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يادداشت- 1 بازرگانان خودرو وارد مي كنند يا گروهي خاص؟

سناريوي جديد براي واردات خودرو

يادداشت-3يادداشت-2

سياست اختالل در حوزه اينترنتواكاوي ماجراي تخلفات در فوالد
موض��وع گ��زارش تحقيق و 
تفحص از يكي از شركت هاي 
بزرگ بورسي )فوالد مباركه( 
و تخلف 91 هزار ميليارد توماني 
كه در رسانه ها خيلي سروصدا 
كرده را اگر با 50 هزار ميليارد 
تومان س��ودي كه اين شركت 
در سال جاري يعني پايان سال 
مالي 1400 مقايسه كنيم، ارقام بسيار عجيب و قابل توجه 
جلوه مي كنند. به بيان ساده تر شركت فوالد مباركه تقريبا 
دو برابر سودي كه در پايان سال مالي خود تقسيم كرده 
است، طبق گزارش مجلس و در موارد مختلف، مرتكب 
تخلفات و ابهاماتي شده است كه مغايرت هاي صريحي 
با آيين نامه ها و مقررات جاري دارد. چند نكته را در اينجا 
مي شود اشاره كرد كه اين مسائل لزوم به تاكيد و يادآوري 
دارند. نكته اول اين اس��ت كه شركت هايي كه با نظارت 
مستقيم سازمان بورس و اظهارنظر سازمان حسابرسي 
يا حسابرس مستقل، گزارشي را ارايه مي كنند و به اتكاي 
اين گزارش، صورت هاي مالي خود را به تصويب مي رسانند، 
در نهايت اين گزارش ها نوعي مفاصاحساب براي مديران 
تلقي مي شوند. در واقع وقتي اين اتفاقات و افشاگري ها رخ 
مي دهد بيانگر نهايت پايين بودن سطح اتكا به گزارش هاي 
بازرسي داخلي و همچنين حسابرس مستقل است. مسائلي 
مثل تخلفات شركت فوالد نمود پيدا مي كند و قابليت اتكا و 
اعتماد را به خصوص براي سهامداران خرد كاهش مي دهد؛ 
چرا كه سهامداران عمده به هرحال داخل شركت هستند و 
قطعا به اندازه سهامدار خرد آسيب نمي بينند. اغلب مسائل 
و تناقض هايي كه در حوزه مقررات قانوني به وجود مي آيد 
مربوط به تركيب شركت هايي كه به ظاهر خصوصي اند 
اما كماكان تحت نظارت دولت هس��تند، مي باشد. به هر 
حال شركت هاي تماما خصوصي نهايت سعي خود را در 
رعايت ضوابط و مقررات دارند چرا كه پشتيبان و حامي 
قوي مثل بعضي ارگان ها يا بعضي وزارتخانه ها ندارند، ولي 
شركت هايي كه اغلب حمايت هاي دولتي دارند مثال مدير 

آنها به  طور مس��تقيم از يك نهاد دولتي يا يك وزارتخانه 
تعيين مي ش��وند، كمتر به رعايت اين ضوابط و مقررات 
اهميت مي دهند و ما شاهد تخلفات بيشتري در اين نوع 
شركت ها هستيم. نكته سوم، اصول حاكميت شركتي 
و اس��تقرار آن اس��ت كه به نظر مي رسد اغلب شركت ها 
و حتي ش��ركت هاي بزرگ ما مثل فوالد مباركه يا ساير 
شركت هاي اين چنيني، به اين موضوع مهم و حياتي در 
حد مسائل آكادميك و ظاهري بسنده شده و خواسته واقعي 
سهامداران خرد را رعايت نمي كنند چرا كه سهامداران 
خرد ما نمي توانند به مدارك و اسناد و سيستم هاي نظارتي 
اعتماد كنند و به دنبال آن در بازار سرمايه، سرمايه گذاري 
كنند. مشخصا با افشاي چنين گزارشي سطح اعتماد و 
اتكاي سهامداران به سطح بازرسي هاي بورسي و قانوني 
كاهش مي يابد و نمود اين حوادث موجب خدش��ه وارد 
شده به اصول حاكميت شركتي است و به عبارتي استقرار 
اصول حاكميت شركتي تنها بر كاغذ و در حد مسائل رفع 
تكليف محدود مي شود. تمامي مسائل از كليات تا جزء به 
جزء گزارش هاي توجيهي افزايش سرمايه، گزارش هاي 
هي��ات  مديره به مجم��ع عمومي، صورت ه��اي مالي و 
يادداشت ها، بعد از تاييد حسابرس مستقل و بازرس قانوني 
منتشر مي شود و به نوعي سازمان بورس هم تاييد كننده 
آنهاست و اجازه برگزاري مجمع عمومي را داده و نماينده 
س��ازمان بورس با حضور در مجمع عمومي در اصل مهر 
تاييد نهايي به تصويب صورت ه��اي مالي زده و به نوعي 
مشاركت در مفاصاحساب براي مديران شركت محسوب 
مي شود و بعد از تاييد صورت هاي مالي براساس گزارش 
حسابرس در مرحله آخر در مرجع ثبت شركت ها نيز به 
ثبت مي رسد. بر اين اساس ضروري است حدود اختيارات 
و مسووليت هايي كه هر كدام از اين نهاد هاي نظارتي دارند، 
كامال شفاف و مشخص شود و همچنين انتظار پاسخگويي 
در اين خصوص وجود دارد و اين مطالبه براي س��هامدار 
خرد كامال بجاست كه منتظر پاسخ نهاد هاي نظارتي باشد 
چرا كه به اتكاي تاييد اين نهاد ها مجمع عمومي برگزار و 

به تاييد مي رسد.

در يك س��ال اخير، بارها در 
اظهارنظر مسووالن تأييد و 
تكذيب و حرف هاي متناقض 
مي شنيديم، اما اين گزارش 
ب��ه وض��وح برخ��ي اهداف 
وزارتخانه در خصوص فضاي 
مجازي را ترس��يم مي كند. 
سياس��ت كالني كه وزارت 
ارتباطات به فض��اي مج��ازي دارد و در اين گزارش 
مشهود است مختل ش��دن اينترنت است. يك وجه 
از ايجاد اختالل، افزايش هزينه اس��تفاده از اينترنت 
است. اين روزها هزينه استفاده از اينترنت زياد شده و 
در مواردي حتي خريد اينترنت ديگر به صرفه نيست 
و مصرف كارب��ر به نوعي مختل و محدود مي ش��ود. 
اختالل ه��اي فني ك��ه محدودكننده دسترس��ي و 
استفاده كاربران از اينترنت مي شود نيز نوع ديگري 
از مختل كردن فضاي مجازي محسوب مي شود كه 
پيامدهاي منفي بس��ياري داشته است. در يك سال 
اخير به دليل اختالل هاي مختلف در اينترنت ميزان 
و نحوه استفاده ما از اين فضا كمتر شد. عالوه بر افراد، 
كس��ب وكارهايي كه براي ايجاد و پيش��برد خود به 
سرعت و كيفيت مطلوب اينترنت نياز داشتند نيز در 
نطفه خفه شدند. بنابراين امكان نوآوري، خالقيت و 
كارآفريني نيز محدود ش��د. گزارش عملكرد وزارت 
ارتباطات نش��ان مي ده��د همان نكاتي ك��ه مورد 
اعتراض ش��هروندان و كارب��ران اينترنت قرار گرفته 
بود به عنوان دستاورد وزارت ارتباطات در نظر گرفته 
شده است. دولت در اين خصوص رويكرد »همين كه 
هست« داشته و از چشم اندازي سياه تر از امروز خبر 
مي دهد. بنابراين، دولت نه تنها ابايي از گزارش كردن 
اين اختالل ها نداش��ته بلكه به نظر مي رسد خودش 
مي خواهد كه اين اختالالت وجود داشته باشد. وجود 
ش��ش ماه اختالل در اينترنت در عص��ر حاضر و در 
شرايط فعلي تكنولوژي معادل يك نسل عقب افتادن 

از ح��وزه فناوري و نوآوري اس��ت و اميدواريم دولت 
در آينده قصد ادامه دادن اين مس��ير را نداشته باشد 
و سياس��ت گذاري طوالني مدت براي ايمن سازي و 
آموزش را جايگزين اين روند كند. سالم سازي اينترنت 
يك سياستگذاري كالن به حساب مي آيد كه دغدغه 
همه حكومت ها و دولت ها اس��ت، سياستگذاري در 
حوزه كودك و نوجوان موضوعي به  ش��دت پيچيده 
محس��وب مي ش��ود كه بايد در هماهنگ��ي با همه 
ذي نفعان و نهادهاي تأثيرگذار انجام شود. حال آنكه 
اقدامات اخير وزارت ارتباطات در فرآيند سالم سازي 
اينترنت كش��ور انجام نشده اس��ت. كاري كه وزارت 
ارتباطات انجام داد اين نبود كه بسته اي را پيشنهاد 
بدهد، والدين و مدارس به كودكان آموزش بدهند و 
در نهايت، كاربران اين حق را داشته باشند كه بسته 
انتخابي مش��خصي براي كودكان كمتر از 1۳ س��ال 
انتخاب كنند، اما حاال اي��ن وزارتخانه همه كاربران 
اينترنت در ايران را كودك تلقي كرد و با اقداماتي مثل 
فعال كردن safe search سالم سازي را براي همه 
سنين ايجاد كرد. اين سياستگذاري نگاهي قّيم محور 
داشت و همه را به چشم كودك مي ديد كه در نهايت 
هم كاركرد برعكس��ي ايجاد كرد. نتيج��ه اين نگاه، 
افزايش اس��تفاده از VPN است كه اينترنت كاربر را 
از نظر آلوده بودن و هك شدن ناامن كرده است. اين 
اقدام همچنين، منجر به آش��نايي ك��ودكان با نحوه 
دور زدن safe search و اينگون��ه محدوديت ه��ا 
نيز ش��د و درنتيجه اين سالم س��ازي را نهايتا به يك 
كژكاركرد تبديل كرد. بنابراين سالم س��ازي مدنظر 
وزارت ارتباطات عمال اتفاق نيفتاده و اتفاقا با سرعت 
بيش��تري يك نوع ناسالم س��ازي رخ داده است. اين 
در حالي اس��ت كه تعريف قوانين مش��خص، تعيين 
اختيارات والدين، اعطاي نقش مشخص به آموزش و 
پرورش و ارايه آموزش هاي مناسب را راهكار جايگزين 
مطلوبي اس��ت كه مي تواند كنترل مصرف رسانه اي 

كودكان را ممكن كند.

يادداشت-4

افزايش حاشيه نشيني و لزوم توجه به آن
پديده حاشينه نشيني از جهات 
مختلفي حايز اهميت اس��ت 
و پديده ه��اي مختلفي را دربر 
مي گيرد. بحث حاشيه نشيني 
ابعاد مختلفي دارد و يك مقوله 
چند منظوره اس��ت ك��ه بايد 
با يك ديد جام��ع و اصطالحا 
منظوم��ه وار به آن ن��گاه كرد. 
به طور مثال ما مساله اي تحت عنوان مهاجرت معكوس 
داريم كه افراد از اس��تان ها به شهرس��تان ها يا شهرهاي 
كوچك مي روند. صرفا بحث مهاجرت را نمي توان گفت 
خوب اس��ت يا بد. خان��واده اي كه به واس��طه اجاره بهاي 

سنگين و هزينه هاي زندگي مجبور به مهاجرت و دوري 
از منطقه محل سكونت خود مي شود قطعا اولين مساله اي 
كه با آن مواجه مي شود مواجهه با يك نظام فرهنگي جديد 
است. در شهرهايي كه مهاجرپذير هستند درصد جرايم 
اجتماعي باال است. يعني در چنين شرايط اقتصادي كه 
خان��واده ناچار به مهاجرت به مناطق حاش��يه اي با بافت 
جديدي مواجه مي شود و اطرافيان هم او را نمي شناسند 
درصد تخلف هاي اجتماعي باال مي رود. به عنوان مثال در 
پرديسان قم آمارهاي تخلفات نوپديد و نوظهور نوجوانان و 
خانواده ها بيشتر است. يكي از علت ها اين است كه خانواده ها 
به مكاني مهاجرت كردند كه غريب هستند و با يك فرهنگ 
غريبي مواجه شدند. لذا افراد اين جرات را به خود مي دهند 

كه به اين مس��ائل و آسيب هاي اجتماعي آلوده شوند. در 
همان مناطق حاشيه نش��ين اگر بتوانيم ش��رايط و سازو 
كاري را مهيا كنيم كه بتواند كانون هاي فرهنگي و اصالح و 
تربيت به وجود بيايد. يعني همان حلقه هاي مياني بتوانند 
حضور فعاالنه اي داشته باشند مي توان با كاهش آسيب هاي 
اجتماعي مواجه شد. اما در غير اين صورت متاسفانه همين 
مساله اقتصادي هم عاملي شده است كه اين آسيب ها را دو 
چندان كند. مساله اي ديگر در معضل حاشيه نشيني كه با 
آن مواجه هستيم، تفاوت سنت و مدرنيته است. در جامعه 
مدرن با يك سري سازوكارها و ملزومات جديد و در جامعه 
سنتي با باورها و فرهنگ هاي قديمي مواجه هستيم. در 
حاشيه نشيني تناقضي بين سنت و مدرنيته وجود دارد. 

از يك طرف بافت س��نتي وج��ود دارد و از طرفي جامعه، 
مدرن شده است. پس بين حاشيه نشيني و شهرنشيني 
تفاوت چش��مگير وجود دارد. افراد به فض��اي مجازي و 
وسايل ارتباط جمعي دسترسي دارند كه اين عامل باعث 
تشديد اين تفاوت مي شود. شخص حاشيه نشين مدرنيته 
را مي بيند اما دسترسي به آن جامعه ندارد. اين مساله باعث 
خشم بيش��تر افراد در جامعه حاشيه نشين مي شود كه 
منجر به خشونت هاي حوزه خانوادگي مي شود يا روابط 
اجتماعي را تحت تأثير قرار مي دهد و در تربيت فرزندان نيز 
اثر منفي دارد. خيلي از اتفاقاتي كه در حوزه روابط زوجين 
و خانواده ها، تربيت فرزند و فرزندپروري مالحظه مي كنيم 
ادامه در صفحه 8 متأثر از خشم دروني افراد است. 

مرضيه  ادهمفردين آقابزرگي

امان اهلل قرايي

 جزييات ساخت 
هواپيماي مسافربري داخلي اعالم شد

 رويكرد دولت سيزدهم
 ثبات در اقتصاد كالن و حركت در مسير عدالت فراگير است

 رتبه بندي معلمان 
با شرط و شروط هاي بسيار قرار است عملي شود

معوقه هاي معلمان براي هر ماه فقط يك ميليون تومان 

 پاتك ايران 
به تك تمام عيار غرب

صفحه 5     صفحه 2    

صفحه 7    

 انتشار صورت هاي مالي 
شركت ها طي روزهاي آينده

 اجراي قانون 
يا دور زدن آن

خبر آخر

 محمد مرندي: 
 ايران بررسي 
 پاسخ امريكا را 
آغاز كرده است

پ��س از يك هفته گمانه زني هاي ف��راوان درباره 
اعالم نظر امريكا به پاس��خ اي��ران به جمع بندي 
اتحادي��ه اروپا باالخره عصر ديروز پاس��خ امريكا 
رسيد. ناصر كنعاني سخنگوي وزارت امور خارجه 
از دريافت پاسخ دولت امريكا به  نظرات ايران براي 
حل و فصل موضوعات باقي مان��ده در مذاكرات 
رف��ع تحريم، از طري��ق هماهنگ كننده اروپايي 
گفت وگوها طي عصر ديروز خبر داد. سخنگوي 
وزارت امور خارجه اعالم كرد بررسي دقيق نظرات 
طرف امريكايي آغاز ش��ده و جمهوري اسالمي 
ايران پس از تكميل بررس��ي ها، نظرات خود در 
اين رابطه را به هماهنگ كننده اعالم خواهد كرد.

ند پرايس، س��خنگوي وزارت امور خارجه امريكا 
شب گذش��ته پس از ارسال پاسخ امريكا به ايران 
گفت:  بررس��ي پيش��نهادهاي ايران را به پايان 
رسانديم و به اتحاديه اروپا فرستاديم، ما بررسي 
پيش��نهادهاي ايران درب��اره پيش نويس توافق 
هسته اي را به پايان رس��انديم و به اتحاديه اروپا 

ارسال كرديم.
در همين حال مشاور تيم مذاكره كننده احياي 
برجام در اولين واكنش به پاس��خ امريكا به ايران  

گفت: بررسي پاسخ امريكا را آغاز كرده است
محم��د مرندي ادعاي ش��بكه العربي��ه را كامال 
اشتباه دانست و گفت: ايران تازه بررسي پاسخ را 
آغاز كرده و پس از آن هماهنگ كننده مذاكرات 

را مطلع خواهد كرد
العربي��ه مدعي ش��ده بود ك��ه امري��كا تمامي 
خواسته هاي اضافي ايران را رد كرده است. شبكه 
س��عودي العربيه روز گذش��ته ادعا كرده بود كه 
امريكا هيچ ك��دام از خواس��ته هاي اضافي ايران 
براي احياي برجام را نپذيرفته و در پاسخي كه به 
اتحاديه اروپا ارايه داده، تاكيد كرده كه غني سازي 

اورانيوم ايران نبايد از چهاردرصد فراتر برود.
العربيه همچنين مدعي ش��د ك��ه امريكا در اين 
پاسخ خواس��تار لغو هرگونه محدوديت ايران بر 
بازرس��ان آژانس بين المللي انرژي اتمي ش��ده 

است.
گمانـه زني رسـانه امريكايي در خصوص 

پاسخ امريكا و ادامه مذاكرات
وال استريت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت: 

بعيد اس��ت كه امريكا در پاسخ مورد انتظار امروز 
خود، خواسته هاي ايران را بپذيرد.

رد درخواس��ت هاي تهران از س��وي واش��نگتن 
ممكن اس��ت منجر به مذاكرات جديد و طوالني 

شدن مذاكرات شود.
 اگر واش��نگتن خواس��ته هاي تهران را رد كند، 

ممكن است مذاكرات طوالني شود.
در همي��ن ح��ال در تحولي ديگر ج��ان كربي، 
هماهنگ كننده شوراي امنيت ملي كاخ سفيد در 
پي ارسال پاسخ امريكا به نظرات و درخواست هاي 
ايران درباره پيشنهادات اتحاديه اروپا در خصوص 
مذاكرات رفع تحريم ها گف��ت كه با اين اتحاديه 

در ارتباط هستيم.

پاسخ 
امريكا  
رسيد

»نرخ ت��ورم كاهش پيدا 
كرده است.« اين خبري 
اس��ت كه طي روزهاي 
اخير بازتاب هاي فراواني 
در فضاي عمومي كشور 
پيدا ك��رده. در مواجهه 
ب��ا اي��ن خب��ر برخ��ي 
تحليلگ��ران در اص��ل 
موضوع تش��كيك وارد ساخته و اعالم كردند اين 
آمار نس��بتي با واقعيت ندارد و گروهي ديگر نيز 
آن را مقطعي ارزيابي كرده و آن را مرتبط با اخبار 
برجامي تحليل و تفسير كردند. اما اگر بخواهيم  
با زبان عدد و رقم س��خن بگوييم بايد بگوييم كه 
آخرين اعداد مرتبط با نقدينگي و پايه پولي، حاكي 
از نزولي شدن آمارها در اين دو شاخص مهم است. 
طي ۷ ماه گذشته نرخ پايه پولي نزولي بوده و از ۳۸ 
درصد به ۲۷.۸ درصد رس��يده است. البته برخي 
افراد نسبت به اين اعداد برخورد مناسبي ندارند و 
مغلطه مي كنند. پرسش اين است كه چه عواملي 
باعث نزولي شدن روند رشد پايه پولي مي شود؟ 
۳ دليل كلي براي كاهش پاي��ه پولي وجود دارد، 
نخس��ت اينكه دولت از سيستم بانكي استقراض 
نكند، دوم اينكه از بانك مركزي وام نگيرد و نهايتا 
اينكه دول��ت دارايي هاي خارجي و ارزي كمتري 
را به بانك مركزي تزريق كن��د. نقدينگي نيز در 
خردادماه و تيرم��اه، از 4۳ درصد به ۳۷.۸ درصد 
رسيده است. اين اعداد و ارقام به اين معنا نيست 
كه شاخص ها در وضعيت نرمالي قرار دارند، بلكه 
مساله اين است كه كمي از شدت رشد آن كاسته 
شده است. قبال در يادداش��تي به اين نكته اشاره 
كردم كه اقتصاد ايران در حوزه پايه پولي و رش��د 
نقدينگي با سه سناريو مواجه است كه هر كدام از 

آنها تاثير مشخصي در رشد تورم خواهد داشت.
 ۳ س��ناريوي خوب، ب��د و ميانه وج��ود دارد كه 
چش��م انداز اقتصادي را شكل مي دهد. سناريوي 
خوب، رش��د  4.5 درصد نقدينگي ماهيانه است، 
سناريوي ميانه كه رش��د ۳.۲5 درصدي است و 
سناريوي بد ۲.5 درصدي است. اعداد و ارقام آماري 
اخير بيانگر تحقق س��ناريوي ميانه )يعني ۳.۲5 
درصد( در اقتصاد ايران است. در يادداشت قبلي 50 
درصد پيش بيني هايم حاكي از تحقق سناريوي 
ميانه بود، 40 درصد س��ناريوي بد محتمل بود و 
10 درصد هم احتمال وقوع سناريوي خوب )۲.5 
درصد رشد نقدينگي( وجود داشت كه نهايتا نيز 

پيش بيني هاي قبلي ما محقق شد.
در اين مدت هم ت��ورم، ناخودآگاه از يك طرف به 
خاطر حذف ارز 4۲00 توماني به صورت مقطعي و 
به خاطر نقدينگي باال و رشد نقدينگي، رشد بااليي 
را تجرب��ه مي كند. هرچند اين رش��د تورم به اين 
داليل طبيعي است، اما اين جمله كه دولتمردان 
ادعا مي كنند، تورم ارز4۲00 توماني تخليه شده، 
قطعا اشتباه اس��ت. نبايد فراموش كرد، بخشي از 
اين كاهش ها به دليل افزايش دريافت ماليات است 
كه فشار مضاعفي بر فعاالن اقتصادي و صاحبان 
كسب و كار وارد ساخته است. امروز كمتر بنگاهي 
را مي توان آن پيدا كرد ك��ه از افزايش ماليات ها، 
فريادشان به آسمان بلند نشده باشد. اين فشارها 
در دوراني كه رش��د اقتصادي وجود ندارد بسيار 
خطرناك اس��ت. دولت به هر قيمتي نمي تواند، 
ماليات ها را افزايش بدهد. دولت بايد بداند تبعات 
مخرب اين تصميمات مالياتي به گونه هاي مختلف 
نهايتا بروز مي كند. دليل اينكه طي ماه هاي اخير 
آمارهاي مرتبط با پايه پولي و نقدينگي در اقتصاد 
ايران رشد نمي كند به دليل افزايش بار مالياتي بر 
بنگاه هاي اقتصادي و كسب و كارها است. پرسش 
اين اس��ت كه اين افزايش ماليات ها چه اثراتي را 
ايجاد مي كند؟ به عنوان نمونه تصور كنيد ناگهان 
در س��ال 1401 بنگاهي اقتص��ادي و خدماتي، 
متوجه مي ش��ود كه ماليات هايش افزايش پيدا 
كرده است.  نخس��تين واكنش صاحب اين واحد 
اقتصادي تعديل نيروست. بر اين اساس، بالفاصله 
اقدام به اخراج نيروها مي كنند تا هزينه تمام شده 
خود را كاهش بدهند. يعني دولت در ش��رايطي 
كه تصور مي كند با افزايش ماليات ها، بخش��ي از 
مش��كالتش را حل مي كند، بايد متوجه باشد كه 
در نقطه ديگر  )يعني بيكاري( باعث بروز مشكالت 
بيشتري مي شود. ضمن اينكه واحدهاي اقتصادي 
با افزايش ماليات ها، قيمت اقالم و خدمات خود را 
نيز باال مي برند. بر اس��اس سناريوهاي ارايه شده، 
اگر اقتصاد ايران، رش��د نقدينگي ۳.۲5 درصدي 
را تجربه كن��د، در صورت رش��د اقتصادي باالي 
5 درصد، ت��ورم در محدوده، كان��ال 40 الي 45 
درصدي خواهد بود. اگر رش��د اقتص��ادي زير 5 
درصد باشد، فشار تورمي ساالنه افزايش مي يابد و 

به باالي 55 درصد مي رسد.
بنابراين هرچند اع��داد و ارقام اقتصادي حاكي از 
بهبود نسبي برخي شاخص ها است، اما در بطن اين 
اعداد و ارقام مواردي وجود دارد كه در صورت عدم 

توجه، مي توانند مشكالت بيشتري ايجاد كنند.

پيمان مولوي

 سناريوي تورمي 
و چند احتمال



وزير امور اقتصادي و دارايي رويكرد دولت سيزدهم را ثبات 
در اقتصاد كالن و حركت در مسير عدالت فراگير عنوان كرد 
و گفت: ماه اول شروع فعاليت دولت سيزدهم ماهي سخت 
و تقريبا در تاريخ اقتصاد بي سابقه و تورم ۳۰ و ۴۰ درصد بود 
 و چشم انداز نيز رو به بهبود نبود.   سيداحسان خاندوزي 
سه شنبه ش��ب در گفت وگوي تلويزيوني اظهارداشت: 
ش��رايط اقتصادي تا پايان دهه ۹۰ شرايط ويژه اي بود و 
اين دهه بدون رشد اقتصادي، باالترين نرخ تورم، كاهش 
قدرت خريد، افزايش و نوسانات نرخ ارز، نبود انضباط پولي 
و بانكي دهه سختي بود.  وي ادامه داد: رويكرد دولت اين 
بود كه به عنوان ترمزي براي مسيرهاي رو به وخامت، اقدام 
جدي انجام دهد و مسير را متوقف و شرايط را اصالح كند 
و ب��ه نفع مردم بازگرداند.  وزير اقتصاد بيان كرد: رويكرد 
دولت ثبات در اقتصاد كالن و حركت در مس��ير عدالت 
فراگير اس��ت. گروه هاي زيادي از جامع��ه به گروه هاي 
حاشيه اي تبديل شده بودند و اداره كشور در اختيار گروه 
خاصي بود و فعاليت اقتصادي در جاهاي مختلف وجود 
داشت اما منافع به آن مردم نمي رسيد. به گفته خاندوزي، 
در س��ال اول دولت سيزدهم ۳۵۰۰ شركت شناسايي 
شد و درآمد به خود استان بازگشت. رويكرد ديگر اين 
بود كه در گذش��ته بسياري از ناكارآمدي هاي دولت از 
جيب مردم انجام مي شد و حياط خلوتي براي گروهي 
بود و ميليارد تومان زيان براي مردم داش��ت كه تالش 
كرديم جلوي اين اقدامات گرفته شود.  وي با بيان اينكه 
شفافيت جزو اركان و تاكيد رييس جمهور بود، ادامه داد: 
در موضوع فوالد مباركه دولت بر مواردي دست گذاشته 
كه جلوي اين اقدامات گرفته شود و صورت هاي مالي در 
اختيار مردم قرار گيرد تا در جريان امور قرار گيرند.  وزير 
اقتصاد اعالم كرد: در روزهاي آينده صورت هاي مالي 
شركت ها در س��ال ۱۴۰۰ را كه مربوط به دولت وقت 

است را منتشر مي كنيم. 
    وعده هاي پرهزينه دولت گذشته 

در ماه هاي پاياني 
خاندوزي درباره اقدامات دولت در خصوص كنترل تورم 
گفت: نرخ تورم در ش��هريور سال گذشته چشم انداز 
خوبي نبود و در دولت گذشته وعده هاي پرهزينه اي به 
مردم داده مي شد در حاليكه درآمد هم كم بود  و مصوبات 
و پيشنهادهاي هزينه بر بود.  دولت بر كنترل هاي موتور 
 توليد تورم تمركز كرد و كنترل ش��بكه بانكي و رفع 
بي انضباطي مالي را در دستور كار خود قرار داد و نظارت 
جدي بر شبكه بانكي انجام شپد و بانك هاي متخلف 

شناسايي شدند و سياست هاي مختلف كنترل ارز را 
انجام داديم و خروجي آن اين بود كه در ۶ و ۷ ماه اخير 
تورم نقطه اي كاهش يافت.  اوايل امسال پس از افزايش 
قيمت هاي جهاني و برخي سياست ها، فشار تورمي را 
در بهار شاهد بوديم و در خرداد و تير ماه به نهايت رسيد 

اما در ماه هاي اخير تورم كنترل شد. 

   صدور بيش از ۷۳ هزار مجوز
 در ۵ ماه گذشته

وزير اقتصاد درخصوص تس��هيل صدور مجوز كس��ب و 
كار گفت: مجموع اقداماتي كه در حوزه كس��ب و كار در 
يك سال گذشته انجام شده، بس��يار بيشتر از سال هاي 
گذشته اي بود كه دولت ها فرصت داشتند در حوزه تسهيل 
كسب و كار انجام دهند.  در يك سال گذشته بيش از ۱۷۰۰ 
مجوز كسب و كار كه توسط دستگاه هاي مختلف صادر 
مي شود  را بررسي كرديم و تحول در صدور مجوزها آغاز 

شده و هنوز در پايان راه نيستيم اما اين اقدامات با سرعت 
بااليي انجام مي شود.  در پنج ماه گذشته بيش از ۲۳۰ هزار 
تا ۲۴۰ هزار درخواست مجوز كسب و كار ثبت شده است.  
برخي مجوزها ثبت محور است كه نيازي به بازرسي ندارد و 
در درگاه ملي مجوزها ثبت مي شود و در همان لحظه امكان 
فعاليت فراهم مي شود.  تمام ۱۷۰۰ مجوز را دستگاه هاي 
دولتي صادر مي كردن��د و برخي مجوزها را اصناف صادر 
مي كنند كه در بيش از س��ه هزار رشته در حال فعاليت 
هستند و براي اولين بار تمام مجوزها دوباره بررسي شدند تا 
سليقه اي در صدور مجوزها انجام نشود.  وزير اقتصاد درباره 
دس��تگاه هايي كه در صدور مجوز كسب و كار همكاري 
نمي كنند، گفت: برخي دستگاه ها همچنان شروط صدور 
۲۵ مج��وز را اعالم نمي كنند. براي مثال وزارت كش��ور 
درخصوص دفتر پيش��خوان، آموزش و پرورش در مورد 
ايجاد مهدكودك، وزارت علوم برخي مجوزها هنوز تاييد 
شدند، س��ازمان برنامه و بودجه و موارد ديگر هنوز قواعد 

صدور مجوز را اعالم نكردند. خاندوزي درباره اجراي قانون 
سامانه هاي فروشگاهي و موديان مالياتي تصريح كرد: اين 
تكليف قانوني سال ها وجود داشت اما اجرايي نمي شد و 
در يك سالگي دولت انجام شد و در اين مسير بيش از پنج 
ميليون دستگاه غيرفعال شد و اين امر به گسترش عدالت 
كمك كرد. در اين مدت فعال اقتصادي شناسايي شد كه 
يكهزار ميليارد تومان گردش مالي داشت اما هيچ مالياتي 
پرداخت نكرده بود.  در حوزه بانكي تعدادي بدهكار بانكي 
بودند كه قبل از شروع دولت در جيب سياسيون بودند 
و تبديل به ابزار رقابت سياسي تبديل شده بودند و براي 
اولين بار كاري كرديم كه در روستاهاي دورافتاده افراد 
مي توانند به اين اسامي دسترسي داشته باشند.  همكاري 
مردم در ماليات به ظاهر خوش��ايند نيس��ت، اما شاهد 
هستيم كه خوداظهاري مردم ۵۰ درصد افزايش يافته 
كه ركورد جديدي است.  با گزارش مردم چهار هزار ملك 

و امالك دولتي شناسايي شد.
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 ضريب جيني خانوارهاي ايراني 
در سال ١٤٠٠ به ٠.٣٩ كاهش يافت

بهبود توزيع درآمد خانوارهاي 
كشور با كاهش ضريب جيني 

گروه اقتصاد ايران | طب��ق اعالم مركز آمار، در 
س��ال ۱۴۰۰ ضريب جيني خانوار هاي كل كشور 
۰.۳۹۳۸ است كه در مقايسه با سال قبل ۰.۰۰۶۸ 

كاهش نشان مي دهد.
همچني��ن ضريب جين��ي خانوار هاي ش��هري و 
روس��تايي به ترتيب ۰.۳۷۵۷ و ۰.۳۵۹۴ است كه 
نسبت به سال قبل به ترتيب ۰.۰۰۷۸ و ۰.۰۰۰۴ 
افزايش نش��ان مي  دهد. گزارش جديد مركز آمار 
بيانگر آن است كه در س��ال ۱۴۰۰ ضريب جيني 
خانوار هاي كل كشور ۰.۳۹۳۸ است كه در مقايسه 

با سال قبل ۰.۰۰۶۸ كاهش يافته است.
ضريب جيني عددي است بين صفر و يك كه براي 
سنجش نابرابري درآمدي و مطلوبيت توزيع درآمد 
از آن استفاده مي ش��ود. اين ضريب هرچه به صفر 
نزديك تر باشد نابرابري درآمدي كمتر و هرچه به 
يك نزديك تر باشد وضعيت توزيع درآمد در جامعه 

نامطلوب تر است.
در ادامه مشروح گزارش مركز آمار از وضعيت ضريب 

جيني در كشور را مي خوانيد.
سال ۱۴۰۰- كل كشور: 

سهم بيست درصد كم  هزينه  ترين و پرهزينه  ترين 
جمعيت به ترتيب ۵,۸۸ و ۴۶.۷۰ درصد است.

نسبت ده، بيس��ت و چهل درصد پرهزينه  ترين به 
ده، بيست و چهل درصد كم هزينه  ترين به ترتيب 
١٣، ٤٦، ٧.٩٤ و ٤.٢٤ است. شاخص پالما به ١.٨٧ 
و شاخص تيل به ۰.۲۶۰۲ رسيده است. همچنين 

شاخص اتكينسون ۰.۲۳۱۲ است.
سال ۱۴۰۰– مناطق شهري: 

سهم بيست درصد كم هزينه  ترين و پرهزينه  ترين 
جمعيت به ترتيب ٦، ٤٦ و ٤٥.٣٤ درصد است.

نسبت ده، بيس��ت و چهل درصد پرهزينه ترين به 
ده، بيست و چهل درصد كم هزينه ترين جمعيت 
به ترتيب ١١، ٥٤، ۷.۰۲ و ٣.٩١ اس��ت. ش��اخص 
پالما ۱.۷۰ و شاخص تيل ۰.٢٣٦٤ است. همچنين 

شاخص اتكينسون ۰.۲۱۰۰ است.
سال ۱۴۰۰– مناطق روستايي: 

سهم بيست درصد كم هزينه  ترين و پرهزينه  ترين 
جمعيت به ترتيب ٦، ٧٤ و ٤٣.٩٦ درصد است.

نسبت ده، بيس��ت و چهل درصد پرهزينه  ترين به 
ده، بيست و چهل درصد كم هزينه  ترين جمعيت 
در مناطق روس��تايي به ترتي��ب ۱۰.۷۶، ٦.٥٢ و 

٣.٦٤ است.
ش��اخص پالما ١، ٥٧ و ش��اخص تيل در ٢١٦٤.۰ 
است. همچنين شاخص اتكينسون ۰.١٩٤٢ است.

در سال ۱۴۰۰ در مناطق شهري كمترين ضريب 
جيني در استان  كرمان )۰,٢٧٢٩( و باالترين ضريب 
جيني در استان  سيستان و بلوچستان )٤٩٢٩.۰( 

مشاهده مي  شود.
همچني��ن در مناطق روس��تايي كمترين ضريب 
جيني مرب��وط به اس��تان  بوش��هر )۰,٢٥٩٣( و 
بيشترين ضريب جيني مربوط به استان  خراسان 

جنوبي )۰.٣٦٣٣( است.
خاطر نشان مي  س��ازد كه گزارش مبسوط توزيع 
www.amar. درآمد در درگاه ملي آمار به نشاني

org.ir قابل دسترسي است.

پيش بيني وصول ۲۰۳ هزار 
ميليارد ريال با اخذ ماليات

از خودروهاي گران قيمت
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه 
عمليات صدور برگ اجرايي براي مشموالن ماليات بر 
خودروهاي گران قيمت در سال ۱۴۰۰ در حال انجام 
است، گفت: پيش بيني مي ش��ود از محل اخذ ماليات 
خودروهاي گران قيمت، مبلغي معادل ۲۰۳ هزار ميليارد 
ريال وصول شود. به گزارش رسانه مالياتي ايران، داوود 
منظور با اشاره به اينكه ماليات بر خودروهاي گران قيمت، 
از جمله پايه هاي جديد مالياتي به ش��مار مي رود كه 
هم اكنون در كش��ور در حال اجراس��ت، گفت: دولت 
سيزدهم در اجراي تكليف مقرر در بند )ش( تبصره )۶( 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ كل كشور و باهدف 
جلوگيري از فعاليت هاي سوداگرانه و تنظيم گري در 
بازار خودرو، آيين نامه اجرايي اخذ ماليات از خودروهاي 
لوكس را تصويب و به سازمان امور مالياتي كشور ابالغ 
كرد. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در ادامه به 
آثار مثبت اجراي اين قانون اشاره كرد و گفت: افزايش 
درآمدهاي مالياتي، كاهش فرارهاي مالياتي، افزايش 
عدالت مالياتي، نظم بخشي به اقتصاد و غلبه بر سوداگري 
در بازار خودرو از جمله آثار مثبت اجراي اين پايه جديد 
مالياتي محسوب مي شود. منظور در خصوص مشموالن 
ماليات خودروهاي گران قيمت نيز گفت: تمامي افرادي 
ك��ه در ابتداي س��ال ۱۴۰۰ مالك ان��واع خودروهاي 
سواري و وانت دو كابين باارزش تعيين شده در قانون 
بودجه بوده اند، مشمول ماليات خودروهاي گران قيمت 
هستند.وي افزود: اشخاص حقوقي غيردولتي به ازاء هر 
خودروي باارزش روز باالتر از ده ميليارد ريال و اشخاص 
حقيقي نيز درصورتي كه مجموع ارزش روز خودروهاي 
خود و فرزندان كمتر از ۱۸ سال تحت تكفل آنها باالتر 
از ده ميليارد ريال باشد، مشمول پرداخت اين ماليات 
هستند؛ البته ارزش روز خودرو در ابتداي سال ۱۴۰۰ 
مدنظر است. رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور 
اظهار داش��ت: مالكان خودروهاي مش��مول ماليات 
مذكور، نيازي ب��ه مراجعه ب��ه ادارات مالياتي جهت 
پرداخت ماليات ندارند. اين اش��خاص مي توانند با 
مراجعه به درگاه ملي خدمات الكترونيك سازمان 
امور مالياتي به نشاني my.tax.gov.ir وضعيت 
مشموليت خودروهاي خود را مشاهده و از ميزان 
ماليات متعلقه و چگونگي پرداخت آن مطلع شده 
و ماليات را نيز از طريق اين سامانه پرداخت كنند.

تصميم گيري درباره افزايش 
حقوق كارمندان تا پايان شهريور

ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودجه درب��اره آخرين 
پيگيري ها در افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان 
گفت: اين موضوع در حال بررسي است و در صورت 
تامين منابع طي همين ماه تصميم گيري و در نهايت 
اليحه براي تصويب به مجلس ارايه مي شود. مسعود 
ميركاظمي روز چهارشنبه در حاشيه هيات دولت 
در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره 
جزييات اليحه اصالحيه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، 
اظهار داش��ت: اليحه اصالح قان��ون بودجه ۱۴۰۱ 
مربوط به همان چندموردي بود كه ارسال شده است 
و هنوز موضوع جديدي اضافه نشده است. وي ادامه 
داد: يكي از موضوعاتي كه در اين اليحه مطرح شد 
مربوط به يارانه بود و قرار شد اگر قيمت ها بر اساس 
شهريور ۱۴۰۰ اصالح نشود، ميزان يارانه نقدي بر 
اساس قيمت جديد تنظيم شود و اكنون بايد در زمينه 
يارانه ها اصالحيه به مجلس بدهيم. ميركاظمي درباره 
افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان گفت: افزايش 
حقوق در حال بررسي است اگر منابع تامين شود در 
شهريور تصميم گيري شود و براي تصويب به مجلس 
ارايه شود. مس��عود ميركاظمي در خصوص تفاوت 
پرداختي به فرهنگيان، گفت: متوس��ط پرداختي 
۱ ميليون تومان بوده اس��ت. اما به دليل تفاوت در 
حكم هايي كه دريافت مي كنن��د، ميزان پرداختي 
متفاوت بوده است.  رييس سازمان برنامه بودجه با 
اشاره به اجراي تخصيص كاالبرگ به يكي از استان ها 
به صورت پايلوت از مهرماه تصريح كرد: كاالبرگ يك 
قانون است؛ سامانه آن آماده نبوده است. اما به طور 
كلي نظرسنجي ها نشان مي دهد كه مردم به يارانه 
نقدي عالقه بيشتري دارند.  وي در پايان تاكيد كرد: تا 
پيش از آماده شدن سامانه مربوط به اعطاي كاالبرگ، 
پرداخت يارانه هاي نقد همچنان ادامه خواهد داشت.

بليت اتوبوس هاي اربعين 
به صورت روزفروش و به نام زائر

بليت اتوبوس بين شهري به مقصد مرزهاي خروجي 
اربعين صرفا به  صورت روز فروش و در محل پايانه هاي 
مسافري يا دفاتر فروش بليت سطح شهر شركت هاي 
مسافري عرضه مي شود. داريوش باقرجوان - مديركل 
دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداري وحمل ونقل 
جاده اي - گفت: بليت اتوبوس بين شهري به مقصد 
مرزهاي خروج��ي اربعين صرفا به صورت روز فروش 
و در محل پايانه هاي مس��افري يا دفاتر فروش بليت 
سطح شهر شركت هاي مسافري عرضه مي شود. وي 
خاطرنشان كرد: بليت اتوبوس زائران اربعين صرفًا به 
نام زائر صادر مي شود و اعزام زائران در قالب سرويس 
دربستي اتوبوسي به مرزها ممنوع است و با شركت ها، 
مالكان و رانندگان خاطي در اين زمينه برخورد خواهد 
شد. مديركل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداري 
وحمل ونقل جاده اي با تاكيد بر اهميت هوش��ياري 
زائران اربعين حسيني افزود: زائران اربعين به تبليغات 
و خبرها در فضاي غيررسمي و مجازي مبني بر ارايه 
بليت به صورت پيش فروش يا سرويس هاي دربستي 
كه با هدف كالهب��رداري از زائرين و كس��ب منافع 
غيرقانوني صورت مي پذيرد، توجه نكنند و اخبار را از 

مبادي و مراجع معتبر و رسمي پيگيري كنند.

وام ۲۰۰ ميليون توماني مسكن 
روستايي در دولت تصويب شد

س��خنگوي دولت اعالم كرد: در راستاي سرعت 
بخش��ي و تأمين منابع براي اج��راي نهضت ملي 
مس��كن، دولت با افزايش تس��هيالت نوس��ازي 
مسكن روستايي تا سقف ۲ ميليارد ريال موافقت 
كرد. هيات دولت با افزايش تس��هيالت نوسازي 
و بهسازي مس��كن در روس��تاها از ۱۰۰ ميليون 
تومان ب��ه ۲۰۰ ميلي��ون تومان موافق��ت كرد و 
پرداخت اين تس��هيالت به متقاضيان از ش��نبه 
آغاز خواهد ش��د. علي بهادري جهرمي سخنگو و 
دبير هيات دولت در پايان جلس��ه هيات وزيران 
با اش��اره به اين مطلب گفت: در راستاي سرعت 
بخش��ي و تأمين منابع براي اج��راي نهضت ملي 
مسكن، دولت با افزايش تسهيالت نوسازي مسكن 
روستايي تا س��قف ۲ ميليارد ريال موافقت كرد. 
مسعود ميركاظمي معاون رييس جمهور و رييس 
سازمان برنامه و بودجه نيز با تاييد تصويب افزايش 
تسهيالت ساخت مسكن روستايي گفت: سازمان 
برنامه و بودجه با بررس��ي همه جوانب و بر اساس 
دستور رييس جمهور اقدامات الزم براي پرداخت 
تسهيالت فوق از سوي بانك ها را آغاز كرده است.

وثايق تسهيالت كالن بانك ها 
بايد واقعي باشد

 ايرن�ا| عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
يازدهم گفت: ما در دوره هايي با اين مساله مواجه 
بوديم كه برخي از افراد از بانك ها تسهيالت كالن 
دريافت كردند، اما وثايق آنه��ا واقعي نبود و بعد از 
آنكه موفق نشدند تا بدهي خود را پرداخت كنند، 
به ابر بدهكاران بانكي تبديل ش��دند. بهروز محبي 
نجم آبادي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با تاكيد بر 
ضرورت قاعده مند و شفاف شدن اعطاي تسهيالت 
كالن بانك ها، اظهار داشت: شفافيت، پايه مبارزه با 
مفاسد و انحراف است. وي تصريح كرد: كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس و ديوان محاسبات تسلط الزم 
را بر مسائل مربوط به حوزه پولي كشور دارند. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مجلس 
به ويژه كميس��يون برنامه و بودجه بر اساس قانون 
مي تواند در اين مورد گزارش ماهانه دريافت كند تا 
مشخص شود كه در حوزه بانكداري و ارايه تسهيالت 

در كشور به طور دقيق چه اتفاقاتي مي افتد. 

رويكرد دولت سيزدهم ثبات در اقتصاد كالن و حركت در مسير عدالت فراگير است

براساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از نتايج به دست آمده موسسه افكارسنجي

تورم مرداد از 40 درصد عبور كرد

انتشار صورت هاي مالي شركت ها طي روزهاي آينده

58/5درصد مردم، دريافت كاالبرگ را به يارانه نقدي ترجيح مي د هند

نرخ تورم نقطه اي خوراكي ها به 8۰.4  درصد رسيد

براساس نتايج به دست آمده موسسه افكارسنجي 
ملت، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجيح مي دهند دولت 
هفت قلم كاالي اساس��ي را به قيمت سال قبل و از 
طريق كاالبرگ عرضه كند و در مقابل ۲۸.۶ درصد 
ترجي��ح مي دهند به ازاي هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ 

يا ۴۰۰ هزارتومان نقدي اختصاص يابد.
تصميم دولت براي حذف ارز تخصيصي به كاال هاي 
اساس��ي يك��ي از مهم ترين تصميم��ات اقتصادي 
دولت طي دهه ه��اي اخير به ش��مار مي آيد. براي 
جبران پيامد هاي اقتص��ادي اين تصميم، مجلس 
در قانون بودج��ه ۱۴۰۱، دولت را مكل��ف به ارايه 
كاالبرگ الكترونيكي كرده است. پس از واريز چند 
مرحله يارانه نقدي به حس��اب سرپرس��تان خانوار 
دهك ه��اي اول تا نه��م، اين پرس��ش در مجلس 
مطرح ش��د كه م��ردم بين درياف��ت يارانه نقدي و 
 كاالبرگ الكترونيكي، كدام يك را ترجيح مي دهند؟

باتوج��ه ب��ه اهمي��ت اي��ن موض��وع، مراجعه به 
افكارعموم��ي مي توان��د برخ��ي ابهام ه��ا در اين 
خصوص را برطرف نمايد. در اين راس��تا موسس��ه 
افكارس��نجي ملت وابس��ته به مركز پژوهش هاي 
مجلس، به اجراي يك پروژه با عنوان »افكارسنجي 
درب��اره نگ��رش مردم به ط��رح اص��الح يارانه ها و 
 توزيع كاالبرگ« در كل كش��ور اقدام نموده است.

نتايج اين افكارس��نجي نشان مي دهد ۶۰.۶ درصد 
مردم نس��بت به كليت طرح اص��الح يارانه ها نظر 
منفي دارند كه مهم ترين دليل آن، افزايش قيمت 

كاال ه��اي ديگري اس��ت كه ق��رار نبود براس��اس 
اجراي اين طرح، گران ش��وند. ب��ا توجه به همين 
موضوع مي ت��وان فهميد كه چرا ۸۸.۶ درصد مردم 
ميزان يارانه واري��زي را كاف��ي نمي دانند. بالطبع 
خانواده هاي پرجمعيت بيش��تر تحت تأثير فش��ار 
اقتصادي ناش��ي از افزايش قيمت ها قرار مي گيرند 
 ك��ه نتايج اي��ن افكارس��نجي نيز مويد آن اس��ت.

يافته هاي ديگر اين نظرس��نجي حاكي از آن است 
كه قدرت خريد كاال هاي اساسي از سوي خانوارها 
نسبت به قبل از اجراي طرح )ابتداي سال(، كاهش 
يافته اس��ت؛ بنابراي��ن نظرس��نجي و مطابق نظر 
مردم، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجيح مي دهند دولت 
هفت قلم كاالي اساس��ي را به قيمت سال قبل و از 
طريق كاالبرگ عرضه كند و در مقابل ۲۸.۶ درصد 
ترجي��ح مي دهند به ازاي هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ 
 ي��ا ۴۰۰ هزارتوم��ان يارانه نق��دي اختصاص يابد.

براساس نظرسنجي موسسه افكارسنجي ملت، در 
بين افرادي كه كاالبرگ را ب��ه يارانه نقدي ترجيح 
داده اند، ۵۶.۲ درصد اظه��ار كرده اند كه حتي اگر 
كاالبرگ فقط در فروش��گاه هاي مش��خصي قابل 
اس��تفاده باش��د، باز آن را به يارانه نق��دي ترجيح 
مي دهند. گفتني اس��ت؛ سيدهادي س��بحانيان، 
مع��اون سياس��ت گذاري اقتص��ادي وزارت ام��ور 
اقتصادي و دارايي اخيرا از امكان اجراي طرح پايلوت 
كاالب��رگ از مهرماه خبر داده ب��ود؛ او گفته بود كه 
اين يك قانون است و دولت سيزدهم عالقه مند بود 

آن را دنبال كند، اما زيرساخت هاي آن فراهم نشده 
بود. دولت با مس��ووليت وزارت رفاه و بانك مركزي 
در حال پيگيري آن است و زيرساخت هاي فني نيز 
آماده شده است.امكان اجراي پايلوت آن از مهرماه 
براي برخي كاالها وجود دارد تا قيمت اين كاالها با 

نرخ سال ۱۴۰۰ محاسبه شود.
بر اس��اس اين گزارش؛ كوپن از تمهيداتي بوده كه 
در سال هاي گذشته در زمان هايي در اختيار مردم 
قرار مي گرفت؛ به اين صورت كه مردم اقالم اساسي 
را با قيمت��ي پايين تر از نرخ ب��ازار از دولت تحويل 
مي گرفتند تا سرانجام در سال ۸۷ اين يارانه كاغذي 

حذف و به يارانه نقدي تبديل شد.
اما بازگشت دوباره كوپن، مخالفان و موافقاني دارد. 
مخالفان بازگش��ت كوپن بر اي��ن باورند كه چنين 
سيستمي شكس��ت خورده و تكرار تجربه شكست 
خورده، صرف زمان و هزينه بيهوده است. اين گروه 
معتقدند كه تخصي��ص يارانه هاي نقدي روش��ي 
مطمئن تر و عاقالنه تر اس��ت، زيرا هر فرد براساس 
نياز خود خريد مي كن��د. از طرفي هم اگرچه گفته 
مي ش��ود فقط چهار قلم كاالي اساسي گران شده 
اما همان گونه كه شاهد هستيم دامنه گراني تقريبًا 
اغل��ب كااله��ا را در برگرفته اس��ت؛ درحالي كه با 
كوپن فقط امكان خريد چند قلم كاالي مش��خص 

وجود دارد.
براين اس��اس افراد براي دسترسي به منابع نقدي، 
ممكن است كاالبرگ هاي خود را همچون گذشته 

بفروش��ند و بازهم س��ود كالني را نصيب دالالن و 
واس��طه هاي اين عرص��ه كنند. همچني��ن هزينه 
راه اندازي طرح كاالبرگ الكترونيكي مشكل بزرگي 
اس��ت كه مخالفان اين طرح آن را جدي ترين ايراد 
مي دانند؛ زيرا طبق گفته مدير طرح هوشمندسازي، 
ب��راي پيش��برد اجراي اي��ن ط��رح ۹۰۰ ميليارد 
تومان به منظور خريد تجهيزات هزينه شده است؛ 
درصورتي كه پرداخ��ت يارانه نق��دي هيچ هزينه 
اوليه اي براي تأمين زيرساخت هاي پرداخت براي 
دولت ندارد و طرحي بس��يار به صرفه تر براي دولت 
است. اما موافقان بازگشت كوپن به اقتصاد كشور، 
اي��ن روش را مطمئن ترين راهكار ب��راي حمايت 
از اقش��ار ضعيف مي دانند؛ زيرا كوپن در ش��رايط 
فعلي راهكار مناس��بي براي بهبود معيش��ت مردم 
و درعين ح��ال عدم افزايش نرخ تورم اس��ت )البته 
درصورتي اين اقدام با نتيجه مثبتي همراه خواهد 
بود كه نظ��ارت دقيق هم بر توزيع كاالها باش��د( . 
به عالوه گفته مي شود با تخصيص كوپن مي توان از 
تأمين حداقل مواد غذايي مورد نياز براي يك خانوار 
اطمينان حاصل كرد؛ زي��را خانوارها در طول يك 
ماه، م��واد غذايي مورد نياز خود را به قيمت مصوب 
مي توانن��د تهيه و اس��تفاده كنند. م��ورد ديگر كه 
موافقان تخصيص كوپن نسبت به آن تأكيد دارند، 
رش��د نقدينگي در جامعه و تشديد كسري بودجه 
اس��ت كه از اين لحاظ كاالبرگ الكترونيكي نسبت 

به يارانه نقدي برتري دارد.

طبق اعالم مركز آمار نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه اي 
خانوارهاي كشور در مردادماه كاهش يافته است؛ تورم 
ساالنه نيز در مرداد ۴۱.۵ درصد شده است. تازه ترين 
گزارش مركز آمار از شاخص قيمت مصرف كننده در 
مردادماه بيانگر آن است كه نرخ تورم ساالنه مرداد ماه 
۱۴۰۱ براي خانوارهاي كشور به ۴۱,۵ درصد رسيده 
كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ۱,۰ واحد درصد 

افزايش يافته است.

  كاهش نرخ تورم نقطه اي
 خانوارهاي كشور

منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. نرخ تورم 
نقطه اي در مرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد ٥٢,٢ درصد رسيده 
است؛ يعني خانوارهاي كش��ور به طور ميانگين ٥٢.٢ 
درصد بيشتر از مرداد ۱۴۰۰ براي خريد يك »مجموعه 
كاالها و خدمات يكس��ان« هزينه كرده  اند. نرخ تورم 
نقطه اي مرداد ماه ۱۴۰۱ در مقايسه با ماه قبل ١,٨ واحد 

درصد كاهش يافته است. نرخ تورم نقطه اي گروه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« با كاهش ٥.٦ 
واحد درصدي به ۸۰,۴ درصد رسيده و گروه »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« بدون تغيير ٣٦.٩ درصد بوده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه نرخ تورم نقطه اي براي 
خانوارهاي شهري ٥١,١ درصد مي باشد كه نسبت به 
ماه قبل ١.٧ واحد درصد كاهش داشته است. همچنين 
اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٥٨.٤ درصد بوده كه 
نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد كاهش داشته است.

  كاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نس��بت به ماه قبل مي باشد. نرخ تورم ماهانه 
مرداد ۱۴۰۱ به ۲,۰ درصد رس��يده كه در مقايسه با 
همين اطالع در ماه قبل، ٢.٦ واحد درصد كاهش داشته 
است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات« به ترتيب ١.٤ درصد و ٢.٤ درصد بوده است. 

اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري ۲,۰ درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل ۲,۵ 
واحد درصد كاهش داش��ته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي ١.٧ درصد بوده كه نسبت به 

ماه قبل ٣.١ واحد درصد كاهش داشته است.

  افزايش نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 
به دوره مش��ابه قبل از آن مي باش��د. نرخ تورم ساالنه 
مرداد ماه ۱۴۰۱ براي خانوارهاي كشور به ٤١,٥ درصد 
رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ۱,۰ واحد 
درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم ساالنه 
براي خانوارهاي ش��هري و روستايي به ترتيب ۴۰,۹ 
درصد و ٤٤.٤ درصد مي باش��د كه ب��راي خانوارهاي 
ش��هري ۰,۹ واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي 
روس��تايي ١.٢ واحد درصد افزايش داشته است. در 
گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 

بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »ادويه و چاش��ني « )سس مايونز و سس گوجه 
فرنگي( و گروه »نان و غالت« )كيك و بيس��كويت( 
مي باش��د. در گروه عمده »كااله��اي غيرخوراكي و 
خدمات«، گروه »بهداشت و درمان« )انواع دارو(، گروه 
»هتل و رستوران« )غذاهاي سرو شده در رستوران( و 
اجاره بها بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل 
داشته اند. هم چنين در ماه جاري گروه »گوشت قرمز 
و گوشت ماكيان« )مرغ ماشيني( و گروه »روغن  ها و 
چربي  ها« )روغن نباتي جامد( نسبت به ماه قبل كاهش 

قيمت داشته  اند.

  درصد تغييرات شاخص قيمت
 در دهك ه�اي هزينه اي كل كش�ور در ماه 

جاري
دامنه تغييرات نرخ تورم س��االنه در مرداد ماه ۱۴۰۱ 
براي دهك هاي مختلف هزينه اي از ٣٩,٥ درصد براي 

دهك دهم تا ٤٦.٤ درصد براي دهك اول است.



گروه بانك و بيمه |
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه سهولت دسترسي 
مردم ب��ه خدمات نظام بانكي ج��زو اولويت هاي بانك 
مركزي است، گفت: سامانه هاي تسهيالت فرزند و پل 
)پرداخت لحظه اي( در همين راستا طراحي شده اند و ما 
از هر ابزاري در راستاي تسهيل دسترسي مردم به نظام 
بانكي حمايت مي كنيم. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، دكتر صالح آبادي در آيين رونمايي از سامانه هاي 
تسهيالت قرض الحسنه فرزند و پل )پرداخت لحظه اي( 
در هفته دولت، گفت: با توجه به ابالغ پرداخت تسهيالت 
فرزن��دآوري در قانون و حجم ب��االي تقاضا ها براي آن 
بانك مركزي طراحي سامانه اي براي ثبت نام و معرفي 
متقاضيان به ش��عب بانك ها را در دستور كار قرار داد تا 
پرداخت اين تس��هيالت با سرعت و سهولت بيشتري 
انجام شود. وي افزود: فرآيند پرداخت تسهيالت فرزند 
مشخص است و بانك ها مكلف هستند حداكثر ظرف ده 
روز پس از تكميل مدارك نسبت به واريز وجه اقدام كنند. 
صالح آبادي در خصوص وثايق الزم بري اين تسهيالت 
نيز گفت: طبق قانون اين تس��هيالت بايد با يك ضامن 
يا يك سفته پرداخت شود. همچنين بانك ها بر اساس 
دستورالعملي كه در بسته تسهيالت خرد ابالغ شده است 
اگر مشتري داراي رتبه اعتباري مناسب باشد موظف به 
تسهيل وثايق هستند. وي تاكيد كرد: همچنين مردم 
مي توانند شكايات خود در اين خصوص را بانك مركزي 
اعالم كنند. رييس كل بانك مركزي همچنين راه اندازي 
سامانه پل را در راستاي سهولت دسترسي مردم به نظام 
بانكي دانست و گفت: هر س��امانه و اقدامي كه موجب 
تسهيل دسترسي مردم به نظام بانكي و شموليت مالي 
شود مورد حمايت بانك مركزي خواهد بود. وي ادامه داد: 
اقدامات در اين زمينه به اين سامانه ها محدود نخواهد بود و 
بانك مركزي تالش مي كند خدمات بانكي غير حضوري 
توسعه يابد تا ضرورت مراجعه مردم به شعب فيزيكي 
بانك ها كاهش پيدا كن��د. صالح آبادي افزود: در همين 
راستا زيرس��اخت هاي الزم شامل امضاي الكترونيك، 
سفته الكترونيك، احراز هويت غيرحضوري براي افتتاح 
حساب و دريافت خدمات و نيز اعتبار سنجي غير حضوري 
توسط بانك مركزي ايجاد شده و انتظار ما از بانك ها اين 
است كه به سرعت به اين خدمات مجهز شده و امكانات 
الزم را در اين باره فراهم كنند. وي با بيان اينكه توسعه 
خدمات غير حضوري بانكي موجب كاهش هزينه هاي 
عملياتي و ناترازي بانك ها مي شود گفت: انشاهلل بتوانيم 
سامانه هاي ديگري هم راه اندازي كنيم تا دسترسي مردم 
به نظام بانكي بيشتر شود و خود را موظف مي دانيم كه از 
هر امكاني كه موجب تسهيل دسترسي مردم به بانك ها 
شود حمايت كنيم. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان 
كرد: بانك ها جزو دستگاه هايي هستند كه بيشترين 
مراجعات و خدمات مردمي را دارند و هرچه دسترسي به 
اين خدمات تسهيل شود رضايتمندي بيشتري را براي 

مشتريان ايجاد خواهد كرد.

    راه اندازي پرداخت لحظه اي پل 
تا سقف 10 ميليون تومان از طريق شبا 

همزمان با آغاز هفته دولت، س��امانه هاي »تسهيالت 
قرض الحس��نه فرزند« و »پرداخت لحظ��ه اي )پل(« 
توس��ط رييس كل بانك مرك��زي رونمايي ش��د. به 

گزارش روابط عمومي بانك مركزي، سامانه تسهيالت 
قرض الحسنه فرزندآوري در راستاي اجراي ماده )10( 
»قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت« از ابتداي 
ارديبهشت ماه سال 1401 در بانك مركزي راه اندازي 
و بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي از محل منابع 
پس انداز و جاري قرض الحس��نه شبكه بانكي حسب 
دستور العمل مربوطه اقدام به پرداخت تسهيالت ياد 
ش��ده مي  كنند. اين س��امانه با هدف سهولت در ثبت 
درخواست براي متقاضيان و تمركز ثبت نام متقاضيان 
در يك س��امانه راه اندازي شده و امكان هويت سنجي 
متقاضيان و اس��تعالمات م��ورد ني��از از جمله رابطه 
وال��د- فرزندي به صورت برخط، تس��ريع در پرداخت 
تسهيالت و كاهش ميانگين زمان انتظار، جلوگيري از 
اخذ چندين باره تسهيالت توسط متقاضيان و امكان 
نظارت لحظه  اي بانك مركزي بر شبكه بانكي در اعطاي 
تسهيالت را فراهم مي كند. متقاضيان براي تقاضاي اين 
 تسهيالت در ابتدا بايد با مراجعه به اين سامانه به آدرس 
https: //ve.cbi.ir/VC/DefaultVC.aspx، ثبت 
نام خود را انجام داده و كد رهگيري اخذ كنند. س��پس 
نسبت به انتخاب بانك و شعبه دلخواه از ليست شعب 
مجاز اقدام كنند. پس از تاييد شعبه انتخابي متقاضي 
توس��ط بانك عامل، متقاضيان با مراجعه به شعبه و 
تكميل مدارك، نس��بت به دريافت تسهيالت اقدام 
مي كنند. تسهيالت قرض الحسنه فرزندآوري براي 
فرزنداني كه از سال 1400 به بعد به دنيا آمده اند، به 
ازاي فرزند اول 200 ميليون ريال و به ازاي فرزند دوم 
400 ميليون ريال و به ازاي فرزند سوم 600 ميليون 
ريال و به ازاي فرزن��د چهارم 800 ميليون ريال و به 

ازاي فرزند پنج به بعد 1.000ميليون ريال است.

  پرداخت لحظه اي با پل
س��امانه ديگري كه در اين مراسم رونمايي شد سامانه 
پرداخت لحظه اي )پل( نام دارد. اين س��امانه به عنوان 
يكي از سامانه هاي ملي پرداخت، بستر مناسبي را براي 
انتقال آني الكترونيكي وجوه ُخرد بين بانك هاي كشور 
بر اساس شماره حساب )شبا( در هر ساعتي از شبانه روز 
فراهم مي آورد. مشتريان شبكه بانكي از طريق اين سامانه 
مي توانند مبالغ خرد را از يك شماره شبا به شماره شباي 
ديگر حس��اب ديگر به صورت آني منتقل كنند. سقف 

انتقال وجه با اس��تفاده از اين روش در اينترنت بانك و 
موبايل بانك 100 ميليون ريال و در داخل شعب 1۵0 
ميليون ريال اس��ت. هدف اصلي راه اندازي اين سامانه 
ايجاد بس��تري نوين و ايمن براي انتقال وجه آني بين 
مشتريان بر مبناي شماره شبا است. از مزاياي اين سامانه 
مي توان به كارمزد پايين تر نسبت به سرويس كارت به 
كارت، سهولت انتقال و كاركرد 7 در 24 و بدون وقفه در 
تمام ايام سال اش��اره كرد. در حال حاضر امكان ارسال 
دستورپرداخت پل توسط تمام مشتريان از درگاه هاي 
23 بانك )حداقل در يكي از درگاه هاي شعبه، اينترنت 
و موبايل بانك هاي سامان، آينده، ملي ايران، صادرات 
ايران، دي، ايران زمين، اقتصادنوين، سرمايه، پاسارگاد، 
قرض الحسنه رسالت، گردشگري، توسعه تعاون، بانك 
مركزي )نس��يم(، خاورميانه، شهر، صنعت و معدن، 
كش��اورزي، ايران - ونزوئال، قرض الحسنه مهر ايران، 
سينا، پارسيان، پس��ت بانك و مسكن( به مقصد 27 
بانك مقدور مي باش��د و به مرور زمان اين خدمت در 

تمام بانك هاي كشور عملياتي مي شود.

  كاركرد مشابه سامانه پل با كارت به كارت
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي گفت: س��امانه 
پل تقريبا مش��ابه همان كارت به كارت است كه حلقه 
نظام هاي پرداخت از جمله ش��تاب و س��اتنا را تكميل 
مي كند. مه��ران محرميان مع��اون فناوري هاي نوين 
بانك مركزي در مراسم رونمايي از سامانه پل )پرداخت 
لحظه اي( با تاكيد براينكه مشابه اين سامانه را در كشور 
داشته ايم كه همان فرآيند كارت به كارت است، امنيت 

باالتر و بستر آسان تر را از مزاياي سامانه پل اعالم كرد 
وي با بيان اينكه سامانه پرداخت لحظه اي )پل( تقريبا 
مشابه همان كارت به كارت است، افزود: پل را مي توانيم 
تكميل كننده حلقه نظام هاي پرداخت )شتاب و ساتنا و 
غيره( در كشور بدانيم. محرميان تصريح كرد: پل يك 
سامانه با استاندارد جهاني است كه با توجه به واريز سه 
درگاهي در دنيا كم نظير است. معاون فناوري هاي نوين 
بانك مركزي با تاكيد براينكه مشكالت تاخير در دريافت 
پيامك جهت رمز پويا در سامانه پل برطرف شده است، 
اظهار كرد: امنيت باالتر و سادگي و سهولت استفاده از 
مزاياي اصلي س��امانه پل است. محرميان ويژگي هاي 
سامانه پل را امنيت و سهولت، صرفه جويي در هزينه، 

چند نوبت تسويه در روز و همگاني با استانداردهاي 
جهاني و دانش روز دنيا دانست و گفت: در حال حاضر 
27 بانك به اين س��امانه متصل هس��تند و متوسط 
2۵هزار تراكنش با جمع مبل��غ 700 ميليارد ريال 
به صورت روزانه انجام مي ش��ود. وي تصريح كرد: در 
حال حاضر اتصال درگاه هاي موبايل بانك و اينترنت 

بانك و شعبه به سامانه پل بيش از 44 درصد است.

    سهولت و امنيت بيشتر 
دستاورد سامانه پل )پرداخت لحظه اي( 

معاون فن��اوري نوين بانك مركزي در اين مراس��م در 
خصوص سامانه پل )پرداخت لحظه اي( گفت: سهولت 
و امنيت بيشتر از جمله مزاياي اصلي اين سامانه به حساب 
مي آيد و برخي از مشكالت احتمالي در انتقال وجه كارت 
به كارت با اس��تفاده از اين س��امانه رفع شده است. وي 
كارمزد پايين تر نسبت به سرويس كارت به كارت و كاركرد 
7 در 24 و بدون وقفه در تمام ايام س��ال را از ديگر مزاياي 
سامانه پل برشمرد و گفت: سامانه پل و تابا كه طي چند روز 
آينده رونمايي خواهد شد تكميل كننده حلقه نظام هاي 
پرداخت در كشور هس��تند. محرميان افزود: اين سامانه 
به عنوان يكي از سامانه هاي ملي پرداخت، بستر مناسبي 
را براي انتقال آني الكترونيكي وجوه خرد بين بانك هاي 
كشور بر اس��اس شماره حساب )ش��با( در هر ساعتي از 
شبانه روز فراهم مي آورد. معاون فناوري هاي نوين بانك 
مركزي تاكيد كرد: مشتريان شبكه بانكي از طريق اين 
سامانه مي توانند مبالغ خرد را از يك شماره شبا به شماره 
شباي ديگر به صورت آني منتقل كنند و سقف انتقال 
وجه با استفاده از اين روش در اينترنت بانك و موبايل بانك 
100 ميليون ريال و در داخل شعب 1۵0 ميليون ريال 
است. محرميان با بيان اينكه هدف اصلي راه اندازي اين 
سامانه ايجاد بستري نوين و ايمن براي انتقال وجه آني 
بين مشتريان بر مبناي شماره شبا است. گفت: در حال 
حاضر 27 بانك به اين سامانه متصل هستند و مجموعا 
44 درصد درگاه هاي بانكي اين خدمت را ارايه مي دهند 

كه به زودي شاهد افزايش اين تعداد خواهيم بود.

 تاكنون 285 هزار فقره تسهيالت 
فرزند پرداخت شده است

مع��اون اداره اعتبارات بانك مركزي در اين مراس��م در 
خصوص سامانه تسهيالت قرض الحسنه فرزند گفت: 
اين سامانه به منظور تسهيل ثبت نام متقاضيان، بررسي 
لحظه اي عملكرد بانك ها و جلوگيري از انحراف پرداخت 
اين تسهيالت طراحي شده است. صحابي خاطرنشان 
كرد: اين سامانه به سرعت پس از ابالغ قانون بودجه سال 
جاري به صورت آزمايش��ي در بانك مركزي راه اندازي 
ش��د و تاكنون 28۵ هزار فقره تسهيالت فرزندآوري به 
مبلغ 11.4 هزار ميليارد تومان پرداخت شده است كه 
بخش زيادي از آن به فرزندان دوم تعلق دارد.  وي افزود: 
با توجه به اينكه بانك ها طبق قانون مكلف به پرداخت 
اين تسهيالت به مواليد از ابتداي سال 1400 هستند و 
در سال گذشته يك ميليون و صد هزار نفر مواليد داشتيم، 
تعداد تقاضا ها در اين سامانه در ماه هاي ابتدايي بسيار زياد 
بود و با اين وجود بانك ها عليرغم محدوديت منابع نسبت 
به پرداخت تس��هيالت اقدام كرده اند و در حال حاضر 

پرداخت اين تسهيالت سرعت گرفته است.

يادداشت

خبر

رويداد

ويژه
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دولت سيزدهم
خلق پول را جمع كرد

كارشناس اقتصادي گفت: 
دولت سيزدهم حالت پولي 
ك��ردن را از بودج��ه دور و 
خلق پول را از بخش دولتي 
جمع كرد، البته براي بخش 
خصوصي هنوز كار زيادي 
صورت نگرفته، زيرا با وجود 
قوانين مكفي مس��ائلي به 
شكل س��نتي باب شده و بانك هاي خصوصي به آن 
عادت كرده اند. يكي از كار هاي مهم در دولت سيزدهم 
منع ش��دن تيم اقتصادي از صدور بخش��نامه هاي 
متناقض درباره بهبود محيط كس��ب و كار اس��ت. 
متاسفانه در سال هاي گذشته به كرات شاهد بوده ايم 
كه واردات يا صادرات كاال هايي مانند خودرو، لوازم 
خانگي، مرغ و... ممنوع ش��د، در حالي كه براساس 
برنامه ششم تنها تعرفه مجازبه تغيير است. اين كار ها 
سبب مي ش��ود فعاالن اقتصادي در تصميم گيري 
دچار مش��كل ش��وند، زيرا هر لحظه امكان صدور 
بخش��نامه اي خالف نوع فعاليت آن��ان وجود دارد. 
حذف ارز 4200 كار مثبت ديگر دولت به حس��اب 
مي آيد كه گرچه با تاخير انجام شد، اما همراه با فكر 
بود، زيرا در نتيجه اين تصميم قيمت كاال ها با جهش 
خيلي زيادي روبرو نش��د. واردات دارو هم به همين 
شكل پيش رفت و بيمه ها براي كنترل قيمت دخالت 
كردند. دولت به خوبي بر اين امر آگاه بود كه مداخله 
قيمتي و مداخله حمايتي را نبايد با هم مخلوط كرد. 
مصرف كننده نياز به حمايت دارد، ولي نبايد به شكلي 
باشد كه قيمت ها به هم ريزد و بازار خراب شود. دولت 
س��يزدهم حالت پولي كردن را از بودجه دور و خلق 
پ��ول را از بخش دولتي جمع كرد، البته براي بخش 
خصوصي هن��وز كار زيادي ص��ورت نگرفته، زيرا با 
وجود قوانين مكفي مسائلي به شكل سنتي باب شده 
و بانك هاي خصوصي به آن ع��ادت كرده اند. بانك 
مركزي بايد جسارت به خرج دهد و در برابر بانك هاي 
خصوصي مقاومت كند. شايد اين گروه حتي فراتر از 
دولت و داراي توان سياس��ي هم باشند، اما نبايد در 
برابرشان كوتاه آمد. بحث اصالح نظام بانكداري هم 
مطرح است كه چنانچه اين اتفاق روي دهد، مي توان 
به يك تورم پايين اميدوار ش��د. ارتباط با خارج از 
كشور كار درس��ت ديگر دولت سيزدهم محسوب 
مي شود كه فراموش شده بود. حركت هايي مانند 
حضور در پيمان شانگ هاي و انعقاد پيمان پولي 
با روس��يه و برنامه گسترش آن با ديگر كشور ها از 
جمله كار هايي است كه در روز هاي آينده ثمرات 
خود را نش��ان خواهد داد، زيرا فعال شدن اين كار 
در عمل ايران را تحريم ناپذير مي كند. با وجود اين 
كار هاي مثبت دولت همچن��ان برقيمت گذاري 
دس��توري و ممنوعي��ت واردات كاالهايي مانند 
خودرو اصرار دارد كه اين موارد ايراداتي است كه 
براي رفع آن بايد تالش كرد. شفافيت عنصر پايه اي 
است و بايد قدم هاي بيشتري در اين زمينه برداشته 
ش��ود. پيش بيني پذي��ري در اقتص��اد با گردش 
اطالعات و شفافيت ممكن مي شود، بنابراين نياز 

است تا دولت سرعت اين كار را افزايش دهد.

ساعت كاري بانك هاي خصوصي 
از پنجم شهريور اعالم شد

كانون بانك ها و موسس��ات اعتب��اري خصوصي 
س��اعت كاري و پذي��رش مش��تريان بانك هاي 
خصوص��ي از پنج��م ش��هريورماه را اع��الم كرد. 
محمدرضا جمش��يدي - دبيركل كانون بانك ها 
و موسس��ات اعتباري خصوص��ي - در نامه اي به 
مدي��ران عامل بانك ها اعالم ك��رد: زمان پذيرش 
مشتريان در بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
از تاريخ 1401/6/۵ تا اطالع ثانوي در روزهاي شنبه 
تا چهارش��نبه س��اعت 7:30 الي 14:30 و روزهاي 
پنجشنبه تا ساعت 12:30 خواهد بود. حضور كاركنان 
محت��رم بانك ها 1۵ دقيق��ه قبل از زم��ان پذيرش 
مشتريان و در بعد از ظهرها پس از انجام امور مشتريان 

پذيرش شده و امور تبعي مربوطه خواهد بود.

آخرين وضعيت
انتشار اوراق ارزي

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه چند درخواست 
براي انتشار اوراق ارزي به بانك مركزي داده شده كه 
اين درخواس��ت ها در حال بررسي براي اخذ مجوز 
است، گفت: بانك مركزي حتما امسال اوراق ارزي 
منتش��ر خواهد كرد. علي صالح آبادي در گفت وگو 
با ايس��نا، درباره آخرين وضعيت انتشار اوراق ارزي 
بانك مركزي اظهار كرد: انتشار اوراق ارزي در هيات 
عامل بانك مركزي تصويب شده و منتظريم به بانك 
درخواست انتشار داده شود كه چند درخواست در 
حال بررسي است و مجوز آنها داده خواهد شد.  وي 
تاكيد كرد: بانك مركزي حتما در سال جاري اوراق 
ارزي منتش��ر خواهد كرد.  طبق اين گزارش، بانك 
مركزي در خردادماه همزمان با تشديد نوسانات در 
بازار ارز اعالم كرد كه مي خواهد اوراق ارزي منتشر 
كند و آنطور كه درباره جزييات اين انتشار توضيح 
داده شده است، سود و بازپرداخت اين اوراق به صورت 
ارزي خواهد بود. همچنين، صالح آبادي انتشار اوراق 
ارزي را عامل تاثيرگذاري براي جمع آوري ارزهاي 
خانگي دانسته است. رييس كل بانك مركزي گفت: 
با مصوبه ش��وراي پول و اعتبار و هئيت عامل بانك 
مرك��زي اوراق گام به محض انتش��ار قابل تنزيل و 
معامله در بازار س��رمايه اس��ت.  صالح آبادي گفت: 
با تس��هيل و ساده سازي انجام ش��ده براي معامله 
اوراق گام طي يك ماه اخير حجم انتشار اين اوراق 
به رقم 7 هزار و ۵60 ميليارد تومان رسيد در حالي 
كه حجم انتش��ار اين اوراق از زمان راه اندازي آن در 
بهمن ماه سال 1399 تا تيرماه سال 1401 معادل 
8 ه��زار و 800 ميليارد تومان بود. وي با بيان اينكه 
دستورالعمل اوراق گام پيش از اين مشكالتي داشت 
كه باعث مي شد مردم و بانك ها نتوانند به سهولت از 
آن استفاده كنند خاطرنشان كرد: پيش از اين براي 
تنزيل اوراق گام؛ بايد يك ششم دوره زماني انتشار 
اوراق مي گذشت تا قابليت تنزيل و معامله در بازار 
س��رمايه را پيدا مي كرد در حالي كه هم اكنون اين 
اوراق بالفاصله پس از انتش��ار در بازار سرمايه قابل 
معامله است، ضمن اينكه امتيازات خوبي نيز براي 
آن در نظر گرفته ش��ده است.  رييس شوراي پول و 
اعتبار با تشريح عملكرد اوراق گام در تامين نقدينگي 
واحده��اي توليدي اف��زود: اوراق گام يكي ديگر از 
ابزارهاي پرداخت اعتباري اس��ت كه مشابه چك 
عمل مي كند، به اين معنا كه اگر توليد كننده اي قصد 
خريد مواد اوليه از فروشنده اي دارد، به جاي پرداخت 
پول نقد، اگر داراي اعتبار نزد بانك باشد، مي تواند با 
تضمين بانك اوراقي از بانك دريافت و به فروشنده 
بدهد و فروش��نده مواد اوليه به جاي دريافت پول، 
اوراق دريافت مي كند.  وي افزود: اين اوراق به وسيله 
بانك تضمين شده اس��ت و دارنده اوراق مي تواند يا 
آن را تا زمان سررسيد نزد خود نگه دارد يا در صورت 
نياز به نقدينگي مي تواند آن را در بازار سرمايه تنزيل 
و پول خ��ود را از بازار س��رمايه دريافت كند. دكتر 
صالح آبادي با بيان اينكه استفاده از اوراق گام فشار 
را از روي منابع بانكي براي تامين نقدينگي بنگاه ها 
كاهش دهد، گفت: تاكنون اينگونه بوده كه بنگاهاي 
توليدي كه براي خريد مواد اوليه نياز به نقدينگي 
دارد ب��ا مراجعه به بانك درخواس��ت حجم باالي 
نقدينگي و سرمايه در گردش براي تامين مواد اوليه 
مي كنند اين در حالي است كه اگر شركت يا شخص 
نزد بانك داراي اعتبار باش��د به جاي دريافت پول 
نقد، اوراقي تحت عنوان اوراق گام از بانك دريافت 

مي كند و اين اوراق را به فروشنده واگذار مي كند.

 اقدامات بانك مركزي
در يك سالگي دولت سيزدهم

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: افزايش حجم 
تسهيالت دهي در رابطه با مس��كن، فرزندآوري و 
ازدواج نس��بت به گذشته و اجراي اعتبارسنجي از 
كار هاي مهمي اس��ت كه در بان��ك مركزي دولت 
سيزدهم عملياتي شد. محمدرضا ميرتاج الديني، 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه و نماينده مردم 
تبريز در مجلس شوراي اس��المي درباره عملكرد 
بانك مركزي به خبرنگار ايِبنا گفت: بانك مركزي 
در مقايسه با گذش��ته از اقتدار بيشتري برخوردار 
است كه به دنبال آن مي توان تغيير مثبت انضباط 
مالي و تراز بانكي را نيز ش��اهد بود، اما با اين وجود 
اجرايي شدن بخش��نامه هاي صادرشده به تالش 
بيش��تري نياز دارد. وي در ادام��ه اضافه كرد: يكي 
از كار هاي انجام شده توسط بانك مركزي افزايش 
حجم تسهيالت دهي در رابطه با مسكن، فرزندآوري 
و ازدواج نسبت به گذشته است. عالوه براين سنجش 
اعتبار متقاضيان تسهيالت يا همان اعتبارسنجي 
كه از آن نام برده مي ش��ود از كار هاي مهمي است 
كه در بانك مركزي عملياتي ش��د. براس��اس اين 
اعتبار سنجي مشخص مي ش��ود دريافت كننده، 
تس��هيالت را در چه زمينه اي ب��ه كار خواهد برد و 
اساس��ا فرد متقاضي توان اجراي كار اعالم شده را 
دارد يا خير. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در 
اين رابطه يادآور ش��د: اعتبارسنجي در تسهيالت 
خرد از آنرو كه به اشتغال آفريني منتهي مي شود، 
اهميت فراواني دارد. با اين وجود بايد در نظر داشت 
جواناني كه وارد عرصه اشتغال آفريني مي شوند به 
دليل تازه كار بودن، شايد از تمام شرايط برخوردار 
نباشند، بنابراين استثنائاتي را هم بايد در نظر گرفت. 
نماينده مردم تبريز در ادامه بيان كرد: حركت مثبت 
ديگر بانك مركزي تاكيد بر وجود يك ضامن براي 
وام گيرنده است كه كار بسيار درست و شايسته اي 
اس��ت. عالوه براين بانك مركزي درباره ارز توافقي 
تصميم درستي را اتخاذ كرد. براساس آن صاحبان ارز 
)صادركنندگان يا مردم عادي( مي توانند به قيمت 
توافقي و شناور ارز خود را عرضه كنند. ميرتاج الديني 
در اين خصوص افزود: اصالح نظام اقتصادي منوط به 
اصالح نظام بانكي است، بنابراين بانك مركزي بايد 
در اين زمينه كوشاتر باشد. نكته ديگر وعده بانك 
مركزي بابت گشايش حساب ارزي است كه با اين 

كار وضعيت ارزي كشور بهتر خواهد شد.

 اجراي طرح بخشودگي 
جرايم تاخير بدهي در بانك سپه

بانك سپه به مناسبت فرا رسيدن هفته دولت، طرح 6 
درصد بخشودگي جرايم تاخير بدهي را براي مشتريان 
خود اجرا مي كند. به گزارش خبرگزاري موج به نقل 
از پايگاه اطالع رساني بانك سپه؛ بانك سپه همسو با 
برنامه ها و رويكردهاي حمايتي در جهت تسهيل در 
وصول مطالبات بدهكاران و نيز گراميداش��ت هفته 
دولت از تاريخ 2 لغايت 11 ش��هريور ماه سال جاري 
نسبت به بخشودگي 6 درصدي جرايم تأخير تأديه كه 
در طول هفته مذكور بدهي خود را تسويه كنند، اقدام 
خواهد كرد. در اين طرح بدهكاراني كه بدهي آنان در 
طبقات غيرجاري قرار دارد و دفعتًا واحده نس��بت به 
تسويه بدهي و قرارداد خود اقدام نمايند، از بخشودگي 
كل خسارت تأخير تأديه )6 درصد( برخوردار مي شوند. 
بديهي است در صورتيكه بدهكاران نسبت به تعيين 
تكليف بدهي خود نيز اقدام نمايند مشروط به ايفاي 
تعه��دات خود، در پايان دوره بازپرداخت نس��بت به 

بخشودگي خسارت مربوطه اقدام خواهد شد.

تسهيل دسترسي مردم به خدمات بانكي؛ سامانه   پرداخت لحظه اي در دسترس متقاضيان

 راه اندازي پرداخت لحظه اي پل تا سقف 10 ميليون تومان 

وظايف و اختيارات بانك مركزي تعيين شد
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي وظايف و اختيارات 
بانك مركزي را تعيين كردند. در جلسه علني چهارشنبه 
2 شهريورماه- مجلس شوراي اسالمي در جريان رسيدگي 
به گزارش شور دوم كميس��يون اقتصادي در مورد طرح 
بانكداري جمهوري اس��المي ايران و در جريان بررس��ي 
ماده 4 اين طرح، اصالحاتي صورت گرفت ولي در نهايت، 
كل تبصره جهت بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي 
ارجاع شد.  محمدباقر قاليباف در تشريح اين ماده گفت: 
در تبصره 2 ابهاماتي وجود دارد و بايد مشخص شود كدام 
مجموعه حاكميتي و كدام غيرحاكميتي است، در واقع در 
حال حاضر مرجع مشخص نيست و موضوع سهام ممتاز 
هم مشخص نيست. براساس بند )ج( سياست هاي اصل 
44 قانون اساس��ي و از نظر اينكه بانك مركزي نبايد كار 

تصدي گري انجام دهد، اين ابهامات وجود دارد.
رييس مجلس ش��وراي اس��المي بيان داش��ت: طرح را 
به كميس��يون اقتصادي ارجاع كنيم تا كميس��يون در 
كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به اصالح مواد آن اقدام كند 

تا مجدد به صحن مجلس بازگردد.
براس��اس ماده 4 اصالح ش��ده؛ وظايف و اختيارات بانك 

مركزي به شرح زير است:  الف( وظايف بانك مركزي: 
1- تهيه و ابالغ دس��تورالعمل هاي موردنياز براي اجراي 

اين قانون؛ 
2- اعمال اختيارات قانوني بانك مركزي براي جلوگيري 
از بروز تخلف توسط »اش��خاص تحت نظارت« و تنبيه 

»اشخاص تحت نظارِت« متخلف؛ 
3- تنظيم گري نظام پرداخت كشور؛ 

4- ايجاد زيرساخت هاي فني الزم براي تحقق اهداف بانك 
مركزي، ازجمله تشكيل پايگاه )هاي( جامع جمع آوري 

و تحليل داده؛ 
۵- ايجاد و توس��عه بس��ترهاي اطالعاتي موردنياز براي 
فعاليت شركت هاي اعتبارس��نجي، موسسات تضمين 
تعهدات و ساير نهادهاي مكمل صنعت بانكداري و تهيه و 

ابالغ دستورالعمل هاي الزم؛ 
6- ايجاد زيرساخت هاي بانكي الزم براي تسهيل مبادالت 

خارجي كشور؛ 
7- ايجاد زير ساخت هاي موردنياز و انجام پيگيري هاي 
الزم براي انعقاد پيمان هاي پولي دو يا چندجانبه با ساير 

كش��ورها در چارچوب قوانين مصوب مجلس ش��وراي 
اسالمي؛ 

8- ايج��اد و تقويت زمينه ها، ابزارها و نهادهاي الزم براي 
تأمين مالي خرد فراگير؛ 

9- ايجاد زمينه الزم براي گسترش تعاون عمومي و سنت 
قرض الحسنه از طريق توسعه موسسات قرض الحسنه و 

ترويج وقف و حبس پول؛ 
10- جلوگيري از صوري س��ازي و رفع موانع موجود در 

اجراي واقعي عقود اسالمي؛ 
11- تكميل و به روزرس��اني الگ��وي عملياتي بانكداري 
اسالمي با استفاده از مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي و 

تهيه پيش نويس لوايح الزم در اين زمينه؛ 
12- برنامه ري��زي و تمهي��د مقدمات موردني��از براي 
دسترس��ي عادالنه عموم خانواره��ا و بنگاه ها و مناطق 

مختلف كشور به تسهيالت و خدمات بانكي؛ 
13- توسعه روش هاي تأمين مالي زنجيره توليد، تأمين 
مالي مبتني بر صورتحساب الكترونيك، توسعه ابزارهاي 

تأمين مالي تعهدي و نظاير آن؛ 
14- تنظيم گري در حوزه پول و رمزارزهاي داراي مجوز 

و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهاي مجاز؛ 

1۵- تنظيم گري فناورهاي نوين مالي )فين تك هاي( فعال 
در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهاي پرداخت؛ 

16- پايش مس��تمر وضعيت اقتصاد كش��ور و انتش��ار 
گزارش هاي فصل��ي در خصوص مي��زان تحقق اهداف 

بانك مركزي؛ 
17- پايش مس��تمر عملكرد »اشخاص تحت نظارت« و 
تهيه گزارش هاي فصلي در زمينه ميزان همسويي آنها با 

اهداف بانك مركزي؛ 
18- ارايه مش��اوره به دولت و مجلس ش��وراي اسالمي 
در خصوص طرح ها و لوايح مرتب��ط با اهداف و وظايف و 

اختيارات بانك مركزي؛ 
19- ايفاي نقش ب��ه عنوان بانكدار دولت و موسس��ات 

اعتباري؛ 
20- نظارت بر ص��ادرات و واردات طال و معامالت طالي 

شمش و مسكوك؛ 
21- نگهداري و مديريت ذخاير بين المللي كشور؛ 

22- تحكيم حكمراني پول مل��ي، از طريق نظارت موثر 
بر گردش ريال؛ 

23- نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رايج كشور؛ 
24- نگهداري جواهرات ملي.

ب( اختيارات بانك مركزي: 
1- به كارگيري ابزارهاي سياس��ت  پولي و سياست هاي 

ارزي مورد تأييد شوراي فقهي؛ 
2- خريد و فروش طال و ارز با هدف مديريت بازار و حفظ 

ارزش ذخاير بين المللي كشور؛ 
3- طراحي و انتشار انواع اوراق مالي و خريد و فروش آنها 
و س��اير اوراق بهادار به منظور كنترل حجم نقدينگي و 

اعتبارات در چارچوب مصوب شوراي فقهي؛ 
4- انتش��ار انواع اس��كناس، مس��كوك و پ��ول رقومي 

)ديجيتال( بانك مركزي )cbdc(؛ 
۵- دريافت كارمزد در براب��ر ارايه خدمات در چارچوب 

دستورالعمل هيات عالي؛ 
6- مشاركت و عضويت در نهادهاي پولي و سازمان هاي 
بين الملل��ي با رعاي��ت اص��ول 77 و 12۵ و 139 قانون 

اساسي؛ 
7- انج��ام عملي��ات بانك��ي و تبادل خدم��ات بانكي با 
موسسات اعتباري خارجي و نهادهاي پولي بين المللي؛ 

8- هم��كاري با بانك هاي مركزي س��اير كش��ورها در 
چارچوب قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي؛ 

9- ايجاد شعبه يا نمايندگي در داخل يا خارج از كشور؛ 
10- ايجاد و توس��عه بازارهاي متشكل ارز و رمزارزهاي 

مجاز؛ 
11- ايجاد و اداره موسسات آموزشي و پژوهشي مرتبط با 
وظايف بانك مركزي در چارچوب ضوابط و قوانين مربوط.

تبصره 1: تصميم گيري در خص��وص جواز يا عدم جواز 
نگهداري و مبادله انواع رمزارز بر عهده هيات عالي است.  

تبصره 2: بان��ك مرك��زي مي تواند بخش��ي از وظائف 
غيرحاكميتي خود را از طريق شركت هاي تابعه يا وابسته 
به خود انجام دهد. س��هام بانك مركزي در شركت هاي 
تابعه يا وابسته به آن بانك كه »اشخاص تحت نظارت« 
-به هر ميزان- سهامدار آنها هستند، به عنوان سهام ممتاز 
تلقي ش��ده و تعيين اعضاي هيات مديره و مديرعامل و 
كليه اختيارات مديريتي ش��ركت هاي مزب��ور با بانك 

مركزي است.  
تبص��ره 3: عمليات بان��ك مركزي و تعام��الت آن با 
اشخاص داخلي و خارجي بايد در چارچوب مصوبات 

شوراي فقهي باشد.

عطا بهرامي



عش��قي رييس س��ازمان بورس، در حاش��يه جلسه 
ش��وراي عالي بورس در رابطه با سامانه توثيق سهام 
عدالت و حواشي اخير مبني بر عدم همكاري بانك ها 
با س��هامداران اظهار كرد: زيرس��اخت سامانه توثيق 
سهام در بازار س��رمايه فراهم و سرويس هاي مرتبط 
با آن در اختي��ار تمامي بانك ها قرار گرفته اس��ت. او 
افزود: اكنون تمامي بانك ها امكان استفاده از سرويس 
سامانه توثيق سهام را دارند، به نحوي كه تاكنون در دو 
بانك به مرحله اجرا رسيده و مابقي نيز منتظر تكميل 
زيرساخت هاي حقوقي و الكترونيكي هستند. رييس 
هيات مديره س��ازمان بورس بيان كرد: فراهم سازي 
زيرس��اخت هاي الكترونيكي وظيفه بانك ها است و 
سازمان بورس ماموريتي را در اين رابطه ندارد. ابالغيه 
توسط خود شعبه اصلي بانك مربوطه به شعبات زير 
مجموع ارسال خواهد شد. او ادامه داد: سامانه متوفيان 
قرار بود تا پايان شهريور مهيا شود اما راه اندازي كامل آن 
نيازمند همكاري همه جانبه قوه قضاييه است. عشقي 
بيان ك��رد: از آنجايي كه كار متوفيان و انحصار وراثت 
در اكثر شهرس��تان ها به صورت دستي انجام و تعداد 
متوفيان زياد است، اكنون مسووالن مربوطه در حال 
فراهم سازي زيرساخت هاي الكترونيكي در اين شهرها 
هستند. دبير شوراي عالي بورس بيان كرد: همچنين 
امروز در جلس��ه ش��وراي عالي بورس بحث تاسيس 
بورس بين المللي مطرح ش��د كه ش��ورا با راه اندازي 
آن به صورت اصولي موافقت ك��رد. او افزود: با اعطاي 
اين مجوز موسس��ين اين بورس مي توانند بحث هاي 
مربوط به مقدمات تاسيس بورس بين الملل را فراهم 
س��ازند. اميد مي رود در فرصتي كه براي موسسين و 
درخواست كنندگان مشخص مي شود شركت تاسيس 
شده و كار خود را آغاز كند. احسان خاندوزي نيز ديروز 
چهارشنبه در توييتي نوش��ت: پس از پيگيري هاي 
بسيار، ديروز موافقت اصولي تاسيس بورس بين الملل 
توسط ش��وراي عالي بورس صادر ش��د. بورسي كه با 
كاركرد ارزي و در يكي از مناطق آزاد مس��تقر خواهد 
شد. با ايجاد ساختار تسويه فراملي، جريان ورود سرمايه 

به كشورمان تسهيل مي شود.

    بورس بين الملل چيست؟
به طور كلي هر بازار سرمايه و بورسي كه بدون محدوديت 
اجازه س��رمايه گذاري به غالب س��رمايه گذاران دنيا را 
بدهد بورس بين المللي ناميده مي شود. با اين حساب 
بورس تهران ي��ك بورس بين المللي نيس��ت. چرا كه 
براي سرمايه گذاري در آن شرايطي مدنظر قرار گرفته 
اس��ت كه تنها يك ايراني با تابعيت ايراني مي تواند آنها 
را داشته باشد. شرايطي مانند كد ملي و… يك شرايط 
اختصاصي براي سرمايه گذاري محسوب مي شود؛ اما 
براي حضور در بورس بين المللي عموما تالش شده است 
كه ش��رايط عمومي تر وجود داشته باشد تا تعداد افراد 
بيشتري بتوانند در آن حضور داشته باشند. معمواًل اين 
شرايط دومرحله اي هستند. در مرحله اول براي جذب 
سرمايه گذار بيش��تر تنها ثبت نام ساده و در يك بروكر 
معتبر مي تواند كافي باشد؛ اما در اين مرحله بنا به داليل 
امنيتي شما داراي سقف معامالتي خواهيد بود؛ يعني از 
يك حجم و تعداد معامالتي بيشتر نمي توانيد خريد و 
فروش داشته باشيد. مرحله دوم ثبت نام نيز بسيار ساده 
است و به نوعي احراز هويت به واسطه پاسپورت است كه 
با يك اس��كن يا عكس از پاسپورت و آپلود آن در بروكر 
محدوديت هاي معامالتي براي شما برداشته مي شود. 
به طور كلي مي توان بورس بين المللي و جهاني را به ۴ 
دسته اساسي تقسيم بندي كرد. اين دسته ها عبارتند از: 

 )Stock Market( بازار سهام    
بازار س��هام همان اس��ت كه ما ب��ه عنوان ب��ازار بورس 
مي شناسيم. نمونه كامل آن بازار بورس ايران است. البته 
همانطور كه گفتيم بازار بورس ايران يك بورس بين المللي 
محسوب نمي شود؛ اما بازار بورس امريكا يا اروپا كه در آن 
سهام هاي شركت هاي مختلف با قيمت هاي مختلف بر 

اساس سيستم عرضه و تقاضا فروخته مي شود.

 )Commodity( بازار كاال    
در بازار كاال، همانطور كه از نامش پيداس��ت اصواًل 
معامله گ��ران به خريد و ف��روش كاالهاي مختلف 
مشغول هس��تند. اين كاالها از طال و نفت و قهوه و 
مواد خوراكي گرفته تا انرژي هايي مانند برق و گاز 
و زغال س��نگ و... را شامل مي شود. در اين بازار نيز 
بر اساس سيستم عرضه و تقاضا و ارزش گذاري هاي 

منطقه اي يا جهاني معامالت صورت مي گيرد.

 )Bond Market( بازار اوراق بهادار    
بازار اوراق بهادار نيز به نوعي بازار دولت اس��ت! در 
اين ب��ازار معموال حكومت ها ب��راي انجام كارهاي 
عمراني يا تأسيساتي اقدام به جذب سرمايه مي كنند 
و در قبال س��رمايه جذب شده تعهد پرداخت سود 
مش��خصي ب��ه س��رمايه گذار مي دهن��د. برخي از 
كش��ورها از اين بورس بين المللي به عنوان يكي از 
شرايط دادن اقامت استفاده مي كنند تا بدين طريق 

سرمايه گذاري در آن كشور را جذاب تر كنند.

    مزايا بورس بين الملل
مزاياي انواع بورس بين الملل به ش��رطي كه حداقل 
اطالعات م��ورد نياز اين ن��وع از كار را در اختيار خود 
داشته باشيد وسوسه تان مي كند تا هر چه زودتر دست 
به كار بشويد. از گذشته گفته اند كه همه تخم مرغ هاي 
خودتان را در يك س��بد نگذاريد. از اين رو مي توانيد 
سهام شركت ها، بخش ها و مناطق جغرافيايي گوناگون 
را انتخاب نماييد و در نهايت خطرات از دس��ت رفتن 

س��رمايه خود را كاهش بدهيد. پس اگر بدنبال بازده 
مناسب از بورس هستيد مي توانيد به موارد زير توجه 
نماييد. در ميان مدت و بلندمدت، سهام عالقه به بازده 
بيشتر در مقايسه با انواع سپرده ها، اوراق قرضه و ساير 
ابزارها با درآمد ثابت دارد. توانايي ايجاد ثروت از روش 
افزايش س��رمايه و همچنين درآمد سود سهم. سهام 
موجود در ب��ازار بورس قابل فروش اس��ت، به همين 
خاطر پول نقد به آساني در دسترس است. در هنگام 
تورم زياد، سرمايه گذاري در سهام اثر خالص زيادتري 
نس��بت به ابزارش با درآمد ثاب��ت دارد. توانايي خريد 
سهام با در نظر داشت سرمايه اي كه در اختيار داريد و 
باز بودن سرمايه گذاري با هر ميزان بودجه . هر ساعتي 
از شبانه روز كه تمايل داشته باشيد مي توانيد سرمايه 
خودتان را كنترل نماييد. ب��ازار بورس بين الملل ۲۴ 
س��اعته فعال اس��ت و مي شود به س��رعت نسبت به 
رويدادهاي موثر واكنش نش��ان بدهيد. دسترس��ي 
آنالين به اي��ن نوع از بازار از تمامي نقاط دنيا مي تواند 
يك��ي از ويژه تري��ن مزاياي بورس بين الملل باش��د. 
مي توانيد به راحتي از پيش معامالتتان را برنامه ريزي 
كنيد و اقدام به فعاليت نمايي��د. اين انعطاف پذيري 
اين توانايي را مي دهد كه برنامه زماني خاصي را با در 
نظر گرفتن سليقه خود طراحي نماييد. شما بايستي 
جهت فعاليت در ب��ازار بورس بين الملل فقط كارمزد 
مشخص و منطقي پرداخت كنيد و غير از اين هزينه اي 
ن��دارد. وجود برخي از اس��تانداردهاي بين المللي در 
بازار اين امكان را به ش��ما مي دهد كه بتوانيد آسان تر 
معامالت تان را انجام بدهيد. قيمت گذاري رقابتي نيز 
از قوانين معيني پيروي مي نمايد، توانايي پيش بيني 
و همچنين برنامه ريزي متناس��ب را در اختيار شما 
مي گذارد. تغييرات در بازار ارزي نيز قابل پيش بيني 
است و اغلب از يك نمودار ويژه پيروي مي كنند. اين 
خصوصيت به شما توانايي مي دهد تا در هنگام مناسب 
خريد نماييد ي��ا ارز خودتان را به فروش رس��انيد. با 
حضور در بورس بين الملل برخوردار از اعتباري بيش 
از سرمايه اوليه تان مي گرديد. به طور مثال اگر 1000 

دالر سرمايه اوليه داريد، مي توانيد معامالتي تا سقف 
100 هزار دالر را به راحتي انجام بدهيد. انجام معادالت 
و سرعت تراكنش ها در حد چند ثانيه بهتان اين امكان 
را مي دهد كه در هن��گام نياز اقدام��ات الزم را انجام 
بدهيد. مي توانيد از هر جا با هر نوع از سياست دولتي در 
پروژه هاي گوناگون كشورهاي مدرن مشاركت نماييد و 
در سود يا زيانشان سهيم گرديد. توانايي سرمايه گذاري 
در پروژه ه��اي تازه تاس��يس كه احتمال دارد س��ود 
زيادي نصيبتان كند را نيز داريد. چه كس��ي اين فكر 
را مي كرد كه روزي ش��ركت اپل يك غول تجاري در 
دنياي تكنولوژي ش��ود، حتي موسس��ان آن هم به 
اين آينده آگاه نبودند! سوددهي بيشتر از بازارهاي 
محلي يكي از اصلي تري��ن فاكتورهاي بورس هاي 
بين المللي است كه شما را به وسوسه مشاركت در 
آن ترغيب مي نمايد.مشكالت منطقه اي و همچنين 
سياست هاي دولتي بر روي اين نوع از بازار تأثيري 
نمي گذارد. به همين خاطر است كه بورس بين الملل 

مي تواند سرمايه گذاري مطمئني براي شما باشد.

    معايب بورس بين الملل چيست؟
يكي از س��واالتي ك��ه براي فع��االن بورس��ي ايجاد 
مي ش��ود اين اس��ت كه بورس بهتر است يا فاركس؟ 
سرمايه گذاران و همچنين معامله گران فعال به تعداد 
زيادي از ابزارهاي معامالتي دسترسي دارند، از سهام 
حقيقي تراش��ه هاي آب��ي گرفته، تا بازاره��اي آتي و 
ارزهاي س��ريع نظير فاركس. تصميم گيري در مورد 
اينكه كدام يك از اين نوع بازارها جهت معامله مي تواند 
پيچيده باشد بايستي عوامل متعددي را در نظر گرفت. 
اصلي ترين فاكتور احتمال دارد، سبك تجارت و تحمل 
ريسك س��رمايه گذار يا معامله گر باشد. به طور مثال، 
سرمايه گذاران براي خريد و همچنين نگهداري اغلب 
جهت مشاركت در بازار بورس و اوراق بهادار مناسب 
هستند، اين در حالي است كه معامله گران كوتاه مدت 
)مثل معامله گران نوسان گير( احتمال دارد فاركس 

را كه داراي نوسان قيمتي زياد است ترجيح بدهند.
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صندوق توسعه ملي با وام ارزي، از 
شركت هاي بورسي حمايت كند

بهروز محبي نجم آبادي درباره صندوق توسعه ملي و 
كمك به بخش خصوصي براي حفظ سرمايه ها براي 
آينده اقتصاد كش��ور گفت: هدف از تشكيل صندوق 
توس��عه ملي توس��عه اقتصادي كش��ور و تخصيص 
درآمدهاي نفتي به بخش سرمايه گذاري بوده چرا كه 
رشد توليد ملي و بهبود معيشت مردم را به دنبال دارد.

او ب��ا بيان اينكه صندوق توس��عه مل��ي، محلي براي 
سرمايه گذاري و افزايش درآمدها است تا بتواند  موجب 
توسعه شده و  نرخ رشد ۸ درصدي اقتصاد را به تحقق 
نزديك كند، افزود: اين صن��دوق مي تواند در اولويت 
نخست به عنوان پشتيبان بازار سرمايه به بهبود نظام 
اقتصادي كشور كمك كند. نماينده مردم سبزوار در 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: بدون شك، غفلت از 
بازار سرمايه، هزينه هايي به نظام اقتصادي كشور وارد 
مي كند كه بهتر اس��ت اين صندوق با ارايه تسهيالت 
مناسب ارزي به شركت هاي بورسي، توانمندي هاي 
آن��ان را در عرصه اقتصاد كالن كش��ور بيش از پيش 
افزايش دهد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس با بيان اينكه سرمايه گذاري هاي هنگفتي بايد در 
بخش هاي اقتصادي كشور انجام شود، خاطرنشان كرد: 
در صورت پشتيباني صندوق توسعه ملي از شركت هاي 
حاضر در بازار س��رمايه، ش��اهد قوت گرفتن اين بازار 
و بازگشت اعتماد مردم نس��بت به سرمايه گذاري در 
بازار هاي داخلي خواهيم بود و همچنين سرمايه گذاري 
صندوق در بورس، جان دوباره اي به آنها مي بخش��د. 
محبي نجم آبادي يادآور ش��د حمايت صندوق 
توسعه ملي از شركت هاي بورسي باعث افزايش 

ارزش سهام و رونق بازار سرمايه خواهد شد.

پس از عرضه خودرو
نوبت به اوراق خودرو مي رسد

كاالخبر| سعيد اس��المي بيدگلي با اشاره به عرضه 
خ��ودرو در ب��ورس كاال گفت: اگرچ��ه ورود برخي از 
محصوالت به بورس در دنيا رايج نيست ولي دليل تاكيد 
فعاالن بازار سرمايه و اقتصادانان به بهره مندي اقتصاد ما 
از ظرفيت هاي بورس كاال، رهايي از قيمت گذاري هاي 
فسادزا در بازار كاالي كشور است كه از اين منظر بدون 
شك شفافيت و معامالت رقابتي بورس كاال به كمك 
صنعت و توليد كشور مي آيد.  وي افزود: موضوع مهم تر 
اين اس��ت كه پس از ورود كاالهاي مختلف به بورس 
كاال به مرور به س��مت طراح��ي ابزارهاي مالي بر پايه 
مبادالت فيزيكي در بورس كاال حركت خواهيم كرد و 
در آن زمان هم مشكالت قيمت گذاري حل شده و هم 
امكان جذب سرمايه ها به سمت توليد محقق مي شود.  
اسالمي بيدگلي تصريح كرد: تجربيات گذشته نشان 
داده با وجود آنكه منطق ورود كاالها و معامالت شفاف 
بورس كاال بر هيچ كس پوشيده نيست اما متاسفانه در 
برهه هايي قدرت برخي نهادها در بخش سياست گذاري 
بر منطق بازار چربيده و عمال تصميم هاي غيركارشناسي 
در خصوص بازار يك محصول و دخالت در روند بازار و 
قيمت ها گرفته شده است؛ در اين زمينه اميدواريم كه 
در حوزه خودرو خلل��ي در اجراي نظام عرضه و تقاضا 
بر معامالت ايجاد نشود تا ثمره اين رويكرد اقتصادي 
خيلي زود نمايان ش��ود.  دبيركل كان��ون نهادهاي 
س��رمايه گذاري در پايان گفت: در بلندمدت عرضه 
خودرو در بورس كاال ب��ه اوراق بهادار خودرو تبديل 
خواهد ش��د تا عمال بخش بزرگي از معامالت به اين 
اوراق در ب��ورس كاال اختصاص يابد ك��ه اين اوراق 
در بورس ها مورد معامله قرار بگيرد؛ مثال مي ش��ود 
خودروه��اي پرتيراژ را توكنايز ك��رد و در واحدهاي 
كوچك تر مورد معامله قرار داد كه در اين مسير هم 
فرآيند قيمت گذاري برداش��ته مي شود و هم تعداد 
زيادي از سهامداران، سرمايه گذاران و نهادهاي مالي به 
سمت سرمايه گذاري در اين بازارها حركت مي كنند.

معامله ۶۴ ميليون گواهي 
سپرده كااليي در بورس كاال

بازار گواهي سپرده در ماه مرداد امسال با ثبت معامله ۶۴ 
ميليون گواهي سپرده كااليي به ارزش ۲.۴ همت رسيد. 
معامالت گواهي س��پرده كااليي به لحاظ ارزشي روند 
روبه جلويي را به ثبت رس��اند و افزايش ۲۵.۵ درصدي 
را نسبت به تير تجربه كرد. در مجموع نيز تا پايان مرداد 
ماه ۴۲۴ ميليون گواهي س��پرده به ارزش ۹.۹۵ همت 
ميان معامله گران دست به دست شد. حجم معامالت 
ماهانه بازار گواهي سپرده كااليي در بورس كاالي ايران 
در مرداد سال 1۴01 به ۶۴ ميليون و ۳۸۴ هزار و ۳01 
ورقه بهادار مبتني بر كاال بر پايه دارايي هاي سكه طال، 
زعفران، شيشه، س��يمان، نخود، زيره، پسته بادامي و 
فندقي به ارزش نزدي��ك ۲ هزار و ۴۵۳ ميليارد و ۷۲۹ 
ميليون تومان رسيد. در معامالت ماهانه، عنوان برتر 
معامالت ب��ه لحاظ حجم و ارزش ب��ه زعفران تعلق 
گرفت. به عبارت ديگر، نزديك ۲۹ ميليون و ۷۴۷ هزار 
و ۹۸ گواهي سپرده زعفران در حالي دست به دست 
ش��د كه اين دارايي پايه با ثبت ارزش نزديك 1۲۵۳ 
ميليارد تومان صدرنشين شد و از نظر ارزش حجم و 
ارزش معامالت در جايگاه نخست ايستاد. اين دارايي به 
ترتيب ۴۶ درصد از حجم كل و ۵1 درصد از ارزش كل 
معامالت اين ماه را به ثبت رساند. بعد از زعفران، سيمان 
به لحاظ حجمي با جابه جايي ۲۵ ميليون و ۶۵۵ هزار 
گواهي سپرده و كسب سهم ۴0 درصدي از حجم كل 
معامالت، در جايگاه دوم قرار گرفت و ارزش معامالت 
اين دارايي ب��ه نزديك 1۹ ميلي��ارد و ۲۹۲ ميليون 
تومان رس��يد. ۶ ميليون و ۹۳1هزار و 100 گواهي 
سپرده سكه طال نيز به ارزش بيش از 100۳ ميليارد 
تومان مورد معامله قرار گرفت و دارايي پايه مذكور در 
پنجمين ماه از سال جاري از نظر حجم رتبه سوم و از 
نظر ارزش رتبه دوم معامالت را كسب كند. اين دارايي 
پايه 11 درصد از حجم معامالت و ۴1 درصد از ارزش 

معامالت را در مرداد از آن خود كرده بود.

پاي نخستين تيم فوتبال
به بورس ايران باز شد

سنا| ديروز، اولين باش��گاه فوتبال در بازار سهام بعد از 
سال ها بحث و گمانه زني، در بازار سرمايه حضور رسمي 
يافت و هر سهم استقالل با قيمت ۴0۵ توماني معامله شد 
تا فصل تازه اي از ارتباط بازار سرمايه و باشگاه هاي فوتبال 
شروع ش��ود. در جريان معامالت آخرين روز هفته بازار 
سهام كه شاخص كل با رش��د بيش از 10 هزار واحدي، 
1.۴۴۲ ميليون واحدي شد، نماد شركت فرهنگي ورزشي 
استقالل براي اولين بار در تابلو نارنجي بازار پايه فرابورس 
با محدوديت حجمي 10 هزار سهمي گشايش يافت و 
بعد از ورود سفارش ها و تقابل دو طرف عرضه و تقاضا، هر 
سهم نماد »استقالل« ۴0۵ تومان قيمت خورد و ارزش 
روز بازار س��هام آن با توجه به سرمايه اسمي بيش هزار 

ميليارد توماني به بيش از ۴.۳ هزار ميليارد تومان رسيد.

 SME اصالح دو بازار پايه و
فرابورس تا دو ماه آينده

 ميثم فدايي، مديرعامل فرابورس با اشاره به تجربه بازار 
سرمايه در سال 1۳۹۹ بيان كرد: تجربه هاي آن سال باعث 
شد تا تصميم بگيريم كه در فرآيند پذيرش شركت ها 
براي عرضه هاي اوليه بازنگري شود. فدايي اين بازنگري 
را تغيير سياست اعالم كرد نه قانون و افزود: به  عنوان  مثال 
در حال حاضر براي هيات پذيرش، اولويت بررسي متعلق 
به شركت هايي است كه مدل افزايش سرمايه از سلب حق 
تقدم هستند البته استثناءهايي هم در اين خصوص وجود 
دارد اما اولويت با اين شركت هاست. مديرعامل فرابورس 
موضوع مهم بعدي را گزارش هاي ارزش گذاري دانست 
و گفت: قرار است براي اين گزارش ها چارچوبي به عنوان 
مدل ارزش گذاري مشخص شود چرا كه چارچوب مند 
شدن مدل هاي ارزش گذاري باعث مي شود تا مشاوران 
هم در همان حوزه به بررسي اقدام كنند. وي به اصالح 
برخي رويه هاي داخلي هيات پذيرش اش��اره كرد و در 
توضيح آن گفت: در اين رابطه موضوع توثيق سهام حذف 
مي ش��ود و مگر در شرايط خاص، آن را نخواهيم داشت 
ضمن آنكه در مبالغ سرمايه شركت ها نيز بازنگري شده 
است. اين مقام مسوول در فرابورس از اصالح دو بازار ظرف 
دو ماه آينده در فرابورس خبر داد و گفت: بازار شركت هاي 
كوچك و متوسط يا همان SME حداكثر تا دو ماه آينده 
اصالح مي شود. در خصوص اين بازار واژه سرمايه گذار 
نهادي حذف و به سرمايه گذار حرفه اي تبديل خواهد 
شد. همچنين بازار توافقي هم جايگزين بازار پايه مي شود 
كه احتمااًل تا پايان آبان ماه اين تغييرات رقم بخورد. به 
گفته فدايي اصالحات جديد دستورالعمل پذيرش هم به 
سازمان بورس ارسال شده تا بعد از تصويب پذيرش ها در 
شرايط شفاف تري انجام شود. در ادامه اين نشست حجت 
اس��ماعيل زاده معاون پذيرش فرابورس ايران با اشاره 
به اينكه براي پذيرش در بازارهاي فرابورس يك سري 
شرايط عمومي و يك سري شرايط اختصاصي مطرح 
است، گفت: از جمله شرايط عمومي، موضوع سهامي 
عام بودن شركت هاس��ت كه در دس��تورالعمل جديد 
س��هامي خاص بودن، مانعي براي پذيرش در بازارهاي 
فرابورس نيست. وي از بازنگري حداقل مبالغ سرمايه اي 
در شرايط اختصاصي پذيرش شركت ها خبر داد و گفت: 
اين رقم ها با توجه به تغيير شرايط اقتصادي و افزايش 
تورم مورد بررسي و بازنگري قرار گرفت؛ همچنين يك 
سري شرايط هم براي پذيرش در بازارهاي مختلف در 
حال تغيير و اضافه شدن است. اسماعيل زاده با اشاره به 
اينكه در حوزه فرآيندهاي پذيرش شركت ها چهار مرحله 
وجود دارد كه يكي از آنها مغفول مانده است، گفت: چالش 
فعلي كه مطرح است حضور شركت در هيات پذيرش 
بدون آماده سازي است كه باعث مي شود فرآيند پذيرش 
بس��يار زمان بر ش��ود. معاون پذيرش فرابورس چالش 
بعدي را عدم پيگيري ش��ركت ها بعد از گذر از مرحله 
پذيرش دانست و گفت: برخي شركت ها بعد از پذيرش 
در فرابورس ديگر پيگري الزم را ندارند، بخش��ي از اين 
مشكل به دامنه خدمات مشاوران پذيرش برمي گردد 
چراكه معموال تعهدات آنها تا مرحله پذيرش است و باقي 
آن بالتكليف مي ماند كه در دستورالعمل جديد به اين 
موضوع هم توجه شده است. وي به لزوم مشخص بودن 
مش��اور پذيرش و مشاور عرضه در دستورالعمل جديد 
پذيرش اشاره كرد و گفت: براي رفع بخشي از مشكالت 
در دستورالعمل جديد مقررشده اين مشاوران از همان 
ابتدا به  صورت گروهي، كار خود را شروع كنند. به گفته 
اسماعيل زاده بررسي گزارش هاي ارزش گذاري بر مبناي 
دستورالعمل جديد كامال متفاوت و عمده عرضه ها هم به 
 صورت سلب حق تقدم است؛ در بررسي هيات پذيرش 
اين موضوع مورد تأكيد قرا مي گيرد كه شركت هايي وارد 
بازار شوند كه نياز به تأمين مالي از بازار سرمايه را داشته 
باشند. محمدجواد سليمي عضو هيات پذيرش و رييس 
هيات مديره فرابورس هم در ادامه اين نشست با تأكيد 
بر لزوم اجراي قواعد بسيار كارشناسي براي پذيرش در 
بازار سرمايه به شرايط سال ۹۹ اشاره كرد و گفت: بازار 
سرمايه روزهاي س��ال ۹۹ را پشت سر گذاشته و بايد از 
اين تجربه ها استفاده كند. به گفته وي موارد طرح شده 
در اين جلسه توسط مش��اوران پذيرش قطعا در هيات 
پذيرش موردبررسي قرار خواهد گرفت. وي با اشاره به 
اينكه پذيرش و عرضه اوليه شركت ها مسووليتي سخت 
و سنگين  است، گفت: اعتقاد من اين است كه بازار سرمايه 
با وجود همه مشكالت امروز از 1۵ سال قبل خيلي جلوتر 
است و چنين بحث و بررسي هايي مي تواند به پيشرفت و 
بهبود شرايط كمك كند. در اين نشست مشاوران پذيرش 
حاضر در جلسه به ارايه ديدگاه ها و موارد موردنظر خود 
در مسير پذيرش و ورود شركت هاي جديد به فرابورس 
پرداختند و در پايان نيز از مش��اوران پذيرش برتر سال 
1۴00 قدرداني شد. بر اساس اين گزارش، تأمين سرمايه 
تمدن در رتبه بندي مشاوران پذيرش در فاكتور كيفي 
رتبه نخست و فاكتور كمي، رتبه دوم را از آن خود كرد. 
شركت  كارگزاري بانك ملي نيز در رتبه بندي كمي، حائز 
رتبه نخست شد و در فاكتور كيفي، رتبه دوم را به دست 
آورد. همچنين تأمين سرمايه امين در درجه بندي كمي، 
رتبه سوم و مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي در رتبه بندي 

كيفي جايگاه سوم را از آن خود كردند.

»تعادل«بررسيميكند

بازار سرمايه ميزبان بورس جديد

خوشرويي بورس به سهامداران
ش��اخص كل بورس تهران دي��روز چهارش��نبه، دوم 
ش��هريورماه و در آخرين روز كاري هفته ب��ا 10 هزار و 
۹۲۳ واحد افزايش در ارتف��اع يك  ميليون و ۴۴۲ هزار 
واحدي ايستاد. شاخص هم وزن با پنج هزار ۹۲۴ واحد 
افزايش به ۴0۸ هزار و ۲۵0 واحد و شاخص قيمت با سه 
هزار ۵۴۵ واحد رش��د به ۲۴۴ هزار و ۳10 واحد رسيد. 
شاخص بازار اول، ۹ هزار و ۵۳۷ واحد و شاخص بازار دوم، 
1۷ هزار و ۳۵۴ واحد افزايش را ثبت كرد. روز چهارشنبه 
در معامالت بورس تهران، بي��ش از هفت ميليارد و ۵۲ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۲ هزار 
و ۸۵۵ ميليارد ريال معامله شد. همچنين پااليش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با يك هزار و 10۵ واحد، پااليش نفت 
بندرعباس )شبندر( با ۹۲۴ واحد، فوالد مباركه اصفهان 
)فوالد( با ۸۴1 واحد، پااليش نفت تهران )شتران( با ۶1۶ 
واحد، پتروشيمي نوري )نوري( با ۵۸0 واحد، كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران )حكشتي( با ۵۵۸ واحد و شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با ۴۷۶ واحد با 
تاثير مثبت بر ش��اخص بورس همراه شدند. همچنين 
توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با 1۵۲ واحد، صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس )فارس( با 1۲۹ واحد، مبين 
انرژي خليج فارس )مبين( با ۹۶ واحد، پتروشيمي جم 
)جم( با ۷1 واحد و بورس كاالي ايران )كاال( با ۶۵واحد 
تاثير منفي بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
در اين روز نماد سايپا )خساپا(، ايران خودرو )خودرو(، 
بورس كاالي ايران )كاال(، پااليش نفت اصفهان )شپنا(، 
گس��ترش س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس )فارس( و ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
روز چهارشنبه صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه يك ميليارد و ۴۴1 هزار برگه سهم 
به ارزش چهار هزار و ۴۹۴ ميليارد ريال دادوستد شد. 

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز روز چهارش��نبه بيش از 1۷۸ 
واحد افزايش داشت و به 1۹ هزار و ۳۲0 واحد رسيد. 
در اين بازار چهار ميليارد و ۲۵۹ ميليون برگه س��هم 
و اوراق مالي دادوستد ش��د و تعداد دفعات معامالت 
ديروز فرابورس بيش از ۲۲۷ ه��زار و ۳1۷ نوبت بود. 
نمادهاي پليمر آريا ساسول )آريا(، پااليش نفت شيراز 
)ش��راز(، پااليش نفت الوان )شاوان(، بيمه پاسارگاد 
)بپاس(، آهن و فوالد غدير ايرانيان )فغدير(، پتروشيمي 
تندگويان )ش��گويا( و بانك دي )دي( تاثير مثبت بر 
ش��اخص فرابورس داش��تند. همچنين سنگ آهن 
گهر زمين )كگهر(، پتروش��يمي زاگرس )زاگرس( و 
اعتباري ملل )وملل( تاثير منفي بر شاخص فرابورس 
داشتند. روز گذشته هم حقيقي ها بيش از ۸1 ميليارد 
توم��ان وارد بازار كردند ك��ه فرآورده هاي نفتي با ۵۴ 
ميليارد تومان ورود پول حقيقي بيشترين اقبال را از 
سوي حقيقي ها داش��تند. گروه اطالعات و ارتباطات 
هم با ۴0 ميليارد تومان بيشترين خروج پول حقيقي 
را ثب��ت كرد. در ميان نمادهاي معامله ش��ده در بازار 
در اين روز، اس��تقالل با ۵۴، فوالد با 1۸ و ش��پديس 
ب��ا 1۶ ميليارد تومان بيش��ترين ورود پول حقيقي را 
ثبت كرد و هاي وب ب��ا ۳۲، فارس با ۲۷ و بپاس با 1۸ 
ميليارد تومان هم شاهد بيشترين خروج پول حقيقي 
بود. به نظر مي رسد كه معامله گران همچنان نسبت 
به آينده مذاكرات احياي برجام خوش��بين هستند و 
اين ديد، باعث شده كه بورس براي دومين روز متوالي 
سبزپوش باشد. البته اخباري كه از مذاكرات به گوش 
مي رسند تا حد زيادي اين پيش بيني بورسي ها را تاييد 
مي كند. رسانه هاي امريكايي از افزايش احتمال توافق 
بين امريكا و ايران با وجود پابرجا ماندن شكاف ها خبر 
مي دهند. همچنين پيش بيني مي شود كه واشنگتن، 
روز اخير به پيش��نهادات برجامي ايران پاسخ دهد. از 

طرف ديگر، برخي از رسانه ها به موضوع عقب نشيني 
ايران از برخي درخواس��ت هاي خود خبر داده  و اين 
موضوع را س��يگنال مثبتي در مسير حصول توافق 
مي دانند. با اين وجود به نظر مي رس��د كه پافشاري 
تهران براي دريافت تضمين از دولت بايدن همچنان 
ادامه دارد و هيچ يك از طرفين مذاكره از موضع خود 
در اين زمين��ه كوتاه نمي آيند. باي��د ديد كه نتيجه 
مذاكرات احياي برجام كه مدت هاست بزرگ ترين 
ابهام در آينده بازار سهام است، چه مي شود. مشخص 
شدن نتيجه مذاكرات، مي تواند تكليف سهامداران 
را تا حد زيادي روش��ن كند و معامله گران مي توانند 
نسبت به اين موضوع، استراتژي خود را تنظيم كنند.

    شفاف شدن وضعيت سرخابي ها
 با واگذاري

حسين قربان زاده در آيين بازگشايي نماد سرخابي ها در 
فرابورس و آغاز معامالت ثانويه دو باشگاه اظهار داشت: 
فراز و نشيب هاي زيادي را براي بورسي شدن سرخابي ها 
طي كرديم. وي با بيان اينكه جعبه سياه باشگاه استقالل 
و پرسپوليس با واگذاري باز شد، افزود: همه متوجه اين 
مساله شدند كه گره كور مديريت و اداره دو باشگاه باز 
نمي شود، مگر آنكه مدلي در پيش گرفته شود كه در 
آن شاهد ش��فافيت، انضباط مالي و مشاركت مردمي 
باشيم. قربان زاده ادامه داد: به اين مساله توجه شد كه 
سودآوري اقتصادي و جريان نقدينگي ٢ باشگاه فقط 
در قالب افزايش سرمايه و واگذاري صورت مي پذيرد. 
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي ادامه داد: باشگاه 
استقالل و پرس��پوليس اولين باشگاه هايي بودند كه 
براي آنها افزايش سرمايه از محل تقدم صورت گرفت. 
وي تأكيد كرد: بر اساس پيگيري هاي انجام شده قرار 
بر اين است تا نماد باشگاه پرسپوليس براي روز شنبه 
بازگشايي شود. قربان زاده اظهار داشت: در بازگشايي 

روز چهارشنبه نماد استقالل ١٤٤ ميليون برگه سهم 
به ارزش ٥٨ ميليارد تومان معامله انجام شد كه بيش 
از ١٣٠ ميليون برگه سهم توسط سهام داران حقيقي 
خريداري شد. وي به افزايش سرمايه ٢ باشگاه استقالل 
و پرسپوليس اشاره كرد و گفت: افزايش سرمايه از محل 
حق تقدم منجر به انتفاع باشگاه ها از اين محل شد. به 
گفته قربان زاده، با توجه به چنين اقدامي، هر باشگاه 
به صورت ماهانه بالغ بر چه��ار ميليارد تومان از محل 
افزايش س��رمايه منتفع خواهند شد. رييس سازمان 
خصوصي سازي به تش��كيل كميته مصارف براي هر 
باشگاه استقالل و پرسپوليس اشاره كرد و اظهار داشت: 
اين كميته با حضور مديران عامل دو باشگاه و معاون 
وزير ورزش برگزار مي شود و داراي مصوباتي مشخصي 
اس��ت كه به حضور مردم هم رس��يد. وي با تاكيد بر 
اينكه مهم ترين مصوبه اين كميته درصدهايي بود كه 
باشگاه ها مي توانستند از اين محل براي تسويه بدهي 
خود اس��تفاده كنند، گفت: از اي��ن طريق حدود پنج 
درصد براي پرداخت بدهي هاي معوق، پنج درصد براي 
بازارگرداني و تقريباً ۶۵ درصد براي سرمايه گذاري هاي 
بلندمدت استفاده مي شود. قربان زاده خاطرنشان كرد: 
جلساتي را با سازمان امور مالياتي در مورد بدهي هاي 
مالياتي باشگاه استقالل و باشگاه برگزار كرديم و اين 
مساله را مورد بررسي قرار داديم. معاون وزير اقتصادي 
و دارايي اظهار داشت: اگر اصل ماليات پرداخت شود 
مي توان بخش��ي از اين ماليات را بخشيد. وي به علت 
تاخير در بازگش��ايي نماد پرسپوليس اش��اره كرد و 
گفت: سال مالي پرسپوليس مربوط به ۳1 خردادماه 
است، با توجه به چنين مساله اي به مدت ٢ ماه فرصت 
ب��راي ارايه صورت ه��اي مالي دارد. رييس س��ازمان 
خصوصي  سازي اظهار داشت: رقابت اصلي در زمين 
بازي اس��ت نه در تابلوي معامالت و بايد به طور حتم 

معامالت دو باشگاه بر اساس منطق صورت پذيرد.



گروه راه و شهرسازي|
فرس��ودگي ناوگان هوايي و نياز كشور به حدود 550 
فروند هواپيماي فعال، مسووالن را بيش از پيش براي 
تجهيز اين ناوگان به تكاپو انداخته اس��ت به گونه اي 
كه همزم��ان با افزايش احتمال احي��اي قراردادهاي 
خريد هواپيما از ايرباس و بويينگ، تالش براي ساخت 
هواپيم��اي داخلي نيز در جريان اس��ت. پروژه اي كه 
البته در سال هاي نه چندان دور با شكست مواجه شد. 
در اين حال، برخي كارشناسان صنعت هوايي بر اين 
باورند كه نكته مهم تر از تجهيز ناوگان هوايي كشور، 
بالغ ش��دن اين صنعت به لحاظ تبيين سياست هاي 
راهبردي، تدوين برنامه استراتژيك، مقررات ُزدايي و 
اصالح فرآيندها، توسعه منابع انساني و شفافيت هاي 

مالي و اقتصادي است.

  ساخت 8 هواپيما به نيت امام رضا)ع( 
به گزارش »تعادل«، آيت اهلل رييسي، رييس جمهور نيز 
دوشنبه هفته جاري در جمع وزير، مديران و كاركنان 
وزارت دفاع اظهار كرد: دانشمندان و نخبگان ما در اين 
وزارتخانه تا يك قدمي ساخت هواپيماي مسافربري 
رسيده اند و از آنها خواسته ام كه اين مسير را تا حصول 

نتيجه با قدرت و قوت ادامه دهند.
رييس دولت س��يزدهم پيش از اي��ن در 27 خرداد 
س��ال جاري در جري��ان بازديد از ش��ركت صنايع 
هواپيماس��ازي ايران )هس��ا( بودجه اي را براي اين 
مجموعه در نظر گرفت تا با استفاده از آن به نيت امام 
رضا)ع( 8 فروند هواپيماي مس��افربري توليد شود. 
خبر تمايل ايران به س��اخت هواپيماي مسافربري 
در شرايطي منتش��ر مي شود كه پيش از اين، تجربه 
س��اخت هواپيماي مس��افربري در كش��ور )ايران 
140 و بعده��ا اي��ران 141( ب��ه دالي��ل مختلف و 
از جمل��ه نب��ود بودجه ه��اي الزم براي اي��ن پروژه 
عظيم با شكست مواجه ش��ده است. در سال 1۹۹۶ 
شركت هواپيماسازي آنتونوف قراردادي را با شركت 
هواپيماسازي هسا ايران امضا كرد كه به موجب آن 
اجازه نامه تولي��د اين هواپيما در ايران و در اس��تان 
 )AnIr140( اصفهان تح��ت نام ايران-140 ف��راز
صادر ش��د. در ده��ه 70 شمس��ي و در زمان دولت 
سازندگي اين هواپيما براي ساخت در ايران انتخاب 
شد. نمونه هاي اوليه مسافري بودند. در همان دولت 
س��ازندگي نمونه اوليه ساخته شد و در دولت بعدي 
)اصالحات( توليد انبوه آغاز شد. در سال 1۳87 اعالم 
شد كه ايران توليد هواپيماي ايران-140 را با توليد 
12 فروند در سال ادامه مي دهد. ايران همچنين اعالم 
كرده ب��ود كه قصد دارد يك م��دل نظامي نيز براي 
گشتزني دريايي توليد كند تا جايگزين هواپيماهاي 
امريكايي پي-۳ اوريون شوند. اين هواپيما چندي بعد 
با حضور وزير دفاع رونمايي ش��د. هواپيماي آنتونف 
140 )و مدل ايراني آن ايران-140( در مجموع شش 
بار در جهان حادثه داشته است كه سه حادثه آن در 
كشور ايران )يك حادثه نمونه ساخت اوكراين و بقيه 
مونتاژ ايران(، يك حادثه در اوكراين و يك حادثه ديگر 

در كشور آذربايجان رخ داده بود.
آبان ماه ۹2 منوچهر منطقي، رييس سازمان صنايع 
هواي��ي ايران از طراحي و س��اخت نس��ل جديد اين 
هواپيماي مسافربري با نام »ايران 141« تا پايان سال 
۹2 خبر داد. اين پروژه به علت مشكالت مالي و… از 
برنامه طراحي و ساخت خود عقب مانده است.آنگونه 
كه ايرنا در تاريخ 2 خرداد س��ال جاري گزارش كرده 
اس��ت، در اواخر ارديبهشت ماه سال جاري، با حضور 
وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح از هواپيماي 
ترابري سبك سيمرغ در شركت هواپيماسازي ايران 
)هسا( در شاهين شهر اصفهان رونمايي شد كه به گفته 
امير آش��تياني اين هواپيما باز طراحي و توسعه يافته 
هواپيماهاي هم نس��ل خود است و كامال متناسب با 

نيازهاي مورد تقاضاي دستگاه هاي كشوري و لشكري 
طراحي، توليد و ساخته ش��ده است. نگاهي به ظاهر 
هواپيماي سيمرغ بيانگر ش��باهت آن به هواپيماي 
مسافري ايران 140 اس��ت، موضوعي كه در سخنان 
وزير دفاع مبني بر »بازطراحي و توس��عه اين هواپيما 
بر اساس هواپيماهاي هم نسل خود« عيان است با اين 
حال با رونمايي از هواپيماي سيمرغ عده اي اين موضوع 
را مستمسكي قرار دادند تا اين موضوع را القا كنند كه 
سيمرغ همان هواپيماي ايران 140 است، در حالي كه 
بررسي موشكافانه تر اين هواپيما و تصاويري كه از آن 
منتشر شده است نشان مي دهد، باز طراحي سيمرغ 
و توليد يك هواپيماي ترابري از آن فرآيندي پيچيده و 
دقيق را طي كرده است تا نهايتا به محصول نهايي كه 

يك هواپيماي سبك ترابري است منتهي شود. 

   هم ساخت، هم واردات
در اين حال، ديروز رييس سازمان هواپيمايي كشور 
با بي��ان اينكه در آينده اي نه چن��دان دور خبرهاي 
خوبي از توليد هواپيماي ايراني را اعالم كنيم، اظهار 
كرد: به طور همزمان ورود هواپيما به كشور همچنان 
در ح��ال پيگيري اس��ت. محم��د محمدي بخش، 
رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري ب��ا بيان »در 
بخش هوان��وردي در يك جنگ تمام عي��ار با غرب 
هس��تيم«، گفت: با هم��كاري وزارت دفاع و صمت 
در حال برنامه ريزي ب��راي توليد هواپيماي 50نفره 

ايراني هستيم.
به گزارش تسنيم، محمدي بخش كه در يك نشست 
خبري س��خن مي گفت، اظهار كرد: اي��ده و برنامه 
ساخت هواپيما از سال هاي قبل بوده و يك دستور و 
راهبرد است كه جمهوري اسالمي ايران به آن توجه 
كرده است. استفاده از ظرفيت هاي علمي كشور براي 
اين كار احتياج به يك همگرايي و كار بزرگ صنعتي 
دارد. در دنيا چند كش��ور در قالب كنسرسيوم توليد 

هواپيما را انجام مي دهند.
وي با اعالم اينكه »در اين مس��ير با محدوديت هاي 
خاص ايران براي اين كار از همه ظرفيت هاي داخلي 
اس��تفاده خواهيم كرد«، اضافه ك��رد: پلت فرم هاي 
مربوطه تهيه و نياز كش��ور در آن ديده ش��ده است، 
بر اين اساس س��ه پلت فرم 50، 72، 150 نفره تهيه 
شده است كه آنچه مدنظر است توليد اين هواپيماها 

از 50نفره آغاز مي شود.معاون وزير راه و شهرسازي 
با اعالم اينكه با همكاري مجموعه هسا توليد هواپيما 
عملياتي مي شود، اظهار كرد: البته بايد در حوزه هاي 
مختلف بازنگري الزم صورت گي��رد و با هماهنگي 
ب��ا وزارتخانه ه��اي راه، دفاع و صم��ت انتظار داريم 
اشكاالت و معايب برطرف شود و در آينده نه چندان 
دور خبرهاي خوبي از توليد هواپيماي ايراني را اعالم 
كنيم، ضم��ن اينكه به طور همزم��ان ورود هواپيما 

همچنان در حال پيگيري است.
محمدي بخش همچنين در پاسخ به پرسشي ديگر 
گفت: شركت هاي هواپيمايي داخلي از روغن توليد 
داخل هواپيما استفاده مي كنند. او تأكيد كرد: تحريم 
كلمه سبكي اس��ت در بخش هوانوردي و ما در يك 
جنگ تمام عيار با غربي ها هس��تيم، در اين راستا از 
همه ظرفيت ها استفاده مي كنيم تا تحريم ها را بي اثر 
و كم اثر كنيم كه تا اينجا در اين مسير موفق بوده ايم.

   توسعه ناوگان تا ۵۵۰  فروند در دستوركار 
ريي��س س��ازمان هواپيمايي كش��وري از دس��تور 
رييس جمهوري براي اجراي برنامه 10 ساله تحول 
در صنع��ت هوايي خبر داد و گف��ت: ذيل اين برنامه 
توسعه ناوگان تا 550 فروند، نهضت تعمير قطعات و 

ساخت هواپيماي بومي در حال انجام است.
محمدي بخش گفت: دولت س��يزدهم با دس��تور 
رييس جمه��وري برنامه تحول��ي را تحويل صنعت 
هوايي دادند و قرار ش��د برنام��ه جامع صنعت مورد 
توجه قرار گيرد. صنعت هوايي اكنون داراي راهبرد 
10 س��اله شده است. اين برنامه ش��امل يك برنامه 
يكساله پايداري و سه برنامه ۳ ساله براي پيشرفت در 
حوزه زيرساخت و فرودگاه و آموزش و دانشگاه است. 
به گفته محمدي بخش، ذيل برنامه 10 ساله تحول 
در صنعت هواي��ي نهضت تعمير قطعات س��اخت 
هواپيم��اي بومي و ن��و، و خريد هواپيماي دس��ت 
دوم به عنوان بخش��ي از آن درحال انجام است. وي 
درباره جزييات ساخت هواپيماي بومي گفت: برنامه 
ساخت هواپيما از سنوات قبل بوده و دستور و راهبرد 
جمهوري اسالامي ايران اس��ت. وي گفت: موضوع 
پرنده هاي سبك را به بخش خصوصي واگذار كرديم 
و در ساخت هواپيماي مسافري نيز از ظرفيت علمي 

و تكنولوژي دانش بنيان ها استفاده مي كنيم.

   بلوغ صنعت هوايي
 مهم تر از نوسازي ناوگان

آرمان بيات، كارشناس صنعت هوايي با بيان اينكه صرف 
توافق منجر به نوسازي ناوگان هوايي ايران نخواهد شد، 
گفت: مهم تر از آن بلوغ حمل ونقل هوايي ايران به لحاظ 
تبيين سياست هاي راهبردي، تدوين برنامه استراتژيك، 
مقررات ُزدايي و اصالح فرآيندها، توسعه منابع انساني 
و ش��فافيت هاي مالي و اقتصادي است.آرمان بيات در 
گفت وگو با ايسنا، درباره نقش توافق هسته اي در نوسازي 
ناوگان هوايي كشور، بيان كرد: طبيعتا توافق براي فرصت 
نجات صنعت حمل و نقل هوايي از اهميت فوق العاده اي 
برخوردار است، اما مهم تر از آن بلوغ حمل ونقل هوايي 
ايران به لحاظ تبيين سياس��ت هاي راهبردي، تدوين 
برنامه اس��تراتژيك، مقررات ُزدايي و اصالح فرآيندها، 
توجه به زيرساخت هاي عملياتي به خصوص در حوزه 
فرودگاهي، توسعه منابع انساني و شفافيت هاي مالي 
و اقتصادي اس��ت.وي ادام��ه داد: در واقع صرف توافق 
منجر به نوس��ازي ناوگان نخواهد شد، اگر چه فرصتي 
براي تامين مالي خريد هواپيماي نو يا با سن كم براي ما 
فراهم مي كند، اما مهم تر از آن اصالح نگرش بهره برداري 
تجاري، بهسازي و توسعه منابع انساني متخصص، احترام 
به حقوق بازار رقابتي و توجه به مديريت مالي است كه 
موجب كاهش ريسك و متعاقبًا امكان جذب فاينانس با 
نرخ بهره نزديك به ميانگين جهاني و دوره بازپرداخت 

طوالني در حمل ونقل هوايي ايران خواهد شد.

   لزوم بلوغ راهبردي 
و مقررات توسعه انديش و تسهيل گر

اين كارش��ناس صنعت هوايي خاطرنش��ان كرد: اما 
همه اينها مستلزم وجود يك، بلوغ راهبردي و مقررات 
توسعه انديش و تسهيل گر، دوم شفافيت مالي و سوم 
مديريت علمي و اصولي در حمل ونقل هوايي  مبتني  
بر تكريم مشتري است كه امكان عيان شدن بازارهاي 
پنهان را فراهم آورده و نهايتا اقتصاد حمل ونقل هوايي 
ايران بر پايه مدل هاي جديد كسب وكار، جذاب نشان 
داده مي شود. لذا اين امر، بهسازي و نوسازي ناوگان را 
امكان پذير خواهد كرد و در غير اين صورت همچون 
سنوات گذشته، تملك ناوگان به صورت نقدي است كه 
با توجه به تورم و نرخ بهره اقتصاد ايران، امكان كاهش 

ميانگين سني ناوگان وجود نخواهد داشت.
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پيش بيني افزايش ۱۵ درصدي 
ترافيك در مهر

مهدي گلش��ني، مديركل حم��ل و نقل عمومي 
و ام��ور مناط��ق معاونت حمل و نق��ل و ترافيك 
شهرداري تهران با بيان اينكه پيش بيني مي شود 
همزمان با بازگشايي مدارس ترافيك 15 درصد 
افزايش يابد، اظهار كرد: با تمهيدات اتخاذ ش��ده 
نس��بت به كنترل و تس��هيل تردد اقدام خواهد 
شد.گلشني در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه 
براي امسال كه بازگش��ايي مدارس قطعي است 
افزود: بر همين اس��اس دس��تورالعملي را براي 
مناطق 22 گانه و همه حوزه هاي ستادي درگير 
كار ص��ادر كرده ايم.وي با بي��ان اينكه از مناطق 
درخواس��ت كرديم ك��ه فعاليت ه��اي اجرايي و 
فيزيكي اطراف مدارس را با هدف ايمن س��ازي، 
آشكارسازي و همسطح سازي معابر انجام دهند، 
تصريح كرد: بر اين اساس معابر و پياده روها براي 
حركت امن دانش آم��وزان و عابرين پياده ايجاد 
مي شود.گلشني همچنين از ايمن سازي تجهيزات 
ترافيكي ايس��تگاه هاي اتوبوس ك��ه در اين ايام 
بيشتر توسط دانش آموزان استفاده مي شود، خبر 
داد و افزود: بحث بهس��ازي مسير و ايستگاه هاي 
خطوط حمل و نقلي به ويژه بهسازي پايانه هاي 
اتوبوس و تاكس��ي در همه مناطق در دستور كار 
قرار دارد.وي با اشاره به شناسايي مراكز آموزشي 
تاثيرگ��ذار در ترافيك معابر اصل��ي، گفت: ارايه 
برنامه عملياتي براي كنترل و نظارت ترافيك معابر 
منتهي به مراكز آموزشي با همكاري پليس راهور 
انجام شده اس��ت و همچنين نصب و مرمت انواع 
تجهيزات ترافيكي در دستور كار قرار گرفته است.

درخواست چمران 
از ديوان عدالت اداري 

رييس شوراي ش��هر تهران با اشاره به مصوبه شورا 
درباره ساخت و ساز در باغات، گفت: كساني كه باغ 
دارند تنها مي توانند 15 درصد باغ خود را در دو طبقه 
بسازند و همين مصوبه منجر به شكايات بسيار در 
ديوان شده است. انتظارم اين است كه قضات ديوان 
مطابق با قانون به اين شكايات رسيدگي كنند و آراي 
صادره از شوراي شهر به كارشناسان واگذار نشود. 
به گزارش ايسنا، مهدي چمران در نشست مشترك 
رييس ديوان عدالت اداري با اعضاي شوراي اسالمي 
ش��هر تهران و ش��هردار تهران به همراه معاونين و 
شهرداران مناطق 22 گانه گفت: مردم انتظار دارند 
اگر زماني خالفي صورت گرفت در بس��تر عدالت 
نتايج را مشاهده كنند. ما به دنبال اين هستيم تا از 
آسيب ديدن و ضرر و زيان مردم جلوگيري كنيم تا 
حجم پرونده ها كاهش يابد و هرچه تعداد پرونده ها 
كاهش يابد مردم رضايت بيشتري دارند.چمران با 
اشاره به ارتباط زياد شهرداري و ديوان عدالت اداري 
گفت: اين ارتباط از گذشته وجود داشته و بايد بيشتر 
هم شود. تأثير تصميمات شوراي شهر در تمام كشور 
ديده مي ش��ود و اكثر مطالبي كه ميان شهرداري 
و ديوان عدال��ت وجود دارد مربوط به ش��كايت از 
مصوبات است.وي ادامه داد: موضوعاتي كه وقت گير 
است و پرونده زياد توليد مي كند، آراي ماده 100 و 
آراي مرتبط به باغات اس��ت كه بيش��ترين ميزان 
شكايت را به خود اختصاص داده اند و اميدواريم به 
نتايجي دست يابيم كه تعداد پرونده ها كاهش يابد.

چمران با بيان اينكه ه��زاران پرونده ماده 100 در 
ديوان وجود دارد، گفت : كاهش تعداد پرونده باغات 
نيز يكي ديگر از مهم ترين خواس��ته هاي مديريت 
شهري است؛ البته ش��هرداري تالش مي كند تا به 
تعداد درختان بيافزايد. باغ هاي تهران همه از بين 
رفته اند و كس��اني كه باغ دارند تنها مي توانند 15 
درصد باغ خود را در دو طبقه بسازند و همين مصوبه 
شوراي شهر منجر به شكايات بسيار در ديوان شده 
اس��ت. انتظارم اين است كه قضات ديوان مطابق با 
قانون به اين شكايات رسيدگي كنند و آراي صادره از 

شوراي شهر را به كارشناسان واگذار نشود.

ايجاد حواله الكترونيك
 در شهرداري تهران

معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران از ايجاد 
حواله الكترونيك در بخش خزانه داري و نظام هاي 
مالي شهرداري خبر داد. به گزارش فارس، ابوالفضل 
فالح معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران 
در نشستي با حضور فيروز عبادي مشاور معاون مالي، 
مصطفي قويدل مديركل امور مالي و اموال و همچنين 
ذيحسابان مناطق، سازمان ها و شركت هاي شهرداري 
اظهارداشت: ذيحس��ابان ناظرين مالي شهرداري 
هس��تند كه كنترل و نظارت بر درآمد و هزينه كرد 
ش��هر را برعهده دارند كه اگر ت��الش و اقدامات آنها 
نباشد، كل كار اجرايي شهر مختل خواهد شد چون 
جريان امور اجرايي وابسته به امور مالي و جريان امور 
مالي نيازمند كنترل و نظارت دقيق است. وي افزود: 
اين نشان از جايگاه و نقش مهم ذيحساب را دارد چرا 
كه اگر با نظارت هاي ذيحس��ابان، حتي ده درصد از 
انحراف بودجه جلوگيري ش��ود، مبلغ بسيار قابل 
توجهي خواهد بود و اين نفعي است كه ذيحسابان 
براي مجموعه شهرداري و كل شهر دارند. معاون مالي 
و اقتصاد شهري در خصوص ايجاد حواله الكترونيك 
در بخش خزان��ه داري و نظام مالي اظهار داش��ت: 
راه ان��دازي حواله الكترونيك، كم��ك بزرگي براي 
عملياتي كردن تسويه ذينفع نهايي در حوزه تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي و پيمانكاران است.در حال 
حاضر پول را به صورت كلي به شركت ها يا سازمان ها 
مي دهيم و مديرعامل س��ازمان و شركت بر اساس 
تخصيصي كه دارند اعتبارات توزيع ش��ده را هزينه 
مي كنند، در واقع اول پول داده ش��ده و سپس سند 
توليد مي شود در صورتي كه اين روند بايد معكوس و 

پس از ايجاد سند، پول داده شود.

اثر تركيدن الستيك هواپيما 
روي كاهش مسافران مشهد

حميدرضا س��يدي، مديرعامل شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران با تاكيد بر اينكه فرودگاه مشهد 
هيچ مشكلي دارد، گفت: نبايد با انتشار برخي اخبار 
غيردقيق آرامش مردم را بر هم بزنيم، متاسفانه پس 
از انتشار خبر تركيدن الستيك هواپيما، ورود مسافر 
به هتل هاي مشهد ۳0 تا 40 درصد كاهش يافت.به 
گزارش تسنيم، سيدي در يك نشست خبري با اشاره 
به اينكه ما مس��ووليت 5۳ فرودگاه فعال در كشور بر 
عهده داريم، اظهار كرد: در اين فرودگاه ها در فصل بهار 
امسال نسبت به بهار سال گذشته ۳۹ درصد در اعزام 
و 45 درصد پذيريش بار افزايش يافته است.سيدي در 
رابطه با مشكالت باند فرودگاه مشهد نيز اظهار كرد: 
فرودگاه مشهد نيازمند اصالحاتي است و در رابطه با 
تركيدن الستيك هواپيماها در اين فرودگاه از سيستم 
قضايي خواهش كرديم تا زماني كه كار كارشناس��ي 
دفتر بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشوري تمام 
نش��ده به اين ماجرا وارد نشوند.وي ادامه داد: اين كار 
باعث پيچيدگي مي ش��د، در تهيه گزارش سازمان 
هواپيمايي همه ضوابط و مقررات داخلي و بين المللي 
مدنظر قرار گرفته ش��ده و به تم��ام توصيه هاي اين 
گزارش در فرودگاه مشهد عمل خواهد شد.مديرعامل 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران يادآور شد: 
سازمان بازرسي 20 دقيقه بعد از تركيدن الستيك 
يكي از هواپيماها كه هنوز از باند هم خارج نشده 
بود، گزارشي در اين رابطه تهيه كرد در با گزارش 

سازمان هواپيمايي يك معني و مفهوم را داشت.

تداوم گردوغبار 
در بيش از ۱۰ استان كشور

س��ازمان هواشناس��ي اعالم كرد: تا روز جمعه، 4 
شهريور در اس��تان هاي غرب و جنوب غرب كشور 
گردوغبار رقيق و كاهش كيفيت ه��وا ادامه دارد و 
شروع هفته آينده با افزايش دما خواهد بود.به گزارش 
ايرنا، بر اس��اس پيش بيني سازمان هواشناسي روز 
پنجشنبه نيز در ايالم، خوزستان، كرمانشاه، غرب 
لرستان، نيمه جنوبي خراس��ان رضوي، خراسان 
جنوب��ي، نوار ش��رقي و غرب كرمان، سيس��تان و 
بلوچستان و نيمه شرقي هرمزگان شرايط گرد و غبار 
حاكم است. روز جمعه در خوزستان، ايالم، جنوب 
غرب لرستان، غرب كرمانش��اه، خراسان جنوبي، 
جنوب شرق خراس��ان رضوي، شمال سيستان و 
بلوچستان و نوار شرقي كرمان شرايط آب و هوايي 
ناپايدار ادام��ه دارد.اثر مخاطره نيز كاهش كيفيت 
هوا، كاهش شعاع ديد، احتمال خسارت به سازه هاي 
موقت، احتمال شكستن نهال ها و درختان فرسوده، 
احتمال آس��يب به تابلوهاي تبليغات��ي، احتمال 
سقوط اشياء از ساختمان هاي نيمه كاره و احتمال 
اختالل در ناوگان حمل و نقل است.همچنين از روز 
شنبه )5 شهريور( تا اواخر هفته آينده در اغلب نقاط 

كشور هواي گرم و آرام خواهيم داشت.

 ورود دستيار پوتين 
به پروژه راه آهن آستارا

نماينده دوماي روس��يه اظهار كرد: امروز درباره ايران 
اولويت روس��يه همكاري هاي ها در بخش نفت و گاز 
است و اخيرا با گازپروم قراردادي هم در اين باره منعقد 
ش��ده بنابراين مهم ترين اولويت ما در حوزه هاي نفت 
و گاز اس��ت و حوزه هاي زيرساخت هاي راه و ترانزيت 
در اولويت هاي بعدي م��ا در روابط با ايران قرار دارد. به 
گزارش ايلنا، چند روز گذش��ته هيات فني مهندسي 
هلدينگ راه آهن روس��يه به همراه مقامات وزارت راه 
و شهرس��ازي ايران از راه آهن رشت-آستارا بازديدي 
داشتند از اين رو زمزمه هاي ورود روس ها به اين پروژه 
جدي تر مطرح ش��د اما هنوز معلوم نيست همكاري 
روس ه��ا در اين پ��روژه در بخش اج��را خواهد بود يا 
تامين منابع مالي. آنچه ايران نياز دارد منابع مالي براي 
پوش��ش هزينه هاي س��اخت اين پروژه است و طبق 
گفته مسووالن هيچ مشكلي در اجرا و موضوعات فني 
و مهندسي ندارد. طبق اطالعات به دست آمده امروز 
دستيار رييس جمهوري روسيه و معاون حمل و نقل اين 
كشور در وزارت راه و شهرسازي كشورمان درباره نحوه 
مشاركت روس ها در پروژه راه آهن رشت آستارا جلسه 
خواهند داشت و مذاكرات به طور جدي آغاز مي شود.

پيش از اين خيراهلل خادمي، مديرعامل شركت ساخت 
و توسعه زيربناهاي حمل و نقل اعالم كرده بود كه براي 
ساخت راه آهن رشت اس��تارا نياز به ٢٠ هزار ميليارد 
تومان نياز داريم و در سال گذشته با روسيه براي تامين 
مالي ٨٠٠ميليون يورو مذاكراتي انجام ش��د .در حال 
حاضر س��اخت اين پروژه آغاز شده و از ١١.5 كيلومتر 
راه آهن از س��مت آستارا و ١٠ كيلومتر از سمت رشت 
در حال ساخت است و كارشناسان و برخي مسووالن 
معتقدند كه نبايد منتظر روسيه ماند و با توجه به اهميت 
اين راه آهن در احيا و رونق كريدور شمال جنوب ساخت 
راه آهن رشت استارا بايد با منابع داخلي آغاز شود تا در 
تامين منابع و فاينانس با روسيه به توافق برسيم.در اين 
باره آنتون تكاچوف، نماينده دوماي روسيه در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره تعيين تكليف مذاكرات 
انجام شده با روسيه براي تامين مالي پروژه راه آهن رشت 
آستارا گفت: در سفر رييس جمهوري ايران به روسيه و 
مالقات روساي جمهور دو كشور مذاكراتي در اين باره 
انجام شده اما شرايط ايران و روسيه پس از آن مالقات 
تغيير كرده است اما اگر روسيه در اين باره وعده اي داده 
و حرفي زده ما زي��ر حرف مان نمي زنيم و حرف مان را 
پس نمي گيريم.وي با تاكيد ب��ر اينكه اولويت هاي 
روسيه تغيير كرده است، ادامه داد: امروز درباره ايران 
اولويت روسيه همكاري هاي ها در بخش نفت و گاز 
است و اخيرا با گازپروم قراردادي هم در اين باره منعقد 
شده بنابراين مهم ترين اولويت ما در حوزه هاي نفت 
و گاز است و حوزه هاي زيرساخت هاي راه و ترانزيت 

در اولويت هاي بعدي ما در روابط با ايران قرار دارد.

جزييات ساخت هواپيماي مسافربري داخلي اعالم شد

درخواست تشكل هاي علمي از مسووالن شهري

پاتك ايران به تك تمام عيار غرب

برج سازي در حاشيه »باغ گياه شناسي« را متوقف كنيد
انجم��ن  اعضاي هي��ات علمي موسس��ه تحقيقات 
جنگل ها و مراتع و موسسه تحقيقات اصالح و تهيه 
نهال و بذر كشور در نامه اي مشترك خواستار توقف 
بلندمرتبه س��ازي در مرز ش��مالي باغ گياه شناسي 

ملي ايران شدند.
به گ��زارش ايس��نا، در متن نامه مش��ترك انجمن 
اعض��اي هيات علمي موسس��ه تحقيقات جنگل ها 
و مراتع و موسس��ه تحقيقات اصال��ح و تهيه نهال و 
بذر كش��ور آمده اس��ت: باغ گياه شناسي ملي ايران 
يكي از سرمايه هاي بسيار گرانبهاي ملي است كه با 
قدمتي بيش از نيم قرن، فخر مجموعه هاي گياهي 
كشورمان محسوب مي ش��ود. اين باغ در مساحتي 
بالغ بر 145 هكتار با داش��تن بيش از 4هزارو 444 
گونه گياهي در قالب رويش��گاه ها و كلكسيون هاي 
يگان��ه، پروژه هاي منحص��ر به ف��رد در خاورميانه 
محسوب شده و نقش ارزش��مندي در حف�اظت از 
گونه هاي گياهي در معرض خطر و در حال انقراض، 
پژوهش هاي مختل��ف و مرتبط با عل��وم گياهي و 
آم��وزش و ارتق��اي فرهنگ عموم��ي و اختصاصي 
گروه هاي متفاوتي از مردم، ب��ه عهده دارد. اين باغ 
كه به عنوان يك كلكس��يون زنده، ميراث مشترك 
نس��ل حاضر و آيندگان است، هم اكنون تحت تأثير 
شديد پروژه هاي بلندمرتبه س��ازي اطراف آن قرار 
گرفته و آينده آن به ش��دت در خطر نابودي اس��ت.

اي��ن نامه مي افزايد: باعث تأس��ف اس��ت كه پروژه 

بلندمرتبه س��ازي ك��ه از س��ال گذش��ته در زمين 
مجاورت مرز شمالي باغ گياه شناسي ملي ايران آغاز 
شده است، با وجود دستور توقف آن از سوي معاون 
اول رييس جمهور و پيگيري هاي مسووالن عاليرتبه 
وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تحقيقات، آموزش 
و ترويج كش��اورزي و موسسه تحقيقات جنگل ها و 
مراتع كشور، همچنان با شتابي بس��يار افزون تر از 

گذشته ادامه دارد.
متاس��فانه تاكنون هيچيك از پيگيري هاي مداوم 
انج��ام ش��ده در قال��ب نامه نگاريهاي مبس��وط از 
سوي مس��ووالن مربوطه به همه مقام ها، برگزاري 
نشس��ت هاي وي��ژه در مح��ل دفت��ر مع��اون اول 
رييس جمهور، وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي 
مسلح و وزارت جهاد كشاورزي و بيانيه هاي نهادهاي 
علمي و پژوهش��ي و ني��ز گروه هاي م��ردم نهاد، به 
نتيجه ملموس و عملي نرسيده است. عجيب اينكه 
دس��تور صريح معاون اول رييس جمهور به شهردار 
تهران مبني بر توقف پ��روژه تا زمان تصميم گيري 
براي جابه جاي��ي آن نيز نتيجه اي در برنداش��ت و 
ش��وربختانه، از مرحله گودبرداري به س��رعت وارد 
مرحله س��ازه بندي شده اس��ت. پر واضح است كه 
ادامه اج��راي پروژه، از زمان دس��تور مع��اون اول 
رييس جمهور ام��ري غيرقانوني و غيرقابل پذيرش 
بوده و طبيعي اس��ت كه حقي براي مجريان ايجاد 
نخواهد كرد.انجمن اعضاي هيات علمي موسس��ه 

تحقيق��ات جنگل ها و مراتع و موسس��ه تحقيقات 
اص��الح و تهيه نه��ال و ب��ذر بنابه دالي��ل صريح و 
روشن زير خواس��تار توقف هرچه س��ريعتر پروژه 
بلندمرتبه سازي ش��ده و معتقد است كه اين پروژه 
بايد ب��ا حفظ حقوق اعضاي آن ب��ه منطقه ديگري 
منتقل شود.بر هيچيك از دانش��مندان و محققان 
كشور پوشيده نيست كه شكل گيري 1824 واحد 
مس��كوني در برج هاي چند ده طبقه، چه آس��يب 
جبران ناپذيري به مجموعه هاي بي مانند در ايران و 
خاورميان��ه وارد خواهد كرد و ثمره بيش از نيم قرن 
كوشش همه جانبه و بي وقفه براي حفاظت از بيش 
از 4ه��زارو 444 گونه گياهي ش��امل بومي و نيز در 

معرض خطر انقراض از بين خواهد رفت.
در ادام��ه اين نامه آمده اس��ت: اهميت فوق العاده و 
محرز باغ گياه شناس��ي ملي ايران سبب شده است 
كه عالوه بر ثبت ملي، در فهرس��ت آث��ار تاريخي و 
فرهنگ��ي نيز ثبت مضاعف ش��ود. همچنين حريم 
آن نيز با تعيين ضوابط و مقررات به تصويب شوراي 
حريم در وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي رسيده است. متاسفانه هيچ يك از الزامات و 
محدوديت هاي قانوني اين حريم رعايت نشده است.

باغ گياه شناس��ي ملي ايران در همي��ن زمان نيز از 
جهت نبوِد آب كافي ش��رايط سختي را مي گذراند، 
انبوهي چاه هاي منطقه، تغيير اقليم و نبوِد بارش هاي 
مناسب آسماني، ش��رايط را براي گياهان ارزشمند 

اين ب��اغ س��خت و تنگ كرده اس��ت. قطع��ا با باال 
آمدن اين برج ه��ا، وضعيت آب و تأمي��ن آن براي 
گياهان س��ختتر و تنگت��ر نيز خواهد ش��د. وجود 
سازه هاي نامتجانس در كنار باغ و در منطقه اي كه 
كاربري اصلي آن فضاي س��بز و در نهايت آموزش و 
پژوهش بوده اس��ت، جاذبه آموزشي، گردشگري و 
روحي روان��ي آن را براي خيل عظي��م مخاطبان و 

دوستدارانش خواهد زدود.
ساخت هزاران واحد مسكوني و ده ها هزار جمعيتي 
كه به تب��ع آن وارد اين منطقه خواه��د كرد، يقينا 
آلودگي هوا، آلودگي صوتي و آلودگي نوري شبانه را 
در پي خواهد آورد و باعث آسيب پذيري و شكنندگي 
هرچه بيشتر اكوسيستم پيچيده باغ از لحاظ تنوع 
گياهي، جانوري و ميكروارگانيس��م هاي مفيد آن 
خواهد ش��د.به داليل مختلف پهن��ه تغيير كاربري 
داده  ش��ده، بايد در ادامه جن��گل چيتگر به كاركرد 
نخستين خود يعني فضاي س��بز اختصاص يابد تا 
آثار محيطزيس��تي آن براي تقوي��ت حيات در باغ 
گياهشناسي ملي ايران به كار آيد. در بخش پاياني 
اين نامه آمده است: در پايان ضمن استمداد از همه 
مسووالن تأثيرگذار در جلوگيري از ادامه اين پروژه 
مخرب، از همه انجمن ها و نهادهاي مردمي پشتيبان 
محيط زيست درخواست داريم نسبت به اين اقدام 
غيرقانوني و مغاير همه ارزش هاي زيست محيطي 
وظيفه خود را انجام و واكنش مناسبي اتخاذ كنند.



نكاتي كه م��ورد اعت��راض ش��هروندان و كاربران 
اينترنت قرار گرفته بود به عنوان دس��تاورد وزارت 
ارتباطات در نظر گرفته ش��ده اس��ت.« اين جمله، 
خالصه اي اس��ت از گزارشي كه وزارت ارتباطات از 

عملكرد يك ساله اش منتشر كرد.
چكيده اي از گ��زارش عملك��رد وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات در يك سال ابتدايي دولت سيزدهم 
منتشر شده است و در آن با پرداخت به بخش هايي 
همچون »عملكرد در راس��تاي وعده هاي انتخاباتي 
رياس��ت محترم جمهور«، »اقدام راهبردي وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات تا مرداد ماه« و »عناوين 
مهم ترين اقدامات راهبردي در راس��تاي ده كالن« 
اقدامات و فعاليت هاي اين وزارتخانه تش��ريح شده 
است. اين گزارش از روز انتشار تا امروز مورد تحليل 
و نقد بس��ياري از كارشناسان و صاحب نظران حوزه 
فناوري قرار گرفته شده است. عالوه بر عدم پرداختن 
به جزييات و نامش��خص بودن برخ��ي اطالعات در 
خصوص اقداماتي كه در گزارش مطرح ش��ده است، 
نكاتي نيز به عنوان دستاورد نام برده شده كه از جانب 
كارشناس��ان و كاربران اينترنت در كشور اختالل يا 
نوعي محدوديت در دسترسي و استفاده از اينترنت 
محسوب مي ش��ود. آرين اقبال، كه كارشناس حوزه 
فناوري اطالعات و ش��بكه هاي كامپيوتري اس��ت، 
كليت اين گزارش را بسيار گنگ خوانده و معتقد است 
در آن به مسائلي اشاره ش��ده كه قابل قبول نيست. 
او در اي��ن خصوص مثالي را ذك��ر كرده و گفت: »در 
اين گزارش نوشته شده كه سرعت اينترنت برخي از 
مش��تركيني كه تا االن فيبر نوري گرفته اند به هزار 
مگابيت، يعني يك گيگابيت بر ثانيه رسيده است. اين 
عدد حقيقت ندارد چون از نظر ظرفيت هاي موجود در 

كشور عماًل چنين چيزي غيرممكن است.«

   توسعه فيبر نوري؛ هدف يا آرزو؟
هرچند اين كارشناس توسعه فيبر نوري را اقدام بسيار 
خوبي مي داند و معتقد اس��ت دسترس��ي به اينترنت 
ازطريق ADSL منسوخ شده، اما توسعه اين فناوري 
تا سطح اعالم شده توسط وزارتخانه را ناممكن خواند و 
تصريح كرد: »در حال حاضر ظرفيت كشور اصاًل اجازه 
نمي دهد كه از ۱۰ ميليون كاربر اينترنت، هر يوزر يك 
گيگابيت از آن استفاده كند. در واقع، نه ظرفيت شبكه 
ملي اطالعات و نه ظرفيت اينترنت بين الملل استفاده از 
چنين حجمي را اجازه نمي دهد.« عالوه بر اين، به گفته 
او، از يك سو تجهيزاتي كه براي كاربران نصب مي شود 
در ِرنج گيگابيت نيست و از س��وي ديگر، اپراتورهاي 
ارايه دهنده اينترنت فيبر نوري، مثل مخابرات، سرعت 
باالي ۲۰ مگ به كاربر نمي دهد. مش��كالت ش��ركت 
مخابرات به عنوان بازوي توسعه دهنده فيبر نوري نيز 
عامل ديگري است كه توسعه فيبر نوري را با چالش هاي 
جدي مواجه مي كند. اقبال اين مورد را چنين توضيح 
مي ده��د: »به دليل قوانين موجود در كش��ور فقط 
شركت مخابرات مي تواند فيبر نوري را توسعه دهد 
كه شركتي است با زيان بسيار باال و مشكالت بسيار 
زياد. به همين دليل من فكر نمي كنم مخابرات در 

يك سال اخير فيبر نوري را توسعه داده باشد.«

   DNS سرور ملي
 خطرناك ترين بخش گزارش وزارتخانه

به گفته اقبال، مهم ترين نكته اي كه در اين گزارش 
مطرح ش��ده، موضوع DNS س��رور ملي است كه 
پروژه بسيار بسيار خطرناكي محسوب مي شود. او 

خطرناك بودن اين مورد را اينچنين تش��ريح كرد: 
»نتيجه نهايي پروژه DNS سرور ملي قطع كردن 
و طبقاتي كردن اينترنت است. حاكميت مي خواهد 
تمام root س��رورهاي DNS را بازس��ازي كند تا 
بدون نياز به اينترنت بين الملل بتواند از سيس��تم 

DNS استفاده كند.«

   اسپيدتست آزمون دقيقي
 براي سنجش سرعت اينترنت نيست

بهبود كيفي��ت اينترنت يكي از دس��تاوردهاي وزارت 
ارتباط��ات بوده كه در اين گزارش به آن اش��اره ش��ده 
است: »براساس آمارهاي مراجع جهاني از جمله سايت 
اسپيدتس��ت در ۹ ماه گذشته، س��رعت اينترنت ثابت 
و همراه بهبود داش��ته و ميانه س��رعت اينترنت همراه 
از ۲۱/8 مگابيت بر ثانيه در ش��هريور ۱۴۰۰ با افزايش 
حدوداً ۲۲ درصدي ب��ه ۲۷ مگابيت بر ثانيه در تير ماه 
۱۴۰۱ رس��يده است. همچنين ميانه سرعت اينترنت 
ثابت از ۹/۲8 مگابيت بر ثانيه در شهريور ماه ۱۴۰۰ به 
۱۰/۲ در تير ماه ۱۴۰۱ رس��يده كه افزايش حدوداً ۱۰ 
درصدي را نشان مي دهد.« آرين اقبال چالش اصلي در 
خصوص ارايه آمار درباره سرعت اينترنت كشور را تعاريف 
متفاوت از اينترنت دانست و گفت: »در اين مورد مشكلي 
كه با دولت داريم اين است كه مشخص نمي كند تعريف 
و منظورش از اينترنت چيست. ما اينترنت را يك شبكه 
جهاني مي دانيم كه افراد در سراس��ر دنيا به آن متصل 
بوده و از آن استفاده مي كنند، اما به نظر مي رسد منظور 
دولت از اينترنت دسترسي به دو نقطه در داخل كشور 
اس��ت.« او همين تعريف متف��اوت از اينترنت را دليل 
استفاده از اسپيدتس��ت )speedtest( براي سنجش 
سرعت خواند و اظهار داشت كه سرعتي كه با اسپيدتست 
سنجيده مي شود همين سرعت اينترنت داخلي است 
و اينترنت بين الملل در يك سال اخير افزايش سرعت 
را نش��ان نمي دهد. به همين دليل، او سنجش سرعت 
اينترنت كشور با اسپيدتس��ت را نامناسب خوانده و در 
توضيح اين نظر خود اضافه كرد: »اسپيدتس��ت آزمون 

درستي براي سنجش س��رعت اينترنت نيست؛ چون 
عموما با يك ديتاس��نتر داخل كش��ور تس��ت را انجام 
مي دهد و بنابراين، س��رعت اينترنت داخل��ي را اندازه 
مي گيرد، درحالي كه براي محاس��به سرعت اينترنت 
به س��رعت اينترنت بين الملل نياز داري��م. به نظر من 
استناد به اعداد اسپيدتس��ت براي گمراه كردن مردم 
است.« اين كارشناس حوزه فناوري اطالعات با استناد 
به گزارش هاي دولت و اطالعات آزادي كه در اينترنت 
درباره سرعت اينترنت كشور وجود دارد، سرعت اينترنت 
را حول و حوش ۵/۵ ترابيت بر ثانيه دانست و گفت: »در 
دولت قبل هم تقريبًا همين عدد را داش��تيم؛ بنابراين، 
دولت فعلي در يك سال اخير نهايتاً نزديك به ۰/۵ ترابيت 
به سرعت اينترنت بين الملل اضافه كرده است.« البته به 
اعتقاد او مشكل اصلي ما در شرايط فعلي سرعت اينترنت 
نيست، بلكه اختالالتي است كه در اينترنت وجود دارد. 
با وجود اختالل ها از همين سرعت اينترنتي كه دراختيار 

داريم هم نمي توانيم استفاده كنيم.

   اهدافي كه محقق نمي شوند
يكي از اهداف اشاره ش��ده در گزارش وزارت ارتباطات 
افزايش س��هم اقتصاد ديجيتال ازGDP تا ۶۰ درصد 
است. اين در حالي اس��ت كه در حال حاضر اين سهم 
حدود ۷/۲ درصد برآورد ش��ده است. اقبال رسيدن به 
اين عدد و دستيابي به اين پيشرفت را يك آرزو دانسته 
و گفت: »تجربه نش��ان مي دهد بعضي از اهداف، مثل 
همين سهم اقتصاد ديجيتال از  GDP، صرفاً آرزو است. 
در اي��ن حوزه معمواًل اعدادي هدف گذاري مي ش��ود 
كه در نهايت فقط درصدي از آن محقق مي ش��ود و در 
تجربه هاي پيشين ديده ايم كه كمتر از ۱۰ درصد از آنها 
تحقق پيدا كرده اس��ت. افزايش ۵۰ درصدي كاربران 
يكي از پيام رس��ان هاي داخلي در ۱۰ ماه گذشته نيز 
يكي از دستاوردهاي وزارتخانه اعالم شده است كه اين 
كارشناس با انتقاد از اينكه چرا نامي از اين پيام رسان 
آورده نش��ده، اين بخش از گزارش را نيز گنگ دانست 
و نكته ديگري را نيز اضافه كرد: »براي مثال، در مورد 

پيام رس��ان آي گپ اين مساله وجود دارد كه عضويت 
دانشجويان دانش��گاه آزاد در اين پيام رسان اجباري 
اس��ت. آيا چنين عضويتي افزايش تع��داد كاربر يك 
پيام رسان محسوب مي شود؟ اين شيوه از ارايه آمار به 
نظر من بيشتر گمراه كردن مردم است.« او با اشاره به 
اينكه افزايش ۵۰ درصدي تعداد يوزر يك پيام رسان به 
اين معنا است كه بايد به همين ميزان افزايش پهناي 
باند نيز داشته باشد، گفت: »اگر افزايش پهناي باند رخ 
داده باشد، تأثيرات جانبي آن بايد ديده شود؛ اما آيا ديده 
مي شود؟ بزرگ ترين پيام رسان هاي داخلي ما روبيكا 
)متعلق به همراه اول( و آي گپ است كه با اجبار كاربر 
جذب مي كند و رش��د ۵۰ درصدي كاربر براي اين دو 

پيام رسان چندان منطقي به نظر نمي رسد.«

   دستاورد مخربي به نام سالم سازي اينترنت
موضوع سالم سازي اينترنت با پرداختن به زمينه هايي 
مانند »راه اندازي زيرساخت اينترنت امن براي كودكان 
و نوجوانان«، »سالم سازي خروجي موتورهاي خارجي 
در كشور« و »افزايش ترانزيت ترافيك اينترنت از خاك 
 ICT كشور« بخش ديگري از گزارش عملكرد وزارت
اس��ت كه به عنوان دستاورد از آنها نام برده شده است. 
اين كارشناس حوزه فناوري اطالعات اين موضوعات را 
 safe search خطرناك خوانده و برخي از آنها، مانند
 safe را مخرب دانس��ت. او در اين خص��وص گفت: با
search عمال استفاده از اينترنت براي افراد متخصص، 
مثل پزشكان و خبرنگاران، غيرممكن مي شود؛ چراكه 
بدون VPN نمي توانند از اينترنت و اطالعات موجود 
استفاده كنند. او در خصوص بخش سالم سازي اينترنت 
به مساله ترانزيت كردن اينترنت نيز اشاره كرده و معتقد 
است اصاًل مشخص نيست در اين ترانزيت خود دولت 
در حال فروش اينترنت است يا اينترنت ديگر كشورها 
را رد مي كنند. اگر اينترنت را خود دولت مي فروشد اين 
سوال مطرح مي شود كه اين اينترنت از كجا تأمين شده 
كه فروخته مي شود؟ به ويژه در شرايط فعلي، كه به بهانه 
وجود تحريم و مشكالت ارزي، مشكل پهناي باند داريم.
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ارايه اينترنت رايگان
به زائران اربعين

معاون امور پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري 
از آماده سازي ۵۰ نقطه واي فاي )wifi( رايگان توسط 
اپراتور ITPC عراق در طول مسير پياده روي اربعين براي 
زائران ايراني خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مجيد حقي 
با اشاره به برگزاري جلسه هماهنگي بين رگوالتوري كشور 
عراق )cmc( با نمايندگان رگوالتوري ايران، گفت: در 
اين نشست با توجه به اهميت رومينگ براي زائران ايراني، 
بر روي كاهش هزينه هاي رومين��گ تاكيد كرده ايم و 
خوش��بختانه اپراتورهاي عراقي براي تعامل سازنده در 
طول مراسم داخل عراق با اپراتورهاي ايراني اعالم آمادگي 
كرده اند. وي ارايه يك ماه فركان��س FM رايگان راديو 
اربعين در ع��راق براي زائران ايراني را يكي ديگر از نتايج 
جلسه با رگوالتوري عراق دانست و افزود: عالوه بر اين، 
قرار است بر روي سيم كارت هاي عراقي كه زائران ايراني 
خريداري مي كنند كد خدماتي به همراه مترجم فارسي 
براي ستاد گمشدگان عراق راه اندازي شود. معاون امور 
پستي، ارتباطي و فناوري اطالعات رگوالتوري با اشاره به 
اينكه اين جلسات از ۳۱ مرداد ماه، در كشور عراق آغاز شده 
است، افزود: براي به اشتراك گذاري تجربيات پياده روي 
اربعين و استفاده از اين تجربيات براي سال هاي آتي، يك 
ماه پس از مراسم نيز جلسه جمع بندي ميان رگوالتوري 
كشور عراق )cmc( با نمايندگان سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي جمهوري اسالمي ايران برگزار مي شود.

»همراه اول« با نسل چهارم 
مي تازد

ش��ركت همراه اول با پوش��ش قابل توج��ه تكنولوژي 
نس��ل س��وم و چهارم و همچنين گس��تره قابل توجه 
سيمكارت هاي دايمي اين شركت در بين مردم، به گزينه 
مطمئن براي سرمايه گذاري س��هامداران تبديل شده 
است. با انقالب در عرصه  اطالعات و ارتباطات، اينترنت در 
عصر كنوني بيشترين تغيير و تحوالت را در سبك زندگي 
مردم ايجاد كرده؛ به طوري كه نبود آن اختالالت فراواني 
را در زندگي روزمره ايجاد مي كند.با توجه به اهميت اين 
موضوع، اپراتورهاي ارتباطي بيش از هر زماني در تالش 
براي توسعه و بسط ظرفيت هاي اينترنت هستند تا ضمن 
پاسخگويي به نياز مشتركان، بر دامنه سود كسب وكار 
خود بيفزايند.شركت ارتباطات سيار ايران )همراه اول( 
جزو پيشگامان صنعت ارتباطات و مخابرات محسوب 
مي شود و آمارها نش��ان مي دهد كه تا پايان خرداد ماه 
۱۴۰۱ بيش از ۳۱ ميليون سيمكارت دايمي واگذار شده 
كه از اين ميزان، ۲۷ ميليون سيمكارت فعال بوده و سهم 
همراه اول ۲۱ ميليون سيمكارت است. به عبارتي، همراه 
اول بالغ بر ۷8 درصد از بازار سيمكارت دايمي را در اختيار 
خود گرفته اس��ت.نكته جالب توجه ديگر اين است كه 
تنها ۳.8 درصد از س��يمكارت هاي دايمي واگذار شده از 
س��وي همراه اول، غير فعال است و به نوعي اين شركت 
پرچمدار ميزان فعالسازي خطوط در بين اپراتورها است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوي سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، ايرانسل حدود ۳ ميليون سيمكارت 
دايمي غيرفعال دارد كه ۳۰.۵ درصد از كل سيمكارت هاي 
دايمي واگذار ش��ده، اس��ت.در مي��ان ۳ اپراتور مطرح 
كش��ور، همراه اول با عملكرد قابل قبول ۹۶.۲ درصدي 
در واگذاري خط��وط دايمي خود، بهترين آمار را از خود 
برجاي گذاشته و پس از اين شركت، ايرانسل با عملكرد 
۶۹.۵ درصد و رايتل ب��ا ۶۶.۹ درصد در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند. نسبت فعالسازي سيمكارت هاي اعتباري در 
همراه اول، ايرانسل و رايتل به ترتيب ۶۴.۴ درصد، ۶۴.۷ 
درصد و ۶۱.۷ درصد، بوده اس��ت. با وجود اينكه هزينه 
خريد سيمكارت هاي دايمي بيشتر از خطوط اعتباري 
است؛ اما اعداد و ارقام حاكي از محبوبيت بيشتر خطوط 
دايمي به ويژه همراه اول به داليلي همچون ارزان تر بودن 
تعرفه ارتباطي سيمكارت هاي دايمي، شهرت دايمي ها، 
ماهيت پس پرداخت و پيش پرداخت بودن است. اپراتورها 
با ارايه مزايايي مانند اينترنت رايگان، بسته هاي تشويقي، 
مكالمات و پيامك هاي رايگان، ارسال رايگان سيمكارت 
بازار سيمكارت هاي دايمي  را داغ نگه داشته اند.با توجه 
به نرخ سرمايه گذاري اپراتورها و گزارش  سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي، تعداد كل مشتركان اينترنت 
پهن باند سيار در كشور به بيش از ۹۷ ميليون رسيده است 
كه بيشترين ضريب نفوذ به ترتيب متعلق به استان هاي 
البرز، تهران، خراسان شمالي، قم و قزوين است.بر اساس 
اين گزارش، همراه اول تا پايان خرداد سال ۱۴۰۱، با زير 
بار بردن بيش از ۱8 هزار سايت G۴ توانسته 8۱ درصد 
جمعيت كشور را تحت پوشش خدمات خود قرار دهد و 
همچنين با بهره برداري بيش از ۲۰ هزار سايت G۳، بالغ 
بر 8۵ درصد جمعيت كشور را نيز با اين نسل از فناوري 

تحت پوشش خدمات ارتباطي درآورده است.

شارژ ويژه تلفن همراه بانوان
از راه رسيد

 هم��راه اول به پاس همراهي خوب بانوان كش��ور كه به 
واسطه دنياي ديجيتال، از پيشقراوالن توليد محتوا در 
سكوهاي ديجيتال به حساب مي آيند و اين روزها پيج هاي 
متنوع و متفاوت��ي از نحوه حضور آنها در فضاي مجازي 
را نظاره گر هس��تيم، ابتكار عملي به خرج داده تا هزينه 
كردشان در ارايه خدمات مبتني بر تلفن همراه كاهش 
يابد. »طرح هديه شارژ بانوان« مختص بانواِن مشترك 
اين اپراتور است كه دارنده سيمكارت اعتباري )با مالكيت 
يك خانم( هس��تند. روند اين طرح كه به تمامي بانوان 
دارنده سيمكارت به نام خودشان توصيه مي شود، به اين 
شكل است كه هنگام شارژ كردن تلفن همراه، ۳۰ درصد 
شارژ بيشتر انجام مي شود. دريافت اين شارژ هديه در هربار 
شارژ تلفن همراه از ۳ روش »پين شارژ«، »كد دستوري« 
و »فروشگاه آنالين همراه اول« قابل انجام است. اين اعتبار 
هديه در روش »پين شارژ«، بعد از خريداري با استفاده از 
كد دستوري #۱۲۲۲*۱۰* و در روش »كد دستوري« 
با شماره گيري #۱۱۴*۱* بر روي شارژ مورد نظر اعمال 
مي شود. از طريق اين دو روش مشتركان مي توانند از ۵ تا 
۲۰ هزار تومان شارژ تهيه و اعتبار ويژه را نيز دريافت كنند 
و در مدت زمان مشخصي )۱۰، ۱۵ و ۲۰ روزه( كه انتخاب 
كرده اند اقدام به استفاده كل مبلغ شارژ اصلي و شارژ هديه 
كنند.در روش سوم نيز با مراجعه به فروشگاه آنالين 
همراه اول در قسمت »ش��ارژ« با انتخاب مبلغ مورد 
نظر، بانوان متقاضي استفاده از اين شارژ ويژه مي توانند 
از اين هديه بهره مند شوند.الزم به ذكر است كه اين 
شارژ هديه قابل استفاده براي تماس با خارج از كشور و 
رومينگ و قابل انتقال به ساير خطوط اعتباري نيست.

اجراي طرح بخشودگي جرايم 
تاخير بدهي توسط بانك سپه

بانك سپه به مناس��بت فرا رسيدن هفته دولت، طرح ۶ 
درصد بخشودگي جرايم تاخير بدهي را براي مشتريان 
خ��ود اجرا مي كند. به گزارش خبرگ��زاري موج به نقل 
از پايگاه اطالع رساني بانك س��په؛ بانك سپه همسو با 
برنامه ها و رويكردهاي حمايتي در جهت تسهيل در وصول 
مطالبات بدهكاران و نيز گراميداشت هفته دولت از تاريخ 
۲ لغايت ۱۱ شهريور ماه سال جاري نسبت به بخشودگي 
۶ درصدي جرايم تأخير تأديه كه در طول هفته مذكور 
بدهي خود را تسويه كنند، اقدام خواهد كرد.در اين طرح 
بدهكاراني كه بدهي آنان در طبقات غيرجاري قرار دارد 
و دفعتاً واحده نسبت به تسويه بدهي و قرارداد خود اقدام 
نمايند، از بخشودگي كل خسارت تأخير تأديه )۶ درصد( 
برخوردار مي شوند. بديهي است در صورتي كه بدهكاران 
نس��بت به تعيين تكليف بدهي خود ني��ز اقدام نمايند 
مشروط به ايفاي تعهدات خود، در پايان دوره بازپرداخت 
نسبت به بخشودگي خسارت مربوطه اقدام خواهد شد .

ضريب نفوذ اينترنت در كشور 
از ۱۲۹ درصد عبور كرد

آخرين آمار حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات كش��ور 
از ضريب  نفوذ بيش از ۱۲۹ درصدي اينترنت در كشور 
خبر مي دهد. به گزارش ايرنا، سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي كشور سامانه اي طراحي كرده كه ميزان 
ضريب نفوذ اينترنت، تعداد مشتركان تلفن همراه، پوشش 
جاده هاي اصلي و فرعي ريلي كشور را به صورت آنالين 
نشان مي دهد. بر اساس آخرين آماري كه در اين سامانه 
به روز شده است، اكنون تعداد مشتركين تلفن همراه به 
۱۴۱ ميليون و ۴۴۴ هزار و ۹88 مشترك رسيده و ضريب 
نفوذ اينترنت را به بيش از ۱۶8 درصد رس��انده است. بر 
اساس اين آمار، پوشش جاده اي تلفن همراه به بيش از 
۹۴ درصد رسيده است. تعداد مشتركان اينترنت پهن باند 
كش��ور به ۱۰8 ميليون و 8۷۳ هزار و ۴۷۳ مش��ترك 
رسيده كه از اين تعداد ۱۱ ميليون و ۳۳ هزار و ۶۴۲ نفر، 
مشترك اينترنت پهن باند ثابت و ۹۷ ميليون و 8۳۹ هزار 
و 8۳۱ نفر مشترك پهن باند سيار هستند. اكنون ضريب 
نفوذ اينترنت در كشور از ۱۲۹ درصد عبور كرده است، 
از اين مقدار ۱۳.۱۳ درصد ضريب نفوذ اينترنت ثابت و 
۱۱۶.۴۰ درصد ضريب نفوذ اينترنت همراه است. سال 
گذشته تعداد مشتركين اينترنت پهن باند سيار بيش از 
۹۵ ميليون بوده و ظرف مدت كمتر از يك سال حدود ۲ 
ميليون نفر به تعداد مشتركان افزوده شده است. آخرين 
آمار نشان مي دهد اكنون ۲۹ ميليون و ۳۴۳ هزار و ۷۱۱ 
خط تلفن در كشور داير است. روستاهاي داراي ارتباطات 
نيز اكنون به ۵۱ هزار و ۴۱۷ روستا رسيده و مي توان گفت 
بيش از 8۲ درصد روستاهاي كشور داراي ارتباط هستند.

هم افزايي خدمات رساني 
هوشمند به زائران اربعين حسيني

نشست هم افزايي خدمات رس��اني هوشمند به زائران 
اربعين حسيني با حضور معاون وزير ارتباطات و بخش 
خصوصي برگزار شد. به گزارش مهر به نقل از سازمان 
فناوري اطالعات، روز گذشته نشستي با حضور معاون 
وزير و رييس سازمان فناوري اطالعات ايران و مديران 
اين سازمان به همراه فعاالن بخش خصوصي، با هدف 
چگونگي هم افزايي ظرفيت هاي اربعين با اس��تفاده از 
توانمندي ه��اي وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
براي ارايه خدمات هوشمند به زائران رويداد بين المللي 
اربعين برگزار شد. در اين نشست كه به ميزباني سازمان 
برگزار شد دكتر خوانساري، معاون وزير ارتباطات، ضمن 
اشاره به امكانات و ظرفيت هاي وزارت ارتباطات جهت 
رفع موانعي كه در مسير خدمت رساني به زائران اربعين 
حسيني دارد، اظهار داشت: سازمان فناوري اطالعات 
ايران داراي امكانات و ظرفيت هايي است كه به تسهيل 
انجام بسياري امور در اين مراسم مي پردازد. ضمن اينكه 
استفاده از ايده هاي جديد با هدف پياده سازي خدمات 
اربعين، هم افزايي بيشتري را براي زائران به همراه دارد. 
رييس سازمان فناوري اطالعات ايران عالوه بر زائران، 
كسب و كارها را نيز از اين هم افزايي بهره مند دانست و 
گفت: عالوه بر مردم، ارايه دهندگان خدمات و فعاالن 
بخش خصوصي نيز مي توانند از ايده ها و خالقيت هايي 
كه در مسير خدمات رساني به زائران اربعين حسيني 
مورد استفاده قرار مي گيرد در كسب و كار خود بهره مند 
شوند. مهدي صرامي، عضو هيات عامل سازمان فناوري 
اطالعات ايران نيز با اش��اره ب��ه ظرفيت هاي اربعين، 
بهره گيري از فناوري اطالعات در جهت خدمات رساني 
هرچه بهتر به مردم در اين ايام را هدف از برگزاري اين 
نشست عنوان كرد. او ضمن دسته بندي زائران اربعين 
حسيني گفت: سه دس��ته مخاطب در رويداد اربعين 
وجود دارد كه خدمات رساني به آنها از اهميت برخوردار 
است: دسته نخست، زائراني هستند كه از داخل كشور 
به س��مت نقاط مرزي در حال حركت هستند. دسته 
بعدي، ش��امل زواري مي ش��وند كه در خارج از مرز 
يعني در كش��ور عراق اقامت دارن��د و در نهايت آن 
دسته از زائراني كه عبوركنندگان ترانزيت به شمار 
مي روند و عموما از مرزهاي شرقي مانند افغانستان، 
پاكس��تان و حتي هند وارد ايران شده و ضمن عبور 
از كشور، عازم عراق هس��تند. در ادامه اين نشست 
فعاالن بخش خصوصي با طرح ايده ها و نظرات خود، 
به تشريح نحوه خدمات رساني بهتر به زائران اربعين 
نظير هوشمندسازي موكب ها، امانتداري الكترونيكي 
و ساير خدماتي كه مي توانند ارايه دهند، پرداختند. 

موارد اعتراضي كاربران اينترنت، دستاورد وزارت ارتباطات عنوان شده است

اختالل؛ اسم رمز عملكرد يك ساله اينترنت

جاي خالي امنيت سايبري
هرچند سالم سازي در محتواي اينترنت مورد تأكيد وزارت 
ارتباطات بوده و بخشي از دستاوردهاي اين گزارش نيز به 
همين موضوع مربوط مي شود، اما موضوع حائز اهميتي 
مانند امنيت شبكه از ديد اين وزارتخانه مغفول مانده است. 
سعيد سوزنگر، كارش��ناس امنيت سايبري و مديرعامل 
ش��ركت دانش بنيان فن آوران ايمن آريا، اين گزارش را از 
بعد امنيتي مورد بررسي قرار داده و معتقد است با تاكيدي 
كه وزارت ارتباطات بر محدود كردن اينترنت به دانش بومي 
دارد، دسترسي ما به دانش جهاني حوزه امنيت تقليل پيدا 
كرده و از دانش به روز در اين حوزه محروم مانده ايم. او در اين 
خصوص گفت: »با وجود دانش جهاني شكل گرفته در مورد 
اينترنت، ما آن را به دانشي تقليل مي دهيم كه فقط محدود و 
محصور به كشور ما است. با اين رويكردهاي محدودكننده 
خودمان را از دانش گسترده و شگرفي كه جهان در حوزه 
تكنولوژي دارد، محروم مي كنيم.« اين كارشناس با اشاره 
به اينكه ايجاد اين محدوديت ها وضعيت امنيتي ما در حوزه 
شبكه را پيچيده تر مي كند، تصريح كرد: »مساله اين است 
كه ما در حوزه امنيت شبكه كار را براي خودمان سخت تر 
كنيم. مثاًل براي پروتكل هايي ك��ه مي توانند جلوي ۹۰ 
درصد از رخدادها را بگيرد، به بهانه فيلترش��كن، اختالل 
ايجاد مي كنيم و باعث مي شويم ۹۵ درصد از تهديدهايي 
كه در دنيا وجود دارد، براي ما ايجاد شود.« او معتقد است در 
فيلتر كردن تلگرام هم همين تفكر به ما آسيب زده و باعث 
شد جزو كشورهاي آلوده به بدافزار شويم. به گفته سوزنگر 
فيلترينگ تلگرام موجب افزايش استفاده از فيلترشكن شد 
و استفاده كاربران از VPNهاي غيرقانوني منجر به اين شد 
كه ديتاي بسياري از افراد دزديده و فروخته شده يا از بين 

برود؛ اين مساله يك تهديد امنيتي بزرگ به وجود آورد.

   تا خلق تكنولوژي راه زيادي داريم
»شتاب بخش��ي به رون��د بومي س��ازي تجهي��زات و 
س��امانه هاي مورد نياز ش��بكه ملي اطالعات« يكي از 

دستاوردهايي است كه در گزارش عملكرد وزارتخانه به 
آن اشاره شده و در توضيح آن چنين آمده است: »يكي از 
بركات اين حركتي كه آغاز شده است، تأمين تجهيزات 
مورد نياز كش��ور و امكان صادراتي ش��دن آنها است.« 
اين موضوع يكي از مواردي اس��ت كه مورد نقد سوزنگر 
قرار گرفته اس��ت. او ضمن تأكيد بر اهميت بهره مندي 
از توان داخلي در حوزه فناوري، معتقد اس��ت اين توان 
داخلي بدون ارتباط جهاني و استفاده از دانش روز دنيا 
راه به جايي نخواهد برد. سوزنگر در اين خصوص گفت: 
»من به عنوان يك متخصص امنيت شبكه باور دارم كه 
بايد روي توان داخلي سرمايه گذاري كنيم و آن را رشد 
دهيم. بااين حال امكان ندارد بدون ارتباط با جهان و بدون 
استفاده از دانش جهاني بتوانيم به اين سطح از دانش و 
توانايي برسيم؛ چون ما در كشورمان براي مثال، دانش 
طراحي چيپ يا پورت هاي پيش��رفته را نداريم.« او در 

ادامه به نقد روند و نحوه بومي سازي تجهيزات پرداخته و 
اظهار كرد: »كاري كه در راستاي بومي كردن تجهيزات 
انجام ش��ده اين است كه از يك كمپاني چيني دستگاه 
 open ي��ا تجهيزاتي را مي خريم، يك سيس��تم عامل
source ه��م مي گيريم و مي گويي��م اين تجهيزات 
فايروال بومي ما است. اين موضوع امنيت ما را درمعرض 
خطر قرار مي دهد.« او اعتقاد دارد كه ما استفاده كننده 
تكنولوژي هستيم، نه خالق آن و تا خلق تكنولوژي هم 
فاصله بسيار زيادي داريم. با اين وجود، نه تنها اين مساله 
مورد پذيرش قرار نگرفته، بلكه عامدانه از استفاده از دانش 
امنيتي روز دنيا اجتناب مي شود كه در نهايت، خودمان 
را درمع��رض خطر قرار مي ده��د. او نتيجه اين رويكرد 
محصور و محدودكننده را چنين تشريح كرد: »نتيجه اين 
مي شود كه با دانش دو سال قبل با چالش هاي امنيتي 
امروز مواجه مي ش��ويم. ما چند نس��خه از دنيا عقب 

هستيم و بايد كم كم همگام با سخت افزارهاي دنيا به 
شكست هايمان كمك كنيم و دانش امنيت خود را 
به روز كنيم. اين اتفاق با انحصار محقق نخواهد شد.«

   عقب ماندگي كشور 
از دانش امنيتي روز دنيا

عدم بهره مندي از دانش روز دنيا در حوزه امنيت يكي از 
داليل حمله هاي سايبري اخير است كه دست كم در اين 
گزارش توضيحي درباره اقدامات صورت گرفته در راستاي 
مقابله با آنها از جانب وزارت ارتباطات مشاهده نمي شود. اما 
وقوع اين رخدادها و حمله هاي سايبري چه علت ديگري 
دارد؟ سوزنگر معتقد است استفاده از ابزارهاي آلوده يكي 
از بزرگ ترين راه هاي نفوذ به سيستم هاي ما، چه در سطح 
كاربران و چه در سطح سازمان ها است. وقتي نسخه بدون 
مجوز يك اپليكيشن را استفاده مي كنيم، مجموعه اي از 
هكرها و نفوذكننده ها ممكن است آلودگي ايجاد كنند.  
اين كارشناس امنيت شبكه وجود اين ابزارهاي آلوده را 
تهديد بزرگي خواند و گفت: »اين موضوع تهديد بزرگي 
است كه امروز در تمام شبكه ها و سخت افزارهاي ما وجود 
دارد. اين تافته جدابافته بودن ما از دنيا باعث شده سطح 
امنيت شبكه به ش��دت كاهش پيدا كند.« البته سوزنگر 
محدوديت هاي موجود در داخل كش��ور را تنها معضل 
امنيتي نمي داند. او با اشاره به اينكه براي كاربر نهايي چه 
تحريم كننده و چه فيلتركننده يك اتفاق منفي را رقم 
مي زنند، تصريح كرد: »كاربر نهايي از يك سو، به اين دليل 
كه نمي تواند براي اس��تفاده از يك امكان پول پرداخت 
كند، مجبور به استفاده از ابزاري مي شود كه امنيتش را به 
خطر مي اندازد و از سوي ديگر، براي اينكه دولت كشورش 
اجازه استفاده از امكاني را نمي دهد مجبور به استفاده از 
ابزاري مي شود كه براي امنيتش مخاطره آميز است. اين 
مسائل باعث ش��ده ما از داخل و بيرون تحت فشار 

قرار بگيريم و شبكه مان روزبه روز ناامن تر شود.«



تعادل | فرشته فريادرس |
جزييات آيين نامه واردات خودرو چيست؟ بر اساس 
تازه ترين اظهارات وزير صمت، براي واردات خودرو دو 
شرط تعيين شده. نخست اينكه خودروي وارداتي بايد 
خدمات بعد از فروش داشته باشد. دوم اينكه واردات 
خودرو بايد با انتقال فناوري صورت بگيرد. به عبارتي 
ديگر، هر كس��ي كه بتواند اين دو شرط را انجام دهد، 
مي تواند خودرو وارد كند و منحصر به خودروس��ازان 
نيست. س��قف خودروهاي وارداتي نيز ۲۰ هزار دالر 
خواهد بود، اما درباره اينكه خودرو از چه كشوري وارد 
شود؛ وزير صمت گفته كه اين بر عهده بازرگان است 
و خودش تعيين مي كند از كجا خودرو وارد كند. اين 
اظهارات درحالي است كه سخنگوي صمت در نشست 
اخير خود با برخ��ي خبرنگاران گفته بود مذاكراتي با 
خودروساز ان همچون تويوتا ژاپن و كشورهايي چون 
»آلمان، چين و هند«، براي واردات خودرو انجام شده 
است. اين اظهارات متناقض نه تنها بحث واردات خودرو 
را در ابهام باقي گذاشته، سناريوي جديدي را به تصوير 
مي كش��د و آن هم اينكه اساسا وارداتي در كار نيست 
واين صحبت ها نوعي گفتاردرماني است تا بازار را در 
تعليق نگه دارند. چراكه مشروط كردن واردات به اخذ 
نمايندگي وخدمات پس از فروش با توجه به شرايط 
تحريمي، شدني نيست. اما احتمال ديگري هم وجود 
دارد، و آن هم اينكه عده اي خاص با برخي خودروسازان 
مذاكره كردند و واردات نزديك است؛ اين يعني همان 
ران��ت وانحصار. با همه اينها اگرچ��ه دولت مي گويد، 
عزمش براي واردات خودرو جدي است، اما كارشناسان 
معتقدند خطوط نانوشته اين آيين نامه نشان مي دهد، 

فعال تا اينجاي كار وارداتي در كار نيست. 

   شرط اصلي واردات خودرو
وزير صمت درب��اره آيين نامه واردات خ��ودرو، روز 
گذشته از نهايي شدن آيين نامه واردات خودرو خبر 
داد و تاكي��د كرد كه به جاي خوبي رس��يده اس��ت. 
براساس توضيحات سيد رضا فاطمي امين، چند قيد 
در اين آيين نامه لحاظ شده است؛ يكي اينكه وقتي 
خودرويي وارد مي ش��ود بايد خدمات بعد از فروش 
داشته باشد؛ همچنين وقتي خودرويي وارد مي شود 
بايد انتقال فناوري صورت بگيرد. وزير صمت عنوان 
كرد كه هر كس اين ش��رايط را ايجاد كند مي تواند 
خودرو وارد كند و اين منحصر به خودروسازان نيست. 
او همچنين ب��ا بيان اينكه قرار نيس��ت خودروهاي 
لوكس وارد ش��ود، افزود: واردات خودروهاي دست 
دوم هم طبق قانون ممنوع است. وزير صمت درباره 
اينكه آيا مشخص اس��ت كه واردات خودروها از چه 
كشورهايي انجام مي شود، گفت: بازرگانان مشخص 
مي كنند كه خودرو از چه كشوري وارد شود و قيدي 

در اين خصوص وجد ندارد.
وزير صمت همچنين درباره اينكه آيا ورود خودرو به 
بازار بورس مش��كل ايجاد نمي كند، گفت: سه ساز و 
كار براي بحث خودرو وجود دارد كه يكي قرعه كشي 
اس��ت؛ يك س��ري خودرو هم خارج از قرعه كشي 
عرضه مي ش��ود چون توليدشان باال رفته است. يك 
س��از و كار ديگر خودرو، بورس كاال است كه قيمت 
پايه دارد و وارد بازار رقابت مي شود كه در اين رقابت، 
قيمت واقعي، كاماًل شفاف و مشخص است. فاطمي 
امي��ن درباره اينكه چرا قرعه كش��ي خودرو كه قرار 
بود ۱۴۰۱ برداشته ش��ود هنوز برقرار است، نيز در 
اظهاراتي گفت: گفته بودم در سال ۱۴۰۱ قرعه كشي 
حذف مي ش��ود اما اين طور برداش��ت شد كه از آغاز 

سال قرعه كشي حذف مي شود و اين برداشت صحيح 
نيست. قرار بر اين است كه قرعه كشي خودرو در طول 
سال به تدريج حذف شود كه در حال انجام است.البته 
اين اولين باري نيست كه وزارت صمت به طور شفاف 

از شيوه اجراي اين طرح سخن نمي گويد. 
حال آنكه مقرر شده بود كه واردات، از اول شهريرماه 
آزاد ش��ود. اما اجراي آن عقب افت��اد و اكنون گفته 
مي ش��ود آذرم��اه خودروهاي خارجي وارد كش��ور 
مي ش��ود. برخي از نماين��دگان مي گفتند كه پيش 
كش��يدن مس��اله واردات خودرو تنها تلنگري براي 
خودروس��ازان بود كه كيفيت خودروهاي خود را باال 
ببرند. بعد از آب پاكي كه نمايندگان بر دست منتظران 
واردات ريختند، ش��رط هاي عجيبي ب��راي اجراي 
واردات اعالم ش��د. از ابتدا عنوان شد تنها در صورتي 
مي توان خودرو وارد كرد كه هيچ ارزي از كشور خارج 
نشود و منشأ ارز خارجي هم مشخص شود. حاال هم 
كه برخي اخبار غيررسمي از مخالفت بانك مركزي با 
واردات خودرو حكايت دارد. ش��رط ديگر، اما واردات 
خ��ودرو در قبال صادرات خ��ودرو و قطعات مختلف 
بود. شرطي كه نشان مي داد قرار است انحصار واردات 
خودرو به خودروسازان برسد. شرط بعدي هم اين بود 
كه هر فردي كه بتوان��د ۷۰ ميليون دالر فرش صادر 
كند، مي تواند خودرو وارد كند. اين در حالي است كه 
بر اس��اس آمار سازمان توسعه تجارت كل صادرات 
فرش ايران در سال گذش��ته ۶۰ ميليون دالر بوده 

اس��ت. ش��روطي كه يكي پس از ديگ��ري تكذيب 
مي شدند وبحث واردات را در ابهام باقي گذاشتند. 

   آيا انحصاري در كار است؟ 
در همين راستا، فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو به 
»تجارت نيوز« گفته است: تزلزلي كه در صحبت هاي 
سخنگوي وزارت صمت بود، نشان دهنده اين است 
ك��ه وارداتي در كار نيس��ت. اي��ن صحبت ها نوعي 
گفتاردرماني اس��ت كه بازار را در تعليق نگه دارند. 
بناب��ه اظهارات اين كارش��ناس خودروي��ي، به نظر 
مي رس��د وارداتي در كار نباشد و به دليل فشارهايي 
كه به وزارت صمت وارد ش��ده، اين حرف ها زده شد. 
قاليباف، واردات خودرو را مشروط به اخذ نمايندگي و 
خدمات پس از فروش اعالم كرد. آيا با توجه به شرايط 
تحريمي، مي توان در ايران نمايندگي اخذ كرد؟ امكان 
اين وجود دارد كه در كشور نمايندگي غيرمستقيم 
اخذ شود. پيش از اين نيز نمايندگي هاي غيرمستقيم 
و با واسطه در كش��ور اخذ شده بود. با توجه به اينكه 
كشور در تحريم است، نمي توان نمايندگي مستقيم 
ايجاد كرد و بايد به واس��طه يك معامله گر خارجي، 

نمايندگي در ايران تاسيس كرد.
اگرچ��ه وزارت صمت بازهم تاكيد ك��رده كه واردات 
به صورت انحصاري نخواهد بود و تنها خودروس��ازان 
نيس��تند كه مي توانند خودرو به كش��ور وارد كنند و 
هر ف��ردي مي تواند وارد اين حوزه ش��ود. اما به گفته 

قاليباف، ب��راي واردات با خودروس��از هايي همچون 
تويوتاي ژاپن، شركت هاي خودروساز آلماني، چيني 
و هندي مذاكراتي شده است. خودروسازان خودشان 
نيز با شركت هاي خودروساز دنيا مذاكره كردند. البته 
بازرگانان خودشان انتخاب مي كنند كه چه خودرويي 
را مي خواهند وارد كنند. صحبت هاي سخنگوي وزير 

صمت را مي توان در دو سناريو بررسي كرد. 
به گفته زاوه، صحبت هاي س��خنگوي وزارت صمت 
نش��ان از اين دارد كه عده اي با برخي از خودروسازان 
مذاكره كرده اند و واردات نزديك اس��ت. اما اين شكل 
مذاكره نش��ان دهنده رانت و انحصاري اس��ت كه در 
اجراي طرح واردات وجود دارد. البته معني ديگر آنكه 
احتمال وقوع آن قوي تر است، اينكه در كل مذاكره اي 
در كار نبوده و اين صحبت ها، تنها گفتاردرماني و زمان  

خريدن براي وزارت صمت باشد.
براساس اظهارات متوليان وزارت صمت در هفته هاي 
اخير؛ هدف گذاري واردات خودرو براي دهك هاي 
پايين است و تا ۲۰ هزار دالر برنامه ريزي شده است. 
اين درحالي اس��ت ك��ه ارزان تري��ن خودرويي كه 
توانسته اس��تانداردهاي ايران را پاس كند، حدود 8 
هزار دالر قيمت دارد. اين خودرو كه از برزيل بايد وارد 
شود، با احتساب هزينه هاي حمل و نقل، گمرك و 
فرض تعرفه ۲۰ درصدي و…، حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ 
ميليون تومان قيمت خواهد داشت. يعني ارزان ترين 

خودرويي است كه ايران مي تواند وارد كند. 
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مجوز راه اندازي بورس 
بين الملل در مناطق آزاد صادر شد

شوراي عالي بورس با تأسيس بورس بين الملل 
در مناطق آزاد كش��ور موافقت كرد. در جلس��ه 
روز سه شنبه ۱ شهريور ماه شوراي عالي بورس، 
اعضاي اين شورا، راه اندازي بورس بين الملل در 
مناطق آزاد كشور را تصويب كردند. اين بورس 
با سرمايه ارزي در مناطق آزاد تأسيس مي شود 
و تمامي معام��الت آن ارزي خواهد بود. بورس 
بين المل��ل مناطق آزاد پنجمين بورس كش��ور 
اس��ت كه با هدف تأمين مالي ارزي پروژه هاي 
صنعتي و عمراني با س��رمايه اوليه ۳۰ ميليون 

يورو در مناطق آزاد راه اندازي مي ش��ود.
بورس بين الملل مهم ترين بستر براي جذب منابع 
مالي خارجي به كش��ور اس��ت كه از طريق انتشار 
ابزارهاي ارزي، زمينه جذب سرمايه هاي خارجي 
و همچنين شركت هاي واجد شرايط در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي، صنعتي و انرژي را فراهم مي آورد. 
راه اندازي بورس بين الملل در مناطق آزاد، بستر الزم 
را براي اتصال به اقتصاد جهاني و بين المللي كردن 
بازار سرمايه در اين مناطق ايجاد مي كند و از طريق 
پيوند با بازارهاي جهاني، جذب سرمايه هاي خارجي 
و فناوري پيش��رفته، زمينه افزايش صادرات كاال و 

خدمات در كشور را فراهم مي كند. 

اهميت كريدور شمال- جنوب 
براي توسعه صادرات

روساي سازمان توسعه تجارت ايران و مركز توسعه 
تجارت فدراسيون روس��يه در نشستي مشترك 
بر اهميت كريدور ش��مال-جنوب براي توس��عه 
صادرات و تجارت ميان دو كشور تاكيد كردند. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني سازمان توسعه تجارت 
ايران، »عليرضا پيمان پاك« رييس سازمان توسعه 
تجارت ايران در جريان سفر ۴ روزه خود به روسيه 
با حضور در مركز توسعه تجارت فدراسيون روسيه 
با »ورونيكا نيكيش��ينا« رييس اين مركز ديدار و 

گفت وگو كرد.
در ابت��داي اين دي��دار، پيمان پاك ب��ا بيان اينكه 
برگزاري ديدارهاي دو جانبه بين دو مركز به توسعه 
روابط اقتصادي ۲ كشور كمك شاياني خواهد كرد، 
گفت: در چند ماهه گذشته همكاري ها و مذاكرات 
خوبي با همديگر داشتيم و امروز مي توانيم با يك 
جمع بندي منطقي، اقدامات و همكاري ها را موثرتر 

پيش برده و به نتيجه مطلوب دست يابيم.
وي در ادامه به بح��ث توافقنامه صندوق ضمانت 
صادرات با اكسيار اشاره و تصريح كرد: قطعا بحث 
بيمه و امضاي توافقنامه در اين زمينه، مي تواند براي 
تجار ايراني و روس��ي اميد آفرين باشد زيرا تجار تا 
زمان بازشدن ال سي، از بيمه هاي صندوق ضمانت 

و اكسيار استفاده خواهند كرد.
رييس س��ازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه 
تفاهم نامه ما با اكس��يار برخالف س��اير كشورها 
زمان بر ش��ده، افزود: اگر تالش كنيم اين قرارداد 
به امضا برس��د، بس��ياري از تجار ايراني كه از بازار 
روسيه شناخت كافي ندارند، مي توانند از اين بيمه 
استفاده كنند. در جلس��ه قبلي هم به اين مساله 
اشاره ش��د كه اين قرارداد، فرصتي مناسب براي 
بهره مندي هرچه بهتر تجار از ظرفيت هاي صادراتي 
بوده و به نوعي موتور محرك تجار ايراني و روس��ي 

خواهد شد.
وي در ادامه ابراز اميدواري كرد كه تا ۲ هفته آينده 
اين سند نهايي و آماده امضا شده تا سريع تر مشكل 

تجار دو كشور برطرف شود.
پيمان پاك آمادگي ايران را در خصوص ايجاد ارتباط 
بانكي با روس اكسيم با توجه به حضور نماينده بانك 
در اين نشس��ت اعالم و تاكيد كرد كه ايران براي 
تبادالت مالي تجار دو كشور آماده است تا از تمام 
ظرفيت هاي بانكي دو كش��ور در راستاي تسهيل 

مالي تجار، استفاده كند.
وي ادامه داد: روس اكس��يم مي تواند همچنين در 
تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري مانند خريد 
كشتي و ايجاد و احداث زير ساخت هاي الزم براي 

كريدور شمال و جنوب، نقش مهمي ايفا كند.
كريدور شمال-جنوب، موضوع ديگر مطرح شده 
در اين جلسه توسط رياست سازمان توسعه تجارت 
ايران بود. پيمان پاك در اين خصوص خاطرنشان 
كرد: كريدور براي اي��ران اهميت خاصي دارد و به 
صورت منظم جلساتي در اين خصوص به رياست 
معاون اول رييس جمهور برگزار مي شود. در همين 
راستا پيشنهاد مي شود براي توسعه زيرساخت هاي 
فيزيكي بنادر و گمرگ هاي مش��ترك بين ايران-
روسيه و حتي گمرگ مشترك بين ايران-روسيه-

آذربايجان، كارگروهي مشترك بين سازمان هاي 
توسعه تجارت هر دو كشور تشكيل شود.

در ادامه اين نشست »ورونيكا نيكيشينا« رييس 
مركز توس��عه تجارت فدراسيون روسيه گفت: با 
ايجاد زير س��اخت هاي بانكي موافق هستيم. با 
كمال ميل ب��ه اقدامات و تصميماتي كه در حال 
انجام است، مي پيونديم زيرا مي خواهيم شرايط 
قابل قبولي را براي تجارت ايجاد كنيم كه در اين 
راس��تا ايجاد يك محيط رقابت��ي مالي ضروري 
اس��ت. وي در ادامه به اهميت كريدور ش��مال-

جنوب براي دولت روسيه اشاره و تصريح كرد: با 
پيگيري هاي شما زميني براي احداث راه آهن در 
نظر گرفته شده است كه بايد به خاطر اين اتفاق 
از شما تشكر كنم. وي اضافه كرد: رييس جمهور 
روس��يه در ديدار با رهب��ر و رييس جمهور ايران 
اع��الم كرد اين كريدور تح��ت مديريت خودش 
خواهد بود. نيكيشينا با بيان اينكه راه اندازي اين 
كريدور با حضور ۳ معاون نخس��ت وزير در حال 
انجام است، گفت: مركز توسعه تجارت فدراسيون 
روسيه به عنوان مركز صادرات، آماده مشاركت 
در بحث ساخت و سازماندهي اين كريدور است.

تعطيلي واحدها  با مصوبه جديد 
سازمان استاندارد

چندي پيش توليدكنندگان داخلي انتقادهاي خود 
را نسبت به طرح س��ازمان ملي استاندارد مبني بر 
وضع محدوديت هاي جدي در درج برند و نام تجاري 
اعالم كردند، چراكه آنها بر اين ب��اور بودند كه اين 
مصوبه غيركارشناس��ي اس��ت و هزينه هاي توليد 
را حداقل ۱۰ درصد افزاي��ش مي دهد. بازتاب اين 
خبر در رسانه هاي خبري مسووالن مربوط را بر آن 
داشت كه زواياي اين طرح را بررسي كنند. در نهايت 
مهدي اسالم پناه رييس سازمان ملي استاندارد به 
ايلنا، گفت: توليدكنندگان مي توانند برچسب هاي 
چاپ شده را استفاده كنند و سازمان به آنها فرصت 
مي دهد اين در حالي است كه محسن نقاشي، دبير 
فدراس��يون صنايع غذايي اعالم كرد كه سازمان به 
توليدكنندگان اين فرصت را نداده  است و برخي از 
كارخانه ها به دليل عدم رعايت اين مصوبه تعطيل 
شدند. محسن نقاش��ي در گفت وگو با ايلنا، با اشاره 
به پيگيري هاي فدراسيون در خصوص ابالغيه الزام 
انطباق برچس��ب هاي فرآورده هاي غذايي از سوي 
سازمان ملي استاندارد، گفت: ستاد تسهيل جلسه اي 
با حضور نمايندگان وزارت صمت، معاونت استاندارد، 
وزارت ارشاد، اتاق تعاون، سازمان حمايت، انجمن 
دارندگان نشان استاندارد و فدراسيون صنايع غذايي 
برگزار كرد. به گفته وي؛ نقطه نظرات فدراس��يون 
صنايع غذايي از س��وي نمايندگان وزارت ارشاد و 
انجمن دارندگان نشان اس��تاندارد تاييد شد و آنها 
نيز چون نماينده فدراس��يون بر اين باورند كه اين 
موضوع ارتباطي با سازمان ملي استاندارد ندارد. اين 
فعال اقتصادي با بيان اينكه در ايران توليدكنندگان 
خوب قرباني توليدكنندگان بد مي ش��وند، تصريح 
كرد: عده اي سودجو با توليدات بدكيفيت سالمت 
جامعه را به خطر مي اندازد كه عملكرد اين واحدهاي 
بايد از س��وي دستگاه هاي نظارتي مورد پايش قرار 
بگيرد. نقاش��ي تصريح كرد: به نظر مي رسد طرح 
كوچك و بزرگ كردن درج برندها به توليدكنندگان 
كش��ورهاي رقيب چون تركيه، ويتنام و برزيل اين 
فرصت را مي دهند كه برندهاي خود را در بازارهاي 
جهاني بيش��تر از ما معرفي كنند. دبير فدراسيون 
صنايع غذايي با بيان اينكه سازمان ملي استاندارد 
متولي اظهارنظر كردن در زمينه طراحي لوگو نيست، 
افزود: طبق قانون، ثبت شركت  ها و وزارت ارشاد بايد 
در اين زمينه اظهارنظر و موضوع را بررس��ي كند و 
سازمان استاندارد بايد كيفيت محصوالت را كنترل 
كند؛ همچنين در قانون اين س��ازمان متن و بندي 
دال بر وظايف آنها در ارتباط با طراحي لوگو نيامده 
است. وي ادامه داد: مطابق با يكي از بندهاي قانوني 
سازمان ملي استاندارد، نوشتار روي محصوالت نبايد 
به گونه ا ي باشد كه ذهن مصرف كنندگان منحرف 
شود؛ آنها با استناد به همين ماده قانوني اين ابالغيه 
را صادر كردند؛ اما به نظر مي رسد اگر لوگو كوچك 
باشد براي يك عده سودجو فرصت ايجاد مي شود 
كه خود را به عنوان برند معتبر معرفي كنند. به گفته 
نقاشي؛ سازمان ملي استاندارد مزيتي جز منحرف 
نشدن ذهن مصرف كنندگان براي الزام اين ابالغيه 
نتوانست عنوان كند. اين فعال اقتصادي خبر فرصت 
س��ازمان ملي اس��تاندارد به توليدكنندگان براي 
استفاده كردن از لوگوهاي قديمي را رد كرد و افزود: 
اين موضوع واقعيت ندارد و تع��دادي از واحدها به 
دليل اينكه اين مصوبه را رعايت نكردند تعطيل شدند 
و رتبه بندي تجديد گواهي نامه آنها از سوي سازمان 
ملي استاندارد داده نش��ده است كه اين موضوع به 
واحدهاي توليدي صدمه مي زند. نقاشي با طرح اين 
پرسش كه چرا توليدكنندگان بايد تاوان كارهاي غير 
كارشناسي برخي سازمان ها را بدهند، افزود: طبق 
قانون بهبود كسب و كار پيش از تصويب هر ابالغيه اي 
بايد با توليدكنندگان مش��ورت شود چراكه در اين 
شرايط امكان رسيدن به راه حل هاي بهتر وجود دارد. 
دبير فدراس��يون صنايع غذايي در پايان بيان كرد: 
جمع بندي اين جلسه اين شد كه در ۲۰ روز آينده 
توافقي بايد مابين سازمان ملي استاندارد با وزارت 
ارشاد صورت بگيرد در غير اين صورت ستاد تسهيل 

حكمي به نفع توليد صادر خواهد كرد.

كاهش آب بهاي كشاورزاني 
كه الگوي كشت را رعايت كنند

سيدجواد س��اداتي نژاد، وزير جهاد كشاورزي در 
پاسخ به اين سوال كه مهم ترين اقدام وزارت جهاد 
كشاورزي در يك سال اخير چه بوده است، گفت: 
با توجه به نگاهي كه در حوزه توليد خصوصا توليد 
گندم به عن��وان يك كاالي راهبردي در كش��ور 
وج��ود دارد برنامه ريزي دقيقي صورت گرفته كه 
طبيعتا اثرات اصلي خود را در فصل زراعي جديد 
نشان مي دهد. يعني فصل آينده مي توانيم نتيجه 
برنامه ريزي هايمان را ببينيم. وي ادامه داد: امسال 
با برنامه ريزي هايي كه صورت گرفت قيمت خريد 
تضميني گندم در اولين گام در سه فروردين و در 
اولين جلس��ه هيات دولت از ۷۵۰۰ تومان به ۱۱ 

هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافت.

توليد تخم مرغ عراق
به ۷ ميليارد عدد رسيد

وزير كشاورزي عراق با انتشار بيانيه اي تأكيد كرد 
كه توليد تخم مرغ در عراق به ۷ ميليارد عدد رسيده 
اس��ت. به گزارش ايلنا از خبرگزاري رسمي عراق، 
»محمد الخفاجي«، وزير كشاورزي عراق با انتشار 
بيانيه اي تأكيد كرد كه توليد تخم مرغ در عراق به ۷ 
ميليارد عدد رسيده است. وي تأكيد كرد كه بخش 
خصوصي نقش مهمي در بهبود كشاورزي عراق در 
هر دو بخش كشاورزي و دامداري داشته است. پيش 
از اين وزارت كشاورزي عراق از تحقق مازاد در توليد 

تخم مرغ اين كشور خبر داده بود.

بازرگانان خودرو وارد مي كنند يا گروهي خاص؟

سناريوي جديد براي واردات خودرو

ماجراي خودروهاي دپو شده چيست؟

شرط ترخيص خودرو از گمرك
تعادل |

براي ترخيص كاال از گمرك بايد واردكننده س��ه شرط 
را پش��ت سر بگذارد. خودرو نيز ش��امل اين روند است و 
خودرو هاي كه در گمرك خاك مي خورند يكي از س��ه 
شرط ترخيص را پشت سر نگذاشته اند. به گفته سخنگوي 
گمرك بيش از ۲۰۰۰ خودرو كه در انتظار ترخيص قرار 
دارند، با خودروهايي كه در سازمان اموال تمليكي هستند، 
تفاوت دارند. روح اهلل لطيفي توضيح داد: خودروهايي كه 
در سازمان اموال تمليكي قرار دارند يا قاچاق هستند يا به 
دليل عدم امكان ترخيص برايشان اظهار متروكه صادر 

شده، بنابراين نسخه ها با هم يكسان نيست.
لطيفي با بيان اينكه صاحبان بيش از ۲۰۰۰ خودرو در 
انتظار ترخيص كاالي خود هستند، اظهار كرد: در اين 
ميان ۹۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند. هر كااليي 
كه بخواهد ترخيص شود بايد سه شرط ثبت سفارش و 
تاييديه منش��أ ارز از بانك مركزي و قبض انبار را داشته 
باشد و ممنوعيتي هم براي ورود آن عالوه بر سه شرط 
فوق وجود نداشته باشد. بنابراين ۹۰۰ دستگاه مذكور 
يكي از شروط اظهار كاال به گمرك را ندارند و زماني كه 
كااليي اظهار نشود بقيه مراحل ترخيص نيز قابل انجام 

نيست مگر اينكه بتواند همه شروط را اخذ كند.

   ۳۰۰ خودرو ثبت سفارش داشتند
 اما ملغي شد

سخنگوي گمرك ادامه داد: البته از ميان ۹۰۰ خودرو، 
بيش از ۳۰۰ خودرو قبال ثبت سفارش داشته اند اما ثبت 
س��فارش آنها خارج از موعد بوده كه با ورود و بررسي 
گمرك و تصميم نهادهاي نظارتي اين ثبت سفارش ها 
ملغي ش��د. حدود ۶۰۰ خودرو اصال ثبت س��فارش 
نداشتند. زيرا پيش از اين برخي واردكننده ها كاالي 

خود را وارد مي كردند و بعد از آن فرايند ثبت سفارش 
را انجام مي دادند. پس از آن و طبق قانون ورود خودرو 
ممنوع شد و ديگر امكان ثبت سفارش وجود نداشت. 
صاحب��ان اين خودروها منتظر بودند سياس��ت گذار 
فرصتي را به عنوان حقوق مكتس��به به آنها بدهد تا 
بتوانند خودروي خود را وارد كنند. روح اهلل لطيفي با 
اشاره به مباحثي كه در مورد آزادسازي ورود خودرو به 
كشور مطرح است، عنوان كرد: در حال حاضر كه بحث 
ورود خودرو به كش��ور مطرح است مي توان فرصت را 
براي ثبت س��فارش اين ۹۰۰ خودرو فراهم كرد. اين 
موضوع به سياست دولت بس��تگي دارد زيرا گمرك 
در حوزه تجارت خارجي سياست گذار نيست و فقط 
مجري اس��ت. لطيفي در ادامه در مورد حدود ۱۰۰۰ 
خودروي ديگ��ر نيز توضيح داد: از مي��ان اين ۱۰۰۰ 

خودرو ۱۴۰ خودرو براي منطقه آزاد اروند باالي ۲۵۰۰ 
سي سي يا به سفارش و توليد امريكا بودند كه واردات 
آنها طبق قانون ممنوع است. البته دولت و مجلس در 
اين مورد هم مي تواند تصميم گيري كند و اين خودروها 
هم تعيين تكليف شوند به شرطي كه وزارت صمت به 
عنوان متولي موضوع را در هيات دولت مطرح كند و اگر 
با قوانين مجلس منافات نداشته باشد اجرايي شود. وي 
در ادامه با بيان اينكه حدود ۱۰۰۰ خودرو نيز شاكي 
خصوصي يا پرونده قضايي دارند، اظهار كرد: بيش از 
۱۲هزار خودرو بعد از ممنوعيت ورود خودرو موفق به 
ترخيص نشده بودند كه بر اساس مصوبات دولت قبل، 
در ۴ مرحله زماني نزديك به ۱۰هزار خودرو ترخيص 
ش��دند. حدود ۲۰۰۰ خودرو باق��ي ماند كه وضعيت 
آنها ش��رح داده ش��د. حدود ۱۰۰۰ خودرو باقي ماند 

كه يا شاكي خصوصي يا پرونده قضايي يا ظن قاچاق 
دارد كه اگر برائت بگيرند، مي توانند ترخيص ش��وند. 
بعد از آنكه مصوبه مجلس درب��اره واردات خودرو در 
قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف ش��د، در خردادماه، قانون 
ساماندهي واردات خودرو كه در آبان ماه سال گذشته 
در راستاي ساماندهي بازار در مجلس تصويب شده بود، 
به دولت ابالغ شد. قرار بر اين بود كه در فاصله يك ماه، 
آيين نامه واردات خودرو نهايي و ابالغ ش��ود كه هنوز 
خبري از آن نيست. با اين وجود اخبار از ورود خودرو تا 
شهريورماه يعني كمتر از يك ماه ديگر حاكي است و 
آن طور كه منوچهر منطقي، معاون حمل ونقل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( تاكيد داشته، طبق 
برنامه ريزي صورت گرفته، تا شهريور ۱۴۰۱ واردات 
خودرو انجام مي ش��ود. اكنون واردات خودرو كه از 
سال ۱۳۹۷ به دليل وضعيت ارزي ممنوع شد، لغو 
ش��ده اس��ت و دولت حدود ۱۹هزار ميليارد تومان 
درآمد از مح��ل واردات خودرو در س��ال جديد در 
بودجه امس��ال پيش بيني كرده است، اما همچنان 
واردات در ابهام قرار دارد و س��ازوكار آن مش��خص 
نيس��ت. در حاش��يه اين جريان، بحث خودروهاي 
وارداتي دپو شده در گمرك مطرح است كه از سال ها 
قب��ل از ممنوعيت واردات به گمرك رس��يده و در 
نتيجه تصميم يك ب��اره براي ممنوعيت، بالتكليف 
باقي ماند. بيش از ۱۲هزار خودروي دپو ش��ده در 
گم��رك كه در نهايت با چند مصوبه و تمديد زمان، 
از دي ماه ۱۳۹۷ تا شهريور ۱۳۹۹ تعداد زيادي از 
آن ترخيص شد ولي بخشي ديگر به داليل مختلف، 
ترخيص نشد و مدت هاست در انبارها مانده است و 
بارها تصاويري از وضعيت نامناس��ب آنها در فضاي 
مجازي منتشر و مورد توجه كاربران قرار گرفته بود.

فاطمي امين درباره اينكه چرا قرعه كش�ي 
خودرو كه قرار بود ۱۴۰۱ برداشته شود هنوز 
برقرار اس�ت، نيز در اظهارات�ي گفت: گفته 
بودم در سال ۱۴۰۱ قرعه كشي حذف مي شود 
اما اين طور برداش�ت ش�د كه از آغاز س�ال 
قرعه كش�ي حذف مي ش�ود و اين برداشت 
صحيح نيست. قرار بر اين است كه قرعه كشي 

خودرو در طول سال به تدريج حذف شود كه 
در ح�ال انجام اس�ت.البته اي�ن اولين باري 
نيست كه وزارت صمت به طور شفاف از شيوه 
اجراي اين طرح سخن نمي گويد. حال آنكه 
مقرر شده بود كه واردات، از اول شهريورماه 
آزاد ش�ود. اما اجراي آن عقب افتاد و اكنون 
گفته مي ش�ود آذرم�اه خودروهاي خارجي 

وارد كش�ور مي ش�ود. برخ�ي از نمايندگان 
مي گفتند كه پيش كش�يدن مساله واردات 
خودرو تنها تلنگري براي خودروسازان بود 
كه كيفيت خودروهاي خود را باال ببرند. بعد 
از آب پاكي كه نمايندگان بر دست منتظران 
واردات ريختن�د، ش�رط هاي عجيبي براي 

اجراي واردات اعالم شد.

برش
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خبرروز

تامين ۱۰۰ هزار پك تحصيلي براي كودكان مرزنشين 
امسال جمعيت طلوع بي نشان ها متعهد شده  است با همراهي ياوران و خيرين خود ۱۰۰ هزار پك تحصيلي براي كودكان مرزنشين 
سرزمين مان، تامين، بسته بندي و ارسال كند. از سال ۹۹ كيف هاي اين پروژه توسط بهبوديافتگان موسسه طلوع كه در سراي حافظ مركز 
اشتغال اين موسسه اشتغال دارند و تعدادي از آنها خود از مرزهاي ايران به تهران آمده و درگير معضل كارتن خوابي شده اند، توليد مي كنند. 
بر اساس تحقيقات كارشناسان حوزه آسيب اجتماعي درصد بااليي از افرادي كه در پايتخت به مرحله كارتن خوابي رسيده اند، مهاجراني 
هستند كه از شهرهاي مرزي ايران به علت نبود شغل، بالياي طبيعي چون سيل، زلزله و خشكسالي و... و علل ديگر به پايتخت مهاجرت 
كرده اند به خاطر نداشتن سواد و آگاهي كافي در مشاغل كاذب يا شغل هاي خدماتي كه داراي شيفت شب هستند مشغول به كار شدند. 

ادامهازصفحهاول

 افزايش حاشيه نشيني
و لزوم توجه به آن

 يعني زن يا مرد نارضايتي اجتماعي دارد كه باعث 
اختالفات زناشويي مي ش��ود. اين قضيه قطعا در 
حاشيه نشيني بيشتر وجود دارد. فرد حاشيه نشين 
ايده آل ه��ا را در اطراف خود و در مركزيت ش��هر 
مي ببيند اما نمي تواند به يك س��ري ايده آل هاي 
خود دست پيدا كند و اين باعث مي شود با فضاي 
ايده آلي كه ترس��يم مي كند تناقض��ي برايش به 
وجود بيايد كه خش��م او را دوچندان كند و هم در 
حوزه خانوادگي و هم در حوزه اجتماعي اين خشم 
تاثير خود را مي گذارد. وقتي معيش��ت و وضعيت 
اقتصادي خانواده دچار مشكل مي شود متاسفانه 
در ح��وزه فرزندآوري هم تأثير مي گ��ذارد. غير از 
اينكه هزينه هاي سرس��ام آور ب��راي فرزندآوري 
مثل هزينه هاي بهداش��تي، درمان��ي و تربيتي و 
آموزش��ي فرزند در فردي كه حاشيه نشين شده 
تأثيرگذار اس��ت اما تمام عل��ت آن را نمي توانيم 
روي مسائل اقتصادي تمركز كنيم. يعني مسائل 
اقتصادي دليل تامه در اين بحث نيست. در بحث 
حوزه سياس��ت گذاري و رفاهي خان��واده، با رصد 
چند كشور دنيا، نقطه اشتراك همه اين كشورها 
تأثير زياد بافت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در 
مساله فرزندآوري است. البته در مناطق حاشيه اي 
م��رزي نگاه اف��راد ب��ه فرزندآوري اين اس��ت كه 
درآمدزايي شود. يعني فرزنددار شوند تا يارانه به آنها 
بدهند و امتيازات ديگري از كميته امداد و غيره... 
دريافت كنند. دولت بايد سياست هاي مستقيم يا 
غيرمستقيم را در نظر بگيرد. در سياست مستقيم، 
بايد براي حاشيه نش��يني يك سياست گذاري را 
قرار دهد، آس��يب ها و مسائل مرتبط را ببيند و بر 
اس��اس آن قوانيني را دربرنامه هاي توسعه و غيره 
درنظر بگيرد. سياست غير مستقيم مثل كاهش 
قيمت اقالم غذاي��ي، انرژي، اجاره به��ا و كنترل 
قيمت هاي افسارگس��يخته قطع��ا موثر خواهد 
بود. به عن��وان مثال اگ��ر روي مس��اله اجاره بها 
سياست گذاري ش��ود مطمئنا نتيجه آن، كاهش 
آس��يب هاي حاشيه نشيني خواهد بود يعني يك 
مس��اله اجتماعي ديگ��ر را غيرمس��تقيم درگير 
مي كند. از س��وي ديگر س��هيم ك��ردن مردم در 
حاكميت باعث مي شود ديگر نگاه از باال به پايين 
نباش��د يعني از خود مردم بياين��د و در حاكميت 
نقش داشته باشند. اينجا بحث حلقه هاي مياني 
و تشكل هاي مردمي اس��ت كه بتوانند در صحنه 
حضور داشته باشند، دولت از اين تشكل ها حمايت 
كند و اين تشكل ها مس��ائل آسيب هاي حاشينه 
نش��يني را حل كنند. اگر دولت يا حاكميت را در 
حل معضل حاشيه نشيني، مستقيم با مردم مواجه 
كنيم به دليل پيش ف��رض منفي مردم به دولت و 
حاكميت به خاطر سياست گذاري هاي نادرستي كه 
در سال هاي قبل بوده يا عدم اجراي درست قوانين 

ممكن است نتيجه مطلوبي نداشته باشد.

رويداد

رشد ۵۶  برابري جمعيت دانشجويي زن در ۵۰ سال اخير

رييس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ضمن 
اعالم آماري مربوط به دانشجويان و رشته هاي دانشگاهي، 
از كاهش داوطلبان كنكور تجربي و رياضي هم خبر داد. 
علي باقر طاهري نيا گفت: يكي از شاخص ها و نشانگرهاي 
مهم و اولويت دار ما در يك سال گذشته هم راستايي با 
مفاد س��ند تحول مردمي و تالش براي عملياتي سازي 
راهكارهاي پيشنهادي در آن است كه اين سند با رويكرد 
عملياتي و اثربخش تدوين ش��ده استو راه هاي مقابله با 
چالش هاي ناكارآمدي آم��وزش عالي را بيان مي كند. 
رييس موسس��ه پژوهش و برنامه ري��زي آموزش عالي 
تاكيد كرد: مقام معظم رهبري فرموده اند كه آمار، ستون 
فقرات برنامه ريزي كشور است، پس براي اينكه اين ستون 
فقرات بتواند به وظايف خود عمل كند آمارمان بايد جامع 
و معتبر و بروز باشد و تحليل هاي كارآمد داشته باشد. يكي 
از محوري ترين موسسات پژوهش و برنامه ريزي آموزش 
عالي اين اس��ت كه داده ها را كارآمد و معتبر استخراج 
كنيم و در اختيار وزارت علوم قرار دهيم. رييس موسسه 
پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي گفت: در راستاي 
جهاد تبيين دستاوردهاي علمي اقدام كرده ايم و سلسه 
گزارش هاي دوره آماري منتشر مي كنيم و در هر صفحه 
به يك موضوع مي پردازد، در بحث عدالت آموزشي در 
كشور پيش از انقالب ۸۰ درصد جمعيت دانشجويي 
كش��ور و ۲۰ درصد در كل كش��ور بوده، اما امروزه ۲۰ 

درصد در تهران و ۸۰ درصد در كل كشور است.

   يك ميليون و ۶۲ هزار
 دانشجوي زن داريم

رييس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي تاكيد 
كرد: جمعيت زنان دانش��جويي قبل از انقالب ۱۹ هزار 
نفر و امروز يك ميليون و ۶۲ هزار نفر است. كل جمعيت 
دانشجويي قبل از انقالب ۶۷ هزار نفر بوده و هم اكنون ۳ 
ميليون و ۱۷۰ هزار نفر اس��ت. طاهري نيا ادامه داد: اگر 

دانشگاه ها بيش از حد نياز دانشجو پذيرش مي كنند؛ پس 
چرا آمار دانش آموختگانمان اصال مناسب نيست؟. يكي از 
شاخص هاي توسعه يافتگي كشور سهم دانش آموختگان 
دانشگاه به كل جمعيت است. طاهري نيا بيان كرد: تحصيل 
در دانش��گاه لزوما به معناي اشتغال نيس��ت كه اگر اين 
موضوع رفع شود ديگر مشكلي نداريم و حال سوال پيش 
مي آيد كه توسعه كمي آموزش عالي آري يا نه؟ پاسخ به اين 
سوال از دو منظر آموزش عالي و دومي بازار كار خواهد بود.

   ۵  هزار رشته تحصيلي در كشور داريم
رييس موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ادامه 
داد: ۵ هزار رش��ته تحصيل��ي و ۸ هزار مقطع تحصيلي 
در آموزش عالي داريم و تنوع آنها بيش��تر در رشته هاي 
مهارتي است. موسسات غير دولتي تقاضا محور هستند 
و باتوجه به نياز دانش��جو رشته را ايجاد مي كنند و تنوع 

رشته هاي تحصيلي تابعي از تقاضاي جامعه است.

   كمترين رشته هاي دانشگاهي
 مختص به دانشگاه فرهنگيان است

طاهري نيا افزود: دانشگاه فرهنگيان كمترين تعداد 
رشته هاي دانشگاهي را دارد. بسياري از رشته هايي 
كه مبتني بر مشاغل تعريف مي شوند بازار كار تعريف 
ش��ده دارند، اما خيلي از رش��ته ها مانند فلس��فه و 
رياضي و فيزيك و... بنيادي و نظري هستند و ربطي 
به بازار كار ندارند. رشته هاي دانشگاهي با ريزش و 
رويش روبه رو هستند و رشته هاي ايجاد شده همان 
رش��ته هاي نوظهور مانند رش��ته هاي كسب و كار 

هستند كه متناسب با بازار كار هستند.

   آمار دانشجويان 
به تفكيك مقاطع تحصيلي

او ادامه داد: بيشترين تنوع گرايش هاي تخصصي 

آموزش عالي به سمت مقطع دكتري و ارشد است. 
آمار دانشجويان به تفكيك دوره تحصيلي در سال 
۱4۰۰-۱۳۹۹ در مقطع كارشناس��ي ۶۳ درصد، 
كارداني ۱۳ درصد، دكتري حرفه اي ۳ درصد مانند 
دامپزشكي، ارشد ۱۶ درصد و دكتري تخصصي ۵ 
درصد است. مدل توسعه آموزش عالي كشور تابعي 

است از مدل توسعه همه جانبه آن كشور.

   در كنكور تجربي هم با كاهش داوطلب 
رو به رو شده ايم

طاهري ني��ا بيان كرد: مطالعه روند جمعيتي متقاضي در 
گروه هاي آموزش��ي ۵ گانه حاكي از آن است كه در علوم 
تجربي و رياضي كاهش داوطلب داش��ته ايم و بيشترين 
كاهش در رياضي است كه امسال براي اولين بار به كمتر از 
۱۰ درصد رسيده است و دانشجويان فني و مهندسي در 
آينده كاهش مي يابد. او افزود: در كنكور رياضي سال گذشته 
تعداد داوطلبان ۱۱ درصد و امسال ۹ درصد بوده كه كاهش 
۲ درصدي را ش��اهد بوده ايم و در كنكور تجربي پارس��ال 
تعداد داوطلبان 4۳ درصد و امسال ۳۹ درصد شده است كه 
كاهش 4 درصدي را شاهد هستيم. رييس موسسه پژوهش 
و برنامه ريزي آموزش عالي ادام��ه داد: 4 درصد داوطلبان 
رشته هاي تجربي در گروه هاي زبان ادامه تحصيل داده اند. او 
افزود: بيشترين رقابت كنكور سراسري در رشته هاي تجربي 

و سپس هنر و زبان و كمترين رقابت ها در رياضي است.

   برخي ها تفنني در كنكور 
شركت مي كنند

طاهري نيا اضافه كرد: برخي ها تفنني در كنكور شركت 
مي كنند و برخي ها شركت مي كنند تا رتبه خوبي كسب 
كنند و برخي ها عزم مشخصي ندارند و پس از اعالم نتايج 
ديگر انتخاب رشته نمي كنند و ميانبر مي زنند كه اين 

موضوع باعث ريزش تعداد متقاضيان خواهد شد.

پسرها به دليل اشتغال، بيشترين آمار بازمانده از تحصيل را دارند
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
گفت: بيش��ترين آم��ار دانش آم��وزان بازمانده 
از تحصيل مربوط به پس��ران و آن ه��م به دليل 
اشتغال اس��ت، لذا بايد درآموزش هاي مهارتي، 
برنامه ري��زي ويژه تري داش��ته باش��يم. محمد 
مهدي كاظمي در گردهمايي تخصصي معاونان 
آموزش متوسطه استان هاي كشور گفت: با توجه 
به پنج گام ترسيم شده درگام دوم انقالب توسط 
مقام معظم رهب��ري )مدظله العالي(، اكنون در 
مرحله سوم و چهارم يعني تشكيل دولت اسالمي 
هس��تيم، لذا امي��دوارم بتوانيم ب��ا به كارگيري 
نيروه��اي مومن و انقالبي، مرحل��ه پنجم را رقم 
بزنيم؛ لذا ن��گاه ما به حكمراني با س��اير مناطق 
جهان متفاوت خواهد بود و ما بايد براي تحقق اين 
نگاه در انتصابات، اين موضوع را مدنظر قرار دهيم. 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش 
گف��ت: در دوره متوس��طه اول توج��ه به بحث 
هويت يابي و شناس��ايي استعدادها براي هدايت 
به دوره دوم متوس��طه حائز اهميت اس��ت. وي 
با اش��اره به آمار و ارقام دانش آموزان در مناطق 
مختلف روستايي، عشايري و مدارس شبانه روزي 
ادامه داد: يكي از مهم ترين مس��ائل عدم اختالط 
دانش آموز دختر و پسر در اين گروه سني است. 
اخت��الط دانش آموزان به هيچ عنوان با مس��ائل 
اعتقادي ما س��ازگار نيس��ت و توس��عه مدارس 
ش��بانه روزي راه حلي براي اين مش��كل و الزمه 
برقراري عدالت آموزش��ي ب��راي دانش آموزان 
مناطق روستايي و عشايري است. كاظمي افزود: با 
توجه به افزايش تعداد دانش آموزان، در سال هاي 
آينده با مش��كل مواجه خواهيم شد و بايد براي 
اينكه با چالش روبرو نش��ويم برنامه ريزي دقيق 

داشته باشيم. وي با توجه به آمار موجود در مورد 
دانش آموزان بازمانده از تحصيل گفت: بيشترين 
آمار دانش آم��وزان بازمانده از تحصيل مربوط به 
پس��ران و آن هم به دليل اش��تغال است، لذا بايد 
درآموزش هاي مهارت��ي، برنامه ريزي ويژه تري 
داش��ته باش��يم. به گزارش مركز اطالع رساني و 
روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، دبير ستاد 
پروژه مهر وزارت آموزش وپرورش، با تبيين دقيق 
كاهش ي��ا افزايش دانش آموزان در ش��اخه هاي 
مختل��ف نظري، فن��ي حرفه اي و... به بررس��ي 
داليل مختلف آن در سال هاي گذشته پرداخت 
و از همه معاونين متوسطه خواست تا بي  واسطه 
به برگزاري جلسات با روس��اي ادارات، مديران 
مدارس يا معلمان از طريق بس��تر شاد بپردازند 
و صحبت ها و نظرات آنها را بش��نوند و ترتيب اثر 
دهند. معاون وزي��ر آموزش وپرورش، در پايان با 
اش��اره به درصد برگزيدگان كنكور سال گذشته 
اعالم كرد: بيش��تر اين دانش آم��وزان علي رغم 
مسائل عنوان ش��ده از مدارس دولتي هستند و 
مدارس س��مپاد نيز جزو مدارس دولتي هستند 
و اگر اين اتفاق نمي افتاد، يعني مدارس سمپاد، 

عملكرد درستي نداشتند.

شناسايي ۲۶۶۷ مبتالي جديد به كرونا
بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني 
وزارت بهداشت ۲۶۶۷ بيمار جديد مبتال به كرونا 
در كش��ور شناسايي ش��دند و 4۵ بيمار نيز جان 
خود را از دست دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ 
در كش��ور به ۷ ميليون و ۵۱۶ هزار و ۵۹۶ نفر و 
مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱4۳ هزار 
و ۵۵۰ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون ۷ ميليون 
و ۲۵۶ هزار و ۸۹۵ نفر از بيم��اران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. ۱۲۸۷ نفر 
از بيم��اران مبتال ب��ه كووي��د۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تاكنون ۵۳ ميليون و ۶۹۹ هزار و ۱۱۵ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
است.تاكنون ۶4 ميليون و ۹4۵ هزار و ۹۸۳ نفر 
ُدز اول، ۵۸ ميليون و ۳۲۵ هزار و ۷۱۱ نفر ُدز دوم 
و ۳۰ ميليون و ۵4۰ هزار و س��وم و باالتر واكسن 

كرون��ا را تزريق كرده اند. مجموع واكس��ن هاي 
تزريق شده در كشور به ۱۵۳ ميليون و ۸۱۲ هزار 

و ۲۶۷ ُدز رسيد. 
در ح��ال حاض��ر ۱۰۶ شهرس��تان در وضعيت 
قرمز، ۱۵۶ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۷۳ 
شهرس��تان در وضعيت زرد و ۱۳ شهرستان در 

وضعيت آبي قرار دارند.

رويخطخبر

گليماندگار|
 ۱۱ س��ال پيش بود كه طرح رتبه بندي 
معلم ها به مجلس رفت، اين طرح بعد از 
دو سال يعني در سال ۹۲ به تصويب رسيد و از آن تاريخ 
تاكنون بارها و بارها روس��اي دولت و وزيرانشان وعده 
اجرايي شدن اين قانون را به معلمان داده اند، اما هر بار 
اين وعده علمي نشده است، تا جايي كه طي سال هاي 
اخير درصد باالي��ي از معلمان در اعتراض به وضعيت 
معيش��تي خود و عدم اجرا ش��دن قانون رتبه بندي 
دست از كار كشيدند، اما در نهايت باز هم اين وعده هاي 
دولتمردان بود كه برنده ميدان شد. هر چند پاندمي 
كرونا و تعطيل ش��دن مدارس تاثير بسزايي در عدم 
پيگيري اين خواس��ته به حق معلمان داشت اما آنها 
همچنان بر اين باور بودند كه تا اين قانون به مرحله اجرا 
نرسد وضعيت معيشتي معلمان در اين شرايط سخت 
اقتصادي بهبود پيدا نخواهد كرد. آخرين بار قرار بود 
در مهر ماه ۱4۰۰ اين قانون اجرايي ش��ود ولي از آن 
تاريخ تاكنون هم آنچه ديده و شنيده شده است بيشتر 
خبرهايي است كه جنبه شعاري دارند و عملي در آنها 
ديده نمي شود. حال اما دولت ترفند تازه اي به كار گرفته 
است، از تمامي معلمان خواسته شده تا در يك سامانه 
مشخص مدارك خود را بارگذاري كنند. پروسه اي كه 
حتما زمان زيادي خواهد برد، تا به نتيجه برسد و مورد 
بررسي قرار بگيرد و خالصه اينكه تاثير در اجرايي شدن 
اين قانون داشته باشد. مساله اينجاست كه مگر وزارت 
آموزش و پرورش س��ابقه كاري معلمان را در اختيار 
ندارد، مگر مدارك معلمان در بايگاني اين وزارت خانه 
نيست، طي تمام اين سال ها نحوه استخدام و ارتقاء 
رتبه بر اس��اس چه مقياس و ميزاني انجام مي شده 
اس��ت؟ چرا االن بايد از معلمان بخواهند كه مدارك 
خود را بارگذاري كنند، آيا اين واقع وقت خريدن براي 
شانه خالي كردن از زير بار مسووليت و اجراي قانون 
نيست؟ همانطور كه سال هاست پرستاران به دنبال 
حقوق از دست رفته خود هستند، به دنبال استخدام، 
كارانه، افزايش حقوق و بهبود معيش��ت. همانطور 

كه كارگران و بازنشس��تگان ه��ر از گاهي صداي 
فريادشان بلند مي شود و باز هم وعده هايي از همان 

جنس هميشگي به آنها داده مي شود. 

   اين اجراي قانون رتبه بندي نيست
 دور زدن آن است

علي نراقي، كارشناس آموزش در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: متاسفانه آن چيزي كه به عنوان اجرايي 
شدن قانون رتبه بندي معلمان از آن نام مي برند، در 
واقع دور زدن قانون است، چرا كه نمايندگان مجلس 
عنوان كرده بودند، بين ۶ تا ۱۶ ميليون تومان قرار 
است به حقوق معلمان اضافه شود، بماند كه همين 
خبر باعث هجمه هاي بس��ياري از م��ردم در مورد 
معلمان شد، اما وقتي پاي كار آمدند اين مبلغ ناگهان 
به ۲ تا ۵ ميليون تومان رسيد. اما خبر اول آنقدر پر 
رن��گ بود كه خبر دوم به چش��م هيچ كس نيامد و 
خيلي ها فكر مي كردند معلمان ديگر نبايد اعتراضي 
داشته باشند چون مبلغ قابل توجهي به حقوقشان 
اضافه شده اس��ت، در حالي كه اين مساله فقط در 
حد حرف بود و به س��ر تيتر خبرها تبديل شده بود. 
او س��پس به زمان اجرايي شدن اين قانون كه قرار 
بود مهرماه ۱4۰۰ باشد اشاره كرده و مي افزايد: اگر 
اين قانون براي شهريور ماه امسال اجرايي شود باز 
هم با ۱۱ ماه تاخير آغاز شده است، به همين خاطر 
وزير آموزش و پرورش اعالم كرد بابت اين ۱۱ ماه 
تاخير مبلغ ۱.۵ ميليون توم��ان به ازاي هر ماه به 
معلمان پرداخت مي شود كه در نهايت اين مبلغ به 
۱۱ ميليون تومان يعني يك ميليون تومان به ازاي 
هر ماه تقليل پيدا كرد در حالي كه اگر همان مبلغ 
۲ تا ۵ ميليون تومان را مالك قرار دهيم ميانگين 
اين مبلغ ۳ و نيم ميليون تومان مي شود و بايد براي 
اين ۱۱ ماه چنين مبلغي در نظر گرفته مي شد نه 
ماهي يك ميليون تومان به همين دليل اس��ت كه 
به نظر بسياري از معلمان اين اجرايي شدن قانون 

رتبه بندي نيست، دور زدن آن است. 

   فشار اقتصادي و معيشتي معلمان را 
ناچار به پذيرش مي كند

اين كارشناس آموزش در بخش ديگري از سخنانش 
مي افزايد: متاسفانه فشارهاي اقتصادي و معيشتي 
باعث ش��ده تا معلمان به همين مي��زان هم راضي 
باشند، البته نه رضايت قلبي ولي چاره اي جز پذيرش 
ندارند، اما وقت��ي وزارت خانه اع��الم مي كنند كه 
تمامي معلمان بايد مدارك خود را در فالن س��ايت 
بارگزاري كنند، اين يعني يك پروس��ه طوالني كه 
باز هم اجرايي شدن قانون را به تعويق مي اندازد. در 
حالي كه اين وزارت خانه تمامي مدارك معلمان را 
در اختيار دارد، هر معل��م يك خالصه پرونده به نام 
فرم ۵۰۲ و حكم كارگزيني دارد، همه اين مدارك 
با جزييات وجود دارد، اصاًل هيچ معلمي بدون اين 
مدرك ها ارتقاء پيدا نمي كند. تمام ساعت هاي ضمن 
خدمت معلم ها در اختيارش��ان هست و ثبت شده، 
تمام اطالعات شغلي وجود دارد و نيازي نيست هر 
معلم خودش مجدد تمام اين مدرك ها را بارگذاري 
كند. حال اگر قرار باشد، تعدادي بالغ بر ۷۰۰ تا ۸۰۰ 
هزار معلم مدارك خود را در اين س��امانه بارگذاري 
كنند، چه كس��ي مي خواهد به اين حجم از مدارك 
و در چه مدت زماني رس��يدگي كند، اينها سواالتي 
اس��ت كه براي معلمان ايجاد ش��ده و البته تاكنون 
كس��ي هم به آن پاسخي نداده اس��ت. معلم ها ۱۰ 
س��ال اس��ت كه چش��م انتظار اجرايي شدن اين 
قانون هستند، ديگر صبرش��ان لبريز شده است، 
از سويي مش��كالت اقتصادي و معيشتي هر روز 
بيشتر از روز قبل آنها را تحت فشار قرار مي دهد.

   مشكالت بر رفتار معلمان تاثير مي گذارد
نراقي اظهار مي دارد: معلم ها هم مثل همه انس��ان 
هستند، ظرفيت و تحمل مشخصي در برابر مشكالت 
دارند، آنها هم خانواده هايي دارند كه موظف به تامين 
هزينه هايشان هستند، در حال حاضر فرقي نمي كند 
معلم زن يا مرد، شرايط به گونه اي است كه هم زن و 

هم مرد بايد كار كنند تا بتوانند هزينه هاي زندگي را 
تامين كنند، در چنين شرايطي وقتي شما معلم را در 
فشار اقتصادي مي گذاري، وقتي او را در برابر مشكالت 
معيش��تي تنها رها مي كني، نمي تواني انتظار ارايه 
بهترين خدمات را از او داشته باشي. اين در حالي است 
كه معلم ها تنها كساني هستند كه تاثير مستقيم بر 
تربيت نسل آينده كشور دارند، پس اگر آنها انسان هايي 
نرمال، با ش��رايط زندگي نرمال، بدون دغدغه هاي 
معيشتي باشند، قطعا مي توانند انسان هايي نرمال 

و البته نخبه را براي فرداي اين جامعه تربيت كنند. 

   قوانين از طرح تا اجرا
در ش��رايط اقتصادي، تصويب و اجراي طرح هايي 
كه بر معيشت مردم تاثير مستقيم دارد، به نوعي در 
اولويت قرار مي گيرن��د، در واقع بايد در اولويت قرار 
بگيرند، اما در واقعي��ت چنين اتفاقي رخ نمي دهد، 
همانطور كه ۱۰ سال است قانون رتبه بندي معلم ها 
اجرايي نشده است، ۱۰ سال است مطالبات پرستاران 
در مورد كارانه و... مسكوت مانده است، سال هاست 
كه قانون منع خش��ونت عليه زنان در مجلس خاك 
مي خورد، اين همه طرح ها و قوانيني هستند كه هر از 
گاهي خبري در حد همان وعده و وعيدهاي مسووالن 

درباره اش منتشر مي ش��ود و باز به دست فراموشي 
سپرده مي شود. مساله اينجاست كه نه اراده اي براي 
اجراي شدن اين قوانين يا تصويب اين طرح ها وجود 

دارد و نه ضمانتي براي اجرايي شدن آنها.

   تاثيرات روحي و رواني شعارهاي بي عمل
خس��رو ميرزايي، روان ش��ناس درباره تاثيري كه 
وعده ها و ش��عارها ب��دون اجرايي ش��دن بر مردم 
مي گذارد به »تعادل« مي گويد: متاسفانه اين مساله 
سال هاست كه به روتين مسووالن تبديل شده است، 
هر كس��ي براي اين بتواند به جايگاهي برسد، يك 
سري شعارها و وعده ها را به مردم مي دهد و اما وقتي 
پاي كار به ميان مي آيد، هزار و يك مانع براي اجرايي 
نشدن آن دس��ت و پا مي كند. در مورد معلم ها هم 
متاسفانه همين مساله است.  او مي افزايد: اخباري 
كه در مورد خشونت برخي معلم ها در مدرسه منتشر 
مي ش��ود، رفتارهايي كه با دانش آموزان دارند و ... 
مساله فقط بررس��ي رواني فرد در هنگام استخدام 
نيست، مس��اله اين است كه فرد مورد نظر شايد در 
طول دوران خدمت به چنين ش��خص پرخاشگري 
تبديل ش��ده باشد، شايد ش��رايط حاكم بر زندگي 
و كارش باعث ش��ده تا دس��ت به چنين رفتارهايي 

بزند. بيان اين مطلب ب��ه خاطر مبرا كردن معلم ها 
از خش��ونت هايي كه انجام مي دهند نيس��ت، بلكه 
به اين خاطر است كه مس��ووالن هوشيارتر باشند 
و در اين رابطه چاره انديش��ي كنند. ميرزايي اظهار 
مي دارد: مشكالت معيشتي هر كسي را ممكن است 
به درجه اي از خشم برساند كه ديگر هيچ كنترلي بر 
روي اعمال و رفتار خود نداشته باشد، همه انسان ها 
در مقابل مش��كالت ظرفيت ه��اي متفاوتي دارند، 
به همين خاطر اس��ت كه در بسياري از كشورهاي 
پيشرفته معلم ها در باالترين سطح درآمدي و رفاهي 
قرار مي گيرند، چرا كه دولت ها اين مساله را به خوبي 
متوجه شده اند كه نسل آينده اي كه قرار است سكان 
مملكت را به دس��ت بگيرد از زير دست همين افراد 
بي��رون مي آيد، پس وقتي معلم در رفاه و آس��ايش 
باشد و چيزي جز دغدغه كاري برايش باقي نماند، 
مي تواند انس��ان هاي توانمن��دي را تحويل جامعه 
بدهد، حال شما اين ش��رايط را با كشور ما مقايسه 
كنيد كه معلم ها سر كالس حاضر مي شوند، اما فكر 
و ذهنش��ان درگير هزار و يك مساله ديگر بيرون از 
كالس است، از اجاره بها منزل گرفته تا هزينه هاي 
درماني و معيشتي، ما نمي توانيم از معلم توقع داشته 

باشيم تحت هر شرايطي نرمال رفتار كند. 

گزارش

رتبه بندي معلمان با شرط و شروط هاي بسيار قرار است عملي شود

اجراي قانون يا دور زدن آن
معوقه هاي معلمان براي هر ماه فقط يك ميليون تومان 
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