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يادداشت- 1

 كاالبرگ؛ سركوب 
دستوري تورم

كاالب��رگ الكتروني��ك ك��ه 
در قان��ون بودج��ه 1401 نيز 
پيش بيني ش��ده، قرار اس��ت 
حداكث��ر از نيمه دوم س��ال 
جايگزين يارانه نقدي ش��ود. 
كاالبرگ تنها براي بخش��ي از 
كاالهاي خوراك��ي )احتمااًل 
همان چهار قلم��ي كه هدف 
آزادسازي در ارديبهشت ماه قرار گرفتند به اضافه نان و 
چند كاالي ديگر( در نظر گرفته مي شود؛ اما براي موفقيت 
در اين سياست، دو مساله مهم وجود دارد كه بايد به آن 
توجه كرد؛ اول اينكه دايره  ش��مول كاالبرگ گس��ترده 
باشد و تنها كاالهايي كه مس��تقيمًا آزادسازي شدند را 
دربرنگيرد بلكه كاالهاي رده  دوم و آنهايي كه نرخ ش��ان 
متاثر از كاالهاي آزادسازي شده است، بايد شامل كاالبرگ 
شوند و دوم اينكه، كاالبرگ به تنهايي كافي نيست؛ چرا كه 
موج تورمي ارديبهشت كه در خرداد تثبيت و نمايان شده، 
تنها محدود به اقالم خوراكي نبوده؛ حذف ارز ترجيحي 
خوراكي ها، تمام كاالها و خدمات مورد نياز مردم را گران 
كرده اس��ت؛ نبايد فراموش كنند كه مردم به خصوص 
كارگران، بازنشس��تگان و زنان سرپرست خانوار، نياز به 
سرپناهي براي زيس��تن دارند؛ نياز به دارو براي درمان و 
ادامه در صفحه 8 آموزش و حمل و نقل دارند و ...  

مرتضي افقه

يادداشت-2

فرار به جلو؟!

تورم  دوجانبه اقتصادي

»آين��ده باي��د ب��راي فع��االن 
اقتص��ادي و صنعت��ي قاب��ل 
پيش بين��ي باش��د ت��ا بتوانند 
ب��راي آن برنامه ري��زي كنند و 
ضرورت اين پيش بيني پذيري 
پرهي��ز از اتخ��اذ تصميم��ات 
خلق الساعه است…دولت بايد 
تصدي گري ه��اي خ��ود را در 
اقتصاد رها كرده و در جايگاه هدايت، حمايت و نظارت قرار 
گيرد. ميدان فعاليت بايد به بخش خصوصي واگذار ش��ود 
و دول��ت از تصدي گري هاي خود كاس��ته و وزن نظارتي و 
حمايتي خود را افزايش دهد. چابك سازي دولت و جلوگيري 
از فربه ش��دن و افزايش هزينه هاي دولت بايد مدنظر همه 
نهادها و دستگاه ها باشد…دانشگاه بايد كنار بازار، صنعت 
و معدن بيايد …ايج��اد ارزش افزوده و اش��تغال در پرتو 
جلوگيري از خام فروش��ي ميسر خواهد شد…پيشرفت 
و رش��د اقتصادي در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارتشا 
است.« سخنان فوق نه خواست ها و مطالبات يك كارشناس 
يا فعال اقتصادي و صنعتي يا يك تشكل بخش خصوصي 
بلكه سخنان باالترين مقام اجرايي كشور است در روزي كه 
»روز صنعت و معدن« نام گرفته اس��ت.   حدود سه دهه از 
نامگذاري اين روز مي گذرد و هر سال براي گراميداشت آن، 
مراسمي با حضور مقامات دولتي و فعاالن بخش خصوصي 
برگزار مي شود. در اين مراسم ساالنه روال معمول اين بود كه 
فعاالن بخش خصوصي و تشكل هاي ذيربط خواست ها و 
مطالبات خود را بيان و مقامات دولتي نيز گزارشي از عملكرد 
و برنامه هاي خود براي تحقق اين خواس��ت ها ارايه كنند.  
هر سال كه گذشت از كارآمدي دولت ها كاسته و بالتبع بر 
خواست ها و مطالبات فعاالن اقتصادي و صنعتي افزوده شد. 
مطالباتي كه فارغ از عمق و گستره، عناوين ثابتي داشت و 
بدون شنيدن سخنان فعاالن يا خواندن بيانيه هاي پاياني 
نهادهاي تشكلي صنعتي و اقتصادي، مي شد آنها را حدس 
زد:   بي ثباتي سياس��ت هاي دولت ها و مداخالت نهادهاي 
حاكميتي در حوزه هاي مختلف و به خصوص قيمت گذاري، 
ديوانساالري و فس��اد و مشكل تامين سرمايه در گردش و 
تامين مواد اوليه و بي ثباتي نرخ ارز و ممنوعيت هاي وارداتي 
و صادراتي و تنش هاي خارجي و مشكالت مالياتي و تامين 
اجتماعي و...  هر س��ال كه از برگزاري اين روز و اين مراسم 
گذش��ت نه فقط تدبير خاص و قابل لمسي براي حل اين 
مشكالت رو به تزايد و رفع موانع رونق و توسعه صنعتي ارايه 
نشد، بلكه بر گس��تره و عمق اين مشكالت و هر چه حاد تر 
شدن آنها نيز افزوده شد. حال چند سالي است، و به خصوص 
امسال، با هر چه پيچيده تر شدن اين گره ها و ناتواني دولت ها 
در حل آنها، شاهد آنيم كه مقام سياست گذار، نااميد و ناتوان 
در حل چالش ها و ارايه راه حل و اقدام براي گره گش��ايي از 
آنها، به تكرار همان مطالبات بخش خصوصي و همدردي با 
فعاالن و تشكل هاي صنعتي و اقتصادي مي پردازد!  امسال 
باالترين مقام اجرايي كشور با بخش خصوصي در نامساعد 
بودن و نامناسب بودن فضاي كسب و كار و مولفه هاي الزم 
براي رشد و توسعه صنعتي همصدا ش��د و همان دردها را 
تكرار كرد. دردهايي كه مشخص نيست چه كسي بايد آنها 
را درمان و مثال »پيش بيني پذيري« را به اقتصاد باز گرداند 
يا  تصدي گري را »كاهش دهد و از خام فروشي « جلوگيري 
كند و با »فاسد اقتصادي و ارتشا« مبارزه كند و...  مشخص 
نيست در خواست كننده و مطالبه گر كيست وتامين كننده 
اين خواست ها و مطالبات و درمانگر اين دردها چه نهادي 
است و نقش دولت در اين ميان چيست ؟! آيا اين هم صدايي 
و همدردي دولت با بخش خصوصي فرار به جلو و خالي كردن 
شانه هاي خود از زير بار مسووليت قانوني نيست؟! صنعتگران 
و معدنكاران و فعاالن اقتصادي از دولت ها سواي همدردي 
و همدلي، راه حل و علم و تجربه و جسارت اقدام مي خواهند، 
ذكر مصيبت و گريستن بر دردها را خود به اندازه كافي بلدند.

يكي از مهم ترين موضوعاتي 
كه امروز بسياري از دولت ها 
در كش��ورهاي توسعه يافته 
در رابطه با آن به جمع بندي 
رسيده اند اين است كه بحث 
حمايت هاي اقتصادي بايد به 
شكلي كوتاه مدت يا محدود 
انجام ش��ود. در واقع در اين 
ترديدي وجود ندارد كه در جامعه اقشار كم درآمدي 
وج��ود دارند كه دولت بايد از آنه��ا حمايت كند، اين 
موض��وع در رابطه ب��ا اقتصاد ايران نيز صادق اس��ت 
و با توجه به مش��كالت و محدوديت هاي��ي كه براي 
اقتصاد ما وجود داشته، اين حمايت به شكلي قوي تر 

نيز بايد برنامه ريزي ش��ود اما در عي��ن حال توجه به 
زيرساخت هاي تصميم گيري نيز اهميت فراواني دارد. 
در واقع مانند مثال ماه��ي و آموزش ماهي گيري، ما 
بايد در بلندمدت تصميم بگيريم كه قصد داريم با چه 
ش��يوه اي از مردم حمايت كنيم. اگر صرفا بنا باشد با 
شيوه هايي چون حمايت نقدي مستقيم و غير مستقيم 
يا حمايت هاي كاالبرگي اين شيوه ادامه پيدا كند، براي 
سال هاي طوالني دولت بايد اين شيوه ها را در دستور 
كار قرار دهد اما اگر به س��مت رشد اقتصادي مثبت و 
بزرگ شدن اقتصاد كشور حركت كنيم، آنگاه شرايط 

متفاوت مي شود.
به عب��ارت ديگر وقتي تولي��د رونق بگي��رد، ميزان 
بيكاري جامعه نيز پايين مي آيد و به اين ترتيب تعداد 

خانوارهايي كه براي گذران امور نياز به حمايت هاي 
دولتي دارند كمتر مي ش��ود. جداي از آن بهبود وضع 
توليد ب��ه افزايش قدرت اقتصادي كش��ور نيز منجر 
مي شود، يعني در صورتي كه فشاري مانند تحريم به 
وجود  آيد، يك اقتصاد قدرتمند توان مقاومت بيشتري 

در برابر آن خواهد داشت. 
همين موضوع بايد در سياست هاي اجرايي نيز ديده 
ش��ود. براي مثال اين درست است كه جامعه به دليل 
باال رفتن تورم، قدرت خريد خود را از دست داده و نياز 
به دريافت حمايت هاي دولت��ي دارد اما در عين حال 
بايد توجه داشت كه توليدكنندگان نيز با افزايش تورم 
مواجه شده و تحت فشار قرار گرفته اند و بايد شرايط 
آنها نيز به ش��كل دقيق مورد ارزيابي ق��رار بگيرد. در 

چنين فضايي يك موضوع بسيار مهم را نبايد فراموش 
كرد و آن حمايت از طرف توليد است. يعني هرچند بر 
روي مردم فشار جدي وجود داشته اما افزايش قيمت ها 
فشار سنگيني را نيز بر سرمايه گذاران و توليدكنندگان 
وارد ك��رده كه اين موضوع نيز بايد در سياس��ت هاي 
اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.  توليد موتور محركه 
اقتصاد است و اگر كش��وري بخواهد براي رسيدن به 
اهداف كالن خود برنامه ريزي كند، بايد تالش كرد كه 
مسير براي توليد هموار شود. به اين ترتيب در شرايط 
فعلي، دولت بايد تورم را هم در بين مصرف كننده و هم 
در بين توليدكنندگان رص��د كند و براي آنكه ميزان 
آس��يب هاي اقتصادي در آينده محدود شود، از توان 

توليد و افزايش رشد اقتصادي پاسداري كند.

يادداشت-5

يادداشت-4

يادداشت-3

تاثير قوانين در بازار سرمايه

تبعات جبران ناپذير طرح هاي فضاي مجازي بدون توجه  به نظرات خبرگان

 شدت جرايم در پيش نويس 
قانون اصالح بازار س��رمايه 
افزايش يافته و اين موضوع 
كام��ال مي توان��د بازدارنده 
باش��د. به  طور نمون��ه براي 
برخ��ي از م��وارد 10 س��ال 
حبس تعزيري در نظرگرفته 
شده و اين ميزان حبس براي 
افرادي كه در بازار سرمايه فعاليت دارند، مدت بسيار 

زيادي است.
بعضا در فضاي مجازي گفته مي شود كه جرايم در نظر 
گرفته شده براي افرادي كه انگيزه قانون شكني دارند، 
به صرفه است در صورتي كه چنين تلقي اي اشتباه بوده 
و در پيش نويس اصالح قانون بازار س��رمايه مجازات 
به حد چش��مگيري افزايش داش��ته و حتي عده اي 

معتقدند كه بايد تخفيف و كاهشي در اين مساله در 
نظر گرفته بشود.

حبس ۵ يا 10 س��اله براي فعاالن بازار س��هام، مدت 
بسيار زيادي است و در قوانين بايد بر محورهاي عدالت 
ترميمي تمركز بشود؛ به بيان ديگر اگر تخلفي شكل 
گرفت بايد در جبران آن جرايم نقدي سنگيني در نظر 
گرفته بشود و مجموع اين مبالغ صرف فعاليت هاي 
صندوق تثبيت و توسعه بازار بشود؛ چنين موضعي 
عالوه ب��ر بازدارندگ��ي و جلوگيري از ش��كل گيري 
تخلف موجب انتفاع بازار سرمايه و عموم سهامداران 

نيز مي شود.
وي درخصوص جبران خسارت و پيشگري از وقوع آن 
با استفاده از وضع قوانين حقوقي گفت: به  طور كلي 
دو نوع جبران خس��ارت در بازار س��رمايه وجود دارد 
كه مربوط به جبران خس��ارت از ريسك معامالتي و 

مواردي خارج از ريسك معامالتي مي شود.
در بازار س��رمايه نمي توانيم جبران زيان از ريس��ك 
معامالتي داش��ته باشيم و مس��ووليت مدني در اين 
خصوص قابل اجرا نيس��ت؛ در واقع ام��كان دارد كه 
فرد ناشي از اشتباه خود متحمل زيان بشود بنابراين 
در چنين ش��رايطي جب��ران زيان مفهوم��ي ندارد؛ 
سهامداران بايد متناس��ب با دانش و ريسك پذيري 

خود اقدام به معامله كنند.
 قانونگذار براي جبران خسارت هاي خارج از ريسك 
معامالت��ي و دس��تكاري )Manipulation( ي��ا 
 )confidential information( اطالعات نهاني
جزاي نقدي را در نظر گرفته است اما خأليي در ايجاد 
فرآيندي براي جبران خسارت ناشي از دستكاري و 
اطالعات نهاني سهامداران حقيقي، احساس مي شود 

كه البته ايجاد تدوين اين موضوع امري دشوار است.

پرداخت��ن ح��دودا 10 ماده به بح��ث كميته فقهي 
ضرورتي نداشت؛ اكنون داراي چنين بخشي هستيم 
و حتي اگر قانوني در اين خصوص تدوين نش��ود نيز 
ايرادي در فرآين��د آن به وجود نمي آيد. متاس��فانه 
رويكردهاي اصالحيه قانون بازار س��رمايه منجر به 
توسعه و رش��د بازار سهام نمي شود و انتظار مي رفت 
در اين پيش نويس به توسعه ابزارها و نهادهاي مالي 
پرداخته ش��ود. در قانون فعلي، نهادهاي مالي بسيار 
انحصاري بوده ك��ه بايد ضمن ايجاد قوانين تكميلي 
در اين زمينه، مسائلي همچون توسعه ابزارها نيز در 

پيش گرفته بشود.
در تركيب ش��وراي عالي بورس كه يكي از مهم ترين 
اركان بازار سهام به حساب مي آيد، بايد جايگاه فعاالن 
و اهالي بازار پررنگ تر بشود اما در حال حاضر حضور 

دولتي ها در اين بخش محسوس است.

اگرچه همه ما مخالف بي بند 
و ب��اري و نابس��اماني هاي 
محتم��ل در ش��بكه هاي 
مجازي هستيم و ساماندهي 
فضاي مجازي و حفظ كرامات 
اخالقي جامع��ه را ضروري 
مي داني��م، وليك��ن اجراي 
طرح هاي مرتب��ط با فضاي 
مج��ازي، پيش از انديش��يدن ب��ه دغدغه هاي بحق 
كس��ب وكارهاي اينترنت��ي و حذف نظ��رات فعاالن 
اقتصادي، انديشمندان و خبرگان و اهل فن، منجر به 
حذف س��رمايه بزرگي از كشور خواهد شد كه تبعات 
اقتصادي، اجتماعي آن به مراتب بيشتر و بزرگ تر از 
عدم اجراي طرح خواهد بود. درباره ارزيابي مصوبه اخير 

مجلس كه »رسيدگي به مصوبات شوراي عالي فضاي 
مجازي را خارج از صالحيت ديوان عدالت اداري دانسته 
اس��ت«، طبيعتا در اين خصوص مسووالن مرتبط با 
فضاي مجازي مي بايست نظر دهند وليكن به عنوان 
يك اصل كلي به نظر مي رسد كه در شرايط كنوني و 
بيش از هر زمان ديگر، كش��ور به آرامش نياز دارد كه 
اطمينان داريم مسووالن نيز به درستي اين موضوع را 
درك مي كنند و خواهند كرد. ما پيش تر دغدغه هاي 
مشترك تش��كل هاي تخصصي صنعت ICT كشور، 
بنگاه هاي اقتص��ادي و فعاالن اين حوزه، در خصوص 
طرح صيانت را اعالم كرديم و مي دانيم كه در شرايط 
كنوني كش��ور و در برهه اي از زمان كه مسائلي مانند 
فقر اقتصادي، مشكالت عديده اجتماعي، فشارهاي 
بيروني و مش��كالتي كه گريبان بس��ياري از مردم و 

فعاالن اقتص��ادي را در تمامي كس��ب وكارها گرفته 
است، متصور هستيم كه با اجراي غيركارشناسي اين 
طرح، بخش هاي بزرگي از صنعت و اقتصاد كشور را در 
وهله اول در حوزه حياتي صنعت ICT و سپس ساير 
حوزه هاي ديگر به جهت مرتبط بودن صنعت فناوري 
اطالعات و ارتباطات با س��اير صنعت ها، آسيب پذير 
كرده و تاثيرات نامناسب و جبران ناپذيري را بر تمامي 
اكوسيستم هاي اقتصادي، اجتماعي و نهايتا سياسي در 
تمام سطح كشور به جاي بگذارد. به عنوان يك جمله 
نهايي و فارغ از اينكه مصوبه اخير به نوعي بسترسازي 
چراغ خاموش��ي براي احياي طرح صيانت از فضاي 
مجازي و اعمال محدوديت بر فضاي وب باشد يا خير، 
مي توان اظهار كرد كه همه ما مخالف بي بند و باري و 
نابساماني هاي محتمل در شبكه هاي مجازي هستيم 

و ايجاد يك ش��بكه امن و پاي��دار، ممانعت از حضور 
فيزيكي شركت هاي خارجي در پياده سازي، نگهداري 
و توسعه زيرساخت هاي حياتي و حساس و در نهايت 
س��اماندهي فضاي مجازي و حفظ كرامات اخالقي 
جامعه مان را ضروري مي دانيم، وليكن پيش از اينكه به 
دغدغه هاي بحق كسب و كارهاي اينترنتي بينديشيم 
و فعاالن اقتصادي و انديشمندان و خبرگان اهل فن 
را در تصميمات كارشناسانه حذف كنيم يا حتي اگر 
جلس��اتي هم با آنها گذاش��تيم، نظرات آنها را لحاظ 
نكنيم، با تبعات جبران ناپذيري مواجه خواهيم شد. به 
عبارتي عدم توجه به اين موضوعات، منجر به حذف 
سرمايه بزرگي از كشور خواهد شد كه تبعات اقتصادي، 
اجتماعي آن به مراتب بيشتر و بزرگ تر از عدم اجراي 

طرح خواهد بود.
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گفتاري از پويا ناظران- بخش اول 

جبران عقب ماندگي هاي اقتصادي 
مستلزم دسترسي بخش خصوصي 

به بازارهاي بين المللي است
تعادل| دكتر پويا ناظ��ران، اقتصاددان ايراني مقيم 
امريكا آينده اقتصادي ايران را در 3 س��ناريو بررسي 
كرده است. او در تازه ترين پست تلگرامي خود با تاكيد 
بر دو كاركرد اصلي سياس��ت خارج��ي در مديريت 
تنش هاي بين المللي و افزايش امنيت كشور و در كسب 
دسترسي بخش خصوصي به بازارهاي بين المللي با 
هدف پيوستن به زنجيره توليد ارزش جهاني و توسعه 
صادرات و واردات كشور، به سه هدف محتمل درپيش 
روي مسووالن كشور اشاره كرده و سناريوهاي مرتبط 
با هر يك از اين اهداف را تشريح مي كند. به باور او، براي 
جبران عقب ماندگي هاي اقتصادي اي��ران از رقباي 
منطقه اي، ايران نيازمند يك دهه رش��د پايدار باالي 
6 درصد اس��ت و اين مس��اله بدون دسترسي بخش 
خصوصي كشور به بازارهاي بين المللي تحقق نخواهد 
يافت. اينك بخش اول، تحليل مبسوط دكتر ناظران 

را پيش رو داريد.

   اقتصاد مطلوبمان كدام است؟
همه اتفاق نظر داريم كه اين وضعيت اقتصادي كشور 
مطلوب نيست و كشور در مسير توسعه قرار ندارد اما 
قبل از تغيير دادن سياست گذاري اقتصادي بايد ببينيم 
اقتصاد مطلوبمان چه شكلي است. اول بايد سر مقصد 
اقتصادي كشورمان بحث كنيم اگر سر مقصد به اتفاق 
نظر رس��يديم بحث و دعوايمان س��ر مسير پيش رو 
خيلي خيلي كمتر مي شود. يك هدف براي اقتصاد براي 
كشور مي تواند اين باشد كه 40 سال ديگر جي دي پي 
ايران به قيمت هاي امروز 4 تريليون دالر باشد يعني 
40 س��ال ديگر توليد اقتصادي كش��ور با پول امروز 
دست كم 4 تريليون دالر بيارزد. يعني ميزاني از رشد 
واقعي در طول 40 آينده كه قدرت خريد 4 تريليون 
دالر در اقتصاد امروز دنيا را داش��ته باشد. ادامه بحث 
صحبت مان از رشد واقعي اس��ت يعني رشد مازاد بر 
تورم و ارزش ها را هم به قيمت كنوني دالر مي سنجيم. 
براي اينكه اثر اقتصاد 4 تريليون دالري بر زندگي يك 
فرد ميانگين ملموس بشود در نظر بگيريم كه در يك 
اقتصاد 4 تريليون دالري جمعيت 100 ميليون نفري 
سرانه توليد نفري 40 هزار دالر است يعني سهم يك 
خانواده 4 نفره از توليد كشور به اندازه سالي 160 هزار 
دالر است؛ 160 هزار دالر امروز. 4 تريليون دالر از كجا 
آوردم؟ در زمان برجام توليد ناخالص كشور حدود نيم 
تريليون دالر بود امروز به خاطر تحريم توليد كش��ور 
كمتر است ولي آن نيم تريليون دالر بيانگر توان بالقوه 
توليد كشور است اگر اقتصاد ما به طور ميانگين سالي 
۵، 6 درصد از سطح بالقوه كنوني رشد كند بعد از 40 
سال مي رسد به حدود 4 تريليون دالر ميانگين رشد 
۵، 6 درصد از كجا آوردم؟ اقتصاد ايران از نظر سرمايه، 
نيروي انساني، زيرساخت و وضعيت توسعه در جايي 
است كه اگر تحت يك حكمراني اقتصادي كارا باشد 
مي تواند يك دوره 10 س��اله رش��د 6 تا 8 درصدي و 
بعد يك دوره 10 س��اله رشد ۵ تا 7 درصدي بعد يك 
دوره 10ساله رش��د 4 تا 6 درصدي و نهايتا يك دوره 
10 س��اله رشد 3 تا ۵ درصدي داشته باشد. ميانگين 
رشد اقتصادي در چنين 4 دوره ده ساله اي ۵، 6 درصد 
خواهد بود كه اقتصاد كش��ور را به حدود 4 تريليون 
دالر مي رساند. باز هم حواسمان باشد كه صحبت از 
رش��د واقعي مي كنيم يعني رشد مازاد بر تورم. با اين 
هدف گذاري اگر 40 سال ديگر اقتصاد كشورمان فقط 
2 تريليون دالر توليد داشته باشد در رسيدن به هدف 
شكست خورده است. داشتن توليد 2 تريليون دالري 
يعني ميانگين رشد واقعي مان كمتر از 3.۵ درصد بوده 
با رش��د زير 3.۵ درصد نمي توانيم عقب افتادگي مان 
نسبت به كشورهاي منطقه مثل تركيه و امارات و غيره 
را جبران كنيم، چه برسد به عقب ماندگي نسبت به 
كشورهايي مثل تايوان يا كره جنوبي كه ۵0 سال پيش 
حسرت اقتصاد ما را مي خوردند. اگر دولت مداخالت 
قيمتي را حذف كند و صندوق منابع ملي را راه بيندازند 
و نظام بانكداري كشور را اصالح كند. تحقق ميانگين 
رشد اقتصادي 3، 4 درصدي براي اقتصاد كشور ميسر 
است. البته اين اگرهايي كه گفتم اگرهاي كم و كوچكي 
نيستند دو تا جراحي بسيار عميق و سخت اقتصادي 
هستند اما فرض كنيم دو تا از 4 تصميم شاخص يعني 
مداخله قيمتي و بانكداري اصالح بشوند در آن صورت 
با توجه به تجربه كشورهاي ديگر مي دانيد رشد 3، 4 
درصدي براي اقتصاد كشور ميسر است اما رشد 3، 4 
درصدي اصال براي كشور ما كه به شدت از كشورهاي 
در حال توس��عه دنيا عقب افتاده به خصوص در 1۵ 
سال اخير كافي نيست براي جبران عقب ماندگي مان 
به شدت نيازمند اين هس��تيم كه يك دوره 10 ساله 
رشد 6 تا 8 درصدي داشته باشيم نكته اصلي كه در اين 
پست مي خواهم بگويم اين است كه دست كم يك دهه 
رشد پايدار 6 تا 8 درصدي داشتن بدون دسترسي به 
بازارهاي بين المللي محال است. غيرممكن است. اصال 
ادامه در صفحه 4 فكرش را هم نكنيد.   

 ايران 1440
درچند سناريو



با وجود آنكه بيش از س��ه م��اه از آغاز س��ال 1401 
گذش��ته و دولت سه پرداختي به حقوق بگيران ثابت 
داشته اس��ت، اما همچنان ابهام هايي در رابطه با عدد 
نهايي حقوق و نحوه محاسبه آن باقي مانده است. در 
دولت قبل بحث يكسان سازي حقوق ها مطرح شده 
بود و هرچند مس��ووالن وقت سازمان برنامه و بودجه 
خبرهايي از نهايي شدن آن نيز دادند اما در نهايت كار 
به دولت جديد رس��يد. در دولت جديد نيز با توجه به 
بحث هايي كه در بودجه مطرح شد، به نظر مي رسيد 
كه شرايط حقوق الاقل براي حداقلي بگيران بهبود پيدا 
كند اما با گذشت حدود سه ماه هنوز سرنوشت نهايي 
حقوق به خصوص براي بازنشستگان مشخص نيست 
و همين موضوع اعتراض آنها در نقاط مختلف كشور 

را برانگيخته است.
با توجه به ن��رخ باالي تورم در اقتص��اد ايران، يكي از 
ش��يوه هاي جبراني كه تمامي دولت ها به آن پايبند 
بوده اند، بحث افزايش حقوق س��االنه است. در واقع با 
توجه به تورم دو رقمي كه در سال هاي گذشته حتي 
به مرز 40 درصد نيز رس��يده، دولت براي حمايت از 
حفظ قدرت خريد مردم، مجبور ش��ده كه ساالنه به 
ميزان حقوق دريافتي كاركنان و بازنشستگان اضافه 
كند اما در نهايت با توجه اينكه امكان افزايش مناسب 
با نرخ دقيق تورم ممكن نيس��ت، در پايان هر سال باز 
هم ميزان قدرت خريد مردم كاهشي شده و محدودتر 

باقي مانده است.
در جريان بررس��ي بودجه امسال، اعالم شد كه بحث 
افزايش دس��تمزد تا س��قف 57 درصد نهايي شده و 
كارگران مي توانند از اين امكان جديد استفاده كنند 
اما با اين وجود صحبت هايي كه در هفته هاي گذشته 
مطرح شده نشان مي دهد كه ابهام هايي در اين زمينه 
همچنان به جاي خود باقي مانده اس��ت. سخنگوي 
هيات رييس��ه مجلس گفت: با مصوبه 1۸ خرداد ماه 
دولت، اين دس��ته از كاركنان دس��تگاه هاي اجرايي 
افزايش 57 درصدي را در حداقل دس��تمزد و س��اير 
سطوح هم افزايش تا ۳۸ درصد را تجربه خواهند كرد. 
در حالي كه شوراي عالي كار با افزايش 57.4 درصدي 
حداقل حقوق مشموالن قانون كار موافقت كرده بود، 
دولت افزايش حقوق كاركنان مشمول اين قانون را با 
كارمندان دستگاه هاي اجرايي يكسان و 10 درصد در 
نظر گرفت. اين اقدام دولت كه اعتراض افكار عمومي 
و انتقاد نمايندگان مجلس را در پي داشت، با مخالفت 
هيات تطبيق قوانين مجلس مواجه ش��د تا افزايش 
حقوق مشموالن قانون كار، ش��اغل در دستگاه هاي 

اجرايي، متناسب با قانون كار باشد.

جداي از آن بحث حقوق بازنشستگان نيز همچنان به 
عنوان يك معماي حل نشده باقي مانده است. برخي 
مس��تمري بگيران اعالم كرده اند كه ب��ا وجود واريز 
يك معوقه، هنوز حقوق آنها نس��بت به سال گذشته 
تغيير نكرده و صحبت هايي كه در محافل سياس��ي 
مطرح مي شود نشان از آن دارد كه دولت هنوز در اين 
مسير به جمع بندي نهايي نرسيده است. محمدرضا 
پورابراهيمي درب��اره آخرين وضعيت افزايش حقوق 
بازنشس��تگان تامين اجتماعي اظهار ك��رد: تامين 
اجتماعي جزو تنها سازمان هايي است كه هيچ ارتباط 
بودجه اي با دولت ندارد و عددي كه در بودجه گذاشته 
مي شود، در واقع مطالبات سازمان تامين اجتماعي از 
دولت است. وي با اشاره به اينكه منابع تامين اجتماعي 
متعلق به كارگران و كارفرمايان اس��ت، افزود: دولت 
مي خواهد براي اين س��ازمان تصميم بگيرد و اعالم 
كرديم كه اين كار با م��اده ۹۶ قانون مغايرت دارد. لذا 
اين موضوع در مجلس توس��ط كميسيون اقتصادي 
پيگيري و گزارش به رييس مجلس ارس��ال و جلسه 
هيات تطبيق تشكيل شد كه اين هيات مصوبات را با 
قوانين انطب��اق مي دهد و مصوبه دولت درباره حقوق 

بازنشستگاِن ساير رد شد. 
پورابراهيم��ي تصريح كرد: قان��ون مي گويد افزايش 
حقوق بايد به پيشنهاد سازمان تامين اجتماعي و تاييد 
دولت باشد كه اخيرا دولت خودش تصميم گرفته بود و 
اعالم كرديم اين موضوع با قوانين نمي خواند و توسط 
هيات تطبيق نيز رد شد. نماينده مردم كرمان و راور در 
مجلس شوراي اسالمي بيان كرد: در حال حاضر نيز 

سازمان تامين اجتماعي بدون نظر دولت هم نمي تواند 
تصميم بگيرد و بايد موضوع را به دولت مجددا ارجاع 
بدهد يا نظر قبلي خود را با عدد كمتر يا بيش��تر اعالم 
كند تا در هيات دولت تاييد و ابالغ شود. وي ادامه داد: 
دولت دو راه دارد نخست اينكه مصوبه قبلي سازمان 
تامين اجتماعي را كه به ابالغ دولت ش��ده، در دستور 
كار بگذارد و راه دوم اين است مصوبه قبلي را به تامين 
اجتماعي ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعالم كند؛ 
اما در مجموع در اين ميان مجلس وظيفه خود را انجام 

داده و اميدواريم رويكرد دولت تعاملي باشد.
به اين ترتيب به نظر مي رس��د كه در روزهاي مياني 
تير ماه، سرانجام مس��ووالن دولتي به اتخاذ تصميم 
نهايي خود نزديك شده اند و به اين ترتيب در صورتي 
كه مقدمات قانوني الزم برداشته شود، مي توان انتظار 
داشت كه در آغاز پنجمين ماه از سال، سرانجام تكليف 
بازنشستگان روشن شود. دشواري شرايط بازنشستگان 
در ماه هاي گذشته باعث شده گروه هاي مختلفي از آنها 
نسبت به وضعيت معيشتي شان اعتراض داشته باشند. 
در مقابل دولت نيز بارها اعالم كرده كه به دنبال افزايش 
دريافتي آنهاست و البته ش��رايطي مانند تسهيالت 
بازنشس��تگان را نيز در نظر گرفته است، تسهيالتي 
كه مبلغ آن نسبت به هزينه هاي بازنشستگان بسيار 
محدود اس��ت و مش��خص نيس��ت حتي در صورت 
تخصيص تا چه حد مي تواند مش��كالت معيشتي را 

پوشش بدهد. 
در جديدتري��ن خب��ر معاون فرهنگ��ي، اجتماعي و 
امور اس��تان هاي س��ازمان تأمين  اجتماع��ي از آغاز 

فرايند پرداخت تس��هيالت مالي ويژه بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران تأمين  اجتماع��ي و افزايش 70 
درصدي مبلغ وام نسبت به س��ال گذشته خبر داد و 
گفت: مبلغ وام با افزايش 70 درصدي به 1۲ ميليون 
تومان رسيد. احمد اس��فندياري با اشاره به جمعيت 
چهار ميليون نفر مستمري بگيري اين سازمان، افزود: 
پرداخت تس��هيالت قرض الحسنه به بازنشستگان و 
مستمري بگيران از س��ال 1۳۹۹ تغييراتي داشته و 
امضاي تفاهم نامه اي با تكيه بر منابع داخلي سازمان 
و اعتبارات بانك رفاه كارگ��ران در جهت هم افزايي و 
ايجاد تعامل بيش��تر، زمينه س��از افزايش قابل توجه 
ظرفيت پرداخت تس��هيالت به بازنشس��تگان شده 
است. وي با اشاره به اينكه طي دو سال گذشته نزديك 
به ۶00 هزار فقره تس��هيالت به مس��تمري بگيران 
پرداخت شده است، تصريح كرد: در سال ۹۹ بيش از 
۳۳0 هزار تسهيالت قرض الحسنه به بازنشستگان و 
مس��تمري بگيران به مبلغ 5 ميليون تومان و در سال 
1400 نيز حدود ۳00 هزار فقره تسهيالت با مبلغ 7 

ميليون تومان پرداخت شده است.
اس��فندياري ادامه داد: در س��ال جاري 41۶ هزار نفر 
از بازنشستگان و مس��تمري بگيران از اين تسهيالت 
بهره مند خواهند شد و مبلغ اين تسهيالت1۲ ميليون 
تومان با اقس��اط ۲4 ماهه و با كارمزد 4 درصد خواهد 
بود. سهميه هاي تخصيصي به كانون هاي بازنشستگان 
اس��تان ها با توجه به تعداد بازنشستگان هر استان و 
اعضاي كانون ها، تعيين و اعالم ش��ده و اولين مرحله 
تسهيالت قرض الحس��نه به متقاضيان ثبت نام شده 
توسط كانون هاي بازنشس��تگان پرداخت مي شود. 
سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ ترين صندوق 
بازنشستگي ايران بيش از 50 درصد جمعيت كشور را 
تحت پوشش مقررات حمايتي قرار داده است. بر اساس 
آخرين آمارها، بالغ بر 14 ميليون نفر از جمعيت كشور 
به عنوان بيمه شده اصلي و بيش از چهار ميليون نفر 
به عنوان مستمري بگير بازنشستگي، ازكارافتادگي و 
بازماندگان از تعهدات بلندمدت وكوتاه مدت بيمه اي 
و درمان بهره مند مي شوند. با احتساب اشخاص تبعي 
تحت تكفل اين گروه ها، در مجموع بيش از 44 ميليون 
نفر از جمعيت كشور عضو خانواده تامين اجتماعي به 

شمار مي روند.
با توجه به شعارهايي كه دولت در راستاي حمايت از 
اقشار كم درآمد ارايه كرده، بايد ديد سرانجام معماي 
حقوق حداقلي بگيران در سال جاري چه خواهد شد و 
سرانجام اين حمايت ها تا چه ميزان مي تواند به كاهش 

فشارهاي معيشتي بر آنها كمك كننده باشد.
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امنيت پايدار در منطقه حاكم است
رييس ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 
گفت: امنيت پايداري در منطقه حاكم اس��ت و اين در 
نتيجه تالش نيروهاي مسلح، مرزباني و نيروي انتظامي 
و سپاه است. به گزارش سپاه نيوز؛ سردار سرلشكر پاسدار 
محمد باقري رييس ستادكل نيروهاي مسلح صبح امروز 
)يكشنبه( از طريق فرودگاه سنندج وارد استان كردستان 
شد و مورد استقبال نماينده ولي فقيه در استان، استاندار 
و فرماندهان نظام��ي و انتظامي ق��رار گرفت. رييس 
ستادكل نيروهاي مسلح در بدو ورود در جمع خبرنگاران 
با ابراز خرسندي از حضور در استان كردستان و سالم 
و قدرداني از مجاهدت ه��اي مردمان اين ديار در طول 
دوران انقالب و دفاع مقدس گفت: هدف از اين س��فر 
سركشي، بررسي حوزه هاي مربوط به نيروهاي مسلح 
و امنيت منطقه و مرزهاي كردس��تان است. وي اظهار 
داشت: وضعيت امنيت هم در كردستان و هم مرزهاي 
آن فوق العاده مطلوب اس��ت و مش��كلي نداريم، بعضا 
شرارت هاي بسيار پراكنده اي وجود دارد كه نيروهاي 
مسلح هم مرزباني انتظامي، هم سپاه و هم ارتش همه از 
زمين و هوا مشغول فعاليت هستند و امنيت پايداري در 
منطقه حاكم است. رييس ستاد كل نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران افزود: خدا را شكر مي كنم كه 
فرصتي شد به سرزمين كردستان بيايم و عرض ارادت 
و س��الم به مردم خونگرم اين استان داشته باشم. از 
جمله برنامه هاي سفر ۲ روزه سردار باقري به كردستان 
ديدار و سركشي از نيروهاي مسلح، بررسي ميداني 

امنيت مرزها و فعاليت هاي نيروهاي مسلح است.

كيفرخواست فائزه هاشمي 
صادر شد

دادستان عمومي و انقالب تهران از صدور كيفرخواست 
پرونده فائزه هاشمي به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام 
و توهين به مقدسات خبر داد. علي صالحي در رابطه با 
آخرين وضعيت پرونده فائزه هاشمي گفت: در رابطه با اين 
پرونده، قرار جلب به دادرسي صادر شده است. وي افزود: 
پس از طي روال قانوني، كيفرخواست پرونده اين فرد به 
اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي ايران و 
توهين به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است. وي 
افزود: دادستان به عنوان مدعي العموم پرونده را پيگيري 
كرده و پرونده در جريان است. بيستم ارديبهشت بود كه 
سخنگوي قوه قضاييه از ورود دستگاه قضا به اظهارات 
فائزه هاش��مي خبر داد و گفت: اين شخص توسط 
دادستان تهران تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده اي در 
دادسراي عمومي و انقالب تهران تشكيل شده است.

ايران بزرگ ترين تهديد 
عليه اسراييل است

نخست وزير موقت رژيم صهيونيستي در اولين سخنراني 
خود ايران را بزرگ ترين تهديد اسراييل توصيف كرد. به 
نوشته روزنامه تايمز آو اسراييل، يايير الپيد نخست وزير 
دولت انتقالي رژيم صهيونيستي در اولين سخنراني خود از 
زمان انتصاب در اين پست تاكيد كرد كه ايران بزرگ ترين 
تهديد براي اسراييل است. در حالي كه رژيم صهيونيستي 
تنها دارنده زرادخانه هسته اي در منطقه به شمار مي آيد، 
الپيد در بخشي از سخنان خود با تكرار ادعاهاي ساختگي 
صهيونيست ها عليه برنامه هس��ته اي ايران گفت كه او 
براي جلوگيري از دستيابي ايران به ظرفيت تسليحات 
هسته اي و ورود ايران به مرزهاي سرزمين هاي اشغالي هر 
كاري الزم باشد انجام خواهد داد. وي در ادامه تصريح كرد 
كه مقابله با ايران يكي از چالش هاي پيش روي اسراييل 
است. نخست وزير رژيم صهيونيستي همچنين مدعي 
شد: از غزه تا تهران، از سواحل لبنان تا سوريه! ما را آزمايش 
نكنيد. اسراييل از قدرت خود در برابر هر تهديد و دشمني 
استفاده خواهد كرد. الپيد در بخش ديگري از سخنراني 
خود مدعي شد كه اسراييل دنبال صلح است و دست خود 
را به سوي همه مردم خاورميانه از جمله فلسطيني ها دراز 
مي كند. وي در ادامه خطاب به فلسطيني ها گفت: زمان 
آن فرا رسيده كه بپذيريد ما اينجا را ترك نمي كنيم، پس 
الزم است بياموزيم چطور مي توانيم با هم زندگي كنيم. 
همچنين وزير خارجه اردن اعالم كرد كه اين كشور بخشي 
از ائتالف عربي-صهيونيستي عليه ايران نخواهد بود و اين 
مساله اساسا مطرح نيست. ايمن الصفدي، وزير خارجه 
اردن در حاشيه نشست وزراي خارجه اتحاديه عرب در 
بيروت در گفت وگو با روزنامه النهار در پاس��خ به سوالي 
درخصوص اختالفات با ايران گفت: همه ما خواهان روابط 
خوب با ايران هستيم و براي تحقق اين مساله بايد داليل 
اين تنش ها حل شود، ما بار ديگر از اينجا اعالم مي كنيم 
كه همواره خواهان گفت وگويي هستيم كه تمام مسائل 
را شامل شود تا به مرحله ثبات و همكاري برسيم. وي در 
پاسخ به اين سوال كه وزراي كشورهاي عربي در خصوص 
اين مس��اله اختالف نظر ندارند، تاكيد كرد: درخصوص 
اولويت ها اخت��الف نظري وجود ندارد ب��ه اين معنا كه 
همه ما در مس��اله ثبات و امنيت در كنار خليج )فارس( 
مي ايس��تيم و امنيت خليج )فارس( بخشي از امنيت ما 
است. ايمن الصفدي خاطرنشان كرد: ما نمي گوييم كه 
اختالفات ايراني عربي وجود ندارد بلك��ه وجود دارد اما 
همه ما مسووالن عربي خواهان عبور از اين اختالفات از 
طريق برگزاري گفت وگوهاي صريح و شفاف هستيم به 
گونه اي كه همه مسائل را روي ميز قرار دهيم و براي حل 
اختالفات رايزني كنيم در غير اين صورت اين بحران ها 
ادامه خواهد داشت و منطقه بهاي آن را پرداخت مي كند.

وزير خارجه اردن درخصوص تشكيل ناتوي منطقه اي و 
اظهارات پادش��اه اين كشور در اين خصوص تاكيد كرد: 
ملك عبداهلل اين مساله را مطرح نكرد بلكه در گفت وگويي 
درخصوص تش��كيل مكانيزمي شبيه به ناتو در منطقه 
عربي از او سوال شد و ما موافق هر طرحي هستيم كه در 
راستاي همكاري هاي عربي باشد. بنابراين ما در كنار هر 
 نوع طرحي هستيم كه در مقابله با چالش ها و تروريسم و ...

باشد. چيزي كه در رسانه ها اعالم شد به ما پيشنهاد نشده 
است، طرح منطقه اي كه اسراييل بخشي از آن باشد به ما 
پيشنهاد نشده است. ما به دنبال ايجاد ائتالف عليه كسي 
نيستيم بلكه به دنبال ايجاد مكانيزم هاي مشترك هستيم.

مهريه مناسب چند سكه است؟
موسس��ه افكارس��نجي ملت مركز پژوهش هاي 
مجل��س ش��وراي اس��المي ط��ي گزارش��ي به 
افكارس��نجي پيرامون مهريه و نظر مردم درباره 

مداخله قانون در آن پرداخت.
اين گزارش آمده: موسس��ه افكارس��نجي ملت، 
نظرسنجي حاضر را در بازه زماني ۳1 ارديبهشت 
ماه تا 4 خردادماه س��ال 1401 انجام داده است. 
جامعه آم��اري پيمايش، همه افراد 1۸ س��ال و 
باالتر در كل كشور بوده اند. در اين پيمايش تعداد 
10۲0 پرسش��نامه به روش تلفني از اين جامعه 

آماري گردآوري شده است.
در ادامه اين گزارش به مهم ترين يافته هاي اين 
نظرسنجي اشاره شده و آمده:  57/۹درصد مهريه 
را در زندگي زناشويي مهم نمي دانند. همچنين 
 ۶۳/4درص��د معتقدند م��ردان در زمان تعيين 
مهريه، مق��دار آن را چندان ج��دي نمي گيرند. 
بر اس��اس اين نظرس��نجي تعداد مناسِب سكه 
ب��راي مهريه از دي��دگاه مردم به ط��ور ميانگين 
۹4 سكه است. در ادامه اين گزارش آمده:5۶/۲  
درصد گفته اند مهريه س��نگين هيچ تأثيري در 
استحكام زندگي زناش��ويي ندارد. از نظر۶5/۸  
درصد، خانواده ها در تعيين مقدار مهريه، چندان 
با مشكل مواجه نيس��تند. از نظر  50/۳درصد از 
مردم، تقس��يم دارايي و ث��روت در آغاز زندگي 
زناشويي بيش��تر به نفع زنان اس��ت. همچنين 
 ۲۳/۹درصد شروط ضمن عقد و 1۲ درصد مهريه 
سنگين را بيشتر به نفع زنان مي دانند. از نظر ۶1 
درصد از مردم، مهريه براي زنان به عنوان پشتوانه 

مالي محسوب مي شود.
در اين گزارش بيان ش��ده: از نظر  ۶7/۹درصد از 
مردم، بخش��يدن مهريه در زمان طالق مي تواند 
به زن��ان در گرفتن ح��ق نگه��داري از فرزندان 
كمك كن��د. همچني��ن  75/۸درص��د از مردم 
معتقدند بخش��يدن مهري��ه مي توان��د به زنان 
كمك كن��د تا راحت ت��ر طالق بگيرن��د.4۸/۲  
درص��د معتقدند مردان به خاط��ر مهريه، تحت 
فشار خواس��ته هاي همس��ران خود قرار دارند. 
 71/۹درصد پاسخگويان معتقدند زنان در طول 
زندگي يا در زمان طالق براي گرفتن مهريه خود 
با مشكل مواجه هستند. همچنين  ۸۳/7درصد از 
مردم به نحوي با زنداني شدن مرداني كه توانايي 

پرداخت مهريه را ندارند، مخالف هستند.
در اين گزارش ذكر شده: ۸1/۹ درصد معتقدند 
براي گرفتن مهريه، قانون بايد به زنان كمك كند. 
 ۳۹/۸درصد از مردم، موثرترين اقدام دولت براي 
كاهش ميزان مهريه را تعيين سقف قانوني براي 
آن مي دانند.  ۲۶/۲درص��د گفته اند دولت هيچ 
اقدامي نكند،  1۶/۸درصد ني��ز دريافت ماليات 
پلكاني و 5/5 درصد دريافت ماليات با نرخ ثابت 

را براي كاهش ميزان مهريه موثر مي دانند.

 آمار واقعي فرار مالياتي
 چهار برابر است

كارشناس حوزه اقتصادي معتقد است عدد فرار 
مالياتي، بسيار بزرگ تر از آماري است كه سازمان 

امور مالياتي منتشر مي كند.
محمدرضا ي��زدي زاده در رابطه با فرارهاي خرد 
مالياتي اظهار كرد: كارشناسان معتقدند به دليل 
نبود فرهنگ مالياتي نمي توانيم ماليات بگيريم؛ 
درحالي كه ماليات س��تاني ب��ه اين دليل مقدور 
نيست كه قوانين مبارزه با فرار مالياتي را نداريم.

وي افزود: فرهنگ معلول يك سيس��تم مالياتي 
اس��ت و مردم مي دانند اگر فرار مالياتي كنند، از 

هستي ساقط نمي شوند.
يزدي زاده نخستين جرم در كشورهاي پيشرفته 
را فرار مالياتي دانس��ت و گف��ت: در ايران چنين 
مساله اي وجود ندارد و به همين دليل نمي توانيم 

جلوي فرار مالياتي را بگيريم.
اين كارشناس امور مالياتي كه با راديو گفت وگو 
صحبت مي كرد، مش��كل اصلي كش��ور را عدم 
برخورد صحيح با فرار كننده هاي مالياتي عنوان 
كرد و اف��زود: وقتي يك بخش مع��اف از ماليات 
مي ش��ود، جريان گسس��ته ايج��اد اطالعات در 

اقتصاد از بين مي رود.
وي سيس��تم ماليات��ي را نه تنه��ا راه��ي براي 
درآمدزايي بلكه مس��يري ب��راي كنترل گردش 
مالي در اقتصاد دانست و افزود: هر فعال مالياتي 
اگر عمليات خ��ود را اعالم كن��د، نبايد معافيت 
داشته باشد ولي مي بايست از نرخ صفر بهره ببرد.

ي��زدي زاده بيش��ترين نرخ مالي��ات در خارج از 
كش��ور را ماليات بر ثروت دانس��ت تا در نهايت 
موجب كاهش فاصله طبقاتي ش��ود و ادامه داد: 
يكي از مشكالت اساسي اين است كه در برخورد 
با فرار مالياتي، به جاي ريش��ه به ش��اخه بسنده 
مي كني��م. مثاًل براي جلوگي��ري از فرار مالياتي 
بايد بدانيم اين معضل اقتصادي از چه ريش��ه اي 
نشئت مي گيرد؛ بلكه سعي مي شود سرشاخه ها 

كنترل شود.
وي اضافه ك��رد: در يك وجه از ف��رار مالياتي از 
كارت خوان اس��تفاده نمي ش��ود و به جاي آن از 
كارت به كارت يا وجه نقد بهره مي گيرند. همين 
امر در مصاديق بزرگ تر اتفاق مي افتد و لذا امروز 
شبه پول نظير ارز، جايگزين پول ملي شده است 

و با آن معامله انجام مي شود.
يزدي زاده گفت: ارز صرفًا براي واردات و صادرات 
مورداستفاده است و اسكناس آن در داخل كشور 
به كار برده نمي ش��ود ولي ع��ده اي با ورود ارز به 
معامالت خود، آن را جايگزين پول ملي كرده اند 

و از امتياز عدم ثبت اطالعات بهره مي گيرند.
وي خاطرنشان كرد: آمار سازمان امور مالياتي بر 
اساس اقتصاد ش��فاف به دست مي آيد؛ درحالي 
كه اقتصاد واقعي چهار برابر اقتصاد شفاف است.

دولت با بازنشستگان چه مي كند؟

وزير امور خارجه: 

معماي پيچيده حقوق در تابستان

مذاكره مستقيمي با مصر نداشته ايم
وزير خارجه كشورمان اظهار كرد: ما هنوز مذاكره اي را 
براي پيشرفت روابط و توسعه روابط به صورت مستقيم 

با طرف مصري نداشته ايم.
حسين اميرعبداللهيان در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالي در مورد صحبت هاي اخير فواد حسين وزير امور 
خارجه عراق مبني بر اينكه گفت وگوهاي اطالعاتي 
بين ايران و مصر و ايران و اردن در بغداد برگزار شده، 
اظهار كرد: ما هنوز مذاكره اي براي پيش��رفت روابط 
و توس��عه روابط به صورت مس��تقيم با طرف مصري 
نداش��ته ايم ولي برخي از تالش ها در جريان است كه 
در جريان همكاري ها بين كشورهاي اسالمي، تهران 
و قاهره هم روابطشان به حالت طبيعي و عادي برگردد.

اين ديپلمات عاليرتبه كشورمان با بيان اينكه در حال 
حاضر دفتر حافظ منافع ايران در قاهره فعاليت مي كند 
و مصر نيز در تهران دفت��ر حافظ منافع دارد، تصريح 
كرد: مصر كشور مهمي در جهان اسالم است و ما روابط 
طبيعي و رو به توسعه تهران و قاهره را به نفع دو كشور 

و منطقه مي دانيم.
وزير خارجه كشورمان همچنين در مورد ديدار اخيرش 
از س��وريه و رايزني وي با بشار اسد رييس جمهور اين 
كشور عربي و فيصل مقداد وزير خارجه سوريه، گفت: 
در اين س��فر توافقاتي كه در جريان سفر اخير آقاي 
بشار اسد به تهران صورت گرفته بود را پيگيري كرديم. 
پيش��رفت هاي خوبي در انجام اي��ن توافقات صورت 

گرفته و قرار شد كه پيگيري ها را ادامه دهيم.
وي با بيان اينكه قرار اس��ت كه كميسيون مشترك 
اقتصادي دو كشور در كوتاهترين زمان ممكن برگزار 
شود، افزود: بيش از دو ساعت با آقاي بشار اسد رايزني 

كرديم.
وي همچنين با اشاره به بحران پيش آمده بين سوريه 
و تركيه و احتمال انجام عمليات ويژه نظامي از سوي 
آن��كارا در بخش هايي از مناطق س��وريه، افزود: ما در 
تهران تالش مي كنيم كه اين بحران و مشكل از طريق 
سياسي حل شود. توسل به جنگ را مردود مي دانيم.

امير عبداللهيان با اش��اره به اينكه در جريان رايزني با 
مقامات سوري قرار شد همكاري هاي تجاري، بازرگاني 
و گردشگري دو كشور گسترش بيشترين پيدا كند و 
توافقات در اين زمينه به صورت جدي پيگيري شود 
در پاسخ به س��والي در مورد ديدارش با علي مملوك 
مشاور امنيت ملي سوريه نيز گفت: در اين ديدار آقاي 
مملوك مشاور امنيت ملي س��وريه برخي از مسائل 
امنيت��ي را مطرح كردند، از جمل��ه در مورد حمالت 
نظامي گس��تاخانه رژيم صهيونيستي به سوريه. وي 
افزود: صهيونيست ها در سوريه پاي خود را از گليم شان 
در مواردي بيش��تر دراز كردند و طبعا اين وضعيت را 

سوريه و منطقه تحمل نخواهند كرد.

يك كارشناس مسائل آفريقا با بيان اينكه ايران همواره 
از گسترش روابط با مصر استقبال كرده است، گفت: 
روابط ايران و مصر طبيعتا زماني به سمت آينده پرسود 
حركت مي كند كه مردم دو كشور بتوانند با يكديگر 
تعامل داشته باشند و مسير رفت و آمد مردم بين دو 

كشور تسهيل شود.
جعفر قنادباشي در ارتباط با اخبار منتشر شده مبني 
بر برگزاري مذاكرات اطالعاتي بي��ن ايران و مصر به 
ميزباني بغداد و اظهار تمايل مجدد مقامات تهران براي 
گسترش روابط با مصر از جمله صحبت هاي اخير وزير 
امور خارجه و س��خنگوي وزارت خارجه ايران اضافه 
كرد: اگر مصر بتواند از اين فضاي خاصي كه غربي ها 
حاكم كرده اند و هزينه هايي كه رژيم صهيونيستي و 
ارتجاع عربي انجام مي دهند تا بين ايران و مصر فاصله 
و شكاف بيشتري ايجاد كنند، فاصله بگيرد و براساس 
منافع ملي خود تصميم بگيرد، طبيعتا روابط دو كشور 

مي تواند گسترش پيدا كند.
وي با بيان اينكه عالقه مندي در ايران براي ارتباط با 
مصر زياد اس��ت، ادامه داد: اگر روابط دو ملت ايران و 
مصر را از بعد تاريخي در منطقه بررسي كنيم، مي بينيم 

كه اين روابط نمونه اي نداشته است.
قنادباش��ي با بيان اينك��ه مصري ها به م��ردم ايران 
عالقه مند هستند و ايراني ها را جدا از مذاهب اسالمي 
نمي بينند، افزود: از س��ويي ديگر بايد به اين موضوع 
توجه داشت كه مردم مصر به شدت ضد صهيونيست 
هستند و همچنين از گروه هاي تروريستي و افراط گرا 

نيز همچون وهابيت دوري مي كنند.
اين كارشناس مسائل آفريقا در همين ارتباط تصريح 
كرد: در زمان حس��ني مبارك اي��ران قدم هايي براي 

گسترش روابط با مصر برداشت و در همين چارچوب 
شاهد سفر افرادي چون آقايان واليتي، حداد عادل و 
الريجاني به مصر و ديدارشان با حسني مبارك بوديم 
و بعد از سرنگوني حسني مبارك نيز مقامات ايران از 
جمله احمدي نژاد رييس جمهور وقت به مصر س��فر 
كرد و با محمد مرس��ي ديدار كرد و محمد مرسي نيز 
براي در شركت اجالس سران شركت هاي غيرمتحد 

سفري يك روزه به تهران داشت.
وي با بيان اينكه غربي ها و برخي كشورهاي مرتجع 
عرب از بهبود روابط ايران و مصر نگران هستند چرا كه 
اين باعث ايجاد وحدت بين مسلمانان مي شود، افزود: 
در همين چارچوب آنها تالش مي كنند كه مصر را در 
محور كشورهاي مخالف ايران قرار دهند و در همين 
راستا اقدام به برگزاري مانور مشترك با مصر مي كنند 
يا اجالس هايي چون شرم الشيخ را در اين كشور برگزار 
مي كنند براي اينكه مصر را در دسته كشورهاي مقابل 

ايران قرار دهند.
قنادباش��ي با بيان اينكه يكي از ملزومات گس��ترش 
روابط با كش��ورها نزديكي دو كش��ور از نظر ساختار 
سياسي به يكديگر اس��ت، ادامه داد: هرچه ساختار 
يك كش��ور مردمي تر باشد امكان نزديك شدن ما به 

آنها بيشتر است.
قنادباشي با اشاره به محدوديت هاي بسيار گسترده اي 
كه براي سفر ايرانيان به مصر وجود دارد، گفت: روابط 
ايران و مصر طبيعتا زماني به س��مت آينده پرس��ود 
مي رود كه مردم دو كش��ور با يكديگر تعامل داش��ته 
باش��ند و در موضوعات��ي چون گردش��گري ميزبان 

يكديگر باشند.
وي ب��ا بيان اينكه ايران هميش��ه تمايل داش��ته كه 

روابطش را با مصر گس��ترش دهد، اف��زود: هر موقع 
كه آنها گامي برداش��ته اند اين موضوع با اس��تقبال 
ايران مواجه ش��ده است و در اين راس��تا گام هايي را 

برداشته است.
اين كارشناس مسائل مصر با تاكيد بر اينكه گسترش 
روابط بين ايران و مصر فقط به نفع دو كش��ور نيست 
بلكه براي منطقه و جهان اس��الم منافع عمده اي به 
همراه دارد، گفت: گس��ترش روابط بين كشورهاي 
چون ايران، مصر و تركيه مي تواند تحوالت مهمي را 

در منطقه ايجاد كند.
عبدالرضا مصري نايب رييس مجلس شوراي اسالمي، 
در حاشيه كنفرانس شبكه پارلماني جنبش عدم تعهد 
)NAMPN( با رييس مجلس الجزاير و نواب رييس 

قطر و عراق، ديدار و گفت وگو كرد.
عبدالرضا مصري در حاشيه كنفرانس شبكه پارلماني 
جنبش عدم تعهد، در ديدار با رييس مجلس الجزاير، 
ضمن تأكيد بر رواب��ط دوس��تانه و برادرانه ميان دو 
كشور گفت: اين روابط بر پايه دوستي هاي بلندمدت و 
همكاري هاي صميمانه ميان دو كشور استوار است و 
دولت و مردم ايران احترام زيادي براي انقالب، مردم و 

دولت الجزاير قائل هستند.
وي در اين راس��تا بر آمادگي مجلس شوراي اسالمي 
براي گسترش هرچه بيشتر همكاري ها و روابط دو و 

چندجانبه در زمينه هاي مختلف تاكيد كرد.
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي افزود: الجزاير با 
انتخاب سياست هاي اصولي و منطقي، همواره مواضع 

خوبي در قبال مسائل مختلف بين المللي دارد.
ابراهيم بوغالي نيز در اين دي��دار با بيان اينكه روابط 
دوستانه و برادرانه با جمهوري اسالمي ايران از اهميت 
فراواني براي الجزاير برخوردار است، ضمن استقبال از 
اظهارات نايب رييس مجلس، آمادگي كشورش را براي 
توسعه روابط پارلماني دو كشور اعالم كرد. عبدالرضا 
مص��ري در ديدار با خانم حمده حس��ن الس��ليطي 
نايب رييس مجلس قطر، با اش��اره به اراده جمهوري 
اس��المي ايران براي تحكيم روابط فيمابين، دوستي 
و برادري ديرينه بين دو كشور را سرمايه ارزشمندي 
براي ارتقاي مناس��بات همه جانبه برش��مرد و نقش 
سازنده قطر در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي، را 

حائز اهميت خواند.
وي در اين راس��تا اف��زود: جمهوري اس��المي ايران 
خواهان ارتقاء تعامالت منطقه اي است و قطر مي تواند 
نقش ويژه اي براي تسهيل اين گفت وگوها داشته باشد. 
حمده حسن السليطي نايب رييس مجلس قطر نيز با 
ابراز خرس��ندي از ديدار با هيات پارلماني كشورمان 
افزود: استمرار روابط پارلماني و مناسبات فيمابين در 

همه زمينه ها براي ما حائز اهميت است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
طبق اعالم بانك مركزي در گزي��ده آمارهاي پولي و 
بانكي فروردين 1401، بدهي دولت به بانك ها به رقم 
بزرگ 449 همت رسيده كه رشد 8.7 درصدي در يك 
سال اخير و نسبت به فروردين 1400 داشته و كاهش 
1.1- درصدي نس��بت به اسفند 1400 داشته است. 
همچنين بدهي دولت به بان��ك مركزي به رقم 132 
همت رس��يده كه كاهش 2.7- درصدي در يكسال و 
0.2- درصدي نس��بت به اسفند 1400 داشته است. 
كل بدهي بخش دولتي ش��امل دولت و شركت هاي 
دولتي به سيستم بانكي نيز به رقم 648 همت رسيده 
كه رش��د 8.5 درصدي در يكسال و1.2- درصدي در 

ماه فروردين 1401 داشته است. 
براساس آخرين داده هاي آماري بانك مركزي، ميزان 
نقدينگي در اسفندماه سال 1400 به رقم چهار هزار و 
832 هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با مدت 

مشابه سال قبل از آن 39 درصد رشد داشته است.
حجم نقدينگي در بهمن سال 99 برابر سه هزار و 476 
هزار ميليارد تومان و بهمن 98 نيز س��ه هزار و 472 
هزار ميليارد تومان بود. رش��د نقدينگي در بهمن ماه 
1400 نسبت به سال قبل از آن 39 درصد و در بهمن 
99 ني��ز 40.6 درصد بود .  براس��اس داده هاي آماري 
بانك مركزي، حجم نقدينگي در اس��فند ماه س��ال 
1400 برابر چهار هزار و 832 هزار ميليارد تومان شد. 
اقتصاد بدون رشد نقدينگي، معنايي ندارد و وجود اين 
پديده در اقتصاد ايران نيز امري غيرقابل انكار و طبيعي 
است. موضوع مهم، اما كميت و كيفيت نقدينگي است. 
مقدار نقدينگي نبايد آنقدر باال باشد كه نتوان ارتباطي 
منطقي بين آن و شاخص هاي كالن اقتصاي همچون 
»نرخ رشد اقتصادي« برقرار كرد. دولت ها همواره سعي 
مي كنند رشد نقدينگي را كنترل و آن را به مسير درست 
هدايت كنند. هر دولتي كه بتواند رش��د نقدينگي را 
كنترل و آن را از روندي قابل قبول برخوردار و به سمت 
توليد هدايت كند، مي تواند پيامدهاي مثبتي از نظر 
رشد اقتصادي، افزايش اشتغال و كاهش تورم را براي 
كشور رقم بزند. اما عدم كنترل و هدايت نقدينگي، رشد 
لجام گسيخته تورم را به دنبال دارد. با توقف استقراض 
دولت از بانك مركزي و كاهش خلق پول نظام بانكي، 
براي اولين بار پس از 9 سال رشد ماهانه نقدينگي در 
فروردين امسال منفي شد. در فروردين امسال حجم 
نقدينگي به 4823.29 هزار ميليارد تومان رسيد كه 
نسبت به ماه قبل از آن )اسفند 1400( 2 دهم درصد 
كمتر شده اس��ت. پيش از اين در فروردين 1392 در 
دولت دهم رش��د ماهانه نقدينگي منفي شده بود اما 
در دولت هاي يازدهم و دوازدهم با رش��د سرسام آور 
نقدينگي مواج��ه بوديم كه نتيجه اس��تقراض هاي 
گس��ترده دولت از بانك مركزي و خلق پول بي رويه 
توسط نظام بانكي بود. اما در دولت سيزدهم با مديريت 
هزينه ها، براي اولين بار در چن��د دهه اخير دولت در 
ابتداي س��ال جاري در قالب تنخواه از بانك مركزي 
استقراض نشده است. از سوي ديگر، ميزان خلق پول 
بانك ها در س��ه ماهه نخست امسال براي اولين بار در 

ساليان اخير، كاهشي شده است.

    رشد 1.3 درصدي پايه پولي در فروردين 
پايه پولي در نخستين ماه سال 1401 به 6117.8 هزار 
ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به اخرين ماه سال 
قبل 1.3 درصد رشد داشته است؛ رشد يك ساله پايه 

پولي نيز 31.5 درصد اعالم شده است. 

  بدهي بانك ها 143 همت 
در پايان فروردين م��اه 1401، بدهي بانك ها به بانك 
مركزي با رشد 24.4 درصدي نسبت به ماه مشابه سال 
1400، به حدود 143 هزار ميليارد تومان رسيده  است. 
همچنين اين متغير نسبت به اسفند 1400 كاهش 2.2 
درصدي داشته اس��ت. همچنين خالص دارايي هاي 
خارجي بانك مركزي در پايان فروردين ماه 1401 به 
568 هزارميليارد تومان رسيده  كه اين عدد نسبت به 
ماه مشابه س��ال گذشته رشد 20.1 درصدي را نشان 
مي دهد. اين متغير نسبت به اسفندماه 1400 كاهش 

1.6 درصدي را ثبت كرده است.

    بدهي دولت به بانك مركزي
بدهي دول��ت و بانك ها به بانك مرك��زي در پايان 
اس��فند س��ال 1400 با افزايش همراه شده است. 
ميزان بدهي دولت در اسفند 1400 به بانك مركزي 
با رشد 19.6درصدي نسبت به سال قبل به بيش از 
178 هزار ميليارد تومان رسيده است.البته در تاريخ 
مورد بررس��ي، بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز با 
افزايش 24.9درصدي همراه شده و به بيش از 146 
هزار ميليارد تومان رسيده است.همچنين، ميزان 

دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پايان اس��فند 
ماه سال گذشته به 732 هزار ميليارد تومان رسيد 

كه حاكي از رشد 13.5درصدي است.

 7.     ضريب فزاينده 8
ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پاي��ان فروردين ماه 
1401 به 7.8 رس��يده كه نس��بت به ماه مشابه سال 
1400 رشد 5.1 درصدي و نسبت به اسفندماه 1400 
كاهش 1.5 درصدي را ثبت كرده است. ضريب فزاينده 
نقدينگي در پايان سال قبل 8.001 بوده كه 5.6 درصد 
افزايش داشته است. گفتني است پيش از اين رييس 
كل بانك مركزي نيز از منفي شدن رشد نقدينگي در 
دولت س��يزدهم خبر داده و تأكيد ك��رده بود: در اين 
چند ماه كه از عمر دولت جديد گذشته، شتاب رشد 
نقدينگي كاهش يافته اس��ت و جالب اس��ت در سال 
جديد يعني در فروردين ماه نرخ رشد نقدينگي منفي 
است؛ بنابراين رش��د نقدينگي در سال 1401 منفي 

شده است.

    ارزش دارايي هاي نظام بانكي
 از 11 هزار تريليون تومان گذشت

دارايي هاي سيستم بانكي در اسفندماه سال گذشته 11 
هزار و 36 هزار ميليارد تومان بود كه در مقايسه با مدت 
سال قبل از آن 45.4 درصد رشد داشت. بانك مركزي 
با انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي تا پايان اسفندماه 
1400، خالصه وضعيت ميزان دارايي و بدهي سيستم 
بانكي در اين دوره را نيز منتشر كرد. براساس جدول 
آماري منتشر شده ميزان دارايي و بدهي سيستم بانكي 
در اسفندماه به 11 هزار و 36 هزار ميليارد تومان رسيد. 
ميزان دارايي خارجي بانك ها نيز در اين دوره 2 هزار و 
358 هزار ميليارد تومان و ميزان بدهي بخش دولتي 
655 هزار ميليارد تومان بود. دارايي هاي سيستم بانكي 
در اس��فندماه 1400 رشد 45.4 درصدي و در اسفند 
سال 1399 نيز 40 درصد و در سال هاي 1338 و 177 
نيز به ترتيب 24.5 و 22.9 درصد رشد داشت. بدهي 
سيستم بانكي ش��امل نقدينگي، وام ها و سپرده هاي 
بخش دولتي، حساب سرمايه و بخش هاي ديگر است.

بدهي سيستم بانكي در بخش نقدينگي برابر با 4 هزار 
و 832 هزار ميليارد تومان است كه 986 ميليارد تومان 
آن پول و 3هزار و 845 ميليارد تومان شبه پول است.

وام ها و س��پرده هاي بخش دولت��ي بخش ديگري از 
بدهي سيستم بانك به حس��اب مي آيد كه براساس 
ج��داول آماري بانك مركزي ميزان در ش��هريورماه 
برابر 311 هزار ميليارد تومان اس��ت. ميزان وام ها و 
سپرده هاي بخش دولتي نزد سيستم بانكي در شهريور 
امسال در مقايسه با شهريور سال گذشته 51.7 درصد 
رشد داشته است. ميزان بدهي هاي خارجي كشور در 
پايان اسفند پارسال نسبت به ماه مشابه سال قبل با 

كاهش همراه شده و به رقم 8 ميليارد و 675 ميليون 
دالر رسيده است. بدهي خارجي ايران در پايان اسفند 
1399 مع��ادل 9 ميليارد و 142 ميلي��ون دالر بود. 
ميزان بدهي هاي كوتاه مدت كش��ور در پايان اسفند 
1400 حدود 2.5 ميليارد دالر و بدهي هاي بلندمدت 
ايران نيز 6.1 ميليارد دالر اعالم شده است. طبق اين 
گزارش، معادل يوروي��ي بدهي خارجي ايران نيز در 
تاريخ مورد بررس��ي، حدود 7.8 ميليارد يورو اس��ت 
كه 5.5 ميلي��ارد يورو از اين ميزان، حجم بدهي هاي 
ميان مدت و بلندمدت بوده و 2.2 ميليون يورو حجم 
بدهي هاي كوتاه مدت است. بدهي خارجي مجموعه 
تعهدات ايجادشده در نتيجه گشايش اعتبار اسنادي 
تسهيالت دريافتي از بانك جهاني و ساير سازمان ها 
و نهادهاي بين المللي همچنين تأمين مالي پروژه ها 
از طريق فاينانس، پيش فروش نف��ت و اوراق قرضه 

بين المللي را در بر مي گيرد.

    خالصه دارايي ها و بدهي هاي
 بانك مركزي

ميزان دارايي ه��اي خارجي بانك مرك��زي در پايان 
اسفندماه به 732 هزار ميليارد تومان رسيد كه حاكي 
از رشد 13.5 درصدي است. همچنين خالص مطالبات 
بانك مركزي از بخش دولتي با 19.6 درصد رشد نسبت 
به پايان سال قبل به 178 هزار و 660 ميليارد تومان و 
مطالبات بانك مركزي از بانك ها با 24.9 درصد رشد 
به 146.2 هزار ميليارد تومان رسيد. البته، رقم بدهي 
دولت و شركت ها و موسسات دولتي به بانك مركزي در 
اين مدت به ترتيب معادل 132.2 هزار ميليارد تومان و 
46.4 هزار ميليارد تومان بوده كه هر يك با رشد 14.8 

و 36.1 درصدي مواجه شده اند.

    وضعيت دارايي ها و بدهي هاي بانك ها
و موسسات اعتباري غيربانكي

اين گزارش حاكي است، ميزان دارايي هاي خارجي در 
اين بخش با 77 درصد رشد نسبت به پايان سال 1399 
همراه بوده و به 1626 هزار و 700 ميليارد تومان رسيد.
حجم اسكناس و مسكوك نيز با 64.3 درصد افزايش 
به 11.1 هزار ميليارد تومان رس��يد. سپرده بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي با 33.8 
درصد افزايش نسبت به پايان سال 1399 به 506.4 
هزار ميليارد تومان رسيد. همچنين بدهي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي نيز در 
پايان اسفند 1400 با 24.9 درصد رشد به 146.2 هزار 

ميليارد تومان رسيده است.

    خالصه دارايي ها و بدهي هاي
 بانك هاي تجاري

ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كشور در 

پايان اسفند 1400 معادل 241.2 هزار ميليارد تومان 
است كه نسبت به مدت مشابه سال پيش 78.5 درصد 
رشد نش��ان مي دهد. س��پرده بانك هاي تجاري نزد 
بانك مركزي نيز 122.3 هزار ميليارد تومان بوده كه 
74.9 درصد افزايش يافته است. جمع كل دارايي هاي 
بانك هاي تجاري در دوره مورد بررسي، 1998.4 هزار 
ميليارد تومان بوده كه نس��بت به پايان سال 1399 
داراي 68.4 درصد رشد بوده و ميزان بدهي بانك هاي 
تجاري به بانك مركزي در پايان اسفند 1400 به 49.6 
هزار ميليارد تومان رسيده كه 103.9 درصد نسبت به 

سال قبل افزايش داشته است.

    وضعيت دارايي ها و بدهي هاي 
بانك هاي تخصصي

بر اس��اس اين گزارش، مي��زان دارايي هاي خارجي 
بانك هاي تخصصي در پايان اس��فند 1400 معادل 
391.8 هزار ميليارد تومان اس��ت كه نسبت به سال 
قبل 73.8 درصد رشد يافته است. جمع كل دارايي هاي 
بانك هاي تخصصي در اي��ن دوره رقم 1509.7 هزار 

ميليارد تومان است كه 49.8 درصد رشد دارد.
همچنين، ميزان بدهي بانك هاي تخصصي به بانك 
مركزي 49.2 هزار ميليارد تومان است كه معادل 9.7 
درصد نسبت به پايان سال 1399 افزايش داشته است.

    رشد پايه پولي 1۰،۵ واحد درصد 
كاهش يافت

رشد حجم نقدينگي در سال گذشته نسبت به سال 99، 
روند كاهشي داشته است؛ به گونه اي كه از رقم 40.6 
درصدي رشد حجم نقدينگي در سال 1399 به رقم 39 
درصدي رشد حجم نقدينگي در سال 1400 كاهش 
يافته است. بررسي آمار منتشر شده پيرامون متغيرهاي 
پولي در آخرين ماه سال گذشته، نشان مي دهد حجم 
نقدينگي در پايان سال گذش��ته، به 48324.4 هزار 
ميليارد ريال رسيده است. اين در حالي است كه نرخ 
رشد حجم نقدينگي در اسفندماه 1400 در شرايطي 
به رقم 39 درصد رسيده است كه اين نرخ از باالترين 
سطح خود در مهرماه يعني 42.8 درصد، در ماه هاي 
بعد روند نزولي را به ثبت رسانده است. به گونه اي كه 
در آبان ماه 42 درصد، در آذرماه 41.4 درصد، در دي به 
رقم 39.8 درصد و در بهمن ماه نيز به رقم 39.7 درصد 
رسيده بود. بنابراين روند بيان شده نشان دهنده تداوم 
روند كاهشي اين نرخ براي پنجمين ماه متوالي است. 
در مجموع رشد حجم نقدينگي در سال گذشته نسبت 
به سال 99، روند كاهشي داشته است؛ به گونه اي كه از 
رقم 40.6 درصدي رشد حجم نقدينگي در سال 1399 
به رقم 39 درصدي رشد حجم نقدينگي در سال 1400 

كاهش يافته است.
تغييرات پايه پولي در آخرين ماه س��ال 1400 نشان 
از رش��د 31.6 درصدي پايه پولي در س��ال گذشته و 
رسيدن به رقم 6039.7 هزار ميليارد ريال دارد. اين در 
حالي است كه رشد اين متغير در تيرماه سال گذشته 
و در آخرين ماه هاي كاري دولت دوازدهم به باالترين 
رقم خود يعني 42.6 درصد نيز رسيده بود كه با شروع 
به كار دولت سيزدهم و با اتخاذ سياست عدم استقراض 
از بانك مركزي روند كاهشي را در پيش گرفته است. 
همچنين با توجه به پايان فعاليت دولت دوازدهم در 
مردادماه سال گذشته و ثبت رشد پايه پولي مردادماه 
سال قبل در سطح 42.1 درصد، مي توان نتيجه گرفت 
كه با آغاز به كار دولت جديد، روند كاهشي رشد پايه 
پولي آغاز ش��د تا در نهايت، اف��ت 10.5 واحد درصد 
تغييرات پايه پولي را تا پايان سال قبل شاهد باشيم. 
به بيان ديگر آهنگ رشد پايه پولي در نيمه دوم سال 

1400 روند كاهشي داشته است

    وضعيت نقدينگي
 بر حسب عوامل موثر بر عرضه

جزييات منتشر شده نشان مي دهد در اسفندماه سال 
گذش��ته، خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانكي 
به رقم 8438 هزار ميليارد ريال رس��يده اس��ت كه 
نشان از رشد 43.6 درصدي در پايان سال قبل دارد. از 
سوي ديگر خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
در اسفندماه سال گذش��ته با رشد 20.8 درصدي در 
سال 1400، به رقم 5682 هزار ميليارد ريال رسيده 
است. همچنين خالص دارايي هاي خارجي بانك ها و 
موسس��ات اعتباري به رقم 2756 هزار ميليارد ريال 
در پايان سال قبل رسيده اس��ت كه بيان گر افزايش 
134.8 درصدي در دوازده ماهه سال 1400 است. در 
بخش خالص دارايي داخلي نيز مشاهده مي شود كه در 
سومين ماه زمستان سال قبل خالص دارايي داخلي 
به رقم 39886.4 هزار ميليارد ريال رسيده است كه 

نشان دهنده رشد 38.1 درصدي در سال قبل است.
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راهكاري براي ثبات بازار ارز و 
كنترل اضافه برداشت بانك ها 

متاسفانه بانك ها دسترسي 
به منابع بين المللي ندارند 
و اين در حالي اس��ت كه 
در سراس��ر دني��ا بانك ها 
مي توانند حداقل به اندازه 
منابع داخلي از اعتبارات 
بين المللي براي پروژه هاي 
بزرگ استفاده كنند كه در 
اين صورت هزينه مالي به شدت كاهش مي يابد و به 

بانك ها هم فشار نقدينگي وارد نمي شود.
سياس��ت هاي ارزي در دو بخش مصارف ارزهاي 
غيربازرگاني و ارزهاي بازرگاني است كه غيربازرگاني 
براي نيازهاي شخصي و ارزهاي بازرگاني هم براي 
واردات كاال و خدمات است كه حجم بيشتري دارد 
اما آنچه در بازار تاثيرگذار است ارزهاي غيربازرگاني 

است. 
بازار ارز محل عرضه و تقاضاست و يكي از مكان ها 
صرافي ها هستند كه هرچه اين روابط تسهيل شود 
و برمنباي قيمت هاي توافقي براساس عرضه و تقاضا 
پيش برود منطقي تر و بهتر خواهد بود. در اين شرايط 
بازار خودش نرخ خريد و فروش را ديكته مي كند و 
مبادالت تسهيل مي شود و هركسي هم نياز ارزي 

داشته باشد به راحتي تامين خواهد شد. 
اقدامات اخير بانك مركزي مبني بر مجوز خريد 
ارز صادركنندگان و افراد حقيقي و حقوقي ديگر 
به قيمت توافقي توسط صرافي ها تاثيرات مثبت 
دارد ام��ا اين مب��ادالت را بايد واحده��اي ارزي 
بانك ها انجام دهند؛ يعني هم خريد و فروش ارز و 
هم پس انداز ارزي انجام شود. البته بانك مركزي 
بايد تضمين بدهد و اعتماد مردم را جلب كند چرا 
كه در گذش��ته نيز چنين تجربه اي را داشتيم كه 
در نهايت با س��پرده گذاران ارزي به صورت ريالي 
حساب و كتاب شد. در اين شرايط معامالت ارزي 
سر و سامان بهتري مي گيرد و از نوسانات بازار هم 
كاس��ته خواهد ش��د.  در موردمنوط شدن اضافه 
برداش��ت بانك ها از بانك مركزي به توديع وثيقه 
نيز يكي از بخش هايي كه باعث افزايش پايه پولي 
مي شد اضافه برداشت بانك ها بود كه البته بخش 
مهم ديگر هم افزايش بدهي دولت به بانك مركزي 
بود كه مشكل آفرين بود. با اضافه برداشت بي رويه 
بانك ها از بانك مركزي عالوه بر اينكه پايه پول رشد 
مي كند سپرده اوليه نيز بدون اينكه ما به ازاي كاال 
و خدمات داشته باشد وارد سيستم بانكي مي شود 
و نظام بانكي هم با قدرت ضريب فزاينده پولي كه 
دارد با هر ريال ممكن است 7 يا 8 ريال نقدينگي 
ايجاد كند و چ��ون كاال و خدم��ات افزايش پيدا 
نمي كند موجب افزايش سطح عمومي قيمت ها 

و تورم مي شود.
در واقع مردم تاوان اين موضوع را مي دهند و يك نوع 
ماليات پنهان به حساب مي آيد چرا كه افزايش سطح 
عمومي قيمت ها نوعي ماليات پنهان يا خاموشي 
است كه اقشار با درآمد ثابت بيشتر آسيب مي بينند 

چون فشار بيشتري را متحمل مي شوند. 
بانك ها بايد مص��ارف خود را كنترل كنند. البته به 
دليل اينكه تورم مزمن و بااليي داريم هميشه ميزان 
نقدينگي يا سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي 
افزايش مي يابد كه نبايد به اين نكته نيز بي توجه بود. 
يعني يك شركت كه بدهي سال گذشته را پرداخت 
مي كند براي سال جاري مستاصل خواهد شد چرا 
كه واحدي كه با 100 واحد پولي اداره مي شد امسال 
بايد با 200 واحد پولي بايد مديريت شود كه همين 
موضوع مانع مي شود كه آن را بپردازند و بانك هم با 

كمبود منابع مواجه خواهد شد. 
مش��كل ديگر در اين مي��ان تحريم ب��ودن ايران 
است؛ يعني بانك ها دسترسي به منابع بين المللي 
ندارن��د و اين در حالي اس��ت كه در سراس��ر دنيا 
بانك ها مي توانند حداقل به اندازه منابع داخلي از 
اعتبارات بين المللي مانند ريفاينانس يا فاينانس 
براي پروژه هاي بزرگ استفاده كنند. در اين صورت 
هزينه مالي به ش��دت كاهش مي يابد و به بانك ها 
هم فشار وارد نمي شود بلكه كمك مي كند بانك ها 
بتوانند تامين مالي داشته باشند و اضافه برداشتي 
هم صورت نگيرد.از س��وي ديگر بانك ها هميشه 
ابزار دولت بوده و هستند و به هر حال اوراق منتشر 
مي كنند يا ضامن مي شوند يا حتي دولت نزد بانك 
ضامن مي شود. وقتي هم دولت كسري بودجه داشته 
باش��د و اعتبار خارجي هم نباشد دولت نمي تواند 
تعهد خود را نزد بانك ايفا كند و بانك ها مجبور به 

اضافه برداشت مي شوند. 
حتي اگر دولت كس��ري بودجه داشته باشد طلب 
پيمانكاران خود را ه��م نمي تواند بدهد و چون آن 
واحدها از بانك ها وام گرفته اند در نتيجه پول بانك ها 
هم پرداخت نمي شود و مطالبات معوق جبري شكل 
مي گيرد كه بانك ناچار به اضافه برداشت خواهد شد.

از س��وي ديگر دولت ها معموال انواع وام ها را وعده 
مي دهند كه تسهيالت تكليفي براي بانك ها ايجاد 
مي شود، براي اينكه بانك ها موظف باشند مصارف 
خود را كنترل كنند، بانك مركزي محدوديت هايي 
براي آنها قائل شده كه اضافه برداشت منوط به توديع 
وثيقه و تضمين باش��د و چون بانك ها هم منابع و 
تضامين محدودي دارند قطعا نمي توانند مثل سابق 

اضافه برداشت داشته باشند. 
موضوعي كه در دنيا متداول است تنزيل مجدد نام 
دارد كه بايد در كشور ما هم اجرا شود؛ به اين صورت 
كه اگر بانكي به كسري منابع رسيد اسناد كوتاه مدت 
زير يكس��ال را نزد بانك مركزي با نرخي كه نصف 
تسهيالت اعطايي به مشتريان است، تنزيل كند كه 
ايجاد تورم هم نخواهد كرد. يا در قالب عمليات بازار 
يا اعتبارات بين بانكي اين فرآيند را مديريت كنند. 
اينها در واقع ش��يوه هايي است كه مي تواند كمك 
كند ضمن اينكه بانك ه��ا بتوانند اقتصاد را تامين 
مالي كنند دچار اضافه برداشت يا تخلف هم نشوند.

خدمات بانكي به اتباع خارجي 
داراي مجوز

بانك مركزي با اشاره به برخي مطالب در خصوص 
محدوديت ارايه خدمات بانكي به اتباع خارجي، اعالم 
كرد: خدمات مبتني بر كارت و خريد اينترنتي براي 
كليه اتباع خارجي در دسترس است و ساير خدمات 
بانكي پ��س از دريافت اطالعات هويت��ي از مراجع 
ذي صالح ارايه خواهد ش��د. »مصطفي قمري وفا« 
مدير روابط عمومي بانك مركزي در توئيتي نوشت: 
پيرو انتشار برخي مطالب در خصوص محدوديت ارايه 
خدمات بانكي به اتباع خارجي، به اطالع مي رساند 
خدمات مبتني بر كارت، خريد اينترنتي و انتقال وجه 
از طريق پايا )تا سقف 100 ميليون ريال( براي كليه 
اتباع خارجي همچنان در دسترس است. وي افزود: 
همچنين طي روزهاي آتي و پس از دريافت اطالعات 
هويتي اتباع مجاز از »مراجع ذيصالح«، ساير خدمات 

بانكي به اتباع خارجي مجاز ارايه خواهد شد.

وحيدي: اتباع خارجي مجاز از 
خدمات بانكي بهره مند مي شوند

وزير كشور تكميل فرايند ثبت نام اتباع خارجي در طرح 
سرشماري را ضروري دانست و گفت: آنهايي كه در طرح 
سرشماري شركت كرده اند، از خدماتي چون امور بانكي 
بهره مند مي شوند. احمد وحيدي وزير كشور روز يكشنبه 
در نشس��ت كميسيون س��امان دهي اتباع و مهاجران 
خارجي كه در وزارت كشور برگزار شد، گفت: ساماندهي و 
شناسايي اتباع خارجي بايد به صورت جدي براي شناخت 
درست از ظرفيت هاي آنها دنبال شود، از اين رو، بايد محل 
زندگي و فعاليت اقتصادي اتباع خارجي مشخص باشد 
تا سياس��ت گذاري دقيقي در حوزه هاي مختلف انجام 
شود. وي تكميل فرايند ثبت نام اتباع خارجي در طرح 
سرشماري را ضروري دانست و گفت با هماهنگي دستگاه 
قضايي با اتباعي كه در طرح سرشماري شركت نكرده اند، 
برخ��ورد قانوني مي ش��ود. جلوي حركت انب��وه اتباع 
افغانستاني به سمت مرزهاي كشور با هماهنگي مسووالن 
افغانستاني بايد گرفته شود ودر اين خصوص مذاكرات و 
پيگيري هاي الزم در حال انجام است. وحيدي همچنين 
به ضرورت جلب حمايت هاي موثر كميسارياي عالي 
پناهندگان براي تحصيل فرزندان اتباع افغانستاني اشاره 
كرد و گفت: عدد واقعي اتباع خارجي مقيم در كشور براي 
جلب حمايت هاي موثرتر به كميسارياي عالي پناهندگان 
ارايه ش��ود.  از ديد دولت ايران، حضور آنهايي كه در 
طرح سرشماري ثبت نام نكرده اند، غيرقانوني است 
و آنهايي كه در اين طرح شركت كرده اند، از خدماتي 

چون امور بانكي بهره مند مي شوند.

»تضامين« و »سقف زمان انتظار« 
وام ازدواج تسهيل شود

بانك مركزي پيرو دستور رييس جمهوري و ضمن تأكيد 
بر تس��ريع و تس��هيل در پرداخت وام ازدواج از »حيث 
وثايق و تضامين« و تعيين »سقف زمان انتظار«، بار ديگر 
خواستار رعايت چارچوب ضوابط و دستورالعمل هاي 
ابالغي الزم از سوي شبكه بانكي در پرداخت تسهيالت 
مذكور ش��د. طي روزهاي اخي��ر، رييس جمهور بانك 
مركزي را ملزم كرد كه ظرف 15 روز آيين نامه اي را براي 
تسريع و تسهيل در پرداخت وام ازدواج از »حيث وثايق 
و تضامين« و تعيين »س��قف زمان انتظار« تهيه كند. 
وي بانك مركزي و وزارت اقتصاد را نيز مامور نظارت بر 
روند پرداخت تس��هيالت ازدواج كرد و متذكر شد: اگر 
بانكي در پرداخت تسهيالت مرتكب تخلف شد حتماً با 
آن برخورد قاطع شود. در همين ارتباط نيز امروز بانك 
مركزي در قالب بخشنامه اي به شبكه بانكي اعالم كرد 
كه بايد تضامين و سقف دوره انتظار پرداخت تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج طبق قانون تسهيل شود. علي 
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي تأكيد كرده است 
كه حداكثر ظرف 10 روز بع��د از تكميل مدارك، بايد 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري پرداخت 
ش��ود. در ابالغيه جديد بانك مركزي آمده است: پيرو 
نامه هاي پيشين اين بانك در خصوص جزو )1( بند )الف( 
تبصره )16( قانون بودجه سال 1401 كل كشور با موضوع 
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و حسب دستور 
رييس جمهوري مبني بر تسريع و تسهيل در پرداخت وام 
ازدواج از »حيث وثايق و تضامين« و تعيين »سقف زمان 
انتظار«، الزم است بانك ها و موسسات اعتباري كشور در 
چارچوب ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغي، موارد زير 
را نيز براي پرداخت اين نوع تس��هيالت با جديت مورد 

توجه قرار دهند: 
1- مطابق با نص صريح قانون، بانك ها و موسسات اعتباري 
مكلفند مبتني بر اعتبارسنجي متقاضيان، حداكثر با اخذ 
سفته از متقاضي يا يك ضامن معتبر به پرداخت تسهيالت 
اقدام كنند. همچنين بانك ه��ا مي توانند در چارچوب 
ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستور العمل اجرايي 
اعطاي تسهيالت خرد )بخشنامه شماره 24792 /01 
مورخ 04 /02 /1401( نس��بت به اخذ تضامين و وثايق 
اقدام كنند. عدم اجرا يا تأخير در پرداخت تسهيالت تخلف 
محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صالح است.
2� آن بانك موظف اس��ت در اسرع وقت ضمن تعيين 
شعبه، پذيرش و تعيين تكليف متقاضيان در صف سامانه 
قرض الحسنه ازدواج، با تكميل مدارك توسط متقاضي 
ظرف مدت حداكثر 10 روز كاري نس��بت به پرداخت 

تسهيالت يادشده اقدام كند.
3 � چنانچه متقاضيان مربوطه در هر مرحله از دريافت 
تسهيالت خود، از روند پرداخت تسهيالت شكايت داشته 
باشند مي توانند مراتب را از طريق شماره 2706 )سامانه 
ارتباطات مردمي بانك مركزي( ثبت و اعالم كنند. بانك ها 
نيز موظفند در اسرع وقت به شكايات واصله متقاضيان 

رسيدگي كنند.
با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ 
ش��ود تا حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ وصول 
اين نامه، موضوع به واحدهاي اجرايي ذي ربط در سراسر 
كشور ابالغ و گزارش اقدامات انجام شده به مديريت كل 

عمليات پولي و اعتباري بانك مركزي ارسال شود.         

ارزش دارايي هاي نظام بانكي از ۱۱ هزار همت گذشت

دالر و يورو در صرافي هاي بانكي ۲۰ تومان گران شد 

132 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك مركزي

افزايش قيمت سكه به 1۵ ميليون و 7۵۰ هزار تومان
گروه بانك و بيمه |

قيمت فروش دالر يكشنبه، 12 تيرماه 1401 در بازار 
بين 32350 تا 32380 تومان معامله شد و با اعالم 
هر اونس جهاني طال به قيمت 1814 دالر، س��كه به 
15 ميليون و 750 هزار تومان رسيد. از سوي ديگر، 
قيمت دالر توافقي در صرافي به 30704 تومان و دالر 

مسافرتي 27864 تومان اعالم شد. 
دالر در صرافي هاي بانكي با 20 تومان افزايش نسبت 
به روز گذشته 27 هزار و 753 تومان معامله شد. نرخ 

فروش يورو در صرافي هاي بانكي با 20 تومان افزايش 
قيمت نسبت به روز گذش��ته 28 هزار و 682 تومان 
معامله شد. قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي 
بانكي 27 ه��زار و 476 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
28 هزار و 397 تومان اعالم ش��د.عالوه بر اين، بهاي 
خري��د دالر در بازار متش��كل ارزي 27 ه��زار و 498 
تومان و نرخ فروش آن 27 هزار و 748 تومان بود.اين 
در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 28 هزار و 
673 تومان و نرخ فروش آن نيز 28 هزار و 934 تومان 

اعالم شد.همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت 26 هزار و 881 تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي 25 هزار و 779 تومان معامله شد. قيمت 
سكه طرح جديد روز يكشنبه، 12 تيرماه با 300 هزار 
تومان افزايش قيمت نس��بت به روز گذش��ته به 15 
ميلي��ون و 330 هزار تومان رس��يد. قيمت هر قطعه 
سكه طرح جديد در س��اعت 14 و 40 دقيقه با 300 
هزار تومان افزايش قيمت نسبت به روز گذشته به 15 
ميليون و 330 هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي 

طرح قديم نيز با قيمت 14 ميليون و 500 هزار تومان 
معامله شد. همچنين نيم سكه هشت ميليون و 370 
هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و 370 هزار تومان و 
سكه يك گرمي سه ميليون و 100 تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال ني��ز نرخ هر گرم طالي 18 
عيار به يك ميليون و 430 هزار تومان رسيد و قيمت 
هر مثقال طال 6 ميليون و 195 هزار تومان شد.قيمت 
اونس جهاني طال با توجه به تعطيلي بازارهاي جهاني 

بدون تغيير بها يك هزار و 813 دالر و 50 سنت بود.

سيدبهاءالدين حسيني هاشمي

 شاخص اعداد
درصد رشد نسبت به فروردين 1401 به هزار ميليارد تومان

فروردين 1400
درصد رشد نسبت 

به اسفند 1400
0.2-483238.2نقدينگي

1.2-6488.5بدهي بخش دولتي
02-2.7-132بدهي دولت به بانك مركزي

1.1-4498.7بدهي دولت به بانك ها

2.2-14324.4بدهي بانك ها به بانك مركزي 

3.7-86747.3سپرده ديداري 
137832.91.1سپرده كوتاه مدت 

206336.41.4سپرده 
مطالبات معوق با سهم 9.6 

340384.8درصدي از تسهيالت بانك ها 



ش��اخص كل بورس طي ماه هاي گذش��ته توانسته است 
بخشي از ريزش خود در سال گذشته را جبران كند و دست 
كم تا كانال ۱/۵ ميليون واحدي باال برود؛ روندي كه انتظار 
مي رفت بتواند همزمان با فصل مجامع و پايان دوره اصالحي 
و رسيدن قيمت سهام به حد ارزندگي تداوم يابد اما مدتي 
اس��ت ترمز رشد بورس كشيده شده و اكنون شاخص كل 
با مقاومت هاي س��نگيني براي صعود به كانال هاي باالتر 
مواجه اس��ت. در همين حال حجم و ارزش معامالت خرد 
نيز به شدت كاهش يافته و در كانال سه هزار ميليارد توماني 
نوسان مي كند؛ وضعيتي كه كارشناسان بازار سرمايه از آن 
به عنوان دوران ركودي ياد مي كنند. آمارها نشان مي دهد 
شاخص كل طي سه ماه نخست سال رشد ۱۲/۶ درصدي 
را تجربه كرده اس��ت، با اين حال از منظر بازدهي سهام،  از 
ميان ۶۸۰ شركت بورسي و فرابورسي ۱۰۸ شركت بازدهي 
منفي داشته اند. كارشناسان بازار عنوان مي كنند در صورتي 
كه متغيرهاي موثر در بازار نظير نرخ هاي دالر نيمايي و آزاد، 
تصميمات اقتصادي دولت و مذاكرات برجام به نتيجه و ثبات 
برسد، عامل مهمي براي پايان ترديد سرمايه گذاران و خروج 
بازار از دوره ركودي خواهد بود. شاخص كل بورس طي سه 
ماه نخست سال جاري از يك ميليون و ۳۶۷ هزار واحد به 
يك ميليون و ۵۳۹ هزار واحد رسيده بود كه حكايت از رشد 
۱۲/۶ درصدي آن تا پايان خردادماه دارد. شركت ها نيز با 
شرايط متفاوتي از منظر بازدهي روبرو بودند، به طوري كه 
سهام ۱۰۸ شركت داراي بازدهي منفي بود و در برابر بازدهي 
صفر چهار شركت ، ۵۶۸ شركت به بازدهي مثبت رسيدند. 
بازدهي سهام شركت ها از تجميع سه متغير تفاوت قيمت 
هر سهم ، سود ساالنه و افزايش سرمايه به دست مي آيد كه 
بر اين اساس طي سه ماه گذش��ته ، قند اروميه با سرمايه 
۱۷/۱ ميليارد توماني حاضر در تابلو زرد بازار پايه با بازدهي 
جالب ۶۷۵۵ درصدي در صدر همه شركت ها طي اين مدت 
ايستاد. چهار شركت بسته بندي مشهد، چرخشگر، آلومراد و 
پالستيك شاهين هم به ترتيب با بازدهي ۲۸۱/۷ درصدي، 
۲۴۳/۵ درصدي، ۲۳۸/۶ درصدي و ۲۳۵ درصدي در پله 
دوم تا پنجم بيش از ۲۰۰ درصد قرار گرفتند. همچنين از 
بين بازدهي بين ۲۰۰ تا ۱۰۰ درصدي ، ۱۰ شركت بانك 
رسالت، جوش و اكسيژن، انتقال داده هاي آسياتك، كشت 

و صنعت آب شيرين، س��رمايه گذاري مسكن شمالغرب، 
سايپا شيشه، سرمايه گذاري توس��عه و تجارت هيرمند، 
داروس��ازي تهران ش��يمي، كابل س��ازي تك و سيمان 
كردس��تان به ترتيب با بازدهي ۱۹۰/۹ درصدي، ۱۶۹/۶ 
درص��دي ، ۱۶۴/۲ درص��دي، ۱۵۴/۲ درص��دي ، ۱۴۶/۵ 
درصدي، ۱۳۵/۵ درصدي، ۱۲۵درصدي، ۱۲۳/۶ درصدي، 
۱۲۱/۷ درصدي و ۱۰۱/۸ درصدي قرار گرفتند. به گزارش 
بورس پرس، در دسته بازدهي ۱۰۰ تا ۵۰ درصدي نيز ۷۸ 
شركت جاي گرفته اند كه كشاورزي و دامپروري مالرد شير 
با ۹۷/۹ درصد، سرمايه گذاري رنا با ۹۱/۴ درصد، فجر انرژي 
خليج فارس با ۸۶/۸ درصد، مس افق كرمان با ۷۶/۱ درصد، 
نيروگاه زاگرس كوثر با ۶۶/۴ درصد، زامياد با ۵۹/۲ درصد 
و سازه پويش با ۵۰۰/۵ درصد در شمار اين گروه محسوب 
مي شوند. در اين ميان ، ۱۱۳ شركت داراي بازدهي كمتر از 
۵۰ تا ۳۰ درصدي بودند كه شركت هايي همانند داده گستر 
عصر نوين با ۴۵/۸ درصد، پااليشگاه اصفهان با ۳۹/۶ درصد، 
پتروشيمي بوعلي سينا با ۳۷/۶ درصد، پتروشيمي پارس 
با ۳۳/۹ درصد، پلي پروپيل��ن جم با ۳۱/۴ درصد و معادن 
منگنز ايران با ۳۰ درصد در اين طبقه بندي قرار دارند. ۳۶۳ 
شركت نيز داراي بازدهي كمتر از ۳۰ تا قبل از صفر درصدي 
قرار گرفتند كه در اين شمار هلدينگ پتروشيمي خليج 

فارس، گروه مپنا، تاپيكو، پست بانك، پتروشيمي نوري، 
پااليشگاه بندر عباس، پتروش��يمي اصفهان، پااليشگاه 
الوان، پااليشگاه شيراز، بانك ملت، بانك كارآفرين، بانك 
پاسارگاد، بانك گردشگري، پااليشگاه تهران، ذوب آهن ، ملي 
مس و شستا هستند. شركت هاي بانك پارسيان، چادرملو، 
فرابورس، بانك اقتصاد نوين ، بانك ايران زمين، بانك دي، 
بانك تجارت، بانك صادرات، ايران خودرو و پتروش��يمي 
زاگرس هم به ترتيب بازدهي منفي ۰/۲۹ درصدي، ۰/۵۶ 
درصدي، ۲/۵۶ درصدي، ۳/۵ درصدي، ۴/۶ درصدي، ۵/۵ 
درصدي، ۶/۹ درصدي، ۸/۶ درص��دي، ۱۳/۵ درصدي و 

۲۸/۲ درصدي را ثبت كردند.

     نگاه محتاطانه سرمايه گذاران به معامالت
فرشيد زرين كيا كارشناس بازار س��رمايه گفت: از منظر 
اخبار سياسي تاثيرگذار آغاز مجدد مذاكرات هسته اي در 
كنار تحوالت خاورميانه و سفر مقامات امريكايي به منطقه 
س��بب توجه تحليلگران به روند قيمت ارز و نفت ش��ده و 
طبيعتا به يكي از مهم ترين موضوعات بازار در تابس��تان 
سال جاري تبديل شده است. زرين كيا عنوان كرد: ابهامات 
موجود در بازارهاي مالي بين المللي به متغيري تاثيرگذار 
در محاسبات فعاالن بازار تبديل شده است. همچنين پس 

از بحران اوكراي��ن و اختالل هاي به وجود آمده در زنجيره 
تامين محصوالت صادراتي روسيه ناشي از تحريم، شاهد 
افزايش سرعت رش��د تورم ناحيه يورو و امريكا بوديم؛ اين 
موضوع سبب شد فدرال رزرو نسبت به افزايش بي سابقه 
نرخ بهره براي مواجهه با تورم اقدام كند كه طبيعتا اين مهم، 
سبب كاهش قيمت زنجيره فلزات رنگين، پتروشيمي و 
كشاورزي شده است. وي بيان كرد: در سمتي ديگر با افزايش 
هزينه هاي انرژي، نيروي انساني و سربار واحدهاي توليدي 
در كنار كمبود برق شاهد كاهش حاشيه سود بخش عمده 
ناشران بورسي در اول سال جاري بوديم كه انتظار مي رود 
وضع موجود در تابستان نيز ادامه دار باشد و با عنايت به موارد 
پيش گفته آنچه مسلم است، موارد مذكور سبب شده فعاالن 
با نگاه ترديد نسبت به معامالت اقدام كنند. اين كارشناس 
بازار سرمايه اظهار داشت: صنايع پااليشي به واسطه افزايش 
معنادار نرخ فرآورده ها و افزايش كرك اسپرد نسبت به سال 
گذشته و صنعت سيمان به واسطه افزايش نرخ قابل توجه، 
مدنظر سهامداران قرار گيرند. زرين كيا در گفت وگو با سنا 
افزود: همچنين در صورت وقوع رخدادهاي مثبت سياسي 
صنايع بانك، خودرو و حمل و نقل با نوسانات مثبت همراه 

خواهند بود.

     عوامل سبزپوشي بورس
حسن كاظم زاده ديگر كارشناس بازار سرمايه نيز با تاكيد بر 
اينكه بازار سرمايه در شرايط ركودي قرار دارد، اظهار كرد: 
بازار تمايلي به حركت منفي يا مثبت شديد ندارد و مي توان 
گفت با يك خبر مثبت كمي صعود مي كند و با هر خبر منفي 
يا اتمام خبر مثبت دوباره به سر جاي خود برمي گردد و به 
نظر من اين وضعيت در كوتاه مدت ادامه دارد. وي در پاسخ به 
اين سوال ايسنا كه چه عواملي مي تواند باعث صعودي شدن 
بلندمدت بازار سرمايه شود، گفت: اتفاقاتي مانند كاهش 
نرخ بهره، رشد دالر نيما، تعيين تكليف بلوك خودرويي ها، 
حذف قيمت گذاري دس��توري و همچنين به كار گرفتن 
سياست هايي كه مردم را به سرمايه گذاري در سهام ترغيب 
كند. كاظم زاده افزود: در صورت به نتيجه رسيدن مذاكره نيز 
۲۰ درصد سهم ها تحت تاثير قرار مي گيرند و آثار بلندمدت 

آن مي تواند روي ساير سهم ها تاثيرگذار باشد.
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ضرورت حل مشكالت صنعت 
كارگزاري: تدبيري عاجل گرفته شود

محمدرضا دهقاني احمدآباد، دبيركل كانون كارگزاران 
بورس و اوراق بهادار طي نامه اي خطاب به مجيد عشقي، 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسي و تشريح 
برخي از مهم ترين مشكالت صنعت كارگزاري پرداخت 
و خواستار تدبيري عاجل براي برطرف شدن مشكالت 
نخستين صنعت بورسي كشور شد.  وي بيان كرده است: 
»با برآورد كاهش سرمايه گذاري در زيرساخت ها و احتماال 
تعديل نيروي انس��اني وكاهش تعداد شعب، ظرفيت 
خدمت رساني كارگزاران به مشتريان در آينده در حالت 
هشدار قرار دارد و عواقب اين موضوع در آينده گريبان گير 
همه ذينفعان بازار )به خصوص سهامداران( خواهد شد. 
همچنين، از آنجايي كه كسب و كار اصلي ساير اركان بازار 
سرمايه كه مشمول واريز ۳۷.۵ %از كارمزد معامالت خود 
به حساب صندوق توسعه شده اند )شركت هاي بورس 
اوراق بهادار ته��ران، فرابورس ايران، فناوري اطالعات و 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه( مشابه 
كارگ��زاران، مبتني بر كارمزد معامالت اس��ت، برآورد 
مي شود وضعيت نقدينگي نامناسبي را داشته باشند و از 
توان سرمايه گذاري آنها بر روي زيرساخت ها به خصوص 
تجهيرات فناوري اطالعات، به شدت كاسته شده باشد؛ 
موضوعي كه نشان دهنده ش��دت خطر احتمالي براي 
آينده بازار سرمايه كشور است.« دبيركل كانون كارگزاران 
بورس و اوراق بهادار، در ابتداي اين نامه كه رو نوشت آن به 
اركان بازارسرمايه و مديران عامل شركت هاي عضو اين 
كانون هم ارسال شده، گفته است: »وضعيت عملكردي 
نهادهاي مالي به منظور سياست گذاري و برنامه ريزي 
در جهت توسعه و تعميق بازار سرمايه، اهميت بسزايي 
براي نهاد ناظر دارد. در همين راس��تا و مطابق با رسالت 
اين كانون، به پيوست گزارش مقايسه اي از وضعيت مالي 
صنعت كارگزاري در مقاطع ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ ايفاد شده 
است.« گزارش پيوس��ت حاصل اطالعات صورت هاي 
مالي ۷۲ شركت كارگزاري در نيمه نخست سال ۱۴۰۰ 
و ۸۱ ش��ركت در نيمه دوم س��ال اس��ت. از آنجايي كه 
شركت هاي مورد بررسي در حدود ۸۵% از ارزش معامالت 
كل ب��ازار را به خود اختصاص دادن��د و برآورد عملكرد 
عملياتي ضعيف شركت هايي كه صورت هاي مالي آنها در 
دسترس نيست، مي توان استدالل كرد كه اوال نتايج اين 
گزارش قابل تعميم به كل صنعت است و دوما برآوردهاي 
آن از واقعيت خوشبينانه تر است. برخي از مهم ترين نكات 
مطرح شده در اين گزارش به طور مختصر شامل موارد زير 
اس��ت:  -با خارج كردن سود حاصل سرمايه گذاري ها از 
سود خالص صنعت، مشاهده مي شود كه نخست سود 
عملياتي كاهش ۵۷ درصدي نس��بت به نيمه سال اول 
داش��ته )كاهش س��ود خالص ۲۷ درصد بوده است( و 
همچنين سهم شركت هاي با زيان عملياتي از ۱۷ درصد 
در نيمه نخست به۴۵ درصد در نيم سال دوم افزايش يافته 
است. - با توجه به برآورد افزايش سرسام آور هزينه هاي 
عملياتي صنعت درس��ال پيش رو از يك طرف و ثبات 
ارزش معامالت بورس و فرابورس ازطرف ديگر، پيش بيني 
مي شود با تداوم شرايط موجود در برداشت اجباري ۳۷.۵ 
درصد از كارمزد معامالت، نه تنها، شاهد كاهش بيشتر 
سرمايه گذاري صنعت در زيرساخت ها خواهيم بود بلكه 
به ناچار تعديل نيروي انساني و كاهش تعداد شعب نيز در 
انتظار است. مشتريان شركت هاي كارگزاري و سهام داران 
از حيث دريافت خدمات با كيفيت و به موقع، بيشترين 
آس��يب را خواهند ديد. شايان ذكر اس��ت، در گزارش 
وضعيت سودآوري صنعت كارگزاري موضوعاتي مانند 
صنعت كارگزاري در سال گذشته، ميزان سرمايه گذاري 
از سود خالص منهاي سرمايه گذاري ها در سال ۱۴۰۱، 
درصد سرمايه گذاري از سود خالص روي زيرساخت ها و 
حمايت از بازار سرمايه )صندوق توسعه بازارسرمايه( و ... 
به تفصيل بررسي شده اند. در بخشي از اين گزارش آمده 
است: همان گونه كه پيش بيني مي شد با تداوم شرايط 
موجود، س��رمايه گذاري در زيرساخت ها )به خصوص 

زيرساخت هاي IT( كاهش چشمگيري داشته است. 

استقبال بي سابقه از ابزارهاي 
مالي اسالمي در بهار ۱۴۰۱

سنا| حجم و تعداد درخواست  تامين مالي از طريق 
انتشار صكوك و همچنين انتش��ار موفق اين اوراق 
در بهار ۱۴۰۱ نس��بت به دوره مش��ابه در سال هاي 
اخير رشد بي س��ابقه اي داشته  اس��ت. اين موضوع 
حكايت از متنوع تر شدن ضمانت اين اوراق و افزايش 
آشنايي شركت ها و فعاالن بازار با اوراق مالي اسالمي 
و همچنين نياز شركت ها به متنوع سازي روش هاي 
تامين منابع مالي خود دارد. محمدحسين صدرايي، 
مديرعامل ش��ركت مديريت داراي��ي مركزي بازار 
س��رمايه با اعالم مطلب فوق اظهار كرد: در سه ماهه 
نخست سال جاري حجم درخواست تامين مالي از 
 )SPV( طريق صكوك كه توسط نهادهاي واسط مالي
و تحت اداره و راهبري شركت مديريت دارايي مركزي 
بازار سرمايه منتشر شده اند، نسبت به دوره مشابه در 
سال گذش��ته ۱۴۹ درصد رشد چشمگيري داشته 
كه در نوع خود بي س��ابقه بوده است. محمدحسين 
صدرايي با اشاره به تعداد موافقت هاي اصولي در سه 
ماه نخست س��ال تصريح كرد: طي اين مدت، تعداد 
۱۷ موافقت اصولي انتشار انواع صكوك در مجموع 
بالغ بر ۱۷۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار صادر شد كه ۱۱ مورد آن مربوط 
به انتشار اولي ها نظير فوالد غدير ني ريز، پرشيا خودرو 
و پديده ش��يمي جم و ... اس��ت. اين شركت ها براي 
اولين بار نسبت به تامين مالي از طريق انتشار صكوك 
در بازار سرمايه اقدام كرده اند. اين مقام مسوول ادامه 
داد: ساير موارد، بانياني هستند كه براي چندمين بار از 
پتانسيل بازار بدهي در تامين مالي خود بهره مي برند؛ 
شركت هايي نظير كرمان موتور، پديده شيمي قرن و 
گروه صنعتي انتخاب الكترونيك آرمان از جمله اين 
بانيان به ش��مار مي روند. او با مقايسه حجم صكوك 
منتشره در سه ماهه اول سال هاي ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۱ 
توضيح داد: با توجه به تحوالت اخير در حوزه انتشار 
صكوك همچون متنوع تر ش��دن بحث ضمانت اين 
اوراق و افزايش آشنايي شركت ها و فعاالن بازار با اوراق 
مالي اسالمي و همچنين نياز شركت ها به متنوع سازي 
روش هاي تامين منابع مالي خود، رشد بيش از پيش 
بهره گيري از انواع صكوك در بازار س��رمايه در مدت 
يادشده مشاهده مي شود. به طوري كه حجم انتشار 
صكوك طي اين دوره نس��بت به بهار سال گذشته 
۲۹ درصد رش��د داشته  اس��ت.به گفته مديرعامل 
ش��ركت مديريت دارايي مركزي بازار س��رمايه، در 
بهار س��ال جاري ۷ مورد انتشار صكوك در مجموع 
به مبلغ ۵۱ هزار ميليارد ريال در بازار سرمايه به شرح 
جدول زير صورت پذيرفت ك��ه در اين ميان برخي 
از ش��ركت ها همانند بهمن موتور و سرمايه گذاري 
صندوق بازنشستگي كشوري تجربه موفق انتشار اين 
اوراق را پيش از اين نيز داشته اند. صدرايي خاطرنشان 
كرد: اين اوراق در قالب عقود مرابحه و اجاره، بر مبناي 
دارايي هاي متنوع��ي از جمله س��هام، تجهيزات و 
ماشين آالت خط توليد و مواد اوليه منتشر شده اند 
كه نشان دهنده انعطاف ابزار صكوك در تامين مالي 
متقاضيان است. اين مقام مسوول اذعان كرد: طي 
دوره س��ه ماهه مذكور در مجموع بالغ بر ۳۹ هزار 
ميليارد ريال اقساط انواع صكوك توسط شركت هاي 
واسط مالي از بانيان اوراق دريافت و از طريق شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به 

حساب دارندگان اوراق واريز شده است.

فرصت هاو تهديدهاي
پيش روي بازارسرمايه

محمد يوسف امين داور، مدير سرمايه گذاري شركت 
اطالعات مالي پ��ارت در گفت وگو ب��ا پايگاه خبري 
بازارس��رمايه )س��نا( گفت: بازار با نيروه��اي موافق 
و مخالف��ي مختلف��ي روبرو اس��ت و كاه��ش توليد 
شركت هاي بزرگ در اثر قطعي برق، اولين مساله اي 
اس��ت كه مدت هاس��ت باعث ش��ده بازار نسبت به 
گزارش هاي خوب دوازده ماهه ۱۴۰۰ بي توجه باشد 
تا جايي كه ممكن است گزارش هاي بهاري شركتها 
را نيز بس��وزاند. محمد يوس��ف امين داور افزد: ديگر 
نگراني بازار فاصله گرفتن نرخ دالر آزاد از دالر نيمايي 
اس��ت؛ در حقيقت دولت به دليل محاس��به قيمت 
كاالهاي اساس��ي با نرخ نيما، عالقه مند به كنترل آن 
اس��ت و فاصله پنج ت��ا درصدي نرخ نيما ب��ا نرخ آزاد 
اكنون از ۲۰ درصد نيز گذش��ته است. وي بيان كرد: 
اصرار دولت بر قيمت گذاري محصوالت، به خصوص 
كاالهايي كه ارز مصرفي آنان از ارز ترجيحي به ارز آزاد 
تبديل ش��ده، باعث ترديد خريداران سهام در بازار و 
عقب نشيني تقاضا در اين نمادهاي خوش آتيه شده 
است. مدير سرمايه گذاري اطالعات مالي پارت تصريح 
كرد: چهارمين موضوع تحوالت بازارهاي كاموديتي 
جهاني و كاهش احتمالي قيمت هاي جهاني اس��ت 
كه به جديدترين دغدغه بازار تبديل ش��ده اس��ت؛ 
چراكه كاهش قيمت هاي جهاني تاثير مستقيمي بر 
كاهش سودآوري شركت هاي بزرگ فوالدي، فلزي 
و پتروش��يمي دارد، اما در كنار اي��ن تهديدها، بازار با 
فرصت هايي نيز روبروس��ت.وي در ادامه عنوان كرد: 
اولين احتمال رشد نرخ دالر نيمايي است؛ چراكه قيمت 
دالري كاالهاي اساسي همچون روغن خام و نهاده هاي 
دامي در روزهاي اخير با كاهش مواجه شده است و اين 
اتفاق سبب افزايش سود صادركنندگان بزرگ كشور 
مي شود كه درآمد آنها دالري و هزينه هاي آنها ريالي 
است. همچنين دومين فرصت بازار احتمال توافق 
بين ايران و امريكا است كه موجب تسهيل بازرگاني 
خارجي ش��ده، از يك طرف ص��ادرات نفت خام را 
افزايش مي ده��د و از طرف مقابل واردات مواد اوليه 
و همچنين تجهيزات را تس��هيل مي كند و سومين 
موضوع نيز احتمال رشد آرام قيمت كاالهايي است 
كه ارز مصرفي مواد اوليه آنها از ارز ترجيحي به نيمايي 
تبديل شده و در نتيجه افزايش سودآوري آنهاست. به 
گفته اين كارشناس بازارسرمايه؛ برآيند اين نيروها 

جهت بازار را در ماه هاي آتي مشخص خواهد كرد.

انتشار صورت هاي مالي
سازمان نقطه پايان ندارد

س��ال گذش��ته، س��ازمان بورس و اوراق بهادار براي 
نخستين بار صورت هاي مالي حسابرسي شده خود را 
در اختيار آحاد جامعه قرار داد. س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در راستاي رس��الت و ماموريت خود و مطابق با 
مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در جهت اصل 
ش��فافيت عملكرد مالي اش را در ديد و قضاوت عموم 
مردم قرار داد. در همين راستا، اين سازمان صورت هاي 
مالي تصويت شده سال ۱۳۹۹ را در خرداد سال گذشته 
منتشر كرد. عالقه مندان براي مشاهده اين صورت هاي 
مال��ي، مي توانند اينجا را كليك كنند. حال با گذر يك 
سال از اين اتفاق، انتشار صورت هاي مالي مربوط به سال 
۱۴۰۰ سازمان بورس موضوعي است كه براي فعاالن 
بازار سرمايه مطرح شده است. معاون اجرايي سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار با اش��اره به انتش��ار صورت هاي 
مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار در س��ال گذشته 
براي نخستين بار به »سنا« گفت: در سال گذشته، اين 
اقدام يك گام موثر و جدي در راستاي ارتقاي شفافيت 
س��ازمان بورس به عنوان ركن ناظر بازار سرمايه بوده 
اس��ت. اين اتفاق نيز در سال جاري و براي صورت هاي 
مالي ۱۴۰۰ اين سازمان نيز حتمًا رخ خواهد داد. حسن 
فرج زاده با بيان اينكه انتشار صورت هاي مالي به روشن 
كردن منابع و ظرفيت هاي ماموريت هاي سازمان كمك 
مي كند، تصريح كرد: سازمان بورس اگرچه در سال هاي 
گذشته صورت هاي مالي خود را منتشر نمي كرد، اما رويه 
روشن، شفاف و عاري از ابهامي را در انجام فعاليت هاي 
مالي خود داشت. اين مقام ارشد سازمان بورس با بيان 
اينكه دريافت گزارش »مقبول از حس��ابرس« گواهي 
بر فعاليت هاي مالي شفاف اين سازمان طي سال هاي 
فعاليت خود بوده است، اذعان كرد: دريافت اين گزارش 
از سوي حسابرس حكايت از اين دارد كه اين سازمان از 
قوانين و مقررات مالي و ساير ضوابطي كه چه در قوانين 
وجود دارد و چه توسط مراجعي همچون شوراي عالي 

بورس به تصويب رسيده، پيروي كرده است. 

عملكرد صنايع و شركت ها بررسي شد

بورسسبزپوشميشود؟

ايران ۱۴۴۰ درچند سناريو
   معجزه دسترسي به بازارهاي بين المللي

معجزه ژاپن در قرن بيستم مرهون دسترسي به بازارهاي 
بين المللي بود رش��د و توسعه كره جنوبي در نيم قرن 
گذشته مرهون دسترسي به بازارهاي بين المللي بود 
طبعا دسترسي به بازارها براي رشد كافي نيست، اما الزم 
است. چين حدود سال ۱۳۵۸ به تدريج شروع كرد به 
سپردن قيمت به بازار در طول دهه ۷۰ يعني كمي بعد از 
پايان جنگ ما با عراق چين سخت افتاد به دنبال ايجاد 
دسترسي به بازارهاي بين المللي به خصوص در اروپا و 
امريكا. سال ۱۳۸۰ يعني چند ماه بعد از آغاز دولت دوم 
آقاي خاتمي چين به سازمان تجارت جهاني پيوست و 
۲۰ سال بعد از آن شد دوره رشد طاليي چين به نحوي 
كه در همين دوره ۲۰ س��اله چين ش��ده بزرگ ترين 
شريك تجاري امريكا و اروپا. آنچه تمدن كهن چين را از 
خاكستري كه كمونيسم دوران مائو از آن به جا گذاشته 
بود بلند كرد بعد از س��پردن قيمت ها به بازار، به دست 
آوردن دسترسي به بازارهاي بين المللي بود. براي رشد و 
توسعه كشور ما هم همانطور كه حذف مداخالت قيمتي 
دولت و اصالح نظام بانكي كشور الزم است اگرچه كافي 
نيست دسترسي به بازارهاي بين المللي هم الزم است. در 
واقع اصالح ۴ تصميم شاخص براي رشد و توسعه كشور 
الزمند و هر وقت هر ۴ تا اصالح شدند شرايط كافي براي 
حركت در مسير رشد و توسعه كشور محقق مي شود و 
در ريلي قرار مي گيريم كه چين و كره ۴۰ سال قبل قرار 
گرفتند. يعني يك ريل پرسرعت توسعه كه مي تواند 
عقب ماندگي ما از بقيه كش��ورها را جبران كند. اما اگر 
همه شرايط محقق بشوند به جز دسترسي به بازارهاي 
بين المللي در بهترين حالت مي توانيم در سطح رشد ۳، 
۴ درصدي قرار بگيريم. رش��د ۳، ۴ درصدي اگرچه از 
وضعيت سال هاي اخير بهتر است اما براي خارج كردن 
كشورمان از توسعه نيافتگي كافي نيست. براي جبران 
عقب ماندگي مان از بقيه كشورها كافي نيست. به همين 
خاطر بحث دسترسي به بازارهاي بين المللي و پيوستن 

به زنجيره توليد ارزش جهاني خيلي مهم است.
اما يك هدف ديگر هم مي شود براي كشور ترسيم كرد 
هدف مي تواند مقاومت در برابر امريكا باشد. اگر هدف 
ما بلند كردن پرچم مقاومت در برابر امريكا جهانخوار و 
الهام بخش بودن براي نهضت هاي مقاومت در سراسر 
دنيا از لبنان تا ونزوئال باشد ديگر نرسيدن به ۴ تريليون 
دالر مهم نيست بر اين چيزها تالش نمي كنيم هدف مان 
چيز ديگري اس��ت مهم مقاومت در براب��ر زورگويي و 
قلدري امريكاست. هدف سومي هم مي شود براي كشور 
تعريف كرد ......... فارغ از اينكه اقتصاد كش��ور خودمان 
در چه وضعي باش��د براي تحقق ه��دف اول يعني ۴ 
تريليون دالر ظرف ۴۰ س��ال در ُبعد سياست خارجي 
بايد دسترسي به بازارهاي بين المللي جزو اولويت هاي 
اصلي مان باش��د چون بدون پيوستن به زنجيره توليد 
ارزش جهاني رش��د ۶ تا ۸ درصدي ممكن نيس��ت و 
بدون چنين رشد سريعي رس��يدن به ۴ تريليون دالر 
توليد ساالنه ممكن نيست. نمي شود توسعه درون زا و 
درون نگر داشته باشيم نمي شود با نگاه به داخل و تمركز 
بر ظرفيت ها و توانمندي هاي داخلي به توسعه برسيم 

قطعا خير. 

   رفاه و توليد تخصصي با تجارت
آنچه تخصصي شدن توليد را ميسر مي كرد تجارت بود 

و هر چقدر بازار بزرگ تر بود توليد تخصصي تر بود و رفاه 
بيشتر امروز بزرگ ترين جامعه، جامعه جهاني است و هر 
كس در آن جامعه جهاني تجارت مي كند از رفاه ناشي 
از توليد بسيار تخصصي شده در بازار جهاني بهره مند 
مي ش��ود الزمه رشد و توسعه تخصصي تر شدن توليد 
است و الزمه تخصصي  شدن توليد بسط بازار است. البته 
دسترسي به بازارهاي بين المللي براي رشد كافي نيست 
در وجه داخلي بايد بازارهايي با رقابت تشكيل بدهيم و 
كشف قيمت به آنها بسپاريم بايد نظام بودجه ريزي و 
بانكداري اصالح بشود. بايد سياست هاي حمايتي براي 
توزيع عادالنه منابع اقتصادي داشته باشيم به خصوص 
بايد در آموزش و درمان سرمايه گذاري كنيم چرا كه ۴۰ 
سال توسعه با ميانگين رشد ۵، ۶ درصدي بدون بالفعل 
كردن و توانمند كردن ظرفيت نيروي انس��اني كشور 
هم ممكن نيست. اما به هر حال يك ركن بسيار مهم از 
چونان برنامه توسعه اي كه محور بحث ما است دسترسي 
به بازارهاي بين المللي است هم به جهت صادرات و هم 
به جهت واردات. وقتي كه هم صحبت از دسترسي به 
بازار مي كنيم منظور اين نيست كه صرفا دولت بتواند 
همه جا نفت و گاز بفروشد منظور ايجاد دسترسي براي 
بخش خصوصي كشور است تا صنايع مختلف كشور 
بتوانند به زنجيره توليد ارزش جهاني بپيوندند و در تمام 
دنيا به سهولت تجارت و رقابت كنند اين البته لوازمي 
دارد اما اگر هدف ما رشد و توسعه است بايد لوازمش را 

هم فراهم كنيم. 
براي تحقق هدف دوم يعني مقاومت در برابر امريكا الزم 
است به سمت مقابل امريكا يعني به شرق گرايش داشته 
باشيم مشخص تر رابطه مان را با چين و روسيه گسترش 
بدهيم تا بتوانيم نفت صادر كنيم و كاال بخريم طبعا از 
نفت فروختن و كاال خريدن رشد و توسعه درنمي آيد 
ولي يادمان باشد كه در اين هدف دوم رشد و توسعه مهم 
نيست مهم اين است كه بگوييم ۴۰ سال ديگر هم بدون 
سازشكاري، بدون پذيرش هژموني امريكاي مستكبر 

مقاومت كرديم براي تحقق هدف سوم .
 

   انتخاب پارادايم امنيتي
هر هدفي كه انتخاب كنيم يكي از سواالتي كه بايد جواب 
بدهيم اين است كه پارادايم امنيتي مان چه است؟ توسعه 
بدون امنيت نمي ش��ود در هدف اول يعني ۴ تريليون 
دالر در ۴۰ سال يك پارادايم امنيتي نياز داريم پارادايم 
امنيتي اينجا دو بال دارد يك بال توان دفاعي متعارف 
است مثال توان موشكي با شعاع ۲ هزار كيلومتر به اضافه 
توان پهپادي، بال دوم پارادايم امنيتي وابستگي متقابل 
اقتصادي اس��ت به عنوان مثال ببينيد امريكا در عين 
احساس تهديد از سوي چين چقدر با احتياط نسبت به 
چين اقدام مي كند. علتش وابستگي متقابل اقتصادي 
اس��ت چين هم به خاطر وابس��تگي متقابل با امريكا 
نسبت به منافع امريكا احتياط مي كند خيلي وقت ها 
تحريم هاي امريكا را خودش راضي نيست اعمال كند، 
وابستگي متقابل اقتصادي ميزاني از امنيت و همكاري 
متقابل ايجاد مي كند. در هدف دوم يعني مقاومت در 
برابر امريكاي سلطه گر، پارادايم امنيتي دو بال دارد يك 
بال همان توان دفاعي متعارف است مثال توام موشكي و 
پهپادي اما بال ديگر بازدارندگي هسته اي است چرا در 
وضعيت هدف مان مقاومت است ايجاب مي كند تعامل 
نداشته باشيم يعني وابستگي متقابل اقتصادي هدف را 

نقض مي كند. اصال پس ديگر وابستگي متقابل اقتصادي 
براي ما نمي تواند يك كاركرد امنيتي داشته باشد.

در پي حمله روس��يه به اوكراين س��ريعا تحريم هاي 
اقتصادي عليه روس��يه وضع ش��د اي��ن در حالي بود 
كه روسيه س��ال ها از طريق صادرات انرژي وابستگي 
متقابل اقتصادي بين خ��ودش و اروپا ايجاد كرده بود. 
در هفته هاي اول حمله روسيه به اوكراين طرفدارهاي 
هدف سوم در داخل كشور مي گفتند ديديد وابستگي 
متقابل اقتصادي مانع تحريم ش��دن روس��يه نشد؟ 
مي خواستند نتيجه بگيرند كه برجام يا حتي يك برجام 
اقتصادي يعني توافقي با غرب كه مولفه هاي اقتصادي 
بلندمدت داشته باشد مانع تحريم شدن كشورمان در 
آينده نمي ش��ود و لذا نبايد به سمت برجام يا هر توافق 
اقتصادي با غرب برويم بلكه بايد از اين تجربه روس��يه 
درس بگيريم در نظام فكري آنها اين حرف درست است 
..........نيست اما كساني كه تعامالت اقتصادي بلندمدت 
را به عنوان يك استراتژي اجتناب از تحريم شدن كشور 
در آينده پيش��نهاد مي كنند، بلكه هدف ش��ان رشد و 
توسعه اقتصادي است هدفشان رسيدن به ۴ تريليون 
دالر است يعني طرفداران تعامالت اقتصادي بلندمدت 
و منتقدانش هر دو درست مي گويند منتها اهداف شان 

فرق مي كند.
 مثل آن دو نفري كه در ماش��ين نشس��ته بودند يكي 
مي گفت بايد از شرق تهران خارج شد و ديگري مي گفت 
بايد غرب خارج شد. هر دو درست مي گفتند مساله اين 
بود كه مقصدشان فرق داشت. طرفدارهاي ديپلماسي و 
رابطه بلندمدت اقتصادي با همه كشورها و مخالفانش هر 

دو درست مي گويند و مقصدشان فرق دارد. 
اختالف نظ��ر در تفاوت اهداف بلندمدت ريش��ه دارد 
نه در جزييات فن��ي. براي همين هم مهم اس��ت كه 
اول تكليف مان را با هدفي كه براي آينده كش��ور داريم 
مشخص كنيم. هدف كه مشخص شد اختالف نظرمان 
بر سر مسيري كه كش��ور بايد طي كند خيلي خيلي 

كمتر مي شود.

   بزرگ ترين تهديد امنيتي 
داخلي است يا خارجي؟

 در كش��وري كه جدي ترين چالش اش معيشت مردم 
است اصلي ترين مس��اله اش اقتصاد است بزرگ ترين 
تهديد امنيتي اش داخلي اس��ت و اعت��راض مردم به 
معيشت اگر رشد و توسعه اقتصادي اولويت اولمان نباشد 
واقعا امنيت مان افزايش پيدا مي كند؟ وقتي امنيت ما را 
بيكاري و تورم و فقر تهديد مي كند چطوري با موشك 
امني��ت داخلي را تامين كني��م؟ خفت گيري هاي در 
خيابان مصداق امنيتي نيست؟ مي شود با گريز هسته اي 
جلوي خفت گيري در خيابان را گرفت؟ هدف اول يعني 
رسيدن به ۴ تريليون دالر در ۴۰ سال رويكرد متوازني 
به امنيت داخلي و خارجي دارد يك اهميت رسيدن به 
۴ تريليون دالر اين است كه االن معيشت مردم تهديد 
جدي تري براي امنيت و ثبات كش��ور است تا تهديد 
كشورهاي خارجي، نه كه تهديد خارجي نيست اما االن 
تهديد ناش��ي از وضع اقتصاد به مراتب جدي تر است 
برنامه ريزي براي رساندن معيشت مردم به سرانه ۴۰ 
هزار دالري براي كاهش تهديد داخلي الزم است ولي 
ديديم چنان درآمد سرانه اي بدون دسترسي به بازارهاي 
جهاني محال است. طرفداران هدف دوم و سوم در پاسخ 

به اين سوال چالش معيشت روي دو ادعا خيلي تاكيد 
دارند يك ادعا اين است كه امريكا را رو به افول است لذا 
اگر ما چند سال ديگر مقاومت كنيم امريكا ديگر افول 
مي كند و ما مي توانيم راحت بدون تعامل با امريكا و بدون 
استفاده از دالر و سيستم هاي قابل تحريم توسط امريكا 
در بازارهاي بين المللي حضور پيدا كنيم. ادعاي دومي كه 
بر آن تاكيد مي كنند اين است كه امريكا يك خصومت 
عميقي با ايران دارد از ايران و ايراني بدش مي آيد امريكا 
اصال تحت هيچ شرايطي استقالل و عزت و سربلندي 
اي��ران را برنمي تابد و تا اي��ران در برابرش كرنش نكند 
امريكا به اين دش��مني ادامه مي دهد پس ما چاره اي 
اال مقاومت در برابر امريكا نداريم اما جاي هيچ نگراني 
نيست چرا كه امريكا موفق به تسليم كردن مردم ايران 
نخواهد شد چرا كه امريكا رو به افول است. اين دو ادعا 
به اين معني اس��ت كه هدف اول يعني ۴ تريليون دالر 
در ۴۰ سال اساسا شدني نيست و نبايد پيگيري بشود 
چون امريكا آن دسترس��ي ب��ه بازارهاي بين المللي را 
به هيچ  وجه به ما نمي دهد مگر اينكه استقالل مان به 
كل كنار بگذاريم و سازشكارانه همه توان دفاعي مان را 
دودستي تقديم امريكا بكنيم كه آن وقت هم باز اجازه 
رشد و توس��عه نخواهد داد بلكه حاال كه امنيت مان را 
داديم رفته امريكاي مستكبر از ايران يك ليبي خواهد 
س��اخت و ايران را ويرانه رها خواهد كرد. چرا كه امريكا 
به خاطر عن��ادش با مردم ايران هدفي جز ويراني ايران 
ندارد. از عناد امريكا با مردم اين نتيجه را مي گيرند كه 
امروز راهي براي دسترسي به بازارهاي بين المللي نداريم 
مجبوريم هدف دوم يا سوم را انتخاب كنيم اما اين جبر 
نبايد نااميدمان بكند چرا ك��ه به خاطر افول امريكا در 
سال هاي پيش رو مقاومت در مقابل امريكا خيلي زود به 
ثمر مي رسد ظرف كمتر از ۴۰ سال نظم جهاني جديدي 
خارج از هژموني امريكا شكل مي گيرد و در آن نظم جديد 
دسترسي ما به بازارهاي بين المللي برقرار مي شود و از 
آنجا به بعد رشد اقتصادي كشور با همان سرعت ۶ تا ۸ 
درصدي قابل تحقق مي شود فقط بايد يك قدري ديگر 

صبر و مقاومت كنيم.

    پيش فرض اشتباه
 اما واقعيت اين است كه هر كشوري پيگير منافع ملي 
خودش و اينكه تعامل ما با آن كشور سازنده باشد يا نه 
بس��تگي به اين دارد كه روابط مان كوتاه مدت تعريف 
كرده باش��يم يا بلندمدت پس اين ادع��ا كه به خاطر 
دشمني امريكا با مردم ايران هدف اول اساسا قابل تحقق 
نيست، اشتباه است مثال ويتنام كشوري كه سابقه جنگ 
مس��تقيم خونيني با امريكا دارد اگر دوست و دشمن 
مبناي براي روابط بين المللي بود بايد گفت دش��مني 
امريكا با ويتنام به مراتب شديدتر از ايران بوده ولي همان 
ويتنام براي دسترسي به بازارهاي بين المللي مذاكره 
كرده ظرف ۲۰ س��ال گذشته صادراتش ۳۰ برابر شده 
يكي از بازارهاي بزرگش بازار امريكا است و اقتصادش 
در حال توسعه اس��ت. بي اغراق دشمني كه امريكا ۸۰ 
س��ال پيش در حق ژاپن كرد در حق هيچ كش��وري 
نكرده ولي مي بينيم امروز تعامل مي كنند و ژاپن هم به 
سرنوشتي مثل ليبي مبتال نشد پس دوستي و دشمني 
در عرصه روابط بين الملل موضوعيت ندارد. تنها چيزي 
كه موضوعيت دارد منافع ملي چه براي امريكايي ها چه 

براي ما است. 

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي | 
عليرضا زاكاني، شهردار تهران ديروز در صحن علني 
شوراي شهر تهران عملكرد »ده ماه و يك روز« خود 
را به اعضاي شوراي شهر گزارش كرد. گزارشي كه 
زياد به مذاق اغلب اعضاي پارلمان شهري پايتخت 
خوش نيامد و البته برخي از اعضاي شورا نيز در برابر 
اظهارات انتقادي همكاران خود عليه زاكاني موضع 
گرفتند. منتقدان ش��هردار تهران به اينكه زاكاني 
به ج��اي ارايه گزارش عملكرد، ب��ه ارايه طرح هاي 
مختلف و بلندمدت پرداخته اس��ت، ايراداتي وارد 
كردند و اينگونه سخن گفتن را »آرزوهاي بزرگ« 
دانس��تند. همچني��ن برخ��ي از منتقدان، ش��يوه 
مديريتي زاكاني كه پيشتر از سوي او »مشاركتي« 
خوانده ش��ده بود را »مديريت التماسي« توصيف 
كردند. اي��ن انتقادات صريح منجر به اين ش��د كه 
طرفداران زاكاني اين اظهارات را »س��ياه نمايي« و 

»ايجاد فضاي گاليوري« بخوانند.
 زاكاني اما در س��خناني اظهار ك��رد: عملكرد 10 و 
ماه و يك روز فعاليتم در نمايش��گاهي در بوستان 
گفت وگو در مع��رض ديد قرار خواه��د گرفت و از 
طرف��ي ديگر افق  و ديدگاهي را كه در ش��هر دنبال 
مي كنيم، در يك همايش س��رمايه گذاري در برج 

ميالد در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.
وي اظهار كرد: بررسي ها نشان داده در حال حاضر 
با جمعيت ۹ ميليون و ۸00 هزار نفري ساكن تهران 
حدود يك ميليون مس��كن ك��م داريم و همچنين 
افزاي��ش تقاضا باعث ايجاد س��وداگري مس��كن و 
تبديل مس��كن به يك كاالي سرمايه اي شده و اين 
در حالي است كه ۵1 درصد شهروندان اجاره نشين 
هستند و بايد ۶۵ درصد حقوق خود را صرف اجازه 
يك خانه ۷۵ متري كنند و هم خريدار و هم مستاجر 
گرفتار يك باليي به نام گراني مسكن شده است و بر 
همين اساس ما اهداف كوتاه، ميان و بلندمدت براي 

پوشش اين مساله در نظر گرفته ايم.
زاكاني گفت: در حوزه اس��تيجاري مساعدت هايي 
خواهيم داشت و با ايجاد زمينه هاي نظارت از طريق 
اطالعاتي كه موجود است به دولت كمك مي كنيم. 
چرا كه ۳00 هزار واحد مس��كوني خالي عمدتا در 
ش��مال تهران داريم كه مي تواند وارد چرخه شود و 
در حوزه ساخت و ساز نيز، افزايش تسهيالت ساخت 
و س��از، كاهش زمان صدور پروانه را مد نظر داريم، 
ب��ه گونه اي كه در حال حاضر ۳۶0 روز زمان صدور 
پروانه اس��ت و وعده داده بوديم كه اين مدت به زير 
دو ماه كاهش يابد. البته بر اساس قانون اين مساله 

بايد به زير يك هفته برسد.
وي افزود: البته در برخي مناطق اين زمان زير دو ماه 
است و در برخي مناطق اين زمان پنج ماه است اما 
دو گلوگاه به نام كميسيون ماده هفت و نما داريم كه 
در صورت تسهيل، اين مدت زمان كاهش مي يابد.

البته روز گذش��ته با بازرس��ي كل كش��ور جلس��ه 
گذاش��تيم تا اطالعات و امكانات س��اير دستگاه ها 
كه در امر صدور پروانه فعال هس��تند به شهرداري 
متصل ش��ود كه اين مس��اله زمانبر است و اگر اين 

زيرساخت ها فراهم شود ورق بر مي گردد.
وي در بخ��ش ديگري از اظهاراتش ب��ا بيان اينكه 
حمل و نقل ما فرس��وده اس��ت، گفت: در بهترين 
شرايط در گذشته ۷000 اتوبوس داشتيم كه بيش 
از ۴000 دس��تگاه آن فعال بودن��د و تالش داريم 
كه اين ع��دد را ب��ه بي��ش از ۵000 اتوبوس فعال 
برس��انيم و به دنبال آن هستيم كه ۳۳00 دستگاه 
اتوبوس اضافه كنيم و حدود ۹00 تا 1000 دستگاه 
اتوبوس جديد ني��ز جزو تعهدات دولت اس��ت كه 
پيش پرداخت آن انجام ش��ده و در فازهاي مختلف 

اضافه مي شود.

    آرزوهاي بزرگ
ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران پس از استماع 
اظهارات زاكاني در صحن شوراي شهر تهران گفت: 
از ايشان توقع داش��تيم گزارش عملكرد بدهند نه 
ارايه برنامه و اين باعث ش��د فكر كنيم كه در جلسه 
انتخاب ش��هردار هس��تيم. نكته دوم حجم زياد و 
متنوع برنامه هايي اس��ت كه ارايه كردند و نش��ان 
مي دهد مديريت ش��هري چق��در كار دارد و چقدر 
وظايفش متنوع است و چقدر به هماهنگي، منابع 
مالي، نيروي متخصص و تيم متخصص و مديريت 
قوي و يكپارچه ني��از دارد. برنامه هاي آقاي زاكاني 
خيلي زياد ب��ود و اين آرزوهاي ب��زرگ نياز به يك 
ظرف بزرگ دارد. آيا ايشان فكر مي كند اين ظرف 
بزرگ يعني اي��ن همه هماهنگي ه��ا، منابع مالي، 
نيروي متخصص و تي��م مديريت قوي متخصص و 
هماهنگ و يكپارچه براي اجراي اين برنامه بزرگ 

فراهم شده است؟
وي ادامه داد: نكته سوم اولويت بندي برنامه هاست. 
با يك دست نمي توان چند هندوانه برداشت. مردم 
تهران در حال حاضر دو- سه مشكل اساسي دارند 
كه هم دوره قب��ل گفتند و هم دوره ما گفتند؛ اول؛ 
آلودگي هوا كه در برنامه هاي ايشان چنين چيزي 
نبود. دوم؛ توسعه حمل و نقل عمومي كه به خوبي 
به آن پرداخته شد اما به آينده موكول كردند. سوم؛ 
بافت فرسوده. اگر آقاي زاكاني در مدت سه سال و 
دو ماهي كه از ش��هرداري ايشان و عمر شورا مانده 
اولويت را فقط روي اين س��ه برنام��ه بگذارد و ۳0 
درصد اين سه معضل در ش��هر تهران را حل كنند 
به عنوان يك ش��هردار موفق نام شان براي هميشه 
در تاري��خ بلديه ثبت خواهد ش��د؛ ول��ي اگر 100 
برنامه خوب را زخمي كن��د و هيچ يك را به نتيجه 

نرس��اند ابتر مي ماند و پاسخي در سه سال و دو ماه 
آينده براي مردم تهران نخواهيم داشت. وي گفت: 
آقاي زاكاني فرمودند اولين برنامه ش��ان پيشرفت 
حول محور مودهاي حمل و نقل عمومي اس��ت كه 
نمي دانم اين يعني چه؟ توسعه شهر بر اساس طرح 
تفصيلي خواهد بود و خيمه عمود شهر تهران طرح 
تفصيلي است و هر توسعه اي در شهر رخ دهد بايد 

حول اين محور اتفاق بيفتد.
حمل و نقل بايستي به دور طرح تفصيلي بچرخد  و 
نبايد محور پيشرفت قرار بگيرد. حتما بايد اين سه 

برنامه مدنظر قرار بگيرد.
امان��ي با بيان اينكه ما ه��ر كاري مي كنيم از جيب 
مردم تهران است، تاكيد كرد: اين جلسه شورا كه از 
ساعت ۹:1۵ ش��روع شده ثانيه به ثانيه اش از جيب 
مردم تهران هزينه مي كند و مردم تهران هزينه كل 
شهرداري تهران را و حقوق حدود ۷0000 كارمند 
خدوم شهرداري تهران را مي دهند. اگر منابع مالي 
داريم بايد آن را صرف دردهاي اصلي و اولويت هاي 

اصلي شهر تهران كنيم.
 اگر قرار اس��ت نمايش��گاهي برگزار شود، اگر براي 
برنامه س��ه س��ال و دو ماه آينده اس��ت عالي است 
و حتما بايد اتف��اق بيفتد، اگر ب��راي ارايه گزارش 
عملكرد اس��ت زود اس��ت و اگر براي ارايه گزارش 
10 س��ال آينده اس��ت هيچ ضرورتي ندارد و نبايد 
پيرامونش هزينه شود و در بحث مسكن استيجاري 
روشن نشد كه قرار است ش��هرداري چه كار كند؟ 
قرار اس��ت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را 
به جاي وزارت راه، ش��هرداري به عهده بگيرد؟ اين 
موضوع نياز به تصويب مجلس دارد و ما نمي توانيم 

اين كار را كنيم.
نقش ش��هرداري در تمديد اتوماتي��ك خانه هاي 
استيجاري چيست و چه ابزاري دارد كه بخواهد به 
تمديد اتوماتيك خانه هاي استيجاري كمك كند؟ 
ضمن اينكه موضوع به ش��دت مورد اعتراض برخي 

از فقها قرار گرفته است.

    مديريت التماسي 
مهدي اقراريان، عضو شوراي شهر تهران نيز ديروز 
پس از اس��تماع گزارش ش��هردار تهران در صحن 
شوراي شهر با بيان اينكه يكي از راهبردهاي آقاي 
زاكاني تفاهم نامه و ايجاد قرارگاه ها است، گفت: من 
بارها اعالم كردم كه اين مساله به عنوان يك رويكرد 
كوتاه مدت است؛ اما چون توفيق زيارت شما حاصل 
نشده مجددا اعالم مي كنم كه راه نجات تهران تنها 
به سرانجام رس��يدن قانون جامع مديريت شهري 
اس��ت و معتقدم كه با مديريت التماس��ي كه آقاي 
فالن وزارتخانه يا آقاي فالن س��ازمان به ما كمك 
كنيد، جواب نمي دهد چرا كه اداره پايتخت نيازمند 

قانون است.
الزم است كه قانون مديريت يكپارچه شهري را در 
مجلس تعيين تكليف كنيم و اگر منتظريم كه اين 
قانون به نتيجه برسد بايد بگويم كه بدون تالش به 
جايي نمي رسد. اقراريان با بيان اينكه ما در جنوب 
تهران نيازمند يك تهران جديدي هستيم و با اينكه 
شما قسمت هايي از ارتقاي كيفيت در تهران را براي 
ما تشريح كرديد، اما تا زماني كه تصويري از تهران 
جديد ارايه نكنيم نمي توانيم آن قس��مت را به يك 
موتور محرك تبديل كنيم، گفت: امروز اگر نتوانيم 
مشاركت دس��تگاه هاي ديگر را به صورت قانونمند 
و نه التماس��ي پاي كار پايتخت بياوريم، مشكالت 

حل نمي شود.

    انتقاد از فروش ساختمان
 براي پرداخت حقوق

حبيب كاشاني ديگر عضو ش��وراي شهر تهران نيز 
اظهار ك��رد: گزارش هاي آقايان زاكاني و ش��فيعي 
در ح��وزه حمل و نقل، مدينه فاضله اس��ت و زمان 

منتظر ما نمي شود.
وي ب��ا بيان اينك��ه اق��دام عملي اين گ��زارش در 
كجا نش��ان داده مي ش��ود؟ گفت: آقاي زاكاني در 
گزارش��ي كه براي فروردين و ارديبهش��ت درباره 

درآمد ش��هرداري داده شده، ۶ هزار ميليارد تومان 
كس��ري داش��تيم. كاش��اني همچنين ب��ه فروش 
ساختمان ش��ركت واحد به قيمت يك هزار و ۶00 
ميليارد براي پرداخت حقوق اشاره كرد و ادامه داد: 
پيش بين��ي مي كنم در ماه هاي آينده حتما ش��هر 
آفتاب، ساختمان همشهري، ساختمان اطالعات، 
ساختمان همش��هري را خواهيم فروخت.اگر قرار 
باشد در بهترين زمان س��ال نتوانيم درآمد حاصل 
كنيم مش��كالت زيادي خواهيم داش��ت. قرار بود 
در معاونت شهرس��ازي ح��دود ۲۲ ميليارد تومان 
درآمد حاصل ش��ود اما اين اتفاق نيفتاده است.۹0 
كالن پروژه را مطرح كرديد كه چشم انداز 10 ساله 
دارد اما ما س��ال آينده برنامه چهارم توس��عه شهر 

خواهيم داشت. 

    انتقاد از سياه نمايي و ايجاد فضاي گاليوري 
پرويز سروري نايب رييس ش��وراي شهر تهران نيز 

اظهار كرد: دوستان ش��وراي شهر در اين جلسه به 
س��ياه نمايي روي آوردند، اينك��ه فقط نقاط ضعف 
ش��هرداري را بگويي��م هنر نيس��ت اي��ن نمايش 

سياه نمايي است.
وي گفت: گزارش شهردار تهران نمايش تحول در 
شهر است آنچه ما مي خواس��تيم شهرداري دنبال 
مي كند. ش��هردار تهران جسارت دارد و ۹ ماه است 

كه كار خود را شروع كرده است.
عليرضا نادعلي، س��خنگوي شوراي ش��هر تهران نيز 
اظه��ار كرد: آنچه دوس��تان در ش��ورا تح��ت عنوان 
آرزوه��اي ب��زرگ بيان كردن��د، م��ن آرزوي بزرگ 
نمي دانم. فضايي در ش��ورا نبايد ايجاد ش��ود كه آدم 
ياد س��ريال گاليور بيفتد و دايم بگوييم نمي شود و از 
واژه هايي مثل آرزوهاي بزرگ استفاده كنيم. نادعلي 
عنوان كرد: امروز اگر در شوراي شهر هستيم و شهردار 
ته��ران را انتخاب كرديم ب��ا توجه به تفك��ر انقالبي 

انتخاب كرديم و نبايد دايم موج منفي ارسال كنيم.
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برنامه ريزي »هما« براي حذف 
پروازهاي چارتري به تركيه

ابوالقاس��م جالل��ي، مع��اون بازرگان��ي ايران اير از 
برنامه ريزي براي حذف پروازهاي چارتري به تركيه تا 
آخر تابستان خبر داد و گفت: تمام پروازهاي داخلي 
چارتري ايران اير حذف شده است. جاللي در گفت وگو 
با تسنيم با يادآوري اينكه تا ۶ ماه قبل تمام پروازهاي 
خارجي ايران اير چارتري بود، اظهار كرد: از ۶ فروردين 
امسال تمام پروازهاي چارتري داخلي را حذف كرديم 
و در ايران اير هيچ مس��ير داخلي ديگر پرواز چارتري 
ن��دارد. وي ادامه داد: در رابطه ب��ا پروازهاي خارجي 
هم به يك باره نمي توانستيم همه آنها را حذف كنيم. 
براي خروج پروازهاي خارجي از سيس��تم چارتري 
برنامه ريزي دقيق را انجام داديم كه بر اساس آن در بهار 
امسال خيلي از مسيرهاي پروازي خارجي چارتري 
را حذف كردي��م. وي افزود: از جمله اين مس��يرها، 
پروازهاي دبي را به جز مسير بوشهر را حذف كرديم، 
در واقع تمام حوزه خليج فارس را از حالت پروازهاي 
چارت��ري خارج ك��رده  و آن را سيس��تمي كرده ايم. 
معاون بازرگاني هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
بيان كرد: همچنين مسيرهاي پروازي آسياي مياني 
شامل كش��ورهاي آذربايجان و ارمنستان را از حالت 
چارتري خارج كرده ايم، در ادامه مسير تركيه و عراق 
باقي ماند. جاللي درباره پروازها به اين دو كش��ور نيز 
گفت: طبيعت اين ۲ مسير پروازي آن است كه حتمًا 
بايد براي تركيه تور بس��ته شود. در رابطه با عراق هم 
چ��ون پروازها زيارتي اس��ت و براي مس��افران هتل 
مي گيرند، زائران بيشتر تمايل به پروازهاي گروهي 
دارن��د. وي تأكيد كرد: با اين ش��رايط ترجيح داديم 
پروازهاي چارتري اين دو مس��ير را حفظ كنيم. وي 
با اعالم اينكه »احتمال دارد تا آخر تابس��تان امسال 
كل مسير پروازي به تركيه را از حالت چارتري خارج 
كنيم« ابراز كرد: براي مس��ير پ��روازي به عراق فعاًل 
براي پرواز سيستمي تقاضاي چنداني وجود ندارد. در 
زمان حاضر تمام پروازهاي ايران اير به نجف چارتري 
است به جز ۲۵00 صندلي پروازي كه اخيراً در راستاي 
تسهيل در امر زيارت زائران به صورت سيستمي عرضه 
ش��ده اس��ت. معاون بازرگاني هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران اضافه كرد: اگر بازار كشش داشته باشد 
پروازهاي نجف را نيز از حالت چارتري خارج خواهيم 
كرد، در غير اين صورت پروازها به همان روش چارتري 
انجام خواهد شد. جاللي با يادآوري اينكه پروازهاي 
چارتري معمواًل در سال دو بار در قالب قرارداد واگذار 
مي شود، گفت: قيمت  پروازها بر اساس عرضه و تقاضا 
تعيين مي ش��ود؛ به عنوان مثال پرواز استانبول اآلن 
تقاض��ا دارد اما مهرماه به بعد تقاضاي چنداني وجود 
نداشته باشد. به طور معمول از اواسط فروردين تا اواسط 
خردادماه عماًل فصل مسافرت نيست و ممكن است 
چارتركننده اي كه شش ماهه پروازها را گرفته است، 
دچار ضرر و زيان شود. وي افزود: در برخي موارد كه 
مسافر نيست، پرواز برگشت براي مسيري مانند نجف 
با قيمت ۸00 هزار تومان هم فروخته مي شود. اما در 
ايام خاص مانند روز عرفه، در مس��ير برگشت مسافر 
چنداني وجود ن��دارد. اما پس از اين ايام، در مس��ير 
رفت تقاضاي چنداني نداريم. اين طبيعي اس��ت كه 
مسافري كه مي خواهد يك روز قبل از عرفه � به نجف 
پرواز داشته باشد � بايد قيمت بيشتري را براي پرواز 
پرداخت كند. در همين حال، فرزادي پور، سرپرست 
ايران اير با اعالم اينكه واسطه ها قيمت بليت پرواز اتباع 
خارجي را به دالر دريافت مي كنند، گفت: براي پرواز 
آبادان-مشهد كه در نجف فروخته مي شود ۷00 هزار 
تومان به ايرالين پرداخت مي ش��ود! فرزادي پور كه 
ديروز در يك نشست خبري سخن مي گفت، درباره 
دالري ش��دن قيمت بليت پرواز براي اتباع خارجي 
اظهار كرد: انجمن شركت هاي هواپيمايي مجموعه اي 
از ايرالين هاست كه تصميمات صنفي را بررسي، تجزيه 
و تحليل كرده و به دنبال اجراي آنها مي رود. وي گفت: 
درباره اينكه شكل اين هزينه ها چگونه باشد مقداري 
خيلي دقيق عمل نشد. واقعيت هزينه ها اين است كه 
به عنوان مثال بليت پرواز آبادان-مش��هد در نجف با 
قيمت ۹0 دالر فروخته مي شود. سيستم هايي كه در 
نجف فروش دارند اين مسير پروازي را با قيمت ۹0 تا 
۹۵ دالر مي فروشند. اين درحالي است كه براي پرواز 
آبادان- مش��هد ۷00 تا ۸00 هزار تومان به ايرالين 
پرداخت مي شود و پول بليت به جيب ايرالين نمي رود. 
در واقع اين پول نصيب واسطه ها مي شود. سرپرست 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران با تاكيد بر اينكه اگر 
شركت ها توان داشته باشند مستقيما در عراق فروش 
بليت پرواز براي اتباع اين كش��ور را انجام مي دهند، 
اظهار كرد: واسطه ها-آژانس ها، دفاتر خدماتي- بايد 
در حد استاندارد يعني ۹ تا 10 درصد از قيمت بليت 
را دريافت كنند كه اينگونه نيس��ت و سهم سازمان 
-ايرالي��ن را پرداخت نمي كنن��د. فرزادي پور گفت: 
به دنبال تغيير روش كار هس��تيم كه بعدا درباره آن 
اطالع رساني مي ش��ود. وي در پاسخ به پرسش ديگر 
تس��نيم در رابطه با هواپيماه��اي ATR و زمين گير 
بودن اين پرنده و احتمال فروش آنها، اظهار كرد: اداره 
ايرالين ها مبتني بر درآمد و هزينه هاست؛ هواپيماهاي 
“اي تي آر “ با توجه به مطالبات واقعا زيان ده هستند. 
يعن��ي در ۹0 درصد خطوط هوايي كه ما اس��تفاده 
مي كنيم اين هواپيماها زيانده هس��تند. وي در عين 
حال افزود: به هر حال تكاليفي داريم و مش��كالت و 
محدوديت ها را مي دانيم، از اين رو تالش كرده ايم در 
اين مسيرها-تكليفي- خدمت رساني كنيم. تعدادي 
از اين هواپيماها زمينگير هستند اما به مفهوم كنار 
گذاشته شدن اينها نيس��ت. از اين هواپيماها حتما 
در مس��يرهايي اس��تفاده خواهيم كرد كه حداقل 
زيان دهي را داشته باشند يا حداقل سربه سر باشند. 
فرزادي پور گفت: بدهي هواپيمايي جمهوري اسالمي 
ايران بابت هواپيماهاي اي تي آرحدود ۲۷0 ميليون 
دالر است. در حال رايزني هستيم تا پروازهاي هما را 
در نقاط مختلف بين الملل��ي برقرار كنيم كه در اين 
راستا پروازهاي رم ايتاليا را مجددا راه اندازي كرده ايم.

افزايش 20 درصدي بارندگي 
در سال زراعي

صادق ضياييان، مديركل پيش  بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي گفت: ميانگين بارندگي كشور از ابتداي سال 
زراعي )مهر 1۴00( تا 10 تير امسال 1۶1.۳ ميلي متر 
ثبت شد. ميزان بارش پارسال در اين بازه زماني 1۳۳.۸ 
ميلي متر بود كه بارش سال جاري ۲0.۶ درصد بيشتر 
از سال گذشته اس��ت. ضياييان در گفت وگو با فارس، 
درباره آخرين وضعيت جوي كش��ور  اظهار كرد: در ۴ 
روز آينده در ش��رق كشور وزش باد شديد، گرد و خاك 
و كاهش كيفيت هوا را داريم. وي افزود: همچنين امروز 
در شمال شرق كشور و برخي نقاط استان هاي تهران، 
البرز، سمنان، قزوين، قم، اصفهان، خوزستان، كرمانشاه، 
ايالم و يزد وزش باد شديد، گرد و خاك و كاهش كيفيت 
هوا پيش بيني مي شود. مديركل پيش  بيني و هشدار 
سازمان هواشناس��ي افزود: در ۴ روز آينده در ساعات 
بعدازظهر و اوايل شب در جنوب كرمان، جنوب سيستان 
و بلوچستان، جنوب و جنوب شرق هرمزگان رگبار رعد 
و برق و وزش باد شديد موقت داريم. روز سه شنبه 1۴ 

تير در ارتفاعات البرز مركزي بارش پراكنده داريم.

افزايش ۵۷0 درصدي قيمت 
مسكن در ۵ سال

بر اساس گزارش مركز آمار از وضعيت مسكن در تهران، 
متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در پايتخت 
از پاييز 1۳۹۶ تا پاييز 1۴00 رشد ۵۷0 درصدي داشته 
اس��ت. به گزارش مهر، بر اس��اس اعالم مرك��ز آمار در 
خصوص تحليل بازار مس��كن تهران در پاييز 1۴00، 
متوسط قيمت هر متر واحد مسكوني شهر تهران ۳۳ 
ميليون و ۴۸۶ هزار تومان اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه بيشترين قيمت مسكن متري ۲۷۹ ميليون و ۲0۷ 
هزار تومان و كمترين قيمت نيز ۴ ميليون و ۴۲۵ هزار 
تومان بوده است. متوسط قيمت مسكن در پاييز 1۴00 
نسبت به تابستان س��ال گذشته تنها يك دهم درصد 
رشد داشته اما تعداد معامالت افزايش ۲۴.۸ درصدي را 
رقم زده است. اين شاخص )متوسط قيمت مسكن در 
پاييز 1۴00( نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن )پاييز 
1۳۹۹( افزايش 1۶.۴ درصدي و تعداد معامالت هم رشد 
۴۷.۶ درصدي كرده است. با اين حال متوسط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران طي پاييز 1۳۹۶ 
معادل ۵ ميليون تومان بوده كه نشان مي دهد تنها ظرف 
۵ سال متوسط قيمت مسكن در پايتخت رشد ۵۶۹.۷۲ 
درصدي يعني بيش از ۶ برابري داشته است. بر اساس 
اعالم بانك مركزي در خرداد 1۴01، متوسط قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني در تهران ۳۹ ميليون و 
۴1۴ هزار تومان بود كه نس��بت به پاييز 1۴00 كه 
متوسط قيمت مسكن تهران متري ۳۳ ميليون و ۴۸۶ 

هزار تومان بود، افزايش 1۷.۷ درصدي داشته است.

زاكاني گزارش »10 ماه و يك روز« را ارايه كرد؛ موافقان و مخالفان دوئل كردند

فضاي دو قطبي در پارلمان شهري پايتخت

آگهی مزايده اموال غير منقول ) اسناد رهنی(
 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق  140004391  دانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به پالک ثبتی 51 فرعی از 174 اصلی ، مفروز و مجزا شده از 5 فرعی از اصلی مذکور ، 
واحد شمالی در طبقه 2  و واقع در بخش 97 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو استان کرمانشاه ) پنجاه و یک فرعی از یک صد و هفتاد چهار اصلی ، مفروز ومجزا 
شده از پنج فرعی از اصلی مذکور طبقه دو بخش 97 ( به مساحت 85.2  متر مربع ، توضیحات ملک به حدود :  شماال: بطول  13.5 متر دیوار به فضای پالک 4 فرعی از 174 
اصلی  شرقًا : بطول 3.10 متر دیوار و پنجره به فضای حیاط اشتراکی  جنوبًا : اول بطول 7.35 متر دوم شرقی است بطول 3.20 متر دیوار اشتراکی با واحد مسکونی احداثی 
در وسط سوم شرقی است بطول  80 سانتی متر دیوار اشتراکی با داکت اشتراکی چهارم شرقی است بطول 2.20 متر دیوار اشتراکی با واحد مسکونی احداثی دروسط پنجم 
بطول 1.20 متر  درب به راه پله اشتراکی ششم شرقی است بطول 1.30 متردیوار اشتراکی با راه پله اشتراکی هفتم بطول یک متر هشتم شرقی است بطول 80 سانتیمتر 
دیوار اشتراکی با داکت اشتراکی نهم بطول  3.60 متر دیوار  اشتراکی با راه پله اشتراکی غربًا : غربا بطول 11.30 متر دیوار و پنجره به فضای کوچه 8 متری مشخصات مالکیت: 
مالکیت یونس صادقی  فرزند محمد علی   شماره شناسنامه  1189  تاریخ تولد 1349 دارای شماره ملی 3340596131  با جز سهم 6  از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ 
عرصه واعیان با ش�ماره مستند مالکیت  18031  تاریخ 1389/05/03  موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی  000807  سری الف 32 سال 88 که در صفحه  314 دفتر 
امالک جلد 258  ذیل شماره  46080  ثبت گردیده است طبق سند رهنی شماره 3840  دفتر خانه اسناد رسمی شماره 179 شهر اسالم آباد غرب در قبال مبلغ 810/000/000 
ریال در رهن بانک کش�اورزی قرار گرفته و طبق نظریه مورخ 1401/03/03  کارشناس رس�می موقعیت پالک 51 فرعی  مجزی شده از 174 اصلی واقع در بخش 3 حومه 
کرمانشاه واقع در خیابان شهید جعفری )) کسری (( کوی معتضدی آپارتمان بدون نام پالک 11 طبقه دوم واحد 7  کدپستی  6718934499  به مالکیت آقای یونس صادقی 
بازدید بعمل آورده و نتیجه کارشناسی و ارزیابی بدین شرح می باشد ملک فوق به صورت یک ساختمان آپارتمان مسکونی در چهار طبقه و پیلوت دارای پارکینگ مشاع 
و فاقد آسانسور و دره طبقه 3 واحد سازه اسكلت فرازی و سقف تیرچه و بلوک و نمای سنگ قدیمی و قدمت ساختمان بیش از 20 سال قدمت داشته دارای دو خواب و هال 
و پذیرایی و سرویس و آشپزخانه کف ساختمان سرامیک دیوارها نقاشی قدیمی و کابینت  آشپرخانه  MDF کامل و دیوار آن کاشی تا سقف ، سقف هال گچ بری معمولی 
و ساده و سرویس ها کامل دارای گواهی پایان کار به شماره 5654/4   مورخ  1381/05/26  مساحت  واحد 85.20  متر مربع به ارزش هر متر مربع با درنظر گرفتن مشاعات 
ومشترکات ، قدمت وموقعیت ملک فوق  مبلغ 150/000/000 ریال و ارش امتیازات حدود 100/000/000 ریال و در ضمن ملک دارای انباری می باشد ولی در سند مالکیت درج 
نگردیده که محاسبه نشد. ارزش کل ملک براساس نرخ مزایده با فرض صحت مدارک ابرازی مبلغ 12/880/000/000ریال  دوازده میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال 
ارزیابی واعالم می گردد.که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مدیون وافراد خانواده وی می باش�د، پالک فوق  از س�اعت 9 الی 12 روز چهارشنیه  مورخ 1401/04/29  در 
کرمانشاه خیابان بنت الهدی روبروی فرمانداری در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 12/880/000/000 ریال دوازده 
میلیارد و هشتصدو هشتاد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوطه به آب ، برق ، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی  و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شدونیم عشر وحق مزایده نقداً وصول می گردد، شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او درجلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی 
که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فروش 

از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. ضمنًا برابر  اعالم وکیل  بستانکار ملک بیمه نمی باشد.

برگ سبز، برگ کمپانی، بیمه نامه، سند قطعی، برگ عوارض شهرداری 
و مالی�ات م�دل 1396س�واری پژو تی�پ TU5 رنگ سفیدش�ماره 
موتور181B0038292شماره شاسی NAAN11FEHH046467 شماره 
پالک19ایران 265ه 25متعلق به مهدی حسنی فرامانی به شماره ملی 

3242042360 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی

برگ سبز، برگ کمپانی، بیمه نامه، سند قطعی، برگ عوارض شهرداری 
و مالیات سواری پراید تیپ جی ال ایکس رنگ سفید مدل 1386شماره 
موتور1956607ش�ماره شاس�ی S1412286095339ش�ماره 
پالک19ایران 297ه 25متعلق به مهدی حس�نی فرامانی به ش�ماره 

ملی 3242042360 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی

برگ س�بز موتور س�یکلت هیرمن قرمز آلبالویی مدل 1389شماره 
موتور FMI 32364306 156 شماره تنه N2P125C8975805شماره 
پالک516/43884متعلق به رمضان موس�وی مه�دی آبادی فرزند 
سید بگ به شماره ملی 3251650165 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

مفقودی
کارت خودرو سواری پژو SD 206 مدل 1395 سفید روغنی شماره موتور 
B0264267 163ش�ماره شاسیNAAP13FE3GJ868359شماره 
پالک19/ایران 696د61متعلق به الهه سادات حسینی سامره فرزند 
سیدقلی به شماره ملی 3254811380مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مفقودی

کارت خ�ودرو س�واری پ�ژو SD 206 م�دل 1396 س�فید 
روغن�ی ش�ماره موت�ورB0022573 167ش�ماره شاس�ی
NAAP41FE4Hj015272شماره پالک 19ایران/94 ل 92متعلق 
به مهتاب فالحی نسب فرزند بهروز به شماره ملی 2410091814 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

برگ س�بز ماش�ین س�واري دنا به ش�ماره پ�الك انتظامي 
ایران 40-325و76 و به ش�ماره موت�ور  147H0655518 و 
 شماره شاس�يNAAW21HU4NE522071 و شماره اتاق
NE 522071 م�دل 1401 به نام خانم منیژه دانایي آذري گم و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مفقودی



مت��اورس پديده جدي��د عصر ارتباطات اس��ت كه با 
هياهوي زيادي روبرو ش��ده، اما اين فضا ريسك هاي 
مختلفي از خستگي جسمي گرفته تا سوءاستفاده از 
اطالعات و قلدري سايبري براي كودكان به همراه دارد. 
متاورس اكنون در حال توسعه است و سياست گذاران 
اقصي نقاط جهان بايد اقداماتي قطعي براي محافظت و 
سالمت كاربران جواني در نظر بگيرند كه وارد دنياهاي 

تودرتو و پيچيده مي شوند.
متاورس از سال گذشته با توجهات زيادي روبرو شده است 
و رسانه هاي مختلف ده ها مقاله درباره آن منتشر كرده اند. 
س��رمايه  گذاران چند صد ميليون دالر صرف توسعه آن 
شده و اين فعاليت هاي ناگهاني در حالي شكل گرفته كه 
حتي معني متاورس نيز براي بسياري از افراد مبهم است. 
تالش براي تعريف متاورس مانن��د تالش براي تعريف 
اينترنت است. اگر متاورس به همان اندازه اي كه سروصدا 
كرده جذاب باشد، در آينده جايگزين اينترنت خواهد شد. 
از آنجا كه متاورس به طور كامل عملياتي نشده و وابسته 
به پيش��رفت فناوري هاي نانو، زيرساخت هاي اينترنت، 
باتري، هدست ها و قطعات فني است كه توسعه آنها طي 
سال هاي آتي انجام مي شود، تحقيق درباره تاثيرات آن 
روي كودكان به فناوري هاي واقعيت مجازي و واقعيت 
افزوده فعلي محدود مي ش��ود. اج��زاي متاورس به طور 
معمول توسط شركت ها فعال مي شود و شامل ارتباطات 
بين فردي از طريق گفتار، متن يا اعمال آواتارها است و 
مي توان از طريق دستگاه هاي واقعيت مجازي- واقعيت 

افزوده يا نمايشگر رايانه ها به آنها دست يافت.

    بيماري سايبري در كمين
 كاربران اينترنت آينده

يكي از س��اده ترين تاثيرات منفي اين فناوري »بيماري 
سايبري« يا در حقيقت احساس بيماري است كه هنگام 
اس��تفاده از واقعيت مجازي رخ مي دهد. اين بيماري به 
ش��كل حالت تهوع، سرگيجه، س��ردرگمي يا احساس 
اس��ت. محققان براي توضيح اين تاثير به طور معمول به 
تداخل احساس يا عدم تطابق حسي اشاره مي كنند كه 
در تئوري تفاوت ميان اطالعات ارسال شده به چشمان و 
گوش داخلي است. دسترسي به متاورس از طريق هدست 
واقعيت مجازي مي تواند به چشمان فرد آسيب برساند. 
نگاه كردن به س��ناريوهاي مجازي يا هرگونه دس��تگاه 
ديجيتال براي مدت طوالني به چشمان فشار مي آورد و 
خستگي ايجاد مي كند. البته هنوز مشخص نيست فشار 
به چشمان با استفاده از اين فناوري به خسارتي دايم منجر 

مي شود يا خير. محققان هنوز رابطه واضح و روشني بين 
اس��تفاده از واقعيت مجازي و كاهش بينايي نيافته اند. 
يكي از ريسك هاي فيزيولوژيكي مرتبط با واقعيت مجاز 
و متاورس ش��امل جراحت هاي به وجود آمده در نتيجه 
برخورد بين دنياي واقعي و مجازي است. اين رويداد زماني 
رخ مي دهد كه با استفاده از واقعيت هاي مجازي كاربران 
به ويژه كودكان به طور كامل در س��ناريوهاي ديجيتال 
غرق مي شوند و هيچ ارتباطي با محيط اطرافشان ندارند.

    متاورس و افزايش سوءاستفاده اطالعاتي
 با رديابي چشمان

يكي ديگر از حوزه هاي احتمالي آس��يب به فرد مربوط 
به حريم خصوصي است. فناوري هاي واقعيت مجازي، 
واقعيت افزوده و متاورس تداخل بين دنياهاي آنالين و 
آفالين را بيشتر مي كنند و همين امر نگراني هايي درباره 
حريم خصوص��ي ديجيتال ايجاد مي كند. هدس��ت ها 
توانايي فرد براي انتش��ار اطالعات خصوصي در دنياي 
ديجيتال را بيشتر مي كنند و از سوي ديگر متاورس نيز 
توانايي ش��ركت هاي فناوري براي به اشتراك گذاشتن 
اطالعات در فضاهاي مجازي را ارتقا مي دهد )درآمدزايي 
و غيره.( در دنياي مت��اورس پلتفرم هاي بزرگ احتمااًل 
به جمع آوري داده هاي كارب��ران ادامه مي دهند. آنها از 
همان روش هايي استفاده خواهند كرد كه با كمك آنها 
از فضاي دو بعدي اينترنت به سودآوري دست يافتند. به 
عنوان مثال متا )ش��ركت مادر فيس بوك( به طور واضح 
در مصاحبه ها و اطالعات مش��خص ك��رد تبليغات در 
مدل كس��ب و كار متاورس آن نقش اصلي را دارد. حق 
امتيازهاي اخيري كه اين ش��ركت ثبت كرده مربوط به 
فناوري هاي رديابي چش��مان با استفاده از حسگرهاي 
هدست، انطباق محتوا براس��اس حاالت صورت و اجازه 
دادن به طرف هاي ثالث در پش��تيباني از محصوالت در 
فروشگاه هاي مجازي است. متا با استفاده از آنچه گفته 
شد و همچنين سيستم هاي ديگر مي تواند حركات كاربر، 
رفتار و عالي��ق او را با دقت خاصي در پلتفرم هايي مانند 
هورايزن وردز، بررس��ي كند كه بيش از ۳۰۰ هزار كاربر 
دارند. مديريت اطالعات شخصي در شركت هاي بزرگ 
فناوري هميشه عاملي نگران كننده بوده است، اين امر به 
خصوص درباره اطالعات كاربران جوان شديدتر مي شود. 
متاس��فانه متاورس فضاي گس��ترده اي ب��راي رديابي 
اطالعات باز مي كند. دس��تگاه هاي واقعيت مجاز حاوي 
دوربين ها و حسگرهايي هستند كه به طور مداوم حركات 
كاربران را ثبت مي كنند. فناوري واقعيت مجازي تجاري 

مي تواند ح��ركات بدن را ۹۰ بار در ه��ر ثانيه ثبت كند. 
ردياب هاي چشمي مي توانند طيف وسيعي از جزييات از 
جمله مدت زمان پلك زدن، خيره شدن، خشكي، گشاد 
شدن مردمك چش��م و بافت عنبيه را رصد مي كنند. به 
گفته جرمي بيلنس��ون ۲۰ دقيقه وقت گذراني در يك 
محيط شبيه سازي شده واقعيت مجازي ۲ ميليون سوابق 
خاص از زبان بدن فرد به جاي مي گذارد. محققان تاكنون 
نشان داده اند در كل ميليون ها نقطه داده جمع آوري شده 
از طريق فناوري واقعيت مجازي يك نوع امضاي حركتي 
به وجود مي آورد كه مي توان از آن براي شناس��ايي فرد 
با س��رعت و دقت باال )بيش از ۹۵ درصد دقت در كمتر 
از چند دقيقه( اس��تفاده كرد. شركت ها الگوريتم هايي 
خواهند ساخت تا از اين داده هاي غيركالمي براي نظارت 
بر افراد در سراسر محيط متاورس استفاده كنند. ممكن 
اس��ت دختر جواني احتياط كند تا از نام خود و اطالعات 
ش��خصي اش را فاش نكند اما لبخن��د او اطالعاتي را در 
پلتفرم ف��اش مي كند كه براي ردياب��ي او در متاورس و 
همچنين رصد واكنش احساسي او به محرك كافي است. 
پلتفرم هاي متاورس همچنين مي توانند از مزيتي بهره 
ببرند كه »س��ايكوگرافي بيومتريك« ناميده مي شود. 
اين امر در حقيقت تركيب اطالعاتي از بدن فرد، هويت 
و عاليق او است. اكنون مشخص شده مي توان از رديابي 
حركات چشمان و صورت نه تنها براي تشخيص هويت 
بلكه براي شناسايي تمايالت و خواسته هاي فرد استفاده 
كرد. رديابي چشمان احتمااًل نشان دهنده ويژگي هاي 
شخصيتي، وابستگي هاي فرهنگي، مهارت ها، ترجيحات 

و ميزان آگاهي است. در برخي موارد فقط ۳ ثانيه رديابي 
چشم كافي است تا بتوان پيش بيني دقيقي از تصميمات 
انس��ان ها كرد. ش��ركت ها عالوه بر رديابي چش��مان، 
مي توانند ضربان قلب، تنش ماهيچه  اي، حاالت صورت، 
فعاليت مغز يا ش��يوه راه رفتن را رصد كنند كه در كنار 
چرخش سر مانند اثر انگش��ت، مردمك يا شيوه حرف 
زدن يك ويژگي فردي قابل شناسايي است. بيشتر مردم 
نمي دانند اين اطالعات چقدر ارزشمند هستند. اكنون 
هيچ مانع قانوني براي اين ام��ر وجود ندارد.در حقيقت 
متاورس بدون محدوديت هاي واضح درباره آنكه شركت ها 
چگونه مي توانند كارب��ران را رديابي كنند و از داده هاي 
شخصي چه اس��تفاده اي مي كنند، مملو از موارد نقض 
حريم خصوصي خواهد بود. عالوه برآن شركت ها حتي 
با وجود رضايت كاربران ممكن است داده هاي حساس را 
به درستي كنترل نكنند، به خصوص آنكه آنها به دنبال 
يكپارچه س��ازي شركا، س��رويس ها و توسعه دهندگان 
در پلتفرم هاي خود هس��تند. اين نگراني ها به خصوص 
درباره كاربران جوان چند برابر مي شود. درك اين گروه 
از كاربران از متاورس و حقوق شان درباره حريم خصوص 
كمتر از كاربران بزرگسال اس��ت. نوجوانان در متاورس 
نيز مانند تمام س��رويس هاي ديجيتال ديگر در معرض 
ريسك اشتراك  گذاري بيش از حد اطالعات قرار دارند. 
آسيب هاي متاورس در حقيقت به گسترش اطالعاتي 
مرتبط اس��ت كه به وسيله فناوري هاي واقعيت مجازي 
يا افزوده به دست مي آيد. ش��ركت ها با رديابي حركات 
چشم، حاالت صورت و وضعيت بدن مي توانند تمايالت 
ش��خصي كاربران جوان، س��المت ذهني و چشم انداز 
بلندمدت س��المتي آنها را رديابي كنند. آنها مي توانند 
از لحظات خصوصي فرد به س��ود خود استفاده كنند و 
كودكان و نوجوانان كه هنوز مغز آنها در حال رشد است 
در معرض چنين سوءاستفاده هايي قرار دارند. كودكان 
نمي دانند كه با حركت دادن هدس��ت به طور ناخودآگاه 
تبليغات ش��ركت هاي بزرگ فناوري را قبول كرده اند و 

تحول روانشناختي آنها دچار آسيب مي شود.

    نظريه پردازان توطئه و افراطيون
 در كمين كاربران

ش��بكه هاي اجتماعي مملو از اخبار جعلي هستند. 
اخب��ار جعلي و نظريه هاي توطئه در پيام رس��ان ها و 
پلتفرم هاي بزرگ مانند فيس بوك، يوتيوب، تيك تاك 
به وف��ور يافت مي ش��وند. برخي معتقدن��د واقعيت 
مجازي به گسترش اخبار جعلي كمك نمي كند زيرا 
از لحاظ طراحي گس��تره آن محدود است. به عنوان 
مثال واقعيت مجازي ي��ك پلتفرم يك به يك يا يك 
به چند كاربر است. حال آنكه بخش اعظم شبكه هاي 
اجتماعي ي��ك به چند ارتباط��ات را فعال مي كنند. 
متاسفانه اين چشم انداز هرگونه قابليت ناشناس ماندن 
يا مزاياي ديگر اس��تفاده از آواتار در متاورس را ناديده 
مي گيرد. همچنين نظريه پردازان توطئه و افراط گرايان 
مي توانند در بسياري از فضاهاي خصوصي متاورس 
گردهم جمع ش��وند و اعضاي جدي��دي را بپذيرند. 
استفاده از آواتار براي ناشناس ماندن افراد در فضاهاي 
متاورس به رشد ترول ها منجر مي شود. از سوي ديگر 
آواتارهاي مجازي مي توانند با كمپين هايي هماهنگ 

محبوبيت ايده ها و كاالها يا افراد خاص را جعل كنند

    ترول هاي مجازي
 در اتاق هاي واقعيت مجازي كمين مي كنند

هرچند در حال حاضر اين چالش چندان گس��ترده 
نيس��ت اما ارتش هاي ت��رول مج��ازي را مي توان به 
آرامي و راحتي در اتاق هاي واقعيت مجازي خصوصي 
هماهنگ كرد و جالب آنكه تهديد هاي آنان در حالت 
سه بعدي به ويژه براي كودكان و نوجوانان ترسناك تر 
نيز خواهد بود. از سوي ديگر بايد توجه داشت تجربيات 
واقعيت مجازي س��ريع تر با حافظه ۲ بعدي ويدئويي 
اتوبيوگرافيكال فردي يكپارچه مي شوند و در نتيجه 

خاطراتي جعلي براي كودكان ايجاد مي كنند. 
فراتر از خاطره س��ازي، تاثير آواتار ب��ر درك كاربران 
از خود و رفتار آفالين نيز ثبت ش��ده اس��ت. عالوه بر 
آن ب��ه دليل عدم وج��ود قوانين كاف��ي در خصوص 
مالكيت تصوير )ديپ فيك ها( ممكن است در فضاي 
س��ه بعدي واقعيت مجازي واقعي به نظر برسند و از 
آنها براي ترغيب افراد اس��تفاده شود. افراط گرايان از 
جمله تروريست ها و احزاب راستگراي افراطي به طور 
گسترده از ش��بكه هاي اجتماعي براي جذب نيرو و 
هماهنگي استفاده مي كنند. گروه هاي تروريستي و 
افراط گرا با كمپين هاي هماهنگ شده، افراد را هدف 
مي گيرند. اما چه كس��ي تعيين مي كند كدام عناصر 
واقعي نمايش داده و كداميك حذف شوند؟ دستكاري 
از طريق واقعيت افزوده به راحتي مي تواند در حوزه هاي 
مختلف ايجاد شود و در عقايد كاربران تأثير بگذارد. هر 
چند آزارهاي مربوط به حريم خصوصي فيزيولوژي و 
اخبار جعلي كاماًل مشهود است، اما حوزه هاي ديگري 
از آس��يب هاي احتمالي وجود دارد ك��ه قبل از ورود 

كودكان به فضا نيازمند بررسي و درك است.

    متاورس از آزارهاي آنالين
 و محتواي خشن در امان نيست

آزار جنس��ي، قلدري و ديگر اشكال آزار در فضاي آنالين 
فراوان هستند. هدست هاي واقعيت مجازي چشمان و 
گوش هاي فرد را در بر مي گيرند و احساس هاي ديداري و 
شنيداري ما را تغيير مي دهند. دستكش ها و جليقه هاي 
لمسي كه به وسيله ارتعاشات حس را منتقل مي كنند، 
سبب مي شوند لمس هاي واقعيت مجازي واقعي تر باشد. 
در نتيجه تجربه واقعيت مجازي بيشتر اوقات نه به عنوان 
يك تجربه رسانه اي بلكه به عنوان يك تجربه واقعي تلقي 
مي ش��ود و نتايج واضحي بر رفتار دارد. از سوي ديگر قرار 
گرفتن در معرض محتواي خشونت بار يك عامل ريسك 
براي رفتاري هاي خش��ونت آميز ميان كودكان اس��ت. 
به طور مشابه بازي هاي رايانشي خش��ن كه به كودكان 
اجازه مي دهد خش��ونت را اجرا كنند ريسك رفتارهاي 
خش��ن را در س��نين باالتر افزايش مي ده��د. بنابراين، 
ش��ركت ها بايد هنگام طراحي عامدان��ه گام هايي براي 
كاهش خطرات متوجه نسل جوان در مواجهه با متاورس 
بردارند. با توجه به س��خت افزار، هدس��ت هايي كه براي 
استفاده كودكان به كار مي رود بايد با توجه به ويژگي هاي 
اين گروه از مصرف كنندگان طراحي ش��ود. عدم توازن 
جنسيتي درطراحي دستگاه هاي واقعيت مجاز از هم اكنون 
آشكار است. همچنين به نظر مي رسد توسعه دهندگان 
نرم اف��زار ويژگي هاي فيزيكي و نيازهاي ك��ودكان را در 
نظر نگرفته اند. به عنوان مثال در هدست ها بيشتر اوقات 
فاصله بين دو عدس��ي )IPD( براي س��ر افراد بزرگسال 
ثابت در نظر گرفته مي شود. اين طراحي به چشم ها فشار 
مي آورد و براي كاربران نوجوان خستگي بيشتري ايجاد 
مي كند. بنابراين توانايي انطباقIPD بايد براي تمام افراد 
استاندارد ارايه شود. از سوي ديگر فضاهاي متاورس بايد 
طوري طراحي شوند تا آس��يب به كودكان را به حداقل 
برسانند. يكي از موارد بسيار مهم، احراز هويت دقيق سن 
به شيوه اي است كه حريم خصوصي فرد نقض نشود. عالوه 
برآن توسعه دهندگان بايد نوع قابليت هاي محافظتي پيش 
فرض از جمله توانايي مسدود يا خارج كردن عامل هاي 
خطرناك را ايجاد كنند و به طور آني نس��خه هايي از اتاق 
بدون عامالن بد س��ازند، حباب هاي صوتي و فضاهايي 
بسازند كه به راحتي قابل استفاده باشند و مكانيسم هاي 
گزارش دهي نيز كارآمد باشند. به طور ايده آل شركت ها 
بايد از اجراي يك سيستم شناسايي غيرمتمركز پشتيباني 
كنند كه از پروتكل هايي شفاف، كاربرمحور و رضايت محور 
براي داده هاي كاربران پش��تيباني كند. با فراهم كردن 
مالكيت و كنترل بر داده ها اين سيستم ها به كاربران اجازه 
مي دهند تصميماتي با اطالعات درست بگيرند و در عوض 
تاثير منفي دستكاري و سوءاستفاده از داده هاي كاربران را 
كاهش دهند. پلتفرم ها بايد قابليت همكاري با يكديگر را 
فعال كنند تا كاربران بتوانند داده ها را برحسب تمايل خود 
انتقال دهند. هنگامي كه مديريت پلتفرم يا سياست هاي 
داده تغيير مي كند، بايد از تمام كاربران خواسته شود تا 

دوباره درباره انتقال داده هايشان نظر بدهند.

فضاي متاورس ريسك هاي مختلفي از خستگي جسمي گرفته تا سوءاستفاده از اطالعات را به همراه دارد

دزدي »متاورس« از چشمان كاربر

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

به شماره ثبت 7841 و شناسه ملي 10260289464
بدینوسيله به اطالع کليه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع 

عمومي فوق العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامی عام ( به شرح زیر برگزار مي گردد.
  زمان  : روز شنبه 1401/04/25 ساعت 10:00 صبح

  مکان : اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر، بلوار قائم جنوبی، جنب دانشگاه شهيد اشرفی 

اصفهانی، سالن اجتماعات ساختمان نگين نقش جهان 
دستور جلسه:

٭ استماع گزارش هيئت مدیره و حسابرس و بازرس قانوني شرکت در خصوص پيشنهاد 
افزایش سرمایه

٭ اتخاذ تصميم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
٭ اصالح ماده 19 اساسنامه شرکت 

٭ سایر مواردي که در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
 همچنين امکان مش�اهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به س�ایت ش�رکت به آدرس

 www.msc.ir برای سهامداران عزیز فراهم می باشد.
   نمایندگان س�هامداران حقوقي می توانند ، معرفي نامه خود را حداکث�ر تا دو روز قبل از 
برگزاري مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت 9:00 صبح روز برگزاري مجمع نسبت 
 به ارائه اصل معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دریافت نمایند.                                             
) نکته ضروری : درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنين کدملی ، شماره 
شناسنامه ، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد . (
نشاني امور سهام شرکت : اصفهان، ميدان آزادي، ابتداي خيابان سعادت آباد، شرکت فوالد 

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

هيئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامي عام(

آگهی تجديد مناقصه 1401/24 
  مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی  

محل تامين اعتبار :   عمرانی  
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ15 /1401/04 لغایت 1401/04/20

مهلت تحویل پيشنهادات : ازتاریخ 1401/04/21 لغایت 1401/05/02 
تاریخ بازگشایی پاکات : 1401/05/05
نوع برگزاری  مناقصه یک مرحله ای

کليه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اس�نادتاارائه پيشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت هاازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به 
آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای 

الکترونيکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
محل دریافت اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس :

  WWW.setadiran.ir 
محل تحویل اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس :

WWW.setadiran.ir 
توضيح اینکه : مناقصه گران موظفند پاکت الف که حاوی فرم تضمين ش�رکت در فرآیند ارجاع کار می باش�د را تا پایان وقت اداری مورخ 1401/05/02  به دفتر 

قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان مرکزی واقع درشهرک رضوی – ميدان شهيد نجفی تحویل داده و رسيد آن را دریافت نمایند.

شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی

رشته فهرست بهامبلغ برآورد )ریال(شهرمشخصات خدمت مناقصه شماره
مورد نظر

مبلغ تضمين شرکت در فرایند 
ارجاع کار در مناقصه )ریال(

آگهی تجدید مناقصه 
عمرانی شماره 24

عمليات تهيه و اجرای خط پمپاژ از چاه 
جدید تا مخزن روستای سرسختی عليا 

شهرستان شازند
10.360.797.460 شازند

انتقال و توزیع آب 
روستایی –ابنيه 

سال 1401
518.039.873پایه 5 آب 

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

ش�هرداري معم�والن در راس�تاي مصوبه ش�ماره 
06/18 مورخ 1400/12/1 ش�وراي اس�المي ش�هر در 
نظ�ر دارد یك دس�تگاه خاور كمپرس�ي 608 مدل 
1389 خ�ود را از طری�ق مزایده عموم�ي به فروش 
رس�اند. ل�ذا از متقاضيان دع�وت به عم�ل مي آید 
 براي ش�ركت در مزایده به س�امانه تداركات دولت 
)www.setadiran.ir( از تاری�خ انتش�ار آگهي به 
مدت 4 روز جهت دریافت اسناد و پس از 10 روز جهت 
پيشنهاد قيمت پس از انتشار این آگهي مراجعه نمایند.

آگهي مزايده

روابط عمومي شهرداري و شوراي شهر معموالن

بدینوس�يله ش�رکت کارگزاری بورس بيمه ایران از 
ش�رکت های دارای مجوز از س�ازمان ب�ورس اوراق 
بهادار و ب�ورس کاالی ایران در حوزه اخذ س�فارش 
الکترونيک�ی در بورس کاال و بورس انرژی و س�امانه 
مدیری�ت فرآیند پس از معامالت کارگ�زار خریدار، 
جهت همکاری دعوت به عمل م�ی آورد . فلذا کليه 
متقاضيان واجد الشرایط  ظرف مدت 10 روز از انتشار 
این آگهی   پيشنهادات همکاری و مزایای رقابتی خود 
 را به همراه شرح خدمات به آدرس پست الکترونيک

  info@bimeiranbroker.ir ارسال نمایند.

آگهي دعوت به همكاري
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تعادل |
رصد بازار خودرو نشان مي دهد، بازار خودرو در يك 
شرايط ركودي و تحت تاثير مذاكرات احياي برجام 
قرار دارد. به طوري كه از هفته گذش��ته خودروها در 
بازار به دليل امضاء نشدن تواق نامه برجام، با افزايش 
قيمت جزئي همراه بود. از س��وي ديگ��ر با توجه به 
اينكه اين هفته بازار با نوس��ان ن��رخ دالر نيز روبرو 
بود، اما با افزايشي ش��دن نرخ دالر قيمت خودرو در 
بازار چندان تغيير نكرد و اين امر موجب ش��د تا بازار 
خودرو اين هفته شكل منفي به خود گيرد. بنابراين 
به نظر مي رس��د در طي يك تا دو هفته آينده، روند 
بازار به همين ش��كل ركودي ادامه داش��ته باشد. از 
سوي ديگر خبر اعالم شده مبني بر اينكه آيين نامه 
واردات خودرو در گام آخر قرار دارد موجب ش��ده تا 
خري��داران به اميد ورود خودروهاي جديد باش��ند. 
اما به نظر نمي رس��د اين وعده ني��ز مانند وعده هاي 
ديگر وزي��ر تحقق يابد. تا زمان��ي كه اين صحبت ها 
و وعده هاي خودرويي عملي نش��ود، تاثيري در بازار 
و قيمت ها ندارد. اما آنچه اين روزها خبرس��از شده 
اس��ت، اين اس��ت كه صورت هاي مالي ايران خودرو 
در س��ايت كدال س��ازمان بورس نشان مي دهد اين 
خودروس��از به دنبال گران كردن محصوالت خود با 
نشان پژو اس��ت. آن طور كه مديران اين خودروساز 
در صورت هاي مالي حسابرس��ي نشده خود مربوط 
به س��ال 1400 برآورد كرده اند در پايان سال جاري 
حدود 274 هزار دس��تگاه خودرو با برند پژو را براي 
مشتريان خود فاكتور مي كنند. پيش بيني اين تعداد 
فروش از محصوالت با نش��ان پژو در سال 1401 در 
قياس با فروش سال گذشته گوياي افت بيش از 8.5 
درصدي است. اما به رغم اين افت تيراژ فروش درآمد 
ايران خودرويي ها از محل فروش محصوالت حاضر 
در س��بد محصوالتي گروه پژو رشدي حول و حوش 
31 درصدي را به خود خواهد ديد. براساس اطالعات 
منتشر شده، اين خودروساز، برآورد كرده كه در پايان 
سال جاري نزديك به 52 هزار و 345 ميليارد تومان 
از محل فروش محص��والت توليدي خود با برند پژو 

كسب درآمد خواهند كرد. 

    پيش بيني قيمت خودرو در روزهاي آينده
قيمت خودرو در بازار كش��ور همچنان نوس��اناتي را 
تجربه مي كند. البته بازار در وضعيت ركودي قرار دارد. 
كارشناسان پيش بيني هاي متفاوتي از روند قيمت ها در 
آينده دارند. در حال حاضر بازار در شرايط ركود كامل 
است و خريد و فروشي صورت نمي گيرد. در طي چند 
روز گذشته نيز تغيير چنداني در قيمت ها ديده نشد. 
به نظر مي رسد در طي يك تا دو هفته آينده، روند بازار 
به همين شكل ركودي ادامه داشته باشد. اما نكته قابل 
توجه اينجاست آن دس��ته از خريداران كه به خريد 
خودرو نياز دارند ديگر تعلل نكرده و نس��بت به خريد 
محصول مورد نظر خود اقدام مي كنند. اما آن دسته از 
افرادي كه قصد فروش خودرو براي سود بيشتر را دارند 
فعاًل منتظر مانده اند تا تكليف واردات خودرو مشخص 
شود. همچنين به اعتقاد فروشندگان خودرو، همچنان 
عرضه محصوالت از س��وي ش��ركت هاي خودروساز 
افزايش پيدا نكرده و ش��كاف قيمتي ب��ازار و كارخانه 
هنوز به طور كامل رفع نشده است. اين در حالي است 
كه با افزايش ميزان عرضه، قيمت ها در بازار تا حدودي 

كاهش پيدا مي كرد. اما به گفته كارشناسان، قيمت 
خودرو متاثر از مذاكرات وين و نتيجه و تاثير نهايي آن بر 
قيمت ارز است. اين دو عامل تاثير خود را در بازار نشان 
مي دهند. در حال حاضر، بازار با شروع مجدد مذاكرات 
بازار كمي اميدوار به نظر مي رسد. به لحاظ رواني نيز 
دالر كمي كاهش داشت. اما همچنان بايد منتظر نتايج 
نهايي اين مذاكرات و مش��اهده تاثير آن بر قيمت ها 
باشيم؛ به طوري كه از هفته گذشته خودروها در بازار 
به دليل امضاء نشدن تواق نامه برجام، با افزايش قيمت 
جزئي همراه بود. از آنسو، با وجود كاهش نوسانات نرخ 
ارز، بازار خودرو در ش��رايطي است كه تمايل كاهش 
ندارد. از اين رو، در اين هفته نيز به نظر نمي رسد كاهش 
قيمتي در راه باشد. اگر افزايش قيمتي نيز اتفاق بيفتد، 
جزئي است. در همين راستا، وزير صمت اعالم كرد كه 
سال آينده خودروهاي اقتصادي وارد بازار مي شوند. 
اما به نظر نمي رسد اين وعده نيز مانند وعده هاي ديگر 
وزير تحقق يابد. تا زماني كه اين صحبت ها و وعده هاي 
خودرويي عملي نشود، تاثيري در بازار و قيمت ها ندارد.

از سوي ديگر، شاهد هس��تيم كه بازار همچنان در 
ركود اس��ت و خريد و فروش��ي ص��ورت نمي گيرد. 
اكثر افراد در بازار فروش��نده هس��تند و خريدار كم 
است. اين ركود در حدي اس��ت كه كاهش نرخ ارز 
نيز ديگر تاثيرگذار در قيمت ها نيست. از اين منظر 
بايد متذكر ش��د كه هيچ يك از سياست هاي فعلي 
صنعت خودرو تاكن��ون تغييري نكرده اس��ت. در 
نتيجه بازار به روال گذش��ته خ��ود ادامه مي دهد و 
متناس��ب با نرخ دالر قيمت ها نيز نوساني مي شود. 
اما عاملي ك��ه در قيمت ها تاثيرگ��ذار خواهد بود، 
آزادس��ازي واردات خودرو به كشور و همچنين لغو 
قيمت گذاري دستوري است. در حال حاضر خريد 
و فروش چندان��ي در بازار ص��ورت نمي گيرد. زيرا 
خريداران منتظر اخبار آزادس��ازي واردات هستند. 

اگر واردات خودرو به كشور آزاد شود، عرضه و تقاضا 
در بازار به تعادل مي رسد. همچنين نوسان قيمتي 

در خودروهاي داخلي نيز كاهش مي يابد.

    ايران خودرو به دنبال گران كردن
در همين حال، ارزيابي ها نشان مي دهد، ايران خودرو 
طي سال گذشته حدود 40 هزار و 52 ميليارد تومان از 
فروش خودروهاي خود با برند پژو نقدينگي به حساب 
خود واريز كرد. به عبارت ديگر پيش بيني مي ش��ود 
درآمد ايران خودرو از فروش گروه پژو بيش از 12 هزار و 
290 ميليارد تومان افزايش يابد. اين گروه خودروسازي 
سال گذشته به طور ميانگين هر دستگاه از محصوالت 
گروه پژو را حدود 133 ميليون و 500 هزار تومان براي 
مش��تريان فاكتور كرد اما اين خودروساز پيش بيني 
كرده در سال جاري به طور ميانگين هر خودروي حاضر 
در سبد محصوالتي گروه پژو را با قيمتي حدود 191 
ميليون تومان عرضه كند. حال آنطور كه »اقتصاد نيوز« 
نوشته مقايسه اين دو قيمت نشان مي دهد ايران خودرو 
به دنبال اين است امسال هر خودرو با برند پژو را به طور 
ميانگين حدود 57 ميليون و 500 هزار تومان گران تر 
از سال گذشته به فروش برساند. بنابراين رشد قيمت 
ميانگيني حدود 43 درصد در انتظار محصوالت برند 
پژو در سال جاري اس��ت. ايران خودرويي ها اين رشد 
قيمت را از دو مس��ير دنبال مي كنن��د اول تغيير در 
س��بد محصوالتي خود و حذف خودروهايي زيان ده 
و جايگزين كردن آنها ب��ا محصوالتي كه فروش آنها 
سود بيشتري به حساب اين خودروساز واريز مي كند. 
)مانند حذف محصوالت پژو 206 و جايگزين كردن 
آن با محصوالت پژو 207( در كنار اين مسير نيم نگاهي 
نيز به دريافت مجوز افزاي��ش قيمت از وزارت صمت 
دارد، مج��وزي كه تاكنون سياس��ت گذار خودرويي 

حاضر نشده در سال 1401 زير آن را امضا كند.

    اما از قيمت ها چه خبر؟ 
رصد بازار خورو طي روزهاي گذش��ته نش��ان مي دهد، 
خانواده 207 افت 2 تا سه ميليوني قيمت در بازار داشتند. 
براساس ارزيابي بازار »پژو 207 دنده اي« 398 ميليون 
تومان از س��وي فعاالن بازار قيمت داده شد و افتي سه 
ميليوني را تجربه كرد و »پژو 207 س��قف شيشه اي« 
نيز با افت 2 ميليوني در بازار 405 ميليون قيمت خورد. 
خانواده تيبا نيز افتي يك تا 2 ميليون راتجربه كردند.. با 
اين شرايط »تيبا صندوقدار« در بازار با افت 2 ميليوني 
در بازار 192 ميليوني شد و »تيبا 2 معمولي« هم با افت 
يك ميليوني در بازار 204 ميليون تومان دست به دست 
شد. »ساينا« ديگر محصول گروه خودروسازي سايپا هم 
افت يك ميليوني داش��ت و در بازار 212 ميليون تومان 
ب��ه فروش رفت. خانواده كويي��ك kdc  با افت يك تا 2 
ميليون تومان در بازار عرضه شد. با اين شرايط »كوييك 
R« در بازار با افت 2 ميليوني در بازار 221 ميليون تومان 
قيمت گذاري شد و »كوييك معمولي« هم با افت يك 
ميليوني در بازار 211 ميلي��ون تومان قيمت خورد. اما 
»ش��اهين« افت چهار ميليوني داش��ت و در بازار 375 
ميليون تومان دست به دست شد. براساس ارزيابي بازار، 
خانواده سمند با رشد و ثبات قيمت در بازار عرضه شد. 
به طوري كه سمندLX با افت يك ميليوني در بازار 300 
ميليون تومان قيمت خورد. از سوي ديگر سمند LX با 
موتور  EF7 نيز بدون تغيير 345 ميليون تومان در بازار 
دست به دست شد از سوي ديگر »سمند سورن پالس« 
اين هفته افت 2 ميليوني داشت و در بازار 357 ميليوني 
در بازار عرضه ش��د. از آ ن سو، در ميان ساير خودروهاي 
پرطرفدار بازار، »دنا پ��الس توربو اتومات« بدون تغيير 
در بازار 510 ميليون تومان دس��ت به دس��ت شد. »دنا 
معمولي« ه��م تغيير قيم��ت نداش��ت و 399 در بازار 
قيمت گذاري شد و »رانا پالس« يكي ديگر از خودروهاي 

پرطرفدار بازار نيز 308 ميليون تومان قيمت خورد. 
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۴۵ هزار تن از مانده ذرت هاي 
آلوده تعيين تكليف شد

طبق اعالم گمرك ايران، 45 ه��زار تن باقي مانده از 
محموله ذرت هاي آلوده كه در گمرك پلمب ش��ده 
بود،  بعد از آزمون س��وم سازمان اس��تاندارد و صدور 
تاييديه، با ابالغ مرجع قضايي به گمرك، ترخيص شده 
است. به گزارش ايسنا، چندي پيش، يك مكاتبه بين 
مسووالن گمرك، نشان داد كه 27 هزار تن ذرت دامي 
از گمرك ترخيص شده و بخشي از اين محموله آلوده به 
آفت كش بوده است؛ در دي ماه پارسال، شركت »پ« 
حدود 68 هزار تن ذرت را كه در يكي از انبارهاي منطقه 
ويژه اقتصادي بندر امام)ره( تخليه شده بود، به گمرك 
اظهار كرد، همزمان و يك روز زودتر شركت »ز« نسبت 
به اظهار محموله 65 هزار تني ذرت دامي اقدام مي كند. 
اما آنچه اتفاق مي افتد اين است كه در هفتم اسفند نامه 
استاندارد به گمرك نشان مي دهد كاالي شركت »پ« 
آلوده بوده و ميزان آفت كش هاي موجود در آن از حد 
استاندارد و مجاز بيشتر است و بر اين اساس گمرك 
نسبت به پلمب انبار مربوطه كه محموله هر دو شركت 
در آن قرار داشت، اقدام و عليه دو شركت وارد كننده 
ذرت و شركت انباردار كه براي محموله ناسالم با اسناد 
محموله سالم بيجك صادر كرده بود به جرم قاچاق به 
مقام قضايي اعالم جرم كرده است؛ اما اين زماني است 
كه 27 هزار تن ذرت دامي ترخيص شده بود.شركت 
»ز« كه ذرت هاي آن مورد تاييد استاندارد قرار گرفته 
و تمامي مجوزها را دريافت كرده بود، در زمان ترخيص 
كاالهاي خود، با همان كوتاژ، كاالي آلوده شركت »پ« 
را ترخيص مي كند، البته اعالم اخير سازمان بنادر نشان 
داد كه اين دو شركت متعلق به يك نفر بوده است. اما 
تازه ترين اعالم گمرك به ايسنا از اين حكايت دارد كه 
مانده محموله ذرت دامي كه آلوده تشخيص داده شده 
بود، در اواخر ارديبهش��ت و خردادماه و بعد از كاهش 
ميزان آفت كش به مرور زمان، ترخيص ش��ده است.

آن طور كه لطيفي- سخنگوي گمرك ايران- اعالم 
كرده است، سازمان استاندارد در دو مرحله، محموله 
ذرت شركت را آزمون كرده و آلوده تشخيص داده بود 
از اين جهت انبارهاي مربوطه پلمب ش��د، گفت: اما 
بايد توجه داش��ت كه آلودگي اين ذرت هاي دامي به 
دليل سم آفالتوكسين نبود بلكه به دليل ماندگاري 
آفت كش بود كه به مرور زمان در محصوالت كشاورزي 
از بين رفته و مي تواند قابل استفاده باشد. بر اين اساس 
با دس��تور مقام قضايي در آزمون سوم حدود 5000 
تن از اين ذرت ها در 10 بهر تقسيم و مورد آزمون قرار 
مي گيرد كه نشان مي دهد آفت كش هاي آن تا حدي 
از بين رفته كه به سطح استاندارد و قابل استفاده رسيده 
اس��ت.وي ادامه داد: بيستم ارديبهشت ماه، مرجع 
قضايي طي مكاتبه اي با گمرك، به استناد تاييديه 
دامپزشكي و سازمان استاندارد اعالم كرد كه مانده 
محموله شركت »پ« كه در آزمون هاي اول آلوده 
تشخيص داده شده بود، با طي تشريفات مربوطه قابل 
ترخيص است.لطيفي در مورد حجم ذرت ترخيص 
شده در مرحله آخر نيز توضيح داد: زماني كه 27 هزار 
تن ذرت توسط شركت »ز« ترخيص شد، 23 هزار 
تن مربوط به محموله ش��ركت »پ« بوده و 4000 
تن نيز ذرت سالم مربوط به خود. بر اين اساس 45 
هزار تن ديگر از محموله شركتي كه محموله آن 
آلوده تشخيص داده شد، باقي مانده بود كه بعد از 
كاهش آفت كش در محصول مانده در انبار و صدور 
تاييديه استاندارد و دستور قضايي، در خردادماه 

ترخيص و تحويل صاحب كاال شده است.

واردات گوشي هاي باالي
۶۰۰ دالر عمال متوقف است

دبي��ر انجمن واردكنن��دگان موبايل با بي��ان اينكه 
ب��راي واردات گوش��ي هاي ب��االي 600 دالر، ارزي 
تخصيص داده نمي شود، گفت: به دليل كاهش تقاضا، 
فروشندگان كاالها را با زيان و زير قيمت مي فروشند.

امير اس��حاقي در گفت وگو با خبرنگار مهر، در مورد 
وضعيت بازار تلفن همراه، اظهار كرد: 91 درصد نياز 
بازار با گوش��ي هاي تلفن زير 600 دالر پاس��خ داده 
مي شود اما با توجه به افت ش��ديد تقاضا، طي 2 ماه 
گذشته شركت ها و فروشندگان، گوش��ي را با زيان 
مي فروشند چراكه بايد تعهدات خارجي خود را تسويه 
كنند.دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانبي افزود: در حال حاضر 2.5 ميليون دستگاه تلفن 
همراه مصرف نشده در كش��ور داريم كه از ميانگين 
مصرف باالست و فروشندگان، كاال را عمال زير قيمت 
مي فروشند تا بدهي هاي خود را بدهند.اسحاقي اضافه 
كرد: اگرچه نرخ ارز نيما كه به گوش��ي هاي زير 600 
 دالر تخصيص داده مي ش��ود به ص��ورت مورچه وار 
در حال افزايش است اما باز هم شركت ها كاال را با زيان 
مي فروش��ند.وي در مورد واردات گوشي هاي تلفن 
 باالي 600 دالر، گفت: تقريبًا از 24 ارديبهش��ت ماه 
با واردات گوش��ي هاي براي 600 دالر مشكل داريم 
زيرا فقط ويرايش ثبت سفارش اين كاال اصالح شده 
و هيچ گونه تخصيص و تأمين ارزي براي واردات انجام 
نمي شود.اسحاقي افزود: هنوز كميته مشترك اقدام 
ارزي بانك مركزي و وزارت صمت در مورد تخصيص 
ارز اين كاال به تصميم نهايي نرسيده اند كه همين امر 
موجب شده خريد و فروش پاسپورت و واردات كاالي 
مس��افري افزايش يابد.وي ادامه داد: در حال حاضر 
120 هزار كاالي مسافري وارد كشور شده كه نشان 
مي دهد سوء استفاده از اين جريان به اوج خود رسيده 
است.دبير انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانب��ي اضافه كرد: عماًل واردات گوش��ي هاي تلفن 
باالي 600 دالر متوقف بوده و كاالهاي وارد شده نيز 
در گمرك دپو شده است. ما با سازمان توسعه تجارت 
ايران نامه نگاري هايي انجام داديم و خواستار تعيين 
تكليف كاالهاي دپو شده و نحوه تخصيص ارز شديم 
كه مقرر شد هفته آينده كميته اقدام ارزي جلسه اي در 
اين خصوص برگزار كند.وي با بيان اينكه آرامش بازار 
از بين رفته است، گفت: در حال حاضر عرضه به شدت 
باال بوده و تقاضا به پايين ترين حد ممكن رسيده است.

فوالد مباركه در مسير توسعه 
هدفمند صنعت فوالد
و صنايع معدني كشور

محمدياس��ر طيب نيا در حاشيه مراسم بزرگداشت 
روز مّلي صنعت و معدن در جمع خبرنگاران گفت: 
توسعه هدفمند صنعت فوالد و صنايع معدني همواره 
در دستور كار شركت فوالد مباركه بوده و به دنبال آن 
است كه با رفع نقاط ضعف و موانع موجود، پايداري 
صنعت فوالد را بيش از پيش تقويت كند؛ تحريم ها 
س��بب ش��د كه ما در بس��ياري از بخش هاي توليد 
فوالد پيشرو باشيم و امروز در صنعت فوالد و تامين 
تجهيزات، هرچند كه دش��منان هم��واره به دنبال 
تخريب ما هستند، مي توانيم روي پاي خود بايستيم. 
وي اظهار داشت: همان گونه كه رييس جمهور محترم 
در اين مراس��م بيان كردند، نق��ش دولت، هدايت، 
حمايت، نظارت و اولويت بن��دي در حوزه صنعت و 
معدن است كه انتظار مي رود مشكالت اين بخش براي 
رشد و توسعه اقتصادي كشور برطرف شود. مديرعامل 
فوالد مباركه عنوان كرد: در صورتي كه حمايت هاي 
دولت به درس��تي انجام شود، براي صنعت گران اين 
اطمينان حاصل مي ش��ود كه در حوزه هاي مختلف 
با اقتدار به اهداف از پيش تعيين ش��ده خود برسند 
تا كش��ور در حوزه صنعتي و معدني به س��رآمدي و 
بالندگي برسد. طيب نيا افزود: فوالد مباركه وظيفه 
خود مي داند به عنوان يكي از صنايع بزرگ كشور، از 
كليه شركت هاي دانش بنيان و استارتاپ ها حمايت 
كند و در اين راستا، مركز نوآوري و فناوري در شركت 
فوالد مباركه، فعاليت هاي رو به رشدي را آغاز كرده 
است. وي در ادامه عنوان كرد: به لطف الهي و به واسطه 
س��رمايه گذاري هاي هدفمند، طي 2 دهه اخير در 
حوزه صنعت و معدن، اين بخش به نقطه قّوت اقتصاد 
مّلي كشور مبّدل شده است؛ صنعت فوالد در حوزه 
صنعت و معدن كشور پيشتاز بوده و به واسطه افزايش 
توليد و عرضه آن، امروز كشور ما در اين بخش در دنيا 
حرفي براي گفتن دارد. مديرعامل ش��ركت فوالد 
مباركه اظهارداشت: دشمنان درصدد جلوگيري 
از توسعه صنعت و معدن كشور هستند اما در اين 
بخش خود را مقاوم كرده اي��م و به توفيق الهي، با 
رفع موان��ع موجود، با اقتدار و خودكفايي در حوزه 
صنعت و مع��دن، موفقيت هاي زيادي به دس��ت 
مي آوريم. طيب نيا در ادام��ه افزود: فوالد مباركه 
در حوزه ه��اي زيرس��اختي و زيربنايي در صنعت 
فوالد كشور گام هاي بلندي برداشته و هم اكنون به 
سمت توسعه صنايع نسل 4 و 5 و هوشمندسازي 
صنايع موجود در حال حركت است. وي در پايان 
عنوان كرد: فوالد مباركه عالوه بر راه اندازي مركز 
نوآوري و فناوري، از هرگونه فعاليت هاي نظام مند 
دانش بنيان در حوزه صنعت فوالد حمايت مي كند.

بازار خودرو همچنان منتظر احياي برجام و آزادسازي واردات است!

تحليل مهدي معصومي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تحليل كرد

نقشه ايران خودرو براي گران كردن »پژو«!

چرايي فساد در واردات نهاده هاي دامي

جزييات واردات و قيمت برنج در آستانه ممنوعيت فصلي

مهدي معصومي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در 
گفت وگو با سايت خبري اتاق تهران درباره مساله فساد 
در واردات نهاده هاي دامي گفت: اصل موضوع اين است 
كه هرجا انحصار و قيمت خاص وجود داش��ته باش��د، 
سوءاس��تفاده هم صورت خواهد گرفت. فرق نمي كند 
كدام دولت، كدام وزير و چه كس��ي سر كار باشد. هرجا 
چنين گزاره هاي وجود داشته باشد، فساد ايجاد مي شود. 
بار ديگر صحبت از فس��اد در واردات نهاده هاي دامي به 
ميان آمده است. اين بار، مرتضي حسيني، نماينده مردم 
ميانه در مجلس اعالم كرده است كه اخيرا رييس سازمان 
بازرسي كل كشور خبري را رس��انه اي كرد كه يكي از 
سازمان هاي وابس��ته به وزارت جهاد كشاورزي، مجوز 
واردات 13 ميليون تن نهاده ه��اي دامي اعم از گندم، 
ذرت، جو و... را به يك ش��ركت خصوصي اعطا مي كند 
و آن شركت خصوصي بدون اينكه نهاده اي را وارد كند، 
در گمرك اينها را كوتاژ مي كند، يعني به اصطالح ثبت 
صوري مي كند كه اين اقدام به معني آن اس��ت كه اين 
واردكننده، اي��ن كاال را وارد كرده درحالي كه اساس��ا 

كااليي وارد نشده است! سپس وزارت جهاد كشاورزي به 
اين شركت مجوز عرضه چيزي كه هنوز وارد نشده را در 
سامانه بازارگاه مي دهد و يك عده از جمله اتحاديه هاي 
كشاورزي، كشاورزان و كارخانه هاي توليد دام و طيور در 
آن سامانه ثبت نام مي كنند و پولي را پرداخت مي كنند، 
به اميد اينكه محصولي را كه خريداري كرده اند، تحويل 
بگيرند. در مجموع ح��دود هزارو صد ميليارد تومان به 
حس��اب اين شخص و شركت واريز ش��ده بدون اينكه 
نهاده اي به آنها تحويل داده شود! و اكنون هم مشخص 
ش��ده كه هيچ نهاده اي وارد نشده است! البته ماجرا به 
اينجا ختم نشده است، حسيني اين را هم گفته است كه 
وزارت جهاد كشاورزي با بانك مركزي مكاتبه مي كند 
و درخواس��ت صدور 730 ميليون دالر تسهيالت براي 
اين ش��ركت مي دهد و در آن نامه هم بدون اينكه نهاده  
دامي وارد شده باشد، صريحا قيد مي كند كه اين نهاده 
وارد كشور شده است! طبق گزارشي كه رييس سازمان 
بازرسي كل كشور داده، براي اين شركت 730 ميليون 
دالر ارز و تسهيالت مي گيرند. مهدي معصومي، عضو 

هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت وگو با سايت خبري 
اتاق تهران درباره مساله فساد در واردات نهاده هاي دامي 
گفت: اصل موضوع اين است كه هرجا انحصار و قيمت 
خاص وجود داش��ته باش��د، سوءاس��تفاده هم صورت 
خواهد گرفت. فرق نمي كند ك��دام دولت، كدام وزير و 
چه كسي سر كار باش��د. هرجا چنين گزاره هاي وجود 
داشته باشد، فساد ايجاد مي شود. به گفته او، طي چند 
سال گذشته، اختالف ميان دالر 4200 توماني و دالر 
آزاد 25 ه��زار توماني وجود داش��ت و حاال هم تفاوت 
نرخ هاي ديگري مطرح است. از جمله دالر نيمايي 24 
هزار توماني و ارز آزاد حدود 30 هزار توماني. معصومي 
تاكيد كرد: بنابراين در حال حاض��ر باز هم دو نرخ ارز 
وجود دارد. تا زماني كه اين اختالف ها پابرجاست، به 
عده اي نرخ نيمايي تعل��ق مي گيرد و به گروهي ديگر 
خير، اين فسادها ادامه دار خواهد بود. اين عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران همچنين گفت: طي 20سال، 
يعني از 78 تا 98، واردات مواد اوليه و نهاده ها با ارز آزاد 
انجام مي شد، و با همين نرخ آزاد هم به فروش مي رفت. 

در ادامه اين روند، قيمت مرغ و تخم مرغ هم آزاد بود و 
بسته به عرضه و تقاضا قيمت آن باال و پايين مي رفت. 
در اين دوره هيچ وقت مشكالت اينچنين رقم نخورد. 
نه سهميه بندي در كار بود، نه بگير و ببند قيمت گذاري 
مطرح بود. اتفاقي كه در طول اين 20 سال افتاد اين بود 
كه مرغداران هميشه 10 درصد سود مي كردند. يعني 
با هر قيمت تمام ش��ده اي، 10 درصد س��ود براي آنها 
باقي مي ماند. براساس صحبت هاي معصومي، زماني 
مشكل ايجاد شد كه صحبت هايي درباره سهميه بندي 
به ميان آمد. سهميه بندي يعني فساد؛ قيمت دستوري 
يعني فس��اد؛ يعني كاالي بي كيفت توليد كن. آنطور 
كه معصومي به آن اش��اره دارد، حتي در دوره جنگ، 
تحريم ها و مش��كالت اقتص��ادي، چ��ون قيمت ارز 
تك نرخي بود، چنين فس��ادهايي رق��م نمي خورد. 
چ��را كه ه��ر تاجري مي توانس��ت به ه��ر ميزاني كه 
مي خواست، واردات انجام مي داد و با همان قيمت هم 
به مصرف كننده مي فروخت. اما حاال اين اختالف قيمت 

دالر باعث شده كه فسادهايي اينچنيني به ميان آيد.

واردات بي��ش از 550 ميلي��ون دالري، افزاي��ش 47 
درصدي قيمت برنج خارج��ي و 164 درصدي ايراني از 
تغييرات مربوط به برنج در مدت اخير و البته در آستانه 
تصميم گيري براي ممنوعيت فصل��ي واردات اين كاال 
است. به گزارش ايس��نا، بخشي از برنج مورد نياز كشور 
از طريق واردات تامين شده و حدود دو سالي است كه از 
ليست دريافت كنندگان ارز 4200 توماني كنار رفته و 
با ارز نيمايي وارد مي شود. تغيير نرخ ارز از جمله داليل 
افزايش قيمت برنج وارداتي ب��ود و در تغيير قيمت آن 
از حدود 7000 تا 8000 توم��ان تاكنون كه به بيش از 
42 هزار تومان رس��يده، موثر بوده ولي مسائل ديگري 

نيز مطرح اس��ت. تازه ترين گزارش واردات برنج نشان 
مي دهد كه در سه ماهه اول امس��ال از مجموع واردات 
كاالي اساسي با شش ميليون تن به ارزش بيش از 4.5 
ميليارد دالر، سهم برنج به 583.6 هزار تن به ارزش بالغ بر 
550 ميليون دالر مي رسد. اين در حالي است كه در سال 
گذشته از مجموع واردات 19.6 ميليارد دالري كاالهاي 
اساسي سهم برنج، 1.5 ميليون تن به ارزش بيش از 1.3 
ميليارد دالر بود كه در مقايس��ه با س��ال 1399 حدود 
46 درصد در وزن و 41 درصد در ارزش افزايش داشت.  
بررسي جريان قيمت كاالها در گزارش خردادماه مركز 
آمار نيز نش��ان مي دهد كه برنج وارداتي تا 47.2 درصد 

نسبت به پارسال و 9.8 درصد در مقايسه با ارديبهشت ماه 
امسال گران شده است؛ به طوري كه هر كيلو برنج خارجي 
درجه يك در خردادماه س��ال گذش��ته به طور متوسط 
حدود 24 هزار و 700 تومان بوده كه در ارديبهشت ماه 
امسال به 33 هزار و 200 تومان و در خردادماه به متوسط 
36 هزار و 400 تومان رسيده ولي تا 42 هزار تومان هم 
فروش رفته اس��ت. در رابطه با وضعيت برنج ايراني نيز 
اين كاال در خردادماه س��ال گذشته به طور متوسط 36 
هزار و 800 تومان، ارديبهشت ماه امسال حدود 82 هزار 
تومان و در خردادما 97 هزار و 300 تومان فروخته شده 
و فروش آن به بالغ بر 112 هزار تومان هم رسيده است. بر 

اساس اين گزارش، برنج ايراني نسبت به ارديبهشت ماه 
18.8 و در مقايس��ه با خردادماه پارسال 164.2 درصد 
گران شده اس��ت. در آستانه ممنوعيت فصلي واردات 
برنج كه از اول مردادماه تا پايان آبان ماه هر ساله اعمال 
مي شود رايزني هاي زيادي جهت لغو اين ممنوعيت 
صورت گرفته و ظاهرا وعده هايي از سوي وزارت جهاد 
كشاورزي وجود داش��ته اما هنوز رسما در اين رابطه 
اعالمي صورت نگرفته است. در سال گذشته نيز به دليل 
تبعات تورمي ناشي از اعمال ممنوعيت و عدم تامين به 
موقع نياز بازار، درخواست هايي جهت عدم اعمال اين 

ممنوعيت وجود داشت كه با آن موافقت نشد.

 وزير كشور در جريان نقش 
 همراه اول در هوشمندسازي شبكه 
توزيع كاالهاي اساسي قرار گرفت

وزير كش��ور ضمن اس��تقبال از اقدامات هوشمندانه 
هم��راه اول در حوزه راهكارهاي س��ازماني، از نزديك 
با س��رويس هاي كيف پول همراه و ش��بكه هوشمند 
توزيع كاالهاي اساسي كشور آشنا شد. به گزارش اداره 
كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، سومين 
 Smart City Expo( نمايشگاه شهر هوشمند ايران
2022( كه از صبح امروز يكشنبه 12 تيرماه همزمان 
با برگزاري نمايش��گاه »ش��هر نوآور« در مصلي امام 
خميني )ره( تهران آغاز به كار كرد، در آيين افتتاحيه 
ميزبان احمد وحيدي وزير كشور بود. وحيدي در آيين 
افتتاحي��ه اين رويداد و بازدي��د از غرفه هاي حاضر در 
فضاي نمايشگاهي، به غرفه همراه اول آمد و از نزديك 
با مفاهيم »هوشمندس��ازي« و »تح��ول ديجيتال« 
كه به ص��ورت عمليات��ي در پروژه هاي نخس��تين و 
بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كش��ور درآمده است، 
آشنا شد. وزير كشور ضمن آشنايي با ابتكارات و آخرين 
اقدامات فناورانه همراه اول در زمينه »شهر هوشمند«، 
»گردشگري هوشمند« و »اپراتوري انرژي«، نسبت به 
سرويس »كيف پول همراه« عالقه مندي نشان داد و 
از مديران اجرايي اين پروژه درباره برنامه هاي توسعه 
آينده و چشم اندازي كه براي بسط خدمات آن در نظر 
گرفته شده است، پرس وجو كرد و در جريان نقشه راه 
اپراتور اول ارتباطي كشور در اين زمينه قرار گرفت. وي 
همچنين در بخش ديگر به گفت وگو با مسووالن همراه 
اول در زمينه »هوشمندسازي شبكه توزيع كاالهاي 
اساسي« در كشور پرداخت و درباره نحوه كار آن پرسيد 
كه مديران اجرايي اين پروژه اعالم كردند كه »اين طرح 
كه به صورت آزمايشي در چند استان كشور نيز اجرايي 
شده به دنبال هوشمندسازي است تا به اين طريق توزيع 
كاالهاي اساس��ي را عادالنه و نظام مند كند و دس��ت 
دالالن و قاچاقچيان از اين حوزه كوتاه شود.« مديران 
اجرايي اين پروژه درباره فرآيند انجام اين كار افزودند: 
»با توجه به دغدغه هوشمندسازي صنعت لجستيك 
كشور در همراه اول، در مرحله اجراي پايلوت اين طرح 
ملي هس��تيم و برنامه جامعي كه شامل كل زنجيره 
توزيع از لجستيك در بنادر و واردات كاالهاي اساسي تا 
توزيع و تحويل به مصرف كننده نهايي است را پوشش 
خواهد داد كه در اين راستا با شركت بازرگاني دولتي 
ايران وارد تعامل شديم.« شركت ارتباطات سيار ايران 
به عنوان نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
كشور با شعار »لمس جهان ديجيتال« در فضايي به 
وس��عت 600 مترمربع در اين رويداد كسب وكاري 
با محوريت ارايه »راهكارهاي زيرس��اختي فناوري 
اطالعات و مخابرات«، »حوزه هاي مربوط به ش��هر 
هوشمند مانند اپراتور انرژي«، »شبكه توزيع كاال« و 
»سالمت هوشمند« حضور يافته است. عالقه مندان 
ب��ه بازديد از اين نمايش��گاه، مي توانن��د از امروز 
12 تا 14 تيرماه، از س��اعت 9 تا 17 به نمايشگاه 
ش��هر هوش��مند آمده و از نزديك ب��ا تجربيات و 
دستاوردهاي همراه اول در اين حوزه آشنا شوند.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Mon. July 4. 2022  2255   دوشنبه 13 تير 1401    4 ذي الحجه 1443  سال نهم    شماره  

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

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

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

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

اذانظهر:13:09اذانمغرب:20:45اذانصبحفردا:4:07

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

۶  بيمار كرونايي جان باختند
مركز روابط عمومي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: ۶ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان خود را 
از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۴۱ هزار و ۳۹۶ نفر رس��يد. همچنين و بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۷۱۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناس��ايي و ۱۰۴ نفر از آنها بستري ش��دند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۲۳۹ هزار و ۵۵۷ نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون ۶۳ هزار و ۲۸۶ نفر از بيماران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. ۲۱۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها 

تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۵۲ ميليون و ۶۴۰ هزار و ۷۵۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

ادامهازصفحهاول

 كاالبرگ؛ سركوب 
دستوري تورم

نرخ تمام مولفه ها رش��د چن��د ده درصدي يا حتي چند 
صد درصدي داش��ته است. از س��وي ديگر ويژگي تورم 
در حالت كلي اين اس��ت كه به دهك هاي پايين تر فشار 
بيشتر مي آورد؛ تورم هرچه بيشتر باش��د، اين فشار هم 
بيشتر مي شود و منطقي اس��ت كه در اين ميان، فاصله 
تورمي دهك ها نيز بيشتر مي ش��ود. حاال اين كاالبرگي 
كه مي خواهن��د بدهند، بعي��د مي دان��م جبران كننده  
عقب افتادگي معيش��تي دهك هاي فرودس��ت باشد و 
بتواند نيازهاي اوليه  آنها را تامين كند. بايد در نظر بگيريم 
تورم امروز، تراكم و انباش��ِت حداقل بيست سال تورم دو 
رقمي اس��ت بنابراين اگر بخواهند فقط متناسب با تورم 
امس��ال به مردم كاالبرگ بدهند، در بهترين حالت فقط 
تورم همين امس��ال جبران مي شود نه اين اثرات انباشته  
بيست س��اله. البته فراموش نكنيم گشايش در مذاكرات 
مي تواند به آزادشدن ارزها و مراودات بينجاند و درنتيجه 
فش��ار تورمي مي تواند متوقف شود؛ حداقل اين است كه 
سرعت رشد تورم متوقف مي شود. اين توافق راه حلي است 
كه مي تواند از تعميق ش��كاف بي��ن دهك هاي درآمدي 
جلوگيري كند. در اين ش��رايط بدون توجه به احتماالت 
فضاي سياسي، »سطح پوش��ش كاالبرگ الكترونيك« 
مساله بسيار بااهميتي اس��ت؛ اگر فرض بگيريم كه وزن 
سبد خوراكي هاي خانوارهاي كارگري در سبد كلي، چيزي 
حدود ۳۶ درصد است )براساس محاسبات رسمي سبد 
معيشت(، كاالبرِگ در دستور كار در بهترين حالت مي تواند 
جبران اين ت��ورم را بكند آنهم به ش��رطي كه براي همه 
كاالهاي خوراكي و آشاميدني خانوارهاي كارگري بدون 
استثنا كاالبرگ اختصاص دهند؛ اما با اين كار هنوز بيش از 
۶۰ درصد هزينه هاي زندگي همچنان متورم مي ماند. در 
واقع بايستي تورِم متاثر از آزادسازي ها در حوزه هايي ماننِد 
مس��كن، حمل و نقل، آموزش و درمان را در نظر بگيرند و 
براي آن فكري بكنند؛ حتي هزينه  تعميرات وسايل خانه، 
هزينه الستيك و تعميرات خودرو، پول شارژ آپارتمان و 
صدها خدمات ديگر در ارديبهشت و خرداد گران شده اند. 
آيا كاالبرِگ تعميرات ه��م داريم يا كاالبرِگ كرايه خانه؟ 
كاالبرگ، س��ركوِب دس��توري تورم در يك فضاي بسته 
كوچك اس��ت؛ اما در اقتصاد، نرخ كاالها در يك فضاي به 
هم پيوسته و متكثر حركت مي كنند؛ اگر قرار باشد تورم 
در يك بخش كوچك متوقف يا الاقل كند شود، بايد براي 
افزايش قيمت در ساير بخش ها نيز تمهيدات روشن، عملي 
و قابل اجرا در نظر گرفته شود؛ اگر »مسكن« را به عنوان 
يك نمونه كوچك در نظر بگيريم، تنها بازگشت به الزامات 
اصل ۳۱ قانون اساسي و ماده ۱۴۹ قانون كار، مي تواند تورم 
در حوزه  مسكن را كنترل و افزايش قيمت را در بخشي از 
اين فضاي متكثر مهار كند. بازگشت به اين الزامات، يعني 
تخصيص بودجه مناسب براي تامين مسكن فرودستان، 
تدوين نقش��ه راه براي رسيدن به اهداِف اين حوزه و البته 
همت عالي براي پيگيري. در مجم��وع نمي توان انتظار 
داشت كه با »كاالبرِگ تنها«، تمام اثرات تورمي آزادسازي 
ارديبهشت از ميان برداشته شود؛ در بهترين حالت چيزي 
كمتر از ۴۰ درصد آثار تورمي مهار مي شود و الجرم بازهم 
هزينه هاي سنگين روي دست كارگران، بازنشستگان، 
زنان سرپرس��ت خانوار و دهك هاي فرودست مي ماند، 
هزينه هايي كه تامين آن از دايره  توانايي  اين گروه ها خارج 

است؛ براي اينها بايد راهكار داشت.

رويداد

ابالغ برنامه  ساماندهي پسماندهاي شمال كشور به استانداران

سال هاس��ت كه دفع زباله ها در شهرهاي شمالي 
كشور به يكي از معضالت حل نشده براي مردم اين 
مناطق تبديل ش��ده است. همين چند وقت پيش 
بود كه مردم س��راوان به دفن زباله در اين منطقه 
اعتراض كردند، اتفاقي كه سال هاست رخ مي دهد و 
نه تنها چهره اين خطه سرسبز را مخدوش كرده كه 
باعث شده تا اهالي اين منطقه با بوي نامطبوع و البته 
انواع بيماري هايي كه ب��ه دليل مجاورت با زباله ها 
به آن مبتال مي شوند، در كشمكش باشند. مساله 
اينجاست كه مسووالن سال هاست وعده راه اندازي 
مراكز زباله س��وزي را مي دهند كه مي توان در آنها 
انرژي توليد كرد، اما هر بار همه چيز در حد همان 
وعده هاي بي سرانجام باقي مي ماند. اينكه مناطق 
شمالي كشور با آن طبيعت زيبا و بكر به جايي براي 
دفع زباله ها تبديل شده و مردم را به ستوه آورده از 
آن دست اتفاقاتي است كه فقط بايد در ايران سراغ 
آن را گرف��ت. چرا كه دفن زباله آن هم در مناطقي 
نزديك دريا كه باعث مي شود به مروز زمان شيرابه ها 
به دريا راه پيدا كنن��د، باعث از بين رفتن طبيعت 
شوند وجان آبزيان را به خطر بيندازند اصال منطقي 
به نظر نمي رس��د. به هر حال گويي باالخره بعد از 
سال ها مسووالن تصميم گرفته اند به اين وضعيت 
خاتمه بدهند و بساط دفن زباله در شمال كشور را 
براي هميشه برچينند و بر اين اساس هم سازمان 
محيط زيس��ت برنامه اي را تدوين و براي اجرايي 
شدن به استانداران ش��هرها و استان هاي شمالي 
كشور ابالغ كرده است. برنامه اي كه اگر به طور دقيق 
اجرايي شود مي تواند براي هميشه اين خطه سبز 
را از وج��ود زباله هاي بد بو و البته بيماري زا راحت 
كند و باعث شود مردم اين مناطق زندگي سالم تري 

داشته باشند. 

    ديگر جايي براي دفع پسماند نداريم
مع��اون رييس جمه��وري و رييس س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با اشاره به ابالغ برنامه  چهار ساله ساماندهي 
پسماندهاي ش��مال كشور به اس��تانداران استان هاي 
شمالي، بر اجراي آن از سوي دستگاه هاي مرتبط تاكيد 
كرد. به گزارش س��ازمان حفاظت محيط زيست، علي 
سالجقه در نشست مشترك اعضاي مجمع نمايندگان 
گيالن با هدف بررس��ي راهكارهاي حل مسائل زيست 
محيطي اين استان افزود: امروزه يكي از معضالت اصلي 
استان گيالن حجم زياد پسماند است كه براي ساماندهي 
آن برنامه  چهار ساله ساماندهي پسماندهاي شمال كشور 
تهيه و به استانداران استان هاي شمالي ابالغ شده است. 
او اظهارداشت: در اين برنامه چهارساله منابع اعتباري و 
برنامه هاي زمان بندي و روش هايي كه مقرر است انجام 
ش��ود كامال مشخص اس��ت كه اميدواريم با اين برنامه 
مدون بتوان هم زباله هايي كه از اين پس توليد مي شود 
و هم زباله هاي دپو شده اي كه از سال ها قبل توليد شده 
و منابع آب و خاك را نابود مي كنند، س��اماندهي كرد. 
معاون رييس جمهوري افزود: وزارت كشور مكلف است 
با همكاري شهرداري هاي مستقر در استان هاي شمالي 
در اجراي اين برنامه همكاري كند و ما هم در س��ازمان 
حفاظت محيط زيست هم از جنبه نظارتي كامال پيگير 
اين مساله هستيم. تاكيدكرد: اميدواريم بحث كمپوست 
هم مورد پيگيري قرار گيرد چون ديگر جايي براي لندفيل 
)محلي كه انواع زباله و پس��ماند ب��ه آنجا منتقل و دفن 

مي شود( و دفع پسماند در كشور نداريم.

    جلوگيري از ريختن فاضالب شهري 
به گوهر رود

 س��الجقه ب��ا اش��اره ب��ه مش��كالت زرج��وب و 
گوهر رود به علت ورود فاضالب ش��هري و خانگي 

افزود: برنامه هاي جامعي در اين خصوص مصوب 
شده و دستگاه هاي مسوول خصوصا وزارت جهاد 
كشاورزي و وزارت نيرو مي بايست در كنار كار قرار 
گيرند و تكاليفش��ان هم در اين راه كامال مشخص 
اس��ت. رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
به بحث تصفيه خانه ش��هري رشت اش��اره كرد و 
گفت: اين بحث هم در دس��تور كار ق��رار گرفته و 
خوشبختانه منابع اعتباري آن هم تامين شده است. 
او در ادامه با اشاره به شرايط تاالب انزلي گفت: موارد 
مختلف چه در بخش مس��ائل آبخيزداري به علت 
كاهش رسوبات وارد شده به تاالب و چه در زمينه 

آنچه مربوط به آالينده ها، بررسي مي شود.

    برداشت سنبل هاي آبي از سطح انزلي
در اين نشس��ت همچنين س��يدكاظم دلخوش 
رييس مجمع نمايندگان گيالن با اشاره به بحث 
مهم سنبل آبي و راهكارهاي برداشت  و امحاي آن 
از سطح تاالب بين المللي انزلي گفت: مقرر است 
جلس��ه اي در اس��تان گيالن برگزار شود و سعي 
ما بر اين اس��ت كه كمك هاي الزم را در راستاي 
حفظ محيط زيست انجام دهيم. دلخوش افزود: 
از س��ازمان حفاظت محيط زيست تقاضا داريم با 
مشاركت دستگاه هاي اجرايي كشور، مردم گيالن 
را از اي��ن معضالت نجات دهند. در اين نشس��ت 
همچنين جبار كوچكي نژاد نماينده مردم رشت 
و خمام، مهرداد گودرزوند چگيني نماينده مردم 
رودبار و حس��ن محمدياري نماينده مردم تالش، 
رضوانشهر و ماسال در مجلس شوراي اسالمي در 
س��خناني در خصوص مهم ترين مباحث زيست 
محيطي استان گيالن خواستار تسريع در مرتفع 

شدن اين معضالت شدند.

كمبود متخصص بيهوشي، معضلي جدي در حوزه سالمت
رييس انجمن بيهوشي قلب ايران با اشاره به كمبود 
متخصص بيهوش��ي در كش��ور گفت: پيشنهاد و 
كارشناسي هاي غير تخصصي برخي از مسووالن 
براي ح��ل اين موض��وع نگراني هاي ش��ديدي را 
درجامعه بيهوش��ي به وجود آورده است. عليرضا 
جاللي اظهار كرد: كمبود متخصص بيهوشي اتفاق 
تازه اي نيست و اين موضوع به حدود ۴ سال پيش 
برمي گردد كه تذكرات و پيگيري هاي صورت گرفته 
در سال هاي گذش��ته از مجموعه وزارت بهداشت 
و عدم رس��يدگي به اين مهم، امروز شاهد تبديل 
ش��دن آن به يك معضل ملي هس��تيم. او با اشاره 
به ورود برخي از نمايندگان مجلس، كميس��يون 
بهداش��ت و درمان و حتي كميسيون امنيت ملي 
در روزهاي گذش��ته به موضوع كمبود متخصص 
بيهوشي در برخي از نقاط ايران، گفت: پيشنهاد و 
كارشناسي هاي غير تخصصي براي حل اين موضوع 
نگراني هاي شديدي را درجامعه بيهوشي به وجود 
آورده اس��ت، به عنوان مثال پيشنهاد شده است تا 
با ارايه مجوز به كارشناسان ارشد رشته بيهوشي از 
آنها در بخش بيهوش كردن بيماران استفاده شود 
تا كمبود متخصص بيهوشي جبران گردد. جاللي 
ادامه داد: عليرغم اينكه در همه كش��ورهاي دنيا و 
حتي در كشور خودمان استانداردها روز به روز در 
حال بهتر شدن است چنين تصميماتي واقعا موجب 
نگراني بوده و پيشرفت هاي ۳۰ سال اخير در رشته 
بيهوش��ي را كامال زير س��وال خواهد برد. او با بيان 

اينكه رشته بيهوشي يك رشته مهم و محوريست، 
افزود: هيچ بيمارستاني را نمي توان بدون متخصص 
بيهوشي تصور كرد و هيچ رشته ديگري نمي تواند 
جايگزين متخصص بيهوشي ش��ود و اين كمبود 
ايجاده ش��ده به نوعي مانع پيش��رفت و توسعه در 
وزارت بهداشت خواهد بود و معضلي جدي در حوزه 
سالمت ايجاد خواهد كرد . اين متخصص بيهوشي 
گفت: جدا از مراكز دولتي در حال حاضر در ش��هر 
تهران بيمارس��تان هاي خصوصي و تازه تاسيس 
كه مش��كلي در پرداخت هاي خ��ود ندارند باز هم 
با كمبود متخصص بيهوش��ي همراه هستند و اين 
باعث كاهشي شدن در استانداردهاي ارايه خدمات 
خواهد بود و طبق اس��تاندارد ك��ه هر متخصص 
بيهوشي ۲بيمار و ۲اتاق عمل را مي تواند همزمان 
ارايه خدمت كند، اين كمبود باعث ارايه خدمت از 
۲ به ۴ يا حتي ۶اتاق عمل مي ش��ود كه حاصل آن 
كاهشي شدن كيفيت خدمات براي بيماران است. 

رويخطخبر

وام مستمري بگيران تأمين اجتماعي به ۱۲ ميليون تومان رسيد
مع��اون فرهنگ��ي، اجتماع��ي و امور اس��تان هاي 
س��ازمان تأمين  اجتماعي از آغ��از فرايند پرداخت 
تسهيالت مالي ويژه بازنشستگان و مستمري بگيران 
تأمي��ن  اجتماع��ي و افزايش ۷۰ درص��دي مبلغ 
وام نس��بت به سال گذش��ته خبر داد و گفت: مبلغ 
وام با افزاي��ش ۷۰ درصدي ب��ه ۱۲ ميليون تومان 
رسيد. احمد اسفندياري با اشاره به جمعيت چهار 
ميليون نفر مستمري بگيري اين س��ازمان، افزود: 
پرداخت تس��هيالت قرض الحسنه به بازنشستگان 
و مستمري بگيران از سال ۱۳۹۹ تغييراتي داشته و 
امضاي تفاهم نامه اي با تكيه بر منابع داخلي سازمان 
و اعتبارات بانك رفاه كارگران در جهت هم افزايي و 
ايجاد تعامل بيش��تر، زمينه ساز افزايش قابل توجه 
ظرفيت پرداخت تس��هيالت به بازنشستگان شده 
است. او با اشاره به اينكه طي دو سال گذشته نزديك 
به ۶۰۰ هزار فقره تس��هيالت به مستمري بگيران 
پرداخت شده است، تصريح كرد: در سال ۹۹ بيش از 
۳۳۰ هزار تسهيالت قرض الحسنه به بازنشستگان و 
مستمري بگيران به مبلغ ۵ ميليون تومان و در سال 
۱۴۰۰ نيز حدود ۳۰۰ هزار فقره تسهيالت با مبلغ ۷ 
ميليون تومان پرداخت شده است. اسفندياري ادامه 

داد: در س��ال جاري ۴۱۶ هزار نفر از بازنشستگان و 
مستمري بگيران از اين تسهيالت بهره مند خواهند 
شد و مبلغ اين تسهيالت۱۲ ميليون تومان با اقساط 
۲۴ ماهه و با كارمزد ۴ درصد خواهد بود. سهميه هاي 
تخصيصي به كانون هاي بازنشس��تگان اس��تان ها 
با توجه به تعداد بازنشس��تگان هر استان و اعضاي 
كانون ها، تعيين و اعالم شده و اولين مرحله تسهيالت 
قرض الحس��نه به متقاضيان ثبت نام ش��ده توسط 
كانون هاي بازنشستگان پرداخت مي شود. سازمان 
تامي��ن اجتماعي ب��ه عن��وان بزرگ ترين صندوق 
بازنشستگي ايران بيش از ۵۰ درصد جمعيت كشور 

را تحت پوشش مقررات حمايتي قرار داده است.

تعادل|
 هنوز حتي يك هفته هم از برگزاري كنكور 
نگذشته كه مساله تقلب و لو رفتن سوال ها 
و البته خريد وفروش كليد پاسخ نامه ها به هياهويي تازه 
براي كنكوري ها بدل شده است، كساني كه مدت هاي 
طوالني تالش كرده اند تا بتوانند اين سد ستبر را پشت 
سر بگذارند حاال با شرايطي رو به رو شده اند كه ممكن 
اس��ت خيلي راحت از افرادي كه گمان م��ي رود با ابزار 
تقلب بر سر جلس��ه حاضر شده اند و س��واالت كنكور 
را خري��ده و جواب ها را مي دانس��تند، عقب بمانند و به 
آرزوهاي دور و درازي كه براي خود تدارك ديده بودند 
نرسند. به همين خاطر است كه از روز شنبه بسياري از 
افرادي كه در كنكور ۱۴۰۱ شركت كرده بودند با تجمع 
در مقابل س��ازمان سنجش به مس��اله تقلب و فروش 
سوال ها اعتراض داش��تند. اين در حالي بود كه از صبح 
روز شنبه اخباري مبني بر دستگيري باندهاي مختلف 
فروش سواالت كنكور روي خروجي خبرگزاري ها قرار 
گرف��ت؛ اخباري كه البته در تم��ام آنها يك نكته تكرار 
شده بود متخلفان اقدام به فروش سواالت تقلبي كنكور 
كرده بودند، سواالتي كه حتي تا مبلغ ۴۰ تا ۷۰ ميليون 
تومان هم به فروش رس��يده بود و حاال مش��خص شده 
بود تمام آن س��واالت تقلبي بوده است. البته هيچ كس 
نمي تواند و س��قم اين ادعا را مشخص كند كه آيا واقعا 
سواالت به فروش رفته تقلبي بوده اند يا سواالت اصلي 
اما آنچه كه در اين بين مشخص است ضايع شدن حق 
هزاران دانش آموزي است كه مدت هاي طوالني زحمت 
كشيده اند تا بتوانند در كنكور نتيجه قابل قبولي را كسب 
كنند و نقشه آينده خود را با درس خواندن در دانشگاه و 
در رشته تحصيلي مورد عالقه شان تكميل كرده بودند، 
اما ناگهان همه چيز بر خالف خواسته آنها شكل ديگري 
به خود گرفت هر چند كه رييس سازمان سنجش فروش 
سواالت كنكور را غير ممكن مي داند و مدعي سواالتي 
كه بيرون درز كرده در همان روز كنكور بوده و با اختالل 
در اينترنت مناطق محل برگزاري كنكور مانع از ارسال 

كليد پاسخ ها به داخل جلسات كنكور شده اند. 

     ۱۲ شبكه بزرگ تخلف كنكور شناسايي شد
رييس سازمان سنجش آموزش كشور از شناسايي 
۴۸۰ متخلف كنكور و ۱۲ ش��بكه ب��زرگ تخلف 
كنك��ور خبر داد. عبدالرس��ول پورعب��اس گفت: 
در كنكور س��ه مرحله قب��ل، روز برگزاري و بعد از 
پايان آزم��ون را داريم كه مرحله اول مرحله توليد 
سوال اس��ت كه از بانك سوال استخراج مي شود و 
دفترچه هاي متعدد را تشكيل مي دهد. اين مرحله 
يك فرآيند س��نگيني اس��ت به طوري كه افراد در 
قرنطينه هاي طوالني و س��خت هستند و سواالت 

بايد از دقت الزم برخوردار باشند. 

     قرنطينه افرادي كه  از بانك
سوال برمي دارند

او افزود: اف��راد حاضر در قرنطينه س��واالت را تهيه 
مي كنند و سپس اين س��واالت مميزي مي شوند و 
افرادي كه از بانك س��وال بر مي دارن��د در قرنطينه 
قرار گرفت��ه و متخصصان آزموني هس��تند. ما يك 
دوره چاپ داريم ك��ه در آن افرادي به مدت ۶ ماه در 
قرنطينه هستند هم طراحي يعني دفترچه سازي را 
بر عهده دارند و هم سواالت را استخراج و بسته بندي 
مي كنند. امسال سه پاسخنامه و دفترچه داشتيم و 
۵/۴ ميليون دفترچه توليد كرديم. اين دفترچه ها با 
استفاده از نظام هوشمند بايد به ۲۹۰۰ مركز برسد. 
مجموعا ۱۲۴ هزار نفر در روند برگزاري آزمون حضور 
دارند. رييس س��ازمان سنجش آموزش كشور ادامه 
داد: بس��ته بندي اوليه س��واالت براي شهرها ارسال 
مي شود و بس��ته بندي ثانويه تحت نظارت نيروهاي 
حفاظتي صبح آزمون باز مي شود، بسته بندي سوم 
نيز در حوزه ها باز مي ش��ود كه محتواي آن مشخص 
نيس��ت و اليه نهايي بس��ته پيش روي داوطلب باز 
مي شود. بنابراين تا لحظه اي كه داوطلب بسته را باز 
مي كند هيچ كس نمي تواند دفترچه را ببيند. امسال 
وزارتخانه ها و مراكز متعددي درگير كنكور بودند؛ از 
وزارت كشور تا وزارت آموزش و پرورش و ساير مراكز 

امنيتي و حفاظتي و حتي ش��ركت هاي حمل و نقل 
كمك كردند. پورعباس گفت: مرحله بعد، قرنطينه 
دوم است و آن براي زماني است كه پاسخنامه ها قرائت 
مي شوند. پاسخنامه ها امانت داوطلبان نزد ما است. ما 
امسال يك تصميمي گرفتيم كه هر فرد سه پاسخنامه 
داشته باشد. چند دستگاهي كه داشتيم براي قرائت 
اين تعداد پاس��خنامه كافي نبود و به همين منظور 

دستگاه هاي جديد خريداري شد.

     افشاي سواالت قبل از آزمون امكان ندارد
او در پاسخ به ادعاي تقلب در كنكور امسال توضيح 
داد: تقلب در هر آزموني ممكن اس��ت رخ دهد، اما 
تقلب به معناي افشاي سواالت يعني اينكه داوطلبان 
قبل از آزمون به سواالت دسترسي داشته باشند، در 
كشور امكان ندارد. تا اينجا مي توان قسم خورد كه تا 
حاال اتفاق نيفتاده است و تا جلسه آزمون هيچ كس 
سواالت را نديده است.در سال هاي اخير روند تقلب 
به بعد از رسيدن سواالت به داوطلب رخ داده است. 
تقلبي كه قبال بوده است نگاه به چپ و راست بوده كه 
در سال هاي اخير تكنولوژي به اين مساله وارد شده 
است. تقلب اين اس��ت كه داوطلب عكس سواالت 
را بيرون مي فرس��تد و تقلب آنجا اتفاق مي افتد كه 
سواالت حل شوند و به وسيله كيت هاي الكترونيك 
پاس��خ ها به داوطلب برسند كه البته در آزمون هاي 
چهارشنبه و پنجشنبه اتفاق چنداني رخ نداد و فقط 
يك عكس مخابره شد. او تاكيد كرد: دليل حساسيت 
آزمون روز جمعه اين بود كه رشته پزشكي يكي از 
مشاغل مورد اقبال داوطلبان است، از طرفي امسال 
۹۶۰۰ نفر ظرفيت براي رشته هاي پزشكي تعيين 
ش��ده و برخي حاضرند ميلياردي خرج كنند حتي 
از مسير ناصواب كه به رشته هاي پزشكي برسند. به 
همين دليل آزمون جمعه حساسيت ويژه اي داشت و 
انتظار داشتيم كه عكس از جلسه آزمون بيرون بيايد. 
ابزار عكس گرفتن و ارسال آن خيلي پيچيده است 

و هنوز ابزاري نداريم كه بتوانيم آن را كشف كنيم.

     سيگنال يابي ابزار تقلب
پورعباس گفت: ۱۲ ش��بكه ب��زرگ تخلف كنكور را 
شناسايي كرديم و تيم هاي حفاظت و امنيت توانستند 
آنها را بگيرند. يك مورد از اين شبكه ها توانست بعد از 
آزمون عكس را بفرس��تد بيرون و س��واالت را پخش 
كرد. البته ما انتظار داشتيم و تدبيري انديشيديم كه 
پاس��خنامه در زمان كمتري در دست داوطلب باشد 
كه اين شبكه ها نتوانند پاس��خ ها را ارسال كنند. اين 
ابزارهاي تقلب الكترونيكي گاه به اندازه يك نخود يا 
اندازه پاك كن اس��ت. دراين راستا از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 
تمام عوامل با س��يگنال ياب در تمام حوزه ها درگير 
بودند و تمام مشتريان متقلبان كه مي خواستند پاسخ 
را بگيرند را شناس��ايي كرديم و در اين زمينه تاكنون 
بيش از ۴۸۰ نفر را دستگير كرده ايم. او با بيان اينكه 
اولين عكس از كنكور تجربي بعد از ساعت ۹:۳۰ روز 
آزمون بيرون آمد، افزود: عوامل بيروني اين متقلبين 
س��اعت ۹:۴۵ دقيقه مي خواستند س��يگنال پاسخ 
را به داوطلبان ارس��ال كنند ول��ي از آن زمان هر چه 
تالش كردند كه پاسخ ها را ارسال كنند سيگنال يابي 
كه ما استفاده كرديم توانس��ت آنها را پيدا كند. اين 
افراد ۱ تا ۱۰ س��ال از آزمون محروم مي ش��وند. همه 

پاسخنامه ها قرائت مي شود و اگر ارتباطي بين كليد 
تقلبي و پاسخنامه فردي مشاهده شود آن داوطلب 
هم شناسايي مي شود. اين كار به صورت مقايسه اي 
تكنيكي انجام مي شود. ما تمام انرژي خود را گذاشتيم 
و تمام عوام��ل اجرايي ۱۵ ش��ب نخوابيدند. قرائت 
پاسخنامه هم با پيشرفته ترين ماشين در دنيا انجام 
مي شود و نمي گذاريم حتي يك مورد حقي ناحق شود.

      جلوگيري از مونتاژ دفترچه هاي سوال
رييس سازمان سنجش درباره انتشار دفترچه سواالت 
توضيح داد: در سال هاي گذشته دو دفترچه عمومي و 
دفترچه اختصاصي را طراحي كرديم كه بعد از آزمون 
دفترچه ها را بارگذاري مي كرديم. قصد داش��تيم در 
كنك��ور ۱۴۰۱ نيز دفترچه ها را بارگ��ذاري كنيم اما 
نيروهاي حفاظتي امنيت��ي توصيه كردند با توجه به 
فعاليت ويژه كه متقلبان براي گروه تجربي داش��تند، 
دفترچه در س��ايت قرار نگيرد چون مونتاژ مي شود. 
او اضافه كرد: س��اعت ۱۱:۳۰ دقيقه دفترچه عمومي 
گروه علوم تجربي و س��اعت ۱۱ و ۳۶ دقيقه دفترچه 
اختصاصي شماره دو و ساعت ۱۲ و ۴۵ دقيقه دفترچه 
اختصاصي شماره سه و ساعت۱۳ و ۱۵ دقيقه دفترچه 

بهياري و در اين فاصله دفترچه هاي گروه هاي هنر و 
رياضي و انساني را هم بارگذاري كرديم. چون بخش 
اصلي داوطلبان در سر جلسه بودند. چند ۱۰ ميليون 
بار دفترچه هاي كنكور دانلود ش��د و مورد اس��تفاده 
قرار گرف��ت. پورعباس با بيان اينكه بي��ش از ۷ هزار 
صحت سنجي موبايل انجام شده است چون ممكن بود 
برخي از داوطلبان فقط با نيت خاصي در آزمون شركت 
كرده باشند و كار پيچيده و سنگيني انجام شد، گفت: 
وقتي طرح ارايه سه پاسخنامه را براي هر گروه آزمايشي 
اجرا كرديم، فرصت استفاده از ارسال پاسخ از بيرون را از 
متقلبان گرفتيم و در اين زمينه سيگنال ياب هم بسيار 
بسيار كمك كرد. رييس س��ازمان سنجش با تاكيد 
بر ضرورت حركت به س��مت آزمون هاي الكترونيك 
گفت: آزمون الكترونيك به اين ش��كل اس��ت كه هر 
داوطلب براي هر پاسخ يك پاسخنامه خواهد داشت 
و در محيط تحت كنترل به سواالت پاسخ مي دهد و 
آزمون به صورت تركيبي از آنالين و آفالين خواهد بود 
و امكان حمله سايبري به آن وجود ندارد. اين آزمون را 
طراحي كرديم و اولين آزمون ملي به شكل الكترونيك 
آزمون سنجش زبان فارسي براي دانشجويان خارجي 

است كه به زودي برگزار خواهد شد.

گزارش

اظهارنظر رييس سازمان سنجش درباره اعتراض ها و حواشي كنكور 

فروش سواالت غيرممكن است
شناسايي ۱۲ شبكه بزرگ تخلف كنكور
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