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يادداشت- 1

 تغيير در نرخ حقوق گمركي 
به چه معناست؟

روز گذش��ته ب��ا اس��تناد ب��ه 
صحبت ه��اي وزي��ر اقتص��اد 
خبري منتشر ش��د كه برخي 
از تحليلگ��ران آن را به معناي 
عقب نش��يني دول��ت از طرح 
جراحي اقتص��ادي دولت )كه 
در فضاي عمومي كش��ور از آن 
با عنوان آزادسازي قيمت ها ياد 
مي شود( تحليل و تفس��ير كردند. وزير اقتصاد اعالم كرد 
اليحه دوفوريتي جديدي براي بازگشت نرخ ارز محاسباتي 
گمرك به نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوي دولت به مجلس ارايه 
ش��ده اس��ت و در ادامه تاكيد كرد كه با توجه به تاثير اين 
موضوع بر قيمت تمام شده توليد اميدوار هستيم مجلس 
با فوريت اين اليحه موافقت كند. نكته كليدي آن است كه 
هر كااليي كه به كشور وارد مي شود مي بايست يك حقوق 
ورودي به دولت پرداخت كند. بخشي از اين حقوق ورودي، 
مصوب مجلس تحت عنوان حقوق ورودي است و بخش 
ديگري از اين دريافتي ه��ا برآمده از مصوبات دولت تحت 
عنوان سود بازرگاني است. پس دولت از هر كاالي وارد شده، 
دو نوع دريافتي دارد كه بخشي برآمده از مصوبات مجلس 
و بخشي نيز برآمده از مصوبه هيات وزيران است. از طريق 
اين دريافتي ها دولت بخشي از هزينه هاي خود در بودجه 
را پوشش مي دهد. دولت هر سال با توجه شرايط عمومي 
اقتصادي اقدام به افزايش يا كاهش سود بازرگاني مي كند اما 
حقوقي كه مجلس بر ورودي كاالها اعمال مي شود و نوعي 
ماليات است غيرقابل تغيير است. يعني كم يا زياد كردن اين 
دريافتي نيازمند اصالح قانون اس��ت. آنچه كه دولت طي 
روزهاي اخير در قالب اليحه دوفوريتي تقديم مجلس كرده، 
به اين معناست است كه مبناي پرداخت حقوق گمركي كه 
در حال حاضر بر مبناي ارز نيمايي است به اندازه اي كاهش 
پيدا كند كه به اندازه دالر ۴۲۰۰ توماني برس��د.به عبارت 
س��اده تر دولت مي خواهد تورم وارداتي را از طريق كاهش 
حقوق وردي كاال كمتر بكند.اين تصميم در شرايطي كه 
كش��ور با تورم هاي باالي ماهانه و كلي روبه رو است نوعي 
ادامه در صفحه 8 واكنش دفاعي محسوب مي شود.  

هادي حق شناس

مجلسباكداماليحهدوفوريتيضدتورميدولتموافقتميكند

بازگشت دالر 4200 به گمرك؟

يادداشت-4يادداشت-2

 از چاله 
به چاه افتادن

 خشكسالي در ايران 
جدي است

 زمزمه هايي از آغاز 
صيانت از گوگل

به دنبال انفعال و عدم اعتراض 
اصولي فعاالن بازار س��رمايه و 
اقتصاددانان دلس��وز به حذف 
دقيقه ن��ودي عرضه خودرو در 
بورس كاال توسط وزارت صمت 
اتاق هاي فك��ر رانت پرور طرح 
جدي��دي را با ه��دف كمرنگ 
كردن ش��فافيت موس��وم به 
»سياست هاي تنظيم بازار كاالهاي مشمول الزام عرضه 
در بورس هاي كااليي« جهت تصويب به مجلس ارايه دادند.

عنوان پر طمطراق طرح به گونه اي اس��ت كه در نگاه اول 
اينگونه استنباط مي شود كه طراحان طرح به دنبال توسعه 
و تثبيت عرضه كاالها و خدمات در بورس كاال هس��تند، 
اما با تأم��ل در تركيب ۹ نفره اصلي به ع��الوه ۲ نفر عضو 
ناظركارگروه پيش��نهادي با رياست وزير صنعت و معدن 
)كه از تركيب شوراي عالي بورس كپي برداري شده است( 
و همچنين كاالهاي مشمول شامل زنجيره فوالد، فلزات 
اساس��ي، زنجيره گاز و پتروش��يمي، زنجيره نفت و مواد 
هيدروكربني و ميعانات گازي و محصوالت پتروشيمي و 
پااليشي مشخص مي شود در تالش است با اين گستردگي 
حوزه فعاليت عمال شوراي عالي بورس را از حيز انتفاع ساقط 

كرده و به شورايي تشريفاتي تبديل كند.
خاصه آنكه در تركيب اين كارگروه خبري از حضور رييس 
سازمان بورس يا ديگر نمايندگان بازار سرمايه هم نيست و 
خودرو نيز به مثابه خط قرمز رانتجويان در تركيب كاالهاي 
پيشنهادي وجود ندارد و در نهايت براي چهار ميخه كردن 
تصميمات و بيم آنكه مبادا تصميمي خ��ارج از منويات 
تماميتخواهان اخذ شود، به موجب تبصره اي مقرر شده 
است كليه مصوبات كارگروه بايد توسط رييس كارگروه 
يعن��ي وزير صنعت و معدن و تجارت تاييد و ابالغ ش��ود؛ 
پرسش اصلي اين است كه با وجود نهاد خودانتظامي مثل 
بورس كاال چه ضرورتي دارد چنين كارگروهي كه نهايتا 
تصميمات آن با تاييد يك نفر از اعضا قابل تاييد و ابالغ است 
و اختيارات چنين بي حد و حصري براي آن لحاظ ش��ده 
است، تشكيل شود. در فضايي كه عرضه چند صد دستگاه 
خودرو بخش خصوصي در بورس كاال امكان پذير نش��د و 
باوجود همه برنامه ريزي ها و بلوكه شدن وجوه بخشي از 
مردم براي برگزاري حراج، اجراي آن در دقيقه نود متوقف 
شد اكنون چگونه مي توان اميدوار به توسعه معامالت در 
بورس كاال با اين طرح ب��ود ؟ مگر در بورس كاال ترتيبات 
تعيين و پذيرش كاالها براي عرضه وجود ندارد كه نياز به 
كارگروه تعيين كاالهاي مشمول باشد؟ ناگفته پيداست 
كه اين طرح موجب ايجاد انحصار و حاكميت بالمنازع در 
تعيين مصاديق و زمان عرضه در بورس كاال خواهد شد و به 
دولتي تر شدن بورس كاال منجر خواهد شد. طرحي كه در 
صورت تصويب يك بازگشت ۱۸۰ درجه اي به دوران ماقبل 
از بورس كاال و رسميت و گس��ترش نظام قيمت گذاري 
دستوري كاال بدون توجه به مزاياي اقتصادي واحدهاي 
ادامه در صفحه 8 توليدي است.  

ش��رايط فعلي خشكسالي 
در درج��ه اول ناش��ي از 
فعاليت هاي انس��اني است، 
و البته نشانه اي از تغييرات 
اقليمي ناش��ي از مديريت 
ناپايدار زمين و آب در داخل 
و كشورهاي همسايه است. 
گس��تره وس��يعي از ايران 
تحت اثر ش��رايط خشكس��الي با درجاتي متفاوتي 
از شدت و وس��عت محلي قرار گرفته است. كاهش 
بارندگي در 3۰ سال گذشته، پروژه هاي زيرساختي 
نامناسب و ضربه اقتصادي سياسي به جامعه، همه 
با هم تاب آوري در برابر اثرهاي تحريم هاي فزاينده 
بر كشور را كمتر كرده است. ايران تقريبا به صورت 
پيوس��ته ميزبان ح��دود 3.5 ميلي��ون پناهنده از 
سرزمين هاي جنگ زده همسايه بوده است. نزديك 
به پنج ميليون نفر – 7۰ درصد از جمعيت روستايي 
استان هاي آس��يب ديده از خشكسالي – بيشتر در 
مناطق روس��تايي دور افتاده اس��تان ها در معرض 
خطر باالي اثرات ناش��ي از خشكس��الي هس��تند. 
معيش��ت به ش��دت آس��يب ديده و براي تطبيق با 
واقعيت هاي جديد نياز به بازسازي و پااليش دارد. 
در حالي كه س��ال آب��ي ۱۴۰۰ – ۱3۹۹ به تاييد 
آمار و اطالعات موج��ود با ۴۲ درصد كاهش بارش 
نسبت به متوسط بارش ساالنه دراز مدت، در زمره 
خش��ك ترين س��ال آبي نيم قرن اخير قرار گرفته 
البته سال آبي ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ نيز همين وضعيت 
را داشته است. ولي در س��طح جامعه وضع به گونه 
ديگري اس��ت به طوري كه در كل هنوز به اين باور 
نرسيده ايم كه در شرايط بحراني و خشكسالي شديد 
قرار داشته و متاسفانه كماكان همان سياست ها و 
اقداماتي را كه در مصرف بي رويه آب به طور مستمر 
انجام مي گرف��ت مجددا در اين ش��رايط نيز ادامه 
دارد. پدي��ده خشكس��الي كه با آن روبرو هس��تيم 
مي توانست از دو جنبه براي مصرف كنندگان بخش 
شرب و كشاورزي مورد توجه قرار گيرد كه متاسفانه 
اينگونه نشد و دو وزارتخانه نيرو و جهاد كشاورزي 
به عن��وان تامين كنن��دگان و توزيع كنندگان آب 
شرب و كش��اورزي اقدامات مقتضي و اورژانسي در 
اين خصوص انجام ندادند. اول اينكه آگاهي رساني 
عمومي و ج��دي همراه با اخط��ار و اعالم وضعيت 
قرمز و بحراني بايد از طريق جرايد و صدا و س��يما و 
مصاحبه ها از طريق مقامات رسمي اين دو وزارتخانه 
انجام مي ش��د كه به خوبي اين مهم عملي نش��د و 
دوم اينكه با جيره بندي و كنترل فش��ار در س��طح 
شبكه آبرساني ش��هري و شبكه هاي مدرن آبياري 
از يكطرف و كنترل و كاهش س��اعات كار چاه هاي 
كشاورزي از طرف ديگر مي توانستيم هم تاب آوري 
ادامه در صفحه 3 تامين آب را... 

گزارش ه��ا از قف��ل ش��دن 
تنظيم��ات جس��ت وجوي 
گ��وگل و بين��گ، دو موتور 
جس��ت وجوي پركارب��رد 
جهاني، روي حال��ت ايمن و 
فيلت��ر بس��ياري از نتايج، در 
برخي اپراتورها حكايت دارد. 
اي��ن اتفاق در س��اعات اوليه 
صبح روز گذشته رخ داده و براي چند ساعت هم ادامه 
داشت. هرچند اين طور عنوان شده كه اين اقدام، تنها 
براي آزمايش كردن يك قابلي��ت روي اينترنت بوده 
اس��ت. اپراتورها به  صورت غيررس��مي اعالم كردند 
تغييرات��ي كه در جس��ت وجو رخ داده از س��مت اين 
ش��ركت ها نبوده و از اليه هاي باالتري صورت گرفته 
اس��ت. كارشناس��ان اينترنت نيز بر اين باورند كه در 
حال حاضر اين اتفاق كه از داخل كش��ور رخ مي دهد، 
حالتي دارد كه گويي تمامي كاربران اينترنت كش��ور 

»كودك« هس��تند. ميالد نوري، فعال حوزه فناوري 
اطالعات با انتشار توييتي از محدوديت جست وجو در 
گوگل روي اپراتورهاي موبايل خبر داد. اين محدوديت 
به اين صورت بود كه اگر از اينترنت اپراتورهاي همراه 
استفاده كرده و قصد جست وجوي محتوا در گوگل را 
داشتيد، نتايج موتور جست وجو گوگل براي شما فيلتر 
مي ش��د و محتواهاي غيراخالقي و خشونت برايتان 

نمايش داده نمي شد. 
موتورهاي جس��ت وجو براي جلوگيري از دسترسي 
كارب��ران ب��ه محت��واي نامناس��ب، قابليتي ب��ه نام 
جست وجوي ايمن يا Safe Search دارند. فعال سازي 
اين امكان روي ش��بكه توس��ط گوگل ارائه ش��ده و 
مشتركان شبكه  نمي توانند آن را غيرفعال كنند. برخي 
مشتركان اپراتورهاي ثابت نيز در فضاي مجازي اعالم 
كرده اند جست وجوي ايمن گوگل روي اينترنت شان 
فعال شده است. طبق نظر كارشناسان شبكه، برخالف 
تصور عده اي از كاربران كه اي��ن اقدام را با هماهنگي 

گوگل متصور شده اند، اتفاقي كه در حال رخ دادن است 
 DNS Hijacking از داخل ايران بوده و به نوعي يك
رخ داده است، به اين  صورت كه كاربر يك IP از سيستم 
دستكاري  ش��ده دريافت مي كند كه توسط گوگل و 
بينگ براي مدارس و كودكان در نظر گرفته شده است. 
همچنين كارشناسان تاكيد كردند از آنجايي مي توان 
اطمينان حاصل كرد كه كه اين كار درون خود كشور 
انجام ش��ده كه تفاوت در زمان پاسخ دهي وجود دارد 
و همچنين موقعيت و مس��ير دريافت پاسخ مي تواند 
گوياي تغييرات عمدي درون شبكه باشد. اين حجم 
از اختالف مدت زمان دريافت اطالعات معنادار است 
و اين درخواست ها در شبكه هاي مختلف و استان هاي 
مختلف نتيجه اي مشابه دريافت مي شود. البته به گفته 
كارشناسان، موضوعي كه در حال حاضر رخ داده از نظر 
امنيتي براي كاربران مشكلي ايجاد نمي كند اما مشكل 
 Safesearch اين است كه كاربران اختيار تغيير حالت
را در موتورهاي جست وجو از دست داده اند و به عبارتي 

كل كش��ور به عنوان كودك در اينترنت در نظر گرفته 
شده اند. مشكل بعدي كه مي تواند ايجاد شود اين است 
كه ممكن است ترافيك زيادي به سمت يك IP خاص 
صورت بگي��رد و به خاطر اي��ن محدوديت هاي زياد، 
كيفيت س��رويس اينترنت باز هم به  طور محسوسي 
كاهش پيدا كند. وزارت ارتباط��ات در حالي تاكنون 
نسبت به اين موضوع پاسخ نداده كه عيسي زارع پور، 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات، چندي پيش به 
قابليت SafeSearch گوگل اش��اره ك��رده و از لزوم 
ارايه اينترنت امن براي كودك و نوجوان س��خن گفته 
بود. موضوعي كه به گفته اين وزارتخانه تا دو هفته ديگر 
عملي خواهد شد و كودكان و نوجوانان هنگام استفاده 
از اينترنت تنها به وب سايت هايي كه در ليست سفيد 
وزارت ارشاد هستند دسترسي خواهند داشت. اين در 
حالي است كه همين حاال هم كاربران فضاي مجازي 
بارها از مش��كالت اس��تفاده از اينترنت و شبكه هاي 

اجتماعي گاليه كرده اند.

كهكشان

يادداشت -3

چشم انسان به عمق كيهان
همانطور كه در ۲۰ ژوييه ۱۹6۹ نيل آمس��ترانگ به 
عنوان اولين انس��ان پا بر روي ماه گذاشت و جهان را 
در به��ت و حيرت فرو برد، حاال بعد از 53 س��ال از اين 
اتفاق اولين تصوير رنگي تلسكوپ »جيمز وب« از فضا 
منتشر شد. تصويري كه هيجان بي حدي را براي خيلي 
از اف��راد و به خصوص آنها كه فض��ا را بيش از هر نقطه 
ديگري دوست مي دارند، به همراه آورد. اين تصوير كه 
يكي از پنج تصوير ثبت شده توسط تلسكوپ فضايي 
»جيمز وب« است توس��ط جو بايدن، رييس جمهور 
اياالت متحده امريكا طي رويدادي در كاخ سفيد كه به 
صورت زنده پخش مي شد، رونمايي و به طور همزمان 
در وب سايت ناسا و رسانه هاي اجتماعي منتشر شد. 
اين اولين تصوير از تلس��كوپ فضايي جيمز وب ناسا 
است كه عميق ترين و واضح ترين تصوير مادون قرمز از 
جهان هاي دور را تا به امروز نمايش مي دهد. اين تصوير 
از خوشه كهكشاني SMACS ۰7۲3 ثبت شده كه در 
فاصله ۴.6 ميليارد س��ال نوري از ما قرار دارد و مملو از 
جزييات است. عمر برخي از كهكشان هاي موجود در 
اين تصور به ۱3 ميليارد سال مي رسد. هزاران كهكشان 
از جمله كم نورترين اجرام آس��ماني رصد شده در نور 
مادون قرمز در آن نمايان ش��ده اند. اين كهكش��ان ها 
تنها بخش كوچكي از آس��مان را تش��كيل مي دهد. 
ساير تصاوير اين تلسكوپ كه به گفته  »بيل نلسون« 
رييس ناسا، عميق ترين تصاوير ثبت شده از جهان ما 
تاكنون هستند. ناس��ا در روز جمعه هشتم ژوئيه )۱۸ 
تير( فهرستي از اولين اهداف كيهاني تلسكوپ جيمز 
وب را در وب سايت خود به اشتراك گذاشت كه شامل 

سحابي ها و سيارات فراخورشيدي مي شد. تلسكوپ 
فضايي جيمز وب كه پروژه مشترك آژانس هاي فضايي 
امريكا، اروپا و كانادا است در تاريخ ۲5 دسامبر ۲۰۲۱، 
مصادف با چهارم دي ماه سال ۱۴۰۰ به فضا پرتاب شد. 
اين رصدخانه پيشرفته فضايي پس از گذشت يك ماه به 
مقصد خود در نقطه الگرانژ ۲ رسيد و راه اندازي ابزارهاي 
علمي پيشرفته آن به مدت شش ماه توسط محققان 
در زمين پيگيري و دنبال شد. اكنون انتظارها به پايان 
رسيده و اين تلسكوپ اولين تصوير خود را به نمايش 
گذاشته است و به زودي تصاوير ديگري از آن منتشر 
خواهد شد. به گفته كارشناسان در حقيقت، اين يكي از 
عميق ترين تصاويري است كه تاكنون از كيهان گرفته 
شده است. 7۲ نوردهي عظيم در طول 3۲ ساعت براي 
شكل دادن به عكس خيره كننده استفاده شد. حتي 
ستارگان درخشان و سنبله هاي پراش مشخص آنها 
را مي توان به وضوح به دليل فناوري پيش��رفته جيمز 
وب تشخيص داد. نيل رولندز كه بخشي از اين پروژه 
بزرگ است، توضيح داد: »با دستيابي تلسكوپ وب به 
كيفيت تصوير بهتر از حد انتظار، در اوايل راه اندازي، ما 
عمدا راهنماها را با مقدار كمي از تمركز خارج كرديم تا 
اطمينان حاصل كنيم كه آنها الزامات عملكرد خود را 
برآورده مي كنند.« او ادامه داد: »وقتي اين تصوير گرفته 
شد، از اينكه به وضوح تمام ساختارهاي دقيق در اين 
كهكش��ان هاي كم نور را ديدم هيجان زده شدم.« اين 
عكس در ابتدا در ماه مه توس��ط حسگر هدايت خوب 
وب )FGS( گرفته ش��د، اما اكنون به تازگي منتش��ر 

شده است.

محسن موسويسياوش وكيلي فائزه طاهري

 فروشبيتكوينتوسطماينرهانشانميدهدكه
اينارزديجيتالميتواندبهقيمتهايكمتريهمبرسد

 رييسونايبرييسشورايشهرپايتخت
بهبازداشتشهردارمنطقه15واكنشنشاندادند

»فارنپاليسي«عللسفررييسجمهورامريكابهمنطقهغربآسياراتحليلكرد

 هراس سرمايه گذاران 
از بيت كوين 10 هزار دالري

صفحه 6     صفحه 5    

صفحه 7    

 انتقاد قانونگذاران شهري 
از قوه قضاييه

پشت پرده سفر بايدن به خاورميانه

 وعدهجديدوزيراقتصاد
درميانهافزايشقيمتها

وزارتصمتبهدنبالچيست؟

در ش��رايطي كه تورم خرداد ماه، در دو حوزه تورم 
نقطه به نقطه و تورم ماهانه ركوردهاي جديدي را 
به ثبت رساند، وزير اقتصاد همچنان از برنامه هاي 
دولت ب��راي كاهش تورم مي گوي��د و اين بار اعالم 
كرده كه تورم به شكل پلكاني كاهش خواهد يافت. 
در طول ماه هاي گذشته، بسياري از مقامات دولت 
سيزدهم، با انتقاد از عملكرد اقتصادي دولت قبل، 
بارها اعالم كرده اند كه كش��ور را در شرايط سختي 
تحويل گرفته اند و در واقع دولت جديد دچار ميراث 
صفحه 2 را بخوانيد تورمي گذشته شده است.  

جمع��ي از فعاالن بازار س��رمايه، ط��ي نامه اي 
خواستار ورود كميس��يون اصل ۹۰ مجلس به 
ماجراي مخالفت كميس��يون صناي��ع و وزارت 
صمت ب��ا نظر دولت و جلوگيري از اثرات س��وء 
»طرح تنظي��م بازار كاالهاي مش��مول الزام به 
عرضه در بورس هاي كااليي« بر كليت اقتصاد و 
بورس شدند. ۱3 تيرماه سال جاري بود كه مجيد 
عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار طي 
صفحه 4 را بخوانيد نامه اي به...  

تورم پلكاني 
كاهش مي يابد!

 طرح تنظيم بازار 
يا نابودي بورس كاال  

 جمعيازفعاالنبازارسرمايه
دستبهدامنكميسيوناصل۹۰ 

مجلسشدند



در شرايطي كه تورم خرداد ماه، در دو حوزه تورم نقطه 
ب��ه نقطه و تورم ماهانه ركورده��اي جديدي را به ثبت 
رساند، وزير اقتصاد همچنان از برنامه هاي دولت براي 
كاهش تورم مي گويد و اين بار اع��ام كرده كه تورم به 

شكل پلكاني كاهش خواهد يافت.
در طول ماه هاي گذش��ته، بس��ياري از مقامات دولت 
سيزدهم، با انتقاد از عملكرد اقتصادي دولت قبل، بارها 
اعام كرده اند كه كش��ور را در ش��رايط سختي تحويل 
گرفته ان��د و در واقع دولت جديد دچ��ار ميراث تورمي 
گذشته شده است. آمارهاي رسمي نيز نشان مي دهد 
كه جز در دوره اي كوتاه از دولت روحاني كه تورم اقتصاد 
ايران تك رقمي شده بود، در بسياري از ماه ها، نرخ تورم 
همچنان باال بوده و حتي در بسياري از ماه ها به مرز 40 

درصد نيز رسيده است.
دولت سيزدهم در ماه هاي ابتدايي فعاليت خود توانست 
روند صعودي نرخ تورم را متوقف كند و به اين ترتيب پس 
از چند ماه، نرخ تورم به كمتر از 40 درصد نيز رسيد، با 
اين وجود تحت تاثير دو اتفاق اين شرايط به شكل كامل 
دگرگون شد. از سويي دولت سرانجام تصميم گرفت، 
ارز 4200 توماني كه براي چهار سال اجرايي مي شد را 
حذف كند و به اين ترتيب گامي جديد در مسير اصاح 
اقتصادي ايران بردارد. در شرايطي كه بسياري از منتقدان 
اين ارز، آن را سياس��تي ضعيف و بي تاثير مي دانستند، 
زماني كه حذف آن در دستور كار قرار گرفت مشخص 
شد كه بخش��ي از اقتصاد ايران وابسته به تزريق اين ارز 
بوده و به اين ترتيب روند جديدي از افزايش قيمت ها آغاز 
شد كه در خرداد به اوج خود رسيد و تورم در اين ماه دو 
رقمي شد. هرچند مقامات دولتي گفته اند كه اين تورم 
گذرا بوده و در ماه هاي بعد انتظار كاهش آن را خواهند 
داشت اما به نظر مي رس��د كه با توجه به روند صعودي 
قيمت ها در بازارهاي مختلف، الاقل در كوتاه مدت تورم 

امكان كاهش جدي ندارد.
از سوي ديگر از زمان آغاز جنگ روسيه و اوكراين، نرخ 
تورم جهاني نيز روند صعودي پيدا كرد و به طور خاص 
قيمت كاالهاي اساسي در بازار به شكل جدي افزايش 
يافت. به اين ترتيب بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته 
نيز ماه هاي گذش��ته افزايش قيمت هاي قابل توجهي 
را تجربه كردند و به اين ترتيب تورم هايي ثبت ش��د كه 
براي سال هاي طوالني سابقه نداشت. ايران نيز هرچند 
تحت تاثير تحريم ها، ارتب��اط همه جانبه اي با اقتصاد 
جهاني نداش��ته اما با توجه به اينكه واردكننده برخي 
اقام اساسي است در اين حوزه نيز تحت تاثير تحوالت 

قرار گرفته است. با اين وجود مسووالن دولتي همچنان 
وعده كاهش تورم مي دهند و وزير اقتصاد نيز به تازگي 
در اين رابطه اظهارنظر كرده اس��ت. وزير اقتصاد درباره 
كاهش نرخ نقدينگي گفت: عوامل موثر در تورم مانند 
كس��ري بودجه دولت كه به تورم دامن مي زند در اين 
دوره موفق تر از دوره گذش��ته كنترل و مديريت شد و 
تورم ارديبهش��ت و خرداد ماه به دليل مسائل خارجي 
مانند تورم وارداتي و مسائل خارجي مانند افزايش قيمت 
نهاده ها و دستمزدها بوده كه رفع اين عوامل اثرگذار در 
كوتاه مدت در دستور كار دولت قراردارد و معتقدم تورم 

به صورت پلكاني كاهش پيدا مي كند.
خاندوزي افزود: امروز بخش زيادي از اضافه برداش��ت 
روزانه بانك هاي كشور، به پنج بانك و موسسه محدود 
شده است. به اين معني كه در مس��اله اضافه برداشت 
بانك ها از بانك مركزي، تمام نظ��ام بانكي يك طرف، 
اين پنج بانك و موسس��ه در طرف ديگر قرار دارند. اگر 
مي خواهيم به س��مت منضبط كردن بانك ها حركت 
كنيم، بايد به جزييات و ظرايف سياست ها توجه كنيم 
نه صرفا مباحث آموزش��ي كه در دانش��گاه ها تدريس 
مي شود. اكنون هم بسياري از شكاف هايي كه بين بايد و 
نبايدهاي تئوري و وضعيت عملي و اجرايي با آن مواجه 
هستيم، ناشي از اين اس��ت كه ظرايف يك نظريه را نه 
در دانشگاه ها آموزش داده مي شود و نه در نظام اجرايي 
رعايت مي شود. خاندوزي گفت: ما امسال طبق قانون 

مكلفيم كه ۱۳0 هزار ميليارد تومان از سهام دولت را به 
نهادهاي و سازمان هايي فقط بابت بدهي دولت منتقل 
كنيم، در صورتي كه معلوم نيست صاحيت مديريت 
و خوب اداره كردن آن مجتمع صنعتي يا پتروش��يمي 
را داشته باش��د. ما به لحاظ نظري مخالف اين موضوع 
هستيم؛ نه فقط در وزارت اقتصاد، بلكه اكثريت اعضاي 
هيات عالي واگذاري اظهار مي كردند كه با مس��اله رد 
ديون به عنوان يكي از ابزارهاي خصوصي سازي مخالف 
هستند. اميدوارم اجراي اين طرح و خروجي اين دوره   
نش��ان دهد كه مي توان بس��يار بهتر از وضع موجود از 
پتانسيل نظام دانش��گاهي و پژوهشي كشور براي حل 

مسائل اقتصادي استفاده كرد.
با وجود ارايه اين وعده ها، وزير اقتصاد همچنان برنامه 
دقيق دولت براي اجراي اين ط��رح را اعام نكرده و در 
صحبت هاي جديد س��خنگوي دولت نيز با وجود آنكه 
همچنان طرح هاي كلي مطرح مي شود اما برنامه ها به 
شكل دقيق مشخص نيست. بهادري جهرمي همچنين 
تصريح ك��رد: پرداخت از جيب مش��تري در حوزه نان 
افزايش پيدا نخواهد كرد. دس��تگاه ها در نانوايي ها در 
حال نصب هس��تند و اشراف دولت در زمينه توزيع نان 
بيشتر شده است. در حوزه دارو هم هيچگونه افزايشي 
در پرداخ��ت از جيب نداريم. وي تاكي��د كرد: در حوزه 
بورس هم شاهد ثبات نسبي هستيم. دولت نگاه قلكي 
به بورس ندارد. از جمله سياست هاي جدي دولت اين 

است كه با پيگيري هاي صورت گرفته سود سهامداران 
پرداخت ش��د. بيش از 4 هزار ميليارد ريال توزيع سود 
صورت گرفته اس��ت. در دولت سيزدهم نيز حدود ۱0 

درصد ميانگين رشد داشتيم.
سخنگوي دولت يادآور شد: با تصميم جدي دولت در 
زمينه مديريت مصرف برق و با همكاري مردم و ايجاد 
زيرساخت ها براي توسعه برق شاهد مشكل حادي در 
اين زمين��ه نبوده ايم. دولت مديريت برق تابس��تان را 
از زمستان سال گذش��ته آغاز كرد و همچنين كاهش 
مصرف برق را از دستگاه هاي زير مجموعه خود آغاز كرد. 
وي در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت پرونده تخلف 
نهاده هاي دامي تصريح كرد: در پرونده تخلف نهاده هاي 
دامي، هيچگونه اختاس، رشوه و فسادي صورت نگرفت. 
با ورود به موقع وزارت اطاعات از بروز فساد پيشگيري 
شد. سوء جريانات و برخي تخلفات از نظامات اداري كه 
صورت گرفت در مجموعه قوه مجريه رسيدگي و برخورد 
شد. هيچگونه ارز يا ريالي در اختيار شركت خصوصي 
قرار نگرفت. رس��انه ها از تكرار عناوين نادرست و تكدر 
ذهن مردم خودداري كنند. وي همچنين تاكيد كرد: 
اساسا سياست دولت براي صدور مجوز واردات خودرو 
مقابله با انحصار آن اس��ت و ديگري جبران شكاف بين 

عرضه و تقاضا است.
بهادري جهرمي ادامه داد: استانداردها و ضوابط قانوني 
مشخصي براي همه س��رمايه گذاران در زمينه خودرو 
پيش بيني شده است. اگر ضوابط تعيين شده كه مورد 
ارزياب��ي وزارت صنعت قرار مي گيرند رعايت ش��وند، 
ام��كان فعاليت در مس��ير واردات خ��ودرو را خواهند 
داشت. س��خنگوي دولت با اشاره به موضوع رسيدگي 
به اعتراضات مردمي به پرداخت يارانه ها، تصريح كرد: 
نتايج اعتراض ب��ه يارانه ها در همين مرحله از پرداخت 
يارانه ها مشخص مي شود. بهادري جهرمي همچنين 
در پاس��خ به پرسش��ي در زمينه معرفي وزير كار، رفاه 
و تامين اجتماعي به مجلس اظه��ار كرد: در خصوص 
معرفي وزير رفاه قانون موعد را مش��خص كرده اس��ت 
كه سه ماهه است. طرح تشكيل وزارت بازرگاني نيز در 

انتظار تصميم مجلس است.
برخاف برنامه ري��زي ابتدايي، دولت فع��ا اولويت را 
ب��ر اصاحات اقتصادي ق��رار داده و به اين ترتيب تورم 
بار ديگر صعودي ش��ده اس��ت، بايد ديد آيا وعده فعلي 
براي كاه��ش تورم اجرايي خواهد ش��د ي��ا همچنان 
طرح هاي جانبي از افزايش قيمت ها اهميت بيشتري 

در سياست هاي اجرايي پيدا خواهند كرد. 
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استماع اظهارات خانواده شهدا 
در دادگاه شارمهد

پنجمين جلسه رسيدگي به پرونده جمشيد شارمهد 
سركرده گروهك تروريستي تندر صبح روز سه شنبه 
2۱ تيرماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقاب و به رياست قاضي 
صلواتي برگزار ش��د. پس از رسميت دادگاه، خانواده 
معظم شهدا و شاهدان عيني بمب گذاري در حسينيه 
سيدالشهداي شيراز به بيان مطالب خود پرداختند.

در ابتداي جلسه مادر شهيد راضيه كشاورز با حضور 
در جايگاه گفت: دخترم نوجوان ۱۵ ساله دانش آموز 
رتبه اول رش��ته تجربي در شهر شيراز و نخبه كاس 
زبان انگليسي بود و يكي از اهدافش اين بود كه با درس 
خواندن جراح قلب شود.وي ادامه داد: خدا را شاكرم كه 
دختري مثل راضيه پاكدامن به من عطا كرد. دخترم به 
دست ملعوني مثل شارمهد و با حمايت امريكاي خبيث 
به همراه تعداد زيادي از بهترين هاي كشور به شهادت 
رسيد.وي با نشان دادن شار مهد گفت: اين فرد انسان 
نيست و نمي ش��ود نامش را انسان گذاشت. او ابليس 
اس��ت و روح ابليس در وجود اين فرد كه خائن است 
وجود دارد و كشورهاي غربي كه سردسته تروريست ها 
هستند به كش��ور خودش��ان هم خيانت نمي كنند.

مادر شهيد كشاورز افزود: چطور ادعا داري كه انسان 
هس��تي؟ چرا بايد در حسينيه سيدالشهدا اين اتفاق 
بيفتد؟ ما از دادگاه مي خواهيم صداي مظلوميت ما را 
به گوش مردم دنيا برسانيد. اميدوارم مردم بيدار شوند. 
من مي خواهم اين خائن )ش��ارمهد( به اشد مجازات 
برسد البته االن هم رسيده خار و ذليل است. ۱۵ سال 
اس��ت كه در خانه ام لبخند نيست. قطره قطره خون 
راضيه در ايران هزار راضيه شده است . ما از دولت هاي 
امريكا و انگليس و آلمان كه از اين ملعون حمايت كردند 
ش��كايت داريم.در ادامه اين جلسه، قاضي صلواتي از 
سه جانباز حادثه خواست در جايگاه قرار گيرند.يكي 
از جانبازان حادثه تروريستي حسينيه شيراز با حضور 
در جايگاه گفت: من در جريان اين اقدام تروريستي از 
دست و پا مجروح شدم و پاي چپم فلج شد. از دادگاه 
انتظار دارم بر اساس شرع مقدس و قانون درباره اين فرد 
اقدام كند.وي افزود: ۸ صبح بود كه به حسينيه شيراز 
وارد ش��دم و نزديك محل بمب گذاري بودم. در ادامه 
مناجات و سينه زني در حسينيه شروع شد و مشغول 
به عزاداري بودم كه انفجار شديدي رخ داد. همان روز 
به بيمارستان منتقل شدم البته شرايط به نحوي بود 
كه ۱4 اتاق عمل بيمارستان پر شده از مجروحان بود. 
سه روز در كما بودم و بعد از سپري كردن كما 2۸ روز در 
بيمارستان بستري شدم. در 4 ماه اخير ۳ بار به اتاق عمل 
رفتم و سه بار در بيمارستان بستري شده ام. متاسفانه 
به دليل اين انفجار امثال من و بسياري ديگر مجروح 
شدند و ۱4نفر نيز شهيد شدند.يكي ديگر از جانبازان 
با حضور در جايگاه گفت: س��رم تركش خورده و زانو 
هايم آسيب ديده است. از دادگاه اشد مجازات را براي 
اين فرد خواستارم.جانباز ديگر اين حادثه نيز گفت: 
پشت صحنه اين جنايت قطعًا دولت امريكا قرار دارد 
و قطعا ايادي و دست نشانده هاي اين دولت اين اعمال 
را انجام مي دهند. از دادگاه اشد مجازات را خواستاريم.

در ادامه اين جلسه به دستور قاضي صلواتي، كليپ 
انفجار حسينيه شيراز پخش ش��د.پس از آن مادر 
شهيد مهدوي با حضور در جايگاه گفت: پسرم بيست 
سالش بود؛ در سه رشته نفت و مديريت بازرگاني و 
تفسير قرآن درس مي خواند. تدريس هم مي كرد و 
دغدغه اش اين بود كه به بچه هاي يتيم برسد و با سن 
20سالش چندين بچه يتيم را تحت تكلف داشت، 
پسر من گناهش چه بود كه به شهادت رسيد. پسر 
من يك فرد عادي ب��ود. در كنار درس خواندنش به 
اعتقاداتش هم اهميت مي داد. پسر من ۱۵ سال پيش 

در حسينيه شيراز در بغل پدرش جان داد.

ارتش آماده تر از
هر زمان ديگري است

فرمانده كل ارتش در مراس��م بازديد حجت االس��ام 
والمسلمين محسني اژه اي از دانشگاه فرماندهي و ستاد 
ارتش )دافوس( گفت: امروز ارتش جمهوري اسامي 
ايران در بهترين شرايط و آماده تر از هر زمان ديگر گوش 
به فرمان فرماندهي معظم كل قوا )مدظله العالي( است 
تا در هر جايي كه اراده فرمايند وارد عمل شود.به گزارش 
روابط عمومي ارتش، امير سرلش��كر سيدعبدالرحيم 
موسوي، فرمانده كل ارتش صبح امروز و در مراسم بازديد 
رييس قوه قضاييه از دافوس ارتش با تبريك دهه واليت 
و امامت و اعياد سعيد قربان و غدير و عرض خيرمقدم به 
حجت االسام والمسلمين محسني اژه اي گفت: بر خود 
الزم مي دانم از حركت هاي جديد قوه قضاييه در دوره 
اخير با مديريت جنابعالي كه باعث افزايش اميدواري 
مردم عزيز كشورمان شده است ابراز تشكر و قدرداني 
كنم.سرلشكر موسوي افزود: همچنين خداوند بزرگ 
را شاكر و سپاسگزاريم كه به بركت انقاب شكوهمند 
اسامي و رهبري امامين انقاب، امروز ارتشي متدين، 
كارآمد، پادر ركاب و انقابي داريم كه مورد عاقه قلبي 
مردم، مس��ووالن و در راس همه، مقام معظم رهبري 
است.وي تصريح كرد: اينكه فرماندهي معظم كل قوا 
مي فرمايند: »ارتش نمايشگاهي از ارزش هاي اسامي 
است كه مي توان آن را سر دست گرفت و به همه نشان 
داد« حاصل تقديم خون شهدا، ايثار جانبازان و فداكاري 
ده ها هزار ارتشي و خانواده هاي صبور و فهيم آنها است.

سرلشكر موس��وي ادامه داد: بحمد اهلل امروز ارتش 
جمهوري اسامي ايران با استقرار زميني در مرزهاي 
غرب، شمال شرق و بخش��ي از شمال غرب كشور 
حراست شبانه روزي از آسمان ايران سربلند اسامي 
با نيروي پدافند و نيروي هوايي و پشتيباني هوايي از 
همه ماموريت هاي مورد نياز كشور و حضور مقتدرانه 
در آبهاي آزاد و حراس��ت از منافع ملي با اس��كورت 
كش��تي هاي تجاري و نفتكش، ماموريت خود را به 
بهترين نحو ممكن انجام مي دهد.وي تصريح كرد: 
امروز ارتش در بهترين ش��رايط و آماده تر از هر زمان 
ديگر گوش به فرمان فرماندهي معظم كل قوا است تا 

در هر جايي كه اراده فرمايند وارد عمل شود.

برترين كشور جهان در جذب 
سرمايه گذاري خارجي

بر اس��اس گزارش��ي جديد، دبي رتبه اول را براي جذب 
پروژه هاي سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي در بخش 
خدم��ات مالي در جه��ان به خ��ود اختص��اص داد.به 
 گزارش اكونوميك، آژانس توس��عه سرمايه گذاري دبي

 )Dubai FDI(، يك��ي از آژانس ه��اي وزارت اقتصاد و 
گردشگري اين كش��ور اعام كرد: در سال 202۱ مركز 
مالي بين المللي دبي )DIFC(، ۵۸ پروژه سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي در اين بخش را جذب كرد كه مجموعا 
۹2۶.20 ميليون درهم )2۵2.۱۹ ميليون دالر( در سال 
گذشته بود و از قطب هاي مالي بزرگ مانند لندن، سنگاپور، 
نيويورك و پاريس پيش��ي گرفت.در سال گذشته مركز 
مالي بين المللي دبي )DIFC( به عنوان بهترين منطقه 
آزاد جهان در جذب س��رمايه گذاري مستقيم خارجي 
در بخ��ش خدمات مالي رتبه بندي ش��د.عارف اميري، 
مدير اجرايي مركز مالي بين المللي دبي گفت: »صنعت 
خدمات مالي جهاني و اعتماد گسترده تر جامعه تجاري به 
مركز مالي بين المللي ما را قادر مي سازد تا سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي قابل توجهي را در دبي تسهيل كنيم«. 
بر اساس رتبه بندي ش��اخص مراكز مالي جهاني كه در 
سال گذشته منتشر شد، مركز مالي بين المللي دبي كه 
در سال 2004 تاسيس ش��د، بزرگ ترين مركز مالي در 
خاورميانه و آفريقا و نوزدهمي��ن مركز بزرگ در جهان 
است.اين مركز مالي در س��ال 202۱ نزديك به ۱000 
شركت مالي را جذب كرد و تعداد كل شركت هاي فعال در 
منطقه آزاد را به ۳۶۵0 رساند.در راستاي استراتژي مركز 
مالي بين المللي دبي 20۳0، اين مركز مالي به دنبال اين 
است كه دبي را به عنوان يك مركز جهاني براي موسسات 
مالي، كسب وكارهاي فين تك و شركت هاي نوآوري قرار 
دهد. بر اساس اين طرح، اين مركز قصد دارد اندازه خود 
را دو برابر كرده و سهم اقتصادي خود را در توليد ناخالص 
داخلي دبي افزايش دهد.بر اساس گزارش آژانس توسعه 
س��رمايه گذاري دبي كه بر اس��اس داده هاي پايگاه  داده 
بازارهاي س��رمايه گذاري خارجي فايننش��ال تايمز در 
گرين فيلد است، بين س��ال هاي 20۱۷ تا 202۱، دبي 
۱۸4 پروژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ارزش ۵.2 
ميليارد درهم جذب كرد و تقريبا ۵۷2۷ شغل در بخش 
خدمات مالي ايجاد كرد.در اين گزارش آمده است كه تا 
پايان سال 202۱، دبي در بخش خدمات مالي در جذب 
پروژه هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي، رتبه سوم را در 
زمينه ايجاد شغل، با ايجاد حدود ۱4۳2 شغل و پنجمين 
رتبه در زمينه سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به خود 
اختصاص داده است.پروژه هاي گرين فيلد ۸4 درصد از 
كل پروژه هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش 
خدمات مالي دبي را در س��ال گذشته به خود اختصاص 
داده اند كه در مقايسه با ۸۱ درصد بين سال هاي 20۱۷ 
و 202۱ افزايش يافته است.پروژه هاي سرمايه گذاري 
مجدد ۹ درصد از هش��ت درصد گذشته و پروژه هاي 
گرين فيلد )سرمايه گذاري مشترك( دو درصد را به 
خود اختصاص دادند كه از يك درصد در مدت مشابه 
افزايش داشته است.در همين حال، بريتانيا به عنوان 
برترين كشور منبع بر اساس پروژه هاي سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي در بخش خدمات مالي در سال 202۱ 
به نقش خود ادام��ه داد و پ��س از آن اياالت متحده، 
سوييس، هند و قبرس در رده هاي بعدي قرار گرفتند.

بازپرداخت 50 هزار
ميليارد تومان از بدهي سال قبل

وزارت اقتصاد اعام كرد: از ابتداي س��ال ۱40۱ تا 20 
تيرماه دولت 4۹ هزار و ۶۳۱ ميليارد تومان از بدهي هاي 
ايجاد شده در سال هاي قبل را تس��ويه كرده است.به 
گزارش وزارت امور اقتص��ادي و دارايي، اين وزارتخانه 
در دولت سيزدهم به صورت مستمر و هفتگي گزارش 
ميزان بدهي ها و مطالبات دولت را ارايه داده كه بيست و 
سومين گزارش مركز مديريت بدهي هاي عمومي كشور 
به تازگي منتشر شده است.براساس اين گزارش، طبق 
قانون بودجه ۱40۱ دولت در سال جاري بايد ۱0۳ هزار 
ميليارد تومان اوراق بفروش��د اما از ابتداي سال ۱40۱ 
تاكنون دولت 4۵ هزار ميليارد توم��ان اوراق فروخته 
است كه از اين ميزان ۱۵ هزار ميليارد تومان از اين اوراق 
غيرنقدي و ۳0 هزار ميليارد تومان آن نقدي بوده است.

همچنين طبق برنامه ريزي انجام شده، ميزان فروش 
اوراق در س��ال ۱40۱ كمتر از سال ۱400 خواهد بود.

براساس اين گزارش، دولت بايد در سال جاري ۱۷۱ هزار 
و ۹۸۹ ميليارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در 
سال هاي قبل را بازپرداخت كند. طبق جدول زير دولت 
تا پايان س��ال ۱40۵ بايد ۵22 هزار و ۱۷۸ ميليارد 
تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت كند.

امكان عضويت
در سامانه موديان فراهم شد

سازمان امور مالياتي در اطاعيه اي اعام كرد كه از امروز، 
امكان عضويت در سامانه ملي موديان مالياتي فراهم شده 
است.س��ازمان امور مالياتي در اطاعيه اي اعام كرد: 
سازمان امور مالياتي به آگاهي مردم مي رساند همان گونه 
كه در چند ماه گذش��ته وعده شده بود از امروز بيست و 
يكم تيرماه ۱40۱ و همزمان با روز هوشمندس��ازي در 
هفته فرهنگ مالياتي، امكان عضويت موديان محترم در 
»سامانه ملي موديان مالياتي« در اجراي »قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و سامانه موديان« فراهم آمده است.بدين  
وسيله از كليه موديان مشمول اين قانون دعوت مي شود 
جهت عضويت در اين سامانه و ايجاد كارپوشه اختصاصي 
به نام خود، با مراجعه به درگاه ملي خدمات الكترونيك 
 ،my.tax.gov.ir سازمان امور مالياتي كشور به آدرس
و انتخاب گزينه »عضويت در س��امانه موديان و ايجاد 
كارپوشه«، مش��خصات كاربري ورود به كارپوشه را از 
طريق پيامك دريافت كنند.بديهي است درحال حاضر 
عضويت در »سامانه ملي موديان« براي موديان عاقه مند 
اختياري است و در ماه هاي آينده حسب فراخوان هاي 
اعامي س��ازمان امور مالياتي كشور، موديان مشمول 

مكلف به عضويت در اين سامانه خواهند بود.

وعدهجديدوزيراقتصاددرميانهافزايشقيمتها

رييسقوهقضاييه:رييسجمهورمطرحكرد

تورمپلكانيكاهشمييابد!

پيشنهادايرانبرايهمكاريهاي
زيستمحيطيغربآسيا

نيروهايمسلحازهمهنهادها
موفقترعملكردهاست

رييس جمهور كش��ورمان پيش��نهاد داد كه اتحاديه 
يا س��ازماني ب��راي همكاري هاي زيس��ت محيطي 

كشورهاي غرب آسيا شكل گيرد.
آيت اهلل سيد ابراهيم رييس��ي در نشست منطقه اي 
وزيران محيط زيست كش��ورهاي منطقه، با تبريك 
عيد قربان، اظهار كرد: حفظ محيط زيست براي همه 
موجودات مساله بسيار مهمي است كه امروز دغدغه 
همه كشورها و مردم است به ويژه كشورهاي منطقه 

كه اين مساله اولويت اجتناب ناپذير است.
وي ادامه داد: هر توسعه يافتگي را بايد فرع بر محيط 
زيست بدانيم. توسعه صنعتي ضرورت است، اما اين 
توس��عه فرع بر حفظ محيط زيست است. اگر محيط 
زيس��ت براي مردم امن و آرام نباشد، توسعه يافتگي 
درست در جاي خودش قرار نمي گيرد و حتي به تهديد 
براي سامت انسان ها تبديل مي شود.رييس جمهور با 
بيان اينكه خرسندم كه كشورهاي منطقه به مساله 
محيط زيست توجه مي كنند، افزود: در قانون اساسي 
جمهوري ايران اسامي به محيط زيست توجه شده 
اس��ت . وي افزود: در نگاه اسام، انسان ملزم به حفظ 
محيط زيست است و بشريت در اين زمينه مسووليت 
دارد. رفتار انسان بر تعادل نظام محيط زيست تاثيرگذار 
است، بنابراين انسان نبايد دنبال بهره كشي از محيط 
زيست باشد. نگاه اسام به محيط زيست با نگاه برخي 
كه معتقدند بايد به هر ش��كلي از محيط زيست بهره 
جست، متفاوت است.رييس جمهور با بيان اينكه جهان 
كنوني با مشكات زيست محيطي روبرو است، اظهار 
كرد: در غرب آسيا شاهد معضات زيست محيطي از 
جمله توفان هاي گردوغبار هس��تيم. كاهش امنيت 
زيس��تي و غذايي و برداش��ت بي رويه منابع منجر به 
كاهش رفاه عمومي شده و بر س��امت و اقتصاد هم 
تأثير منفي گذاشته اس��ت. رييسي خاطرنشان كرد: 
زياده خواهي نظام س��لطه، تروريست و محروم شدن 
دولت ها و ملت هاي منطقه از دانش و فناوري سبب بروز 
چالش هاي زيست محيطي شده است. از سويي رويكرد 
دولت هاي غربي در قرن هاي گذش��ته، دست اندازي 
بدون ح��د و مرز ب��ر منابع طبيعي ب��ه خصوص در 
كشورهاي تحت اس��تعمار و توليد آالينده ها يكي از 
عوامل اصلي مشكات زيست  محيطي است، بنابراين 
اين انتظار وجود دارد كه آنها مس��ووليت بيشتري در 
اي��ن زمينه بر عهده بگيرند، نه اينك��ه اين موضوع به 
مس��ير جديدي براي استعمار در مسير فناوري شده 
و استعمار نو را رقم بزند.رييس جمهور در ادامه گفت: 
در آيات نوران��ي قرآن يك��ي از ويژگي هاي ظالمان، 
نابودي طبيعت به دست آنها عنوان شده است. يكي 
از موضوعاتي كه من در س��خنراني سال قبل مجمع 
عمومي س��ازمان ملل تأكيد كردم اين بود كه بايد به 

مساله محيط زيست توجه ش��ود و توجه كشورهاي 
جهان به اين موضوع مهم را جلب كردم. بنابراين نكته 
مهم كه امروز بايد مورد توجه اين نشست هم باشد اين 
است كه بدون تش��ريفات معمول اداري و سازماني و 
ديپلماسي به موضوع محيط زيست توجه شود.غالبا 
مسائل ديپلماسي مسائل و بحث هاي تعاريفي مرسوم 
است.وي ادامه داد: من از رييس سازمان محيط زيست 
و كشورهاي شركت كننده و صاحب نظران مي خواهم 
اين مس��اله را به دور از نگاه هاي سياس��ي و تعارفات 
ديپلماتيك ببينند و دنبال كنند، زيرا تعارفات معمول 
مانع اين مي ش��ود كه كار به نتيجه شايس��ته برسد.

رييس جمهور ادامه داد: جمهوري اس��امي ايران با 
تدوين قوانين مرتقي، تأسي از آموزه هاي دين، تأكيد 
بر ارزش هايي از قبيل برابري، عدالت، قناعت و احترام 
به محيط زيس��ت و عضوي��ت در مجامع بين المللي 
محيط زيستي به مس��اله حفظ محيط زيست توجه 
داشته اس��ت و اقدامات متعددي براي بهبود شرايط 
زيس��ت محيطي انج��ام داده و تاش هاي��ي براي به 
كارگيري توان علمي و تخصصي به كار رفته اس��ت.

رييسي ادامه داد: يكي از ابعاد اساسي سياست  خارجي 
ايران به ويژه در قبال همسايگان، رعايت حق همسايگي 
اس��ت. البته وقتي از حق صحب��ت مي كنيم، تكليف 
ه��م به دنبال خود مي آورد يعني اي��ن دو در كنار هم 
هستند. رعايت مسائل محيط زيستي يكي از حقوق 
همسايگي است و در واقع رعايت حق همسايگي ايجاب 
مي كند كه به مساله محيط زيست توجه شود.وي با 
بيان اينكه مشكات محيط زيستي غرب آسيا از جمله 
توفان هاي گردوغبار يك موضوع فرامرزي است و به 
عزم كش��ورهاي منطقه نياز دارد، گفت: ايران از عزم 
كش��ورهاي منطقه و همس��ايه براي حل اين چالش 
استقبال مي كند. برگزاري اين نشست هم نشان از اراده 
ايران براي حل اين مسائل دارد.رييس جمهور با اشاره 
به پيشنهادات خود براي حل مسائل زيست محيطي 
غرب آسيا اظهار كرد: حتما همكاري ها به سوي ايجاد 
نگاه و همكاري مشترك باشد. براي دستيابي به اين 
نگاه مش��ترك هم به تقس��يم كار ميان كشورها نياز 
داريم. بايد برنامه هايي براي مديريت و بهره برداري از 
آب، هوا، خاك و مديريت پسماندها تدوين شود. ايران 
اين آمادگي را دارد كه تجارب و دانش خود را در اختيار 
ساير كشورها و همس��ايگان براي كاهش آلودگي ها 
قرار دهد. پيشنهاد مي كنم اتحاديه يا سازماني براي 
همكاري هاي زيست محيطي كشورهاي غرب آسيا 
شكل گيرد تا اين اقدامات را ساماندهي كند. همچنين 
تأس��يس يك صن��دوق منطقه اي براي پش��تيباني 
مالي نيز از اقداماتي اس��ت كه ضرورت دارد تا اهداف 

قطعنامه هاي سازمان ملل در اين زمينه محقق شود.

رييس قوه قضاييه گفت: نيروهاي مس��لح جمهوري 
اسامي ايران در انجام وظايف خود طي بيش از چهار 

دهه گذشته از همه نهادها موفق تر عمل كرده  است.
رييس دستگاه قضا در بدو ورود به دانشگاه فرماندهي 
و ستاد ارتش مورد استقبال فرزندان شهيد سرهنگ 
ابوالفضل محقق نژاد از شهداي مدافع سامت ارتش 
جمهوري اسامي ايران قرار گرفت و سپس همراه با 
امير موسوي فرمانده كل ارتش به مقام شامخ شهداي 

آرميده در اين دانشگاه اداي احترام كرد.
در جري��ان حضور ريي��س قوه قضاييه در دانش��گاه 
فرماندهي و س��تاد ارت��ش، بخش هاي��ي از آخرين 
دستاوردها و توانمندي هاي ارتش جمهوري اسامي 
ايران ش��امل ق��درت پهپ��ادي، اش��راف اطاعاتي، 
خودكفايي، آمادگي هاي عملياتي و حضور مقتدرانه 
ارتش جمهوري اس��امي ايران در مرزهاي زميني، 
هوايي، دريايي و آب هاي بين المللي به صورت ويديو 
كنفرانس��ي از نقاط مختلف كشور و كليپ مستند به 

رييس قوه قضاييه ارايه شد.
حجت االسام والمسلمين محس��ني اژه اي، در ادامه 
حضور خود در دانشگاه فرماندهي و ستاد ارتش طي 
س��خناني در جمع فرماندهان عالي ارتش جمهوري 
اسامي ايران، ضمن تبريك و تهنيت اعياد ماه پرخير 
و فضيلت ذي الحجه و در پيش بودن عيداهلل االكبر عيد 
غدير خم، طي سخناني اظهار كرد: فرماندهي نيروهاي 
مسلح و مرزبانان در صدر اسام بر عهده محبوب ترين 
مخلوق الهي و باالترين شخصيت نزد پروردگار متعال 
يعني پيامبر عظيم الشأن اسام )ص( و پس از ايشان 
بر عهده حضرت اميرالمومنين علي )ع( بود كه همين 

افتخارات براي نيروهاي مسلح كافي است.
رييس دس��تگاه قضا در ادامه با اش��اره به فرماندهي 
مقام معظم رهب��ري بر نيروهاي مس��لح جمهوري 
اسامي ايران بيان داشت: امروز مقام معظم رهبري، 
ولي امر و باالترين شخصيت از لحاظ جايگاه حقوقي 
و شخصيتي، عهده دار مسووليت فرماندهي نيروهاي 
مسلح جمهوري اسامي ايران است كه حقيقتا افتخار 

بزرگي براي نيروهاي مسلح محسوب مي شود.
رييس دستگاه قضا با اشاره به وظايف و مسووليت هاي 
نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران كه در قانون 
اساسي آمده است، گفت: »حفظ استقال، تماميت 
ارضي و نظام جمهوري اسامي«، »دفع هرگونه تجاوز 
و شرارت از كشور«، »پيش��رفت و تعالي در پرورش و 
تربيت نيروي انساني در تراز نيروهاي مسلح جمهوري 
اسامي ايران« و همچنين »پيشرفت علمي و به روز 
رساندن تجهيزات و آموزش ها در حد عالي«، از جمله 
وظايف نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران است 
و بدون مبالغه مي گويم كه نيروهاي مسلح جمهوري 

اسامي ايران در انجام وظايف خود طي بيش از 4 دهه 
گذشته از همه نهادها موفق تر عمل كرده  است. محسني 
اژه اي به دعاي بيست و هفتم صحيفه سجاديه كه تنها 
در خصوص نيروهاي مسلح است اشاره كرد و گفت: 
حضرت سجاد)ع( كه واقعه عاشورا در كربا را ديده اند 
و فرماندهي  حضرت اباعبداهلل  الحسين)ع( بر نيروهاي 
مسلح را درك كرده اند، دعاي بيست و هفتم صحيفه 
سجاديه را صرفا و به صورت مفصل، به نيروهاي مسلح 
و مرزداران اختصاص داده اند و من وقتي كه اين دعا را 
مي خوانم با تمام وج��ود و قلبم مي گويم كه اي كاش 
من هم  مرزدار و عضو نيروهاي مسلح بودم.محسني 
اژه اي در ادامه با بيان اينكه بسياري از شهيدان، امرا، 
فرماندهان، شخصيت ها، دستاوردها و توانمندي هاي 
ارتش جمهوري اسامي ايران ناشناخته مانده است، 
بر معرفي و تبيين اين موارد ب��راي آحاد مردم تاكيد 
كرد و اظهار داش��ت: ارتش جمهوري اسامي ايران و 
به طور كلي نيروهاي مسلح ما در مقطع پس از پيروزي 
انقاب اس��امي دستاوردهاي ش��گرفي را به دست 
آوردند لذا ضروري است اين دستاوردها و توانمندي ها 
تا آنجايي كه به لحاظ طبقه بندي مسائل امكان دارد، 
معرفي و تبيين ش��وند.رييس قوه قضاييه با اشاره به 
دستاوردهاي دفاعي و نظامي نيروهاي مسلح و ارتش 
جمهوري اسامي در بخش ها و حوزه هاي مختلف از 
جمله حوزه پهپادي تصريح كرد: امروز دش��منان ما، 
اس��تكبار جهاني و در رأس آنها امريكا نمي توانند به 
امنيت و استقال و تماميت ارضي ما نگاه چپ داشته 
باشد و اين امر به واسطه مجاهدت هاي نيروهاي مسلح 
و ارتش جمهوري اس��امي است.وي افزود: نيروهاي 
مسلح و ارتش ما وقتي تنها يك بخش كوچك از قدرت 
و توانمندي دفاعي و نظامي خود در حوزه پهپادي را 
معرفي و رونمايي مي كند، دشمنان ما از تعجب انگشت 
به دهان مي شوند و به فكر فرومي روند كه علي رغم همه 
عداوت ها و تنگناها و مضايقي كه طي 4۳ سال ايجاد 
كردند، چگونه اين پيشرفت هاي شگرف براي تأمين 
و ارتقاء س��طح امنيت و آرامش مردم ايران اس��امي 
توس��ط نيروهاي مس��لح و ارتش حاصل شده است. 
رييس دستگاه قضا با اش��اره به ابتكارات، خاقيت ها 
و به كارگي��ري دانش و فناوري در حوزه هاي مختلف 
تجهيزاتي و راهبردي در سطوح و بخش هاي مختلف 
ارتش جمهوري اس��امي ايران، اظهار كرد: ضروري 
اس��ت اين محص��والت و دس��تاوردهايي كه حاصل 
نبوغ، خاقيت، دانش افزايي و قدرت ارتش جمهوري 
اسامي است تا آنجايي كه ماحظات مربوطه اقتضا 
مي كند، براي عموم مردم در جامعه تبيين و معرفي 
شوند؛ چرا كه اين امر نقش و تأثير بسزايي در افزايش 

روحيه و اميد مردم و به ويژه نسل جوان ما دارد.



فارن پاليسي، مجله تخصصي امريكايي در حوزه ديپلماسي 
در مطلبي به قلم »آرون ديويد ميلر« مذاكره كننده ارشد در 
دولت هاي جمهوري خواه و دموكرات پيشين امريكا نوشت: 
جز در موارد نادر، خاورميانه به مكاني تبديل شده است كه 
ايده هاي روساي جمهور امريكا، به ويژه ايده هاي بزرگ، در 
آنجا مي ميرند. دولت جو بايدن، رييس جمهور اياالت متحده، 
با درك عاقالنه اين واقعيت بي رحمانه، تالش كرد در طول 
يك سال و نيم گذشته از منطقه دور بماند. به گزارش پايگاه 
خبري انتخاب در ادامه اين مطلب آمده است: اما صداي آژير 
هيدروكربن هاي عربي در بحبوحه حمله روسيه به اوكراين 
و افزايش قيمت گاز، بايدن را مجبور به بازگشت به منطقه 
كرده است. شكست روند صلح اسراييل و فلسطين؛ تنش هاي 
احتمالي بين ايران و اسراييل؛ و يك مالقات ناراحت كننده 
با وليعهد سعودي -كه بايدن زماني كشورش را »مطرود« 
مي دانست- چشم انداز دستاوردهاي اين سفر را بيشتر كرده.

دولت بايدن ممكن است در تسهيل پيشرفت در روابط نوظهور 
اسراييل با عربستان سعودي و ساير كشورهاي خليج فارس 
موفق شود. اما در حقيقت، اولويت هاي بايدن جاي ديگري 
است. او به درستي از انجام تعهدات عميقي كه ممكن است 
اياالت متح��ده را عميق تر به اين منطقه ناكارآمد و بي نظم 
بكشاند، دوري خواهد كرد. اس��راييل و اعراب هر آنچه كه 
رييس جمهور اياالت متحده بدهد، مي گيرند، اما به شدت 
از كاهش توان سياسي او آگاه هستند و نگاه شان به بازگشت 

احتمالي دونالد ترامپ است.

  بحران داخلي
سفرهاي روساي جمهور به خاورميانه در اشكال و اندازه هاي 
مختلفي انجام شده است. سفر آتي بايدن به منطقه- كه در 
ابتدا با دعوت نفتالي بنت، نخست وزير سابق اسراييل آغاز 
شد- عمدتًا ناش��ي از بحران سياسي داخلي اياالت متحده 
است كه به قيمت نفت مرتبط اس��ت. بر اساس توافقي كه 
در س��ال 2020 مذاكره شد، گروه كشورهاي توليدكننده 
نفت موسوم به اوپك پالس كه ش��امل روسيه و عربستان 
سعودي مي شود، با كاهش توليد، كاهش قيمت هاي ناشي از 
همه گيري كوويد-19 را معكوس كردند. با افزايش قيمت ها، 
توليدكنندگان اوپك پالس اين روند كاهشي توليد را كندتر 
كردند. اما با وجود كند شدن ميزان كاهش، افزايش تقاضا و 
جنگ اوكراين، عرضه را مختل كرد. قيمت هاي انرژي به شدت 
افزايش يافت و تورم را در اياالت متحده افزايش داده و موقعيت 
سياس��ي داخلي بايدن را پيش از انتخاب��ات ميان دوره اي 
اياالت متحده تضعيف كرد و در نتيجه مالقات با آن فرد مطرود 
فوريت پيدا كرد. با اين حال، واقعيت ناخوشايند اينكه تاجران 
نفت از قبل، تاثير افزايش احتمالي توليد در نتيجه سفر بايدن 
را در قيمت ها لحاظ كرده اند و تعهد عربس��تان براي توليد 
بيشتر در واكنش به سفر بايدن، تاثير بسيار ناچيزي خواهد 
داش��ت. عالوه بر اين، تحليلگران انرژي انتظار دارند كه در 
طوالني مدت، تقاضاي جهاني از عرضه پيشي بگيرد. اگر اين 
روند ادامه داشته باشد، قيمت هاي باال در آينده اقتصاد جهان 
پايدار خواهند شد و تعديل هاي نسبتاً جزيي كه سعودي ها 
در ازاي لطف اياالت متحده انجام مي دهند، آرامش چنداني 
را ب��راي امريكايي هاي عادي فراهم نخواهد كرد. در همين 
حال، واشنگتن و متحدانش در حال بررسي طرح جانت يلن، 
وزير خزانه داري امريكا براي محدود كردن قيمت نفت روسيه 
هستند. در رابطه با بحراني كه بايدن را به سمت خليج فارس 
سوق مي دهد، يك نكته واضح است: مصرف سوخت فسيلي 
در حال افزايش بوده و انتقال به سمت انرژي هاي جايگزين 
را به آينده نامعلومي سوق مي دهد. سفر بايدن در حال حاضر 
مزاياي سياسي چنداني به همراه ندارد، اما هزينه هاي بسيار 

جدي تري براي محيط زيست خواهد داشت.

ساده ترين بخش سفر
توقف بايدن در اسراييل شايد ساده ترين مقصد سفر باشد، 
اگرچه آن هم خالي از پيچيدگي نيست. او قرار نبود اشتباه 
رييس سابق خود، باراك اوباما، را در عدم ديدار از اسراييل در 
اوايل دوره رياس��ت جمهوري خود تكرار كرده يا بدتر از آن، 

بدون توقف در اسراييل، سفر به منطقه را به پايان برساند.
»دولت تغيير« به رهبري بنت كه به نظر مي رس��يد بايدن 

روي آن ش��رط بندي كرده و با هدف حمايت ازآن، فش��ار 
بر مساله ش��هرك ها يا هر چيز ديگري را به دليل نگراني از 
احتمال بازگشت بنيامين نتانياهو، متوقف كرده بود، اكنون 
سقوط كرده اس��ت. ياير الپيد ميانه رو اكنون نخست وزير 
موقت اس��ت. انتخابات جديد در يك نوامبر برگزار خواهد 
شد و نتانياهو به دنبال بازگشت به قدرت است. طبق تعريف، 
سفر رياس��ت جمهوري امريكا، الپيد را نخست وزير جلوه 
مي دهد، اين همان چيزي اس��ت كه او براي تقويت جايگاه 
خود عليه نتانياهو، طوالني ترين نخست وزير تاريخ اسراييل، 
به آن نياز دارد. بايدن به طور قطع در مورد پيوند ناگسستني 
اياالت متحده با اسراييل و تعهد عميق آن به امنيت اسراييل 
صحبت خواهد كرد. سخنراني افتتاحيه الپيد افراط گرايي 
را محكوم كرد، به فلسطيني ها رسيد و به ايران هشدار داد. 
 اينها موضوعاتي هستند كه بايدن مي تواند با آنها كار كند.

بعيد است الپيد از اين فرصت براي فشار بر درخواست هاي 
اسراييل براي تامين بودجه دفاع هوايي ليزري و همچنين 
هواپيماها و مهماتي استفاده كند كه اسراييل را قادر مي سازد 
به تنهايي به ايران حمله كند. در صورت درخواست الپيد، 
بايدن احتماال جوابي نخواهد داش��ت. هر دو سلف اخير او 
درخواست بمب افكن ها را رد كردند، زيرا مي ترسيدند اسراييل 
نبردي را آغاز كند كه نتواند آن را تمام كند و در نتيجه اياالت 
متحده را به جنگي بكشاند كه نمي خواهد. بايدن طبق سنت 
با نتانياهو به عنوان رييس اپوزيسيون اسراييل ديدار خواهد 
كرد. آنها دهه هاست يكديگر را مي شناسند، اما صحبت هاي 
شاد اين واقعيت را پنهان نخواهد كرد كه بايدن از بازگشت 
نتانياهو خرسند نخواهد شد زيرا او را هنگام بازديد از اسراييل 
در دوره اول رياست جمهوري اوباما تحقير كرده بود. نتانياهو، 
به نوبه خود، به وضوح اميدوار است كه بايدن با ترامپ جايگزين 
شود. با اين حال، اين ديدار فقط اعالم حسن نيت است. با توجه 
به انتخابات برنامه ريزي شده، اين واقعيت تقويت مي كند كه 
بايدن او را فرد عالقه اش نمي داند. انتظار لبخندهاي شاد و 

اجباري داشته باشيد، اما نه چيز ديگري.

  ديدار الزامي در سرزمين هاي اشغالي
ديدار بايدن و محمود عباس رييس تشكيالت خودگردان 
فلسطين الزامي است. بايدن وانمود خواهد كرد كه دولت او 
واقعا عالقه مند به انجام كاري در مورد مساله فلسطين است 
و در مورد اهميت اقدامات اعتمادسازي و همچنين حمايت 
از راه حل دو كش��وري صحبت خواهد كرد. عباس مودبانه 
وانمود خواهد كرد كه اميدوار اس��ت واشنگتن از سرگيري 
روند سياسي را پيگيري كه به خواسته هاي ملي فلسطين براي 
داشتن كشوري مستقل با مرزهاي توافق شده و پايتختي در 
بيت المقدس شرقي بپردازد. او رييس جمهور اياالت متحده 
را در مورد شهرك سازي ها تحت فش��ار قرار مي دهد و از او 
مي پرسد كه چرا در بازگشايي كنسولگري اياالت متحده در 

اورشليم كند عمل مي كند.

  تنها موضوع واقعا استراتژيك
ايران تنها موضوع واقعا استراتژيك است كه مذاكرات بايدن 
در اسراييل و عربستان سعودي را تحت تأثير قرار خواهد داد. 
عربستان سعودي- و شايد اسراييل- هيچ اميدي باالتر از اين 

ندارند كه اياالت متحده ايران را شكس��ت بدهد. در صورت 
عدم موفقيت، رياض به احتمال زياد متقاعد شده است كه 
دولت جمهوري خواه بعدي مانند ترامپ عمل كرده و حتي در 
صورت رسيدن بايدن به توافق با ايران، دوباره توافق هسته اي 
را پاره خواهد كرد. در اين ميان سعودي ها هم به دنبال تثبيت 
شرايط خود هستند. آنها نيز مانند امارات براي تثبيت روابط 
و توقف پرتاب موش��ك هاي حوثي ها از يمن، به سراغ ايران 
رفته اند. با اين وجود، سعودي ها س��واالت مهمي در مورد 
اينكه اگر ايران به عربستان سعودي حمله كند و واشنگتن چه 
خواهد كرد، خواهند پرسيد. اما بايدن احتماال در مورد انجام 
هرگونه تعهد امنيتي الزام آور كه ممكن است اياالت متحده را 
به جنگ با ايران بر اساس شرايط عربستان سعودي بكشاند، 
بسيار محتاط باشد. در همين حال، اسراييل عمليات هاي نه 
چندان پنهاني را براي تضعيف منافع ايران در احياي برجام 
انجام مي دهد. اكنون تخمين زده مي شود كه ايران هفته ها 
تا انباشت اورانيوم بسيار غني شده كافي براي سوخت بمب 
فاصله دارد. بايدن خواهان خويشتنداري اسراييل خواهد شد 
در حالي كه اياالت متحده تالش مي كند مذاكراتي را به نتيجه 
برساند كه پيشرفت هسته اي ايران را متوقف كند، اما اسراييل 
تحت تاثير نتايج مذاكرات ايران و امريكا با ميانجيگري اتحاديه 
اروپا در قطر قرار نخواهد گرفت. مذاكراتي كه به نظر مي رسيد 
بدون پيشرفت به پايان رسيده باشد. بايدن به دليل تمايل به 
تعامل با وليعهد سعودي محمد بن سلمان به  شدت مورد انتقاد 
كنگره امريكا و گروه هاي حقوق بشر قرار گرفته است. يكي از 
راه هاي مورد بحث براي كاهش انتقاد اين است كه واشنگتن 
براي تسهيل بهبود روابط اسراييل و عربستان و ايجاد نقشه 
راهي براي عادي سازي آن اقدام كند كه ممكن است شامل 
گام هاي اوليه در مورد حقوق پرواز تجاري براي اس��راييل 
و شايد پروازهاي مستقيم براي مسلمانان ساكن اسراييل 
براي زيارت مكه و مدينه باشد. اينكه آيا بايدن در موقعيتي 
باشد كه چنين اقداماتي را اعالم كند، مشخص نيست. اين 
هفته، توماس نايدز، سفير اياالت متحده در اسراييل، گفت 
كه هيچ اطالعيه اي در مورد عادي س��ازي روابط اسراييل و 
عربستان در اين سفر وجود نخواهد داشت. در واقع، يكي از 
نقاط درخشان اين سفر، همسويي و همكاري رو به رشد بين 
اسراييل و كش��ورهاي كليدي خليج فارس، به ويژه امارات 
متحده عربي، در موضوعاتي از گردشگري گرفته تا سالمت 
عمومي و به ويژه در زمينه امنيت خواهد بود. بني گانتز، وزير 
دفاع اسراييل ماه ها پيش اشاره كرد كه توافقنامه صلح ابراهيم 
كه اسراييل با امارات متحده عربي امضا كرد، شامل يك ترتيب 
امنيتي ويژه است كه ظاهرا شامل ادغام دفاع هوايي اسراييل و 
شوراي همكاري خليج فارس است. واشنگتن 40 سال است 
كه براي سيستم دفاع هوايي يكپارچه شوراي همكاري خليج 
فارس فشار مي آورد، اما كشورهاي عضو هرگز آن را اجرايي 
نكردند. اجالس سران اياالت متحده و شوراي همكاري خليج 
فارس در سال 2015 در كمپ ديويد تصميم گرفت كه دقيقا 
همين سپر هوايي را بدون اسراييل ايجاد كند، اما كشورهاي 
شوراي همكاري خليج فارس به رغم تشويق اياالت متحده 
هرگز پيگير آن نشدند. شوراي همكاري خليج فارس بايد 
يك سيستم دفاع هوايي يكپارچه داشته باشد و تامين آن 
به نفع اسراييل و اياالت متحده است. اگر در ارايه هشدارهاي 

اوليه در مورد پرتاب ها و توانايي انهدام حمالت موش��كي و 
پهپادي وارده از سوي ايران و نيروهاي نيابتي يمني آن موفق 
شود، مي تواند نياز به حضور نظامي اياالت متحده در منطقه 
را كاهش بدهد. با اين حال، عربستان سعودي اميدوار است 
با تقويت پيمانكاران دفاعي اياالت متحده كه سيستم ها را 
تامين و نگهداري مي كنند و البي آنها براي ادامه نقش نظامي 
در دفاع از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس، اين روند را 
معكوس كند. در اين مرحله، محمد بن سلمان معتقد است كه 
با وادار كردن بايدن به پايان دادن به توقف روابط دو كشور پس 
از قتل جمال خاشقجي - مخالف سعودي مقيم امريكا - در 
آزمون اراده پيروز شده است. از نظر سعودي ها، بايدن ضعيف و 
صرفا سرعت گيري در راه رسيدن به يك دولت جمهوري خواه 
است كه با آنها به شيوه اي كه به آن عادت كرده اند، رفتار خواهد 

كرد. و بدون شك نتانياهو نيز همين احساس را دارد.
هم اس��راييل و هم عربستان س��عودي آسيب پذيري هاي 
دموكرات ها را در نوامبر درك مي كنند و همين روند كنوني 
درباره بحث درون حزبي درباره نامزدي بايدن در سال 2024 
را مي پسندند. انگيزه آنها براي كمك  كردن به  شدت ناچيز 
است. در واقع، جاي تعجب خواهد بود كه اگر جرد كوشنر، 
مشاور ارشد س��ابق ترامپ كه صندوق سرمايه گذاري اش 
2 ميليارد دالر از محمد بن س��لمان هديه گرفته به او تلفن  
نكرده و نگويد با دولت فعلي همكاري نكنند. روابط دفاعي 
نزديك تر امريكا و عربس��تان چگونه خواهد بود؟ جداي از 
ائتالف دفاع هوايي خاورميانه )نام جديد سيستم دفاع هوايي 
يكپارچه شوراي همكاري خليج فارس - اسراييل - امريكا( 
كه سال گذشته در نشست افسران ارشد امريكايي، اسراييلي 
و عرب حاشيه خليج فارس شروع به كار كرد، طيف وسيعي 
از گزينه ها وجود دارد. در نهايت، بايدن مي تواند تضميني 
الزام آور به سعودي ها ارايه بدهد كه در صورت حمله ايران، 
اي��االت متحده از آنها دفاع خواهد ك��رد. در تئوري، چنين 
توافقي نياز به تاييد سناي اياالت متحده دارد اما در عمل لزوما 
اين طور نيست. اما چنين پيمان هايي به دليل محدود كردن 
انعطاف پذيري امضاكنندگان در شرايط بحراني يا استراتژيك، 
بسيار نادر هستند. عالوه بر اين، در اياالت متحده، حمايت 
عمومي از روابط اياالت متحده و عربس��تان ضعيف است و 
يك تعهد رسمي دفاعي توجه ناخواسته منتقدان را جلب 
مي كند. در نهايت، بايدن مي تواند يك توافقنامه همكاري 
دفاعي را پيش��نهاد دهد كه در صورت حمله به سعودي ها، 
اياالت متحده متعهد به رايزني مي شود. اين نمايشي مهم از 
عالقه و قصد اياالت متحده بدون متعهد كردن واشنگتن به 
مداخله خواهد بود. اين همان توافقي است كه اياالت متحده 
در حال حاضر با ساير كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 
دارد. دليل عدم وجود توافقي با عربستان سعودي اين است 
كه در دهه 1990 آن را رد و تيم مذاكره  كننده اياالت متحده 
را اخراج كرد. مانند بسياري از چيزها، تفكر محمد بن سلمان 
به  شدت با حاكمان قديمي متفاوت است. به رغم تالش دولت 
بايدن براي متقاعد كردن اين كشورها به بازگشت امريكا، اما 
مردم منطقه معتقدند ديگر اولويت امريكا نيستند. با اين حال، 
در آينده قابل پيش بيني، آرزوي عربستان سعودي براي ادامه 
حضور نظامي اياالت متحده در منطقه برآورده خواهد شد. 
اياالت متحده داراي يك ساختار پايگاهي پيچيده در خليج 
فارس اس��ت، ناوگان پنجم اياالت متحده در بحرين، مركز 
عمليات هوايي تركيبي در پايگاه هوايي العديد در قطر، پايگاه 
هوايي گسترده ديگري در امارات متحده عربي و تجهيزات 
جنگي ذخيره شده در عمان و كويت. نيروهاي اياالت متحده 
به  طور معمول در اين تاسيسات مستقر مي شوند. تا زماني 
كه ايران يك دشمن باقي بماند - و تا زماني كه قيمت نفت 
عامل مهمي در اقتصاد جهاني شده باشد - اين پايگاه از بين 
نمي روند. تنها نقطه نامطمئن در اين طرح آنكه ريسك گريزي 
اياالت متحده باعث شده تا كشورهاي عربي خليج فارس و 
اسراييل براي امنيت جمعي خود به يكديگر نزديك بشوند. 
اياالت متحده اين كشورها را تا زمان بلوغ، و به باور خودشان 
تا زمان تبديل شدن به قدرت هاي منطقه اي پرورش داده 
و ايمن نگه داشته است. اما سندرم خانه خالي گاهي باعث 
مي شود والدين دخالت هاي نابجايي در زندگي فرزندان شان 
داشته باشند. بايدن در اولين سفر خود به خاورميانه در مقام 
رييس جمهور شايد نتواند در برابر اين وسوسه مقاومت كند.

يادداشت

رويداد

خبر

ادامه از صفحه اول
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 پاي سرمايه هاي بانك ها 
به توليد دانش بنيان باز شد

معاون سرمايه گذاري صندوق نوآوري و شكوفايي با بيان 
اينكه ۷0 خدمت براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان 
تعريف شده است، گفت: بر اساس قانون جهش توليد 
اجازه س��رمايه گذاري مش��ترك بانك ها و موسسات 
اعتباري با صندوق نوآوري در طرح هاي مصوب شوراي 
راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان داده شده است.

دكتر مصطفي بغدادي در س��ي و نهمين رويداد ارايه 
به سرمايه گذار )دوشنبه هاي اس��تارت آپي( در حوزه 
فرآورده هاي دارويي با بيان اينك��ه اين رويدادها كه از 
سال 9۸ برگزار مي ش��ود، در راستاي كمك به جذب 
سرمايه براي كسب و كارهاي نوپا است، افزود: رويداد 
امروز كمك به جذب سرمايه در حوزه فرآورده هاي نوين 

دارويي است.
وي به جايگاه صندوق نوآوري و شكوفايي اشاره كرد و 
ادامه داد: اين صندوق بر اساس ماده 5 قانون حمايت از 
شركت هاي دانش بنيان تاسيس شد و مقرر شده تا با 
سرمايه اوليه ۳ هزار ميليارد تومان با ماموريت تامين مالي 
اكوسيستم نوآوري و فناوري از شركت ها و موسسات 

دانش بنيان حمايت كند.
بغدادي، تعداد خدمات اين صندوق را ۷0 خدمت عنوان 
كرد و يادآور شد: مخاطب اصلي اين صندوق شركت ها 
و موسسات دانش بنيان هس��تند، ولي امروزه عالوه بر 
شركت هاي دانش بنيان، شركت ها و موسساتي ايجاد 
شده اند كه بر اساس معيارهاي معاونت علمي وفناوري 
رياست جمهوري جزو دانش بنيان ها قرار نمي گيرند كه 
ما با ابزارهاي مختلفي از اين اكوسيستم نوآوري حمايت 
مي كنيم. معاون سرمايه گذاري صندوق نوآوري، به بيان 
چرخه عمر شركت هاي دارويي در دنيا اشاره كرد و گفت: 
بر اساس آمارهاي جهاني در بازه زماني 2000 تا 201۷ 
سرمايه گذاري جسورانه CVC رش��د 90درصدي را 
تجربه كرده و اين رشد در حوزه دارويي ۶50 درصد بوده 
است. بغدادي با بيان اينكه رشد سرمايه گذاري جسورانه 
CVC در امريكا رشد 400 درصدي داشته و اين رشد 
براي سرمايه گذاري س��نتي VC به اندازه 200 درصد 
بوده است، اظهار كرد: در حال حاضر حوزه هاي مراقبت 
ديجيتال، پايش از راه دور، توسعه دارو با هوش مصنوعي 
 CVC و بيمه سالمت ديجيتال بيشترين ميزان سرمايه
را به خود جلب كرده اند. وي با اشاره به اقدامات صندوق 
نوآوري براي وارد شدن به اين حوزه؛ خاطرنشان كرد: 
با توجه به وجود مالحظاتي چون بزرگ تر شدن دولت 
و وارد شدن ژن دولتي در بازيگران اكوسيستم نوآوري 
كشور، اين صندوق به صورت غيرمستقيم وارد حوزه 

سرمايه گذاري جسورانه شده است.
بغدادي، صندوق ه��اي پژوهش و فن��اوري را از ديگر 
بازوهاي حمايتي شركت ها نام برد و گفت: تاكنون 2۳ 
صندوق پژوهش و فناوري با مبلغ 905 ميليارد تومان در 

تامين سرمايه شركت ها مشاركت داشتند.

سهام جهاني و بازده اوراق قرضه 
كاهشي شد

ارزش س��هام جهاني و بازده اوراق قرضه اياالت متحده 
كاهش يافت زيرا سرمايه گذاران براي داده هاي جديد 
تورم و درآمد ش��ركت ها آماده مي شوند و ممكن است 
به طور بالقوه بر مسير فدرال رزرو براي افزايش نرخ بهره 
تاثير بگذارد. به گزارش بيزنس، شاخص پان اروپايي اروپا 
اس��تاكس ۶00 به ميزان 0.50 و شاخص سهام  ام اس 
سي اي در سراس��ر جهان 1.1۷درصد كاهش يافتند. 
يورو درست باالتر از برابري در برابر دالر قرار گرفت زيرا 
بزرگ ترين خط لوله انتقال گاز روس��يه به آلمان وارد 
تعميرات ساالنه ش��د و انتظار مي رود جريان به مدت 
10 روز متوقف ش��ود. ب��ازده اوراق قرضه منطقه يورو 
كاهش يافت در حال��ي كه انتظارات تورمي بلندمدت 
به زير دو درصد ن��زول كرد زيرا ت��رس از ركود پس از 
هش��دارها در مورد كاهش احتمالي عرضه گاز روسيه 
عميق تر شد. بازده اوراق قرضه دولتي 10 ساله آلمان، 
معيار منطقه يورو، با پنج واحد كاهش به 1.29۶ درصد 
رسيد و هفته گذش��ته به 1.0۷2 درصد به پايين ترين 
حد پنج هفته اخير نزول كرد. با تاكيد بر ماهيت جهاني 
چالش تورم، انتظ��ار مي رود بانك هاي مركزي كانادا و 
 نيوزيلند نيز سياست هاي خود را در اين هفته سخت تر

 كنند. وال اس��تريت كه در ماه جوالي پس از نيمه اول 
سال شروعي قدرتمند داشت، بيشتر كاهش يافت زيرا 
معامله گران نگران هستند كه اگر نتايج شركت ها در 
اين ماه انتظارات را برآورده نكند، دور ديگري از فروش 
س��نگين رخ خواهد داد. ش��اخص دالر 0.۸۶9 درصد 
افزايش يافت و يورو ب��ا 1.2 درصد كاهش به 1.00۶1 
دالر رس��يد. رابرت پاوليك، مدير ارش��د پورتفوليو در 
داكوتا گفت: »مردم نه تنها نگران ضعيف شدن درآمدها 
به دليل ركود اقتصادي هستند بلكه به دليل افزايش 
ارزش دالر امريكا كه مانعي براي درآمد ش��ركت هاي 
چندمليتي ايجاد مي كند، نگران هس��تند«. داو جونز 
0.42 درصد س��قوط كرد، اس اند پ��ي 500 به ميزان 
1.04درصد ونزدك كامپوزيت نيز 2.02 درصد سقوط 
كردند. در اواخر هفته، مجموعه اي از داده هاي اقتصادي 
اياالت متحده - ازجمله قيمت هاي مصرف كننده، فروش 
خرده فروشي و توليد كارخانه - بايد نگاهي اجمالي به 
ميزان اوج تورم و سرد شدن اقتصاد با نزديك شدن فدرال 
رزرو به سياست هاي هفته آينده ارايه دهد. نشستي كه 
انتظار مي رود در دومين دوره متوالي افزايش نرخ بهره 
۷5 واحدي به اوج خود برس��د. كريس زاكارلي، مدير 
ارشد س��رمايه گذاري در اتحاديه مشاوران مستقل در 
شارلوت، كاروليناي شمالي، گفت كه موضع او محتاطانه 
خوش بينانه است اما نگراني س��رمايه گذاران در مورد 
ركود نبايد ناديده گرفته شود. گسترده ترين شاخص 
سهام آسيا-اقيانوسيه ام اس س��ي اي در خارج از ژاپن 
با كاهش 2.0۷ درصدي بسته شد، در حالي كه نيكي 
ژاپن1.11 درصد افزايش يافت. تراشه هاي آبي چيني 
پس از كشف يك مورد ابتال به كوويد در شانگهاي كه 
ناشي از زيرسويه جديد اميكرون BA.5.2.1 بود، 1.9 

درصد از دست دادند.
فدرال رزرو، همراه با ترس از ركود به ويژه در اروپا، دالر 
را در برابر سبدي از رقبا در باالترين سطح 20 سال اخير 

نگه داشته است.
ي��ن ژاپن 0.۸۶ درصد در مقاب��ل دالر امريكا 1۳۷.2۷ 
تضعيف شد، در حالي كه استرلينگ آخرين بار با 1.11 

درصد كاهش در روز، با 1.1۸94 دالر معامله شد.
پيش بيني مي شد كه دولت ائتالفي محافظه كار ژاپن، 
دو روز پس از ترور شينزو آبه، نخست وزير سابق ژاپن، 
اكثريت خود را در انتخابات مجلس عليا در روز يكشنبه 

افزايش دهد.

خشكسالي در ايران جدي است
 براي سال آبي پيش رو افزايش دهيم و هم يك مانور و 
تمرين مقابله با مصرف زياد آب در سطح كشور انجام 
دهيم كه اين نيز صورت نگرفت. ايران با طيف وسيعي از 
چالش هاي زيست محيطي از جمله دماي باال، آلودگي، 
س��يل و درياچه هاي در حال محو شدن مواجه است. 
در فروردين 1400، سازمان هواشناسي كشور نسبت 
به »خشكسالي بي سابقه« و ميزان بارندگي كه به طور 
قابل مالحظه اي كمتر از ميانگين بلندمدت بود، هشدار 
داد. ميزان بارندگي در حوضه هاي اصلي رودخانه هاي 
ايران از شهريور 1۳99 تا تير 1400 در بيشتر نقاط در 
مقايسه با دوره قبل از آن به ميزان قابل توجهي كمتر 
بوده است. ايران خشكسالي هاي مكرر را تجربه مي كند 
و با چشم انداز شرايط شديدتر ناشي از تغييرات اقليمي 
مواجه است. اين وضعيت در بهار 1401 نيز ادامه داشت 
و اين ش��رايط زنگ خطري است كه بايد هر چه زودتر 
صداي آن شنيده ش��ود. نگراني ويژه اين است كه اين 
اثرات خشكسالي در شمال شرق ايران در مناطق هم 
مرز با افغانستان مش��اهده شده است. جمعيت هالل 
احمر ايران اعالم كرد از ۳1 استان 29 استان به ويژه ۷ 
استان خراسان جنوبي، كرمان، سيستان وبلوچستان، 
هرمزگان، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوي به شدت 
تحت تاثير خشكسالي قرار گرفته اند. فقدان تامين آب 
س��الم و كافي براي آشاميدن، بهداش��ت، كشاورزي، 
دامپروري و ب��رق، عالوه بر تش��ويق روندهاي منفي 
اجتماعي، فشار مخرب و ناپايدار فزاينده اي بر سالمت، 
درآمد خانوارها وارد مي كند. نگاهي به گزارش تحقيقي 
مجله گزارش  تحقيقي مجله »نيچر« در مورد ميزان 
تغيير حجم  آب زيرزمين��ي در حوضه هاي آبريز ايران 
نشان مي دهد كه بين سال هاي 1۳۸۳ تا 1۳9۶ طي 14 
سال، ۷4 كيلومتر مكعب از آب هاي زيرزميني از دست 
رفته است. اين گزارش مي نويسد كاهش شديد حجم 
آب  زيرزميني تاثيرات مخرب زيست محيطي زيادي 
داشته و باعث خشكسالي فوق العاده در ۷۷ درصد اراضي 
كشور شده است. افزايش شوري خاك در كل كشور و 
افزايش ميزان فرونشست زمين در دشت  هاي ايران از 

جمله اين تاثيرات بوده است.
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پشت پرده سفر بايدن به خاورميانه

دالر در صرافي هاي بانكي ۱۰ تومان گران شد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

ش��اخص ارزش دالر در برابر ۶ ارز ديگر 0.25 درصد رشد 
كرد و به 10۸.4۳ واحد رسيد. بيشترين رشد ارزش دالر 
در معامالت در برابر يورو بوده و ارزش يورو به 1.000۶ دالر 
رسيد كه كمترين ميزان از دسامبر سال 2002 تاكنون به 
شمار مي رود. درواقع يورو فقط يك قدم تا برابري كامل با 

دالر فاصله دارد.
قيمت فروش دالر روز سه شنبه، 21 تيرماه 1401 در بازار 
آزاد به ۳1۳۷0 تومان رسيد و با كاهش اونس جهاني طال 
به قيمت 1۷۳5 دالر، قيمت سكه و طال نيز كاهش يافت 
و سكه به قيمت 15 ميليون تومان معامله شد. پيش بيني 
مي شود كه با توجه به كاهش قيمت عمده فروشي سكه به 

كانال 14 ميليون تومان وارد شود. 
دالر در صرافي هاي بانكي با 10 تومان افزايش نس��بت به 
روز گذشته 2۷ هزار و 919 تومان معامله شد.نرخ فروش 
يورو در صرافي هاي بانكي با 2۷ تومان افزايش نس��بت به 
روز كاري گذشته 2۸ هزار و ۸۳0 تومان معامله شد.قيمت 
خريد هر دالر توس��ط صرافي هاي بانكي 2۷ هزار و ۶42 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۸ هزار و 54۳ تومان اعالم 
شد.عالوه بر اين، بهاي فروش دالر در بازار متشكل ارزي 2۷ 
ه��زار و 91۷ تومان و نرخ فروش آن 2۸ هزار و 1۷1 تومان 
بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 2۸ هزار 
و 155 تومان و نرخ فروش آن نيز 2۸ هزار و 411 تومان اعالم 

شد.همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت 2۶ هزار و 4۳0 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 

2۶ هزار و 20۷ تومان معامله شد.
قيمت هر قطعه سكه طرح جديد با 150 هزار تومان كاهش 
نسبت به روز گذشته 15 ميليون تومان داد و ستد شد.سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم ني��ز 14 ميليون و 400 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه هشت ميليون و 200 
هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و 150 هزار تومان و سكه 

يك گرمي سه ميليون و 100 هزار تومان قيمت خورد.
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به 
يك ميليون و ۳۸2 هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال 
پنج ميليون و 990 هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني طال 
با پنج دالر كاهش يك هزار و ۷۳4 دالر و ۳0 س��نت بود و 

روندنزولي قيمت طال ادامه دارد
بازار طال پس از كاهش قيمت شديد هفته گذشته همچنان 
با مشكل مواجه است و تحليلگران عقيده دارند قيمت اين 
فلز گرانبه��ا بازهم پايين تر خواهد رفت.طبق پيش بيني 
تحليلگران كپيتال ايكاناميكس، قيمت طال در پايان سال 
جاري ميالدي 4 درصد كمتر از سطح فعلي خواهد بود و به 

حدود 1۶50 دالر در هر اونس سقوط مي كند.
افزايش نرخ بهره بانك هاي مركزي قيمت طال را در نيمه 
دوم سال جاري ميالدي پايين مي آورد. قيمت طال همين 
حاال 15 درصد نسبت به اوج ماه مارس كاهش يافته است. 

اين اظهارنظرها در شرايطي اعالم شده كه قيمت طال در 
حال حاضر در محدوده 1۷۳0 دالر در هر اونس قرار دارد. 
قيمت هر اونس طال از 1۷42 دالر روز گذشته هم پايين تر 
آمده و 1۷۳4 دالر و 5۳ سنت معامله مي شود.بازار طال سال 
جاري ميالدي را با قدرت شروع كرد، چون سرمايه گذاران 
براي حفاظت از خود در برابر افزايش بي سابقه قيمت ها به 
طال روي آورده بودند. اما ترس از تورم اخيراً كاهش يافته و 

جاي خود را به نگراني در مورد ركود اقتصاد داده است.
عالوه بر افزايش نرخ بهره و نگراني در مورد ركود اقتصادي، 
قدرت گرفتن دالر هم مانع ديگري بر سر راه افزايش قيمت 
طالست. طبق گزارش اين موسسه انگليسي، ارزش دالر با 
يورو برابر خواهد شد و حتي مي تواند آن را پشت سر بگذارد. 
باال رفتن ارزش دالر خريد طال را براي دارندگان ساير ارزهاي 

دنيا گران تر مي كند.

    دالر در يك قدمي يورو
در حال��ي ارزش دالر در بازار جهاني 0.25 درصد باال رفت 
كه يورو فقط يك قدم تا برابري كامل با دالر فاصله دارد.به 
گزارش رويترز، ارزش دالر در ب��ازار جهاني هم اكنون در 
باالترين سطح خود در 20 سال گذشته قرار دارد و يورو هم 

فقط يك قدم تا برابر شدن با دالر فاصله دارد.
دليل افزايش ارزش دالر در معامالت انتظار بازار براي اتخاذ 
رويكرد جدي تر بانك مركزي امريكا براي باال بردن نرخ بهره 

است.ش��اخص ارزش دالر در معامالت در برابر ۶ ارز ديگر 
0.25 درصد رشد كرد و به 10۸.4۳ واحد رسيد. بيشترين 
رشد ارزش دالر در معامالت در برابر يورو بوده و ارزش يورو 
به 1.000۶ دالر رسيد كه كمترين ميزان از دسامبر سال 
2002 تاكنون به شمار مي رود. درواقع يورو فقط يك قدم 
تا براب��ري كامل با دالر فاصله دارد. ارزش پوند انگليس در 
برابر دالر ه��م 0.25 درصد پايين آمد و به 1.1۸۶45 دالر 
رسيد.كارشناس��ان مي بانك مي گويند: دليل افت ارزش 
يورو، انتظار كاهش رشد بيش��تر اقتصادي در حوزه يورو 
ناش��ي از بحران در حوزه انرژي و ادامه درگيري نظامي در 
حوزه اوكراين است. از ديروز جريان صادرات گاز روسيه به 
اروپا از خط لوله نورداستريم1 به مدت 10 روز و براي انجام 
عمليات نگهداري و تعميرات متوقف شده است. دولت هاي 
اروپايي، بازارها و ش��ركت ها نگران آن هستند كه روسيه 
مدت زمان قطع صادرات گاز خود به اروپا را بيشتر كند و 
به بحران كنوني در حوزه انرژي در اروپا دامن بزند و باعث 

شود تا روند شكل گيري ركود در اين حوزه سرعت بگيرد.
كارول كانگ، كارش��ناس ارزي بانك مش��ترك المنافع 
استراليا مي گويد: همه چشم ها روي اين است كه روسيه 
طي هفته آينده جريان خط لوله نورداس��تريم1 را برقرار 
مي كند يا خير.به گفته وي در ش��رايط كنوني نگراني ها 
نس��بت به تداوم توقف صادرات گاز روسيه به اروپا باعث 

خواهد شد تا ارزش دالر باال رفته و يورو تحت فشار باشد.

كاهش نقدينگي
نتيجه سياست انقباضي

بان��ك مرك��زي ب��ا جديت 
بيشتري سياس��ت كنترل 
ترازنامه ه��ا را دنبال مي كند 
و در مجموع كاه��ش ارقام 
كميت هاي پولي را مي توان 
به كوشش هاي انقباضي كلي 
دولت چه در بودجه و چه در 

حوزه پول نسبت دهيم.
از زمان��ي كه دولت س��يزدهم مس��تقر ش��د در همه 
زمينه ها از جمله نظ��ام بانكي و بودجه اي يك گرايش 
به خويشتن داري به كنترل و به انقباض مي بينيم كه در 

متغير بودجه اي و پولي هم تاثير دارد. 
بان��ك مركزي با جديت بيش��تري سياس��ت كنترل 
ترازنامه ها را دنبال مي كند، كاهش ارقام كميت هاي پولي 
را مي توان مجموعا به كوشش هاي انقباضي كلي دولت 

چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت دهيم. 
در عين حال بايد توجه كنيم كه رابطه كميت هاي پولي 
با تورم يك رابطه بلندمدت است و بنابراين نمي توانيم 
انتظار داشته باش��يم و اميدوار باشيم كه با اين تدابير، 
بتوانيم تورم باالي كوتاه مدت را به طور معناداري كاهش 
دهيم.  تورم كوتاه مدت م��ا در درجه اول تابع نرخ ارز و 
چشم انداز آتي نرخ ارز و دسترسي به كاالهاي وارداتي به 
ويژه كاالهاي اساسي است كه اين موضوع غير از سياست 
پولي و كنترل نقدينگي است. گرچه رعايت مالحظات در 
سياست پولي و تالش براي اينكه رشد كميت هاي پولي 
از كنترل خارج نشود تالش ارزشمندي است اما انتظار 
و توقع بيش از اندازه اي هم نبايد از آن داش��ته باشيم؛ 
كمااينكه در ماه هاي اخير به موازات همين تالش ها براي 
كنترل رشد كميت هاي پولي كه تا حد خوبي هم موفق 
بوده مي بينيم كه نرخ تورم همچنان سركشي مي كند. 

سياست هاي بازدارنده و مبتني بر پرهيز و خويشتن داري 
جزئي از سياست ها و تدابير بايسته است اما موضوع اصلي 
اقتصاد افول بخش حقيقي، افت سرمايه گذاري و كاهش 
درآمد ملي است كه اين موضوع نيازمند اين است كه 
بدانيم نظام پولي ما قرار است براي حل اين مساله چه 
كاركردي داشته باشد؟ صرفا با بال انقباضي و تثبيتي به 
جايي نمي رسيم و بايد بال توسعه اي هم در سياست ها 
وجود داشته باش��د. به طور مشخص پيشنهاد بنده 
اين اس��ت كه در عين حفظ كنترل هاي موجود 
روي كميت ه��اي پول��ي و مالحظات��ي كه روي 
بودجه لحاظ و كسري بودجه را كنترل مي كنيم 
بايد چند پيش��ران اقتصادي - توسعه اي و به طور 
مش��خص چندپروژه كه مي تواند تاثير معنادار بر 
رونق اقتصادي و نرخ سرمايه گذاري داشته باشد، 
طراحي كنيم و سعي داشته باشيم تامين مالي آنها 
را از ش��مول كنترل هاي مقداري خارج كنيم و به 

عنوان بال توسعه اي به بال تثبيتي اضافه كنيم.

حسين دروديان 



بازار س��رمايه كه وارد كانال يك ميليون و 400 هزار 
واحدي شده و احتماال در اين كانال جا خوش مي كند. 
البته آمار نش��ان مي دهد كه شاخص تمايلي به رشد 
ندارد و مدت ها در اين سطح خواهد ماند. اين وضعيت 
تاالر شيشه اي باعث نارضايتي و نااميدي در بسياري 
از س��رمايه گذاراني ش��ده كه به اميد بهبود روند اين 
بازار، ريزش س��نگين بورس در س��ال گذشته را تاب 
آورده بودند. اين در حالي اس��ت ك��ه نرخ ارز نيمايي 
نيز كم��اكان ۲۵ درصد كمتر از نرخ ب��ازار آزاد بوده و 
قيمت هاي جهاني م��س و… هم تا حدودي كاهش 
داشته اس��ت. بدين ترتيب بر ريسك هاي بازار افزوده 
شده و نور اميد سرمايه گذاران را كمرنگ كرده است. 
در اين ميان برخي بر اين باورند كه يك محرك قوي 
مانند عرضه سهام دولت در خودروسازان مي تواند بازار 
را در مسير خود قرار دهد. با اين حال اما هنوز از چنين 
تحولي خبري نيست و به گفته كارشناسان نمي توان 
پيش بيني دقيقي از روزهاي پيش روي بازار ارايه داد 
اما عموم ابزارهاي تحرك بازار سرمايه اكنون در دست 
دولت و وابسته به سياست هاي اقتصادي دولت است.

    تعديل نرخ نيما، فرصت بهبود وضعيت بازار
سيدمحسن موسوي كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
وضعيت اي��ن بازار بيان كرد: بازار س��رمايه تحت تاثير 
متغيرهاي متعدد و علي الخصوص ريسك هاي سياسي 
مختلفي قرار دارد و اين ش��رايط موج��ب ابهام در بازار 
سرمايه شده است. »ابهام« همواره شرايط بازار سرمايه 
را در وضعيت سينوسي قرار داده است و در وضعيتي قرار 
داريم كه با توجه به اخبار ضد و نقيض و فرسايشي شدن 
روند مذاكرات، هر خبر مثبتي هم كه به بازار س��رمايه 
مخابره شود، شايد يكي دو روزي روي اين بازار تاثيرگذار 
باشد و بعد از آن بازار سرمايه دوباره فاز ركودي به خود 
مي گيرد.  وي افزود: البته كه تورم چند ماه گذشته تورم 
س��نگين بوده و اين تورم روي بازار س��رمايه تاثيرگذار 
خواهد بود، اما تاثير تورم بر بازار سرمايه با يك وقفه زماني 
نمايان مي شود. كمااينكه در سنوات قبل هم بالفاصله 
بعد از افزايش نرخ ارز، بازار سرمايه رشد نكرده و با يك 
وقفه زماني )حتي بيش از يك سال( استارت حركت در 
بازار سرمايه زده شده است.  اين كارشناس بازار سرمايه 
افزود: به هر حال طبيعي اس��ت س��رمايه گذاران بازار 
س��رمايه از وضعيت موجود رضايت نداشته باشند و با 
مقايسه بازدهي بازار سرمايه با ساير بازارهاي موازي در 
يك سال اخير نسبت به عدم رشد بازار سرمايه احساس 
خشم يا نااميدي كنند. البته در فروردين و ارديبهشت 
ماه س��ال جاري بازار سرمايه نسبت به بازارهاي رقيب 
رشد بهتري داشته، اما از ابتداي خرداد ماه روند اين بازار 
رضايت بخش نبوده و به نظر مي رس��د اين وضعيت در 
يكي، دو ماه آينده هم ادامه داشته باشد تا شايد مذاكرات 
تعيين تكليف شود.  موسوي با اشاره به تاثير قيمت هاي 
جهاني بر سودآوري بخشي از شركت هاي بورسي و به 
تبع آن، روند بازار سرمايه اظهار كرد: تاثير قيمت هاي 
جهاني بر بازار س��رمايه از دو جنبه قابل بررسي است. 
جنبه نخست، تاثير قيمت هاي جهاني بر درآمد فروش 
و سودآوري ش��ركت ها و صنايع بورسي است. دومين 
جنبه، نرخ تس��عير ارز در شركت هاي كاموديتي محور 
و صادرات محور بازار س��رمايه است. اگرچه قيمت هاي 

جهاني كمي افت داش��ته، اما با توجه به نرخ تسعير ارز 
ش��ركت ها، اگر نرخ ارز در س��امانه نيما تعديل شده و 
منطقي تر ش��ود، افت قيمت هاي جهاني پوشش داده 
خواهد ش��د. به ط��ور كلي معتق��دم در نتيجه كاهش 
قيمت هاي جهاني س��ودآوري صنايع بورس��ي تغيير 
چنداني نخواهد داشت؛ چراكه افزايش نرخ تسعير ارز 
مي تواند اين عقب ماندگي را جبران كند. به هر حال بايد 
پذيرفت كه ارز هم يك كاالس��ت و با توجه به تورم در 
كشور ما، نرخ ارز ثابت نخواهد ماند و در بلند مدت قطعا 
نرخ ارز شيب صعودي خواهد داشت. بنابراين جايي براي 
نگراني بابت افت سودآوري شركت هاي صادرات محور 
در بازار سرمايه وجود ندارد.  اين كارشناس بازار سرمايه 
در خاتمه تصريح كرد: به هر حال سهامداران خرد در اين 
بازار بايد صبر بيشتري داشته باشند و از روزهاي متعادل 
بازار س��رمايه مي توانند به عنوان فرصتي براي اصالح 
پرتفوي استفاده كنند. ضمن اينكه بهتر است در پرتفوي 
سرمايه گذاران هم سهم هايي كه از احياي برجام منتفع 
مي شوند، وجود داشته باشد و هم سهم هاي ريالي كه در 
نتيجه تورم داخلي رشد مي كنند تا بعد از تعيين تكليف 

مذاكرات، نتيجه هر چه كه بود، منتفع شوند.

    بهبود بازار
 از جاده پااليشي ها و خودرويي ها

محسن سيار ديگر كارشناس بازار سرمايه نيز عنوان 
كرد: راهكارهاي بهبود ش��رايط كلي بازار از مسير دو 
صنعت خودرو و پااليشي مي گذرد. براي رقم خوردن 
چنين اتفاقي، بايد ش��ركت پااليش و پخش هر چه 
سريع تر اطالعات الزم براي تهيه گزارش  پااليشي ها را 
در اختيار آنها قرار دهد تا صورت هاي مالي حسابرسي 
شده زودتر منتشر شود و همچنين در صنعت خودرو 

نيز بايد مش��تري ها مش��خص و ارزش گذاري انجام 
شود.  وي با بيان اين مطلب گفت: در يك دسته بندي 
كلي عوامل اقتصادي، سياس��ي و مباحث مربوط به 
مال��ي رفتاري از جمله عوامل موثر بر بازار س��رمايه و 
از بازيگران اصلي در خصوص ميزان بازدهي شاخص 
كل بر بازار س��رمايه هستند. اين ايفاي نقش در قالب 
تحليل نرخ هاي جهان��ي، دالر، نقدينگي، چاپ پول، 
تورم يا تحليل مربوط به عرضه و تقاضاي سهام است 
كه در اين قالب ها خود را نشان مي دهند. به گفته اين 
كارشناس بازار س��رمايه وزن و سهم تاثيرگذاري هر 
يك از اين عوامل كالن سياسي و اقتصادي در بازه هاي 
زماني مختلف متفاوت و متغير اس��ت. به اين معني 
كه در يك بازه زماني مشخص ممكن است نرخ هاي 
جهاني در رشد و افت بازار پيش رو باشد اما در يك بازه 
زماني ديگر عوامل سياسي بر بازار تاثيرگذاري بيشتري 
داشته باشد و تبديل به سيگنال دهنده اصلي بازار شود. 
سيار در بررسي ش��رايط فعلي و نگراني ها و چشم انداز 
بازار افزود: در حال حاضر صنايع بزرگ و كمك كننده به 
رشد بازار، صنايع پااليشي و خودروسازي هستند. صنعت 
پااليشي از گزارش هاي بنيادي مناسبي برخوردار بوده و 
پوشش سود خوبي داشته است. هرچند كه گزارش هاي 
منتشرشده اين صنعت محتاطانه بوده اما انتظار داريم كه 
در گزارش هاي حسابرسي شده، سود اعالمي شركت ها 
افزاي��ش پيدا كند. اين موضوع خود پتانس��يل بنيادي 
براي رشد اين شركت ها به ش��مار مي آيد كه مي تواند 
به كليت بازار جهت دهي كن��د. او تصريح كرد: صنعت 
خودروسازي هم با پتانسيل فروش محصول در بورس 
كاال و واگذاري بلوك دولتي سهام خود مواجه است كه 
مهم تر از انجام معامالت آنها اينكه سهام آنها در دست چه 
اشخاص و گروه هايي مي افتد و آنها چطور بتوانند آينده 

اي��ن صنعت را متحول كنند؛ براي ب��ازار مهم و اثرگذار 
اس��ت. به اين معني كه مباحث مربوط ب��ه واگذاري در 
اقتصاد كالن خيلي موثرتر از انجام اين معامالت است. 
سيار ادامه داد: به نظر مي رسد راهكارهاي بهبود شرايط 
كلي بازار از مسير دو صنعت خودرو و پااليشي مي گذرد. 
براي رقم خوردن چنين اتفاقي، بايد ش��ركت پااليش و 
پخش اطالعات الزم براي تهيه گزارش  پااليش��ي ها را 
در اختيار آنها قرار دهد تا صورت هاي مالي حسابرسي 
شده زودتر منتشر ش��ود و همچنين در صنعت خودرو 
نيز بايد مشتري ها مشخص و ارزش گذاري انجام شود. 
سيار اضافه كرد: البته بازار نگراني هايي هم در خصوص 
صنايع خودرو و پااليش دارد. همين موضوع سبب شده تا 
قيمت هاي سهام اين صنايع نوسانات زياد مثبتي نداشته 
باشد. در خصوص صنعت پااليش ظاهرا بازار نگران اين 
اس��ت كه حتي اگر گزارشات حسابرسي مناسب باشد، 
احتمال اينكه دولت روي س��ود اين ش��ركت ها دست 
بگذارد وجود دارد و بتواند با راه هاي مختلف سود بيشتري 
را براي خود بردارد. مجموع اين اتفاقات سبب شده تا بازار 
با داشتن پتانسيل رشد، اما با چاشني احتياط قدم بردارد. 
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: به نظر مي رسد 
قيمت س��هام ش��ركت ها در بخش صنايع متوسط و 
كوچك كه بيش��تر بر پايه تورم و مج��وز افزايش نرخ 
قيمت گذاري محصوالت هستند، مانند سيمان، غذا و 
دارو و صنايع مشابهي مانند كاشي و سراميك، صنايع 
پيشرو اين دسته از صنايع باشند؛ اما به نظر مي رسد در 
نگاهي كلي اگر كاموديتي ها شروع به اصالح نكنند، بازار 
با ريزش روبرو نباشد و انتظار افت جدي و نگران كننده 
و هيجاني را نبايد در بازار داش��ت؛ در اين شرايط بازار 
مي تواند نوساني بوده و سيگنال رش��د بازار را بايد در 
تداوم افزايش حجم معامالت خرد روزانه در نظر داشت.
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كارگزاري ها ملزم به 
ثبت اطالعات مشتريان شدند

كاالخبر| بورس كاال در نامه اي به شركت هاي كارگزاري 
از لزوم ثبت اطالعات مشتريان در سامانه جديد مشتريان 
خبر داد. محمدرضا بهنام زاد، مدير پذيرش بورس كاالي 
اي��ران در ابالغيه اي اعالم كرد: ب��ا توجه به برنامه ريزي 
به عمل آمده جهت قطع اتصال س��امانه هاي عملياتي 
از س��امانه قديم مش��تريان )براي مش��تريان داخلي(، 
مشترياني كه تاكنون فرآيند سامانه جديد مشتريان را 
طي نكرده اند بايد نس��بت به گذراندن فرآيند مذكور تا 
تاريخ ۳0 مهر اقدام كنند. در ادامه اين نامه اش��اره شده 
است: مشتريان حقيقي در بازارهاي فيزيكي و مشتقه 
مي توانند درخواس��ت خود را از بس��تر الكترونيكي و با 
شرايط اعالمي در نامه مورخ ۱۸ ارديبهشت ارسال كنند.

آيين نامه اجرايي سهام عدالت
تا يك ماه آينده اصالح خواهد شد

فارس| محمد خزايي كوهپر درباره آخرين جزييات از 
اصالح آيين نامه اجرايي سهام عدالت، اظهار كرد: اصالح 
آيين نامه اجرايي س��هام عدالت در مراحل نهايي است و 
اميدواريم تا يك ماه آينده به اتمام برسد. وي درباره اينكه 
قباًل آيين نامه اي براي سهام عدالت تدوين شده بود، گفت: 
آيين نامه اي براي سهام عدالت در ش��وراي عالي بورس 
در دولت قبل تهيه ش��ده بود كه برخي م��وارد آن مغاير 
قانون بود، بنابراين ش��وراي عالي جديد بورس تصويب 
كرد كه اي��ن آيين نامه بايد اصالح ش��ود، از جمله اينكه 
اساسنامه شركت هاي تعاوني سهام عدالت و شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني بايد بازبيني ش��ود و تا آيين نامه 
اجرايي سهام عدالت اصالح نشود، اين موارد امكان ندارد. 
اميدواريم با آيين نامه جديد مشكلي براي سهامداران يا 
ساير ذي نفعان در سهام عدالت ايجاد نشود.دبيركل كانون 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت درباره 
اعطاي سهام عدالت به جاماندگان از دو دهك كم درآمدي 
گفت: بر اس��اس قانون بودجه ۱40۱ دولت مكلف است 
جاماندگان از دو دهك كم درآمدي يعني مشموالن كميته 
امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي را شناسايي كند 
كه آن هم در مرحله شناسايي و تنظيم ليست قرار دارد و 
اين ليست توسط وزارت رفاه در حال تهيه است. وي تأكيد 
كرد: شناسايي جاماندگان سهام عدالت از طريق سامانه ها 
و سازمان هاي مربوطه انجام مي شود و نيازي به مراجعه 
مردم و هزينه كرد آنها نيس��ت، خود وزارت رفاه از طريق 
س��امانه ها اين كار را انجام مي دهد. خزايي درباره اينكه 
چه زماني شناسايي جاماندگان دو دهك تمام مي شود؟ 
گفت: تاريخ دقيقي فعال مشخص نيست اما پيگير هستيم 
شناسايي جاماندگان سهام عدالت به زودي انجام شود و 
اين چون تكليف قانون بودجه امسال است بايد حتماً امسال 
انجام ش��ود. دبيركل كانون شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت درباره اينكه برآورد تعداد جاماندگان 
چقدر اس��ت؟ گفت: طبق برآورد حدود ۳.۵ ميليون نفر 
از جاماندگان دو دهك كم درآمدي براي دريافت س��هام 
عدالت شناسايي مي شوند. وي همچنين در مورد شناسايي 
دارايي هاي دولت گفت: دولت دارايي كافي در اختيار دارد و 
در حال رايزني هستيم كه دارايي هاي شناسايي شده دولت 
براي اختصاص سهام عدالت به جاماندگان انجام شود در اين 
زمينه كارگروهي تشكيل شده كه در اين كارگروه مشخص 
مي شود. خزايي در پاسخ به اينكه آيين نامه اجرايي سهام 
عدالت چه زماني نهايي مي شود؟ بيان كرد: اين آيين نامه 
در كارگروهي مركب از ۸ نهاد شامل كانون شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني، سازمان خصوصي سازي، وزارت 
اقتصاد، سازمان بورس، سازمان بازرسي كل كشور، نماينده 
ناظر شوراي عالي بورس، اتاق تعاون، وزارت تعاون و اتاق 
ايران است. وي اظهار اميدواري كرد: ظرف يك ماه آينده 
آيين نامه اجرايي س��هام عدالت به صورت نهايي اصالح 
شود. خزايي همچنين درباره اينكه انتخابات هيات مديره 
شركت هاي سرمايه گذاري چه موقع برگزار مي شود، گفت: 
تا اصالح آيين نامه اجرايي سهام عدالت نهايي نشود، امكان 
برگزاري انتخابات هيات مديره وجود ندارد و همچنين نماد 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني امكان بازگشايي ندارند، 
بنابراين هم برگزاري انتخابات و هم بازگشايي نمادها به 
شرط نهايي شدن آيين نامه اجرايي است. دبيركل كانون 
شركت هاي س��رمايه گذاري استاني سهام عدالت ارزش 
پرتفوي سهام عدالت را ۷۵0 هزار ميليارد تومان برآورد كرد.

وزارت صمت نمي تواند براي 
بورس كاال سياست گذاري كند

ايلنا| چندي پيش طرحي با عنوان »تنظيم بازار كاالهاي 
مشمول الزام عرضه در بورس هاي كااليي« كه در دستور 
كار مجلس است در رسانه ها منتشر شد كه بررسي دقيق 
اين طرح بيانگر يك اتفاق عجيب است؛ واگذاري اختيارات 
بورس كاال به عنوان يكي از اركان بازار سرمايه به وزارت 
صمت! موضوعي كه با واكنش فعاالن بازار سرمايه و نامه 
سهامداران شركت هاي فوالدي و معدني به رييس جمهور 
مواجه شده است؛ به منظور بررسي اين موضوع با جواد 
حسيني كيا، نايب رييس كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس گفت وگ��و كرده ايم. حس��يني كيا در خصوص 
طرح اخير مجلس درباره تنظيم ب��ازار و دادن اختيارات 
بورس كاال به وزارت صمت گفت: بازار س��رمايه و به طور 
مشخص بورس كاال زير مجموعه وزارت اقتصاد هستند 
و اين وزارتخانه بايد سياس��ت گذاري الزم را براي اركان 
بازار سرمايه انجام دهد همچنين وزارت صمت تنها در 
حوزه توليد، صنعت و نظارت بر بازار بايد فعاليت كند و اين 
موضوع كه وزارت صمت بتواند براساس طرح مجلس بر 
روند معامالت بورس دخالت كرده و سياست ها را تعيين 
كند جاي تعجب دارد. به گفته اين نماينده مجلس، اگر 
نظارتي هم قرار اس��ت روي بورس كاال انجام شود، بايد 
وزارت اقتصاد سازوكار آن را پيش بيني كند. وي در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا رويكرد اخير مجلس به نفوذ دولت در 
اقتصاد منجر نمي شود؟ بيان كرد: نگاه مجلس اين نيست 
كه تمام اقتصاد دولتي شود، بلكه مجلس بر اجراي اصل 44 
قانون اساسي تاكيد دارد و معتقد است بخش خصوصي 
و دولتي هر كدام در جايگاه خودشان بايد قرار گيرند؛ به 
گونه اي كه بخش دولتي رقيب بخش خصوصي نباشد. لذا 
قوانيني كه تصويب مي شود، با اين رويكرد انجام مي شود.

آغاز پذيره نويسي »نخل«
در فرابورس

مديرعامل تأمين سرمايه خليج فارس ورود ابزارهاي 
متنوع به ب��ازار س��رمايه را از مهم تري��ن اهداف اين 
مجموعه دانس��ت و گفت: قرار نيس��ت ب��ا ابزارهاي 
مشخص در بازار س��رمايه درجا بزنيم و پذيره نويسي 
»نخل«، شروعي براي ورود ابزارهاي جديد و متنوع 
از سمت تأمين س��رمايه خليج فارس به بازار سرمايه 
اس��ت.جواد عش��قي نژاد مديرعامل تأمين سرمايه 
خليج فارس در نشس��ت خبري ويژه پذيره نويس��ي 
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با  درآمد ثابت 
خليج فارس در نماد »نخل« با اش��اره ب��ه اينكه اين 
پذيره نويسي از امروز ۲۱ تيرماه به مدت ۳ روز كاري 
انجام خواهد شد، گفت: اين صندوق كه مدير آن تأمين 
سرمايه خليج فارس اس��ت، از نوع با درآمد ثابت بوده 
و پرداخت س��ود در ميان دوره از نوع الف خواهد بود. 
وي با اشاره به اينكه سقف اوليه صندوق، هزار ميليارد 
تومان اس��ت، گفت: با توجه به  پيش بيني استقبال از 
پذيره نويسي در آينده نزديك اين رقم افزايش خواهد 
داشت. وي به استراتژي هاي »نخل« اشاره كرد و گفت: 
بر اساس استراتژي اين صندوق قرار نيست سهمي از 
بازار گرفته شود بلكه قرار است سهمي به بازار اضافه 
شود. وي با تأكيد بر اينكه اين صندوق براي تأمين مالي 
پروژه ها وارد بازار شده، گفت: با اين هدف پيش بيني 
مي شود صندوق نخل در آينده نزديك ارزش بااليي 
را تجربه كند و در جايگاه خوبي قرار بگيرد. عشقي نژاد 
هدف صندوق نخل را شناس��ايي حداكثر سود براي 
سرمايه گذاران و پياده سازي اس��تانداردها دانست و 
گفت: وجه تمايز اين صندوق، اس��تراتژي آن است. 
با اين صندوق قرار اس��ت بخش ديگ��ري از صنعت 
كشور را به بازار سرمايه ارتباط دهيم كه عالوه بر ايجاد 
ارزش افزوده براي صنعت، در توسعه ابزارهاي مالي در 
بازار سرمايه نيز اثرگذار است. مديرعامل تأمين سرمايه 
خليج فارس درباره ريسك هاي اين صندوق گفت: يكي 
از بااهميت ترين ريسك ها، موضوع ريسك نكول اوراق 
بهادار يا نوسان بازده هست كه با توجه به برنامه ريزي ها 
تالش مي ش��ود چنين ريسك هايي به حداقل برسد. 
وي با اش��اره به اينكه صندوق با درآم��د ثابت با نماد 
نخل از فردا، ۲۱ تيرماه، به مدت سه روز پذيره نويسي 
خواهد داشت، گفت: نقطه ضعف اين صندوق سقف 
هزارميلياردي آن است كه پيش بيني مي شود سريع 
پر ش��ود و برنامه بعدي افزايش سقف خواهد بود. وي 
با تأكيد بر اينكه تأمين س��رمايه خليج فارس قطعا 
ابزارهاي متنوعي را به بازار ارايه خواهد كرد، گفت: 
مجموعه تأمين سرمايه خليج فارس، اولين تأمين 
س��رمايه تخصصي بازار س��رمايه بوده و در تالش 
اس��ت بهترين محصوالت با بازده هاي مختلف و با 
توجه به ريسك هاي صنعت را به بازار معرفي كند. 
وي ابزارهاي موردنظر اين مجموعه را بسيار جذاب 
دانست و گفت: در تأمين سرمايه خليج فارس قرار 
نيس��ت در يك جاي ثابت با يك س��ري ابزارهاي 
مشخص درجا بزنيم، هدف ما ابزارهاي متنوع با انتفاع 

براي سرمايه گذاران و تأمين سرمايه خواهد بود.

تامين مالي از بازار سرمايه
شفاف و قابل نظارت است

ايرنا| عارف علي قلي پور درباره مزيت هاي تامين مالي 
استارتاپ ها از بازار سرمايه و تاثير آن بر شفافيت اين 
روش بر اراده تس��هيالت از سوي بانك ها و نهادهاي 
مالي ديگ��ر اظهار ك��رد: اصوال ش��فافيت به عنوان 
ساختار بازار سرمايه تلقي مي ش��ود اما بايد پرسيد 
اين شفافيت داراي بازدارندگي است يا نه؟ چراكه در 
برخي محل ها بازدارنده است. وي ادامه داد: حتي اگر 
قوانين و مقررات منجر به ايجاد بازدارندگي در برخي 
از مواقع نشود، شفافيت اين فضا را ايجاد مي كند كه 
ذينفعان متعددي درباره ح��وادث رخ داده اطالعات 
داشته باشند. علي قلي پور ادامه داد: زماني كه بانك ها 
اقدام به پرداخت تسهيالت مي كنند؛ هيچ گونه ابزار 
نظارت عمومي  براي آن وجود ندارد اما شفافيت بازار 
سرمايه كمك مي كند تا يك نظارت عمومي  و همگاني 
در طرح هاي تامين مالي رخ دهد. وي با تاكيد بر اينكه 
بس��ياري از اين ابزارهاي بازار سرمايه باعث مي شود 
تا افراد گزينه هاي متعددي را براي س��رمايه گذاري 
نس��بت به بيرون از اين محيط داشته باشند، گفت: 
وقتي فردي وارد فضاي IPO، مش��اركت با مردم در 
طرح هاي تامين مالي جمعي يا صندوق هاي خصوصي 
مي شود؛ امكان مذاكره با افراد متعددي براي او فراهم 
مي شود و اين نهادسازي و ابزارسازي در بازار سرمايه 
زمينه ساز وجود مزيت ها براي كسب و كارها مي شود. 
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: بازار سرمايه 
قدرتي ايجاد مي كند تا فردي كه به دنبال ايجاد يك 
برند اجتماعي يا يك نام تجاري محبوب در بين مردم 
است خيلي بلندتر و رساتر بتواند اين كار را انجام دهد 
و با جذب سرمايه هايي كه از اين طريق اتفاق مي افتد؛ 
شناخت نسبت به اين كس��ب و كار بيشتر شود. وي 
گفت: در حقيقت در كنار اينكه بازار سرمايه فضايي 
براي تامين مالي استارتاپ ها و دانش بنيان ها فراهم 
مي كند، محفلي هم براي معرفي ش��ركت ها خواهد 
بود. علي قلي پور با بيان اينكه تامين مالي بازار سرمايه؛ 
يك تامين مالي پايدار و بلندمدت است و فقط براي 
يك بار تامين مالي نمي كند، افزود: شخصي كه براي 
يك بار در بازار س��رمايه اقدام به تامين مالي مي كند 
در مراحل بعدي تامين مالي هم مي تواند از اين ابزار 
بهره بگيرد. اين كارش��ناس بازار سرمايه اضافه كرد: 
مزيت اين روش نسبت به بانك اين است كه بسياري 
از بانك ها در قالب تسهيالت فضاي جريان نقد مداوم 
خروجي براي كسب و كار دارد؛ درحالي كه استارتاپ ها 
نمي توانند جريان نقد خروجي مداوم و منظم داشته 
باشند. وي در پايان خاطرنش��ان كرد: ابزارهاي بازار 
سرمايه در حوزه استارتاپ ها اين فضا را ايجاد مي كند 
كه براساس جريان نقد، خود اقدام به توزيع سرمايه و 
منافع جمع آوري شده كنند كه اين امر اثرگذار برروي 

انتخاب بازار سرمايه با شبكه بانكي خواهد بود.

تعديلنرخنيمافرصتيدوبارهبرايرشدبورس

علت  رشد بازار سرمايه  چيست؟

طرح تنظيم بازار يا نابودي بورس كاال ؛ وزارت صمت به دنبال چيست؟
جمعي از فعاالن بازار س��رمايه، طي نامه اي خواستار 
ورود كميسيون اصل ۹0 مجلس به ماجراي مخالفت 
كميس��يون صناي��ع و وزارت صمت با نظ��ر دولت و 
جلوگيري از اثرات س��وء »طرح تنظيم بازار كاالهاي 
مشمول الزام به عرضه در بورس هاي كااليي« بر كليت 
اقتصاد و بورس ش��دند. ۱۳ تيرماه سال جاري بود كه 
مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار طي 
نامه اي به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي 
اسالمي، خواس��تار خروج طرح تنظيم بازار كاالهاي 
مشمول الزام به عرضه در بورس هاي كااليي از دستور 
كار مجلس و ارجاع اين طرح به كميسيون اقتصادي و 
الحاق آن به طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار پس از 
اصالحات اساسي و رفع ابهامات شد. عنوان اين طرح 
ك��ه پيش از اين، طرح توس��عه و توليد پايدار زنجيره 
فوالد با رويكرد اصالح سياست هاي تنظيم بازار بود و به 
تنظيم بازار كاالهاي مشمول الزام عرضه در بورس هاي 
كااليي تغيير يافته اس��ت، به منظ��ور تنظيم مداوم 
بازار كاالهاي مش��مول الزام به عرضه در بورس هاي 
كااليي از جمله زنجيره فوالد، فلزات اساس��ي، گاز و 
پتروشيمي، نفت و مواد هيدروكربني و ميعانات گازي 
و محصوالت پتروشيمي و پااليشي تصويب شده است.

    نامه نگاري فعاالن بازار سرمايه
به دنبال اين موضوع، جمعي از فعاالن بازار سرمايه نيز 
در نامه اي خطاب به حسن شجاعي، رييس كميسيون 
اصل ۹0 مجلس، با اشاره به اثرات سوء اين طرح بر كليت 
اقتصاد و بازار س��رمايه اظهار داشتند: »همان گونه كه 
مستحضريد اخيرا طرحي در كميسيون صنايع و معادن 
مجلس با عنوان »طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول 
الزام به عرضه در بورس هاي كااليي« مورد تصويب قرار 
گرفته اس��ت كه قرائن موجود در فرايند تدوين طرح و 
محتويات پيشنهادي باعث نگراني از گسترش فساد در 
دستگاه هاي اجرايي و رواج امضاي طاليي شده است.«

    تصميم گيري براي بازار سرمايه
 بدون حضور نمايندگان اين بازار!

با وجود اينكه در طرح اوليه كميسيون صنايع و معادن 

مجلس، حضور نماينده بورس هاي كااليي درنظر گرفته 
شده بود، در طرح پيشنهادي جديد، بورس هاي كااليي 
هيچ نماينده اي ندارند و اعضاي كارگروه ۹ نفره طرح 
مذكور در حالي انتخاب شده اند كه وزارت صمت، نقشي 
پررنگ را درخصوص تصميم گي��ري در مورد عرضه 
كاالها در بورس هاي كااليي ايفا مي كند و به نوعي كليه 
اختيارات مربوط به بورس كاالي ايران به وزارت صمت 
محول مي شود. الزم به ذكر است كه طرح تنظيم بازار 
كاالهاي مشمول الزام به عرضه در بورس هاي كااليي، 
در جلس��ه هفتم تيرماه س��ال جاري هي��ات وزيران 
مطرح و با آن مخالفت شد. با اين حال، وزارت صمت 
و كميسيون صنايع و معادن مجلس همچنان پيگير 

تصويب اين طرح در صحن علني هستند.

    مغايرت با اصل ۵۳ قانون اساسي
طبق اصل ۵۳ قانون اساسي، كليه دريافت هاي دولت 
در حساب هاي خزانه داري  كل متمركز مي شود و همه 
پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به  موجب قانون 
انجام مي گيرد. اين در حالي اس��ت كه براس��اس طرح 
طرح تنظيم بازار كاالهاي مش��مول الزام به عرضه در 
بورس هاي كااليي، ميزان عوارض بر صادرات كاالها به 
پيشنهاد رييس كارگروه كه وزير صمت است، مشخص 
مي شود و صد درصد عوايد حاصل از اين ماده، به حساب 
خاص وزارت صمت يا دستگاه مربوط نزد خزانه داري كل 
كشور واريز مي گردد. محمدعلي محمدي، كارشناس 
بازار س��رمايه در گفت وگو با اقتصادآنالين به بررس��ي 
طرح »تنظيم بازار كاالهاي مش��مول الزام به عرضه در 
بورس هاي كااليي« پرداخت و گفت: اين طرح به شدت 
نسنجيده است و نه  تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه 
مي توان��د زمينه س��از آس��يب هاي جبران ناپذيري به 
صنايع و بازار سرمايه باشد. وي افزود: بديهي است كه 
اگر قيمت هاي ب��ورس كاالي ايران از قيمتي كه در 
نتيجه عرضه و تقاضاي واقعي تعيين مي شود پايين تر 
باشد، بر روي تمام سهم ها و ناشران بورسي كه اقدام 
به عرضه محصوالت خود در ب��ورس كاال مي كنند، 
اثر منفي مي گذارد و حتي موضوعيت يافتن چنين 
طرحي، بازار سرمايه را در معرض خطر قرار مي دهد.

    موازي كاري با مسووليت هاي
وزارت اقتصاد و شوراي عالي بورس

محمدي تصريح كرد: طبق قانون بازار اوراق بهادار، باالترين 
مرجع بازار سرمايه، شوراي عالي بورس است كه زيرمجموعه 
وزارت امور اقتصادي و دارايي اس��ت و وزير اقتصاد، رييس 
شوراي عالي بورس اس��ت. در طرح مذكور، اختياراتي به 
وزارت صمت محول خواهد شد كه به دليل ايجاد تداخل 
در مسووليت ها و اختيارات ش��ورا، مشكالتي را براي بازار 
س��رمايه ايجاد خواهد كرد.  )الزم به ذكر است كه در اين 
طرح، كارگروهي با تركيب مشابه با تركيب اعضاي شوراي 
عالي بورس و اوراق بهادار جهت تنظيم مداوم بازار كاالهاي 
مشمول الزام به عرضه در بورس هاي كااليي تشكيل خواهد 
شد. اين در حالي است كه براس��اس مواد 4 و ۷ قانون بازار 
اوراق بهادار، اين دو كارگروه وظيفه اي مش��ابه در راستاي 
تنظيم بازار دارند و اين موضوع، س��اختار نظارتي و اركان 
بازار سرمايه را متاثر و دچار اشكال خواهد كرد.(  محمدي 
درخصوص اين موضوع گفت: شوراي عالي بورس، باالترين 
ركن بازار سرمايه محسوب مي شود و دستگاه يا نهاد ديگري 
نمي تواند تكليفي را براي بازار سهام وضع كند. از سوي ديگر 
رييس شوراي عالي بورس، وزير اقتصاد است و در صورت 
اجراش��دن اين طرح، وزير اقتصاد به عنوان رييس شوراي 
بورس نمي تواند پاسخگوي س��هامداري باشد كه وزارت 
صمت بر كاالي آن، قيمت گذاري كرده است. همچنين اگر 
قرار بر نظارت است، وظيفه آن برعهده وزارت اقتصاد، شوراي 
عالي بورس و... است.  )ضمن آنكه بورس هاي كااليي، يكي 
از انواع تشكل هاي خود انتظام بوده كه بنابر بند ۵ ماده 4 
قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعاليت آنها بر عهده 
شوراي عالي بورس بوده و نظارت بر عملكرد و تصويب 

اساسنامه آنها نيز از وظايف سازمان بورس است.( 

    تهديد استقالل بورس كاال
محمدي اظهار داش��ت: بورس كاال، بس��تري براي انجام 
معامالت، كشف قيمت و شكل گرفتن عرضه و تقاضا است 
و از دستور پيروي نمي كند. از سوي ديگر، اين طرح استقالل 
بورس كاالي ايران را به خطر مي اندازد. ضمن اينكه به موجب 
اين طرح، وضع عوارض صادراتي بر روي محصوالت توسط 
اين كميته صورت خواهد گرفت كه پيش بيني پذيري توليد 

و صادرات را براي شركت ها دش��وار مي نمايد. درواقع اين 
امكان ايجاد خواهد شد كه به قيمت از دست دادن بازارهاي 
صادراتي، اش��باع بازار داخل در كوتاه مدت كه به طور حتم 
قابل تداوم نيز نخواهد بود، ص��ورت پذيرد. در حالي كه در 
صورت اختالف قيمت كاالهاي داخل و خارج، انگيزه هاي 
قاچاق و صادرات غيررس��مي افزايش خواه��د يافت. اين 
كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: همچنين بايد توجه 
داشت كه متاسفانه رعايت حقوق مالكيت، طي ساليان اخير 
در سياست گذاري ها مغفول واقع شده است و سياست گذار 
به جاي فعاالن بخش خصوصي تصميم گيري مي كند. اين 
موضوع موجب شده است كه انگيزه سرمايه گذاري بلندمدت 
و فعاليت اقتصادي مولد در كشور، آمار چندان اميدبخشي 
نداشته باش��د. براي مثال، نمي توان توليدكننده اي را كه 
تعهد صادراتي بلندمدت دارد و با وجود تمام موانع از جمله 
تحريم ها و رقابت هاي دشوار با رقباي بين المللي، قراردادي 
بلندمدت را با مشتريان خارجي منعقد كرده است، وادار به 
عرضه تمام محصوالت در بورس كاال كرد يا اينكه عوارضي 
براي آن وضع ش��ود كه ص��ادرات را از توجي��ه بيندازد. در 
شرايطي كه كشور به دسترسي به منابع ارزي پايدار نيازمند 
است، ايجاد ابهام جديد توسط يك كميته عالوه بر خسارات 
احتمالي لغو قرارداد صادراتي براي توليدكنندگان، مي تواند 

تهديدكننده درآمدهاي صادراتي كشور نيز شمرده شود.

    طرح هاي نسنجيده
عامل بي رمقي بازار سرمايه

محمدي اظهار داش��ت: از س��وي ديگر يكي از داليل 
بي رمقي بازار سرمايه در ماه هاي اخير، ايجاد طرح هايي 
مشابه طرح مذكور است كه سياست سركوب قيمت ها، 
كنترل عرضه و تقاض��ا و.. را دنبال مي كنند و تصويب 
قطعي طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول الزام به عرضه 
در بورس هاي كااليي، به احتمال فراوان اثر منفي خود را 
بر بازار سهام خواهد گذاشت.وي تصريح كرد: هر زماني 
كه سقف قيمتي در بورس كاالي ايران با شعار حمايت 
و تنظيم بازار وضع شد، وضعيت تامين مواد اوليه براي 
توليدكنندگان واقعي به مراتب بدتر و نقش دالالن يا شبه 
توليدكنندگان نيز بيشتر شده و درنهايت هم، هيچ اثري 

در قيمت پرداختي مصرف كننده نهايي نداشته است.



گروه راه و شهرسازي|
در پي سقوط يك كودك 4 ساله در چاهي 50 متري 
در فضاي چمن رمپ سه راه افسريه تهران، شامگاه 
دوشنبه شهردار منطقه 15 به همراه مسوول فضاي 
سبز اين منطقه از سوي دادستان پايتخت بازداشت 
ش��دند. ديروز اما رييس و نايب رييس شوراي شهر 
نس��بت به اين بازداش��ت اعتراض و اظهار شگفتي 
كردند. س��روري نايب رييس شورا در همين زمينه 
گفت: »اتفاق روز دوش��نبه تعجب ما را بر انگيخت. 
چرا بايد ش��هردار منطق��ه 15 كه ج��زو نيروهاي 
انقالبي به ش��مار مي رود به همراه مس��وول فضاي 
سبز منطقه بازداشت شود.« آن گونه كه شهرداري 
منطقه 15 در روز دوش��نبه طي اطالعيه اي اعالم 
كرده است، اين حادثه در اثر فرونشست زمين و به 
يك باره اتفاق افتاده اس��ت و اساسا در محل حادثه 
چاهي وجود نداش��ته است. بر اساس اين اطالعيه، 
بررس��ي هاي اوليه اين منطقه نشان مي دهد، هيچ 
چ��اه حفري و جذبي در محل مذك��ور وجود ندارد 
و چاه آبياري س��ه راه افس��ريه در فاصله 50 متري 
از محل حادثه قرار دارد كه فعال بوده و تمام موارد 
ايمني الزم در خصوص آن رعايت شده است. محل 
حادثه نيز روزانه به صورت مستمر از سوي مسووالن 
و كارشناسان فضاي سبز بازديد مي شده و تاكنون 
در هيچ گزارش��ي به وجود حفره اشاره نشده است. 
كمااينكه ماش��ين چمن زني تراكت��وري روزانه در 
محل فوق در حال تردد و فعاليت بوده است. حادثه 
به نحوي رخ داده كه كودك پس از حضور در فضاي 
س��بز به يك باره در آن س��قوط كرده و يك حادثه 
غيرمترقبه و نادر رقم زده اس��ت. بنابر بررسي هاي 
اوليه صورت گرفته حفره محل حادثه در كنار ميله 
قنات موس��وم به صدراالعظمي ب��ه يك باره ايجاد 
شده و اين رشته قنات ها بيش از ۶0 سال است كه 
غيرفعال بوده و دهنه آنها در سنوات گذشته قبل از 

احداث سه راه افسريه پر شده است.

   چمران: محل حادثه، بوستان نبود
مهدي چمران، رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
گفت: سقوط دختر چهار ساله به چاه حادثه تلخي 
بود اما اين منطقه بوس��تان نب��وده و در رمپ يك 
بزرگ��راه واقع ش��ده كه محل خطرناك��ي براي راه 
رفتن و استراحت محسوب مي شود. چمران ديروز 
در حاشيه هفتاد و هفتمين جلسه شوراي اسالمي 
ش��هر تهران در جمع خبرنگاران اظه��ار كرد: اين 
منطقه با چمن پوشيده شده و مشخص نيست كه 
محل قنات بوده است. عمق اين چاه بر اساس بررسي 
سازمان آتش نشاني ۳0 متر بوده و اين محل در دهه 

۷0 ساخته شده و متعلق به امروز نيست.

وي ادامه داد: ريزش قنات باعث ش��ده اين كودك 
چهار س��اله به درون چاه سقوط كند و جان خود را 
از دست بدهد. در مورد اين رمپ كه قابل مشاهده 
نبوده نمي دانيم مسووليت بر عهده كيست. چمران 
با اش��اره به بازداش��ت ش��هردار منطقه 15 تهران 
تصري��ح كرد: به دليل فضاس��ازي عجيب و غريب، 
اي��ن اتفاق افتاده و نمي دانيم چرا ش��هردار منطقه 
15 بازداشت شده اس��ت، اما در نهايت قوه قضاييه 
بايد تصميم بگيرد. وي افزود: اين حادثه پيش بيني 
نشده و غيرقابل منتظره بوده است. چون اين رمپ 
حتي جايي براي راه رفتن نبوده، انتظار اين حادثه 

نمي رفت.

   پشت ميزنشيني با استرس؟!
پرويز سروري، نايب رييس ش��وراي اسالمي شهر 
تهران نيز با اشاره به س��قوط كودك چهار ساله به 
چاه، گفت: شورا و شهرداري نسبت به اين موضوع 
حساس هس��تند و دلجويي از خانواده اين كودك 

انجام خواهد شد.
سروري ديروز در نشست علني شوراي شهر تهران 
تأكيد كرد: ما قوه قضاييه فعلي را انقالبي مي دانيم 
كه براي حل مش��كالت مردم وارد ميدان مي شود. 

ما اين قوه را مصداق قوه اي كارآمد و مس��اله محور 
مي دانيم ام��ا اتفاق روز دوش��نبه تعجب م��ا را بر 
انگيخ��ت. چرا بايد ش��هردار منطق��ه 15 كه جزو 
نيروهاي انقالبي به شمار مي رود به همراه مسوول 
فضاي سبز منطقه بازداش��ت شود. سروري گفت: 
ش��هرداران نبايد علم غيب داشته باشند كه بدانند 
زير زمين چه خبر اس��ت. اي��ن منطقه رمپ و لوپ 
بوده و فضاي استراحت نيست اما يكي از فرزندان ما 
در چاه موجود در منطقه س��قوط كرده و جان خود 
را از دست داده است. چرا بايد مديران شهرداري با 
استرس پشت ميز بنشينند و اين اضطراب را داشته 
باش��ند كه اتفاقي در منطقه اي روي دهد و شهردار 

بايد به زندان برود.
وي ب��ا بي��ان اينكه بايد بررس��ي ميدان��ي صورت 
مي گرف��ت و صب��ر و تأن��ي در آن لحاظ مي ش��د، 
خاطرنشان كرد: اين شهردار پس از رفتن به زندان 
مي تواند شهردار كارآمدي باشد و به فعاليت خود به 
درستي ادامه دهد؟ كارآمدي به معناي رضايتمندي 
و مبارزه با فساد است اما با اين اتفاقات، آيا شهردار 

ما كارآمد خواهد ماند؟
نايب رييس ش��وراي اسالمي ش��هر تهران با بيان 
اينكه ما انتظار داريم، قوه قضاييه ما را در اين زمينه 

ياري كند، گفت: با اعتق��اد به كارآمدي تيم جديد 
قوه قضاييه، الزم بود كه اين نكات را متذكر ش��ويم 
كه شما يار ما بوديد و انتظار داريم كه با صبر و تأني 
همچنان يار شهرداري باش��يد تا بتوانيم در عرصه 

خدمات رساني به درستي عمل كنيم.

    واكنش به فروش امالك 
براي پرداخت حقوق

چم��ران در گفت وگو با ف��ارس در خصوص اخبار 
منتشره مبني بر فروش برخي از امالك شهرداري 
تهران ب��راي پرداخت حقوق پرس��نل، گفت: ما از 
افرادي كه اين موضوع را مطرح كردند خواس��تيم 
سند بدهند. بنده روز گذشته پيگير موضوع شدم اما 
چيزي به شورا نيامده بود. وي ادامه داد: در سال هاي 
قبل هم شهرداري مي توانست بخشي از اموال خود 
را بفروشد بنده به نظرم فروش امالك در اين دوره 
بسيار كمتر بوده اس��ت. البته امالك فروخته شده 
ليست شده و به شوراي اس��المي شهر تهران ارايه 
مي ش��ود.  رييس شوراي اسالمي ش��هر تهران در 
اين باره كه ملك اتوبوسراني براي پرداخت حقوق 
فروخته شده است، گفت: سندي به دست ما در اين 

زمينه نرسيده است.
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مهدي بابايي، نايب رييس كميسيون سالمت شوراي 
اسالمي ش��هر تهران با تاكيد بر اينكه شهروندان از 
وضعيت پياده روي 1۷ ش��هريور ناراضي هس��تند، 
گفت: كس��به در پياده روي 1۷شهريور ورشكست 
شده و دچار تبعات اجتماعي شدند.  بابايي در هفتاد 
و هفتمين جلسه علني شوراي اسالمي شهر تهران، 
درباره پياده راه 1۷ش��هريور گف��ت: مجريان طرح 
يك روز، اين مس��ير را پياده بروند و با مردم و اصناف 
خيابان صحبت كنند. وي با بيان اينكه شهروندان و 
كسبه از وضعيتي كه ايجاد شده شكايت دارند، گفت: 
مردم چند سال به ش��هرداري مي آمدند از وضعيت 
خيابان 1۷شهريور شكايت مي كردند اما هيچ گوش 
شنوايي نبود؛ مردم اكنون هم ناراحت هستند. بابايي 
با بيان اينكه تعداد زيادي از ش��هروندان و كسبه در 
خيابان 1۷ ش��هريور ورشكست ش��دند، افزود: ۸0 
درصد كسبه خيابان، فروشنده هاي خودرو بودند كه 
ورشكست شده و دچار تبعات اجتماعي و اقتصادي 
شدند. وي از كار ش��هرداري منطقه 1۲ و باز كردن 
اين معبر تش��كر كرد و ادامه داد: شهرداري منطقه 
1۲ كار بس��يار صحيح��ي انجام داده چ��را كه اصاًل 
امكان تردد ايمن در اين خيابان وجود نداشت.پيرو 
تخريب گسترده معبر مردم براي تردد دچار مشكل 
مي شدند و ش��هرداري منطقه 1۲ شجاعت به خرج 
داد. اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران تاكيد كرد: 
اگر مي خواهيم از كس��ي به مقامات قضايي شكايت 
كنيم، بايد متخلفاني را به مقامات قضايي معرفي كنيم 
كه اين پروژه شكس��ت خورده را اجرا كرده و مردم را 
معذب كردند. سيد جعفر تشكري هاشمي، رييس 
كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي اسالمي شهر 
تهران اما با اشاره اقدام عجيب و سوال برانگيز تخريب 
پياده راه ١٧ شهريور از سوي شهرداري منطقه ١٢، 
تاكيد كرد: ش��وراي اسالمي شهر تهران به فوريت و 
قاطعانه در خصوص توقف هرگونه عمليات عمراني، 
تا زمان بررسي دقيق توسط كميسيون هاي مربوطه، 
ارزيابي ضرر و زيان شهرداري مربوطه به سرمايه هاي 
ش��هري و تعيين و تكليف خاطيان و در صورت لزوم 
ارجاع پرونده تخلف ص��ورت گرفته به مقام قضايي 
اقدام كند. تشكري هاشمي در نطق پيش از دستور 
خود به رويكردي نو به زيس��ت ش��هري اشاره كرد 
و گفت: س��ير تحوالت ش��هري در دنيا متناسب با 
توسعه فناوري ها و توسعه زندگي شهري و متناسب با 
صنعتي شدن تغييرات چشم گيري داشته به همين 
منظور براي ادامه حيات در شهرهايي كه هر روز در 
حال تغيير هس��تند نيازمند تغيير رويكرد و نگرش 
هس��تيم. وي با بيان اينكه نوع نگاهي كه در گذشته 
و حتي حال در شهرها وجود داشته يا دارد اين است 
كه با توس��عه امكان��ات براي خودروها مي ش��ود بر 
مشكالت ش��هري غلبه پيدا كرد و همواره به دنبال 
توس��عه خيابان، بزرگراه و پاركينگ و.... هس��تيم و 
غفلت كرديم از اينكه هرچقدر ما به اين مس��اله بها 
دهيم ميل به تقاضاي خودرو بيشتر مي شود اظهار 
داشت: با آغاز قرن بيس��ت و يكم به پديده جديدي 
توجه ش��د كه بر اس��اس آن به حمل ونقل انس��ان 
محور، زدودن خودرو محوري در شهرها و جايگزين 
كردن زندگي مبتني بر حمل ونقل انس��ان محور و 
توجه به توس��عه پايدار ش��هرها مد نظر قرار گرفت. 
تشكري هاشمي با اش��اره به اينكه در دوره مديريت 
 جهادي ش��هري، عالوه حدود ٨.٥ كيلومتر مس��ير 
پياده راهي كه احداث ش��د، خيابان ١٧ شهريور در 
مسير ميدان امام حسين تا ميدان شهدا به عنوان يك 
پياده راه آييني و مفرح براي مردم ايجاد شد. تصريح 
كرد: تمامي اين اتفاقات براس��اس اسناد باالدستي 
صورت گرفت، به استناد طرح جامع تهران گسترش 
پياده راه، دوچرخه و عرصه هاي عمومي مورد توجه 
قرار گرفته است. تشكري هاشمي به عمليات تخريب 
خيابان ١٧ شهريور اشاره كرد و گفت: متاسفانه شاهد 
بوديم بدون كسب مجوز از شوراي اسالمي شهر تهران 
و كميس��يون ماده ٥ كه مسووليت تغيير كاربري را 
داشته، در يك اقدام عجيب و سوال برانگيز از سوي 
ش��هرداري منطقه ١٢ با جداس��ازي كفپوش هاي 
سنگي اقدام به تخريب اين خيابان شده و مسير براي 
خودروها باز شده اس��ت. رييس كميسيون عمران 
و حمل ونقل ش��وراي اسالمي ش��هر تهران اظهار 
داشت: مشخص نيست شهردار محترم منطقه ١٢ با 
كدام تشخيص، مطالعات و كار كارشناسي و البته با 
كسب اجازه از كدام تشكيالت مسوول در شهرداري 
تهران، بر خ��الف مصوبات موج��ود و در عين حال 
مخالفت صريح معاونت حمل و نقل و ترافيك اقدام 
به تخريب اين خيابان كرده است. تشكري هاشمي 
يادآور شد: تصميمات خلق الساعه غيرقانوني و غير 
كارشناس��ي، منجر به تخريب س��رمايه هاي شهر و 
توهين به مصوبات شوراي ش��هر و اسناد باالدستي 
شده اس��ت و حتما در خصوص تضييع حق مردم و 
تاراج سرمايه هاي شهر مماشات نمي كنيم. وى ادامه 
داد: تخلف از برنامه ٥ س��اله س��وم شهرداري، نقض 
كميسيون ماده ٥، اقدام به تخريب بر خالف مطالعات 
پشتيبان، ناديده گرفتن نظر تخصصي معاونت حمل 
ونقل و حوزه زيباسازي و وارد آمدن خسارات گسترده 
به تاسيسات و سرمايه هاى شهري به عنوان تخلف از 
سوي شهرداري منطقه ١٢ محرز و آشكار است. او با 
بيان اينكه شوراي اسالمي شهر تهران به فوريت و 
قاطعانه نسبت به توقف هرگونه عمليات عمراني، تا 
زمان بررسي دقيق توسط كميسيون هاي مربوطه، 
ارزيابي ضرر و زيان شهرداري مربوطه به سرمايه هاي 
ش��هري و تعيين و تكليف خاطيان اق��دام نمايد، 
خواستار ورود دستگاه هاي نظارتي به منظور حفظ 
و صيانت از دارايي ها و سرمايه هاى شهر و در صورت 
ل��زوم ارجاع پرونده تخلف ص��ورت گرفته به مقام 
قضايي شد. وي اظهار داش��ت: با همياري اعضاي 
محترم ش��وراي اسالمي ش��هر تهران، از اقدامات 
خودسرانه، خالف مصوبات، خالف عقل جهاني و 

اقدامات خلق الساعه جلوگيري خواهيم كرد.

ايران ميزبان نخستين قطار 
ترانزيت كانتينري روسيه به هند

نخس��تين قطار ترانزي��ت كانتينري روس��يه به 
هند ظهر روز سه ش��نبه با دس��تور مع��اون اول 
رييس جمهور از مرز ريلي سرخس وارد كشورمان 

شد.
به گزارش ايرنا، محمد مخبر در اين مراسم در يك 
ارتباط تصويري با ايستگاه راه آهن سرخس كه با 
حضور معاون اقتصادي رييس جمهور، وزراي راه 
وشهرسازي، نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
كشاورزي و معاون علمي و فناوري رييس جمهور 
برگزار شد، با تاكيد بر اينكه بهره گيري از ظرفيت 
ترانزيتي با توجه به موقعيت اي��ران در منطقه از 
راهبردها و سياس��ت هاي قطعي اقتصادي دولت 
سيزدهم اس��ت، گفت: توجه به ظرفيت ترانزيتي 
و مزاياي اقتص��ادي اين بخش از اقتصاد كش��ور 
جزو بخش هاي فراموش شده در ساليان گذشته 

بوده است. 
معاون اول رييس جمهور با اش��اره ب��ه تاكيدات 
آيت اهلل رييس��ي و اهميت سياس��ت خارجي در 
دولت سيزدهم براي افزايش و ارتقاء حجم مبادالت 
و ارتباط��ات با همس��ايگان جمهوري اس��المي، 
تصريح كرد: ظرفيت ترانزيتي كشور با تالش هاي 
وزارت راه و شهرسازي ابتدا به ۸ و در مراحل بعدي 
به ۲0 ميلي��ون تن افزايش يافته اس��ت كه البته 
با انجام برنامه ريزي ها و اتخاذ اقدامات مناس��ب 
مي توان به حجم مبادالت��ي ۳00 ميليون تن در 

بخش ترانزيت رسيد.
وي ادامه داد: بهره گيري از ظرفيت ترانزيتي درآمد 
بسيار باالي اقتصادي و همچنين ابعاد بسيار مهم 
سياسي و روابط بين المللي براي جمهوري اسالمي 

به همراه خواهد داشت. 
مخبر در خصوص برنامه هاي دولت براي راه اندازي 
مسير ريلي آستارا � رشت ادامه داد: با تكميل اين 
ايستگاه و اتصال آن با كشورهاي همسايه شمال 
كشور، ايران به عنوان يك مسير تجاري بين المللي 
مهم ش��ناخته خواهد شد تا جايي كه مدت زمان 
جابه جايي كاال از مس��ير ش��رق آس��يا به اروپا از 
طريق كريدور اي��ران از 45 روز به 1۷ روز كاهش 
مي يابد كه جذابيت بس��يار بااليي براي بازرگانان 
و صادر كنندگان كاال در داخ��ل و خارج ايران در 

سطح قاره آسيا و اروپا خواهد داشت. 
رستم قاس��مي وزير راه و شهرس��ازي نيز در اين 
مراس��م با تأكيد بر ضرورت حف��ظ كريدورهاي 
ترانيزيتي از مس��ير ايران به اروپا و ش��رق آس��يا 
تصريح كرد: در دولت سيزدهم ظرفيت ترانزيت 
به حدود ۲0 ميليون تن افزايش يافته كه اين مهم 
در تاريخ كش��ور بي سابقه اس��ت و در حال حاضر 
همه كش��ورهاي همس��ايه متقاضي جابه جايي 
كاالهاي خود از مس��ير ترانزيتي ايران هس��تند 
و وزارت راه و شهرس��ازي ب��راي افزايش ظرفيت 
جابه جايي و ترانزيتي از طريق مسيرهاي زميني 
و ريلي برنامه ريزي ها و آمادگي هاي الزم را انجام 

داده است. 
وي با اشاره به اهميت تكميل و راه اندازي هر چه 
سريعتر مسير ريلي آستارا � رشت گفت: توافق هاي 
الزم با كش��ور آذربايجان و تكميل پايانه آس��تارا 
انجام شده است كه اين پايانه قابليت تردد 1000 

كاميون باري در روز را خواهد داشت. 
براس��اس اين گزارش، قطار ترانزيتي كانتينري 
روسيه به هند كه از طريق مرز ريلي سرخس وارد 
كشور شد جزو مسير شرقي كريدور شمال جنوب 
محسوب مي ش��ود كه از ايستگاه چخوف روسيه 
واقع در استان مسكو در ۶ تيرماه سال جاري و در 
مسير ۳۸00 كيلومتري با ظرفيت ۳۹ كانتينر از 
مسير روسيه، قزاقستان، تركمنستان وارد ايران 
ش��ده و پ��س از آن طي يك مس��ير ريلي 1۶00 
كيلومتري به بندرعباس خواهد رسيد و در نهايت 
از طريق مسير دريايي به بندر ناواشواي هندوستان 

وصل خواهد شد.
كريدور ش��مال جنوب شامل س��ه مسير شرقي، 
غربي و مياني اس��ت كه مذاكرات و توافقات براي 
راه ان��دازي خط ريلي گرمس��ار � اينچ��ه برون از 
مسير مياني اين كريدور در دولت سيزدهم انجام 

شده است.
مصطفي نصيري، مديركل راه آهن خراس��ان در 
همين رابط��ه به ايرنا گفت: اي��ن قطار حامل ۳۹ 
كانتينر بار مصالح س��اختماني اس��ت كه از مبدا 
روس��يه حركت كرده اس��ت با عبور از كشورهاي 
روسيه، قزاقستان و تركمنستان دوشنبه شب وارد 

ايستگاه راه آهن بين المللي سرخس شد.
وي گفت: روز سه ش��نبه نيز اين قطار پس از طي 
تشريفات گمركي عازم بندرعباس شده و تا حدود 
۶0 تا ۷0 س��اعت به اين بندر مي رسد تا در ادامه 
مسير بار خود را از طريق يكي از بنادر وارد هند كند.
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انتقاد قانونگذاران شهري از قوه قضاييه

توليد آپارتمان ديگر توجيه اقتصادی ندارد
فرشيد پورحاجت، دبير کانون سراسری انبوه سازان 
مسکن گفت: گذشته از آن که به دليل نوسان شديد 
قيمت ها متقاضي��ان مصرفی توان خري��د خانه را از 
دست داده اند افزايش تا 55 درصدی قيمت نهاده های 
ساختمانی، بخش توليد مسکن را دچار بحران کرده و 
بسياری از سازندگان که واحدهای خود را قبل از سال 
1۳۹۷ پيش فروش کرده بودند، به دليل آن که اجازه 

تعديل قيمت را نداشتند ورشکست شدند.
پورحاجت در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: وضعيت 
تورمی در بازار مسکن اثرگذار است، اين مهم ترين 
عامل در افزايش قيمت خانه است و مادامی که نرخ 
کاالها و نهاده های ساختمانی صعودی باشد، بازار 

مسکن نيز به تبعيت از آن حرکت می کند.

     تبعيت قيمت ملک از دالر
وی افزود: قيمت ملک طی 10 سال گذشته همسويی 
مشخصی با نرخ دالر داشته و از آن تبعيت کرده است. 
نرخ هر متر خانه در تهران معموال در محدوده 1000 
تا 1۲50 دالر بوده است. در حال حاضر نيز 1۳1۳ دالر 
است که چيز عجيب و غريبی نيست. مسکن، کااليی 
است که مردم به صورت سنتی برای حفظ ارزش دارايی 
يا افزايش سرمايه نسبت به خريد آن اقدام می کنند. 
رسيدن نرخ هر متر خانه به حدود 40 ميليون تومان 

واقعيت های اين بازار را به تصوير می کشد.
اين کارشناس بازار مسکن با بيان اين که توليد مسکن 

به کمتر از يک سوم تقاضای واقعی رسيده است، گفت: 
سال 1۳۹۹ حدود ۳50 هزار واحد مسکونی در کشور 
احداث می شد که سال 1400 به حدود ۳00 هزار واحد 
رسيد. در حالی که طبق طرح جامع مسکن، ساليانه 
به يک ميليون  واحد مسکونی نياز داريم. از طرف ديگر 
می بايس��ت کسری سال های گذش��ته جبران شود. 
بنابراين بايد ساليانه حدود 1.5 ميليون مسکن بسازيم 

تا بتوانيم مقداری بازار را تعديل کنيم.
پورحاجت تصريح کرد: فش��ارهای مختلف اعم از 
ماليات، عوارض و نگاه درآمدی دستگاه های مرتبط، 
شرايط ساخت و س��از را دچار مشکل جدی کرده 
است. سيستم بانکی هم که می بايست ساليانه ۲0 
درصد از تسهيالت خود را به بخش مسکن اختصاص 

دهد به تعهدات خود عمل نمی کند.

     از توليدکنندگان ماليات می گيرند 
از سوداگران نمی گيرند

وی تعادل بخش��ی به بازار مسکن را نيازمند جراحی 
در حوزه قوانين و مقررات دانس��ت و گفت: دولت بايد 
بين توليدکننده مسکن با سفته باز تفاوت قائل شود 
و شرايط توليدکنندگان را تسهيل کند. در حالی که 
برعکس عمل می شود. يعنی به سازندگان فشارهای 
مالياتی وارد می شود اما سفته بازان و سوداگران هيچ 

نوع مالياتی پرداخت نمی کنند.
عضو هيات مديره کانون انبوه سازان با اشاره به رشد 55 

درصدی قيمت نهاده های ساختمانی اظهار کرد: در 
سال های اخير معموال با تورم ساليانه ۲0 تا 40 درصدی 
نهاده های ساختمانی مواجه شده ايم و هم اکنون اين 
عدد به 55 درصد رس��يده اس��ت. توليدکننده بايد 
واحد مسکونی را با قيمت متعارف به فروش برساند. 
اما هزينه های توليد اعم از نرخ مصالح س��اختمانی، 
هزينه دستگاه های خدمات رسان،   ماليات و دستمزد 
کمرشکن شده است. بنابراين تقاضا قدرت خريد ندارد. 
اگر هم سازندگان واحدها را نگهداری کنند با خواب 

سرمايه و رکود مواجه می شوند.

     بسياری از سازندگان حذف شده اند
پورحاجت با بي��ان اين که به دليل رکود حاکم بر بازار 
مسکن، سازندگان مس��کن تمايلی به ساخت و ساز 
ندارند گفت: با اين هزينه های سنگين، توليد مسکن 
توجيه اقتصادی ندارد. خيلی از سازندگان که قبل از 
سال های 1۳۹۷ و 1۳۹۸ واحدهای خود را پيش فروش 
کرده بودند به دليل تورم سنگينی که پس از آن اتفاق 
افتاد ورشکس��ت ش��دند؛ چرا که طبق قانون اجازه 
نداشتند قيمت ها را به روز کنند. بنابراين سرمايه خود 
را از دس��ت دادند و به طور کلی از حوزه توليد مسکن 

حذف شدند.
اين کارش��ناس بازار مس��کن تصريح کرد: شنيده 
می ش��ود که دولت قصد دارد برخی موانع مالياتی 
را در حوزه س��اخت و ساز برطرف کند که نسبت به 

اين اقدام خوشبين هس��تيم. مواد ۶4 و ۷۷ قانون 
ماليات های مس��تقيم شرايط را برای توليد مسکن 
سخت کرده اس��ت. قانون بايد هر پنج سال يک بار 
توسط مجلس بررسی ش��ود. ماده ۶4 در تعارض با 
برنامه شش��م توسعه اس��ت. مواد مذکور به نحوی 
تدوي��ن نش��ده ک��ه مکانيزم های تس��هيل گری و 
تشويقی برای توليد مسکن در آن لحاظ شده باشد.

وی تاکيد کرد: شهرداری ها بايد دندان عوارض را بکنند. 
قرار بود شهرداری ها با سوق يافتن به سمت درآمدهای 
پايدار، وابستگی خود را به عوارض ساختمانی بکاهند 
و نرخ رشد عوارض س��اختمانی رو به پايين باشد اما 
طی سال های گذشته معکوس عمل شده است. سال 
گذش��ته نرخ عوارض صدور پروانه بين 100 تا 150 

درصد افزايش يافت.

     قيمت هر متر خانه در تهران 
در مرز ۴۰ ميليون

بنابراين گزارش، خردادماه س��ال 1401 متوس��ط 
قيمت مسکن ش��هر تهران ۳۹ ميليون و 414 هزار 
تومان در ه��ر متر مربع بوده که نس��بت به ماه قبل 
و ماه مشابه س��ال قبل به ترتيب ۸.4 و ۳۲.۸ درصد 
افزايش دارد. طبق اعالم بانک مرکزی همچنين تعداد 
معامالت انجام شده در اين ماه حدود 1۳.۹ هزار فقره 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال 1400 
معادل ۳۲.۳ و 1۷1.۹ درصد افزايش را نشان می دهد.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

برابر رأي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۲۲۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱9 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي حميدرضا رجبي بنداروز فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۱۴۶۲ و شماره ملي 
۳5۲۰۲59۴9۴ صادره از دشتستان در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت ۰۴ / 5۰۴۰۳متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از ۳۶۸۷ اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي بنداروز خريداري شده از آقايان حسن حوراسفند و محمدرجبي به ايشان واگذار گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشندمي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني )دادگاه( نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷  تاريخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

حميدرضا باقرپور   - رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان۱۴۳/م الف

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي قوه قضاييه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

»توليد؛دانشبنيان،اشتغالآفرين«

برابر رأي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۲۱9 مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي حميدرضا رجبي بنداروز فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۱۴۶۲ و شماره ملي 
۳5۲۰۲59۴9۴ صادره از دشتستان در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت۴۰۰۶5/۸۳  متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از ۳۶۸۷ اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي بنداروز خريداري شده از آقايان حسن حوراسفند و محمدرجبي به ايشان واگذار گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود . در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني دادگاه نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۷  تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

حميدرضا باقرپور   - رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان۱۳۷/ م الف

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  قوه قضاييه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

»توليد؛دانشبنيان،اشتغالآفرين«

برابر رأي شماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۲۱۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي حميدرضا رجبي بنداروز فرزند رمضان به شماره شناسنامه ۱۴۶۲ و شماره ملي 
۳5۲۰۲59۴9۴ صادره از دشتستان در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت ۱۲۳۰۷9/5۱ مترمربع قسمتي از پالك - فرعي از ۳۶۸۷ اصلي واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي بنداروز خريداري شده از آقايان حسن حوراسفند و محمدرجبي به ايشان واگذار گرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانوني )دادگاه( نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تاريخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

حميدرضا باقرپور   - رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان۱۳9/م الف

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  قوه قضاييه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

»توليد؛دانشبنيان،اشتغالآفرين«

برابر رأي ش�ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۲59۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و راي اصالحي ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۳۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان متصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به 
آقاي فيروز محسني فرد فرزند بهروز به شماره شناسنامه ۲۱ و شماره ملي ۳5۲۱۱۰۸۸۷۲ صادره از دشتستان در ۲ سهم مشاع از ۱۲سهم سهام 
ششدانگ يك قطعه نخلستان به انضمام يك حلقه چاه آب به مساحت ۴۶۶۲۲/9۶ متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از ۷۳۸5 اصلي واقع در 

بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي طلحه خريداري شده از آقاي بهروز ترياكي )محسني فرد( به ايشان واگذار گرديده است.
۲- برابر رأي شماره ۲۰۰۲59۱ ۱۴۰۰۶۰۳۳۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و راي اصالحي  ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۳۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به خانم 
افسانه محسني فرد فرزند بهروز به شماره شناسنامه ۱۳۳۰ و شماره ملي ۳5۲۰۶۲۱۸۲۷ صادره از دشتستان در يك سهم مشاع از ۱۲سهم سهام 
ششدانگ يك قطعه نخلستان به انضمام يك حلقه چاه آب به مساحت ۴۶۶۲۲/9۶ متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از ۷۳۸5 اصلي واقع در 

بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي طلحه خريداري شده از آقاي بهروز ترياكي )محسني فرد( به ايشان واگذار گرديده است.
۳- برابر رأي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۳۴۰۰۲۰۰۲59۲ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و راي اصالحي ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۳۱5 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به خانم 
زينب محسني فرد فرزند بهروز به شماره شناسنامه ۱۴۸۶ و شماره ملي ۳5۲۰۶۲۳5۶۰ صادره از دشتستان در يك سهم مشاع از ۱۲سهم سهام 
ششدانگ يك قطعه نخلستان به انضمام يك حلقه چاه آب به مساحت  ۴۶۶۲۲/9۶متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از ۷۳۸5 اصلي واقع در 

بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي طلحه خريداري شده از آقاي بهروز ترياكي )محسني فرد( به ايشان واگذار گرديده است.
۴- برابر رأي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۲59۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و راي اصالحي ۱۴۰۱۶۰۳۲۴۰۰۲۰۰۰۳۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متعلق به آقاي 
مجيد محسني فرد فرزند بهروز به شماره شناسنامه ۱۸59 و شماره ملي ۳5۲۰۶۲۷۳۰۲ صادره از دشتستان در ۲ سهم مشاع از ۱۲ سهم سهام 
ششدانگ يك قطعه نخلستان به انضمام يك حلقه چاه آب به مساحت ۴۶۶۲۲/9۶ متر مربع قسمتي از پالك - فرعي از ۷۳۸5 اصلي واقع در 

بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضي روستاي طلحه خريداري شده از آقاي بهروز ترياكي )محسني فرد( به ايشان واگذار گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي ش�ود. در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 
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هرچند كه بس��ياري از ش��اخص هاي موجود نش��ان 
مي دهن��د ب��ازار ارزه��اي ديجيتال احتم��ااًل به كف 
خود نزديك ش��ده اس��ت، »زمان« عام��ل نهايي در 
مشخص كردن اين مساله خواهد بود. اكثر تحليلگران 
نيز معتقدند زيان تحقق نيافته برخي از سرمايه گذاران 
بيت كوين هنوز به حدي نرسيده است كه نشان دهنده 
كف بازار نزولي باشد. بيت كوين به خاطر تسليم شدن 
س��رمايه گذاران خ��رد و ماينره��ا، در ح��ال توزيع از 
سرمايه گذاران ضعيف به سرمايه گذاران قدرتمند است. 
اين نشان مي دهد كه كف روند نزولي اين ارز ديجيتال 
ممكن است نزديك باشد. پلتفرم تحليلي گلسنود روز 
دوشنبه گزارشي را در زمينه داده هاي دون زنجيره اي 
بازار ارزهاي ديجيتال منتش��ر كرد. بنا بر اين داده ها، 
سرمايه گذاران حدود يك ماه است كه تسليم شده اند و 
چندين سيگنال ديگر هم نشان مي دهد كه بيت كوين 
به كف خود رسيده است. با اين حال، تحليلگران گلسنود 
نوشته اند كه بازار نزولي هنوز به زمان بيشتري نياز دارد. 
دليل آن هم اين است كه هولدرهاي بلندمدتي كه به 
بيت كوين به عنوان يك فناوري اعتماد كرده اند، به طور 
فزاينده اي بيشترين ضررهاي تحقق نيافته را متحمل 
مي شوند. گلسنود در گزارش خود آورده است: »براي 
اينكه بازار نزولي به كف نهايي خود برس��د، آن دسته 
از بيت كوين هايي كه با زيان نگهداري مي ش��وند، بايد 
اول به كساني منتقل ش��ود كه كمترين حساسيت را 
نس��بت به قيمت و بيش��ترين اعتقاد را به آن دارند.« 
آنها افزوده اند كه بازار احتمااًل به ريسك كاهش قيمت 
بيش��تري نياز دارد تا كاماًل تصميم س��رمايه  گذاران 
را آزمايش ك��رده و بتواند ك��ف انعطاف پذيري ايجاد 
كند. منظ��ور از زيان هاي تحقق نيافت��ه، زيان دالري 
موقعيت هاي معامالتي هولدرها قبل از فروش اس��ت. 
گلس��نود اين ارزيابي را بر اساس مشاهدات مربوط به 
بازارهاي نزول��ي قبلي در س��ال هاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ 
انجام داده است. در اين دو چرخه، هولدرهاي بلندمدت 
بي��ش از ۳۴ درصد از بيت كوين هاي موج��ود در بازار 
را ك��ه در ضرر بودند، در اختيار داش��تند. در اين ميان 
س��هم هولدرهاي كوتاه مدت تنها ۳ تا ۴ درصد بود. در 
حال حاضر اما، هولدره��اي كوتاه مدت ۱۶.۲ درصد از 
بيت كوين هايي كه در ضرر هستند را هولد مي كنند و 
اين در حالي است كه هولدرهاي بلندمدت ۲۸.۵ درصد 
از اين بيت كوين ها را در اختيار دارند. اين يعني اين ارز 
ديجيتال در حال حركت به سمت هولدرهاي جديدي 
است كه هدفشان صرفًا كسب سود در كوتاه مدت بوده 

و اعتقاد كمتري به اين دارايي دارند. اين نشان مي دهد 
كه وقتي هولدرهاي بلندمدت بيت كوين هاي بيشتري را 
جمع آوري مي كنند، بايد »دست هايي الماسي« داشته 
باشند. منظور از اين اصطالح اين است كه آنها نبايد 
سرمايه هاي خود را بفروشند تا تحليلگران مطمئن 
شوند كه بازار به كف خود رسيده است. كارشناسان 
موسس��ه دلفي ديجيتال هم معتقدند در ش��رايط 
فعلي بازار، به زمان بيش��تري ني��از داريم تا بتوانيم 
كف آن را مش��خص كنيم. فروش بيت كوين توسط 
ماينرها نشان مي دهد كه اين ارز ديجيتال مي تواند 
به قيمت هاي كمتري هم برس��د. بنا ب��ر داده هاي 
گلس��نود، ماينرها از اواخ��ر ماه مه )ارديبهش��ت( 
۷,۹۰۰ بيت كوين فروخته اند، اما اخيراً فروش خود 
را به حدود ۱,۳۵۰ بيت كوين در ماه كاهش داده اند.

    همچنان احتمال فروش گسترده 
وجود دارد

اكنون زم��ان بار ديگر به عن��وان عاملي حياتي براي 
تعيين كف بازار مطرح شده است. در طول بازار نزولي 
۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، حدود چهار ماه طول كشيد تا ماينرها 
تسليم شوند و بازار به كف خود برسد. اين در حالي است 
كه آنها در سال ۲۰۲۲ تنها به مدت يك يا دو ماه فروش 
داشته اند. ماينرها همچنان حدود ۶۶,۹۰۰ بيت كوين 
را هول مي كنند؛ در نتيجه، احتمال اينكه ريسك توزيع 
در سه ماه آينده هم ادامه داشته باشد، زياد است. تنها 
در صورتي از اين اتفاق جلوگيري مي شود كه قيمت 
بيت كوين به طور معني داري بهبود يابد. گلسنود به طور 
كلي گفته است كه به نظر مي رسد بازار در نزديكي كف 
خود قرار دارد. عالوه بر اين، مشخصه هاي زيادي هم 
نشان مي دهد كه بازار به مرحله بعدي روند نزولي خود 
رسيده اس��ت. با اين حال، سرمايه گذاران بايد بدانند 
كه قيمت ارزهاي ديجيت��ال مي تواند بيش از پيش 
كاهش يابد. گلسنود در اين باره نوشته است: »به طور 
كلي، همچنان احتمال تس��ليم )فروش( گسترده و 
شكل گيري احساس اضطراب شديد مالي وجود دارد.«

   انتظار دوباره براي اعالم نرخ تورم 
ماهانه در امريكا

در عين حال در حالي قرار است نرخ تورم ماه ژوئن 
)خرداد( امريكا اعالم ش��ود كه اگر رش��د تورم ماه 
گذشته در اين كشور بيشتر از انتظار سرمايه گذاران 
باش��د، بازارهاي س��نتي و بازار ارزه��اي ديجيتال 

ممكن اس��ت هر دو با موج ف��روش ديگري مواجه 
شوند كه مي تواند قيمت بيت كوين را از اين همين 
پايين تر ببرد. ب��ازار بيت كوي��ن همچنان در حال 
اصالح جهش هفته گذشته خود است و كندل روز 
گذشته هم براي چهارمين روز متوالي در ضرر و در 
نزديكي س��طح كليدي ۲۰/۰۰۰ دالر بس��ته شده 
است. بيت كوين به عنوان بزرگ ترين ارز ديجيتال 
بازار، در ۲۴ ساعت گذش��ته ۲.۸۵ درصد از ارزش 
خود را از دس��ت داده است. قيمت بيت كوين هفته 
قبل به باالي ۲۲/۰۰۰ دالر رس��يد بود، اما بازار بار 
ديگر در حركت به سمت سطوح باالتر ناموفق ظاهر 
ش��د. با وجود اين تالش هاي بي ثم��ر، خوش بيني 
برخ��ي از تحليلگران نس��بت به بازياب��ي قيمت ها 
بيش��تر از قبل ش��ده اس��ت. الكس كوپتسيكويچ، 
تحليل گر ارش��د مجموعه  »FxPro«، گفته است: 
»بيت كوين پي��ش از اين هرگز زير س��طوحي كه 
در حال حاضر شكسته  ش��ده اند، قرار نگرفته بود. 
بنابراي��ن خريداران��ي كه از رش��د قيم��ت اين ارز 
ديجيتال در بلندمدت مطمئن هس��تند، اكنون از 
آن حمايت مي كنند. نشانه مثبت ديگري كه وجود 
دارد بازگش��ت قيمت ها در ديگ��ر بازارهاي مالي 
اس��ت؛ جايي كه در آن با ش��روع نيم سال ميالدي 
جديد شاهد افزايش فش��ار خريد بوديم.« گزارش 
ن��رخ تورم ماه ژوئ��ن )خرداد( امري��كا، موفقيت يا 
بي ثمرب��ودن تالش هاي بانك مركزي اين كش��ور 
براي كاهش س��رعت رشد قيمت كاال و خدمات در 
اين كشور را به نمايش مي گذارد. اگر رشد تورم ماه 
گذشته در اين كشور بيشتر از انتظار سرمايه گذاران 
باش��د، بازارهاي س��نتي و بازار ارزه��اي ديجيتال 
ممكن اس��ت هر دو با موج ف��روش ديگري مواجه 
شوند كه مي تواند قيمت بيت كوين را از اين همين 
پايين تر ببرد. س��يمون پيترز، تحليلگر كارگزاري 
 »EToro«، گفته در حال حاضر چشم همه فعاالن 
بازار به اتريوم و به روزرساني قريب الوقوع اين شبكه 
دوخته شده اس��ت؛ حركتي كه تغيير مدل اجماع 
اثب��ات كار فعلي به اثبات س��هام را رقم خواهد زد. 
پيترز مي گويد: »پيش بيني اينكه تغيير س��ازوكار 
شبكه اتريوم به اثبات سهام چه تأثيري بر قيمت اين 
ارز ديجيتال مي گذارد، غيرممكن اس��ت؛ اما روي 
كاغذ، ضدتورمي  شدن س��ازوكار اين ارز ديجيتال 
هولدرهاي اتريوم را تشويق مي كند تا به جاي فروش 

دارايي هاي خود، آنها را سهام گذاري كنند.«

    بيت كوين 10هزار دالري 
محتمل تر از 30 هزار دالري است

همچنين نتيجه نظرسنجي انجام شده توسط بلومبرگ 
نشان مي دهد كه اكثر س��رمايه گذاران انتظار دارند 
قيمت بيت كوين كماكان در س��ير نزولي قرار داشته 
باشد و ابتدا محدوده ۱۰ هزار دالري را تجربه كند. در 
واقع سرمايه گذاران مي گويند احتمال آنكه بيت كوين 
ابتدا در محدوده قيمت ۱۰ هزار دالر معامله شود بيشتر 
از احتمال معامله آن در محدوده ۳۰  هزار دالر است. 
با اين حساب سرمايه گذاران انتظار دارند قيمت بيت 
كوين كماكان ريزش هاي بيش��تري را تجربه كند و 
حتي به ۱۰ هزار دالر برسد. آينده قيمت بيت كوين و 
به تبع آن ساير رمزارزها اين روزها مورد توجه بسياري 
قرار دارد. بلومبرگ نيز براي بررسي نگاه سرمايه گذاران 
نظرسنجي برگزار كرده كه نتايج آن جالب بوده است. 
در اين نظرسنجي حدود ۱۰۰۰ سرمايه گذار شركت 
كردند. در نظرسنجي از ش��ركت كنندگان پرسيده  
شد كه قيمت بيت كوين به كجا مي رود و اكثر پاسخ ها 
نشان مي دهد كه سرمايه گذاران انتظار دارند قيمت 
بيت كوين به ۱۰ هزار دالر كاهش پيدا كند. از س��وي 
ديگ��ر، ۲۸ درصد از پاس��خ دهندگان با اطمينان باال 
اعالم كرده اند كه بازار رم��زارز آينده خوبي دارد. اين 
نظرسنجي طي س��ه روز و از ۵ تا ۸ ژوئيه انجام شده و 
از پاسخ دهندگان پرسيده شده است: »بيت كوين در 
كدام س��طح معامله خواهد شد؟ ۱۰ هزار دالر يا ۳۰ 
هزار دالر.« بر اساس نتايج منتشر شده، ۶۰ درصد از 
شركت كنندگان مي گويند بيت كوين ابتدا به سطح 
۱۰ ه��زار دالر كاهش قيمت پي��دا مي كند. اما ۴۰ 
درصد آنها نظر ديگري دارند. در نتيجه و با اس��تناد 
ب��ه نتايج اين نظرس��نجي مي توان گف��ت كه اكثر 
س��رمايه گذاران فكر مي كنند كه قيمت بيت كوين 
در حال كاهش است. هنگامي كه از شركت كنندگان 
درباره توكن هاي غيرقابل تعويض )NFT( س��وال 
شد، تنها ۹ درصد از پاسخ دهندگان اعالم كردند كه 
NFT ها فرصت خوبي براي سرمايه گذاري هستند. 
حال بايد ديد آي��ا واقعا بازار به س��مت بيت كوين 

۱۰ هزار دالري مي رود يا ورق برمي گردد.

    عرضه 3 ميليارد دالر از بيت كوين هاي 
سرقتي مشتريان صرافي مت گاكس

از طرف ديگر، بخشي از بيت كوين هاي به سرقت رفته 
صراف��ي مت گاكس در س��ال ۲۰۱۱ ب��زودي عرضه 

خواهد ش��د و اين موض��وع س��رمايه گذاران را دچار 
ترس كرده است؛ زيرا تصور مي كنند با آزادشدن اين 
حجم بيت كوين ممكن است فشار فروش سنگيني 
در بازار حاكم ش��ود و قيمت اي��ن ارز ديجيتال به زير 
۱۰/۰۰۰ دالر س��قوط كند. در س��ال ۲۰۱۱ صرافي 
مت گاكس هك شد و ۸۵۰/۰۰۰ بيت كوين كه امروز 
ارزش��ي معادل ۱۷.۴۸ ميليارد دالر دارند، به سرقت 
رفت. اكنون قرار اس��ت ب��ه زودي ۱۳۷/۰۰۰ واحد از 
بيت كوين هاي به س��رقت رفته اين صرافي به ارزش 
تقريبي ۲.۸۱ ميليارد دالر در بازار عرضه شود. صرافي 
مت گاكس در س��ال ۲۰۱۴ نيز اعالم ك��رده بود كه 
۲۰۰/۰۰۰ واحد از آن بيت كوين ها را پيدا كرده است؛ 
اما به دليل دعوي قضايي اين بيت كوين ها قفل شده 
بودند. مايلز دويچر، تحليل گر ارزهاي ديجيتال كرده 
است، بسياري از سرمايه گذاران نگران هستند عرضه 
۱۳۷/۰۰۰ بيت كوين فشار فروش شديدي ايجاد كند 
و باعث سقوط قيمت اين ارز ديجيتال شود. برخي از 
افراد حتي نظريه هاي ديگري مطرح مي كنند. به گفته 
آنها، كاهش قيمت بيت كوين ممكن اس��ت با تاريخ 
به روزرساني ش��بكه اتريوم هم زمان شده باشد كه به 
جابه جايي رتبه اين ارز ديجيتال با بيت كوين يا همان 
فليپينينگ منجر شود؛ يعني تصور مي كنند، ممكن 
است ارزش بازار اتريوم از بيت كوين پيشي بگيرد. اين 
موضوع زماني ممكن اس��ت اتف��اق بيفتد كه قيمت 

بيت كوين تا ۱۰/۰۰۰ دالر كاهش يابد و اتريوم نيز از 
قيمت فعلي خود حدود ۳۰ درصد افزايش پيدا كند. 
با اين حال، چنين ترس هايي ممكن است بي اساس 
باش��د؛ زيرا احتمال دارد بسياري از طلبكاران همين 
حاال نيز طلب خود را به صندوق هاي سرمايه گذاري 
ارزهاي ديجيتال فروخته باش��ند. گروه هايي مانند 
فورترس اينوس��تمنت گروپ به طلبكاران پيشنهاد 
پرداخت بين ۶۰۰ ت��ا ۱/۳۰۰ دالر به صورت نقدي و 
زودتر از موعد را داده اند. عالوه بر اين، از آنجا كه برخي 
طلبكاران قباًل تسويه حساب اوليه را انجام نداده اند و 
جزو س��رمايه گذاران اوليه ارزهاي ديجيتال هستند، 
ممكن اس��ت به ف��روش بيت كوين خ��ود عالقه اي 
نداشته باش��ند. بيت كوين اكنون حدود ۶۰ درصد از 
اوج قيمت خود فاصله دارد. درنتيجه احتمال بيشتري 
وجود دارد كه طلبكاران با دريافت بيت كوين هاي خود، 
آنها را به جاي فروش به كيف پول هاي س��رد منتقل 
كنند و اين موضوع كاماًل منطقي است. اين امكان نيز 
وجود دارد كه برخي از بيت كوين هاي آزادش��ده به 
آلت كوين هايي مانند اتريوم ك��ه نزديك به يكي از 
مهم ترين لحظات تاريخي خود هستند، تبديل شوند. 
تا پيش از سال ۲۰۱۴، تقريبًا هيچ جايگزيني براي 
بيت كوين وجود نداشت، در حالي كه اكنون در سال 
۲۰۲۲ ده ها  هزار پ��روژه مرتبط با ارزهاي ديجيتال 

مي توانند پذيراي پول سرمايه گذاران باشند.

دانش و فن6   Wed. July 13. 2022  2261   چهارشنبه 22 تير 1401    13 ذي الحجه 1443  سال نهم    شماره

فروشبيتكوينتوسطماينرهانشانميدهدكهاينارزديجيتالميتواندبهقيمتهايكمتريهمبرسد

هراس سرمايه گذاران از بيت كوين 10 هزار دالري

لغو آگهي  دعوت به
 مجمع عمومي فوق العاده 

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامي عام (

 به شماره ثبت 7841 و شناسه ملي 10260289464

پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1401/04/13 در 
خصوص دعوت به مجم�ع عمومی فوق العاده 
رأس س�اعت 10 صب�ح روز ش�نبه م�ورخ 
1401/04/25، ب�ه اط�اع می رس�اند مجمع 
عمومی فوق الع�اده در تاریخ مذک�ور برگزار 
نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور 
جلسه مربوطه در مجمعی که تاریخ آن متعاقبًا 

اعام می گردد، موکول گردید.
هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامي عام(

درآيينپالككوبي»كرمانشاهجهانشهرخالقخوراك«صورتگرفت

استانداركرمانشاه:كرمانشاهدرحالرسيدنبهجايگاهواقعيخوداست
استاندار كرمانشاه با تاكید بر اینكه براي معرفي زیبایي هاي 
كرمانشاه همه با هم باید تاش كنیم، گفت: كرمانشاه در 
حال رسیدن به جایگاه واقعي خود است و این جهان شهر 
شدن كرمانشاه به رونق فضاي كسب و كار و اشتغال استان 
كرمانشاه كمك خواهد كرد. به گزارش مركز اطاع رساني 
شهرداري كرمانشاه، مهندس بهمن امیري مقدم استاندار 
كرمانشاه در مراسم آیین پاك كوبي كرمانشاه به عنوان 
جهان ش�هر خاق خوراك اظهار داشت: امروز به واسطه 
جهان شهر شدن كرمانشاه و ثبت آن به عنوان جهان شهر 
خاق خوراك من افتخار مي كنم. وي با اش�اره به معرفي 
اشتباه كرمانشاه در گذش�ته، افزود: كرمانشاه به تعبیر 
مقام معظم رهبري س�ینه س�تبر و چهره زیب�اي ایران 
اسامي اس�ت كه در گذشته درس�ت معرفي نشده بود 
اما این روزها با معرفي درس�ت ظرفیت ه�اي تاریخي و 
گردشگري كرمانش�اه در حال یافتن جایگاه واقعي اش 
است. استاندار كرمانشاه تصریح كرد: قدمت چندین هزار 
ساله كرمانشاه و ظرفیت هاي خدادادي این استان، امكان 
این را فراهم مي كند كه در سایر زمینه ها نیز كرمانشاه در 
جهان بدرخشد.وي خاطرنشان كرد: امروز با ثبت كرمانشاه 
به عنوان جهان شهر خاق خوراك در یونسكو، دنیا یكي از 
زیبایي هاي این استان را شناخته و باید براي معرفي سایر 
زیبایي ها تاش ك�رد. امیري مقدم با بیان تنوع غذایي و 
خوراكي كرمانش�اه، گفت: تنوع بیش از ۸0 خوراك ویژه 
استان كرمانشاه و بیش از 20 نوع نان كرمانشاهي نشان 
از ویژگي برجس�ته خوراك در كرمانشاه است. وي ادامه 
داد: معرفي درست كرمانشاه و جهاني شدن این شهر پاي 
گردشگران به استان را باز مي كند و به فضاي كسب و كار 
و اشتغال استان نیز كمك خواهد كرد. استاندار كرمانشاه 
خاطرنشان كرد: براي پیشرفت و توسعه استان و تداوم 

زیبایي هاي فعلي كرمانشاه باید تاش شود.

شهردار كرمانشاه:  
كرمانشاه نمايشگاه بزرگ وحدت اقوام

شهردار كرمانشاه با اشاره به اینكه كرمانشاه نمایشگاه 
بزرگ وحدت اقوام و قلب تپنده سینه ستبر ایران اسامي 
اس�ت، گفت: مدال افتخار جهان ش�هر خاق خوراك از 
امروز بر گردن ش�هروندان كرمانش�اهي آویخته ش�د. 
دكتر نادر نوروزي در مراسم آیین پاك كوبي كرمانشاه 
به عنوان جهان شهر خاق خوراك اظهار داشت: استان 
كرمانشاه به تعبیر مقام معظم رهبري سینه ستبر ایران 
اسامي است و شهر كرمانشاه قلب تپنده داخل این سینه 
است. وي با اشاره به پیشینه تمدني شهر كرمانشاه، افزود: 
یادگاري هایي از دوران هخامنشي، ساساني و قاجار در دل 
این شهر به یادگار مانده است. شهردار كرمانشاه تصریح 
كرد: كرمانشاه در مقاومت و دفاع مقدس هم برجسته بود 
و با وجود حمات متعدد دشمن همچنان پایدار ماند. وي 
ادامه داد: ویژگي تعدد اقوام و مردم شناسي برجسته اي 
دارد و این دورهم ماندن اقوام و گویش هاي مختلف نمادي 
از وحدت اس�ت كه در شهر كرمانشاه به نمایش گذاشته 
شده است. نوروزي به خاقیت در خوراك به عنوان یك 
فرهنگ خاص هر شهر اشاره و خاطرنشان كرد: كرمانشاه 
ب�ا تنوع ب�االي خوراك و غذا امروز ش�رایطي را كس�ب 
كرده كه توسط س�ازمان جهاني یونسكو به عنوان شهر 
خاق خوراك معرفي ش�ود. وي ادامه داد: كسب جایگاه 

سي و هفتمین جهان شهر خاق خوراك افتخاري است 
كه امروز مدالش بر گردن شهروندان كرمانشاهي آویخته 
شد. شهردار كرمانشاه با اشاره به اهمیت معرفي فرهنگ 
و تمدن ایراني در جهان، افزود: جهان شهر شدن كرمانشاه 
كمك ش�ایاني به معرفي فرهنگ و تمدن ایراني در دنیا 
مي كند و نمایش نام كرمانشاه در لیست جهان شهرهاي 
خاق در جذب گردشگر تاثیرگذار خواهد بود.وي گفت: 
در كنار سایر جاذبه هاي گردشگري در هر منطقه، وضعیت، 
تنوع و فرهنگ غذایي جایگاهي خاص در نظر گردشگران 
محس�وب مي ش�ود. نوروزي رونق اقتصادي را از دیگر 

مزایاي جهان شهر شدن كرمانشاه دانست.

دبيركل كميسيون ملي يونسكو در ايران:  
كرمانشاه جزو 37 شهر خالق غذا 

در دنيا است
دبیر كل كمیسیون ملي یونس�كو در ایران، كرمانشاه را 
جزو 3۷ شهر خاق خوراك دنیا معرفي كرد و بر حفظ این 

دستاورد بزرگ تاكید كرد.
حجت اهلل ایوبي در آیین پاك كوبي »كرمانشاه جهانشهر 
خاق خوراك« به چهار سال تاش مسووالن كرمانشاه 
براي ثبت این شهر به عنوان ش�هر خاق خوراك اشاره 
كرد و اف�زود: پس از چند س�ال تاش، كرمانش�اه جزو 
یكي از 3۷ ش�هر خاق خوراك جهان ق�رار گرفت، چرا 
كه خوراك هایش برجسته اس�ت. وي ادامه داد: هرچند 
كه كرمانشاه ده ها ویژگي مهم دیگر دارد، اما یكي از این 
ویژگي ه�اي مهم بحث تن�وع غذایي آن اس�ت، چرا كه 
خوراك نماد تاریخ كهن، فرهنگ و س�بك زندگي یك 
ملت است .دبیر كل كمیس�یون ملي یونسكو در ایران با 
بیان اینكه مردم كرمانش�اه در طول قرن ها به این جنبه 
فرهنگي زندگي خود توجه كرده اند، گفت: در كرمانشاه 
تنوع فرهنگي، زباني، قومي، مذهبي و آداب و رسوم غني 
و طبیعت بكر و آب و هواي چهار فصل را شاهد هستیم، كه 
چنین ظرفیتي در دیگر كشورهاي دنیا بي نظیر است، به 
گونه اي كه در اروپا مي بینیم بسیاري از كشورها شبیه هم 
هستند و این میزان تنوع فرهنگي را ندارند كه این نشان 

از تمدن و فرهنگ كهن این مرز و بوم است.وي ادامه داد: 
تاریخ و تمدن چیزي نیست كه آن را بتوان با پول خرید، اما 
مي توان بلندترین برج ها را با پول ساخت. سنت هایي مانند 
تنبور نوازي و آیین نوروزي را یك شبه و با پول نمي توان به 
دست آورد، بلكه سال ها و قرن ها مي گذرد تا خلق شوند 
و نیاز به تاریخ دارند.ایوبي با پر اهمیت خواندن و ارزشمند 
دانستن این جنبه تاریخي، اظهار كرد: یكي از این نمادها 
بحث خوراك و تنوع غذایي اس�ت كه ما امروز جش�ني 
در این راس�تا برگزار مي كنیم.وي با تاكید براینكه مردم 
و مسووالن كرمانش�اه هم قدردان این ظرفیت هستند، 
گفت: وقتي با مسووالن این استان صحبت مي كنیم یكي از 
درخواست هاي آنها ثبت جهاني تاق بستان است كه نشان 
مي دهند عاقه مند به خلق زیبایي براي شهرشان هستند. 
دبیر كل كمیسیون ملي یونس�كو در ایران با بیان اینكه 
عاوه بر آثار تاریخي، مي توان زیبایي را با اهالي فرهنگ و 
هنر هم خلق كرد، گفت: پوران درخشنده، شهرام و حافظ 
ناظري و دیگر هنرمندان از این استان هركدام مي توانند 
زیبایي هایي را براي این استان خلق كنند و امیدواریم در 
كنار مسووالن استان باشند و در این راستا قدم بردارند. 
وي با تاكید براینكه معرفي زیبایي هاي كرمانشاه نیازمند 
حفظ اصالت هاي آن است، افزود: باید محلي و منطقه اي 
زندگي، اما جهاني فكر كنیم. به معماري اصیل خود توجه 
كنیم تا هر گردشگري وارد شهر مي شود با عناصر اصیل 
داخل آن شهر آشنا شود. ایوبي با بیان اینكه همه شهرها و 
كشورها در حال تاش براي خلق تصویري زیبا از خودشان 
هستند، عنوان كرد: رقابت سختي بین كشورها و شهرهاي 
دنیا در حال انجام است و اگر بخواهیم در این رقابت حضور 
داش�ته باش�یم باید خودمان را با تفاوت هایي كه داریم 
معرفي كنیم كه این تفاوت ه�ا مي تواند همان فرهنگ، 
هنر و تاریخ ما باشد كه ایران باعظمت ما با تمدن چند هزار 
ساله این تفاوت ها را با دیگر كشورهاي دنیا دارد. دبیر كل 
كمیسیون ملي یونسكو در ایران در پایان با تاكید بر نقش 
حفظ معماري اصیل شهرها در معرفي آنها، عنوان كرد: این 
موضوع هم كه امروزه مورد توجه قرار گرفته به نشان دادن 

تفاوت شهرها با همدیگر كمك مي كند.

مدال افتخار جهان شهر خالق خوراك بر گردن كرمانشاه



تعادل |
وزير اقتصاد مدعي شده، پس از آنكه دوفوريت اليحه 
قبلي دول��ت در موضوع اصالح نرخ ارز محاس��باتي 
گمرك رد شده، مجدداً يك اليحه دوفوريتي مستقل و 
تنها متمركز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتي گمرك 
از نرخ ETS ب��ه 4200تومان به تصويب هيات دولت 
رسيده و با امضاي رييس جمهور به مجلس ارسال شده 
اس��ت. حال به گفته پور ابراهيمي رييس كميسيون 
اقتص��ادي مجلس و چهره نزديك ب��ه خاندوزي اين 
طرح قرار اس��ت به زودي در دستور كار هيات رييسه 
مجلس قرار بگي��رد. اين نماينده مجلس تاكيد كرده 
كه با بازگشت نرخ محاسباتي ارز در گمرك به 4200 
تومان، قيمت تمام شده مواد اوليه توليد كاهش خواهد 
يافت و زماني كه عوارض گمركي مواد اوليه توليد به 
يك ششم كاهش پيدا كند، قطعا در بهاي تمام شده 
تاثير خواهد داشت. حال اما وزارت صمت، از بررسي 
دو فوريت اليحه اي ضدتورمي مي گويد كه بر اساس 
آن، حقوق گمركي مواد اوليه، قطعات، ماشين آالت 
و تجهيزات توليدي از 4 درصد به يك درصد كاهش 
خواهد ياف��ت. يعني برعكس آنچ��ه مدنظر وزارت 
اقتصاد اس��ت. با اين حال مش��خص نيست، كه آيا 
مجلس با دو فوريت دو اليحه كاهش حقوق گمركي 
برخي كاالها از 4درصد به يك درصد و تغيير نرخ ارز 

محاسباتي گمرك موافقت مي كند يا خير؟!

    اليحه جديد دو فوريتي دولت
وزير اقتصاد درتازه ترين اظهارات خود اعالم كرده، پس 
از آنكه مجلس شوراي اسالمي دوفوريت اليحه قبلي 
دولت را در موضوع اصالح نرخ ارز محاسباتي گمرك و 
برخي موارد ديگر بودجه سال 1401 رد كرد، به جهت 
اهميت ويژه اين موضوع براي دولت، مجدداً يك اليحه 
دوفوريتي مستقل و تنها متمركز بر موضوع بازگشت 
نرخ محاسباتي گمرك از نرخ ETS به 4200 تومان به 
تصويب هيات دولت رسيده است. به گفته خاندوزي، 
اهميت اين مساله از اين جهت است كه نرخ محاسباتي 
ارز در گمرك تأثير بااليي در هزينه تمام شده توليد دارد 
و براي آنكه قيمت ها در سال 1401 بيش از اين افزايش 
پيدا نكند دولت تصميم به بازگشت نرخ محاسباتي 
گمرك به نرخ سال گذشته گرفته است. به گفته وزير 
اقتصاد، اليحه دوفوريتي جديد با امضاي رييس جمهور 
به مجلس ارس��ال شده و به محض اينكه اعالم وصول 
اين اليحه از س��وي هيات رييسه مجلس انجام شود، 
اين موضوع در دستور كار قرار خواهد گرفت. احسان 
خاندوزي ابراز اميدواري كرده كه با توجه به تأثيري 
كه اين اليحه بر قيمت تمام شده بنگاه هاي توليدي 

دارد، مجلس با دوفوريت آن موافقت كند.

    حمايت مجلس
 از اليحه كاهش نرخ محاسباتي گمرك

در همي��ن راس��تا، محمدرض��ا پورابراهيمي رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس و نماينده اي نزديك به 
خاندوزي در خصوص ارايه اليحه مجزا از سوي دولت 
براي بازگشت نرخ محاسباتي ارز در گمرك از ETS به 
4200 تومان به »خبرگزاري تسنيم« گفته است: ما 
منتظر اين هستيم تا اين اليحه وارد دستور كار مجلس 
شود. او در عين حال تاكيد كرده: اينكه بخشي از آثار 
تورمي موجود در كشور به علت افزايش نرخ محاسباتي 
حقوق ورودي در گمرك بوده، درست است و نمي توان 
آن را نفي كرد. وقتي شما عدد 4200 تومان را به حدود 

24 هزار توم��ان افزايش مي دهي��د حقوق گمركي 
نيز به ش��كل قابل توجهي افزايش پيدا مي كند. حال 
اگر س��ود بازرگاني كه سهم دولت است را نيز كاهش 
دهيم نمي تواند به اندازه افزايش نرخ محاسباتي حقوق 
گمركي تاثيرگذار باشد، در نتيجه از اينكه دولت براي 
كاهش نرخ محاسباتي حقوق ورودي اليحه بدهد و آن 
را اصالح كند، حمايت مي كنيم و با آن موافق هستيم. 
كاهش اثرات تورمي در ش��رايطي كه امروز در كشور 
داريم از اهميت ويژه اي برخوردار است. او در پاسخ به 
سوالي در خصوص كاهش قيمت ها پس از بازگشت 
نرخ محاسباتي ارز در گمرك به 4200 تومان، گفت: 
اثر تورمي افزايش اين نرخ به اين ش��كل نبوده كه در 
يك مرحله تاثير خود را بگذارد و تمام شود؛ چراكه در 
حال حاضر به صورت روزانه كاال وارد گمركات كشور 
مي شود، اما طبيعي است كه با بازگشت نرخ محاسباتي 
ارز در گمرك به 4200 تومان قيمت تمام ش��ده مواد 
اوليه توليد كاهش خواهد يافت. وقتي عوارض گمركي 
مواد اوليه توليد به يك ششم كاهش پيدا كند، قطعا در 
بهاي تمام شده تاثير خواهد داشت. او همچنين گفته 
است: اين حوزه نظارتي دولت است و دولت بايد در مورد 
قيمت گذاري كاالها تصميم بگيرد. در نتيجه در اين 
خصوص كه اين اقدام بر روي قيمت تمام شده توليد 
تاثير دارد شكي نيست اما در مورد اينكه دولت تا چه حد 
نظارت كند، ترديد وجود دارد. اگر نظارت هاي كافي 
وجود داشته باشد قطعا اين كار سبب كاهش قيمت ها 
خواهد شد. مجلس موافق اين است كه در اين شرايط 
سخت اثر تورمي كاهش پيدا كند و به شرايطي تبديل 
شود كه توليدكنندگان متضرر نشوند. در حال حاضر 
قيمت تمام شده توليد به شدت افزايش پيدا كرده است 
چرا كه حقوق دولتي واردات مواد اوليه را افزايش داديم.

    راه جايگزين 
براي جبران كاهش درآمد گمركي

نماينده مردم كرمان در مجلس در خصوص چگونگي 

جبران كسري بودجه ناشي از بازگشت نرخ محاسبات 
گمركي به 4200 تومان نيز اينطور گفته است: براي 
جبران حدود 28 هزار ميلي��ارد تومان از درآمدهاي 
بودجه كه به عن��وان درآمد از محل دريافت عوارض و 
حقوق ورودي در نظر گرفته شده بود نيز خود دولت 
بايد اليحه راه��كار ارايه كند. اگر دولت اوراق قرضه را 
به عنوان جايگزين اين كاهش درآمد در نظر بگيرد به 
هيچ عنوان تورم زا نيست. ضمن اينكه اگر شما باعث 
ايجاد رونق اقتصادي و رشد سرمايه گذاري در توليد 
شويد، حجم توليد در كشور افزايش پيدا خواهد كرد. 
اين موض��وع اثر خود را در صادرات و درآمدهاي ارزي 
نشان خواهد داد و به اين ترتيب امكان جبران بخشي 
از كسري بودجه ناشي از كاهش نرخ محاسباتي حقوق 
گمركي از اين طريق وجود دارد. پورابراهيمي معتقد 
است: يك سياست انقباضي اتخاذ شده و در اين شرايط 
تقاضا و ميل به سرمايه گذاري كاهش پيدا كرده است. 
اگر اين كار سبب افزايش رونق اقتصادي شود، شاهد 
افزايش درآمدهاي دولت از طريق ماليات خواهيم بود. 
در نتيجه با كاهش نرخ ارز محاس��باتي گمرك تورم 
كاهش پيدا خواهد كرد و به طور هم زمان ممكن است 
درآمدهاي دولت از مس��يرهاي ديگري افزايش پيدا 
كند. پورابراهيمي در پايان گف��ت: آمارهاي فعلي 
مربوط به درآمدهاي گمركي نشان مي دهد، طي سه 
ماهه ابتدايي سال جاري درآمدهاي تعيين شده در 
بودجه وصول نشده؛ در نتيجه كاهش حقوق ورودي 

تاثير زيادي بر اين بخش نخواهد داشت.

    وزارت صمت به دنبال چيست؟ 
هرچند وزارت اقتصاد به دنبال برگش��ت دالر 4200 
به چرخه تجارت براي كاهش حقوق ورودي اس��ت، 
اما وزارت صمت اع��الم كرده، در بند ه تبصره 7 قانون 
بودج��ه 1401 بر ح��ذف ارز 4200 توماني به عنوان 
مبناي محاسبه حقوق ورودي تاكيد شده كه با توجه 
به تحوالت بين المللي نظي��ر افزايش قيمت جهاني 

كاالها و همچنين مسائل داخلي نظير نوسان قيمت ارز 
و افزايش قيمت مواد اوليه بورسي و حذف معافيت هاي 
گمركي ماشين آالت و تجهيزات، اجراي اين بخش از 
قانون بودجه باعث افزايش هزين��ه توليد و در نهايت 
افزايش تورم مي ش��د؛ از اين رو دولت با قيد دو فوريت 
اليحه اي را جهت كاهش حقوق گمركي از 4 درصد به 
يك درصد )براي كاالهايي كه حقوق ورودي آنها %10 
است( تقديم مجلس شوراي اسالمي كرد. بر اين اساس 
و با بررسي دوفوريت اليحه اصالح بندهايي از بودجه 
1401، بر اساس اين اليحه ضد تورمي، حقوق گمركي 
مواد اوليه، قطعات، ماشين آالت و تجهيزات توليدي 
از 4 درصد به يك درصد كاهش خواهد يافت. به گفته 
مسووالن اين وزارتخانه، در صورت تصويب نهايي اين 
اليحه، 70 درصد واردات كه به طور مس��تقيم با توليد 
ارتباط دارد مشمول كاهش حقوق گمركي قرار خواهد 
گرفت. بنابر اظهارنظر س��خنگوي وزارت صمت، اين 
اليحه 28 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي بودجه اي 
دولت را كم مي كند كه با انتشار و فروش اوراق هاي مالي، 
تامين مي شود اما كاهش هزينه ترخيص توليد نقش 
زيادي در كنترل تورم خواهد داشت. بنابه اظهارات او، 
به طور مثال، اگر كااليي در سال 1400 به ارزش هزار 
دالر وارد مي ش��د، توليد كننده با احتساب 10 درصد 
حقوق ورودي بر اس��اس نرخ تس��عير 4200 توماني 
بايد 420 ه��زار تومان بابت ترخيص آن كاال پرداخت 
مي كرد در حالي كه بر اساس قانون بودجه امسال اين 
رقم به بيش از 2 ميليون و 500 هزار تومان افزايش پيدا 
مي كند؛ يعني ح��دود 6 برابر افزايش هزينه ترخيص 
م��واد اوليه واحدهاي تولي��دي. قاليباف همچنين با 
اشاره به مصوبه ارديبهشت ماه هيات وزيران مبني بر 
كاهش سود بازرگاني در سال جاري گفت: در صورت 
تصويب نهايي اين اليحه، همين كاالي هزار دالري 
با نرخ س��ود بازرگاني يك درصدي و حقوق گمركي 
يك درصدي با نرخ تسعير سامانه مبادله الكترونيكي 

)ETS( با 500 هزارتومان ترخيص مي شود.
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واردات گوشي كم شد
اعالم معاون گمرك ايران از كاهش واردات گوشي تلفن 
همراه به 727.8 ميليون دالر در س��ه ماه اول امس��ال 
حكايت دارد. فرود عسگري معاون امور گمركي گمرك 
ايران، جزييات واردات گوشي در سه ماه اول سال جاري 
را به ايسنا اعالم كرده است. بر اساس اين گزارش، مجموع 
گوشي وارداتي در دوره مورد بررسي سه ميليون و ۳۳ هزار 
و ۹00 دستگاه به ارزش 727 ميليون و 861 هزار و ۳45 
دالر بوده است، در حالي كه در سه ماه اول سال گذشته 
چهار ميليون و 1۳5 هزار و 14۹ هزار دستگاه به ارزش 
82۳ ميليون و 77۳ هزار و 554 دستگاه وارد شده بود. بر 
اين اساس ميزان واردات گوشي در سه ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشت 26.6 از نظر تعداد و 11.64 
ارزش كاهش داشته اس��ت. اما از مجموع واردات سال 
جاري، 150 ميليون و ۳1۹ هزار دستگاه به ارزش 180 
ميليون و 462 هزار دالر به گوشي باالي 600 دالر است، 
بر اين اساس سهم گوشي هاي باالي 600 دالر حدود 4.۹ 
درصد از تعداد و 24.7 درصد از نظر ارزش واردات گوشي 
بوده است. اين گزارش نشان مي دهد كه سهم گوشي هاي 
باالي 600 دالر به نسبت گذشته كاهش داشته است؛ 
به طوري كه معموال باالي شش درصد تعداد و بيش از ۳0 
درصد ارزش واردات گوش��ي در دوره هاي مختلف براي 
اين قبيل گوشي ها بوده اس��ت. به عنوان مثال در سال 
گذشته در مجموع 4.2 ميليارد دالر به تعداد 17.7 ميليون 
دستگاه گوشي از مبادي رسمي وارد ايران شده است كه 
سهم گوشي هاي باالي 600 دالر، 1.1 ميليون دستگاه با 
ارزرش بيش از 1.۳ ميليارد دالر بوده است كه ۳2.2 درصد 
ارزش و 6.2 درصد از كل سهم داشته است. همچنين در 
پنج ماه اول سال گذشته،  سهم گوشي هاي باالي ۳00 
يورو به يك ميليون و ۳00 هزار دس��تگاه مي رسيد كه 
۹ درصد تعداد و ۳6 درصد ارزش واردات گوش��ي را در 
اختيار داشت. در همين رابطه بايد اشاره كرد به حواشي 
گوشي هاي باالي 600 دالر در سال جاري كه بارها بحث 
ممنوعيت واردات آنها مطرح ش��ده ولي وزارت صمت 
تاكنون آن را به صراحت تاييد نكرده، اين در حالي است 
كه آمار اعالمي گمرك مي تواند تاييد كننده اظهارات اخير 
عاليان-سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل- باشد كه 
گفته بود از 24 ارديبهشت، براي واردات گوشي هاي باالي 
600 دالر، تامين ارز نشده است. وي گفته كه احتماال 
در چند روز آينده تكليف تخصي��ص ارز به واردات 

گوشي هاي باالي 600 دالر مشخص خواهد شد.

سه شرط جديد ارزي
براي صادركنندگان

كميته اقدام ارزي با تعيين س��ه شرط به منظور ايفاي 
تعهدات ارزي صادركنندگان در س��ال هاي 1۳۹8 تا 
1400، به دارندگان كارت بازرگاني منقضي يا تعليق شده 
اجازه داد تا عالوه بر ثبت س��فارش، امكان برخورداري 
از تخصي��ص ارز و ترخيص كاال را داش��ته باش��ند. به 
گزارش ايسنا، كنفدراسيون صادرات ايران اعالم كرده 
كه بر اساس مصوبه كميته اقدام ارزي، انقصا يا تعليق 
كارت بازرگاني صادركنندگان داراي تعهدات ارزي ايفا 
نشده سال 1۳۹8 تا پايان سال 1400 با رعايت تمامي 
شروط در نظر گرفته شده از سوي كميته اقدام ارزي تا 
پايان مردادماه 1401، مانع از ثبت سفارش، تخصيص 
ارز و ترخيص كاال نخواهد بود. بر اس��اس اين مصوبه، 
چنانچه تمامي شروط تعيين شده به صورت همزمان 
رعايت شود، صادركنندگان داراي تعهد ارزي در فاصله 
س��ال هاي 1۳۹8 تا 1400 قادر خواهند بود نسبت به 
ثبت سفارش، ترخيص كاال و تخصيص ارز اقدام كنند. 
»كاالي داراي قب��ض انبار به تاريخ قبل از ابالغ مصوبه 
جلسه 76 تاريخ ۳1 خرداد 1401 «، »واردات كاالهاي 
مشمول صرفا در مقابل صادرات خود صادركننده« و 
در عين حال، » ارايه تعهد محضري به اداره كل صمت 
استان صادركنندگان كارت بازرگاني مبني بر عدم تامين 
ارز از منابع داخلي و عدم انجام صادرات تا ايفاي تعهدات 
ارزي معوقه«، شروط سه گانه كميته اقدام ارزي براي 
برخورداري دارندگان تعهد ارزي از فرصت اين مصوبه 
است. انتظار مي رود كه صادركنندگان از اين فرصت 
استفاده كرده و نسبت به تعيين تكليف تعهد ارزي 

خود در بازه زماني اعالم شده، اقدام كنند.

تخم مرغ ۱۰۰ هزار توماني 
گرانفروشي است

رييس هيات مديره اتحادي��ه مركزي مرغداران گفت: 
قيمت مصوب تخم مرغ در مرغداري هاي افزايش نيافته 
و فروش تخم مرغ با قيمت هاي باال گرانفروشي است. 
حميد كاشاني در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به چرايي 
افزايش قيمت تخم مرغ در روزهاي اخير گفت: قيمت 
مصوب هر كيلو تخم مرغ در مرغداري ها ۳5 هزار و 500 
تومان است كه در حال حاضر نيز واحدهاي مرغداري با 
قيمت ۳4 تا ۳5 هزار تومان تخم مرغ هاي خود را تحويل 
مي دهند؛ بنابراين قيمت تخم مرغ در مرغداري ها به 
هيچ عنوان افزايشي نداشته است. وي ادامه داد: البته 
قيم��ت مصوب ۳5 ه��زار و 500 توماني م��ورد تاييد 
مرغداري ها نيست، زيرا براي آنها هر كيلو تخم مرغ 48 
هزار تومان تمام مي شود؛ هرچند كه مسووالن مربوطه 
وعده داده اند اين قيمت اصالح و قيمت هاي واقعي اعالم 
مي شود. رييس هيات مديره اتحاديه مركزي مرغداران 
افزود: در حال حاضر بايد هر شانه تخم مرغ دو كيلويي 
با قيمت 80 هزار تومان به دست مصرف كننده برسد 
و فروش آن ب��ا قيمت هاي باالتر )100 ه��زار تومان(  
گرانفروشي است. كاشاني ادعا كرد: در چهار ماه گذشته 
صنعت مرغ تخم گذار بالغ بر 2500 ميليارد تومان ضرر 
كرده  و ميانگين فروش تخم مرغ بعد از آزادسازي يارانه ها 
25 درصد زير قيمت اعالمي دولت بوده  است. رييس 
هيات مديره اتحاديه مركزي مرغداران در پاسخ به 
اين س��وال كه آيا افزايش قيمت تخم مرغ منجر به 
حذف آن از س��فره هاي مردم نخواهد شد، گفت: ما 
نگران مصرف كننده نيز هستيم، ولي توليدكننده هم 
نمي تواند متضرر شود. معتقديم تخم مرغ بايد حتماً به 

صورت كاالبرگ به دست مصرف كننده برسد.

قدرداني وزير صمت از عملكرد 
فوالد مباركه در تنظيم بازار، 
كاهش چشمگير مصرف آب

و توليد محصوالت ويژه
در جريان بازديد فاطمي امين كه از فوالد مباركه صورت 
گرفت قدرداني وزير صم��ت از عملكرد فوالد مباركه 
در تنظيم بازار، كاهش چش��مگير مصرف آب و توليد 
محصوالت ويژه وزير صمت، در جريان سفر به استان 
اصفهان ضمن ديدار ب��ا مديرعامل گروه فوالد مباركه 
چند پروژه صنعتي در مجتمع فوالد سبا را افتتاح و از 
نزديك از خطوط توليد اين شركت بازديد كرد. سيدرضا 
فاطمي امي��ن در اين آيين كه جمع��ي از نمايندگان 
مردم اصفهان و شهرس��تان هاي لنج��ان و مباركه در 
مجلس ش��وراي اس��المي نيز حضور داشتند، پس از 
 افتتاح واحدهاي گاززداي��ي و كربن زدايي تحت خأل 
 )RO2( و اس��مز معكوس ثانويه )V. O. D & V. D(
فوالد سبا و بازديد از فوالد مباركه گفت: امروز به  پاس 
قدردان��ي از زحمات و تالش هاي مدي��ران و كاركنان 
سختكوش فوالد مباركه، از اين مجموعه ديدن كردم. او 
عملكرد فوالد مباركه در تنظيم بازار، كاهش چشمگير 
مصرف آب و توليد محصوالت ويژه را قابل  تقدير دانست 
و با بيان اينكه در حال حاضر كشور ما، هم توليدكننده 
و هم صادركننده فوالد است، گفت: پيش ازاين زماني 
كه قصد توليد الكتروموتور را داشتيم، فوالد الكتريكي 
را از ديگ��ر كش��ورها خري��داري و وارد مي كرديم كه 
خوشبختانه فوالد مباركه كش��ورمان را از واردات اين 
محصوالت خاص بي نياز ك��رد. وزير صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به اهميت تثبيت قيمت انواع محصوالت 
فوالدي در بازارهاي داخلي تصريح كرد: فوالد مباركه 
با جبران كسري محصوالت به خوبي توانست مديريت 
بازار را نيز انجام دهد و در حفظ تعادل آن تأثيرگذار باشد 
كه جاي تقدير دارد.او اظهار كرد: اين شركت در حوزه 
فناوري نيز اقدامات موث��ري انجام داده و عالوه بر اين با 
سرمايه گذاري هاي درخور توجهي كه انجام داده، مصرف 
آب واحدهاي خود را نس��بت به ساير توليدكنندگان 
فوالد جهان به كمترين حد ممكن كاهش داده است. 
وزير صنعت، معدن و تج��ارت يكي از دغدغه هاي اين 
وزارتخانه را دستيابي به توانمندي توليد فوالدهاي ويژه، 
نظير فوالدهاي مورد نياز صنعت توليد ترانسفورماتورها 
دانست و در همين زمينه خاطرنشان كرد: خوشبختانه 
فوالد مباركه با تحقيق و به روزآوري دانش فني و در ادامه 
نيز با اجرا و به بهره برداري رس��اندن طرح هاي توسعه 

هدفمند، دغدغه اين وزارتخانه و كشور را برطرف كرد.

4 دانش آموز 
چهارمحال وبختياري  به 

مرحله سوم المپيادهاي علمي 
دانش آموزي راه يافتند

چهار دانش آموز از چهارمحال وبختياري در رشته هاي 
اقتصاد و مديريت، سلول هاي بنيادي و علوم زمين به 
مرحله سوم المپيادهاي علمي دانش آموزي كشوري 
راه يافتند. به گزارش اداره اطالع رساني و روابط عمومي 
آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختياري، رييس 
اداره اس��تعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان جوان 
آموزش و پرورش اس��تان گف��ت: المپيادهاي علمي 
دانش آموزي كش��ور در 1۳ عنوان فيزيك، سلول هاي 
بنيادي، شيمي، جغرافيا، علوم زمين، كامپيوتر، اقتصاد و 
مديريت، رياضي، زيست شناسي، نجوم و اخترفيزيك، 
ادبي، تفكر و كار آفريني و علوم فناوري نانو در دو مرحله 
به ترتيب از تاريخ 1۳ الي 18 بهمن 1400 و 14الي 20 
ارديبهشت ماه در استان برگزار گرديد. فاطمه رييسي 
اف��زود: در مرحله اول 15۳6 نفر ب��ه رقابت پرداختند 
كه 167 نفر از دانش آم��وزان به مرحله دوم راه يافتند. 
رييسي به نتايج مرحله دوم مسابقات اشاره كرد و گفت 
در مجموع رقابت هاي مرحله دوم 4 نفر از دانش آموزان 
اس��تان به مرحله س��وم راه پيدا كردن��د.  وي در ادامه 
به معرف��ي دانش آموزان راه يافته به مرحله س��وم اين 
رقابت ها پرداخت و گفت: دانش آموزان زهرا كريم زاده 
سورشجاني از دبيرس��تان پژوهش شهركرد و آتنا 
مهرانفر از دبيرستان فرزانگان بروجن در رشته اقتصاد 
و مديريت، نگار مقدس قهفرخي از دبيرستان فرزانگان 
شهركرد در رشته سلول هاي بنيادي و مريم صفايي 
راد از دبيرستان پژوهش شهركرد در رشته علوم زمين 
به ايستگاه سوم المپيادهاي علمي كشور وارد شدند. 

برگزاري اولين جلسه كارگروه
انرژي و مديريت سبز درسال ۱4۰۱

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
گفت: در جلسه كارگروه انرژي و مديريت سبز منطقه 
ساري بر لزوم فرهنگ سازي و مديريت مصرف انرژي در 
سطح ستاد منطقه، تاسيسات نفتي و نواحي تابعه تاكيد 
شد . به گزارش روابط عمومي، سبحان رجب پور مدير 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري در 
جلسه كارگروه انرژي و مديريت سبز منطقه ساري كه 
در تاريخ1401/4/12  در سالن جلسات شركت برگزار 
شد بر لزوم فرهنگ سازي و كاهش اتالف منابع تاكيد 
كرد و بيان داش��ت: مديريت سبز در واقع به كارگيري 
موث��ر و كار آمد تمام��ي منابع مادي و انس��اني براي 
هدايت و نيل به اهداف زيست محيطي با سازماندهي 
و برنامه ريزي الزم براي مديريت مصرف انرژي است . 
سبحان رجب پور به استفاده بهينه و درست از امكانات و 
منابع اشاره و تاكيد كرد: هدف از برگزاري كارگروه انرژي 
و مديريت سبز رعايت الزامات و دستورالعمل ها در زمينه 
بهينه س��ازي مصرف آب و ان��رژي و جلوگيري از هدر 
رفت سرمايه هاي مادي است . وي سرمايه هاي مادي 
را برشمرد و توضيح داد: پايش مصرف آب و انرژي در 
كل منطقه و بهينه سازي آن، ارايه پيشنهادهاي جهت 
بهينه سازي مصرف از قبيل تعويض كولر هاي پنجره اي 
با كولر هاي اسپليت، آموزش و فرهنگ سازي در جهت 

بهينه سازي از جمله موارد سرمايه هاي مادي است .

مجلسباكداماليحهدوفوريتيضدتورميدولتموافقتميكند

درديدارپيمانپاكباوزيرخارجهصربستانمطرحشد

معاونصنايعحملونقلوزارتصمتخبرداد

بازگشت دالر 4200 به گمرك؟

توافق براي تشكيل كارگروه مشترك تجاري با صربستان

وارداتخودروتاشهريورانجامميشود

هيات تجاري اقتصادي ايران كه به صربس��تان سفر 
كرده بود، روز دوشنبه در نشست بررسي فرصت هاي 
همكاري بين دوكش��ور كه در محل ات��اق بازرگاني و 
صنايع صربس��تان در شهر بلگراد تش��كيل شده بود 
حضور يافت. در اين نشس��ت كه باحضور 65 شركت 
مختل��ف از حوزه ه��اي گوناگون صنعت��ي، تجاري، 
كشاورزي و ارتباطات و مقامات دولتي كشور صربستان 
تشكيل شده بود، حسين سالح ورزي نايب رييس اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران و عليرضا 
پيمان پاك رييس سازمان توس��عه تجارت ايران هم 
سخنراني نمودند. نايب رييس اتاق ايران در اين مراسم 
ضمن قدرداني از اس��تقبال گرم مقام��ات و ميزباني 
خوب اتاق بازرگاني صربس��تان گفت: ات��اق ايران در 
كنار حمايت و عزم جدي مقامات سياسي كشور براي 
توسعه همكاري هاي اقتصادي، تالش خود را در جهت 

افزايش حجم تجارت دو كش��ور به كار خواهد بست. 
حسين سالح ورزي با اشاره به ظرفيت ها و پتانسيل هاي 
اقتصادي در ايران و موقعيت مناسب كشور صربستان 
در اروپا افزود: گرچه در سال هاي گذشته ميزان تجارت 
و تبادل بين دوكشور تناسبي با روابط خوب سياسي 
في مابين نداش��ته، اما روند رش��د اين همكاري ها و 
توافقات اخير، آينده اميدوار كننده و نويد بخش��ي را 
نشان مي دهد. به گفته سالح ورزي، سه مشكل عمده 
در حوزه مبادالت بانكي، مسائل گمركي و فقدان بانك 
اطالعاتي از ظرفيت ها و داش��ته هاي شركت هاي دو 
طرف در حال حاضر نياز به تمركز و توجه بيشتري است 
و در اين راستا اتاق بازرگاني ايران به نمايندگي از بخش 
خصوصي جمهوري اسالمي ايران آمادگي دارد تا ضمن 
تشكيل كميته مشترك بازرگاني با طرف صربستاني، 
براي ارايه راه حل هاي نوآورانه به منظور حل مشكالت 

بر سرراه تجارت دو كشور فعاالنه مشاركت نمايد. تبادل 
هيات هاي تجاري و حضور در نمايشگاه ها و رويدادهاي 
تجاري بين دو كشور و برقراري خط ارتباطي بين دو اتاق 
از جمله موضوعاتي بود كه در خصوص آنها صحبت و 
تبادل نظر و توافق به عمل آمد.در بخش دوم اين رويداد 
مالقات رودررو و مذاكرات تجاري بين شركت هاي ايران 
و طرف هاي صربس��تاني صورت گرفت . از نكات قابل 
توجه اين نشست استقبال و حضور شركت هاي متعدد 
از كشور ميزبان بود. در اين ديدار نيكال ساكوويچ با اشاره 
به بيش از 80 سال سابقه روابط رسمي بين دو كشور، از 
عزم و اراده رييس جمهور و دولت جمهوري صربستان 
براي بسط و توسعه همكاري هاي اقتصادي با جمهوري 
اسالمي ايران سخن گفت. وزير امور خارجه صربستان 
با توجه به روابط خوب سياس��ي دوكشور گفت كه 
حجم مبادالت  تجارتي بين دو كشور قابليت افزايش 

داش��ته و دولت صربس��تان از اين موضوع حمايت 
مي كند. به گفته نيكال س��اكوويچ با هماهنگي هاي 
انجام ش��ده در آينده نزديك كميس��يون مشترك 
همكاري هاي اقتصادي دو كش��ور در تهران برگزار 
و مقدمات الزم براي س��فر رييس جمهور صربستان 
به ايران فراهم خواهد ش��د. همچنين در اين ديدار 
عليرضا پيمان پاك رييس س��ازمان توسعه تجارت 
ايران هم با اش��اره ب��ه ظرفيت ه��ا و توانمندي هاي 
ش��ركت هاي ايراني، در مورد برنامه ها و نقش��ه راه 
توسعه همكاري هاي ايران و صربستان و سازوكارهاي 
پيش بيني براي تحقق افزايش حجم تجارت بين دو 
كشور از طريق شركت هاي بخش خصوصي و نقش 
اتاق هاي بازرگاني ايران و صربستان در شروع و تداوم 
فصل جديد همكاري هاي اقتصادي بين دو كش��ور 

مطالبي را به اطالع وزير خارجه صربستان رساند.

مع��اون صنايع حمل و نق��ل وزارت صمت با بيان اينكه 
ايران خودرو و سايپا خودروهاي اقتصادي خود را از اوايل 
مرداد ماه بصورت رسمي رونمايي خواهند كرد گفت: تا 
ش��هريور 1401 واردات خودرو انجام مي شود. منوچهر 
منطق��ي افزود: به دنبال تاكي��د رييس جمهور بر توليد 
خودروي اقتصادي و همچنين تقاضاي نيمي از خريداران 
خودرو براي اين خودروهاي ك��م هزينه، وزارت صمت 
تصميم گرفت تا عالوه بر واردات خودروهاي اقتصادي, 
خودروس��ازان داخلي هم ب��راي توليد اي��ن خودروها 
برنامه ريزي داشته باشند و از اوايل مرداد 1401 نخستين 

خودروهاي اقتصادي توليد داخل را رونمايي كنند. وي 
سه مس��ير را براي تامين خودروي اقتصادي عنوان كرد 
و گفت: نخس��تين مس��ير توليد خودروهاي اقتصادي 
داخلي است كه خودروسازان اين امر را محقق مي كنند؛ 
دومين راه پيشنهادي طراحي محصول اقتصادي از سوي 
خودروسازهاي بزرگ خارجي است تا نمونه طراحي شده 
در داخل كشور توليد كنيم و مسير سوم واردات همراه با 
همكاري با ساير خودروسازهاي جهاني است ضمن اينكه 
ما از همه ظرفيت ها براي تولي��د خودروهاي اقتصادي 
استفاده مي كنيم. منطقي در مورد آيين نامه واردات خودرو 

هم گفت: اين آيين نامه تدوين ش��ده و در دست بررسي 
توسط هيات دولت است تا آن را ابالغ كند و البته قبل از 
اجرا ما با صنعتگران و واردكنندگان, جلسه توجيهي برگزار 
خواهيم كرد.  وي گفت: در آيين نامه تدوين شده, واردات 
خودروهاي دست دوم امكان پذير نيست همچنين براي 
خودروهاي اقتصادي مشوق هايي در نظر گرفته شده است 
به عنوان مثال از بين 5 محصول اگر يك محصول تقاضاي 
50 درصدي داشته باشد براي آن محصول مشوقي تعيين 
مي شود كه با قيمت نهايي پايين تري بدست مصرف كننده 
برس��د. منطقي هدف از تدوي��ن آيين نام��ه را واردات 

خودروهاي اقتصادي براي اقشار كم درآمد جامعه دانست و 
افزود: محدوديتي براي واردات تعيين نشده و شاخص هاي 
فني مانند خدمات پس از فروش و قابليت هاي محصول 
در نظر گرفته شده است. همچنين وارد كنندگان بايد از 
كشورهايي كه خودروهاي به روزي دارند، واردات را انجام 
دهند. معاون صنايع حمل و نقل وزارت صمت, واردات 
خودرو را عامل ارتقاي صنعت داخلي دانس��ت و گفت: 
اجرايي شدن اين آيين نامه منوط به مصوبه هيات دولت 
است ضمن اينكه بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته, تا 

شهريور 1401 واردات خودرو انجام مي شود.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Wed. July 13. 2022  2261   چهارشنبه 22 تير 1401    13 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:13:10اذانمغرب:20:43اذانصبحفردا:4:14

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

پيوند موفق قلب جوان ۲۵ ساله مشهدي به بيمار ۵۳ ساله در تهران
چهل و چهارمين عمليات انتقال قلب اهدايي براي پيوند توسط سازمان اورژانس كشور انجام شد. به گزارش روابط عمومي سازمان 
اورژانس كشور؛ عمليات انتقال قلب اهدايي جوان ۲۵ساله مشهدي براي پيوند به بيمار تهراني تحت نظر سازمان اورژانس كشور 
و با هماهنگي و همكاري اداره پيوند وزارت بهداشت و هوانيروز ارتش جمهوري اسالمي ايران انجام شد. قلب اميد عقيقي ۲۰ساله 
كه در تاريخ ۱۱ تيرماه به دليل تصادف دچار مرگ مغزي شده بود، از بيمارستان منتصريه مشهد به بيمارستان امام خميني تهران 
انتقال يافت. اين عمليات، چهل و چهارمين عمليات انتقال قلب توسط سازمان اورژانس كشور و چهارمين انتقال قلب در سال 

۱۴۰۱ مي باشد. بيمار گيرنده قلب، آقاي ۵۳ساله اي بود كه طي اين حركت بزرگ، فرصتي دوباره براي حيات گرفت.
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گليماندگار|
 هميش��ه وقتي اتفاقي تل��خ مثل ريزش 
ساختمان پالسكو و ويران شدن متروپل 
رخ مي دهد، تا چند ماه بعد از آن هميش��ه بحث در مورد 
س��اختمان هايي كه از ايمني كافي برخوردار نيس��تند 
داغ اس��ت و البته اين بحث ها و خبرها هم كم كم از يادها 
مي رود و همه به همان زندگي هميشگي با همان خطرات 
هميشگي ادامه مي دهند. اين بار هم بعد از فاجعه متروپل 
اخبار زيادي در رابطه با س��اختمان هاي ناايمن منتشر 
شد، اخباري كه به ساختمان بيمارستان ها هم كشيد و 
حتي نام چند بيمارستان كه ساختمانشان فرسوده يا غير 
استاندارد است از سوي سازمان هاي مسوول منتشر شد، 
اما هيچ اتفاقي در خصوص تعطيل كردن اين بيمارستان ها 
يا رسيدگي به وضعيت سازه آنها از سوي هيچ كس صورت 
نگرفت. همه چيز در حد همان حرف و خبرها باقي ماند. 
بيمارستان هايي كه اگر دچار حريق شوند يا ساختمانشان 
به علت فرسوده بودن فرو بريزد قطعا تعداد افرادي كه در 
آن قرباني مي ش��وند آمارشان خيلي بيشتر از متروپل و 
پالسكو و... خواهد بود. نمونه بارز آن هم مركز تخصصي 
و زيبايي سينا اطهر بود كه هم باعث مرگ مراجعان شد و 
هم چند دكتر و پرستار نخبه و جوان در اين مركز جان خود 
را از دست دادند. اما مساله اينجاست كه چه كساني و چه 
زماني بايد به اين شرايط رسيدگي كنند. بيمارستان هاي 
ناايمن از سوي كدام سازمان ها و نهادها بايد مورد بررسي 
قرار بگيرد و كدام سازمان ها و نهادها مسوول بهينه سازي 
آنها هستند. مساله اي كه نه تنها در اين مورد كه در تمامي 
زمينه ها وقتي صحبت از بازس��ازي و درس��ت كردن به 
ميان مي آيد و حرف از كمبودها و خطرها مي شود، اكثر 
مسووالن سعي مي كنند توپ را به زمين ديگري بيندازند 

و مسووليت آن را بر عهده نگيرند.
اما بر اس��اس اع��الم دادس��تان ته��ران، ناايمن ترين 
بيمارستان هاي كش��ور در تهران قرار دارند، به برخي 
از آنها اخطار پلمپ داده ش��ده و اين هم به درخواس��ت 
سازمان آتش نشاني بوده است، يكي از بيمارستان هايي 
كه در كنار چندين بيمارستان مانند شهداي يافت آباد، 
فياض بخش و... بيمارستان رسول اكرم بوده كه از نظر 
سازمان آتش نشاني ساختمان اين بيمارستان هم از لحاظ 

ايمني داراي نقص هاي اساسي است، اول از همه اينكه 
نماي اين بيمارستان از كامپوزيت است كه استفاده از اين 
مصالح در نماي ساختمان به خصوص بيمارستان ممنوع 
است و همين نماي كامپوزيت هم باعث شده تا حادثه 
آتش سوزي در اين بيمارستان خيلي سريع گسترش 
پيدا كند. البته خوش��بختانه اين حادثه تلفات جاني 

نداشته اما مي توانست تبديل به فاجعه ديگري شود. 

     آخرين بازرسي سال 1۳9۵ صورت گرفته 
اما به گفته مينو رحماني، كارشناس ارشد سازه، مساله اين 
است كه مراكز درماني و بيمارستاني به طور متناوب مورد 
بررسي ايمني قرار نمي گيرد، طبق اسناد و مداراك وزارت 
بهداشت و درمان آخرين بررسي ناايمني مراكز درماني 
كشور از سوي اين وزارت خانه به سال 9۵ باز مي گردد و 
از آن سال تاكنون هيچ گونه بررسي تازه اي در اين مورد 
انجام نش��ده اس��ت. اگر بخواهيم واقع بينانه به موضوع 
نگاه كنيم بايد بگوييم كه متاسفانه ايمني سازه اي اكثر 
بيمارستان هاي كشور رقمي بين ۴۰ تا ۵۰ درصد است 
كه اين رقم اگر قرار باشد با استانداردهاي جهاني مطابقت 

پيدا كند بايد به 7۰ تا 8۰ درصد برسد. 
او در ادام��ه به »تعادل« مي گويد: برخي بيمارس��تان ها 
هستند كه قدمت سازه آنها به بيش از ۵۰ سال مي رسد 
اما وقتي از نظر ايمني مورد بررسي قرار مي گيرند وضعيت 
خوبي دارند در حالي كه بيمارستان هاي نو ساز حتي در 
شرايط اين بيمارستان ها هم نيستند و متاسفانه هنگام 
ساخت و ساز به استحكام و حتي شرايط ايمني بنا توجه 
خاصي نشده است. مثال بيمارستان هايي كه در شهرهاي 
اهر و ورزقان يا كرمانشاه ساخته شده بودند و در مقابل زلزله 
دوام نياوردند و اين نش��ان مي دهد كه بحث ايمني سازه 
براي بيمارستان ها چندان هم مورد توجه قرار نگرفته است. 
در حالي كه ساختمان بيمارستان بايد به گونه اي ساخته 
شود كه اگر بالياي طبيعي مثل سيل يا زلزله رخ داد اين 
بناها استحكام كافي را داشته باشند تا بتوان از آنها براي 

ارجاع مسدومان و زخمي ها استفاده كرد. 

     باز هم قصه تكراري كمبود بودجه 
مينو رحماني در بخش ديگري از س��خنان خود به قصه 

تكراري كمبود بودجه اش��اره مي كن��د و مي گويد: هر 
وقت صحبت از فرسوده بودن بيمارستان ها يا تخت هاي 
بيمارستاني و تجهيزات بيمارستاني مي ش��ود، وزارت 
بهداش��ت و درمان عام��ل اصلي رس��يدگي نكردن به 
اين وضعيت را كمبود بودج��ه مي داند. در حالي كه اين 
وزارتخانه بايد تمام س��عي خود را در اي��ن زمينه به كار 
بگيرد تا بتواند ايمني بيماران را تامين كند. تا زماني كه 
بيمارستان ها بناي مستحكمي نداشته باشند، تا زماني 
كه تخت هاي بيمارستاني و تجهيزات آن فرسوده باشند، 
امكان اينكه بيماري به دليل اي��ن وضعيت جان خود را 
از دس��ت بدهد بسيار باالس��ت. همانطور كه طي تمام 
اين س��ال ها نمونه هايي از مرگ و مي��ر بيماران به دليل 
تخت فرسوده بيمارس��تاني يا تجهيزات فرسوده بخش 

مراقبت هاي ويژه يا اتاق عمل را داشته ايم.

     ۵0  هزار تخت فرسوده و غيراستاندارد
اين در حالي است كه به گفته مديركل دفتر توسعه 
منابع فيزيك��ي و امور عمراني، وزارت بهداش��ت و 
درمان در حال حاضر ۵۰ هزار تخت فرسوده و غير 
استاندارد در بيمارستان هاي كشور وجود دارد. اين 
عدد به تنهايي مي تواند شرايط بحراني را نشان دهد.

     تعطيلي بيمارستان ها چاره كار نيست
بيژن عليمرادي، پزش��ك اورژانس درباره تخت هاي 
بيمارستاني فرسوده و بيمارستان هايي كه سازه هاي 
غير ايمن دارند به »تعادل« مي گويد: ما سال هاست كه 
با اين مشكالت دست و پنجه نرم مي كنيم، متاسفانه 
شرايط استاندارد در اكثر بيمارس��تان هاي ما زير ۴۰ 
درصد است اين وضعيت در ش��هرهايي كه تنها يك 
بيمارس��تان دارند به مراتب بدتر هم هست. اما مساله 
اينجاست كه تعطيلي بيمارستان هاي غير استاندارد 
نمي تواند چاره كار باشد. مثال اگر در شهري كه تنها يا 
بيمارستان يا مركز درماني دارد اين مركز هم به علت غير 
استاندارد بودن تعطيل شود تكليف بيماراني كه زندگي 
شان به ثانيه ها بستگي دارد چه مي شود؟   او مي افزايد: 
مشكالت بايد ريشه اي حل ش��وند، وزارت بهداشت و 
درمان هميشه در اين مورد با كمبود بودجه مواجه است، 

اكثر بيمارستان هاي دولتي در شرايط بسيار ناايمني به 
سر مي برند، تخت ها فرسوده اند، تجهيزات فرسوده اند 
و حتي ساختمان بيمارستان فرسوده است، اما همين 
بيمارس��تان روزانه تعداد قابل توجهي مراجعه كننده 
دارد كه اگر تعطيل شود اين افراد براي معالجه به كجا 
بايد مراجعه كنند. مساله اين است كه دولت بايد براي 
بهسازي بيمارستان ها و به خصوص بيمارستان هاي 
دولتي بودجه اي قابل توجه را در نظر بگيرد. اينكه تنها 
به دليل اخطاري كه از سوي سازمان آتش نشاني ابالغ 
مي شود يك مركز درماني را تعطيل كرد بدون اينكه 

جايگزيني داشته باشد، اشتباه بزرگي خواهد بود. 

     ايمني بيمارستان ها بسيار مهم است و بايد 
اولويت  اصلي باشد

 محمود قديري كارشناس ارشد ايمني و معاونت سابق 
معاونت حفاظت و پيشگيري سازمان آتش نشاني تهران 
نيز درباره ايمني بيمارستان هاي پايتخت و لزوم توجه 
به اين مساله اظهار كرد: از نظر ايمني و آتش نشاني در 
جايگاه بين المللي، ايمني بيمارستان ها داراي اهميتي 
خاص و حساس اس��ت. چرا كه مكاني تجمعي است 

و اف��راد كم توان يا بعضا نات��وان در آن حضور دارند كه 
برخي از آنها آس��يب پذيري بااليي هم دارند. پس در 
صورت وقوع حادث��ه در يك مكان درماني حرارت باال 
يا انتش��ار گازهايي كه بعضا س��مي هستند مي تواند 
آس��يب جدي تري را به اين اف��راد وارد كند. قديري با 
تاكيد براينكه ايمني يك مركز درماني و بيمارستان 
بايد اولويت اصلي مديران آن باش��د، تاكيد كرد: در 
بيمارستان ها افراد با توانايي كم با جمعيتي باال حضور 
دارند كه اغلب تحت درمان هستند؛ ممكن است در 
يك اتاق پنج نفر حضور داش��ته باشند كه اين فرار و 
نجات را سخت تر مي كند. همچنين در بيمارستان ها 
بار اش��تعال فراواني هم وجود دارد ك��ه از جمله آن 
پارچه ها، تش��ك ها، برخي داروها، كپسول ها، مواد 
ضدعفوني كننده و... وج��ود دارد كه در صورت وقوع 

حريق، گسترش آتش سوزي سريعتر خواهد شد.

     آسيب بيمارستان هاي فرسوده
 فقط آوار بنا نيست

»آس��يب مراكز ارايه دهنده خدمات درماني فقط در 
سازه هاي ناايمن و فرسوده نيست و بلكه هزينه كرد 

نگهداري آنها، اتالف ان��رژي و انتقال آلودگي هم در 
اين مراكز وجود دارد، به همين دليل تبعات ناش��ي 
از فرس��ودگي   بيمارس��تان ها و مراكز درماني بايد از 
جنبه هاي مختلف بررسي شود.« اين نكته اي است 
كه حميد س��وري، رييس مركز تحقيق��ات ارتقاي 
ايمني و پيشگيري از مصدوميت هاي دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي به آن اشاره مي كند و مي گويد: 
مراكز درماني بدون استانداردهاي فيزيكي، مي توانند 
باعث مخاطرات بيولوژيك هم بشوند. يكي از داليل 
عمده عفونت هاي بيمارس��تاني، فرسودگي بناي 
ساختمان هاس��ت ك��ه منجر ب��ه افزايش مصرف 
آنتي بيوتيك ها مي شود كه هم ضرر اقتصادي دارد 
و هم مقاومت نس��بت ب��ه آنتي بيوتيك ها را ايجاد 
مي كند. مثال در بيمارستان هاي سوانح و سوختگي 
اگر بنا، فرسوده و غيراستاندارد باشد، عفونت هاي 
ثانويه بيش��تر به بيماران منتقل مي ش��ود. درباره 
تهويه هوا، فاضالب ها، زباله هاي بيمارس��تاني و... 
ه��م برخي مراكز درماني از اس��تانداردهاي كافي 
برخوردار نيستند و نه تنها بيماران كه حتي پرسنل 

آن مراكز را در معرض خطر قرار مي دهند.

ساختمانهاوتختهايفرسودهبيمارستانيزنگخطريبرايافراد

ايمني و سالمت بيماران در خطر است
گزارش

ادامهازصفحهاول

از چاله به چاه افتادن

 تغيير در نرخ حقوق گمركي 
به چه معناست؟

اين سند در صورت تصويب تمامي رشته هاي بافته شده 
در طي اين سال ها براي حذف قيمت گذاري دستوري 
كاال را پنبه خواهد كرد و عالوه بر تعميق ركود در بازار 
س��رمايه بر آتش افزايش فساد ناش��ي از چند نرخي 
بودن كاالها خواهد دميد. اين طرح موجب گسترش 
البي گري هاي فس��ادآميز براي بهره مندي بيشتر از 
بخش��نامه هاي تعيين قيمت و مكانيزم صوري بازار 
خواهد شد. اين طرح نه تنها از امضاهاي طاليي نخواهد 
كاست بلكه اين امضاها را تقويت و تثبيت خواهد كرد. 
در حال��ي كه در قوانين فعلي ب��ه دفعات بر اهميت و 
ضرورت بورس هاي كااليي اشاره شده است. اين طرح 
عمال مغاير با وعده هاي دولت در پيش بيني پذير بودن 
اقتصاد كشور است و در صورت تصويب شاهد افزايش 
تصميمات خلق الساعه و شبانه خواهيم بود. به راستي 
اين همه مقاومت در برابر خواست فعاالن دلسوز براي 
اصالح امور از كجا نشأت مي گيرد؟ معايب طرح آنقدر 
زياد و ويرانگر است كه رييس سازمان بورس را بر آن 
داشته است كه به عنوان حافظ منافع سهامداران كه 
اكثريتي بالغ بر ۵۰ ميليون نفر از جمعيت كشور را در 
برمي گيرد، اقدام به مكاتبه با رييس قوه مقننه كرده 
و درخواست كند بررس��ي طرح از دستور كار بررسي 
صحن علني خارج ش��ده و جهت بررس��ي بيشتر به 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارجاع 
شود. بر همه دلسوزان و فعاالن و به ويژه اقتصاددانان 
دلسوز واجب است كه به اين طرح اعتراض كنند كه در 
غير اين صورت صدمات و آسيب هاي زيادي به اقتصاد 
كشور وارد آمده و موجب تثبيت و گسترش فساد در 

دستگاه هاي اجرايي كشور خواهد شد.

 اما اين تصميم دولت مانند سكه دو روي متفاوت دارد.
هرچند از يك طرف با اين تصميم از يك منظر هزينه 
ورودي كاالها كاهش پيدا مي كند، اما از سوي ديگر 
درآمدهاي پيش بيني شده دولت در بودجه كاهش 
پيدا مي كند. يعني اين كاهش هزينه ورودي كاال به 
قيمت كاهش درآمدهاي دولت محقق مي شود. اين 
نوع سياس��ت گذاري با توجه به اينكه خطر كسري 
بودجه همواره اقتصاد ايران را تهديد مي كند، ممكن 
است تبعاتي داشته باشد. پرسش كليدي آن است كه 
آيا مي توان اين تصميم دولت را به معناي عقب نشيني 
دولت از طرح جراحي اقتصادي دولت تلقي كرد؟ در 
پاسخ به اين پرسش بايد گفت بعد از شوكي كه در اثر 
تورم ماهانه خرداد در فضاي اقتصادي كشور ايجاد 
ش��د و باعث افزايش قيمت كاالها و خدمات ش��د، 
دول��ت از طريق اين تصميم تالش كرده تا اقتصاد و 
نظامات موجود در بازارها را از اين شوك خارج سازد. 
اينكه در پس اين تصميم چه راهبردهاي كالني نهفته 
است، نيازمند گذشت زمان و بررسي هاي دقيق تر 

ديگري است.

ميزانافزايشحقوقمعلمانرتبه۱تا۵اعالمشد
هر كدام از معلمان بسته به اينكه در چه 
ش��رايطي فعاليت مي كنند و در كدام 
رتبه قرار مي گيرند حداقل حقوق شان 
متفاوت است. در كمترين رتبه يعني 
در بدترين حال��ت ۴۵ درصد حقوق و 
مزاياي معلمان افزايش خواهد يافت. 
صادق س��تاري فرد، سخنگوي وزارت 
آموزش و پرورش با اعالم اين خبر گفت: 

حقوق معلمان رتبه ۱، ۴۵ درصد، معلمان رتبه ۲، 
۵۵ درص��د، معلمان رتب��ه ۳، ۶۵ درصد، معلمان 

رتبه ۴، 7۵ درصد و معلمان رتبه ۵، 9۰ 
درصد افزايش پيدا مي كند. حق شغل 
حق شاغل و حق فوق العاده سه بخش 
حقوقي است كه براي معلمان در نظر 
گرفته شده است. اين در حالي است كه 
از زمان تصويب اين قانون تاكنون بارها 
و بارها وعده اجرايي ش��دن آن از سوي 
دولت و مجلس به معلمان داده شده و 
بيش از ۲ س��ال است كه معلمان در انتظار اجرايي 

شدن اين قانون هستند.

عدماجرايقانوناستخداممعلوالندرنهادهايعمومي
مس��وول دبيرخانه كميته هماهنگي 
و نظارت ب��ر اجراي قان��ون حمايت 
از حقوق معل��والن با اش��اره به اجرا 
نش��دن قان��ون س��هميه ۳ درصدي 
اس��تخدام معلوالن در ش��ركت ها و 
نهاده��اي عمومي از دس��تور معاون 
اول رياس��ت جمهوري به س��ازمان 
اداري و اس��تخدامي جهت پيگيري 

اين موضوع خبر داد.
 منص��ور اهلل وردي گف��ت: براس��اس تبصره يك 
م��اده ۱۵ قان��ون حماي��ت از حق��وق معلوالن، 
وزارتخانه ه��ا، س��ازمان ها، موسس��ات دولتي، 
شركت  ها و نهادهاي  عمومي و انقالبي مكلف اند 
سه درصد از مجوزهاي اس��تخدامي خود به جز 
موارد ذكر شده در بندهاي )ت( و )ث( ماده )۱۱( 
اين قانون را به اف��راد داراي معلوليت اختصاص 
دهند. سازمان اداري و استخدامي كشور موظف 
است نسبت به تخصيص اين سهميه استخدامي 

براي اف��راد داراي معلوليت اقدام و بر 
رعاي��ت آن نظارت كند. او افزود: نظر 
س��ازمان اداري و استخدامي اين بود 
كه نهاده��اي عمومي و انقالبي تحت 
نظر ما نيستند و نمي توانند نسبت به 
اين موضوع ورود كنند. در اين راستا 
در چهارمين جلسه  كميته هماهنگي 
و نظارت ب��ر اجراي قان��ون حمايت 
از حق��وق معل��والن كه با حضور مخب��ر، معاون 
اول رياس��ت جمهوري برگزار ش��د، معاون اول 
رياست جمهوري به سازمان اداري و استخدامي 
تكليف كرد ك��ه از نهادهاي عموم��ي و انقالبي 
براي اجراي سهميه س��ه درصد استخدام افراد 
داراي معلوليت گزارش گيرد و بر عملكردش��ان 
نيز نظارت شود؛ اين تكليف به صورت مكتوب به 
سازمان اداري و استخدامي ارسال شده است تا 
از اين پس بر روي نهادهاي مذكور جهت اجراي 

قانون مذكور نظارت شود.

فعالسازي۶۰۰پايگاهتابستانيبرايدانشآموزاناستثنايي
رييس س��ازمان آم��وزش و پرورش 
استثنايي گفت: ۶۰۰ پايگاه تابستاني 
براي دانش آموزان اس��تثنايي فعال 
شده اس��ت. حميد طريفي حسيني 
افزود: ۶ حوزه متفاوت را در پايگاه ها 
طراحي كرده ايم كه در كنار اين امر، 
كار تربيتي و آموزش مهارت زندگي 
را به دانش آموزان آموزش مي دهيم. 

او عن��وان كرد: طرح جب��ران و تثبيت يادگيري 
را ب��راي دانش آم��وزان برنامه ري��زي كرده ايم و 
همچنين مس��ابقات ورزش��ي و هن��ري را براي 
دانش آم��وزان و فرهنگي��ان برگ��زار مي كنيم. 
همچنين در تابس��تان برگزاري جش��نواره هاي 
مختل��ف و اردوه��اي دانش آم��وزي را ني��ز در 
برنام��ه خ��ود داريم.رييس س��ازمان آموزش و 
پرورش با اش��اره ب��ه اينك��ه ۲۶8۰ دانش آموز 

اس��تثنايي در مس��ابقات فرهنگي و 
هنري ش��ركت كردن��د، اظهاركرد: 
امس��ال برنامه ريزي مناس��بي براي 
پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان 
استثنايي برگزار شده است. او افزود: 
راه ان��دازي پايگاه هاي تابس��تاني و 
ط��رح تثبي��ت جب��ران يادگي��ري 
ب��راي دانش آموزان ايجاد مي ش��ود، 
همچنين مس��ابقات فرهنگي، هنري، ورزش��ي 
دانش آموزان و كاركنان و برگزاري جشنواره ها و 
كارگاه ها نيز تابستان انجام مي شود. معاون وزير 
آموزش و پرورش ادامه داد: در بخش پايگاه هاي 
تابستاني پيش بيني مي شود كه حداقل ۵۰۰ تا 
۶۰۰ پايگاه تابستاني را در مدارس منتخب ايجاد 
كنيم كه براساس استقبال دانش آموزان، تعداد 

پايگاه ها افزايش مي يابد. 

رويخطخبر رويداد

آياواردموجهفتمكروناشديم؟
دبير كميت��ه اپيدميولوژي و پژوه��ش كميته علمي 
كشوري مقابله با كوويد۱9 با بيان اينكه وارد يك موج 
جديد از كرونا ش��ده ايم، گفت: متاس��فانه پيش بيني 
مي ش��ود كه در روزهاي آينده باز ه��م افزايش موارد 
سرپايي، بس��تري و مرگ كرونايي را خواهيم داشت و 
مشخص هم نيست كه چه زماني به قله اين موج برسيم. 
دكتر مسعود يونس��يان درباره وضعيت فعلي كرونا در 
كش��ور، گفت: متاس��فانه انتظار افزايش تعداد موارد 
بيماري و مرگ را در كش��ور داشتيم. در كشور ما روند 
بيماري هنوز صعودي است. در بين همسايگان مان كه 
آنها هم روندش��ان صعودي بوده، خوشبختانه بحرين 
روندش كامال نزولي ش��ده و قله را پش��ت سر گذاشته 
اس��ت. قطر و امارات متحده عربي ه��م به حالت افقي 
روند بيماري رس��يده و در حال نزول هستند. بنابراين 
اين كش��ورها بدون اينكه به قله خيلي بزرگي برسند، 
روندشان سرازير شد. او با بيان اينكه وضعيت بيماري 
در كشورهاي همس��ايه حائز اهميت است، گفت: 
احتمال زيادي وجود دارد كه روند بيماري در كشور 
ما هم از اين فرآيند تبعيت كند، اما مشروط به چند 
نكته اس��ت. اگرچه اين روند در كشورمان صعودي 
است، اما اين شيب صعود خوشبختانه خيلي كمتر از 
شيب پيك اُميكرون و دلتاست. يكي از داليل آن اين 
است كه موج هاي قبلي با يك واريانت جديد بودند، 
اما اكنون با يك ساب واريانت مواجهيم كه مي تواند 

شدت ابتال و شدت عوارض را كمتر كند.

     وضعيت دو سويه جديد كرونا در جهان
يونسيان ادامه داد: اينكه ممكن است وضعيت كرونا در 
كشور ما با كشورهاي همسايه و با كشورهاي ديگري در 
قاره آفريقا كه آغاز سويه هاي BA۴ و BA۵ از آنجا بود 
و روندشان نزولي شد و كشورهاي قاره امريكا كه افقي 
شده و... متفاوت باشد، ناشي از مالحظاتي است كه بايد 

رعايت ش��وند كه اگر اين مالحظات را رعايت نكنيم، 
ممكن است سرنوشت متفاوتي نسبت به اين كشورها 
داش��ته باش��يم. يكي از اين موارد تعطيلي مدارس و 
دانشگاه هاست كه منجر به امتزاج متفاوت جمعيتي 
مي شوند. به اين صورت كه افراد در كافه ها، سينماها، 
فرهنگسراها و... جمع مي شوند، مسافرت هايي كه قطعا 
در تابستان انجام مي شود. مردمي كه طي سال هاي اخير 
خسته شدند، ممكن است امسال استقبال بيشتري از 
مسافرت  كنند، آن هم بدون توجه به مسائل پيشگيرانه. 
او در عين حال بر لزوم رعايت پروتكل ها در مراسم و 
تجمعات مناسبتي پيش رو تاكيد كرد و گفت: اينكه 
چه مقدار نكات بهداش��تي را رعايت مي كنيم، مهم 
است، تنوع زيادي در رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
وج��ود دارد؛ از رعايت بس��يار خ��وب پروتكل هاي 
بهداش��تي گرفته و حضور در فضاهاي باز و با فاصله 
گرفته تا عدم رعايت پروتكل ها در فضاهاي بسته و 
بدون توجه به فاصله گذاري و.... متاسفانه برخي افراد 
تعمدا توصيه ها را به س��خره مي گيرند. يونسيان با 
اشاره به وضعيت كرونا در عراق، بر لزوم تعامل مناسب 

با اين كشور براي راهپيمايي اربعين تاكيد كرد.

     آيا وارد موج هفتم شديم؟
وي با بيان اينكه ما وارد يك موج جديد شده ايم، گفت: 
حال برخي اس��م اين موج را م��وج هفتم مي گذارند و 
برخي هم مي گويند هر موج براي يك واريانت است و 
از آنجايي كه ما در همان واريانت هستيم، وارد قله دوم 
موج ششم شده ايم. به هر حال ما وارد موج جديد شديم، 
اما اينكه چه زماني به قله مي رسيم و اين قله  چه ارتفاعي 
خواهد داشت، قابل پيش بيني نيست. زيرا به شدت تابع 
عواملي است كه مطرح كردم. يونسيان گفت: مي توان 
گفت كه بر اساس آنچه كه از همه جاي دنيا ديده ايم، 
يا BA۵ در حال حاضر در كشور غالب است يا در آينده 

نزديك غالب خواهد شد. در هفته گذشته ۵۴ درصد 
ويروس هايي كه در دنيا سكوئنس��ينگ شده بودند، 
BA۵ بودند و 8۳ كش��ور دنيا غلبه اي��ن ويروس را 
گزارش كرده بودند. بنابراين در كشور ما يا اين سويه 
غالب اس��ت يا به زودي غالب خواهد شد. برداشت 
من اين است كه اگرBA۵ غالب نشده باشد، دليلي 
براي افزايش م��وارد نداريم، اما منتظريم كه نتايج 

دقيق تري از سوي وزارت بهداشت ارايه شود.

     چه كساني دز يادآور تزريق كنند؟
او درباره مباحث جديد كميته علمي كشوري مقابله با 
كرونا نيز گفت: در كميته ملي واكسيناسيون موضوع 
واكسيناس��يون دز چهارم مطرح شد. در كميته ملي 
واكسيناسيون مطرح شد كه همه افراد باالي ۱8 سال 
صرف نظر از اينكه چند دز واكسن دريافت كردند، اگر 
شش ماه از دز آخرشان گذش��ته، نوبت چهارم شان را 
دريافت كنند. ب��راي افراد ۱۲ تا ۱8 س��ال هم مطرح 
ش��د كه در صورتيكه در گروه هاي پرخطر هستند، دز 
يادآور را دريافت كنند. يونس��يان تاكيد كرد: در عين 
حال توصيه كميته علمي اين بود كه در شهرهاي قرمز 
حتي در فضاهاي باز هم از ماسك استفاده شود. ساير 
شهرها هم در اماكن بسته حتما ماسك استفاده كنند. 
همچنين تزريق واكسن هم بايد مورد توجه قرار گيرد. او 
گفت: متاسفانه در روزهاي آينده باز هم افزايش موارد 
سرپايي، بستري و مرگ كرونايي را خواهيم داشت 
و مشخص هم نيس��ت كه چه زماني به قله برسيم. 
در عين ح��ال هر زمان كه م��وارد جديدمان به قله 
برسد، مانند موج هاي قبلي چهار الي شش هفته بعد، 
ممكن است موارد مرگ مان هم افزايشي باشد تا بعد 
پايين آيد. بنابراين هر زمان به قله موارد جديد ابتال 
رسيديم، مي توانيم درباره اينكه تا كي تعداد مرگ مان 

هم ممكن است افزايشي باشد، اظهارنظر كنيم.
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