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متوسط قيمت هر متر مسكن بيش از 2 ميليون تومان افزايش يافت

حباب گيري دوباره قيمت مسكن

يادداشت-3يادداشت-1

صندوق هاي مبتني بر ارز 
فرصت پيش  روي بازار سرمايه

اين اقدام بانك مركزي كه همان 
بهره گيري از سرمايه هاي دپو 
و راك��د ارزي كش��ور در قالب 
طرح هاي توس��عه ارزي است، 
براي اقدام ملي كش��ور مفيد و 
قابل تمجيد است. نكته بسيار 
مهم اين است كه بخش ارزي 
در بازار سرمايه بايد تقويت شود 
تا ريسك چالش هاي احتمالي كه مي تواند اوراق ارزي براي 
بازار سرمايه داشته باش��د، به حداقل برسد. بازار بدهي از 
ظرفيتي موازي با ظرفيت بازار سهام برخوردار است و اوراق 
ارزي را بايد در كنار ديگر اوراق بدهي همچون اوراق گام، 
اوراق مرابحه، اخزا و مانند آنها در بازار سرمايه در نظر گرفت.

اگر نرخ هاي بازگشتي اين اوراق كوتاه مدت باشد و همچنين 
اگر نرخ بهره اي��ن اوراق، عدد جذابي باش��د، اوراق ارزي 
مي تواند به عنوان رقيبي براي بازار سرمايه به  شمار برود، 
زيرا مي تواند به نقدينگي بازار سرمايه آسيب برساند. اگر چه 
بازار بدهي و بازار اوراق اخزا و همانند آنها، از مخاطبان خاصي 
برخوردار هستند و به دليل نرخ سوددهي كه دارند، براي 
همه مناسب نيستند؛ اما، زماني كه بازار سرمايه به سمت 
ركود يا اصالح هاي ش��ديد مي رود كه از اعتماد و سرمايه 
اجتماعي كاسته مي شود يا زمان هايي كه در بخش واقعي 
اقتصاد دچار ركود مي شويم، افراد به سمت سپرده گذاري ها 
تمايل بيشتري مي يابند و معموال مش��تري بازار بدهي 
مي ش��ود. از آنجا كه بازار سرمايه از ظرفيت  هاي مناسبي 
براي اوراق سلف ارزي يا صندوق هاي سپرده گذاري ارزي 
برخوردار است، ايجاد و تقويت بخش ارزي در بازار سرمايه، 
اين بازار را به بستري مناسب براي جذب منابع سرگردان و 
همچنين ارزي مسكوت در خانه ها تبديل مي كند. عميق 
ش��دن بازار بدهي يا بازار اوراق يا حتي سپرده هاي بانكي 
به خودي خود عامل منفي نيس��ت، زيرا بسترهايي براي 
سرمايه گذاري و تامين مالي به شمار مي روند. اما نكته حائز 
اهميت اين است كه نرخ گذاري در بازار بدهي و نرخ سود 
س��پرده هاي بانكي كه بانك مركزي براي آن برنامه هايي 
را تدوين كرده اس��ت، بايد به صورت معقول و منطقي در 
نسبت بازار سرمايه نرخ گذاري شود و الزم است در موضوع 

نرخ گذاري نكات الزم لحاظ شود.
پيشگامانه بانك مركزي براي انتش��ار اوراق بدهي ارزي 
مي تواند سوق دهنده سازمان بورس و مجموعه نهادهاي 
مالي بازار سرمايه به سمت تشكيل صندوق هاي مبتني بر 
ارز باشد تا از ظرفيت هاي مالي در اين حوزه در بازار سرمايه 
بهره مند شوند. با توجه به اينكه تراز تجاري كشور مبتني بر 
ارزهاي خارجي است و اقتصاد ايران به حوزه هاي اقتصاد 
جهاني وصل است، انتشار اوراق ارزي توسط بانك مركزي 
مي تواند ابزار سياستگذاري در حوزه ارز و مديريت منابع 
ارزي كشور باشد. همچنين با توجه به اينكه كشور در حال 
حاضر در تحريم است، اين بستر در داخل كشور مي تواند 
برخي از مشكالت كشور در تامين ارزي پروژه ها را حل  و 
ادامه در صفحه 6 فصل كند.   

يادداشت -4

يادداشت -2

افسردگي قابل درمان است

فناوري هاي تامين اجتماعي )سين تك-sin tech(  زير ساخت تحقق سياست هاي كلي تامين اجتماعي

افسردگي به نوعي بيماري 
قرن حاضر اس��ت، بسياري 
از اف��راد به داليل مختلف با 
اين بيماري دس��ت و پنجه 
نرم مي كنند، اكثر كس��اني 
كه ب��ه نوعي از افس��ردگي 
مبتال هس��تند، كساني اند 
كه در زندگي ناكامي هايي 

را تجربه كرده اند. اين ناكامي ها فرد را به سوي انزوا 
و تنهايي مي برد و باعث مي شود كه حالتي كسالت 

بار داشته باشد. 
در واقع نبود شادي در زندگي افراد مي تواند يكي از 
داليل عمده بروز افسردگي باشد. عاليم افسردگي 
مختلف هس��تند و هر كس��ي در اين ن��وع بيماري 
حالت هاي��ي را تجرب��ه مي كند كه ممكن اس��ت با 

ديگري فرق داشته باشد. 

اما به طور كلي در بيماري افس��ردگي فرد احساس 
بي ارزش��ي مي كند و تمركز حواس خود را از دست 
مي دهد و نس��بت به خود منفي مي ش��ود يا از آن 
چيزي كه قبال برايش لذت بخ��ش بوده نمي تواند 

لذت ببرد. 
در واقع افسردگي واژه اي است كه در موارد مختلف 
به كار مي رود و گاهي اس��تفاده از آن با دقت همراه 
نيست. براي نمونه افس��ردگي مي تواند نشانه اي از 

يك حال��ت عاطفه طبيعي باش��د. زماني كه فرد با 
ناكامي روبرو مي ش��ود؛ به فرض دانش��جويي نمره 
مورد نظرش را كسب نكرده و دچار عاطفه افسرده 
مي شود و اين حالت در كوتاه مدت زودگذر است و 
از بين مي رود و جنبه عادي و طبيعي دارد. اما گاهي 
افسردگي نش��انه اي از يك بيماري جسمي است؛ 
براي نمونه اختالل در غدد داخلي بدن مي تواند به 
ادامه در صفحه 8 شكل افسردگي تظاهر كند. 

طي چند دهه گذشته طرح ها و 
برنامه هاي متنوع و متعددي با 
رويكرد تحقق عدالت اجتماعي 
و رف��ع فق��ر و محرومي��ت در 
كشور اجرا و منابع، اعتبارات و 
بودجه هاي دولتي زيادي به اين 
طرح ه��ا و برنامه ها اختصاص 
يافته و همچنين س��اختارها و 
سازمان هاي متكثر و پراكنده اي در دستگاه هاي اجرايي 
مختلف براي تحق��ق اين قبيل امور در قال��ب وزارتخانه، 
سازمان، صندوق، موسسه، نهاد و بنياد ايجاد گرديده است 
وليكن به هر تقدير و متاسفانه و به رغم تمامي اين تمهيدات 
مالي و ساختاري معتنابه هنوز جلوه هاي بارز فقر و آسيب 
اجتماعي در برخي محالت ش��هري و مناطق روستايي و 
عشايري ديده مي شود. وجه مشترك تمامي اين طرح ها و 
برنامه ها تاكنون اين بوده است كه ابتدا اجرا شده و سپس 
به جمع آوري اطالعات يا كنترل و نظارت اطالعات مبناي 
اجرا، پرداخته شده است و پاشنه آشيل اين قبيل طرح ها 
و برنامه ها، عدم ابتناء نظامات تصميم سازي، تصميم گيري، 
اجرايي و نظارتي آنها بر اطالعات ثبتي و عملياتي است كه 
مورد تصديق و صحه گ��ذاري بصورت ميداني و عملياتي 
قرار گرفته باشد. به عبارت ديگر در تمامي دولت ها و ادوار 
مختلف ابتدا اعطاي يارانه، اعطاي تسهيالت ارزان قيمت، 
اعطاي مسكن حمايتي و اجتماعي، اعطاي سبد كاال و سبد 
غذايي، اعطاي پوشش بيمه اي رايگان، اعطاي معافيت يا 
تخفيف هاي مالياتي و بيمه اي، اعطاي رايگان انشعابات و 
حق االمتيازها و... در قالب عناوين مختلف صورت مي پذيرد و 
بعداً اطالعات مربوطه جمع آوري مي شود و تالش مي گردد 
كه نظارت و كنترل آنها براي قطع و عدم تداوم پرداخت به 
افراد برخوردار اعمال شود كه از اين امر نيز به دليل مشكالت 
و تبعات منفي اجتماعي و سياسي غالباً صرف نظر مي شود. 
نكته حائز اهميت ديگر اينكه غالب پايگاه هاي اطالعات ملي 
موجود در كشور غالباً »فرد محور« است و به موضوع خانواده 
و خانوار توجه وافي و كافي معمول نشده است در حالي كه 
پرونده هاي كاغذي در نظام اداري يك قرن گذشته، همگي 
مبتني بر خانوار شكل مي گرفتند و اسناد و مدارك مربوط 
به روابط سببي و نسبي افراد و مباحث كفالت، قيموميت و 

حضانت مالك عمل شكل گيري اين پرونده ها بود وليكن 
در پايگاه هاي اطالعات ملي غالبًا اين موضوع وجود ندارد 
و پيش بيني نشده اس��ت. همچنين در گذشته و در نظام 
اداري كاغذي، آدرس و محل سكونت و كدپستي مربوط 
به آخرين محل اقامت مالك تعيين حوزه خدمت رس��ان 
به افراد و خانوارها بود وليكن اين موضوع نيز در پايگاه هاي 
اطالعات ملي يا تعبيه نشده يا سازوكار و ضمانت اجرايي 
بروزرساني ندارد و بحث شناسنامه شغلي يا كد شغلي نيز 
ايضًا به هكذا.  نتيجه آنكه در حال حاضر، كش��ور فاقد يك 
پايگاه اطالعات ملي يا منظومه اي از پايگاه هاي اطالعات ملي 
مبتني بر خانوار )كد ملي(، مكان )كدپستي( و حالت شغلي 
)كد شغلي( مي باشد و فقدان اين پرونده الكترونيك خانوار يا 
شناسنامه اقتصادي – اجتماعي خانوار يا حساب الكترونيك 
خانوار باعث گرديده اس��ت كه اغلب طرح ها و برنامه هاي 
معطوف به اعطاي يارانه، كمك، مساعدت و... در اجرا دچار 
مشكالت عديده شده و هر بار كه هر برنامه يا طرحي از سوي 
هر دستگاه يا سازماني قرار است اجرا شود، افراد و خانوارها 
به سمت مراجعه به سامانه ها، سايت ها و اپليكيشن هاي 
مختلف، متنوع و متكثر س��وق داده مي شوند و هر بار هم 
الزم است كه كل اطالعات فردي و خانوادگي را وارد نمايند. 
بدون اينكه اطالعات مزبور قابل تصديق و صحه گذاري از 
سوي دستگاه ها، سازمان ها و نهادهاي خدمت رسان باشد 
و بدون پيش بيني اين س��ازوكار كه هرگاه فرد يا خانواده 
اطالعات خود را در يكي از پايگاه هاي اطالعات ملي ثبت 
نمود، در مراجعات بعدي به همان پايگاه يا ساير پايگاه هاي 
اطالعات ملي ديگر، مجدداً نيازي به ثبت اطالعات قبلي 
نباشد. موضوع تفكيك قوا، شكل گيري نهادهاي عمومي 
غيردولتي نظير شهرداري ها و ادعاي استقالل آنها، ارتباط 
برخي خدمات به بخش هاي انتظامي )گواهينامه و گذرنامه( 
و... باعث گرديده اس��ت كه پيش��خوان ها و دفاتر خدمات 
الكترونيك متنوع و متكثري كه همگي از منابع عمومي 
و دولتي ارتزاق مي كنند يا از امتيازات و انحصارات دولتي 
و حاكميتي برخوردارند در كشور به وجود بيايد كه هر بار 
مراجعه، به هر كدام از اين »گيت« هاي خدمات رسان نيز 
مستلزم ارايه مدارك و مستندات و درج اطالعات عمومي 
مي باشد و در اين ميان بازار كافي نت ها براي درج چند باره 
اطالعات، ثبت نام در سامانه ها و... گرم مي باشد و مردم هم 

بايستي هر بار وقت بگذارند و هزينه كنند.
در دنيا ب��راي رفع اين مش��كالت راهكارهاي مناس��بي 
انديشيده شده و به كار گرفته شده است به طور مثال فين تك 
)fin tech( كه فناوري هاي مالي و خدمات مالي و مخفف 
financial technology است براي تسهيل و تسريع 
در تبادالت مالي، اقتصادي و تجاري ازطريق فناوري هاي 
نوين مي باشد. فين تك هم يك پارادايم، رويكرد و فرآيند 
است و هم به شركت ها و موسسات فعال در اين حوزه نيز 
اطالق مي ش��ود. نمونه مشابه ديگر را مي توان در سيستم 
جام��ع بانك��ي )core Banking( در نظام نوين بانكي 
سراغ گرفت كه يكي از لوازم اصلي و اساسي تحقق فين تك، 
اقتص��اد ديجيتال، اقتصاد هوش��مند، اقتصاد پلتفرمي و 
 »CORE« دولت الكترونيك اس��ت. رويكرد پلتفرمي يا
كه مي توان آن را سيستم جامع/ يكپارچه/ متمركز ناميد، 
سامانه اي است كه در آن، براساس اطالعات و فرآيندهاي 
متمركز و از طريق پنجره واحد خدمت و با اس��تفاده از هر 
يك از وسايل ارتباطي )اينترنت، تلفن همراه، تلفن ثابت 
و...( مي توان خدمات مورد نظر ذينفعان را به آنها ارايه نمود. 
در اين رويكرد ذينفعان و خدمات مورد نظر آنها محوريت 
دارند و محدوديت ه��اي مكاني، زماني، جغرافيايي و... كه 
ناشي از محوريت دستگاه هاي اجراي يا محوريت كاركنان 
و كارگزاران ارايه كننده خدمات است، حتي االمكان از بين 
مي رود. در رويكرد پلتفرمي يا »CORE« همه اطالعات، 
آم��ار، ارقام و تراكنش هاي مربوط ب��ه تمامي دريافت ها و 
پرداخت ها و تبادل اطالعات و اس��ناد و مدارك مربوطه، 
بصورت ثبت��ي، عملياتي، متمركز و يكپارچه، بر بس��تر 
»CORE« ثبت، ضب��ط و ذخيره مي ش��ود و كليه افراد 
مي توانند ازطريق مسيرهاي در دسترس و مورد نظر خود، 
خدمات مورد نياز را در حداقل زمان ممكن دريافت نمايند.

اگرچه مطالعه و طراحي CORE براس��اس ش��ناخت و 
تبيين وضع موجود، آسيب شناسي و كالبدشكافي مسائل 
و چالش هاي مبتالبه و ارايه راهكارهاي برون رفت با رويكرد 
افق گش��ايي و آينده نگري به صورت كالن و جامع االبعاد 
صورت مي پذيرد وليكن اج��راي آن به صورت مرحله اي 
و ماژوالر و با ترس��يم يك مس��ير گذار از رويكرد سنتي، 
حضوري، غير متمركز و چند پاره به رويكرد نوين و نو شونده، 
غيرحضوري، متمركز و يكپارچه انجام مي پذيرد )كالن نگاه 

كنيم، خرد عمل كنيم( . باتوجه به شرايط و اقتضائات قانوني، 
ساختاري و كاركردي حاكم بر حوزه رفاه و تامين اجتماعي و 
فقدان زير ساخت ها، سامانه ها و پايگاه هاي ملي در دسترس 
و مرتبط با يكديگر و مبتني بر خانوار و )اطالعات هويتي، 
مكاني و شغلي( از يك س��و و ميزان سواد رسانه اي و سواد 
ديجيتالي ذينفعان )نيازمندان، مددجويان و بيمه شدگان( از 
سوي ديگر، سامانه پلتفرمي »CORE« به گونه اي طراحي 
مي شود كه بتواند متناسب با نياز و توان ذينفع، حتي االمكان 
به صورت غيرحضوري خدمت مورد نظر را تمهيد و تدارك 
نمايد و در صورت نياز به صحه گذاري و تصديق اطالعات 
و بررسي هاي ميداني و عملياتي ازطريق نهادهاي حمايتي 
ذيربط با رويكرد اجتماعي محور انجام مي پذيرد. بر همين 
اس��اس به نظر مي رس��د فناوري هاي تامي��ن اجتماعي 
و بيمه هاي اجتماعي )س��ين تك-sin tech( مي تواند 
زمينه س��از و پيش نياز تحقق سياس��ت هاي كلي تامين 
اجتماعي باشد و به همين سبب در بند »2« اين سياست ها 
بر لزوم ايجاد سازوكار تنظيم گري، حفظ انسجام و انتظام 
امور، اليه بندي و سطح بندي خدمات و ايجاد وحدت رويه 
و در نهايت شكل دهي پايگاه اطالعات تاكيد و تصريح شده 
 Social« يا همان )sin tech( است. شكل گيري سين تك
 »security and social insurance technology
مبتني بر پرونده الكترونيك رفاه و تامين اجتماعي خانوار 
يا شناس��نامه الكترونيك اقتصادي و اجتماعي خانوار يا 
حساب الكترونيك خانوار مشتمل بر اطالعات هويتي )كد 
ملي(، اطالعات مكاني )كد پستي( و اطالعات شغلي )كد 
شغلي( ازطريق برقراري ارتباط و تعامل برخط بين ساير 
پايگاه هاي اطالعات ملي و با استفاده از ظرفيت هاي موجود 
نهادها، بنيادها، سازمان ها، صندوق ها و موسسات امدادي، 
حمايتي و بيمه اي فعال در حوزه تامين اجتماعي و اطالعات 
ثبتي مبناي آنها براي تصديق و صحه گذاري اطالعات مزبور 
بصورت عملياتي و ميداني مي تواند يك »زيست بوم« فراگير 
و جامع با رويكرد پلتفرمي، ديجيتال و هوشمند در حوزه 
سياست رفاهي و سياست اجتماعي كشور را ايجاد و به 
عنوان پيش نياز تحقق سياست هاي كلي تامين اجتماعي 
به كار گرفته شود. ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه شكل گيري 
سين تك )sin tech( در حوزه رفاه و تامين اجتماعي 
ادامه در صفحه 3 عبارتند از:  

فربد فدايي

حميدرضا جيهاني

خروج قطار از ريل؛ 18 كشته، 86  زخمي

صفحه 5    

 داغ »متروپل« 
در راه آهن تازه شد

 چرا وزارت صمت 
در دقيقه 90 عرضه خودرو 
در بورس را تعليق كرد؟ 

وزارت صمت معامله خودرو در بس��تر بورس كاال را 
به حالت تعليق در آورد. دليل اين تعليق هم در نامه 
مس��ووالن وزارت صمت به ب��ورس محرمانه اعالم 
ش��د! هجدهم خردادماه يعني روز گذشته قرار بود 
۴۳۰ دستگاه خودروي »فيدليتي« و »ديگنيتي« 
در بورس كاال عرضه ش��ود؛ عرضه اي كه هدف از آن 
تشكيل بازاري شفاف و رقابتي براي فروش خودرو به 
قيمت منصفانه بود. ثبت سفارش اين دو خودرو از ۱۱ 
خردادماه در بورس كاال آغاز و متقاضيان ۳۰ درصد 
پول خ��ودرو را واريز كرده بودند، اما وزارت صمت در 
يك تصميم خلق الساعه و دور از انتظار، طي دو نامه 
جداگانه خطاب به مديرعامل بورس كاال و شركت هاي 
صفحه 7 را بخوانيد كارگزاري اين عرضه را...  

 توقف 
عرضه 

خودرو 
با مصوبه 
محرمانه! 

سرويس هاي الكترونيكي شهرداري 
تهران يك هفته بعد از حمله سايبري 

همچنان در دسترس نيستند

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

طي چند روز گذش��ته حمالت خرابكارانه به برخي 
س��امانه هاي خدماتي ش��هر تهران صورت گرفت 
كه ش��هرداري تهران در اطالعي��ه اي اعالم كرد كه 
اين حمالت با هدف ايج��اد نارضايتي و اختالل در 
خدمت رس��اني به مردم صورت گرفته كه در همان 
لحظات ابتدايي توسط كارشناسان فني، تشخيص و 
كنترل بر فرآيندها و سامانه ها ايجاد شد. اما يك هفته 
پس از حمله سايبري به سامانه هاي شهرداري تهران، 
هنوز نه ابعاد اين حمله مشخص شده است نه سامانه ها 
صفحه 6 را بخوانيد در دسترس قرار گرفته اند و...   

اقتص��اد ايران مدت هاس��ت از دو جه��ت برجام و 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت گرفتار بالتكليفي 
است و هر روز با قوانين و وضعيت متفاوتي مواجه 
مي شود. دولت هنوز براي توافق برجام تصميمي 
نگرفته، سياست هاي نامشخصي را در پيش گرفته 
و از سوي ديگر اقدام به جراحي اقتصادي كرده است! 
در اين ميان اما اين فرصت هاي اقتصادي هستند كه 
با توجه به وضعيت بازارهاي جهاني و شرايط داخلي 
در حال از دست رفتن هستند. بازار سرمايه نيز به 
عنوان يكي از مهم ترين بس��ترهاي رشد و توسعه 
صفحه 4 را بخوانيد اقتصادي در... 

 تهران
شهر ِ آفالين

 گردش سياست ها 
به زيان بورس

 رهبر انقالب در ديدار 
با جمعی از کارگزاران حج:

صفحه     2

حج مظهر اتحاد امت 
اسالمی است

با حكم رهبر معظم انقالب 
مديرمسوول جديد روزنامه اطالعات 

منصوب شد
 سيدعباس صالحي
جانشين » دعايي« 

صفحه 2

 اقتصاد 
تورم زاي ايران

غالمرضا سالمي
علي حيدري

از گذش��ته دور اقتصاد 
اي��ران ب��ا مش��كالت 
مواج��ه  س��اختاري 
ب��وده كه وارد نش��دن 
به آنها و ح��ل نكردن 
معضالتش��ان باع��ث 
ش��ده در بطن اقتصاد 
كشور اثرات آنها باقي 
بماند و با رفت و آمد دولت ها نيز برطرف نشود. 
در واقع اگر بنا بود تورم ايران با سياس��ت هاي 
يك دولت اصالح شود، براي مدتي طوالني دو 
رقمي باقي نمي ماند و اين نش��ان مي دهد كه 
نياز به اقدامات زيرساختي در اين زمينه وجود 
دارد.  يكي از اصلي تري��ن عوامل تاثيرگذار بر 
تورم ايران، سياست هاي غلط مالي و پولي است 
كه دولت ها براي مدت طوالني از آنها استفاده 
كرده اند. يكي از مبان��ي اين تصميمات غلط، 
كسري بودجه گسترده دولت ايران بوده است. 
ما در دوره هاي مختلف با اين مش��كل مواجه 
بوده ايم ك��ه دولت ها هزينه هايي را براي خود 
تراشيده اند، بدون آنكه راهي براي درآمدهاي 
آن پيش بيني كنند. از اين رو در ميانه س��ال 
دولت مجبور مي ش��ود به س��مت استفاده از 

روش هايي حركت كند كه تورم زا هستند. 
در واقع دول��ت در ايران، با بودجه اي بس��يار 
بزرگ و گس��ترده مواجه است. اين بودجه در 
سال هايي كه دسترسي به منابع نفتي ممكن 
بوده از طريق پول حاصل از فروش نفت تامين 
شده است اما در س��ال هايي كه بنا به داليلي 
مانند تحريم، دسترسي به منابع نفتي دشوار 
ش��ده با مشكل مواجه شده اس��ت. در چنين 
ش��رايطي دولت ها ي��ا بايد عملك��رد خود را 
محدود و هزينه هاي خود را كم كنند كه قطعا 
نياز به اصالحات زيربناي��ي دارد كه مي تواند 
براي دولت ها هزينه خاص خود را داشته باشد 
يا بايد منابع را به طريقي ديگر به دست آورند 
كه بسياري از آنها در نهايت تورم زا بوده و بر ضد 
اقتصاد كش��ور عمل مي كنند كه اين تجربه را 
نيز ما در اين سال ها داشته ايم. سياست گذاران 
بايد به جمع بندي نهايي برسند كه براي عبور 
از دوران طوالني م��دت تورم، باي��د برخي از 
سياس��ت هاي كالن پولي و مال��ي تغيير كند 
و تا آن زمان، قطعا سياس��ت هاي كوتاه مدت 
نمي تواند براي اين مش��كل تاريخي گره گشا 
باشد. در اين چارچوب حتي اگر تحريم ها كنار 
بروند و منابع ارزي در اختيار دولت قرار بگيرد 
نيز زيرساخت ها تغيير نكرده و اتفاقات مثبت، 

كوتاه مدت خواهند بود.



رهبر معظم انقالب اسالمي تاكيد كردند: دولت هاي 
عرب��ي و غير عربي كه بر خالف خواس��ت ملت ها و 
براي خواس��ت امريكا، به سمت عادي سازي روابط 
با رژيم صهيونيس��تي رفته اند، بدانند اين نشست 
و برخاس��ت ها هيچ نتيجه اي نخواهد داش��ت جز 

استثمار آنها به وسيله رژيم صهيونيستي.
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
در ديدار دست اندركاران حج امس��ال، حج را ستون 
زندگي انسان و دربردارنده پيام ها و درس هاي مهمي 
براي ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي انس��ان 
دانس��تند و بر لزوم تأمين امنيت همه زائران به ويژه 
زائران ايراني به عنوان مطالبه جدي جمهوري اسالمي 
از دولت ميزبان تأكيد كردند.ايش��ان ح��ج را برنامه 
مدبرانه الهي با زوايا و ابعاد و گستره اي متفاوت از ساير 
برنامه هاي ديني خواندند و گفتند: قرآن كريم حكمت 
حج را در يك جمله كوتاه »قيامًا للناس« يعني ستون 
زندگي بش��ر بيان مي كند. ح��ج در بردارنده تعاليم 
و تمرين هايي اس��ت كه به بشر و نسل هاي پي در پي 

مي آموزد چگونه اركان زندگي خود را انتخاب كند.
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي »تعليم همزيس��تي«، 
»ساده زيستي« و »اجتناب از گناهان و امور در دسترس 
اما نيازمن��د مراقبت« را از جمل��ه درس هاي مهم حج 
برشمردند و در بيان چند توصيه افزودند: همه حجاج و 
همچنين مسووالن حج قدر اين نعمت بزرگ را بدانند و 
قدرداني آن هم عبارت است از نيت قربت براي خداوند 

و انجام امور به صورت محكم، متقن و همراه با ابتكار.
ايش��ان حجاج را به ايجاد آمادگي دروني براي اين سفر 
معنوي بس��يار مهم و پرهيز از امور ناپسندي همچون 
بازارگردي سفارش موكد كردند و گفتند: سوغاتي واقعي 
س��فر حج، قرائت قرآن، نماز و طواف در مس��جدالحرام 
اس��ت و نبايد وقت گرانبها را براي كارهاي بيهوده هدر 
داد. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اينكه حج مظهر 
اتحاد امت اسالمي است، گفتند: بايد همه تالش به كار 
گرفته شود تا هيچ خللي به موضوع اتحاد مسلمانان وارد 

نشود زيرا ايجاد اختالف به خصوص اختالف ميان شيعه و 
سني از ترفندهاي انگليسي ها است.رهبر انقالب اسالمي، 
تماس هاي خوب و روشنگرانه با زائران كشورهاي ديگر و 
استفاده از قرآن و ُقّراء خوب را از جمله زمينه هاي افزايش 
اتحاد برشمردند و با تأكيد بر اينكه صهيونيست ها بالي 
فوري و نقد جهان اسالم هستند، افزودند: افشاي توطئه و 
طراحي صهيونيست ها از كارهاي ضروري در حج است و 
دولت هاي عربي و غير عربي كه بر خالف خواست ملت ها و 

براي خواست امريكا، به سمت عادي سازي روابط با رژيم 
صهيونيستي رفته اند، بدانند اين نشست و برخاست ها 
هيچ نتيجه اي نخواهد داشت جز استثمار آنها به وسيله 
رژيم صهيونيستي.حضرت آيت اهلل خامنه اي به وظايف 
س��نگين دولت ميزبان و لزوم عمل اين دولت بر اساس 
مصالح دنياي اسالم نيز اش��اره كردند و گفتند: تأمين 
امنيت همه زائران به ويژه زائ��ران ايراني و جلوگيري از 
تكرار فجايع گذشته و همچنين تجديد نظر در افزايش 

هزينه ها، از مطالبات جدي جمهوري اس��المي است.
ايش��ان در پايان از مس��ووالن حج درخواست كردند 
موضوع كاهش اي��ام حج را در دس��تور كار خود قرار 
دهند و ب��راي آن راه حلي بيابند.در ابتداي اين ديدار، 
حجت االسالم والمسلمين نواب نماينده ولي فقيه در 
امور حج و زيارت و آقاي حسيني رييس سازمان حج و 
زيارت گزارشي از تداركات و برنامه هاي در نظر گرفته 

شده براي برگزاري مراسم حج امسال بيان كردند.

رهبري

اقتصاد کالن
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دستوررييسجمهور
برايحادثهقطار

رييس جمهور در تماس با استاندار خراسان جنوبي و 
يزد و فرماندار طبس پيگير آخرين وضعيت مصدومان 
و بازماندگان حادثه ريلي طبس شد و دستوراتي براي 
بررسي علل حادثه صادر كرد.رييس جمهور پس از 
جلس��ه هيات دولت در تماس با اس��تاندار خراسان 
جنوبي و يزد و فرماندار طبس بر بسيج همه امكانات 
براي امدادرساني به مصدومان حادثه خروج قطار از 
ريل در طبس تاكيد كرد.آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي 
با تس��ليت به خانواده جان باختگان اين حادثه تلخ، 
براي آنان از درگاه خداوند صبر و اجر مس��الت كرد.

رييس جمهور در جلسه امروز صبح هيات دولت و 
پس از اطالع از ابعاد مختلف اين حادثه به وزراي 
كشور و راه ماموريت داد تا علل خروج قطار از ريل 
را بررس��ي و با عوامل بروز چني��ن حوادث تلخي 
برخورد شود تا ديگر شاهد چنين مسائلي نباشيم.

امريكاقدماولرابردارد
وبگاه يك انديشكده امريكايي با انتشار يادداشتي درباره 
مساله احياي توافق هسته اي و تاثير ارايه پيش نويس 
قطعنام��ه اي درباره ايران به ش��وراي ح��كام آژانس 
بين المللي انرژي اتمي توسط امريكا و تروييكاي اروپا، 
تنها راه جلوگيري از گسترش تنش ها با ايران به عنوان 
عواقب از بين رفتن برجام و ايجاد شكافي بزرگ تر در 
روابط امريكا و اتحاديه اروپا را بازگشت سريع طرفين 
به پايبندي توافق هسته اي دانست.وبگاه انديشكده 
امريكايي ريسپانسيبل استيت كرفت در يادداشتي 
به قل��م الدار ممدوف ب��ا توجه به اراي��ه پيش نويس 
قطعنامه اي توسط امريكا و كشورهاي اروپايي مذاكرات 
وين، درباره مس��اله احياي توافق هس��ته اي نوشت: 
امريكا و ش��ركاي اروپاي��ي توافق هس��ته اي با ايران 
)فرانس��ه، انگليس و آلمان( هفتم ژوئن پيش نويس 
قطعنامه اي را به شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتم��ي ارايه كرده اند كه هدف س��رزنش فعاليت هاي 
ممنوع]هس��ته اي[ اي��ران را دنبال مي كن��د.در اين 
يادداشت آمده است: ميخاييل اوليانوف، نماينده روسيه 
در سازمان هاي بين المللي در وين درباره اين اقدام ابراز 
ترديد كرده و گفت، اينكه چنين قطعنامه اي بهترين 
راه براي پرداختن به مس��ائل باقي مان��ده پادماني در 
رابطه با ايران باشد، به شدت ترديدآميز است.وبگاه اين 
انديشكده امريكايي در ادامه آورده است: از ديدگاهي 
تماما فني، يك دعواي قوي براي انتقاد از فعاليت هاي 
ايران وجود دارد كه در واقع انحراف تندي از تعهدات 
اين كشور ذيل برجام وجود دارد. در چند سال گذشته، 
ايران سطح غني  سازي اش را به ۶۰ درصد افزايش داده 
است، در حالي كه سطح مجاز در برجام ۳.۶۷ درصد 
است. كارشناسان كنترل تسليحاتي مي گويند، ۹۰ 
درصد سطح مناسب براي ساختن تسليحات است، 
بنابراين، ايران تا اندازه خطرناكي به آستانه نزديك شده 
است. ايران همچنين ظرفيت سانتريفيوژهايش را به 
طرز چشم گيري افزايش داده است، تمام اينها در عين 
كاهش دسترسي آژانس بين المللي انرژي اتمي براي 
انجام دادن فعاليت هاي بازرسي و راستي آزمايي]در 
ايران[ بوده است.اين تحليل گر در ادامه يادداشت خود 
مطرح مي  كند: با اين وجود، در چارچوب سياس��ي، 
تصوير پيچيده تري ترسيم مي شود. تخلف ايران در پي 
خروج يك جانبه امريكا از توافق در دوران دولت دونالد 
ترامپ انجام شد. ايران به دليل اينكه جو بايدن هنوز 
به وعده اش در كارزارهاي انتخاباتي براي بازگشت به 
برجام عمل نكرده است، به توسعه برنامه  هسته اي اش 
تا حدي فراتر از حدود توافق ادامه داد. راهكار بن بست 
فعلي، بازگشتي سريع به برجام از سوي تمامي طرفين 
است و بايد با امريكا شروع شود كه اول از توافق تخطي 
كرد.اين يادداشت مي افزايد: دقيقا به همين دليل است 
كه اين قطعنامه، در صورت تصويب شدن، نتيجه عكس 
خواهد داشت. اگرچه ]متن قطعنامه[ خواستار ارجاع 
ايران به ش��وراي امنيت نيست و بر ضرورت راهكاري 
ديپلماتيك تاكي��د دارد، كامال تقصير بن بس��ت در 
مذاكرات برجامي را به گردن ايران مي اندازد. محكوم 
كردن ايران حواس پرتي خوبي از شكست دولت بايدن 
در زمينه برطرف كردن مانعي بزرگ بر سر راه احياي 
برجام است، يعني قرار دادن نام سپاه پاسداران ايران 
در »فهرست س��ازمان هاي تروريس��تي« امريكا كه 
البته بيشتر اقدامي نمادين بوده است. اين قطعنامه 
را همچنين مي توان گامي در راس��تاي مطرح كردن 
ايران در دادگاه بين المللي اذهان عمومي دانست. اين 
كار مطمئنا مي تواند همكاري آت��ي آژانس با ايران را 
پيچيده تر كند، چون تهران وادار به انجام دادن اقدامات 
تقابلي خواهد شد كه در عوض، كار نشان دادن ايران به 
عنوان مقصر اصلي فروپاشي توافق را آسان تر خواهد 
كرد.همچنين در وبگاه اين انديشكده امريكايي آمده 
است: با اين وجود، عليرغم اتحاد غرب، احتمال اينكه 
امريكا و متحدان اروپايي  آن در زمينه اين مساله اتفاق 
نظر داشته باشند، كم است. بيش از پيش آشكار مي شود 
كه براي واش��نگتن، برنده ش��دن در اتهام زني بسيار 
مهم تر از دس��ت يافتن به يك توافق است. تروييكاي 
اروپا هم از سوي ديگر قطعنامه آژانس را نقطه فشاري 
براي سوق دادن ايران به پايبندي]به تعهدات برجامي[ 
مي دانند. اين ممكن است موجب ايجاد گمراهي در 
تاكتيك ها شود، اما از نظر استراتژيك، هدف تروييكاي 
اروپا/ اتحاديه اروپا احياي برجام است، نه معلوم كردن 
مقصر شكست آن.در اين يادداشت مطرح شد: عالوه 
بر اين، آزردگي رو به افزايشي از دولت بايدن در اتحاديه 
اروپا به خاطر شكست آن در رسيدن به يك توافق وجود 
دارد. مقامات ارشد پيشين اروپايي، از جمله كارل 
بيلت، نخست وزير پيشين سوئد و خاوير سوالنا، 
ديپلمات ارش��د پيش��ين اتحاديه اروپا از انفعال 
دولت بايدن انتقاد كرده و درباره عواقب ثبات زداي 
عدم احياي برجام هشدار دادند. مقامات اتحاديه 
اروپا در حال البي با واش��نگتن هس��تند تا راهي 
براي خارج كردن نام س��پاه پاسداران از فهرست 

سازمان هاي تروريستي خارجي بيابند.

با حكم رهبر معظم انقالب مديرمسوول 
جديد روزنامه اطالعات منصوب شد

حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي آقاي سيدعباس 
صالحي را به نمايندگي ولي فقيه در موسسه و روزنامه 

اطالعات و مدير مسوول آن روزنامه منصوب كردند.
متن حكم رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب آقاي سيد عباس صالحي دامت توفيقاته

روزنامه كهنس��ال اطالعات در دوران نظام جمهوري 
اسالمي همواره نماينده و نمايشگر يكي از اضالع نظام 
و انقالب و سخنگوي قش��رهايي از مردم عزيز بوده كه 
غالبا س��خن آنان بيش از هر جاي ديگر در اين روزنامه 
انعكاس مي يافته اس��ت. چند وجهي ب��ودن نگاه ها و 
ساليق سياسي در ميان نخبگاني كه در اعتقاد راسخ به 
انقالب و نظام اسالمي مشتركند، وجود روزنامه اي با اين 
خصوصيت را مفيد و شايد الزامي مي كرده و اكنون نيز 
آن چنان است. برادر انقالبي و پسنديده خصال مرحوم 
حجت االسالم دعايي، كه عالوه بر افتخار نمايندگي از 
سوي امام عظيم الشأن در آن روزنامه، از سوي اينجانب 
نيز سال ها اين ماموريت را برعهده داشتند، به گونه اي 
شايسته توانس��ته بودند جهت گيري مزبور را رعايت 
كنند. اكنون پس از درگذشت تأسف بار ايشان جنابعالي 
با سوابق درخشان علمي و مبارزاتي و انقالبي و تصدي 
مسووليت هاي خطير در نظام جمهوري اسالمي، در 
صدر فهرست افراد مناسب براي اجراي اين ماموريت 
مي باش��يد. لذا اينجانب ش��ما را به نمايندگي خود در 
موسسه و روزنامه اطالعات و مديرمسوول آن روزنامه 
منصوب مي كنم و توفيقات ش��ما را از خداوند متعال 

مسألت مي نمايم.
سيدعليخامنهاي
۱۸خرداد۱۴۰۱

سوءاستفاده770ميلياردتوماني
مالياتيمتخلفان

يكي از رايج ترين مسائل و مشكالت نظام هاي اقتصادي 
در دني��ا وجود ف��رار مالياتي و جرايم اقتصادي اس��ت. 
هوشمندسازي و شفافيت اقتصادي مانع از شكل گيري 
ش��يوه هاي مختلف فرار مالياتي و ش��گردهايي براي 
سوءاس��تفاده از اش��خاص غير مطلع و ناآگاه مي شود. 
بررسي پرونده هاي سوءاستفاده توسط افراد سودجو  نشان 
مي دهد گردش مالي جرايم مالياتي در اين حوزه بسيار 
بيشتر از آن چيزي است كه تصور مي شود. براي مثال و بر 
اساس اطالعات كسب شده از دفتر حقوقي سازمان امور 
مالياتي كشور متخلفان اقتصادي و مالياتي با سوءاستفاده 
از اطالعات هويتي دو نفر و با ثبت شركت هاي صوري، 
صدور فاكتور و ثبت خريدوفروش فصلي به نام اين افراد، 
بدهي مالياتي بالغ بر ۷۰۰ ميليارد تومان ايجاد كرده اند.

در همين رابطه دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور 
جهت شناسايي و برخورد با متخلفان و فراريان مالياتي، 
به س��راغ بررسي بدهي ش��ركت هاي صوري و شرايط 
شكل گيري اين وضعيت و استفاده از ظرفيت هاي قانوني 
براي مبارزه با فرار مالياتي رفته اس��ت.در موردي از اين 
بررسي ها متخلفان اقتصادي با سوءاستفاده از اطالعات 
هويتي فردي ۶۲ ساله كه به عنوان پيك موتوري مشغول 
فعاليت مي باشد، ۵ شركت ثبت كرده و با صدور فاكتور 
فروش كاال و ثب��ت معامالت فصلي غيرواقعي، مالياتي 
حدود ۷۵۰ ميليارد تومان براي اين شركت ها و اين فرد 
ايجاد كرده اند.در پرونده اي ديگر اخالل گران اقتصادي با 
ثبت شركت به نام فردي ۳۷ ساله كه معلول ذهني بوده و 
تحت پوشش سازمان بهزيستي مي باشد، نسبت به صدور 
فاكتور و ثبت معامالت فصلي اقدام و براي اين فرد بدهي 
مالياتي بالغ بر ۲۲ ميليارد تومان شناسايي شده است.طبق 
اعالم سازمان امور مالياتي، بررسي هاي انجام شده حاكي 
از آن است كه افراد سودجو، اشخاص بي بضاعت و فاقد 
صالحيت و اهليت را اجير كرده و حتي بدون حضور آنان 
در مراجع ثبت شركت ها و صرفاً از طريق تنظيم وكالت نامه 
اقدام به ثبت ش��ركت ك��رده و از اش��خاص مذكور در 
سمت هاي مديرعامل، رييس هيات مديره يا نايب رييس 
اس��تفاده مي كنند؛ بدون اينكه آن اشخاص خودشان 
اطالعي از موضوع داشته باش��ند.در اين رابطه حسين 
تاجمير رياحي - مديركل دفت��ر حقوقي و قراردادهاي 
مالياتي س��ازمان امور مالياتي كشور، بابيان اينكه ثبت 
اينگونه شركت ها، معمواًل به شناسايي نشدن صاحبان 
واقعي درآمد و نهايتاً فرار از پرداخت ماليات انجام مي شود، 
گفت: به دليل خألهاي قانوني، رويه هاي غلط موجود و 
ساير عوامل، ثبت اينگونه شركت ها در سال هاي گذشته 
رشد قارچ گونه داشته اس��ت. وي افزود: با ثبت اينگونه 
شركت ها و سوءاستفاده از عدم اطالع و آگاهي افراد فاقد 
شرايط و بي بضاعت مانند كارتن خواب ها، دست فروشان 
و غيره، معامالت كالني به نام آنان انجام و فرار مالياتي در 
سطح گسترده اي شكل مي گيرد.رياحي، ضمن هشدار 
به كساني كه به اين نحو اقدام به ثبت شركت به منظور فرار 
از پرداخت ماليات مي كنند، اعالم كرد: با رصد و اقدامات 
گسترده از طريق سامانه ها و بانك هاي اطالعاتي، اينگونه 
شركت ها و عوامل سوءاستفاده كننده از آن، شناسايي و از 
طريق مراجع قضايي تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند.

وي تأكيد كرد: به منظور پيشگيري از ثبت شركت هاي 
صوري، بايد اقدامات الزم در هنگام ثبت شركت از قبيل 
راس��تي آزمايي و بررسي اطالعات موجود در بانك هاي 
اطالعاتي به عمل آيد تا به نام اشخاص فاقد شرايط، شركت 
به ثبت نرسد.گفتني است طي سال هاي اخير، اشخاصي 
فرصت طلب با ثبت شركت صوري )كاغذي( به نام افراد 
فاقد صالحيت و اهليت، اقدام به اعمال مجرمانه از قبيل 
فرار مالياتي، پولشويي، قاچاق كاال يا اخذ تسهيالت بانكي 
به صورت غيرمجاز كرده اند كه با توجه به اصالحيه قانون 
ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ و به استناد 
بند )۵( م��اده ۲۷۴ قانون مذكور، اين اش��خاص تحت 

تعقيب قضايي و اعمال مجازات كيفري قرار مي گيرند.

رهبر انقالب در ديدار با جمعی از کارگزاران حج:

پيگيري كاالبرگ همزمان با بررسي وضعيت كشور

كمالوندي: 

حج مظهر اتحاد امت اسالمی است

بستهكنترلتورميدرراهاست

آژانس رويكرد خود را تغيير دهد

با وجود آنكه يك��ي از اصلي ترين وعده هاي اقتصادي 
دولت س��يزدهم تالش ب��راي كاهش ت��ورم و پايين 
آوردن سرعت افزايش قيمت كاالها بود اما آنچه كه در 
هفته هاي گذشته رخ داده، نشان از طي كردن مسيري 
در خالف جهت اين وعده ابتدايي دارد. در واقع در زماني 
كه دولت توانسته بود براي چند ماه، ميزان تورم ماهانه و 
نقطه به نقطه را مديريت كرده و در نهايت كاهش تورم 
ساالنه را كليد بزند، به شكل همزمان مجبور به اتخاذ 

تصميمي ديگر در حوزه ارز ۴۲۰۰ توماني شد.
هرچند بحث درباره حذف اي��ن ارز به ماه هاي پاياني 
دولت قبل باز مي گردد اما در نهايت در جريان بررسي 
بودجه سال ۱۴۰۰، مجلس و دولت به اين جمع بندي 
رسيدند كه براي ش��ش ماه تخصيص اين ارز تمديد 
شود و تصميم براي جايگزين كردن آن به دولت آينده 
موكول شود. دولت س��يزدهم نيز در ماه هاي ابتدايي 
آغاز به كار خود حكم به تمديد اجراي اين طرح داد اما 
در نهايت در جريان بررس��ي بودجه امسال، بنا شد در 
صورت در نظر گرفتن راهكارهاي جايگزين حمايتي، 
دولت مجوز حذف اين ارز را پيدا كند.هرچند در زمان 
اجراي اين گام نخس��ت از اصالحات اقتصادي اعالم 
ش��د كه تنها مجوز افزايش قيمت چه��ار كاال صادر 
شده و ديگر بازارها نبايد تغيير قيمتي جديدي را ثبت 
كنند اما با توجه به متصل بودن اين بازارها با يكديگر 
بسياري از كاالها در بازار افزايش قيمتي جديد را تجربه 
كردند و اين روند در روزهاي گذش��ته نيز ادامه داشته 
اس��ت. از سوي ديگر با توجه به نامشخص باقي ماندن 
سرنوشت برجام و باقي ماندن تحريم ها، نرخ ارز نيز در 
روزهاي گذش��ته بار ديگر صعودي شده و حتي از قله 
۳۲ هزار تومان عبور كرده اس��ت و به اين ترتيب موج 
جديدي از افزايش قيمت نيز پس از تثبيت قيمت ارز در 
كانال هاي بااليي قابل پيشبيني خواهد بود.در چنين 
شرايطي وزير اقتصاد از پيگيري طرح اصالح اقتصادي 
دولت خب��ر داده و در عين حال تاكيد كرده كه دولت 
براي كنترل تورم نيز برنامه هاي خاص خود را پيگيري 
خواهد كرد. احس��ان خاندوزي وزي��ر امور اقتصادي 
و دارايي در حاشيه جلس��ه چهارشنبه هيات وزيران، 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره زمان 
اجراي طرح كاالبرگ الكترونيكي در كش��ور گفت: از 
ابتدا تصميم ستاد اقتصادي دولت اين بوده كه تا زماني 

كه اجراي آزمايشي كاالبرگ قطعي و نتايج آن محرز 
نشده ما تعميم آن براي كل كشور و اجراي رسمي آن 
را كليد نزنيم.وي افزود: االن در برخي استان ها سرعت 
پيشرفت كار است و ايراداتي وجود داشته كه در برخي 
اس��تان ها كه ناچار شديم به لحاظ فني برخي از نقاط 
طرح را اصالح كنيم. هر زمان كه اجراي آزمايشي طرح 
به خاتمه رسيد ما مي توانيم طرحي با كمترين ايراد و 
اشكال را براي كشور اجرا كنيم. وي همچنين درباره 
تعيين تكليف وضعيت جامان��دگان از دريافت يارانه 
اظهار كرد: با دس��تور رييس جمهور تمام كساني كه 
مشمول دريافت يارانه نشده بودند اما خود را مستحق 
دريافت يارانه مي دانستند و به سايت اعالم شده مراجعه 
كردند، يارانه به صورت علي الحس��اب به حساب آنها 
واريز شده است؛ اگر گروهي هستند كه مرحله مراجعه 
به سايت را طي كردند اما هنوز واريزي به حساب آنها 
واريز نشده حتمًا مراجعه كنند چراكه اين اتفاق بايد تا 
آخر ارديبهشت مي افتاد.وزير امور اقتصادي و دارايي 
ادام��ه داد: به جهت اينكه ما دچ��ار درهم آميختگي 
حس��اب هاي اقتصادي هستيم و بس��ياري از كساني 
كه در حوزه هاي ش��غلي فعال هستند از حساب هاي 
ش��غلي خود براي كار اس��تفاده مي كنند و همچنين 
درباره صندوق هاي خانگ��ي و واريزي هاي مربوط به 

شارژ ساختمان، ممكن است اينگونه نشان داده شود 
كه حساب هاي بانكي بيش از اندازه تعيين شده براي 
درياف��ت يارانه كاركرد داش��ته اند در حالي كه اين به 
معناي درآمد بيشتر نيست بنابراين اعتراض بسياري 
از مردم ناشي از همين موضوع است كه استفاده درستي 
از حساب هاي بانكي انجام نمي شود. وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي يك ماه فرصت دارد تا بررسي هاي الزم را 
در اين خصوص انجام دهد.خاندوزي در ادامه در پاسخ 
به پرسشي درباره استمرار فعاليت رييس بانك مسكن 
با وجود گذشت يك ماه از موعد بازنشستگي او، گفت: 
موضوع را حتما بررسي مي كنم و ظرف يك هفته آتي 
نتيجه را به ش��ما اعالم مي كنم. وي همچنين درباره 
طرح وزارت اقتصاد براي متوقف كردن گراني ها، گفت: 
با توجه به ابعاد فشار هزينه اي كه بر اقتصاد ايران طي 
دو ماه نخست سال افزوده شد، هم برخي از مصوبات 
كه هزينه توليد را افزايش داد و هم افزايش قيمت هاي 
بين المللي كه موجب شد بسياري از كاالهاي مورد نياز 
مردم از خارج خريداري شود و مواد اوليه توليد گران 
شود و افزايش قيمت داشته باشيم. رييس جمهور به 
عنوان يك اولويت مطرح كردند كه حتمًا براي ۹ ماه 
باقي مانده سال يك بس��ته كنترل تورم ويژه داشته 
باشيم. وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: 

بانك مركزي و وزارت خانه هاي صنعت و اقتصاد مكلف 
شدند كه كمك كنند كه اين بسته ضد تورمي ۹ ماهه 
باقي مانده ۱۴۰۱ تهيه شود. امروز اين بسته آماده و يك 
بار به رييس جمهور ارايه ش��د و در حال اصالح نهايي 
و اعمال نظر اعضاي ستاد اقتصادي دولت است كه به 
محض اعمال اصالحات نهايي حتما به صورت رسمي 
از آن رونمايي مي شود.خاندوزي همچنين در واكنش 
به پرسشي درباره فروش آرد توسط برخي نانوايي هاي 
دولتي به نانوايي هاي صنعتي، گفت: كنترل وضعيت 
عرضه آرد و نان در كش��ور بر عه��ده وزارت خانه هاي 
جهاد كشاورزي و كشور اس��ت كه اين كار به صورت 
روزانه در حال انجام اس��ت. متأسفانه در اين زمينه با 
يكسري تخلفات حداقلي مواجهيم كه در حال تعميم 
يافتن به جمع كثيري از فعاالن آرد و نان اس��ت. من 
همين جا از اكثريت نزديك به اجماع تمام نانوايي هاي 
عزيزي كه در حال كار صادقانه هستند اعاده حيثيت 
مي كنم. گاهي در رسانه ها طوري دامن زده مي شود 
كه گويا همه نانوايي ها در حال تخلف و سوءاستفاده 
از آرد دولتي براي مصارف ديگرند.وي ادامه داد: تمام 
اطالعات دستگاه هاي كارت خوان نانوايي هاي كشور 
را از بانك مركزي درخواس��ت كردي��م و در برخي از 
استان ها بررسي موردي انجام شد. در برخي استان ها 
كمتر از يك درصد از تراكنش ه��اي نانوايي ها دچار 
مش��كل اس��ت اما آن افراد محدود، مبلغ بااليي را در 
جابه جايي آرد انجام مي دهند كه در اين زمينه ستادي 
مشغول رصد موضوع به شكل هوشمند است. مقابله 
با متخلفان از طريق بررسي شماره كارت يا شماره ملي  
سوءاستفاده كنندگان و همچنين بررسي حساب هاي 
نانوايي هايي كه نان كمتري نسبت به آردي كه دريافت 
كرده ان��د، عرضه كرده اند به طور رس��مي از س��وي 
وزارت كش��ور و نهادهاي رسمي در حال انجام است.

اين صحبت ها نش��ان مي دهد ك��ه دولت همچنان 
هدف گذاري خود براي كاهش تورم را دنبال مي كند 
هرچند با اجراي سياست هاي اصالحي، دست يابي 
به اين اهداف قدري دش��وار خواهد بود. با توجه به 
اينكه تنها چند هفته از آغاز طرح اصالحات اقتصادي 
دولت گذشته، فعال براي بررسي ابعاد اين طرح زود 
خواهد بود، هرچند بسياري از كارشناسان معتقدند 
كه تورم، يكي از نتايج قطعي اين ماجرا خواهد بود.

سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت كه گزارش مديركل 
آژانس منعكس كننده همكاري ها و حسن نيت نبوده 
اس��ت و اميدواريم رويكرد خ��ود را تغيير دهند. بهروز 
كمالوندي در حاش��يه نشس��ت فوق العاده كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي، 
با اشاره به اطالعيه سازمان انرژي اتمي، اظهار كرد: امروز 
يك اطالعيه اي از سوي سازمان انرژي اتمي صادر شد 
بر اي��ن مبنا كه ما همكاري هاي گس��ترده اي با آژانس 
داش��تيم اما متاس��فانه رفتار آژانس بين المللي انرژي 
اتمي مناس��ب اين همكاري نبوده اس��ت. وي افزود: از 
طرف ديگر كش��ورهاي غربي به خصوص س��ه كشور 

اروپايي و امريكا تحركاتي عليه كش��ور ما آغاز كرده اند 
لذا تصميم بر اين شد تا بخشي از همكاري هاي فراتر از 
پادمان كه جزو تعهدات ما نبود و بر مبناي حسن نيت 
انجام مي شد، متوقف شود مثال ضبط برخي از فعاليت ها 
توسط دوربين هاي آژانس و دستگاه سنجش غناي بر 
خط و فلومتر آژانس در ايران. كمالوندي گفت كه امروز 
دستور داده شد تا فعاليت اين دوربين ها قطع شود، البته 
در گذشته هم قرار نبود اطالعات اين دوربين ها مگر در 
حالت پذيرش شرايط ايران، به آنها داده شود. مبناي اين 
كار هم قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت 
از منافع ملت ايران اس��ت. وي ادامه داد: اطالعات را به 

آنها نمي  داديم و از امروز هم اين اطالعات ضبط نمي شود. 
امروز در يكي از اين سايت ها حضور داشتم و از نزديك 
براي قطع فعاليت اين دوربين ها نظارت كردم. مردم در 
جريان باشند اين اقدام عملي انجام شد و اقدامات ديگر 
هم در نظر است. اميدواريم به خودشان بيايند و جواب 
همكاري هاي ايران را با همكاري دهند؛ نمي شود ايران 
همكاري داشته باشد اما از آن طرف رفتار نامناسبي از 
خودشان نشان دهند. سخنگوي سازمان انرژي اتمي 
همچنين گفت: ۸٠ درصد از دوربين هاي موجود آژانس 
دوربين هاي پادماني هس��تند كه ما متعهد به پادمان 
هس��تيم و آن دوربين ها كماكان فعاليت خود را ادامه 

مي دهند. دوربين هايي كه قرار است فعاليت شان قطع 
شود مربوط به دوربين هاي فراپادماني است كه اطالعاتي 
را ضبط مي كردند كه بعدا قابل استفاده براي آژانس بود. 
ما ديگر اين اطالع��ات را در اختيار آژانس نمي گذاريم. 
اميدواريم با اين اقدامات، به خودش��ان آمده و روش و 
منش خود را تغيير دهند. با اين رويكرد نمي توانند انتظار 
داشته باشند كه جمهوري اسالمي ايران در قبال عدم 
همكاري و سوءنيت شان همكاري گسترده داشته باشد. 
وي با اشاره به جلسات گذشته با آژانس گفت: گزارش 
مديركل آژانس منعكس كننده همكاري ها و حسن نيت 

نبوده است و اميدواريم رويكرد خود را تغيير دهند.

سيدعباسصالحي
جانشين»دعايي«



گروه بانك و بيمه | 
دبير كميس��يون حقوقي بانك ها و موسس��ات اعتباري 
خصوص��ي درباره مس��ووليت بان��ك ملي در س��رقت 
صندوق هاي امانات گفت: با توجه به اصول و مباني حقوقي 
در سرقت مورد بحث ظاهرا هيچگونه مسووليتي متوجه 
بانك ملي ايران نبايد باشد زيرا، بانك ملي فقط يك محل 
مطمئن براي نگهداري اشيا  به مشتري اجاره داده و فرض 
آن است كه بانك از محتويات داخل صندوق هاي امانات 
اطالع نداشته است. به تازگي شعبه دانشگاه بانك ملي ايران 
مورد سرقت قرار گرفت و تعدادي از صندوق هاي اجاره اي 
اين بانك به سرقت رفته كه اعداد ضد و نقيضي درباره تعداد 
آنها اعالم مي شود. ابتدا، بانك ملي در اطالعيه اي اعالم كرد 
كه معادل ۱۶۸ صندوق اين شعبه به سرقت رفته، اما پس 
از اين، مونس��ان-عضو هيات مديره بانك ملي عدد اعالم 
كرد كه از ۱۰۰۰ صندوق امانات موجود در شعبه دانشگاه 
بانك ملي، حدود ۱۶۲ صندوق مورد سرقت قرار گرفت.وي 
همچنين اين را نيز بيان كرده كه از ۲۵۰ صندوق امانات 
كه در اختيار مشتريان بوده است، ۱۶۲ صندوق را با ديلم 
شكسته اند و هر صندوقي كه پر بوده را خالي كرده اند. فارغ 
از اين موضوع، پرداخت خسارت به صاحبان اجناس داخل 
اين صندوق ها هم مطرح است كه بانك ملي اعالم كرده كه 
با هماهنگي مقام قضايي و در اسرع وقت نسبت به جبران 
كامل بهاي اموال مسروقه اقدام مي كند. عالوه بر اين، يكي 
ديگر از سواالت و ابهامات مهم مطرح درباره سرقت از بانك 
ملي، مسووليت بانك در صورت بروز سرقت يا وارد شدن 
خسارات به صندوق هاي اجاره اي و اموال مردم است كه آيا 
در اينگونه موارد بانك بايد خسارات وارده به مشتريان خود 
را جبران كند يا خير؟ در اين زمينه، علي نظافتيان-دبير 
كميس��يون حقوقي كانون بانك ها و موسسات اعتباري 
خصوصي به ايس��نا گفت: به طور كلي در امر بانكداري و 
عمليات بانكي قاعده كلي مسووليت بانك ها در بند »ج« 
ماده ۳۵ قانون پولي و بانكي كشور آمده است كه طبق آن، 
»هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه 
مشتريان مي شود، مسوول و متعهد جبران خواهد بود.« 
بنابراين، از نظر مقررات بانكي اگر از نظر كارشناسي ثابت 
شود كه ورود زيان و خسارت به مشتري ناشي از عمليات 
بانكي بوده، بانك قطعآ در برابر مشتري زيانديده مسوول 
است و از نظر قانوني متعهد به جبران خسارت خواهد بود.
وي اف��زود: از نظر موازين حقوقي، ه��ر بانك كه مقررات 
قانوني و مصوب مراجع انتظامي را رعايت نكند و ثابت شود 
كه دزدان و سارقين يا كيف قاپان از اين قبيل ضعف هاي 
امنيتي شعب سوءاستفاده كرده اند، مسلمآ بانك در قبال 
مس��امحه يا قصور در فراهم آوردن ش��رايط الزم امنيتي 
شعبه مسوول جبران خسارت به مشتري خسارت ديده 
شناخته خواهد شد.نظافتيان ادامه داد: از سوي ديگر، در 
مورد جرايم مالي كاركنان بانك ها نظير خيانت در امانت يا 
اختالش يا سوءاستفاده از موجودي حسابهاي مردم اين 
س��وال در مجامع بانكي و حقوقي همواره مطرح بوده كه 
در چنين جرايمي عالوه بر كارمند يا كاركنان متخلف، آيا 
خود بانك نيز مسووليت جبران خسارت وارده به مشتري 
زيان ديده از جرايم ارتكابي را دارد يا فقط كارمند متخلف 
و مجرم مسوول جبران خسارات وارده به مشتري است؟ 
در پاسخ به اين موضوع، كامآل طبيعي است كه خود بانك 
مداخله اي در تحقق جرايم مختلف مالي كه در بانك ممكن 
است اتفاق بيفتد، ندارد بنابراين، مسووليتي در قبال جبران 
خسارات وارده به مشتري نخواهد داشت.وي افزود: اما اگر 
موضوع اهمال يا قصور بانك در حفظ اموال مشتري يا رعايت 
استانداردهاي امنيتي شعب يا عدم رعايت موازين بانكي يا 
موضوع ضعف كنترل هاي داخلي بانك در نظارت بر عملكرد 
اداري كاركنان بانك مطرح باش��د، بدون شك در صورت 
اثبات قضايي فعل يا ترك فعل مجرمانه، بانك از نظر مالي 

مسوول جبران خسارات وارده به مشتري تلقي مي شود.

رويهمعمولبانكها
درتنظيمقراردادصندوقامانات

دبير كميسيون حقوقي كانون بانك ها و موسسات اعتباري 
خصوصي درباره رويه معمول بانك ها در تنظيم و امضاي 
قرارداد استفاده از صندوق امانات گفت: در اين زمينه، بانك 
به هيچ وجه در جريان محتويات صندوق نيست و به عبارت 

ديگر، بانك نبايد به نحوي از اموالي يا اشيايي كه مشتري در 
صندوق امانت بانك مي گذارد، مطلع باشد. براين اساس، 
بانك هيچگونه مداخله اي در مورد اشيا يا اموالي كه توسط 
مشتري در صندوق امانات بانك گذاشته مي شود، ندارد. 
وي ادام��ه داد: در مورد اين موضوع در قرارداد نمونه اجاره 
صندوق امانات يكي از بانك ها اين ش��رط گذاشته شده و 
بين بانك و مشتري مورد توافق قرار مي گيرد. “نظر به اينكه 
بانك و شركت بيمه از محتويات صندوق كه توسط مشتري 
اجاره كننده در صندوق قرارداده شده، بي اطالع است، مضافٌا 
به اينكه مراجعات مكرر مش��تري به صندوق امكان پذير 
اس��ت، لذا از بيمه كردن محتويات صندوق متعذر است. 
بانك در اين خدمت صرفٌا محلي را به مشتري اجاره داده 
است و محتويات صندوق،  »امانت« محسوب نگرديده و 
مسووليتي بابت رد امانت براي بانك وجود نخواهد داشت .«

بانكچهمسووليتي
درقبالصندوقاماناتدارد؟

نظافتيان افزود: بانك در اجاره صندوق امانات فقط محلي 
مطمئن براي حفظ اس��ناد و اشياي گران قيمت و مجهز 
به سيس��تم هاي ايمني ضد حريق و ضد سرقت است كه 
مشتريان مي توانند براي نگهداري از اشياي قيمتي يا اوراق 
مهم خود از آن اس��تفاده كنند و بانك اين صندوق ها را به 
مدت مشخص به مشتري اجاره مي دهد و از لحاظ شرعي و 

قانوني، مسووليتي در قبال محتويات صندوق ندارد.

مسووليتكيفريمتوجهبانكملينيست
دبير كميسيون حقوقي كانون بانك ها و موسسات اعتباري 
خصوصي گفت: با توجه به اصول و مباني حقوقي مورد اشاره 
در سرقت مورد بحث ظاهرا هيچگونه مسووليتي متوجه 
بانك ملي ايران نبايد باشد زيرا، بانك ملي فقط يك محل 
مطمئن براي نگهداري اشيا  به مشتري اجاره داده است و 
فرض آن است كه بانك ملي ايران به هيچ وجه از محتويات 
داخل صندوق هاي امانات اطالع نداشته است. ضمن آنكه 
قرارداد استفاده از اين صندوق ها نيز مبتني بر عقد اجاره 
اس��ت و نهايت آنكه اموال مستاجر نزد موجر )محتويات 
صندوق( امانت نزد موجر )بانك( است لذا، بر اساس قاعده 
فقهي »االمين اليضمن اال مع تعدي او تفريط« بانك ملي 
در نهايت امين اموال مشتري بوده است و بدون اثبات تعدي 
يا تفريط بانك هيچگونه مسووليت كيفري متوجه مديران 
بانك يا از جنبه مالي و حقوقي متوجه شخص حقوقي بانك 
ملي ايران نخواهد بود.وي افزود: اما صرف نظر از اين مباحث 
حقوقي در اين زمينه واقعيت آن است كه در اثر اين حادثه 
يا سرقت، اعتبار بزرگ ترين بانك دولتي و همچنين اعتبار 
شبكه بانكي كش��ور در افكار عمومي به شدت خدشه دار 
شده و حداقل آنكه اين رخداد پرسش هايي راجع به ميزان 
رعايت اس��تانداردهاي ايمني صندوق امانات بانك ملي 
ايران و ساختمان آن در اذهان عمومي پديد آورده است، 
بايد اعتماد مردم به بانك ملي ايران و شبكه بانكي كشور در 
مورد رعايت حداكثر استانداردهاي ايمني در صندوق هاي 
امان��ات بانك ها را جلب كرد.نظافتيان همچنين در مورد 
جبران خسارات احتمالي وارده شده به مردم در اين حادثه 
تاكيد كرد كه در صورت بيمه صندوق توسط بانك و بيمه 

محتويات صندوق توسط مشتري شركت بيمه مي بايستي 
تا حد مقرر در بيمه نامه جبران خسارات وارده به مشتري 
يا بانك را انجام دهند.  البته بانك ملي علي رغم مطالب 

مطرح شده پذيرفته است كه جبران خسارت كند. 

نحوهپرداختخسارات
مشتريانبانكملياعالمشد

بانك ملي اي��ران جزييات ت��ازه اي از جبران خس��ارات 
مالباختگان سرقت از صندوق هاي امانات شعبه دانشگاه 
اعالم كرد. براساس اعالم بانك ملي، پرداخت خسارت به 

شرح ذيل انجام خواهد شد: 
     ميزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاري 
صورت گرفته در حضور بازپ��رس پرونده براي دارندگان 

صندوق همراه با مسدودي حساب پرداخت مي شود.
    اين پرداخ��ت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس 

خواهد بود.
    پرداخت ۵۰ درصد باقي مانده خسارت با نظر مقام قضايي 

صورت مي گيرد.
    مبالغ مسدودي بدون اذن مقام قضايي براي طرفين قابل 

برداشت نخواهد بود.
    مالك حسابرسي خسارات در روز تسويه نهايي قرارداد 

است.
    قيمت محاسبه ارزي مالباختگان طبق قيمت بازار ارز 

آزاد خواهد بود.
    نحوه محاسبه طال و جواهرات بدين صورت است كه فرد 
پس از خوداظهاري با دعوت بانك و مسووالن ذير ربط طي 
يك نشست حضور مي يابد تا قيمت اموال مسروقه احراز و 

كارشناسي شوند.
    مالباخت��گان به ميزان مبالغ دريافت��ي، حقوق خود را 
نسبت به اموال مس��روقه به بانك ملي ايران صلح كرده و 

بانك قائم مقام آنها خواهد بود.

سارقانبانكمليبهابزارهايپيشرفته
مجهزبودند

عضو هيات رييسه بانك ملي با بيان اينكه با نظارت 
مراجع قضايي خس��ارت تمامي مالباختگان توسط 
بانك ملي پرداخت خواهد ش��د، اعالم كرد: سارقان 
صندوق امانات ش��عبه دانش��گاه اين بانك مجهز به 
ابزارهاي پيش��رفته بودند و محتويات ۱۶۲ صندوق 
را به سرقت برده اند.مونسان عضو هيات رييسه بانك 
ملي درباره جزييات جديد از سرقت شعبه دانشگاه 
بانك ملي، اظهار ك��رد: از ۱۰۰۰ صندوق امانات كه 
در شعبه دانشگاه وجود داشت، حدود ۱۶۲ صندوق 
مورد س��رقت قرار گرفت. از ۲۵۰ صندوق امانات كه 
در اختيار مش��تريان بوده، ۱۶۲ صن��دوق را با ديلم 
شكسته اند و هر صندوقي كه پر بوده را خالي كرده اند.

اين مقام مس��وول در بانك ملي با بيان اينكه خيلي 
از صندوق ها پر بوده اند كه موفق به خالي شدن آنها 
نش��ده اند، گفت: از همان ديروز بخش هاي نظامي، 
انتظامي و امنيتي وارد عمل ش��دند. چگونگي ورود 
س��ارقان به بانك درحال رس��يدگي و دوربين هاي 
اطراف توسط نيروهاي انتظامي درحال كنترل است.

دعوتازمالباختگانبرايشناسايياموال
مونسان كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي كرد، 
افزود: س��ارقان با اب��زار و امكانات پيش��رفت هاي وارد 
ساختمان شدند و متاس��فانه اين اتفاق ناگوار رخ داده 
است. امروز مالباختگان دعوت شدند به بانك تا شناسايي 
اموال صورت گيرد. تعدادي از مالباختگان ديروز بعضا 
مطلع ش��ده بودند و تا امروز از آنها خوداظهاري انجام 
شده كه محتويات اين صندوق ها چه بوده است. از ديروز 
صورت جلسه انجام شده است، آثار جرم باقي مانده مورد 

استفاده نيروهاي امنيتي و انتظامي قرار گرفته است.

پرداختخسارتبانظارتمراجعقضايي
وي در پاسخ به اينكه خسارات را چطور قرار است پرداخت 
كنيد؟ گفت: ب��ا نظارت مراجع قضايي خس��ارت تمامي 
مالباختگان توسط بانك ملي پرداخت خواهد شد. او در پاسخ 
به اين سوال كه در بيانيه پليس به كم كاري برخي ها اشاره 
شده، شما خودتان هم به اين كم كاري ها رسيده ايد؟ گفت: 
اين بيانيه پليس بوده اس��ت، تمام همكاران شعبه حضور 
دارند و هيچ كدام غايب نيستند؛ رسيدگي ها در حال انجام 
هست كه اگر احياناً از درون سازمان خألهايي وجود داشته 
به آن رسيدگي شود.مونس��ان درباره اينكه آيا صندوق ها 
آالرم ندارند؟ هم اينگونه توضيح داد: صندوق ها مجهز به 
سيستم هاي امنيتي هستند؛ اما آنطور كه متخصصان اعالم 
كرده اند تيم سارقاني كه وارد شعبه شده اند، بسيار متبحر و 

كار كشته بودند كه توانسته اند سيستم ها را از كار بيندازند.

باالخرهچهتعدادصندوقبانكملي
سرقتشدهاست؟

در حالي كه شعبه دانشگاه بانك ملي مورد سرقت قرار گرفته 
است، تاكنون آمار و اطالعات دقيقي از تعداد صندوق هاي 
دزديده ش��ده اعالم نش��ده و هر بار اعداد متفاوتي در اين 
زمينه اعالم مي شود.به تازگي ش��عبه دانشگاه بانك ملي 
ايران مورد سرقت قرار گرفته و در پي اين موضوع تعدادي 
از صندوق هاي اجاره اي اين بانك كه حاوي اشيا و كاالهاي 
امانتي و بعضا گرانبهاي مردم بوده، دزديده شده است.  در اين 
زمينه، ابتدا گفته هايي مطرح شد كه تمام ۱۰۰۰ صندوق 
موجود در اين ش��عبه از بانك ملي به سرقت رفته است كه 
بانك ملي اين موض��وع را تكذيب و اعالم ك��رد كه در اين 
حادثه فقط ۱۶۸ صندوق آسيب ديده و به سرقت رفته است. 
همچنين، اين بانك اعالم كرده كه در سرقت رخ داده برخي 
ديگر از صندوق هاي اين شعبه آسيبي نديده اند.اما در ادامه، 
مونسان- عضو هيات مديره بانك ملي جزييات ديگري از 
تعداد صندوق به سرقت رفته از شعبه دانشگاه بانك ملي اعالم 
كرد كه با تعدادي كه پيش از اين از س��وي بانك اعالم شده 
بود، متفاوت است. اين مقام مسوول در بانك ملي گفته كه از 
۱۰۰۰ صندوق امانات موجود در شعبه دانشگاه بانك ملي، 
حدود ۱۶۲ صندوق مورد سرقت قرار گرفت.وي همچنين 
اين را نيز بيان كرده كه از ۲۵۰ صندوق امانات كه در اختيار 
مشتريان بوده است، ۱۶۲ صندوق را با ديلم شكسته اند و هر 
صندوقي كه پر بوده را خالي كرده اند. بنابراين، در شرايطي 
كه سرقت از يك شعبه بانك ملي واكنش هاي زيادي در پي 
داشته و مردم را با نگراني درباره سرمايه و اموال خود مواجه 
كرده اس��ت، تاكنون به طور دقيق مشخص نيست كه چه 
ميزان از صندوق امانات بانك به سرقت رفته است؟ حتي در 
اين راستا، مسووالن بانك ملي ايران تاكنون به سواالت ايسنا 
درباره جزييات اين سرقت پاسخگو نبوده اند. با اين تفاسير، 
از آنجا كه موضوع امنيت بانك به دليل نگهداري از اموال و 
سرمايه هاي مردم حائز اهميت است و سرقت اخير از يك 
شعبه بزرگ ترين بانك كشور نيز افكار عمومي را نسبت به 
امنيت بانك ها حساس كرده، بايد مسووالن بانك ملي ضمن 
اطمينان خاطر به صاحبان صندوق امانات به سرقت رفته 
درباره پرداخت خسارات وارد شده، اطالعات و جزييات اين 
سرقت و تعداد دقيق صندوق هاي دزيده شده را اعالم كنند. 
البته، بانك ملي اعالم كرده كه با هماهنگي مقامات قضايي 
و در اسرع وقت نسبت به جبران كامل بهاي اموال مسروقه 
اقدام خواهد كرد اما اينكه چگونه قرار است تا نسبت به 
جزييات محتواي اين صندوق ها كه فقط مشتري از آن 
اطالع دارد، مطلع شوند تا خسارتي متناسب با ارزش 
محتواي داخل صندوق بدهند، مورد سوال و ابهام است.
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دومديربانكمليبركنارشدند
رييس و معاون ريالي شعبه دانشگاه به دليل اهمال در كار 
و بي توجهي به امور بركنار شدند.روابط عمومي بانك ملي 
ايران اعالم كرد: در پي بروز حادثه سرقت از صندوق هاي 
اجاره اي شعبه دانش��گاه و خس��ارات وارده به مردم و 
مشتريان به حكم مديرعامل بانك، رييس و معاون ريالي 
اين  شعبه از سمت خود بركنار شدند و مراتب برخورد 

قانوني الزم با آنها و ساير مقصرين در حال انجام است. 

تكذيبدريافتماليات۲۰درصدي
ازصندوقهايدرآمدثابت

»تصويب دريافت ماليات ۲۰ درصدي از صندوق هاي 
درآمد ثابت توسط شوراي پول و اعتبار« از سوي بانك 
مركزي تكذيب ش��د. از سوي بانك مركزي اعالم شده 
كه ادعاي منتشر ش��ده در برخي كانال هاي اقتصادي 
در فضاي مجازي مبني بر »تصويب دريافت ماليات ۲۰ 
درصدي از صندوق هاي درآمد ثابت توسط شوراي پول 
و اعتبار« از اساس دروغ است و تكذيب مي شود. تاكيد 
مي شود شوراي پول و اعتبار چنين مصوبه اي نداشته و 

اساسا چنين موضوعي را در دستور كار ندارد.

رشداقتصادجهانيبه۲،۹درصد
كاهشخواهديافت

كارشناسان خاطرنشان مي كنند كه نرخ رشد اقتصاد 
جهاني در س��ال هاي ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ تقريبا در همان 
س��طح باقي خواهد ماند. به گزارش تاس، بانك جهاني 
در گزارشي گفت: بانك جهاني پيش بيني هاي خود را 
براي توسعه آينده اقتصاد جهاني در سال جاري به سمت 
كاهش قابل توجه نرخ رش��د از ۴.۱ درصد مورد انتظار 
در ژانويه ب��ه ۲.۹ درصد اصالح كرد. پيش بيني هاي ما 
نشان دهنده كاهش قابل توجه چشم انداز است. انتظار 
مي رود رشد جهاني به شدت از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ 
به ۲.۹ درصد در سال جاري كاهش يابد. در اين گزارش 
آمده است، به گفته كارشناسان، احتماال نرخ رشد اقتصاد 
جهاني در س��ال هاي ۲۰۲۳ تا۲۰۲۴ تقريبا در همين 
سطح باقي خواهد ماند. اين بانك اظهار كرد: برخي از اثرات 
عمليات نظامي ويژه روس��يه در اوكراين بر آسيب هاي 
ناشي از همه گيري ويروس كرونا افزوده و ركود اقتصاد 
جهاني را تش��ديد كرده است. بانك جهاني هشدار داد، 
در حال حاضر چندين س��ال تورم باالتر از متوس��ط  و 
رشد زير متوس��ط، با پيامدهاي بالقوه بي ثبات كننده 
براي اقتصادهاي با درآمد پايين و متوسط  محتمل است.

آياجبرانخسارتسرقتازصندوق
اماناتدرجهانبرعهدهبانكاست؟

نتيجه پرونده شكايت هاي قضايي مالباختگان امريكايي 
صندوق ه��اي امانات نش��ان مي هد، با توج��ه به اينكه 
مرجعي مسوول و قادر به برآورد خس��ارت مورد ادعاي 
اجاره كننده صندوق ها نيس��ت، وص��ول اين رقم ها نيز 
تقريبا غير ممكن است.به گزارش يورونيوز، آيا صندوق 
امانات بانك ه��ا در برابر خس��ارت هاي وارده در جريان 
دزدي و سرقت بيمه هس��تند يا بانك ها ملزم به جبران 
خسارت وارده ش��ده، هستند؟صندوق امانات بر خالف 
اسم رايج آن صندوق اجاره اي است و نه صندوق امانات. 
در قراردادهاي بانك هاي امريكايي، اروپايي و ساير نقاط 
جهان شكل حقوقي قرارداد منعقد شده ميان مشتري و 
بانك، قرارداد »وديعه/امانت« نيست بلكه مشتري حجم 
مورد نياز خود را در ازاي پرداخت دوره اي ماهانه يا ساالنه 
از بانك »اجاره« مي كند. بنابراين بانك ها به عنوان مالك، 
مس��ووليتي در قبال »رد امانت« يا گم ش��دن يا سرقت 
محتواي صندوق هاي اج��اره اي ندارند. برخي بانك ها 
 )Wells Fargo( از جمل��ه بانك امريكايي ولز فارگ��و
در ق��رارداد اجاره صندوق به صراح��ت اعالم مي كنند، 
محتوياتي ك��ه اجاره كننده در صندوق ق��رار مي دهد، 
بيمه نيستند و فرد طرف قرارداد بهتر است يك قرارداد 
بيمه مناسب نيز با شركت مورد عالقه خود منعقد كند. 
همچنين بانك امريكا نيز در قوانين خود تاكيد كرده كه 
محتويات نقد صندوق ها مشمول قانون بيمه سپرده هاي 
بانكي كه معموال از سوي بانك هاي مركزي اعمال مي شود، 
نمي شود.اما بيمه محتويات صندوق هاي اجاره اي به دو 
صورت انجام مي شود. نخست فرد اجاره كننده صندوق با 
پرداخت هزينه مشخصي به شركت بيمه، محتويات آن 
را تا سقف دلخواه يا مورد توافق با شركت طرف قراردادش 
بيمه مي كن��د. در روش دوم، فرد ت��ك تك محتويات 
ارزشمند صندوق اجاره اي خود را بر پايه قيمت گذاري 
كارشناس رسمي شركت، در برابر آتش سوزي، حوادث 
طبيعي و سرقت بيمه مي كند.در غير اين صورت بانك ها 
در بهترين و خوشبينانه ترين حالت تنها متعهد به پرداخت 
س��قف پايين��ي از خس��ارت وارده در قراردادهاي خود 
مي شوند. به عنوان نمونه، قرارداد صندوق امانات بانك  ولز 
فارگو مسووليت اين بانك را به ۵۰۰ دالر محدود مي كند 
و سقف تعهد بانك جي پي مورگان نيز ۲۵ هزار دالر و تعهد 
مسووليت پذيري بانك سيتي گروپ نيز ۵۰۰ برابر نرخ 
اجاره ساالنه صندوق اجاره اي است. افزون بر اين، بانك ها 
معموال در قراردادهاي اجاره، خود را ملزم به تامين سطح 
باالي از امنيت صندوق هاي امانات مي دانند.با اين حال، 
نتيجه پرونده شكايت هاي قضايي مالباختگان امريكايي 
صندوق هاي امانات اجاره اي نش��ان مي هد، با توجه به 
اينكه مرجعي مسوول و قادر به برآورد خسارت مورد ادعاي 
اجاره كننده صندوق ها نيست، وصول اين رقم ها نيز تقريبا 
غيرممكن است.بنابراين كارشناسان توصيه مي كنند كه 
اگر افرادي اموال قيمتي خود را از جمله اش��ياي عتيقه، 
طال و جواهرات را در صندوق هاي اجاره مي گذارند، بهتر 
است تصاوير دقيقي از آنها تهيه كنند، اسناد خريد آنها را 
نگهداري كنند، قيمت گذاري كارشناسي دقيقي براي آنها 
انجام داده و نيز آنها را حتما بيمه كنند.هر چند برخي از 
بانك ها به صراحت نگهداري پول نقد را در صندوق امانات 
خود ممنوع اعالم مي كنند ولي به توصيه كارشناس��ان 
اگر به دليل ش��رايط خاص، افرادي اقدام به نگهداري ارز 
و شمش طال در صندوق هاي امانات مي كنند، بهتر است 
شماره سريال و مقدار دقيق آنها را ثبت و نگهداري كنند.

فناوريهايتاميناجتماعي)سين
تك-sintech(زيرساختتحقق
سياستهايكليتاميناجتماعي

حمايت از اقشار ضعيف جامعه 
مردمي سازي يارانه هاي اجتماعي
عدالت در دسترسي به خدمات 

عدالت در بهره مندي از منابع عمومي
امكان ذينفع محوري به جاي كارمند محوري

امكان خدمات محوري به جاي سازمان محوري
امكان ايجاد فراگيري و دسترس��ي عادالنه به خدمات و 

بهره مندي عادالنه از منابع
ام��كان تجميع و تمرك��ز داده ها، آمار و ارقام براس��اس 

اطالعات ثبتي و عملياتي
امكان استفاده از فناوري هاي زنجيره بلوكي )رمز پايه يا 
بالكچين( براي ايجاد حساب انفرادي )درج كليه دريافت ها 

و پرداخت ها( 
امكان اس��تفاده از پلتفرم هاي دولت الكترونيك، دولت 
ديجيتال و اقتصاد ديجيتال بر بستر ابزارهاي هوشمند 
)موبايل، تبلت و...( با رويكرد ماژوالر و همراه با س��رعت، 

سهولت، چابكي و انعطاف پذيري
امكان توكنايز كردن خدم��ات و انجام آنالين عمليات 
رسيد – تحويل )جواب-قبول( بين كارمند و ذينفع و ارتقاء 
سرمايه اجتماعي و اعتماد اجتماعي ازطريق توكنيزيشن

ام��كان اس��تفاده از رايان��ش ابري، ه��وش مصنوعي، 
 Big داده كاوي و ،)Gamifiction( گيميفيكيش��ن
data براي رصد و پايش فقر و محروميت و شكل دهي 

نظام خدمات رساني مبتني بر هدف يابي موثر
به اين ام��ر در رهنمودهاي اتحادي��ه بين المللي تامين 
اجتماع��ي )ISSA( براي حكمراني خ��وب در نظامات 
تامين اجتماعي در حوزه »پاسخگويي« اشاره شده است. 
)هرچند »سين تك« مي تواند در ارتباط با چهار حوزه ديگر 
از اين رهنمودها يعني »شفافيت«، »پيش بيني پذيري« 
و »مشاركت« و »پويايي« نيز سازوكار و موثر واقع شود(: 

»رهنمود ۱۰- حكمراني ديجيتال و ايجاد يك اكوسيستم 
يكپارچه، استفاده از كالن داده ها و هوش مصنوعي، اعمال 
رويكرد دسترسي و ارتباطات چند كانالي براي جلوگيري 

از محروميت ديجيتالي«
اگر بخواهيم كالن روندهاي مربوط به ارايه خدمات، كاالها 
و محصوالت در دولت و بخش هاي عمومي و خصوصي را به 
صورت تاريخي فهرست كنيم »سين تك« )sin tech( با 
لحاظ رويكرهاي پلتفرمي، هوشمندسازي و ديجيتالي را 

مي توان گام آخر اين سير تطور تلقي كرد: 
روش هاي سنتي )سازمان محور/ حضوري/ كار با كاغذ و 

به صورت دستي( 
مكانيزاسيون )ماشيني كردن بخش هايي از فرآيند ارايه 

خدمت( 
اتوماسيون )خودكار سازي بخش هايي از محاسبات( 

كامپيوترايز )انج��ام بخش هاي��ي از كار با اب��ر رايانه يا 
كامپيوترهاي كوچك( 

الكترونيكي ش��دن )تبادل اطالع��ات بين كامپيوترها 
ازطريق شبكه هاي محلي( 

اينترنتي شدن )تبادل اطالعات و ارايه خدمات در بستر 
اينترنت، نت و ...( 

موبايلي شدن )تبادل اطالعات و ارايه خدمات از طريق 
ابزارهاي هوشمند و شبكه هاي اجتماعي( 

ديجيتالي شدن )شبكه اي سازي در ارايه خدمات و...( 
هوشمند سازي )استفاده از هوش مصنوعي، كالن داده ها، 

محاسبات ابري و اينترنت اشياء( 
رويكرد پلتفرمي )سازوكارهاي متمركز هم افزا و توزيع 
شده، ذينفع محوري به جاي كارمند محوري، خدمات 
محوري به جاي سازمان محوري توكنايز كردن، بالكچين 

و...( 
 »سين تك« )sin tech( فناوريهاي تامين اجتماعي و 

بيمه هاي اجتماعي 
»سين تك« )sin tech( باعث مي گردد تا ارايه خدمات 
تامين اجتماعي در اليه هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي 
به جاي س��ازمان محوري )Agency-Centric( به 
citizen-( سمت ذينفع محوري و ش��هروند محوري

centric( حرك��ت نموده و در صورت ش��كل گيري 
»سين تك« )sin tech( نهاد متولي و تنظيم گر نظام 
تامين اجتماعي نسبت به تبيين جامعه هدف، تعيين 
بسته خدمات، نحوه نيازس��نجي، احراز اولويت، انجام 
آزمون وسع )س��نجش ميزان استطاعت و استحقاق(، 
تعيين نحوه اراي��ه خدمت، تعيين كارگزار يا عامل ارايه 
خدمات اقدام مي نمايد و با استفاده از سازوكارهاي كنترلي 
در دسترس نظير توكنايز كردن در رابطه با دريافت دقيق، 
صحيح و به موقع خدم��ات از خدمت گيرنده يا ذينفع 
رسيد-تحويل و تاييديه آنالين و هوشمند دريافت و تمامي 
تراكنش ها را در پرونده الكترونيك خانوار ثبت مي گردد 
و به همين س��بب از هم پوشاني، برخورداري مضاعف و 
من غير حق، كم پوشاني )خالء پوشش ها( جلوگيري و 
زمينه دسترسي عادالنه به خدمات و بهره مندي عادالنه 
از منابع عمومي را فراهم مي س��ازد. تحقق »سين تك« 
)sin tech( پاياني خواهد بود بر نواقص و معايب طرح ها 
و برنامه هاي��ي كه طي چند دهه اخي��ر با صرف منابع و 
اعتبارات زياد و ازطريق ساختار و نيروي انساني حجيم و 
ساختارهاي موازي و فعاليت هاي مضاعف يا غيرضرور و 
تكرار و تداخل امور و فعاليت ها براي تحقق عدالت به انجام 
 sin( »رسيده و موفق نبوده است . شكل گيري »سين تك
tech( قدرت و جسارت تصميم گيري براي جراحي هاي 
اقتصادي را به دولت و حاكميت مي دهد چرا كه در صورت 
تحقق »سين تك«  )sin tech( دولت مي تواند دقيقًا 
اثرات تغييرات و تحوالت اقتصادي را بر كليه آحاد مردم 
و به ويژه اقش��ار و گروه هاي هدف )ضعي��ف، فقير و در 
معرض آسيب( را تقويم و براي آنها بسته هاي سياستي 
ترميمي، صيانتي و جبراني الزم را پيش بيني و اجرا نمايد 
.  »سين تك« )sin tech( اين امكان را فراهم مي كند 
تا هم ذينفعان و خدمت گيرندگان حوزه هاي امدادي، 
حمايتي و بيمه اي و هم ارايه دهندگان خدمات يا عاملين 
و كارگزاران نظام تامين اجتماعي در بخش هاي مختلف 
حاكميتي، دولتي، عمومي، عمومي غيردولتي، خصوصي 
و مردمي بتوانند در قالب يك اكوسيستم و منظومه پويا و 
هم افزا، عمل نموده و بتوان ضريب نفوذ خدمات اين نظام 
را تا سطح محالت كم برخوردار شهري و مناطق محروم 

روستايي و عشايري تعميم دهند. ايدون باد.

طبق قوانين بانكي مسووليت بانك ملي در قبال صندوق هاي دزديده شده چيست؟

بررسي دو عامل افزايش نرخ طال/ قيمت ها در بازار طال كاذب است

نحوه پرداخت خسارات مشتريان بانك ملي اعالم شد

بازگشتسكهبهكانال۱۴ميليونتومان
گروه بانك و بيمه |

 روز چهارشنبه، ۱۸ خردادماه، قيمت دالر در بازار آزاد به 
۳۱۷۰۰ تومان، هر اونس طال ۱۸۴۷ دالر و قيمت سكه به 
۱۴ ميليون و ۹۲۰ هزار تومان رسيد و نشان دهنده روند 
كاهشي قيمت طال و س��كه و دالر است. اما در عين حال، 
برخي كارشناس��ان با توجه به اخبار سياس��ي و تحوالت 
روزهاي اخير، معتقدند كه قيمت ها با نوسان همراه خواهد 
ش��د و روند بازار صعودي خواهد بود.قيمت س��كه طرح 
جديد با ۱۶۰ هزار تومان كاهش نسبت به روز گذشته به 
۱۴ ميليون و ۹۲۰ هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي 
ط��رح قديم نيز با قيمت ۱۴ ميلي��ون و ۵۰۰ هزار تومان 
معامله شد.همچنين امروز نيم سكه هشت ميليون و ۵۲۰ 
هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و ۵۲۰ هزار تومان و سكه 
يك گرمي سه ميليون و ۵۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۴۴۰ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال ۶ 
ميليون و ۲۴۰ هزار تومان شد.قيمت اُنس جهاني طال نيز 
روز گذشته و در آخرين روز كاري هفته ميالدي به ۱۸۴۹ 
دالر و ۱۲ س��نت رسيد.بر اس��اس اين گزارش، در هفته 
گذشته سكه طرح جديد پس از هفته ها آرامش و ثبات سير 
صعودي داشت و وارد كانال ۱۵ ميليون تومان شد، اما امروز 

دوباره به كانال ۱۴ ميليون تومان بازگشت. عالوه بر اين، در 
صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر با افزايش نسبت به روز 
قبل، ۲۶ هزار و ۸۲۶ تومان و قيمت خريد دالر از مردم ۲۶ 
هزار و  ۵۵۹ تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز 
با افزايش معادل ۲۸ هزار و ۷۸۳ تومان و قيمت خريد يورو 

نيز ۲۸ هزار و ۴۹۶ تومان اعالم شده است. نادر بذرافشان 
دبير اتحاديه طال و جواهر تهران گفت: قيمت ها در بازار طال 
تحت تاثير نرخ ارز و جو رواني حاكم، كاذب بوده و در صورت 
كنترل بازار ارز، قيمت ها بين يك تا ۳ درصد كاهش خواهد 
يافت.در حال حاضر قيمت ها در بازار طال به دليل نوسانات 

نرخ ارز و جو رواني حاكم مبني بر اينكه نرخ ها باالتر خواهد 
رفت، دچار افزايش كاذب ش��ده است و قيمت هاي فعلي 
قيمت واقعي نيست.احتمال اينكه قيمت ها در بازار طال 
بين يك تا ۳ درصد كاهش يابد وجود دارد منتهي الزم است 
كه بانك مركزي نسبت به كنترل و نظارت بر بازار ارز جهت 
كاهش يا ثبات قيمت ها در اي��ن بازار اقدام كند. وي ادامه 
داد: طي هفته جاري نرخ جهاني طال ۹ دالر كاهش يافت 
با اين حال قيمت ها در بازار داخل تحت تأثير نرخ ارز و جو 
رواني، بيش از حد باال رفته است. بذرافشان گفت: قيمت ها 
در بازار طال به اوج خود رسيده است و مي توان گفت كه اين 
قيمت ها، واقعي نيستند. محمد كشتي آراي نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران نيز گفت: هفته گذشته بازار طال 
هيجاني شد و در نتيجه شاهد افزايش قيمت انواع سكه و 
طال در بازار بوديم.وي در خصوص وضعيت بازار طال، اظهار 
داشت: عامل تعيين كننده قيمت طال، نرخ ارز و بهاي انس 
جهاني طالست، البته عرضه و تقاضا نيز بر اين بازار تاثيرگذار 
است.هفته گذشته كه نرخ ارز افزايش يافت زيرا فضاي بازار 
طال هيجاني شده بود. معمواًل در بازار هيجاني قيمت ها 
واقعي نيست و در چنين بازاري قيمت ها حبابي است.

با بازگش��ت آرامش به بازار طال، جو رواني نيز از بين 
رفت و قيمت ها واقعي شد و حباب هم كاهش يافت.



اقتص��اد ايران مدت هاس��ت از دو جه��ت برجام و 
سياس��ت هاي اقتصادي دولت گرفت��ار بالتكليفي 
اس��ت و هر روز با قوانين و وضعيت متفاوتي مواجه 
مي ش��ود. دولت هنوز براي توافق برجام تصميمي 
نگرفته، سياست هاي نامشخصي را در پيش گرفته 
و از سوي ديگر اقدام به جراحي اقتصادي كرده است! 
در اين ميان اما اين فرصت هاي اقتصادي هس��تند 
ك��ه با توجه به وضعيت بازارهاي جهاني و ش��رايط 
داخلي در حال از دست رفتن هستند. بازار سرمايه 
نيز به عنوان يكي از مهم ترين بس��ترهاي رش��د و 
توسعه اقتصادي در ميانه همين روند مبهم، تحت 
تاثيرات منفي قرار گرفته و از جذب سرمايه ها ناتوان 
شده است. بازار سرمايه كه مي رفت با بهره گيري از 
ظرفيت هاي خود مسير رش��د را مجددا آغاز كند، 
اكنون گرفتار سنگ اندازي تصميمات دولتي است 
به نحوي ك��ه س��رمايه گذاران را از اتخاذ تصميم و 
استراتژي مناس��ب ناتوان كرده است. كارشناسان 
بازار سرمايه موانع بزرگ پيش روي توسعه اقتصادي 

و رشد و حركت بازار سرمايه را بررسي كرده اند.

وعدههايجريانسازامابينتيجه!
عبداهلل رحيم لوي كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
اخبار و وعده هاي موثر بر روند و فضاي بازار س��هام 
عنوان كرد: گاهي اوقات دول��ت وعده اي مي دهد و 
طور ديگري عمل مي كند.  او با اشاره به وعده هاي بيان 
شده درباره واگذاري س��هام دولت در خودروسازان 
كه موجب ايجاد برخي تالطمات در بازار سرمايه نيز 
ش��ده بود، بيان كرد: اگر دولت قصد بهبود وضعيت 
صنعت خودرو را دارد، اقدامات مهم تري نس��بت به 
واگذاري س��هام دولت در شركت هاي خودروسازي 
در اولويت است. همواره صحبت از افزايش بهره وري، 
افزايش ش��فافيت و مبارزه با رانت و فساد در اقتصاد 
كشور مطرح اس��ت، ولي در عمل در راستاي تحقق 
اين اهداف عمل نمي شود. وي افزود: تا چند سال قبل 
صنعت خودروسازي در كشور ما صنعت زيان دهي 
نبود و بايد ديد چه اتفاقي موجب ش��ده اين صنعت 
به ورطه زيان افتاده؟رحيم لوي افزود: منوط كردن 
انجام اقداماتي كه منجر به بهبود در صنعت خودرو 
مي شود، به بعد از واگذاري سهام دولت در شركت هاي 

خودرويي، خود نوعي رانت و فساد است.

آسيبهايقيمتگذاريدستوري
اين كارش��ناس بازار س��رمايه تاكيد ك��رد: اولين و 
مهم ترين دليل زيان ده بودن صنعت خودروس��ازي 
در كش��ور ما قيمت گذاري دس��توري اس��ت  . اين 
قيمت گذاري دستوري و دونرخي بودن خودرو، هيچ 
دفاع منطقي، شرعي يا قانوني ندارد و دولت ابتداي 
هركار بايد اقدام به حذف قيمت گذاري دستوري در 
صنعت خودرو كند. رحيم لوي عنوان كرد: عالوه بر 
اين بايد از طريق بهبود روابط صنعت خودروسازي 
كش��ورمان با دنيا، به كاهش هزينه مبادالت در اين 
صنعت هم كم��ك كنيم. ضمن اينكه در بس��ياري 
مواقع مديريت دولتي و مداخله هاي دولت در صنعت 
خودروسازي مشكل ساز شده و بايد از مداخله هاي 

اينچنيني نيز جلوگيري ش��ود. وي اف��زود: دولت 
بايد در مورد ش��ركت هاي خودروساز مطابق اصل 

حاكميت شركتي و قانون تجارت عمل كند.

ضرورتخروجبانكهاازبنگاهداري
رحيم ل��وي ادامه داد: چ��را بايد برخ��ي بانك هاي ما 
پيشنهاد خريد بلوك شركت هاي خودروسازي را مطرح 
كنند، حال آنكه مقام معظم رهبري، قانون و. .. بر خروج 
بانك ها از بنگاه داري تاكيد دارند؟ اين رفتارها نشان از 
يك نظام تصميم گيري ناكارآمد و غيرشفاف دارد كه 
خروجي هاي آن هم مثبت نبوده است. وي تاكيد كرد: 
قطعا صرف واگذاري بلوك خودروسازان، دواي درد اين 
صنعت نيست و چه بسا به واسطه اين واگذاري، رانت و 

فساد جديدي هم در اين صنعت شكل بگيرد.

اثرتوافقبرجامبراقتصادكشور
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در پيش بيني نرخ ارز 
با ف��رض توافق اظهار كرد: در ش��رايط خوش��بينانه 
انتظار مي رود در صورت توافق و احياي برجام، ايران 
امكان فروش ۲/۵ ميليون بشكه نفت را داشته باشد، 
مش��روط بر آنكه توان استخراج آن را هم داشته باشد 
كه بعيد است چنين توانايي داشته باشيم. رحيم لوي 
در گفت وگو با بورس نيوز بيان كرد: گفته مي شود در 
صنعت نفت و گاز نياز به سرمايه گذاري ۲۰۰ ميليون 
دالري است تا بتوان چهار ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه 
نفت خام و يك ميليون مترمكعب گاز در سال استخراج 
كرد كه يك ميليون مترمكعب گاز مصرف تقريبا از سر 
به سر داخل كش��ور بوده و در صورت استخراج چهار 
ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه نفت خام امكان مصرف دو 

ميليون بشكه از آن در داخل كشور و صادرات مابقي 
را خواهيم داشت كه البته رس��يدن به اين نقطه هم 
نياز به منابع مالي و زمان خواهد داش��ت. وي افزود: از 
سوي ديگر انتظار مي رود با توافق تبادالت مالي ايران 
با ساير كشورها تسهيل شده و هزينه مبادالت پولي 
كاهش پيدا كند و ضمنا بتوانيم منابعي هم به عنوان 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورمان جذب 
كنيم و… اما سوال اينجاست كه آيا توافقي كه شايد 
حاصل ش��ود، تمام اين آرزوهاي ما در عرصه اقتصاد 
كش��ور را برآورده خواهد كرد؟ معتقدم توافق بخش 
عمده آرزوه��اي اقتصادي ما را برآورده نخواهد كرد و 
بايد انتظارات مان در حوزه اقتصادي را منطقي كنيم. 
در حال حاضر نرخ واقعي دالر منطبق با حجم نقدينگي 
و همين طور نرخ تورم واقعي، باالتر از قيمت هاي بازار 
آزاد بوده و به نظر مي رس��د تا پايان امس��ال نرخ دالر 
نيمايي هم به باالي ۳۰ هزار تومان خواهد رسيد. مگر 
آنكه دولت همچون ساير حوزه ها در بازار ارز هم اقدام 
به سركوب قيمت ها كند كه البته در صورت عدم توافق، 
ابزار كافي و مناسب براي سركوب نرخ ارز ندارد. كاهش 

نرخ ارز اين روزها انتظاري طنزگونه بيشتر نيست.

ايجادجونااميدي
باافزايشدخالتهايدولت

حسن كاظم زاده ديگر كارشناس بازار سرمايه نيز بر 
اين باور است كه به دليل اخذ برخي تصميمات اعتماد 
به بازار س��رمايه از ميان رفته است؛ با اين حال اما او بر 
اين باور است كه پتانسيل رشد در اين بازار وجود دارد 
و احتمال دارد شاخص در نيمه دوم سال از سقف سال 
۱۳۹۹ نيز عبور كند. اين كارش��ناس بازار سرمايه در 

مورد وضعيت اين بازار هم اظهار كرد: با توجه به اينكه 
انتظار مي رفت قيمت هاي جهاني تثبيت شود، نرخ دالر 
كمي رشد پيدا كند و فصل مجامع نيز نزديك است، 
برآوردها حاكي از آن بود كه بازار وضعيت مثبت تري 
داشته باشد زيرا قيمت سهم ها همچنان در مقايسه با 
س��اير بازارهاي مالي رقيب جذاب تر است. وي ادامه 
داد: اما عدم اطمينان نسبت به سياست هاي كنترلي 
مخصوصا دخال��ت در نرخ فروش ش��ركت ها، وضع 
عوارض مختلف، هزينه هاي شركت ها مانند ماليات و 
عوارض صادرات و… باعث بدبيني سهامداران نسبت 
به بازار شده است؛ به طوري كه با وجود آنكه پتانسيل 
رش��د ۳۰ تا ۴۰ درصدي در بازار نهفته اس��ت، حتي 

افرادي كه حرفه اي هستند نااميد شده اند.

شناساييظرفيتهايسودآوري
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه پتانسيل 
رشد در بازار سرمايه وجود دارد، اظهار كرد: با توجه 
به وجود اين پتانسيل بازار رش��د خواهد كرد. البته 
فراز و نشيب دارد اما هرچقدر هم بي اعتمادي وجود 
داشته باشد رش��دي كه ناش��ي از تغييرات فاكتور 
اقتصادي است روي بازار تاثير مي گذارد اما به مرور و 
با نوسان و تاخير زماني. كاظم زاده در مورد وضعيت 
بازار س��رمايه در نيمه دوم س��ال نيز در گفت وگو با 
ايسنا عنوان كرد: طبق تحليل فاندامنتال بسياري از 
سهم هايي كه سودآور هستند، فارغ از اينكه حاشيه 
سود آنها باالست يا پايين يا سودآوري آنها زياد است 
يا كم، پتانسيل اين را دارند كه در شش ماه دوم سقف 
قيمتي سال ۱۳۹۹ خود را ببينند. اگر اين اتفاق رخ 
دهد عبور شاخص از سقف سال ۱۳۹۹ محتمل است.
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جاماندگانسهامعدالت
مشخصشدند

ايسنا| حس��ين قربانزاده، با بيان اينكه انتهاي بند 
الف تبصره دو قانون بودجه به اختصاص سهام عدالت 
به مشموالن تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و 
ساير افراد واجد شرايط اشاره دارد، اظهار كرد: در اين 
راستا شناسايي افراد جامانده نيز از افراد تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي آغاز و در اين راستا چند جلسه برگزار 
شده است، زيرا برخي بانك هاي اطالعاتي كامل نبوده 
و برخي نياز به اصالح داشته اند. وي از مشخص شدن 
تعداد جاماندگان خبر داد و افزود: در آخرين جلسه اي 
كه هفته گذشته با رييس سازمان بهزيستي، معاون 
وزير رفاه و مس��ووالن كميته امداد برگزار شد تعداد 
جاماندگان تحت پوشش اين دو نهاد مشخص شدند. بر 
اين اساس اين افراد در مجموع حدود سه ميليون و ۳۳۷ 
هزار و ۷۰۰ نفر هستند كه حدود دو ميليون و ۲۵ هزار 
نفر تحت پوشش بهزيستي و حدود يك ميليون و ۳۰۰ 
نفر تحت پوشش كميته امداد هستند. رييس سازمان 
خصوصي سازي درمورد پرتفوي افرادي كه به عنوان 
مشمول شناخته شده اند نيز گفت: تا دو هفته آينده 
پرتفو اين افراد مشخص مي شود. درواقع كيفيت پرتفو، 
نوع سهام، ميزان سهام هر فرد و روش انتقال مشخص 
شده و در تيرماه اطالع رساني كامل مي شود. تفاوتي كه 
پرتفوي اين افراد با پرتفوي مشموالني كه سال ۱۳۸۴ 
انتخاب شدند در اين اس��ت كه در حال حاضر سهام 
دولت بسيار محدود شده و ابتكار عملي كه در آن زمان 
وجود داشته وجود ندارد. از طرف ديگر دولت تكاليف 
ديگري در بند الف تبصره دو يا بند ي كه رد ديون است 
و... دارد و تابلوي بورسي سهام دولت كفاف اين تكاليف 
را نمي دهد. بايد اولويت س��نجي صورت بگيرد كه در 
حال انجام است. قربانزاده با تاكيد بر اينكه افراد تحت 
پوشش كميته امداد و بهزيستي الزم نيست براي ثبت 
نام به جايي مراجعه كنند، توضيح داد: افراد بايد توجه 
داشته باشند كه اصال ثبت نامي وجود ندارد زيرا هويت 
افراد مش��خص و در بانك اطالعات موجود است. اين 
افراد نبايد حتي يك ريال پرداخت كنند. اگر پيامكي 
ارسال مي شود كه لينك ثبت نام دارد قطعا كاله برداري 
اس��ت و ربطي به دول��ت و وزارت اقتصاد و س��ازمان 
خصوصي سازي ندارد. وي در ادامه درمورد ساير افراد 
واجد شرايط نيز گفت: درمورد تعيين ساير افراد واجد 
شرايط نيز جلسات مجزا درحال برگزاري است. مطابق 
تبصره ۳ ماده ۳۴ اجراي سياست هاي اصل ۴۴ بايد با 
همكاري وزارت رفاه و طبق سازو كاري كه پايگاه رفاهي 
ايرانيان دارد، افراد واجد شرايط بر اساس دهك بندي 
شناسايي شوند. بر اين اس��اس مرحله بعد دو دهك 
ابتدايي هستند كه بايد تا پايان سال سهام عدالت به آنها 
تخصيص پيدا كند. اين موضوع نياز به جلسات بيشتري 
دارد كه ممكن اس��ت تا چند ماه اين��ده زمان ببرد. بر 
اس��اس اين گزارش درحال حاضر حدود ۴۹ ميليون 
نفر مشمول سهام عدالت وجود دارد كه شناسايي اين 
افراد در سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ صورت گرفته است. 
طي اين سال ها برخي افراد كه در دهك هاي پايين 
قرار دارند به اينكه مش��مول سهام عدالت نيستند 
اعتراض داشته اند كه طبق قانون بودجه سال جاري 
وضعيت اين افراد بايد مشخص شده و چنانچه بايد 

مشمول شوند، به آنها سهام اختصاص يابد. 

توقفعرضهخودرودربورس
كاال،ظرفيتپيگيريندارد!

قرار ب��ر عرضه ۴٣٠ دس��تگاه خ��ودرو فيدليتي و 
ديگنيتي در ب��ورس كاالي ايران بود، وزارت صمت 
با ارس��ال دو نام��ه، اين عرض��ه را لغو ك��رد.  مدير 
بازرس��ي و امور اعضا ب��ورس كاالي اي��ران نيز، در 
نام��ه اي به ش��ركت هاي كارگزاري اع��الم كرد كه 
عليرغم آماده سازي زيرساخت هاي الزم براي انجام 
معامالت خودرو در ب��ورس كاال با توجه به نامه روز 
گذش��ته معاونت صنايع حمل و نقل وزارت صمت 
مبني بر مصوبات ش��صت و سومين جلسه شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي، عرضه خودرو در بورس 
كاال تعلي��ق مي ش��ود. طبق اين نامه، مس��ووليت 
تنظيم بازار خودرو از جمله تدوين و ابالغ راهنماها و 
دستورالعمل هاي تنظيم قيمت بر عهده وزارت صمت 
بوده كه بايد در هماهنگي با ستاد تنظيم بازار اجرايي 
خواهد شد. سيد جواد حسيني كيا، نايب رييس اول 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي، 
در گفت وگو با اقتصادآنالين در مورد دستور وزارت 
صمت مبني بر توقف عرضه خ��ودرو در بورس كاال 
گف��ت: در حال حاضر توقف عرض��ه در بورس كاال، 
ظرفيت پيگيري ن��دارد. زيرا خودرو به ميزان كافي 
وجود ندارد.  وي افزود: در ابت��دا، قرار بر اين بود كه 
قرعه كشي حذف ش��ود و تمام خودروها در بورس 
كاال عرضه و س��قف قيمتي براي آن، تعيين ش��ود 
تا بازار خودرو، مديريت ش��ود. حسيني كيا تصريح 
كرد: خودرو ب��ه ميزان كافي وجود ن��دارد و عرضه 
كامل خودروها در بورس كاالي ايران، نيازمند حذف 
قرعه كشي است و زماني كه تعداد كافي خودرو براي 
عرضه در ب��ورس وجود ندارد، اي��ن عرضه معنايي 
ندارد! نايب رييس اول كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: عرضه خودرو 
در بورس كاال، شرايطي را براي ايجاد شفافيت فراهم 
و ميزان عرضه و تقاضا را مشخص مي كند. اما قرار بر 
تعيين سقفي مشخص براي عرضه خودرو در بورس 
كاال بود. در م��ورد عرضه خودرو در بورس كاال، نگاه 
بر اين نيس��ت كه بازار جديدي ايجاد شود و قرار بر 
اين بود كه بورس كاال در كنار قرعه كش��ي خودرو، 
مورد اس��تفاده قرار گيرد.  مصطفي طاهري، عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز، در گفت وگو 
با اقتصادآنالين گفت: طرح��ي براي عرضه خودرو 
در بورس كاالي ايران وجود داش��ت كه راي كافي را 
به دست نياورد و بيشتر اعضاي كميسيون صنايع و 
معادن، با اين طرح مخالف بودند و در حال حاضر نيز، 
دستور وزارت صمت مبني بر توقف عرضه خودرو در 

بورس كاال در اين كميسيون پيگيري نخواهد شد.

نقدشوندگيازطريقعمليات
بازارگردانيدرنمادهاياختيارمعامله
مطهري نيا، سرپرست مديريت عمليات بازار ابزارهاي 
نوين مالي با بيان مطلب فوق گفت: يكي از دغدغه هاي 
هميشگي بورس تهران به منظور ايجاد نمادهاي جديد 
در بازار اختيارمعامله اين است كه كيفيت بازار ايجاد شده 
عالوه بر كميت نمادها يا دارايي هاي پايه ارايه شده جهت 
انجام معامالت مش��تقه، بايد از حداقل شرايط مطلوب 
برخوردار باشد. وي افزود: ايجاد نمادهاي اختيار معامله 
بر روي برخي از دارايي هاي پايه جديد، بعضا مورد تقاضاي 
فعاالن اين بازار است. اما جهت برآورده شدن اين خواسته، 
الزم است در كنار بازگشايي نمادهاي جديد به كيفيت 
معامالت آن نيز توجه شود؛ درصورتي كه صرفاً بازگشايي 
نمادهاي مشتقه بر روي دارايي هاي پايه جديد اساس كار 
قرار گيرد، نمادهاي اختيارمعامله مبتني بر دارايي هاي 
پايه جديد پس از بازگشايي مورد معامله قرار نمي گيرند 
يا حجم معامالت آنها بسيار اندك خواهد بود و اين موضوع 
عمال تاثير مثبتي بر بازار مشتقه و كاركردهاي آن نخواهد 
داشت. لذا جهت بازگشايي نمادهاي اختيارمعامله در 
بورس تهران، بايد اين اطمينان حاصل شود كه نمادهاي 
جديد از حجم معامالت معقولي برخوردار خواهند بود. 
الزم به ذكر اس��ت كه درحال حاض��ر، نمادهاي اختيار 
معامله مرب��وط به دارايي هاي پايه اي ك��ه داراي حجم 
معامالت اندك هستند، به تدريج با ساير دارايي هاي پايه 
جايگزين خواهند شد. مطهري نيا يكي از مسائل مهم 
و مورد نياز در بازارهاي مش��تقه را نقدش��ونده بودن آن 
عنوان كرد و اظهار داشت: بايد اطمينان نسبي در افراد 
فعال بازار وجود داش��ته باشد كه تحت شرايط مختلف 
بازار و در صورت تمايل، قادر به آفست موقعيت هاي باز 
خود با قيمت هاي منصفانه و خروج از بازار خارج خواهند 
بود. در صورت وجود چنين س��طحي از نقدشوندگي، 
افراد بيشتري جذب بازار مشتقه شده و موجبات توسعه 
كيفي بازار فراهم خواهد آمد. سرپرست مديريت عمليات 
بازار ابزارهاي نوين مالي خاطرنشان كرد: بدين منظور 
و در راس��تاي توس��عه كيفي بازار، فراهم كردن شرايط 
بازارگرداني در بازار اختيار معامله طي ماه هاي گذشته از 
سوي بورس تهران پيگيري شده و پيشنهادي به منظور 
نحوه انجام بازارگرداني توسط صندوق هاي اختصاصي 
بازارگرداني و نصاب هاي مربوطه تهيه و به سازمان محترم 
بورس و اوراق بهادار ارسال شده كه در مديريت مربوطه 
در حال بررسي اس��ت. وي يادآوري كرد: فرآيند انجام 
بازارگرداني با همكاري شركت سبدگردان كاريزما، در 
نمادهاي اختيار معامله مربوط به صندوق اهرم )كه اخيرا 
در بورس تهران بازگش��ايي ش��ده(، در حال انجام بوده 
و مورد اس��تقبال بازار نيز قرار گرفته است. در نمادهاي 
اختيار معامل��ه مربوط به صندوق اه��رم، بازارگردان با 
شرايط تعيين شده توسط بورس، در حال كمك به بازار و 
حفظ نقدشوندگي است. در رابطه با ساير نمادها نيز تالش 
خواهد شد از ظرفيت بازارگردان هاي فعال در بازار سرمايه 
استفاده شود. مطهري نيا از ديگر مواردي كه بورس تهران 
با هدف افزايش كيفيت بازار در حال پيگيري آن است، 
توس��عه بازار از طريق تنوع در تاريخ سررسيد نمادهاي 
اختيار معامله مبتني بر يك دارايي پايه دانست و تصريح 
كرد: بدين ترتيب، سرمايه گذاران بيشتري مي توانند به 
تناسب افق زماني يا اس��تراتژي معامالتي خود به بازار 
وارد شوند. البته تنوع سررسيدها بايد بدون ضربه زدن 
به نقدشوندگي نمادها انجام شود. وي ادامه داد: در اين 
خصوص گفتني است كه نمادهاي اختيار خودرو به عنوان 
نقدش��ونده ترين نماد بازار اختيار معامله ايران، در حال 
حاضر داراي سه سررس��يد بوده كه به تدريج با افزايش 
مشاركت كنندگان بازار و افزايش نقدشوندگي، امكان 
ارايه ۱۲ سررسيد ماهانه تا يك سال آتي در اين نماد فراهم 
خواهد شد. اين برنامه به تدريج بر روي ساير نمادهاي 
داراي نقدشوندگي باال نيز اجرايي مي شود. شايان ذكر 
است: بازار قراردادهاي اختيار معامله بورس اوراق بهادار 
تهران از سال ۱۳۹۵ با همكاري ساير اركان، راه اندازي 
شد و امروز عنوان بزرگ ترين بازار قراردادهاي اختيار 
معامله از لحاظ تعداد دارايي پايه، حجم معامالت 

روزانه و تنوع سررسيدها را از آن خود كرده است.

موجگراني
چهتاثيريبربورسدارد؟

اقتصادآنالي�ن| به زعم اغلب كارشناس��ان به نظر 
مي رسد بورس خبر محور شده و به تناسب اخباري كه 
در بازار مخابره مي شود روند معامالتي و رفتار معامله گران 
به طور كلي تغيير مي كند. ايمان خاكپزان، كارشناس 
بازار س��رمايه به تحليل وضعيت ب��ورس اوراق بهادار 
تهران پرداخت و گفت: گراني هاي بيرون از بازار سرمايه 
عمال نبايد تاثيري بر رشد آن داشته باشد و اين موضوع 
اشتباهي مالي رفتاري است كه بر كل بازار سايه انداخته 
است. به عبارتي ديگر مي توان گفت الزامي براي رشد 
بازاري كه بيرون از آن ب��ازاري با افزايش قيمت همراه 
شده، وجود ندارد.اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: 
به طور كلي اغلب س��هام بازار در سطوح ارزنده اي قرار 
دارند و اصلي ترين ريسك و تهديد بورس، كسري بودجه 
دولت است كه در پي آن دولت به خود اجازه مي دهد به 
طرق مختلف در سود صنايع دست درازي كند تا شايد 
كسري بودجه خود را تا حدي جبران كند.وي تشريح 
كرد: در چنين شرايطي فوالدي ها تحت تاثير افزايش 
نرخ برق مصرفي و با توجه به اينكه از نرخ هاي جهاني 
متاثر مي ش��وند ممكن است حاشيه سود آنها كاهش 
يابد. بهاي تمام شده در سيماني ها نيز تحت تاثير اين 
موضوع افزايش خواهد يافت و اما سيماني ها در مقايسه 
با فوالدي ها آس��يب كمتري از قطع��ي برق خواهند 
داشت.اين كارشناس گفت: در پااليشي ها رشد كرك 
اس��پرد محصوالت آنها وجود دارد اما احتمال مي رود 
دولت در سود اين شركت ها دخالت هايي داشته باشد. 
پتروشيمي ها نيز ريسك بيشتري دارند و بايد با دقت 
نظر بيشتري رصد ش��وند.خاكپزان خاطرنشان كرد: 
به طور كلي ريسك سيستماتيك در بازار وجود ندارد و 
در مجموع به نظر مي رسد بورس خبر محور شده و به 
تناسب اخباري كه در بازار مخابره مي شود روند معامالتي 

و رفتار معامله گران به طور كلي تغيير مي كند.

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

گردش سياست ها به زيان بورس

وروداستارتاپجديدبهبازارسرمايه
ديروز نشست خبری عرضه اوليه شرکت پيشگامان 
فناوری و دانش آراميس )تپسی( در فرابورس ايران به 
عنوان نخستين استارت آپی که در بازار سرمايه ايران 

عرضه اوليه می شود، انجام شد.
مديرعامل تپس��ی در اين نشس��ت گفت: پلتفرم ها 
نسل جديد کس��ب وکارهای اينترنتی هستند که به 
علت رشد سريع، جذابيت بااليی برای سرمايه گذاران 
دارند و س��رعت رش��د س��ريع از جذابيت های مهم 
اين ش��رکت ها در همه بازارهای مالی دنياست. اين 
شرکت ها به دليل پتانسيل های باالی بازارها تصميم 
به سرمايه گذاری های سريع می گيرند تا بازار را هم به 
لحاظ جغرافيايی و هم به لحاظ عمقی گسترش  دهند 

و درآمد خود را صرف توسعه بازار می کنند.
ميالد منش��ی پور تصريح کرد: تکنول��وژی و هوش 
مصنوعی پيش��رفته تپس��ی به طور مستقيم باعث 
افزايش درآمد و کاهش هزينه ها می شود. برای نمونه، 
الگوريتم هايی مثل تخمين س��فر و بهترين قيمت، 
درآمدزايی بااليی به طور ساالنه برای تپسی به همراه 
دارد. از سوی ديگر هزينه های عملياتی کنترل شده 
و کاهش پيدا کرده که با وجود تورم، بخش عمده ای 
به موضوع تکنولوژی برمی گردد و اين موضوع پايه ای 

برای رشد آتی است.
او با اشاره به مزيت اين شرکت گفت:  تجربه مشتری 
در سطوح مختلف مثل نرم افزار، امنيت و … است. 
بحث امنيت س��فر موضوع بس��يار مهمی است و در 
تپسی سرمايه گذاری بس��يار خوبی در اين موضوع 
شده و کامال مشهود است.مديرعامل تپسی با اشاره 
به هدف عرضه اوليه اين استارتاپ اظهار کرد: هدف 
تپسی از ورود به بازار سرمايه توسعه کسب وکار است. 
تمام منابع حاصل از عرضه اوليه برای توسعه و رشد 

آتی به شرکت تزريق خواهد شد.

جذابيتهایسهگانه
کسبوکارهایاينترنتمحور

مديرعامل تپسی سرعت رشد سريع را از جذابيت های 
مهم اين شرکت ها در همه بازارهای مالی دنيا دانست 
و اظهار داشت: اين شرکت ها به دليل پتانسيل های 
باالی بازارها تصميم به س��رمايه گذاری های سريع 

می گيرند تا بازار را هم ب��ه لحاظ جغرافيايی و هم به 
لحاظ عمقی گسترش  دهند و به همين دليل درآمد 
خود را صرف توسعه بازار می کنند.به گفته منشی پور 
بررس��ی کس��ب وکارهای پلتفرم��ی در بلندمدت، 

نشان دهنده سه ويژگی مشترک در بين آن هاست.
او اي��ن س��ه ويژگ��ی را موردتوجه ق��رارداد و گفت: 
ويژگی اول رشد سريع است که معيار اصلی جذابيت 
پلتفرم هاست، مورد دوم نيز سرمايه گذاری حداکثری 
با هدف جذب سريع بازار بالقوه بوده که اين کار موجب 
سودآوری کم يا زيان دهی کسب وکارها در کوتاه مدت 
می ش��ود، درنهايت نيز بازدهی قابل توجه از جنس 
Capital gain برای سرمايه گذاران از جذابيت های 

مهم اين صنعت محسوب می شود.

چگونگیعرضهاوليهتپسی
منشی پور گفت: عرضه اوليه سهام اين شرکت به روش 
س��لب حق تقدم خواهد بود. به بيانی ديگر، افزايش 
س��رمايه بالفاصله اتفاق می افتد و يک عرضه چهار 
پنج درصدی در روزهای آتی انجام و کش��ف قيمتی 
انجام می شود. پس از آن عرضه اصلی به روش سلب 
حق تقدم خواهد بود.او ادامه داد:  در گذش��ته تپسی 
مراحل مختلفی از جذب سرمايه داشته و در هر محله 
از جذب سرمايه رشد معنادار و پايدار داشته که توسعه 

جغرافيايی و توسعه عمقی بوده است
ميالد منشی پور، مديرعامل ش��رکت تپسی گفت: 
بازار س��رمايه برای ش��رکت های ح��وزه ديجيتال، 
پتانسيل های بااليی دارد. توس��عه جغرافيايی برای 
تپسی از اهم برنامه های ما برای سال آينده است که 

نياز به سرمايه گذاری دارد.
وی درخصوص اين عرضه اوليه اين ش��رکت توضيح 
داد: عرضه اوليه به اين ترتيب برنامه ريزی ش��ده که 
در ابت��دا پنج درصد عرضه می ش��ود و س��هامداران 
تعهد دارند که همه درآمد آن را به شرکت برگردانند. 
پس از آن نيز دومين عرضه به روش سلب حق تقدم 
خواهد بود که آن هم قرار اس��ت همه تامين مالی به 

شرکت برگردد.
مديرعامل تپس��ی درباره ظرفيت س��فرهای کشور 
گفت: همچنان ظرفيت پنج تا شش ميليون سفر در 

کشور خالی است که می توان از اين پتانسيل استفاده 
کرد و به طور مشخص تاکسی اينترنتی می تواند آن 
را جذب کند از اين رو سايز بازار کماکان بزرگ است. 
برای تحقق اين موضوع نياز به سرمايه گذاری وجود 
دارد. کم شدن و از بين رفتن پاندمی کرونا روی درآمد 
ما اثرگذار است. در تابستان گذشته ۵۸ ميليارد تومان 
درآمد داشتيم که اين رقم در زمستان به ۹۱ ميليارد 
تومان رسيد و پيش بينی می شود در آخر خرداد به ۹۸ 
ميليارد تومان برسد.وی ادامه داد: در يک ماه گذشته 
به پنج شهر جديد وارد شديم و خدمات ارائه می دهيم 
و در سه ماه آينده به ۱۳ شهر ديگر وارد خواهيم شد. 
س��ال گذش��ته ۲۶۶ ميليارد تومان درآمد عملياتی 
داشتيم و پيش بينی ما از درآمد عملياتی سال آينده 
۶۸۰ ميليارد تومان درآمد کميسيون است. البته ۷۰ 
درصد از درآمد ناش��ی از رش��د عمليات و ۳۰ درصد 
آن نيز از رشد قيمت ها است. مديرعامل اين تاکسی 
اينترنتی گفت: قرار اس��ت تپسی به سوپراپ تبديل 
شود و دو سرويس جديد تپسی پک و تپسی الين نيز 

به خدمات ما اضافه می شود.

افزايش۱۰۰درصدیدرآمدتپسی!
 بنيان گذار تپس��ی در ادامه اين نشست با بيان اينکه 
تپس��ی بعد از کرون��ا دوب��اره اوج گرف��ت گفت: ما 
پيش بينی می کنيم که درآمد بهار امس��ال تپس��ی 
نس��بت به بهار سال گذش��ته با ۱۰۰ درصد افزايش 
روبه رو شود.  فروش سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶۶ ميليارد 
تومان بود و برآورد محافظه کارانه اين است که فروش 

ساالنه ۱۴۰۱ به ۶۸۰ ميليارد تومان برسد.
هومن دميرچلو ادامه داد: ۷۲ درصد از رش��د فروش 
مربوط به برنامه های توس��عه ای و در راس آن توسعه 
جغرافيايی است. همچنين افزايش عمق در شهرهای 

فعلی نيز در اين رشد محاسبه شده است

قيمتتپسیبرایعرضهاوليهچقدراست؟
مديرعامل شرکت تامين س��رمايه کاردان به عنوان 
ارزش گذار، مش��اور پذي��رش و متعه��د خريد اين 
عرضه اوليه نيز گفت:  ارزش س��هام تپسی بر اساس 
جمع بندی کاردان و کارشناس رسمی دادگستری با 

رويکرد مبتنی بر ارزش خالص دارايی ها به مارکت ۱۶ 
هزار و ۴۲۷ ميليارد ريال و ارزش هر س��هم به هزار و 
۴۰۳ تومان رسيد.احسان مرادی بيان کرد: بر اساس 
روش شبيه سازی مونته کارلو ۱۰ هزار نمونه تصادفی 
را بر اساس کليه متغيرهايی که روی ارزش، اثرگذار 
بودند دامنه را محاسبه کرديم. طبق آماری بر اساس 
۹۰ درصد احتمال مارکت از ۱۴۰۵ ميليارد تومان تا 

۲۲۱۶ ميليارد تومان تخمين زده شد.

مروریبرصورتهایمالی
وافزايشسرمايهتپسی

در ادامه اين نشس��ت خبری، گلناز شانه بند مشاور 
ارزش گذاری تامين س��رمايه کاردان در مورد ابعاد 
مختلف صورت های مالی تپسی توضيحاتی را ارائه 
کرد و در تش��ريح روند افزايش سرمايه اين شرکت، 
گفت: شرکت پيشگامان فناوری و دانش آراميس ۴ 
دوره افزايش سرمايه داش��ته است که آخرين مورد 
مربوط به دی ماه ۱۳۹۸ اس��ت که طی اين افزايش 
سرمايه، سرمايه شرکت به ۱۱۷۰ ميليارد ريال رسيد.

ش��انه بند با پرداختن به روند حاش��يه سود تپسی و 
پيش بينی چش��م انداز اين روند اظهار داشت: طبق 
پيش بينی ها حاش��يه س��ود خالص در سال ۱۴۰۱ 
روی ۳ درصد می رود. در س��ال ۱۴۰۲ با بهره گيری 
از منابع و زيرساخت ها به ۹ درصد خواهد رسيد و در 
نهايت سال ۱۴۰۴ به سربه س��ری عملياتی خواهد 
رسيد که حاشيه سود ۱۵ درصد خواهد شد. مشاور 
ارزش گ��ذاری تامين س��رمايه کاردان عامل اصلی 
تعيين کننده ارزش تپسی را تعداد سفرها دانست و 
اظهار داشت: تپسی سفرهايش را با ۲۶ ميليون سفر 
در سال ۹۶ آغاز کرد و اين رقم در سال ۱۳۹۸ به ۱۱۰ 
ميليون سفر رسيد. در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به 
دليل کرونا اين آمار با افت روبه رو شد و برآورد می شود 
سفرهای امسال به سطح قبل از کرونا برسد. در نهايت 
شانه بند در تشريح ابعاد ديگر صورت  مالی پيشگامان 
دانش و فن��اوری آراميس گفت: جم��ع دارايی های 
تپس��ی اکنون ۲۷۸۰ ميليارد تومان است و در مورد 
سود خالص نيز پيش بينی می شود اين رقم در سال 

۱۴۰۴ به ۵۰۹۴ ميليارد ريال افزايش پيدا کند.



مجيد اعزازي|
رشد 2 ميليون و 90 هزار توماني متوسط قيمت هر متر 
مربع مسكن در شهر تهران طي ارديبهشت سال جاري 
نشانه اي روشن از »حباب گيري« دوباره قيمت ملك 
ارزيابي مي شود. اين مساله به وضوح در قيمت »واقعي« 
ملك بروز يافته است. بر اساس تازه ترين گزارش بانك 
مركزي از تحوالت مسكن شهر تهران طي ارديبهشت 
سال جاري، متوسط قيمت هر متر آپارتمان 6.1 درصد 
نسبت به فروردين ماه سال جاري افزايش داشته است. 
نرخ تورم عمومي اما 3.5 درصد بوده اس��ت. از اين رو، 
پس از تعديل قيمت اس��مي مسكن با تورم عمومي، 
نرخ رشد قيمت واقعي مس��كن در ارديبهشت ماه به 
ميزان 2.6 درصد حاصل مي ش��ود كه آشكارا از تورم 
سبقت گرفته است. در همين حال، در يك قاب زماني 
بزرگ تر، مي توان روند قيمت واقعي مسكن را همچنان 
كاهشي ديد و اميدوار بود كه در صورت تغيير مناسبات 
در عرصه سياست خارجي به نفع »توافق« هسته اي، 
غرش قيمت ملك در ارديبهش��ت سال جاري و بلكه 
در اسفند سال 1400 مقطعي بوده و منجر به تخريب 
روند يك ساله قبل از آن نشده است. در غير اين صورت، 
مي توان جهش قيمت ملك و حباب سازي دوباره آن را 
به حساب تعميق »ركود تورمي« حاكم بر بازار مسكن 
قلمداد و موج تازه اي از جهش هاي قيمتي آپارتمان را 
پيش بيني كرد. همانطور كه اشاره شد، در بازه يك ساله، 
نرخ رشد قيمت مسكن كمتر از تورم عمومي است، به 
گونه اي كه تورم نقطه به نقطه مسكن شهر تهران در 
ارديبهشت ماه سال جاري 26 درصد اعالم شده است، 
در حالي كه تورم نقطه به نقطه عمومي در محدوده 40 
درصد قرار دارد. در واقع مسكن 14 درصد رشد منفي 
را تجربه مي كند و عليرغم رشد قيمت اسمي مسكن، 

قيمت واقعي آن 14 درصد كاهش يافته است.

    ورود قيمت ملك به كانال جديد
آن گونه كه بانك مركزي تحوالت بازار مسكن تهران 
را گزارش كرده است، در ارديبهشت ماه سال 1401 
متوسط قيمت مسكن شهر تهران 36 ميليون و 350 
هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب 6.1 و 26.2 درصد افزايش دارد. بر اساس 
اعالم بانك مركزي همچنين تعداد معامالت انجام شده 
در اين ماه حدود 10.5 هزار فقره بود كه نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه در سال 1400 معادل 206.1 و 166.4 

درصد افزايش را نشان مي دهد.

    حال مسكن در سال 1400 چگونه بود؟
به گزارش »تعادل«، بازار مسكن در 11 ماهه نخست 
س��ال 1400، زير س��ايه مذاكرات وين در بهار، صبر 
و انتظ��ار براي اس��تقرار دولت جديد در تابس��تان، و 
در نهايت صبر و انتظار براي بلند ش��دن دود س��فيد 
از س��اختمان هتل كوب��ورگ وين، مح��ل مذاكرات 
هسته اي طي پاييز و زمستان سال گذشته، دچار فراز 
و نشيب هاي قيمتي جزيي شده اما برآيند كار، كاهش 
تدريجي قيمت اس��مي و تخليه حدود 18 درصد از 
حباب قيمتي مسكن ثبت شد. با وجود اين، آغاز حمله 
روسيه به خاك اوكراين در نخستين روزهاي اسفند 
1400 و تحوالت تحريم آميز )عليه روسيه( متعاقب 
آن، مذاكرات هسته اي ايران و 1+4 را به محاق برد. در 
چنين شرايطي، روند نزولي نرخ دالر )به مثابه نماگر 
انتظارات تورمي(، از ابتداي اسفند سال گذشته تاكنون 
معكوس شد و نرخ ارز دوباره روندي صعودي در پيش 
گرفت. مساله اي كه منجر به رشد 5 درصدي قيمت 
واقعي مس��كن و همچنين انجام حدود 7 هزار فقره 

معامله در تهران طي اسفند سال گذشته شد.

    پيروي مسكن از سكه و ارز
بررسي بازده بازارهاي موازي در ارديبهشت سال جاري 
نيز مويد حاكميت افزايش انتظارات تورمي ناش��ي از 
نرخ ارز در اين ماه بر ساير بازارها است. در پي »مكث« 
در مذاكرات هسته اي و همزمان كاهش فروش نفت 

ايران به دليل ارزان فروشي نفت روسيه تحريم زده، بار 
ديگر، چشم انداز درآمدهاي ارزي ايران كاهش يافته 
است و به همين دليل، نرخ ارز در ادامه روند صعودي 
خود كه از اسفند سال گذشته آغاز شد، با ريتم تندتري 
در ارديبهشت ماه افزايش يافت. در اين ميان، نقش 
تغييرات قيمت كاالهاي اساسي در يك سوم پاياني 
ارديبهش��ت ماه را نيز نبايد از نظر دور داشت. بعد 
از افزاي��ش 9.61 درصدي نرخ ارز، نرخ س��كه طال 
ب��ا 9.4 درصد در جايگاه دوم بيش��ترين بازده طي 
ارديبهش��ت ماه قرار گرفت. قيمت مسكن با رشد 
6.1 درصد، شاخص كل بورس با 4.5 درصد نيز در 
رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. تورم ماهانه نيز ركورد 

3.5 درصدي را در ارديبهشت ثبت كرد.

    نبض معامالت ملك »نرمال« بود
بررس��ي هاي »تعادل« نشان مي دهد، طي سال هاي 
گذش��ته، همواره حجم معامالت در ارديبهشت ماه 
نس��بت به فروردين ماه نيمه تعطي��ل دچار جهش 
مي شده است و از همين رو، رشد 206 درصدي تعداد 
معامالت ملكي تهران )افزاي��ش از 3 هزار به 10 هزار 
فقره( دور از انتظار نبوده اس��ت. آمارها نشان مي دهد 
كه تعداد معامالت مسكن در تهران طي ارديبهشت 
سال هاي 95، 96 و 97 يعني زماني كه نه اثر »تحريم 
ها« )به واس��طه برجام( به ش��دت زمان حال بود و نه 
»كرونا« وجود داش��ت، بيش از 15 هزار فقره در ماه 
بوده و حتي در ارديبهشت 97 به ركورد 19 هزار فقره 

رسيده بوده است. در ارديبهشت 98 اما، حدود يك سال 
از خروج امريكا از برجام گذشته بود و اثرات بازگشت 
تحريم ها در كوچك تر ش��دن سفره ايرانيان و به طور 
مشخص در ذوب شدن توان مالي خانوار ايراني در برابر 
»تورم« تشديد شده در شرايط تحريمي نمايان شده 
بود، از همين رو، ركود تورمي بر بازار مس��كن سيطره 
يافت��ه بود و تعداد معامالت نس��بت به ارديبهش��ت 
سال هاي قبل از 98 قدري كاهش يافته و به 12 هزار 
فقره رسيده بود. اين حالت در ارديبهشت 99 با چاشني 
»كرونا« قدري تشديد شد. در ارديبهشت 1400 اما 
تداخل دو عامل پيش��ين به انضم��ام صبر و انتظار 
هر دو س��مت عرضه و تقاضا براي مش��خص شدن 
كانديداهاي رياست جمهوري و برگزاري انتخابات 
مربوطه، حجم معامالت ملك را به كمترين ميزان 
خود رس��اند و كف 3 هزار فقره اي را پي ريزي كرد. 
در ارديبهشت سال جاري، اما با حذف پارامترهاي 
»كرونا« و »انتظار براي مش��اهده نتيجه انتخابات 
رياس��ت جمهوري« تع��داد معامالت به س��طوح 

ارديبهشت سال هاي 98 و 99 نزديك شده است.

    هيجان مسكن در ارديبهشت طبيعي بود
در همين حال، سعيد لطفي، كارشناس بازار مسكن با 
بيان اينكه رونق معامالت مسكن در ارديبهشت قابل 
پيش بيني بود و معموال هر ساله اتفاق مي افتد گفت: 
به نظر نمي رسد اين رشد در ماه هاي آينده ادامه پيدا 

كند؛ كما اينكه در خردادماه شاهد افت بازار هستيم.

لطفي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: معموال در 
ماه هاي پاياني و ابتدايي هر سال بازار مسكن رونق 
مي گي��رد و غالبا با مقداري افزاي��ش قيمت همراه 
اس��ت. به همين خاطر رش��د معامالت مسكن در 
ارديبهشت 1401 قابل پيش بيني بود. امسال يك 

عامل محرك در هيجان بازار تاثيرگذار بود.
وي اف��زود: با توجه به تغيير قيمتي ك��ه در كاالهاي 
اساسي ايجاد شد و انتظارات تورمي، قيمت مسكن در 
تهران به طور ميانگين 6.1 درصد نسبت به فروردين 
افزايش پيدا كرد. البته نرخهاي پيش��نهادي باالتر از 
اين رقم بود اما لزوما قيمتي كه مدنظر فروشنده است 

در معامالت تحقق پيدا نمي كند.
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه به نظر نمي رسد 
رشد هيجان گونه بازار در ماه هاي آينده ادامه يابد، گفت: 
چيزي كه ما از كف بازار مشاهده مي كنيم در خردادماه 
بازار افت كرده است. با توجه به جهش سنگين قيمت 
خانه طي چهار سال گذشته بازار ملك ظرفيت افزايش 
شديد قيمت را ندارد. به گفته لطفي، نرخ رشد قيمت 
مسكن كمتر از تورم عمومي است. تورم نقطه به نقطه 
مسكن شهر تهران در ارديبهشت ماه 26 درصد اعالم 
ش��د در حالي كه تورم عمومي در محدوده 40 درصد 
قرار دارد. در واقع مس��كن 14 درصد بازدهي منفي را 
تجربه مي كند و عليرغم رشد قيمت اسمي مسكن، 

قيمت واقعي آن 14 درصد كاهش يافته است.
وي درب��اره عوامل محرك بازار مس��كن اظهار كرد: 
تورم عمومي، هزينه هاي س��اخت، توان طرف تقاضا 
و تغييرات بازارهاي موازي مي تواند بر بازار مس��كن 
تاثيرگذار باش��د. به هر حال وقت��ي با تورم مواجهيم 
نمي توانيم انتظار داش��ته باشيم رشد قيمت مسكن 
صفر شود. فقط به داليل متعدد ممكن است سرعت 
رش��د آن كاهش يابد كه از سال گذشته تاكنون اين 
روند بر بازار مسكن حاكم بوده است. اين كارشناس 
بازار مسكن تصريح كرد: قيمت نهاده هاي ساختماني 
نسبت به اواخر س��ال گذشته مقداري افزايش يافته 
است. اين مساله به رش��د قيمت واحدهاي نوساز يا 
پروژه هاي در حال س��اخت مي انجامد. اما همانطور 
كه گفتم بازار ظرفيت افزايش سنگين ندارد. لطفي 
درخصوص پيش بيني بازار مس��كن در سال جاري 
خاطرنشان كرد: از سال گذشته تاكنون قيمت ها به 
ثبات رسيده و احتماال همين روند در سال 1401 نيز 
ادامه مي يابد. نوسانات ماهيانه دور از انتظار نيست اما 
در روند كلي انتظار يك بازار باثبات را در مقايسه با تورم 

عمومي و ديگر بخش هاي اقتصادي داريم.
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 اطالعات شهروندان در حمله 
سايبري آسيب نديده است

عبدالمطهر محمدخاني، سخنگوي شهرداري تهران 
درباره آخرين تحوالت ناش��ي از هك سامانه هاي 
برخط ش��هرداري گفت: دوربين ها و سامانه هاي 
ضروري شهر به حالت عادي برگشته و فعاليت خود 
را انجام مي دهند. او همچنين اعالم كرد، به اطالعات 

شهروندان آسيبي وارد نشده است.
 س��خنگوي ش��هرداري تهران در گفت وگو با ايلنا 
درباره آخرين وضعيت سامانه هاي شهرداري گفت: 
برخالف برخي ادعاها در فضاي مجازي هيچ داده 
و اطالعاتي از شهروندان در سامانه هاي شهرداري 
آسيب نديده و پاك نشده است و تمام اين داده ها و 

اطالعات موجود است.
وي ادام��ه داد: دوربين ها و س��امانه هاي ضروري 
شهر به حالت عادي برگشته و فعاليت خود را انجام 
مي دهند. با تالش همكاران ما در س��ازمان فاوا آن 
بخش از سرويس هايي كه خدمات ضروري به مردم 
ارايه مي دادند از روز گذشته به مرور به حالت عادي 

برگشته و فعاليت خود را انجام مي دهند.
سخنگوي ش��هرداري تهران اظهار كرد: برخي از 
س��امانه ها نيز به صورت آفالي��ن در حال فعاليت 
هستند. طبيعي است با توجه به گستردگي سامانه ها 
و س��رويس هاي خدماتي، اصالح، به روزرساني و 
ايجاد ش��رايط كامال پايدار و ايمن و استاندارد باال 
براي سامانه ها باعث مي شود كه در برخي از ساعات 

سامانه هاي داخلي شهرداري محدود شوند.
محمدخاني درب��اره تقويت و پايداري س��امانه ها 
تصريح كرد: با بررسي تيم جديد مديريت شهري، 
پايداري سامانه ها به ش��دت احساس شد، چرا كه 
س��امانه ها با مش��كالتي مواجه بود و آقاي زاكاني 
دستور اصالح اين سامانه ها را داده  بودند. اين تهديد 
اين فرصت را براي ما ايجاد كرد كه با جديت بيشتر و 
توان باالتر و به صورت شبانه روزي و با استفاده از همه 
امكانات براي پايداري و ايمني سامانه ها اقدام كنيم.

ساختمان »متروپل«
در خاك سست بنا شده بود

علي بيت الهي، عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، 
مس��كن و شهرس��ازي اظهار كرد: طبق بررسي ها در 
پاركينگ و زير زمين ساختمان متروپل اگر تنها يك متر 
بيشتر حفاري انجام شود، به آب مي رسند و به عبارت 
 ديگر ساختمان در يك محيط بسيار سست و نرم غوطه ور

 بوده است. بيت الهي در گفت وگو با ايلنا درباره سست 
بودن خاك آب��ادان كه يكي از عوام��ل مهم در ريزش 
ساختمان متروپل بوده، اظهار كرد: شهر آبادان و سايتي 
كه ساختمان متروپل در آن منطقه واقع بوده، در بين دو 
رودخانه اروند و بهمن شير در شرق و غرب قرار گرفته اند. 
طبق بررس��ي ها در پاركينگ و زير زمين س��اختمان 
متروپل اگر تنها يك متر بيشتر حفاري انجام شود، به آب 
مي رسند و به عبارت ديگر ساختمان در يك محيط بسيار 
سست و نرم غوطه ور قرار داشته است.  وي درباره آبي 
كه در طبقات زيرين ساختمان متروپل جمع شده بود و 
پس از آواربرداري مشاهده شد، گفت: اين جمع شدن 
آب دقيقا به دليل باال بودن سطح آب بوده  است. از افراد 
مختلفي از بوميان درباره حادثه متروپل مصاحبه انجام 
شده و گفته شده كه طبقه زير زمين ساختمان متروپل 
آب نشت مي كرد و افراد با نصب پمپ، از اين محل آب، 
پمپاژ مي كردند و اساسا سطح آب در پايين ترين طبقه 
اين ساختمان بسيار باال بوده  است. عضو هيات علمي 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ادامه داد: سطح 
آب در زير زمين هم، تراز قرار مي گيرد. اگر س��طح آب 
اروندرود صفر در نظر گرفته شود وقتي به زيرزمين اين 
ساختمان مي رسد، به يك متري زيرزمين مي رسد و اگر 
ترازي كشيده شود، تمام آن محيط را اشباع خواهد كرد 
و به همين دليل خاك منطقه بسيار نرم است. بيت الهي 
با بيان اينكه نحوه احداث ساختمان بر روي خاك نرم و 
سست بسيار حساس و مهم است، گفت: ساختمان بلند 
مرتبه در اين شرايط بايد ضوابط كامال ويژه و توسط افراد 
كامال ذي صالح ساخته شوند. وقتي باري به سنگيني 
متروپل بر روي بستر نرم وارد و ساخته مي شود معلوم 
است كه يك خطر بالقوه اين ساختمان را تهديد مي كند 
و با كوچك تري��ن قصور در زمين��ه مالحضات فني و 
مهندسي خسارت هاي غيرقابل جبراني ايجاد مي شود. 
وي با تاكيد بر قائل شدن محدوديت ارتفاعي براي 
س��اختمان ها در زمين هاي نرم و سست، اظهار 
كرد: اين خطر طبيعي و ذات اين منطقه اس��ت و 
بايد ديد براي ساير ساختمان هاي اين منطقه چه 
تدابيري در نظر گرفته شده و آيا اساسا اطالعاتي از 
تدابير انديشيده شده وجود دارد؟ تجريبات نشان 
مي دهد كه در م��وارد زياد، اين س��ختگيري ها 

وجود ندارد و خطرات بالقوه باقي مي مانند.

اعتراض به بالتكليفي
 11 ساله مسكن مهر پرديس

70 روز پس از حضور س��رزده رييس جمهور در شهر 
پرديس و دستور اكيد او مبني بر تكميل 14 هزار واحد 
مسكوني باقيمانده از طرح مسكن مهر اين شهر، ديروز 
گروهي از متقاضيان مس��كن مهر پرديس در مقابل 
ش��ركت عمران اين ش��هر تجمع كردند. وزارت راه و 
شهرسازي در پاسخ به اعتراض شماري از متقاضيان 
مسكن مهر پرديس مبني بر توقف تكميل واحدهاي 
اين طرح قول مساعد براي پيگيري امور را داد. رييس 
دولت سيزدهم، 9 فروردين سال جاري، در بازديد از 
پروژه هاي مسكن مهر پرديس به وزارت راه وشهرسازي 
و ساير دس��تگاه هاي مرتبط دس��تور داد، در اقدامي 
جهادي، عقب افتادگي ها در تكميل واحدهاي مسكن 
مهر را سريعا جبران و زمينه تحويل واحدهاي باقيمانده 
را به متقاضيان فراهم كنند. او در اي��ن بازديد با ابراز 
ناراحتي از معطلي چندين ساله بخشي از متقاضيان 
واحدهاي مسكن مهر گفته بود: از اولويت هاي وزارت 
راه و شهرسازي اين است كه در كنار پيگيري اجراي 
نهضت ملي مسكن، با جديت مشكالت كساني را كه 
با وج��ود پرداخت هزينه هاي درخواس��تي، به دليل 
تعلل دستگاه هاي مسوول در ادوار گذشته سال ها در 
انتظار دريافت واحد مسكوني خود مانده اند، پيگيري 
و زمينه تامين اعتبار و تكميل واحدهاي مس��كوني 
مذك��ور را فراهم كند. به گزارش »تع��ادل«، با وجود 
اين دستور، اما طي 70 روز گذشته تغيير معناداري در 
تكميل واحدهاي مسكن مهر پرديس رخ نداده است و 
مالكان اين واحدها همچنان منتظر دريافت آپارتمان 
خود هستند. تكرار وعده ها كه البته منحصر به دولت 
مستقر نيست و در دولت قبل نيز شنيده مي شدند، هر 
گونه چشم انداز مثبتي را براي بهره برداري از واحدهاي 
س��اخته ش��ده را در هاله اي از ابهام قرار داده اس��ت. 
به طور مشخص، چند س��الي از ساخت واحدهاي فاز 
11 توسط پيمانكار تركيه اي مي گذرد، اما دولت هاي 
مستقر تاكنون نتوانسته اند زيرس��اخت هاي اوليه و 
ضروري مح��الت اين فاز را تكميل كنن��د. از اين رو، 
عمال واحدهاي ساخته ش��ده، بدون اينكه منفعتي 
براي مالكان خود داشته باشند، در معرض تخريب و 
فرسودگي قرار گرفته اند.  به گزارش تسنيم، صبح روز 
چهارشنبه تعدادي از متقاضيان مسكن مهر پرديس در 
اعتراض به كم كاري برخي پيمانكاران اين طرح مقابل 
وزارت راه و شهرسازي تجمع كردند. اين متقاضيان 
رسيدگي وزارت راه و شهرسازي به اين مشكل شدند. 
يكي از اين متقاضيان با طرح اين پرس��ش كه چرا به 
پيمانكاران پول نمي دهند، مي گويد: پيمانكاران كار 
نمي كنند. متقاضيان 11 سال اس��ت كه آورده خود 
را پرداخت كرده اند. يكي ديگ��ر از متقاضيان با بيان 
اينكه بزرگ ترين مشكل ما اين است كه 11 سال است 
خانه ما را تحويل نمي دهند، گفت: همه ما مستأجريم 
و صاحبخانه ها به ما فشار مي آورند. متقاضيان مسكن 
مهر پرديس با حمل دست نوشته هايي خواستار رفع 
بالتكليفي 11 ساله اين واحدها شدند. بر اساس اين 
گزارش، يكي از مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي با 
حضور در جمع متقاضيان معترض قول مساعد براي 
رفع مشكالت آنها و توقف پروژه هاي مسكن مهر را داد.

طلب 1۷ هزار ميلياردي 
شهرداري تهران از دولت

ابوالفضل فالح، معاون مالي و اقتصادي شهرداري 
ته��ران از تعديل بدهي ش��هرداري ب��ه بانك ها و 
پيمانكاران در سال جاري به عنوان يك برنامه جدي 
در معاونت نام برد. او همچنين اعالم كرد، شهرداري 
تهران از دولت 17 هزار ميليارد تومان ]يك س��وم 
بودجه سال جاري شهرداري تهران[ طلب دارد و در 
همين حال، حدود 60 ميليارد تومان نيز به بانك ها 
و پيمانكاران بدهكار اس��ت. به گزارش »تعادل«، 
بر اين اساس، ميزان مطالب شهرداري پايتخت از 
دولت تا يك سوم بودجه ساالنه اين سازمان شهري 
افزايش يافته است. 24 بهمن سال گذشته، اليحه 
و تبصره هاي بودجه سال 1401 شهرداري تهران 
با رقم 50 هزار و 370 ميليارد تومان به اتفاق آراء در 

شوراي اسالمي شهر تهران تصويب شد. 
معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران در گفت وگو 
با ايسنا، درباره آخرين وضعيت طلب و بدهي هاي 
شهرداري تهران گفت: بدهي نه تنها در شهرداري 
بلكه در همه مراكز اقتصادي و مالي به گونه اي است 
كه در آخر هر ماه بايد ببينيم چقدر طلب و چقدر 
بدهي داريم و اين اعدادي كه اعالم مي كنم مربوط 
به تاريخ 1400.12.29 اس��ت و بايد حساب هاي 
مالي جديد احصاء و به روزرساني شود. وي با بيان 
اينكه در حوزه بانكي، ش��هرداري تهران حدود 60 
ه��زار ميليارد تومان بدهي دارد كه البته در س��ال 
گذش��ته بخش��ي از اين بدهي را جب��ران كرديم، 
اظهاركرد: از س��نوات گذش��ته نيز به پيمانكاران 
هزار ميليارد تومان بدهي قطعي داشتيم و در مورد 
بدهي مان به نهادها و سازمان ها نيز بايد بگويم كه 
وارد مذاكره شديم و در حال تعديل و شفاف سازي 
قيمت ها هس��تيم به گونه اي كه با يك سازمان كه 
گفته مي شد كه 6 هزار ميليارد تومان بدهي داريم 
وقتي وارد مذاكره و تعديل ش��ديم اين عدد به يك 
هزار ميليارد تومان رس��يد و بايد اجازه دهيد كه تا 
آخر خردادماه حساب ها و صورت هاي مالي را نهايي 
كنيم. معاون مالي و اقتصادي ش��هرداري تهران با 
بيان اينكه يكي از برنامه هاي جدي شهرداري تعديل 
بدهي در حوزه بانكي و پيمانكاري است، گفت: در 
راستاي اين مهم در سال جاري اقدام خواهيم كرد 
چرا كه بزرگ ترين طلبكار شهرداري تهران بانك ها 
هس��تند و در اين ميان بانك شهر بيشترين طلب 
را از ش��هرداري دارد. فالح در خصوص طلب هاي 
ش��هرداري از مجموعه هاي مختل��ف دولتي نيز 
تصريح كرد: حدود 17 ه��زار ميليارد تومان طلب 
شهرداري را شناسايي كرديم و در سامانه دولت اين 
عدد ثبت ش��ده است كه بخشي از آن يعني حدود 
7 تا 8 هزار ميليارد تومان تاييد و بخش��ي ديگر در 
حال حسابرسي اس��ت و اين در حالي است كه در 
شهريورماه سال گذشته زماني كه ما به شهرداري 
آمديم تنها 1300 ميليارد تومان ثبت طلب در دولت 
شده بود كه با كمك كارشناسان مابقي طلب ها نيز 
ثبت شد و در حال حاضر حدود 8 هزار ميليارد تومان 
از اين طلب ها تاييد نهايي ش��ده است. وي با بيان 
اينكه مذاكرات خوبي براي گرفتن طلب هايمان 
از دولت انجام ش��ده و شهردار تهران نيز با حضور 
در جلسات هيات دولت پيگيري هاي خوبي انجام 
داده است، اظهار كرد: البته در قانون بودجه سال 
1401 ظرفيتي پيش بيني شده كه شهرداري ها 
مي توانند بابت طلب هايشان امالك دولتي بگيرند 
كه البته دستورالعمل آن هنوز اعالم نشده است 
اما ظرفيت خوب��ي براي وصول طلب ها اس��ت. 
معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران در مورد 
طلب شهرداري تهران از ساير نهادها و سازمان ها 
نيز گفت: در حال شناس��ايي و مذاكره با س��اير 
سازمان ها در مورد ميزان طلب مان از آنها هستيم.

متوسط قيمت هر متر مسكن بيش از 2 ميليون تومان افزايش يافت

خروج قطار از ريل؛ 18 كشته، 86  زخمي

حباب گيري دوباره قيمت مسكن

داغ »متروپل« در راه آهن تازه شد
گروه راه و شهرسازي|

كمتر از دو هفته پس از فاجعه »متروپل« و كشته شدن 
ده ها نفر از شهروندان آباداني، ديروز صبح، خروج از ريل 
و واژگوني قطار مشهد- يزد نيز به جان باختن 18 نفر 
و آسيب ديدن 86 نفر از شهروندان منجر شد. اين در 
حالي است كه زمان زيادي از ايام نوروز نگذشته است، 
ايامي كه در جاده هاي كشور يك هزار و 101 نفر جان 
خود را از دست دادند. به گزارش »تعادل«، ديروز نيز 
همچون ساير حوادث مشابه، مقام هاي مسوول در محل 
حادثه حاضر شدند و به خانواده قربانيان خروج قطار از 
ريل تسليت گفتند و تالش كردند، علت يا مقصر حادثه 
را در اسرع وقت به افكار عمومي معرفي كنند. اين بار 
نه از »زد و بند، فساد و تراكم فروشي« خبري بود و نه 
از جاده هاي غيراستاندارد، نه از خودروهاي موسوم به 
»ارابه هاي مرگ«، اما پاي »خطاي انساني« به ميان 

آمد، خطاي »راننده بيل مكانيكي«. 

    راه آهن در سانحه قطار طبس مقصر است
بر اس��اس اين گزارش، صبح ديروز قطار مش��هد به 
مقصد يزد در منطقه عباس آباد )حوالي طبس( دچار 
سانحه شد و پنج واگن از خط خارج شد. اين حادثه 
تا لحظه نوشتن اين گزارش، 18 كشته و 86 مجروح 

داشته اس��ت. اگر چه از همان ابتداي بروز حادثه، با 
توجه به وجود يك بيل مكانيكي واژگون شده در كنار 
خطوط راه آهن، مسووالن اعالم كردند كه سانحه به 
دليل تخطي راننده بيل مكانيكي از عدم فاصله گذاري 
ايمن با حريم قطار رخ داده است، اما سبحان نظري، 
دبير انجمن ش��ركت هاي حم��ل و نقل ريلي گفت: 
شركت راه آهن در س��انحه قطار طبس مقصر است. 
نظري در گفت وگو با مهر درباره سانحه ريلي طبس 
گفت: بارها از سوي انجمن شركت هاي حمل و نقل 

ريلي مشكالت راه آهن را گوشزد كرده بوديم.

    نبود نظم در اداره راه آهن
وي با بيان اينكه آمار سوانح در ماه هاي اخير رو به رشد 
بوده، افزود: هش��دارهاي الزم را به مسووالن راه آهن 
داده بوديم، حتي جداول و آمار آن را هم منتشر كرده 
بوديم و پيش بيني مي كرديم با توجه به اينكه ساختار 
راه آهن در ماه هاي اخير نامنظم شده و تيم مديريتي، 
تخصص مرتبط با حمل و نقل ريلي را ندارند، سوانحي 
در بخش ريلي اتفاق بيفتد كه متأسفانه امروز تعدادي 

از هموطنانمان در سانحه طبس جان باختند.
دبير انجمن ش��ركت هاي حمل و نق��ل ريلي ادامه 
داد: سانحه اي كه رخ داده، به دليل برخورد با يكي 

ماشين آالت نگهداري خط بوده كه ناشي از بي دقتي 
است؛ بي دقتي هم ناشي از نبود نظم در اداره راه آهن 
است؛ چون راه آهن دستگاهي است كه متغيرهاي 
ارتقاي ايمني در اختيار خود اين دستگاه است و لذا 
بسياري از عوامل مس��بب حادثه را هم بايد درون 

خود شركت راه آهن جست وجو كرد.
وي يادآور ش��د: اگر زماني عابر به قطار برخورد كرد، 
مي شود گفت كه بي دقتي عابر بوده است اما در حادثه 
اخير، علت حادثه، توقف ماشين آالتي بوده كه متعلق 
به خود راه آهن است كه يا با عنوان پيمانكار يا هر عنوان 
ديگري در حال بهسازي خط بوده و قطار با آن برخورد 
كرده اس��ت؛ بنابراين قصور را بايد از درون مجموعه 
راه آهن دانست؛ چون ارتباطات دروني سازماني راه آهن 
مناسب نيست و تيم مديريتي راه آهن در ماه هاي اخير، 

غير متخصص و بدون تجربه هستند.

    روايت رستم قاسمي از علت سانحه
در اين حال، ديروز رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي 
گفت: آنچه در گزارش هاي اوليه كميته سوانح آمده 
خطاي انساني راننده بيل مكانيكي است كه موجب 

حادثه و خروج از ريل قطار مشهد- يزد شده است.
قاس��مي ظهر در بازديد از محل حادثه قطار مشهد- 

يزد در گفت وگو ب��ا خبرنگاران اظهار كرد: اين حادثه 
دلخراش را به همه م��ردم ايران و خانواده هاي داغدار 
تس��ليت عرض مي كنم. وزير راه و شهرسازي با اشاره 
به اينكه تيم س��وانح وزارت راه و شهرسازي و راه آهن 
هم اكنون در محل حادثه مستقر هستند، بيان كرد: 
علت سانحه بررس��ي دقيق خواهد شد و بعد گزارش 
آن به مردم اعالم مي ش��ود. قاسمي ادامه داد: آنچه از 
ش��واهد پيداست در اين منطقه به دليل شرايط آب و 
هوايي براي بهسازي شركت هاي طرف قرار داد شب ها 
در منطقه كار كرده اند. گويا اين مسير در ساعت 4.30 
عمليات اجرايي تمام و كارگاه تعطيل مي شود. بعد از 
تعطيلي كارگاه دو قطار باري از مسير عبور كرده اند 
و قطار سوم كه قطار مسافربري مشهد- به يزد بوده 
دچار س��انحه مي ش��ود. بيل مكانيكي علت اصلي 
حادثه ب��وده كه اول به لوكوموتيو و بعد به واگن هاي 
قطار برخورد مي كند. قاسمي افزود: در گزارش اوليه 
سوانح اعالم ش��ده چون لكوموتيو سانحه مي بيند و 
شيش��ه هاي جلو با برخورد با بيل با مش��كل مواجه 
مي ش��ود ترمز مي كند و از ريل خارج مي شود. آنچه 
به طور كلي مشخص اس��ت خطاي انساني است كه 
بيش��تر هم از سمت راننده بيل بوده اما چرا و چگونه 

و به چه علت؛ بررسي دقيق آن در حال انجام است.



طي چند روز گذش��ته حمالت خرابكارانه به برخي 
س��امانه هاي خدماتي ش��هر تهران ص��ورت گرفت 
كه ش��هرداري تهران در اطالعيه اي اع��الم كرد كه 
اين حمالت با ه��دف ايجاد نارضايت��ي و اختالل در 
خدمت رس��اني به مردم صورت گرفت��ه كه در همان 
لحظات ابتدايي توس��ط كارشناسان فني، تشخيص 
و كنترل بر فرآيندها و س��امانه ها ايجاد ش��د. اما يك 
هفته پس از حمله سايبري به سامانه هاي شهرداري 
تهران، هنوز نه ابعاد اين حمله مشخص شده است نه 
س��امانه ها در دسترس قرار گرفته اند و نه هيچ كدام از 
نهادهاي متعدد دخيل در زمينه امنيت فضاي مجازي، 
اظهارنظري در اين باره كرده اند. از شهرداري تهران نيز 
تاكنون خبري منتشر نشده و تنها رييس شوراي شهر 

تهران عامالن اين حمله را دشمنان خوانده است.
پنجشنبه ۱۲ خردادماه زماني كه بخش هاي مختلف 
كش��ور خود را براي ورود به دوره چندروزه تعطيالت 
آم��اده مي كردند خبر رس��يد س��امانه »تهران من« 
شهرداري تهران از دسترس خارج شده است. ساعتي 
پ��س از اين اتف��اق، روابط عمومي س��ازمان فناوري 
اطالعات ش��هرداري ته��ران با ص��دور اطالعيه اي، 
»اختالل عمدي در صفحه داخلي س��امانه اينترانتي 
)داخلي( شهرداري تهران« را تاييد و اعالم كرد: »فرايند 
رفع اين اختالل محدود، به س��رعت به انجام رسيد و 
در حال حاضر س��امانه هاي خدمت رساني شهرداري 
تهران براي بررسي هاي بيشتر فني توسط سازمان فاوا، 
موقتًا از دسترس خارج شده است.« اما تاكنون هنوز 
هيچ كدام از سامانه ها و سايت هاي مرتبط با شهرداري 
تهران در دسترس قرار نگرفته اند و هنوز زماني براي 

بازگشت به شرايط عادي اعالم نشده است.

    هك يا اختالل
در بيانيه س��ازمان فناوري اطالعات شهرداري تهران 
از »اختالل عمدي در صفحه داخلي سامانه اينترانتي 
)داخلي( ش��هرداري تهران« آن ه��م »براي دقايقي« 
و »انتش��ار تصويري موهن« سخن گفته شده بود؛ اما 
آنچه »اختالل محدود« خوانده شده بود در ساعت هاي 
بعدي، رنگ جدي تري به خود گرفت و كليه سامانه ها و 
سايت هاي مرتبط با شهرداري تهران از دسترس خارج 
شدند. همچنين عنوان ش��د كه دوربين هاي نظارتي 
)مانند دوربين هاي طرح ترافيك( ديگر فعال نيستند. 
شايعاتي درباره بروز مشكل در كار گورستان اصلي تهران 
)بهش��ت زهرا( نيز رواج يافت. روز جمعه )۱۳ خرداد( 
خبرگزاري مهر به نقل از هادي محضرنيا، رييس سازمان 
فناوري اطالعات و ارتباطات ش��هرداري تهران، اعالم 
كرد: »اتفاقي كه ظهر ديروز روي داد از نوع ساده ترين 
حمالتي بود ك��ه در فضاي امنيتي س��ايبري صورت 

مي گيرد.« محضرنيا گفت: »برعكس آن چيزي كه در 
فضاي مجازي منتشر شده هيچ اتفاق مهمي در سطح 
خدمات رساني به شهروندان رخ نداده و دوربين هايي 
كه ادعا شده بود از كار افتاده اند در حال نظارت و كنترل 
ترافيك شهر هستند و خدمات مختلف از جمله در مترو 
و اتوبوس به شهروندان داده مي شود.« رييس سازمان 
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران تاكيد كرد: 
»همكاران من براي آنكه سطح امنيتي خدمات را ارتقا 
دهند و براي آنكه بررسي كنند آيا چيزي كه ادعا شده 
واقعيت دارد يا خير، ممكن است دقايقي از روز برخي 
خدمات را تعمداً قطع كرده باشند، ولي اين به معناي آن 
نيست كه اخالل يا اختاللي در سطح خدمت رساني به 
مردم صورت گرفته است، بنابراين همه خدمات جاري 
و ساري اس��ت و شهرداري و سازمان فناوري اطالعات 
در حال خدمت رساني به شهروندانند.« شايد مهم ترين 
شانس شهرداري تهران، همزماني اين اختالل يا هك 
با آغاز تعطيالت بود كه فرصت مناسبي براي رفع آن 
در اختيار مديران شهري قرار مي داد؛ اما روز دوشنبه 
)۱۶ خرداد(، زماني كه زندگي به شرايط عادي خود 

بازگشت، شهرداري همچنان در شوك بود.

    عدم دسترسي
 به سرويس هاي آنالين شهري

برخالف آنچه رييس فاواي شهرداري تهران گفته بود، 
در نخستين روز پس از تعطيالت، امكان دريافت بخش 
عمده اي از سرويس هاي ش��هري فراهم نبود. سامانه 
»تهران من« به عنوان اصلي ترين س��امانه شهرداري 
تهران در دس��ترس نبود و در همين حال ارس��ال پيام 
به س��امانه ۱۳۷ پالس، خريد و شارژ كارت بليت هاي 
مترو و اتوبوس، پرداخت ع��وارض، رزرو طرح ترافيك 

و حتي انجام فعاليت هاي مربوط به حوزه شهرس��ازي 
ممكن نبود. دفاتر خدمات الكترونيكي شهر نيز امكان 
سرويس دهي به شهروندان را نداشتند و در همان حال 
خبر رس��يد حتي كاركنان شهرداري تهران در تمامي 
بخش ها از روشن كردن كامپيوترهاي خود منع شده اند. 
روزنامه همشهري به صاحب امتيازي شهرداري تهران در 
شماره روز دوشنبه خود در گزارشي با تيتر »ارايه خدمات 
شهري با وجود حمله سايبري« وقوع حمالت سايبري به 
سامانه هاي شهرداري تهران را تاييد و در عين حال تاكيد 
كرد: »خدمات رساني به ش��هروندان تا رفع اختالل ها 
بدون مشكل انجام مي شود.« اين روزنامه نيز نوشته بود: 
»محدود شدن س��امانه هاي خدمت رساني شهرداري 
تهران براي بررس��ي هاي بيش��تر فني بوده است.« اما 
برخالف تمام سخنان و گزارش هايي كه تالش داشتند 
مش��كل پيش آمده را ناچيز جلوه دهند، بخش عمده 
سامانه هاي شهرداري همچنان از دسترس خارج است.

    شارژ كارت بليت
حداقل تا روز سه شنبه شارژ كارت بليت مترو و اتوبوس 
يا ممكن نبود يا به سختي انجام مي شد. در روز دوشنبه 
چون امكان شارژ كارت بليت ها در دستگاه هاي مرتبط 
مترو و اتوبوس��راني وجود ن��دارد، تمامي گيت هاي 
متروي تهران به روي شهروندان باز بود و روز سه شنبه 
نيز امكان شارژ كارت بليت به سختي ممكن بود. در 
مقابل، سازمان بهش��ت زهرا اعالم كرد هيچ اخاللي 
در سامانه پذيرش متوفيان پيش نيامده؛ اما معاونت 
 سازمان حمل ونقل و ترافيك ش��هرداري تهران با 
صدور اطالعيه اي اعالم كرد ش��هروندان تهراني از 
روز دوشنبه ۱۶  خرداد تا چهارشنبه ۱۸  خرداد براي 

ورود به طرح ترافيك نيازي به رزرو روزانه ندارند.

    مديران كجا هستند؟
در حال��ي ك��ه گفته مي ش��ود عالوه بر س��امانه هاي 
شهرداري تهران، اتوماسيون اداري داخلي اين سازمان 
نيز از دس��ترس خارج ش��ده اس��ت، هيچ مقامي در 
شهرداري و زيرمجموعه هاي آن اطالع رساني دقيقي 
در اين زمينه انجام نداده است. همچنين برخالف روند 
معمول پس از وقوع چنين حمالتي تاكنون هيچ كدام 
از نهادهاي فعال در زمينه امنيت سايبري از جمله مركز 
ماهر، پليس فتا، مركز افتا، پدافند غيرعامل س��خني 
نگفته اند و فقط مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران 
در جلسه اين ش��ورا گفت: »هك كردن سيستم هاي 
شهرداري كار موساد و منافقين و تمامي جريان هاي 
ضد جمهوري اسالمي بود و از قبل برنامه ريزي كرده 
بودند شهرداري تهران را منفعل و فشل كنند كه توفيق 
نيافتند.« اين در حالي است كه تاكنون اتصال برخي 
از سرويس دهندگان خدمات شهري به سامانه هاي 
شهرداري قطع مانده و خبرهاي ضدونقيضي درباره 
از بين رفت��ن اطالعات س��امانه هاي مختلف مانند 
تهران من نيز منتش��ر شده است كه نمي توان آنها را 
تاييد يا تكذيب كرد. البته سخنگوي شهرداري تهران 
نيز به صورت غيررس��مي اعالم كرد كه هيچكدام از 
سوابق شهروندان يا اطالعاتي از حافظه ها پاك نشده 
و دوربين ها هم روش��ن است. مطهر محمدخاني در 
حس��اب توييتري خود نوشت: »شهرداري همزمان 
در جبهه س��ايبري با دش��منان مردم ايران و برخي 
بداخالقان داخلي در حال مبارزه اس��ت. هيچكدام 
از س��وابق ش��هروندان يا اطالعاتي از حافظه ها پاك 
نشده، دوربين ها هم روشن است. تنها برخي خدمات 
به صورت آفالين انجام مي ش��ود و در روزهاي آينده 

تمام سرويس هاي آنالين در دسترس خواهد بود.«
حمله به سامانه هاي ش��هرداري تهران دومين حمله 
سايبري با ابعاد بزرگ است كه در كمتر از يك سال رخ 
مي دهد. اوايل آبان سال گذشته سامانه هوشمند توزيع 
سراسري سوخت با حمله سايبري مواجه شد و بازگشت 
به شرايط عادي بيش از يك هفته زمان برد. اين در حالي 
است كه پيشتر گفته ش��ده بود اين سامانه ها بر بستر 
شبكه ملي اطالعات فعال اند و خطري از بيرون كشور 
آنها را تهديد نمي كند؛ اما ابوالحسن فيروزآبادي، دبير 
شوراي عالي فضاي مجازي، اعالم كرده بود: »دوستان 
تصور مي كنند اگر دو سه اليه، جدايي فيزيكي اتفاق 
افتاد، در برابر حمالت اينترنتي ديگر مصون هستند 
در حالي كه كوچك ترين ارتباط شبكه اي مثاًل آپديت 
يك نرم افزار در س��رور اين اتص��ال را برقرار مي كند. 
بررسي هاي ما بعد از وقوع حمالت اين موضوع و اتصال 
را تاييد كرده است؛ ضمن اينكه توجه كنيد شبكه ملي 

اطالعات به معني جدايي از اينترنت نيست.«

در جلسه انعقاد تفاهم نامه ميان اتحاديه صنف پوشاك 
با س��ازمان دانش آموزي كه روز چهارش��نبه ۱۸ خرداد 
ماه با حضور ابوالقاسم ش��يرازي، رييس اتحاديه صنف 
توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك و عباس باستاني، 
رييس س��ازمان دانش آموزي ش��هر تهران برگزار شد، 
ابوالقاس��م ش��يرازي، رييس اتحاديه صنف پوشاك در 
خصوص ساماندهي سامانه نظارت بر توليد و توزيع لباس 
فرم مدارس كش��ور اظهار داشت: پيش از شيوع ويروس 
كرونا يك بار تجربه راه اندازي س��امانه نظارت بر توليد و 
توزيع لباس فرم مدارس را داش��تيم اما پس از دو س��ال 
وقفه مجددا س��ازمان دانش آموزي و اتحاديه پوش��اك 
مصمم هس��تند تا موضوع لباس فرم م��دارس از طريق 
توليدكنندگاني كه داراي مجوز قانوني هستند دوخته 
و توزيع شود. شيرازي تصريح كرد: به همين منظور الزم 
اس��ت تا اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروش��ندگان 

پوش��اك بر اين موضوع اش��راف و نظارت كامل داشته 
باش��د كه اين نظارت به لحاظ تعيين دستمزد، كيفيت 
دوخت و رعايت استانداردها و كيفيت پارچه )به منظور 
رعايت بهداشت( و اندازه و سايز لباس و قيمت آن است كه 
بايد مورد توجه قرار مي گرفت. او افزود: به همين منظور 
تفاهم نامه اي ميان سازمان دانش آموزي و اتحاديه صنف 
توليدكنندگان و فروش��ندگان پوشاك كشوربراي رفاه 
حال دانش آموزان و اولياء آنها منعقد ش��د تا گروه هدف 
تشويق شوند از طريق مدارس به همين صورت فرم هاي 
دانش آموزان خود را تهيه كنند.  در ادامه عباس باستاني، 
رييس س��ازمان دانش آموزي ش��هر ته��ران نيز گفت: 
س��ازمان دانش آموزي يكي از تشكل هاي چهارگانه اي 
است كه در آموزش و پرورش حضور دارد و به جز سازمان 
دانش آموزي، س��ازمان بس��يج دانش آموزي، اتحاديه 
انجمن هاي اسالمي و هالل احمر نيز جزو اين تشكل ها 

هس��تند، اما س��ازمان دانش آموزي زير نظر مس��تقيم 
وزارت آم��وزش و پرورش فعالي��ت دارد. او با بيان اينكه 
سازمان دانش آموزي دو ماموريت مهم را دنبال مي كند 
خاطرنش��ان كرد: يك ماموريت آن به ح��وزه كارهاي 
تشكيالتي و مهارتي داشن آموزان برمي گردد و مهارت 
ديگر به موضوع حقوق دانش آموزان مرتبط است . باستاني 
خاطرنشان كرد: طي س��ال هاي گذشته دو مسووليت 
بزرگ به سازمان دانش آموزي سپرده شد يكي مربوط به 
سرويس هاي مدارس و ديگريمربوط به لباس فرم مدارس 
است كه البته بايد طي 40 سال قبل به آن توجه مي شد 
اما نهايتا در دو سال گذشته با همفكري اتحاديه پوشاك 
به اين نتيجه رسيديم كه اين مسير را به صورت هدفمند 

طي كنيم تا حق و حقوق دانش آموزان نيز رعايت شود.
باس��تاني تصريح كرد: نهايتا مقرر ش��د ه��ر فردي كه 
مي خواهد به موضوع دوخت لب��اس فرم ورود كند يك 
مس��يري را طي كند كه مورد تاييد آم��وزش وپرورش 
و اتحاديه صنف پوش��اك باش��د و حتي زماني هم كه با 
وزارت صمت در اين خصوص مش��ورت كرديم، ما را به 
اتاق اصناف و چندين اتحاديه از جمله اتحاديه خياطان و 
پوشاك معرفي كردند. او در ادامه گفت: در نهايت همكاري 
خود را با اتحاديه صنف پوش��اك آغاز كرديم و مقرر شد 
سامانه اي براي ساماندهي نظارت بر توليد و توزيع لباس 
فرم مدارس كشور طراحي شود تا هر شخصي كه ادعاي 
توليد لباس فرم مدارس را دارد ابتدا در اين سامانه ثبت 
نام كند و بعد اقدام به دوخت لباس هاي مدارس كندكه 
البته عده اي نيز تاكنون در اين سامانه ثبت نام كرده اند 
و مدارك و مس��تندات خود را به اتحادي��ه ارايه كردند و 
هر فردي هم كه مجوز ندارد مس��ير قانونمند آن را براي 
دريافت مجوز طي كند. باس��تاني افزود: بر اين اساس از 
اين پس مدارس كشور موظفند كه تنها با كارگاه هايي كه 
مورد تاييد اتحاديه صنف پوشاك است قرارداد ببندند البته 

سنگ بناي اين اقدام پيش از شيوع كرونا زده شد و صدها 
كارگاه توليدي نيز به سامانه مراجعه كردند و وارد مجموعه 
شدند اما پس از آن اين موضوع ابطر ماند تا امروز كه مجددا 
پيگير آن هستيم. او با اشاره به بخشنامه وزارت آموزش و 
پرورش براي كليه دانش آموزان گفت: در بخشنامه ثبت 
نام مدارس مدل لباس هاي فرم آورده شده و در آن گفته 
ش��ده هماهنگي با اداره صنعت، معدن و تجارت باشد و 
سامانه شكايت براي اولياء فراهم شود. باستاني تصريح 
كرد: در گذش��ته مديران مدارس به صورت مستقيم با 
توليدكنن��دگان لباس فرم مدارس قرارداد مي بس��تند 
اما در ق��رارداد كنون��ي اينگونه تعريف ش��ده كه مدير 
مدارس ديگر با كارگاه ها همكاري ندارد و انجمن اولياء و 
مربيان به صورت مستقيم با كارگاه هاي توليدي قرارداد 
مي بندند و هزينه را هم به صورت كامل واريز مي كنند. 
 رييس س��ازمان دانش آموزي ش��هر تهران افزود: البته 
زير مجموعه هاي آموزش و پرورش مانند هنرستان هايي 
كه در حوزه طراحي دوخت فعال هستند نيز مي توانند 
جهت توليد لباس هاي فرم با مدارس همكاري داش��ته 
باشند و تسهيالتي نيز به همين منظور براي آنها طراحي 
شده اس��ت. باس��تاني افزود: البته يك مش��كلي كه در 
سال هاي گذش��ته نيز با آن روبرو بوديم موضوع مربوط 
به خدمات پس از فروش اس��ت و ب��ه دليل اينكه برخي 
از كارگاه ها زيرزميني بودند تعهدات خود را به درس��تي 
انجام نمي دادند و كسي هم نبود كه به آنها گوشزد كند 
اما با انعقاد اين تفاهم نامه و ورود اتحاديه صنف پوشاك 
ديگر مشكلي در حوزه نظارت بر كار آنها نخواهيم داشت.
او همچنين با اشاره به نوسان قيمتي لباس هاي فرم در 
بازار گفت: درخواست داشته ايم تا يك نرخ واحد از سوي 
اتحاديه پوشاك و با توجه به دوره هاي تحصيلي و جنسيت 
دانش آموزان در )۸ پايه تحصيلي( به سازمان دانش آموزي 

ارايه شود تا ما به مدارس اين نرخ ها را اعالم كنيم.

اخبار

ادامه از صفحه اول

دنياي فناوري 
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اينستاگرام پين کردن پست 
در پروفايل را ممکن کرد

اينس��تاگرام حاال به کاربران اجازه می دهد تا حداکثر 
س��ه پس��ت يا ريل��ز )Reels( را در پروفايل خود پين 
کنند. پست های پين شده اين شبکه اجتماعی درست 
مانند تيک تاک و توييتر در باالترين نقطه پروفايل به 
ساير کاربران نمايش داده خواهند شد. اينستاگرام ماه 
گذشته تاييد کرده بود که در حال آزمايش قابليت پين 
کردن پست ها در پروفايل کاربران است. حاال اين قابليت 
از امروز در دس��ترس تمام کاربران قرار گرفته و شبکه 
اجتماعی متعلق به متا اعتق��اد دارد که با اين ويژگی، 
به توليدکنندگان محتوا انعطاف پذيری جديدی ارائه 
کرده تا پروفايل خود را با ديگران به اش��تراک بگذارند. 
آدام موس��ری، رئيس اينستاگرام در توييتر درباره اين 
ويژگی جديد توضيح می دهد: »پروفايل شما، فضای 
اختصاصی شماست، بنابراين ما به دنبال ارائه راه های 
بيشتری برای شما هس��تيم تا بتوانيد آن را مديريت 
کنيد.« همانطور که حساب رسمی اينستاگرام در توييتر 
توضيح می دهد، کاربران به راحتی قادر خواهند بود تا از 
منو سه نقطه ای هر پست يا ويديو ريلز خود و گزينه جديد 
»Pin to your profile«، آن را در پروفايل خود پين 
کنند. همچنين پست های پين شده در پروفايل، همراه 
با آيکون سفيد سنجاق نمايش داده می شوند. هرچند 
کاربران تاکنون می توانستند در استوری های خود به يک 
پست اشاره کنند و سپس آن استوری را در پروفايل خود 
پين کنند، اما ويژگی جديد، اين فرآيند را بسيار ساده تر 
و آسان تر کرده اس��ت. همچنين با وجود اين قابليت، 
کاربران می توانند نظم بيش��تری برای پروفايل خود 
ايجاد کنند. در همين رابطه، اخيرا گفته شده بود که اين 
شبکه اجتماعی در حال کار روی امکان شخصی سازی 
نحوه نمايش پس��ت ها در پروفايل کاربران خود است. 
متا در چند وقت گذشته، قابليت های زيادی به شبکه 
اجتماعی اينستاگرام اضافه کرده است. از جمله آن ها 
می توان به افزاي��ش زمان نمايش Reels از ۶0 ثانيه تا 
90 ثانيه يا نمايش »هشدار امبر« برای يافتن کودکان 

گم شده اشاره کرد.

صندوق هاي مبتني بر ارز 
فرصت پيش  روي بازار سرمايه

در ح��ال حاض��ر ب��ازار س��رمايه از صندوق هاي 
سرمايه گذاري ارزي برخوردار نيست و همچنين 
تاكنون، صندوق توسعه ملي نيز ابزار مالي منتشر 
نكرده است؛ بنابراين بهره گيري از ظرفيت اوراق 
ارزي مي  تواند از فعاليت هاي سفته بازانه و غيرمولد 
اقتص��ادي در ح��وزه ارز بكاه��د و ني��ز مي تواند 
دارايي هاي ارزش��مند ملي در حوزه ارزي را مولد 
كن��د و براي طرح هاي بزرگ مل��ي و مگاپروژه ها 
تامي��ن مالي كن��د. موض��وع اوراق ارزي در بازار 
سرمايه خيلي بهتر از حوزه بازار پول مي تواند محل 
بررسي و بحث باشد و از طرف ديگر، بازار سرمايه 
كشور با توجه به آنكه از طريق ايجاد ابزارهاي مالي 
اسالمي، همچون اوراق سلف ارزي يا صندوق هاي 
س��پرده گذاري ارزي در بازار سرمايه، خيلي بهتر 
مي تواند نقدينگي هاي س��رگردان در جامعه، به 
ويژه نقدينگي هاي خرد كه در اختيار سهامداران 
جزء است و در مقاطع مختلف بحران اقتصادي وارد 
فعاليت هاي سفته بازانه ارزي در بازارهاي دالري 
غيرمجاز مي شوند را مديريت و جذب بازار سرمايه 
كند. در دوره هاي پيشين، متاسفانه سپرده هاي 
ارزي مردم گرفته مي شد و سپس در بازپرداخت، 
به صورت ريالي و با نرخ هاي دولتي س��پرده هاي 
ارزي را باز مي گرداندن��د. اين اقدام، يك ظرفيت 
منفي براي سرمايه اجتماعي نظام بانكداري كشور 
ايجاد كرد. اميد مي رود رييس كل بانك مركزي به 
سمت و سوي گذشته نرود و همان گونه كه با مردم 
تعهد مي كند، ارزي كه از مردم دريافت مي كنند 
را دقيقا همان ارز را بدون محدوديت و سود را نيز 
به صورت ارزي پرداخت كنند. بنابراين الزم است 
نخست اعتماد از دست رفته بازتوليد شود و سپس 
تالش به منظور حفظ اعتماد صورت بپذيرد تا از 
منابع ارزي مسكوت در خانه ها براي تامين منابع 

ارزي مگاپروژه ها بهره مند شد.

آي بي ام كارمندانش را
در روسيه اخراج مي كند

طبق يادداشتي كه IBM براي كارمندانش فرستاده، 
اين شركت تصميم دارد فعاليت هاي خود را در روسيه 
پايان دهد و از هم اكنون اخراج كارمندان در اين كشور 
را آغاز كرده است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، پس 
از حمله روسيه به اوكراين،  آي بي ام نيز به صدها شركتي 
پيوس��ت كه فعاليت هاي خود در اين كشور را تعليق 
كردند. بسياري از شركت ها نيز به طور كامل از روسيه 
خارج شده اند. آرويند كريشنا مدير ارشد اجرايي آي بي ام 
در نامه اي به كارمندان ش��ركت نوشته است: همزمان 
با گس��ترش پيامدهاي جنگ و ع��دم قطعيت درباره 
گسترش آن، ما تصميم گرفتيم به فعاليتمان در روسيه 
پايان دهيم. در بخش ديگري از اين نامه آمده اس��ت: 
»همكاران ما در روسيه با ماه ها استرس و عدم قطعيت 
روبرو شده اند. مي خواهم به آنها اطمينان دهم  آي بي ام 
در كنار آنها مي ايستد و تمام گام هاي منطقي براي تامين 
پشتيباني و انتقال آنها را انجام مي دهد.« كريشنا در 
اوايل ماه جاري ميالدي در مصاحبه اي گفته بود با 
توجه به افزايش تحريم ها عليه روسيه هنوز مشخص 
نيست شركت تا چه زمان مي تواند به كارمندانش 
دستمزد پرداخت كند. به گفته سخنگوي  آي بي ام 

اين شركت چند صد كارمند در روسيه دارد.

 كالهبرداري »ايربي ان بي«
 در استراليا

رگوالتوري ضدانحصار استراليا دادخواستي را عليه 
شركت امريكايي ايربي ان بي به علت فريب كاربران اين 
كشور و تالش براي دريافت مبالغ اضافه از آنان تقديم 
دادگاه كرده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
اس��تراليا ايربي ان بي را متهم كرده كه از سال ۲0۱۸ 
تا ۲0۲۱ تبليغات اجاره محل اقامت و نيز هزينه هاي 
مرتبط با آن را به دالر امريكا براي كاربران استراليايي 
نمايش داده و سود حاصل از تفاوت قيمت دالر استراليا 
و دالر امريكا را به نفع خود مصادره كرده اس��ت. اين 
شركت حاضر به پرداخت مبالغ اضافي دريافتي بعد 
از اعتراض تعدادي از كاربران نشده و مدعي شده كه 
اين افراد خود خواسته اند هزينه هاي اقامت را بر مبناي 
دالر امريكا و نه دالر استراليا مشاهده كنند، در حالي 
كه اين ادعا دروغ است. ايربي ان بي حتي از بازپرداخت 
هزينه هاي تبديل ارز خودداري كرده و ادعا كرده كه 
اين هزينه كارمزد بانكي است و به كاربران تعلق ندارد.

ارايه تعرفه هاي ويژه و بسته هاي 
استثنايي همراه اول براي حجاج

با فرارسيدن موس��م حج ابراهيمي، همراه اول از ارايه 
تعرفه هاي ويژه و بسته هاي استثنايي رومينگ بين الملل 
براي كاهش هزينه هاي ارتباطي زائران خانه خدا خبر 
داد. ب��ه گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
سيار ايران، در راستاي رفاه حال و كاهش هزينه ارتباطي 
زائران خانه خدا، همراه اول تعرفه هاي ويژه و بسته هاي 
استثنايي رومينگ بين الملل را در ايام حج امسال براي 
اس��تفاده در كشور عربس��تان ارايه كرده است. امكان 
استفاده از تلفن همراه براي ارسال يا دريافت صوت، ديتا 
و پيامك هنگام مسافرت به خارج از محدوده جغرافيايي 
تحت پوشش شبكه اپراتور كش��ور مبدا، با استفاده از 
شبكه هاي تلفن همراه كشور مقصد را سرويس رومينگ 
بين الملل مي گويند و الزم است مشتركان حتما قبل 
از س��فر با استفاده از كد دستوري »س��تاره ۱0 ستاره 
۲9۱۱ مربع« نسبت به فعالسازي سرويس رومينگ 
بين الملل خود اقدام كنند. تمامي مش��تركان دايمي 
و اعتب��اري هم��راه اول از تاريخ ۲۱ خ��رداد تا ۷ مرداد 
۱40۱ كه مصادف با ايام تشرف است، مي توانند براي 
مديريت و كاهش هزينه هاي ارتباطي خود، با مراجعه 
به فروشگاه آنالين همراه اول يا  اپليكيشن »همراه من« 
يا شماره گيري كد دستوري »ستاره ۱0 ستاره ۲9۱۳4 
مربع«   اقدام به خريد و فعالس��ازي بسته هاي ويژه حج 
كنند.  اقوام، دوستان و خانواده هاي حجاج كه در ايران 
حضور دارند نيز در هر زمان مي توانند نسبت به خريد 
اين بس��ته ها براي مسافران ش��ان در كشور عربستان 
اقدام كنند. با توجه به طرح ها و بس��ته هاي استثنايي 
تدارك ديده شده ويژه اين ايام، استفاده از »سيمكارت 
ايراني« با بسته هاي رومينگ بين الملل، به صرفه تر از 
سيمكارت هاي عربستاني است و اپراتور اول پيشنهاد 
كرده حجاج از سيمكارت هاي همراه اول خودشان در 
عربستان استفاده كنند. بسته ويژه اي كه از ۲۱ خرداد 
۱40۱ با قابليت يك بار فعالسازي در دسترس حجاج قرار 
مي گيرد، ۱.5 گيگابايت ديتا به قيمت ۱۸0 هزار تومان 
با مدت اعتبار ۶0 روز از زمان فعالسازي است كه حتي 
قبل از سفر هم به راحتي مي توان از طريق درگاه فروشگاه 
آنالين همراه اول خريداري كرد. همچنين 4 بسته ديگر 
با مشخصات »500 مگابايت ديتا«، »۳ گيگابايت ديتا 
+ ۱0 دقيقه مكالمه هديه«، »۱0 گيگابايت ديتا + ۱5 
دقيقه مكالمه هديه« و »۳0 گيگابايت ديتا + ۳0 دقيقه 
مكالمه هديه« نيز طراحي شده كه مشتركان همراه اول 
مي توانند با استفاده از هديه مكالمه با شماره هاي ايران 
يا عربستان تماس بگيرند و همچنين به تماس هاي از 
مقصد ايران و كشور عربستان پاسخ دهند.  با استفاده 
از بسته هاي اينترنت رومينگ بين الملل، همه امكانات 
ارتباطي از جمله مكالمه و تماس تصويري با پيام رسان ها، 
دسترسي امن به پرتال هاي بانكي، درگاه هاي دولتي و 
اپليكيش��ن هاي ايراني براي حجاج مهيا است. الزم به 
ذكراست كه مشتركان، شركت ها و سازمان ها مي توانند 
اين بسته ها را از ايران براي مسافران يا نمايندگان خود 
خريداري كنند؛ زيرا با خريد اين بس��ته ها، س��رويس 
رومينگ مشترك موردنظر نيز فعال مي شود. اپراتور اول 
همچنين تأكيد كرده كه روشن كردن گوشي و دريافت 

پيامك در سرويس رومينگ بين الملل هزينه ندارد.

سرويس هاي الكترونيكي شهرداري تهران يك هفته بعد از حمله سايبري همچنان در دسترس نيستند

تهران؛ شهر ِ آفالين

تفاهم نامه ساماندهي و نظارت بر توليد 
و توزيع لباس فرم مدارس به امضا رسيد

ويژه

آگهی مناقصه عمومی 1401/04/د 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان در نظر دارد ، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ،نصب و راه اندازی 
پس�ت 800کیلو ولت آمپر بیمارستان شهید آیت اله مدنی خرم آباد  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
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گشایش پاکتهای پیشنهادی تا اعالم برنده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(انجام خواهد شد.مدارک خارج 
از سامانه )به استثناءتضمین شرکت در فرآیند مناقصه  می بایست به هر دو شکل الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری و فیزیکی 

اصل ارسال گردد( فاقد اعتبار می باشد.
www.setadiran.ir:مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
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تعادل | فرشته فريادرس |
وزارت صم��ت معامله خودرو در بس��تر بورس كاال را 
به حالت تعلي��ق در آورد. دليل اين تعليق هم در نامه 
مسووالن وزارت صمت به بورس محرمانه اعالم شد! 
هجدهم خردادماه يعني روز گذش��ته قرار بود ۴۳۰ 
دستگاه خودروي »فيدليتي« و »ديگنيتي« در بورس 
كاال عرضه شود؛ عرضه اي كه هدف از آن تشكيل بازاري 
شفاف و رقابتي براي فروش خودرو به قيمت منصفانه 
بود. ثبت س��فارش اين دو خودرو از ۱۱ خردادماه در 
بورس كاال آغاز و متقاضي��ان ۳۰ درصد پول خودرو 
را واريز ك��رده بودند، اما وزارت صمت در يك تصميم 
خلق الساعه و دور از انتظار، طي دو نامه جداگانه خطاب 
به مديرعامل بورس كاال و شركت هاي كارگزاري اين 
عرضه را به دليل غيرقانوني ب��ودن، ملغي اعالم كرد. 
وزارت صمت درحالي دست به چنين تصميمي زده، كه 
خيلي ها معتقدند، با  سازوكار بورس كاال موقعيت   هاي 
رانت   زا از چرخه بازار خودرو حذف و امكان بروز دوباره 
ران��ت از بين مي رود. هرچند هنوز دليل اصلي وزارت 
صمت براي توقف عرضه خودرو در بورس كاال مشخص 
نيست و نمي توان دراين زمينه اظهارنظر قطعي كرد، 
اما تا همين ج��اي كار موجي از انتقاده��ا در فضاي 
رسانه اي عليه اين تصميم صمت به راه افتاده است كه 
الزم است متوليان مربوطه اقدام به شفاف سازي كنند. 

    عرضه خودرو، نيامده، متوقف شد! 
پس از فراهم شدن زيرس��اخت هاي مورد نياز، خريد 
خودرو از بورس كاال در ارديبهشت ۱۴۰۱ امكان پذير 
ش��د. به طوري كه ماه گذشته دو خودروي »كارا چهار 
كابي��ن« و »كارا دو كابين« در بورس عرضه ش��دند. 
پس از عرضه اين دو خودرو نيز قرار ش��د خودروهاي 
»ديگنيتي« و »فيدليتي« به بورس كاال بروند. خودروي 
فيدليتي، پرايم پنج نفره در ب��ازار يك ميليارد و ۳۴۵ 
ميليون تومان و مدل هفت نفره آن، يك ميليارد و ۳۹۰ 
 ميليون تومان است. خودروي ديگنيتي نيز يك ميليارد
و ۴۰۰ ميليون تومان در بازار عرضه مي شود. اما قيمت 
پايه فيدليتي هفت نفره؛ ۸۰۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
و فيدليتي پنج نفره؛ ۷۸۹ ميليون تومان در نظر گرفته 
ش��د. بهمن موتور ديگنيتي را با قيمت ۸۴۳ ميليون و 
۵۰۰ هزار تومان اعالم ك��رد. كه تفاوت قيمت اين دو 
خودرو در بازار و بورس كاال حدود ۵۰۰ ميليون تومان 
محاسبه ش��د. خودروهايي كه قرار بود، ديروز عرضه 
اوليه شوند، اما روند آنها با يك نامه متوقف شد.  منوچهر 
منطقي، معاون وزرات صمت در نامه اي خطاب به حامد 
س��لطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي ايران نوشت: 
»در شصت و س��ومين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي در تاريخ ۲۸ مهرماه سال گذشته، مسووليت 
تنظيم بازار خودرو از جمل��ه تدوين و ابالغ راهنماها و 
دستورالعمل هاي تنظيم قيمت بر عهده وزارت صمت 
و با هماهنگي ستاد تنظيم بازار است. در ادامه نامه آماده: 
به موجب اين مصوبه، خودروهايي كه بر مبناي مصوبه 
شوراي رقابت مستثني از نظام قيمت گذاري بودند نيز 
شامل مصوبه فوق الذكر است. لذا عرضه خودرو در بورس 
كاال مغاير با اين مصوبه است ومصوبه به علت محرمانه 

بودن به صورت جداگانه ارسال خواهد شد.«

    چند نقد به نامه صمت!
در اينجا دو نقد به وزارت صمت وارد اس��ت؛ نقد اول 
اينكه از ۱۱ خردادماه ثبت سفارش دو خودرو در بورس 
كاال آغاز شده و متقاضيان ۳۰ درصد پول خودرو را واريز 
كرده بودند. همچنين در هفته هاي گذشته نيز عرضه 
خودرو در بورس كاال انجام ش��ده بود در آن دو خودرو 

كارآ دو كابين و تك كابين عرضه شده بود. پرسش اين 
اس��ت كه چرا وزارت صمت در دقيقه نود اين نامه را 
جهت به تعليق در آوردن عرضه خودرو به بورس كاال 
ارسال كرده است؟ آيا اين وزارتخانه نمي توانست زودتر 
اين كار را انجام دهد؟ اين ارس��ال دقيقه آخر اين نامه 
اين شائبه را ايجاد كرده كه وزارت صمت براي فرار از 
عملكرد ضعيف سامانه يكپارچه فروش خودرو كه با 
نقدهايي همراه ش��د، اين كار را انجام داده است! اين 
درحالي است كه براساس ش��واهد، عرضه خودرو در 
سامانه يكپارچه خودرو كه وزارت صمت كه آن را برتر 
از عرضه در بورس كاال مي داند با مشكالتي روبه رو شده 
است؛ به اين دليل برخي از كساني كه در قرعه كشي 
خودرو هاي داخلي برنده شده بودند، در اين سامانه به 
عنوان برنده و در سامانه ش��ركت هاي خودروسازي 
به عنوان ذخيره يا رزرو ثبت شدند.  اما نقد دومي كه 
مطرح مي ش��ود اينكه با توجه به محتويات نامه، چرا 
وزارت صمت تازه به اين نتيجه رس��يده كه مصوبه را 
جهت قيمت گذاري در اختيار دارد كه مي تواند با آن 
جلوي عرضه خودرو در بورس كاال را بگيرد؛ مصوبه اي 
كه مي تواند خودروهاي خارج از نظام قيمت گذاري از 
جمله »فيدليتي و ديگنيتي« را نيز در بر بگيرد!از سوي 
ديگر، تكليف افرادي كه تاكنون از بورس كاال خودرو 
خريداري كرده اند چه مي شود، هنوز مشخص نيست؟ 
وزارت صمت بايد دراين خصوص هم شفاف س��ازي 
كند؛ چراكه طي عرضه ۸۵۰دستگاه خودرو از مسير 
بورس كاال در ارديبهشت ما ه، بيش از ۱۰۰دستگاه از 
اين خودرو به فروش رفت. ب��ا اين وجود، در اطالعيه 
بورس كاال، مشخص نشده، كه تعليق معامالت بورس 
كاال، فقط مربوط به خودروهايي است كه از اين پس 
در بورس عرضه مي شوند يا شامل معامالت خريداران 

سابق خودرو از بورس هم مي شود. 

   توقف با مصوبه محرمانه! 
حال اينكه چرا وزارت صمت عرضه خودرو در بورس 
كاال را متوقف كرده؛ خود جاي سوال است كه فربد زاوه، 
كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با تجارت نيوز 

گفته است: در نامه اي كه به بورس كاال فرستاده شده، 
آمده است كه عرضه خودرو در بورس كاال بر اساس يك 
مصوبه محرمانه ممنوع است. او افزود: در نتيجه دليل 
مشخصي براي ممنوعيت آن وجود ندارد. اما نكته مورد 
توجه اين است كه چرا بايد يك مصوبه فروش خودرو 
محرمانه باش��د؟ اين كارشناس صنعت خودرو گفته 
است: به نظر نمي رس��د وزارت صمت نگراني داشته 
باشد. اين موضوع ادامه دعواهاي اخيري است كه در 
كشور جريان دارد. اما بايد ديد برخورد مجموعه بهمن 

در برابر اين ممنوعيت چيست؟
او افزود: به نظر نمي رسد كه مس��اله به شيوه فروش 
خودروها مربوط باشد. بلكه موضوع به دعواهاي مربوط 
به خصوصي سازي و فرمان هشت گانه رييس جمهور 
بازمي گردد. البته احتماال وزارت صمت پيش از نگارش 
اين نامه، تذكرات شفاهي را به مسووالن ذي ربط داده 
بود. به گفت��ه زاوه، در اين اقدامات ب��ه دو گروه ضرر 
مي رس��اند. گروه اول مردم عادي كه به دنبال خريد 
خودرو هستند. گروه دوم نيز فعاالن بازار هستند كه 
خريد و فروش آنها با اين اقدامات دچار اختالل مي شود.

    باز هم پاي سامانه در ميان است؟ 
البته برخ��ي از خبرها ه��م حكايت از اي��ن دارد كه 
 گوي��ا وزارت صمت قصد دارد س��امانه جديدي براي 
قرعه كش��ي و تخصيص خودرو راه اندازي كند. با اين 
حساب، ممنوعيت معامالت در بورس كاال، مي تواند 
مقدمه اي براي آغاز فعاليت اين س��امانه باشد. وزارت 
صمت به ه��ر دليلي عرضه خ��ودرو را در بورس كاال 
ممنوع كرده، اما يك نقد جدي به تصميمات ناگهاني و 
شبانه وجود دارد كه گويا به يك روال عادي در مديريت 
وزارت صمت تبديل ش��ده و مختص به بحث خودرو 
هم نيس��ت. به طوري كه س��يف اهلل اميري، مديركل 
دفتر صناي��ع معدني وزارت صمت، ب��ه تازگي اعالم 
كرده بود كه هر لحظه ممكن اس��ت براي محصوالت 
 معدن��ي ع��وارض جديد اع��الم ش��ود. تصميمات 
خلق الساعه اي كه هم آسيب جدي به صاحبان سرمايه 

مي زند، هم اعتماد عمومي را نشانه مي گيرد.! 

    اعتراضات فضاي مجازي
اما روز گذش��ته شاهد اعتراض فعاالن بازار سرمايه در 
شبكه هاي اجتماعي به اين اقدام و تصميم وزارت صمت 
نيز بوديم. حسين خزلي از فعاالن بازار سرمايه در صفحه 
اينستاگرام خود نوشت: »اختاپوسي كه روي صنعت 
خودرو سال ها اس��ت افتاده، نمي خواهد كنار برود و با 
تمام قدرت تالش مي كن��د رانت در اين صنعت باقي 
بماند.« علي ساماني فرد دبير كميته بورس كميسيون 
بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني نيز در اعتراض به اين 
تصميم نوشت: »ما آزموده ايم در اين شهر بخت خويش 
بيرون كشيد بايد از اين ورطه رخت خويش.« او در ادامه 
افزوده: »گاهي ديگه فرياد هم بي فايده است، فقط بايد 
سكوت كني و غصه بخوري بر احوال ملك ومملكت كه 
اينچنين به دست افراد نااليق افتاده است.« برخي ديگر 
از كاربران با اش��اره به واريز مقداري از وجه براي خريد 
خودرو از طريق بورس، اي��ن تصميم وزارت صمت را 
بالتكليفي مديريتي عنوان كردن��د. برخي از كاربران 
نيز گفتند، قدمي كه براي ش��فافيت برداشته شد، به 
مقصد نرسيد. اين تصميم وزارت صمت در حالي است 
كه برخي از نمايندگان مجلس هم با عرضه خودرو در 
بورس كاال موافق هستند. به طوري كه جعفر قادري، 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس در اظهاراتي 
گفته است: »عرضه خودرو در بورس كاال راهكاري است 
كه به واسطه آن موضوع شفافيت برجسته مي شود و 
امكان بروز دوب��اره رانت در بازار خودرو از بين مي رود. 
با عرضه خودرو در بورس كاال بخش عمده نگراني ها از 
بين خواهد رفت، چرا كه تمام نقل و انتقاالت و ميزان 
خريد و فروش در بستر بورس كاال، شفاف و قابل رصد 
است.« عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هم 
عنوان كرده: »زماني كه خودرو در بورس كاال عرضه 
مي ش��ود، در ش��رايط رقابتي و برآمده از  سازوكار 
عرضه و تقاضا، خودرو به خريدار مي رس��د و اين به 
معناي حذف داللي و بس��ترهاي غيرشفاف از بازار 
خودروست. علي موسوي افزوده: »با  سازوكار بورس 
موقعيت   هاي رانت   زا از چرخه ب��ازار خودرو حذف 

مي شود و امكان بروز دوباره رانت از بين مي رود.«
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قيمت برخي از محصوالت 
شوينده ۲۵ درصد افزايش يافت

معاون صنايع عموم��ي وزارت صمت از افزايش ۲۵ 
درصدي قيمت برخي از محصوالت شوينده با مجوز 
سازمان حمايت خبر داد. محمدمهدي برادران در 
گفت وگو با خبرگزاري تس��نيم، با اشاره به افزايش 
مواد اوليه وارداتي ب��راي واحدهاي توليدي گفت: 
براساس تعامالت صورت گرفته قرار شده براي آن 
دس��ته از كاالهايي كه با افزايش مواد اوليه وارداتي 
روبه رو هستند متوسط افزايش ۱۰ تا ۲۵ درصدي 
اعمال شود. البته ديگر كاالها با همان قيمت ثابت در 
حال عرضه است. وي با بيان اينكه در حال حاضر بازار 
مواد شوينده رقابتي شده است، افزود: اگر واحدها 
افزايش قيمت نامتعارف��ي را اعمال كردند حتما از 
طريق سامانه ۱۲۴ اطالعات الزم به مراجع مربوطه 
داده شود. معاون صنايع عمومي وزارت صمت تصريح 
كرد: در حوزه هاي مختلف اولويت ما تأمين نياز هاي 
بازار است البته در بخش شوينده ها در دو ماه نخست 
سال شاهد افزايش توليد نيز بوده ايم. اما با يك مقدار 
عدم عرضه محصوالت به بازار مواجه ش��ديم كه با 
برگزاري جلساتي با برخي از شركت ها موضوع عدم 
عرضه به بازار رفع شده است. وي افزود: در برخي از 
محصوالت صنايع ش��وينده، شاهد افزايش قيمت 
بوديم كه با اخذ مجوز از سازمان حمايت، قيمت ها 
در حد معم��ول اصالح و كاهش پيدا كرده اس��ت. 
مع��اون صنايع عمومي وزارت صم��ت تأكيد كرد: 
مردم در مقابل بازار هيجاني مقاومت كنند چراكه 
به مقدار كافي كاال موجود اس��ت و دغدغه اي براي 
تأمين كاالي مورد نياز خود نداشته باشند. حتي اگر 
خريد كاال را با زمان بندي انجام دهندتوليدكنندگان 

مجبور به كاهش قيمت بيشتر هم خواهند شد.

تمديد مهلت واريز وجه 
برندگان قرعه كشي خودرو

براس��اس اطالعيه من��درج در س��امانه يكپارچه 
تخصيص خودرو، مهلت واريز وجه از سوي منتخبان 
تا ۲۵ خرداد ماه تمديد شد. به گزارش خبرگزاري 
تس��نيم، س��امانه يكپارچه تخصيص خ��ودرو به 
آدرس sale.iranecar.com در اطالعي��ه اي 
اعالم كرد مهلت واريز وجه منتخبان قرعه كش��ي 
خودرو كه پي��ش از اين ۱۸ خرداد اعالم ش��ده بود 
تا ۲۵ خرداد ماه تمديد ش��د. در اين اطالعيه آمده 
 اس��ت: با توجه به پرس��ش ها و ابهامات متقاضيان 
ثبت نام كننده در سامانه يكپارچه تخصيص خودرو، 
در رابطه با منتخبين اصلي و رزرو، به اطالع مي رساند 
در راستاي شفاف س��ازي موضوع، پس از بررسي و 
اعمال نظارت هاي الزم، اس��امي منتخبين اصلي و 
رزرو در اين سامانه درج شده و ازطريق پيامك نيز به 
متقاضيان اطالع رساني خواهد شد. الزم به ذكر است 
چنانچه نفرات اصلي به هر دليل فرآيند تكميل خريد 
خود را در زمان هاي تعيين شده انجام ندهند براساس 
اولويت از افراد رزرو نس��بت به جايگزيني آنها اقدام 
خواهد شد. فرآيند واريز وجه از سوي منتخبين اصلي 
توسط شركت هاي خودروسازي آغاز شده و تا تاريخ 
۲۵ خرداد ماه جاري ادامه خواهد يافت. پس از تكميل 
ثبت نام منتخبين اصلي، در صورت وجود ظرفيت، به 
منتخبين رزرو بر اساس اولويت اطالع رساني خواهد 
شد. در حالي كه رييس سازمان حمايت از اختصاص 
خودرو به ۱۲ هزار منتخب ذخيره در قالب سازوكار 
مشخص خبر داده است در اطالعيه سازمان يكپارچه 
اش��اره اي به اين موضوع نش��ده بلكه آمده است در 
صورت انصراف برندگان پ��س از پايان مهلت واريز 

وجه، افراد ذخيره جايگزين مي شوند.

موجودي كاالي اساسي
در گمرك و بنادر اعالم شد

طبق اعالم گمرك ايران موجودي كاالهاي اساس��ي 
در بنادر و گمرك به ۴.۱ ميليون تن رس��يده اس��ت. 
فرود عسگري در گفت وگو با ايس��نا، گزارش تازه اي 
از وضعي��ت موجودي كاالهاي اساس��ي در گمرك و 
بنادر را اعالم كرد كه نش��ان مي دهد تا ۱۷ خردادماه، 
به ۴.۱ ميليون تن رسيده و رشد حدود ۲۰۰ هزار تني 
نسبت به يك هفته گذشته داشته است. بر اساس اين 
گزارش، موجودي كاالهاي اساس��ي در ۱۳ بندر در 
مجموع به بيش از ۲.۹ ميليون تن مي رس��د و حدود 
۱.۱ ميليون تن كاال نيز در ش��ناورهاي كنار اسكله و 
منتظر در لنگرگاه قرار داشته است. افزايش موجودي 
كاال در گمرك و بنادر در چند روز اخير ناشي از ورود 
شناورهايي اس��ت كه حامل كاالهاي اساسي است؛ 
به ط��وري كه موج��ودي كاال در بنادر از حدود س��ه 
ميليون تن در ۱۱ خردادماه به دو ميليون و ۹۸۷ هزار 
تن رسيده كه تقريبا تغيير چنداني نداشته، اما تعداد 
شناورها از ۲۶ به ۳۳ فروند افزايش يافته است. در حال 
حاضر ۱۲ فروند شناور كنار اسكله قرار دارند كه حاوي 
۲۸۳.۸ هزار تن كاالهاي اساسي است كه اين ميزان 
در آم��ار قبل ۲۱۷.۹ هزار تن بوده اس��ت.  همچنين 
حجم كاالهاي موجود در شناورهاي منتظر در لنگرگاه 
از ۶۸۳.۶ هزار تن به ۹۰۲.۲ هزار تن افزايش داش��ته 
است. گزارش معاون گمرك از اين حكايت دارد كه از 
حجم حدود س��ه ميليون تني كاال تا ۱۷ خردادماه، ، 
۳۶۰.۷ هزار تن گندم، ۱.۵ ميليون تن ذرت، ۱۴۶.۸ 
هزار تن جو، ۱۷۸.۱ هزار تن سويا، ۵۲.۸ تن برنج، ۶۲ 
هزار تن ش��كر، ۳۲۱.۲ هزار تن روغن خام و ۳۲۵.۵ 
هزار تن دانه هاي روغني اس��ت.  اما ميزان اين حدود 
س��ه ميليون تن به تفكيك بنادر، به اين صورت است 
كه در بنادر ۲.۱ ميليون تن در بندر امام خميني )ره(، 
۳۳۰.۱ هزار تن اميرآباد، ۱۶۷.۳ هزار تن نوشهر، ۶۲.۴ 
هزار تن انزلي، ۲۱۹.۸ هزار تن شهيد رجايي، ۲.۴ هزار 
تن بوشهر، ۱۷.۱ هزار تن چابهار، ۲۲.۴ هزار تن آستارا، 
۲۱.۸ هزار تن فريدون كنار، ۲.۸ هزار تن شهيد باهنر، 

۷۰ تن لنگه و ۸۲ تن در بندر خرمشهر موجود است.

استفاده بهينه از تجهيزات 
غبارگير در ذوب آهن اصفهان

به نقل از روابط عمومي شركت ذوب آهن، حميد حسيني 
در خص��وص فعاليت هاي زيس��ت محيطي ذوب آهن 
اصفهان عنوان كرد: ۱۵ خ��رداد ماه روز جهاني محيط 
زيست بود و با ابتكار س��ازمان حفاظت محيط زيست 
كشور ۱۶ تا ۲۲ خرداد هفته محيط زيست نام گذاري شده 
است. اين سازمان به منظور هماهنگي و هم راستا سازي 
اقدامات زيست محيطي هر ساله ش��عاري را به عنوان 
شعار هفته محيط زيست اعالم مي كند. امسال نيز شعار 
)محيط زيست مردم پايه، هوشمند و فناورانه( به عنوان 
شعار هفته محيط زيست در س��ال ۱۴۰۱ اعالم كرده 
است. وي با اشاره به اينكه محيط زيست امانت آيندگان 
در دست ماست و بايد آن را براي نسل هاي آينده حفظ 
كنيم، اظهار كرد: ذوب آهن از روز تاسيس به تعداد كافي 
از تجهيزات غبارگير در فرآيند توليد خود استفاده كرده 
است و به مرور، مدرن س��ازي شده اند. مدير بهداشت و 
محيط زيست ش��ركت ذوب آهن تصريح كرد: سازمان 
حفاظت از محيط زيست استان نظارت كامل بر عملكرد 
زيست محيطي ذوب آهن اصفهان دارد و مميزي هاي 
ساالنه نيز انجام مي شود. همچنين در جاي جاي كارخانه 
سيستم هاي اندازي گيري نصب شده كه ميزان گازهاي 
خروجي آالين��ده اندازه گيري مي ش��ود و اين موارد به 
سازمان حفاظت محيط زيست اعالم مي شود. عالوه بر 
آن، كارشناس��ان محيط زيست هر زمان كه اراده كنند 
بدون هماهنگي با ما وارد كارخانه مي ش��وند، بنابراين 
به طور روزمره تحت كنترل هستيم. حسيني افزود: تابلوي 
نمايش پارامترهاي آالينده در ضلع جنوبي كارخانه نصب 
شده و در چند نقطه اين پارامترها اندازه گيري مي شود تا 
وضعيت هواي محيط كه شهروندان جامعه اطراف تنفس 
مي كنند مشخص باش��د. وي در خصوص فعاليت هاي 
زيست محيطي در حوزه آب، گفت: بازچرخاني پساب هاي 
كارخانه به طور كامل انجام مي شود تا اين پساب در كارخانه 
استفاده شود و به محيط بيروني راهي ندارد. همچنين در 
راستاي مسووليت هاي اجتماعي، پساب شهرهاي اطراف 
جمع آوري شده كه هم مصرف آب ذوب آهن را كاهش 
مي دهد، هم شاخص هاي بهداش��تي اين شهرها ارتقا 

مي يابد و هم مانع از ورود اين پساب به رودخانه مي شود.

چرا وزارت صمت در دقيقه 90 عرضه خودرو در بورس را تعليق كرد؟ 

توقف عرضه خودرو با مصوبه محرمانه! 

جهش قيمت جهاني گندم به ۵۶ درصد رسيد
قيمت بين المللي گندم براي چهارمين ماه متوالي افزايش 
يافت؛ در ماه مي، )ارديبهشت ماه( اين افزايش قيمت حدود 
۵.۶ درصد بود. اين افزايش قيمت نسبت به ارزش گندم 
در سال گذش��ته، حدود ۵۶.۲ درصد بوده است.سازمان 
جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحد )فائو( اعالم كرده كه 
شاخص قيمت مواد غذايي جهان در ماه مه  براي دومين ماه 
متوالي كاهش يافته، اما قيمت گندم و گوشت ماكيان در اين 
ماه همچنان باالتر رفته است.شاخص قيمت مواد غذايي 
فائو در ماه مي  )ارديبهشت( به ۱۵۷.۴ واحد رسيد كه اين 
رقم نسبت به ماه آوريل )فروردين( ۰.۶ واحد كاهش يافته 
است. شاخص قيمت مواد غذايي در ماه آوريل هم ۰.۸ واحد 

كاهش يافته بود. كاهش شاخص قيمت مواد غذايي طي دو 
ماه متوالي اميدها به فروكش كردن تب رشد قيمت مواد 
غذايي در جهان را افزايش داده است.درعين حال قيمت 
مواد غذايي جهان در ماه مي امسال همچنان ۲۲.۸ درصد 
باالتر از قيمت اين مواد در مدت مش��ابه سال قبل است.
براساس اين گزارش شاخص قيمت غالت فائو در مي ۲۰۲۲ 
نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزايش داشته است. قيمت 
گندم در اين ماه نسبت به ماه آوريل ۵.۶ درصد و نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل ۵۶.۲ درصد افزايش داشته است. 
ركورد ثبت شده براي قيمت جهاني گندم مربوط به مارس 
۲۰۰۸ است كه قيمت هاي كنوني تنها ۱۱ درصد كمتر از 

اين ركورد است.قيمت جهاني برنج نيز در ماه مي امسال 
رشد داش��ته اما قيمت ساير غالت ۲.۱ درصد افت داشته 
اس��ت. قيمت ذرت نيز به دليل بهبود برداشت در امريكا 
و افزايش عرضه در آرژانتين كاهشي بوده است.شاخص 
قيمت سبزيجات نيز در ماه مي ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل 
از آن افت ۳.۵ درصدي داش��ته اس��ت. قيمت روغن هاي 
پالم، سويا، آفتابگردان و س��ويا در اين ماه كاهش داشته 
است. كاهش محدوديت هاي صادراتي كشورهاي بزرگ 
توليدكننده عامل اين افت قيمت بوده است. شاخص قيمت 
لبنيات نيز در ماه ميالدي گذشته ۳.۵ درصد كاهش يافته 
است. قيمت ش��ير خش��ك كاهش زيادي داشته است. 

قيمت كره نيز به دليل كاهش تقاضا و رشد عرضه با كاهش 
مواجه شده است.قيمت جهاني شكر در ماه مي امسال با 
كاهش ۱.۱ درصدي نسبت به ماه قبل مواجه شده است. 
برداشت خوب در هند، كاهش ارزش پول ملي برزيل و 
كاهش قيمت اتانول ازجمله داليل افت قيمت شكر در 
اين ماه بوده است.اما شاخص قيمت گوشت در ماه مي با 
رشد ۰.۶ درصدي نسبت به ماه قبل از آن مواجه شده 
است. به ويژه قيمت گوشت ماكيان در اين ماه افزايش 
داشته است كه مختل شدن زنجيره هاي عرضه، شيوع 
آنفلوآنزا در برخي كش��ورها و افزايش تقاضا در اروپا و 

خاورميانه علت اين افزايش اعالم شده است.

معاون سازمان توسعه تجارت ايران اعالم كرد

ليست ۱۱۰۰ كاالي تهاتر براي تجارت با آفريقا
معاون ارتقاء كس��ب و كارهاي بين المللي س��ازمان 
توسعه تجارت ايران مي گويد تهاتر كاال با آفريقا يكي 
از گزينه هايي است كه اين سازمان در مذاكرات پيش رو 
آن را دنبال مي كند. احمدرض��ا عاليي با بيان اينكه 
تمركز در سازمان توسعه تجارت تقويت تجارت و روابط 
اقتصادي با قاره آفريقاست، گفت: يكي از اصلي ترين 
پيش نيازها در تجارت با آفريقا، تقويت زيرساخت هاي 

لجستيك به ويژه لجستيك دريايي است.
وي افزود: برقراري خطوط منظم كشتيراني كه اخيرا در 
ش��رق آفريقا شاهد آن هس��تيم و نياز به تقويت دارد، در 
غرب آفريقا نيز بايد پياده سازي و منظم شود. در گذشته 
خطوط كشتيراني به صورت نامنظم وجود داشته است. 
با تخصيص يارانه حمل سعي بر اين داريم كه اين خطوط 
را منظم كنيم؛ به نحوي كه تجار بتوانند روي اين ظرفيت 
برنامه ريزي كنند.وي با اشاره به ظرفيت تهاتر كااليي با قاره 

آفريقا گفت: با توجه به ايجاد زيرس��اخت و اجرايي كردن 
پلتفرم تهاتر توسط سازمان توسعه تجارت با چند كشور، 
اميدواريم بتوانيم اين زيرساخت را در مورد آفريقا نيز داشته 
باشيم.عاليي با اشاره به ليست مصوب ۱۱۰۰ قلم كااليي 
تهاتر، گفت: اين ساختار موجود است و اميدواريم در تجارت 
با آفريقا بتوانيم با استفاده از تهاتر، برخي از حوزه هاي كااليي 
را تقويت كنيم.معاون ارتقاء كسب و كارهاي بين المللي 
سازمان توس��عه تجارت با اشاره به پتاسيل هاي كشور در 
زمينه خدمات فني و مهندسي گفت: كشورهايي كه در 
قاره آفريقا وجود دارند، از مهم ترين واردكنندگان خدمات 
فني و مهندسي هستند و خوشبختانه در سال هاي اخير 
اين ظرفيت در كشور تقويت شده است.عاليي افزود: در اين 
خصوص نيز چالش هايي از جمله موضوع صدور ضمانتنامه 
و مطالبات معوق وجود دارد كه مورد پيگيري قرار مي گيرد.

وي ب��ا بيان اينكه از ديگر برنامه ها در ارتباط با قاره آفريقا، 

افزايش ش��ناخت تجار از اين قاره و اعزام رايزنان بازرگاني 
اس��ت، گفت: براي اعزام رايزنان بازرگاني، قاره آفريقا را به 
چهار قسمت غرب، شرق، شمال و جنوب تقسيم كرديم؛ 
در شرق با محوريت كنيا، در غرب با محوريت نيجريه، در 
شمال با محوريت الجزاير و در جنوب با محوريت آفريقاي 
جنوبي، اعزام رايزنان به اين مناطق را در دستور كار داريم 
و به زودي شاهد اعزام رايزنان بازرگاني كنيا و تا پايان سال 
شاهد اعزام رايزنان به سه نقطه ديگر خواهيم بود.عاليي 
با اش��اره به افزايش ۴۵ درصدي صادرات به آفريقا، گفت: 
در ح��ال حاضر غنا رتبه اول صادرات ج. ا. ايران به آفريقا را 
دارد و بعد از آن كش��ورهاي آفريقاي جنوبي و نيجريه در 
رتبه دوم و س��وم قرار دارند. معاون ارتقاء كسب و كارهاي 
بين المللي سازمان توسعه تجارت ايران افزود: بيشترين 
حجم تجارت قاره آفريقا به ساير كشورها در حوزه صادرات 
مواد و مشتقات نفتي، نفت و گاز و سنگ هاي قيمتي است. 

واردات اين كشور نيز در حوزه مواد خام و مواد نفتي سبك 
است كه يكي از ظرفيت هاي ما نيز در همين حوزه است.

عاليي با بيان اينكه تقريبا در تمام حوزه هاي كااليي اشاره 
شده برنامه هاي مدوني براي تجارت با آفريقا داريم، اظهار 
اميدواري كرد با توجه به ظرفيت هاي قانون بودجه ۱۴۰۱ 
و با تقويت حوزه لجس��تيك و حمل و نق��ل بتوانيم آمار 
صادرات به آفريقا را ارتقا دهيم. معاون ارتقاء كسب و كارهاي 
بين المللي سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه حجم 
تجارت ما با قاره آفريقا در حال حاضر باال نيست و جاي كار 
بسيار دارد، گفت: اميدوارم طبق برنامه ۴ ساله بتوانيم به 
جايگاه در شان ج. ا. ايران در تجارت با آفريقا برسيم.عاليي 
با اشاره به اينكه چشم انداز روشني را براي تجارت با آفريقا 
متصور هستيم، به سايت سازمان توسعه تجارت گفت: با 
اولويت بندي صورت گرفته و طبق چشم انداز ۱۴۰۱، رقم 
۱.۲ ميليارد دالري فعلي تجارت با آفريقا دو برابر خواهد شد.

وزارت صمت نقص
 در سامانه قرعه کشی را تاييد کرد

 سازمان حمايت به عنوان ناظر شيوه تخصيص خودرو از 
طريق سامانه يکپارچه، با صدور اطالعيه ای در خصوص 
روند قرعه کشی توضيحاتی ارائه کرد. سازمان حمايت 
بدون ايجاد سامانه جديدی برای ثبت نام و تخصيص 
خودرو، برای ارتقای ش��فافيت و بهينه سازی فرآيند 
تخصيص خودرو در دوره جديد نظارت بر اين فرآيند 
را آغاز کرده اس��ت. تاکنون دو سامانه ثبت نام خودرو 
وجود داش��ته که يکی از آن ها )سامانه ای که اکثريت 
خودروس��ازان در آن فعاليت می کردن��د( انتخاب و از 
همه خودروسازان خواسته شد که از اين سامانه به طور 
 مشترک استفاده نمايند. با اعمال نظارت بر فرآيند و 
ثبت نام خودرو نقايص قبلی برطرف شده و شفافيت الزم 
حاصل شده است. يکی از موارد نقص در فرآيند قبلی، 
عدم پااليش فهرست منتخبين بود در اين دوره فهرست 
منتخبين به لحاظ احراز هويت کنترل شده و ۱۰ درصد 
از منتخبين شرايط الزم را احراز ننموده و حذف شدند.

 بنابراي��ن برای اولين ب��ار از فهرس��ت رزرو تعدادی از 
ثبت نام کنندگان جايگزين شدند. بدين ترتيب برخی 
از منتخبين که در فهرس��ت رزرو بودند که اعالم اين 
افراد به عنوان فهرست رزرو و سپس به عنوان فهرست 
منتخب باعث ايجاد ابهام شده بود. برای تمام کسانی که 
در فهرست اصلی منتخبان بودند و همچنين متقاضيانی 
که در فهرس��ت رزرو بودند و سپس در فهرست اصلی 
منتخبين قرار گرفتند، خودرو تخصيص داده خواهد 
شد. در اين دوره به منظور افزايش سطح عرضه خودرو 
در ايجاد شفافيت، فرآيند ثبت نام به صورت يکپارچه با 
۳۸ مدل خودروی مختلف از شش خودروساز کشور 
انجام ش��د و ۴ ميليون و ۱۷۵ هزار و ۳۵۲ نفر ثبت نام 
کردند. به ص��ورت تفکيکی ۳ ميلي��ون و ۸۷۸ هزار و 
۳۰۱ نف��ر در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر در طرح 
حمايت از خانواده ثبت ن��ام کردند. مجموع ظرفيت 
در نظر گرفته ش��ده در خودروهای عرضه شده توسط 
خودروس��ازان در س��امانه يکپارچه تخصيص برای 
اي��ن دوره ۱۷۶ ه��زار و ۹۱۱ خودرو ب��ود که در قالب 
۱۱۵ طرح فروش متنوع )فروش ف��وری، فوق العاده، 
پيش فروش های کمتر از يک سال و مشارکت در توليد( 
عرضه شد که رش��د معنی داری نسبت به دوره قبلی 
قرعه کشی داشته است. عرضه خودرو در سامانه يکپارچه 
باعث شفافيت و ايجاد رويه ای واحد در عرضه برای همه 
خودروسازان و رفع شائبه مهندسی عرضه به صورت 
قطره چکانی و يا عرضه خودرو در بازارهای غير شفاف 
شده است. فرآيند ثبت نام خودرو نواقصی داشت که در 

اين دوره رفع شد؛ از جمله: 
   چک نکردن اطالعات هويتی متقاضيان 

   امکان تغيير اطالعات موبايل و يا اطالعات ثبت نامی 
توسط نمايندگی های فروش

   نداشتن ضمانت اجرايی قانون حمايت از خانواده و 
طرح جوانی جمعيت )در خودروسازان اصلی با تأخير 

و ناقص و در خودروسازان خصوصی اجرانشده بود(
   نبود نظارت دقيق بر ميزان فروش خودروس��ازان و 
ايجاد تعهدات معوق و نارضايتی مشتری در نتيجه عدم 

تناسب بين ميزان توليد با تعهد فروش.

فهرست منتخبين اصلی و رزرو 
پااليش نشدند
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خبرروز

۶۷درصد»طالقها«درخانوادههايبدونفرزندرخميدهد
دبير مركز مطالعات جمعيت با اش��اره به اينكه براساس آمارهاي رسمي كشور بيش از ۴۷ درصد طالق ها در ۵ سال نخست 
زندگي مشترك زوجين اتفاق مي افتد، گفت: ۶۷ درصد طالق ها در خانواده هاي بدون فرزند رخ مي دهد. ۲۲ درصد طالق ها در 
خانواده هاي صاحب يك فرزند، ۹ درصد طالق ها در خانواده هاي داراي ۲ فرزند و ۳ درصد طالق ها در خانواده هاي داراي سه 
فرزند و بيشتر اتفاق مي افتد؛ در واقع تعداد فرزند و نرخ باروري در خانواده با ريسك طالق رابطه معكوسي دارد. صالح قاسمي 
با اش��اره به اينكه بين نرخ طالق و نرخ فرزندآوري رابطه عكس معناداري وجود دارد؛ يادآور شد: هر زمان كه نرخ فرزندآوري 

كمتر بوده، نرخ طالق بيشتر است و هر زمان كه نرخ فرزندآوري بيشتر بوده نرخ طالق كمتر است.

ادامهازصفحهاول

افسردگيقابلدرماناست
يا يك غده مغزي در ناحيه پيشاني چپ ممكن 
است نخستين نش��انه آن افسردگي باشد و به 
همين دالئل است كه تشخيص اختالالت رواني 
بايد حتما توسط روانپزشك انجام شود؛ به اين 
دليل كه وي نش��انه ها را مي داند كه آيا منشأ 
جسمي، روان ش��ناختي و اجتماعي و...دارند. 
گاهي از اوقات افس��ردگي خ��ود يك بيماري 
است. در بيماري افس��ردگي فرد احساس غم 
و غصه مي كند ي��ا از آن چيزي كه قبال برايش 
لذت بخش ب��وده نمي تواند ل��ذت ببرد. براي 
نمونه حت��ي اگر بهترين تفريح��ات را براي او 
فراهم كنن��د برايش بي معني اس��ت و باز هم 
افسردگي او ادامه پيدا مي كند و اين مهم ترين 
تفاوتي اس��ت كه بين افسردگي عمده با ساير 
افس��ردگي ها وجود دارد.  در افس��ردگي فرد 
احس��اس بي ارزش��ي مي كند و تمركز حواس 
خود را از دست مي دهد و نسبت به خود منفي 
مي ش��ود و خود را نه فقط ب��ي ارزش مي داند، 
بلكه احس��اس مي كند تاكنون هر كاري كرده 
اشتباه بوده اس��ت.  آينده در نظرش تيره و تار 
مي رس��د و فكر مي كند راه نجات��ي ندارد.فرد 
آرزوي م��رگ كرده و راجع به مرگ اش��تغال 
فكري مي كند و گاهي اوقات از مرگ مي ترسد 
و گاهي اوقات آرزو و فكر خودكشي هم در بين 
بيماران افسردگي عمده زياد ديده مي شود؛ در 
نتيجه تش��خيص و درمان آن هم خيلي مهم 
است؛ چون ممكن است اگر درمان نشود، منجر 
به خودكش��ي ش��ود. بنابراين براي تشخيص 
اينك��ه ف��رد دچار افس��ردگي هس��ت يا خير 
معيارهايي وجود دارد. حداقل زمان براي اينكه 
ما تشخيص دهيم فردي دچار افسردگي هست 
يا خير و افسردگي عمده، دو هفته است. در اين 
دو هفته فرد در تمام مدت احساس افسردگي 
ش��ديد مي كند و هيچ چي��ز نمي توان��د او را 
خوشحال كند. خوشبختانه افسردگي درمان 
دارد؛ انواع مختلف افس��ردگي را با درمان هاي 
روان��ي، اجتماعي و دارويي و حت��ي در موارد 
شديد با اس��تفاده از الكترو شوك قابل درمان 
هستند و فرد به زندگي عادي خود باز مي گردد. 
البته مي توان از ابتال به افس��ردگي پيشگيري 
كرد، تعيين هدف هاي بلن��د و كوتاه مدت در 
زندگي، فراهم آوردن ش��رايطي ك��ه بتوانيم 
شادي و نش��اط را در آن تجربه كنيم. كساني 
كه عزيزي را از دس��ت مي دهند، حتما بايد در 
طي كردن مسير پشت سر گذاشتن سوگواري 
از متخص��ص كمك بگيرند. افت��ادن در ورطه 
اندوه مي تواند فرد را به افسردگي شديد دچار 
كند. به هر حال براي پيش��گيري از افسردگي 
مي توانيم راهكارهاي مناسب را از متخصصان 
دريافت كنيم. به هر حال اين بيماري هم قابل 

پيشگيري و هم قابل درمان است.

رويداد

تعطيلي بيمارستان هاي ناايمن درمان را مختل مي كند

حاال كه متروپل بر سر مردم آوار شد و تعداد كشته ها هنوز 
هم در حال افزايش اس��ت يك بار ديگر داستان كهنه و 
تكراري ساختمان هاي فرسوده بر سر زبان ها افتاده است. 
ساختمان هايي كه هر كدام مي توانند به تنهايي جان ده ها 
نفر را به خطر بيندازند و در اين بين س��اختمان فرسوده 
بيمارستان ها بيش از همه بايد مورد توجه قرار بگيرد. اين 
روزها همه از ساختمان هاي فرسوده و ساختمان هايي كه 
بدون در نظر گرفتن اصول ايمني ساخته شده اند كه البته 
تعدادشان هم كم نيست، حرف مي زنند. هر ساختماني 
كه فرو مي ريزد، آتش نشاني اعالم مي كند كه قبال اخطار 
داده بوده اما هيچ كس به اين اخطارها توجهي نكرده، سوال 
اينجاست چه كسي و چگونه بايد پيگير اين اخطارها باشد 
و صاحبان اين ساختمان ها را به تخليه وادار كند، قبل از 
آنكه ده ها جس��د زير آوار بمانند.  رييس دانشگاه علوم 
پزشكي تهران از اقدامات انجام شده در جهت شناسايي 
ابنيه پرخطر تحت پوشش اين دانشگاه خبر داد و گفت: 
خيلي از مراكز خصوصي و دولتي بيمارستاني در تهران 
اخطار آتش نشاني دارند كه اگر بخواهيم همه آنها را 
تعطيل كنيم، درمان در تهران مختل خواهد شد و اين 
يك معضل است؛ بنابراين بايد بيمارستان هاي شهر را 
در حال ارايه خدمت، اصالح كرد. دكتر حسين قناعتي 
درباره وضعيت فرسودگي بيمارستان هاي پايتخت، 
گفت: تهران در نوار زلزله قرار دارد و بالقوه تهديد بزرگي 
به ن��ام زلزله براي پايتخت وجود دارد كه اگر رخ دهد 
آن وقت بي ثباتي هاي پنهان، آشكار خواهد شد؛ پس 
مي بايست اقدامات مقتضي در اين زمينه صورت گيرد.

تخليهساختمانسابق
ستادمركزيوزارتبهداشتتادوهفتهآتي

او درباره شناسايي مراكز بيمارستاني و درماني پرخطر 
در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران، 
افزود: خوشبختانه از مدت ها قبل به شكل جدي  شروع 

به شناس��ايي تمام ابنيه پرخطر كرده ايم تا اگر بنايي 
مغفول مانده مورد بازنگري قرار گيرد. در همين راستا 
ساختمان سابق ستاد مركزي وزارت بهداشت در تقاطع 
خيابان حافظ و جمهوري كه متعلق به س��ه دانشگاه 
علوم پزشكي تهران اس��ت و ناايمن اعالم شده است؛ 
طي دو هفته آينده تخليه خواهد شد تا به اماكن امن 
منتقل شوند. پيدا كردن ساختمان ايمن و جابه جايي 
كاري سخت است، اما با توجه به اخطار جدي كه داده 
شده اس��ت، قرار است فعال به شكل موقت به جايي 
نقل مكان كنيم تا پس از آماده شدن زيرساخت هاي 

ساختمان جديد، به محل جديد نقل مكان كنيم.

سازه۹۰سالهدربيمارستانامامخميني)ره(
رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به اينكه 
عمده بيمارس��تان هاي تحت پوشش اين دانشگاه 
قدمت س��اخت بااليي دارند، تصريح كرد: حتي به 
عنوان مثال در بيمارستان امام خميني)ره( سازه اي 
مربوط به ۹۰ سال قبل هم وجود دارد. درست است 
كه اين بيمارستان با استاندارد آلماني ها ساخته شده 
اما قطعا استاندارد ۹۰سال پيش با االن متفاوت است 

و از نظر مشخصات فني دچار ايراداتي است.

بيمارستانهاييكهاخطاردارند
ونميتوانآنهاراتعطيلكرد

او افزود: االن بيمارس��تان امام خميني)ره( به لحاظ 
پله هاي فرار و سازه اي دچار مشكل است و اين در حالي 
است كه روزانه ده ها هزار نفر در اين بيمارستان تردد 
مي كنند و نمي توان سرويس دهي را متوقف كرد. االن 
خيلي از مراكز خصوصي و دولتي بيمارستاني مشابه 
هم در تهران اخطار آتش نشاني دارند كه اگر بخواهيم 
همه آنه��ا را تعطيل كنيم، درم��ان در تهران مختل 
خواهد شد و اين يك معضل است. در واقع مي بايست 

بيمارستان هاي شهر را در حال ارايه خدمت اصالح 
كرد و مجبوريم در برخي مراكز كار را ادامه دهيم.

بازسازييانوسازيسازههايبيمارستاني؟
قناعتي درباره امكان بازس��ازي يا نوسازي سازه هاي 
بيمارس��تاني در تهران، اظهار كرد: اين موضوع بايد 
از نظر فني م��ورد ارزيابي قرار گيرد. از نظر تجهيزات 
ايمني مي بايست ساختمان ها را مجهز كنيم. او با بيان 
اينكه در بسياري از نقاط دنيا به بازسازي و مقاوم سازي 
ساختمان هاي قديمي فكر مي شود، گفت: به عنوان 
مثال بيمارستان سن بارت در لندن ۸۰۰ سال قدمت 
دارد، اما همچنان با تقويت سازه سرپا است. اين عادت 
غلط ما است كه ساختمان هاي قديمي را تخريب و 

ساختمان جديد به جاي آن مي سازيم.

بودجهايكههميشهكمميآيد...
او درخصوص اعتبار بخشي براي ايمن سازي و بازسازي 
بيمارستان ها، تاكيد كرد: در اين وضعيِت بودجه اي 
دردسرهاي خود را داريم و تامين اعتبار براي هركاري 
سخت و مشكل است. بودجه امسال هم به اندازه اي 
نيست كه بتوانيم نيازهاي خود در اين بخش را تامين 
كنيم و بايد با تمهيدات ديگري اعتبارات الزم را تامين 
كنيم كه ان ش��اءاهلل توفيق خواهيم داشت. قناعتي 
درباره اتفاقاتي كه در حوزه ايمن سازي بيمارستان ها 
پس از طرح تحول س��المت رخ داد، بي��ان كرد: كار 
اساس��ي بزرگي صورت نگرفت و به اندازه كافي موثر 
نبود. به نظر مي رس��د بودجه اي ك��ه در طرح تحول 
سالمت براي اين بخش هزينه شد را مي توانستيم بهتر 
مديريت كنيم. او درباره كارايي بيمارستان هاي تهران 
در زمان بحران و بالياي طبيعي، گفت: به نظر مي رسد 
مش��كالت جدي در اين زمينه وجود داشته باشد اما 
ان شاءاهلل كه با وقوع بحران شرايط حادي پيش نيايد.

گليماندگار|
 از وقتي صحبت از آزاد سازي قيمت ها 
ب��ه ميان آمد، تورم به اوج خود رس��يد. 
حاال ديگر يك خريد ساده از سوپرماركت محله بين 
۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزينه دارد و وقتي به كيسه 
خريد نگاه مي كني انگار خالي است. خيلي از ما اين 
روزها ديگر ت��وان خريد خيل��ي از مايحتاج زندگي 
خود را نداريم. افزايش قيمت ها به قدري سرسام آور 
است كه براي برخي حتي باور پذير نيست. صاحب 
س��وپر ماركت براي اينكه مطمئن شود قيمت ها را 
اشتباه حساب نكرده دو، س��ه باري همه خريدها را 
محاسبه مي كند و وقتي قيمت روي ماشين حساب 
را مي بيند خودش هم شوكه مي شود. حاال ديگر تنها 
خريدن سه، چهار قلم جنس مثل يك دبه ماست و 
يك پنير و رب و روغن نزديك ب��ه ۵۰۰ هزار تومان 
هزينه دارد، پولي كه پرداخت آن براي بسياري از افراد 
غيرممكن است. اما در اين بين كارگران و بازنشسته ها 
بيش از همه در معرض آس��يب قرار دارند. كارگران 
روزم��زد كه توان خريد مايحت��اج زندگي به صورت 
يك جا را ندارند مجبورند با افزايش قيمت روزانه اقالم 
خوراكي كنار بيايند. اينكه س��فره خانواده ها چقدر 
كوچك شده ديگر واقعيت تلخي است كه همه از آن 
با خبر هس��تند. وقتي يك حلب روغن ۵ كيلويي تا 
همين يك ماه پيش بين 1۴۰ تا 1۵۰ هزار تومان بود 
و حاال به بيش از ۴۰۰ هزار تومان رسيده ديگر حرفي 
براي گفتن درباره ميزان تورم باقي نمي ماند. اما اينكه 
حاال خانواده ها با اين افزايش قيمت ها چطور مي توانند 
هزينه هاي معيشتي خود را تامين كنند، مساله اي 
است كه بايد مسووالن براي آن راه حلي اساسي و نه 

موقتي مثل پرداخت يارانه پيدا كنند. 
مساله اينجاست كه وقتي قرار بر واقعي شدن نرخ 
كاالها مي شود و بحث و بررسي در مورد آن صورت 
مي گيرد كسي در مورد واقعي شدن دستمزدها و 
افزايش آن مطابق با تورم سخني به ميان نمي آورد. 
هر چه هست مردم بايد با اين شرايط كنار بيايند، 
اما چطور مي ش��ود افزايش قيمت ه��ا بيش از ۵۰ 
درصد باش��د و افزايش حقوق و دستمزد تنها 1۰ 

درصد در نظر گرفته شود. كسري اين بودجه خانوار 
را چه كسي و از چه راهي قرار است تامين كند؟

داليلاعتراضبازنشستگانچيست
اما اين روزها كه باالخره مصوبه دولت براي افزايش 
حقوق بازنشس��تگان نهايي ش��د، خيلي ها به اين 
مصوبه اعتراض كردند، بس��ياري از بازنشستگان بر 
اي��ن باورند كه افزايش حقوق در نظر گرفته ش��ده 
براي اين افراد اصال با مي��زان تورمي كه در جامعه 
هست همخواني ندارد، در حالي كه خط فقر از سوي 
نهاده��اي دولتي بيش از 1۲ ميلي��ون تومان اعالم 
مي شود بازنشستگان چطور بايد با درآمد ماهيانه ۵ 
ميليون ۸۰۰ تا ۶ ميليون تومان زندگي كنند. اين در 
حالي است كه افرادي كه با سابقه كمتري بازنشسته 
شده اند، دريافتي بسيار پايين تري دارند و وضعيت 

براي آنها بغرنج تر هم هست. 
قربانعلي- ب، يكي از بازنشستگاني است كه حقوق 
سه ميليون و ۶۰۰ هزار توماني او به ۵ ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان افزايش پيدا كرده اس��ت، افزايش��ي كه 
هنوز پرداخت نش��ده. او ۷۰ سال سن دارد. ۴ فرزند، 
۸ نوه و البته خانه اي استيجاري. اجاره ماهيانه او در 
سال جديد از سوي صاحبخانه با يك ميليون تومان 
افزايش به ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيده، ۲۰۰ 
ميليون تومان هم پول پيش نزد صاحبخانه دارد. او به 
»تعادل« مي گويد: من قرار است با باقي مانده حقوقم 
چطور يك ماه گ��ذران زندگي كن��م. وقتي فقط ۲ 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان برايم مي ماند. ماه هاست كه 
بچه ها و نوه هايم براي شام و نهار به منزل ما نيامده اند، 
مي آيند يك ساعت مي مانند و مي روند. اين در حالي 
اس��ت كه قبال هر هفته ما دور هم جمع مي ش��ديم 
و تم��ام اعضاي خانواده كنار هم غ��ذا مي خورديم و 
ساعت هاي طوالني با هم بوديم. چرا مسووالن فكر 
مي كنند كه ما مي توانيم با اين حقوق و يارانه اي كه 
پرداخت مي كنند زندگي راحتي داشته باشيم. مگر از 

قيمت ها خبر ندارند؟
او مي افزايد: به ما مي گويند چرا اعتراض مي كنيد، مگر 
چاره ديگري هم داريم، اعتراض مي كنيم چون خرج و 

دخلمان با هم جور در نمي آيد، ۳۳ سال خدمت كردم، 
كار كردم كه در روزگار پيري بتوانم راحت زندگي كنم 
حاال با اين سن و سال بايد نگهباني كنم تا بتوانم از پس 
هزينه هاي زندگي بر بيايم چون حقوق بازنشستگي ام 
كفاف خرج زندگي را نمي دهد، اگر من يا همسرم بيمار 
شويم هزينه هاي دوا و درمان را هم بايد به هزينه هاي 
زندگي اضافه كنيم، در اين شرايط مگر مي شود فقط 

با اين حقوق هاي بخور و نمير زندگي كرد. 

بادهسالسابقهبازنشستهشدهام
وحقوقمخجالتآوراست

حسين- س، ۷۵ س��اله است، او با ده سال سابقه كار 
بازنشسته شده است، مشكالتي داشته كه مي گويد 
حوصله توضيح دادنش را ندارد، حاال اما با اين سن و 
سال حقوقي كه دريافت مي كند فقط هزينه پرداخت 
كرايه مسكن مي شود و براي امرار معاش مجبور است 
كار كند. او در يك بنگاه معامالت ملكي كار مي كند و 
مش��تري ها را براي بازديد از خانه ها مي برد و در ازاي 
آن ماه��ي يك ميليون و پانصد دريافت مي كند. اين 
پول هم حتي كفاف خرج زندگي اش را نمي دهد، او 
به »تعادل« مي گويد: بچه هايم فقط تا جلوي خانه 
مي آيند ب��راي ديدن من و مادرش��ان و خيلي وقت 
است كه ديگر س��فره اي در خانه ما براي پذيرايي از 
عروس و داماد و بچه هايم پهن نش��ده است. تازه اگر 
كمك هاي دخترم نبود ما از پس هزينه هاي زندگي 
خودمان ه��م برنمي آمديم. در اين ش��رايط چطور 

مي شود زندگي كرد. 
او مي افزايد: همس��رم به س��رطان مبتالست و تمام 
هزينه هاي درمانش را فرزندانم مي پردازند چون من 
از پس هزينه هاي دارو ودرم��ان او بر نمي آيم. وقتي 
قراراس��ت نان را دانه اي ۴ هزار تومان بخريم و برنج 
را كيلويي 1۳۰ هزار تومان ش��ما حساب كن بايد در 
ماه چقدر درآمد داش��ته باشيم تا از پس هزينه هاي 

زندگي بر بياييم. 

گاليهازنحوهافزايشمستمريبازنشستگان
رييس كانون بازنشستگان تأمين اجتماعي استان 

تهران، از صدور بيانيه اعتراضي نس��بت به مصوبه 
افزايش مستمري بازنشس��تگان تامين اجتماعي 
خب��ر داد. علي دهقان كيا گفت: در جلس��ه اي كه 
در اين باره برگزار ش��د، موضوع افزايش مستمري 
مورد بحث و بررسي اعضاي كانون قرار گرفت و در 

نهايت، بيانيه اي صادر شد.
در اين بيانيه آمده است: كانون كارگران بازنشسته و 
مستمري بگيران تأمين اجتماعي شهرستان تهران 
در اعتراض ش��ديد خود به مصوبه دولت نس��بت به 
افزايش 1۰ درصدي حقوق و ناديده گرفتن ماده ۹۶ 
قانون تأمين اجتماعي، طي چندين دهه و هر ساله 
ميزان افزايش مستمري بازنشستگان، ازكارافتادگان 
و بازماندگان س��ازمان تأمين اجتماعي مطابق مواد 
۹۶ و 111 قانون تأمين اجتماعي و با در نظر گرفتن 
مصوبات شوراي عالي كار و هيات مديره اين سازمان 
و ب��ا تاييد و تصويب نهايي هيات وزي��ران براي اجرا 
ابالغ مي شد، در سال جاري دولت سيزدهم كه خود 
را دولت مردمي مي داند، با توجه به مصوبات قانوني 
ذكر شده با تصويب ۵۷.۴ درصدي ميزان مستمري 
حداقل بگيران موجبات رضايت خاطر آنان را فراهم 

كرد كه ما نيز اين اقدام را مردمي و خوب مي دانيم 
ولي متأسفانه با اقدام غيرقانوني و تصويب افزايش 
1۰ درصدي مستمري ساير س��طوح بدون توجه 
به م��اده ۹۶ قانون تأمين اجتماع��ي موجب بروز 
اعتراض و نارضايتي گس��ترده اي در بين بخشي از 
بازنشستگان و مستمري بگيران سراسر كشور شد 
و برخالف قانون و قواع��د بيمه اي عمل كرد و اين 
در حالي اس��ت كه در كمال تعج��ب هنوز مصوبه 
مورد ادعا در دولت نيز رويت همگاني نشده است.

بنابراين كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگيران 
تأمين اجتماعي شهرستان تهران به عنوان بزرگ ترين 
كانون كشور به نمايندگي از بازنشستگان خود ضمن 
اعتراض و مخالفت شديد با مصوبه غيرقانوني دولت 
مبني بر افزايش 1۰ درصدي حقوق و مستمري ساير 
س��طوح، با وجود افزايش سرسام گسيخته نرخ تورم 
و هزينه سبد معيش��ت خانوار به عنوان مولفه هاي 
قانوني، ضمن تصريح بر پرهيز از اقدامات غير صنفي 
و قانون گرايي، بر لزوم پيگيري جدي اين موضوع از 
طريق مراجع ذي صالح و با استفاده از ابزارهاي قانوني 
و مدني تأكيد داريم تا رضايت خاطر بازنشستگان و 

مستمري بگيران را تأمين كرده و در حفظ نظم جامعه 
نيز كوشا باشيم. همچنين ما بر حفظ استقالل مالي و 
اداري و شخصيت حقوقي تأمين اجتماعي و ممانعت 
از بدعت دخالت دولت در تعيين حقوق و مستمري 
بازنشس��تگان تأمين اجتماعي به اس��تناد ماده ۹۶ 
قانون تأمين اجتماعي )سازمان مكلف است ميزان 
كليه مستمري هاي بازنشستگي، از كار افتادگي كلي 
و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه 
حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد، با توجه به افزايش 
هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت 
افزايش دهد(، خواس��تار تجديدنظر در مصوبه اخير 
هيات وزيران از سوي شخص رييس جمهور هستيم. 
همين جا الزم مي دانيم به نمايندگان مردم در مجلس 
متذكر شويم كه شما در معرض امتحان مهمي هستيد 
چرا كه ما بازنشستگان تأمين اجتماعي خواستار اعالم 
موضع شفاف ش��ما در خصوص مصوبه غيرقانوني 
دولت در افزايش 1۰ درصدي حقوق ساير سطوح 
هستيم و از نمايندگان خواس��تاريم كه اظهارات 
رهبر معظم انقالب را كه فرمودند هيچ چيز باالتر و 

عزيزتر از قانون نيست را فراموش نكنيد.

گزارش

بازنشستگان از مشكالت معيشتي خود مي گويند

حقوقهاييكهكفافهزينههارانميدهد

۵،۸ ميليون نفر پشت نوبت اعزام عمره 
معاون سازمان حج و زيارت با اشاره 
به اينكه ۵ ميلي��ون و ۸۰۰ هزار نفر 
پش��ت نوبت اعزام عمره هس��تند، 
گف��ت: پيگي��ري و رايزني هاي الزم 
براي برگ��زاري مجدد اعزام به عمره 
در دستور كار قرار دارد. اكبر رضايي 
در خص��وص اعزام هاي عمره مفرده 
گفت: با توجه ب��ه تقاضايي كه براي 

تش��رف به عمره وجود دارد س��عي مي كنيم با 
رايزني هايي كه انجام مي ش��ود هر چه سريع تر 
نسبت به برقراري مجدد اعزام هاي عمره مفرده 
اقدام كنيم. به گفت��ه او، دليل توقف اعزام هاي 
عمره نبود ارتباط ديپلماتيك با عربستان است 

كه اميدواريم با ش��رايطي كه اخيراً 
پيش آمده س��فارت يا كنس��ولي ما 
در جده يا رياض مستقر شود و پس 
از آن بالفاصل��ه آمادگي داريم عمره 
را راه اندازي كنيم. رضايي با اش��اره 
ب��ه اينكه در حال حاض��ر ۵ ميليون 
و ۸۰۰ ه��زار متقاضي پش��ت نوبت 
اعزام به عمره هستند، اظهار داشت: 
اين افراد در س��ال هاي گذش��ته فيش عمره را 
خريداري كردند و چندين سال است در انتظار 
تشرف به سر مي برند.متقاضيان پيگير اعزام هاي 
خود هس��تند و ما نيز اين موضوع را در دستور 

كار قرار داديم. 

نرخ گذاري سرويس مدارس به استان ها واگذار مي شود
مع��اون هماهنگ��ي، اقتص��ادي و 
نظارت بر امور اس��تان هاي سازمان 
دانش آموزي گفت: تعيين نرخ كرايه 
س��رويس مدارس ديگر ب��ه صورت 
متمرك��ز مثل س��ال هاي قبل انجام 
نمي ش��ود. س��يد هادي دلب��ري در 
خصوص وضعي��ت تعيين نرخ كرايه 
مدارس براي س��ال آينده تحصيلي 

گفت: م��ا تصميم گرفتيم موضوع تعيين تكليف 
س��رويس م��دارس و نرخ گ��ذاري آن را ديگر به 
صورت متمركز انجام ندهيم. او افزود: سال هاي 
قبل اين موضوع به ما ابالغ مي ش��د و با دس��تور 
وزير آموزش و پرورش از ما خواس��ته مي شد كه 
نرخ گذاري و تعيين كرايه سرويس مدارس را ما 
به صورت متمركز انجام دهيم؛ در س��ال جاري 
اي��ن رويكرد تغيير كرده و قرار ش��ده اس��ت كه 
براي هر اس��تان، در ش��وراي برنامه ريزي همان 

اس��تان اين موض��وع تصميم گيري 
ش��ود و به صورت استاني و با ظرفيت 
استان اين كار صورت بگيرد؛ اما ديگر 
به ص��ورت متمركز مثل س��ال هاي 
قبل انجام نمي ش��ود. دلبري با بيان 
اينكه ه��ر اس��تاني ك��ه بخواهد در 
مورد قيمت گذاري سرويس مدارس 
تصميم گي��ري كند در كارگروه عضو 
اس��تانداري ها تصميم گيري خواهد ش��د؛ مثل 
ش��هر تهران كه مصوب شده است كه در بخشي 
از نرخ گذاري، س��ازمان دانش آموزي ورود كند؛ 
در ه��ر يك از اس��تان ها ماده 1۸ وج��ود دارد و 
اعضا تصميم گيري مي كنند كه اين نرخ گذاري 
چگونه سازماندهي شود اما مجدداً تاكيد مي كنم 
كه قيمت گ��ذاري ديگر به صورت متمركز نبوده 
و هر اس��تان با توج��ه به ظرفيت خ��ود اقدام به 

قيمت گذاري مي كند.

لزوم رعايت نكات بهداشتي هنگام مصرف گوشت 
متخصص بيماري هاي عفوني دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي با تاكيد بر 
ضرورت رعايت نكات بهداشتي هنگام 
ذبح دام، گفت: ب��ا توجه به آغاز فصل 
گرما، براي جلوگي��ري از ابتال به تب 
كريمه كنگو بايد گوش��ت خريداري 
ش��ده را قبل از مصرف ۴۸ ساعت در 
دماي صف��ر تا چهار درج��ه قرار داد. 

دكتر مهرداد حقيقي با اشاره به اينكه تب كريمه 
كنگو از دام آلوده به انس��ان منتقل و از انساني به 
انس��ان ديگر قابل سرايت اس��ت، بيان كرد: اين 
ويروس اگر در بدن دام باش��د و آن دام ذبح شود، 
پس از ۲۴ ساعت بر اثر اسيد داخل بدن دام از بين 
مي رود. به همين علت است كه در كشتارگاه هاي 

صنعتي، الشه را پس از ذبح دست كم 
۲۴ ساعت نگه مي دارند. به گفته اين 
عضو هيات علمي دانشگاه، متاسفانه 
در برخ��ي مناطق بالفاصل��ه پس از 
اينكه دام ذبح مي شود، مورد استفاده 
قرار مي گيرد كه اي��ن روش احتمال 
انتقال بيماري را باال مي برد. بنابر اعالم 
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي، وي از فوت ميانگين ۳ نفر از هر 1۰ 
نفر مبتال به اين بيماري خبر داد كه اغلب در فاز 
س��وم ابتال رخ مي دهد و عنوان كرد: اگر بيماري 
وارد فاز چهارم يا دوره نقاهت شود، با ادامه مصرف 
داروها، ضعف بيمار برطرف شده و در طول چند 

هفته بهبود مي يابد.

رويخطخبر
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