبع آن ترافيك معامالتي در 
بازار واقعي مس��كن دچار افت شده است. بي گمان، 

افت ترافيك بازيگ��ران و فعاالن ملكي در بازار صرفا 
به دليل اختالل در اينترنت و شبكه هاي و سايت ها 
نيست و در اليه هاي زيرين افت آمد و شد به بازار بايد 
عوامل مهم تر اقتصادي و غيراقتصادي را سراغ گرفت. 
عواملي كه به برخي از آنها به صورت گذرا اشاره شد.

    افت همزمان قيمت و حجم معامالت 
در شهريور

بر اس��اس گزارش بانك مركزي از تح��والت بازار 
مس��كن در ش��هر تهران در ش��هريور ماه متوسط 
قيمت خريد و ف��روش يك مترمربع زيربناي واحد 
مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي تهران 43 ميليون و 216 هزار تومان بوده كه 
نسبت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتيب 

1.1 و 36.3 درصد افزايش دارد. 
ع��الوه بر اين، تعداد معامالت انجام ش��ده در اين ماه 
6033 فقره بود كه نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه در 
س��ال 1400 به ترتي��ب 22.9 و 22.5 درصد كاهش 
را نش��ان مي دهد و بررس��ي توزيع تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا 
حاكي از آن است كه واحدهاي تا پنج سال ساخت با 
سهم 28.4 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص 
داده اند. اين در حالي است كه در ميان مناطق 22 گانه 
شهر تهران، بيشترين قيمت هر متر خانه 87 ميليون 
و 130 هزار تومان در منطقه يك و كمترين آن با 21 
ميليون و 500 هزار تومان در منطقه 18 بوده است كه 
هر يك از آنها با افزايش 26.4 درصدي در منطقه يك و 

18.8 درصدي در منطقه 19 مواجه شده اند.
توزيع فراوان��ي تعداد واحدهاي مس��كوني معامله 
شده برحسب قيمت يك مترمربع بنا در شهريور ماه 
امسال نيز حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني 
در دامنه قيمتي 30 تا 35 ميليون تومان به ازاي هر 
متر مربع بنا با س��هم 11.8 درصد بيشترين سهم از 
تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند 

و دامنه قيمتي 25 تا 30 و 35 تا 40 ميليون تومان 
با 11.2 و 10.4 درصد سهم در رتبه بعدي قرار دارد.  
از سوي ديگر، در شهريور ماه امسال توزيع فراواني 
تعداد واحدهاي مس��كوني معامله ش��ده بر اساس 
ارزش هر واحد نشان دهنده آن است كه واحدهاي 
مس��كوني با ارزش ي��ك ميليارد تا ي��ك ميليارد و 
500 ميليون تومان با اختصاص سهم 13.9 درصد 

بيشترين سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.
همچنين، توزيع معامالت انجام شده مسكن بر اساس 
مناطق شهري در تهران حاكي از آن است كه منطقه 5 
با 14.4 درصد از كل معامالت، بيشترين سهم معامالت 

شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
عالوه بر اين، بررسي ش��اخص كرايه مسكن اجاري 
در شهر تهران و در كل مناطق شهري در شهريور ماه 
امسال نشان دهنده رشدي معادل 40.9 و 46.8 درصد 
نسبت به ماه مشابه سال گذش��ته است.رشد ماهانه 
ش��اخص مزبور در شهريور ماه در ش��هر تهران و كل 
مناطق شهري به ترتيب معادل 4.6 و 4.7 درصد است.

    افت سه ماهه حجم معامالت
به گزارش »تعادل«، براي سومين ماه متوالي حجم 
معامالت ملكي پايتخت در ش��هريورماه منفي شد. 
از اوج رش��د معامالت ملكي، در خرداد سال جاري 
تعداد معامالت به 13874 فقره رس��يد- كه در نوع 
خود كم نظير بود به گونه اي كه از سال 97 تاكنون در 
رتبه چهارمين ماه پر معامله بوده است- اما اين رقم 
طي ماه هاي تير، مرداد و ش��هريور با كاهش مواجه 
بوده اس��ت به گونه اي كه با منفي 56.5 درصد افت 
در پايان شهريور سال جاري به 6033 رسيده است. 
نكته ديگر اينكه حجم معامالت ملك در ش��هريور 
س��ال جاري، كمترين تعداد معامالت در دوره پس 
از عبور از پاندمي كرونا )طي 13 ماهه گذشته فقط 
در مهر 1400 و فروردين 1401 حجم معامالت از 6 

هزار فقره كمتر بوده اند( به شمار مي رود.

در شهر
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9 كيلومتر تونل 
20 هزار ميليارد تومان

عباس شعباني، معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
از نهايي شدن طرح فاز مقدماتي تونل متوسليان خبر 
داد. به گفته او، هزينه ساخت اين تونل 9 كيلومتري 20 
هزار ميليارد تومان تخمين زده شده است.  به گزارش 
»تعادل«، بودجه سال جاري شهرداري تهران كمتر از 
60 هزار ميليارد تومان اس��ت. همچنين احداث طبقه 
دوم بزرگراه صدر به طول 5 كيلومتر كه در 9 آذر س��ال 
1392 افتتاح شد، حدود يك هزار و 300 ميليارد تومان 
هزينه دربر داش��ت. همچنين هزينه حفاري و ساخت 
تونل نيايش كه طول آن با رمپ هاي جانبي به بيش از 10 
كيلومتر مي رسد، بيش از 2 هزار و 400 ميليارد تومان 
اعالم شده اس��ت. اين ارقام توسط معاون شهردار وقت 
اعالم ش��ده اما برخي از جمله پيروز حناچي، شهردار 
سابق تهران هزينه هاي ساخت اين دو پروژه را بيش از 
4.5 هزار ميليارد تومان محاسبه كرده اند. در عين حال، به 
نظر مي رسد، با گذشت حدود 10 سال از ساخت و افتتاح 
دو پروژه يادشده، هم اينك هزينه هاي ساخت در حدود 
10 برابر افزايش يافته است كه با توجه به تورم سال هاي 
اخير زياد دور از ذهن نيست. به گزارش تسنيم، شعباني 
اظهار كرد: يكي از مهم ترين پروژه هاي ش��هري در اين 
دوره مديريت شهري، امتداد بزرگراه شهيد صياد شيرازي 
است كه به صورت يك تونل شهري اجرا مي شود. وي با 
بيان اينكه طرح فاز مقدماتي تونل جاويداالثر متوسليان 
نهايي شده است، افزود: طول اين تونل 9 كيلومتر است 
كه از ميدان سپاه شروع ش��ده و تا بزرگراه آزادگان نيز 
كشيده مي شود. معاون فني و عمراني شهرداري تهران 
درباره شيوه اجراي اين پروژه ادامه داد: با توجه به اينكه در 
مسير اين تونل شهري بافت فرسوده مسكوني و مجلس 
شوراي اس��المي قرار دارد كه تونل از زير اين قسمت ها 
مي گذرد، اجراي آن به صورت يك تونل دو طبقه يا در 
كنار هم به عنوان فاز دوم اين طرح در دست بررسي است 
تا بهترين طراحي كه خطر كمتري براي بافت فرسوده اين 
محدوده داشته باشد، اجرا شود. وي تصريح كرد: هزينه 
ساخت اين تونل در بودجه مصوب شهرداري تهران به 
صورت مشاركتي ديده شده است. شعباني با بيان اينكه 
در حال حاضر دو س��رمايه گذار براي اجراي اين پروژه 
اعالم آمادگي كرده اند، يادآور شد: هزينه ساخت تونل 
جاويداالثر متوسليان 20 هزار ميليارد تومان تخمين زده 
شده است. وي درباره شيوه مشاركت و سرمايه گذاري 
در اجراي اين پروژه تاكيد كرد: نحوه اين مشاركت مالي 
بايد توس��ط معاونت مالي و اقتصاد ش��هري و سازمان 

سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي تبيين شود.

سال آينده شرايط كشور خيلي 
بدتر از االن خواهد شد 

مصطفي هاشمي طبا وزير اسبق صنايع و معادن درباره 
تفاوت هاي دولت رييسي با دولت روحاني از نگاه مردم 
گفت: شايد به دليل ديدگاه هاي سياسي برخي ها نيز 
خيلي از اين دولت تعريف و در مقابل عده اي نيز خيلي 
به آن نقد كنند اما معدل مردم معتقدند تفاوتي بين اين 
دو دولت وجود ندارد و حتي ش��ايد بگويند »گراني ها 
بيشتر شده است.« وي با اشاره به مشتركات بين دولت 
رييس��ي و دولت روحاني افزود: اين دولت مثل دولت 
گذشته آينده ايران را اصال نمي بيند، تنها سعي مي كنند 
مردم را با حرف درباره مس��ائل جزئي و روزمره راضي 
كنند. چالش هاي بزرگي پيش روي 10 س��ال آينده 
ايران وجود دارد كه هيچ اقدامي براي پيشگيري از آنها 
و بهبود وضعيت انجام نمي ش��ود. به گزارش نامه نيوز، 
وي يادآور شد: در سال آينده شرايط كشور خيلي بدتر 
از االن خواهد شد و اين چيزي نيست كه دغدغه ذهن 
دولت باشد، فقط مي گويند »خيلي خوب است و بشود« 
ولي در عمل اقدامي صورت نمي گيرد مثال مي گويند 
»تهران فقط براي 100 روز آب دارد«، معني اين حرف 
چيست؟ يعني بعد از 100 روز بي آبي مي شود؛ خب از 
االن بايد تدبيري براي آن انديشيده شود. وي ادامه داد: 
10 سال ديگر ايران اصال آب ندارد، مسووالن هم فكر 

نمي كنند چه كار بايد كرد.

بسته 10 بندي  و بورس
 اختيار همه باش��د ي��ا در اختيار هيچ كس نباش��د. تا 
اين مشكالت هست، بس��ته حمايتي خنده       دار است. 
فعال بازار چرا بايد به حرف سازمان اعتماد كند وقتي 
سال پيش مصوبه 10بندي ابالغ و تبديل به قانون شد 
ولي مهم ترين بند كه نرخ بهره بين بانكي است، اجرا نشد.

حتي نيازي نيس��ت اين موضوع در بندهاي مصوبات 
مختلف ذكر شود چون طبق قانون نرخ بهره بين بانكي 
بايد 20 درصد باش��د، اما اين نرخ امسال زير 20 درصد 
هم نرفته كه ميانگينش آن رقم باشد. امروز هم كه اين 
نرخ نزديك به 21 درصد بود. نمي توان به بازار س��هام 
دروغ گفت. نتيجه مي شود وضعيت روز گذشته، بازار 
حتي به صورت كوتاه مدت ه��م ديگر واكنش مثبتي 
ندارد چون بازار بي       اعتماد شده و نسبت به حل ريشه       اي 
مشكالت بازار اقدام عملي صورت نگرفته است. يكي از 
مشكالت ريشه       اي بازار نرخ بهره است كه بانك مركزي 
به اين موضوع اعتنايي نمي كند. اينكه نرخ س��ود بايد 
باال باش��د يا پايين بحث ديگري است ولي طبق قانون 
رياست بانك مركزي كار غيرقانوني انجام مي دهد و وقتي 
رييس بانك مركزي به قانون و مصوبه ستاد اقتصادي 
هيات دولت اهميتي نمي دهد بعد از 8 ماه وضعيت بورس 

بهتر از حالي كه امروز دارد، نمي شود.

توسعه اقتصادي و كم درآمدها
 اقش��ار كم درآمد و طراح��ي بهترين ش��يوه ها براي 
بهبود شرايط آنها، در بلندمدت تنها راه بهبود شرايط 
اقتصادي، رشد توليد و توسعه اقتصادي كشور است كه در 
چارچوب آن هم تعداد اقشار كم درآمد كم مي شود و هم 
براي بسياري از آنها فضا براي كار و فعاليت باز خواهد شد.

تحريم، مانع توسعه
شبكه راداري هواشناسي

رييس سازمان هواشناسي كشور با بيان اينكه براي ساخت 
راداره��اي ايراني فاصله زيادي داري��م، گفت: روش هاي 
اس��تحصال آب براي تامين منابع آبي به صرفه نيست. به 
گزارش تسنيم، سحر تاجبخش مسلمان با اشاره به وضعيت 
بارش ها در سطح كشور و اثرات تغيير اقليم بر ناهنجاري هاي 
ايجاد ش��ده، تغيير كاربري اراضي را از مش��كالت عمده 
مديريت بحران در بروز باران و سيالب اعالم و اظهار كرد: 
در برخي از كش��ورها شيوه هاي اس��تحصال آب در حال 
انجام است اما اين روش ها در بهترين حالت 12 درصد به 
افزايش بارش باران كمك مي كند. وي ادامه داد: شيوه هاي 
استحصال آب اگرچه در برخي امور مانند مه و تگرگ زدايي 
موثر است اما روش متداول و به صرفه اي در تامين منابع آبي 
نيست و برخي آسيب هاي ديگر را نيز بر جاي مي گذارد.  
وي بيان كرد: سازمان هواشناسي براي توسعه ايستگاه هاي 
هواشناسي، تجهيزات الزم را از اعتبارات ملي تامين مي كند 
اما اعتبارات مورد نياز براي ايجاد زيرساخت ها بايد از استان 
تامين شود كه حمايت مسووالن استاني و به ويژه استاندار 
را مي طلبد. رييس سازمان هواشناسي همچنين با اشاره به 
ضرورت توسعه رادارهاي هواشناسي، گفت: ايران دست كم 
به 16 رادار جديد هواشناس��ي نيازمند است و احداث هر 
رادار هواشناس��ي بيش از 50 ميلي��ارد تومان اعتبار نياز 
دارد.  تاجبخش با بيان اينكه تحريم تجهيزات رادارهاي 
هواشناسي از ديگر موانع توسعه شبكه راداري است، اضافه 
كرد: با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهوري 
ساخت داخلي رادارهاي هواشناسي آغاز شده كه تا به 
سرانجام رس��يدن آنها، فاصله زيادي وجود دارد. وي با 
تاكيد بر اينكه براي راه اندازي سامانه هشدار سيل فعال 
شدن همزمان زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري 
الزم است، يادآور شد: اين سامانه در 530 نقطه از كشور 
نصب ش��ده و فعال اس��ت.دولت در تالش است تا در 
تمام نقاط كشور ايستگاه هاي هشدار سيل را نصب 
و فعال كند كه اجراي همزمان تجهيزات نرم افزاري و 
سخت افزاري كاري دشوار است. وي يكي از نيازهاي 
اساسي مديريت بحران كشور را ايجاد و اشتراك گذاري 
پاي��گاه داده اي دانس��ت كه به ص��ورت مكان محور 
مناطق آسيب پذير را به خوبي براي تجزيه و تحليل 

دستگاه هاي ذي ربط نظير هواشناسي فراهم آورد.

زمين مازاد ۳ وزارتخانه
در اختيار وزارت راه قرار گرفت

سازمان ملي زمين و مسكن اعالم كرد: 2517 هكتار زمين 
مازاد وزارتخانه هاي كش��اورزي، علو و نفت مطابق قانون 
جهش توليد در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفت. 
به گزارش تسنيم، سازمان ملي زمين و مسكن اعالم كرد: 
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، علوم تحقيقات و فناوري 
و نفت در صدر دستگاه هايي هستند كه اسناد زمين هاي 
مازاد خود را براي س��اخت مس��كن در طرح نهضت ملي 
مسكن در اختيار وزارت راه و شهرس��ازي قرار داده اند. بر 
اين اس��اس 1800 هكتار از اين زمين ها متعلق به وزارت 
جه��اد و كش��اورزي، 554 هكتار متعلق ب��ه زمين هاي 
وزارت علوم، تحقيق��ات و فناوري و 163 هكتار مربوط به 
زمين هاي شركت هاي زيرمجموعه وزارت نفت مي شود. 
وزارت آموزش و پرورش با 143 هكتار، شركت ذوب آهن 
ب��ا 68 هكتار و وزارت كش��ور با 67 هكت��ار زمين هم در 
فهرست نهادهايي هستند كه اسناد زمين هاي مازاد خود 
را براي ساخت مس��كن در اختيار وزارت راه و شهرسازي 
قرار داده اند. اين اراضي در 26 اس��تان كشور واقع شده كه 
بيشترين ميزان انتقال اسناد اراضي متعلق به مركز تحقيقات 
جهاد كشاورزي استان ايالم بوده است. البرز و اصفهان هم 
به ترتيب رتبه دوم و سوم در انتقال اسناد مالكيت زمين هاي 
مازاد دس��تگاه هاي دولتي به وزارت راه و شهرسازي را در 
اختيار دارند. پيش از اين سازمان ملي زمين و مسكن اعالم 
كرده بود از آنجا كه اين زمين ها در محدوده شهرها قرار 
دارند هزينه آماده سازي و ايجاد زيرساخت هاي الزم در آنها 
براي ساخت مسكن دولتي به مراتب پايين تر از زمين هايي 

خواهد بود كه خارج از محدوده شهر تامين شوند.

پيشرفت ۸۸  درصدي
قطعه 2 آزادراه تهران-شمال

مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل 
كشور از تكميل آزادراه تهران-شمال با هدف حفاظت از 
محيط زيست و پيشرفت 88 درصدي عمليات راهسازي 
در قطعه دو اين آزادراه خبر داد. به گزارش ايسنا، خيراهلل 
خادمي، پس از بازديد از رون��د اجرايي منطقه دو آزادراه 
تهران-ش��مال، اين پروژه را يكي از فعال ترين پروژه هاي 
فعلي كشور خواند و عنوان كرد: منطقه دو آزادراه تهران-

شمال يكي از چهار منطقه اين آزادراه بوده كه به طول 22 
كيلومتر در ادامه منطقه يك در حال اجرا است و در حال 
حاضر پيشرفت فيزيكي بخش اول آن كه براي بهره برداري 
پيش بيني شده، 88.5 درصد است كه با برنامه ريزي، باند 
غربي منطقه دو و تونل شرقي را زير ترافيك خواهيم داشت. 

ورود سامانه بارشي به كشور
از امروز

سازمان هواشناسي از ورود سامانه بارشي از سمت غرب به 
كشور خبر داد و اعالم كرد: تا پايان هفته در اكثر استان هاي 
نيمه غربي، شمالي و مركز كشور بارندگي خواهيم داشت. 
به گزارش ايرنا، نوع مخاطره نيز رگبار باران، رعدوبرق، 
احتمال تگرگ، در ارتفاعات احتمال بارش برف، وزش 
باد شديد موقتي در نقاط مستعد همراه با خيزش و نفوذ 
گردوخ��اك، كاهش دما و احتمال رخ��داد مه گزارش 
شده اس��ت. بر اين اساس دوشنبه در جنوب آذربايجان 
غربي، جنوب آذربايجان شرقي، كردستان، كرمانشاه، 
ايالم، لرس��تان، همدان، زنجان، مركزي، قزوين، البرز، 
تهران، غرب و شمال غرب اصفهان، قم و شمال خوزستان 
بارندگ��ي خواهيم داش��ت. اثر مخاط��ره نيز لغزندگي 
جاده، اختالل در س��فرهاي بين شهري به ويژه در عبور 
از گذرگاه هاي كوهستاني، احتمال ريزش كوه، احتمال 
آبگرفتگي محدود معابر، احتمال باال آمدن س��طح آب 
رودخانه ها و احتمال خسارت به صنعت كشاورزي است.

تورم ملك از تورم ماهانه عمومي پيش افتاد

رييس شوراي شهر از تداوم عمليات عمراني غيرمجاز در پايتخت خبر داد

پشت پرده تورم 6.1 درصدي مسكن

ساخت وسازهاي قاچاقي در خالزير
گروه راه و شهرسازي |

مه��دي چمران، رييس ش��وراي ش��هر ته��ران از 
ساخت وس��ازهاي قاچاقي توسط افرادي حرفه اي 
در منطقه 19 و خالزير خب��ر داد و گفت: اين افراد 
با ترفنده��ا و كالهبرداري هاي متعدد اقدام به اين 

كار كردند.
 چمران ديروز در حاش��يه برگزاري يكصدويكمين 
جلس��ه ش��وراي ش��هر ته��ران، در خص��وص 
ساخت وسازهاي غيرمجاز به ويژه در منطقه خالزير 
واقع در منطقه 19 گفت: متاسفانه در اين محدوده 
ما شاهد س��اخت و سازهاي غيرمجاز در هفته هاي 
اخير و در زماني كه نيروي انتظامي درگير اغتشاش 
شده است، بوده ايم به طوري كه در منطقه 19 و در 
محدوده خالزير ما زمين هاي زي��ادي را داريم كه 
اكثرا اوقافي بوده و عده اي از اشخاص نيز به صورت 
حرفه اي كه از گذشته نيز سابقه داشته اند اقدام به 

ساخت و سازهاي غيرمجاز كرده اند.
رييس شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه اين افراد 
به صورت حرفه اي و با پول ه��اي هنگفت اقدام به 
اين س��اخت و س��ازها كرده اند، تصريح كرد: البته 
شهرداري منطقه نيز در روزهاي گذشته با همكاري 
نيروهاي انتظامي و امنيتي، اقداماتي براي برخورد 
با چنين ساخت وسازهايي را آغاز و جلوي بسياري 
از آنها را نيز گرفته اس��ت و اين روند همچنان ادامه 

دارد.
چمران با بي��ان اين جمله كه اي��ن افراد به صورت 
قاچاق��ي اق��دام به س��اخت و س��از در منطقه 19 
كرده اند، تصريح كرد: اين اف��راد حرفه اي بوده كه 
عده اي از مردم را فريب و پول هاي آنها را گرفته و با 
ترفندهايي اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز كرده اند 

و ميلياردها تومان درآمد كسب كرده اند.

    برخورد قضايي با قصور
در زمينه آلودگي هوا 

سوده نجفي، رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران 
نيز از قوه قضاييه خواست كه با دستگاه هايي كه ترك 
فعل ها در پيشگيري از آلودگي هوا برخورد قضايي كند.

 نجفي ديروز در تذكر پيش از دس��تور خود در جلسه 
شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه هر س��اله به دليل 
وارونگي هوا در زمس��تان شاهد آلودگي هوا هستيم، 
گفت: براس��اس آماري كه محيط زيست شهرداري 
تهران اع��الم كرد از س��ال 1396 تا س��ال 1400 از 
مجموع 1826 روز تنه��ا 36 روز هواي پاك در تهران 
ثبت شده است و آلودگي هواي تهران براساس اعالم 
مقام مربوطه در محيط زيس��ت به رس��انه ها در سال 
1400 حدود 6000 قرباني گرفته است. اين در حالي 
اس��ت كه قانون گذار به صراحت نقش و وظيفه همه 
دستگاه ها در پيشگيري از آلودگي هوا را تعيين كرده 
اس��ت و اينكه برخي مي گويند آلودگي هوا در تهران 
تقصير مديريت شهري است درس��ت نيست و الزم 
است كه مركز ارتباطات در مورد نقش مديريت شهري 

اطالع رساني كند.
وي ادامه داد: ش��وراي ش��هر نيز خواستار عمل همه 
دس��تگاه ها به قانون هواي پاك است و از قوه قضاييه 
مي خواه��م از دس��تگاه هايي كه از وظاي��ف خود در 
پيشگيري از آلودگي هوا استنكاف كرده يا ترك فعل 

دارند برخورد الزم قضايي را انجام دهد.

    برنامه پدافند غيرعامل
براي تاسيسات شهري

يك عضو ش��وراي ش��هر نيز درب��اره لزوم اس��تقرار 
شاخص هاي پدافندي در تاسيسات شهري تذكر داد. 
زهرا شمس احسان در تذكر پيش از دستور خود با اشاره 

به اينكه پدافند غيرعامل يكي از روش هاي دفاعي موثر 
در كاهش آسيب پذيري تاسيسات شهري است، گفت: 
بنابر آيين نامه و مصوبات سازمان پدافند غيرعامل كشور 
و با استناد به برنامه پنج ساله سوم شهر تهران، شهرداري 
ملزم اس��ت كه برنامه عملياتي در راستاي ارتقاء توان 
پدافندي در تمام زيرس��اخت هاي شهري ارايه كند و 
مساله پدافند غيرعامل در تمام شؤونات مديريت شهري 
كاربرد دارد، لذا شهرداري بايد هرچه سريع تر اقدامات 
خود را در خص��وص پدافند غيرعامل ش��هر تهران و 
زيرساخت هاي آن همچون پل ها، مترو و غيره ارايه كند.

    ابقاي اعضاي كميسيون هاي تخصصي 
شورا

در تحولي ديگر، اعضاي ش��وراي اسالمي شهر تهران 
با ابقاي و اس��تمرار س��اختار اعضاي كميسيون هاي 
شش گانه تخصصي شوراي اسالمي شهر تهران موافقت 
كردند. اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران در يكصد و 
يكمين جلسه علني اين شورا بررسي تعيين اعضاي 
كميسيون هاي تخصصي شورا را در دستور كار خود 
داشتند كه در همين راستا مهدي چمران رياست شورا، 
گفت: اگر كميسيون هاي شش گانه تخصصي در شورا 
استمرار داشته باشد موفقيت بيشتر و بهتري را در پيش 
خواهيم داشت؛ لذا پيشنهاد مي دهم همين ساختار 
ادامه پيدا كند، فقط يك تغيير كوچك و آن اينكه يكي 
از كميسيون هاي پنج نفره شورا يكي از اعضاي خود را 
به يكي از كميسيون هاي سه نفره بدهد تا به اين ترتيب 
روند ادامه كار تقويت شود. در حال حاضر در شورا يك 
كميسيون پنج نفره، يك كميسيون چهار نفره و مابقي 

كميسيون ها سه نفره هستند.
وي ادام��ه داد: تع��دادي درخواس��ت داش��تيم كه 
كميسيون ها را تغيير دهند و افرادي اين درخواست را 

داشتند كه من با آنها صحبت كردم كه اگر از كميسيون 
خود برون��د فردي ب��راي جايگزيني وج��ود ندارد و 
كميس��يون دو نفره معنا ندارد و قانوني هم نيس��ت. 
چمران تاكيد كرد: كميسيون برنامه و بودجه در حال 
حاضر پنج نفره است كه با توجه به تخصص حقوقي 
آقاي كاشاني پيشنهاد مي دهم كه ايشان از كميسيون 
برنامه و بودجه به كميسيون حقوقي و نظارت بروند و 

اعضا اين پيشنهاد را قبول كنند.
در ادامه احمد صادقي در تذكري گفت: بر اساس ماده 
5 دستورالعمل و آيين نامه داخلي شوراي شهر تهران 
رأي گيري براي اعضاي كميسيون هاي تخصصي بايد 

به صورت كتبي و مخفي انجام شود.
اعضاي ش��وراي اسالمي ش��هر تهران در رأي گيري 
پيشنهاد رياست شورا براي جابه جايي حبيب كاشاني 
از كميسيون برنامه و بودجه به كميسيون حقوقي و 
نظارت با هشت رأي موافق و 12 رأي مخالف مورد تاييد 
اعضاي شوراي شهر تهران قرار نگرفت و به اين ترتيب 
رأي گيري براي اعضاي كميسيون ها به صورت مجزا 
آغاز شد كه نهايتا اعضاي كميسيون برنامه و بودجه 
آخوندي، كاش��اني، صادقي، مظفر و اماني با اكثريت 
آراء به تصويب رسيد. براي كميسيون فرهنگي زهرا 
شمس احسان، علوي، نادعلي، معدني پور با اكثريت 
آراء به تصويب رسيد. براي كميسيون عمران و حمل و 
نقل نيز تشكري هاشمي، قائمي و آقاميري به تصويب 
رس��يدند. براي كميسيون شهرس��ازي و معماري 
چمران، ش��ربياني و عباس��ي به عن��وان اعضا مورد 
تصويب اكثريت ش��ورا قرار گرفت. براي كميسيون 
حقوق��ي و نظارت س��روري، س��ليماني، اقراريان با 
موافقت اعضا به تصويب رسيدند و براي كميسيون 
خدمات شهري و سالمت نيز پيرهادي، بابايي و نجفي 

به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيدند.



وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در حالي كه معتقد است 
رقم هاي مطرح شده درباره اثر بستن يك پلتفرم خارجي 
بر اقتصاد ديجيتال، كارشناسي نيست و الزم است كه 
نهادهاي ذي ربط ارزيابي دقيقي از اين مساله ارايه دهند، 
كه در روزهاي گذشته، خبر حذف يك پلتفرم داخلي از 
گوگل پلي، مسووالن را به واكنش وا داشته و اين اقدام را 
غيرمسووالنه دانسته و تقبيح كرده اند و حتي گوگل را 
تهديدي براي فضاي مجازي ناميده اند؛ اين اعتراضات در 
حالي است كه در يك ماه گذشته و با توجيه ناآرامي ها در 
كشور، بسياري از شبكه هاي اجتماعي از جمله اينستاگرام 
و پيام رس��ان هايي مانند واتس اپ فيلتر شده و حتي در 
ساعاتي از شبانه روز، دسترسي به اينترنت بين الملل هم 
با اختالل مواجه بوده است. در روزهاي گذشته اخباري 
مبني بر تشخيص برنامه روبيكا به عنوان بدافزار توسط 
سپر امنيتي گوگل منتشر ش��د و گوگل در اين پيام به 
كاربران در مورد اس��تفاده از اين برنامه هش��دار داد. در 
مقابل روبيكا نيز اين اقدام را سياسي ناميد و خواستار ارايه 
مستندات از سوي گوگل در مورد اين ادعا شده بود. بعد از 
اقدام گوگل در مورد روبيكا، گوگل پلي فيلتر و پس از آن 
نيز دسترسي به گوگل مپ مسدود شد. پس از آن وزارت 
ارتباطات درباره محدودسازي محتوا و برنامه هاي ايراني 
توسط پلتفرم هاي امريكايي، اطالعيه اي صادر كرد. متن 
اين اطالعيه به ش��رح زير است: در روزهاي اخير شاهد 
م��وج جديدي از اعمال محدوديت ه��اي خارج از عرف 
پلتفرم هاي امريكايي در مواجهه با رويدادهاي اجتماعي 
و برنامه هاي بومي ايران عزيز هس��تيم. حذف مطالب و 
هشتگ هاي مرتبط با شهداي مظلوم حادثه تروريستي 
حرم مطهر شاهچراغ)ع( در پلتفرم هاي امريكايي و به طور 
مشخص حذف مطالب مربوط به كودكان مظلوم، آرتين و 
آرشام و از سوي ديگر اجازه انتشار و حتي ترويج ويدئوهاي 
تحريك آميز حاوي خش��ونت عيان، س��طح تازه اي از 
استاندارد دوگانه اين پلتفرم ها را در تفسير آزادي بيان و 
حقوق بشر آشكار كرده است. همچنين پلتفرم گوگل پلي 
متعلق به شركت گوگل، با استفاده از موقعيت انحصاري 
خود در گوش��ي هاي اندرويد و ب��دون اطالع قبلي در 
اقدامي خارج از عرف، فرآيند محدودس��ازي برخي از 
برنامه ها و پلتفرم هاي پركاربرد ايراني را به بهانه حمايت 
از حريم خصوصي كاربران آغاز كرده اس��ت. اين اقدام 
غيرمسووالنه در مورد برنامه هاي پرمخاطب ايراني كه 
عمدتاً حاصل تالش جوانان نخبه اين مرز و بوم اند و مورد 
استقبال ميليوني كاربران قرار گرفته اند، در حالي صورت 
پذيرفته اس��ت كه طبق بررس��ي هاي اين وزارتخانه، 
برنامه هاي فوق هيچ هش��دار پيشيني از سوي گوگل 
دريافت نكرده بودند و عليرغم اينكه بالفاصله اعتراض 
خود را نسبت به اين رفتار غير مسووالنه اعالم كرده اند، 
تاكنون هيچ پاس��خي از گوگل دريافت نكرده اند. الزم 
به توضيح است كه اقدامات مذكور محدود به يك يا دو 
برنامه خبرساز نيست و طي دو هفته گذشته درباره چند 
برنامه كاربردي ايراني ديگر نيز اعمال شده است. طبق 
اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، با وجود 
پيشينه سياسي اقدامات يكجانبه شركت هاي امريكايي 

و همچنين تاكيد توس��عه دهندگان اين پلتفرم ها بر 
رعايت اصول حرفه اي مطابق استانداردهاي بين المللي، 
شائبه سياسي بودن اين اقدام گوگل بسيار پررنگ است، 
اما بدليل اهميت موضوع و حفاظت حداكثري از حقوق 
كاربران ايراني در برابر هرگونه قصور يا تقصير احتمالي، 
وزير ارتباط��ات دس��تور داده اند درص��ورت دريافت 
مس��تندات مورد ادعاي ش��ركت گوگل درخصوص 
پلتفرم هاي ايراني، كميته اي شامل كارشناسان فني 
خبره و مستقل براي بررسي دقيق اين ادعاها تشكيل 
شود و نتيجه بررسي ها را به اطالع عموم و به خصوص 
دستگاه هاي ذيربط از جمله مركز ملي فضاي مجازي 
برساند. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با توجه به 
تكاليف و رسالت قانوني خود در حمايت از زيست بوم 
فناوري اطالعات كشور، تمام قد پشت سر پلتفرم ها و 
شركت هاي ايراني توسعه دهنده خدمات حوزه اقتصاد 
ديجيتال ايستاده اس��ت و ضمن اينكه اجازه نخواهد 
داد كه تصميمات ضد ايراني و استانداردهاي دوگانه 
شركت هاي امريكايي تالش هاي جوانان اين مرز و بوم 
براي تامين نيازهاي فناورانه مردم را به حاشيه ببرد، از 
تمام ظرفيت هاي فني و قانوني خود براي حفاظت از 

حقوق كاربران ايراني استفاده خواهد كرد.

   گوگل فضاي مجازي كشور را
تهديد مي كند

همچنين ابوالحس��ن فيروزآبادي، رييس مركز ملي 
فضاي مجازي، رفتار گوگل در م��ورد روبيكا را تكرار 
سياست هاي گذشته اين شركت دانست و اعالم كرد 
گوگل با مداخله در مورد برنامه هايي كه مي توانند تاثير 
فرهنگي و سياسي داشته باشند فضاي مجازي كشور 
را تهديد مي كند. او با اعالم اينكه اين رفتار گوگل قباًل 
نيز سابقه داشته است گفت: اپليكيشن هايي كه مورد 
استقبال مردم قرار مي گيرند و مي توانند بار فرهنگي 
سياسي و نقش رسانه اي در جامعه داشته باشند، گوگل 
در اي��ن موارد مداخله مي كن��د و تهديدي در فضاي 
مجازي كش��ور انجام مي دهد. فيروزآبادي با اشاره به 

اينكه ايران در حوزه توس��عه اپليكيش��ن هاي ملي از 
كشورهاي پيشرفته محسوب مي ش��ود گفت: ما در 
حوزه هاي مختلف اقتص��ادي مانند، پرداخت، خريد 
و فروش، تبليغات و بسياري موارد ديگر برنامه هايي 
با ۳۰ ميليون كاربر داريم. متاسفانه در چند روز اخير 
شاهد حذف فيزيكي حداقل دو اپليكيشن ايراني روي 
گوشي هاي اندرويد توسط گوگل بوديم. فيروزآبادي در 
ادامه با ارايه آماري در مورد روبيكا گفت: اين برنامه پنج 
سال است كه در فضاي مجازي كشور فعاليت مي كند 
و اكنون ماهانه ۳۵ ميليون كاربر دارد. اوج ترافيك اين 
برنامه حدود 11۰ گيگابيت بر ثانيه است كه استقبال 
وسيع مردم ايران از اين برنامه را نشان مي دهد. رييس 
مركز ملي فضاي مجازي، اقدام گوگل را حتي برخالف 
رويه هاي اين ش��ركت دانس��ت و گفت: هنگام نصب 
برنامه هايي كه مشكالت امنيتي بر آنها مترتب است، به 
بهره بردار پيامي نشان داده مي شود كه اين اپليكيشن 
از نظر ما مورد تاييد نيس��ت. نمايش اين پيام فقط در 
همين حد است ولي در رابطه با روبيكا شاهد هستيم 
كه به طور مكرر نه فقط هنگام نصب بلكه حين استفاده 
هم اين پيام براي كاربران ايراني نشان داده مي شود. اين 
دخالت در اقتصاد و رسانه ايران و استفاده شهروندان از 
فضاي مجازي كشور است. فيروزآبادي با ذكر مواردي 
مانند اشكال دسترسي به گالري و ميكروفون توسط 
گوگل گفت: در تمام برنامه هاي پيام رسان و پلتفرم هاي 
مشابه، اين اجازه اخذ مي شود؛ در روبيكا همين مجوز 
استفاده مي شود و بدون آن امكان ارسال عكس و پيام 
مقدور نيس��ت. لذا اين پيام كه گفته مي شود روبيكا 
به عكس ها و ميكروفون شما دسترسي دارد با هدف 
گمراه سازي كاربر نمايش داده مي شود. پيداست كه 
گوگل تعمد دارد. اپليكيش��ن هايي ك��ه بيش از يك 
ميليون كاربر داشته باشند توسط اپ استورهاي ايراني 
و همچنين از سوي سازمان فناوري اطالعات مورد 
ارزيابي امنيتي قرار مي گيرند تا دسترس��ي بيش از 
حد نداش��ته باش��ند. ما در اين موارد دستورالعمل 
مشخصي در كشور داريم و به شدت كنترل مي شوند.

   فيلترينگ اينستاگرام و واتس اپ
ادامه دارد

اين اظهارات در حالي اس��ت كه در يك ماه گذش��ته و 
با توجيه ناآرامي ها در كش��ور، بس��ياري از شبكه هاي 
اجتماعي از جمله اينستاگرام و پيام رسان هايي مانند 
واتس اپ فيلتر ش��ده و حتي در س��اعاتي از شبانه روز، 
دسترسي به اينترنت بين الملل هم با اختالل مواجه بوده 
است. در عين حال در حالي كه بسياري از كارشناسان 

و فعالين اقتصادي، از اتاق اي��ران گرفته تا نصر تهران، 
طي هفته ه��اي آتي از اثرات فيلت��ر و قطع اينترنت بر 
كسب وكارها سخن گفته اند؛ اما وزير ارتباطات معتقد 
اس��ت ارقام ذكرشده كارشناسي ش��ده نيست. به باور 
زارع پ��ور نهادهاي ذي ربط بايس��تي ارزيابي دقيقي از 
اين مساله ارايه دهند. عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات با اش��اره ب��ه نگراني هاي موجود در 
خصوص آسيب ديدن كسب وكارهاي اينترنتي گفت: 
»براي ما حتي يك كس��ب وكار هم ك��ه از تصميمات 
امنيتي اين روزها متأثر شده باشد مهم است اما رقم هاي 
مطرح شده درباره اثر بستن يك پلتفرم خارجي بر اقتصاد 
ديجيتال، كارشناسي نيست و الزم است كه نهادهاي 
ذي ربط ارزيابي دقيقي از اين مس��اله ارايه دهند.« او با 
اشاره به بسته حمايتي مصوب شده در كارگروه اقتصاد 
ديجيتال براي حمايت از پلتفرم ها و كس��ب وكارهاي 
اقتصاد ديجيتال كشور اظهار كرد وزارت ارتباطات حامي 
كسب وكارهاي اينترنتي است و با پيگيري اين وزارتخانه، 
يك سبد حمايتي متنوع براي توسعه كسب وكارهاي 
اينترنتي به تصويب دولت رس��يده است كه جزييات 
آن بزودي اعالم خواهد شد. اين در حالي است كه وزير 
اقتصاد وعده داده بود كه سه شنبه هفته گذشته از اين 
بسته حمايتي رونمايي ش��ود و قرار بود اين موضوع در 
گفت وگوي خبري تلويزيون اعالم ش��ود اما اين اتفاق 
نيفتاد. مشخص نيست منظور وزير ارتباطات از نهادهاي 
ذي ربط چه دس��تگاه هايي است چرا كه دستگاه هايي 
مرتبط مانند اتاق تهران، ايران، س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي تهران و... نتايج بررسي هاي كارشناسانه خود 
درباره اثرات قطع اينترنت و فيلتر اينستاگرام و واتس اپ 
بر كس��ب وكارها را اعالم كردند و بخش خصوصي نيز 
برخي گزارش ها را در اين مورد منتش��ر كرده اس��ت. 
به طور مثال رييس كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول 
ديجيتال اتاق تهران با اشاره به محدود شدن دسترسي 
به اينترنت طي يك ماه اخير گفت كه طبق بررسي هاي 
ص��ورت گرفته، ۳۵ه��زار ميليارد توم��ان به اقتصاد 
حوزه فناوري اطالعات و 4۵ ه��زار ميليارد تومان به 
كسب وكارهاي ساير حوزه ها خسارت وارد شده است.

   هيچ سرويس داخلي در اين مدت
قطع يا مختل نشد

به گفته زارع پور با توجه به محدوديت دسترس��ي به 
برخي پلتفرم هاي خارجي كه با تصميم مراجع امنيتي 
اعمال شده است، آنها تمام تالش شان را صرف فراهم 
كردن بس��تر الزم براي برقراري ارتباطات آحاد مردم 
و تسهيل كس��ب وكار آنان در فضاي مجازي كرده اند. 
ب��ه باور او نتيج��ه آن نيز ارايه پايدار خدمات توس��ط 
پلتفرم هاي ايراني بوده است به گونه اي كه هيچ سرويس 
داخلي در اين مدت قطع يا مختل نشد. او با بيان اينكه 
در اين مدت تالش هاي بس��يار زيادي براي تقويت و 
حمايت از پيام رس��ان ها و شبكه هاي اجتماعي بومي 
صورت گرفته است، گفت: »سياست وزارت ارتباطات 
اين است كه پلتفرم هاي داخلي به حدي از كيفيت و 
قابليت برسند كه حتي در صورت باز شدن پلتفرم هاي 
خارجي، بتوانند با آنها رقابت كنن��د و توجه كاربران 
را به خود جلب كنن��د.« اگرچه وزير ارتباطات مدعي 
است كه هيچ س��رويس داخلي در اين مدت مختلف 
نش��ده اما تجربه هاي كاربري و گزارش هاي رسمي، 
موضوع ديگري را بيان مي كنند و در عين حال به نظر 
مي رسد روش فيلترينگ مورد استفاده در ماه اخير بر 
ساير سرويس ها و وب سايت ها تاثير منفي گذاشته و 

دسترسي كاربران را با اختالل مواجه كرده است.
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اخطار گوگل براي حذف روبيكا 
همزمان با اقبال كاربران
به پلت فرم هاي ايراني

در حال��ي آماره��ا نش��ان از اقب��ال كارب��ران ايراني به 
پيام رس��ان هاي ايراني است كه روز گذشته اخطار سپر 
امنيتي گوگل به كاربران براي حذف روبيكا با واكنش هاي 
كاربران مواجه شد؛ آمارها نشان مي دهد كه ۳۵ ميليون 
كاربر طي ماه گذشته در روبيكا ۵۰۰ ميليون پيام يكتا 
منتشر كرده اند و بر مبناي داده هاي مستند، روبيكا در 
ماه گذشته با رشدي جهش��ي در ميزان جست وجو از 
اينستاگرام پيشي گرفته اس��ت. به گزارش سيتنا، روز 
گذش��ته به دنبال اخطار سپر امنيتي گوگل به كاربران 
براي حذف روبيكا، اين پلت فرم طي اطالعيه اي با اشاره 
به اقبال گسترده كاربران به اين اپليكيشن طي يك ماه 
اخير، احتمال وجود انگيزه هاي سياسي در اين اقدام را 
محتمل دانست، همچنين با انتشار توئيتي خطاب به 
اكانت گوگل پلي، درخواست كرد كه مستندات مطروحه 
پيرامون هشدار سپر ايمني منتشر شود. در همين حال، 
روبيكا در واكنش به پيام سپر ايمني گوگل اطالعيه اي 
منتش��ر و تاكيد كرد: اين اتفاق در حالي رخ داده است 
كه روبيكا ب��ه تازگي آپديت جديدي منتش��ر نكرده  و 
دسترس��ي هاي پيش��ين خود را نيز تغيير نداده و اين 
دسترسي ها هم كامال متعارف و مشابه ساير پيام رسان ها 
و ش��بكه هاي اجتماعي است. در بخشي از اين اطالعيه 
آمده اس��ت: با توجه به اقبال گسترده كاربران به روبيكا 
كه شاهد آن ارسال روزانه بيش از ۵۰۰ ميليون پيام يكتا 
توسط نزديك به ۳۵ مليون كاربر فعال در ماه اخير از ميان 
نزديك به ۵۰ ميليون نصب فعال است، احتمال وجود 
انگيزه هاي سياس��ي در اين اقدام بيش از پيش تقويت 
مي ش��ود. هجمه اي كه به تازگي توس��ط اپل و به بهانه 
تحريم هاي امريكا عليه ايران اجرا شده بود. اين پلت فرم 
ايراني خاطرنشان كرده است: مطابق آنچه در بيانيه قبلي 
روبيكا اعالم كرديم، از اعمال محدوديت به داليل سياسي و 
امنيتي براي دسترسي كاربران به سرويس هاي بين المللي 
حمايت نمي كنيم اما تالش پلتفرم هاي بين المللي براي 
ايج��اد محدوديت براي كاربران ايران��ي را هم برخالف 
ادعاهايش��ان مي داني��م. ما هم اكنون درحال بررسي 
شرايط فني هستيم و پس از كسب اطالعات بيشتر 
جزييات جديد اين اتفاق را اطالع رساني خواهيم  كرد.

    مشكل گوگل پلي دسترسي ها نيست
 مشكل اصلي انحصار شكني است

به گزارش سيتنا، ساعاتي پس از اخطار سپر امنيتي 
گوگل به كاربران براي حذف روبيكا، محمد احسان 
خراميد، رييس مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت ارتباطات توئيت كرد: با توجه به جدول ميزان 
دسترسي ها در اپ هاي مختلف مشخص مي شود، 
مشكل گوگل پلي دسترسي و استاندارد اپ ها نيست، 

مشكل اصلي بر سر رقابت و انحصارشكني است

برگزاري مانور پدافند غير عامل 
در مخابرات منطقه مركزي

در آستانه هفته پدافند غير عامل، مانور پدافند غيرعامل 
به منظور بررس��ي امنيت و پايداري شبكه مخابرات 
و زيرس��اخت هاي مرتبط با آن و پايش مكانيزم هاي 
خودحفاظتي و مانيتورينگ يكپارچه شبكه به صورت 
موفقيت آميز، در مخابرات منطقه مركزي برگزار شد. 
به گزارش اداره روابط عمومي مخابرات منطقه مركزي، 
مانور پدافند در بخش هاي سوييچ، شبكه، پاور، ديتا 
وس��يار به صورت موفقيت آميز در مخابرات منطقه 
مركزي مورد پايش و ارزيابي قرار گرفت. براساس اين 
گزارش پايداري و تاب آوري شبكه مخابرات به عنوان 
يكي از مهم ترين س��ازمان هاي زيرس��اختي كشور 
اهميت ويژه اي دارد و در همين راستا، در مانورهايي 
كه در طول س��ال در مخابرات منطقه مركزي برگزار 
مي شود، مصونيت شبكه در برابر آسيب هاي سايبري 
و مخاطرات احتمالي به صورت عملي ارزيابي مي گردد .

آغاز دوره پنجم كارآموزي 
آكادمي همراه اول با هدف 

استفاده از ظرفيت جوانان نخبه
دوره پنج��م كارآموزي آكادمي هم��راه اول با هدف 
توانمندسازي اكوسيستم ديجيتال كشور و استفاده 
از ظرفيت نخبگان و جوان��ان صاحب ايده آغاز به كار 
كرد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، آيين افتتاحيه پنجمين دوره كارآموزي 
س��ازماني هم��راه اول، صبح امروز يكش��نبه ۸ آبان 
14۰1، با حضور حميد بهروزي قائم مقام مديرعامل 
همراه اول، جعفر بلوك آذري معاون توسعه سازمان و 
سرمايه انساني، علي اكبر حكمتي كيا مدير آكادمي 
همراه و برگزيدگان نهايي از ميان متقاضيان اين دوره 
در آمفي تئاتر ساختمان ستاره ونك تهران برگزار شد. 
حميد بهروزي، قائم مقام مديرعامل همراه اول در اين 
مراسم ضمن تشريح جايگاه همراه اول در بازار رقابتي 
اظهار ك��رد: اپراتور اول تلفن همراه كش��ور به عنوان 
بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه غرب آسيا، اكنون سهم 
غالب بازار ارتباطي كشور و همچنين سهم درآمدي را 
در اختيار دارد. وي افزود: اپراتور اول تلفن همراه بيش 
از 29 هزار س��ايت ارتباطي مبتني بر نسل هاي نوين 
فناوري، بيش از 1۰۰ ميليون سيمكارت واگذار شده 
و همچنين بيش از 76 ميليون مش��ترك فعال دارد. 
قائم مقام همراه اول در ادام��ه از ماموريت هاي مركز 
تحقيق و توسعه اين اپراتور گفت و ادامه داد: اين مركز 
با هدف توانمندسازي اپراتور با تكيه بر ظرفيت هاي 
دانش بنيان موجود در كشور شكل گرفت و راه اندازي 
شد كه ماموريت هايي نظير توسعه و تأمين نيازهاي 
س��خت افزاري و نرم اف��زاري اپراتور را برعه��ده دارد. 
بهروزي وضعيت و جايگاه كنوني اپراتور اول تلفن همراه 
را مرهون تكيه بر اين ظرفيت ها دانست و تصريح كرد: 
به عنوان مثال همراه اول در زمينه توسعه سرويس هاي 
ديجيتال پيشتاز اس��ت و تمامي پلتفرم هاي توسعه 
يافته نظير »شاد«، حاصل تالش نخبگان و متخصصان 
داخلي و افرادي همچون شماست. بلوك  آذري، معاون 
توسعه سازمان و سرمايه انساني همراه اول نيز در ادامه 
اين مراسم ضمن تشريح ساختار سازماني اين اپراتور به 
برگزيدگان دوره جديد كارآموزي سازماني، ماموريت  ها 
و اهداف اپراتور اول ارتباطي كشور، ساختار شركت هاي 
تابعه اين اپراتور و پروژه هاي مهم در دست انجام آن، 
اظهار كرد: براساس برنامه راهبرد پنج ساله، چشم انداز 
 ICT همراه اول تبديل ش��دن به يكي از رهبران بازار
منطقه با ارايه خدمات و راهكارهاي هوشمند با هدف 
توانمندس��ازي اكوسيس��تم ديجيتال است. معاون 
توسعه سازمان و سرمايه انساني همراه اول ادامه داد: 
اپراتورهاي ارتباطي به اين نتيجه رسيده اند كه بايد 
از ارايه س��رويس هاي پايه يا اصطالحا خام فروشي 
فاصله بگيرند؛ بر اين اساس همراه اول طي ساليان 
اخير ب��ا تمركز بر رويكرد ديجيتال، س��رويس ها و 
پلتفرم هاي ديجيتال متعددي را توس��عه داده كه 
بس��ياري از آنها به اصرار طرف مقابل )شركت هاي 
متقاضي دريافت س��رويس هاي نوين و هوشمند از 
همراه اول( بوده است. وي با تأكيد بر مشي همراه اول 
بر توانمندسازي اكوسيستم ديجيتال كشور، گفت: 
الزمه ادامه اين مس��ير و توانمندسازي آن، استفاده 
از ظرفيت نخبگاني و جوانان صاحب ايده است كه 
تعداد بسياري از آنان اكنون در سكوهاي ديجيتالي 

توسعه يافته در اين اپراتور مشغول فعاليت هستند.

وزير ارتباطات: رقم هاي مطرح شده درباره اثر بستن يك پلتفرم خارجي بر اقتصاد ديجيتال، كارشناسي نيست
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ششصد و پنجاه هزار ریال(.
5- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت  00 : 14  روز شنبه به تاریخ 1401/08/28 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

6- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت  00 : 10  روز دوشنبه به تاریخ 1401/09/14 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
7- آدرس بازگشایی پیشنهادات: استان بوشهر، بندر عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه اول، کمیسیون 

مناقصات.
8- اطالعات تماس مزایده گزار جهت پاسخگویی به مزایده گران: شماره تلفن های 07731314430-07731314340-07731314491

9- کلیه مراحل برگزاری مزایده بصورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد گرفت.
10- کلیه مواعد زمانی مزایده از طریق جستجو با شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل رویت می باشد. 

لطفا" جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به آدرس WWW.SPGC.IR مراجعه فرمایید.

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نوبت اول

شناسه آگهي : 1401916

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

قیمت کل ) ریال (قیمت واحد ) ریال (واحدمقدارشرحردیف

 آگهی فراخوان اجرای طرح ساماندهی78/316/500/00078/316/500/000پارتی1اقالم ضایعاتی پاالیشگاه اول)طبق مقادیر مندرج در اسناد سامانه ستاد( 1
  کانال های آبياری اهرم و آبرسانی 

به نخيالت اهرم از سد خاييز با مشارکت بخش خصوصی
در راستای اجرای ماده 4 دستورالعمل اجرای ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت )2( مصوب سال 1393، شرکت آب منطقه ای بوشهر در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ساماندهی 
کانال های آبیاری اهرم و آبرسانی به تخیالت اهرم از سد خاییز با رعایت قوانین و بخشنامه های جاری و در چارچوب 
ضوابط اجرایی به صورت مشارکت با بخش خصوصی اقدام نماید، لذا بدینوسیله از اشخاص حقیقی یا حقوقی 
عالقه مند به مشارکت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و اطالعات مربوطه از تاریخ 1401/08/09 تا تاریخ 
1401/08/18 به دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای بوشهر، واقع در خیابان رئیسعلی دلواری مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/09/05
- کلیه اسناد می بایست به مهر و امضاء مجاز تعهدآور برسد.

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای بوشهر

نوبت اول

آگهی فراخوان عمومی )تک مرحله ای( 
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در نظر دارد به منظور واگذاری امور خدماتی به شماره فراخوان 2001001431000017 مطابق مشخصات زیر نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد صالحیت اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکارانی که 
دارای سابقه کاری مرتبط و نیز دارای تایید صالحیت از اداره کار و رفاه اجتماعی که دارای کدهای )رشته های( تعمیر و نگهداری، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز باشند دعوت به عمل می آید که از تاریخ 1401/08/09 

تا مورخ 1401/08/11 ساعت 15 برای خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

1- مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه می بایس�ت به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی س�ه ماهه در وجه ش�رکت آب منطقه ای بوش�هر و یا واریز وجه نقد به ش�ماره حس�اب IR 040100004001103406375983 و شناسه حساب 
941295010100000000000000000000 به نام تمرکز سپرده جاری شرکت آب منطقه ای بوشهر نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارائه گردد.

2- قیمت خرید اسناد مناقصه مبلغ 2/000/000 ریال می باشد که می بایست به حساب شماره  IR 630100004001103403018818 به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت آب منطقه ای بوشهر نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
شناسه حساب

315103473295010000000000000000 واریز و فیش واریزی آن همراه با درخواست شرکت در مناقصه تحویل گردد.
3- محل تامین اعتبار: منابع داخلی شرکت

4- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 22/  08/ 1401 می باشد. تنها پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( عالوه بر الکترونیکی می بایست به صورت فیزیکی 
به دبیرخانه محرمانه شرکت آب منطقه ای )دفتر حراست( بوشهر تحویل گردد.

5- پاکت ها در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/08/22 بازگشایی خواهد شد. حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.
6- پیمانکار می بایست کلیه مشخصات مربوط به پروژه را بر روی پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( درج نماید.
7- به پیشنهادات فاقد امضا )دیجیتالی و مهر الکترونیکی(، مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- ارایه شماره شناسه ملی توسط پیمانکاران الزامی می باشد.
9- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاریخ بازگشایی به مدت 3 ماه می باشد. 

10- ارائه گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران الزامی است.
11- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

نوبت اول

تضمین شركت در مناقصه )ریال(دستگاه نظارتمدت اجراقیمت برآورد )ریال(موضوع مناقصهردیف

3/442/000/000معاونت منابع انساني، مالي و پشتیباني شركت12 ماه68/820/000/000انجام امور خدماتي1

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با 
ارزيابي كيفي )فشرده( )مناقصه شماره  1401/471(

1� موضوع مناقصه:
انجام خدمات امداد، گازباني، قرائت کنتور، تعمیرات شبکه و انشعابات و تأسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگالتور شهرستان مانه و سملقان

2� نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز خراسان شمالي به آدرس بجنورد- خیابان طالقاني شرقي- نبش خیابان دهخدا- كد پستي 94156-75949
3� نحوه دریافت اسناد و مهلت ارائه مدارك: از پیمانکاران واجد شرایط )داراي گواهینامه صالحیت پیمانكاري تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز، توانایی مالی، ظرفیت آزاد ریالی و كاري، تخصص و 

سابقه کاری مرتبط( دعوت به عمل مي آید جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.
* تهیه، تکمیل و بارگذاری مدارک خواسته شده براساس اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی صرفًا تا تاریخ 1401/08/28 امکان پذیر است. ضمنًا ضروری است اسناد مربوطه پس از درج مهر و امضای 

الکترونیکی مجاز، با کیفیت مطلوب در سامانه ستاد بارگذاری و ارسال گردد.
** تحویل اصل ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت ها الزامی است و در صورت عدم وصول اصل ضمانت نامه در مهلت مقرر، مناقصه گر از فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.

***  شرکت های دارای هیأت مدیره/سهامدار مؤثر مشترک مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود.
**** مطابق بند الف ماده 5 قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی"، ارجاع کار صرفًا به مؤسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های 

مندرج در سامانه ماده 4 این قانون )سامانه توانیران( مجاز است.
4- نوع و میزان تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: مطابق با بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتي، به مبلغ ���/5/350/000/000 )پنج میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون( ریال مي باشد.

5- مبلغ برآورد اولیه: به مبلغ: ���/107/000/000/000 )یکصد و هفت میلیارد( ریال می باشد.
6- نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه: اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1401/08/14 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( قابل دریافت می باشد.

شماره مركز تلفن: كد شهري )058(  32403333-9
تلفن مستقیم امور قراردادها: 32403341- فاكس امور قراردادها: 32403342

كد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات: 53130241

شركت ملي گازایران
شركت گاز استان خراسان شمالي

»سهامي خاص«

شناسه آگهی : 1401475

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي



روسيه اعالم كرده كه درحال معلق كردن مشاركت خود در 
توافقي است كه اجازه صدور غالت اوكراين از طريق بنادر 

درياي سياه را مي دهد.
روسيه پيشتر اوكراين را به يك حمله پهپادي »سهمگين« 
به ناوگان خود در بندر سواستوپول دريايي سياه متهم كرد.

اوكراين به اين حمله اذعان نكرده و ولوديمير زلنسكي، 
رييس جمه��ور اوكراين، حركت روس��يه را »كامال قابل 

پيش بيني« خوانده است.
روس��يه همچنين نيروهاي بريتانيايي را به مشاركت در 
حمله روز شنبه متهم كرد. وزارت دفاع بريتانيا در واكنش 
گفت كه روسيه درحال »پخش ادعاهاي كذب در ابعادي 
افسانه اي است.« وزارت دفاع روسيه مي گويد كه پهپادهاي 
مورد استفاده در حمله روز شنبه، كشتي هايي كه در معامله 
غالت ش��ركت داش��تند را هدف گرفتند و افزود كه يك 
كشتي خس��ارات جزئي ديد. ساعاتي بعد وزارت خارجه 
روسيه در بيانيه اي گفت: »طرف روس نمي تواند امنيت 
كشتي هاي باري غيرنظامي كه در »ابتكار درياي سياه« 
ش��ركت دارند را تضمين كند، و اجراي آن را براي مدتي 
نامعلوم معلق مي كند.« مسكو گفت كه اين حركت »در 
ارتباط با اقدامات نيروهاي مسلح اوكراين، تحت هدايت 

نيروهاي ويژه بريتانيايي« انجام مي شود
س��خنگوي وزارت خارجه روس��يه گفت كه توافقنامه 
مربوط به انتقال غالت توسط اوكراين و انگليس مختل 
ش��د. به گزارش خبرگزاري اس��پوتنيك، ماريا زاخارووا، 
س��خنگوي وزارت امور خارجه روس��يه ضمن انتقاد از 
اتهامات عليه روسيه گفت: »توافقنامه مربوط به انتقال 
غالت توسط ولوديمير زلنسكي، رييس جمهوري اوكراين 
و تروريست هايش كه توسط متخصصان انگليسي هدايت 
مي شوند، متوقف ش��د تا موضوع غذا را هم به باج گيري 
هس��ته اي اضافه كنند.« زاخارووا تصريح كرد: »آن ها به 
دريافت پول و تسليحات راضي نمي شوند. آنها به كشتار 
بيش��تر نياز دارند. رژيم كي يف بر تخت اهريمني متكي 
است: پول، تسليحات، مرگ!« وي افزود: »رژيم كي يف از 
روي طمع ذاتي اش، بسيار حريص است تا همه چيز را به 
هركسي بدهد حتي وقتي سايرين چيزهاي مشابهي را 

اهدا مي كنند.«
در عين حال، مسكو خاطرنش��ان كرد كه آماده است تا 
مقدار زيادي از غالت روسي را به طور رايگان به كشورهاي 
در حال توسعه ارس��ال كند. روسيه روز شنبه اعالم كرد 
توافقي را كه اوايل س��ال جاري ميالدي با سازمان ملل و 
تركيه در راستاي خروج غالت از سازمان ملل منعقد كرده 
بود، به حالت تعليق درآورد. وزارت دفاع روسيه اين تصميم 
را در پي »حمله تروريستي« كي يف به بندر سواستوپل 
در ش��به جزيره كريمه اتخاذ و پ��س از آن اعالم كرد كه 
مشاركتش در توافق انتقال غالت در سراسر درياي سياه را 

به حالت تعليق درآورده است.
مس��كو اعالم كرد كه ۱۶ پهپ��اد هوايي و ش��ناور بدون 
سرنشين را منهدم كرده و فقط يك كشتي مين روبي دچار 

خسارت شده است.
زلنسكي: روس��يه عمدا بحران غذايي جهاني را تشديد 
مي كند زلنسكي شنبه شب گفت: روسيه خيلي پيش تر 

و از شهريورماه با مانع تراشي بر سر راه حركت كشتي هاي 
حامل مواد غذايي اوكراين شروع به تشديد عمدي بحران 
غذايي كرد. وي افزود روس��يه از ماه سپتامبر كه حركت 
كشتي ها را با مواد غذايي ما مسدود كرد، دست به تشديد 
عمدي بحران غذايي زد. از سپتامبر تا امروز، ۱۷۶ كشتي 
در كريدور غالت جمع شده اند كه نمي توانند به مسير خود 
ادامه دهند. برخي از كانتينرهاي غالت بيش از سه هفته 
است كه در انتظار هستند. اين يك محاصره كاماًل عمدي 

توسط روسيه است.
وي افزود: اين نشانگر قصد شفاف روسيه براي بازگرداندن 
خطر قحطي گسترده به آفريقا و آسيا است. وي خاطرنشان 
كرد: »در حال حاضر بي��ش از ۲ ميليون تن مواد غذايي 
روي آب معطل است. اين بدان معناست كه دسترسي به 

غذا براي بيش از ۷ ميليون مصرف كننده منع شده است.
زلنسكي گفت، الجزاير، مصر، يمن، بنگالدش، ويتنام و 
كشورهاي ديگر ممكن است با اين تصميم روسيه براي 
جلوگيري از ص��ادرات، تحت تاثير قرار بگيرند. اين صف 
كشتي هاي حامل مواد غذايي در دريا مي تواند گواه اين 
موضوع باشد. وي مدعي شد كه روسيه حداقل دو بار در 
جريان عمليات صادرات غالت، به نيروهاي دريايي اوكراين 
حمله كرده اس��ت؛ دقيقًا به نيروهايي كه ايمني كريدور 
غالت را تضمين مي كنند. رييس جمهور اوكراين تاكيد 
كرد: روسيه هر كاري انجام مي دهد تا ميليون ها آفريقايي و 
ميليون ها ساكن خاورميانه و جنوب آسيا در شرايط قحطي 
مصنوعي يا حداقل يك بحران شديد قيمت ها قرار بگيرند.

مسكو ديروز اعالم كرد همكاري خود را در اجراي اين توافق 
سه ماهه صادرات غالت در پي حمله نيروهاي اوكراين به 
شناورهاي روسيه در آب هاي شبه جزيره كريمه كه تحت 
تصرف روسيه قرار دارد، تا مدت نامعلومي متوقف مي كند. 
روسيه، اوكراين و انگليس را به »حمالت تروريستي عليه 
كشتي هاي ناوگان درياي سياه و كشتي هاي غيرنظامي 
ك��ه در تضمين امنيت كريدور غالت دخيل هس��تند« 

متهم كرد.
ديميترو كولب��ا، وزير ام��ور خارجه اوكراي��ن از جامعه 
بين المللي خواس��ت اجازه ندهند روسيه به بهانه  واهي، 

كريدور غالت را كه امنيت غذايي ميليون ها نفر را تضمين 
مي كند، مسدود كند. زلنسكي گفت كه تصميم روسيه نه 
امروز بلكه در ماه سپتامبر گرفته شد »زماني كه حركت 
كشتي هاي حامل آذوقه توليِد اوكراين را مسدود كرد.« او 
افزود: »چرا بايد شمار معدودي در كرملين بنشينند و در 
مورد اينكه در مصر يا بنگالدش غذا روي ميز مردم باشد 
يا نه تصميم بگيرند؟« زلنسكي گفت كه جامعه جهاني به 
خصوص سازمان ملل و ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان بايد قويا 

به اين تحول واكنش نشان دهند.

    كاخ سفيد: روسيه درحال »استفاده از غذا به 
عنوان يك سالح است

آنتوني بلينكن وزير امور خارج��ه اياالت متحده امريكا 
ضمن ابراز تاس��ف از كناره گيري روس��يه قرارداد انتقال 
غالت اوكراين به بازارهاي جهان از مسكو خواستار تداوم 

بخشيدن به كاركرد اين قرارداد شد.
آنتوني بلينكن ضمن ابراز تاثر كشور متبوعش از تعليق 
قرارداد انتقال غالت درياي سياه توسط روسيه اعالم كرد: 
كليه طرفين را به ادامه كاركرد اين قرارداد دعوت مي كنيم. 
در نتيجه اين قرارداد تاكنون بيش از نه ميليون تن مواد 
غذايي به بازارهاي جه��ان انتقال يافته و موجب كاهش 
مهمي در قيمت موادغذايي براي كشورهاي كم در آمد و 
كشورهايي كه درآمد متوسطي دارند، گرديد. اين قرارداد 

موفقيت آميز بود و بايد ادامه يابد.
وزير امور خارجه امريكا ضمن اش��اره به اينكه اين اقدام 
روس��يه براي برهم زدن قرارداد انتقال غالت به بازارهاي 
جهان موجب پرداخت هزينه بيش��تري ب��ه خريد مواد 
غذايي توسط انسان هاي اقصي نقاط جهان و خانواده ها 
شده يا اينكه اين گروه از انسان ها گرسنه خواهند ماند تاكيد 
ورزيد: روس��يه كه اين قرارداد را به حالت تعليق درآورد، 
در جنگي كه ش��روع كرده دوباره از مواد غذايي به عنوان 
يك سالح استفاده مي كند. اين نيز كشورهاي كم درآمد 
و متوسط  الحال و در نتيجه قيمت جهاني مواد غذايي را 
به طور مستقيم تحت تاثير قرار داد و به بحران هاي انساني 
و عدم امنيت غذايي كه در س��طح هولناك��ي قرار دارند، 

دامن مي زند. 
جوزپ بورل، مسوول عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا 
نيز با انتشار مطلبي در ش��بكه هاي اجتماعي خواستار 
پايبندي روس��يه به توافق انتقال غالت اوكراين از طريق 

تنگه هاي تركيه شد.
بورل با تاكيد بر اينكه توقف اجراي توافق انتقال غالت و كود 
شيميايي اوكراين از طريق درياي سياه و تنگه هاي تركيه 
از سوي مسكو باعث ايجاد مخاطرات جديدي در زنجيره 
تامين اين مواد در سطح جهان خواهد شد، افزود: اتحاديه 

اروپا خواستار تجديدنظر روسيه در تصميم خود است.
در اين بيانيه آمده است: كي يف با مشاركت كارشناسان 
انگليسي عليه كش��تي هاي غيرنظامي در درياي سياه 
كه در تامين امنيت كريدور غالت شركت داشتند، اقدام 

خرابكارانه و تروريستي انجام داده است.
در اين بيانيه همچنين گفته شده است: با توجه به اين اقدام 
تروريستي، مسكو مشاركت خود را در اجراي توافقنامه  

انتقال غالت از بنادر اوكراين به حالت تعليق درمي آورد.
اوكراين، روس��يه و س��ازمان ملل با ميانجي گري رجب 
طيب اردوغان، رييس جمهور تركيه ۲۲ جوالي امسال در 
استانبول سند مربوط به »انتقال امن غالت و مواد غذايي 

از بنادر اوكراين« را امضا كردند.
تاكنون ده ها كش��تي حامل بيش از 9 ميليون تن غالت 
اوكراين با عبور از تنگه هاي تركيه راهي بازارهاي جهاني 

شده اند.
كاترين كولونا وزير امور خارجه فرانسه در واكنش به تصميم 
روسيه كه مش��اركت در قرارداد انتقال غالت اوكراين به 
بازارهاي جهان را به حالت تعليق در آورده اس��ت، اعالم 

كرد كه روسيه بايد در اين تصميم خود تجديدنظر كند.
كولونا وزير امور خارجه فرانس��ه از حس��اب توييتر خود 
نوشت: روسيه با اين اقدام، وضعيت بحران جهاني غذا را كه 
نتيجه تهاجمات اين كشور عليه اوكراين است، در وضعيت 
وخيمي قرار داده اس��ت. وزير امور خارجه فرانسه افزود: 
روسيه بايد در اين تصميم خود كه عواقب جدي به همراه 
خواهد داشت، تجديد نظر كند.  يك سخنگوي سازمان 
ملل گفت كه اين سازمان - كه اين توافق را با كمك تركيه 
ميانجگيري كرده بود - با مسكو در تماس است. او افزود 
»حياتي است كه همه طرف ها از هر گونه اقدامي كه ابتكار 
درياي س��ياه را به خطر بيندازد پرهيز كنند« چون اين 
معامله يك تالش مهم انسان دوستانه براي بهبود دسترسي 

ميليون ها نفر در سراسر جهان به مواد غذايي است.
اوكراين - صادركننده عمده غالت - از زمان حمله روسيه 
به دليل مسدود شدن مسيرهاي درياي سياه قادر به صدور 
غالت نبود، اما آن توافق اين مس��ير را ب��از كرد. دبيركل 
سازمان ملل متحد شخصا در آن مذاكرات شركت داشت. 
آن توافق يك پيروزي مه��م ديپلماتيك براي كمك به 
كاهش بحران مواد غذايي در جهان بود. اما روسيه شكايت 
كرده كه صادراتش همچنان با موانعي روبروس��ت و قبال 

اشاره كرده بود كه ممكن است توافق را تمديد نكند.
كي يف در روزهاي اخير مسكو را متهم كرده كه عمدا عبور 
كشتي ها را معطل مي كند كه به تشكل صفي از ۱۷۰ كشتي 

منجر شده است.
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دستورالعمل واردات
براي خودروهاي چيني نوشته شد

قيمت خودرو در شعار مسووالن 
رو به كاهش است

دبير انجمن واردكنندگان خودرو خاطرنش��ان كرد: 
مطابق با آيين نامه ماش��ين هاي شاس��ي بلند، بنز، 
تويوتا را نخواهيم داشت و ۷ شركتي كه مي خواهند 
اق��دام ب��ه واردات كنند هم اكنون خ��ودرو چيني را 
مونت��اژ مي كنند و بعيد به نظر مي رس��د كه بتوانند 
CKD خودروهاي برندهاي اول جهان را بتوانند وارد 
كنند. دستورالعمل واردات براي خودروهاي چيني 
نوشته ش��د. مهدي دادفر در گفت وگو با ايلنا، با بيان 
اينكه وزارت صمت نام ۷ شركت واردكننده خودرو را 
رسانه اي كرده است، گفت: در ارزيابي مرحله نخست 
۷ شركت توانستند ش��رايط واردات خودرو را كسب 
كنند اين شركت ها عبارتند از سايپا، پارس خودرو، 
سايپا س��يتروئن، تجارت بين المللي كرمان خودرو، 
خودروسازي فردا، آريان موتور پويا، مكث موتور است 
كه 3 ش��ركت زيرمجموعه سايپا محسوب مي شود. 
وي با انتقاد از چرايي منتشر نشدن اصالحات آيين نامه 
واردات خودرو، گفت: آيين نامه واردات خودرو ابهاماتي 
دارد كه بايد در مورد آنها تجديد نظر صورت بگيرد به 
عنوان مثال آيا اصالحات آيين نامه همان اصالحات 
مد نظر مجلس اس��ت؟ وضعيت تعرف��ه، عوارض و 
اسقاط خودرو در اين آيين نامه به چه صورت است؟ 
آيا وضعيت سود واردكنندگان مشخص است؟ چراكه 
مطابق با آيين نامه مقرر شده است بعد از فروش خودرو 
يك سود عادالنه براي واردكننده در نظر گرفته شود. 
دادفر با بيان اينك��ه وزارت صمت عالقه مند واردات 
خودرو است، تصريح كرد: ش��ركت هاي واردكننده 
مي خواهند خودروهاي زير ۱۰ هزار يورو را به صورت 
CKD وارد كنند و همزمان اجازه ثبت سفارش سي 
وي يو را داده اند. ذيل بحث سرمايه گذاري فناورانه و 
انتقال تكنولوژي اين مجوز را دريافت كرده اند. به گفته 
دبير انجمن واردكنندگان خودرو؛ همزمان با واردات 
خودرو بايد بحث مونتاژ و توليد دنبال شود. وي با بيان 
اينكه اين دستورالعمل به خودروهاي چيني منتهي 
خواهد ش��د، گفت: مطابق با آيين نامه ماش��ين هاي 
شاسي بلند، بنز، تويوتا را نخواهيم داشت و ۷ شركتي 
كه مي خواهند اقدام به واردات كنند هم اكنون خودرو 
چيني را مونتاژ مي كنند و بعيد به نظر مي رس��د كه 
بتوانند CKD خودروهاي برندهاي اول جهان را بتوانند 
وارد كنند. دادفر با اشاره به ضعف كشور در بخش مونتاژ 
و تكنولوژي، ادامه داد: سراتو توليد ساپيا با سراتو وارداتي 
زمين تا آسمان از لحاظ كيفيت و امكانات فاصله داشت 
و خأل ما در حوزه مونتاژ نيز قابل توجه است. وي با بيان 
اينكه قيمت خودرو در ش��عار مسووالن رو به كاهش 
است، گفت: نمي دانم با چه منطقي نمي خواهند متوجه 
افزايش قيمت خودرو در بازار باشند. تخصيص ارز براي 
واردات از سوي بانك مركزي نيز موضوع ديگري است و 
وزارت صمت مي تواند سلب مسووليت كند و بگوييد ما 
كار خود را انجام داده ايم و تخصيص ارز ديگر در حيطه 
وظايف ما نيس��ت. دبير انجمن واردكنندگان خودرو 
در پايان بيان كرد: مي توان گشايش هاي انجام داد اما 
اصرار به وجود دولتي ها در روند واردات كارها را دشوار 
كرده است طرف هاي خارجي به دليل پيچيدگي در 
فرآيند تصميم گيري دولتي تمايلي به مراودات با بخش 
دولتي ندارند و با بخش خصوصي راحت تر كار مي كند 

اما دوستان عالقه اي به اين موضوع ندارند.

فهرست خودروهاي وارداتي 
در محدوده 10 هزار يورو 

سخنگوي وزارت صمت با اشاره به اينكه پيش از اين 
اسامي ۷ ش��ركت به عنوان واردكننده خودرو اعالم 
ش��ده بود، گفت: با اضافه شدن 5 شركت به فهرست 
واردكنندگان خودرو، تعداد شركت هاي واردكننده 
خودرو تا امروز به ۱۲ ش��ركت رس��يده است.  اميد 
قاليباف، با حضور در خبرگزاري فارس، درباره  واردات 
خودرو و شركت هاي واردكننده خودرو بيان داشت: 
بعد از اينكه آيين نامه واردات خودرو ابالغ و متعاقب 
آن نام ۷ ش��ركت براي واردات خودرو اعالم شد اين 
ش��ائبه به وجود آمد كه ش��ايد وزارت صمت واردات 
خودرو را در انحصار همين ۷ شركت قرار داده است.  
سخنگوي وزارت صمت بيان داش��ت: اين در حالي 
است كه هيچ محدوديتي براي شركت هاي متقاضي 
واردات خودرو وجود ندارد و در صورتي كه ش��ركت 
متقاضي واردات خودرو شرايط موجود در آيين نامه را 
احراز كند به فهرست شركت هاي وارد كننده خودرو 
اضافه مي شود.  وي افزود: براين اساس فعال اسامي 5 
شركت ديگر به نام هاي بهمن خودرو، ايران خودرو، 
معين خودرو، ايرتويا و ديار خودرو كه شرايط الزم براي 
واردات خودرو را بر اساس ايين نامه احصا كرده اند به 
فهرست ۷ شركت واردكننده خودرو كه قبال اسامي 
آنها اعالم شده بود، اضافه شد. سخنگوي وزارت صمت 
افزود: بنابراين فهرست شركت هاي واردكننده خودرو 
اكنون به ۱۲ شركت رس��يده است ضمن اينكه اين 
فهرست، همچنان باز است و به محض اينكه شركت 
متقاض��ي واردات خودرو ش��رايط الزم در آيين نامه 
واردات خودرو را احراز كند به فهرست واردكنندگان 
خودرو اضافه مي شود.  قاليباف با بيان اينكه واردات 
خ��ودرو از بي��ن خودروهايي با برنده��اي كره اي، 
ژاپني و اروپايي انجام مي شود، گفت: بايد بگويم كه 
خودروهايي مانند هيوندا اكسنت، هيوندا  اي۱۰، 
ميتسوبيشي ميراژ، چانگان سي اس 35،  ام جي 3 و 
 ام جي ۶، سيتروئن 3 و محصولي از شركت فولكس 
واگن )سئات( در زمره مدل خودروهايي است كه 
قرار است به كشور وارد ش��ود كه اين خودروها در 
محدوده قيمت حدود ۱۰ هزار يورو قرار دارند. پيش 
از اين اسامي ۷ شركت سايپا، پارس خودرو، سايپا 
- سيتروئن، تجارت بين الملل و پشتيباني كرمان 
خودرو، خودروسازي فردا، مكث موتور، آرين موتور 

پويا به عنوان واردكنندگان خودرو اعالم شده بود.

ليست كاالهاي ممنوعه صادراتي 
به عراق 

عراق ليست كاالهاي صادراتي ممنوعه به اين كشور 
را اعالم كرد كه شامل بخش هاي مختلف كشاورزي 
و صنعتي مي ش��ود. به گزارش تس��نيم مدير امور 
قانوني و گمركي عراق با ارس��ال نامه اي به وزارت 
تجارت عراق ليست كاالهاي صادراتي ممنوعه به 
اين كشور را اعالم كرد كه شامل بخش هاي مختلف 
كشاورزي و صنعتي مي شود. متن اين نامه به شرح 
زير است؛ بازگشت به يادداشت به شماره د/۶83۱ 
مورخ ۲۰۲۱/۱۱/8 و درخصوص آنچه در يادداشت 
ذكر ش��ده بود به شرح ذيل اش��عار مي دارد: مواد و 
كاالهاي ممنوعه ب��راي واردات كه در ماده ۱۲4 از 
قانون گمرك به شماره ۲3 مصوب سال ۱984 ذكر 
شده است به شرح ذيل شامل: ۱. كاالهاي ممنوعه 
مخالف سيستم عمومي كه توسط مراجع ذي صالح 
تعيين و در روزنامه رس��مي منتش��ر مي شود. ۲. 
كاالهاي قابل اش��تعال، به استثناي سوخت هاي 
الزم براي كارهاي سرمايه گذاري كه توسط طرف 
سرمايه گذار در شرايطي كه مشخص مي كند مجاز 
اس��ت. 3. اس��لحه و مهمات و مواد منفج��ره از هر 
نوع. 4. كاالهاي مخالف قانون حفاظت از مالكيت 
تجاري، صنعتي، ادبي و هنري. 5. انواع مواد مخدر و 
مشتقات آن. ۶. كاالهاي ساخت كشوري كه عراق 

آن را بايكوت اقتصادي كرده است. 

مانده سپرده هاي مردم نزد 
بانك ها ۳۵درصد افزايش يافت

مانده كل س��پرده ها در پايان ش��هريور ماه سال 
۱4۰۱ بال��غ ب��ر ۶349۱.4 هزار ميلي��ارد ريال 
ش��ده است كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
۱۶۶5۲.8 هزار ميليارد ري��ال )35.۶ درصد( و 
نسبت به پايان س��ال قبل معادل 8۱۷۷.۱ هزار 
ميليارد افزايش نش��ان مي دهد. همچنين مانده 
كل تس��هيالت بيش از 4۶4۲5.۱ هزار ميليارد 
ريال اس��ت كه نس��بت به مقطع مش��ابه س��ال 
قبل ۱۱8۷۱ هزار ميلي��ارد ريال )34.4درصد( 
و نس��بت به پاي��ان س��ال قب��ل 5۰۰۷.۱ هزار 
ميليارد ريال )۱۲.۱درصد( افزايش داشته است. 
بيشترين مبلغ تسهيالت مربوط به استان تهران 
با مانده ۲۷۷۰۲.۲ هزار ميليارد ريال و كمترين 
مبلغ مربوط به اس��تان كهگيلوي��ه و بويراحمد 

معادل ۱۷۶.۱ هزار ميليارد ريال است.

تغيير شرايط رجيستري
تلفن همراه مسافر

شرايط رجيستري تلفن همراه مسافر با تغييراتي 
همراه بوده اس��ت؛ از جمله آنكه پرداخت حقوق 
ورودي تلفن هم��راه صرفًا ب��ا كارت بانكي به نام 
مس��افر و حداكثر تا يك ماه امكان پذير است. به 
گزارش مهر، علي وكيلي مدي��ركل دفتر واردات 
گمرك ايران در بخشنامه اي اعالم كرد كه شرايط 
رجيستري تلفن همراه مسافر تغيير كرده است. 
در اين بخش��نامه ك��ه يكم آبان ماه صادر ش��ده، 
آمده است: پيرو بخشنامه صادره مورخ ۱۲ مرداد 
۱4۰۱ موضوع مفاد مصوبه كميته فني رجيستري 
س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز مبني بر 
الزامات اصالح فرآيند ثبت اطالعات در س��امانه 
رجيستري و همچنين تسهيل در انجام تشريفات 
رجيستري گوشي همراه مسافرين ورودي، اعالم 
مي دارد، با عنايت به پياده سازي و اجراي سرويس 
نحوه پرداخت حقوق ورودي گوش��ي هاي همراه 
مسافري، از تاريخ ۱4۰۱/۷/۱9، پرداخت هزينه ها 
صرفًا از طريق كارت بانكي شخص مسافر و نماينده 
حداكثر يك ماه پس از ورود قابل انجام مي باشد. 
ضمنًا به لحاظ عدم امكان ادامه فرايند تشريفات 
ثبت اطالعات در سامانه رجيستري پس از خروج 
مسافر از مبادي ورودي سالن هاي مسافري )تحت 
هر عنوان(، فرآيند و نحوه ثبت اطالعات در مبادي 
ورودي با هماهنگي دستگاه هاي همجوار مستقر 
در مبادي ورودي مجدداً با نصب بنر و اطالع رساني 
مناسب گرديده و در سالن هاي مسافري در رويت 
مس��افرين ورودي فرار گيرد. ضمنًا مس��ووليت 
حس��ن اجراي بخش��نامه باالترين مقام اجرايي 
گمرك مربوطه اس��ت. گفتني اس��ت؛ پرداخت 
حقوق ورودي از طري��ق درگاه هاي بانكي نياز به 
رمز دوم دارد در صورت نداش��تن كارت بانكي به 
نام مسافر به خصوص كودكان امكان رجيستري 

وجود نخواهد داشت.

كاهش توليد شير و گوشت گاو 
در تابستان

طبق اعالم مركز آمار، در تابس��تان امسال ١,٩ 
ميليون تن شير گاو در دامداري هاي كشور توليد 
شد كه نس��بت به فصل تابستان سال قبل ١٠.٥ 
درصدي كاهش داش��ته است. به گزارش ايسنا، 
نتايج حاصل از آمارگي��ري اندازه گيري تعداد و 
توليدات فصلي دام س��نگين )گاو و گوساله( در 
فصل تابستان ١٤٠١ نش��ان مي دهد تعداد گاو 
و گوساله پروار ش��ده در اين فصل به ٤٣٠ هزار 
رأس رسيد كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٤ 
درصد كاهش را نشان مي دهد. همچنين تعداد 
گاو و گوساله متولد شده در فصل تابستان ٢٣٩ 
هزار رأس برآورد شده كه نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ٣٥,٤ درصد كاهش يافته است. تعداد 
گاو و گوساله موجود در دامداري هاي كشور نيز 
با ١١٠ هزار رأس كاهش نسبت به فصل تابستان 
١٤٠٠، به حدود ٥,٥ ميليون رأس )ش��امل ١.٤ 
ميليون رأس دام اصي��ل، ٢.٣ ميليون رأس دام 

آميخته و ١.٨ ميليون رأس دام بومي( رسيد.

روسيه توافق صدور غالت را معلق كرد

جنگ با اسلحه غله

معاون وزير صمت خبر داد

7 هزار  معدن  غيرفعال  در كشور 
تعادل | معاون معدني وزير صمت در نشس��تي اعالم 
كرد كه ۱5هزار دستگاه ماش��ين آالت معدني فرسوده 
در كش��ور داريم كه برنامه ريزي شده س��االنه ۲هزار تا 
۲5۰۰دستگاه نوسازي ش��ود. همچنين بنابه اظهارات 
او، از حدود هفت هزار معدن غيرفعال موجود در كشور، 
نزديك به يك ه��زار و ۲۰۰ مورد آنه��ا در مزايده جاري 
وارد شده اس��ت. در همين راستا، وزير صمت نيز با بيان 
اينكه با تجميع مصوبات معدن رانت و فس��اد به حداقل 
رسيده است، گفت: ذخاير سنگ آهن تا ۱5 سال ديگر به 
پايان مي رسد بنابراين اقدامات ويژه اي بايد انجام دهيم. 
فاطمي امين متذكر شد كه 3۲۰ مصوبه و دستورالعمل 
و بخشنامه داشتيم كه بعضًا باهم متناقض هم بودند كه 
منشأ رانت و فساد ش��ده بود؛ اين 3۲۰ مورد را يكپارچه 

كرديم و ديگر هيچ پنهان و پيدايي وجود ندارد.

    خام فروشي نداريم
معاون معادن وزير صمت در نشست خبري در مورد تأمين 
سوخت واحدهاي س��يماني، اظهار كرد: در اين حوزه دو 
موضوع مدنظر اس��ت و اينكه آيا واقعًا اين نياز س��وخت 
تأمين شده يا خير و همچنين اينكه بازار چه ميزان نياز به 
سوخت دارد. رضا محتشمي پور با بيان اينكه سال گذشته 
كل نياز سوخت واحدها تأمين شد، افزود: امسال هم برخي 
از مطالبات شركت پايش و پخش از واحدها قابل تأمين 
نبود كه نحوه محاسبه فاكتورهاي سوخت از جمله اين 
موارد بود. قول هايي هم گرفتيم كه اين موارد رفع ش��ود 
و شرايط مطلوبي براي شركت هاي سيماني فراهم كنند.  
وي ادامه داد: پيشنهاداتي هم داديم از جمله اينكه حمل 
مازوت را خود شركت پااليش پخش انجام دهد زيرا وقتي 
شركت هاي سيماني وارد حوزه حمل مي شوند قيمت ها 
باال مي رود. وي همچنين در مورد خام فروشي مواد معدني، 
اظهار كرد: طبق آمار ساالنه ۶۱۷ ميليون تن توليد مواد 
معدني در كش��ور داريم كه باالترين ادعاي صادرات مواد 
خام ۱۰ ميليون تن بوده است. معاون وزير صمت افزود: 
بنابراين سهم خام فروشي در معادن پايين است. عمده 
مواد معدني خامي هم كه صادر مي شود موادي است كه 
مورد نياز فراوري در داخل نيست كه از جمله آنها مي توان 
به س��نگ هماتيت كم عيار اشاره كرد. محتشمي پور در 
ادامه با بيان اينكه در ماه هاي گذشته محور اصلي تمركز 
وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافيت اطالعات بود، اظهار 
كرد: در همين راستا تكميل فرآيندهاي الكترونيكي در 

بخش معدن در دستور كار قرار گرفت و از ابتداي امسال 
به طور مداوم شناسايي و الكترونيكي كردن فرآيندهاي 
معدني آغاز و اصالحات الزم در سامانه »كارا« انجام شد 
كه به اين ترتيب عالوه بر كاهش حجم ارجاعات و افزايش 
سرعت كار، ثبت اطالعات مدنظر نيز به انجام رسيد. معاون 
معادن وزير صمت افزود: تا سال گذشته محاسبه حقوق 
دولتي معادن به صورت كاغذي و در استان ها انجام مي شد، 
اما امسال اين مهم در سامانه به صورت الكترونيك انجام 
مي شود كه به اين ترتيب عالوه بر رصد لحظه اي وضعيت 
پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن كاهش و كيفيت 
اطالعات معادن افزايش يافته و اين مهم در تنظيم بودجه 
براي س��ال آينده تأثير مثبت خواهد داشت. همچنين 
گزارش هاي پايش��ي كه مورد نياز دستگاه هاي نظارتي 
اس��ت نيز قابل تأمين خواهد بود و در ادامه با رفع نقايص 
مربوط به پرونده هاي الكترونيكي، شناسايي محدوده هاي 
معدني بهبود مي يابد. وي با اش��اره به پروانه هاي معدني 
غيرفعال، گفت: در گذشته پروانه هاي معدني غيرفعال 
زيادي وجود داشت كه همچنان مشغول به كار بودند كه 
امروز مورد شناسايي قرار گرفته اند.  معاون وزير صمت در 
خصوص دريافت حقوق معدني نيز گفت: بر اساس سامانه 
كاداستر از ابتداي امسال تاكنون 3۰ هزار ميليارد تومان 
محاس��به نامه براي حقوق معادن صادر شده و ۱4 هزار 
ميليارد تومان آن وصول شده است.  محتشمي پور اضافه 
كرد: پيش بيني مي شود كه تا پايان امسال جمع حقوق 
دولتي اعم از حقوق دولتي امسال و تعهدات گذشته به 34 
هزار ميليارد تومان برسد.  محتشمي پور در مورد راه اندازي 
معادن راكد، اظهار كرد: معادن راكد و داليل غيرفعال شدن 
آنها شناسايي و در ادامه گروه بندي شد كه بخشي از آنها 
در مزايده بيش از پنج هزار معدن در سطح كشور وارد شده 
و به مزايده گذاشته شده اس��ت.  وي افزود: از بين حدود 
هفت هزار معدن غيرفعال موجود در كش��ور، نزديك به 
يك هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزايده جاري وارد شده است 
و اميدواريم مزايده بعدي را پيش از پايان امس��ال برگزار 
كنيم. به گفته معاون مع��ادن وزير صمت، به دليل كند 
شدن فعاليت ساخت و ساز در كشور، معادن شن و ماسه 
بيشترين تعداد معادن راكد را به خود اختصاص داده اند و 
از بين معادن غيرفعال ياد شده يك هزار و 8۰۰ مورد آنها 
معادن مصالح ساختماني و 9۰۰ مورد نيز معادن سنگ هاي 
تزئيني است. وي در مورد پرونده هاي حقوقي معادن هم 
با بيان اينكه بررسي پرونده ها در دستور كار بود، به پرونده 

معدن ققنوس در استان خراسان رضوي اشاره كرد و گفت: 
آذرماه پارسال بود كه به دليل تخلفات شركت مربوطه در 
اين معدن و همچنين عدم پرداخت حقوق دولتي، پروانه 
معدن ققنوس تمديد نشد و با رأي قضايي توقف فعاليت 
در اين معدن را شاهد بوديم. با اين حال از خرداد ماه امسال 
انجام امور اداري اين معدن اجازه داده و محاسبات مربوط به 
تجهيزات معدن انجام شد كه در نتيجه اكنون در فهرست 

معادن به مزايده رفته است.

    1۵ هزار ماشين آالت فرسوده معدني 
در كشور

محتشمي پور در ادامه در مورد واردات ماشين آالت معدني، 
گفت: اكنون بيش از ۱5 هزار دستگاه ماشين آالت فرسوده 
معدني با عمر بيش از ۲۰ سال در كشور وجود دارد كه بايد 
نوسازي ش��وند. با توجه به اينكه به دليل تداوم تحريم ها 
نوسازي اين ناوگان و اين تعداد ماشين آالت در كوتاه مدت 
امكان پذير نيست، برنامه ريزي شده كه ساالنه بين ۲ هزار 
تا ۲ هزار و 5۰۰ دستگاه از آنها نوسازي شوند. محتشمي پور 
خاطرنش��ان كرد: مطابق مصوبه س��ال 99 ك��ه واردات 
ماشين آالت در آن سال تقريباً ممنوع بود، فقط ۱۲4 فقره 
مجوز در اين سال صادر شد و اين موضوع به افزايش قيمت 
ماشين آالت معدني و همچنين گراني نرخ خدمات آنها در 
كشور منجر شد، به طوري كه اوايل امسال به طور متوسط 
ماشين آالت موجود با قيمتي ۷۰ درصد باالتر از نرخ دبي 
رسيده بودند. وي ادامه داد: در سال ۱4۰۰ تعداد 8۷۰ مجوز 
براي واردات داده شد كه بخش زيادي از آنها وارد كشور شده 
است. محتشمي پور افزود: در سال جاري ۲ هزار فقره مجوز 
صادر شد و در كنار آن حمايت از توليد داخل ماشين آالت 
نيز مورد حمايت قرار گرفت و عالوه بر آن، توليد مشترك 
با توليدكنندگان توانمند خارجي نيز پيگيري شد. به گفته 
وي، اكنون قيمت، اجاره بها و هزينه تعميرات ماشين آالت 
معدني كنترل ش��ده و بحران مربوطه تا ح��دود زيادي 
فروكش كرده اس��ت؛ به طوري كه مطابق بررسي ها خانه 
معدن ايران قيمت ماشين آالت از بهار امسال تاكنون با ۲۰ 

درصد افت همراه شده است.

    تمايلي به قيمت گذاري دستوري نداريم
وي در م��ورد قيمت گذاري دس��توري در معادن، گفت: 
رويكرد وزارت صمت اين است كه از قيمت گذاري دستوري 
فاصله بگيرد. معتقديم بورس كاال شفافيت الزم را در بحث 

قيمت گذاري محصوالت اين زنجيره به دست خواهد داد. 
وي گفت: مهم ترين آس��يب قيمت گذاري دستوري در 
سال هاي گذشته اين بود كه سود اصلي به انتهاي زنجيره 
منتقل شد و شاهد سرمايه گذاري هاي متعدد و زيادي در 
انتهاي زنجيره بودي��م. معاون وزير صمت به بخش فوالد 
اش��اره كرد و ادامه داد: با وج��ود ۶۰ ميليون تن ظرفيت 
در پايين دست فوالد، سال گذشته كل توليد محصوالت 
آن ۲۰ ميلي��ون تن ب��ود اما باز هم فش��ار روي وزارتخانه 
براي احداث واحدهاي جديد در پايين دست وجود دارد. 
وي بيان كرد: اگر ص��در تا ذيل زنجيره فوالد در خصوص 
قيمت گذاري محصوالت به توافق رسيد، وزارت صمت آن 
را خواهد پذيرفت، اما ورودي به قيمت گذاري دس��توري 

نخواهيم داشت.

    ذخاير سنگ آهن تا 1۵ سال ديگر 
تمام مي شود

وزير صمت با بيان اينكه با تجميع مصوبات معدن رانت و 
فساد به حداقل رسيده است، گفت: ذخاير سنگ آهن تا 
۱5 سال ديگر به پايان مي رسد بنابراين اقدامات ويژه اي 
بايد انجام دهيم. رضا فاطمي امين در مراس��م رونمايي از 
دستاوردهاي طرح تحول زمين شناسي و اكتشاف ذخاير 
معدني كشور كه در وزارت صمت برگزار شد، اظهار كرد: 
ما بايد اكتشافات معادني را انجام دهيم و بخش خصوصي 
نمي تواند اي��ن كار را انجام دهد زيرا مخاطره بااليي دارد و 
زيرساختي است و همچنين وقتي محدوده ها را براي مزايده 
مي گذاريم اگر اطالعات كافي نداشته باشيم نمي دانيم به 
چه قيمتي مزايده را برگزار كنيم. وزير صمت افزود: كشور 
را به سه بخش تقس��يم كرديم كه در يك مورد به دنبال 
اكتشافات فلزات هس��تيم. مورد دوم براي غيرفلزي ها و 
مورد س��وم هم ذخاير نفتي و گازي اس��ت.وي ادامه داد: 
ذخاير ارزشمندي از سنگ آهن داريم كه البته با محدوديت 
مواجه است؛ اگر اكتشافات جديدي انجام ندهيم ۱5 سال 
ديگر ذخاير سنگ آهن تمام مي شود. بنابراين در اين حوزه 
اقدامات ويژه انجام مي دهيم. فاطمي امين در ادامه اظهار 
كرد: 3۲۰ مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه داشتيم كه 
بعضًا باهم متناقض هم بودند كه منشأ رانت و فساد شده 
بود؛ اين 3۲۰ مورد را يكپارچه كرديم و ديگر هيچ پنهان و 
پيدايي وجود ندارد. وي گفت: يكي از كارهاي ويژه در اين 
يكپارچه سازي، بررسي صالحيت فني خريدار معدن است 

در حالي كه قباًل فقط صالحيت مالي فرد بررسي مي شد.
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خبرروز

مرگ 151 نفر در جشن هالووين سئول
بر اس��اس آخرين گزارش ها 151 نفر در جشن هالووين سئول جان خود را از دست دادند كه از اين تعداد 4 نفر ايراني بوده اند. 
اين در حالي است كه بنا به گفته مقامات دولتي بيش از 3 هزار و 580 نفر نيز مفقود شده اند. اين اولين مراسم كره جنوبي بعد 
از لغو محدوديت هاي كرونا بوده و به همين خاطر با استقبال زياد مردم همراه شده است. استقبالي كه باعث بروز چنين حادثه 
وحشتناكي شد. مقامات كره جنوبي هنوز در حال بررسي علت وقوع اين حادثه هستند، اما »چوي سئونگ بوم«، رييس اداره 
آتش نش��اني يونگ سان-گو گفت: احتماال تراكم و ازدحام جمعيت علت اصلي وقوع حادثه بوده و بسياري از مردم روي زمين 

افتادند. در اين حادثه دست كم 8۲ نفر نيز زخمي شده اند. همچنين 1۹ تبعه خارجي در ميان قربانيان اين حادثه بوده اند.

رويداد

از وقتي تورم رو به افزايش گذاشت و تحصيل رايگان 
به رويايي دس��ت نيافتني در كشور ما بدل شد، تعداد 
دانش آموزان��ي كه ب��ه دليل عدم تواناي��ي پرداخت 
هزينه اي تحصيل��ي و روي آوردن به ب��ازار كار براي 
تامين هزينه هاي معيشتي ترك تحصيل كردند رو 
به افزايش گذاشته اس��ت. اين معضلي است كه بايد 
ب��ه آن توجه كرد. بايد در مورد آن تحقيق و بررس��ي 
كرد و مانع از افزايش آن ش��د. يك جمعيت شناس با 
اشاره به آمار 10.5 ميليوني نوجوانان كشور، نسبت به 
ضرورت پوش��ش تحصيلي همگاني و اجباري 15 تا 
18 ساله ها تا آخر مقطع دبيرستان تاكيد كرد و گفت: 
۷0 درصد نوجوانان دختر و ۷0 درصد نوجوانان پسر 
15 تا 18 س��اله محصل اند و 30 درصد اين جمعيت 
»رها« هستند. اين يك مساله است و بايد به پوشش 
 تحصيلي در اين رده سني توجه كرد.شهال كاظمي پور 
همزمان ب��ا »روز نوجوان« با اس��تناد ب��ه آمارهاي 
جمعيتي سال گذشته اظهار كرد: در سال 1400 تعداد 
كل نوجوانان )10 تا 18 ساله ها(، 10 ميليون و 500 
هزار نفر بوده كه از اين بين 5 ميليون و 300 هزار تن 
پسر و 5 ميليون ۲00 هزار نفر دختر هستند.به گفته 
اين جمعيت شناس، طبق آمار سال گذشته، جمعيت 
پسران نوجوان10 تا 14 ساله، 3 ميليون و ۲00 هزار 
نفر و پس��ران نوجوان 15 تا 18 ساله نيز ۲ ميليون و 
100 هزار نفر بوده است. او با بيان اينكه در سال گذشته 
جمعيت دختران 10 تا 14 ساله نيز 3 ميليون و 100 
هزار نفر و دختران 15 تا 18 س��اله ۲ ميليون و 100 
هزار نفر بوده است، درباره وضعيت تحصيلي اين رده 
س��ني ادامه داد: طبق آمارهاي موجود سال گذشته، 
۹4 درصد از پسران و ۹5 درصد از دختران نوجوان 10 
تا 14 س��اله در مقطع ابتدايي و متوسطه اول محصل 

بوده اند. در خصوص نوجوانان 15 تا 18 ساله نيز حدودا 
۷0 درصد دختران و ۷0 درصد پسران محصل بوده اند. 
كاظمي پور ضريب اشتغال پسران نوجوان 10 تا 14 
ساله را يك درصد و ضريب اشتغال دختران نوجوان 
10 تا 14 ساله را نيم درصد عنوان كرد و اين را هم گفت 
كه اين ضريب براي پسران 15 تا 18 ساله، 1۶ درصد و 

دختران 15 تا 18 ساله 3 درصد بوده است.

   وضعيت »بيكاري« نوجوانان غيرمحصل
اين جمعيت ش��ناس با بيان اينكه طب��ق آمارهاي 
موجود مربوط به سال گذشته 1.۲ درصد پسران 10 
تا 14 ساله و حدودا 1.4 درصد دختران 10 تا 14 ساله 
داراي همسر بوده اند، خاطرنشان كرد: همچنين ۲.۲ 
درصد از پسران 15 تا 18 سال و ۲1 درصد يا به تعبير 
ديگر يك پنجم از دختران 15 تا 18 سال داراي همسر 
بوده اند. به گفته او، حدود 0.۲ درصد جمعيت پسران 
10 تا 14 ساله و 0.۲ درصد جمعيت دختران همين 
رده سني »بيكار« بوده اند. اين آمار براي پسران 15 تا 
18 ساله ۲.8 درصد و براي دختران 15 تا 18 ساله نيز 
4 درصد بوده است. همچنين اين جمعيت بيكار يا به 
تعبير ديگر در جست وجوي كار، محصل هم نبوده اند.

   افزايش جمعيت نوجوانان
به 11 ميليون نفر تا سال 1۴۰5

كاظمي پور درباره روند جمعيتي نوجوانان طي 15 
سال گذش��ته نيز تصريح كرد: در سال 85 جمعيت 
نوجوانان يعني رده سني 10 تا 18 سال 13 ميليون 
و ۷00 هزار نفر بوده اند، اين جمعيت در سال ۹0 به 
10 ميلي��ون و حدود 850 هزار نفر، در س��ال ۹5 به 
۹ ميليون و ۷00 نفر، در س��ال گذش��ته يعني سال 

 1400 به 10 ميليون و 500 هزار نفر رس��يده است. 
پيش بيني هاي ما اين اس��ت كه جمعيت نوجوانان 
يعني رده س��ني 10 تا 18 سال تا سال 1405 به 11 
ميليون و ۶00 هزار نفر برس��د. طب��ق اظهارات اين 
جمعيت شناس، جمعيت نوجوانان تا سال ۹5 به علت 
كاهش باروري روند نزولي داشته است و پس از آن از 
آنجا كه جوانان دهه شصتي به سن باروري رسيدند 
و تع��داد مواليد افزايش ياف��ت، جمعيت نوجوانان 
يعني رده سني 10 تا 18 سال مجددا صعودي شد.

   هشداري در خصوص پوشش تحصيلي 
نوجوانان 

او در عين حالي كه معتقد است سطح پوشش تحصيلي 
در حال زياد شدن و اشتغال نوجوانان رو به كاهش است، 
درباره پوشش تحصيلي سنين 15 تا 18 ساله ها هشدار 
داد و گفت: با اين حال ذكر اين نكته نيز قابل توجه است 
كه در گروه سني 15 تا 18 سال تنها ۷0 درصد در حال 
تحصيل هستند. آمار ۷0 درصدي محصل در اين رده 
سني بسيار پايين است. پوشش تحصيلي در دبيرستان 
حتما بايد باال رود. بخشي از اين گروه سني كه تحصيل 
نمي كنند به علت مشكالت مالي و نياز در حال اشتغال اند 
و برخي بيكار و برخي دختران نيز ازدواج كرده اند. اين 
مساله است و بايد به پوشش تحصيلي در اين رده سني 
توجه كرد. كاظمي پور در پايان س��خنان خود تاكيد 
كرد: زماني پوشش تحصيلي همگاني ما تا ابتدايي بود 
و پس از آن تا راهنمايي ادامه يافت اما پوشش همگاني 
تحصيلي تا متوس��طه اول نبايد باشد بلكه حتما بايد 
پوشش همگاني و اجباري تحصيلي را تا آخر دبيرستان 
قرار دهيم. اين خيلي اشكال دارد كه فقط ۷0 درصد اين 
رده سني مدرسه مي روند و 30 درصد آنها رها هستند.

ترك تحصيل براي امرار معاش و كار
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

حق تحصيل براي همه
در اين مقوله قرار گرفتن در مسير اعتياد يا گروه هاي 
بزه��كاري در دوران نوجواني و جواني نيز از عوامل 
موثر بر ترك تحصيل فرزندان به ش��مار مي روند. 
اما تعدادي هم هستند كه از تحصيل باز مي مانند. 
اصطالح بازماندگي از تحصيل براي گروه سني بين 
شش تا 1۷ سال به كار مي رود كه يا هرگز به مدرسه 
نرفته اند يا پس از گذر چند س��ال ب��ا ناماليمات و 
ش��رايط زندگي مجبور به ترك مح��ل آموزش و 
تحصيل ش��ده اند. بازماندن از تحصي��ل به داليل 
نداش��تن اوراق هويتي معتبر، فقر خانواده، كمبود 
امكانات و نبود اماكن آم��وزش در مناطق محروم، 
ازدواج در سنين پايين و تعصب هاي خانوادگي در 
ممانعت از حضور دختران در مدرسه رخ مي دهد. 
گاهي كودكان قرباني فرهنگ و باورهاي نادرست 
خانواده ها بوده و از تحصيل باز مي مانند كه مهم ترين 
دليل محروميت اين بچه ها از تحصيل محروميت و 
فقر اقتصادي و فرهنگي خانواده اس��ت و اغلب اين 
كودكان در شرايط طاقت فرسا و با مناسبات خارج 
از سنش��ان دست به گريبان هس��تند و مجبورند 
زودهنگام تن به كار دهند و در شرايط غيرقانوني و 
با حلقه اي از خطرهاي در كمين دست و پنجه نرم 
كنند.اگرچه چرخه معضالت در جامعه غيرقابل انكار 
است اما بايد با بهترين برنامه شرايطي مهيا شود كه 
كودكان بازمان��ده از تحصيل به چرخه علم آموزي 
و كس��ب مهارت بازگردن��د و در اين زمينه تكليف 
حوزه دولت بسيار سنگين است. آنان براين باورند 
كه كودكان بازمانده از تحصيل قرباني فقر خانواده 
يا معضالت ديگري هس��تند كه خودش��ان توان 
گره گشايي از اين مش��كالت را ندارند و مداخالت 
هدفمن��د و آگاهانه در حل اين معضالت از س��وي 
نهادهاي حمايتي و آموزشي امري ضروري است. 
كودكاني كه ت��وان تأمين هزينه تحصيل را ندارند 
مجبورهستند براي تأمين مخارج زندگي كار كنند 
و از درس خوان��دن منصرف ش��وند، اين كودكان 
ممكن است در فرايند كسب درآمد طعمه آسيب و 
سوءاستفاده هايي شوند كه به خاطر ضعف مهارت و 
تجربه قادر به تشخيص آن نيستند. براي جلوگيري 
از بازماندن كودكان از تحصيل و جلوگيري از بروز 
مشكالت اجتماعي در جامعه و حضور دانش آموزان 
در محيط هاي آموزش��ي و تربيت نيروي انس��اني 
كارآمد براي جامعه بايد با بهره گيري از ظرفيت ساير 
دستگاه هاي اجرايي در كنار آموزش و پرورش زمينه 
حضور بچه ها در مدارس و محيط هاي آموزش��ي 
فراهم شود. آموزش و پرورش به عنوان گسترده ترين 
دستگاه فرهنگي كشور و مهم ترين نهاد اجتماعي، 
نقش تعيين كنن��ده در آم��وزش جامعه پذيري و 
اجتماعي كردن افراد برعهده دارد و بر اساس قوانين 
جاري كشور بايد خدمات آموزشي و پرورشي براي 
همه در اين نهاد اجتماعي يكسان و عادالنه باشد. 
در واقع بايد حق تحصيل براي تمامي فرزندان 

اين سرزمين به طور يكسان وجود داشته باشد.

احتمال قطع همكاري داروخانه ها با بيمه تأمين اجتماعي
نايب رييس انجمن داروسازان ايران 
با اش��اره به ت��داوم ع��دم پرداخت 
بدهي ه��اي تأمي��ن اجتماع��ي به 
داروخانه ها از احتمال قطع همكاري 
داروخانه ها با اين س��ازمان بيمه گر 
خبر داد. علي فاطمي با اشاره به ابراز 
نگراني ها در مورد سرنوش��ت طرح 
دارويار اظهار كرد: هدف اصلي طرح 

دارويار به حداقل رساندن كمبودهاي دارويي و 
به حداكثر رساندن دسترسي مردم به دارو و ارزان 
بودن قيمت آن ب��راي بيماران بود. او افزود: االن 
هدف ارزان بودن دارو محقق شده است، اما هزينه 
اين ارزاني را داروخانه ه��اي خصوصي پرداخت 
مي كنند و ب��ه جاي دولت خود در حال پرداخت 

يارانه دارو هستند. 
در حال حاض��ر بيم��ه تأمين اجتماع��ي هنوز 
ياران��ه مرداد و ش��هريور را پرداخ��ت نكرده اند. 
فاطمي ب��ا بيان اينك��ه يارانه دارو هنوز نس��يه 
است، گفت: اگر بيمه تأمين اجتماعي به همين 
وضع ادام��ه دهد، ديگ��ر داروخانه ها نمي توانند 

ادام��ه داده و احتمال قطع همكاري 
آنه��ا خواهد بود، چ��ون االن قيمت 
واقعي دارو افزايش پيدا كرده است. 
نايب رييس انجمن داروسازان با بيان 
اينكه بخش ديگ��ري از اهداف طرح 
دارويار افزايش دسترس��ي به داروي 
باكيفيت ب��راي مردم بود، گفت: اين 
هدف نه تنها محقق نش��د كه حتي 
برعكس شد و به جاي اينكه كمبودهاي دارويي 
كمتر ش��ود، اين كمبودها افزايش پيدا كرد كه 
علت آن هم نارضايتي ش��ركت هاي توليد كننده 
از قيمت گذاري دارو بود و اين ش��ركت ها توليد 
خود را كم كردند. او در ادامه با بيان اينكه وزارت 
بهداشت مي توانست پيش بيني هاي الزم را براي 
اين موضوع ب��ه وجود آورد، گفت: كمبود داروي 
آنتي بيوتيك و ساير داروها قابل پيش بيني بود، 
مجموعه اي��ن وزارتخانه بايد مي دانس��ت كه به 
محض كاهش توليد دارو از س��وي كارخانه ها در 
مرداد و ش��هريور نتيجه آن در مه��ر و آبان قابل 

مشاهده است. 

پرداخت تسهيالت »مسكن« به خانوارهاي داراي دو معلول
ريي��س دبيرخانه س��تاد مس��كن و 
ازدواج س��ازمان بهزيس��تي كشور 
از عمليات��ي ش��دن تفاهم نامه اين 
س��ازمان با بنياد مس��تضعفان براي 
پرداخ��ت تس��هيالت ۲00 ميليون 
توماني مس��كن به خانوارهاي داراي 

دو فرزند معلول و باالتر خبر داد.
 نصير حيدري با اش��اره به اينكه قرار 

است در طرح نهضت ملي مسكن 1۶0 هزار واحد 
مسكوني طي 4 سال به مددجويان تحت پوشش 
سازمان بهزيس��تي واگذار شود، گفت: براساس 
تفاهم نامه ف��ي مابين وزارت راه و شهرس��ازي 
و س��ازمان بهزيستي مقرر ش��ده است كه 1۶0 

ه��زار واحد مس��كوني ب��ه معلوالن 
و مددجوي��ان حائز ش��رايط واگذار 
ش��ود. او با اش��اره به ديگر اقدامات 
سازمان بهزيس��تي براي تسهيالت 
مس��كن به مددجويان تحت پوشش 
بيان كرد: ط��ي تفاهم نامه  دو جانبه 
ميان س��ازمان بهزيس��تي ب��ا بنياد 
مس��تضعفان قرار است براي 4000 
خان��وار داراي حداقل دو معل��ول و باالتر كمك 
بالعوض به خانوارها پرداخت ش��ود. اين كمك 
بالعوض براي خانوارهاي ش��هري ۲00 ميليون 
توم��ان و در مناط��ق روس��تايي 150 ميليون 

تومان است.

اگر معاينه فني نداريد، هر روز جريمه مي شويد
 از سال ۹4 سامانه سيمفا راه اندازي و 
اطالعات تمام خودرو ها در خصوص 
معاينه فني در اين س��امانه متمركز 
شده اس��ت؛ بر همين اساس عمدتًا 
جريمه خودرو هاي فاقد معاينه فني 
به وسيله دوربين ها در تهران و برخي 
ش��هر هاي بزرگ انجام مي شود.در 
ح��ال حاضر روزانه بال��غ بر 1۲ هزار 

وس��يله نقليه جريمه شده و طبق آخرين آمار از 
اول سال تاكنون يك ميليون و دويست هزار مورد 
جريمه براي خودرو ه��اي فاقد معاينه فني ثبت 

شده است. جريمه روزانه خودرو هاي 
فاقد معاينه فني ب��ا پيامك به افراد 

اعالم مي شود.
 اين در حالي اس��ت ك��ه ازدحام در 
مراك��ز معاينه فني خ��ودرو يكي از 
داليلي است كه بسياري از صاحبان 
خودروه��ا از انج��ام اي��ن كار صرف 
نظر مي كنن��د. در حال حاضر تعداد 
مراك��زي كه در ش��هرهاي ب��زرگ معاينه فني 
خ��ودرو را انج��ام مي دهند نس��بت ب��ه تعداد 
خودروهاي در حال تردد در شهر بسيار كم است.

افزايش بي سابقه مبتاليان به آنفلوآنزا در كشور

كودكان در معرض آسيب

گليماندگار|
 حاال كه كرونا در كش��ور فروكش كرده و 
ديگر خب��ري از پيك هاي جديد كرونايي 
نيست، اين بار آنفلوآنزا تبديل به كابوسي تازه براي مردم 
شده است. بيماري كه هر س��ال با فرا رسيدن پاييز از راه 
مي رس��د اما اين بار شديدتر و همه گيرتر شده است. اين 
در حالي است كه طي روزهاي گذشته معاون درمان وزير 
بهداش��ت و درمان از مراجعه روزانه بي��ش از يك هزار و 
۲00 نفر به علت بيماري هاي تنفسي و ابتال به آنفلوآنزا به 
مراكز درماني مراجعه مي كنند. اين در حالي است كه بر 
خالف كرونا اين بار بيشتر افرادي كه به اين بيماري مبتال 
مي شوند كودكان هستند. در حال حاضر كه مدارس به 
صورت حضوري برگزار مي شود، و البته بر خالف آن چيزي 
كه وزارت آموزش و پرورش در مورد رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي وعده داده بود، نه نظارتي بر رعايت اين پروتكل ها 
در مدارس صورت مي گيرد و نه اصال مدرس��ه اي خود را 
ملزم به رعايت مي كند. احتمال ابتالي كودكان به آنفلوآنزا 
هر روز بيشتر و بيشتر مي شود. البته زمزمه هايي هم در 
مورد تعطيل شدن مدارس به دليل شيوع اين بيماري به 
گوش رسيد كه از سوي مسووالن تكذيب شد و حاال بايد 
ديد كه چه راهكاري براي جلوگيري از شيوع اين بيماري 
در كش��ور اجرايي خواهد شد. اين در حالي است كه طي 
روزهاي گذشته كمبود داروهايي مانند آنتي بيوتيك كه 
يكي از داروهاي درمان آنفلوآنزا است خود موجبات دردسر 
و سرگرداني مردم در داروخانه ها را نيز به وجود آورده بود. 
البته خبر ورود 50 تن داروي آنتي بيوتيك روزگذشته از 
سوي وزارت بهداشت و سازمان هالل احمر منتشر شد 
ام��ا از آنجايي كه بيش از نزديك به 3 م��اه از ورود داروي 
بيماران SMA به كش��ور مي گذرد اما هنوز اين داروها 
توزيع نشده اند، بايد ديد كه آيا توزيع آنتي بيوتيك هاي 
وارداتي هم در داروخانه ها نياز به پروسه طوالني دارد يا نه؟

   امسال آنفلوآنزا زودتر شروع شد
دكتر مسعود مرداني درباره ميزان شيوع بيماري آنفلوآنزا 
در كشور به »تعادل« مي گويد: اين بيماري امسال نسبت 
به سال هاي گذشته يك ماه زودتر آغاز شد و سرعت شيوع 

آن هم باال بود. در واقع ما هميش��ه از ابتداي آبان ماه ابتال 
به اين بيماري را داشتيم اما امسال از اوايل مهر ماه شروع 
شد و به سرعت هم افزايش پيدا كرد. بيماري آنفلوآنزا يك 
بيماري فصلي است و البته اگر كنترل نشود حتي مي تواند 
مرگ و مير هم به همراه داشته باشد. اين بيماري هم مانند 
كرونا با مشكالت تنفسي همراه است.  او در خصوص دليل 
ابتال كودكان بيش از بزرگساالن به اين بيماري مي افزايد: 
از آنجايي كه فصل پاييز فصلي است كه بچه ها در مدرسه 
هس��تند و با هم ارتباط مستقيم دارند، كافي است يكي 
از آنها مبتال شود، سرعت انتشار ويروس آنفلوآنزا بسيار 
باالست و به اين ترتيب يك نفر كافي است تا يك كالس 
30 تا 40 نفره را مبتال كند. به همين خاطر است كه تعداد 
كودكان مبتال به اين بيماري بيش از بزرگساالن هستند. 

   واكسن آنفلوآنزا زمان تزريق ندارد
عضو ستاد ملي مقابله با كرونا درباره بهترين زمان تزريق 
واكسن آنفلوآنزا به تعادل مي گويد: بر خالف آن چيزي 
كه گفته مي شود حتما بايد واكس��ن را در شهريور ماه 
بزنيم و ... تزريق واكسن آنفلوآنزا زمان معين ندارد. شما 
هر زماني مي توانيد اين واكسن را از داروخانه تهيه كنيد 
و بزنيد. البته بايد تحت نظر پزشك اين كار انجام شود. 
اما براي افراد باالي ۶0 سال و كودكان زير ۶ سال بدون 
تجويز پزشك هم مي توان اين كار را انجام داد.  او در پايان 
مي افزايد: جلوگيري از شيوع آنفلوآنزا هم مانند كرونا نياز 
به رعايت پروتكل هاي بهداشتي دارد. اين بيماري مانند 
كرونا كشنده نيس��ت اما عدم رعايت اصول بهداشتي و 
پروتكل ها هم باعث افزايش تعداد افراد مبتال مي شود و هم 
ممكن است براي افرادي كه بيماري هاي زمينه اي مثل 

آسم و ... دارند منجر به اتفاقات بدتراز جمله مرگ شود.

   آنفلوآنزا در كشور در حال افزايش است
از سوي ديگرسرپرست مركز مديريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداشت با اشاره به پيك آنفلوآنزا و روند افزايشي 
آن در كشور و با بيان اينكه تا اين مقطع زماني، آنفلوآنزا 
در گروه هاي كودكان ش��يوع بيشتري داشته است، بر 
لزوم رعايت موارد بهداشت فردي و به ويژه تزريق واكسن 

در گروه هاي پرخطر تاكيد كرد. دكتر شهنام عرشي با 
اشاره به روند افزايشي موارد آنفلوآنزا در كشور، گفت: 
همه ساله با شروع فصل سرما با موجي از بيماري هاي 
تنفسي روبرو هستيم؛ مخصوصا بيماري آنفلوآنزا كه 

معموال به صورت فصلي خود را نشان مي دهد.

   شروع زودتر از موعد آنفلوآنزا در سال جاري
او با اشاره به ش��روع زودتر از موعد پيك آنفلوآنزا در سال 
جاري، افزود: امس��ال پيك آنفلوآنزا از حدود پنج هفته 
گذشته و از اوايل مهرماه شروع شده و البته شروعش نسبت 
به سال هاي قبل حداقل يك ماه زودتر بوده است. بروز اين 
بيماري در برخي از ساير كشورهاي نيم كره شمالي نيز 

همين وضعيت را داشته و زودتر از موعد بوده است.

   موارد آنفلوآنزا در حال افزايش
سرپرست مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت با بيان اينكه اكنون در شروع پيك آنفلوآنزا 
هستيم و موارد در حال افزايش است، ضمن تاكيد 
بر لزوم موارد بهداشت فردي، گفت: معموال هر سال 
يك پيك از آنفلوآنزا بيش��تر نداريم كه بعد از سه يا 

چهار ماه نيز موارد بيماري فروكش مي كند.

   توصيه بر تزريق واكسن
در گروه هاي پرخطر

عرشي ادامه داد: خوشبختانه واكسن موثر آنفلوآنزا از 
ساليان سال در دسترس اس��ت و به گروه هاي هدف 
شامل افراد باالي ۶0 س��ال، افراد داراي بيماري هاي 
زمينه اي، بيماري ه��اي مزمن قلبي-  عروقي، ريوي، 
ديابت و مبتاليان نقص سيستم ايمني و ...، همه ساله 
توصيه مي كنيم كه نسبت به تزريق واكسن اقدام كنند.

   علت شيوع بيشتر آنفلوآنزا در كودكان 
طي امسال

سرپرست مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت با اعالم اينكه امسال و تا اين مقطع زماني، 
آنفلوآنزا در گروه هاي كودكان شيوع بيشتري داشته، 

افزود: از جمله علل اين موضوع آن است كه در دوسال 
گذشته تحت تاثير پاندمي كرونا، موارد بهداشت فردي 
از جمله فاصله گذاري اجتماعي، پوش��ش ماسك، 
بهداشت دست ها و ... رعايت شده و البته مدارس نيز تا 
حدي تعطيل بوده و كالس ها به صورت مجازي برگزار 
شده اند و به اين ترتيب مواجهه كودكان با ويروس هاي 
تنفس��ي كمتر بوده و به همين دليل نيز مستعدتر 

هستند كه بيماري را با شيوع بيشتري بگيرند.

   خوددرماني ممنوع
او با تاكي��د بر لزوم رعايت موارد بهداش��ت ف��ردي و به 
ويژه پوش��ش ماسك و واكسيناس��يون در گروه هاي در 
معرض خطر، در عين حال درباره كودكان گفت: توصيه 
اساسي در اين گروه سني آن است كه اگر كودكي دچار 
سرماخوردگي شد و مدت بيماري بيش از يكي - دو روز 
به طول انجاميد و مخصوصا در موارد شديد بيماري، حتما 
در اولين فرصت به متخصصان مربوطه مراجعه شود و از 
خوددرماني و تجويز خودس��رانه دارو خودداري شود. او 
همچنين به دست اندركاران مدارس نيز توصيه كرد كه 
در صورت مشاهده عاليم سرماخوردگي، بروز تب و ... در 
كودك سريع تر والدين را در جريان گذاشته و وي را مرخص 
كنند و اف��زود: توصيه مي كنم افرادي كه جزو گروه هاي 

پرخطر هستند نسبت به تزريق واكسن اقدام كنند. ساير 
گروه هاي افراد نيز پوش��ش ماس��ك و شستن مرتب 
دست ها و رعايت فاصله اجتماعي را مد نظر داشته باشند.

   فعال پيك كرونا نداريم؛ اما...
وي در ادامه صحبت هايش در پاس��خ به سوال ايسنا 
درب��اره وضعيت كرونا نيز گفت: در حال حاضر پيك 
كرونا را نداريم اما نگراني آن است كه در اواسط يا اواخر 
پاييز به دليل تغييرات در سويه ها، پيك جديدي را 
در كشورهاي مختلف داشته باشيم. البته از آنجا كه 
سوابق تماس با اين ويروس با واكسيناسيون در اكثر 
نقاط دنيا وجود داشته، انتظار آن است كه در صورت 
بروز پيك نيز چندان پيك كشنده شديدي نباشد، 
در مجموع فعال قضاوت درباره اين موضوع زود است.

   تعطيلي مدارس در دستوركار نيست 
مديركل دفتر س��المت و تندرس��تي وزارت آموزش و 
پرورش اعالم كرد ك��ه درحال حاضر تعطيلي مدارس 
برخي استان ها به علت شيوع »آنفلوآنزا« در دستور كار 
نيس��ت. اعظم گودرزي در پاس��خ به پرسشي مبني بر 
احتمال غيرحضوري شدن مدارس برخي استان ها به 
علت شيوع آنفلوآنزا بين دانش آموزان اظهار كرد: طي 

هماهنگي هايي كه با وزارت بهداشت داشتيم، درحال 
حاضر تعطيلي مدارس در دس��تور كار نيست. او افزود: 
دس��تورالعملي پيرامون رعايت نكات بهداشت فردي 
و مواردي كه بايد در مدرس��ه رعايت ش��ود با همكاري 
و هماهنگي معاونت بهداشت وزارت بهداشت تنظيم 
كرده ايم كه در حال مستندس��ازي براي ابالغ به تمام 
ادارات كل آموزش و پرورش استان هاست كه بر اساس آن 
موارد آموزشي رعايت بهداشت فردي و نكات بهداشتي 
را جدي تر بگيرند. مديركل دفتر س��المت و تندرستي 
وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در سنوات گذشته 
هم آنفلوآنزا و سرماخوردگي وجود داشته و علتي براي 
تعطيلي مدارس نيست گفت: س��امانه اي را راه اندازي 
كرده ايم تا آمار را دريافت كنيم كه هنوز به صورت مستند 
قابل احصاء نش��ده تا بتوانيم اعالم كنيم. از ادارات كل 
و دانشگاه هاي علوم پزش��كي آمار را دريافت و براساس 
آن برنامه ريزي هاي بعدي را انجام مي دهيم. گودرزي 
در پاس��خ به اينكه »بنابراين فعال مدرس��ه اي مجاز به 
تعطيلي به علت آنفلوآنزا نيست؟« اظهار كرد: خير، فعال 
دستورالعملي مبني بر تعطيلي مدارس ابالغ نكرده ايم 
و در جلس��اتي هم كه با وزارت بهداشت داشتيم فعال 
تعطيلي مجاز نيست و دستورالعملي هم كه ابالغ خواهيم 

كرد، در راستاي رعايت نكات بهداشتي خواهد بود.

گزارش

برنامه اي براي تعطيلي مدارس نداريم
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