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يادداشت-2

 تقويت سفته بازي 
در بازار 

ب��ه نظ��ر مي رس��د بهترين 
شرايط بازارگرداني از آنجايي 
كه سفته بازهاي بازار بيشتر 
از بازارگردان ه��ا ب��ه ب��ازار 
كمك مي كنند، اين اس��ت 
كه س��فته بازي در اين روش 
تقويت شود و اين موضوع هم 
تاكيد مي شود كه سفته بازي 
حرف بدي نيست و سفته بازي يعني اينكه از تغييرات 
قيمتي بتوان س��ود كرد و خريد و فروش هاي متعدد 
داش��ت و در نهايت هم براي بازار مي تواند مفيد باشد 
هم اينكه نقدش��وندگي بازار را افزاي��ش مي دهد. در 
حال حاضر بازارگرداني كاراس��ت و بيشتر اوقات پول 
براي سهامدار عمده و به تبع سهم هم براي سهامدار 
عمده اس��ت كه به بازارگردان مي دهند تا معامالت را 
انجام دهد. به صورت عمده بزرگ ترين مشكلي كه در 
اين مورد وجود دارد اين است كه فرآيند بازارگرداني 
حالت تعهدي دارد به اين صورت كه متعهد مي شود 
مث��ال دو درصد ب��اال و پايين قيمت پاياني انباش��ت 
سفارش داش��ته باش��د و براي مثال اگر صف فروش 
بود يك ميليون برداش��ته و اگر ص��ف خريد بود يك 
ميليون بدهد يا موضوعات ديگري كه باعث مي شوند 
به طور عمده س��ود بازارگردان كاهش پيدا كند. حال 
همي��ن موضوع به ص��ورت كارب��ردي كار مي كند و 
حدودا دودرصد س��رمايه تحت مديري��ت خود را به 
عنوان كارمزد مديريت صندوق مي دهد و ديگر اينكه 
معامالتي يا تعهداتي كه انجام مي دهد نمي تواند براي 
بازارگردان از بابت معامالت خود درآمدي ايجاد كند 
به همين داليل مشكالت زيادي پيش مي آيد. ساز و 
كار بازارگرداني كه در خارج از ايران وجود دارد به اين 
صورت هستند كه بازارگردان ها در بازارهاي مختلف، 
متفاوت هس��تند و چون س��از و كار آنها را نمي توان 
پياده سازي كرد، مشكل ساز مي شود. به نظر مي رسد 
از طرفي تغيير بازارگرداني تغيير سختي است و تغيير 
نكردن آن هم در حال حاضر معضالتي را ايجاد مي كند. 
به نظر مي رسد بهترين شرايط بازارگرداني از آنجايي 
كه سفته بازهاي بازار بيش��تر از بازارگردان ها به بازار 
كمك مي كنند، اين روش بهتر باش��د و اين موضوع 
هم تاكيد مي شود كه س��فته باز حرف بدي نيست و 
سفته بازي يعني اينكه از تغييرات قيمتي بتوان سود 
كرد و خريد و فروش هاي متعدد داشت و در نهايت هم 
براي بازار مي تواند مفيد باشد هم اينكه نقدشوندگي 
بازار را افزايش مي دهد. بازارگردان هايي كه وجود دارند 
مي توانند با همين تعدادي كه هستند مقدار زيادي از 
سهم ها را مديريت كنند ولي هر قدر تعداد آنها بيشتر 
باشد قاعدتا مفيدتر خواهد بود. بحثي كه پيش مي آيد 
انجام معامالت اينهاس��ت كه به نظر مي رسد بخش 
عمده اي از آنها به صورت دستي انجام مي شود، البته 
ادامه در صفحه 8 هستند بازارگردان هايي كه...  

يادداشت-3

يادداشت-4

كاويان عبداللهي

دوگانه اصالح اقتصادي  و برجاممسووالن اين بار نوبت شماست تاب آوري كنيد
برخورده��اي  ينگون��ه  ا
ز  ا هميش��ه  مي��ز  آ قهر
س��وي جامعه شناس��ان، 
آسيب شناس��ان و افرادي 
كه در اي��ن حوزه ها فعاليت 
مي كنند، نهي ش��ده است، 
اما متاس��فانه نه��اد قدرت 
ب��دون در نظ��ر گرفت��ن 
نظرهاي كارشناسانه دس��ت به اعمالي مي زند كه 
هميش��ه به ميزان بحران هاي موج��ود دامن زده و 
باعث مي ش��ود تا اوضاع بغرنج تر شود.  ما تمام اين 
اتفاقات را زيس��ته ايم، در س��ال هاي اول انقالب از 
وقتي كه قانون حجاب اجباري به تصويب رس��يد، 
گش��ت هاي منكرات به راه افتادند، آن موقع فقط 
زن ه��ا نبودن كه م��ورد پرخ��اش و توهي��ن قرار 
مي گرفتند، پسران جوان هم از اين قاعده مستثني 
نبودن��د، اگر لباس آس��تين كوتاه مي پوش��يدند، 
دستشان را رنگ مي كردند، اگر موي سرشان بلند 
بود آن را با ماشين نمره صفر مي زدند، اگر شلوار لي 
به پا مي كردن��د، آن را پاره مي كردند تا ديگر نتواند 
آن را بپوش��د، از همان موقع اين رفتارها تندروانه 
مورد انتقاد بود.  بس��ياري بر اين  ب��اور بودند كه با 
زور و تهديد نمي توان ارزش��ي را در جامعه نهادينه 
كرد، در واقع ما اگر از همان س��ال ها به جاي چنان 

رفتارهاي خشني اقدام به فرهنگ سازي مي كرديم 
قطعا االن نتيجه اي كه گرفته بوديم باعث مي ش��د 
ديگر نيازي به گشت ارشاد نداشته باشيم. از سوي 
ديگر بايد به اين مساله توجه كرد، االن عصر، عصر 
ارتباطات است، ش��ما نمي توانيد درهاي كشور را 
ب��ه روي بقيه ببنديد و از تمام م��ردم هم بخواهيد 
ب��دون در نظر گرفته آنچه در جه��ان رخ مي دهد، 
در چهارديواري كش��ور خود با قوانين سختگيرانه 
كه با رفتارهاي قهر آميز و پليس��ي ب��ه آنها ديكته 
مي ش��ود، كنار بيايند. اگر قرار بود اينگونه رفتارها 
تاثير داش��ته باش��د كه بايد همان رفتار سال هاي 
نخستين انقالب تاثير خودش را مي گذاشت و االن 
ديگر نيازي نبود كه مس��ووالن نگران حجاب زنان 
و دختران باش��ند.  اينكه ما نمي خواهيم از گذشته 
عبرت بگيريم و فكر مي كنيم هر كاري را مي توانيم 
به زور قدرت و تهديد پيش ببريم رويه اي اش��تباه 
است كه متاسفانه سال هاست در جامعه ما نهادينه 
شده اس��ت. اين اتفاقي كه در مورد »مهسا اميني« 
رخ داد، نشان از ابعاد بي توجهي مسووالن به آنچه 
در جامعه مي گ��ذرد، دارد.  بازخوردهاي اين اتفاق 
به خوبي نش��ان مي دهد، كه هيچ كس اين ميزان 
خش��ونت را بر نمي تابد. حتي بسياري از مسووالن 
اين روزها نسبت به اين اتفاق موضع گرفته اند. پس 
ادامه در صفحه 8 بايد قبول كنيم كه... 

يكي از اصلي ترين انتقادهايي 
كه ب��ه رويك��رد سياس��ي و 
اقتصادي دول��ت روحاني وارد 
اس��ت و در اي��ن زمينه حتي 
همراهان اي��ن دولت نيز به آن 
اذعان دارند، ن��گاه تك بعدي 
به برجام و به بيان س��اده قرار 
دادن تمام تخم  مرغ ها در سبد 
توافق هسته اي است. نگاهي به عملكرد دولت گذشته نيز 
نشان مي دهد كه در سال هاي ابتدايي و به طور خاص پس 
از اجرايي شدن برجام، ش��رايط اقتصادي به شكل قابل 
توجهي تغيير كرد و حتي دولت را در اجراي برخي برنامه ها 
به بلندپروازي رس��اند. دو رقمي ش��دن رشد اقتصادي 
و تك رقمي ش��دن تورم تنها بخش��ي از اتفاقاتي بود كه 
دولت روحاني را در دستيابي به اهدافش اميدوار كرد اما 
در نهايت با خروج ترامپ از توافق، اوضاع به ش��دت بر هم 
ريخت. در چنين شرايطي باز هم هشدارهاي كارشناسان 
و متخصصان اقتصادي يادآوري مي ش��ود، هشدارهايي 
كه در طول چند دهه گذش��ته بارها به دولت اعالم كرده 
كه بايد به سمت اصالحات ساختاري حركت كنند و در 
واضح ترين برنامه، وابستگي به نفت را به حداقل برسانند، 
موضوعي كه نه تنها هيچگاه جدي گرفته نشده كه حتي 
در سال هاي اخير و در زمان محدوديت درآمدهاي نفتي 
همچنان با اما و اگرهاي جدي مواجه است. همين موضوع 

باعث ش��ده امروز تعداد خانوارهاي ايراني كه براي ادامه 
حيات به كمك دولت احتياج داشته باشند افزايش پيدا 
كند و همين موضوع نيز به يك چالش جدي بدل شود. 
زماني كه دولت احمدي نژاد در سال 1389، پرداخت يارانه 
45 ه��زار و 500 توماني را آغاز كرد، نرخ دالر حدودا هزار 
تومان بود و به اين ترتيب هر ايراني در طول ماه، بيش از 40 
دالر يارانه دريافت مي كرد. اين رقم در حال حاضر كه نرخ 
دالر حدود 30 هزار تومان است به كمتر از 1.5 دالر رسيده 
است. هرچند در صورت حمايت غيرنقدي، خطر كاهش 
تاثيرگذاري يارانه در گذر زمان كاهش پيدا مي كند اما در 
عين حال، در صورتي كه تورم همچنان باال باشد، دولت 
هر سال بايد براي تامين اين كاالها، اعتبار بيشتري خرج 
كند و اين موضوع خود به عاملي براي افزايش فشار مالي 
بر بودجه كشور بدل خواهد شد. از سوي ديگر با توجه به 
بازار سياه كوپن كه در سال هاي دور در اقتصاد ايران وجود 
داشته، احتمال شكل گيري اين روند در آينده نيز دور از 
انتظار نيست. به اين ترتيب با وجود آنكه دولت سيزدهم 
هيچگاه خبري از به پايان رسيدن مذاكرات نداده و طرف 
امريكايي را علت تاخير در رسيدن به توافق جديد معرفي 
مي كند اما آنچه در اين بين بيشترين اهميت را دارد، توجه 
به اصالحات ساختاري در اقتصاد ايران است. اصالحاتي 
كه اگر اجرايي نشوند، حتي در صورت احياي برجام نيز 
اجازه فرصت سازي به ايران نخواهند داد و اين مهم ترين 
چالش پيش روي تيم تصميم گير دولت رييسي خواهد بود.

جواد هاشميمصطفي اقليما

»تعادل« بررسي مي كند: سفر رييسي به مقر سازمان ملل چه ابعادي دارد؟

اميد  »وين«  به »نيويورك«

 »تعادل« بي رغبتي مردم 
به خريد خودرو را بررسي مي كند

 داده هاي غيررسمي 
بازار ملك از رشد اندك قيمت ها 

حكايت دارند

در حال حاضر بازار خودرو متاثر از دالر و نوسانات 
قيمتي آن اس��ت. روند افزايش نرخ ارز هم باعث 
شده تا قيمت انواع خودروهاي داخلي به يك ماه 
قبل برگشته و كاهش قيمت ها متوقف شود. البته 
قيمت دالر نيز كامال متاثر از مذاكرات برجام است. 
از آنجايي كه س��يگنال هاي ارسال شده از طرف 
مذاكرات، مثبت نيس��ت و به نظر نمي رس��د كه 
صفحه 7 را بخوانيد مذاكرات تا...  

بازار مس��كن از نيمه دوم مرداد تا هفته اول مهر 
س��ال جاري، افزون بر اثرپذي��ري از متغيرهاي 
سيستماتيك و كالن از مولفه موسمي ايام محرم 
و صفر نيز متاثر ش��د. به همين دلي��ل، در ادامه 
افت معنادار حجم معامالت و تعديل شتاب تورم 
مس��كن در مردادماه، داده هاي به دست آمده از 
برخي سامانه هاي آنالين حاكي از تداوم روند اين 
صفحه 5 را بخوانيد دو شاخص در...  

 خودروهايي 
 كه هر روز 

گران مي شود

 تورم مسكن 
 در شهريور 

مهار شد؟

از منظر تحليل��ي، دولت ها 
مبتني بر ظرفيت هايي كه 
در داخل از آن بهره مي برند 
در صحنه مناسبات بيروني 
حاضر مي شوند و براي خود 
اعتبار مي خرند. مثال دولتي 
كه با راي باالي مردمش سر 
كار آمده باشد و از محبوبيت 
بااليي بهره مند باش��د، در عرص��ه خارجي با اعتماد 
به نفس باال حاضر مي ش��ود و خود را در شمايل يك 
رييس دولت محبوب نمايان مي كند.  در نقطه مقابل 
سياس��تمداراني كه در عرصه داخلي و ديپلماس��ي 
كارنامه قابل قبولي نداشته باشند در مواجهه با روابط 
ديپلماتيك نيز قادر به اس��تيفاي منافع حداكثري 
نيستند.  بنابراين عملكردها، دستاوردها و ظرفيت هاي 
اجرايي يك سياس��تمدار به او كمك مي كند كه در 
عرصه خارجي نيز دس��تاوردهاي افزون تري كسب 
كند.  اين روزها موضوع س��فر رييس��ي به نيويورك 
در فضاي رس��انه اي كش��ور مطرح اس��ت.  بسياري 
مي خواهند بدانند آيا اين س��فر در عرصه سياس��ت 

خارجي و موضوع برجام فايده اي براي كشور دارد يا 
نه؟ آيا سفر رييس دولت مي تواند بخشي از مشكالت 
اقتصادي و راهبردي كش��ور را تحت تاثير قرار بدهد 
و زمينه اي ب��راي حل و فصل آنها ايج��اد كند.  واقع 
آن اس��ت كه بس��ياري از تحليلگران و كارشناسان 
ايراني دوس��ت داش��تند، همزمان با س��فر ابراهيم 
رييس��ي به نيويورك، درباره ظرفيت ها، دستاوردها 
و چشم اندازهاي پيش روي اين سفر صحبت كنند.  
مايل بودند تحليل هاي جامعي درباره ظرفيت هاي 
اقتصادي برآمده از يك چنين س��فري براي كش��ور 
سخن بگويند و چش��م اندازهاي پيش روي برجام را 
روشن تصويرس��ازي كنند. اما واقع آن است كه نوع 
رفتارها، سياستگذاري ها و تصميم سازي هاي دولت 
س��يزدهم در عرصه هاي داخلي و خارجي كش��ور 
ب��ه اندازه اي توأم با ايراد، ابهام و اش��كال بوده اس��ت 
كه ب��راي يك تحليلگر ارايه چش��م اندازهاي مثبت 
از تحوالت پيش رو بس��يار دشوار اس��ت. نمونه اش 
رفتارهايي است كه دولت در عرصه داخلي با راه اندازي 

و سختگيري هاي گشت ارشادي اتخاذ كرده است. 
اين در حالي است كه اساس��ا ضرورتي به اين ميزان 

س��ختگيري و فش��ار بر مردم و جوانان وجود ندارد. 
اين رفتارها باعث بروز انتقادات فراواني از دولت شده 
اس��ت. مردم كه با مش��كالت اقتصادي، معيشتي و 
گرفتاري هاي فراواني دس��ت به گريبانند، ضرورتي 
ندارد كه گرفتار معضلي بيهوده اي مانند گشت ارشاد 
ش��وند. اين در حالي است كه هزينه و بودجه فراواني 
صرف گشت ارشاد مي ش��ود، بدون اينكه دستاورد 
قابل توجهي از آن برداش��ت شود.  در عرصه خارجي 
نيز دولت به رغم اينكه به راحتي مي توانس��ت مسير 
دولت قبل را دنبال كرده و برجام را در مسير احيا قرار 
بدهد، رويكردهايي را در پيش گرفت كه بر ِگره هاي 
موجود در برجام اف��زود و اين ظرفيت را دچار اخالل 
كرد. بنابراين معتقدم سفر آقاي رييسي به نيويورك 
بدون برنامه ريزي هاي راهبردي قبلي، دستاورد قابل 
توجهي براي كشور به دنبال نخواهد داشت.  رييسي از 
قبل اعالم كرده كه ديداري با بايدن نخواهد داشت، اما 
به هر حال اعالم شد برنامه اي براي مالقات دوجانبه 
وجود ندارد. دولت مي توانست پروتكل هاي برجام را كه 
دولت قبل تالش هاي فراواني را براي آن صورت داده 
بود، عملياتي كند و ام��روز در قامت يك دولت داراي 

دستاورد به نيويورك سفر كند و برنامه هاي اقتصادي 
برآمده از برجام را برداش��ت كند.  اما در شرايط فعلي 
بدون اينكه برجام احيا شده باشد، تحريم هاي لغو شده 
باش��د و ثبات و آرامش در بازارهاي اقتصادي كشور 
حاكم باشد، نمي توان گفت كه سفر رييس دولت به 
نيويورك يك دريچه قابل توجه براي حل مشكالت 
اس��ت. در خوش بينانه ترين حالت اين سفر فرصتي 
اس��ت براي بيان برخي سياس��ت ها كه ش��ايد براي 
افكار عمومي بين المللي چندان هم جذاب نباش��ند. 
مالقات هاي پيراموني با چهره هاي سياسي در حاشيه 
مجمع عمومي سازمان ملل چرا كه در دوران تحريم، 
كش��ورها قادر به شكل دهي مناس��بات اقتصادي و 
ارتباطي با ايران نخواهند بود.  مگر اينكه رييس��ي با 
دس��ت ُپر و برنامه هاي متفاوتي راهي نيويورك شده 
باشد كه از بطن آن دريچه هاي تازه براي برجام شكل 
بگيرد.  البته هنوز نشانه اي از اين بسته ويژه ارتباطي 
مشاهده نشده و خبري درباره آن به بيرون درز نكرده 
است.  اگر دولت پيشنهادهاي اجرايي مناسبي براي 
اجراي برجام در دست داشته باشد، مي توان اميد داشت 

كه اين سفر منتج به نتايج مناسبي براي كشور شود.

فريدون مجلسي

زير پوست سفر  به نيويورك 

صفحه 2      

الياس حضرتي در نامه اي سرگشاده 
خطاب به سيدابراهيم رييسي: 

 اظهارات خوش بينانه 
رييس سازمان انرژي اتمي:

مقتدرانه دستور 
 جمع آوري 

گشت ارشاد را بدهيد

آژانس مي خواهد 
 پرونده ايران 

را ببندد
      صفحه 2

توهم زمستان سرد 
دراروپا

هرچند سفر روساي 
جمه��ور اي��ران به 
نيويورك همواره به 
عنوان يك ظرفيت 
بالقوه در مناس��بات 
ارتباط��ي اي��ران با 
جه��ان پيرامون��ي 
مط��رح ب��وده، ام��ا 
مجموعه عملكردهاي دولت سيزدهم به گونه اي 
اس��ت كه احتمال كسب دس��تاورد برجسته 
اقتصادي از اين س��فر را بعيد مي س��ازد. ايران 
فرصت هاي متعدد قبلي ب��راي احياي برجام 
را از دس��ت داده و در اين ش��رايط سفر رييس 
دولت به نيويورك هم كمكي به بهبود وضعيت 

نخواهد كرد.
از منظر راهبردي نيز نبايد فراموش كرد كه ايران 
در چالش اخير روسيه و اوكراين به طور علني در 
كنار روسيه ايستاده و از اين كشور حمايت كرده 
است. رفتاري كه از منظر كشورهاي غربي، يك 
گزاره منفي براي ايران محسوب مي شود. شايد 
بهتر بود اين حمايت ها به صورت علني نمايان 
نمي شد و ايران راهبرد منطقي خود در بي طرفي 
تاريخي و اتخاذ سياست نه شرقي و نه غربي را باز 
هم دنبال مي كرد. در اين ميان برخي جريانات 
اصولگرا در كشور تصورات عجيبي در خصوص 
فرارسيدن زمستان سرد اروپا و نياز اين كشور به 
گاز ايران دارند. اظهاراتي كه برآمده از اشتباهات 
استراتژيك پي در پي اين طيف در عرصه هاي 
داخلي و ديپلماسي اس��ت. تصوراتي كه پيش 
از اي��ن در ماه هاي پاياني عم��ر دولت روحاني 
نيز مطرح و باعث شد تا ظريف نتواند از فرصت 
استثنايي احياي برجام در اسفند 99 استفاده 
كند. آن زمان هم برخي از رس��انه ها و جريانات 
اين گونه تحليل مي كردند كه در صورت تاخير 
در احياي برجام، امريكا به زودي دس��ت نياز به 
س��وي ايران دراز مي كند و اين ايران اس��ت كه 
ابتكار عمل را به دست مي گيرد. در همان زمان 
اما ظريف هش��دار داد كه زمان در عرصه روابط 
بين الملل، گزاره فراري است، بنابراين ۶ ماه آينده 
با امروز متفاوت خواهد بود. اما به اين هشدارها 
توجهي نش��د تا كار به جايي رس��يد كه برجام 
با مش��كالت عديده اي مواجه ش��ود. امروز هم 
برخي طيف هاي اصولگرا تصور مي كنند، اروپا، 
امريكا و غرب محتاج نفت و گاز ايران هستند و 
به زودي همه خواسته هاي ايران براي بازگشت 
به بازار نفت و گاز را خواهند پذيرفت. بايد توجه 
داش��ت كه تالش اروپا براي تحقق برجام نه در 
راس��تاي تامين نيازهاي اقتصادي، بلكه امري 
راهبردي در راستاي منع گسترش سالح هاي 
هسته اي است. اين اشتباهات راهبردي باعث 
افزايش فشارها بر مردم و ايجاد مشكالت عديده 
در كشور خواهد شد. بر اين اساس به نظر مي رسد 
ايران در ماجراي برجام ابتكار عمل هاي قبلي را از 
دست داده و مسير متفاوتي پيش روي اين سند 
بين المللي قرار گرفته اس��ت. تا پايان انتخابات 
كنگره در نوامبر هيچ احتمالي براي احياي برجام  
نمي توان متصور شد و بايد ديد بعد از مشخص 
شدن نتايج انتخابات امريكا چه سرنوشتي پيش 
روي اين س��ند قرار مي گيرد. از اين منظر سفر 
رييس��ي به امريكا نيز واج��د ويژگي اقتصادي 
برجسته اي نخواهد بود. تنها اين فرصت را براي 
رييسي ايجاد مي كند كه سفري به نيويورك را 
تجربه كند. گفت وگوهايي با رسانه هاي غربي 
برنامه ريزي كند و نهايت��ا ديدارهايي با برخي 
چهره هاي سياسي بين المللي داشته باشد. اما 
اين ديدارها از منظر اقتصادي ارزش افزوده اي 

براي كشور به دنبال نخواهد داشت.

يادداشت- 1

يوسف مواليي

يادداشت-5



رييس جمهور صبح روز گذشته )دوشنبه( تهران را به مقصد 
نيويورك ترك كرد تا در اجالس س��االنه سازمان ملل به 
عنوان نماينده ايران سخنراني كند. اين سفر در حالي انجام 
مي شود كه در دو سال اخير، تحت تاثير شيوع كرونا و برخي 
محدوديت ها، سخنراني ساالنه رهبران سياسي جهان در 
نيويورك نيز تحت تاثير قرار گرفته بود و اين نخستين سفر 

رييسي به مقر سازمان ملل است.
در شرايطي كه در هفته هاي گذشته برخي به دنبال بر هم 
زدن شرايط به ضرر ايران بودند و از اين سخن مي گفتند 
كه امريكا نبايد به رييسي ويزا بدهد اما سرانجام كاخ سفيد 
نتوانست مانعي در اين مسير ايجاد كند. البته اختيار اين 
موضوع از ابتدا نيز در دس��ت دولت امريكا نبود زيرا طبق 
قواعد س��ازمان ملل، دولت امريكا بايد تحت هر شرايطي 
براي حضور در سازمان ملل براي رهبران جهان ويزا صادر 

كند و حق ورود يك طرفه به اين ماجرا را نخواهد داشت.
پيش بيني مي شود در كنار سخنراني در مجمع عمومي 
س��ازمان ملل، رييس جمهور ايران بتواند در حاشيه اين 
اجالس مذاكراتي دو و چند جانبه با مقامات ديگر كشورها 
را دنبال كند. هرچند دولت رييسي راهبرد اصلي خود را 
در سياست خارجي توس��عه روابط با كشورهاي منطقه 
و همس��ايه قرار داده اما شايد در اين س��فر امكان ديدار با 
برخي مقامات اروپايي نيز به وجود ايد. يكي از اصلي ترين 
موضوعاتي كه س��فر رييس جمهور به نيويورك را تحت 
تاثير قرار داده، موضوع مذاكرات هسته اي و نتيجه احياي 
برجام است. ايران پيش از اين بارها اعالم كرده كه برنامه اي 
براي مذاكره مستقيم با طرف امريكايي نخواهد داشت و از 
اين رو حتي در صورتي كه مذاكره برجامي نيز در كار باشد 
با واسطه انجام مي شود. با اين وجود اما تيم همراه رييسي 
به شكلي چيده ش��ده كه در چارچوب آن امكان پيگيري 
برنامه هاي برجامي وجود دارد. آيت اهلل رييسي در اين سفر 
عالوه بر سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، با 
تعدادي از سران كشورهاي شركت كننده در اين نشست 
نيز ديدار و گفت وگو خواهد كرد و ديدارهاي جانبي ديگري 
نيز خواهد داشت. حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه، 
علي باقري معاون سياسي وزير خارجه، محمد جمشيدي 
معاون سياسي دفتر رياست جمهوري و وحيد جالل زاده 
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 

رييس جمهور را در اين سفر همراهي مي كنند.
محمد مرندي، مشاور تيم مذاكره كننده ايران در مذاكرات 
وين درباره سفر سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور ايران 
به نيويورك براي مش��اركت در نشس��ت ساالنه مجمع 
عمومي سازمان ملل، در صفحه توييترش نوشت: با توجه به 

اينكه دكتر علي باقري، مذاكره كننده ارشد هسته اي ايران 
قرار است همراه رييس جمهور باشد، فرصت خوبي براي 
تروئيكاي اروپا/ اتحاديه اروپا خواهد بود تا امريكا را ترغيب 
كنند تا به گونه اي هدفمند، معدود مس��ائل باقي مانده را 
حل وفصل كند. مرندي ادام��ه داد: امريكا با طفره روي و 
وقت كشي، بيهوده موجب رنج بارتر شدن زمستان خواهد 
شد. با وجود گاليه ها، ايران اعالم كرده كه از فرصت حضور 
در نيويورك براي پيگيري مذاكرات هسته اي نيز استفاده 
خواهد كرد. سخنگوي وزارت امور خارجه ايران همچنين 
در ادامه اين نشست در پاسخ به اين سوال كه آيا در جريان 
سفر رييس جمهور به نيويورك ممكن است كه در سطح 
پايين تر از رييس جمهور ديداري بي��ن مقامات ايراني و 
امريكايي صورت بگيرد با توجه به اينكه آقاي باقري در اين 
سفر آقاي رييس جمهور را همراهي مي كنند؟ تصريح كرد: 
هيچ گفت وگويي با مقامات امريكا در اين سفر نخواهيم 
داش��ت و رييس جمهور محترم در اين ارتباط با صراحت 
ديدگاه هاي ايران را مطرح كردند. وي ادامه داد: در خصوص 
مذاكرات رفع تحريم ها به صورت طبيعي ارتباطات و تماسها 
در چارچوب معمول از طريق اتحاديه اروپا ادامه دارد و در اين 
زمينه هرگونه تحولي در اين چارچوب خواهد بود. وي تاكيد 
كرد: سفر آقاي باقري به نيويورك به همراه رييس جمهور، 
ارتباطي با گفت وگوي دوجانبه ب��ا مقامات امريكايي در 
موضوع هسته اي و ديگر موضوعات ندارد . وي افزود: اما به 
صورت طبيعي نشست هاي بين المللي فرصت خوبي براي 
برگزاري نشست هاي سياسي، انجام مذاكرات بين كشورها 
و فرصتي براي تبادل نظر در خصوص موضوعات مورد عالقه 
كشورها است . كنعاني ادامه داد: اينكه در حاشيه اين نشست 

گفت وگوهايي در خصوص موضوع هسته اي و مذاكرات رفع 
تحريم ها صورت بگيرد اين احتمال را رد نمي كنيم و ايران 
از هر فرصتي براي بيان ديدگاه هاي خود استفاده مي كند. 
سخنگوي وزارت خارجه گفت: ايران هيچ موقع ميز مذاكره 
را ترك نكرده اس��ت و مذاكرات سازنده را به عنوان روشي 
س��ازنده و معقول براي حل و فص��ل اختالفات مي داند و 
اينكه در حاشيه اين نشست گفت وگوهايي با طرف هاي 
مذاكره كننده رفع تحريم ها صورت بگيرد يك احتمال است 
و ما از هر فرصتي براي بيان ديدگاه ها و پيشبرد منافع ايران 

در عرصه بين المللي استفاده مي كنيم.
وي با بيان اينكه روش سياسي و استفاده از چارچوب هاي 
چندجانبه بين المللي روش مناسب براي حل پرونده ها 
است، تاكيد كرد: همانطور كه اشاره شد ايران از هر فرصتي 
براي بيان ديدگاه هاي سازنده و منطقي خودش استفاده 
خواهد كرد و مجمع عمومي س��ازمان مل��ل هم يكي از 

فرصت هاي مناسب پيش روي ايران است.
سخنگوي وزارت امور خارجه در اين نشست خبري در پاسخ 
به سوال ديگري درباره برخي از اخبار مطرح در مورد مسير 
موازي ب��راي مذاكرات رفع تحريم ها و نقش عمان در اين 
ارتباط اظهار كرد: من گمانه زني هاي خبري و رسانه اي در 
ارتباط با روند مذاكرات را نمي توانم تأييد كنم. وي ادامه داد: 
روند مذاكرات چارچوب روشني دارد و در همان چارچوب 
مذاكرات انجام گرفته است و ديدگاه ها مطرح شده است . 
وي خطاب به خبرنگار سوال كننده گفت: اگر منظور شما از 
روند موازي، نقش آفريني هاي توأم با حسن نيت طرف هاي 
ثالث است، اين موضوع جديدي نيست و پيش از اين هم 
كشورهاي مختلف با عالقه مندي و نگاه توأم با حسن نيت 

تالش كرده اند كه در ارتباطات ديپلماتيك نقش سازنده اي 
را براي نزديك كردن ديدگاه هاي طرف هاي مذاكره كننده 
ايفا كنند. وي افزود: ايران نيز همواره از اين تالش هاي توأم 
با حسن نيت ديپلماتيك استقبال كرده است.  كنعاني تاكيد 
كرد: اگر هر كشوري با نگاه به ضرورت كمك به حل و فصل 
اختالفات و نزديك كردن ديدگاه ه��اي طرفين مذاكره 
در اين مسير گامي بردارد و نقشي سازنده ايفا كند، ايران 

كمافي السابق از اين موضوع استقبال مي كند.
كنعاني همچنين در پاسخ به س��والي درباره اهداف سفر 
رييس جمهور به نيويورك براي شركت در مجمع عمومي 
سازمان ملل گفت: رييس جمهور در اين سفر ديدگاه ها و 
نظرات ايران را در ارتباط با تحوالت منطقه اي و بين المللي 
از تريبون سازمان ملل اعالم خواهند كرد. وي با بيان اينكه 
رييس جمهور مذاكرات دوجانب��ه اي با برخي از مقامات 
كشورهاي شركت كننده در اين اجالس خواهند داشت و 
در كنفرانس هاي خبري برنامه ريزي شده شركت خواهند 
كرد، افزود: طبق برنامه ريزي انجام شده آقاي رييس جمهور 
در اين س��فر با جمعي از ايرانيان مقيم امريكا نيز ديدار و 
گفت وگو خواهند داش��ت. سخنگوي وزارت امور خارجه 
در خصوص دستاوردهاي حضور رييس جمهور در نشست 
سران ش��انگهاي در سمرقند ازبكس��تان نيز گفت: سفر 
رييس جمهور به ازبكستان با دو هدف صورت گرفت. بخش 
اول در پاسخ به دعوت رسمي همتاي ازبكستاني انجام شد و 
سفر بسيار مهمي در مناسبات دوجانبه بود و طي آن مالقاتي 
با همتاي ازبكستاني انجام شد . وي افزود: بر مبناي اراده 
سياسي مشترك دو كشور براي گسترش روابط فيمابين، 
شاهد امضاي ۱۷ سند همكاري در حوزه هاي مختلف بين 
دو كش��ور بوديم. از بعد دوجانبه اين سفر بسيار براي دو 
كشور حائز اهميت و نقطه تحولي در جهت مناسبات دو 
كشور و ملت بود، بخش ديگر سفر مربوط به مشاركت آقاي 
رييس جمهور در نشست سران سازمان شانگهاي بود. وي 
با بيان اينكه در نشست قبلي سران، كشورها با عضويت 
دائم ايران در اين سازمان موافقت كردند و روند عضويت 
دايم ايران آغاز شده است، افزود: در اين سفر سند تعهدات 
عضويت ايران در اين س��ازمان به امضاي وزير خارجه و 
دبيركل سازمان شانگهاي رسيد. به اين ترتيب هرچند 
ايران تاكيد دارد كه از خط قرمزهاي خود كوتاه نخواهد آمد 
و هيچ برنامه اي براي مذاكره مستقيم با امريكا در كار نيست 
اما در عين حال جا را براي پيگيري مذاكرات باز گذاشته و با 
توجه به حضور همزمان وزراي خارجه و روساي دولت ها، 
اين ام��كان وجود دارد كه برخ��ي از گره هاي باقي 
مانده در مذاكرات وين اين بار در نيويورك باز شود.
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رييسسازمانانرژياتمي:
آژانسميخواهد

پروندهايرانراببندد
معاون رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي 
ايران اظهار كرد: خدمت به مردم و خدمت به اين آب 
و خاك جزو توفيقات بزرگ است و اميدوارم خداوند 
متعال عنايت كند تا آن چنان كه شايسته ملت عزيز 
و شريف ايران است، بتوانيم خدمات رساني كنيم و 
آثار آن به گونه اي باشد كه تراز كشور و شرايط كيفي 
زندگي مردم را تح��ت تأثير قرار دهد و متحول تر از 
گذشته كند. محمد اس��المي با بيان اين مطلب در 
برنامه صف اول ش��بكه خبر درباره دس��تاوردهاي 
صنعت هس��ته اي در حوزه علمي و پزشكي گفت: 
در حوزه سالمت و پالسما درماني به  تازگي بر روي 
سه بيمار در تهران روند درماني انجام شد كه نتيجه  
مثبتي داشت. وي تصريح كرد: به دنبال اين هستيم 
تا جوي كه عليه صنعت هسته اي كشور به راه افتاده تا 
مسير ما را مسدود كنند را با استفاده از دستاوردهاي 
گوناگون و متنوع از بين ببري��م. وي افزود: در حوزه 
شركت هاي دانش بنيان نيز در سازمان انرژي اتمي، 
مركزي را براي تعامل پژوهشگران و سرمايه گذاران 
فراه��م كرده ايم. اس��المي گفت: از ۲۰ س��ال قبل 
تاكنون ش��اهد طرح روايت هاي مختلف از س��وي 
صهيونيست ها و غربي ها عليه برنامه هسته اي هستيم 
و طرح اتهاماتي عليه صنعت هسته اي ما همچنان 
ادامه دارد. رييس س��ازمان انرژي اتمي ايران بيان 
كرد: از ۲۰ سال پيش جرياني عليه صنعت هسته اي 
كشورمان توسط منافقان و به رهبري صهيونيست ها 
در مس��ير س��ازمان هاي بين المللي مانند شوراي 
امنيت و آژان��س بين المللي انرژي اتمي آغاز ش��د 
كه در نهايت منجر به اعمال تحريم هاي س��نگين 
عليه ايران شد. وي گفت: ۲۰ سال مذاكرات توسط 
مسووالن مختلف انجام شد و در نهايت به توافق برجام 
رسيد كه يك توافق با دو ستون است؛ در يك ستون ما 
براي شفافيت و اعتمادسازي سرعت خود را كاهش 
داديم و آنها نظارت خود را بيشتر كردند و در ستون 
ديگر قرار بر رفع اتهامات و تحريم ها عليه ايران بود كه 
غرب تعهدات خود را اجرا نكرد و از برجام خارج شد، 
حاال كه قصد برگش��ت به برجام را دارند، مي گويند 
اين مس��ائل جديد و غير از برجام است! درحالي كه 
اين مسائل از سال ۲۰۰۳ وجود داشته و اكنون و در 
سال ۲۰۲۲ اتفاق جديدي رخ نداده است. اسالمي 
تاكيد كرد: اتهامات عليه ايران را اسراييل مطرح كرد 
و اكنون رژيم صهيونيس��تي تبديل به مرجع تقليد 
براي آژانس بين اللملي انرژي اتمي شده است. وي 
ابراز كرد: چگونه مي شود كه يك سازمان بين المللي 
زيرنظر س��ازمان ملل از منافقان كه دستانش��ان به 
خون هزاران ايراني آغش��ته اس��ت، پي��روي كند؟ 
معاون رييس جمهور اضافه كرد: در مذاكراتي كه در 
دولت قبل انجام شده بود، گفته بودند كه اطالعاتي 
در دست ما اس��ت و براي بازديد از چهار مكان به ما 
دسترس��ي بدهيد كه ما اين پرونده را ببنديم البته 
براي اين اتهامات هم س��ند معتبر نداشتند. وي با 
اش��اره به توافق س��ال گذش��ته با رافائل گروسي، 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي توضيح داد: با 
گروسي تفاهم كرديم و آن بيانيه منتشر شد و گفتيم 
شما سواالت تان را به ما بدهيد و ما جواب سواالت را 
به شرط اينكه پرونده را ببنديد، مي دهيم. اسالمي 
بيان كرد: آژانس اعالم كرد كه ۲ پرونده از مكان هاي 
ادعايي را مي بندد و در م��ورد ۲ مكان بعدي، ايران 
بايد روشنگري بيشتري انجام دهد اما بعداً از آن دو 
مكان، يك پرونده  را بستند كه البته مجدداً پرونده 
همان مكان را باز كردند! اس��المي افزود: براي مثال 
يكي از اين اماكن يك معدن متروكه است كه بيش 
از ۳۰ سال استفاده نشده است. معاون رييس جمهور 
گفت: در جمهوري اسالمي ايران يك مورد فعاليت 
هسته اي وجود ندارد كه به آژانس اعالم نشده باشد 
يا آژانس از آن بي اطالع باشد و تمام فعاليت ها تحت 
نظارت آژانس اس��ت. وي بيان كرد: امروز در حدود 
۲ درصد از ظرفيت هس��ته اي دنيا مربوط به ايران 
است، اما حدود ۲۵ درصد از بازرسي ها از ايران انجام 
مي شود! وي افزود: آژانس و مديركل بايد از جايگاه 
حقوقي آژانس صيانت كنند. اسالمي تصريح كرد: 
پيغام ها و پيام هايي كه از طرف آژانس آمده؛ نش��ان 
مي دهد كه قصد بستن اين پرونده را دارند. اميدواريم 
صادق باشند و بيش از اين وقت خود را تلف نكرده و 
فكر نكنند كه با چنين موردي بتوانند فشار حداكثري 
خ��ود را اعمال كنند. وي اضافه ك��رد: موضوع حائز 
اهميت اين است كه اراده سياسي بايد براي بستن 
وجود داشته باشد، اراده سياسي االن براي فشار است 
درحالي كه بايد اراده سياس��ي خود را خرج بستن 
پرونده كند. رييس سازمان انرژي اتمي درباره برنامه 
پيشنهادي ايران در مجمع عمومي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي توضيح داد: پيشنهاد قطعي و مشخص ما، 
طرح موضوع خاورميانه عاري از سالح هاي هسته اي 
در مجمع عمومي آژانس بين المللي است. وي گفت: 
در نشس��ت اخير شوراي حكام، بسياري از كشورها 
براي صدور قطعنامه عليه ايران همكاري نكردند كه 
اين مساله داراي پيام خوبي بود؛ فقط يك بيانيه در 
چهار بند منتشر ش��د كه در بند چهارم آن مواضع 
اروپايي ها آمده بود. مهندس اس��المي اظهار كرد: 
صهيونيست ها دنبال اين هستند كه با تغييراتي در 
NPT بتوانند جاي پاي خود را باز كنند كه هنوز با 
ساير اعضا به اجماع نرسيده اند. رييس سازمان انرژي 
اتمي در ادامه درباره نيت اروپايي ها از توافق با ايران 
عنوان كرد: عاليم و نشانه ها كه در يك سال گذشته 
وجود داشت و هنوز هم ادامه دارد، حاكي از اين است 
كه اروپايي ها اراده كرده اند كه توافق صورت گيرد اما 
نيت اصلي آنها انزواي ايران است و به نوعي با توافق 
هسته اي مي خواهند زمان بخرند كه ما را تضعيف 
كنند. وي خاطرنش��ان كرد: اروپايي ها با داشتن 
چرخه س��وخت ما مخالف هس��تند زيرا چرخه 
سوخت نماد داش��تن قدرت است و اروپايي ها از 

قبل از انقالب نيز موافق اين موضوع نبوده اند.

الياسحضرتيدرنامهايسرگشاده
خطاببهسيدابراهيمرييسي:

الزمه گذر از اين روزهاي تلخ و سرنوشت ساز توانايي 
گرفتن تصميمات مهم و تاريخي است.

دبيركل حزب اعتمادملي در نامه اي سرگشاده خطاب 
به رييس جمهور با اش��اره به درگذشت مهسا اميني 

خواستار جمع آوري گشت ارشاد شد .
الي��اس حضرتي، دبيركل ح��زب اعتمادملي و مدير 
گروه رسانه اي اعتماد، در نامه اي سرگشاده خطاب به 
سيدابراهيم رييسي با اشاره به درگذشت مهسا اميني 
صدور دستور جمع آوري گشت ارشاد را خواستار شد . 
به گزارش اعتمادآنالين، مشروح نامه الياس حضرتي 

خطاب به رييس جمهور به شرح زير است: 
با س��الم و خداقوت به رييس جمهور محترم جناب 

حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم رييسي
ملت و حكومت ما روزهاي تلخ، سخت و سرنوشت سازي 
را از س��ر مي گذراند. الزمه گذر از اي��ن روزها، توانايي 
گرفتن تصميمات مهم و تاريخي است و مسووليت اين 

امر بر دوش جنابعالي قرار دارد.
چند روز اخير و به واسطه فوت خانم مهسا اميني قلب 
ميليون ها ايراني جريحه دار ش��ده است و نگاه مردم و 

تاريخ به واكنش رسمي حكومت است.
ضمن قدرداني از تماس و ابراز تاسف و اظهار همدردي 
جنابعالي به عنوان رييس جمهور مملكت با خانواده 
مرحومه، از شما تقاضا دارم براي آرام كردن قلب هاي 
زخم خ��ورده و آرام��ش روح عزيز و دختر از دس��ت 
رفته مان، مقتدرانه دس��تور جمع آوري گشت ارشاد 
را دهيد، گشتي كه به عقيده اغلب حقوق دانان واجد 
اعتبار حقوقي نيس��ت. با تمام توان پاي اين تصميم 
مهم و تاريخي خود بمانيد، باشد كه چنين تصميمي 
موجب تسلي خاطر ملت ش��ود و به نوعي تقدير را به 

شكل ديگري رقم بزند.
در آخر براي س��فري كه در پيش داريد آرزوي توفيق 
دارم و از خداوند  متعال اراده اي قوي تر در جهت اتخاذ 
تصميماتي در راستاي احقاق حقوق ملت عزيز ايران 

خواستارم.
الياس حضرتي

سفررييسيبهمقرسازمانمللچهابعاديدارد؟

رييسجمهور:

اميد  »وين«  به »نيويورك«

درمذاكراتبرايرسيدنبهيكتوافقخوبجديهستيم
رييس جمهور با بي�ان اينكه نش�ان داده ايم در 
مذاكرات صادق هستيم، گفت: اگر آنچه جمهوري 
اسالمي بر آن تاكيد دارد يعني »رفع تحريم هاي 
ظالمانه«، »تضمين اعتمادآفرين و اطمينان بخش« 
و »حل و فصل مسائل پادماني به صورت قطعي« 
محقق شود يك توافق خوب امكان پذير است. 
سيد ابراهيم رييسي در آستانه سفر به نيويورك 
به منظور ش�ركت در هفتاد و هفتمين نشست 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت وگويي با 
شبكه تلويزيوني CBS امريكا داشت كه متن اين 

گفت وگو در زير منتشر مي شود.

   آقاي رييس جمهور همانطور كه مي فرماييد صنعت 
هسته اي را براي اهداف صلح آميز مي خواهيد اما شما 
اوال از اين صنعت براي توليد برق استفاده مي كنيد 
و ثاني�ا برخي اس�ناد وجود دارد ك�ه فعاليت هاي 

غيرصلح آميز داشته ايد.
بسم اهلل الرحمن الرحيم. در مورد مذاكرات هسته اي آنچه 
به پيشينه اين مساله برمي گردد آن است كه امريكايي ها از 
برجام خارج شدند و اروپايي ها به تعهدات خود نسبت به ملت 
ايران عمل نكردند. اما جمهوري اسالمي ايران به تعهدات 
خود پايبند بود و طبق نظر آژانس نه يك بار بلكه بارها اعالم 

كرده كه ايران به تعهدات خود در برجام عمل كرده است.
نقض اين تعهد اول از ناحيه امريكايي ها اتفاق افتاد بعد هم 
عدم انجام تعهدات از ناحيه اروپايي ها اتفاق افتاد. مذاكرات 
براي رفع تحريم ها بود چون اين تحريم ها عليه ملت ايران 

ظالمانه است، اين ظلمي است به ملت ايران.
وقت��ي كه ايران به تعه��دات خود عمل كرده اس��ت چرا 
تحريم شود؟ ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كسي 
نمي تواند براي حق برخورداري جمهوري اسالمي ايران از 
داشتن دانش و صنعت هسته اي محدوديت يا ممنوعيت 
ايجاد كند. بارها هم جمهوري اسالمي اعالم كرده كه در 
دكترين دفاعي خود س��الح هسته اي وجود ندارد و آنچه 
مورد تاكيد جمهوري اس��المي بوده و هست، بهره بردن 
از دانش هسته اي اس��ت كه هم اكنون اين دانش در ايران 

بومي شده است.
بارها به اين نوع ادعاهاي بي اساس پاسخ داده شده است. 
دوربين هاي آژانس در مراكز هس��ته اي فعال بوده و گفته 
ش��ده كه آنچه تاكنون در جمهوري اسالمي اتفاق افتاده 
در راستاي اس��تفاده صلح آميز است. بارها اعالم كرده ايم 
با توجه به توانمن��دي در اين حوزه، بهره مندي از صنعت 
هس��ته اي فقط در جهت مصارف صلح آميز اس��ت. چرا 
نسبت به استفاده صلح آميز از صنعت هسته اي محدوديت 

ايجاد مي كنند.
امروز در حوزه هاي درماني، كشاورزي، نفت، گاز و بسياري 
از حوزه ها از صنعت هسته اي استفاده مي شود و اين استفاده 
صلح آميز حق ملت ايران است. چرا ايران از اين حق محروم 
شود؟ به رغم همه اين ادعاهايي كه بعضا آژانس يا كشورهاي 

اروپايي مي كنند، آژانس در ۱۵ گزارش خود اعالم كرده كه 
ايران هيچ گونه - صريح مي گويم - در استفاده صلح آميز از 
صنعت هسته اي پاي خود را فراتر نگذاشته و تخلفي ندارد. 

آژانس تاكنون ۱۵ بار بيانيه داده است.
   آيا مي خواهيد به توافق )برجام( بازگرديد؟ چرا 
كه مي دانيد برخي مقامات امريكايي بر اين باورند 

كه شما قصد بازگشت به توافق برجام را نداريد.
ما بارها اعالم كرديم كه در مذاكرات براي رسيدن به يك 
توافق خوب و عادالنه و پيگيري رفع تحريم ها جدي هستيم. 
اين ادعا )عدم تمايل ايران به بازگشت به برجام( هم از همان 
ادعاهاي بي اساسي است كه مطرح مي كنند. االن مشكل 
توافق كجاس��ت؟ چه كس��ي و چه جايگاهي براي توافق 
مشكل ايجاد كرده است؟ امريكايي ها تصميم نمي گيرند. 
مساله خيلي روشن است؛ ما اعالم كرديم كه يكي از نكاتي 
كه ضرورت دارد،كار شكني امريكايي ها ممكن است براي 
آنها آسان باشد كه خيلي راحت بخواهند پيمان خودشان 
را نق��ض كنند و بيايند و راحت بگويند كه ما گويا پيماني 
را نبس��تيم. اما به راستي پيمان و ميثاق بستن راهكارش 

همين است؟
اگر در دنيا بين كش��ورها ميثاقي بسته شود و سپس يك 
طرف بيايد به صورت يك طرفه بگويد كه من از پيمان خارج 
شدم اصال جايي براي پيمان بستن در دنيا مي ماند؟ امريكا 
مي خواه��د در برابر اين نقض پيمان چه جوابي بدهد؟ به 
مردم خودش چه جوابي مي خواه��د دهد؟ به مردم دنيا 
چه جوابي مي خواهد بدهد؟ مي خواهد بگويد كه من يك 
پيماني را بستم و بعد هم به راحتي از اين پيمان خارج شدم؟ 

اين كاِر امريكايي ها مورد سرزنش همه دنيا قرار گرفت.
   بر اساس گفته هاي تان سوال مي كنم. آيا شما بر اين 
باور هستيد كه در آينده نمي توانيد به امريكايي ها 
اعتماد كنيد؟ و به خاطر همين موضوع اين سوال را 
كردم كه آيا قصد بازگشت به توافق برجام را داريد؟ 
چرا كه به نظر مي رسد به ما اعتماد نداريد. همانطور 
كه مي دانيد پرزيدنت بايدن اين اختيار را ندارد كه 

چيزي را به رييس جمهور آتي امريكا تحميل كند.
ما به دليل رفت��اري كه از امريكايي ها تاكن��ون ديده ايم 
نمي توانيم به آنها اعتماد كنيم و لذا اگر تضمين وجود نداشته 
باشد به امريكايي ها اعتمادي نيست كمااينكه بارها پيمان ها 

را نقض كرده اند.
   به نظر مي رسد كه شايد اصال توافقي شكل نگيرد.

اگر ما بتوانيم از اين توافق مناف��ع اقتصادي مان را تامين 
كنيم و آنچه جمهوري اس��المي بر آن تاكيد دارد يعني 
»رف��ع تحريم هاي ظالمانه«، »تضمي��ن اعتمادآفرين و 
اطمينان بخش« و »حل و فصل مسائل پادماني به صورت 
قطعي« محقق شود يك توافق خوب كامال امكان پذير است. 
ما نشان داديم هم در مذاكرات صادق هستيم و هم به دنبال 

يك توافق خوب با رفع تحريم ها هستيم.
   اگر توافقي شكل بگيرد آيا حاضريد كه چهار 
امريكايي را كه در ايران زنداني هس�تند را آزاد 
كنيد؟ آيا اي�ن مي تواند بخش�ي از موضوعات 
توافق باشد؟ ما ديروز در پايتخت )تهران( و در 
بازار بوديم، مردم رفتار بسيار دوستانه اي نسبت 
به امريكايي ها داش�تند و مهمان نواز و مهربان 
هستند و داش�تم فكر مي كردم كه آيا هنوز به 
امريكا به عنوان ش�يطان ب�زرگ نگاه مي كنند 

يا خير؟
اصوال ما با حبس و زنداني كردن هيچ كس موافق نيستيم. 
اما اگر فردي جرمي مرتكب شده باشد طبيعتا بايد دستگاه 
قضايي به اين جرم رس��يدگي كند. افرادي كه در زندان 
هستند با حكم قاضي در زندان بسر مي برند. اين افراد داراي 
تابعيت ايراني هستند. ما تابعيت مضاعف را در قانون اساسي 
خود به رسميت نمي شناسيم. يعني اگر كسي تابعيت ايراني 
داشت مرتكب جرمي شد يا تابعيت امريكايي داشت و در 

ايران مرتكب جرمي شد طبيعتا قابل پيگيري است.
دستگاه قضايي بنا بر ادله به پرونده رسيدگي مي كند. بارها 
اعالم كرده ايم كه دستگاه قضايي در ايران مستقل است و 
به اتهامات رسيدگي مي كند. پيوند زدن مساله زندانيان به 

برجام يا توافق كاِر درستي نيست. اين موضوع خودش يك 
مساله مستقلي است امريكايي ها در اين موضوع دارند كار 

سياسي مي كنند.
ايراني هاي بيگناهي در زندان هاي امريكا هستند كه تنها 
جرم آنها دور زدن تحريم ها بوده است. آنها گناهي نكردند 
كه در زندانهاي امريكا بمانند، بلكه بايد كنار خانواده هاي 

خود بازگردند.
بارها به امريكايي ها اعالم شده كه اين موضوعات مي تواند با 
دستگاه قضايي جمهوري اسالمي ايران مورد گفت وگو قرار 
بگيرد اما امريكايي ها باز هم با اين موضوع سياسي برخورد 
مي كنند و آزادي زندانيان را به برجام پيوند مي زنند، درحالي 
كه اين موضوع مي تواند به عنوان يك مس��اله مس��تقل 
انسان دوستانه بين دو كشور حل شود. چه زندانيان بيگناهي 
تنها به دليل تالش براي دور زدن تحريم ها كه در زندان هاي 
امريكا به سر مي برند. اگر امريكايي هايي در ايران مرتكب 
جرمي شده باشند قابل بررسي است اما اين مساله را به برجام 
پيوند مي زنند. در هر صورت بنده مايل نيس��تم كسي در 
زندان بماند و اين موضوعات قابل بررسي و گفت وگو است. 
    به نظر مي رس�د كه هيچ فضا يا امكاني براي 
برگزاري مذاكرات مستقيم يا رفع تنش ها بين 
ايران و امريكا وجود ندارد. آيا با وجود اين حجم 
از نف�رت امكان برگزاري مذاكرات مس�تقيم و 
ارتباط مستقيم ميان امريكا و ايران وجود دارد؟

آنچه كه از امريكايي ها در ذهن مردم ايران در اين سال ها 
وجود دارد شامل مس��ائلي چون ساقط كردن هواپيماي 
مس��افربري، تحريك صدام به جنگ با ايران و حمايت از 
گروه هاي تروريس��تي و منافقين است. منافقيني كه ۱۷ 
هزار نفر از مردم ايران را در كوچه و بازار به شهادت رساندند 
و رييس جمهور و نخست وزير جمهوري اسالمي ايران را 
شهيد كردند امروز تحت حمايت امريكايي ها هستند اينها در 
ذهن مردم ايران است. چگونه مردم ايران مي توانند نسبت به 
اقداماتي كه امريكا انجام داده بي تفاوت باشند. همچنان در 
ذهن ملت ايران سواالت جدي وجود دارد. چرا اينقدر ظلم به 
مردم ايران انجام دادند؟ مگر مردم ايران چكار مي خواستند 
انجام دهند؟ مگر مردم ايران به جز استقالل، آزادي و توجه 
به آرمان هاي خود حرف ديگري دارند؟ چرا اينقدر به ملت 
ايران ظلم مي شود؟ مردم مي گويند چرا حق مردم فلسطين 
اينقدر واضح ۷۰ سال ضايع مي شود؟ اين سواالت براي ملت 

ايران هست. بايد امريكايي به اين سواالت پاسخ بدهند.
    تحريم ها واقعا از نظر اقتصادي به كش�ور ش�ما 

آسيب مي رساند.
ما تجربه مذاكرات با امريكايي ها را در موضوعاتي چون 
»دفع ظلم صداميان« و »رفع تحريم هاي هسته اي« 
داريم ام��ا تاكنون از مذاكره ب��ا امريكاها هيچ نفعي 
نصيب ملت ايران نشده است. يعني امريكايي ها در 
مذاكرات و انجام تعهدات خود نس��بت به ملت ايران 
پايبندي نشان ندادند و اين سوال وجود دارد كه چرا 

امريكايي ها نسبت به تعهدات خود پايبند نيستند؟

مقتدرانهدستورجمعآوري
گشتارشادرابدهيد

عضوكميسيوناجتماعيمجلس:

به گزارش شفقنا، عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
با بيان اينكه افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي، فشار 
زيادي بر سفره مردم وارد كرده است، اظهار كرد كه 
حمايت دولت در راستاي معيشت مردم خصوصا قشر 

متوسط به پايين، خيلي گره گشا نبوده است.
كيومرث سرمدي با اشاره به وضعيت معيشتي مردم 
بع��د از حذف ارز ترجيحي، گفت: ش��رط مجلس با 
دولت در بحث حذف ارز ترجيحي اين بود كه قيمت 
كاالهايي كه با معيشت و زندگي مردم ارتباط دارد، 
نسبت به ش��هريور ۱4۰۰ افزايش پيدا نكند؛ اما در 
عمل ديديم قيمت كاالها افزايش ش��ديدي داشت 
به طوري كه ش��ايد بيش از ۱۰۰۰ قلم كاال افزايش 

قيمت ۱۰۰ درصدي و حتي بيشتر را تجربه كرد.
وي ادامه داد: افزايش قيمت فش��ار زيادي بر سفره 
مردم وارد كرده اس��ت اما حمايت دولت در راستاي 
معيشت مردم خصوصا قشر متوس��ط به پايين كه 
زير خط فقر هس��تند خيلي گره گشا نبوده است كه 
رها ش��دگي بازار، عدم نظارت و عدم برنامه ريزي در 
جهت جبران اين فش��ار، دليل وقوع وضعيت فعلي 
جامعه اس��ت. س��رمدي با انتقاد از اينكه دولت بازار 
را رها كرده اس��ت، گفت: قرار بود با استفاده از بيمه 
و ديگر خدمات، قيم��ت دارو را ثابت نگه داريم اما به 
دليل رهاش��دگي بازار، دارو هم گران شد؛ لذا دولت 
بايد نظارت ه��ا را افزايش دهد و برنامه ريزي دقيقي 
داشته باش��د؛ همچنين نياز است كه تيم اقتصادي 
دولت منسجم تر عمل كند؛ اما من در مجموع ارزيابي 
مثبت��ي از روند تحوالت بعد از ح��ذف ارز ترجيحي 
ندارم. وي در خصوص منابع الزم براي جبران تبعات 
حذف ارز ترجيحي و حمايت از اقشار ضعيف جامعه، 
گفت: بخش��ي از اين منابع تامين نشد لذا با كمبود 
منابع مواجه هستيم از سوي ديگر رانت ها كماكان 
وج��ود دارد و علي رغم تالش نهادهاي نظارتي، ما از 

اين بخش هنوز آسيب مي بينيم.
سرمدي در خصوص ضرورت اصالح حقوق ها گفت: 
افزايش حقوق ۱۰ درصدي كاركنان و بازنشستگان 
لشگري و كش��وري با وجود تورم باالي ۵۰ درصد، 
اصال منطقي نيست؛ لذا دولت بايد اصالحيه بياورد تا 
اين فاصله را تا حد امكان جبران كند و من خبرهاي 
غير رسمي دارم كه اين مساله در حال پيگيري است 
تا حقوق كاركنان دولت و بازنشس��تگان كشوري و 

لشگري هم اصالح شود.

حمايتهايمعيشتيدولت
گرهگشانبودهاست

وزارت بازرگان��ي امريكا از اعمال تحريم عليه س��ه 
فروند هواپيماي باري متعلق به خطوط هواپيمايي 
ايران خبر داد. به گزارش ايس��نا، به نق��ل از رويترز، 
وزارت بازرگاني امريكا روز دوشنبه اعالم كرد كه سه 
فروند هواپيماي بوئينگ ۷4۷ متعلق به شركت هاي 
هواپيمايي ايران كه به روس��يه خدم��ات باري ارايه 
مي كنند را به ليس��ت تحريم هاي خود اضافه كرده 
اس��ت. اداره امنيت و صنعت وزارت بازرگاني امريكا 
مي گويد كه هواپيماهاي تحت كنترل شركت هاي 
هواپيمايي ماهان، فارس اير قشم و ايران اير كاالهايي را 
ازجمله قطعات الكترونيكي به روسيه ارسال كرده اند 
و اين باعث نقض قوانين صادرات وضع ش��ده توسط 

امريكا عليه روسيه شده است.

امريكاتحريمهاييرا
عليهخطوطهواپيماييايران

اعمالكرد
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روند بدهي خارجي ايران
در سال هاي اخير

بررس��ي بدهي خارجي ايران از س��ال ۱۳۸۳ تا تيرماه 
سال جاري نشان مي دهد كه اين بدهي از ۱۲ ميليارد و 
۵۰ ميليون دالر در فروردين سال ۱۳۸۳، به رقم هفت 
ميليارد و ۱۷۳ ميليون دالر در تيرماه سال ۱۴۰۱ رسيده 
است.  به گزارش ايسنا، بدهي خارجي مجموعه تعهدات 
ايجاد شده در نتيجه گشايش اعتبار اسنادي تسهيالت 
دريافتي از بانك جهاني و س��اير سازمان ها و نهادهاي 
بين المللي همچنين تامين مالي پروژه هاي از طريق 
فاينانس، پيش فروش نفت و اوراق قرضه بين المللي را 
در برمي گيرد. در اين بين، بررسي آمارهاي بانك مركزي 
از سال ۱۳۸۳ تا پايان تيرماه سال جاري نشان مي دهد 
كه بدهي خارجي ايران از رقم ۱۲ ميليارد و ۵۰ ميليون 
دالر در فروردين سال ۱۳۸۳ به رقم هفت ميليارد و ۱۷۳ 
ميليون دالر در تير ماه سال ۱۴۰۱ رسيده است. بنابراين، 
بدهي خارجي ايران در اين مدت به ميزان ۶۷.۹ درصد 
كم شده اس��ت. البته، بيشترين ميزان بدهي خارجي 
ايران در اسفندماه سال ۱۳۸۶ به رقم ۲۸ ميليارد و ۶۴۷ 
ميليون دالر ثبت شده است. همچنين، در اسفندماه 
سال ۱۳۹۳ بدهي خارجي ايران به ۵ ميليارد و ۱۰۷ 
ميليون دالر رسيده كه كمترين رقم ثبت شده از اين 

بدهي در مدت زمان مورد بررسي بوده است.

تفكيك حساب ها
الزام قانوني است

رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه 
تفكيك حس��اب ها يك الزام قانوني است كه اجراي 
آن بر عهده بان��ك مركزي بوده اس��ت، گفت: معيار 
حس��اب هاي تجاري بايد توسط شوراي پول و اعتبار 
و هيات عامل بانك مركزي تعيين شود. داود منظور 
با اشاره به موضوع تفكيك حساب هاي بانكي تجاري 
از غيرتجاري اظهار كرد: اين موضوع در ابتدا موضوعي 
مالياتي نيس��ت، بلكه به حوزه بان��ك مركزي و براي 
شفافيت عمليات بانكي فعاالن اقتصادي بازمي گردد 
و اين شناس��ايي براي نظارت و كنترل بر موضوعاتي 
همچون پولشويي و ... است. البته سازمان امور مالياتي 
نيز از اين تفكيك حس��اب ها بهره مند خواهد شد و با 
شناسايي حس��اب هاي تجاري، واريز به آنها، فروش 
و فعاليت تجاري تلقي مي ش��ود و از مباني تشخيص 
ماليات براي س��ازمان خواهد بود؛ بنابراين از تفكيك 
حساب هاي تجاري و شخصي اس��تقبال مي كنيم.  
تفكيك حس��اب هاي تجاري و ش��خصي بر اساس 
حكم ماده ۱۰ قانون پايانه هاي فروش��گاهي و سامانه  
موديان انجام مي گيرد كه در آن بانك مركزي مكلف 
به تفكيك حساب ها است. وي با بيان اينكه با اجراي 
قانون پايانه هاي فروش��گاهي و سامانه موديان، همه 
فعاالن اقتصادي مكلفند صورتحس��اب الكترونيكي 
را به ترتيبي كه قانون تعيي��ن مي كند، صادر كنند، 
افزود: اگر بخواهيم راستي آزمايي كنيم كه يك فعال 
اقتصادي اين صورتحساب را صادر كرده است يا خير 
و اينكه آيا همه صورتحس��اب ها را صادر كرده است، 
صورتحساب هاي صادره وي را با اطالعاتي كه از فروش 
او بر اساس حساب هاي تجاري داريم، مقايسه مي كنيم. 
بنابراين تفكيك حساب ها يك الزام قانوني است كه 
وظيفه اجراي آن بر عهده بانك مركزي بوده اس��ت، 
به اين معني كه معيار حساب هاي تجاري بايد توسط 
شوراي پول و اعتبار و هيات عامل بانك مركزي تعيين 
شود.منظور با بيان اينكه مؤديان يا فعاالن اقتصادي 
در چارچوب آيين نامه اي كه بانك مركزي اعالم كرده 
اس��ت، براي بهره مندي از مش��وق هاي حساب هاي 
تجاري، بايد به بانك مراجعه كرده و مشخص كنند كه 
كدام حساب شان، حساب تجاري است، افزود: از سوي 
ديگر تمام حساب هايي كه فعاالن اقتصادي به سازمان 
امور مالياتي معرفي كرده اند، حساب تجاري است و ما 
اين موارد را به بانك مركزي اعالم مي كنيم.در حقيقت 
در سامانه مشتركي كه بين س��ازمان امور مالياتي و 
بانك مركزي ايجاد ش��ده است و در وب سرويسي كه 
ايجاد كرده ايم، همه حساب هايي را كه در اختيار داريم 
به بانك مركزي اعالم مي كنيم كه تاكنون ۸ ميليون 
حساب نزد ما به عنوان حساب مالياتي معرفي شده اند.

اين حساب ها، تجاري است و با معرفي به بانك مركزي 
از مشوق هاي بانك مركزي بهره مند خواهند شد و از 
سوي ديگر خود فعاالن اقتصادي ممكن است بخواهند 
حس��اب هاي ديگري را هم تجاري كنند كه به سراغ 
بانك مي روند و بانك مركزي هم اين حس��اب ها را در 
همين وب سايت مشترك به ما معرفي و اعالم مي كند.

منظور با اشاره به اينكه در اين ميان ممكن است عده اي 
برخي حس��اب هاي خود را به عنوان حساب تجاري 
معرفي نكنند ولي با آن حساب هاي شخصي، فعاليت 
تجاري داشته باشند، گفت: در اين زمينه شوراي پول 
و اعتبار مكانيزمي را پيش بيني كرده است تا بتوانيم 
حساب هاي مش��كوك به تجاري را شناسايي كنيم.

حساب هاي مشكوك به تجاري حساب هايي هستند 
كه تعداد دفعات واريز به آن حس��اب ها در ماه بيش از 
۱۰۰ واريز و همزمان مجموع واريز ي هاي در ماه هم 
باالتر از ۳۵ ميليون تومان باش��د كه بانك مركزي هر 
ماه اين حساب ها را به ما معرفي مي كند.تعداد واريزي 
به حساب هاي افراد محدود است، با احتساب حقوق و 
دستمزد و حتي واريزي اقوام و آشنايان كمتر از انگشتان 
يك دست است اما وقتي به حساب شخصي ۱۰۰ بار يا 
بيشتر واريزي انجام داشته باشد، نشان دهنده اين است 
كه شخص در حال فعاليت تجاري است و احتماالً براي 
فرار مالياتي از اين ترفند اس��تفاده مي كند.متاسفانه 
بعضًا مشاهده مي ش��ود برخي از مشاغل مشتري را 
وادار مي كنند وجه را به حساب هاي معين واريز كنند 
كه اين به معني اس��تفاده تجاري از حساب شخصي 
است. البته گاهي پيش مي آيد كه مثاًل در يك حساب، 
شارژ س��اختمان واريز مي شود يا به حساب خيريه ها 
واريزي هاي متعدد داشته باشيم اما احراز هر دو شرط 
۱۰۰ واريز يا بيش��تر و مجموع واريزي ها ۳۵ ميليون 
تومان يا بيشتر در نظر گرفته مي شود تا طبق مصوبه 

شوراي پول و اعتبار، حساب تجاري محسوب  شوند.

بانكمركزيبخشنامهبرايافزايشهزينهپيامكبانكينداشتهاست

پيامك هايي براي گران شدن؟
گروه بانك و بيمه |

بانك مركزي بخشنامه اي به بانك ها مبني بر افزايش 
هزينه ارس��ال پيامك به مش��تريان نداش��ته است. 
مصطفي قمري وفا، سخنگوي بانك مركزي اعالم كرد: 
پيرو انتشار برخي گزارش ها درخصوص بخشنامه  بانك 
مركزي به بانك ها مبني بر افزايش هزينه ارسال پيامك  
به مشتريان، به اطالع مي رساند بانك مركزي هيچگونه 

بخشنامه اي در اين خصوص نداشته است.
الزم به ذكر اس��ت آخرين بخشنامه بانك مركزي در 
اين خصوص، آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر 

و الزم االجراست.
در حالي كه كاربران ش��بكه هاي بانك��ي و دارندگان 
كارت هاي الكترونيكي، بابت اعالم هزينه ۹۰ توماني 
بابت پيام��ك بانك ها، انتقادهايي را در ش��بكه هاي 
اجتماعي مطرح كرده اند، اما پيگيري برخي رسانه ها 
نش��ان مي دهد كه بانك مركزي بخشنامه اي در اين 
زمينه نداشته و مشخص نيست كه برخي بانك ها بر 
چه اس��اس چنين تصميمي را اعالم كرده اند. زيرا در 
سال هاي قبل، هزينه پيامك به تدريج افزايش يافت و 
به ۵ هزار تومان و ۱۰ هزار تومان براي كل سال رسيد. 
اكنون اگر قرار باشد هر دارنده حساب و كارت بانكي، 
هر روز بابت هر خريدي ۹۰ تومان بپردازد، روزانه بايد 
رقم قابل توجهي را بابت هزينه پيامك پرداخت كند. 

با توجه به وجود ۱۳۰ ميليون كارت بانكي تراكنش دار 
كه البته حدود ۴۰ ميلي��ون كارت فعال و با تراكنش 
بيشتر داريم و همچنين روزانه ۴۰۰ ميليون تراكنش، 
مي توان دريافت كه ميانگين تراكنش فعال هر شخص 
نان آور خانواده يا مس��وول خري��د خانواده تقريبا۱۰ 
تراكنش در روز اس��ت كه مي تواند هزينه اي معادل 
۱۰۰۰ توم��ان براي يك خانواده يا ش��خص فعال در 
خانواده داشته باشد و ماهانه ۳۰ هزار تومان و ساالنه 

۳۰۰ هزار تومان خواهد ب��ود و دامنه اين پرداخت ها 
مي تواند بين ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان باش��د. اين در 
حالي است كه در سال هاي قبل، هزينه پيامك ساالنه 
۱۰ ه��زار تومان بوده و با توجه ب��ه تورم و هزينه هاي 
سيستم مخابرات، سيستم پرداخت و اجاره دستگاه ها 
و كارتخوان ها و... انتظار مي رود كه مثال اين هزينه ها دو 

برابر شود و به ۲۰ هزار تومان افزايش يابد. 
البته شايسته است كه سيستم بانكي هزينه مخابرات 
و ارس��ال پيامك، و كارمزد هر تراكنش براي هر بانك 
را به طور جداگانه بابت اجاره كارتخوان ها و دستگاه ها 
و هزينه مخابرات و... اعالم كند تا مش��خص شود كه 
ميانگي��ن هزينه و كارمزد ه��ر تراكنش و هر پيامك 
براي هر بانك چقدر است و براساس آن هزينه پيامك 
مش��خص شود. رس��انه ها نيز براين اس��اس گزارش 

داده اند: درحالي برخي بانك ها به بهانه بخشنامه بانك 
مركزي از افزايش هزينه سرويس پيامكي خود خبر 
داده اند كه پيگيري رس��انه ها از بانك مركزي نش��ان 
مي دهد اين بانك هيچ بخشنامه اي براي افزايش هزينه 

پيامك  بانك ها صادر نكرده است.
افزايش هزينه سرويس پيامكي بانك ها خبري است كه 
در شبكه هاي اجتماعي اعالم شده و ماجرا برمي گردد 
به ارس��ال پيامك برخي بانك ها به مشتريان خود؛ در 
پيامك ارس��الي اين بانك ها آمده اس��ت: »مشتري 
گرامي: از ابتداي سال ۱۴۰۱ باتوجه به بخشنامه بانك 
مركزي و با عنايت ب��ه تعرفه جديد اپراتورهاي تلفن 
همراه، كارمزد پيامك براس��اس تعداد پيامك واريز و 
برداشت كليه حساب هاي شما نزد اين بانك محاسبه 
و هر شش ماه يك بار به ازاي هر پيامك ۹۰۰ ريال اخذ 

خواهد شد.« اين اقدام بانك ها درحالي اجرايي مي شود 
كه قيمت هر پيامك فارسي در سال ۱۴۰۱ براي سيم 
كارت دايمي / اعتباري همراه اول: ۸.۹ / ۱۰.۶ تومان و 
سيم كارت دايمي / اعتباري ايرانسل: ۹.۹ / ۱۱.۶ تومان 

تعيين شده است.
محاسبات نشان مي دهد در صورتي كه يك مشتري 
بانك در س��ال به طور ميانگي��ن ۳۶۵پيامك واريز يا 
برداشت از حساب دريافت كند، با احتساب هر پيامك 
۹۰تومان، بايد س��االنه ۳۲هزار و ۸۵۰تومان هزينه 
استفاده از پيامك به بانك بدهد؛ درحالي كه هم اكنون 
آبونمان ساالنه اشتراك پيامك بانكي ۲۰هزار تومان 
است كه به اين ترتيب هزينه خدمات پيامك بانكي با 
شيوه جديد حداقل ۶۴درصد افزايش مي يابد.پيگيري 
از كانون بانك هاي خصوصي نشان مي دهد كه افزايش 
سرويس پيامكي بانك ها تنها از سوي يك بانك انجام 
شده و بدون هماهنگي و مصوبه رسمي از كانون يا بانك 
مركزي است.يك مقام مسوول در همين ارتباط تأكيد 
كرد كه كانون بانك هاي خصوصي هيچ مصوبه اي براي 
افزايش هزينه سرويس پيامكي بانك ها نداشته است؛ 
بانك مركزي نيز بخشنامه اي به بانك ها ابالغ نكرده 
است.ضمن اينكه مصطفي قمري وفا سخنگوي بانك 
مركزي هم اعالم كرده است: بانك مركزي بخشنامه اي 
به بانك ها مبني بر افزايش هزينه ارس��ال پيامك به 

مشتريان نداشته است.
او گفت: پيرو انتش��ار برخ��ي گزارش ها درخصوص 
بخش��نامه  بانك مركزي به بانك ها مبني بر افزايش 
هزينه ارسال پيامك  به مشتريان، به اطالع مي رساند 
بانك مركزي هيچگونه بخشنامه اي در اين خصوص 
نداشته است.الزم به ذكر است آخرين بخشنامه بانك 
مركزي در اين خص��وص، آذر ۱۳۹۹ صادر ش��ده و 

همچنان معتبر و الزم االجراست.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز دوشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ قيمت دالر در بازار 
آزاد به ۳۱۵۹۰ تومان رسيد و با وجود كاهش قيمت 
اونس جهاني طال به ۱۶۶۴ دالر، قيمت سكه به خاطر 
افزايش ن��رخ دالر در روزهاي اخير، به ۱۴ ميليون و 

۳۰۰ هزار تومان رسيد. 
هر دالر )دوشنبه، ۲۸ ش��هريورماه( در صرافي هاي 
بانكي با ۱۰ تومان كاهش قيمت نسبت به روز گذشته 
با نرخ ۲۸ هزار و ۷۹۳ تومان به فروش رسيد.هر يورو 
نيز در صرافي هاي بانكي با ۲۰ تومان افزايش قيمت 
نسبت به روز گذش��ته با نرخ ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان 
معامله شد.قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي 
بانكي ۲۸ هزار و ۵۰۶ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 

۲۸ هزار و ۵۵۶ تومان اعالم شد.
عالوه بر اين، نرخ اسكناس دالر در بازار متشكل ارزي 
۲۸ هزار و ۳۳۸ تومان و نرخ فروش در صرافي ها ۲۸ 
هزار و ۵۹۵ تومان و همچنين نرخ يورو ۲۸ هزار و ۳۸۶ 
تومان و نرخ ف��روش آن ۲۸ هزار و ۶۴۴ تومان اعالم 
شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو 
به قيمت ۲۷ هزار و ۷۸ تومان فروخته و حواله دالر به 

بهاي ۲۷ هزار و ۳۳ تومان معامله شد.

  آغاز معامالت توافقي دالر 
در كانال ۳۰ هزار تومان 

معام��الت توافق��ي دالر در بازار ارز )دوش��نبه ، ۲۸ 
ش��هريورماه( با به��اي ۳۰ ه��زار و ۳۰۰ تومان كار 
خود را آغاز ك��رد.  از اواخر خردادماه امس��ال بانك 
مركزي براي ساماندهي بازار ارز و در تعامل با كانون 
صرافي ها، صرافي هاي معتبر و صادركنندگان، بازار 
توافقي عرضه و تقاضا را راه اندازي كرد. سپس امكان 
معامالت توافقي ارز در صرافي ها و بازار متشكل ارزي 
نيز فراهم شد. اين بازار طي ماه هاي اخير سبب تامين 
تقاضاهاي ُخرد مردم شده و به معيار قيمت گذاري ارز 
تبديل شده است.   )دوشنبه، ۲۸ شهريورماه( در آغاز 
به كار فعاليت بازار توافقي ارز، دالر با قيمت ۳۰ هزار و 

۳۰۰ تومان و با حجم ۲۹ هزار معامله شد. 
معامالت توافقي دالر در روز گذش��ته )يكشنبه، ۲۷ 
شهريورماه( كار خود را با ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان آغاز 
كرده بود و در پايان با نرخ ۳۰ هزار و ۹۰۰ تومان به كار 
خود پايان داد. حجم معامالت در اين روز ۱۲ ميليون 

و ۴۲۵ هزار و ۱۰۰ اسكناس بود.

  سكه ۲۱۰ هزار تومان ارزان شد 
سكه طرح جديد )دوشنبه، ۲۸ شهريورماه( با ۲۱۰ 
هزار تومان كاهش قيمت نس��بت به روز گذشته به 
نرخ ۱۴ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان معامله شد.سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم با ۱۰۰ هزار تومان كاهش 
قيمت نسبت به روز گذشته، به نرخ ۱۳ ميليون و ۵۰۰ 

هزار تومان معامله شد.
همچنين نيم سكه هشت ميليون تومان، ربع  سكه 
پنج ميليون و ۵۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي ۳ 
ميليون تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۳۰۸ 
هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون 
و ۶۶۷ هزار تومان شد.بهاي انس جهاني يك هزار و 

۶۶۴ دالر و سه سنت بود.

  كاهش تقاضا براي طال 
در هند به خاطر تورم باال

تورم و بارندگي هاي نامنظم در بسياري مناطق هند 

درآمد بخش كشاورزي را كه بزرگ ترين خريداران 
طال در اين كشور هستند پايين آورده  و باعث كاهش 

تقاضا براي طال شده است.
به گ��زارش بلومبرگ، فروش ط��ال در هند به خاطر 
فش��ار تورم و قابل پيش بيني نب��ودن بارندگي هاي 
مونسون كه درآمد كشاورزان را تحت تاثير قرار داده، 
كاهش يافته است. توانايي خانواده هاي هندي براي 

خريد اين فلز گران بها پايين آمده است.
زندگي ميليون ها كش��اورز در هند به بارندگي هاي 
ساالنه مونسون وابسته است و بارندگي هاي نامنظم 
در س��ال جاري مي��الدي درآمد بخش كش��اورزي 
هند را كه بزرگ ترين خريداران طال در اين كش��ور 
هستند، پايين آورده است. افزايش عوارض واردات 
در ماه ژوئيه هم تمايل براي خريد اين فلز گران بها در 
دومين مصرف كننده بزرگ دنيا را كاهش داده است.

تحليلگران عقيده دارند افزايش عوارض واردات تأثير 
كوتاه مدتي داش��ته و عامل اصلي بر كاهش تقاضاي 
جامعه روستايي هند، تورم و بارندگي هاي نامنظم در 

بسياري مناطق كشور بوده است.
انتظار مي رود رش��د تقاضا براي طال در سال جاري 
ميالدي در هند تغيير چنداني نسبت به سال گذشته 

نداشته باشد و به ۷ درصد برسد.
خري��د طال در هند در س��ال گذش��ته مي��الدي تا 
۸۰۰ تن افزايش يافت كه نتيجه برداش��ته ش��دن 
محدوديت ه��اي كروناي��ي و باال رفت��ن تقاضا بود. 
افزايش تقاضا و واردات طال باعث شد دولت عوارض 
واردات طال را باال ببرد، چ��ون واردات بيش از اندازه 
كس��ري تجاري هند را افزايش داده و ارزش روپيه را 

پايين آورده بود.
قيم��ت جهاني طال حدود ۹ درصد در س��ال جاري 
ميالدي كاهش يافته و در هفته گذشته به پايين ترين 
رقم از ۲۰۲۰ رسيد كه نتيجه احتمال افزايش دوباره 
نرخ بهره بانك مرك��زي امريكا جهت مهار تورم بود. 
به اين ترتيب، قيمت طال در هند به كمتر از سطح ۵۰ 
هزار روپيه در هر ۱۰ گرم رسيده كه مي تواند تقاضا را 

در فصل جشن ها در اين كشور افزايش دهد.
اكثر جواهرفروش��ان هندي انتظار دارند فروش آنها 
در سه ماهه پاياني سال جاري ميالدي به خاطر فصل 
جشن ها و تمايل هندي ها به خريد و استفاده از طال 
افزايش يابد. اما تقاضا براي طال طي اين س��ه ماهه 
احتمااًل به سطح ۳۴۳.۹ تن در سال گذشته ميالدي 

نمي رسد.
به گزارش بلومبرگ، تورم باالتر از حد انتظار در امريكا 
در ماه اوت احتم��ال افزايش ۱۰۰ واحدي نرخ بهره 
در اجالس فدرال رزرو امريكا در اين هفته را افزايش 
داده و باعث كاهش قيمت طال شده است. باال رفتن 
نرخ بهره هزين��ه نگهداري فلزات گران بها را افزايش 
داده و تمايل براي خريد آن را توسط سرمايه گذاران 

پايين مي آورد.
قيمت طال در بيش��تر روزهاي ماه سپتامبر باالتر از 
۱۷۰۰ دالر در هر اونس بود، اما در پايان هفته گذشته 

به پايين تر از اين سطح سقوط كرد.
اجالس فدرال رزرو امريكا در روز سه ش��نبه برگزار 
خواهد شد تا در مورد افزايش نرخ بهره تصميم گيري 
شود. انتظار مي رود بانك مركزي امريكا اين بار بيشتر 

از ۷۵ واحد نرخ بهره را باال ببرد.
انتشار اطالعات اقتصادي امريكا در هفته گذشته در 
مورد نرخ تورم، بازار كار و نرخ خرده فروش��ي در اين 
كشور باعث شده برخي تحليلگران افزايش نرخ بهره 

را ۱۰۰ واحد پيش بيني كنند.
دراين بين، بانك مركزي اروپا هم قصد دارد به روند 
افزايش نرخ بهره در ماه اكتبر و پس از آن ادامه دهد 
كه بر قيمت فلزات گران بها ازجمله طال تاثير خواهد 
گذاش��ت. تحليلگ��ران انتظار دارن��د بانك مركزي 
انگليس در اجالس اين هفته خود نرخ بهره را بين ۵۰ 

تا ۷۵ واحد باال ببرد.
قيمت هر اونس طال با ۰.۳۶ درصد كاهش به ۱۶۶۹ 
دالر و ۵ سنت رسيد. نقره با ۰.۱۵ درصد افزايش ۱۹ 
دالر و ۴۱ س��نت معامله مي ش��ود و پالتين با ۰،۵۱ 

درصد كاهش به ۹۰۵ دالر رسيد. 

  قيمت طالي جهاني خيال صعود ندارد!
قيمت طال دوشنبه كاهش يافت زيرا سرمايه گذاران 
براي كاهش نرخ تورم باال، آماده افزايش شديد نرخ 
توسط بانك هاي مركزي بزرگ در اين هفته، به ويژه 
از سوي فدرال رزرو امريكا ش��دند. البته در ساعات 
اوليه بازگش��ايي بازار قيمت طال تحت تاثير كاهش 

دالر اندكي افزايش يافت.
بهاي هر اونس طال تا س��اعت ۸ و ۲۰ دقيقه صبح به 
وقت ش��رقي با ۷.۱ درصد كاهش ب��ه ۱۶۶۸ دالر و 
۸۰ سنت رس��يد و قيمت طال در بازار معامالت آتي 
امريكا نيز با ۰.۴۲ درصد كاهش به ۱۶۶۹ دالر و ۸۰ 

سنت سيد.
طال به عنوان يك س��رمايه گذاري مطمئن در ميان 
مشكالت تورمي شناخته مي شود، اما نرخ هاي بهره 
باال هزينه فرصت نگهداري شمش هاي غير بازده را 

افزايش مي دهد.
انتظار مي رود كميته بازار آزاد فدرال امريكا جلس��ه 
دو روزه خ��ود را در مورد نرخ بهره در ۲۰ س��پتامبر 
آغاز كند و روز بعد تصميم خود را اعالم كند. بازارها 
با افزايش ۷۵ واحدي نرخ بهره توسط بانك مركزي 

اياالت متحده به طور كامل قيمت گذاري مي كنند.
در همي��ن ح��ال، انتظ��ارات تورم��ي كوتاه مدت 
مصرف كنن��دگان امريكاي��ي در م��اه س��پتامبر به 
پايين ترين حد در يك سال گذشته رسيد و نگراني ها 
مبني بر اينكه فدرال رزرو مي تواند نرخ بهره را تا يك 

درصد در هفته آينده افزايش دهد را كاهش داد.
بر اس��اس گزارش رويترز، دارايي هاي اس پي دي آر 
گلد تراس��ت، بزرگ ترين صندوق س��رمايه گذاري 
تحت پش��توانه طال در جهان، با ۰.۱ درصد كاهش 
به ۹۶۰.۸۵ ت��ن در روز جمعه از ۹۶۲.۰۱ تن در روز 

پنجشنبه رسيد.
در بازار ساير فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس نقره با 
يك درصد كاهش به ۱۹.۳۶ دالر رس��يد. پالتين با 
۰.۶ درصد كاهش به ۹۰۱.۴۶ دالر رسيد و پاالديوم 
با يك درصد كاهش به ۲۱۱۳ دالر و ۱۸ سنت رسيد.

دالرتوافقي30300تومانمعاملهشد

سكه 14 ميليون و 300 هزار تومان 

آخرين وضعيت 
افزايش حقوق بازنشستگان

يك كارشناس حوزه كار، اجراي نظام پرداخت هماهنگ 
حقوق براي همه ش��اغلين و بازنشس��تگان در كشور را 
خواستار شد و تاكيد كرد: با توجه به شرايط اقتصادي و 
وضع معيشت آحاد جامعه و به منظور پرهيز از تبعيض 
در پرداخت حقوق ها شايس��ته است كه تمهيدات الزم 
در خص��وص بازنگ��ري در افزايش حق��وق كارمندان و 
كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري همچون 
بازنشستگان تامين اجتماعي صورت گيرد. حميد نجف 
با اشاره به افزايش ۳۸ درصدي حقوق بازنشستگان تامين 
اجتماعي اظهار كرد: دولت در خصوص بازنشس��تگان 
تامين اجتماعي افزايش ۳۸ درص��د به عالوه ۵۱۵ هزار 
تومان ثابت را لح��اظ كرد كه احكام آن از ش��هريور ماه 
صادر شد ولي در مورد بازنشستگان كشوري و لشكري 
همچنان ۱۰ درصد افزايش حقوق لحاظ مي شود كه اين 
امر نياز به بازنگري دارد. وي افزود: بازنشستگان كشوري 
و لشكري چشم انتظار تصميم دولت هستند كه آيا براي 
آنها نيز اين افزايش منظور خواهد شد يا نه؟ اين كارشناس 
حوزه كار متذكر شد: وقتي از تورم صحبت مي كنيم اين 
تورم همه افراد و گروه ها را شامل مي شود و كارمند و كارگر 
و بازنشسته را در برمي گيرد. در حال حاضر با مشكالت و 
نارسايي هاي ناشي از تورم روبه رو هستيم ولي دولت ها 
همه ساله تالش مي كنند بر اساس تورم حقوق ها را افزايش 
دهند البته امسال اتفاقي كه رخ داد اين بود كه بر خالف 
سنوات قبل ناهماهنگي در افزايش حقوق و پرداختي ها را 
شاهد بوديم.  نجف تصريح كرد: در سال هاي گذشته تفاوت 
در پرداختها شايد در حد دو سه درصد بود ولي امسال در 
حوزه بازنشستگان ساير سطوح تامين اجتماعي افزايش 
۳۸ درصدي را در نظر نگرفتند و مثل ش��اغلين دولت و 
بازنشستگان كشوري و لشكري، افزايش ۱۰ درصد تعيين 
شد. اين مساله برخي نگراني ها در جامعه بازنشستگان را 
ايجاد كرد اما در نهايت خواسته بحق آنها محقق شد. وي 
با اين اعتقاد كه افزايش ۱۰ درصدي حقوق ش��اغلين و 
بازنشستگان دولت با توجه به نرخ تورم منصفانه نيست، 
افزود: قرار بود در خصوص افزايش حقوق بازنشستگان 
كشوري و لشكري و شاغلين دولت نيز تصميماتي گرفته 
شود كه هنوز خبري نيست و تكليف شان روشن نشده 
اس��ت. اين كارش��ناس حوزه كار در پايان بر ضرورت 
اج��راي نظام پرداخ��ت هماهنگ حق��وق براي همه 
شاغلين و بازنشستگان تاكيد كرد و گفت: با توجه به 
ش��رايط اقتصادي و تورمي و وضعيت معيشت آحاد 
جامعه الزم است كه نسبت به افزايش حقوق كارمندان 
و كاركنان دولت و بازنشس��تگان كشوري و لشكري 
نيز همچون بازنشستگان تامين اجتماعي تمهيدات 

شايسته و الزم هرچه سريع تر پيش بيني شود.

توقف فعاليت هاي
خارج از سامانه مؤديان

ريي��س مركز تنظيم مقررات پايانه هاي فروش��گاهي و 
سامانه مؤديان سازمان امور مالياتي، گفت: تاكنون بيش 
از ۸ ميليون و ۳۰۰ هزار حس��اب تجاري توسط مؤديان 
به سازمان امور مالياتي كش��ور اعالم شده است. محمد 
برزگري با بيان اينكه با اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي 
و سامانه مؤديان، از نظام ماليات ستاني سنتي به سمت 
نظام مالياتي هوشمند حركت كرده ايم، گفت: با اجراي اين 
قانون و هوشمندسازي نظام مالياتي، راه فرار مالياتي بسته 
خواهد شد. وي افزود: در نظام مالياتي سنتي، ميزان داده 
و اطالعات شخص محور بود و قالبا دريافت ماليات از اين 
طريق بر اساس چانه زني بود، اما با اجراي قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و سامانه مؤديان و هوشمند شدن نظام مالياتي، 
اطالعات به صورت دقيق در اختيار نظام مالياتي قرار بوده و 
مورد بهره برداري قرار مي گيرد. رييس مركز تنظيم مقررات 
پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان سازمان امور مالياتي 
با بيان اينكه هدف اصلي از ساماندهي حساب هاي تجاري 
و غيرتجاري، مبارزه با فرار مالياتي و جلوگيري از پولشويي 
است، افزود: در اين راستا سازمان امور مالياتي كشور در 
مرحله اول در خردادماه و تيرماه س��ال جاري اعالم كرد 
كه مؤديان حساب هاي تجاري مربوط به فعاليت كسب 
و كارشان را به سازمان امور مالياتي كشور اعالم كنند كه 
تاكنون بيش از ۸ ميليون و ۳۰۰ هزار حساب تجاري توسط 
مؤديان به سازمان امور مالياتي كشور معرفي شده است.

برزگري با اشاره به اينكه در مرحله دوم كليه حساب هاي 
متصل به ابزارهاي پرداخت و دستگاه هاي كارتخوان به 
عنوان حساب تجاري تلقي شدند، اظهار داشت: ضمن 
اينكه كليه حساب هاي اشخاص حقوقي، حساب تجاري 
محسوب مي شوند، سازمان امور مالياتي كشور با همكاري 
و هماهنگي بانك مركزي كليه حساب هاي غيرتجاري 
را به صورت مس��تمر پايش مي كن��د. وي با بيان اينكه 
در آينده هيچ فعال اقتصادي بدون عضويت در س��امانه 
مؤديان و استفاده از پايانه فروشگاهي نمي تواند فعاليت 
كند، گفت: حسب مصوبه مراجع مربوط ثبت نام اشخاص 
مشمول توسط سازمان مالياتي كشور انجام خواهد شد 
ولي بارگزاري اطالعات توسط خود مؤديان انجام مي شود. 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان 
اولين گروه فراخوان ش��ده اش��خاص مش��مول اجراي 
قانون پايانه هاي فروشگاهي و س��امانه مؤديان و صدور 

صورتحساب الكترونيكي از اول آبان ۱۴۰۱ هستند.

آمادگي مجلس
براي بررسي همزمان لوايح

يك عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر 
لزوم ارايه هر چه سريع تر اليحه برنامه هفتم گفت: مجلس 
آمادگي دارد با تشكيل دو كميسيون تلفيق برنامه هفتم 
و بودجه ۱۴۰۲، همزمان اين دو اليحه را مورد بررس��ي 
قرار دهد. حس��ينعلي حاجي دليگاني با اش��اره به ابالغ 
سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به 
ابالغ سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه، دولت بايد هر 
چه زودتر اليحه برنامه هفتم را جهت بررسي و تصويب به 
مجلس ارايه كند تا كار به بهترين نحو انجام شود. وي ادامه 
داد: در صورتي كه دولت بتواند تا پايان مهرماه اليحه برنامه 
هفتم را به مجلس ارايه كند، مجلس ني��ز آمادگي دارد 
همزمان اليحه بودجه ۱۴۰۲ و اليحه برنامه هفتم را در دو 
كميسيون تلفيق به صورت جداگانه مورد بررسي قرار دهد. 
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پايان دوره معامالتي قراردادهاي 
اختيار معامله دارا يكم

مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار 
ته��ران اعالم كرد: ديروز ۲۸ ش��هريور، دوره معامالتي 
قراردادهاي اختيار معامله خري��د و فروش واحدهاي 
س��رمايه گذاري صندوق واس��طه گري مالي يكم )دارا 

يكم( در سررسيد شهريور ماه ۱۴۰۱ به پايان مي رسد.
بر اس��اس اطالعيه ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران، 
نكات مهم درخصوص اعمال قراردادهاي اين نماد پايان 
دوره معامالتي دارا يكم در سررس��يد شهريور ۱۴۰۱ 
مطابق »دستورالعمل معامالت قرارداد اختيارمعامله 
در بورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس ايران، مصوب 
۱۳۹۷/۰۲/۲6 هيئت مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق 

بهادار« به شرح زير است: 
۱- دارندگان موقعيت باز خريدي كه مايل به تس��ويه 
فيزيكي قراردادهاي خود مي باشند، بايد پس از دريافت 
پيغام از سامانه برخط مبني بر امكان ارسال درخواستهاي 
اعمال، نسبت به ارسال درخواست هاي تسويه فيزيكي 
خود از طريق س��امانه برخط اقدام كنند. همچنين در 
زمان تسويه فيزيكي، دارندگان موقعيت باز فروش به طور 
پيش فرض، متعهد به تسويه فيزيكي همه موقعيت هاي 
باز خود مي باشند. از آنجايي كه اعمال قراردادها به صورت 
غيرخودكار اس��ت، مس��ووليت عدم اعالم درخواست 

اعمال، بر عهده مشتري است.
۲- آن دسته از دارندگان موقعيت باز خريد كه در سررسيد 
نقدي، امكان تسويه نقدي براي شان وجود نداشته است، 
در صورت تمايل مي توانند مجدداً در زمان تسويه فيزيكي 
و در مهلت زماني تعيين شده، درخواست تسويه فيزيكي 

خود را از طريق سامانه برخط ارسال كنند.
۳- در تسويه فيزيكي، امكان اعمال قرارداد اختيار معامله 
به ميزان كسري از اندازه قرارداد وجود ندارد.۴- از آنجايي 
كه اعمال به روش تسويه فيزيكي براي همه قراردادها 
اعم از »در س��ود«، »بي تفاوت« و »در زيان« قابل انجام 
مي باشد، لذا دارندگان موقعيت باز خريد بايد در سامانه 
اعمال، موافقت خود را با تسويه فيزيكي اين قراردادها 
اعالم كنند. ۵- به منظور سهولت در اجراي فرآيند ارسال 
درخواس��ت اعمال براي كارگزار و مشتري، در تسويه 
فيزيكي، گزينه اي با عنوان »موافقت با اعمال حداكثري« 
تعبيه شده است. مش��تري با انتخاب اين گزينه اعالم 
مي كند كه در زمان تسويه فيزيكي، موافق اعمال همه 
موقعيتهاي باز خود است. 6- بر اس��اس مواد ۴۲ و ۴۴ 
دستورالعمل مذكور، به مقدار موجودي دارايي پايه در كد 
معامالتي فروشنده اختيار خريد تسويه به صورت فيزيكي 
انجام شده و مابقي موقعيتهاي تخصيص يافته بر اساس 
آخرين قيمت مبناي دارايي پايه در سررسيد فيزيكي، 
تسويه نقدي مي ش��ود. ۷- در صورت نكول دارندگان 
موقعيت باز فروش، قرارداد اختيار معامله، تسويه نقدي 
شده و مشمول جريمه خواهد شد. جريمه نكول برابر با 

يك درصد ارزش قرارداد بر حسب قيمت اعمال است.

نخستين صندوق امالك
و مستغالت كشور تاسيس شد

س�نا| پ��س از ص��دور موافق��ت اصول��ي صندوق 
س��رمايه گذاري امالك و مس��تغالت )REIT( توسط 
سازمان بورس و اوراق بهادار، اولين صندوق با موضوع 
مذكور در هفته جاري نزد اداره ثبت شركت ها به ثبت 
رسيد. نخستين صندوق امالك و مستغالت كشور بر 
روي يك ملك اداري با متراژ مفيد حدود ۹۰۰ متر مربع و 
عمر حدود ۱۴ سال در خيابان مالصدراي تهران تاسيس 
شده است. داوود حمزه مديرعامل شركت گروه مديريت 
ارزش صندوق بازنشس��تگي كشوري، گفت: صندوق 
امالك و مستغالت )REIT( عماًل نوعي سرمايه گذاري 
خرد در در حوزه امالك و مستغالت توسط مردم مي باشد 
به اين صورت كه افراد مي توانند به جاي خريد يك واحد 
كامل ملك، اعم از مسكوني، تجاري يا اداري نسبت به 
خريد بخش كوچكي از يك ملك با سرمايه گذاري هاي 
خرد خود اقدام نمايند. وي افزود: يكي از تمايزهاي اين 
نوع سرمايه گذاري با صندوق زمين و ساختمان اين است 
كه صندوق هاي ريت، بر روي ملك ساخته شده در حال 
بهره برداري تاسيس مي شود و سرمايه گذاران، عالوه 
بر بهره مندي از فرصت افزايش قيمت ملك، مي توانند 
اجاره نيز دريافت كنند. حمزه ادامه داد: حس��ب آنچه 
در اميدنامه پيش��نهادي صندوق امالك و مستغالت 
»مديريت ارزش مسكن« به عنوان نخستين صندوق 
امالك و مستغالت كشور آمده است، پرداخت اجاره به 
صورت سه ماهه خواهد بود كه پس از كسر هزينه هاي 
جاري به حس��اب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري 
واريز خواهد شد. مديرعامل شركت گروه مديريت ارزش 
صندوق بازنشستگي كش��وري در ادامه اظهار داشت: 
محدوديت حداقل سرمايه گذاري براي خريداران اين 
صندوق ها وجود ندارد و اف��راد مي توانند در حد چند 
ميليون تومان نيز در اين صندوق ها س��رمايه گذاري 
كنند، ولي در عرضه اوليه نخستين ريت )REIT( كشور، 
احتمااًل محدوديت هاي معمول در پذيره نويسي هاي 
عرضه اوليه توسط س��ازمان بورس اعمال خواهد شد. 
حمزه در ادامه با تأكيد بر اينكه پذيرش و معامله واحدهاي 
اينگونه صندوق ها در بازار فرابورس ايران انجام خواهد شد 
اعالم كرد: نخستين صندوق امالك و مستغالت كشور بر 
روي يك ملك اداري با متراژ مفيد حدود ۹۰۰ متر مربع و 
عمر حدود ۱۴ سال در خيابان مالصدراي تهران تاسيس 
شده است. مدير اين صندوق، نسبت به عقد قرارداد با 
شركت صبا عمران به عنوان »مدير بهره برداري« براي 
اجاره دادن و جمع آوري وجوه حاصل از اجاره صندوق 
اقدام نموده و وجوه حاصل را پس از كسر هزينه هاي 
جاري هر سه ماه يك بار به حساب دارندگان واحدهاي 
سرمايه گذاري واريز خواهد كرد. وي در ادامه با تاكيد 
بر اينكه اين صندوق به صورت صندوق قابل معامله 
)ETF( تاسيس شده و معامله خواهد شد، تاكيد كرد: با 
توجه به معامله هر روزه واحدهاي اين صندوق در بازار 
فرابورس ايران عماًل امكان اعالم روزانه قيمت مدنظر 
فعاالن بازار سرمايه براي ملك اداري نيز فراهم خواهد 
شد كه اين يكي از ويژگي هاي جديد و قابل توجه، و 

ابزاري جذاب براي سرمايه گذاران خواهد بود.

با پول خرد در امالك 
سرمايه گذاري كنيد!

پس از صدور موافقت اصولي صندوق سرمايه گذاري 
امالك و مستغالت )REIT( توسط سازمان بورس و 
اوراق بهادار، اولين صندوق با موضوع مذكور در هفته 
جاري نزد اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيد. يكي از 
تمايزهاي اين نوع سرمايه گذاري با صندوق زمين 
و ساختمان اين است كه صندوق هاي ريت، بر روي 
ملك ساخته ش��ده و در حال بهره برداري تاسيس 
مي شود و س��رمايه گذاران، عالوه بر بهره مندي از 
فرصت افزايش قيمت مل��ك، مي توانند از جريان 
درآمدي ناش��ي از اجاره امالك موجود در صندوق 
نيز بهره مند شوند. اولين صندوق احتماال ظرف دو 

هفته آينده در فرابورس پذيره نويسي خواهد شد.
احسان مرادي مديرعامل شركت تامين سرمايه 
كاردان در اي��ن خص��وص بيان ك��رد: در حوزه 
سرمايه گذاري بر روي امالك و مستغالت دو نوع 
صندوق )صندوق زمين و س��اختمان و صندوق 
امالك و مس��تغالت( وج��ود دارد. صندوق هاي 
زمين و س��اختمان با جذب مناب��ع مردم، اقدام 
ب��ه س��اخت ب��ر روي زمين ه��اي داراي پروانه 
س��اختماني و ف��روش واحدهاي احداث ش��ده 
مي كنند. مشكل صندوق هاي زمين و ساختمان 
اين اس��ت كه در زمان اتمام پروژه س��اختماني 
ممكن است فروش واحدها ساخته شده زمان بر 
باشد و بازده موثر مش��اركت كنندگان را كاهش 
دهد. همين نقطه ضعف، راه اندازي صندوق هاي 

امالك و مستغالت را ضروري مي كند.
وي اضافه كرد: صندوق  امالك و مستغالت بورسي 
بر روي امالك ساخته شده سرمايه گذاري مي كند 
و با بازسازي و فروش، تغيير كاربري امالك يا اجاره 
دادن اين امالك و... مي تواند دارندگان يونيت ها را در 

بازده اينگونه سرمايه گذاري سهيم نمايند.
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: در بازارهاي مالي 
تالش مي ش��ود براي تمامي س��اليق، ابزارسازي 
صورت بگيرد و صندوق هاي امالك و مس��تغالت 
براي اش��خاصي كه تمايل به س��رمايه گذاري در 
بازار امالك دارند، ابزار بسيار مناسبي خواهد بود. 
طبيعتا هرچه تنوع ابزارهاي بازار سرمايه افزايش 
يابد، سرمايه گذاران بيشتري را هم مي توان در اين 
بازار جذب كرد. مرادي در پاسخ به اين سوال كه »آيا 
راه اندازي صندوق هاي امالك و مستغالت، مي تواند 
ابزاري براي واگذاري امالك مازاد بانك ها نيز باشد 
يا نه«  گفت: حتما بانك ها هم امكان عرضه امالك 
مازاد را از طريق صندوق هاي امالك و مس��تغالت 
خواهند داش��ت. اما بايد در نظر داشت كه قيمت 
كارشناس��ي امالك با قيم��ت معامالتي متفاوت 
است و ممكن است در فرآيند قيمت گذاري امالك، 
ريسكي متوجه عرضه كنندگان امالك يا خريداران 
يونيت ها شود )البته كه سازمان بورس و اوراق بهادار 
روي قيمت گذاري امالك نظارت دارد تا هم منافع 
عرضه كنندگان و هم منافع خري��داران يونيت ها 
حفظ ش��ود( . وي اف��زود: صندوق ه��اي امالك و 
مستغالت مي توانند از نوع صندوق هاي ETF يا از 
نوع صندوق هاي صدور و ابطالي باشند كه شخصا 
معتقدم با توجه به ماهيت پرتفوي اين صندوق ها، 
ن��وع صدور و ابطال��ي روش مناس��ب تري خواهد 
ب��ود. چرا كه نوس��ان ارزش NAV اين صندوق ها 
در كوتاه مدت، احتم��اال زياد نخواهد بود. البته كه 
اين صندوق ه��ا داراي بازارگردان بوده و ريس��ك 
نقدش��وندگي نخواهند داش��ت. مرادي در خاتمه 
تصريح كرد: امكان اجاره پرتفوي امالك صندوق ها 
و پرداخت س��هم اجاره بها به دارن��دگان يونيت ها 
بصورت دوره اي نيز وجود دارد و هم مي توان اجاره بها 
را صرف سرمايه گذاري هاي ديگر كرد. به هر حال 
صندوق هاي امالك و مستغالت، ابزار جديدي در 
بازار س��رمايه ما هستند و قطعا در ماه هاي آينده با 
تاسيس صندوق هاي بيشتر از اين نوع، مي توان به 
انتظارات سرمايه گذاران با ساليق مختلف پاسخ داد.

قيمت خودرو در بورس كاال 
متعادل و شفاف مي شود

صداوسيما| اميرحس��ن كاكايي، كارشناس حوزه 
خودرو گفت: بزرگ ترين مش��كل صنعت خودرو اين 
است كه بعد از تحريم ها به جاي اينكه توسعه صنعت 
خودروسازي و قطعه س��ازي را پيش بگيريم، آن را به 
گون��ه اي قيمت گذاري كرديم كه باع��ث از بين رفتن 
سرمايه، كاهش نقدينگي، افزايش هزينه ها و در نهايت 
كاهش ظرفيت توليد شد. وي با بيان اينكه در گذشته 
ساالنه يك ميليون و 6۰۰ هزار خودرو توليد مي شد، اما 
به مرور زمان اين تعداد كاهش يافت، اظهار كرد: توليد 
خودروسازان هر ساله روند كاهشي داشته به طوري كه 
سال گذش��ته كمتر از يك ميليون خودرو توليد شد. 
اين كارشناس خودرو ادامه داد: در حالي كه مسووالن 
اعالم كرده اند كه توليد خودرو افزايشي خواهد بود، اما 
اقتصاد اين اجازه را نمي دهد همانطور كه امس��ال نيز 
توليد يك ميليون و 6۰۰ هزار خودرو در دس��تور كار 
خودروسازان بود، اما با گذشت نيمه نخست سال نبود 
تغيير چنداني در توليدات، بعيد است تا پايان سال به يك 
ميليون و 6۰۰ هزار دستگاه برسيم. اين استاد دانشگاه، 
آزادسازي قيمت ها را راهكاري در رفع مشكالت صنايع 
خودروس��ازي دانست و گفت: مش��كل اين است كه 
آزادسازي قيمت خودرو انجام نمي شود و مسووالن آن را 
قبول نمي كنند. كاكايي با بيان اينكه راه ديگر شفافيت 
قيمت خودرو، عرضه در بورس كاالست، افزود: عرضه 
خودرو در ب��ورس كاال از طرفي مي تواند قيمت ها را 
متعادل و ش��فاف كند و به اين ترتيب دالل ها كمتر 
انگيزه اي براي ورود به اين معامالت خواهند داشت. 
عضو هيات علمي دانشگاه گفت: افزايش توليد به يك 
ميليون و 6۰۰ هزار خودرو نياز به سرمايه دارد كه بايد 
زيرساخت آن فراهم شود؛ زماني كه سرمايه به سمت 
توليد برود، اين صنعت سود آور خواهد شد، اما اكنون 

نقدينگي خودروسازان كم است و زيان ده شده اند.

ركودي كه هر روز عميق تر مي شود
در معامالت ديروز بورس هم همانند روز گذشته، فشار 
عرضه در كليت بازار ادامه داشت و شاخص كل با افت 
بيش از ۴هزار واحدي به كار خود پايان داد و تا ارتفاع 
يك ميليون و ۳۷۳ ه��زار واحدي پايين آمد. بنابراين 
عماًل شاخص كل به محدوده حمايتي خود نفوذ كرد 
و در صورتي كه اين رون��د در روزهاي آينده هم ادامه 
داشته باشد، شاهد شكسته شدن يك محدوده حمايتي 
مهم خواهيم بود. »فارس« ب��ا ۲6۰ واحد، “كگل« با 
۲۱۲ واحد و »وپاسار« بيشترين تاثير منفي را بر روي 
شاخص كل داشتند. نكته نگران كننده ديگر بازار سهام 
روز دوشنبه هم به قيمت هاي پاياني و آخرين معامله 
نمادهاي اثرگذار بورس بر مي گردد؛ جايي كه همانند 
روز يكشنبه ش��اهد آخرين معامله پايين تر از قيمت 
پاياني هستيم و در اين شرايط به نظر مي رسد كه بازار 
روز اخير هم حداقل در ابتداي معامالت با فشار فروش 
همراه باشد. شاخص هم وزن هم ديروز با كاهش بيش 
از يك هزار و 6۰۰ واحدي همراه شد و تا مرز ۴۰۰هزار 
واحدي پايين آمد. ارزش معامالت خرد در بازار سهام 
ديروز هم دوباره در م��رز ۲هزار ميليارد تومان بود كه 
نش��ان از ش��دت كود حاكم بر بازار دارد. اين در حالي 
اس��ت كه حقيقي ها حدود ۲۱۰ ميليارد تومان يعني 
بيش از ۱۰ درصد ارزش معام��الت خرد از بازار خارج 
كردند. »كزغال« با ۱۰، »واحصا« با ۵.۵ و »خساپا« با 

۵ ميليارد تومان بيش��ترين ورود پول حقيقي را ثبت 
كردند و »آريان« با ۱۳، »شستا« با ۱۲ و »انرژي۳« با 
۱۱ ميليارد تومان بيشترين خروج پول حقيقي را ثبت 
كردند. به طور كلي بيش از 66درصد نماد خروج پول 
حقيقي را ثبت كردن��د و ۲۰ درصد ورود پول حقيقي 
را تجرب��ه كردن��د. در ميان صنايع ه��م »محصوالت 
شيميايي« با ۵۳ ميليارد تومان بيشترين خروج پول 
حقيقي را ثبت كرد و گروه »استخراج زغال سنگ« با 
۱۷ ميليارد تومان بيشترين ورود را تجربه كرده است.

   دالر و بورس
حامد ميثمي، مدير مشتقه بورس بيمه ايران گفت: اين 
بازار ها در يك بازه قيمتي نوساني قرارگرفته اند و درواقع 
مي توان گفت كل بازارها نوساني شده اند، به طوري كه 
دالر بين مح��دوده ۲۸هزار تومان تا ۳۱ هزار تومان در 
نوسان است. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: نرخ دالر 
به موجب جرياناتي مانن��د برجام تا ۲۷هزار تومان نيز 
كاهش پيدا كرده بود و درصورت عدم توافق به نرخ ۳۱ 
الي ۳۲ هزار تومان افزايش خواهد يافت. اين تحليلگر 
بازارهاي مالي بيان داشت: بنابراين تمامي بازارها به نوعي 
كنترل شده هستند تا هم عده اي به سود مورد نظر خود 
دست يابند و شاخص هاي اقتصادي هم با تغيير چنداني 
مواجه نشود، كه اين موضوع خود نشان دهنده تورم و 

باال رفتن قيمت ها است. ميثمي به اقتصادنيوز گفت: 
اما اينكه اين روند تا چه زماني تداوم پيدا كند مشخص 
نيست و گفته عده اي حاكي از اين است كه از ماه آينده 
اين وضعيت درست مي شود. به رغم اينكه شهريور ماه 
زمان اعتبارات و تسويه اعتباري كارگزاري ها است، اما 
اين موارد داليل واهي است.  ميثمي ادامه داد: مادامي 
كه اراده الزم وجود نداشته باشد بازار سرمايه رنگ رشد 
را نخواهد ديد. در چنين شرايطي بازار سرمايه همانند 
فنر جمع مي شود و باالخره در يك جايي و در يك زماني 
اين فنر باز خواهد شد و شاخص كل را به قله خواهد بود 
مانند همان چيزي كه در آزاد شدن فنر دالر ديده بوديم.  
اين تحليل گر بازارهاي مالي عنوان كرد: در حال حاضر از 
نظر ارزشي دالري بازار سرمايه، اين بازار به قيمت دالر 
سال ۹۹ درحال معامله است. وي افزود: مردادماه سال 
۹۹ نرخ دالر ۳۱ هزار تومان را تجربه كرده اس��ت و اگر 
رشد آن را همانند قيمت ساير بازارها، مانند بازار مسكن 
و خودرو را درنظر بگيريم، صدر درصد قيمت ها نسبت 
به دو س��ال گذشته رشد كردند، اما ارزش بازار سرمايه 
يك دهم سال ۹۹ شده است. اين كارشناس بازار سرمايه 
عنوان كرد: با توجه به اينكه ارزش دالري بازار سرمايه 
بسيار كاهش يافته اس��ت، در نهايت شاخص كل بازار 
سرمايه افزايش خواهد يافت و بازار سهام عقب ماندگي 
خود را جبران خواهد كرد اما زمان آن مشخص نيست. 

اين تحليلگر بازار سرمايه عنوان كرد: دو سال گذشته كه 
EPSشركت ها پايين بود و P/E شاخص كل بازار سرمايه 
روي ۲۰ تا ۳۰ واحد قرار گرفته بود و از سود سازي هاي 
نجومي خبري نبود و بنياد شركت هاي بورسي توان اين 
همه رشد را نداشت، اما قيمت ها هر روز باال مي رفت. اما 
در حال حاضر كه سود سازي شركت ها به شدت تقويت 
شده است و نسبت P/E تعدادي از شركت هاي بورسي 
به دو يا سه واحد رسيده است، دليل بسيار خوبي براي 
رشد بازار سهام است. وي گفت: در حال حاضر كار بازار 
سرمايه با گزارش سامان پيدا نمي كند زيرا در حالي كه 
شركت هاي بورسي هريك افش��اي قرار داد دارند، اما 
تاثير آنچناني بر قيمت اين سهام ها ندارد و مادامي كه 
اراده كافي وجود نداشته باش��د و سرمايه اي كه خارج 
ش��ده باز نگردد، بازار سهام رشد خود را شروع نخواهد 
ك��رد. حامد ميثم��ي در پايان تاكيد ك��رد: احتماال 
شاهد گزارش هاي 6 ماهه خوبي از طرف شركت هاي 
بورسي خواهيم بود، اما همين سود سازي هاي خوب 
شركت هاي بورسي موجب نشده است كه بازار سهام 
پتانسيل خود را براي رشد قيمتي پيدا كند. درست 
اس��ت س��هامدار خرد درحال خروج از بازار است اما 
بدليل ارزندگي باالي بازار س��رمايه، با همه حواشي 
اقتصادي و سياسي، معامله گران حرفه اي با پول هاي 

آماده در روزهاي آتي باعث رشد بازار خواهند شد.

عوامل متعددي از جمله بازگشت تحريم ها، اختالف 
قابل مالحظه بين قيمت كارخانه اي و قيمت بازاري 
خودرو و همچنين حضور دالالن و رانت خواران باعث 
ش��د كه فروش و عرضه خودرو در ب��ورس كاال براي 
نخستين بار در سال ۱۳۹6 مطرح شود. همراه ما باشيد 
در اين مطلب مي خواهيم درباره چيستي عرضه خودرو 

در بورس كاال و مزايا و معايب آن صحبت كنيم.
به دنبال بازگشت تحريم ها عليه ايران، صنايع متعدد 
داخلي از جمله صنعت خودروس��ازي با كمبودهاي 
متعددي مواجه شد كه در نتيجه آنها، توليد و عرضه 
خودرو به بازار به ش��دت افت پيدا ك��رد. در اين ميان 
ممنوعي��ت واردات خودرو نيز به عن��وان يك عامل 
تقويت كننده باعث شد خودرو نه به عنوان يك محصول 
مصرفي، بلكه به عنوان يك كاالي س��رمايه اي مورد 
توجه خريداران قرار گيرد. تيراژ پايين خودروسازان 
و از سوي ديگر ش��مار روزافزون مشتريان باعث شد 
تعادل ميان عرضه و تقاضا در بازار خودرو از بين برود 
و بستر مناس��بي براي فعاليت واسطه گران و دالالن 
فرصت طلب به وج��ود آيد و از هم��ه مهم تر، قيمت 

خودروها به طور نجومي افزايش پيدا كند.
عرضه خودرو در بورس كاال به عنوان يك راه حل بالقوه 
جهت جلوگيري از فعالي��ت دالالن و تعيين قيمت 
خودرو در بستري شفاف و متناسب با عرضه و تقاضا، 

در ارديبهشت سال ۱۴۰۱ آغاز شد.
در بورس كاال، خ��ودرو بدون نياز به قرعه كش��ي در 
دس��ترس خريداران قرار مي گيرد. مشتريان در يك 
حراج عادالنه شركت كرده و محصول مورد نظر را با يك 
قيمت نهايي خريداري مي كنند. به بيان ديگر، بورس 
كاال بس��تري را براي تعيين شفاف و منصفانه قيمت 
خودرو فراهم مي آورد، به طوري كه هم خودروساز و هم 
مصرف كننده از معامله خود سود مي برند و قيمت هاي 

نجومي بازار تا حد زيادي تحت كنترل درمي آيند.

   كشف قيمت در بورس كاال چگونه است؟
بهاي خودرو در بورس كاال از طريق حراج باز و با توجه 
به مكانيزم عرضه و تقاضا مشخص مي شود. در ابتداي 
كار، يك قيمت پايه براي هر خودرو تعريف مي شود. 
اگر ش��مار متقاضيان كمتر از ظرفيت عرضه باش��د، 
خودرو با همان قيمت پايه به فروش مي رسد. در غير 
اين صورت، رقابت از قيمت پايه آغاز مي شود و مالكيت 
خودرو به خريداري تعلق مي يابد كه بيشترين قيمت 

را پيشنهاد داده باشد.
بدين ترتيب، مش��تري با صالحديد خ��ود در رقابت 
شركت كرده و خودروي مورد نظر را با قيمت پيشنهادي 
و معقوالنه از نظر خود، خريداري مي كند. اين ساز و كار 

بسيار مطلوب و رضايت بخش به نظر مي رسد. 

  معايب عرضه خودرو در بورس
خودروسازان و قطعه س��ازان در آرزوي حذف قيمت 
دستوري از روي محصوالت خود هستند و بورس كاال 
بهترين بستر براي رسيدن به اين آرزو است. شعار كشف 
واقعي قيمت در چارچوب بورس كاال، در نهايت طمع 
خودروس��ازان و در نتيجه افزايش قيمت كارخانه اي 
خودروها را به همراه خواهد داش��ت. در صورت عدم 
مديريت صحيح اين بستر رقابتي، قيمت كارخانه اي 
خودروها ممكن اس��ت به قيم��ت نجومي و هولناك 
بازار نزديك شود. بر خالف خودروساز، خريدار به سود 
بسيار ناچيزي دست يابد و بورس كاال اثربخشي خود 

را از دست بدهد.
از طرف ديگ��ر، بورس كاال تنها يك بس��تر متفاوت 
براي خريد و فروش خودرو است و تغيير چنداني در 
سياست گذاري هاي كالن ايجاد نخواهد كرد. ساخت 
خودرو در كشور به واردات قطعات و در نتيجه انجام 
معامالت دالري وابسته اس��ت و در واقع بهاي دالر، 
قيمت واقعي خودرو را مشخص مي كند. به بيان بهتر، 
بورس كاال شايد با حذف دالالن موجب كاهش قيمت 
جزئي خودرو شود، ولي در نهايت اين ارزش دالر است 
كه تأثير مستقيم روي قيمت خودرو دارد. به عنوان 
يك ايراد بزرگ، اگر عرضه خودرو در بورس كاال به هر 

دليلي متوقف شود، بدون شك پس از مدت كوتاهي 
ش��اهد جهش قابل توجه قيمت خودرو در بازار آزاد 
خواهيم بود. چنين رخداد ش��وكه كننده اي قبال در 

بازار سكه و طال تجربه شده است.

   دليل تفاوت قيمت خودرو 
در بازار و كارخانه چيست؟

به طور كل��ي دليل تفاوت چش��مگير قيمت خودرو 
در بازار غيررس��مي و كارخانه، كه ريشه اصلي عدم 
تعادل در بازار خودرو ايران است به »كاهش عرضه« و 
»افزايش تقاضا« باز مي گردد. از طرفي توليدكنندگان 
خودرو به دليل محدوديت هاي متعدد، عرضه خودرو 
را كاه��ش داده اند و تمايلي ب��راي افزايش عرضه در 
قيمت هاي فعلي ندارند و از طرف ديگر تقاضاي موجود 
در بازار براي خريد خودرو روندي صعودي داشته است. 
كاهش عرضه از طرفي از مسائل فني متأثر از تحريم ها، 
افزايش نرخ ارز و كمبود نقدينگي ناشي مي شود و از 
طرف ديگر به فس��اد در شيوه فروش خودروسازان و 
به طور خاص پيش فروش بيش��تر از ميزان توليد در 
برخي ماه ها مرتبط اس��ت. از طرف ديگر در سمت 
تقاضا نيز داليل متعددي همچون »افزايش تقاضاي 
مصرفي با هدف گران نخريدن در آينده« و »حضور 
گسترده دالالن و س��وداگران« موجب شده است 
ميزان تقاض��اي خودرو به مراتب بيش��تر از ميزان 

طبيعي آن باشد و روند تقاضا افزايش يابد.

   تشديد مشكالت با افزايش فاصله قيمتي
نكته مهم در اين زمين��ه اينكه وجود اختالف قيمت 
خودروه��ا بين ب��ازار و كارخانه به نوعي مش��كالت 
»كمبود عرضه« و »افزايش تقاضا« را تشديد مي كند. 
اين اختالف قيمت از طرفي به افزايش انگيزه فساد در 
فرآيندهاي فروش خودرو منجر مي شود كه محدوديت 
عرضه را درپي دارد و از طرف ديگر موجب مي ش��ود 
دالالن فرصت را براي كس��ب سودهاي كالن فراهم 

ببينند و بيش از پيش به بازار خودرو هجوم آورند.

   عرضه منظم و كامل
 الزمه تعيين قيمت عادالنه در بورس كاال

با توجه به توضيحات فوق رفع مشكالت بازار خودرو 
به طور خالصه در »مديريت تقاضا« و »منظم ساختن 
عرضه« نهفته اس��ت. يكي از مهم تري��ن راهكارهاي 
تحقق اين مهم نيز انحصاري كردن عرضه خودروهاي 
صفر در بورس كاالس��ت كه به تازگي فرآيند آن آغاز 
شده اس��ت. تعيين قيمت خودرو در بازار و با سازوكار 

تقاطع گيري بين عرضه و تقاضا، همواره مورد توصيه 
بوده است و بورس كاال اين شرايط را فراهم مي كند. اما 
شرط اساسي در كشف قيمت عادالنه خودرو در بورس 
كاال، عرضه منظم و كامل خودروها در اين بستر است. 
در واقع چنانچه عرضه منظم و با برنامه خودرو از سوي 
خودروسازان براي پيش بيني پذير كردن بازار خودرو 
و در نتيجه خروجي تقاضاهاي س��وداگرانه ضروري 
اس��ت. عالوه بر اين الزم اس��ت به مرور خودرسازان 
ملزم ش��وند كه تمامي محصوالت يا دست كم بيش 
از ۹۰ درصد محصوالت خود را از مسير بورس كاال به 
فروش برسانند؛ چرا كه در غير اين صورت بورس كاال 
نمي تواند به عنوان مرجع اصلي تعيين قيمت از طريق 
تقاطع گيري بين عرضه و تقاضا مطرح شود و بازار غير 

رسمي نيز همچنان وجود خواهد داشت.

   5 مزيت عرضه خودرو در بورس
عرضه خودرو در بورس كاال پس از چند سال صحبت و 
وعده باالخره امسال اجرايي شد و براساس آمارها تا به 
امروز سهامداران استقبال خوبي از عرضه هاي بورس 

كاال داشته اند.
مدتي پيش خودروي شاهين نيز در بورس عرضه شد 
اما استقبال چنداني از آن نشد. برخي از كارشناسان 
بي اعتمادي، بي نقدينگي و تفاوت قيمتي كم با بازار آزاد 
را علت عدم استقبال مي دانستند. حال قرار است پايان 
اين هفته خودروهاي جديد در بورس كاال عرضه شود 

كه انتظار استقبال سهامداران از اين عرضه مي رود.
علت اين انتظار به تفاوت قيمتي خودروها با بازار آزاد 
بر مي گردد. تمامي خودورهاي عرضه شده در بورس 
كاال تفاوت قيمتي نس��بتا خوبي با بازار آزاد دارند و به 
نوعي با قيمت درب كارخانه به مردم عرضه مي شوند. 
برخي از عقيده دارند كه قيمت بورس كاال همان قيمت 
قرعه كشي هاست با اين تفاوت كه در بورس با شفافيت 
مي توان خودرو خريد اما در قرعه كشي روند مشخص 
نيست ممكن است پس از ده ها بار ثبت نام شما در اين 

قرعه كشي برنده شويد. 
در نتيج��ه مي توان گفت كه خريد خ��ودرو از بورس 
كاال با ش��فافيت و قيمت واقعي رخ مي دهد و خريدار 
مي تواند با قيمتي معقول و به صرفه و در زمان درست 

صاحب خودرو شود.
اغلب كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي عقيده دارند 
كه عرضه خ��ودرو در بورس كاال پن��ج مزيت دارد. 
نخست از بين رفتن تقاضاي سرمايه اي، جلوگيري 
از قيمت سازي، بسته شدن درب پشتي كارخانه ها، 
فراهم ش��دن امكان افزايش توليد خودرو و كاهش 

قيمت تمام شده آن، فراهم شدن امكان توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومي از بين رفتن تقاضاي سرمايه اي 
يعني اختالف قيمتي زيادي بين خودرو در بازار آزاد 
و درب كارخانه وجود دارد. دالالن با خريد از كارخانه 
و فروش در بازار آزاد سود بسيار زيادي مي كنند كه 
با عرضه خودرو در بورس كاال رانت اين حوزه كاهش 
و دالالن از چرخه معامله خودرو حذف مي شوند. در 
نهايت خودرو با قيمت واقعي و به طور مس��تقيم به 
دست مصرف كننده مي رسد. اغلب بازارها خصوصا 
خودرو در حالت ركود به س��ر مي ب��رد و گاهي بازار 
خودرو به طور كامل راكد مي شود. دالالن به واسطه 
حض��ور كم خري��داران و فروش��ندگان قيمت هاي 
كاذب و بااليي اعالم مي كنند و به نوعي قيمت سازي 
مي كنند كه اين موضوع روند معامالت بازار خودرو 
را بر هم مي زند. اما با عرضه در بورس كاال خودرو به 

واسطه كشف قيمت و با تعادل به فروش مي رسد.
بسته شدن درب پش��تي كارخانه ها نيز به عملكرد 
دالالن ب��از مي گردد. برخي از اين افراد با حضور در 
درب كارخانه و نفوذ ب��ه آن خودرو با قيمت واقعي 
مي خرند و پس از آن با چند برابر قيمت در بازار آزاد 

به معامله اين مي پردازند. 
فراهم ش��دن امكان افزايش توليد خودرو و كاهش 
قيمت تمام ش��ده آن نيز به بورس كاال باز مي گردد. 
صورت مالي تمامي ش��ركت هاي خودرويي زيان ده 
اس��ت و اين ش��ركت ها مي توانند با فروش و عرضه 
محصوالت خود در بورس از مزايا آن نيز براي افزايش 
توليد و پرداخت بدهي هاي خود استفاده كنند. بخش 
بس��يار بزرگي از ناوگان حمل و نقل عمومي كشور 
فرسوده است و قابليت استفاده ندارد. جايگزيني يا 
تعمير ناوگان عمومي به هزينه ميلياردي نياز دارد و 
با فروش خودرو در بورس كاال طي يك تا س��ه سال 
مي توان هزينه تعمير و جايگزيني اين ناوگان را تامين 
كرد. البته اين تامين با اس��تفاده از فروش خودرو به 

دولت و اقتصاد كشور نيز كمك شاياني مي كند.

   كدام خودروها در بورس عرضه مي شود؟
بر مبناي اطالعيه عرضه بورس كاالي ايران، ۱۷۵ 
دستگاه عرضه تك كابين بهمن موتور با قيمت پايه 
۲۹۱ ميلي��ون و ۳۰۰ هزار تومان و ۱۲۱ دس��تگاه 
كاراي دو كابين با قيمت پايه ۳۰۱ ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان )هر دو با تاريخ تحويل ۳۰ آبان ۱۴۰۱( 
در روز ش��نبه ۲ مهر انجام مي ش��ود. پيش تر قرار 
بود، عرضه كاراي تك كابي��ن و دو كابين به همراه 
ديگنيتي در روز چهارشنبه ۳۰ شهريور انجام شود.

»تعادل«گزارشميدهد

رونق  بازار خودرو  به واسطه  بورس



گروه راه و شهرسازي|
بازار مس��كن از نيمه دوم مرداد تا هفته اول مهر س��ال 
جاري، افزون بر اثرپذيري از متغيرهاي سيستماتيك و 
كالن از مولفه موسمي ايام محرم و صفر نيز متاثر شد. 
به همين دليل، در ادام��ه افت معنادار حجم معامالت 
و تعديل شتاب تورم مس��كن در مردادماه، داده هاي به 
دست آمده از برخي سامانه هاي آنالين حاكي از تداوم 
روند اين دو ش��اخص در ش��هريور ماه نيز بوده است به 
گونه اي كه تورم ماهانه بازار مس��كن شهر تهران از ۲.۵ 
درصد )در مردادماه( به ۱.۸ درصد در شهريور ماه رسيده 
كه كمترين ميزان از فروردين ماه س��ال جاري تاكنون 
محسوب مي شود. با وجود اين، نبايد فراموش كرد كه 
مولفه هاي اساسي و البته بيروني بازار مسكن همچنان 
فعال هس��تند و طي ماه هاي آينده به ويژه در سه ماهه 
پاييز، اثرگذاري بالفصلي روي اين بازار خواهند گذاشت.  
به گزارش »تعادل«، اگر چه از شتاب نرخ تورم عمومي 
اخيرا كاسته شده اس��ت اما همچنان موتور خلق پول 
روشن است و حجم پول به سرعت در حال افزايش است. 
طبيعي است كه در اين حالت، ارزش كاالها و خدمات و از 
جمله مسكن در برابر افت ارزش پول ملي، رشد خواهد 
كرد ولو اينكه اين رشد كمتر از ميزان تورم عمومي باشد. 
در س��وي ديگر ماجرا، نرخ دالر به عنوان ميزان الحراره 
اقتصاد و نماد انتظارات تورمي قرار دارد كه رشد آن را طي 
يكي دو هفته اخير شاهد بوده ايم. اما برخالف دوره هاي 
قبل، ظاهرا اين رشد اخير دالر منجر به افزايش قيمت 
مسكن نشده است. در حالي كه قيمت برخي كاالهاي 
زوداثرپذير همانند خودرو را تحت تاثير قرار داده است. با 
توجه به اين نكته مشاهده شده در بازار مسكن مي توان 
رشد اندك قيمت مسكن را به دليل افت تقاضاي ناشي از 
انتظار براي تعيين تكليف مذاكرات هسته اي و همچنين 

افت معامالت ملكي در ايام محرم و صفر قلمداد كرد.

   مهر يا آبان؟
»مذاكرات هسته اي« به عنوان متغير كليدي اثرگذار 
بر همه بازارها و از جمله بر بازار مسكن چه وقت تعيين 
تكليف مي شود؟ از سويي با پايان يافتن ماه هاي محرم و 
صفر و همزمان سفر رييس دولت سيزدهم به نيويورك 
كه اميدواري هايي را براي به گره گش��ايي از بن بست 
مذاكرات هس��ته اي ايجاد كرده است، به نظر مي رسد 
يكي از نقاط عطف زماني، هفته اول مهر باشد. به گونه اي 
كه در صورتي هر گونه تواف��ق ولو جزيي و اندك ميان 
ايران و طرف هاي غرب��ي در نيويورك مي توان طليعه 

گشايش هاي مقطعي ناشي از كاهش انتظارات تورمي را 
در بازارها و از جمله بازار مسكن شاهد بود. در اين حال، 
اگر اتفاق خاصي تا پايان مهر ماه صورت بپذيرد، موعد 
دوم و بعدي و احتماال آخرين موعد، فرداي روز برگزاري 
انتخابات كنگره امريكا خواهد بود. زماني كه حزب مستقر 
در كاخ سفيد از اين گذرگاه زماني به پيروزي يا حتي با 
شكست عبور كرده اس��ت و ديگر نيازي به احتياط در 
تصميم گيري هاي خود ن��دارد. در اين حالت، مي توان 
همزمان با دستيابي به توافق هسته اي در آغاز زمستان، 
بازار مسكن به سنت تقريبا هميشگي خود رونق بگيرد.

   روايتي از چشم انداز نيمه دوم 1401
آنگونه كه ايسنا گزارش كرده است، ثبت داده هاي جديد 
از بازار مسكن شهر تهران، رنگ باختن انتظارات افزايشي 
در آستانه ورود به نيمه دوم سال را تاييد مي كند. بررسي ها 
نشان مي دهد شهريورماه امس��ال تورم ماهيانه در بازار 
مس��كن در پايتخت به پايين ترين حد خود از فروردين 
سال جاري رسيده است. آمار غيررسمي روايت مي كند 
كه تورم ماهيانه در بازار مسكن شهر تهران از ۲.۵ درصد 
در مردادماه به ۱.۸ درصد در ش��هريورماه رسيده است. 
اين در حالي اس��ت كه با توجه به نوسانات اندك قيمت 
دالر در هفته هاي اخير انتظار مي رفت بازار مسكن تحت 
تاثير قرار گيرد. مطابق اطالعات سامانه كيليد، در ۲۳ روز 
ابتداي شهريورماه ۱۴۰۱ متوسط قيمت مسكن شهر 
تهران طبق نرخ هاي پيشنهادي با وزن دهي به مناطق 
بر اساس تعداد معامالت قطعي به ۴۵.۴ ميليون تومان 

در هر متر مربع رس��يده كه از افزايش ۱.۸ درصدي در 
مقايسه با ۲۳ روز انتهاي مردادماه حكايت دارد. كاهش 
۰.۷ درصدي تورم بازار مسكن كه به نوعي نشان دهنده 
ثبات نس��بي اين بازار اس��ت، تمايل طرف عرضه براي 
فروش را افزايش داد. درصد تغييرات تعداد آگهي هاي 
۲۳ روز ابتداي شهريورماه سامانه مذكور نسبت به ۲۳ 
روز انتهايي مردادماه از افزايش ۲۵ درصد حكايت دارد. 
بررسي تغييرات قيمت پيشنهادي هر متر مربع نيز در بازه 
زماني مذكور رشد ۲.۹ درصد را نشان مي دهد. اگرچه در 
بخش خريد و فروش، بازار به آرامش نسبي رسيده، روند 
بازار اجاره بر اساس ديتاهاي سامانه مذكور صعودي به 
نظر مي رسد. قيمت رهن هر متر مربع آگهي هاي شهر 
تهران در ۲۳ روز ابتداي شهريورماه نسبت به سه هفته 
پاياني مردادماه از رشد ۷.۶ درصد برخوردار است. اين در 
حالي است كه تعداد آگهي هاي رهن و اجاره نيز در همين 
مقطع زماني ۳۱ درصد افزايش را  نشان مي دهد. در پنج 
ماهه نخست سال جاري رش��د ماهيانه قيمت مسكن 
شهر تهران به ترتيب ۲.۴-؛ ۶.۱ درصد؛ ۸.۴ درصد؛ ۵.۸ 
درصد و ۲.۵ درصد بوده است. همانطور كه آمار توضيح 
مي دهد در ماه هاي تير و مرداد تورم ماهيانه ملكي كاهش 
يافته و در مرداد به كمتر از يك سوم خردادماه به عنوان 
نقطه اوج مقطع پنج ماهه رسيده است. با توجه به تاثير 
يك باره اصالح نظام يارانه اي و ريسك هاي غيراقتصادي 
بر بازار مسكن طي ماه هاي ابتدايي سال جاري، به نظر 
مي رسد بخش قابل توجهي از تورم در نيمه اول سال 
به بازار مسكن تحميل شده و اين بخش به تدريج در 

حال رسيدن به ثبات نسبي است. كارشناسان انتظار 
دارند در شش ماهه دوم بازار ملك در آرامش قرار گيرد.

   سبقت تورم مسكن از تورم عمومي 
به گزارش »تعادل«، بررسي سير قيمت مسكن طي ۱۷ 
ماهه گذشته حاكي از اين اس��ت كه قيمت واقعي ملك 
)تعديل شده با تورم( در دوره مورد اشاره منفي بوده است و 
در واقع به غير از اسفند سال ۱۴۰۰، ارديبهشت، خرداد و 
تير سال جاري، رشد قيمت اسمي مسكن كمتر از نرخ تورم 
بوده اس��ت. به عبارت ديگر، در يك تصوير بزرگ تر، تورم 
مسكن از تورم عمومي در بازه ۱۷ ماهه جامانده است. اما 
موتور محرك اين تخليه قيمتي بيش از اينكه كاهش قيمت 
مسكن باشد، بيشتر به علت نوسان شديد تورم عمومي بوده 
است. به عبارتي، رشد سريعتر شاخص قيمت مصرف كننده 
از رشد قيمت دارايي ها، منجر به جا ماندن دارايي ها و از جمله 
مسكن شده است. در جهش هاي تورمي پس از ارديبهشت 
سال ۱۳۹۷ شاهد بوديم كه تورم ابتدا در دالر و بازارهاي 
موازي رخ داد و با تاخير چند ماهه به بازار كاالهاي اساسي 
سرايت كرد. طي چند ماهه گذشته اما اين روند معكوس 
شده اس��ت، به گونه اي كه تورم كاالهاي اساسي با قدرت 
پيش رفته است و بازار دارايي ها روند معكوس و متفاوتي از 
كاالهاي اساسي را در پيش گرفته اند. دليل اين رخداد نيز 
تغيير چشم انداز اقتصاد ايران با »تحريم« و »بدون تحريم« 
است. در ابتداي سال ۹۷، از آنجا كه خروج ترامپ از برجام 
و اعمال تحريم هاي بيش��تر، انتظارات تورمي را افزايش 
داده بود، ابتدا بازار دارايي ها، يعني كاالهايي كه بيش��تر 
مي توانستند ارزش ريال را در برابر موج تورمي آتي حفظ 
كنند، دچار نوسان شدند. طي ماه هاي اخير اما از آنجا كه 
احتمال توافق هسته اي و لغو تحريم ها بيشتر شده است، 
انتظارات تورمي نيز وارد فاز كاهشي شده و بازارهاي دارايي 
نيز زودتر از بازار كاالهاي اساسي در روند نزولي قيمت ها 
س��ير كرده و مي كنند. در اين ميان، كاالهاي اساسي به 
علت اينكه ماهي��ت »ضروري« دارند و خان��وار ناگزير از 
مصرف روزانه، هفتگي و ماهانه آنها است، در نتيجه كمتر 
به تغييرات انتظارات تورمي پاسخ مي دهند و بيشتر تابع 
تقاضا و رشد نقدينگي هستند. در اين حال، بايد تاكيد كرد 
كه در مردادماه نسبت به ماه هاي قبل از آن، پالس هاي مثبت 
بيشتري از مذاكرات هسته اي به بازارهاي ايران مخابره شد 
اما در عمل تغيير فضايي در عرصه سياست خارجي و اقتصاد 
انجام نشد. چنين شرايطي خريداران واقعي را در »برزخ« 
خريد يا تامل و انتظار قرار داد و همين مساله منجر به افت 
معنادار معامالت ملكي و در نتيجه تعميق ركود مسكن شد.
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يك هفته مترو و اتوبوس رايگان 
براي محصالن

سخنگوي شهرداري تهران از رايگان شدن استفاده از 
اتوبوس و مترو در هفته اول مهرماه براي دانش آموزان و 
دانشجويان خبر داد.  عبدالمطهر محمدخاني، سخنگوي 
شهرداري تهران در صفحه شخصي خود نوشت: استفاده 
از اتوبوس و مترو در هفته اول مهرماه براي دانش آموزان 
و دانشجويان در شهر تهران رايگان شد. دانش آموزان 
با لباس فرم و دانش��جويان با كارت دانشجويي از 
اين خدمت بهره مند مي شوند. همه به مديريت و 

كاهش ترافيك آغاز سال تحصيلي كمك كنيم.

  تداوم كم بارشي در تهران 
طي 2 ماه آينده

سرپرست اداره كل هواشناس��ي استان تهران با اشاره 
به اينك��ه بارندگي هاي تهران نس��بت ب��ه بلندمدت 
ح��دود ۳۵ درصد كاهش داش��ته اس��ت، اظهار كرد: 
كاهش بارندگي ها موجب خشكي افزايش گرد و خاك 
مي شود. مازيارغالمي در گفت وگو با ايسنا، با توجه به 
گرد و غبارهايي كه از ابتداي سال تاكنون تهران را تحت 
تاثير قرار داده اس��ت، اظهار كرد: اين گرد و خاك ها از 
نظر منشأ به دو دس��ته گرد و خاك هاي محلي و گرد 
و خاك هاي خارجي )كش��ورهاي همجوار(، تقسيم 
مي شوند. در گردوخاك هاي محلي، كانون گردوخاك 
در داخل استان يا استان هاي همجوار نظير قزوين، البرز، 
مركزي، قم و سمنان قرار دارند. وزش بادهاي شديد و 
گاهي خيلي شديد در استان و استان هاي همجوار، سبب 
شكل گيري توده گردوخاك مي شود و با توجه به جهت 
و س��رعت باد مي تواند به تهران منتقل شود. وي ادامه 
داد: دس��ته ديگر گرد وخاك ها هم ناشي از كانون هاي 
گرد و خاك موجود در كش��ورهاي همسايه همچون 
عراق، عربستان و سوريه است. سازوكار شكل گيري و 
انتقال اين گردوخاك ها متفاوت است و معموال تحت 
تاثير س��امانه هاي جوي با ناپايداري شديد و وزش باد 
ش��ديد ش��كل مي گيرند و با جريانات غربي به كشور 
منتقل مي شوند. مقياس تاثير اين گردوخاك ها به طور 
مشخص، بزرگ تر از مقياس محلي است و معموال نوار 
غربي كشور و استان هاي واقع در اين نواحي همچون 
آذربايجان غربي، ايالم، خوزستان، كردستان و كرمانشاه 
را تحت تاثير قرار مي دهند اما در صورتي كه الگوي باد 
مساعد و جهت باد غربي باشد مي توانند به نواحي مركزي 
ايران و حتي تهران نيز منتقل شوند.  به گفته سرپرست 
اداره كل هواشناسي استان تهران، طي دو سال گذشته 
به دليل كاهش بارش قابل مالحظه و افزايش دما، پديده 
خشكس��الي در حال وقوع اس��ت كه به طور مشخص 
و بارزي در افزايش فراواني گردوخاك تاثير گذاش��ته 
است.  وي افزود: بارندگي ها در استان تهران نسبت به 
بلندمدت حدود ۳۵ درصد و نس��بت به سال گذشته 
نيز حدود ۱۹.۵ درصد كاهش يافته است. اين وضعيت 
به همراه افزايش نسبي دما، موجب خشكي و افزايش 
گرد و خاك مي ش��ود. بر اثر كاهش بارندگي و از دست 
رفتن رطوبت خاك، تثبيت شدگي خاك از بين مي رود 
و با كوچك ترين وزش ب��ادي كانون هاي گرد و خاك 
ايجاد و به مناطق ديگر منتقل مي شود. سرپرست اداره 
كل هواشناسي استان تهران ادامه داد: در حال حاضر 
گرد و خاك عبوري از كشورهاي همسايه براي تهران 
پيش بيني نمي شود.  غالمي با اشاره به اينكه بر اساس 
پيش بيني هاي فصلي، به نظر مي رسد روند كم بارشي 
طي دو ماه آينده نيز ادامه داشته باشد، گفت: بر اساس 
بررسي  نقشه هاي پيش بيني فصلي، در ابتداي فصل 
پاييز و تا اواسط آبان ماه متوسط دما هوا، حدود نيم درجه 
سلسيوس باالتر از حد نرمال و بارش كمتر از حدنرمال 
پيش بيني مي شود كه در خوشبينانه ترين حالت اين 

امكان وجود دارد كه بارش ها در حد نرمال باشند.

رشد 7 برابري
هزينه تامين و تجهيز مترو

مسعود درستي، مديرعامل شركت مترو تهران با بيان 
اينكه هزينه برخي خدم��ات و كاالهاي پرمصرف در 
صنعت س��اخت مترو از سال ۹۵ تاكنون حدود ۷ برابر 
شده اس��ت، گفت: با تقويت روند تامين منابع مالي و 
تزريق پول اوراق مش��اركت، اتفاق��ات خوبي به لحاظ 
تكميل نواقص خطوط ۳، ۴، ۶ و ۷ در نيمه دوم س��ال 
جاري رخ خواهد داد. به گزارش ايرنا، درستي اظهار كرد: 
اميدواريم تا پايان سال جاري و به مرور زمان، كل پول 
اوراق مشاركت سال ۱۴۰۰ شركت مترو تهران كه مبلغ 
يك هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است به شكل تدريجي 
آزاد ش��ود تا در اختيار طرح هاي نيمه تمام قرار گيرد.  
مديرعامل شركت مترو تهران با قدرداني از دولت بابت 
صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت براي رفع مشكالت 
مالي طرح هاي توسعه اي و زيرساختي شهرهاي بزرگ، 
خواستار تجديد نظر متوليان در ميزان تخصيص اين 
اوراق براي كالن شهرها در سال هاي آتي شد. درستي 
گفت: به طور متوسط، هزينه برخي خدمات و كاالهاي 
پرمصرف در صنعت ساخت مترو از سال ۱۳۹۵ تاكنون 
حدود هفت برابر شده اس��ت؛ در چنين شرايطي اگر 
مثال سال ۱۳۹۴ مبلغ اوراق مشاركت توسعه خطوط 
مترو تهران يكهزار ميليارد تومان بوده اس��ت، امسال 
بايد با يك نسبت منطقي تر در مقايسه با تورم ساالنه، 
مبلغ بيشتري از اوراق مشاركت توسعه حمل و نقل 
عمومي به كالن شهرها اختصاص مي يافت تا بتوان با 
وجوه متناسب با هزينه هاي هنگفت امروزي، كارها را 
با سرعت بيشتري پيش برد و شتاب توسعه و تكميل 
شبكه حمل و نقل عمومي را حفظ كرد. براساس اين 
گزارش، از كل مبلغ اوراق مشاركت توسعه شبكه مترو 
پايتخت در س��ال ۱۴۰۰ كه يكهزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان است، مجوز هزينه كرد به صورت ۱۰ درصد 
براي خط سه، ۱۰ درصد براي خط چهار، ۴۰ درصد 
براي خط ۶ و ۴۰ درصد براي خط هفت صادر شده 
است و پيش بيني مي شود اين هفته ۵۰۰ ميليارد 

تومان از كل وجوه اوراق منتشر شده آزاد شود.

پيشنهاد انبوه سازان براي
تامين مالي نهضت ملي مسكن

س��يدمحمد مرتض��وي، رييس كانون سراس��ري 
انبوه سازان از ارايه پيشنهاد تامين مالي نهضت ملي 
مسكن به وزارت خبر داد و گفت: شهرداري ها پاي كار 
نيستند و اولويت آنها كسب درآمد است. مرتضوي 
در گفت وگو با تس��نيم، در خصوص اقدامات وزارت 
راه و شهرسازي در حوزه مسكن كشور،  اظهار كرد: 
با وجود آنكه بيش از يكسال از عمر دولت سيزدهم 
مي گذرد، اما هنوز برنامه خروج از بحران مسكن ديده 
نشده اس��ت، البته در حرف و گفتار اين مساله ديده 
مي شود. او با تاكيد بر اينكه يك نكته كليدي و مهم 
در طرح نهضت ملي مسكن وجود دارد،  يعني منابع 
مالي )وام و آورده مردم(، اظهار كرد: همه مي دانيم 
امروز خانواده هاي ايراني كه قرار است خانه دار شوند 
جزو دهك هاي ۲ تا ۷ ب��وده و از توان حداقلي براي 
تامين مالي برخوردار هستند. وي اضافه كرد: براي 
س��اخت واحدها نهضت ملي مسكن عالوه بر آورده 
۳۰۰ تا ۴۰۰ ميلي��ون توماني ۳۰۰ تا ۴۵۰ ميليون 
تومان نيز تسهيالت بايد تأمين شود تا سازنده بتواند 
با اين منابع مالي كار را به سرانجام برساند. اما به نظر 
مي رس��د اين تأمين مالي )آورده متقاضيان( دور از 
دسترس اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه بايد در بحث 
تأمين مالي نهضت ملي مسكن تجديدنظر صورت 
گيرد، اظهار كرد: بر اين اساس انبوه سازان پيشنهاد 
تأمين بخشي از منابع مالي پروژه هاي نهضت ملي 
مسكن را با استفاده از مكانيسم تهاتر به وزارت راه و 
شهرسازي داده است. معتقديم بايد در اين بخش 
ب��ه دولت كمك كنيم تا در نهاي��ت بتوانيم بخش 
قاب��ل توجهي از اين واحدها را بس��ازيم. مرتضوي 
درباره جزييات پيشنهاد انبوه سازان به وزارت راه و 
شهرسازي، افزود: پيشنهاد داده ايم ۲۰ تا ۳۰ درصد 
از منابع مالي پروژه ها را تأمين كنيم و در مقابل در 

قالب تهاتر زمين هايي به انبوه سازان واگذار شود. 
دولت در نظر دارد بخشي از اراضي خود را به فروش 
رسانده و منابع آن را براي تأمين يارانه نهضت ملي 
مسكن به صندوق ملي مس��كن واريز كند. رييس 
كانون سراسري انبوه سازان ادامه داد: با پيشنهاد ما 
دولت زمين هاي داخل و خارج طرح هاي نهضت ملي 
مسكن را اختيار انبوه سازان قرار داده و ما مجددا از 
آنها براي ساخت مسكن خودمالكي استفاده خواهيم 
كرد. مرتضوي تاكيد ك��رد: با اين كار ديگر طرح ها 
ناتمام نمي ماند، ضمن اينكه با تكميل آورده مردم 
پروژه هاي نهضت ملي مس��كن در زمان كوتاه تري 
به س��رانجام مي رس��د. وي از ارس��ال پيشنهادات 
انبوه سازان براي تامين مالي نهضت ملي مسكن به 
وزارت راه و شهرسازي طي روزهاي آينده خبر داد و 
گفت: يكي ديگر از مزيت هاي اين كار تامين سرانه  

واحدهاي مسكوني از سوي انبوه سازان است. 

دادههايغيررسميبازارملكازرشداندكقيمتهاحكايتدارند

تورم مسكن در شهريور مهار شد؟

حاصلمقايسهنرخپروازبهاستانبولباقيمتپروازبهنجفچيست؟

سفربهتركيهارزانترازسفرداخلي
گروه راه و شهرسازي|

پيك سفرهاي ايرانيان به تركيه و عراق در دو هفته آخر 
تابستان سال جاري همزمان شد. همين مساله بيش 
از هميشه، چرتكه به دس��ت مردم و مسووالن داد تا 
قيمت بليت پروازهاي دو مسير تقريبا مشابه »تهران به 
استانبول« و »تهران به نجف« را مقايسه كنند. البته در 
زمان مورد نظر، مسووالن ايراني سقف ۶ ميليون تومان 
را براي مسير تهران به نجف اعالم كردند كه البته مورد 
انتقاد ايرالين ها نيز قرار گرفت و آنها گفتند كه متضرر 
مي شوند. از سوي ديگر، برخي نيز معتقد به اين بودند 
كه تركيه براي جذب بيشتر مشتري هاي ايراني، قيمت 
پروازها را با سوبسيد ارايه كرده است. اما بررسي ها نشان 
مي دهد كه ريشه اختالف قيمت هاي پرواز را بايد در 
جاي ديگر جس��ت وجو كرد. با نزديك شدن روزهاي 
پاياني تابستان، بليت پروازهاي تركيه هنوز به كمتر 
از ۱۰ ميليون تومان نرسيده است. آژانس داران ايراني 
مي گويند بازار س��فر ايراني ها به تركيه همچنان داغ 
است. هزينه سفر تركيه بارها با سفر به مقاصد زيارتي 
مقايسه شده و حتي اظهارنظرهايي درباره اختصاص 
يارانه از سوي تركيه به پروازهاي مسير ايران، مطرح 
شده است. چندي پيش يك مقام دولتي گفته بود كه 
تركيه به پروازه��اي ايران يارانه مي دهد، براي همين 
نرخ سفر به اين كشور در قياس با عراق پايين تر است. 
سيدصادق حسيني، رييس سازمان حج و زيارت كه 
ارزان سازي سفر عتبات در دستور كاري او قرار دارد، 
بارها نس��بت به هزينه بليت پروازهاي عراق معترض 
شده و در اظهارنظري به مقايسه آن با پروازهاي تركيه 
پرداخت��ه و گفته بود: »درباره اين انتق��اد از وزير راه و 
رييس سازمان هواپيمايي س��وال كردم و پاسخ آنها 
اين بود ك��ه دولت تركيه به پروازهايي كه در مس��ير 
ايران اس��ت، به صورت مش��خص يارانه فوق العاده اي 
مي پردازد. اگر هزينه پرواز به تركيه ۱۰ميليون تومان 
است، چهار ميليون از مسافر دريافت مي شود و شش 
ميليون ديگر را دولت تركي��ه پرداخت مي كند؛ زيرا 
معتقد است اين هزينه از محل خريد توريست ها جبران 
مي ش��ود، بنابراين قيمت پروازهاي تركيه پايين تر از 
ساير كشورهاس��ت.« به گزارش ايسنا، رصد تورهاي 
تركيه در آژانس هاي مس��افرتي اما نشان مي دهد در 
شهريورماه ۱۴۰۱، با وجود افزايش نرخ بليت يكطرفه 
هواپيما در مس��ير تهران � اس��تانبول ك��ه از مرز ۱۰ 
ميليون تومان عبور كرده و قيمت تورهاي گردشگري 
اين كشور را نيز تحت تاثير قرار داده، سفر به اين كشور 
همچنان با استقبال روبرو بوده است. مدير داخلي يكي 
از آژانس هاي گردشگري در تهران به ايسنا مي گويد: 
قيمت پرواز و تور تركيه در ماه پاياني تابستان با افزايش 
قاب��ل توجهي مواجه ش��د، اما همچنان م��ردم از آن 
استقبال كردند. حتي با نزديك شدن به پايان تابستان، 
بازار س��فر به تركيه همچنان داغ اس��ت. سواي همه 
بحث ها و انگيزه هايي كه براي سفر به خارج از كشور 

وجود دارد، هزينه سفرهاي داخلي را نبايد بي تاثير در 
اين انتخاب دانست؛ وقتي هزينه يك سفر داخلي تقريبا 
برابر با سفر خارجي مي شود، درحالي كه كيفيت سفر 
خارجي باالتر است، طبيعتا انتخاب مردم سفر خارجي 
است. حرمت اهلل رفيعي، رييس هيات مديره انجمن 
صنفي دفاترخدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران 
نيز اختصاص يارانه از سوي تركيه به پروازهاي مسير 
ايران را رد مي كند و به ايسنا مي گويد: در پروازها و سفر 
تركيه آن هم در مسير ايران، اصال موضوع اختصاص 
يارانه از سوي دولت تركيه مطرح نيست، بلكه مساله 
»تقاضا« است كه قيمت ها را رقابتي كرده است. او اظهار 
مي كند: آژانس هايي كه پرواز تركيه را چارتر كرده اند 
در دو ماه تابستان زيان ديده اند، هرچند تعداد مسافران 
اين مس��ير قابل توجه بوده است، اما با توجه به تعداد 
زياد پروازها، شركت هاي هواپيمايي كه در اين مسير 
كار مي كنند ناچارا قيمت را به گونه اي تعيين مي كنند 
كه به تقاضا جواب داده شود و بيشتر، قيمت ها رقابتي 
تعيين مي شود. اين طور نيست كه يارانه اي روي پرواز 
داده شود و نرخ آن پايين آمده باشد، رقيب در اين مسير 

زياد بوده و قيمت ها رقابتي است.
رفيع��ي درعين ح��ال اين نكت��ه را يادآور مي ش��ود 
كه البته دول��ت تركيه با توجه ب��ه اهميتي كه براي 
صنعت گردش��گري قائل است، تس��هيالتي را براي 
فعاالن گردشگري اين كش��ور، از جمله هتل ها قائل 
شده تا قيمِت تمام ش��ده برخي خدمات سفر در اين 
كش��ور كاهش پيدا كند كه اين تس��هيالت به همه 
گردش��گران تعلق مي گيرد، نه فقط ايراني ها. رييس 
هيات مديره انجمن صنفي دفاترخدمات مس��افرت 
هوايي و جهانگردي ايران ادامه مي دهد: يك عده اين 
سوال را مطرح مي كنند كه چرا پرواز هفت ساعته آنتاليا 
در تركيه هفت - هشت ميليون تومان قيمت دارد، اما 
پرواز دو و نيم ساعته عراق، شش ميليون تومان؟ شما 
ديديد حتي براي اربعين وزير راه محكم ايستاد و نرخ 
پرواز عراق را ش��ش ميليون تومان اعالم كرد. مساله 
اين اس��ت كه فرودگاه نجف در قياس با فرودگاه هاي 
تركيه گران تر است و پرواز اين مسير هم طبيعتا قيمت 
باالتري دارد. او اضافه مي كند: اينكه برخي مسووالن 
همچ��ون رييس س��ازمان حج و زي��ارت گفته اند به 
پروازهاي تركيه يارانه مي دهند ك��ه ارزان تر از عراق 
تمام ش��ود، صحت ندارد. موضوع اين است كه دولت 
تركيه به هتل، هواپيما و آژانس مسافرتي تسهيالت 
مي دهد، ماليات را حذف مي كند، عوارض نمي گيرد و 
اقدامات حمايتي مشابه انجام مي دهد، طبيعتا قيمت ها 
ارزان تر مي شود، اما فرودگاه نجف به بهانه خصوصي 
بودن نرخ اضافي از مس��افر مي گيرد. از آن طرف هم 
تعداد شركت هاي هواپيمايي و پروازهاي چارتر شده 
در مسير عراق در قياس با تركيه زياد نيست كه قيمت 

را رقابتي كنند، وگرنه عراق مسافر زياد دارد.
رفيعي اين نكته را هم متذكر مي ش��ود كه مسافران 

تركي��ه از همه نوع قش��ري هس��تند و مردمي كه به 
اين كشور مي روند فقط دنبال تفريح و خوشگذراني 
نيستند. از طرفي وقتي هزينه سفر در ايران باال است 
و نرخ سفر به يك جزيره با س��فر به استانبول برابري 
مي كند، طبيعي است مردم سفر به يك كشور خارجي 
را كه خدمات با كيفيت تري به مسافر مي دهد، انتخاب 
كنند. براساس آمار وزارت فرهنگ و گردشگري تركيه، 
ايران رتبه پنجم كشورهاي پرسفر به تركيه را به خود 
اختصاص داده است. پيش از ايران، گردشگران آلماني، 
روسي، بريتانيايي  و بلغاري ها هستند كه بيشترين سفر 
را به تركيه دارند. تركيه به تازگي آمار داده كه س��فر 
گردشگران امريكايي به اين كشور هم ركورد زده است.

داده هاي سازمان آمار تركيه نيز حاكي از اين است كه 
شهروندان روسيه، ايران و عراق به ترتيب بيشترين 
خريدار ملك در اين كشور بوده اند. پايين آمدن ارزش 
لير باعث شده است تركيه به مقصد محبوب تري براي 
مسافران خارجي تبديل شود. از طرفي، تمركز اصلي 
برنامه اقتصادي »اردوغان« افزايش تعامالت مالي با 
ساير كش��ورها براي مقابله با تورم و نرخ سود است، 
بر همين اساس س��ودهاي صنعت گردشگري براي 

اقتصاد تركيه حياتي محسوب مي شود.
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گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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3- ش�هرام محبی 4- کرمعلی گل کار 5- کیانوش فالح اخطاروابالغ 
می گردد جهت انجام عملیات افرازی که س�اعت 12 روزشنبه تاریخ 
1401/8/7 توسط نماینده ونقش�ه بردار این اداره صورت می گیرد در 
محل وقوع ملک حضور بهم رسانید. بدیهی است عدم حضور مانع از 

اجرای عملیات افرازی نخواهد بود. م الف 1382391
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 از 18 اصلی بخش 10 محمود آباد

مرتضی خواجوی 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک محمود آباد

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
تعادل 

30005320



شوراي عالي فضاي مجازي طي مصوبه اي، تركيب، شرح 
وظايف و اختيارات كميس��يون عالي تنظي��م مقررات را 
به روزرساني كرد. اقدامي كه از نظر فعالين فضاي مجازي 
و به نوعي پيش برد چراغ خاموش طرح صيانت است. اين 
كميسيون كه در س��ال هاي اخير تصميمات خاص كم 
نداشته است، اكنون با گس��ترش محدوده اختياراتش و 
ضمانت اجرا روبه رو شده و به اذعان كارشناسان حقوقي 
مي تواند تبعات بدي براي كسب وكارها و كاربران فضاي 
مجازي داشته باش��د. در عين حال، اعضاي هيات مديره 
سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران نسبت به تصويب 
و اجراي بي سروصداي طرح صيانت و همچنين راه اندازي 
گشت ارشاد در اكوسيستم استارت آپي ايران هشدار دادند.

با وجود آنكه قريب به 5 ماه اين طرح در مجلس و شوراي 
عالي فض��اي مجازي مس��كوت مانده بود، ام��ا به ناگاه 
تصاويري از ابالغ يك مصوبه انتشار يافت كه نشان داد اين 
شورا در سكوت خبري سعي در پيش برد اهدافي داشته 
است كه با طرح موسوم به صيانت همراستا هستند. آنطور 
كه در نامه »ابوالحس��ن فيروزآبادي« ب��ه وزارتخانه ها و 
موسسات دولتي و نهادهاي عمومي آمده است، شوراي 
عالي فضاي مجازي در 27 ارديبهش��ت 1401، ش��رح 
وظاي��ف، اختيارات و تركيب اعضاي كميس��يون عالي 
تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور را به روز رساني كرده 
است. اين مصوبه نيز 23 مرداد امسال به استحضار رهبري 
رس��يده و اكنون براي اجرا ابالغ شده است. آنطور كه در 
مصوبه اخير شوراي عالي فضاي مجازي آمده، كميسيون 
عالي تنظي��م مقررات قرار اس��ت به عن��وان تنظيم گر 
تنظيم گران فضاي مجازي تعيين شود؛ خواسته اي كه 
مطابق نظر طراحان طرح صيانت است. در آخرين نسخه 
اين طرح موسوم به »طرح نظام تنظيم مقررات خدمات 
فضاي مجازي« نيز به اين كميسيون اشاره شده بود كه 
جهت تنظيم سياست ها، نظارت، هدايت، هماهنگي و 
تصويب مقررات و آيين نامه هاي كالن و ايجاد هماهنگي 
و نظارت ب��ر عملكرد تنظيم گران در هم��ه ابعاد فضاي 
مجازي فعاليت خواهد كرد. همچنين موارد نگران كننده 
طرح صيانت مانند كنترل ترافيك پهناي باند پلتفرم هاي 

مختلف و فيلترينگ باز هم مطرح شده است.

    حركت چراغ خاموش
به سمت طرح صيانت

محمدحسين اميري، مديرعامل پلتفرم حقوقي وينداد به 
اعتقاد دارد چنين مصوبه اي به آرامي در راستاي اجراي 
طرح صيانت حرك��ت كرده و بخش اعظم��ي از همان 
رويكرده��ا و اهداف افراطي ط��رح را در قالب و ظاهري 
جديد دنبال مي كن��د. موضوعي كه به اعتق��اد او براي 
كسب وكارهاي فضاي مجازي و اقتصاد ديجيتال چالش زا 
است. اميري در همين رابطه به ديجياتو گفت: »همانطور 
كه در ماده 5 مصوبه اخير آمده اس��ت، ش��رح وظايف، 

اختيارات و تركيب كميس��يون عال��ي تنظيم مقررات 
كه مصوبه س��ال 91 بوده ملغي مي شود و اكنون شاهد 
افزايش اختيارات اين كميسيون در حوزه قانون گذاري و 
محدود كردن اختيارات مجلس در اين حوزه هستيم. در 
حالي كه وظيفه ذاتي مجلس بحث قانون گذاري است و 
ورود كميسيون به اين حوزه به صورت انحصاري در بحث 
قانون گذاري احتماال مي تواند آس��يب جدي به كاربران 
فضاي مجازي و كس��ب و كارها بزند.« به گفته اميري، 
كميس��يون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي اكنون 
مي تواند به مسائلي همچون سياست گذاري صدور مجوز 
هرگونه فعاليت كس��ب وكار در فض��اي مجازي، اعمال 
جريمه در موارد تخطي ارايه دهندگان خدمات از ضوابط 
و مقررات مصوب و… ورود كند: »اين اختيارات وسيع 
مشكل آفرين اس��ت و گويي به سمت مصوبه موسوم به 
طرح صيانت حركت مي كند.« او با تاكيد براينكه ايجاد 
هرگون��ه محدوديت در قوانين و زيرس��اخت اينترنت و 
ش��بكه هاي اجتماعي، ضربه بزرگي ب��ه اقتصاد و بدنه 
اجتماعي كش��ور مي زند، تصريح كرد: »طي سال هاي 
اخير بارها بر لزوم رش��د اقتصاد ديجيت��ال و حمايت از 
شركت هاي دانش بنيان س��خن گفته شده است. اما در 
عمل و با چنين مصوبه اي، به نظر مي رسد همتي براي رشد 
اقتصاد ديجيتال وجود ندارد؛ در حال حاضر ميليون ها 
كسب وكار رس��مي و غيررسمي در فضاي مجازي فعال 
هستند كه چنين اقداماتي به آنها ضربه خواهد زد.« يكي 
ديگر از نكات قابل تامين اين مصوبه، عدم حضور بخش 
خصوصي در تركيب كميس��يون عالي تنظيم مقرراتي 
اس��ت كه قرار اس��ت رگوالتوري كسب وكارهاي بخش 
خصوصي را زيرنظر بگيرد. اين كارشناس حقوقي اعتقاد 
دارد بخش خصوصي هيچگاه در مسائل حاكميتي بازي 
داده نشده است. او با اشاره به طرح صيانت گفت: »تا زماني 
كه كارزارها و اعتراض ها عليه طرح صيانت شكل نگرفت، 

شاهد اخذ مش��ورت از بخش خصوصي درباره اين طرح 
نبوديم.« او از اينكه در چنين موضوعاتي كه روي معيشت 
ميليون ها كسب وكار تاثير مي گذارد، بخش خصوصي 

نقشي در تصميم گيري ها ندارد ابراز تاسف كرد.

    حضور گشت ارشاد
در اكوسيستم هاي فناورانه

همچنين روز گذشته، نشست سازمان نظام صنفي رايانه اي 
برگزار شد و در اين نشست، جعفر محمدي با ابراز تاسف 
نسبت به موضوع مهس��ا اميني از حضور گشت ارشاد در 
اكوسيستم هاي فناورانه خبر داد و اعالم كرد پلتفرم هاي 
اينترنتي كه نس��بت به مرگ مهسا اميني عكس العمل 
نش��ان داده بودند را مجبور به ح��ذف توييت ها كرده اند. 
محمدي همچنين درخواست ستاد امر به معروف مبني بر 
حضور در كسب و كارها را ناقض آزادي هاي مدني دانست 
و همراهي اتحاديه كس��ب و كارهاي فضاي مجازي را با 
چنين رفتارهايي، نادرست برشمرد. او در اين باره گفت: 
اگر تاكسي هاي اينترنتي اجازه داشته باشند با يك دكمه و 
اعالم مسافر بدحجاب، مسافر را در هر نقطه پياده كنند و از 
سويي ديگر امكان دفاع از حقوق كاربران در اين بخش ديده 
نشده باشد، موضوعات بسيار خطرناكي اتفاق مي افتد. او 
نظر شخصي خود را در اين باره به اين شكل اعالم كرد كه 
كسب و كارها بايد با عدم حضور خود در اين جلسات، نظر 
مخالف خود را ابراز كنند ولي متاس��فانه با رفتارهايي كه 
رياست اتحاديه در پيش گرفته، شايد كسب و كارها مجبور 
به همراهي شده باش��ند. او در هر حال اين كار را غيرقابل 
دفاع خواند و از كسب و كارها خواست نسبت به تصميمات 
غير كارشناسي عكس العمل نشان دهند. محمدي از طرح 
صيانت هم سخن گفت و توضيح داد: از سال 97 كه طرح 
اوليه صيانت مطرح شد تاكنون كه دولت خارج از مجلس 
شوراي اسالمي ساير تكه هاي اين پازل را دنبال مي كند، نصر 

هميشه نسبت به آن حساس بوده و از طريق آگاهي سازي 
بر آن بوده كه مردم را در جريان اين موضوعات قرار دهد.

    در برابر مسائل بي تفاوت نخواهيم بود
حسين اسالمي، رييس هيات مديره  سازمان نظام صنفي 
رايانه اي استان تهران نيز با يادي از مهسا اميني به موضوع 
صيانت پرداخت و گفت: ما يك نهاد سياسي نيستيم بلكه 
يك تشكل صنفي هس��تيم؛ اما در برابر مسائل جامعه 
هرگز بي تفاوت نب��وده  و نيس��تيم. او در رابطه با طرح 
صيانت و اجراي غيركارشناسي آن، توضيح داد كه بايد 
نمايندگان بخش خصوصي در اين موضوع دخيل باشند 
و تصميمات پشت درهاي بسته به نفع هيچ  يك از افراد 
جامعه نيست. رييس هيات مديره  سازمان نصر راجع به 
برخورد قهري با پلتفرم ها نيز هش��دار داد و گفت نبايد 
با مدي��ران پلتفرم ها برخوردي قهري كرد و با مجازاتي 
همچون زندان روبرو شوند. او برخوردهاي غيركارشناسي 
و نامناسب را باعث خروج افراد از ايران و انگيزه مهاجرت 
نخبگان عنوان كرد. او در اين باره گفت: ما مخالف برخورد 
با پلتفرم هايي كه خ��ارج از چارچ��وب قانون فعاليت 
مي كنند نيستيم اما نحوه برخورد بايد متناسب با جرم و 

نحوه فعاليت يك كسب و كار فناورانه باشد.

    اقتصاد ديجيتال با محدوديت ممكن نيست
حميد بابادي نيا، عضو هيات مديره نص��ر نيز با انتقاد از 
اجراي زيرپوستي طرح صيانت، سروسامان دادن به فضاي 
سايبري را وظيفه نصر دانست و دخالت ارگان هايي كه 
بدون شناخت از حوزه IT و ICT وارد اين حوزه شده اند 
را باعث ايجاد آسيب هايي عميق در سطح جامعه دانست. 
او در اين باره توضيح داد: ما با چارچوب مش��كلي نداريم 
ما با چارچوب هاي غيرمنطقي مش��كل داريم. اعتقاد ما 
اين اس��ت كه بايد هر تصميمي در اين حوزه در تعامل با 
بخش خصوصي باشد و اگر دولت به اقتصاد ديجيتال فكر 
مي كند و ادعاي آن را دارد اين كار با محدوديت اينترنت 
ممكن نيست. مصطفي محمدي اردهالي، مدير اسبق 
انجمن شركت هاي اينترنتي نيز اجراي طرح صيانت را 
در كشور نگران كننده دانست و تشريح كرد در حالي كه 
كسب و كارهاي فناورانه در جهان به سمت دي رگوليشن 
مي روند و فضاها را بازتر مي كنند اما متاسفانه حاكميت 
در حال تدوين محدودكننده ترين قوانين در شركت ها و 
سازمان هاست و به فناوري اطالعات به چشم تهديد نگاه 
مي كند. عليرضا كشاورز جمشيديان نيز اعالم كرد كتاب 
س��ال صنف را در دست چاپ داريم و با تامين اجتماعي 
نيز جلساتي در زمينه نحوه بيمه كسب و كارهاي حوزه 
تكنولوژي داشته ايم و اميدواريم بتوانيم در شرايطي كه 
در انزواي سياس��ي به س��ر مي بريم با جهاني كردن روز 
فناوري اطالعات كه مصادف با زادروز خوارزميست قدمي 
در جهت معرفي نام ايران به ساير كشورها داشته باشيم.
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فعال بودن سرويس رومينگ در 
داخل كشور هيچ هزينه اي ندارد

سخنگوي ش��ركت مخابرات درباره خبر منتشر شده در 
خصوص دريافت هزينه رومينگ از سوي اپراتورها، ضمن 
تكذيب اين موضوع، گفت: فعال بودن سرويس رومينگ در 
داخل كشور هيچ هزينه اي ندارد. به گزارش ايرنا، پيامكي 
با اين مضمون كه س��رويس رومينگ از س��وي شركت 
مخابرات براي اپراتورها فعال شده و بابت آن از مردم هزينه 
۶ هزار توماني دريافت مي شود، دست به دست مي چرخد. 
سخنگوي شركت مخابرات اين مساله را كه در سال هاي 
گذشته نيز به همين شكل منتشر شده بود، را تكذيب كرد. 
محمدرضا بيدخام سخنگوي شركت مخابرات ايران در 
اين باره به ايرنا گفت: سرويس رومينگ در شرايط عادي 
براي همه كاربران تلفن همراه فعال است و اين فعال بودن 
هزينه اي براي آنها ندارد. وي افزود: اگر فردي قصد خروج 
از كشور و استفاده از خط تلفن همراه خود را داشته باشد، 
بايد مطمئن شود كه اين گزينه براي او فعال است تا پس از 
بازگشت با هزينه زيادي مواجه نشود. بيدخام تصريح كرد: 
فعال بودن سرويس رومينگ در داخل كشور هيچ هزينه اي 
براي فرد ندارد و صرفا زماني اين هزينه منظور مي شود كه 
كاربر در خارج از كشور قصد استفاده از تلفن همراه خود را 
داشته باشد كه در اين صورت نيز از سوي اپراتورها بسته هاي 
مختلفي براي اين كار در نظر گرفته شده تا استفاده از اين 
سرويس به صرفه باشد. به گزارش ايرنا، اپراتورهاي داخلي 
كشور براي اينكه كاربرانشان در سفرهاي خارجي خود 
بتوانند از امكانات آنها استفاده كند، با اپراتورهاي مطرح 
هر كشور وارد مذاكره شده و با آنها قرارداد مي بندند. بر 
اساس اين تفاهم مي توان از خدمات اپراتور داخلي در 
كشورهاي ديگر استفاده كرد و براي آن هزينه پرداخت.

معرفي دستگاه هايي كه جهت
رفع تكليف به پنجره ملي پيوسته اند

 معاون وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: پايان 
شهريور و پس از گذر از مهلت قانوني، طي گزارشي اسامي 
دستگاه هايي را كه صرفا جهت رفع تكليف به پنجره ملي 
خدمات هوشمند دولت پيوسته اند اعالم خواهيم كرد 
تا درباره آنها تصميم گيري ش��ود. به گزارش ايرنا، »رضا 
باقري اصل« در گفت وگويي افزود: از 170 دستگاهي كه 
قانونگذار حكم كرده پنجره خدمات واحد خود را ايجاد 
كنند، 153 دستگاه هستند كه به مردم و كسب و كارها 
خدمت ارايه مي دهند. از اين تعداد 34 دستگاه پنجره واحد 
خود را ايجاد كرده و به پنجره ملي خدمات هوشمند دولت 
متصل شدند البته اين روند ادامه دار است. دبير شوراي 
اجرايي فن��اوري اطالعات افزود: غير از اين دس��تگاه ها 
44 سامانه ملي نيز به اين پنجره متصل شده اند و به اين 
واسطه 72۸ خدمت ارايه مي كنند. دستگاه ها از سال 93 
اين فرصت را داشته اند كه پنجره خود را ايجاد كنند و اين 
يك تاخير هشت ساله است. اين تكليف مجددا در شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات به دس��تور رييس جمهوري به 
جريان افتاد. باقري اصل تاكيد كرد: قانونگذار سه تكليف 
براي نحوه اتصال دستگاه ها به شبكه ملي مشخص كرده 
است. اول اينكه تا شهريور پنجره واحد هوشمند دستگاه 
خود را ايجاد كنند. تكليف بعدي اين است كه حداقل يك 
سوم خدمات زيرمجموعه دستگاه به صورت الكترونيكي 
ارايه شود و تكليف س��وم پيوستن به پنجره ملي دولت 
هوشمند است. به طور مثال س��ازمان تامين اجتماعي 
اكنون خدمات خود را مانند نس��خ الكترونيكي در بستر 
پنجره ملي دولت هوشمند ارايه مي دهد كه مردم نيز از 
آن استقبال كرده اند اما بيمه سالمت ايرانيان با توجه به 
اينكه به پنجره متصل شده، اما نسخه خود را به صورت 
الكترونيكي ارايه نمي دهد. ضمن اينكه 54 ميليون نفر 
از هموطنان و همينطور بيش از ۶ هزار كس��ب و كار نيز 
به اين پنجره پيوس��ته اند. وي در خصوص سازمان ها و 
دستگاه هاي پيشتاز در پيوستن به پنجره ملي گفت: 
وزارت كش��ور، تامين اجتماعي، بنياد ش��هيد، نيروي 
انتظامي، قوه قضاييه، آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، 
كميته امداد امام خميني )ره(، وزارت جهاد كشاورزي، 
وزارت بهداش��ت، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از جمله نهادهايي هستند كه به اين پنجره متصل 
شده اند. البته برخي از اين دستگاه ها هنوز سه تلكيف خود 
را به طور كامل انجام نداده اند. باقري اصل با تاكيد بر اينكه 
بانك مركزي جزو دستگاه هايي است كه امشب يا فردا به 
پنجره ملي خدمات هوشمند دولت متصل خواهد شد، 
افزود: 21 خدمت پر اولويت بانك هاي عامل با هدايت 
بانك مركزي مشخص شده اند كه بايد الكترونيكي 

شوند و با چهار خدمت فقط اتصال برقرار مي شود. 

هند بازي هاي رايانه اي
را قانونمند مي كند

طبق گ��زارش يك هيات از مقام��ات هندي، بايد يك 
سازمان رگوالتوري ايجاد ش��ود تا بازي هاي آنالين را 
براس��اس مهارت يا قمار بودن آنها دسته بندي كند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، همچنين اين سازمان بايد 
قوانيني براي مسدودسازي فرمت هاي ممنوع را اجرا و 
موضع سختگيرانه تري درباره وب سايت هاي قمار آنالين 
اتخاذ كند. هيات مذكور شامل مقامات ارشد دولت نارندا 
مودي )نخست وزير هند( است و از ماه ها قبل مشغول 
نوشتن قوانيني براي بخش بازي هاي رايانشي آنالين 
كشور هستند. در اين بخش سرمايه گذاران خارجي مانند 
»تايگر گلوبال« و »سكويا كپيتال« از استارت آپ هاي 
بازي رايانه اي »Drean11«  و »موبايل پرمير ليگ« 
پشتيباني مي كنند كه بين طرفداران كريكت محبوبيت 
زيادي دارند. اين درحالي است كه ارزش صنعت بازي 
رايانه اي هند از 1.5 ميليارد دالر در سال جاري ميالدي 
به 5 ميليارد دالر در 2025 ميالدي مي رسد و گزارش 
مذكور آينده احتمااًل مس��ير آن در آينده را مش��خص 
مي كند. در اين ميان نگراني هايي درباره اعتيادآور بودن 
بازي هاي رايانشي و عدم هماهنگي با قوانين كشوري، 
صنعت را دچار اختالل كرده اس��ت. دادگاه عالي هند 
معتقد اس��ت برخي بازي هاي رايانشي مهارت محور و 
قانوني هستند اما حداقل يك دادگاه ايالتي در اين كشور 
بازي هاي طبقه بندي ش��ده مبتني بر شانس يا قمار را 
ممنوع كرده كه البته اين نوع اپ ها در بيشتر ايالت هاي 
كشور ممنوع هستند. براساس گزارش مذكور در پيش 
نويس قوانين مقامات خواس��تار ايجاد يك سازمان 
رگوالتوري جديد ش��ده اند كه زيرمجموعه وزارت 
فناوري اطالعات هند باشد و وظيفه آن تعيين آن است 
كه كدام بازي هاي رايانه اي به مهارت نياز دارند و در 
مرحله بعد آنها بايد از قوانين پيروي و آنها را اجرا كنند.

نتايج جست وجوي تيك تاك 
مملو از اخبار جعلي است

محققان در موسس��ه »نيوزگارد« طي گزارش��ي ادعا 
مي كنند حدود 20 درصد نمونه نتايج جست وجو براي 
موضوعات خبري مهم در شبكه اجتماعي تيك تاك اخبار 
جعلي است. به گزارش مهر به نقل از انگجت، به اين ترتيب 
هرچند ش��بكه اجتماعي تيك تاك همچنان مشغول 
مبارزه با اخبار جعلي اس��ت، اما به نظر مي رسد گستره 
اين چالش وس��يع تر از تصورات باشد. گسترش اخبار 
جعلي در اين شبكه اجتماعي در موضوعات مختلفي از 
حمله روسيه به اوكراين گرفته تا واكسيناسيون كوويد 
19 تا شورش ششم ژانويه 2021 توسط حاميان ترامپ 
در امريكا را شامل مي ش��ود. همچنين »نيوزگارد« در 
تحقيق خود متوجه شد تايپ كردن اصطالحات براي 
جست وجوهايي س��اده منجر به ظهور انبوهي از اخبار 
جعلي براي كاربر مي شود. به عنوان مثال جست وجو با 
كليد واژه »تغييرات آب وهوايي« در تيك تاك مواردي 
مربوط به انكار اين تغييرات را نش��ان مي دهد. به گفته 
محققان نتايج جست وجو در اين پلتفرم دو قطبي تر از 
گوگل هستند به طوري كه جست وجو درباره انتخابات 
ميان دوره مجلس امريكا از 20 نتيجه، 12 مورد شامل 
اظهارات جانبدارانه بودند. سخنگوي تيك تاك دربيانيه اي 
به موسسه »نيوزگارد« اعالم كرده اجازه انتشار محتواي 
خطرناك در پلتفرم اش را نمي دهد و آن را حذف مي كند. 

ويژه

درخشش آزادكاران ايران
 در مسابقات جهاني صربستان

 با حمايت همراه اول
تيم ملي كش��تي آزاد كش��ورمان در مسابقات جهاني 
صربستان با كسب هفت مدال رنگارنگ نايب قهرمان شد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
رقابت هاي كشتي آزاد بزرگساالن جهان در شهر بلگراد 
صربستان شب گذشته )يكشنبه 27 شهريور 1401(، به 
پايان رسيد و تيم ايران با كسب دو مدال طال، سه مدال 
نقره و دو مدال برنز نايب قهرمان شد. براي تيم ملي كشتي 
آزاد كشورمان، كامران قاسم پور در وزن 92 كيلوگرم و 
رحمان عم��وزاد در وزن ۶5 كيلوگرم موفق به دريافت 
مدال طال ش��دند، محمد نخودي در وزن 79 كيلوگرم، 
حسن يزداني در وزن ۸۶ كيلوگرم و رضا اطري در وزن 
۶1 كيلوگرم مدال نق��ره گرفتند و يونس امامي در وزن 
74 كيلوگرم و اميرحسين زارع در وزن 125 كيلوگرم به 
مدال برنز رسيدند. در رده بندي تيمي، پس از تيم اياالت 
متحده امريكا، تيم ايران با 150 امتياز در جايگاه دوم 
ايستاد و تيم ژاپن سوم شد. همراه اول به عنوان حامي 
رسمي تيم هاي ملي كشتي كشورمان، اين موفقيت 

را به تمامي ايرانيان و ملي پوشان تبريك گفته است.

برخوردهايغيركارشناسيباعثخروجافرادازايرانوانگيزهمهاجرتنخبگانميشود

هشدار نسبت به اجراي زيرپوستي »صيانت«

فراز و نشيب هاي ورود به عرصه اينترنت ماهواره اي
اينترنت ماهواره اي بيش��تر در مواردي ب��ه كار مي رود كه 
دسترسي معمولي به اينترنت )كابلي، فيبرنوري، دايال-آپ 
و بي سيم( امكان پذير نيست يا از كيفيت پاييني برخوردار 
است. به گزارش ايسنا، در تعريف اين نوع از اينترنت بايد گفت 
امواج از طريق ماهواره ارسال مي شود و كاربر براي دريافت آن 
بايد از تجهيزات مخصوص آن يعني ديش و دريافت كننده 
امواج اس��تفاده كند. اگر اين نوع از اينترنت فراگير ش��ود 
احتمال توليد تجهيزات آن با قيمت كمتر هم ممكن خواهد 
بود يا حتي سيم كارت هايي مانند آنچه در تلفن ماهواره اي 
استفاده مي شود توليد مي شود اما هنوز براي رسيدن به اين 
مراحل زود است. منظومه هاي ماهواره اي  مي توانند با توجه 
به ويژگي هاي ذاتي خود همچون پايداري، انعطاف پذيري، 
تأخير كم و تأمين ظرفيت قابل مالحظه و ارزان قيمت، كمك 
شاياني در كاهش شكاف ديجيتال در كشور و سيگنال رساني 
به مناطق محروم و دورافتاده داشته و به عنوان بخش مهمي 
در اليه زيرساخت و خدمات پايه معماري شبكه ملي اطالعات 
نقش آفرين است. در اين راستا شركت فضايي اسپيس ايكس 

پروژه اينترنت ماهواره اي »استارلينك« را در سال 2015 
با هدف فراهم كردن پوشش گس��ترده اينترنت آغاز كرد. 
اين پروژه ايده اصلي ايالن ماس��ك، ميلياردر عالقه مند به 
فضاست. هدف آن فراهم كردن پوشش گسترده اينترنت با 
پرتاب هزاران ماهواره كوچك به مدار نزديك زمين است؛ اين 
پروژه مي تواند انقالبي در دسترسي به اينترنت پرسرعت در 
سراسر جهان ايجاد كند و با اتمام آن بسياري از افراد جهان 
مي توانند با كمترين تأخير و به راحتي به اينترنت دسترسي 
پيدا كنند. شركت فضايي اسپيس ايكس در آن زمان اعالم 
كرده بود كه قصد دارد با ارسال هزاران ماهواره به مدار زمين، 
اينترنت را در سراسر دنيا در دسترس قرار دهد. آنطور كه در 
گزارش ها منتشر شده بود، دسترسي به اينترنت استارلينك 
از طريق ديش هاي ماهواره اي كه انتظار مي رود بين 200 تا 
300 دالر هزينه داش��ته باشد در دسترس افراد عادي قرار 
خواهد گرفت. نصب آنها به دانش فني خاصي احتياج ندارد 
و ديش به طور خودكار جهت خود را براساس مجموعه اي 
از موتورهاي نصب شده در زير ديش تنظيم مي كند. مركز 

ملي فضاي مجازي هم در اس��فندماه 1399، رويكرد خود 
را درباره منظومه هاي ماه��واره اي اينطور مطرح كرده بود 
كه اپراتوره��اي ماهواره اي ملزم به فعاليت طبق معاهدات 
بين المللي در حوزه فضايي و اصول و مقررات سازمان ملل 
و اتحاديه هاي تخصصي مربوطه هس��تند و بايد قوانين و 
مقررات ملي كش��ورها را براي حفظ استقالل و حاكميت 
دولت ها در حوزه ارتباطات و صيانت از گذرگاه هاي رسمي 
تبادل اطالعات را به منظور جلوگيري از هرج و مرج و مقابله 
با جرايم سايبري رعايت كنند. در دولت گذشته هم درباره 
اينترنت ماهواره اي گفته شده بود بايد بپذيريم اينترنت 
ماهواره اي پديده اي است كه تمام كشورهاي دنيا با آن 
مواجه مي شوند و هدف اصلي منظومه هاي ماهواره اي اين 
است كه بستر استفاده از اينترنت اشيا را در سراسر دنيا 
را فراهم كنند زيرا بسياري از مناطق دورافتاده يا مزارع 
در دنيا، نه از طريق شبكه موبايل نه شبكه ثابت قابليت 
پوشش دهي ندارند و اينترنت ماهواره اي براي كمك به 

چنين مشكالتي راه اندازي شده و عصر جديدي است. 
همچنين گفته ش��ده بود ما نبايد از اينترن��ت ماهواره اي 
بترس��يم، بلكه بايد خودمان را آماده كني��م تا اين فناوري 
هم فراگير ش��ود و براي آن اعتماد به نفس داشته باشيم و 
بدانيم اينترنت ماهواره اي قطعًا براي ما تهديد نيست و ما 
از فرصت هايي كه ايجاد شده، استفاده مي كنيم. اما پس از 
اينكه اسپيس ايكس اعالم كرد اينترنت ماهواره اي بزودي 
سراس��ري مي ش��ود، بازار كالهبرداري ها در شبكه هاي 
اجتماعي داغ شد. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان 
حوزه فناوري اطالعات براي اس��تفاده از سرويس اينترنت 

ماهواره اي چند شرط وجود دارد، ابتدا بايد تجهيزات اتصال 
به استارلينك را خريداري شود. اگر كشور ما اجازه نداشته 
باشد از اين تجهيزات استفاده كند، واردات اين تجهيزات 
قاچاق حساب مي شود كه هم ممكن است جرمي براي خريد 
و فروش و اس��تفاده آن در داخل ايران در نظر گرفته شود و 
هم تعرفه اش از 500 دالر اوليه باالتر مي رود. زماني كه اين 
تجهيزات وارد شد، براي استفاده از سرويس و دريافت كيفيت 
مطلوب اينترنت ماهواره اي، آنتن بايد همزمان به سه ماهواره 
وصل شده باشد. اين ماهواره ها هنوز در فضاي ايران و اطراف 
كشور به اندازه اي نيست كه آنتن ها به هر جهت بچرخد تا به 
سرويس وصل شود. يك سايت براي ثبت نام اين سرويس 
وجود دارد كه به وب سرويس هاي مكان محور گوگل وصل 
است و اس��م هر كشور و شهرهاي ايران هم در اين ليست 
وجود دارد. خيلي ها به اين ليست استناد كردند كه كل ايران 
را پوشش داده، اما اين صحيح نيست؛ اگر هم بعضي نقاط 
ايران را پوشش  دهد، دستگاه بايد در جهت هاي مختلف 
بايد به سه ماهواره وصل شود، بنابراين اينطور نيست كه 
با دسترسي به تجهيزات به راحتي به اينترنت وصل شويد. 
نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه سرويس متعلق به 
يك ش��ركت امريكايي است و شايد همان زمان كه كاربر 
بخواهد آبونمان بخرد، ب��ه دليل تحريم ها به كاربر ايراني 
سرويس ندهد. اگر هم س��رويس بدهد، طبق يك سري 
معاهده هاي بين المللي كه ايران جزو آنهاست، وقتي قرار 
است خدمات ماهواره اي در كشوري ارايه شود، بايد از ايران 
مجوز بگيرد و به اينگونه نيست كه در مقابل دولت ايران 

بايستند و ماهواره هايشان را براي مردم ايران ارايه دهند. 

به اطالع كليه سهامداران ممتاز مي رساند مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري سرآمد 
بازار، در روز سه شنبه مورخ 1401/07/12راس ساعت 10:00 به نشاني بلوار نلسون ماندال، 

خيابان پديدار، پالك 54، طبقه سوم با دستور جلسه به شرح زير برگزار مي گردد:
1- اس�تماع گزارش مدير در خصوص وضعيت و عملكرد صندوق براي س�ال مالي 

منتهي به 1401/04/31
2- استماع گزارش حس�ابرس در خصوص صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 

مالي منتهي به 1401/04/31
3- تصميم گيري در خصوص تصويب صورت هاي مالي سال مالي 1401/04/31

4- تعيين حسابرس صندوق براي سال مالي منتهي به 1402/04/31
5- تعيين روزنامه كثيراالنتش�ار جه�ت درج آگهي هاي صندوق براي س�ال مالي 

منتهي به 1402/04/31
6- ساير موارد در اختيار مجمع

براي كسب اطالعات بيشتر به سايت https://saramadfund.ir  مراجعه فرماييد.

 آگهي دعوت به مجمع ساليانه 
صندوق سرمايه گذاري سرآمد بازار

ثبت شده به شماره 41131  و شناسه ملي14006634736

شركت سبدگردان سرآمد بازار
مدير صندوق سرمايه گذاري سرآمد بازار

به اطالع كليه سهامداران ممتاز مي رساند مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري اختصاصي 
بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار، در روز سه شنبه مورخ 1401/07/12راس ساعت 11:00 
به نشاني بلوار نلس�ون ماندال، خيابان پديدار، پالك 54، طبقه سوم با دستور جلسه به 

شرح زير برگزار مي گردد:
1- استماع گزارش مدير در خصوص وضعيت و عملكرد صندوق براي سال مالي منتهي 

به 1401/04/31
2- استماع گزارش حس�ابرس در خصوص صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي 

منتهي به 1401/04/31
3- تصميم گيري در خصوص تصويب صورت هاي مالي سال مالي 1401/04/31

4- تعيين حسابرس صندوق براي سال مالي منتهي به 1402/04/31
5- تعيين روزنامه كثيراالنتش�ار جهت درج آگهي هاي صندوق براي سال مالي منتهي 

به 1402/04/31
6- ساير موارد در اختيار مجمع

براي كسب اطالعات بيشتر به سايت https://smaf.expoenixfuhd.com  مراجعه فرماييد.

آگهي دعوت به مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري 
اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار

ثبت شده به شماره 52348 و شناسه ملي 14010384846

شركت سبدگردان سرآمد بازار
مدير صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه

نوع آگهی: مزايده
موضوع آگهی:  شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد محصوالت جانبی خود )گازها( را از طريق مزايده عمومی به فروش بر ساند.

متن آگهی:  شركت فوالد مباركه اصفهان درنظردارد محصوالت جانبی)گازها( خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساندعالقه مندان به شركت 
در مزايده ميتوانند جهت تهيه ليست اقالم و اسناد مزايده با شماره تلفن03152733594تماس حاصل فرمايند.

مواردمزايده: اکسيژن مايع-  نيتروژن مايع-  آرگون مايع
ضمنا متن آگهي در سايت هاي ذيل درج گرديده است.

WWW.ariatender.comمرکز اطالعات مناقصات و مزايدات ايران به نشاني اينترنتي
مدارک مورد نياز:  طبق اسناد مزايده

نحوه دريافت مدارک :  عالقه مندان به شركت در مزايده ميتوانند جهت تهيه ليست اقالم و اسناد مزايده با شماره تلفن03152733594تماس 
حاصل فرمايند.

مهلت ارسال مدارک:  1401/07/17 - الزم به ذکر است به پيشنهاداتي که بعد از تاريخ مذکور ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد
پيشنهادات واصله در روز دوشنبه 1401/07/1۸ در محل شرکت فوالد مبارکه گشايش و صورتجلسه خواهد شد ساير اطالعات مورد نياز در اسناد 

مزايده شرح داده شده است.
نحوه ارسال مدارک : پيشنهاددهندگان ميبايست پيشنهادات خود را حداكثر از ساعت10لغايت12مورخ يکشنبه 1401/07/17 به آدرس اصفهان-  

کيلومتر75جنوب غربی- شرکت فوالد مبارکه-  ورود از درب زرين شهر-  ساختمان مرکزی - واحد فروش اقالم مازاد اطالعات
 تماس با کارشناس: 3152733594  

ارايه مدارک و سوابق هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد کرد.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

1401-38

 شماره 1401400073



تعادل |
در حال حاضر بازار خودرو متاثر از دالر و نوس��انات 
قيمتي آن است. روند افزايش نرخ ارز هم باعث شده تا 
قيمت انواع خودروهاي داخلي به يك ماه قبل برگشته 
و كاهش قيمت ها متوقف شود. البته قيمت دالر نيز 
كامال متاثر از مذاكرات برجام اس��ت. از آنجايي كه 
سيگنال هاي ارسال شده از طرف مذاكرات، مثبت 
نيست و به نظر نمي رسد كه مذاكرات تا پايان سال 
به نتيجه برسد، چش��م اندازي براي كاهش قيمت 
دالر و ب��ه تبع آن، قيمت خودرو وجود ندارد. از اين 
رو، فعاالن حوزه خ��ودرو، پيش بيني مي كنند كه 
قيمت ها در اواخر پاييز يا اوايل زمس��تان با ۱۰ الي 

۲۰ درصد افزايش همراه خواهد بود.

   رصد معامالت در بازار خودرو 
بازار اين هفته خريد و فروش خودرو همانند هفته هاي 
گذشته شاهد نوسان قيمتي و ركود در معامالت است. 
نكته قابل توجه در بازار روند افزايش نرخ ارز است كه 
اين موضوع باعث ش��ده تا قيمت ان��واع خودروهاي 
داخل��ي به يك ماه قبل برگش��ته و كاهش قيمت ها 
متوقف شود. پيش از اين به دليل كاهش نرخ ارز و صفر 
شدن معامالت در بازار فروشندگان ترجيح مي دادند 
خودروها را با قيمت پايين تري به فروش برسانند اما 
در شرايط فعلي گويا از اين كار منصرف شده و خودرو 

در بازار شاهد افزايش قيمت است.
به گزارش تسنيم، در معامالت روزگذشته پرايد ۱۱۱ 
همچنان با قيم��ت ۲۰3 ميليون تومان مورد معامله 
قرار گرفت. همچنين ساينا اس ۲۱5 ميليون تومان، 
كوئيك دنده اي ۲۰۰ ميليون تومان به فروش رسيد. 
البته بررسي بازار نشان مي دهد كوئيك آر نسبت به 
چند روز گذشته شاهد افزايش دو ميليون توماني بوده 
و در بازار با قيمت ۲۰8 ميليون تومان به فروش رسيد؛ 
همچنين تيبا نيز شاهد رشد يك ميليون توماني است 
و در ب��ازار تيبا۲ معمول��ي ۲۰۲ ميليون تومان مورد 
معامله قرار مي گيرد. در محصوالت ايران خودرو نيز 
قيمت ها نسبت به هفته گذشته شاهد رشد يك تا سه 
ميليون توماني است. برهمين اساس پژو ۲۰6 تيپ 
دو با قيمت 3۰۰ ميليون تومان و سمند اي اف سون 

347 ميليون تومان فروخته شد. 
به گفته فعاالن ح��وزه خ��ودرو، خودروهايي كه در 
اين يكماه ب��ا كاهش جزئي همراه بودن��د، مجدد با 
جهش قيمت همراه شدند. س��طح معامالت تقريبا 
به صفر رسيده و هيچ خريد و فروشي در بازار صورت 
نمي گيرد. هنوز خب��ري از ورود خودروهاي خارجي 
منتشر نش��ده است و مردم در خريدهاي خود دست 
نگه داش��ته اند. درنتيجه، به نظر مي رسد در روزهاي 

آينده نيز همين روند ادامه داشته باشد.
چهار س��ال از ممنوعيت واردات خودرو مي گذرد و 
اتخاذ سياست هاي دس��توري در كنار انحصار، بازار 
و صنعت خودروي كش��ور را با مش��كالت متعددي 
همچون ركود و افت كيفيت مواجه كرده است. حاال 
مس��ووالن وزارت صمت با آزادسازي واردات خودرو 
با محوريت واردات خ��ودروي اقتصادي تالش دارند 

تمام اين مشكالت را بر طرف كنند و قيمت خودرو در 
بازار كاهش يابد. بازاري كه پس از بازگشت تحريم ها 
و تداوم سياس��ت هاي غلطي همچون قيمت گذاري 
دس��توري روز به روز آش��فته تر شده اس��ت و حاال 
طبق گفته هاي مس��ووالن وزارت صمت قرار است با 
آزادسازي واردات خودرو و ورود خودروهاي اقتصادي 
به كش��ور از التهاب آن كاسته شود. گرچه تا پيش از 
شهريور واردات خودرو منوط به ابالغ آيين نامه بود، اما 
پس از ابالغ هم هر روز از شرط و شروط جديدي براي 
ورود خودروهاي خارجي به كشور رونمايي مي شود. 
س��عيد موتمني، رييس اتحاديه نمايش��گاه داران 
درب��اره تاثير واردات خ��ودرو بر رف��ع التهاب بازار 
خودرو دراظهاراتي گفته اس��ت: آيين نامه واردات 
خ��ودرو صرف��ا كليات��ي از اين طرح را مش��خص 
كرده بود و بدون مش��خص ش��دن تعرفه ها و ساير 
هزينه هايي كه مي تواند سربار واردات خودرو باشد 
نمي توان در خصوص تاثير قطعي اين واردات بر بازار 

و قيمت خودرو اظهارنظر كرد.
به عقيده وي اگر دولت تصمي��م بگيرد خودروهاي 
اقتصادي را با تعرفه صفر درصد وارد كند مي توان گفت 
كه واردات اين خودروها تا حدودي مي تواند بر قيمت 
خودروهاي داخلي اثرگذار باشد. به اين صورت كه اگر 
خودروي ۱۰ هزار دالري را با هزينه تمام شده ۱3 هزار 
دالري و دالر 3۰ هزار توماني در بازار بفروشيم قيمت 
3۹۰ تا 4۰۰ ميليون توماني آن مي تواند تاثير بسزايي 
در كاهش قيمت خودروهاي داخلي داشته باشد. البته 
بايد در نظر داشت حتي در صورتي كه تعرفه واردات 
خودروهاي ۱۰ هزار دالري صفر باشد و اين خودروها 

با قيمتي 35۰ ميليون توماني به بازار عرضه ش��وند، 
همچنان نمي توان از لفظ اقتصادي براي اين خودروها 
استفاده كرد. مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان 
پيشتر به اقتصادآنالين گفته بود: خودروي اقتصادي 
تعريف مش��خصي دارد و در سراسر دنيا بايد بتوان با 
مجموع حقوق ۱ سال خودروي اقتصادي خريد كه با 
حداقل قيمت 35۰ ميليوني براي اينگونه خودروهاي 

وارداتي نمي توان به آنها اقتصادي گفت.
يك��ي ديگر از داليلي ك��ه دولت براي آزادس��ازي 
واردات به خص��وص واردات خودروهاي اقتصادي 
همواره مطرح كرده ترغيب خودروسازان به افزايش 
كيفيت ب��ا رفع انحصار و همچنين افزايش س��طح 
كيفيت خودروهاي به اصطالح ارزان قيمت موجود 

در بازار بوده است. 
به گفته رييس اتحاديه نمايشگاه داران، شركت هايي 
همچون كيا و هيونداي براي حفظ برند تجاري خود 
معموال از كيفيت خودروهاي اقتصادي خود نمي كاهند 
و مي ت��وان از خودروهاي اقتص��ادي وارداتي انتظار 
كيفيتي مطلوب داشت. س��عيد موتمني همچنين 
در اظهارات خود با اش��اره به اين نكته كه خودروهاي 
وارداتي بايد براي همه سليقه ها مناسب باشند از اعمال 
سقف و محدوديت براي خودروهاي وارداتي انتقاد كرد.

ح��ال از آنجاي��ي ك��ه هنوز مش��خص نيس��ت كه 
خودروهاي وارداتي با چه قيمتي قرار اس��ت در بازار 
عرضه ش��وند، نمي توان گفت كه ك��دام خودروها با 
آزادسازي واردات ارزان مي شود. بايد منتظر جزييات 
دقيق واردات بمانيم ت��ا بتوانيم تاثير آن را بر قيمت 
خودروهاي موجود در بازار خودرو كش��ور بررس��ي 

كني��م. البته با توج��ه به انتقاداتي كه ب��ه آيين نامه 
واردات خودرو وارد است، مجلس مي گويد كه توانايي 
ابطال آن را دارد. س��خنگوي كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس ش��وراي اس��المي درباره آيين نامه 
واردات خ��ودرو، به »ايس��نا« گفته اس��ت: مجلس 
براي س��اماندهي بازار خودرو، واردات را به تصويب 
رس��اند. انتظار داريم آيين نامه نوش��ته شده اهداف 
قانون گذار را مدنظر قرار دهد و در چهارچوب قانون 
مصوب مجلس باشد. البته بنده هنوز اين آيين نامه 
را مطالعه نكرده ام، اما اگر آيين نامه چهارچوب قانون 
مصوب مجلس را زيرپا بگذارد مجلس مي تواند آن را 
باطل كند. روح اهلل عباس پور تاكيد كرده: ما در سال 
۱386 قانون حماي��ت از مصرف كننده خودرو را به 
تصويب رسانديم و قانون جديدي كه در مجلس براي 
ساماندهي بازار خودرو به تصويب رسيده است براي 
حمايت واقعي از مصرف كننده خودرو است. آيين نامه 
واردات خ��ودرو نيز بايد در چهارچوب قانون باش��د 
در غي��ر اين صورت قابل قب��ول نخواهد بود. مهدي 
عس��گري، يكي ديگر از اعضاي كميسيون صنايع و 
معادن مجلس نيز در رابطه با آيين نامه واردات خودرو 
گفته است: اين آيين نامه انتقال تكنولوژي، ارتقاي 
كيفيت و رقابت جدي با محصوالت داخلي را تأمين 
نكرده اس��ت. اظهارات عس��گري درحالي است كه 
سيد رضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت 
سه ش��رط را براي واردات خودرو، مطرح كرده كه 
براس��اس آن اول آنكه خودرو بايد نو باشد، دوم بايد 
خدمات پس از فروش و نمايندگي رس��مي داشته 
باشد و همراه با وارداتش انتقال فناوري صورت گيرد. 

خبراخبار
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تركيب هيات رييسه اتاق اصناف 
تهران مشخص شد

براس��اس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات هيات 
رييسه اتاف اصناف تهران ديروز دوشنبه مورخ بيست 
و هشتم شهريور ماه برگزار شد و اعضاي جديد هيات 
رييسه اتاق مشخص ش��دند. براساس اين گزارش، 
اعضاي اصلي هيات رييس��ه اتاق اصناف تهران به 
ترتيب آراء، علي توس��طي ب��ا 64 راي، حميدرضا 
رس��تگار پور 6۰ راي، محمدرضا فرج��ي 5۹ راي، 
حس��ين علي اكبري 56 راي، اس��ماعيل كاظمي 
54 راي انتخاب شدند. همچنين احمد ابوالحسني 
)توليدي( با 44 راي وسيداحمد حسيني )توزيعي( 
با ۱8 راي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند. 

واردات طال، پالتين و نقره خام 
معاف از ماليات شد

واردات طال، پالتين و نقره به صورت خام از طريق مبادي 
رس��مي گمركي كش��ور از پرداخت عوارض گمركي و 
هرگونه مالي��ات از قبيل ماليات عملكرد و ارزش افزوده 
معاف است و از نظر منشأ ارز مورد بررسي قرار نمي گيرد. 
به گزارش خبرگزاري تس��نيم، داود منظور رييس كل 
سازمان امور مالياتي در ابالغيه اي اعالم كرد: با توجه به 
مصوبه اخير مراجع قانوني، واردات طال، پالتين و نقره به 
صورت خام از طريق مبادي رسمي گمركي كشور مجاز 
بوده و از پرداخت عوارض گمركي و هرگونه ماليات از قبيل 
ماليات عملكرد و ارزش افزوده معاف است و از نظر منشأ 
ارز مورد بررسي قرار نمي گيرد. اعتبار اين مصوبه از تاريخ 
ابالغ )۱4۰۱/6/۲( تا پايان شهريور ماه سال ۱4۰۲ است. 

مهلت رفع تعهد ارزي
رو به پايان است

ريي��س كنفدراس��يون ص��ادرات اي��ران مي گوي��د 
صادركنندگاني ك��ه تاكنون تعهد ارزي خ��ود را ايفا 
نكرده اند فقط تا پايان ش��هريور مهلت دارند و در حال 
حاضر برنامه اي ب��راي تمديد اين زم��ان وجود ندارد. 
محمد الهوتي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بر اساس 
برنامه ريزي صورت گرفته از پيش، صادركنندگاني كه 
در سال هاي ۱3۹8، ۱3۹۹ و ۱4۰۰ صادرات داشته اند، 
ولي هنوز تعهد ارزي خود را ايفا نكرده اند تنها تا پايان 
شهريور ۱4۰۱ زمان دارند كه نسبت به اين موضوع اقدام 
كنند.به گفته وي، اين مهلت تاكنون دو يا سه بار تمديد 
شده و از اين رو در حال حاضر برنامه اي براي براي تمديد 
وجود ندارد و ظرف س��ه روز آينده، بايد تعهد ارزي ايفا 
شود.رييس كنفدراسيون صادرات ايران درباره خبرهايي 
كه در روزهاي اخير درباره تمديد اين زمان منتشر شده 
بود نيز توضيح داد: كميته اقدام ارزي در روزهاي گذشته 
يك مصوبه جديد داشت كه تنها به كاالهاي ورود موقت 
اختصاص دارد و ش��امل س��اير بخش هاي صادراتي 
نمي شود.الهوتي ادامه داد: بر اساس اين مصوبه با توجه 
به اينكه برخي زيرساخت هاي الزم براي رفع تعهد ورود 
موقت فراهم نشده بود، اعالم شد كه براي كاالهايي كه 
از سال ۱3۹7 تا ۱4۰۰ ورود موقت داشتند تا پايان مهر 
ماه و كساني كه در 7 ماهه امسال ورود موقت داشتند تا 
پايان ۱4۰۱ فرصت دارند و اين مصوبه هيچ ارتباطي با 
ديگر كاالهاي صادراتي ندارد و زمان نهايي رفع تعهد 

اين كاالها همچنان پايان شهريور ماه خواهد بود.

مدادهاي قاچاق همه چيني هستند
موسي فرزانيان رييس اتحاديه فروشندگان نوشت افزار 
در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به افزايش تقاضا براي خريد 
لوازم تحرير در آستانه بازگش��ايي مدارس، گفت: در ۲ 
سال گذش��ته همه گيري بيماري كرونا باعث تعطيلي 
مدارس شد از اين رو در اين مدت بازار لوازم تحرير رونقي 
خاصي نداشت؛ اما بعد از اعالم رسمي بازگشايي مدارس 
و دانشگاه ها درخواس��ت براي خريد اين اقالم افزايش 
پيدا كرد. وي با بيان اينكه توليد لوازم تحرير در ۲ س��ال 
تعطيلي م��دارس 7۰ درصد افت كرد، افزود: سيس��تم 
توليد، توزيع و خريد لوزام تحرير فصلي است به اين معنا 
كه توليدكننده بايد در يك بازه زماني مشخص يعني در 
ماه هاي فروردين و ارديبهشت توليد و اين اقالم را انبار كند 
تا بنكدار و عمده فروش بتواند در ماه هاي تير و مرداد خريد 
و در ب��ازار توزيع كند. اين فعال صنفي ادامه داد: تكليف 
بازگش��ايي مدارس در مرداد سال جاري مشخص شد؛ 
از اين رو توليدكنندگان درش��يفت كاري اقدام به توليد 
كردند. رييس اتحاديه فروشندگان نوشت افزار با اشاره به 
سرمايه گذاري مناسب در توليد خودكار، گفت: در داخل 
كشور خودكار به ميزان نياز توليد مي شود از اين رو افزايش 
نرخ اين قلم كاال بنا به تورم موجود در كشور حدود ۱۰ تا 
۱5 درصد افزايش پيدا كرد. اما شرايط براي توليد مداد 
متفاوت است چراكه بخشي از مواد اوليه آن وارداتي است 
از اين رو انواع مداد در سال جاري نسبت به سال گذشته 
حدود 3۰ تا 35 درصد تغيير قيمت را تجربه كرد. فرزانيان 
بازار كاغذ ايران را در انحصار هندي ها معرفي كرد و افزود: 
ماده اصلي توليد دفتر كاغذ اس��ت و از آنجايي كه كاغذ 
جزو كاالهاي وارداتي است و دريك ماه اخير حدود ۲۰ 
تا 3۰ درصد قيمت آن گران ش��د به تبع آن قيمت دفتر 
نيز 3۰ تا 35 درصد افزايش قيمت را در بازار تجربه كرد؛ 
دليل اين افزايش قيمت را مي توان به افزايش نرخ كاغذ در 
بازارهاي جهاني و افزايش نرخ حمل و نقل نسبت داد. وي 
عرضه ماژيك به صورت قاچاق در بازار را تاييد كرد و افزود: 
ماژيك در داخل كش��ور توليد نمي شود و چند كارخانه 
داخلي اقدام به توليد ماژيك و وايت بورد مي كنند كه اين 
كارخانه ها توان توليد 3۰ درصد از نياز بازار را دارند و اين 
كمبود زمينه ها را براي قاچاق اين قلم كاال هموار كرده 
است. به گفته اين فعال صنفي؛ قاچاق در زمينه خودكار 
صفر است. اما در بخش مداد و دفتر كاالي قاچاق وجود 
دارد و مداده��اي قاچاق موجود در ب��ازار همه چيني 
هستند. فرزانيان با بيان اينكه كاهش حجم نقدينگي 
روند ادامه كار را براي توليدكنندگان دشوار كرده است، 
اذعان كرد: قيمت اجناس گران شده از اين روتوليدكننده 

توان مالي توليد در حجم زياد و انبار كردن آن را ندارد.

اتاق به ديپلماسي اقتصادي
نگاه ابزاري ندارد

دبي��ركل كميته ايران��ي اتاق بازرگان��ي بين الملل 
مي گويد: ديپلماسي اقتصادي فقط انتخاب رايزن 
نيس��ت، رايزن بازرگاني يكي از ابزاره��اي الزم در 
اين حوزه اس��ت. اتاق بازرگاني هم به ديپلماس��ي 
اقتصادي به عنوان يك اس��تراتژي توج��ه دارد. به 
گزارش ايسنا، محمد خزاعي اظهار كرد: ديپلماسي 
اقتصادي ام��روز نه تنها در ايران بلكه در دنيا مطرح 
است و در بس��ياري از كشورهاي دنيا به عنوان يك 
مساله استراتژيك به آن نگاه مي كنند. براي همين 
س��ازوكارهايي براي آن فراهم شده و دستگاه هايي 
را متولي اين كار كرده ان��د. وي در تعريف مفهموم 
ديپلماسي اقتصادي گفت: استفاده از ابزار سياسي 
براي تأثيرگذاري بر مناس��بات اقتص��ادي، به نفع 
منافع ملي در هر كشوري و بالعكس استفاده از ابزار 
اقتصادي، مناسبات اقتصادي، سازمان ها و مجامع 
بين المللي، سازوكارهاي داخلي براي تأثيرگذاري 
بر مناسبات سياسي و همچنين كسب منافع بيشتر 
براي هر كشور است. شايد تأثيرات عوامل اقتصادي بر 
مناسبات سياسي در چند دهه گذشته به مانند امروز 
خيلي خود را نشان نداده بود، اما شاهد هستيم كه از 
نيمه هاي قرن بيستم به اين طرف، توجه به اين مقوله 
شدت پيدا كرد. س��ازمان هاي بين المللي تأسيس 
ش��دند. اتحاديه هاي منطقه براي بحث مناسبات 
اقتصادي مطرح شدند. گروه هاي متعددي در دنيا 
به وجود آمدند. از گروه بيست بگيريد تا گروه هفت، 
گروه هش��ت و گروه هاي ديگري ك��ه نگاه جدي به 
مقوله اقتصاد در دنيا داشتند و تأثيرات اقتصادي بر 
مناسبات سياسي؛ بنابراين در يك جمله كوتاه، تأثير 
و تأثر عوامل اقتصادي بر مناسبات سياسي و مراودات 
بين المللي و دو جانبه در جهت منافع ملي كشورها 
و همين طور رعايت مالحظات و مناسبات سياسي 
بر مراودات تجاري و اقتصادي.دبيركل كميته ايراني 
اتاق بازرگاني بين الملل با اشاره به اهميت پيگيري 
ديپلماس��ي اقتصادي در وزارت خارجه، بيان كرد: 
توجه به مس��ائل اقتص��ادي در وزارت امور خارجه، 
هميشه دغدغه وزراي ذي ربط بوده است. من به ياد 
دارم كه در زمان آقايان واليتي، خرازي و ديگر وزراي 
امور خارجه مساله س��فرا و نقش آنها در مناسبات 
اقتصادي مطرح بوده است. از طرفي بحث تأسيس 
معاونت ديپلماسي اقتصادي يك اقدام ارزشمند بود 
و اآلن هم به همان قوت دنبال مي شود؛ ولي نكته اي 
كه در اين جا وجود دارد، اين اس��ت كه تأثيرگذاري 
معاونت اقتصادي يا ديپلماسي اقتصادي در وزارت 
خارجه به تنهايي نمي تواند پاس��خگوي انتظارات 
و نيازهاي كشور باش��د.خزاعي به سايت اتاق ايران 
گفت: ما نبايد تصور كنيم ك��ه فقط وزارت خارجه 
مي تواند بر بحث ديپلماس��ي اقتصادي تأثيرگذار 
باش��د. وزارت خارجه به عنوان يك اهرم بسيار مهم 
كه بايد نقش ايفا كند در تنظيم مناس��بات، حضور 
دارد و بايد باشد؛ اما واقعيت اين است كه دستگاه ها 
و نهادهاي ديگر، فضاي عمومي سياسي- اقتصادي 
كشور، مناس��بات ديگر، مجامع و سازمان هايي كه 
ساير وزارت خانه ها در آن عضو هستند، مثل وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، وزارت كار و امور اجتماعي، 
وزارت جهاد كشاورزي و حتي وزارت ورزش و جوانان 
و ساير نهادها، همگي بر بحث ديپلماسي اقتصادي 
تاثيرگذار هستند. حتي NGO ها و نهادهاي عمومي 
و ديپلماتيك مي توانند در اين مسير تاثيرگذار باشند.

تبديل 11300 متر شبكه سيمي 
توزيع برق به كابل خود نگهدار 

در سطح شهرستان اردل
به منظور تامين وارايه برق پايدار و رفاه مش��تركين 
برق، ۱۱3۰۰ متر شبكه سيمي در سطح شهرستان 
اردل ب��ه كابل خود نگهدار تبديل ش��د. به گزارش 
روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق چهارمحال 
وبختياري مهندس مجيد فره��زاد مديرعامل اين 
شركت در تش��ريح خبر گفت: پروژه تبديل شبكه 
سيمي به كابل خود نگهدار به طول ۱۱3۰۰ متر در 
سطح شهر اردل، منطقه اليكوه و روستاي سرزرد اين 
شهرستان با صرف ۲۰ ميليارد ريال اعتبار اجرا و به 
بهره برداري رسيد. وي در ادامه افزود: در اجراي اين 
پروژه 45 پايه برق رساني جديد نصب و 34 پايه برق 
رساني جابه جا شد. مجيد فرهزاد هدف از اجراي اين 
طرح را كاهش تلفات انرژي، رفع افت ولتاژ احتمالي، 
پيشگيري از سرقت شبكه هاي سيمي، رفع حريم 

تاسيسات برق و بهبود مبلمان شهري عنوان كرد.

سومين جلسه كميته ايمني آب 
شهرستان اراك برگزار شد

كميته ايمني آب شهرستان اراك در سال جاري، در 
امور آب و فاضالب اين شهرستان با حضور مديران و 
كارشناسان دستگاه هاي مختلف تشكيل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان 
مركزي در اين جلسه كه در روز شنبه ۱۹ شهريورماه 
برگ��زار گرديد مديران و كارشناس��اني از ش��ركت 
آب و فاضالب استان، ش��ركت آب منطقه اي، جهاد 
كشاورزي، شهرداري، دانشگاه علوم پزشكي، محيط 
زيست، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، سازمان 
صنعت و معدن، دفاتر شهري و روستايي استانداري و 
سازمان برنامه و بودجه، در خصوص موضوعات مهم 
ايمني آب گفت وگو كردند. در اين جلسه مواردي چون 
پيش��رفت فيزيكي پروژه تصفيه خانه روان آب هاي 
سطح شهر توسط ش��هرداري و بررسي آالينده هاي 
حوضه آبريز سد كمال صالح از سوي شبكه بهداشت 

و سازمان صمت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بيرغبتيمردمبهخريدخودرو

خودروهاييكههرروزگرانميشود

رييساتاقتهران:

راه توسعه اقتصادي از بخش خصوصي مي گذرد
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران 
گفت: اگر كش��ور به دنبال توس��عه اقتصادي و رشد 
تجاري است، راهي جز نگاه به بخشي خصوصي وجود 

ندارد تا پايه اقتصاد مردم و دولت سياست گذار باشد.
»مسعود خوانس��اري« در آيين اختتاميه پنجمين 
دوره جشنواره امين الضرب با بيان اينكه اقتصاد ايران 
دولتي و نفتي است. اظهار داشت: بايد نگاه به بخش 
خصوصي متمركز شود؛ زيرا كشورها از طريق توسعه 

اقتصادي به سالمت، رفاه و امنيت دست پيدا مي كنند. 
به گزارش ايرنا، وي افزود: كشورهاي جهان توانستند 
با توس��عه اقتصادي به تمام جوانب رشد يك كشور 
دست پيدا كنند، در ايران نيز مي توان با كمك بخش 
خصوصي به رشد بيش��تري دست يافت.خوانساري 
خاطرنشان كرد: توسعه و رونق اقتصادي بدون رجوع 
به س��وابق و اس��تفاده از تجربيات گذشته نمي تواند 
اتفاق رخ دهد و جش��نواره فرهنگي امين الضرب بر 

همين پايه ش��كل گرفت تا با نگاه به سابقه اقتصاد و 
تجارت، آينده را دنبال كني��م. رييس اتاق بازرگاني 
تهران با اشاره به اينكه اتاق بازرگاني تهران با سابقه 
۱38ساله تشكيل، كهن ترين نهاد محسوب مي شود، 
تاكيد كرد: يكي از بنيان گ��ذاران كارآفرين و تاجر 
امين الضرب بود كه به همين دليل اين جشنواره نيز 
به آن نام گذاري شده است. وي با بيان اينكه جوانان 
نيز با وجود مشكالت با اميد به اين مسير ادامه دهند، 

تصريح كرد: در دوره قحطي و نابه س��اماني و تمام 
مش��كالت تاريخي ايران در گذشته، مردان بزرگي 
بودند كه مشكالت را به دوش بكشند و امروز نيز راه 
آنها ادامه دارد. خوانساري گفت: در اين ميان نبايد 
نقش رسانه را ناديده گرفت كه مي تواند نقطه اتصال 
دولت و نهادهاي مردمي باشد و با شرح اوضاع، توجه 
را به نقاط كور اقتصاد جلب كند. در پايان اين آيين، 
برگزيدگان بخش هاي مختلف خبري معرفي شدند.

مديرعاملسازماناموالتمليكي:

مزايدهخودروهايقاچاقازهفتهآينده
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
جزييات مزايده خودروهاي رس��وبي وارداتي را اعالم 
كرد. به گزارش ايسنا، عبدالمجيد اجتهادي در نشست 
خبري جزيي��ات تعيين تكليف خودروهاي رس��وبي 
وارداتي، با اش��اره به پرونده موسوم به ثبت سفارش در 
سال ۱3۹6، اظهار كرد: اين پرونده در سال ۱3۹7 در 
دادگاه انقالب تشكيل ش��د. ۱۰6۲ خودروي خارجي 
صفر كيلومتر به دليل مشكالت ثبت سفارش از گمرك 
ترخيص نشدند و براي جلوگيري از تضييع اين خودروها 
كه در شرايط خوبي نگهداري نمي شدند اجازه برگزاري 
مزايده به سازمان اموال تمليكي داده شد. وي در مورد 
جزييات خودروها توضيح داد: 6۲ دس��تگاه لكسوس، 
45۹ دستگاه از خانواده هيوندا، ۱54 دستگاه تويوتا، 43 
دستگاه پورشه، ۱8۲ دستگاه كيا، ۱5۲ دستگاه بي ام و، 
8 دستگاه بنز، يك دستگاه وولوو و يك دستگاه بي نام به 
مزايده گذاشته خواهد شد. اجتهادي با اشاره به دستور 
وزير اقتصاد مبني بر تعيين تكليف خودروهاي مذكور 
تا پايان مهرماه اظهار ك��رد: با توجه به اينكه مزايده به 
صورت الكترونيكي است، افرادي كه قصد مشاركت در 
مزايده را دارند بايد در سامانه ستاديران ثبت نام كرده 
و براي گواهي امضاي الكترونيك اقدام كنند. س��پس 
مي توانن��د نوع خ��ودرو را انتخاب كنند. مش��خصات 
فن��ي خودروها، اينكه در كدام ش��هر و بندر قرار دارند 

از چهارشنبه 6 مهرماه روي سايت اموال تمليكي قرار 
خواهد گرفت. وي افزود: تاريخ بازديد از خودروها هفتم 
تا ۱۲ مهر بوده و افراد بعد از بازديد بايد پيش��نهاد خود 
را ارايه كرده و همزمان با آن ۱5 درصد قيمت خودرو را 
به عنوان ضمانت سپرده گذاري كنند. متقاضيان بايد 
حتما توجه داشته باشند كه سپرده مخصوص مزايده 
فوق العاده 565 ثبت سفارش است. معاون وزير اقتصاد 

با بيان اينكه اس��امي برندگان مزاي��ده در ۱6 مهرماه 
اعالم مي ش��ود، گفت: افرادي كه ضمانتنامه را سپرده 
كردند اما پشيمان شدند تا ساعت ۱4 سيزدهم مهر ماه 
فرصت دارند با مراجعه به سايت ستاديران انصراف خود 
را اعالم كنند. اجتهادي با بيان اينكه خودروهاي باالي 
۲5۰۰ سي سي در ليس��ت اين خودروها قرار ندارند، 
اظهار ك��رد: همچنين هيچ س��رقتي از اين خودروها 

صورت نگرفته است. اين خودروها براي فروش داخل 
بوده و شماره گذاري ملي مي شود. اشخاص حقيقي با 
كد ملي و اشخاص حقوقي با كد اقتصادي مي توانند در 
اين مزايده شركت كنند. وي با بيان اينكه منابع حاصل 
از فروش اين خودروها به خزانه دولت واريز مي ش��ود، 
عنوان كرد: اگر براي اين خودروها راي برائت صادر شود، 
منابع از خزانه به حس��اب هايي كه قوه قضاييه تعيين 
مي كند واريز خواهد ش��د. معاون وزير اقتصاد در مورد 
تحويل خودروها نيز گفت: برندگان تا س��ه روز بعد از 
مزايده فرصت دارند براي تسويه مراجعه كرده و خودرو را 
تحويل بگيرند. به گفته اجتهادي براي افراد محدوديتي 
وجود ن��دارد و يك فرد مي تواند در مزايده چند خودرو 
شركت كند. قيمت گذاري خودروها توسط هيات سه 
نفره از كارشناس��ان رسمي دادگستري انجام گرفته و 
قيمت پايه در سايت ذكر خواهد شد. وي با بيان اينكه 
خودروها متعلق به چند فرد و چند شركت است، در مورد 
دليل توقيف آنها توضيح داد: اتهام جعل ثبت سفارش 
بوده كه قاچاق تلقي مي ش��ود. تعداد زيادي خودرو و 
ماشين آالت سنگين راه سازي هم توقيف شده است كه 
بايد تعيين تكليف شوند. به گفته معاون وزير اقتصاد اگر 
خودرويي در اين مزايده به فروش نرفت، دوباره به مزايده 
گذاشته خواهد شد. اجتهادي همچنين تاكيد كرد كه 
مالكان خودروها هم مي توانند در مزايده شركت كنند.
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خبرروز

۱۸ فوتي و شناسايي ۷۲۶ بيمار جديد كرونا در كشور
بر اساس اعالم وزارت بهداشت۷۲۶ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شده و ۱۸ بيمار نيز جان خود را از دست دادند. 
بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۷۲۶ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۱۳۱ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۵۴۳ هزار و ۵۴۸ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۴ هزار و ۳۱۹ نفر رسيد. 
تا كنون ۷ ميليون و ۳۲۱ هزار و ۴۵۸ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين در حال حاضر هيچ 
شهرستاني در وضعيت قرمز قرار ندارد. ۲۰ شهرستان نيز در وضعيت نارنجي، ۲۵۷ شهرستان در وضعيت زرد و ۱۷۱ شهرستان در 
وضعيت آبي قرار دارند. ۲۴۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

مسووالن اين بار نوبت 
شماست تاب آوري كنيد

 كار خطايي انجام شده است، خطايي كه ابعاد 
بسيار گسترده اي دارد. 

شما وقتي عواطف و احساسات ميليون ها نفر 
را هدف قرار مي دهيد بايد خود را براي عواقب 
آن آم��اده كنيد، اما اين آمادگي بايد از  جنس 
رافت و گذشت باشد، نه ادامه همان خشونت. 
بايد كس��اني اين ميان باشند تا پاسخي براي 
چراهاي بي ش��مار مردم داشته باشند، بايد با 
اين مردم كه سال هاس��ت با تمام مش��كالت 
موجود تاب آوري كرده اند، كنار آمد، اگر قرار 
است جايي مسووالن نسبت به مردم تاب آور 
باشند، االن دقيقا همان زمان است. حاال نوبت 
مسووالن است كه در مقابل خشم مردم تاب 

آوري كنند. 
از اظهارنظرهاي غير كارشناس��ي بپرهيزيد، 
وقتي پزشكي قانوني زمان اعالم علت مرگ را 
۳ هفته ديگر اعالم كرده چرا باز هم افراد بدون 
تخصص در اين زمينه نظ��ر مي دهند و مدام 
مي خواهند به مردم بقبوالنند كه واقعيت چيز 
ديگري است؟ چرا بايد برخي مقامات به جاي 
اينكه از مردم به خاطر اين قصور عذرخواهي 

كنند، مدام آنها را با قانون تهديد مي كنند. 
مرگ اين دختر جوان ميليون ها نفر را ناراحت 
و سوگوار كرده است، بگذاريد سوگواري كنند. 
بگذاري��د در كنار هم براي اين جان از دس��ت 
رفته هزله بخوانند، چه ايرادي دارد ش��ما هم 
كمي تاب آوري كني��د در مقابل در تمام اين 

سال هايي كه ما تاب آوري كرديم. 
كمي آن شمش��يرهاي تيز تهديدتان را غالف 
كنيد، شما نمي دانيد وقتي مانع اين سوگواري 
مي شويد، چه ميزان به مردم آسيب مي زنيد. 
اين بارهم تمام اين اتفاقات به دليل عدم توجه 
به شايسته ساالري در كش��ور رخ داده است. 
اين موضوع مهم اس��ت اما هي��چ كس به آن 

توجه نمي كند.

 تقويت سفته بازي 
در بازار 

به صورت الگوريتمي اين كار را انجام مي دهند. 
معامالت الگوريتمي بهترين شرايط را مي تواند 
ب��راي بازارگردان ها ايجاد كرده و ش��رايط را 
بهتر كند به ش��رطي كه بتوانند تعهدات خود 

را انجام دهند. 
همچنين در صورتي كه معامالت الگوريتمي 
با مش��كل مواجه نش��ود و همه بازارگردان ها 
بتوانند از آن اس��تفاده كنند همين مقدار هم 
كافي اس��ت اما اگر فراهم نش��ود شايد تعداد 
بازارگردان بيشتري بتواند به بازار كمك كند.

رويداد

تصادفاتعامل۵۲درصدازتلفاتيوزپلنگ

 ۵۰ درص��د تلفات حي��ات وح��ش و ۵۲ درصد تلفات 
يوزپلنگ آسيايي ناشي از تصادفات جاده اي بوده است. 
مرضيه موسوي، كارشناس پستانداران گوشتخوار دفتر 
حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت به ارايه آماري از تلفات يوزپلنگ آسيايي - كه 
گونه اي در معرض خطر انقراض است- اشاره و اظهاركرد: 
۳۸ مورد براي تلفات يوزپلنگ آسيايي ثبت شده كه از 
اين تعداد ۱۹ فرد يوز براثر تصادفات جاده اي بوده و تنها 
هشت فرد آن مربوط به جاده عباس آباد است. شش مورد 
در جاده يزد به كرمان و در منطقه كالمند-بهادران رخ 
داده است. يك مورد جاده بافق- بهاباد، يك مورد در جاده 
سنخواس��ت- جاجرم در منطقه دره انجير مياندشت، 
يك مورد در پناهگاه دربند راور در اس��تان كرمان و يك 
مورد نيز در جاده نايبندان بوده است. موسوي با اشاره به 
اينكه بيش��ترين تلفات جاده اي يوز در جاده عباس آباد 
گزارش شده است، توضيح داد: توران يك منطقه زادآور 
و زيستگاهي مهم براي يوزپلنگ است، به همين دليل 
بيشترين تلفات در اين جاده بوده است. سال ها قبل در 
جاده كالمند- بهادران نيز تلفات جاده اي يوز را داشته ايم 
ام��ا در حال حاضر ديگر يوز در آن منطقه نداريم كه اگر 
داشتيم به طور قطع تلفات جاده اي هم وجود داشت. اين 
كارشناس پس��تانداران گوشتخوار درباره آمار به دست 
آمده از تلفات حيوانات در جاده ها گفت: اين آمار بسيار 
محدود و البته تكان دهنده است چراكه بسياري از تلفات 
جاده اي گزارش نمي ش��وند اما مي توان گفت جاده ها 
تهديد بالقوه اي براي حيات وحش هستند و اگر وضعيت 
به همين شيوه ادامه پيدا كند و وزارت راه و شهرسازي 
بدون مالحظات زيست محيطي به گسترش شبكه راه ها 
بپردازد، تلفات افزايش مي يابد و بسياري از گونه هايمان را 
از دست مي دهيم. عالوه بر تلفات جاده اي و تعارضات 
موارد ديگري مانند باال رفتن سن گونه و مرگ طبيعي 
نيز وجود دارد حتي بعضا گونه ها در فصل جفت گيري 

با يكديگر درگيري پيدا مي كنند و باعث از بين رفتن 
هم مي شوند. بيماري نيز در برخي از آنها عامل تلف 
شدن است اما در كنار همه اين موارد تلفات جاده اي 

بيشترين عامل مرگ ومير حيات وحش كشور است.

   چه گونه هايي از حيات وحش در معرض 
آسيب تصادفات جاده اي قرار مي گيرند؟

اين كارشناس گوشتخواران بزرگ تلفات پلنگ را بيشتر 
به علت تعارضاتي دانست كه باعث نزديك شدن آنها به 
اماكن مسكوني مي شود و افزود: پلنگ معموال به دليل 
سم، شكار يا عللي از اين دس��ت تلف مي شود اما يوز با 
چنين مشكالتي روبرو نيست البته يوز جمعيت بسيار 
كمي دارد، به همين دليل با تعارضات مش��ابه رو به رو 
نيست اما تلفات جاده اي عامل اصلي مرگ و مير يوز است.

   جاده پارك ملي گلستان 
تهديدي براي جان پلنگ

او با اشاره به آماري از تلفات پلنگ در جاده پارك ملي 
گلستان اظهار كرد: ۷۰ درصد از تلفات جاده اي پلنگ 
در اين جاده اتفاق افتاده اس��ت. اين ج��اده منطقه را 
تخريب كرده است. باتوجه به تنوع زيستي در پارك ملي 
گلستان، اين جاده باعث تلفات بسياري از گوشتخواران 
ما مانند پلنگ شده است. موس��وي به اقدامات انجام 
شده در پارك ملي گلستان نيز اشاره و اظهار كرد: پس 
از اينكه گزارش جامعي از آمارها در سال ۹۵ تهيه شد، 
دفتر حيات وحش سازمان توانست پيگيري هايي را در 
جهت اقدامات انجام ش��ده از اداره كل گلستان و اداره 
راه گلستان انجام دهد. متاسفانه قرار بر تغيير مكان اين 
جاده بود كه اين اتفاق رخ نداد. ايمن سازي هايي انجام 
شده اس��ت البته نه درحد احداث روگذر يا زيرگذر 
بلكه در خصوص نص��ب تابلو و كنترل محدوديت 
سرعت ماشين ها. او افزود: براساس آخرين آمارها 

تلفات پلنگ در اين جاده نس��بت به گذشته كمتر 
ش��ده اس��ت. جاده ميان گذر پارك ملي گلستان 
مخاطرات بس��ياري براي حي��ات وحش منطقه 
داشته است اما با همكاري وزارت راه و شهرسازي 
با س��ازمان حفاظت محيط زيست كاهش تلفات 

حيات وحش را در اين جاده شاهد بوده ايم.

   جاده پارك ملي گلستان
اين كارشناس حيات وحش تاكيد كرد: تلفات جاده اي 
معضلي براي حيات وحش ما اس��ت. سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در حد توان با احداث جاده هاي جديد 
به وي��ژه آنها ك��ه از داخل مناطق حفاظت ش��ده عبور 
مي كنند، مخالفت و با نهاده��اي ذي ربط مانند وزارت 
راه و شهرس��ازي رايزني مي كند. با اقدامات س��ازمان 
تاحدي حساس��يت در اين زمينه ايجاد ش��ده اس��ت. 
بسياري از ادارات محيط زيست نقاط داغ تلفات جاده اي 
را شناس��ايي و ب��ه ادارات مربوطه در هر اس��تان اعالم 
كرده ان��د تا به ايمن س��ازي جاده جه��ت عبور حيات 
وحش بپردازند. او به دستورالعمل ايمن سازي جاده ها 
اشاره و اظهاركرد: در حال حاضر تابلوها با اندازه بسيار 
كوچ��ك كارايي الزم را ندارند اين درحالي اس��ت كه 
با توجه به دس��تورالعمل نوش��ته ش��ده، تابلوها بايد 
براساس اس��تاندارهاي جهاني تهيه شوند و قابل ديد 
باشند همچنين نصب دوربين هاي كنترل سرعت و 
ايمن سازي جاده ها بايد براساس همين پروتكل هاي 
استاندارد اجرا شود. اين كارشناس حيات وحش افزود: 
انتظار نداريم براي تمامي جاده ها چنين اقداماتي انجام 
ش��ود اما در حال حاضر حتي در ج��اده عباس آباد كه 
زيستگاه يوز و گونه در معرض خطر انقراض ماست موفق 
به احداث روگذر يا زيرگذر و ايمن سازي جاده براي عبور 
حيوانات نشده ايم. به عبارتي در حد همين جاده هم در 
مجاب كردن ارگان هاي ذي ربط توفيق پيدا نكرده ايم.

تعادل|
 ۱۵ سال است كه معلمان به انتظار اجرايي 
شدن طرح رتبه بندي مانده اند، ۵ سال اول 
كه به كش و قوس هاي تصويب طرح گذشت و ۱۰ سال 
بعد از آن هم به اما و اگرهاي اجرايي شدن. معلمان بارها 
وبارها براي به دست آوردن اين حق قانوني خود اعتراض 
كردند، بارها و بارها از وزارت آموزش و پرورش خواستند 
كه اين طرح را اجرايي كند. بس��ياري از معلمان آنقدر 
زير فش��ار اقتصادي بودند كه حتي كيفيت آموزشي 
كه به دانش آموزان هم مي دادند، به طرز چشمگيري 
پايين آمده بود. باالخره هر چه باش��د آنها هم انس��ان 
هستند، در اين كشور زندگي مي كنند، آنها هم دچار 
مشكالت اقتصادي و معيشتي مي شوند، آنها هم مجبور 
به پرداخ��ت هزينه هاي درماني ان��د. نمي توان انتظار 
داشت كه با وجود تمام اين مشكالت بتوانند كارشان 
را به نحو احسن انجام دهند. اما از اواخر شهريور ۱۴۰۰ 
بود كه قول اجرايي شدن قانون رتبه بندي به معلم داده 
شد. اين قول چندان دوام نياورد، باز هم اما و اگرها، باز 
هم سياست يك بام و دو هوا باعث شد تا اين بار وزارت 
آموزش و پرورش براي عقب انداختن اجرايي شدن اين 
طرح ترفند تازه اي از آستين بيرون بياورد، »ثبت سوابق 
حرفه اي در سايت مربوطه«! اما هيچ كدام از مسووالن 
به اين مس��اله فكر نكردند كه هر معلمي از اولين روز 
استخدام تمام س��وابقش در آموزش و پرورش به ثبت 
مي رسد، هر سال اين سوابق به روز رساني مي شوند و 
در واقع هيچ احتياجي به اين دوباره كاري براي معلمان 
نيست. البته كه مساله ثبت سوابق نبود، مساله خريد 
وقت بود براي عقب انداختن اجراي قانوني كه معلمان 
۱۵ سال است چشم انتظار اجرايي شدن آن مانده اند. 

   از معلمان شهري تا معلمان حاضر
در مناطق محروم

فرق��ي نمي كند، در تهران ب��زرگ درس بدهي يا در 
دور افتاده ترين روستاهاي كشور مشغول به تدريس 
دانش آموزان باش��ي، به هر حال هميش��ه بايد براي 
گرفتن حق و حقوقت فرياد بزني. اينكه حاال معلمان 
ش��هرهاي بزرگ دسترس��ي بهتري به وزارتخانه و 

سازمان هاي زير مجموعه آن دارند، اما معلماني كه 
در مناطق دور افتاده با اندك عايدي و تنها با عش��ق 
مشغول تدريس هستند، تكليفشان چه مي شود. تا 
كي قرار است براي اينكه بتوانند از رفاه نسبي برخوردار 
باشند تا بتوانند تمام وقت و ذهن خود را براي تربيت 
نسل آينده كشور بگذارند، انتظار بكشند. وزير آموزش 
و پرورش طي يك سال گذشته تنها كاري كه كرده 
سخنراني و ش��عار و وعده بوده اس��ت. اما آيا اين ها 

مي تواند مشكالت بي شمار معلمان را حل كند؟! 

   بعد از دكترها 
اينبار نوبت معلم هاست كه ترك خدمت كنند

مس��اله آنقدر بزرگ اس��ت كه هر كس��ي مي تواند با 
اندك دانش��ي در اين باره ميزان مشكالت را بسنجد 
 و راهكارهاي��ي را ارايه دهد، اما نكت��ه غير قابل درك 
بي توجهي مسووالن به همين مشكالت موجود است. 
سيما عطاري، دبير يكي از دبيرستان ها در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: اين ها باور نمي كنند كه معلمان در 
مضيقه هاي مالي ش��ديد قرار دارند، متاسفانه وزارت 
آموزش و پرورش اصال به اين مساله توجهي ندارد، در 
حالي كه همين بي توجهي ها باعث مي شود تا معلمان 
دلزده ش��ده و شغل خود را رها كنند. متاسفانه همين 
االن كه اكثر مسووالن در مورد كمبود پزشك در كشور 
هشدار مي دهند، كسي به كمبود معلم ها فكر نمي كند. 
در حالي كه توجه به حرفه معلمي بايد اولويت اول هر 
كشوري باشد، تا وقتي معلم ها نباشند، تعليم و تربيتي 

صورت نگيرد، پيشرفتي در جامعه ايجاد نمي شود. 
او مي افزاي��د: حاال اما كار معلم ها به جايي رس��يده 
كه حتي س��ر كالس درس هم به دنب��ال فرصتي 
مي گردند تا هزينه هاي زندگي شان را محاسبه كنند. 
نمي توانند تمام حواس و تمركز خود را روي درس 
بگذارند. اين هم به سيستم آموزشي لطمه مي زند 
هم به دانش آموز و هم ب��ه كارايي معلم. تا كي قرار 
است ما با فكر اجاره خانه و معيشت سر كالس هاي 
درس حاضر ش��ويم. تا كي قرار است معلم ها براي 
اينكه پول بيشتري كسب كنند، بيشتر از توانشان 

كار كنند، شاگرد خصوصي بگيرند و ....

اي��ن دبير ادبي��ات مي گوي��د: گفته ان��د مداركتان را 
بارگذاري كني��د، با كدام اينترنت، با كدام سيس��تم. 
همان س��ايتي كه معرفي كرده اند حداقل يك ماه اول 
كلي مشكل داشت و هيچ معلمي نمي توانست به آن 
وارد شود، بعد هم كه وارد مي شوي، مدام اينترنت قطع 
و وصل مي شود و اين كار به يك پروسه زجر آور تبديل 
شده است. سوابق همه ما در آموزش و پرورش موجود 
است، چرا مي خواهند كاري كنند كه عطاي رتبه بندي 

را به لقايش ببخشيم و بي خيال آن بشويم. 

   مصائب بارگذاري مدارك
در سامانه رتبه بندي معلمان

يعقوب ذاكري يكي از معلمان چند پايه در روستاي 
خشك آباد، شهرس��تان ميناب نيز درباره بارگذاري 
مدارك در س��امانه رتبه بندي مي گويد: در روزهاي 
اول به دليل اش��كال و اختالل در اينترنت به سايت 
دسترسي نداشتيم البته در برخي از مناطق دور افتاده 
دكل اينترن��ت هم وجود ندارد كه بت��وان مدارك را 
بارگذاري كرد اما با اين وجود معلمان تالش مي كنند 
ت��ا بتوانند حق خ��ود را بگيرند. ح��دود ۴ روز پيش 
كتاب هايي كه نوشته بودم در سايت بارگذاري كردم اما 
متاسفانه فايل بارگذاري نمي شد به ما در گروه اعالم 
شد كه س��ايت هك شده است اما در نهايت توانستم 

فايل هاي خود را بارگذاري كنم.
او مي افزايد: اطمين��ان دارم كه اين بارگذاري مدارك 
در س��امانه رتبه بندي بي فايده اس��ت و تنها س��ابقه، 
گواهي ه��اي ضمن خدمت و م��درك فرهنگيان، در 
رتبه بندي موثر است. اگر به معلمان توجه نشود آنان 
از سيس��تم آموزشي خارج مي شوند و در خارج از بدنه 
وزارت آموزش و پرورش به اهداف خود مي رسند زيرا 
عملگراها در هر جايي كه به نفع آنان باش��د، خدمت 
مي كنند. به نظر من اكنون نيازي نبود سيستمي براي 
رتبه بندي درنظر گرفته شود تا معلمان هزينه و وقت 
خود را براي بارگذاري مدارك صرف كنند زيرا سابقه 
معلمان براي مجموعه آموزش و پرورش مشخص است.
ذاك��ري مي گويد: ما توقع زي��ادي از وزارت آموزش و 
پرورش نداريم اما آنچه كه مهم اس��ت تحقق عدالت 

آموزشي است. در ابتدا بايد معيشت معلمان اصالح و 
سپس بحث كيفيت بخشي براي معلمان درنظر گرفته 
شود. در رتبه بندي معلمان به مدارس چندپايه توجه 
نشده اس��ت الزم اس��ت در رتبه بندي اين امر درنظر 
گرفته ش��ود زيرا به افزايش انگي��زه معلمان چندپايه 
كمك مي كند. از س��وي ديگر ضروري است مشخص 
ش��ود كه بحث بارگذاري مدارك و هيات هاي مميزه 
براي سال هاي بعد نيز وجود دارد؟ پيش بيني شرايط 
براي سال هاي بعد نيز اهميت دارد كه بايد به معلمان 
اعالم شود. البته مي دانيم يكي از اولويت هاي دولت ها 
بايد توجه به فرهنگيان باشد و در همين راستا رتبه بندي 
معلمان اجرا مي شود. موضوع رتبه بندي معلمان بايد 

منجر به ارتقاي كيفيت آموزش نيز شود.

   ۲۹ سال تدريس رايگان
براي كودكان روستا

سيف اهلل آجورلو معلم متعهد آموزشگاه دارالتوحيد 
روستاي گل زمين در ۱۵۰ كيلومتري قزوين است كه 
با وجود ۳۳ سال سابقه كاري شوق معلمي او را هر روز 

راهي كالس درس مي كند. اين معلم فداكار در تمام 
۳۳ سال سابقه خود به صورت دو شيفت در مدرسه 
حضور پيدا كرده كه ۲۹ س��ال را هم در شيفت دوم 
رايگان تدريس كرده و حق الزحمه اي دريافت نكرده 
است. آجورلو هدف خود از اين اقدام خدا پسندانه و 
جهادي را خدمت به دانش آموزان روستا مي داند كه از 
امكانات زيادي بهره مند نيستند. اكنون كه كالس ها 
به صورت مجازي اداره مي ش��ود و دانش آموزان اين 
روس��تا به دليل نداشتن اينترنت بايد از تحصيل جا 
بمانند، اين معلم فداكار تصميم گرفته كالس هاي 
خود را در ش��يفت هاي بعدازظهر هم برگزار كند و 
بابت آن هيچ م��زد و حقوقي درياف��ت نمي كند. او 
درباره رتبه بندي كه يكي از موضوعات انگيزشي به 
كار معلمان است به خبرآنالين مي گويد: من در يك 
روستاي دورافتاده مشغول تدريس به دانش آموزان 
هستم؛ در روستا اينترنت نداريم و بايد براي بارگذاري 
مدارك رتبه بندي در سامانه مورد نظر به باالي كوه 
برويم من تاكنون نتوانستم مدارك خود را در سامانه 
بارگ��ذاري كنم. اين معلم با س��ابقه مي افزايد: ۳۴ 

سال س��ابقه تدريس دارم بايد از كجا مدارك دهه 
۷۰ يا ۸۰ خود را پيدا و در سامانه بارگذاري كنم؟! 
او با اش��اره به اس��ترس هم��كاران فرهنگي براي 
بارگذاري مداركش��ان در سامانه رتبه بندي تاكيد 
مي كند: آموزش و پرورش مي توانست از اين بهتر 
درباره رتبه بندي تصميم بگيرد تا معلمان به آرامش 

برسند و شهريورماه آنان خراب نشود.

   انتظار ادامه دارد
عليرغم اينكه قرار بود از ش��هريور ۱۴۰۰ قانون رتبه 
بندي اجرايي ش��ود، اما اين قانون حاال كه ش��هريور 
۱۴۰۱ را پشت س��ر مي گذاريم هنوز به مرحله اجرا 
نرسيده و وزارتخانه منتظر است تا معلمان مدارك خود 
را بارگذاري كنند. ح��ال بايد ديد آيا بعد از بارگذاري 
كه البته انجام آن هم كار چندان راحتي نيست، چون 
يك روز س��ايت را هك مي كنند و روز ديگر اينترنت 
قطع مي ش��ود و روز بعد سرعت اينترنت پايين است 
و .... باالخره اين طرح بعد از اتمام اين پروسه كسالت 

آور و البته غير ضروري به مرحله اجرا مي رسد يانه؟!

گزارش

قانونرتبهبنديمعلماناسيرسناريويبارگذاريمدارك

رفاه نسبي حق تمام معلمان است

احتمالبروزپيكجديدكرونادراواخرپاييز
دبير انجمن متخصصان عفوني كشور با اشاره به احتمال 
بروز پيك جديد كرونا در اواخر پاييز خواستار توجه به 
واكسيناسيون گسترده دانش آموزان و تهويه كالس ها 
ش��د.آمتيس رمضاني با اش��اره به بازگشايي مدارس 
اظهار كرد: اگرچه در زمينه بيماري كرونا در حال حاضر 
چش��م انداز خوبي وجود دارد و پس از دو سال و نيم به 
وضعيت مناسبي نزديك مي شويم، اما با اين حال اين 
احتمال هم وجود دارد كه پس از بازگش��ايي مدارس و 
دانشگاه ها در اواخر پاييز يك پيكي از بيماري با افزايش 
موارد مثبت و بستري داشته باشيم. او ادامه داد: با وجود 
اين شرايط بايد مدارس را باز كرد و بيش از اين نيز نبايد 
آموزش را آنالين پيش برد. م��دارس عالوه بر آموزش 
محل ارتقاي روابط اجتماعي كودكان بوده و در اين دو 
سال هم كشور ما و هم بسياري از كشورهاي جهان دچار 
آسيب شده اند. اين متخصص عفوني با تأكيد بر اينكه 
يك بازگشايي امن براي دانش آموزان نياز است، گفت: 
بايد كاري كرد كه هم اين پيك را با خيال راحت پشت سر 
بگذاريم و هم اينكه دانش آموزان هم آسيب نبينند. در 

اين راستا واكسيناسيون بهترين كاري است كه مي توان 
انجام داد. اگرچه نمي توان آن را اجباري كرد. بين خانواده 
نگراني هاي زيادي درمورد واكسن كودكان وجود دارد 
به همين دليل نمي توان هيچ خانواده اي را مجبور كرد 
كودك خود را واكسينه كنند. با اين حال خوشبختانه 
تا امروز گزارش��ي از عوارض واكسن در ميان كودكان 
گزارش نشده است. او يادآور شد: در حال حاضر بسياري 
از كودكان قبل از ورود به مدرسه بسياري از واكسن ها 
را دريافت مي كنن��د و اين احتمال وجود دارد كه براي 

واكسن كرونا هم در آينده چنين اتفاقي رخ  دهد.

۳۲هزارروانشناسدرنوبتدريافتمجوز
رويخطخبر

بازرس س��ازمان نظام روانشناسي با اشاره به اينكه اين 
سازمان ۴۰ هزار عضو دارد، گفت: متأسفانه فقط ۸ هزار 
روانشناس و مشاور، مجوز فعاليت دارند. ناصر قراملكي، در 
نشست خبري كه به موضوع تخلفات و عملكرد سازمان 
نظام روانشناسي برگزار ش��د، افزود: ۱۸ سال است كه 
مجمع سازمان نظام روان شناسي برگزار نشده و طي اين 
مدت مكاتبات و تذكرات زيادي داده شده اما متأسفانه 
اتفاق خاصي رخ نداده است.  او ادامه داد: باالترين ركن 
نظام روانشناسي مجمع عمومي است كه شامل همه 
اعضاي كانون است و طبق قانون هر ساله بايد اجرا شود 
و گزارش ساالنه نيز ارايه گردد اما متأسفانه همكاران ما 
۱۸ سال است كه اين مجمع را برگزار نكرده اند. بازرس 
سازمان نظام روانشناسي با تأكيد بر اينكه از سال ۹۵ عضو 
هيات بازرسان شديم، گفت: واجب بودن برگزاري مجمع 
را بيان كرديم اما متأسفانه از شوراي مركزي همكاري 
نديديم و به همين دليل موضوع به مجلس و س��ازمان 
بازرسي كشيده شد و موفق شديم بعد از ۱۸ سال، سال 

گذشته اين مجمع را برگزار كنيم و قرار شد حداكثر تا 
تيرماه سال بعد گزارش حسابرسي آماده شود و حداكثر تا 
شهريور ماه مجمع عمومي برگزار شود كه متأسفانه نشد. 
بازرس سازمان نظام روانشناسي تأكيد كرد: طبق قانون 
فقط به روانشناسان و مشاوران مورد تأييد پروانه مي دهند 
كه حداقل كارشناسي ارشد داشته باشند اما متأسفانه 
بعد از گزارش هايي كه به ما رسيده نشان مي دهد كه غير 
روانشناسان و مشاوران نيز پروانه فعاليت دريافت كرده اند. 
قراملكي با تأكيد بر اينكه ۳۲ هزار عضو باقيمانده از 
يك روز تا ۱۲ س��ال در نوبت دريافت مجوز به س��ر 
مي برند، تصريح كرد: براي برخي افراد خاص سريعًا 
پروانه صادر مي ش��ود. بنابراين مشكل زماني براي 
صدور پروانه وجود ندارد و فقط شرط و شروط براي 
افرادي است كه دور هستند و به آنها ظلم مي شود. به 
گفته وي، حداكثر دو سال زمان مي برد تا تعداد پشت 
نوبتي ها به صفر برسد كه اصاًل كار سختي نيست و 

با يك ساز و كار مشخصي مي توان به نتيجه رسيد.
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