
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 9  No . 2265  Tue. July 19. 2022  سه شنبه   28 تير 1401   19 ذي الحجه 1443  سال نهم  شماره 2265  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
15061000

شاخص بورس
1469832

يادداشت- 1

 احياي وزارت بازرگاني 
و ناكارآمدي اقتصادي

ريش��ه مش��كالتي ك��ه در 
اقتصاد اي��ران رخ مي دهد، 
برآمده از تصميم سازي هاي 
غل��ط و غي��ر كارشناس��ي 
اس��ت . ب��ه عن��وان نمونه 
دول��ت  روزگاري  و  روز 
اصولگ��راي نه��م و دهم به 
بهانه كوچك س��ازي دولت 
تصميم مي گيرد وزارت صنع��ت و وزارت بازرگاني 
را در هم ادغ��ام كند تا به خيال خود، اوضاع توليد و 
تجارت را بهبود بخشد. مدت زمان اندكي پس از اين 
تصميم، اما مشخص مي شود كه اين تصميم مبتني 
بر رويكردهاي كارشناسي نبوده و اختالل هاي جدي 
در نظام توزيع و توليد كش��ور ايجاد كرده است. اين 
مي ش��ود كه دولت ميانه روي يازده��م و دوازدهم ، 
نقشه راه تازه اي طراحي مي كند و خواستار تفكيك 
وزارت صم��ت و ايج��اد وزارت بازرگاني مي ش��ود. 
مجلس اصولگرا اما توجهي به اين خواس��ته دولت 
دوازدهم نمي كند. فقدان يك نظام توزيعي كارآمد 
و تع��ارض منافع گس��ترده در اين بخ��ش از جمله 
مهم تري��ن اختالل ه��اي وزارت صمت اس��ت. به 
عن��وان نمونه وزيري را بر راس ه��رم وزارت صمت 
مي گذاش��تند كه تخصص صنعتي داشت، اين وزير 
قادر به درك مطاالت بخش بازرگاني و تجارت كشور 
نبود و تصميماتش متوجه نيازهاي بخش توليد بود. 
در يك برهه ديگر وزيري ب��ا توانايي هاي خاص در 
حوزه بازرگاني به كار گماشته مي شد، اين وزير هم 
نمي توانست، تصوير شفافي از نيازهاي بخش صنعت 
يا معدن كشور، داشته باشد. بنابراين نارضايتي هاي 
فراواني ايجاد مي ش��د. هر زمان هم كه خبرنگاران 
از وزراي دولت��ي درباره مش��كالت صنعتي، توزيع 
اقالم اساس��ي ، گراني ها و...طرح پرسش مي كردند، 
با اين پرس��ش مواجه مي ش��دند كه ب��ه دليل نبود 
وزارت بازرگاني، دست دولت بس��ته است! در يك 
چنين تناقضاتي، دولت جديد روي كار آمده و اعالم 
مي كند كه وزارت بازرگاني بايد احيا ش��ود، اين بار 
اما مجلس نه تنها، نه نمي گويد،  بلكه زمينه اجراي 
خواسته دولت سيزدهم را به سرعت فراهم مي كند. 
اين چرخه معيوب، گوياي يك واقعيت مهم در نظام 
تصميم سازي هاي كش��ور است؛ اينكه رويكردهاي 
سياس��ي و جناحي؛ سايه س��نگين خود را بر نظام 
تصميم س��ازي هاي كشور انداخته اس��ت. بنابراين 
مهم تر از ادغام يا عدم ادغام بايد كارآمدي را در نظام 
تصميم سازي هاي كش��ور افزايش داد. در شرايطي 
كه اقتصاد ايران با مش��كالتي چون تورم، بيكاري، 
رش��د نقدينگي، گراني ه��ا و.... مواجه اس��ت و اين 
گزاره ها بايد به عنوان اولويت مطرح باش��ند، دولت 
به فكر افزايش سهام بنگاه هاي بورسي است.  اين در 
حالي اس��ت كه در هيچ بخشي از قانون اشاره نشده 
كه حفاظت از ارزش بنگاه هاي بورسي جزو وظايف 
دولت است. وزارت صمت نيز به عنوان مجموعه اي 
ك��ه در كن��ار وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي  
مجموعه اي وس��يع از بنگاه هاي بورس��ي را كنترل 
مي كند، بيش��تر از حوزه هاي تولي��دي، بازرگاني، 
معدن و كس��ب و كار خرد به دنبال رتق و فتق امور 
بنگاه هاي بورسي خود اس��ت. در سال هاي قبل در 
حوزه توليد، وزارت صنايع س��نگين با مس��ئوليت 
صنايع س��نگين دولت��ي، وزارت صنايع س��بك با 
مس��ئوليت توجه به بنگاه هاي خرد و بخش معادن 
وجود داش��ت. وزارت بازرگاني نيز تالش مي كرد تا 
نيازهاي مرتب��ط با تامين و توزيع اقالم اساس��ي و 
نظام تجارت و بازرگاني كش��ور را ساماندهي كند. 
امروز اما مجموعه اين حوزه ها در يك ساختار واحد 
ادغام و ملغمه اي عجيب درس��ت شده است كه هم 
به حوزه توليد، آس��يب مي زند هم به بخش معدن و 
هم به بخش بازرگاني. ادغام اين حوزه ها با تعارض 
منافعي كه دارند باعث مي شود تا وزير نتواند تعادل 
مناس��بي در اي��ن بخش ها ايجاد كند. اما پرس��ش 
مهم تر آن اس��ت كه چرا مجلس به مطالبات دولت 
قبلي براي احياي وزارت بازرگاني بي توجهي كرد و 
خواسته دولت فعلي را پذيرفت؟ پاسخ اين پرسش 
تصويري از چرايي بروز مشكالت ارائه مي كند. اينكه 
تصميم س��ازان و سياس��ت گذاران قبل از نيازهاي 
م��ردم و مطالبات فعاالن اقتصادي و منافع كش��ور 
به مناسبات سياس��ي و جناحي توجه دارند. اين در 
حالي است كه حوزه اقتصاد در همه جهان، بخشي 
است كه از نزاع هاي سياسي و جناحي دور نگه داشته 
مي ش��ود. اقتصاد ايران يك اقتصاد خاص اس��ت و 
نمي توان الگوي ساير كشورها را عينا در اين اقتصاد 
پياده سازي كرد. ادغام حوزه توليد و بازرگاني با بهانه 
كوچك سازي دولت، نه دولت را كوچك مي كند، نه 
توليد را رونق مي دهد و نه بازرگاني و تجارت كشور 
را بهبود مي بخشد. بلكه يك اتمسفر شتر، گاو، پلنگي 
ايج��اد مي كند كه در آن همه اين بخش ها آس��يب 
مي بينند. بنابراين معتقدم ريش��ه مشكل در كشور 
ما، مشكل كارآمدي در نظام تصميم سازي ها است. 
فرقي هم ندارد كه وزارت بازرگاني داشته باشيم يا 
وزارت صم��ت، زماني كه تصميم س��ازي ها معقول 
نباشد و افراد كارآمد در  راس هرم نهادها قرار نداشته 

باشند، مشكالت افزايش پيدا مي كند.

احسان سلطاني

از سرنوشت ارز ترجيحي تا ابهامات بازنشستگان

معماهاي  ناتمام  اقتصاد ايران در نيمه 1401

يادداشت-2

عيد

سرنوشت ارز ترجيحي دارو

شكوه  غدير در خيابان  وليعصر

ما پي��ش از آنكه ب��ه طرح و 
برنامه ه��اي جدي��د وزارت 
بهداشت بپردازيم، بايد اين 
موضوع را به ش��كل روشن 
توضيح بدهي��م كه قيمت 
نهايي دارو، يعن��ي آنچه به 
دست مصرف كننده نهايي 
مي رس��د، ارتباطي با هزينه 
تمام ش��ده آن براي ش��ركت هاي تولي��د، توزيع يا 
واردكنن��ده ن��دارد. در واقع با تغيي��ر قيمت در اين 
حوزه ها، س��هم بيمه ها با افزايش ي��ا كاهش مواجه 

مي شود.
از تاثير تح��والت قيم��ت ارز ب��ر روي دارو گرفته تا 
سياست هاي داخلي كه از سوي دولت اجرايي مي شود، 
هر يك مي تواند بر روي قيمت دارو تاثير بگذارد، اما با 
توجه به نقش آفريني بيمه ه��ا در اين حوزه، تغييري 

در قيمت دارو براي مردم به وجود نمي آيد و تحوالت 
قيمتي از س��وي بيمه ها پوشش داده مي شود تا براي 
مثال قيم��ت دارو بيماري هاي خ��اص براي مصرف 
كننده نهايي تغيير نكند. طرح دارويار وزارت بهداشت، 
طرحي بسيار مثبت و كاربردي خواهد بود. ما در واقع 
انتظار نداشتيم كه وزارت بهداشت در اين مدت كوتاه 
بتواند طرح را نهايي كند اما آنچه كه اعالم شده، طرحي 
مثبت خواهد بود كه بس��ياري از مشكالت جاري در 

حوزه دارو را پوشش مي دهد.
ما در ايران حدود پنج ميليون نفر جمعيت داريم كه 
تاكنون تحت پوش��ش هيچ بيم��ه اي نبوده اند، مثال 
برخي خانوارهاي روستايي يا خانوارهايي كه به داليل 
مختلف بيمه نداشته اند، در اين چارچوب به شكل خود 
به خود تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند. حتي اتباع 
خارجي كه مجوز كار دارند و مي توانند گواهي كار ارايه 
كنند، نيز در اين طرح تحت پوشش بيمه و حمايت ها 

قرار خواهند گرفت. بر اساس محاسبات مشتركي كه 
با س��ازمان برنامه و بودجه انجام شده، بناست مبلغ 
مازادي نيز در اختيار بيمه ها قرار بگيرد تا قيمت دارو 
براي مصرف كننده نهاي��ي تغيير نكند. حتي حدود 
۳۰۰ قلم كاالي پرمصرف يا بدون نسخه نيز امكان قرار 
گرفتن در اين فهرست حمايتي را خواهند داشت. به 
اين ترتيب حتي با تغيير مبناي ارز دارو از ترجيحي 
به نيمايي، نيز قيمت دارو تغيير نخواهد كرد و با اين 
سياست، قيمت دارو به ش��هريور ۱۴۰۰ بازگشته و 
مابه التفاوت آن از سوي بيمه ها پرداخت مي شود. با 
اجراي اين سياس��ت هم مشكالت ارز ۴۲۰۰ توماني 
مانند كمبود منابع، رانت و قاچاق متوقف مي شود و 
هم مردم از تغييرات آسيبي نخواهند ديد. طرح دارويار 
فعال تنها براي داروهاي داخلي اجرايي مي شود اما در 
آينده نزديك، قطعا برنامه هايي براي داروهاي وارداتي 

نيز پيش بيني خواهد شد.

ديروز و به مناسبت عيد غدير، هيئات مذهبی، مساجد، 
گروه های جهادی، گروه های خدماتی و گروه های سرود 
همزمان با روز عيد غدير خم اقدام به برگزاری مهمانی ده 
کيلومتری غدير در مس��ير چهارراه پارک وی تا چهارراه 
وليعصر )ع��ج( کردند تا در اين روز خجس��ته با برگزاری 
برنامه های مختلف ش��اد پيوند »نبوت« و »امامت« را در 
نقطه اوج خود يعنی روز غدير جشن بگيرند؛ اتفاقی زيبا 
که تداعی کننده پياده روی اربعين بود. مردم تهران ديروز 
نش��ان دادند که غدير گره محکمی برای رش��ته ديانت و 

تکميل رسالت است.
برپايی موکب های مردمی که تع��داد آن به بيش از ۶۰۰ 
موکب می رسد حد فاصل ابتدای چهارراه وليعصر تا چهارراه 
پارک وی توس��ط دوستداران و عاش��قان راه اميرمومنان 
علی)ع( اع��م از پير و جوان، دانش آم��وز و هياتی ها، زن و 
مرد برپا شده اس��ت تا از محبان واليت و امامت پذيرايی 
کنند؛ مهمانان مهمون��ی ۱۰ کيلومتری عيد غدير امروز 
نمک گير سفره با کرامت علوی شده اند. اشتياق زايد الوصف 
موکب داران و شرکت کنندگان در مهمانی ۱۰ کيلومتری 
عيد غدير جلوه ای از دلدادگی و محبت به اهل بيت عصمت 
و طهارت )ع( است که نشان می دهد محبت و ارادت مردم 
ايران به اميرمومنان علی )ع( به گونه ای با جوهر و سرشت 

آنان عجين شده است.
طبق گفته بسياری از موکب داران از شامگاه گذشته برای 

برپايی موکب در محل معين مستقر و از بامداد اقدام به تهيه 
و انتقال شربت و شيرينی کردند تا از مهمانان امير مؤمنان 
علی )ع( آبرومندانه و به بهترين شکل پذيرايی کنند. الزم 
به تاکيد است طبق اعالم ستاد مردمی برگزاری »مهمونی 
۱۰ کيلومتری« عيد غدير از عموم شهروندان خواسته شده 
برای حضور در اين جش��ن بزرگ عيد اهلل اكبر، از خطوط 
مترو تهران استفاده کنند. شهروندانی هم که با اتومبيل 

ش��خصی راهی مسير برپايی اين جش��ن بزرگ شدند با 
همکاری نيروی ناجا می توانند خودروی خود را در خيابان 
طالقانی، بلوار کشاورز، خيابان کريم خان، خيابان زرتشت، 
خيابان فاطمی، خيابان مطهری، خيابان بهشتی، خيابان 
وزرا، بلوار آفريقا، خيابان گاندی، بزرگراه حقانی، خيابان 
مالصدرا، بزرگراه نيايش، بزرگراه کردستان، بزرگراه چمران 

و پارکينگ نمايشگاه بين المللی پارک کردند.

ناصر رياحي

دسترسي به تسهيالت خريد 134 ميليون تومان هزينه دارد كمال خرازي رييس شوراي راهبردي روابط خارجي:

 بهرامي اقدس در گفت و گوي اختصاصي با »تعادل«  از ضرورت و چرايي 
تفكيك وزارت صمت و تاسيس »وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« مي گويد

 تنگي نفس وام 
با صعود قيمت مسكن

صفحه 5     صفحه 8    

صفحه 7    

صفحه 2    

 توانايي فني ساخت بمب اتم را داشته 
اما تصميمي در اين باره نگرفته ايم

 هشدار درباره 
تاخير  در تفکيک »صمت«

در نشست ماهانه اتاق ايران چه گذشت؟

 حسن روحاني در ديدار با 
جمعي از وزرا، معاونين و استانداران دولت خود: 

 سنگ بزرگ  
جلوي  پاي  دانش بنيان ها 

 اي كاش دچار مصوبه هسته اي 
 نمي شديم تا مي توانستيم 

اسفند 99 تحريم ها را پايان دهيم 

حس��ن روحاني رييس جمهورپيشين در ديدار 
جمعي از وزرا، معاونان، مس��ووالن، استانداران 
دولت هاي يازده��م و دوازدهم گف��ت: پس از 
انقالب، كشور با مشكالت زيادي روبه رو شده و 
از همه اين مشكالت توانسته به نحوي عبور كند. 
پ��س از جنگ تحميلي و ترور، معضل بزرگي به 
نام تحريم براي مردم ايجاد شده و تاكنون با همه 
آسيب ها و مش��كالت توانسته ايم از اين مراحل 
گذر كني��م. خروج ترامپ از برجام و بازگش��ت 
تحريم ها نيز از اين دس��ت مسائل بوده كه قطعا 
اين مس��اله و رفع مجدد تحريم ها قابل حل بود 
و اي كاش دچ��ار ۹/۱۱ )۱۱ آذر ۹۹( ومصوب��ه 
هسته اي مجلس نمي شديم تا مي توانستيم در 

اسفند ۱۳۹۹ تحريم ها را پايان دهيم.
 به گزارش آبان نيوز روز گذش��ته به مناس��بت 
عيد س��عيد غدير خم، جمعي از وزرا، معاونان، 
مس��ووالن، اس��تانداران دولت ه��اي يازدهم و 
دوازدهم و برخي از فعاالن و چهره هاي سياسي 
و رس��انه اي با حس��ن روحان��ي رييس جمهور 
پيش��ين ديدار كردند. در اين ديدار، روحاني با 
توجه به شرايط كشور گفت: بايد همه واقعيت ها 
را به مردم بيان كنيم چ��ون در غير اين صورت 
تاريخ تحريف مي شود. واقعيت ها بايد به اطالع 
آنان كه غائب بودند و واقعيات برايشان پوشيده 

مانده هم برسد.
اين ديدار كه مقارن ب��ا عيد غدير و افتتاح دفتر 
جديد روحاني برگزار شد، رييس جمهور سابق 
با تبريك عيد غدير خم گفت: پيامبر اكرم )ص( 
والي��ت اميرالمومني��ن )ع( را در مكه و مدينه 
اعالم نكردند، بلكه به خاطر روشن شدن اهميت 
اي��ن واقعه در راه مكه به مدين��ه در محل غدير 
خم توقف كردند تا آن��ان كه پيش افتاده بودند 
برگردند و آنان كه عقب افتاده بودند، برسند. در 
آنجا دست امام علي )ع( را بلند كردند و فرمودند: 

»من كنت مواله فهذا علي مواله«.
روحاني اف��زود: پيامبر اكرم )ص( فرمودند آنان 
كه در اين جمع بودند مانند سفيراني هستند كه 
بايد اين پيام را ابالغ كنند. بنابراين ارسال پيام 

غدير فريضه اي عام براي همه مسلمانان است.
او با اشاره به فلسفه غدير خم و توصيه پيامبر اكرم 
)ص( مبني بر ابالغ پيام واليت اميرالمومنين )ع( 
توسط مس��لمانان، گفت: بيان و تبليغ واقعيت، 
وظيفه اي بر دوش همه ماست. واقعيت انقالب 
اسالمي، دفاع مقدس و جنگ ظالمانه اقتصادي 
عليه مل��ت ايران نبايد بر مردم پوش��يده بماند 
و هم��ه وظيفه داريم در هر زم��ان و مكاني اين 

واقعيت ها را بيان كنيم.

رييس جمهور پيشين ايران تاكيد كرد: بايد همه 
واقعيت ه��ا را به مردم بي��ان كنيم چون در غير 
اين صورت تاريخ تحريف مي شود. واقعيت ها بايد 
به اطالع آنان كه غائب بودند و واقعيات برايشان 

پوشيده مانده هم برسد.
روحاني افزود: پس از انقالب كشور با مشكالت 
زي��ادي روبه رو ش��ده و از همه اين مش��كالت 
توانس��ته به نحوي عب��ور كند. پ��س از جنگ 
تحميلي و ت��رور، معضل بزرگي ب��ه نام تحريم 
براي مردم ايجاد شده و تاكنون با همه آسيب ها 
و مشكالت توانسته ايم از اين مراحل گذر كنيم. 
خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحريم ها نيز از 
اين دست مسائل بوده كه قطعا اين مساله و رفع 
مجدد تحريم ها قابل ح��ل بود و اي كاش دچار 
۹/۱۱ )۱۱ آذر ۹۹( و مصوبه هس��ته اي مجلس 
نمي ش��ديم تا مي توانس��تيم در اسفند ۱۳۹۹ 

تحريم ها را پايان دهيم.
او با مقايسه ش��رايط تحويل دولت هاي يازدهم 
و سيزدهم گفت: زماني كه در مردادماه ۱۳۹۲ 
دولت را تحوي��ل گرفتيم چند صد ميليون دالر 
اس��كناس در بانك مرك��زي بود. ام��ا در زمان 
تحوي��ل دول��ت در مردادم��اه ۱۴۰۰ به دولت 
س��يزدهم، چند ميليارد دالر اسكناس در بانك 

مركزي موجود بود.
روحاني در پاس��خ به س��وال يك��ي از حاضران 
درباره كسري بودجه سال ۱۴۰۰ و بازپرداخت 
بدهي دولت قبل توسط اين دولت گفت: دولت 
دوازدهم اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۰ را با سقف 
۸۰۰ هزار ميليارد تومان��ي ارايه داد اما مجلس 
يازدهم سقف اين بودجه را به حدود ۱۲۰۰ هزار 
ميليارد تومان رساند. بنابراين ۴۰۰ هزار ميليارد 
تومان كسري بودجه، همان رقم افزايش يافته 

توسط مجلس است.
رييس جمهور س��ابق اي��ران اف��زود: با كاهش 
درآمده��اي نفتي پس از تحريم ه��اي ظالمانه 
آمريكا، دول��ت طبق مجوز مجل��س براي رفع 
كسري بودجه، اقدام به فروش اوراق قرضه كرد. 
همانطور كه ما بدهي دولت قبل را پرداختيم و 
دولت بع��دي هم بايد بدهي فروش اوراق قرضه 

توسط اين دولت را بپردازد.
روحاني ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات احياي 
برج��ام در اين دول��ت به نتيجه برس��د و تاكيد 
كرد: ما دش��منان زي��ادي در جه��ان و منطقه 
داريم، اختالف و ش��كاف در داخل به نفع هيچ 
كس نيس��ت. همه ما بايد به دولت كمك كنيم 
چنانكه قبال هم براي همكاري با دولت براي رفع 

مشكالت مردم اعالم آمادگي كرده ايم.



در شرايطي كه تيم اقتصادي دولت سيزدهم از زمان 
تنظيم بودجه سال جاري اعالم كرده بود كه آنچه 
در سال قبل رخ داده به دليل آنكه بر اساس بودجه 
دولت روحاني جلو رفت��ه، انتخاب اين دولت نبوده 
و مردم بايد نتاي��ج اقدامات تي��م اقتصادي دولت 
جديد را در 1401 ببينند اما با گذشت حدود چهار 
ماه از آغاز سال جديد، عمال هنوز پاسخ بسياري از 
س��واالت، بدون جواب مانده است. دولت در حالي 
كار خود را ادامه مي دهد كه عبدالملكي وزير پر سر 
و صداي كار استعفاي خود را تقديم رييس جمهور 
كرد و از آن تاريخ اين وزارتخانه مهم با سرپرس��ت 
اداره مي شود. از سوي ديگر هنوز وضعيت ثبات در 
وزارتخانه هاي اقتصاد و صمت نيز مشخص نيست 
و گمانه زني ها از احتمال تغييرات تازه ادامه دارد و 
اين در حالي اس��ت كه هنوز يك سال از آغاز به كار 

رسمي دولت جديد نيز نگذشته است.
يكي از اصلي تري��ن چالش هايي كه دول��ت از ابتداي 
س��ال جاري با آن مواجه بوده، بحث سرنوشت حقوق 
و دستمزد اس��ت. وزير س��ابق كار در ميان وعده هاي 
خود اع��الم كرده بود كه اين حق��وق حداقلي بگيران 
57 درصد افزايش خواهد يافت اما نه تنها هنوز امكان 
اجراي اين وعده فراهم نشده كه حتي به نظر مي رسد 
بازنشس��تگان جز يك افزاي��ش 10 درصدي، چيزي 
نصيب شان نخواهد شد. به اين ترتيب در شرايطي كه 
نرخ تورم هنوز در حدود 40 درصد تعريف مي ش��ود، 
افزايش حقوق حدود 10 درصد اس��ت و اين در حالي 
است كه هنوز تكليف همين افزايش نيز روشن نيست. 
البته اين افزايش 10درصدي مربوط به همه نيس��ت؛ 
حداقلي بگيران افزايش 57درصدي داش��تند كه ماه 
گذشته باالخره تعيين تكليف و قرار شد تير ماه و مرداد 
ماه، مابه التفاوت آن واريز ش��ود؛ اما ساير بازنشستگان 
به حقوق خود معترضند؛ اقتصاد آنالين در اين راس��تا 
به گفت وگو با ميرهاش��م موسوي، مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعي پرداخته ت��ا آخرين وضعيت حقوق 
بازنشستگان را جويا شود. مديرعامل تامين اجتماعي 
درباره حقوق بازنشستگان گفت: ما حقوق بازنشستگان 
را براس��اس چيزي كه مصوب ش��ده، پرداخت كرديم 
و مابه التفاوت فروردين ماه هم اين ماه پرداخت ش��ده 
اس��ت. حقوق ارديبهش��ت ماه هم كه مانده را نيز ماه 
بعد پرداخت خواهيم كرد. وي در مورد اعتراضاتي كه 
بازنشستگان به افزايش حقوق ها دارند، اظهار داشت: 
ساير سطوح، اعتراضي نس��بت به موضوع داشتند كه 
آن هم در حال پيگيري است كه زماني كه زمينه هاي 
قانوني آن فراهم ش��ود، افزايش را براساس آنچه به ما 
گفته ش��ده، انجام خواهيم داد و بازنشس��تگان نبايد 
نگران باشند. در كنار بازنشستگان، هنوز تكليف نهايي 
ارز 4200 توماني نيز مشخص نشده است. هرچند پس 
از چند روز گمان��ه زني مقامات، دولت اعالم كردند كه 
موضوع بازگش��ت اين ارز به چرخه اجرا ديگر ش��دني 
نيست و چنين برنامه اي وجود ندارد اما نحوه مديريت 
بازار پس از حذف اين ارز هنوز ابهام هايي دارد. در واقع 
دولت وعده داده بود كه پس از دو ماه، يارانه نقدي را كنار 
گذاشته و به سمت كاالبرگ الكترونيك حركت كند اما 
فعال مقدمات اجراي آن فراهم نيست و پرداخت يارانه 

نقدي ادامه دارد. اين در حالي است كه تعداد زيادي از 
خانوارها در ماه هاي گذش��ته به اين اعتراض داشته اند 
كه بي دليل نامش��ان از اين فهرست حذف شده است. 
با توجه به حذف ش��ش ميليون��ي و اعتراض هايي كه 
 نسبت به دهك بندي انجام شده وجود داشت، سامانه

 hemayat.mcls.gov.ir از سوي وزارت رفاه معرفي 
شد تا تنها كساني كه تا ارديبهشت امسال يارانه دريافت 
مي كردند اما در شرايط جديد حذف شده بودند، امكان 
ثبت اعتراض و درخواس��ت بازبيني داشته باشند. در 
ادامه نيز به حس��اب تمامي كس��اني كه اعتراض ثبت 
كرده بودند يك مرحله يارانه ۳00 هزار توماني مشروط 
و غيرقابل برداشت واريز ش��د تا درخواست ها بررسي 
شود. اين درحالي است كه با انجام بررسي ها، در بيستم 
تيرماه براي كساني كه اعتراض كرده و در دهكهاي ١ تا 
۹ قرار گرفتند، يارانه واريز شد و قرار است دو يارانه معوق 
بابت ارديبهشت و خردادماه نيز براي آنان واريز شود. اما 
اين پرداخت به معني پايان زمان ثبت اعتراض نيست و 
همچنان كساني كه يارانه آنها در ارديبهشت قطع شد، 
اين امكان را دارند كه درخواست بازبيني را ثبت كنند تا 
مورد بررسي قرار گيرد. از سوي ديگر طبق قانون بودجه 
امس��ال، از اواخر ارديبهشت ماه ثبت نام از جاماندگان 
يارانه آغاز ش��د و تمامي كساني كه به هر دليلي از قبل 
يارانه اي دريافت نمي كردند امكان ثبت درخواست پيدا 
كردند. بررسي وضعيت اين افراد نيز در دستور كار قرار 
گرفت و با تعيين تكليف ثبت نام كنندگان، مقرر شد براي 
آنهايي كه بين دهك اول تا نهم قرار گرفتند يارانه تيرماه 
به همراه دو يارانه معوق ارديبهشت و خرداد واريز شود كه 
احتماال تا روزهاي آينده اين پرداخت انجام خواهد شد.

با وجود اين برنامه ريزي ها، همچنان، نگراني ها درباره 

نحوه برنامه ريزي دولت پس از حذف ارز 4200 توماني 
ادامه دارد و با وجود همراهي مجلس و دولت، تعدادي از 
نمايندگان نيز نگراني خود در اين زمينه را ابراز كرده اند. 
فتح اهلل توسلي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در 
مورد احتمال بازگشت ارزترجيحي براي برخي كاالها 
گفت: عماًل بازگش��ت ارز ترجيحي براي برخي كاالها 
غيرممكن اس��ت. وقتي كاالها گران شده و كارخانه ها 
قيمت ه��ا را باال بردن و مردم به ش��كلي متوجه قضيه 
شدند، امكان بازگشت به قبل وجود ندارد. وي در ادامه 
در مورد برخ��ورد مجلس با دولت در خصوص افزايش 
قيمت ها بيان كرد: من چند روز پيش در صحن علني 
مجلس به وزارتخانه ها تذكر دادم. نمايندگان غالبًا به 
حذف ارز ترجيحي نقد دارند. زيرس��اخت ها در خيلي 
از موارد آماده نش��ده بود و به جاي چهار كاال، چندين 
كاال افزايش قيمت پيدا كرده است. توسلي اظهار كرد: 
مجلس وزراي مربوطه در خصوص گراني ها و شرايط 
امروز را مورد س��وال قرار داده اس��ت و در بعضي موارد 
وزرا مورد استيضاح قرار مي گيرند. مجلس مي خواهد 
كمك بكند كه اين مشكالت حل شود و مردم به شكلي 
كمترين آسيب را ببينند. در ادامه اين عضو كميسيون 
اقتصادي در مورد ط��رح كاالبرگ ها مطرح كرد: ارايه 
كاالبرگ شرايط پيچيده اي دارد. در يكسري از استان ها 
كارهايي به صورت منطقه اي انجام شده است. احتمااًل 
دولت منتظر است بعد از بررسي نتايج در آن مكان ها، 
طرح را اجرا كند. حسن محمدياري، عضو كميسيون 
اجتماعي مجلس توضيح داد: تخصيص ارز ترجيحي 
آنچن��ان غيرمنطقي و رانت زا بود، ك��ه برخي با داللي 
و س��وداگري ارز 4200 ب��راي واردات كاال درياف��ت 
مي كردند، اما آن را صرف مصارف ديگري مي كردند يا 

حتي در بازار آزاد مي فروختند؛ البته در فصل تابستان 
س��ال 1۳۹7 دولت تصميم گرفت گروه هاي كااليي 
كه ارز ترجيحي دريافت مي كردن��د را به 25 قلم كاال 
محدود كند تا از اين طريق جلوي فساد و رانت را بگيرد، 
اما اين اقدام نيز موثر واقع نشد. حذف ارز 4200 توماني 
از حيث تخصيص بهتر منابع مفيد است. وي افزود: در 
طول سال هاي گذشته پرداخت ارز ترجيحي موجب 
فساد شده بود و افراد كاال را با ارز ترجيحي وارد و با قيمت 
سايه كه براساس بهاي بازار آزاد تعيين مي شود، عرضه 
مي كردند كه با حذف ارز 4200 توماني ديگر ش��اهد 
رانت هايي از اين دس��ت نخواهيم بود. در كل مي توان 
گفت كه در منابع ارز صرفه جويي مي شود و تخصيص 
منابع بهينه خواهد شد كه اين موضوع از جمله مزايا و 
كارايي حذف ارز 4200 توماني اس��ت. نماينده مردم 
تالش، رضوانش��هر و ماس��ال در مجلس توضيح داد: 
سازوكاري كه دولت هم اكنون براي حذف ارز ترجيحي 
ترسيم كرده باعث نگراني مجلس شده است. مجلس در 
كميسيون تلفيق مصوب كرده بود كه حدود ۹ ميليارد 
دالر براي ارز ترجيحي در سال 1401 و براي تامين دارو 
گندم و نهاده هاي دامي تخصيص داده شود. اما آنچه ما 
هم اكنون در سر سفره مردم مي بينيم تفاوت ماهوي با 

آنچه در مجلس مصوب كرده بوديم دارد.
با نزديك شدن به مرداد ماه، عمال نزديك به نيمي از 
سال 1401 گذشته و دولت سيزدهم هنوز نتوانسته 
نگراني ها درباره سياست هاي جاري را برطرف كند. 
اگر به اين مشكالت معضالتي مانند تورم و سرنوشت 
نامعلوم تحريم ها را نيز اضافه كنيم، مشخص مي شود 
كه تنها چيزي شبيه به معجزه وضعيت اقتصاد ايران 

را در نيمه دوم سال جاري بهبود خواهد داد.
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كانون توطئه دشمن را
در مبدا مي خشكانيم

فرمانده نيروي دريايي سپاه، تصريح كرد: اگر دشمن 
بي عقلي كند و بخواهد فتنه اي يا تجاوزي عليه نظام 
اس��المي انجام دهد، به گونه اي عمل مي كنيم كه 
درس عبرتي س��خت براي او و همراهانش باشد. به 
گزارش سپاه نيوز؛ دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري 
فرمانده نيروي دريايي سپاه در روز عيد غدير، ضمن 
ديدار با رزمن��دگان جزاير نازع��ات و خانواده هاي 
مستقر در اين جزاير از حضور فعال و مجاهدت هاي 
موثر آنان در اين جزاير تقدير و تشكر كرد. فرمانده 
نيروي دريايي سپاه به دنيا آمدن و پاسدار بودن در 
حكومتي كه توس��ط واليت مطلقه فقيه، نايب امام 
زمان )عج( در عصر غيبت كبري تشكيل شده است 
را از الطاف و عنايات خداوند متعال به ما رزمندگان 
دريادل عن��وان كرد و افزود: از مظلوميت و حقانيت 
انقالب اسالمي بوسيله جهاد تبيين و حفظ آمادگي 
كامل در مقابل متجاوزان و مس��تكبران عالم دفاع 
مي كنيم و از خداون��د متعال مي خواهيم تا آخرين 
نفس مثل حاج قاسم عزيز و شهداي واال مقام ما را در 
مسير واليت ثابت قدم بدارد. تنگسيري تاكيد كرد: 
رزمندگان مستقر در جزاير و خطوط عملياتي نيروي 
دريايي سپاه، بايد مثل هميشه، آمادگي رزم خود را 
در باالترين س��طح حفظ نمايند و با توكل بر قدرت 
ال يزال الهي و توس��ل به إئمه معصومين )ع( روحيه 
جهادي، انقالبي و معنوي خود را تقويت كنند تا براي 
انجام سخت ترين ماموريت ها همواره آماده باشند. 
فرمانده نيروي دريايي س��پاه گفت: اگر دشمن بي 
عقلي كند و بخواهد فتن��ه اي يا تجاوزي عليه نظام 
اس��المي انجام دهد، به گونه اي عمل مي كنيم كه 
درس عبرتي س��خت براي او و همراهانش باش��د و 
كانون آن توطئه را در مبدأ مي خشكانيم . وي با اشاره 
به آيه شريفه »يريدون ليطفئوا نوراهلل بافواههم واهلل 
متم نوره و لو كره الكاف��رون«، گفت: اگر جمهوري 
اس��المي همانند برخ��ي از كش��ورها از آرمان ها و 
ارزش هاي واالي خود دفاع نمي كرد و تن به ذلت و 
تسليم در مقابل مستكبران مي داد امروز چيزي از آن 
باقي نمي ماند و استمرار خيانت ها و فشار هاي جبهه 
استكبار بر عليه ملت قهرمان ايران اسالمي، دليلي 
بسيار روشن است براي اينكه بدانيم در اين 44 سال 
انقالب اسالمي ملت شريف ايران اسالمي با بصيرت 
علوي و صب��ر انقالبي در مقابل س��يل توطئه هاي 
دشمنان مقاومت نموده اند، البته همان گونه خداوند 
سبحان در قرآن كريم فرموده: »مكروا مكر اهلل إن اهلل 
خير الماكرين« با عنايت و لطف خداوند متعال تمام 
اين توطئه ها به خودشان برمي گردد. فرمانده نيروي 
دريايي س��پاه با بيان اينكه بايد مراقب وسوسه هاي 
شيطاني باش��يم تا پاداش خدمت ما به بدي تبديل 
نشود گفت: انسان مخلص و مجاهد كه به خدا توكل 
دارد و اجر خ��ود را از خدا طل��ب مي كند توفيقات 
خادمي به انقالب، نظام و مردم را از عنايات پروردگار 
به خود مي داند كه كمتر نصيب كس��ي خواهد شد. 
تنگسيري همچنين با شرح حديثي از حضرت امام 
رضا )ع( درباره اهميت و تكريم عيد س��عيد غدير و 
گراميداش��ت اين روز ش��ريف كه مي فرمايند »اگر 
مردم فضيلت حقيق��ي اين روز را مي ش��ناختند، 
فرشتگان روزي ده بار با آنها دست مي دادند« افزود: 
مساله غدير مربوط به همه مسلمانان است چون به 
معناي حاكميت عدالت، فضيلت و واليت اهلل است 
و به همين خاطر غدير مايه وحدت بين مسلمانان 
اس��ت. وي خاطرنش��ان كرد: غدير قطعًا ادامه خط 
رسالت بعثت پيامبر گرامي اسالم است و همان گونه 
كه بعثت پيغمبر مايه وحدت تمامي انسان ها شد، 
غدير نيز تداوم راه نبوت و رس��الت است و اين خط 
مي تواند مايه وحدت شيعه و سني باشد. تنگسيري با 
اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري درباره »مساله 
غدير يعني گزينش علم، تق��وا، جهاد و فداكاري در 
راه خدا و س��بقت در ايمان و اس��الم و تكيه بر روي 
اينها در تشخيص و تعيين مديريت جامعه« گفت: 
اگر مديران جوامع اس��المي حائز اين شايستگي ها 
باش��ند، جوامع اسالمي پيش��رفت مي كنند، رشد 
وتعالي مي يابند، اينكه شما امروز مي بينيد متاسفانه 
با نفوذ منافقان و ظالمان در مواردي برخي جوامع را 
به نوعي دچار انحرافاتي نم��وده و آنها را به جان هم 
انداخته اند، بر اثر همين فاصله گرفتن از آموزه هاي 
غدير است كه دعا مي كنيم خداوند به همه امت هاي 
اس��المي معرفت و بصيرت ديني عطا فرمايد تا زير 
پرچم اسالم و نور قرآن با وحدت كلمه »ال اهلل اال اهلل« 
شاهد عزت آفريني و پيشرفت بيشتر در كشورهاي 
اسالمي باشيم . فرمانده نيروي دريايي سپاه با اشاره 
بر اصل مترقي اخوت و برادري بين مسلمانان گفت: 
ما مسلمانيم و با كشورهاي همسايه كه همه آنها نيز 
مسلمان هستند، با همديگر برادر ديني هستيم و در 
تمام مش��كالت و گرفتاري ها مدديار هم هستيم و 
براي تأمين امنيت منطقه مهم خليج فارس اين توان 
و ظرفيت در كشورهاي همسايه وجود دارد و اصأل 
نيازي به حضور كشورهاي بيگانه نيست كه بخواهند 

با توجيه تأمين امنيت در اينجا حضور يابند.

بازارگرمي بايدن
براي اسراييلي ها

سخنگوي وزارت امور خارجه در صفحه توييتر خود 
نوشت: آقاي بايدن درست در سالگرد اولين آزمايش 
اتمي امريكا و پس از بازديد از رژيم قانون ش��كني كه 
خود بمب اتمي مخفي دارد، تأكيد مي كند كه »اجازه« 
نخواهد داد ايران بمب بسازد. ناصر كنعاني، سخنگوي 
وزارت امورخارجه ايران در توييتي نوشت: طنز دوران 
ما؛ آقاي بايدن درست در سالگرد اولين آزمايش اتمي 
امريكا و پس از بازديد از رژيم قانون ش��كني كه خود 
بمب اتمي مخف��ي دارد، تأكيد مي كند كه »اجازه« 
نخواهد داد ايران بمب بسازد. وي نوشت: بازارگرمي 
براي جلب رضايت رژيم آپارتايد اسراييل با بمب هايي 

كه ايران هيچگاه به دنبالش نبوده است.

ماليات نصف هزينه هاي دولت را 
پوشش داد

طبق آمار س��ازمان امور مالياتي در س��ه ماه اول سال 
جاري درآمده��اي مالياتي 4۸ درصد و س��اير منابع 
درآمدي دولت 52 درصد درآمد كشور را تشكيل داده  
است. بر اساس سياست هاي كلي اصل 44 قرار بر اين 
بود كه كل هزينه هاي ج��اري دولت از محل ماليات و 
عوارض تامين شود و درآمد حاصل از فروش دارايي هاي 
س��رمايه اي يعني نفت و گاز صرف س��رمايه گذاري و 
پروژه هاي عمراني شود. سازمان امور مالياتي در طرحي 
ابتكاري اعالم كرده اس��ت كه در فصل اول سال جاري 
4۸ درصد درآمدهاي دول��ت از محل ماليات و بقيه از 
ساير منابع درآمدي تامين شده و براي فرهنگ سازي 
طرح ابتكاري تهيه كرده است كه هر 100 هزار تومان 
ماليات در چه بخش هايي هزينه مي شود. كارشناسان 
اقتصادي معتقدند؛ اگر مردم به عنوان پرداخت كننده 
ماليات اطالع پيدا كنند كه ماليات پرداختي آنها در چه 
مواردي صرف مي ش��ود، انگيزه بيشتري به مشاركت 
در پرداخت ماليات پيدا مي كنند. بر اين اس��اس طبق 
اعالم سازمان امور مالياتي از هر 100 هزار تومان ماليات 
پرداختي، 2۸ ه��زار و ۹00 تومان صرف صندوق هاي 
بازنشستگي و پرداخت مستمري و حقوق بازنشستگان 
كش��وري مي ش��ود. همچنين 24 هزار و 500 تومان 
صرف امنيت در اشكال مختلف مي شود كه طبق تعريف 
اقتصاددانان از وظايف مهم دولت ها ايجاد امنيت، ايجاد 
عدالت و ايجاد زيرساخت ها و مواردي كه بخش خصوصي 
انگيزه اي براي ورود به آن ندارد، برش��مرده شده است. 
همچنين از مبلغ 100 هزار درآمد مالياتي، 500 تومان 
صرف هزينه هاي صدا و س��يما، 1۶ هزار و ۶00 تومان 
صرف حقوق كارمندان دس��تگاه هاي ملي و اجرايي و 
ادارات، 7۸00 تومان صرف هزينه دس��تگاه هاي ملي، 
1100 تومان صرف پرداخت سهم دولت از بازنشستگي 
كارمندان، 4000 تومان به بنياد شهيد و خانواده شهدا 
اختصاص مي ياب��د. همچني��ن 2۹00 تومان صرف 
پرداخت حقوق استان ها، 12 هزار و ۶00 تومان صرف 
آموزش و پرورش در استان ها و وزارت آموزش و پرورش 
مي شود و 1100 تومان نيز صرف ساير هزينه ها مي شود.

بنابراين پرداخت كنندگان ماليات به راحتي مي توانند 
پي ببرند كه درآمدهايي كه آنها به عنوان ماليات به دولت 
مي پردازند صرف چه مواردي مي شود. البته اين نكته 
هم قابل ذكر است؛ در گذش��ته رسم بر اين بوده است 
و هنوز آثار آن در شهر به وضوح يافت مي شود كه مثال 
مدرسه اي ساخته شده و در آن بر روي كاشي ها نوشته 
شده كه اين مدرسه از محل درآمد يك در هزار آموزش 
و پرورش و سهم آموزش و پرورش از ماليات ها ساخته 
ش��ده و اكنون اين مدارس با قدمت بيش از 50 س��ال 
هنوز براي خدمات رساني براي تحصيل دانش آموزان 
استفاده مي شود و وقتي مردم ساختمان اين مدارس را                            
مي بينند كه از محل ماليات آنها ساخته شده است، در 
پرداخت ماليات با طيب خاطر اقدام مي كنند. يا برخي 
اتوبوس هايي براي حمل و نقل عمومي در س��ال هاي 
قبل تهيه شده بود كه بر روي آنها نوشته شده بود كه اين 
دستگاه اتوبوس از محل عوارض تبصره 1۶۶ خريداري 
شده و متعلق به بيت المال اس��ت، بنابراين در حفظ و 
نگهداري آن كوشا باشيد. وقتي مردم احساس كنند 
اموال عمومي متعلق به خودشان است، در نگهداري 
آن بيشتر دقت مي كنند. كارشناسان اين نكته را                            هم 
يادآور شدند؛ البته دولت بايد بهره وري خود را                            افزايش 
داده و تعداد كارمندان متناسب با وظايفي كه براي 
دولت تعريف شده تعيين شود تا مردم احساس نكنند 
ماليات آنها صرف پرداخت حقوق كارمنداني مي شود 
كه تعداد آنها بيش از نياز است. بنابراين در پرداخت 

ماليات ممكن است كمي مقاومت به خرج دهند.

    جزييات فرار مالياتي سه شركت فوالدي
رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور ضمن اعالم 
شناسايي سه شركت فوالدي كه به فرار مالياتي گسترده 
اقدام كرده بودند، از مطالبه اصل و جرايم مالياتي معوق 
به مبل��غ ۳25.7 ميليارد تومان خب��ر داد. به گزارش 
سازمان امور مالياتي، داوود منظور با اعالم خبر شناسايي 
نحوه فعاليت سه شركت فوالدي كه اقدام به معامالت 
صوري كالن كرده و مرتكب فرارهاي مالياتي سنگيني 
شده اند، گفت: اين سه شركت اقدام به معامالت صوري 
به طرفيت شركت هاي كاغذي كرده بودند كه با توجه 
به عدم معرفي ذي نفعان اصلي ش��ركت هاي صوري 
از طرف شركت هاي فوالدي س��ه گانه، براي اين سه 
شركت پرونده قضايي تشكيل شده و محاسبه ماليات و 
وصول بدهي هاي معوق شركت هاي صوري ياد شده، 
با توجه به تعهد شركت هاي فوالدي در پرداخت بدهي 
مالياتي شركت هاي صوري به استناد ماده 1۸2 قانون 
ماليات هاي مستقيم، از سه شركت فوالدي فوق در حال 
اجراست و هم اكنون پس از وصول اصل ماليات ها، در 
مرحله وصول جرايم قرار دارد. معاون وزير امور اقتصادي 
و دارايي خاطرنش��ان كرد: اين سه شركت فوالدي در 
مجموع طي س��ال هاي 1۳۹1 لغايت 1۳۹7، تعداد 
5۹۸ ركورد از مجموع معام��الت اقتصادي خود را به 
مبلغ 57 هزار و 721 ميليارد راال به طرفيت 2۳۶ شركت 
كاغذي در سامانه معامالت فصلي سازمان امور مالياتي 
كشور درج كرده بودند كه پس از رسيدگي در دادسراي 
جرايم اقتصادي تهران و تعهد پرداخت، هم اكنون پس 
از وصول مبلغ 2۹۶ ميليارد رالو بابت اصل ماليات، مانده 
اصل و جرايم ماليات��ي بابت معامالت صوري به مبلغ 
2۸۶4 ميليارد رالر و ۶00 ميليارد رالو نيز بابت جرايم 
ماليات عملكرد و ارزش افزوده ش��ركت هاي ياد شده 
در جريان وصول ق��رار دارد. منظور ادامه داد: اين مهم 
با حمايت دادسراي عمومي و انقالب تهران در صدور 
احكام نمايندگي و پيگيري موثر دادسراي ناحيه ۳2 
)مفاسد اقتصادي( به نتيجه رسيده است. وي در خاتمه 
با بيان اينكه مبارزه با فرار مالياتي به ويژه فرار مالياتي 
شركت هاي صوري از برنامه هاي مهم نظام مالياتي است، 
گفت: با هوشمند شدن نظام مالياتي، بخش مهمي از 
فرارهاي مالياتي شركت هاي صوري شناسايي شده 
و براي آنها پرونده قضايي تش��كيل شده و اسامي اين 

شركت ها نيز در ليست سياه سازمان قرار گرفته است.

ازسرنوشتارزترجيحيتاابهاماتبازنشستگان

رييسي:

معماهاي ناتمام اقتصاد ايران در نيمه 1401

جهت گيري دولت عدالت محوري عملي است
رييس جمهور با تاكيد بر اجراي عدالت در تمام ابعاد 
حكمراني، اظهار داش��ت: جهت گيري كالن دولت 
سيزدهم در تمامي عرصه ها مبتني بر اجراي عدالت 
است. آيت اهلل دكتر سيد ابراهيم رييسي، در جلسه 
هيات دولت با تبريك عيد سعيد غدير، اجراي عدالت 
را مهم ترين توصيه موالي متقيان علي بن ابي طالب 
)ع( به كارگزاران حكومت دانست و تاكيد كرد: اجراي 
عدالت از مهم ترين آرمان هاي انقالب اسالمي و امام 
راحل )ره( و از تاكيدات هميشگي مقام معظم رهبري 
نيز بوده اس��ت. جهت گيري كالن دولت سيزدهم از 
ابتداي استقرار بر اين بوده تا نظام اداري كشور، بيش 

از گذشته به سوي عدالت سوق يابد.
رييس جمهور اجراي عدالت در جامعه را امري دش��وار 
دانست و با تاكيد بر آموزه هاي گرانقدر حضرت علي )ع( 
در اين حوزه، خاطرنشان كرد: مهم اين است كه در عمل 
عدالت گرا باشيم و اين مهم جز در سايه تالش و مجاهدت 
تحق��ق نمي يابد. آيت اهلل رييس��ي در بخش ديگري از 
سخنان خود، با اشاره به گزارش رييس كل بانك مركزي 
درب��اره اقدامات صورت گرفته براي كاهش پايه پولي و 
كنترل نقدينگي در خرداد ماه، از اين اقدامات قدرداني 
كرد و با تاكيد بر لزوم تبيين اين دس��تاورد براي مردم، 
گفت: مهار رشد نقدينگي از عوامل كنترل تورم است، 
اما در كنار آن بايد توجه داشت كه سياست هاي مبنايي 
دولت در حوزه حمايت از توليد نيز با قوت استمرار يابد.

دكتر رييسي با اشاره به در پيش بودن رقابت هاي جام 
جهاني فوتبال در قطر، توجه ويژه به مشكالت و مطالبات 
اعضاي تيم ملي را امري ضروري دانست و وزارت ورزش 
را مامور كرد همه ت��الش خود را براي آمادگي و حضور 
موفق تيم ملي كشورمان در اين رويداد مهم به كار گيرد.

آيت اهلل رييس��ي با تاكيد بر تامين حداكثري نيازهاي 
تيم ملي فوتبال، به وزارت ورزش و جوانان دس��تور داد 
تمهيدات مربوط ب��ه آمادگي تيم ملي فوتبال را چنان 
پيگيري نمايد كه بازيكنان بدون هيچ دغدغه اي در اين 
ميدان بين المللي حض��ور يابند. رييس جمهور حضور 
موفقيت آميز دانش آموزان ايراني در المپيادهاي جهاني 
را اميدآفرين خواند و ضمن تبريك اين توفيقات، اظهار 

داشت: سياس��ت دولت حمايت از ارتقاي سطح علمي 
همه م��دارس و دانش آموزان ايراني، به ويژه در مدارس 
دولتي است. رييس جمهور به سالروز تاسيس شوراي 
نگهبان نيز اشاره كرد و اين شورا را نهادي مبارك دانست 
كه براي حفظ و حراس��ت از »اسالميت و جمهوريت« 
نظام مقدس جمهوري اس��المي ايجاد ش��ده اس��ت. 
دكتر رييسي افزود: اين شورا در طول سال هاي پس از 
انقالب اسالمي، همواره در صيانت از ارزش هاي محوري 
انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي، نقش آفرين و 
منشأ اثر بوده اس��ت. رييس جمهور در ادامه به موضوع 
»ساماندهي سواحل و ايمن سازي دريا براي صيانت از 
جان گردشگران و مس��افران« پرداخت و با بيان اينكه 
جان باختن حتي يك نفر هم در دريا غم انگيز اس��ت و 
نگراني هاي خانواده ها در اين زمينه بايد برطرف شود، 
سازمان مديريت بحران را مامور برنامه ريزي براي تامين 
امنيت سواحل كرد. دكتر رييسي در ادامه بر لزوم استفاده 
از ظرفيت بانوان فرهيخته و توانمند در مناصب مديريتي 
تاكيد كرد و گفت: دولت مردم��ي، در عرصه مديريت 
هم��واره به دنبال شايسته س��االري اس��ت و بر همين 

اس��اس در اين دولت بانوان گرامي به هيچ عنوان نبايد 
احساس كنند كه در حاشيه قرار دارند و به توانمندي ها 
و كارآمدي آنها توجه نمي شود. رييس جمهور تصريح 
كرد: در بهره گيري از نيروي انساني، صالحيت و كارآمدي 
افراد مالك اس��ت و امروز بس��ياري از بانوان كشورمان 
صالحيت علمي و كارآمدي بااليي دارند كه اگر به آنها 
ميدان داده شود، مي توانند در عرصه هاي مختلف منشأ 
اثر باش��ند. همچنين رييس جمهور به مناس��بت عيد 
واليت، پاي شعرخواني شاعران آييني كشور نشست. 
آيت اهلل سيدابراهيم رييسي در شب عيد سعيد غدير، 
در نشس��ت با جمعي از ش��عراي سراسر كشور، ضمن 
تبريك اين عيد گرانقدر، انتقال نسل به نسل فرهنگ 
غدير و تبيين معارف علوي را جزو رس��الت هاي شعرا 
و اهل ادب دانست و گفت: شما شاعران و عاشقان اهل 
بيت، به دليل اهتمامي كه همواره براي تبيين آموزه هاي 
اسالمي داريد، نقش بزرگي در انتقال فرهنگ غدير به 
عصرها و نسل هاي آينده ايفا مي كنيد. رييس جمهور 
واقعه غدير را جزو مس��لمات تاريخي در اسالم خواند 
و ضمن تاكي��د بر اهميت باالي اين واقع��ه در باورها و 

فرهنگ شيعي، خاطرنشان كرد: غدير به عنوان رويدادي 
كه در آن حضرت علي )ع( به عنوان ولي امر مس��لمين 
امت اسالمي و جانشين پيامبر معرفي گرديد، به معناي 
واقعي كلمه جزو نعمت هاي بزرگ خداوند است. رييسي 
بس��ط آموزه ها و ارزش هاي علوي را از مسووليت هاي 
مهم اهالي شعر و ادب دانست و افزود: جدا معتقديم كه 
در پرتوي فرهنگ علوي، امكان غلبه بر تمام مشكالت 
و معضالت فعلي كش��ور وجود دارد و گام اول براي اين 
مهم، تبيين دقيق شاخصه هاي فرهنگ علوي به مردم 
و جامعه است و در اين زمينه شما شعرا و فضال مسووليت 
بسيار مهمي بر دوش مي كشيد. آيت اهلل رييسي در ادامه 
س��خنان خود، با تاكيد بر اهميت واليت در اعتقادات 
اسالمي، خاطرنشان كرد: در باورهاي ما ورود به حصن 
حصين واليت، ضامن صيانت از انسان در برابر ابتالئات 
روزگار است. خدا را ش��اكريم كه امروز واليت فقيه در 
راس نظام ما حاكم است. واليت فقيه بزرگ ترين نعمت 
خدا به ماس��ت كه جامعه را با آموزه ه��اي ديني و نگاه 
عادالنه هدايت مي كند. رييسي نظام جمهوري اسالمي 
را ثمره خون هزاران ش��هيد دانس��ت و تاكيد كرد: اين 
ايثارگري ها و از خودگذشتگي ها مسووليت بزرگي بر 
عهده ما به عنوان خدمتگزار نظام و مردم و شما به عنوان 
هنرمندان آييني كش��ور براي حفظ و تداوم اين نظام 
نهاده است. رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان 
خود به درخواست هاي مطرح ش��ده از سوي شاعران 
براي ايجاد جايگاهي حقوقي به منظور حمايت از شعر 
و شاعران گفت: هيچ هنر ديگري همچون شعر ظرفيت 
تعالي بخشي و انتقال مفاهيم و ارزش هاي اصيل اسالمي 
را ندارد و لذا به سهم خود از ايجاد جايگاهي براي حمايت 
از شعر و شاعران استقبال و پشتيباني مي كنم. در آغاز 
اين مراسم وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در سخناني با 
بيان اينكه نياز داريم فضاي فرهنگي كشور را به شكل 
تعاملي ب��ا همكاري اهالي فرهن��گ اداره كنيم، اظهار 
داشت: امروز تالش داريم فضاي فرهنگي كشور از نشاط 
و پويايي مطلوبي برخوردار شود.همچنين در اين شب 
شعر 12 نفر از شعرا، اشعار خود در وصف اميرالمومنين 
)ع(، واقعه غدير، موضوعات اجتماعي و ... را قرائت كردند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
»مصطفي قمري وفا« مديركل روابط عمومي بانك مركزي 
از راه ان��دازي نماد معامالتي روبل در بازار متش��كل ارزي 
كش��ور از روز جمعه )۲۸ تيرماه( خبر داد. با اضافه شدن 
نماد معامالتي جديد و آغاز معامالت روبل در بازار متشكل 
ارزي، صادركنندگان ايراني از طريق بانك ها و صرافي هاي 
كارگزار بازار متش��كل معامالت ارزي مي توانند همانند 
اسكناس دالر و يورو، روبل را با نرخ توافقي در اين بازار عرضه 
كنند.  متقاضيان اس��كناس روبل از جمله دانشجويان 
هم در چارچوب مق��ررات ارزي بانك مركزي مي توانند 
درخواست خود را در يكي از سرفصل هاي مصارف ارزي 
خدماتي )غيربازرگاني( كه از سوي بانك مركزي تعيين 
شده است ثبت كنند. جزئيات چگونگي انجام معامالت 
در نماد معامالتي روبل بزودي توسط بازار متشكل ارزي 
منتشر خواهد ش��د.  همچنين امير هاموني مديرعامل 
بازار متش��كل ارز ايران از راه اندازي نماد معامالتي روبل 
در اين بازار در روز سه ش��نبه هفته جاري، ۲۸ تير خبر 
داد وافزود: با اضافه ش��دن نم��اد معامالتي جديد و آغاز 
معامالت روبل در بازار متش��كل ارزي، صادركنندگان 
ايراني از طريق بانك ها و صرافي هاي كارگزار بازار متشكل 
معامالت ارزي مي توانند همانند اس��كناس دالر و يورو، 
روبل را با نرخ توافقي در اين ب��ازار عرضه نمايند.بر اين 
اساس متقاضيان اسكناس روبل از جمله دانشجويان 
در چارچوب مق��ررات ارزي بانك مركزي مي توانند 
درخواست خود را در يكي از سرفصل هاي مصارف ارزي 
خدماتي )غيربازرگاني( كه از سوي بانك مركزي تعيين 
شده است ثبت نمايند.جزييات نحوه انجام معامالت 

در نماد معامالتي روبل به زودي منتشر خواهد شد.

    آغاز معامالت توافقي دالر
 با نرخ ۳۲ هزار تومان 

با اعالم قيمت دالر در بازار آزاد به قيمت 31۸40 تومان تا 
3۲۲00 تومان و اعالم قيمت اونس جهاني طال با 1709 

دالرقيمت سكه طرح جديد )يكشنبه، ۲۶ تيرماه( با ۲00 
هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته به 14 ميليون و 
900 هزار تومان رسيد اما در ساعات عصر به 15 ميليون 
تومان افزايش داشت. نرخ دالر در بازار هرات نيز در كانال 3۲ 
هزار تومان معامله شده است و نسبت به قبل ۸00 تومان 
افزايش داشته است. نرخ درهم نيز ۸۸50 تا 9 هزار تومان 
بوده اس��ت.  معامالت توافقي دالر يكشنبه ، ۲۶ تيرماه در 
كانال 3۲ هزار تومان آغاز ش��د.در آغاز به كار فعاليت بازار 
توافق��ي بازار ارز، دالر با قيمت 3۲ ه��زار و ۲01 تومان و با 
حجم 40 هزار معامله شد.معامالت توافقي دالر در روز قبل 
با 30 هزار و 55 تومان آغاز شد.قيمت فروش دالر )يكشنبه، 
۲۶ تيرماه 1401( در صرافي هاي بانكي بدون تغيير قيمت 
نس��بت به روز گذش��ته ۲7 هزار و 90۸ تومان است. نرخ 
فروش هر اسكناس يورو در صرافي هاي بانكي با 4 تومان 
افزايش نسبت به روز گذشته ۲۸ هزار و 91۸ تومان معامله 
شد.قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي ۲7 هزار 
و ۶31 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۶31 تومان 

اعالم ش��د.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲۸ هزار و 100 تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و 355 
تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
۲۸  هزار و 343 تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار و ۶01 
تومان اعالم ش��د.همچنين، در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار و 540 تومان فروخته و حواله 

دالر به بهاي ۲۶ هزار و 31۲ تومان معامله شد.

    عقبگرد دوباره قيمت سكه 
به كانال ۱۴ ميليون تومان 

قيمت هر قطعه س��كه طرح جديد با ۲00 ه��زار تومان 
كاهش نسبت به روز گذشته 14 ميليون و 900 هزار تومان 
دادوس��تد شد.س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 14 
ميليون و 350 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 
هشت ميليون و ۲00 هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و 
۲00 هزار تومان و سكه يك گرمي سه  ميليون و 100 هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 

طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 359 هزار تومان رسيد و 
قيمت هر مثقال طال پنج ميليون و ۸90 هزار تومان شد.

    پيش بيني قيمت جهاني طال
بازارهاي طال پس از فروش گسترده اي كه در اين بازار انجام 
شده، اندكي آرام مي شوند و البته احتمال پرش كوتاه مدتي 
براي آن وجود دارد اما نمودارهاي بلندمدت نشان مي دهند 
كه اين منطقه تا س��طح 1۶۸0 دالر به عنوان يك سطح 
پشتيباني اصلي گس��ترش مي يابد.بازار جهاني طال در 
صورت شكست، احتماال به س��رعت ۲00 دالر از دست 
خواهد داد. با اين حال، احتمال اينكه از اينجا جهش كند، 
بسيار بيشتر است و شايد سعي كند دوباره به سطح 1750 
دالر برسد. پس از آن، احتماال سطح 1۸00 دالر هدف قرار 
مي گيرد و اگر از آن باالتر شود، احتماال بسيار باالتر خواهد 
رفت و شايد به طور كامل بهبود پيدا كند.تحليلگران عنوان 
كردند: اگر به زير سطح 1700 دالر سقوط كند، به سرعت 
چند صد دالر از دست خواهند داد و بر اين اساس بايد به 
دالر امريكا و بازده 10 س��اله توجه زيادي داشت. اگر هر 
دو به تقويت خود ادامه دهند، براي طال بد خواهد بود. از 
سوي ديگر، اگر هر دو شروع به سقوط كنند، طال حداقل 
در تئوري بايد در آن نقطه افزايش يابد. همانطور كه اوضاع 
در حال حاضر پيش م��ي رود و انتظار مي رود طال در اين 
محيط با نرخ بهره باال عملكرد بدي داشته است.بازارهاي 
طال در طول هفته معامالتي دوباره به ميزان قابل توجهي 
كاهش يافتند. در نهايت، اين بازاري است كه تحليلگران 
توجه زيادي به اين منطقه دارند و تا زماني كه شاهد 
حفظ اين منطقه باشيم، هنوز امكان بازيابي طال وجود 
دارد.بر اساس گزارش ياهوفايننس، تحليلگران اظهار 
كردند: همانطور كه گفته شد، همه چيز در مورد دالر 
امريكا و نرخ بهره در امريكاست. اگر دالر امريكا اندكي 
عقب نشيني كند، مي تواند به طال فرصتي براي بهبود 
بدهد. با اين حال، تا زماني كه از سطح 1۸00 دالر عبور 
نكنيم، واقعا تحت تاثير هر نوع رالي قرار خواهيم گرفت.
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مديريت بازار ارز
و انضباط پولي در دولت 

عليرضا رياضي|
سياس��ت گذار پولي در دولت سيزدهم مجموعه 
اقدامات��ي با هدف كاهش بده��ي بانك ها و اضافه 
برداشت آنها از منابع بانك مركزي را در دستور كار 
قرار داده و با تمركز بر بازار بين بانكي و سياست بازار 
باز به دستاوردهاي خوبي رسيده است.سال هاي 
اخير در شرايطي سپري شده است كه متاثر از عدم 
پايبندي امريكا به توافق بين المللي برجام و اعالم 
خروج يكجانبه، شاهد اعمال تحريم هاي ظالمانه 
اقتصادي از سوي آن كشور بوديم كه به نوبه خود 
از ناحيه ايجاد محدودي��ت در »تعامالت تجاري 
بين المللي«، »مبادالت بانكي« و »صادرات نفت 
خام«، به دنبال ايجاد التهاب و فروپاش��ي اقتصاد 
كش��ور بود. بدون ترديد مواجهه هوش��مندانه و 
ناكام گذاش��تن اقدامات دش��من در جنگ تمام 
عيار اقتصادي عليه  نظام جمهوري اسالمي ايران، 
حاصل اتحاد و همبستگي و تالش خستگي ناپذير 
همه مسووالن در تمامي قوا در كنار وفاق و همدلي 
آحاد ملت عزيز ايران است. در اين خصوص بانك 
مركزي به عنوان نهاد سياست گذار پولي و بانكي 
از هيچ كوش��ش و تالش��ي جهت مواجهه با اين 
خصومت ه��ا و مديريت و مهار تبع��ات منفي آن 
در اقتص��اد دريغ نكرده اس��ت. مجموع تحوالت 
اقتصادي كش��ور در يك سال اخير مويد آن است 
كه هرچند از ناحيه تحريم ها و تش��ديد فشارهاي 
نظام س��لطه و اس��تكبار جهان��ي، برخي مصائب 
و مش��كالت اقتص��ادي دامن گير كش��ور و مردم 
عزيزمان شده است، ليكن مقايسه شرايط كنوني 
اقتصاد با آنچه دشمن در سر مي پروراند، حاكي از 
عدم توفيق و شكست دشمنان در توطئه فروپاشي 
اقتصادي كشور است.با توجه به اثرپذيري مستقيم 
بخش خارجي از تحريم هاي اعمال ش��ده، از سال 
گذش��ته تاكنون بخش عمده اي از سياست هاي 
بانك مركزي بر كاهش آس��يب پذيري اين بخش 
از توطئه هاي دشمن متمركز بوده است. اقدامات 
بانك مرك��زي در اين زمين��ه در دو حوزه كاهش 
»نوس��انات نرخ ارز و روان سازي تجارت خارجي« 
و »كاهش تاثيرپذيري واردات كاالهاي اساسي و 
ملزومات توليد از نوسانات نرخ ارز« پيگيري شده 
است.بانك مركزي براي مديريت بازار ارز اقداماتي 
نظير اصالح موارد ۲5 گانه ارز خدماتي، پيگيري 
راه اندازي س��امانه فروش و عرض��ه ارز خرد براي 
هموطنان، مش��اركت در بازبيني نحوه تخصيص 
ارز 4۲00توماني، برخورد با صرافي هاي متخلف 
و تمركز ويژه بر بازار باز را در دس��تور كار قرار داده 
است.در بخش سياست هاي پولي نيز بانك مركزي 
مجموعه اقداماتي با هدف كاهش بدهي بانك ها و 
اضافه برداشت آنها از منابع بانك مركزي در دستور 
كار قرار داده و با تمركز بر بازار بين بانكي و سياست 
بازار باز به دس��تاوردهاي خوبي نيز رسيده است. 
ضمن آنكه بررس��ي روند تغييرات بازار بين بانكي 
نيز نش��ان دهنده تثبيت نرخ اين بازار در محدوده 
۲1 درصد اس��ت. با توجه به رون��د كاهنده حجم 
روزان��ه معامالت بازار كه در پ��ي كاهش منابع در 
دس��ترس بانك ها كه ناشي از شكاف ميان جريان 
درآمدي و هزين��ه اي دول��ت و در نتيجه ناترازي 
ذخاير بانك ها از س��ال هاي گذشته آغاز شده بود، 
بانك مركزي در راس��تاي حماي��ت از داالن نرخ 
س��ود و همچنين جلوگي��ري از افزايش بي رويه 
نرخ س��ود بازار، اقدام به انجام عمليات بازار باز در 
راس��تاي تامين نقدينگي مورد نياز بانك ها كرده 
است. بر اس��اس گزارش هاي منتش��ر شده بانك 
مركزي، عملكرد توليد ناخالص داخلي كشور در 
سال 1400 »با احتساب نفت« و »بدون احتساب 
نفت« به قيمت هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 
14571.4 و 13415.1 هزار ميليارد ريال رس��يد 
كه نسبت به س��ال قبل از آن به ترتيب با افزايش 
4.4 و 3.9 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد 
اقتصادي 4.4 درصدي در سال 1400 در امتداد 
رشد اقتصادي 4.1 درصدي سال 1399، حكايت 
از روند رو به بهبود فعاليت هاي اقتصادي در كشور 
به رغم تداوم تحريم هاي اقتصادي دارد. در مجموع 
نگاهي به تحوالت بازار ارز و سياس��ت هاي پولي 
نشان مي دهد كه اقدامات بانك مركزي در دولت 
س��يزدهم نقش مهمي در افزايش تاب آوري بازار 
ارز و انضباط پولي داشته و گواه اين امر نيز نااميدي 
دشمنان از نتايج اقدامات تحريمي خود و اذعان به 
شكست سياست فشار حداكثري و تقاضاي مذاكره 

مستقيم در مرحله جديد از مذاكرات است.

بشيري: رييس جمهور در تيم 
اقتصادي خود تجديد نظر كند

نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اسالمي 
تأكيد كرد: قيمت اق��الم خوراكي پرمصرف مردم 
افزايش داش��ته و تيم اقتصادي دولت نتوانس��ته 
مديريت دقيقي در امور اقتصادي داش��ته باش��د. 
فرهاد بشيري در تذكري شفاهي در جريان جلسه 
علني امروز مجلس بيان كرد: معيش��ت و اقتصاد 
مردم در تنگنا است. 37 قلم خوراك پرمصرف مردم 
51 درصد تورم داشته اس��ت. نياز به اقدام جدي و 
برنامه ريزي دقيق از سوي تيم اقتصادي دولت براي 
كاهش قيمت ها وجود دارد.در نشس��ت مشترك 
مجلس و دولت تأكيد داشتم كه تيم اقتصادي دولت 
در اداره دقيق امور اقتصادي موفق نبوده است. بايد 
رييس جمهور در تيم اقتص��ادي خود تجديد نظر 
كند.رييس جمهور گفته بود كه قيمت دارو اضافه 
نمي شود. متأس��فانه ش��اهد افزايش قيمت دارو 

هستيم و الزم است فكر اساسي در اين حوزه شود.

ثبت  نام جاماندگان يارانه 
آغاز شد

سامانه ثبت نام جاماندگان از دريافت يارانه معيشتي سيصد 
و چهارصد هزارتوماني كه هفته گذشته مسووالن وزارت 
كار قول راه اندازي آن را داده بودند، براي ثبت نام و بررسي 
درخواست متقاضيان در دسترس قرار گرفت. اين سامانه 
در چهارچوب »پنجره ملي خدمات دولت هوش��مند« 
ب��ه آدرس https: //my.gov.ir امكان ثبت نام را براي 
جاماندگان فراهم كرده است. همچنين به دليل آزمايشي 
بودن اين سامانه در صورت قطع شدن دسترسي به مراحل 
ثبت نام، متقاضيان در صورت بروز مش��كل مي توانند با 
شروع دوباره مراحل و بروزرساني صفحه مرورگر خود به 
مراحل ثبت نام ادامه دهند.ورود به اين سامانه با يك شماره 
تماس و ارايه كد ملي ممكن خواهد بود.در صورت مشمول 
پرداخت يارانه بودن افراد، اين سامانه به صورت اتوماتيك 
فرد يارانه بگير را شناسايي و پنجره ثبت نام براي اين افراد 
باز نخواهد شد.همچنين سامانه در صورت شناسايي فرد 
به عنوان مشمول دريافت يارانه كه نياز به ثبت نام جديد 
ندارد، پيامي به اين محتوا را نشان مي دهد: »چنانچه شما 
به دهك اعالم شده خانوار خود توسط وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي در ارديبهشت ماه معترض هستيد به آدرس 
اينترنتي hemayat.mcls.gov.ir وزارتخانه مذكور 
مراجعه فرماييد. « به اين ترتيب معترضان به دهك 
بندي و مبلغ پرداختي مي توانند به سامانه »حمايت« 
وزارت كار ب��ه آدرس ف��وق مراجعه و درخواس��ت 

بازنگري خود درباره دهك بندي را ثبت كنند.

بدهي خارجي ايران 
۱۴ درصد كاهش يافت

ميزان بدهي هاي خارجي ايران در پايان ارديبهشت ماه 
1401 به 7ميليارد و 451ميليون دالر رسيد كه نسبت 
به پايان سال 1400 بالغ بر 14درصد كاهش داشته است. 
براساس آخرين آمار بانك مركزي ميزان بدهي خارجي 
ايران در پايان ارديبهشت ماه 1401 براساس سررسيد 
اوليه بدهي ها 7 ميليارد و 451 ميليون دالر است كه 5 
ميليارد و ۶۶۶ ميليون دالر آن بدهي هاي ميان مدت و 
بلندمدت و يك ميليارد و 7۸5 ميليون دالر از اين ميزان، 
بدهي هاي كوتاه مدت است. اين تعهدات بالفعل ايران بر 
مبناي يورو نيز رقمي بالغ بر 7 ميليارد و 54 ميليون يورو 
محاسبه شده كه 5 ميليارد و 3۶4 ميليون يورو از اين 
ميزان حجم بدهي ه��اي ميان مدت و بلندمدت و يك 
ميليارد و ۶90 ميليون يورو حجم بدهي هاي كوتاه مدت 
است.حجم بدهي هاي خارجي ايران در پايان اسفندماه 
سال 1400 معادل ۸ ميليارد و ۶75 ميليون دالر بوده 
اس��ت كه اين آمار حكايت از كاهش حجم بدهي هاي 
خارجي ايران در دوماهه سال 1401 دارد.الزم به ذكر 
است كه نسبت بدهي هاي خارجي ايران به توليد ناخالص 
داخلي رقم پاييني به شمار مي رود و مقايسه شاخص 
نسبت بدهي خارجي ايران به توليد ناخالص داخلي با 
ساير كشور ها نشان مي دهد كه ايران در زمره كشور هايي 
است كه كمترين ميزان بدهي خارجي را در جهان دارد.

بانك سوييس
در آستانه افزايش نرخ بهره

بانك ملي سويس حداقل 50 واحد افزايش نرخ بهره را در 
گزارش سپتامبر برنامه ريزي كرده است. به گزارش ايسنا، 
يك روزنامه سويسي اعالم كرد كه بانك ملي سوييس 
در حال برنامه ريزي براي افزايش 50 يا 75 واحد پايه در 
اعالميه سياست پولي برنامه ريزي شده بعدي خود در 
ماه سپتامبر است.بانك مركزي ماه گذشته براي اولين 
بار طي 15 سال گذشته نرخ سياستي خود را افزايش 
داد و توماس جردن، رييس اين بانك بالفاصله پس از 
آن گفت كه فشارهاي تورمي ادامه دار به معناي تشديد 
بيشتر است.داده هاي منتشر ش��ده در هفته گذشته 
نشان مي دهد كه تورم سويس در ماه ژوئن به باالترين 
ميزان در ۲9 سال گذشته يعني 3.4 درصد رسيده كه 
بيش از انتظار اقتصاددانان بود و براي اولين بار از س��ال 
۲00۸ از سه درصد فراتر رفته است. اين پنجمين ماه 
متوالي بود كه تورم باالت��ر از رقم محدوده هدف بانك 
ملي صفر تا دو درصد است. اين روزنامه گزارش كرد كه 
بانك مركزي در حال برنامه ريزي براي افزايش نرخ بهره 
از منفي 0.۲5درصدي 50 واحد پايه به 0.۲5 درصد در 
اعالميه سياست پولي برنامه ريزي شده بعدي خود در 
۲۲ سپتامبر است، اگر چه وضعيت هنوز مي تواند از هم 
اكنون تا آن زمان تغيير كند. در صورت افزايش بيشتر 

تورم، افزايش 75 واحدي نرخ بهره ممكن است.

نحوه دريافت وام
با ضمانت سهام عدالت

دارندگان سهام عدالت مي توانند از طريق اپليكيشن ايوا و 
با توثيق سهام خود در كوتاه ترين زمان ممكن از بانك ملي 
ايران اعتبار دريافت كنند.به گزارش ايِبنا به نقل از روابط 
عمومي بانك ملي ايران، اين خدمت نوين كه از طريق بانك 
ملي ايران ارايه مي ش��ود، نقش بسيار مهمي در شرايط 
كنوني جامعه براي افزايش قدرت خريد اقشار مختلف 
دارد و گردش اعتبار اعطايي، به رونق توليد و كاهش سطح 
نقدينگي در جامعه كمك مي كند.به گفته سميه محمدي 
مدير پروژه كارت هاي اعتباري ش��ركت سپرده گذاري 
مرك��زي، تاكنون بيش از 300 هزار درخواس��ت توثيق 
هوشمند س��هام عدالت از طريق بانك هاي عامل بدون 
مراجعه حضوري ثبت شده است كه ضمانت اين كارت هاي 
اعتباري به پشتوانه س��هام عدالت و بدون نياز به ضامن 
است.الزم به ذكر است، متقاضيان دريافت كارت اعتباري 
مي توانند با مراجعه به سامانه جامع اطالع مشتريان بازار 
سرمايه )سجام( در اين سامانه ثبت نام، احراز هويت و پس 
از نهايي شدن فرآيند ثبت نام در سجام با مراجعه به نرم 
افزار بانك ملي ايران در خواست توثيق خود را ثبت كنند.  
در اين طرح سهامداران مي توانند ضمن نگه داشت دارايي 
با ارزش خود از مزاياي س��هامداري از قبيل سود سهام، 

افزايش سرمايه و مشاركت در مجامع بهره مند شوند.
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گروه بانك و بيمه |
 برخي كارشناسان پولي و بانكي معتقدند كه به دنبال كاهش 
رشد تس��هيالت دهي بانك ها در بهار 1401 كه منجر به 
كاهش رشد پايه پولي و نقدينگي شده است، و همچنين 
موض��وع حذف دالر 4۲00 تومان��ي و افزايش نرخ ارز، نياز 
واحدهاي اقتصادي به سرمايه در گردش و نقدينگي و وام 
بانكي افزايش يافته و همين موضوع موجب ش��ده كه نرخ 
سود در بازار بين بانكي افزايش يابد و بانك ها به خاطر محدود 
شدن برداشت از منابع بانك مركزي و اضافه برداشت از بانك 
مركزي، چاره اي جز تامين نياز خود از بازار بين بانكي و قرض 
گرفتن از ساير بانك ها ندارند و همين موضوع موجب رشد 
تقاضا براي وام گرفتن از ساير بانك ها شده و نرخ سود بين 
بانكي را به ۲1 درصد افزايش داده است اين در حالي است 
كه س��ال گذشته نرخ سود بين بانكي به 1۸ درصد كاهش 
يافته بود. اين موضوع نشان مي دهد كه به دنبال رشد تورم 
و قيمت كاالها و نرخ ارز، نه تنها قدرت خريد مردم كاهش 
يافته و قيمت برخي كاالها از جمله مواد غذايي رشد زيادي 
داشته است و مردم دچار مشكالت معيشتي شده اند، بلكه 
واحدهاي اقتصادي نيز با خطر ركود و افزايش نياز به سرمايه 
در گردش و تقاضاي وام گرفتن مواجه ش��ده اند، و همين 
موضوع خطر ركود را در اقتصاد و صنعت تشديد كرده است و 
اگرچه بانك مركزي در هفته هاي اخير 50 هزار ميليارد تومان 
اوراق بانكي را بازخريد كرده و پول به اقتصاد تزريق كرده و 

رشد پايه پولي در دو ماه اول ۶.5 درصد رشد كرده، اما هنوز 
واحدهاي اقتصادي تشنه نقدينگي هستند و همين موضوع 
موجب رشد نرخ سود بانكي شده است. افزايش نرخ ارز، حذف 
دال 4۲00 توماني، كاهش رشد تسهيالت دهي بانك ها و 
تاكيد بر كاهش رشد پايه پولي و نقدينگي، افزايش نرخ سود 
بانكي در بازار بين بانكي به ۲1 درصد، همگي نشان مي دهد 
كه به دليل كاهش بهره وري و كارايي در اقتصاد، هزينه هاي 
مبادله و معامالتي حاصل از تحريم هاي اقتصادي و... نه تنها 
دولت دچار كسري بودجه مي شود، بلكه واحدهاي اقتصادي 
ومردم نيز دچار كمبود نقدينگي و قدرت خريد مي شوند و اين 
موضوع تنها با بهبود فضاي كسب وكار، احياي برجام مرتفع 
خواهد شد. نرخ سود بين بانكي با افزايش محسوس ركورد 
جديد زده و وارد كانال ۲1درصدي شده است، پيش از اين 
نرخ بهره بين بانكي در كانال ۲0درصدي در نوسان بود.نرخ 
سود بين بانكي در روزهاي اخير وارد كانال ۲1درصدي شده 
و به باالترين سطح در س��ال 1401 رسيده است. در هفته 
منتهي به ۲3 تير ماه نرخ سود بين بانكي برابر با ۲1.14 درصد 
بوده كه بيشترين ميزان نرخ بهره بين بانكي در سال جاري 
است.نرخ سود بين بانكي در هفته منتهي به 1۶ تيرماه ۲0.95 
درصد بوده كه با رشد چشم گيري در هفته اخير به ۲1.14 
درصد رسيده است؛ بررس��ي روند تغييرات اين نرخ نشان 
مي دهد استارت روند افزايشي از ماه هاي گذشته زده شده 
است.گفتني است، تغيير نرخ بهره بين بانكي يكي از روش ها 

و سياست هاي كنترل حجم نقدينگي و خلق پول توسط 
بانك هاس��ت كه بانك مركزي اين ابزار را در اختيار دارد، بر 
همين اساس اين بانك در سال 1401 به صورت هفتگي اين 
نرخ را افزايش داده است.صالح آبادي رييس كل بانك مركزي، 
در اين خصوص مي گويد: خوشبختانه رشد نقدينگي و پايه 
پولي در سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته كاهشي بوده است كه انضباط مالي دولت متأثر از عدم 
استفاده از تنخواه گردان در اين زمينه بسيار موثر بوده است.

به گفته رييس كل بانك مركزي، اضافه برداشت بانك ها از 
بانك مركزي، خط قرمزي است كه با سختگيري شديد 
دنبال مي شود. به گزارش تسنيم، يكي ديگر از داليل افزايش 
نرخ سود بين بانكي، افزايش نرخ سود بازار باز است؛ به عبارتي 
باالبردن نرخ سود بازار باز به نوعي هزينه استقراض در بازار 
بين بانكي را نيز باال برده است. نرخ سود بازار باز با كاهش 
تزريق نقدينگي در اين بازار، صعودي ش��ده و به ۲0.91 
درصد رسيده است.نرخ سود بين بانكي براساس عرضه و 
تقاضاست و ثابت نيست، اين نرخ نوسان دارد به گونه اي كه 
با افزايش تقاضا براي دريافت وام بين بانكي و از سوي ديگر 
عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود باالتر مي رود و به عكس.

برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند: كاهش نرخ سود 
بين بانكي مي تواند نقش مهمي در حركت نقدينگي از بانك 
به بازار سرمايه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمايه گردد.

اين در حالي است كه گروه ديگري از كارشناسان اقتصادي 

معتقدند كه نرخ بهره بين بانكي نبايد كاهش يابد زيرا اثرات 
تورمي شديدي دارد و اگر نرخ بهره بين بانكي خيلي كاهش 
پيدا كند، موجب كاهش سود سپرده هاي بانكي مي شود.

بانك ها در پايان دوره مالي كوتاه مدت )روزانه يا هفتگي( با 
مازاد يا كسري نقدينگي مواجه مي شوند كه بايد آن را به 
تعادل برسانند.اگر بانكي با كسري نقدينگي مواجه شود بايد 
با استقراض يا وام گرفتن درصدد جبران آن برآيد، از سوي 
ديگر براي به تعادل رساندِن مازاد نقدينگي خود نيز بايد 
اقدام به عرضه آن كند.بانك ها براي اينكه به بانك مركزي 
متوسل نشوند بازاري را به نام بازار بين  بانكي تشكيل داده اند 
كه در آن اقدام به عرضه و تقاضاي نقدينگي آن هم به صورت 
وام مي كنند.بنابراين در بازار بين بانكي، انتقال نقدينگي از 
موسسات مالي داراي مازاد به موسسات مالي داراي كسري 
وجوه اتفاق مي افتد.بازار بين بانكي موجب مي ش��ود كه 
بانك ها ديگر براي تأمين نقدينگي و منابع مالي مورد نياز 
كوتاه مدت خود به بانك مركزي مراجعه نكنند كه خود اين 
موضوع به بانك مركزي در جهت كنترل حجم نقدينگي 
كمك مي كند.عمده وام هاي بين بانكي داراي سررسيد 
يك هفته و كمتر اس��ت و نرخ سود بر مبناي نرخ سود 
بين بانكي تعيين مي شود.نرخ سود بين بانكي متناسب 
با عرضه و تقاضا، تعيين مي شود به طوري كه با افزايش 
تقاضا براي دريافت وام بين بانكي يا عدم عرضه متناسب 

با آن، نرخ سود روند صعودي يا نزولي به خود مي گيرد.

رييس كميسيون جهش توليد مجلس شوراي اسالمي 
گفت: دولت سيزدهم تاكنون اقدامات مناسبي براي كاهش 
تورم و مهار رشد نقدينگي انجام داده است و در اجراي اين 
سياست ها موفق بوده است .سيدشمس الدين حسيني در 
گفت وگو با ايرنا در مورد اقدامات دولت سيزدهم در كاهش 
رشد نقدينگي و تورم، گفت: دولت سيزدهم تاكنون اقدامات 
مناسبي براي كاهش تورم و مهار رشد نقدينگي انجام داده 
است كه بايد از اين برنامه ها حمايت شود و اين رويه نشان 
مي دهد كه سياست هاي اتخاذ شده دولت در اين خصوص 
موفق بوده است.رييس كميسيون جهش توليد مجلس 
شوراي اس��المي با تاكيد بر تداوم سياست كنترل تورم و 
رش��د نقديندگي در بلندمدت افزود: بخش قابل توجهي 
از رش��د نقدينگي در نيمه دوم سال و ماه هاي پاياني سال 
صورت مي گيرد، اگر انضباط مالي به نحوي پيش رود كه 
رشد نقدينگي و پايه پولي در كل سال كاهش داده شود، اين 
سياست مناسب و درست خواهد بود.نماينده مردم تنكابن 
در مجلس با اشاره به اينكه دولت در شرايط سختي اقتصاد 
كشور را تحويل گرفته است، اظهار كرد: دولت در شرايطي 
اداره اقتصاد را بر عهده گرفت كه از يك سو رشد اقتصادي 
كشور منفي بوده و از سوي ديگر هم رشد نقدينگي و تورم 
سر سام آور بوده است، تورم نقطه به نقطه 100 درصد را در 
بخش توليد در سال گذشته تجربه كرديم.عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: رشد اقتصادي منفي، رشد 
نقدينگي باالي 40 درصد و خزانه مقروض، كار را براي دولت 
سيزدهم بسيار سخت كرده بود. البته اميدواريم با توجه به 
اهتمامي كه دولت در انضباط پولي و مالي دارد، كنترل تورم 
در ماه هاي پاياني سال هم ادامه داشته باشد.حسيني با ارايه 

پيشنهاداتي براي تداوم سياست هاي دولت در كنترل 
تورم و مهار رش��د پايه پولي گفت: همه دولت ها براي 
كاهش نقدينگي و كنترل تورم و بهبود شرايط اقتصادي 
اهتمام داشتند. ولي دليل عدم توفيق دولت هاي قبل، 
عدم توسعه نظام تامين مالي كشور بوده است كه بايد در 
ساز و كار آن تجديد شود.وي يادآور شد: اگر در توسعه 
نظام تامين مالي تجديد نظر نشود، پس از مدتي كنترل 

پايه پولي و نقدينگي امكان پذير نخواهد بود.
وزير اقتصاد دولت نهم با اشاره به منطق اقتصاددان ان دولت 
يازدهم و دوازدهم اضافه كرد: اين منطق و سياست سبب 
شد باالترين نرخ تورم و رشد نقدينگي، پايين ترين رشد 
اقتصادي و افزاي��ش بدهي دولت در دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم را شاهد باشيم. زيرا در دولت گذشته، مشكالت 
اقتصادي كشور به صورت ريشه اي برطرف نشده و نظام 
تامين مالي را ايج��اد نكردند.اين نماينده مجلس درباره 
طرح كميس��يون جهش توليد براي اصالح نظام تامين 
مالي كشور، گفت: اميدوارم دولت دراين طرح مشاركت 
كند تا منابع توليد مشخص شده و روش هايي اتخاذ كنيم 
كه منجر به كسري بودجه نشود و بدهي دولت به بانك ها را 
افزايش ندهيم و در حقيقت ريشه هاي پايه پولي را مديريت 
كنيم.حسيني با اش��اره به تصويب برخي از قوانين در 
مجلس كه سبب رشد اقتصادي و كاهش تورم مي شود، 
خاطرنشان كرد: قانون تسهيل صدور برخي از مجوزهاي 
كسب و كار كه توسط مجلس به تصويب رسيده است، 
به دولت ابالغ شده است. البته دولت به اجراي آن اهتمام 
دارد ولي الزم اس��ت جديت دستگاه هاي زيرمجموعه 

دولت نسبت به تمكين از اين قانون بيشتر شود. 

معاون اقتصادي وزير امور خارجه تاكيد كرد: هدف وزارت 
خارجه در دولت س��يزدهم ارز آوري است كه در كنار آن 
امنيت شغلي ايجاد كند.به گزارش ايسنا، مهدي صفري 
معاون اقتصادي وزير امور خارجه گف��ت: 50 درصد كار 
اقتصادي با كش��ورهاي ديگر را س��فارتخانه هاي ما بايد 
پيگيري كنند. ما برنامه براي اجرا بسيار داريم مثال در حوزه 
قفقاز شايد صد تا تز نوشته شده است اما كسي آنها را اجرا 
نمي كند كه نيازمند اين هستيم تا در بخش اجرايي با قدرت 
وارد ش��ويم.صفري تاكيد كرد: صادرات فقط ديپلماسي 
اقتصادي نيست. هدف وزارت خارجه در دولت سيزدهم 
ارز آوري است كه در كنار آن امنيت شغلي ايجاد كند. اين 
طور نيس��ت كه فقط صادرات ارز اوري داشته باشد بلكه 
واردات ه��م ارز آوري دارد. به عنوان مثال ما نوعي كود از 
خارج وارد مي كنيم كه منحصر به فرد اس��ت و هر روز هم 
كشور  مبدا بازي درمياورد. ما بايد واردات اين محصول را 
چند منبعي مي كرديم تا از فشار كشور مبدا خارج شويم و 
االن اين كار شده است و قيمت آن 10 تا 15 درصد كاهش 
يافته است.قدم بعدي اين است كه اين محصول را در داخل 
كشور توليد كنيم كه وابستگي قطع شود و اين كار هم در 
بندرعباس االن دارد انجام مي شود.وي با اشاره به ضرورت 
توجه به تكنولوژي هاي مدرن تصريح كرد: ما نمي گوييم 
در دنيا در اين زمينه ها اول هستيم اما در رده ده كشور اول 
دنيا هستيم. االن ۸5 درصد صادرات دارويي مان، داروهاي 
نانويي ما است. تجهيزات اتاق عمل و پزشكي امروز از سوي 
ايران در سفرهاي خارجي رييس جمهور به جاي صنايع 
دس��تي هديه مي ش��ود. همچنين كارهاي دانش بنيان 
كه حض��رت آقا فرمودند در جه��ت صادراتش كار كنيد، 

از اهداف وزارت خارجه اس��ت؛ البته قبال ب��وده اما به اين 
شكل سازماندهي شده، انجام نمي شد.وي با اشاره به تنوع 
محصوالتي كه ايران مي تواند صادر كند گفت: ما بررسي 
كرديم ۸0 درصد كش��ورهاي آفريقايي، هند و امريكاي 
مركزي و غيره »اوره« مي خواهند تا ما اين سيستم را پياده 
كرديم، برزيل گفت ما هم اوره مي خواهيم و صادرات ما به 
دو و نيم ميليارد دالر در اوره رسيد. همچنين در ازبكستان 
و تاجيكستان حضور در بخش انرژي نداشتيم. اما سواپ 
نفت و گاز هم در هش��ت ماه گذش��ته رونق يافته است، 
سه پااليشگاه در سه كشور مختلف را گرفتيم.در آسياي 
مركزي ما تعامل انرژي نداش��تيم اما االن با دو كشور اين 
كار شكل گرفته است.درباره كاالهاي دانش بنيان حدود 
۶30 شركت كه قابليت صادرات دارند را شناسايي كرديم. 
هركشوري كه س��ه يا چهار  نوع كاالي ما را بخواهد در آن 
كشور خانه ديپلماسي تاسيس  مي شود.صادرات ما با آسياي 
مركزي و قفقاز و روسيه خوب بوده است و حتي با اروپايي ها 
هم رشد داشتيم، هم كاال مي دهند و هم محصوالت نفتي 
خريداري مي كنند، البته بيشتر در شش هفت ماه گذشته 
است ش��ايد به خاطر تحوالت اخير اوكراين.چند منبعي 
يعني اينكه يك محصول و كاال را از چند كشور وارد كنيم 
مي تواند در جهت ارز آوري در كشور موثر باشد.معاون وزير 
امور خارجه تصريح كرد: تمام اين كارهايي كه مي كنيم 
بايد تالش كنيم در هماهنگي با ارگان هاي مختلف باشد 
تا بتوانيم اينها را اجرايي كنيم. تمام راهكارها براي تعامل 
موجود است و طرح هاي زيادي است كه بايد آنها را اجرايي 
كنيم.ما توانستيم ويزا را با قزاقستان لغو كنيم و به زودي با 

دو سه كشور منطقه هم ويزا برداشته مي شود.



بررسي س��وابق تغييرات در وزارت بازرگاني حاكي از آن 
اس��ت كه از س��ال ۱۲۸۹ كه »وزارت تجارت« تاسيس 
شده است تا سال ۱۳۵۲ بيش از ده بار و وزارت صنايع نيز 
بيش از ۱۲ بار دستخوش تغيير ساختار - تفكيك و ادغام 
ش��ده اند كه دولت دهم در يك طرح ضربتي، با كمترين 
پشتوانه، مشاوره و بررسي ساختار ساير كشورهايي كه 
اقتصادي ش��بيه كش��ور ما دارند به بهانه اجراي برنامه 
پنجم )در ماده ۵۳ ق ب( كه كوچك سازي دولت و كاهش 
وزارتخانه ها را تكليف كرده بود چند وزارتخانه از جمله 
وزارت بازرگاني كه از ۱۳۵۳ تا قبل از ادغام حدود ۴۰ سال 
قبل و بعد از انقالب به تدريج با انجام تغييرات و اصالحات 
داخل س��ازماني جا افتاده بود ب��ه ويژه با اصالحات مهم 
ساختاري از جمله انحالل سازمان قديمي شهر و روستا، 
مراكز تهيه و توزيع كاال انحالل س��ازمان صدساله قند و 
شكر كشور، ادغام شركت گسترش خدمات بازرگاني در 
شركت بازرگاني دولتي و ادغام سازمان بازرسي و نظارت 
بر قيمت، توزيع كاال و خدمات در سازمان حمايت بيش 
از هفده هزار پرسنل و كاركنان دولت را با رضايت تعديل 
شده و به وزارتخانه چابك و چاالك تبديل گرديده بود در 
حالي كه در ادغام اخير ظاهراً عالوه بر كاهش يك وزير در 
مجموع كمتر از سيصد نفر بازنشسته از بدنه وزارت خانه 
تعديل ش��ده اند در وزارت صنايع و معادن كه آخرين بار 
در ۱۳۷۹ تغيير س��اختار يافته بود ادغام و وزارت جديد 
»صمت« را از تصويب مجلس گذراند عالوه بر آن در سال 
۱۳۹۲ نيز با تصويب قانون »تمركز وظايف و اختيارات 
بخش كش��اورزي« ب��از هم ساختار»سياس��ت گذاري 
تجاري« كشور تغيير و اختيارات تجاري حوزه كشاورزي 
از وزارت تازه تاس��يس صمت تفكيك و به وزارت جهاد 

كشاورزي تفويض شد.
بررس��ي عملكرد ۱۰ س��اله وزارت ادغام ش��ده صمت 
حاكي از آن است كه تقريبًا هيچ يك اهداف اوليه ادغام 
از جمله »كوچك سازي اندازه دولت«، »يكپارچه سازي 
فرايند سياس��ت گذاري تولي��د و تج��ارت«، واگذاري 
تصدي گري هاي دولتي دو وزارتخانه )به ويژه واحدهاي 
صنعتي و بنگاه ها و ابسته به صنايع و معادن( محقق نشده 
بلكه به اذعان صنعتگ��ران و بازرگانان بخش خصوصي، 
مش��كالت تش��ديد و عالوه بر آن برخي از وظايف مهم 
»وزارت بازرگان��ي« بعد از ادغام به حالت تعليق در آمده 

است از جمله: 
- تنظي��م و اجراي سياس��ت هاي فرابخش��ي تجاري و 

بازرگاني كشور 
- تحقق استراتژي »توسعه صادرات غيرنفتي«

-  تنظي��م بازار داخلي و برقراري تعادل تامين كس��ري 
كاالهاي مصرفي، ضروري و حساس از طريق واردات

- حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
- اج��راي دقيق قانون نظام صنف��ي و نظارت بر فعاليت 

اصناف 
- ساماندهي شبكه توزيع و شركت هاي پخش 

- تامين خدمات بازرگان��ي به ويژه براي صادركنندگان 
)انبار-سردخانه-حمل و نقل داخلي و خارجي و...( 

- اس��تقرار رايزن ه��اي بازرگاني در كش��ورهاي هدف 
صادراتي

- اس��تقرار واحدهاي تحقيقات بازار و مراكز تجاري در 
بازارهاي هدف

- تبليغات، بازارياب��ي، حضور موثر در نمايش��گاه هاي 
بين المللي با هدف توسعه صادرات غيرنفتي 

 )wto( الحاق به سازمان جهاني تجارت -
- بس��تن قرارداده��اي دو و چندجانب��ه و عضويت در 

پيمان هاي منطقه اي 
- تنظيم منطقي، هدف دار و با مدت معين سود و عوارض 
گمركي و تعرفه كاالهاي وارداتي با هدف حمايت از توليد 
داخلي و مصرف كنندگان بدون نگاه و عينك بخش��ي 

)طرفداري از صنعت يا كشاورزي( 
 متاسفانه بخش صنعت، همچون بخش كشاورزي همواره 
سعي در باال نگه داشتن سطوح تعرفه كاالهاي كشاورزي 
و صنعتي ب��دون توجه به نياز كش��ور و حمايت موثر از 

مصرف كنندگان و تنظيم بازار داخلي دارند.
اكنون بعد از گذش��ت يك دهه پرتالط��م )دهه ۹۰( در 
اقتصاد كشور، بررس��ي عملكرد و ميزان تحقق اهداف 
اصلي ادغام و آسيب شناس��ي ادغام و تجربه دولت هاي 
پيش��ين و فعلي مج��دداً موضوع تفكيك و اس��تقالل 
دس��تگاه »سياس��ت گذاري و اجراي وظايف تجاري و 
بازرگاني« كشور به ويژه در حوزه هاي صادرات غير نفتي 
و تنظيم بازار، نظارت مستمر و منسجم بر بازار حمايت از 
مصرف كنندگان، پيگيري متمركز تصويب اليحه جامع 
تجارت، الحاق به سازمان تجارت جهاني، راهبرد تجاري 

كشور در پسابرجام و ....
دولت سيزدهم با بررسي سوابق كارشناسي انجام شده 
در دولت س��ابق به اين جمع بندي رسيده كه در شرايط 
فعلي تش��كيل وزارتخانه هاي مس��تقل براي انسجام و 
سياست گذاري و اجراي سياست هاي تجاري و بازرگاني، 
صنعتي و معدني كش��ور ضروري اس��ت و خوشبختانه 
مجلس شوراي اس��المي هم با دولت همراه شده است و 
از س��وي ديگر به دليل فرسايشي و طوالني شدن بحث، 
نظرات صاح��ب نظران و فعاالن بخش خصوصي به نحو 
فراگير به دليل حساسيت موضوع رسانه اي شده است و 
متاسفانه ادامه وضع موجود پيامدهاي نگران كننده اي 

به دنبال دارد.
- بالتكليفي و بي ثباتي در پيشبرد توسعه صنعتي، ضرورت 
برنامه ريزي و تدوين وظايف دقيق دو وزارتخانه، تصويب و 
اجراي برنامه توسعه صنعتي كشور، تدوين راهبرد تجارت 
و بازرگاني و تعيين تكليف هر چه سريعتر در اين زمينه را 

بيش از گذشته ضروري نموده است.
در اين زمينه با دكتر محس��ن بهرام��ي ارض اقدس كه 
تجربه طوالني در بخش هاي مختلف و مس��ووليت هاي 
گوناگون در وزارت بازرگاني سابق در ادوار دور و نزديك از 

ابتداي انقالب، دوران جنگ و بازسازي تا سطح مشاور و 
معاون وزير و در سال هاي اخير در نهاد رياست جمهوري 
و وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان مشاور و دبير 
تنظيم بازار و ستاد هدفمندسازي يارانه ها تا اوايل سال 
۱۳۹۷ و اخي��راً به عنوان عضو ش��وراي رقابت از نزديك 
اقتصاد ملي را رصد و پايش نموده، عالوه بر آن سال هاي 
طوالني به عنوان عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي تهران و ايران با فعاالن صنعتي 
و بازرگاني بخش خصوصي همكاري و تعامل داشته است 

گفت وگويي داشتيم كه بخشي از آن به شرح زير است: 
   با توجه به س�وابق و تجربيات جنابعالي نظر 
شما در خصوص ادغام و تفكيك مجدد وزارت 

بازرگاني در وزارت صنايع و معادن چيست؟ 
در ابتدا بايد تاكيد كنم كه ادامه بحث فرسايشي موجود به 
هيچ وجه به نفع اقتصاد ملي نيست و بايد مجلس محترم 
در اس��رع وقت و با توجه به پيچيدگ��ي و تنوع وظايف و 
كاركردهاي اقتصادي حوزه هاي صنعت، معدن و تجارت، 
تكليف راهبرد تجاري كشور، تشويق و توسعه صادرات، 
مديري��ت واردات و تعرفه ها و تنظيم ب��ازار، حمايت از 
مصرف كنندگان، نظارت بر اصناف و فعاليت هاي بازرگاني 
در آس��تانه نوزايي اقتصاد و توسعه صنعتي كشور به اين 
بحث خاتمه و به عنوان فصل الخطاب با دوفوريت تصميم 
نهاي��ي را اتخاذ و تعيين تكليف نمايد، اطالع داريد مقام 
معظم رهبري در ديدار اعضاي دولت اول روحاني در سال 

۱۳۹۷ با بيان اينكه: 
يكي از كارهاي عجيب و غريبي كه براي بنده تا آخر هم 
معلوم نش��د كه چرا اين كار انج��ام گرفت، همراه كردن 
»وزارت بازرگان��ي«، »با وزارت صنايع« بود كه هنوز هم 
براي من حل نشده است، چهار وزارتخانه را دادند دست 

آقاي نعمت زاده؟! 
نارضايتي خود را از اين ادغام عجيب مطرح و غير مستقيم 
از رييس جمهور وقت خواستند در اين زمين تجديد نظر 
شود لذا از همان زمان موضوع تفكيك و اصالح ساختار 
وزارت صمت در دس��تور كار دولت ق��رار گرفت پس از 
بررسي هاي كارشناسان و آسيب شناسي عملكرد صمت 
در ماه هاي پاياني دولت اول روحاني اليحه تفكيك مجدد 
و تاس��يس وزارت بازرگاني و توس��عه صادرات يا وزارت 
تجارت و خدمات بازرگاني در قالب اليحِه اصالح ساختار 
دولت به مجلس تقديم تا پس از تصويب از ابتداي دولت 
دوم در ساختار جديد دولت وزارت صمت تفكيك و بخش 
تج��ارت و خدمات بازرگاني در دولت متولي و مس��وول 
مستقيم داشته باش��د و اي كاش همان موقع اين اتفاق 
افتاده بود كه نيفتاد و هربار عليرغم اصرار دولت با نوعي 
مخالفت مجلس به نتيجه نرسيد حتي در آخرين مرحله 
كه طرح تفكيك از سوي جمعي از نمايندگان در صحن 
علني مطرح شد ظاهراً مصوبه اي به عنوان »وزارت تجارت 
و خدم��ات بازرگاني« به تصويب مجلس رس��يد لكن با 
ايرادات شوراي نگهبان به مجلس برگشت و دولت روحاني 
با تعيين قائم مقام وزير در وزارت صمت تالش ناموفقي 
براي انسجام و ساماندهي بخش بازرگاني به عمل آورد كه 
تا به امروز ادامه يافته و دولت سيزدهم در شرايط فعلي به 
ضرورت تفكيك پي برده است توجه به اينكه ساختارها، 
هدف نيستند بلكه ابزار رسيدن به هدف هستند و بايد با 
استفاده از ساختارها به هدف رسيد! و مخصوصًا به دليل 
تشديد مشكالت حوزه هاي تجارت و بازرگاني، صنعت 
و معدن ك��ه اداره اين وزارتخانه عريض و طويل به تعبير 
رهبري از عهده وزير كار كشته و با تجربه و قهرمان سنگين 
وزن صنعت كشور )مهندس نعمت زاده( برنمي آيد طبعًا 
از عهده مديران كم تجربه تر بعد از ايشان كه عهده دار اين 
مسووليت شدند نيز بر نيامده و نخواهد آمد بنابراين به 
نظر اينجانب الزم است طرح يا اليحه با قيد دو فوريت در 
دستور كار مجلس قرار گيرد و براي برون رفت از وضعيت 
نابه سامان سامانه حوزه هاي صنعت، تجارت و معدن با 
تفكيك وزارت صمت موافق��ت و البته با توجه به اينكه 

تفكيك باقيمانده بخش بازرگاني از س��مت پاسخگوي 
ش��رايط فعلي نيس��ت براي پرهيز از تغييرات بعدي در 
همين مرحله تغييرات ض��روري ديگري از جمله قانون 
تمركز وظايف جهاد كشاورزي، حذف وظايف بنگاه داري 
و تصدي گري، الحاق سازمان هدفمندي يارانه ها، تغيير 
تشكيالت حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
الحاق گمرك به عنوان ابزار تجاري و دروازه تجارت كشور، 
سازمان فني و سرمايه گذاري خارجي، با بانك هاي تجاري، 
بيمه هاي تجاري و... را به تصويب يا به شوراي عالي اداري 

تفويض و تكليف نمايد.
تا وزارتخانه جديد كه قرار اس��ت تشكيل شود، بار ديگر 
دس��تخوش تغيير و تحول نش��ود و از اس��تحكام كافي 
برخوردار باشد كه الزاما وزارت بازرگاني سابق نخواهد بود، 
يكپارچه كردن سياست هاي بازرگاني و نهادهاي مرتبط، 
تقويت و تبديل سازمان توسعه تجارت به يك سازمان قوي 
صادرات محور با بيشترين اثربخشي و كارآمدي از جمله 

نيازهاي امروز اقتصاد ملي است.
  باتوجه ب�ه اينكه ظاهرا در ح�ال حاضر دولت و 
مجلس در زمينه ض�رورت تفكيك وزارت صمت 
هم عقيده هستند، از نظر زماني شرايط را مناسب 

تصميم گيري مي دانيد؟
متاس��فانه اختالف نظر دولت و مجلس در ادوار گذشته 
در اين زمينه موجب تاخير در تصميم گيري و زيان هاي 
جبران ناپذيري به هر س��ه بخش مه��م اقتصادي يعني 
صنعت، معدن و تجارت وارد ش��د و متاسفانه اين ادغام 
غيركارشناسي، ناپخته و نسنجيده يكي از بدترين نتايج 
ادغام در تاريخ كشور را به دنبال داشته كه نه تنها توسعه 
صنعتي محقق نش��ده بلكه امروز اكثر معادن كشور به 
حالت نيمه تعطيل درآمده، فرس��ودگي ماش��ين آالت 
و تجهي��زات كارخانه ه��ا و معادن اكثر آنه��ا را به ورطه 
ورشكستگي كشانده در نتيجه حضور قدرتمند و رقابتي 
بخش خصوصي در بازارهاي جهاني، توسعه و صادرات 
غيرنفتي، بهبود فضاي كس��ب و كار، مديريت واردات، 
مبارزه موثر با قاچاق كاال، واگذاري شركت هاي دولتي و 
كاهش تصدي گري ها، هماهنگي بين اهداف، سياست ها، 
فرآيندها و س��اختار توليد و تجارت، پش��تيباني موثر از 
فع��االن عرصه توليد و تجارت، تامين مواد اوليه به موقع 
براي توليد داخلي، بازاريابي، »حمايت از مصرف كنندگان 
و معيش��ت مردم« به ش��دت آس��يب ديده، انحصار در 
عرصه تامين و توزيع به ويژه در زمينه كاالهاي اساس��ي 
و نهاده ه��اي توليد تش��ديد و تفويض اختي��ار و اعمال 
سياست هاي تجاري به وزارت جهاد كشاورزي، كمرنگ 
شدن نظارت موثر بر شبكه گسترده اصناف و فعاليت هاي 
صنفي، نظارت و پشتيباني از اتاق هاي بازرگاني، تنظيم 
بازرگاني، تنظيم و وضع تعرفه هاي باال و تغييرات مدام 
آنها و ممنوعيت فصلي و مقطعي براي صادرات و واردات 
محصوالت كشاورزي از جمله حبوبات، گوشت، مرغ، برنج، 
شكر، ممنوعيت واردات و تعيين قيمت هاي تضميني باال 
براي برخي محصوالت داخلي و ممنوعيت ثبت سفارش 
و واردات ه��زاران قلم كاالي مصرفي م��ردم اگر چه در 
قالب حمايت از توليد داخلي صورت گرفته، رها شدن و 
بازسازي پخش و توزيع كاال و... افزايش قيمت اين اقالم 
در بازار داخلي، كوچك شدن سفره مردم را موجب شده، 
بررسي روند قيمت گوشت، مرغ، برنج، روغن در سال هاي 
اخير و ميزان مصرف سرانه اين اقالم گوياي اين واقعيت 
تلخ است كه تغيير وضع موجود، امروز به يكي از مطالبات 
جدي جامعه تبديل شده اس��ت بنابراين تاخير بيش از 

اين جايز نيست.
  با اي�ن توضيح�ات، عل�ت مخالف�ت برخي از 
كارشناس�ان و صاحب نظران با تفكي�ك وزارت 

صمت چيست؟
در يك نگاه كلي مخالفان به چند گروه تقسيم مي شوند: 
گروه اول كس��اني هس��تند كه با نگاه بخشي به موضوع 
مي نگرند، حاميان توليد صنعتي و كشاورزي در اين گروه 

قرار دارند كه با حسن نيت و به دليل عدم شناخت كافي 
از ظرفيت هاي كش��ور، ادغام صنعت و معدن و تجارت و 
قانون انتزاع را به نفع توليد كنندگان و كشاورزان مي دانند 
در حالي كه چنانچه مصالح و منافع ملي در اولويت قرار 
گيرد و نگاه فرابخشي حاكم شود واضح است كه متاسفانه 
حاصل ادغ��ام و قانون تمركز اختي��ارات تجاري بخش 
بازرگاني در وزارت جهاد كشاورزي در ۱۰ سال اخير چنين 
نتايج و دستاوردي را نشان نمي دهد؛ نه توسعه صنعتي 
محقق شده و نه خودكفايي محصوالت كشاورزي، حتي 
در زمينه كاالهاي اساسي، ضروري و حساس و نهاده هاي 
توليد، مشكالت حوزه معدن تشديد شده، معادن بسياري 
غيرفعال و ماشين آالت معدني فرسوده شده اند، وابستگي 
به واردات بيش��تر و اگر در برخي از اقالم مثل گوش��ت، 
واردات كمي كاهش يافته، بر اساس آمار رسمي مصرف 
سرانه آن هم به دليل افزايش چشمگير قيمت در كشور 
به شدت كاهش يافته، تنظيم بازار مواد پروتئيني و امنيت 
غذايي مردم به خطر افتاده و همزم��ان دامداران نيز در 
شرايط خوبي قرار ندارند و دام هاي مولد را به كشتارگاه 
مي فرستند. در حوزه صنعت واحدهاي پرشماري به ورطه 
ورشكستگي غلتيده اند كه علت آن گستردگي )صرف نظر 
از تحريم و پيامدهاي آن( و تنوع و سنگيني مسووليت هاي 
وزارتخانه هاي متولي )صنعت، معدن و كشاورزي( است.

گروه دوم مخالفان، افرادي هس��تند كه بدون شناخت 
كافي از مزيت هاي نسبي و اقتصاد ملي و درك تفاوت هاي 
اساسي كشور، مدل كشورهاي توسعه يافته صنعتي را 
كه داراي ساختار مشترك توليد و تجارت هستند علت 
توسعه يافتگي اين كشورها مي دانند و با الگو برداري از اين 
كشورها، از ادغام حمايت و با تفكيك مخالفت مي كنند. 
غافل از اينكه براي دستيابي به توسعه عالوه بر ويژگي هاي 
سرزميني، ثبات اقتصادي، حقوق مالكيت روابط بين الملل 
و اعتماد عمومي به نهادها كه هركدام مولفه هاي متعددي 
را در بر مي گيرن��د؛ از چاپ پول گرفته تا امنيت و تامين 

اجتماعي، تورم ناشي از كسري بودجه.
 تحريم هاي بين المللي، مهاجرت نخبگان بسيار مهم تر 
از ادغام يا تفكيك يك يا دو وزارتخانه موثر هس��تند 
و اصوال در جهان امروز كش��ورها به دو دسته تقسيم 
مي ش��وند يا برخوردار از مزيت هاي سرزميني )نفت، 
گاز، معادن و فلزات گرانبها و...( و كامودوتي محور كه 
عبارتند از امريكا، روسيه، ايران، عربستان، قطر، عراق، 
امارات، ونزوئال، ليبي، نيجريه و... و برخي از كش��ورها 
تكنولوژي محورند از جمله: امريكا، روسيه، انگلستان، 
فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، كانادا، چين، هنگ كنگ، 

تايوان و... .
متاسفانه كشورهاي گروه دوم با اس��تفاده از مواد اوليه 
كش��ورهاي گروه اول و به كارگيري تكنولوژي و دانش 
نخبگان خ��ود و نخبگان مهاجر از كش��ورهاي در حال 
توسعه با توليد ارزان تر و با كيفيت باالتر متمايز مي شوند. 
كشورهاي امريكا و روس��يه كه در هر دو گروه مشترك 
هستند به همين دليل داعيه جهاني دارند عنوان مثال 
كشورهاي افغانس��تان و شيلي از گروه اول داراي معادن 
فراوان ليتيوم و چين و تاي��وان از گروه دوم توليد كننده 
محصوالت  هاي تك از ليتيوم از جمله سيليكون ارزان براي 
صنايع پيشران هستند. متاسفانه كشور ما با برخورداري 
از بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز، مس، سرب، روي، آهن، 
آلومينيوم و طال در گروه اول ق��رار دارد و براي خروج از 
خام فروشي و خروج از گروه اول در ميان مدت گزينه اي به 
جز تفكيك بخش تجاري و بازرگاني و تقويت و تمركز اين 
بخش و تعامل با كشورهاي صنعتي براي سرمايه گذاري 
مشترك مجهز به دانش فني تجهيزات و توليد مشترك و 
حضور در بازارهاي جهاني در چارچوب تجارت بين المللي 
ندارد در نتيجه مقايس��ه س��اختار دولتي كشورمان با 
كشورهاي تكنولوژي محور و توسعه يافته صنعتي مقايسه 
مع الفارق است. عالوه بر آن در همه كشورهاي صنعتي، 
دولت ها سياست گذار و ناظر و پشتيبان بخش خصوصي 

هس��تند در حالي كه در كش��ور ما بخش اعظم اقتصاد 
دولتي اس��ت و مع االسف تش��ديد تحريم ها و مهاجرت 
نخبگان روند توس��عه صنعتي را بيش از پيش سخت تر 
كرده است. يادآوري اين نكته خالي از لطف نيست كه در 
اكثر كشورهاي در حال توسعه، ساختار تجارت و صنعت 
تفكيك شده و بخش تجارت پيشران اقتصاد و در مورد 

ايران به داليل زير: 
 ايجاد مديريت يكپارچ��ه در اجراي فرآيندهاي تجاري 
مربوط به واردات و صادرات و ترانزيت و به تبع آن توسعه 
صادرات غيرنفتي و نظارت بر عبور كاال از قلمروي كشور، 
ضرورت هماهنگي در اعمال و اجراي سياست هاي تجاري 
و بازرگاني، مقررات مرتبط با بازارچه هاي مرزي، پيله وران 
و مرزنش��ينان رصد و پايش اطالعات و تجزيه و تحليل 

ميزان توليد صادرات و مديريت واردات.
گروه سوم كساني هس��تند كه تشكيل وزارت بازرگاني 
را مترادف با وزارت واردات مي دانند و نگران هس��تند با 
افزايش واردات زمينه سوءاستفاده از منابع ارزي فراهم و 

توليد داخلي از محل واردات بي رويه آسيب ببيند.
ادعاي موجود در زمينه افزايش واردات در صورت تشكيل 
وزارت بازرگاني نيز بي اساس اس��ت در همين ماجراي 
اخي��ر واردات نهاده هاي توليد ثابت ش��د وقتي اقتصاد 
معيوب باشد در سوءاس��تفاده از واردات دولتي و فروش 
در بازار آزاد تفاوت چنداني بخش هاي توليدي و بازرگاني 
ندارند. خالصه كالم اينكه بايد هرچه به سريع تر به شرايط 
بالتكليفي موجود خاتمه داده شود و اجازه قانوني و مصوبه 
الزم به دولت س��يزدهم براي تاسيس »وزارت تجارت و 
خدمات بازرگاني« با همه مقتضيات كارشناسي آن اعطا 
شود تا در آستانه سال دوم دوره اول با تركيب جديد امور 

اجرايي را پيش ببرد با اميد به: 
- روزآمد كردن و پيگيري نهايي تا تصويب اليحه جامع 

تجارت 
- ايجاد هيات هاي داوري و حل اختالفات تجاري 
- تسريع در روند الحاق به سازمان تجارت جهاني 

- پيگيري تصويب FETF براي تسهيل مبادالت تجاري 
- تقويت زيرس��اخت هاي صنعتي و ام��كان تامين برق 

صنعت در تابستان و گاز صنعت در زمستان
- جلوگيري از خروج س��رمايه و امكان جذب س��رمايه 

خارجي 
يادآوري اين نكته خالي از لطف نيس��ت: اگر س��پردن 
مس��ووليت چهار وزارتخانه )صمت( ب��ه آقاي مهندس 
نعمت زاده )قهرمان سنگين وزن صنعت كشور( از كارهاي 
عجيب و غريب به تعبير مقام معظم رهبري بوده در شرايط 
فعلي انتخاب يك وزير براي اين وزارتخانه با مسووليت هاي 
متنوع عمال غيرممكن خواهد بود و بهتر اس��ت بگوييم 
ام��كان اداره اي��ن وزارتخانه در صورت ع��دم تفكيك و 
كوچك سازي نتيجه اي جز وخيم تر شدن توليد و هدر 

دادن منابع مالي و انساني كشور ندارد.
  به نظر شما در 10 سالي كه از ادغام وزارتخانه هاي 
بازرگان�ي و صنايع و معادن گذش�ته، بخش هاي 
بازرگاني داخلي و خارجي چه آسيب هايي ديده 

است؟
 همان گونه كه مطلع هس��تيد بر اساس سند چشم انداز 
۲۰ س��اله كه انتهاي آن ۱۴۰۴ است كش��ور ما بايد به 
كشوري توس��عه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي و 
فناوري در س��طح منطقه، الهام بخش در جهان اسالم و 
با تعامل س��ازنده و موثر در روابط بين الملل برخوردار از 
دانش پيش��رفته، توانا در توليد علم و فناوري، برخوردار 
از س��المت و رفاه، امنيت غذايي به دور از فقر با تاكيد بر 
جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر 
اقتصادي، ارتقاي سطح نس��بي درآمد سرانه و رسيدن 
به اشتغال كامل و... تبديل ش��ود. بررسي شاخص هاي 
عملكردي از س��ال ۱۳۸۲ كه اين سند به سران سه قوه 
ابالغ ش��ده گوياي اين واقعيت تلخ است كه رسيدن به 
اين جايگاه را در سه، چهار سال باقي مانده غيرممكن و 

به نظر بنده ادغام وزارت بازرگاني در صنعت و معدن و در 
غياب يك دستگاه فرابخشي در كنار تحريم هاي ظالمانه 
و تنش هاي بين المللي سهم بسزايي در فاصله گيري با 
اهداف اقتصادي داشته اس��ت بدون شك شكل گيري 
وزارتخانه جديد با محوريت توسعه صادرات غيرنفتي و با 
هدف ارزآوري و حضور موثر در بازارهاي جهاني، راهبرد 
كارآمدي براي كاهش آثار تحريم ها و برون رفت از وضع 
ناهنجار كنوني اس��ت. فراموش نكنيم در دهه ۹۰ رشد 
اقتصادي نزديك به صفر داشتيم و نه تنها تشكيل سرمايه 
ثابت منفي و خروج سرمايه ساليان بيش از ۱۰ ميليارد 
دالر همراه با مهاجرت هزاران نفر در هر سال در دهه ۹۰ 
و فشارهاي ناشي از تحريم هاي ظالمانه كشور را از اهداف 
سند چش��م انداز دور و راه درازي براي تحقق اين اهداف 
پيش رو داريم. ازجمله آس��يب هاي جدي ادغام عالوه 
بر بخش تجارت و بازرگاني، اصن��اف و بازرگانان حقوق 
مصرف كنندگان، شبكه هاي توزيع، افزايش قاچاق كاال و 
اقتصاد غيررسمي، عقب ماندگي بخش هاي صنعت، توليد 
صنعتي و معادن نيز از رشد و توسعه مورد انتظار، بازسازي 
و نوسازي تجهيزات، ارتقاي ظرفيت توليد و رقابت پذيري 
در بازارهاي جهاني باز مانده ايم به شركت هاي كوچك و 
متوسط و واحدهاي توليدي صنفي، فضاي كسب و كار 
)به رغم تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار(، 
اشتغال و بهره وري، از همه مهم تر تشكيل سرمايه ثابت، 
جذب سرمايه خارجي و خروج سرمايه از كشور تا حدودي 

تحت تاثير اين تغييرات آسيب جدي وارد شد.
  تشكيل وزارت جديد و تفكيك وزارت صمت چه 
تاثيري در حمايت از حقوق مصرف كننده و تنظيم 
بازار و به طور كلي در معيشت و سفره مردم دارد؟ 

علي االصول با ايجاد يك ساختار فرابخشي و با اين فرض 
كه ساختار ها هدف نيستند بلكه ابزاري براي رسيدن به 
هدف هستند. برخورداري از ساختاري كه در حلقه هاي 
پيش��ين توليد با تنظيم تعرفه هاي هدف دار و مدت دار 
امكان تامين مواد اوليه براي واحدهاي توليدي مخصوصا 
بنگاه هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي را فراهم و 
همزمان با پيش بيني و برآورد مصرف سرانه انواع كاالها به 
ويژه كاالهاي اساسي و ضروري و حساس با قيمت منطقي 
و منصفانه و توجه به ميزان توليد اين اقالم در داخل كشور 
برنامه ريزي مناس��ب براي تامين الباقي نياز )كمبود( با 
هدف تنظيم بازار به نحوي كه دسترس��ي عادالنه مردم 
به اقالم مورد نياز فراهم باش��د و از سوي ديگر با برقراري 
تس��هيالت و خدمات بازرگاني )انبار سردخانه حمل و 
نقل داخلي و بين المللي و...( ام��كان صادرات توليدات 
م��ازاد بر نياز داخل )بيش بود( را با س��رعت و س��هولت 
فراهم و البته امكان واردات كمبودهاي داخلي در مواقع 
كمبود را نيز توأمان فراهم كرده و فارغ از نگاه بخش��ي، 
امكان ذخيره س��ازي و مداخله حداقلي در بازار با كمك 
فعاالن بخ��ش خصوصي با اولويت منافع عموم جامعه و 
مصرف كنندگان در كنار اصالح و بازسازي اصناف و شبكه 
توزيع و توسعه فروش��گاه هاي زنجيره اي و شركت هاي 
پخش و عمده فروش��ان، برقراري زمينه ه��اي رقابت از 
طريق اطالع رساني قيمت هاي واقعي توسط شبكه هاي 
اطالع رساني، فروش��گاه هاي اينترنتي و مكانيزه، نصب 
صندوق هاي مكانيزه فروشگاهي )POS(، نصب باركد، 
اتيكيت قيمت، صدور فاكتور زمينه انتظام بخشي به بازار 

و داد و ستد و اقتصاد خرد را فراهم كند. 
  برخ�ي از منتق�دان تفكيك نگران ب�ار مالي و 
هزينه ها و زمان طوالني پروس�ه تفكيك، تكرار 
خطاي تصميم گيري و هزينه هاي فرصت ناشي از 
آن هس�تند اين نگراني ها چه ميزان وارد است و 

چگونه مي توان از اين گراني ها كاست؟ 
با توجه به شناختي كه بنده از تشكيالت و شرح وظايف 
و ساختار سازماني قبل و بعد از ادغام وزارت بازرگاني 
س��ابق و وزارت ادغام ش��ده صمت دارم و مدت هاي 
طوالني در صف و س��تاد و حوزه ه��اي مختلف اعم از 
استاني )خراسان و خوزستان( و سازمان هاي وابسته 
به )سازمان غله، شركت نمايشگاه بين المللي، سازمان 
بازرسي و نظارت حمايت فعلي(، مشاور و معاون وزير، 
س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز، س��تاد هدفمندي 
يارانه ه��ا و تنظيم ب��ازار و... و حض��ور طوالني مدت و 
همزمان در هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني صنايع و 
معادن و كش��اورزي تهران و ايران و ارتباط نزديك با 
فعاالن و بازيگران تجارت و بازرگاني و توليد در بخش 
خصوصي دارم ب��ا اطمينان ادعا مي كن��م در صورت 
انتخاب مديري توانا و كارآمد، آش��نا به امور بازرگاني 
ترجيحا از مديران مياني و ارشد مقبول بدنه و كاركنان 
حوزه بازرگاني و تجارت كه توان و ش��ناخت كافي از 
مشكالت و مسائل مهم و وظايف اصلي و داراي اولويت 
از يك سو و شناخت نسبي از سازمان هاي فعلي مرتبط 
)شركت نمايشگاه هاي بين المللي كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران، صندوق ضمانت صادرات، مركز توسعه 
تجارت الكتروني��ك، مركز آموزش ه��اي بازرگاني، 
موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، شركت 
سرمايه گذاري خارجي جمهوري اسالمي، اتاق هاي 
بازرگاني و اصناف كه هر كدام تشكيالت و بودجه مصوب 
خود را دارند و در اس��تان ها كه س��ازمان هاي مرتبط 
كماكان در اختيار است و تقسيم بودجه فعلي وزارت 
صمت با نظر س��ازمان مديريت و برنامه ريزي و اعمال 
تغييرات حداقلي با تصويب شوراي عالي اداري، بدون 
هيچ گونه باِر مالي و هزينه اضافي، تاسيس وزارتخانه اي 
چابك و چاالك با استفاده از تركيب و جابه جايي پرسنل 
و مديران شاغل در بخش فعلي وزارت صمت و تقسيم 
و توزيع عادالنه امكانات س��رمايه اي، سخت افزاري و 
نرم افزاري بودجه و اعتبارات موجود در كوتاه ترين زمان 
ممكن، حداكثر كمتر از شش ماه سازماندهي تشكيالت 
جديد مقدور و ممكن خواهد بود و نگراني از تاخير در 
تصميم گيري به مراتب بيشتر از اينگونه نگراني هاست.
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هشدار درباره تاخیر در تفکیک »صمت«



گروه راه و شهرسازي|
با افزايش قيمت اسمي مس��كن طي ماه هاي اسفند 
1400، ارديبهشت و خرداد 1401 قدرت خريد وام از 
طريق اوراق »تسه« با سرعت بيشتري در حال كاهش 
است. افت ميزان پوشش وام خريد طي ماه هاي اخير، 
بيش از اينكه به دليل افزايش قيمت اوراق »تسه« در 
بازار سهام باشد، به علت جهش قيمت اسمي مسكن در 
دوره ياد شده است. با اينكه سقف دريافت وام از طريق 
اوراق »تس��ه« در پاييز سال گذشته به 480 ميليون 
تومان در تهران افزايش يافت ت��ا متقاضيان بتوانند 
بخش بيشتري از هزينه خريد ملك را با استفاده از اين 
وام پرداخت كنند، اما در نتيجه افزايش متوسط قيمت 
مسكن طي ماه هاي اخير، با باقيمانده وام 480 ميليوني 
پس از كسر هزينه دسترس��ي به آن، كمتر از 10 متر 
مربع مسكن مي توان در تهران خريداري كرد.  آنگونه 
كه خبرگزاري مهر گزارش كرده است، ، در معامالت 
روز يكش��نبه ۲۶ تير ماه بازار سرمايه متوسط قيمت 
هر برگه تسهيالت مسكن در دامنه 1۳8 تا 14۲ هزار 
توماني معامله شد. ارزان ترين معامله اوراق تسهيالت 
مس��كن 1۳4 هزار تومان براي هر برگه و گران ترين 
معامله نيز به برگه 14۷ هزار توماني به ثبت رس��يد. 
با احتس��اب ميانگين نرخ خريد ه��ر برگه حق تقدم 
تسهيالت مس��كن 140 هزار تومان، هزينه دريافت 
وام مس��كن زوجين تهراني با س��قف 480 ميليون 
تومان ش��امل 400 ميليون تومان وام خريد همراه با 
80 ميليون تومان وام جعاله مس��كن 1۳4 ميليون و 
400 هزار تومان خواهد شد؛ گفتني است، متقاضيان 
دريافت وام خريد مس��كن از بازار س��هام بايد به ازاي 
دريافت هر 500 هزار تومان يك برگه اوراق »تس��ه« 
خريداري كنند. به عبارت ديگر، در حالي كه وام گيرنده 
ماهانه 8 ميليون و ۶00 هزار تومان بابت بازپرداخت 
1۲ ساله اقساط اين تسهيالت را پرداخت مي كند، اما 
بيش از يك ميليارد تومان به بانك پس مي دهد، تنها 
مي تواند از ۳4۶ ميليون تومان اين تسهيالت بهره مند 
شود. همچنين براي دريافت وام مسكن فردي تهران 
تا س��قف ۲80 ميليون تومان ش��امل ۲00 ميليون 
تومان وام خريد مسكن و 80 ميليون تومان وام جعاله 
مسكن، متقاضيان مي بايست ۷8 ميليون و 400 هزار 
تومان بابت خريد اوراق »تسه« با احتساب هر برگه 
140 هزار تومان، هزينه كنند. در نهايت هم تنها ۲01 
ميليون و ۶00 هزار تومان براي متقاضي باقي مي ماند 
كه با آن مي توان 5 متر از يك مسكن با متوسط قيمت 

هر متر 40 ميليون تومان خريداري كرد.

    با وام ۴۸۰ ميليوني
 مي توان ۱۲ متر خانه در تهران خريد

بر اس��اس آخرين گزارش بانك مركزي متوس��ط 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران حدود 
40 ميليون تومان اس��ت كه زوجين با وام مسكن 
480 ميليون توماني مي توانند 1۲ متر از يك واحد 
مس��كوني را خري��داري كنن��د؛ وام مذكور )480 
ميليون توماني( تنها كفاف هزينه خريد ۲4 درصد 
از يك واحد مس��كوني 50 متري با قيمت حدود ۲ 

ميليارد تومان را در تهران مي دهد.

    ثبات تقريبي »تسه« در يك سال گذشته
در اين حال، آنگونه كه ايسنا گزارش كرده است، هر 
برگ اوراق تسهيالت مس��كن بانك مسكن در تير و 
مرداد سال گذشته با قيمت 14۲ هزار و ۲00تومان؛ 

در شهريورماه سال گذشته با قيمت 1۳۹ هزار و ۹00 
تومان داد و ستد شده است. اين اوراق در ماه مهر سال 
گذشته 1۳۹ هزار و 500 تومان، در آبان ماه 1۳۹ هزار 
و ۷00 تومان و در آذرماه نيز 1۳۹ هزار و ۶00 تومان 
قيمت داشتند. اوراق تسهيالت مسكن در دي  و بهمن 
س��ال گذش��ته نيز با قيمت هاي 140 هزار و 500 و 
140 هزار و 100 تومان معامله مي ش��ود. اين اوراق 
در فروردين ماه سال جاري 140 هزار و ۳00 تومان 
قيمت دارد. به اين ترتيب، مشاهده مي شود كه طي 
يك سال گذش��ته، نرخ اوراق »تسه« نوسان زيادي 
نداش��ته و در محدود 1۳۹ هزار تومان تا 145 هزار 
تومان جزر و مد كرده اس��ت. اين در حالي است كه 
قيمت اسمي مسكن طي اسفند 1400، ارديبهشت 
و خرداد سال جاري، به ترتيب ۶.1، ۶.۲ و 8.4 درصد 
رشد يافته اس��ت به گونه اي كه ميانگين قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني از حدود ۳0 ميليون تومان 
در اوايل سال گذشته، در آخر خردادماه سال جاري 
با حدود 10 ميليون تومان رشد، حاال به ۳۹ ميليون 

و 414 هزار تومان رسيده است.
  

    افزايش روزانه قيمت مسكن در تهران
در همين ح��ال، عبداهلل اوتادي، عض��و هيات مديره 
مشاوران امالك درباره وضعيت بازار مسكن از افزايش 
روازنه قيمت ملك خبر داد.  او با اشاره به افزايش قيمت 
مسكن در همين يك ماه گذشته گفت: شاهد افزايش 
روز به روز قيمت مسكن هستيم به طوري كه در مواردي 
مالك و خريدار به توافق رسيده اند اما مالك در موعد 
انعقاد قرارداد، حاضر نمي ش��ود و مي گويد اگر ۲00 
ميليون تومان ديگر به قيمت اضافه شود، قرارداد را امضا 
مي كند.  اوتادي در گفت وگو با ايلنا درباره وضعيت بازار 
مسكن و داليل ركود در اين بازار اظهار كرد: از خردادماه 
كه بحث مذاكرات برجام در قطر به طور جدي تر مطرح 

شد، بازار مسكن در حالت انتظار قرار گرفت. 
وي با بيان اينكه بازار مس��كن به طور مس��تقيم به 

موض��وع برجام ارتب��اط دارد، گفت: ن��ه تنها بازار 
مسكن بلكه تمام زندگي مردم به برجام گره خورده 
و شاهد آن هستيم كه با انتشار كوچك ترين خبري 
از برجام، بازار ارز و دالر از آن اثر مي پذيرد و به دنبال 

آن بازار مسكن هم واكنش نشان مي دهد.
عضو هيات مديره مشاوران امالك استان تهران ادامه 
داد: يكي از دالي��ل ايجاد ركود در خريد و فروش بازار 
مسكن، انتظار براي تعيين تكليف برجام است اما داليل 
ديگري هم به عمق پيدا كردن حالت انتظار بازار مسكن 
دامن زده اند كه مهم ترين آن پيش بيني افزايش نرخ 
تورم در آينده نزديك اس��ت. اوت��ادي افزود: مالكان 
پيش بيني مي كنند در آينده كوتاه مدت با افزايش نرخ 
تورم مواجه مي شوند و از سوي ديگر سرمايه گذاري 
در بخش مسكن هم زمان بر است به طوري كه در حال 
حاضر فقط صدور مجوز س��اخت از سوي شهرداري 
1.5 سال زمان مي برد و برآورد سازندگان اين است كه 
قيمت ساخت افزايش پيدا مي كند. وي گفت: در حال 
حاضر حداقل قيمت ساخت 10 ميليون تومان است و 
برآوردها اين است كه با اين روند اقتصادي با توجه به 
افزايش تورم عمومي و تورم مصالح ساختماني ديگر 
ساخت و ساز با اين اعداد و ارقام ممكن نيست. اساسا 
به همين دليل اس��ت كه خبري از تعهدات مسكني 
دولت )ساخت يك ميليون مسكن در سال( در دوره 

انتخابات رياست جمهوري نيست.
عضو هيات مديره مشاوران امالك استان تهران ادامه 
داد: به طور قطع س��ود به دست آمده از عدم فروش و 
عرضه واحدها، به دوندگي  سازندگان براي ساخت و 
ساز در شرايط پر ريسك و پيش بيني ناپذير اقتصادي 
مي ارزد و به همين دليل انبوه سازان ترجيح مي دهند 
واحدهاي ساخته شده را نفروشند و در شرايط افزايش 
قيمت ها نسبت به فروش واحدها اقدام كنند و از سود 
حاصل از تورم اس��تفاده كنند.  اوتادي افزود: همين 
امروز شاهد آن هستيم، سازنده هايي كه واحدهاي 
خود را به فروش رساندند و براي ساخت و ساز جديد 

به سمت واحدهاي كلنگي رفته اند به دليل افزايش 
نرخ تورم، با افزايش قيمت همان واحدهاي كلنگي 
مواجه شدند و امكان خريد و ادامه كار را ندارند. وي 
تاكيد كرد: در اين ش��رايط، وعده هاي توخالي كه از 
سوي دولت داده شده، نتيجه اي نداشته و واحدي از 

پروژه هاي دولتي وارد بازار مسكن نشد. 
 

    ماليات ستاني از خانه هاي خالي 
شكست خورد

عضو هيات مديره مشاوران امالك استان تهران در 
پاسخ به اين سوال كه آيا قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي مانع از عدم عرضه واحدها در بازار نمي ش��ود، 
اظهار كرد: واقعيت اين است كه پروژه ماليات ستاني 
از خانه هاي خالي شكست خورده  است. به طور قطع 
افرادي داراي چند واحد محدود هستند، واحدهاي 
خود را خالي نگه نمي دارن��د و اين خانه هاي خالي 
متعل��ق به ش��ركت ها و نهادهاي خاص هس��تند و 
چندين هزار واحدهاي اين نهادها و شركت ها خالي 
مانده اند و براي اخذ ماليات كسي سراغ آنها نمي رود. 
اوتادي ادامه داد: از بيش از ۲.5 ميليون واحد خالي 
از س��كنه حدود 400 هزار واحد ب��راي اخذ ماليات 
شناسايي شده اند كه احتماال اين تعدادها هم متعلق 
به افراد حقيقي اس��ت.  وي با اشاره افزايش قيمت 
مسكن در همين يك ماه گذشته گفت: شاهد افزايش 
روز به روز قيمت مس��كن هس��تيم به طوري كه در 
مواردي مالك و خريدار به توافق رسيده اند اما مالك 
در موعد انعقاد قرارداد، حاضر نمي شود و مي گويد 
اگر ۲00 ميليون تومان ديگر به قيمت اضافه شود، 
قرارداد را امضا مي كند. عضو هيات مديره مشاوران 
امالك تاكيد كرد: از آنجاي��ي كه عرضه اي در بازار 
وجود ندارد، قيمت ها ه��م در مقابل تقاضا افزايش 
پيدا مي كند و همچنين از آنجايي كه احياي برجام 
باعث كاهش قيمت مسكن مي شود، تالش مالكان 

و فروشندگان براي افزايش قيمت ها است.
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آغاز صنعتي سازي
نهضت ملي مسكن

مشاور امور مس��كن وزير راه و شهرسازي از آغاز صنعتي 
سازي 5 هزار واحد از مجموعه واحدهاي نهضت ملي مسكن 
و تحويل آنها ظرف يك س��ال خبر داد. به گزارش مهر، بر 
اساس اعالم مش��اور وزير راه و شهرسازي در امور مسكن، 
پروژه هاي نهضت ملي مس��كن در چند استان به سرعت 
در حال اجراست. يكي از مهم ترين نقاط قوت نهضت ملي 
مسكن در مقايسه با مس��كن مهر، احداث واحدهاي كم 
تراكم و با تعداد طبقات كم در شهرهايي است كه مشكل 
كمبود زمي��ن وجود ندارد. به عنوان مث��ال پروژه 1۲8۲ 
واحدي مه��رگان قزوين در دو طبقه با كارگزاري س��تاد 
اجرايي فرمان امام خميني )ره( و ۲88 واحدي نهضت ملي 
مسكن مهرگان قزوين در ۳ طبقه با كارگزاري بنياد مسكن 
انقالب اسالمي در دست ساخت است كه برخي از واحدها 
مرحله سفت كاري را پشت س��ر گذاشته و برخي هم در 
مرحله سفت كاري قرار دارند. بنياد مسكن انقالب اسالمي 
در همين منطقه )استان قزوين( پروژه 51۶ واحدي نهضت 
ملي مسكن مهرگان در ۳ طبقه قالب تونلي در دست احداث 
دارد. قرارگاه امام حسن مجتبي )ع( از نهادهاي تابعه قرارگاه 
س��ازندگي خاتم االنبيا )ص( نيز پروژه 5 ه��زار واحدي 
مهرگان قزوين در سه طبقه به صورت روش پيش ساخته 
را در دست احداث دارد. بر اساس اعالم پيمانكار اين پروژه، 
قرارگاه قرار است 400 واحد از آن را ظرف ۲ ماه تحويل 
دهد. كل پروژه 5 هزار واحدي نيز به صورت صنعتي سازي 
ساخته و ظرف يك سال به متقاضيان تحويل خواهد شد.

بازداشت سارق تاسيسات شهري 
در جنوب تهران

سرهنگ دوستعلي جليليان، فرمانده انتظامي شهرستان 
ري از بازداشت فردي كه در پوشش لباس شهرداري اقدام 
به سرقت دريچه هاي فلزي فاضالب و قطعات پل هاي 
آهني كرده بود، خبر داد. به گزارش ايس��نا، س��رهنگ 
جليليان در حاشيه دس��تگيري اين فرد گفت:  از چند 
روز پيش وقوع چند فقره سرقت دريچه هاي فاضالب 
و پل هاي آهني شهرداري كه منجر به ايجاد صدمه به 
شهروندان در محدوده شهرري شده بود، به پليس اطالع 
داده ش��د كه درپي آن ماموران كالنتري 1۳1 شهر ري 
رسيدگي به موضوع را در دستوركار خود قرار دادند. وي 
با بيان اينكه ماموران پليس براي شناسايي اين فرد اقدام 
به پوشش دهي نقاط جرم خيز كردند، گفت: در جريان 
همين اقدامات عوامل گشت انتظامي فردي را كه لباس 
شهرداري بر تن داش��ت اما در حال باز كردن پيچ هاي 
پل يكي از خيابان ها بود، مش��اهده كردند و با توجه به 
اينكه رفتار اين فرد مشكوك بود، براي بررسي بيشتر به 
او نزديك شدند. جليليان با بيان اينكه متهم به محض 
مشاهده ماموران پا به فرار گذاشت، اظهاركرد: در همين 
راستا نيز تعقيب و گريزي ميان اين فرد و ماموران پليس 
به شكل پياده انجام شده كه دقايقي بعد متهم از سوي 
ماموران دستگير شد. اين فرد پس از دستگيري سعي 
داشت خود را بي گناه نشان دهد و دليل فرارش را نيز ترس 
ناگهاني از ماموران اعالم كرد اما با توجه به اظهارات ضد و 
نقيضي كه بر زبان آورده بود به مقر انتظامي منتقل شد 
كه در آنجا به جرم خود مبني بر سرقت قطعات و اجراي 
پل هاي آهني و همچنين دريچه هاي فاضالب اقرار كرد.  
وي با بيان اينكه متهم در جريان بازجويي هاي انجام 
شده به چهار فقره سرقت دريچه هاي فاضالب و پل هاي 
آهني در پوشش لباس شهرداري اعتراف كرد، گفت: 
 براي اين فرد پرونده اي تشكيل شد و پس از آن براي 
ادامه روند رسيدگي به جرم روانه دادسرا شد. همچنين 
تحقيقات تكميلي در اين خصوص ازس��وي ماموران 

فرمانده انتظامي ويژه شهرري در حال انجام است. 

خريد ۵ اتوبوس دست دوم
با هزينه يك اتوبوس نو

پرويز سروري، نايب رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
به تش��ريح اهميت خريد اتوبوس هاي دس��ت دوم در 
شرايط فعلي اقتصادي كشور و مديريت شهري پرداخت 
و گفت: در حال حاضر مديريت شهري با افزايش تقاضا 
و مش��كل عرضه مواجه اس��ت كه در اين شرايط فقط 
واردات اتوبوس هاي دست دوم راهگشاي مشكل است. 
به گزارش ايسنا، سروري درباره چرايي اهميت موضوع 
»خريد و واردات اتوبوس هاي دس��ت دوم«، اظهاركرد: 
اگر اتوبوس جديدي به ناوگان اضافه نشود، جابه جايي 
شهروندان در شهر دچار مشكل خواهد شد. باتوجه به 
شرايط فعلي بايد اقدامات نوسازي، بازسازي و استفاده از 
اتوبوس هاي بخش خصوصي به ترتيب اولويت عملياتي 
شود، اما بخش خصوصي اعالم كرده است كه خريد هر 
دستگاه اتوبوس به مبلغ پنج ميليارد تومان و فعال كردن 
آن در خطوط اتوبوسراني برايش سود و آورده اي ندارد. 
نايب رييس شوراي اسالمي شهر تهران با تأكيد بر اينكه 
ش��هرداري تهران از اتوبوس هاي دس��ت دوم مطابق با 
استانداردهاي محيط زيستي استفاده خواهد كرد، افزود: 
اگر عمر مفيد اتوبوس هاي دست دوم خارجي 10 سال 
باشد و در حال حاضر پنج سال سن داشته باشند، مي توان 
به جاي خريد هر دستگاه اتوبوس نو به مبلغ پنج ميليارد 
تومان، پنج دستگاه اتوبوس به مبلغ يك ميليارد تومان 
خريداري كرد.سروري توضيح داد: به معنايي ديگر به 
جاي خريد يك دستگاه اتوبوس نو، مي توان پنج دستگاه 
اتوبوس دس��ت دوم و مطابق با استانداردهاي محيط 
زيستي كشور خريداري كرد و با همين عمل وضعيت 
ناوگان را بهبود بخش��يد. به گفت��ه وي، در حال حاضر 
مديريت شهري با افزايش تقاضا و مشكل عرضه مواجه 
است كه در اين شرايط فقط واردات اتوبوس هاي دست 
دوم راهگشاي مشكل است. نايب رييس شوراي اسالمي 
شهر تهران ضمن اشاره به مخالفان واردات اتوبوس هاي 
كاركرده گفت: برخي افراد حرف هاي غيركارشناسي در 
اين باره مي زنند كه به نظرم مخالف منافع مردم سخن 
مي گويند. سروري واردات اتوبوس هاي دست دوم را به 
عنوان يك عامل كمكي در اين شرايط عنوان كرد و افزود: 
بايد به زماني برس��يم كه درآمدهاي ش��هرداري اجازه 
تكميل ناوگان را بدهد و حداقل اتوبوس هاي ناوگان را 
به تعداد چهار سال گذش��ته يعني شش هزار دستگاه 
اتوبوس برس��انيم. وي در ادامه تأكيد كرد: مابه التفاوت 
هزينه اتوبوس دست دوم با نو، امكاني را براي مديريت 
شهري ايجاد مي كند كه بتواند حمل و نقل را ساماندهي 
و ناوگان را تقويت كند. سپس با منابع مالي جديد ايجاد 
شده، اتوبوس هاي نو خريداري كند و اتوبوس دست دوم 
خارج ش��ود. نايب رييس شوراي اسالمي شهر تهران با 
تأكيد بر اينكه درحال حاضر تا جايي كه امكان دارد بايد 
خريد اتوبوس با اولويت خريد از داخل انجام شود، گفت: 
سپس بايد بازسازي اتوبوس هاي غيرفعال انجام شود كه 
شهرداري در حال بازس��ازي بخشي از اتوبوس هاست. 
همچنين بايد اجازه داد تا از اتوبوس هاي دست دوم 
به عنوان يك امر كمكي استفاده شود تا پس از ايجاد 
امكان مالي، اتوبوس نو خريداري شود. سروري يادآور 
شد: بايد موضوع »خريد اتوبوس هاي دست دوم« 
براي مردم و صاحبان انديشه  كه در حوزه مديريت 
ش��هري حساس هس��تند، خارج از چارچوب هاي 

سياسي و با نگاهي كارشناسانه بررسي شود. 

۱۴ پيشنهاد بخش خصوصي 
براي رونق چابهار

فعاالن بخش حمل و نقل دريايي 14 پيشنهاد را براي رونق 
بندر اقيانوسي ايران به دولت ارايه كردند. به گزارش تسنيم، 
آخر هفته گذشته بندر چابهار ميزبان  فعاالن كشتيراني 
براي برگزاري نشست بررسي فرصت ها و چالش هاي بندر 
چابهار در افق كريدور شمال - جنوب بود. در اين نشست 
فعاالن حوزه حمل ونقل دريايي پس از بررسي وضعيت 
بندر چابهار و تبادل نظر در اين رابطه 14 پيشنهاد را به 

شرح زير براي رونق بندر اقيانوسي ارايه كردند؛  
1-با توجه به اينكه بخش عمده اي از هزينه حمل ونقل 
مربوط به هزينه هاي حمل ونقل زميني است،  لذا حمايت 
دولت خصوصا وزارت راه و شهرسازي در كاهش هزينه هاي 

حمل زميني تاثيرگذار خواهد بود.
الف( حذف هزينه حق پرچم از كرايه حمل  ناوگان خارجي 

براي كاالهاي متردد از مسير بندر چابهار.
ب( تخفي��ف در هزينه هاي تن كيلومت��ر، مابه التفاوت 

سوخت و هزينه متقابل ارزي.
۲-امكان بهره مندي ش��ركت هاي حمل ونقل زميني 
بين المللي از ن��اوگان حمل زميني خارج��ي با حذف 

محدوديت هاي صدور مجوز عبور موقت وسايل نقليه.
۳- حذف هزينه هاي دسترسي ريلي براي كاميون هاي كه 
از مسير بندر چابهار مبادرت به انتقال كاالهاي ترانزيتي 

به مقصد پايانه هاي مرزي )ريلي( در مرز تركمنستان.
4-امكان ترانشيپ كاالهاي ترانزيتي از كاميون ايراني به 
كاميون هاي خارجي خصوصا در پايانه هاي مرزي ميلك، 

دوغارون و ماهيرود در مرز افغانستان.
5-استفاده از ظرفيت هاي منطقه آزاد چابهار براي تامين 

كاميون با هدف كاهش هزينه هاي تامين كاميون.
۶-تالش سازمان بنادر و دريانوردي براي هدفمند كردن 

مشوق هاي تعرفه اي.
۷-وضع تعرفه ه��اي ترجيحي بي��ن ايران-هند براي 

كاالهاي وارده از بندر چابهار.
8-ارايه مشوق هاي الزم به ناوگان حمل زميني متردد به 
مبداء و مقصد بندر چابهار از قبيل سوخت تشويقي خارج 
از سهميه پيمايش و كمك به تامين اقالم مصرفي از قبيل 

الستيك و روغن.
۹-همكاري سازمان حفظ نباتات براي كاالهاي ترانزيتي 
از مبدا هند؛ محدوديت زياد سازمان مذكور خصوصا براي 
ال��زام محموله هاي گندم و آرد ام��كان ترانزيت اين نوع 

كاالهاي را از مسير چابهار با صعوبت همراه خواهد كرد.
10-همكاري كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در انتقال 
كانتينرهاي SOC )كانتينرهاي فرستنده( و كانتينرهاي 
متعلق به ساير خطوط و شركت هاي NVOCC با هزينه 

حمل دريايي اقتصادي.
11-همكاري گمرك در تس��هيل امكان��ات الزم براي 
استريپ كانتينرهاي ترانزيتي بندر چابهار و امكان ترانزيت 

با كاميون هاي كفي و بغل دار به مقاصد پايانه هاي مرزي.
1۲-حمايت سازمان توسعه تجارت براي اعطاي مشوق 

صادراتي از مبدا بندر چابهار.
1۳-كاهش عوارض تن كيلومتر كه سال گذشته از 4 به ۹ 

درصد افزايش يافت.
14-مساعدت در افزايش Free Time كانتينرهاي 

ترانزيتي.

زمان برنامه توسعه
شهرداري تهران ۴ ساله شد

معاون برنامه ريزي، توس��عه سرمايه انساني و امور شورا از 
ابالغ وزارت كش��ور براي تغيير زمان بندي برنامه توسعه 
مديريت شهري خبر داد . به گزارش مهر، لطف اهلل فروزنده 
معاون برنامه ريزي، توسعه سرمايه انساني و امور شوراهاي 
شهرداري تهران اظهار كرد: با موافقت و ابالغ وزارت كشور 
زمانبندي تدوين برنامه چهارم از پنج ساله به چهارساله 
تغيير خواهد كرد. وي با بيان اينكه تاكنون بيش از ۷0 درصد 
احكام برنامه سوم توسعه شهري اجرا شده است، تصريح 
كرد: اما بهتر است هر دوره مديريت شهري برنامه توسعه اي 
خود را ارايه دهد كه هم بر اساس رويكردهاي شوراي شهر 
و شهرداري جديد باشد، هم قابليت اجراي بيشتري داشته 
باشد و هم زمينه براي پاسخگويي اجراي برنامه از سوي 
متوليان و برنامه ريزان هر دوره ميسرتر خواهد بود. به گفته 
معاون شهردار تهران، پنج ساله بودن برنامه هاي توسعه اي 
باعث مي ش��د نيمي از زمان اجراي برنامه در يك دوره و 
نيمي ديگر در دوره بعدي مديريت شهري باشد كه معمواًل 
در روند اجراي برنامه اختالالت��ي را به وجود مي آورد. با 
چهارساله شدن برنامه شهري از اين پس هر دوره مديريت 

شهري برنامه خود را تدوين و اجرا خواهد كرد.

دسترسيبهتسهيالتخريد134ميليونتومانهزينهدارد

شهردارينرخپاركينگهايخودرا25درصدگرانكرد

تنگي نفس وام با صعود قيمت مسكن

واگذاري ورزشگاه به استقالل و پرسپوليس مشروط شد
گروه راه و شهرسازي| 

اگرچه هفته گذش��ته واگذاري دو ورزشگاه به دو تيم 
استقالل و پرسپوليس از سوي شهرداري تهران خبري 
شد، اما رييس شوراي شهر تهران در حاشيه آخرين 
جلسه علني پارلمان شهري پايتخت گفته است كه 
اين واگذاري منوط به صدور مجوز از س��وي شوراي 
شهر خواهد بود. جلسه علني روز يكشنبه شوراي شهر 
دو مصوبه مهم نيز داش��ت. اول اينكه قرار است در هر 
منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 5 جايگاه سوخت 
كوچك- در مجموع 110 جايگاه- جديد احداث شود. 
از اين 110 جايگاه جديد قرار است، 80 جايگاه بنزين 
و ۳0 جايگاه CNG باش��د. پارلمان شهري پايتخت 
همچنين در مصوبه اي ديگر به افزايش ۲5 درصدي 
هزينه ورود به پاركينگ هاي متعلق به شهرداري تهران 
راي مثبت داد.  مهدي چمران، رييس شوراي اسالمي 
شهر تهران در حاشيه برگزاري هفتاد و هشتمين جلسه 
شوراي شهر تهران و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به 
اين پرسش كه  آيا واگذاري دو ورزشگاه امام رضا )ع( و 
شهيد كاظمي به دو باشگاه استقالل و پرسپوليس انجام 
شده است يا خير گفت: شهردار تهران به همراه دو تن 
از اعضاي شوراي شهر، جلساتي را با مديران دو باشگاه 
برگزار كرده اند و صحبت هايي شده است اما هرگونه 
واگذاري منوط به مصوبه ش��ورا خواه��د بود. رييس 
شوراي شهر تهران تصريح كرد: همچنين وزارت ورزش 
زميني را مي خواهد در قبال واگذاري دو ورزشگاه اشاره 
شده )امام رضا )ع( و شهيد كاظمي( با شهرداري تهران 
تهاتر كند كه در اين زمينه بايد اين زمين قيمت گذاري 

و پس از طي فرآيند قانوني واگذار شود.

    راه اندازي ۱۱۰ جايگاه سوخت كوچك
در تحولي ديگر، اليحه شهرداري تهران در خصوص 

ايج��اد و تس��هيل جايگاه ه��اي كوچ��ك مقي��اس 
سوخت رساني در صحن شوراي ش��هر تهران با راي 
اكثر اعضاي ش��وراي شهر تصويب ش��د و قرار است 
110 جايگاه كوچك مقياس بنزين و CNG توس��ط 
ش��هرداري تهران راه اندازي ش��ود. اليحه شهرداري 
تهران در خصوص ايجاد و تسهيل جايگاه هاي كوچك 
مقياس سوخت رساني در صحن شوراي شهر تهران 
مورد بررسي قرار گرفت. ميثم مظفر عضو شوراي شهر 
تهران درباره اين موضوع اظهار كرد: توسعه جايگاه هاي 
سوخت رساني مي تواند يكي از اقدامات مهم و بزرگ 
مديريت شهري جديد باشد. بروكراسي هاي اضافي در 
اين طرح حذف مي شود تا سريع تر به روندي برسيم تا 
جايگاه ها با مشاركت خصوصي ايجاد شود. وي افزود: 
راه اندازي پنج جايگاه به ازاي هر منطقه پايتخت، 80 
جايگاه بنزين و ۳0 جايگاه CNG در پايتخت درنظر 
گرفته شده اس��ت. مظفر با اشاره به وجود زمين هاي 
خالي متعلق به ش��هرداري، دس��تگاه هاي دولتي و 
شهرك ها افزود: اراضي مازاد در پايانه هاي اتوبوسراني 
و تاكس��يراني نيز به عنوان ظرفيت ب��راي ايجاد اين 
جايگاه ه��ا پيش بيني ش��ده اند. وي تأكيد كرد: بايد 
سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري موظف شود 
كه ظرف يك ماه الزامات ترافيكي مناطق را پاسخ دهد 
تا روند راه اندازي جايگاه ها تسريع شود. عضو شوراي 
اسالمي ش��هر تهران با بيان اينكه مشاركت مدني و 
مدل BOT، تأمين زمين و مش��اركت شهرداري در 
اين طرح پيش بيني شده است، گفت: شهرداري ملزم 
ش��ده كه هر ۶ ماه يك بار گزارشي از فرآيند كار را به 
شورا ارايه دهد. سعي شده كه نكات مثبت مصوبات 
گذشته در متن مصوبه جديد لحاظ شود. وي با تأكيد 
بر اينكه تأمين جايگاه هاي س��وخت در شهر يكي از 
اولويت ها به شمار مي رود، از اعضاي شورا تقاضا كرد 

كه به اين ط��رح رأي دهند تا منش��أ خدمات براي 
شهروندان باشد.س��رانجام اليحه شهرداري تهران 
درباره ايجاد و تس��هيل جايگاه هاي كوچك مقياس 

سوخت رساني با 1۷ رأي موافق به تصويب رسيد.

    افزايش ۲۵ درصدي
 نرخ كرايه پاركينگ هاي عمومي 

اليحه شهرداري تهران در مورد تعيين نرخ ورودي و 
حق توقف در پاركينگ هاي عمومي شهرداري تهران 
در س��ال 1401 نيز در صحن ش��وراي شهر تهران به 
تصويب رسيد. بر اس��اس اين مصوبه، نرخ ورودي در 
پاركينگ هاي يادشده ۲5 درصد افزايش يافت. مجتبي 
شفيعي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
در صحن شوراي شهر گفت: نرخ پاركينگ ها بر اساس 
مصوبات دولت حدود دو برابر نرخ مصوب شوراست ما 
از اين مبالغ با مصوبه شورا، فاصله مي گيريم. وي تأكيد 
كرد: قرار بر اين بود كه نرخ هاي مبنا تا زمان طبقه بندي 
پاركينگ ها، نرخ رده دوم باشد اما شورا نرخ رده سوم 
را اعالم مي كند و ما به سمت ارزان تر كردن نرخ پيش 
مي رويم. معاون شهردار تهران بيان داشت: پيشنهاد ما 
اين است كه بر اساس نرخ رده دوم، مبالغ دريافت شود. 
فاصله ما با نرخ اتحاديه زياد اس��ت و بخش خصوصي 
نمي تواند با اين مبال��غ وارد س��رمايه گذاري در اين 
زمينه شود. شفيعي در ادامه اعالم كرد: 1۲0 هزار واحد 
پاركينگ حاشيه اي در پايتخت اجرا مي شود و ايجاد 
اين واحدها در پايتخت در حال مزايده است. سيد جعفر 
تشكر هاشمي رييس كميسيون عمران و حمل و نقل 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز با اشاره به اينكه ساختار 
اليحه شهرداري تهران در خصوص تعيين نرخ وروديه 
و حق توقف در پاركينگ هاي عمومي شهرداري تهران 
در سال 1401، مشابه سال هاي قبل است، اظهار كرد: 

تنها تفاوت ها اين است كه حداكثر افزايش نرخ كرايه 
پاركينگ هاي تحت پوش��ش ش��هرداري تهران ۲5 
درصد است. وي با بيان اينكه پاركينگ ها در سه سطح 
طبقه بندي خواهد شد، خاطرنشان كرد: تا زماني كه 
دسته بندي پاركينگ ها انجام شود، حداقل نرخ كرايه 
دريافت مي شود و پس از آن بر اساس سطوح پاركينگ، 
مبالغ اخذ خواهد ش��د. قيمت ها در اين پاركينگ ها 
يكس��ان نيس��ت و بر اس��اس موقعيت جغرافيايي، 
تجهيزات، ميزان تقاضا و م��واردي از اين قبيل انجام 
مي شود. تش��كري هاشمي با اش��اره به افزايش 1.5 
برابري نرخ كرايه پاركينگ هاي مكانيزه در پايتخت 
تصريح كرد: نرخ ورودي كرايه پاركينگ ها از رده يكم تا 
سوم از ۲ هزار و ۹00 تومان تا 4 هزار و ۹00 تومان بوده 
و نرخ كرايه پاركينگ هاي شبانه روزي ۲5 تا 4۲ هزار 
تومان است همچنين براي توقف خودروهاي سواري، 
موتورسيكلت، تريلرها، اتوبوس ها و ميني بوس ها نرخ 
مشخص شده است. سرانجام اليحه تعيين نرخ ورودي 
و حق توقف در پاركينگ هاي عمومي شهرداري تهران 
در سال 1401 بررسي و با حداكثر آراء موافق تصويب 
شد و بر اساس اين اليحه نرخ ورودي به پاركينگ هاي 

شهرداري متوسط ۲5 درصد افزايش يافت.
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هر چن��د توپولوژي اينترنت در جهان، سلس��له مراتبي 
نيس��ت و اين يعني هيچ نقطه اندازه گيري واحدي براي 
كل ترافيك اينترنت وجود ندارد و نمي توان آن را جداسازي 
كرد اما در س��ال هاي اخير، به ويژه ب��ا به ميان آمدن پاي 
طرح هايي همچون »صيانت«، تعاريف ترافيك بين الملل 

و اينترنت داخلي در ايران شكل جدي تري گرفته اند.
موضوع ترافيك داخلي و ترافيك بين الملل با راه اندازي 
شبكه ملي اطالعات مطرح ش��د و شركت هاي خدمات 
اينترنتي موظف به تفكيك ترافيك مصرفي در داخل و 
خارج شدند. البته شايد هنوز چندان متوجه تفاوت ميان 
ترافيك بين الملل با اينترنت داخلي نشده بوديم تا اينكه در 
بازه هايي از زمان، هنگامي كه اختالل و انسداد در شبكه 
اينترنت ايران را تجربه كرديم، اگر حتي به جاي وارد كردن 
دامين يك سايت داخلي، نام آن را در موتور جست وجويي 
مثل گوگل وارد مي كرديم، دسترس��ي به آن امكان پذير 
نبود. اين البته در حالي است كه در سال هاي اخير، برخي 
از اپراتورهاي اينترنت در ايران هزينه هاي ترافيك داخلي 
و ترافيك خارجي را تفكيك و قيمت هاي متفاوتي براي 
هر يك از آنها ارايه كرده اند. در اين جداسازي، سايت هايي 
كه روي سرورهاي داخلي اجرا شده اند )مثل خبرگزاري ها، 
سايت هاي بانكي، سايت مدارس و دانشگاه ها، شبكه هاي 
اجتماعي ايراني و…( سايت هاي داخلي به شمار مي روند 
و سايت ها و اپليكيشن هايي كه روي سرور خارجي سرويس 
مي دهند، ترافيك خارجي محسوب مي  شوند. حدود سال 
۱۳۹۷ بود كه مخابرات ايران اعالم كرد: هزينه ترافيك در 
س��ايت هاي داخلي، كمتر از سايت هاي خارجي خواهد 
بود. اين در حالي بود كه سازمان تنظيم مقررات نيز ۲۰۰ 
س��ايت پربازديد ايراني را مشخص كرد و با تفكيك آنها، 
هزينه اينترنت مصرفي كارب��ران را كاهش داد. بنابراين، 
ترافيك داخلي مربوط به س��ايت ها و پيام رس��ان هايي 
است كه س��رور آنها در داخل ايران است و هر سرويسي 
كه از سوي يك سرور خارجي ارايه شود، ديگر در ترافيك 
داخلي جايي ندارد و جزو ترافيك بين الملل محس��وب 
مي شود. در واقع، وقتي سرور يك سايت در خارج از ايران 
قرار داشته باشد، درخواست شما از داخل شبكه اينترنت 
ايران به س��مت روترها و سرور آن به مقصدي در خارج از 
كشور ارسال مي شود و جواب ارسالي آن هم روي همان 
بستر به سمت كامپيوتر ش��ما ارسال مي شود. به همين 
علت، ارسال و دريافت اطالعات در بستري خارج از ايران 
انجام مي شود و به حجم مصرفي براي ارسال و دريافت اين 
اطالعات براي ارتباط با سروري در خارج از كشور، ترافيك 
خارجي مي گويند. در اين حالت اينترنت مصرفي، اينترنتي 
با ترافيك بين الملل است. اينترنت بين الملل يك شبكه 
بسيار بزرگ از كامپيوترهاي اختصاصي نيز است كه روِتر 
نام دارند و كار هر روتر، اطالع از شيوه جابه جايي بسته هاي 
كوچك اطالعات از مبدا به مقصد است. هر بسته، تا رسيدن 
به مقصد نهايي  خود مي تواند از چندين روتر رد شود. به اين 
بسته ها هاپ گفته مي شود. اولين روترهاي اينترنت، در 

سال اختراع اين شبكه يعني ۱۹۶۹ تنها چهار كامپيوتر 
بودند؛ در حالي كه اكنون ميليون ها كامپيوتر در جهان 
ميزبان شبكه هستند. فناوري اي كه اينترنت بين الملل 
يا شبكه جهاني براي انتقال پيام استفاده مي كند، يك 
فناوري ساده است كه نزديك به صدوچند سال پيش 
به وجود آمده: فيبر ن��وري؛ فيبرهاي نوري يا همان 
كابل ها اين روزها از طريق خش��كي و دريا، به نقاط 
زيادي از جهان كشيده شده اند تا مردم همه قاره ها 

بتوانند به اين شبكه دسترسي داشته باشند.

تفاوتتعرفهاي
نخس��تين مورد در بحث تفاوت ميان ترافيك بين الملل 
ب��ا اينترن��ت داخلي، مس��اله تعرفه اس��ت؛ براس��اس 
سياست گذاري شوراي عالي فضاي مجازي كميسيون 
تنظيم مقررات در دولت يازدهم مصوب كرد كه اپراتورهاي 
مخابراتي موظف هس��تند اقداماتش��ان را ب��راي اينكه 
محاس��بات ترافيكي داخلي و بيروني مجزا انجام شود به 
عمل بياورند. برهمين اساس سياست گذاري و اعالم نرخ 
ترافيك داخلي بايد حداقل نصف قيمت بين الملل در نظر 
گرفته ش��ود. همچنين طبق مصوبه كميسيون تنظيم 
مقررات، ترافيك مصرفي در اينترنت داخلي نس��بت به 
اينترنت خارجي نيم بها محاسبه مي شود. به همين علت، 
در هنگام خريد بسته ها و سرويس هاي اينترنت معموال 

مقدار آستانه مصرف آن به روش محاسبه اينترنت داخلي 
ذكر مي شود. البته، شرط الزم براي نيم بها حساب شدن 
ترافيك، فقط داخلي بودن س��رور سايت نيست. بايد نام 
سايت مورد نظر در پورتال سازمان فناوري اطالعات ايران 
 )IP( باشد يا دامنه و آدرس http: //ito.gov.ir به نشاني
در سازمان فناوري اطالعات ايران ثبت شود تا اين آدرس ها 
توسط اين س��ازمان به اپراتورهاي اينترنتي براي اعمال 
اينترنت نيم بها اطالع داده شود. عالوه بر اين، اگر هنگام 
استفاده از اينترنت داخلي فيلترشكن شما روشن باشد، 
ترافيك مصرفي به صورت بين الملل محاسبه مي شود. 
اين در حالي است كه سازمان تنظيم مقررات، شركت هاي 
ارايه دهنده خدمات اينترنت را موظف كرده تا ريز كاركرد 
س��رويس اينترنت هر كاربر را بر اساس ترافيك داخلي 
و خارجي تفكيك كنند. به اين ش��كل، مي توانيد با وارد 
شدن به پنل كاربري تان، جزئيات آخرين اتصال و مقدار 
حجم مصرفي خود را مشاهده كنيد. همچنين، كميسيون 
تنظيم مق��ررات براي حفظ حق��وق مصرف كنندگان، 
رگوالت��وري را موظف كرده اس��ت تا بر نحوه محاس��به 
ترافيك اينترنتي شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت 
نظارت داشته باشد. اين سازمان حتي به صورت دوره اي و 
مشخص، حجم خريداري شده توسط كاربران را بررسي 
كرده تا زودتر از زمان موعد به پايان نرس��د. اين در حالي 
است كه اگر كاربران از شركت ارايه دهنده خدمات اينترنت 

خود در رابطه با نحوه محاس��به حجم مصرفي شكايت 
داشته باشند، اين سازمان موظف به بررسي و رسيدگي به 
آن است. در بحث تفاوت ميان ترافيك بين الملل و اينترنت 
داخلي، بحث ديگ��ري نيز مورد توجه اس��ت؛ محدوده 
مسيريابي داده ها. در اينترنت داخلي، براي دسترسي به 
يك سايت داخلي، داده ها مسيري در بين روترهاي داخل 
ايران را طي مي كنند و به س��رور مي رسند. در اين حالت 
سيستم مبدا، روترها و سرور همه در ايران قرار دارند. اما در 
اينترنت خارجي، داده ها از روترهاي داخلي عبور مي كنند 
و به روترهاي خارجي مي رسند. در نهايت سرور مقصد كه 
در مكاني خارج از ايران قرار دارد، داده ها را دريافت مي كند. 
در چنين شرايطي، اگر شبكه داخلي اينترنت و سرورهاي 
داخلي دچار مش��كل شوند، سايت و نرم افزارهايي كه در 
بستر اينترنت بين الملل قرار دارند، دچار مشكل نخواهند 
ش��د. اما در عين حال، اگر سرور ها و اينترنت خارجي هم 
با مشكل مواجه شود، شبكه داخلي مي تواند بدون هيچ 
مش��كلي به فعاليت خود ادامه ده��د. همچنين، گفته 
مي شود يكي از مزاياي شبكه داخلي، امنيت است. وقتي 
اطالعات و سرور در بستر شبكه داخلي قرار دارند، احتمال 
سوء استفاده و از دست رفتن اطالعات در آن كم تر است. 
به دليل اينكه اگر در شبكه اينترنت داخلي مشكلي پيش 
بيايد، مي توان سريع تر نسبت به شناسايي و رفع مشكل 
اقدام كرد اما اين كار در اينترنت بين الملل زمان برتر است.
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افزايششكافديجيتال
وعزمدولتهابرايمبارزهبا

غولهايفناوري
افزايش عمق شكاف ديجيتال، متخصصان و دولت هاي 
جهان را بر آن داشته است كه تمركز بيشتري را بر مبارزه 
با انحصار شركت هاي بزرگ فناوري، معطوف كنند. به 
گزارش مهر به نقل از فايننشال تايمز؛ حدود ۲۱ سال از 
روزي كه فايننشال تايمز، طي گزارشي، خبر از افتتاح 
موسسه اينترنت آكسفورد داد، مي گذرد. اين موسسه، 
براي تجزيه و تحليل جايگزين ها و چالش هاي ناشي از 
توسعه وب، در آن زمان تأسيس شد. در آن دوره، مباحثي 
پيرامون مساله شكاف ديجيتال مطرح شد و بسياري از 
متخصصان، بحث در مورد اين موضوع را آغاز كردند. طي 
سال هاي بعد، مشكالت به همان نسبتي كه اينترنت در 
حال رشد بود، برجسته و بزرگ شدند. در سال ۲۰۰۱، 
۵۰۰ هزار كاربر وب جهاني وجود داشت. اين تعداد در 
سال ۲۰۲۱ به ۵ ميليارد نفر رسيد. حوزه ديجيتال، در 
حال حاضر، بخشي جدايي ناپذير از كل كارهايي است 
كه م��ا به صورت روزمره انجام مي دهيم؛ از سياس��ت و 
برنامه هاي پولي گرفته تا كار، زندگي اجتماعي، آموزش و 
بسياري از جزئيات ديگر زندگي ما، اين روزها، در جهان 
ديجيتال، جري��ان دارد. اين امر عالوه بر تس��ريع امور 
سبب ايجاد يك شكاف ديجيتال عميق نيز شده است. 
متأسفانه، بسياري از افراد جهان به دليل سن، فقر يا عدم 
تحصيل، از دنياي ديجيت��ال، محروم مي مانند. اين در 
حالي است كه شركت هاي بزرگ فناوري نيز، شكل نگران 
كننده اي از شكاف ديجيتال را از طريق بسط انحصار در 
فضاي مجازي و بازار فناوري، ايجاد كرده اند. اتكاي جهان 
امروز به تخصص ديجيتال سرنوشت كاربران را در دستان 
شركت هاي بزرگ فناوري امريكايي، قرار داده است. آنها 
از طريق بس��ط قدرت خود در اين بازار، به سطح بسيار 
بااليي از قدرت اقتصادي و انحصار دست يافته اند. عالوه 
بر اين، آنها توانايي تأثيرگذاري بر زندگي روزمره كاربران را 
با روش هايي دارند. عالوه بر اين، وقايعي چون همه گيري 
كوويد ۱۹ و جنگ روسيه در اوكراين، بسترهاي بزرگي 
براي نشر اطالعات نادرست، محسوب مي شوند. چنين 
شرايطي، ضرورت ارزيابي روشن و تحقيقات بي طرفانه 
در مورد اين موضوع را برجس��ته كرده است. به عقيده 
بسياري از كارشناسان، يكي از داليل عمده گسترش و 
نشر افسار گسيخته اخبار جعلي در اين دوران، عدم تمايل 
شركت هاي بزرگ فناوري براي مبارزه با اين قبيل محتوا، 
بوده است. از سوي ديگر، رشد فناوري هايي چون جعل 
عميق نيز، از سوي ديگر، بر اشاعه اخبار جعلي و تشويش 
اذهان عمومي، دام��ن مي زند. نكته جالب توجه اينكه 
پلتفرم هاي بزرگ اجتماعي، به واسطه وابستگي شان 
به انتش��ار مداوم محتوا، عمومًا تمايل چنداني به مهار 
و كنت��رل موثر اطالعات نادرس��ت ندارن��د. به عقيده 
كارشناس��ان، تأثيرات وب متعدد و بسيار عميق است. 
بنابراين، انحصارگران اين حوزه، قدرت بي حد و حصري 
در زمينه ارايه دسترسي و كنترل شرايط جهان ديجيتال، 
دارند. به عبارت ديگر، ش��ركت هاي بزرگ فناوري، 
عمومًا، سازنده محصول، فروشنده و تأمين كننده 
محتوا هس��تند و از همين روي، در افزايش جهاني 
عمق شكاف ديجيتال، تأثير شگرفي دارند. از سوي 
ديگر، اغلب سياست گذاران، به دليل جزئيات فراوان 
و پيچيدگي تخصص حوزه فناوري، زمان و توانايي 
الزم براي درك اين شرايط را ندارند. اين امر نيز سبب 
آزادي بيش از حد ش��ركت هاي انحصارگر فناوري 
مي شود و از همين روي، نقش متخصصان و نهادهاي 
پژوهشي چون موسسه اينترنت آكسفورد، در تبيين 

وضعيت موجود، بيش از پيش، پررنگ مي شود. 

شكايتتازهازاپل
بهعلتنقضحقاختراع

اپل هدف يك شكايت تازه به علت نقض حق اختراع قرار 
گرفته و ش��ركتي مدعي شده اپل بدون رعايت حقوق 
ثبت اختراع آن از فناوري اختصاصي اين ش��ركت در 
تراشه هاي خود استفاده كرده است. به گزارش مهر به 
نقل از اپل اينسايدر، شركت شاكي سنراي مموري نام 
دارد و به علت طرح شكايات متعدد عليه شركت هاي 
بزرگ فناوري با هدف محكوم ك��ردن آنها در دادگاه و 
دريافت غرامت شهرت دارد. شكايت سونراي مموري 
عليه اپل در تاريخ ۱۵ ژوئيه در دادگاه منطقه اي اياالت 
متحده در ناحيه غربي تگزاس ثبت شده و در آن اپل به 
نقض دو اختراع ثبت شده اين شركت متهم شده است. 
يكي از اختراعات با عنوان تراشه چندپردازنده با چندين 
سيستم عامل مربوط به سال ۲۰۰۵ است و ديگري با 
عنوان مدار پمپ شارژ متغير با بار ديناميكي اولين بار در 
سال ۲۰۰۴ ثبت شده است. شركت شاكي مدعي است 
از فناوري هاي يادشده در طيف گسترده اي از محصوالت 
اپل استفاده ش��ده كه شامل فهرس��ت بلندبااليي از 
محصوالت اپل بوده و آيفون ۶ و آيفون ۶ پالس، آي پد 
نسل پنجم، تمامي نس��ل هاي آي پد پرو و مدل هاي 

مختلف مك بوك اير و مك بوك پرو را در بر مي گيرد. 

شناساييبدافزاريكهدرگوگلپلي
پولافرادراسرقتميكند

يك محقق امنيتي به نام ماكس��يم اينگرائو موفق به 
شناس��ايي بدافزاري تازه در فروشگاه گوگل پلي شده 
كه قادر به سرقت پول كاربران است. به گزارش مهر به 
نقل از نكست وب، اين پژوهشگر كه در موسسه اوينا كار 
مي كند نام اتوليكوس را براي بدافزار يادش��ده انتخاب 
كرده است. بدافزار يادشده بسيار پنهان كار است و لذا 
شناسايي آن كار ساده اي نيست. اينگرائو از ژوئن سال 
۲۰۲۱ موفق به شناسايي هشت اپليكيشن خطرناك 
در پلي استور شده كه در مجموع بيش از سه ميليون بار 
بارگذاري شده و گوشي هاي مختلف اندرويدي را آلوده 
كرده اند. هدف اصلي بدافزار يادشده اين است كه كاربران 
را بدون اطالع يا رضايت آنها، عضو خدماتي موسوم به 
خدمات ممتاز صورت حساب مستقيم كند. برخالف 
بدافزاري مانند جوكر كه يك مرورگر نامرئي راه اندازي 
مي كند، اتوليكوس با اجراي درخواست هاي http بدون 
اس��تفاده از مرورگر، تالش خود ب��راي كالهبرداري را 
سازماندهي مي كند. اين بدافزار در برخي موارد مي تواند 
آدرس ه��اي اينترنت��ي را از راه دور در ي��ك مرورگر 
 http اينترنتي اجرا كند و نتايج را در درخواست هاي
بگنجاند تا كارب��ر را فريب دهد. اتوليكوس به همين 
شيوه مي تواند با خواندن اعالن هاي تلفن به كد پين 
تأييد درخواست ها دسترسي پيدا كند و از حساب هاي 
بانكي افراد پول كسر كند. طراحان اين بدافزار آن را در 

صفحات مختلف فيس بوك تبليغ مي كنند.

الزامشركتهايفناوريبهپرداخت
هزينهمحتوايرسانهايدرهند

قانون جديد فن��اوري اطالعات هند، ش��ركت هاي 
اينترنتي را ملزم مي كند كه به شركت هاي رسانه اي 
بابت استفاده از محتوايشان، پول پرداخت كنند. به 
گزارش مهر به نقل از وب��گاه »Times of India«؛ 
دولت هند در ح��ال برنامه ريزي ب��راي وادار كردن 
ش��ركت هاي فناوري به پرداخت حق نشر محتواي 
توليد شده از سوي ش��ركت هاي رسانه اي است. اين 
روزها، بسياري از كشورهاي جهان، به فكر ايجاد يك 
پل ارتباطي براي تقس��يم درآمد ميان شركت هاي 
فناوري مانند گوگل و فيس بوك و ناشران ديجيتال 
اخبار و محتوا هستند. بر اساس اعالم وزير امور فناوري 
اطالعات و الكترونيك هند، راجيو چاندراسخار، دولت 
در حال بررسي بازنگري در قوانين فناوري اطالعات 
براي اعمال اين تغييرات اس��ت. چاندراس��خار طي 
گفت وگويي ب��ا »Times of India«، در اين مورد 
گفت: »قدرت بازار تبليغات ديجيتال كه در حال حاضر 
توسط ش��ركت هاي بزرگ فناوري اعمال مي شود و 
شركت هاي رسانه اي هندي را در موقعيتي ضعيف 
قرار مي دهد، موضوعي است كه در چارچوب سازي 
قانون��ي و قوانين جديد به طور جدي مورد بررس��ي 
قرار مي گيرد.« بر اس��اس اطالعات منتشرشده، در 
صورت اج��راي قانون جديد، ش��ركت هاي فناوري 
بزرگ، مجبور هستند كه سهمي از درآمد كسب شده 
از طريق اس��تفاده از محتواي رسانه اي را به ناشران و 
توليدكنندگان اخبار ديجيتال بپردازند. گوگل پيش 
از اين، قراردادهايي را در راستاي تحقق چنين قوانيني، 
در سطح اتحاديه اروپا، امضا كرده است. بر اساس توافق 
گوگل، اين ش��ركت، به بيش از ۳۰۰ ناشر در آلمان، 
فرانسه و ساير كشورهاي اتحاديه اروپا، براي استفاده 
از محتواي آنها در پلتفرم خود، پول پرداخت مي كند. 
عالوه بر اي��ن، دولت كانادا نيز در اوايل س��ال جاري 
قانوني را براي تقسيم عادالنه درآمد بين ناشران اخبار 
ديجيتال و پلتفرم هاي واسطه وضع كرد. در ماه مارس 
سال جاري، كميس��يون رقابت هند )CCI(، دستور 
بررسي شكايات عليه گوگل، به اتهام سوءاستفاده از 
موقعيت مسلط خود در ارتباط با خدمات ارجاع اخبار 
و محتوا، در بازار رسانه هاي خبري آنالين اين كشور 
را صادر كرد. بر اساس اعالم انجمن روزنامه هاي هند 
)INS(، موسس��ات رس��انه اي هند در جريان ميزان 
درآمد تبليغاتي كسب شده توسط گوگل و درصدي از 
اين درآمد كه گوگل بايد به موسسات رسانه اي بپردازد، 
قرار ندارند. از سوي ديگر، كميسيون رقابت هند، در 
طول تحقيقات اوليه خود، دريافت كه اين ادعاها در 
مورد سوءاستفاده گوگل از موقعيت مسلط، در حيطه 
قانون رقابت س��ال ۲۰۰۲ اين كشور قرار دارد و براي 

اعالم نتيجه قطعي، نياز به بررسي دقيق تر دارد.

قانونجديدانگليسساختمانهاي
امنيتيرادرمعرضخطرقرارميدهد
روساي پليس انگليس هش��دار داده اند قانون جديد 
كه اجازه ورود ب��ه ش��ركت هاي ارتباطاتي خارجي 
به س��اختمان ها را مي دهد برخي از حس��اس ترين 
س��اختمان هاي كش��ور را در معرض ريس��ك هاي 
بزرگ امنيتي قرار مي ده��د. به گزارش مهر به نقل از 
تلگراف، روس��اي پليس انگليس هشدار داده اند يك 
قانون جديد برخي از حس��اس ترين ساختمان هاي 
اين كش��ور را در معرض ريس��ك هاي بزرگ امنيتي 
قرار مي دهد زيرا به ش��ركت هاي ارتباطاتي خارجي 
اجازه ورود به ساختمان هاي مذكور را مي دهد. پليس 
متروپوليتن به وزراي دولت انگليس اعالم كرده اليحه 
ارايه شده توسط نادين دوريس )وزير فرهنگ( به طور 
قانوني به ش��ركت هاي ارتباطاتي اج��ازه مي دهد به 
ساختمان هايي مانند »نيواسكاتلنديارد« دسترسي 
داش��ته باش��ند. اكنون بيم آن وجود دارد كه چنين 
 MI۵ تغييراتي ساختمان هاي سازمان هاي اطالعاتي
و MI۶ را در معرض چنين خطري قرار دهد. روساي 
پليس مكررا درباره اين قانون ابراز نگراني كرده اند. آنها 
معتقد هستند چنين قانوني به شركت ها اجازه مي دهد 
تا براي نصب تجهيزات مخابرات��ي در محل، وارد 
ساختمان هايي مانند مقر پليس لندن شوند. به گفته 
منابع آگاه با تصويب اين اليحه شركت هاي مخابراتي 

مختلف از جمله موسسات متعلق به دولت . 

برخيازاپراتورهاياينترنتدرسالهاياخير،هزينههايترافيكداخليوترافيكخارجيراتفكيككردهاند

تمايز اينترنت بين الملل با ترافيك داخلي

درمجمععمومیذوبآهناصفهانمطرحشد

توليدمحصوالتباارزشافزوهباال،استراتژیاصلیذوبآهناست
جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه و مجمع عمومی 
فوق الع��اده صاحبان س��هام ذوب آه��ن اصفهان 
ش��نبه ۲۵ تيرماه ، ب��ا حضور بي��ش از ۷۳ درصد 
س��هامداران و نمايندگان صاحبان سهام شرکت ، 
اعضای هيات مديره، نماينده موسس��ه حسابرسی 
و نماينده س��ازمان بورس و اوراق به��ادار تهران و 
تعدادی از ديگر مس��وولين اين ش��رکت ، در سالن 
تش��ريفات روابط عمومی برگزار گرديد. مهندس 
ايرج رخصتی مديرعامل ذوب آهن اصفهان در ارائه 
گزارش به هيات مديره گفت: اين شرکت به عنوان 
توليد کننده مقاطع س��اختمانی مطابق با آخرين 
اس��تانداردهای روز دنيا، اين مقاطع کيفی را برای 
استفاده در زيرس��اخت های کشور در بخش های 

گوناگون توليد می کند.

ذوبآهناصفهان
دارندهرتبهسومتوليدفوالدخام

وی افزود : اين شرکت با توليد ۲ ميليون و ۴۸۹  هزار تن 
فوالد خام در سال ۱۴۰۰ در مقايسه با ساير رقبا از منظر 
توليد فوالد خام، رتبه سوم را در کشور دارد و در سال های 
۹۹ و ۱۴۰۰ رشد همه شرکت ها به جز ذوب آهن منفی 
بوده اس��ت و اين شرکت مادر صنعتی رشد ۵ درصدی 

توليد فوالد خام را به همت تالشگران ثبت نمود.

تيرآهنسهم۶۴درصدی
درسبدتوليدذوبآهندارد

 اي��ن مقام مس��وول بي��ان ک��رد : در س��بد توليد 
محص��والت ذوب آهن،تيرآه��ن س��هم توليد ۶۴ 
درص��دی دارد و در بخش صادرات نيز ۵۶ درصد از 
س��هم صادرات شرکت را از آن خود نموده است لذا 
توليد و توسعه انوع تيرآهن ها در سايزهای مختلف 

در دستور کار قرار دارد.

ذوبآهنرویريلپيشتازیتوليد
مهن��دس رخصتی گفت : طی س��ه س��ال اخير از 
سال ۹۸ تا س��ال ۱۴۰۰،توليد تمامی محصوالت 
در ش��رکت از جمله کک به عن��وان يک محصول 
 ميانی تا ش��مش و محصوالت نوردی رو به افزايش 

بوده است.

ساختيکميليونواحدمسکونی
فرصتمغتنمیبرایتوليدکننده

مقاطعساختمانیاستاندارد
وی فرصت های پيش روی شرکت را نيز چنين برشمرد 
:آغاز نهضت ملی مس��کن توس��ط دولت خدمتگزار و 
ساخت يک ميليون واحد مسکونی در سال برای ذوب 
آهن اصفهان که توليد کننده مقاطع ساختمانی است 
يک نقطه قوت بسيار مهم به شمار می رود، امکان تامين 
نسبی بخشی از  مواد اوليه و انرژی در داخل کشور،توسعه 
تکنولوژی در صنعت فوالد و امکان کاهش هزينه های 
توليد،هدف گذاری دولت در توسعه شبکه حمل و نقل 
ريلی کشور،تغييرالگوی مصرف از ورق به مقاطع سنگين 
و انتقال نماد از فرابورس به بورس و استفاده از معافيت 
های مالياتی و ابزارهای تامين مالی . مديرعامل ذوب آهن 
اصفهان در ادامه به تشريح نقاط قوت شرکت نيز به شرح 
ذيل پرداخت : اعتبار و برند شرکت در بازارهای داخلی 
و بين المللی،وجود زنجيره کام��ل توليد فوالد،توليد 
فوالد خام تميز،توانمندی در توليد محصوالت متنوع 
با کيفيت باال،وجود زيرساخت های الزم برای توسعه 
و سرمايه گذاری،تامين بخش��ی از منابع انرژی مورد 
نياز)برق و گاز سوختنی( در داخل شرکت ، بهره گيری از 
کميته های تخصصی و اتاق های فکر جهت رصد مستمر  
فضای کسب و کار و ارايه سياست های راهبردی . وی 
در خصوص محدوديت های موجود نيز گفت : نامتوازن 
بودن بودن خط توليد در کک س��ازی و فوالدسازی از 
جمله محدوديت ها اس��ت. قابليت توليد ۳ ميليون 
و شش��صد هزار تن چدن در باال دس��ت خط وجود 
دارد و در نوردها نيز قابليت توليد مقاطع وجود دارد 
در ميانه فوالدس��ازی وجود دارد که قابليت جذب 
اين مي��زان از چدن را ندارد که ب��ا تاکيد هلدينگ 
صدرتامين و برنامه های مصوب ش��ده به س��مت 
جذب حداکثری چدن در کوتاه مدت و تبديل آن به 
فوالد که ارزش افزوده بااليی دارد،حرکت می کنيم.

سههابويژهبرایتامينپايدارمواداوليه  
 مديرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص تامين مواداوليه 
نيز گفت : در سه محدوده کشور سه هاب تعريف شده است 
که در يک بخش آن مجوز تاسيس گندله سازی و فرآوری 
سنگ آهن گرفته شده است و در بخش ديگر در کردستان 
تفاهم نامه آن منعقد ش��د و در شرق اصفهان نيز در مرحله 
مذاکره هستيم و انش��اا.. به زودی خبرهای خوشی در اين 
زمينه منتشر می کنيم. وی اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان 
به عنوان اولين توليد کننده فوالد در ايران از نس��ل اول که 
بنيان اين کارخانه را نهادند تاکنون به همت نيروی انسانی 
مجرب، کارنامه درخشانی از خودش در بخش مختلف و در 
جای جای ايران اسالمی به يادگار گذاشته است.برنامه ريزی 
برای بهره گيری از تجربيات پيشگامان و همچنين دانش 
کارکنان در بخش های مختلف شرکت در دستور کار قرار 
دارد.  مهندس رخصتی رکوردهای شرکت در سال ۱۴۰۰ را 
نيز چنين عنوان کرد : دستيابی به رکورد توليد ۲ ميليون و 
۷۶۸ هزار تن چدن مذاب و يک ميليون و ۲۲۳ هزار تن کک 
خش��ک،طراحی و توليد ريل مترو و قطار پرسرعت،توافق 
با استانداری کردس��تان برای بهره برداری از معادن سنگ 
آهن،اخذ مجوز فرآوری سنگ آهن و توليد گندله در خراسان 
جنوبی و خراسان رضوی،تکميل زنجيره توليد ريل ملی با 
انعقاد قرارداد سوزن ريل با استفاده از توان شرکت های دانش 
بنيان،طراحی و توليد محصوالت جديد با ارزش افزوده باال 
مانند : ميلگرد ساده قطر۳۰  و ۵۰ مارک ۷۰Cr۲، تيرآهن

IPE۳۰  و ش��مش فوالدی با مارک های مختلف و کسب 
رکورد  ۱۲ ساله توليد قطعات در کارگاه های ساخت با  ساخت 
و تحويل حدود ۴۰۵۰۰۰ قطعه . بر اساس مصوبات مجمع 
عمومی عادی ساليانه صورت های مالی تلفيقی گروه و شرکت 
ذوب آهن اصفهان شامل صورت وضعيت های مالی به تاريخ 
۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ و صورت های سود و زيان ، تغييرات در 
حقوق مالکانه و جريان های نقدی برای سال مالی منتهی به 
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ، با اکثريت آرا مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 
همچنين مقرر گرديد از محل سود خالص سال ۱۴۰۰ به ازای 
هر سهم ۶۰ ريال به عنوان سود سهام تقسيم و طبق برنامه 
زمان بندی شده در وجه سهامداران پرداخت گردد. بر اساس 
اين مصوبات ، موسسه حسابرسی هوشيار مميز به به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه 
حسابرسی تدوين و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی علی البدل، برای مدت يکسال انتخاب گرديدند. 
ضمن اينکه روزنامه دنيای اقتصاد جهت درج اطالعيه 
و آگهی های شرکت برای مدت يکسال ، تعيين گرديد.
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مدت قرارداد :   ۳۶۵روز 
زمان توزیع اسناد مناقصه : توزيع اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزيابی کيفی بين مناقصه گران از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول در روزنامه کثيراالنتشار به مدت ۵ روز کاری خواهد بود.

زمان ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰   روز  سه شنبه          ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
زمان بازگشایی پاکت ها :         ساعت ۱۰:۰۰    روز چهارشنبه         ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه : 
۱-داشتن گواهينامه صالحيت پيمانکاری ) رتبه ۵ رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه( يا داشتن مجوز تعميرات اساسی ماشين های دوار از وزارت نفت

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ ۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی  مطابق با آيين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ه� تاريخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ )واريز وجه نقد به حساب سيبا بانک 
ملی به شماره حساب ۴۱۰۱۰۹۰۵۷۱۲۱۴۷۳۴ نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازايران – منطقه يک انجام گيرد.(

مدت اعتبار پیشنهادها : پيشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه شرکت در فرآيند ارجاع کار به مدت ۳ ماه از آخرين تاريخ بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه گذار تا ۳ ماه ديگر قابل تمديد باشد.
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 شركت انتقال گاز ایران
منطقه یك



تعادل |
چالش هاي پيش روي ش��ركت  هاي دان��ش بنيان در 
نشست ماهانه اتاق ايران با حضور معاون علمي و فناوري 
رييس جمهور واكاوي شد. به گفته رييس اتاق ايران، يكي 
از مسائل مهمي، كه همواره بخش خصوصي از آن گله 
داشته و يكي از دغدغه هاي اصلي و هميشگي اتاق ها بوده 
عدم توجه تصميم سازان وسياست گذاران به تجربه ها و 
دانش ضمني بخش خصوصي بوده است. شافعي با بيان 
اينكه توسعه صنعتي در ايران نيازمند نهادسازي هاي 
نوين براي توسعه است، تاكيد كرد كه امروز بيش از آنكه 
نيازمند وام ارزي وريال��ي ارزان، زمين رايگان و انرژي 
ارزان باشيم، نيازمند دولت و مجلس توسعه گرا هستيم. 
از سوي ديگر، به گفته فعاالن اقتصادي، »فضاي نامناسب 
كسب وكار، عدم وجود يك بازار رقابتي و انحصار كامل 
از سوي برخي شركت هاي خصولتي و همچنين نبود 
ارتباطات بين المللي تحت تأثير تحريم ها« موجب شده 
اين ش��ركت ها در زمينه تأمين سرمايه و تبادل دانش 
مديريت با دنيا چالش جدي داشته وتوسعه فعاليت هاي 
آنه��ا را با مانع مواجه كرده اس��ت. چال��ش ديگري كه 
مي تون از آن به عنوان س��نگ بزرگ ياد كرد، بن بست 

سرمايه گذاري در حوزه دانش بنيان ها است. 

    چالش  هاي پيش روي دانش بنيان ها
در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق ايران، غالمحسين 
شافعي، رييس اتاق ايران با اشاره جايگاه اقتصاد دانش بنيان 
گفت: توجه ويژه به اقتصاد دانش بنيان را به وضوح مي توان 
در برنامه ه��ا و سياس��ت گذاري هاي حاكميت كش��ور 
ردگيري كرد، بااين وجود تجربيات كسب ش��ده در دهه 
اخير در راستاي تحقق اقتصاد دانش بنيان نشان مي دهد، 
به رغم تالش هاي صورت گرفته، اين سياس��ت ها هنوز 
انتظارات پيش بيني شده را برآورد نكرده اند. به عقيده او، 
يكي از داليل اين امر فقدان دانش نظري موردنياز براي 

تحقق اقتصاد دانش بنيان است. 
رييس ات��اق ايران ادامه داد: اقتص��اد دانش بنيان داراي 
ماهيتي نظام وار اس��ت و تمامي مناسبات اجتماعي را 
در برمي گي��رد. لذا نبايد صرفًا به تعداد بنگاه هايي كه در 
فعاليت هاي با فناوري باال مش��غول كار هستند، تقليل 

داده شود. 
ش��افعي ادامه داد: آمارهاي بين المللي نش��ان مي دهد 
بهره وري كامل عوامل توليد ايران به قيمت هاي جاري 
تقريبًا طي ۳۰ سال گذشته به صورت مستمر يك روند 
نزولي را تجربه كرده اس��ت. همچنين كاالهاي توليدي 
كشور در زمره توليدات پيچيده با سطح باال فناوري باال 
نيس��ت. لذا بايد يك بازبيني مج��دد در مفهوم اقتصاد 
دانش بنيان، بايسته هاي آن و شاخص هاي اندازه گيري 

در سطح سياست گذاري صورت گيرد.
رييس ات��اق ايران اظه��ار كرد: در ح��ال حاضر نگرش 
جايگزين��ي واردات در راس��تاي توس��عه فعاليت هاي 
دانش بنيان، بين سياس��ت گذاران حاكم شده و تمركز 
اصلي بر روي صرفه جويي ارزي اس��ت. درحالي كه اين 
مساله به تنهايي براي توس��عه اقتصادي كشور كفايت 
نمي كند و در كن��ار آن بايد به تقاضاي بنگاه هاي بزرگ 
داخلي و تقاض��اي خارجي هم توجه داش��ت. او افزود: 
متأسفانه لينك بين شركت هاي دانش بنيان با بنگاه هاي 
بزرگ در جهت تجاري س��ازي محصول چندان برقرار 
نيست و بعضاً محصولي توليد مي شود كه بنگاه هاي بزرگ 
خريدار آن نيستند. همچنين غفلت از بازارهاي جهاني و 
عدم نقش آفريني در زنجيره هاي ارزش جهاني مانع رشد 

پايدار اين شركت ها گشته است.
شافعي با اشاره به اينكه يكي از مصداق هاي اين سياست 
در م��اده ۳ قان��ون جهش توليد اس��ت، گف��ت: در اين 
ماده قانوني، دولت موظف شده به منظور حمايت از صنعت 
ماشين سازي داخلي واردات ماشين آالت و تجهيزات و 
خدمات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي را مشمول 
حقوق ورودي كند. اين در حالي است كه به واسطه تفاوت 
كيفيت و سطح فناوري ماش��ين آالت صنعتي وارداتي 
با ماش��ين آالت داخلي از ناحيه اي��ن قانون هزينه هاي 
تحميلي به توليدكنندگان صنعتي كشور افزايش و توان 
رقابت پذيري آنها در بازارهاي جهاني كاهش مي يابد. اين 
نكته نيز مغفول مانده كه توليد و توسعه محصول، امري 
زمان بر است و به س��رعت قابل جايگزيني با محصوالت 
خارجي نيس��ت.  رييس ات��اق ايران با اش��اره به جايگاه 
نيروي انساني در اقتصاد دانش بنيان گفت: متأسفانه به 
داليلي نظير بازار كار نامساعد، عدم تناسب بين دستمزد 
و تخصص و محي��ط اقتصادي و اجتماع��ي بي ثبات و 
محدودكننده شاهد موج كم سابقه مهاجرت نيروهاي 
متخصص و ارزشمند كشور در زمينه هاي مختلف طي 
ساليان اخير بوده ايم. اين موضوع ابعاد اقتصاد و اجتماعي 

دارد كه الزم اس��ت سياستمداران كش��ور در اتخاذ هر 
سياس��تي اثرات آن را ارزيابي كنند.  او همچنين درباره 
نقش بانك هاي س��رمايه گذاري در اقتصاد دانش بنيان 
گفت: در كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه بانك هاي 
س��رمايه گذاري نقش كليدي در تأمي��ن مالي اقتصاد 
دانش بنيان ايجاد مي كنند؛ اما عدم وجود سازوكارهاي 
قانوني در ايران موجب شده شركت هاي نوپايي كه قصد 
ورود به عنوان سرمايه گذار در اكوسيستم دانش بنيان را 
دارند، تنها به صورت شركت سهامي خاص ثبت شوند و 
از امكان جذب سرمايه گذار جديد بدون دادن سهم اكثر 

بنيان گذاران بهره مند نشوند.
ش��افعي ادامه داد: ازآنجايي كه اخ��ذ مجوزات صندوق 
سرمايه گذاري دشواري هاي خاص خود را دارد و بخش 
خصوصي براي جذب سرمايه جديد اقدام به ثبت شركت 
جديدي مي كند كه مشخصًا نمي تواند از اعتبار و وجهه 
ش��ركت قبلي خود بهره ببرد. ازاين رو، بخش خصوصي 

رغبت زيادي براي فعاليت در اين حوزه ندارد. 
او در ادامه تأكيد كرد: يكي از مسائل مهمي كه همواره 
بخش خصوصي از آن گله داشته و يكي از دغدغه هاي 
اصلي و هميشگي اتاق ها بوده عدم توجه تصميم سازان 
و سياس��ت گذاران به تجربه ها و دانش ضمني بخش 
خصوصي بوده است. فعال اقتصادي آثار هر سياستي 
را با پوس��ت و گوش��ت خود حس مي كند و مي تواند 
تجارب ارزنده خود را در عرصه عمل به سياست گذاران 
منتقل كند اما متأسفانه عدم اخذ نظر به موقع از بخش 
خصوصي و پياده س��ازي آن توس��ط تصميم سازان و 
مسووالن كشور به يكي از عوامل آسيب پذيري اقتصاد 

كشور و تكرار آزمون وخطا منجر گشته است.

    توسعه صنعتي ايران نيازمند چيست؟ 
ش��افعي در ادامه تأكيد كرد: توس��عه صنعتي در كشور 
ما عالوه بر آنكه نيازمند بهبود فضاي كس��ب وكار است، 
نيازمند س��رمايه گذاري عظيم و تسهيل دسترسي به 
فناوري هاي روز جهاني است. طبق پيش بيني هاي معتبر 
تخمين زده مي شود فقط ۱۲ كشور پيشرفته بيش از ۲ 
هزار ميليارد دالر در سال ۲۰۲۲ در حوزه تحقيق و توسعه 
خرج كنند. حقيقت آن است اگر كشوري در زنجيره توليد 
جهاني نباشد، از اثرات سرريز شده اين حجم از تحقيق 
و توسعه نمي تواند اس��تفاده كند. بدون شك امكان اين 
حجم از سرمايه گذاري نيز براي هيچ كشوري اگر بخواهند 

خودبسنده عمل كند، ممكن نيست.
او تصريح كرد: براي ساختار صنعتي كشورهايي كه امروز 
در بسياري از شاخص ها به موفقيت هاي بااليي دست پيدا 
كرد ه اند، نشان مي دهد، ساختار صنعتي آنها بسيار متفاوت 
از ساختار صنعتي ما اس��ت. آنها اعتقاد دارند كه اقتصاد 
هويت خود را از توليد صنعتي و توان فّناورانه آن مي گيرد 
ولي ما متأس��فانه توان توليد صنعتي واقعي كشور را در 
طول دهه هاي گذشته واگذار كرد ه ايم و عدم بلوغ بخش 
عظيمي از صنايع در ايران منجر به پرداخت هزينه هاي 
دايمي عدم كيفيت از سوي مصرف كنندگان شده است.

ب��ه گفته رييس اتاق ايران مش��كالت ام��روز اقتصاد ما 
محصول بينش هاي نادرس��ت درباره اقتصاد و مديريت 
اقتصادي بوده است. توس��عه صنعتي در ايران نيازمند 
نهادسازي هاي نوين براي توسعه است. ما امروز بيش از 
آنكه نيازمند وام ارزي و ريالي ارزان، زمين رايگان و انرژي 

ارزان باشيم، نيازمند دولت و مجلس توسعه گرا هستيم.

    بن بست سرمايه گذاري!
در ادامه اين نشس��ت افشين كالهي، رييس كميسيون 
كس��ب وكارهاي دانش بني��ان اتاق ايران ب��ا بيان اينكه 
دانش بنيان ها در حال حاضر از زيست بوم مناسبي براي 

تبديل ايده به محصول برخوردارند گفت: مش��كل اين 
ش��ركت ها از جايي آغاز مي شود كه قصد ورود به فضاي 
واقعي كس��ب وكار و بازار را دارن��د. او ادامه داد: »فضاي 
نامناسب كسب وكار، عدم وجود يك بازار رقابتي و انحصار 
كامل از سوي برخي شركت هاي خصولتي و همچنين 
نبود ارتباط��ات بين المللي تحت تأثي��ر تحريم ها« كه 
موجب شده اين شركت ها در زمينه تأمين سرمايه و تبادل 
دانش مديريت با دنيا چالش جدي داشته باشند، توسعه 

فعاليت هاي آنها را با مانع مواجه كرده است.
بنابه اظهارات او؛ ش��ركت ها و فعاالن اقتصادي نبايد 
از تخصيص اعتبار مالياتي تحقيق و توس��عه در اين 
قانون غافل شوند. بر مبناي بند ۱۱ اين قانون ماليات 
ش��ركت ها مي تواند ب��ا هزينه هاي انجام ش��ده اين 
ش��ركت ها در حوزه تحقيق و توسعه معادل سازي و 
پرداخت شود. كالهي تأكيد كرد: بر مبناي اين قانون 
س��رمايه گذاري ش��ركت ها و صنايع بزرگ در حوزه 
دانش بنيان بدون محدوديت مي تواند اعتبار مالياتي 
محسوب شود. او با بيان اينكه در حوزه دانش بنيان با 
بن بست سرمايه گذاري مواجهيم گفت: اميدوارم با اين 

تدابير اين بن بست شكسته شود.
فرزين فرديس، نايب رييس كميسيون كسب وكارهاي 
دانش بنيان اتاق ايران هم با نگاهي به فرآيند تجاري سازي 
ن��وآوري فناورانه گفت: ايران در توليد علم رتبه بس��يار 
خوبي نسبت به ساير كشورها دارد؛ اما جايگاه ايران ازنظر 
توليد ثروت به كمك علم شكل گرفته به هيچ عنوان قابل 

دفاع نيست.
اين فعال اقتصادي با اشاره به ۱۰ شركت برتر دنيا در ثبت 
موفق پتنت، ادامه داد: كشورهايي مانند چين، امريكا و كره 
جنوبي در اين حوزه بسيار فعال هستند و در تجاري سازي 
فناوري ها به شدت با هم رقابت مي كنند. بر اساس اظهارات 
او ايران كمتر از يك درصد GDP خود را صرف پژوهش 
مي كند و دراين بين سهم بخش خصوصي بسيار ناچيز 
است هرچند وضعيت دولت هم قابل دفاع نيست كه دليل 

آن هم وجود محيط كسب وكار نامناسب است.
به گفته فرديس، درها را بس��تيم و دنب��ال خودكفايي 
مي گرديم، تعرفه هاي س��نگين ب��راي واردات در نظر 
مي گيريم، حمايت هاي كم اثر و مشوق هاي غيرهدفمند 
در نظر مي گيريم و بسياري اقدامات ديگر را انجام مي دهيم 
كه همگي مانع رشد است. او پيشنهاد داد: تعامل با دنيا و 
حضور در زنجيره تأمين جهاني راهكار جدي است و بايد 
سعي كنيم از پنجره هاي فرصت بهره ببريم. به باور او تالش 
براي ايجاد ثبات اقتصادي و به منظور تقويت ايران ازنظر 
تجاري س��ازي علم و فناوري، تعامل با شرق و هم غرب، 
انتخاب فرصت ه��اي ملي و جهاني و ايجاد چرخه كامل 

عرضه ضروري است.

    پيشنهاد بخش خصوصي چه بود؟ 
محمدعل��ي چمني��ان، نايب ريي��س كميس��يون 
كس��ب وكارهاي دانش بنيان اتاق اي��ران از چالش هاي 
ورود شركت هاي دانش بنيان به بازار سرمايه گفت: آينده 
اقتصاد به اقتصاد دانش محور گره خورده است. ۸۵ درصد 
از اقتصاد دنيا تا ۱۰ سال آينده به هاي تك وابسته است، 
تغييرات شرايط در دنيا اتفاق مي افتد اما سهم ما زير يك 
درصد است. آيا اين سهم در دنياي رقابت پذير جايگاهي 
براي ايران قائل خواهد شد؟ چمنيان گفت: بازار سرمايه 
در مسير توسعه فناورانه خيلي مهم است. شركت هاي 
دانش بنيان بايد بتوانند جذب سرمايه كنند، در دنيا هم 
ش��ركت هاي بزرگ با ورود به بازار سرمايه نقش آفريني 
كرده اند. البته اين ش��ركت ها در كش��ور ما مش��كالتي 
جدي دارند. نگاه س��نتي و تفكر محصول محور به جاي 
فناوري محور آسيب ورود شركت هاي دانش بنيان بورس 

و بازار سرمايه است. نگاه سنتي مانع جهش شركت هاي 
دانش بنيان است. رييس كميسيون صنايع اتاق ايران نيز 
تصريح كرد: خطر وقوع انقالب صنعتي چهارم براي جهان 
سوم اين است كه توليد، دوباره محلي مي شود. به اين دليل 
كه توليدات جديد بي نياز از مواد اوليه مي شوند و با پايين 
آمدن ارزش مواد اوليه، كشورهايي كه توليدكننده مواد 
اوليه هستند سهم چنداني در اقتصاد نخواهند داشت. 
به عالوه در اين كشورها نردبان توسعه، توليد ارزان قيمت 
بوده است. اما حاال توليد با به كارگيري ربات هاي پيشرفته 

مجدداً محلي خواهد شد. 
عليرضا كالهي صمدي، با بيان اينك��ه در ايران با توزيع 
رانت هاي مختلف ازجمله نهاده ه��اي ارزان و ارز دولتي 
و ... شركت هاي توليدي رشد كردند افزود: اين سياست 
دس��تاوردي جز شكست نداشته اس��ت. به عنوان مثال 
قدمت صنعت آلومينيوم ايران ۲۰سال بيشتر از شركت 
اماراتي است، اما امروز توليد آلومينيوم امارات ۳برابر ماست 
و خودشان صاحب تكنولوژي هستند. در پتروشيمي هم 
همين وضع اس��ت. قيمت صادراتي محصول صادراتي 
پتروش��يمي ما يك س��وم كره جنوبي اس��ت واختالف 
قيمت واردات به صادرات ما س��ه به يك است. اين يعني 
ارزش افزوده اي نداريم. بنابراين مي بينيم كه توزيع رانت 
موجب شده بنگاه هاي وابسته به اين رانت ها متوقف شده 

و رشدي نكنند.
او با طرح يك پيش��نهاد بيان كرد: پيشنهاد ما اين است 
كه منابع درون بنگاهي كه از محل اجراي قانون جهش 
دانش بنيان حاصل مي شود به عالوه يك چهارم منابع برون 
بنگاهي حاصل از رفع معافيت مالياتي صادرات مواد خام 
صرف توسعه فناوري و تعميق عمق ساخت محصول و 
پيچيدگي محصول شود. كالهي صمدي تأكيد كرد: با اين 
اقدام بنگاه هاي كوچك ايراني كه توانايي تحقيق و توسعه 
پاييني دارند آرام آرام در مسير توسعه قرار خواهند گرفت. 
بايد به جاي توزيع رانت هايي كه تا االن انجام مي ش��د به 

پيشرفت و توسعه عملكرد جايزه بدهيم.

    اقتصاد نفتي ايران
مخالف كارآفريني است

سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور كه 
در اين نشست حضور يافته بود، نيز با اشاره به هزينه هايي 
ك��ه دولت ب��راي پژوهش انج��ام مي ده��د را ناكارآمد 
ارزيابي و كليد موفقيت در اين حوزه را س��رمايه گذاري 
بخش خصوصي دانس��ت. به اعتقاد او، دولت نمي تواند 
سرمايه گذار موفقي باشد چراكه قادر به توليد محصول 
نيست و هيچ مثال نقضي براي اين منظور وجود ندارد. 
به گفته او، ايران با اقتصاد نفتي حركت كرده و ساختاري 
را ش��كل داده كه مخالف كارآفريني است و اين در ذات 
دولت هاست. قوانين كشور مخالف بخش خصوصي است 
و اين رويكرد در فرهنگ اجتماعي كشور هم نهادينه شده 

و همچنان ادامه دارد.
او به تفاوت صنعت و كارخانه اش��اره كرد و ضمن نگاه به 
جايگاه كارخانه ها در دهه ۴۰ نياز امروز كشور را صنعت 
دانست. به باور او الزم است از دانشجويان خود بهره درست 
ببريم و توليد ارزش افزوده كني��م و اين موضوع محتاج 
سرمايه بخش خصوصي است. اگر زيرساخت ها مهيا باشد، 
سرمايه گذار وارد عمل مي شود. پس الزم است اكوسيستم 

مناسب را فراهم كنيم.
اين مقام مسوول چگونگي جذب سرمايه گذار بخش 
خصوصي را چالش جدي كشور برشمرد و افزود: دولت 
تالش مي كند اكوسيستمي را شكل دهد؛ اما درنهايت 
شكست مي خورد چون توان چنين كاري را ندارد. بايد 
اجازه دهيم بخش خصوصي ورود كند و سرمايه گذاري 
كند. معاون رييس جمهور قانون دانش بنيان كه به تازگي 
و بعد از سه سال بررسي، تصويب شده را باوجود مشكالت 
و نواقص موجود بس��يار كارآمد ارزيابي كرد و از وجود 
امكانات، حمايت ها و موقعيت هاي مناسب براي رشد 
شركت هاي دانش بنيان خبر داد. به اعتقاد ستاري اين 
قانون تغيير ريل در اين حوزه اس��ت. او تصريح كرد: در 
تدوين آيين نامه اجرايي قانون وارد عمل شديم و با اتاق 
ايران همكاري داريم تا در اين بخش هم عملكرد مناسبي 
داشته باشيم. بر اساس اظهارات ستاري در كنار قانون 
خوب به فرهنگ و رويكردهاي مناسب نياز است. در اين 
سال ها اتفاقات خوبي افتاده؛ اما كافي نيست. ساختارهاي 
اقتصادي تغيير ك��رده و بايد همراه ب��ا اين تحوالت، 
نظام هاي سنتي را تغيير دهيم. معاون رييس جمهور از 
پيگيري طرحي در ساير كشورها با عنوان خانه فناوري 
خب��ر داد كه همگي به كمك بخ��ش خصوصي انجام 
مي شود. به گفته ستاري اولين خانه فناوري در كشور 
كنيا راه اندازي شده كه موفق ترين مورد بوده است. در 

اين حوزه بازارهاي منطقه و آفريقا در اولويت است.

خبراخبار
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رشد ۱۹۲ درصدي صادرات 
ايران به تركيه در بهار ۱۴۰۱

س��خنگوي گمرك گفت: صادرات ايران به تركيه در 
بهار امسال با س��ه ميليون و ۷۰هزار تن كاال به ارزش 
يك ميليارد و ۷۳۷ميليون دالر، در هم سنجي با پارسال 
با رشد ۳۶۳درصدي در وزن و ۱۹۲درصدي در ارزش 
مواجه شده اس��ت. به گزارش گمرك، روح اهلل لطيفي 
در آستانه سفر رييس جمهوري تركيه به تهران اظهار 
داشت: تجارت غيرنفتي ايران با تركيه در سال ۱۴۰۰ 
شاهد جهش مناس��بي بوده و اين رشد در بهار امسال 
هم ادامه داشته است. وي افزود: پارسال نزديك به ۱۹ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تن كاال به ارزش ۱۱.۴ ميليارد دالر 
بين ايران و تركيه تبادل شد كه نسبت به سال ۱۳۹۹ 
با رش��د ۷۳درصدي در وزن و ۶۴درص��دي در ارزش 
همراه بوده است. لطيفي ادامه داد: از اين ميزان كاالي 
تبادل شده، ۱۵.۷ ميليون تن به ارزش ۶.۱ ميليارد دالر 
از ايران به تركيه صادر و ۳.۷ ميليون تن كاال به ارزش ۵.۳ 
ميليارد دالر هم از تركيه به ايران وارد شد كه نسبت به 
مدت مشابه، ۱۴۰ درصد صادرات به تركيه و ۲۰ درصد 
واردات از اين كشور به ايران افزايش داشته است. وي با 
اشاره به جايگاه تركيه در تجارت خارجي ايران، گفت: 
همواره تركيه هم در واردات و هم در صادرات بين چهار 
شريك نخس��ت ايران بوده و در س��ال ۱۴۰۰ نيز ۱۲ 
درصد وزن و ۱۱ درصد ارزش كل تجارت ايران با ساير 
كشورها مربوط به تركيه بوده است. سخنگوي گمرك 
درباره تجارت غيرنفتي ايران با تركيه در بهار امسال، 
خاطرنشان كرد: در س��ه ماهه نخست امسال هم اين 
روند رو به رشد ادامه پيدا كرد و سه ميليون و ۷۷۰ هزار 
تن كاال به ارزش سه ميليارد و ۱۰ ميليون دالر بين دو 
كشور تبادل شد كه ۱۴۱ درصد در وزن و ۸۴ درصد در 
ارزش نسبت به بهار سال قبل افزايش را در تجارت شاهد 
هستيم. وي اضافه كرد: از اين ميزان كاالي تبادل شده 
در بهار، سه ميليون و ۷۰ هزار تن به ارزش يك ميليارد 
و ۷۳۷ ميليون دالر صادرات كاالي ايراني به تركيه با 
رش��د ۳۶۳درصدي در وزن و ۱۹۲درصدي در ارزش 
بوده اس��ت و ۷۰۰ هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد و 
۲۷۳ ميليون دالر هم واردات از تركيه بوده كه با رشد 
۲۲درصدي همراه بوده است. اين مقام مسوول درباره 
كاالهاي صادراتي به تركيه، اع��الم كرد: محصوالت 
دامي، ش��يالتي، لبن��ي، گل و گياه و نبات��ات، ميوه و 
تره بار، خش��كبار، ادويه و زعفران، مواد غذايي، توتون 
و سيگار، مصالح ساختماني، مواد معدني، محصوالت 
پتروپااليشگاهي، مواد شيميايي، دارو، لوازم آشپزخانه، 
لوازم خانگي، محصوالت بهداشتي، محصوالت صنعتي، 
محصوالت فوالدي، پوش��اك، چ��رم، كيف و كفش، 
نخ و پارچه، صنايع دس��تي، ش��يرآالت، ماشين آالت 
كشاورزي، لوازم التحرير، تجهيزات پزشكي، مبلمان، 
لوستر و وسايل ورزشي و بازي كودكان، عمده كاالهاي 
صادراتي ايران به اين كش��ور بودند. وي در خصوص 
كاالهاي وارداتي از تركيه نيز گفت: دام مولد، مرغ 
منجمد، تخم مرغ نطفه دار، انواع بذر، حبوبات، موز، 
قهوه، گندم، ذرت، جو، دانه هاي روغني، روغن خام، 
انواع روغن خوراكي، شكر، مواد اوليه و ماشين آالت 
صنعتي، مكمل ها، مواد اوليه، كود، الستيك، چوب، 
كاغذ، خمير چوب، لوازم الكترونيكي و پارچه و نخ از 

مهم ترين كاالهاي وارده از تركيه بودند.

نقش مهم ايران و هند 
غرب در كريدور شرق-

رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد آزادسازي تجارت 
ميان ايران و هند بايد به عنوان اولويت در دستور كار هر 
دو كشور قرار گيرد. به گزارش ايسنا، سفير جديد ايران 
در هند، با حضور در اتاق ايران با غالمحسين شافعي 
رييس اتاق ديدار و دو ط��رف درباره راه هاي افزايش 
همكاري ه��اي اقتصادي و افزاي��ش حجم مبادالت 
تجاري با يكديگر گفت وگو و تب��ادل نظر كردند. در 
اين ديدار غالمحسين ش��افعي، يكي از اولويت هاي 
همكاري با كش��ور هند را در زمين��ه ترانزيت و نياز 
اين كش��ور به ايران دانس��ت و تاكيد كرد: الزم است 
با پيگيري هاي جدي، ايف��اي نقش ايران در كريدور 
ش��مال و جنوب را پر رنگ كنيم. در موضوع ترانزيت 
شرق به غرب و جاده ابريشم نيز دو كشور ايران و هند 
از مهم تري��ن بازيگران منطقه بوده و همكاري فعالي 
داش��ته اند. از اين لحاظ ارتباط سه جانبه ايران هند 
و روسيه مي تواند بس��ياري از فرصت هاي تجاري و 
ترانزيتي را نصي��ب ايران كند. او ادام��ه داد: با وجود 
مذاكرات چند ساله و توافقات اوليه، موضوع تجارت 
ترجيحي ايران و هند هنوز به نتيجه نرسيده و اجرايي 
نشده است. اين در حالي است كه برخي كشورهاي 
ديگر با توجه به توافقات خود با اين كشور از مزيت هاي 
تعرفه اي باالتري نس��بت به اي��ران از اين بازار بزرگ 
وارداتي بهره مي برند. ش��افعي با انتقاد از وضع تعرفه 
باال از سوي هند براي واردات برخي اقالم كشاورزي 
ايران از جمله سيب بيان كرد: بازار بزرگ هند با تنوع 
و ظرفيت هاي باال در اولويت همكاري هاي اتاق ايران 
قرار دارد؛ چرا كه اين بازار با بازار ايران در بس��ياري از 
بخش ها مكمل است و رقابت كمتر است لذا نياز است 
با همكاري هرچه بيشتر نمايندگي ايران در اين كشور 
تجارت ايران و هند تسهيل ش��ود. رييس اتاق ايران 
همچنين بر رفع هرچه زودتر مشكالت بانكي و كاهش 
تعرفه هاي گمركي و تجهيز زيرساخت هاي حمل و 
نقل ميان دو كش��ور تاكيد كرد. در ادامه، ايرج الهي، 
سفير جديد ايران در هند نيز با تأكيد بر اهميت روابط 
ايران و هند، به ظرفيت ها و مزيت هاي گسترده اي كه 
كشور ايران مي تواند در همكاري با هند از آن بهره مند 
شود اشاره كرده و ادامه داد: عضويت هند در مهم ترين 
سازمان هاي چندجانبه بين المللي از جمله بريكس و 
شانگهاي و ...، برخورداري از بازاري بزرگ و متنوع و 
رشد باالي اقتصادي و صنايع اين كشور، از جمله اين 
مزيت هاست. ضمن اينكه با وجود برخي نگراني ها، در 
مجموع چشم انداز روش��ني در خصوص اقتصاد اين 
كشور قابل ترسيم است و الزم است پيوندي ساختاري 

در همكاري هاي اقتصادي دو كشور ايجاد كنيم.

بانوان تاجر ايران 
به روسيه مي روند

عضو هيات رييسه اتاق تهران و رييس كانون زنان 
بازرگان ايران، با اش��اره به توافق چندي پيش اين 
تشكل اقتصادي با هيات اعزامي از فدراسيون روسيه 
در تهران، از تدارك س��فر بانوان بازرگان از ايران به 
روسيه خبر داد. بانوان تاجر و كارآفرين عضو كانون 
زنان بازرگان ايران پيرامون توس��عه همكاري هاي 
بازرگاني اين بخ��ش از فعاالن اقتص��ادي ايران با 
روسيه و كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، 
با مشاور بازرگاني سفارت روسيه در تهران به رايزني 

و گفت وگو نشستند.
فاطمه مقيمي در اين نشس��ت گفت: در اين سفر، 
ظرفيت هاي مش��ترك براي تبادل همكاري هاي 
اقتصادي ميان بانوان كارآفرين از ايران با بازار روسيه 
و كشورهاي حوزه اوراسيا مورد كنكاش و بررسي 

قرار خواهد گرفت.
وي با اش��اره به خط ساحلي مش��ترك ميان ايران 
و روس��يه و ظرفيت ايج��اد ش��ده در حمل ونقل 
زمين��ي و ريلي ميان دو كش��ور، تصريح كرد كه با 
نيازسنجي از بازارهاي دو طرف و شناخت مناسب 
از امكانات موجود، توسعه روابط تجاري و اقتصادي 
قابل دستيابي اس��ت و در اين ميان، زنان بازرگان 
و كارآفري��ن فعال در ايران، اي��ن توانايي را دارند تا 
نقش پررنگي در گس��ترش مناس��بات دو كشور 

داشته باشند.
در اين نشس��ت، خانم اولگا مشاور اقتصاد سفارت 
روس��يه در تهران، در س��خناني ب��ه عالقه مندي 
شركت هاي روسيه براي افزايش سطح همكاري هاي 
اقتصادي با ايران اش��اره كرد و از جمله زمينه هاي 
همكاري را صادرات صنايع دس��تي از ايران به اين 
كشور برشمرد. وي همچنين، ايجاد كمپين هاي 
تبليغاتي براي معرفي ظرفيت هاي گردش��گري 
ايران به گردش��گران روس را ضروري دانس��ت و با 
اشاره به اعمال برخي تحريم ها عليه روسيه از سوي 
دولت هاي اروپاي��ي و اياالت متحده امريكا، يادآور 
شد كه طي ماه هاي اخير، شركت هاي متعددي از 
روسيه با حضور در ايران و مذاكره با بنگاه ها و صنايع 
ايراني، قراردادهاي همكاري در زمينه هاي مختلف 
از جمله توليد پوشاك براي عرضه در بازار روسيه، 

به امضا رسانده اند.
همچنين در اين جلسه، زينب اختري مشاور امور 
زنان و خانواده وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و 
صنايع دستي حضور داشت و وي با اشاره به امضاي 
چندي پيش تفاهم نامه همكاري ميان كانون زنان 
بازرگان ايران و امور زنان و خانواده اين وزارتخانه، 
از آمادگ��ي اين بخش براي تعام��ل و همكاري با 
زنان كارآفرين با هدف توسعه صادرات محصوالت 
فرهنگي و صنايع دستي به كشور روسيه خبر داد. 
طب��ق اعالم اتاق بازرگاني ايران، در اين نشس��ت 
همچنين، پرسش هايي از سوي زنان كارآفرين و 
بازرگان در رابطه با چگونگي ورود كاالهاي توليدي 
اي��ران به بازار روس��يه مطرح و مش��اور بازرگاني 

سفارت روسيه در تهران به آن پاسخ داد.

 مراسم گراميداشت 
هفته عفاف و حجاب در شركت 

پتروشيمي شازند برگزار شد
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي و امور بي��ن الملل، به 
مناسبت گراميداش��ت هفته عفاف و حجاب و به 
همت پايگاه مقاومت بسيج شهيد تندگويان و روابط 
عمومي و امور بين الملل شركت پتروشيمي شازند، 
مراسمي با حضور حجت االسالم و المسلمين ملكي 
از اس��اتيد حوزه و دانشگاه، مهندس متين رييس 
مجتمع، مهندس ساكي معاون مجتمع، روساي 
حراس��ت و با حضور جمعي از خواهران همكار در 
سالن آمفي تئاتر برگزار گرديد.  درآغاز اين مراسم 
ابتدا مهندس متين ضمن عرض خير مقدم به حضار 
و ميهمانان ش��ركت با گراميداشت هفته عفاف و 
حجاب اظهار داش��تند: در خصوص رشد معنوي 
انس��ان خصوصا اهميت عفاف و حجاب در قرآن 
كريم و در بيانات ائمه اطهار تاكيدات فراواني شده 
است و حضرت فاطمه )س( الگوي تمام و كمال زن 
مسلمان در حفظ عفت و حجاب اسالمي مي باشند 
و شايسته است ساير بانوان همكار نيز همواره اين 
سيره و روش را مد نظر قرار دهند. سپس سخنران 
مدعو اين برنامه حجت االسالم والمسلمين ملكي 
طي س��خناني در اين آيين، ضمن گراميداشت و 
تبريك ده��ه واليت و امامت اظهار داش��ت: دهه 
والي��ت و امامت فرصتي ارزش��مند ب��راي ترويج 
فرهنگ ناب اسالمي خصوصا ارزش هاي عفاف و 
حجاب در جهت حفظ بنيان خانواده است. وي با 
بيان اينكه همه افراد در جامعه اسالمي نسبت به 
نهادينه شدن فرهنگ عفاف و حجاب نقش دارند 
و مسوول هستند عنوان كرد: ضمن اينكه عفاف و 
حجاب جزو احكام و موهبت هاي ديني مي باشد، 
ميراث ملي و وطني نيز مي باش��د و با جست وجو 
در تاريخ قابل اثبات مي باش��د.   اين استاد حوزه و 
دانشگاه خاطرنش��ان كرد: رعايت عفاف و حجاب 
در اس��الم تنها براي زنان توصيه نشده است بلكه 
اين اصل مهم براي مردان نيز توصيه شده كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد. در ادامه فرمانده محترم پايگاه 
شهيد تند گويان شركت پتروشيمي شازند ضمن 
سخنان كوتاهي، عفاف و حجاب را رهروي از بزرگ 
بانوي دو عالم حضرت زه��راي مرضيه )س( بيان 
نمود و همگان را به رعايت سفارشات بزرگان دين 
و ش��هدا در اين خصوص دعوت نمود. در پايان در 
اين مراسم با اهداي گل و هديه فرهنگي از خواهران 

همكار حاضر در جلسه تجليل بعمل آمد. 

درنشستماهانهاتاقايرانچهگذشت؟

سنگ بزرگ  جلوي  پاي  دانش بنيان ها 

گزارشي از واردات و قيمت گوشت قرمز و مرغ
در سه ماه اول امسال حدود ۷۰ ميليون دالر گوشت 
قرمز و گوش��ت مرغ وارد ايران شده است. به گزارش 
ايس��نا، با توجه به توليد داخل، وارات گوش��ت قرمز 
و مرغ معموال رقم بااليي نيس��ت و در برخي مقاطع 
جهت رفع كمبود و تنظيم بازار، دولت نسبت به واردات 
اين اقالم اقدام مي كند. از ارديبهشت سال جاري نيز 
دولت با توجه به اختيار قانون بودجه ۱۴۰۱ نسبت به 
اصالح نظام پرداخت يارانه ها و حذف ارز ترجيحي از 
واردات كاالي اساس��ي كه شامل هفت قلم بود اقدام 
كرد؛ هر چند كه از حدود دو سال قبل، ديگر گوشت 
قرمز و مرغ در ليست واردات با ارز ۴۲۰۰ توماني قرار 
نداشت. بررسي آمار واردات كاالي اساسي در سه ماه 
اول امسال نش��ان مي دهد كه در مجموع حدود ۷۰ 
ميليون دالر گوشت قرمز و گوشت مرغ وارد شده كه 

حدود ۸۰۰۰ تن به ارزش بيش از ۳۶ ميليون دالر آن 
گوش��ت قرمز اس��ت. از اين ميزان حدود ۸۰۰ تن به 
ارزش ۴.۵ ميليون دالر گوشت قرمز گرم و ۷۲۰۰ تن 
به ارزش ۳۱.۷ ميليون دالر گوش��ت قرمز سرد بوده 
اس��ت. همچنين واردات گوشت مرغ حدود ۲۰ هزار 
تن به ارزش ۳۵.۸ ميليون دالر گزارش شده است. اگر 
چه از قبل، واردات مرغ از ليست ارز ترجيحي خارج 
شده بود ولي در اوايل سال گذشته طي مصوبه دولت 
به منظور تنظيم بازار مرغ، مجوز مقطعي براي واردات 
در مجموع ۱۲۰ هزار تن مرغ با ارز ترجيحي صادر شده 
بود. اما اينكه در بازار داخل وضعيت قيمت گوشت قرمز 
و مرغ به چه صورتي بوده بايد اشاره كرد كه اين اقالم 
و به ويژه گوشت مرغ، تحت تاثير حذف ارز ترجيحي 
قرار داشته اند؛ به اين دليل كه از هفت قلم اساسي كه 

با اين ارز وارد كشور مي شد بيش از ۵۰ درصد واردات 
مربوط به نهاده توليد دام و طيور ش��امل جو، ذرت و 
كنجاله سويا بوده است كه بعد از حذف ارز ترجيحي و 
انتقال يارانه آن به مصرف كننده، در تورم خرداد بروز 
كرده است.  گزارش مركز آمار ايران از وضعيت قيمت 
كاالهاي خوراكي در خرداد امسال نشان مي دهد كه 
هر كيلو گوشت گوسفند كه در خرداد سال گذشته 
به طور متوس��ط حدود ۱۳۵ هزار تومان فروش رفته 
به ۱۷۰ هزار تومان در ارديبهشت امسال و ۱۸۳ هزار 
تومان در خرداد رسيده و گوشت گوسفند تا بيش از 
۲۱۲ هزار تومان هم در ماه گذشته فروش رفته است. 
بر اين اساس قيمت گوشت گوسفند در خرداد، ۷.۴ 
درصد نس��بت به ارديبهشت امس��ال و ۳۵.۹ درصد 
نسبت به خرداد پارسال افزايشي شده است. تغييرات 

قيمت گوشت گوساله و گاو نيز حاكي از افزايش ۵۲ 
درصدي نسبت به خرداد پارسال است؛ به طوري كه 
هر كيلو از اين كاال به طور متوس��ط ۱۲۷ هزار تومان 
در خرداد سال گذشته قيمت خورده كه به ۱۶۶ هزار 
تومان در ارديبهشت و ۱۹۳ هزار تومان در خردادماه 
رسيده است. هر كيلو گوشت گاو و گوساله در ماه پيش 
تا بيش از ۲۳۸ هزار تومان هم فروش رفته اس��ت. اما 
وضعيت قيمت مرغ نشان دهنده رشد ۶۸.۴ درصدي 
آن در خرداد امس��ال اس��ت. هر كيلو مرغ در اين ماه 
به طور متوس��ط ۴۵ هزار و ۶۰۰ تومان و حتي تا ۵۱ 
هزار و ۴۰۰ تومان فروش رفته است. اين كاال در خرداد 
پارسال حدود ۲۷ هزار تومان و در ارديبهشت امسال 
۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان قيمت داش��ته كه بيانگر رشد 

۳۲.۵ درصدي در فاصله ارديبهشت تا خرداد است.
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خبرروز

تاييد اولين موارد ويروس »ماربورگ« در غنا
كشورغنا دو مورد ابتال به ويروس مرگبار ماربورگ را كه يك بيماري بسيار عفوني و از خانواده ويروس عامل ابوالست، تاييد كرد. گفته 
شده هر دو بيمار اخيرا در بيمارستاني در منطقه آشانتي فوت كرده اند. نمونه هاي آزمايشگاهي اين دو بيمار اوايل اين ماه مثبت اعالم و 
در آزمايشگاهي در سنگال تاييد شد. مقامات بهداشتي اين كشور اعالم كرده اند كه اكنون 98 نفر به عنوان موارد مشكوك در قرنطينه 
هستند. هنوز هيچ درماني براي اين ويروس وجود ندارد اما پزشكان تاكيد دارند نوشيدن آب زياد و درمان عالئم خاص بيماري شانس 
زنده ماندن بيمار را افزايش مي دهد. اين ويروس از خفاش ميوه خوار به افراد منتقل و از طريق انتقال ترشحات بدن بين انسان ها پخش 

مي شود. اين بيماري شديد و اغلب كشنده با عالئمي مانند سردرد، تب، دردهاي عضالني، استفراغ خوني و خونريزي همراه است.

ويژه

 حامد حس��ين ولی بيک معاون اقتصادی و مالی فوالد 
مبارکه گفت: به منظور تسهيل در امر اجرای طرح های 
توسعه تعريف ش��ده برای گروه فوالد مبارکه که بدون 
شک در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور مؤثر خواهند 
بود، گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سيستم بانکی در 
دستور کار قرارگرفته است.  وی از سه ماهه نخست سال 
1401 به عنوان ايام پرافتخار و درخشان خطوط توليد 
شرکت فوالد مبارکه ياد کرد و به ساير سؤاالت خبرنگار 

فوالد اين چنين پاسخ داد؛ 
لطف�ادرخص�وصراهب�ردف�والدمبارکهدر
زمینههایتولید،توسعهوسرمايهگذاریتوضیح

دهید.
همان گونه که مطلع هستيد همکاران ما در جای جای 
ش��رکت باهمت بلن��د خ��ود در س��ال 1400 و البته 
سه ماهه نخست سال جاری علی رغم تحريم ها و همه 
محدوديت ه��ای موجود در حوزه م��واد اوليه و انرژی و 
همچنين پاندمی کرونا توانستند کارنامه درخشانی از خود 
برجا گذارند و در بدترين شرايط که بسياری از شرکت ها و 
سازمان ها حتی در تراز جهانی با رکود مواجه بودند، نه تنها 
در حوزه توليد متوقف نش��دند بلکه با برنامه ريزی های 
راهبردی و هدفمند موفق شدند گام های ارزنده ای در 
راستای توسعه اقتصاد ملی بردارند؛ و با عبور از توليد 10 
ميليون تن فوالد خام در گروه فوالد مبارکه سهم حدود 
50 درصدی خود در توليد فوالد کشور را حفظ نمايند. 
عالوه بر اين با ايفای نقش محوری در اَبر پروژه هايی نظير 
انتقال نفت گوره به جاسک که از آن به عنوان بزرگ ترين 
و اس��تراتژيک ترين پروژه های ملی ياد شده است، نيز 

افتخارآفرينی نمايند. 
برنامهوراهبردمديريتفوالدمبارکهدرادامه

اينراهچیست؟
در حال حاضر پروژه های از پيش تعريف شده توسعه ای 
در فوالد مبارکه به بهره برداری رس��يده اس��ت و زمينه 
کس��ب اين موفقيت ه��ا را فراهم آورده اس��ت اما برای 
بزرگ ترين هلدينگ فوالدسازی کشور و خاورميانه اين 
پايان راه نيست و برای گام های بعدی برنامه ريزی های 

حساب شده ای تعريف و در حال اجراشدن است. 
ش��رکت فوالد مبارکه به منظور اجرای اب��ر پروژه های 
توس��عه ای خود همچون نورد گرم ش��ماره 2 و س��اير 
پروژه های تعريف ش��ده در گروه، در سال 1400 حجم 
بااليی از مصارف نقدينگ��ی را پيش بينی کرده بود؛ که 

خوشبختانه سهامداران ش��رکت در مجمع عمومی با 
افزايش سرمايه به مبلغ 84.000 ميليارد ريال از محل 
سود انباشته برای اجرای طرح های توسعه ای مذکور که 
از همه مهم تر طرح نورد گرم شماره 2 بود موافقت نمودند. 
مديريتش�رکتدراينمس�یردش�واربرای
مديري�تمنابعچهراهکارهاي�یدرنظرگرفته

است؟
در بخشی از اين اقدامات ازآنجايی که پرداخت های مربوط 
به طرح های توسعه ای مذکور از ابتدای سال 1401 شروع 
شد لذا شرکت با مازاد نقدينگی مواجه شد بر اين اساس و 
به منظور مديريت مناسب منابع نقدينگی در حساب های 
بانک��ی و حفظ منافع س��هامداران وجوه نق��د مازاد در 
حساب های بانکی س��پرده گذاری گرديد که مانده اين 
حساب ها در پايان سال به مبلغ 130.000 ميليارد ريال 
بالغ گرديد. با روی کار آمدن دولت جديد و قرار گرفتن 
شرکت فوالد مبارکه در گروه پيشتازان پيشرفت ايران 
بيش از 400.000 ميليارد ريال پروژه در سطح ملی که 
شامل طرح نيروگاه 1000 مگاواتی و خريد 50 دستگاه 
لوکوموتيو بود در دستور کار قرار گرفت. همچنين قرارداد 
اَبر پروژه نورد گرم ش��ماره 2 در س��ال 1401 به مرحله 
پرداخت رسيد و پيش پرداخت بخش ارزی آن انجام شد. 
ازآنجايی که طرح های مذکور منابع مالی و نقدينگی بسيار 
بااليی را جذب نمودند بنابراين مانده حساب های سپرده 
بانکی به ميزان قابل توجهی کاهش يافت به طوری که در 

بعضی از بانک ها مانده اين سپرده ها به صفر رسيدند. 
جايگاهگروهفوالدمبارکهدرتوسعهصنعتیو

اقتصادملیچگونهاست؟
گروه فوالد مبارکه با گ��ردش عمليات مالی بيش از 
350 هزار ميليارد تومان در سال به يکی از شرکت های 

اثرگذار در سطح کشور مبدل گشته و در همين راستا 
اين شرکت، توسعه اقتصاد کشور به منظور کاهش نرخ 
تورم و از طريق کاهش نرخ رش��د پايه پولی را يکی از 

رسالت های اصلی خود می داند. 
طبیعتاچنینگردشمالیبهمديريتیهوشمند
وهدفمندنیازدارد؛دراينزمینهچهتمهیداتی

اتخاذشدهاست؟
اين شرکت جهت مديريت بهينه منابع و مصارف مالی 
در نظر دارد تا سيس��تم خزانه داری متمرکز مالی را در 
کل گروه خود مس��تقر نمايد. ازجمل��ه اقداماتی که در 
اين راستا به عمل آمده انعقاد تفاهم نامه همکاری با کليه 
بانک های داخلی جهت تمرکز وجوه نقد در حساب های 
قرض الحسنه جاری و عدم سپرده گذاری اين وجوه در 

حساب های سپرده به منظور کسب سود سپرده است. 
در اين راستا اولين تفاهم نامه با بانک تجارت در تاريخ 12 
تيرماه 1401 به امضا رسيده که طبق آن با تجميع وجوه 
نقد در حساب های قرض الحسنه جاری، تسهيالت ريالی 

با نرخ های ترجيحی برای کل گروه اخذ می گردد.
با اجرای اي��ن تفاهم نامه انتظار م��ی رود ضمن کاهش 
هزينه های مالی در گروه فوالد مبارکه از گردش منابع مالی 
در عملياتی غير از عمليات توليد جلوگيری شده و با حرکت 
به سمت بانکداری اسالمی از برکات افزايش توليد اشتغال 

و پايداری کسب وکار در صنعت کشور بهره مند گرديم. 
سخنپايانی؟

به ياری خداوند، گروه فوالد مبارکه مفتخر است که 
با توليد انواع محصوالتی که بسياری از آن ها وارداتی 
بوده ان��د و همچنين با اش��تغال آفرينی و عمل به 
مسئوليت های اجتماعی در مسير توسعه اقتصادی 

و صنعتی کشور در حال حرکت است.

معاوناقتصادیومالیشرکتفوالدمبارکهخبرداد:

گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سيستم بانکی

رويداد

در تمام اين س��ال ها گويي بدون هيچ ترس و ابايي كمر 
همت بسته ايم به از بين بردن محيط زيست سرزميني كه 
در آن زندگي مي كنيم، تاالب ها و درياچه را خشك كرديم، 
جنگل ها را از بين برديم، دش��ت ها را به شوره زار تبديل 
كرديم و خيلي كارهاي ديگر كه نه تنها گامي در جهت 
اعتالي محيط زيس��ت نبوده كه تنها تالشي بوده براي 
نابودي آن. اين روزها حال درياچه اروميه خوش نيست، 
در حال خشك شدن است، قرار است اين درياچه زيبا براي 
هميشه از روي نقشه ايران محو شود، همانطور كه حال 
بلوط هاي زاگرس خوش نيست. عوال انساني و غير انساني 
دست به دست همه داده اند تا اين بلوط هاي چند صد ساله 
را كه يكي از بزرگ ترين نشانه هاي زيست بوم ايران است از 
بين ببرند. طي سال هاي اخير آتش سوزي هاي مداوم، 
بي توجهي به آفت هاي��ي كه به جان اين درخت هاي 
كهنسال افتاده، چراي دام ها در محدود بلوط ها و بي 
توجهي مس��ووالن باعث ش��ده تا زنگ خطر نابودي 

بلوط ها هم هر روز بلندتر از روز قبل نواخته شود. 

     موزه اي طبيعي از آثار خشكسالي
اگ��ر عزمي ملي و ج��دي براي حفظ زاگ��رس صورت 
نگيرد، در آينده اي نه چندان دور موزه اي طبيعي از آثار 
خشكس��الي و نابودي محيط زيست در زاگرس نمايان 
خواهد شد. آتش سوزي ها، چراي دام، هجوم آفت و عدم 
عزم ملي موجب شده است تا جنگل هاي بلوط در زاگرس 
اين روزها حال خوبي نداشته باشد و همين امر بهانه اي 
شده است تا ش��اهرخ رضايي فر، از دوست داران محيط 
زيست در يادداشتي كه در اختيار خبرگزاري مهر قرار 
داده از ابعاد اين بحران زيست محيطي بنويسد. زاگرس به 
عنوان يكي از نقاط استراتژيك و مهم كشور، اكوسيستم 
منحصر به فردي دارد، بالغ بر 10 ميليون نفر از جمعيت 
كشور در اين زيست گاه طبيعي با بيش از ۶ ميليون هكتار 
فضاي جنگلي زندگي مي كنند و طبق آمارها قريب به 

50 درصد دام كشور در اين منطقه تأمين مي شود. اين 
جنگل ها عالوه بر تأمين بيش از 40 درصد آب شيرين 
كش��ور، بيش از 2000 گونه گياه��ي و دارويي را در دل 
خود جاي داده و البته وجود درختان بلوط به عنوان نماد 
مقاومت در اين منطقه از ويژگي هاي شاخص جنگل هاي 
زاگرس هس��تند. متأس��فانه در چند سال گذشته به 
دليل رويكردهاي ناصحيح و غيرعلمي، ناديده گرفتن 
انگاره هاي توس��عه پايدار و گاهًا تصميمات غلط اين 
شاهرگ حياتي در معرض تخريب و نابودي قرار گرفته 
اس��ت، زادآوري درختان بلوط به عنوان اصلي ترين 
پوشش گياهي اين منطقه به دليل تداوم چرا به شكل 
سنتي در معرض آس��يب جدي قرار دارد، با توجه به 
اينكه رشد و تكامل بلوط نيازمند زمان و شرايط خاص 
اس��ت، بي توجهي به اين مقوله زيان بار خواهد بود؛ 
آتش سوزي هاي گاه و بي گاه نيز امان جنگل و اهالي را 
بريده و بي احتياطي انسان ها و البته سودجويي عده اي 
براي درآمدزاي��ي از طريق فروش چوب و تهيه ذغال 

نفس هاي زاگرس را به شماره انداخته است.

     افزايش نگران كننده آفت ها
عالوه بر اين افزايش نگران كننده شمار آفت هايي چون 
كرم درخت خوار در چند سال گذشته و پروانه برگ خوار 
در ماه هاي اخير بر اين نگراني ها افزوده است، حشراتي 
كه گرچه به طور معمول در محيط طبيعي وجود دارند، 
اما رشد و گسترش آنها ناشي از بي تدبيري هاي متوالي 
است كه با ضعف بنيه درختان، آنها را مستعد شكاري 
براي حشرات مي كند، حشراتي كه اگر در اكوسيستم 
طبيعي و مناسب قرار مي گرفتند توسط عوامل محيطي 
و طبيعي كنترل مي شوند اما مداخالت و دست كاري 
انسان از جمله آتش س��وزي هاي گاه و بي گاه، چوب 
س��وخت، چراي بي رويه، كش��اورزي غيراصولي، 
استفاده بي رويه از سموم و كودهاي شيميايي بي 

كيفيت و تخريب ديگر پوشش هاي گياهي باعث 
رونق گرفتن بازار حشرات آفت زا شده است.

     نابودي زاگرس و تاثير فراملي آن
در اين ميان آنچه نگراني ها را تشديد مي كند بي توجهي 
مس��ووالن به چالش هاي جنگل هاي زاگ��رس و عدم 
رسيدگي و اختصاص بودجه به اين منطقه است، برخالف 
تدوين و تصويب برنامه هاي مدون در نقاط مختلف كشور 
براي حفظ محيط زيست، زاگرس همچنان مورد تاخت 
و تاز سودجويان و بي توجهي مسووالن قرار گرفته، غافل 
از اينكه نابودي زاگرس، اكوسيس��تم گس��ترده تري در 
كشور و چه بسا همچون موضوع ريزگردها در سطحي 
فراملي بخش هايي از منطق��ه را تحت تأثير قرار خواهد 
داد. براي حفظ زاگرس بايد برنامه علمي و كارشناس��ي 
دقيق و عاجلي ارايه شود، زاگرس نه موضوعي منطقه اي 
بلكه چالشي ملي و فراملي است كه براي حل آن نيز بايد 
نهادهاي در سطح ملي وارد موضوع شوند و از سازمان هاي 
بين المللي مرتبط نيز كمك گرفت، فرهنگ س��ازي و 
آموزش روستاييان نيازي فوري و اساسي است كه بايد 
نسبت به آن اقدام شود. اصالح و توسعه چارت سازماني 
نهادهاي موثر همچون منابع طبيعي، جهاد كشاورزي، 
محيط زيست، جنگلباني، ايس��تگاه هاي آتش نشاني، 
نيروي انتظامي و … اقدامي موثر در اين مسير خواهد بود. 
تاكنون قريب به دوميليون هكتار از شش ميليون هكتار 
مساحت جنگلي يعني قريب به يك سوم زاگرس نابود شده 
و اين نابودي با شدت فراوان در حال گسترش است، اگر 
عزمي ملي و جدي براي حفظ زاگرس صورت نگيرد، در 
آينده اي نه چندان دور موزه اي طبيعي از آثار خشكسالي 
و نابودي محيط زيست در زاگرس نمايان خواهد شد كه 
مي توان در آن نگريست و گريست؛ حال كهن بلوط هاي 
زاگرس خوب نيس��ت و ايستاده در حال مردن هستند، 

تاريخ و آينده ما را چگونه قضاوت خواهد كرد؟!

كهنبلوطهايچندصدسالهزاگرسايستادهميميرند
كارگرانساختمانيچشمانتظاراصالحماده5قانونتاميناجتماعي

امنيت زير فشار البي قدرت و پول
گليماندگار|

 سال هاس��ت كه بس��ياري از كارگران 
س��اختماني از نعمت بيمه محرومند، 
هر چند كه اين روزها بيمه ها بود و نبودشان چندان 
فرق��ي به حال اف��راد ندارند و هزينه ه��اي دارويي و 
درماني به قدري افزايش پي��دا كرده كه بيمه ها هم 
ديگر توان پوش��ش دادن آن را ندارند و ضمن اينكه 
بسياري از مراكز درماني، بيمارستان ها و كلينيك ها و 
حتي داروخانه ها به محض ديدن دفترچه بيمه افراد 
مي گويند ما ب��ا اين بيمه ها كه اغلب هم بيمه تامين 
اجتماعي و سالمت است قرارداد نداريم. پرداختن به 
اين وضعيت خود مثنوي هفتاد مني اس��ت كه بارها 
و باره��ا در مورد آن حرف زده ش��ده و هنوز هم هيچ 
راه حل درستي براي آن پيدا نشده است. اما در مورد 
كارگران ساختماني كساني كه به مدد عدم رعايت 
اصول ايمني در كارشان توسط پيمانكاران و حتي 
خود كارگران بيش از همه در معرض آسيب و خطر 
قرار دارند، نيازمند بيمه اي قوي هستند كه بتواند در 
هنگام حادثه از آنها حمايت كند. اين مساله اي است 
كه عليرغم وعده هاي داده ش��ده از سوي مسووالن 
هنوز بي��ش از 700 هزار كارگر س��اختماني بدون 
بيمه و چشم انتظار اجرايي شدن قانوني هستند كه 

چندين سال از تصويب آن مي گذرد. 

     بيمه شدن كارگران 
در گرو اصالح يك ماده قانوني

به گفته مدير عامل سازمان تامين اجتماعي حدود 
يك ميليون و 500هزار كارگر ساختماني در كشور در 
حال فعاليت هستند، در اين ميان 700 هزار نفر پشت 
نوبت قرار دارند كه اگر اصالح ماده 5 قانون بيمه هاي 
كارگران س��اختماني صورت بگيرد، تمام كارگران 
ساختماني تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار 
مي گيرند. اين در حالي است كه برخوداري كارگران 
ساختماني از خدمات درماني و بازنشستگاني امري 
مهم و ض��روري اس��ت و در قانون بيم��ه اجتماعي 
كارگران ساختماني مصوب سال 1378 بر حمايت از 
اين اقشار كم درآمد تأكيد شده است. براساس ماده 
5 اين قانون؛ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با 
دريافت 7 درصد حق بيمه سهم بيمه شده )از كارگر( 
و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه )از مالك( 
نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني 
اقدام كند. در صورت ع��دم تأمين منابع الزم جهت 
گسترش پوشش بيمه اي كارگران با تصويب هيأت 
وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد 
بالمانع است. طرح اين ماده قانوني در حالي است كه 
چندسالي است كارگران ساختماني به انحاء گوناگون 
نتوانسته اند از بيمه هاي درماني و بازنشستگي سازمان 
تأمين اجتماعي برخوردار باش��ند، موضوعي كه كم 
برخوردار ب��ودن اين طيف از جامع��ه اهميت آن را 
دوچندان مي كند، در اين راستا پرسش از مديرعامل 
س��ازمان تأمين اجتماعي درب��اره چرايي عدم بيمه 

كارگران ساختماني را در دستور كار قرار داديم.

   كارگران ساختماني
كم برخوردارترين طيف جامعه

خيلي از ما وقتي در مورد كارگران ساختماني صحبت 
مي كنيم ب��ي اختي��ار تصوير كس��اني در ذهنمان 
جاي مي گيرد كه در ميادين اصلي شهرهاي بزرگ 
مي ايستند و منتظرند تا فرد يا افرادي آنها را براي انجام 
كارهايي مانند خالي كردن بار سيمان و آجر، بازسازي 
و يا حتي كار در س��اختمان هاي درحال ساخت فرا 
بخوانند. اين افراد سال هاست كه بدون هيچ گونه بيمه 
و مزايايي به اين كار ادامه مي دهند، در اين بين تعداد 
بي شماري از آنها به دليل حوادث كار يا جان خود را از 
دست داده اند و يا زمين گير و ناتوان شده اند، در چنين 
مواقعي به دليل اينكه كارگران هيچ گونه بيمه اي براي 
حمايت ندارند، خانواده هايشان كه سرپرست و نان آور 
خود را از دس��ت داده اند، نمي دانند قرار است چطور 

امرار معاش كنند. 

   50  درصد حوادث كار 
مربوط به كارگران ساختماني است

در حالي كه آمارهاي رسمي اعالم مي كنند كه نزديك 
به 50 درصد حوادث كار مربوط به كارگران ساختماني 
است و اغلب در اين حوادث كارگران موجب خسارات 
بسياري مي ش��وند، اما باز هم اصالح يك ماده قانوني 
باعث شده تا بسياري از آنها چشم انتظار حقي باشند 
كه سال ها پيش بايد به آنها تعلق مي گرفت. همايون 
فرهودي، كارشناس حقوقي قوانين كار در اين باره به 
تعادل مي گويد: متاسفانه تنها اصالح يك ماده قانوني 
باعث شده تا كارگران س��ال ها از حقي كه بايد به آنها 
تعلق مي گرفته بي نصيب بمانند، چطور امكان دارد 
در مورد شغلي كه بيش��ترين حوادث كار در كشور را 
دارد و به جرات مي توان گفت جزو يكي از سخت ترين 
و زيان آورترين مشاغل كارگري است تا اين حد قصور و 
بي توجهي صورت بگيرد. آمارها به ما دروغ نمي گويند، 
متاسفانه بر اساس آمار روزانه در كشور ما دو نفر بر اساس 
ح��وادث كار جان خود را از دس��ت مي دهند كه يكي 
از اين ها كارگر ساختماني است. كارگري كه نه بيمه 
دارد و نه كس��ي قرار است بعد از مرگ او از خانواده اش 

حمايت كند. 

     داليل اصالح نشدن ماده قانوني
 بيمه كارگران 

اين كارشناس حقوقي قوانين كار در رابطه با اينكه چرا 
مجلس هر چه س��ريع تر اين قانون را اصالح نمي كند 
و باعث نمي ش��ود تا تع��داد باقيمان��ده كارگران هم 
بتوانند تحت پوشش بيمه قرار بگيرند، مي افزايد: قطعا 
البي هاي صاحبان قدرت مان��ع از انجام چنين كاري 
مي شود، افرادي مانند بساز بفروش ها كه مي توانند با 
نمايندگان ارتباط داشته باشند، در مورد شرايط خود با 
آنها حرف بزنند و قوانين را به نفع خود مصادره كنند در 
حالي كه هيچ كارگري نمي تواند وارد مجلس شده و در 
مورد شرايط سخت كاري كه دارد حرف بزند، آنها حتي 
نمايندگان قوي ندارند كه بتوانند نمايندگان را وادار 
كنند كه هر چه زودتر تكليف اين قانون را مش��خص 
كنند. در واقع اگر اصالحيه ماده 5 قانون بيمه كارگران 
ساختماني كه در راستاي حمايت قطعي، قانوني، شرعي 
و انساني از اين قشر زحمتكش است، در مجلس معطل 
بماند يا به فراموشي سپرده شود نشانه بارز پيروزي ظالم 

بر مظلوم است. 
او در بخش ديگري از س��خنانش مي گويد: كارگران 
ساختماني با اين حجِم وحش��تناك از حوادث كار و 
شغل بسيار سخت از ابتدايي ترين حقوق خود محروم 
هس��تند و اتفاقا كارفرماياِن آنها جزو ثروتمندترين 
اقشار كشور هستند. جالب است بدانيد كه اصالحيه 
ماده 5 بيمه كارگران ساختماني فروردين ماه امسال 
براي بار دوم به كميسيون اجتماعي مجلس ارجاع داده 
شد تا ايرادي كه يكي از نمايندگان مجلس به اين طرح 
وارد كرد را حل كنند. اگرچه قرار بود اين اصالحيه بعد 
از يك ماه به صحن علني مجلس بازگردد اما تاكنون 
اين اتفاق نيفتاده است. كارگران همچنان چشم انتظار 
مانده اند و مسووالن همچنان در حال بيان وعده هايي 

كه عملي نمي شوند. 

     حرف هاي ضد و نقيض نمايندگان
پيش��تر بابايي كارنامي )عضو كميس��يون اجتماعي 
مجلس( ازحل و فصل مشكل وارد شده بر اين اصالحيه 
و در دستور كار قرار گرفتن آن خبر داده است. همچنين 
خليل بهروز، دبير اول كميسيون اجتماعي مجلس، در 
سخناني از نهايي شدن قانون مربوط به بيمه كارگران 
ساختماني بعد از تعطيالت خرداد ماه خبر داد و تاكيد كرد 
پيش از آن، جلسه اي مشترك با رييس مجلس برگزار 
خواهد شد. اما همه اين اخبار در حالي كه روزهاي پاياني 
ماه تير 1401 را پشت سر مي گذاريم همچنان در هاله اي 
از اما و اگرها باقي مانده و معلوم نيست نمايندگان از پايان 
يافتن تعطيالت كدام خرداد حرف مي زدند و حاال چرا 

هيچ كس پاسخگوي وضعيتي كه پيش آمده نيست. 

     باز هم مشكل تامين منابع
اما از سوي ديگر مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي 
با اشاره به مشكالت پيش روي ماده 5 قانون بيمه هاي 
كارگران ساختماني، خاطرنشان كرد: مشكل تأمين 
منابع اين موضوع است، آن محاسباتي در ماده 5 اتفاق 
براي حمايت از كارگران ساختماني تدوين شده است 
اما بررسي هاي ما نش��ان مي دهد صندوق مورد نظر 
15هزار ميليارد تومان كس��ري بودجه صندوق دارد؛ 
يعني آن كارفرمايي كه بايد حق بيمه را براساس ماده 
5 به بيمه ها براي پوشش كارگران ساختماني بدهد اين 
را تقريبا پرداخت نكرده است. او تأكيد كرد: اگر اصالح 
ماده 5 قانون بيمه هاي كارگران س��اختماني صورت 
بگيرد هيچ كارگر س��اختماني خارج از پوشش بيمه 
نخواهد ماند و همه تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي 

قرار خواهند گرفت.

     حذف آيتم هاي حمايتي از كارگران 
در بيمه

بهزاد بيژني، مسوول انجمن صنفي كارگران ساخماني 
نوشهر، نيز در اين زمينه مي گويد: اين طرح چندسال 
اجرا شد ولي در سال هاي بعد دست هايي براي سهميه 
بن��دي بيم��ه ورود پيداكردند و م��اده 5 بيمه تامين 
اجتماعي را ب��ه آن اضافه كردند. غرامت ايام بيماري و 
بيكاري در اين بيمه حذف شد و سن بازنشستگي در 
آن به 35 سال افزايش يافت و وعده ها براي بيمه شدن 
كارگران ساختماني محقق نشده است. آنهايي كه بيمه را 
قطع كردند درواقع پا روي خواسته ها و مطالبات اين قشر 
گذاشته اند زيرا امنيت كار و شغل كارگران به اين بيمه 
بستگي دارد. اگر حادثه اي براي كارگران ساختماني 
رخ دهد اين واقعه كارگر و خان��واده اش را تحت تاثير 
قرار خواهد مي دهد و سبب بروز معضالتي مي شود. او 
مي افزايد: نقش و اهميت كارگران ساختماني در كمك 
به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست و بسياري از 
كارگران قديمي و پابه سن گذاشته بدون داشتن بيمه 
به پيري رسيدند و حال و روز كارگران ساختمان جوان 
نيز ناخوش است. در واقع قانوِن مربوط به بيمه كارگران 
ساختماني دايم دچار چالش مي شود و قدرت اجرايي 
الزم را ندارد. وقتي مسوولي مي تواند به راحتي همه 
قوانين و آيين نامه ها را ناديده بگيرد و طبق بخشنامه 
خودش عمل كند، يعني قانون محكمي وجود ندارد.

گزارش

سیاستخارجه

كمال خرازي رييس شوراي راهبردي روابط خارجي

توانايي فني ساخت بمب اتم را داشته اما تصميمي در اين باره نگرفته ايم
كمال خرازي رييس شوراي راهبردي روابط خارجي 
در گفت وگو با شبكه الجزيره گفت كه تنها راه براي 
حل بحران هاي منطقه تشكيل مجمع گفت وگوهاي 
منطقه اي است و تهران در خصوص برنامه موشكي 
و سياست هاي منطقه اي خود با هيچ كس گفت وگو 

نخواهد كرد.
وي افزود: از اظهارات س��عودي مبني بر دراز كردن 
دست دوستي استقبال مي كنيم و آماده گفت وگو و 

بازگرداندن روابط به حالت عادي هستيم.
به گ��زارش آبان نيوز، خرازي معتقد اس��ت ايران و 
عربستان دو كش��ور مهم در منطقه هستند و حل 
اختالفات آنها به يك تحول منطقه اي منجر خواهد 

شد. 
وي افزود: صحبت درباره ناتوي خاورميانه يك تفكر 
سطحي است و عربس��تان هم تاكيد كرده كه اين 

موضوع مطرح نيست. 
كمال خرازي گفت: اسراييل در موضع ضعف قرار دارد 
و حمايت بايدن از اسراييل آنها را بزرگ نخواهد كرد، 

تاكيد كرد كه حمله به امنيت ما از سمت كشورهاي 
همسايه با پاسخ مستقيم به اين كشورها و اسراييل 

منجر خواهد شد.
خرازي درباره آمادگي ايران دربرابر تهديد اسراييل 
بيان كرد.م��ا رزمايش هاي گس��ترده اي را با هدف 
حمله به عمق اسراييل در صورت حمله به تاسيسات 

هسته اي انجام داده ايم. 
رييس شوراي راهبردي روابط خارجي در خصوص 
مذاكرات رفع تحريم هم گفت كه امريكا درباره حفظ 
توافق هسته اي هيچ ضمانتي را ارايه نكرده است و 
اين موضوع مي تواند احتمال هر توافقي را از بين ببرد. 
وي افزود: اگر آژانس بين المللي انرژي اتمي منصف و 

مستقل باشد حل اختالفات آسان است. 
وزير امور خارجه پيش��ين ايران تنه��ا راه حل براي 
بحران هاي منطقه را تشكيل مجمع گفت وگوهاي 
منطقه اي براي حل اختالفات سياس��ي و امنيتي 
دانس��ت و تاكيد كرد كه قطر پيشنهادات مهمي را 
درباره گفت وگوي منطقه اي ارايه كرده اس��ت و ما 

آمادگي خودمان را در اين خصوص اعالم كرده ايم. ما 
برگزاري گفت وگوي منطقه اي با حضور كشورهاي 
مهم منطقه همچون عربستان، تركيه، مصر و قطر 

دعوت مي كنيم.
خرازي گفت كه ب��ا هيچكس درب��اره برنامه هاي 
موشكي و سياس��ت هاي منطقه اي خود گفت وگو 
نخواهيم كرد چرا كه اين امر به معني تسليم شدن 

است.
به اعتقاد وي گفت وگوي مستقيم با واشنگتن زير 
سايه ديوار بلند بي اعتمادي و سياست هاي امريكا 

دشوار است. 
خرازي رييس شوراي راهبردي روابط خارجي درباره 
توانايي هسته اي كشور نيز گفت كه طي فقط چند 
روز ما درصد اورانيوم غني شده را از 20 به ۶0 رسانديم 
و رساندن آن به 90 درصد به سادگي انجام مي شود. 
لذا بر هيچ كسي پوشيده نيست كه ما توانايي فني 
ساخت بمب اتم را داريم اما تصميمي در اين خصوص 

نگرفته ايم. 
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