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سربازيودغدغهعدالتچكبيمحل؟!
داگالس ن��ورث در كتاب »در 
س��ايه خش��ونت« اين سوال 
را پيش مي كش��د ك��ه »چرا 
نهادهايي مانن��د بانك، بيمه و 
حتي انتخابات و... در كشورهاي 
در حال توسعه از لحاظ كيفي با 
همزادهاي خود در كشورهاي 
توس��عه يافته متفاوتن��د و آن 
كارآمدي را ندارند؟« وي در پاس��خ از تفاوت وضعيت اين 
جوامع با جوامع توسعه يافته سخن مي گويد و »دسترسي 

محدود اين جوامع به حقوق مالكيت و قانون«.
دس��تور اخير دولت به بانك ها مبني ب��ر پرداخت بدون 
ضمانت وام هاي خرد تا 100 ميليون تومان به گروه هايي از 
افراد جامعه )شاغالن، بازنشستگان و مستمري بگيران و...( 
اقدامي مثبت و مفي��د و در جهت كاهش موانع در جهت 
بهره مندي افراد مختلف جامعه از منابع بانكي اس��ت كه 
مي تواند ضمن گشايش در زندگي فردي افراد و خانوارها، 
رونق بازارها و خير عمومي را نيز در پي داشته باشد. اما به 
قول معروف به ش��رط ها و ش��روط ها و اولين اين شروط، 
وجود منابع است. منابعي كه بسته به دايره شمول واجدين 
شرايط، بين 100 تا 800 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. 
 لذا از هم اكنون مثل روز روشن است كه چنين دستوري 
عملياتي نخواهد ش��د و جز تعداد بسيار معدودي از افراد 
كه داراي روابط خاص با مديران بانك ها هس��تند، دست 
كمتر كسي به اين تسهيالت بدون ضامن مي رسد. دليل 
هم واضح است اين دستور دولت در كنار ساير دستوراتش 
)و البته دستورات دولت هاي قبل( آنچنان خزانه بانك ها 
را خالي و حجم عظيمي از تسهيالت تكليفي را بر دوش 
بانك ها نهاده اس��ت كه هم اكنون نيز نمي توانند از زير بار 
آن تعهدات كمر راست كنند چه رسد به تكاليف جديد. از 
تسهيالت تكليفي 360 هزار ميليارد توماني نهضت ساخت 
مسكن تا تسهيالت تكليفي حمايت از توليد و وام ازدواج و... 
اين روش و شيوه برخورد با بانك ها به عنوان قلك دولت و 
نه بنگاه هايي اقتصادي در دولت هاي مختلف كار را به جايي 
رسانده است كه مديران نظام بانكي اخيرا به ديدار رييس 
دولت ش��تافتند تا از بحران ناترازي و منفي شدن كفايت 
سرمايه بانك ها با وي سخن بگويند. ناترازي 1100 هزار 
ميليارد توماني و كفايت س��رمايه منفي 82 هزار ميليارد 
توماني. رييس شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و رييس 
بانك ملي كه از برگزيدگان دولت سيزدهم است از فاصله 
448 و 530 هزار ميليارد توماني نظام بانكي كشورمان براي 
رسيدن به بازل 2 و 3 سخن گفته و بر حياتي بودن تعيين 
تكليف دارايي هاي موهوم و مطالبات از دولت )بانك ملي به 
تنهايي 70 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد( و راه هاي 
افزايش سرمايه توسط سهامداران و در يك كالم اصالحات 
عميق بانكي و ايجاد فضاي رقابتي بانكي و... تاكيد كرده 

است. )روزنامه ايران – 1400/11/4( 
به  نظر بحران اساس��ي در وضعيت نظ��ام بانكي را بايد در 
همان نكته اي دانست كه داگالس نورث از خأل وجود آن در 
ادامه در صفحه 2 جوامعي مانند... 

موضوع س��ربازي اجباري و 
بحث خريد آن تازگي ندارد 
و در طول دهه هاي گذشته 
بارها مطرح ش��ده و به بحث 
گذاشته شده است. البته در 
دولت هاي قبلي ه��ر بار كه 
بحث خريد سربازي مطرح 
مي شد با مخالفت هاي جدي 
اين طرح در همان نقطه نخس��ت متوقف مي شد، اما 
اين ب��ار در كمال تعجب به نظر مي رس��د كه مجلس 

مصوبه اي را در اين زمينه نهايي كرده است.
ما در حوزه سربازي مي توانيم از تجربه جهاني استفاده 
كنيم. در بس��ياري از كش��ورها امروز ديگر خبري از 
سربازي اجباري نيست و به جاي آن دولت ها به سمت 
سربازي حرفه اي حركت كرده اند. در اين چارچوب، 
افرادي كه عالقه دارند آموزش هاي حرفه اي را در اين 
زمينه دريافت كنند يا در ادامه جذب نيروهاي مسلح 
شوند در دوره هاي س��ربازي شركت مي كنند و از آن 

بهره مي برند.
يكي از اصلي ترين مقدمات حرفه اي شدن سربازي، 
بحث حقوق دريافتي سربازان است. با توجه به اينكه 
افراد در جواني بايد دوره سربازي را پشت سر بگذارند، 
حقوق دريافتي آنها براي افزايش جذابيت س��ربازي 
اهميت زيادي دارد و در بسياري از كشورها اين معضل 
با استفاده از منابعي كه از ديگر مسيرها به دست آمده 
حل شده است. در ايران اما حقوق پايين سربازي باعث 
شده بس��ياري از جوانان هيچ عالقه و انگيزه اي براي 

حضور در اين دوره ها نداشته باشند.
يكي از راه هايي كه براي تامين منابع الزم براي افزايش 
حقوق وجود دارد، بحث فروختن سربازي به افرادي 
است كه بنا به هر دليلي قصد گذراندن دوره خدمت را 
ندارند. اين رقم بايد به شكلي متعادل و قابل دسترس 
باشد كه گروه هاي مختلف جامعه را شامل شود، اين 
در حالي اس��ت كه در طرح مجلس به هيچ عنوان به 
اين موضوع توجه نش��ده و در واق��ع در صورت نهايي 
بحث خريد اخير تنها گروه هاي بسيار محدودي توان 
پرداخ��ت آن را دارند. وقتي طرح��ي از 250 ميليون 
تومان آغاز مي شود، يعني تنها يك گروه خاص امكان 

استفاده از آن را دارند.
م��ا بايد ب��راي مديريت اي��ن حوزه و ايج��اد تعادل 
شرايطي را ايجاد كنيم كه از يك سو، افرادي كه قصد 
گذراندن سربازي را دارند در سال هاي جواني حقوقي 
قابل قبول دريافت كنند و از سوي ديگر اگر جوانان 
متخصصي هستند كه مي توانند بدون سربازي پولي 
خوب در بياورند امكان خريد خدمت را داشته باشند، 
اين در حالي است كه در طرح مجلس هيچ توجهي 
به تخصص جوانان نشده و صرفا امكاني جديد براي 
اقشار ثروتمند فراهم شده كه از نظر عدالت اقتصادي 
به هيچ عنوان قابل دفاع نيست و براي اجرا قطعا بايد 

تغيير كند.
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 در بازار س��رمايه م��ا اتفاقاتي 
بنيادي��ن رخ داده ك��ه در 
كن��ار آن برخ��ي رخداد هاي 
سيستماتيك داخلي و بيروني 
هم به اين بازار تحميل ش��ده 
و در واقع مي ت��وان گفت بازار 
سرمايه ما تحت الشعاع اتفاقاتي 
)از جمله بحث هاي سياسي كه 
در زم��ان تغيير دولت رخ داد، بحث توافق و مذاكراتي كه 
در دس��ت انجام است و برخي از رقابت ها در دولت فعلي( 
قرار دارد كه از فضاي سياسي به اين بازار تحميل مي گردد. 
بازار سرمايه نيازمند تغييراتي است كه متاسفانه هيچ يك 
از روسا و اعضاي هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
در اين سال ها، جسارت كافي براي انجام آنها را نداشتند 
اما به هرحال بازار سرمايه ما بايد به استاندارد هاي جهاني 

نزديك شود.
در زمينه حجم مبنا، دامنه نوس��ان و عرضه هاي اوليه در 
اين بازار، بايد اصالحاتي صورت بگيرد كه منجر به افزايش 
سياليت بازار سرمايه شود. ضمن اينكه بايد نگاه مديران 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار به اين بازار تغيير كند تا با 

ي��ك حكمراني خوب در اين بازار به حاكميت ش��ركتي 
برسيم. مجموعه اين شرايط منجر به شكل گيري فضاي 
بي اعتمادي و ناخرس��ندي در بين فعاالن بازار سرمايه، 
سهامداران و بازارساز هاي كوچك ش��ده است. در سال 
۹۹ بازار سرمايه ما تحت تأثير رفتار كاسبكارانه دولت به 
آن وضعيت رسيد، اما موضوع اينجاست كه ماركت ميكر 
بزرگ بازار )دولت فعلي( هم عملكرد مطلوبي نداشته است. 
انتظاري كه از دولت آقاي رييسي و مديران اقتصادي ايشان 
داشتيم اين بود كه اشتباهات دولت قبل را در مورد بازار 
سرمايه مرتكب نشوند. در شرايطي كه فعاالن بازار سرمايه 
از حدود 400 هزار فعال و 4 ميليون كد معامالتي به 50 
ميليون كد معامالتي و حدود 8 ميليون فعال رسيده، انتظار 
مي رفت تيم اقتصادي دولت فعلي طوري رفتار كند كه 

اعتماد به بازار سرمايه ما برگردد.
بازار سرمايه، محلي براي مديريت منابع سرگردان و جهت 
دهي و هدايت آنها در راستاي توليد و خدمات و بازرگاني 
اس��ت و دولت بايد از اين فرصت در بازار سرمايه استفاده 
مي كرد تا بتواند در تامين مالي براي خود و همچنين ساير 
حوزه هاي اقتصادي از بازار س��رمايه بهره گيرد. اما در 5 
ماهي كه از استقرار دولت فعلي مي گذرد، عملكرد مثبتي 

در اين زمينه از دولت آقاي رييسي مشاهده نشده است.
ش��ايد دولت با مصوبه اي در زمينه تعيين نرخ خوراك 
پتروشيمي ها يا سوخت صنايع يا حتي نرخ بهره مالكانه 
مع��ادن و... در كوتاه مدت كمي تاثيرگذار باش��د اما؛ در 
بلندمدت تاثير با اهميتي بر روند بازار سرمايه ما نخواهد 
داش��ت. در بازار سرمايه با پذيرش ريسك هاي موجود، 
آينده هر شركت خريد و فروش مي شود. در اقتصادي كه 
هرسال به بودجه دولت متصل باشد و با هر كم و كسري 
در بودجه، دچار نوس��ان گردد، جذابيتي براي تحليل 
و س��رمايه گذاري وجود ندارد. حداقل كاري كه دولت 
مي تواند انجام دهد اين است كه همچون برخي ديگر از 
كشور هاي منطقه، قوانيني را كه تدوين مي كند، قوانين 
10 ساله باشند. مثاًل سرمايه گذاران و تحليلگران بدانند 
فرمولي كه براي خوراك پتروشيمي ها تعيين شده تا 10 

سال تغيير نخواهد كرد.
اميدواريم نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در راستاي 
حماي��ت از بازار س��رمايه در اي��ن راس��تا گام بردارند و 
فرمول هاي مربوط به تعيين نرخ خ��وراك صنايع، نرخ 
سوخت و... بر اساس فرمول عادالنه، منطقي و واقع بينانه و 
البته به صورت دالري تعيين گردد و اين فرمول به مدت 10 

سال قابل اجرا باشد. چنين اقدامي به بازار سرمايه ما قابليت 
پيش بيني پذيري خواهد داد. فراموش نكنيد كه در 10 
سال گذشته انباشت سرمايه در اقتصاد ما صورت نگرفته 
و حساب سرمايه در كشور ما منفي بوده است. اين يعني 
در 10 سال گذشته به جاي آنكه سرمايه گذاري هاي مان 
ارتقا پيدا كند، از سرمايه گذاري هاي قبلي خرج كرده ايم 
و س��رمايه گذاري جديد انجام نداديم. با اين ش��رايط در 
چند سال آينده در حوزه هاي زيرساختي از جمله حمل 
و نقل و راهسازي، صنايع توليدي و تامين انرژي مشكالت 
به مراتب پررنگ تري خواهيم داش��ت. حال آنكه تعيين 
فرمول قيمت گذاري در صنايع مختل��ف براي يك بازه 
زماني 10 ساله شرايط را براي سرمايه گذاري هاي جديد 

فراهم خواهد كرد.
در سال هاي اخير بازار سرمايه رشد كرده و تعداد فعاالن 
اين بازار افزايش قابل توجهي داشته؛ اما در حوزه آموزش 
و ارتقاي دانش مالي-رفتاري، متناسب با ورود سهامداران 
جديد به اين بازار فرهنگ سازي نشده است؛ لذا با توجه به 
شرايط بنيادي و تكنيكال بازار سرمايه و رفتار سهامداران، 
به نظر مي رسد سبزي اين روزها، دولت مستعجلي است 

كه پايدار نخواهد بود!

تعادل|  دكتر فرشاد مومني، استاد تمام دانشكده اقتصاد 
دانش��گاه عالمه طباطبايي در واكنش به اخراج برخي از 
استادان دانشگاه با بيان اينكه تعداد موسسه ها و واحدهاي 
آموزش عالي ايران چيزي نزديك به ۹ برابر انگلستان و بيش 
از 10 برابر ايتالياست و حتي از چين نيز بيشتر است، اظهار 
كرد: در چارچوب مناس��بات رانتي كه با سيطره افراطي 
كميت رو به رو هستيم، اس��تادهاي با كيفيت بيشتر در 
معرض آسيب قرار دارند به جاي اينكه در معرض پاداش قرار 
داشته باشند. او با هشدار درباره پيامدهاي فاصله گرفتن نهاد 
سياست گذاري از علم، برخورد هاي سياست زده به ويژه در 
قواي مقننه و مجريه را نيز ناشي از فاصله گرفتن آنها از نهاد 
علم و غيبت مشاوران مشفق در كنار مديران اين قوا دانست. 
به گفته دكتر مومني، اين بازي كه االن ش��روع شده يك 
بازي خطرناكي است كه در آن همه بازنده هستند و نظام 
ملي و حكومت جمهوري اسالمي در اين بازي بزرگ ترين 

بازنده خواهد بود.

مسالهحياتييامسالهشخصي؟
اين استاد دانشگاه در گفت وگو با ايلنا در رابطه با خبرهاي 
منتشر شده پيرامون اخراج تعدادي از استادان شناخته 
شده دانش��گاه هاي مختلف و اثرات و تبعات اين اقدامات 
بر اليه هاي مختلف جامعه اعم از نخبگان، دانشجويان و 
مردم، گفت: بحث هايي كه طي چند روز گذشته در اطراف 

تني چند از دانشگاهيان شاخص مطرح شد، امواجي پديدار 
كرده كه اگر از دريچه تحليل هاي سطح توسعه به آن نگاه 
نكنيم اين خطر را دارد كه يك مس��اله حياتي به يك امر 
شخصي تقليل پيدا كند و امكان يادگيري و اعتالبخشي 
را هم از نظام قاعده گذاري هاي اساس��ي كش��ور و هم از 
دانشگاهيان و هم از عامه مردم بگيرد. بنابراين من ترجيح 
مي دهم كه از اين دريچه صحبت كنم و روي سخن من در 
اينجا بيشتر با تصميم گيران اساسي كشور و قاعده گذاران 
كليدي اين سرزمين گرامي است. از آنها تقاضا مي كنم كه 
اين مس��اله را در حد يك مساله دم دستي مربوط به يك، 
دو، سه يا پنج دانشكده خاص نبينند، بلكه اين را به عنوان 
نش��انه اي از طيف متنوعي از بحران ها ببينند و به عنوان 
يك كارشناس كوچك توسعه به آنها توصيه مي كنم كه 
در مواجهه با آن از مسووليت هاي خود شانه خالي نكنند و 
مساله اي كه به نهاد علم در اين سرزمين مربوط مي شود را 
متناسب با جايگاه و منزلت اين نهاد شخصًا در دستور كار 
قرار دهند، رسيدگي كنند و قبل از اينكه كشور از اين ناحيه 
هم آسيب هاي جدي ببيند رفع و رجوعي بايسته، عالمانه 

و اعتالبخش كنند.
وي ادامه داد: در دانش توس��عه يك��ي از گزاره هاي خيلي 
كليدي كه به كار نظام حكمراني كشور توسعه خواه مي آيد، 
اين است كه تالش براي حل و فصل مساله اي كه فراگيري 
اجتماعي ايجاد كرده است از همان سطح، يك كار خطا و 

نادرستي است چرا كه زمان را از دست  مي دهيم، تنش و 
اصطكاك افزايش پيدا مي كند و دستاوردهاي انتظاري هم 
حاصل نمي شود. مساله را بايد از يك سطح باالتري به آن 
نگاه كرد چون اينجا بحث منزلت علم و عالمان است؛ يك 
مساله اجرايي دم دستي نيست و بايد به اندازه منزلتي اش 

به آن توجه كرد.

اهلعلمهنوزبيش
ازسايرينموردوثوقهستند

رييس موسسه مطالعاتي دين و اقتصاد بيان كرد: مقامات 
كليدي فرادس��ت كه متولي امور كلي معطوف به توسعه 
هس��تند بايد به اين نكته توجه داش��ته باش��ند كه همه 
مطالعه هايي كه طي چند س��اله اخير در زمينه سنجش 

ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان ش��ده است، حكايت از اين 
دارند كه با وجود اينكه كشور با يك بحران فراگير اعتماد 
اجتماعي رو به روست، هنوز به طور نسبي اهل علم بيش از 
ساير گروه هاي اجتماعي مورد وثوق مردم هستند. بنابراين 
برخوردهايي كه با اهل علم در دانشگاه  مي شود، از اين زاويه 
حساسيت و اهميتي در اس��تاندارد ملي دارد و بايد با آن 
در همان استاندارد برخورد شود. مومني با اشاره به بحران 
اعتماد اجتماعي كه در گزارش وضعيت اجتماعي كشور در 
سال ۹5 توسط وزارت كشور آمده است، بيان كرد: ببينيد 
مساله اساسي اين اس��ت كه به روايت گزارش سه جلدي 
وضعيت اجتماعي كشور كه س��ال 13۹5 وزارت كشور 
منتشر كرده، ايران با يكي از بي سابقه ترين، پردامنه ترين و 
ادامه در صفحه 8 خطرناكترين...  

غالمرضا سالميحسين حقگو

حميدرضا جيهاني

مقام معظم رهبري: جهاد در سنگر توليد موجب اعتراف امريكا به شكست شد

مردم از كيفيت خودرو ناراضي اند
 درست مي گويند، حق با مردم است

ما از اينها حمايت کرديم، اسم آورديم
 شنيدم بعضی از اقالم دو برابر ارتقاء قيمت پيدا کرده، چرا؟ 

نبايستی با حمايت ها اين جور برخورد بشود

طرح عجيب بهارستان براي فرار پولدارها از پادگان

مشمولين با مدرك تحصيلي كمتر از كارداني 

مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد

مدرك دكتري و باالتر از آن 

250 ميليون تومان

400 ميليون تومان

600 ميليون تومان 

خريد  نجومي  
 سربازي 

گاليهرهبرانقالب
ازكيفيتخودرو

وگرانيلوازمخانگي

صفحه 2    

 رييس سازمان بورس 
در جمع فعاالن اقتصادي چه گفت؟ 

وزير اقتصاد: هيچ بهانه اي در پرداخت وام بدون ضامن پذيرفته نيست

خواستهمهماتاقايران
ازسكانداربورس

صفحه 7     صفحه 3    

ضرباالجل۲۴ساعته
وزارتاقتصادبهبانكها
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مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



رهب��ر معظ��م انق��اب اس��امي در دي��دار جمع��ي از 
توليدكنن��دگان و فعاالن صنعت��ي، كارآفرينان و فعاالن 
اقتصادي را افس��ران، و كارگران را رزمندگان با اخاص و 
با صفاي دفاع مق��دس در مقابل جنگ اقتصادي با امريكا 
خواندند. حضرت آيت اهلل خامنه اي، توجه مسووالن دولتي 
را به نكاتي كه توليدكنندگان و صنعتگران در ديدار امروز 
بيان كردند ضروري دانستند و با تأكيد بر اينكه اطاع مردم 
از موفقيت هاي فعاالن اقتصادي از زبان خود اين افراد، براي 
مقابله با جنگ رواني دشمن مفيد است، گفتند: البته اگر در 
اين ۱۰ سال مسووالن با توليدكنندگان همراهي بيشتري 

مي كردند، آسيب ها كمتر، و موفقيت ها بيشتر مي شد.
رهبر انقاب، توليد را »جهاد« خواندند و افزودند: ايستادگي 
توليدكنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تاش دشمن 
ب��راي ممانعت از فروش نف��ت و گاز، قطع مناب��ع ارزي و 
برنامه ريزي براي مسدودسازي مبادالت خارجي ايران، در 
واقع جهاد و از بزرگ ترين عبادتها است. ايشان با تأكيد بر 
اينكه طراحي هاي دشمن براي فتح سنگر توليد با شكست 
مواجه شد، خاطرنش��ان كردند: در اين تهاجم به اقتصاد 
كشور، در معيشت مردم مشكاتي به وجود آمد اما توليد 
به زانو درنيامد و سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا چند 
روز پيش صراحتًا اعام كرد كه سياست فشار حداكثري 
به شكست خّفت بار امريكا منجر شد. رهبر انقاب گفتند: 
آنها فروپاش��ي اقتصادي به خيال خودشان چند ماهه را 
زمينه اي براي تحقق مقاصد سياسي شوم مي دانستند اما 
پس از ۱۰ سال، سنگر توليد و اقتصاد كشور بحمداهلل پابرجا 
است كه توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي به عنوان افسران 
و كارگران به عنوان رزمندگان اين جهاد مقدس، شريك و 
عامل اصلي اين افتخار هستند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
گفتند: همان گونه كه سال گذشته اعام شد اقتصاد كشور 
براي عبور از مشكات و آسيب نديدن در مقابل تكانه هاي 
داخلي و خارجي، نيازمند جهش توليد است زيرا جهش 
توليد با بهبود شاخص هاي اقتصادي همچون اشتغال پايدار، 
رونق صادرات، درآمد ارزي و كاهش نرخ تورم را به دنبال دارد 
و استقال اقتصادي را كه ضامن عزت و امنيت ملي و افزايش 
اعتماد به نفس ملي است، به دنبال مي آورد. رهبر انقاب با 
يادآوري سخنان همه صاحبنظران داخلي و خارجي درباره 
ظرفيت هاي فراوان و امكانات گس��ترده ايران گفتند: اگر 
مديران كارآمد، پرتاش و دلسوز از اين ظرفيت ها استفاده 
صحيح كنند، يقيناً وضع چندين برابر متفاوت خواهد شد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تكرار وتأكيد هميشگي شان 
مبني بر »پرهيز از ش��رطي كردن اقتصاد كشور و متوقف 
ماندن فعاليت ها به مسائلي كه اختيارش در دست خودمان 
نيس��ت«، افزودند: در همين مدت ۱۰ سال نيز، بنگاه ها و 
توليدكنندگاني بوده اند كه منتظر برداشتن تحريم و نتايج 
مذاك��رات نماندند و با كار و ت��اش، به نمونه هاي موفقي 
تبديل شدند. ايش��ان البته آمارهاي كان اقتصادي دهه 
۹۰ را حقًا و انصافًا ناخرسند كننده خواندند و با اشاره به آثار 
اينگونه مسائل در زندگي مردم گفتند: آمار و ميزان »رشد 
توليد ناخالص داخلي، تشكيل سرمايه در كشور، تورم، رشد 
نقدينگي، مسكن، تأمين ماشين آالت و مسائل مشابه«، اصًا 
خرسند كننده نيست و ضربه به معيشت مردم كه مدام از آن 
ابراز نگراني مي كنيم ريشه در همين مسائل و واقعيات دارد. 

رهبر انقاب تأكيد كردند: عامل اصلي اين مشكات، ِصرف 
تحريم نيست بلكه تصميم گيري هاي غلط يا كم كاري ها، 
باعث بخش مهمي از مشكات بوده است. ايشان با اشاره 
به اهميت و استفاده حداكثري از مشاوره هاي متخصصان 
و كارشناس��ان، گفتند همه مس��ووالن ب��ا بهره گيري از 
ديدگاه هاي صاحبنظران براي اجراي كامل توصيه هاي قبًا 
بيان شده، همت كنند كه هدايت، نظارت و حمايت از توليد 
به جاي دخالت دولت، بهبود محيط كسب و كار، انضباط 
مالي، رفع موانع توليد، آسان سازي اخذ مجوز فعاليت ها، 
ايجاد پنجره واحد صدور مجوز، سياست هاي تشويقي براي 
فعاليت هاي مولد، دانش بنيان كردن زنجيره توليد، مبارزه با 
فساد، حمايت از صنايع داخلي و مبارزه قاطع و بي رحمانه با 

قاچاق از جمله اين توصيه ها است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
به عنوان نمونه، مشكل صدور بخشنامه هاي متعدد را مثال 
زدند و گفتند: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، هزار و پانصد بخشنامه 
فقط درباره مس��ائل گمركي صادر ش��ده اس��ت. فعاالن 
اقتص��ادي به كدام يك عمل كنند؟ اصًا فرصت هس��ت 
همه را بخوانند؟ ايشان سپس لزوم ارتقاي كيفيت كاالهاي 
توليد داخل را مورد تأكيد قرار دادند و افزودند: حمايت هاي 
عملي و تبليغاتي از توليد داخلي بايد منجر به ارتقاي كيفيت 
محصوالت و همچنين ارتقاي فناوري شود اما متأسفانه در 
برخي صنايع به ويژه در صنعت خودرو به موضوع كيفيت 
توجه نمي شود و مردم نيز بحق به آنها اعتراض دارند. رهبر 
انقاب خاطرنش��ان كردند: اگر با وجود فضاي حمايتي از 

توليد داخل، به جاي ارتقاي كيفيت، قيمت ها افزايش يابد، 
مساله بدي است زيرا نتيجه همه حمايت هاي دولتي، بانكي 
و جلوگيري از رقابت هاي خارجي، عمًا منجر به باال رفتن 
قيمت شده است. ايشان با ابراز گايه از برخي توليدكنندگان 
داخلي لوازم خانگي گفتند: با وجود حمايت هايي كه از اين 
توليدكنندگان ش��د اما گفته مي شود برخي محصوالت 
آنها تا دو برابر افزايش قيمت داشته كه نبايد اينگونه باشد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي يكي ديگر از موضوعات مهم در 
بخش توليد را حمايت از صنابع اشتغال آفرين برشمردند و 
افزودند: بايد در كنار حمايت از صنايع اصلي و مادر، از صنايع 
پايين دستي و اشتغال آفرين نيز حمايت هاي دولتي و بانكي 
انجام شود كه پتروپااليشگاه ها در ذيل صنعت نفت و زنجيره 
صنايع پايين دستي صنعت فوالد، نمونه هايي از اين موضوع 
هستند. »توجه ويژه به دانش بنيان شدن صنايع بزرگ« از 
ديگر نكاتي بود كه رهبر انقاب به آن اشاره كردند و گفتند: 
در سال هاي اخير هزاران بنگاه دانش بنياِن كوچك و متوسط 
به وجود آمده اس��ت اما در مورد دانش بنيان شدن صنايع 
بزرگ غفلت شده اس��ت كه بايد در اين زمينه از توانايي و 
دانش جوانان خوش استعداد استفاده شود؛ همانطور كه در 
هر جايي، از واكسن كرونا تا موشك نقطه زن كه به جوانان 
اعتماد و از آنها كار خواسته شد، واقعًا درخشيدند. ايشان با 
تأكيد بر اينكه به طور كلي با استفاده از شركتهاي خارجي 
مخالف نيستم، خاطرنشان كردند: معتقدم شركت هاي 
دانش بنيان كارآمد داخلي مي توانند نيازهاي ما را در صنايع 
بزرگ همچون نفت برآورده كنند بنابراين نبايد تصور شود 
كه ارتقاي فناوري در صنايع گوناگون فقط منوط به حضور 
ش��ركت هاي خارجي اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
افزودند: جوانان با استعداد ما در زمينه نانو، سلولهاي بنيادي 
و زيست فناوري نيز كارهاي برجسته اي انجام داده و نشان 
دادند »جواِن ايراني مي تواند«. »مساله هدايت اعتبار« نكته 
ديگري بود كه رهبر انقاب به آن اش��اره كردند و گفتند: 
فاصله بين رش��د نقدينگي و رشد توليد ناخالص داخلي، 
فاصله اي نجومي و غيرقابل قبول است و مصرف اعتبارات 
به شكلي است كه اين انبوه نقدينگي تأثيري در توليد ندارد، 
در حال��ي كه بايد دولت و بانك مركزي به صورت فعال و با 
نظارت جدي، تسهيات دهي بانك ها را منوط به هدايت 
اعتبار به سمت توليد كنند. ايشان »دانش بنيان و فناورانه 
كردن كشاورزي« را نيز ضروري دانستند و افزودند: كشت 
گلخانه اي قابل توجه است اما با آن نمي توان كشور را اداره 
كرد و با توجه به زمين، خاك و آب موجود در كشور، بايد با 
دانش بنيان كردن كشاورزي و يافتن الگوي مصرف بهينه، 
از نابودي خاك و هدررفت آب جلوگيري، و صرفه جويي در 
آب را به صورت جدي دنبال كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با تأكيد مجدد بر لزوم تهيه و تصويب سند و نقشه راهبردي 
صنعتي كشور، گفتند: وجود اين سند مهم و قانوني موجب 
جلوگيري از انحراف برنامه هاي صنعتي كشور با رفت و آمد 
و تغيير دولت ها خواهد شد. رهبر انقاب با تشكر مجدد از 
همه دست اندركاران توليد، مسووالن را به رفع موانع در اين 
زمينه فراخواندند و افزودند: مس��ووالن دولتي حقيقتًا در 
حال تاش هستند و بايد اين تاش را به گونه اي ادامه دهند 
كه آثار آن بعد از مدِت نه چندان طوالني، در زندگي مردم 

محسوس شود.

اقتصاد کالنسیاست

ادامه از صفحه اول
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آمادگي ارتش
براي جانفشاني در راه كشور

فرمانده نيروي دريايي ارتش، گفت: ارتش با تمام قوا در 
خدمت نظام اسامي است و كاركنان پا در ركاب ارتش 
جمهوري اسامي ايران در نيروهاي مختلف از شرق تا 
غرب ميهن اس��امي را پوشش داده و با تمام قوا، آماده 
جانفشاني در راه كشور هستند. امير دريادار شهرام ايراني، 
فرمانده نيروي دريايي راهبردي ارتش در جمع كاركنان 
قرارگاه عملياتي لشكر 2۱ حمزه در تبريز گفت: امروزه 
مساله اي كه به شدت حائز اهميت است، توجه ويژه به 
آموزش هاي »سناريومحور« و »مهارت محور« است كه 
بايد اين دو را به صورت همزمان پيگيري و دنبال كنيم تا 
هم چنان قدرتمند باقي بمانيم. وي با اشاره به فرمايشات 
گرانقدر مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در خصوص 
ارتش، خاطرنشان كرد: طبق بيانات مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي(، ارتش جمهوري اسامي ايران همواره 
مانند خاري در چشم دشمنان و استكبار جهاني بوده 
است. فرمانده نيروي دريايي ارتش، با تاكيد بر پا در ركاب 
بودن ارتش در همه عرصه ها، اظهار كرد: ارتش با تمام 
قوا در خدمت نظام اسامي است و سربازان پا در ركاب 
ارتش جمهوري اسامي ايران در نيروهاي مختلف از 
شرق تا غرب ميهن اسامي را پوشش داده و با تمام قوا، 
آماده جانفشاني در راه كشور هستند. امير دريادار ايراني 
به تعامل و همكاري بين نيروي زميني و دريايي ارتش 
اشاره و خاطرنشان كرد: نيروي دريايي از اقيانوس هاي 
دور در تاش است كه خطرها را شناسايي كرده و امنيت 
را در كشور برقرار كند و نيروي زميني نيز نقش محوري 
و كليدي در مس��اله حفظ امني��ت دارد. در كل تنها با 
تعامل اثربخش و همياري اين قوا است كه امنيت ميهن 
اسامي حفظ مي شود. فرمانده نيروي دريايي راهبردي 
ارت��ش در پايان به خطرات احتمال��ي فضاي مجازي 
اشاره و تأكيد كرد: يكي از مسائل مهم، فضاي مجازي 
و شبكه هاي اجتماعي است كه بايد مراقب نقشه هاي 
شوم دشمنان و خطرات احتمالي به ويژه براي جوانان 

اين مرزو بوم باشيم.

نام گذاري روز اطالعات 
عمليات سپاه

س��ردار فدوي با بيان اينكه امريكا به دنبال ايجاد توان 
بازدارندگي مقابل ايران است، گفت: وقتي قواعد قرآني 
رعايت شود، يمني ها بر جبهه متحد كفر و باطل از قبيل 
كش��ورهاي ضعيف جنوبي خليج فارس، اروپايي ها، 
امريكايي ها و حتي آفريقايي ها غلبه مي كنند. سردار 
دريادار پاسدار علي فدوي جانشين فرمانده كل سپاه 
پاس��داران انقاب اسامي در س��ي و نهمين سالگرد 
ش��هادت س��ردار »حس��ن باقري« و روز اطاعات و 
عمليات اظهار داش��ت: در دفاع مق��دس، بعد از مدت 
كمي رزمندگان ما به واسطه توكل به خداوند توانستند 
بر دش��من غلبه كنند و اين هم وعده خداوند است كه 
فرموده اگر دستوراتي كه دادم را اطاعت كنيد، شما را 
ياري مي كن��م. وي افزود: چن��د روز ديگر وارد چهل و 
چهارمين س��الگرد پيروزي انقاب اسامي مي شويم 
و اين در حالي تحق��ق مي يابد كه خبيث هاي عالم در 
2۴ بهمن ۱۳۵۷ به صورت سازمان يافته به سردمداري 
امريكا، به ما حمله كردند به نحوي كه ۸۷ كشور در طول 
هشت سال دفاع مقدس در جبهه مقابل ما قرار داشتند 
و تنها دو كشور سوريه و كره شمالي ميان آنها نبودند؛ 
در واقع هر كش��وري مقابل ما قرار داش��ت. جانشين 
فرمانده كل س��پاه در مقايسه اي ميان توانمندي هاي 
جمهوري اس��امي ايران و امريكا، بي��ان كرد: بودجه 
نظامي امريكا ۸۰ ميليارد دالر اس��ت و حتي به لحاظ 
علمي و تكنولوژي هم آنها در رتبه هاي باالتري قرار دارند، 
ولي در كسب نتايج، اين موضوع برعكس است؛ امروز از 
نظر اقتصادي هم با توجه بيشتر به قواعد الهي و مبنا قرار 
ندادن دستورالعمل  هاي ديگر، مي توانيم شرايط بهتر 
اقتصادي را در جامعه شاهد باشيم. سردار فدوي تأكيد 
كرد: بزرگداشت روزهاي جنگ هرچند مهم است، اما از 
آن مهم تر درس هايي است كه از آن وقايِع روي داده بايد 
بگيريم. وقتي قواعد قرآني رعايت شود، يمني ها بر جبهه 
متحد كفر و باطل از قبيل كش��ورهاي ضعيف جنوبي 
خليج فارس، اروپايي ها، امريكايي ها و حتي آفريقايي ها 
غلبه مي كنند و اين نشان مي دهد كه اگر به وعده هاي 
خداوند ايمان داشته باشيم، نتايج به بهترين نحو رقم 
خواهد خورد. وي اظهار داش��ت: س��ال آينده روز نهم 
بهمن مصادف با سالروز شهادت حسن باقري، به عنوان 

روز اطاعات عمليات در سپاه نام گذاري خواهد شد.

برخورد با فاسد منافاتي
با حقوق متهم ندارد

معاون اول قوه قضاييه، گف��ت: برخورد جدي و قاطع 
با فس��اد منافاتي با رعايت حقوق متهمان ندارد، بلكه 
اقتضاي عدالت آن اس��ت كه هردو توامان انجام شود. 
حجت االسام والمس��لمين محمد مصدق در جلسه 
شوراي مش��ورتي- نظارتي مجتمع اقتصادي، ضمن 
تأكيد بر برخورد قاطع و فوري با فساد اقتصادي، اظهار 
كرد: برخورد جدي و قاطع با فس��اد منافاتي با رعايت 
حقوق متهمان ندارد، بلكه اقتضاي عدالت آن است كه 
هر دو توامان انجام شود. معاون اول قوه قضاييه گفت: 
بس��ياري از پرونده هاي مهم در مجتم��ع اقتصادي با 
تاش، هماهنگي و هم��كاري مقام قضايي و ضابطان 
خاص و عام به نتيجه مي رس��د و در طول دوره فعاليت 
مجتمع، ضابطان عمومًا با حسن نيت و رعايت قانون 
به وظايف خود عمل كرده اند، اما در مجتمع اقتصادي 
حتي ي��ك مورد رفتار خاف قانون چه از س��وي مقام 
قضايي و چه از سوي ضابطان توجيه ندارد و بايستي ساز 
و كار نظارتي مناسبي جهت پيشگيري از هرگونه رفتار 
خاف قانون انديشيده شود و در عين حال با قاطعيت و 
 سرعت مناسب به پرونده هاي اقتصادي رسيدگي شود.

 القاصي مهر، افزود: يكي از نيازهاي فوري، پيش بيني 
ضابطان ويژه براي تحقيقات در جرايم اقتصادي در قانون 
است و مي توان در اصاحيه قانون مبارزه با اخالگران در 

نظام اقتصادي اين خأل را مرتفع كرد. 

كارگروه رصد و پايش قيمت اقالم 
اساسي و پرمصرف بازار گزارش كرد

طي ش��ش ماه گذش��ته قيمت رب گوجه فرنگي با 
افزايش ۸۸ درصدي بيشترين افزايش قيمت و سيمان 
خاكستري با افت ۳۷ درصدي بيشترين كاهش قيمت 
را داشته است. بر اساس گزارش كارگروه رصد و پايش 
قيمت اقام اساسي و پرمصرف بازار كشور منتهي به 
اول بهمن ماه كه از سوي انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان منتشر شده، از بين ۵2 كااليي كه 
در ۹ گروه بررسي ش��ده اند، قيمت ۴۸ كاال در شش 
ماه گذش��ته بين دو )روغن مايع و الستيك پرايد( تا 
۸۸ )رب گوجه( درصد افزاي��ش و قيمت چهار كاال 
بين ۱۰ )تيرآهن( تا ۳۷ )سيمان خاكستري( درصد 

كاهش يافته است.
ايسنا نوشت: مطابق آمارها، قيمت گروه محصوالت 
پروتييني ش��امل گوش��ت مرغ، تخم مرغ، گوشت 
گوسفند و گوساله و گوسفند و گوساله زنده در ابتداي 
ماه جاري نس��بت به ۶ ماه قبل بي��ن ۵ تا ۱۷ درصد 
افزايش يافته است. بر اين اساس طي شش ماه گذشته 
قيمت هر كيلو تخم مرغ و گوشت گوساله هركدام با 
۱۷ درصد افزايش به حدود 2۴ ه��زار و ۶۰۰ و ۱۳۶ 
هزار و ۵۰۰ تومان رس��يده اس��ت. همچنين در اين 
مدت قيمت هر كيلو گوس��اله زنده ۸ درصد، گوشت 
گوسفندي ۷ درصد و گوشت مرغ تازه و گوسفند زنده 
هر كدام ۷ درصد افزايش داشته و به ۵۵ هزار و ۸۰۰، 
۱۳۶ هزار، 2۹ ه��زار و ۷۰۰ و ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان 

رسيده است. 
همچنين طي شش ماه گذشته گروه لبنيات شامل 
انواع شير، پنير و كره بين ۱۸ تا ۳۱ درصد افزايش يافته 
كه بيشترين افزايش مربوط به قيمت پنير به قيمت 
2۱ هزار و ۴۰۰ تومان به ازاي ۴۰۰ گرم بوده اس��ت. 
بر اين اساس قيمت هر كيلو شير خام، شير استريل 
پاكتي و شير پاستوريزه بطري به ترتيب با 2۶، 2۳ و ۱۸ 
درصد افزايش نسبت به شش ماه قبل به حدود ليتري 
۶۷۰۰، ۱۶ و ۱2 هزار تومان رسيده است. قيمت كره 
۱۰۰ گرمي نيز با افزايش 22 درصدي طي شش ماه 

به نزديك ۱۳ هزار تومان رسيده است. 
افزايش قيمت قند، ش��كر و چاي نيز طي ش��ش ماه 
گذش��ته پنج تا ۱۸ درصد بوده اس��ت. در اين مدت 
قيمت ه��ر كيلو قند ۵ درصد، ش��كر فله ۱۱ درصد، 
شكر بس��ته بندي ۱۸ درصد، و انواع چاي بين ۱۱ تا 
۱۷ درصد افزايش يافت��ه و به حدود ۱۹ هزار و ۳۰۰، 
۱۶ ه��زار و ۶۰۰، ۱۷ هزار و 2۰۰ و ۱2۴ تا ۱۳۱ هزار 

تومان رسيده است 
در اين ميان از بين انواع روغن، قيمت روغن نيمه جامد 
۴.۵ كيلويي با ۱۳ درصد كاهش در شش ماه گذشته 
به حدود ۸۰ هزار تومان رسيده است. اما قيمت روغن 
مايع آفتابگردان معمولي و س��رخ كردني هر كدام 2 
درص��د افزايش يافته و به حدود ۱۴ و ۱۳ هزار تومان 

رسيده است. 
بررس��ي قيمت گروه كااليي غات و حبوبات شامل 
انواع برنج، ماكاروني و حبوبات در ش��ش ماه گذشته 
نيز حاك��ي از افزايش ۸ تا ۷۱ درص��دي قيمت اين 
كاالهاست. بر اين اساس برنج ايراني يعني هاشمي و 
طارم با ۶۸ و ۷۱ درصد افزايش طي شش ماه گذشته 
به ۶2 تا ۶۴ هزار تومان رسيده، اما اين افزايش قيمت 
در برنج خارجي شامل هندي و پاكستاني كمتر يعني 
حدود ۱۹ و ۱۷ درصد بوده و قيمت اين دو محصول در 
بهمن ماه امسال به 2۸ تا 2۹ هزار تومان رسيده است. 
قيمت ماكاروني ۵۰۰ گرمي نيز با ۳۳ درصد افزايش 

در اين مدت به حدود ۸۸۰۰ تومان رسيده است. 
از بين انواع حبوبات نيز در شش ماه گذشته قيمت لپه، 
نخود، لوبيا چيتي و عدس به ترتيب ۸، 22، 2۶ و ۳۸ 
درصد افزايش يافته است. به طوري كه در ابتداي ماه 
جاري قيمت انواع حبوبات ياد شده در محدوده ۳۹ تا 

۴۷ هزار تومان بوده است. 

چك بي محل؟!
 كش��ورمان مي گوي��د ضعف »حق��وق مالكيت و 
قانون«. متاس��فانه دولت ها در كش��ورمان خود را 
صاحب منابع بانكي مي دانند و مخير به اينكه چگونه 
اين منابع را هزينه كنند و براي آنان اينكه اين منابع، 
دارايي هاي مردم اس��ت كه به امان��ت نزد بانك ها 
سپرده گذاري شده است تا در فعاليت هاي مفيد و 

سودده سرمايه گذاري شود محلي از اعراب ندارد. 
متاس��فانه روزي اي��ن دارايي هاي م��ردم به بهانه 
حمايت از توليد و در قالب تسهيات كم بهره راهي 
چاه ويل بنگاه هاي ضررده و مش��كل دار مي شود و 
روزي ديگر س��ر از طرح هاي بلندپروازانه ساخت 
مس��كن و... در م��ي آورد. چنانكه طب��ق آخرين 
گزارش ها »مجموع درآمدهاي ۹ بانك دولتي كشور 
حدود 2۳۱ هزار ميليارد تومان و هزينه هايش��ان 
2۶۹ هزار ميليارد تومان اس��ت كه بخش اعظمي 
از اين زيان ناشي از تلنبار شدن تسهيات تكليفي 
دولت هاي گذش��ته و فش��ار براي تسهيات دهي 
بوده است.« )روزنامه ايران – ۱۱/2( رفتاري كه در 
ادامه به بي اعتمادي مردم به نظام بانكي و كاهش 
پس اندازها و در نتيجه كاهش سرمايه گذاري و چاپ 
پول بي پشتوانه توسط دولت براي تامين هزينه ها 

منجر مي شود.
دولت هايي كه با دس��ت اندازي در امانت مردم نزد 
بانك ها گذران مي كند و چك بي محل مي كشند، 
طبعا توزيع بخش��ي از اين منابع بدون ضمانت نيز 
برايشان علي السويه است كه به قول فريدمن »وقتي 
پول ديگري را ب��راي ديگري خرج مي كنيم نه دل 
نگران پولي هس��تيم كه خرج مي شود و نه نگران 
چيزي كه كسب مي شود« يا به  قول معروف: خرج 
كه از كيسه مهمان بود، حاتم طايي شدن آسان بود!

مقام معظم رهبري: 

طرح عجيب بهارستان براي فرار پولدارها از پادگان

جهاد در سنگر توليد موجب اعتراف امريكا به شكست شد

 خريد  نجومي  سربازي 
نمايندگان مجلس يازدهم كه در برنامه ها و شعارهاي خود 
بارها اعام كرده اند كه به دنبال حمايت از طبقات محروم 
و بهبود وضعيت اقشار كم درآمد هستند، در ابتداي هفته 
جاري مصوبه اي را تاييد كردند كه تنها براي پولدارها جنبه 
اجرايي دارد و شكاف طبقاتي را اين بار در خدمت سربازي 
بسيار پررنگ مي كند. بر اساس ماده دو قانون خدمت وظيفه 
عمومي هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه س��الي كه 
طي آن سال وارد سن ۱۹سالگي مي شود مشمول مقررات 
خدمت وظيفه عمومي خواهد  شد. به اين ترتيب جز افرادي 
كه به داليلي مانند مشكات پزشكي يا كفالت امكان معاف 
شدن از خدمت سربازي را دارند، ديگر افراد موظف به اعام 
آمادگي خدمت و گذراندن دوره حدودا دو ساله آن هستند. 
برخاف بس��ياري از كش��ورهاي جهان، كه در سال هاي 
گذشته به سمت اختياري شدن خدمت سربازي حركت 
كرده اند، در ايران همچنان س��ربازي اجباري است و افراد 
براي استخدام رسمي، استفاده از برخي مزاياي بانكي، نقل 
و انتقال اموال غير منقول و البته خروج از كشور بايد گواهي 
پايان خدمت يا معافيت دايمي يا موقتي آن را ارايه كنند. 
همچنين قانون براي محصلين معافيت موقتي در نظر گرفته 
و در صورتي كه مشمول وارد دوره غيبت نشود مي تواند تا 
پايان تحصيات خود، وارد دوره خدمت نشود. در سال هاي 
گذشته بارها بحث هاي متفاوتي درباره اختياري شدن يا 
حرفه اي شدن سربازي در ايران مطرح شده كه هيچگاه راه 
به جايي نبرده است. طراحان اين ايده معتقدند در صورت 
حرفه اي شدن سربازي، از سويي آموزش هاي ارايه شده به 
سربازان حرفه اي تر خواهد شد، از سويي امكان استخدام و 
استفاده از آنها در نيروهاي مسلح فراهم مي شود و در نهايت 
با افزايش حقوق دريافتي سربازان، جذابيت حضور در اين 
دوره ها براي جوانان افزايش پيدا مي كند. اين ايده ها اما با 
توجه به نگراني س��تاد كل نيروهاي مسلح از خالي ماندن 
پادگان ها و محدود شدن حضور افراد در اين دوره ها هيچگاه 
به مرحله عمل نرسيده است. تداوم شرايط خدمت اجباري 
باعث شده تعداد مشموالن غايب به شدت افزايش پيدا كند. 
تحت تاثير اين شرايط بود كه چند سال قبل مجلس مقرر 
كرد كه افرادي كه هشت سال از غيبت آنها گذشته امكان 
پرداخت جريمه ريالي و معاف ش��دن از خدمت را دارند، 
موضوعي كه به نظر مي رسد خود به عاملي براي افزايش 
غيبت تبديل شده است. رييس اداره سرمايه انساني سرباز 

ستاد كل نيروهاي مسلح در فروردين امسال اعام كرد: اكثر 
آنان در همين چند سال اخير و پس از اجراي طرح جريمه 
ريالي مش��موالن غايب وارد غيبت شدند. متاسفانه اين 
قانون سبب شد تا تعداد غايبان سربازي به دو برابر افزايش 
پيدا كند و ما در حال حاضر حدود دو ميليون و ۹۰۰ هزار 
مشمول غايب داريم. تحت تاثير اين شرايط بار ديگر بحث 
درباره فراهم كردن امكان خريد خدمت سربازي مطرح شد 
تا با توجه به اينكه تعداد زيادي از افراد عما عاقه اي براي 
گذراندن خدمت سربازي نشان نمي دهند، الاقل با فروش 
خدمت هم در خزانه دولت پولي جديد واريز شود و هم اين 
افراد بتوانند از شرايط معافيت خدمت استفاده كنند. در 
اين بين اما يك بحث بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه چه 
مبلغي بايد براي فروش سربازي در نظر گرفته شود كه ميان 
طبقات مختلف اقتصادي فرقي ايجاد نشود، موضوعي كه به 
نظر مي رسد نمايندگان مجلس به آن توجهي نداشته اند. 
ابتداي هفته جاري، كميسيون تلفيق مجلس اعام كرد: 
خريد س��ربازي با رعايت اصل ۱۱۰ قانون اساس��ي و در 
راستاي توجه به امر مقدس استحكام خانواده و فرزند آوري 
و تعيين تكليف مشمولين غايب بيش از ۵ سال با اولويت 
افراد متأهل و باالتر از ۳۵ سال سن كه ضريب انجام وظايف 
مقدس سربازي تحت تاثير تحليل قواي جسماني براي آنها 

امكان پذير نيست، امكان پذير خواهد بود. بر اين اساس افراد 
با پرداخت مبالغ مشخص شده، كارت معافيت از خدمت 
در زمان صلح را دريافت مي كنند. به اين ترتيب افرادي كه 
مدرك تحصيلي آنها كمتر از كارداني است با پرداخت 2۵۰ 
ميليون تومان، با مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد، 
مبلغ ۴۰۰ ميليون تومان و براي مدرك دكتري و باالتر از 
آن مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان مي توانند از خدمت سربازي 
معاف شوند. هرچند طرح كميسيون تلفيق هنوز به مرحله 
تصويب نهايي نرس��يده اما در روزهاي گذشته انتقادات 
فراواني در رابطه با آن مطرح ش��ده اس��ت. مهم ترين اين 
انتقادات به قيمت بسيار باالي اعام شده از سوي مجلس 
باز مي گردد. بر اساس طرح نمايندگان، يك فرد ليسانسيه 
براي هر ماه سربازي خود بايد مبلغي بيش از ۱۹ ميليون 
تومان بپردازد و اين در حالي است كه گروه بسيار زيادي از 
جوانان عما دسترسي به اين پول ها ندارند. به اين ترتيب 
خريد سربازي تنها براي گروه محدودي از اقشار ثروتمند 
جامعه ممكن مي شود و فقيرها بايد با حضور در پادگان جور 
آنها را بكشند. اين رقم در حالي مطرح شده كه قيمت خريد 
سربازي در دولت اصاحات بين ۱.۸ تا ۳.۱ ميليون تومان 
در نظر گرفته ش��ده بود و به اين ترتيب در طول حدود 2۰ 
سال، قيمت خريد سربازي 2۰۰ برابر شده است. اين موضوع 

موجب مقايسه ميان خريد س��ربازي در دولت خاتمي و 
رييسي نيز شده است. عبدالرضا داوري، مشاور سابق محمود 
احمدي نژاد در توييتر نوشته: س��ال ۷۷، دولت خاتمي با 
فروش خدمت س��ربازي، بين ۱.۸ تا ۳.۱ ميليون تومان از 
مش��موالن دريافت مي كرد و چون نرخ دالر ۶۵۰ تومان 
بود، هر مشمول بين 2۷۰۰ تا ۴۷۰۰ دالر به دولت خاتمي 
پرداخت مي كرد؛ دولت رييسي اما مي خواهد بين ۹۰۰۰ تا 
22۰۰۰ دالر از مشموالن دريافت كند! ظاهرا خاتمي سيد 
محرومان بود. البته مصوبه مجلس صداي دولتي ها را نيز 
در آورده است. وحيد يامين پور در حساب توييتري خود 
با زدن هشتگ »سربازي«، نوشت: »صدها هزار مشمول 
غايب، باتكليفي و محروميت از حقوق و فرصت هاي شغلي 
و اجتماعي، عوارض روحي و رواني، باالرفتن سن ازدواج و... 
مسائلي به اين اهميت با خريد و فروش حل مي شود؟حاال 
كه در تامين برخي حداقل ها مشكل داريم، الاقل از سر راه 
جوانان »مانع زدايي« كنيم. جالب تر آنكه طرح مجلس در 
داخل بهارستان نيز منتقدان كمي ندارد. نماينده مردم كرج، 
فرديس و اشتهارد در مجلس گفت: نحوه خريد سربازي 
اعامي كميسيون تلفيق، باعث ايجاد تبعيض بين جوانان 
ذكور در خانواده هاي مستضعف و مرفه مي شود و پيوست 
عدالت اجتماعي ندارد. اين طرح باعث ايجاد تبعيض بين 
جوانان ذكور در خانواده هاي مستضعف و مرفه مي شود و 
پيوست عدالت اجتماعي ندارد و وقتي اليحه بودجه ۱۴۰۱ 
به صحن آمد، با آن مخالفت مي كنيم. يك عضو كميسيون 
تلفيق مجلس نيز گفته: ستاد كل نيروهاي مسلح خيلي 
موافق خريد خدمت سربازي نيست و حتي اعام كرد با اين 
موضوع موافقت نشود. ستاد كل نيروهاي مسلح نظرش را 
در كميسيون تلفيق اعام كرد مبني بر اينكه مخالف است اما 
در نهايت موضوع خريد خدمت سربازي در كميسيون تلفيق 
تصويب شد. با توجه به باال گرفتن انتقادات از طرح مجلس، 
احتماال اين طرح در نهايت در صحن عمومي راي نخواهد 
آورد اما در صورت نهايي شدن، موج شديدي از انتقادات از 
سوي اقشار مختلف مردم را همراه خواهد داشت. در قانون 
خدمت وظيفه عموي هيچ تفاوتي ميان اقشار مختلف در 
نظر گرفته نشده و كليه افراد ذكور جامعه را شامل اين قانون 
مي داند اما قانون مجلس يك تبصره جديد به وجود آورده 
ميان گروه هايي كه پولي چند صد ميليون توماني دارند و 

افرادي كه ندارند فاصله اي جدي به وجود مي آورد.

رييس جمه��ور در پي بيانات مهم و راهبردي مقام 
معظم رهبري در ديدار فعاالن حوزه توليد و صنعت 
به مع��اون اول ماموريت داد تا ب��ا حركت جهادي 
و با تشكيل كارگروهي متش��كل از متخصصان و 
صاحبنظران و متوليان اين حوزه در دولت و مجامع 
علمي و دانش بنيان و كارآفرينان، نسبت به اجرايي 

نمودن رهنمودهاي معظم له، اقدام كند.
متن نامه آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي به اين شرح 

است: 
بسمه تعالي

»با صلوات بر محمد و آل محمد«
جناب آقاي دكتر مخبر

معاون اول محترم رييس جمهور
سام عليكم، 

با عنايت به بيانات مهم و راهبردي مقام معظم رهبري 
)مدظله العالي( در ديدار فعاالن حوزه توليد و صنعت و 
لزوم اجرايي نمودن رهنمودهاي معظم له، بدين وسيله 
به جنابعالي ماموريت داده مي شود تا با حركت جهادي، 

كارگروهي متش��كل از متخصصان و صاحبنظران و 
متوليان اين حوزه در دولت و مجامع علمي و دانش بنيان 
و كارآفرينان تشكيل داده و اوالً: با لحاظ فرمايشات اخير 
رهبر فرزانه انقاب اسامي و ساير اسناد باالدستي اعم از 
ساير فرامين و رهنمودهاي ايشان و قوانين موجود و سند 
تحول دولت، نسبت به تدوين نقشه راهبردي صنعتي و 

ارتقاء توليد داخل اقدام نماييد.
ثانيًا: راهكارهاي عمليات��ي و اجرايي آن با تعيين 
زمان بندي و دستگاه هاي متولي و نهادهاي همكار و 
شرح وظايف هر كدام در حوزه هاي مديريت، نظارت، 

هدايت و حمايت مشخص گردد.
ثالثًا: گزارش اقدامات انجام شده و نتايج حاصله به 
صورت ماهانه ارايه تا به اس��تحضار ايشان و اطاع 

عموم رسانده شود.
توفيق جنابعالي و سايرين را در انجام موفق ماموريت 

محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
سيد ابراهيم رييسي
رييس جمهوري اسالمي ايران

ماموريت جديد رييسي به مخبر در حوزه صنعت 
بازتاب

تغيير قيمت كاالهاي اساسي 
در ۶ ماه 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
وزير اقتصاد از نظارت برخ��ط و برخورد بي درنگ با مديران 
بانكي كه از مصوبه ارايه تسهيالت بانكي خرد تخطي كنند، 
خبر داد كه در ص��ورت تخلف مديران بانكي، با آنها برخورد 
خواهد شد. سيد عباس حسيني؛ معاون امور بانكي و بيمه 
وزير اقتصاد نيز با اشاره به منويات رييس جمهور خطاب به 
نظام بانكي، گفت: مردم نيز در ديدارهاي عمومي از نظام بانكي 
همين درخواست ها را داشته اند. همچنين وزارت اقتصاد در 
نامه اي خطاب به مديران عام��ل ۱۳ بانك دولتي بر اجراي 
بخشنامه »عدم نياز به ضامن در پرداخت تسهيالت خرد« 
تأكيد كرد. اين نكات نشان مي دهد كه دولت، رييس جمهور، 
وزير اقتص��اد و وزارت اقتصاد و داراي��ي و تعدادي از مديران 
بانك ها، تصميم گرفته اند كه برنام��ه پرداخت وام به مردم 
بدون ضامن را پيگيري كنند. اگرچه اين موضوع براس��اس 
طرح اعتبار سنجي مشتريان تعريف شده و در مرحله اول، 
كارمندان و بازنشستگان در اولويت هستند، اما نكته مهم اين 
است كه منابع الزم براي اين طرح از كجا تامين خواهد شد و چه 
تاثيري بر بازار، تقاضا، مصرف و تورم خواهد گذاشت.  براساس 
اعالم ثبت احوال و مركز آمار، اگر بعد خانوار ايراني ۳ نفر باشد، 
حدود 25 ميليون خانوار ايراني داريم كه همگي در اين شرايط 
نيازمند وام بانكي و نقدينگي هستند اما واقعيت اين است كه 
در شرايط تورمي، رش��د هزينه هاي زندگي، كاهش قدرت 
خريد مردم، در سال هاي آينده چگونه مي خواهند اصل و فرع 
وام بانكي را پرداخت كنند.  فرض كنيم كه از اين 25 ميليون 
خانوار، 5 ميليون خانوار شرايط و اعتبار الزم را براي دريافت 
وام بدون ضامن را داشته باشند و قرار باشد كه بين 50 تا ۱00 
ميليون توم��ان وام بگيرند و ميانگين اين وام ها 50 ميليون 
تومان باشد. در آن صورت پرداخت 5 ميليون وام 50 ميليون 
توماني به معناي تزريق نقدينگي معادل 250 هزار ميليارد 
توم��ان خواهد بود كه در كنار نقدينگ��ي فعلي 4۳00 هزار 
ميليارد توماني عمال حجم نقدينگي را به سرعت باال خواهد برد 
و موجب رشد تورم و قيمت ها خواهد شد و با توجه به وضعيت 
بازار، تاثير زي��ادي روي خريد كاالها و رون��ق بازار نخواهد 
گذاشت، زيرا دليل عمده ركود فعلي، باال بودن هزينه هاي 
توليد، قيمت ارز، تورم و ساير عوامل خواهد بود و كاهش قدرت 
خريد مردم و ناتواني در پرداخت اقساط بانكي نيز مشكالت 
را بيشتر خواهد كرد.  براين اساس، اگر يك خانوار بخواهد 50 
ميليون تومان وام را 5 ساله پرداخت كند و مثال 75 ميليون 
تومان بازگرداند بايد در 5 سال هرساله ۱5 ميليون تومان و 
هرماه ۱ميليون و ۳00 هزار تومان قسط بدهد و اين موضوع 
فشار بيشتري بر معيشت خانوار وارد مي كند.  در نتيجه واضح 
است كه به خاطر نوع اعتبار سنجي ها و وابستگي اقساط به 
قبض حقوق افراد و حقوق بگيران و بازنشستگان، عمال فشار 
مالي روي دوش خود دولت و سازمان هاي اقتصادي خواهد 
بود. اين موضوع عالوه بر فشار بر خانوارها، دولت و سازمان هاي 
اقتصادي، موجب كاهش دريافتي بانك ها و افزايش مطالبات 
معوق خواهد ش��د.  طبق آم��ار آبان ۱400، مق��دار مانده 
تسهيالت بانك ها معادل ۳075 هزار ميليارد تومان بوده و 
سهم مطالبات معوق حدود ۱0.۳ درصد اين مقدار يعني ۳۱6 
هزار ميليارد تومان است كه در هشت ماه اول ۱400 معادل ۳۱ 
درصد رشد داشته كه نشان دهنده رشد باالي مطالبات معوق 
در بانك هاست. اين وضعيت نشان مي دهد كه تحت تاثير رشد 
باالي 50 درصدي تسهيالت دهي بانك ها در دو سال اخير، 
عمال مطالبات معوق نيز ۳۱ درصد رشد كرده و به باالي ۳00 
هزار ميليارد تومان رس��يده است. متاثر از موضوع مطالبات 
معوق و فشار بر بانك ها براي پرداخت تسهيالت بيشتر، از يك 
سو بدهي دولت به بانك ها به حدود 42۳ همت رسيده و رشد 
۱6 درصدي در يكسال اخير داشته است. بدهي بانك ها به 
بانك مركزي نيز كه به اضافه برداشت بانك ها مشهور است نيز 
رقم ۱42 همت است كه رشد 2۱ درصدي در هشت ماه اول 
سال ۱400 داشته است و تهاتر سال هاي قبل نيز نتوانسته 

اضافه برداشت را مهار كند و همچنان روبه افزايش است.  براين 
اساس، مي توان گفت كه تسهيالت دهي بانك ها و رشد 50 
درصدي آن نه تنها موجب رشد اقتصاد و سرمايه گذاري نشده 
و همچنان رشد سرمايه گذاري منفي و رشد اقتصادي اندك و 
حدود 2 تا ۳ درصد است، بلكه عمال منجر به رشد 2۱ درصدي 
بدهي بانك ها به بانك مركزي، رشد ۱6 درصدي بدهي دولت 
به بانك ها و رشد ۳۱ درصدي مطالبات معوق بانكي شده است. 
در نتيجه مي توان انتظار داشت كه با پرداخت وام هاي بدون 
ضامن و فشار دولت و وزارت اقتصاد بر بانك ها براي پرداخت 
وام بيشتر، عالوه بر رشد نقدينگي و تورم بيشتر، بايد منتظر 
رشد بدهي بانك ها، مطالبات معوق و ساير شاخص هاي پولي 
و بانكي باشيم كه افزايش مشكالت دولت و بانك ها و مردم را 
به همراه دارد.  مانده وام هاي بانكي تنها در يكسال اخير و از آبان 
۱۳99 تا آبان ۱400 به ميزان 5۱ درصد رشد كرده است اما 
نتيجه اين همه رشد باالي وام بانكي، نه كمكي به قدرت خريد 
مردم كرده و نه به سرمايه گذاري و رشد اقتصادي منجر شده 
است. اما اثر آن بر عملكرد بانك ها موجب شده كه در يكسال 
مطالبات معوق بانك ها 42 درصد رشد كرده و بدهي بانك ها 
به بانك مركزي نيز حدود 8 درصد و در هشت ماه اول ۱400 
معادل 2۱ درصد رشد كرده است و حتي تهاتر مطالبات معوق 
و اضافه برداشت بانك ها نيز نتوانسته اين ارقام را كاهش دهد 
و از ش��تاب آن جلوگيري كند. در نتيجه همه شاخص هاي 
پولي و بانكي و تورم رشد كرده بدون آنكه بر رشد اقتصادي 
و قدرت خريد مردم اثري داشته باشد.  شاخص تورم نيز در 
اين يكسال نزديك به ۳7 درصد و در اين هشت ماه 26 درصد 
بوده اس��ت.  اگرچه اين وام ها در كوتاه مدت و چندماه آينده 
اندكي به مش��كالت مردم كمك مي كند اما در آينده نتايج 
تورمي و مشكالت ديگر آن گريبان اقتصاد را خواهد گرفت. 
البته برخي صاحب نظران در اين زمينه مي گويند كه وقتي در 
شرايط عادي حجم نقدينگي و سپرده هاي بانكي و تسهيالت 
بانكي روزانه بيش از ۳ هزار ميليارد تومان بيشتر مي شود، در 
نتيجه بهتر است كه حداقل بخشي از اين رشد به خانوارها و وام 
گيرندگان برسد تا اندكي به رفع مشكالت آنها كمك كند. اما 
ناگفته پيداست كه هر دو مسير يعني تزريق بيشتر وام بانكي 
و رشد نقدينگي و تورم بيشتر، كه به كل اقتصاد و قدرت خريد 
مردم و معيشت آنها لطمه خواهد زد.  از سوي ديگر، با توجه به 
رشد قيمت ها، هزينه اجاره و مسكن، هزينه تعميرات مسكن 
و لوازم خانگي و خودرو، قيم��ت باالي لوازم خانگي، هزينه 
باالي ازدواج، تعميرات خانه و لوازم... به حدي باالس��ت كه 
وام 50 ميليون توماني و ۱00 ميليون توماني نمي تواند همه 
مشكالت را حل كند و مردم عمال در سال هاي آينده شاهد 
تخريب مسكن و استهالك باالي خودرو، وسايل خانگي و... 
خواهند بود.  براين اساس شايسته است كه وزير اقتصاد و دولت 
و وزارت اقتصاد، به جاي فشار شديد بر بانك ها، به تدريج اين 
سياس��ت را پيگيري كنند و به آثار و نتايج آن آگاهي داشته 
باشند.  اين سياست در دولت احمدي نژاد، تحت يك سياست 
مردم پسند و پوپوليستي، كه اعتقادي به رابطه نقدينگي با 
تورم نداشت اجرا شد و ظرف مدت چند سال، قيمت مسكن 
و ساير قيمت ها به شدت رشد كرد و مردم قادر به تامين منابع 
براي خريد مسكن و ساير لوازم نبودند. تورم حتي در شرايط 
دالر ثابت ۱000 توماني خود را در سال 87 نشان داد و ظرف 
چند سال اثر نقدينگي با تاخير نمايان شد و مشخص شد كه 
چه آثار ويرانگري دارد و تا س��ال 92 اقتصاد را سركوب كرد.  
اكنون نسبت به سال هاي دهه ۱۳80 با اين تفاوت روبروست 
كه قيمت دالر به 27 هزار تومان رسيده و تورم باالي 40 درصد 
است و روزانه 4 هزار ميليارد تومان خلق پول و نقدينگي در 
ب��ازار بين بانكي داريم و ضريب فزاينده به عدد 8 رس��يده و 
بسياري از مشكالت ديگر را شاهد هستيم و لذا اثر نقدينگي 
و تسهيالت بانكي بالفاصله بر اقتصاد نمايان مي شود و تورم 
را تشديد خواهد كرد و لذا اينگونه سياست ها كه بدون توجه 
به رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و بهره وري و بهبود روابط 

با دنياي خارج صورت مي گيرد، نتيجه اي جز تورم و فشار بر 
بانك ها و مطالبات معوق و اضافه برداش��ت بانك ها از بانك 
مركزي نخواهد داشت.  سيد احسان خاندوزي، شنبه شب 
در گردهمايي »تحول نظام بانكي به نفع مردم« گفت: دو راه 
براي اصالح نظام بانكي داريم؛ نخست ادامه مسير قبلي است 
كه مقصد آن چيزي متفاوت از وضع نامطلوب امروز نخواهد 
بود و راه دوم استفاده از ابتكارات و ابزارهاي نوين است. كليدواژه 
اين رويكرد، »مسير تحولي« است كه بايد نقطه شروع تحول 
بانكي باشد. وي خطاب به مديران بانك هاي دولتي تصريح 
كرد: پيام من اين است كه بياييد دست به دست هم بدهيم تا 
خدمت گيرندگان شبكه بانكي، اراده تغيير در شبكه بانكي را 
احساس كنند. خاندوزي با اشاره به اينكه مديران نظام بانكي 
افسران نظام مالي كشور هستند كه بايد تحول بانكي را پيش 
ببرند، گفت: سهم اين مديران به اندازه همه بخش هاي ديگر 
است كه مي تواند ۱40۱ متفاوتي رقم بزند. وزير اقتصاد ادامه 
داد: اگر در شبكه بانكي مشتريان خوش حسابي هستند، بايد 
بتوانند به راحتي تسهيالت بگيرند. اين مشتريان كم ترين 
ريس��ك بازپرداخت را دارند و نبايد مشكلي در دريافت وام 
داشته باشند. خاندوزي بيان كرد: از همه مديران مي خواهم تا 
ظهر يكشنبه بخشنامه بانك خود را در سايت شان بارگذاري 
كنند تا مردم جزييات پرداخت تسهيالت و حتي كمبودهاي 

احتمالي را ببينند.

    تغيير بي درنگ مديران متخلف
وي تاكيد كرد: حتما شيوه نظارت و اعتراض به عملكرد شعب 
در سايت بانك اعالم شود تا مردم بتوانند مشكل خود را در 
رابطه با مطالبه ضامن از سوي بانك اظهار كنند و تالش كنيد 
ظرف 48 ساعت پاس��خ داده شود؛ اگر مشكل حل نشد در 
تغيير مديران شعب درنگ نكنيد. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه 
بايد بخشي از منابع بانك ها براي پرداخت وام هاي خرد در نظر 
گرفته شود، اظهار كرد: اين سياست ها براي خودنمايي نيست 
بلكه براي بازگشت اميد به مردم است.بعد از ابالغ مصوبات 
هيچ بهانه اي از سوي مديران شعب بانك هاي دولتي درباره 

ارايه تسهيالت بدون ضامن پذيرفته نيست.

    ضمانت هاي اجرا
وزير اقتصاد در حاش��يه گردهمايي سراسري مديران 
بانك هاي دولتي، با بيان اينك��ه درباره ضمانت اجراي 
مصوبه تس��هيل پرداخ��ت وام هاي خ��رد، دو ضمانت 
پيش بيني ش��ده است، توضيح داد: نخست اينكه متن 
نهايي اين توافق با همراهي هيات مديره بانك هاي دولتي 
تنظيم و محدوديت هاي احتمالي پيش بيني شده است 
و هم اكنون بانك هاي دولتي با اين هماهنگي به سراغ 
اجراي مصوبه رفته اند. دوم اينكه در جلسه با هيات مديره 
بانك هاي دولتي و مديران استاني آنها دو نظارت پيش 

بيني ش��د؛ به اين ترتيب كه هم بازرسي هر بانك و هم 
بازرسي وزارت اقتصاد به صورت برخط بر اين مصوبات 
نظارت مي كند و با مديران ش��عب متخلف با سرعت و 
بدون اغماض برخورد خواهد ش��د. خاندوزي در پايان 
درباره خودداري برخي بانك هاي دولتي از ارايه وام در 
ماه هاي پاياني سال گفت: اگر فردي از قبل نوبت وام او فرا 
رسيده و شرايط الزم را داشته باشد بايد بتواند تسهيالت 
خود را بدون ضامن دريافت كند و از بعد از ظهر يكشنبه 
كه مصوبات از سوي بانك ها ابالغ مي شود هيچ بهانه اي 

از مديران شعب پذيرفته نخواهد بود.

    مطالبه رييس جمهور
در اي��ن گردهمايي، س��يد عباس حس��يني؛ معاون 
امور بانكي و بيمه وزير اقتصاد هم با اش��اره به منويات 
رييس جمهور خطاب به نظام بانكي، گفت: مردم نيز در 
ديدارهاي عمومي از نظام بانكي همين درخواس��ت ها 
را داش��ته اند. وي منوي��ات رييس جمه��ور را مواردي 
شامل؛ آسان سازي پرداخت تسهيالت، برخورد جدي با 
بدحسابان، باز پرداخت سود مازاد، راه اندازي واحدهاي 
تمليكي، جايگزيني طرح اعتبارسنجي با اخد ضامن، 
لزوم توجه به بانكداري اسالمي از مسير قرض الحسنه و 

تاكيد بر واگذاري اموال مازاد بانك ها عنوان كرد.
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افت ۱۵۰ هزار توماني سكه
در بازار معامالت

گروه بانك و بيمه |روز يكشنبه ۱0 بهمن ۱400، 
در بازار آزاد هر دالر امري��كا 27 هزار و 880 تومان و 
درهم امارات 7 هزار و 640 تومان معامله مي ش��ود. 
به دنبال آن قيمت هر اون��س جهاني طال به ۱792 
دالر رسيد و س��كه نيز ۱2.2 ميليون تومان معامله 
شده است. كارشناسان مي گويند كه با توجه به ادامه 
مذاكرات و س��فر هيات ها به پايتخت كشورها براي 
تصميمات سياسي بازگش��ت به برجام، پيش بيني 
مي ش��ود كه روند نرخ ارز در بازار با ثبات باشد و دالر 
حول و حوش 27700 تا 28 هزار تومان در نوس��ان 

باشد. 

    سير نزولي كاهش قيمت دالر 
در صرافي هاي بانكي ادامه دارد 

نرخ دالر )يكش��نبه، ۱0 بهمن ماه( در صرافي هاي 
بانكي نيز ب��ا 47 تومان كاهش قيمت نس��بت به 
روز گذش��ته با قيمت 25 هزار و 48 تومان معامله 
شد.قيمت فروش يورو با كاهش 52 توماني نسبت 
به روز كاري گذش��ته برابر با 28 هزار و 488 تومان 
بود. قيمت خريد ه��ر دالر 24 هزار و 799 تومان و 
نرخ خريد هر يورو ني��ز 28 هزار و 205 هزار تومان 
اعالم ش��د. عالوه بر اين، بهاي خري��د دالر در بازار 
متش��كل ارزي 24 هزار و 900 تومان و نرخ فروش 
آن 25 هزار و ۱26 تومان بود.اين در حالي است كه 
نرخ خريد يورو در اين ب��ازار 27 هزار و 76۳ تومان 
و نرخ فروش آن نيز 28 هزار و ۱5 تومان اعالم شد. 
همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت 27 هزار و 4۳۱ تومان فروخته و حواله دالر به 
بهاي 24 هزار و 602 تومان معامله شد. قيمت دالر 
از خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان شد و پس از 
آن در محدوده قيمت 26 تا 27 هزار تومان نوسان 
داشت. نرخ دالر از اواخر آذرماه و به طور مشخص از 
24 آذرماه در كانال 27 هزار تومان ثابت مانده بود 
و از يك هفته گذش��ته پس از 6 ماه دالر وارد كانال 
26 هزار تومان ش��د و با ادام��ه كاهش قيمت ها از 
27 دي ماه پس از چند ماه دوباره به كانال 25 هزار 
تومان بازگشت. قيمت سكه يكشنبه، ۱0 بهمن ماه 
در بازار تهران با ۱50 هزار تومان كاهش نسبت به 
روز گذشته به ۱2 ميليون و ۱80 هزار تومان رسيد 
و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت ۱2 
ميليون و ۱00 هزار تومان معامله ش��د.همچنين 
نيم  سكه بهار آزادي 6 ميليون و 800 هزار تومان، 
ربع سكه سه  ميليون و 800 هزار تومان و سكه يك 
گرمي 2 ميلي��ون و ۳۳0 هزار تومان قيمت خورد. 
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱8 
عيار به يك ميليون و 229 هزار تومان رسيد و قيمت 
هر مثقال طال نيز پنج  ميلي��ون و ۳25 هزار تومان 
شد.قيمت اونس جهاني طال نيز با قيمت يك هزار و 
792 دالر و ۱9 سنت معامله شد. مهم ترين عوامل 
موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر 
و اونس جهاني است. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
از چند هفته گذشته پس از مدت ها تثبيت قيمت 
در كانال 27 هزار تومان، ب��ه كانال 26 هزار تومان 
بازگشت و از 27 دي ماه وارد كانال 25 هزار تومان 
شد. اين كاهش قيمت ها موجب افت قيمت سكه و 
طال در روزهاي گذشته شده است. البته در برخي 
روزها شاهد رشد اندك بهاي سكه و طال نيز بوديم.

    تالش براي قانوني شدن بيت كوين
 در آريزونا

سناتور ايالت آريزونا اليحه اي را براي قانوني كردن 
بي��ت كوين ارايه ك��رد كه قانون اساس��ي را نقض 
مي كند. به گزارش راشاتودي، وندي راجرز، سناتور 
امريكايي اين هفته اليحه اي را براي قانوني كردن 
 SB بيت كوين در آريزونا ارايه كرده است. با اليحه
۱۳4۱، اين سناتور به دنبال اصالح ليست مناقصه 
قانوني پذيرفته شده فعلي است تا بيت كوين را نيز 
شامل شود. اين امكان استفاده از توكن ديجيتال را 
براي پرداخت هزينه هاي عمومي، ماليات، بدهي و 
ساير اهداف فراهم مي كند. با اين حال، قانون اساسي 
اياالت متحده به هر ايالت اجازه نمي دهد كه مناقصه 
قانوني خود را برگزار كنند. آيا اين اليحه مي تواند به 
صورت قانون اجرايي شود يا خير. اين اليحه بايد در 
مجلس سنا و مجلس ايالت آريزونا تصويب و سپس 
توسط فرماندار اين ايالت امضا شود. با اين حال، اگر 
واقعاً تصويب شود، اين اليحه مي تواند سابقه اي براي 
ساير كشورهاي دوستدار رمزارز اياالت متحده به 

وجود آورد.

اختصاص ۹ ميليارد دالر ارز ترجيحي 
براي واردات كاالهاي اساسي و دارو
يك عضو كميسيون تلفيق بودجه ۱40۱ با اشاره 
به مخالفت اين كميس��يون با حذف ارز ترجيحي 
گفت كه با مصوبه كميس��يون تلفي��ق، 9 ميليارد 
دالر براي واردات كاالهاي اساسي و دارو تخصيص 

پيدا مي كند.
مهدي فرشادان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در 
جلسه كميسيون تلفيق پيشنهاد كردم كه با حذف 
ارز ترجيحي در بودجه سال آينده مخالفت شود كه 
به تصويب كميسيون تلفيق نيز رسيد و ارز ترجيحي 

ماندگار شد.
بر اين اساس كميسيون تلفيق تصويب كرد كه در 
بودجه سال آينده ارز ترجيحي حذف نشده و دولت 
حداقل 9 ميليارد دالر براي خريد كاالهاي اساسي و 

دارو و ملزومات پزشكي اختصاص دهد.
درباره گندم هم به دولت اختيار داده شده كه خريد 
داخلي از كشاورزان انجام داده يا گندم از خارج وارد 
كند منتها ارتباطي با 9 ميليارد دالر ارز ترجيحي 
ب��راي واردات كاالهاي اساس��ي، دارو و ملزومات 

پزشكي ندارد.

فشار بر بانك ها براي پرداخت وام بدون ضامن عامل افزايش مطالبات معوق، رشد اضافه برداشت از بانك مركزي و تورم بيشتر است

بخشنامه وزارت اقتصاد براي اجراي پرداخت تسهيالت خرد بدون ضامن

وزير اقتصاد: هيچ بهانه اي در پرداخت وام بدون ضامن پذيرفته نيست

ضرب االجل ۲۴ ساعته وزارت اقتصاد به بانك ها براي پرداخت تسهيالت
گروه بانك و بيمه |

وزارت اقتص��اد در نام��ه اي خطاب به مدي��ران عامل ۱۳ 
بانك دولتي بر اجراي بخش��نامه »عدم ني��از به ضامن در 
پرداخت تسهيالت خرد« تأكيد كرد. علي نظامي، رييس 
مركز بازرسي، مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات 
وزارت اقتص��اد در اين نامه تصريح كرده اس��ت: در اجراي 
دستورات مقام عالي وزارت متبوع در جلسه مديران ارشد 
نظام بانكي كش��ور مورخ ۱9 بهمن ماه ۱400 و همچنين 
بخشنامه مورخ 29 دي ماه ۱400 معاون محترم امور بانكي 
بيمه و شركت هاي دولتي با موضوع عدم نياز به ضامن در 
پرداخت تس��هيالت خرد براي كاركنان، بازنشس��تگان و 
مستمري بگيران بخش هاي دولتي و عمومي و خصوصي 
دستور فرماييد نسبت به انجام موارد ذيل حداكثر ظرف 24 
ساعت اقدام گرديده و گزارش آن به اين مركز ارسال گردد: 

۱- در اج��راي موضوع مذكور بخش��نامه داخلي آن بانك 
و همچني��ن فرآين��د و جزيي��ات اقدام ش��عب، در پايگاه 
اطالع رس��اني بانك متبوع، درج و به نحو مقتضي به اطالع 

عموم مشتريان و مسووالن شعب برسد. 
2- كليه واحدهاي بازرسي موظفند با تشكيل هيات ويژه 
نسبت به بازرسي سرزده و همچنين نظارت مستمر بر حسن 

اجراي بخشنامه مذكور اقدام نمايند.
۳- آدرس س��امانه رس��يدگي به ش��كايات آن بانك و 
همچنين آدرس س��امانه نظارت مردمي وزارت متبوع 
bazresi.mefa.ir در پايگاه اطالع رساني و همچنين 
كليه شعب بانك به نحو مقتضي در اختيار مشتريان محترم 
قرار گيرد.4- كليه شكايت مردمي در خصوص موضوع 
مذكور ظرف مدت 48 ساعت رسيدگي و ضمن بركناري 
متخلفان احتمالي، مراتب به هيات رسيدگي به تخلفات 
اداري و حسب مورد به كميته هاي انضباطي اعالم گردد. 

مراجع رس��يدگي مذكور موظفند با قيد فوريت نسبت 
به صدور رأي اقدام و نتيجه را به اين مركز اعالم نمايند.

    شرايط دريافت وام بدون ضامن 
وزارت اقتصاد بنا به دستور رييس جمهور، در گام نخست 
اجراي نظام اعتبارسنجي مش��تريان در سيستم بانكي با 
هدف تسهيل وام دهي، پرداخت تسهيالت بدون ضامن تا 

سقف ۱00 ميليون تومان را به ۱۳ بانك دولتي ابالغ كرد.
در هر شرايط اقتصادي كه باشيم، به طور قطع دريافت وام 
و تس��هيالت مي تواند يكي از راه ه��اي ارتقاي رفاه زندگي 
و كاهش دغدغه مندي آحاد جامعه باش��د كه طبيعتا اين 
مس��ير بايد با كمترين چالش و بيش��ترين سرعت انجام 
شود. متاسفانه يكي از معضالتي كه سال هاست مردم با آن 
مواجهند دريافت تضامي��ن و وثائق متعدد و مختلف براي 
اخذ وام اس��ت و همين امر موجب شده تا بسياري عطاي 
آن را به لقايش ببخشند و برخي ديگر هم با خواهش و تمنا 
در جست وجوي ضامن و وثيقه باشند.  براساس گزارش ها 
و آمارهاي مختلف، پرداخت تسهيالت در كشورهايي كه 
شرايط اقتصادي خوبي دارند براساس نظام اعتبارسنجي 
انجام مي شود، نه ش��رط و شروط خاص و تضامين متعدد 
و مختلف. اين موضوع در اقتصاد ما نيز سال ها مورد تاكيد 
كارشناسان و صاحبنظران حوزه پولي و بانكي قرار دارد كه 
به تازگي در دولت س��يزدهم به طور رس��مي نسبت به آن 
اعالم موضع شد و مس��ووالن بانك مركزي از اجراي نظام 
اعتبارسنجي مشتريان در نظام بانكي در آينده  نزديك خبر 
دادند.  در اين نوع وام دهي، اعتبارسنجي، در واقع اختصاص 
يك عدد به يك فرد اس��ت كه گوياي »خوش حس��ابي يا 
احتمال بازگشت بدهي از فرد« خواهد بود. به اين معنا كه 
اين عدد خروجي محاس��باتي اس��ت كه از رفتار مالي فرد 

در طول زمان منتج مي ش��ود و در اين رابطه از پارامترهاي 
متعددي نظير »توانايي« يا »تمايل« فرد نيز براي محاسبه 
اين عدد استفاده مي شود؛  به عنوان نمونه؛ تاخير در پرداخت 
بدهي  كوچك مانند قبض موبايل »عدم تمايل« فرد محاسبه 
مي ش��ود، در حالي كه اگر مس��ائلي نظير ورشكستگي يا 
حوادث طبيعي مانع بازپرداخت بدهي ش��ده باشد، »عدم 

توانايي« به شمار مي رود.
 

    مزيت هاي شكل جديد وام دهي 
در همين راستا به تازگي نيز طرح پرداخت وام بدون ضامن 
تا مبلغ ۱00 ميليون تومان به بانك هاي دولتي ابالغ ش��د 
كه براين اس��اس با بخش��نامه وزارت اقتص��اد، بانك هاي 
زيرمجموعه اين وزارتخانه مكلف شدند تسهيالت زير ۱00 
ميليون تومان افراد حقوق بگير و مستمري بگير داراي رتبه 
اعتباري مناس��ب )از بانك محل دريافت حق��وق خود( را 
»بدون ضامن« انجام دهند. با اجراي چنين طرحي، عالوه 
بر س��هولت تامين مالي براي اقشار مختلف جامعه، شاهد 
كاهش معوقات نظام بانك��ي خواهيم بود چرا كه پرداخت 
وام ب��دون ضامن تا س��قف ۱00 ميليون توم��ان در قالب 
اجراي نظام اعتبارسنجي مشتريان اجرايي خواهد شد كه 
شفافيت و سرعت را به دنبال خواهد داشت. در اين طرح فرد 
بدون دغدغه ضامن و وثيقه و با تكيه بر توان مالي و خوش 
حس��ابي خود موفق به دريافت وام خواهد بود.  همچنين 
استفاده از اعتبارسنجي باعث صرفه جويي در وقت و هزينه 
ارايه دهندگان و متقاضيان تسهيالت مي شود؛ زيرا متقاضيان 
بدون نياز به مراجعه حضوري، فقط با استفاده از بستر آنالين، 
مي توانند درخواست تس��هيالت خود را ثبت كنند. دقت 
بررسي اطالعات با استفاده از روش هاي اعتبارسنجي بسيار 
باال بوده و امكان وقوع اشتباه در آن بسيار ناچيز است. ضمن 

اينكه افراد بيشتري مي توانند مورد بررسي اعتباري قرار 
بگيرند و امكان استفاده از منابع بانكي را خواهند داشت.

 
    اجراي فوري دستور رييس جمهور 

به هر حال با توجه به اينكه مردم براي دريافت وام  به خصوص 
وام هاي ُخرد هم بايد از هفت خوان رستم عبور مي كردند و با 
مشكالت بسياري مواجه بودند، سيد ابراهيم رييسي رييس 
دولت سيزدهم اخيراً دستور داد كه پرداخت تسهيالت خرد 
بدون وثيقه و ضامن و با اعتبارسنجي انجام پذيرد. برهمين 
اساس سيد احسان خاندوزي نيز هفته گذشته و در اقدامي 
فوري اعالم كرد كه از اين پس تسهيالت زير ۱00ميليون 
تومان با اعتبارسنجي مشتريان پرداخت خواهد شد.  آيت اهلل 
رييسي در نشست با مديران عامل بانك ها تاكيد كرد: بانك ها 
تالش كنند كارمزد و سود تسهيالت اعطايي را تا حد ممكن 
كاهش دهند. همچنين در پرداخت تسهيالت خرد به مردم 
اعتبارس��نجي جايگزين اخذ وثيقه شود؛ بانك ها به مردم 
تسهيالت بدهند نه تضييقات. مقررات بانك ها در اعطاي 
تسهيالت به مردم بايد سهل و آسان و در اعطاي تسهيالت 
به افراد بدحس��اب سختگيرانه باش��د.  پس از آن، احسان 
خاندوزي نيز اعالم كرد: با بخشنامه  وزارت اقتصاد، بانك هاي 
زيرمجموعه اين وزارتخانه مكلف شدند تسهيالت زير ۱00 
ميليون تومان افراد حقوق بگير و مستمري بگير داراي رتبه 
اعتباري مناسب )از بانك محل دريافت حقوق خود( را »بدون 
ضامن« انجام دهند. چندي پيش رييس كل بانك مركزي 
نيز با تاكيد براينكه بايد دسترسي مردم به تسهيالت خرد 
و با وثايق س��هل امكان پذير شود، گفت: معتقد هستم در 
بخش وام هاي خرد بايد به سمتي حركت كنيم كه دريافت 
تسهيالت از نظام بانكي را تسهيل كنيم تا با وثائق سهل تر 
وام پرداخت شود. برهمين اساس اگر كسي رتبه اعتباري 

خوبي دارد بايد بتواند با كمترين وثيقه وام خود را دريافت 
كند بنابراين اينطور نيست كه يك بانك اعالم كند نياز به 5 
ضامن است چرا كه 2 ضامن هم اضافه است و به هيچ وجه 
قابل قبول نيس��ت.  علي صالح آبادي با بيان اينكه درصدد 
هستيم تا فرد حتي با سيم كارت تلفن همراه خود به عنوان 
وثيقه بتواند وام دريافت كند و حتي يارانه يا سهام عدالت هر 
فرد هم بتواند به عنوان وثيقه لحاظ شود، اظهار كرد: سعي ما 
براين است كه از سال آينده به گونه اي عمل كنيم تا مردم در 
اين حوزه احساس آرامش داشته باشند و با سهولت بتوانند 

تسهيالت خرد را از نظام بانكي دريافت كنند.
 

    چه كساني مشمول دريافت وام 
بدون ضامن هستند؟

در همين راستا شرايط دريافت دريافت وام تا 50 ميليون 
تومان تنها با نامه كس��ر از حقوق و درياف��ت وام تا ۱00 
ميليون تومان با يك نامه كس��ر از حقوق همراه با چك 
يا س��فته اعالم ش��د.  همچنين جامعه هدف پرداخت 
تس��هيالت خرد بدون ضامن در مرحل��ه اول نيز طبق 
بخش��نامه وزارت اقتصاد شامل شاغالن و بازنشستگان 
نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي معتبر بخش 
خصوصي كه حقوقش��ان در بانك ه��اي زير مجموعه 
وزارت اقتصاد پرداخت مي شود و شاغالن، بازنشستگان 
و مستمري بگيران دس��تگاه هاي دولتي خواهند شد.  
در پايان اينكه، اجراي اين ط��رح و پرداخت وام هاي زير 
۱00 ميليون تومان بدون ضامن با چنين شرايطي مرحله 
نخست اجراي نظام اعتبارسنجي در سيستم بانكي كشور 
است كه به طور قطع در گام هاي بعدي شموليت آن بيشتر 
مي شود و با شرايط اعتبارسنجي مناسب، ساير اقشار مثل 
دارندگان مشاغل آزاد نيز از اين طرح بهره مند خواهند شد.

درصد رشد درهشت ماه اول 1400درصد رشد آبان 1400 به آبان 1399 رقم به هزار ميليارد تومانشاخص پولي و بانكي 
54035.817.8 پايه پولي 

50034.26.3خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
43164224.2نقدينگي 

7.9874.65.4عدد ضريب فزاينده )فقط يك عدد است( 
1656243بدهي دولت به بانك مركزي 

42316.56.6بدهي دولت به بانك ها 
1427.921.2بدهي بانك ها به بانك مركزي 

30755128.5مانده وام هاي بانكي
3164231.3مطالبات معوق بانك ها

37336.826.5عدد شاخص تورم )فقط يك عدد است( 



با نزديك ش��دن به پايان ماه اول زمس��تان، بسياري 
از ش��ركت ها فرصت كافي براي تكميل گزارش هاي 
مي��ان   دوره اي خود به دس��ت آورده و به همين دليل 
به ترتيب ش��روع به ارايه و انتش��ار اي��ن گزارش ها در 
سايت كدال انجام مي ش��ود. به گفته كارشناسان در 
حالت معمول و طبيعي اين گزارش ها مي توانند تاثير 
مثبت روي معامالت بگذارند اما در اين وضعيت بورس 

نمي توان پيش بيني درستي از روند معامالت داشت.
احسان رضاپور، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگوي 
اخير خود هم گزارش ۹ ماهه شركت ها را مثبت ارزيابي 
كرده و مي گويد: در اين بين فلزات اساسي، پااليشي  و 
بانكي و همچنين برخي از شركت هاي غذايي وضعيت 
بهتري نس��بت به ساير صنايع داش��تند. به طور كلي 
مي توان گزارش هاي  ۹ماهه شركت ها را مثبت ارزيابي 
كرد. هرچند كه برخي محدوديت ها مثل قطع برق و 
گاز توانسته بود در برخي از صنايع نگراني هايي ايجاد 
كند و كيفيت سودآوري آنها را تحت تاثير قرار دهد اما 
بررسي اعداد و ارقام شركت ها و وضعيت موجودي آنها 
نش��ان مي داد در صورتي كه اين محدوديت  ها آنها را 
گرفتار نكند، مي توانند سودآوري خوبي را تا پايان سال 

به ارمغان بياورند.
اين كارشناس بازار سرمايه توضيح مي دهد: مهم ترين 
نگراني اين بود كه برخي از اظهارنظرها و خبرهايي كه در 
بازار مطرح شده بود مبني بر افزايش نرخ خوراك يا تداوم 
قيمت گذاري دستوري در برخي از محصوالت شركت ها 
نظير صنعت خودرو و پتروش��يمي يا اوره سازها، مانع 
از تحقق يا بروز تمام پتانس��يل شركت ها در وضعيت 
س��ودآوري آنها شود. اين نگراني براي برخي از صنايع 
ش��ديدتر هم ب��ود و تصور مي ش��د س��ودي را كه در 
س��ال۱۴۰۰ محقق مي كنند، نتوانند در سال بعد به 
واسطه افزايش هزينه ها يا تغييرات در تعرفه ها يا شرايط 

مالياتي تكرار كنند.
رضاپور ادامه مي دهد: همانطور كه ديديم اين نگراني 
در هفته هاي گذش��ته بازار را تحت تاثير منفي زيادي 
ق��رار داده بود. هرچند گفته ه��ا و اظهارنظرهاي وزير 
اقتصاد يا رييس كميسيون اقتصادي مجلس مثبت 
بود و رنگ وبوي حمايت از بازار سرمايه را داشت اما به 
واسطه بدبيني كه بازار به وعده ها و حمايت هاي شفاهي 
پيدا كرده، باعث شده بود محافظه كارانه با اين موضوع 
برخورد   كند. بازار منتظر اس��ت برخي از اين وعده ها 
ماهيت عملياتي پيدا كنند و پيش بيني  هاي الزم در 
اين رابطه اعمال ش��ود تا با خيال راحت تري نسبت به 
اينكه سهام شركت ها با اطالعات جديد كماكان ارزنده 

محسوب مي شوند، تحليل كند.
او با اش��اره به مثبت شدن بازار در چند روز اخير اظهار 
مي كند: البته به نظر مي رسد اين اتفاق شايد تا حدودي 
افتاده باشد و همانطور كه در دو روز اخير ديديم جلوي 
روند منفي بازار گرفته شد و رشد خوبي كرد. طبيعتا 
اجرايي ش��دن و قطعي ش��دن اين مصوبات مي تواند 
برخي از نگراني ه��اي بازار را رفع كند و با رفع برخي از 
ابهامات ديگر مثل برجام و شرايط تعاملي با كشورهاي 
ديگر زمينه ساز افزايش اعتماد و اطمينان سهامداران 
به بازار شود و در نهايت بهبود وضعيت بازار سرمايه را 
شاهد باشيم. اين كارش��ناس بازار سرمايه در ادامه به 

تحليل مورد به مورد گزارش ۹ ماهه شركت ها پرداخته 
و توضيح مي دهد: بررسي گزارش فلزات اساسي نشان 
مي داد كه اين صعنت وضعيت خوبي دارد و گزارش هاي 
خيلي خوبي داشتند. صنعت بانكداري هم شرايط خوبي 
داش��ت و اين صنعت عالوه بر اين مي تواند از تس��عير 
ارز هم اثر مثبتي بگيرد و وضعيت س��ودآوري بهتري 
داشته باشند. صنايع پااليشي هم گزارش هاي خيلي 
خوبي داشتند و گزارش هاي ۹ ماهه آنها نشان مي داد 
كه وضعيت س��ودآوري خوبي را تجرب��ه كرده اند. در 
همين حال هم وعده فعال شدن بازارگرداني روي اين 
نمادها داده شده است كه مي تواند باعث رشد صنعت 
پااليشگاهي و بانكداري شود و همچنين نزديك شدن 
ارزش معامالت��ي و NAV آنها به ه��م مي تواند براي 
سرمايه گذاران جذاب باشد. اين كارشناس بازار سرمايه 
ادامه مي دهد: همچنين شركت هاي فعال در صنعت 
غذايي هم گزارش هاي خوبي داش��تند و عالوه بر اين 
حذف ارز۴۲۰۰ مي تواند آنها را با تاثيرات مثبت تري 
هم مواجه كند و باعث س��ود بيشتر آنها شود. عالوه بر 
ش��ركت هاي فل��زي و معدني و پااليش��ي و بانك ها، 
حتي در گزارش هاي خودروسازها هم اثراتي از بهبود 
ديده مي شد اما به نظر مي رس��د كه هنوز نمي شود با 
اطمينان درباره آنها نظر داد و بايد منتظر رفع معضل 

قيمت گذاري دستوري در اين صنايع باشيم.

    كدال 9 ماهه شركت هاي بورسي
هجرت: در گزارش ۹ ماهه خود با رش��د ۸۱ درصدي 
درآمد عملياتي خود مواجه ش��ده است. اين شركت 
در ۹ ماه نخست امسال ۴،۸ هزار ميلياردتومان درآمد 
داشته كه از اين ميزان توانس��ته حدود ۳۶۲ ميليارد 
تومان سود خالص بسازد. با اين حساب سود خالص هر 
سهم هجرت ۳۶۲ تومان بوده كه نسبت به سال گذشته 

رشدي ۲۵ درصدي داشته است.
بيمه كوثر: اين شركت ۱۵۰ ميلياردتوماني فرابورس 
تا پايان آذر ۱۴۰۰ توانس��ته از محل حق بيمه و ساير 
خدمات خود سود خالص ۷۰۲ ميليارد توماني محقق 
كند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد كمتر 
شده است. سود خالص هر سهم كوثر در اين مدت ۴۱،۶ 

تومان بوده است. ش��ركت صنايع غذايي مينو شرق: 
غمينو در ۹ ماه نخست امس��ال ۲۸۴ ميليارد تومان 
درآمد داش��ته است. سود خالص هر سهم اين شركت 
۴۱۳ ريال بوده اس��ت كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افتي ۳۱ را به ثبت رسانده است.
تپمپي: گروه صنايع پمپ سازي ايران در دوره ۶ماهه 
منتهي ب��ه تاريخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ به ازاي هر س��هم 
۳۲۶ريال سود محقق كرده كه نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل ۵/ ۲۱۶ درصد افزايش داش��ته است. سود 
خالص اين ش��ركت طي دوره مذك��ور ۵/ ۲۰ميليارد 
تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 
۲۱۶ درصد رشد كرده است. اين شركت سود عملياتي 
نداشته و در اين دوره ۰۱/ ۷ ميليارد تومان زيان عملياتي 
به بار آورده است. اين رقم ۹/ ۲۱ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افت داشته است. از همين رو شركت 
يادشده با حاشيه سود خالص و عملياتي ۶۸۰ و منفي 
۵۵ درصد ۹ماه سال جاري را به پايان رسانده است. جمع 
درآمدهاي عملياتي صنايع پمپ سازي ايران طي ۹ماه 
امسال ۳ميليارد تومان بوده؛ رقمي كه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۷۰۹ درصد افزايش يافته است.
فجهان: شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در دوره 
۹ماه منتهي ب��ه تاريخ ۳۰ آذرم��اه ۱۴۰۰ به ازاي هر 
سهم ۳۷۱ريال س��ود محقق كرده كه نسبت به دوره 
مشابه س��ال قبل ۲۵/ ۴۹درصد كاهش داشته است. 
فجهان در اين دوره ۱۴۸۳ميليارد تومان سود خالص 
داشته كه حدود ۱۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال 
قبل افزايش داشته است. با توجه به تغيير در سرمايه 
شركت، تغييرات سود )زيان( خالص از اهميت باالتري 
نسبت به تغييرات سود )زيان( خالص هر سهم برخوردار 
اس��ت. فروش ش��ركت در اين مدت نزديك ۷.۴  هزار 
ميليارد تومان بوده كه از رش��د ۵۳درصدي نسبت به 
فروش ۴/۸  هزار ميليارد توماني دوره مشابه سال قبل 
حكايت دارد. حاشيه سود ناخالص شركت افت شديدي 
داشته و از ۳۸  درصد به ۲۳ درصد رسيده كه در نتيجه 
آن، سود ناخالص امسال شركت كمتر از سال گذشته 
است و كسب درآمدهاي غيرعملياتي موجب افزايش 
سود خالص شركت شده است. شركت در فصل پاييز 

۲/۴۵  هزار ميليارد تومان فروش داشته كه ۱۷ درصد 
نسبت به تابستان رشد داشته؛ اما ۱۳ درصد نسبت به 
بهار افت كرده است. سود خالص روند نزولي داشته و 
در حالي كه در بهار ۷۶۶ ميليارد تومان و در تابس��تان 
۴۱۲ ميليارد تومان س��ود خالص داشت، در پاييز به 
سود ۳۰۴ ميليارد توماني رسيد. حاشيه سود ناخالص 
شركت نيز از ۲۹ درصد بهار افت كرده و به ۱۶ درصد در 

پاييز رسيده است.
ارفع: ش��ركت آهن و فوالد ارفع در دوره ۹ماه منتهي 
به آذر س��ال جاري به سود خالص هزار و ۶۳۳ ميليارد 
توماني )معادل ۱۳۶تومان به ازاي هر سهم( دست يافت 
كه رشد ۶درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
نشان مي دهد. مبلغ فروش شركت در اين دوره با رشد 
۵۰درصدي نس��بت به دوره مشابه س��ال گذشته به 
بيش از ۶هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است. مبلغ 
فروش ش��ركت در دو فصل بهار و تابستان به ترتيب 
هزار و ۶۷۰ ميليارد و ۲ هزار و ۷۴۰ميليارد تومان بوده 
و در فصل پاييز با افت ۲۳درصدي نسبت به تابستان به 
۲۱۰۰ميليارد تومان رسيده است. حاشيه سود ناخالص 
شركت در دو فصل ابتداي سال حدود ۳۰ درصد بوده كه 
در پاييز با كاهش زيادي به رقم ۹ درصد رسيده است. 
سود خالص شركت نيز در اين فصل با افت ۶۵ درصدي 

نسبت به تابستان همراه شده است.
فجر: فوالد اميركبير كاشان طي ۹ماه امسال سود ۲۶۳ 
توماني به ازاي هر سهم شناسايي كرده است. شركت در 
اين مدت ۶۴۷ميليارد تومان س��ود شناسايي كرده كه 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۶ درصد كاهش يافته 
است. س��ود دوره مشابه س��ال قبل ۶۸۶ميليارد تومان 
)۲۷۹تومان به ازاي هر س��هم( گزارش شده است. سود 
هر سهم شركت در سه فصل سال جاري به ترتيب ۸۲، 
۱۰۵ و ۷۶ تومان بوده است. شركت در فصل پاييز هزار و 
۶۰۰ميليارد فروش داشته كه ۵۲  درصد نسبت به تابستان 
و ۳۷  درصد نسبت به بهار رشد داشته است. فروش ۹ماه 
امسال ش��ركت هم ۳هزار و ۸۱۸ميليارد تومان گزارش 
شده، اين در حالي است كه فروش سال ۹۹ شركت ۲هزار 
و ۷۵۵ميليارد تومان بوده است. حاشيه سود سال ۹۸ و 
۹۹ به ترتيب ۲۱ و ۴۵  درصد بوده است. اين عدد در ۹ماه 

امسال به ۱۸ درصد رسيده است. 
قهكمت: سال مالي شركت منتهي به شهريور است و در 
سال مالي گذشته ۱۸۳تومان سود گزارش كرده است. 
سود دو فصل گذش��ته به ترتيب ۱۵، ۱۹ تومان بوده 
است. سود فصل اول امس��ال هم ۳۸۰ تومان گزارش 
شده است. سود خالص دوره جاري رشد ۱۰۷  درصد 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است. شركت 
در سه فصل گذشته به طور متوسط ۱۳۱ميليارد تومان 
فروش داشته است. فروش كل سال مالي قبل معادل 
۵۸۸ميليارد تومان و فروش سه ماه پاييز امسال ۴۰۷ 
ميليارد تومان بوده و فروش دوره جاري نسبت به دوره 
مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد افزايش داشته است. سود 
عملياتي پاييز امسال ۱۳۰ ميليارد تومان بوده است. 
س��ود عملياتي س��ال مالي قبل ۱۲۱ميليارد تومان 
گزارش ش��ده است. حاشيه سود شركت در اين فصل 
۳۲  درصد بوده كه اين عدد در سال مالي گذشته معادل 

۲۲ درصد گزارش شده است.
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صعود ۲۵ هزار واحدي
شاخص كل بورس

روند صعودي در بازار سرمايه روز يكشنبه هم ادامه 
داشت و شاخص كل بورس توانست بيش از ۲۵ هزار 
واحد افزايش يابد. ش��اخص كل بورس امروز با ۲۵ 
هزار و ۵۷۸ واحد افزايش تا رقم يك ميليون و۲۸۴ 
هزار واحد صعود كرد. شاخص كل با معيار هم وزن 
هم ۲۶۱۸ واحد افزايش يافت و رقم ۳۲۷ هزار و ۷۵۴ 
واحد را ثبت كرد. معامله گران اين بازار ۴۰۸ هزار 
معامله به ارزش ۳۸ هزار و ۲۹۰ ميليارد ريال انجام 
دادند. معدني و صنعتي چادر ملو، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، فوالد مباركه اصفهان، ملي صنايع مس 
ايران، معدني و صنعتي گل گهر، س��رمايه گذاري 
غدير و س��رمايه گذاري نفت و گاز و پتروش��يمي 
تامين نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير مثبت 
را روي بورس گذاش��تند.  در آن سوي بازار سرمايه 
ش��اخص كل فرابورس هم با ۱۷۳ واحد افزايش به 
رقم ۱۷ هزار و ۵۲۹ واحد رس��يد. در اين بازار ۱۹۸ 
هزار معامله به ارزش ۲۳ هزار و ۵۹۹ ميليارد ريال 
انجام شد. پليمر آرياساسول، پتروشيمي زاگرس، 
پتروش��يمي تندگويان، پااليش نفت الوان، بيمه 
پاسارگاد، فوالد هرمزگان جنوب، و سرمايه گذاري 
سباتامين نسبت به س��اير نمادها بيشترين تاثير 
مثبت را روي فرابورس گذاشتند. در بازار ۸۶ نماد 
به ارزش ۳۲۵۱ ميليارد ريال صف خريد و ۹۰ نماد 

به ارزش ۲۸۵۸ ميليارد ريال صف فروش بودند.

بازار سرمايه بهترين مسير
 براي رشد استارتاپ ها

محمدرضا فرحي، كارش��ناس بازار سرمايه درباره 
ورود اس��تارتاپ ها گفت: ورود نمادهاي استارتاپي 
به بازار س��رمايه اتفاق مباركي است اما متأسفانه با 
تأخير فراوان رقم خورد زيرا حداقل ۱۵ سال است 
كه با افزايش ضريب نفوذ اينترنت، اس��تارتاپ هاي 
بسيار بزرگي در س��طح ملي ايجاد و جان گرفتند 
ك��ه س��رمايه گذاران بزرگي هم دارن��د. وي افزود: 
اغلب س��رمايه گذاران در بازار سرمايه نزديك بين 
هس��تند و ديد كوتاه مدتي ب��ه بازار دارن��د اما در 
استارتاپ ها، س��رمايه گذاراني هستند كه بيش از 
۱۰ سال در آن س��رمايه گذاري كرده اند و تاكنون 
خروج س��رمايه گذار از آنها مش��اهده نشده است. 
فرحي ادام��ه داد: در اس��تارتاپ ها معموال خروج 
به صورت س��هامي عام شدن اس��ت به اين صورت 
كه س��اختار س��هامداري تغيي��ر يافت��ه و مردم، 
صندوق ه��ا، نهاده��ا و س��رمايه گذاران حقيقي و 
حقوقي به جمع س��رمايه گذاران اوليه پيوس��تند. 
در واق��ع س��رمايه گذاران اوليه كم كم خ��ارج و در 
اس��تارتاپ هاي ديگر سرمايه گذاري مي كنند. اين 
كارشناس بازار سرمايه درباره ورود استارتاپ ها به 
بازار سرمايه گفت: اكوسيستم استارتاپي شبيه يك 
حمام داغ است كه درج نماد آنها در بورس همانند 
باز شدن در حمام و وزيدن يك نسيم به داخل حمام 
است كه مي تواند ورود فراوان و سيل آساي سرمايه 
را به حوزه بازار س��رمايه به دنبال داش��ته باشد وي 
تاكيد كرد: اگر عرضه ها ب��ه صورت اصولي صورت 
گيرد، ارزش گذاري ها منطقي باش��د و بازگش��ت 
سرمايه قابل قبولي براي س��رمايه گذاران اوليه به 
همراه داشته باشد، ش��اهد اتفاق هاي بسيار خوب 
در حوزه بازار س��رمايه خواهيم ب��ود. فرحي درباره 
ارزش گذاري اس��تارتاپ ها عنوان كرد: به طور كلي 
ارزش گذاري كسب و كارها بيشتر براساس دانش و 
علم است اما ارزش گذاري استارتاپ ها جنبه دانشي، 
هنر و آينده بيني دارد. اين كارشناس بازار سرمايه 
اضافه كرد: در ارزش گذاري شركت ها و حوزه هاي 
سنتي همچون پتروشيمي، معدن و صنايع مختلف، 
نگاه بيشتر گذشته نگر است اما در استارتاپ ها نگاه 
به آينده بيشتر اس��ت به عبارت بهتر، خريد سهام 
شركت هاي س��نتي شبيه به خريد آپارتمان است. 
به گفته وي؛ زماني كه آپارتماني خريداري مي شود 
شايد در كنار آنكه ماهانه درآمدي به صورت اجاره 
از آن دريافت مي شود اما بعد از مدتي، افت و ارزش 
و همچنين استهالك آپارتمان دور از انتظار نيست 
اما وقتي قطعه زميني هوشمندانه خريداري شود، 
ش��ايد درآمدي از زمين وجود نداش��ته باشد اما به 
مراتب بازگشت سرمايه بيشتري از افزايش ارزش 
آن زمين به دس��ت مي آيد. فرح��ي توضيح داد: در 
سهام استارتاپ ها، ماهيت زمين پررنگ تر از ماهيت 
آپارتمان است و مبتني بر توان مديران آن شركت 
توس��عه افقي و عمودي فعاليت ها ش��كل مي گير. 
بنابراين، در اس��تارتاپ ها، ارزش گذاري مبتني بر 
آينده با نگاه واقع بينانه اس��ت. اين كارشناس بازار 
س��رمايه در ادامه درباره تامين مالي ش��ركت هاي 
اس��تارتاپي از طريق بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
مكانيزمي كه براي اين ش��ركت ها طراحي ش��ده، 
عرضه اوليه ش��ركت ها به صورت افزايش سرمايه 
باشد به اين معنا كه مقصد، پول، و توسعه فعاليت هاي 
ش��ركت باشد. وي بيان كرد: اس��نپ، تپسي، كافه 
بازار، شركت شيپور، ديجي كاال، مجموعه آپارات و 
 فيليمو از جمله استارتاپ هاي بسيار موثر در زمينه 
اشتغال زايي غيرمستقيم و درآمدزايي باال هستند. 
فين تك ها، حم��ل و نقل، گردش��گري، هتلداري 
و بخ��ش خدمات از جمله حوزه هايي هس��تند كه 
فعاليت هاي استارتاپي در تكميل و تقويت زنجيره 
ارزش آنها در اقتصاد كش��ور، بس��يار موثر اس��ت. 
فرحي در پايان گفت: اهميت ويژه اس��تارتاپ ها در 
رشد اقتصادي كشورها موجب گرايش به گسترش 
فرصت ها و ظرفيت ها در اين زمينه شده است. با وجود 
اقدامات و تالش هاي اخي��ر براي حمايت از اين نوع 
كسب وكارها، چالش هاي فراواني در راه توسعه آنها 
در كشور وجود دارد. اما با تمركز بر روي نظام سرمايه 
انساني از جمله آموزش نيروي انساني با مهارت، بهبود 
سامانه هاي زيرساختي و نظام هاي اجتماعي مي توان 

مشكالت اين زمينه را به حداقل رساند.

اعالم آمار
ورود و خروج بورس 

حال و روز ناخوش بازار س��رمايه طي هفته هاي 
قبل باعث شده س��هامداران اين بازار بيش از هر 
زمان ديگري در س��ال جاري از اين بازار نا اميد 
شوند و پرونده خروج از اين بازار را استارت بزنند. 
عالوه ب��ر اين تعداد افرادي ك��ه مايل به ورود به 
اين بازار هستند نيز كاهش يافته و آمار سجامي 
شدن مردم، به خوبي مدعاي اين حقيقت است.

بر اين اس��اس در خصوص دي ماه امسال، تعداد 
۵۵ هزار و ۸۹۱ ثبت نام از سوي سرمايه گذاران 
حاضر در بازار س��رمايه در سامانه سجام صورت 
گرفته و تعداد احراز هويت ش��ده ها نيز با عبور از 
۷۰ هزار س��هامدار در اين ماه به ۷۲ هزار و ۸۰۳ 
مورد رس��يده است. اين درحالي است كه در آذر 
ماه امس��ال تعداد ثبت نام در سامانه سجام ۶۰ 
هزار و ۲۶ و تعداد احراز هويت شده ها نيز ۷۹ هزار 
و ۳۹۵ مورد بوده اس��ت. آمار سجامي شده ها در 
آبان ماه نيز ۷۹ ه��زار و ۱۳۸ نفر بوده كه در اين 
ماه ۱۰۱ هزار و ۷۱۶ نفر نيز احراز هويت شدند. 
بنابراين تعداد سجامي شده ها در دي ماه نسبت 
به آذرماه، ۴۱۳۵ نفر و نسبت به آبان ماه نيز ۲۳ 

هزار و ۲۴۷ نفر كاهش داشته است.
همچنين بر اساس اين گزارش تعداد نفرات ثبت 
نام شده در سامانه س��جام در دي ماه به تفكيك 
هر استان حاكي از آن است كه پنج استان تهران 
با ۱۴ ه��زار و ۲۶۶ مورد، آذربايج��ان غربي با ۴ 
هزار و ۴۴۹ مورد، اصفهان با ۳ هزار و ۸۴۹ مورد، 
خراسان رضوي با ۲ هزار و ۹۴۰ مورد و كردستان 
با ۲ هزار و ۷۲۵ مورد در صدر بيشترين ثبت نام 

شده ها در كل كشور قرار دارند.
از سويي ديگر بر اس��اس آمارهاي منتشر شده، 
پنج استان ايالم با ۲۴۱، خراسان جنوبي با ۲۸۳، 
چهارمحال و بختياري با ۳۳۱، بوش��هر با ۳۶۶ و 
اردبيل با ۳۹۱ مورد در انتهاي ليس��ت كمترين 
ثبت نام ش��ده ها در سامانه س��جام در بين ساير 
استان ها قرار دارند.  سامانه سجام »سامانه جامع 
ثبت اطالعات مشتريان«، براي الكترونيك كردن 
و خودكار كردن فرآيند جم��ع آوري و مديريت 

اطالعات مشتريان است.

راه اندازي مركز تدوين، تنقيح و 
تطبيق قوانين و مقررات بازار سرمايه 
معاونت حقوقي س��ازمان بورس و اوراق بهادار از 
تشكيل »مركز تدوين، تنقيح و تطبيق قوانين و 

مقررات بازار سرمايه« در اين سازمان خبر داد.
وضع مقررات روزآمد، ش��فاف و كارآمد در بازار 
سرمايه يكي از ماموريت هاي مهم سازمان بورس 
و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و مقررات گذار 
اس��ت. همچنين، با توجه به اينك��ه در بازارهاي 
مالي پيش��رفته دنيا وظيف��ه مقررات گذاري در 
حوزه ب��ازار س��رمايه در يك واح��د تخصصي و 
متمرك��ز ذيل نهاد ناظ��ر ص��ورت مي گيرد، بر 
اين اس��اس، هيات مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار در راستاي توسعه و بهبود مقررات گذاري 
تخصصي در اين حوزه، تغييراتي را در س��اختار 
كنوني مقررات گذاري بازار سرمايه تصويب كرد.

بر همين اساس، معاونت حقوقي سازمان بورس 
و اوراق بهادار، »مركز تدوي��ن، تنقيح و تطبيق 
قوانين و مقررات بازار سرمايه« با هدف استقرار 
نظ��ام مقررات گذاري حرفه اي، انتش��ار قوانين، 
مقررات و راهبري پژوهش��ي و مطالعات حقوقي 
مربوط به مقررات گ��ذاري در اين ب��ازار را ذيل 
معاونت حقوقي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

ايجاد كرد.
همچنين، تطبي��ق فرايند  ها و رويه هاي اجرايي 
بازار س��رمايه، تنقيح و پااليش مس��تمر قوانين 
و مقررات و تش��خيص حق��وق و تكاليف مرتبط 
با بازار س��رمايه، از ديگر اه��داف راه اندازي اين 

مركز است.

سفارش كاال بدون »كد نقش« 
ثبت نمي شود

مدير بازرسي و امور اعضا بورس كاالي ايران طي 
نامه اي به مديران شركت هاي كارگزاري از الزام 
داشتن كد نقش جهت ثبت سفارش كاال از هفته 
آينده خبر داد. براس��اس نامه مذكور، از ش��نبه 
هفته آين��ده ۱۶ بهمن م��اه ۱۴۰۰ محدوديت 
داشتن كد نقش مش��تريان توسط سامانه ثبت 
سفارش كاال كنترل شده و اشخاصي كه نسبت 
به دريافت كد نقش )س��امانه جامع تجار( اقدام 
نكرده باشند، قادر به ثبت سفارش نخواهند بود.

يادآور مي ش��ود، پيش از اين ني��ز مدير پذيرش 
و بازاريابي ب��ورس كاال طي اطالعيه اي )مهرماه 
۱۴۰۰( خطاب به ش��ركت هاي كارگزاري اعالم 
كرده بود كه تمامي خريداران محصوالت فوالدي 
ملزم به داشتن كد نقش و ثبت اطالعات معامالت 

در »سامانه جامع تجارت« هستند.
براساس اين اطالعيه كليه خريداران محصوالت 
فوالدي از تاريخ ۱۰ مهر ماه ملزم به داش��تن كد 
نقش و ثبت اطالعات معامالت در سامانه جامع 
تجارت هس��تند. شايان ذكر است، سامانه جامع 
تج��ارت نوعي س��امانه براي يكپارچه س��ازي و 
نظارت بر عملكرد دستگاه هاي مرتبط بر تجارت 

بين الملل است.
در واقع اي��ن س��امانه راه ارتباطي بي��ن تجار و 
بازرگان با اداره ها و س��ازمان هاي ذيربط در اين 
خصوص است؛ متقاضيان با استفاده از اين سامانه 
مي توانند به طور آنالين كاالي مورد نظر خود را 
ثبت سفارش كنند. در برخي از موارد امكان اخذ 
مجوزهاي واردات و صادارت كاال ها از طريق اين 

سامانه امكان پذير است.

»تعادل« گزارش 9 ماهه شركت هاي بورسي را بررسي مي كند

وضعيتبورسباگزارشهاي9ماههتغييرميكند؟

طي دو ماه آتي، دامنه نوسان به تدريج باز مي شود
مجيد عش��قي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
نشست كميسيون بازار پول و س��رمايه در اتاق بازرگاني 
گفت: اكنون با توجه به جمع بندي ها و تصميمات اخذشده، 
اميد مي رود طي يك يا دو ماه آينده شاهد تغييرات اساسي 
در حوزه دامنه نوسان باشيم. اما ناگفته نماند اين موضوع 
قرار اس��ت به صورت تدريجي رخ دهد تا لطمه اي به بازار 
سهام وارد نش��ود. به گفته وي، يكي از بحث هاي اساسي 
كه هميشه در بازار مطرح بوده، موضوع دامنه نوسان است 
كه همان قيمت گذاري دستوري محسوب مي شود. زيرا 
هرگونه مداخله خارج از نظم بازار )عرضه و تقاضا(، يادآور 
قيمت گذاري دستوري است.رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با اشاره به پرداخت سود سهام نيمي از شركت ها از 
طريق سجام گفت: پرداخت سود شركت هاي بورسي از 
طريق سجام به س��هامداران، از سال آينده اجباري است. 
عش��قي تصريح كرد: در س��ال جاري، ۲۸۰ شركت سود 
خود را از طريق س��جام پرداخت كرده يا در حال پرداخت 
هستند. در واقع بيش از نيمي از شركت ها در سال جاري، 
سود را از طريق سجام به سهامداران پرداخت كرده اند. در 
سال آينده نيز، تمام شركت ها ملزم هستند سود را از طريق 
سجام پرداخت كنند. در غير اين صورت، بر اساس آيين نامه 
انضباطي با آنه��ا برخورد خواهيم كرد. زيرا س��هامداران 
نبايد براي دريافت س��ود اندك، متحمل هزينه و افتتاح 

حساب هاي مختلف در بانك ها شوند.

    تعيين تكليف سهام عدالت 
در جلسه شوراي عالي بورس

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: هفته 
آينده )۱۳ بهمن ماه(، جلسه شوراي عالي بورس تشكيل 
خواهد شد كه در اين جلسه، در مورد چگونگي پرداخت 
سود سهام عدالت تصميم گيري خواهيم كرد و اين موضوع، 
تعيين تكليف مي شود. با توجه به محاسبات انجام شده، سود 
سهام عدالت در سال ۹۹ بين ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است، 

اما بايد نهايي شود.

    توسعه نهادهاي مالي
 در برنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

به گفته عشقي، سازمان بورس در مورد توسعه نهادهاي 
مالي برنامه دارد. به  نحوي كه نهادهاي مالي كه در بازار سهم 

دارند و ارايه خدمت مي كنند، مانند شركت هاي كارگزاري، 
شركت هاي سبدگرداني و شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
IT را توس��عه خواهيم داد. وي افزود: در سه ماه گذشته، ۶ 
شركت مجوز تاسيس كارگزاري دريافت كرده اند و براي 
شركت هاي سبدگردان نيز، حدود ۶ يا ۷ مورد مجوز صادر 
شده است. به يك شركت تامين سرمايه نيز، پيش از اين 
مجوز داده شده بود و پرونده ديگر شركت ها در حال تكميل 
است كه به محض تكميل مجوزهاي صادرشده، كار خود 
را آغاز خواهند كرد. تالش مي كنيم تا پايان س��ال جاري، 
صف هاي ايجادش��ده از قبل را به صفر برسانيم. هر چند 
درخواست هاي جديد را هم مي پذيريم و بررسي مي كنيم.

    حمايت دولت از بورس
 به معناي تزريق مستقيم پول نيست

عشقي گفت: در صورت اتخاذ تصميمات منطقي براي 
صنايع و ش��ركت ها، سودآوري خواهند داشت و به اين 
ترتيب، هيچ نيازي به حمايت ندارند. تصميماتي كه هفته 
گذشته در مورد بودجه گرفته شد و برخي پيشنهاداتي 
كه در دس��ت دولت است، شفافيت شركت ها را بيشتر 
و به ميزان كمي، ريس��ك افزايش يك باره هزينه ها در 
شركت ها را كنترل كرد كه اين موضوع، موجب اعتماد 

در بازار شد.وي اضافه كرد: به طور حتم، ايجاد اعتماد به 
زمان نياز دارد. اما با شفاف سازي متغيرها از جمله بهاي 
تمام شده شركت ها، وضعيت آنها به نحوي خواهد بود 

كه سهامداران را جذب كند و بازار را به تعادل برساند.

    تدوين اوليه
 اساسنامه كانون سهامداران حقيقي

ريي��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در م��ورد داليل 
تشكيل نشدن كانون س��هامداران حقيقي گفت: در اين 
زمينه، مشكلي وجود ندارد. اساسنامه اوليه تشكيل كانون 
سهامداران حقيقي، آماده شده است. اين آمادگي وجود 
دارد تا درخواست هاي تشكيل كانون سهامداران حقيقي 
بررسي ش��وند و از تشكيل كانون س��هامداران حقيقي 

استقبال مي كنيم.

    شاخص هاي بورس تا چه زماني
 در كانال نزولي قرار خواهد داشت؟

عشقي اظهار داشت: نوسان شاخص بورس، ذاتي است 
و باال و پايين مي رود. متغير اصلي سازمان بورس هم، 
باال و پايين رفتن شاخص نيست، بلكه تداوم سودآوري 
ش��ركت ها اس��ت كه اي��ن موض��وع، در كوتاه مدت 

امكان پذير نيست. تصميمات سرمايه گذاران است كه 
بر قيمت ها اثر مي گذارد و ما مي خواهيم به اين اطمينان 
برسيم كه سودآوري شركت ها از محل تصميماتي كه 
گرفته مي شود، نوسان زيادي پيدا نكند.وي در پاسخ به 
اين سوال كه شاخص هاي بورس تا چه زماني در كانال 
نزولي قرار خواهد داشت، گفت: زمان دادن براي اين 
نوس��ان ها درست نيست، اما به صورت كلي مي گويم 
زماني كه ابهام ها برطرف شود، يعني بودجه تصويب 
شود، بازار شرايط خاص خود را به دست خواهد آورد 

و به تعادل مي رسد.

    چالش نرخ خوراك گاز و سوخت صنايع
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار تصريح كرد: در 
صورتي كه موضوع نرخ خوراك گاز و س��وخت صنايع 
كه در چند وقت اخير به يكي از چالش هاي بازار تبديل 
شد، اصالح نمي شد، به طور حتم مي توانست مزيت هاي 
بس��ياري از صنايع را از ميان ببرد. به گفته عشقي، در 
قانون الحاق، دو شرط براي تعيين نرخ گاز وجود دارد. 
نخس��ت رقابت پذيري و دوم مزيت سرمايه گذاري در 
داخل كشور ذكر شده است كه در جلسات با مسووالن 
مربوطه عنوان شد با نرخ گاز ۳۰ يا ۳۳ سنتي، نمي توان 
شاهد رقابت يا سرمايه گذاري در اين صنعت بود. وزارت 
نفت نيز معتقد است كه اين نرخ گذاري منصفانه نيست. 
اما در صورت اعتراض، مي گويند موقتي بوده و اين در 
حالي اس��ت كه بحث مذكور، چهار ماه طول كشيده 
است.وي اظهار داش��ت: دليل مسووالن در زمينه نرخ 
فعلي گاز نه تنها اقتصادي نيست، بلكه رويكرد سياسي 
دارد كه اين موضوع، با منطق س��ازگار نيست. در اين 
مرحله، تنها س��قف گذاري ها در گاز خوراك و سوخت 
صنايع متعادل تر ش��د. اكنون بنده از تمام مس��ووالن 
مربوطه درخواس��ت دارم كه فرم��ول قيمت گذاري را 
تغيير دهند. زيرا از سال ۹۵ تاكنون تغييري در آن ايجاد 
نشده است. عشقي خاطرنشان كرد: بازار سرمايه نياز به 
حمايت ندارد. زيرا اين بازار به اندازه كافي، توان اقتصادي 
دارد. آن چيزي كه در حال حاضر به بازار آس��يب وارد 
كرده، مربوط به تصميمات غيرمنطقي خارج از فضاي 
بازار اس��ت. زيرا چنين مس��ائلي به راحتي مي توانند 

سودآوري شركت ها را تحت الشعاع خود قرار دهند.



گروه راه و شهرسازي|
پارلمان ش��هري پايتخت ديروز تكليف ميزان افزايش 
نرخ عوارض »س��اختماني«، »طرح ترافيك« و »پارك 
حاشيه اي« در سال آتي را پس از بررسي لوايح شهرداري 
تهران مشخص كرد. بر اين اساس، نرخ عوارض ساختماني 
در شهر تهران طي س��ال آتي حداكثر تا 20 درصد، نرخ 
طرح ترافيك 25 درصد و نرخ عوارض پارك حاش��يه اي 
25 تا 28 درصد افزايش خواهد يافت. اين همه در حالي 
است كه بر اس��اس اليحه بودجه سال 1401 شهرداري 
تهران، سقف بودجه س��ال آتي 51 درصد رشد را تجربه 
خواهد كرد. از آنجا كه در اليحه بودجه سال آينده، رشد 
55 درصدي درآمدها و رش��د 73 درصدي درآمدهاي 
حاصل از شهرس��ازي، پيش بيني شده اس��ت، به نظر 
مي رسد، نرخ رش��د نرخ عوارض »ساختماني«، »طرح 
ترافيك« و »پارك حاش��يه اي« متناس��ب با نرخ رشد 
بودجه )51 درصد( نيست و تقريبا نصف يا حتي كمتر از 
آن است. از اين رو، با توجه به صحبت هاي عليرضا زاكاني 
شهردار تهران به هنگام تقديم اليحه بودجه سال آينده 
مبني بر »قفل ش��دن« ساخت و س��از تحت تاثير طرح 
تفصيلي پايتخت، به نظر مي رس��د، رشد 73 درصدي 
درآمدهاي شهرسازي قرار نيست جملگي از محل افزايش 
قيمت عوارض ساختماني تامين شود و احتماال قرار است، 
شهرداري از طريق افزايش »تيراژ« پروانه هاي ساختماني 

به اين مقدار از رشد دست يابد. 

    افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي 
نرخ عوارض ساختماني 

بر اساس اين گزارش، ديروز اعضاي شوراي شهر تهران 
به اصالحيه مصوبه نحوه اخذ عوارض ساختماني در سال 

1401 راي مثبت دادند.
حميدرضا صارمي، معاون معماري و شهرسازي شهرداري 
تهران با اش��اره ب��ه اليحه تدوين ش��ده تعيين عوارض 
ساختماني در س��ال 1401 گفت: اين اليحه مبتني بر 
قوانين فرادست، سياست هاي ش��هردار و شوراي شهر 
است. اليحه عوارض براي بخش مسكوني به طور متوسط 

حدود 17 تا 18 درصد افزايش مي يابد.
او در تشريح جزييات اين افزايش گفت: در پهنه هاي كم 
برخوردار تقريبا افزايش عوارضي در نظر گرفته نش��ده 
اس��ت. در پهنه هاي نيمه برخوردار بين 5 تا 11 درصد، 
در پهنه هاي كامال برخوردار كه 7 درصد سطح را به خود 
اختصاص مي دهند در پهنه يك آن 7 درصد و در پهنه دو 

آن حدود 12 درصد نرخ عوارض افزايش مي يابد.
صارمي با اشاره به استنادات اين اليحه گفت: اين اليحه 
چند استناد قوي دارد كه از جمله آن قانون جهش مسكن 

است كه در مهرماه سال جاري ابالغ شد. 
معاون ش��هردار تهران با تاكيد بر اينكه تالش ش��ده تا 
اليحه عوارض به سمتي برود كه مشوق ساخت و ساز در 
شهر تهران باشد، گفت: آمار صدور پروانه امسال نسبت 
به سال ۹0 حدود يك دهم است و تا امروز حدود 4 هزار 
و 370 پروانه از ابتداي س��ال صادر شده است. به همين 
دليل تالش شد تا هم عوارض كنترل شود و هم سمت و 
سوي مناطق مياني و جنوب شهر مشوق هاي بيشتري 

داشته باشند.
صارم��ي گفت: عوارض نظارت فن��ي 20درصد افزايش 
و مش��وق هاي تعديل عوارض ساختماني بين 10 تا 20 

درصد افزايش پيدا كرد.
معاون شهرسازي شهرداري تهران تصريح كرد: پيش بيني 
تامين سرانه هاي خدماتي مطابق با ضوابط طرح تفصيلي 

براس��اس ارزش مرغوبي��ت مكاني ملك و متناس��ب با 
ش��اخص ضرايب امالك خواهد بود. اصالح ضرايب k به 
منظور متناسب سازي عوارض ساختمان هاي تجاري، 
تدقيق و شفاف سازي هزينه ساخت پاركينگ محله اي، 
تعديل در صدور پروانه ساختمان هاي صرفا مسكوني با 
حداكثر مساحت عرصه 250 مترمربع و 5 طبقه و كنترل 
نقشه هاي معماري آنها با رويكرد مدلسازي ساختمان به 

اسم bim صورت مي پذيرد.

    عوارض تهران يك سوم عوارض مشهد
صارمي با اشاره به متوسط نرخ دريافت عوارض در هر متر 
مربع در تهران گفت: مبلغ عوارض كه در تهران مي گيريم 
براي هر متر مربع بين 280 تا 320 هزار تومان است و اثر 
محسوسي ندارد. مبلغ عوارض تهران در مقايسه با شهر 
مشهد يك سوم اس��ت، اما به اين دليل كه شهر تهران و 
كشور توان تنش دوباره ندارد معتقد به كنترل نرخ عوارض 
بوديم و سعي ش��د در همان دايره اي كه مدنظر اعضاي 
شوراي شهر بود بين 15 تا 20 درصد افزايش نرخ در اليحه 
عوارض وجود داش��ته باشد.  اعضاي شوراي شهر تهران 
به اصالحيه مصوبه اخذ عوارض ساختماني و همچنين 
پيشنهاد احمدي مبني بر هوشمندسازي عوارض حوزه 
شهرسازي و درج باركد تا اول فروردين راي مثبت دادند.

پس از تصويب اين اليحه، ناصر اماني خواستار تشريح 
اليحه نرخ عوارض ساختماني در سال 1401 شد كه 
تغييرات اساسي از جمله تقس��يم بندي تهران به 5 
پهنه و معافيت به 10 گروه بود و گفت: براي اولين بار 
تهران به 5 پهنه تقسيم شده و متناسب با برخورداري 
و ش��اخص عدالت ميزان اخذ عوارض در نظر گرفته 
شده است و معافيت هاي برابر قانون داده شده است 

كه حدود 10 گروه بود.

    افزايش ۲۵ درصدي عوارض طرح ترافيك
 ديروز همچنين در جريان چهل و سومين جلسه شوراي 

شهر تهران، تعيين عوارض تردد جهت مديريت ترافيك، 
كاهش تقاضاي سفر و كنترل آلودگي هوا در سال 1401 

در دستور كار اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت.
مجتبي شفيعي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران با اشاره به اين اليحه اظهار كرد: قيمت پايه طرح 
براي سال آينده حداكثر 30 درصد افزايش در نظر گرفته 
شده است. او با اشاره به مجوز ورود 103 هزار خودرو در 
محدوده طرح ترافيك اظهار كرد: 53 هزار خودرو از اين 
تعداد س��هميه و مابقي مجوز روزانه دريافت مي كنند. 
در خصوص اليحه محدوديت كنترل ترافيك و كنترل 
آلودگي هوا يك سياست كلي اتخاذ شد از اين جهت كه 
ساختار كلي طرح كه حدود 4 سال است دچار تغييرات 

اساسي شده است در سال آينده تغيير داده نشود.
وي ادامه داد: محاس��به نحوه عوارض به اين شكل است 
كه قيمت پايه اي وجود دارد كه در سال جاري 35 هزار 
تومان در نظر گرفته شده و براي سال آينده با 30 درصد 
افزايش 45 هزار و 500 تومان تعيين شده است. ضرايبي 
كه در اين قيمت پايه ضرب مي شوند، همچون ضريب 
مكاني، ضريب زماني در اوج و غيراوج ساعات تردد، ضريب 
آاليندگي براي سال آينده هيچ تغييري نداشته اند. زمان 
پرداخت هم با توجه به تجربه س��ال هاي اخير ضريبش 
حذف شده است. وي تاكيد كرد: در مورد تسهيالت ويژه 
س��اكنين درون محدوده ط��رح و ترافيك نيز تغييري 
اعمال نشده و يك بار خروج قبل از ساعت 8:30 در مواقع 
عادي و ۹ صبح با توجه به ش��رايط كرونا رايگان خواهد 
بود و بعد از ساعت 14:30 در شرايط كرونا و ساعت 1۶ 
در شرايط عادي يك بار ورود رايگان خواهد بود. معاون 
شهردار تهران همچنين به سهميه هاي در نظر گرفته 
نيز اشاره كرد و گفت: جانبازان به صورت رايگان، بيماران 
خاص و معلوالن و خبرنگاران نيز از تخفيف ۹0 درصدي 
استفاده خواهند كرد. ناصر اماني در مخالفت با رقم ارايه 
شده اظهار كرد: فرمانداري با رقم 30 درصدي مخالفت 
خواهد كرد و پيشنهاد مي كنيم اين افزايش به 25 درصد 

برسد. اعضاي شوراي ش��هر تهران در نهايت با افزايش 
25 درصدي نرخ عوارض طرح ترافيك موافقت كردند.

    افزايش ۲۵ تا ۲۸ درصدي 
عوارض پارك حاشيه اي

در تحولي ديگر، با موافقت اعضاي ش��وراي شهر تهران 
مبلغ تعيين نرخ عوارض پارك حاشيه اي در سال 1401، 
25 تا 28 درصد افزايش يافت. معاون حمل و نقل ترافيك 
ش��هرداري تهران در ارتباط با اين اليحه اظهار كرد: نرخ 
عوارض پارك حاش��يه اي 1401 نسبت به سال 1400 
حدود 25 تا 28 درصد افزايش خواهد يافت. وي با اشاره 
به اينكه نرخ عوارض پارك حاشيه اي در نيم ساعت اول 
رايگان خواهد بود، گفت: در ادامه نيز تا دو ساعت اول نرخ 
عوارض از 1250 تومان در سال 1400 به 1۶00 تومان در 
سال 1401 خواهد رسيد. در ادامه نيز در هر دو ساعت 2 
هزار تومان نرخ عوارض پارك حاشيه اي محاسبه خواهد 
شد. در نهايت اعضاي شوراي شهر به اليحه تعيين نرخ 
عوارض پارك حاشيه اي 1401 كه به افزايش 25 تا 28 
درصدي نرخ عوارض پارك حاش��يه اي منجر مي شود 
راي مثبت دادند. در ادامه جلسه اصالحيه مصوبه نحوه 
محاس��به و دريافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت 
دوره اي بر دكل ها و آنتن هاي مخابراتي در ش��هر تهران 
مورد بررسي قرار گرفت. احمد صادقي در اين باره گفت: 
همكاران عزيز و اصحاب رسانه مستحضر باشيد كه شهر 
در حال حاضر دچار يك آلودگي بصري و انتش��ار امواج 
ناشي از رش��د و نمو بي رويه دكل ها است و اين در حالي 
است كه خيلي از اين دكل ها شناسايي نشده اند و بدون 
مجوز مانده اند. صادقي افزود: از اين رو، پيشنهاد مي شود 
در متن اضافه گردد كه شهرداري مكلف است به شناسايي 
فوري و اقدام قانوني در خصوص ساماندهي دكل هاي فاقد 
مجوز حداكثر طي سه ماه آينده و بانك اطالعاتي به روز و 
بر خط دكل هاي شهر تهران را ايجاد نمايد. در نهايت اين 

پيشنهادات به تصويب رسيد.
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سرقت تجهيزات
بزرگراه شهيد همداني تهران

ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران از سرقت عجيب 
يك پل در بزرگراه ش��هيد همداني اب��راز تعجب و 
نگراني كرد. اماني ديروز در تذكري در صحن علني 
شوراي ش��هر تهران گفت: به استناد بند8 ماده 71 
قانون ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا، نظارت بر 
حسن اداره، حفظ س��رمايه و دارايي نقدي جنسي 
و اموال منقول و غير منق��ول يكي از وظايف جدي 
شوراهاي شهر اس��ت. حدود يك ماه پيش سرقت 
عجيبي در مس��ير بزرگراه شهيد همداني و حكيم 
رخ مي دهد كه تاكنون هيچ اطالع رس��اني دقيقي 
از ابعاد اين س��رقت صورت نگرفته اس��ت. او اضافه 
كرد: سرقت ورق هاي فوالدي و سنگين وزني كه با 
برنامه ريزي و حساب شده اتفاق افتاده، عمال تردد را 
غير قابل ممكن كرده است. اين سرقت نياز به خودرو، 
كارگروه��ي و ابزار و لوازم يا ب��از كردن 100ها پيچ 
فوالدي بزرگ و كار طوالني مدت داشته است. عدم 
حفاظت از سازه هاي سنگين شهر به صورت آنالين 
از طريق دوربين هاي نظارت ترافيكي، يكي از داليل 
وقوع اين سرقت ها است. اماني ادامه داد: بدتر اينكه 
مسووالن شهر و انتظامي زماني از اين سرقت مطلع 
شدند كه راننده هاي خودرهاي عبوري مطلع شده و 
آنها را خبردار كرده اند و خدا مي داند اگر ديرتر مطلع 
مي ش��دند چه فاجعه اي رخ مي داد. سرقتي كه يك 
بزرگراه را بيش از يك ماه مسدود و تردد شرق به غرب 
را متوقف كرده است! اين عضو شورا تاكيد كرد: اين 
سرقت، سرقت يك خودرو يا يك مغازه و تابلو نيست، 
هش��داري جدي به مسووالن ش��هري و انتظامي و 
عريان كردن خالهاي ايمني و امنيتي ش��هر است. 
ضمن تذكر به شهرداري تهران، درخواست مي كنم 
كه به سرعت سازه هاي شهري به ويژه پل هايي كه در 
حاشيه شهر و با ايمني مردم ارتباط دارند شناسايي 
كرده، تمهيدات الزم را انجام داده و از تكرار حوادث 
مشابه جلوگيري كنند. سروري نيز در واكنش به اين 
تذكر گفت: گزارشاتي در اين خصوص به ما هم داده 
شده و الزم است كه ش��هرداري در اين خصوص با 
پليس هماهنگ شود.پيش از اين، شهردار منطقه 8 
تهران نيز از سرقت نرده هاي فلزي يكي از بلوارهاي 
اين منطقه ش��هري خبر داده بود. به گفته او، در پي 
اين سرقت ها، شهرداري منطقه در ابتكاري توانسته 
نرده هاي بتوني توليد كند تا به اين وسيله از سرقت 

نرده هاي فلزي ممانعت كند.

تذكر درباره ورود آقايان
به واگن بانوان

دو عضو شوراي شهر تهران ضمن گاليه از موضوع 
ورود آقايان به واگن بانوان در مترو به مديريت شهري 
در اين زمينه تذكر دادند. در چهل و سومين جلسه 
شوراي شهر تهران سه عضو شوراي شهر تذكراتي در 
زمينه صيانت از كرامت بانوان در مترو و لزوم حفاظت 
از سازه هاي شهري ارايه دادند. سوده نجفي با انتقاد 
از موضوع ورود آقايان به واگن بانوان گفت: متأسفانه 
هنوز نتوانستيم موضوع ورود آقايان به واگن بانوان 
را اصالح كنيم. عضو هيات رييس��ه ش��وراي شهر 
تهران خاطرنشان كرد: چهارشنبه افتتاح واگن ويژه 
بانوان را داش��تيم اما همين امروز عده اي از بانوان با 
من تماس گرفتند كه نمي توانيم وارد واگني شويم 
كه مخصوص بانوان است؛ اين در حالي است كه در 
ژاپن واگن ويژه بانوان دارند. وي گفت: من از معاون 
حمل و نق��ل و ترافيك مطالبه دارم و نبايد براي بار 
دوم در صحن ش��ورا تذكر دهيم. مه��دي اقراريان 
خأل عدم كنترل ورود آقايان به واگن بانوان را ناشي 
از عدم وجود كنترل در اين زمينه دانس��ت و گفت: 
در اين زمينه مناسب سازي در حال انجام است؛ اما 
چون خودم برخي روزها با مت��رو به منزل مي روم 
در ايس��تگاه هاي مترو با اين موضوع مواجه شدم. 
عضو شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: زماني كه 
به پليس مي گويم، مي گويند به ما مربوط نيست و 
زماني كه به مسوول ايستگاه گفتم، مي گويد من يك 
نفر هستم و حرف مرا گوش نمي دهند. وي بيان كرد: 
زماني كه مي گوئيم اين شورا، شوراي انقالبي است، 
توقع ما اين اس��ت اين موضوع بعد از چند ماه حل 
شود و اين يك كار ويژه مي خواهد. اقراريان تصريح 
كرد: خواهشم اين است اگر قرار است از پرسنل جاي 
ديگر همچون شهربانان و حريم بانان استفاده شود، 
اين كار صورت گيرد. وي اظهار كرد: اين موضوع براي 
شوراي گذش��ته دغدغه نبود و شهر چهار سال رها 
شده؛ حتي در برخي واگن ها حائلي كه ميان واگن 

بانوان و آقايان بوده، جدا شده است.

۲۰ دستگاه اتوبوس با دستور 
زاكاني در چرخه گردشگري

ش��هردار تهران در پي درخواس��ت روز گذش��ته 
وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، 
دس��تور راه اندازي 20 دس��تگاه اتوبوس به چرخه 
گردشگري شهر تهران را صادر كرد. به گزارش مهر، 
در پي درخواست روز گذشته وزير ميراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي مبني بر راه اندازي 
اتوبوس هاي گردش��گري با مديريت ش��هرداري، 
امروز عليرضا زاكاني دستور راه اندازي 20 دستگاه 
اتوبوس به چرخه گردش��گري شهر تهران را صادر 
كرد. ع��زت اهلل ضرغامي، وزي��ر ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي روز گذشته در بازديد 
از غرفه شهرداري تهران در پانزدهمين نمايشگاه 
بين المللي گردشگري بر لزوم راه اندازي اتوبوس هاي 
گردشگري با مديريت شهرداري تهران تاكيد كرده 
بود. پانزدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و 
سي و پنجمين نمايشگاه ملي صنايع دستي همزمان 
در محل دايمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران از 

روز ۹ بهمن ماه آغاز و تا 4 روز ادامه دارد.

 نامه دادستان كل كشور 
به وزير راه و شهرسازي

دادستان كل كشور در نامه اي به وزير راه و شهرسازي بر 
نظارت جدي بر وضعيت حمل و نقل كاميون ها و وسايل 
نقليه سنگين تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
والمسلمين منتظري دادستان كل كشور، در نامه اي به 
وزير راه و شهرسازي و در راستاي صيانت از حقوق عامه، بر 
نظارت جدي بر وضعيت حمل و نقل كاميون ها و وسايل 
نقليه سنگين كه بدون بارنامه يا اضافه بارهاي سنگين 
در سطح جاده هاي كش��ور تردد مي كنند، تاكيد كرد. 
دادستان كل كشور در اين نامه به گزارشي از دادستاني 
اصفهان در همين رابطه اشاره كرده كه مطابق آن، طي ۹ 
ماه گذشته بالغ بر 15 ميليون تن كاال بدون بارنامه حمل 
ش��ده و باعث ايراد خس��ارت عمده به زير ساخت هاي 
حمل و نقل شامل، آسفالت جاده ها و پل ها و تهديدي 
جدي براي ايمني راه هاي كشور شده است. او در اين نامه 
با اشاره به افزايش مجدد آمار تلفات و مجروحين ناشي 
از تصادفات رانندگي درون و برون شهري در كل كشور 
تاكيد كرده است: ضروري است موضوع با جديت بررسي 
و اقدامات الزم براي كنترل و نظارت و جلوگيري از اين 
تخلفات انجام شود. دادس��تان كل كشور در نامه مورد 
اشاره مستنداً به ماده 2۹0 قانون ايين دادرسي كيفري 
اشاره و آمادگي خود را براي هرگونه همكاري با وزارت 
راه و شهرسازي در زمينه مورد اشاره اعالم كرده است. بر 
اساس ماده 2۹0 قانون آيين دادرسي كيفري، دادستان 
كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال، منافع و 
مصالح ملي و خس��ارت وارده به حقوق عمومي كه نياز 
به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي صالح داخلي، 

خارجي يا بين المللي پيگيري و نظارت كند.

 بارش برف و باران 
از امشب در نيمي از كشور 

كبري رفيعي، كارش��ناس سازمان هواشناسي گفت: 
همزمان با ورود سامانه بارشي از جنوب غرب به كشور 
از دوشنبه شب تا چهارشنبه شب برف و باران غرب و 
جنوب غرب كشور را در بر مي گيرد و به تدريج به مركز 
و نوار س��احلي شمال كشور مي رس��د. رفيعي درباره 
وضعيت آب و هوا به ايرنا افزود: همزمان با ورود سامانه 
بارشي جديد به كشور از سمت جنوب غرب، از دوشنبه 
در چهارمح��ال و بختياري، كهگيلوي��ه و بويراحمد، 
لرس��تان و نوار غربي اصفهان شاهد بارش برف و باران 
هس��تيم. وي ادامه داد: از روز سه شنبه در خوزستان، 
چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، 
كرمانش��اه، ايالم، همدان، اصفهان، مركزي، قزوين، 
البرز، تهران، قم، س��منان، خراسان رضوي، خراسان 
شمالي، خراس��ان جنوبي، جنوب كردستان، جنوب 
زنجان، نيمه ش��مالي فارس، بوشهر، شمال كرمان و 
يزد نيز ش��اهد نفوذ سامانه بارشي و شروع بارندگي ها 
خواهيم بود. كارش��ناس س��ازمان هواشناسي ادامه 
داد: اختالل در ت��ردد، كاهش ديد، لغزندگي جاده ها، 
كوالك برف، احتمال سقوط بهمن، احتمال مسدود 
شدن راه هاي روستايي در اثر بارش برف، احتمال لغو يا 
تاخير در پروازها، احتمال آب گرفتگي معابر شهري و 
احتمال خسارت به محصوالت و آسيب به ماشين آالت  
كشاورزي از آثار سامانه جديد ورودي به كشور است. 
بر اس��اس اعالم كارش��ناس س��ازمان هواشناسي از 
بعدازظهر سه شنبه تا روز چهارشنبه نيز شاهد وزش 
باد شديد در نيمه شمالي فارس، سيستان و بلوچستان، 
كرمان، خراس��ان جنوبي، يزد، جنوب خوزس��تان و 
جنوب خراسان رضوي هستيم. رفيعي گفت: خيزش 
گرد و خاك و كاهش ديد و كاهش كيفيت هوا، احتمال 
شكستن درختان فرسوده و نهال ها و آسيب به سازه هاي 
موقت مانند گلخانه ها و تابلوهاي تبليغاتي را براي مناطق 

نامبرده پيش بيني مي كنيم.

موتورسواري بيش از
دو سرنشين ممنوع شد

 آيين نامه جديد كميس��يون ايمني راه ها با عنوان
 آيين نامه مديريت ايمني و سوانح رانندگي به وزارت 
راه و شهرس��ازي ابالغ ش��د. به گزارش مهر، محمد 
مخبر، معاون اول رييس جمه��ور ايين نامه جديد 
كميسيون ايمني راه ها با عنوان »ايين نامه مديريت 
ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي« كه در 5 بهمن 
امسال و در 44 ماده به تصويب هيات دولت رسيده 
را به وزراي راه، كش��ور، اقتصاد، صمت، بهداش��ت، 
دادگستري، آموزش و پرورش و ارتباطات و همچنين 
روساي سازمان هاي صداوس��يما، پزشكي قانوني، 
اس��تاندارد، هالل احمر و بيمه مركزي و فرماندهي 
ناجا ابالغ كرد. در اين آيين نامه عالوه بر ارايه تعاريف 
جديدي از حريم ش��هرها، سوانح رانندگي و ناوگان 
عمومي و شبه عمومي، وظايف دستگاه هاي متعدد 
عضو كميس��يون ايمني راه ها در خصوص كاهش 

تصادفًا رانندگي تعريف و ابالغ شده است.

رشد عوارض شهري در سال آتي مشخص شد؛ ساختماني 20 درصد، ترافيك 25 درصد 

افزايش ساخت و ساز بدون تغيير در اقتصاد كالن مشكل سرپناه را حل نمي كند

نشانه اي از گسل بودجه 1401 تهران

استاد اقتصاد مسكن: نبايد از تورم ماليات گرفت
بر اساس اعالم مركز آمار ايران تورم عمومي يك ساله 
منتهي به دي ماه 1400 بيش از 42 درصد و بر اساس 
اعالم بانك مركزي، رش��د قيمت مس��كن در دي ماه 

امسال نسبت به ماه مشابه پارسال 20 درصد است.
ب��ه گزارش مهر، تف��اوت بي��ش از 22 درصدي تورم 
عمومي با تورم بخش مس��كن، حاكي از رشد قيمت 
ساير كاالها در يك س��ال اخير تا بيش از 42 درصد و 
رشد قيمت مسكن تنها تا 20 درصد است كه مي تواند 
به معناي كاهش 22 درصد قيمت واقعي مس��كن در 

يك سال اخير باشد.
اين كاهش واقعي قيمت مسكن در حالي است كه طي 
سال ها 13۹۶ تا 13۹۹ قيمت مسكن تا 7 برابر افزايش 
يافته بود و همواره از تورم عمومي جلوتر بود اما در يك 
سال گذشته اين قيمت مسكن بود كه متوقف ماند تا 

قيمت ساير كاالها نيز به آن برسد.
چنين روندي همواره در دوره هاي رونق و ركود مسكن 
و به عبارتي رشد جهشي قيمت مسكن و سپس توقف 
ضرباهنگ آن، به چشم مي خورد. با اين تفاوت كه در 4 
سال اخير كه كاهش ارزش پول ملي با شدت باالتري 
رخ داد و مردم براي حف��ظ ارزش دارايي هاي خود به 
خريد كاالهايي چون مس��كن روي آوردند و ملك با 
شدت بيشتري نسبت به گذشته به كاالي سرمايه اي 
تبديل شد، اين رشد قيمت ها در بخش مسكن بيشتر 
به چشم مي آيد و حتي منجر به كاهش شديد قدرت 

خريد مسكن مردم شده است.

    اتفاق غيرمنتظره اي نيست
فخرالدين زاوه، كارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در گفت وگو 
با مهر درباره عقب ماندن تورم مسكن از تورم عمومي 
ب��ا تأييد رخ دادن اين اتف��اق در ماه هاي اخير كه اوج 
آن در تورم مس��كن دي ماه رخ داده، گفت: اين اتفاق 

كاماًل قابل پيش بيني بود و موضوع عجيبي نيس��ت؛ 
از آنجايي كه از اواخر س��ال 13۹۶ تا نيمه هاي س��ال 
13۹۹ قيمت مسكن رشد جهشي داشته است، اين بار 
نوبت قيمت ساير كاالهاست كه خود را به سطح تورم 

مسكن برسانند.
وي با اشاره به تورم عمومي بيش از 40 درصدي افزود: 
كاماًل قابل انتظار بود كه سطح قيمت مسكن به دليل 
آنكه بسيار بيشتر از س��طح تورم عمومي رشد كرده 
بود، در مقطعي به دليل كاهش قدرت خريد خانوارها 
متوقف ش��ود؛ علت آن نيز ركود س��نگين معامالت 
مسكن در بخش مسكن مصرفي اس��ت و خانواده ها 
خصوصًا خانه اولي ها توان خريد مس��كن در شرايط 

قيمتي فعلي را ندارند.
مدرس اقتصاد دانشگاه درباره ماليات بر عايدي مسكن 
در شرايط كاهش واقعي قيمت مسكن گفت: جداي از 
تفاوت سطح تورم عمومي و تورم مسكن، قيمت مسكن 
اگر زياد شده به دليل كاهش ارزش پول ملي رخ داده و 
كساني كه به خاطر رشد قيمت مسكن، دارايي هاي آنها 
هم افزايش يافته، عماًل قدرت خريد باالتري به دست 
نياورده اند؛ بلكه سطح كلي قيمت ها رشد داشته است.

وي با تأكيد بر اينكه نبايد از تورم ماليات گرفت، افزود: 
در ساير كش��ورهايي كه ماليات بر عايدي سرمايه در 
حال اجراست، نرخ رش��د تورم آنها با اين شاخص در 
كشور ما قابل مقايسه نيست؛ اما تورمي كه در كاالها 
طي سال هاي اخير ايجاد شده، نه تنها به افزايش قدرت 
خريد خانواده ها منجر نشده، بلكه در بخش هايي سبب 

زيان مالكان برخي دارايي ها هم شده است.
كارش��ناس اقتصادي تأكيد كرد: مالي��ات بر عايدي 
س��رمايه براي مقابله با خريدهاي متعدد سرمايه اي 
مس��كن و تعدد معامالت صوري اس��ت و مش��مول 
خانواده هايي كه يك واحد مسكوني مصرفي دارند كه 

در اثر تورم عمومي، قيمت آن رشد كرده، نمي شود.

    قيمت مسكن
 ظرفيتي براي رشد بيشتر ندارد

احمدرضا س��رحدي كارش��ناس اقتصاد مسكن نيز 
درباره كاهش 22 درصدي قيمت واقعي مس��كن در 
يك س��ال اخير اظهار كرد: تورم مسكن در سال هاي 
گذش��ته به قدري زياد بوده ك��ه ديگر ظرفيتي براي 
افزايش قيمت ها وجود ندارد؛ اي��ن مابه التفاوت 22 
درصد نيز به خاطر تورم ش��ديدي اس��ت كه در ساير 
كاالها رخ داده است. وي افزود: در حال حاضر مشكل 
اصلي بازار مسكن، كاهش شديد قدرت خريد مسكن 
خانوارهاست و اگر فعل و انفعاالتي در بازار مسكن رخ 
مي دهد، عمدتًا يا خريدهاي س��رمايه اي هس��تند يا 
تبديل به احس��ن مس��كن مصرفي و خبري از خريد 

مسكن از سوي خانه اولي ها نيست. كارشناس اقتصاد 
مسكن با اشاره به بروز مش��كل بزرگ تري در بخش 
اجاره بهاي مسكن در پي كاهش قدرت خريد مسكن 
خانوارها، اظهار كرد: به نظر مي رسد با اتمام زمستان 
آغاز فصل جابه جايي مس��تأجران، با مش��كل بزرگ 
اجاره بها روبه رو ش��ويم. به گفته سرحدي، با توجه به 
كاهش شديد ساخت و ساز و زمان بر بودن اثرگذاري 
نهضت ملي مسكن، احتمال ادامه وضعيت فعلي بازار 
مس��كن در ماه هاي آتي هم وجود دارد؛ البته مشكل 
اصلي بازار مس��كن، به ضعف در اقتصاد كالن كشور 
برمي گردد و تا زماني كه مشكالت اقتصاد كالن حل 
نشود، امكان برطرف كردن مسائل بازار مسكن صرفًا 

از محل افزايش ساخت و ساز وجود نخواهد داشت.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره 140060316001003752 مورخ 1400/9/22 هیات اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه پارسا 
مقدم فرزند سید جعفر   بشماره شناسنامه 393کدملی3731792753 صادره از سنندج  
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت152/76 متر مربع در محدوده اراضی پالک 522 
فرعی از 140 - اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه به آدرس  کارمندان ،ایستگاه 9 کوی 
شهید قرایی پالک 37 خریداری از مالک رسمی آقای اکبر یوسفی طاقوسانی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/11

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد و امالک

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه

 ناحیه یک

آق�اي كرامت قنبري ن�ژاد با ارای�ه دو برگ فرم استش�هادیه اع�الم نموده اند كه 
یك فقره س�ند كاداس�تري شش�دانگ یك باب خانه پ�الك 2۸29/130۸ واقع 
در س�عدآباد »برازج�ان« بخش س�ه بوش�هر ك�ه در دفت�ر ام�الك الكترونیكي 
139۸20324002004۸۸3 بنام كرامت قنبري نژاد صادر و تسلیم گردیده نامبرده 
به موجب درخواست شماره 1400/111/21645 -1400/10/04  اعالم نموده است كه 
س�ند مالكیت پالك مذكور در اثر جابه جایي مفقود گردیده است. اكنون نامبرده 
درخواست صدور المثني سند مالكیت مذكور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره 
یك اصالحي ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم مي شود كه هر كس نسبت به ملك 
مورد آگهي معامله اي نموده یا مدعي وجود سند مالكیت نزد خود مي باشد تا ده روز 
پس از انتشار این آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالكیت یا سند معامله تسلیم نماید. چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثني 

سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهي: 1400/11/11 
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آگهي فقدان سند مالكيت پالك  ۲۸۲۹/۱۳۰۸واقع 
در سعدآباد )برازجان( بخش سه بوشهر 

حمیدرضا باقرپور - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه

 ناحیه یک

شهيد سردار سليماني چهره بين المللي مقاومت است



آمارهاي رگوالتوري نشان مي دهند سهم شركت هاي 
FCP از بازار اينترنت پرسرعت با فناوري ADSL در 
يك سال اخير تا شش درصد كاهش يافته و در مقابل 
سهم ش��ركت مخابرات به همين ميزان افزايش پيدا 
كرده اس��ت. مديران ش��ركت هاي FCPدليل عمده 
كاهش سهم ش��ان از بازار را دامپينگ )زيرفروش��ي( 
FCP مخابرات، افزايش تعرفه هاي خدمات مخابراتي به

ها و زياد نشدن تعرفه هاي اينترنت در طول چند سال 
اخير مي دانند؛ اما در مقابل مخابرات مي گويد س��هم 
درآمدي شركت هاي FCP از اين بازار بيشتر شده است 
زيرا آنها فقط در مناطقي سرويس مي دهند كه متوسط 

درآمد از مشترك )ARPU( بااليي دارد.
۱۷ ش��ركت ارايه دهنده اينترنت ثابت كه از سال ۹۴ 
پروانه جديدي با عن��وان FCP دريافت كردند به رغم 
خوش بيني هاي اوليه نتوانسته اند سهم بزرگي از بازار 
xDSL را از آن خود كنند و حتي آمارها نشان مي دهد 
در يك سال اخير از تعداد مشتركان آنها كاسته شده 
است. در مقابل، شركت مخابرات ايران به عنوان بازيگر 
اصلي اين بازار و تنها اپراتور مسلط ارتباطات ثابت ايران 
توانسته است سهم خود را شش درصد افزايش دهد 
و به تنهايي ۶۱ درصد اشتراك هاي اينترنت ثابت را از 
آن خود كند. بر اس��اس آمارهايي كه سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي به صورت منظم در پايان 
هر فصل منتش��ر مي كند، سهم FCPها از مشتركان 
xDSL از مه��ر ۹۹ تا آخر آذر ۱۴۰۰، ش��ش درصد 
كاهش پيدا كرده اس��ت. طبق گزارش سه ماهه سوم 
س��ال ۹۹ رگوالتوري، FCPها ۴۲ درصد و مخابرات 
۵۵ درصد از بازار ADSL را در اختيار داشتند؛ اما اين 
ارقام در سه ماهه سوم سال جاري براي  FCPها به ۳۶ 
درصد و براي مخابرات به ۶۱ درصد از بازار رسيده است.

مديران ش��ركت هاي FCP به عنوان ارايه كنندگان 
اينترنت ثابت، موضوعاتي مانند دامپينگ مخابرات 
در ارايه سرويس به مشتركان، گران شدن خدماتي 
كه مخابرات به شركت هاي اينترنت مي دهد و در عين 
حال ثابت ماندن تعرفه اينترنت در طول چند سال را 
از جمله داليل كاهش سهم خود به شمار مي آورند؛ 
اما در مقابل بيدخام، س��خنگوي شركت مخابرات، 
مي گويد مخابرات هرگز زيرفروشي نمي كند و گرچه 
سهم ش��ركت هاي FCP از تعداد مشتركان كاسته 
شده، اما سهم درآمدي آنها همچنان بيش از مخابرات 
است زيرا شركت هاي FCP تنها در نقاطي سرويس 

مي دهند كه درآمد باالتري دارد.

مديران عام��ل ش��ركت هاي ارايه دهن��ده اينترنت 
در ايران طبيعتًا نگران كم ش��دن سهم ش��ان از بازار 
هستند. محمدعلي يوسفي زاده، مي گويد: »مخابرات 
كه اپراتور غالب و ارايه دهنده خدمات زيرساختي به 
 FCPهاس��ت مدام اعالم مي كن��د درآمدهايي كه از 
خدمات پايه اي كسب مي كند كفاف هزينه هايش را 
نمي دهد. از طرفي اين شركت، اپراتور خرده فروشي نيز 
هست و در اين بخش هم پايين ترين تعرفه سرويس 
را ارايه مي دهد. اين مساله جدا از اين است كه كيفيت 
خدمات مخابرات باال نيست و همچنين حجم زيادي 
از شبكه در اختيارش است كه اجازه بهره برداري از آن 
را نمي دهد.« يوسفي زاده در ادامه گله هايش از رفتار 
ش��ركت مخابرات مي گويد: »اصل ماجرا اين اس��ت 
كه مخابرات با دامپينگ خيلي شديد سعي مي كند 
سهم بيش��تري از بازار را تصاحب كند. از طرفي حتي 
ب��ا تعرفه هاي مصوب س��ازمان تنظيم مق��ررات نيز 
سرويس را خود را نمي فروشد و قيمت هايش زير آن 
تعرفه هاست تا مشتري بيشتري جذب كند. مخابرات 
همچنين تالش مي كند تعرف��ه تماس تلفن ثابت را 
باال ببرد تا روي بخش ديتا سوبس��يد )يارانه( بدهد و 
سهم بازار بيشتري را به شكلي غيرمنصفانه بگيرد.« 
او همچنين باور دارد مصوبه SMP كميسيون تنظيم 
مقررات كه مقررات حاكم بر قدرت مسلط بازار را تعيين 

مي كند به درستي اجرا نمي شود.

    اصالح تعرفه ها انگيزه سرمايه گذاري 
ايجاد خواهد كرد

احمد بيدآبادي، نيز مدير ديگري اس��ت كه در پاسخ 
به اينك��ه چرا ش��رايط بازار FCPها به ش��كل كنوني 
اس��ت، مي گويد: »يكي از داليل، زيرفروشي مخابرات 
است و ديگر اينكه اين شركت قرار بود امكاناتي مانند 
بيت اس��تريم در اختي��ار ما قرار بده��د ولي عملياتي 
نش��د.« مصوبه ۲۶۰ كميس��يون تنظيم مق��ررات يا 
بيت استريم س��ال ۱۳۹۶ به تصويب رسيد تا بازار را به 
سمت رقابتي شدن پيش ببرد و با رفع انحصار مخابرات 
و اشتراك گذاري زيرساخت هاي فيبرنوري در بخش 
دسترسي، فرصت هاي بيش��تري در اختيار دارندگان 
پروان��ه FCP و Servco قرار دهد. اين مصوبه تاكنون 
به صورت كامل اجرايي نشده است. بيدآبادي با توضيح 
بيش��تر علل اين مس��اله مي گويد: »وقتي كافوهاي 
مشتركين ما نوري مي شود به اجبار از سوي شركت هاي 
ارايه كنن��ده اينترن��ت ثابت بايد تخليه ش��ود و چون 
نمي توانيم س��رويس را با سيم به مشتريان ارايه دهيم 
عماًل بايد به سمت مخابرات مهاجرت كنند. طبق توافق 
قبلي قرار بود هر جا فيبرنوري كشيده شود به همان اندازه 
به ما پورت نوري داده شود كه تاكنون انجام نشد.« او ادامه 
مي دهد: »همچنين با قيمت پايين تعرفه هاي اينترنت 
سيار، گرايش به سمت اينترنت موبايلي هم باالست و 
اين مساله نيز موثر است. چون هزينه هاي مخابرات باال 
رفته قيمت هاي امكاناتي را كه در اختيار FCPها قرار 
مي دهد افزايش داده اس��ت. اين باعث مي شود هزينه 
 FCPها افزايش يابد و قيمت تمام ش��ده آنها به سمت 
ضرر برود. دولت و رگوالتوري نيز با وجود اينكه قيمت 
بسياري از كاالهاي اساسي افزايش يافته اجازه افزايش 
تعرفه را در اين س��ال ها نداده است.« بيدآبادي البته با 
توجه به قول هايي كه وزير ارتباطات و رييس سازمان 
تنظيم مقررات داده اند، به اصالح تعرفه ها در سال آينده 
هم در بخش ثابت و هم سيار اميدوار است: »اميدواريم 

وزير و رگوالتوري تدابيري بينديشند كه بخش خصوصي 
انگيزه سرمايه گذاري را در اين حوزه پيدا كنند.« يكي 
ديگر از مديران شركت هاي FCP در اين باره مي گويد: 
»قيمتي كه مخابرات به مشتريانش خدمات ارايه مي دهد 
زير قيمت  تمام شده خودش است. از طرفي مي گويند 
شركت زيان ده هستيم و از طرفي نصف قيمت تعرفه 
مي دهد. چهار سال است هنوز يك پست بيت استريم 
دريافت نكرده ايم. از طرف ديگر تعرفه هاي برق و فضا نيز 
از سوي مخابرات چند برابر شده است. به مخابرات حق 
مي دهيم تعرفه هاي امكاناتي را كه به ما مي دهد افزايش 
دهد اما اين شركت از آن طرف تعرفه هاي خرده فروشي 
خود را زيرفروشي مي كند و در نتيجه بازار جمع مي شود 

و به سمت مخابرات مي رود.«

    سخنگوي مخابرات: دامپينگ نمي كنيم
شركت مخابرات ايران اما با  FCPها هم نظر نيست و حتي 
س��هم بازار  FCPها را از بازار، به لحاظ ريالي، بيش��تر از 
مخابرات مي داند. محمدرضا بيدخام، سخنگوي شركت 
مخابرات، در اين ب��اره توضيح مي دهد: »دو نكته در اين 
باره وجود دارد. يكي اينكه با توجه به قيمت تمام ش��ده 
ب��ازار DSL، جذابيت اين بازار براي  FCPها كاهش پيدا 
كرده است. دوم اينكه شركت هاي  FCPها در مناطقي كه 
ARPU )درآمد به ازاي هر مشتري( باالتري وجود داشته 
باشد سرمايه گذاري مي كنند. اين دو مساله باعث شده 
اين شركت ها از لحاظ عددي سهم بازار پايين تري نسبت 
به ما داشته باشند.« او ادامه مي دهد: »از لحاظ ريالي اما 
محاسبات مخابرات نش��ان مي دهد سهم شركت هاي 
FCP دس��ت كم ۱۰ درصد بيشتر از سهم ريالي شركت 
مخابرات اس��ت. چون در مناطقي كه ARPU باالتري 
وج��ود دارد فعاليت مي كنند.«  بيدخام در مورد داليلي 
كه باعث كاه��ش جذابيت اين بازار براي ش��ركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت ثابت مي شود نيز مي گويد: »با توجه 
به شرايط بازار، بازگشت سرمايه FCPها توقع آنها را با در 
نظر گرفتن ميزان سرمايه گذاري شان برآورده نمي كند. 
يكي از داليل عمده اين مس��اله اين است كه تعرفه هاي 
فعلي در حوزه اينترنت اس��ت. قيمت تمام شده در تمام 
بخش هاي ارتباطي با توجه به رش��د تورم افزايش پيدا 
 ICT كرده و تعرفه ها عماًل پاسخگوي نياز فعاالن حوزه
نيست.« سخنگوي ش��ركت مخابرات ايران همچنين 
گران فروش��ي در ارايه زيرساخت از س��وي مخابرات به 
شركت هاي FCP را رد مي كند و مي گويد: »تعرفه هاي ما 
تعرفه هاي سازمان تنظيم مقررات است. قيمت  تمام شده 
تجهيزات براي ما به مراتب باالتر از تعرفه  تجهيزاتي است 
كه در اختيار ش��ركت ها قرار مي دهيم و اين تعرفه هاي 
پايين پاسخگوي نياز ما نيست.« در شرايطي كه وزارت 
ارتباطات اعالم كرده مي خواهد به گونه  اي بازار را تنظيم 
كند كه تعداد مشتركان اينترنت ثابت تا سه سال آينده 
چند برابر شود و همچنين مهاجرت فناوري از ADSL به 
فيبرنوري تحقق يابد، حال بايد ديد با تغيير تعرفه هاي 
خدمات ارتباطاتي كه در دستور كار كميسيون تنظيم 
مقررات است آيا اوضاع بازار تغيير محسوسي خواهد كرد؟ 
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سرعت راه اندازي برنامه ها 
در اندرويد ۱۳ بيشتر مي شود

با ايجاد تغييراتي در كدنويسي سيستم عامل اندرويد 
۱۳، زمان مورد نياز ب��راي راه اندازي برنامه هاي نصب 
شده در محيط اين سيس��تم عامل كمتر مي شود. به 
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از انگجت، در سيستم 
عامل اندرويد ۱۳ تغييراتي ايجاد شده كه باعث مي شود 
سرعت عمل پردازنده ها در زمان تالش يك برنامه براي 
راه اندازي بيشتر شود و در نتيجه برنامه ها و نرم افزارها 
سريع تر در دسترس قرار بگيرند. يكي از شاخص هاي 
بررسي ميزان كارايي گوشي هاي تلفن همراه، سرعت 
راه اندازي برنامه ها يا اپليكيشن هاي مختلف است. گوگل 
با هدف ارتقاي اين ش��اخص اميدوار اس��ت تغييراتي 
اساسي در كدنويسي سيستم عامل اندرويد ۱۳ انجام 
ده��د تا نرم افزارها و برنامه هاي گوناگون س��ريع تر در 
دس��ترس مخاطب ق��رار بگيرند. البته مدرن س��ازي 
پردازنده هاي مركزي و س��ي پي يوها نيز به اين تحول 
كمك كرده است. اين تغييرات با بررسي برخي كدهاي 
پنهان اندرويد ۱۳ براي كارشناسان قابل مشاهده بوده 
است. افزايش سرعت عمل پردازنده ها باعث مي شود هر 
برنامه و نرم افزار امكانات و قدرت بيشتري براي تكميل 
فرايند باز شدن در اختيار داشته باشد. اين ويژگي جديد 
احتمااًل از طريق تمامي گوش��ي ها و تبلت هاي مجهز 
به اندرويد ۱۳ در دسترس خواهد بود. براي پشتيباني 
گوشي هاي پيكسل گوگل از اين ويژگي، قباًل يك وصله 

نرم افزاري از سوي اين شركت عرضه شده است.

دستور پوتين براي ايجاد 
ممنوعيت محتواي سمي اينترنت

والديمير پوتين رييس جمهور روس��يه به دولت خود 
دستور داده يك سيستم جديد را براي ممنوعيت محتواي 
سمي اينترنت در نظر بگيرند. البته جزييات اين دستور 
هنوز فاش نشده است. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از رويترز، سيستم جديد بخشي از فهرست دستوراتي 
است كه در وب سايت كرملين آمده و از آن براي محافظت 
از كودكان استفاده مي شود. كرملين تا يكم ژوئن ۲۰۲۲ 
اين دستور را بررسي مي كند. پوتين قباًل اعالم كرده بود 
طرح هايي براي كنترل گسترده تر محتواي آنالين دارد 
و اينترنت را عامل آسيب به جوانان و اعتراضات خياباني 
افراط گرايان مي دانست. اين در حالي است كه روسيه سال 
گذشته ميالدي فشار بر شركت هاي فناوري خارجي را 
بيشتر كرد و براي حذف نكردن محتواي ممنوع تنبيهاتي 
از جمله وضع جريمه اي كالن و حدود ۱۰۰ ميليون دالري 
براي گوگل اجرا كرد. از س��وي ديگر در دسامبر ۲۰۲۱ 
ميالدي پوتين از پيشنهاد يكي از اعضاي شوراي حقوق 
بشر خود براي ايجاد مكانيسم داوطلبانه حذف محتواي 
ممنوع پشتيباني كرد. طبق اين پيشنهاد، پلتفرم هاي 
آنالين روسي در مقابل حذف محتواي ممنوع نسبت به 

همتايان خارجي خود ارجحيت مي يابند.

پيش نويس قوانين »ديپ فيك« 
در فضاي سايبري چين منتشر شد

رگوالتور فضاي سايبري چين پيش نويس قوانيني را 
براي تهيه كنندگان محتوا صادر كرد كه وضعيت استفاده 
از داده هاي مربوط به شناسايي چهره و صوت را دگرگون 
مي كند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اين 
جديدترين اقدام براي مقابله با فناوري »ديپ فيك« و 
ايجاد يك فضاي س��ايبري است كه ارزش هاي چيني 
را ترويج مي كند. طبق اس��ناد منتش��ر ش��ده در وب 
س��ايت اداره فضاي سايبري چين، اين قوانين در اصل 
فناوري هاي گسترده تري را در بر مي گيرند مانند مواردي 
كه با استفاده از الگوريتم ها متن، صوت و ويدئو توليد و 
اصالح مي كنند. هر پلتفرم يا شركتي كه از يادگيري 
عميق يا واقعيت مج��ازي براي تغيير محتواي آنالين 
استفاده مي كند بايد به اخالق و قوانين جامعه احترام 
بگذارد و تغيير ايجاد ش��ده نيز بايد در جهت سياسي 
صحيح انجام شود. قوانين مذكور از جعل هويت افراد 
به وسيله تصاوير ديپ فيك جلوگيري مي كند. تصاوير 
ديپ فيك اصواًل را نمي توان از نس��خه اصلي تميز داد 
و از آنها براي دستكاري يا انتشار اخبار جعلي استفاده 
مي ش��ود. در بند ۱۲ پيش نويس قانون آمده است: در 
صورتي كه ي��ك ارايه دهنده خدمات تركيبي عميق، 
عملكردهاي ويرايش��ي قابل توجهي را براي اطالعات 
بيومتريك مانند چهره و صداي انس��ان ارايه مي دهد، 
بايد صاحب داده را مطلع كند و درباره اديت اطالعات 
ش��خصي او رضايتش را كس��ب كن��د. در اين قوانين 
جريمه اي بين ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزاريوان )۱۶۰۰ تا ۱۶ 
هزار دالر( براي خاطيان در نظر گرفته شده، اما ممكن 
است نقض اين قانون به دادگاهي شدن فرد نيز منجر 
شود. در كنار اين موارد پيش نويس مذكور سيستمي 
براي ثبت شكايات و مكانيسم هايي براي جلوگيري از 
استفاده از ديپ فيك جهت گسترش اخبار جعلي در 
نظر گرفته است. فروشگاه هاي اپ طبق اين قانون ملزم 
مي شوند تا در صورت لزوم، تهيه كنندگان فناوري ديپ 

فيك را حذف يا تعليق كنند.

استفاده بورس امريكا از بالكچين 
در فعاليت هاي تجاري

طي اين هفته، اولين بازار س��هام امريكا كه مبتني 
بر بالكچين اس��ت، مجوز فعاليت خود را از سازمان 
بورس و اوراق بهادار اين كشور دريافت خواهد كرد. 
به گزارش مهر به نقل از انگجت، بر اس��اس پرونده 
منتشرشده از سوي اين سازمان بورس تبادل توكن 
بوستون يا بي اس تي ايكس، مي تواند از فناوري نوپاي 
بالكچين براي تسويه حساب هاي تجاري به شكلي 
سريع تر استفاده كند. اين كار از طريق صرافي هاي 
عادي معمواًل دو روز طول مي كش��د، اما بي اس تي 
ايكس تسويه حساب هاي خود را همان روز يا حداكثر 
روز بعد ارايه مي دهد. اين مجموعه همچنين از يك 
بالكچين خصوصي براي ارايه بازخورد بازار استفاده 
مي كند كه به اعضا امكان مي دهد معامالت خود و 
ديگران را به صورت ناش��ناس مشاهده كنند. البته 
اين مجموعه امكان تجارت توكن هاي ديجيتال را به 
مشتريان نمي دهد و لذا مكان جديدي براي خريد و 
فروش ارزهاي ديجيتال و ساير دارايي هاي مجازي 
محسوب نمي شود. اين صرافي قصد دارد به طور بالقوه 

اجازه داد و ستد توكن هاي سهام را در آينده بدهد. 

مديران شركت هاي FCP از دامپينگ مخابرات و زياد نشدن تعرفه هاي اينترنت در طول چند سال اخير مي گويند

كاهش ۶ درصدي سهم  FCP ها از بازار اينترنت ثابت

)سرعت زیاد ،نشانه برتری بر قدرت نیست بلکه استقبال از خطر است(

کار فرما : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
موضوع  تجدید اول مناقصه : پروژه  اجرای  تعميرات و لکه گيری و روکش حفاظتی اسالری سيل حوزه های راه های غير شريانی شهرستان سنقر سال ۱۴۰۰ 

استان کرمانشاه 
مدت اجرا : ۲۴ ماه شمسی 

مبلغ برآورد : ۱۰۰/۵۵۰/8۲۲/۵۶۱ ريال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۵/۰۲۷/۵۴۲/۰۰۰ ريال 

تاريخ درج در سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه  مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱  می باشد . 
٭  شرایط مناقصه گر : کليه شرکت کنندگان می بايستی دارای گواهينامه حداقل پايه  ۵ راه و ترابری  از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشند .

٭  مهلت دریافت اسناد :متقاضيان می توانند حداکثر تا روزپنج شنبه   مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ساعت۱۴:۰۰  جهت دريافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت )ستاد (به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه کنند . )الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور 

و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .(
٭  مهلت تحویل اسناد تکمیل شده :تا روزيکشنبه مورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ساعت۱۴:۰۰ جهت ارائه اسناد به نشانه سامانه تدارک الکترونيک دولت )ستاد (مراجعه 

نمايند . 
٭  تاریخ بازگشایی پاکات  :ساعت۱۰   صبح روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

٭  اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه (:کرمانشاه - بلوار بنت الهدی صدر - روبروی فرمانداری-  
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه -  طبقه همکف -  دبيرخانه -  تلفن : ۱۴- ۰8۳-۳8۲۴۹۹۱۲ 

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴- ۰۲۱ دفتر ثبت نام 88۹۶۹۷۳۷ و 8۵۱۹۳۷۶8 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 

آگهی تجديد اول  مناقصه عمومی يک مرحله ای 
)چاپ:دردونوبت به شماره 200000۱۱۱۱0000055(

به استناد ماده 27 قانون الحاق )2( و دستور العمل هیات وزیران مصوبه 142600 مورخ 1394/07/04 این 
فراخوان جهت اطالع عموم منتشر می گردد ، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با داشتن 

شرایط و مدارک ذیل به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه )دبیرخانه ماده 27 ( مراجعه نمایند .
1- مشخصات پروژه :

 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

نوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

فراخوان عمومی جذب سرمايه گذار

2- م�دل واگذاری : با توجه ب�ه مطالعات صورت گرفته پ�روژه فوق در قالب قرارداد BOT )س�اخت ، 
بهره برداری و انتقال ( واگذار می گردد .

3- سپرده شرکت در فراخوان : مبلغ تضمین شرکت در فراخوان پنج درصد )5%( قیمت پیشنهادی جهت 
تکمیل و ساخت پروژه می باشد که متقاضی می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب 4056005507595472 

و شناسه واریز 942128556214000261140000000000 نزد بانک مرکزی واریز نماید .
4- مهلت دریافت اسناد : کلیه متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
پنج شنبه  مورخ 1400/11/21 به دبیر خانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمایند .
5- مهلت تکمیل و ارائه پاکت : متقاضیانی که اسناد را در موعد مقرر دریافت نمودند ضروری است پاکت 
الف و ب و ج را به صورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 11/25/ 1400 تحویل دبیرخانه 
مرکزی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه داده و در مقابل رسید دریافت نمایند . بدیهی است 
به تقاضاهایی که خارج از وقت مزبور ارائه شده و همچنین تقاضاهای مخدوش و فاقد شرایط مندرج در 

فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6- تاریخ افتتاح پاکت : پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 در کمیسیون 
بازگش�ایی می شود . حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در افتتاح پیشنهاد ها 

آزاد می باشد .
7- اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد .

8- در صورت تمایل به دریافت توضیحات بیشتر با شماره تلفن 38353946-083 اداره کل ورزش و 
جوانان استان کرمانشاه )مهندس رشیدی ( تماس حاصل فرمائید .

9- پرداخت هزینه چاب دو نوبت آگهی در روزنامه به عهده برنده واگذاری می باشد .
10- بازگشایی پیشنهاد سرمایه گذاری با یک شرکت کننده امکان پذیر می باشد .

آدرسمشخصات پروژهردیف

ساخت ، تجهیز و بهره برداری از باشگاه سوارکاری و پرورش1
دهکده المپیک  )سوله جنب باشگاه سوارکاری پندارو محوطه بین دوسوله (

آگهي مناقصه عمومی خريد، نصب و راه اندازی سامانه های 
ثبت تردد و  تخلف شهر اصفهان

 شهرداری اصفهان در نظر دارد در راستای بكارگیري و توسعه سیستم حمل و نقل هوشمند، نسبت به برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پیمانکاران ذیصالح جهت خرید، نصب و راه اندازی سامانه های ثبت 
تردد و  تخلف شهر اصفهان به شرح ذیل اقدام نماید:

تذکرات:
٭واجدین شرایط می توانند از روز دوشنبه مورخ 1400/11/11 لغایت روز شنبه مورخ 1400/11/23 همه روزه به استثناي ایام تعطیل، در ساعات اداری به حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک )به آدرس اصفهان- 
بزرگراه شهید چمران- نرسیده به پل چمران -  ابتدای خیابان اشراق شمالی-  روبروی پاركینگ شهید چمران ، طبقه دوم، اداره پیمان( مراجعه و با ارائه معرفی نامه کتبی معتبر از شركت و اصل فیش واریزی 

خرید اسناد ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
٭   شایان ذکر است هزینه خرید اسناد مناقصه به مبلغ 1.500.000 ریال بوده، که می بایست طی فیش واریزی به شماره حساب100800800 بانک شهر  به نام شهرداری اصفهان واریز شود.

٭   در ضمن تلفن پاسخگویی به سئواالت فني احتمالی متقاضیان شرکت در مناقصه 32200242 و32200243 )داخلی 207 و217 ( مي باشد.
٭   کلیه اسناد مناقصه می بایست توسط شرکت کننده، تائید، مهر و امضا شده و طبق شرایط مناقصه ضمیمه پیشنهاد گردد.

٭   شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات خود را در روزهای یکشنبه مورخ 1400/11/24 لغایت دوشنبه 1400/11/25 و حداکثر تا ساعت 12، به دبیرخانه حراست حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیك به آدرس 
مذكور تحویل نمایند. بدیهی است دریافت پاکتها بعد از ساعت مقرر امکان پذیر نمی باشد.

٭   تاریخ بازگشائی پاکتها روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 ساعت 10 صبح در محل معاونت حمل و نقل و ترافیک می باشد، الزم به توضیح است که حضور نماینده تام االختیار و مطلع به آنالیز قیمت پیشنهادی 
و موارد فني، با معرفینامه کتبی از شرکت کننده در مناقصه، در روز بازگشائی پاکتها جهت ارائه توضیحات تکمیلی احتمالی در محل معاونت حمل و نقل و ترافیک الزامی است.

٭   شهرداری اصفهان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
٭   برنده مناقصه جهت عقد قرارداد باید معادل 10 درصد مبلغ مورد پیمان را به عنوان تضمین تعهدات پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی ، به شهرداری تسلیم نماید.

٭   هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
٭   سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه درج گردیده است.

٭   جهت دریافت اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://www.isfahan.ir مراجعه نمائید.

 شهرداری اصفهان

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان



تعادل |
بخش خصوصي در س��ال هاي گذش��ته بارها اعالم 
كرده كه آمادگي دارد نس��بت به حمايت از بورس و 
حضور پردامنه تر در اين ب��ازار اقدامات الزم را انجام 
دهد. حال يك بار ديگر اين موضوع در نشست با رييس 
سازمان بورس مورد توجه قرار گرفت. در اين نشست، 
فعاالن اقتصادي ضمن انتقاد از فرمول شاخص كل 
بورس، پيش��نهاد كردند كميته اي براي اصالح اين 
شاخص با معيارهاي كارشناسي تشكيل شود. آنها 
همچنين پيشنهاد كردند تا سازمان بورس، سامانه 
شفافيت تصميمات دولتي را تشكيل دهد و تمامي 
دس��تگاه هاي دولت را موظف كند ت��ا تصميمات و 
سياست هاي ابالغي خود را در اين سامانه افشا كنند 
تا فع��االن بازار آن را تحليل و بر اس��اس آن تصميم 
بگيرند؛ به طوري كه بين تصميم واجراي هر سياستي، 
چند ماهي فاصله باشد تا در اجرا دچار مشكل نشوند. 
رييس سازمان بورس هم درپاسخ به خواسته بخش 
خصوصي ضمن با ارايه توضيحاتي، عنوان كرد كه با 
توجه به جمع بندي پيش��نهادها بورس  در خصوص 
دامنه نوسان اميد مي رود تا پايان سال شاهد تغيير 
تدريجي دامنه نوسان باش��يم زيرا هر گونه مداخله 
خ��ارج از نظم ب��ازار )عرضه و تقاض��ا( حكايت تلخ 
قيمت گذاري دستوري است. رييس سازمان بورس 
همچنين از اجباري ش��دن پرداخت سود از طريق 

سجام به سهامداران از سال آينده خبر داد. 

    خواسته بخش خصوصي از سكاندار بورس
مجتبي كاروان، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق ايران بر لزوم ارايه دوره هاي آموزش��ي در حوزه 
بورس، تاكيد كرد و تسريع در پذيرش شركت ها در 

اين بازار را خواستار شد.
اي��ن فعال اقتص��ادي همچنين كاهش تش��ريفات 
در افزايش س��رمايه ش��ركت ها را م��ورد توجه قرار 
داد و افزود: متاس��فانه كماكان امكان اعتبارسنجي 
 شركت ها را در ش��بكه بانكي و بورسي نداريم و اين 
مساله موجب بروز مشكالتي شده است كه بايد هرچه 
سريع تر برطرف شوند. او تعيين مديران شركت هاي 
واگذار ش��ده را نيز خالف اصل امانتداري دانس��ت 
و خواس��تار پايان دادن به اين روند ش��د. همچنين 
محسن حاجي بابا، نايب رييس كميسيون بازار پول 
و س��رمايه اتاق ايران بر ضرورت ت��داوم تعامالت دو 
طرفه بين بخش خصوصي و س��ازمان بورس تاكيد 
كرد و پيامدهاي بي توجهي به اين موضوع را ابالغ ۳۷ 
بخش نامه ظرف سه سال در حوزه بانكي دانست و از 

آن به عنوان يك فاجعه ياد كرد.
به اعتقاد اي��ن فعال اقتصادي نتيجه توقف تعامالت 
بي��ن دولت و بخش خصوصي اين مي ش��ود كه بعد 
از اب��الغ ۳۷ بخش نامه مختل��ف در نهايت آخرين 
بخش نامه هماني ش��ود كه از ابتدا بخش خصوصي 

گفته بود.
او آموزش در حوزه بورس و بازار س��رمايه را بس��يار 
مهم ارزيابي ك��رد و گفت: اغلب خريداران در بورس 
از خريد و ف��روش خود تحليلي ندارن��د، چون بازار 
را نمي شناسند. يك سال اس��ت كه روي آموزش از 
طريق رسانه ملي تاكيد داريم تا به كمك آن صف هاي 

هيجاني را كاهش دهيم.
اين عضو هي��ات نمايندگان اتاق ايران يادآور ش��د: 
فرآيند ورود ش��ركت هاي جديد به ب��ورس نيز بايد 
تغيير كند؛ متاسفانه بورس در ايران عمق ندارد. براي 
عمق بخش��يدن بايد روند ورود شركت ها را تسهيل 

و تسريع كنيم.
نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران 
همچنين غفلت از اوراق قرضه در بورس ايران را يكي 
از نواقص موجود عن��وان كرد و افزود: در حال حاضر 
بخش قابل توجهي از منابع مالي از طريق شبكه بانكي 
تامين مي ش��ود در حالي كه در كشورهاي پيشرفته 
براي تهيه اي��ن منابع از اوراق كم��ك مي گيرند در 
صورتي كه در ايران چنين س��ازوكاري هنوز تعريف 

نشده است. اين فعال اقتصادي توجه به اعتبارسنجي 
شركت ها را خواستار شد و ادامه داد: به دليل ضعف 
در اي��ن بخش ش��اهد چالش هاي جدي هس��تيم 
بنابراين بايد شركت هاي صددرصد خصوصي براي 

اعتبارسنجي شركت ها ايجاد كنيم.
حاجي باب��ا پيش��نهاد داد: س��ود تقس��يم نش��ده 
شركت هايي كه داراي گزارش هاي حسابرسي شده 
هستند معاف از ماليات باشد و هروقت سودها تقسيم 
ش��د، مالي��ات آن را دريافت كنن��د. اينگونه قدرت 
ش��ركت ها باال رفته و فش��ارها از روي شبكه بانكي 

برداشته مي شود.
عدم دخالت دولت در بورس خواسته ديگري بود كه 
از سوي اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مطرح 
ش��د. به باور او اگر سطح دخالت ها كاهش پيدا كند، 
سطح شفافيت  در بورس نيز بيشتر مي شود و موجب 
باال رفتن ميزان اعتماد مردم به اين بازار خواهد شد.

به دنبال آنچه در اين نشس��ت مطرح ش��د، كميته 
بورس كميس��يون بازار پول و سرمايه پيشنهادي را 
مبني بر تشكيل كميته اي مشترك به منظور انجام 
كارهاي مطالعاتي براي تعريف شاخص كل و اصالح 
آن به صورت دقيق و بر اساس معيارهاي كارشناسي 
شده، مطرح كرد. همچنين پيشنهاد شد تا سازمان 
بورس، سامانه شفافيت تصميمات دولتي را تشكيل 
ده��د و كليه دس��تگاه هاي دول��ت را موظف كند تا 
تصميات و سياست هاي ابالغي خود را در اين سامانه 
افشا كنند تا فعاالن بازار آن را تحليل كرده و بر اساس 
آن تصميم بگيرند. از طرفي بايد بين تصميم تا اجراي 
هر سياستي، چند ماهي فاصله باشد تا در اجرا دچار 

مشكل نشويم.

  پاسخ عشقي به خواسته فعاالن اقتصادي 
مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
پس از ش��نيدن اظهارات اعضاي كميس��يون بازار 
س��رمايه اتاق ايران، ضمن ابراز خرسندي از تعامل 
و هم فك��ري با بخش خصوص��ي در اظهاراتي گفت: 
معتقدم كه بازار س��رمايه در ح��ال حاضر مي تواند 
موتور محرك اقتصاد كش��ور باش��د زي��را علي رغم 
اتفاق��ات متعددي كه در بازار س��هام رخ داد، اكنون 
مجموع ارزش بازار شركت هاي بورسي به بيش از ۶ 
هزار همت مي رسد كه اين رقم حتي در نظام بانكي 

نيز ديده نمي شود. 
رييس س��ازمان بورس با بيان اينكه يكي از وظايف 
اين سازمان شفاف س��ازي اطالعات شركت هاست، 

گفت: در حال حاضر فقط سازمان بورس نمي تواند 
پيگيري مسائل و مشكالت اقتصادي باشد، با توجه 
به ش��رايط جامعه نيازمند حماي��ت و پيگيري هاي 
تمام ذينفعان اعم از بخش هاي خصوصي در جهت 
بهب��ود وضعيت اقتصادي هس��تيم. س��طح روابط 
 س��ازمان بورس با اعضاي اتاق بازرگاني بايد با هدف 
سامان بخش��ي به اوضاع اقتصادي به ويژه در حوزه 

صنعت بيش از پيش شود.
عش��قي با بيان اينكه يكي از بحث هاي اساس��ي كه 
هميش��ه در بازار مطرح بوده موضوع دامنه نوس��ان 
است، اظهار كرد: دامنه نوسان همان قيمت گذاري 
دستوري است زيرا نمي گذارد بازار در مسير عرضه و 
تقاضا و بدون دخالت هاي دستوري مسير و راه خود 
را پيدا كند. اكنون با توجه به جلسات متعددي كه در 
سازمان بورس با بورس ها در خصوص اين مورد برگزار 

شده به جمع بندي هاي الزم رسيده ايم.
 وي افزود: با توجه به جمع بندي ها و تصميمات اخذ 
شده اميد مي رود طي يك يا دوماه آتي شاهد تغييرات 
اساسي در حوزه دامنه نوسان باشيم، اما ناگفته نماند 
اين موضوع قرار است به صورت تدريجي رخ دهد تا 

لطمه اي به بازار سهام وارد نشود. 
عش��قي اين راهم گفت كه موضوع نرخ خوراك گاز 
و س��وخت صنايع كه در چند م��دت اخير تبديل به 
چالش بازار ش��د اگ��ر اصالح نمي ش��د به طور حتم 
مي توانست مزيت هاي بس��ياري از صنايع را از بين 

ببرد.
وي در ادامه و با اش��اره به اينك��ه در قانون الحاق، دو 
ش��رط براي تعيين نرخ گاز وجود دارد، توضيح داد: 
نخست رقابت پذيري و دوم مزيت سرمايه گذاري در 
داخل كش��ور ذكر ش��ده كه در جلسات با مسووالن 
مربوطه عنوان شد با نرخ گاز ۳۰ يا ۳۳ سنتي نمي توان 
ش��اهد رقابت يا س��رمايه گذاري در اين صنعت بود. 
وزارت نفت خود نيز معتقد است كه چنين نرخ گذاري 
منصفانه نيست اما در صورت اعتراض نيز مي گويند 
موقتي است اما همين امر حدود چهار ماه تاكنون به 

طول انجاميده است.
عشقي گفت: دليل مس��ووالن ذيربط در خصوص 
نرخ فعلي گاز نه تنها اقتصادي نيست بلكه رويكرد 
سياس��ي دارد كه اين امر با منطق س��ازگار نيست، 
در اين مرحله تنها س��قف گذاري ها در موضوع گاز 
خوراك و سوخت صنايع متعادل تر شد، اكنون بنده 
از تمام مسووالن مربوطه در خواست دارم كه فرمول 
قيمت گذاري را تغيير دهند زيرا از سال ۹۵ تاكنون 

تغييري در آن ايجاد نش��ده است. او بيان كرد: بازار 
سرمايه نياز به حمايت ندارد؛ زيرا اين بازار به اندازه 
كافي خود توان اقتصادي دارد، آن چيز كه اكنون به 
بازار آسيب وارد كرده در اصل مربوط به تصميمات 
غيرمنطقي خارج از فضاي بازار مي شود. زيرا چنين 
مس��ائلي به راحتي مي توانند سودآوري شركت ها 
را تحت الش��عاع خود قرار دهد. تضعيف سودآوري 
ش��ركت ها نه تنها براي دولت س��ودي ندارد بلكه 

بيشترين زيان را خود دولت خواهد ديد.
عشقي ادامه داد: سودآوري كه درصورت هاي مالي 
صنايع ديده مي ش��ود بهتر اس��ت به طور مجدد در 
امور توسعه اي س��رمايه گذاري شود؛ زيرا اگر چنين 
موضوعي رخ ندهد مسووالن اين صنايع سال آينده 

در بحث سودآوري با مشكل مواجه خواهند شد. 
او ادام��ه داد: از جمله اقداماتي كه اكنون در دس��ت 
انجام ق��رار دارد مربوط به شفاف س��ازي اطالعات 
شركت هاي مندرج در بازار سهام مي شود، در اين باره 
نيز مدل هايي طراحي شده تا سهامداران نيز بتوانند 
از جزييات شركت هاي سهامي خود باخبر شوند. در 
بخش توسعه نهادهاي مالي نيز اقداماتي انجام گرفته 
است، به طوريكه در سه ماه گذشته تاكنون ۶ شركت 
مجوز تاسيس كارگزاري دريافت كردند، اميد مي رود 
تا پايان سال ۱۴۰۰ به وضعيت تمام متقاضيان كه در 
حال حاضر اسامي شان در ليست دريافت مجوز درج 

شده رسيدگي شود. 
عش��قي در با بيان اينكه در سال ۱۴۰۰ تقريبا ۲۸۰ 
شركت سود خود را از طريق سجام پرداخت كرده يا 
در حال پرداخت هستند كه مي توان گفت حدود ۲۰ 
ش��ركت در حال پرداخت سود خود از طريق سجام 
هستند، گفت: در س��ال آينده تمام شركت ها ملزم 
هستند كه از طريق سجام سود پرداخت كنند و اگر 
از اين طريق س��ود سهام را به س��هامداران پرداخت 
نكنند بر اس��اس آيين نامه انضباطي با آنها برخورد 
خواهيم كرد و در سال آينده كوتاه نخواهيم آمد زيرا 
س��هامداران نبايد براي دريافت سود اندك متحمل 
هزينه و افتتاح حساب هاي مختلف در بانك ها شوند. 
وي افزود: با توجه به محاسبات انجام شده سود سهام 
عدالت در سال ۹۹ بين ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است 

اما بايد نهايي شود.
 رييس سازمان بورس در پايان گفت: نهادهاي مالي 
بايد با توجه به شرايط موجود در بازار سرمايه گسترش 
يابن��د زيرا هر چه محدوديت ها كاهش يابد ش��اهد 

حضور بيشتر فعاالن در اين بازار خواهيم بود.
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مناطق آزاد به ريل اصلي 
بازمي گردند؟ 

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور محلي براي رشد و 
توسعه كشور است كه با مديريت جديد به ريل اصلي خود 
باز مي گردد. حسن خانلري مدير روابط  عمومي و امور 
بين الملل دبيرخانه شوراي  عالي مناطق آزاد روز گذشته 
با اش��اره به اينكه مهم ترين وظيفه اين شورا رفع موانع 
در راستاي رشد و توسعه همه جانبه و ارتقاي وضعيت 
موجود مناطق آزاد طبق ماده ۶۵ قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كشور مبني بر اعمال مديريت واحد 
و يكپارچه در اداره مناطق آزاد و رشد مناسب و متوازن 
آنهاست، بيان كرد: »يكي از وظايف اصلي اين دبيرخانه 
ايجاد زمينه مناسب براي اجراي اين ماده قانوني است تا 
بر اساس آن مديران مناطق آزاد با اختيار تام و به عنوان 
باالترين مقام منطقه به نمايندگي از دولت بتوانند با ايجاد 
فرصت هاي اقتصادي، توسعه اي، توليدي و صادراتي در 

چارچوب هاي قانوني ايفاي نقش كنند.«
مدير روابط  عمومي و امور بين الملل دبيرخانه شوراي  
عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور افزود: »بخش 
ديگري از فعاليت هاي اين ش��ورا معطوف به تسهيل 
شرايط موجود براي اجراي فعاليت ها و تحقق طرح ها و 
برنامه هاي موجود در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. 
براي اجرايي شدن اين اهداف، شوراي عالي مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي از تمامي ظرفيت هاي خود اس��تفاده 
مي كند.« خانلري عمده مشكالت شوراي عالي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي كشور را اجرايي نشدن كامل ماده 
۶۵ احكام دايمي برنامه هاي توسعه اي كشور برشمرد 
و تصريح ك��رد: »عدم اجراي اين مه��م موجب خلق 
ناهماهنگي هايي در بعضي از مناطق آزاد شده است و 
عالوه بر آن يكي ديگر از موانع و مشكالت اين مناطق، 
تصويب لواي��ح و طرح هاي ضد توليد طي س��ال هاي 
گذش��ته بوده كه يكي از مصاديق آن اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده بوده كه به عنوان يك پايه مالياتي جديد 
براي دولت وقت در اليحه بودجه ۱۳۹۹ كشور مطرح و 
متاسفانه تصويب شده كه به اعتقاد متخصصان يكي از 

عوامل ضد توليد و توسعه در مناطق است.«
او با بيان اينكه ميراث اقتصادي مس��اعدي را از دولت 
قبل به ارث نبرده اي��م، ادامه داد: »هر چند تمامي تيم 
دولت در بخش هاي مختلف با تمام قوا و ظرفيت در حال 
فعاليت هستند تا بتوانند بخشي از مشكالت اقتصادي، 
زيرساختي، توس��عه اي و در نهايت معيشتي مردم را 
برطرف كند، اما با اين حال از آنجايي كه اين مشكالت 
يك شبه ايجاد نشده اند، بي شك نمي تواند به طور معجزه 

آسا و يك شبه برطرف شوند.«
مدير روابط عمومي و امور بين الملل دبيرخانه شوراي 
 عالي مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي كش��ور انگيزه تيم 
اقتصادي دولت در جهت اصالح شرايط را قوي دانست و 
اظهار كرد: »طبق آنچه مورد نظر دولت سيزدهم است، 
اين مشكالت كه بخش��ي از آنها را وامدار تصميمات و 
اقدامات نادرست دولت قبلي است، بايد با كمترين فشار 
بر معيشت مردم و استفاده حداكثري از ظرفيت داخلي 
مجموعه ها ب��ا كمترين نياز به خلق منابع مالي جديد 
داخلي و تالش براي جذب س��رمايه گذاري خارجي، 
حل و فصل شود.« به گفته خانلري يكي از اقداماتي كه 
ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در راستاي 
 تحقق اين ه��دف انج��ام داده، فروش ام��وال مازاد و 
بال استفاده و ويالهاي الكچري نهاد رياست جمهوري 
در قشم و تزريق درآمد حاصل از آن به پروژه پل اتصال 
بندرعباس به بندر الفت در قشم بوده است. اين اقدام 
در شرايطي انجام مي شود كه معيشت مردم به ويژه در 
اس��تان هرمزگان با چالش روبرو است و دولت به جاي 
اينكه در چنين ش��رايطي از منابع مشخص بودجه اي 
استفاده كند، با خلق يك منبع مالي جديد از محلي كه 
وجود آن ضرورت نداشت )ويالهاي رياست جمهوري( 

بخشي از اين نياز مالي را تامين مي كند.

رشد ۷۵ درصدي
ترانزيت عبوري از ايران

در ۱۰ ماه��ه س��ال ۱۴۰۰ بي��ش از ۱۰ميليون و 
۲۲۸ه��زار تن كاالي خارجي از مس��ير عبور كرد 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵درصد رشد 

داشته است.
به گزارش ايسنا، عليرضا مقدسي، معاون وزير اقتصاد 
و رييس كل گمرك ايران جريان ترانزيت عبوري از 
ايران را تشريح كرد و گفت كه يكي از سياست هاي 
مهم دولت سيزدهم، توسعه تجارت با همسايگان و 
تسهيل تردد محموله هاي تجاري خارجي از مسير 

جمهوري اسالمي ايران است.
وي افزود: بر اس��اس اجراي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي و برنامه هاي پنجم و ششم توسعه كشور 
هر ساله مي بايست رشد ۱۰درصدي در ترانزيت را در 
كشور شاهد بوديم كه متاسفانه در چند سال اخير 
پس از رشدي مناسب، روند كاهشي را در ترانزيت 
داشتيم. طبق اعالم مقدسي، سال ۱۳۹۳ ترانزيت 
كاالهاي خارجي به بيش از ۱۳ميليون تن رسيده 
بود كه پ��س از آن نه تنها رش��دي در اين موضوع 
نداشتيم بلكه در سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اين ميزان 
به هفت و نيم ميليون تن رسيد اين در حالي است كه 
ترانزيت در سال ۱۴۰۰ مجددا به مسير رشد خود 
برگشته و در ۱۰ ماهه امسال به بيش از ۱۰ ميليون 
و ۲۲۸هزار تن رسيده و پيش بيني مي شود تا پايان 

سال به ۱۲ ميليون و ۴۰۰هزار تن برسد.
به گفته رييس كل گمرك ايران قرار گرفتن كشور 
در نقطه اتصال كريدورهاي جنوب به شمال و شرق 
به غرب، راه اندازي كريدور ITI  بين ايران، پاكستان 
و تركيه در مسيرهاي جاده اي و ريلي، اتصال درياي 
عمان به درياي سياه، كريدور كتاي، كريدور ايران، 
افغانستان و ازبكستان، راه اندازي eTIR  بين ايران و 
تركيه، ايران و آذربايجان و عملياتي شدن موافقتنامه 
ترانزيتي اي��ران، آذربايجان و روس��يه، راه اندازي 
كريدور امارات، ايران و تركيه و.. اقداماتي است كه 

مي تواند به رشد ترانزيت كشور منجر شود.

نماينده مردم رودسر
در مجلس شوراي اسالمي:

تالش مجلس براي رفع مشكالت 
صنعت خودروسازي

نماينده رودسر و املش در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
با توجه به رويكرد انقالبي و جهادي دولت سيزدهم؛ قرار 
بر اين است تا يك حركت جديدي در حوزه صنايع كشور 
به ويژه صنعت خودروسازي ايجاد شود.  حجت االسالم 
محمد صفري نماينده مردم رودسر و املش در مجلس 
شوراي اسالمي و هيات همراه با حضور در شركت بهمن 
موتور از خطوط توليد بازديد و ضمن ديدار با مديران 
و كارگران درخصوص مش��كالت كنوني و پيش روي 
صنعت و دغدغه هاي صنعتگران به گفت وگو پرداختند. 
در اين بازديد خط توليد خودرو هاي جديد بهمن موتور 
از جمله فيدليتي و برنامه داخلي سازي آن نيز توسط 
نماينده مردم رودسر و املش در مجلس شوراي اسالمي 
مشاهده و موانع پيش روي خودروسازان خصوصي در 
كشور مورد بررسي قرار گرفت. از سويي ديگر صفري با 
حضور در شركت كروز از خطوط توليد اين مجموعه 
بازديد و ضمن ديدار با مديران و كارگران درخصوص 
مش��كالت كنوني پيش روي صنع��ت و دغدغه هاي 
صنعتگران به گفت وگو پرداخت. يكي از بزرگ ترين 
مجموعه هاي قطعه سازي كشور كه طي اين سال ها 
بخش عمده نياز خودروساز و بازار برطرف كرده، شركت 
صنايع توليدي كروز بوده اس��ت. اين گروه همواره بر 
داخلي سازي قطعات تاكيد داشته است. گفتني است؛ 
كروز در شانزدهمين نمايشگاه قطعات خودرو كه آبان 
ماه س��ال جاري برگزار ش��د؛ از يازده مجموعه قطعه 
پيشرفته جديد خود كه توسط مهندسان كشور بومي 
سازي شده را رونمايي كرد. صفري در حاشيه اين بازديد 
گفت: نگاه دانش بنيان و استفاده از جوانان نخبه در مركز 
تحقيقات شركت كروز موجب شده تا زمينه هاي رشد 
و ارتقاي كمي و كيفي محصوالت خودروسازي را بيش 
از گذشته شاهد باشيم. نايب رييس كميسيون امور 
داخلي كشور و ش��وراها در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: اشتغالزايي مناسبي در مجموعه كروز صورت 
پذيرفته و اين امر در جاي خودش جاي تقدير دارد.  وي 
با تاكيد بر حمايت همه جانبه مجلس شوراس اسالمي 
براي رفع موانع و حل مش��كالت خودروس��ازي ها 
خاطرنشان كرد: با توجه به رويكرد انقالبي و جهادي 
دولت سيزدهم؛ قرار بر اين است تا يك حركت جديدي 
در حوزه صنايع كشور به ويژه صنعت خودروسازي 
ايجاد شود و هر دو قوه مقننه و مجريه بر اين اهتمام 

هستند كه بتوانند موانع را از سر راه توليد بردارند.

مرحله دوم نمايش
 »محله گل و بلبل 3« در فرهنگ 

سراي آيينه اراك به اجرا درآمد
به دنبال استقبال مخاطبين، نمايش »محله گل و بلبل 
۳« كه به سفارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني 
شركت آب و فاضالب استان مركزي تهيه شده بود براي 
دومين بار، به اجرا درآمد. به گزارش روابط عمومي شركت 
آب و فاضالب استان مركزي، آزاده كرمي سرپرست دفتر 
روابط عمومي اين شركت با اعالم اين خبر اظهار داشت: 
در راستاي انجام اقدامات فرهنگي و به منظور گسترش 
فرهنگ مصرف بهينه آب و آش��نايي هر چه بيشتر با 
موضوع »آب مجازي« در بين اقشار مختلف جامعه از 
جمله كودكان، دفتر روابط عمومي اين شركت اقدام به 
ساخت نمايشي با عنوان محله گل و بلبل ۳ با همكاري 
گروه هنري پيام نمود. وي افزود: اين نمايش از تاريخ ۱۱ 
لغايت ۲۵ اذر ماه سال جاري به مدت ۱۵ روز در فرهنگ 
سراي آيينه اراك به نمايش درآمد و به علت استقبال 
فراوان كودكان و والدين آنها، براي دومين بار هم به مدت 
۱۸ روز، از تاريخ ۲۷ دي ماه تا ۱۴ بهمن ماه سال جاري 

در همان مكان، در حال برگزاري مي باشد.

مهندس ايرج رخصتي 
سرپرست مديريت عامل 

ذوب آهن اصفهان شد
در پي اس��تعفاي مهندس منصور ي��زدي زاده و طي 
حكمي از سوي غالمرضا سليماني، مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري صدر تامين )تاصيكو( و بر اساس مصوبات 
جلس��ه هيات مديره ذوب آهن اصفهان در روز ش��نبه 
۹ بهمن ماه ب��ا حضور حمزه وكيلي عضو هيات مديره 
تاصيكو، مهندس ايرج رخصتي به عنوان سرپرس��ت 
مديريت عامل ش��ركت ذوب آهن اصفهان، مهندس 
منصور يزدي زاده به عنوان رييس هيات مديره و مهندس 
مرتضي يزدخواستي به عنوان نايب رييس هيات مديره 
اين مجتمع عظيم صنعتي منصوب شدند . مهندس 
رخصتي عضو و رييس هيات مديره شركت نسوز ايران 
از ش��ركتهاي زير مجموعه هلدينگ شستا از سال ۹۶ 
تاكنون و مش��اور عالي مديرعامل ذوب آهن اصفهان 
در امور اجرايي از س��ال ۹۷ تاكنون مي باش��د . وي كه 
داراي مدرك تحصيلي كارشناس��ي ارش��د مديريت 
برنامه ريزي و كارشناس��ي مهندسي برق است از سال 
۷۳ در ذوب آهن اصفهان در سمت هاي مختلف فعاليت 
كرده اس��ت . مهندس رخصتي در سوابق كاري خود، 
سمت هايي همچون معاون خريد )۹۷-۹۶(، مديرعامل 
شركت تارابگين )۹۶ - ۹۴(، مدير ارشد ايمني، بهداشت 
 و محي��ط زيس��ت )۹۴ - ۹۲(، مدي��ر ارش��د اجرايي 
)۹۲ - ۸۹(، مدير پروژه كك س��ازي )۸۹ - ۸۵(، مدير 
پروژه نيروگاه هاي توازن ذوب آهن اصفهان )۸۵ - ۸۴( 

و... را تجربه نموده است . 

رييس سازمان بورس در جمع فعاالن اقتصادي چه گفت؟ 

خواسته مهم اتاق ايران از سكاندار بورس

 فروش خودروهای 
فيدليتی و ديگنيتی بهمن ماه اعالم شد

شرکت بهمن موتور در راستای پاسخ  به نياز بازار طرح 
جديد فروش خودروهای SUV ديگنيتی و فيدليتی 
را اجرا می کند.  براس��اس اعالم شرکت بهمن موتور 
اين فروش فوری از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۲ 
بهمن برای مشتريان به صورت آنالين از طريق سايت 

https://bahman.iranecar.com انجام خواهد 
ش��د.  همچنين بهمن موتور به منظ��ور اطمينان در 
عرضه خودرو به مصرف کنندگان، رهن سند خودرو را 
به مدت يک سال در نظر گرفته است. شرايط فروش و 

قيمت در جدول زير قابل مشاهده است:

ويژه

قيمت كارخانهنوع محصول
ماليات بر ارزش 

افزوده 
و سايرهزينه ها

قيمت مصوب 
مبلغ قابل مبلغ رهنفروش

پرداخت
رنگهاي قابل 

عرضه

سفيد6/987/180/754871/819/2467/859/000/00020/000/0007/839/000/000فيدليتي پرايم تيپ 1 )5 نفره(
مشكي

خاكستري 
كهكشاني

سربي
آبي اطلسي

قرمز روناسي

7/094/323/611884/676/3897/979/000/00020/000/0007/959/000/000فيدليتي پرايم تيپ 2 )7 نفره(

7/647/895/039951/104/9618/599/000/00020/000/0008/579/000/000ديگنيتي پرايم

مبالغ به ريال مي باشد
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خبرروز

ثبت نام كنكور ۱۴۰۱ آغاز شد
مهلت ثبت نام براي شركت در كنكور ۱۴۰۱ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي از روز گذشته دهم بهمن ماه آغاز شد و به مدت يك هفته ادامه 
دارد. ثبت نام براي شركت در كنكور ۱۴۰۱ از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور و به مدت يك هفته يعني تا ۱۷ اين ماه انجام مي شود. 
داوطلبان مي توانند در مهلت تعيين شده نسبت به ثبت نام اقدام كنند. طبق اعالم سازمان سنجش آموزش كشور، آزمون سراسري سال ۱۴۰۱ 
در روزهاي ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ تيرماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد و نتايج آن نيز همانند سنوات گذشته )به جز سال ۱۳۹۹ كه به دليل كرونا زمان 
اعالم نتايج با تغييراتي همراه بود( اواسط مردادماه سال آينده اعالم مي شود. انتخاب رشته داوطلبان پس از اعالم نتايج اوليه آزمون سراسري 

۱۴۰۱ آغاز مي شود و براي داوطلبان بورسيه و داوطلبان داراي شرايط خاص در انتهاي مردادماه انجام مي شود.

ادامهازصفحهاول|
 ابع��اد بح��ران اعتماد اجتماع��ي رو به رو اس��ت و نظام 
قاعده گذاري هاي اساسي و نظام اجرايي آن هم با كاستي ها، 
نقصان ها، ناتواني ها و شكست هاي پرشمار رو به رو بوده 
اس��ت؛ در نتيجه باي��د از اين دريچه ب��راي حفظ خود و 
بازگرداندن مشروعيت از دست رفته، بهايي بسيار فراتر 
از ش��رايط عادي براي جامعه علمي قائل باشد وگرنه اين 
مساله موجب گسترش و تعميق بحران هاي اداره نظام ملي 
مي شود. وي خاطرنشان كرد: اين اشخاص كه در حد يك 
نخبه صالحيت هاي بااليي از خودشان نشان داده اند، بيرون 
از دانشگاه مسائل شخصي زندگي خود را حل خواهند كرد 
و با بحراني هم روبرو نمي شوند، اين نظام ملي است كه در 
اثر اينگونه برخوردها آسيب و صدمه مي بيند و به همين 
خاطر هم متوليان امور ملي بايد با اين زمينه برخورد كنند.

 عدم استفاده 
از نهاد علم در سياست گذاري ها

استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي تصريح 
كرد: نظام قاعده گذاري هاي اساس��ي كشور و نظام هاي 
اجرايي كشور با فراز و فرودهاي اندك طي سه دهه گذشته 
يكي از بدترين جلوه هاي شكست سياست گذاري را تجربه 
كردند. به عنوان يك كارش��ناس كوچك توسعه گواهي 
مي دهم كه طي اين س��ه دهه نظ��ام تصميم گيري هاي 
اساسي كش��ور و نظام اجرايي كشور درباره هر سياستي 
بيش��تر از حيثيت خود مايه گذاشته اند، شدت شكست 
در آن حيطه شديدتر بوده است. اين هم يك مورد حياتي 
ملي اس��ت كه نيازمند گفت وگوي مل��ي، مداقه ملي و 
تدبيرانديشي در سطح باالست. وقتي كه به ريشه هاي اين 
مساله برخورد مي كنيم مي بينيم كه كيفيت سياست ها 
به طرز فاجعه آميزي نازل بوده و اين به آن معناست كه از 
نهاد علم به نحو بايسته و مبتني بر گفت وگوهاي سازنده 
و مشاركت هاي اعتالبخش در فرآيندهاي تصميم گيري 
و تخصيص منابع بهره برده نش��ده است و اينچنين شده 
است كه ما با انبوهي از بحران ها رو به رو هستيم و با كمال 
تاسف بايد بگويم كه يكي از ريشه هاي اصلي سقوط كيفيت 
سياست گذاري برخوردهاي سياست زده با نهاد علم بوده 
اس��ت. شما وقتي كه با عدد و رقم صحبت مي كنيد تمام 
آن جنبه هاي مناس��بات رانتي و مناسبات سياست زده 
رقابت هاي مخرب معطوف به كسب قدرت به هر قيمت 
را مي توانيد آث��ار و عوارضي ببينيد كه زخم هايي به نهاد 
علم كشور هم تحميل كرده است و اگر آنها درست نشود 
همه ضرر خواهيم كرد. وي ادام��ه داد: بنابراين برخورد 
ناشايستي كه با استادان به نسبت با سواد، به نسبت دلسوز، 
به نسبت مسووليت شناس و به نسبت محبوب شده صورت 
گرفت بايد از اين دريچه م��ورد توجه قرار گيرد. مقامات 
رسمي كه دل به گزارش هاي رسمي خوش مي كنند به 
يقين توجيه هايي از س��طوح پايين تر دريافت مي كنند. 
من مي خواهم بگويم كه حتي ممكن اس��ت بخش هاي 
مهمي از آن توجيه ها درس��ت هم باشد وليكن آن مقام 
سطح بااليي كه دورانديش، آينده نگر و توسعه خواه است 
بايد قادر به اولويت گذاري هم باشد. با آن سختگيري هايي 

كه با اين استادان گرامي شده، من ادعا مي كنم كه اگر به 
سراغ قوه مجريه، قوه قضاييه و قوه مقننه بروند دستاويزي 
براي برخوردهاي خشن تر از اين هم پيدا مي شود اما چرا 
قاعده گذارهاي اصلي اينجا س��طح باالتر فكر مي كنند؟ 
چون مي دانند كه مصالح ملي از مصالح اشخاص و جناح ها 

و باندها مهم تر است.

 تعامل به جاي حذف
مومني اضافه كرد: بنابراين توصيه موكد و خاضعانه من اين 
است كه با نهاد علم هم از همين دريچه برخورد كنند و به 
جاي حذف، راه اعتالبخشي و برقرار كردن حس اعتماد و 
روحيه همكاري را در پيش بگيرند تا همه سود ببريم. اين 
بازي كه االن شروع شده يك بازي خطرناكي است كه در آن 
همه بازنده هستند و نظام ملي و حكومت جمهوري اسالمي 
در اين بازي بزرگ ترين بازنده خواهد بود. بنابراين در نهايت 
شفقت و خضوع توصيه مي كنم كه به مساله از اين دريچه 
نگاه كنند و اگر از اين زاويه نگاه كنيم، مشاهده مي كنيم كه 
اين برخورد يك نشانه است و اين نشانه حكايت از اين دارد 
كه اگر ما برخوردهاي سياست زده با نهاد علم و دانشگاه را 
هرچه سريع تر متوقف نكنيم، همه زيان خواهيم كرد و همه 
آن مناسبات رانتي كه در ساحت هاي ديگر حيات جمعي 

وجود دارد شما اينجا هم مي بينيد.

 كميت آموزش عالي
 9 برابر انگليس و ۱۰ برابر ايتاليا

اين استاد دانشگاه افزود: مثال يك وجه آن اين است كه آيا 
قاعده گذاران اساسي كشور مي دانند كه تعداد موسسه ها 
و واحدهاي آم��وزش عالي ايران چيزي نزديك به ۹ برابر 
انگلستان و بيش از ۱۰ برابر ايتالياست؟ آيا مي دانند كه در 
چارچوب مناسبات رانتي كه با سيطره افراطي كميت رو 
به رو هستيم، استادهاي با كيفيت بيشتر در معرض آسيب 
قرار دارند به جاي اينكه در معرض پاداش قرار داشته باشند؟ 
آيا اين عزيزان مي دانند كه تعداد موسسات آموزش عالي 
ما همين االن از چين بيش��تر است؟ آيا مي دانند كه طي 
يك دهه گذشته با وجود سقوط چشمگير تعداد كساني 
كه تماي��ل به آموزش عالي دارند م��ا با جهش دوپينگي 
تعداد اعضاي هيات علمي روبه رو هستيم؟ و در اين ماجرا 
استقالل دانشگاه فداي سياست زدگي شده و گروه هاي 
تخصصي كمترين اختيار را در گزين��ش افراد دارند و آيا 
مي دانند كه استمرار چنين مناسباتي چگونه اعتبار نهاد 
علم را مخدوش مي كند و امكان مشاركت فعال و اثربخش 
نهاد علم در ارتقاء كيفيت سياس��ت ها را ساقط مي كند و 
كشور را با انبوه بحران هاي بزرگ و كوچك جديد و قديم رو 
به رو خواهد ساخت؟ وي خاطرنشان كرد: من مي خواهم 
از اين زاويه تقاضا كنم كه مقامات گرامي كليدي علي قدر 
مراتبهم زودتر جلوي تسري اين  برخوردهاي سخيفي كه 
در ساير عرصه هاي مناسبات رانتي وجود دارد را گرفته و 
اجازه ندهند كه به نهاد علم هم تسري پيدا كند؛ چون وقتي 

كه زبان گشوده شود و گفته شود كه مثال بر سر نهاد علم 
چه رفته است، از اين ماجرا كسي سود نخواهد برد و همه 

زيان خواهيم كرد.

  مصالح ملي بازيچه دوقطبي هاي كاذب
رييس موسسه مطالعاتي دين و اقتصاد با تاكيد بر اهميت 
پرهيز از سياسي كاري در برخورد با نهاد علم كه نتيجه آن 
تحت الشعاع قرار گرفتن مصالح ملي خواهد بود، گفت: 
ببينيد در ساحت سياس��ت زدگي و رقابت هاي مخرب 
سياس��ي دقيقا مصالح ملي بازيچه دوقطبي هاي كاذب 
مي شوند، به جاي اينكه بيايند به روش علمي از قراردادهاي 
بلندمدت با روسيه و چين دفاع كنند، مي گويند هركس 
مثل ما فكر نكند به اي��ن قدرت بزرگ يا آن قدرت بزرگ 
ارتباط دارد، اين يك پديده اي است كه بيش از صد سال 
در اين س��رزمين س��ابقه دارد و ما ديده اي��م كه اگر علم 
فصل الخطاب نباشد در اين زمينه ها خط تحت الحمايگي 
و تحت س��لطه بيگانگان قرار گرفتن جدي مي ش��ود. 
بنابراين در اين حيطه هاي سرنوشت ساز در اين مقطع 
حياتي كشور بايد راه را باز كنند كه اعتبار بيشتري به نهاد 
علم داده شود، دست اندازي هاي سياست زده به نهاد علم 
كاهش پيدا كند و راه باز كنند براي مشاركت اصولي اهل 
علم در حل و فصل گرفتاري هاي پر شمار كشور. وي ادامه 
داد: ببينيد برخورد سياست زده باعث شده است كه اگر 
يك نفر يك حرف درستي بزند به جاي اينكه پاسخي به 
آن حرف درس��ت داده ش��ود او را منتسب به جناح هاي 
سياسي مي كنند در حالي كه ما در اين سرزمين گرامي 
ضمن احترام به همه آنهايي كه شرافتمندانه و دلسوزانه 
به نام اصولگرا و اصالح طلب براي سرنوش��ت كشور دل 
مي سوزانند؛ من مي گويم وقتي كه از انديشه تهي شديم 
شما مي بينيد اصالح طلب هاي ما دنبال شوك درماني 
مي روند. ببينيد چه طنز تلخي اس��ت؛ و اصولگراهاي ما 
سياس��ت هاي فس��ادزا و نابرابر س��از را به سياست هاي 
اعتالبخش ترجيح مي دهند. چرا اينطور مي شود؟ به خاطر 

اينكه سياست زدگي و به حاشيه راندن علم همه عرصه هاي 
حيات جمعي را تحت تاثير قرار مي دهد. مومني اضافه 
كرد: وقتي چنين برخوردي مي ش��ود خود اهل علم هم 
زيان مي بييند، من با اينكه همكار بسيار ارجمندم آقاي 
دكتر محمد فاضل��ي را گرامي م��ي دارم و از بحث هاي 
تخصصي ايشان به عنوان يك جامعه شناس بهره بردم اما 
ترجيح مي دهم ايشان را از موضع امر به معروف و نهي از 
منكر بر حذر ندارم از اينكه در حيطه اقتصاد وارد نشوند، 
ايشان يك جامعه شناس بسيار ارجمند است كه هر وقت 
وارد مباحث اقتصادي مي شود خطا مي كند؛ اما من وقتي 
مي بينم كه فضا، يك فضاي سياس��ت زده است حتي به 
دوست عزيز خودم هم رغبت نمي كنم كه امر به معروف 
و نهي از منكر كنم، در حالي كه اگر مناسبات سالم باشد 
من مش��فقانه از ايش��ان هم خواهش خواهم كرد كه در 
حيطه اي كه صالحيت تخصصي دارد و كارهاي تاليفي 
و ترجمه اي بسيار ارزشمندي هم منتشر كرده متمركز 
شود تا همگان از او بيشتر بهره ببرند. وي افزود: طنز تلخ تر 
اين ماجرا در مورد امثال دكتر اميدي و دكتر اباذري است. 
مثال دكتر اميدي كسي است كه در حكومت به اصطالح 
اصولگرايان عميق ترين و جامع االطراف ترين مطالعه ها را 
درباره عدالت اجتماعي و به ويژه عدالت آموزش��ي انجام 
داده است. آخر ش��ما چطور اصولگرا هستيد كه يكي از 
عميق ترين متفكران عدالت را در يكي از حياتي ترين و 
سرنوشت سازترين عرصه هاي حيات جمعي را با شيوه 
حذف بدرقه مي كنيد؟ چرا نمي سنجيد كه در اين ماجرا 

چه كسي برنده و چه كسي بازنده است؟
رييس موسس��ه مطالعات دين و اقتص��اد بيان كرد: من 
نمي خواهم بگويم كه اينها خطاهاي اداري يا كاستي هاي 
اجرايي نداشته اند، خود من هم دارم؛ اصال كيست كه در 
نهاد علم ادعا كند كه مطلق است و هيچ ايرادي در كار او 
نيست؟ ولي شيوه عالمانه و شيوه پيامبرانه شيوه اعتالبخش 
است نه شيوه حذف؛ شما كمك كنيد كه اشكاالت برطرف 
ش��ود. آيا اينكه جامعه ما در اثر اين برخوردها، ميليون ها 

دالر هزينه كند و آدم هاي باكيفيت پيدا شوند و بعد آنها 
را سرخورده كنيم و روانه كشورهايي كنيم كه در تبليغات 
سياس��ي به آنها اس��تكبار جهاني مي گوييم، آيا اين كار 
بخردانه اي است؟ يا اينكه ما بياييم شيوه اعتالبخش در 
دستور كار قرار دهيم و با تذكر مشفقانه كاستي هاي اجرايي 
- اداري آنها را هم برطرف كنيم و تسهيل كنيم شرايط را 
براي اينكه آنها بتوانند از آن ذخير دانايي خود براي نجات 

كشور استفاده كنند.

 دليل رفتارهاي ناهنجار 
در قواي مقننه و مجريه

وي اضافه كرد: ما االن شاهد اين هستيم كه برخورد هاي 
سياست زده به ويژه در قواي مقننه و مجريه هم به واسطه 
اينكه اينها از نهاد علم فاصله گرفتند و با انبوه بحران ها 
رو به رو هستند، ]ايجاد شده اند[ در غياب عالمان مشفقي 
كه به آنها مشاوره بدهند ما رفتارهاي آنوميك و ناهنجار 
مي بينيم؛ يعني مثال رييس سازمان برنامه و بودجه به 
جاي اينكه پاسخ نقدهاي عالمانه را بدهد چون صالحيت 
تخصص��ي ندارد اين ط��ور واكنش نش��ان مي دهد كه 
»كساني بودند كه در دولت قبلي ساكت بودند، چرا االن 
حرف مي زنند؟« خب اگر اين طور باشد اين يك موفقيت 
براي اين دولت است كه كساني دلسوزانه احتمال فايده 
مي دهند و االن دارند حرف مي زنند؛ شما به عنوان يك 
عضو اين دولت به جاي اينكه خوشحال باشيد چرا هتاكي 
مي كنيد؟ من اين را يك ناهنجاري مي دانم؛ يا وقتي كه 
نايب رييس مجلس به رييس معتبرترين تشكل بخش 
خصوصي كشور با الفاظ س��خيف سخن مي گويد اين 
حكايت از اي��ن دارد كه اين رفتارهاي خارج از هنجار در 
مجلس هم جايگاه پيدا كرده است و به جاي اينكه عالمانه 
سخنان از سر درد و دلسوزي رييس اتاق بازرگاني را پاسخ 
بدهند به او اهانت مي كنند؛ آخر اين چه شيوه اي است؟ 
اگر حكومتگران ما به جاي بزرگ منش��ي و سعه صدر 
شيوه پرخاشگري و هتك حريم در پيش بگيرند، همه 
ضرر خواهيم كرد. مومني تصريح كرد: گرفتاري و مشكل 
ما بيش از آنكه ناش��ي از اشخاص باشد ناشي از نهادهاي 
كژكاركرد اس��ت، بنابراين همان طور كه در سطح دولت 
اين همه سرخوردگي در ميان اصولگرايان پيش آوردند 
چون دارند مش��اهده مي كنند كه مس��اله با جابه جايي 
اشخاص حل شدني نيست، اين مساله را به نهاد علم تسري 
ندهند و راه را براي اينكه اهل علم انگيزه بيش��تري پيدا 
كنند براي مشاركت در سرنوشت كشور و ارتقاي كيفيت 
سياستگذاري ها و نجات كشور از اين نابساماني ها باز كنند.

استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي در بخش 
ديگري از اين گفت وگو با تاكيد بر اهميت حفاظت و مراقبت 
از ذخيره دانايي كشور و بهره گيري از انديشمندان براي 
جلوگيري از آسيب ها گفت: در چارچوب انديشه توسعه 
يك مبحثي تحت عنوان »ذخيره دانايي« وجود دارد كه ما 
از جنبه هاي مختلف مي توانيم از آن بهره ببريم و واقعا اگر راه 

براي موضوعيت يافتن علم به مثابه فصل الخطاب باز كنند، 
در اين شرايط همه بيشتر نفع خواهيم برد. 

وي ادامه داد: من يك مثال مي زنم؛ اس��تاد فقيد زنده ياد 
دكتر علي ش��ريعتي در اوج ش��رايط جنگ س��رد يك 
خطابه اي در حسينيه ارشاد ايراد كرد تحت عنوان »به سر 
عقل آمدن سرمايه داري« و در آن شرايط اين ادعا را مطرح 
كرد كه خدمتي كه ماركس به نظام سرمايه داري كرد قابل 
مقايسه با خدمات هيچ يك از شيفتگان نظام سرمايه داري 
نيس��ت. چرا؟ چون ماركس نقاط كور و آسيب پذير نظام 
سرمايه داري و تهديدهاي جدي آتي اين نظام را برمال كرد؛ 
استراتژيست هاي سرمايه داري حداكثر استفاده را از آن 
تذكرات و هش��دارها كردند و نتيجه اين شد كه برخالف 
پيش بيني ماركس، سرمايه داري باقي ماند و آن چيزي كه 
ماركس فكر مي كرد كه فراگير خواهد شد حتي آنهايي كه 
ادعاي آن را مي كردند هم يا به گونه اي سقوط كردند يا به 

گونه اي تجديدنظر كردند.

 زماني كه اسالم بزرگ ترين 
قرباني مي شود

مومني اضافه كرد: پس ببينيد ما بايد هوشيار باشيم كه 
حتي به مخالفان انديشه اي نظام هم مجال بدهيم كه با 
هر انگيزه اي كه دارند، بيايند و ذخيره دانايي خودشان را 
براي آشكار كردن كانون هاي آسيب پذير نظام جمهوري 
اسالمي به كار بگيرند. اين خرد و دانايي توسعه گراست و ما 
بايد در اين مسير حركت كنيم و اين همان وعده اي بود كه 
استاد شهيد مرتضي مطهري هم با قسم جالله گفت كه ما 
در سطح انديشه اي استادهايي را مي آوريم كه ماركسيسم 
را با اعتقاد آموزش بدهند. چرا مطهري اين حرف را مي زد؟ 
براي اينكه اگر بحث منطق و استدالل باشد از نظر انديشه اي 
اسالم ظرفيت باالتري از خود نشان مي دهد اما اگر به نام 
اسالم ما بياييم آزادي ها را سركوب كنيم؛ اين عين عبارت 
شهيد مطهري است: »هر بار كه به نام دلسوزي براي دين 
آزادي هاي انديشه اي سلب شد، بزرگ ترين قرباني اسالم 
بود.« چرا ما از اين ذخيره دانايي استفاده نمي كنيم و به اين 
موازين اسالمي عمل نمي كنيم و براي خودمان هزينه هاي 
بيخود مي تراشيم؟ وقتي كه با آدم هاي باورمندي مثل اين 
استادها اين گونه حذفي برخورد مي كنيم، معلوم است كه 
ذخيره دانايي مان براي اداره كشور نقصان پيدا مي كند، 
انگيزه مشاركت اعتالبخش عالمان كاهش پيدا مي كند 
و همه ضرر خواهن��د كرد. وي بيان ك��رد: كالم آخر را از 
هيرشمن، اقتصادشناس بزرگ توسعه ذكر مي كنم كه در 
كتاب جاودانه خودش با عنوان »اعتراض، وفاداري و خروج« 
مي گويد حكومت ها فقط به شرط اينكه بفهمند آنهايي كه 
وفاداري چاپلوسانه دارند، دوست حكومت نيستند؛ آنهايي 
كه با ژست هاي راديكال صحنه را ترك مي كنند عمال راي 
مي دهند كه مناسبات نامناس��ب تداوم  پيدا كند و فقط 
آنهايي كه نقد مشفقانه و عالمانه مي كنند، نجات بخش 
كشور هس��تند؛ پايدار و بادوام خواهند بود. لذا خاضعانه 
عرض مي كنيم كه عزيزان كمك كنند كه دانشگاه هاي ما 
و نهاد علم ما از چنين موضع و جايگاهي در خدمت جايگاه 

خودش قرار بگيرد.

هشدار درباره تضعيف نهاد علم در كشور

خبر

پيگيري »قاچاق ناخواسته« 
گردشگران خارجي در ايران

به منظور جلوگيري از درگيري گردشگران خارجي 
با »قاچاق ناخواس��ته«  و بازداشت اين گردشگران، 
كانون جهانگردي و اتومبيلراني با سازمان تعزيرات 
حكومتي و گمركات كشور وارد مذاكره و تعامل شد. 
به گزارش ايسنا، روابط عمومي كانون جهانگردي 
و اتومبيلراني جمهوري اس��المي ايران از نشست 
محمدحسين صوفي، مديرعامل اين كانون با علي 
وكيلي � مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و 
ويژه گمرك جمهوري اسالمي ايران � و علي مرادي 
� معاون مديركل پيشگيري و نظارت بر قاچاق كاال و 
ارز سازمان تعزيرات حكومتي كشور�� براي همكاري 
در رفع مشكل تردد گردش��گران خارجي در ايران، 
خبر داد. اين همكاري به دنبال بروز مشكل در زمينه 
حضور بيش از س��ه ماه خودرو گردشگران خارجي 
در كش��ور و اعالم وقوع قاچاق � بر اس��اس قوانين و 
مقررات حاكم � از سوي گمركات اجرايي كشور به 
س��ازمان تعزيرات حكومتي است كه به بازداشت و 
در مواردي زنداني شدن جهانگردان منتج مي شد. 
در اين نشست سه جانبه قرار شد بخشنامه اجرايي 
مبني بر ضرورت تعامل و هماهنگي بيش از پيش با 
كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسالمي 
ايران توسط گمركات اجرايي كشور تنظيم و به تمام 
مبادي ورودي و خروجي كشور ابالغ شود تا پيش از 
اعالم وقوع »قاچاق« كه به صورت ناخواسته توسط 
گردشگران خارجي به ثبت مي رسيد، اقدامات الزم 
از س��وي اين كانون انجام شود. بر اين اساس، پس از 
آغاز همكاري هاي بين اين سه نهاد، گمركات كشور 
به كانون جهانگردي و اتومبيلراني اعالم خواهد كرد 
تا از طريق تعامل با كلوپ جهانگردي و اتومبيلراني 
كش��وِر مبدأ به جهانگرداني كه بيش از مدت مقرر 
در اي��ران حضور دارند، در خصوص تعيين وضعيت 
خروج وسايل نقليه موتوري آنها از ايران هشدار دهند 
تا از درگيري گردشگران خارجي با موضوع قاچاق 
ناخواسته پيشگيري ش��ود. روابط عمومي كانون 
جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسالمي ايران 
همچنين اعالم كرد: جهانگرداني كه در اين زمينه 
دچار سردرگمي يا موانعي شده اند مي توانند با امور 
بين الملل كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري 

اسالمي ايران تماس بگيرند.

رويداد

آمارهاي روزانه وزارت بهداش��ت نش��ان مي دهد كه 
تاكنون نزديك به ۱۶.۵ ميليون نفر از جمعيت هدف 
در كشور موفق شده اند ۳ دوز واكسن كرونا بزنند. به 
گزارش مهر، تاكنون ۶۰ ميليون و ۶۴۰ هزار و ۴۹۸ نفر 
در كشور موفق شده اند دوز اول واكسن كرونا را تزريق 
كنند. همچنين، ۵۳ ميلي��ون و ۹۶۱ هزار و ۹۹۸ نفر 
دوز دوم و ۱۶ ميليون و ۴۴۱ هزار و ۹۸۱ نفر، دوز سوم 
واكسن كرونا را تزريق كرده اند. مجموع واكسن هاي 
تزريق ش��ده در كش��ور به ۱۳۱ ميليون و ۴۴ هزار و 
۴۷۷ دوز رس��يد. سعيد كريمي معاون درمان وزارت 
بهداشت، با اش��اره به اينكه پيك سويه اوميكرون در 
حال افزايش است، گفت: تنها نگراني ما رعايت نشدن 
دستورالعمل هاي بهداشتي توسط مردم است و اگر 
ش��رايط بدون رعايت پروتكل هاي بهداش��تي بدين 
منوال ادامه يابد در هفته هاي آتي شاهد افزايش آمار 
بستري و مرگ و ميرها خواهيم بود. وي بر لزوم اهتمام 
مردم به واكسيناسيون تأكيد كرد و ادامه داد: مقاومت 
در براب��ر اوميكرون با تزري��ق دوز اول و دوم فقط ۱۰ 
درصد است، اما دوز سوم سبب مي شود تا مقاومت در 
برابر اين سويه به ۸۰ درصد برسد. با توجه به توضيحات 
معاون درمان وزارت بهداشت، بايد نيم نگاهي به اين 
فرضيه داش��ته باش��يم كه جمعيت ۵۳ ميليوني كه 
تاكنون ۲ دوز واكسن كرونا تزريق كرده اند، در معرض 
ابتال به اوميكرون قرار دارن��د. ابراهيم قادري رييس 
اداره مراقبت مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت، با عنوان اين مطلب كه در طول هفته هاي 
آينده احتماال تعداد بسيار زيادي از افراد بيمار خواهند 
شد، گفت: وقتي تعداد شناس��ايي بيماران سرپايي 
افزايش يابد، پس از يك تا دو هفته آمار بيماران بستري 
نيز باال مي رود و متأسفانه بعد از آن شاهد افزايش آمار 
فوتي ها هستيم. چون تعداد موارد سرپايي بيشتر شده 
اس��ت، نبايد اين ويروس را دستكم گرفت. وي افزود: 
مردم بايد بيش��تر مراقبت كرده و بدانند تزريق دوز 
سوم واكسن و استفاده از داروهايي كه پزشكان تجويز 
مي كنند ضروري اس��ت حتي اگر داروهاي ساده اي 
باشند. آنچه مسلم است، سرعت انتقال و سرايت سويه 
اوميكرون نسبت به دلتا بسيار بيشتر است، به طوري 
كه بعد از يك تا سه روز عالئم بيماري نمايان مي شود.

حميد سوري اپيدميولوژيست و استاد دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي، با بيان اينكه سرعت گسترش 

اوميكرون باال اس��ت و هر هفته به صورت تصاعدي ۵ 
برابر مي ش��ود، گفت: اوميكرون تهديد كننده است و 
رويكرد جديدي براي مقابله با اين سويه الزم است. وي 
افزود: در هفته هاي اخير با افزايش تصاعدي بيماري 
مواجه هستيم. هدف از بيان اينها ايجاد وحشت نيست 
بلكه براي افزايش هوشمندي است. واريانت هاي قبلي 
كرونا زير ۲۰ س��اعت باقي مي ماندند، اما اوميكرون 
قدرت ماندگاري زيادي دارد. اثر بخش��ي واكسن ها 
كمتر شده و الزم است براي افزايش ايمني دوز سوم 

هم زده شود.

   ۳ هفته سخت كرونايي را پيش رو داريم
معاون وزير بهداشت گفت: گسترش ابتال به اوميكرون 
و پيك شش��م كرونا تا ۳ هفته آتي ادامه دارد. كمال 
حيدري، اظهار ك��رد: يك ماه و نيم پيش اولين مورد 
اوميكرون گزارش شد و تالش كرديم مانع از ورود اين 
ويروس از مرزها شويم كه اين اتفاق آرام آرام رخ داد و 
از هفته گذشته اين روند سرعت گرفت. وي ادامه داد: 
اوميكرون سرعت منتشر مي شود و آمار جهشي باال 

مي رود و در كالنشهرها تسريع انتشار داريم.
معاون وزير بهداش��ت يادآور شد: مش��هد، قم، يزد و 
تهران و اصفهان بيشترين آمار را داشتند و اين آمارها 
نمونه اس��ت و بايد بر اساس سرعت انتشار اين آمار را 

بايد بررس��ي كرد. حيدري توضيح داد: بعد از ۲۵ روز 
شاهد نزول ابتال خواهيم بود و دوتا سه هفته سخت را 
پيش رو داريم. تالش مي كنيم محدوديت ها برنگردد 
اما اين بستگي به رعايت دارد. وي اظهار كرد: حدود ۷ 
ميليون نفر در كشور واكسن نزدند و ۸ ميليون نوبت 
دوم را نزدن��د كه اين نگران كننده اس��ت. اوميكرون 
مانند دلتا خطرناك نيس��ت اما ابتال گسترده تر است 
و افرادي كه پايشان به بيمارستان باز مي شود از دلتا 
بيشتر است. كشورهايي كه زودتر از ما درگير شدند در 
مدت زمان كمي شاهد ابتالي گسترده بودند. معاون 
بهداشت وزارت بهداشت گفت: حالت جهشي در ابتال 
در كشور ما در حال رخ دادن است و اوميكرون ابتالي 
بيشتري نسبت به دلتا دارد. بايد برنامه ريزي كنيم كه 
سرعت انتقال را كاهش دهيم. يكي از راهبردهاي ما 
اين است كه افراد مبتال در منزل درمان اوليه را مانند 
س��رماخوردگي انجام دهن��د. وي تاكيد كرد: تالش 
كني��م از منزل بي��رون نياييم و رفت و آمد س��رعت 
انتش��ار را افزايش مي دهد. اوميك��رون عالئم خود را 
زودتر نشان مي دهد و در ۵ روز نخست بيماري خود 
را نشان مي دهد. معاون وزير بهداشت درباره دوز سوم 
واكسن نيز تصريح كرد: دوز سوم ۲۵ برابر حفاظت را 
باالتر مي برد و ۸۰ درصد ابتال را كاهش مي دهد و اين 
بدان معنا نيست كه كسي با دوز سوم مبتال نمي شود.

۵۰  ميليون ايراني در معرض ابتال به اوميكرون
رويخطخبر

پرداخت هزينه  درمان ناباروري به بيمه شدگان تأمين اجتماعي 
معاون بيمه و خدمات س��المت سازمان 
بيمه س��المت ايران گفت: بيمه سالمت 
ايران اعتبارات تصويب ش��ده براي درمان 
ناباروري را در اختيار زوج هاي نابارور تحت 
پوشش تامين اجتماعي نيز قرار مي دهد. 
به گزارش مهر، مهدي رضايي، در خصوص 
اقدامات سازمان بيمه س��المت ايران در 
جهت حمايت از زوج ه��اي نابارور، اظهار 

كرد: با هدف حمايت از سياست هاي جمعيتي، سازمان 
بيمه سالمت ايران در نامه اي به ادارات كل بيمه سالمت 
استان ها؛ نسبت به در نظر گرفتن تسهيالتي براي انعقاد 

قرار داد با مراكز دولتي و خصوصي درباره 
ارايه خدمات به زوج هاي نابارور تاكيد كرده 
اس��ت. وي افزود: علت عدم تمايل برخي 
مراكز درمان ناباروري براي انعقاد قرار داد با 
بيمه، نا اطميناني از پايداري منابع، دريافت 
مبالغي بي��ش از تعرفه هاي مصوب دولت 
كه با عقد ق��رار داد، محدوديت هايي براي 
اين مراكز ايجاد مي شود. رضايي ادامه داد: 
سازمان بيمه س��المت پايداري اين منابع را اطمينان 
مي دهد و در پوش��ش خدمات انعط��اف حداكثري را 

اعمال مي كند. 

۲ قالده شير فراري باغ وحش اراك زنده گيري شدند
 فرماندار اراك گفت: دو قالده ش��ير فراري 
باغ وحش اراك زنده گيري ش��دند و مردم 
نگران نباشند. بر اثر حمله شير داخل قفس 
باغ وحش اراك متاسفانه يك كارگر فضاي 
س��بز جان خود را از دس��ت داد و ۲ قالده 
ش��ير از قفس فرار كردن��د. وي بيان كرد: 
بالفاصله پس از اين حادثه نيروهاي امدادي 
و انتظامي و عوامل مرتبط در محل حضور 

يافته و باغ وحش را در كنترل قرار دادند. فرماندار اراك 
ادامه داد: همه تالش ها به كار گرفته شده تا ۲ قالده شير 
به عنوان س��رمايه هاي زيست محيطي استان مركزي 

زنده گيري شوند كه پس از ساعاتي تالش 
اين مهم محقق شد. ش��هردار اراك هم به 
خبرنگار ايرنا گفت: ظهر روز يكشنبه يكي 
از كارگران براي غذادهي به ش��يران داخل 
قفس آنها شده بود كه بر اثر حمله شير دچار 
خفگي شده و متاسفانه جان خود را از دست 
داد. عليرضا كريمي با تس��ليت به خانواده 
مرحوم اسفنداني افزود: بالفاصله مجموعه 
آتش نش��اني، شهرداري، محيط زيس��ت، فرمانداري و 
نيروي انتظامي در محل حاضر شدند و تالش كردند تا 

۲ قالده شير را زنده گيري كرده و به قفس بازگردانند. 

افزايش موارد ابتالي كودكان در پايتخت
معاون درمان س��تاد كروناي اس��تان 
تهران ضمن تش��ريح رون��د بيماري 
كرونا در تهران و امكانات بيمارستاني 
براي مقابله با موج شش��م اين بيماري 
با سويه اميكرون، گفت: تقريبا ميزان 
مراجعين س��رپايي در حوزه درمان در 
روز به مرز ۶۰۰۰ نفر رسيده است. نادر 
توكلي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 

ورود استان تهران به پيك ششم كرونا، گفت: تفاوت 
اين پيك با پيك قبلي در اين است كه تعداد ابتال باال 
است اما، خوشبختانه بيماري شديد كمتر است. او 
ادامه داد: تقريبا ميزان مراجعين سرپايي در حوزه 

درمان در روز به مرز ۶۰۰۰ نفر رسيده 
است؛ ولي تعداد بس��تري هاي جديد 
بي��ن ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد در روز اس��ت 
كه يعني از هر ۲۰ نفر يك نفر بستري 
مي ش��ود. تعداد كل موارد بستري در 
استان تهران اكنون حدود ۱۳۰۰ بيمار 
است كه از اين تعداد حدود يك چهارم 
در بخش هاي مراقبت ويژه بس��تري 
هستند. وي افزود: چون هنوز اثر مستقيم افزايش 
موارد ابتال مش��خص نشده است، موارد مرگ و مير 
استان همچنان تك رقمي است. او با تاكيد بر اينكه 

بروز اميكرون در كودكان بيشتر است. 
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