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يادداشت- 1

  مهاجرت 
مغزها و سرمايه ها

اين روزه��ا زماني كه 
از م��ن درب��اره تاثير 
رخداده��اي اخير بر 
وضعي��ت اقتص��ادي 
كشور سوال مي شود، 
تنها به يك واژه اشاره 
مي كن��م و آن ثب��ات 
اس��ت. ه��ر اقتصادي 
براي رش��د، براي بهبود و براي صعود نيازمند 
ثبات اس��ت. بنابراين مثال اهميت ثبات براي 
اقتص��اد مانند اهميت آب براي ماهي اس��ت. 
مگر مي ش��ود، ماهي را ب��دون آب تصور كرد؟ 
در اين ش��رايط، ماهي و اصوال همه موجودات 
آبزي دچار مرگ و نيستي مي شوند. اقتصاد هم 
بدون ثبات، بدون آرام��ش و بدون پيش بيني 
دچار ركود و س��كون و مرگ مي شود. در اين 
ش��رايط بايد از كس��اني كه به دنبال آگاهي از 
وضعيت اقتصادي ايران پ��س از ناآرامي هاي 
اخير هستند پرسيد، مگر مي توان اقتصادي را 
بدون ثبات تص��ور كرد؟ بخش قابل توجهي از 
رشد در هر اقتصادي در گروي جذب سرمايه 
است. اين سرمايه ها هم از خارج و هم در داخل 
جذب مي شوند. كدام س��رمايه گذاري حاضر 
است س��رمايه هاي خود را وارد اتمسفري كند 
كه دچار بي ثباتي و فقدان پيش بيني از آينده 
است؟ اين بي ثباتي نه تنها در خصوص حوادث 
اخير، بلكه مدت ها قبل تر در جريان عدم احياي 
برجام و فقدان توجه به ضرورت هاي ارتباطي با 
جهان پيراموني رخ داده بود. سال هاست اقتصاد 
ايران با تحريم هاي گسترده دست به گريبان 
است و اين روند باعث افزايش انتظارات تورمي، 
ركود، فقر و... مي شود. اما س��اختار نه تنها به 
واقعيت ها و اين مطالبات توجهي نكرد بلكه به 
افرادي كه از س��ر دلسوزي هم تذكار و هشدار 
مي دادند، انگ هاي مختلفي را وارد س��اخت. 
مدتي قبل به عنوان يك��ي از اقتصاددان هايي 
كه نامه هش��دار درباره چش��م انداز پيش رو را 
امضا كرده بود، در جريان مناظره اي كه با آقاي 
مصباحي مقدم داشتم به همين موضوع اشاره 
كردم. گفتم كه بدون توجه به مطالبات مردم 
نمي توان زمينه رشد كشور در شؤون مختلف 
را فراهم كرد. به ايشان )مصباحي مقدم( اشاره 
كردم با حاشيه س��ازي هاي گشت ارشاد، عدم 
احياي برجام، محدودس��ازي فضاي مجازي و 
اينترنت و... نمي توان توقع رشد اقتصادي باال و 
تورم تك رقمي و نرخ بيكاري مطلوب را داشت، 
اما در همان زمان هم بدون توجه به هشدارهاي 
افرادي چون من اعالم كردند كه هيچ گزندي 
بر كش��ور وارد نمي شود و ش��هر در امن و امان 
اس��ت! اما تجربه ماه هاي بعد ثابت كرد كه اين 
گونه نيست. نمي شود كه ساختار تصميم ساز 
هر كاري كه مايل است، انجام بدهد بدون اينكه 
تبعاتي بر آن مرتبط ش��ود. متاسفانه يكدست 
شدن سيس��تم باعث غرور فزاينده آقايان شد. 
به رغم اينكه كشور در حوزه بيروني با مشكالت 
عديده اي مواجه بود به جاي برنامه ريزي براي 
افزايش مشاركت هاي عمومي در داخل و اقناع 
مردم، زمينه كنشگري هاي سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و... را در داخل مس��دود ساختند تا 
جايي كه در كنار مشكالت بيروني كشور گرفتار 
بحران هاي مستمر داخلي نيز شده است. اين 
تنش ها يكي از خس��ارت بار ترين اتفاقاتي كه 
سرمايه گذاري كشور را با مشكالت عديده اي 
مواجه مي ش��ود. اما خطر بزرگ تر از س��رمايه 
مهاجرت نيروي انساني متخصص كشور از يك 
طرف و فرار س��رمايه هاي مادي از سوي ديگر 
است. به عبارت روشن تر، برخي افراد و جريانات 
در درون كش��ور به گونه اي رفتار كرده اند كه 
ظرفيت هاي عديده اي در كشور دچار تخريب 
شود. اين روزها كش��ور امارات به محلي براي 
مهاجرت ش��ركت هاي ايران��ي در حوزه هاي 
مختلف از جمله صنايع  فناورانه بدل شده است. 
وقتي اس��تارتاپ هاي موفق و برنامه نويس��ان 
كشور به دليل محدودسازي اينترنت و... قادر 
به راه اندازي و حفظ كسب و كار خود نيستند، 
مهاجرت مي كنند. اين روند در بلندمدت كشور 

را با خطرات عديده اي مواجه مي كند.

مرتضي افقه

از بهبود وضع حقوق بگيران تا حمايت از كسب و كارها

دوگانه اقتصادي دولت  در نيمه  دوم 1401

يادداشت-2

 نيازهاي واقعي 
كسب و كارها

اصلي تري��ن  ز  ا يك��ي 
معضالت��ي ك��ه در تمام 
سال هاي گذش��ته خود 
را در اقتصاد ايران نش��ان 
داده و البته هرگز راه حلي 
برايش پيدا نشده يا الاقل 
مي توان اي��ن طور گفت 
كه پاسخي كامل و جامع 
براي آن پيدا نش��ده، بحث نحوه مديريت كس��ب و 
كارها بوده اس��ت. ما در طول تمام سال هاي گذشته 
هرگز نگاه واحدي به بازار نداشته ايم و همين موضوع 
يك بي نظمي بزرگ در بازار ايجاد كرده اس��ت. براي 
مثال، ما در ايران به برخي بازارها اين اختيار را داده ايم 
كه به طور كامل چ��ه در توليد، چه در توزيع و چه در 
قيمت گذاري استقالل عمل داش��ته باشند و دولت 
هيچ دخالت��ي در اين بازارها ندارد. از س��وي ديگر با 
بازارهايي مواجهيم كه دولت در تمام مراحل اجرايي 
آنه��ا دخالت مي كند و هيچ اس��تقالل عملي به آنها 
نمي دهد. از اين رو نظمي در بسياري از بازارها وجود 
ندارد. متاسفانه ما در سال هاي گذشته با چند مشكل 
در حوزه حمايت از كس��ب و كارها مواجه بوديم كه 
يكي از آنها بحث حمايت در ش��عار و اجرايي نشدن 
وعده ها درعمل است. اينكه ما به يك بنگاه اقتصادي 
وعده حمايت بدهيم اما در عمل كاري از دس��ت مان 
ساخته نباشد، قطعا شرايط را سخت تر مي كند. از ا ين  
رو دولت چه در بودجه و چه در ساير برنامه  ريزي ها بايد 
تالش كند طوري برنامه بريزد كه  در عمل و در فضاي 
واقعي حمايت از فعاالن اقتصادي در دستور كار قرار 
بگيرد. اين حمايت نيز نمي تواند به شكل يكسان باشد. 
ش��بيه به اين معضل را ما در دوره كرونا نيز داشتيم. 
اينكه چه بخش هايي نياز ب��ه حمايت جدي و قاطع 
دارند و چه بخش هايي  ضرر و زيان مس��تقيم نديدند 
در هم��ان زمان محل بحث بود. امروز نيز چالش ها به 
همين شكل ادامه دارد كه اگر دولت بنا دارد حمايتي 
انجام بدهد، بايد مشخص كند كدام بخش ها به كمك  
نياز دارند و بايد به چه شكل اين حمايت ها را در دستور 
ادامه در صفحه 3 كار قرار داد.  

خسرو فروغان گران سايه

زهرا سليماني| 
تاثي�ر تح�والت اعتراض�ي   اخي�ر در اقتصاد 
ايران چيس�ت؟ آيا اي�ن تاثي�رات باعث نزول 
ش�اخص هاي اقتصادي خواهد شد يا نه؟ نقش 
اقتصاد در بروز رخدادهاي اخير چه بوده است؟ 
زمينه هاي اقتصادي تا چه اندازه در بروز بحران 
اخير نقش آفرين بوده اس�ت؟ به نظر مي رسد، 
پاسخ به اين پرس�ش ها مي تواند چشم اندازي 
از تح�والت پيش رو را روش�ن كن�د؛ تحوالتي 
كه پس از رخدادهاي اعتراضي اخير بس�ياري 
به دنبال رمزگش�ايي از آن هس�تند، اما كمتر 
در س�طح رس�انه هاي تخصصي اقتصاد شاهد 
توجه به آنها هس�تيم. محمود جامساز يكي از 
اقتصادداناني اس�ت كه با مرور تحوالت اخير و 
نحوه سياست گذاري هاي اخير تالش مي كند، 
پاسخي براي پرسش هاي ياد شده پيدا كند. به 
اعتقاد او هرچند اغلب ش�عارهاي مطرح شده 
در تجمعات هفته هاي اخي�ر اقتصادي نبوده و 
زمينه هاي سياس�ي و اجتماعي داش�ته اند، اما 
بستر بروز بسياري از مشكالت اخير را مي توان 
در حوزه هاي اقتصادي و معيش�تي جست وجو 
كرد. او با اش�اره به نظام تصميم سازي هاي غلط 
دولت در آزادس�ازي قيمت ه�ا، افزايش تورم، 
رش�د نقدينگ�ي و...اي�ن تصميم�ات را باعث 
س�رخوردگي جامعه و تلنبار ش�دن مطالبات 
مردم ارزيابي مي كند. او معتقد است براي عبور 
از اين بحران ها، سيس�تم بايد در راستاي اقناع 
عمومي، احي�اي برجام و افزايش مش�اركت ها 
تالش هاي بيش�تري صورت ده�د. رويكردي 
كه اگ�ر در خصوص آن غفلت ش�ود، كش�ور با 
مشكالت افزون تري در آينده مواجه خواهد شد. 

  يك�ي از ابهامات مهمي كه پس از رخدادهاي 
اخير در فضاي عمومي كش�ور ش�كل گرفته، 
اثراتي اس�ت كه ح�وادث اعتراض�ي اخير در 
اقتصاد كشور به جاي گذاشته است؟شما براي 

اين ابهامات چه پاسخي داريد؟
اقتص��اد ايران پيش از حوادث اخير نيز با مش��كالت 
عدي��ده اي مواج��ه بود، نظ��ام تصميم س��ازي هاي 
اقتصادي دولت باعث ش��ده بود تا اكثر شاخص هاي 
اقتصادي در وضعيت بس��يار نامطلوبي قرار گيرند، 
سياست هاي اقتصاد متمركز دستوري، قدرت خريد 

م��ردم را كاهش، فق��ر را افزايش و ش��كاف طبقاتي 
را عميق تر نم��وده، رخدادهاي اخي��ر نيز بر حجم و 
گستره اين مش��كالت افزوده و اين شكاف را ژرف تر 
ساخته است. تصميمات اخير دولت هم براي افزايش 
حقوق ه��ا، فايده چندان��ي نخواهد داش��ت و نهايتا 
تصميمات اخير مبني بر افزايش ۲ ميليون تومان در 
ماه معادل روزي۲دالر بر حق��وق كاركنان به زودي 
طعمه تورم فزاينده خواهد شد. اين زمينه هاي بحران، 
قبل از رخدادهاي اخير در زندگي مردم وجود داشت و 

حوادث اخير مانند جرقه اي آن راتشديد كرد.

  اما ريشه مطالبات مردم در رخدادهاي اخير 
اقتصادي است، اجتماعي است يا سياسي؟

اشاره كردم، مش��كالت اقتصادي يكي از ريشه هاي 
شكل گيري نارضايتي هاي اخيربوده و در واقع بستري 
را فراهم ساخته كه ساير مطالبات از دل آن بيرون آمده 
اس��ت. در اعتراضات اخير موضوع از سطح اصناف و 
مطالبات اقتصادي گذشته و به خواسته اي سياسي و 
اجتماعي بدل شده است. اما دولت صرف نظر از چالش 
بزرگ سياس��ي واجتماعي اخير، دچار چالش هاي 
عديده اقتص��ادي و عدم درك ش��رايط روز نيز بوده 
و همچنان نيز خواه��د بود. مطالبات��ي كه اصناف، 
تش��كل هاي اقتصادي و گروه هاي مختلف در سطح 
كشور داشته و به كرات در خيابان ها آن را فرياد زده اند 
به نحو كارآمدي برآورده نشدند، نهايتا اين مطالبات 
فرو خ��ورده در قالب مطالبات سياس��ي و اجتماعي 

نمايان ش��دند كه تصاوير برآمده از آن اين روزها در 
كشور قابل رويت است.

  به نظر ش�ما حوادث اخير ش�رايط اقتصادي 
كشور را به چه سمت و سويي مي برد؟

بايد توجه داشت، در زمينه اقتصادي دولت در سال 
1401 با كس��ري بودجه بااليي روبه رو خواهد بود 
كه مركز پژوهش هاي مجلس آن را بيش از 500هزار 
ميليارد تومان برآورد كرده است.اين كسري عالوه 
بر مجاري ديگ��ر عمدتا بايد از دو منبع اصلي دولت 
كه يكي فروش نفت است و ديگري دريافت ماليات 

پوش��ش داده ش��ود. فروش نفت كه ب��ه في الواقع 
نمي تواند درآمد تلقي ش��ود چون ف��روش دارايي 
اس��ت. در قانون بودجه امس��ال484 هزار ميليارد 
تومان پيش بيني شده كه حدودا  بيش از دو برابر رقم 
سال 1400 اس��ت. در واقع دولت در تدوين بودجه 
گوشه چشمي به دس��تيابي به توافق برجام داشته 
واالفروش ميانگين 1 ميليون و ۲00 هزار بشكه در 
روز از طريق دور زدن تحريم ها دور از ذهن اس��ت. 
حمله روسيه به اوكراين و تحريم هاي اتحاديه اروپا 
و انگليس و امريكا عليه اين كش��ور نيز باعث شده تا 
نفت روسيه جايگزين بخشي از نفت صادراتي ايران 
از طريق دور زدن تحريم ها شود و راه ورود دالر هاي 
نفتي به ايران را تنگ تر س��ازد. در مورد ماليات نيز 
كه حدود 6۲ درصد بيش��تر از س��ال قبل به ميزان 
57۲ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده، بايد توجه 

داشت كه فشار اقتصادي را به بخش واقعي اقتصاد 
عمدتا  توليد وارد مي سازد. زيرا بنگاه ها و نهادهاي 
عظيم اقتصادي ش��به دولتي و فرادولتي همچنان 
درحاشيه امن ماليات گريزي قرار دارند. اخذ ماليات 
از توليد كه صدمات زيادي از كرونا، ركود اقتصادي 
و تحريم ه��اي حداكثري ديده، صناي��ع را بيش از 
پيش تضعيف مي كند كه كاهش رش��د اقتصادي و 
افزايش بيكاري بخشي از تبعات آن است. اما دولت 
در زمينه وصول ماليات بر ارزش افزوده كه بخشي از 
ماليات هاي غيرمستقيم است در حاكميت تورم رو 
به گسترش به نسبت افزايش تورم، ماليات بيشتري 
وصول مي كند. كه يكي ازمصاديق مهم انتفاع دولت 
از تورم اس��ت. بي ترديد افزايش تورم و بهاي فروش 
خدمات دولتي و فشار مالياتي، بر حجم اعتراضات، 
بحران ها و نارضايتي ها مي افزايد ومشكالت بيشتري 
را رق��م مي زند كه ح��ل آن در سيس��تم پيچيده و 
معيوب تصميمات سياسي همچون كالفي سردرگم 
اس��ت كه گره هاي آن تنها با س��ر انگش��تان تدبير 

گشوده مي شود .
  دول�ت اما ادعا مي كند كه از طريق روش هاي 
اقتص�ادي و بدون اس�تقراض كس�ري خود را 

پوشش داده است. آيا اين ادعا درست است؟
اقتصاد ايران با نقدينگي بزرگي روبه روس��ت. طبق 
آمار هاي رس��مي در پايان اس��فند با افزايش 1۲65 
تريليون توماني نس��بت به پايان اس��فند 1399 به 
رقم 4750 تريليون تو مان رسيد يعني روزي 3465 
ميليارد تومان به طور ميانگين بر حجم نقدينگي كشور 
افزوده شد. پايه پولي نيز در همين بازه زماني با افزايش 
7/145 تريليون تومان به رقم 97/603 تريليون تومان 
ارتقا يافت كه به مفهوم افزايش 397 ميليارد تومان 
به طورميانگين روزان��ه ورود پول پر قدرت به چرخه 
پولي كشور بوده است. في الواقع بانك مركزي نقشي 
مانند خزانه دولت را ايفا كرده. اين در حالي است كه 
ورود پول پر قدرت به چرخه پولي، ساختار قيمت هاي 
نس��بي را به هم مي ريزد و اقتص��اد را دچار اختالل 
شديدپولي و  مالي مي كند كه نهايتا  اسباب تضعيف 
هر چه بيشتر اقتصاد را فراهم مي سازداز ابتداي امسال 
هم بانك مركزي قطعا اقدام به چاپ پول كرده است. 
كافي است به دستگاه هاي خودپرداز مراجعه كنيد و 
پول هاي نو و تازه اي را ببينيد كه وارد چرخه اقتصاد 
مي ش��ود. اين پول پرقدرت است و اقتصاد را زير و رو 
ادامه در صفحه 3 مي كند.   

 بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسالمي 
گزارش داد

 حجت االسالم محسني اژه اي
رييس قوه قضاييه: 

 محمود جام ساز اثرات رخدادهاي اعتراضي اخير 
بر شاخص هاي اقتصادي را بررسي مي كند

 وضعيت  مثبت صنعتي ها  
در  بورس

صفحه 4     صفحه 2    

صفحه 2    

آنچه در اوين به دست عوامل دشمن 
رخ داد، جنايت بود

 تغيير اساسي 
در انديشه حكمراني

بخش خصوصي سال گذشته 
460 هزار ميليارد تومان در صنعت 

ساختمان سرمايه گذاري كرد

آمارهاي رسمي حاكي از رشد 40 درصدي تزريق 
نقدينگي بخش خصوصي به ساختمان س��ازي 
است، به گونه اي كه در سال گذشته ارزش ريالي 
جذب سرمايه در اين صنعت از 460 هزار ميليارد 
تومان فراتر رفته اس��ت. بررسي روند تزريق پول 
بخش خصوصي طي 5 ساله اخير نيز حاكي از اين 
است كه رشد سرمايه گذاري در ساختمان سازي 
بيش از 46 درصد و در مقطعي حتي بيش از 100 
صفحه 5 را بخوانيد درصد بوده است.   

پشت پرده 
تزريق 
 سرمايه 

به ساختمان

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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با وجود آنكه ارزيابي ها از اين حكايت دارد كه رش��د 
اقتصادي ايران در س��ال جاري مثبت مانده و با وجود 
ت��داوم و تحريم و مش��كالت داخلي، دوران س��خت 
سال هاي 98 و 99 پشت سر گذاشته شده اما انباشت 
مشكالت اقتصادي كه در بسياري از سال هاي دهه 90 
خود را نشان داده، همچنان فشار قابل توجهي بر روي 

معيشت و زندگي مردم به وجود آورده است. 
در سال هاي گذشته نرخ تورم ايران براي مدتي طوالني 
در مرز 40 درصد قرار داش��ته و حتي روند نزولي اين 
نرخ نيز هرگز به تك رقمي شدن نزديك نشده است. 
در چنين ش��رايطي حقوق بگيران ثابت چه در ميان 
كارگران و كارمندان و چه در ميان بازنشستگان شرايط 
دشوارتري را نسبت به ساير گروه هاي درآمدي تجربه 
كرده اند. راه حل هاي دولتي در سال هاي گذشته، حول 
محور افزايش حقوق تعريف ش��ده اما ب��ا وجود موافقت 
مجلس در بودجه هاي سنواتي، در بسياري از سال ها نرخ 
افزايش حقوق عمال از نرخ ت��ورم پايين تر بوده و همين 
موضوع سبب شده در سال هاي گذشته فشار معيشتي بر 
مردم افزايش يافته و در نهايت سفره آنها كوچك تر شود. 
همين موضوع باعث شده دولت سيزدهم در اقدامي كم 
سابقه در ميانه س��ال يك اليحه دو فوريتي جديد براي 
افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان ارايه كند و تحت 
تاثير اين شرايط مجلس نيز با كليات آن با موافقت كرده 
است. مسعود ميركاظمي در توضيح نشست روز يكشنبه 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي به خبرنگاران گفت: دولت اليحه اي براي ترميم 
حقوق كاركنان و بازنشستگان در ماه هاي باقي مانده سال 
ارايه كرده بود كه مجلس ش��وراي اسالمي تغييراتي در 
متن اليحه ايجاد كرد؛ در نشست علني مجلس، تصويب 
شد كه اليحه براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع و با 
مشاركت دولت نهايي شود. تالش شد كه سقف بودجه 
رعايت شود هرچند مقداري از سقف بيشتر شد اما دولت 
انعطاف نشان داد تا اين موضوع حل شود و اليحه مذكور 
در صحن مطرح شود. ميركاظمي درباره ميزان افزايش 
حقوق، گفت: حقوق شاغالن يك ميليون تومان و حقوق 
بازنشستگان نيز 900 هزار تومان  افزايش مي يابد، براي 
عائله مندي ۲00 ه��زار تومان و براي هر فرزند ۱00 هزار 
تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعي تحت 

عنوان پرداخت بيشتر از 900 هزار تومان به بازنشستگان 
مطرح است كه جمع بندي شد. رييس سازمان برنامه و 
بودجه درباره زمان اجرايي شدن افزايش حقوق كارمندان 
و بازنشستگان كشوري و لشكري خاطرنشان كرد: نظر اين 
اس��ت كه از آنجاكه مبلغ افزايش، بيشتر شده، از مهرماه 
اين موضوع اجرايي شود. اين برنامه در حالي نهايي شده 
كه در كنار حقوق بگيران ثابت، صاحبان مشاغل و كسب 
و كارها نيز در ماه ها و س��ال هاي گذشته شرايط سختي 
را تجربه كرده اند. آمارهايي كه از افت س��رمايه گذاري در 
ايران منتشر مي شود به خوبي نشان مي دهد كه شرايط 
براي جذب فعاالن اقتصادي و كارآفرينان فراهم نشده و 
همين موضوع سبب فرار سرمايه از كشور يا ورود پول ها 
به عرصه هايي چون مسكن و خودرو شده است. در كنار 
آن اتفاقات و اعتراضات اخير به وجود آمده در كشور، باعث 
ش��ده مقامات تصميم به كاهش دسترس��ي به اينترنت 
بگيرند و اين محدوديت ها به طور خاص در اپليكيش��ني 
مانند اينستاگرام براي چند ميليون نفر كه در اين حوزه 
كسب و كار داشتند، مش��كل آفرين شده است. به گفته 
محسن عامري،  دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي اتاق بازرگاني  حجم بازار اينستاگرام 40 هزار 
ميليارد تومان برآورد مي ش��ود و دو ميليون و 400 هزار 

كسب وكار در اين شبكه حضور دارند. همچنين وب سايت 
جهاني »نت بالكس« مدعي ش��د كه قطعي اينترنت در 
ايران ساعتي ۱.۵ ميليون دالر معادل 4۵ ميليارد تومان 
زيان اقتصادي ب��ه ايران وارد مي كند كه اين يعني روزانه 
هزار ميليارد تومان به كسب و كارهاي اينترنتي و اقتصاد 
كشورمان خسارت وارد مي شود. البته فعاليت نت بالكس 
مربوط به وضعي��ت اينترنت در كشورهاس��ت و مبناي 
محاسبه بازار اقتصادي در اين آمار نامشخص است. گزارش 
سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران از تاثير محدوديت ها و 
قطع اينترنت بر كسب وكارها نشان مي دهد تا ۱۷ مهرماه، 
بيش از 4۱ درصد شركت ها ۲۵ تا ۵0 درصد درآمد خود را 
در اين مدت از دست داده اند و حدود 4۷ درصد هم بيشتر 
از ۵0 درصد كاهش فروش داشته اند. همين موضوع باعث 
ش��ده كه دولت اعالم كند كه حمايت از كسب و كارها را 
نيز ادامه خواهد داد. موضوعي كه وزير اقتصاد در روزهاي 
گذشته بارها بر آن تاكيد كرده است. وزير امور اقتصادي و 
دارايي افزود: بهبود شرايط كسب و كار رويكرد ديگر دولت 
براي رشد اقتصادي بود و در اين مدت شرايط ۲900 پروانه 
كسب و كار تسهيل شد كه 90 درصد آن جزو مجوزهاي 
اعالني است. خاندوزي يادآور شد: در نيمه نخست امسال 
۷0 هزار ميليارد تومان از اصل اوراق بدهي دولت گذشته 

تسويه شده است كه اين رقم با احتساب سود آن، بيشتر 
مي ش��ود. وي تأكيد كرد: در ابتداي سال وضعيت توليد 
منفي ۵.8 بود اما در ش��هريور ماه س��ال جاري به مثبت. 
۶.۷ رس��يد. همچنين اقدامات حمايت��ي دولت از توليد 
موجب شد تا رش��د اقتصادي در بهار سال ۱40۱ به 4.۳ 
درصد برسد. سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه در 
بخش صنعت بيشترين افزايش مربوط به توليد به صنايع 
خودرو و ماشين آالت با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود: يكي 
از داليل رش��د توليد در صنايع بزرگ رشد ۵.8 درصدي 
تشكيل سرمايه و بهبود س��رمايه گذاري اقتصادي است 
كه كاهش قطعي برق صنايع هم به اين رشد كمك كرده 
است. در كنار آن حمايت از كسب و كارهاي اينترنتي 
نيز در برنامه دول��ت قرار دارد. به گفت��ه وزير اقتصاد، 
در اي��ن زمينه با وزي��ر ارتباطات گفت وگو و از س��وي 
وزارت اقتصاد اعالم آمادگي شده كه از ابزارهايي چون 
مشوق هاي مالياتي براي ترميم اين آسيب ها استفاده 
شود. خاندوزي همچنين اواسط هفته قبل هم مجددا به 
اين موضوع اشاره و تاكيد كرد كه نگران معيشت مردم، 
اقتصاد، امنيت سرمايه گذاري و كسب و كارها هستيم، 
چراكه لطماتي كه متأسفانه وارد شد و آشوبگراني كه 
هم در فضاي مجازي و هم واقعي اين لطمه را زدند، هر 
دو قسم از كسب و كارها آس��يب ديدند. بر اين اساس 
بس��ته اي آماده و ويرايش اوليه آن انجام شده و به چند 
وزارتخانه و دستگاه دولتي نيز ارسال شده است تا نظر 
تكميلي گرفته ش��ود. طبق آنچه وزير اعالم كرده اين 
بسته حمايتي ظرف چند روز آينده نهايي و رسما اعالم 
مي شود. همچنين مسووالن بيمه نيز اعالم كرده اند كه 
كس��ب و كارهاي اينترنتي كه بيمه بوده اند در صورت 
خسارت، تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند. هرچند با 
توجه به شرايط كشور مشخص نيست محدوديت هاي 
اينترنتي تا چه زماني ادامه پيدا كند و آيا اساس��ا امكان 
رفع فيلتر برخي اپليكيش��ن هاي پرطرف��دار به وجود 
خواهد آمد يا خير، فعال آنچه از سوي نهادهاي اقتصادي 
دولت دنبال شده يك برنامه دو جانبه است، برنامه اي كه 
از يك سو بناست يك افزايش حقوق تازه براي كاركنان 
دولت نهايي كند و از سوي ديگر، تالش مي كند از كسب 
و كارهاي آسيب ديده حمايت هاي تازه اي در دستور كار 

قرار دهد كه البته هنوز جزيياتي از آن مشخص نيست.
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تحريم هاي جديد اروپا عليه ايران
اتحاديه اروپا تحريم هايي را عليه وزير ارتباطات ايران، 
پليس امنيت اخالقي و بخش سايبري سپاه پاسداران 
اعمال كرد. اتحاديه اروپا دوشنبه )۱۷ اكتبر( تحريم هايي 
را عليه وزير ارتباطات اي��ران، پليس امنيت اخالقي و 
بخش سايبري سپاه پاسداران اعمال كرد. اين تحريم ها 
در ادامه حمايت غ��رب از ناآرامي هاي اخير در ايران از 
سوي ديپلمات هاي ارش��د اتحاديه اروپا عليه مقامات 
و نهادهاي ايراني انجام ش��ده است. دويچه وله گزارش 
داده اس��ت كه، اتحاديه اروپا در پي مرگ مهسا اميني، 
تحريم هايي را عليه ۱۵ ش��خص و چندين نهاد ايراني 
اعمال كرد. رويترز نيز به نقل از آنالنا بربوك، وزير خارجه 
آلمان مدعي شد: ما امروز بسته تحريمي )عليه ايران( را 
براي مجازات اعمال مي كنيم. نام افرادي مانند عيسي 
زارع پور، محمد رستمي و حاج احمد ميرضايي به عنوان 
اشخاص تحريم شده آمده است. اين در حالي است كه در 
گفت وگوهايي كه وزير امور خارجه كشورمان با مقامات 
اروپايي داشته، ديدگاه هاي ايران به صورت واضح به آنها 
توضيح داده شده است و اينكه اگر اروپايي ها مبادرت به 
اعمال تحريم هاي جديد كنند اين اقدام آنها غير سازنده 
و غيرمنطقي خواهد ب��ود و طبيعتا ايران همانطور كه 
نسبت به رفتارهاي سازنده واكنش نشان مي دهد نسبت 
به رفتارهاي غيرسازنده نيز واكنش متناسب را انجام 
خواهد داد و در مورد منافع و مصالح ايران به هيچ وجه 
مس��امحه و تعلل نخواهد كرد. اغلب كشورهايي كه 
در حال حاضر به بهانه موضوع حقوق بش��ر اقدام به 
مداخله در امور ايران مي كند، در موضوع حقوق بشر 
كشورهايي هستند كه اتفاقا مرتكب جرايم عديده اي 
در حق ملت ايران شده اند. نقش مستقيمي در اعمال 
تحريم هاي حداكثري عليه ملت ايران داشتند. برخي 
از اين كشورها ميزبان گروه هاي تروريستي هستند كه 

دست شان به خون ملت ايران آغشته است.

   تحريم هاي اخير كانادا بي اررزش است
نشان مي دهد كه طرف هاي مقابل نيز نسبت به ادامه 
مذاكرات ب��راي رفع تحريم ها پايبند هس��تند. ناصر 
كنعاني در پاسخ به سوالي در مورد مطلب منتشر شده 
در نشريه پولتيكو مبني بر اينكه نامه اي از سوي ايران به 
برخي از ديپلمات ها و كش��ورهاي اروپايي ارسال شده 
كه اگر اتحاديه اروپا علي��ه ايران اقدام به اعمال تحريم 
كند ممكن اس��ت كه ايران روابط خود را با كشورهاي 
اروپايي قطع كند يا اين روابط را كاهش دهد، گفت: ما 
اقدام نشريه پولتيكو را يك شيطنت رسانه اي مي دانيم، 
اين رفتار را غير رسانه اي و غير سازنده تلقي مي كنيم. 
وي ادامه داد: مكاتبات ديپلماتيك بين كشورها داراي 
منطق و روال مش��خصي اس��ت كه در مناسبت هاي 
مختلف به صورت طبيعي بين كشورها انجام مي شود. 
مكاتبات ديپلماتيك بين كشورها يك عرف رايج است 
و اگر اين موضوع از روال خود خارج شود تبديل به يك 
عمل سياسي غير سازنده مي شود و اعتماد الزم را براي 
تحركات ديپلماتيك زير سوال مي برد و باعث مخدوش 
ش��دن روندهاي انجام وظايف ديپلماتيك مي ش��ود. 
اين ديپلمات ارشد كش��ورمان ادامه داد: بحث تهديد 
را تاييد نمي كنيم. همانطور كه اش��اره كردم مكاتبات 
ديپلماتيك امري رايج است و در شرايط بحراني ممكن 
است اين مكاتبات ديپلماتيك بيش از هر زمان ديگري 
انجام شود و اقدامات غير حرفه اي در روند فعاليت هاي 
ديپلماتيك ايجاد اخالل مي كند و باعث ايجاد سوتفاهم 
مي شود. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ 
به سوالي در مورد اظهارات اخير وزير خارجه عربستان 
مبني بر اينكه مذاكرات ايران و عربستان نتايج ملموسي 
داش��ته و همچنين اظهارات ش��ب گذش��ته پادشاه 
عربستان مبني بر اينكه ايران بايد با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي همكاري كند، گف��ت: مذاكراتي كه بين 
ايران و عربستان انجام شده مذاكرات مفيدي بوده و اگر 
مفيد نبود تا پنج دور ادامه پيدا نمي كرد. كنعاني ادامه 
داد: در صورتي كه توافقات صورت گرفته انجام ش��ود 
زمينه براي ادامه مذاكرات در سطح مورد نظر دو كشور 
فراهم مي شود. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در 
پاسخ به سوال ديگري در ارتباط با دور جديد تحريم ها از 
سوي كانادا عليه ايران از جمله اعمال تحريم عليه برخي 
شخصيت هاي ايراني از جمله محمدجواد ظريف وزير 
خارجه پيشين ايران، افزود: اقدام هاي ضد ايراني و ضد 
انس��اني كانادا عليه ايران موضوع جديدي نيست. وي 
با بيان اينكه دولت كانادا علي رغم ش��عارهاي خود در 
زمينه حقوق بشر در زمينه عدم رعايت حقوق بشر داراي 
سابقه بسيار بدي است، اظهار كرد: سابقه سوء حقوق 
بش��ري كانادا عليه بوميان اين كشور فضاحتي آشكار 
براي دولت مدعي كانادا در اين زمينه اس��ت. كنعاني 
تاكيد كرد: تحريم هاي اخير اين كش��ور تحريم هاي 
بي ارزشي اس��ت. به ويژه تحريم هايي كه عليه نيروي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي اعمال كرده است و اين 
اقدامات ناش��ي از رفتارهاي سياسي و غير سازنده اين 
كشور عليه ايران است. س��خنگوي وزارت خارجه در 
پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اگر امروز شوراي وزيران 
اتحاديه اروپا اقدام به اعمال تحريم هايي عليه ايران كند 
اين مساله چه تاثيري بر روند مذاكرات احياي برجام 
خواهد داشت، گفت: در گفت وگوهايي كه آقاي امير 
عبداللهيان با مقامات اروپايي داشتند ديدگاه هاي ايران 
به صورت واضح به آنها توضيح داده شده است و اينكه 
اگر اروپايي ها مبادرت به اعمال تحريم هاي جديد كنند 
اين اقدام آنها غير سازنده و غيرمنطقي خواهد بود و 
طبيعتا ايران همانطور كه نسبت به رفتارهاي سازنده 
واكنش نشان مي دهد نسبت به رفتارهاي غيرسازنده 
نيز واكنش متناسب را انجام خواهد داد و در مورد منافع 
و مصالح ايران به هيچ وجه مسامحه و تعلل نخواهد كرد. 
سخنگوي وزارت خارجه همچنين با بيان اينكه مسير 
مذاكرات رفع تحريم ها مس��ير خاص خود را دارد، 
گفت: در اين مذاكرات پيشرفت هاي زيادي حاصل 
شده و اين مسير، مسير دو طرفه است و توافق در يك 
مسير دو طرفه حصول پيدا مي كند و اميدواريم كه 
طرف هاي مقابل نسبت به روند مذاكرات ملتزم باشند 
و در مسيري حركت كنند كه تالش هاي انجام شده 

در اين زمينه به نتيجه مطلوب منجر شود. 

الزم نيست برنامه ريزي 
رااز غربي ها ياد بگيريم

رييس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: معتقدم الزم 
نيست برنامه ريزي را از غربي ها ياد بگيريم، بلكه كافي 
اس��ت به آنچه مي دانيم متعهد باش��يم و عمل كنيم. 
جلسه شوراي هماهنگي مجلس ش��وراي اسالمي با 
حضور محمدباق��ر قاليباف رييس مجلس، روس��اي 
كميسيون هاي تخصصي مجلس و مهرداد بذرپاش، 
رييس ديوان محاسبات كشور )دوشنبه ۲۵ مهرماه( در 
مجلس شوراي اسالمي برگزار شد. رييس مجلس در اين 
جلسه گفت: نگاه به مجموع ۶ برنامه توسعه پشت سر 
گذاشته، نشان مي دهد در رشد اقتصاد كالن، وضع بدي 
داريم، چرا كه متوسط ۳0 درصد برنامه ششم اجرايي 
شده اس��ت، اين در حالي است كه اگر كاري هم انجام 
نمي داديم، اين ۳0 درصد خود به خود اتفاق مي افتاد، 
چه بس��ا اگر در برخي مواقع دخالت هم نمي كرديم، 
اتفاقات بهتري هم رخ م��ي داد. وي ادامه داد: معتقدم 
ضعف ما در اين بخش نداشتن علم و سواد برنامه نويسي 
يا نداشتن سرمايه كافي براي اجراي آن نيست، بلكه باور 
قلبي و انديش��ه الزم را براي اجرا نداريم، چرا كه خود را 
ملزم اخالقي و تشكيالتي براي اجراي قانون نمي كنيم 
و متاسفانه اين مساله به فرهنگ مديريتي ما تبديل شده 
است. قاليباف با بيان اينكه برنامه هفتم توسعه و پس 
از آن اليحه بودج��ه را بايد با اولويت پيگيري كرد، 
گفت: بايد برنامه را براساس واقعيات و تحريم هاي 
موجود تدوين كنيم. در واقع معتقدم الزم نيست 
برنامه ري��زي را از غربي ها ي��اد بگيريم، بلكه كافي 

است به آنچه مي دانيم متعهد باشيم و عمل كنيم.

جزيياتي از نحوه استفاده از 
شماره اقتصادي جديد

سازمان امور مالياتي به كليه اشخاص حقوقي و صاحبان 
مشاغل )شامل اشخاص حقيقي انفرادي، مشاركت هاي 
مدني اعم از قهري و اختياري و اتباع خارجي( مشمول 
آيين نامه اجرايي اعالم ك��رد، در اجراي مواد )۶( و )۷( 
آيين نامه اجرايي براي تمامي مؤدياني كه ثبت نام خود 
در نظام مالياتي را تكميل كرده باشند، شماره اقتصادي 
منحصر به فرد از سوي سازمان تخصيص داده مي شود. 
در مورد اش��خاص حقيقي انفرادي به ازاي هر پرونده 
ش��ماره اقتصادي مجزا به مؤدي اختصاص مي يابد. 
چنانچه صاحبان مش��اغل بر مبناي مج��وز صادره از 
مراجع ذيصالح، بيش از يك محل فعاليت )براي همان 
مجوز( داشته باشند، براي تمام اين محل ها فقط يك 
ثبت نام صورت گرفته و يك شماره اقتصادي تخصيص 
خواهد يافت. در مورد كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه 
نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند 
محل ديگر را اقتضا مي كن��د، براي مؤدي مربوط يك 
ش��ماره اقتصادي تخصيص يافته و در كليه محل ها 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. دسترسي مؤديان يه 
شماره اقتصادي صادره پس از تكميل ثبت نام مؤدي، 
شماره اقتصادي توسط سيس��تم صادر و بالفاصله از 
طريق پيامك به وي اطالع رساني مي شود. شماره هاي 
اقتصادي تخصيص يافته به مؤدي��ان از طريق درگاه 
my.tax. ملي خدمات الكترونيك سازمان به نشاني

gov.ir در دسترس آنان است. در اين درگاه فهرستي 
از ش��ماره هاي اقتص��ادي صادره مربوط ب��ه مؤديان 
مالياتي براي تمام��ي پرونده هاي مالياتي به تفكيك 
شماره اقتصادي فعال و غيرفعال در اختيار مؤديان قرار 
مي گيرد. بعالوه در صورت درخواس��ت مؤدي، امكان 
دريافت شماره اقتصادي مرتبط با پرونده وي از طريق 
ارسال پيامك به شماره تلفن همراه اعتبارسنجي شده 
ايشان نيز وجود دارد. نحوه استفاده از شماره اقتصادي 
از تاريخ ۱40۱/۵/۱ شماره اقتصادي جديد، وفق ماده 
)۲( اين دستورالعمل براي هر يك از پرونده هاي مالياتي 
)اعم از پرونده هاي موجود يا ثبت  نام هاي جديد( تعيين 
و از طريق حساب كاربري و پيامك به مؤديان مربوط 
اعالم خواهد ش��د. با عنايت به مواد )۶( و )۷( و فصول 
)۳( و )4( آيين نامه اجراي��ي، مؤديان مكلفند بر روي 
صورتحساب هاي فروش كاال و عرضه خدمات )حسب 
مورد الكترونيكي يا فيزيكي(، قراردادها و ساير اسناد 
مش��ابهي كه از تاريخ ۱/ ۷/ ۱40۱ )از فصل پاييز سال 
۱40۱ و پس از آن( صادر مي كنند ش��ماره اقتصادي 
جديد خود و خريدار يا طرف معامله را درج نمايند، در 
غير اينصورت مش��مول جرايم قانوني مربوط به شرح 
ماده )۶( اين دستورالعمل مي شوند. غيرفعال سازي يا 
ابطال شماره اقتصادي وفق ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي؛ 
در موارد ذيل شماره اقتصادي تخصيص يافته به مؤديان 
باطل ش��ده و مؤديان مربوط مجاز به استفاده از آن در 
صدور صورتحساب ها قراردادها و ساير اسناد نمي باشند: 
۱- فوت اش��خاص حقيقي يا اعالم مؤدي مبني بر 

خاتمه فعاليت اقتصادي
۲- انحالل اشخاص حقوقي ثبت شده پس از اتمام 
عمليات تسويه و اعالم ختم تسويه و در مورد ساير 

اشخاص حقوقي پس از لغو مجوز فعاليت
۳- صدور حكم مراجع قضايي مبني بر ابطال شماره 

اقتصادي
تبصره - در مواقعي كه ثبت نام مؤديان به طور موقت 
غيرفعال مي شود، شماره اقتصادي ابطال نمي شود 
و مؤديان مجاز به استفاده از شماره اقتصادي جهت 
فعاليت اقتصادي مرتبط با اين ثبت نام نمي باشند.

جراي��م مرتبط با ش��ماره اقتصادي: ب��ا عنايت به 
ماده )۱۶9( ق.م.م و م��اده )۱9( ايين نامه اجرايي 
مشموالن اين دستورالعمل در صورت عدم انجام 
تكاليف قانون��ي مربوط به صدور صورتحس��اب و 
استفاده از شماره اقتصادي، مشمول جرايم مالياتي 

به شرح زير مي شوند: 
عدم صدور صورتحساب فروش كاال يا ارايه خدمت 
يا عدم درج شماره اقتصادي خود يا عدم درج شماره 

اقتصادي طرف معامله ۲% مبلغ مورد معامله
اس��تفاده از ش��ماره اقتصادي خود براي معامالت 

ديگران ۲% مبلغ مورد معامله
استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معامالت 

خود ۲% مبلغ مورد معامله

ازبهبودوضعحقوقبگيرانتاحمايتازكسبوكارها

رييسقوهقضاييه:

دوگانه اقتصادي دولت  در نيمه  دوم 1401

آنچه در اوين به دست عوامل دشمن رخ داد، جنايت بود
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه آنچه در زندان اوين رخ 
داد جنايتي بود كه به دس��ت عده مع��دودي از عوامل 
دشمن صورت گرفت، به مس��ووالن سازمان زندان ها 
و مرك��ز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه دس��تور داد تا 
با همكاري نيروهاي امنيت��ي عوامل اصلي جنايت رخ 
داده در زندان اوين را شناس��ايي و به دادس��را معرفي 
كنند و مسووالن دادس��را نيز به سرعت به پرونده آنها 

رسيدگي كنند.
حجت االسالم والمسلمين محس��ني اژه اي در جريان 
جلسه ش��وراي عالي قوه قضاييه، با اشاره به »اظهارات 
مداخله جويانه اخير رييس جمهور امريكا عليه مردم و 
نظام ايران«، اظهار كرد: بسيار خنده دار و مضحك است 
كه رييس جمهور امريكا با س��وابق گسترده و چندين 
ده هاي جنايت عليه انس��ان ها در اطراف و اكناف دنيا 
و به ويژه جنايت عليه مردم ايران، اينچنين عليه ايران 
س��خن مي گويد. رييس قوه قضاييه در ادامه به ش��رح 
مختصري از جنايت ها و اقدامات تروريس��تي امريكا و 
صهيونيست ها و برخي كش��ورهاي غربي عليه مردم 
منطقه غرب آس��يا و مردم ايران پرداخت و مشخصًا در 
اين زمينه به ترور دانشمندان كشورمان به دست عوامل 
صهيونيستي با پشتيباني امريكا اشاره كرد.  وي با اشاره 
به حادثه رخ داده در بخشي از زندان اوين، اظهار داشت: 
آنچه در زندان اوين رخ داد جنايتي بود كه به دست عده 
معدودي از عوامل دشمن صورت گرفت؛ در جريان اين 
جنايت ش��اهد بوديم كه عده قليلي اقدام به آتش زدن 
كارگاهي كردند كه به منظور اش��تغالزايي زندانيان و 
كمك به خانواده آنها داير شده بود؛ در جريان اين حادثه، 
س��الن اجتماعاتي را آتش زدند كه با هدف شكوفايي 
اس��تعدادها و آموزش زندانيان ايجاد شده بود. رييس 
قوه قضاييه ادامه داد: عوامل دشمن در واقع دست روي 
نقاطي گذاشتند كه نقاط قوت سازمان زندان ها در امر 
بازاجتماعي كردن زندانيان است؛ طي مدت يك سال و 
نيم اخير اقدامات بسياري در حوزه ارتقا و بهبود وضعيت 
زنداني��ان و زندان هاي كش��ور در ابعاد مختلف صورت 
گرفته است؛ از اش��تغالزايي و مهارت آموزي زندانيان و 
كمك به خانواده هاي آنها تا ارتقاي وضعيت بهداشتي 
و درماني مددجويان به وي��ژه در ايام كرونا؛ بنابراين در 
جنايت اخير رخ داده در زندان اوين، دقيقًا به آتش زدن 
مراك��زي مب��ادرت كردند كه س��بب ارتقاي وضعيت 
زندانيان و كمك به خانواده هاي آنها مي شد و با اين كار 
ضمن انجام اقدامي كه سبب جان باختن و مجروحيت 
تعدادي از زندانيان شد موجبات اضطراب خانواده هاي 
زندانيان را نيز فراهم كردند. رييس قوه قضاييه در ادامه 
تاكيد كرد: قطعًا كارگاهي كه محل اشتغالزايي زندانيان 
و كمك ب��ه خانواده هاي آنها در زندان اوين بود، مجدداً 
داير مي شود؛ به مسووالن سازمان زندان ها نيز تكليف 
كرده ام كه نس��بت به تكميل درمان مجروحان حادثه 
زندان اوين حتي مجرمي كه دس��تانش در اين قضيه 
آلوده اس��ت اهتمام داشته باشند؛ همچنين مسووالن 
سازمان زندان ها موظفند كمك ها و حمايت هاي الزم 
را از خانواده هاي متوفيان اي��ن حادثه به عمل آورند و 
هيات هايي را نيز براي مالقات ب��ا آنها اعزام كنند. وي 

همچنين تصريح كرد: در همان ساعات نخستين حادثه 
آتش سوزي در بخش��ي از زندان اوين، ترتيبات تماس 
همه زندانيان اين ندامتگاه با خانواده هاي ش��ان فراهم 
گرديد؛ با اين حال مجدداً دستور مي دهم چنانچه فردي 
در زندان اوين هنوز با خانواده خود تماس برقرار نكرده، 
هر چه سريعتر مقدمات مكالمه او با خانواده اش فراهم 
شود. رييس قوه قضاييه با اشاره به اضطراب خانواده هاي 
زندانيان زندان اوين طي دو ش��ب گذش��ته گفت: اين 
خانواده هاي مضطرب مي خواهن��د با فرد زنداني خود 
صحبت كنند و تا صداي او را نشنوند، آرامش نمي گيرند. 
محسني اژه اي در همين رابطه گفت: ما در قبال قضايايي 
نظير اغتشاشات يا همين حادثه اخير زندان اوين نبايد 
به صورت هيجاني و احساسي عمل كنيم و همه اعم از 
مردم، ماموران و زندانبانان بايد اصول اسالمي و اخالقي 
و انس��اني و قانوني را لحاظ و مراعات كنند و بدانيم كه 
هدف و خواست دش��من آن است كه ما قانون مداري و 
اخالق مداري را زيرپا بگذاريم كه قطعًا چنين نخواهد 
ش��د.  رييس قوه قضاييه در ادامه به مسووالن سازمان 
زندان ها و مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه دستور 
داد تا با همكاري نيروهاي امنيتي عوامل اصلي جنايت 
رخ داده در زندان اوين را شناس��ايي كنن��د و آنها را به 
دادسرا معرفي كرده و مسووالن دادسرا نيز به سرعت به 
پرونده آنها رسيدگي كنند. وي افزود: بدون ترديد عوامل 
جنايت رخ داده در زندان اوي��ن، زمينه را براي مراكز و 
دفاتر جنگ افروزي و اغتشاش آفريني صهيونيستي و 
امريكايي و انگليس��ي فراهم آوردند و همگان مشاهده 
كردند كه در همان شب وقوع اين جنايت، صداي امريكا 
و صداي انگليس و ساير مراكز و دفاتر ضدايراني همچون 

ايام اغتشاشات، همچون اتاق جنگ عمل كردند.
رييس قوه قضاييه در ادامه به موضوع »اغتشاشات اخير« 
نيز پرداخت و ضمن توصيه مجدد درخصوص جداسازي 
معترضين با عناصر اغتشاشگر كه مرتكب قتل شده اند 
و قرآن و پرچم ايران و ام��وال عمومي و خصوصي را به 
آتش كشيده اند، گفت: عناصر اصلي اغتشاشات اخير 
بايد هرچه زودتر محاكمه شوند و در صورت تشخيص 

قاضي و رعايت مق��ررات قانوني، دادگاه هاي آنها علني 
برگزار گردد تا جنايت هاي اين عناصر اغتشاش��گر به 
سمع و نظر مردم برس��د؛ در اين زمينه نيز مركز رسانه 
ق��وه قضاييه همكاري ه��ا و هماهنگي ه��اي الزم را با 
دادگستري ها و صداوسيما به عمل آورد.  محسني اژه اي 
ضمن اشاره به اولويت ها و برنامه هاي تحولي دستگاه قضا 
از جمله »مبارزه همه جانبه با فس��اد در داخل و خارج 
از قوه قضاييه«، »حماي��ت از توليد داخلي و رفع موانع 
كسب و كار«، »ايجاد امنيت براي سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي و فعاالن اقتصادي«، »احياي حقوق عامه« و 
»كوتاه كردن فرآيند جذب و به كارگيري نخبگان« تاكيد 
كرد: به هيچ وجه پرداختن به قضاياي اخير و رسيدگي 
سريع و دقيق به پرونده عناصر اغتشاشات نبايد ما را از 
پيگيري اولويت ها و برنامه هاي تحول��ي خود بازدارد. 
رييس قوه قضاييه ضمن تبيين و تشريح برخي جهات 
اولويت ها و برنامه هاي تحولي دستگاه قضا، تصريح كرد: 
قطعًا دشمن و اذناب او نمي خواهد و نمي پسندد كه ما 
به صورت مجدان��ه اولويت ها و برنامه هاي تحولي خود 
را به پيش ببريم؛ دش��من از اينكه ما با مظاهر مختلف 
فساد از جمله فس��اد مالي و سياسي و… مقابله كنيم 
و با كساني كه در اين شرايط جنگ اقتصادي سعي در 
تنگ كردن عرصه بر معيشت مردم دارند برخورد كنيم، 
ناراحت مي شود؛ چه بسا يكي از اهداف دشمن از طراحي 
اغتشاش��ات اخير سد كردن مسير پيشرفت كشور بود 
لذا حمايت همه جانبه و مستمر ما از توليد داخلي و رفع 
موانع كس��ب و كار و مستغني شدن كشور در بسياري 
از عرصه ها، مقوله اي اس��ت كه مطلوب دشمن نيست؛ 
دش��من قدم هاي بلند ما در زمينه احياي حقوق عامه 
را نمي پسندد و از جهد و كوشش ما براي تأمين امنيت 
سرمايه گذاران ناخش��نود و مكدر مي شود. وي تاكيد 
كرد: بنابراين ما باي��د برنامه هاي تحولي و اولويت هاي 
خود را در دستگاه قضايي با قوت و قدرت به پيش ببريم 
و قدر مسلم اين توطئه هاي دشمنان از جمله طراحي 
اغتشاش��ات نيز ما را براي پيش��رفت و تعالي مصمم تر 
مي گرداند. رييس دستگاه قضا با اشاره به موضوعي كه 

در هفته گذشته مبني بر اعالم آمادگي براي گفت وگو با 
همه گروه ها و جريان هاي معترض و منتقد مطرح كرده 
بود، ب��ه ذكر چند نكته مهم در باب اين اعالم آمادگي و 
فراخوان پرداخت و اظهار ك��رد: اواًل اين اعالم آمادگي 
براي گفت وگو با گروه ها و جريان هاي معترض و منتقد، 
تاكتيكي و مقطعي نيس��ت اين دعوت براي ش��نيدن 
صداي منتقد و گفت وگو در ابتداي شروع كار به عنوان 
رييس قوه قضاييه هم اعالم شده بود و موضوعي مّتخذ 
و برگرفته از وظايف و مسووليت هاي ذاتي و قانوني قوه 
قضاييه و فرمايشات و دس��تورات مقام معظم رهبري 
است؛ كمااينكه رهبر انقالب در حكم انتصاب اينجانب 
بر اهتمام جّدي به ماموريت هاي اساسي دستگاه قضا 
در قانون اساسي يعني گسترش عدالت، احياي حقوق 
عاّمه، تأمين آزادي هاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي 
قوانين، پيشگيري از وقوع جرم و نيز مبارزه قاطع با فساد، 
تاكيد فرمودند؛ ثانيًا اين گفت وگو نيازمند سازوكاري با 
مباني مشخص عقالني و رعايت نزاكت و اخالق مداري 
اس��ت؛ در اين گفت وگو كسي در پي بر كرسي نشاندن 
نظر خود و تنازع نيست. محس��ني اژه اي افزود: در يك 
گفت وگو گاهي در ب��اب مفاهيم و مصاديق و گاهي در 
ب��اب اهم و مهم اختالف نظر وج��ود دارد؛ اين اعتقاد را 
نداريم كه كار ما بدون نقد است و مدعي به نقطه مطلوب 
رسيدن نيز نيستيم؛ لذا از همه صاحبنظران كه داراي 
ايده هستند براي گفت وگو و مفاهمه و ارايه نقطه نظرات 
و پيشنهادات در باب مسائل و مسووليت هاي قوه قضاييه 
دعوت به عمل مي آوريم؛ ما از اين مهم استقبال مي كنيم 
كه يك فرد صاحبنظر در حوزه مبارزه با فساد، روش ها 
و راهكاري هاي كارشناسانه مدنظر خود را براي هر چه 
مطلوب تر شدن مقوله مبارزه با فساد بيان و ارايه كند؛ 
ما از اين مهم كه نخبگان حوزوي و دانش��گاهي در باب 
تعارف و مصاديق آزادي هاي مشروع، نقطه نظرات خود 

را ارايه دهند، استقبال مي كنيم.
رييس قوه قضاييه در همين راس��تا ضمن بيان اينكه 
همه مسووالن ارشد دستگاه قضايي آمادگي گفت وگو 
ب��ا گروه ها و جريان هاي معترض و منتق��د را دارند، به 
تماس ها و پيام هاي عده اي از اشخاص كه خود را منتسب 
به جريان ها و گروه هاي مختلف مي دانستند و متقاضي 
گفت وگو با وي بودند اش��اره كرد و گفت: طبيعتًا من 
امكان و وقت مالقات و گفت وگو با تك تك متقاضيان 
و صاحبان ايده را ندارم؛ البته طي روزهاي گذش��ته با 
افراد، نخبگان و گروه هاي مختلف گفت وگو شده است و 
به طور مثال در روز پنجشنبه گذشته نيز با 4 نفر از افراد 
متقاضي به نمايندگي از 4 جريان سياسي، اقتصادي 
گفت وگو كردم كه با توجه به محتواي پيام هاي ش��ان 
به نظر ايده مطلوبي داشتند و نقطه نظرات شان در باب 
محورهاي سياسي و فرهنگي و اقتصادي بود، و مقرر شد 
طرح ها و ايده هاي خود را ارايه دهند. رييس قوه قضاييه 
بيان داشت: اعالم آمادگي و پيشنهاد ما براي گفت وگو با 
گروه ها و جريان هاي معترض و منتقد طبيعتاً مرتبط با 
مسائل و مسووليت هاي قوه قضاييه است؛ با اين حال ما 
از انجام گفت وگو ميان بخش هاي مختلف حكومت با 

افراد منتقد و معترض نيز استقبال مي كنيم. 



ادامه از صفحه اول|
  قب�ول داريد كه افزايش نقدينگ�ي به طور روزانه 
نزديك به 3500 ميليارد تومان عدد بسيار بزرگي 

است.
دقيقا، آثار اين نقدينگي در اقتصاد نمايان مي شود و تمام 
اقالم مصرفي و خدمات را با افزايش هاي باال مواجه مي كند. 
برخي از اقالم در بازارهاي كشورمان وجود دارند كه تصور 
خريد آنها هم براي كثيري از آحاد جامعه غير ممكن است.

  مثل كدام بازارها و كدام اقالم؟
مثل بازار مسكن.مس��كن براي اقش��ار محروم و متوسط 
جامعه به يك روياي دوردست بدل شده است كه حتي به 
خواب آنان هم نمي آيد. به دليل تورم باال و قيمت سرسام آور 
مسكن، يك حقوق بگير 8 هزار توماني حتي اگر 30 سال 
دوران خدمت، حقوق خود راپس انداز كند و هيچ چيز نخورد 
و هيچ چيز نپوشد و تورم هم افزايش نيابد باز هم قادر به خريد 

يك واحد مسكوني 100 متر مربعي نخواهد بود .
  شما اش�اره كرديد كه تورم به نفع دولت است. آيا 
مي توان گفت دولت در آتش تورم مي دمد تا بتواند 

امور خود را رتق و فتق كند؟
همين  طور اس��ت. تورم به نفع دولت است، چون هم پول 
چاپ مي كند و هم توزي��ع مي كند چون از اين حجم پول 
ثروت توليد نمي ش��ود، تورم افزايش مي يابد. اين روند هر 
چند قدرت خريد مردم را كاهش و فقر را گسترش مي دهد، 
اما باعث مي شود دولت هزينه هاي مسرفانه خود و نهاد هاي 
با ماهيت حقوقي غيردولتي كه در بودجه داراي رديفند را 
پوشش بدهد. تصور كنيد در حوزه ماليات هاي غيرمستقيم، 
ماليات بر ارزش افزوده كه همه مصرف كنندگان مشمول 
پرداخت آن هستند به نسبت افزايش تورم درآمد مالياتي 

بيشتري نصيب دولت مي كند.
  عدم احياي برجام در ايجاد اين مش�كالت چقدر 

اثرگذار بوده است؟
بخشي از اعداد بودجه 1401 با توجه به احياي برجام تدوين 
شده است. اما پس ازحوادث اخير و رد شدن پيش نويس 
ارايه شده ايران توسط امريكا باعث شد تا احتمال احياي 
برجام به  ش��دت كاهش يابد. اين روند گمانه ها و افزايش 
انتظارات تورمي در بهاي ارزهاي معتبر نظير دالر و يورو 
را ايجاد كرده است. بازخورد گران شدن ارزهاي خارجي 
بر قيمت هاي داخلي، افزايش تورم اس��ت. زيرا كشور ما 
واردات محور است و همه كاالهاي وارداتي اعم از نهاده هاي 
توليد و كاالهاي مصرفي مش��مول تورم وارداتي شده و بر 
سطح عمومي قيمت ها اثرگذارند. اثرات منفي همه اين 
تكانه هاي اقتصادي، كوچك شدن سفره هاي محقر مردم و 
گسترش فقر است. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد، جدا 
از هزينه هاي تقويم شده در بودجه، هزينه هاي غيرشفاف 
ديگري نيز وجود دارد. هزينه هايي كه هيچ كس از حجم و 
ابعاد آن مطلع نيست. معافيت هاي مالياتي غيرشفاف، فساد 

افسارگسيخته، زيان انباشته و... از ديگر مشكالت جدي در 
اقتصاد ايران است.

  در اين شرايط دولت اقدام به مسدودسازي اينترنت 
و ويران سازي كسب و كار آنالين و خرد مردم كرده 
است. مشاغلي كه اغلب زنان كشور آنها را راه اندازي 

كرده اند. اين روند را چگونه تحليل مي كنيد؟
آثار قطع ش��دن اينترنت بر اقتصاد ايران بس��يار باالست. 
پيش بيني مي شود صدها هزار ميليارد تومان در اثر اين اقدام 
دولت، خسارت به كسب و كار مردم و خود دولت وارد شود. 
بخش قابل توجهي از مشاغل خرد در بستر اينترنت جريان 
دارد و توقف اين روند باعث افزايش بيكاري و گسترش فقر 
مي شود. بنابراين در سال جاري و سال 1402 بايد منتظر 
افزايش آمارهاي بيكاري باشيم. از سوي ديگر اعتصاباتي در 
حوزه هاي نفتي، پتروشيمي و صنايع گاز جريان دارد كه در 
صورت تداوم، درآمدهاي دولت را كاهش مي دهد. خطر اين 
روند به اندازه اي است كه ممكن است باعث شود دولت براي 
پرداخت حقوق كاركنان خود و بازنشستگان نيز با مشكل 
مواجه شود. اگر تدبيري براي بهبود اين روند صورت نگيرد، 

آينده بسيار پرچالش خواهد بود.
  دولت و نظام تصميم س�ازي كش�ور براي عبور از 
اين چالش ها كه بخش�ي از آنها رابرش�مرديد چه 

بايد بكند؟
جمع كردن اين بحران ها، نياز به تدابير بسيار هوشمندانه 
دارد. دولت بايد زمينه افزايش اعتماد عمومي را فراهم كند. 
اين موضوع نياز به اقناع مردم دارد، اما تصميمات دولت به 
گونه اي است كه هيچ نشانه اي از بهبود را نمايان نمي كند. 
براي دس��تيابي به اقتصادي پويا بايد مش��اركت عمومي 
افزايش يابد. ايران كشور ثروتمندي است، طي دهه هاي قبل 
اقتصاد ايران از اقتصاد كشورهايي چون كره جنوبي، تركيه، 
مالزي، تايوان، اندونزي و... جلوتر بود. اما امروز فاصله زيادي 

بين اقتصاد ايران با اين كشورها وجود دارد.
   اين كشورها چگونه مسير توسعه را طي كرده اند 
و چرا ايران نتوانست اين گونه به كرانه هاي توسعه 

برسد؟
فرام��وش نكنيد، حتي كش��وري مانن��د كره جنوبي با 
چالش هاي فراواني نظير انقالب كره، جنگ دو كره، كودتا، 
ترور ژنرال پارك، روبرو بوده و دوران بسيار پرتنشي را تجربه 
كرده است. اما نهايتا خردورزي بر سياست هاي گذشته 
چيره ش��د و كره جنوبي از طريق سياست تنش زدايي، 
ثبات و نظم سياسي - اقتصادي در داخل از در گفت وگو، 
مدارا و صل��ح با جهان درآم��د و امروز درآمد س��رانه در 
كره جنوبي به اندازه اي رشد يافته كه به بيش از 30 هزار 

دالر رسيده. اين در حالي است كه درآمد سرانه ايرانيان در 
سال 2021 با دالر 24 هزار توماني حدود 2700 دالر بوده 
است. اين درآمد سرانه براي كشوري كه نفت و گاز و مواد 
معدني و نيروي انساني آن براي جهان مثال زدني است، 
فاجعه بار اس��ت. فقط حجم گاز اكتشافي در حوزه گازي 
چال��وس، در ميادين  1 و 2 به ميزان يك چهارم حجم گاز 
جهان تخمين زده شده است. اين در حالي است كه كره 
جنوبي از ظرفيت هاي طبيعي مانند ايران بهره مند نيست 
و در تقسيم دو كره همه معادن و ذخاير طبيعي در خاك 

كره شمالي قرار گرفت. 
    نگفتيد براي بهبود وضعيت چه بايد كرد؟

ما به يك تغيير اساسي در انديش��ه حكمراني نياز داريم. 
سياستگذاران بايد بدانند، صاحب كشور مردم هستند و اين 
مردم هستند كه بايد مديران و تصميم سازان را انتخاب كنند. 
بايد اين مردم را اقناع كرد و زمينه افزايش مشاركت هاي آنان 
را فراهم ساخت. از سوي ديگر بايد سياست تنش زدايي را در 
فضاي پيراموني اتخاذ كرد و درهاي اقتصاد و بازارهاي كشور 
را به روي جهانيان باز كرد. در داخل نيز بايد سياست مدارا و 
تساهل در پيش گرفته شود تا مردم احساس كنند نظرات 
آنها در تصميم سازي ها لحاظ مي شود. اما شيوه حكمراني 

كنوني اين نويد را نمي دهد.

بانك

ادامه از صفحه اول

طال و ارز
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داليلكاهشفروشاوراق

كارنامه دولت در فروش اوراق نشان مي دهد اين نهاد در 
شش ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته، حدود 
400 ميليارد تومان كمتر اوراق فروخته است. دليل 
كاهش فروش چيست و آيا بايد منتظر كسري بودجه 

بزرگ تري باشيم؟
به گزارش تجارت ني��وز، در حالي كه يكي از بهترين 
راهكارهايي كه كارشناسان اقتصادي براي مهار تورم و 
حل معضل كسري بودجه به دولت پيشنهاد مي كنند، 
فروش اوراق است، آمارها از اوضاع نگران كننده اي خبر 
مي دهند. كارنامه دولت در فروش اوراق نشان مي دهد 
اين نهاد در شش ماهه نخس��ت سال نسبت به سال 
گذشته، حدود 400 ميليارد تومان كمتر اوراق فروخته 
است. اين موضوع به اين معناست كه مداخله دستوري 
و جذاب نبودن نرخ سود و بازدهي اوراق موجب شده تا 
مردم كمتر به سراغ آن بروند. حاال، در چنين شرايطي 
اين پرسش اساسي مطرح مي شود كه آيا كسري بودجه 

بزرگ تري در راه اقتصاد ايران است؟
همچنين، بررسي ديگر جزييات كارنامه دولت حكايت 
از اين دارد كه طبق آمار بانك مركزي در ش��ش ماهه 
اول سال جاري، 17 حراج اوراق مالي اسالمي برگزار 
شده و در مجموع 42 هزار و 827 ميليارد تومان اوراق 
فروخته شده است. اين در حالي است كه در شش ماهه 
نخست سال گذشته با برگزاري 14 حراج حدود 43 
هزار و 24۵ ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي دولتي به 
فروش رفته است. بنابراين، در نيمه اول امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود 400 ميليارد تومان 

كمتر اوراق فروخته شده است.
  چرا فروش اوراق كاهش يافت؟

در همين ارتباط، كامران ندري- كارش��ناس مسائل 
اقتصادي- درباره علت كاهش فروش اوراق در شش 
ماهه نخست امسال، به تجارت نيوز گفت: بعيد به نظر 
مي رس��د بحث اعتماد مردم در اينجا مطرح باشد. در 
واقع، نرخ س��ود، قيمت يا نرخ بازدهي اوراق مناسب 
نيس��ت وگرنه اگر قيمت اوراق مناس��ب باشد، اوراق 

فروخته مي شود.
وي ادامه داد: به نظر مي رسد خوِد دولت تمايلي ندارد 
كه اوراق را با قيمت پايين بفروشد. دولت مي خواهد 

نرخ بهره كمتري را به خريداران اوراق پرداخت كند.
ندري درباره داليل اين اقدام دولت، اظهار كرد: احتماال 
دولت به منابع ارزان تري دسترسي دارد يا شايد مي تواند 
از بانك مركزي قرض كند. به هر حال، آثار افزايش نرخ 
تورم را مردم متحمل مي ش��وند، اما نرخ بهره باالتر را 
دولت بايد پرداخت كند. در ضمن، احتمال آن وجود 
دارد كه در ميزان درآمدهاي نفتي دولت بهبود نسبي 
ايجاد شده باشد. به هر حال مي توان داليل مختلفي را 

براي اين موضوع مطرح كرد.
وي اضافه كرد: دولت عادت ندارد درباره اين مس��ائل 
صحبت و اطالع رساني كند. البته اين عادت اشتباهي 
است و در واقع ما بايد حدس بزنيم كه در ذهن آقايان 
چه مي گذرد؟! ولي آنچه مي توان برداشت كرد اين است 
كه دولت تمايلي ندارد كه اوراق خود را با قيمت متناسب 

با نرخ تورمي كه در بازار وجود دارد، بفروشد.
  اثر كاهش فروش اوراق چيست؟

اين كارشناس مس��ائل اقتصادي در خصوص اثرات 
كاهش اوراق فروش هم گفت: در اينجا بحث كسري 
بودجه مطرح مي شود. هرچند همانطور كه گفتم دولت 
در اين زمينه اطالع رساني درستي نمي كند. اگر دولت 
كسري بودجه داشته باشد، اما اوراق نفروشد، احتماال 
به سراغ منابع پولي و مالي مي رود و كسري را از طريق 
مالياِت تورمي تامين مي كند. اين امر يعني قرار است 

فشار زيادي بر مردم تحميل شود.
  بهتري�ن راه�كار جب�ران كس�ري بودج�ه 

چيست؟
ندري درباره راهكارهاي جبران كس��ري بودجه نيز 
تصريح كرد: دولت بايد همزمان با فروش اوراق اقدامات 
ديگري هم انجام دهد. در واقع، اين نهاد بايد با اعمال 
سياست هاي پولي مناسب، اقدام به كنترل نرخ تورم 
كند تا ب��ه تدريج بتواند اوراق خ��ود را با قيمت باالتر 
بفروشد. چون، هر چه نرخ تورم باالتر رود، مردم انتظار 

دارند اوراق را با قيمت پايين تري خريداري كنند.
وي اضاف��ه ك��رد: البت��ه در دس��تور كار ق��رار دادن 
سياست هاي پولي مناس��ب، يك بحث كامال فني و 
اقتصادي است و نمي دانم آيا اين دولت مي تواند از پس 

آن برآيد يا خير!
ندري در پاسخ به اين پرس��ش كه با اين اوصاف بايد 
منتظر كس��ري بودجه بزرگ تري براي سال 1402 
باشيم، گفت: در حال حاضر دولت با مشكالت زيادي 
از جمله وضعيت اقتصادي نامطلوب، جامعه ملتهب، 
افزايش هزينه ه��ا، عدم افزايش حقوق و دس��تمزد 
متناسب با نرخ تورم، مشكالت زيست محيطي فراوان، 
ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي و غيره دست 
به گريبان است. در اين شرايط، اين نگراني وجود دارد 
كه آيا دولت مي تواند هزينه هاي خود را تامين كند؟ 
در پاسخ به اين پرس��ش مهم بايد گفت با وجود حل 
نشدن موضوع برجام و تحريم ها و نارضايتي مردم از 
اوضاع اقتصادي، بعيد به نظر مي رسد اين انتظار، انتظار 

به حقي باشد.

نيازهاي واقعي  كسب و كارها
تا نگاه كالن ما در اين حوزه تغيير نكند، احتماال بسياري 
از برنامه هاي حمايتي دولت نيز يا راه به جايي نخواهد 
برد  يا نتيجه مدنظر را نمي دهد و در نهايت به اين نقطه 
مي رسيم كه برخي كس��ب و كارها در انتظار حمايت 
باقي مي مانند و ضرب��ه مي خورند و برخي اعتبارات به 
جايي اختصاص پيدا مي كند  كه اساس��ا نيازي به آن 
وجود نداش��ته و تنها به باري جديد براي اقتصاد ايران 

تبديل مي شود.

قيمتدالربهمرزحساسبازگشت

نرخ دالر ديروز از مرز 33 هزار تومان فاصله گرفت 
و به س��مت مرز مقاومتي 32 ه��زار و 800 تومان 
برگش��ت. قيمت دالر ديروز 32 هزار 860 تومان 
بود. كه در مقايس��ه با روز قبل 110 تومان كاهش 

را نشان مي دهد .
به گزارش اقتصادنيوز، ديروز دوشنبه 2۵ مهر ماه 
از سرعت افزايش قيمت دالر در تهران كاسته شد و 

اسكناس امريكايي در سراشيبي قرار گرفت.

  دالر به مرز حساس برگشت
نرخ دالر ديروز  از مرز 33 هزار تومان فاصله گرفت 
و به س��مت مرز مقاومتي 32 ه��زار و 800 تومان 
برگش��ت. قيمت دالر ديروز 32 هزار 860 تومان 
بود. كه در مقايس��ه با روز قبل 110 تومان كاهش 

را نشان مي دهد . 
برخي از فع��االن بازار مي گفتند در صورتي كه مرز 
حساس 32 هزار و 800 تومان از دست برود احتمال 
برگش��ت تا نيمه كانال 32 ه��زار تومان هم وجود 
خواهد داش��ت. با اين حال رفتار بازيگران ارزي در 
چند وقت اخير نشان داده كه اسكناس امريكايي در 
مرز مقاومتي ياد شده مورد حمايت قرار گرفته است.

  نزول نرخ دالر در بازارهاي مجاور ايران
در بازارهاي مجاور ايران هم قيمت دالر نزولي بود. 
ن��رخ دالر هرات امروز از نيمه كانال 32 هزار تومان 
پايين آمد و با 1۵0 تومان كاهش بر روي 32 هزار و 
4۵0 تومان قرار گرفت.دالر سليمانيه هم به ابتداي 

كانال 33 هزار تومان برگشت. 
نرخ حواله درهم همچنان باالي كانال 9 هزار تومان 
معامله مي ش��ود. قيمت درهم ام��روز 9 هزار و 70 
تومان بود. نرخ برابري درهم به دالر در كانال 33 هزار 
تومان و باالي مرز مقاومتي 33 هزار و 200 تومان 
است. امري كه مي تواند بر روي سطح انتظارات اثر 

مثبت بگذارد. 

  مداخله بازار ساز در خاكريز 33 
با اين حال عده اي از معامله گران باور دارند بازار ساز 
با تزريق عرضه ب��ار ديگر نرخ دالر را اندكي كنترل 
كرد و فرصت يكه تازي ب��ه دالر در كانال 33 هزار 

تومان را نداد.

  بازار دالر در انتظار بسته تحريمي اروپا
عده اي از معامله گران معتقدند احتماال در صورت 
صدور بسته تحريمي اروپا عليه ايران سطح تنش ها 
افزايش پيدا كند و بار ديگر دالر به سمت كانال 33 
هزار تومان حركت كند. جوزپ بورل ابراز اميدواري 

كرد كه در جلسه امروز اين طرح تصويب شود.

  قيمت طال جهاني رشد كرد 
طال و سكه در ايران عقب نشيني كردند

قيمت طالي جهاني امروز رشد كرد. قيمت اونس 
طال امروز بيش از 8 دالر رش��د ك��رد و در محدوده 
16۵4 دالر ق��رار گرفت. در ب��ازار داخلي ايران هم 
قيمت طال 18 عيار در زمان نوشتن اين گزارش 6 

هزار تومان پايين تر از نرخ ديروز معامله شد .
قيمت طال 18 عي��ار امروز 1 ميليون و 348 هزار و 
۵00 تومان بود . قيمت س��كه امامي امروز اندكي 
كاهش يافت. قيمت هر قطعه س��كه امامي امروز 
8 هزار تومان عقب نش��يني كرد و در محدوده 1۵ 

ميليون و 66 هزار تومان معامله شد.

وعده خاندوزي براي جبران 
خسارت  كسب وكارهاي اينترنتي

باتوجه به اينك��ه كس��ب وكارهاي اينترنتي طي 
مدت اخير تحت تاثير قرار گرفته اند، سيد احسان 
خاندوزي، وزير اقتصاد از آمادگ��ي اين وزارتخانه 
براي حمايت از اين بخش خبر داد و اعالم كرده كه 
به زودي بسته حمايتي در اين راستا نهايي مي شود. 
خاندوزي همچنين اواسط هفته قبل هم مجددا به 
اين موضوع اش��اره و تاكيد كرد كه نگران معيشت 
مردم، اقتصاد، امنيت سرمايه گذاري و كسب وكارها 
هستيم، چراكه لطماتي كه متاس��فانه وارد شد و 
آشوبگراني كه هم در فضاي مجازي و هم واقعي اين 
لطمه را زدند، هر دو قس��م از كسب وكارها آسيب 
ديدند. بر اين اساس بسته اي آماده و ويرايش اوليه آن 
انجام شده و به چند وزارتخانه و دستگاه دولتي نيز 
ارسال شده است تا نظر تكميلي گرفته شود. طبق 
آنچه وزير اعالم كرده اين بسته حمايتي ظرف چند 

روز آينده نهايي و رسما اعالم مي شود.

سپرده بلوكه شده براي دريافت 
وام را مي توان از بانك پس گرفت؟

با ابالغ بخشنامه جديد بانك مركزي، بانك نمي تواند 
سپرده را به عنوان بخشي از وثيقه بلوكه كند و اين 
سوال براي كس��اني كه پيش از اين وام گرفته اند و 
بانك س��پرده را به عنوان وثيقه بلوكه كرده است، 
ايجاد شده كه اين بخشنامه عطف ماسبق مي شود 
و مي توانند س��پرده بلوكه شده را از بانك بگيرند يا 
خير؟ دبير ش��وراي هماهنگي بانك هاي دولتي و 
نيمه دولتي در اين باره گفت: اگر فردي پيش از 23 
اسفندماه سال گذشته سپرده خود را وثيقه نقدي 
كرده باشد، نمي تواند آن سپرده را آزاد كند، بلكه تا 
زماني كه تمام اقس��اط آن وام پرداخت شود، مبلغ 
مربوطه در بانك وثيقه است و مشتري بايد وثيقه 
ديگري بدهد و تعويض وثيقه كند تا بتواند آن پول 

را برداشت كند.

محمودجامسازاثراترخدادهاياعتراضياخيربرشاخصهاياقتصاديرابررسيميكند

اكونوميستبررسيكرد

راهكارهايعجيب؛ازتوصيهبهاستخرهايخنكترتارانندگيآهستهتر!

تغيير اساسي در انديشه حكمراني

خوش خيالي اروپا درباره بحران انرژي

دولتدرپیکسبدرآمدازطرحادغامکارتهایبانکی

اوكراين بدون پشتيباني و قدرت متحدانش نمي تواند 
تهاجم روسيه را دفع كند. پيشروي سريع اخير ارتش 
اوكراين حاصل قدرتي بود كه اين كشور از محموله هاي 
تسليحات غربي و به اشتراك گذاري اطالعات به دست 
آورد. به گزارش اقتصادآنالين از اكونوميس��ت، دور از 
ميدان نبرد، يك تهديد رو به رشد و ناشناخته براي عزم 
غرب وجود دارد كه اوكراين بر آن متكي است. اروپا در 
حال مديريت نادرس��ت بحران انرژي است كه روسيه 
بر آنها تحميل كرده اس��ت. شكس��ت در اين بحران نه 
تنها مي تواند به اروپا آسيب برساند، بلكه باعث كاهش 
حمايت عمومي از تالش هاي جنگي مي شود. در ظاهر 
وضعيت دش��وار اروپ��ا، كمتر از آن چيزي كه هس��ت 
خطرناك به نظر مي رس��د. عليرغم اينكه روس��يه در 
س��ال جاري جريان گاز به اروپا را به نصف سطح عادي 
خود كاهش داده، بيش از 90 درصد ظرفيت تاسيسات 
ذخيره سازي گاز اتحاديه اروپا پر است و با واردات فراوان 
گاز طبيع��ي مايع LNG تكميل ش��ده اس��ت. به نظر 
مي رسد ماه اكتبر علي رغم فصل زمستان، گرم باشد و 
همين مساله تقاضاي انرژي را كاهش مي دهد. قيمت 
گاز اروپا براي تحويل در ماه دس��امبر حدود 33 درصد 
نسبت به اواسط سپتامبر و ۵0 درصد از باالترين ميزان 

خود در تابستان امسال كاهش يافته است.
با اين حال، اين تصوير ماليم به احساس رضايت دامن 
مي زن��د. پيش بيني ه��اي بلندمدت آب و هوا نش��ان 

مي دهد كه ممكن اس��ت ماه هاي نوامبر و دسامبر هوا 
سرد باش��د و ذخيره گاز براي جايگزيني جريان هاي از 
دست رفته روسيه كافي نيست. اگر اين ميزان به صفر 
برسد، مصرف عادي انرژي ذخيره سازي را تا ماه مارس 
به ش��كلي خطرناك كاهش مي دهد كه ممكن است تا 
آن زمان هم هوا همچنان سرد باشد. هواي سرد در آسيا 
يا بازگشت اقتصاد چين ممكن است گاز مايع طبيعي 
را بيشتر در مركز توجه قرار دهد و در نتيجه يك چالش 
بزرگ براي آماده ش��دن براي زمستان 2024- 2023 
در راه است. اروپا بايد دوباره انبار خود را پر كند اما اين بار 
احتماال بدون گاز روسيه. هر واحد گاز ذخيره شده اي كه 
اروپا در حال حاضر مي سوزاند، بايد سال آينده جايگزين 
ش��ود. مهار تقاضا يك كار فوري اس��ت. ب��ا اين حال، 
دولت ها تاكنون بر يارانه به قيمت انرژي و محافظت از 
خانوارها و مشاغل در برابر شوك تمركز كرده اند. ايتاليا 
در ش��ش ماهه اول 2022 اصال مصرف خود را كاهش 
نداد. در پايان سپتامبر، هواي سرد در آلمان براي مدت 
كوتاهي مصرف گاز را به 14.۵ درصد باالتر از ميانگين 
سال هاي 2018 تا 2021 رس��اند. در چنين شرايطي 
بريتانيا قيمت ه��اي انرژي را محدود مي كند و با تاخير 
متعهد مي ش��ود كه يك كمپين اطالع رساني عمومي 
براي صرفه جويي در مصرف انرژي آغاز كند – در حالي 
كه با همسايگان براي ادامه ارسال برق البي مي كند. يك 
طرح اوليه براي خريد گاز مشترك اتحاديه اروپا مي تواند 

قيمت ها را كاهش دهد، اما كمبود را حل نخواهد كرد. 
برخي كشورها از طرح هاي صرفه جويي در مصرف انرژي 
رونمايي كرده اند. در 6 اكتبر، فرانسه وزراي خود را براي 
يك سخنراني طوالني كه توصيه مي كردند استخرهاي 
شنا خنك تر و رانندگي آهسته تر داشته باشند، به صف 
كرد. كابينه اسپانيا مجموعه اي از اقدامات را در 11 اكتبر 
تصويب كرد. آلمان از طرحي هوشمندانه براي كاهش 
قبوض و در عين حال حفظ انگيزه هاي صرفه جويي در 
انرژي رونمايي كرده است. اما تالش هاي كلي، تدريجي 
و بعيد اس��ت كه هدف اتحاديه اروپ��ا براي كاهش 1۵ 
درصدي تقاضا برآورده شود. دستيابي به اين هدف در 
صورتي ضروري خواهد بود كه منابع روسيه به طور كامل 
قطع شود، حتي اگر منابع گاز مايع طبيعي فراوان باقي 
بماند. با اين حال، هدف داوطلبانه و پر از معافيت است.

جايگزين كاهش تقاضا، افزايش عرضه است، اما دولت ها 
در اينجا هم تعلل كرده اند. آلمان با اكراه عمر دو نيروگاه 
هسته اي خود را تمديد مي كند، اما تنها تا آوريل 2023. 
فرانسه با خط لوله جديد گاز از اسپانيا به آلمان مخالف 
است، كه اين امكان را فراهم مي كند تا واردات گاز مايع 
طبيعي اسپانيا به س��اير نقاط قاره سرازير شود. دولت 
فرانسه مي گويد اين خط لوله با اهداف آب و هوايي اروپا 
در تضاد است، اما بدبين ها بر اين باورند كه هدف واقعي 

آن حفاظت از صنعت انرژي هسته اي اين كشور است.
كوته بينانه ترين، شكست اروپا در استفاده از ذخاير گاز 

خود است. هلند داراي يك ميدان گازي در گرونينگن 
است كه بدون زيرس��اخت هاي جديد مي تواند تقريبا 
نيمي از گازي را كه روسيه به آلمان عرضه مي كرد تامين 
كند. با اين حال، توليد حداقل اس��ت و قرار اس��ت اين 
ميدان تا سال 2024 تعطيل شود. دولت هلند از خشم 
صاحبان خانه هاي محلي كه در گذشته به دليل پمپاژ 

گاز گرفتار زلزله شده اند، بيم دارد.
تنها ح��دود 22 ه��زار خانه اي كه هنوز مقاوم س��ازي 
نشده اند، مورد ارزيابي قرار مي گيرند كه در صورت توليد 
گرونينگن با ظرفيت كامل، در معرض آسيب هستند. 
هزينه هاي جبران خسارت به صاحبان خانه، يا در واقع 
همه ساكنان گرونينگن، تنها كسري از درآمدي است 
كه مي توان از ميدان گازي به دس��ت آورد و اين درآمد 
منافع اقتصادي و استراتژيك جايگزيني گاز روسيه را در 
برنمي گيرد. با توجه به مخاطرات درگيري در اوكراين، 
بستن ميدان گرونينگن طبق برنامه، در هاله اي از ابهام 
قرار مي گيرد. سياس��تمداران اروپايي نبايد به گونه اي 
رفتار كنند ك��ه انگار كمبود انرژي يك امر زمس��تاني 
اس��ت كه مي تواند با اعطاي يارانه از بين برود. اگر آنها 
تالش خود را ب��راي به تعادل رس��اندن عرضه و تقاضا 
مضاعف نكنند، در معرض خطر يك بحران انرژي بدتر 
و پرهزينه تر در سال 2023 يا پس از آن قرار مي گيرند 
. بحراني كه اوكراين ممكن است در نهايت سهم زيادي 

از قيمت را بپردازد.

يکی از نمايندگان مجلس ب��ه تازگی از طرحی برای 
ادغام کارت های بانکی رونمايی کرده است که طی آن، 
هر ايرانی تنها يک حساب و کارت بانکی خواهد داشت. 

اما اجرای اين طرح نيازمند چه بسترهايی است؟
به گزارش تجارت نيوز، سال هاس��ت که زمزمه هايی 
مبنی بر ادغام کارت های بانکی از سوی مجلس و بانک 
مرکزی به گوش می رسد. حال ابوالفضل ابوترابی، عضو 
کميسيون شوراها و امور داخلی مجلس، از طرح جديد 
نمايندگان مجلس برای ادغام حساب ها و کارت های 

بانکی افراد رونمايی کرده است.
به گفته ابوترابی، به ازای هر ايرانی هفت کارت بانکی 
در کشور وجود دارد و اين موضوع می تواند خطرناک 
باشد. بنابراين مجلس قصد دارد که تمام حساب ها و 

کارت های بانکی افراد را يکی کند.
يوسف کاووسی، کارش��ناس بانکی در رابطه با طرح 

ادغام کارت های بانکی با تجارت نيوز به گفتگو پرداخت.

 ادغام کارت های بانکی؛ يک طرح ۱۰ساله
کاووسی در ابتدا به پيشينه طرح ادغام کارت های بانکی 
اشاره کرد و گفت: حرکت به سمت کارت های بانکی که 
بتوانند در همه بانک ها و شعبه های آنها کاربرد داشته 
باش��د، در 10 سال گذش��ته در بانک مرکزی مطرح 
بوده است. اين طرح مس��تلزم زيرساخت هايی است 
که اگر فراهم شوند می توان درباره آن صحبت کرد اما 
موضوعی که در حال حاضر توسط يکی از نمايندگان 

مطرح شده، بسيار خام است.
کاووسی همچنين ادامه داد: نمايندگان مجلس اذعان 
دارند که بخش��ی از اين کارت ها ب��رای فرار مالياتی و 
پولشويی استفاده می شوند. همه اين طرح ها و ايده ها 
برای کس��ب درآمد توسط دولت اس��ت. پيش از آن 

نيز موضوع تفکيک حس��اب های تج��اری و ارتباط 
دستگاه های پوز به مسائل مالياتی مطرح بود.

وی تصريح کرد: همچنين دولت به دنبال آن اس��ت 
ک��ه درصدی از هر تراکنش بانک��ی را به خزانه دولت 
واري��ز کند. در حال حاضر بس��ياری از بانک هايی که 
زيان های انباش��ته زيادی دارن��د، از کارمزد کارت ها 
و ته  مانده موجودی آنها کس��ب درآمد می کنند. اگر 
کارت های بانکی حذف شوند اين درآمد برای بانک ها 

از بين می روند.

 ادغام کارت های بانکی 
برخالف قانون اساسی است؟

اين کارش��ناس بانکی در ادامه ب��ه بيان معايب طرح 
مجلس پرداخت و اظهار کرد: از طرف ديگر با اجرای 
اين طرح، رقابت بين بانک ها ديگر معنا پيدا نمی کند. 

برای مثال فردی حقوق خ��ود را يک بانک می گيرد 
ام��ا از خدمات بانک ديگری اس��تفاده می کند. ادغام 
کارت های بانکی اي��ن اختيار را از م��ردم می گيرد و 
برخالف قانون اساسی است. اين موضوع در حتی در 
کشورهای خارجی هم اجرا نمی شود و افراد می توانند 

در بانک های مختلف حساب داشته باشند.

 طرحی که هنوز قابل بحث نيست
کاووس��ی در پاي��ان تاکيد کرد: در ش��رايطی که زير 
ساخت های بانکی قوی باش��ند، همه بانک ها به يک 
سيستم متصل باشند و رقابت آنها از روش های ديگری 
دنبال شود، اين طرح می تواند مفيد باشد. با اين وجود 
طرح ادغام کارت های بانکی در حال حاضر خام است و 
نمی توان پيرامون آن بحث کرد. اما به نظر می رسد که 

اين طرح حداقل تا پنج سال آينده قابليت اجرا ندارد.

كسري بودجه بزرگ تري
در راه است؟

عقب نشيني در بازار سكه و طال



تعادل |
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي 
اعالم كرد كه طي شهريورماه ۱۴۰۱، شاخص توليد 
شركت هاي صنعتي بورسي نسبت به ماه مشابه سال 
قبل با افزايش ۲/۶درصدي و نسبت به ماه قبل از آن با 
افزايش ۱۵درصدي مواجه شده است. به گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس، در اين ماه نسبت به ماه مشابه 
سال قبل، ۱۲رشته فعاليت در شاخص توليد افزايش 
و سه  رشته فعاليت در شاخص توليد كاهش داشته  اند. 
ش��ته فعاليت هاي »خودرو و قطعات«، »محصوالت 
فلزي به  جز ماشين آالت و تجهيزات« و »فلزات پايه« 
بيشترين سهم را در افزايش شاخص توليد نسبت به 
ماه مشابه سال قبل و رشته فعاليت هاي »شيميايي 
)به جز دارو(«، »س��يمان« و »غذايي و آشاميدني به 
 جز قند و شكر« بيشترين سهم را در كاهش شاخص 
توليد داش��ته اند. همچنين طي ش��هريورماه ۱۴۰۱ 
نس��بت به ماه قب��ل از آن، از بين ۱۵رش��ته فعاليت 
صنعتي بورسي رشته فعاليت هاي »خودرو و قطعات«، 
»غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر« و »فلزات پايه« 
بيشترين س��هم را در افزايش شاخص توليد و رشته 
فعاليت هاي »شيميايي )به جز دارو(« و »محصوالت 
فلزي به جز ماشين آالت و تجهيزات« بيشترين سهم 
را در كاهش شاخص توليد داشته اند. شاخص توليد 
شركت هاي معدني بورس��ي هم نسبت به ماه مشابه 
سال قبل با افزايش ۴/۴۰درصدي و نسبت به ماه قبل 
با افزايش ۴/۵۱درصدي مواجه شده است. همچنين 
طي شهريورماه ۱۴۰۱، شاخص فروش شركت هاي 
صنعتي بورس��ي نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل با 
افزايش ۶/۱۶درصدي و نس��بت به ماه قبل با افزايش 
۳/۲۱درصدي مواجه شده اس��ت. در اين ماه نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل ۱۰رشته فعاليت در شاخص 
فروش افزايش و پنج  رشته فعاليت در شاخص فروش 

كاهش داشته اند.

    تحليل شركت هاي صنعتي در شهريورماه
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي در گزارش��ي با عنوان »پايش بخش 
حقيقي اقتص��اد ايران در ش��هريورماه ۱۴۰۱ بخش 
صنعت و مع��دن« آورده اس��ت: تحليل روند رش��د 
بخش صنعت از جنبه ه��اي مختلف، عاملي كليدي 
در تحليل هاي ُخرد و كالن اقتصادي و يكي از اركان 
تصميم گيري در حوزه اقتصاد اس��ت. شاخص توليد 
بخش صنعت به دليل تأثير نوس��انات سطح فعاليت 

صنعت بر بخش ه��اي ديگر اقتصاد، ب��ه عنوان يك 
شاخص مهم اقتصادي كوتاه مدت مورد استفاده قرار 
مي گيرد. شاخص توليد، فروش و قيمت صنايع بورسي 
از مطالعات ماهيانه ۳۰۲ ش��ركت بورسي استخراج 
مي ش��ود و با توجه به اينكه اين ش��اخص با شاخص 
توليد صنعتي بان��ك مركزي و مركز آمار هم حركتي 
مناسبي دارد، با دقت زيادي مي تواند تحوالت بخش 
صنعت و معدن كشور را به صورت ماهيانه رصد كند. 
در ادامه اين گزارش آمده است: طي شهريورماه ۱۴۰۱، 
شاخص توليد شركت هاي صنعتي بورسي نسبت به 
ماه مشابه سال قبل با افزايش ۶.۲ درصدي و نسبت به 
ماه قبل با افزايش ۱۵ درصدي مواجه ش��ده است. در 
اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۲ رشته فعاليت 
افزايش در شاخص توليد و سه رشته فعاليت كاهش در 
شاخص توليد داشته اند. رشته فعاليت هاي »خودرو و 
قطعات«، »محصوالت فلزي به جز ماش��ين آالت و 
تجهيزات« و »فلزات پايه« بيشترين سهم را در افزايش 
شاخص توليد نس��بت به ماه مشابه سال قبل و رشته 
فعاليت هاي »ش��يميايي )بجز دارو( «، »سيمان« و 
»غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر« بيشترين سهم 
را در كاهش شاخص توليد داشته اند. همچنين طي 
شهريورماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، از بين ۱۵ رشته 
فعاليت صنعتي بورسي رشته فعاليت هاي »خودرو و 
قطعات«، »غذايي و آش��اميدني به جز قند و شكر« و 
»فلزات پايه« بيشترين س��هم را در افزايش شاخص 
توليد و رشته فعاليت هاي »شيميايي )به جز دارو( « 

و »محصوالت فلزي به جز ماشين آالت و تجهيزات« 
بيشترين سهم را در كاهش شاخص توليد داشته اند. 
شاخص توليد شركت هاي معدني بورسي هم نسبت به 
ماه مشابه سال قبل با افزايش ۴۰.۴ درصدي و نسبت 
به ماه قبل با افزايش ۵۱.۴ درصدي مواجه شده است.

    رشد شاخص توليد صنعتي هاي بورس 
بر اساس اين گزارش طي شهريورماه ۱۴۰۱، شاخص 
فروش شركت هاي صنعتي بورسي نسبت به ماه مشابه 
سال قبل با افزايش ۱۶.۶ درصدي و نسبت به ماه قبل 
با افزايش ۲۱.۳ درصدي مواجه شده است. در اين ماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ رشته فعاليت افزايش 
در شاخص فروش و ۵ رشته فعاليت كاهش در شاخص 
فروش داشته اند. رشته فعاليت هاي »ماشين آالت و 
تجهيزات«، »تجهيزات برقي«، »خودرو و قطعات« 
و »كاشي و سراميك« بيش��ترين سهم را در افزايش 
شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته 
فعاليت هاي »دارو«، »الستيك و پالستيك«، »چوب و 
كاغذ« و »سيمان« بيشترين سهم را در كاهش شاخص 
فروش داش��ته اند. همچنين در اين ماه نسبت به ماه 
قبل، بيشترين سهم در افزايش شاخص فروش متعلق 
به رشته فعاليت هاي »ماش��ين آالت و تجهيزات«، 
»تجهي��زات برقي«، »خودرو و قطع��ات« و »غذايي 
و آش��اميدني به جز قند و شكر« و بيشترين سهم در 
كاهش ش��اخص فروش متعلق به رشته فعاليت هاي 
»كاش��ي و س��راميك« و »چوب و كاغذ« بوده است. 

شاخص فروش شركت هاي معدني بورسي هم نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل با افزايش ۵۸.۶ درصدي و 
نسبت به ماه قبل با افزايش ۵۰.۲ درصدي مواجه شده 
است. در ش��هريورماه ۱۴۰۱ شاخص قيمت ماهيانه 
فعاليت هاي صنعتي بورسي ۳.۱ درصد كاهش يافت 
و رشد نقطه به نقطه ش��اخص به ۴۰.۲ درصد رسيد. 
شايان ذكر است ميانگين ساالنه شاخص قيمت ۵۴.۱ 
درصد افزايش يافته است، رشته فعاليت هاي »دارو« و 
»ساير كاني غيرفلزي« باالترين نرخ رشد ماهيانه را در 

شاخص قيمت داشته اند.

    جزييات توليد صنعتي در تابستان
در همين راستا، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، 
نيز در گزارش ماهانه توليد صنعتي شركت هاي بورسي 
را منتش��ر كرد، كه براس��اس اطالعات اين گزارش، 
رشد ش��اخص توليد صنعتي شركت هاي بورسي در 
شهريورماه امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
۵/ ۶درصد رشد داشته اس��ت. اگرچه هرسه صنعت 
بزرگ كش��ور، يعني صنعت خودروسازي و قطعات، 
صنعت فلزات اساسي و صنعت محصوالت شيميايي 
در شهريورماه رشد توليد مثبت داشته  اند، اما باتوجه به 
تداوم رشد باالي ۲۰درصد در صنعت خودرو و قطعات، 
مي توان مهم ترين دليل رشد توليد صنعتي قابل توجه 
را عملكرد صنعت خودروس��ازي و قطعات دانست. از 
ديگر نكات قابل  توجه اين گزارش اين است كه به   رغم 
رشد مثبت دو صنعت بزرگ كشور يعني محصوالت 
ش��يميايي و فلزات اساسي در اين ماه، موجودي انبار 
اين صنايع افزايش يافته كه نش��ان دهنده عدم رشد 
تقاضا به  اندازه توليد براي محصوالت اين صنايع بوده 
است. آمارهاي گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نشان 
مي دهد اگرچه توليد محصوالت شيميايي در شهريور 
ماه نسبت به مدت مشابه ۳/ ۱درصد رشد داشته، اما 
اين رشد نسبت به رشد اين شاخص در مردادماه كمتر 
بوده است. به  عالوه رشد ۳/ ۳درصدي موجودي انبار 
اين صنعت نشان از كاهش فروش محصوالت شيميايي 
به  رغم افزايش توليد در اين دوره براي اين صنعت است. 
همچنين رشد صنعت فلزات اساسي در مرداد همچون 
تير ماه در محدوده ۸درصد بوده است. رشد قابل توجه 
توليد ش��ركت هاي فوالدي از مهم ترين عوامل رشد 
اين صنعت است. براساس داده هاي اين گزارش، رشد 
شاخص توليد صنعت خودروسازي و قطعات و صنعت 
ماشين  آالت و تجهيزات در سه ماه اخير نسبت به سال 

قبل از ساير صنايع بيشتر بوده است.
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معاونسازمانبورسمطرحكرد
كاهش شديد تشكيل سرمايه 

ثابت از سال ٩٠
معاون سازمان بورس با بيان اينكه از سال ٩٠ به شدت 
با كاهش تش��كيل سرمايه ثابت مواجه هستيم، تاكيد 
كرد: وجود چشم اندازي روشن و شفاف از آينده اقتصاد 
و يك بنگاه اقتصادي و سودآوري آن بسيار حائز اهميت 
است و بر رشد سرمايه گذاري تاثير دارد. به گزارش ايلنا، 
رضا عيوض لو در رويداد اينوكس ٢٠٢٢ با بيان اينكه از 
سال ٩٠ به شدت با كاهش تشكيل سرمايه ثابت مواجه 
هستيم، گفت: متوسط نرخ رشد اقتصادي در طول اين 
سال ها كاهش يافته و س��هم تشكيل سرمايه ثابت در 
توليد ناخالص داخلي به ١٨ درصد رسيده  است.  وي با 
تاكيد بر اينكه تنها راه حل براي دستيابي به اهداف رشد 
اقتصادي، رشد سرمايه گذاري است، اظهار داشت: اگر 
مي خواهيم تراز تجاري مثبت داشته باشيم، راه حل آن 
رشد سرمايه گذاري است و براي رشد سرمايه گذاري به 
بسترسازي مناسب نياز داريم كه بايد توسط مسووالن 
ايجاد شود.   معاون س��ازمان بورس با اشاره به ضرورت 
شفاف س��ازي چش��م انداز بنگاه ها تصريح كرد: وجود 
چشم اندازي روشن و شفاف از آينده اقتصاد و يك بنگاه 
اقتصادي و س��ودآوري آن بس��يار حائز اهميت است و 
بر رشد س��رمايه گذاري تاثير دارد. همچنين بايد براي 
سرمايه گذاري مناسب بسترسازي شود.  عيوض لو درباره 
اثرگذاري ثبات مالي در رشد سرمايه گذاري خاطرنشان 
كرد: در سياست گذاري هاي مالي و پولي بحث ثبات مالي 
به شدت اهميت دارد چراكه بايد امكان هضم نوسانات 
وجود داشته باش��د و يك نهاد مالي در سيستم با ثبات 
مالي مي تواند از سالمت برخوردار باشد و در اين شرايط 
است كه مي تواند خود را در مقابل نوسانات حفظ كند. وي 
ادامه داد: مطالعات نشان داده است كه بازار سهام حاوي 
اطالعات مهم اقتصادي است و يك ديدگاه وجود دارد كه 
براساس آن، بازار سرمايه محرك اقتصاد است و اين بازار، 
قدرت پيش بيني از اقتصاد را دارد و پيش بيني خوبي از 
متغيرهاي اقتصادي ارايه مي دهد و اطالعات آينده نگر 

از آينده اقتصاد دارد.

مديرعاملكارگزاريجديدالتاسيس
پويانمطرحكرد؛

پايان وقفه ۱۳ ساله براي مجوز 
فعاليت كارگزاري هاي جديد

صدور مجوزهاي تاسيس و فعاليت شركت هاي كارگزاري 
جديد نقطه عطفي در بازار سرمايه كشور است. اين امر، 
ورود منابع و افراد جديد با ايده هاي نو و خالقانه به صنعت 
كارگزاري را به همراه دارد كه به پويايي اين صنعت و در 
نهايت بازار س��رمايه كمك شاياني مي كند. مديرعامل 
كارگزاري جديدالتاس��يس پويان در گفت وگو با )سنا( 
با بيان اينكه آخرين مجوز صادر شده براي شركت هاي 
كارگزاري مربوط به س��ال ۱۳۸۸ بوده، اظهار كرد: پس 
از گذر ۱۳ سال يك ش��ركت كارگزاري جديد به جمع 
نهادهاي مالي افزوده شده است. محمدعلي شريفي نيا 
ادامه داد: ش��رايط بازار س��رمايه و حجم فعاليت در اين 
بازار طي مدت ۱۳ سال اخير دستخوش تغييرات زيادي 
شده است؛ بنابراين، ورود نهادهاي مالي با ايده هاي نو و 
نيروي انساني متخصص و ماهر يك ضرورت براي اين بازار 
به شمار مي رود. از طرف ديگر، شفاف شدن روند فرايندها 
در بازار س��رمايه، به فعاالن بازار انگيزه بيش��تري براي 
مشاركت مي دهد. او با اشاره به ۱۰۸ كارگزاري كه تا پيش 
از كارگزاري جديدالتاسيس در بازار سرمايه مشغول به 
فعاليت بودند، تصريح كرد: مروري بر عملكرد شركت هاي 
كارگزاري  نش��ان مي دهد كه در عمل حدود ۲۰ درصد 
از كارگزاري ها عمده فعاليت را بر عهده دارند، بنابراين، 
صدور مجوزهاي جديد براي ش��ركت هاي كارگزاري 
موجود نقطه عطفي به شمار مي رود تا آنها نيز به شيوه پويا 
و موثرتري به ارايه خدمات بپردازند. مديرعامل كارگزاري 
پويان، تكامل صنعت كارگزاري در شرايط فعلي را يك 
ضرورت خواند و افزود: ش��ركت هاي كارگزاري  با توجه 
به ماهيت وجودي شان در راس بازار سرمايه قرار دارند؛ 
بنابراين، توسعه و تكامل در اين صنعت، رشد و پيشرفت 
بازار س��رمايه را به همراه دارد و اين صنع��ت با ابزارها و 
خدمات نوين و فرايندهاي نوآورانه اي كه مي تواند ايجاد 
كند قادر است بستري را فراهم كند تا هر كس سهم خود 

از بازار را به دست بياورد.
بازار س��رمايه ق��وي و فع��االن هوش��مند، حكايت از 
توسعه يافتگي اقتصاد در هر كشور دارد؛ بنابراين، ايجاد 
چنين بستري از الزامات در اقتصاد هر كشوري به شمار 
مي رود. الزمه اين امر، ورود نوآوران به عرصه فعاليت است 
تا ضمن ارايه خدمات نوين، رقابت سالم و سازنده اي را به 
دنبال داشته باش��د تا پويايي و رشد بازار سرمايه به طور 
خاص و اقتصاد كشور به طور عام را در برداشته باشد.به 
گفته اين فعاالن بازار سرمايه، بازار سرمايه به واسطه سهام 
عدالت بزرگ تر شده و چالش هاي آن نيز افزايش يافته 
است. اگرچه بزرگ شدن بازار سبب شده برخي شركت ها 
ملزم به شفاف سازي شوند، از سوي ديگر، گسترش ابعاد 
بازار از هر دو منظر سهامداري و تعداد شركت ها صورت 
گرفته است. اين جريان فرصت مناسبي را براي نهادهاي 
مالي از جمله ش��ركت هاي كارگزاري ايجاد مي كند تا 
خدمات مالي نوآورانه و نوين خود را در اختيار اشخاص 

حقيقي و حقوقي قرار دهند.
او خاطرنش��ان كرد: شركت هاي كارگزاري مي توانند از 
طريق ايجاد مكانيزم هاي متنوع و متفاوت، سواد مالي 
و فرهنگ سهامداري را به افراد مختلف آموزش دهند. 
اين اقدام از چند رويكرد مي تواند مفيد واقع ش��ود، زيرا 
در كنار افزايش درآمد اين دست از نهادهاي مالي، مردم 
نيز فرهنگ و نحوه سهامداري را آموزش مي بينند و در 
آن صورت مي توان انتظار س��رمايه گذاري )مستقيم و 
غيرمستقيم( بلندمدت و آگاهانه را از مردم در بازار سرمايه 
داشت. شريفي نيا اذعان كرد: توسعه كمي شركت هاي 
كارگزاري، ايجادكننده فضاي رقابتي جذاب در اين صنعت 
است تا ضمن درهم شكستن انحصار، محرك نوآوري هاي 
جديد در حوزه فناوري اطالعات، ماركتكينگ و برندينگ 
شود. توجه به اين نكته ضروري است كه توسعه كمي و 
تعدادي نهادهاي مالي بايد با آينده نگري و متناس��ب با 

وسعت و عمق بازار صورت بگيرد.

يككارشناسبازارسرمايه:
ورود و خروج نقدينگي به بازار 

وتاثير آن بر نرخ بهره
كارشناس بازار سرمايه به نرخ بهره به عنوان يك متغير 
مستقل كه اثر مستقيم و غيرمستقيم بر بازار سرمايه 
دارد اشاره كرد و گفت: تاثير مستقيم نرخ بهره از طريق 
بازارهاي موازي و تغيير شرايط كسب و كار و اثر مستقيم 
آن طبق فرمول گوردن به بازار سرمايه تحميل مي شود. 
اگر افراد در ش��رايطي قرار دارند كه انتظارات نسبت به 
نرخ بهره صعودي يا نزولي است، اثر نرخ بهره به صورت 
مستقيم يا غير مس��تقيم بر بازار تحميل شده و اين اثر 
به صورت ورود و خروج نقدينگي به بازار خود را نش��ان 
مي دهد. علي خوش طينت، كارش��ناس بازار سرمايه 
در پاسخ به اين پرسش كه با تداوم روند حاضر در بانك 
مركزي و سياست هاي كالن پولي كه بانك مركزي اتخاذ 
مي كند، آيا روندهاي پايدار و مثبتي را مي توان در بازار 
سرمايه شاهد بود؟ به بورسان گفت: امروز در شرايطي 
قرار داريم كه حباب قيمتي س��ال ۱۴۰۰ و حتي سال 
۹۹ تخليه شده اس��ت. وي افزود: اگر شاخص كل را به 
صورت تعديل شده با شاخص قيمت مصرف كننده كه 
مبناي محاسبه تورمي اس��ت تحليل كنيم، خواهيم 
ديد كه ش��اخص طبق گزارش  روزنامه دنياي اقتصاد 
كه طي روزهاي اخير منتشر ش��ده بود، با آذرماه سال 
۹۸ برابري مي كند يعني ش��اخص در محدوده ۳۵۰ تا 
۳۵۵ هزار واحد تعديل شده امروز است. اين كارشناس 
ادامه داد: بر اين اساس، نه تنها بازدهي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ 
منفي بوده بلكه بازده سال ۹۹ هم اگر تورم را از آن خارج 
كنيم، رقمي حدود ۱۸ درصد بوده كه بيان كننده اين 
است كه سياست هاي نابجا و دخالت هاي اشتباهي كه 
چه از سوي نهادهاي ناظر يا متاثر از وضعيت اقتصادي 
كشور به بازار سرمايه تحميل شده است، اين نتيجه را 
به دنبال داش��ته است. خوش طينت با بيان اينكه تورم 
كشور هميش��ه يك تورم مزمن بوده است، اظهار كرد: 
طي دهه هاي اخير، ميانگين اين تورم باالي ۲۰ درصد 
بوده است و با توجه به نقدينگي كش��ور كه از سال ۹۵ 
تاكنون بيش از ۵ برابر شده و با توجه به انتظارات تورمي 
كه در جامعه وجود دارد، بي ارزش شدن بي امان پول و 
به تبع آن افزايش سرعت گردش پول را به دنبال داشته 
و دغدغه هاي معقول و مناس��ب سرمايه گذاري، جاي 
خود را به دغدغه هاي معيش��تي، حف��ظ ارزش پول به 
هر قيمتي داده اس��ت. به گفت��ه وي؛ با توجه به فضاي 
كالن سياسي، ريسك هاي سيستماتيك و متغيرهاي 
متعدد، در شرايط فعلي بايد كمي موقعيت را سنجيد 
و براساس شرايط روز تصميم درست و عقاليي گرفت. 
اين كارشناس بازار س��رمايه به نرخ بهره به عنوان يك 
متغير مستقل كه اثر مس��تقيم و غير مستقيم بر بازار 
سرمايه دارد اشاره كرد و گفت: تاثير مستقيم آن از طريق 
بازارهاي موازي و تغيير شرايط كسب و كار و اثر مستقيم 
آن طبق فرمول گوردن به بازار سرمايه تحميل مي شود. 
وي بيان كرد: اگر افراد در شرايطي قرار دارند كه انتظارات 
نسبت به نرخ بهره صعودي يا نزولي است، اثر نرخ بهره 
به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر بازار تحميل شده 
و اين اثر ب��ه صورت ورود و خروج نقدينگي به بازار خود 
را نش��ان مي دهد. خوش طينت در ادامه تصريح كرد: 
اثر سياس��ت هاي بانك مركزي روي نرخ بهره زودتر از 
هر تصميم ديگري در بازار خود را نش��ان مي دهد و اين 
اثر از اساس تحليلي بوده و متاثر از نوسانات متغيرهاي 
اقتصادي در بخش هاي ديگر است. وي پيش بيني كرد: 
در صورت ادامه وضع كنوني، متغير نرخ بهره در كنار ساير 
متغيرها تاثير منفي بر بازار خواهد داشت. كارشناس بازار 
سرمايه افزود: تداوم وضعيت حاضر بازار تا حدود زيادي به 
شرايط ناترازي بانك ها برمي گردد و تا مادامي كه سياست 
اثرگذاري از س��وي بانك مركزي انجام نشود و كنترلي 
صورت نگيرد، ش��اهد ورود نقدينگي به بازار س��رمايه 
نخواهيم بود. وي عنوان كرد: آتش تورم در غرب و شروع 
سويه جديد كرونا در چين سبب شده است كه بازارهاي 
جهاني وضعيت خاصي را تجربه و كمتر كارشناس��ي 
اين روزها چشم انداز مثبتي را براي بازار سرمايه ترسيم 
 كند. به عقيده خوش طينت، با توجه به اينكه در زماني 
كه بازارهاي جهاني روند صعودي را پيش گرفته بودند، 
رشد خاصي را تجربه نكرد. به همين دليل نمي توان انتظار 
داشت كه در صورت وقوع ركود سخت بازار سرمايه شاهد 

ريزشي جدي باشد.

خبر تازه درباره تخصيص سهام 
عدالت به جاماندگان

رييس س��ازمان خصوصي س��ازي آخرين وضعيت 
تخصيص س��هام عدالت ب��ه جاماندگان را تش��ريح 
كرد. حس��ين قربانزاده در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به تصويب تخصيص س��هام عدالت به جاماندگان در 
هيات دولت اظهار كرد: بر اين اساس افراد تحت پوشش 
كميته امداد، بهزيستي و ايثارگراني كه سهام عدالت 
ندارند فاز نخست جاماندگان سهام عدالت محسوب 
مي شوند. وي درمورد پرتفوي جاماندگان نيز گفت: 
پرتفوي جاماندگان از قبل در سازمان خصوصي سازي 
پيش بيني ش��ده بود اما يكي از ش��ركت ها در هيات 
دولت حذف شد و بايد جابه جايي پرتفو صورت بگيرد 
تا بتوان ام��ور را پيش برد. البته اين طرح بعد از هيات 
دولت بايد به هيات تطبيق مجل��س برود و چنانچه 
ايرادي نداشته باشد، الزم االجرا است. به گفته رييس 
سازمان خصوصي سازي، تعداد جاماندگاني كه در فاز 
نخست شناسايي ش��ده اند حدود سه ميليون و ۵۰۰ 
هزار نفر اس��ت. بر اس��اس اين گزارش، طبق مصوبه 
مجلس، دولت موظف ش��د از محل باقي مانده سهام 
متعلق به دولت يا شركت هاي دولتي در بنگاه هاي قابل 
واگذاري در هر بازار موضوع گروه هاي )۱( و )۲( ماده 
)۲( قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم 
)۴۴( قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصالحات و الحاقات بعدي آن، 
نسبت به واگذاري سهام عدالت به مددجويان جامانده 
تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( مددجويان 
سازمان بهزيستي كشور و تمامي افرادي كه از سهام 

عدالت برخوردار نشده اند اقدام كند.

بازويپژوهشيمجلسگزارشداد

بورسبازهمدرجازد

بانكهايدولتيسالگذشتهچقدرسودساختند؟

وضعيت  مثبت صنعتي ها  در  بورس

نه پاي رفتن و نه تاب ماندن 

بهترينوبدترينبانك،خصوصيبود

معامالت روز دوش��نبه بورس هم كم رونق پيگيري شد؛ 
شاخص كل با افت حدود ۲۰۰ واحدي همراه شد و شاخص 
هم وزن هم ۳۳۵ واحد كاهش يافت. ارزش معامالت خرد 
همچنان كم تر از ۲هزار ميليارد تومان است و خروج پول 
حقيقي از بازار س��هام ادامه دارد. اما يك س��اعت پاياني 
معامالت بورس دوش��نبه اين اميدواري را ايجاد كرد كه 
شايد بتوان در پيش بيني بورس خود گزينه صعود را هم 

در نظر گرفت.

    يك ساعت اميدوار كننده براي شاخص كل 
به گزارش اقتصادآنالين؛ معامالت روز دوشنبه بورس 
هم بي رمق ب��ود و همچنان نبود تقاض��ا و نقدينگي 
مهم ترين ويژگي بازار سهام است. با اين وجود در جريان 
معامالت روز دوشنبه و به طور مشخص در يك ساعت 
پاياني شاهد افزايش نسبي تقاضا بوديم. موضوعي كه 
اين اميدواري را ايجاد كرده اس��ت كه شايد بازگشت 
ش��اخص كل نزديك باشد. همان گونه كه در گزارش 
پيش بيني بورس هفته پاياني مهر اش��اره شده بود، 
شاخص كل در ش��رايط خاصي قرار دارد كه هر چند 
بازگشت آن را محتمل مي كند اما در صورتي كه اين 

اتفاق رخ ندهد شايد تكرار تجربه سال هاي ۹۳ و ۹۴ 
دور از انتظار نباشد و اين به معناي تشديد بيشتر ركود 

و اصالح فرسايشي زماني است.

    ساعت سرنوشت ساز بورس!
شاخص كل از ابتداي روز دوش��نبه روند نزولي در پيش 
گرفته بود اما به وضوح شيب كاهش آن نسبت به روزهاي 
گذشته كم تر شده بود؛ به گونه اي كه در يك ساعت ابتدايي 
بازار تنها افت ۲۰۰ واحدي را ثبت كرد. اما در يك ساعت 
پاياني شاخص كل توانست روند صعودي در پيش بگيرد 
كه نشان از افزايش تقاضا در تايم پاياني معامالت دارد. حتي 
در نيم ساعت پاياني بازار اين افزايش تقاضا مشخص تر بود. 
نگاهي به معامالت نمادهاي موثر نيز تاييدي بر اين موضوع 
اس��ت؛ جايي كه قيمت آخرين معامله برخي از نمادهاي 
اثرگذار به ويژه در گروه خودرويي و پااليشي باالتر از قيمت 

پاياني آنها بسته شده است.

    وضعيت شاخص كل
شاخص هم وزن هم در طول روز چند بار تغيير جهت داد 
اما در نهايت با افت ۳۳۵ واحدي همراه شد. روند ساعتي 

شاخص هم وزن نشان مي دهد كه افزايش تقاضا در تايم 
پاياني بيشتر معطوف به نمادهاي مهم و اثرگذار بازار سهام 

بود تا كليت بازار.

    شاخص هم وزن به كجا مي رسد
هر چند كه افزايش تقاضا در تايم پاياني بورس روز دوشنبه 
اميدوار كننده بود اما كمبود نقدينگي و ريس��ك گريزي 
معامله گران كه خود را در ارزش پايين معامالت خرد نشان 
مي دهد بازگشت بازار س��هام به روند صعودي را با ترديد 
روبرو مي سازد. روز دوشنبه هم ارزش معامالت خرد مانند 
دو روز گذشته كم تر از ۲هزار ميليارد تومان بود تا يكي از كم 

رونق ترين هفته بازار سهام در سال ۱۴۰۱ را تجربه كنيم.

    ارزش معامالت خرد
حقيقي ها هم ديروز بيش از ۱۸۰ ميليارد تومان از بورس 
خارج كردند تا از آخرين روزي كه بازار س��هام شاهد ورود 
پول حقيقي بود، حدود يك ماه گذشته باشد. هر چند خروج 
پول حقيقي را نمي تواند به تنهايي تفسير كرد اما ادامه روند 
خروج پول حقيقي را مي توان به عنوان معياري از انتظارات 

سهامداران خرد در نظر گرفت.

    پيش بيني بورس پول حقيقي
همان گونه كه در گزارش گفته ش��د، افزايش تقاضا 
در تاي��م پايان��ي مي تواند ب��ه عنوان يك س��يگنال 
اميدوار كننده تلقي شود. نمودارهاي هفتگي شاخص 
كل هم نشان مي دهد ميانگين متحرك ۲۵ دوره اي 
به سطح ميانگين متحرك ۵۰ دوره اي رسيده است. 
به طور تاريخي همواره ميانگين متحرك ۵۰ دوره اي 
به عنوان حمايت براي ميانگين متحرك ۲۵ دوره اي 
عمل كرده است. همين موضوع سيگنال ديگري براي 
بازگشت بازار سهام محسوب مي شود. اما در طول ۱۵ 
سال گذش��ته، يك بار ميانگين متحرك ۲۵ دوره اي 
به پايين تر از ميانگين ۵۰ دوره اي نفوذ كرده و آن هم 
مربوط به سال ۱۳۹۳ است. بنابراين به نظر مي رسد 
كه طي روزهاي آينده نوسان مثبت بازار دور از انتظار 
نباشد اما بايد توجه داشت كه در صورت مثبت شدن 
شاخص كل، تا زمانيكه تكليف ريسك هاي بازار سهام 
مشخص نش��ود نبايد انتظار داشت كه روند صعودي 
پرقدرتي آغاز ش��ود. از سوي ديگر در صورتي كه بازار 
طي روزهاي آينده نتواند از سطح فعلي باز گردد، شرايط 

كمي نگران كننده خواهد شد.

بر اس��اس صورت  هاي مالي غيرتلفيقي سال گذشته 
از ميان ۶ بانك دولتي غيربورسي تنها بانك ملي زيان 
خالص ثبت كرده است. بانك توسعه صادرات ايران نيز، 
بهترين عملكرد را ميان بانك هاي دولتي غيربورسي 
داش��ته اس��ت. از ميان ۲۶ بانك دولتي و خصوصي 
كه صورت هاي مالي س��ال گذش��ته خود را منتشر 
كردند، بانك ملت با شناسايي سود خالص ۱۵هزار و 
۷۵۹ميليارد تومان بهترين عملكرد را داشته است و 
بانك آينده با شناسايي بيش از ۲۷هزار و ۵۰۰ ميليارد 

تومان با اختالف بدترين بانك ايراني به شمار مي رود.
به گزارش اقتصادآنالين؛ وزارت اقتصاد هفته گذشته 
صورت هاي مالي برخي از شركت هاي دولتي را منتشر 
ك��رد كه در اين ميان نام چند بانك دولتي به چش��م 
مي خورد. بانك هاي صنعت و معدن، توس��عه تعاون، 
ملي، توس��عه صادرات، مسكن، كش��اورزي از جمله 
بانك هاي دولت��ي بودند كه صورت هاي مالي س��ال 
گذش��ته آنها بر روي س��امانه كدال قرار گرفت. بانك 
قرض الحس��نه مهر ايران و بانك س��په و نيز از جمله 
بانك هايي اس��ت كه صورت هاي مالي خود را منتشر 
نكردند. البته بانك قرض الحس��نه مهر صورت هاي 
مالي سال ۱۳۹۹ خود را پيش تر منتشر كرده بود اما 
تاكنون صورت هاي مالي بانك سپه در دسترس عموم 

قرار نگرفته است.

بر اساس صورت  هاي مالي غيرتلفيقي از ميان ۶ بانك 
دولتي غيربورس��ي كه صورت هاي مالي آنها منتشر 
شده است، در سال گذشته تنها بانك ملي زيان خالص 
ثبت كرده اس��ت. اين بانك در س��ال ۱۴۰۰ بيش از 
۲ه��زار و ۶۷۶ ميليارد تومان زيان شناس��ايي كرده 
است كه البته نستب به سال گذشته كاهش بيش از 
۶۰ درصدي را نشان مي دهد. سال ۱۳۹۹ بانك ملي 
زيان خالص بيش از ۶هزار و ۷۵۰ ميليارد توماني را 
ثبت كرده بود. بانك توسعه صادرات ايران نيز با ثبت 
سود خالص ۶۶ ميليارد تومان، بهترين عملكرد سال 
۱۴۰۰ را از اين حيث داشت؛ هرچند كه سود خالص 
اين بانك در مقايسه با سال ۱۳۹۹ كاهش بيش از ۵۷ 

درصدي را نشان دهد.
در اين گزارش با توجه به صورت هاي مالي غيرتلفيقي 
به بررسي عملكرد بانك هاي دولتي و غيردولتي از بعد 
سودسازي مي پردازيم. البته تاكيد مي شود كه ميزان 
سودس��ازي را نمي توان مالكي براي ارزيابي عملكرد 
يك بان��ك در نظر گرفت و عوام��ل ديگري همچون 
كيفيت سودهاي شناسايي ش��ده و قابل تكرار بودن 
آن، ساختار ترازنامه و ... از اهميت بااليي براي تحليل 
عملكرد بانك برخوردار است. بنابراين در اين گزارش 
تنها هدف رتبه بندي بانك ها بر اساس معيار سودسازي 

در سال گذشته است.

   بزرگ ترين و كوچك ترين بانك ايران
ابتدا براي آنكه درك بهتري از جايگاه بانك هاي دولتي و 
خصوصي داشته باشيم، آنها را بر اساس آخرين سرمايه 
ثبتي رده بندي مي كنيم. با توجه به صورت هاي مالي 
سال ۱۴۰۰، بانك ملي با سرمايه ثبتي بيش از ۹۲هزار 
ميليارد تومان، بزرگ ترين بانك ايران به شمار مي رود. با 
اين وجود به نظر مي رسد كه هرچند صورت هاي مالي 
بانك سپه در دسترس نيست اما با توجه به ادغام چند 
بانك و موسسه اعتباري در بانك سپه، لقب بزرگ ترين 
بانك كشور به اين بانك برسد. پس از بانك ملي، بانك 
مسكن با سرمايه بيش از ۳۳هزار ميليارد تومان قرار دارد 
و در رتبه سوم نيز بانك كشاورزي با سرمايه بيش از ۲۲ 
هزار ميليارد تومان به چشم مي خورد. همان گونه كه 
مشخص است، بانك هاي دولتي غيربورسي، بزرگ ترين 

بانك هاي كشور محسوب مي شود.
در نقطه مقابل بانك قرض الحسنه رسالت با سرمايه ۱۹۴ 
ميليارد تومان و بانك س��رمايه و ايران زمين با سرمايه 
۴۰۰ ميلي��ارد تومان كوچك ترين بانك هاي كش��ور 

محسوب مي شود.

   بهترين و بدترين بانك ايران 
از منظر سودسازي

نگاهي به صورت هاي مال��ي غيرتلفيقي بانك هاي 

دولتي و خصوصي نش��ان مي دهد ك��ه بانك ملت با 
شناسايي سود خالص ۱۵هزار و ۷۵۹ميليارد تومان 
بهترين عملكرد را در سال گذشته داشته است. بانك 
پاسارگاد نيز عملكرد مش��ابه بانك ملت را داشت و 
توانست در سال گذشته سود خالص ۱۵هزار و ۵۲۰ 
ميليارد توماني را ثبت كند. بانك رفاه با ۵هزار و ۳۶۱ 
ميليارد تومان، بانك تجارت با ۴هزار و ۵۰۱ ميليارد 
تومان و بانك اقتصادنوين ب��ا ۲هزار و ۵۱۸ ميليارد 
تومان در رتبه هاي بعدي سودس��ازترين بانك هاي 
كش��ور قرار دارند. در نقط��ه مقابل بان��ك آينده با 
شناس��ايي بيش از ۲۷هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان با 
اختالف بدترين بانك ايراني به ش��مار مي رود. بانك 
ايران زمي��ن با حدود ۹هزار ميلي��ارد تومان و بانك 
س��رمايه با حدود ۷هزار ميليارد تومان پس از بانك 
آينده زيان ده ترين بانك هاي كشور در سال گذشته 
قرار داش��تند. به طور كلي از ميان ۲۶ بانك بررسي 
ش��ده بانك توسعه صادرات ايران با رتبه ۱۶ بهترين 
عملك��رد را در ميان بانك هاي دولتي غيربورس��ي 
داشته است. بانك صنعت و معدن با رتبه ۱۷ جايگاه 
بعدي را به خود اختصاص داده است. بانك كشاورزي 
رتبه ۱۸، بانك مسكن رتبه ۱۹، بانك توسعه تعاون 
رتبه ۲۰ و بانك ملي رتب��ه ۲۲ را به خود اختصاص 

دادند



مجيد اعزازي|
آمارهاي رس��مي حاكي از رش��د 40 درص��دي تزريق 
نقدينگي بخش خصوصي به ساختمان سازي است، به 
گونه اي كه در سال گذشته ارزش ريالي جذب سرمايه در 
اين صنعت از 460 هزار ميليارد تومان فراتر رفته است. 
بررس��ي روند تزريق پول بخش خصوصي طي 5 س��اله 
اخير نيز حاكي از اين اس��ت كه رشد سرمايه گذاري در 
ساختمان س��ازي بيش از 46 درصد و در مقطعي حتي 
بيش از 100 درصد بوده است. اين در حالي است كه روند 
مشابهي در افزايش تعداد پروانه هاي ساختماني مشاهده 
نشده اس��ت و حتي در برخي از سال ها تعداد پروانه هاي 
ساختماني در كل كشور سير نزولي داشته است. به طور 
نمونه در سال گذش��ته تعداد پروانه هاي صادره در كل 
كشور نسبت به سال قبل از آن منفي 26.2 درصد بوده 
است. اينك سئوال اين است كه چرا برخالف روند نزولي 
صدور پروانه هاي ساختماني، جذب سرمايه در صنعت 
ساختمان روندي متفاوت داشته است؟ بي گمان، پاسخ 
به اين س��ئوال را بايد در فضاي ت��ورم زده اقتصاد ايران 
سراغ گرفت، جايي كه قيمت كاالها و خدمات و از جمله 
نهادهاي توليد س��اختمان تقريبا همگام ب��ا نرخ تورم 
عمومي نوسان را تجربه كرده و مي كند. به طور نمونه نرخ 
تورم عمومي در س��ال 1400 برابر با 40.2 درصد اعالم 
شده است، عددي كه اختالف اندكي با رشد 40 درصدي 
ارزش ريالي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت 

ساختمان طي سال 1400 دارد.
به گزارش »تعادل«، در علم اقتصاد ثابت مي ش��ود كه 
تورم يك پديده پولي است به گونه اي كه با رشد سريعتر 
عرضه پول از رش��د توليد ناخالص داخلي، تورم ايجاد 
مي شود. ايرانيان با اين پديده ناآشنا نيستند و طي دهه 
1390 به روش��ني آن را درك كرده اند. از سويي رشد 
اقتصاد در دهه يادشده تقريبا صفر بوده است و از سوي 
ديگر، رشد نقدينگي به طور ميانگين در سال باالي 30 
درصد ثبت شده است. در چنين شرايطي مشخص است 
كه قيمت كاالها و خدمات به واسطه افزايش نقدينگي 
و نه ايجاد ارزش افزوده، به طور جهش وار رشد مي يابد. 
همين مساله به خوبي در آمارهاي رسمي از تحوالت بازار 
ساخت و ساز مشهود است. از سويي، سازندگان تمايل به 
ساخت و ساز- به ويژه در شهر تهران- را از دست داده اند 
و به عبارتي توليد ساختمان نزولي شده است اما از سوي 
ديگر، ميزان تزريق س��رمايه بخ��ش خصوصي به اين 
صنعت، به مدد رشد قيمت نهادهاي توليد ساختمان 

و نه افزايش فعاليت هاي ساختماني، رشد يافته است.

   روند ساالنه سرمايه گذاري در ساختمان
بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد، رشد ارزش ريالي 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت ساختمان 
از س��ال 1397 يعني از زمان آغاز نوسان هاي شديد در 
اقتص��اد و جهش قيمت دالر به عن��وان ليدر انتظارات 
تورمي دچار جهش ش��ده است، به گونه اي كه با 46.5 
درصد رش��د از حدود 73 هزار ميليارد تومان در س��ال 
1396 به باالي 107 هزار ميليارد تومان در سال 1397 

رسيده است. اين رقم با 49.5 درصد در سال 1398 به 
160 هزار ميليارد تومان بالغ شده است. سپس با 104 
درصد رش��د در س��ال 1399 به قله 327 هزار ميليارد 
توماني رسيده است. در سال 1400 نيز با تجربه رشد 40 
درصدي به 460 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 
اين در حالي است كه تعداد پروانه هاي ساختماني طي 
سال هاي 1397 تا 1399 به ترتيب رشدي معادل 15.2 
درصد، 3.9 درصد و 18.9 درصد را تجربه كرده اس��ت. 
در سال 1400 نيز تعداد پروانه هاي ساختماني با رشد 
منفي 26.2 درصد به 138 هزار و 522 فقره نزول كرده 
است و به سطوح سال 1394 فروغلتيده است. اوج صدور 
پروانه ساختماني اما در سال 1399 بوده است، سالي كه 
اين شاخص به 187 هزار و 666 فقره رسيده بوده است. 
از اين رو، شواهد نشان دهنده اين واقعيت است كه بازار 

ساخت و ساز نيز همچون بازار معامالتي مسكن دچار 
ركود تورمي است. يعني از سويي، ميزان فعاليت هاي به 
مرور زمان كم و كمتر مي شود اما از سوي ديگر، قيمت 
فعاليت ها و خدمات و محصوالت روندي فزاينده دارند.

   ارزش بازار مسكن پايتخت چقدر است؟
در اين حال، صحبت از ركود مس��كن كه مي شود بعضا 
اين تصور به وجود مي آيد كه ب��ازار خريد و فروش قفل 
شده است. ش��هريور امس��ال اما در همين بازار ركودي 
6033 معامله صورت گرفت كه 530 فقره آن واحدهايي 
با قيمت بيش از 80 ميليون تومان در هر متر مربع بود.از 
سوي ديگر اگرچه متوسط قيمت مسكن در تهران 43.2 
ميليون تومان اعالم شد 41 درصد معامالت به واحدهاي 
باالي متري 45 ميليون تومان تعلق داش��ت. به گزارش 

ايسنا، درخصوص متراژ نيز رتبه اول به آپارتمان هاي 50 
تا 60 متر با 14.8 درصد از كل قراردادهاي خريد و فروش 
تعلق گرفت اما بيش از 71 درصد معامالت در واحدهاي 
باالي 60 متر منعقد ش��د. درخصوص فراواني معامالت 
بر اس��اس ارزش هر واحد مس��كوني، باالترين سهم به 
آپارتمان هاي 1 تا 1.5 ميليارد تومان با سهم 13.9 درصد 
از كل معامالت تعلق داشت و اين در حالي است كه 80.8 
درصد قراردادها را خانه هاي با ارزش باالي 1.5 ميليارد 
تومان به خود اختصاص دادند و 7.9 درصد از اين رقم را 
خانه هاي با ارزش بي��ش از 10 ميليارد تومان از آن خود 
كردند. با اين حساب 476 واحد با ارزش باالي 10 ميليارد 
تومان در شهريور امسال در پايتخت معامله شده كه ارزش 
كل آن به 4760 ميليارد تومان مي رس��د. از طرف ديگر 
در صورتي كه واحدهاي باالي 100 متر كه 27.2 درصد 
از كل معامالت را در بر گرفته در متوسط 43.2 ميليون 
توماني قيمت ه��ر متر مربع ضرب كنيم ارزش هر واحد 
مس��كوني 4 ميليارد و 321 ميليون تومان و ارزش كل 
معامالت آپارتمانهاي باالي 100 متر به 7086 ميليارد 
تومان مي رس��د. به طور كلي نيز اگر متوسط قيمت هر 
متر مربع يعني 43.2 ميليون تومان را در ميانگين متراژ 
واحدهاي معامله شده در تهران كه غالبا حدود 80 متر 
مي ش��ود را در هم ضرب كنيم به عدد 3 ميليارد و 475 
ميليون تومان براي هر واحد مي رسيم. با ضرب اين عدد 
به تعداد معامالت مسكن شهر تهران در شهريورماه رقم 
20 هزار و 858 ميليارد تومان به دست مي آيد كه مي تواند 

ارزش بازار مسكن شهر تهران در شهريور 1401 باشد.
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استقبال شهرداري از تداوم 
شناورسازي شروع ساعت كار

عليرضا زاكاني، شهردار تهران طرح شناور سازي ساعت 
كاري كارمندان را در كاهش ترافيك موثر دانس��ت و 
گفت: تمديد اين ط��رح براي كاهش ترافيك ضروري 
است. زاكاني در گفت وگو با ايرنا گفت: يكي از مهم ترين 
مشكالت شهروندان تهراني موضوع ترافيك است كه 
اين ميزان هميشه با بازگش��ايي مدارس ودانشگاه ها 
در ماه مهر بيش��تر خودش را نشان مي دهد. وي افزود: 
يكي از اقدام��ات موثر در كاه��ش و مديريت ترافيك 
پايتخت در آستانه بازگشايي مراكز آموزشي موضوع 
طرح شناورسازي ساعت ورود كارمندان بين ساعات 
7 تا 9 صبح ب��ود كه اين طرح در كاه��ش بار ترافيك 
صبحگاهي موثر بوده است. شهردار تهران در پاسخ به 
اينكه آيا موافق تمديد اين طرح هستيد يا خير نيز گفت: 
در ابتدا اين طرح تنها در مهرماه اجرايي و عملياتي شد 
كه به نظر مي رسد مي توان اين طرح را در ماه هاي آينده 
نيز تمديد كرد. وي با بيان اينكه توسعه و تقويت ناوگان 
حمل و نقل عمومي نياز به زمان دارد، گفت: تالش داريم 
ظرفيت ناوگان اتوبوسراني و مترو را افزايش دهيم اما در 
كوتاه مدت براي مديريت ترافيك پايتخت اجراي همين 

طرح شناورسازي ساعت كاري كارمندان دولت است.

هشدار درباره تردد
در حاشيه رودخانه هاي تهران 

حامد يزدي مهر، مديركل مديريت بحران اس��تان 
تهران ضمن هش��دار درباره وزش بادهاي لحظه اي 
ش��ديد در مناطق جنوب و غرب استان گفت: مردم 
استان تهران روزهاي 26 و 27 مهر از تردد در حاشيه 
رودخانه خودداري كنند. به گزارش ايرنا، يزدي مهر 
در جمع خبرنگاران با اشاره به پيش بيني هاي سازمان 
هواشناس��ي مبني بر كاهش 4 ت��ا 6 درجه اي دماي 
هوا طي 26 تا 28 مهر در س��طح استان تهران اظهار 
كرد: اين كاهش دما در مدت يادش��ده در ارتفاعات 
شرقي استان رخ خواهد داد. وي درباره وزش بادهاي 
لحظه اي شديد در روزهاي 26 تا 27 مهر در مناطق 
جنوب و غرب استان تهران نيز هش��دار داد و افزود: 
مجموعه مخاطرات پيش بيني ش��ده از سوي اداره 
كل هواشناسي اس��تان مبني بر كاهش كيفيت هوا 
و بارش ه��اي پراكنده باران و برف در ارتفاعات آبعلي 
و فيروزكوه احتي��اط ويژه ش��هروندان را مي طلبد. 
يزدي مهر با اعالم هش��دار در مورد رگبار و رعد و برق 
در ارتفاعات به ويژه شمال شرق استان گفت: با توجه به 
پيش بيني ها و احتمال آب گرفتگي معابر، سيالبي شدن 
مسيل ها و بعضي رودخانه ها، پديده مه و كاهش ديد 
در جاده ها به مردم توصيه مي شود از تردد در حاشيه 
مسيل ها و نواحي كوهستاني در اواخر وقت سه شنبه 

26 تا اواخر وقت چهارشنبه 27 مهر خودداري كنند.

آبادان ۱۳۰ روز بدون شهردار 
بعد از ريزش ساختمان متروپل كه شهر آبادان را در يك 
شوك عجيب فرو برد، اكنون اين شهر بيش از 130 روز 
است كه شهردار ندارد و كارهاي مديريت شهري روي 
زمين مانده است. به گزارش مهر، دوم خردادماه سال 
جاري بعد از حادثه برج متروپل كه باعث جان باختن 
43 نفر و مصدوميت 37 نفر ش��د و طولي نكشيد كه 
»حسين حميدپور« شهردار وقت آبادان عزل شد. از 
آن زمان تاكنون سكان شهرداري آبادان با سرپرست 
اداره مي ش��ود؛ بنابراين انتخاب نشدن شهردار آبادان 
سبب ش��ده تا چالش هاي جدي در اين زمينه ايجاد 
بشود به گونه اي كه برخي مسووالن بر لزوم پيگيري و 
رفع اين بحران تاكيد دارند. سيدمحمد مولوي، نماينده 
م��ردم آبادان در مجلس در اين باره اظهار كرد: ش��هر 
آبادان با مشكالتي كه در موضوع عمراني، زيرساختي 
و مبلمان شهري دارد اما حادثه متروپل براي مسووالن 
اين شهرستان تجربه نشد. از وزارت كشور و استانداري 
نيز انتظ��ار مي رف��ت در خصوص مش��كالت آبادان 
تصميم سازي و تصميم گيري درستي كنند اما اينگونه 
نش��د. نماينده مردم آبادان در مجلس توضيح داد: با 
وجود اينكه براي عمران شهري آبادان اعتبارات الزم 
با تالش هاي فراوان وارد شهر مي شود و اتفاقات مثبت 
اخير به علت همين منابع اس��ت اما تاكنون وضعيت 
شهردار آبادان تعيين تكليف نش��د. وي با بيان اينكه 
وقفه اي كه اكنون در تأييد يا تعيين نش��دن شهردار 
است براي ما )نمايندگان مردم آبادان در مجلس( قابل 
قبول نيست، عنوان كرد: ما از طريق مراجع قانوني اين 
موضوع را هم مطالبه و هم بازخواست مي كنيم چون 
مردم از ما درخواس��ت پيگيري دارند. نماينده مردم 
آبادان در مجلس افزود: اكنون مدتي است كه سرپرست 
شهرداري آبادان منصوب شده و به اندازه بضاعتش در 
حال فعاليت است ولي سرپرست تا به كي؟ انتظارمان 
اين اس��ت كه ظرف مدت كوتاهي شهردار توانمند و 
متخصصي براي آبادان انتخاب شود و وزارت كشور نيز 
حكم آن را ابالغ كند. قاسم بغالني عضو شوراي شهر 
آبادان نيز در اين زمينه اظهار كرد: از همه همشهريان 
بابت وضع فعلي مديريت شهري در آبادان عذر خواهي 
مي كنم. در حال حاضر شهرداري آبادان آشفته ترين 
روزهاي خود را تجربه مي كند و اين آشفتگي در همه 
حوزه ها در يك سال گذشته نمود عيني تري پيدا كرده 
است. عضو ش��وراي ش��هر آبادان توضيح داد: مردم، 
مراجعان و ارباب رجوع نه تنه��ا رضايتي از خدمات و 
نحوه ارايه خدمت در ش��هرداري آب��ادان ندارند بلكه 
بي نظمي حاكم س��بب ايجاد سردرگمي شديدي در 
شهر و ش��هرداري شده اس��ت.انتصابات نامتناسب و 
غير تخصصي در بس��ياري از حوزه ها زمينه ساز وضع 
نابسامان و آشفتگي فعلي در آبادان است. وي بيان كرد: 
بالتكليفي و صادر نشدن حكم براي شهردار منتخب و 
تعيين تكليف نشدن وضعيت انتخاب شهردار آينده 
بر دامنه اين آش��فتگي افزوده اس��ت. وي تاكيد كرد: 
سرپرست فعلي شهرداري آبادان در صورت وجود ديگر 
افراد رد صالحيت شده بايد سريعًا نسبت به جايگزين 

آنها با اخذ استعالمات الزم اقدام و تعيين تكليف كند.

۳  گام تا رونق ساخت مسكن
در كشور

به باور ابوالحسن ميرعمادي، كارشناس مسكن، اميد 
بستن به كشورهاي خارجي براي ساخت مسكن در 
ايران اشتباه اس��ت. چه آنكه جوانان تحصيل كرده، 
نيروي انساني مستعد، نهاده هاي ساختماني و ديگر 
ظرفيت ه��اي الزم براي توليد س��االنه يك ميليون 
مسكن در كشور وجود دارد. او با تاكيد بر اينكه فقط 
بايد برنامه ريزي كنيم تا صنعت ساختمان از حالت 
س��نتي به نيمه صنعتي تبديل شود، در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: يكي از دغدغه هاي اصلي سازندگان، 
تورم عمومي است كه بايد مهار شود. در گام بعدي بايد 
بخش هاي دولتي، ادارات،  دستگاه هاي خدمات رسان 
و بخش خصوص��ي را يكپارچه كني��م و هم افزايي 
در اين زمينه ب��ه وجود بياوريم. هم اكن��ون در اين 
زمينه گسستگي وجود دارد. قدم سوم اين است كه 
شركت هاي انبوه سازي را تقويت كنيم. در حال حاضر 
كمتر شركتي قادر به توليد پروژه هاي بيش از 2000 
واحد است. اين كارشناس مسكن درباره پيش بيني 
وضعيت ساخت و ساز در نيمه دوم سال جاري گفت: 
تسهيل شرايط س��اخت و ساز با متغيرهايي ارتباط 
دارد كه بايد بهبود پيدا كند. همه ريسك هاي توليد 
مسكن پابرجاست و چشم انداز روشني وجود ندارد. 
اگر در بحث تورم و قيمت ارز ثبات ايجاد شود مي توان 
خوشبين بود. اين تصور وجود دارد كه بخش ساخت و 
ساز كامال متكي به داخل است؛ در حالي كه حدود 40 

درصد اقتصاد مسكن رابطه مستقيم با نرخ ارز دارد.

كاهش دما در بيش از
۱۰ استان كشور از امروز

س��ازمان هواشناسي از نفوذ هواي س��رد و كاهش 6 
درجه اي دما در بيش از 10 استان كشور طي روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه خبر داد. به گزارش ايرنا، سازمان 
هواشناسي از نفوذ هواي سرد از صبح سه شنبه تا اواخر 
وقت چهارشنبه خبر داد. بر اين اساس كاهش نسبي 
دما به طور ميانگين بين 4 تا 6 درجه را از سه شنبه در 
ش��مال آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، زنجان و 
روز چهارشنبه در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
كردستان، زنجان، قزوين، البرز، شمال تهران، شمال 
سمنان، مركزي، همدان، خراسان شمالي، خراسان 
رضوي، خراسان جنوبي پيش بيني مي شود.سازمان 
هواشناسي نسبت به خسارت به محصوالت كشاورزي 
و احتمال يخ زدگي محصوالت در مناطق سردس��ير 
نيز هش��دار داده اس��ت.همچنين در روز سه ش��نبه 
براي گيالن، مازندران، گلس��تان، آذربايجان شرقي، 
آذربايجان غربي، اردبيل، خراس��ان ش��مالي، شمال 
خراسان رضوي و ارتفاعات استان هاي زنجان، البرز، 

تهران و سمنان بارش باران پيش بيني مي شود.

كمبود زيرساخت مانع اخذ 
الكترونيكي عوارض آزادراهي

مديركل بهره برداري آزادراه هاي كش��ور با اشاره به 
تاثير توقف افزايش عوارض آزادراهي روي الكترونيكي 
ش��دن همه آزادراه هاي كش��ور گفت: ن��رخ جديد 
عوارض آزادراهي با ميانگين افزايش 27 درصدي در 
حال نهايي ش��دن است.به گزارش ايرنا، طبق قانون 
بودجه امس��ال، وزارت راه و شهرسازي مكلف بود از 
طريق مشاركت س��رمايه گذاران بخش غيردولتي، 
اخذ عوارض در تمام آزادراه ه��ا را تا پايان خردادماه 
امس��ال به صورت الكترونيكي اجراي��ي مي كرد؛ با 
اين حال از بين 28 آزادراه در حال بهره برداري فقط 
12 آزادراه مجهز به زيرساخت دريافت الكترونيكي 
عوارض آزادراهي است و اين طرح طبق برنامه پيش 
نرفت.در همين رابطه، عباس بيات سرمدي، مديركل 
بهره برداري آزادراه هاي كش��ور در گفت وگو با ايرنا 
گفت: الكترونيكي شدن تمام شبكه آزادراهي كشور 
فقط به تصميم وزارت راه و شهرسازي برنمي گردد 
و زيرساخت هايي براي اجرا از جمله همكاري بيمه، 
پليس و موافقت شركت هاي آزادراهي را نيازمند است.

وي گفت: اكنون فقط وزارت راه و شهرسازي تصميم 
قطعي گرفته و پاي كار است و از سمت شركت هاي 
آزادراهي براي اجراي طرح استقبال نشده است؛ يك 
دليل آن هم توقف در ابالِغ نرخ جديد عوارض بود.
مديركل بهره برداري آزادراه هاي كشور توضيح داد: 
دولت به دليل نگراني از موضوعات اجتماعي بعد 
از ابالغ جديد نرخ عوارض در بهار امس��ال، جلوي 
اجراي اين بخشنامه را گرفت. همين موضوع روي 
اج��راي طرح الكترونيكي كردن آزادراه ها س��ايه 

انداخت و تاخير در اجراي طرح را سبب شد.

ساخت خانه هاي سازماني 
متوقف و ممنوع است

طبق قانون ساخت و احداث خانه هاي سازماني متوقف 
شده و ممنوع است و خانه هاي سازماني بايد به فروش 
برسد. عليرضا فخاري، معاون وزير راه و مديرعامل سازمان 
ملي زمين و مسكن در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب، 
درباره تعداد خانه هاي سازماني و واگذاري و فروش اين 
واحدها اظهار كرد: به اس��تناد ماده 8 قانون ساماندهي 
توليد و عرضه مسكن مصوب س��ال 78 قرار بر اين بود 
خانه هاي سازماني به متقاضياني كه در اين واحدها مستقر 
هستند به فروش برسد و تكليف خانه هاي سازماني روشن 
شود.معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به دستگاه هايي 
كه در مديريت خانه هاي سازماني نقش دارند، گفت: از 
جمله دستگاه هايي كه نقش اصلي در اين  زمينه را دارند، 
وزارت امور اقتصاد و دارايي است كه در واقع امين اموال و 
متولي خزانه دولت محسوب مي شود و ساير دستگاه ها به 
دليل مداخالت اوليه از جمله تامين زمين و تامين اعتبار 
ساخت و احداث از محل مصوبات شوراي برنامه ريزي 
استان داشتند، در اين موضوع نقش دارند و عموما تامين 

اراضي توسط وزارت راه و شهرسازي انجام شده است.
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سرپرستسازماننوسازيشهرتهراناعالمكرد

پشت پرده تزريق سرمايه به ساختمان

ظرفيت ساخت يك ميليون مسكن در بافت فرسوده 
گروه راه و شهرسازي|

مهدي هدايت، سرپرست سازمان نوسازي شهر تهران از 
وجود 230 هزار پالك فرس��وده در شهر تهران خبر داد و 
پيش بيني كرد، ساخت يك ميليون آپارتمان در اين پالك ها 
مشروط به ارايه مشوق هايي همچون وام يك ميليارد توماني 
س��اخت به مالكان امكان پذير باشد.هدايت با بيان اينكه 
متوسط توليد مسكن از يك پالك فرسوده 5 واحد است، 
افزود: پيش بيني مي كنيم در 230 هزار پالك فرسوده شهر 
تهران يك ميليون مسكن توليد مي ش��ود و در واقع برابر 
آمارهاي موجود ما يك ميليون مسكن در شهر تهران كم 
داريم.به گزارش ايلنا، سرپرست سازمان نوسازي شهر تهران 
با اشاره به اينكه در حال حاضر دوره انتظار خريد مسكن در 
تهران به 66 سال رسيده است، ادامه داد: ما با رويكرد مسكن 
استطاعت پذير در شهر تهران توليد مسكن مي كنيم. در واقع 
وقتي مسكن زياد شود و توليد مسكن انجام شود، عرضه و 
تقاضا در بازار مسكن نيز متعادل مي شود.وي بيان كرد: يك 
كاري كه ما اكنون در شهر تهران انجام مي دهيم اين است 
از ظرفيت ماده 12 قانون جهش مسكن استفاده كنيم كه 
در آن عنوان شده ساخت 4 ميليون مسكن در بافت هاي 
فرسوده مديريت شود.هدايت يادآور شد: با ساخت 4 ميليون 
مسكن در بافت فرسوده كه در شرايط عادي ايجاد خدمات 
زير بنايي و روبنايي در آن سخت است، مي توان باعث ارتقاي 
كيفيت زندگي در اين محدوده ها شد. اين در حالي است 
كه در سال هاي گذشته اين امكان را در خارج از شهر تهران 
با ايجاد ش��هرك هاي جديد مسكوني محيا مي كردند كه 
مشكلي از پايتخت حل نمي كرد.وي تاكيد كرد: در صورتي 
كه اگر اين امكانات در داخل بافت فرسوده شهر تهران ايجاد 
شود و دولت مشوق ها و وام مسكن را حداقل به يك ميليارد 
تومان با بهره كم برساند و شهرداري نيز پروانه ساختماني را 
رايگان در اختيار ساكنان اين محدوده قرار دهد، مي توان 
ش��اهد اقدامي جهادي در اين حوزه ب��ود.وي تاكيد كرد: 
هزينه كرد دولت در ايجاد زير ساخت هاي خدماتي كه در 
شهرك هاي جديد اطراف تهران انجام مي دهد، خيلي بيشتر 
از وامي است كه براي انجام س��اخت و ساز در داخل بافت 
فرسوده به مردم اعطا مي كند.سرپرست سازمان نوسازي 
شهر تهران در ادامه با تاكيد بر اينكه استفاده از ظرفيت ماده 
12 قانون جهش مسكن در شهر تهران مي تواند اتفاق بزرگي 
را رقم بزند، گفت: بررسي ها نشان مي دهد در دولت هشتم 
و نهم قرار بود 4 ميليون مسكن مهر ساخته شود كه نيمي از 

اين رقم يعني 2 ميليون در روستاها ساخته شد. در روستاها 
به دليل اينكه زمين آن متعلق به مردم بود و يك وام خوب كم 
بهره نيز به متقاضيان پرداخت شد، تمامي 2 ميليون مسكني 
كه برنامه ريزي شده بود، ساخته شد.وي افزود: از 2 ميليون 
مسكني كه قرار بود در شهرها ساخته شود چيزي در حدود 
1 ميليون و 100 واحد مسكوني در بافت فرسوده ساخته 
شد كه با دريافت وام اين خانه ها ساخته شدند. اين در حالي 
است كه كار ساخت 900 واحد از خانه ها را دولت خود شروع 
به ساختن كرد و هنوز نيز تمام نشده است.هدايت ادامه داد: 
تجربه نشان داده است كه دولت و شهرداري سازنده خوبي 
نيستند و بايد فضا را براي ورود بخش خصوصي هموار كرد.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر هيچ كدام از پروژه هاي 
ساخت مسكن در شهر تهران توسط شهرداري و با گرفتن 
پيمانكار انجام نمي ش��ود، بيان كرد: براي ساخت اين 
پروژه ها رويكرد اين دوره مديريت شهري گرفتن شريك 
است كه فضا را براي ورود بخش خصوصي آماده مي كند.

سرپرست سازمان نوسازي ش��هر تهران يادآور شد: به 
جرات مي توان گفت از بعد از انقالب تاكنون موفق ترين 
مدل ساخت مسكن مشاركت بخش خصوصي بوده است.

   95 درصد از بافت فرسوده
در مناطق ۷ تا ۲۰ قرار دارد

در اين حال، به گفته سوده نجفي، عضو هيات رييسه شوراي 

شهر تهران، 95 درصد از بافت فرسوده پايتخت در مناطق 
7 تا 20 قرار دارد.نجفي در گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: 
بافت هاي فرسوده شهري، محالت فرسوده در فضاي شهري 
است كه عالوه بر كالبد فرسوده، مسائل و پيچيدگي هاي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خ��ود را دارد. برخي از اين 
بافت ها از يك سو داراي ريشه هاي سكونتي ارزشمندي با 
غناي فرهنگي اجتماعي و معماري است و از سوي ديگر، به 
جهت فرسودگي شديد، نبود دسترسي مناسب به خدمات 
شهري و بهداشتي، وجود مشكالت اجتماعي و امنيتي و 
آسيب پذيري در برابر زلزله، سيل و آتش سوزي و نيز عدم 
تطابق با زندگي امروز شهري و شهرسازي داراي مشكالت 
روبنايي و زيرساختي هستند. وي تصريح كرد: بافت هاي 
فرسوده تركيبي از س��ه شاخص ناپايداري س��ازه اي، در 
سازه هاي كم  دوام، نفوذ پذيري در گذرهاي با عرض كمتر از 
6 متر و ريزدانگي )پالك هاي كمتر از 200 متر مربع( است. 
تهران 4230 هكتار بافت فرس��وده مصوب دارد كه حدود 
280 هزار پالك در اين بافت قرار گرفته است و 95 درصد 
از بافت فرسوده تهران در مناطق 7 تا 20 قرار دارد و در بين 
مناطق 22 گانه، مناط��ق 10 و 12 به ترتيب 52.3 درصد 
)427.7 هكتار( 37 درصد )592.7 هكتار( بيش��ترين و 
منطقه 22 با دو دهم درصد )9 دهم هكتار( كمترين بافت 
فرسوده را دارا هستند.عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
ادامه داد: طبق قوانين متعددي كه وضع شده است دولت 

و شهرداري ها وظيفه دارند به طور مشترك اقداماتي را در 
راستاي نوسازي بافت هاي فرسوده در بازه زماني مشخص 
انجام دهند. همچنين رويكرد براي نوسازي بافت فرسوده 
بايد متعدد و متنوع باشد و با توجه به پيچيدگي هاي بافت 
فرس��وده و تعدد مس��ائل و چالش هاي اي��ن محدوده ها، 
سياست هاي نوسازي نيز بايد متناسب با اين مسائل باشد. 
نجفي با اش��اره به تسهيالت و بس��ته هاي تشويقي براي 
نوسازي بافت هاي فرسوده گفت: تدوين بسته هاي تشويقي 
از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و در اين 
زمينه بايد قيمت پروانه ساختماني با تخفيف مناسبي ارايه 
شود و ساختمان هاي ريزدانه در قالب نوسازي تجميعي، 
نوسازي خواهند ش��د. وي همچنين افزايش تسهيالت 
بانكي ارزان قيمت را يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار در فرايند 
نوسازي بافت فرسوده عنوان كرد و گفت: اين تسهيالت به 
دو قسمت تقسيم مي شود؛ مشوق هاي مالي و مشوق هاي 
ضابطه اي، طبق مشوق هاي مالي تا پايان سال 1400، بيش 
از 1300 ميليارد تومان بخشودگي عوارض صدور مجوز در 
بافت هاي فرسوده تهران از طرف شهرداري اعطا شده است. 
همچنين دولت هم مهم ترين تسهيالتي كه اعطا مي كند، 
وام ساخت و ساز است كه در حال حاضر اين وام با افزايش 3 
برابري به 450 ميليون تومان به ازاي هر واحد رسيده است. 
300 ميليون از اين تسهيالت با بهره 9 درصد و 150 ميليون 
تومان ديگر با بهره 18 درصد و با بازپرداخت 3 ساله پرداخت 
مي شود و بعد از 3 سال، 150 ميليون تومان آن قابل تبديل به 
فروش اقساطي است.عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
با اشاره به در نظر گرفتن پاركينگ اضافي براي بافت هاي 
فرس��وده تأكيد كرد: در بافت هاي فرسوده حدود 40 هزار 
پالك مشكل سندي دارند و به همين دليل امكان نوسازي 
بافت فرسوده را ندارند؛ بنابراين براي اينگونه پالك ها بايد 
هماهنگي ها و همكاري هايي از سوي ارگان هاي دولتي و 
قوه قضاييه صورت گيرد تا مشكل اين پالك ها برطرف شود.

نجفي همچنين به مشوق براي پالك هايي كه در حريم برق 
فشار قوي قراردارند و با چالش بسياري در اين رابطه روبرو 
هستند، اش��اره كرد و افزود: بخشي از اين پالك ها واقع در 
بافت هاي فرسوده در حريم دكل هاي برق فشار قوي هستند. 
براي اين منظور بايد دكل ها جابه جا ش��ده يا ش��بكه برق 
زيرزميني شود تا نوسازي براي اين پالك ها امكانپذير باشد. 
اين كار به هزينه بسيار زيادي نياز دارد كه مستلزم مساعدت 

و همكاري وزارت نيرو، شهرداري و بخش خصوصي است.



پس از شروع اعتراضات از روزهاي پاياني شهريور و اختالل 
در اينترنت به خصوص اينترنت همراه و همچنين فيلتر 
شبكه هاي اجتماعي واتس اپ و اينستاگرام بسياري از 
كسب و كارهاي اينترنتي با خسارت زيادي مواجه شدند 
به گونه اي كه كسب و كارهايي كه روي اينستاگرام فعال 
بودند تقريبا به صورت كامل درآمد خود را از دست دادند 
و حتي كسب و كارهاي ديجيتالي كه روي بستر اينترنت 
نيز فعاليت مي كردند با اختالل در ارتباط با مشتريان و 
در نهايت كاهش فروشش��ان مواجه شدند؛ حال دولت 
مي گويد كه در نظر دارد اين خسارت را به گونه اي جبران 
كند، در عين حال مديرعامل شركت ملي پست با اشاره 
به دردسر فيلترينگ اينستاگرام براي كسب وكارها اعتقاد 
دارد اش��تباه از س��وي مردم بوده و نبايد از ابتدا از ابزاري 
همچون اينستاگرام استفاده مي كردند و بايد به هشدار 
مسووالن براي كوچ به پلتفرم هاي داخلي توجه مي كردند.

در شرايطي كه كسب و كارهاي اينترنتي طي مدت اخير 
تحت تاثير قرار گرفته اند، وزارتخانه هاي صمت، ارتباطات 
و اقتصاد در حال تدوين دستورالعمل مشتركي براي تشويق 
و حمايت از كس��ب وكارهايي هستند كه فعاليت خود را 
روي پلتفرم هاي داخلي منتقل يا ايجاد مي كنند. اين سه 
وزارتخانه مي خواهند با تدوين اين دستورالعمل با پيشنهاد 
مشوق هايي كسب وكارها را مجاب به استفاده از پلتفرم هاي 
داخلي كنند. به نظر مي رسد در اين طرح پيشنهادهايي نيز 
به كس��ب وكارها ارايه مي شود. در اين دستورالعمل هيچ 
الزامي براي كسب وكارها به استفاده از پلتفرم هاي داخلي 
ايجاد نخواهد ش��د و فقط با استفاده از مشوق هايي مانند 
معافيت هاي مالياتي يا امكان استفاده از پارك هاي فناوري 
و وام هاي كوتاه مدت اين كسب وكارها را به سمت استفاده از 
پلتفرم هاي داخلي سوق خواهند داد. در اين دستورالعمل 
همچنين مكانيزم هاي جبراني براي خسارت هاي وارد 
شده به كسب وكارهاي آسيب ديده از اعتراضات اخير 

و همچنين اختالل در اينترنت پيش بيني شده است. 

    پيام رسان هاي بومي چند كاربر دارند؟
در شرايطي دولت مي خواهد كس��ب وكارها را به سمت 
اس��تفاده از پلتفرم هاي داخلي هدايت كن��د كه يكي از 
مشكالت اصلي پلتفرم هاي داخلي محدوديت استفاده 
كاربران از آن پلتفرم هاس��ت. در شرايطي كه اينستاگرام 
صرف نظر از بازار جهاني كه در اختيار بازديدكنندگانش 
قرار مي دهد به صورت بالفعل ۴۰ ميليون كاربر ايراني را به 
سمت خود جذب كرده، اين در حالي است كه هيچكدام 
از پلتفرم هاي داخلي تاكنون نتوانسته اند اين تعداد كاربر را 
به سمت خود هدايت كنند. از سويي هيچكدام از پلتفرم ها 
زيرساخت فني الزم براي پذيرش اين تعداد كاربر را ندارند. 
ش��ايد برنامه دولت تعدد پلتفرم ه��اي داخلي و انتخاب 
كس��ب وكارها از هر كدام از پلتفرم هاست همين امر نيز 
موجب مي شود تا كاربران بين پلتفرم هاي مختلف پخش 
شوند و جذابيت استفاده از پلتفرم داخلي كاهش يابد. در 
دوره اي در دهه ۱۳۸۰، ايميل هاي ملي را مطرح كردند و 
هر فرد براي افتتاح حساب، با بخشي به اسم ايميل ايراني 
مواجه بود كه افراد بايد سرويس هاي ايميلي ايران كه چاپار و 
ميهن ميل بود، را وارد مي كردند، اما همان زمان هم اين طرح 
شكست خورد. پس از آن در دوره اي موضوع سيستم عامل 

بومي مطرح شد كه براي آن هم هزينه كرديم و لينوكس 
ملي را راه انداختيم كه براي راه اندازي آن تس��هيالت ۱۰ 
ميلياردي گرفتند كه آن زمان هم عدد بزرگي بود، حتي 
اعالم شد كه در ادارات دولتي نبايد سيستم عامل خارجي 
استفاده شود و افراد بايد از سيستم عامل ملي استفاده كنند، 
اما اين طرح هم خروجي نداشت و شكست خورد. حتي دوره 
محمدجواد آذري جهرمي -وزير سابق ارتباطات و فناوري 
اطالعات- بحث اندرويد ملي را مطرح كردند و گفتند ما 
نبايد از اندرويدي كه ابزارهاي خارجي مانند گوگل پلي روي 
آن نصب است، استفاده كنيم. اما اين طرح هم در سكوت 
خبري شكست خورد. بنابراين در دوره هاي مختلف، تالش 
براي بومي سازي ابزارهاي حوزه ارتباطات، صورت گرفته 
است. در حال حاضر ما پيام رسان هايي داريم، كه همه جوره 
از آنها حمايت كرديم، دولت به اين پيام رس��ان ها وام هاي 
پنج ميلياردي داده و زيرساخت تعلق گرفته است. بانك  
ملي كارب��ران را وادار كرده كه براي دريافت تراكنش هاي 
كمتر از ۳۰ هزار تومان، بايد پيام رسان بله را نصب كنند، يا 
در دوره اي دانشگاه آزاد دانشجويانش را مجبور كرد براي 
انتخاب واحد، آي گپ را نصب كنند، يا روبيكا كه براي مدت 
زيادي در انحصار صداوسيما بود و مردم مجبور بودند براي 
شركت در مسابقه هاي تلويزيوني اين اپليكيشن را نصب 
كنند، در حالي كه نصب برنامه ها به اين صورت و با اجبار، 
در اولين فرصت هم از بين م��ي رود. يا در دوره اي روبيكا 
براي اينكه عدد و رقم قابل قبولي از كاربرانش ارايه دهد، 
پروفايل هاي كاربران مختلف در اينس��تاگرام را بدون 
اجازه كپي كرده بود، هر شخصي كه تعداد فالوئرهايش 
زياد بود، پروفايلش با محتوا بدون اجازه كپي و جعل شده 
بود. كساني كه پيام رسان ها و سرويس هاي اين  مدلي را 
راه اندازي كردند، مي خواهند به هر ابزاري متوسل شوند 

كه به زور كاربر را به اين پلتفرم ها منتقل كنند.

    كاهش يك سومي درآمدهاي پست
و واكنش مديرعامل اين شركت

در اين ميان و براس��اس آمارهاي اعالم ش��ده از س��وي 
شركت ملي پست، پس از فيلتر اينستاگرام، درآمدهاي 
اين شركت با كاهش يك س��ومي رو به رو شده است. اما 

محم��ود ليايي، معاون وزير ارتباط��ات اخيرا در همايش 
روز ملي تجارت الكترونيك به فيلتر اينس��تاگرام اش��اره 
كرد و گفت: »چند سالي است مسووالن تأكيد مي كنند 
كه كس��ب وكارها به جاي استفاده از ابزاري خارجي نظير 
اينستاگرام از پلتفرم هاي رسمي كه حاكميت آماده كرده 
استفاده كنند و آنجا را رونق دهند. متأسفانه مردم عادي 
به اين صحبت ها توجهي نداشتند و كسب وكار خود را در 
پلتفرم هاي حاكميتي توسعه ندادند. االن به دليل شرايط 
كشور اينس��تاگرام فيلتر ش��ده و همه مردم نمي توانند 
دسترسي داشته باشند. اگر اينستاگرام خودش ايراني ها را 
محدود مي كرد چه جوابي مي خواستند بدهند؟« او عمال 
با انتقاد از اينكه نوك تيز پيكان انتقادات به سمت مسووالن 
است، باور دارد مش��كل ايجاد شده براي كسب وكارها به 
دليل بي توجهي آنها به صحبت هاي مسووالن درخصوص 
استفاده از پلتفرم هاي داخلي است. ليايي همچنين به انتقاد 
كسب وكارهاي روستايي از فيلتر اينستاگرام اشاره كرده و 
گفت: »متوجه شدم كه حتي در مناطق روستايي فروش 
محصوالت از طريق اينستاگرام صورت مي گرفته است. در 
حين بازديد مردم با ديدن من نسبت به شرايط اينترنت و 
فيلترينگ اينستاگرام ابراز شكايت كردند كه من به آنها 
گفتم شما خودتان از قبل به اين فكر بوديد كه احيانًا اگر 
روزي اينستاگرام بسته شود چه اتفاقي مي افتد؟ خودتان 
بايد به فكر مي بوديد و از ابتدا از ابزاري نظير اينس��تاگرام 
استفاده نمي كرديد.« معاون وزير ارتباطات در پاسخ به اين 
سوال كه آيا در حال حاضر ظرفيت استفاده از پلتفرم هاي 
داخلي وجود دارد يا خير، اظهار داشت: »بله. ظرفيت انتقال 
همه كسب وكارها به پلتفرم هاي داخلي وجود دارد و اصال 
فلسفه وجودي شبكه ملي اطالعات، رفع نيازهاي داخلي 
تجارت الكترونيك و پرداختن به همين موضوعات است.«

    خسارت وارده به كسب وكارها 
چقدر است؟

بر اساس اطالعاتي كه در پايگاه سامانه نظام صنفي رايانه اي 
كشور منتشر شده است و به گفته محسن عامري - دبير 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اتاق بازرگاني 
- حجم بازار اينس��تاگرام ۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد 

مي شود و دو ميليون و ۴۰۰ هزار كسب وكار در اين شبكه 
حضور دارند. همچنين وبسايت جهاني »نت بالكس« 
مدعي ش��د كه قطعي اينترنت در ايران س��اعتي ۱.۵ 
ميليون دالر معادل ۴۵ ميليارد تومان زيان اقتصادي 
به ايران وارد مي كند كه اين يعني روزانه هزار ميليارد 
تومان به كسب و كارهاي اينترنتي و اقتصاد كشورمان 
خسارت وارد مي شود. البته فعاليت نت بالكس مربوط به 
وضعيت اينترنت در كشورهاست و مبناي محاسبه بازار 
اقتصادي در اين آمار نامشخص است. گزارش سازمان 
نظام صنفي رايانه اي تهران از تاثير محدوديت ها و قطع 
اينترنت بر كسب وكارها نشان مي دهد تا ۱۷ مهرماه، 
بيش از ۴۱ درصد شركت ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود 
را در اين مدت از دس��ت داده اند و حدود ۴۷ درصد هم 

بيشتر از ۵۰ درصد كاهش فروش داشته اند.

    وعده خاندوزي براي جبران خسارت  
كسب و كارهاي اينترنتي

 در اين ميان، باتوجه به اينكه كس��ب و كارهاي اينترنتي 
طي مدت اخير تحت تاثي��ر قرار گرفته اند، وزير اقتصاد از 
آمادگي اين وزارتخانه براي حمايت از اين بخش خبر داد و 
اعالم كرده كه به زودي بسته حمايتي در اين راستا نهايي 
مي شود. يازدهم مهرماه بود كه سيد احسان خاندوزي به 
لطمه اي كه به كسب وكارهاي اينترنتي وارد شده است، 
اشاره كرد و گفت كه »وزارت اقتصاد از همه ابزارهاي خود 
براي ترميم خسارت به كس��ب و كارها استفاده مي كند و 
همه بايد براي ترميم لطمه هايي كه در روزهاي گذشته به 
كسب و كارهاي حقيقي و مجازي وارد شده تالش كنيم. 
دولت هم اهتمام دارد با ابزارهايي كه در اختيار دارد براي 
جبران اين خسارت هاي وارده به مردم اقدام كند.« به گفته 
وزير اقتص��اد، در اين زمينه با وزير ارتباطات گفت وگو و از 
سوي وزارت اقتصاد اعالم آمادگي شده كه از ابزارهايي چون 
مشوق هاي مالياتي براي ترميم اين آسيب ها استفاده شود. 
خاندوزي همچنين اواسط هفته قبل مجددا به اين موضوع 
اشاره و تاكيد كرد كه نگران معيشت مردم، اقتصاد، امنيت 
سرمايه گذاري و كسب و كارها هستيم، چراكه لطماتي كه 
متأسفانه وارد شد و آشوبگراني كه هم در فضاي مجازي و 
هم واقعي اين لطمه را زدند، هر دو قس��م از كسب و كارها 
آسيب ديدند. بر اين اساس بسته اي آماده و ويرايش اوليه 
آن انجام شده و به چند وزارتخانه و دستگاه دولتي نيز ارسال 
شده است تا نظر تكميلي گرفته شود. طبق آنچه وزير اعالم 
كرده اين بسته حمايتي ظرف چند روز آينده نهايي و رسما 
اعالم مي شود. همچنين مسووالن بيمه نيز اعالم كرده اند 
كه كس��ب و كارهاي اينترنتي كه بيمه بوده اند در صورت 
خسارت، تحت پوش��ش بيمه قرار مي گيرند. پيش بيني 
مي ش��ود در اين دس��تورالعمل گزينه هاي پيشنهادي 
پلتفرم هاي داخلي براي اس��تفاده كسب وكارها معرفي 
ش��ود. اين در حالي است كه پلتفرم هاي داخلي بارها 
اعالم كرده اند فيلتر پلتفرم ها و بسترهاي خارجي راه 
مناسبي براي حمايت از پلتفرم هاي داخلي نيست و 
اين راهكار موجب مي شود تا خسارت بيشتري به اين 
پلتفرم ها وارد ش��ود اكثر سرمايه گذاران پلتفرم هاي 
داخلي ترجيح مي دهند در فضاي آزاد و با مزيت هاي 

رقابتي داخلي با پلتفرم هاي خارجي رقابت كنند.
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پيش نويس سند نقشه راه توسعه 
ملي هوش مصنوعي منتشر شد

پيش نويس سند نقشه راه توسعه ملي هوش مصنوعي 
كه با مش��اركت نخبگان دانشگاهي، صنعتي و بخش 
خصوصي در مركز نوآوري و توس��عه هوش مصنوعي 
در پژوهش��گاه ارتباطات و فن��اوري اطالعات تدوين 
شده بود به مرحله انتشار رسيد. به گزارش ايسنا، مركز 
نوآوري و توس��عه هوش مصنوعي كه پي��ش از اين با 
هدف تهيه برنامه عملياتي، اجرايي و نقشه راه توسعه 
زيرس��اخت ها و كاربردهاي توسعه هوش مصنوعي، 
نقشه راه توس��عه ملي هوش مصنوعي را تدوين كرده 
بود، امروز اقدام به انتشار پيش نويش اين نقشه راه كرد 
تا امكان بهره برداري از آن براي ذينفعان صنعت هوش 
مصنوعي فراهم شود. محمد شهرام معين - رييس مركز 
نوآوري و توسعه هوش مصنوعي پژوهشگاه - در ارتباط 
با هدف و چگونگي تنظيم و تدوين اين سند اظهار كرد: 
براي تدوين اين نقش��ه راه از متدولوژي شوراي عالي 
عتف استفاده شده كه شامل مطالعات تطبيقي، تحليل 
محيط، نظر س��نجي از خبرگان و تدوين چش��م انداز 
مي باش��د. همچنين سياس��ت هاي كالن، ارزش ها و 
راهبردهاي كالن، اقدامات ذيل راهبردها و برنامه ها و 
پروژه ها و فعاليت هاي ذيل اقدامات نيز در اين نقشه راه 
مالحظه شده است. طبق اعالم پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوري اطالعات، وي همچنين با بيان اينكه اين سند 
در دو بخش كلي توس��عه كاربردها و توانمندس��ازها 
ارايه ش��ده، بيان كرد: در بخش توسعه كاربردها هدف 
استفاده از هوش مصنوعي در حوزه هاي اولويت داري 
همچون سالمت، حمل و نقل و كش��اورزي، آموزش، 
صنعت و محيط زيست اس��ت. معين افزود: در بخش 
دوم يا همان توانمندسازهاي هوش مصنوعي، تربيت 
نيروي انساني متخصص، زيرساخت ها، استانداردها، 
آزاد سازي داده ها و موضوعات حقوقي و اخالقي هوش 
مصنوعي از مهم ترين موارد هستند. رييس مركز نوآوري 
و توسعه هوش مصنوعي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات خاطرنشان كرد: اين مركز ضمن اعالم آمادگي 
خود جهت همكاري با نهادهاي مختلف و سازمان هاي 
مرتبط با حوزه هاي كاربردي، تجربه كس��ب شده در 
تدوين نقش��ه راه را نيز در اختيار آنها قرار خواهد داد تا 
نهادها و سازمان ها از فناوري هوش مصنوعي بهره الزم 
را ببرند. يكي از مهم ترين تغييراتي كه در سده اخير در 
همه بخش هاي سياسي، حقوقي، اقتصادي، امنيتي و 
فرهنگي و در سطوح مختلف فردي، سازماني و اجتماعي 
در جوامع مختلف شايع شده، توسعه هوش مصنوعي 
است. كشورهاي مختلف از جمله اياالت متحده امريكا، 
چين، آلمان و سنگاپور سرمايه گذاري ويژه اي به منظور 
نهادينه سازي و توسعه هوش مصنوعي انجام داده اند 
و در سياس��ت گذاري ها، راهب��رد نگاري ها و عمليات 
مختلف مديريتي، اقتصادي و اجتماعي به تدوين اسناد 
باالدس��تي و تشكيل و تأسيس س��ازمان ها و نهادها و 
موسسات مختلف اهتمام ويژه اي مصروف داشته اند. در 
جمهوري اسالمي ايران نيز علي رغم تالش هاي انجام 
شده، خألهاي جدي در توسعه هوش مصنوعي وجود 
دارد كه يكي از مهم ترين آنها، عدم تدوين برنامه كالن، 
جامع و راهبردي به منظور توسعه هوش مصنوعي است. 
باتوجه  به پيش بيني رش��د روزافزون به كارگيري 
هوش مصنوعي در حوزه هاي مختلف اعم از بهداشت 
و سالمت، كشاورزي، اقتصاد، حمل ونقل، انرژي و... 
نياز به هوش مصنوعي بيش ازپيش احساس مي شود 
چرا كه ه��وش مصنوعي يك فن��اوري قدرتمند، 
همه منظوره و انعطاف پذير است كه مي تواند باعث 

پيشرفت بسياري از صنايع و كسب وكارها شود.

همكاري ساترا و وزارت ارتباطات 
براي رونق اقتصاد صوت وتصوير

سند تفاهم همكاري ميان وزارت ارتباطات و سازمان 
صدا و س��يما براي تحقق اهداف عملياتي شبكه ملي 
اطالعات در حوزه صوت و تصوير فراگير در راس��تاي 
رونق اقتصاد محتوا امضا شد. به گزارش سازمان تنظيم 
مقررات رس��انه هاي صوت و تصوير فراگير )س��اترا(؛ 
در شانزدهمين جلسه كميته اقتصاد محتواي شبكه 
ملي اطالعات، اعضاي كميته بر ضرورت تقسيم كار و 
همگرايي ميان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سيما 
براي اجراي بندهاي مرتبط با صوت و تصوير فراگير در 
سند طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات تاكيد 
كردند. محمدصادق افراس��يابي سرپرست معاونت 
كاربران و تنظيم گري اجتماعي ساترا گفت: جلسات 
كميته اقتصاد محتوا با هدف تحقق اهداف محتوايي 
تعيين شده در س��ند ش��بكه ملي اطالعات در حال 
برگزاري اس��ت كه اين جلسات منجر به نهايي سازي 
تفاهم وزارت ارتباطات و بنياد ملي بازي هاي رايانه اي 
براي افزايش سهم ۳۰ درصدي رشد بازي هاي بومي 
در كشور شد و اكنون نوبت به بررسي وضعيت شبكه 
نمايش خانگي و ساير مصاديق صوت و تصاوير فراگير 
رسيده است كه با تفاهمي بين وزارت ارتباطات و ساترا 
انجام خواهد ش��د؛ همچنين س��يدمهدي حاتميان 
مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات در ادامه اين جلسه گفت: بيشترين 
مصرف ترافيك اينترنت كشور مربوط به پيام رسان هاي 
شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي كاربرمحور و شبكه 
نمايش خانگي است. وي افزود: عزم وزارت ارتباطات بر 
اين است كه در اين دولت به سمت اجراي كامل سند 
شبكه ملي اطالعات گام بردارد و از رونق اقتصاد محتواي 
بومي متناسب با شاخص هاي تعيين شده در طرح كالن 

و معماري شبكه ملي اطالعات حمايت كند.

تحقيقات مكزيك
درباره استفاده از پگاسوس

دفتر دادستان كل مكزيك س��رگرم تحقيقات درباره 
خريد جاس��وس افزار پگاسوس توسط دولت پيشين و 
قانوني بودن اين اقدام، اس��ت. به گزارش ايسنا به نقل 
از رويترز، چند روز پ��س از اينكه دولت فعلي مكزيك 
جاسوس��ي از خبرنگاران يا منتقدانش را تكذيب كرد، 
دفتر دادستان كل اين كشور به تحقيقات از دو نفر شامل 
يك مقام بلندپايه سابق درباره استفاده از جاسوس افزار 
 NSO پگاسوس اشاره كرد. پگاسوس به شركت اسراييلي
Group تعلق دارد كه معموال نرم افزار جاسوسي خود 
را به دولت ها يا س��ازمان هاي اجراي قانون مي فروشد. 
دادستانهاي مكزيك در بيانيه اي اعالم كردند آنها خريد 
پگاسوس توسط دفتر دادستان كل سابق به مبلغ ۴۵۷ 
ميليون پزو )۲۳ ميليون دالر( را بررس��ي خواهند كرد. 
مقامات مكزيكي مي خواهند بدانند آيا اين خريد با توجيه 
مناسب انجام شده و مطابق با رويه هاي مناقصه عمومي 
بوده است. در دومين تحقيقات، مقامات قضايي مكزيك 
اعالم كردند ش��واهدي را دريافت كرده اند كه شركت 
NSO Group، پگاس��وس را به صورت غيرقانوني و 
 NSO بدون ارايه جزييات بيشتر، فروخته است. شركت
Group ماه جاري به رويترز اعالم كرد پگاس��وس را 
تنها به سازمان هاي اجراي قانون و اطالعاتي دولت هاي 
خارجي پس از تاييد دولت رژيم صهيونيس��تي داده و 
هنگامي كه خالفي را شناسايي كرده، به قراردادش خاتمه 
داده است. اين شركت خاطرنشان كرده كه پگاسوس 
را اداره نمي كند و هيچ اطالعي درباره نحوه اس��تفاده از 

آن ندارد و اطالعات درباره مشتريانش جمع نمي كند. 

توقف برنامه اپل
براي استفاده از تراشه هاي چيني

اپل در پي تشديد كنترل هاي صادراتي امريكا عليه 
ش��ركت هاي فناوري چين، طرح هاي اس��تفاده از 
تراشه هاي حافظه ساخت شركت YMTC را متوقف 
كرد. به گزارش ايسنا، روزنامه نيك كي به نقل از منابع 
آگاه در گزارشي نوشت: اپل ابتدا قصد داشت استفاده از 
تراشه هاي حافظه ناند شركت دولتي YMTC چين 
را از سال ميالدي جاري آغاز كند. اين تراشه ها ابتدا 
قرار بود تنها براي آيفون هايي كه در بازار چين فروخته 
مي شوند، استفاده شوند. اپل در نظر داشت حداكثر ۴۰ 
درصد از تراشه هاي مورد نياز براي آيفون را از شركت 
YMTC خريداري كند. امريكا هفته گذشته شركت 
س��ازنده تراش��ه حافظه YMTC و ۳۰ نهاد چيني 
ديگر را به ليست شركت هايي اضافه كرد كه مقامات 
امريكايي قادر به بازرس��ي از آنها نيستند و شمارش 
معكوس ۶۰ روزه آغاز ش��د كه ممكن است مجازات 
هاي شديدتر را به دنبال داشته باشد. همچنين وزارت 
 YMTC بازرگاني امريكا سرگرم تحقيقات از شركت
درباره نقض كنترل هاي صادراتي واشنگتن با فروش 
تراشه  به شركت سازنده تجهيزات مخابراتي هواوي 

است كه در ليست سياه امريكا قرار دارد.

۶۱ ميليارد دالر هزينه براي 
خريد غول رايانش ابري اروپا

برادكام، سازنده انواع تراشه در اياالت متحده، در رقابت 
با آمازون، مايكروس��افت و گوگل، ب��ه دنبال دريافت 
تاييديه اوليه اتحاديه اروپا و خريد شركت رايانش ابري 
وي ام وير خواهد بود. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از رويترز، برادكام قصد دارد بدين منظور ۶۱ ميليارد 
دالر هزينه كند كه در نوع خود كم س��ابقه است. خبر 
عقد اين قرارداد در ماه مي اعالم شد. اين توافق دومين 
معامله بزرگ حوزه فناوري جهان تاكنون در سال جاري 
ميالدي است و نشان دهنده تالش برادكام براي تنوع 
بخشيدن به تجارت خود در حوزه ساخت نرم افزارهاي 
سازماني است. بخش هاي فني اين توافق خريد مورد 
بررسي جدي رگوالتورهاي متنوعي در سراسر جهان 
قرار گرفته كه نگران تمركز قدرت در حوزه فناوري كلود 
در تعداد كمي از بازيگران هستند و احتمال مي دهند 
شركت هاي بزرگ تر كسب وكارهاي نوپا را فقط براي 
تعطيل كردن آنها خريداري كنند. برادكام مدعي است 
اين خريد رقابت بيشتري را در بازار ابري ايجاد مي كند، 
جايي كه در حال حاضر بازيگران بسيار بزرگي در آن 

وجود دارند و لذا خطر انحصارطلبي وجود ندارد. 

اقدام ۴۳ رقيب اروپايي
عليه گوگل

بي��ش از ۴۰ رقيب اروپايي س��رويس خريد گوگل از 
رگوالتورهاي ضد انحصارطلبي اتحاديه اروپا خواستند 
از مقررات فناوري كه به تازگي تصويب ش��ده اس��ت، 
استفاده كند تا پايبندي اين شركت امريكايي به قانون 
۲۰۱۷ و فراهم كردن امكان رقابت بيش��تر در صفحه 
جست وجوي گوگل، تضمين شود. به گزارش ايسنا، 
كميسيون اروپا پنج سال پيش گوگل را ۲.۴ ميليارد 
يورو )۲.۳۳ ميليارد دالر( جريمه كرد و به اين شركت 
اع��الم كرد قائل ش��دن امتياز براي س��رويس خريد 
خود را متوقف كند. اين شركت متعاقبا اعالم كرد در 
پيش��نهاد فروش تبليغات در باكس خريد كه باالي 
صفحه جس��ت وجو نمايش داده مي شود، با سرويس 
خريد خود، مش��ابه رقيبانش برخورد خواهد كرد. اما 
اكنون، ۴۳ ش��ركت اروپايي شامل شركت انگليسي 
كلكو، گروه لوگيد فرانسه، شركت سوئدي پرايس رانر 
و ايدئالوي آلمان به مارگرت وستاگر، مسوول امور ضد 
انحصارطلبي اتحاديه اروپا اعالم كردند اين پيشنهاد 
از نظر قانوني، كافي نبوده و در فروش تبليغات، به آنها 
نفعي نرسانده است. در نامه اين شركت ها آمده است: 
كميسيون اروپا بايد با حذف واحد خريد گوگل كه اجازه 
رقابت نمي دهد اما باعث باالتر رفتن قيمت ها و انتخاب 
كمتر ب��راي مصرف كنندگان و انتق��ال غيرمنصفانه 
حاشيه سود از فروش��ندگان و سرويس هاي مقايسه 
خريد به گوگل مي ش��ود، فضاي نتايج جست وجوي 

كلي براي خدمات دهندگان مرتبط را بازگشايي كند.
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ديوار كوتاه كاربران پلتفرم هاي جهاني

اينترنت رايگان ايالن ماسك؛ دروغ ها و اغراق ها

وزيرارتباطات:بانكهابهتكليفقانونيخودعملنكردند

اس��تارت آپ فضايي »اسپيس ايكس« متعلق به ايالن 
ماس��ك، براي ادامه دار ش��دن ارايه خدمات اينترنت 
ماه��واره اي به اوكراي��ن، از پنتاگون خواس��ت هزينه 
كمك هاي مالي ب��ه اوكراين را بپ��ردازد؛ اين در حالي 
اس��ت كه يك ميلي��اردر اوكرايني در رش��ته توييتي 
به عدم ش��فافيت صحبت هاي ماسك اش��اره كرد. به 
گزارش ايرنا، مدت كوتاهي پس از آغاز جنگ روس��يه 
و اوكراين، اينترنت ماهواره اي اس��تارلينك كه توسط 
ش��ركت SpaceX ايالن ماسك س��اخته شده است، 
خدمت رس��اني براي برقراري ارتباط اينترنتي در اين 
كش��ور را به وسيله ترمينال هايي كه در آن بخش فعال 
ش��ده بود، آغاز كرد. اين اتفاق باعث شد ايالن ماسك و 
خدمتي ك��ه انجام داده در آن برهه حس��اس، در صدر 
اخبار قرار بگيرد و توجه مردم را به خود جلب كند. پس از 
گذشت حدود ۸ ماه از جنگ اوكراين، ايالن ماسك اعالم 
كرد: »ديگر قادر به تامين مالي استارلينك در اوكراين 
نيستيم، پنتاگون هزينه ها را برعهده بگيرد«. شركت 
اسپيس ايكس در اين نامه از پنتاگون رسمًا درخواست 
ك��رد تا كمك مالي خود را براي تامين مالي س��رويس 
استارلينك در اوكراين ارايه كند. بر اساس گزارشي كه 
CNN در اين باره منتشر كرده است، اسپيس ايكس در 
اين نامه از پنتاگون خواس��ته تا بودجه دولت اوكراين و 
استفاده نظامي از Starlink كه ادعا شده بيش از ۱۲۰ 
ميليون دالر براي بقيه س��ال خواهد بود و ممكن است 

براي ۱۲ ماه آينده نزديك به ۴۰۰ ميليون دالر هزينه 
داشته باشد را به عهده بگيرد. در اين نامه آمده است كه 
»ما در موقعيتي نيستيم كه بتوانيم ترمينال هاي بيشتري 
را به اوكراين اهدا كنيم، يا ترمينال هاي موجود را براي 
مدت نامحدودي تامين مالي كنيم.« اين در حالي است 
كه در اين نامه، اس��پيس ايكس مدعي شده اوكراين از 
آنها تقاضا كرده ترمينال هاي بيش��تر را در كشورشان 
فعال كنند. برخ��الف گفته هاي روزهاي ابتدايي ايالن 
ماس��ك، مبني بر كمك بشردوس��تانه براي برقراري 
اينترنت در كشورهايي مانند اوكراين، مجموعه تحت 
امر او امروز اعالم كرده كه بايد هزينه اين مدت خدمات 
ارايه ش��ود چرا كه در غير اين ص��ورت ديگر نمي تواند 
به اين كش��ور خدماتي ارايه دهد. مدير فروش شركت 
اس��پيس ايكس در نامه ماه س��پتامبر به وزارت دفاع 
امريكا آشكارا در ارتباط با پرداخت هزينه اين سرويس 
اينترنت ماهواره اي نوشته است: ما در وضعي نيستيم تا 
ترمينال هاي بيشتري به اوكراين خيرات كنيم يا براي 

يك دوره نامحدودي به تامين مالي آن بپردازيم.

    ادعاي ماسك در خصوص فعال بودن اينترنت 
ماهواره اي استارلينك در ايران حقيقت دارد؟

ايالن ماس��ك اخيراً در پاسخ به توييت يكي از كاربران 
مبني بر اينكه آيا استارلينك در ايران فعال است يا خير؟ 
گفت »در ايران چند دستگاه فعال شده اند«. نقشه اي 

كه براي نشان دادن اتصال كش��ورها به استارلينك را 
در سايت اين مجموعه نشان مي دهد، اما برخالف آنچه 
»ايالن ماسك« گفته است، نشانه اي از اتصال ايران به 
اينترنت ماهواره اي استارلينك ندارد و اين امكان در ايران 
فعال نيس��ت. وي پيش از اين و در تاريخ ۲۳ سپتامبر 
)۱ مهر( رسما و براي نخستين بار اعالم كرد اينترنت 
ماهواره اي استارلينك در كشور ايران فعال مي شود. 
هر چند او مي داند اين وعده اي كه او مي دهد حداقل در 
حال حاضر شدني نيست. اتصال به اينترنت ماهواره اي 
نياز به زيرس��اخت و تجهي��زات گرانقيمتي دارد كه 
واردات آنها به داخل كشور، آزاد نيست. البته شايعاتي 
در خصوص قاچاق چند نمونه از تجهيزات مورد نياز 
براي دريافت اينترنت ماهواره اي در ايران مطرح است 
اما نقشه موجود در سايت استارلينك نشان مي دهد 

ايران هنوز اتصالي به اينترنت ماهواره اي ندارد. 

    افشاگري ميلياردر اوكرايني:
 اينترنت ماهواره اي رايگان نيست 

عالوه بر مس��ائلي كه مطرح شد، »ديمكو ژلوكتنكو« 
يك ميلياردر اوكرايني كه فعال حوزه فناوري اطالعات 
اس��ت و بنياد خيريه نظام��ي »Dzyga's Paw« را 
پايه گذاري كرده اس��ت، با انتش��ار يك رشته توييت 
افشا كرده بر خالف ادعاي ايالن ماسك ترمينال هاي 
استارلينك توس��ط افراد خريداري شده و به صورت 

رايگان در اختيار آنها قرار نگرفته اس��ت. وي در ادامه 
اين رشته توييت با تاكيد بر اينكه استفاده از اينترنت 
ماهواره اي كمك شاياني در اين جنگ داشته، گفت: 
من بيش از ۵۰ استارلينك خريده و به خط مقدم تحويل 
داده ام كه هزينه آنها ماهيانه ۶۰ دالر اس��ت. در حالي 
كه برخي از كش��ورها براي دريافت استارلينك ۱۲۰ 
دالر پرداخت مي كنند. ژلوكتنكو تاكيد كرده اس��ت: 
ترمينال ها توس��ط افراد داوطلب مانند او و س��ربازان 
با هزينه شخصي ش��ان آن را تهيه كرده اند. ديمكو در 
ادامه گفته است: من بسيار كنجكاو هستم كه شفافيت 
واقعي در روند راه اندازي اس��تارلينك اوكراين و تمام 
هزينه هاي پنهاني كه ايالن ماسك ادعا مي كند را ببينم. 
اوكرايني ها بهاي مشابه با كشورهاي ديگر را پرداخت 
مي كنند، اما هميشه موضوع اوكراين مورد بحث است. 
ايالن ماس��ك مي گويد ده ها هزار ترمينال را به طور 
رايگان به اوكراين ارسال كرده و خدمات هم به صورت 
رايگان در اختيار ش��هروندان و ارت��ش اوكراين قرار 
دارد و به همين دليل، ده ها ميليون دالر هزينه كرده 
است، اما اكنون بنيانگذار يك بنياد خيريه نظامي در 
اوكراين اين موضوع را رد كرده است. وي همچنين 
به اين موضوع اشاره كرده كه بيش از ۵۰ ترمينال را از 
طريق وب سايت استارلينك در كشورهاي اروپايي 
ب��ا قيمت ۴۰۰ تا ۵۰۰ دالر خري��داري كرده و براي 
ارسال آنها به اوكراين ۵۰ دالر ديگر هزينه كرده است.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: بر اساس بند 
و تبصره ۷قانون بودجه امسال، كليه بانك هاي دولتي 

بايد خدمات بانكداري الكترونيك خود را به پنجره ملي 
خدمات دولت هوش��مند متصل كنند كه متاسفانه 

تاكنون غير از بانك مركزي هي��چ كدام از بانك ها به 
تكليف قانوني خود عمل نكرده ان��د. به گزارش ايرنا، 
عيس��ي زارع پور اظهار كرد: بانك مركزي چند وقتي 
اس��ت به پنجره ملي خدمات دولت هوشمند متصل 
شده است و خدماتي تجميعي و فرابانكي را به عموم 
مردم از اين طريق ارايه مي كند. وي افزود: اين خدمات 
مجموعه اي از استعالم هاس��ت كه شامل استعالم و 
نمايش حساب هاي يك شخص در بانك هاي كشور، 
استعالم و نمايش چك هاي برگشتي كه رفع سوءاثر 
نشده است، استعالم و نمايش حساب هايي كه بابت 
چك برگشتي مسدود شده باشد و همچنين استعالم 

و نمايش تسهيالتي كه هر فرد از شبكه بانكي دريافت 
كرده اس��ت. وزير ارتباطات تاكيد كرد: بر اساس بند 
و تبصره هفت قانون بودجه امس��ال، كليه بانك هاي 
دولتي نيز بايد خدمات بانكداري الكترونيك خود را به 
پنجره ملي خدمات دولت هوشمند متصل كنند كه 
متاسفانه تاكنون هيچ كدام از اين بانك ها به تكليف 
قانوني خود عمل نكرده ان��د. وي اعالم كرد: اميدوارم 
در اسرع وقت مديران عامل بانك هاي مشمول زمينه 
اجراي اين تكليف قانوني را فراهم آورند تا خدمات آنها 
نيز در كنار ساير خدمات دولتي از طريق پنجره ملي 
خدمات دولت هوشمند براي عموم مردم فراهم شود.

برابر راي شماره 140160324009001780-1401/06/22 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي رضا بهرامي فرزند بهرام به شماره شناسنامه 542 صادره از 
مرودشت به شماره ملي 2431989720 سه دانگ يك باب ساختمان به مساحت 212/08 متر مربع پالك 155فرعي از 1645اصلي مفروزي 

و مجزا شده از 1645 و 1644 واقع در بخش دو بوشهر خريداري از مالك رسمي گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 441
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/07/11 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/07/26

قوه قضائيه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر

آگهي موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳ آئين نامه تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و  ساختمانهاي فاقد سند رسمي

شكراله سعادتي
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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



رويداداخبار 7
سهشنبه 26 مهر 1401    21 ربيع االول 1444  سال نهم    شماره   Tue.October 18. 2022  2334  صنعت،معدن و تجارت

راهكاررفعمانع»گواهياسقاط«
ازمسيرتوليدتشريحشد

تصويب واردات
۳ نوع خودرو سنگين

سخنگوي كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي از تاييد واردات كاميون، كاميونت و كشنده هاي 
تريلر در جلسه امروز اين كميسيون خبر داد. در جلسات 
علني اخير مجلس شوراي اسالمي، موانع ايجاد شده بر 
مسير توليد به دليل نبود گواهي اسقاط مورد بررسي قرار 
گرفت و مجل��س در پي آن بود كه با الحاق يك تبصره به 
قانون »ساماندهي صنعت خودرو«، اين موانع را برطرف 
سازد. علي جدي در گفت وگو با ايسنا در تشريح جلسه روز 
يكشنبه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
گفت: در جلسه امروز كميسيون تصويب شد كه كاميون، 
كاميونت و كشنده هاي تريلر واردات شود. نماينده مردم 
شيروان افزود: قرار بر اين شد مانند خودروهاي توليد داخل، 
5.1 درصد براي اسقاط آنها پرداخت كنند تا شماره گذاري 
شوند. وي، در تشريح نشست ۲۴ مهر ماه اين كميسيون، به 
مهر نيز گفت: بررسي اليحه دو فوريتي الحاق يك تبصره 
به ماده 1۰ قانون ساماندهي صنعت خودرو از صحن علني 
براي بررسي پيشنهادات نمايندگان ارجاع شده بود، در 
دستور كار جلسه امروز كميسيون قرار داشت. جدي بيان 
كرد: بنا بر جلسه امروز كميس��يون مقرر شد در صورت 
نبود گواهي اس��قاط به ازاي واردات كاميون، كاميونت و 
كشنده ها، 5،1 درصد از ارزش گمركي به صندوق حمايت 
از صنايع پيش��رفته زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت واريز شود. همچنين بايد براي خودروهاي توليد 
داخلي، 5،1 درصد از قيمت خودروي صفر به اين صندوق 
واريز شود. اين نماينده مجلس عنوان كرد: بررسي طرح 
ارتقاي جايگاه تحقيق و توسعه و نوآوري صنعت و معدن 
در كشور با حضور مسووالن دستگاه هاي اجرايي كشور 
موضوع ديگري بود كه در دستور كار جلسه امروز كميسيون 
صنايع و معادن قرار داشت كه بنا بر نظر كميسيون، طرح 
مذكور براي بررسي بيشتر به كميته مربوطه ارجاع شد. 
سيدرضا فاطمي امين وزير صمت و رييس سازمان قضايي 

مهمانان حاضر در جلسه ديروز كميسيون بودند.

واردات خودرو
به اين زودي ها بعيد است

دبير انجمن واردكنندگان خودرو معتقد است كه آيين نامه 
واردات خودرو، واردات را با اما و اگرهاي بسياري مواجه 
كرده و بعيد است كه با اين شيوه و به اين زودي ها شاهد 
واردات خودرو به كش��ور پس از چهار سال و نيم باشيم. 
مهدي دادفر در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با گمانه زني ها 
براي واردات خودروهاي كره اي و ژاپني اظهار كرد: تصور 
اينكه قرار باش��د خودروهاي كره اي و ژاپني وارد شوند، 
بسيار خوشبينانه است. فرآيند وارداتي كه در اين آيين نامه 
تبيين شده، بعيد به نظر مي رسد كه منتج به واردات خودرو 
ش��ود؛ چه برسد به اينكه قرار باشد خودروهاي كره اي و 
ژاپني وارد شوند. دبير انجمن واردكنندگان خودرو افزود: 
از همي��ن رو اينكه با توجه به رفتار كره اي ها و ژاپني ها و 
موضع گيري سياسي آنها، آيا خللي در واردات خودرو از 
اين كشورها ايجاد خواهد شد، همه بسته به اين است كه 
آيا واردات واقعا صورت خواهد گرفت يا خير. اگر واردات 
خودرو به قطعيت برسد، واردكنندگان نيز درخواست 
خود را اعالم خواهند كرد اما متاسفانه با آيين نامه ابالغي، 
واردات خودرو كالفي سردرگم خواهد بود. وي خاطرنشان 
كرد: ضمن اينكه با فرض انج��ام واردات، مگر چه تعداد 
خودرو وارد خواهد شد كه بخواهد دست اشخاص خاص 
باشد يا واردكنندگان حقيقي؟ فراموش نكنيم كه هدف از 
آزادسازي واردات خودرو، تنظيم بازار و كاهش قيمت بود. 
حال آيا با حدود 1۰۰ هزار دستگاه خودرو آن هم براساس 
اين آيين نامه، مي توان بازار را تنظيم كرد يا منتظر كاهش 
قيمت ها بود؟ اين موضوع خود جاي بحث بسيار دارد. او 
تاكيد كرد: واردات خودرو مستلزم رفع ابهامات آيين نامه 
و مشخص شدن تكليف ماده ۲ اين آيين نامه است. اين در 
حالي است كه در آيين نامه مذكور، ميزان سود، عوارض 
گمركي، تعداد خودروهاي اسقاطي و بسياري از موارد 
ديگر براي واردكنندگان مشخص نيست. به طور مثال ما 
هنوز نمي دانيم همچون روال پيش از ممنوعيت واردات، 
براي واردات بايد گواهي اسقاط ارايه داد يا تغييراتي در 
نظر گرفته شده است. دادفر ضمن اشاره به اعالم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صم��ت( براي تاييد نهايي دو 
شركت واردكننده تا هفته ابتدايي مهر ماه گفت: براساس 
آيين نامه تدوين شده براي واردات، به نظر مي رسد هيچ 
ش��ركتي واجد شرايط واردات نباش��د. در حقيقت اين 
دستورالعمل، واردات را با اگر و اماهاي بسيار مواجه كرده 
است و همانطور كه اشاره شد، بعيد است كه با اين شيوه 
و به همين زودي ها شاهد واردات خودرو به كشور پس از 
چهار سال و نيم باشيم. دبير انجمن واردكنندگان خودرو 
در رابطه با تاكيد وزارت صمت بر واردات تا پايان مهرماه و 
امكان تحقق آن گفت: از خردادماه مقرر شده كه واردات 
صورت گيرد و اين وعده به تيرماه و ش��هريور و مهر هم 
رسيد. بايد فعال منتظر ماند.گفتني است كه هفته گذشته، 
سيدرضا فاطمي امين- وزير صنعت، معدن و تجارت- 
ضمن اشاره به دريافت ۳۰۰ درخواست توسط شركت ها يا 
اشخاص حقوقي براي واردات خودرو توسط وزارت صمت 
و حذف تعدادي در همان ابتداي امر )بنابر عدم مشمول 
بودن شرايط واردات( اظهار كرد: درخواست ها اخذ شده 
و در حال پااليش و بررسي است. تا 1۰ روز ابتدايي مهر 
ماه، دو مورد از شركت هاي درخواست كننده براي وزارت 
صمت مسجل شده كه حائز شرايط براي واردات هستند 
اما قاعدتا بر تعداد آنها افزوده و اسامي آنها اعالم خواهد 
شد. بر اين اساس واردات خودرو قطعي خواهد بود و در 
آينده نزديك شاهد ورود نخستين خودروهاي وارداتي 
به كشور خواهيم بود. همچنين مهلت ارسال و تكميل 
مدارك براي واردكننده هاي خودرو كه تا پيش از اين، تا 
پايان شهريور ماه در نظر گرفته شده بود، تا پايان مهر ماه 
تمديد شد. گفته شده حداكثر تا پايان مهر ماه اسامي تمام 
شركت هاي واجد شرايط اعالم خواهد شد. روز شنبه نيز 
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، ضمن اشاره 
به قول وزارت صمت، تاكيد كرد: براساس آنچه كه وزارت 
صنعت و معدن قول داده است بايد ظرف دو هفته آينده 
واردات خودرو صورت گيرد. قطعا بر اساس قانون مصوب 
مجلس بايد تا پايان سال جاري، تا سقف يك ميليارد دالر 
خودروي خارجي وارد ش��ود. مجلس در بودجه سال 
1۴۰1 دولت را مكلف به واردات خودرو كرده است.

جزييات رشد صنعتي
در نيمه نخست ۱۴۰۱

سخنگوي وزارت صمت ضمن تشريح جزييات رشد 
صنعتي در نيمه نخست 1۴۰1، گفت: بخش خودرو و 
قطعات با رشد ۲1.۹ درصدي باالترين نرخ رشد را در بين 
بخش هاي مختلف اقتصادي داشته است. اميد قاليباف 
در گفت وگو با مهر در مورد وضعيت توليدات صنعتي، 
اظهار كرد: در ۶ ماهه امسال باالترين نرخ رشد در بين 
بخش هاي مختلف اقتصاد مرب��وط به بخش خودرو و 
قطعات با ۲1.۹ درصد مي شود. سخنگوي وزارت صمت 
افزود: صنعت خودرو و قطعات در شهريور امسال نسبت 
به مرداد )ماه قبل( 11.5 درصد بوده اس��ت كه نش��ان 
مي دهد توليد خودرو در مس��ير افزايشي قرار گرفته 
است. وي ادامه داد: در نيمه نخست امسال ماشين آالت 
و تجهيزات 1۶.۲ درصد رشد كرده است كه بعد از خودرو 
و قطعات در رتبه دوم قرار دارد. سخنگوي وزارت صمت 
اضافه كرد: شركت هاي صنعتي بورسي كه حدود 5۰ 
درصد بخش صنعت را شامل مي شوند در پايان شهريور 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.5 درصد رشد 
مثبت داشته اند كه اين مساله رشد 5.1 درصدي ۳ ماهه 
در گ��زارش مركز آمار را تأييد مي كن��د. وي ادامه داد: 
گروه فلزات اساسي نيز در پايان شهريور امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۹.۴ درصد رشد داشته كه اين 
رشد نسبت به ماه قبل )مرداد( 11 درصد محاسبه شده 
است. قاليباف با اشاره به اينكه رشد باالي صنعتي عمدتًا 
در صنايع بزرگ اتفاق افتاده است، گفت: صنايع كوچك 
و متوس��ط در نيمه اول سال 1۴۰1 رشد 1.۹ درصدي 
داشته اند، در حالي كه صنايع بزرگ ۶ درصدي را ثبت 
كرده اند.وي در مورد شاخص فروش شركت هاي معدني 
بورس��ي هم اظهار كرد: ش��اخص فروش شركت هاي 
معدني بورسي در پايان شهريور امسال نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 5۸.۶ درصد افزايش نشان مي دهد.

دردسرهاي توليدكنندگان 
پوشاك در تأمين مواد اوليه

دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك در گفت وگو 
با خبرگزاري تسنيم، در خصوص مشكالت پيش روي 
واحدهاي توليدي، گفت: متأس��فانه در وزارت صنعت، 
كارتابل فني تعريف ش��ده كه بر اساس آن كاالهايي كه 
مش��ابه س��اخت داخل دارند با افزاي��ش تعرفه يا حتي 
ممنوعيت روبرو هس��تند و همين موضوع مش��كالتي 
براي واحدهاي توليدي به وجود آورده اس��ت. برخي از 
كاالهاي مورد نياز واحدهاي توليدي كه در داخل كشور 
توليد مي شوند يا كيفيت الزم را نداشته يا به ميزان كافي 
نيستند. در همين مسير توليدكنندگان براي تامين همين 
مواد اوليه مجبور هستند تعرفه هاي بسيار باال را پرداخت 
كنند. سعيد غديري افزود: به عنوان نمونه در الياف پنبه 
نياز داخل حدودا 17۰ هزار تن است در حالي كه توليد 7۰ 
هزار تن بيشتر نيست. ما انتظار داريم براي اين مواد اوليه 
دولت كمترين تعرفه را اعمال نمايد. عالوه بر اين تعرفه 
ماشين آالت نيز افزايش يافته كه همين امر قيمت تمام 
ش��ده را براي واحدهاي توليدي افزايش مي دهد. وي به 
شرايط سخت فعلي كه بدتر از ركود كرونا است اشاره 
كرد و گف��ت: عمده واحدهاي تولي��دي با 5۰ درصد 
ظرفيت مشغول فعاليت هستند كه اگر فكري به حال 

آنها نشود تعطيلي آنها را در آينده شاهد خواهيم بود.

آخرين جزييات
از مبادالت تجاري ايران و برزيل

رييس اتاق مش��ترك ايران و برزيل در گفت وگو با ايلنا، با 
بيان اينكه پيش از آغاز تهات��ر اوره به برزيل صادرات ما به 
اين كشور كمتر از 1۰۰ ميليون دالر بود، افزود: بعد تهاتر 
عدد صادرات افزايشي و به حدود 1.5 ميليارد دالر رسيده 
اس��ت. در حال حاضر، ايران نهاده هاي دامي، سويا، ذرت، 
كنجاله سويا، شكر، گوشت و كنسانتره هاي ميوه از برزيل 
وارد مي كند. فخرالدين عامريان ادامه داد: اقدامات اوليه 
براي واردات پنبه از برزيل در حال انجام است؛ از سوي ديگر 
زمينه ها براي صادرات ميوه از جمله خرما و كشمش از ايران 
به برزيل فراهم شده است. اين فعال اقتصادي از حمايت 
يك بانك سرمايه گذار برزيلي از كشاورزان فراسرزميني 
ايراني خبر داد و اف��زود: اين بانك اعالم آمادگي كرده، كه 
۸۰ درصد از س��رمايه ايرانياني كه مي خواهند در زمينه 
كشت فراسرزميني در برزيل فعال ش��وند را تامين و ۲۰ 
درصد را س��رمايه گذار ايراني فراهم كند تا در حوزه هاي 
مختلف كش��اورزي فراس��رزميني از جمله دامپروري و 
كشتارگاه فعاليت كنند. عامريان در پاسخ به اين پرسش 
كه چند هكتار زمين براي كشت فراسرزميني ايرانيان در 
برزيل تخصيص داده شده است، گفت: جنوب برزيل محل 
مناسبي براي كشت گندم و برنج است. برزيل ها آمادگي 
دارند كه زميني به مساحت يك ميليون هكتار در اختيار 
ما قرار بدهند و كشاورزان ايراني در صورت تمايل مي توانند 
اين زمين را خريداري كنند. مطابق با نظام نامه اي كه وزارت 
كشاورزي ابالغ كرده خريد محصوالت فراسرزميني تضمين 
شده است. رييس اتاق مشترك ايران و برزيل تصريح كرد: 
وزير كشاورزي برزيل طي سفري كه به ايران داشتند براي 
واردات زعفران و ميوه هاي ايراني ابراز تمايل كردند؛ اتاق 
مشترك ايران و برزيل با همكاري سفير ايران مساله صادرات 
ميوه را به اتمام رساندند و صادرات ميوه ايران به برزيل آغاز 
مي شود. اما در زمينه زعفران سرمايه گذاران زعفران ايراني 
براي ورود به اين بازار اقدامي نكردند و ما پيش��نهادي در 
زمينه صادرات زعفران به برزيل از سوي فعاالن اين حوزه 
نداشتيم. وي تصريح كرد: تشكيل كميسيون مشترك 
ايران و برزيل برعهده س��ازمان برنامه و بودجه است اگر 
اين كميسيون مشترك برقرار شود بسياري از مشكالت 
مبادالت پولي، تجاري و كمرگي حل و تراز تجاري چندين 
برابر افزايش پيدا مي كند. به گفته عامريان؛ بايد حقوق 
ورودي كاالي ايراني به برزيل كاهش پيدا كند و اين مهم 
را نمايندگان برزيلي در مجلس شان پيگيري مي كند تا به 

امروز در عمل اتفاقي در اين زمينه رخ نداده است.

رييس سازمان توسعه تجارت، ۸۰ درصد مشكالت حوزه 
صادرات را ناشي از مسائل داخلي و خودتحريمي دانست و 
بر تدوين راهبرد خارجي كشور و فعالسازي مراكز تجاري 
با كمك بخش خصوصي تاكيد كرد. عليرضا پيمان پاك، 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس س��ازمان 
توسعه تجارت مي گويد: مهم ترين اقدام سازمان توسعه 
تجارت از زمان آغاز به كار دولت سيزدهم، تالش براي 
تدوين يك راهبرد كالن براي تجارت خارجي كشور بوده 
است؛ موضوعي كه پيش از اين كمتر به آن توجه شده؛ اما 
امروز ابعاد دقيقي از آن مشخص شده است. پيمان پاك در 
گفت وگو با ايسنا، اعالم كرده است: براي تدوين راهبرد 
تجارت خارجي ايران از تم��ام ظرفيت هاي اقتصادي 
داخلي كشور استفاده خواهد ش��د تا روابط خارجي با 
كشورهاي همسايه، منطقه و كشورهايي از شرق آسيا 

و آفريقا در آينده نزديك افزايش قابل توجهي پيدا كند.
1. تجارت خارجي ايران يك راهبرد كالن و همه جانبه 
نداشته است؛ اينكه بدانيم تجارت خارجي در اقتصاد 
ايران چه نقش و جايگاهي دارد، براي اين موضوع بايد 
چه نقشه راهي تعريف شود و نهادها، سازمان ها و بخش 
خصوصي چه نقش��ي در اين فرآيند ايفا كنند مسائل 

مهمي بود كه بايد به آن پرداخته مي شد.
۲. در زمان تنظيم برنامه ششم توسعه اعالم شده بود 
كه تا پايان اين برنامه ميزان صادرات ايران بايد به 1۲۰ 
ميليارد دالر در سال برسد كه اساسًا مشخص نيست 
اين هدف به چه شكل و براساس چه واقعيتي در نظر 

گرفته شده بود.
۳. تا پايان دولت س��يزدهم يعني سال 1۴۰۴ ميزان 
ص��ادرات غيرنفتي ايران به 7۰ ميلي��ارد دالر خواهد 
رس��يد كه برنامه ريزي در اين زمينه آغازشده و رشد 
مداوم صادرات در ماه هاي گذش��ته نيز اين موضوع را 

تأييد مي كند.
۴. ما روي كاالهايي تمركز كردي��م كه در آنها مزيت 
رقابتي يا قيمتي داشتيم و تالش كرديم يك برنامه ريزي 

نسبي براساس كاال و شرايط بازار در نظر گرفته شود.
5. يكي از موضوعاتي كه ما به آن توجه جدي كرديم، 

بحث حضور در بازار روسيه و استفاده از ظرفيت هاي اين 
بازار بود. در سال هاي قبل بخش عمده اي از صادرات ما 
به اين كشور محدود به مواد غذايي يا كاالهاي كشاورزي 
مي شد اما براس��اس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و 
ديدارهاي متعددي كه با هيات هاي سياسي و اقتصادي 
روسيه داشتيم، تالش شد شرايط براي حضور ايران در 

بخش هاي مختلف روسيه فراهم شود.
۶. براي توس��عه حضور خود در روس��يه بحث حضور 
در زنجيره تأمين را به ش��كل جدي پيگيري كرديم. 
بزودي ۳1 نماينده از پلتفرم هاي روسي كه به عنوان 
تأمين كننده فعاليت مي كند، به اي��ران مي آيند تا با 
توس��عه همكاري ها در اين سطح امكان توسعه بازار و 

گسترش زنجيره صادرات به وجود بيايد.
7. يكي از اصلي ترين مشكالتي كه ما در تمام اين سال ها 
داش��تيم بحث خود تحريمي بود. حدود ۸۰ درصد از 
مش��كالت مربوط به حوزه صادرات، داخلي اس��ت و 
حتي برخي از مشكالت بين المللي نيز با چند سفر حل 
مي شود. يكي از اصلي ترين مشكالت ما اين است كه 

هيچگاه يك كشور صادرات محور نبوده ايم.

۸. امسال ما در كشور مازاد توليد دام داريم اما بااين وجود 
با توجه به قانون بودجه، ع��وارض صادراتي براي اين 
محصول در نظر گرفته شده كه عماًل تغيير آن ممكن 
نيست و ما بايد اين نگاه را در كشور تغيير دهيم تا بتوان 
به اهداف كالن دس��ت يافت. براي كشور و اقتصادي 
مانند ايران صادرات 5۰ ميليارد دالري بيشتر به يك 

شوخي شبيه است.
۹. يكي ديگر از كارهايي كه در دس��تور كار قرار دارد، 
افزايش تعداد رايزنان اقتصادي و تجاري ايران در نقاط 
مختلف جهان اس��ت. وقتي ما كار خود را آغاز كرديم 
تعداد اين رايزن ها فقط ش��ش نفر بود اما اين عدد در 
حال حاضر به 1۴ نفر رسيده و تالش مي كنيم تا پايان 

امسال به ۲۰ نفر نيز برسد.
1۰. فعال كردن مراكز تجاري با كمك بخش خصوصي 
يكي از اهداف ماس��ت. در اي��ن مراكز نه دولت حضور 
رس��مي دارد و نه هزينه اي پرداخت مي كند اما تالش 
شده با اس��تفاده از امكانات سفارتخانه ها و تسهيل در 
مسائلي مانند گمرك، به بخش خصوصي اين فرصت 
داده ش��ود تا خودش مذاك��رات را با حمايت دولت در 

كشورهاي خارجي پيگيري كند.
11. يكي از سياس��ت هاي اصلي م��ا تقويت اتاق هاي 
مش��ترك بازرگاني است. مثاًل اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و عمان در اين زمينه بهترين عملكرد را داش��ته 
و بخش مهمي از برنامه هاي توسعه تجارت را پيگيري 
كرده اس��ت. همين موضوع باعث شده كه صادرات ما 
به عمان در سال جاري حدود ۹۶ درصد افزايش يابد. 
ما تالش مي كنيم همين موضوع را در ديگر اتاق هاي 

بازرگاني نيز پيگيري كنيم.
1۲. يكي از موضوعات پيگيري شده تالش براي تشكيل 
كنسرس��يوم هاي صادراتي بوده است. مثاًل امكان آن 
وجود دارد كه در روس��يه يا در ديگر كشورها ناگهان 
سفارشي براي قطعات اتومبيل يا لوازم خانگي ارايه شود 

كه يك صادركننده از پس آن برنيايد.
1۳. در س��ال نخس��ت صادرات ما به اتحاديه اوراسيا 
۳۰ درصد، س��ال دوم ۴۰ درصد و سال سوم 5۰ درصد 
افزايش يافته است. در ماه هاي گذشته از يك سو مقدمات 
تمديد يك س��اله تجارت ترجيحي با اوراسيا را فراهم 
كردي��م كه تا آبان س��ال 1۴۰۲ توافقنامه تجارت آزاد 

اجرايي مي شود.
1۴. در س��ال هاي گذش��ته توافقات��ي مانند تجارت 
ترجيحي با پاكستان يا تجارت آزاد با سوريه داشتيم كه 
عماًل فراموش شده بود؛ يا تجارت ترجيحي با اندونزي 
براي 1۶ سال كنار گذاشته شده بود كه ما بار ديگر آن 
را فعال كرديم. از سوي ديگر تجارت آزاد با كشورهاي 
شرق اروپا و آفريقا نيز در دستور كار قرار دارد كه برخي 
از آنها به توافقاتي رسيده و برخي هنوز در مرحله مذاكره 

قرار دارد.
15. تهاتر يكي از شيوه هايي اس��ت كه امروز در ميان 
بسياري از كش��ورهاي دنيا دنبال مي شود اما در ايران 
چندان به آن توجه نشد. ما در ماه هاي گذشته مذاكرات 
قابل توجهي در اين زمينه داشتيم كه نتيجه آن توافق 
براي دو ميليارد دالر تهاتر بوده است. در اين مذاكرات 
كشورهايي مانند تركيه، پاكستان، صربستان، چين، 

عمان و چند كشور آفريقايي حضور داشتند.

رييسسازمانتوسعهتجارتروايتكرد

15 سرفصل راهبردي در تجارت خارجي

مسيرايراندرپااليشگاههايفراسرزمينيهموارشد

سخنگويسازماناموالتمليكيخبرداد

آغازي براي پايان خام فروشي نفت!

آغازمرحلهدوممزايدهخودروهايخارجيازامروز

برنامه  دولت سيزدهم براي اصالح روند خام فروشي 
مطلق و خنثي سازي تحريم هاي نفتي از مسير تبديل 
نفت به فرآورده در قالب پااليش��گاه هاي برون مرزي 
نتيجه داد و طب��ق گفته هاي وزير نفت، نخس��تين 
پااليش��گاه فراس��رزميني به نام ال پاليتو در ونزوئال 
راه اندازي شده اس��ت. به گزارش ايسنا، منابع نفتي 
كشور مي تواند در پااليشگاه هاي فراسرزميني بدون 
مش��كالت تحريم در بازار جهاني به فروش برس��د. 
حداقل تأثير اين اقدام اين بوده كه نفت كشور در اين 
پااليشگاه ها پااليش مي شود و سپس فرآورده حاصله 
به فروش مي رسد، چراكه فرآورده تحريم ناپذير است. 
از بازسازي پااليشگاه هاي فراسرزميني بايد به عنوان 
يك سياست در خنثي سازي تحريم ها استقبال كرد 
تا بر اساس ثروت و ارزش افزوده اي كه ايجاد مي كند 
بخشي از مشكالت داخل كشور حل شود. در واقع با 
سرمايه گذاري در اين پااليشگاه ها از طريق صادرات 
خدمات فني و مهندسي، مي توان افزون بر صادرات 
تضميني نفت خام، در خروجي پااليشگاه نيز شريك 
ش��د و نفت خام را به بنزين و ديگر فرآورده ها تبديل 
كرد. بي شك ايجاد پااليشگاه فراسرزميني، افزايش 
توليد و فروش نفت با وجود تشديد تحريم ها و صدور 
خدمات فني و مهندس��ي از اقدام هاي مثبت وزارت 
نف��ت در دولت س��يزدهم بوده، آنطور ك��ه فريدون 
حسنوند، رييس كميس��يون انرژي مجلس شوراي 
اس��المي ماه گذش��ته اعالم كرد در راستاي تقويت 
ديپلماس��ي انرژي قراردادهاي خوبي با كش��ورهاي 
ونزوئال، كوبا و نيكاراگوا منعقد ش��ده و اكنون آرزوي 
ديرينه پااليش��گاه فراس��رزميني در ح��ال به وقوع 

پيوستن است.

به گفته وي، ديپلماسي انرژي يكي از اولويت هاي 
مهم از ابتداي آغاز ب��ه كار مجلس يازدهم و دولت 
سيزدهم بود. عالوه بر رييس جمهور، رييس مجلس 
و اعضاي كميسيون انرژي نس��بت به اين موضوع 
اهتمام ويژه داش��تند. خوشبختانه علي رغم وجود 
تحريم و تشديد اقدامات خصمانه امريكا در مقابل 
كشورمان، ديپلماس��ي انرژي ما در آسياي ميانه، 
روسيه، حوزه خليج فارس و شرق و غرب به خوبي 
رو به جلو پي��ش مي رود و تاكن��ون تفاهم نامه ها و 
قراردادهاي بسيار خوبي منعقد شده است. رييس 
كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اسالمي اظهار 
كرد: گام بعدي در حوزه ديپلماسي انرژي در رابطه 
با امريكاي التي��ن به عنوان حي��اط خلوت امريكا 
برداشته شد كه در اين حوزه نيز قراردادهاي خوبي 
با كش��ورهاي ونزوئال، كوبا و نيكاراگوا منعقد شد و 
اكنون آرزوي ديرينه پااليش��گاه فراس��رزميني در 
حال تحقق است. نگاه بعدي به سمت اروپا و آسياي 
شرقي است. برقراري ارتباط با اين كشورها از اهداف 

بعدي وزارت نفت و كميسيون انرژي است.

    نخس�تين پااليش�گاه فراس�رزميني اي�ران 
راه اندازي شد

روز گذش��ته جواد اوجي وزير نفت مه��ر تاييد به اين 
صحبت ه��ا زد و اعالم كرد كه نخس��تين پااليش��گاه 
فراسرزميني به نام ال پاليتو در ونزوئال راه اندازي شده 
و پااليش روزانه 1۰۰ هزار بشكه نفت خام ميدان هاي 

كشور در اين پااليشگاه رقم خواهد خورد.
به گفته وي، اين آرزوي ديرينه و ۴۳ ساله اي بود كه به 
همت شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي و 

پيگيري، مديرعامل اين شركت در بخش فراسرزميني 
تحقق ياف��ت، نقطه آغاز اين اق��دام در ونزوئال بود و با 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده در ديگ��ر نقاط نيز ادامه 

خواهد يافت.

    پااليشگاه هاي فراسرزميني؛ يك فرصت
عباس كاظمي، مديرعامل سابق شركت ملي پااليش 
و پخ��ش فرآورده هاي نفتي ايران در خصوص مزاياي 
پااليش��گاه فراس��رزميني به ايس��نا گف��ت: هرگونه 
سرمايه گذاري در كشور مطلوب بوده، كشوري توسعه 
يافته اس��ت كه بتواند در داخل سرمايه گذاري كند يا 
اينكه سازوكاري را براي جذب سرمايه  خارجي به كار 

بگيرد يا حتي در خارج سرمايه گذاري كند.
وي با بي��ان اينكه در پااليش��گاه هاي فراس��رزميني 
پيش تر تجربه داش��ته ايم، به طوري كه در دهه ۴۰ و 
5۰ سه پااليشگاه در خارج از كشور ساختيم و در آنها 
سرمايه گذاري كرديم كه امري مطلوب بود، گفت: اگر 
ايران بتواند در خارج از كش��ور سرمايه گذاري كرده يا 
س��رمايه جذب كند هر دو مطلوب بوده و به طور كلي 
بايد گفت كه سرمايه گذاري به هر شكلي مقبول است.

مديرعامل س��ابق ش��ركت مل��ي پاالي��ش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به پتانسيل ايران براي 
ايجاد پااليشگاه هاي فراسرزميني در كشورهاي ديگر، 
گفت: در همه جاي دنيا اين پتانسيل وجود دارد، ايران 
مي تواند در مالزي و اندونزي نيز اقدام به اين كار كند، در 
كل با هر كشوري به توافق برسيم امكان سرمايه گذاري 
وج��ود دارد. كاظمي اف��زود: در حال حاضر بيش��تر 
سرمايه گذاري ها در خاورميانه و چين انجام مي شود، 
در حوزه پااليش نيز اس��تارت كار در ونزوئال زده شده 

كه اقدامي مثبت است و اين موضوع مي تواند در ديگر 
كشورها نيز توسعه يابد.

    فرصتي براي يافتن بازارهاي جديد
شهاب الدين متاجي مدير س��ابق برنامه ريزي تلفيقي 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي نيز در 
همين رابطه به ايسنا گفت: اقدام دولت براي راه اندازي 
پااليشگاه فراسرزميني در ونزوئال اقدام مناسبي بوده، 
اين پااليشگاه بازاري براي نفت خام ايران خواهد بود و از 
نظر صادرات خدمات مهندسي، دانش فني و تجهيزاتي 

كه مي توانيم بسازيم نيز يك اقدام مثبت است.
وي ادام��ه داد: اگر بتواني��م در ونزوئال يا كش��ورهاي 
آفريقايي و امريكاي جنوبي بازارهاي جديدي پيدا كنيم 
براي توسعه بازار نفت ايران بسيار موثر است مشروط بر 
اينكه از نظر مالي نيز بررسي كافي انجام شود ودر نهايت 
منجر به اين شود كه هزينه هايي كه ايران انجام مي دهد 
بازگشت خوبي داشته باشد و درآمد خوبي براي كشور 

حاصل شود.
مدير سابق برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده ه��اي نفتي با بيان اينكه از نظر صادرات 
فن��ي و مهندس��ي اي��ن اقدام خ��وب خواهد ب��ود اما 
بايد اطمينان حاصل ش��ود كه محل هاي��ي كه در آن 
سرمايه گذاري صورت مي گيرد به موقع بازپرداخت شود 
و منجر به اين نشود كه تنها متحمل هزينه شويم. متاجي 
با اش��اره به پتانس��يل ايران براي راه اندازي پااليشگاه 
در ديگر كش��ورها گفت: اين پتانس��يل در كشورهاي 
آفريقايي، امريكاي جنوبي همچون برزيل و بوليوي براي 
ايران وجود دارد و به نظر مي رسد كه برنامه ريزي هاي 

مناسبي نيز در اين بخش صورت گرفته است.

س��خنگوي س��ازمان ام��وال تمليكي با بي��ان اينكه 
71 خودرو به ص��ورت قطعي در مرحل��ه دوم مزايده 
خودروهاي خارجي حضور خواهند داشت، گفت: اين 
مزايده از امروز آغاز شده و تا اول آبان ادامه خواهد داشت. 
به گزارش خبرگزاري تسنيم، صاحب حجتي قائم مقام 
و سخنگوي سازمان اموال تمليكي در خصوص مزايده 
فوق العاده ش��ماره 5۶۶ كه از امروز فرآيند اجرايي آن 
آغاز خواهد ش��د، گفت: در مزايده 5۶5 كه برگزار شد 
1۰۶۲ دستگاه خودرو در دستور قضايي وجود داشت و 
گمرك اعالم كرد كه ۲۲ دستگاه در سال ۹۶ ترخيص 
ش��ده اس��ت. در روز شنبه كه رمزگش��ايي بود برخي 
استان ها 5۸ دس��تگاه مغايرت اعالم كردند كه از اين 
تعداد 1۰ دستگاه براي بوشهر، ۲1 خودرو خوزستان و 
۲7 دستگاه مازندران بوده است. وي افزود: ۹۸۲ خودرو 
در مزايده شركت داده شدند كه ۹ دستگاه خودرو فاقد 
پيشنهاد و چهار خودرو پيشنهادات تا متعارف داشتند 
و در عمل 71 خودرو به فروش نرس��يد. فردا خودروها 
عرضه نشده در مزايده قرار خواهند گرفت. احتمال دارد 
اين تعداد خودرو به دليل مشكالت مربوط به تكميل 
مبلغ خريداران فعلي افزايش پيدا كند. اينكه گفته شد 
۲۸1 خودرو در اختيار يك فرد حقيقي قرار گرفته است 

صحيح نيست اين فرد براي اين تعداد خودرو پيشنهاد 
داده بود اما حدود ۲۲ خودرو را برنده شد. فرد حقوقي 
ديگري ۲7۲ خودرو پيشنهاد داد اما هيچ يك را برنده 
نشد. افراد ديگري بودند كه برنده نشدند. محدوديتي 
نيز براي شركت نبوده و هر فردي مي توانست با پرداخت 
15 درصد مبلغ كارشناس��ي در مزايده ش��ركت كند.  
حجتي در خصوص مغايرت ها گف��ت: در صورتي كه 
مغايرت ها سبب شود كه قيمت واقعي خودرو بيش از 
قيمت خريدار باشد، مابه التفاوتي كه توسط كارشناسان 
رسمي اعالمي مي شود بايد پرداخت شود. در صورتي 
كه اين مبلغ پرداخت نشود، مبلغ وديعه به فرد عودت 
داده مي شود و پارتي پس از ابطال به مزايده بعدي اضافه 
مي شود. اگر قيمت خودرو كمتر از ارزش برنده شده در 
مزايده باشد خودرو به برنده تحويل مي شود. در صورتي 
كه فرد رضايت نداشته باشد نيز پارتي ابطال خواهد شد.

 وي در مورد تمديد مهلت واريز وجه گفت: افراد برنده به 
مدت ۲۴ ساعت وقت دارند تا مبلغ پرداختي را تكميل 
كنند و اين مدت قابل تمديد نيست. مزايده وفق العاده 
5۶۶ نيز از فردا آغاز خواهد شد. اين كار توسط سمانه 
ستاد برگزار خواهد شد و از س��اعت ۸ صبح فردا افراد 
مي توانند مراجعه كرده و پيش��نهادهاي خود را اعالم 

كنند. تا ساعت ۲۴ روز اول آبان نيز امكان ارايه پيشنهاد 
نيز وجود خواهد داش��ت. روز سوم آبان نيز بازگشايي 
خواهد بود. داشتن امضاي الكترونيك و ارايه 15 درصد 
ضمانت نيز ضروري اس��ت. در مزايده گذش��ته حدود 
هزار نفر مشكل ضمانتنامه پيدا كردند. ضمانتنامه بايد 
معتبر باشد و س��ه ماه مهلت داشته باشد. سخنگوي 
سازمان اموال تمليكي ادامه داد: نزديك به هزار و ۲۰۰ 
ميلي��ارد تومان ودايعي كه به خزانه واريز ش��ده بود به 
شركت كنندگان در مزايده عودت داده شد. افراد حقوقي 
نيز بايد كد اقتصادي ارايه كنند.  س��خنگوي سازمان 
اموال تمليكي با بيان اينكه مغايرت ها در خصوص تعداد 
س��يلندر، رنگ و مدل خودرو بوده است: روز گذشته با 
سامانه ستاد صحبت كرديم و موضوع عدم ذكر سيلندر 
بررسي شد كه اعالم كردند كه تعداد سيلندر ذكر شده 
بوده است. ما براي اينكه در حق خريداران مشكلي پيش 
نيايد اين موضوع را پيگيري كرديم. وي افزود: در استان 
خوزستان بحث قيمت و نصف قيمت تعيين شدن برخي 
خودروها مطرح بود اما در مزايده قيمت اين خودروها 
به قيمت هايي حتي باالتر از قيمت پورش��ه ۸ ميليارد 
توماني تهران به فروش رفته اس��ت. مجموع درآمدي 
كه از مزايده 5۶5 به دس��ت آمد حدود ۳ هزار ميليارد 

تومان بود كه نسبت به قيمت پايه ۸5 درصد رشد داشته 
اس��ت. گرون ترين خودرويي نيز كه در مزايده قبلي به 
فروش رسيده است نيز ۹ ميليارد و 1۰۰ ميليون تومان 
مربوط به خودرو بي ام و بوده است. حجتي در پاسخ به 
س��والي در خصوص ابهامات جدي در مغايرت تعداد 
سيلندرهاي پورشه هاي مازندران، گفت: تا روز برگزاري 
مزايده اطالع نداشتيم كه چنين اتفاقي افتاده است و 
اين موضوع در حوزه سازمان اموال تمليكي نبوده و به 
عهده كارشناسان رسمي است. تنها چند ساعت قبل 
از اعالم برندگان اين موضوع به ما اعالم ش��د و ما ناچار 
شديم تا اين موارد را از مزايده خارج كنيم. وي در مورد 
موضوع مغايرت در هنگام پالك كردن خودروها گفت: 
مرجع تشخيص مدل و سال توليد دفتر فني مهندسي 
پليس راهور است و در هنگام پالك كردن خودرو اگر 
مغايرتي وجود داشته باش��د در خصوص مابه التفاوت 
قيمت تصميم گيري خواهد ش��د. سخنگوي سازمان 
اموال تمليكي در پاس��خ به س��والي در مورد عدم درج 
تعداد سيلندر خودروها در سامانه ستاد، گفت: راهبري 
سامانه در اختيار وزارت صمت است و ما تصرفي در اين 
حوزه نداريم و در اين خصوص نيز اعالم كردند كه تعداد 

سيلندرها ذكر شده بوده است.
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خبرروز

فوت ۴ بيمار كرونايي و شناسايي ۳۷۰ بيمار جديد
بر اساس اعالم مركز روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در طول ۲۴ ساعت منتهي به دوشنبه، ۴ بيمار مبتال به 
كوويد۱۹ در كش��ور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۴ هزار و ۵۲۳ نفر رسيد. به گزارش وبدا، از 
يكشنبه تا دوشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۷۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و 
۶۹ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۵۵۴ هزار و ۷۰۳ نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون ۳۲۹ هزار 
و ۳۴۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۱۲۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۵۴ ميليون و ۲۵۰ هزار و ۱۸۵ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

رويداد

وزارتآموزشوپرورشبايدازشخصيتدانشآموزصيانتكند

وزير اسبق آموزش و پرورش گفت: امروز بايد اعتراف 
كنيم كه ريش��ه هاي تربيتي در بروز اتفاقات اخير، 
خيلي تاثير گذاشته و نظام آموزش و پرورش عمومي 
ما بايد به صورت جدي م��ورد واكاوي قرار بگيرد و 
بازنگري شود و دانش آموزان ما با روش هاي صحيح 
ابراز عقيده و نظر و اعتراض كامال آشنا شوند و تمرين 
كنند و فقدان اين موضوع، همان مشكلي است كه 
ما در آموزش و پرورش داريم. سيدمحمد بطحايي 
در گفت وگو با ايلنا در م��ورد وضعيت اين روزهاي 
مدارس و آم��وزش و پ��رورش و چگونگي عملكرد 
وزارتخانه در چنين ش��رايطي توضيح داد: آنچه در 
وهل��ه اول براي نظام آموزش و پرورش و هر معلمي 
مطرح اس��ت، حفظ و صيانت از روحيه و شخصيت 
دانش آم��وزان اس��ت؛ دانش آموزاني ك��ه كودك و 
نوجوان هس��تند يعني در گروه سني قرار دارند كه 
هر گونه لطمه به آنها تا ساليان سال در شخصيت و 
رفتارشان باقي خواهد ماند. به نظرم مي رسد، وزارت 
آموزش و پرورش به عنوان بخش��ي از حاكميت كه 
مسووليت اصلي مراقبت از اين موضوع بسيار مهم را 
بر عهده دارد، بايد همه تالش خود را به عمل آورد كه 
دانش آموزاني كه در اتفاقات و غائله اخير به صورت 
هيجاني وارد اين موضوع شدند و چه بسا برخي از آنها 
گرفتار هم شده باشند يا حتي صدمه جسمي خورده 
باشند، كمترين آس��يب را در اين اتفاقات متحمل 
شوند. بطحايي تصريح كرد: آموزش و پرورش بايد 
به طور كامل دانش آموزاني را كه در ناآرامي هاي اخير 
لطمه ديده اند را رصد كند. ارتباط جدي با خانواده ها 
در اين ايام بايد وجود داش��ته باشد و متاسفانه يكي 
از خالءهايي كه در رفتار همكارانم مي بينم و رصد 
مي كنم، ضعف ارتباطي است كه آموزش و پرورش 
با خانواده دارد. وي خاطرنش��ان ك��رد: االن زماني 
است كه مسووالن و مديران آموزش و پرورش بايد 

بيش��ترين گفت وگو و تعامل را با خانواده ها داشته 
باشند. همچنين خانواده ها نيز بايد با مديران مدارس 
و آموزش و پرورش اين ارتباط را داش��ته باشند. به 
نظرم مي رس��د كه اين موارد جنبه هايي اس��ت كه 
وزارت آموزش و پرورش بايد پرقدرت تر از آنچه تا به 
حال بوده به آن توجه كند و با موضوع مواجه ش��ود. 
او در مورد نحوه برخ��ورد وزارت آموزش و پرورش 
در چنين ش��رايطي با دانش آموزان معترض اظهار 
كرد: به نظرم اين امكان وجود دارد كه مديران ارشد 
آموزش و پرورش از بسياري از آسيب ها جلوگيري 
كنند. وزير اسبق آموزش و پرورش ادامه داد: تصور 
كنيد يك نوجوان كه تا به حال اصال در محيط هاي 
نظامي و امنيتي نبوده، اگر خدايي نكرده در غائله اي 
بازداشت ش��ود و در بازداش��تگاهي عمومي الاقل 
س��اعتي را در كنار انواع و اقس��ام آدم ها در س��نين 
مختلف به س��ر ببرد، چه به روز دانش آموز مي آيد؟! 
شخصيت، روحيه و تمام آن چيزي كه مي تواند به 
عنوان سرمايه شخصيت آينده اش باشد، در معرض 
خطر قرار مي گيرد. وي ادامه داد: يك نوجوان را در 
كنار افراد سن و سال دار در نظر بگيريد؛ نوجوان در 
اين ش��رايط واقعا از حيث شخصيتي شوكه خواهد 
شد. بنابراين مي طلبد كه وزارت آموزش و پرورش 
و مسووالن محترمش براي پيشگيري از اين مساله 
جدي تري در چنين صحن��ه اي حضور پيدا كنند. 
بطحايي در ادامه در پاس��خ به سوالي درباره چرايي 
ورود برخ��ي دانش آموزان به اعتراضات اخير گفت: 
اين سوال بسيار اساسي است و آنقدر مهم است كه 
بعد از آنكه انشاهلل آرامشي حاكم شد، مي طلبد كه 
ميزگردي تش��كيل داد و صاحبنظران اين موضوع 
را تجزيه و تحلي��ل كنند. در اتفاقات گذش��ته نيز 
دانش آموزان حضور داش��تند، اما در اتفاقات اخير 
تعداد دانش آموزان و حضور آنها بيش از موارد مشابه 

در گذشته بوده است. وي تصريح كرد: اگر در اتفاقات 
مشابه كه در س��ال هاي گذشته با آن مواجه بوديم، 
ريشه هاي اقتصادي يا ريش��ه هاي سياسي در بروز 
بحران ها تاثيرگذار بوده، امروز بايد اعتراف كنيم كه 
ريش��ه هاي تربيتي در بروز اين اتفاقات خيلي تاثير 
گذاش��ته و نظام آموزش و پ��رورش عمومي ما بايد 
به صورت جدي مورد واكاوي قرار بگيرد و بازنگري 
ش��ود و دانش آموزان ما با روش ه��اي صحيح ابراز 
عقيده و نظر و اعتراض كامال آش��نا شوند و تمرين 
كنند و فقدان اين موضوع، همان مش��كلي اس��ت 
كه ما در آموزش و پرورش داريم، اما به كلي پاس��خ 
به اين سوال درست ش��ما بايد در جلسه اي مفصل 
بيان ش��ود و مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد. وزير 
اس��بق آموزش و پرورش در م��ورد چگونگي رفتار 
مديران مدرسه در مواجهه با اعتراضات دانش آموزي 
توضيح داد: مديران مدارس و همكاران ما متاسفانه 
با انبوهي از مسائل پيچيده مواجه هستند كه بخش 
عمده اي از آن ب��ه دليل اخت��الل در نظام آموزش 
و پرورش كش��ور ماس��ت. من يقين دارم همكاران 
ما در م��دارس تمام تالش ش��ان را مي كنند تا آبي 
بر آتش بريزند و احساسات دانش آموزان را كنترل 
و آنه��ا را جهت دهي كنن��د، اما در مواقع��ي كار از 
دست ش��ان خارج مي ش��ود كه به دليل نداش��تن 
نيروهاي كاربلد، كاركشته و نداشتن ابزار و وسايل 
كافي به منظور متوجه كردن دانش آموزان نسبت 
به رفتارهايشان اس��ت. فكر مي كنم عموم مديران 
و معلمان ما در مدارس با شناختي كه از روحيات و 
تحليل شخصيت شناسي كودكان و نوجوانان دارند، 
وظيفه ش��ان را انجام داده اند، اما چه كنيم كه نظام 
آموزشي ما با اختالالت جدي مواجه است.در واقع اين 
مسائل به دليل اختالالتي است كه به مدير تحميل 
مي شود و او امكان اين را ندارد كه بتواند كنترلي كند.

حضور پررنگ كيس��ه هاي پالستيكي در 
سبدهاي خريد ايراني ها، چند سالي است 
حساسيت هايي را برانگيخته و پويش هايي 
فرهنگساز به راه انداخته اس��ت اما آنچه تاكنون سد راه 
اثرگذاري ح��د اكثري اين طرح هاي دوس��تدار محيط 
زيست مي ش��د يك خأل قانوني بود كه دولت سيزدهم 
گامي محكم را براي برطرف كردن آن برداشت. كيسه هاي 
پالستيكي بيش از دو دهه است كه در زندگي مردم هنگام 
خريد، فريز كردن مواد غذايي و نگهداري بسياري از كاالها 
نقشي يكه تازانه پيدا كرده و بيشتر استفاده كنندگانش، 
جايگزيني براي آن متصور نيستند. ايرنا نوشت كه مطابق 
آمار، توليد ساالنه كيسه هاي پالستيكي در كشور به بيش 
از ۱۷۰ هزار تن مي رس��د، و جاي گرفتن اين كيسه هاي 
رنگارنگ در سبك زندگي مردم، ايران را در ميان ۱۰ كشور 
پرمصرف نايلون و ديگر بسته بندي هاي پالستيكي جاي 
داده است. آنطور كه كارشناسان بر اساس بررسي ها مطرح 
كرده اند، عمر استفاده از هر كيسه به ۱۲ دقيقه مي رسد؛ 
در ادامه بسياري از آنها به سطل هاي زباله مي روند و برخي 
ديگر پس يك اس��تفاده ديگر، همين سرنوشت را پيدا 
مي كنند. اين نايلون ها چراغ خاموش اما به سرعت جاي 
خود را در فرهنگ خريد جامعه ايراني بازكردند، اما فراواني 
استفاده از اين كيسه ها، متخصصان پزشكي، دوستداران 
طبيعت و كارشناس��ان محيط زيس��ت را به طور جدي 
نگران آسيب هايي كرد كه اين رنگارنگ هاي پالستيكي 
به س��المت مردم و محيط زيست مي زنند. كارشناسان 
اذعان دارند كه شمار باالي كيسه هاي رها شده در طبيعت 
اگر به طور مستقيم و فوري بالي جان زيستمندي نشوند، 
در فرآيندهاي زيس��تي و غير زيس��تي، ريز و ريزتر و به 
ميكروپالست هايي تبديل مي شوند كه با چشم غير مسلح 
قابل ديدن نيستند و از طريق روان آب و رودخانه ها وارد 
دريا مي شوند، وارد بدن نخستين چرخه جانداران دريايي 
)پالنگتون ها( مي ش��وند و در يك زنجيره غذايي به بدن 
انسان ها نيز راه مي يابند. كيسه هاي پالستيكي عالوه بر 
آب، تهديدي براي سالمت خاك هم هستند؛ تحقيقات 
نش��ان مي دهد كه خاك هاي كشاورزي ممكن است 
مقادير بيشتري ميكروپالستيك نسبت به اقيانوس ها 
دريافت كنند؛ با تخريب كند، مواد پالستيكي به خاك 

رس��يده و وارد زنجيره غذايي مي ش��وند. ملموس تر 
اينكه بارها كارشناسان بهداشت و درمان درباره اثرات 
س��مي واكنش مواد داغ و مرطوب مانن��د نان با مواد 
تشكيل دهنده كيسه هاي پالستيكي و تاثير مخرب 
آن بر سالمت انسان هشدار داده اند، اما اين كيسه ها در 
نگاه نخست چنان كاربردي هستند كه بيشتر افراد از 

مضرات شنيده اما ناديده آن چشم مي پوشند.

       نجات محيط زيست ايران
 از دست كيسه هاي پالستيكي

رييس دبيرخانه س��المت و امنيت غذايي دانشگاه علوم 
پزشكي بوشهر پيشتر ضمن توضيح اثرات زيانباري كه 
كيسه هاي پالس��تيكي مي توانند بر سالمت فرد داشته 
باش��ند، گفته بود: »فق��دان قوانين ضد پالس��تيك در 
كشور مانع از به نتيجه رسيدن هدف كاهش كيسه هاي 
مخرب محيط زيس��ت و س��المت هم ميهنان است«، 
»نبود اين قواني��ن كارايي توصيه هاي عمومي را ناكافي 
كرده اس��ت و اگر چنين قوانيني وجود نداش��ته باش��د 
نمي ت��وان انتظ��ار اثرگذاري كاف��ي ديگ��ر اقدامات را 
داش��ت.« حاال به نظر مي رس��د هيات دولت سيزدهم، 
در راس��تاي حفظ س��المت جامعه در برابر اثرات س��وء 
ناشي از رهاسازي كيسه هاي پالستيكي سبك وزن در 
محيط زيست و توليد ميكروپليمرها )ريزپالستيك( در 
طبيعت و با هدف كمك به توسعه پايدار و كاهش اثرات 
زيست محيطي پالستيك ها بر مبناي اقتصاد چرخشي 
)توسعه بازيافت( و اقتصاد زيستي )توسعه پالستيك هاي 
زيست تخريب پذير(، »آيين نامه كاهش مصرف كيسه هاي 
پالستيكي« را تصويب كرده است. اين آيين نامه اجراي 
قوانين كلي ت��ري كه در قالب قانون مديريت پس��ماند 
بيان شده بود را ش��فافيت بخشيده و كيفيت اجراي آن 
را مش��خص كرده و دستورالعمل هاي روش��ني را براي 
دستگاه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و 
شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان صدا و سيما و 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخص كرد. به 
گفته صادق پورسالم، رييس اداره حفاظت محيط زيست 
استان بوشهر اينگونه قوانين پيشتر در بسياري از كشورها 

وضع شده است، اما در ايران تصويب آيين نامه يا قانوني 
جامع كه به طور مستقيم به كيسه هاي پالستيكي اشاره 
داشته باشد بي سابقه است، بلكه در قالب قوانين مديريت 
پسماند مصوب در دهه ۸۰، نكته هايي بيان شده بود. او 
گفت: آيين نامه اخير دولت به طور خاص براي محدوديت 
استفاده از پالستيك ها را براي حفاظت از محيط زيست 
و سالمت جامعه به فال نيك مي گيريم. پورسالم با يك 
برگشت به عقب، درباره فراگيري استفاده از كيسه هاي 
پالس��تيكي گفت: روزي دنيا به زعم حفاظت از محيط 
زيست و پيشگيري از قطع شدن درختان از كيسه هاي 
كاغذي به س��مت استفاده از پالس��تيك هايي رفت كه 
قابليت استفاده چندباره را دارند، اما با گسترش چشمگير 
استفاده از اين كيسه ها شاهد تبعات خطرناك تري براي 
محيط زيست هستيم. او يادآورشد: ماندگاري طوالني 
مدت مشتقات نفتي كيسه هاي پالستيكي، عدم تجزيه 
كامل، تبديل آنها به ميكرو پالس��ت ها و قرار گرفتن در 
زنجيره غذايي جانداران و انس��ان به تهديدي خطرناك 
تبديل شده بود. به اعتقاد پورسالم هر قانون و آيين نامه اي 
در ابتداي اجرايي ش��دن با مقاومت هايي روبروست كه 
نيازمند آموزش و اعمال برخي مشوق ها است، عالوه بر اين 
بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا مردم خيلي زود و خوب 
متوجه تبعات مثبت آيين نامه و قانون تازه بشوند. رييس 
اداره حفاظت محيط زيست بوشهر با استفاده از اين فرصت، 
چند توصيه كاربردي هم براي مردم داشت: براي كاهش 
مصرف كيسه هاي پالستيكي همه مي توانيم نقش خود را 
آغاز كنيم؛ مديريت خريد و به اندازه خريد كردن در كاهش 
مصرف اين نايلون ها موثر اس��ت، خريده��اي خود را در 
كيسه هاي مجزا و متعدد قرار ندهيم، براي فريز كردن مواد 
از جعبه ها و پارچه هاي موجود استفاده كنيم، براي خريد 
نان از كيسه هاي پارچه اي استفاده كنيم و بدانيم كه تالش 
براي توليد كمتر ميكرو پالستيك ها تنها براي خودمان كه 
براي حفاظت از همه مردم و محيط زيست است. آيين نامه 
تصويب ش��ده عالوه بر اينكه دستگاه هاي فرهنگساز را 
ب��راي آموزش در اين زمينه مامور كرده اس��ت، از وزارت 
صمت خواسته تا در س��ه ماه آينده شيوه نامه اي را براي 
ممنوعيت توزيع رايگان كيسه هاي پالستيكي، ممنوعيت 
توزيع كيسه هاي پالستيكي نازك با ضخامت كمتر از ۲۵ 

ميكرون و با ضخامت كمتر از ۶۰ ميكرون در فروشگاه هاي 
زنجيره اي، استفاده از سياست هاي تشويقي براي استفاده 
مجدد مشتريان از اقالم سازگار با محيط زيست، منظور 
كردن امتيازاتي بر روي كارت عضويت فروشگاه هاي بزرگ 
و زنجيره اي در صورت عدم دريافت كيس��ه پالستيكي 
و الزام توليد كنندگان به افزايش ضخامت كيس��ه هاي 
پالس��تيكي و ساير اقالم پالس��تيكي مانند دستكش و 
س��فره  يك بار مصرف به بي��ش از ۲۵ ميكرون به منظور 
امكان بازيافت و اس��تفاده مجدد را تدوين و ارايه كند. در 
مورد اين آيين نامه و اجراي آن با يكي از توليد كنندكان 
كيسه هاي پالستيكي در شهرك صنعتي بوشهر گفت وگو 
كرديم؛ مدير واحد توليدي آريا پالست گفت: ما اكنون 
كيسه هاي خود را با ضخامت ۴۰ ميكرون و باالتر توليد 
مي كنيم، اگر قرار باشد توليدكنندگان پالستيك هاي 
ضخيم تر عرضه كنند، تاثير زيادي بر قيمت فروش آنها 
به فروشگاه ها نخواهد گذاش��ت چرا كه اكنون به شكل 
وزني عرضه مي شود. محس��ن غالمپور ادامه داد: در اين 
صورت در خريد هر كيلو كيسه پالستيكي تعداد كمتري 
قرار مي گيرد و هزينه بيشتر به دوش صاحبان فروشگاه ها 
مي افتد. به عقيده او در اين صورت ممكن است فروشگاه ها 

كمتر پالستيك در اختيار مشتريان خود قرار دهند و اقالم 
خريد را در يك كيس��ه جاي دهند. تعيين شيوه نامه اي 
براي افزايش ضخامت كيسه هاي پالستيكي و ممنوعيت 
عرضه رايگان آنها در فروش��گاه ها، عالوه بر اينكه انگيزه 
اس��تفاده را در ميان خريداران كاهش مي دهد، با بهبود 
كيفيت زمينه براي استفاده چندباره از آن را هم افزايش 
مي دهد. در ادامه مديريت اجرايي پسماندها با همكاري 
وزارت راه و شهرسازي موظف به ايجاد ساز وكاري براي 
جمع آوري كيسه هاي پالستيكي رها شده در محيط و 
پيرامون محورهاي مواصالتي شده اند و جهاد كشاورزي 
نيز در راستاي حفاظت از خاك بايد ممنوعيت رهاسازي 
پالستيك هاي مصرفي در زمين هاي زراعي و باغي را به 

كشاورزان اطالع رساني و ابالغ و سپس نظارت كند.

       تحقق اين آيين نامه خروجي طاليي دارد
رييس دبيرخانه سالمت و امنيت غذايي دانشگاه علوم 
پزشكي بوشهر معتقد است اگر چه اصل تصويب قانون 
و آيين نامه يك قدم است و اجراي آن گامي بزرگ تر، اما 
تحقق اين آيين نامه قانوني »خروجي طاليي« خواهد 
داشت. عيسي صفوي در اين باره با بيان اينكه تصويب 

اين آيين نامه خبري خوب اس��ت، گفت: تصويب اين 
آيين نامه به خودي خود گام بزرگ محسوب مي شود اما 
بايد در تناسب با جغرافياي كشور و عمل ارزيابي شود. 
وي بر اين اعتقاد است كه آيين نامه هاي اينچنيني بايد 
در پايلوت اجرا و آسيب شناس��ي شود اما نبايد متوقف 
شود، بايد ارزيابي و چوبكاري شود تا اجراي آن در صورت 
نياز اصالح شود. صفوي همچنين با يادآوري اينكه در 
استفاده از كيسه هاي پالستيكي، جنس كيسه و موادي 
كه در آن نگهداري مي شود تعيين كننده نوع واكنش و 
اثر آن بر س��المت افراد است، پيشنهاد كرد: الزم است 
كيسه هايي كه عرضه مي شود روي خود شناسنامه اي 
داشته باشند تا مشخص باشد كه قابليت استفاده براي 
مواد خوراكي يا داغ را دارند يا خير. در اينكه تغيير و اصالح 
يك رويه و سبك زندگي كه طي سال ها در دل جامعه 
شكل گرفته است نيازمند فرهنگسازي و اطالع رساني 
مداوم است و كارايي طرح ها و پويش ها مردمي در قامت 
خود اثر بخش بوده اس��ت، اما در ارتباط با محدوديت 
استفاده از كيسه هاي پالستيكي كه تهديدگري آنها بر 
سالمت جامعه و محيط زيست اثبات شده، رقع يك خأل 
قانوني مي تواند جهشي بزرگ و خيزي پيروزمندانه باشد.

گزارش

توليدساالنهكيسههايپالستيكيدرايرانبهبيشاز۱۷۰هزارتنميرسد

نبرد با كيسه هاي پالستيكي مخرب

خبر

هشدار افزايش آنفلوآنزا 
در كشور

رييس اداره مراقبت مركز مديريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به 
افزايش آنفلوآنزا در كش��ور هشدار داد و گفت: طي 
هفته گذشته ۳۳۴ مورد ثبت شده ابتال به آنفلوآنزا 
در مراكز درماني داشتيم و آمارهاي غيررسمي بيش 
از اين موارد است. ابراهيم قادري در گفت وگو با ايرنا 
افزود: در س��ه هفته اخير موارد ابتال به آنفلوآنزا در 
كشور افزايش چشمگيري داشته و به نظر مي رسد 
فصل ش��يوع اين بيماري آغاز ش��ده اس��ت و روند 
مبتاليان صعودي بوده و در ماه هاي آينده بيش��تر 
مي شود. وي اظهار كرد: سطح ايمني عموم جامعه 
به ويژه كودكان در برابر ابتال به آنفلوآنزا و ويروس هاي 
تنفسي پايين آمده به همين دليل اين قشر از افراد در 
معرض مبتال شدن به اين بيماري هستند و در واقع 
در ماه هاي آينده طغيان اين ويروس تنفسي را تجربه 
خواهيم كرد. قادري، آنفلوآنزا را يك بيماري عفوني 
تب دار دانست كه بيش��تر دستگاه تنفسي را تحت 
تاثير قرار مي دهد و ادامه داد: اين بيماري به ش��دت 
واگيردار اس��ت و افراد داراي بيماري هاي زمينه اي 
و كودكان و س��المندان در معرض ابتالي بيشتري 
به آن هس��تند. قادري با بيان اينك��ه عاليم ابتال به 
آنفلوآنزا در مقايس��ه با كرونا شديدتر و پر سروصدا 
اس��ت، تصريح كرد: فرد مبتال به آنفلوآنزا در همان 
مراحل اوليه ابتال دچار تب، گلودرد و س��ردرد بطور 
متوالي در چند روز مي شود و حتي سرماخوردگي 
معموال نسبت به اين بيماري خفيف تر است. عالئم 
سرماخوردگي معمواًل در حدود ۷ تا ۱۰ روز برطرف 
مي شود و به س��رعت آنفلوآنزا بروز نمي كند. عالئم 
آنفلوآنزا ممكن اس��ت دو هفته طول بكشد. رييس 
اداره مراقبت مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت ادامه داد: در صورت ابتال به عفونت آنفلوآنزا، 
يك روز قبل از بروز عالئم آنفلوآنزا و پنج تا هفت روز 
پس از بيمار شدن، احتمال سرايت وجود دارد و مدت 
زمان سرايت در كودكان كم سن يا افراد با سيستم 
ايمني ضعيف ممكن است طوالني تر باشد. به گفته 
قادري، براي جلوگيري از انتقال ويروس آنفلوآنزا به 
ساير افراد بايد دستورالعمل هاي بهداشتي از جمله 
استفاده از ماسك در مكان هاي شلوغ، شستشوي 
مرتب دست ها با آب و صابون يا مواد ضدعفوني كننده 
كه براي عدم ابتال به كرونا وجود دارد، رعايت و مورد 
توجه قرار گيرد. وي اف��زود: در صورت ابتال به اين 
بيماري نوشيدن مايعات فراوان و استراحت كافي 
بس��يار مهم بوده و داروهاي درم��ان آنفلوآنزا در 
داروخانه ها موجود بوده و مس��كن هاي درد و تب 
براي كمك به تسكين عالئم آن مفيد است. قادري 
تاكيد كرد: ضرورت دارد افراد مسن باالتر از ۶۵ سال، 
كودكان زنان باردار و مبتاليان به بيماري هاي قلبي، 
ريوي، كليوي و آسم، ديابت، نارسايي قلبي، بيماران 
دياليزي، بيماران تحت ش��يمي درماني و افراد با 
نقص ايمني سريعتر واكسن آنفلوآنزا را تزريق كنند. 

رويخطخبر

مدارسغيردولتيرتبهبنديميشوند
رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي وزارت 
آموزش وپرورش از رتبه بندي مدارس غيردولتي 
خبر داد و گفت: فرايند اجراي اين برنامه از ابتداي 
 امس��ال آغاز و ش��اخص ها تعيين ش��ده است كه 
به زودي طي بخشنامه اي به استان ها ابالغ خواهد 
شد. احمد محمودزاده در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد 
بر ضرورت تربيت دانش آموزان تمام ساحتي اظهار 
كرد: مدارس غيردولتي بايد فعاليت ها و برنامه هاي 
خود را با سندتحول بنيادين همسو كنند. وي افزود: 
از امسال رويكردهاي تربيتي و فرهنگي را در رديف 
مالك هاي ارزيابي و رتبه بندي و همچنين تعيين 
الگوي شهريه مدارس قرار داده ايم. رييس سازمان 
مدارس و مراكز غيردولتي وزارت آموزش وپرورش 
از رتبه بندي م��دارس غيردولتي خبر داد و گفت: 
فرايند اجراي اي��ن برنامه از ابتداي امس��ال آغاز 
و ش��اخص ها تعيين ش��ده اس��ت كه ب��ه زودي 
طي بخش��نامه اي به اس��تان ها ابالغ خواهد شد. 
محم��ودزاده ادامه داد: دو ش��اخص گذاري انجام 
مي دهيم؛ يك ش��اخص گذاري مربوط به موضوع 
رتبه بندي و ديگري ارزيابي ما از استان هاست. ما 
قصد داريم استان ها را ارزيابي و رتبه عملكردي آنها 
را در مقايسه با ديگر استان ها مشخص كنيم. اين 

شاخص گذاري ها هم در حوزه آموزش و هم پرورش 
انجام خواهد ش��د. وي درباره ميزان ش��كايات و 
تخلفات رسيدگي شده در جريان ثبت نام مدارس 
غيردولتي گفت: خوشبختانه امسال روند تعيين 
و ميزان ش��هريه م��دارس غيردولت��ي به خوبي 
اطالع رساني شد. توافقاتي نيز با موسسان صورت 
گرفته بود كه رقم اعالمي شهريه با رقم دريافتي 
از والدين يكي باش��د. رييس سازمان مدارس و 
مراكز غيردولت��ي وزارت آموزش وپرورش ادامه 
داد: قصد داريم امسال براي اولين بار نظرسنجي 
انجام دهيم كه بر اساس آن به صورت پايلوت براي 
خانواده ها پيامك ارسال و از آنها سوال مي كنيم 
كه چه ميزان شهريه پرداخت كرده اند تا درصد 

انحراف از مسير را پيدا كنيم.

آمادگيبرايصادراتتجهيزاتپليسيبهسايركشورها
فرمان��ده فراج��ا از آمادگ��ي براي ص��ادر كردن 
تجهيزات پليسي كشورمان به ديگر كشورها خبر 
داد و گفت كه برخي كشورها نيز در زمينه استفاده 
از تجهيزات با ايران قرارداد دارند. به گزارش ايسنا، 
سردار حسين اش��تري اظهاركرد: پليس طي ۴٣ 
سال گذشته در حال رشد بوده است. خصوصا ادعا 
داريم در سال هاي اخير سرعت و شتاب بيشتري 
هم داش��ته ايم كه البته نياز هم هس��ت. به همان 
اندازه كه در دنيا در تجهيزات و فناوري ها در حال 
رشد اس��ت بايد پليس هم بيشتر از ساير حوزه ها 
رشد كند. ما معتقديم پليس براي امنيت مردم و 
جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي و مقابله كساني 
كه جرايمي را انجام مي دهند بايد چند گام جلوتر 
باشد. فرمانده فراجا با بيان بيان اينكه امروز امنيت 
يك��ي از دغدغه هاي اصلي همه دولت ها و نظام ها 
است، گفت: هر دولتي بخواهد اهداف خود را پياده 
كند بايد در سايه امنيت اين كار را انجام دهد و در 
س��ايه امنيت است كه ما مي توانيم رشد سياسي، 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... داشته باشيم. اگر 
صنعتگران، دانشگاه ها، مدارس، بازار و... بخواهند 
رشد كنند در سايه امنيت مي توانند به اهداف خود 
برسند. تمام دولت ها به دنبال اين امنيت هستند 
كه امروز به واسطه تالش پليس، نيروهاي مسلح، 
همكاري مردم و راهنمايي هاي رهبر معظم انقالب 
داراي امنيت هستيم. اش��تري اظهاركرد: امروز 

نيازمندي هايي را كه داريم با كمك نخبگان خود 
در داخل كش��ور تهيه مي كنيم و اين براي پليس 
جمهوري اسالمي ايران افتخاري است كه بخش 
اعظمي از تجهيزاتش توسط نخبگان، صنعتگران 
و هنرمندان داخلي توليد ش��ده است. امروز اين 
آمادگي را داريم كه تجهيزات خود را به بسياري از 
كشور ها صادر كنيم و برخي كشور ها نيز در زمينه 
استفاده از اين تجهيزات با ما قرارداد دارند. وي با 
بيان اينكه از تجربيات كشورهاي ديگر نيز استفاده 
كرديم گفت: دانشي كه در كش��ورها وجود دارد 
متعلق به همه است و بايد همه از آن استفاده كنيم. 
اين دريچه دو طرفه اي بوده كه باز است. فرمانده 
فراج��ا ادامه داد: در حوزه ه��اي مختلف نيز روي 
پاي خود ايستاديم و تحريم ها را كه يك تهديدي 
بود توسط مردم به فرصت تبديل كرديم. ما امروز 
آماده تبادل اطالعات با كشورهاي دوست و برادر 
هستيم كه ان شاءاهلل از آن استفاده خواهيم كرد. 
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