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در اقتصاد ما، توليدكنندگان 
هم��واره با يك چالش جدي 
مواج��ه بوده ان��د و آن نحوه 
مواجه��ه با سياس��ت هاي 
دولت اس��ت. در واقع اقتصاد 
ما همواره با سياست تماس 
داشته و در بسياري از مسائل 
موضوعات سياسي، تاثيرات 
جدي بر محيط اقتصاد گذاشته اند. اين در حالي است 
كه اگر ما اولويت را به اقتص��اد و توليد بدهيم، امكان 
بهبود ش��رايط و تسهيل ش��رايط سياسي نيز فراهم 

خواهد شد. 
ما در س��ال هاي گذشته همواره شعار لزوم حمايت از 
توليد را داده ايم اما در عرصه عمل هيچگاه اين شعارها 
به شكل جدي عملياتي نشده اند. در واقع آن جايي كه 
دولت بايد به عنوان حامي توليد به عرصه هاي اقتصادي 
ورود كند همواره با يك خأل مواجه بوده و از سوي ديگر 

برخي تصميمات بيروني باعث فشار بر توليد شده اند.
در سال هاي گذشته توليدكنندگان از سويي با افزايش 
قابل توجه هزينه توليد چه در مواد اوليه و چه در نيروي 
كار مواجه بوده و اين در حالي است كه برخي قيمت ها 
اساسا امكان افزايش متناسب با باال رفتن هزينه ها را 
نداشته اند. از سوي ديگر محيط كسب وكار نيز در ايران 
مشكالت و محدوديت هاي جدي دارد و در بسياري از 
مواقع يك سرمايه گذار آنقدر براي توليد خود با مشكل 
مواجه مي شود كه پشيمان مي شود. ما بايد در بررسي 
قوانين بودجه يا ساير تصميمات كالن اقتصادي، به 
موضوع توليد به عنوان يك اولويت جدي نگاه كنيم و 
تالش كنيم محدوديت هاي موجود در داخل كشور را 
حل كنيم. رشد توليد به معناي رشد اقتصادي مثبت 
كشور و راه اصلي براي عبور از ركود است. در كنار آن، 
دغدغه هايي مانند آمار باالي بيكاري و افزايش اقشار 
كم درآمد جامعه نيز با توليد برطرف مي شوند. اينكه 
ما بايد به اقشار بس��يار كم درآمد يارانه بدهيم محل 
ترديد نيست اما گروه قابل توجهي از اقشار كم درآمد 
نيز هستند كه در صورت فراهم شدن فضاي كار، خود 
مي توانند از بسترهاي جديد استفاده كنند و اين امر 

گره گشاي اصلي اقتصاد ايران خواهد بود.
به اين ترتيب ما در عرصه سياس��تگذاري كالن، بايد 
به اين س��مت حركت كنيم كه توليد در اولويت قرار 
بگيرد و در مقابل، تمام بخش هاي اقتصاد ايران از آن 
بهره مند ش��وند. اگر موتور توليد روشن شود، اقتصاد 
ما مي تواند بس��ياري از سياست هاي حمايتي خود را 
كاهش داده و منابع آن را براي توس��عه زيرساخت ها 
مورد استفاده قرار بدهد. در غير اين صورت ما همچنان 
به اين نياز خواهيم داشت كه از اقشار مختلف جامعه 
در برابر مشكالت حمايت كنيم و در عين حال توليد 
قابل اتكايي نيز نداريم كه بتواند از ما در برابر مشكالت 

و محدوديت ها محافظت كند.

متاس��فانه علي رغم ۱۰ وعده 
بورس��ي كه آقاي رييس��ي در 
روزه��اي ش��روع تبليغ��ات 
انتخاباتي به جامعه سهامداري 
داده بودند و ادعا داشتند در هفته 
اول رياس��ت جمهوري خ��ود، 
دستور ساماندهي بازار سرمايه 
را خواهند داد و حتي در مراسم 
تنفيذ رياست جمهوري هم اعالم كردند اولويتشان بهبود 
وضعيت بازار سرمايه است؛ ولي شاهد آن هستيم كه نه فقط 
تيم اقتصادي و شخص آقاي رييس جمهور به وعده هاي 
بورس��ي خود عمل نكردن��د، بلكه هر آنچ��ه را هم  كه در 
راستاي نابودي و تضعيف بازار سرمايه از دستشان بر مي آمد 
انجام دادند! وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و 
معاونت اقتصادي آقاي رييسي تا به اين لحظه جز آسيب 
به بازار س��رمايه و خروج نقدينگي از اين بازار اقدام خاص 
ديگري انجام نداده اند. گواه ادعاي ما هم اين است كه در ۳ 
ماهه اول امسال ۱۲ هزار ميليارد تومان خروج نقدينگي از 
بازار سرمايه داشتيم و فقط روز بيستم تيرماه با خروج ۸۰۰ 
ميليارد تومان نقدينگي از اين بازار ركورد ثبت كرده ايم! 
اين اتفاقات نتيجه مديريت و حكمراني تيم اقتصادي آقاي 
رييس جمهور است و قاعدتاً با توجه به وعده ها و برنامه هاي 
آقاي رييس جمهور براي حمايت از بازار س��رمايه، چنين 

انتظاري در مورد وضعيت اين بازار نداشتيم!
برخي از منتقدان معتقدند كه در ش��رايط ركودي به سر 
مي بريم و نه فقط بازار سرمايه، كه ساير بازارها هم وضعيت 
صعودي نداشته اند، اين ادعا كه تمامي بازارهاي مالي در 
ركود به سر مي برند و نبايد انتظار رونق بازار سرمايه را داشته 
باشيم، ادعاي نادرستي است. آمارها نشان مي دهد بازارهاي 
رقيب بازار سرمايه، ركود تورمي را تجربه كرده اند. كما اينكه 
آمارهاي بانك مركزي حاكي از تورم حدودا ۵۲ درصدي 
در خرداد ماه ب��وده و تورم نقطه به نقطه هم ۱۲.۵ درصد 
بوده است. به عبارتي تورم نه تنها به قوت خود باقي مانده، 
بلكه در سال جاري تورم شيب صعودي هم داشته است. 
اينجاست كه ركود تورمي شكل مي گيرد. ما نمي توانيم 
ادعا كنيم همچون كشورهاي اروپايي بين ركود و تورم، 
ركود را انتخاب كرده ايم. عماًل با توجه به خلق نقدينگي 
و تورمي كه در اقتصاد ما وجود دارد، در چنين ش��رايطي 
فقط مي توان ركود تورمي را انتخاب كرد و اصواًل كشور ما 
ابزار پولي و مالي در اختيار ندارد كه بتواند ركود را انتخاب 
كند. بازارسرمايه ما نه فقط متناسب با تورم رشد نكرده 
بلكه بسيار كمتر از تورم رشد كرده و عليرغم ارزندگي بازار 
سرمايه، اكثر سهام ها كمتر از ارزش ذاتي حراج شده اند و 
اين نشان دهنده آن است كه دولت با مداخله هاي خود، 
موازنه بين بازارها را بر هم زده است. مداخله دولت در بازار 
سرمايه مشهود است. دولت ما چون توان مداخله در بازار 
پول، بازار ارز و طال و بازارهاي كااليي را ندارد، تصور مي كند 
با مداخله منفي در بازار سرمايه مي تواند ركود را بر اقتصاد 
ادامه در صفحه 8 كشور حكمفرما كند. 

جهان امروز ما، بيش از هر زمان 
ديگ��ري تح��ت تأثي��ر مظاهر 
و محص��والت منت��ج از انقالب 
فناوري است. همه چيز در حال 
تغيير بنيادين است و اين تغيير 
آنچنان بزرگ به نظر مي رس��د 
كه نمي توان ابعاد آن را به روشني 
ترسيم يا تصور كرد. واكنش ما 
به اين تحول عظيم بايد منسجم و فراگير باشد و همه ابعاد 
جامعه، از بخش هاي خصوص��ي و دولتي تا جامعه مدني و 
آكادميك را دربرگيرد. ما ناگزيريم با توجه به شرايط ويژه اي 
كه بر كشورمان حاكم اس��ت، خود را آماده نگه داريم. ما در 
برابر وضعيت امروز ايران مان مسووليم؛ آن  هم در زمانه اي كه 
تجربه كرونا نشان داد كه فناوري چقدر مي تواند در بحران هاي 
جهان شمول در پاسداري از وضعيت و موقعيت كشورها يا ارتقا 
و تنزل آنها تأثيرگذار باشد. براي بسياري، به خصوص فعاالن 
صنفي، مجموع شرايط اقتصادي نشانه اي است براي اينكه 
بي��ش از اين جلوتر نروند و انگيزه و انرژي مضاعفي را از خود 
هزينه نكنند. ما اما تازه در ابتداي موج دوم هستيم. ما تالش 
مي كنيم پاسدار حقوق كسب وكارها و فعاالن صنف فناوري 
اطالعات ايران باشيم. امروز دامنه صنف بسيار بزرگ شده و 
در اكوسيستمي فعاليت مي كنيم كه هر روز ابعاد جديد تري 
مي يابد. امروز اقتصاد ديجيتال، كسب وكارهاي دانش بنيان 
و اس��تارت آپي، اقتصاد نوآوري و ده ها حوزه ديگر به صورت 
مس��تقيم يا غيرمس��تقيم با مفهوم بازار و صنعت فناوري 
اطالعات مرتبط هستند. فناوري اطالعات امروز به زيرساخت 
توسعه تبديل شده است. متأسفانه برخي تعارضات مانع از آن 
مي شود كه بتوانيم با اثربخشي حداكثري فعاليت كنيم، اما 
ناگزيريم از غلبه بر اين موانع؛ ما به گفت وگو ناگزيريم، ما به 
استقامت، به انتخاب و اصرار به مسير درست ناگزيريم. اولويت  
همه ما منافع صنف فناوري اطالعات ايران است؛ صنفي كه 
هر روز در حال گسترده تر شدن است. اگر زماني شركت هاي 
نرم  افزاري و سخت افزاري و كسب وكارهاي بزرگ مخابراتي 
در مح��دوده اين صنف مي گنجيدند، امروز بايد جايي براي 
فريلنسرها باز كنيم. امروز كسب وكارهاي اقتصاد ديجيتال و 
دانش بنيان بخش مهمي از اشتغال آفريني كشور را به دوش 
مي كشند. امروز از بالك چين تا هوش مصنوعي پيش برنده 
موج دوم ش��ده اند. ما اكنون ده ها موضوع باز داريم؛ از طرح 
صيانت خاموش گرفته تا برخي پلمپ ها و فيلترينگ هاي 
سليقه اي. يا به عنوان نمونه دستكاري اينترنت و ناپايداري آن، 
بحران منابع انساني، ضعف زيرساخت ها، چالش هاي ناتمام 
بيمه و ماليات تنها بخشي از مسائل فعاالن اين حوزه است. در 
اين راستا تالش كرده ايم درباره مسائل با نهادهاي تأثيرگذار و 
تصميم گير گفت وگو و تعامل كنيم. تالش كرده ايم ساختار 
سازمان را اصالح كنيم و اساسنامه را با رأي و نظر قاطبه صنف 
تغيير دهيم تا پاسخگوي مسائل روز باشيم، ولي هنوز مسائل 
زيادي روي زمين مانده؛ از فريلنسرها بگير تا جايگاه زنان در 
صنف فناوري اطالعات. صنف فناوري در زمينه توانمندسازي 

زنان مي تواند پيشروتر از باقي حوزه ها عمل كند.

چرا هميش��ه آن چيزهايي كه 
براي ما حكم م��رگ و زندگي 
دارن��د اينق��در ب��ي ارزش و 
بي اهميت مي شوند، از همان 
زماني كه ريحانه و مهشاد را از 
دست داديم ديگر كسي سراغ 
كارهايي كه در س��تاد احياي 
درياچه اروميه انجام مي شد را 
نگرفت. همه ما به اين فكر بوديم كه چطور با از دست دادن 
همكاراني جوان و فعال كنار بياييم. يكي تازه به خانه بخت 
رفته بود و ديگري تنها سه روز تا عروسي اش فاصله داشت. 
اما دس��ت تقدير در اتفاقي كه تنها بر اثر بي مسووليتي و 
بي تدبيري مسووالن رخ داد، جان شيرين اين دو خبرنگار 
را گرفت. خيلي از ما اميدوار بوديم حاال كه هزينه اي چنين 
سنگين براي احياي درياچه اروميه داده ايم الاقل خبرهاي 

خوبي از وضعيت آن بشنويم اما...
حاال خبرها حكايت از خشك شدن 9۵ درصدي درياچه اي 
مي دهند كه با از بين رفتنش نه تنها اكوسيستم منطقه 
مختل مي ش��ود كه زندگي چند ميليون انس��اني كه در 
همسايگي آن س��كني گزيده اند هم دستخوش تغيير و 
تحوالت بسياري خواهد ش��د. حاال كه كار از كار گذشته 
مجلس به اين فكر افتاده تا طرح تحقيق و تفحص از ستاد 
احياي درياچه اروميه را به تصويب برساند. طرحي كه خيلي 
ديرتر از آنكه بايد به تصويب رسيده است. مساله اينجاست 
كه چرا از آبان سال گذشته تاكنون كسي به اين فكر نكرد تا 
اين ستاد را مجبور كند تا اطالعات مربوط به كارهايي را كه 
انجام مي دهد در سايت خود به روز رساني كند. بيش از 9 ماه 
از سكوت خبري ستاد احياي درياچه اروميه مي گذرد و حاال 
همه به اين فكر افتاده اند تا از اين ستاد بپرسند با بودجه اي 
كه در اختيار داشته چه كارهايي انجام داده و چرا نتوانسته 
گامي مثبت در احياي اين درياچه بردارد. مگر مي ش��ود 
به همين راحتي چنين اكوسيستم مهمي را از دست داد 
و به بهانه هاي واهي آن را اتفاق��ي بر اثر گرمايش زمين و 
رفتارهاي انساني و... دانست. در واقع مسائل و چالش هاي 
به وجود آمده بين مسووالن اصلي ترين عامل پيچيده شدن 
مساله و اجرا نشدن كامل برنامه ها و راهبردهاي كارگروه 
نجات درياچه اروميه بود. عدم پاسخگو بودند سازمان ها و 
ناهماهنگي ميان مجريان، اولويت گذاري هاي نادرست در 
تخصيص منابع، ضعف مديريتي و ده ها مورد ديگر باعث شد 
تا طرح احياي درياچه اروميه با شكست مواجه شود. تمام 
آنچه از زمان راه اندازي كارگروه ستاد احياي درياچه اروميه 
تا به امروز ش��نيده ايم، وعده هايي است كه اصال اجرايي 
نشده اند، چرا كه اگر چنين اتفاقي رخ داده بود، حاال نبايد 
منتظر خشك شدن اين درياچه مي مانديم. وعده هايي كه 
اگر اجرايي شده بود، توفان نمك بر فراز شهرهاي اروميه و 
تبريز جا خوش نمي كرد. كشاورزي اين منطقه، دامداري، 
محيط زيست و... همه و همه بر اثر اين بي تدبيري در حال 
نابودي است و هيچ كس نمي داند بودجه هاي ميلياردي كه 
ادامه در صفحه 8 براي اين...  

هفته سوم تيرماه هفته بسيار 
س��ردي براي بازار سرمايه بود. 
ركورد كمترين مي��زان ارزش 
معامالت خرد س��هام در چهار 
ماه گذشته در اين هفته رخ داد. 
از سوي ديگر خروج حقيقي ها 
از بازار مشهود بود و شاهد خريد 
بسيار كم و اندك حقوقي ها در 
بازار بوديم. اغلب معامله گران از ابتداي صبح تا ظهر به دنبال 
فروش و خروج هستند. اگر كسي قصد خريد داشته باشد به 

راحتي مي تواند خريد خود را انجام بدهد.
يكي از چالش هاي اين هفته ش��ايعه افزايش سود بانكي 
بود. سود بانكي هميشه رقيب بازار سرمايه بوده و هست. 
هرچند با توجه به تورمي كه احتماال امسال باالي ۵۰ درصد 
باشد، سود واقعي كه از سرمايه گذاري بدون ريسك عايد 
مي شود، منفي است. در واقع فرد حتي اگر ۲۰ درصد سود 
ثابت بگيرد ، مجددا ۳۰ درصد در كل ضرر مي كند و قدرت 
خريد او كمتر مي شود. اين رقم فقط سود اسمي است نه 
سود واقعي. البته اثرات رواني افزايش سود بانكي از اثرات 
واقعي آن براي بازار سرمايه بيشتر است. به خصوص زماني 

كه رييس بانك مركزي شخصي از دل بازار سرمايه است.
نكته مهم ديگري كه بس��ياري از فعاالن بازار اين هفته 
اعتراض خود را به آن بيان كردند، مساله شاخص كل بود. 
شاخص كل يك ايندكس استاندارد براي تمام بورس هاي 
جهان است. نمي توانيم بگوييم اين ايندكس يا شاخص 
اشتباه است. اما نكته اصلي به نحوه استفاده از آن بازگردد. 
آيا شاخص كل مي تواند وسيله ارزيابي درستي از كليت بازار 
يا سبد سهامداري باشد؟ قطعا اين طور نيست و به همين 
دليل شاخص هاي مكمل ساخته و استفاده مي شود. مثل 
شاخص هم وزن و حتي مي شود شاخص هاي ديگري را 
هم طراحي كرد كه دقيق تر بيانگر وضعيت سبد سهامداران 
باشد. اگر كس��ي قصد دارد كه بازدهي مثل شاخص كل 
داشته باشد بايد پرتفوي  خود را بر اساس فرمول شاخص 
كل بچيند. اينكه سخنگوي دولت با افتخار بيان مي كند كه 
شاخص كل ۱۰ درصد رشد كرده و ثبات در بازار است، اين را 
هم به عنوان ابزاري براي سنجش بازدهي اكثر سهامداران 
بيان مي كند، اش��تباه است و اعتراض اصلي بايد به نحوه 
كاربرد شاخص كل باشد، نه فرمول آن. يكي قيمت گذاري 
بلوكي خودروها بود كه در مجمع وساپا خبرهاي خوبي 
از قيمت گذاري آمد.  دومين خبر هم گزارش س��ه ماهه 
پااليش��ي ها بود كه با گزارش شاوان شروع شد و گزارش 
بسيار جذابي بود. شاهد ركورد جديد دمارجين ناخالص 
در محدوده ۱۷ درصد نيز بوديم كه ركوردي تازه در ۱۰ 
سال گذشته بوده اس��ت. البته اين خبر تاثير رواني روي 
بازار نداشت. در اين روزهاي ركودي بازار، بيشتر توجهات 
به س��هم هاي  DPSمحور اس��ت. يعني سهام هايي كه 
سودهاي خوبي دارند و درصد خوبي هم تقسيم مي كنند. 
اما برخي ها به سمت سهم هاي كوچك با شناوري جمع 
ادامه در صفحه 6 شده مي روند.  

ش��روع زندگي مش��ترك به 
معناي پاي��ان دادن به اهداف 
فردي نيس��ت، در واقع زوج ها 
بايد به اين مساله توجه داشته 
باش��ند كه قرار نيست در تمام 
مس��ائل زندگ��ي ب��ا يكديگر 
همپوش��اني داش��ته باشند يا 
هدف هايي كه براي رس��يدن 
به آن برنامه ريزي كرده اند، يكي باشد. در زندگي مشترك 
هر يك از زوجين مي توانند عالوه بر اينكه تالش مي كنند 
پايه هاي زندگي مش��ترك خود را محكم كنند به دنبال 
آرزوها و اهداف فردي خود هم بروند. در واقع بايد شرايطي 
را براي خود فراهم كنند كه فضا براي مستقل عمل كردن 
هم داشته باشند. بسياري از زوج ها بعد از ازدواج فكر مي كنند 
ديگر قرار است هميشه و همه جا در كنار يكديگر باشند و 
نبايد هيچ اس��تقاللي داشته باشند. در حالي كه اين طرز 
تفكر در طوالني مدت مي تواند باعث بروز مش��كالتي در 
زندگي آنها شود. در واقع حفظ استقالل شخصي يكي از 
عواملي است كه باعث مي شود زندگي زناشويي استحكام 
بيشتري داشته باشد. بارها و بارها اتفاق افتاده كه زوجين 
و به خصوص خانم ها فكر كرده اند حاال كه ازدواج كرده اند، 
همسرانشان نبايد ديگر هيچ زماني را به غير از سر كار بدون 
آنها سپري كنند، البته اين مساله در مورد آقايان هم صدق 
مي كند و بس��ياري از آنها بر اين باورند كه زن نبايد بدون 
همسرش جايي برود، اين طرز تفكر باعث بروز مشكالتي 
مي شود كه مي تواند زندگي مشترك را به خطر بياندازد. 
در واق��ع دنبال كردن آرزوها و اه��داف فردي تا جايي كه 
به زندگي مشترك آسيب نرساند يا باعث بروز رفتارهاي 
خارج از چارچوب نشود، مي تواند بسيار هم سازنده باشد. 
زن و مرد همانند دو دايره هستند كه با ازدواج در كنار هم 
قرار مي گيرند و از اين رو در بخش هايي از زندگي مشترك با 
يكديگر هم پوشاني دارند و در قسمت هايي نيز هم پوشاني 
ندارند. در واقع بخشي از احساس مالكيت زوجين نسبت 
به هم پس از ازدواج از ترس هاي دروني آنها نشات مي گيرد. 
اين احساس وابستگي و ترس از دست دادن همسر پس از 
ازدواج و به ويژه در سال هاي اوليه زندگي مشترك بيشتر 
مي شود اين در حالي است كه زوجين در روابط خود نياز 
به صميميت دارن��د و نه ترس. هرچ��ه صميميت ميان 
زوجين بيشتر شود ترس هاي دروني آنها كاهش مي يابد. 
در واقع زوجين مي توانند بخش��ي از زندگي مشترك را 
صرف فعاليت هاي مش��ترك در راستاي صميمت هاي 
ياد ش��ده كنند و بخشي ديگر را به صورت فردي مشغول 
انجام فعاليت ها و اهداف فردي خود باش��ند. در واقع اگر 
زوجين نتوانند به اهداف فردي خود دست يابند نهايتا تمام 
زندگي را در بودن با همسر معنا مي كنند و از اين رو ترس از 
دست دادن همسر در آنها شدت مي گيرد. البته نمي توان 
مرز خاصي را براي انجام فعاليت هاي مشترك و فردي در 
زندگي مشترك تعيين كرد چراكه اين امر به ويژگي هاي 
ادامه در صفحه 6 شخصيتي، محيطي و... 

بهمن فالحجمشيد عدالتيان گوهر يسنا انزانيسارا فالحمريم شاهسمندينازنين دانشور

 شهرداريدرواكنشبهنامهشورايعاليشهرسازي:
بهدنبالتغييرپهنهبافتفرسودهنيستيم

 افزايشقيمتدالربهكانال32هزار
سكه15ميليونو100هزارتومانمعاملهشد

نمايندگانوزيرصمتراموردانتقادجديقراردادند

 تجويز خانه »كپسولي« 
براي بافت فرسوده

صفحه 5     صفحه 3    

صفحه 2    

 معامالت توافقي دالر 
با نرخ ۳۰ هزار تومان آغاز شد

افشاي پشت پرده واردات خودرو!

»تعادل«بررسيميكند

اگر چه بورس هفته را با سبزپوشي به پايان رساند اما 
افت بازار سرمايه طي روزهاي اخير و سقوط مجدد 
شاخص كل بورس به كانال يك ميليون و ۴۰۰ هزار 
واحدي، موجب انتقاد فعاالن بازار سرمايه و اظهار 
نارضايتي از عملكرد دولت در قبال اين بازار ش��ده 
است. در اين ميان ارزش معامالت نيز به شدت كاهش 
يافته و موجي از نااميدي را در ميان اهالي بازار رقم 
زده است. ناظران بازار سرمايه عوامل متعددي را در 
بروز اين شرايط دخيل مي دانند كه البته اغلب آنها به 
موضع سياست گذاري دولت و ديدگاه اين نهاد به بازار 
سرمايه مربوط است.  در حال حاضر بيش از ابهاماتي 
همچون نرخ دالر، مذاكرات وين، افزايش نرخ بهره 
بانكي و ... ترس و نگراني سهامداران روي بورس تاثير 
صفحه 4 را بخوانيد دارد. 

جدول تغييرات نرخ سود بين بانكي نشان مي دهد 
كه نرخ سود در اين بازار از ۲۰.۳۶ درصد در ابتداي 
س��ال جاري ب��ه ۲۱.۱۴ درصد در اواس��ط تيرماه 
رسيده است. نرخ بهره بين بانكي به عنوان يكي از 
انواع نرخ هاي بهره در بازار پول به نرخ هاي س��ود يا 
بهره در ساير بازارها جهت مي دهد كه در واقع اين 
نرخ، قيمت ذخاير بانك هاس��ت و زماني كه آنها در 
پايان دوره مالي كوتاه مدت اعم از روزانه يا هفتگي، 
دچار كسري ذخاير مي شوند، از ساير بانك ها در بازار 
بين بانكي يا از بانك مركزي اس��تقراض مي كنند.

كارشناسان، افزايش سود بين بانكي را عامل مهمي 
براي مهار تورم و كاهش انتظارات تورمي مي دانند اما 
صفحه 3 را بخوانيد شرط آن را... 

علت سقوط بورس 
چه بود؟

سود بين بانكي
از ۲۱ درصد گذشت

 ابالغيهعجيبافزايشحقوق
 وبرداشتسقفكارانهپزشكان

چراوچگونه؟!

حقوقضايعشدهپرستاران
 بازنشستگانوكارگران

چهميشود؟!
 در هفته هاي اخير، طي دو ابالغيه  عجيب، دريافتي 
پزشكان به ميزان قابل توجهي )چند ده ميليون تومان 
و حتي بيشتر( افزايش يافت؛ اول برداشتن سقف كارانه 
پزش��كان در مناطق محروم به بهانه اينكه پزشكان 
رغبتي ب��راي كار در مناطق محروم كش��ور ندارند، 
دوم، افزايش اضافه كار پزشكان در بيمارستان هاي 
دولتي بازهم به اين بهانه كه پزشكان ديگر براي كار به 
بيمارستان هاي دولتي نمي آيند و برايشان نمي صرفد! 
اين تصميمي اس��ت كه دولت و مجلس براي سال 
جدي��د گرفته اند. تصميمي كه به گفت��ه آنها باعث 
مي شود تا پزشكان در مناطق محروم و بيمارستان هاي 
دولتي بمانند و كار كنند. در واقع اين تصميمي است 
براي اعطاي امتيازهاي بيشتر به پزشكان. امتيازي كه 
باعث مي شود حقوق آنها افزايش چشمگيري داشته 
باش��د آن هم در شرايطي كه پرس��تاران مدت هاي 
مديدي اس��ت در انتظار تصويب طرح ساماندهي و 
رسمي شدن هستند. پرس��تاراني كه در تمام مدت 
كرونا از جان مايه گذاشتند تا به بيماران خدمات ارايه 
دهند. چنين تصميمي در شرايطي كه بازنشستگان 
صفحه 8 را بخوانيد چند ماه است در...  

 البي گري 
 سازمان 

 نظام پزشكي 
با مجلس و دولت



»اقدامات��ي ك��ه انجام مي ش��ود از وظايفي اس��ت كه 
قانون گذار تعيين كرده اس��ت و بايد در دولت قبل اجرا 
مي شد. به همه مميزان و همه بخش هاي مالياتي اعالم 
مي كنم كه در اين قضيه به اصناف اعتماد كنند. بايد به 
مردم اعتماد كرد و آنها نيز به دولت اعتماد كنند. اقتضاي 
جدي در اجراي قانون درايت و تدبير است. اخذ ماليات 
به هر قيمت صحيح نيس��ت بلكه بايد بر اساس قانون 
باشد. به س��ازمان  امور مالياتي تأكيد مي كنم، موضوع 
فرار مالياتي را با جديت دنبال كنند. اما اين را بدانيم كه 
موضوع كساني كه با داللي و روش هاي نامشروع كسب 
سود مي كنند، با كاس��ب ها جداست. كاسب ها قشري 
هستند كه همواره طرفدار انقالب و نظام بودند و شهيد 
دادند و بايد با آنها براساس اعتماد في مابين كار شود.« اين 
بخشي از صحبت هاي حدود يك ماه قبل رييس جمهور 
در جمع مردم اصفهان اس��ت، صحبت هايي كه نشان 
مي دهد دولت مبناي خود را بر اعتماد به كسب و كارها 
گذاشته است، مبنايي كه مشخص نيست در عرصه عمل 
چه نتيجه اي به بار خواهد آورد. اقتصاد ايران از دهه ها 
قبل با وابستگي گسترده به نفت به حيات خود ادامه داده 
است. در تمام اين سال ها، هر دولتي كه امكان استفاده 
از منابع نفتي را داشته، صرف نظر از اهداف بلندمدت، 
پول سهل الوصول نفت را در اقتصاد هزينه كرده و از ورود 
به عرصه هاي دشواري مانند ماليات ستاني طفره رفته 
است. در سال هاي گذشته نيز كه تحت تاثير تحريم ها، 
دسترسي به درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كرده، با توجه 
به فراهم نبودن زيرساخت هاي الزم براي افزايش قابل 
توجه ميزان درآمدهاي مالياتي، دولت با مشكالت جدي 
مواجه شد. حتي با وجود تغيير دولت نيز به نظر مي رسد 
دولت سيزدهم براي ماليات ستاني با مشكالتي مواجه 
است كه پيش از اين چندان مورد توجه نبوده است. يكي 
از اصلي ترين موضوعاتي كه در كنار مشكالت ساختاري 
در مسير ماليات ستاني دولت قرار گرفته و اجازه رسيدن 
به اهداف مالياتي را نمي دهد، شرايط خاص اقتصادي 
كشور است. در سال هاي گذش��ته با وجود آنكه مردم 
از نظر معيشتي بيشترين فش��ار را تحمل كرده اند اما 
فعاالن اقتصادي نيز از اين فشار مستثني نبوده اند. در 
واقع بس��ياري از اصناف و واحدهاي صنفي كوچك در 
اين سال ها يا تعطيل شده اند يا با حداقل توان فعاليت 
كرده اند يا تح��ت تاثير ضرر و زيان ه��اي مختلف قرار 
گرفته اند، با توجه به روند افزايشي تورم، فشار هزينه اي 
نيز بر اين واحدها بسيار باال بوده است. از اين رو وقتي از 
ابتداي سال، بحث افزايش درآمدهاي مالياتي يا افزايش 
نظارت بر واحدهاي صنفي مطرح ش��د، به بروز برخي 
اعتراضات انجاميد و از اين رو رييس جمهور اعالم كرد 
كه دولت به اصناف اعتماد دارد و تالش مي كند كه بر آنها 
فشار تازه اي وارد نكند. با اين وجود يكي از موضوعاتي 
كه از چند ماه قبل به محل بحث و گمانه زني بدل شده، 
بحث كارتخوان ها و نحوه ماليات س��تاني از آنهاس��ت. 

در شرايطي كه بس��ياري از واحدهاي صنفي كشور در 
سال هاي گذشته به كارتخوان مجهز شده و بخش زيادي 
از فعاليت هاي خود را از اين طريق انجام مي دهند، بحث 
نظارت بر اين دستگاه ها و ماليات ستاني از تراكنش هاي 
آنها به بحثي جدي بدل شده و حتي برخي گزارش ها در 
سراسر كش��ور، حاكي از آن است كه واحدهاي صنفي 
روش هايي چون جابه جايي پول نقد يا كارت به كارت را 
جانشين استفاده از كارتخوان كرده اند. موضوعي كه البته 
س��ازمان امور مالياتي اعالم كرده كه تاثيري در نتيجه 
نهايي ندارد و اگر بنا بر نظارت باشد، تمام رفت و آمدهاي 
پولي رصد خواهد ش��د. با اين وجود دامنه انتقاد از اين 
موضوع حتي به مجلس نيز رسيده است. نماينده اروميه 
در مجلس شوراي اس��المي اظهار كرد: اخذ ماليات با 
دستگاه پوز اعصاب و روان مغازه داران و اتحاديه ها را به هم 
ريخته است. سيد سلمان ذاكر در جلسه علني در تذكري 
گفت: مغازه داران و خرده فروشان قطب اقتصادي خرد 
و كالن كشور هستند و مسائلي همچون كرونا، تحريم و 
تورم آسيب هاي شديدي به درآمد اصناف و مغازه داران 
وارد كرده و هم منجر به كاهش خريد مردم شده است. 
وي گفت كه اخذ ماليات با دس��تگاه پوز اعصاب و روان 
مغازه داران و اتحاديه ها را به هم ريخته است. اين نماينده 
مجلس در پايان گفت: درآمدهاي صنفي را با درآمدهاي 
ش��خصي توامان نبينيد چه بس��ا يك مغ��ازه دار براي 

خانواده اش معامله كرده يا به همسايه خود پول قرض 
داده است. براي خوداظهاري اصناف و مغازه داران احترام 
قائل شويد و براي اثبات نظراتش��ان آنها را روانه ادارات 
مالياتي نكنيد. به اين ترتيب با وجود آنكه نگاه كالن به 
افزايش ماليات ستاني و كاهش وابستگي دولت به نفت 
نزديك تر است اما در عمل همچنان مقاومت هايي نيز 
وجود دارد. جدا از آن وضعيت ايران در شاخص محيط 
كسب و كار نيز در ميان ديگر كشورهاي جهان مناسب 
نيست و س��رمايه گذاران در ايران، يكي از سخت ترين 
ش��رايط را براي آغاز فعاليت هاي اقتصادي شان دارند. 
با وجود آنكه در س��ال هاي گذشته شعارهاي مختلفي 
درباره تغيير در اين روند منتشر شده اما همچنان در اين 
حوزه اشكاالت فراواني به چشم مي خورد و افزايش فشار 
مالياتي، مي تواند خود به عاملي براي فرار سرمايه بدل 
شود. وزارت اقتصاد دولت سيزدهم از ابتداي فعاليت خود 
بهبود فضاي كسب و كار را به عنوان يكي از اولويت هاي 
خود مطرح كرده و در خب��ري جديد از احتمال حذف 
مصاحبه حضوري براي دريافت مجوز خبر داده است. 
هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار به 
دنبال حذف مصاحبه از شروط صدور تمام مجوزهاست 
چرا كه معيار رد و قبول متقاضيان در آن مشخص نيست 
و در خود امضاي طاليي نهفته دارد. امكان اعمال سليقه 
سازمان برگزار كننده مصاحبه از ديگر داليلي است كه 

بر مبناي آن احتمال حذف مصاحب��ه وجود دارد، چرا 
كه ممكن اس��ت فواصل برگ��زاري مصاحبه نامنظم و 
ديرهنگام باشد يا صفي براي برگزاري آن تشكيل شود 
كه بعدا امكان خريد و ف��روش نوبت صف هم محتمل 
اس��ت. همچنين، معموال براي مواردي كه مصاحبه به 
عنوان يكي از ش��روط صدور مجوز كسب و كار در نظر 
گرفته ش��ده، كالس هايي نيز ب��راي آمادگي مصاحبه 
برگزار مي شود كه اين خود فسادزا است و سواالت آزمون 
مصاحبه معمواًل از كتاب هاي مديران سازمان مربوطه 
طرح مي ش��ود. مركز پايش بهبود فضاي كسب وكار، 
حذف شروط مبهم امضاهاي طاليي از تمامي شرايط 
كسب و كارها را دنبال مي كند و تاكنون با مصوباتي كه در 
هيات مقررات زدايي و تسهيل كسب و كار داشته، بخش 
زيادي از شروط مبهم و زمينه هاي امضاهاي طاليي را 
حذف كرده است و بنا به اعالم اين مركز در پيشبرد اين 
هدف پيشرفت ۸۰ درصد داشته است. به اين ترتيب 
مانند ديگر بخش ها، دولت رييس��ي در حوزه نحوه 
مواجهه با فعاالن اقتصادي نيز در يك دوراهي قرار 
دارد. از سويي لزوم افزايش دسترسي به درآمدهاي 
مالياتي مطرح است و از سوي ديگر افزايش فشارها، 
به خروج بيشتر سرمايه منجر خواهد شد، دوگانه اي 
كه بايد ديد در كنار ديگر مشكالت اقتصادي ايران، 

دولت برايش چه راه حلي پيدا خواهد كرد.
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سه فقيه شوراي نگهبان
منصوب شدند

با حكم رهبر معظم انقالب اس��المي سه تن از فقهاي 
ش��وراي نگهبان براي يك دوره جديد منصوب شدند. 
با توجه به پايان يافتن دوره شش ساله عضويت سه تن 
از فقهاي شوراي نگهبان، رهبر معظم انقالب اسالمي 
در اجراي اصل نود و يكم قانون اساس��ي و در احكامي 
جداگانه، عضوي��ت آقايان آيت اهلل حاج ش��يخ احمد 
جنتي، حجت االسالم والمسلمين حاج سيد محمدرضا 
مدرسي يزدي و حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ 
مهدي شب زنده دار را براي يك دوره جديد تمديد و آنان 
را به عنوان عضو فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند.

ادامه تالش هاي ديپلماتيك 
براي برجام

رييس جمهور امريكا با طرح ادعاهايي گفت كه كشورش 
به »تالش هاي ديپلماتيك« براي فشار آوردن به برنامه 
هس��ته اي ايران ادامه مي دهد. به گ��زارش الجزيره، 
جو بايدن، رييس جمهور امريكا در س��خنان خود در 
نشست جده مدعي شد كه ايران باعث ايجاد بي ثباتي 
در منطقه خاورميانه مي شود. وي گفت: ما مي خواهيم 
منابع تروريس��م را ازبين ببريم. ما با تقويت ائتالف ها 
مي خواهيم از شركايمان حمايت كنيم تا تمام مشكالت 
را حل كنيم. بايدن همچنين گفت: امريكا به تالش هاي 
ديپلماتيك خود براي فشار آوردن بر برنامه هسته اي 
ايران اد امه مي دهد و تالش مي كنيم كه تهران به سالح 
هسته اي دست پيدا نكند. همچنين وليعهد سعودي 
در اظهارتي گفت كه ايران را به همكاري با كشورهاي 
منطقه دعوت مي كنيم. محمد بن س��لمان، وليعهد 
عربس��تان در آغاز نشس��ت جده كه با حضور رهبران 
امريكا و كشورهاي عرب منطقه برگزار مي شود، گفت 
كه ايران را به همكاري با كشورهاي منطقه و پايبندي به 
قوانين بين المللي دعوت مي كنيم. وي همچنين گفت 
كه جهان اكنون با چالش هاي بزرگي مواجه است كه 
نيازمند تالش هاي بين المللي است. اين در خواست از 
سوي بن سلمان درحالي است كه ايران در ساله هاي 
اخير بارها خواستار مشاركت جمعي در تامين امنيت 
منطقه شده است و ابتكارعمل هاي مختلفي را در همين 
راستا به كشورهاي عربي ارايه كرده است كه متاسفانه 
غالبا با كارش��كني يا بي ميلي عربستان سعودي اين 

تالش ها تاكنون كار به جايي نبرده است.

تا رسيدن به اهداف انقالب 
زمان الزم است

علي اكب��ر صالحي تاكيد ك��رد: ۴۰ س��ال از انقالب 
مي گذرد و االن وقتش است درباره مقوالت اقتصادي 
و تاثير ديپلماسي بر اقتصاد صحبت كنيم. علي اكبر 
صالحي، قائم مقام و معاون پژوهش��ي فرهنگستان 
علوم و رييس پيشين سازمان انرژي اتمي روز شنبه در 
همايش ديپلماسي اقتصادي برگزاري اين همايش را 
»به موقع« خواند و گفت: ۴۰ سال از انقالب مي گذرد، 
طبيعي است تا به بلوغ برسد مدتي طول مي كشد و با 
همه فراز و نشيب ها االن وقتش است درباره مقوالت 
اقتصادي و تاثير ديپلماسي بر اقتصاد صحبت كنيم. 
وي گفت: ايران در چهار دهه با همه سختي هايي كه 
داشتيم، از جنگ تحميلي تا تحريم هاي فلج كننده به 
لطف الهي و همت مردم و مساعي دولت هايي كه آمدند 
در وضعيتي هستيم كه مي توانيم چنين همايش هايي 
را برگزار كنيم و حرفي براي گفتن داش��ته باش��يم. 
صالحي ادامه داد: تا رس��يدن به اهداف انقالب زمان 
الزم است. ممكن است هر كدام در زمان مسووليت مان 
موفقيت ها و شكست هايي داشته باشيم اما استقالل 
سياسي يكي از مهم ترين اهداف انقالب بود و ما هواره 
براي تحقق اين هدف گام برداشتيم. اصالح پذيري از 
ديگر اهداف نظام ماست كه بسيار مبرز و مبارك است.

وزير خارجه اسبق كش��ورمان درباره زيرساخت هاي 
كشور گفت: در بخش اموزش به لحاظ كمي ما رشد 
قابل توجهي داشتيم و جمعيت دانشحوي ما نسبت به 
جمعيت كشور افزايش چشمگير داشته است. به لحاظ 
كيفي هم معتقدم كارنامه قابل قبولي داريم. ما باالترين 
ميزان چاپ مقاالت بين المللي و ارجاع به اين مقاالت 
را داريم. در رابطه با گاز و گاز رساني بيش از ۹۵ درصد 
خانواده هاي ايراني به گاز شهري وصل هستند يعني 
بيش از چند صد هزار كيلومتر لوله كشي گاز شده است. 
اينها در ش��رايط جنگ تحميلي و تحريم فراهم شده 
است پس اين نيمه پر ليوان را فراموش نبايد كنيم نه 
اينكه به نيمه خالي نگاه نكنيم. هميشه ما بايد مطالبه گر 
باشيم تا دولت ها تحوالت را سرعت دهند. قائم مقام و 
معاون پژوهشي فرهنگستان علوم در رابطه با توسعه 
برق در كشور گفت: پيك مصرف برق در كشور ما به ۶۸ 
هزار مگاوات رسيده است در حالي كه جمعيت ما دو 

برابر شده است و اين ساده به دست نمي آيد.

اسراييل توان حمله
به تاسيسات ايران را ندارد

نخست وزير پيشين رژيم صهيونيستي اذعان كرد كه 
اين رژيم توانايي و امكانات نظامي الزم براي هدف قرار 
دادن سايت هاي هس��ته اي ايران را ندارد. به گزارش 
العربي الجديد، ايهود اولمرت، نخس��ت وزير پيشين 
رژيم صهيونيستي گفت كه تل آويو امكانات نظامي 
الزم براي هدف قرار دادن تاسيس��ات هسته اي ايران 
و نابودي آنها را ندارد. وي تاكيد كرد: اسراييل توانايي 
پايان دادن به تهديدات هسته اي ايران با حمله نظامي 
را ندارد و مسووالن اسراييلي كه تهديد به گزينه نظامي 
عليه اي��ران مي كنند هم به خوب��ي مي دانند كه اين 
كار عملي نيس��ت. اولمرت تاكيد كرد: علي رغم تمام 
تهديدات، اسراييل قدرت نظامي كافي براي مقابله با 
ايران را ندارد؛ اين امر غيرعملي است و همه از جمله 

امريكايي ها و ايراني ها اين مساله را مي دانند.

900 كارپوشه در سامانه موديان 
ايجاد شد

ريي��س مركز تنظيم مقررات پايانه هاي فروش��گاهي و 
سامانه موديان سازمان امور مالياتي كشور گفت: با فراهم 
شدن امكان عضويت در سامانه موديان و ايجاد كارپوشه 
مالياتي از طريق درگاه ملي خدمات الكترونيك سازمان 
امور مالياتي كشور، تاكنون حسب درخواست اشخاص 
مشمول ۹۰۰ كارپوشه ايجاد شده است. محمد برزگري 
گفت: با فراهم ش��دن امكان عضويت در سامانه موديان 
و ايجاد كارپوش��ه مالياتي از طريق درگاه ملي خدمات 
الكترونيك سازمان امور مالياتي كشور، تاكنون حسب 
درخواست اشخاص مشمول ۹۰۰ كارپوشه ايجاد شده 
است. رييس مركز تنظيم مقررات پايانه هاي فروشگاهي 
و س��امانه موديان س��ازمان امور مالياتي كش��ور درباره 
سازوكارهاي ايجاد كارپوشه در سامانه موديان، اظهار كرد: 
در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان 
اولين اقدام، عضويت اشخاص مشمول در سامانه موديان 
است و موديان مكلف اند حس��ب فراخوان هاي اعالمي 
سازمان امور مالياتي در سامانه موديان عضو شده و نسبت به 
صدور صورت حساب الكترونيكي اقدام كنند. وي افزود: در 
نظام پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، فروشندگان 
كاال و خدمات بايد حسب دستورالعمل  هاي صادره نسبت 
به صدور صورت حس��اب الكترونيكي بر اس��اس اقالم و 
معيارهاي اعالمي اقدام و از طريق تبادل اين اطالعات را 
براي درج در كارپوشه فروشنده و خريدار به سامانه موديان 
ارسال كنند. برزگري خاطرنشان كرد: سازمان امور مالياتي 
كشور با جمع آوري اطالعات صورت حساب الكترونيكي 
صادره توسط فروش��ندگان از طريق سامانه جمع آوري 
اطالعات در كارپوشه فروشنده درج و به صورت خودكار 
اطالعات صورت حس��اب را به كارپوشه خريدار منتقل 
مي كند. وي افزود: خريدار از زمان درج صورت حس��اب 
در كارپوش��ه، ۳۰ روز فرصت دارد نس��بت به رد يا تاييد 
صورت حس��اب اقدام نمايد و آثار ماليات بر ارزش افزوده 
مربوط به خريدار حس��ب اقدام خري��دار در رد يا تاييد 
صورت حساب در كارپوش��ه خريدار منعكس مي شود. 
رييس مركز تنظيم مقررات پايانه هاي فروشگاهي و سامانه 
موديان سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: سامانه 
موديان به گونه اي طراحي شده است كه در پايان هر سه 
ماه )فصل(، از كسر مجموع اعتبار )ماليات بر ارزش افزوده( 
خريدهاي مش��مول ماليات از ماليات ب��ر ارزش افزوده 
دريافتي از خريداران در زمان صدور صورت حساب هاي 
فروش مانده ماليات بر ارزش افزوده هر مودي را به صورت 
سيستمي محاسبه و در كارپوشه منعكس نمايد. وي در 
پايان خاطرنشان كرد: كليه موديان مشمول اين قانون، 
به منظور عضويت در س��امانه موديان و ايجاد كارپوش��ه 
خود در اين س��امانه، مي توانند ب��ا مراجعه به درگاه ملي 
 خدمات الكترونيك سازمان امور مالياتي كشور به آدرس

 my.tax.gov.ir و تاييد بخش »عضويت در سامانه موديان 
و ايجاد كارپوشه« از داشبورد مالياتي، مشخصات كاربري 

ورود به كارپوشه خود را از طريق پيامك دريافت كنند.

مشكالت بازنشستگان
 با 10 درصد حل نمي شود

نماينده اراك در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: اجازه 
ندهيد بيش از اين به بازنشس��تگان ظلم ش��ود؛ چون با 
مشكالت معيشتي و رش��د تورم گذران زندگي سخت 
است و نمي توانند مسائل درمان و حمل و نقل خود را با ۱۰ 
درصد افزايش حقوق رفع كنند. محمدحسن آصفري در 
جلسه علني در تذكري گفت: يك ماه است كه بازنشستگان 
به دليل اعتراض به اجرايي نشدن قانون مربوط به افزايش 
حقوق بازنشستگان كف خيابان هستند. بازنشستگان پس 
از ۳۰ سال واريز حق بازنشستگي به صندوق انتظار دارند 
كه به همان ميزان دريافتي داشته باشند؛ چگونه انتظار 
داريد با افزايش ۱۰ درصدي حقوق مشكالت معيشتي آنها 
برطرف شود؟ وي ادامه داد: بايد مصوبه شوراي عالي كار و 
تامين اجتماعي اجرايي و عملياتي شود و اجازه ندهيد بيش 
از اين به بازنشستگان ظلم شود چون با مشكالت معيشتي 
و رشد تورم گذران زندگي سخت است و نمي توانند مسائل 
درم��ان و حمل و نقل خود را با ۱۰ درصد افزايش حقوق 
رفع كنند. اين نماينده مجلس همچنين اظهار كرد: افرادي 
كه در دوران كرونا در بيمارستان ها فعاليت داشتند چرا 
براي جذب توس��ط وزارت بهداشت و درمان از امتيازات 
ويژه اي برخوردار نيستند؟ وي در تذكر ديگري بيان كرد: 
جلوگيري از فرار مالياتي مورد تأكيد همه ماست اما نبايد 
كسري بودجه دولت منجر به فشار مالياتي به مردم شود. 
آصفري افژود: استفاده از اطالعات تراكنش مالي مي تواند 
به عنوان يك مستند در تشخيص ماليات به كار گرفته شود 
اما نبايد تنها مبناي تشخيص و قطعي دريافت ماليات از 
افراد باشد به ويژه آنكه اطالع رساني دقيقي صورت نگرفته 
است. در بسياري از موارد اصناف داراي كارت ويژه كسب 
و كار نيستند و از دستگاه پوز براي خيريه، پول قرض دادن 
و غيره و معذالك استفاده مي كنند لذا نبايد دستگاه هاي 
پوز و تراكنش ها را مبنا قرار داد و با اين عنوان بخواهيم از 
مردم ماليات بگيريم. وي در پايان گفت: افزايش ماليات 
مي تواند در كشور تورم به دنبال داشته باشد و ما بايد به جاي 
افزايش ماليات ها، ماليات هاي صنوفي كه در ايام كرونا با 
دولت همراهي كردند به سراغ افرادي كه فرار مالياتي دارند 
برويم همان افرادي كه با درآمد آنچناني حاضر نيستند 
اظهارنامه مالياتي پر كنند. همچنين رييس سازمان تامين 
اجتماعي گفت: بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا سقف 
۱۰ ميليون تومان تا ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان افزايش 
خواهد يافت. مير هاشم موسوي در برنامه صف اول گفت: 
عمده خدمات براي بازنشستگان به صورت غير حضوري 
است، به صورتي كه حتي عزيزان براي دريافت وام نياز به 
مراجعه حضوري ندارند، فرانشيز رايگان براي بازنشستگان 
۶۵ سال به باال را در دس��تور كار قرار داده ايم. او افزود: در 
بيمه تكميلي حدود ۳۰ درصد از ۶۵ هزار تومان را سازمان 
تامين اجتماعي تقبل كرده است، اما امسال يك رشد ۷۰ 
درصدي را لحاظ خواهيم كرد. رييس س��ازمان تامين 
اجتماعي گفت: در حوزه رفاه و تامين اجتماعي قوانين 
خوبي داريم، اما به نتايج خوبي نرس��يديم، بر اساس 
قانون رفاه و تامين اجتماعي بايد در همه زمينه ها مانند 
اقتصاد، بهداشت و ... شرايط را فراهم كنيم، با طرحي 
به اسم نظام چند اليه تامين اجتماعي اليه حمايتي را 
براي رفع فقر مطلق و بعد رفع فقر برنامه ريزي كرده ايم.

دولتباكسبوكارهاچهميكند؟

دستياروزيرامورخارجه:

دوگانه دشوار ماليات يا حمايت

كشورهاي منطقه در ائتالف عليه ايران شركت نمي كنند
دس�تيار وزير امور خارجه ايران با بي�ان اينكه ما 
رايزني هايي با همس�ايگان خود داشته ايم و آنها 
تأكيد كرده اند در هيچ ائتالفي عليه ايران نخواهند 
بود در مورد آخرين وضعيت روابط ايران و عربستان 
نيز گفت: در برخي از مجامع منطقه اي و بين المللي 
نوعي از آرامش بين ما و عربستان سعودي و شايد 
هم در جاهايي همكاري وجود دارد. متن مصاحبه 
عليرضا عنايتي، دس�تيار وزير خارجه و مديركل 
اداره خليج فارس وزارت خارجه ايران با اسپوتنيك 

روسيه به شرح زير است:  

   همكاري روسيه و ايران را در منطقه و با كشورهاي 
شوراي همكاري چگونه ارزيابي مي كنيد؟ و آيا سفر 

آتي پوتين به تهران در اين زمينه كمك مي كند؟ 
روابط ايران و روسيه روابط رو به توسعه و رو به گسترشي 
اس��ت و در چارچوب منافع متقابل دو كش��ور اين روابط 
دنبال مي شود، كما اينكه دولت روسيه روابط مستحكم 
و پويايي با ساير كشورهاي خليج فارس دارد و اين روابط 
در ابعاد مختلف وجود دارد و به چش��م مي خورد. طبيعتا 
ما از هر گونه ش��رايطي كه در جهت آرام سازي منطقه و 
توسعه دامنه همكاري هاي ايران و كشورهاي خليج فارس 
صورت بگيرد، از اين اقدامات استقبال مي كنيم. بناي ايران 
در چارچوب كار با همسايگان چه همسايگان جنوبي در 
خليج فارس و چه همسايگان شمالي، شرقي و غربي، برابر 
آنچه كه رييس جمهور ايران درباره اولويت همس��ايگان 
تاكيد كرده اند، توسعه مناسبات با اين كشورها بر اساس 
حل و فصل مشكالت از طريق مفاهمه و گفت وگو استوار 
است.  اميدواريم كه ايران و كشورهاي منطقه بتوانند دامنه 

همكاري هاي خود را بيش از پيش گسترش دهند.
   روز ش�نبه هفت�ه آين�ده )۱۶ ژوئيه( ش�هر جده 
عربستان قرار است ميزبان نشستي شاملي شش 
كشور ش�وراي همكاري خليج فارس، مصر، اردن، 
عراق و امريكا مي ش�ود. در ظاه�ر و همانطور كه در 
رسانه ها اعالم شده است، اين نشست عليه ايران و با 
هدف تشكيل ائتالف عربي عليه تهران است. آيا اين 
نشس�ت و نتايج آن بر مذاكرات شما با سعودي ها و 
برخي ديگر از كشورهاي عربي تأثير خواهد گذاشت؟ 

واين نشست و اهداف آن را چگونه مي بينيد؟
 ما اخبار اين نشست را دنبال مي كنيم. در رسانه ها اهدافي 
براي اين نشست بيان شده است. اين ايده كه ممكن است 
اين نشست در جهت مواجهه با ايران باشد يا ائتالفي عليه 
ايران ش��كل بگيرد، بيشتر موضوعي اس��ت كه از طرف 

رسانه هاي رژيم صهيونيستي يا بعضي از مسووالن اين رژيم 
به آن اشاره شده است. تصور بر اين است كه مقامات رژيم 
صهيونيستي در جهت شكل دهي به اين اجالس حركت 
مي كنند در جهت مواجهه با ايران يا تشكيل ائتالفي عليه 
ايران. ما رايزني هايي با همس��ايگان خود داشته ايم و آنها 
تأكيد كرده اند در هيچ ائتالفي علي��ه ايران نخواهند بود 
و چنين ائتالفي را عليه ايران قب��ول ندارند و از اينكه اين 
اجالس سمت و سوي ضدايراني پيدا كند كامال با احتياط 
برخورد مي كنند. م��ا بر اين نكته تاكي��د داريم كه رژيم 
صهيونيستي نتواند مسيري را براي اين اجالس در جهت 
مخالفت با ايران تعيين كند. عمال سابقه نشان داده است كه 
هر گونه ائتالف، دسته بندي يا محور بندي اي ضد ايران يك 
مبناي بيرون منطقه اي دارد و از بيرون سازماندهي مي شود، 
كشورهاي منطقه نسبتا به اين موضوع درايت كامل دارند 
و طبق فهم ما به دنبال چنين موضوعاتي نيس��تند. اين 
محوربندي هايي كه ممكن است از بيرون براي منطقه رقم 
بخورد در يك دوره اي در سال ۲۰۱۷ هم مطرح شد ولي 
كامال با شكست مواجه شد. ما نسبت به آنچه كه در منطقه 
است، اولويت را به همكاري و نزديكي با يكديگر مي دهيم 
و انتظار ما اين اس��ت كه اين اج��الس تحت تاثير القائات 
مسووالن رژيم صهيونيستي يا رسانه هاي صهيونيستي 
يا بعضي ديگ��ر كه در جاهايي در امري��كا و جاهاي ديگر 
ديدگاه ه��اي ضدايران دارند قرار نگي��رد. ما انتظار داريم 
موضوعاتي در قالب ائتالف ضد ايران يا آنچه كه به عنوان 
ناتوي خاورميانه و اصطالحاتي كه در برخي موارد عليه ايران 

استفاده شده است، در اجالس جده ديده نشود. 

   وزير امور خارجه ايران آقاي امير عبداللهيان اعالم 
كرد كه مشتركات زيادي بين ايران و مصر وجود دارد 
و تقويت روابط بين آنها به نفع منطقه و جهان اسالم 
است. و برخي گزارش هاي رسانه ها از گفت وگوهايي 
مي گويند كه بين شما و مصري ها و بين شما و اردني ها 
در جريان اس�ت. آيا اي�ن گزارش هاي رس�انه اي 
صحت دارد و آيا در حال حاضر مذاكرات مستقيم يا 
غيرمستقيم بين تهران، قاهره، تهران وعمان در حال 
انجام است؟ و اگر گفت وگوهايي صورت مي گيرد، 

هدف و فوايد آن چيست؟  
طبيعتا ايران عزم خود را بر توسعه روابط با كشورهاي عربي 
و اسالمي گذاشته اس��ت و اين يك راهبرد دايمي از طرف 
جمهوري اسالمي است. اما در رابطه با مصر و اردن شما قطعا 
مي دانيد كه ما با اردن داراي روابط كامال رس��مي هستيم، 
سفارتخانه اردن در اينجا فعاليت مي كند و سفارتخانه ما هم 
در اردن فعال است و مالقات هاي متعددي از طرف نمايندگان 
ما و اردن به طور متقابل با مسووالن ذيربط صورت مي گيرد. 
در رابطه با مصر هم عليرغم اينكه رابطه سياسي برقرار نيست 
دفتر حفاظت منافع مصر در ايران فعال اس��ت و همچنين 
دفتر حفاظت منافع ايران در قاهره و روساي نمايندگي ها 
با مسووالن ذيربط مالقات هايي را انجام مي دهند يعني ما با 
اردن داراي روابط سياسي هستيم و با قاهره داراي ارتباطات 
ديپلماتيك. بنابراين بين ما و اردن و بين ما و مصر در حقيقت 
هيچ وقت انقطاعي به معناي فق��دان گفت وگوها صورت 
نگرفته اما اينكه چيز جديدي حادث شده باشد به نظر من 
بيشتر در چارچوب گزارش هاي رسانه اي قابل تفسير است. 

   در ماه هاي اخير ۵ دور مذاكره بين مقامات ايراني و 
عربستاني در عراق برگزار شد، آيا دور جديدي در راه 
است؟ و آيا چشم اندازي براي احياي روابط وتبادل 
نمايندگي ديپلماتيك بين دو كشور وجود دارد؟ و 

بازگشايي سفارت ها در آينده نزديك؟
 ما از آوريل سال ۲۰۲۱ تاكنون، پنج دور گفت وگو كرديم. 
پيشرفت هاي خوب و ملموسي در اين گفت وگوها داشتيم. 
در نتيجه اين گفت وگو ها ديپلمات هاي ايراني نزد »او اي 
سي« مستقر شدند و به وظايف خود عمل مي كنند. حج 
س��ال جاري با خوش آمدگويي مسووالن سعودي شكل 
گرفت و حجاج ايراني اكنون در عربستان سعودي اعمال 
خود را با سهولت به جا آوردند. در برخي از مجامع منطقه اي 
و بين المللي نوعي از آرامش بين ما و عربستان سعودي و 
شايد هم در جاهايي همكاري وجود دارد. ما اقدامات اجرايي 
و جزئي طي اين پنج دور گفت وگو ها با يكديگر داشته ايم. 
اگر طرف س��عودي آمادگي برگزاري دور بعدي را داشته 
باشد و براي ورود به يك مرحله ديگر كه مي تواند در قالب 
يك گفت وگوي سياسي رقم بخورد آماده باشد جمهوري 

اسالمي استقبال مي كند. 
   اعالم ش�ده ك�ه در دور پنجم مذاكرات ش�ما و 
سعودي ها بر سر »نقشه راه كلي براي عادي سازي 
روابط« توافق شد، آيا درباره اين نقشه و جزييات آن 

براي ما صحبت مي كنيد؟ 
همانطور كه پيشتر توضيح دادم ما برخي از اقدامات اجرايي 
را كامل كرديم و اين آمادگي را داريم كه وارد مرحله جديد 

از گفت وگوها با طرف سعودي بشويم. 
   رس�انه هايي مانن�د )الش�رق االوس�ط، المدي 
العراقي�ه( به نق�ل از چند منبع گ�زارش دادند كه 
مرحله نشست هاي امنيتي بين طرف هاي ايراني 
و س�عودي به پايان رس�يده و دو طرف امروز وارد 
مرحله برگزاري جلسات با ابعاد ديپلماتيك شده اند 
... آيا واقعًا مذاكرات دو كشور به سطح ديپلماتيك 

رسيده است است؟ 
هنوز خير.

    آيا سفر آتي وزيران امور خارجه ايران و عربستان 
به بغداد براي اعالم روابط ديپلماتيك كه در رسانه 
هاگ�زارش ش�ده اس�ت در آينده نزدي�ك اتفاق 

مي افتد؟  
هن��وز تاريخي ب��راي ديدار وزيران ام��ور خارجه 
ايران و عربس��تان تعيين نش��ده اس��ت. ب��ا ادامه 
گفت وگو مي توان زمينه گفت وگوهاي سياسي بين 

وزارت خارجه دو كش��ور را پديد آورد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
قيمت دالر در بازار آزاد شنبه 2۵ تيرماه به كانال 32 
هزار تومان افزاي��ش يافت و به قيمت 32230 تومان 
معامله شد. همچنين با اعالم كاهش هر اونس جهاني 
طال به قيمت 1709 دالر، قيمت سكه طرح جديد با 
۵0 هزار تومان افزايش نس��بت به روز كاري گذشته 
)پنجشنبه، 23 تيرماه( به 1۵ ميليون و 100 هزار تومان 
رسيد. كارشناسان بازار جهاني در نظرسنجي ها اعالم 
كرده اند كه قيمت اونس جهاني طال به خاطر تقويت 
دالر در برابر ارزهاي معتبر جهان، افزايش قيمت نفت، 
مشكالت اقتصاد جهان حاصل از رشد قيمت نفت و 
جنگ اوكراين، به زير 1700 دالر كاهش خواهد يافت. 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 1۴ ميليون و ۴00 
هزار تومان معامله ش��د. همچنين نيم س��كه هشت 
ميليون و 200 هزار تومان، ربع س��كه پنج ميليون 
و 200 هزار تومان و س��كه يك گرمي سه  ميليون و 
100 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 
377 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج 
ميليون و 9۶۸ هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني 

طال با 1۸ دالر كاهش يك هزار و 709 دالر بود.

    معامالت توافقي دالر با نرخ ۳۰ هزار تومان 
آغاز شد 

معامالت توافقي دالر ش��نبه ، 2۵ تيرماه در كانال 
30 هزار تومان آغاز شد.در آغاز به كار فعاليت بازار 
توافقي بازار ارز، دالر با قيمت 30 هزار و ۵۵ تومان و 
با حجم 100 هزار معامله شد.در صرافي هاي بانكي 
هر دالر 31 هزار و 700 تومان و يورو 31 هزار و 770 

تومان به فروش رسيد.
قيم��ت فروش دالر )ش��نبه، 2۵ تيرم��اه 1۴01( در 
صرافي هاي بانكي با 3 تومان افزايش نس��بت به روز 
كاري گذش��ته )پنجش��نبه، 23 تيرم��اه( 27 هزار و 
90۸ تومان معامله شد. نرخ فروش هر اسكناس يورو 
در صرافي هاي بانكي با 1۸ تومان افزايش نس��بت به 
روز كاري گذشته )پنجش��نبه، 23 تيرماه( 2۸ هزار 
و 91۴ تومان معامله شد.قيمت خريد هر دالر توسط 
صرافي هاي بانكي 27 هزار و ۶31 تومان و نرخ خريد 

هر يورو نيز 2۸ هزار و ۶27 تومان اعالم شد.
عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 2۸ 
هزار و ۸0 تومان و نرخ فروش آن 2۸ هزار و 33۵ تومان 
بود. اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 2۸  
هزار و 3۴1 تومان و نرخ فروش آن نيز 2۸ هزار و ۵9۸ 
تومان اعالم شد. همچنين، در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت 2۶ هزار و ۵90 تومان فروخته و 
حواله دالر به بهاي 2۶ هزار و 3۴۴ تومان معامله شد. 
قيمت طال براي پنجمين هفته پياپي همچنان تحت 
فشار قرار دارد و شاخص دالر به باالترين رقم طي 20 
سال گذش��ته رسيده اس��ت. قيمت هر اونس طال با 
0.10 درصد كاهش به 170۸ دالر و 17 سنت رسيد. 
متخصصان بازار كاال عقيده دارند با توجه به احتمال 

افزايش دوباره نرخ به��ره فدرال رزرو امريكا به دنبال 
افزاي��ش تورم در اين كش��ور به باالتري��ن رقم طي 
۴1 سال گذشته، قيمت طال همچنان رو به كاهش 
خواهد بود. طبق گفته اين متخصصان، بزرگ ترين 
مانع افزايش قيمت طال باال رفتن شاخص دالر است 
كه به باالترين رقم طي 2 دهه گذشته رسيده است. 
شاخص قيمت مصرف كننده در امريكا 9.1 درصد در 
ماه ژوئن نسبت به سال قبل افزايش داشته درحالي 

كه انتظار يك تورم ۸.۸ درصدي مي رفت.
 به اين ترتيب فدرال رزرو امريكا احتمااًل دوباره نرخ 
بهره را در اجالس آينده خود افزايش خواهد داد كه 
باعث قدرت مندتر شدن دالر مي شود. افزايش ارزش 
دالر قيمت طال را براي دارندگان ساير ارزهاي دنيا 
گران تر مي كند، بنابراين تمايل س��رمايه گذاران به 
اين فلز گران بها كاهش مي يابد. بازار متقاعد شده كه 
قيمت طال روند نزولي خود را ادامه داده و به كمتر 
از 1700 دالر مي رس��د. متخصصان بازار محدوده 
قيمت طال در كوتاه مدت را بين 1۶7۵ تا 1۶۸0 دالر 

در هر اونس پيش بيني كرده اند.

     نتيجه نظرسنجي هفتگي
 درباره روند قيمت جهاني طال

بر اساس آخرين نظرس��نجي طالي هفتگي كيتكو 
نيوز، پيش بيني ها در ميان تحليلگران وال استريت و 
سرمايه گذاران مين استريت به كاهش قيمت طال در 

كوتاه مدت به زير 1700 دالر در هر اونس اشاره دارد.

با رسيدن دالر امريكا به نقطه عطف قابل توجه، طال 
در اي��ن هفته به پايين ترين حد خود در يك س��ال 
اخير س��قوط كرد و تحليلگران گفته اند كه اگرچه 
طال به 1700 دالر كاهش يافته است اما هيچ حركت 

عمده اي در بازار صورت نگرفته است.

    روبل صدرنشين شد
يورو در جريان معامالت بورس مسكو به زير ۵7 روبل 
سقوط كرد و دالر نيز با 2.1۸ درصد كاهش به ۵7.03 
روبل رسيد.يورو 2.99 درصد كاهش يافت سپس به 
۵۶.99 روبل كاهش يافت.يورو بعدا كمي بهبود يافت 
و به ۵7.3۵ روبل )2.3۸ درصد كاهش( رس��يد. دالر 
نيز روند كاهش��ي خود را به 2.1 درصد كاهش داد و 
در ۵7.07 روبل قرار گرفت.شاخص هاي سهام بورس 
مسكو همزمان سبز ش��دند؛ شاخص موكس روسيه 
با 1.37 درص��د افزايش به 2091.۵9 واحد رس��يد. 
در همين زمان ش��اخص ار تي اس نيز با 3.7۵ درصد 
صع��ود رقم 11۵۵.7۸ واحد را ثب��ت كرد. در فرآيند 
حذف ارز ترجيحي نبايد انحصارگران مجددا مردم را 
بيش از اين تحت فشار تورم قرار دهند نماينده مردم 
مسجدسليمان در مجلس در نطق ميان دستور خود 
در جلسه علني )ش��نبه( بيان كرد: در فرآيند حذف 
ارز ترجيحي طي چرخه تامين كاالي اساسي، نبايد 
انحصارگران مجددا مردم را بيش از اين تحت فش��ار 
تورم قرار دهند.ضروري اس��ت با استناد به اصل 13۴ 
قانون اساس��ي با ترميم كابينه وزراي��ي كه عليرغم 

پيگيري هاي بي وقفه من و همكاران عملكرد جهادي 
متناسب با حجم مشكالت مردم ندارند، كنار گذاشته 
شوند.ورناصري با تاكيد بر لزوم توسعه نظارت در روند 
تصميم دولت جهت بازتوزيع يارانه ها، كاهش بيكاري، 
توجه به حقوق بازنشستگان، پرهيز از فشار مالياتي به 
اصناف، تنوع بخشي به بسته هاي معيشتي- حمايتي، 
اجراي س��ريع قانون رتبه بندي معلمان، مش��كالت 
مسكن و دارو، افزايش افسار گسيخته قيمت ها، كنترل 
قيمت و كيفيت خودرو و رفع س��اير مشكالت ملت 
نجيب ايران را خواستارشد.وي افزود: با اتخاذ تدابير 
الزم در داخل و خارج از كش��ور معضل ريزگردها، 
تحقق طرح ۵۵0 هزار هكتاري مقام معظم رهبري، 
تنش آبي، مش��كالت بهداش��تي و درماني، معضل 
بيكاري جوانان، ممانع��ت از انتصاب غير بومي ها، 
احداث پتروپااليش ها و زيرساخت هاي مواصالتي 
را به عنوان مهم ترين مطالبات مردم مورد توجه قرار 
دهيد. بايسته است در فرآيند طراحي و تدوين برنامه 
توسعه هفتم، عالوه بر تكليفي بودن داراي اهداف 
كمي، قابل اجرا و منطبق با سياس��ت هاي ابالغي و 
اسناد باالدستي باشد و با لحاظ شاخص هاي آمايش 
سرزميني ظرفيت هاي بالقوه اي كه در استان هاي 
ثروتمند اما توس��عه نيافته بر برنامه هاي پيش��ين 
توس��عه لحاظ نش��ده، احصاء و بهره برداري گردد، 
در غير اين صورت مجددا تحقق فقط 30 درصدي 
برنامه هاي توسعه كالن به جز اتالف وقت مجلس و 

منابع كشور هيچ برآيندي نخواهد داشت.
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سود بين بانكي
از ۲۱ درصد گذشت

جدول تغييرات نرخ سود بين بانكي نشان مي دهد كه 
نرخ سود در اين بازار از 20.3۶ درصد در ابتداي سال 
جاري به 21.1۴ درصد در اواسط تيرماه رسيده است. 
نرخ بهره بين بانكي به عنوان يكي از انواع نرخ هاي بهره 
در بازار پول به نرخ هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت 
مي دهد كه در واقع اين نرخ، قيمت ذخاير بانك هاست و 
زماني كه آنها در پايان دوره مالي كوتاه مدت اعم از روزانه 
يا هفتگي، دچار كسري ذخاير مي شوند، از ساير بانك ها 
در بازار بين بانكي يا از بانك مركزي استقراض مي كنند.

كارشناسان، افزايش سود بين بانكي را عامل مهمي 
براي مهار تورم و كاه��ش انتظارات تورمي مي دانند 
اما شرط آن را تداوم افزايش هاي چمشگير نرخ سود 
در بازار بين بانكي بي��ان مي كنند كه اين موضوع به 
سياست هاي بانك مركزي وابسته است زيرا به اعتقاد 
آنها سياس��ت انبس��اطي بانك مركزي مانع از روند 
صعودي نرخ سود در بازار بين بانكي مي شود و در پي آن 
نيز تاثيري در كاهش يا مهار تورم نخواهد داشت. اينكه 
چگونه افزايش نرخ بهره بين بانكي به كاهش تورم ختم 
مي شود به اين صورت است كه افزايش اين نرخ، افزايش 
سود سپرده ها و اوراق دولتي را در پي خواهد داشت كه 
اين امر، مردم را به س��پرده گذاري در بانك ها و خريد 
اوراق دولتي تشويق مي كند و به اعتقاد كارشناسان 
موجب مي شود كه مردم به سمت سرمايه گذاري در 
بازارهاي طال، ارز، خودرو و ... نروند تا اين موضوع تقاضا 
براي خريد اين دارايي ها و قيمت آنها را كاهش  دهد و 
بدين ترتيب با كاهش انتظارات تورمي، تورم نيز كنترل 
شود. در اين بين، بررسي روند سود بين بانكي از ابتداي 
سال جاري تا بيست و سوم تيرماه نشان مي دهد كه 
نرخ اين سود از 20.3۶ به 21.1۴ درصد رسيده است. 
تغييرات جدول نرخ بازار بين بانكي بيانگر اين است 
كه اين نرخ در اولين ماه س��ال جاري معادل 20.3۶ 
درصد بوده و در انتهاي فروردين ماه به 20.29 درصد 
رسيده است. در دومين ماه سال جاري سود بين بانكي 
20.3۶ درصد بود و آخرين رقمي از اين نرخ در انتهاي 

ارديبهشت ماه به ثبت رسيده، 20.۵7 درصد است.

افتتاح مركز تجاري در روسيه براي 
تسهيل فعاليت تجار ايراني و روسي

مديرعامل بان��ك ملي ايران از افتت��اح مركز تجاري 
ميربيزنس براي تسهيل فعاليت تجار ايراني و روسي 
در كش��ور روس��يه خبر داد.  »محمدرضا فرزين« در 
صفحه شخصي خود در توييتر از افتتاح مركز تجاري 
ميربيزنس باحضور تجار روسي و ايراني در اين كشور 
خبر داد. مديرعامل بانك ملي ايران نوشت: در سفري 
به دعوت مديرعامل ازبر بانك به عنوان بزرگ ترين بانك 
روسيه، مهمان روس ها بودم. قراردادها و تفاهم نامه هاي 
مهمي ميان ما و آنها امضا شد. در اين سفر مركز تجاري 
ميربيزنس با حضور تجار ايراني و روس افتتاح شد.اين 
مركز تسهيلگر فعاليت تجار ايراني و روسي خواهد بود.

سهم 6.6  درصدي پرداخت 
قبوض از تراكنش هاي بانكي

بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه در پايان به��ار 1۴01، 
پرداخت قبض و خريد شارژ جايگاه دوم از تراكنش هاي 
شاپركي را به خود اختصاص داده است. در حالي كه در 
سومين ماه امسال، بيش از 3 ميليارد و 701 ميليون 
تراكن��ش از طريق بي��ش از ۸.۵ ميلي��ون كارتخوان 
فروش��گاهي، 1۴۴ هزار ابزار موبايلي و ۴02 هزار ابزار 
پذيرش اينترنتي انجام شده اس��ت، گزارش منتشر 
شده توس��ط ش��اپرك نش��ان مي دهد در خردادماه 
1۴01، شبكه پرداخت الكترونيك كارتي سه خدمت 
»خريد كاال و خدم��ات«، »پرداخ��ت قبض و خريد 
ش��ارژ« و »مانده گيري« را به جامعه ارايه كرده است. 
در اين ميان، بررسي اطالعات تراكنش شاپرك براي 
اين س��ه خدمِت پرداخت الكترونيك نشان مي دهد 
در خردادماه ۸۸.۸۵ درصد خدمات ارايه شده توسط 
شاپرك از نوع خدمت »خريد كاال و خدمات« بوده كه 
با توجه به شكل زير، نسبت به ماه ارديبهشت ماه، اين 
س��هم افزايش 0.7۸ درصدي داشته است. همچنين 
خدمت »مانده گيري« با ۴.۴۶ درصد سهم، كمترين 
سهم از كل خدمات در بين خدمات ارايه شده را داشته 
است. اين در حالي است سهم »پرداخت قبض و خريد 
شارژ« از تعداد تراكنش هاي خردادي با كاهش نسبت 
به ماه قبل، به ۶.۶9 درصد رسيده است. از سوي ديگر، 
9۸.71 درصد مبلغ خدمات ارايه ش��ده در ماه خرداد 
1۴01 مربوط به خدمت »خريد كاال و خدمات« بوده 
است و خدمت »مانده گيري« نيز به دليل عدم اثر مالي 
بر مبلغ تراكنش هاي ش��بكه پرداخت، سهم مبلغي 
صفر را دارا بوده اس��ت. همچنين درصد مبلغ خدمت 
»پرداخت قبض و خريد شارژ« در خردادماه از كل مبلغ 
تراكنش هاي سومين ماه سال، 1.29 درصد بوده است 
كه اين رقم نسبت به ارديبهش��ت ماه )1.3۴ درصد( 
كمتر است. براي بررسي تغييرات تعدادي و مبلغي در 
انواع خدمات به صورت ماهانه، شكل زير ترسيم شده 
است. دو شكل دايره اي سهم هريك از خدمات از كل و 
شكل هاي ميله اي اختالف سهم خدمات در اين دوره 
يك ماهه را نشان مي دهد. همانطور كه مالحظه مي شود 
نس��بت به ماه قبل يعني ارديبهش��ت 1۴01، سهم 
تعدادي خدم��ات »مانده گيري« و »پرداخت قبض و 
خريد شارژ« از كل تراكنش ها با كاهش همراه بوده است. 
همچنين خدمت »خري��د كاال و خدمات« با افزايش 
مواجه بوده اند. س��هم تعدادي تراكنش هاي »خريد 
كاال و خدمات« نس��بت به ماه گذشته، افزايش 0.7۸ 
درصدي؛ پرداخت قبض و خريد ش��ارژ، كاهش 0.۴۴ 
درصدي و سهم تعدادي تراكنش هاي »مانده گيري« 
ب��ا كاهش 0.3۴ درصدي مواجه بوده اس��ت. س��هم 
مبلغي تراكنش هاي »خريد كاال و خدمات« نيز در 
خردادماه با افزايش 0.0۵ درصدي همراه بوده است 
كه ميزان افزايش يافته از سهم مبلغي تراكنش هاي 

»پرداخت قبض و خريد شارژ« كاسته شده است.

افزايش قيمت دالر به كانال 32 هزار، سكه 15 ميليون و 100 هزار تومان معامله شد

ورناصري: در فرآيند حذف ارز ترجيحي نبايد انحصارگران مجددا مردم را بيش از اين تحت فشار تورم قرار دهند

معامالت توافقي دالر با نرخ ۳۰ هزار تومان آغاز شد

بخش خصوصي، قرباني سياست هاي اصالحي بانكي

كاهش 1۴ درصدي بدهي خارجي ايران
 در 2 ماهه 1۴01

پرداخت ۴ هزار وام وديعه مسكن 
در دو هفته گذشته

اگر پيامد اجراي روش هاي 
اصالحي ش��ش ماه گذشته 
بانك��ي را بررس��ي نمايي��م 
چيزي ج��ز ايج��اد چالش 
ب��راي فعالي��ن اقتص��ادي، 
تهدي��د اش��تغال و رك��ود، 
عاي��دي ديگ��ري نداش��ته 
بانك ه��ا  نق��ش  اس��ت. 
درساختار اقتصادي براساس 
راهب��رد اقتصادي هر كش��ور تعريف ش��ده اس��ت.  
 ب��ا نگاهي ب��ه تاريخچ��ه بانك��داري كش��ورمان و 
علي الخصوص در دو سه دهه اخير به روشني مي توان 
اذع��ان نمود كه اين بخش نتوانس��ته اس��ت به طور 
شايس��ته اي نقش خود را به عنوان يك ابزار توانمند 
و راهبردي در اقتصاد بخش خصوصي كش��ور بازي 
نمايد. واقعيت اين است كه اقتصاد بخش خصوصي 
كش��ور به ش��دت بانك محور بوده و س��هم دريافت 
تسهيالت از سيستم بانكي جهت پرداخت تعهدات 
مالي از جمله بازپرداخت بدهي، سرمايه در گردش، 
توسعه اي و مصارف شخصي آن هم در شرايط ركود 

بسيار باالست. بنابراين تصميمات گاه و بيگاه مديران 
اقتصادي كشور به كرات و در مواقع حساس اقدام به 
اتخاذ رويكردي منفي در بازار نموده كه فقط چالش 
اقتصاد و بازار را تشديد نموده كه ضربات سنگيني بر 
پيكره اقتصاد غي��ر دولتي و بخش خصوصي خواهد 
زد. اجراي سياس��ت پولي انقباضي توس��ط دولت و 
مديران اقتصادي كشور در ش��ش ماهه گذشته كه 
با داليلي همچون مهار ت��ورم، مديريت نقدينگي به 
بانك ها ابالغ شده است مشكالت زيادي براي فعالين 
اقتص��ادي و آحاد جامع��ه به وجود آورده اس��ت كه 
خروجي آن اختالل در مديريت نقدينگي كارآفرينان، 

توليدكنندگان، اصناف و غيره بوده است.
تاييد اين موضوع از آنجا قابل تًامل مي باشد كه حجم 
چك هاي برگش��تي بانك ها در ديماه س��ال قبل تا 
پايان ارديبهشت ماه س��ال 1۴01 چه از نظر ريالي و 
تعدادي افزايش يافته اس��ت در حقيقت اين موضوع 
زنگ خط��ري بزرگ براي كساني اس��ت ك��ه بدون 
مطالعه و بدون هيچ چشم اندازي اقدام به تصميمات 
چنان ش��تاب زده گرفته و مديريت نقدينگي بخش 
خصوصي را به شدت ضربه پذير نموده اند. به موازات 

آمارهاي مس��تند بانك مركزي، بررسي هاي ميداني 
نشان مي دهد اجراي سياس��ت فوق و نيز ركود بازار 
و اجراي دستورالعمل سختگيرانه چكهاي برگشتي 
از جمله مسدودي حس��اب، عدم صدور دسته چك، 
عدم دسترس��ي به ثبت چكهاي صيادي در س��امانه 
براي فعالين اقتصادي كه به دالئل ياد شده با برگشت 
چك هاي خود به مشكل خورده اند و نيز قطع تسهيالت 
قطره چكاني بانكي، حتي فعالين اقتصادي باسابقه بازار 
را هم زمين گير كرده و امكان ادامه كار در اين شرائط 

را براي آنان دشوار نموده است.
 نكته حائز اهميت آن است كه درصد زيادي از اين افراد 
براي حل مش��كالت خود اقدام به تامين نقدينگي از 
منابع غير رسمي در بازار كرده اند. به اعتقاد كارشناسان 
مستقل اقتصادي در پيش گرفتن روش هاي اينچنيني 
از س��وي مدي��ران اقتصادي كش��ور در صورتي قابل 
دفاع خواهد بود كه توانس��ته باشد در عمل به اهداف 
حداقلي خود دست يابد اما نكته اينجاست آيا در پيش 
گرفتن روش هاي انقباضي بانك ها توانسته است تورم 
افسارگسيخته كشور را مهار و جريان نقدينگي كشور 
را كنترل نمايد؟ متاسفانه در شش ماهه اخير نه تنها 

تورم مهار نش��ده بلكه به سرعت رشد آن افزوده شده 
است همچنين فعالين اقتصادي جهت حل چالش خود 
در نبود پرداخت تسهيالت و با استمرار ركود در بازار 
با مراجعه به بازارهاي غير رسمي تامين مالي بسمت 
نزول با بهره هاي باال گاهًا تا ۸ درصد ماهيانه رفته اند 
كه هم از نظر شرعي و هم از لحاظ مالي تبعات بسيار 
سنگيني را متوجه خود نموده اند. پيامد استراتژيهاي 
ش��تاب زده اينچنيني چيزي ج��ز كاهش فعاليت 
اقتصادي، ركود، بسته ش��دن بنگاه هاي اقتصادي، 
تعديل نيروي كار و افزايش بيكاري و هدايت بيكاران 
به سمت دريافت مس��تمري بيمه بيكاري و تشديد 
فش��ار به صندوق بيم��ه بيكاري مي گ��ردد. اجراي 
سياست هاي مالي و بانكي انقباضي از سوي دولت ها 
در جه��ت اص��الح پيامدهاي منفي سياس��ت هاي 
انبساطي در صورتي كه زير ساخت هاي الزم در كشور 
كه مهم ترين آن عدم وابستگي بازار به بانك هاست 
قابل حمايت خواهد بود اما اگر پيامد اجراي روش هاي 
اصالحي شش ماه گذش��ته بانكي را بررسي نماييم 
چيزي جز ايجاد چالش براي فعالين اقتصادي، تهديد 

اشتغال و ركود، عايدي ديگري نداشته است.

 مي��زان بدهي ه��اي خارج��ي اي��ران در پاي��ان 
ارديبهش��ت ماه 1۴01 به 7 ميليارد و ۴۵1 ميليون 
دالر رسيد كه نسبت به پايان سال 1۴00 بالغ بر 1۴ 

درصد كاهش داشته است.
براس��اس آخرين آمار بانك مرك��زي ميزان بدهي 
خارجي ايران در پايان ارديبهشت ماه 1۴01 براساس 
سررسيد اوليه بدهي ها 7 ميليارد و ۴۵1 ميليون دالر 
است كه ۵ ميليارد و ۶۶۶ ميليون دالر آن بدهي هاي 
ميان مدت و بلندمدت و يك ميليارد و 7۸۵ ميليون 

دالر از اين ميزان بدهي هاي كوتاه مدت است.
اين تعه��دات بالفعل ايران بر مبناي يورو نيز رقمي 
بالغ بر 7 ميليارد و ۵۴ ميليون يورو محاس��به شده 
كه ۵ ميليارد و 3۶۴ ميليون يورو از اين ميزان حجم 

بدهي هاي ميان م��دت و بلندمدت و يك ميليارد و 
 ۶90 ميليون ي��ورو حجم بدهي ه��اي كوتاه مدت

 اس��ت. حجم بدهي هاي خارجي اي��ران در پايان 
اس��فندماه س��ال 1۴00 معادل ۸ ميليارد و ۶7۵ 
ميلي��ون دالر بوده اس��ت كه اين آم��ار حكايت از 
كاهش حجم بدهي هاي خارجي ايران در دو ماهه 

سال 1۴01 دارد.
الزم به ذكر است كه نسبت بدهي هاي خارجي ايران 
به توليد ناخالص داخلي رقم پاييني به شمار مي رود 
و مقايسه شاخص نس��بت بدهي خارجي ايران به 
توليد ناخالص داخلي با ساير كشورها نشان مي دهد 
كه ايران در زمره كش��ورهايي اس��ت كه كمترين 

ميزان بدهي خارجي را در جهان دارد.

مع��اون اداره اعتبارات بانك مركزي گف��ت: در دو هفته 
گذشته بيش ازچهار هزار متقاضي، تسهيالت وديعه مسكن 
را دريافت كردند. »مهدي صحاب��ي« گفت: در دو هفته 
گذش��ته 17 هزار پرونده براي دريافت وام وديعه مسكن 
تشكيل شده و بيش از چهار هزار نفر هم اين تسهيالت را 
دريافت كرده اند. وي در خصوص تسهيالت وديعه مسكن 
گفت: براس��اس مصوبه ش��وراي پول و اعتبار، سقف وام 
وديعه مسكن براي متقاضيان شهر تهران 100 ميليون 
تومان، براي كالن شهرها 70 ميليون تومان و براي ساير 
شهرها ۴0 ميليون تومان مقرر شده است. بانك مركزي 
پس از مصوبه شوراي پول و اعتبار سهميه بانكي و استاني 
را به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به سيستم بانكي 
ابالغ كرد. بر اين اس��اس متقاضيان دريافت تس��هيالت 

با مراجعه به س��امانه وزارت راه و شهرسازي و ارايه اجاره 
نامه كدرهگيري دار رس��مي مربوط به سال 1۴01 ثبت 
نام اوليه را انجام مي دهند. پااليش اولي��ه در وزارت راه و 
شهرسازي براي بررسي مالكيت مسكن متقاضي انجام 
شده و واجدين شرايط پس از دريافت پيامك تاييد نسبت 
به انتخاب بانك و شعبه اقدام مي كنند. در شبكه بانكي نيز 
با استفاده از سامانه سمات استعالم وام مسكن، جعاله و 
وديعه فعال براي متقاضي انجام شده و اگر متقاضي فاقد 
تسهيالت مربوطه باشد فرآيند تشكيل پرونده انجام شده 
و تسهيالت به متقاضي پرداخت مي شود. صحابي در 
خصوص سود اين تسهيالت تصريح كرد: سود تسهيالت 
وديعه مس��كن برمبناي مصوبه ش��وراي پول و اعتبار 
محاسبه مي شود و مدت بازپرداخت آن نيز ۵ ساله است.

 حميدرضا امام قلي تبار
بازرس مجمع عالي 

نمايندگان كارگران كشور

چاره اي جز اصالح نظام بانكي 
نداريم

كارش��كني هايي در مسير 
اصالح نظ��ام بانكي صورت 
مي گيرد و باي��د قانون بانك 
مرك��زي ب��ه نف��ع افزايش 
اس��تقالل و ت��وان نظارتي 
بانك مركزي اصالح ش��ود. 
روند رشد متغيرهاي پولي، 
به ويژه نقدينگي و پايه پولي 
در س��ال هاي اخير وضعيت 
مطلوبي نداشته و آثار خود را در تورم هاي باال در اقتصاد 
ما نشان داده است. به همين علت مجموعه اي از اقدامات 
اصالحي ب��راي س��امان دادن به اين ش��رايط در دولت 
سيزدهم در دستور كار قرار گرفته است. مواردي همچون 
انضباط مالي و عدم اس��تقراض دول��ت از بانك مركزي، 
اس��تفاده نكردن دولت از تنخواه بودجه در سال 1۴01، 
تعيين سقف براي رشد ترازنامه بانك ها )ماهيانه 1.۵ تا 
2.۵ درصد(، مش��روط كردن اضافه برداشت بانك ها به 
وثيقه گذاري، نظارت بيشتر بر تسهيالت بانكي با تقويت 
سامانه سمات و ... از اين  دست اقدامات بوده است. در مورد 
اقدامات بانك مركزي و تغييرات مثبتي كه در روند رشد 
متغيرهاي پولي در ماه هاي اخير صورت گرفته ما گريزي 
از انجام اين اقدامات اصالحي نداريم و در واقع بانك مركزي 
بايد مهاركننده بازار پول ما باشد. طبق قانون، بانك مركزي 
بايد ناظر بر بانك ها باشد اما اين موضوع بايد در عمل هم 
اتفاق بيفتد و بانك مركزي توان اين كار را داش��ته باشد. 
اقدامات اخير كارهاي مثبتي بوده و با اين  وجود بايد پشت 
بانك مركزي ايستاد و از آن حمايت كرد، چرا كه اقداماتي 
همچون محدودكردن رشد ترازنامه بانك ها بين 1.۵ تا 
2.۵ درصد، نتايجي مانند محدود شدن ارايه تسهيالت 
و س��رمايه گذاري بانك ها را در پ��ي دارد و اين اقدامات، 
ذي نفعاني كه چشم به منابع بانكي دوخته اند را ناراضي 
مي كند و با ابزارهاي رسانه اي كه دارند فشار مي آورند تا 
بانك مركزي كوتاه بيايد. مش��ابه اين اتفاق در سال ۸7 
رخ داده است؛ در آن سال آقاي مظاهري رييس كل بانك 
مركزي بود و اصطالح سه قفله كردن خزانه را به كار برد 
ولي در نهايت ديديم كه مجبور به استعفا شد. اين وضعيت 
منحصر به بانك مركزي ما نيست. بانك مركزي تركيه 
هم وقتي در برابر سياست نرخ بهره رييس جمهور ايستاد 
با عواقب آن مواجه گرديد. در امريكا نيز بانك مركزي در 
دوره ترامپ در برابر نظر رييس جمهور مقاومت مي كرد. 
البته در آنجا بانك مركزي به طور قانوني امكان مقاومت 
را دارد.  ادامه روندي كه شروع شده مستلزم اين است كه 
از بانك مركزي حمايت شود تا بتواند اين مهار متغيرهاي 
پولي را ادامه دهد. در اين صورت آثار اين حمايت نه تنها 
در بلندمدت كه در ميان مدت قابل  مشاهده خواهد بود. 
تورم از مسير پول رخ مي دهد. توليد نقدينگي بي رويه در 
اقتصاد باعث تورم مي شود و ريشه افزايش نقدينگي بيش 
از تقاضاي اقتصاد را بايد در مجموعه سياست هاي اقتصادي 
جست وجو نمود. اينكه گفته ش��ود فقط بانك مركزي 
مس��وول تورم است و بايد جوابگو باشد، حرف اشتباهي 
است. زماني مي توان از بانك مركزي مطالبه كرد كه به طور 
واقعي استقالل داشته باشد؛ يعني اگر دولت خواست يك 
اقدام تورم زا انجام دهد كه بانك مركزي با آن مخالف بود، 
نظر بانك مركزي اعمال گردد. حتي در اين صورت هم 
نمي توان گفت بانك مركزي صددرصد مسوول تورم است، 
چرا كه ممكن است بخشي از تورم وارداتي باشد، مثاًل وقتي 
قيمت مواد اوليه يا مواد غذايي در جهان افزايش مي يابد، 
كار زيادي از بانك مركزي ساخته نيست، بااين حال اگر 
بانك مركزي اقتدار الزم را داشته باشد، مي تواند بر تورم 
مزمن اقتصاد اثرگذار باشد. منشأ اصلي اينكه بانك مركزي 
ناچار به چاپ پول مي شود، كسري بودجه دولت است. اگر 
بودجه اي تراز داشته باش��يم و دولت ناچار به استقراض 
نباشد، نيازي نيست بانك مركزي خارج از سياست پولي 
معمول بانك هاي مركزي در دنيا براي مديريت بازار پول 
و ارز، پول منتشر كند، ولي كشور ما هنوز به اين مرحله 
نرسيده است. ما چارچوب هدف گذاري تورمي به معناي 
واقعي كلمه در ايران نداريم. چارچوب هدف گذاري تورمي 
يك مفهوم سازمان يافته است كه نياز به يك بانك مركزي 
مستقل، هدف اعالم شده براي تورم، ابزارهايي مانند نرخ 
بهره و ... دارد و همچنين بانك مركزي نبايد هيچ تعهدي 
براي جبران كس��ري بودجه دولت داشته باشد. كسري 
بودجه دولت از مسير بانك ها نيز اثر مي گذارد، وقتي دولت 
تكاليفي را به بانك ها تحميل مي كند، ترازنامه بانك ها 
آسيب مي بيند و به طور غيرمستقيم مجبور مي شوند از 
بانك مركزي قرض بگيرند كه همان اثر استقراض دولت 
از بانك مركزي را دارد.  اينكه دولت به طور مس��تقيم از 
بانك مركزي استقراض نمي كند اتفاق خوبي است ولي 
به شرط اينكه غيرمستقيم هم استقراض نكند. يعني اگر 
دولت از صندوق، بانك يا نهاد ديگري استقراض كند كه او 
هم در نهايت از بانك مركزي استقراض كند، در عمل مانند 
اين است كه دولت از بانك مركزي استقراض كرده باشد. 
به تعبير ديگر اگر دولت ترازنامه بانك ها را خراب كند، در 
نهايت اين بانك مركزي است كه ناچار است خأل به وجود 
آمده را پر كند. در دنيا تجربه ش��ده كه بازار ريش��ه تورم 
نيست بلكه علت اصلي تورم، بي انضباطي مالي، ناترازي 
بودجه و در نهايت رش��د نقدينگي است. اگر يك شركت 
يا صنعت خاصي باالتر از قيمت هاي نس��بي مي فروشد، 
راه حل اين است كه با ابزارهايي مانند كاهش تعرفه واردات 
يا اعطاي مجوز به شركت هاي جديد، رقابت ايجاد كنيم. 
اگر مي خواهيم از اقشار ضعيف حمايت كنيم، بهتر است 
از طريق پرداخت مستقيم يارانه باش��د و نبايد بازار را به 
هم بريزيم. اگر دولت مي خواهد كاري انجام بدهد كه در 
بلندمدت تورم از بين برود يا حداقل قابل كنترل باشد، بايد 
قانون بانك مركزي را به گونه اي اصالح كند كه اركان بانك 
مركزي مستقل تر باشد و اكثريت شوراي پول و اعتبار به 
نفع محافظه كاري پولي و سياست هاي بانك مركزي براي 
كنترل رشد پايه پولي و نقدينگي باشد. درحالي كه اكنون 
چنين شرايطي بر ساختار شوراي پول و اعتبار حاكم نيست، 
يعني موازنه اعضا به نفع بخش هايي از دولت سنگين تر 
است كه تمايل به افزايش نقدينگي و وام دهي به بخش هاي 
خودشان را دارند و كنترل تورم، اولويت نخست آنها نيست.  
نزديك به ۵0 س��ال از آخرين اصالح قانون بانك مركزي 
مي گذرد؛ بنابراين نياز است متناسب با تغييراتي كه در دنيا 
درمورد بانك هاي مركزي رخ داده اين قانون اصالح شود.

حسن حيدري
كارشناس بانكي



اگر چه بورس هفته را با سبزپوشي به پايان رساند اما 
افت بازار سرمايه طي روزهاي اخير و سقوط مجدد 
شاخص كل بورس به كانال يك ميليون و ۴۰۰ هزار 
واحدي، موجب انتقاد فعاالن بازار س��رمايه و اظهار 
نارضايت��ي از عملكرد دولت در قبال اين بازار ش��ده 
است. در اين ميان ارزش معامالت نيز به شدت كاهش 
يافته و موج��ي از نااميدي را در ميان اهالي بازار رقم 
زده است. ناظران بازار سرمايه عوامل متعددي را در 
بروز اين ش��رايط دخيل مي دانند كه البته اغلب آنها 
به موضع سياست گذاري دولت و ديدگاه اين نهاد به 

بازار سرمايه مربوط است. 
در حال حاضر بي��ش از ابهاماتي همچون نرخ دالر، 
مذاكرات وين، افزايش ن��رخ بهره بانكي و … ترس 
و نگراني س��هامداران روي بورس تاثير دارد.ترس و 
نگراني سهامداران باعث خروج نقدينگي و افت بيشتر 
شاخص كل بورس مي شود.. سهامداران عقيده دارند 
كه دخالت ها و اظهارنظرهاي دولت باعث مي ش��ود 
بازار سرمايه روند اصالحي به خود بگيرد. چراكه روز 
گذشته سخنگوي دولت گفت كه شاخص از ابتداي 
سال بازدهي ۱۰ درصدي داشته و اين موضوع ترس 

بيش از حد سهامداران را برانگيخت.
حال برخي سهامداران به واسطه اين اظهارنظرهاي 
سخنگوي دولت و مس��ووالن دولتي قصد خروج از 
بازار دارند. اين خروج مي تواند ارزش معامالت بازار 
س��رمايه را كاهش دهد و در نهايت شاخص بيش از 

گذشته نزولي شود.
فردين آقابزرگي تحليلگر بازار س��رمايه با اش��اره به 
اثر سياس��ت هاي دولت در روند كنوني بورس بيان 
كرد: بخش عم��ده اي از صحبت هايي كه در ابتداي 
دوره انتخابات رياس��ت جمهوري در س��ال گذشته 
صورت گرفت، غيركارشناس��ي و بدون تسلط كامل 
بر ابعاد و زواي��اي امكان پذير براي اجرايي كردن آن 
صحبت ه��ا بود. وي افزود: البته بايد در نظر داش��ت 
كه از ابتداي س��ال جاري تا پايان ارديبهشت ماه، با 
همين دولت، شاخص كل بورس بازدهي حدود ۱۹ 
درصدي داشته و بازده شاخص كل هم وزن هم ۲۸/۸ 
درصد بوده است. حال بايد ديد چه اتفاقي افتاده كه 
در ش��رايطي كه فضاي اقتصادي، جنگ روس��يه و 
اوكراين، سياست هاي دولت حاضر، كسري بودجه، 
افزايش هزينه هاي جاري دولت و… ثابت بوده، اما 
بازار به صورت هيجاني و غيرمنطقي پوزيشن فروش 
به خود گرفته است. به نظر مي رسد اين شرايط چند 

علت اصلي داشته است.
اين تحليلگر بازار س��رمايه در ادام��ه، عوامل اصلي 
اثرگذار در ايجاد چنين شرايطي را برشمرد و عنوان 
كرد: تغيير نرخ بهره به صورت از پيش تعيين شده و 
برنامه ريزي شده يكي از اين عوامل است. آقابزرگي 
افزود: با محوريت بانك مركزي يا مسووالن اقتصادي 
نرخ به��ره بين بانكي از كانال ۱۹ درصد به حدود ۲۱ 
درصد افزايش يافته اس��ت. آقابزرگي دومين عامل 

را انتش��ار اوراق بدهي دانس��ت و اف��زود: همچون 
سال گذشته در خرداد ماه ۱۰ هزار ميليارد تومان 
انتشار اوراق صورت گرفته كه گريبانگير نهادهاي 
مالي و ش��ركت هاي س��رمايه گذاري كه مستقيما 
زيرنظر دولت هستند و ناچار به خريد اوراق و خروج 

نقدينگي از اين بازار بوده اند، شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با بورس نيوز 
تغيير رويه عرضه هاي اوليه را نيز در اين مسير مهم 
ارزياب��ي كرد و افزود: تا قبل از اين در فرآيند عرضه 
اوليه، به كدهاي اش��خاص حقيقي حتي به ميزان 
اندك، سهم تخصيص پيدا مي كرد اما با تغيير روش 
عرضه اوليه و تخصيص عرضه هاي اوليه به اشخاص 
واجد ش��رايط )صندوق ه��اي س��رمايه گذاري(، 
س��هامداران خرد حقيق��ي از دلخوش��ي اندك به 
بازدهي عرضه اوليه ها نيز محروم شدند. وي اظهار 
كرد: ضمن اينكه فراموش ش��د بسياري از كدهاي 
prx در شركت هاي سبدگردان در راستاي ترغيب 
مردم به س��رمايه گذاري غيرمس��تقيم و از طريق 

شركت هاي سبدگردان صادر شده است.

    شكست سقف شاخص كل 
تا پايان سال جاري

اين كارش��ناس بازار س��رمايه در ادامه با اش��اره به 
مقايسه آثار تورم و روند تغييرات شاخص بورس هاي 
مهم و كاموديتي طي ۳ س��ال گذش��ته اظهار كرد: 

شاخص كل بورس ما از ابتداي سال جاري تاكنون 
حدود ۹/۵ درصد بازدهي به همراه داشته و شاخص 
هم وزن ني��ز بازدهي تقريب��ا ۱۹ درصدي به همراه 
داش��ته است. حال آنكه س��ال گذشته شاخص كل 
بورس در ۱۲ ماه فقط ۴/۵ درصد بازدهي داش��ته و 
شاخص هم وزن هم در س��ال۱۴۰۰ بازدهي منفي 
۲۰ درصدي داش��ته اس��ت! اگر هم بازار س��رمايه 
ما با بورس هاي خارجي مقايس��ه ش��ود بايد گفت 
بورس هاي خارجي به استثناي بورس هاي روسيه و 
تركيه كه به سبب تورم و افت ارزش پول ملي رشد 
داشته اند بازدهي منفي داش��ته اند. اين كارشناس 
بازار سرمايه در پيش بيني وضعيت اين بازار تا پايان 
سال جاري عنوان كرد: معتقدم روند فرسايشي بازار 
س��رمايه خيلي طول نخواهد كشيد و تا پايان سال 
جاري سقف قبلي شاخص كل بورس شكسته شده 
و آثار تورم را در بازار سرمايه مشاهده خواهيم كرد.

    لزوم پرهيز سهامداران
 از رفتارهاي هيجاني

آقابزرگي در توصيه به سرمايه گذاراني كه تاكنون در 
اين بازار مانده اند و در دو سال اخير به سبب وضعيت 
بازار سرمايه متحمل ضرر و زيان شده اند گفت: قطعا 
يكي از بازار هايي كه متناس��ب با تورم، ارزش دارايي 
سرمايه گذاران را حفظ خواهد كرد، بازار سرمايه خواهد 
بود. اين تحليلگر بازار سرمايه عنوان كرد: رفتار هيجاني 

در بازار سرمايه ناش��ي از مديريت شاخصي است كه 
هرازگاهي توسط مس��ووالن و متوليان بازار سرمايه 
ص��ورت مي گيرد. وي عنوان كرد: حساس��يت هاي 
نابجا روي كنترل ش��اخص كل براي پيشگيري از 
وقوع مسائلي همچون سال ۹۹ و اعتراضات پس از 
آن، بازار س��رمايه ما را به سمتي برده كه بخشي از 
سهامداران خرد كه ۲ سال قبل وارد اين بازار شده 
بودند، به تدريج در حال خروج از اين بازار هستند.

اين تحليلگر بازار سرمايه بيان كرد: دليل افت حجم 
معام��الت صرفا ب��ه خاطر گذر از خ��ط قرمز يعني 
حفظ شاخص است كه باعث شده به تدريج از ارزش 
ذاتي ش��ركت ها هم عبور كنيم و به نقطه اي برسيم 
كه اغلب ش��ركت اغلب سهم ها كمتر از ارزش ذاتي 
معامله مي ش��وند. آقابزرگي اف��زود: اما خروج پول 
حقيقي ها معيار مناسبي براي اندازه گيري و توصيف 
بازار سرمايه نيست. اين رفتار هيجاني بوده و دنباله 
همان هيجاني است كه در تيرماه ۹۹ منجر به ورود 
نقدينگي به بازار سرمايه ش��د. در آن مقطع برخي 
تحليلگران و كارشناسان بازار سرمايه ادعا داشتند به 
سبب ورود جريان نقدينگي به بازار سرمايه اين بازار 
ارزنده است؛ حال آنكه اين طور نبود! حاال هم خروج 
نقدينگي از بازار س��رمايه به معن��اي عدم ارزندگي 
سهام نيس��ت و نبايد اينطور تحليل كرد كه خروج 
نقدينگي از بازار س��رمايه به معن��اي عدم ارزندگي 

سهم هاست. بازار سرمايه ما پتانسيل رشد دارد.
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مزاياي عرضه محصوالت جديد 
در بازار سرمايه

راديوگفتوگو| محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در 
شوراي عالي بورس با اشاره به عرضه خودرو در بورس كاال در 
برنامه رويداد گفت: شوراي عالي بورس از ابتدا تالش داشت 
خودرو و ساير كاالها را از اين طريق عرضه كند. ولي با وجود 
اينكه پيش پرداختي از سوي برخي سهام داران دريافت شد، 
وزارت صمت با عرضه مخالفت كرد. آخر هفته سپري شده 
ميزبان وزير صمت بوديم و وي متقاعد شد خودرو در بورس 
كاال عرضه شود. به گفته اين نماينده مجلس شيوه نامه ها 
توسط بورس كاال تدوين خواهد ش��د. در اين  بين وزارت 
صمت در پي تعديل قيمت هاس��ت اما اگر جلوي عرضه 
خودرو در بورس كاال گرفته شود، چنين مقصودي حاصل 
نخواهد شد. عليزاده ادامه داد: شب هاتي پديد آمد كه منجر 
به جلوگيري از عرضه خودرو در بورس كاال بود. داليل ديگر 
را كارشناس��ان بايد اعالم كنند. متخصصان بازار سرمايه 
هم مي گويند شفافيت قيمت، جلوگيري از فساد و رانت و 
حذف دالالن به تعديل قيمت ها كمك خواهد كرد و اساسًا 
اگر واسطه از بين برود و با عرضه بيشتر خودرو در بازار، تقاضا 
كاهش يابد، منجر به تعديل قيمت خودرو در بازار مي گردد؛ 
البته نه تعديل قيمِت خودروي كارخانه اي! وي همچنين 
در خصوص رويه عرضه خودرو در بورس كاال به تعيين كف 
قيمتي اشاره و تاكيد كرد از آن  پس عرضه و تقاضاست كه 
نرخ خودرو را مشخص مي كند. عليزاده در مصاحبه با راديو 
گفت وگو افزود: بايد اجازه داد سازوكار توسط بورس كاال 
مشخص شود كه به صورت دقيق بتوان در اين باره اظهارنظر 
كرد. اين نماينده مجلس همچنين به سازوكاري كه وزارت 
صمت جلوي آن را گرفت اش��اره ك��رد و گفت: بازنگري 
ظ��رف يك ماه آينده اتفاق مي افت��د و از آن  پس مي توان 
ش��اهد عرضه خودرو در بورس كاال بود. وي درعين حال 
اصلي ترين دليل براي تعديل قيمت را، جلوگيري از رانت و 
فساد در عرضه خودرو دانست و افزود: در اين صورت مي توان 
همه واسطه ها را حذف كرد. عليزاده از ديگر معضالت اين 
روزهاي خودروسازي را مدت زمان زيادي عنوان كرد كه 
بايد صرف شود كه خودرو به دست مشتري برسد. از ديگر 
سو نوعي التاري ايجاد شده و مردم با شركت در قرعه كشي، 
با هزينه هايي باالتر خودرو را به فروش مي رسانند. درحالي 
كه خودروساز بايد با حذف قيمت گذاري دستوري و عرضه 
بيشتر، خطوط توليد خود را ارتقا دهد و واحدهاي توليدي 
پويا و فعال تر شوند و حتي شايد بتوان بازارهاي خارجي را به 
دست آورد. عليزاده همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
عرضه خودرو در بورس كاال موجب كاهش اختالف قيمت 
بازار و كارخانه مي ش��ود يا خير، گفت: تالش داريم اين 
مساله حل وفصل شود و عرضه خودرو در بورس كاال به 
حذف داللي كمك كند ولي اختالف قيمت كنوني به 
دليل رانتي است كه براي عده اي خاص ايجاد كرده ايم.

سازوكار بورس كاال تسهيلگر 
عرضه و معامالت خودرو است

كاالخبر| لطف اله سياه كلي، عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس با تاكيد اينكه بورس كاال تسهيلگر عرضه 
و روند معامالت خودرو است، عنوان مي كند براي رفع 
چالش ها در بازار خودرو دولت بايد در گام نخس��ت به 
منظور ايجاد تعادل در ميزان عرضه و تقاضا نهايت تالش 
را انجام دهد.  عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
گفت: اگر مي خواهيم از طريق بورس كاال نتيجه دلخواه 
را در بازار خودرو به دست آوريم، بايد نهايت تالش براي 
رشد توليد و عرضه و به تبع آن، ايجاد تعادل در ميزان 
عرضه و تقاضا در بازار خودرو رقم بخورد.  اين نماينده 
مجلس ادامه داد: بايد توجه شود كه عرضه خودرو در 
بورس كاال، تنها راه نجات صنعت خودروسازي نيست 
و به عبارت ديگر، مجموعه اي از عوامل در بخش توليد و 
صنعت و بازار بايد اتفاق بيفتد كه شاهد ساماندهي بازار و 
توليد خودرو باشيم. اين عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس با بيان اينكه سازوكار بورس كاال، تسهيلگر عرضه 
و روند معامالت خودرو در بازار است، تصريح كرد: اگر 
دولت بتواند عرضه و تقاضاي خودرو در بازار را ساماندهي 
كند، س��ازوكار بورس كاال راهكاري مناسب در جهت 
رش��د كيفيت عرضه و افزايش توليد است و در كل از 
طريق بورس كاال، شفاف سازي معامالت اتفاق مي افتد.

اميدها به احياي
صنعت خودرو زنده شد

ايرنا| عصر سه شنبه شوراي عالي بورس عرضه خودرو در 
بورس كاال را مصوب كرد و مقرر شد اين اتفاق در هماهنگي 
وزارت صم��ت و بورس كاال اجرايي ش��ود. موضوعي كه 
بسياري از كارشناس��ان اقتصادي آن را نقطه عطفي در 
مسير بهبود فعاليت ها در صنعت خودرو عنوان مي كردند.  
در همين زمينه فتح اله توسلي، عضو كميسيون اقتصاد 
مجلس در گفت وگويي اظهار كرد: بارها در صحن علني 
تذكر داده ام كه عرضه خودرو از طريق سامانه و ثبت نام 
و قرعه كش��ي، عزت مردم را پايم��ال مي كند و در هيچ 
كشوري چنين روش ناكارآمدي براي فروش خودرو وجود 
ندارد.  توسلي افزود: دولت بايد راهكاري ايمن براي رفع 
چالش بازار خودرو را در دستور كار قرار مي داد كه شكاف 
قيمتي مشكل ساز در بازار خودرو از بين برود. اين نماينده 
مجلس افزود: در همين راس��تا، عرضه خودرو از طريق 
بورس كاال مي تواند مس��ير راهگشايي براي مردم باشد 
كه در فضايي امن خودروهاي مورد نياز خود را خريداري 
كنند. به گفته وي، دولت بايد بداند كه معامالت در بورس 
كاال، شفاف س��ازي را به دنبال خواهد داشت كه همين 
عدم شفافيت سر منشأ بسياري از مشكالت در اقتصاد 
ايران اس��ت. از اين رو روش بهينه و ش��فاف براي عرضه 
خودرو انتخاب شده و به مرور با رونق معامالت خودرو در 
بورس كاال، شرايطي ايجاد مي شود كه مسووالن بتوانند 
در فضايي امن ب��ه مديريت در اين بخش بپردازند. جواد 
جهرمي، معاون عمليات و نظ��ارت بر بازار بورس كاالي 
ايران اعالم كرد كه وعده وزير اقتصاد مبني بر حمايت از 
عرضه خودرو در بورس كاال و احقاق حقوق سهامداران 
و توليدكنندگان با تصويب اين موضوع در شوراي عالي 
بورس محقق ش��د و به زودي ع��الوه بر عرضه فيزيكي 
خودرو، تامين مالي خودروسازان از مسير اوراق گواهي 
سپرده كااليي و سلف موازي استاندارد عملياتي مي شود.

گواهي سپرده در بورس انرژي
فارس|علي نقوي، مديرعامل بورس انرژي با اشاره به طرح 
جديد شركت ملي نفت براي انتشار گواهي سپرده نفت گفت: 
انتشار گواهي سپرده كااليي حامل هاي انرژي با هدف توسعه 
بازار است و طرح فعلي با طرح دولت قبل براي فروش اوراق 
سلف نفتي به كلي تفاوت دارد. نقوي با اعالم اين خبر اظهار 
داشت: شركت ملي نفت در دوره جديد رويكردي مبتني 
بر افزايش شفافيت و توس��عه بازار از طريق سازوكارهاي 
بورس انرژي را در دس��تور كار خود ق��رار داده و در همين 
راستا كارگروهي تش��كيل شده است كه پيشنهاد انتشار 
گواهي سپرده حامل هاي انرژي توسط شركت ملي نفت با 
همكاري بورس انرژي ايران در دستور كار قرار گرفت. وي 
گفت: همچنين جلسات كارشناسي متعددي جهت بررسي 
ابعاد مختلف اين ابزار جديد با ذينفعان مختلف تش��كيل 
ش��ده و ادامه دارد. جزييات طرح فعلي وزارت نفت هنوز 
نهايي نشده است و به محض تاييد و تصويب اطالع رساني 
خواهد شد. نقوي افزود: آنچه درباره تشابه اين طرح با طرح 
گشايش نفتي مطرح مي شود به هيچ وجه درست نيست 
و طرح فعلي براي انتشار گواهي سپرده حامل هاي انرژي 
اساسًا با مدل اوراق سلف نفتي تفاوت دارد. وي گفت: طبق 
دستورالعمل هاي بازار سرمايه، گواهي سپرده كااليي صرفًا 
منجر به تحويل فيزيكي خواهد شد و تسويه نقدي ندارد. 
همچنين در اين طرح با توجه به فروش قطعي دارايي پايه، 
تعهداتي براي دولت در آينده ايجاد نمي شود و ابزار جبران 
كسري بودجه نيز به حساب نمي آيد. به گفته وي گواهي 
سپرده كااليي حامل هاي انرژي يك شيوه جديد براي فروش 
نفت و فرآورده هاي نفتي است، در عين حال طبقه جديدي 
از دارايي هاي مالي را براي سرمايه گذاري به وجود مي آورد. 
معامالت ابزارهاي پرريسكي مانند گواهي سپرده حامل هاي 
انرژي توسط فعاالن همان حوزه كه با ريسك هاي كاال آشنا 

هستند و سرمايه گذاران حرفه اي انجام مي شود. 

دو نهاد در صف عرضه
امالك خود در بورس كاال هستند

باشگاهخبرنگاران| سرپرس��ت مديريت مطالعات 
اقتصادي و امور بين الملل بورس كاال گفت: عرضه امالك 
شهرداري تهران در بورس كاال تقريبا به مرحله نهايي رسيده 
و مذاكرات با سازمان خصوصي سازي، دفتر مديريت اموال 
دولتي وزارت اقتصاد، بانك ها و سازمان اموال تمليكي در 
خصوص عرضه امالك مازادشان در بورس كاال در جريان 
اس��ت. محمد مخبر، معاون اول رييس جمهور ۲۵ مهر 
۱۴۰۰ در نامه اي دستگاه ها را براي عرضه امالكشان در 
بورس كاال ملزم كرد. در رابطه با عرضه امالك در بورس كاال 
معين محمدي پور سرپرست مديريت مطالعات اقتصادي و 
امور بين الملل بورس كاالي ايران عالوه بر ارايه آمار نكاتي را 
مطرح كردند. بورس كاالي ايران از سال ۹۹ زيرساخت هاي 
فني، بستر معامالتي و سامانه هاي مورد نياز در حوزه عرضه 
اموال غيرمنقول را فراهم ك��رده و از ابتداي مرداد همان 
سال نهاد هايي همچون شركت مادرتخصصي شهر هاي 
جديد )زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي(، وزارت دفاع و 
پشتيباني نيرو هاي مسلح و بانك اقتصاد نوين عرضه امالك 
انجام دادند؛ برخي ديگر از نهاد ها مانند شهرداري تهران و 
بانك ملت در حال طي كردن فرآيند پذيرش و عرضه امالك 
خود هستند. اما عرضه آنها هنوز به سرانجام نرسيده است. 
از جمله سازمان هايي كه مستندات خود را به منظور 
پذيرش امالك ارسال كرده و در فرآيند هاي ابتدايي 
متوقف شدند مي توان به سازمان خصوصي سازي اشاره 
كرد، همچنين رايزني هايي با دفتر مديريت اموال دولتي 
وزارت اقتصاد نيز صورت گرفته، اما هنوز تصميمات 
نهايي از سوي آنها جهت معرفي اموال گرفته نشده است.

    آيا در مدت اخير 
عرضه اي وجود داشته است؟

همانطور كه گفته شد عرضه امالك تاكنون اندك بوده 
است، از چهار مورد عرضه انجام گرفته در اين مدت سه 
مورد فروش انجام شده و يك مورد مشتري نداشته است. 
هرچند بسياري از نهاد ها در مذاكرات ابراز تمايل مي كنند، 
اما در ادامه و در فرآيند داخلي خود موانعي را اعالم مي كنند 
يا چندان پيگير پذيرش و عرضه نيستند. شهرداري تهران 
نيز كه اخيرا از اين بازار استقبال كرده با برطرف شدن برخي 
موانع حقوقي شناسايي شده پيش بيني مي شود در آينده 

نزديك پذيرش و عرضه خود را آغاز كند.
    زمزمه هايي از مقاومت بانك ها

 براي عرضه نكردن امالك در بورس كاال 
 چقدر صحت دارد؟

طي دو سال گذش��ته رايزني هاي متعدد با بانك ها انجام 
گرفته و با آگاهي از دغدغه نظ��ام بانكي، بورس كاال براي 
تسهيل زيرساخت حقوقي و اطمينان خاطر آنها مصوبه اي 
از بانك مركزي در تير ۱۴۰۰ در خصوص مجاز بودن امكان 
بهره گيري بانك ها از بس��تر بورس كاال براي فروش اموال 
مازاد اخذ كرده است. پس از آن مجددا جلسات متعددي 
با بانك ها برگزار شد و در خصوص فرآيند ها مكاتباتي انجام 
گرفت و تالش شد ابهامات براي آنها شفاف شود. بانك هايي 
نظير بانك ملت، سپه، صادرات، بانك شهر، كشاورزي و ملي 
بررسي هايي انجام دادند و همكاري هاي الزم به منظور عرضه 
امالك آن ها انجام شده است. برخي تحت عنوان تغييرات 
و جابه جايي مديريتي، برخي نيز تحت عنوان عدم تمايل يا 
تايي��د در دپارتمان هاي داخلي كار را متوقف كرده اند و در 
برخي ديگر، فرآيند ها به آهستگي در جريان است و با توجه 
به فرآيند هاي بروكراتيك مربوط به ابالغ بخش نامه هاي 
داخلي مورد نياز در بانك ها، پذيرش و عرضه امالك گفته شد 

با وقفه هاي زماني طوالني مدت مواجه شده است.
    عرضه امالك در بورس كاال 

به چه شكل و در كدام بخش انجام مي شود؟
عرضه امالك در بورس كاال تحت عنوان تابلوي امالك 
و مستغالت و ذيل دس��تورالعمل بازار فرعي بورس 
كاالي ايران انجام شده و حراج به روش يك جا صورت 
مي گيرد، به اين معنا كه خريدار هر ملك عرضه شده 
مي تواند نهايتا يك نفر باشد و سفارش خريد ثبت شده 

بر تابلو معادل با ارزش كل ملك است.
    امالك پذيرش شده

بايد چه شروطي داشته باشند؟
اموال غيرمنقول به منظور پذيرش و عرضه در بورس كاال 
بايد مشاع نبوده و داراي سند رسمي يا تك برگ مالكيت 
باشند و مال مورد عرضه متنازع فيه )محل دعوي( نباشد 

و در تصرف مالك باشد يا اجاره نامه رسمي داشته باشد.

»تعادل«بررسيميكند

علت سقوط بورس چه بود؟

شرط دريافت خدمات بازار سرمايه چيست؟
مع��اون حقوقي ش��ركت س��پرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه اعالم كرد: بهره مندي 
سهامداران و فعالين بازار سرمايه از عمده خدمات 
قابل ارايه در اين بازار، منوط به ثبت نام در س��امانه 
سجام است. فرزانه ياري با بيان اينكه سامانه جامع 
اطالعات مشتريان )س��جام( به عنوان زيرساخت 
شناسايي فعاالن بازار سرمايه ايران مطابق قوانين 
و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم 
ايجاد شده و در حال حاضر بس��تر و درگاه ورودي 
ارايه بسياري از خدمات بازار سرمايه است، به پايگاه 
خبري بازار سرمايه )سنا( اظهار داشت: بهره مندي 
س��هامداران و ديگ��ر فعالين بازار نظير ناش��ران و 
شركت هاي كارگزاري از عمده خدمات قابل ارايه در 
اين بازار، منوط به ثبت نام در سامانه سجام است و از 
سوي ديگر امروزه با توجه به اهميت سامانه سجام، 
قانونگذار نيز نس��بت به وضع قوانين و مقررات در 
اين خصوص و همچنين مقرر كردن تكاليفي براي 
ناش��ران اقدام كرده كه به تبع آن، س��هامداران نيز 

مشمول اين تكاليف مي شوند.

    بررسي ضرورت ثبت نام در سامانه سجام
 براي دريافت خدمات بازار سرمايه

وي افزود: مطابق بند ۲ پانصد و نهمين صورتجلسه 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۲ فرودين 
۹۷، كليه متقاضيان دريافت خدمات پايه )نظير كد 
معامالتي( در بازار سرمايه كشور، مكلفند نسبت به 
ثبت اطالعات خود در سامانه س��جام اقدام كنند و 
ارايه خدمات پايه به مش��تريان جديد توسط اركان 
بازار س��رمايه پس از تاريخ راه اندازي سامانه مذكور 

امكان پذير نيست.
ياري تصريح كرد: تمامي اشخاصي كه متقاضي ورود 
به بازار سرمايه و اخذ كد سهامداري و متعاقبًا دريافت 
خدم��ات ارزش افزوده نظير مش��اهده دارايي خود 
)پرتفوي(، دريافت سود، شركت در مجامع عمومي 
به صورت الكترونيك و...  بايد در سامانه سجام ثبت 

نام و احراز هويت شوند.
معاون حقوقي سمات گفت: وفق ماده ۳ آيين نامه 
اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي 
ايران مصوب هيات وزيران، شركت سپرده گذاري 
مركزي از مصاديق تشكل هاي خود انتظام محسوب 
مي شود و از سوي ديگر مطابق بند ۶ ماده يك قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران، تشكل 

خودانتظام، تش��كلي اس��ت كه براي حسن انجام 
وظايفي كه ب��ه موجب اين قانون ب��ر عهده دارد و 
همچنين براي تنظي��م فعاليت هاي حرفه اي خود 
و انتظام بخش��يدن به روابط بين اعضا مجاز اس��ت 
ضوابط و اس��تانداردهاي حرفه اي و انضباطي را كه 
الزم مي داند، با رعايت اين قانون، وضع و اجرا كند.

وي افزود: به اس��تناد مصوبه هيات مديره ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي، ارايه هرگون��ه خدمات به 
اش��خاص صرفًا پس از ثب��ت نام در س��امانه جامع 
اطالعات مشتريان صورت مي پذيرد كه بر اين اساس 
دريافت هر نوع خدمات از اين ش��ركت نظير توثيق 
اوراق به��ادار، فروش وكالت��ي اوراق بهادار، دريافت 
ليس��ت س��هامداران و... منوط به س��جامي شدن 
اشخاص بوده و در صورت عدم ثبت نام، خدمت مورد 

درخواست توسط اين شركت ارايه نمي شود.
ياري در ادامه اين گفت وگو به توثيق مكانيزه سهام 
اش��اره كرد و گفت: به اس��تناد بند ۳ ششصد و نود و 
پنجمين صورتجلسه هيات مديره سازمان بورس و 
اوراق بهادار ۱۰ اسفند ۹۹ امكان توثيق مكانيزه سهام 
عدالت به نفع بانك ها و موسسات مالي و اعتباري به 
منظور صدور كارت اعتباري خريد به صاحبان سهام 
فراهم ش��د و بر اين اس��اس به منظور اخذ خدماتي 
نظير توثيق مكانيزه، ضروري است اشخاص نسبت 
به ثبت نام در سجام اقدام نمايند تا قادر به بهره مندي 
از خدمات��ي نظير توثي��ق الكتروني��ك اوراق بهادار 

خود شوند.
همچنين از س��ويي ديگر س��هامداران براي اعمال 
حقوق س��هامداري نظير شركت در مجامع عمومي 
به صورت الكترونيك و متعاقبًا اعمال راي، دريافت 
س��ود و ... نيز مكلف به ثبت نام در سجام مي باشند؛ 
همان گونه كه مطابق بند يك صورتجلس��ه شوراي 
عالي بورس ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ تصريح ش��ده است 
كه احراز هويت سهامداران به منظور حضور در مجمع 
الكترونيك و نيز اعم��ال حق راي، صرفًا پس از ثبت 
نام در سامانه جامع اطالعات مشتريان )سجام( و از 

طريق آن امكان پذير است.

    بررسي ضرورت ثبت نام در سجام
 از منظر قوانين و مقررات الزم االجرا

معاون حقوقي سمات گفت: عالوه بر بعد خدماتي 
سامانه سجام براي كليه ذينفعان بازار سرمايه، اين 
سامانه از منظر تكاليف قانوني مقرر براي بازيگران 

بازار سرمايه علي الخصوص ناشران نيز حائز اهميت 
و قابل بررسي است و براي مثال در خصوص سهام 
عدالت، مطابق بند ۳ صورتجلس��ه ش��وراي عالي 
بورس ۱۲ اسفند ۹۹، بند يك صورتجلسه شوراي 
عالي بورس ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ و بند ۲ صورتجلسه 
ش��وراي عالي بورس ۱۵ تير ۱۴۰۰، ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري اس��تاني مكلف به برگزاري مجامع 
عمومي خود از طريق شركت سپرده گذاري مركزي 
و زيرس��اخت الكترونيك فراهم ش��ده از سوي آن 

شركت است.
همچنين به استناد بند ۴ صورتجلسه شوراي عالي 
بورس ۱۲ اسفند ۹۹و بند ۲ صورتجلسه شوراي عالي 
بورس۱۳ بهمن ۱۴۰۰، براي تسريع در تقسيم سود 
سهام عدالت متعلق به مشمولين سهام عدالت اعم 
از روش مس��تقيم و غير مستقيم، سود تعلق گرفته 
توسط شركت سپرده گذاري مركزي بين سهامداران، 

توزيع مي شود.
ياري تصري��ح كرد: در ص��ورت تخلف ناش��رين از 
مصوبات باال، مطابق قوانين و مقررات مربوطه نظير 
دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران، دس��تورالعمل انضباطي ناشران 
پذيرفته ش��ده در فرابورس ايران و... با ناشر متخلف 
برخورد و ضمانت اجراهاي مقرر در دستورالعمل هاي 
مذكور اعمال مي شود همچنين از آن جا كه ذينفع 
تكاليف مقرر براي ناشران، س��هامداران آن شركت 
مي باشند، كليه سهامداران اعم از حقيقي و حقوقي 
باي��د متقاباًل جهت اس��تفاده از امكان فراهم ش��ده 
به منظور تس��هيل امور س��هامداران و تحقق اصل 
ش��فافيت امور مرتبط با شركت هاي ناشر، در سجام 
ثبت نام كنند و در غير اي��ن صورت از بهره مندي از 
امكان پيش بيني شده و حقوق سهامداري خويش 

محروم مي شوند.
مع��اون حقوقي س��مات اظهار داش��ت: مطابق بند 
م تبصره ۵ قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ كل كش��ور، 
كليه ناشرين ثبت شده نزد س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار موظفند جهت تسهيل امور سهامداران، سود 
تقسيمي مصوب مجمع عمومي با همكاري شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
از طريق س��امانه جامع اطالعات مشتريان )سجام( 
به س��هامداران پرداخت كنن��د و مديران متخلف از 
اجراي اين حكم با شكايت س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار به انفصال از خدمت در دس��تگاه هاي اجرايي 

و ش��ركت هاي س��هامي عام به مدت ۶ ماه تا ۲ سال 
محكوم مي شوند. س��ازمان بورس و اوراق بهادار نيز 
موظف است بر اجراي اين بند نظارت كند و در نهايت 
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مكلف است گزارش 
عملكرد اين بند را هر س��ه ماه يك بار به كميسيون 

اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارايه كند.
وي اضافه ك��رد: با توجه به اهميت و ضرورت اجراي 
قانون بودجه س��االنه كشور و با توجه به نظارت هاي 
پيش بيني شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 
به عنوان نهاد ناظر بازار س��رمايه و همچنين وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، ناشريني كه از تكليف قانوني 
مذكور تخلف كنن��د، ضمانت اجراي مقرر كه از بعد 
اقتصادي و كسب و كار براي شركت هاي ناشر بسيار 

خطير و تعيين كننده است، اعمال مي شود.
افزون بر اين مطابق ماده ۱۴ قانون توس��عه ابزارها 
و نهاده��اي مالي جديد به منظور تس��هيل اجراي 
سياس��ت هاي كل��ي اصل چه��ل و چه��ارم قانون 
اساسي مصوب ۲۵ آذر ۹۸ مجلس شوراي اسالمي، 
ناش��ران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل هاي 
خودانتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها 
انتخاب مي شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات 
مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محس��وب 
شده و سازمان عالوه بر اقدامات انضباطي مندرج در 
م��واد )۷( و )۳۵( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اسالمي ايران مي تواند نسبت به اخذ جريمه نقدي 
مق��رر در اين قان��ون اقدام كند و بر اين اس��اس در 
صورت تخلف ناش��رين از بن��د )م( تبصره ۵ قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ كل كش��ور، حسب صالحديد 
سازمان بورس و اوراق بهادار عالوه بر اعمال ضمانت 
اجراي مذكور، جريمه نقدي نيز از شركت هاي ناشر 

اخذ مي شود.
معاون حقوقي سمات در پايان اظهار داشت: از زاويه 
ديگر نيز چنانچه س��هامداران نسبت به ثبت نام در 
س��جام اقدام نكنند، توزيع و واريز س��ود توسط اين 
شركت به دليل عدم دسترسي به اطالعات سهامداران 
امكان پذير نيس��ت و عماًل دارنده س��هام از حقوق 
سهامداري خويش محروم مي شود يا سود متعلقه را 
با تاخير دريافت مي كند كه براين اساس، به منظور 
التزام به قوانين و مقررات و احتراز از اعمال ضمانت 
اجراهاي مقرر كه براي متخلفي��ن از قوانين وضع 
شده، كليه اقدامات مقتضي جهت ثبت نام در سامانه 

سجام از سوي ناشران و سهامداران صورت پذيرد.



گروه راه و شهرسازي|
در پي اعالم برخي ضوابط خاص از سوي كميسيون ماده 
5 شهرداري در رابطه با تسهيل نوسازي در زمين هاي 
ريزدانه واقع در بافت فرس��وده پايتخت، شوراي عالي 
شهرسازي طي نامه اي از شهرداري خواست تا مصوبه 
كميسيون ياد شده در اين شورا بررسي و تصويب شود. 
مصوبه اي كه از برخي از خطوط قرمز ساخت و ساز در 
زمين هاي كوچك واقع در بافت فرسوده عبور كرده و 
به س��اخت آپارتمان هاي 30 متري در زمين هاي 50 
متري راي داده اس��ت. معاون شهرس��ازي شهرداري 
تهران ام��ا در واكنش به نامه دبيرخانه ش��وراي عالي 
شهرسازي اعالم كرد، شهرداري به دنبال تغيير پهنه 
بافت فرس��وده نيس��ت. به گزارش »تعادل«، موضوع 
ساخت خانه هاي بسيار كوچك )30 متري(، شهريور 
سال 1398، براي نخستين بار از سوي پيروز حناچي، 
شهردار وقت تهران براساس پيشنهادي كه سازندگان 
مسكن براي ساخت واحدهاي مسكوني كوچك متراژ 
)30متري( به مديران شهري ارايه داده بودند، در قالب 
طرحي تقديم هيات دولت شد، اما به نتيجه مشخصي 
نرسيد. در مرداد س��ال 1399 اما وزارت كشور طرح 
مسكن »كوچك اندازه« )خانه هاي 25 متري( را براي 
پايتخت مطرح كرد، و اين در حالي است كه در طرح 
تفصيلي تهران، حداقل مساحت واحد مسكوني براي 

شهر تهران 50 متر مربع برآورد شده است.

     الگوي ژاپني آپارتمان در بافت فرسوده
در آذر سال 1400 نيز علي  آقامحمدي، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفته بود، براي ساخت مسكن 
مجردان مي توان از كش��وري مانند ژاپن الگوبرداري 
كرد. او البته درباره »الگوي ژاپني ساخت مسكن براي 
جوانان« توضيحات بيشتري ارايه نكرد، اما مطالعات 
موجود در كشور نش��ان مي دهد كه مراد از اين الگو، 
ساخت خانه هاي »كپسولي« است. اينگونه از خانه هاي 
نقلي و كپس��ولي به غير از س��رزمين آفتاب تابان، در 
برخي از نقاط پرجمعيت و پرتقاضاي جهان همچون 
هنگ كنگ نيز رايج هستند، اما ژاپن را مي توان جزو 
اولين كشورهاي داراي خانه هاي كپسولي معرفي كرد. 
برج كپسولي14 طبقه »ناكاجين« در سال 19۷2 در 
منطقه »گينزا« نزديك به مركز توكيو براي كارمنداني 
كه س��اعات طوالن��ي در طول هفته مش��غول به كار 
بودند، ساخته شد. خانه هاي كپسولي در هنگ كنگ 
اما بيشترين رواج و ش��يوع را دارد. هنگ كنگ يكي 
از گران تري��ن مناطق جهان براي زندگي محس��وب 
مي ش��ود به طوري كه ميانگين قيمت مس��كن 19 
برابر ميانگين درآمد ساالنه مردم است. از سوي ديگر 
هنگ كنگ يكي از متراكم ترين شهرهاي جهان هم 
به حساب مي آيد، به همين داليل مشكل مسكن در 
آن بسيار جدي تري از ش��هري مانند تهران است. در 
واقع در برخي از مناطق هنگ كنگ اساسا ديگر بحث 
خانه يا اتاق مطرح نيست، بلكه افراد در كپسول هاي 
يك نفره شب را به صبح مي رسانند يا چند ساعتي را 
استراحت مي كنند. در چين هم زندگي در اتاقك هايي 
كه آشپزخانه، حمام و سرويس بهداشتي، جايي براي 
خواب و... را در يك فضاي 20 متري يا كمتر بسته بندي 
و جمع كرده، بسيار شايع است و سكونت در اين واحدها 
هيچ برچسبي به ساكنان آن نمي چسباند.  آقامحمدي 
در جلسه »ستاد توسعه و تحول اجتماع محور 2020 
محله« همچنين بر بازگرداندن روح زندگي به محالت 
داراي بافت فرس��وده تاكيد كرده و گفته بود: »انجام 
اين كار در شمال ش��هر تهران غيرممكن است، زيرا 
شمال شهر مرده است و س��اختار آن انفرادي است. 
اما در محالت بافت فرسوده روح جمعي حاكم است 

و مي توان اين كار را انجام داد. الزمه آن اين است كه به 
شرايط، نوع فرهنگ و اقوام ساكن در محالت توجه كرد 
حت��ي در جزييات هم بايد به اين موارد پرداخت. بايد 
تفاوت فرهنگي در همه چيز حتي در رنگ ساختمان ها 
لحاظ شود. در واقع نبايد توليد انبوه به شكل يكنواخت 
را ادام��ه دهيم بلكه بايد توليد انبوه متناس��ب با نوع 

فرهنگ و قوميت مردم محله شكل گيرد.« 

     واكنش شوراي عالي شهرسازي چه بود؟
آنگونه كه ايس��نا گزارش كرده است، روز شنبه هفته 
جاري تصويري از نامه دبير ش��وراي عالي معماري و 
شهرسازي منتشر ش��د كه در آن خطاب به شهردار 
تهران نوشته شده اس��ت، هرگونه پيشنهاد در مورد 
ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر 
تهران پس از تصويب كميسيون ماده 5 بايد به تصويب 
ش��وراي عالي معماري و شهرس��ازي برسد و اجراي 
مصوبه كميسيون ماده 5 قبل از تصويب شوراي عالي 
شهرسازي فاقد وجاهت قانوني است و تبعات احتمالي 

اجراي اين قانون متوجه شهرداري تهران است.
حميدرضاصارمي معاون شهردار تهران در گفت وگو 
با ايس��نا، در مورد نامه ش��وراي عال��ي معماري و 
شهرسازي گفت: با استناد به طرح تفصيلي هرگونه 
پيشنهاد در مورد تغيير وسعت محدوده هاي بافت 
فرسوده ش��هرها يا ضوابط خاص احداث بنا در اين 
محدوده ها باي��د پس از تصويب كميس��يون ماده 
5 به تصويب ش��وراي عالي شهرس��ازي برسد. وي 
افزود: اما اتفاقي كه در مصوبه شهرداري تهران رخ 
داده، ضوابط عام اس��ت و ما نمي خواهيم تغييري 
در محدوده بافت فرس��وده ايجاد كنيم و قطعا اگر 
بخواهيم تغييري در مح��دوده بافت ايجاد كنيم يا 
ضوابط خاص ابالغ كنيم برابر قانون حتما به تصويب 

شوراي عالي شهرسازي مي رسانيم.

     30  درصد پالك ها در 7 درصد مساحت
معاون ش��هردار تهران با بيان اينكه ما در ش��هرداري 
تهران، به اس��تناد مطالعات مشاور به اين جمع بندي 
رس��يديم كه بايد ضوابط عامي در نظر بگيريم گفت: 

با وجود اينكه بافت فرس��وده ۷.2 درصد مس��احت 
تهران را در بر گرفت��ه اما 30 درصد پالك هاي تهران 
در بافت فرسوده است. صارمي بيان اينكه گزارش ها 
نشان مي دهد، در سال هاي گذشته به شدت ساخت و 
ساز در بافت فرسوده كاهش يافته است، ادامه داد: در 
مطالعات مشخص شد كه همه مشوق هاي شهرداري 
براي بافت فرس��وده تنها 30 درصد و مشوق افزايش 
طبقه ۷0 درصد اثر مثبت در س��اخت و س��از داشته 
است كه مشاور ابعاد مختلف اين مساله را بررسي كرد 
و در كارگروه كميس��يون ماده 5 اين مس��ائل به طور 
دقيق مورد ارزيابي قرار گرفت و به تصويب همه اعضا 
رسيد. وي با بيان اينكه ما حد نصاب را در بافت فرسوده 
50 متر در نظر گرفتيم و مطالعات نش��ان داد كه 4.2 
درصد بافت فرسوده را خانه هاي 50 تا ۶0 متر تشكيل 
داده است و ما نيز حد نصاب خانه ها را از ۶0 به 50 متر 
تصويب كرديم، اظهار كرد: همچنين عرض معابر به 
۶ متر افزايش يافت. حدود 54 درصد فراواني معابر در 
بافت فرس��وده 2 و 4 متر بود كه اگر حادثه اي در اين 
معابر رخ مي داد مي توانست ابعاد پيچيده اي به خود 
بگيرد. معاون شهردار تهران با بيان اينكه معتقديم، 
فرايند نوسازي در بافت فرسوده بايد سرعت بگيرد تا 
در مواقع بحران با مشكل پيچيده اي موا جه نشويم، 
گفت: ما معتقديم كه در مناطق داراي بافت فرسوده 
اقدامات بايد با سرعت بيشتري پيگيري شود و اين 
موضوع مد نظر ما است و اميدواريم دوستان مان در 
ش��وراي عالي نيز به ما كمك كنند. وي تاكيد كرد: 
ش��هرداري تهران نمي خواهد پهنه بافت فرسوده را 
تغيي��ر دهد و همچنين نمي خواه��د ضوابط خاص 
اهداي بن��ا در بافت فرس��وده را ابالغ كن��د بلكه ما 
ضوابط عام ب��راي بافت فرس��وده در نظر گرفته ايم. 
صارمي افزود: به نظر مي رسد سياست هاي حاكم در 
دبيرخانه ش��وراي عالي شهرسازي، با سياست هاي 
دولت و قانون جهش توليد مسكن هماهنگي ندارد. 

     مصوبه تازه كميسيون ماده 5 چه مي گويد؟
آن گونه كه يك روزنامه صبح ضوابط خاص كميسيون 
ماده 5 را منتش��ر كرده است، بر اس��اس مصوبه اين 

كميسيون، »زمين  هاي خيلي كوچك با مساحت 50 
تا 100مترمربع كه عمدتا در بافت هاي فرسوده واقع 
ش��ده  اند، يكي از قطعات هدف تسهيل ساخت و ساز 
هس��تند كه كميس��يون ماده پنج به آنها اجازه داده 
است ساختمان مس��كوني چهار طبقه ساخته شود؛ 
ضمن اينكه تامين حداقل يك واحد پاركينگ در اين 
ساختمان ها از اين پس كفايت مي كند. اين قاعده دو 
خط قرمز اصلي ساخت و ساز در بافت هاي فرسوده را 
پاك كرده است. خط قرمز اول اين است كه به طور كلي 
بر اساس ضوابط عامل طرح تفصيلي ساخت و ساز در 
زمين  هايي با مساحت كوچك در حداقل تعداد طبقات 
مجاز است. در طرح تفصيلي ساخت و ساز در زمين  هاي 
50 تا 150مترمربعي مش��روط بر اينكه عرض معبر 
حداقل ۶ متر باشد، فقط سه طبقه تعريف شده و اين 
در حالي اس��ت كه در بافت فرسوده از اين پس امكان 
ساخت چهار طبقه در زمين  هاي 50 تا 100مترمربعي 
فراهم اس��ت. خط قرمز دومي كه ضوابط خاص بافت 
فرس��وده آن را به نفع احياي اي��ن بافت ها از مجموع 
مقررات ساخت و س��از پاك كرده، مرب��وط به تامين 
حداقل پاركينگ در س��اختمان هاي مسكوني است. 
درحالي كه قاع��ده كلي طرح تفصيلي اين اس��ت 
كه در زمين  هاي كوچك بايد حداقل معادل نيمي 
از تعداد واحدها پاركينگ تامين ش��ود و اين يعني 
براي س��اخت يك ساختمان چهار طبقه الزم است 
حداقل 2 واحد پاركينگ پيش  بيني شود تا امكان 
صدور مجوز س��اخت داشته باشد، كميسيون ماده 
پنج درباره بافت فرس��وده اين خ��ط قرمز را پاك و 
ضوابط را به اين شكل تغيير داده كه ساخت حداقل 
يك واحد پاركينگ براي ساخت و س��از چهار طبقه 
در زمين  هاي 50 تا 100مترمربعي كفايت مي كند. 
البته در اين مصوبه تاكيد ش��ده است كه شهرداري 
تهران نيز نس��بت به س��رمايه  گذاري براي ساخت 
پاركينگ  هاي محله  اي در بافت هاي فرس��وده اقدام 
كند. به اين ترتيب هم خط قرمز طرح تفصيلي درباره 
حداكثر تراكم مجاز و هم خط قرمز مربوط به حداقل 
پاركينگ مورد نياز در ساخت وس��ازهايي كه صرفا 
در بافت فرسوده انجام مي شود، حذف شده است.«
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وعده بي سرانجام، بدون اليحه
مهدي عباسي، عضو شوراي شهر تهران گفت: با وجود 
اينكه شهرداري مكلف بود اليحه كاهش صدور پروانه را 
2 ماهه به شورا ارسال كند، اما هنوز اين اتفاق رخ نداده و 

گاليه هاي مردمي درباره اطاله صدور پروانه ادامه دارد.
عباسي در گفت وگو با مهر با اشاره به اقدامات شهرداري 
تهران درباره كاهش زمان صدور پروانه ساخت، افزود: 
ش��هرداري تهران هنوز گزارش دقيقي درباره كاهش 
زمان صدور پروانه هاي ساخت به كميسيون معماري 
و شهرسازي شوراي شهر ارايه نداده است. وي با اشاره 
به الزام شهرداري تهران براي ارايه اليحه كاهش صدور 
پروانه ساخت به شوراي شهر اظهار كرد: شوراي شهر، 
شهرداري را ملزم كرده است تا ظرف مدت 2 ماه اليحه 
كاهش صدور پروانه را ارس��ال كند اما با وجود اين الزام 
و تكليف قانوني و با توجه ب��ه اينكه مدت زمان قانوني 
گذشته هنوز اليحه به شوراي شهر ارسال نشده است. 
عباسي تصريح كرد: شوراي شهر منتظر گزارش عملكرد 
ش��هرداري در خصوص كاهش صدور پروانه است زيرا 
گاليه ه��اي مردم��ي در خصوص اطاله زم��ان صدور 
پروانه هاي ساختماني هنوز ادامه دارد. اين در حالي است 
كه ابتداي سال جاري عليرضا زاكاني شهردار تهران وعده 
داده بود كه تا پايان خ��رداد ماه زمان صدور پروانه هاي 
ساخت از 10 ماه به دو ماه مي رسد و همچنين حميدرضا 
صارمي معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
نيز در صحن شوراي شهر بار ديگر اين موضوع را مطرح 
كرد اما با وجود مطرح ش��دن اين وعده توسط مديران 
شهرداري تهران هنوز اليحه اي به شوراي شهر ارسال 
نشده است و مشكل قديمي شهروندان تهراني ادامه دارد.

حذف دالالن
از مسير خريدهاي شهرداري

ابوالفضل فالح، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري 
تهران، با اش��اره ب��ه برنامه خريد كااله��اي مورد نياز 
شهرداري از طريق بورس كاال و صرفه جويي هايي كه 
حاصل مي شود، گفت: اين اقدام، باعث حذف واسطه ها 
از مسير خريدهاي ش��هرداري و همچنين تسريع در 
تأمين و تحويل كاالها، مصالح و افزايش فضاي رقابتي 
و شفافيت حداكثري شده است. به گزارش ايرنا، فالح 
با اشاره به خريد 14 هزار و 400 تن قير توسط شركت 
س��رمايه گذاري ش��هر از بورس كاال، تاكيد كرد: 2۷5 
ميليارد ري��ال صرفه جويي حاصله، با روش هاي اتخاذ 
شده توسط شركت سرمايه گذاري شهر و با حمايت ها 
و تسريع در پرداخت ها و تخصيص اعتبارات الزم توسط 
معاونت مالي و اقتصاد ش��هري حاصل شده است. وي 
افزود: اين خريدها توسط شركت سرمايه گذاري شهر 
ك��ه داراي باالترين رتبه انضباط مالي و ش��فافيت در 
شهرداري تهران است، انجام مي شود و تأمين مالي آن 
توسط معاونت مالي شهرداري صورت مي گيرد. معاون 
مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران مزاياي خريد از 
بورس كاال را، شفافيت، حذف واسطه ها و صرفه جويي 
در هزينه ها و ايجاد فضاي رقابتي و حضور توليد كنندگان 
بدون واسطه عنوان كرد و گفت: به جز خريد قير، خريد 
ميلگرد و س��ه پارت س��يمان، يكي ديگ��ر از اقدامات 
شهرداري بوده و صرفه جويي قابل مالحظه اي همراه 
داشته است. فالح با اعالم اينكه در 2 ماه گذشته تاكنون 
يك هزار و 800 ميليارد ريال اعتبار توسط معاونت مالي 
و اقتصاد ش��هري تخصيص يافته و هزينه شده است، 
افزود: شهرداري تهران توانسته با كاهش حدود 18 درصد 
قيمت، قير خريداري ش��ده از بورس را با 2۷5 ميليارد 
ريال صرفه جويي بيش��تر خريداري كند. وي اظهار 
كرد: تغيير نگرش و ايجاد وحدت رويه در دوره جديد 
شهرداري تهران نسبت به ايفاي به موقع تعهدات به 
تأمين كنندگان و فروشندگان كاال در بورس، باعث 

ترغيب همكاري با شهرداري تهران شده است.

 ورود وزارت كشور 
به ساماندهي »ون كافه ها«

سعيد بيگي، مديرعامل ش��ركت ساماندهي صنايع و 
مشاغل شهر تهران با تأكيد بر اهميت موضوع »زيست 
شبانه« عنوان كرد: شهردار و شوراي اسالمي شهر تهران 
به اين موضوع ورود پيدا كرده اند؛ مهم ترين اثر »زيست 
شبانه«، تزريق شادابي و نشاط در شهر است؛ با توجه به 
آغاز تابستان و گرمي هوا در روز، مي توان از خنكي هواي 
شب براي ايجاد س��رزندگي در شهر از طريق »زيست 
ش��بانه« اس��تفاده كرد. به گزارش ايس��نا، مديرعامل 
شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با بيان 
اينكه اهداف »زيس��ت ش��بانه« نبايد مزاحمتي براي 
موضوعات ديگر ايجاد كند، افزود: اجراي زيست شبانه 
نياز به پيوست اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارد و اين 
موضوع تنها مربوط به ش��ركت ساماندهي نمي شود و 
بايد بخش هاي ديگر شهرداري تهران در اين باره به ما 
كمك كنند. بيگي در تش��ريح اقدامات الزم براي فعال 
كردن »زيست شبانه« گفت: بازارچه هاي موقتي توسط 
شركت ساماندهي در نقاط مختلف شهر تهران در حال 
اجراست؛ برگزاري اين بازارچه هاي موقت از لحاظ عدم 
ايجاد معضالت ترافيكي و عدم آسيب رساندن به اصناف 
بررسي مي شود؛ رسته اي كه ساالنه به شهرداري ماليات 
و عوارض پرداخت مي كند نبايد به خاطر بازارهاي موقت 
دچار آسيب شود. او ون كافه ها را يكي ديگر از عوامل فعال 
كردن زيست شبانه دانست و گفت: در حال حاضر 250 
ون كافه در سطح شهر تهران وجود دارد كه از اين تعداد، 
حدود 100 ون كافه مجوز دريافت كرده اند؛ ارايه مجوز 
به ون كافه ها همراه با يك س��ري مالحظات بهداشتي، 
نماي بصري ون و شهر، عدم مزاحمت ترافيكي و... است. 
بيگي از ابالغ سندباالدستي براي ساماندهي ون كافه ها و 
مشاغل سيار بي كانون موتوري توسط سازمان همياري ها 
و دهياري هاي كش��ور خبر داد و افزود: وزارت كشور به 
موضوع ساماندهي ون كافه ها ورود پيدا كرده و با كمك 
مجمع شهرداران كالنشهرها سند باالدستي براي اين 
موضوع را تهيه كرده است؛ زمينه بهبود خدمت رساني 
به شهر، افزايش شادي افزايي و سرزندگي، ايجاد اشتغال 

و... از طريق ابالغ اين سند باالدستي فراهم مي شود.

انتقاد از افزايش قيمت
مسكن دولتي

محمدرض��ا صباغيان، نماينده باف��ق و مهريز از 
افزايش نرخ واحدهاي مس��كوني در طرح اقدام 
ملي مس��كن انتقاد كرد و گف��ت: متقاضيان چه 
طور ماهيانه مي توانند حدود 40 ميليون تومان 
واريز كنند؟ به گزارش ايسنا، صباغيان در جلسه 
علني روز ش��نبه مجلس در تذك��ري به وزير راه 
گفت: برخي افراد براس��اس قواني��ن و مقررات 
خودروهاي��ي خريدند كه بيش از يك س��ال در 
گمرك مانده است؛ در اين شرايط گفته مي شود 
بايد ب��ه ازاي واردات هر خ��ودرو، يك خودروي 

فرسوده از چرخه خارج شود.
وي ادامه داد: وضع چنين ش��رايطي باعث ورود 
دالالن شده و آنها اقدام به خريداري خودروهاي 
فرسوده مي كنند. هر يك از اين خودروها حدود 
400 ميليون تومان ارزش دارد اما دالالن قيمت 
اي��ن خودروها را تا يك ميلي��ارد و 200 ميليون 
تومان افزايش داده اند؛ وزي��ر راه به اين موضوع 
ورود كند.  اين نماينده مجلس همچنين در تذكر 
ديگري به وزير راه گفت: هن��گام عقد قرارداد با 
متقاضيان در ط��رح اقدام ملي مس��كن قيمت 
واحدهاي مس��كوني كمتر از بهاي فعلي بود؛ در 
آن زمان مبالغي مانند 300 ميليون تومان بيان 
مي شد كه اكنون به ۶00 ميليون تومان افزايش 

پيدا كرده است.
وي افزود: اين طرح شامل افرادي مي شود كه از 
نظر درآمدي ضعيف هس��تند پس چه طور آنها 
مي توانند ماهيانه حدود 40 ميليون تومان واريز 
كنند؛ با اين وضعيت حداقل فاز دوم ساخت اين 
مس��كن ها يعني مرحله پس از سفت كاري را به 
مردم واگذار كنند تا هر فرد با توجه به شرايط خود 

اقدام به تكميل واحدها كند.

اجاره بها، يكي از بزرگ ترين 
مشكالت كشور 

رس��ول فرخي، نماين��ده الهيج��ان در مجلس 
ش��وراي اس��المي با انتقاد از افزاي��ش اجاره بها 
گفت: افزايش اجاره مسكن به يكي از بزرگ ترين 
مشكالت كشور تبديل شده است، به گونه اي كه 
اقشار متوس��ط و كم درآمد قادر به تامين اجاره 
مسكن نيستند. به گزارش ايسنا، فرخي در جلسه 
علني روز شنبه مجلس همچنين گفت: افزايش 
قيمت 3۷ قل��م كاالي پرمص��رف مردم موجب 
تورم حدود 50 درصدي ش��ده كه تيم اقتصادي 
دولت بايد تدابير الزم ب��راي كنترل قيمت ها را 

داشته باشد.

 قيمت منطقه اي معيار 
حق كميسيون مشاوران امالك

ب��راي نخس��تين بار با مصوب��ه هي��ات وزيران، 
بنگاه هاي امالكي در سراس��ر كشور با يك قانون 
واحد و مش��خص كه مان��ع درآمدزايي كاذب از 
هر نوع معامله اي مي شود، فعاليت خواهند كرد 
و دس��تمزد آنها با توجه به »قيم��ت منطقه اي 

امالك« تعيين خواهد شد.
به گزارش ايرنا، بر اساس مصوبه هيات دولت كه 
بسياري از كارشناسان آن را يك گام عملي و مهم 
در توقف دالل بازي و واسطه گري هاي سودآور در 
معامالت ملك مي دانند، س��ازمان امور مالياتي 
قيمت منطقه اي امالك را تعيين و بر اس��اس آن 
دستمزد مش��اوران امالك از هر معامله خريد و 

فروش و اجاره مشخص مي شود.
در نحوه تعيين جديد دستمزد مشاوران امالك، 
قيمت منطقه اي كه معمواًل در رقم هاي بس��يار 
پايين ت��ر از قيمت ه��اي موج��ود در آگهي ها و 
فايل ه��اي بنگاه ه��اي امالك��ي اس��ت، مبناي 

محاسبه درآمد خواهد بود. 
در اين فرمول مش��اوران امالك به جاي دريافت 
حق كميس��يون از رقم ه��اي كالن و پر از حباب 
ملك، از قيم��ت منطقه اي ام��الك درصدي را 
درياف��ت خواهند ك��رد كه مانع ت��الش آنها در 
قيمت گذاري جعل��ي براي معامالت آتي خواهد 
بود. براس��اس اين طرح، مقرر شده پايه محاسبه 
حق كميسيون مشاوران امالك قيمت هاي روز 
معامله ش��ده در نظر گرفته نش��ود، بلكه مبناي 
ح��ق كميس��يون در خص��وص خريدوفروش، 
ارزش معامالتي ام��الك موضوع ماده ۶4 قانون 
ماليات هاي مستقيم است كه توسط كميسيون 
تقويم امالك هر ساله تعيين مي شود، خواهد بود.

اين موضوع در خصوص امالك اجاره اي نيز مبنا 
قرار مي گيرد و حق كميس��يون بر اساس ارزش 
اجاري امالك موضوع ماده 54 قانون ماليات هاي 
مس��تقيم تعيين مي ش��ود كه هرس��اله توسط 
كميس��يون فوق الذكر تعيين شده و مالك عمل 
قرار مي گيرد. در تقويم ام��الك ارزش اجاري و 
معامالتي ب��ر اس��اس ناحيه بندي هايي صورت 
مي گيرد كه در سازمان امور مالياتي تعيين شده 
كه در شهر تهران مناطق 22گانه متفاوت خواهند 
بود و ارزش معامالتي و اجاره بهاي خانه هاي يك 

منطقه با يكديگر تفاوت نخواهند داشت.

شهرداري در واكنش به نامه شوراي عالي شهرسازي: به دنبال تغيير پهنه بافت فرسوده نيستيم

نايب رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها: شوراييان بايد از حقوق شهروندان دفاع كنند

تجويز خانه »كپسولي« براي بافت فرسوده

دفاع از بازداشت شهردار منطقه 15
حميدرضا كاظمي، نايب رييس كميسيون امور داخلي 
كش��ور و ش��وراهاي مجلس با صحيح دانس��تن اقدام 
دادس��تاني تهران براي صدور دستور بازداشت شهردار 
منطقه 15 در حادثه س��قوط مرگبار دختر 4 س��اله در 
چاه و حماي��ت از اين اقدام گفت: بعد از وقوع اين حادثه 
تلخ، اعضاي شوراي شهر تهران بايد به جاي حمايت از 
شهردار منطقه، از حقوق شهروندان تهراني دفاع كنند و 
در صورتي كه بررسي هاي فني آنها نشان بدهد كه اين 
شهردار قصور كرده است، بايد او را بازخواست كنند.به 
گزارش ايلنا، چند روز پيش بود كه خبر سقوط دردناك 
يك كودك 4ساله به چاهي در رمپ فضاي سبز حوالي 
ميدان افسريه در منطقه 15 تهران، بار ديگر نشان داد كه 
در پايتخت كشورمان نقاط حادثه خيز متعددي وجود 
دارد كه اگر براي رفع خطر آنه��ا اقدامي عاجل صورت 
نگيرد، ممكن است هر از گاهي شاهد وقوع چنين حوادث 
تلخي باشيم. در اين ميان اما نكته مهمي كه حادثه سقوط 
دختر 4 ساله به درون چاه را از ديگر حوادث مشابه متمايز 
مي كند، صدور دس��تور بازداشت س��يد مهدي صباغ، 
ش��هردار منطقه 15 به همراه شهردار ناحيه و پيمانكار 
فضاي س��بز محل وقوع حادثه توسط دادستاني تهران 
 است؛ اقدامي كه نشان مي دهد، دادستاني تهران به عنوان 
مدعي العموم، باالترين مقام شهرداري منطقه را به عنوان 
مسوول وقوع اين حادثه تلخ و بي توجهي نسبت به لزوم 
ايمن سازي چاه هاي موجود در فضاي سبز منطقه خود 
بازداشت كرده، هر چند كه خبرها حاكي از آزادي موقت 
شهردار است. اما با وجود تصميم قاطع دادستاني تهران 
در رابطه با پرونده سقوط كودك 4ساله به درون چاه كه 
البته هنوز به راي قطعي منتهي نشده است، در جلسه 

روز سه شنبه 21 تير شوراي شهر تهران، برخي اعضاي 
شوراي ش��هر كه موظف به صيانت از حقوق شهروندان 
تهراني و بازخواس��ت مسووالن ش��هرداري در هنگام 
وقوع چنين حوادثي هس��تند، به جاي دفاع از حقوق 
شهروندان، واكنش هاي تندي را عليه بازداشت شهردار 
منطقه 15 نش��ان دادند. به طور مثال، پرويز سروري، 
نايب رييس شوراي شهر تهران در اين رابطه در صحن 
علني شورا گفت: »شهرداران بايد علم غيب داشته باشند 
كه زير زمين چه خبر است؟ اين محدوده رمپ و لوپ 
بوده و بوس��تاني نبوده است و هنوز اطالعي نداريم كه 
اين چاه خانه بوده يا يك چيز ديگر. االن چرا بايد شهردار 
منطقه، شهردار ناحيه و مسوول فضاي سبز بازداشت 
ش��وند؟ براي چه بايد جسارت و كارآمدي را بگيريم تا 
مديران ش��هري با استرس كار كنند؟چرا بايد مديران 
شهرداري با استرس پشت ميز بنشينند؟!« البته مهدي 
چمران، رييس شوراي ش��هر تهران هم در جلسه روز 
سه شنبه شوراي شهر جزو منتقدان بازداشت شهردار 
منطقه 15 بود و در اين باره گفت: »به دليل فضاسازي 
عجي��ب و غريب، اين اتف��اق افت��اده و نمي دانيم چرا 
شهردار منطقه 15 بازداشت شده است. قوه قضاييه بايد 
تصميم بگيرد اما نهايت آن، اين نيست. فضاسازي هاي 
رسانه اي به پايان مي رسد و نظرات نهايي اعالم خواهد 
شد. ريزش قنات باعث ش��ده اين كودك چهارساله 
سقوط كند و جان خود را از دست دهد. در مورد اين 
رمپ كه قابل مشاهده نبوده نمي دانيم مسووليت بر 
عهده كيست.اين حادثه پيش بيني نشده و غيرقابل 
منتظره بوده است. چون اين رمپ حتي جايي براي راه 

رفتن نبوده، انتظار اين حادثه نمي رفت.«

     احتمال ارتكاب شهردار منطقه 15 
به جرم »ترك فعل«

در اي��ن ميان ام��ا حميدرضا كاظم��ي، نايب رييس 
كميس��يون امور داخلي كشور و ش��وراهاي مجلس 
برخالف اعضاي ش��وراي شهر تهران معتقد است كه 
با توجه به مس��ووليت حقوقي شهردار منطقه 15 در 
پرونده س��قوط كودك 4س��اله به درون چاه، صدور 
دستور بازداشت اين شهردار توسط دادستاني تهران، 
اقدام صحيحي بود، زيرا ممكن است اتهام »ترك فعل« 
متوجه اين شهردار باشد. كاظمي در توضيح بيشتر در 
اين رابطه گفت: شهرداري هاي مناطق مختلف تهران 
موظف به ايمن س��ازي تمام امكانات شهري هستند 
كه در محدوده تحت مديريت شان قرار گرفته است. 
بنابراين ش��هرداران مناطق موظفن��د با به كارگيري 
نيروهاي تحت امر خود، امكانات شهري را به گونه اي 
ايمن س��ازي كنند كه مانع وقوع حوادث مختلف در 
منطقه خود شوند. وي افزود: دادستان تهران به عنوان 
مدعي العموم اين اختيار را دارد كه با شهردار منطقه 15 
به عنوان باالترين مقام شهري منطقه كه نتوانسته است 
يك چاه را در منطقه تحت مديريت خود ايمن سازي 
كند، برخورد كند؛ ب��ه خصوص كه اظهارات مقامات 
ش��هرداري تهران حاكي از آن اس��ت كه ظاهرا مدت 
زيادي اس��ت آن چاه داراي ايمني الزم نبوده اس��ت. 
نايب رييس كميسيون شوراهاي مجلس ادامه داد: 
اگر مشخص شود كه شهردار منطقه 15 از آن چاه 
بازديد داشته و بازهم دستوري براي ايمن سازي آن 
صادر نكرده است، قطعا اتهام »ترك فعل« متوجه 
آن شهردار مي شود. در هر صورت، دستگاه قضايي 

موظف اس��ت پرونده را به دقت بررس��ي كند و در 
صورت اثبات قصور شهردار با ايشان برخورد كند.

     شوراي شهر از حقوق شهروندان دفاع كند
كاظم��ي در بخش ديگ��ري از اظهاراتش ب��ا انتقاد از 
حمايت برخي اعضاي ش��وراي شهر تهران از شهردار 
منطقه 15 در اين پرونده گفت: شوراي شهر تهران نهاد 
ناظر بر عملكرد ش��هرداري تهران محسوب مي شود. 
بنابراين اعضاي شورا وظيفه دارند كه ابتدا اين ماجرا 
را به صورت فني بررس��ي كنند و اگر بررسي فني آنها 
نشان بدهد كه شهردار منطقه يا عوامل تحت مديريت 
او قصور كرده اند، در درجه اول خود شوراي شهر تهران 
وظيفه دارد كه آن شهردار را بازخواست كند. وي تصريح 
كرد: اعضاي شوراي شهر تهران بايد به جاي حمايت از 
شهردار منطقه 15، از حقوق شهروندان تهراني دفاع 
كنند و توصيه هاي الزم براي ايمن سازي معابر شهري 
را به اين شهردار و شهرداران ساير مناطق ارايه دهند تا 

ديگر شاهد وقوع چنين حوادث تلخي نباشيم.
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براي اولين بار در تاريخ اپ استور امريكا، هزينه كرد كاربران 
در اپليكيشن ها بيشتر از بازي هاي موبايلي بوده است. 
بسياري از اپليكيشن ها درآمد خود را مديون سرويس 
اشتراكي هستند. داده ها نشان مي دهد رفتار كاربراني 
امريكايي در بازار اپليكيش��ن با تغيي��ر بزرگي مواجه 
شده است. براي نخستين بار در تاريخ اپ استور، در ماه 
مي ۲۰۲۲ )ارديبهش��ت و خ��رداد ۱۴۰۱( هزينه كرد 
كاربران امريكايي در اپليكيش��ن ها از هزينه كرد آنها در 
بازي هاي موبايلي پيشي گرفت و اين روند در ماه ژوئن 
۲۰۲۲ )خرداد و تي��ر ۱۴۰۱( نيز ادامه پي��دا كرد. اين 
موضوع باعث ش��د در فصل دوم س��ال جاري ميالدي، 
درآمد كلي اپليكيشن ها بيش��تر از درآمد كلي بازي ها 
ش��ود و به 3/۴ ميليارد دالر برس��د. هزينه كرد كاربران 
در بازي ه��اي موبايلي 3/3 ميليارد دالر بود. آمار مذكور 
توسط موسس��ه Sensor Tower  گردآوري شده و 
مختص به شعبه امريكايي فروش��گاه آنالين اپ استور 
است. تك كرانچ مي نويسد با ادامه روندي كه نقطه آغازش 
ماه مي  )ارديبهشت و خرداد( بود، در ماه ژوئن )خرداد و 
تير( 5۰/3 درصد از كل هزينه كرد كاربران امريكايي به 
اپليكيشن هاي موبايلي اختصاص داده شد. درمقايسه، 
تنها پنج س��ال پيش بازي هاي موبايلي بيش از دو  سوم 
كل هزينه كرد كاربران امريكايي در اپ استور را به خود 
اختصاص داده بودند. ظاهراً تغييرات يادش��ده صرفًا در 
شعبه امريكاي اپ استور مشاهده ش��ده و در فروشگاه 
پلي استور همچنان درآمد بازي هاي موبايلي بيشتر از 
اپليكيشن ها است. در فصل دوم ۲۰۲۲، كاربران امريكايي 
سيستم عامل اندرويد ۲/3 ميليارد دالر در بازي ها خرج 
كردند، درحالي كه هزينه كرد آنها در اپليكيشن ها تقريبًا 
يك ميليارد دالر اعالم ش��ده اس��ت. تغيير هزينه كرد 
كاربران در اپ استور امريكا مهم ترين نكته اي است كه 
در گ��زارش جديد موسس��ه Sensor Tower  يافت 
مي شود. اين موضوع به وضوح نشان مي دهد اپل توانسته 
با موفقيت نوعي اقتصاد مبتني بر سرويس اشتراكي ايجاد 

كند تا تنوع بيشتري از اپليكيشن ها بتوانند به درآمدهاي 
قابل توجهي دست پيدا كنند. آمار نشان مي دهد درآمد 
قابل توجه سرويس اش��تراكي صرفًا عايد شركت هاي 
بزرگ نمي شود و ساير توسعه دهندگان نيز درآمدهاي 
خوبي به جيب زده اند. در فصل دوم سال جاري ميالدي، 
۴۰۰ اپليكيشن و بازي در اپ استور امريكا بيش از يك 
ميليون دالر درآمد كسب كردند. اين عدد در مقايسه  با 
درآمد اپليكيشن ها در فصل دوم سال ۲۰۱۶ به ميزان 
هشت برابر بزرگ تر شده است. همچنين ۶۱ اپليكيشن 
در اپ استور امريكا توانسته اند در فصل دوم ۲۰۲۲ حداقل 
۱۰ ميليون دالر درآمد كسب كنند. در فصل دوم ۲۰۱۶، 
اپليكيشن ها در اپ اس��تور امريكا حدوداً يك ميليون 
دالر درآمد كس��ب كرده بودند. شماري از اپليكيشن ها 
نظير يوتيوب، HBO Max، تيك تاك، تيندر، ديزني 
پ��الس، هول��و و Bumble در فصل دوم س��ال جاري 
ميالدي به درآمد 5۰ ميليون دالر رسيده اند. درآمد اصلي 
اپليكيشن ها ازطريق سرويس اشتراكي به دست آمده و 

آمار نشان مي دهد درآمد حاصل از سرويس اشتراكي در 
سال هاي اخير به صورت مداوم رشد كرده است. در سال 
۲۰۱۹ و اوايل سال ۲۰۲۰، ميزان رشد درآمد بازي هاي 
موبايلي به طور مداوم بيشتر از اپليكيشن ها بود. با آغاز 
دنياگيري ويروس كرونا هزينه كرد كاربران در بازي هاي 
موبايلي مجدداً به اوج رس��يد، بااين حال با فرا رسيدن 
اواخر سال ۲۰۲۰، ميزان رش��د درآمد اپليكيشن ها از 
بازي ها پيش��ي گرفت و در سال ۲۰۲۱ شكاف بين اين 
دو افزايش پيدا كرد. با وجود افزايش درآمد اپليكيشن ها، 
در فصل دوم سال ۲۰۲۲ يك سري اتفاقات ديگر نيز رخ 
داد كه چندان براي اقتصاد اپليكيش��ن خوشايند نبود. 
آمار Sensor Tower نش��ان مي دهد در فصل دوم، 
هزينه كرد كاربران امريكايي در اپليكيشن ها و بازي ها 
براي اولين بار كاهش پيدا كرده است. در آغاز همه گيري 
كرونا ميزان رشد ساالنه هزينه كرد كاربران در عرض ۱۲ 
ماه از ۲۰ تا 3۰ درصد به حدوداً 35 تا 55 درصد افزايش 
يافت، اما در مه ۲۰۲۲ )ارديبهش��ت و خ��رداد ۱۴۰۱( 

هزينه كرد كاربران امريكايي در اپليكيش��ن ها كاهش 
يافت چون مردم كم كم از قرنطينه خارج شدند و تصميم 
گرفتند پول خود را صرف رستوران رفتن و سفر كردن 
بكنند. با وجود افت هزينه كرد در فصل دوم ۲۰۲۲، ميزان 
پولي كه كاربران در اين بازه زماني در اپليكيشن ها و بازي ها 
خرج كرده اند همچنان ۷۱ درصد بيشتر از فصل دوم سال 
۲۰۱۹ بوده اس��ت. بررسي ها نشان مي دهد در امريكا و 
بريتانيا ميزان دانلود اپليكيشن هاي حوزه سفر به دليل 
فرا رسيدن تابستان ركوردشكني كرده است. همچنين 
ميزان دانلود اپليكيشن هاي شركت هاي هواپيمايي در 
اين دو كشور بيش از 3۰ درصد بيشتر از فصل دوم ۲۰۱۹ 
بوده است. در فصل دوم ۲۰۲۲ ميزان دانلود اپليكيشن 
در سراسر دنيا كاهش يافت و مجموعاً به 35 ميليارد نصب 
رسيد كه نشان از افت ساالنه ۲/5 درصدي دارد. ميزان 
دانلود اپليكيش��ن در اپ استور ۱/3 درصد افت كرد و به 
۷/8 ميليارد بار رسيد. تعداد دانلود اپليكيشن در گوگل 
پلي با افت سه درصدي به ۲۷/۲ ميليارد بار كاهش پيدا 
كرد. پردانلودترين اپليكيشن در سطح دنيا در فصل دوم 
۲۰۲۲ تيك تاك بود. در ۱۰ فصل اخير، تيك تاك توانسته 
هشت بار در رتبه اول جاي بگيرد. ميزان عالقه كاربران 
به تيك تاك بسيار افزايش پيدا كرده است. تيك تاك در 
فصل دوم سال جاري ميالدي ۱8۷ ميليون بار دانلود شده 
 Douyin است. اين آمار دانلود نسخه چيني تيك تاك يعني
را نيز شامل مي شود. پس از تيك تاك، اينستاگرام و فيسبوك 
و واتساپ و اس��نپ چت به ترتيب در رتبه هاي بعدي جاي 
 Subway Surfers ،گرفتند. در بازه زماني موردبح��ث
بيشتر از هر بازي ديگري دانلود شد )بيش از 8۰ ميليون بار( . 
اين نخستين بار از سال ۲۰۱۴ تاكنون است كه ميزان دانلود 
فصلي Subway Surfers تا اين حد افزايش پيدا مي كند. 
مطابق آمار بخش اعظم هزينه كرد كاربران چيني همچنان به 
بازي هاي موبايلي اختصاص دارد. در فصل دوم سال جاري 
ميالدي ۶5 درصد از هزينه كرد چيني ها مختص  به بازي ها 

بود و 35 درصد بقيه براي اپليكيشن خرج شد.
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نارضايتي نمايندگان از
عدم تحقق وعده هاي زارع پور

نماينده مجلس از كليد خوردن طرح استيضاح 
وزير ارتباطات خبر داد. به گفته مسلم صالحي 
ع��دم تحق��ق برنامه ه��اي زارع پور در جلس��ه 
راي اعتم��اد طب��ق برنام��ه زمان بن��دي، عدم 
آنتن دهي و پوش��ش ش��بكه اينترن��ت به ويژه 
در روس��تاها از جمله محورهاي اين استيضاح 
اس��ت. برخي نمايندگان مجلس كه از عملكرد 
وزي��ر ارتباطات و وزارتخان��ه متبوعش رضايت 
ندارند، خواستار اس��تيضاح وي شدند. »مسلم 
صالح��ي«، نماين��ده م��ردم اقلي��د در مجلس 
ش��وراي اس��المي در گفت وگو با ايلنا، از طرح 
اس��تيضاح زارع پ��ور خب��ر داده و گفت: »طرح 
اس��تيضاح وزير ارتباطات را صب��ح امروز با ۱۰ 
امضا كليد زديم و در س��امانه بارگذاري كرديم 
تا ب��راي امضاء در دس��ترس نماين��دگان قرار 
بگيرد.« عدم توزيع عادالنه اعتبارات، انتصابات 
ناكارآمد در بدن��ه وزارت ارتباطات، عدم تحقق 
برنامه هاي ارايه ش��ده توس��ط وزير در جلس��ه 
راي اعتم��اد طب��ق برنام��ه زمان بن��دي، عدم 
تعيين تكليف كارگزاران مخابرات روس��تايي، 
ع��دم آنتن دهي و پوش��ش ش��بكه اينترنت به 
ويژه در روس��تاها و پايين بودن خدمات رساني 
در ح��وزه كاري وزارت ارتباط��ات و فن��اوري 
اطالعات محورهاي درخواس��ت استيضاح وزير 
ارتباطات هستند. طبق قانون اساسي، استيضاح 
زماني قابل طرح در مجلس اس��ت كه با امضاي 
 حداقل ۱۰ نفر از نماين��دگان به مجلس تقديم 

شود.
 سپس اين استيضاح بايستي اعالم وصول شده و 
وزير با حضور در مجلس، به سواالت نمايندگان 
پاسخ داده و در نهايت مجددا راي اعتماد بگيرد. 
گفتني اس��ت نمايندگان مجلس طي يك سال 
گذشته بارها انتقادات فراواني نسبت به كيفيت 
و قيمت اينترنت داش��ته اند. به طور مثل آذرماه 
۱۴۰۰، نماين��ده م��ردم جيرف��ت در مجلس 
يازدهم با بي��ان انتقاد خود از كاهش س��رعت 
اينترنت در كش��ور، خطاب به وزي��ر ارتباطات 
گفت: »پاي خود را از روي سيم برداريد.« عرضه 
اينترنت كوپني ميان س��ه دهك اول جامعه نيز 
با انتقادات برخي نمايندگان همراه بوده و آن را 
توهين دانس��ته بودند. توسلي در اين باره گفته 
بود: »وزير ارتباطات عمال در دس��ترس نيست 
و در حالي كه برخي ش��هر هاي و روستا ها فاقد 
خدمات ارتباطي حداقلي هستند؛ به جاي حل 
مشكالت اساس��ي در اقدامي توهين آميز اعالم 
مي كنند براي دهك هاي پايين اينترنت رايگان 

در نظر مي گيرند.«

مسير صاف بورس

البته بيشتر اين سهم ها در بازار پايه هستند و ريسك 
آنها باالتر است.

يكي از خبرهاي مهم و تاثيرگذار در هفته آينده نرخ 
تورم امريكا است. اگر تورم باال باشد سياست هاي 
انقباض��ي ك��ه ف��درال رزرو پيش گرفت��ه، ادامه 
پي��دا مي كند. اين موضوع تاثير منف��ي اي در بازار 
كاموديتي ها خواهد داش��ت و به تب��ع آن بورس 
ايران و به خصوص ش��ركت هاي دالري اثر منفي 
مي گيرند. ولي اگ��ر تورم اعالمي از تورم انتظاري و 
فوركست شده كمتر باشد، مي تواند شرايط را براي 
كاموديتي ها بهتر كند. خبر موافقت شوراي عالي 
بورس با عرضه خودرو در بورس كاال زير نظر وزارت 
صمت مي تواند محرك خوبي ب��راي گروه خودرو 
باشد . اگر قيمت گذاري واگذاري بلوكي مشخص 
ش��ود مي تواند محرك ديگري ب��راي حركت اين 

گروه باشد.
شاخص كل اين هفته حمايت رواني يك ميليون 
و 5۰۰ ه��زار واحد را از دس��ت داد. انديكاتورهاي 
ار اس اي و  ام اف اي در نزديكي سطح اشباع فروش 
قرار دارن��د كه برتري قوي قدرت فروش��ندگان را 
نسبت به خريداران نشان مي دهد. در حال حاضر 
شاخص كل در نزديكي حمايت مينور ۱۴۷۰ هزار 
واحد قرار گرفته اما تارگت اصلي كه براي شاخص 
كل داريم محدوده ۱۴5۰ هزار واحد هس��ت. اين 
هفته، بازه بسيار سختي براي شاخص هم وزن بود. 
حمايت مهم محدوده ۴۲۰ هزار واحد را از دست داد. 
انديكاتورها همگي فشار نزول را نشان مي دهند. فعال 
نشانه هايي از برگشت روند ديده نمي شود و حمايت 
اول شاخص هم وزن را مي توانيم محدوده ۴۰۰ هزار 
واحد در نظر بگيريم. اين عدد حمايت استاتيك و 

متناظر است با سطح 38 درصد فيبوناچي.
انتظار داريم كه هفته آينده روند منفي براي كليت 
بازار رقم بخورد و هم در س��هم هاي بزرگ و هم در 
سهم هاي كوچك ش��اهد ادامه روند نزولي باشيم. 
در شاخص كل ش��اهد يك روند ميان مدت نزولي 
هستيم. قله ها و دره ها يكي پس از ديگري در سطح 
پايين تري ق��رار گرفته ان��د. ار اس اي و  ام اف اي هر 
دو برت��ري قدرت فروش را به قدرت خريد نش��ان 
مي دهن��د. البته اين هفته ش��اخص ب��ه محدوده 
حمايت رواني يك ميليون و 5۰۰ هزار واحد واكنش 
مثبتي نشان داد. اما با توجه به گام قدرتمند نزولي 
بيشتر پيش بيني مي ش��ود كه شاخص تا حمايت 
يك ميليون و ۴5۰ هزار واحد اصالحي داشته باشد. 
از منظر ايچيموكو ش��اخص كل نحوه قرار گيري 
تنكانسن كيجونس��ن و قيمت روند نزولي را نشان 
مي دهد. قيمت با ورود به محدوده ابر كومو پولبكي 
داشت اما با برخورد قيمت به تنكانسن انتظار داريم 
كه اصالح تا محدوده پايين ابر كومو يعني محدوده 

۱۴5۰ هزار واحد ادامه داشته باشد.
شاخص هم وزن خوش��بختانه حمايت مهم ۴۲۰ 
هزار واحدي خود را حفظ ك��رده و واكنش مثبت 
به آن نشان داده اس��ت. هرچند روند غالب اصالح 
را به ما نش��ان مي دهد اما انديكاتورهاي اراس اي و 
 ام اف اي در محدوده خنثي هس��تند. اين موضوع 
برابري قدرت خريد به فروش را نش��ان مي دهد. به 
نظر مي آيد كه يك خبر كوچك و يك جرقه از اميد 
مي تواند پايان اصالح براي شاخص هم وزن باشد. 
اما اگر همچنان بازار در ترديد و نااميدي به س��ر به 
ببرد انتظار اصالح را تا محدوده ۴۰۰ هزار واحد كه 
محدوده حمايتي 38 درصد فيبوناچي هم هست، 
داريم. نس��بت ش��اخص كل به ش��اخص هم وزن 
برتري سهم هاي كوچك و متوسط بازار را نسبت به 
سهم هاي بزرگ نشان مي دهد. بنابراين براي هفته 
آينده پيش بيني مي كنيم كه بازار بازدهي منفي و 
نزديك به متعادل را داشته باشد و بازدهي سهم هاي 
كوچك و متوسط بازار بهتر از سهم هاي بزرگ باشد.

جا ماندن اپ استور بازي هاي موبايلي از اپ هاي غير بازي

قابليتجديدمايكروسافتبرايايمنكردنوايفاي

زوجهابهفرديتهماحترامبگذارند

مايكروس��افت يك ويژگي جديد با عنوان »محافظت از 
ش��بكه تلفن همراه«   معرفي كرده است كه قابليت هاي 
تش��خيص تهديد پلتفرم و محافظت در برابر تهديدات 
مرتبط با واي فاي را گس��ترش مي دهد. به گزارش ايسنا 
به نقل از نيووين، مايكروسافت يك ويژگي جديد با عنوان 
 Defender for محافظت از شبكه تلفن همراه« را در«
Endpoint )MDE(    اضاف��ه كرده اس��ت. اين ويژگي 

قابليت هاي تش��خيص تهديد پلتفرم را به سيستم هاي 
عامل iOS و اندرويد گسترش مي دهد. شبكه هاي سازماني 
به طور فزاينده اي از دستگاه هاي تلفن همراه از طريق اتصال 
بي سيم اس��تقبال مي كنند. اين گوشي هاي هوشمند و 
دستگاه هاي قابل حمل مي توانند تهديد امنيتي مهمي 
باش��ند. محل هاي كار تركيبي به طور م��داوم در معرض 
تهديد يك حمله سايبري قرار دارند. تهديدها مي توانند 

از طريق ش��بكه هاي واي فاي كه اغلب خود آسيب پذير 
هستند، وارد شوند. حفاظت از شبكه تلفن همراه همچنين 
ت��الش خواهد ك��رد تا از ش��بكه هاي ش��ركتي در برابر 
حمالت مخربي كه از دستگاه هاي در معرض خطر نشات 
مي گيرند محافظت كند. مايكروسافت ادعا كرد كه شبكه ها 
پيچيده تر شده اند و در صورت عدم مراقبت، فرصت هايي 
براي فعاليت هاي مجرمانه فراهم مي ش��ود. اين شركت 

گزارش داد: »براي مبارزه با اين موضوع، مايكروسافت يك 
 Defender ويژگي محافظت از شبكه تلفن همراه را در
for Endpoint ارايه مي كند كه به س��ازمان ها كمك 
مي كند تا نقاط ضعف نقطه پاياني را با كمك اطالعات قوي 
 شناسايي، ارزيابي و اصالح كنند. كاربران اكنون مي توانند با

 Microsoft Defender for Endpoint از اين ويژگي 
جديد در هر دو پلتفرم اندرويد و iOS بهره مند شوند. 

 خانوادگ��ي هر فرد بس��تگي دارد. به همين خاطر 
است كه مشاوره پيش از ازدواج براي شناخت بهتر 
از خود و همسر بسيار مهم است، در واقع اين مشاوره 
باعث افزايش صميميت، تعهد و ش��ور و شوق بين 
زوجين شده و باعث مي شود راه حل مناسبي براي 
غلبه بر ترس هايي كه وجودشان مي تواند به زندگي 

مشترك آنها آسيب برساند پيدا كنند. 
خاطرات گذشته افراد و محيطي كه در آن پرورش 
پي��دا كرده اند در دي��دگاه و نگرش آنها نس��بت به 
چگونگي فعاليت فردي و مش��ترك پس از ازدواج 

بسيار مهم است. 
بنابراين مي توان براي ش��ناخت اين مسائل و رفع 
آنها از مشاوره پيش از ازدواج كمك گرفت تا بتوان 
زندگي آگاهانه اي را ش��روع كرد. اما نبايد فراموش 

كنيم كه اگر زن و ش��وهر بتوانند ميزان صميميت 
بين خود را افزايش دهند، مي توانند بر بس��ياري از 
مشكالتي كه ممكن است در زندگي مشترك آنها 

به وجود بيايد، غلبه كنند. 
رفتاره��اي پرخاش��گرانه و خودخواهان��ه هي��چ 
 ي��ك از مش��كالت را رف��ع نمي كن��د بلك��ه به آن 

دامن مي زند. 
احترام گذاشتن به همسر به عنوان يك انسان كه از 
حقوق انساني برخوردار است، اعتماد كردن به كسي 
كه او را براي زندگي مش��ترك برگزيده ايم، احترام 
گذاشتن به خواست ها و نظرات طرف مقابل همه و 
همه مي تواند عاملي براي استحكام پايه هاي زندگي 
زناشويي بوده و باعث ش��ود تا ازدواجي كه صورت 

گرفته موفقيت آميز باشد.

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي  ايران 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي  ايران 

منطقه سبزوار

مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه سبزوار 
موضوع مناقصه:  تهيه، طبخ و توزيع غذاي گرم كاركنان عملياتي منطقه سبزوار 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه سبزوار در نظر دارد كليه مراحل مناقصه پيمان فوق  االشاره را ازطريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس ذيل به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.   
http://setadiran.ir  :آدرس

الزم به ذكر است مناقصه  گران در صورت عدم عضويت قبلي، بايستي مراحل ثبت نام در سايت مذكور و نيز گواهي امضاء الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه معمول نمايند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 41934- 021  

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
شركت هاي ذيصالح كه تمايل به همكاري دارند مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( مراجعه نمايند. شايان يادآوري است با عنايت به 
اينكه از روش فشرده در برگزاري مناقصه فوق االشاره استفاده ميگردد، بدواً ارزيابي كيفي مناقصه گران انجام و متعاقبًا پاكات قيمت شركت هائي كه حائز امتياز الزم گردند مفتوح خواهد گرديد و پاكات ساير 
شركت ها ناگشوده مسترد مي گردد. ضمنًا مناقصه  گران مي توانند تا قبل از بازگشائي پاكات يك نوبت پاكات قيمت خود را مسترد نموده و پاكات حاوي نرخ اصالح شده خود را ارائه نمايند.  متذكر مي گردد با 

توجه به تجديد مناقصه، پاكات واصله به هر تعداد كه باشد مفتوح و برنده مناقصه مطابق موازين و مقررات قانوني تعيين و اعالم خواهد گرديد. 

ضمنًا آگهي و  برنامه زمانبندي مناقصه در پايگاه هاي اينترنتي ذيل نيز درج خواهد گرديد.
WWW.IETS.MPORG.IR .روابط عمومی

 موضوع: آگهی تجديد مناقصه پيمان تهيه، طبخ 
و توزيع غذای گرم کارکنان عملياتی منطقه سبزوار

كد فراخوان : 2001092339000002 سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( 

نوبت دوم

شناسه آگهي :1349921
مجوز شماره : 1401-2504

شرحعنوانرديف

تهيه، طبخ و توزيع غذاي گرم كاركنان عملياتي منطقه سبزوار   موضوع مناقصه    1    

10/475/997/831)   ده ميليارد و چهارصد و هفتاد و پنج ميليون و نهصد و نود و هفت هزار و هشتصد و سی و يك(  ريالبرآورد  مناقصه2

523/800/000 ) پانصد و بيست و سه ميليون و هشتصد هزار( ريال مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار3

نوع تضمين4
كليه تضامين مندرج در آيين نامه تضمين در معامالت دولتي جهت شركت در فرآيند ارجاع كار. ضمنًا شماره حساب بانكي 

مناقصه گزار جهت واريز وجه نقد به شرح ذيل مي باشد:
حساب شماره 92000707/46 به شماره شناسه 42100000040 نزد بانك ملت 

1401/04/28  ساعت 8 صبحتاريخ انتشار آگهي  و اسناد در سامانه تداركات الكترونيك دولت5

1401/05/01   ساعت  16مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيك دولت6

7
مهلت بارگذاري اسناد توسط مناقصه  گران در سامانه تداركات 

الكترونيك دولت شامل اسناد ارزيابي كيفي، پاكت الف 
)تضمين( و پاكت ج )نرخ پيشنهادي و آناليز نرخ پيشنهادي(

1401/05/15 ساعت 12

1401/05/09 ساعت 10:00 در محل سالن كنفرانس منطقه تاريخ جلسه توضيح اسناد )جلسه توجيهي(8

1401/05/15   ساعت 13:00تاريخ   بازگشائي پاكات ارزيابي كيفي9

1401/05/19 ساعت 13:00 سبزوار؛ بلوار دكتر علي شريعتي، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه سبزوار، كميسيون مناقصاتتاريخ و محل بازگشائي پاكات الف و ج 10

 1401/08/16 مهلت اعتبار پيشنهادات 11

مطابق مفاد راهنماي مناقصه گران جهت شركت در  مناقصه كه به انضمام فرم هاي ارزيابي كيفي در پايگاه هاي اينترنتي مندرج در شرايط متقاضيان12
آگهي بارگزاري مي گردد.

1401/04/25 نوبت اول    1401/04/26 نوبت دومتاريخ چاپ آگهي13

 شرکت ملي پخش فرآورده های نفتی سبزوار

 140111
فراخوان مناقصه عمومی / يک مرحله ای / دو نوبته

نوبت اول

مدت قرارداد :   3۶5روز 
زمان توزيع اسناد مناقصه : توزيع اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزيابی کيفی بين مناقصه گران از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول در روزنامه کثيراالنتشار به مدت 5 روز کاری خواهد بود.

زمان ارائه پيشنهاد : حداکثر تا ساعت ۱3:۰۰   روز  سه شنبه          ۱۴۰۱/۰5/۱8
زمان بازگشايی پاکت ها :         ساعت ۱۰:۰۰    روز چهارشنبه         ۱۴۰۱/۰5/۱۹

شرايط متقاضيان شرکت در مناقصه : 
۱-داشتن گواهينامه صالحيت پيمانکاری ) رتبه 5 رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه( يا داشتن مجوز تعميرات اساسی ماشين های دوار از وزارت نفت

نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: مبلغ ۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی  مطابق با آيين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره ۱۲3۴۰۲/ت 5۰۶5۹ه� تاريخ ۱3۹۴/۰۹/۲۲ )واريز وجه نقد به حساب سيبا بانک 
ملی به شماره حساب ۴۱۰۱۰۹۰5۷۱۲۱۴۷3۴ نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازايران – منطقه يک انجام گيرد.(

مدت اعتبار پيشنهادها : پيشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه شرکت در فرآيند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرين تاريخ بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه گذار تا 3 ماه ديگر قابل تمديد باشد.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : 

مرکز تماس: ۴۱۹3۴ – ۰۲۱                         دفتر ثبت نام: 88۹۶۹۷3۷ – ۰۲۱ / 85۱۹3۷۶8 – ۰۲۱ 
کليه مراحل برگزاری مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام  در سايت مذکور و دريافت 

گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نوبت اول : 1401/04/26
نوبت دوم :1401/04/28

روابط عمومي منطقه يك عمليات انتقال گاز
آدرس:  خوزستان - اميديه - ميانکوه - شرکت انتقال گاز ايران- منطقه يک

صندوق پستی : 315                    کدپستی:  11484- 63781                  تلفن امور پيمانها :  52654511 - 061

شناسه آگهي :1348396

موضوع : تعميرات اساسی 2 واحد توربين EM85 تأسيسات تنگ پيرزال و بيدبلند در سال 1401
شماره  2001091871000013

 شركت انتقال گاز ايران
منطقه يك

ادامه از صفحه اول



تعادل |  فرشته فريادرس |
با گذش��ت حدود دوماه از پايان ممنوعيت چهارساله 
واردات خودرو، تا اين لحظه كه وارد بيست وششمين 
روز از تير ماه ش��ديم، هنوز خبري از آيين نامه نيست. 
اين در حالي است كه طبق وعده وزير صمت، آيين نامه 
واردات حداكثر تا پايان خردادماه بايد تصويب مي شد. 
اما تازه ترين شنيده ها بيانگر آن است كه دولت به دنبال 
اعمال محدوديت هاي بيشتر در آيين نامه واردات است. 
هرچند وزير صمت در نشست خبري چهارم تيرماه خود 
با خبرنگاران، و در پاسخ به پرسش خبرنگار »تعادل«، 
واردات خودروه��اي دپوي��ي و 6 ه��زار دالري بدون 
استاندارد از هند را تكذيب كرده بود، اما حال رشيدي 
 كوچ��ي نماينده مجلس در فيلمي كوت��اه از جزييات 
آيي��ن نامه واردات خودرو پرده برداش��ته و در اين باره 
دس��ت به افشاگري زده اس��ت! او مدعي شده كه وزير 
صمت با اين آيين نامه قص��د دارد خودروهايي با صفر 
ستاره ايمني از دو كشور برزيل وهند وارد كشور كند. 
نماين��ده مردم فارس نيز در تذكر ش��فاهي در جريان 
جلس��ه علني ديروز مجلس در اظهارات��ي گفته بود: 
»آيين نامه اي كه براي واردات خودرو نوش��ته ش��ده، 
توهين به شعور نمايندگان و مردم است؛ عمال رانت و 
فساد در بحث خودروس��ازي هاي داخل وجود دارد. با 
آيين نامه اي كه نوشته ش��ده، عده اي سوء استفاده 
كرده و براي تثبيت وضعيت موجود تالش خواهند 
كرد.« سياهكلي ديگر نماينده مجلس نيز در توئيتي 
خطاب به وزير صمت نوش��ت: »جاي تاسف است 
كه ش��ما نياموختيد كه نمي توانيد؛ آنچه راجع به 
آيين نامه واردات خودرو ش��نيدم اگر درست باشد 
ماندن ش��ما در وزارتخانه اول به خودتان و دوم به 
مردم خسارت جبران ناپذير وارد مي كند.« پيشتر 
گمانه زني ها مبني بر دخالت براي ايجاد محدوديت 
در واردات ي��ا به تعويق انداخت��ن واردات به دليل 

محدوديت هاي ارزي نيز مطرح بود. 

    هنوز خبري از آيين نامه نيست!
س��ال ۹۷ بنا به محدوديت هاي ارزي تحميل ش��ده 
به كش��ور، واردات خودرو تا ۳۱ ارديبهشت ماه سال 
۱۴۰۱ ممن��وع اعالم ش��د؛ ب��ا روي كار آمدن دولت 
سيزدهم، فاطمي امين وزير صمت وعده داد تا پايان 
خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعيين تكليف و 
آيين نامه اي به اين منظور تصويب خواهد شد. با اين 
حال تا به امروز هيچ خب��ري در مورد تصويب و ابالغ 
آيين نامه خودرو منتشر نشده و اخبار در اين خصوص 
فقط به همان س��خنان فاطمي امين بر مي گردد كه 
گفته بود »آيين نامه واردات ۱۰ بند دارد كه در هيات 
دولت مطرح شد. در مورد يك بند ابهاماتي بود كه به 
كميسيون اقتصاد برگشت و در حال حاضر در نوبت 

بررسي در هيات دولت است.« 
اواس��ط تيرماه، توكلي الهيجان��ي، مديركل صنايع 
خودرويي وزارت صمت، ني��ز در اظهاراتي گفته بود 
اين وزارتخانه كليات آيين نامه واردات خودرو را تدوين 
كرده و منتظريم تا در هيات دولت مصوب و ابالغ شود. 
منوچهر منطقي، معاون صنايع حمل و نقل وزير صمت 
نيز هفته گذشته صحبت هاي الهيجاني را تكرار كرد 
و گفت؛ اجرايي شدن ايين نامه واردات خودرو منوط 
به مصوبه هيات دولت اس��ت. ضمن اينكه بر اس��اس 
برنامه ريزي صورت گرفته، تا شهريور واردات خودرو 

انجام مي شود.
البته منطقي به تازگي نيز س��ه مس��ير براي تامين 
خودروي اقتصادي ترس��يم و تاكيد ك��رده بود كه 
نخستين مسير، توليد خودروهاي اقتصادي داخلي 

اس��ت كه خودروس��ازان اين امر را محقق مي كنند. 
دومين راه پيشنهادي طراحي محصول اقتصادي از 
سوي خودروسازهاي بزرگ خارجي عنوان شده بود تا 
نمونه طراحي شده در داخل كشور توليد شود. مسير 
س��وم به گفته او، واردات همراه با همكاري با س��اير 
خودروسازهاي جهاني است. سه مسير ترسيم شده 
براي تامين خودروي اقتصادي كش��ور در شرايطي 
اعالم مي ش��ود كه هر مسير چالش هايي پيش روي 
خ��ود دارد.  حال با توجه به دس��تور رييس جمهور و 
همچنين قانون ساماندهي مجلس از يك سو و پايان 
يافتن تاريخ مصرف مصوبه ممنوعيت ورود خودرو به 
كشور در ۳۱ ارديبهشت امسال از سوي ديگر، انتظار 
مي رفت آيين نامه واردات ت��ا پايان خردادماه تدوين 
و ابالغ ش��ود. اگر اي��ن اتفاق رخ م��ي داد، اين امكان 
وجود داشت كه حداكثر تا ش��هريورماه، شاهد ورود 
خودروهاي خارجي كه اغلب هم كمتر از ۱۰هزار دالر 
قيمت دارند، مي بوديم. اما از آنجايي كه 26 روز از تيرماه 
را نيز س��پري كرده ايم، همچنان خبري از آيين نامه 
واردات خودرو نيست و به رغم وعده هاي سياست گذار 
و مسووالن هنوز زمان مشخصي براي ابالغ آيين نامه 

در نظر گرفته نشده است. 
البته چندي پيش دادفر، دبير انجمن واردكنندگان 
در اظهاراتي گفته بود: »با مخالفت و س��نگ اندازي 
برخي از افراد، بعيد به نظر مي رسد ايين نامه واردات به 
اين زودي ها تصويب و ابالغ شود و با همين فرمان اگر 
نگوييم هرگز واردات انجام نمي شود، حداقل زمان آن 

به اين زودي ها نخواهد بود.«

    انتقاد تند نمايندگان از فاطمي امين
در س��ال هاي گذش��ته كه واردات خ��ودرو آزاد بود، 
به طور معمول خودروهايي با متوسط قيمتي حدود 
2۰ تا 22   هزار دالر وارد كشور شدند، خودروهايي كه 
در شرايط كنوني و با توجه به نرخ ارز و توقف واردات، 
عن��وان خودروهاي الكچ��ري را يدك مي كش��ند. 
حاال تاكي��د دولت براي واردات خودرو به كش��ور، بر 
خودروهاي اقتصادي و ارزان قيمت است. محصوالتي 

كه به گفته رضا فاطمي امين وزير صمت، براي تمامي 
شهروندان قابل اس��تفاده باشند و تنها قشر خاصي از 
آنها اس��تفاده نكنند. اما ظاهرا محدوديت ها تنها به 
تعيين سقف قيمتي و حجم موتور خاتمه پيدا نكرده، 
چرا كه برخي شنيده ها وگمانه زني ها مبني بر به تعويق 
انداختن واردات به دليل محدوديت هاي ارزي تقويت 
مي شود. در همين حال، جالل رشيدي كوچي نماينده 
مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان روز گذشته در فيلمي 
كوتاه بخش هايي از مق��ررات واردات خودرو را فاش 
كرد. اين نماينده مجلس با انتقاد از اقدامات وزير صمت 
براي واردات خودرو با س��قف مش��خص، گفته است: 
خودروهاي اقتصادي كه ش��ما مي خواهيد از برزيل 
و هند وارد كنيد اجازه تردد در بسياري از كشور هاي 
دني��ا را ن��دارد. او در ادامه عنوان ك��رده: مي خواهيد 
خودروهاي نا ايمن را وارد كنيد و يك ايربگ روي آن 
بگذاريد و۱۰۰ ميليون تومان بيشتر آن را بفروشيد! به 
گفته اين نماينده، خودرويي با صفر ستاره ايمني وارد 

كشور مي شود.
اين افشاگري در حالي صورت گرفته، كه وزير صمت 
در نشست خبري ۴ تيرماه خود با خبرنگاران و در پاسخ 
به پرس��ش »تعادل« مبني بر صحت و سقم واردات 
خودروهاي 6هزار دالري دپويي هند كه از استاندارد 
و ايمني الزم برخوردار نيستند؛ ضمن رد اين موضوع، 
در اظهاراتي گفت: »با توجه به وجود تقاضا در جهان، 
خودروهاي برند و استاندارد زير ۱۰ هزار دالر حتي در 
اروپا هم وجود دارد. هنوز مشخص نيست خودروها از 
كدام كشورها و با چه شرايطي وارد مي شود؛ البته اينكه 
خودروها چيني، هندي و  روس��ي باشد كار ما نيست 
بلكه كار بخش خصوصي است؛ اما شرط واردات اين 
اس��ت كه حتما خدمات پس از فروش داشته باشند، 
منجر به انتقال فناوري ش��وند و واردات خودروهاي 

دست دوم هم همچنان ممنوع است.«
از س��وي ديگر، مسلم صالحي نماينده مجلس نيز در 
تذكر ش��فاهي در جريان جلسه علني ديروز مجلس 
شوراي اسالمي بيان كرد: »آيين نامه اي كه براي واردات 
خودرو نوشته شده، توهين به شعور نمايندگان و مردم 

است؛ عمال رانت و فس��اد در بحث خودروسازي هاي 
داخل وجود دارد. با آيين نامه اي كه نوشته شده است 
عده اي سوء اس��تفاده كرده و ب��راي تثبيت وضعيت 
موجود تالش خواهند كرد.« سياهكلي نماينده مجلس 
هم روز گذشته درباره پيامد هاي »آيين نامه واردات 
خودرو« به وزير صمت هشدار داد و گفت: »ماندنتان 
به مردم خسارت مي زند.« لطف اهلل سياهكلي نماينده 
مجلس در توئيتي نوشت: »آقاي فاطمي امين استيضاح 
جنابعالي دولت را متوج��ه وضع وخيم وزارت صمت 
كرد، اما جاي تاس��ف است كه ش��ما نياموختيد كه 
نمي توانيد؛ آنچه راجع به آيين نام��ه واردات خودرو 
شنيدم اگر درست باشد ماندن شما در وزارتخانه اول 
به خودتان و دوم به مردم خسارت جبران ناپذير وارد 
مي كند.«  مصطفي طاهري رييس كميسيون صنايع 
مجلس هم درباره علت ع��دم ابالغ آيين نامه واردات 
خودرو خاطرنشان كرد: »ابالغ اين آيين نامه در اختيار 
دولت اس��ت و هيچ منع قانوني ن��دارد بايد ايين نامه 

مربوطه در دولت تصويب و ابالغ شود.«
بالتكليف��ي وزارت صمت براي از س��رگيري واردات 
خودرو، در شرايطي است كه بازار تشنه خودرو است 
و عدم  هم ت��رازي عرضه و تقاضا، موجب ايجاد فاصله 
قيمتي بعضا تا ۱۰۰ ميليون توماني و بيشتر بين نرخ 
كارخانه و بازار آزاد ش��ده است؛ موضوعي كه از سوي 
فعاالن بازار خودرو نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. از 
طرفي، در تحليل اينكه چرا نرخ ارز روي قيمت خودرو 
اثر منفي نگذاشته است، به دليل اين است كه همه در 
بازار منتظر انتش��ار جزييات واردات خودرو هستند؛ 
اگر واردات انجام ش��ود قيمت ها به صورت محسوس 
ريزش مي كند. اين درحالي است كه اگر در سال هاي 
گذشته عرضه بهتري صورت مي گرفت امروز فاصله 
قيمت كارخانه و بازار ۱۰۰ درصد نمي ش��د و ش��ايد 
فاصله قيمتي كمتر از ۵ درصد مي شد. بنابراين وقتي 
همه متوليان از ش��خص وزير تا فعاالن بازار، بر لزوم 
تزريق خودرو به بازار جهت ساماندهي عرضه و تقاضا 
و شكسته شدن حباب قيمتي تاكيد دارند، اما از اين 
طرف هنوز آيين نامه واردات تعيين تكليف نشده است!
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منطقه آزاد مشترك
ايران و روسيه در دستور كار

ديدار و مذاكره دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي ب��ا نايب رييس دوماي روس��يه، به امضاي 
پوتين پاي قانون منطقه آزاد ايران و اوراس��يا رسيد و 
گام بعدي ايجاد منطقه آزاد مش��ترك ايران و روسيه 
خواهد بود. اواخر بهار سال جاري بود كه »نواف« عضو 
مجلس دوماي روسيه و نماينده ويژه پوتين، »سرگئي 
ميلوشكين« مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي لوتوس 
آستارا خان روسيه، »الك س��او چنكو« نايب رييس 
دوماي روس��يه و هيات همراه در جلساتي متفاوت با 
»سعيد محمد« مشاور رييس جمهور و دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد تج��اري � صنعتي و ويژه اقتصادي 
ديدار و بر گس��ترش همكاري ه��اي دو و چند جانبه 
ايران و روس��يه با تكيه بر ظرفيت هاي در مناطق آزاد 
ايران تاكيد كردند.پ��س از آن ديدار و با پيگيري هاي 
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري � صنعتي 
و ويژه اقتص��ادي، »والديمير پوتين« رييس جمهور 
روس��يه، قانوني را ب��راي تصويب پروت��كل الحاقي 
توافقنامه منطقه آزاد بين اتحاديه اوراسيا و ايران امضا 
كرد. اين توافقنامه شامل قوانين اساسي تجارت بين 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا و ايران است و تا حد ممكن 
به قوانين س��ازمان تجارت جهاني )WTO( نزديك 
است. در آن تعهدات طرفين براي كاهش يا لغو حقوق 
گمركي و ديگر موانع غير گمركي براي برخي از كاالها 
در راستاي تشويق همكاري هاي اقتصادي و تجاري دو 
طرف تعريف مي شود. اتحاديه اقتصادي اوراسيا، يك 
اتحاديه اقتصادي است كه بيشتر اعضاي آن كشورهاي 
شمال منطقه اوراسيا در ش��رق اروپا هستند.سعيد 
محمد، ايجاد يك منطقه آزاد مش��ترك بين ايران و 
روسيه را از اهداف آتي دبيرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد خواند و تاكيد كرد، طبق برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته، در آينده نزديك اين مهم تحقق خواهد گرفت.

جديدترين خبرها
از تفكيك وزارت صمت

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه 
به صورت برآيند، نظر مخالف با تفكيك وزارت صمت در 
اين كميسيون بيشتر است، گفت: بر اساس توافق دولت 
و مجلس، در بازه زماني دو ماه بايد اين طرح در مجلس 
مورد بحث قرار گيرد و ممكن است اصال اين مجلس 
راي نياورد.به گزارش ايسنا، مصطفي طاهري در حاشيه 
جلسه هم انديشي با برگزيدگان روز صنعت و معدن، 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در حال حاضر بخشي 
از صنايع مواد اوليه را از بورس كاال با قيمت هاي جهاني 
مي خرند، اما قيمت گذاري محصول نهايي آنها دستوري 
انجام مي شود. اگر قرار است همين روش ادامه پيدا كند، 
بايد قيمت دستوري پاسخ قابل قبولي به كسب و كار 
توليدكننده ده��د. وي درباره قيمت باالي خودرو در 
كشور نيز گفت: يكي از داليل اين وضعيت انحصاري 
بودن صنعت خودرو و نبود تعادل بين عرضه و تقاضا 
است كه بخشي از اين مشكل با واردات حل خواهد شد. 
آيين نامه واردات خودرو نيز دست هيات دولت است.

طاهري در پاسخ به سوالي درباره برنامه هاي تحولي 
وزارت صمت گفت: اين برنامه ها روي كاغذ خوب است، 
اما در عمل بخشي از اين برنامه ها با چالش مواجه شده 
است. اما برآيند آنها نمره قابل قبولي دارد.اين نماينده 
مجلس شوراي اس��المي درباره طرح تفكيك وزارت 
صمت نيز اظهار كرد: طرفداران توليد بيشتر مخالف 
طرح تفكيك ورارت صمت هستند و طرفداران تنظيم 
ب��ازار موافق آن. در مجلس ش��وراي اس��المي حرف 
انديشكده ها و مخالفان و موافقان شنيده شده است. در 
كميسيون صنايع و معادن نيز نظرات موافق و مخالف 
است، اما برآيند مخالفت با تفكيك بيشتر است. وي 
در پاسخ به سوال ايسنا، درباره اينكه چه زماني تكليف 
تفكيك وزارت صمت مشخص مي شود، اظهار كرد: 
بر اس��اس توافق دولت و مجلس، در ب��ازه زماني دو 
ماهه بايد اين طرح در مجلس مورد بحث قرار گيرد. 
ممكن هم هست اصال اين مجلس راي نياورد، چراكه 
برخي اعتقاد دارند، با توجه به قانون باالدستي مبني 
بر آسيب هاي احتمالي بزرگ شدن قانون، اين طرح 

به راي دو سوم نمايندگان نياز داشته باشد.

انجمن صنايع لبني: انگيزه اي 
براي توليد با قيمت مصوب نداريم

انجمن صنايع لبني با ارس��ال نامه اي به وزارت جهاد 
كش��اورزي اعالم ك��رد: س��ود در نظر گرفت��ه براي 
محصوالت لبني با قيمت مصوب، انگيزه شبكه توزيع و 
فروش در سفارش كاال به واحدهاي توليدي و عرضه آن 
به مشتريان را به شدت كاهش داده است. رضا باكري 
دبير انجمن صنايع لبني با ارس��ال نامه اي به وزارت 
جهاد كش��اورزي اعالم كرد: سود در نظر گرفته براي 
محصوالت لبني با قيمت مصوب، انگيزه شبكه توزيع 
و فروش در سفارش كاال به واحدهاي توليدي و عرضه 
آن به مشتريان را به شدت كاهش داده است. متن اين 
نامه به شرح زير است: »احتراما به استحضار مي رساند 
در نحوه بررسي و تعيين قيمت چهار قلم فرآورده هاي 
لبني، عدم رعايت مفاد دس��تورالعمل قيمت گذاري 
كااله��اي توليدداخل به ش��ماره ۱/۴2۳۷۱۱ مورخ 
۱۳8۹/۵/2۵ كه آخرين بخشنامه قانوني ابالغ شده 
در نح��وه تعيين قيمت كاالهاي توليدي در كش��ور 
مي باشد رخ داده است. چنانچه تناقضات ايجاد شده در 
اين مصوبه رفع نگردد، اجراي طرح را دچار مشكالت 
جدي خواه��د كرد. اوال حاشيه سود واحد توليد كه 
طبق بخش��نامه فوق الذكر ۱۴% مي بايس��ت كال 
ناديده گرفته شده است. اين امر انگيزه واحدهاي 
صنعتي در توليد اين كاالها را به حداقل مي رساند. 
ثانيا سهم توزيع و فروش كه مي بايست 8/28 درصد 
باشد كال رعايت نگرديده است. از ۴.۳ تا ۱۳.8 درصد 
ناديده گرفته شده است. اين امر انگيزه شبكه توزيع 
و فروش در س��فارش كاال ب��ه واحدهاي توليدي و 
عرضه آن به مشتريان را به شدت كاهش داده است. 

با فعاليت 59 تسهيل گر در تمامي 
شهرستان هاي استان راه اندازي مي شود 

30 هزار شغل جديد بركت 
براي خوزستاني ها

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام امسال ۳۰ هزار فرصت 
شغلي مستقيم و غيرمستقيم را براي مردم خوزستان 
ايجاد مي كند. مرتضي نيازي، معاون توس��عه اشتغال 
اجتماع محور بنياد بركت با اع��الم اين خبر افزود: براي 
امسال راه اندازي ۱۰ هزار طرح اشتغال زايي اجتماع محور 
در مناطق محروم و روستايي استان خوزستان در دستور 
كار است كه ايجاد فرصت هاي كسب و كار براي ۳۰ هزار 
نفر را به شكل مستقيم و غيرمس��تقيم در اين مناطق 
به دنب��ال دارد. نيازي از حضور بني��اد بركت در تمامي 
شهرس��تان هاي خوزس��تان خبر داد و تاكيد كرد: 2۹ 
شهرستان و يك هزار و 2۵۵ روستاي استان خوزستان 
تحت پوشش فعاليت هاي اشتغال زايي بنياد قرار دارند. به 
گفته معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت، ۵۹ 
مجري و تسهيل گر اشتغال اين بنياد در مناطق محروم و 
روستايي استان خوزستان مشغول به فعاليت هستند. وي 
درباره اشتغال زايي بنياد بركت در خوزستان تا پايان سال 
گذشته نيز توضيح داد: تا پايان سال ۱۴۰۰ بيش از ۱۹ 
هزار طرح اشتغال زايي با ظرفيت ۵8 هزار فرصت شغلي 
مستقيم و غيرمستقيم در مناطق كم برخوردار استان به 
بهره برداري كامل رسيده است. نيازي تصريح كرد: بيشتر 
اين مشاغل با توجه به پتانسيل ها و استعدادهاي هر منطقه 
در رسته هاي كش��اورزي، خدمات و صنعت راه اندازي 
شده است. همچنين طرح هاي دانش بنيان، آبزي پروري، 
پوشاك و فريلنسينگ )آزادكاري از راه دور( در اولويت 
ايجاد طرح هاي اش��تغال براي س��ال جاري قرار دارند. 
معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت درباره 
ايجاد اشتغال براي اقشار ويژه اجتماعي در خوزستان نيز 
اظهار كرد: تاكنون يك هزار و ۳6۰ طرح اشتغال براي زنان 
سرپرست خانوار استان راه اندازي شده است. همچنين 
۳۰۷ ط��رح نيز مخصوص معلولين و اف��راد كم توان به 
بهره برداري رسيده است. وي يادآور شد: همچنين 8۰۰ 
طرح اشتغال زايي در قالب پويش »به روستا برمي گرديم« 
در استان خوزستان راه اندازي شده كه مهاجرت معكوس 
و رونق زندگي در روس��تاها را محقق كرده است. نيازي 
خاطرنشان كرد: شهرهاي ايذه، بندر ماهشهر، شوشتر، 
اهواز و دزفول بيش��ترين س��هم را از طرح هاي اشتغال 
بنياد بركت در استان خوزستان داشته اند. معاون توسعه 
اشتغال اجتماع محور بنياد بركت درباره ميزان اشتغال 
ايجاد شده براي زنان و مردان در خوزستان بيان كرد: ۳۵ 
درصد كارآفرينان بنياد در خوزستان را بانوان و عمدتا زنان 
سرپرست خانوار و بدسرپرست تشكيل مي دهند. نيازي 
با تاكيد بر مشاركت هاي مردمي در فرآيند ايجاد اشتغال 
در مناطق محروم خوزستان گفت: عملكرد تاثيرگذار 
بنياد بركت و ايجاد اعتماد متقابل با جوامع بومي باعث 
جذب منابع ۳۵۰ ميليارد ريالي از محل مشاركت هاي 
مردمي و خيرين استان شده اس��ت. وي ادامه داد: 2۵۴ 
طرح اش��تغال زايي در استان خوزس��تان از محل اعتبار 
مشاركت هاي مردمي راه اندازي شده است. معاون توسعه 
اش��تغال اجتماع محور بنياد بركت درباره ميزان اعتبار 
پيش بيني شده براي ايجاد ۱۰ هزار طرح اشتغال در سال 
جاري تصريح كرد: حجم كل سرمايه گذاري براي راه اندازي 

اين تعداد طرح بالغ بر ۱8 هزار ميليارد ريال است.

ركورد مصرف برق 
در استان مركزي شكسته شد

معاون بهره برداري وديس��پاچينگ ش��ركت توزيع 
نيروي برق استان مركزي گفت: مصرف برق در ظهر 
روز ۱۱ تيرماه در اين استان به ۱2۰۰ مگاوات رسيد و 
با اين ميزان بار مصرفي ركورد مصرف شكسته شده 
است . محمد مرادي افزود: مصرف برق اين استان در 
۱۱ تيرماه نسبت به روز مشابه سال گذشته ۵ درصد 
افزايش نشان مي دهد . وي تاكيد كرد: سياست هاي 
تشويقي خوبي براي مشتركان برق استان مركزي كه 
همكاري الزم را در زمان پيك بار داشته باشند در نظر 
گرفته شده است. مرادي از شهروندان درخواست كرد: 
نسبت به مديريت مصرف برق اهتمام بيشتري داشته 
باشند و در ساعات پيك مصرف برق )۱2 تا ۱۷ و ۱۹تا 
2۳( از وسايل پرمصرف اس��تفاده نكنند. وي افزود: 
۳۰ درصد از مصرف برق به وسايل سرمايشي مربوط 
مي شود و به ازاي هر يك درجه افزايش دما هزار و ۵۰۰ 
مگاوات از مصرف برق افزايش مي يابد. مرادي تاكيد 
كرد: تنظيم درجه كولره��اي گازي روي 2۵ درجه 
سانتي گراد و كولرهاي آبي روي دور كند از ديگر عوامل 
در مديريت مصرف برق و جلوگيري از خاموشي است.

نمايندگان مجلس، وزير صمت را مورد انتقاد جدي قرار دادند

دبيركل اتحاديه صادركنندگان فراورده هاي نفتي: 

وزير صمت: 

افشاي پشت پرده واردات خودرو!

روس ها به بازار قير ايران هم دستبرد زدند!

 توليد تيبا، ساينا و سمند متوقف شد

عالوه بر اينكه هند نفت خام روسيه را با قيمت ارزان تر 
مي خرد، قير ايران را نيز كه عمده صادراتش به بازار هند 
است با مشكل مواجه كرده است، به طوري كه طي سه 
ماه گذش��ته ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن صادرات قير 
ما كاهش يافته يعني از ۴۳۰ هزار تن به ۳۳۰ هزار تن 
كاهش پيدا كرده است. دبيركل اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروش��يمي گفت: احتمال 
اينكه در فصل تابستان با كمبود مواجه و مجبور شويم 
بنزين پااليشگاهي را با شناسايي نقاط آسيب دوباره 
فعال كنيم يا شروع به واردات فرآورده هاي نفتي بكنيم، 
وجود دارد. به گزارش ايلنا، سيدحميد حسيني درباره 
امكان صادرات بنزين اظهار داش��ت: با توجه به اينكه 
مصرف بنزين به ۱2۰ ميليون ليتر در روز هم رسيده 
و پااليش��گاه ها نيز تواني براي صادرات بنزين ندارند، 

در نتيجه كسي انتظار صادرات بنزين از پااليشگاه ها 
ندارد، اما برخي پتروپااليشگاه ها مثل شازند، بوعلي و 
نوري كه واحد هاي پتروشيمي دارند و برخي واحد هاي 
ميني ريفاينري كه بنزين يا هيدروكربن سبك توليد 
مي كنند. بعضا امكان صادرات دارند و عمده نياز بازار 
افغانستان كه ماهانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن است 
از اين محل تامين مي شود و بخشي هم به بازار عراق 
ارسال مي ش��ود و بخشي از ميني ريفاينري ها هم كه 
كيفيت بهتري دارند بنزين و هيدروكربور س��بك و 
س��نگين خود را به امارات ارسال مي كنند. وي افزود: 
قطعا اكنون پااليشگاه ها با تمام ظرفيت كار مي كنند، 
ولي احتمال اينكه در فصل تابستان با كمبود مواجه 
شويم و مجبور شويم بنزين پااليشگاهي را با شناسايي 
نقاط آس��يب دوباره فعال كنيم يا ش��روع به واردات 

فرآورده هاي نفتي بكنيم، وجود دارد. دبيركل اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروش��يمي 
تصريح كرد: قاعدتا اكنون پااليش��گاه ها در بهترين 
وضعيت هس��تند و در صورتي كه بتوانن��د بنزين و 
گازوئيل بيشتري توليد كنند، اين كار را خواهند كرد. 
قاعدتا براي هيچ پااليشگاهي صرفه ندارد كه نفتا توليد 
كند و با قيمت ۷۰۰ تا 8۰۰ دالر در هر تن را بفروشد 
در حالي ك��ه مي تواند گازوئيل را ۱۱۵۰ دالر و بنزين 
را هر بش��كه ۱۵۰ دالر بفروشد بنابراين ممكن است 
برخي پااليشگاه ها به ريفرميت رغبت داشته باشند، 
اما غير از س��تاره خليج فارس هيچ پااليشگاهي توان 
صادرات حجم بااليي از نفتا يا ريفرميت را ندارد. وي در 
ادامه گفت: باتوجه به قيمت مناسبي كه شركت نفت 
براي تامين ميعانات گازي پااليشگاه ها در نظر گرفته 

وضعيت فرآورده هاي نفتي بد نيس��ت، ولي مشكل 
اصلي ورود فرآورده هاي روسي است كه مي تواند بازار ها 
را تحت تاثير قرار دهد، به عبارت ديگر اكنون بخشي 
از بازار ها تحت تاثير فرآورده هاي روسي قرار گرفته اند.

حس��يني تصريح ك��رد: اكنون عالوه ب��ر اينكه هند 
نفت خام روسيه را با قيمت ارزان تر مي خرد، قير ايران 
را نيز كه عمده صادراتش به بازار هند است با مشكل 
مواجه كرده اس��ت، به طوري كه طي سه ماه گذشته 
ماهان��ه حدود ۱۰۰ هزار تن ص��ادرات قير ما كاهش 
يافته يعني از ۴۳۰ ه��زار تن به ۳۳۰ هزار تن كاهش 
پيدا كرده است، همچنين برخي محصوالت ديگر هم 
چالش هايي دارند، در مجموع صادرات فرآورده هاي 
نفتي ايران باتوجه به رشد قيمت و ارزش جهاني تنها 

به لحاظ ارزشي افزايش صادرات داشته است.

به گفته فاطمي امين خط توليد تيبا، س��اينا و س��مند 
متوقف شده و در آينده نيز خط توليد پژو ۴۰۵ به تدريج 
متوقف مي ش��ود. وزير صنعت معدن و تجارت از توقف 
توليد خودرو هاي س��اينا، تيبا و سمند خبر داد و گفت: 
خ��ودروي پژو ۴۰۵ هم در آين��ده نزديك از خط توليد 
خارج مي ش��ود. به گزارش تسنيم، س��يد رضا فاطمي 
امين گفت: كيفيت يكي از پنج هدفي اس��ت كه ما در 
همه محص��والت بايد به آن توجه كني��م و طبيعتًا اين 
موضوع به واسطه كاركرد و ايمني در خودرو از اهميت 

بيشتري برخوردار است. وي افزود: سلسله جلساتي را 
با سازمان ملي اس��تاندارد برگزار و موضوعات مختلفي 
را در تمامي محصوالت از جمله خودرو بررسي كرديم. 
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مورد خودرو 
چندين موضوع مطرح است كه يكي از آنها كنار گذاشتن 
 خودرو هاي قديمي يا پلت فرم ها كه معادل فارس��ي آن 
بن سازهاست كه در اين راستا تيبا با توافق كاملي كه با 
سازمان ملي استاندارد داشتيم توليد آن كامال متوقف شد 
كه البته تعهداتي از قبل بوده با شرايطي، ما خودرو هايي 

كه توليد ش��ده اند و ب��راي آنها تعهدي ايجاد ش��ده و 
مش��تريان در واقع ذي حق هستند، تدابيري انديشيده 
شده كه آنها تحويل ش��وند. به گفته فاطمي امين خط 
توليد تيبا، ساينا و سمند متوقف شده و در آينده نيز خط 
توليد پژو ۴۰۵ به تدريج متوقف مي شود. وي ادامه داد: 
قطعًا اس��تاندارد و كيفيت يكي از اصولي است كه قابل 
خدش��ه و كوتاه آمدن نيس��ت كه ما بخواهيم به خاطر 
منافع بنگاه هايي، راحت��ي و آرامش امنيت مردم را زير 
س��وال ببريم اين يك اصل است كه هم وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و هم سازمان ملي استاندارد ايران روي 
آن توافق دارد.فاطمي امين گفت: سازمان ملي استاندارد 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت هر دو سازمان حاكميتي 
است كه تالش مي كنيم همه محصوالت از جمله خودرو 
كه كيفيت آن مورد دغدغه مقام معظم رهبري است و 
عموم مردم، اين حقوق مردم رعايت ش��ود و از آنجايي 
كه استاندارد حداقل كيفيت ها را بيان مي كند، خودرو 
حداقل كيفيت را داشته باشد كه البته ما بايد ان شاءاهلل 

قدم هاي باالتري در جهت ارتقاي كيفيت برداريم.

توزيع گسترده 
محصوالت ديزلی نفت پارس

شرکت نفت پارس از ابتدای امسال با هدف پاسخگويی 
به نياز ناوگان حمل و نقل جاده ای و با توجه به شرايط 
خاص خودروهای فعال در اين ناوگان ، اقدام به عرضه 
گسترده محصوالت ديزلی در سطح کشور نموده است. 
به گزارش روابط عمومی نفت پارس،   عليرغم تغييرات 
مکرر متغيرهای توليد اعم از افرايش قيمت خوراک و 
ملزومات، نرخ دستمزدها و عدم قيمت گذاری متناسب 
با آن، افزايش توليد و  عرضه محصوالت ديزلی در ادامه 
مس��ووليت های اجتماعی نفت پارس و باهدف ايجاد 
ثبات و آرامش در ب��ازار روغن  موتور و کمک به ناوگان 
حمل و نقل عمومی و جاده ای و دسترس��ی آسان و با 
قيمت مناس��ب انجام شده اس��ت. الزم به ذکر است 
عرضه محصوالت ديزلی نس��بت به دوره مش��ابه 
سال گذشته بيش از  ۱۰ درصد افزايش يافته است.
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خبرروز

هشدار هواشناسي درباره سيالب ناگهاني
سازمان هواشناسي با صدور اطالعيه اي از رشد ابرهاي همرفتي در برخي استان ها خبر و نسبت به اتراق در كنار رودخانه ها و سيالب ناگهاني هشدار 
داد. بر اساس تحليل نقشه هاي همديدي و آينده نگري سازمان هواشناسي طي 5 روز آينده در نيمه جنوبي سيستان و بلوچستان، جنوب كرمان و 
در برخي مناطق هرمزگان رگبار، رعدوبرق، وزش باد شديد موقتي گاهي گردوخاك پيش بيني مي شود. در اين مدت پديده غالب در شرق كشور 
تداوم بادهاي 120 روزه همراه با گردوخاك است.طي دو روز آينده در برخي مناطق استان هاي كرمانشاه، ايالم، خوزستان، فارس و بوشهر پديده 
گردوغبار دور از انتظار نيست. بر اساس اعالم سازمان هواشناسي طي 5 روز آينده شرق درياي عمان و از بعدازظهر دوشنبه و روز سه شنبه درياي 
خزر مواج پيش بيني شده است. هشدارها را جدي بگيريد چرا كه بارها و بارها بي توجهي به همين هشدارها جان خيلي ها را به خطر انداخته است.

ادامهازصفحهاول

چقدر زود دير شد
 طرح در نظر گرفته شده بود، كجا و چگونه خرج شده 
است كه با چنين شكستي مواجه شد. اگرچه برآورد 
شده بود كه تا سال 1401درياچه به تراز اكولوژيك 
برسد اما اين مهم در سال 1406 محقق خواهد شد. 
اين يعني برنامه 8ساله دستاورد دلخواه نداشته و بايد 
5سال ديگر نيز بودجه براي آن مصرف شود. اين در 
شرايطي است كه اگر حقابه مورد نظر درياچه به آن 
نرسد، تمام برنامه ها و بودجه هايي كه براي احياي آن 
تنظيم شده برباد رفته و اين درياچه احيا نخواهد شد. 
حاال مي فهميم كه چقدر زود دير مي شود اگر براي 
انجام وظايف خود برنامه اي دقيق و مدون نداش��ته 
باشيم. اگر بخواهيم بدون ارايه آمار و ارقام درست به 
مردم دست به كاري بزنيم كه پاي ثابت آن وعده هايي 
كه هيچگاه اجرايي نمي شوند. ما هزينه احياي اين 
درياچه را با خون همكارانمان پرداخت كرده ايم. حاال 
ديگر خبر خشك شدن درياچه اروميه نه تنها ما را 
ناراحت مي كند كه از پ��ا در مي آورد چون قرار نبود 
ريحانه و مهشاد را در راه هيچ از دست بدهيم. اما اين 
اول راهي است كه ممكن است به بحراني ملي تبديل 
شود، خشك شدن درياچه اروميه خطرناك تر از آن 

چيزي است كه در باور ما بگنجد.

 وعده هاي بورسي 
به كجا رسيد؟

 دولت راه كنترل ساير بازارها را در كنترل بازار سرمايه 
مي بيند و اين تصور، بزرگ ترين اشتباه دولت است. 
دولت آقاي رييسي عامدانه با قيمت گذاري دستوري، 
بخشنامه هاي گمركي و بخشنامه هاي مالياتي بسيار 
فشل، بزرگ ترين آسيب را به بازار سرمايه زده است. 
وقتي دولت نه تنها در راس��تاي رفع قيمت گذاري 
دس��توري اقدامي نكرده ، بلكه عليرغم تورم اتفاقًا 
قيمت گذاري هاي دس��توري را هم تشديد كرده ، 
طبيعي است كه با توجه به تورمي كه در اقتصاد ما 
وجود دارد، حاشيه سود شركت ها شيب نزولي داشته 
و كاهش مي يابد و كاهش حاش��يه سود شركت ها 
نسبت P بر E بازار سرمايه را تغيير مي دهد و نسبت 
P/E fw بازار سرمايه ضريب منفي به خود مي گيرد 

و از ارزندگي شركت ها كاسته مي شود.
معتقدم وزارت صمت در اين مدت بيشترين آسيب 
را به بازار سرمايه زده است.  مداخله هاي وزارت صمت 
در بازار سرمايه و بورس كاال و باالخص صنعت خودرو، 
مغاير با وعده هاي انتخاباتي آقاي رييسي بوده است. 
دولت ما امكان انجام خيلي اقدامات مثبت و حمايتي 
را داش��ت. از جمله مداخله هاي مثبت در بازار پول 
و تغيير نرخ بهره بانكي، مداخله در سياس��ت هاي 
ارزي و برطرف ك��ردن معضل چند نرخي بودن ارز 
و رفع فاصله نرخ ارز در سامانه نيما با بازار آزاد و... اما 
متاس��فانه به جاي مداخله هاي مثبت، فقط شاهد 
مداخله منفي دولت و سياست گذاران اقتصادي در 

بازار سرمايه بوده ايم.

رويداد

تعلل در تصميم گيري براي حقوق بازنشستگان بي سابقه است

بازنشستگان هنوز كه هنوز است منتظرند تا مصوبه 
ش��وراي عالي كار در رابطه با افزايش حقوق آنها در 
هيات دولت به تصويب رسيده و اجرايي شود. انتظاري 
كه تا به حال اين ميزان به درازا نكش��يده بوده و اين 
همه آنها را چشم انتظار نگذاشته بود. در حالي انتظار 
براي اجرايي ش��دن مصوبه شوراي عالي كار اينقدر 
طوالني شده كه ميزان تورم نسبت به سال هاي قبل 
افزايش بي سابقه اي داشته و در اين بين بسياري از 
كارگران و بازنشس��تگان براي تامين هزينه هاي 
معيش��تي خود با مشكالت بسياري دست و پنجه 
نرم مي كنند، حال معلوم نيس��ت ك��ي و كجا قرار 
است مجلس و دولت براي اجرايي شدن اين مصوبه 
قدمي برداشته و افزايش حقوق ها را اجرايي كنند. 
ه��ر چند كه هر از گاهي وع��ده اي در اين زمينه از 
سوي يكي از مسووالن ارايه مي شود اما تا زماني كه 
اين مصوبه اجرايي نشود هيچ كدام از بازنشستگان 

ديگر اين وعده ها را قبول نخواهند داشت. 

      استخوان الي زخم
رييس كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران 
تأمين اجتماعي گفت: تعلل در تصميم گيري براي 
افزايش حقوق ساير س��طوح بازنشستگان تامين 
اجتماعي بي س��ابقه اس��ت و تبديل به استخوان 
الي زخم ش��ده اس��ت. علي اصغر بيات به آخرين 
تحوالت و اقدامات صورت پذيرفته درباره سرنوشت 
افزايش حقوق بازنشستگان ساير سطوح اشاره كرد 
و گفت: متأس��فانه برخالف انتظار ش��اهد اعمال 
بيش��ترين فش��ار و نگراني به بازنشستگان تأمين 
اجتماعي از س��وي كساني هس��تيم كه قباًل نواي 
همراهي و دغدغه مندي سر مي دادند و شعار رفع 
مش��كالت و بي تدبيري هاي مس��ووالن گذشته 
در كمتري��ن زمان ممكن را تك��رار مي كردند اما 
در عمل به گون��ه اي ديگر رفتار ش��د. درك اين 

پافش��اري و اصرار بر تغيير روي��ه و بي اعتنايي به 
قوانين مصرح و مفاد قانوني مصوبات شوراي عالي 
كار، هيات مديره و هيات امناي س��ازمان تأمين 
اجتماعي در افزايش حقوق مستمري بگيران ساير 
س��طوح و بدعت گذاري ناصوابي كه بر پايه عدم 
اطالع و اشراف برخي از مسووالن از ساز وكارها و 
محاسبات بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي نشأت 
مي گيرد، روح و روان بازنشستگان را آزرده است.

      بازنشستگان مديون هيچ احدي نيستند
بي��ات اف��زود: چ��ه كس��اني مس��وول نااميدي، 
سرخوردگي و ضربه به اعتماد و سرمايه اجتماعي 
مس��تمري بگيراني هس��تند كه عمر خود را در راه 
اعتال و س��ربلندي نظام و كش��ور صرف كرده اند؟ 
به ج��رأت مي توان گف��ت افزايش هاي س��نواتي 
حقوق بازنشس��تگان تأمين اجتماعي در ساليان 
گذش��ته تنها بخش��ي از عقب ماندگي هاي ناشي 
از نرخ تورم افسارگس��يخته را جبران كرده است. 
جالب اينجاست حتي تأمين منابع و اعتبارات اين 
افزايش ها از محل حق بيمه ها و اندوخته هاي خود 
بازنشستگان در زمان اشتغال بازنشستگان و از سفره 
چندين ساله آنهاست. بنابراين منت هيچ گروهي 

هم بر سر آنها نيست و مديون احدي هم نيستند.
به گفته او، از قضا يكايك بازنشس��تگان منت بر سر 
دولت هايي دارند كه تعهدات خ��ود را انجام نداده و 
امروز جزو بدهكاران بزرگ به س��ازمانند و جز بند و 
تبصره و تفاس��ير عجيب و غريب در پرداخت ديون 
خود رهاوردي نداشته اند. اقشار آگاه بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران تأمي��ن اجتماعي ب��ا دقت به 
عملكرد مس��ووالن نگاه مي كنند نه به ش��عارهاي 
توخالي و وعده هاي رنگارنگ. توصيه برادرانه بنده 
به نمايندگان مجلس و دولت اين اس��ت كه بيش از 

اين نگاه هاي نگران بازنشستگان را معطل نگذارند.

     هيچ پيشنهاد ديگري قابل پذيرش نيست
او در ادامه خاطرنش��ان كرد: از گوشه و كنار و با اعمال 
فشار در پي القاي پيش��نهادات جايگزين براي جرح 
و تعديل مصوبه ش��وراي عالي كار هس��تند اما بنده با 
قاطعيت اعالم مي كنم هيچ طرح و پيشنهاد جايگزيني 
اع��م از پرداخت هاي جبراني، كمك هاي معيش��تي، 
متناسب سازي و هر عنوان ديگري از سوي بازنشستگان 
و مستمري بگيران پذيرفتني نيست. دوستان گويا اصاًل 
به تبعات كاهش اعتماد عمومي و ضربه به سرمايه هاي 
اجتماعي توجهي ندارند و قول و قرارها و ادعاهاي قبل 
از پذيرش مسوليت را به كلي فراموش كرده اند. در شأن 
بازنشسته نيست كه در كف خيابان ها حق خود را فرياد 
بزند. موضع گيري هاي برخي از آقايان پس از آن همه 
نظرات كارشناسي و تخصصي در متمايز بودن جايگاه 
قانوني تأمي��ن اجتماعي واقعًا عجيب اس��ت. رييس 
كانون عالي بازنشس��تگان و مستمري بگيران تأمين 
اجتماعي افزود: استدالل غيرقانوني، غير شرعي و غير 
كارشناسي ايجاد وحدت رويه در افزايش حقوق همه 
صندوق هاي بازنشس��تگي كاماًل مردود بوده و نمك 
پاشيدن به زخم بازنشستگان تأمين اجتماعي است. 
چطور در س��اليان گذش��ته كه ميزان افزايش حقوق 
بازنشس��تگان تأمين اجتماعي هيچ تناسبي با تورم و 
افزايش حقوق بازنشس��تگان ساير صندوق ها نداشت 
ب��ه فكر ايجاد وح��دت رويه نبودي��د و نگراني از خلق 
بي ضابطه پول نداشتيد؟ بهتر است تمام هم و غم دولت 
صرف پرداخت ديون خود به سازمان باشد تا بيش از اين 
سفره بازنشستگان كوچك تر نشود. بيات گفت: از آقاي 
قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي تقاضا داريم 
هر چه زودتر تكليف نهايي افزايش حقوق را با توجه 
به نظر صحيح هيات تطبيق مقررات اعالم و ضمن 
ابطال مصوبه دولت، نگذارند به جايگاه مجلس شوراي 
اس��المي به عنوان رأس همه امور ك��ه مورد تاكيد 
بنيانگذار انقالب اسالمي است، خدشه اي وارد شود.

رتبه هشتم دانش آموزان ايراني در المپياد جهاني رياضي ۲۰۲۲
دانش آموزان ايراني در ش��صت و س��ومين دوره 
برگزاري المپي��اد جهاني رياضي 2022، از ميان 
104 كشور ش��ركت كننده مقام هشتم را كسب 
كردند. به گ��زارش مركز اطالع رس��اني و روابط 
عمومي وزارت آموزش وپرورش، تيم ملي المپياد 
 رياضي جمهوري اسالمي ايران در شصت و سومين
 المپياد جهاني 2022 كه در اس��لو پايتخت نروژ 
برگزار ش��د، از ميان 104 كش��ور شركت كننده 
جايگاه هش��تم دنيا را به خ��ود اختصاص داد. بر 
اس��اس اين گزارش در اين دوره از رقابت ها، تيم 
6 نفره كش��ورمان با كسب س��ه مدال طال و سه 
مدال نقره توانست جزو 8 كش��ور برتر اين دوره 
از رقابت ه��اي جهاني قرار گي��رد. دانش آموزان 
مهران طاليي خواجه روشنايي، سينا عزيزالدين 
و پوريا محمودخان شيرازي موفق به كسب مدال 
طال و اميرمحمد بندري ماسوله، دانيال پرنيان و 
سيدمبين رضوي مدال نقره كسب كردند. شايان 
ذكر اس��ت، در اين مس��ابقات از بين 104 كشور 
شركت كننده تيم هاي چين، كره جنوبي، امريكا 
به ترتيب اول تا س��وم و تيم جمهوري اس��المي 

ايران با تيم ژاپن به صورت مش��ترك رتبه هشتم 
اين رويداد علمي را كس��ب كردند. گفتني است، 
المپياد جهاني رياضي IMO2022( 2022( بعد 
از دو سال وقفه به دليل شيوع كوويد1۹، به طور 
حضوري برگزار ش��د و تيم جمهوري اس��المي 
ايران سال گذشته در مسابقات IMO2021 در 
مسكوي روسيه از ميان 10۷ كشور شركت كننده 
در جايگاه بيست و نهم قرار گرفت. كشورمان طي 
۳۷ سال حضور در اين رقابت ها تاكنون 4۹ مدال 
طال، 106م��دال نقره، 48 م��دال برنز و 4 ديپلم 

افتخار كسب كرده است.

رويخطخبر

۷ نفر ديگر از مسببان ريزش ساختمان متروپل بازداشت شدند
دادستان مركز استان خوزس��تان از دستگيري 
هف��ت نفر ديگر از مس��ببان ريزش س��اختمان 
متروپل خب��ر داد. به گزارش مركز رس��انه قوه 
قضاييه، ص��ادق جعفري چگني اظه��ار كرد: با 
توجه به نظرات كارشناس��ان، هفت نفر ديگر به 
عنوان مقصر در ريزش ساختمان متروپل دخيل 
بودند كه دستگير و بازداش��ت شدند. دادستان 
مركز اس��تان خوزس��تان اضافه كرد: تحقيقات 
تكميل��ي رو ب��ه پايان اس��ت و در اس��رع وقت 
كيفرخواس��ت صادر و به دادگاه ارس��ال خواهد 
شد. همچنين جعفري چگني درباره تفاضل ديه 
بانواني كه در حادثه متروپل جان خود را از دست 
دادند، گفت: با توجه به اينكه هفت نفر از متوفيان 
حادث��ه متروپل خانم بودن��د بنابراين به موجب 
قانون مجازات اسالمي امكان پرداخت مازاد ديه 
توسط صندوق تامين خسارات بدني وجود دارد 
به همين منظور اقدامات اوليه در جهت پرداخت 
ديه از اين طريق ص��ورت گرفته و در حال انجام 
است. بخشي از ساختمان دوقلوي متروپل آبادان 
س��اعت 12 و 40 دقيقه روز دوشنبه دوم خرداد 
ريزش كرد. در اين حادثه 4۳ نفر جان باختند و 

۳۷ نفر نيز مصدوم شدند.
 15 تير ماه مس��عود ستايش��ي س��خنگوي قوه 
قضاييه در نشست خبري درباره پرونده متروپل 
گفت: اميد داريم فرايند رسيدگي و اتخاذ تصميم 
در دستگاه قضايي با سرعت و دقت صورت گيرد 
و نتايج را اعالم كنيم. اما براس��اس آخرين خبر 

گزارش دادس��تاني كل كش��ور و با صرف وقت 
مناس��ب و طوالني هياتي را مس��تقر كردند اين 
گ��زارش به اتمام رس��يده و تقديم رياس��ت قوه 
قضاييه ش��ده است تا دس��تورات را ابالغ كنند و 
بررسي هاي بعدي در حوزه گزارش صورت گيرد. 
او افزود: اما در ب��اب بحث قضايي پرونده 16 نفر 
به موجب قرار تاميني بازداشت هستند. شهردار 
فعلي و اسبق آبادان و كارمندان ذيمدخل، ناظر 
پروژه هاي مهندسي و ش��ركت هاي مشاور جزو 

بازداشت شدگان هستند. 
ستايشي اظهارداشت: هويت عبدالباقي و كشته 
شدن وي محرز شده است و ضابط خاص در اين 
حوزه در حال تكميل بررس��ي موضوع است. به 
صورت منطقي مطابق موازين نسبت به كساني 
كه مقصر بودند برخورد با قاطعيت تمام صورت 
مي گيرد تا كساني كه مسبب بودند درسي براي 
آنها ش��ود و نسبت به س��ازه هاي ناايمن تكاليف 

قانوني خودشان را انجام دهند.

گليماندگار|
 در هفته هاي اخير، طي دو ابالغيه  عجيب، 
دريافتي پزش��كان به ميزان قابل توجهي 
)چند ده ميليون تومان و حتي بيشتر( افزايش يافت؛ اول 
برداشتن سقف كارانه پزشكان در مناطق محروم به بهانه 
اينكه پزشكان رغبتي براي كار در مناطق محروم كشور 
ندارند، دوم، افزايش اضافه كار پزشكان در بيمارستان هاي 
دولتي بازهم به اين بهانه كه پزش��كان ديگر براي كار به 
بيمارستان هاي دولتي نمي آيند و برايشان نمي صرفد! 
اين تصميمي است كه دولت و مجلس براي سال جديد 
گرفته ان��د. تصميمي كه به گفته آنها باعث مي ش��ود تا 
پزش��كان در مناطق محروم و بيمارس��تان هاي دولتي 
بمانند و كار كنند. در واقع اين تصميمي است براي اعطاي 
امتيازهاي بيشتر به پزشكان. امتيازي كه باعث مي شود 
حقوق آنها افزايش چش��مگيري داشته باشد آن هم در 
شرايطي كه پرستاران مدت هاي مديدي است در انتظار 
تصويب طرح ساماندهي و رسمي شدن هستند. پرستاراني 
كه در تمام مدت كرونا از جان مايه گذاشتند تا به بيماران 
خدم��ات ارايه دهند. چنين تصميمي در ش��رايطي كه 
بازنشستگان چند ماه است در انتظار اجرايي شدن مصوبه 
شوراي عالي كار مانده اند و افزايش حقوق هايشان هنوز 
اجرايي نش��ده و البته دولت س��عي دارد با انواع و اقسام 
وعده هاي ديگر زير بار اجراي مصوبه ش��وراي عالي كار 
نرود. كارگراني كه ساعت هاي طوالني كار مي كنند به اين 
اميد كه آخر ماه بتوانند حقوق تصويب شده وزارت كار را 
دريافت كنند كه البته آن هم در اكثر مواقع با چند ماه تاخير 
به آنها پرداخت مي شود، در چنين شرايطي برداشتن سقف 

كارانه پزشكان چه پيامي براي ديگر اقشار جامعه دارد؟

     چنين تصميم هايي به مشكالت
 دامن مي زند

محمد شريقي مقدم دبيركل خانه پرستار در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: متاسفانه اين تصميم هاي شتابزده و 
غير كارشناسي باعث مي شود تا شكاف عميقي بين نيروي 
پرستار و پزشك ايجاد شود. همين االن هم سال هاست كه 

پرستاران به ميزان كارانه پزشكان اعتراض دارند چرا كه 
در مقابل خدماتي كه آنها ارايه مي دهند، بيشترين كارانه 
نصيب پزشكان مي شود و پرستاران از حداقل ها هم محروم 
مانده اند. اينكه بخواهيم پزشكان را به ماندن در مناطق 
محروم و كار كردن در بيمارستان هاي دولتي ترغيب كنيم 
يك سوي ماجراست و سوي ديگر آن با عدالت رفتار كردن 
بين كادر درمان است. كادر درمان فقط پزشك نيست، 
پرستار، بهيار و ... نيز جزو كادر درمان به حساب مي آيند و 
بسياري از اين افراد سال هاست كه نسبت به شرايط شغلي 
و معيشتي خود اعتراض دارند.  او مي افزايد: در شرايطي كه 
وزارت بهداشت ودرمان هر بار با وعده دادن وضعيت شغلي 
پرستاران را مشخص نمي كند و فقط در حرف و بر روي 
كاغذ بارها و بارها اعالم مي كنند كه قرار است چند هزار 
نيروي پرستار استخدام شوند و ميزان كارانه افزايش پيدا 
كند و... اما هيچ كدام از اين وعده ها تا به امروز عملي نشده 
و جامعه پرستاري كشور با مشكالت بي شماري دست و 
پنجه نرم مي كنند و البته ميزان تعهد و وفاداري خود به 
شغلشان را حداقل در زمان كرونا به اثبات رسانده اند حاال 
توق��ع دارند كه دولت و مجلس هم براي آنها كاري انجام 
دهند، اما نتيجه اين انتظار مي شود تصميمي كه باز هم به 
نفع پزشكان است و ديگر اعضاي كادر درمان در آن دخيل 
نيستند. سال هاست كه ما براي برداشتن قراردادهاي 8۹ 
روزه پرس��تاران و استخدام رسمي آنها تالش مي كنيم، 
اين در ش��رايطي است كه ما نس��بت به استانداردهاي 
جهاني با كمبود پرستار در بيمارستان ها مواجه هستيم، 
اما هر بار وزارت بهداش��ت به بهانه هاي مختلف از زير بار 
مسووليت ش��انه خالي مي كند، حاال چطور مي شود كه 
در يك اقدام غير اصولي تصميم به حذف س��قف كارانه 
پزشكان مي گيرند؟ همين االن هم بسياري از پزشكان 
حتي آنها كه در بيمارستان هاي دولتي فعاليت مي كنند 
و حتي آنها كه در مناطق محروم هستند، دريافتي شان 
خيلي بيشتر از پرستاراني است كه بخش عمده بار درماني 
را بر دوش دارند. ش��ريفي مقدم اظهار كرد: بعد از اجراي 
طرح تحول سالمت، در سال ۹4 كارانه پزشكان يك باره 
۳00 درصد رشد كرد؛ در آن زمان ما به فيش هاي حقوقي 

پزشكان دست پيدا كرديم كه 800 ميليون تومان دريافتي 
داشتند؛ به دنبال اين فيش هاي نجومي، موج انتقادات 
فعاالن صنفي و رسانه ها باال گرفت و الجرم مجبور شدند 
براي كارانه پزشكان سقف 60 ميليون توماني بگذارند؛ 60 
ميليون تومان فقط براي كارانه، براي پزشكان قانع كننده 
نبود و مدام در پي برداشتن اين محدوديت بودند! حاال با 
البيگري و همراهي دولت و مجلس و با توجه به اين مساله 
كه گروهي از مديران دولتي و نمايندگان عمومًا پزشك 
متخصص هستند و با پرستاران و مردم تضاد منافع دارند، 
باالخره اين سقف در مناطق محروم برداشته شد آن هم 
در اين شرايط كه دولت مدعي است پول ندارد معوقات بر 

زمين مانده  پرستاران و كادر درمان را بپردازد!
او ضمن تاييد اين نامه، آن را بخش كوچكي از پرداخت هاي 
نجومي به پزش��كان و تالش براي افزاي��ش عايدي آنها 
مي داند و مي گويد: اين ادعا كه مي خواهيم انگيزه پزشكان 
را باال ببريم، صرفاً بهانه هست؛ قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري ششم تيرماه 1۳86 به تصويب اكثريت قاطع 
نمايندگان مجلس رسيده اما بعد از پانزده سال هنوز اجرا 
نشده؛ آنچه هم قرار است اجرا شود، از زمين تا آسمان با 
خواسته هاي پرستاران و تشكل هاي آنها فاصله دارد، براي 
افزايش انگيزه پرس��تاران در اين سال ها چه كرده اند. در 
اين شرايط، افزايش اضافه كار پزشكان، بخش كوچكي 
از پرداخت ها به جامعه پزشكي است. اين پرداخت دست 
و دلبازانه مصاف بر برداش��تن س��قف كارانه پزشكان در 
مناطق محروم است. اخيراً بحثي مطرح شد كه بايد سقف 
كارانه پزشكان متخصص برداشته شود كه در نهايت در 
مناطق محروم اين سقف را برداشتند. دليل را بازهم انگيزه 
نداشتن پزشكان در مناطق محروم عنوان كردند؛ آيا صد 
ميليون تومان دريافتي ماهانه )60 ميليون سقف كارانه به 
اضافه دريافتي هاي ديگر( براي يك پزشك كم است كه 
هنوز انگيزه ندارد؟! با برداشتن سقف كارانه، يك پزشك 
مي تواند يك ميليارد تومان هم بگيرد، آن هم در اين 
شرايط اقتصادي. توجه داشته باشيد كه سازمان نظام 
پزش��كي و البي هاي قدرتمند آنها با جديت به دنبال 
برداشتن سقف كارانه پزشكان در سراسر كشور هستند.

     افزايش چند ده ميليوني 
براي ايجاد انگيزه خدمت!

پريسا مرتضوي، كارشناس ارشد پرستاري نيز در اين باره 
به »تعادل« مي گويد: وقتي پرستاران در همين بخش 
دولتي معوقات بسيار دارند -از فوق العاده خاص گرفته تا 
كارانه و اضافه كار- و نه تنها قانون تعرفه گذاري خدمات 
پرستاري سال هاست اجرا نمي شود بلكه همان افزايش 
ده درصدي حقوق سال جديد براي بسياري از پرستاران 
در بيمارستان هاي علوم پزشكي كشور به بهانه كمبود 
بودجه اعمال نشده اس��ت، افزايش چند ده ميليوني يا 
حتي چند صد ميليون توماني حقوق براي پزش��كان 
مصوب مي ش��ود؛ فقط به اين دليل كه انگيزه خدمت 
ندارند! س��وال اينجاس��ت وقتي دولت براي گروه هاي 
مختل��ف مزدبگير از پرس��تاران و كادر درمان گرفته تا 
بازنشستگان و كارگران زيرمجموعه خود »پول ندارد«، 
چطور براي گروهي از پزش��كان ك��ه هم مطب هاي 
خصوصي دارند و آنجا كسب درآمد هنگفت مي كنند، 
هم عمومًا عض��و هيات علمي دانش��گاه هاي دولتي 
هستند و چند ده ميليون تومان آنجا درآمد دارند و هم 
معمواًل سهامدار يا شاغل بيمارستان هاي خصوصي و 

كلينيك هاي رنگارنگ هستند، »پول دارد«؟

     افزايش پرداختي چرا و چگونه؟!
او مي افزايد: س��ازمان نظام پزشكي به عنوان يك نهاد 
صنفي دنبال افزايش حقوق پزشكان است و اين كاماًل 
طبيعي اس��ت و ايرادي هم ندارد؛ اما وزارت بهداشت 
به عنوان ي��ك نهاد اجرايي كه بايد مناف��ع مردم را در 
نظر دارد، چرا حامي منافع پزشكان است؛ كميسيون 
بهداشت مجلس چرا حامي پزشكان است؛ مثاًل رييس 
كميسيون بهداشت به رييس جمهور نامه نوشته كه به 
خاطر ماندگاري پزش��كان در كار، بياييد سقف كارانه 
پزشكان را برداريد؛ آخر چرا رييس كميسيون بهداشت 
مجلس، به جاي صيان��ت از منافع مردم و كادر درمان، 
فقط حامي پزش��كان اس��ت؟ مرتضوي مي گويد: اين 
تصميم گيري هاي غيرعادالنه - برداشتن سقف كارانه 
يا افزايش نجومي اضافه كار پزش��كان- همه محصول 
تضاد منافع اس��ت، تضاد منافع مس��ووالن امر با مردم 
و پرس��تاران و جالب اينجاس��ت كه در بحث كرونا به 
عن��وان يك بيماري مرگبار، نه در اي��ران بلكه در تمام 
دنيا، بار اصلي كار بر دوش پرستاران است؛ با پرستار 8۹ 
روزه قرارداد مي بندند و حقوق وزارت كار مي دهند، او 
هم جانش را كف دس��ت مي گذارد و به ميدان خطربار 
كرونا مي آيد، هيچك��س هم صدايش درنمي آيد نه در 

دولت و نه در مجلس؛ اما نوبت كه به پزشكان مي رسد، 
حاميان دوآتشه آنها در سطوح مختلف، هيچ زمان توقف 
نمي كنند و هر روز مزاياي مزدي شان نجومي تر مي شود.

     برداشتن سقف كارانه پزشكان
 در مناطق محروم

سي و يك خردادماه، وزير بهداشت و درمان گفت: يكي از 
مشكالت ما در مناطق محروم بحث ماندگاري پزشكان 
متخصص است، بر همين اساس هفته گذشته در شوراي 
حقوق و دستمزد براي اولين بار تصويب كرديم كه سقف 
كارانه دريافتي نيروي انساني مناطق محروم برداشته 
شود. اين مساله موجب جذب و ماندگاري متخصصان 
در مناطق محروم خواهد شد. اين خبر كوتاه كه چندان 
جدي گرفته نشد، موجب سرازير شدن چند ده ميليون 
تومان يا بيشتر در اين شرايط بي پولي و تحريم به جيب 
پزشكان متخصص مي ش��ود؛ اين خبر دقيقًا در روزي 
به رسانه ها درز كرد كه پرستاران از عدم اعمال افزايش 
ده درصدي حقوق در سال جديد انتقاد كردند؛ دولت 
نتوانسته ده درصد به حقوق ناچيز پرستاران دولت اضافه 
كند اما توانست از منافع پزشكان )بازهم در بخش دولتي( 
دفاع كند و سقف كارانه آنها را در مناطق محروم بردارد.

گزارش

ابالغيه عجيب افزايش حقوق و برداشت سقف كارانه پزشكان چرا و چگونه؟!

البي گري سازمان نظام پزشكي با مجلس و دولت
حقوق ضايع شده پرستاران، بازنشستگان و كارگران چه مي شود؟!
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